
 

આણદં કૃષિ યષુિવષસિટીિો ૧૪મો પદવીદાિ સમારંભ  
 

૯૬ તેજસ્વી ષવદ્યાર્થીઓિે સવુણણપદક અિે પરુસ્કાર અપાયા.  
 

૬૪૪ ષવદ્યાર્થીઓિે સ્િાતક-અનસુ્િાતકિી પદવીઓ એિાયત કરાઇ.  

૯ મેડલ સારે્થ એગ્રીકલ્ચરમા ંસ્િાતકિી પદવી મેળવિાર પવૂી પટેલ બિી ગોલ્ડિ ગલણ 
 

આણદં – મગંળવાર :: ખતેી એ જીવન પોષણનો આધાર છે. ખેતીને ગ્રામ્ય વવસ્તારોએ ખાસ પ્રાધાન્ય આપ્ય ં છે 
તેટલય ં જ નહીં પણ રોજગારી પરૂી પાડવાની સાથોસાથ તેની સાથે ઉદ્યોગો પણ જોડાયેલા હોઇ ખતેી એ 
અથથવ્યવસ્થાનો પાયો છે. ત્યારે જીડીપીમા ંખેતીનો હહસ્સો વધે તે માટે કૃવષ વૈજ્ઞાવનકોએ કૃવષ ક્ષેતે્ર આવી રહલે નવી 
ટેકનોલોજી અને સશંોધનોનો વધયને વધય ઉપયોગ થાય તે માટે સતત પ્રયાસો કરતા ંરહવેા જોઇએ તેમ રાજયપાલ 
શ્રી ઓ.પી.કોહલીએ કહ્ય ંહત ય.ં  

 રાજયપાલશ્રી કોહલીએ ખતેીની સામે અનેક પડકારો છે ત્યારે આપણી પાસે રહલેા ં સાધનો-સશંાધનોનો 
ઉપયોગો કરીને જેમ વવશ્વના દેશોએ આધયવનક ખેતી અપનાવી છે તે રીતે આપણે પાસે ખેતી ક્ષેતે્ર આમલૂ પહરવતથન 
લાવવાનય ં જણાવી કૃવષ વવશ્વ વવદ્યાલય ચાર હદવાલો પરૂતી સીવમત ન રહતેા ં ગામડાઓ સયધી લઇ જવા વધય 
વવસ્તારપવૂથક કામગીરી કરવાની વવચારણા કરવાની જરૂહરયાત ઉપર ભાર મકૂયો હતો. તેમણ ે કૃવષને લગતી 
સમસ્યાઓના વનરાકરણ માટે કૃવષ વવશ્વ વવદ્યાલયોક કૃવષ તજજ્ઞો અને સરકારના સયભગ સમન્વયથી સમાધાન શકય 
હોવાનય ંજણાવી કૃવષ ક્ષેત્રને વધય મજબતૂ અને સગંહિત થવાની જરૂરીયાત જણાવી હતી.  

 રાજયપાલશ્રી ઓ.પી.કોહલીએ આજે આણદં કૃવષ ્યવનવવસિટીના ૧૪મા પદવીદાન સમારોહ પ્રસગં ે ૯૬ 
તેજસ્વી વવદ્યાથનઓને સયવણથચરંકોકો સહહત ૬૬૪ વવદ્યાથનઓને સ્નાતક/અનયસ્નાતકની પદવીએ એનાયત કરી હતી. 
જયારે ્યવનવવસિટીના ૭ પ્રાધ્યાપકોને બેસ્ટ ટીચર એવોડથ એનાયત કરી બહયમાન કરવામા ં આવ્્ય ં હત ય.ં તેમજ 
્યવનવવસિટી દ્વારા તૈયાર કરવામા ંઆવેલ વવઝન-૨૦૫૦ પયસ્સ્તકાનય ંવવમોચન ક્યું હત ય.ં  

 રાજયપાલશ્રી કોહલીએ સત્યમવદમક ધમુંમ ચરમ એટલે કે સત્ય બોલો અને ધમથનય ં આચરણ કરો. ધમથનય ં
આચરણ એટલે આપણય ં કતવ્યથ અને ફરજોનય ં પાલન કરવય ં જોઇએ. આપણે પોતાનય ં ન વવચારતા સમાજનય ં વવચારીને 
આગળ વધવય ંજોઇએ એજ આપણા જીવનને ધયેય હોવો જોઇએ તેમ જણાવી જયારે આપણ ેવવશ્વ વવદ્યાલયમાથંી પદવી 
લઇને બહાર જતા હોઇએ ત્યારે આપણે સમાજનય ંઋણ અદા કરવા માટે આપણે જે શીખયા ંછે તેનો મહત્તમ ઉપયોગ કરીને 
કૃવષ સામેના રહલેા ંપડકારોને પહોંચી વળવા સજજ થવય ંપડશે અને મયાથહદત સશંાધનો હોવા છતા ંપણ રાષ્ટ્રનો કૃવષ 
વવકાસ દર વધે તે માટે ખેડતૂોને પે્રરણા આપવાની હદશામા ંકામગીરી કરવા પણ કહ્ય ંહત ય.ં 
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::: પાન-ર :: 
   

 કૃવષ મતં્રી શ્રી આર.સી.ફળદયએ જૈવવક ખાતરો અને નતૂન સશંોધનોના સયભગ સમન્વયથી કૃવષ વૈજ્ઞાવનકોએ 
ગયજરાતને ખતે પેદાશોમા ંસમધૃ્ધ બનાવ્્ય ંછે. ખેડતૂો આજે જૈવવક ખાતરોનો ઉપયોગ પોતાના ખેતી પાકોમા ંકરે કે જેથી 
રાસાયણણક ખાતરનો ખચથ ઘટાડી ખતેીને નફાકારક બનાવી શકાય અને જમીનને રસાયણોથી થતી આડઅસરથી અટકાવી 
શકાય છે તેમ જણાવી કૃવષ ક્ષેતે્ર એ અથથતતં્રની કરોડરજ્જય છે ત્યારે ખેતીમા ંપ્રાણ પયરવાનય ંકામ કૃવષ વવશ્વ વવદ્યાલયોમા ં
કૃવષ તજજ્ઞો દ્વારા કરવામા ંઆવી રહ્ય ંહોવાનય ંતેમણે કહ્ય ંહત ય.ં  
 શ્રી ફળદયએ પદવીદાન સમારંભમા ં સ્નાતક અને અનયસ્નાતકની પદવી અને ચદંક્રો મેળવનાર વવવવધ 
વવદ્યાશાખાઓના વવદ્યાથનઓ તેમજ વવદ્યાથનનીઓને અણભનદંન પાિવી તેમને પ્રાપત કરેલ જ્ઞાન અને તાવંત્રકતાનો કૃવષ 
અને ખેડતૂોને તેમજ ખતેી ઉપર વનભથર ગ્રામજોના સવાુંગી વવકાસ અને ઉત્થાન માટે કરી તેઓ સાચા અથથમા ંકૃવષના ઋવષ 
બની સમાજ અને દેશ પ્રત્યેનય ંઋણ અદા કરે તેવી અપેક્ષા વ્યકત કરી હતી.  
 તેમણ ેકૃવષ ક્ષેતે્ર જયારે કૃવષ વવશ્વ વવદ્યાલયો ચાલકબળ બન્યા ંછે ત્યારે વવવવધ દેશોની સાથે હહરફાઇ કરી શકીએ 
તેવી રીતે ઉચ્ચ ગયણવત્તા્યકત કૃવષ પેદાશો કરવા ઉપર ભાર મકૂી રાસાયણણક ખાતરોને વતલાજંલી આપી જૈવવક ખાતરો 
અને વમન કંપોસ્ટ ખાતરનો ઉપયોગ કરવા સયચવ્્ય ંહત ય.ં  
 હદક્ષાતં પ્રવચન આપતા ંએગ્રીકલ્ચરલ સાયન્ટીસ્ટ રીક્રુટમેન્ટ બોડથના પ્રો.ડૉ. એ.કે.શ્રીવાસ્તવે વૈવશ્વક ્યગમા ં કૃવષ 
ક્ષેતે્ર આવી રહલેા પહરવતથનના ્યગમા ંરાષ્ટ્ર સામે સામેના કૃવષ પડકારોને પહોંચી વળવા માટે કૃવષ સ્નાતકો અને કૃવષ 
વૈજ્ઞાવનકોએ સયસજજ થવય ંપડશે તેમ કહ્ય ંહત ય.ં  
 તેમણે દેશનય ંઅથથતતં્ર મયખયત્વે ખેતી અને ખેત પેદાશો પર વનભથર છે. રાષ્ટ્રના ૫૦ ટકા વગથની આજીવવકા ખેતી પર 
આધાહરત છે ત્યારે કૃવષને નવીનત્તમ ઉંચાઇએ લઇ જવા અને ખેતીની આવકને બમણી કરવા અથે કૃવષ ક્ષેતે્ર આવી રહલેા 
પહરવતથનો ખેતરે-ખેતરે ખેડૂતો સાથે પહોંચાડવાની આપણા સૌની જવાબદારી છે ત્યારે આ જવાબદારીનય ં વહન કરવાનો 
અનયરોધ કરી આણદં કૃવષ ્યવનવવસિટી દ્વારા ખેતીના વવકાસ અથે જે ખેડૂતોના ઉત્થાન માટે જવાબદારીપવૂથકનો મહત્વનો રોલ 
અદા કરવામા ંઆવી રહયો છે તેનો ઉલ્લેખ કરી કહ્ય ંકેક ્યવનવવસિટીના આ પ્રયાસોને કારણે આજે કૃવષ ક્ષેતે્ર આમલૂ પહરવતથન 
આવ્્ય ં છે ત્યારે આજના પદવીધારકો જયારે તેઓની પદવી લઇને બહાર નીકળી રહ્ા ં છે ત્યારે તેઓએ મેળવેલા જ્ઞાનનો 
ઉપયોગ કરીને કૃવષ સામેના પડકારોને પહોંચી વળવી ખેત પેદાશો ગયણવત્તા્યકત બને તેવા પ્રયત્નો કરવા શીખ આપી હતી.  

 પ્રારંભમા ં્યવનવવસિટીના કયલપવત ડૉ. એન.સી.પટેલે સ્વાગત પ્રવચન કરી ્યવનવવસિટીની પ્રવવૃત્તઓની રૂપરેખા આપી 
હતી.  

 આ પ્રસગેં ્યવનવવસિટીની વવવવધ વવદ્યાશાખાઓના ડીનશ્રીઓ દ્વારા સ્નાતક-અનયસ્નાતકની પદવી પ્રાપત કરનાર 
વવદ્યાથનઓની ઓળખ કરાવવામા ંઆવી હતી. અંતમા ંરજજસ્રારશ્રી બ્રહમભટ્ટ ેઆભારવવવધ કરી હતી.  

 આ પ્રસગેં જજલ્લા કલેકટર ડૉ. ધવલ પટેલક જજલ્લા પોલીસ વડા શ્રી મકરંદ ચૌહાણક જયનાગઢક નવસારીક દાતંીવાડા 
કૃવષ ્યવનવવસિટીના કયલપવતઓક ્યવનવવસિટીની વવવવધ ફેકલ્ટીઓના ડીનક વસન્ડીકેટ સભ્યોક કૃવષ વૈજ્ઞાવનકોક પ્રાધ્યાપકોક સહહત 
વવદ્યાથનઓક વાલીઓ અને વવશાળ સખંયામા ંઉપસ્સ્થત રહ્ા હતા.ં  

 



  
  

  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


