
આણદં કૃષિ યષુિવષસિટીિો ૧૫મો પદવીદાિ સમારંભ સપંન્ન 
 

૯૬ તેજસ્વી ષવદ્યાર્થીઓિે સવુણણપદક અિે પરુસ્કાર અપાયા.  
 

૬૭૯ ષવદ્યાર્થીઓિે સ્િાતક-અનસુ્િાતકિી પદવીઓ એિાયત કરાઇ.  

આણદં – શકુ્રવાર :: રાજયના રાજયપાલ અને આણદં કૃષિ યષુનવષસિટીના કુલાષિપષિ શ્રી ઓ. પી. 
કોહલીએ ખેિી એ જીવન પોિણનો આિાર છે. ખિેીને ગ્રામ્ય ષવસ્િારોએ ખાસ પ્રાિાન્ય આપયુ ંછે િેટલુ ં
જ નહીં પણ રોજગારી પરૂી પાડવાની સાથોસાથ િેની સાથે ઉદ્યોગો પણ જોડાયેલા હોઇ ખેિી એ 
અથથવ્યવસ્થાનો પાયો છે. ત્યારે ખેિીમા ંખેડિૂોની આવકમા ં હહસ્સો વિે િે માટે કૃષિ વૈજ્ઞાષનકોએ કૃષિ 
ક્ષેતે્ર આવી રહલે નવી ટેકનોલોજી અને સશંોિનોનો વધનેુ વધ ુઉપયોગ થાય િે માટે સિિ પ્રયાસો 
કરિા ંરહવેા કહ્ુ ંહત ુ.ં 
 રાજયપાલશ્રી કોહલીએ ખિેીની સામે અનેક પડકારો છે ત્યારે આપણી પાસે રહલેા ં સાિનો-
સશંાિનોનો ઉપયોગો કરીને જેમ ષવશ્વના દેશોએ આધષુનક ખેિી અપનાવી છે િે રીિે આપણે પાસે ખેિી 
ક્ષેતે્ર આમલૂ પહરવિથન લાવવાનુ ં જણાવી કૃષિ ષવશ્વ ષવદ્યાલય ચાર હદવાલો પરૂિી સીષમિ ન રહિેા ં
ગામડાઓ સિુી લઇ જવા વધ ુષવસ્િારપવૂથક કામગીરી કરવાની ષવચારણા કરવાની જરૂહરયાિ ઉપર ભાર 
મકૂયો હિો. િેમણે કૃષિને લગિી સમસ્યાઓના ષનરાકરણ માટે કૃષિ ષવશ્વ ષવદ્યાલયો, કૃષિ િજજ્ઞો અને 
સરકારના સભુગ સમન્વયથી સમાિાન શકય હોવાનુ ં જણાવી કૃષિ ક્ષેત્રને વધ ુમજબિૂ અને સગંહિિ 
થવાની જરૂરીયાિ જણાવી હિી.  

 રાજયપાલશ્રી ઓ.પી.કોહલીએ આજે આણદં કૃષિ યષુનવષસિટીના ૧૫મા પદવીદાન સમારોહ પ્રસગંે 
૯૬ િેજસ્વી ષવદ્યાથીઓને સવુણથચદં્રકો સહહિ ૬૭૯ ષવદ્યાથીઓને સ્નાિક/અનસુ્નાિકની પદવીએ 
એનાયિ કરી હિી. જયારે યષુનવષસિટીના વેટરનરી સર્જરી અને રેહડયોલોજીના પ્રોફેસર ડૉ. 
પી.વી.પરીખને  બેસ્ટ ટીચર એવોડથ એનાયિ કરી બહમુાન કરવામા ંઆવ્યુ ંહત ુ.ં  

 આ પ્રસગંે રાજયપાલ શ્રી ઓ.પી.કોહલીના હસ્િે ગજુરાિ કો.ઓ. ષમલ્ક કો.ઓ. ફેડરેશનના 
મેનેજીંગ ડીરેકટર શ્રી આર.એસ.સોઢીએ આણદં કૃષિ યષુનવષસિટી દ્વારા ડૉકટર ઓફ સાયન્સની માનદ્ 
હડગ્રી એનાયિ કરી હિી.  જયારે િરિીપતુ્રોને ખેિીમા ંઉપયોગી થઇ શકે િેવી પશઆુહાર અને િેનુ ં
વ્યવસ્થાપન, કુદરિી સ્ત્રોિોનુ ં વ્યવસ્થાપન અને ખેડિૂોપયોગી સશંોિન ભલામણો-૨૦૧૮ પસુ્સ્િકાઓનુ ં
પણ રાજયપાલશ્રીએ ષવમોચન કયુું હત ુ.ં  

        



 

 રાજયપાલશ્રી કોહલીએ પદવીિારકોને પોિાનુ ંન ષવચારિા સમાજનુ ં ષવચારીને આગળ વિવુ ં
જોઇએ એજ આપણા જીવનનુ ંધ્યેય હોવુ ંજોઇએ િેમ જણાવી જયારે આપણે ષવશ્વ ષવદ્યાલયમાથંી પદવી 
લઇને બહાર જિા હોઇએ ત્યારે આપણ ે સમાજનુ ં ઋણ અદા કરવા માટે આપણે જે શીખયા ં છે િેનો 
મહત્તમ ઉપયોગ કરીને કૃષિ સામેના રહલેા ંપડકારોને પહોંચી વળવા સજજ થવુ ંપડશે અને મયાથહદિ 
સશંાિનો હોવા છિા ં પણ રાષ્ટ્રનો કૃષિ ષવકાસ દર વિે િે માટે ખેડિૂોને પે્રરણા આપવાની હદશામા ં
કામગીરી કરવાની શીખ આપી હિી. 
 રાજયના કૃષિ મતં્રી શ્રી આર.સી.ફળદુએ કૃષિ એ ભારિીય સસં્કૃષિનુ ંએક અષવભાજય અંગ છે. 
આજે પણ કૃષિનો વ્યવસાય અડીખમ છે. જેમ દરેક ક્ષતે્રોમા ંપડકાર આવે છે િેમા ંકૃષિમા ંપણ પડકારો 
છે. આ પડકારોનો સામનો કરવા માટે કૃષિ ક્ષેતે્ર ક્ાષંિકારી ફેરફારો લાવવા પડશે. આ માટે દેશના ખેડિૂો 
માટે કોમ્પયટુર આિાહરિ આટીહફષશયલ ઇન્ટેલલજન્સનો ઉપયોગ કરીને ષવકસીિ દેશોની જેમ ડ્રોન 
ટેકનોલોજીને અપનાવી િેનો વ્યાપ વિારવાની ષવપલુ િકો રહલેી હોવાનુ ંકહ્ુ ંહત ુ.ં  

 શ્રી ફળદુએ પદવીિારક ષવદ્યાથીઓને કલાસરૂમના અભ્યાસમાથંી બહાર આવી રહ્યા છે ત્યારે 
િમારામા ં રહલેા ષવદ્યાથીને જીવિં રાખી પ્રાપિ કરેલ િાષંત્રક જ્ઞાન દ્વારા દેશના ખેડિૂો માટે વધ ુસારા 
મોડલ ષવકસીિ કરી રાષ્ટ્ર ષનમાથણમા ં આપવા િેમજ આધષુનક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને કૃષિ, 
પશપુાલન અને અન્ય સબંષંિિ પ્રવષૃત્તઓ વધ ુમજબિૂ બનાવી વૈજ્ઞાષનક અલભગમ અને િાષંત્રક જ્ઞાનની 
મદદથી કૃષિને નફાકારક વ્યવસાય બનાવવામા ંસહક્ય ભષૂમકા અદા કરવાની હહમાયિ કરી હિી. 
 શ્રી ફળદુએ પદવી િારક ષવદ્યાથીઓને અલભનદંન પાિવિા ં જ્ઞાન અને િાષંત્રકિાનો ઉપયોગ 
ખેડિૂો િેમજ ખેિી ઉપર ષનભથર ગ્રામજનોના સવાુંગીણ ષવકાસ માટેકરી સાચા અથથમા ંકૃષિના ઋષિ બની 
સમાજ અને દેશ પ્રત્યેનુ ંઋણ અદા કરશે િેવી આશા વ્યકિ કરી હિી.  

 કૃષિ અનસુિંાન પહરિદ, નવી હદલ્ હીના કૃષિ ષશક્ષણના નાયબ ષનયામક જનરલ ડૉ. નરેન્ દ્રષસંહ 
રાિોડ ેગજુરાિ કૃષિ ક્ષેતે્ર એક આગવુ ંરાજય છે. જયા ંખાસ કરીને ઘઉં, ચોખા, બાજરી, મગફળી, કપાસ, 
િમાકુ જેવા ષવષવિ પાકોમા ંઅગ્રેસર છે િેટલુ ંજ નહીં પશપુાલન અન ડરેી ક્ષેતે્ર ગ્રામ્યજીવનના આષથિક 
જીવનિોરણમા ંપણ મહત્વનો ભાગ ભજવી રહ્ુ ંછે િેમ કહ્ુ ંહત ુ.ં 
 ડૉ. રાિોડ ે હાલના આધષુનક ટેકનોલોજીનો મોડથન સાયન્સમા ં ષવકાસ થઇ રહ્યો છે ત્યારે કૃષિ 
ષશક્ષણમા ંપણ આ માટેના જ્ઞાન કૌશલ્યનુ ં ષશક્ષણ આજની યવુા પેઢીને આપવાની જરૂહરયાિ પર ભાર 
મકૂયો હિો. 
 ડૉ. રાિોડ ે ષવષવિ કૃષિ યષુનવસીટીઓ સાથે કૃષિલક્ષી ષશક્ષણ અને કાયોનુ ંઆદાન-પ્રદાન કરી 
શકે િે માટે સ્ટુડન્ટસ એકસચેન્જ પ્રોગ્રામ પર ભાર મકૂયો હિો. આ સ્ટુડન્ટસ એકસચેન્જ પ્રોગ્રામને 
આણદંની કૃષિ યષુનવસીટી બખબૂી ષનભાવી રહી છે િે બદલ ખશુી વ્યકિ કરી યષુનવષસિટીને અલભનદંન 
પાિવ્યા હિા.  

 િેમણે પદવી પ્રાપિ કરી રહલે ષવદ્યાથીઓને કૃષિ ક્ષેતે્ર આવી રહલે પડકારોનો જ્ઞાન અને કુનેહથી 
લોકહહિમા ં ઉકેલ લાવવાની સાથે દેશ અને રાજય જ નહીં પરંત ુ ષવશ્વમા ં કૃષિ ષવકાસમા ં આધષુનક 
ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને ભાગીદાર બનવા આહવાન કયુું હત ુ.ં  



 પ્રારંભમા ંઆણદં કૃષિ યષુનવષસિટીના કુલપષિ ડૉ. એન.સી.પટેલે સૌને આવકારી યષુનવષસિટી દ્વારા 
હાથ િરવામા ંઆવેલ ષવષવિ પ્રવષૃત્તઓ અને કાયથવાહીનો લચિાર આપિા ંજણાવ્યુ ંહત ુ ં કે રાષ્ટ્રની ૧૦૦ 
યષુનવષસિટીઓમા ં આણદં કૃષિ યષુનવષસિટીએ છેલ્લા બે વિથથી ૨૦મુ ં સ્થાન જાળવી રાખયુ ં છે જે 
યષુનવષસિટીની પ્રગષિની ગવાહી પરૂી પાડ ેછે.  

 િેમણે યષુનવષસિટી દ્વરા દેશ-ષવદેશની શૈક્ષલણક સસં્થાઓ અને યષુનવષસિટી સાથે કૃષિ ષશક્ષણના 
આદાન-પ્રદાન માટે કરવામા ં આવેલ એમ.ઓ.ય.ુની િેમજ કેન્દ્ર-રાજય સરકાર દ્વારા પરૂા પાડવામા ં
આવિા ંઅનદુાનની ષવગિો પણ આપી હિી. જયારે અંિમા ંયષુનવષસિટીના રજજસ્રાર શ્રી ડૉ. એમ. એન. 
બ્રહમભટ્ટ ેઆભારષવષિ કરી હિી.  

 આ પ્રસગંે ષવષવિ કૃષિ યષુનવષસિટીઓના કુલપષિશ્રીઓ,  જજલ્લા કલેકટર શ્રી હદલીપ રાણા, 
જજલ્લા ષવકાસ અષિકારી શ્રી અષમિપ્રકાશ યાદવ, જજલ્લા પોલલસ અષિક્ષક શ્રી મકરંદ ચૌહાણ, બોડથના 
સભ્યો, ષવષવિ ફેકલ્ટીઓના ડીનશ્રીઓ અને વડાશ્રીઓ, પ્રાધ્યાપકશ્રીઓ, વૈજ્ઞાષનકો, એકડમેીક, રીસચથ, 
એકસટેન્શન કાઉસ્ન્સલના પ્રાધ્યાપકશ્રીઓ, પદવીિારક ષવદ્યાથીઓ-ષવદ્યાથીનીઓ, વાલીઓ અને અભ્યાસ 
કરિા ંષવદ્યાથીઓ મોટી સખંયામા ંઉપસ્સ્થિ રહ્યા હિા. 
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આણદં કૃષિ યષુિવષસિટી આણદં ખાતે રા. ૩૬૮.૦૦ લાખિા ખરે્ચ બધંાયેલ  

મહાત્મા ગાધંી હોસ્ટેલિે ખલૂ્લી મકૂતા ંરાજયપાલ શ્રી ઓ.પી.કોહલી 
આણદં – શકુ્વાર :: આણદં કૃષિ યષુનવષસિટી, આણદં દ્વારા ચલાવવામા ંઆવિા ંષવષવિ અભ્યાસક્મોમા ં
ષવદ્યાથીઓ-ષવદ્યાથીનીઓ અભ્યાસ અથે રાજયમાથંી અને રાજય બહારથી આવિા ં હોય છે. ત્યારે આ 
ષવદ્યાથીઓને રહવેા-જમવાની અગવડિા ન પડ ેિેમજ કોલેજની બાજુમા ંજ િેઓને રહિેાણની સષુવિાઓ 
ઉપલબ્િ થઇ શકે િે હતેસુર હોસ્ટેલની સષુવિા ઉભી કરવા માટેની વિી રહલે માગંને ધ્યાને લઇ રાજય 
સરકારશ્રી દ્વારા કૃષિ ષશક્ષણ યોજના અંિગથિ કૃષિ યષુનવષસિટી ખાિે  આણદં કૃષિ યષુનવષસિટી, આણદંના 
૧૫મા પદવીદાન સમારોહ પવેૂ  ગાડથ ઓફ ઓનથર આપયા બાદ આણદં કૃષિ યષુનવષસિટીના કેમ્પસમા ંરૂા. 
૩૬૮.૦૦ લાખના ખચે બાિંવામા ંઆવેલ મહાત્મા ગાિંી હોસ્ટેલ આજે રાજયપાલ શ્રી  ઓ. પી. કોહલીના 
વરદહસ્િે ખલૂ્લી મકૂવામા ંઆવી હિી. 
 યષુનવષસિટીના કેમ્પસમા ંત્રણ માળની બાિંવામા ંઆવેલ સષુવિાયકુિ મહાત્મા ગાિંી હોસ્ટેલમા ં
કુલ ૪૬ રૂમો બાિંવામા ંઆવેલ છે. આ સમગ્ર હોસ્ટેલમા ંએક સાથે ૧૩૮ ષવદ્યાથીઓ રહી શકશે. જેમા ં
હકચન વીથ ડાયનીંગ હોલ, રીકે્એશન હોલની પણ સગવડ ઉપલબ્િ કરાવવામા ંઆવી છે.  

 આ પ્રસગંે કૃષિ મતં્રી શ્રી આર.સી.ફળદુ, યષુનવષસિટીના કુલપષિ ડૉ. એન.સી.પટેલ, જજલ્લા 
કલેકટર શ્રી હદલીપ રાણા, જજલ્લા ષવકાસ અષિકારી શ્રી અષમિપ્રકાશ યાદવ, જજલ્લા પોલીસ વડા શ્રી 
મકરંદ ચૌહાણ, ષવષવિ કૃષિ યષુનવષસિટીઓના કુલપષિશ્રીઓ, રજજસ્રારશ્રી ડૉ. એમ.એન.બ્રહમભટ્ટ સહહિ 
યષુનવષસિટીના ઉચ્ચ અષિકારીઓ ઉપસ્સ્થિ રહ્યા હિા.ં અને નિૂન હોસ્ટેલને ખલૂ્લી મકૂયા ંબાદ હોસ્ટેલ 
પહરસરનુ ંષનરીક્ષણ કયુું હત ુ.ં  
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