
આણદં કૃષિ યષુિવષસિટીિો ૧૬મો પદવીદાિ સમારોહ સપંન્ન  

૯૯ ષવદ્યાર્થીઓિે સવુણણપદક-રોકડ પરુસ્કાર અિે ૭૧૯ ષવદ્યાર્થીઓિે  
સ્િાતક-અનસુ્િાતકિી પદવી એિાયત કરાઇ 

 

  ગજુરાતના રાજયપાલ અને આણદં કૃષિ યષુનવષસિટીના કુલાષિપષત શ્રી 
આચાયય દેવવ્રતએ જણાવયુ ં હત ુ ં કે,  વતયમાન યગુમા ંરાસાયણણક  ખાતરોના કારણ ે
જમીનની ફળદ્રપુતા ઓછી થઇ છે અને માનવજીવન સામે પણ અનેક પડકારો ઉભા 
થયા છે. તેમણે આ પડકારોનો સામનો કરવા માટે યવુા પેઢીન ેપ્રવતૃ્ત થવા અનરુોિ 
કરી જણાવયુ ંહત ુ ંકે, કૃષિ સ્નાતકો પ્રાકૃષતક સસંાિનોનો ઉપયોગ કરીને પ્રાકૃષતક ખેતી 
તરફ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે.  
  આણદં કૃષિ યષુનવષસિટીના ૧૬મા પદવીદાન સમારોહમા ં૯૯ ષવદ્યાથીઓન ે
સવુણયપદક-રોકડ પરુસ્કાર, કૃષિ યષુનવષસિટીની ષવષવિ ષવદ્યાશાખાના ૭૧૯ 
ષવદ્યાથીઓને સ્નાતક-અનસુ્નાતકની પદવીઓ એનાયત કરતા ં રાજયપાલ શ્રી 
આચાયય દેવવ્રતએ ષવદ્યાથીઓને ખેતી અને ષશક્ષણથી અણલ્ત ન રહતેા આજીવન 
ષશક્ષણ અને ખેતી સાથે જોડાયેલા રહી ષવદ્યાથી બની રહવેા કહ્ુ ંહત ુ.ં  

  રાજયપાલ શ્રી આચાયય દેવવ્રતએ રાસાયણણક ખાતરો અન ે કીટનાશક 
દવાઓના કારણે જમીનની ઉત્પાદન ક્ષમતા ઓછી થઇ રહી છે તે જમીનની 
ફળદ્રપુતા જાળવી રાખવાનુ ં કામ પ્રાકૃષતક સસંાિનો કરે છે તેમ જણાવી કૃષિ 
સ્નાતકોએજે ષશક્ષણ પ્રા્ત કયુું છે તે યષુનવષસિટી સિુી સીષમત ન રાખતા ં
માનવકલ્યાણ માટે તનેો ઉપયોગ કરવા ષવદ્યાથીઓને શીખ આપી હતી.  

  રાજયપાલશ્રીએ ષવદ્યાથીઓને સત્ય બોલવા અને િમયનુ ંઆચરણ એટલે કે 
જે ક્ષેત્રમા ં પ્રા્ત કરેલા જ્ઞાનનો ઉપયોગ નાનામા નાના માણસ સિુી પહોંચાડી 
કતયવયપાલન કરવા જણાવયુ ંહત ુ.ં . 
  રાજયપાલશ્રી આચાયય દેવવ્રતએ ખેતી-હવા-પાણી અને પયાયવરણન ે
બચાવવા આજની યવુા પેઢીને હાકંલ કરી પયાયવરણન ે સ્વચ્છ રાખીએ તો 
માનવજીવન પણ તદુંરસ્ત બનશે તમે કહ્ુ ંહત ુ.ં  
  રાજયપાલશ્રીએ પોતાના સ્વાનભુાવો વણયવતા ં રાસાયણણક ખાતરના કારણ ે
ખેતી ખચય વધ ુ આવે છે જયારે પ્રાકૃષતક ખેતીમા ં ખચય ઓછો આવતો હોવાથી 
આવકમા ંવિારો થતો હોઇ ખેડતૂો પ્રાકૃષતક ખેતી થકી તેઓની આવક બમણી કરી 
શકે છે તેમ જણાવયુ ંહત ુ.ં  

  રાજયપાલ શ્રી આચાયય દેવવ્રતએ હહમાચલ પ્રદેશમા ં આજે ૫૦ હજાર 
ખેડતૂોએ પ્રાકૃષતક ખતેી તરફ વળ્યા હોવાનુ ંજણાવી આજે ગજુરાતમા ંપણ ૨૫ હજાર 
ખેડતૂોને પ્રાકૃષતક ખતેીની તાલીમ આપીને આ પ્રયોગની શરૂઆત કરવામા ં આવી 
હોવાનુ ંકહ્ુ ંહત ુ.ં  



  રાજયપાલશ્રીએ પયાયવરણ-જલવાયમુા ંઆવી રહલે પહરવતયન અંગે ણચિંતા 
વયકત કરી આજની યવુા પેઢીને પયાયવરણ પ્રષત જાગતૃ થઇ લોકકલ્યાણ માટે 
ગણુવત્તાયકુત ખતેી કરવા માટે ગભંીરતાથી ષવચારવાનો અનરુોિ કયો હતો.  

  રાજયપાલશ્રી આચાયય દેવવ્રતએ સવુણય ચિંક અને પદવીઓ પ્રા્ત કરનાર 
ષવદ્યાથીઓને અણભનદંન પાઠવી લોકકલ્યાણ અને માનવજીવનના ઉત્થાન માટે કાયય 
કરતા રહવેાની સાથ ેમાતા-ષપતા-ગરુૂ અને રાષ્ટ્રનુ ંનામ રોશન કરી કૃષિ ષવકાસમા ં
ભાગીદાર બનવા શભુકામનાઓ પાઠવી હતી.  

  કૃષિ રાજય મતં્રી શ્રી જયિથષસિંહજી પરમારે વડાપ્રિાનશ્રી નરેરિભાઇ 
મોદીએ જળચચંય માટે જાગતૃતા લાવવા માટે પર ડ્રોપ મોર ક્રોપનો સકંલ્પ કયો 
હતો તે વાત યાદ કરીને ગજુરાત રાજયએ સકૂ્ષ્મ ષપયત પધ્િષતના અમલમા ં
અગ્રસ્થાન પ્રા્ત કયુું છે જે પ્રષત ગૌરવની લાગણી વયકત કરી હતી.  

  શ્રી પરમારે રાજય સરકારે પાણીના તળ ઉંચા લવવા માટે ષવષવિ 
યોજનાઓ જેવી કે ચેકડમે, ખેત તલાવડી, બોરીબિં તથા નદીઓનુ ંઆંતરજોડાણ 
જેવા કરેલ કાયોની ઝાખંી કરાવી હતી.  

  કૃષિ રાજય મતં્રી શ્રી જયિથષસિંહ પરમારે કૃષિ ષવકાસના ગજુરાત મોડલન ે
સમગ્ર રાષ્ટ્રમા ંઅમલમા ંમકૂવામા ંઆવી રહ્ુ ંહોવાનુ ંજણાવી ગજુરાત રાજયને ૧૧મી 
ગ્લોબલ એણગ્રકલ્ચર લીડરશીપ એવોડય-૨૦૧૮ અંતગયત બેસ્ટ એણગ્રકલ્ચર સ્ટેટ એવોડય 
તથા કૃષિ કમયણ એવોડય-૨૦૧૭-૧૮ ભારત સરકાર દ્વારા પ્રા્ત થયો હોવાની 
જાણકારી આપી હતી.  

  મતં્રી શ્રી પરમારે ષવદ્યાથીઓને પ્રા્ત કરેલ જ્ઞાન અને તાષંત્રકતાનો કૃષિ 
અને ખેડતૂો તેમજ ખતેી ઉપર ષનભયર ગ્રામજનોના સવાુંગી ષવકાસમા ંઉપયોથગ કરી 
સાચા અથયમા ંકૃષિના ઋષિબની સમાજ અન ેદેશ પ્રત્યેનુ ંઋણ અદા કરવા કહ્ુ ંહત ુ.ં  
  મતં્રીશ્રીએ કૃષિ ષવકાસમા ં ષશક્ષણ, સશંોિન અને તકનીકીનુ ં ષવસ્તરણ એ 
અષવરત પ્રહક્રયા છે આમ ક્રોપ ઇવોલ્યએુશન ટુ જીન રીવોલ્યશુન સિુી પાક ઉત્ક્રાષંતના 
અનેક તબકકા પસાર થઇ ગયા છે તેમ જણાવી કૃષિમા ંઅકલ્લ્પત નવા વૈજ્ઞાષનક 
અણભગમો આવશે તેના કતાય હતાય આજની યવુા પેઢી છે ત્યારે આવનારા પડકારો અન ે
તેના ષનરાકરણ માટે તૈયાર રહવેા સચુવયુ ંહત ુ.ં  
  મતં્રીશ્રીએ પદવી પ્રા્ત કરનાર તેમજ ચિંકો મેળવનાર તમામ 
ષવદ્યાથીઓએ અણભનદંન પાઠવી રાષ્ટ્રના જ નહીં પણ ષવશ્વના કૃષિ ષવકાસમા ં
ભાગીદાર બની રહવેા કહ્ુ ંહત ુ.ં  
  ભારતીય કૃષિ અનસુિંાન, નવી હદલ્હીના નાયબ ષનયામક ડૉ. આર. સી. 
અગ્રવાલે હદક્ષાતં પ્રવચન આપતા ં ષવદ્યાથીઓને તેમનામા ં રહલેી કલ્પનાશહકત, 
સર્જનાત્મકતા અને નવીનીકરણ ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી સમાજ અને રાષ્ટ્ર ષનમાયણમા ં
સહભાગી બનવા અનરુોિ કયો હતો.  
  ડૉ. અગ્રવાલે ષવદ્યાથીઓને જયારે આપણે આજે હડગ્રી પ્રા્ત કરી રયા ા છે 
ત્યારે સમાજ અને કુટંુબ પ્રત્યે આપણી જવાબદારી વિી જતી હોય છે ત્યારે આ 



જવાબદારીઓ અને  કતયવયપાલન થકી આપણે જે લક્ષ્યાકંો ષનિાયરીત કયાય છે ત ે
લક્ષ્યાકંો હાસંલ કરવા માટે પોતાનુ ંઉત્તરદાષયત્વ ષનભાવવા સચુવયુ ંહત ુ.ં  
   ડૉ. અગ્રવાલે ષવદ્યાથીઓને પડકારો અને મશુ્કેલીઓ એ જીવનનો એક ભાગ 
છે જીવનમા ં અનેક પડકારો અને મશુ્કેલીઓ આવશે પરંત ુ આ પડકારો અન ે
મશુ્કેલીઓને ઝીલી લઇ આગળ વિતા રહવેાની શીખ આપી હતી. તેમણે વધમુા ં
ષવદ્યાથીઓને ખેડતૂોન ે ષશણક્ષત કરી ખેત પધ્િષતમા ંબદલાવ લાવવા માટે પ્રોત્સાહન 
પરુૂ ંપાડવા કહ્ુ ંહત ુ.ં  
  ડૉ. અગ્રવાલે ષવદ્યાથીઓને કૃષિનુ ં ઉચ્ચ ષશક્ષણ મળી રહ ે તે માટે 
ષવદ્યાથીઓને અભ્યાસ અથે ષવદેશમા ં પણ મોકલવામા ંઆવી રયા ા હોવાનુ ં જણાવી 
ષવદ્યાથીઓને કૃષિ ક્ષતે્રે જોબ સીકર ન બનતા ંજોબ પ્રોવાઇડર બની રહવેાની શીખ 
આપી હતી.  
  આ પ્રસગેં રાજયપાલ શ્રી આચાયય દેવવ્રત અને ઉપસ્સ્થત મહાનભુાવોના 
હસ્તે આણદં કૃષિ યષુનવષસિટીના ૧૫મા વાષિિક વહીવટી અહવેાલ અને ખેડતૂોની 
આવક બમણી કરવા માટેની માગયદષશિકા પસુ્સ્તકાનુ ંષવમોચન કરવામા ંઆવયુ ંહત ુ.ં  

  પ્રારંભમા ંઆણદં કૃષિ યષુનવષસિટીના કુલપષત ડૉ. આર. વી. વયાસે સ્વાગત 
પ્રવચન કરતા ં યષુનવષસિટી દ્વારા હાથ િરવામા ં આવેલ ષવષવિ પ્રવષૃત્તઓ અન ે
કાયયવાહીનો ણચતાર આપતા ંજણાવયુ ં હત ુ ં કે, કૃષિ યષુનવષસિટીએ ષવષવિસાત જેટલા 
નવા ણબયારણોનુ ં સશંોિન કરવાની સાથે દેશ-ષવદેશની શકૈ્ષણણક સસં્થાઓ અને 
યષુનવષસિટી સાથે કૃષિ ષશક્ષણના આદાન-પ્રદાન માટે કરવામા ંઆવેલ એમ.ઓ.ય.ુની 
તેમજ કેરિ-રાજય સરકાર દ્વારા પરૂા પાડવામા ંઆવતા ંઅનદુાનની ષવગતો આપી 
હતી. 
  પદવીદાન સમારોહ દરષમયાન સશંોિન અને કૃષિ ષવજ્ઞાન ષશક્ષણ ક્ષેત્ર ે
બેસ્ટ કામગીરી કરનાર સવય શ્રી ડૉ. એન. એમ. ગોહહલ, ડૉ. પી. જી. શાહ, ડૉ. કે.ડી. 
પરમાર તથા ડૉ. ગીરીશભાઇ પટેલને રાજયપાલ અને કુલાષિપષતના હસ્તે પ્રમાણપત્ર 
એનાયત કરી સરમાષનત કરવામા ંઆવયા હતા.   
  આ પ્રસગેં ષવષવિ કૃષિ યષુનવષસિટીઓના કુલપષતશ્રીઓ, સાસંદ શ્રી 
ષમતેિભાઇ પટેલ, જીસીએમએમએફ મેનેજીંગ ડીરેકટર શ્રી આર. એસ. સોઢી, જજલ્લા 
કલેકટર શ્રી આર. જી. ગોહહલ, જજલ્લા ષવકાસ અષિકારી શ્રી આષશિકુમાર, જજલ્લા 
પોલીસ વડા શ્રી મકરંદ ચૌહાણ, પવૂય કુલપષત ડૉ. એન.સી. પટેલ, જજલ્લા અગ્રણી શ્રી 
મહશેભાઇ પટેલ, કુલસણચવ શ્રી એમ. એમ. ષત્રવેદી, બોડયના સભ્યો, ષવષવિ 
ફેકલ્ટીઓના ડીનશ્રીઓ અને વડાશ્રીઓ, પ્રાધ્યાપકશ્રીઓ, વૈજ્ઞાષનકો, એકેડેમીક, 
રીસચય, એકસટેરશન કાઉસ્રસલના પ્રાધ્યાપકશ્રીઓ, પદવીિારક ષવદ્યાથીઓ-
ષવદ્યાથીનીઓ, વાલીઓ અને અભ્યાસ કરતા ં ષવદ્યાથીઓ મોટી સખં્યામા ં ઉપસ્સ્થત 
રયા ા હતા.  
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