
ૃ િષ િવ ાન ક  દવાતજ ારા “ ુ  ઈ ડયા મંથન : સંક પ થી િસ ધી” યોજના પર ખે ૂત 

સંમેલન ની ઉજવણી 

  ૃ િષ િવ ાન ક , દવાતજ  ારા તાર ખ ૨૪.૦૮.૨૦૧૭ ના રોજ “ ુ  ઈ ડયા મંથન : સંક પ 
થી િસ ધી” યોજના પર વેના િવિવધ કાય મો પૈક  ખે ૂતોની આવક ૨૦૨૨ ુધીમાં બમણી કરવાના 
સંક પ સા  મલાતજ ગામ ખાતે ખે ૂત સંમેલન ની ઉજવણી કરવામાં આવી મા ંઆશર ૪૦૦ ટલા 
ખે ુત ભાઈઓ તેમજ બહનોએ ભાગ લીધો હતો. આ કાય મમાં ુ ય મહમાન તર ક ી દલીપભાઈ  
પટલ, માન. સંસદ સ ય ી, આણંદ, અ ય  થાને આણંદ ૃિષ ુ િનવિસટ ના માન. ુલપિત ી ડો. 
એન. સી. પટલ ઉપ થત ર ા હતા. અિતિથ િવશેષ તર ક ી અિમત કાશ યાદવ (IAS), માન. 
જ લા િવકાસ અિધકાર , આણંદ, ડો. અ ણભાઈ એ. પટલ, િવ તરણ િશ ણ િનયામક ી, આ. ૃ. ુ ., 
આણંદ, ડો. પી. આર. ભટનાગર, વડા ી, ICAR-CSWCRTI, વાસદ, તથા આમંિ ત મહમાનોમાં ડો. 
સી. એન. પટલ, જ લા ખેતીવાડ  અિધકાર , આણંદ, ી િવ ુલભાઈ પટલ, જ લા સંકલનકાર, 
PDDUUKSY, આણંદ, ુજરાત, આ મા ો ટ ડાયરકટર ી, િ તેશભાઇ પટલ, ડો. નેહલ પટલ, 
નાયબ પ ુપાલન િનયામક ી, આણંદ, ી ભરતભાઇ મોદ , મામલતદાર, સો ા, ી ુગશભાઇ 
પટલ, સરપંચ, મલાતજ હાજર ર ા હતા. કાય મની શ આતમાં ૃિષ િવ ાન ક ના વ ર ઠ વૈ ાિનક 
અને વડા ી ડો. . . પટલ ારા ઉપ થત મહા ુભાવો ુ શા દ ક વાગત કર  સંક પ થી િસ ધ 
પર વે સંક પ લેવા ુ  મહ વ સમ ું . યારબાદ ુ પ ુ છથી તેમજ સરગવાના  રોપા અપણ કર  
વાગત િવિધ ૂણ કર. યારબાદ જ લા ખેતીવાડ  અિધકાર , આણંદ, ડો. સી. એન. પટલે માન. 
ધાનમં ી ીના સંદશ ું  વાંચન કર  સવને મા હતગાર કરલ. જ લા સંકલનકાર, PDDUUKSY, 

આણંદ, ી િવ ુલભાઈ પટલ (ડભોઉવાળા) ારા સભામાં ઉપ થત સવ મંચ થ મહા ુભાવોની સાથે 
ખે ુત ભાઇઓ તથા બહનોને નવભારત િનમાણ (૨૦૧૭-૨૦૨૨) માટના િવિવધ સંક પોની શપથ 
લેવડાવેલ. જ લા િવકાસ અિધકાર , આણંદ ી અિમત કાશ યાદવ (IAS) ારા ધાનમં ીના  
સંક પ માટના સાત ૂ ોની િવગતવાર સમજ અપાઇ. ડો. અ ણભાઈ પટલ, િવ તરણ િશ ણ 
િનયામક ી, આ. ૃ. ુ., આણદં ૨૦૧૭-૨૦૨૨ ુધીમાં ખે ુતોની આવક બમણી કરવા ખે ુત ભાઇઓને  
આ. ૃ. ુ . ારા ચાલતા િવિવધ તાલીમ કાય મો તથા સરકાર ી ારા ચાલતી યોજનાઓનો લાભ લઇ 
બમણી આવક કરતા ચાર ગણી આવક મેળવી શકાશે તે બાબતે મા હતગાર કયા. ડો. પી. આર. 
ભટનાગર ારા ખે ુતોને ખેતીમાં આવક બમણી કરવા માટના િવિવધ િવક પો પૈક  જળ અને જમીન 
તથા ખેતીમાં યાં ીક કરણ િવશે મા હતી આપી. યારબાદ ખે ુતોને ‘એ ીક ચર કસાન િવ ડયો’ ની ુ ંક  
ફ મ ારા ો સા હત કરવામાં આ યા. ી દલીપભાઈ પટલ, માન. સંસદ સ ય ી, આણદં ખે ુતોની 
આવક બમણી કરવા માટના સંક પ અ વયે માન. ધાનમં ી ીના િવિવધ િવષયોના ખેતીના ાન 
અને રસ બાબતે િવગતવાર ચચા કર  અને ખે ુતોના ક યાણ માટ તેમની ત પરતા દશાવી અને પાક 
વીમાનો લાભ લેવા ુચન ક .ુ યારબાદ આ. ૃ. ુ .ના માન. ુલપિત ી ડો. એન.સી. પટલ સાહબે 
ખે ુતોને ુણવ ા ુ ત પાક ઉ પાદન અને ૂ ય ૃ ધ િવષે જ ર યાત સમ વી તથા ચરોતરની ૂ િમ 
પર સફળ થયેલ અ ૂલ ું  ઉદાહરણ આપી ખે ુતોને ખેતીમાં પણ સફળ થવા માટ હાલની નવીનતમ 
તાં ીકતાનો ઉપયોગ કર  સફળ થવા હાકલ કર . ડો. ીકાંત કાટોલ,ે વૈ ાિનક (પ ુપાલન), કિવક, 
દવાતજ ારા ઉપ થત મહમાન તથા ખે ૂત ભાઈઓ તેમજ બહનોનો આભાર ય ત કરવામાં આ યો. 
આ સમ  કાય મ ું  આયોજન તથા સંચાલન ી. વાય.સી. લ ુમ, વૈ ાિનક (એ ોનોમી), ી . એચ. 
ભ , વૈ ાિનક (ફ શર ઝ) તથા ીમતી અમીતા પરમાર, વૈ ાિનક (બાગાયત) ારા કરવામાં આવેલ. 

તમાં રા ગીતના સ ૂહગાનથી કાય મની ુણા ુતી કરવામાં આવી.  
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