આણંદ કૃષિ યુષિવષસિટીમ ં ઇિપુટ ડીલસસિ

ડડપ્લોમ િ પ્રમ ણપત્ર ષવતરણિો ક ર્સક્રમ

ઇન્સ્ટિિયુિ ઓફ ડીટિ્સ એજયુકેશન, આ.કૃ.યુ., આણંદ ખાતે શૈક્ષણણક વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ના ડડપ્લોમા
ઇન એગ્રીકલ્ચરલ એક્ષ્િે્શન સર્વસ
િ ીસ ફોર ઇનપુિ ડીલસષ (DAESI) પ્રોગ્રામની પાંચમી બેચનો પ્રમાણપત્ર
ર્વતરણ કાર્ષક્રમ તા.૦૩-૦૬-૨૦૧૭ ના રોજ આ.કૃ. યુ., આણંદ ખાતે ર્ોજાર્ો હતો. આ કાર્ષક્રમના અધ્ર્ક્ષશ્રી,
ડાષ.એન.સી.પિેલ, માનનીર્ કુલપર્તશ્રીએ ઇનપુિ ડડલરોને કૃર્ર્ ર્વર્ર્ક સાચી તાંર્ત્રકતા ખેડૂતો સુધી
પહોંચાડવા આહવાન કયુું હત.ું ઇનપુિ ડડલરોને આધુર્નક ખેતી ર્વર્ર્ક જ્ઞાન મળી રહે તે હેત ુસર ટૂંકા
સમર્ગાળાના ડરફ્રેશર કોસષ શરૂ કરવાનુ ં જણાવયુ.ં આ અભ્ર્ાસનો સાચો ઉપર્ોગ ત્ર્ારે જ થર્ો ગણાર્ કે
ૂ ો સુધી પહોંચાડશો. નફા કરતાં ખેડત
ૂ ોનુ ં ડહત ર્વચારી વર્વસાર્ કરશો તો
જર્ારે તેઓએ મેળવેલ જ્ઞાન ખેડત
તમને ખ ૂબ જ સંતોર્નો અનુભવ થશે. ડડપ્લોમા પ્રમાણપત્રોનુ ં ર્વતરણ કરી આર્શવષચન પાઠવર્ા હતા. આ
પ્રસંગે કૃર્ર્, સહકાર અને ખેડૂત કલ્ર્ાણ ખાતાના સંયકુ ત સણચવશ્રી, જે.ડી.દવે મુખ્ર્ મહેમાન તરીકે ઉપસ્ટથત
રહર્ા હતા. તેઓશ્રી ઇનપુિ ડડલરોના પ્રર્તભાવોથી પ્રભાર્વત થર્ા હતા. તેઓએ ઇનપુિ ડીલરોને પાર્ાના
ૂ ો
ર્વટતરણ કાર્ષકરો તરીકે ણબર્ારણ, ખાતર, જતં ુનાશક દવાઓ, ખેત ઓજારોને લગતી સચોિ તાંર્ત્રકતા ખેડત
સુધી પહોંચાડવા જણાવયું હત.ું
આ પ્રસંગે ડાષ.કે.બી.કથીરીર્ા, સંશોધન ર્નર્ામકશ્રી, અર્તર્થ ર્વશેર્ તરીકે હાજર રહી ઇનપુિ ડીલરો
ૂ ો સુધી પહોંચાડવા આહવાન કયુષ
ને ણબરદાવર્ા હતા. આણંદ કૃર્ર્ યુર્નવર્સિિીની કૃર્ર્ ર્વર્ર્ક ભલામણો ખેડત
હત.ું ડાષ.અરૂણ પિેલ, ર્વટતરણ ર્શક્ષણ ર્નર્ામકશ્રીએ ઇનપુિ ડડલરોના અભ્ર્ાસક્રમના તેમણે હાથ ધરે લ
સંશોધન અંગે જણાવયું હત.ું ડાષ.પી.એમ.ભટૃ , ર્નર્ામક્શ્શ્રીએ શાબ્દદક ટવાગત કરી જણાવયું હત ું કે આ
અભ્ર્ાસક્રમ ઇનપુિ ડીલરોને ર્વતરકમાંથી સારા ર્વટતરણ કાર્ષકતાષમાં પડરવર્તિત કરવા અર્ત મહત્વનો ફાળો
ભજવે છે .
આ પ્રસંગે ઇનપુિ ડીલરોએ સંટમરણો વાગોળી અભ્ર્ાસક્રમના પ્રર્તભાવો આપ્ર્ા હતા. તદ્ ઉપરાંત
વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ ની છઠી બેચના ઇનપુિ ડીલરોને આવકારી અભ્ર્ાસક્રમ અંગેની માડહતી આપી હતી.
આ કાર્ષક્રમનુ ં સમગ્ર સંચાલન ડાષ.એ.આર.મેકવાને, નાર્બ ર્નર્ામક્શ્શ્રીએ કયુું હત.ું
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