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સ્ટેટ નોડ એડન્શી
ઉત્થાન, ગુજરાત

વિકાસપીડિયા માવસક ન્યુઝેટર એ www.gu.vikaspedia.in પોટટનુું ઇ-ન્યુઝેટર છે જે આઇસીટી (ઇન્ફમેશન,
કમ્યુવનકેશન, ટેક્નોોજી)ની શવક્િનો ઉપયોગ કરીને જ્ઞાનની આપે અને વિકાસમાું મદદરૂપ થિાનનો હેિુ રાખે છે .

ુ રાતી રાજ્ય સ્તરની કાયયાલા
વળકાશપીહડયા ગજ
તશળીરી ઝાાંખી (ળધ ુ માહષતી પાના નાંબર 3 પર.)

ુ રાતી કન્ટેન્ટ ફેસ્સ્ટળનાાં વળજેતાની ળાત
વળકાશપીહડયા ગજ
ુ ી વિળેદી — વળદ્યાથી
માનવ
બી.ટેક. એગ્રીકલ્ચર ાઆન્ફોમેન ટેકનોોજી
ાઅણદ કૃવવ યવુ નળયવશટીથી
આ વૌઉને જણાલલા ઈચ્છું છું કે કૃષ ક્ષેત્રે ભાહશતી અને
તકષનકો અત્મુંત ભશત્લની છે . ભાહશતીના આ યુગભાું,
ભાહશતી અને તેન ુ ું ભેનેજભેન્ટ કૃષ ક્ષેત્રે નલી ક્ાુંષત રાલી
ળકે છે . તેના ઉમોગથી કૃષ જગતભાું એક નવુ ું જ લરણ વજી ળકામ છે . આ ઉયાુંત, એડલાન્વ ભાહશતીથી
ષિષવઝન પાષભિંગ અને પાભમ ભોનીટયીંગ ણ ળક્ય છે .ભાત્ર એડલાન્વ ભાહશતી જ નહશ યું ત ુ કૃષ ક્ષેત્રે,દયે ક
ૂ દ્વાયા થતાું નાનાું-ભોટા એલા તભાભ િમોગો ણ એક ભોટી શયણપા બયી ળકે છે .
ગાભભાું અને દયે ક ખેડત
વૌથી ભશત્લનુ ું એ છે કે તે દયે ક નાની યું ત ુ ભશત્લની ભાહશતી રોકો સુધી શોંચે. આ નોરેજ ભેનેજભેન્ટ
ભાટેન ુ ું એક

પ્રેટપોભમ -"ષલકાવીહડમા" નો ઉમોગ કયીને આણે આણી વુંસ્કૃષતનો અમ ૂલ્મ લાયવો

જાલી ળકીએ

છીએ. તદુયાુંત, અશીં ખેતી વાથે

અન્મ ાુંચ ષલમોની ભાહશતી પ ૂયતી અને ોતાની

બાાભાું ભાહશતી ભી યશે છે . લયાળભાું ખ ૂફ જ વય અને ભાહશતી ફેંક તયીકે ોટમ ર કાભ કયે છે . વાથે
વાથે ઓનરાઇન વેલાઓ તો ખયીજ. દે ળભાું ફદરાલ રાલલા ભાટે દયે ક યુલાન વ્મક્તત કુંઈને કુંઈ ભોટુું કયલા
ઈચ્છે છે , યું ત ુ દયે ક ભોટા ફદરાલ ાછ નાનાું-નાનાું અનેક િમત્નો શોમ છે . તેથી જ હુ ું દયે ક યુલા અને
લડીરને ષલનુંતી કરુું છું કે આ૫ એક ભોટા ફદરાલ ભાટેનાું ોતાનાું નાના િમત્નો કયી જ્ઞાનનો એક નલો
ળીખય વય કયળો.

ાનેરી ખેરા — વળદ્યાથી
ુ રાત યવુ નળવશિટી
એમએમશીજે, પિકારત્ળ વળભાગ, ગજ
હુ ું ષલકાવીહડમા ગુજયાતી ોટમ ર ય કન્ટેન્ટ કન્ટ્ન્િબ્યુટય
તયીકે ભાયો અનુબલ કયતાું ગલમની રાગણી અનુબવુ ું છું.
ષલકાવીહડમા કન્ટેન્ટ પેન્ટ્સ્ટલર દ્વાયા ભને ભાહશતી મોગદાનની
એક અનોખી તક ભી જેનાથી ભને િત્મક્ષ અને યોક્ષ ઘણો
રાબ થમો. ત્રકાયત્લનાું ષલદ્યાથી તયીકે ભારુું

લાુંચન લધ્યુ અને રખાણનુ ું કૌળલ્મ લધ્યુ. ત્રકાયત્લનાું

ષલદ્યાથી તયીકે ષલકાવને રગતી ફાફતો રખલી અને તેને રોકો સુધી શોંચાડલી તે ભારુું કતમવ્મ છે અને
તેના ભાટે ભને ભળયુ ું છે એક વયવ અને વત્તાલાય પ્રેટપોભમ. ષલકાવીહડમા જેલી ભાહશતી શેર રોકો સુધી
જરૂયી અને ઉમોગી ભાહશતી શોંચાડી દે ળને ષલકાવની એક નલી હદળા તયપ રઇ જામ છે ત્માયે આણે વૌ
તેભાું મોગદાન આીએ તે જરૂયી છે .

વળકાશપીહડયા રાજ્ય સ્તરની કાયયાલા (પષેાાં પાનાથી)
ષલકાવીહડમા ગુજયાતી ોટમ રની ળરૂઆત 1 ઓગસ્ટ 2014નાું યોજ ગુજયાતભાું કયલાભાું આલી જેભાું
ઉત્થાન વુંસ્થા સ્ટે ટ નોડર એજન્વી તયીકે કામમયત છે . ોટમ ર દ્વાયા એક લમભાું થમેર કાભગીયીથી
લાકેપ થલા અને બષલષ્મની હદળા નક્કી કયલા ભાટે તાયીખ 21 જૂરાઇ 2015નાું યોજ અભદાલાદ
ભેનેજભેન્ટ એવોષવએળન, અભદાલાદ ખાતે યાજ્મ સ્તયીમ કામમળાાનુ ું આમોજન કયલાભાું આવ્યુ ું
શતુ.ું
આ કામમળાાનો શેત ુ શતો કે યાજ્મ વયકાયનાું ષલષલધ ષલબાગો અને સ્લૈચ્ચ્છક વુંસ્થાઓ વાથે ભીને
ભાહશતીની આ એવ સ્થાષનક શેરને બષલષ્મની હદળા આે. આ કામમક્ભભાું અષતષથ ષલળે તયીકે
કષભશ્નય ઓપ ઇન્પભેળન—ગુજયાત વયકાયનાું એતઝેક્યટુ ીલ એચ્ન્જષનમય શ્રી કુન્દહયમા વાશેફે શાજયી
આી શતી અને તભેનાું વુંફોધનભાું ગુજયાત વયકાયનાું ષલબાગો અને ભાહશતી ખાતા વાથે યશીને
ોટમ રની કાભગીયીભાું ોતાનાું વશમોગની ખાતયી આી શતી. આ ઉયાુંત વીડેક- શૈદ્રાફાદભાુંથી
ષવષનમય

િોગ્રાભ ભેનેડય

શ્રી

જગહદળ ફાબુએ ણ

ષલળે શાજયી

આી

બાયત સ્તયે

ષલકાવીહડમાની કાભગીયી ષલળે રોકોને ભાહશતી આી શતી.
કે-લરિંક પાઉન્ડેળન, ભ ૂજ દ્વાયા કયલાભાું આલેર આઇવીટી શેર ષલે શ્રી ભનોજ વોરુંકીએ ણ
રોકોને ભાહશતી આી શતી. ઉત્થનનાું િસ્ટી શ્રી સુદળમન આમુંગયે ભાહશતી અને તેની ઉમોલગતા
તેજભ બમસ્થાનો અને ભાહશતીભાું ગેટ-હકષિંગનાું ષલચાય ય લાત કયી શતી. શાજય યશેર વુંસ્થાઓએ
ોતાની ભાહશતી ોટમ ર ય મ ૂકી રોકો સુધી શોંચલા કહટફદ્ધતા દળામ લી શતી.

