કષૃ િ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, અરણેજ દ્વારા ભારત સરકારના પ્રધાનમંત્રી કકસાન સમ્માન ષનષધ
ૂ સંમેલન યોજાય ં
યોજના કાયયક્રમ અંતર્યત ખેડત
કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, અરણેજ દ્વારા ભારત સરકારના પ્રધાનમંત્રી કકસાન સમ્માન ષનષધ યોજના
ૂ સંમેલનન ં આયોજન તા. ૨૪-૦૨-૨૦૧૯, રિીિાર ના રોજ કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર,
કાયયક્રમ અંતર્યત ખેડત
ૂ સંમેલનમાં અમદાિાદ જજલ્લાના આશરે ૮૧૦ ખેડત
ૂ ભાઈઓ અને
અરણેજ ખાતે યોજાય ં. આ ખેડત
બહેનોએ કાયયક્રમ નો લાભ લીધો હતો.
ૂ સંમેલનમાં ભારત સરકાર ના માર્ય, પકરિહન અને હાઇિે, ષશપીંર્, કેષમકલ્સ અને
આ ખેડત
ફર્ટીલાઇઝર ના માનષનય રાજ્યમંત્રીશ્રી મનસખભાઇ માંડષિયા અધ્યક્ષ સ્થાને ઉપસ્સ્થત રહીને
ૂ ોને િૈજ્ઞાષનક ઢબે ખેતી પધ્ધષત અપનાિિા માર્ટે અને કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર અરણેજ ની મલાકાત
ખેડત
લઇ ને ખેતીલક્ષી પ્રશ્નોન ં ષનરાકરણ કરિા માર્ટે અનરોધ કયો હતો અને સાથે સાથે પ્રધાનમંત્રી કકસાન
સમ્માન ષનષધ યોજના ષિશે પણ માકહતી આપી હતી.
કાયયક્રમના અષતષથ ષિશેિ ડૉ. અરણભાઈ પર્ટે લ, ષિસ્તરણ ષશક્ષણ ષનયામકશ્રી, આણંદ કૃષિ
યષનિષસિર્ટી, આણંદ, ધોળકા તાલકાના પ્રાંત અષધકારીશ્રી ધિલભાઇ જાની, જીલ્લા પંચાયત સદસ્ય
શ્રી. કકરીર્ટષસિંહ ડાભી, તાલકા ષિકાસ અષધકારીશ્રી બબપીનભાઇ સાધ, પ્રોજેક્ર્ટ ડાયરે ક્ર્ટર આત્મા,
અમદાિાદ ડૉ. િી. એમ. બથાર સાહેબશ્રીઓ ઉપસ્સ્થત રહીને કાયયક્રમને શોભાવ્યો હતો.
કાયયક્રમ ના પ્રારં ભમાં કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, અરણેજના ડૉ. જીર્ર એચ. પર્ટે લ, િૈજ્ઞાષનક (પશ
ષિજ્ઞાન) દ્વારા મહેમાંશ્રીઓન ં શબ્દદક સ્િાર્ત અને પકરચય આપ્યો હતો અને ત્યાબાયદ પષ્પપ્ગચ્છથી
હાકદિ ક સ્િાર્ત કરિામાં આવ્ય હત ં. ત્યારબાદ સિારના ૧૧ થી ૧૧:૩૦ કલાક દરમ્યાન માનષનય
મખ્યમંત્રી શ્રી.નરે ન્દ્રભાઇ મોદીનો મન કી બાત કાયયક્રમ અને ૧૧;૩૦૦ થી ૧૨:૩૦ કલાક દરમ્યાન
ૂ
ર્ોરખપર, ઉત્તરપ્રદે શ થી આયોજીત જીિંત પ્રસારણ કાયયક્રમ ઉપસ્સ્થત મહેમાનશ્રીઓ અને ખેડત
ષમત્રોએ ઉત્સાહપ ૂિયક ષનહાળ્યો હતો.
આ કાયયક્રમને સફળ બનાિિા માર્ટે કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્રના ડૉ. પી.ડી.પર્ટે લ, િૈજ્ઞાષનક (બાર્ાયત),
ડૉ. જી.આર.જાડેજા, િૈજ્ઞાષનક (ગૃહ ષિજ્ઞાન), શ્રી. ડી. જે. રં ર્પરા, િૈજ્ઞાષનક (કૃષિ ઇજનેરી), શ્રી. કે. એન.
રણા (ફામય મેનેજર), તેમજ કૃષિ સંશોધન કેન્દ્રના િડા શ્રી. એચ. બી. પર્ટે લ તથા સ્ર્ટાફે ભારે જહેમત
ઉઠાિી હતી.

સમગ્ર કાયયક્રમન ં આયોજન કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્રના િકરષ્પઠ િૈજ્ઞાષનક અને િડા, ડૉ. જે.કે.પર્ટે લના
સીધા માર્યદશયન હેઠળ કરિામાં આવ્ય ં હત ં. કાયયક્રમના અંષતમ ચરણમાં ડૉ. પી.ડી. પર્ટે લ, િૈજ્ઞાષનક
(બાર્ાયત) એ આભાર દશયન રજૂ કરી કાયયક્રમ પ ૂણય જાહેર કરી ઉપસ્સ્થત તમામને સ્િરબચ ભોજન લેિા
અનરોધ કયો હતો.

કાયયક્રમની ઝાંખી :

