
કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, અરણેજ દ્વારા ભારત સરકારના ન્દ્ય ુઈન્ન્દ્િયા મથંન: સકંલ્પ થી ષસધ્ધિ 

કાયયક્રમ અંતર્યત ખેડતૂ સમેંલન યોજાયુ ં
 કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, અરણેજ દ્વારા ભારત સરકારના ન્દ્ય ુઈન્ન્દ્િયા મથંન: સકંલ્પ થી ષસધ્ધિ કાયયક્રમ 

અંતર્યત એક ખેડતૂ સમેંલનનુ ં આયોજન તા. ૨૫-૦૮-૨૦૧૭ના રોજ સરદાર િલ્લભભાઈ 

નર્રપાલલકા હૉલ, િોળકા ખાતે યોજાયુ.ં આ ખેડતૂ સમંેલનમા ં અમદાિાદ જજલ્લાના આશરે ૭૦૦ 

ખેડતૂ ભાઈઓ અને બહનેોએ ભાર્ લઈ માર્યદશયન મેળવયુ ંહત ુ.ં 

 આ ખેડતૂ સમંેલનમા ં ગજુરાત રાજ્યના ષશક્ષણ મતં્રીશ્રી માન. ભપૂેન્દ્રષસિંહ ચિુાસમાએ મખુ્ય 

મહમેાન તરીકે ઉપસ્થથત રહીને નિ ભારત ષનમાયણ માટેના ખેડતૂોને સકંલ્પ લેિિાવયા હતા. અન ે

ખેડતૂોને ૨૦૨૨ સિુીમા ંખેતીની આિક કેિી રીત ેબમણી કરિી તેના ચાિી રૂપ મદુ્દાઓ િણયવયા હતા. 

િધમુા ંતેઓના એ ભારત સરકાર અને ગજુરાત સરકારની યોજનાઓનો લાભ લેિા તેમજ આણદં કૃષિ 

યષુનિષસિટી દ્વારા જણાિિામા ંઆિતી તાષંત્રક્તાઓનો િધમુા ંિધ ુઉપયોર્ કરી ખેતી ખચય ઘટાિિાની 

હાકલ કરી હતી. 

 સમારંભના અધયક્ષશ્રી િૉ. એન.સી.પટેલ, કુલપષતશ્રી, એ આણદં કૃષિ યષુનિષસિટીની 

ભલામણોનો ખેડતૂો ઉપયોર્ કરે, કૃષિ તજજ્ઞોનો સપંકય  કરી તેમના પ્રશ્નોનુ ં ષનયતં્રણ કરે અને કૃષિ 

યષુનિષસિટીના કેન્દ્રોને યાત્રાિામ સમજી તેમની મલુાકાત લે તેમ જણાવય ુહત ુ.ં 

 કાયયક્રમમાનંા અષતષથ  ષિશેિ િૉ .અરુણભાઈ પટેલ, ષિથતરણ ષશક્ષણ ષનયામકશ્રી, આણદં કૃષિ 

યષુનિષસિટી, એ આ કાયયક્રમનુ ંમહત્િ સમજાિીને કૃષિ યષુનિષસિટીમા ંસજીિ ખેતી ષિિય ઉપર ચાલતા 

તાલીમ કાયયકમોની માહહતી આપી અને તેમા ંજોિાિા માટે ઉપસ્થથત સૌ ખેડતૂ ષમત્રોને અનરુોિ કયો 

હતો.  

 કાયયક્રમ દરષમયાન કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, અરણેજના િૉ. જીર્ર એચ. પટેલ, િૈજ્ઞાષનક (પશ ુ

ષિજ્ઞાન) એ ન્દ્ય ૂઈન્ન્દ્િયા મથંન: સકંલ્પ થી ષસધ્ધિ માટેનો પ્રિાનમતં્રીનો સદેંશો રજૂ કયો હતો. ઉપસ્થથત 

તમામન ેન્દ્ય ુઈન્ન્દ્િયા મથંન: સકંલ્પ થી ષસધ્ધિ કાયયક્રમ અંતર્યત કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્રના શ્રી કે.એન.રાણા 

પ્રોગ્રામ આષસથટન્દ્ટ (ફામય મેનેજર)એ સકંલ્પ લેિિાવયા હતા. કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્રના અલર્ અલર્ 

ષિિયના િૈજ્ઞાષનકશ્રીઑ એ ખેડતૂોને માર્યદશયન આપયુ ંહત ુ.ં તેમજ કાયયક્રમ દરષમયાન કૃષિ ચલલચત્ર 

દશાયિિામા ં આવયુ ં હત ુ.ં આ કાયયક્રમમા ં અમદાિાદ જજલ્લાના તેમજ િોળકા તાલકુામાથંી મોટી 

સખં્યામા ંસમાજીક કાયયકરો ઉપસ્થથત રહ્યા હતા. સમગ્ર કાયયક્રમનુ ંસચંાલન કૃષિ સશંોિન કેન્દ્રના શ્રી 



એચ.બી. પટેલ, મદદનીશ સશંોિન િૈજ્ઞાષનક અને શ્રી રણજીતષસિંહ ચાિિા, સરપચંશ્રી, િોળીએ કયુું 

હત ુ.ં 

 આ કાયયક્રમને સફળ બનાિિા માટે કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્રના િૉ. જી.આર.જાિેજા, િૈજ્ઞાષનક (ગહૃ 

ષિજ્ઞાન), િૉ. પી.િી.પટેલ, િૈજ્ઞાષનક (બાર્ાયત), શ્રીમતી એન.િી. શેઠિાલા, પ્રોગ્રામ આષસથટન્દ્ટ 

(કોમ્પપયટુર), શ્રી બી.આર.પચંાસરા, પ્રોગ્રામ આષસથટન્દ્ટ (ષિથતરણ) તેમજ કૃષિ સશંોિન કેન્દ્રના િિા િૉ. 

િી.બી.ષસસોહિયા તથા થટાફે ભારે જહમેત ઉઠાિી હતી. 

 સમગ્ર કાયયક્રમનુ ંઆયોજન કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્રના િહરષ્ઠ િૈજ્ઞાષનક અને િિા, િૉ. જે.કે.પટેલના 

સીિા માર્યદશયન હઠેળ કરિામા ં આવયુ ં હત ુ.ં કાયયક્રમના અંષતમ ચરણમા ં િૉ. જીર્ર એચ. પટેલ, 

િૈજ્ઞાષનક (પશ ુષિજ્ઞાન) એ આભાર દશયન રજૂ કરી કાયયક્રમ પણૂય જાહરે કરી ઉપસ્થથત તમામને થિરુલચ 

ભોજન લેિા અનરુોિ કયો હતો. 

 

કાયયક્રમ ની ઝાખંી  
 

      
 



      
 

      
 

 


