કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, આણંદ કૃષિ યષુ નિષસિટી દાહોદ ખાતે
ન્દ્ય ુ ઇન્ન્દ્િયા મંથન- સંકલ્પથી ષસદ્ધિ કાયયક્રમ યોજાયો
કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, આણંદ કૃષિ યુષનિષસિટી, દાહોદ અને આત્મા પ્રોજેક્ટ,દાહોદના

સંયક્ુ ત ઉપક્રમે તા:૦૮/૦૯/૨૦૧૭ના ના રોજ કે.ષિ.કે., આ.કૃ.યુ., મુિાલિયા ફામમ, દાહોદ

ૂ ોની આિક બમણી કરિા માટે ન્દ્ય ુ ઇન્ન્દ્િયા મંથન- સંકલ્પથી
ખાતે િિમ ૨૦૨૨ સુધીમાં ખેડત
ષસદ્ધિ કાયમક્રમનું આયોજન માન.કેન્ન્દ્રય મંત્રીશ્રી, ભારત સરકાર શ્રી જશિંતષસહજી ભાભોર
સાહેબના અધ્યક્ષપણા હેઠળ યોજિામાં આિેિ.આ કાયમક્રમમાં અષતષથ ષિશેિ તરીકે

શ્રી જે.

રં જીથકુમાર, માન.કિેક્ટરશ્રી દાહોદ, શ્રી સુજિ મયાત્રા, માન. જીલ્િા ષિકાસ અષધકારીશ્રી,
દાહોદ અને િૉ. અરૂણ પટેિ, ષિસ્તરણ ષશક્ષણ ષનયામકશ્રી, આણંદ કૃષિ યુષનિષસિટી, આણંદ

ઉપસ્સ્થત રહેિ. આ કાયમક્રમમાં શ્રી રમેશભાઇ કટારા, માન. ધારાસભ્ય(ફતેપરુ ા)અને અન્દ્ય
જાહેર પ્રષતષનષધઓ, આમંષત્રત સભ્યો તરીકે િાઇન ષિભાગના ષિષિધ અષધકારીઓ અને
આણંદ કૃષિ યુષનિષસિટી, દાહોદના િૈજ્ઞાષનકો તેમજ અષધકારીશ્રીઓ પણ હાજર રહ્યા.

કાયમક્રમની શરૂઆત સમુહમાં રાષ્ટ્રગીતથી કરિામાં આિેિ. ત્યારબાદ ઉપસ્સ્થત

મહાનુભાિોનુ કૃષિ ઇજનેરી પોિીટે કનીક, દાહોદની ષિદ્યાથીનીઓ દ્વારા પ્રાથમના ગીત અને

સ્િાગત ગીતથી સ્િાગત કરિામાં આવ્યુ. કાયમક્રમને આગળ ધપાિતાં આિેિ તમામ
મહેમાનો, અષધકારીઓ, કમમચારીઓ અને જેમના માટે આ કાયમક્રમ યોજિામાં આિેિ હતો
ૂ ભાઇઓ, બહેનો અને યુિાનોનુ ં શાન્દદક સ્િાગત કે.ષિ.કે.ના િરરષ્ટ્ઠ
તેિા તમામ ખેડત

િૈજ્ઞાષનક અને િિાશ્રી, િૉ. યુ. એમ. પટે િે કયુ.મ ભારતીય સંસ્કૃતી પ્રમાણે આિેિ મહેમાનોનુ ં
પુષ્ટ્પગુચ્છથી સ્િાગત અને રદપ પ્રજ્િલિત કરી કાયમક્રમની શરૂઆત કરિામાં આિી.

ૂ ો માટે નો
કાયમક્રમને આગળ િધારતાં િૉ. યુ. એમ. પટે િે માન. પ્રધાન મંત્રીશ્રીનો ખેડત

ૂ ો સમક્ષ રજુ કરી. ત્યારબાદ આિેિ
સંદેશ િાંચી તેમની િોરિયો રફલ્મ મહાનુભાિો અને ખેડત

ૂ ોને િૉ. અરૂણ પટેિ દ્વારા નિ ભારત ષનમામ ણનો સંકલ્પ
તમામ મહેમાનો અને ખેડત
િેિિાિિામાં આવ્યો. કાયમક્રમમાં જજલ્િા કિેકટરશ્રી જે. રં જીથકુમારે ખેડૂતોની ૨૦૨૨ સુધી

ુ ર કરટબધ્ધ થિા ઉદ્દબોધન આપ્યુ. આ કાયમક્રમમાં કેન્ન્દ્રય
બમણી આિક મેળિિાના હેતસ
મંત્રી, ભારત સરકારે જણાવ્યુ ં હતુ કે, ન્દ્ય ૂ ઇન્ન્દ્િયા મંથન-સંકલ્પથી ષસધ્ધી કાયમક્રમ ૨૦૧૭ થી
૨૦૨૨ને સાથમક કરિા માટે કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર કૃત ષનષિયી છે . કૃષિ મહોત્સિો, કૃષિ

િૈજ્ઞાષનકો, ષનષ્ટ્ણાતોના માગમદશમન, તાલિમો અને સેષમનારો થકી ગુજરાત રાજ્યે કૃષિ ષિકાસ
દર સાથે કૃષિ ઉત્પાદનમાં િધારો કયો છે . ખેતી સાથે સાથે પશુપાિન અને સંિગ્ન કૃષિ

ૂ ો રૂચીથી અપનાિે અને તેમની આિકમાં બહોળો િધારો કરે .
વ્યિસાયો પણ જજલ્િાના ખેડત
મહાનુભાિોના ઉદ્દબોદન બાદ તેમના હસ્તે ગ્રામ સેિકોને મફત ટે બિેટ ષિતરણ, કૃષિ ષિજ્ઞાન

ૂ ોનુ શાિ ઓઢાિીને સન્દ્માન અને અને જમીન
કેન્દ્ર,આ.કૃ.યુ.,દાહોદના પ્રગતીશીિ ખેડત

સ્િાસ્્ય કાિમ ન ુ ં પણ ષિતરણ કરિામાં આવ્યુ. કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, આ.કૃ.યુ. દાહોદ જીલ્િાના

ૂ ોની આિક બમણી કરિા કરટબધ્ધ છે અને આણંદ કૃષિ યુષનિષસિટીની ષિષિધ નિીન
ખેડત
ૂ ો અપનાિતા થાય તે અંગે સમયાંતરે મુલ્યાંકન કરતુ જ રહેશે અને જરૂરી
તજજ્ઞતાઓ ખેડત
માગમદશમન પુરુ પાિશે.

આ કાયમક્રમમાં કુિ ૨૫ પબ્દિક પ્રષતષનષધઓ, ૯૭ અષધકારીઓ અને ષિસ્તરણ

ૂ ો, મરહિા ખેડત
ૂ ો અને ગ્રામીણ યુિાનોએ આ કાયમક્રમમાં
કાયમકતામઓ અને ૧૫૧૪ ખેડત
ઉત્સાહભેર ભાગ િીધો હતો.

કાયમક્રમનું સંચાિન પ્રો. એન. કે. રાઠોિ, િૈજ્ઞાષનક (પાક સંરક્ષણ) દ્વારા કરિામાં

આવ્યુ. તેમજ કાયમક્રમને સફળ બનાિિા િૉ. એસ. કે. પટે િ, િૈજ્ઞાષનક (કૃષિ

ઇજનેર), િૉ.

આર. રાધારાની, િૈજ્ઞાષનક (પશુપાિન), પ્રો. એચ. એિ. કાચા, િૈજ્ઞાષનક (બાગાયત), પ્રો.
જી. કે. ભાભોર, િૈજ્ઞાષનક (ષિસ્તરણ ષશક્ષણ), પ્રો. એન. િી. મકિાણા, િૈજ્ઞાષનક (સસ્ય
ષિજ્ઞાન), કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, આ.કૃ.યુ. દાહોદ તથા હિકા ધાન્દ્ય યોજના, આ.કૃ.યુ. દાહોદ અને
પોિીટે કનીક કૃષિ ઇજનેરી, આ.કૃ.યુ. દાહોદના તમામ અષધકારીઓ અને કમમચારીઓ ખુબ ભારે
જહેમત ઉપાિી હતી.

