આણંદ કૃષિ યષુ િવષસિટી ખાતે બાવિમી રાષ્ટ્રીય કૃષિ ઇજિેર સોસાયટીિી ષિદદવસીય
કાયયષિબબરન ંુ સમાપિ
આણંદ કૃષ યુષનલષવિટી, આણંદ ખાતે બાયતીમ કૃ ષ ઇજનેયની વવામટીના ફાલનભાં લાષિક વંભેરન પ્રવંગે
તજજ્ઞતાઓિા સમુબિત ઉપયોગ ધ્વારા ખેતૂતોિી આવક બમણી કરવાિા ષલમ ઉય ષિદદવસીય યાષ્ટરીમ કામબિષળો ફયન
વભાન વભાયં બ તા. ૧૦ જાન્યુઆયી-ય૦૧૮ ને બુધલાયના ફુડ પ્રવેવીંગ ટે કનરજી ભશાષલધારમના ઓડડટડયમભ શર ખાતે
મજામેર.
વભાન વભાયં બના પ્રમુખદે થી  ૂલબિ કૃ ષ ભંત્રી અને ગુજકભાવરના ચેયભેન શ્રી ડદરીબાઇ વંઘાણીએ કૃષકાયને
ભજબ ૂતી, આષથિક વધ્ધયતા અને વાભાજજક સુયક્ષા ભળે ત કૃષકાય લધુ ગષતળીર ફનળે તેભ જણાવયુ ં શતુ.ં આ ભાટે કૃષ ક્ષેત્રે
ઇજનેય અને લૈજ્ઞાષનકન વભન્લમ થલ જરૂયી છે અને આ કામબિષળો ફય એ એક ફીજ છે જેના ભાયપતે જ વંળધનને ખેતય
સુધી રઇ જલાભાં આલળે ત આ કામબિષળો ફય કૃષકાય ભાટે કૃષ ક્ષેત્રે નલી ડદળા અને નલા આષથિક ક્ષેત્ર આનારૂં ફની યશેળે
તેભ ષલશ્વાવ વમક્ત કમો શત.
લી ગુજયાતની બોગો રક ડયસ્થથષત અને લાતાલયણને ધ્માનભાં યાખીને અરગ-અરગ કૃષ યુષનલષવિટીઓની યચના
કયી જે તે ષલથતાયની ડયસ્થથષતને ધ્માનભાં રઇને , તમાંની જભીન અને ાણીને ધ્માનભાં રઇને તેના ય વંળધન કયી તેન
વાચા અથબિભાં ખેડૂતને રાબ ભે તે ભાટે ની ષલચાયણા કયલાનુ ં બગીયથ કામબિ ગુજયાત વયકાયે કયુું શલાનુ ં શ્રી વંધાણીએ
કામબિષળો ફયના વભાન પ્રવંગે કહ્ું શતુ.ં
શ્રી વંઘાણીએ લૈષશ્વક ફજાયને નજયભાં યાખીને ાકના ઉતાદન-ઉતાદકતાની વાથે ગુણલત્તાની ફાફતને ધ્માનભાં
યાખલા તેભજ ો ફનઉજાલ જભીનને ઉજાલ ફનાલલા આશલાન કયુબિ શતુ.ં કૃ ષ ઉતાદન ખચબિની વાથે ખેડૂતને તેની મગ્મ
ડકિંભત ભી યશે તે ભાટે મગ્મ ફજાય વમલથથાતંત્ર ઉભુ ં કયવુ ં ડળે. વશકાયી ભાધ્મભથી આણે કાભ કયીશુ ં ત ખેડૂતને તેન
રાબ પ્રાપ્ત થઇ ળકળે. તેભજ કૃષ ેદાળની આમાત નશીં ણ લધુ ષનકાવ કેલી યીતે કયી ળકામ તે ફાફતે ષલચાયણા કયલા
સુચવયુ ં શતુ.ં લધુભાં વંળધનની પ્રડિમા ઉય  ૂણબિષલયાભ ન મ ૂકતાં આ પ્રડિમા વતત ચારતી યશેલી જઇએ તે લી જરૂડયમાત
ઉય બાય મ ૂકમ શત.
શ્રી વંઘાણીએ કામબિષળો ફયભાં ઘણાં વંળધન ેય યજૂ કયલાભાં આવમા છે તમાયે આ વંળધન ખેતયે -ખેતયે શોંચાડીને
તેન ભશત્તભ રાબ ખેડુતને ભે અને ખેડૂતભાં યશેરી ળંકાઓ થામ તે ભાટે કૃષ ઇજનેય અને લૈજ્ઞાષનક જે ભશેનત કયી યહ્ાં છે
તેના ડયાકરૂે આણે બાયતના લડાપ્રધાનશ્રીએ લબિ -૨૦૨૨ સુધીભાં ખેડૂતની આલક ફભણી કયલાનુ ં જે થલપ્ન વેવયુ ં છે તેને
ાંચ લબિભાં જ નશીં ફે થી ત્રણ લબિભાં વાકાય કયી ળકીશુ ં તેલ આળાલાદ વમકત કયી આલી કામબિષળો ફય મજલા ફદર
અો બનંદન ાઠવમા શતા.
કામબિષળો ફયના મુખ્મ અષતષથ અને એપએએભયુ (FAMU) વથટે નફીો રટી ઇન્સન્થટટયુટના પેકલ્ટી ડામયે કટય અને પરડયડા
કરાઇભેટ ઇન્સન્થટટયુટ પરડયડા એ એન્ડ એભ યુષનલષવિટી, પરયીડા, યુ.એવ.એ.ના ડામયે કટય ડૉ. ઓ.એવ.એભબ્યુમાએ તાની
પ્રલચનની ળરૂઆત કેભ છ ? બાયતીમ રકને ભાયા પ્રણાભ, ભને અશીં આલીને આનંદ થમ એભ ગુજયાતીભાં ફરીને વોને
આશ્ચમબિચડકત કયી દીધા શતાં. તેભણે બાયતના લડાપ્રધાન શ્રી નયે ન્ર ભદીએ કૃષકાયની આલક ફભણી કયલા ભાટે જે અો બમાન
આદયુું છે તે ડકાયને બાયતીમ કૃષ ઇજનેયએ ઉાડી રઇને જે કાભગીયી શાથ ધયી છે તેને આલકાયી, બાયતના રક વહૃદમી
અને ષલળા ભનના છે તેન ઉલ્રેખ ણ કમો શત. તેભણે બાયતનુ ં બુન્સધ્ધધન ઉચ્ચ ગુણલત્તાનુ ં છે તમાયે એકફીજા વાથે ભીને
કાભ કયલાથી અને ષલચાયનુ ં આદાન-પ્રદાન કયલાથી લધુ વાયી યીતે આ ક્ષેત્રે િાંષત રાલલલાની વાથે કૃષ ક્ષેત્રે આમ ૂર
ડયલતબિન રાલી ળકીશુ ં તેભ કહ્ું શતુ.ં
ડૉ.એભબ્યુઆએ ગ્રફર યુગભાં ટે કનરજીના આદાન-પ્રદાન ઉય બાય મ ૂકી ટે કનરજી લન-લે નશીં ણ ટુ લે શલી
જઇએ અને આથી જ આજે પરડયડા એ એન્ડ એભ યુષનલષવિટી, યુ.એવ.એ. આની વાથે ષલચાયનુ ં આદાન-પ્રદાન કયી યશી છે .
કુ દયતી વંળાધનન ભશત્તભ ઉમગ કયલા ઉય બાય મ ૂકી કૃષકાયને લાતાલયણની યજ-ફયજ જાણકાયી ભી યશે તેલી
વમલથથા ઉબી કયલા ઉય બાય મ ૂકી કૃ ષ ક્ષેત્રે યુ.એવ.એ.ભાં કયલાભાં આલતી કાભગીયીની ષલગતલાય જાણકાયી આી શતી.

જ આણે ફદરાતા વભમ વાથે તાર ભીરાલી ખેતીક્ષેત્રે ફદરાલ રાલી તેન અભર કયીશુ ં ત ચકકવ આણે કૃ ષ ક્ષેત્રે
અદભ ૂત િાંષત રાલલાની વાથે ખેડૂતની આલક ફભણી કયલાના કામબિભાં ચકકવ વપ થઇશુ ં તેભ જણાવયુ ં શતુ.ં
કામબિષળો ફયના અષતષથષલળેદે ઉસ્થથત યશેર દ્મશ્રી અને ગુજયાત રાઇપ વામન્વના ચેયભેન અને અખંડ ગુજયાત
કૃષ યુષનલષવિટીના  ૂલબિ ઉકુ રષત ડૉ. એભ.એચ.ભશેતાએ યાજમ અને યાષ્ટરભા કૃષ ક્ષેત્રે ફદરાલન વભમ ાકી ગમ છે . તે
ભાટે આ વમાને નાના-નાનાં ગાભડાંઓ સુધી શોંચાડલાની જરૂડયમાત છે . કૃષ ઇજનેયએ તેભના વંળધન અને અનુબલનુ ં
બાથુ ં જભીની થતય ય રઇ જલાની ળીખ આી કશયુ ં કે જ આણે આ કામબિ કયીશુ ં ત ચકકવ આણે ખેડૂતની આલક ફભણી
કયલાના આ બગીયથ કામબિભાં ાય ઉતયીશુ ં તેભજે છે લાડાના છે લાડાના ગાભભાં ખેતી કયતાં ખેડૂત સુધી વંળધન શોંચાડીને
ૃ કયલાની જરૂયીમાત જણાલી ગ્રીન અને ઇક યીલલ્યુળેન ઉય બાય મ ૂકી અનાજન ફગાડ ન થામ તેના
તેનાથી ખેડૂતને જાગત
પ્રષત જાગષૃ ત કેલલા તેભજ ષવિંચાઇ અને ફુડ પ્રવેવીંગ જેલી સુષલધાઓન ષલથતાય કયલાનુ ં સ ૂચલી ઇક એગ્રીકલ્ચય આણુ ં
બાષલ શલાનુ ં જણાવયુ ં શતુ.ં
આણંદ કૃષ યુષનલષવિટીના કુ રષત અને બાયતીમ કૃ ષ ઇજનેય વવામટીના પ્રમુખ ડૉ. એન.વી. ટે રે પરડયડા
એ.એન્ડ એભ. યુષનલષવિટી પરયીડા, યુ.એવ.એ. વાથે વાથે આણંદ કૃષ યુષનલષવિટી દ્વાયા એભ.ઓ.યુ. કયલાભાં આલતાં આનંદની
રાગણી વમકત કયી, બાયત વયકાયના કૃષ યાજમ ભંત્રી શ્રી ુરૂત્તભ રૂારાએ જમાયે કૃષના નકળાને ફદરલાની ક્ષભતા કૃ ષ
ઇજનેયભાં યશેરી છે તેભ કહ્ું છે તમાયે આ તફકકે કૃષ ક્ષેત્રે, કૃષ ઇજનેયનુ ં કામબિપ્રદાન કયલાની જલાફદાયી લધી જામ છે તેભ
જણાલી, વંળધન ઉય ષલચાય-ષલભળબિ કયી તેન ુ ં જભીની થતય ઉય અભરીકયણ થામ તે જલાની જરૂડયમાત જણાલી શતી.
બાયતના લડાપ્રધાનશ્રીએ ાંચ લબિભાં જે ખેડૂતની આલક ફભણી કયલાનુ ં થલપ્ન વેવયુ ં છે તે ાંચ લબિભાં નશીં ણ ફે થી ત્રણ
લબિભાં જ ફભણુ ં થામ તેવ ુ ં કામબિ

કયલા, આણે આણુ ં જ્ઞાન આણા ુયતુ ં વીષભત ન યાખી તેન ખેતયે -ખેતયે અને ખેડૂત

સુધી પ્રચાય- પ્રવાય થામ તેભ કયલા ઉય બાય મ ૂકમ શત.
ષત્રડદલવીમ કામબિષળો ફયભાં દયમ્માન ડેયી એન્ડ ફુડ ટે કનરજી એન્સન્જષનમયીંગ, પાભબિ એન્ડ ાલય એન્સન્જષનમયીંગ, વઇર
એન્ડ લટય એન્સન્જષનમયીંગ અને એનજી ઇન એગ્રીકલ્ચય એન્સન્જમયીંગ એભ જુ દા જુ દા ષલમ ઉય વંળધન ેય યજૂ
કયલાભાં આવમા શતા. જેભાં વરય એનજી, લેલ્યુ એડીળન, ફજાય વમલથથાતંત્ર, કૃષ ઉતાદકતા, ેકેજીંગ, પ્રવેવીંગ, વઇર
શેલ્થ, જવંચમ, જ વમલથથાન, ષવિંચાઇની ષલષલધ ધ્ધષતઓ, જભીન અને ાણી અને લેથટરેન્ડ ભેનેજભેન્ટ, સુએઝ
રીટભેન્ટ, ષલન્ડ એનજી, વરય ંીંગ, ફામગેવ એનજી, ખાતયન ઉમગ, બાલ ફજાય ષનમંત્રણ જેલા ષલમને આલયી
રેલાભાં આવમા શતા. જેની ષલગતલાય જાણકાયી ટે કનીકર ડામયે કટય દ્વાયા આલાભાં આલી શતી. આ વંળધનભાં યજૂ કયલાભાં
આલેર ષલષલધ ાવાંઓન અભ્માવ કયી તેન ુ ં અભરીકયણ, આલનાયા વભમભાં ખેતી અને ખેડૂત ભાટે આષળલાબિ દરૂ ફનલાની
વાથવાથ તેઓની કૃ ષ આલક ફભણી કયલાભાં ભશતલની ભ ૂષભકા અદા કયળે તેલ આળાલાદ કામબિષળો ફયભાં વમકત કયલાભાં
આવમ શત.
આ પ્રવંગે કામબિષળો ફય દયષભમાન ફેથટ ેય પ્રેઝન્ટે ળન અને બાયતીમ કૃષ ઇજનેય વવામટીના આણંદ ષલબાગ દ્વાયા
ગુજયાતભાં કૃષ ઇજનેયી ક્ષેત્રે સુદય
ં
કાભગીયી કયનાય કૃષ ઇજનેયને ઉસ્થથત ભશાનુબાલના શથતે એલડબિ આીને વન્ભાષનત
કયલાભાં આવમા શતા.
પ્રાયં બભાં કામબિષળો ફયના કન્લીનય ડૉ. ડી.વી.જીએ થલાગત પ્રલચન કયી કામબિષળો ફય દયષભમાન કયલાભાં આલેર
કાભગીયીની ષલગત આી, આ કામબિષળો ફયભાં દે ળ-ષલદે ળના અનુબલી તજજ્ઞ દ્વાયા ભનભંથન કયલાભાં આવયુ ં શલાનુ ં કશયુ ં શતુ.ં
તેભજ કામબિષળો ફય દયષભમાન ષલષલધ ષલમ ઉય ગશન ચચાબિ કયલાભાં આલી શતી તેભજ ફાલન વંળધન ેય ઉય
પ્રેઝન્ટે ળન કયલાભાં આવયુ ં શલાનુ ં જણાવયુ ં શતુ.ં અંતભાં કામબિષળો ફયના ઓગેનાઇઝીંગ વેિેટયી ડૉ. આય. સુબ્ફૈમાએ આબાયષલષધ
કયી શતી. જમાયે ષળો ફયભાં દે ળ-ષલદે ળના ૫૫૦થી લધુ કૃષ ઇજનેય ઉસ્થથત યશમા શલાનુ ં ઉભેયું ુ શતુ.ં
આ પ્રવંગે દે ળબયની જુ દી જુ દી કૃષ યુષનલષવિટીઓના કુ રષતશ્રીઓ, દે ળ-ષલદે ળના કૃષ ઇજનેય, વંળધનકાય, ઉદ્યગ
વાશષવક, યુષનલષવિટીના પ્રાધ્માક અને ષલદ્યાથીઓ ઉસ્થથત યશમા શતાં.

