
કૃિષ િવ ાન કે , આણંદ કૃિષ યુિનવિસટી, દાહોદ ારા િકસાન 
સ મેલન યો યુ 

કૃિષ િવ ાન કે , આણંદ કૃિષ યુિનવિસટી, દાહોદ ારા ધાનમં ી િકસાન સ મેલન તારીખ 

૧૭.૧૦.૨૦૨૨ના રોજ મુવાલીયા કે પસ ખાતે યો વામાં આવેલ. ડૉ. એચ. એલ. કાચા, વરી  વૈ ાિનક 

અને વડા ારા કાય મમાં હાજર મહાનુભાવોનું શા દીક તેમજ પુ પગુ છથી વાગત કરવમાં આ યુ,ં 

યારબાદ કાય મનું ઉ ઘાટન મુ ય મહેમાનો ી. કનૈયાભાઇ િકશોરી, ચેરમેન ી, એ.પી.એમ.સી., 

દાહોદ અને ી. િવજયભાઇ પરમાર, િતિનિધ ી, તાલુકા મુખ, દાહોદ ારા કરવામા ંઆવેલ. તેમજ 

તેમના ારા રા  સરકારની િવિવધ કૃિષલ ી યોજનાઓ િવશે ખેડુતોને સંદેશ આપેલ.  

કાય મમાં રા ીય કૃિષ મં ાલય ારા આઇઆઈઆરઆઈ, નવી િદ હી ખાતેથી દેશ યાપી 

લાઇવ ો ામનું આયોજન કરલે જમેા માન. ધાનમા ી ી, નરે  મોદી સાહેબ ારા દેશના ખેડૂતોન ે

િકશાન સ માન િનિ ધ યોજના હેઠળ ૧૬૦૦૦ કરોડ િપયા ખેડૂતોના ખાતામાં ટા સફર કરવામાં 

આ યા સાથ ે સાથે કૃિષમાં ટાટ અપ અંગેની સંભાવનાઓ તેમજ દેશમાં ૬૦૦ ધાનમં ી િકસાન 

સમૃિ ધ કે ો પણ ખુલા મૂકવામાં આ યા જમેાનું એક કે  દાહોદ લાના એ.પી.એમ.સી. ખાતે 

થાિનક િતિનિ ધઓ ારા ઉ ાટન કરવમાં આવેલ. વધુમાં કૃિષ મં ી ી નરે િસંહ તોમર સાહેબ 

ારા કૃિષ ે ે ભારત સરકાર ીની િવિવધ યોજનાઓ િવષે ખેડૂત ભાઈઓને વચુયલ મા યમથી 

માિહતગાર કયા હતા. િવશેષમાં ખાતર અને રસાયણ મં ી ી, મનસુખભાઇ માંડિવયાએ “One Nation 

One Fertilizer” યોજના ખેડૂતોને લાભો અને નેનો યુિરયાની ઉપયોગીતા અંગે િવ તૃત માગદશન 

આપેલ.  

યારબાદ કાય મના બી  સેશનમાં ડૉ. આર. . મછાર, સંશોધન વૈ ાિનક, કૃિષ સંશોધન 

કે , દાહોદ ારા કૃિષમાં હલકા ધા ય પાકોની અગ યતા િવષે ખેડૂતોને સમજ આપેલ ાર ે ી. િતક 

દવે, લા ખેતીવાડી અિધકારી ી, દાહોદ ારા કૃિષ લ ી સરકાર ીઓની િવિવધ યોજનાઓ િવષે 

ખેડૂતોન ેમાિહતગાર કયા હતા. કાય મને આગળ ધપાવતા ડૉ. એચ. એલ. કાચા, વિર  વૈ ાિનક અને 

વડા, કેિવકે, દાહોદ ારા ખેડૂતોન ે ાકૃિતક ખેતીની અગ યતા અને પડતી મુ કેલીઓના િનવારણ અંગે 

ખેડૂતોન ે િવ તૃત માિહતી આપવામાં આવેલ ાર ે ી એન. ડી. મકવાણા, વૈ ાિનક (સ ય િવ ાન) 

ારા રવી તુના પાકોની વૈ ાિનક ખેતી પ ધતી િવષે ખેડૂતોન ેમાગદશન આપેલ. કાય મમાં ઉપ થીત 

કુલ ૩૬૭ ખેડુત ભાઇઓ તેમજ મિહલા ખેડુતોએ ઉ સાહભેર ભાગ લીધેલ હતો.  



આ કાય મનુ સફળ સંચાલન ડૉ

ભલાણી અને ી. કે.બી. ભારઈ ારા કરવામાં આવેલ

આ કાય મનુ સફળ સંચાલન ડૉ. . કે. ભાભોર, વૈ ાિનક (િવ તરણ િશ ણ

ારા કરવામાં આવેલ.  

િવ તરણ િશ ણ), ી. આર.બી. 



 

 


