
કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, આ. કૃ. ય.ુ, અરણેજ દ્વારા ખેડુતની ભાગીદારી પ્રાથષિકતા અિારી 

અભભયાન અંતગગત કૃષિ િેળો અને પ્રાકૃષતક ખેતી પ્રદર્ગન યોજાયુું 

આઝાદી કા અમતૃ મહોત્સવ અંતર્ગત ભારત સરકારના ખેડુતની ભાગીદારી પ્રાથષિકતા અિારી 

અભભયાન અંતર્ગત આણદં કૃષિ યષુનવષસિટીના કૃષિ ષવજ્ઞાન કેન્દ્ર, અરણેજ, અમદાવાદ અને આત્મા પ્રોજેકટ 

અમદાવાદના સયંકુ્ત ઉપક્રમે પ્રાકૃષતક કૃષિ મેળો-વ-પ્રદર્ગનનુ ંઆયોજન તા.૨૬-૦૪-૨૦૨૨, મરં્ળવારના 

રોજ કૃષિ ષવજ્ઞાન કેન્દ્ર, અરણેજ ખાતે યોજાયુ.ં આ કાયગક્રમમા ંઅમદાવાદ જજલ્લાના આર્રે ૩૮૦ ખેડૂત ભાઈઓ, 

બહનેો અને ફિલ્ડ સ્ટાિે કાયગક્રમમા ંભાર્ લીધો હતો. 

 આ કાયગક્રમમા ંમાન. શ્રી ભપેૂન્દ્રષસિંહ ચડુાસમા, પવૂગ કેબબનેટ ષર્ક્ષણ મતં્રીએ અધ્યક્ષ સ્થાન ેઉપસ્સ્થત 

રહીને ખેડૂતોને પ્રાકૃષતક ખતેી પધ્ધષત અપનાવવા માટે અને કૃષિ ષવજ્ઞાન કેન્દ્ર અરણેજ ની મલુાકાત લઇન ે

ખેતીલક્ષી પ્રશ્નોનુ ં ષનરાકરણ કરવા માટે અનરુોધ કયો હતો અને સાથે સાથે પ્રાકૃષતક ખેતી અંર્નેુ ંપ્રદર્ગન 

ષનહાળયુ ંહત ુ.ં  

 કાયગક્રમના મખુ્ય અષતષથ ડૉ. એન. આઈ. ર્ાહ, ષવધ્યાર્ાખાધ્યક્ષ અને આચાયગશ્રી, બાર્ાયત 

મહાષવદ્યાલય, આણદં કૃષિ યષુનવષસિટી, આણદંએ ખેડૂતોને વૈજ્ઞાષનક ઢબથી પ્રાકૃષતક કૃષિ ષવિે માફહતી આપી. 

શ્રી રમેર્ભાઈ મકવાણા, જજલ્લા પચંાયત ઉપપ્રમખુ અમદાવાદ, શ્રી મહને્દ્રષસિંહ મડંોરા, ઉપપ્રમખુ (ભાજપ) 

અમદાવાદ જજલ્લા, શ્રી સકેુત ુઉપધ્યાય, નાયબ ષનયામકશ્રી પશપુાલન,અમદાવાદ, શ્રીમતી કલ્પના પચંાલ, 

નાયબ ષનયામકશ્રી બાર્ાયત, શ્રી સરેુન્દ્રષસિંહ, નાયબ ષનયામક અને ઇન્દ્ચાર્જ, એન.એચ.વી., અમદાવાદ, શ્રી 

કે.કે.પટેલ, પ્રોજેક્ટ ડાયરેક્ટર આત્મા, અમદાવાદએ  ઉપસ્સ્થત રહીને કાયગક્રમને ર્ોભાવ્યો હતો. 

  કાયગક્રમના પ્રારંભમા ંકૃષિ ષવજ્ઞાન કેન્દ્ર, અરણેજના ડૉ. કે.ડી.ગલુકરી, વફરષ્ઠ વૈજ્ઞાષનક અને વડા દ્વારા 

મહમેાનશ્રીઓનુ ં ર્ાબ્દદક સ્વાર્ત અને પફરચય આપવામા ં આવ્યો. ત્યારબાદ પષુ્પગચુ્છ અને ર્ાલથી 

અધ્યક્ષશ્રી અને મખુ્ય અષતષથશ્રીનુ ંહાફદિક સ્વાર્ત કરવામા ંઆવ્ય ુહત ુ.ં ત્યારબાદ સવારના ૧૧:૩૦ થી ૧૨ 

કલાક દરમ્યાન  કૃષિ મતં્રાલય દ્વારા આયોજીત જીવતં પ્રસારણ કાયગક્રમને ઉપસ્સ્થત મહમેાનશ્રીઓ અને ખેડૂત 

ષમત્રોએ ઉત્સાહપવૂગક ષનહાળયો હતો. અમદાવાદ જીલ્લાના પ્રર્ષતર્ીલ ખેડૂતોને પ્રમાણપત્ર આપી સન્દ્માન 

કરવામા ંઆવેલ હતુ ંઅન ેતઓે દ્વારા સ્વાનભુાવ રજૂ કરવામા ંઆવ્યા.   

 આ કાયગક્રમ દરમ્યાન ખેડુતોએ કૃષિ પ્રદર્ગનના ં ષવષવધ સ્ટોલની મલુાકાત લઇ કૃષિ તજજ્ઞતાઓની 

પ્રત્યક્ષ જાણકારી મળેવી અન ેયોજવામા ંઆવેલ વ્યાખ્યાન,પ્રશ્નોત્તરીમા ંરસ પવૂગક ભાર્ લીધો હતો. વધમુા,ં 

કૃષિ ષવજ્ઞાન કેન્દ્ર, અરણેજ અને પશપુાલન ર્ાખા, જજલ્લા પચંાયત અમદાવાદના ંસયંકુ્ત ઉપક્રમે પશ ુઆરોગ્ય 

મેળાનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવેલ હતુ.ં જેમા ં૫૭ જેટલા લાભાથીઓએ લાભ લીધેલ હતો અને ૩૧૦ જેટલા 

જાનવરોનુ ંષનદાન કરવામા ંઆવેલ અને ૧૯૪ ર્ાય-ભેંસોમા ંએિ.એમ.ડી તથા ૪૦ બકરીઓમા ંપી. પી. આર. 

રોર્ ષવરોધી રસી આપવામા ંઆવેલ હતી.   



આ કાયગક્રમન ેસિળ બનાવવા માટે કૃષિ સરં્ોધન કેન્દ્રના વડા શ્રી પી. એચ. ર્ોધાણી તથા સ્ટાિ 

તેમજ કૃષિ ષવજ્ઞાન કેન્દ્રના, ઇજ. ડી. જે. રંર્પરા વૈજ્ઞાષનક (કૃષિ ઇજનેરી), ડૉ. એન આર. પટેલ, વજૈ્ઞાષનક 

(પશ ુ ષવજ્ઞાન), શ્રીમતી એચ.એચ.ચાવડા વૈજ્ઞાષનક (ગહૃ ષવજ્ઞાન), શ્રીમતી નેહાબેન ર્ેઠવાલા, પ્રોગ્રામ 

આસીસ્ટન્દ્ટ અને શ્રીમતી સોનલબેન ડાભી, એટીએમ ધોળકા, આત્મા અમદાવાદએ ભારે જહમેત ઉઠાવી હતી. 

સમગ્ર કાયગક્રમનુ ંઆયોજન ડૉ. કે. ડી. ગલુકરી, વફરષ્ઠ વૈજ્ઞાષનક અને વડા, કૃષિ ષવજ્ઞાન કેન્દ્ર, આકૃય,ુ અરણેજ 

અને શ્રી કે. કે. પટેલ, પ્રોજેક્ટ ડાયરેક્ટર, આત્મા અમદાવાદના માર્ગદર્ગન હઠેળ કરવામા ંઆવ્યુ ંહત ુ.ં 

 કાયગક્રમના અંષતમ ચરણમા ંડૉ. એન આર. પટેલ દ્વારા આભાર દર્ગન રજૂ કરી કાયગક્રમ પણૂગ જાહરે 

કયો હતો. 

 
 

  

  



  

  
 

 


