
કૃિષ િવ ાન કે , આણંદ કૃિષ યુિનવિસટી, દાહોદ ારા રા ીય િકસાન 
િદવસની ઉજવણી કરવામાં આવી 

રા ીય િકસાન િદવસ ભારત દેશના પાંચમા માન. ધાનમં ી ી અને ખેડૂત વ. ચૌધરી 

ચરણિસહંના જ મ િદવસ િનિમતે ઉજવવામાં આવે છે.  આજ રોજ તા. ૨૩.૧૨.૨૦૨૩ એ કૃિષ િવ ાન 

કે , આણંદ કૃિષ યુિનવિસટી, દાહોદ ારા રા ીય િકસાન િદવસની ઉજવણી ડૉ. કે.બી. કથીિરયા 

સાહેબ, માન. કુલપિત ી, આણંદ કૃિષ યુિનવિસટી, આણંદના ઉમદા માગદશન ારા કરવામાં આવેલ.  

આ કાય મમાં સવારના સેશનમા ંડૉ. એચ. એલ. કાચા, વિર  વૈ ાિનક અને વડા, કેિવકે, દાહોદ 

ારા આવેલ ખેડૂતભાઈઓને આવકાયા હતા તેમજ ભારતીય કૃિષમાં ઇિતહાસ થી આજ િદન સુધી  

દેશના ખેડૂતોનું શું યોગાદન ર ું છે તેની યાદ આપવી હતી. યારબાદ ડૉ. એન. કે. રાઠોડ, વૈ ાિનક 

(પાક સરં ણ) ારા પરંપરાગત કૃિષ થી આધુિનક કૃિષમાં બદલાવ લાવવા ખેડૂતોને ઉ સાિહત કયા 

હતા, ડૉ. . કે. ભાભોર, વૈ ાિનક (િવ તરણ િશ ણ)એ આઝાદ ભારતમાં ાંિતકારી બદલાવ પાછળ 

ખેડૂતોનું યોગદાન અંગે સમજ આપી યારબાદ ડૉ. આર. રાધા રાની, વૈ ાિનક (પશુ પાલન)એ 

પશુપાલન થકી કૃિષમાં બદલાવ અંગે ખેડૂતોને માિહતગાર કયા. ાર ે હષ પં યા (એસ.એમ.એસ. - 

ડામૂ યોજના) ારા આધુિનક ખેતીમાં હવામાનની અગ યતા િવષે ખેડૂતોન ેમાગદશન આ યું હતું.      

આ કાય મમાં બપોર બાદના સેશનમાં માન. કુલપિત ી, ડૉ. કે. બી. કથીરીયા સાહેબ ારા 

ઓન લાઇન મા યમથી મ ય ગજુરાતના છ કૃિષ િવ ાન કે ો ખાતે ઉપ થીત ખેડૂતભાઈઓ તેમજ 

મિહલા ખેડૂતોને રા ીય િકસાન િદવસની શુભકામના પાઠવેલ તેમજ દેશના િવકાસમાં ખેડૂતોના 

મહ વના યોગદાન િવષે ચચા કરી હતી. વધુમાં માન. કુલપિત ીએ ઉમેયુ કે આધિુનક કૃિષમાં નવા 

અિભગમો જવેા કે ડોન ટેકનોલો , નેનો ફટ લાઇઝર, િવગેર ેઆયમોનો ઉપયોગ કરી ખેતી ખચ ઘટાડી 

વધુ ઉ પાદન મેળવી શકાય તે માટે ખેડૂતોને માિહતગાર કયા હતા. તેમજ હાલની પિર થીતીને યાનમાં 

રાખીન ેકોરોના અંગે ગૃત રહી સરકાર ીની કોરોના સબંિધત ગાઈદલાઇનનું ચુ તપણે પાલન કરવા 

ખેડૂતોન ેઅપીલ કરી હતી.  

યારબાદ આ કાય મમાં રા ીય કૃિષ મં ાલય ારા દેશ યાપી લાઇવ ો ામનું આયોજન કરલે 

જમેા કૃિષ મં ી ી નર  તોમર એ દેશના તમામ ખેડુતોને સરકારની િવિવધ ખેડૂતલ ી યોજનાઓ 



થકી ખેડૂતોને લાભ થયેલ જનેા કારણે દેશના ખેડૂતોએ ખેતી ે ે ાંિતકારી બદલાવ લા યા છે. જનેો 

હાવો કાય મમાં ઉપ થીત તમામ ખેડુતો, અિધકારીઓ તેમજ વૈ ાિનકોએ લીધલે.  

આ કાય મનુ સફળ સંચાલન ી. કે. બી. ભારાઈ તેમજ કૂ. ઊમ  ચાવરા ારા કરવામાં આવેલ 

તેમજ કાય મનાં અંતમા ઉપ થીત કુલ ૫૯ ખેડુતભાઇઓને િવિવધ િવ તરણ સાિહ ય આપી કાય ્મને 

પૂણ હેર કરલે.  

 

 



 

  

  

 


