
િૃષ િવ ાન ક , આણદં િૃષ િુનવિસટ , દવાતજ ખાતે “રા ય કસાન દવસ”  

ની ઉજવણી કરાઇ 

 

ૃિષ િવ ાન ક , આ. ૃ. .ુ, દવાતજ તથા બાગાયત ખા ,ુ આણદંના સં ુ ત ઉપ મ ે

તા.૨૩.૧૨.૨૦૨૨ના રોજ સો ા તા કુાના ણજ ગામ ખાતે “રા ય કસાન દવસ” માન. ુલપિત ી  

ડો. ક. બી. કથીર યા માગદશન હઠળ ઉજવવામા ંઆ યો હતો, મા ં ુલ ૪૬ ખે તૂ ભાઇઓ હાજર ર ા હતા. 

સદર કાય મમા ં ડૉ. મતાબને િપ લઇ, નાયબ બાગાયત િનયામક ી, બાગાયત ખા ,ુ આણદં, ી 

કશનભાઇ ડાભી, બાગાયત અિધકાર ી, બાગાયત ખા ,ુ આણદં, ી િવણભાઇ ક. પરમાર, સરપચં ી, ણજ 

તેમજ અ ય ગિતશીલ ખે ુતો ઉપ થત ર ા હતા. કાય મની શ આતમા ં ી કશનભાઇ ડાભી, બાગાયત 

અિધકાર ી ારા સવ ખે ૂતો ુ ં વાગત કયા બાદ ાસગંો ચ  ઉદબોધન કરવામા ંઆ ુ ંહ ુ.ં યારબાદ 

ડો. આર. એમ. પટલ, વૈ ાિનક (પાક સરં ણ) ારા તૂ વૂ વડા ધાન ી ચૌધર  ચરણિસહ  ારા 

ખે ૂતોના હત માટ થયેલ િવિશ ઠ યોગદાન તેમજ તેઓ ીના જ મ દવસની િૃતમા ંઉજવવામા ંઆવતા 

કસાન દવસ તગત મા હતી આપી હતી. વ મુા ંતેઓએ ખે તૂ િમ ોને ા ૃિતક ખતેી અપનાવી ઉ પાદન 

ખચ ઘટાડવા તેમજ પાક ઉ પાદનમા ં ણુવ ા વધાર  વ  ુઆવક મેળવવા અ રુોધ કય  હતો. યારબાદ 

ડૉ. મતાબને િપ લઇ, નાયબ બાગાયત િનયામક ી, બાગાયત ખા ,ુ આણદં ારા બાગાયત ખાતાની 

િવિવધ સહાય યોજનાઓ િવશે મા હતી આપી હતી. ી િવણભાઇ ક. પરમાર, સરપચં ી ારા સવનો 

આભાર ય ત કર  કાય મની ણુા તુી કરવામા ંઆવલે. 

પેટલાદ તા કુાના ઇસરામા ગામ ખાતે પણ “રા ય કસાન દવસ” ઉજવવામા ંઆ યો હતો, મા ં

ુલ ૧૨૬ મ હલા ખે તૂો હાજર ર ા હતા. સદર કાય મમા ંડૉ. એસ. બી. કાટોલે, વૈ ાિનક (પ પુાલન) 

ારા સફળ પ પુાલન િવશે િવ તૃમા ંચચા કરવામા ંઆવી હતી સાથે સાથે તેઓ ારા રા ય કસાન 

દવસ ઉજવણીનો હ  ુ તથા ઉ ેશ િવશે ખે તૂોને અવગત કરવામા ં આ યા હતા. ી કમલભાઇ ઠાકોર, 

બાગાયત અિધકાર , આણદં ારા બાગાયત ખાતાની િવિવધ સહાય યોજનાઓ િવશે મા હતી આપી હતી. 

ૃિષ િવ ાન ક , દવાતજ ખાતે ઉપ થત ખે તૂોએ માન. ૃિષ મં ી ી, નર િસહ તોમર ારા 

ટુ બુના ંમા યમથી કરવામા ંઆવેલ ખે તૂલ ી સબંોધનને િનહા  ુહ ુ.ં  

  



 

“ કસાન દવસ” કાય મની ઝાખંીઓ 
 


