
             
 

રાષ્ટ્રીય કૃષિ ઇજનેરોની સોસાયટીના  

બાવનમાાં ષિદિવસીય કાયયષિબબરનો  આણાંિ કૃષિ યષુનવષસિટી  ખાતે પ્રારાંભ  
 
 

આણદં કૃષ યષુનલષવિટી, આણદં ખાત ે બાયતીમ કૃષ  ઇજનયેની વવામટીના ફાલનભા ં લાષિક વભંરેન પ્રવગેં તજજ્ઞતાઓના 
સમબુિત ઉપયોગ ધ્ વારા ખેતૂતોની આવક બમણી કરવાના ષલમ ઉય એક ષિદિવસીય યાષ્ટ રીમ કામબિષળોફયન ઉાટનઘાટન વભાયંબ           
તા. ૮ જાન્ યઆુયી-ય૦૧૮ ન ેવભલાયના યજ વલાયે ૯.૩૦ કરાકે  ફ.ં અ. કૃષ ભશાષલધારમના ઓડડટડયમભ શર ખાત ેમજામેર. આ 
કામબિષળોફયન ેકેન્રના કૃષ, ખડેૂત કલ્માણ અન ેચંામતી યાજમ ભતં્રી શ્રી રુૂત્તભ રૂારાએ ખલુ્ર મકેુર. વભાયંબના અષતષથ ષલળે તયીકે 
અભયેીકન વવામટી ઓપ એગ્રીકલ્ચયર એન્ડ ફામરજીકર એન્જીષનમયીંગના પ્રવેીડન્ટ ડૉ. સ્ટીપન ષવમવી તભેજ અધ્ મક્ષ  સ્ થાન ે          
ડૉ. એન. વી. ટેર, ભાનનીમ કુરષતશ્રી, આણદં કૃષ યષુનલષવિટી યશરે.  

બાયતના લડાપ્રધાનશ્રીએ લબિ-૨૦૨૨ સધુીભા ંખડેૂતની આલક ફભણી કયલાન રક્ષમાકં યાખરે છે. ત્માયે આ રક્ષમાકંને ષવધ્ધ કયલા 
ભાટે ખડેૂતન ેખેતી ભાટેનુ ંામાનુ ંજરૂયી જ્ઞાન આલાની જરૂય છે. ખડેૂતન ેવઇર શલે્થ કાડબિ પ્રષત જાગતૃ કયલાની જરૂડયમાત છે. જ ખેડૂતન ે
વઇર શલે્થ કાડબિની ચકકવ જાણકાયી શળ ેત તેઓ તભેના ખતેયભા ંવાચા અથબિભા ંજભીનન ેરામક ાકની લાલણી કયળ.ે આના ભાટે કૃષ 
ઇજનયેએ ષથમયીભાથંી ફશાય આલી પ્રકેટીકર જ્ઞાન આી વાચા અથબિભા ંતેભના જ્ઞાનન ઉમગ જભીન ઉય કયલા ઉય બાય મકૂી કૃષ 
ઇજનયેભા ંકૃષના નકળાન ેફદરલાની ક્ષ ભતા યશરેી છે તભે કેન્રના કૃષ, ખડેૂત કલ્માણ અને ચંામતી યાજમ ભતં્રી શ્રી રુૂત્તભ રૂારાએ 
આજે કહ્ુ ં શત ુ.ં શ્રી રૂારાએ કૃષ ઇજનયેને ખડેૂતભા ં યશરેી ળકંા-કુળકંાઓ દૂય કયલાની વાથવાથ જૈષલક ખતેી, વરાય એનજી, 
જવ્મલસ્થાન, જવચંમ, જવગં્રશ, ટક ષવિંચાઇ ધ્ધષત ષલળ ેજાણકાયી આલાભા ંઆલળ ેત દેળના ૭૦ ટકા રક ખેતી વ્મલવામ 
વાથ ેવકંામેરા છે તઓેની વાચા અથબિભા ંવલેા કયી ગણાળ ેઅને જ આણે આ કાભ કયી ળકીશુ ંત લડાપ્રધાનશ્રીની જે લબિ-૨૦૨૨ સધુીભા ં
ખડેૂતની આલક ફભણી કયલાની સ્લપ્ન વવે્યુ ંછે તને ેવાકાય કયી ળકીશુ ંતભે ષત્રડદલવીમ યાષ્ટરીમ કામબિષળોફયન ેખલૂ્રી મકૂતા ંકશયુ ંશત ુ.ં  

 શ્રી રૂારાએ નાના ખડેૂતન ેઆધષુનક વાધનન કેલી યીત ેઉમગ કયી ળકામ ત ેઅંગેની જાણકાયી આલા ઉય બાય મકૂલાની 
વાથ ેવાથે યાવામોણક ખાતયના ફદર ેખતેીભા ંભાઇક્ર ઇયીગેળનની તથા ઉત્ાદન ખચબિ ઓછ આલ,ે ાકનુ ંમલૂ્મલધબિન કયી ખતેીની આલક 
કેલી યીત ેફભણી કયી ળકામ, તનેાથી કૃષ ઇજનયે ખડેૂતન ેપ્રડેયત કયી ખડેૂતની આલક ફભણી કયલાભા ંતાનુ ંભશત્લનુ ંમગદાન આ ે
તભે સચુવ્યુ ંશત ુ.ં  

 શ્રી રૂારાએ આજના ગ્રફર યગુભા ંખડેૂતભા ંાણીની ફચત અન ેાણીન જરૂડયમાત યૂત ઉમગ કયલાની વાથવાથ ખડેૂત 
ખતેીના વ્મલવામ વાથે જડામરેા યશ ેઅને ખતેીન ે ઉત્તભ અને નપાકાયક ફનાલી તઓેનુ ંજીલન ખતેી વાથે જડામલેુ ં યશ ેતલેા બગીયથ 
પ્રમાવ કયલા કૃષ ઇજનયેને સચુલી, ખડેૂતની આલક લબિ-૨૦૨૨ સધુીભા ં ફભણી કયલી એ બાયત વયકાયની પ્રાથષભકતા શલાનુ ં ણ 
જણાવ્યુ ંશત ુ.ં  

 આ કામબિષળોફયભા ંઅભડેયકાથી ખાવ બાગ રેલા ધાયેરા અન ેકામબિષળોફયના અષતષથષલળે અભડેયકન વવામટી ઓપ એગ્રીકલ્ચયર 
એન્ડ ફામરજીકર એન્ન્જષનમયીંગના અધ્મક્ષ  ડૉ. સ્ટીપન  ષવમવીએ આ પ્રવગેં બાયત વયકાય ખડેૂતની આલક ફભણી કયલાના ઉદેૌળ વાથે 
ચચાબિ-ભનભથંન કયી યશી છે ત્માયે આ કામબિષળોફયન હુ ંએક બાગ ફન્મ છે તને ભન ેઆનદં છે તેભ જણાલી અભડેયકાભા ંખતેી ક્ષ તે્રે કયલાભા ં
આલી યશરે વળંધન અન ેતેની ઉય કેલી યીત ેકામબિ કયલાભા ંઆલ ેછે તેની ષલગત આી કૃષ ક્ષ ેત્ર ેખડેૂતની આલક ફભણી કયલા ભાટેનુ ંજે 
અોબમાન શાથ ધયલાભા ંઆવ્ય ુછે તનેી વયાશના કયી કૃષ ઇજનયેન ેતઓેનુ ંજ્ઞાન ખડેૂત અન ેખતેય સધુી શોંચાડી તને ખતેીભા ંલધનુ ેલધ ુ
પ્રભાણભા ંઉમગ કયલાન અનયુધ કયી આણદં કૃષ યષુનલષવિટીન ેઅોબનદંન ાઠવ્મા શતા.  

 

 આ કામબિષળોફયભા ંખાવ ઉસ્સ્થત યશરે યાજેન્રપ્રવાદ વને્રર યષુનલષવિટી, વુાના  ડૉ. આય. વી. શ્રીલાસ્તલ અન ેચોધયી ચયણષવિંશ 
કૃષ યષુનલષવિટી, ડશસ્વાય, શડયમાણાના ડૉ. કે. ી. ષવિંધે પ્રાવોંગક ઉાટનફધન કયતા ંગ્રાષભણ ષલસ્તાયભા ંખડેૂતની આલક ફભણી થામ ત ેભાટે 
કૃષ ઇજનયેન ેતઓેની ભશત્લની ભષૂભકા અદા કયલાની યશતેી શઇ, કૃષ ઇજનયેએ આલનાયા વભમભા ંઆ ભાટે સવુજ્જ થવુ ંડળ ેઅન ે
ખડેૂતન ેઆના ભાટે પ્રત્વાડશત કયલા ભાટે ખડેૂત અન ેખતેય સધુી શોંચવુ ંડળ ેતભે જણાવ્ય ુશત ુ.ં લધભુા ંખડેૂતન ેતઓેના ાકનુ ંમગ્મ 
લતય ભી યશ ેતે ભાટે મગ્મ ફજાય-લાશનવ્મલશાય જેલી સષુલધાઓની વાથ ેમગ્મ વ્મલસ્થાતતં્ર ગઠલલાની જરૂડયમાત ઉય બાય મકૂમ 
શત. તઓેએ અન્મ ઇજેનયેની વયખાભણીભા ંકૃષ ઇજનયેની વખં્મા ઓછી શલા છતા ંકૃષ ઇજનયે વાયી યીતે કાભ કયી યહ્યા શલાનુ ંજણાલી 
ગજુયાતની કૃષ યષુનલષવિટીઓ કૃષ ઇજનયે તૈમાય કયલા ભાટે વાયી એલી કાભગીયી કયી યશી શલાનુ ંજણાવ્યુ ંશત ુ.ં  

 આ પ્રવગેં કેન્ર વયકાયના કૃષ યાજમ ભતં્રી શ્રી રુૂત્તભ રૂારાએ વલષેનમયનુ ંષલભચન ણ કયુું શત ુ.ં  

 આણદં કૃષ યષુનલષવિટીના કુરષત અન ેબાયતીમ કૃષ ઇજનયે વવામટીના પ્રમખુ ડૉ. એન.વી. ટેર ેલબિ-૨૦૨૨ સધુીભા ંખડેૂતની 
આલક ફભણી કયલા ભાટેન આ એક અષત ભશત્લન ષલમ છે ત્માયે કૃષ ઇજનયેએ કયેર વળંધન ખડેૂત અન ેખેતય સધુી શોંચાડલાનુ ં



બગીયથ કામબિ કયલાનુ ંછે તભે બાયલુબિક જણાવ્ય ુશત ુ.ં આ કામબિ થકી લડાપ્રધાનશ્રીએ ખડેૂતની આલક લબિ-૨૦૨૨ સધુીભા ંફભણી કયલાનુ ંજે 
સ્લપ્ન વવે્યુ ંછે તેન ેવાકાય કયલા ભાટે વવામટીએ આ ભશત્લનુ ંકદભ ઉઠાવ્યુ ંછે અન ેઆ ત્રણ ડદલવ દયષભમાન આ ફાફત ેઘષનષ્ટઠ ચચાબિ-
ષલચાયણા કયલાભા ંઆલળ ેજેભા ંખાવ કયીન ેકૃષ ક્ષ તે્ર ેઘટતા ંભાનલફ વાભ ેકૃષ માષંત્રકયણ, જ અન ેજભીનની ગણુલત્તા અન ેજથ્થાભા ં
થઇ યશરે ઘટાડા વાભ ેજ અને જભીન વયંક્ષ ણની આધષુનક ખતે ધ્ધષતઓ, ાક કાણી છી ખડેૂતન ેથતા નકુળાનન ેઘટાડલા મગ્મ 
કાણી-પ્રવવેીંગ અન ેવગં્રશ તેભજ ઘટતા ંજતા ંખનીજ તરે વાભ ેવરાય/ફામગેવ જેલા ઊજાબિના લકૈન્લ્ક સ્ત્રન ઉમગન વભાલેળ થામ 
છે તભે કહ્ુ ંશત ુ.ં  

 વવામટીન લાષિક અશેલાર યજૂ કયતા ંડૉ. ઇન્ર ભોણએ ૪૦૦૦ કૃષ ઇજનયે શલા છતા ંકૃષ ઇજનેયએ ગ્રાવ રૂટ ટુ ગ્રફર થકી 
ખડેૂતને સષુળોક્ષ ત કયલાની વાથ ેકયલાભા ંઆલરેા વળંધન ખડેૂત અન ેખતેય સધુી શોંચાડલાનુ ંભશત્લનુ ંકામબિ કયી યશમા શલાનુ ંજણાલી 
આગાભી વભમભા ંમજાનાય યાષ્ટરીમ વષેભનાય અંગેની જાણકાયી આી ખડેૂતને ખતેી ભાટે જરૂયી એવુ ંખાતયન ઉમગ, ષલષલધ ષવિંચાઇ 
ધ્ધષત, ાકનુ ંમલૂ્મલધબિન કેલી યીત ેકયી ળકામ ત ેઅંગેનુ ંભાગબિદળબિન આલા ભાટેના પ્રમાવ કયલાભા ંઆલળ ેતભે કહ્ુ ંશત ુ.ં  

પ્રાયંબભા ંકામબિષળોફયના કન્લીનય ડૉ. ડી. વી. જીએ સ્લાગત પ્રલચન કયી ખડેૂતને વીધી યીતે સ્ળબિતી ફાફતભા ં કૃષ ઇજનયેી 
તજજ્ઞનુ ંભશત્લનુ ંમગદાન યહ્ુ ંશલાની વાથવાથ વભાજભા ંતેઓન ભટ પા યશરે છે તેભ જણાલી કામબિષળોફયભા ંગજુયાત યાજમ વડશત 
૨૪ યાજમ અન ેત્રણ ષલદેળના વડશત ૫૦૦થી લધ ુકૃષ ઇજનયે બાગ રઇ યહ્યા શલાનુ ંજણાવ્યુ ંશત ુ.ં  

લધભુા ંઆ કામબિષળોફય દયષભમાન ખડેૂતના ઉત્થાન અન ેખતેી ભાટે જેઓએ અથાગ પ્રમાવ કમાબિ શતા. તલેા ૩૧ કૃષ ઇજનયેને 
વવામટી દ્વાયા લબિ-૨૦૧૭ના એલડબિ જાશયે કયીન ેકેન્ર વયકાયના કૃષ યાજમ ભતં્રી શ્રી રુૂત્તભ રૂારા વડશત ઉસ્સ્થત ભશાનબુાલના શસ્ત ે
ગલ્ડ ભડેર, એલડબિ અન ેપ્રભાણત્ર આી વન્ભાષનત કયલાભા ંઆવ્મા શતા.  જેભા ં ભેળન લાઘ એગ્રીકલ્ચયર એન્ન્જષનમયીંગ ામષનમય 
એલડબિ ડૉ. એભ.એભ.ભશતેા અને શ્રી ળયદ ટેરન,ે બાયતીમ કૃષ ઇજનયે વવામટી ગલ્ડ ભડેર ડૉ. ટી. ફી. એવ. યાજતૂ, બાયતીમ કૃષ 
ઇજનયે વવામટીન પેર એલડબિ ડૉ. ભશને્રપ્રવાદ ષત્રાઠી, ડૉ.શ્માભ સુદંય કાડી, ડૉ. યાજલીય ષવિંગ, ડૉ. શયષભન્દય ષવિંગ ષવધ્ધ,ુ             
ડૉ. નયેન્રકુભાય ગોંડટમા, ડૉ. યોફન્રકુભાય ાડંા, ડૉ. અનુકુભાય ડદોક્ષ ત, ડૉ. કાલલુાઇ મરેા યેડ્ડી, ડૉ. ચી.લી.લી. વત્મનાયામણા, એન્ન્જષનમય 
શ્માભસુદંય કશરી, ડૉ. વત્મષપ્રમા, વવામટીન શનયયી પેર એલડબિ, પ્ર. કે. ી. વીંઘ, શ્રી વજંમપ્રવાદ(આઇએએવ), ડૉ. રૂને્રષવિંગ વઢી,   
કુ. ભરકૈા શ્રીષનલાવન, વવામટીન કભને્ડેળન એલડબિ, ડૉ. ટી. વને્થીરકુભાય, ડૉ.ભશભંદ ળપીક આરભ, ડૉ. અબમ કુભાય ઠાકુય, ડૉ. 
અજાબિભદત્તા વાયંગીન,ે વવામટીન ફસે્ટ ચપે્ટય એલડબિ શડયમાણાના ડશસ્વાય ચપે્ટયન,ે કન્લીનયન એલડબિ ડૉ. ડી.વી.જી અન ે ડૉ. 
આય.લી.પ્રવાદન,ે ક-કન્લીનયન એલડબિ ડૉ. આય. કે. જૈન અન ે ડૉ. એવ. એચ. અકફયીન,ે ઓગેનાઇઝીંગ વકેે્રટયીન એલડબિ ડૉ. આય. 
સબુ્ફમૈાને અને વવામટીન ટાપે સ્ટુડન્ટ ગલ્ડ ભડેર એલડબિ, ી.એચ.ડી. ભા ંડૉ. યઉપ અશભદ યેીને, એભ.ટેકભા ંએન્ન્જનમય મરપ્ા ડી.ન.ે 
અન ેફી.ટેકન એલડબિ એન્ન્જષનમય ષલલકે આય. કાભતન ેઆલાભા ંઆવ્મા શતા.  

 આ પ્રવગેં બાયતીમ કૃષ અનવુધંાન ડયદ, નલી ડદલ્શીના નામફ ષનમાભક(જનયર) વડશત દેળબયની જુદી જુદી કૃષ 
યષુનલષવિટીઓના કુરષતશ્રીઓ, નાફાડબિ, નળેનર ડેયી ડેલરભને્ટ, અમરૂ, જીએરડીવી, ગજુયાત એગ્ર ઇન્ડસ્રીઝ, તભેજ ષલષલધ સ્લનૈ્છછક 
વસં્થાના અષધકાયીઓ, દેળ-ષલદેળના કૃી ઇજનયે, વળંધનકાય, ઉદ્યગ વાશષવક, યષુનલષવિટીના પ્રાધ્માક, ષલદ્યાથીઓ અને ખડેૂત 
ઉસ્સ્થત યશમા શતા.ં  
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