રાષ્ટ્રીય કૃષિ ઇજનેરોની સોસાયટીના
બાવનમાાં ષિદિવસીય કાયયષિબબરનો આણાંિ કૃષિ યષુ નવષસિટી ખાતે પ્રારાં ભ
આણંદ કૃષ યુષનલષવિટી, આણંદ ખાતે બાયતીમ કૃષ ઇજનેયની વવામટીના ફાલનભાં લાષિક વંભર
ે ન પ્રવંગે તજજ્ઞતાઓના
સમુબિત ઉપયોગ ધ્વારા ખેતૂતોની આવક બમણી કરવાના ષલમ ઉય એક ષિદિવસીય યાષ્ટરીમ કામબિષળોફયન ઉાટનઘાટન વભાયં બ
તા. ૮ જાન્યુઆયી-ય૦૧૮ ને વભલાયના યજ વલાયે ૯.૩૦ કરાકે

ફં. અ. કૃષ ભશાષલધારમના ઓડડટડયમભ શર ખાતે મજામેર. આ

કામબિષળોફયને કે ન્રના કૃષ, ખેડૂત કલ્માણ અને ંચામતી યાજમ ભંત્રી શ્રી ુરૂત્તભ રૂારાએ ખુલ્ર મુકેર. વભાયં બના અષતષથ ષલળે તયીકે
અભેયીકન વવામટી ઓપ એગ્રીકલ્ચયર એન્ડ ફામરજીકર એન્જીષનમયીંગના પ્રેવીડન્ટ ડૉ. સ્ટીપન ષવમવી તેભજ અધ્મક્ષ  સ્થાને
ડૉ. એન. વી. ટે ર, ભાનનીમ કુ રષતશ્રી, આણંદ કૃષ યુષનલષવિટી યશેર.
બાયતના લડાપ્રધાનશ્રીએ લબિ-૨૦૨૨ સુધીભાં ખેડૂતની આલક ફભણી કયલાન રક્ષમાંક યાખેર છે . ત્માયે આ રક્ષમાંકને ષવધ્ધ કયલા
ભાટે ખેડૂતને ખેતી ભાટે ન ું ામાનું જરૂયી જ્ઞાન આલાની જરૂય છે . ખેડૂતને વઇર શેલ્થ કાડબિ પ્રષત જાગ ૃત કયલાની જરૂડયમાત છે . જ ખેડૂતને
વઇર શેલ્થ કાડબિ ની ચકકવ જાણકાયી શળે ત તેઓ તેભના ખેતયભાં વાચા અથબિભાં જભીનને રામક ાકની લાલણી કયળે. આના ભાટે કૃષ
ઇજનેયએ ષથમયીભાંથી ફશાય આલી પ્રેકટીકર જ્ઞાન આી વાચા અથબિભાં તેભના જ્ઞાનન ઉમગ જભીન ઉય કયલા ઉય બાય મ ૂકી કૃષ
ઇજનેયભાં કૃષના નકળાને ફદરલાની ક્ષ ભતા યશેરી છે તેભ કે ન્રના કૃષ, ખેડૂત કલ્માણ અને ંચામતી યાજમ ભંત્રી શ્રી ુરૂત્તભ રૂારાએ
આજે કહ્ું શત.ું શ્રી રૂારાએ કૃષ ઇજનેયને ખેડૂતભાં યશેરી ળંકા-કુ ળકં ાઓ દૂ ય કયલાની વાથવાથ જૈષલક ખેતી, વરાય એનજી,
જવ્મલસ્થાન, જવંચમ, જવંગ્રશ, ટક ષવિંચાઇ ધ્ધષત ષલળે જાણકાયી આલાભાં આલળે ત દે ળના ૭૦ ટકા રક ખેતી વ્મલવામ
વાથે વંકામેરા છે તેઓની વાચા અથબિભાં વેલા કયી ગણાળે અને જ આણે આ કાભ કયી ળકીશું ત લડાપ્રધાનશ્રીની જે લબિ-૨૦૨૨ સુધીભાં
ખેડૂતની આલક ફભણી કયલાની સ્લપ્ન વેવ્યું છે તેને વાકાય કયી ળકીશું તેભ ષત્રડદલવીમ યાષ્ટરીમ કામબિષળોફયને ખ ૂલ્રી મ ૂકતાં કશયું શત.ું
શ્રી રૂારાએ નાના ખેડૂતને આધુષનક વાધનન કે લી યીતે ઉમગ કયી ળકામ તે અંગેની જાણકાયી આલા ઉય બાય મ ૂકલાની
વાથે વાથે યાવામોણક ખાતયના ફદરે ખેતીભાં ભાઇક્ર ઇયીગેળનની તથા ઉત્ાદન ખચબિ ઓછ આલે, ાકનું મ ૂલ્મલધબિન કયી ખેતીની આલક
કે લી યીતે ફભણી કયી ળકામ, તેનાથી કૃષ ઇજનેય ખેડૂતને પ્રેડયત કયી ખેડૂતની આલક ફભણી કયલાભાં તાનું ભશત્લનું મગદાન આે
તેભ સુચવ્યું શત.ું
શ્રી રૂારાએ આજના ગ્રફર યુગભાં ખેડૂતભાં ાણીની ફચત અને ાણીન જરૂડયમાત  ૂયત ઉમગ કયલાની વાથવાથ ખેડૂત
ખેતીના વ્મલવામ વાથે જડામેરા યશે અને ખેતીને ઉત્તભ અને નપાકાયક ફનાલી તેઓનું જીલન ખેતી વાથે જડામેલ ું યશે તેલા બગીયથ
પ્રમાવ કયલા કૃષ ઇજનેયને સુચલી, ખેડૂતની આલક લબિ-૨૦૨૨ સુધીભાં ફભણી કયલી એ બાયત વયકાયની પ્રાથષભકતા શલાનું ણ
જણાવ્યું શતુ.ં
આ કામબિષળોફયભાં અભેડયકાથી ખાવ બાગ રેલા ધાયે રા અને કામબિષળોફયના અષતષથષલળે અભેડયકન વવામટી ઓપ એગ્રીકલ્ચયર
એન્ડ ફામરજીકર એન્ન્જષનમયીંગના અધ્મક્ષ  ડૉ. સ્ટીપન ષવમવીએ આ પ્રવંગે બાયત વયકાય ખેડૂતની આલક ફભણી કયલાના ઉદે ૌળ વાથે
ચચાબિ-ભનભંથન કયી યશી છે ત્માયે આ કામબિષળોફયન હું એક બાગ ફન્મ છે તેન ભને આનંદ છે તેભ જણાલી અભેડયકાભાં ખેતી ક્ષ ેત્રે કયલાભાં
આલી યશેર વંળધન અને તેની ઉય કે લી યીતે કામબિ કયલાભાં આલે છે તેની ષલગત આી કૃષ ક્ષ ેત્રે ખેડૂતની આલક ફભણી કયલા ભાટે ન ું જે
અોબમાન શાથ ધયલાભાં આવ્યુ છે તેની વયાશના કયી કૃષ ઇજનેયને તેઓનું જ્ઞાન ખેડૂત અને ખેતય સુધી શોંચાડી તેન ખેતીભાં લધુને લધુ
પ્રભાણભાં ઉમગ કયલાન અનુયધ કયી આણંદ કૃષ યુષનલષવિટીને અોબનંદન ાઠવ્મા શતા.
આ કામબિષળોફયભાં ખાવ ઉસ્સ્થત યશેર યાજેન્રપ્રવાદ વેન્રર યુષનલષવિટી, ુવાના ડૉ. આય. વી. શ્રીલાસ્તલ અને ચોધયી ચયણષવિંશ
કૃષ યુષનલષવિટી, ડશસ્વાય, શડયમાણાના ડૉ. કે . ી. ષવિંધે પ્રાવંોગક ઉાટનફધન કયતાં ગ્રાષભણ ષલસ્તાયભાં ખેડૂતની આલક ફભણી થામ તે ભાટે
કૃષ ઇજનેયને તેઓની ભશત્લની ભ ૂષભકા અદા કયલાની યશેતી શઇ, કૃષ ઇજનેયએ આલનાયા વભમભાં આ ભાટે સુવજ્જ થવું ડળે અને
ખેડૂતને આના ભાટે પ્રત્વાડશત કયલા ભાટે ખેડૂત અને ખેતય સુધી શોંચવું ડળે તેભ જણાવ્યુ શત.ું લધુભાં ખેડૂતને તેઓના ાકનું મગ્મ
લતય ભી યશે તે ભાટે મગ્મ ફજાય-લાશનવ્મલશાય જેલી સુષલધાઓની વાથે મગ્મ વ્મલસ્થાતંત્ર ગઠલલાની જરૂડયમાત ઉય બાય મ ૂકમ
શત. તેઓએ અન્મ ઇજેનેયની વયખાભણીભાં કૃષ ઇજનેયની વંખ્મા ઓછી શલા છતાં કૃષ ઇજનેય વાયી યીતે કાભ કયી યહ્યા શલાનું જણાલી
ગુજયાતની કૃષ યુષનલષવિટીઓ કૃષ ઇજનેય તૈમાય કયલા ભાટે વાયી એલી કાભગીયી કયી યશી શલાનું જણાવ્યું શતુ.ં
આ પ્રવંગે કે ન્ર વયકાયના કૃષ યાજમ ભંત્રી શ્રી ુરૂત્તભ રૂારાએ વલેષનમયનું ષલભચન ણ કયુું શતુ.ં
આણંદ કૃષ યુષનલષવિટીના કુ રષત અને બાયતીમ કૃષ ઇજનેય વવામટીના પ્રમુખ ડૉ. એન.વી. ટે રે લબિ-૨૦૨૨ સુધીભાં ખેડૂતની
આલક ફભણી કયલા ભાટે ન આ એક અષત ભશત્લન ષલમ છે ત્માયે કૃષ ઇજનેયએ કયે ર વંળધન ખેડૂત અને ખેતય સુધી શોંચાડલાનું

બગીયથ કામબિ કયલાનું છે તેભ બાયુલક
બિ જણાવ્યુ શત.ું આ કામબિ થકી લડાપ્રધાનશ્રીએ ખેડૂતની આલક લબિ-૨૦૨૨ સુધીભાં ફભણી કયલાનું જે
સ્લપ્ન વેવ્યું છે તેને વાકાય કયલા ભાટે વવામટીએ આ ભશત્લનું કદભ ઉઠાવ્યું છે અને આ ત્રણ ડદલવ દયષભમાન આ ફાફતે ઘષનષ્ટઠ ચચાબિ ષલચાયણા કયલાભાં આલળે જેભાં ખાવ કયીને કૃષ ક્ષ ેત્રે ઘટતાં ભાનલફ વાભે કૃષ માંષત્રકયણ, જ અને જભીનની ગુણલત્તા અને જથ્થાભાં
થઇ યશેર ઘટાડા વાભે જ અને જભીન વંયક્ષ ણની આધુષનક ખેત ધ્ધષતઓ, ાક કાણી છી ખેડૂતને થતા નુકળાનને ઘટાડલા મગ્મ
કાણી-પ્રવેવીંગ અને વંગ્રશ તેભજ ઘટતાં જતાં ખનીજ તેર વાભે વરાય/ફામગેવ જેલા ઊજાબિના લૈકન્લ્ક સ્ત્રન ઉમગન વભાલેળ થામ
છે તેભ કહ્ું શત.ું
વવામટીન લાષિક અશેલાર યજૂ કયતાં ડૉ. ઇન્ર ભોણએ ૪૦૦૦ કૃષ ઇજનેય શલા છતાં કૃષ ઇજનેયએ ગ્રાવ રૂટ ટુ ગ્રફર થકી
ખેડૂતને સુષળોક્ષ ત કયલાની વાથે કયલાભાં આલેરા વંળધન ખેડૂત અને ખેતય સુધી શોંચાડલાનું ભશત્લનું કામબિ કયી યશમા શલાનું જણાલી
આગાભી વભમભાં મજાનાય યાષ્ટરીમ વેષભનાય અંગેની જાણકાયી આી ખેડૂતને ખેતી ભાટે જરૂયી એવું ખાતયન ઉમગ, ષલષલધ ષવિંચાઇ
ધ્ધષત, ાકનું મ ૂલ્મલધબિન કે લી યીતે કયી ળકામ તે અંગેન ું ભાગબિદળબિન આલા ભાટે ના પ્રમાવ કયલાભાં આલળે તેભ કહ્ું શત.ું
પ્રાયં બભાં કામબિષળોફયના કન્લીનય ડૉ. ડી. વી. જીએ સ્લાગત પ્રલચન કયી ખેડૂતને વીધી યીતે સ્ળબિતી ફાફતભાં કૃષ ઇજનેયી
તજજ્ઞનું ભશત્લનું મગદાન યહ્ું શલાની વાથવાથ વભાજભાં તેઓન ભટ પા યશેર છે તેભ જણાલી કામબિષળોફયભાં ગુજયાત યાજમ વડશત
૨૪ યાજમ અને ત્રણ ષલદે ળના વડશત ૫૦૦થી લધુ કૃષ ઇજનેય બાગ રઇ યહ્યા શલાનું જણાવ્યું શત.ું
લધુભાં આ કામબિષળોફય દયષભમાન ખેડૂતના ઉત્થાન અને ખેતી ભાટે જેઓએ અથાગ પ્રમાવ કમાબિ શતા. તેલા ૩૧ કૃષ ઇજનેયને
વવામટી દ્વાયા લબિ-૨૦૧૭ના એલડબિ જાશેય કયીને કે ન્ર વયકાયના કૃષ યાજમ ભંત્રી શ્રી  ૂરુ ત્તભ રૂારા વડશત ઉસ્સ્થત ભશાનુબાલના શસ્તે
ગલ્ડ ભેડર, એલડબિ અને પ્રભાણત્ર આી વન્ભાષનત કયલાભાં આવ્મા શતા.

જેભાં ભેળન લાઘ એગ્રીકલ્ચયર એન્ન્જષનમયીંગ ામષનમય

એલડબિ ડૉ. એભ.એભ.ભશેતા અને શ્રી ળયદ ટે રને, બાયતીમ કૃષ ઇજનેય વવામટી ગલ્ડ ભેડર ડૉ. ટી. ફી. એવ. યાજ ૂત, બાયતીમ કૃષ
ઇજનેય વવામટીન પેર એલડબિ ડૉ. ભશેન્રપ્રવાદ ષત્રાઠી, ડૉ.શ્માભ સુદય
ં
કાડી, ડૉ. યાજલીય ષવિંગ, ડૉ. શયષભન્દય ષવિંગ ષવધ્ધુ,
ડૉ. નયે ન્રકુ ભાય ગોંડટમા, ડૉ. યોફન્રકુ ભાય ાંડા, ડૉ. અનુકુ ભાય ડદોક્ષ ત, ડૉ. કાલુલાઇ મેરા યે ડ્ડી, ડૉ. ચી.લી.લી. વત્મનાયામણા, એન્ન્જષનમય
શ્માભસુદય
ં
કશરી, ડૉ. વત્મષપ્રમા, વવામટીન શનયયી પેર એલડબિ , પ્ર. કે . ી. વીંઘ, શ્રી વંજમપ્રવાદ(આઇએએવ), ડૉ. રૂેન્રષવિંગ વઢી,
કુ . ભરૈકા શ્રીષનલાવન, વવામટીન કભેન્ડેળન એલડબિ , ડૉ. ટી. વેન્થીરકુ ભાય, ડૉ.ભશંભદ ળપીક આરભ, ડૉ. અબમ કુ ભાય ઠાકુ ય, ડૉ.
અજાબિભદત્તા વાયં ગીને, વવામટીન ફેસ્ટ ચેપ્ટય એલડબિ શડયમાણાના ડશસ્વાય ચેપ્ટયને, કન્લીનયન એલડબિ ડૉ. ડી.વી.જી અને ડૉ.
આય.લી.પ્રવાદને, ક-કન્લીનયન એલડબિ ડૉ. આય. કે. જૈન અને ડૉ. એવ. એચ. અકફયીને, ઓગેનાઇઝીંગ વેક્રેટયીન એલડબિ ડૉ. આય.
સુબ્ફૈમાને અને વવામટીન ટાપે સ્ટુ ડન્ટ ગલ્ડ ભેડર એલડબિ , ી.એચ.ડી. ભાં ડૉ. યઉપ અશભદ ેયીને, એભ.ટે કભાં એન્ન્જનમય મરપ્ા ડી.ને.
અને ફી.ટે કન એલડબિ એન્ન્જષનમય ષલલેક આય. કાભતને આલાભાં આવ્મા શતા.
આ પ્રવંગે બાયતીમ કૃષ અનુવધ
ં ાન ડયદ, નલી ડદલ્શીના નામફ ષનમાભક(જનયર) વડશત દે ળબયની જુ દી જુ દી કૃષ
યુષનલષવિટીઓના કુ રષતશ્રીઓ, નાફાડબિ , નેળનર ડેયી ડેલરભેન્ટ, અમ ૂર, જીએરડીવી, ગુજયાત એગ્ર ઇન્ડસ્રીઝ, તેભજ ષલષલધ સ્લૈન્છછક
વંસ્થાના અષધકાયીઓ, દે ળ-ષલદે ળના કૃી ઇજનેય, વંળધનકાય, ઉદ્યગ વાશષવક, યુષનલષવિટીના પ્રાધ્માક, ષલદ્યાથીઓ અને ખેડૂત
ઉસ્સ્થત યશમા શતાં.
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