ુ ધ
આણંદ �ૃિષ �િુ નવિસ�ટ� ખાતે ભારતીય �ૃિષ અ�સ
ં ાન પ�રષદની
બે �દવસીય પ્રાદ� િશક કિમટ�ની બેઠકનો પ્રારં ભ
ક� �ન્દ્રય �ૃિષ રાજય મ ંત્રી શ્રી પરષો�મ �પાલાએ વડાપ્રધાન શ્રી નર� ન્દ્રભાઇ મોદ�એ દ�શ ના �કસાનોની આવક
૨૦૨૨ �ુધ ીમાં બમણી થાય તે માટ� �ૃિષ ક્ષેત્રે કરવામાં આવતા પ્રયોગો-સ શ
ં ોધનો �કસાનો �ુધ ી પહ�ચાડવાનો અ�ુરોધ
કય� હતો.
ક� �ન્દ્રય �ૃિષ રાજય મ ત્ર
ં ી શ્રી પરષો�મ �પાલાએ �કસાનોની આવક બમણી કરવા માટ� �ૃિષ િવભાગની અહમ
� ૂિમકા રહ�લી છે . ત્યાર� �ૃિષ ક્ષેત્ર ે સ કં ળાયેલ �ૃિષ વૈજ્ઞાિનકોએ �મ દ� શ માં હર�ત અને �ેત ક્રાંિત આવી હતી તેમ �કસાનોની
આવક બમણી કરવાના કામને ધરતી સાથે જોડ�ુ ં પડશે તેમ જણાવી �ૃિષ ક્ષેત્ર ે કરવામાં આવતાં પ્રયોગો-સ ંશોધનોની
સફળતા-િનષ્ફળતાની પણ ચચાર્ કરવાની જ��રયાત જણાવી હતી.
આણ ંદ �ૃિષ �ુિનવિસ�ટ� ખાતે ભારતીય �ૃિષ અ�ુસ ંધાન પ�રષદ, નવી �દલ્હ�, આણ ંદ �ૃિષ �ુિનવિસ�ટ� અને
સીએઝેડઆરઆઇ, જોધ�ુરના સ �
ં કુ ત ઉપક્રમે યો�યેલ ભારતીય �ૃિષ અ�ુસ ંધાન પ�રષદની બે �દવસીય પ્રાદ� િશક
કિમટ�ની બેઠકનો પ્રારંભ કરાવતાં શ્રી �પાલાએ �ૃિષ નીિતના કારણે આ� દ� શ િવ�માં �ૃિષ ક્ષેત્ર ે અગ્રેસ ર તરફ આગળ વધી
રહ્યો છે ત્યાર� િવ�ના દ� શો સાથે તાદાત્મય ક� ળવવાની પણ જ��રયાત જણાવી હતી.
શ્રી �પાલાએ આ� ક� ન્દ્ર સરકારની �ૃિષ તરફ દ્ર�ષ્ટ આપવાના કારણોસરઆ� �કસાનોને પદ્મશ્રી એવોડર્ મળ� રહ્યો
છે � ક� ન્દ્ર સરકારની �ૃિષ પ્રત્યેન ી બદલાવ લાવવાની નીિતને આભાર� છે તેમ ક�ુ ં હ�ુ.ં
શ્રી �પાલાએ ક્રોપ�ગ પેટનર્મ ાં બદલાવ આવ્યો છે તેવ ા સ ંજોગોમાં �કસાનોની જમીનની ફળ�પતાની
ુ
સાથે જમીનને
અ�ુ�ૂળ પાક લેવ ા માટ� પ્રે�રત કરવાની જ��રયાત સમ�વી �કસાનો �ુધ ી તેન ી �ણકાર�

પહ�ચાડવાની સાથે નાના-

સીમાંત ખે�ત
ૂ ો ક� �ઓની પાસે જમીન ઓછ� છે તેઓ તેમ ની જમીનમાં ક� વ ી ર�તે પાક ઉત્પાદન વધાર� શક� તે માટ�
માગર્દશર્ન આપવા�ુ ં જણાવી વડાપ્રધાન શ્રી નર�ન્દ્રભાઇ મોદ� દ્વારા �કસાનોના ઉત્થાન માટ� વાિષ�ક �ા.૬૦૦૦/- સીધા
�કસાનોના ખાતામાં જમા કરવા માટ� � ૂકવામાં આવેલ યોજનાની �ણકાર� આપી હતી.
શ્રી �પાલાએ �કસાનોની આવક વષર્-૨૦૨૨ �ુધ ીમાં બમણી કરવાની યોજના સરકારનો કોઇ �ટણી
ૂં
વાયદો નથી
પણ સરકારની નીિત રહ� છે ક� �કસાનો આિથ�ક ર�તે સ�ધ્ધ
ૃ
થાય અને તેઓની આવક બમણી થાય તે માટ�ન ો િનધાર્ર છે
તેમ જણાવ્�ુ ં હ�ુ.ં
રાજયના �ૃિષ રાજય મ ત્ર
ં ી શ્રી જયદ્રથિસ�હ� પરમાર� રાજય સરકારના �ૃિષ િવભાગ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલ
કામગીર�ની �પર� ખા આપી આ�ુિનક તાંિત્રકતાઓનો િવકાસ કર�ને તેન ે �કસાનો �ુધ ી પહ�ચાડવાની કામગીર� રાજયના
�ુખ્ય મ ત્ર
ં ી શ્રી િવજયભાઇ �પાણીના સ ંવેદનશીલ ને� ૃત્વ હ�ઠળ કામગીર� કર� રહ� હોવા�ુ ં જણાવી �િવક ખેત ી માટ�ન ી
નીિત અપનાવીને �ુજ રાત દ�શ માં ૧૦�ુ ં રાજય બન્�ુ ં હોવા�ુ ં ક�ુ ં હ�ુ.ં
શ્રી પરમાર� મશ�મ-મધમાખી પાલન તેમ જ પરંપ રાગત ર�ન્�ુઅબલ એનજ�, � ૂલ્યવધર્ન પર ધ્યાન ક� �ન્દ્રત
કરવાનીજ��રયાત જણાવી રાજય સરકાર� �ૃિષ ક્ષેત્ર ે મેળવેલ િવિવધ એવોડર્ન ી �ણકાર� આપી હતી.
શ્રી પરમાર� બાયોફટ�લાઇઝર, �િવક િનય ંત્રણ ક્ષેત્ર ે પણ �ુજ રાતના �ૃિષ િવભાગ દ્વારા કરવામાં આવતી
કામગીર�ની સાથે �કસાનોને જ�ર� માગર્દશર્ન �ુ� ં પાડવા�ુ ં જણાવી આવા િવચાર-મ થ
ં નો થક� નવી નીિતઓના િનધાર્રણ
થક� ખે�ૂત ોની આવક બમણી કરવામાં લાભદાયી � ૂરવાર થશે તેવ ો િવ�ાસ વ્યકત કય� હતો.
સ�ચવશ્રી, ડ�પાટર્ મન્ે ટ ઓફ એગ્રીકલ્ચરલ ર�સચર્ એન્ડ એજ�ુક�શન તથા ભારતીય �ૃિષ અ�ુસ ધ
ં ાન પ�રષદ, નવી
�દલ્હ�ના ડાયર� કટર જનરલ ડૉ. ટ�. મોહપાત્રાએ જલવા�ુમાં � પ�રવતર્ન આવ્�ુ ં છે તેન ી પાક પર અસર ન થાય તે માટ�
તથા � ઉપાયો �ુચવવામાં આવે છે તેન ો ઉપયોગ કરવાથી તેન ા �ુ ં લાભા-લાભ છે તેન ી િવગતો એકત્ર કરવાની જ��રયાત
ઉપર ભાર � ૂકયો હતો.
શ્રી મોહપાત્રાએ જમીનના � ૃથ્થકરણ સ�હત �કસાનોની આવક વધે તે માટ� નવી ટ� કનોલો� �કસાનો �ુધ ી
પહ�ચાડવાની સાથે વોટર ર�ચા�જ �ગની જ��રયાત પર ભાર � ૂકયો હતો. તેમ ણે ક� ન્દ્ર-રાજય સરકાર સાથે ચચાર્ કર�
�કસાનોની સમસ્યા અને તે� ુ ં સમાધાન કરવા માટ� આવી બેઠકોમાંથ ી મળે છે �ના કારણે �ૃિષ ક્ષેત્ર ે �ુણાત્મક �ુધ ારાઓ
લાવી શકાય છે તેમ જણાવી �ુજ રાતે �ૃિષ ક્ષેત્ર ે કર� લ કામગીર�ને �બરદાવી હતી.

રાજયના �ૃિષ, સહકાર અને ખે�ૂત કલ્યાણ િવભાગના અિધક �ુખ્ય સ�ચવ શ્રી સ ંજયપ્રસાદએ સે�ન્દ્રય, ઓગ�ન ીક
અને ઝીરો બ�ટ ખેત ી તરફ પ્રેરાય તે માટ� �કસાનોને �� ૃત કરવાની સાથોસાથ �કસાનો જમીનની ફળ� ુપતા અ�ુસ ાર
પાક�ુ ં આયોજન કર� તે માટ� િશ�ક્ષત કરવાની જ��રયાત જણાવી હતી.
શ્રી પ્રસાદ� �કસાનોની ખેત પેદાશોમાં ઓછો ઉત્પાદન ખચર્ આવે અને વ�ુ ઉપજ મેળવતા થાય તે માટ� પ્રયાસો
કરવાની જ��રયાત જણાવી સ શ
ં ોધન-િવસ્તરણ મહત્વ�ુ ં યોગદાન આપી શક� છે તેમ ક�ુ ં હ�ુ.ં તેમ ણે �કસાનોને િવસ્તારવાર
પાક ઉત્પાદન માટ� તેમ જ સેટ�લાઇટ મોબાઇલના માધ્યમથી ક� વ ી ર�તે �ૃિષલક્ષી �ણકાર� મેળવીશકાય તે માટ� ન ા પ્રયાસો
કરવા�ુ ં જણાવી �ુજ રાત સરકાર� કષ� િવકાસ અને સ ંશોધન માટ� િવિવધ દ�શ ોની �ૃિષ �ુિનવિસ�ટ� સાથે �ૃિષલક્ષી આદાનપ્રદાન કરવામાટ� કરવામાં આવેલ િવિનયોની �ણકાર� આપી હતી. તેમજ ઘાસચારા અને બાગાયત ખેત ીના િવકાસ પર
ભાર � ૂકયો હતો.
આ પ્રસ ગ
ં ે �ૂ ન ાગઢ �જલ્લાના ગાજરની ખેત ી કરતાં ૯૬ વિષ�ય �કસાન ક� �ઓને તા�તરમાં પદ્મશ્રી એવોડર્ પ્રાપ્ત
થયો છે તેવા શ્રી વલ્લભભાઇ મારવ�ણયા�ુ ં ક� �ન્દ્રય �ૃિષ રાજય મ ત્ર
ં ી શ્રી પરષો�મભાઇ �પાલના હસ્તે શાલ ઓઢાડ� અને
સ્� ૃિતચહ્ન આપી અ�ભવાદન કરવામાં આવ્�ુ ં હ�ુ.ં
પદ્મ શ્રી વલ્લભભાઇએ આ પ્રસ ગ
ં ે પોતાનો પ્રિતભાવ આપતાં પોતે ક� વ ી ર�તે ગાજરની ખેત ી કર� હતી તેન ી િવગતો
ઉ�ગર કર� હતી.
આ પ્રસ ગ
ં ે ક� �ન્દ્રય �ૃિષ રાજય મ ંત્રી શ્રી પરષો�મ �પાલના હસ્તે �િવક ખેત ી-િનય ંત્રણ, િમશ્ર પાક, ટ�સ્�ુ કલ્ચર,
અનાજ સ ગ્ર
ં હ, પ�ુ આહાર, ડ�ર� િવજ્ઞાન �વા િવિવધ િવષયોની આવર� લેત ી ડ�વીડ��ુ ં િવમોચન ક�ુ� હ�ુ.ં
પ્રારંભમાં આણ ંદ �ૃિષ �ુિનવિસ�ટ�ના �ુ લપિત ડૉ. એન. સી. પટ� લ ે સ્વાગત પ્રવચન કર� �ુજ રાત સરકાર તરફથી
મળ� રહ�લ સહયોગની િવગતો આપી આણ ંદની �ૃિષ �ુિનવિસ�ટ� દ� શની સવ�ચ્ચ ૨૫ �ુિનવિસ�ટ�ઓમાં સ્થાન પામે તેવ ી નેમ
વ્યકત કર� હતી. તેમ ણે આણ ંદ �ૃિષ �ુિનવિસ�ટ�ની િવદ્યાડ�ર� તેમજ �ુધ્ ધ મધ ઉત્પાદન ક્ષેત્રે કરવામાં આવી રહ�લ
કામગીર�ની િવગતો આપી આ બે �દવસીય બેઠક અવાનારા સમયમાં ખે�ૂત ો માટ� આશીવાર્દ�પ બનશે તેવ ી આશા વ્યકત
કર� હતી.
આ પ્રસ ગ
ં ે ભારતીય �ૃિષ અ�ુસ ધ
ં ાન પ�રષદ, નવી �દલ્હ�ના ડૉ. ક� . અલા�ુ�ુદ
ં રમે બે �દવસીય બેઠકનો હ�� ુ
સમ�વી �ૃિષ ક્ષેત્ર ના પડકારો અને તેન ા ઉપાયો અને ઉક� લની �દશામાં આવી બેઠકો મહત્વ ની � ૂિમકા અદા કરતી હોવા�ુ ં
ક�ુ ં હ�ુ.ં �તમાં મેમ્બર સેક્ર�ટર� અને સીએઝેડઆરઆઇ, જોધ�ુરના ડાયર� કટર શ્રી ઓ. પી. યાદવે આભારિવિધ કર� હતી.
આ પ્રસ ગ
ં ે ભારતીય �ૃિષ અ�ુસ ંધાન પ�રષદ નવી �દલ્હ�ના ડૉ. બી. પ્રધાન, �ુશ ીલ�ુ મ ાર પ્રધાન, �જલ્લા અગ્રણી
શ્રી મહ�શ ભાઇ પટ� લ, મ�હલા અગ્રણી શ્રીમતી હંસ ા�ુ ંવ રબા રાજ, આણ ંદ �ૃિષ �ુિનવિસ�ટ�ના, સ શ
ં ોધન િનયામક અને
અ�ુસ્નાતક િવદ્યાશાખાધ્યક્ષ શ્રી ડૉ. ક� . બી. કિથર�યા, િવસ્તરણ અિધકાર�શ્રી ડૉ. અ�ણ પટ� લ, �ુજ રત અને રાજસ્થાનની
િવિવધ �ૃિષ અને પ�ુપ ાલન �ુિનવિસ�ટ�ના �ુ લપિતશ્રીઓ, �ુજ રાત, રાજસ્થાન, દાદરા નગરહવેલી અને દ�વ-દમણના �ૃિષ
વૈજ્ઞાિનકો, સ શ
ં ોધન િનયામકશ્રીઓ, િવસ્તરણ િશક્ષણ િનયામકશ્રીઓ સ�હત � તે રાજયોના અને ક� �ન્દ્રય પ્રદ� શોના �ૃિષ તેમ જ
તેન ે સ લ
ં ગ્ન િવભાગોના અિધકાર�શ્રીઓ અને �કસાનો હાજર રહ્યા હતા.
---------------------

આણંદ �ૃિ ષ �િુ નવિસ�ટ � ખાતે �ા. ૨૮૮ લાખના ખચ� નવિનિમ�ત
ુ �યન્ટ સોઇલ એન્ડ વોટર ટ� સ્ટ�ગ �બલ્ડ�ગ� ું
લેબોર� ટ ર� ફોર માઇક્રોન્�ટ્ર
ક��ન્દ્રય �િૃ ષ રાજય મંત્રી શ્રી પરષો�મ �પાલના હસ્તે લોકાપર્ ણ
આણંદ – સોમવાર :: આણંદ �ૃિષ �ુિનવિસ�ટ� ખાતે ભારતીય �ૃ િ ષ અ�ુસ ંધાન પ�રષદ, નવી �દલ્હ�, આણંદ �ૃ િષ
�ુિનવિસ�ટ� અને સીએઝેડ આરઆઇ, જોધ�ુરના સ ં�ુક ત ઉપક્રમે યો�યેલ ભારતીય �ૃ િષ અ�ુસ ધ
ં ાન પ�રષદની
બે �દવસીય પ્રાદ� િશક કિમટ�ની બેઠ કનો પ્રારં ભ કરાવતાં � ૂવ� �ુ જરાત સરકારની સ ં� ૂણર્ સહાયથી ૨૨૧૮.૬૮
ચો.મી. �ા. ૨૮૮ લાખના ખચ� નવિનિમ� ત લેબોર� ટર� ફોર માઇક્રોન્�ુટ્ર �યન્ટ સોઇલ એન્ડ વોટર ટ� સ્ટ�ગ �બલ્ડ�ગને
ક� �ન્દ્રય �ૃ િષ રાજય મ ંત્રી શ્રી પરષો�મ �પાલાએ લોકાપર્ણ ક�ુ� હ�ુ.ં
આ લેબોર� ટ ર� �કસાનો માટ� આશીવાર્દ �પ સા�બત થશે તેવો ક� �ન્દ્રય �ૃ િષ રાજય મ ત્ર
ં ી શ્રી પરષો�મ
�પાલએ િવ�ાસ વ્યકત કર� લેબોર� ટ ર�ની �ુલાકાત લઇને પ્રયોગશાળાની કામગીર�ની િવગતો મેળવી હતી.
આ લેબોર� ટ ર� ત્રણ માળની બનાવવામાં આવી છે �માં સોઇલ સેમ્ પલ કલેકશન, પ્રીપેર� શન �મ, ગ્રીન,
સોલીડ, બાયોવેસ્ટ �મ, ડ�ટ ા પ્રોસેસ �ગ �મ,મીટ�ગ �મ, અક� ઝીબીશન હોલ, ર� કોડર્ �મ, મીક� ન ીકલ એન્ડ
એન્વારનોમેન્ટલ �મ, વોટર પ્યોર�ફ�ક� શન િસસ્ટમ, એનાલીટ�કલ પ્રોસેસ �મ, સેમ્પલ પ્રીપેર શન �મ �વી
આ�ુિનક �ુિવધાઓથી સજજ કરવામાં આવી છે.
આ પ્રસ ંગે રાજયના �ૃ િષ રાજય મ ત્ર
ં ી શ્રી જયદ્રથિસ�હ� પરમાર, સ�ચવશ્રી, ડ�પાટર્ મેન્ટ ઓફ
એગ્રીકલ્ચરલ ર�સચર્ એન્ડ એજ�ુક�શ ન તથા ભારતીય �ૃ િષ અ�ુસ ધ
ં ાન પ�રષદ , નવી �દલ્હ�ના ડાયર� ક ટર
જનરલ ડૉ. ટ�. મોહપાત્રા, રાજયના �ૃિષ, સહકાર અને ખે� ૂત કલ્યાણ િવભાગના અિધક �ુખ્ ય સ�ચવ
શ્રી સ ંજયપ્રસાદ, આણંદ �ૃિ ષ �ુિ નવિસ�ટ �ના �ુલપિત ડૉ. એન. સી. પટ� લ , �જલ્લા કલેકટર શ્રી �દલીપ રાણા,
ં ાન પ�રષદ , નવી �દલ્હ�ના ડૉ. ક� . અલા�ુ�દરમ,
ું
�જલ્લા અગ્રણી શ્રી મહ� શભાઇ પટ� લ , ભારતીય �ૃ િષ અ�ુસ ધ
ભારતીય �ૃ િષ અ�ુસ ધ
ં ાન પ�રષદ નવી �દલ્હ�ના ડૉ. બી. પ્રધાન, �ુશીલ�ુ માર પ્રધાન સ�હત અિધકાર�ઓ
ઉપ�સ્થત રહ્યા હતા.
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