ુ વ રર્ી
પ્રધાન મંત્રી કિસાન સમ્માન નનનધ યોજનાન ુ ઉદ્દઘાટન, કૃનિ મેળો તેમજ પર્

ુ ાલીયા ફામવ, દાહોદ ખાતે યોજાયો
અભિયાન િાયવક્રમ કૃનિ નર્જ્ઞાન િેન્દ્ર. આકય
ૃ ,ુ મર્
ુ ાલીયા ફામવ, દાહોદ ખાતે "પ્રધાનમંત્રી
કનૃ િ નર્જ્ઞાન િેન્દ્ર, આણંદ કનૃ િ યનુ નર્નસિટી, મર્

કિસાન સમ્માન નનનધ" િાયવક્રમન ુ ઉદ્દઘાટન શ્રી નરે ન્દ્રિાઇ મોદી, માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રી, િારત
ુ વ
સરિાર, દ્વારા ગોરખપરુ (ઉતર પ્રદે શ)થી િરે લ જેન ુ જીર્ંત પ્રસારણ તેમજ "કૃનિ મેળો" અને "પર્
ુ ાલીયા ફામવ, આકૃય,ુ
રર્ી અભિયાન" િાયવક્રમ તારીખ ૨૪.૦૨.૨૦૧૯ના રોજ સ્પોર્ટવ સ ગ્રાઉન્દ્ડ, મર્
દાહોદ ખાતે યોજાયો. આ િાયવક્રમમાં ઉદ્દધાટિ, શ્રી જસર્ંતનસહજી િાિોર, માન. મંત્રીશ્રી,
ુ ાઇ ખાબડ, માન. મંત્રીશ્રી, ગ્રાનમણ આર્ાસ
આકદજાતી નર્િાસ, િારત સરિાર, અધ્યક્ષ, શ્રી બચિ
ુ ાલન ખાત ુ (રા.િ.), ગજ
ુ રાત સરિાર, શ્રી નર્જયકુ માર ખરાડી (IAS), માન. જીલ્લા
અને પશપ
િલેક્ટર, દાહોદ, શ્રી આર. િે. પટે લ (IAS), માન. જીલ્લા નર્િાસ અનધિારી, દાહોદ, શ્રી તેજસકુ માર
પરમાર (IAS), માન. પ્રાંત અનધિારી, દાહોદ, ડૉ. િે.બી. િથીરીયા, માન. સંશોધન નનયામિશ્રી,
ુ ાર, જીલ્લા ખેતીર્ાડી અનધિારી, દાહોદ, ડૉ. શશીધરન, સંશોધન
આકય
ૃ ,ુ આણંદ, શ્રી જે. એચ. સથ

ર્ૈજ્ઞાનનિ, હલિા ધાન્દ્ય સંશોધન િેન્દ્ર, આકૃય,ુ દાહોદ, ડૉ. એમ. એમ. નત્રર્ેદી, આચાયવશ્રી, કૃનિ
ઇજનેરી પોલીટે િનનિ, દાહોદ, ડૉ. જી. જે. પટે લ, યનુ નટ ર્ડાશ્રી, મકહલા આકદર્ાસી તાલીમ િેન્દ્ર,

ુ ાલન નનયામિશ્રી, દાહોદ, શ્રી બલાત
આકૃય,ુ દે ર્ગઢ બારીઆ, ડૉ. િે. એલ. ગોસાઇ, નાયબ પશપ
સાહેબ, નનયામિશ્રી, જીલ્લા ગ્રામ નર્િાસ એજન્દ્સી, દાહોદ, શ્રી નનનામા સાહેબ, જીલ્લા લીડ બેંિ
મેનેજરશ્રી, દાહોદ, શ્રી

ુ ાબેન સી.
અનમતકુ માર પરમાર, મામલતદારશ્રી, દાહોદ, શ્રીમનત રે ણિ

ગણાર્ા, તાલિુ ા નર્િાસ અનધિારીશ્રી, દાહોદ તેમજ િાયવક્ર્મના આયોજિ ડૉ. ય ુ એમ. પટે લ, ર્કરષ્ઠ
ર્ૈજ્ઞાનનિ અને ર્ડાશ્રી અને કૃનિ નર્જ્ઞાન િેન્દ્ર, આણંદ કૃનિ યનુ નર્નસિટી, દાહોદના ર્ૈજ્ઞાનનિશ્રીઓ
ુ ાલીયા ફામવ હસ્તિના તમામ અનધિારીઓ અને િમવચારીઓ હાજર રહેલ હતા.
તેમજ મર્

શ્રી જસર્ંતનસહજી િાિોર, માન. મંત્રીશ્રી, આકદજાતી નર્િાસ, િારત સરિાર દ્વારા પીએમ

ુ ીમાં ખેડુતોની આર્િ બમણી થાય તે હેતસર
ુ
કિસાન યોજનાનો લાિ લેર્ા અને ર્િવ ૨૦૨૨ સધ

ુ ાઇ ખાબડ સાહેબ,
આધનુ નિ ખેતી તેમજ નર્ી તાંનત્રક્તા અપનાર્ર્ા અપીલ િરી હતી. શ્રી બચિ
ુ ાલન ખાત ુ (રા.િ.), ગજ
ુ રાત સરિાર દ્વારા રાજ્ય
માન. મંત્રીશ્રી, ગ્રાનમણ આર્ાસ અને પશપ
સરિારની ખેડુતલક્ષી નર્નર્ધ યોજનાઓનો લાિ લઇ દાહોદ જીલ્લામાં ખેત ઉત્પાદન ર્ધે તેમજ

ુ ાલન િરર્ા માટે ખેડુતોને ઉદ્દબોધન આપ્ય ુ હત ુ તેમજ કૃનિ નર્જ્ઞાન
ર્ૈજ્ઞાનનિ અભિગમથી પશપ

ુ ાલન નર્િયો પર ખેડુતોને માકહતગાર િયાવ હતા.
િેન્દ્રના ર્ૈજ્ઞાનનિો દ્વારા ખેતી, બાગાયત અને પશપ
આ િાયવક્રમમાં માન. પ્રધાનમંત્રીશ્રી, િારત સરિાર દ્વારા "મન િી બાત" અને "પ્રધાનમંત્રી
કિસાન સમ્માન નનનધ" યોજનાનો ઉદ્દઘાટન ગોરખપરુ , ઉતર પ્રદે શથી િરર્ામાં આર્ેલ. જેન ુ જીર્ંત
પ્રસારણ સદર િાયવક્રમમાં આર્ેલ કુ લ ૨૦૭૮ જેમાં ૧૬૫૫ ખેડુતિાઇઓ અને ૪૨૩ ખેડુતબહેનોએ
ુ ાર્ો અને પદ્દાનધિારીશ્રીઓ દ્વારા નનહાળર્ામાં આર્ેલ.
તેમજ પધારે લ મહાનિ

આ િાયવક્રમમાં કૃનિ નર્જ્ઞાન િેન્દ્ર, આકૃય,ુ દાહોદ, હલિા ધાન્દ્ય સંશોધન િેન્દ્ર, આકૃય,ુ

દાહોદ, કનૃ િ ઇજનેરી પોલીટે િનનિ, આકય
ૃ ,ુ દાહોદ, આકદર્ાસી મકહલા તાલીમ િેન્દ્ર, આકય
ૃ ,ુ દે ર્ગઢ

ુ ય મિાઇ સંશોધન િેન્દ્ર, આકૃય,ુ ગોધરા, કૃનિ ઇજનેરી અને તિનનિી મહાનર્ધાલય,
બારીઆ, મખ્
ુ ાલન ખાત,ુ દાહોદ, આત્મા
આકૃય,ુ ગોધરા, ખેતીર્ાડી ખાત,ુ દાહોદ, બાગાયત ખાત,ુ દાહોદ, પશપ
પ્રોજેક્ટ, દાહોદ, સદગરૂુ ફાઉન્દ્ડેશન, દાહોદ, ઉત્થાન સંસ્થા, લીમખેડા, ગ્રાનમણ નર્િાસ ટ્રસ્ટ, દાહોદ,
જી.એસ.એફ.સી., દાહોદ અને લીડ બેંિ, દાહોદ એમ કુ લ ૧૫ સ્ટોલ ગોઠર્ર્ામાં આર્ેલ હતા જેની
ુ ાર્ો તેમજ ખેડુતો દ્વારા મલ
ુ ાિાત લઇ માગવદશવન મેળર્ેલ હત.ુ
મહાનિ

આ િાયવક્રમમાં િેન્દ્રના ર્ૈજ્ઞાનનિો, કૃનિ ઇજનેરી પોલીટે િનનિના પ્રાધ્યાપિો, રીસચવ

ુ ાલીયા િેમ્પસના
એસોસીએટશ્રીઓ અને હલિા ધાન્દ્ય સંશોધન િેન્દ્રના ર્ૈજ્ઞાનનિશ્રીઓ તેમજ મર્
ુ વિ પણ
ુ વ િરર્ામા આવ્યો હતો.
િમવચારીશ્રીના અથાગ પરીશ્રમના અંતે સફલતાપર્

શ્રી જસર્ંતનસહજી િાિોર સાહેબન ુ ઉદ્દબોધન

ુ ાઇ ખાબડ સાહેબન ુ ઉદ્દબોધન
શ્રી બચિ

માન. પ્રધાનમંત્રીશ્રી દ્વારા "મન િી બાત" ન ુ

"પ્રધાનમંત્રી કિસાન સમ્માન નનનધ" યોજનાનો

જીર્ંત પ્રસારણ

ઉદઘાટનન ુ જીર્ંત પ્રસારણ

ુ ાર્ો દ્વારા જુદા જુદા પ્રદશવન સ્ટોલોની મલ
ુ ાિાત
મહાનિ

ડૉ ય.ુ એમ. પટે લન ુ ઉદ્દબોધન

િાયવક્રમમાં િાગ લીધેલ ખેડુતો

