
પ્રધાન મતં્રી કિસાન સમ્માન નનનધ યોજનાન ુઉદ્દઘાટન, કૃનિ મેળો તેમજ પરુ્વ રર્ી 
અભિયાન િાયવક્રમ કૃનિ નર્જ્ઞાન િેન્દ્ર. આકયૃ,ુ મરુ્ાલીયા ફામવ, દાહોદ ખાતે  યોજાયો 

 

કૃનિ નર્જ્ઞાન િેન્દ્ર, આણદં કૃનિ યનુનર્નસિટી, મરુ્ાલીયા ફામવ, દાહોદ ખાતે "પ્રધાનમતં્રી 
કિસાન સમ્માન નનનધ" િાયવક્રમન ુઉદ્દઘાટન શ્રી નરેન્દ્રિાઇ મોદી, માનનીય પ્રધાનમતં્રીશ્રી, િારત 
સરિાર, દ્વારા ગોરખપરુ (ઉતર પ્રદેશ)થી િરેલ જેન ુજીર્તં પ્રસારણ તેમજ "કૃનિ મેળો" અને "પરુ્વ 
રર્ી અભિયાન" િાયવક્રમ તારીખ ૨૪.૦૨.૨૦૧૯ના રોજ સ્પોર્ટવસ ગ્રાઉન્દ્ડ, મરુ્ાલીયા ફામવ, આકૃય,ુ 
દાહોદ ખાતે યોજાયો. આ િાયવક્રમમા ં ઉદ્દધાટિ, શ્રી જસર્તંનસહજી િાિોર, માન. મતં્રીશ્રી, 
આકદજાતી નર્િાસ, િારત સરિાર, અધ્યક્ષ, શ્રી બચિુાઇ ખાબડ, માન. મતં્રીશ્રી, ગ્રાનમણ આર્ાસ 
અને પશપુાલન ખાત ુ (રા.િ.), ગજુરાત સરિાર, શ્રી નર્જયકુમાર ખરાડી (IAS), માન. જીલ્લા 
િલેક્ટર, દાહોદ, શ્રી આર. િે. પટેલ (IAS), માન. જીલ્લા નર્િાસ અનધિારી, દાહોદ, શ્રી તેજસકુમાર 
પરમાર (IAS), માન. પ્રાતં અનધિારી, દાહોદ, ડૉ. િે.બી. િથીરીયા, માન. સશંોધન નનયામિશ્રી, 
આકૃય,ુ આણદં, શ્રી જે. એચ. સથુાર, જીલ્લા ખેતીર્ાડી અનધિારી, દાહોદ, ડૉ. શશીધરન, સશંોધન 
રૈ્જ્ઞાનનિ, હલિા ધાન્દ્ય સશંોધન િેન્દ્ર, આકૃય,ુ દાહોદ, ડૉ. એમ. એમ. નત્રરે્દી, આચાયવશ્રી, કૃનિ 
ઇજનેરી પોલીટેિનનિ, દાહોદ, ડૉ. જી. જે. પટેલ, યનુનટ ર્ડાશ્રી, મકહલા આકદર્ાસી તાલીમ િેન્દ્ર, 
આકૃય,ુ દેર્ગઢ બારીઆ, ડૉ. િે. એલ. ગોસાઇ, નાયબ પશપુાલન નનયામિશ્રી, દાહોદ, શ્રી બલાત 
સાહબે, નનયામિશ્રી, જીલ્લા ગ્રામ નર્િાસ એજન્દ્સી, દાહોદ, શ્રી નનનામા સાહબે, જીલ્લા લીડ બેંિ 
મેનેજરશ્રી, દાહોદ, શ્રી  અનમતકુમાર પરમાર, મામલતદારશ્રી, દાહોદ, શ્રીમનત રેણિુાબેન સી. 
ગણાર્ા, તાલિુા નર્િાસ અનધિારીશ્રી, દાહોદ તેમજ િાયવક્ર્મના આયોજિ ડૉ. ય ુએમ. પટેલ, ર્કરષ્ઠ 
રૈ્જ્ઞાનનિ અને ર્ડાશ્રી અને કૃનિ નર્જ્ઞાન િેન્દ્ર, આણદં કૃનિ યનુનર્નસિટી, દાહોદના રૈ્જ્ઞાનનિશ્રીઓ 
તેમજ મરુ્ાલીયા ફામવ હસ્તિના તમામ અનધિારીઓ અને િમવચારીઓ હાજર રહલે હતા. 

શ્રી જસર્તંનસહજી િાિોર, માન. મતં્રીશ્રી, આકદજાતી નર્િાસ, િારત સરિાર દ્વારા પીએમ 
કિસાન યોજનાનો લાિ લેર્ા અને ર્િવ ૨૦૨૨ સધુીમા ં ખેડુતોની આર્િ બમણી થાય તે હતેસુર 
આધનુનિ ખેતી તેમજ નર્ી તાનંત્રક્તા અપનાર્ર્ા અપીલ િરી હતી. શ્રી બચિુાઇ ખાબડ સાહબે, 
માન. મતં્રીશ્રી, ગ્રાનમણ આર્ાસ અને પશપુાલન ખાત ુ (રા.િ.), ગજુરાત સરિાર દ્વારા રાજ્ય 
સરિારની ખેડુતલક્ષી નર્નર્ધ યોજનાઓનો લાિ લઇ દાહોદ જીલ્લામા ં ખેત ઉત્પાદન ર્ધે તેમજ 
રૈ્જ્ઞાનનિ અભિગમથી પશપુાલન િરર્ા માટે ખેડુતોને ઉદ્દબોધન આપ્ય ુ હત ુ તેમજ કૃનિ નર્જ્ઞાન 
િેન્દ્રના રૈ્જ્ઞાનનિો દ્વારા ખેતી, બાગાયત અને પશપુાલન નર્િયો પર ખેડુતોને માકહતગાર િયાવ હતા. 

આ િાયવક્રમમા ંમાન. પ્રધાનમતં્રીશ્રી, િારત સરિાર દ્વારા "મન િી બાત" અને "પ્રધાનમતં્રી 
કિસાન સમ્માન નનનધ" યોજનાનો ઉદ્દઘાટન ગોરખપરુ, ઉતર પ્રદેશથી િરર્ામા ંઆરે્લ. જેન ુજીર્તં 
પ્રસારણ સદર િાયવક્રમમા ંઆરે્લ કુલ ૨૦૭૮ જેમા ં૧૬૫૫ ખેડુતિાઇઓ અને ૪૨૩ ખેડુતબહનેોએ 
તેમજ પધારેલ મહાનિુાર્ો અને પદ્દાનધિારીશ્રીઓ દ્વારા નનહાળર્ામા ંઆરે્લ. 
  



આ િાયવક્રમમા ં કૃનિ નર્જ્ઞાન િેન્દ્ર, આકૃય,ુ દાહોદ, હલિા ધાન્દ્ય સશંોધન િેન્દ્ર, આકૃય,ુ 
દાહોદ, કૃનિ ઇજનેરી પોલીટેિનનિ, આકૃય,ુ દાહોદ, આકદર્ાસી મકહલા તાલીમ િેન્દ્ર, આકૃય,ુ દેર્ગઢ 
બારીઆ, મખુ્ય મિાઇ સશંોધન િેન્દ્ર, આકૃય,ુ ગોધરા, કૃનિ ઇજનેરી અને તિનનિી મહાનર્ધાલય, 
આકૃય,ુ ગોધરા, ખેતીર્ાડી ખાત,ુ દાહોદ, બાગાયત ખાત,ુ દાહોદ, પશપુાલન ખાત,ુ દાહોદ, આત્મા 
પ્રોજેક્ટ, દાહોદ, સદગરુૂ ફાઉન્દ્ડેશન, દાહોદ, ઉત્થાન સસં્થા, લીમખેડા, ગ્રાનમણ નર્િાસ ટ્રસ્ટ, દાહોદ, 
જી.એસ.એફ.સી., દાહોદ અને લીડ બેંિ, દાહોદ એમ કુલ ૧૫ સ્ટોલ ગોઠર્ર્ામા ંઆરે્લ હતા જેની 
મહાનિુાર્ો તેમજ ખેડુતો દ્વારા મલુાિાત લઇ માગવદશવન મેળરે્લ હત.ુ    

આ િાયવક્રમમા ં િેન્દ્રના રૈ્જ્ઞાનનિો, કૃનિ ઇજનેરી પોલીટેિનનિના પ્રાધ્યાપિો, રીસચવ 
એસોસીએટશ્રીઓ અને હલિા ધાન્દ્ય સશંોધન િેન્દ્રના રૈ્જ્ઞાનનિશ્રીઓ તેમજ મરુ્ાલીયા િેમ્પસના 
િમવચારીશ્રીના અથાગ પરીશ્રમના અંતે સફલતાપરુ્વિ  પણુવ િરર્ામા આવ્યો હતો. 
 

  

શ્રી જસર્તંનસહજી િાિોર સાહબેન ુઉદ્દબોધન શ્રી બચિુાઇ ખાબડ સાહબેન ુઉદ્દબોધન 

  
માન. પ્રધાનમતં્રીશ્રી દ્વારા "મન િી બાત" ન ુ

જીર્તં પ્રસારણ  
"પ્રધાનમતં્રી કિસાન સમ્માન નનનધ" યોજનાનો 

ઉદઘાટનન ુજીર્તં પ્રસારણ 



 

મહાનિુાર્ો દ્વારા જુદા જુદા પ્રદશવન સ્ટોલોની મલુાિાત 

  

ડૉ ય.ુ એમ. પટેલન ુઉદ્દબોધન િાયવક્રમમા ંિાગ લીધેલ ખેડુતો 
 


