
પે્રસનોટ 

રાષ્ટ્રીય કિસાન કિવસ નનનિતે્ત આણિં કૃનિ યનુનવનસિટી દ્વારા ખેડતૂો સાથે વાતાાલાપ યોજાયો 

 દેશના પાાંચમા પ્રધાનમાંત્રી અને ખેડતૂ માનનીય સ્વ. શ્રી ચૌધરી ચરણસ િંહના ખેડતૂો પ્રત્યેના 
લગાવ અને તમના માટે કરેલ અથાગ પ્રયત્નોને ધ્યાને રાખી તેઓશ્રીના જન્મદદવ ે દર વર્ષે ૨૩મી 
દિ ેમ્બરના રોજ “રાષ્ટ્રીય કિસાન કિવસ”ની ઊજવણી કરવામાાં આવે છે. આ વર્ષે દક ાન દદવ ની થીમ 
“Igniting Young Minds by Innovative Farmers” એટલે કે “પ્રગનતશીલ ખેડતૂો દ્વારા યવુા િાનસની 
પ્રજ્વલલતતા” છે.  

 આ પ્ર ાંગે આણાંદ કૃસર્ષ યસુનવસ િટીના માન. કુલપસતશ્રી િૉ. કે. બી. કથીરીયાના  ીધા માગગદશગન 
હઠેળ આણાંદ કૃસર્ષ યસુનવસ િટીના કાયગક્ષેત્ર હઠેળ આવતા કૃસર્ષ સવજ્ઞાન કેન્ રોના વૈજ્ઞાસનકો અને ખેડતૂો  ાથે 
ઓનલાઇન માધ્યમ થકી વાતાગલાપ યોજવામાાં આવલે. જેમાાં મોટી  ાંખ્યામાાં ખેડતૂો, ખેડતૂ મદહલાઓ 
તથા ઈનપટુ્  િીલ ગ હાજર રહલે હતા. આ કાયગક્રમમાાં આણાંદ કૃસર્ષ યસુનવસ િટીના માન. કુલપસતશ્રી, િૉ. 
કે. બી. કથીરીયા; સવસ્તરણ સશક્ષણ સનયામકશ્રી, િૉ. એચ. બી. પટેલ અન ે ાંશોધન સનયામકશ્રી, િૉ. એમ. 
કે. ઝાલા ઉપસ્સ્થત રહલે.  

 િૉ. એચ. બી. પટેલ, સવસ્તરણ સશક્ષણ સનયામકશ્રીએ ઓનલાઇન માધ્યમથી જોિાયેલ કૃસર્ષ 
વૈજ્ઞાસનકો અને ખેડતૂોને આણાંદ કૃસર્ષ યસુનવસ િટીના સવસવધ સવસ્તરણ કેન્ રો દ્વારા કરવામાાં આવતી સવસવધ 
ખેડતૂોપયોગી સવસ્તરણ પ્રવસૃિઓનો ચચતાર આપ્યો હતો. િૉ એમ. કે. ઝાલા,  ાંશોધન સનયામકશ્રી દ્વારા 
આણાંદ કૃસર્ષ યસુનવસ િટીના સવસવધ  ાંશોધનો અન ેસવસવધ પાકોની  ાંશોસધત જાતોની માદહતી આપવામાાં 
આવી હતી. વધમુાાં તેમણે આણાંદ કૃસર્ષ યસુનવસ િટી હઠેળ કાયગરત સવસવધ  ાંશોધન કેન્રનો કૃસર્ષ ઉત્થાનમાાં 
શ ુફાળો છે? એ બાબતે ખેડતૂોને માદહતગાર કયાગ હતા. 

 આણાંદ કૃસર્ષ યસુનવસ િટીના માન. કુલપસતશ્રી િૉ. કે.બી.કથીરીયા દ્વારા ઉપસ્સ્થત  વે ખેડતૂોને 
દક ાન દદવ ની શભુેચ્છાઓ પાઠવેલ. આ પ્ર ાંગે તેમણે દેશના સવકા માાં ખેડતૂોના મહત્વના યોગદાન 
સવશે ચચાગ કરી હતી. વધમુાાં કૃસર્ષ ક્ષેત્ર થયેલ નવા અચભગમો જેવા કે ડ્રોન ટેકનોલોજી, નેનો ફટીલાઇઝર 
વગેરે સવશે માદહતી આપી હતી.  ાથો ાથ તેમણ ેઓછા ખચે કઈ રીતે વધ ુઉત્પાદન મેળવી શકાય એ 
અંગે પણ જાણકારી આપી હતી. તેમણે ખેડતૂોને આણાંદ કૃસર્ષ યસુનવસ િટી દ્વારા સવક ાવેલ નવીનતમ 
તાાંસત્રકતાઓનો મહિમ ઉપયોગ કરવા અને ભારત  રકાર તથા ગજુરાત  રકારની ખેડતૂલક્ષી સવસવધ 
 હાયકારી યોજનાઓ અંગ ેખેડતૂો વધ ુજાગરૂક બને એવી ખેડતૂ  મદુાયને અપીલ કરી હતી. અંતમાાં, 
તેમણે કોરોના અંગ ે વેને યોગ્ય તકેદારીનાાં પગલાાં લેવા તથા  રકારશ્રીની ગાઈિલાઈનનુાં પાલન કરવા 
જણાવેલ. િૉ. એ . િી. પટેલ,  હ સવસ્તરણ સશક્ષણ સનયામકશ્રીએ  મગ્ર કાયગક્રમનુાં  ાંચાલન કરેલ.  

 



 


