
કૃષ ષલજ્ઞાન કેન્દ્ર વ્માયા ખાતે ટેયેવ ગાડડનીંગ ષલમ ઉય ડામર આઉટ કન્દ્પયન્દ્વ મજાઇ  

 

આજના આધુષનક મુગભાાં લધુ ઉત્ાદન ભેલલા ભાટે ખેતીભાાં ઉમગભાાં રેલાતા યાવામષિક ખાતય અને 

જાંતુનાળક દલાઓના લધુ ડતાાં ઉમગના કાયિે ફજાયભાાં ભતા ભટાબાગના પ અને ળાકબાજીભાાં તેના અલળે 

યશી જામ છે. જે ખાલાથી ળુક્ષી તેભજ ભાનલ ળયીયની તાંદુયસ્તી ઉય રાાંફે ગાે ષલયીત અવય થામ છે અને 

અસ્થભા, કેન્દ્વય, ડામાફીટીવ તેભજ અાંગતા જેલા અનેક યગનુાં કાયિ ફને છે. આગાભી રયષસ્થષતભાાં જ્માયે 

વભગ્ર દુષનમાના દેળ કષલડ-૧૯ની ભશાભાયી વાભે ઝઝુભી યશમા છે ત્માયે ટેયેવ ગાડડનીંગભાાં આલતી ભુશ્કેરીઓના 

ષનલાયિ તથા ટેયેવ ગાડડનીંગ દ્લાયા ઘયે જ ળુધ્ધ અને તાજુાં ળાકબાજી ભેલી ળકામ એ શેતુવય તાી ષજલ્રાભાાં 

કામડયત કૃષ ષલજ્ઞાન કેન્દ્ર વ્માયા દ્લાયા તાજેતયભાાં તા. ૧૩/૦૫/૨૦૨૦ના યજ યીરામન્દ્વ પાઉન્દ્ડેળન તથા યાષ્ટ્ર 

વેષલકા વષભષત (નલવાયી ષલબાગ)ના વશકાય થકી ટેયેવ ગાડડનીંગ ષલમ ઉય ડામરઆઉટ કન્દ્પયન્દ્વનુાં આમજન 

કયલાભાાં આવ્મુાં શતુાં.  

કામડક્રભભાાં કૃષ ષલજ્ઞાન કેન્દ્રના લરયષ્ઠ લૈજ્ઞાષનક અને લડા ડૉ. વી. ડી. ાંડમા , ફાગામત લૈજ્ઞાષનક ડૉ. ધર્મભષ્ઠા 

ટેર, ાક વાંયક્ષિ લૈજ્ઞાષનક ડૉ. એવ. એભ. ચવ્શાિ તેભજ કલ્માિીફેન ાંડમા યાષ્ટ્ર વેષલકા વષભષત – વ્માયા, તાી 

ષજલ્રા કામડલાશીકા , નલવાયી ષલબાગ જડામા શતા. આ વાથે વભગ્ર ગુજયાત યાજ્મભાાંથી ળશેયી ષલસ્તાયની કુર 

૧૭૯ ફશેનએ ઉત્વાશબેય બાગ રીધ શત.  

તારીભ કામડક્રભની કભાન યીરામન્દ્વ પાઉન્દ્ડેળનના યેષનળબાઇ બરૂચલારાએ વાંબાી શતી. કામડક્રભની 

ળરૂઆતભાાં કલ્માિીફેન ાંડમાએ ળબ્દથી સ્લાગત પ્રલચન કમુડ શતુાં અને ત્માયફાદ ફશેનને ઘયે જ યવામિભુક્ત ળુધ્ધ 

અને તાજુાં ળાકબાજી ભી યશે તે ભાટે ટેયેવ ગાડડનીંગ કયલા ઉય બાય ભૂક્મ શત. કેન્દ્રના લડાશ્રી ડૉ. વી. ડી. 

ાંડમાએ કષલડ-૧૯ની ગાંબીયતા ષલળે જિાવ્મા ફાદ ટેયેવ ગાડડનીંગનુાં ભશત્લ વભજાલતાાં ળાકબાજી અને પાકભાાં 

લધુ ડતાાં યાવામષિક ખાતય અને જાંતુનાળક દલાઓના ઉમગને કાયિે ભાનલ સ્લાસ્્મ ઉય થતી ભાઠી અવય 

ષલળે જિાવ્મુાં શતુાં. 

ડૉ.  ધર્મભષ્ઠા ટેર , ફાગામત લૈજ્ઞાષનક દ્લાયા ટેયેવ ગાડડનભાાં ઋતુ પ્રભાિે થતાાં જુદાાં-જુદાાં પ્રકાયના 

ળાકબાજીનુાં લાલેતય , ઉમગભાાં રેલાતા કુાંડા , રી ફેગ , અન્દ્મ ટુલ્વ , જુદા-જુદા પ્રકાયના ભીડીમા , ભીડીમા 

ષપ્રેયેળન, ધરૂ તૈમાય કયલાની યીત અને ટેયેવ ગાડડનીંગના પામદાઓ અાંગેની ભાષશતી આલાભાાં આલી શતી. આ વાથે 

લધુ ડતાાં યાવામષિક ખાતય અને જાંતુનાળક દલામુક્ત ળાકબાજી અને પ ખાલાથી ભાનલ જીલન ય થતી આડ-

અવય અાંગે ભાગડદળડન આલાભાાં આવ્મુાં શતુાં તેભજ જૈષલક અને વેષન્દ્રમ ખાતયનાાં ઉમગ કયલા ઉય બાય ભૂકલાભાાં 

આવ્મ શત. ડૉ. એવ. એભ. ચવ્શાિ , ાક વાંયક્ષિ લૈજ્ઞાષનક દ્લાયા તારીભાથીઓને જુદા-જુદા ાકભાાં યગ-જીલાત 

ષનમાંત્રિ અાંગેની ભાષશતી આલાભાાં આલી શતી. તેભજ ફામેસ્ટીવાઇડ , જુદા-જુદા પ્રકાયની ટે્ર અને જીલાત 

ષનમાંત્રિ ભાટે ઘયગ્થુ ઉામ ષલળે જિાલલાભાાં આવ્મુાં શતુાં. કામડક્રભના અાંતભાાં તારીભાથીઓને ભૂાંઝલતા પ્રશ્નનુાં 

ષનયાકયિ કયલાભાાં આવ્મુાં શતુાં. બષલષ્મભાાં તારીભાથી ફશેનના ભૂાંઝલતા પ્રશ્નનુાં ષનયાકયિ ઘય ફેઠા થામ તે ભાટે કૃષ 

ષલજ્ઞાન કેન્દ્ર વ્માયા યીરામન્દ્વ પાઉન્દ્ડેળનના વશકાયથી પ્રમત્નળીર છે.   

  



 
 

 

 


