
ખાતયના મગ્મ ઉમગ અંગ ેજાગૃતતા કામયક્ર્ભ 

 

બાયતીમ કૃષ અનુવંધાન રયદ, નલી રદલ્શી ુયસ્કૃત અન ેનલવાયી કૃષ મુષનલર્સવટી-નલવાયી દ્લાયા વંચાષરત તાી 

ષજલ્રાનુ ંએકભાત્ર કૃષ ષલજ્ઞાન કેન્દ્ર અન ેવ્માયા ખાત ેકામયયત છે. આ કેન્દ્ર ખાત ેતા. ૨૨/૧૦/૨૦૧૯ ના યજ કૃષ ષલજ્ઞાન 

કેન્દ્ર અન ેઆત્ભા તાી દ્લાયા વંમુકત યીત ેખાતયના મગ્મ ઉમગ અંગ ેજાગૃતતા કામયક્રભ મજલાભા ંઆવ્મ શત. જેભા ં

કામયક્રભના પ્રાયંબભા ંક.ે લી. ક.ે ના લરયષ્ઠ લૈજ્ઞાષનક અન ેલડા ડૉ. વી. ડી. ંડ્માએ સ્લાગત પ્રલચન કમુું શતુ ંતથા કામયક્રભના ભશત્લ 

ષલળ ેવભજાવ્મ ુશતુ.ં ત્માયફાદ ઉષસ્થત ભશેભાન દ્લાયા દી પ્રાગટ્મ કયી કામયક્રભની ળરૂઆત કયલાભા ંઆલી શતી.  

કામયક્રભના અધ્મક્ષ શ્રી ી. આય. ચોધયી, પ્રજેકટ ડામયેકટય,આત્ભા-તાી દ્લાયા જુદા જુદા કૃષ ષલબાગના વંકરીત 

પ્રમાવ તથા કાભગીયી ષલળ ેખેડુતન ે ભાશીતગાય કમાય તથા ખાતયના મગ્મ વ્મલસ્થાન અંગ ે ભાગયદળયન આપમુ ંશત.ુ ભુખ્મ 

અષતષથ ડૉ. એન. એભ. ચોશાણ, ષપ્રન્દ્વીાર,  રીટેકનીક ઈન એગ્રીકલ્ચય, ન. ક.ૃ મ.ુ, રાયા જભીનની શારની રયષસ્થષત તથા 

જભીનની તંદુયસ્તી અંગ ે તેભજ વજીલ ખેતીના પામદાઓ ષલળ ે ભાગયદળયન આલાભા ં આવ્મુ ં શતુ.ં કામયક્રભ દયષભમાન ભુખ્મ 

ભશેભાન શ્રી એવ. ફી. ગાભીત, ષજલ્રા ખેતીલાડી અષધકાયી, તાી દ્લાયા ખેતીન ેરગતી જુદી જુદી મજનાઓ અંગ ેભાગયદળયન 

આલાભા ંઆવ્મુ ંશતુ.ં શ્રી ષનકુંજબાઈ ટેર, નામફ ફાગામત ષનમાભક,દ્લાયા ફાગામત ાક દ્લાયા થતી આર્સથક આલક તેભજ 

ફાગામત ાકભા ંખાતયના મગ્મ વ્મલસ્થાન અંગ ેભાગયદળયન આપમુ ંશતુ.ં શ્રી નાનસવગબાઈ ચોધયી, રયટામડય ડી. એપ. ઓ. 

દ્લાયા પ્રાકૃષતક ખેતીના ભશત્લ તથા પ્રાકૃષતક ખેતીભા ં ખાતય વ્મલસ્થાન અંગ ે ખેડુતન ે ભાશીતગાય કમાય શતા. ત્માયફાદ  

બાયતીમ કૃષ અનુવંધાન રયદ, ન્દ્મ ુ રદલ્શી ખાતેથી ખાતયના મગ્મ ઉમગ ષલમ ઉય જાગૃતતા કામયક્રભનુ ંખેડુતએ જીલંત 

પ્રવાયણ ષનશાળમુ ં શતુ.ં કામયક્રભના ઉદ્દ્ઘાટન વભાયંબના અંતભા ં પ્ર. આયતી એન. વની, લૈજ્ઞાષનક ( ગૃશષલજ્ઞાન) દ્લાયા 

આબાયષલધી કયલાભા ંઆલી શતી. 

તાંષત્રક વેળન દયષભમાન વો પ્રથભ શ્રી  ક.ે એન. યાણા, લૈજ્ઞાષનક (એગ્રનભી) રાયા ખાતયના મગ્મ ઉમગ અંગ ે

ભાગયદળયન આલાભા ં આવ્મુ ં શતુ ં તેભજ જભીનભા ં જરૂયી ક તત્લ અંગ ે ભાષશતી આી શતી. શ્રી ડી. ફી. ઘેરાણી, 

આવીસ્ટન્દ્ટ ભાકેટટગ ભેનેજય, જી. એન. એપ. વી. વ્માયા દ્લાયા ખાતય આલાની જુદી જુદી ષધ્ધ્તઓ ષલળ ે ખેડુતન ે

ભાષશતગાય કયલાભા ંઆવ્મા શતા.ં ગુજયાત ગ્રીન યીલલ્મુળન કંનીભાંથી આલેર અષધકાયી શ્રી વંદી ંચાર દ્લાયા ટક સવચાઈ 

ષધ્ધ્તથી થતા પામદાઓ તથા ટક સવચાઈ દ્લાયા ખાતય આલાની યીત ષલળેની ભાષશતી આી શતી. શ્રી ડી. ટી. દેવાઈ, એગ્ર 

એન્દ્ટયપ્રીન્દ્મય, વ્માયા રાયા ાકના ઉત્ાદન તથા ગુણલતા ભાટ ેજરૂયી એલા ભશત્લના ક તત્લ નાઈટ્રજન, પસ્પયવ અન ે

ટાળ ષલળેની અગત્મની ભાષશતી આી તેભજ ખાતયના મગ્મ અન ેવભમવય લયાળ અંગેની ભાષશતી આી શતી. તાંષત્રક 

વેળનના અંતભા ંડૉ. જીગય ફી. ફુટાણી, લૈજ્ઞાષનક (ળુારન),  રાયા આબાયષલધી કયલાભા ંઆલી શતી. 

      કામયક્રભ દયષભમાન તાી ષજલ્રાના કુર ૧૦૮ ખેડુતન ેપ્ર. કે. એન. યાણા તથા શ્રી એન. એભ. ભકાણી રાયા ક.ેલી.ક ેપાભયની 

ભુરાકાત કયાલી શતી. વભગ્ર કામયક્રભનુ ંવપતા ૂલયક વંચારન પ્ર. એ. જે. ઢરડમા, લૈજ્ઞાષનક (ષલસ્તયણ ષળક્ષણ), ક.ેલી.ક.ે, વ્માયા 

દ્લાયા કયલાભા ંઆવ્મુ ંશતુ.ં 

  



 

 

 

   

 


