ૂ દદલવ
કૃષ ષલજ્ઞાન કેન્દ્ર, અયણેજ દ્વાયા આમજીત ખેડત
કૃષ અને વશકાય ષલબાગ તથા દકવાન કલ્માણ ભંત્રારમ, બાયત વયકાય ષનભીત ષલબાગીમ
ુ દ્વાયા વાંવદ આદળશ ગ્રાભ મજના અતગશ ત વજીલ ખેતીના પ્રચાય અને પ્રવાય
વજીલ ખેતી કેન્દ્ર, નાગય
ભાટે એક દદલવીમ તારીભ કામશક્રભન ંુ આમજન તા.:- ૧૪/૦૭/૨૦૧૬ ના યજ ફાયે જડી ગાભ ખાતે
ુ કેન્દ્ર ખાતેથી આલેર ડૉ. પ્રીમંકા પ્રધાન (લૈજ્ઞાષનક, ષલબાગીમ વજીલ
કયલાભાં આલેર. જેભાં નાગય
ુ ), ડૉ. ચેતન દે વાઇ (લૈજ્ઞાષનક, એગ્રનભી, કે.લી.કે, અયણેજ), શ્રી. ભશેળબાઇ
ખેતી કેન્દ્ર, નાગય

પ્રજાષત (ભદદનીળ ખેતી ષનમાભક, અભદાલાદ) અને ફાયે જડી ગાભના ૫૦ ખેડુતએ બાગ રીધેર.
આ કામશક્રભભાં ડૉ. ચેતન દે વાઇ દ્વાયા વજીલ ખેતી ધ્ધષત ષલળે ષલસ્તાયથી ભાશીતી આલાભાં
આલેર તેભજ વજીલ ખેતીને રગતા ખેડુતને મ ૂઝંલતા પ્રશ્નન ુ ષનયાકયણ કયલાભાં આલેર.
ત્માયફાદ ખેડૂતને ભાંગણીને ધ્માનભાં યાખીને કૃષ ષલજ્ઞાન કેન્દ્ર દ્વાયા ફાયે જડી ગાભભાં ખેડૂત
દદલવન ું તા.૧૫/૦૭/ય૦૧૬ ના યજ આમજન કયલાભાં આલેર. આ કામશક્રભભાં કષૃ  ષલજ્ઞાન કેન્દ્રના
શ્રી દે લાણંદ ગજીમા (લૈજ્ઞાષનક, કૃષ ઇજનેય, કે.લી.કે, અયણેજ) દ્વાયા ડાંગયના પેયયણીભાં
આધષુ નક વાધનના ઉમગ અને જાલણી ષલળે ષલસ્તાયથી વભજાલલાભાં આલેર અને તેભા
ડતી મશ્ુ કેરીઓન ું ષનલાયણ કયલાભાં આલેર. તેભજ ડૉ. ચેતન દે વાઇ દ્વાયા ફામેસ્ટીવાઇડ
ફનાલલા ભાટે ની દ્ધષતન ું પ્રત્મક્ષ ષનદળશન કયાલી તેના ઉમગ ષલળે ષલસ્તાયથી વભજાલલાભાં
ુ ાં ડાંગયના ષનયગી ધરૂ ઉછે યની આદળશ દ્ધષત ષલળે ષલળે ભાગશ દળશન આલાભાં
આલેર. લધભ
આલેર.

૧. ખેડૂતને વજીલ ખેતી ધ્ધષત ષલળે વભજ આતા કષૃ  ષલજ્ઞાન કેન્દ્ર, અયણેજના લૈજ્ઞાષનક ડૉ.
ચેતન દે વાઇ (એગ્રનભી).

૨. ખેડૂતને ડાંગયના પેયયણીભાં આધષુ નક વાધનના ઉમગ અને જાલણી ષલળેની આતા
કૃષ ષલજ્ઞાન કેન્દ્ર, અયણેજના લૈજ્ઞાષનક શ્રી. દે લાણંદ ગજીમા (કૃષ ઇજનેય)

ૂ ને ફામેસ્ટીવાઇડ ફનાલલા ભાટે ની દ્ધષતન ું પ્રત્મક્ષ ષનદળશન કયાલી તેના ઉમગ ષલળે
૩. ખેડત

વભજ આતા કૃષ ષલજ્ઞાન કેન્દ્ર, અયણેજના લૈજ્ઞાષનક ડૉ. ચેતન દે વાઇ (એગ્રનભી).

ૂ  વાથે કૃષ ષલજ્ઞાન કેન્દ્રના લૈજ્ઞાષનકશ્રીઓ
૪. ખેડત

ૂ 
. ફામેસ્ટીવાઇડ ફનાલટના પ્રત્મક્ષ ષનદળશન ફાદ ફામેસ્ટીવાઇડ ફનાલતા ખેડત

