કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, આ.કૃ. .ુ ,

ુ ાલિયા ફાર્મ, દાહોદ ખાતે
િ

૩૦ર્ી િૈજ્ઞાષનક સિાહકાર સષર્ષતની બેઠક યોજાઇ
કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, આ.કૃ. .ુ , દાહોદ ખાતે તા. ૨૪/૦૧/૨૦૧૮ ના રોજ ર્ાનનીય કુ િપષતશ્રી,
ડૉ. એન. સી. પટેિ, આણંદ કષૃ િ

ષુ નિષસિટી, આણંદના અધ્યક્ષ સ્થાને ૩૦ર્ી િૈજ્ઞાષનક સિાહકાર

સષર્ષતની બેઠક યોજાઇ. આ બેઠકર્ાં ષિષિષ્ટ આર્ંષિત સભ્યશ્રી ડૉ. કે. બી. કથીરીયા,

સંિોધન

ષનયાર્કશ્રી અને ડૉ. અરુણભાઇ પટે િ, ષિસ્તરણ ષિક્ષણ ષનયાર્કશ્રી, આ.કૃ. .ુ , આણંદ સભ્ય તરીકે
હાજર રહ્યા હતા. સદર ુ બેઠકની સષર્ષતના અન્દ્ય સભ્યોર્ાં શ્રી એર્. પી. બગડા, જીલ્િા ખેતીિાડી
અષધકારી, દાહોદ, શ્રી એન. િી. રાઠિા, પ્રોજેક્ટ ડાયરે ક્ટરશ્રી, આત્ર્ા પ્રોજેક્ટ, દાહોદ, ડૉ. કે. એિ.
ુ ાિન ષનયાર્કશ્રી, દાહોદ, ડૉ. એ. કે. ષસિંઘ, ષપ્રન્દ્સીપિ સાયન્દ્ટીસ્ટ,
ગોસાઇ, ઇ.ચા. નાયબ પશપ
કેન્દ્ન્દ્રય બાગાયત પ્રાયોલગક કેન્દ્ર, િેજિપરુ , ડૉ. એર્. બી. પટે િ, સંિોધન િૈજ્ઞાષનકશ્રી,

ુ ય
ખ્

ર્કાઇ સંિોધન કેન્દ્ર, આકૃ ,ુ ગોધરા, શ્રી આર. એર્. પાંડ,ે પ્રષતષનષધ, નાયબ બાગાયત
ષનયાર્કશ્રી, દાહોદ તેર્જ આર્ંષિત સભ્ય તરીકે ડૉ. બી. કે. ય ુ િંિી, ઇ.ચા. આચાયમ, કૃષિ ઇજનેરી
પોિીટેકષનક અને ડૉ. િાય. િી. ચૌહાણ, ઇ.ચા. સંિોધન િૈજ્ઞાષનક, હિકા ધાન્દ્ય સંિોધન કે ન્દ્ર,
આકૃ ,ુ દાહોદ તથા પ્રગતીિીિ ખેડુત શ્રી રાયષસિંગભાઇ ર્ાિષસિંગભાઇ સોિંકી અને કે.ષિ.કે.,
આ.કૃ. .ુ , દાહોદ કેન્દ્રના િૈજ્ઞાષનકશ્રીઓ ડૉ. એસ. કે. પટે િ, િૈજ્ઞાષનક (કૃષિ ઇજનેરી), ડૉ. આર.
રાધા રાની, િૈજ્ઞાષનક (પશ ુ ષિજ્ઞાન), પ્રો. એચ. એિ. કાચા, િૈજ્ઞાષનક (બાગાયત), પ્રો. જી. કે.
ભાભોર, િૈજ્ઞાષનક (ષિસ્તરણ ષિક્ષણ) અને પ્રો. એન. ડી. ર્કિાણા, િૈજ્ઞાષનક (સસ્ય ષિજ્ઞાન) હાજર
રહ્યા હતા.
આ બેઠકર્ાં કેન્દ્રના િરરષ્ઠ િૈજ્ઞાષનક અને િડાશ્રી, ડૉ.

.ુ એર્. પટે િે સપ્ટે મ્બર-૨૦૧૬ થી

રડસેમ્બર-૨૦૧૭ દરમ્યાન કેન્દ્ર દ્વારા હાથ ધરિાર્ાં આિેિ કાર્ગીરીની ષિગતિાર ર્ારહતી આપેિ
જેની િૈજ્ઞાષનક સિાહકાર સષર્ષતના તર્ાર્ સભ્યો દ્વારા પ્રસંિા કરિાર્ાં આિી હતી. ત્યાર બાદ
કેન્દ્રના િરરષ્ઠ િૈજ્ઞાષનક અને િડાશ્રી, ડૉ.

.ુ એર્. પટે િે આગાર્ી િિમ ૨૦૧૭-૧૮

સષર્ષત સર્ક્ષ રજુ ક મ ુ હત.ુ જેર્ાં ર્ાન. કુ િપષતશ્રી અને સષર્ષતના સભ્યોએ

ુ આયોજન

લ્ુ યિાન

ુ નો
ચ

કરીને કૃષિની ષિષિધ તાંષિકતાઓના િ ુ પ્રચાર પ્રસાર થાય તે બાબતો પર ખાસ ભાર

ુ ો
ક્ય

હતો.
બેઠકના અંતે ર્ાન. કુ િપષતશ્રીએ ફાર્મના કુ િ િાિેતર ષિસ્તારને
હેઠળ આિરી િેિા

ક્ષ્ુ ર્ ષપયત પધ્ધષત

ુ ન ક મ ુ હત ુ તથા સંિોધન ષનયાર્કશ્રીએ નિી સંિોષધત તાંષિકતાઓ ખેડુતો
ચ

ુ ી પહોંચે તે અંગે સદર તાંષિકતાનો િ ુ પ્રચાર પ્રસાર થાય તે ર્ાટે િૈજ્ઞાષનકોને
ધ

ુ વ્ ુ અને
ચ

ષિસ્તરણ ષિક્ષણ ષનયાર્કશ્રીએ કેન્દ્ર ખાતે િ ુ જીિંત એકર્ો તૈયાર કરી ખેડુતોને પ્રત્યક્ષ બતાિિા
ર્ાટે ુ

ુ ન કરે િ. બેઠકના અંતે પ્રો. એચ. એિ. કાચા, િૈજ્ઞાષનક (બાગાયત)એ ર્ાન.
ચ

ુ તીથી િૈજ્ઞાષનક સિાહકાર સષર્ષતના તર્ાર્ હાજર સભ્યોનો આભાર ર્ાની
અધ્યક્ષશ્રીની અ ર્
ુ મ જાહેર કરિાર્ાં આિેિ હતી.
બેઠકને પણ

