ુ ઓપ ડી્ટન્સવ એજયક
ુ ેળન, આણંદ
ઇન્સ્ટીટયટ
આણંદ કૃષ યષુ નલષવિટી
આણંદ
ડીપ્રોભા ઇન એગ્રીકલ્ચયર એક્ષ્ટેન્સળન પોય ઇનપટુ ડીરવસનો વભાન-લ-પ્રભાણત્ર
ષલતયણ કામસક્રભ
વંળોધન ષનમાભક અને અન્ુ નાતક ષલધાળાખાધ્મક્ષના લડણ શેઠ ઇન્સ્ટીટયટુ ઓપ ડી્ટન્સવ
એજયકુ ેળન મોજના કામસયત છે . આ મોજના અંતગસત ખેતીની ષલષલધ ઇનપટુ લેચાણ કયતા એગ્રો ઇનપટુ
ુ સ થતાં
ડીરવસ ભાટે નો ડીપ્રોભા અભ્માક્રભ ય૦૧૫- જુનભાં ળરૂ થમો શતો. આ અભ્માવક્રભ ચાલ ુ વારે પણ
તેનો વભાન-લ-પ્રભાણત્ર ષલતયણ કામસક્રભ ભાનનીમ કુ રષતશ્રી ડાસ .એન.વી.ટે રના અધ્મ્થાને
તા.ય.૬.ય૦૧૬ ના યોજ યાધાકકષ્ન્નન શોર, ડેયી ષલજ્ઞાન ખાતે મોજામો શતો. કામસક્રભની ળરૂઆતભાં ડી્ટન્સવ
એજયકુ ેળનના ષનમાભક ડાસ .પ્રકદકુ ભાય બટેૃ ્લાગત કયસ ુ શત ં.ુ કુ રષતશ્રી ડાસ .એન.વી.ટે રે વલે ડીરયોને
ૂ ોની ષનષ્ન્ઠાપ ૂલસક વેલા ફજાલલા અીર કયી શતી. વદય
આળીલચન ાઠલી ફીયદાવ્મા શતા અને ખેડત
ુ ાલોભાં મખ્
ુ મ ભશેભાન તયીકે વંળોધન ષનમાભક અને અન્ુ નાતક ષલધાળાખાધ્મક્ષ,
કામસક્રભભાં અન્સમ ભશાનબ
ડાસ .કે .ફી.કથીયીમા, અષતષથ ષલળે તયીકે ષલ્તયણ ષળક્ષણ ષનમાભક, ડાસ .ી.ી.ટે ર, તથા કુ રવચચલ
ડાસ .એભ.એન.બ્રશભટેૃ પ્રાવંગીક ઉદફોધન કયસ ુ શત ં.ુ આ કામસક્રભભાં યષુ નલષવિટીના ષલષલધ ષલધાળાખાના ડીન,
અભ્માવક્રભભાં ઇનપટુ ડીરયોને જ્ઞાન ષયવનાય ષલષલધ ષળક્ષણ તેભજ વંળોધન ષલબાગોના અધ્માકો
તેભજ લૈજ્ઞાષનકો ણ ઉસ્્થત યશમા શતા.

ખાવ કયીને ઇનપટુ ડીરયના વશમોગથી તૈમાય કયામેર

ુ ડીરયની ડીયે કટયી અને ગ્રોશયી ઓપ
ૂ ોની વપલાતાસ, એગ્રો ઇનપટ
પ્રગતીળીર ખેડત

'' ડીપ્રોભા ઇન

ુ લોના શ્તેા ષલભોચન
એગ્રીકલ્ચયર એક્ષ્ટેન્સળન વલીવીવ પોય ઇનપટુ ડીરવસ '' અંગેની પ્ુ તીરકાઓન ંુ ભશાનબ
કયલાભાં આલેર.
ુ ાલોની ઉસ્્થતીભાં તેઓના લયદશ્તે ષલષળષ્ન્ટ મોગ્મતા
ષલળેભાં ૪ ઇનપટુ ડીરયોને ભશાનબ
એલોડસ તેભજ ડીપ્રોભા પ્રભાણત્રો એનામત કયલાભાં આવ્મા શતા આ ઉયાંત નલા પ્રલેળ ભેલે ૪૫
એગ્રો ઇનપટુ ડીરયોને આલકાયલાભાં આવ્મા શતા. તદઉયાંત ઇનપટુ ડીરયોએ
એગ્રીકલ્ચયર એક્ષ્ટેન્સળન વલીવીવ પોય ઇનપટુ ડીરવસ

'' ડીપ્રોભા ઇન

ુ લોને
'' ના અભ્માવક્રભ વફફ ભીઠા અનબ

પ્રષતબાલોને ણ યજુ કમાસ શતા.
કામસક્રભના અંતે ડીરય અંકુ યબાઇ ટે રે વલેનો આબાય વ્મકત કમો શતો વભગ્ર કામસક્રભન ંુ વંચારન
મોજનાના ભદદનીળ પ્રાધ્માષકા અને વશ કોઓડીનેટય ડાસ .શ્રીભતી ભીનાફેન ટેરે કયું ુ શત ં.ુ

