
 

મખુ્મ ભકાઈ વળંોધન કેન્દ્ર, ધોાકુલા, ગોધયા (જી. ચંભશાર) ખાતે કૃષ ભશોત્વલ-૨૦૧૬ અંતગગત    
તા. ૧૬-૫-૨૦૧૬ના યોજ મોજામેર કૃષ પ્રદળગન ષનષભત્તે આકૃયનુા પ્રદળગન સ્ટોરની મરુાકાત રેતા 
ખેડતૂોને  કૃષ લૈજ્ઞાષનકો ભાગગદળગન આી યહ્યા છે.  
  



 

મખુ્મ ભકાઈ વળંોધન કેન્દ્ર, ધોાકુલા, ગોધયા (જી. ચંભશાર) ખાતે કૃષ ભશોત્વલ-૨૦૧૬ અંતગગત    
તા. ૧૬-૫-૨૦૧૬ના યોજ મોજામેર કૃષ પ્રદળગન-લ-વેભીનાયના ઉદ્ઘાટન વભાયોશ  પ્રવગંે ભોટી વખં્માભા ં
શાજય યશરે ભશાનબુાલો તેભજ ખેડતૂો  ઉસ્સ્થત યહ્યા શતા.ં  

  



 

તા: ૧૬.૦૫.૨૦૧૬ ના યોજ  ચંભશાર જજલરા્ના ગોધયા અને કારોર તાલકુાનો કૃષ ભશોત્વદલ આકૃય ુ
ના મખુ્મ ભકાઈ વળંોધન કેન્દ્ર , ધોાકુલા, ગોધયા ખાતે ભાગગ અને ભકાન, ાટનગય મોજના યાજમ 
ભતં્રીશ્રી જમરથષવશ યભાયની અધ્મડક્ષતાભા ંમોજલાભા ંઆવ્મોાા શતો.  જે પ્રવગંે જજલરાાા ચંામત પ્રમખુ 
શ્રીભતી કેતફુેન દેવાઇના લયદ શસ્તેઉ કૃષ પ્રદળગન નુ ંઉદઘાટન કયલાભા ંઆવ્યુાંે શત ુ.ં  

  



 

તા: ૧૬.૦૫.૨૦૧૬ ના યોજ  ચંભશાર જજલરાનંા ગોધયા અને કારોર તાલકુાનો કૃષ ભશોત્વ લ આકૃય ુ
ના મખુ્મ ભકાઈ વળંોધન કેન્દ્ર , ધોાકુલા, ગોધયા ખાતે ભાગગ અને ભકાન, ાટનગય મોજના યાજમ 
ભતં્રીશ્રી જમરથષવશ યભાયની અધ્મઉક્ષતાભા ંમોજલાભા ંઆવ્મોખ શતો.  જે પ્રવગંે જજલરાય ચંામત પ્રમખુ 
શ્રીભતી કેતફુેન દેવાઇ, વાવંદશ્રી પ્રબાતષવિંશ ચૌશાણ, ગજુયાત ભહશરા આષથિક ષલકાવ ષનગભના અધ્મયક્ષા 
શ્રીભતી ષભનાક્ષીફેન ડંમા , ભોયલા શડપના ધાયાવભ્મા શ્રીભતી ષનભીાફેન સથુાય, જજલરાવ ષલકાવ 
અષધકાયી શ્રી ષલજમષવિંશ લાઘરેા, ષનલાવી નામફ કરેકટય શ્રી ી.એવ.પ્રજાષત, જજલરા  બાજા પ્રમખુ 
શ્રી અષિયનબાઇ ટેર, ગોધયા તાલકુા ચંામતના પ્રમખુશ્રી યામજીબાઇ યભાય, જજલરાર કાયોફાયી 
વષભતીના અધ્મ ક્ષ શ્રી વભયષવિંશ ટેર, કૃષ વશકાય અને નાની ષવિંચાઇના ચેયભેન શ્રી ગરુષવિંશબાઇ 
યાઠલા વહશત દાષધકાયીઓ ઉષસ્સ્થત યહ્યા શતા. 
 

  



 

તા: ૧૬.૦૫.૨૦૧૬ ના યોજ  ચંભશાર જજલરાાીના ગોધયા અને કારોર તાલકુાનો કૃષ ભશોત્વયલ આકૃય ુ
ના મખુ્મ ભકાઈ વળંોધન કેન્દ્ર, ધોાકુલા, ગોધયા ખાતે ભાગગ અને ભકાન, ાટનગય મોજના યાજમ 
ભતં્રીશ્રી જમરથષવશ યભાયની અધ્મથક્ષતાભા ંમોજલાભા ંઆવ્મોાા શતો.  જે પ્રવગં ે ઉસ્સ્થત યશરે  
ભશાનબુાલોના લયદ શસ્તે હદ પ્રાગટય કયલાભા ંઆવ્યુ ંશત ુ.ં  
  



 

તા: ૧૬.૦૫.૨૦૧૬ ના યોજ  ચંભશાર જજલરા ના ગોધયા અને કારોર તાલકુાનો કૃષ ભશોત્વતલ આકૃય ુ
ના મખુ્મ ભકાઈ વળંોધન કેન્દ્ર , ધોાકુલા, ગોધયા ખાતે  ભાગગ અને ભકાન, ાટનગય મોજના યાજમ 
ભતં્રીશ્રી જમરથષવશ યભાયની અધ્મગક્ષતાભા ંમોજલાભા ંઆવ્મોાા શતો.  જે પ્રવગંે   તેઓશ્રી પ્રાવગંગક 
પ્રલચન કયતા ંરષ્ટટગોચય થામ છે.   
 

  



 

તા: ૧૬.૦૫.૨૦૧૬ ના યોજ  ચંભશાર જજલરા ના ગોધયા અને કારોર તાલકુાનો કૃષ ભશોત્વેલ આકૃય ુ
ના મખુ્મ ભકાઈ વળંોધન કેન્દ્ર , ધોાકુલા, ગોધયા ખાતે ભાગગ અને ભકાન, ાટનગય મોજના યાજમ 
ભતં્રીશ્રી જમરથષવશ યભાયની અધ્મગક્ષતાભા ંમોજલાભા ંઆવ્મોાા શતો.  જે પ્રવગં ેતેઓશ્રી ખેડતૂ ખાતેદાયને 
વામહુશક જુથ અકસ્ભાત લીભા મોજના અંતગગત વશામનો ચેક આતા ંરષ્ટટગોચય થામ છે.   
 


