
 

તા: ૨૩.૦૫.૨૦૧૬ ના રોજ એ.ી.એમ.શી., ળડોદરા ખાતે કૃષવ મષોત્શખળ-૨૦૧૬ ષનષમત્તે યોજળામાાં આળે 
કૃષવ પ્રદશન-ળ-શેમીનારનુાં ગજુરાત અલ્ શાંખ્યક નાણાાં અને ષળકાશ ષનગમના ઉાધ્યક્ષશ્રી ગનીભાઇ 
કુરેીના ળરદ ષસ્તે દદ પ્રાગટ્ય કરળામાાં આવ્ુાં ષત ુાં . આ  પ્રશાંગે   આકૃ્નુા કુષતશ્રી ડાશ. 
એન.શી.ટે્,  ળાઘોદડયા તાલકુાના ધારાશભ્યશ્રી મધભુાઇ શ્રીળાસ્તળ, ડભોઇ તાલકુાના ધારાશભ્યશ્રી 
બાકૃષ્ણભાઇ ટે્, વડુાના અધ્યક્ષશ્રી નારણભાઇ ટે્, જીલ્ા કેક્ટ્રશ્રી જીન્શી ષળલયમ્શ તથા 
અન્ય મષાનભુાળો ણ ઉસ્સ્થત રષી દી પ્રાગટ્ય કરતા દ્ધષ્ષ્ટ્ ગોચર થાય છે.  
 

  



 

 

તા: ૨૩.૦૫.૨૦૧૬ ના રોજ  ળડોદરા જજલ્ાા્ના ળડોદરા અને ડશેર તાલકુાઓનો કૃષવ મષોત્સ્ળ-૨૦૧૬ 
એ.ી.એમ.શી., ળડોદરા ખાતે ગજુરાત અલ્ શાંખ્યક નાણાાં અને ષળકાશ ષનગમના ઉાધ્યક્ષશ્રી 
ગનીભાઇ કુરેીના અધ્યક્ષસ્થાને યોજળામાાં આવયો ષતો. આ પ્રશાંગે   આકૃ્નુા કુષતશ્રી ડાશ. 
એન.શી.ટે્, ળાઘોદડયા તાલકુાના ધારાશભ્યશ્રી મધભુાઇ શ્રીળાસ્તળ, ડભોઇ તાલકુાના ધારાશભ્યશ્રી 
બાકૃષ્ણભાઇ ટે્, વડુાના અધ્યક્ષશ્રી નારણભાઇ ટે્, જીલ્ા કેક્ટ્રશ્રી જીન્શી ષળલયમ્શ શદષત 
તાલકુા ાંચાયતના પ્રમખુશ્રીઓ તથા ઉપ્રમખુશ્રીઓ, જીલ્ા/તાલકુા ાંચાયતના શદસ્યશ્રીઓ, જીલ્ા 
નોડ ળૈજ્ઞાષનક ડાશ. એશ.જે.ટે્ તથા અન્ય મષાનભુાળો ઉસ્સ્થત રહ્યા ષતા. જે પ્રશાંગે   શમારાંભના 
અધ્યક્ષશ્રી પ્રાશાંલગક પ્રળચન કરતાાં દ્રષ્ષ્ટ્ગોચર થાય છે.   
 

  



 

તા: ૨૩.૦૫.૨૦૧૬ ના રોજ  એ.ી.એમ.શી., ળડોદરા ખાતે ગજુરાત અલ્ શાંખ્યક નાણાાં અને ષળકાશ 
ષનગમના ઉાધ્યક્ષશ્રી ગનીભાઇ કુરેીના અધ્યક્ષસ્થાને કૃષવ મષોત્શાળ-૨૦૧૬ યોજળામાાં આવયો ષતો. જે 
પ્રશાંગ ેતેઓશ્રી આકૃ્નુા કુષતશ્રી ડાશ. એન.શી.ટે્ની શાથે ખેડતૂ ખાતેદારને શામદુષક જુથ અકસ્માત 
ળીમા યોજના અંતગશત શષાયનો ચેક આતાાં દ્રષ્ષ્ટ્ગોચર થાય છે.    
 

  



 

તા: ૨૩.૦૫.૨૦૧૬ ના રોજ  એ.ી.એમ.શી., ળડોદરા ખાતે ગજુરાત અલ્ શાંખ્યક નાણાાં અને ષળકાશ 
ષનગમના ઉાધ્યક્ષશ્રી ગનીભાઇ કુરેીના અધ્યક્ષસ્થાને તેમજ જીલ્ાના દાષધકારીઓ અને 
અષધકારીઓની ષાજરીમાાં કૃષવ મષોત્શાળ-૨૦૧૬ યોજળામાાં આવયો ષતો. આ પ્રશાંગે  મોટ્ી શાંખ્યામાાં ખેડતૂ 
ભાઇઓ અને બષનેો ઉસ્સ્થત રષેા જણાય છે.  
 

  



 

તા: ૨૩.૦૫.૨૦૧૬ ના રોજ  એ.ી.એમ.શી., ળડોદરા ખાતે ગજુરાત અલ્ શાંખ્યક નાણાાં અને ષળકાશ 
ષનગમના ઉાધ્યક્ષશ્રી ગનીભાઇ કુરેીના અધ્યક્ષસ્થાને તેમજ જીલ્ાના દાષધકારીઓ અને 
અષધકારીઓની ષાજરીમાાં કૃષવ મષોત્શઅળ-૨૦૧૬ યોજળામાાં આવયો ષતો. આ પ્રશાંગે  મોટ્ી શાંખ્યામાાં ખેડતૂ 
બષનેો ઉસ્સ્થત રષેા જણાય છે. 
 

  



 

 

તા: ૨૩.૦૫.૨૦૧૬ ના રોજ એ.ી.એમ.શી., ળડોદરા ખાતે કૃષવ મષોત્શમળ-૨૦૧૬ ષનષમત્તે યોજળામાાં આળે 
કૃષવ પ્રદશન-ળ-શેમીનારમાાં સધુારેી ખેતીની જાણકારી અને માગશદશન આતા પ્રદશન સ્ટ્ોલ્શની 
ખેડતૂો મુાકાત ઇ રષે જણાય છે.  
 

  



 

તા: ૨૩.૦૫.૨૦૧૬ ના રોજ એ.ી.એમ.શી., ળડોદરા ખાતે કૃષવ મષોત્શમળ-૨૦૧૬ ષનષમત્તે યોજળામાાં આળે 
કૃષવ પ્રદશન-ળ-શેમીનારમાાં સધુારેી ખેતીની જાણકારી અને માગશદશન આતા પ્રદશન સ્ટ્ોલ્શની મોટ્ી 
શાંખ્યામાાં ખેડતૂો મુાકાત ઇ રષે જણાય છે.  
 

  



 

 

તા: ૨૩.૦૫.૨૦૧૬ ના રોજ એ.ી.એમ.શી., ળડોદરા ખાતે કૃષવ મષોત્શખળ-૨૦૧૬ ષનષમત્તે યોજળામાાં આળે 
કૃષવ પ્રદશન-ળ-શેમીનારમાાં સધુારેી ખેતીની જાણકારી અને માગશદશન આતા પ્રદશન સ્ટ્ોલ્શની મોટ્ી 
શાંખ્યામાાં ખેડતૂો મુાકાત ઇ માગશદશન મેલળી રષે જણાય છે.  
 



 

તા: ૨૩.૦૫.૨૦૧૬ ના રોજ એ.ી.એમ.શી., ળડોદરા ખાતે કૃષવ મષોત્શ ળ-૨૦૧૬ ષનષમત્તે યોજળામાાં આળે 
કૃષવ પ્રદશન-ળ-શેમીનારમાાં સધુારેી ખેતીની જાણકારી અને માગશદશન આતા પ્રદશન સ્ટ્ોલ્શની 
ખેડતૂો મુાકાત ઇ આધષુનક ખેતી અંગેનુાં માગશદશન તેમજ શાદષત્ય મેલળી રષે જણાય છે.  
 

  



 

તા: ૨૩.૦૫.૨૦૧૬ ના રોજ  એ.ી.એમ.શી., ળડોદરા ખાતે ગજુરાત અલ્ શાંખ્યક નાણાાં અને ષળકાશ 
ષનગમના ઉાધ્યક્ષશ્રી ગનીભાઇ કુરેીના અધ્યક્ષસ્થાને તેમજ જીલ્ાના દાષધકારીઓ અને 
અષધકારીઓની ષાજરીમાાં કૃષવ મષોત્શઅળ-૨૦૧૬ યોજળામાાં આવયો ષતો. આ પ્રશાંગે  મોટ્ી શાંખ્યામાાં ખેડતૂ 
બષનેો ઉસ્સ્થત રષી રશળૂશક કૃષવ શાદષત્ય ળાાંચી રષે જણાય છે.   

 


