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૧૨મી
ઠક
૧૨મી વૈ ાિનક સલાહકા
સલાહકાર
હકાર સિમિત ની બેઠક
યો ઇ

કૃિષ િવ ાન કે , અરણેજ ખાતે તા. ૧૬/૧/૨૦૧૮ ના રોજ માનનીય કુલપિત ી, આકૃયુ, આણંદ ના
અય

થાને ૧૨મી વૈ ાિનક સલાહકાર સિમિત ની બેઠક યો ઇ. આ બેઠક માં આમંિ ત સ ય ી આકૃયુ ના

સંશોધન િનયામ

ી તથા િવ ાશાખાના અ ય

ડૉ. કે. બી. કથીરીયા અને િવ તરણ િનયામ

પટેલ સ ય તરીકે હાજર ર ા હતા. ઉપરો ત કિમટીમાં સામેલ અમદાવાદ
વસોયા, ોજે ટ ડાયરે ટર આ મા

િતિનિધ તરીકે ડૉ. સંજય શાહ,

(સીમેજ), તથા કેિવકે તથા સંશોધન કે

ેિ ય સંશોધન કે , આઇ. સી.

ા યાપક અને વડા ી, એ ોનોમી િવભાગ, આકૃયુ, આણંદ ના

ા યાપક અને વડા ી, પેથોલો

િતિનિધ ડૉ. સી. જે . દવે, ગિતશીલ ખેડૂત

બેઠકમાં કૃિષ િવ ાન કે

લા ખેતીવાડી અિધકારી ી. બી. વી.

ી. વી. એમ. બથાર, િસિનયર સાય ટી ટ,

એ. આર., સીફા, આણંદ ડૉ. સી. કે. િમ ા,

ી ડૉ. અ ણ એ.

િવભાગ, વેટેરીનરી કોલેજ, આણંદ ના

ીમિત શેરબાનુ મોમીન (સાથળ) અને ી. મનો ભાઇ એમ પટેલ

અરણેજ ના વૈ ાિન

ીઓ હાજર ર ા હતા.

એ કરેલ વષ ૨૦૧૭-૧૮ દ યાન કરેલ વૃિ ઓની ઝાંખી ડૉ. જે . કે. પટેલ,

વ ર વૈ ાિનક અને વડા ી એ રજૂ કરી. કૃિષ િવ ાન કે

ના દરેક વૈ ાિનકે તેમના વષ દર યાન કરેલ કાય ની ઝાંખી

સિમિત સમ રજૂ કરી.
માનનીય કુલપિત ી એ ભૌગોિલક પ રિ થતીને અનૂ પ નવા પાકો જે માંથી ખેડૂતોની આવક બમણી થાય
તેના પર ચતન કરી કામ કરવા કૃિષ વૈ ાિનકોને હાકલ કરી અને તેના પર ભાર આપવા જણા યુ.ં ડૉ. કે. બી.
કથીરીયા, સંશોધન િનયામ

ી તથા િવ ાશાખાના અ ય

એ સંશોધન કે

અને કેિવકે વ ચેના તાલમેલ ને

બીરદા યો અને આ િવ તાર ના ખેડૂતો માટે સંયુ ત રીતે કામ કરવા જણા યુ. ડૉ. અ ણ એ. પટેલ, િવ તરણ િશ ણ
િનયામ

ી એ કેિવકે ની નવી પ રિ થિતમાં ભૂિમકા પર કાશ પા યો અને િવ તરણ ને બ રલ ી બનાવવા માટેના

ય નો કરવાની વૈ ાિનકોને સલાહ આપી. અંતમાં માનનીય કુલપિત ી અને હાજર રહેલા સવ
તથા સંશોધન કે ના ફામની મુલાકાત લીધી.

યોએ કેવીકે ફામ

ડૉ. જે . એચ પટેલ, વૈ ાિનક (પશુ િવ ાન) એ આભારિવિધ કરી માનનીય કુલપિત ીની સંમિતથી કાય મ
પૂણ કય .

કાય મની ઝાંખીઓ :

