“ નેશનલ ફૂડ સિક્યોરિટી સિશન” યોજના અંતર્ગ ત
ફાિગ ટેકનોલોજી ટ્રેનીંર્ િેન્ટિ, નેનપિુ ખાતે
તાલીિ કાયગક્રિ યોજાયો
આકૃય,ુ કૃ.સં.કે , સણસોલી-નેનપુર, તા.૦૭/૦૯/૨૦૧૮

કૃષિ મંત્રાલય, ભારત સરકાર હસ્તક યોજના “નેશનલ ફૂડ સિક્યોરિટી સિશન (NFSM)” અંતર્ગત
તા: 0૫-૦૯-૨૦૧૮ ના રોજ ખેતીવાડી ષવભાર્, મહેમદાવાદ તથા ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સષમષત, મહેમદાવાદના
સંયક્ુ ત ઉપક્રમે ફામગ ટે કનૉલોજજ ટ્રે નીંર્ સેન્ટર, કૃષિ સંશોધન કે ન્ર, નેનપુર ખાતે બે દદવસીય તાલીમ કાયગક્રમ
યોજાયો જેમાં મહેમદાવાદ તાલુકાના ષવષવધ ર્ામોમાંથી ૯૭ ખેડૂતો હાજર રહ્યા હતા.
કાયગક્રમમાં અષતષથ ષવશેિશ્રી અર્ુ ગનભાઈ ચૌહાણ (માન્ય ધારાસભ્યશ્રી, મહેમદાવાદ), શ્રી રમણભાઈ
ચૌહાણ (ચેરમેન એપીએમસી, મહેમદાવાદ), શ્રી ધવલભાઈ આર. પટે લ (તાલુકા અમલીકરણ અષધકારીશ્રી,
મહેમદાવાદ), ડૉ. બી. એન. પટે લ (કચેરીના વડા, કૃ.સં.કે ., સણસોલી), ડૉ. જે. કે. પટે લ (સહ સંશોધન વૈજ્ઞાષનક,
કૃ.સં.કે ., સણસોલી), પ્રો. એમ. બી. ઝાલા, (મદદનીશ સંશોધન વૈજ્ઞાષનક, કૃ.સં.કે., સણસોલી), પ્રો. એસ. એ. ષસપાઈ,
(મદદનીશ ષવસ્તરણ ષશક્ષણશાસ્ત્રી, કૃ.સં.કે ., સણસોલી), ડૉ. ટી. આર. પટે લ (દરસચગ એસોષસએટ, કૃ.સં.કે .,
સણસોલી),
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એપીએમસીનો સમસ્ત સ્ટાફ હાજર રહ્યો હતો. કાયગક્રમની શરૂઆત પ્રાથગના, દીપ-પ્રાગ્ટટય તથા પધારે લ મહેમાનોને
પુષ્પગુચ્છ આપીને કરાઇ હતી. ડૉ. બી. એન. પટે લ, સહ સંશોધન વૈજ્ઞાષનકશ્રીએ આમંષત્રત મહેમાનો તથા પધારે લ
ખેડૂતોનુ ં શાબ્દદક સ્વાર્ત કયુું હતુ ં તથા કે ન્ર ખાતે ચાલતી સંશોધન, બીજ ઉત્પાદન તથા

અત્રેના કે ન્ર ખાતે

ષવકાસવેલ દદવેલા ની નવીન જાત GAC-11 થી ખેડૂતોને અવર્ત કયાગ હતા. મહેમદાવાદ તાલુકાના અમલીકરણ
અષધકારીશ્રીએ “ખેતીવાડી ખાતાની ષવષવધ સહાય યોજનાઓ તથા તેના ષવષવધ ઘટકો’’ ષવિે ષવસ્ત ૃત ચચતાર
આપ્યો હતો. શ્રી તુિાર પટે લ (કમગચારીશ્રી, e-NAM પ્રોજેકટ) એ ખેડૂતોને “નેશનલ એગ્રીકલ્ચર માકે ટ (e-NAM)
તથા દડજજટલ માકે દટિંર્ થી ખેડૂતોને અવર્ત કયાગ હતા. માન્ય ધારાસભ્યશ્રી અર્ુ ગનભાઈ ચૌહણે ખેડૂતોને સજીવ
ખેતી, ખેતી સાથે પશુપાલન, મધમાખી ઉછે ર વર્ેરે જેવા પ ૂરક વ્યવસાય સાથે રાખી તથા તેમની આવક વિગ
૨૦૨૨ સુધી બમણી કરવા પર ભાર મ ૂક્યો હતો. ડૉ. જે. કે. પટે લ, સહ સંશોધન વૈજ્ઞાષનકશ્રીએ તેલીચબયાઈ પાકોમાં
પાક સુધારણા અને પાક સંવધગન ષવિય પર ષવસ્ત ૃત ચચાગ

કરે લ. પ્રો. એમ. બી. ઝાલા, મદદનીશ સંશોધન

વૈજ્ઞાષનકે “તેલીચબયાઈ પાકોમાં પાક સંરક્ષણ” ષવિય પર ષવસ્ત ૃત

વ્યાખ્યાન આપેલ. પ્રો. એસ. એ. ષસપાઈએ

“કૃષિક્ષેત્રે પડતી મુશ્કેલીઓ તથા તેના ષનવારણ માટે ના જરૂરી પર્લાં” ષવશે વ્યાખ્યાન આપ્યુ ં હતુ.ં તાલીમ કાયગક્રમ
દરમ્યાન પધારે લ મહેમાનો અને તાલીમાથીઓને સ્વચ્છતા માટે ના શપથ પણ લેવડાવવામાં આવેલ.
કાયગક્રમના અંતે શ્રી વલ્લભભાઇ પટે લ , ષવસ્તરણ અષધકારીશ્રી (મહેમદાવાદ) એ આભારષવધી કરી હતી.

કાયગક્રિની ઝાાંખી

