
“એક દિવસીય ખેડૂત તાલીમ અને નનિર્શન કાયશક્રમ” 

 કૃષ ઈજનેયી અને ટેક્નરૉજી કરેજ, આ.કૃ.ય,ુ ગધયા  ખાતે ચારતા ડલેરીંગ ભડરે લીરજે ઇન 

કોયેટટિંગ પાભમ ષભકેનાઇજેળન એન્ડ લટયળેડ કન્વેપ્ટ પ્રજેકટ અંતગમત અને આટદલાવી ભટશરા ખેડતૂ તારીભ 

કેન્ર, દેલગઢ ફાયીમાના વયંકુ્ત યીતે તા. ૩૦/૦૯/૨૦૧૫ ના યજ મ.ુ અગાયા, તા. રીભખેડા, જી. દાશદ ખાત ે

એક ટદલવીમ ખેડતૂ તારીભ અને આધનુીક કૃષ ઓજાયના ષનદળમન કામમક્રભ ડ. એભ. એર. ગય, આચામમશ્રી, 

કૃ.ઇ.ટે.ક. ગધયા ની અધ્મક્ષતાભા ંતથા ડ. જી. જે. ટેર, લડાશ્રી, આટદલાવી ભટશરા ખેડતૂ તારીભ કેન્ર, દેલગઢ 

ફાયીમાની પ્રમખુ ઉસ્થથષતભા ંઆમજન કયલાભા ંઆલેર શતુ.ં  

 કામમક્રભની ળરૂઆતભા ંઅગાયા ગાભના આગલેાન દ્વાયા આણદં કૃષ યષુનલષવિટી ભાથી ધાયેર અષધકાયી 

અને કભમચાયીઓનુ ં ષુ્ ગચુ્છથી થલાગત કયલાભા ં આવયુ.ં ત્માય ફાદ ડ. જી. જે. ટેર દ્વાયા આટદલાવી 

ષલથતાયના ખેડતૂ ભાટે નાના – નાના ષલકષવત કૃષ ઓજાયન ઉમગ તાના ખેતયભા ંકયલાથી તેના ખેતયનુ ં

કામમ કેલી યીતે વયતાથી અને ઝડથી થઈ ળકે તેની વભજણ આી. 

  કૃષ માષંિકીકયણ નુ ંભશત્લ વભજાલતી લખતે ડ. કંજ ગપુ્તા, વશ પ્રાધ્માક અને લડાશ્રીએ જણાવયુ ંકે, 

બાયતભા ં પ્રાચીન કાથી જ કૃષ ઓજાયન ખેતી કયલા ભાટે ઉમગ કયલાભા ં આલે છે તેભ છતા ં શારની 

ટયસ્થથતીભા ંખેત ભજૂયની ઘટતી જતી વખં્માને શચી લલા અને ખેતીના ષલષલધ કામો વભમવય થઈ ળકે તે 

ભાટે ફદ અને ટે્રક્ટયથી ચારતા આધનુીક ઓજાયન ઉમગ કયલાની તાતી જરૂટયમાત છે. લધભુા ંડ. નલનીત 

કુભાય, વશ પ્રાધ્માક અને લડાશ્રીએ જણાવયુ ં કે, ખેડતૂના ખેતયભા ં તૈમાય થમેર ખેતેદાળને વીધુ ં ફજાયભા ં

લશચેલાને ફદરે તેના ઉય કઈ પ્રટક્રમા કયીને મલૂ્મ લધમન કયલાથી ખેતેદાળન લધાયે બાલ ભી ળકે છે. ઈજ. 

આય. વી. વાળંખ,ે ભદદનીળ પ્રાધ્માકે ખેડતૂને આલાભા ંઆલનાય ષલષલધ ષલકષવત કૃષ ઓજાયના ઉમગ, 

યખયખાલ અન ેતેના ઉમગથી થનાય પામદાઓ લીગતલાય જણાવમા. તેભજ આટદલાવી ષલથતાયના ખેડતૂ ભાટે 

ઑછા શવમાલયનુ ંટે્રક્ટય કેલી યીતે પામદાકાયક છે તે ણ જણાવયુ.ં 

 કામમક્રભના અંતભા ં ડ. એભ. એર. ગય વાશફેે વદય મજના અંગે લીગતલાય ભાટશતી આી અને આ 

મજના આટદલાવી ષલથતાયના ખેડતૂ ભાટે કેલી યીતે ઉમગી છે તે વભજાવયુ ં તેભજ શારની આફશલાકીમ 

ટયસ્થથતી અને ઓછા લયવાદને કાયણે ખેડતૂ વાભે ઊબા થમેર પ્રશ્નના ઉકેર રાલલા ભાટે ખેડતૂ બાઈઓએ 

આધનુીક ટેક્નરૉજીન ઉમગ કયીને તાના ખતેયભા ં ઉરબ્ધ ાણી અને ઉજામની અવયકાયક ષનમજન  

કયલાની જરૂટયમાત છે તેના ઉય બાય આપ્મ. 

 ડ. જી. એન. થયાત, ષલથતયણ ષળક્ષણ ષનષ્ણાતં, કે.લી.કે., દેલગઢ ફાટયમા દ્વાયા કામમક્રભનુ ં  સિૂ 

વચંારન કયલાભા ં આવયુ ં તથા વલમ ભશાનબુાલ, ટી. આય. ટી. વી., દેલગઢ ફાટયમાના  ઉસ્થથત 

લૈજ્ઞાનીકશ્રીઓ  અને ખેડતૂ બાઈઓન આબાય ભાનલાભા ંઆવમ.  



 ફય ફાદ ઉરબ્ધ ફધાજ કૃષ ઓજાયનુ ંખેડૂતના ખેતય ઉય ષનદળમન કયલાભા ંઆવયુ.ં ત્માય 

ફાદ અગાયા ગાભના વદં કયેર ૬૦ પ્રગષતળીર ખેડતૂને તેના ખેતયભા ંઉમગ થનાય કૃષ ઓજાયનુ ં

ઉસ્થથત ભશાનબુાલના શથતે ષલતયણ કયલાભા ંઆવયુ.ં 

  આ કામમક્રભને વપ ફનાલલા ભાટે ઈજ. જે. જે. ચાલડા, વીનીમય ટયવચમ આષવથટન્ટ અને શ્રી 

એન. ડી. ળભામ, રેફ. ટેકષનષળમન, કૃ.ઇ.ટે.ક., ગધયા તેભજ શ્રી ફી. એન. ફાયીઆ, ટી. આય. ટી. વી., 

દેલગઢ ફાટયમા દ્વાયા ષલળે પ્રમત્ન કયલાભા ંઆવમા.  

 

   

             


