
અમદાવાદ જીલ્લાના કૃષિ ષવજ્ઞાન કેન્દ્ર, અરણેજ ખાતે ૧૧મી વૈજ્ઞાષનક 

સલાહકાર સષમષત ની બેઠક યોજાઇ 

આણદં કૃષિ યષુિવષસિટી સચંાલિત કૃષિ ષવજ્ઞાિ કેન્દ્ર, અરણેજ ખાતે ૧૧મી વૈજ્ઞાષિક સિાહકાર 

સષમષતિી બેઠક યોજાઇ. આ કાયયક્રમમા ંઆણદં કૃષિ યષુિવષસિટીિા માિિીય કુિપષતશ્રી ડૉ. એિ. સી. 

પટેિ િા અધ્યક્ષ સ્થાિે ઉપસ્સ્થત રહ્યા હતા. આ ઉપરાતં ડૉ. કાિે (ATARI, જોધપરુ), ડૉ. અરુણ પટેિ 

(ષવસ્તરણ ષિક્ષણ ષિયામક, આ.કૃ.ય,ુ આણદં), શ્રી. આર. એ. ચાવડા (િાયબ ખેતી ષિયામક, તાિીમ, 

અમદાવાદ), શ્રી. મહિેભાઇ પ્રજાપષત (મદદિીિ ખતેી ષિયામક, અમદાવાદ), ડૉ. એમ. વી. પટેિ 

(પ્રાધ્યાપક અિે વડા, એગ્રોિોમી ષવભાગ, આ.કૃ.ય,ુ આણદં), ડૉ. બી. પી. જોિી (પ્રાધ્યાપક અિે વડા, 

વેટેિરી પેથોિોજી ષવભાગ, આ.કૃ.ય,ુ આણદં), ડૉ. વી. આર. બોઘરા (સહ ષવસ્તરણ ષિયામક, આ.કૃ.ય,ુ 

આણદં), ડૉ. ડી. બી. ષસસોદીયા (સહ સિંોધિ વજૈ્ઞાષિક, કૃ.સ.ંકે, અરણેજ), શ્રી. એચ. બી. પટેિ 

(મદદિીિ સિંોધિ વૈજ્ઞાષિક, કૃ.સ.ંકે, અરણેજ), શ્રી. ધરમષસિંહભાઇ પટેિ (પ્રગષતિીિ ખેૂતત, 

જીવણપરુા) હાજર રહ્યા હતા.  

આ બેઠકમા ંડૉ. જે. કે. પટેિ (વરરષ્ઠ વૈજ્ઞાષિક અિે વડા) એ કૃષિ ષવજ્ઞાિ કેન્દ્ર દ્વારા ર૦૧૫-૧૬ 

તેમજ ર૦૧૬-૧૭ િી સપ્ટેમ્બર ર૦૧૬ સધુી થયેિ કાયયસ તચી રજત કરી હતી તેમજ ર૦૧૭-૧૮ માટેિી 

કામગીરીિી રૂપરેખા રજત કરી હતી. ત્યારબાદ ડૉ. સી. કે. દેસાઇ (વૈજ્ઞાષિક, એગ્રોિોમી, કૃ.ષવ.કે., 

અરણેજ), શ્રી જી. ડી. પટેિ (વૈજ્ઞાષિક, પાક સરંક્ષણ, કૃ.ષવ.કે., અરણેજ), ડૉ. પી. ડી. પટેિ (વૈજ્ઞાષિક, 

બાગાયત, કૃ.ષવ.કે., અરણજે), ડો. જે. એચ. પટેિ (વૈજ્ઞાષિક, પશ ુષવજ્ઞાિ, કૃ.ષવ.કે., અરણેજ), ઇજ. ડી. 

કે. ગોજીયા (વૈજ્ઞાષિક, કૃષિ ઇજિેરી, કૃ.ષવ.કે., અરણેજ) અિે ડૉ. જી. આર. જાડજેા (વૈજ્ઞાષિક, ગહૃ 

ષવજ્ઞાિ, કૃ.ષવ.કે., અરણેજ) દ્વારા પોતાિા ષવિયમા ંર૦૧૬-૧૭ દરમ્યાિ થયેિ કામગીરી તેમજ ર૦૧૭- 

૧૮ દરમ્યાિ કરવાિી કામગીરીિી રૂપરેખા રજત કરી હતી. કાયયક્રમિા અંતમા ંડૉ. પી. ડી. પટેિ દ્વારા 

આભારષવષધ કરી હતી.  

 



  

માનનીય કુલપષતશ્રી દ્વારા દદપ પ્રાગટ્ય ડૉ. એ. એ. પટે્લ દ્વારા દદપ પ્રાગ્ટટ્ય 

  

ડૉ. જે. કે. પટે્લ દ્વારા કૃષિ ષવજ્ઞાન કેન્દ્રની કાયયસચૂીની રજૂઆત 

  

બેઠકમાાં આમાંષિત મહમેાનશ્રીઓના સચૂનો 

  

ડૉ. સી. કે. દેસાઇ દ્વારા એગ્રોનોમી ષવિયની 
કાયયવાહીની રજૂઆત 

શ્રી. જી.ડી.પટે્લ દ્વારા પાક સાંરક્ષણ ષવિયની 
કાયયવાહીની રજૂઆત 



  

ડૉ. પી.ડી.પટે્લ દ્વારા બાગાયત ષવિયની 
કાયયવાહીની રજૂઆત 

ડૉ. જે.એચ.પટે્લ દ્વારા પશ ુષવજ્ઞાન ષવિયની 
કાયયવાહીની રજૂઆત 

  

ઇજ. ડી.કે.ગોજીયા દ્વારા કૃષિ ઇજનેર ષવિયની 
કાયયવાહીની રજૂઆત 

ડૉ. જી. આર. જાડજેા દ્વારા ગહૃ ષવજ્ઞાન ષવિયની 
કાયયવાહીની રજૂઆત 

    


