
કિૃષ િવ ાન કે , આ.ક.ૃયુ., દેવાતજ ખાત ેિવ તરણ કાયકરોની તાિલમ યો ઇ 

કૃિષ િવ ાન કે , આ.ક.ૃયુ., દેવાતજ ખાત ે તા. ૧૪/૦૯/૨૦૧૭ ના રોજ િવ તરણ કાયકરોની તાિલમ 

યોજવામાં આવેલ જેમાં તારાપુર તેમજ સો ા તાલકુાના નવા િનમ ંક પામેલ ૨૦ ામસેવકોએ ભાગ લીધો હતો. 

સદર કાય મનો ઉ ે ય િવ તરણ કાયકરો ખેડુતોના સીધા સંપકમા ંઆવતા હોવાથી તેઓએ પોતાના કામની સાથે સાથે 

ખેડુતોને ખેતી િવષયક માિહતગાર કરવાનો છે. આ કાય મમા ં ી પિથકભાઇ દવે, મદદિનશ ખતેી િનયામક ી, ખંભાત 

હાજર ર ા હતા. કાય મની શ આતમા ં કૃિષ િવ ાન કે ના વ ર  વૈ ાિનક અન ે વડા ી (ઇ ચાજ), ડૉ. એસ. બી. 

કાટોલ ેએ સવનું વાગત કયા બાદ પશુપાલન િવશે માિહિત આપી હતી જેમા ંતેઓએ પશુરોગ અને સારવાર, રસીકરણ, 

ચાફ કટર, બાય પાસ ફેટ વગેરે િવશે િવ તૃતમાં ચચા કરી હતી તેમજ આ માિહતી ખેડુતો સુધી પહ ચાડવા માટે અ યથના 

કરલે. યારબાદ ી પિથ ભાઇ દવ,ે મદદિનશ ખતેી િનયામક ીએ કવેીકે વારા આવા કાય મો અવાર નવાર કરી 

ામસેવકોને કૃિષ િવષયક તાંિ કતાઓથી ગૃત કરવા જણા યુ હતું. યારબાદ કે ના વૈ ાિનક(બાગાયત) ીમતી 

અિમતાબેન બી. પરમારે ખેડુતોન ે કૃિષમા ં ઇ ગવન સના મા યમથી માટફોનના ઉપયોગ વારા કૃિષને લગતી િવિવધ 

મોબાઇલ એ સ તમેજ વેબસાઇ સ જેવી કે એગમાક નેટ, આઇ ખેડૂત પોટલ, આ.ક.ૃયુ. ની વેબસાઇટ વગેર ે િવશેની 

ણકારી આપી તેઓને આણંદ કિૃષ યિુનવસ ટી વારા થયલે નવીન તાંિ કતાઓ ખેડુતો સુધી પહ ચાડવા િવશે જણા યુ 

હતું તથા બાગાયતી પાકોમાં પો ટહાવ ટ ટેકનોલો  િવશે િવ તૃતમાં ચચા કરી. તાિં ક બઠેકના અંતે તેઓએ 

તાિલમાથ ઓને કેિવક ેખાતેના િવિવધ િનદશન યુનીટો જેવા કે નસરી, ઔષિધય અને સુગંિધત પાક કૌતુકાલયની મલુાકાત 

કરાવેલ તેમજ આ.કૃ.યુ., આણંદ ખાતે સરદાર પટલે યુિઝયમ તથા સરદાર મૃિત કે ની મુલાકાત કરાવેલ. સરદાર મૃિત 

કે ના વડા ી ડૉ. મુકશેભાઇ પટલે વારા કે  ખાત ેખેડૂતો માટે ચાલતા િવિવધ કૃિષ િવષયક તાલીમ કાય મો િવશેની 

િવ તૃત માિહતી આપવામાં આવેલ. સમ  તાિલમ કાય મનું સફળતાપુવક આયોજન તેમજ સંચાલન ીમતી અિમતાબેન 

બી. પરમાર, વૈ ાિનક(બાગાયત) વારા કરવામા ંઆવેલ.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


