
ડ ાંગય વાંળોધન કેન્દ્ર, આકૃય,ુ ડબોઈ ખ તે ખેડતૂ શળબફયનુાં આમોજન કયલ ભ ાં આવયુાં 

 

 ડ ાંગય વાંળોધન કેન્દ્ર,  આણાંદ કૃશ યશુનલશવિટી, ડબોઈ ખ તે  ત . ૦૭ ડડવેમ્ફય, ૨૦૨૧ ન  યોજ 

ખેડતૂ શળબફયનુાં આમોજન કયલ ભ ાં આવયુાં. જેભ  કુર ૫૫ જેટર  ખેડતૂ બ ઈઓ ઉત્વ શ બેય બ ગ રીધો શતો. 

વદય ક મયક્રભન  અશતશથ શલળે શ્રી શલજમબ ઈ વોરાંકી, ન મફ શનમ ભકશ્રી, લોટય ભેનેજભેન્દ્ટ પોયભ- 

અભદ લ દથી ખ વ ઉસ્થથત યહ્ય  શત . 

 ક મયક્રભની ળરૂઆતભ ાં શ્રી. ડી.કે.ય ઠલ , એગ્રીકલ્ચય ઓપીવયએ ક મયક્રભભ ાં આભાંશિત વલેનુાં શ ડદિક 

થલ ગત કયુું શત ુાં તથ  આણ  દેળભ ાં કોયોન  જેલી ગાંબીય ફીભ યીથી અલવ ન  ભેર  બ ઈઓ તથ  

ફેશનેોને બ લણૂય શ્રાંધ્ધ જરી આલ ભ ાં આલી શતી. ત્મ યફ દ મખુ્મ ભશભે ન શ્રી. શલજ્મબ ઈ વોરાંકીએ 

વલે ખેડતૂ શભિોને શવિંચ ઈ વમલથથ ન ય લક્તવમ આપ્ય ુશત ુાં. વ શફેશ્રીએ, ખેડતૂબ ઇઓને લધભુ ાં લધ ુ

સકુ્ષ્ભ દ્ધશત અન લલ  આગ્રશ કમો શતો. શવિંચ ઈ ભ ટેની રૂઢીગત ધ્ધશત  ણીનો વમમ લધ ુથ મ છે 

અને જભીનની તાંદુયથતીને ણ ભ ઠી અવય થ મ છે, તેભ વ શફેશ્રીએ ખેડતૂબ ઈઓને જણ વય ુશત ુાં.  

અિેની કચેયીન  લડ શ્રી એ.જી.ાં ણીમ  વ શફેે ખેડતૂોને ઘઉંની આધશુનક ખેતી ધ્ધશત શલળે 

વભજણ  આી. ઘઉંની ટુકડી જાત GW ૪૯૬ કયત  ખેડતૂબ ઈઓને લય ૨૦૧૫ભ ાં ફશ ય ડરે જાત GW 

૪૫૧ કે જે ભોટ  દ ણ લ ી જાત છે. તેનુાં ણ લ લેતય કયલ  વભજાવયુાં. લધભુ ાં કેન્દ્ર ખ તેની ક ભગીયીથી 

ખેડતૂ બ ઈઓને અલગત કયવમ  શત ાં. 

 વયદ ય વયોલય પ્રોજેક્ટ અંતગયત ક મયયત શવશનમય ડયવચય પેરો, ડૉ.શલરુ ટેર વ શફેે ખેડતૂોને 

ઘઉં  કભ ાં વાંકબરત શનિંદણ વમલથથ ન શલળે લક્તવમ આપ્યુાં શત ુાં.  ઘઉં  કભ ાં થત  મખુ્મ એકદી અને 

દ્વીદી શનિંદણની ઓખ વ થે એકજ છાંટક લભ ાં ફધ જ પ્રક યન ાં શનિંદણનો ન ળ થઇ ળકે તેલી લૂયશભશશ્રત 

શનિંદણન ળક દલ નો ફ્રેટ પેન નોઝરથી છાંટક લ  કયલ ની બર ભણ કયી શતી.  

એગ્રીકલ્ચય ઓપીવય, શ્રી.ધનશવિંગ ય ઠલ  વ શફેે ન ડે કમ્ોથટ અને જૈશલક ખ તયની ઉમોબગત  

શલળે ખેડતૂ શભિો ને જણ ક યી આી શતી, અને અંતે ખેડતૂ શભિો વ થે ચચ ય ય ભળય અને આબ ય વમક્ત 

કયી વલે ખેડતૂ શભિો વ થે બોજન શલય ભ કયી ને આદળય જભીનનો જમનુ  રેલ ની યીત પ્ર મોબગક યીતે 

વભજાલી અને અિેન  ભોડરે પ ભયની મરુ કત રીઈ વલે ખેડતૂ શભિોએ શલદ મ રીધી.  

 



 

 

 

  

 
 

 

 

 

 


