“ નેશનલ મિશન ઓન ઓઇલસીડ્સ એન્ડ ઓઇલ પાિ”
યોજના અંતર્ગ ત ફાિગ ટેકનોલોજી ટ્રેનીંર્ સેન્ટર, નેનપરુ સણસોલી ખાતે ચાર દિવસીય તાલીિ કાયગક્રિ યોજાયો
કૃષિ મંત્રાલય, ભારત સરકાર હસ્તક યોજના “નેશનલ ષમશન ઓન ઓઇલસીડ્સ એન્ડ
ઓઇલ પામ (NMOOP), અંતર્ગત તા: ૨૫-૦૭-૨૦૧૭ થી ૨૮-૦૭-૨૦૧૭ દરમ્યાન ખેતીવાડી
ષવભાર્, મહેમદાવાદ તથા કૃષિ સંશોધન કેન્ર, આ.કૃ.યુ., સણસોલીના સંયકુ ત ઉપક્રમે નેનપુર
કચેરી ખાતે ચાર દદવસીય તાલીમ કાયગક્રમ યોજાયો. જેમાં મહેમદાવાદ તાલુકાના અલર્ અલર્
ૂ ો હાજર રહ્યા હતા.
ર્ામોમાંથી ૬૦ ખેડત
કાયગક્રમમાં અષતષથ ષવશેિ તરીકે શ્રી અરષવિંદભાઈ સોનારા (જજલ્લા ખેતીવાડી
અષધકારીશ્રી, નદડયાદ), શ્રી ધવલભાઈ આર. પટેલ (મદદનીશ ખેતી ષનયામક, નદડયાદ),
ડૉ. એસ. ડી. રાઠોડ (તાલુકા અમલીકરણ અષધકારીશ્રી, મહેમદાવાદ), ડૉ. બી. એન. પટે લ
(કચેરીના વડા, કૃ.સં.કે ., સણસોલી), ડૉ. જે. કે. પટેલ, (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) તથા મહેમદાવાદ
તાલકાના સવે ગ્રામ સેવકો હાજર રહ્યા હતા. કાયગક્રમની શરૂઆત પધારે લ મહેમાનોને પુષ્પગુચ્છ
અપીને કરાઇ હતી. ડૉ. બી. એન. પટે લ, સહ સંશોધન વૈજ્ઞાષનકશ્રીએ આમંષત્રત મહેમાનો તથા
ૂ ોનું શાબ્દદક સ્વાર્ત કયુું હત ુ ં તથા કેન્ર ખાતે ચાલતી સંશોધન, બીજ ઉત્પાદન
પધારે લ ખેડત
ૂ ોને અવર્ત કયાગ હતા. જજલ્લા ખેતીવાડી અષધકારીશ્રી,
અને ષવસ્તરણની પ્રવ ૃષતઓથી ખેડત
મદદનીશ ખેતી ષનયામકશ્રી તથા મહેમદાવાદ તાલુકાના અમલીકરણ અષધકારીશ્રીએ ગુજરાત
સરકારની કૃષિ સંલગ્ન ષવષવધ યોજનાઓ ષવશે ષવસ્ત ૃત ચચાગ કરે લ. પ્રો. એમ. બી. ઝાલા,
મદદનીશ સંશોધન વૈજ્ઞાષનકે “દદવેલામાં પાક સંરક્ષણ” ષવિય પર ષવસ્ત ૃત વ્યાખ્યાન આપેલ.
ડૉ. જે. કે. પટેલ, સહ સંશોધન વૈજ્ઞાષનકશ્રીએ તેલીબબયાઈ પાકોમાં પાક સુધારણા અને પાક
સંવધગન ષવિય પર ષવસ્ત ૃત ચચાગ કરે લ. પ્રો. એસ. એ. ષસપાઈએ “કૃષિક્ષેત્રે પડતી મુશ્કેલીઓ
તથા તેના ષનવારણ માટે ના જરૂરી પર્લાં” ષવશે વ્યાખ્યાન આપયુ ં હત.ુ ં ડૉ. ટી. આર.
ૂ ોને ક્ષેત્રીય મુલાકાત કરાવેલ.
પટેલ,રીસચગ એસોષસએટે પધારે લ ખેડત
કાયગક્રમના અંતે શ્રી વલ્લભભાઇ પટે લ,
આભારષવધી કરી હતી.
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