કૃષિ સંશોધન કેન્દ્ર, સણસોલી ખાતે કૃષિમેળો -વકૃષિ પ્રદશશન યોજાય ુ
(તા.૨૨/૦૨/૨૦૧૭)
તા.૨૨/૦૨/૨૦૧૭ ના રોજ “ક્રોપ ડાયવર્સિફિકેશન યોજના” અંતર્ગત આત્મા પ્રોજેકટ ખેડા
તથા જજલ્લા ખેતીવાડી અર્િકારી ખેડાના સંયક્ુ ત ઉપક્રમે કૃર્િ સંશોિન કેન્દ્ર, સણસોલી ના સહયોર્થી
ૂ ોએ
‘‘કૃર્િ મેળો -વ- કૃર્િ પ્રદશગન’’ યોજાયુ. જેમાં ખેડા જજલ્લાના આશરે ૧૫૦૦ જેટલા ખેડત
ઉત્સાહપ ૂવગક ભાર્ લીિો હતો. સદર કાયગક્રમમાં અધ્યક્ષ પદે શ્રી દે વર્ુ સિંહ ચૌહાણ (મા॰સાંસદ, ખેડા)
તથા શ્રી કનુભાઈ ડાભી (જજલ્લા ઉપપ્રમુખ, ખેડા), શ્રી રમેશભાઈ ચૌહાણ (તાલુકા પ્રમુખ, મહેમદાવાદ),
શ્રી જજર્રભાઈ ભટ્ટ (પ્રોજેકટ ડાયરે ક્ટર, આત્મા-ખેડા), શ્રી પ્રવીણભાઈ પટેલ (પ્રમુખ, ગુજરાત એગ્રો
ઈનપુટ), શ્રી િવલભાઈ આર. પટેલ (મદદનીશ ખેતી ર્નયામક, મહેમદાવાદ), ડૉ. બી. એન. પટેલ (સહ
સંશોિન વૈજ્ઞાર્નક અને કચેરીના વડા, કૃસકં ે, સણસોલી), કૃર્િ સંશોિન કેન્દ્ર, સણસોલી ખાતે િરજ
બજાવતા અર્િકારીઓ/કમગચારીઓ ઉપરાંત ડૉ. બી. ડી. પટેલ (એગ્રોનોમીસ્ટ, આકૃય,ુ આણંદ),
શ્રી વી. આઈ. જોિી (બાર્ાયત ર્નષણાંત, આકૃય,ુ આણંદ) તથા ખેડા જજલ્લાના કૃર્િ સંલગ્ન
અર્િકારી/કમગચારીઓ હાજર રહેલ.
કાયગક્રમની શરૂઆત દીપ પ્રાર્ટય તથા પ્રાથર્મક શાળાની ર્વદ્યાથીનીઓ દ્વારા પ્રાથગના તથા
સ્વાર્ત ર્ીતથી કરાઇ હતી. શ્રી જજર્રભાઈ ભટ્ટે પ્રાસંગર્ક ઉદ્દબોિન તથા આત્મા પ્રોજેક્ટ, ખેડા રારા
ૂ ોને વાકેિ કયાગ હતા. ડૉ. બી. ડી. પટેલે “આધુર્નક કૃર્િમાં નીંદણ
કરે લ વાર્િિક પ્રવ ૃર્િઓથી ખેડત
ર્નયંત્રણ” પર વ્યાખ્યાન આપ્યુ હતુ. ડૉ. વી. આઈ. જોશીએ શાકભાજી પાકોની ખેતી પદ્ધર્ત અંર્ેના પ્રશ્નો
ૂ ો સાથે જૂથ ચચાગ કરી હતી. ડૉ. બી. એન. પટેલે કેન્દ્ર ખાતે ચાલતી સંશોિન, બીજ ઉત્પાદન
ર્વિે ખેડત
ૂ ોને અવર્ત કયાગ હતા. માનનીય સાંસદશ્રી દે વર્ુ સિંહ ચૌહાણે અર્તર્થ
તથા ર્વસ્તરણ પ્રવ ૃર્તઓથી ખેડત
ર્વશેિ પદે થી પ્રાસંગર્ક ઉદબોિન તથા “ખેતીએ મહત્વનુ િંિાકીય સાિન” ર્વિે ર્વસ્ત ૃત ગચતાર
આપેલ તદુપરાંત તેમણે ઓછા ખચે વધુ ઉત્પાદન પર ભાર મ ૂક્યો હતો અને તે માટે કૃર્િ સંલગ્ન
અર્િકારીઓનાં સતત સંપકગ માં રહેવાની સલાહ આપી હતી. વધુમાં, તેઓશ્રીએ સરકારની ર્વર્વિ
યોજનાઓને અભ્યાસ કરી લાભ લેવા માટે સ ૂચન કરે લ સાથે સાથે અત્રેના કેન્દ્ર ખાતે કાયગરત સંશોિનવ-બીજ ઉત્પાદનની કામર્ીરી ગબરદાવેલ. શ્રી કનુભાઈ ડાભીએ ખેતીની સાથે સાથે પશુપાલન કરી
પોતાની આર્થિક વ ૃદ્ધદ્ધમાં વિારો કરવાની તથા િાન્દ્ય પાકોની સાથે બાર્ાયતી પાકો

(ર્મશ્ર પાક

પધ્િર્ત) કરવાની સલાહ આપી હતી. વધુમાં, તેઓશ્રીએ ટપક પધ્િર્ત ર્વિે પ ૂરતુ જ્ઞાન મેળવી
અપનાવવાની ભલામણ કરે લ.
ૂ ોએ ર્ોઠવેલ ર્વર્વિ પ્રદશગનોની મુલાકાત
કાયગક્રમના અંતે પિારે લ મહેમાનશ્રીઓ તથા ખેડત
લીિી હતી અને પોતાને કૃર્િ સંલગ્ન ર્વર્વિ તજજ્ઞતાઓથી વાકેિ કયાગ હતા.

