
 

 

કૃષિ સશંોધન કેન્દ્ર, સણસોલી ખાતે કૃષિમેળો -વ-  
કૃષિ પ્રદશશન યોજાય ુ

(તા.૨૨/૦૨/૨૦૧૭) 

 

 

 

 
 

 તા.૨૨/૦૨/૨૦૧૭ ના રોજ “ક્રોપ ડાયવર્સિફિકેશન યોજના” અંતર્ગત આત્મા પ્રોજેકટ ખેડા 

તથા જજલ્લા ખતેીવાડી અર્િકારી ખેડાના સયંકુ્ત ઉપક્રમે કૃર્િ સશંોિન કેન્દ્ર, સણસોલી ના સહયોર્થી 

‘‘કૃર્િ મેળો -વ- કૃર્િ પ્રદશગન’’ યોજાય.ુ જેમા ં ખડેા જજલ્લાના આશરે ૧૫૦૦ જેટલા ખેડતૂોએ 

ઉત્સાહપવૂગક ભાર્ લીિો હતો. સદર કાયગક્રમમા ંઅધ્યક્ષ પદે શ્રી દેવરુ્સિંહ ચૌહાણ (મા॰સાસંદ, ખેડા) 

તથા શ્રી કનભુાઈ ડાભી (જજલ્લા ઉપપ્રમખુ, ખેડા), શ્રી રમેશભાઈ ચૌહાણ (તાલકુા પ્રમખુ, મહમેદાવાદ), 

શ્રી જજર્રભાઈ ભટ્ટ (પ્રોજેકટ ડાયરેક્ટર, આત્મા-ખેડા), શ્રી પ્રવીણભાઈ પટેલ (પ્રમખુ, ગજુરાત એગ્રો 

ઈનપટુ), શ્રી િવલભાઈ આર. પટેલ (મદદનીશ ખેતી ર્નયામક, મહમેદાવાદ), ડૉ. બી. એન. પટેલ (સહ 

સશંોિન વજૈ્ઞાર્નક અને કચેરીના વડા, કૃસકેં, સણસોલી), કૃર્િ સશંોિન કેન્દ્ર, સણસોલી ખાતે િરજ 

બજાવતા અર્િકારીઓ/કમગચારીઓ ઉપરાતં ડૉ. બી. ડી. પટેલ (એગ્રોનોમીસ્ટ, આકૃય,ુ આણદં),            

શ્રી વી. આઈ. જોિી (બાર્ાયત ર્નષણાતં, આકૃય,ુ આણદં) તથા ખેડા જજલ્લાના કૃર્િ સલંગ્ન 

અર્િકારી/કમગચારીઓ હાજર રહલે.   

 કાયગક્રમની શરૂઆત દીપ પ્રાર્ટય તથા પ્રાથર્મક શાળાની ર્વદ્યાથીનીઓ દ્વારા પ્રાથગના તથા 

સ્વાર્ત ર્ીતથી કરાઇ હતી. શ્રી જજર્રભાઈ ભટ્ટ ેપ્રાસગંર્ક ઉદ્દબોિન તથા આત્મા પ્રોજેક્ટ, ખેડા રારા 

કરેલ વાર્િિક પ્રવરૃ્િઓથી ખેડતૂોને વાકેિ કયાગ હતા. ડૉ. બી. ડી. પટેલ ે “આધરુ્નક કૃર્િમા ં નીંદણ 

ર્નયતં્રણ” પર વ્યાખ્યાન આપ્ય ુહત.ુ ડૉ. વી. આઈ. જોશીએ શાકભાજી પાકોની ખેતી પદ્ધર્ત અંર્નેા પ્રશ્નો 

ર્વિે ખેડતૂો સાથે જૂથ ચચાગ કરી હતી. ડૉ. બી. એન. પટેલે કેન્દ્ર ખાતે ચાલતી સશંોિન, બીજ ઉત્પાદન 

તથા ર્વસ્તરણ પ્રવરૃ્તઓથી ખેડતૂોને અવર્ત કયાગ હતા. માનનીય સાસંદશ્રી દેવરુ્સિંહ ચૌહાણ ેઅર્તર્થ 

ર્વશેિ પદેથી પ્રાસગંર્ક ઉદબોિન તથા “ખેતીએ મહત્વન ુ િિંાકીય સાિન” ર્વિે ર્વસ્તતૃ ગચતાર 

આપેલ તદુપરાતં તેમણે ઓછા ખચે વધ ુ ઉત્પાદન પર ભાર મકૂ્યો હતો અને તે માટે કૃર્િ સલંગ્ન 

અર્િકારીઓના ં સતત સપંકગમા ં રહવેાની સલાહ આપી હતી. વધમુા,ં તઓેશ્રીએ સરકારની ર્વર્વિ 

યોજનાઓને અભ્યાસ કરી લાભ લેવા માટે સચૂન કરેલ સાથે સાથે અતે્રના કેન્દ્ર ખાતે કાયગરત સશંોિન-

વ-બીજ ઉત્પાદનની કામર્ીરી ગબરદાવેલ. શ્રી કનભુાઈ ડાભીએ ખેતીની સાથે સાથે પશપુાલન કરી 

પોતાની આર્થિક વદૃ્ધદ્ધમા ં વિારો કરવાની તથા િાન્દ્ય પાકોની સાથ ે બાર્ાયતી પાકો  (ર્મશ્ર પાક 

પધ્િર્ત) કરવાની સલાહ આપી હતી. વધમુા,ં તઓેશ્રીએ ટપક પધ્િર્ત ર્વિ ે પરૂત ુ જ્ઞાન મેળવી 

અપનાવવાની ભલામણ કરેલ.  

 કાયગક્રમના અંતે પિારેલ મહમેાનશ્રીઓ તથા ખેડતૂોએ ર્ોઠવેલ ર્વર્વિ પ્રદશગનોની મલુાકાત 

લીિી હતી અને પોતાને કૃર્િ સલંગ્ન ર્વર્વિ તજજ્ઞતાઓથી વાકેિ કયાગ હતા. 



 

  

  

  



  

  

  

  
 
 


