
                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                  

 

કૃષ ભશાષલદ્યારમ 

આણંદ કૃષ મુષનલર્સવટી 

જફુગાભ, તા: ફડેરી,  જી. છટા ઉદેુય – ૩૯૧ ૧૫૫  
 

 

 

કૃષ વંળધન કેન્દ્ર, કૃષ ભશાષલદ્યારમ, આકૃમ,ુ જફુગાભ ખાતે  કે મજના, આકૃમુ, જફુગાભ તથા ગુજયાત  

નભમદા લેરી પટીરાઈઝવમ રી., બરૂચ ના વષશમાયા પ્રમાવથી તા. ૨૮/૦૯/૨૦૨૧ ને ભંગલાય ના યજ એક દદલવીમ  

“કે ાક દયવંલાદ” મજામ શત. આ કામમક્રભ છટાઉદેુય ષલસ્તાયના કે લાલતા ખેડૂતને આધુષનક ભાગમદળમન ભી યશે  

એ શેતુવય મજલાભાં આવ્મ શત. કામમક્રભનું ખૂફજ વુંદય આમજન થમું શતું જેભાં ખેડૂતઓએ ખૂફજ ઉત્વાશબેય બાગ  

રીધ શત. કામમક્રભની ળરૂઆત ભશેભાનના ફૂરશાયથી સ્લાગત તથા દી પ્રાગટ્મથી કયલાભાં આલી શતી. વદય કામમક્રભભાં  

છટાઉદેુય જીલ્રાભાંથી કુર ૧૨૦ જેટરા કે લાલતા ખેડૂતએ પ્રત્મક્ષ બાગ રીધ શત, આ ઉયાંત કામમક્રભનું મુટ્મુફ  

દ્લાયા વવીમર ભીદડમાભાં જીલંત પ્રવાયણ કયલાભાં આવ્મંુ શતું, જેભાં વભગ્ર ગુજયાતભાંથી રગબગ  ૧૫૦ જેટરા કે  

લાલતા ખેડૂતએ જીલંત પ્રવાયણ ષનશાળમું શતું. કામમક્રભભાં જી.એન.એપ.વી., બરૂચ ભાંથી  શ્રી. જી. ક.ે ટેર, ચીપ ભાકેટટગ 

ભેનેજયશ્રી તથા કૃષ ભશાષલદ્યારમ, જફુગાભના આચામમશ્રી ડૉ. વુનીર આય. ટેર ઉષસ્થત યહ્યા શતા. આ ઉયાંત ભધ્મ  

ગુજયાતના વીનીમય ભાકેટટગ ભેનેજય શ્રી. ડી. જે. અધલમુું તથા અન્દ્મ સ્ટાપ ષભત્ર શાજય યહ્યા શતા. વીનીમય ભાકેટટગ  

ભેનેજય  શ્રી. ડી. જે. અધલમુું  દ્લાયા સ્લાગત પ્રલચન કયલાભાં આવ્મંુ શતું. કામમક્રભભાં અત્રેની કૃષ ભશાષલદ્યારમના  

આચામમશ્રી, ડૉ. વુનીર આય. ટેર દ્લાયા પ્રાવંષગક ઉદફધન કયલાભાં આવ્મંુ શતું. વદય દયવંલાદભાં કૃષ વંળધન  

કેન્દ્રના લડા ડૉ. એચ. વી. યભાય, વશ વંળધન લૈજ્ઞાષનક દ્લાયા “કેની આધુષનક તજજ્ઞત” ષલમ ય ષલસ્તૃત ભાષશતી  

આલાભાં આલી શતી. ડૉ. ષલનદ ફી. ભય, ભદદનીળ વંળધન લૈજ્ઞાષનક દ્લાયા “કેભાં ણ વ્મલસ્થાન” ષલમ ય 

ખૂફજ ઊંડાણ ૂલમક ભાષશતી આલાભાં આલી શતી. આ ઉયાંત શ્રી. જી. ક.ે ટેર, ચીપ ભાકેટટગ ભેનેજયશ્રી,  

જી.એન.એપ.વી., દ્લાયા કંનીના અરગ અરગ ઉત્ાદન તથા રીંફી ખ અને નીભ કટેડ મુયીમા ષલે ભાષશતગાય  

કમામ શતા. શ્રી. યીતેળ વની, જી.એન.એપ.વી., બરૂચ દ્લાયા ખેડૂતને ટીસ્મુ કલ્ચયની અગત્મતા ષલમે ભાષશતી આલાભાં  

આલી શતી. કામમક્રભના અંતભાં ખેડૂતના કેને રગતા પ્રશ્ન તથા તેના લૈજ્ઞાષનક દ્લાયા જલાફ ભાટે વભમ આી,  

આબાયષલષધ કયી સ્લરુષચ બજન રઇ ફધા છુટા ડ્મા શતા.   

વભગ્ર કામમક્રભનું આમજન કે મજના, આકૃમ,ુ જફુગાભ તથા ગુજયાત નભમદા લેરી પટીરાઈઝવમ રી. , બરૂચ ના 

વષશમાયા પ્રમાવથી ડૉ. વુનીર આય. ટેર, આચામમશ્રી, જફુગાભના વીધા ભાગમદળમન શેઠ  ડૉ. એચ. વી. યભાય, વશ 

વંળધન લૈજ્ઞાષનક તથા ડૉ. ષલનદ ફી. ભય, ભદદનીળ વંળધન લૈજ્ઞાષનક દ્લાયા કયલાભાં આવ્મંુ શતું.  

જમ બાયત, જમ દકવાન 

કે ાક દયવંલાદ 
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