
કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર અરણેજ, આત્મા પ્રોજેક્ટ અને ખેડતૂ તાલીમ કેન્દ્ર, અમદાિાદના સયંકુ્ત ઉપક્રમે 
કૃષિ મેળો-િ-કૃષિ પ્રદર્શન-૨૦૧૯ કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, અરણેજ ખાતે યોજાયો 

 
 કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર-અરણેજ, આત્મા અન ે ખેડતૂ તાલીમ કેન્દ્ર અમદાિાદના સયંકુ્ત ઉપક્રમ ે
કૃષિ મેળો-િ-કૃષિ પ્રદર્શનનુ ંઆયોજન તા. ૦૨ અને ૦૩ માર્શ, ૨૦૧૯ દરમ્યાન કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, 
આણદં કૃષિ યષુનિષસિટી, અરણેજ ખાતે યોજાયુ.ં આ કૃષિ મેળામા ં અમદાિાદ જીલ્લાના દરેક 
તાલકુાના જુદા-જુદા ગામો માથંી આર્રે ૩૦૦૦ જેટલા ખેડતૂભાઈઓ અન ેબહનેોએ કાયશક્રમનો 
લાભ લીધો હતો. 
 આ કૃષિ મેળામા ંઆ ષિસ્તારના માનનીય સાસંદ સભ્ય, શ્રીદેવષુસિંહ ર્ૌહાણ અધ્યક્ષ સ્થાન ે
ઉપસ્સ્થત રહીને ખેડતૂોને િૈજ્ઞાષનક ઢબ ેખેતી પધ્ધષત અપનાિિા માટે અને કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર-
અરણેજની મલુાકાત લઇને ખેતી લક્ષી પ્રશ્નોનુ ંષનરાકરણ કરિા માટે અનરુોધ કયો હતો અને સાથ ે
સાથ ેપ્રધાનમતં્રીની ષિષિધ યોજનાઓનો લાભ લેિા પ્રોત્સાહહત કયાશ હતા. 
 કાયશક્રમના અષતષથ ષિર્ેિ ડૉ. અરુણભાઈ પટેલ, ષિસ્તરણ ષર્ક્ષણ ષનયામકશ્રી, આણદં કૃષિ 
યષુનિષસિટી, આણદં, શ્રી હકરીટષસિંહ ડાભી, ર્ેરમેનશ્રી, ષર્ક્ષણસષમષત, જીલ્લા પરં્ાયત અમદાિાદ, 
સયંકુ્ત ખેતી ષનયામક (ષિસ્તરણ), શ્રીમતી કમલાબેન છાયા,પ્રોજેક્ટ ડાયરેક્ટર, આત્મા 
અમદાિાદના ડૉ.િી.એમ.બથાર તથા ખેડતૂ તાલીમ કેન્દ્રના તાલીમ અષધકારી શ્રીમતી હીનાબેન 
પડંયા ઉપસ્સ્થત રહીને કાયશક્રમને ર્ોભાવ્યો હતો. 
 કાયશક્રમના પ્રારંભમા ં કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, અરણજેના ડૉ. જીગર એર્. પટેલ, િૈજ્ઞાષનક
(પશષુિજ્ઞાન) દ્વારા આદર્શ પશપુાલન અંગ ે ખેડતૂભાઇઓ બહનેોને માહહતી આપિામા ં આિી. 
ત્યારબાદ, ઇજ.ડી.જે.રંગપરા, િૈજ્ઞાષનક(કૃષિઇજનેરી)દ્વારા કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્રનો પહરર્ય આપ્યો 
હતો અન ેસફ્ળખેતી માટેના પાયાના મદુ્દાઓ ષિિે જાણકારી આપી હતી. ત્યારબાદ અમદાિાદ 
જીલ્લાના પ્રગષતર્ીલ ખેડતૂોને પ્રમાણપત્ર અને ર્ાલ ઓઢાડી સન્દ્માન કરિામા ંઆિેલ હત ુ ંઅને 
ષિષિધ હહરફાઇઓમા ંભાગ લીધેલ ખેડતૂોને પ્રોત્સાહન ઇનામ અને ષિજેતાઓને ઇનામ ષિતરણ 
કરિામા ંઆવ્યુ ંહત ુ.ં 
 આ કાયશક્રમ દરમ્યાન ખેડુતોએ કૃષિ પ્રદર્શનના ં ષિષિધ સ્ટોલની મલુાકાત લઇ કૃષિ 
તજજ્ઞતાઓની પ્રત્યક્ષ જાણકારી મેળિી અને યોજિામા ંઆિેલ કૃષિ ગોષ્ટી,પ્રશ્નોત્તરીમા ંરસ પિૂશક 
ભાગ લીધો હતો. 

આ કાયશક્રમને સફળ બનાિિા માટે કૃષિ સસંોધન કેન્દ્રના િડા શ્રીએર્.બી.પટેલ તથા સ્ટાફ 
તેમજ કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્રના ડૉ. જે. એર્. પટેલ, િૈજ્ઞાષનક (પશષુિજ્ઞાન), ઇજ. ડી. જે. રંગપરા
િૈજ્ઞાષનક (કૃષિઇજનેરી), ડૉ. જી. આર. જાડેજા િૈજ્ઞાષનક (ગહૃષિજ્ઞાન), શ્રી. કે. એન. રણા



(ફામશમેનેજર),શ્રી.બી.આર.પરં્ાસરાએભારેજહમેતઉઠાિી હતી.સમગ્રકાયશક્રમનુંઆયોજન
કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્રના િહરષ્ઠ િૈજ્ઞાષનક અને િડા, ડૉ. જે. કે . પટેલના સીધા માગશદર્શન હઠેળ
કરિામાંઆવ્યુંહત ુ.ં 
 કાયશક્રમનાઅંષતમર્રણમાંશ્રીમતીહહનાબેનપડંયા,તાલીમઅષધકારીદ્વારાઆભારદર્શન
રજૂકરીઉદઘાટનકાયશક્રમપણૂશજાહરેકયોહતો. 
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