
કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, આ.કૃ.ય.ુ, દેિાતજ અને આત્મા પ્રોજેક્ટ, આણદંના સયંકુ્ત 
ઉપક્રમે “કૃષિ મેળો” અને પ્રાકૃષતક ખેતી પ્રદર્શન યોજાય ુ 

 ભારત સરકાર દ્વારા “કકસાન ભાગીદારી પ્રાથમિકતા હિારી” અભભયાન અંતગગત 

આઝાદી કા અમતૃ િહોત્સવના ભાગરૂપે કૃમિ મવજ્ઞાન કેન્દ્ર, આણદં કૃમિ યમુનવમસિટી, 

દેવાતજ તથા આત્િા પ્રોજેક્ટ, આણદંના સયંકુ્ત ઉપક્રિે તારીખ ૨૬.૦૪.૨૦૨૨ િગંળવારના 

રોજ કૃમિ િેળાનુ ંઆયોજન કરવાિા ંઆવેલ હત ુ.ં જેિા ંઆણદં જીલ્લાના દરેક તાલકુાિાથંી 

અલગ અલગ ગાિના કુલ ૩૨૨ ખેડૂત ભાઈઓ તેિજ િકહલાઓએ ખબૂ જ ઉત્સાહથી ભાગ 

લીધેલ હતો.  

સદર કાયગક્રિના અધ્યક્ષ તરીકે ડૉ. એચ. બી. પટેલ,  મવસ્તરણ મિક્ષણ મનયાિક્રી, 

આ.કૃ.ય.ુ, આણદં તેિજ અમતથી મવિેિિા ં રી સમતિભાઇ સોલકંી, ઉપપ્રમખુ, તાલકુા 

પચંાયત, સોજીત્રા; કૂ. ચાિીબેન રાવલ, િાિલતદારરી, સોજીત્રા;  રી લાભેિભાઈ િાસ્ત્રી, 

સરપચંરી, દેવાતજ; ડૉ. ભચિંતનભાઈ એસ. પટેલ, જીલ્લા ખેતીવાડી અમધકારી, આણદં;     

ડૉ. સ્સ્િતાબેન મપલ્લઇ, નાયબ બાગાયત મનયાિકરી, બાગાયત ખાત,ુ આણદં; ડૉ. 

સ્નેહલભાઇ એિ. પટેલ, નાયબ પશપુાલન મનયાિકરી, આણદં; રી જી. સી. ભાલોડી, 

પ્રોજેકટ ડાયરેકટર (આત્િા), આણદં અને રી કેતનભાઇ પટેલ, િધ્ય ગજુરાત જીલ્લા 

સયંોજક (પ્રાકૃમતક ખેતી) ઉપસ્સ્થત રહ્યા હતા. ડૉ. વી. જે. પટેલ, પ્રાધ્યાપક અને વડા, 

એગ્રોનોિી મવભાગ, આ.કૃ.ય.ુ, આણદં અને ડૉ. વી. બી. ભાલોડીયા, પ્રાધ્યાપક અને વડા, કૃમિ 

ઈજનેરી મવભાગ, બી.એ.સી.એ., આ.કૃ.ય.ુ, આણદં મખુ્ય વક્તા તરીકે હાજર રહ્યા હતા. આ 

પ્રસગેં ખેતીવાડી, બાગાયત અને પશપુાલન ખાતા તેિજ પ્રાકૃમતક ખતેી કરતા ંખેડૂતો દ્વારા 

પ્રદિગન પણ ગોઠવવાિા ંઆવેલ હત ુ.ં   

 કાયગક્રિની િરૂઆત પહલેા ં હાજર રહલેા તિાિ િહાનભુાવોએ કૃમિ મવજ્ઞાન કેન્દ્ર, 

દેવાતજ ખાતે સોલારથી ચાલતા ઓટોિેટીક જીવામતૃ પ્લાન્દ્ટની મલુાકાત લીધી હતી.  

કાયગક્રિની િરૂઆતિા ં કૃમિ મવજ્ઞાન કેન્દ્રના વકરષ્ઠ વૈજ્ઞામનક અને વડારી, ડૉ. એ.સી. વૈદ્ય 

દ્વારા હાજર રહલે સવેનુ ં િાબ્દીક સ્વાગત કરી આજના પ્રસગંનુ ં િહત્વ સિજાવ્ય ુ હત ુ.ં 

ત્યારબાદ ઉપસ્સ્થત ખાતાના અમધકારીઓ દ્વારા પ્રાકૃમતક ખેતી િાટે કૃમિ, બાગાયત અને 

પશપુાલન અંગનેી સરકારરીની મવમવધ સહાય યોજનાઓ તેિજ ઓનલાઇન એપ્પ્લકેિન 



કરવાની રીત, આત્િા પ્રોજેકટ અંતગગત પ્રાકૃમતક ખેતી અંગેની મવમવધ પ્રવમૃતઓ, તેિજ   

પ્રાકૃમતક ખેતી અંગે િાગગદિગન આપેલ હત ુ.ં  ત્યારબાદ કૃમિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મવભાગ, 

કૃમિ ભવન, નવી કદલ્હીથી િાનનીય કૃમિ અને ખેડૂત કલ્યાણ િતં્રીરીના આજના કાયગક્રિને 

અનલુક્ષીને સબંોધનનુ ં જીવતં પ્રસારણ મનહાળવાિા ં આવ્યુ.ં ડૉ. વી. જે. પટેલે આણદં 

જીલ્લાિા ંથતા મવમવધ પાકોને કઈ રીતે પ્રાકૃમતક ખેતી પદ્ધમતથી આવરી લેવાય તે મવિે 

ચચાગ કરી હતી. ડૉ. એચ. બી. પટેલે વધિુા ંવધ ુખેડૂતો પ્રાકૃમતક ખેતીની તાલીિ િેળવી 

પોતાના ખેતરિા ં રાસાયણીક ખાતરથી ખરાબ થયેલ જિીનની ફળદ્રપુતાિા ંવધારો કરી 

રસાયણમકુ્ત ખેત પેદાિો ઉત્પન્ન કરે તે િાટે સવેને પ્રોત્સાહીત કયાગ હતા.  

 સદર કાયગક્રિનુ ંઆયોજન તેિજ સફળ સચંાલન કેમવકે, દેવાતજના સ્ટાફ દ્વારા િાન. 

કુલપમતરી, આકૃય.ુ, આણદં ડૉ. કે. બી. કથીરીયાના િાગગદિગન હઠેળ કરવાિા ંઆવેલ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



કૃષિ મેળા ની ઝાખંીઓ 
 

 


