
 

૦૨/૦૧/૨૦૧૭ 

કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, દાહોદ ખાતે પિુવ રષિ સમેંલન-િ-પ્રદર્વન અને કે. ષિ. કે. સસં્થા 

સ્થાપના દદનની ઉજિણી  

કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, આણદં કૃષિ યષુનિષસિટી, મિુાલિયા ફાર્મ ખાતે પિુમ રષિ ખેડુત સરેં્િન-

િ-પ્રદર્મન અને કે. િી. કે. સસં્થાનુ ં સ્થાપના દદનની તારીખ ૦૨/૦૧/૨૦૧૭ના રોજ મિુાલિયા 

ફાર્મ, દાહોદ ખાતે ઉજિણી કરિાર્ા ંઆિેિ. આ કાયમક્રર્નુ ંઉદઘાટન અધ્યક્ષશ્રી ડૉ. કે. કે. પટેિ, 

સરં્ોધન િૈજ્ઞાષનક અને યષુનટિડાશ્રી, હિકા ધાન્દ્ય સરં્ોધન યોજના, આ.કૃ.ય.ુ, દાહોદ અને મખુ્ય 

ર્હરે્ાન શ્રી સરતનભાઈ ડાર્ોર, તાલકુા પચંાયત પ્રમખુશ્રી, િીર્ખેડા, દાહોદ, તથા અષતષથ ષિર્ેિ 

શ્રી એર્. પી. બગડા, જીલ્િા ખેતી અષધકારીશ્રી, શ્રી એન. િી. રાઠિા આત્ર્ા પ્રોજેકટ ડાયરેકટરશ્રી 

અને ઈનચાર્જ નાયબ બાગાયત ષનયાર્કશ્રી, દાહોદ, ડૉ. જી. જે. પટેિ,  યષુનટિડાશ્રી, આદદિાસી 

ર્દહિા તાિીર્ કેન્દ્ર, આ.કૃ.ય.ુ, દેિગઢ બારીયા, દાહોદ, શ્રી િી. એર્. પટેિ, નાયબ ખેતી 

ષનયાર્કશ્રી, દાહોદ, ડૉ. એર્. એર્. ષિિેદી, આચાયમશ્રી, કૃષિ ઇજનેરી પોિીટેકનીક, આ.કૃ.ય.ુ, 

દાહોદ તથા ડૉ. ય.ુ એર્. પટેિ િદરષ્ઠ િૈજ્ઞાષનક અને િડાશ્રી, કે.િી.કે., આ.કૃ.ય.ુ, દાહોદની 

ઉપસ્સ્થતીર્ા ં દીપ પ્રાગ્ટય કરી કાયમક્ર્ર્ન ુ ઉદ્ઘઘાટ્ન કરિાર્ા ં આિેલ ુ હત.ુ જેર્ા ં ઉપરોકત 

ર્હાનભુાિોએ દાહોદ જજલ્િાર્ા રષિ પાકોનુ ંગણુિતાસભર  ઉત્પાદન િધારિા તેર્જ  જુદી જુદી 

સરકારી યોજનાઓ ષિરે્ પ્રાસલંગક પ્રિચન કરિાર્ા ંઆિેિ હત.ુ 

ત્યારબાદ ર્હરે્ાનોની ઉપસ્સ્થતીર્ા ંગોઠિિાર્ા ંઆિેિ જુદા જુદા સ્ટોિ ખલુ્િા મકુિાર્ા ં

આિેિ જેર્ા ંઆ જીલ્િાર્ાથંી પધારેિ ૨૬૨ ખેડુતો અને ૭૨ જેટિા અષધકારીઓ, કર્મચારીઓ અન ે

ષિસ્તરણ કાયમકતામઓ રસપિુમક ષનહાળ્યો હતો. ત્યારબાદ મખુ્ય ર્હરે્ાનોનો આભાર કે.ષિ.કેના 

િૈજ્ઞાષનકશ્રી ડો. એસ. કે. પટેિે વ્યકત કરી કાયમક્ર્ર્ ખલુ્િો મકેુિ. 

ઉદઘાટન સર્ારોહની તાષંિક બેઠકર્ા ં કે.ષિ.કેના િૈજ્ઞાષનકશ્રીઓ ડો. એસ. કે. પટેિ, 

પ્રો.એન. ડી. ર્કિાણા, પ્રો. જી. કે. ભાભોર અને ડૉ. િાય. બી. ચૌહાણ,  િૈજ્ઞાષનકશ્રી, હ.ધા.સ.ંયોં 

દ્વારા અનકુ્રરે્ રષિ પાકોની ખેતી પધ્ધતીર્ા ંયાષંિકરણ, રષિ પાકોની િૈજ્ઞાષનક પદ્ધષત, રષિ પાકોર્ા ં

જૈષિક ખાતર અન ેસજીિ ખેતીની ર્ાદહતી અને રષિ પાકોર્ા ંસકંલિત રોગ જીિાત ષનયિંણ ષિર્ ે



ઉદબોધન આપી ખેડુત ભાઈઓ-બહનેો અને િૈજ્ઞાનીકોએ સાથે ર્ળી દકર્ાન ગોષ્ઠીનુ ંઆયોજન 

કયુમ. ખેડુતોએ રષિ પાકોને િગતી મશુ્કેિીઓ ષિરે્ પ્રશ્નોત્તરી કરી આ કાયમક્રર્મને સફળતાપિુમક પણુમ 

કરેિ. 

 
ઉદઘાટન સમારોહ 

 
મહાનભુાિોનુ ંપ્રસગંોચિત ઉદભોદન 



 
જુદા જુદા સ્ટોલ અને ષનદેર્ન એકમોની મલુાકાત 

 

િૈજ્ઞાષનકો દ્વારા તાષંિક બેઠક અને ગોષ્ઠી 
 


