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ક્રુષિ મહોત્સવ ૨૦૧૬ 

 લણુાવાડા,  

જીલ્લો - મહહસાગર 
 

કૃષ ભશત્વલ – ૨૦૧૬ અંતગગત આગાભી ચભાસ ુઋતનુા લૂગ આમજન ભાટે તા: ૧૬-૦૫-૧૬ થી ૧૭-૦૫-

૧૬ દયમ્માન વીડ પાભગ, લણુાલાડા, જીલ્રા ભહશવાગય ખાતે ખેતીલાડી ળાખા તથા આણદં ક્રુષ યષુનલષવટી દ્વ્રાયા 

ભહશવાગય જીલ્રાના ફારાષવનય, ષલયયુ અને લણુાલાડા તાલકુાના ખેડુતને આધષુનક ખેતી ધ્ધષત તેભજ અન્મ 

ષલમક જાણકાયી તથા ભાગગદળગન ભેલી ળકે તે ભાટે ફે હદલવીમ કૃષ ભશત્વલનુ ંઆમજન કયલાભા ંઆવ્ય ુશત ુ ં

તા: ૧૬-૦૫-૧૬ ના યજ શ્રીભષત રીરાફેન અંકલરમાના ભહશરા આમગ, ગજુયાત યાજ્મના અધ્મક્ષ સ્થાને 

કૃષ ભશત્વલ – ૨૦૧૬ ને ખેડુત ભાટે ખલુ્ર મકુલાભા ંઆવ્મ શત. આ વાથે કરેકટયશ્રી ભહશવાગય જીલ્ર તેભજ 

અન્મ રાઇન ડીાટગભેન્ટ શદ્દદાય ણ શાજય યહ્યા શતા. 

આ વંગે ક્રુષ યષુનલષવટીના લૈજ્ઞાષનકશ્રી  ડૉ. એન. એભ. ગહશર, ભદદ. પ્રાધ્માક, પ્રાન્ટેથ દ્વ્રાયા 

શાજય યશરેા આળયે ૧૮૦૬ ખેડુત બાઇઓ તેભજ ૭૭૪ ખેડતૂ ફશનેને ાકભા ંઆલતી જીલાત, યગભા ંકેલી દલા 

કેટરા પ્રભાણભા ંલાયલી, વજીલખેતી તેભજ આણદં ક્રુષ યષુનલષવટી ભા ંચારતા ધયણ ૧૦ તેભજ ૧૨ છીના 

અભ્માવક્રભની ણ જાણકાયી આી શતી. આ ષવલામ આણદં ક્રુષ યષુનલષવટી દ્વ્રાયા ઉબા કયેર ષલષલધ ૧૦ સ્ટર 

દ્વ્રાયા ભહશવાગય જીલ્રાના ત્રણેમ તાલકુાના ખેડુતને ષલષલધ ાકને રગતી ભાહશતી ણ આલાભા ંઆલી શતી 

તા: ૧૭-૦૫-૧૬ ના યજ કામદા ભતં્રી પ્રહદષવિંશજી જાડજેા, ગજુયાત યાજ્મના અધ્મક્ષ સ્થાને              

કૃષ ભશત્વલ – ૨૦૧૬ ને ખેડુત ભાટે ખલુ્લ ુમકુલાભા ંઆવ્ય ુશત ુ ંઆ વાથે જીલ્રા બાજ પ્રમખુ જે. ી. ટેર, 

જીલ્રા બાજ ભશાભતં્રી, લૂગ ધાયાવભ્મશ્રી યાજેળબાઇ ાઠક ણ શાજય યહ્યા શતા. આ વગંે કૃષ યષુનલષવટીના 

લૈજ્ઞાષનકશ્રી ડૉ. એ.ફી. બ્રહ્મબટ્ટ તેભજ ડૉ. ફી. એવ. દુધાત, ભદદ. પ્રાધ્માક દ્વ્રાયા ાક આમજન, ાકભા ંઆલતા 

યગ- જીલાત, ઇન્ટીગ્રેટેડ ેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ તેભજ વજીલખેતી ફાફતે ભહશવાગય જીલ્રાના ત્રણેમ તાલકુાના આળયે 

૨૧૨૨ ખેડુત બાઇ તેભજ ૪૧૩ જેટરી ખેડુત ફેશનને ભાહશતી યૂી ાડી શતી તેભજ આણદં કૃષ યષુનલષવટી ના દળ 

સ્ટર ઉયથી ણ ખેતી ષલમક ભાહશતી યુી ાડલાભા ંઆલી શતી આભ ફે હદલવભા ંવાયી યીતે ખેડુતએ કૃષ 

યષુનલષવટી ના ઉબા કયેરા સ્ટર ઉયથી કૃષ ષલમક ભાહશતી ભેલી શતી અને ફશા પ્રભાણભા ંરાબ રીધ 

અને કૃષ ભશત્વલને હદાવ્મ શત. 
 

જીલ્રા નડર લૈજ્ઞાષનક 

ડૉ. એ. એવ. ટેર 
ભદદ. વળંધન લૈજ્ઞાષનક 

ક્રુષ વળંધન કેન્ર, 
આણદં ક્રુષ યષુનલષવટી, 

                                                                                                 ઠાવયા. 



 

કૃષિ ભહોત્સવ ૨૦૧૬ અંતગગત ભહીસાગય જિલ્રાભાાં ફારાષસનોય, ષવયપયુ અને લણુાવાડા તાલકુાઓના 
ખેડતૂો ભાટે તા: ૧૬ અને ૧૭ ભે, ૨૦૧૬ દયમ્માન લણુાવાડાના સીડ પાભગ ખાતે ફે દદવસીમ કૃષિ પ્રદર્ગન 
અને કૃષિ સેભીનાયનો ઉદ્ઘાટન સભાયોહ યાજ્મના કામદા ભાંત્રીશ્રી પ્રદીષસિંહજી જાડજેાના અદ્યક્ષ સ્થાને 
તેભિ તેઓના વયદ્ હસ્તે દી પ્રાગટય કયી કૃષિ ભહોત્સવને ખેડતૂો ભાટે ખલુ્રો મકુવાભાાં આવ્મો હતો. 
આ પ્રસાંગે જીલ્રા બાિ પ્રમખુ શ્રી જે. ી. ટેર, જીલ્રા બાિ ભહાભાંત્રી, જીલ્રાના દાષધકાયીઓ, 
જીલ્રા કરેક્ટયશ્રી, કૃષિ યષુનવષસિટીના જીલ્રા નોડર વૈજ્ઞાષનક ડાગ. એ. એસ. ટેર તેભિ રાઇન 
ડીાટગભેન્ટના હોદે્દદાયો અને ભોટી સાંખ્માભાાં ખેડતૂ બાઇઓ/ફહનેો ઉસ્સ્થત યહ્યા હતા. 
 

 



 

કૃષિ ભહોત્સવ ૨૦૧૬ અંતગગત ભહીસાગય જિલ્રાભાાં ફારાષસનોય, ષવયપયુ અને લણુાવાડા તાલકુાઓના 
ખેડતૂો ભાટે તા: ૧૬ અને ૧૭ ભે, ૨૦૧૬ દયમ્માન લણુાવાડાના સીડ પાભગ ખાતે ફે દદવસીમ કૃષિ પ્રદર્ગન 
અને કૃષિ સેભીનાયનો ઉદ્ઘાટન સભાયોહ યાજ્મના કામદા ભાંત્રીશ્રી પ્રદીષસિંહજી જાડજેાના અદ્યક્ષ સ્થાને 
કૃષિ ભહોત્સવને ખેડતૂો ભાટે ખલુ્રો મકુવાભાાં આવ્મો હતો. આ પ્રસાંગે ગિુયાત ભહીરા આમોગના 
અધ્મક્ષ શ્રીભતી રીરાફેન આકોરીમા, જીલ્રા બાિ પ્રમખુ શ્રી જે. ી. ટેર, જીલ્રા બાિ ભહાભાંત્રી, 
જીલ્રાના દાષધકાયીઓ, જીલ્રા કરેક્ટયશ્રી, કૃષિ યષુનવષસિટીના જીલ્રા નોડર વૈજ્ઞાષનક ડાગ. એ. એસ. 
ટેર તેભિ રાઇન ડીાટગભેન્ટના હોદે્દદાયો અને ભોટી સાંખ્માભાાં ખેડતૂ બાઇઓ/ફહનેો ઉસ્સ્થત              
યહ્યા હતા. 
 

  



 

 

ભહીસાગય જીલ્રાભાાં લણુાવાડાના સીડ પાભગ ખાતે કૃષિ ભહોત્સવ ૨૦૧૬ અંતગગત તા: ૧૬ અને ૧૭ ભે, 
૨૦૧૬ દયમ્માન ફે દદવસીમ કૃષિ પ્રદર્ગન અને કૃષિ સેભીનાયનો ઉદ્ઘાટન સભાયોહ  યાજ્મના કામદા 
ભાંત્રીશ્રી પ્રદીષસિંહજી જાડજેાના અદ્યક્ષ સ્થાને કૃષિ ભહોત્સવને ખેડતૂો ભાટે ખલુ્રો મકુવાભાાં આવ્મો હતો. 
આ પ્રસાંગે જીલ્રાના દાષધકાયીઓ અને જુદા જુદા ષવબાગના અષધકાયીઓ તેભિ ભોટી સાંખ્માભાાં ખેડતૂ 
બાઇઓ અને ફહનેો ઉસ્સ્થત યહ્યા હતા. 
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