
D:\My Documents\A.S.PATEL /pressnote 

ક્રુષિ મહોત્સવ ૨૦૧૬ 
 કડાણા,  

જીલ્લો - મહહસાગર 
 

કૃષ ભશત્વલ – ૨૦૧૬ અંતગગત આગાભી ચભાસ ુઋતનુા લૂગ આમજન ભાટે તા: ૨૩-૦૫-૧૬ થી  ૨૪-૦૫-૧૬ 
દયમ્માન વયકાયી ઉચ્ચતય ભાધ્મષભક ળાા, દદલડા, તા. કડાણા, જી. ભદશવાગય ખાતે ખેતીલાડી ળાખા તથા આણદં કૃષ 

યષુનલવીટી ધ્લાયા ભદશવાગય જીલ્રાના વતંયાભ, ખાનયુ અને કડાણા તાલકુાના ખેડતૂને આધષુનક ખેતી ધ્ધષત તેભજ 
અન્મ ખેતી ષલમક જાણકાયી તથા ભાગગદળગન ભી યશ ેતે ભાટે ફે દદલવીમ કૃષ ભશત્વલનુ ંઆમજન કયલાભા ંઆવ્ય ુ

શત ુ.ં 
તા: ય3-૦૫-૧૬ ના યજ શ્રી કુફેયબાઇ ડીંડય ચેયભેનશ્રી, લનષનગભ, ગજુયાત યાજ્મના અધ્મક્ષ સ્થાને કૃષ 

ભશત્વલ – ૨૦૧૬  ખેડુત ભાટે ખલુ્ર મકુલાભા ંઆવ્મ શત. આ વાથે કરેકટયશ્રી ભદશવાગય જીલ્ર તેભજ અન્મ રાઇન 
ડીાટગભેન્ટ શદે્દદાય ણ શાજય યહ્યા શતા. 

આ વંગે કૃષ યષુનલષવટીના લૈજ્ઞાષનકશ્રી  ડૉ. એન. એભ. ગદશર, ભદદ. પ્રાધ્માક, પ્રાન્ટેથરજી દ્વ્રાયા 
શાજય યશરેા આળયે ૩૧૨૫ ખેડુત બાઇઓ તેભજ ૪૫૬ ખેડતૂ ફશનેને ાક વયંક્ષણ, યગ જીલાત ભાટે કેટરા પ્રભાણભા ં 

કઇ દલા, ક્યાયે છાટંલી, વજીલખેતી, સકુ્ષ્ભ ષમત ધ્ધષત તેભજ આણદં ક્રુષ યષુનલષવટીભા ંચારતા  ષલષલધ 

અભ્માવક્રભની ષલસ્તતૃ ભદશતી આી શતી. આ પ્રવગંે ડૉ. ફી. એર. દુધાત, ભદદનીળ પ્રાધ્માક, શટીકલ્ચય કરેજ 
ધ્લાયા કૃષ અથગકયણ અને ખેતીભા ંએકભ ષલસ્તાયભાથંી કઇ યીતે લધ ુઆલક ભેલલી એ ભાટે ખેતી કામોનુ ંકઇ યીતે 

વભમવય આમજન કયવુ ંતે અંગે ષલગતે વભજ આી શતી.  
તા. ૨૪-૦૫-૧૬ ના યજ શ્રીભષત રીરાફેન અંકલરમા , ભદશરા આમગ , ગજુયાત યાજ્મના અધ્મક્ષ સ્થાને કૃષ 

ભશત્વલ – ૨૦૧૬ ને ખેડુત ભાટે ખલુ્ર મકુલાભા ંઆવ્મ શત. આ પ્રવગંે શ્રી ખાટંબાઇ અન ેઅંફારારબાઇ , પ્રમખુ 
બાજા તેભજ કરેકટયશ્રી ભદશવાગય જીલ્ર તેભજ અન્મ રાઇન ડીાટગભેન્ટ શ દે્દદાય ણ શાજય યહ્યા શતા.  આ વગંે 

કૃષ યષુનલષવટીના લૈજ્ઞાષનકશ્રી ડૉ. એન. એભ. ગદશર, ભદદ. પ્રાધ્માક, પ્રાન્ટેથરજી  તેભજ  ડૉ.  મગેળ ટેર ,  
ભદદ. પ્રાધ્માક દ્વ્રાયા  ાકભા ંઆલતા યગ- જીલાત , ઇન્ટીગ્રેટેડ ેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ તેભજ વજીલખેતી અને શુારન 

ફાફતે ભદશવાગય જીલ્રાના ત્રણેમ તાલકુાના આળયે ૧૮૭૭ ખેડુત બાઇ તેભજ ૬૩૫ જેટરી ખેડુત ફેશનને ભાદશતી યૂી 
ાડી શતી તેભજ આણદં કૃષ યષુનલષવટી ના દળ સ્ટર ઉયથી ણ ખેતી ષલમક ભાદશતી યુી ાડલાભા ંઆલી શતી 

આભ ફે દદલવભા ંખેડુતએ વાયી યીતે કૃષ યષુનલષવટી ના લૈજ્ઞાષનક ધ્લાયા  કૃષ ષલમક ભાદશતી ભેલી શતી અને 

ફશા પ્રભાણભા ંરાબ રીધ અને કૃષ ભશત્વલને વપ ફનાવ્મ શત. 
  
 

જીલ્રા નડર લૈજ્ઞાષનક 

ડૉ. આય. ી. કાચા 
વશ વળંધન લૈજ્ઞાષનક 

કૃષ વળંધન કેન્ર, 
આણદં કૃષ યષુનલષવટી,  ઠાવયા. 



 

કૃષવ મષોત્શળ ૨૦૧૬ અંતગગત મષીશાગર જજલ્ાના શતંરામ, ખાનપરુ અને કડાણા તાલકુાઓના ખેડતૂો 
માટે તા: ૨૩-૫-૨૦૧૬ ના રોજ દીળડા (તા. કડાણા) ખાતે બે દદળશીય કૃષવ પ્રદગન-ળ-શેમીનારનો 
ઉદ્ઘાટન શમારોષ રાજ્યના ળન ષનગમના ચેરમેનશ્રી કુબેરભાઇ ડીંડોરના અદ્યક્ષ સ્થાને કૃષવ મષોત્શળને 
ખેડતૂો માટે ખલુ્ો મકુળામા ંઆવ્યો ષતો. આ પ્રશગંે ગજુરાત રાજ્ય મષીા આયોગના અધ્યક્ષ                 
શ્રીમતી ીાબેન આંકોીયા, જીલ્ા ભાજ પ્રમખુ, જીલ્ા ભાજ મષામતં્રી, જીલ્ાના દાષધકારીઓ, 
જીલ્ા કેક્ટરશ્રી, આણદં કૃષવ યષુનળષશિટીના જીલ્ા નોડ ળૈજ્ઞાષનક ડાગ. આર.ી.કાચા તેમજ ાઇન 
ડીાટગમેન્ટના ષોદે્દદારો અને મોટી શખં્યામા ંખેડતૂ ભાઇઓ અને બષનેો ઉસ્સ્થત રહ્યા ષતા. 
 

  



 

મષીશાગર જીલ્ાના દીળડા (તા. કડાણા) ખાતે કૃષવ મષોત્શતળ ૨૦૧૬ અંતગગત તા.૨૩ અને ર૪ મે, ૨૦૧૬ 
દરમ્યારન બે દદળશીય કૃષવ-પ્રદગન-ળ-શેમીનાર યોજળામા ંઆળે ષતો. આ પ્રશગંે ષાજર રષે ગજુરાત 
રાજ્ય મષીા આયોગના અધ્યક્ષ શ્રીમતી ીાબેન આંકોીયાનુ ંગામની બાલાઓ સ્ળાગતા કરતા ં
દ્ધષ્ટટ ગોચર થાય છે.  
 



 

મષીશાગર જીલ્ાના દીળડા (તા. કડાણા) ખાતે કૃષવ મષોત્શાળ ૨૦૧૬ અંતગગત તા.૨૩ અને ર૪ મે, ૨૦૧૬ 
દરમ્યારન બે દદળશીય કૃષવ-પ્રદગન-ળ-શેમીનાર યોજળામા ંઆળે ષતો. આ પ્રશગંે ઉસ્સ્થત રષે 
દાષધકારીઓનુ ં ગામની બષનેો દ્વારા તીક કરી સ્ળાગત કરળામા ંઆળે ષતુ.ં   
 

  



 

 

મષીશાગર જીલ્ાના દીળડા (તા. કડાણા) ખાતે કૃષવ મષોત્શજળ ૨૦૧૬ અંતગગત તા.૨૩ અને ર૪ મે, ૨૦૧૬ 
દરમ્યારન બે દદળશીય કૃષવ-પ્રદગન-ળ-શેમીનાર યોજળામા ંઆળે ષતો. આ પ્રશગંે ઉસ્સ્થત રષે 
દાષધકારીઓનુ ં ગામની બાલાઓ દ્વારા પટુગચુ્છ ધ્ળારા સ્ળાગત કરળામા ંઆળે ષતુ.ં   
 

  



 

 

મષીશાગર જીલ્ાના દીળડા (તા. કડાણા) ખાતે કૃષવ મષોત્શ ળ ૨૦૧૬ અંતગગત તા.૨૩ અને ર૪ મે, ૨૦૧૬ 
દરમ્યારન બે દદળશીય કૃષવ-પ્રદગન-ળ-શેમીનાર યોજળામા ંઆળે ષતો. આ પ્રશગંે ગામની બાલાઓ 
દ્વારા સ્ળાગત ગીત રજુ કરી ઉસ્સ્થત રષે દાષધકારીઓનુ ં સ્ળાગત કરળામા ંઆવ્યુ ંષત ુ.ં     
 

 

 

 

  



 

તા: ૨૩.૦૫.૨૦૧૬ ના રોજ મષીશાગર જજલ્ાના દીળડા (તા. કડાણા) ખાતે કૃષવ મષોત્શ ળ-૨૦૧૬ ષનષમત્તે 
યોજળામા ંઆળે કૃષવ પ્રદગન-ળ-શેમીનારનુ ંગજુરાત રાજ્ય મષીા આયોગના અધ્યક્ષ               
શ્રીમતી ીાબેન આંકોીયા, રાજ્યના ળન ષનગમના ચેરમેનશ્રી કુબેરભાઇ ડીંડોર, જીલ્ા ભાજ 
પ્રમખુ, જીલ્ા ભાજ મષામતં્રી, જીલ્ાના દાષધકારીઓ તેમજ જીલ્ા કેક્ટરશ્રીના ળરદ ષસ્તે દદ 
પ્રાગટય કરળામા ંઆવ્યુ ંષત ુ.ં  

 



 

મષીશાગર જીલ્ાના દીળડા (તા. કડાણા) ખાતે કૃષવ મષોત્શ ળ ૨૦૧૬ અંતગગત તા.૨૩ અને ર૪ મે, ૨૦૧૬ 
દરમ્યારન બે દદળશીય કૃષવ-પ્રદગન-ળ-શેમીનાર યોજળામા ંઆળે ષતો. આ પ્રશગંે ઉસ્સ્થત રષે 
દાષધકારીઓ તેમજ મષમેાનોનુ ંગામની બાલાઓએ પટુગચુ્છથી સ્ળાગત કરળામા ંઆળે ષતુ.ં   
 

  



 

મષીશાગર જીલ્ાના દીળડા (તા. કડાણા) ખાતે કૃષવ મષોત્શાળ ૨૦૧૬ અંતગગત તા.૨૩ અને ર૪ મે, ૨૦૧૬ 
દરમ્યારન યોજળામા ંઆળે બે દદળશીય કૃષવ-પ્રદગન-ળ-શેમીનારમા ંમોટી શખં્યામા ંખેડતૂ બષનેો 
ઉસ્સ્થત રહ્યા ષતા.  
 



 

મષીશાગર જીલ્ાના દીળડા (તા. કડાણા) ખાતે કૃષવ મષોત્શાળ ૨૦૧૬ અંતગગત તા.૨૩ અને ર૪ મે, ૨૦૧૬ 
દરમ્યારન બે દદળશીય કૃષવ-પ્રદગન-ળ-શેમીનાર યોજળામા ંઆળે ષતો. આ પ્રશગંે ગામની બાલાઓ 
દ્વારા સ્ળાગત ગીત રજુ કરી ઉસ્સ્થત રષે દાષધકારીઓનુ ં સ્ળાગત કરળામા ંઆવ્યુ ંષત ુ.ં     
 

  



 

 

મષીશાગર જીલ્ાના દીળડા (તા. કડાણા) ખાતે કૃષવ મષોત્શજળ ૨૦૧૬ અંતગગત તા.૨૩ અને ર૪ મે, ૨૦૧૬ 
દરમ્યારન યોજળામા ંઆળે બે દદળશીય કૃષવ-પ્રદગન-ળ-શેમીનારમા ંમોટી શખં્યામા ંખેડતૂ ભાઇઓ  
ઉસ્સ્થત રહ્યા ષતા.    
 

  



 

મષીશાગર જીલ્ાના દીળડા (તા. કડાણા) ખાતે કૃષવ મષોત્શજળ ૨૦૧૬ અંતગગત તા.૨૩ અને ર૪ મે, ૨૦૧૬ 
દરમ્યારન યોજળામા ંઆળે બે દદળશીય કૃષવ-પ્રદગન-ળ-શેમીનારમા ંમોટી શખં્યામા ંખેડતૂ ભાઇઓ  
ઉસ્સ્થત રહ્યા ષતા.    
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