ુ ાલયા પાર્મ, દાહદ દ્વારા “ હકા ધાન્ય તેર્જ
હકા ધાન્ય સંશધન કેન્ર, મવ
ૂ તાીર્
ડાંગરના ાકની વૈજ્ઞાનનક ખેતી અંગે ની એક દદવસીય કેન્રીય ખેડત
કાયમક્રર્” યજાય
------------------------------------------------------------------------------------------------------------શરકા ધાન્મ વંળધન કેન્ર

, આણંદ કૃષ યુષનલષવિટી, મુલાલરમા પાભમ

, દાશદ તેભજ વદગુરૂ

પાઉન્ડેળનના ઉક્રભે “ સ્ટ્રેન્ધનીંગ ઓપ એગ્રી. રીક્રીનીક પય રામફર પાભવમ એટ દાશદ”ની મજના
અંતગમત તાયીખ ૦૩ જુરાઈ, ૨૦૧૭ ના યજ “

“કદયાની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધતી તેભજ નાગરી અને

ૂ તારીભ કામમક્રભ
ડાંગયનુ ં લૈજ્ઞાષનક ઢફે ધરૂલાડીમા ઉછે ય ધ્ધતી અંગેની એક દદલવીમ કેન્રીમ ખેડત

”ના

ૂ  ભાટે આમજીત કયલાભાં આલેર જેભા આદદલાવી ખેડત
ૂ , કૃષ લૈજ્ઞાષનક,
ષલમ ય આદદલાવી ખેડત
અષધકાયીઓ તેભજ કભમચાયીઓ ભીને ૩૫થી લધુ ઉસ્સ્ટ્થત યહ્યા શતા.
કામમક્રભ વભાયશની ળરૂઆતભાં ડ. એવ. એ. ચોશાણ, દયવચમ એવવીએટ, શરકા ધાન્મ વંળધન
ૂ , કૃષ લૈજ્ઞાષનક, અષધકાયીઓ, કભમચાયીઓ અને બાગ રેનાય
કેન્ર, દાશદ દ્વાયા ઉસ્સ્ટ્થત આદદલાવી ખેડત
વોનુ શાદીક સ્ટ્લાગત કયુમ શતુ. વદય કેન્રીમ તારીભભાં દાશદ જજલ્રાના નલાગાભ અને યઝભ

ગાભના

ૂ એ ઉલ્રાવબેય બાગ રીધ શત. વદય ઉદફધનભાં ડૉ. લામ. ફી. ચોશાણ, ભદદનીળ
આદદલાવી ખેડત
વંળધન લૈજ્ઞાષનકશ્રી એ એગ્રી. રીક્રીનીક મજનાની ભાદશતી, ભગની જાત (ગુજયાત આણંદ ભગ- ૫),
કદયાની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ધ્ધતી, નાગરી તેભજ કદયાભાં યશેરા ક તત્લ અને દાશદ જજલ્રાના મુખ્મ
ાકભાં યગ ષનમંત્રણ ષલળે ભાદશતગાય કમામ શતા. જમાયે ડૉ. એવ. એ. ચોશાણ, દયવચમ એવવીએટે,
નાગરીભાંથી ફનતી ષલષલધ મ ૂલ્મ લષધિત ફનાલટ ષલળે, વંકલરત ખેતી ધ્ધતી તથા ભફાઈર
ૂ યજીસ્ટ્રેળન કયાલલા ભાટે આગ્રશ કમો શત. શ્રી એભ. ી. યાભાણી,
એપ્રીકેળન “ i-khedut ” અને ખેડત
ખેતી અષધકાયી એ ડાંગયનુ ં લૈજ્ઞાષનક ઢફે ધરૂલાડીમા ઉછે ય ધ્ધતી, ડાંગયની જુદી જુદી જાત, ડાંગયના
ાકની ષનિંદણ ષનમંત્રણ તેભજ ખાતય વ્મલસ્ટ્થાણ ષલળે ભાગમદળમન આપ્યુ ં શતુ. કુ. ળીતરફેન, ખેતી
અષધકાયી એ નાગરીનુ ં લૈજ્ઞાષનક ઢફે ધરૂલાડીમા ઉછે ય ધ્ધતી અને કુણ વાભે નાગરી તેભજ કદયાની
અગત્મતા ષલળે બાય મુકમ શત. તેભજ શ્રી આયીપ ળેખ, દયવચમ એવવીએટ એ કૃષ ાકભાં જૈષલક
પ્રલાશીની ઉમગીતા અને દાશદ જજલ્રાના મુખ્મ ાકભાં જીલાત ષનમંત્રણના ષલમ ય ભાદશતીથી
ભાદશતગાય કમામ શતા.
આ કામમક્રભનુ ં વંચારન ડૉ. એવ. એ. ચોશાણ અને શ્રી આયીપ ળેખ, દયવચમ એવવીએટ દ્વ્રાયા
કયલાભાં આવ્યુ ં શતુ.ં કામમક્રભ વપ ફનાલલા ભાટે કેન્રના અન્મ લૈજ્ઞાષનક તેભજ કભમચાયી ડૉ. ારી, શ્રી

એચ. જી. યાઠડ, શ્રી ભશેળબાઈ યભાય અને શ્રીભતી લીણાફેન ઉસ્સ્ટ્થત યશેર શતા. ડૉ. એવ. એ.
ચોશાણ, દયવચમ એવવીએટ દ્વાયા કામમક્રભને અંતે આબાયષલષધ કયલાભાં આલેર શતી

પટગ્રાપ

ૂ ને પ્રત્યક્ષ ર્ાગમ દશમન આતા વૈજ્ઞાનનક
નાગી અને ડાંગરન ંુ ધરૂવાડીયા નવશે ખેડત
ડૉ. વાય. એર્. ચોહાણ અને શ્રી એર્.ી. રાર્ાણી

