તા: ૧૬-૫-૨૦૧૬ નાાં રોજ નસવાડી ખાતે યોજાયે કૃષિ મહોત્સવ-૨૦૧૬ નો અહેવા
ુ જજલ્રાભાાં ફડેરી, નવલાડી અને વાંખેડા તાલુકાઓના
કૃષ ભશત્વલ ૨૦૧૬ અંતગત
ગ છટાઉદે ય
ૂ  ભાટે તા: ૧૬ અને ૧૭ ભે, ૨૦૧૬ દયમ્માન એ ી એભ વી, નવલાડી ખાતે ફે દદલવીમ કૃષ પ્રદળગન
ખેડત
અને કૃષ વેભીનાય મજલાભાાં આવમાાં. પ્રથભ દદલવે તા: 1૬/૫/૨૦૧૬ ના યજ વદય કૃષ ભશત્વલના
ુ જીલ્રાના વાાંવદ શ્રી યાભષવિંગબાઈ યાઠલા અને નવલાડી ષલધાનવબા
ઉદ્ઘાટન પ્રવાંગે છટાઉદે ય
ુ જજલ્રાના નલષનયુક્ત
ભતષલસ્તાયના ધાયાવભ્મ શ્રી ધીરુબાઈ બીર ઉસ્સ્થત શતા. લધુભાાં છટાઉદે ય
કરેક્ટય શ્રી ષલજમ ખયાડી તેભજ જજલ્રા ષલકાવ અષધકાયી શ્રી અમ ૃતેળ ઔયાં ગાફાદ, જજલ્રા ખેતી અષધકાયી
શ્રી ી. એભ. આચામગ, આણાંદ કૃષ યુષનલષવિટીના જજલ્રા નડર લૈજ્ઞાષનક ડૉ. સુષનર ટેર તથા અન્મ
લૈજ્ઞાષનક, જી. એવ. એપ. વી, જી. એન. એપ. વી.ના દાષધકાયીઓ લગેયે ણ શાજય શતા. વભાાંયબની
ળરૂઆત નવલાડીની ફાાઓ દ્વાયા પ્રાથગના તથા સ્લાગત ગીતથી કયલાભાાં આલી. કૃષ વેષભનાય અંતગગત
ૂ  ભાટે ભાગગદળગક
આણાંદ કૃષ યુષનલષવિટીના લૈજ્ઞાષનક દ્વાયા કૃષ, ફાગામત અને શુારન ઉય ખેડત
પ્રલચન આલાભાાં આવમાાં, જેભાાં વજીલ ખેતી, અથક્ષ
ગ ભ ખેતી/ફાગામતી ખેતી ભાટે ધ્માનભાાં યાખલાના
ખાવ મુદ્દા, વાંકલરત યગ-જીલાત વમલસ્થાન, લધુ દૂ ધ ઉત્ાદન ભાટેના ચાલીરૂ મુદ્દાઓ, આણાંદ કૃષ
યુષનલષવિટીનાાં ષલષલધ અભ્માવક્રભ અંગેની ભાદશતી લગેયે ષલમ વભાષલષ્ટ શતા.
ૂ  ભાટે
આ પ્રવાંગે વાાંવદ શ્રી યાભષવિંગબાઈ યાઠલા તથા ધાયાવભ્મ શ્રી ધીરુબાઈ બીરે ખેડત
ઉત્વાશલધગક પ્રાવાંલગક ઉદફધન કયુ.ું શ્રી યાભષવિંગબાઈ યાઠલાએ વાાંપ્રત દયસ્સ્થષતના દયપ્રેક્ષ્મભાાં ાણીના
કયકવય ૂણગ ઉમગ તેભજ લયવાદી ાણીના વાંગ્રશ ય ખાવ બાય મુક્ય. વભાયાં બભાાં જીલ્રા લશીલટી તાંત્ર
દ્વાયા ષલષલધ મજનાઓના રાબાથીઓને વશામ/ચેકનુ ાં ષલતયણ ણ કયલાભાાં આવયુ.ાં
કૃષ પ્રદળગનભાાં આણાંદ કૃષ યુષનલષવિટીના ષલષલધ ષલમના દવ સ્ટર ઉયાાંત ગુજયાત યાજ્મના
ષલષલધ ષલબાગ- કૃષ, ફાગામત, શુારન , લનષલબાગ તેભજ GSEC, GNFC, IFCO, KRIBHCO અને અન્મ
પ્રાઇલેટ કાંનીઓના ણ સ્ટર શતા. વદય કૃષ ભશત્વલભાાં ફડેરી, નવલાડી અને વાંખેડા
ૂ બાઇઓ/ફશેનએ ઉત્વાહ્ ૂલક
તાલુકાઓભાાંથી ભટી વાંખ્માભાાં ખેડત
ગ બાગ રીધ. કૃષ ભશત્વલનાાં વપ
વાંચારન ભાટે જીલ્રા ખેતી અષધકાયી, જીલ્રા લશીલટી તાંત્ર, આણાંદ કૃષ યુષનલષવિટી તથા આત્ભાના
અષધકાયીઓએ ભશત્લની ભ ૂષભકા ષનબાલી.

ુ જજલ્રાભાાં ફડેરી, નસવાડી અને સાંખેડા તાલુકાઓના
કૃષિ ભહત્સવ ૨૦૧૬ અંતગત
ગ છટાઉદે પય
ૂ  ભાટે તા: ૧૬ અને ૧૭ ભે, ૨૦૧૬ દયમ્માન એ ી એભ સી, નસવાડી ખાતે ફે દદવસીમ કૃષિ
ખેડત
ુ જીલ્રાના સાાંસદ શ્રી યાભષસિંગબાઈ યાઠવાના
પ્રદર્ગન અને કૃષિ સેભીનાયન ઉદ્ઘાટન સભાયહ છટાઉદે પય
અદ્યક્ષ સ્થાને મજવાભાાં આવેર. આ પ્રસાંગે નસવાડી ષવધાનસબા ભતષવસ્તાયના
ુ જજલ્રાના કરેક્ટય શ્રી ષવજમ ખયાડી, જજલ્રા ષવકાસ
ધાયાસભ્મશ્રી ધીરુબાઈ બીર, છટાઉદે પય
અષધકાયીશ્રી અમ ૃતેર્ ઔયાં ગાફાદ, જજલ્રા ખેતી અષધકાયી શ્રી ી. એભ. આચામગ, આણાંદ કૃષિ
યુષનવષસિટીના જજલ્રા નડર વૈજ્ઞાષનક ડૉ. સુષનર ટેર તેભજ જી. એસ. એપ. સી. અને જી. એન. એપ.
સી.ના અષધકાયીઓ ણ ઉસ્સ્થત હતા.

ુ જજલ્રાના એ.ી.એભ.સી., નસવાડી ખાતે કૃષિ ભહત્સવ ૨૦૧૬ અંતગત
છટાઉદે પય
ગ તા: ૧૬ અને ૧૭ ભે,
ુ જીલ્રાના
૨૦૧૬ દયમ્માન ફે દદવસીમ કૃષિ પ્રદર્ન
ગ અને કૃષિ સેભીનાયન ઉદ્ઘાટન સભાયહ છટાઉદે પય
સાાંસદ શ્રી યાભષસિંગબાઈ યાઠવાના અદ્યક્ષ સ્થાને મજવાભાાં આવેર હત. આ પ્રસાંગે જીલ્રાના
ૂ બાઇઓ અને ફહેન
દાષધકાયીઓ અને જુદા જુદા ષવબાગના અષધકાયીઓ તેભજ ભટી સાંખ્માભાાં ખેડત
હાજય યહ્યા હતા.

