
                                                                                                                                    

કૃષિ હવામાનશાસ્ત્ર ષવભાગ, બ.અ. કૃષિ મહાષવધાલય અને કૃષિ મહાષવધાલય, વસો દ્વારા સય ુંકત રૂપ ે
કૃષિ મહાષવધાલય, વસો ખાતે કૃષિમાું હવામાન સેવાઓ- ખેડતૂ જાગષૃત કાયયક્રમ યોજાયો 

બ.અ. કૃષિ મહાષવધાલયના અમતૃ મહોત્સવની ઉજવણીના ભાગરૂપે ખેડતૂોને કૃષિમાું હવામાન 
સેવાઓ ષવિે માહહતગાર કરવાના ઉદેશ્ય સાથ ેખેડતૂ જાગષૃત કાયયક્રમ યોજાયલે. આ કાયયક્રમ કૃષિ 
હવામાનશાસ્ત્ર ષવભાગ, બ.અ. કૃષિ મહાષવધાલય અને કૃષિ મહાષવધાલય વસો દ્વારા સય ુંકત રૂપ ે કૃષિ 
મહાષવધાલય વસો ખાતે ૧૧ જ લાઈ, ૨૦૨૨ના રોજ યોજાયલે હતો. આ કાયયક્રમમાું ડૉ. એચ.બી.પટેલ, 
ષવસ્તરણ ષશક્ષણ ષનયામકશ્રી, આ.કૃ.ય ., આણુંદ, ડૉ. વાય.એમ.શ ક્લ, આચાયયશ્રી અન ે
ષવદ્યાશાખાધ્યક્ષશ્રી, બું. અ. કૃષિ મહાષવદ્યાલય, આકૃય , આણુંદ, ડૉ.વી.પી. રામાણી આચાયય, કૃષિ 
મહાષવદ્યાલય, આ.કૃ.ય .,વસો, ડૉ. એમ. એમ. લ ણાગહરયા સહપ્રાધ્યાપક અને વડા, કૃષિ હવામાનશાસ્ત્ર 
ષવભાગ, બું. અ. કૃષિ મહાષવદ્યાલય, આકૃય , આણુંદ, શ્રી અષમતભાઈ પટેલ, જીલ્લા ખેતીવાડી અષધકારીની 
કચેરી, ખેડા જીલ્લો અન ે ડૉ. એસ. બી. યાદવ, નોડલ ઓહિસર, ગ્રષમણ કૃષિમૌસમ સવેા 
(જી.કે.એમ.એસ) પ્રોજેક્ટ, કૃષિ હવામાનશાસ્ત્ર ષવભાગ, બું.અ.કૃ.મ., આકૃય , આણુંદ દ્વારા દીપ પ્રાગટય અન ે
પ્રાથયના ગીતથી કાયયક્રમનો શ ભારુંભ કરેલ. આ કાયયક્રમમાું વસો તાલ કાના વસો, રામપ ર, પલાણા અન ે
બામરોલી ગામમાુંથી પ્રગષતશીલ ખેડતૂો હાજર રહલે. 

ડૉ. એમ. એમ. લ ણાગહરયાએ પ્રસ્તાવના પ્રવચનમાું હવામાનની ષવષવધ સેવાઓ અન ે
આબોહવા બદલાવ અને તેની કૃષિ પર અસર ષવિે માહહતી આપી હતી. આ કાયયક્રમમાું શ્રી અષમતભાઈ 
પટેલ દ્વારા કૃષિ ષવભાગ, ગ જરાત સરકાર દ્વારા ખેડતૂ માટે ચાલતી ષવષવધ યોજના અને સહાય, ડૉ. 
એમ.એન. જેગોડા, મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, કૃષિ મહાષવદ્યાલય, આ.કૃ.ય .,વસો દ્વારા આદશય પશ ુંપાલન, ડૉ. 
સી.બી. વમાય મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, કૃષિ મહાષવદ્યાલય, આ.કૃ.ય .,વસો દ્વારા ચોમાસ  પાકોમાું રોગ-જીવાત 
વ્યવસ્થાપન, ડૉ. એસ. બી. યાદવ દ્વારા જી.કે.એમ.એસ પ્રોજેક્ટ તથા હવામાન આગાહી આધાહરત 
કૃષિસલાહની ઉપયોગીતા અન ે ડૉ.વી.પી. રામાણી દ્વારા ચોમાસ  પાકોમાું સમતોલ પોિણ વ્યવસ્થા 
ષવિયો ઉપર પહરસવાુંદો યોજાયેલ હતા. શ્રી મનોજભાઈ દોહાત, મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, કૃષિ 
મહાષવદ્યાલય, આ.કૃ.ય .,વસો દ્વારા સેન્દ્ર્રીય ખાતર બનાવવાની પદ્ધતીન ું  ષનદશયન પણ કરવામાું આવેલ 
હત  ું. 

કાયયક્રમના અંતમાું શ્રી મેહ લ. જે. વાસાણી ટેકષનકલ ઓિીસર, જી.કે.એમ.એસ. પ્રોજેક્ટ કૃષિ 
હવામાનશાસ્ત્ર ષવભાગ, બું. અ. કૃષિ મહાષવદ્યાલય, આકૃય , આણુંદ દ્વારા હવામાન અને આબોહવાની ખેતી  
પર અસરો ષવિે ખેડતૂોના પ્રષતભાવો મળેવેલ હતા. 

  



 

  

  

  

  
 


