
આણંદ  એગ્રિકલ્ચયર મુગ્રનલર્સવટી ખાત ે“રયભોટ વેંવીંગ અન ેભળીન રર્નનગ ટેક્નોરોજી પોય પ્રીગ્રવવન પાભીંગ” ગ્રલમ 

ય એક રદલવીમ લેફીનાય 

ફં. અ. કૃગ્ર ભશાગ્રલધ્મારમના અભૃત ભશોત્વલ ઉજલણીના બાગ રૂે ફેગ્રઝક વામંવ ગ્રલબાગ, ફં. અ. કૃગ્ર ભશાગ્રલધ્મારમ 

તથા આકૃમુ ગ્રથથત નાશે –કાથટ વેંટયના વંક્મુત ઉક્રભ ે તા. ૨૯ નલેમ્ફય, ૨૦૨૧ ના યોજ વલાય ે૧૦ કરાક્થી “રયભોટ 

વેંવીંગ અન ેભળીન રર્નનગ ટેક્નોરોજી પોય પ્રીગ્રવવન પાભીંગ” ગ્રલમ ય એક રદલવીમ લેફીનાયન ુઆમોજન ભાન. કુરગ્રતશ્રી 

ડૉ. કે. ફી. કથીયીમાની અધ્મક્ષતાભા કયલાભા  આલેર. કામયક્રભભા ડૉ. લામ. એભ. ળુક્ર, આચામય અને ગ્રલધ્માળાખાધ્મક્ષ, 

ફીએવીએ દ્લાયા ઉગ્રથથત વલેન ુ  થલાગત કયલાભા આલેર. લેફીનાય અંગેની ભાગ્રશગ્રત ડૉ આય. એવ. ુંરડય , આચામય અન ે

ગ્રલધ્માળાખાધ્મક્ષ , આએફીએભ આઇ  તથા ગ્રપ્રગ્રસવાર ઇનલેગ્રથટગેટય નાશે દ્લાયા આલાભા આલેર.  જેભા ઉદ્ઘાટન પ્રવંગ ે

ભુખ્મ અગ્રતથી તથા કી -નોટ થીકય તયીકે ડૉ. ગ્રફભર કુભાય બટ્ટાચામય, ગૃ ડામયેક્ટય (ફીીએવજી) ,થેવ એગ્રલરકેળન વેંટય,  

ઇવયો , અભદાલાદ ખાતેથી ઓનરાઇન જોડામેર. જેભા તેઓએ “શામયથેક્રર યીભોટ વેંસવગ પોય પ્રીગ્રવવન પાભીંગ”    ગ્રલમ 

ય તેભના વંળોધન અનુબલો તથા બાયત તથા ગ્રલશ્લભા  શારભા  થઇ યશેર વંળોધન અન ેપ્રગગ્રત ગ્રલળ ે ગ્રલથતૃત ભાગ્રશગ્રત આી 

શતી.આ વાથે તેઓએ ખેતીના ગ્રલકાવ ભાટે પ્રીગ્રવવન પાભીંગ ટેક્નોરોજીનો  ઉમોગ કયલા ય બાય ભુક્મો શતો. કામયક્રભના 

અધ્મક્ષ અન ેઆકૃમુના ભાન. કુરગ્રતશ્રી ડૉ. કે ફી. કગ્રથરયમાએ શારની રયગ્રથથગ્રત ભુજફ ખેતીભા ટેક્નોરોજીના ઉમોગ 

તથા ડ્રોનન ુભશત્લ વભજાલી ખેડૂતોન ેઉમોગી થઇ ળક ેતેલા વંળોધન ય બાય ભુક્મો શતો તથા આ રદળાભા મુગ્રનલર્સવટી દ્લાયા 

નલીનત્તભ ગરા રેલાન ુરદળાવવૂચન કયેર. ટેક્નીકર વેળન ૧ ભા ડો પ્રળાંત શ્રીલાથતલ, ફીએચ મુ , લાયાનગ્રળ થી  જોડામેર 

જેઓએ “ થેવ ટેક્નોરોજી પોય ઇંરડમન એગ્રિકલ્ચય” ગ્રલમ ય તેઓનુ વંળોધન યજૂ કયેર તથા વોઇર ભોઇથચયના  ખેતી ય 

પ્રબાલ તથા બાયતીમ ભોનવૂન વીથટભ  અંગે  ગ્રલથતૃત ભાગ્રશગ્રત આેર. ટેક્નીકર વેળનભા ડૉ. ઇત્તાઇ શભયન, શીબ્ર ુ મુગ્રનલર્સવટી, 

ઇઝયાઇર થી જોડામેર જેઓએ યીભોટ વેંસવગ ટેક્નોરોજી તથા ડ્રોનથી ઇઝયાઇરભા થઇ યશેર ખેતી તથા  વંળોધનો  અંગે ગ્રચતાય 

યજૂ કયેર તથા ય એકય પ્રોડગ્રક્ટલીટી લધાયલા ભાટેની પ્રીગ્રવવન પાભીંગની ગ્રલગ્રલધ દ્ધગ્રતઓ ગ્રલ ેજાણકાયી આી શતી. ડૉ 

અરુણ ી લી, આઇ આઇ આઇ ટી, ગ્રચત્તુય દ્લાયા “ ભગ્રળન રર્નનગ એડલાંથભેંટ પોય થભાટય પાર્નભગ” ગ્રલમન ેઆલયી રઈને કોમ્લમટય 

ટેક્નોરોજી નો ઉમોગ કયીનેઆધુગ્રનક ખેતી દ્લાયા ઓછા ખચે  લધ ુઉત્ાદન ભેલી ળકામ તેભ જણાવ્મુ શતુ.  

કામયક્રભના અંત ેડૉ એભ એવ કુરશે્રષ્ઠ, પ્રાધ્માક અન ેલડા, ફેગ્રઝક વામંવ ગ્રલબાગ દ્લાયા આબાય વ્મક્ત કયલાભા આલેર. કામયક્રભન ુ

વંચારન ઋચા દલે , ભદદનીળ  પ્રાધ્માક , ફેગ્રઝક વામંવ ગ્રલબાગ તથા ડો. લામ એભ રાડ , ભદદનીળ  પ્રાધ્માક,  

આઇએફીએભઆઇ દ્લાયા કયલાભા આલેર.    
 
 
 
 
 
  



 


