કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, ગ ૂજરાત ષિદ્યાપીઠ
રાાંધેજા, ગાાંધીનગર

શતાબ્દી િિષ િાષિિક અહેિાલ
શતાબ્દી િન
ગ ૂજરાત ષિદ્યાપીઠ શતાબ્દી િિષ ઉજિણી ષનષિતે કેન્દ્ર ખાતે ગ ૂજરાત ષિદ્યાપીઠના સ્થાપના દદિસે એટલે કે
૧૮ ઓક્ટોબરના રોજ િાનનીય કાયષકારી કુ લસચિિશ્રી ભરતભાઈ જોિી અને િાનદ ષિસ્તરણ ષનયાિકશ્રી
રાજેન્દ્રભાઈ ખીિાણીની હાજરીિાાં શતાબ્દી િન અંતગષત વ ૃક્ષારોપણ કાયષક્રિ યોજિાિાાં આિેલ જેિાાં ષિષિધ
પ્રકારના ૧૦૦ જેટલા વ ૃક્ષોનુાં િાિેતર કરિાિાાં આિેલ.

સમ ૂહ પ્રાથષના
કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર રાાંધેજા દ્વારા શતાબ્દી િિષ અંતર્ષત કૂલ ૫ ર્ામો મોટી આદરજ, જલદ
ાં , ર્ોલથરા,
મોતીપરા અને અરજણજીના મિાડા પસાંદ કરિામાાં આિેલ. આ ર્ામોમાાં કેન્દ્રના સેિકો દ્વારા સમ ૂહ પ્રાથષના,
ગ ૂજરાત ષિદ્યાપીઠ અને ર્ાાંધીજીના ગ્રામ્યજીિન અંર્ેના ષિચારો તેમજ ર્ામમાાં શતાબ્દી િિષ અંતર્ષત
કરિાની થતી કામર્ીરીઓના આયોજન અંર્ે ચચાષ કરિામાાં આિેલ. આ કાયષક્રમોમાાં કૂલ ૧૪૧ જેટલા
ગ્રામજનો ઉપસ્થથત રહેલ. આ કાયષક્રમોમાાં ઉપસ્થથત ગ્રામજનોને પ્રાથષના પસ્થતકાન ાં ષિતરણ કરિામાાં
આિેલ.

િદહલા ખેડૂત ષશબીર
કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર રાાંધેજા દ્વારા િોટી આદરજ ગાિ ખાતે ષિશ્વ િદહલા દદિસ ષનષિતે િદહલા ખેડૂત ષશબીર
યોજિાિાાં આિેલ. આ કાયષક્રિિાાં મુખ્ય અષતથી તરીકે જીલ્લાના નાયબ જીલ્લા ષિકાસ અષધકારી
િનીિાબેન પટેલ ઉપસ્સ્થત રહેલ તેિજ અષતથી ષિશેિ તરીકે તલાટી િાંત્રી પુષ્પાબેન ડાિોર, રે ન્દ્જ ફોરે સ્ટ
ઓદફસર ભગીરથષસિંહ સોલાંકી તેિજ ગાિના િદહલા સરપાંિ ગૌરીબેન ઠાકોર ઉપસ્સ્થત રહેલ. આ
કાયષક્રિિાાં કલ
ૂ ૧૦૩ િદહલાઓએ ભાગ લીધેલ.

પદ્ધષત ષનદશષન
ુ ી િેસ્ટ ડીકમ્પોઝર અને ઘાસિારા
ખેડૂતો આધુષનક તકનીકોની કાયષ પદ્ધષત જીિાંત ષનહાળી શકે તે હેતથ
કાપિાના સાઈથ યાંત્રના કલ
ૂ ૩ પદ્ધષત ષનદશષનો યોજિાિાાં આિેલ. આ કાયષક્રિોિાાં કલ
ૂ ૮૫ જેટલા ખેડૂત
ભાઈઓ, િદહલાઓ અને ષિધાથીઓએ ભાગ લીધેલ અને તકનીકોના પદ્ધષત ષનદશષનોને જીિાંત ષનહાળે લ.

સજીિખેતી તાલીિ
કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર રાાંધેજા દ્વારા જીલ્લાના િોતીપુરા અને અરજણજીના મુિાડા ગાિના ખેડૂતો િાટે

સજીિખેતી ષિિય અંતગષત ગ્રામ્ય તાલીિ કાયષક્રિ યોજિાિાાં આિેલ. આ તાલીિ કાયષક્રિિાાં કલ
ૂ ૨૨

ખેડૂત ભાઈઓએ ભાગ લીધેલ. જેિાાં કેન્દ્રના ષનષ્ણાાંત ષિનયભાઈ ગોર દ્વારા સજીિખેતીિાાં િપરાતા ષિષિધ
જૈષિક ઘટકો જેિા કે િિીકમ્પોષ્ટ, કમ્પોષ્ટ, િેસ્ટ ડીકમ્પોઝર, જીિામ ૃત િગે રે બનાિિાની પદ્ધષતઓ ષિશે
િાગષદશષન આપિાિાાં આિેલ.

ખેડૂત ગોષ્ઠી
કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર રાાંધેજા દ્વારા કલ
ાં અને અરજણજીના મુિાડા ગાિોિાાં
ૂ ૨ ખેડૂત ગોષ્ઠી જીલ્લાના જલુદ
યોજિાિાાં આિેલ. કેન્દ્રના ષનષ્ણાાંતો દ્વારા આ ગોષ્ઠીિાાં ખેડૂતોને રષિ પાકોની ખેતી પદ્ધષતઓ, સજીિખેતી
તેિજ ષિષિધ પાકોિાાં રોગ-જીિાત ષનયાંત્રણ અંગે િાગષદશષન આપિાિાાં આિેલ. કલ
ૂ ૮૨ જેટલા ખેડૂત
ભાઈઓ-બહેનોએ આ કાયષક્રિોિાાં ભાગ લીધેલ.

િોબાઈલ ઓડીયો કોન્દ્ફરન્દ્સ
કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર રાાંધેજા દ્વારા લોકડાઉનના સિયગાળા દરષિયાન દરલાયન્દ્સ ફાઉન્દ્ડેશન સહયોગથી કલ
ૂ ૪

િોબાઈલ ઓદડયો કોન્દ્ફરન્દ્સ યોજિાિાાં આિેલ જેિાાં જીલ્લાના ગાાંધીનગર, િાણસા, કલોલ અને દે હગાિ
તાલુકાઓના કલ
ૂ ૫૦૦ જેટલા ખેડૂત ભાઈઓ બહેનોએ ભાગ લીધો હતો. આ કાયષક્રિોિાાં ખેડૂતોને કેન્દ્રના

ષનષ્ણાાંતો દ્વારા કૃષિ, પશુપાલન, બાગાયત તેિજ કોરોના જેિી િહાિારીથી સુરચક્ષત રહેિા આિશ્યક

પગલાઓ અંગે િાગષદશષન આપિાિાાં આિેલ. ખેડૂતોને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા બહાર પાડિાિાાં આિેલ આરોગ્ય
સેત ુ અને દકસાન રથ એપ્લીકેશન અંગે સિજણ આપી ડાઉનલોડ કરિા ભલાિણ કરિાિાાં આિેલ. આ
કાયષક્રિોિાાં ખેડૂતોને મુઝ
ાં િતા પ્રશ્નોનુાં ષનષ્ણાાંતો દ્વારા યોગ્ય િાગષદશષન આપી ષનરાકરણ લાિિાિાાં આિેલ.

પોિણ અચભયાન
કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર રાાંધેજા દ્વારા ૧ થી ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦ દરષિયાન પોિણ અચભયાન અંતગષત ષિષિધ
કાયષક્રિો યોજિાિાાં આિેલ. જેિાાં પોિણયુક્ત આહાર અને દકિન ગાડષ ન ષિિય પર કલ
ૂ ૪ તાલીિ
કાયષક્રિો યોજિાિાાં આિેલ જેિાાં કલ
ૂ ૧૧૯ જેટલી ગ્રામ્ય િદહલાઓ અને આંગણિાડી બહેનોએ ભાગ લીધેલ
હતો. કાયષક્રિોિાાં મુખ્ય અષતથી તરીકે ગાાંધીનગર શહેરના િેયરશ્રી રીટાબેન પટેલ અને ઇફ્ફકોના સ્ટેટ
િાકે ટીંગ હેડ ડો એન.એસ.પટેલ ખાસ ઉપસ્સ્થત રહેલ. આ કાયષક્રિિાાં ભાગ લીધેલ બહેનોને શાકભાજી
ચબયારણોની કીટનુાં ષિતરણ કરિાિાાં આિેલ. પોિણ અચભયાન અંતગષત જીલ્લાના જલુદ
ાં , િાસણ અને
ખરણા ગાિોિાાં પૌષ્ષ્ટક િાનગી સ્પધાષન ાંુ આયોજન કરિાિાાં આિેલ જેિાાં બહેનોએ જુદી જુદી પરાં પરાગત
પૌષ્ષ્ટક િાનગીઓ બનાિી રજૂ કરે લ. આ પોિણ અચભયાન અંતગષત “પોિણયુક્ત આહાર અને તેન ાંુ
િહત્િ” ષિિય પર એક ઓનલાઈન િેબીનારનુાં પણ આયોજન કરિાિાાં આિેલ જેિાાં અધ્યક્ષ તરીકે
િાનદ ષિસ્તરણ ષનયાિકશ્રી ડો રાજેન્દ્રભાઈ ખીિાણી દ્વારા પ્રાથષિક ઉદ્દબોધન કરિાિાાં આિેલ તેિજ
ષનષ્ણાાંતો દ્વારા ષિિયને અનુરૂપ િાગષદશષન આપિાિાાં આિેલ. આ કાયષક્રિિાાં કલ
૧૦૦ જેટલા
ૂ
સહભાગીઓએ ભાગ લીધેલ.

ઓનલાઈન િેબીનાર
કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર અને િહાદે િ દે સાઈ ગ્રાિસેિા કેન્દ્ર રાાંધેજાના સયુક
ાં ત ઉપક્રિે કલ
ૂ ૨ ઓનલાઈન
િેબીનારનુાં આયોજન કરિાિાાં આિેલ. આ િેબીનાર “પોિણયુક્ત આહાર અને તેન ાંુ િહત્િ” તેિજ “કૃષિ
અને ગાાંધી ષિિારો-સાાંપ્રત સિયની પ્રસ્તુતા” ષિિયો પર યોજિાિાાં આિેલ. આ િેબીનારિાાં મુખ્ય અષતથી
તરીકે િાનદ ષિસ્તરણ ષનયાિક ડો રાજેન્દ્રભાઈ ખીિાણી, ડો આર.એ.શેરસીયા, ડો આદીશ કુ િાર, ડો
કાિીનીબેન વ્યાસ, ડો ધિેશ પટેલ અને બાંને કેન્દ્રના સાંયોજકો ડો િી.કે.ગગષ અને ડો રાજીિભાઈ પટેલ
જોડાયેલ જેિાાં અધ્યક્ષશ્રી અને િક્તાશ્રીઓ દ્વારા ષિિયને અનુરૂપ શ્રોતાઓને િાગષદશષન આપિાિાાં આિેલ.
આ િેબીનારોનુાં સિગ્ર સાંિાલન ષિિય ષનષ્ણાાંત ભરત હદડયા દ્વારા કરિાિાાં આિેલ. આ કાયષક્રિોિાાં
ટેકનીકલ િદદિાાં ભાષિન પટેલનો સહયોગ રહેલ. કલ
ૂ ૨૪૮ જેટલા સહભાગીઓએ આ ઓનલાઈન
િેબીનારોિાાં ભાગ લીધેલ.

સ્િચ્છતા કાયષક્રિો
કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર રાાંધેજા દ્વારા જુદા જુદા ગાિોિાાં અને કેન્દ્ર ખાતે સ્િચ્છતા કાયષક્રિોિાાં સ્િચ્છતા જાગૃતતા,
કાયાષલય આસપાસની સફાઈ, ષનબાંધ સ્પધાષ, સ્િચ્છતા શપથ જેિા કાયષક્રિો યોજિાિાાં આિેલ જેિાાં કેન્દ્રના
સેિકો સદહત કલ
ૂ ૨૧૦ સહભાગીઓએ ભાગ લીધેલ.

બાંધારણીય કાયદા જાગૃતતા કાયષક્રિ
કેન્દ્ર દ્વારા જીલ્લાના ગોલથરા ગાિ ખાતે ખેડૂતોને કૃષિ સાંબષધત કાયદાઓ અને મ ૂળભ ૂત ફરજો અંગે જાગૃત
કરિાિાાં આિેલ. આ કાયષક્રિિાાં કલ
ૂ ૩૬ ખેડૂત ભાઈઓ બહેનોએ ભાગ લીધેલ.

