
જૂરાત િવ ાપીઠ

શતા દી વષમા ંકરવામા ંઆવેલ િવિશ  વૃિ ઓ

 

 

ૃ ા રોપણ કાય મ : 

કૃિષ િવ ાન કે , 

તા.૧૮-૧૦-૨૦૨૦ શતા દી વન તૈયાર કરવામાં 
આવેલ હતું જે અંતગત કે ના પ રસરમાં સો કરમદાના 
છોડ કે ના કમચારીઓ વારા રોપવામાં આ યા હતા

 

ખે તૂ ગો ઠ  : 

ઠાસરા તાલુકાના જુદા ંજુદાં ગામોના અંદાજે 

 

જૂરાત િવ ાપીઠ, અમદાવાદ  
સચંા લત  

ૃિષ િવ ાન ક , દથલી  
શતા દી વષમા ંકરવામા ંઆવેલ િવિશ  વૃિ ઓ  

વષ ૨૦૧૯-૨૦  

, દેથલી ખાતે                   
શતા દી વન તૈયાર કરવામા ં

આવેલ હતું જે અંતગત કે ના પ રસરમાં સો કરમદાના 
રોપવામાં આ યા હતા.  

કૃિષ િવ ાન કે , દેથલી
ઠાસરા ખાતે ખેડૂત ગો ી
આયોજન કરવામાં આવેલ હતું
વ ર  વૈ ાિનક અન ેવડા ડો

તીક દવે - ોજે ટ ડાયરે ટર આ મા ખડેા ડો
કાચા - સહસંશોધન વૈ ાિનક
ઠાસરા અન ે કૃિષ િવ ાન કે ના અ ય કમચારીઓએ 
ભાગ લીધલે હતો. આ કાય મમાં ખેડૂતોને રાસાયિણક 
ખાતરોના કાય મ ઉપયોગ અને સ વ ખેતી િવશે 
િવ તૃત સમજ આપવામાં આવેલ હતી આ કાય મમા ં

ઠાસરા તાલુકાના જુદા ંજુદાં ગામોના અંદાજે ૧૬૪ ખેડતૂોએ ભાગ લીધો હતો. 

  

 

દેથલી વારા ખેડૂત તાલીમ કે ,  
ગો ીનું તા.૨૨-૧૦-૨૦૧૯ 

કરવામાં આવેલ હતંુ. આ કાય મમાં કે ના 
વ ર  વૈ ાિનક અન ેવડા ડો પી. કે. શમા સાહેબ, ી 

ોજે ટ ડાયરે ટર આ મા ખેડા ડો. આર પી 
સંશોધન વૈ ાિનક, કૃિષ સંશોધન કે , 

અન ે કૃિષ િવ ાન કે ના અ ય કમચારીઓએ 
આ કાય મમાં ખેડૂતોને રાસાયિણક 

ખાતરોના કાય મ ઉપયોગ અને સ વ ખેતી િવશે 
િવ તૃત સમજ આપવામાં આવેલ હતી આ કાય મમા ં



સ વ ખેતી તૃતા તાલીમ કાય મ : 

કૃિષ િવ ાન કે , દેથલી ખાતે તા.૧૪-૧૦-૨૦૧૯ ના 
રોજ અરાલ ગામના ખેડતૂોને પરપંરાગત કૃિષ િવકાસ 
યોજના અંતગત સ વ ખેતી ઉપર કે ીય તાલીમનુ ં
આયોજન કરવામાં આ યંુ હતંુ. આ તાલીમ દર યાન ખેડતૂોન ે
િવિવધ પાકોની સ વ ખેતી પ ધિત િવશે  માિહતગાર 
કરવામાં આવેલ હતા. ખેડતૂોને કે  ખાતે બનાવેલ નાડેપ 
ખાડા પ ધિત તથા વમ  કંપો ટ ગની િવ તારપૂવક માિહતી 
આપવામાં આવેલ હતી. આ તાલીમોમાં ખડેતૂોને રાસાયિણક 
ખાતરોથી જમીનન ેથતાં નુ શાનની સમજ આપવામાં આવી 
હતી અને રાસાયિણક ખાતરોનો ઉપયોગ ઓછો કરીન ે

સ વ ખતેી તરફ વળવા માટે કે ના વડા ડો. પી. કે. શમા સાહેબ ેઅનુરોધ કય  હતો. આ કાય મમાં ગામના અંદા ત 
૭૫ ખેડૂતોએ ભાગ લીધો હતો.  

 આ ઉપરાંત આ ગામમા ંપરપંરાગત કિૃષ િવકાસ યોજના અંતગત કૃિષ િવ ાન કે , દેથલી, ખડેા વારા કઠલાલ 
ગામના અરાલ ગામમાં િનદશનનું આયોજન કરવામાં આવેલ હતંુ. આ કાય મ અંતગત કે ના વડા ડો. પી. ક.ે શમા 
વારા અરલ ગામના ખેડૂતોને કે  સરકાર વારા યોિજત પરંપરાગત કૃિષ િવકાસ યોજના િવશેની સમાજ આપવામા ં

આવેલ હતી. આ કાય મ અંતગત કે  વારા પરંપરાગત કૃિષ િવકાસ યોજના અંતગત િનદશન માટે ખડેતૂોની પસંદગી 
તથા િનદશનની િવ તારપૂવક માિહતી આપવામાં આવેલ હતી.  

પશ ુસારવાર કે પ  : 

 કૃિષ િવ ાન કે  અને પશપુાલન, િવભાગ, 
તાલુકા પંચાયત, માતરના સહયોગથી નાંદોલી ગામ ખાતે             
તા.૨૭-૧૧-૨૦૧૯ એક પશ ુ સારવાર કે પનું આયોજન 
કરવામાં આ યુ ં હતુ.ં આ કાય મમાં નાંદોલી ગામના કલુ 
૫૯  પશપુાલકોના ૯૯ પશુઓની િચ ક સા કરવામા ંઆવી 
હતી. આ સારવાર કે પ અંતગત પશુઓમા ં િવિવધ રોગો 
જેવા ક ે વં ય વ, વારવંાર ઉથલા મારવા, ડવો મગ અન ે
ચામડીના રોગોનું િનદાન કરીને સારવાર આપવામાં આવેલ 
હતી.  

 

 

 



સ વ ખેતી ગતૃતા તાલીમ કાય મ : 

કૃિષ િવ ાન કે  દેથલી વારા ગૂજરાત િવ ાપીઠના 
શતાિ દ વષ અંતગત મિલયતાજ મુકામ ે                   
તા.૧૨/૧૧/૨૦૧૯ના રોજ સ વ ખેતી ગૃતતા તાલીમ 
કાય મનુ ં આયોજન કરવામા ં આવેલ હતું. તમેાં કે ના િવષય 
િન ણાંતો વારા ગૂજરાત િવ ાપીઠ વારા ામ વરાજ અંતગત 
એટલે કે ગામના િવકાસ માટે કરવામાં આવતી િવિવઘ વૃિ ઓ 
અને કામગીરીથી લોકોને માિહતગાર કરવામાં આ યા હતા આ ઉ૫રાંત ખેડૂતોને સ વ ખેતી િવશે િવ તૃત ાન 
પીરસવામાં આવેલ હતુ.ં  

કૃિષ િવ ાન કે , દેથલી ખાતે તા.૦૫-૧૧-૨૦૧૯ અરાલ 
ગામના ખેડતૂોને પરપંરાગત કિૃષ િવકાસ યોજના અંતગત સ વ 
ખેતી ઉપર કે ીય તાલીમનું આયોજન કરવામા ં આ યંુ હતુ.ં આ 
તાલીમમા ં કે ના વ ર  વૈ ાિનક અન ેવડા ડો. પી કે શમા સાહબે 
વારા ખડૂેતોને સ વ ખેતીની માિહતી આપવામાં આવેલ હતી. આ 

કાય મમાં ગામના અંદા ત ૪૭ ખેડૂતોએ ભાગ લીધો હતો. 

આ ઉપરાંત કિૃષ િવ ાન કે , દેથલી વારા                   
તા.૧૪-૧૧-૨૦૧૯ ના રોજ અરાલ ગામના ખેડતૂોની સ વ ખેતી અંતગત કે ીય તાલીમનુ ંઆયોજન કરવામાં આવેલ 
હતુ.ં આ તાલીમ અંતગત કે  વડા ડો. પી. ક.ે શમા વારા ખડૂેતોને સ વ ખેતીના મહ વ િવશે  માગદશન આપવામા ં
આવેલ હતુ.ં કે ના ડો. કૌશલ પિતએ પશપુાલન િવભાગના અ હરોળ િનદશન ઘાસચારા ઓટનું આયોજન કરવામા ં
આવેલ હતુ.ં આ તાલીમ કાય મમા ંઅરાલ ગામના કુલ ૩૫ ખડૂેતોએ ભાગ લીધેલ હતો.  

પશ ુસારવાર કે પ  : 

 કૃિષ િવ ાન કે  અને પશુપાલન, િવભાગ, તાલુકા 
પંચાયત, વસોના સહયોગથી મિલયતાજ ગામ ખાત ે                 
તા. ૨૨-૧૨-૨૦૧૯ એક પશુ સારવાર કે પનું આયોજન 
કરવામાં આ યું હતુ.ં આ કાય મમાં મિલયતાજ ગામના કલુ 
૧૧૪  પશુપાલકોના ૨૦૧ પશુઓની સારવાર કરવામાં આવી 
હતી. આ સારવાર કે પ  અંતગત પશુઓમાં િવિવધ રોગો જેવા 
કે વં ય વ, વારંવાર ઉથલા મારવા, ડવો મગ અન ે ચામડીના 
રોગોનુ ંિનદાન કરીને સારવાર આપવામાં આવેલ હતી. 

 

 



સ વ ખેતી ગતૃતા તાલીમ કાય મ : 

કૃિષ િવ ાન કે  દેથલી વારા ગૂજરાત િવ ાપીઠના શતાિ દ 
વષ અંતગત મિલયતાજ મુકામ ે તા.૨૩/૧૨/૨૦૧૯ના રોજ 
કસાન ગો ીનું આયોજન કરવામાં આવેલ હતુ.ં તેમાં કે ના િવષય 

િન ણાંતો વારા ગૂજરાત િવ ાપીઠ વારા ામ વરાજ અંતગત 
એટલે ક ે ગામના િવકાસ માટે કરવામાં આવતી િવિવઘ વૃિ ઓ 
અને કામગીરીથી લોકોન ે માિહતગાર કરવામા ં આ યા હતા આ 

ઉ૫રાંત ખેડૂતોન ે સ વ ખેતી િવશે િવ તૃત ાન પીરસવામા ં
આવેલ હતુ.ં આ કાય મમાં િનયામક ી સાથે કિૃષ િવ ાન કે ના 
સેવક િમ ો સિહત અંદા ત ૮૮  લોકો હાજર રહયા હતા. 

 

સૌર ઉ  ગતૃતા તાલીમ કાય મ : 

કૃિષ િવ ાન કે , દેથલી, ખેડા વારા િળયા ગામમા ંતા. 
૨૬-૧૨-૨૦૧૯  ના રોજ સૌર ઉ  ગૃતતા કાય મ અંતગત 

ે ીય તાલીમનુ ં આયોજન કરવામાં આવેલ હતુ.ં આ કાય મ 
અંતગત કે ના ડો. ક.ે એ. પિત વારા ખેડૂતો અને ખેડતૂ 
મિહલાઓન ે સોલાર ઉ ની ઉપયોિગતા અંગે સમજ આપવામા ં
આવી હતી. ખેતીમાં સોલર પપંનો ઉપયોગ તથા અ ય સૌર ઉ  
આધા રત ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરવાની સલાહ આપવામા ં આવી 
હતી. આ કાય મમાં ગામના કલુ ૨૮ ખેડતૂોએ ભાગ લીધલે હતો.  

 

કૃિષ િવ ાન કે , દેથલી વારા તા.૨૭-૧૨-૨૦૧૯ના 

રોજ કઠલાલ તાલુકાના અરાલ ગામના ખેડતૂોને પરંપરાગત કૃિષ 
િવકાસ યોજના અંતગત સ વ ખેતી ઉપર ે ીય તાલીમનુ ં
આયોજન કરવામાં આ યુ ં હતુ.ં આ તાલીમમાં કે ના વ ર  
વૈ ાિનક અન ેવડા ડો. પી કે શમા સાહબે વારા ખડેતૂોને સ વ 
ખેતીની માિહતી આપવામા ંઆવેલ હતી. આ કાય મમાં ગામના 
અંદા ત ૨૯ ખડૂેતોએ ભાગ લીધો હતો. 

 



પશ ુસારવાર કે પ  : 

કૃિષ િવ ાન કે  અને પશપુાલન, િવભાગ, તાલુકા 
પંચાયત, મહેમદાવાદના સહયોગથી િળયા ગામ ખાતે               
તા.૦૩-૦૧-૨૦૨૦ એક પશુ સારવાર કે પનું આયોજન 
કરવામાં આ યંુ હતુ.ં આ કાય મમા ં િળયા ગામના કુલ ૬૭   

પશપુાલકોના ૮૫ પશઓુની સારવાર કરવામાં આવી હતી. 
આ સારવાર કે પ અંતગત પશુઓમાં િવિવધ રોગો જેવા ક ે
વં ય વ, વારવંાર ઉથલા મારવા, ડવો મગ અને ચામડીના 
રોગોનુ ંિનદાન કરીને સારવાર આપવામાં આવેલ હતી. 

 

 

 

ટ૫ક સચાઇ ૫ ઘિત : 

ગૂજરાત િવ ાપીઠના શતા દી વષની ઉજવણી 
િનમી ે કૃિષ િવ ાન કે  દેથલી (ખેડા) વારા ક૫ડવંજ 
તાલુકાના કવેડીયા ગામે જળ સંર ણ ગૃતતા બાબત ે
કૃિષ પાકોમા ં સૂ મ સચાઇ ૫ ઘિતઓ અંગ ે ગૃતતા 
કાય મ  રાખવામાં આવેલ, જેમાં સૂ મ સચાઇ ૫ ઘિત  
ઓ જેવી ક ેટ૫ક સચાઇ ૫ ઘિત, વારા ૫ ઘિતનુ ંજળ 
સંર ણમાં મહ વ, સૂ મ િપયત ૫ ઘિતઓ વારા ઓછા  
પાણીએ વઘુ િપયત િવ તાર કરી જળ-િવજળી, મજુરી 
ખચ, ખાતરની બચત કરી વઘુ કાય મતા વારા 
ગણુવ ાસભર વઘુ ઉ પાદન મળેવી શકાય છે તે અંગે કિૃષ 
િવ ાન કે  દેથલીના સ ય િવ ાન િવષય િન ણાંત ી એસ.ય.ુ ઝાલા વારા િવ તૃત માિહતી આ૫વામા ંઆવી હતી. આ 
કાય મમાં િનયામક ી સાથે કૃિષ િવ ાન કે ના સેવક િમ ો સિહત અંદા ત ૩૫ ભાઈઓ હાજર રહયા હતા.  

 

 

 

 



સ વ ખેતી તૃતા તાલીમ કાય મ : 

કૃિષ િવ ાન કે  દેથલી વારા ગૂજરાત િવ ાપીઠના 
શતાિ દ વષૅ અંતગત નાંદોલી મુકામે તા.૦૭/૦૧/૨૦૨૦ ના 
રોજ કસાન ગો ીનું આયોજન કરવામા ં આવેલ હતું. તેમા ં
કે ના િવષય િન ણાંતો વારા ગૂજરાત િવ ાપીઠ વારા ામ 
વરાજ અંતગત એટલે ક ે ગામના િવકાસ માટે કરવામા ં

આવતી િવિવઘ ૫રવૃિ ઓ અને કામગીરીથી લોકોન ે
માિહતગાર કરવામાં આ યા હતા આ ઉ૫રાંત ખેડૂતોને સ વ 
ખેતી િવશે િવ તૃત ાન પીરસવામા ં આવેલ હતુ.ં આ 
કાય મમાં કૃિષ િવ ાન કે ના સેવક િમ ો સિહત અંદા ત 
૮૮ લોકો હાજર રહયા હતા.  

 

 

વા ય તૃતા કાય મ : 

નાદંોલી ગામે તા.૧૧-૦૩-૨૦૨૦ ના 
રોજ ગૂજરાત િવ ાપીઠના શતા દી વષની 
ઉજવણીના ભાગ પ ે એક વા ય ગૃતતા 
કાય મ યોજવામાં આ યો હતો. બહનેોન ે
આરો ય તેમ જ એિનિમયા દૂર કરવા માટેની 
િવ તૃત માિહતી આપી હતી. તમેજ 
પી.એચ.સી. ભલાડાના આરો ય િવભાગ 
ખાતામાંથી ીમિત વિનતાબહને ે આરો ય અંગ ે
િવ તૃત માિહતી આપી હતી અને કપુોષણ 
િનવારવા અંગે ચચા કરી હતી. આ કાય મમા ં
૫૮ સહયોગીઓ હાજર ર ા હતા. 


