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30th Scientific Advisory Committee 

Meeting of KVK, Valsad was ar-

ranged on 15th Oct.,2020 under the 

chairmanship of Dr Rajendra Khima-

ni, Director, Guja-

rat Vidyapith. The 

DEE and scientists 

of NAU, Navsari, 

officials from vari-

ous department of 

district and farmers 

members were par-

ticipated. Dr R. F. 

Thakor, Chief Sci-

entist & Head and experts of KVK 

presented the activities carried out 

during last year. The members appre-

ciated the progress made by KVK and 

gave valuable suggestions. 

કિસાન િોલ સેન્ટર    ૧૮૦૦૧૮૦૧૫૫૧ 

કિસાન વિજ્ઞાન કિિસ 

તા. ૨૫/૧૨/૨૦૨૦ના રોજ કિસાન વિજ્ઞાન 
કિિસની ઉજિણી વનવિતે્ત િા. પ્રધાનિતં્રીશ્રીના 
પ્રિચનન  ં જીિતં પ્રસારણ વનહાળિા િાટેનો 
િાર્યક્રિ કૃવિ વિજ્ઞાન િેન્દ્ર ખાતે ર્ોજિાિા ં

આવ્ર્ો. જેિા ં જ િા જ િા 
ગાિના અંિાજે ૭૮ જેટલા 
ખેડ ત ભાઇ બહનેો ઉપસ્થિત 
રહ્યા હતા. આ િાર્યક્રિ 
િરમ્ર્ાન પ્રધાનિતં્રીશ્રીના 
જ િા જ િા રાજ્ર્ોના 
પ્રગવતશીલ સફળ ખેડ તો 
સાિેના િાતાયલાપ દ્વારા 

ઉપસ્થિત ખેડ તોને સફળ ખેતી િરિા િાટે પે્રરણા 
િળી હતી. આ પ્રસગેં પ્રધાનિતં્રી દ્વારા પી. એિ. 
કિસાન સમ્િાન વનવધ ર્ોજના અંતગયત ખેડ તોને 
સહાર્ની રિિ ચિૂિિાિા ં આિી હતી. આ 
િાર્યક્રિ િરમ્ર્ાન નિા કૃવિ અવધવનર્િોની સિજ 
ખેડ તોને આપિાિા ંઆિી હતી.  

Kisan Vigyan Day 

Kisan Vigyan Day was celebrated on 

25th Dec., 2020 . The webcast  pro-

gramme of Hon. P.M. speech was ar-

ranged at KVK in which about 78 

farmers from dif-

ferent villages were 

participated. The 

interaction with 

successful progres-

sive farmers from 

various states dur-

ing the live telecast 

programme was 

inspirable for the farmers to improve 

their farming. The istallment under 

the P. M. Kisan Samman Nidhi 

scheme was also released on this oc-

casion. The farmers were also guided 

on the new farm acts.   

કૃવિ વિજ્ઞાન િેન્દ્રની ૩૦િી િૈજ્ઞાવનિ સલાહિાર 
સવિવતની બેઠિ તા.૧૫-૧૦-૨૦૨૦ ના રોજ િેિીિે 
ખાતે ગજૂરાત વિદ્યાપીઠના િાનદ્ વનર્ાિિશ્રી 
ડૉ.રાજેન્દ્રભાઇ ખીિાણીના અધ્ર્ક્ષથિાને િળી 

હતી. જેિા ં નિસારી કૃવિ 
ય વન. ના વિથતરણ વશક્ષણ 
વનર્ાિિશ્રી તિા 
િૈજ્ઞાવનિશ્રીઓ,  જીલ્લાના 
વિવિધ વિભાગોના 
અવધિારીઓ તિા ખેડ ત 
સભ્ર્ો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. 
િેન્દ્રના વનર્ાિિશ્રી ડૉ. આર. 
એફ. ઠાિોર તિા િેન્દ્રના 

તજજ્ઞો દ્વારા ગત િિય િરમ્ર્ાન િરિાિા ંઆિેલ 
વિવિધ પ્રવવૃત્તઓના અહિેાલ રજૂ િરિાિા ં
આવ્ર્ા.ં ઉપસ્થિત સભ્ર્ોએ િેન્દ્રની વિવિધલક્ષી 
િાિગીરીને બબરિાિી હતી અને ઉપર્ોગી 
િાગયિશયન આપિાિા ંઆવ્ય  હત  .ં  

િૈજ્ઞાવનિ સલાહિાર સવિવિ બેઠિ  SAC Meeting 

mailto:kvkvalsad@gmail.com
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ભારતના ભતૂપિૂય પ્રધાનિતં્રી અને ખેડૂત નેતા 
થિ. ચરણવસિંહ ચૌધરીના જન્દ્િકિિસને ‘રાષ્ટ્રીર્ 
કિસાન કિિસ′ તરીિે ઉજિિાિા ંઆિે છે.  િેન્દ્ર 
દ્વારા આ િિે તા. ૨૩/૧૨/૨૦૨૦ ના રોજ 
િપરાડા તાલ િાના વનલોશી ગાિે ઉજિિાિા ં
આિેલ કિસાન કિિસના િાર્યક્રિિા ંઅંિાજે ૪૬ 
જેટલા ખેડ તો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.  

With objective of soil health manage-

ment, World soil day was celebrated on 

05/12/2020 at KVK on theme “ Keep soil 

alive, protect soil biodiversity”.  More 

than 50 farmers of Khutli, Panas, Amdha 

and Arnai villages were participated in 

the programme. The participants guided 

on various components of soil health 

management through webinar organized  

by Indian Society of soil science and 

Anand Agri. University.  The liquid bio-

fertilizers were also provided to the farm-

ers for demonstration purpose. 

KVK celebrated Farmers Day on 23rd 

Dec., 2020 at Niloshi village of Kaprada 

block on occasion of birthday of our Ex. 

PM and farmers leader Late Shri  Cha-

ransinh Chaudhary which is celebrated 

as National Farmer Day. More than 46 

farmers were participated in this pro-

gramme.  

Activities on organic farming, water 

conservation, save energy, lectures on 

Gandhian ideology, women empower-

ment, nutrition management, prayer, etc. 

were conducted by KVK on occasion of 

Gujarat Vidhyapith -  host institution of 

KVK  centenary year. 

રાષ્ટ્રીય કિસાન કિિસ 

જિીન તદં રથતી ની જાળિણી િાર્ તે હતે  િી 
તા. ૦૫/૧૨/૨૦૨૦ ના રોજ િેિીિે ખાતે 
“Keep soil alive,  protect soil biodiversity       

(જિીનને જીિતં બનાિો, જિીનની જૈિ 
વિવિધતાની જાળિણી િરો)” વિિર્ આધારીત 
વિશ્વ જિીન કિિસ ઉજિણી િાર્યક્રિ ર્ોજારે્લ 
જેિા ં ખ ટંલી, પાનસ, આિધા અને અરણાઇ  
ગાિોના અંિાજીત ૫૦ ખેડ તોએ ભાગ લીધો 
હતો. િાર્યક્રિ િરમ્ર્ાન ઇન્દ્ડીર્ન સોસાર્ટી ઓફ 
સોઇલ સાર્ન્દ્સ અને આણિં કૃવિ ય વનિવસિટી 
આર્ોજીત િેબીનાર દ્વારા જિીન તદં રથતીની 
જાળિણી િાટે કૃવિ ય વનિવસિટીના તજજ્ઞો દ્વારા 
િાગયિશયન પ રૂ પાડિાિા ંઆવ્ય   

વિશ્વ જિીન કિિસ 

Farmer Day 

િકહલા કિસાન કિિસ  

તા. ૧૫-૧૦-૨૦૨૦ના ં રોજ િકહલા કિસાન 
કિિસની ઉજિણી િરિાિા ંઆિી. જેિા ં ૩૫ 
િકહલાઓ ઉપસ્થિત રહી જેિને શાિભાજી ધર  
ઉછેર, િશરૂિ ઉત્પાિન, ન્દ્ય રીશનલ ગાડયન 
અંગે િાગયિશયન આપિાિા ંઆવ્ય .ં  

ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ શતાબ્િી િિય ની ઉજિણીના 
ભાગ રૂપે િેન્દ્ર દ્વારા પાણી બચાિ, ઉજાય બચાિ, 
સજીિ ખેતી, ગાધંી વિચાર પર વ્ર્ાખ્ર્ાન, 
િકહલા િડંળ સાિેની પ્રવવૃત્ત જેિીિે િાનગી 
હરીફાઇ, િીચન ગાડયન, િગેરે વિિર્ો પર 
પ્રવવૃત્તઓ િરિાિા ંઆિી.  

Women in Agriculture Day 

The women in Agriculture Day was 

celebrated on 15th Oct., 2020 in which 

about 35 farm women participated. 

They were motivated for vegetable 

nursery raising, mushroom cultivation 

and nutritional garden. 

 તા. ૦૫/૦૯/૨૦૨૦ના રોજ વશક્ષિ કિિસની 
ઉજિણીના ભાગરૂપે િેન્દ્રના સેિિો દ્વારા ગજૂરાત 
વિદ્યાપીઠના િા. ક લાવધપવત, િા. ક લનાર્િશ્રી 
અને અન્દ્ર્ િહાન ભાિોના પ્રિચનો િેબિાથટીંગ 
દ્વારા વનહાળિાિા ંઆવ્ર્ા  

The Education Day was celebrated on 

5th Sep., 2020 in which inspiring 

thoughts were delivered by Hon. Chan-

cellor and Vice chancellor of Gujarat 

Vidyapith and other dignitories through 

webcasting. 

World Soil Day 

Gujarat Vidyapith Centenary ગજૂરાિ વિદ્યાપીઠ શિાબ્િી િર્ષ 

Education Day વશક્ષિ કિિસની ઊજિણી                                    
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કે્ષત્રકિન ની ઉજિણી 
નાગલી પાિની સ ધારેલ જાત ગ જ. નાગલી-૫ 
ના વનિશયનોિા ં િિીિમ્પોથટ, જૈવિિ રોગ 
જીિાત વનર્તં્રણ અને જૈવિિ ખાતરોના 
ગોઠિેલ વનિશયનો અંતગયત તા. 
૦૨/૧૦/૨૦૨૦ના રોજ નાિંગાિ ખાતે કફલ્ડ 
ડે ર્ોજારે્લ. આ ઉપરાતં ત  િેર પાિના વનિશયન 
અંતગયત નાનીિહીર્ાળ ગાિે આર્ાજીત 
ક્ષેત્રકિનિા ં ૩૦ જેટલા ખેડ તોએ ભાગ લીધો 
હતો.  
જૈવિિ રોગ જીિાિ વનયતં્રણ  

ડાગંર, ત  િેર, નાગલી અને િારેલા ં પાિોિા ં
રોગ જીિાતોના જૈવિિ વનર્તં્રણ િાટે નીિ 
ઓઇલ, સ ડોિોનાસ, બીિેરીર્ા જેિી જૈવિિ 
િિાઓના વનિશયન ગોઠિિાિા ં આવ્ર્ા.ં આ 
ઉપરાતં વનિરા, પરંપરાગત કૃવિ વિિાસ 
ર્ોજના, ન્દ્ય રી સીરીર્લ ર્ોજના અંતગયત ડાગંર 
અને નાગલીિા ંજૈવિિ રોગ જીિાત વનર્તં્રણના 
વનિશયન ગોઠિિાિા ંઆવ્ર્ા ં 
 
ચણા પાિ  

એન.એફ.એસ.એિ. િઠોળ પ્રોજેક્ટ અંતગયત 
ચણા પાિન  ં ઉત્પાિન િધારિા અને નિી 
સ ધારેલ જાત ખેડ તો િરતા િાર્ એ હતે  િી ૧૦ 
હકે્ટર વિથતારિા ં ૨૫ જેટલા ખેડ ત 
સહર્ોગીઓને સ િારા રોગ સાિે પ્રવતિારિ 
એિી િોટા િાણાિાળી ચણાની નિી સ ધારેલી 
જી.જે.જી.- ૩ જાતના ં અગ્ર હરોળ વનિશયનો 
ગોઠિિાિા ંઆવ્ર્ા.  
િાલ પાિ  

લખિાપોર, ખ ટંલી, િોટી પલસણ, 
લિિર,આિધા, વનલોશી અને  ઓઝર  ગાિે 
૯.૭ હકે્ટર વિથતારિા ં ૯૭ ખેડ તોના ખેતરે 
િાલ પાિિા ંસધુારેલ જાિ ગજુરાિ િાલ-૨ ના 
વનિશયન ગોઠિિાિા ંઆવ્ર્ા.  
િિીિમ્પોસ્ટ   
ખેડ તો ગ ણિત્તાય ક્ત િિીિંપોથટ પોતાના ઘર 
આંગણે પેિા િરી શિે અને જિીનની તદં રથતી 
સ ધરે તે હતે  િી િાિડિોપર અને ખેરલાિ 
ગાિના ૫ ખેડ તોને િિી િંપોથટ બેડના 
વનિશયન આપિાિા ંઆિેલ. 
NARI પ્રોજેક્ટ 

સજીિ ખેતી િિી તાજા શાિભાજી બારેિાસ 
િેળિી શિે તે િાટે ન્દ્ય રીશનલ ગાડયન (ગગંાિા ં
િત  યળ)  િાટે  ICDSના ં સ પરિાઇઝર બહનેો 
અને આંગણિાડી િાર્યિરો તેિજ ખેડ ત 
િકહલાઓને ૧૦૦ શાિભાજી િીટ તિા 
ફળઝાડના ં રોપા આપિાિા ં આવ્ર્ા.ં ૨૫ 
બહનેોને પ્લગ રે, િોિોપીટ અને િિીિંમ્પોથટ 
આપિાિા ં આવ્ય .ં આ ઉપરાતં આિધા ગાિે 

NARI  પ્રોજેક્ટ અંતગયત િીચન ગાડયનના ૨૫ 
વનિશયન ગોઠિિાિા ંઆિેલ.  

Field Day  

Front line Demonstration on Finger millet 

var. Guj. Nagli. 5  was organized with ver-

micompost, biopesticides and biofertilizers 

technology during kharif season. Field Day 

on Nagli was organized on 2nd Oct.,2020 at 

Nandgam village in which about 46 farmers 

were participated.. Similarly, Field Day on 

pigeonpea was organized at Nanivahiyal 

village in which about 30 farmers were par-

ticipated.  

Biocontrol of pest and diseases 

Demonstration on biopesticides like Neem 

oil, Pseudomonas, Beuvaria, etc. was orga-

nized in paddy, pigeonpea, finger millet and 

bittergourd crops. Similarly, demonstration 

on biocontrol of pest and diseases was also 

organized in NICRA, PKVY and Nutri ce-

real project. 

Crop : Chickpea 

Under National Food Security Mission 

(NFSM), Cluster Frontline Demonstrations 

on chickpea was conducted on 10 ha (25 

farmers) in Dhodhadkuva, Pati, Nani 

Vahiyal and Sadadvera villages during Rabi 

2020-21. The wilt disease resistant and bold 

seeded variety GJG-3 was demonstrated 

with  recommended practices.   

Crop :  Indian bean 

Front Line Demonstration on improved 

variety of Indian bean Guj. Val. 2 was laid 

down at Lakhmapor, Khutli, Motipalsan, 

Lavkar, Amdha, Niloshi and Ozar villages 

under 9.7 ha (97 farmers) in Rabi season.  

Vermicompost 

Five demonstrations on vermi bed was or-

ganized at Kherlav village to assist farmers 

for quality production of vermicompost 

using farm waste on their own field.  

NARI project 

 Demonstration on nutritional garden 

(Gangama Circle) was organized for super-

visors of ICDS and Anganwadi workers by 

providing 100 kits of vegetables seed and 

fruit plants for food security by organic 

farming. Demo on  nursery raising with 

plug tray, cocopit, vermicompost and nu-

tritional garden also conducted for 25 

households.  

Front Line Demonstrations અગ્ર હરોળ વનિશષનો 
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 આ પ્રોજેક્ટ અંતગયત  ક લ ૫૨ કૃવિ હિાિાન 
સલાહિારી સેિા ખેડ તોને આપિાિા ં આિી. 
પ્રોજેક્ટ અંતગયત ૧૩ ખેડ ત જાગતૃ્તતા િાર્યક્રિ 
ર્ોજિાિા ં આિેલ જેિા ં વિવિધ ગાિોના ં ૩૯૦ 
જેટલા ખેડ તોને કૃવિ હિાિાન સલાહિારી સેિા, 
િેઘદૂત અને િાવિની િોબાઇલ એપ્લીિેશન અંગે  
વિથતતૃ િાકહતી આપિાિા ંઆિેલ.  

Poshan Mah was celebrated during 1st to 

30th Sep.,2020 to aware the Anganwadi 

workers and farm women about bal-

anced diet and biofortified varieties. 

Various programmes  like nutri thali 

from locally available grains and vegeta-

bles,  Nutri rich food item competition, 

tree plantation etc. were organized in 

which about 283 women participated. 

Total 52 Agromet Advisory Services 

were delivered to the farmers and 13 

awareness programmes for farmers 

were organised in which detail infor-

mation about weather forecasting, 

agromet advisory services, Meghdut & 

Damini mobile application, etc. were 

provided to about 390 farmers. 

આંગણિાડી િાર્યિર બહનેો અને ખેડ ત િકહલાઓને 
પોિણક્ષિ આહાર તિા બાર્ોફોટીફાઇડ જાતોિી 
િાકહતગાર િરિા િાટે તા. ૦૧ િી ૩૦ સપ્ટે.,૨૦ 
િરમ્ર્ાન રાષ્ટ્રીર્ પોિણિાહની ઉજિણી િરિાિા ં
આિી. જેિા ં થિાવનિ ઉપલબ્ધ અનાજ/
શાિભાજીિાિંી ન્દ્ય રીિાળી, સલાડ, પૌષ્ષ્ટ્ટિ નાથતા 
અંગે િાનગી હકરફાઇ અને વકૃ્ષારોપણ જેિા ંિાર્યક્રિો 
િરિાિા ંઆવ્ર્ા જેિા ં૨૮૩ બહનેોએ ભાગ લીધો. 

 તા. ૧૬ િી ૩૧ ડીસેમ્બર સ ધી થિચ્છતા 
પખિાડીય  તરીિે ઉજિણી િરિાિા ંઆિી. િલસાડ 
જીલ્લાના ગોઇિા, રાબડી, ઓઝર, િાિડિોપર િગેરે 
ગાિોિા ં સફાઇ અબભર્ાન ઉપરાતં સેષ્ન્દ્રર્ િચરાન  
ર્ોગ્ર્ વ્ર્િથિાપન, જળ સરંક્ષણ, સજીિ ખેતી, 
ખેતરના િચરાિાિંી ખાતર બનાિવ  તિા 
ઇિોફે્રન્દ્ડલી તાવંત્રિતાઓ દ્વારા કિચન ગાડયનની  
જાગવૃત િાટે ખેડ ત વશબબર, િક્તવ્ર્, જેિા 
િાર્યક્રિોન  આર્ોજન િરિાિા ંઆવ્ય  હત  .ં  

ખેડ તોને જિીન ચિાસણી િાટે પ્રોત્સાહીત િરિા 
િાટે િલસાડ તાલ િાના ભતૂસર, સારંગપ ર, 
િેલિાચ, જેસપોર, િાગલધરા અને નાિંિલા 
ગાિોિા ં જિીન ચિાસણી ઝબંેશન  આર્ોજન 
િરિાિા ંઆવ્ય  હત  . જેિા ંક લ ૧૨૭ ખેડ તોને િેન્દ્રના 
વનષ્ટ્ણાતં દ્વારા િાગયિશયન આપિાિા ંઆિેલ.   

To motivate farmers about soil testing, 

Soil testing compaigns were organized at 

Butsar, Sarangpur, Velvach, Jespor, 

Vagaldhara and Nandvala villages of 

Valsad block. More than 127 farmers 

were guided by KVK scientist on im-

portance of soil health and soil testing. 

Swachchata Pakhwada was celebrated 

during 16th to 31st Dec., 2020. Various 

programmes on cleaning awareness, 

management of farm waste, water con-

servation, organic farming, compost 

making, eco-friendly technologies, 

kitchen gardens, etc. were organized 

during the pakhwada. 

Poshan Mah પોર્ણિાસની ઉજિણી 

Soil Testing Compaign જિીન ચિાસણી ઝબેંશ 

Swachchata Pakhwada સ્િચ્છિા પખિાડા 

DAMU Project “DAMU” પ્રોજેક્ટ 


