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Twelve days certificate course on pesti-

cide management was organised at KVK 

in which 40 pesticide dealers of Valsad 

district were actively 

participated. During 

this programme, par-

ticipants were guid-

ed in details about 

major pests, diseases 

and weed of major 

crops, pesticides and 

their efficient use and rules and regula-

tions regarding pesticides.  Mr. 

Chetanbhai Garasi-

ya, Deputy Director 

Agri.(Quality Con-

trol), Dr Sachin 

Chavan, Scientist, 

NAU, Paria, Dr R. F. 

Thakor, Senior Sci-

entist and Head and  

Mr K.A. Patel, Mr. M. M. Gajjar and 

Mr. P. J. Joshi (KVK)  delivered  talk on 

different aspects. Exposure tour of 

NAU, Navsari was also organised. 

કિસાન િોલ સેન્ટર    ૧૮૦૦૧૮૦૧૫૫૧ 

કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, અંભટેી ખાત ે પેસ્ટીસાઇડ્સ 
મનેજેમને્દ્ટ ષિશ ે ૧૨ દિિસીય સદટિદિકેટ કોસસ 
યોજિામાાં આિલે. આ તાલીમમાાં િલસાડ જજલ્લાના 

૪૦ જ ાંતનુાશક ષિકે્રતાઓએ 
ભાગ લીધલે. આ તાલીમ 
િરમ્યાન શ્રી ચતેનભાઇ 
ગરાષસયા, નાયબ ખતેી 
ષનયામક (ગણુિત્તા ષનયાંત્રણ) 
અન ે શ્રી. આર. બી. પટેલ, 
મિિનીશ ખતેી ષનયામક 
(ગણુિત્તા ષનયાંત્રણ), િલસાડ 

તથા શ્રી. સચચનભાઇ ચિાણ (િજૈ્ઞાષનક, ન.કૃ.ય.ુ, 
પરીયા) તમેજ કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્રના િદરષ્ઠ િજૈ્ઞાષનક 
અન ેિડાશ્રી ડૉ. આર. એિ. ઠાકોર અન ેતજજ્ઞો શ્રી 

કમલશેભાઇ, શ્રી ષમતેશભાઇ, 
શ્રી. પી. જે. જોિી િગેરે દ્વારા 
મખુ્ય પાકોના રોગ, જીિાત 
અન ે નીંિણ ષિશ ે તથા તનેા 
સાંકચલત વ્યિસ્થાપન ષિશે 
તમેજ ષિષિધ જ ાંતનુાશકો અન ે
તનેા કાયસક્ષમ ઉપયોગ તથા 
ઇન્દ્સકે્ટીસાઇડ્સન ે લગતા 

કાયિા અન ે નીષત ષનયમો િગેરેની ઉંડાણપિૂસકની 
માદિતી આપિામાાં આિી. કાયસક્રમના ભાગરૂપે 
નિસારી કૃષિ યષુનિસીટીની મલુાકાત લઇ 
તાલીમાથીઓએ ષિષિધ જાણકારી મળેિી.   

જતંનુાશક વિકે્રતાઓ માટે સર્ટિર્િકેટ કોસસ Certificate Course for Pesticide 

dealers 

“Farmers-Scientists Connect Meet” 

under “Azadi ka Amrit Mahotsav” 

jointly organised by 

KVK and Zandu Foun-

dation for Health Care, 

Ambach at KVK on 

17/09/2021. More than     

150 farmers and farm 

women were guided 

about importance of 

medicinal crops by Dr. 

Sagar Patil, Scientist, NAU, Paria and 

experts of KVK. 

Farmers– Scientist Meet ખેડુત- િૈજ્ઞાવનક ગોષ્ઠી 
કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર અન ેઝાંડુ િાઉન્દ્ડેશન િોર િલે્થ કેર. 
અંબાચના સાંયકુ્ત ઉપક્રમ ેઅઝાિી કા અમતૃ મિોત્સિ 

અંતગસત તા. ૧૭/૦૯/૨૦૨૧ 
ના રોજ કેિીકે ખાતે ખડુેત 
િજૈ્ઞાષનક ગોપ્ઠીનુાં આયોજન 
કરિામાાં આવ્યુાં. જેમાાં 
ઉપસ્સ્થત અંિાજે ૧૫૦ ખડુેત 
ભાઇ બિનેોને ડૉ. સાગર 
પાટીલ, સાંશોધન િજૈ્ઞાષનક, 
ન.કૃ.ય.ુ, પરીયા અન ેકેિીકેના 
તજજ્ઞો દ્વારા ઔિષધય પાકો 

ષિશ ેઉપયોગી માગસિશસન આપિામા આવ્યુાં. 

mailto:kvkvalsad@gmail.com
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ભારતના ભતૂપિૂસ પ્રધાનમાંત્રી અને ખેડૂત નેતા 
સ્િ. ચરણષસિંિ ચૌધરીના જન્દ્મદિિસને ‘રાષ્રીય 
દકસાન દિિસ′ તરીકે ઉજિિામાાં આિે છે.  કેન્દ્ર 
ખાતે તા. ૨૩/૧૨/૨૦૨૧ ના રોજ દકસાન 
દિિસની  ઉજિણી કરિામાાં આિેલ. જેમાાં 
અંિાજે ૪૮ જેટલા ખેડુતો ઉપસ્સ્થત રહ્યા િતા.  

World soil day was celebrated on 

05/12/2021 at Samarpada village of Pardi 

block on theme “HALT SOIL SALINIZATION, 

BOOST SOIL PRODUCTIVITY”.  More than 82 

farmers were participated in the pro-

gramme. The participants guided on vari-

ous components of soil health manage-

ment.  

National Farmer Day was                      

celebrated on 23rd Dec., 2021 on occa-

sion of birth anniversery of our Ex. PM 

and farmers leader Late Shri  Cha-

ransinh Chaudhary.  More than 48 farm-

ers were participated in this programme.  

ICAR establishment day was celebrated 

on 16th July, 2021 at KVK. About 70 

farmers were guided on latest agriculture 

technologies by the experts of KVK. 

રાષ્રીય ર્કસાન ર્િિસ 

પારડી તાલકુાના સામરપાડા ગામે તારીખ ૫ મી 
દડસેમ્બરે “ HALT SOIL SALINIZATION, BOOST 

SOIL PRODUCTIVITY (જમીનન ુ ક્ષારીકરણ 
અટકાિો અને જમીનની ઉત્પાિકતા િધારો)” 

અંતગસત ષિશ્વ જમીન દિિસની ઊજિણી 
કરિામાાં આિી િતી. જેમાાં ૮૨ સિયોગીઓએ 
ભાગ લીધો િતો. 

વિશ્વ જમીન ર્િિસ 

National Farmer Day 

મર્િલા ર્કસાન ર્િિસ  

આમધા ગામે તા. ૧૫-૧૦-૨૦૨૧નાાં રોજ 
મદિલા દકસાન દિિસની ઉજિણી કરિામાાં 
આિી. જેમાાં ૬૫ મદિલાઓ ઉપસ્સ્થત રિી જેમને 
શાકભાજી ધરુ ઉછેર, મશરૂમ ઉત્પાિન, 
ન્દ્યરુીશનલ ગાડસન અંગે માગસિશસન આપિામાાં 
આવ્યુાં.  

કેન્દ્ર દ્વારા તા. ૧૬-૧૦-૨૦૨૧ ના રોજ કોલિેરા 
ગામે ષિશ્વ અન્ન દિનની ઉજિણી કરિામાાં 
આિેલ. જેમાાં કોલિેરા અને આજુબાજુના 
ગામોના અંિાજે ૧૦૬ જેટલા ખેડુતો ઉપસ્સ્થત 
રહ્યા િતા. કેન્દ્રના ષિિય ષનષ્ણાાંતો દ્વારા ખેડુતોને 
ઉપયોગી માગસિશસન આપિામાાં આિેલ. 

Women in Agriculture Day 

The women in Agriculture Day was cel-

ebrated at Amdha  village on 15th Oct., 

2021 in which about 65 farm women 

participated. They were motivated for 

vegetable nursery raising, mushroom 

cultivation and nutritional garden. 

 આઝાિીના અમતૃ મિોત્સિ અંતગસત તા. 
૦૫/૦૯/૨૦૨૧ના રોજ કૃષિ ષશક્ષણ દિિસની  
ઉજિણી ષનષમતે્ત કેિીકે ખાતે ૩૫ જેટલા 
ષિદ્યાથીઓને કૃષિ ષશક્ષણની ઉપયોચગતા અંગે 
જરૂરી માગસિશસન આપિામાાં આિેલ. 

Agricultural Education Day was cele-

brated on 5th Sep., 2021 under the Azadi 

ka Amrit Mahotsav by KVK. About 35 

students  were guided about importance 

of agriculture education.  

World Soil Day 

ICAR Estblishment Day 

વિશ્વ અન્ન ર્િન 

Agricuture  Education Day કૃવિ વશક્ષણ ર્િિસની ઊજિણી                                    

આઇસીએઆર સ્થાપના ર્િિસ 
 તા. ૧૬/૦૭/૨૦૨૧ના રોજ કેિીકે ખાતે 
આઇસીએઆર સ્થાપના દિિસની ઉજિણી 
કરિામાાં આિેલ. જેમાાં ઉપસ્સ્થત ૭૦ જેટલા 
ખેડુતોને કેન્દ્રના ષનષ્ણાાંતો દ્વારા ઉપયોગી 
માગસિશસન આપિામાાં આિેલ. 

World  Food Day 

The  World Food Day was celebrated at 

Kolvera on 15th Oct., 2021 in which 

about 106 farmers were participated. 

They were guided on improved technol-

ogies of paddy  and fingermillet by ex-

perts of KVK. 
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કે્ષત્રર્િન ની ઉજિણી 
ખરીિ ઋતમુાાં નાગલી (ગજુ. નાગલી-૫) અને 
તિેુર(જીટી-૧૦૪)ના ષનિશસનો ગોઠિિામાાં 
આિેલ. તા. ૧૬/૧૦/૨૦૨૧ના રોજ કોલિેરા 
ખાતે નાગલી પાક અંતગસત યોજાયેલ ક્ષેત્ર 
દિનમાાં ૧૦૬ જેટલા ખેડુતોએ ભાગ લીધો 
િતો. જ્યારે તિેુર પાક ષનિશસન િઠેળ નાની 
િદિયાળ ખાતે યોજાયેલ ક્ષેત્ર દિનમાાં ૩૦ 
જેટલા ખેડુતોએ ભાગ લીધેલ. 
ડાગંર પાક 
ખરીિ ઋતમુાાં ડાાંગર પાક (સરિાર જાત) ના 
૩૫ િ.ે ષિસ્તારમાાં ૧૭૫ ખેડુતોના ખેતરે 
ષનિશસનો ગોઠિિામાાં આિેલ. તા.૦૭/૧૦/૨૧ 
ના રોજ સાિડિેરા અને તા. ૨૭/૧૦/૨૧ના 
રોજ ચીિલ ગામે ગોઠિેલ ક્ષેત્રદિનોમાાં અંિાજે 
૧૨૫ જેટલા ખેડુતોએ ભાગ લીધેલ. ષનિષશિત 
જાતમાાં ૨૩.૬૯% જેટલો ઉત્પાિનમાાં િધારો 
જોિા મળેલ.  
જૈવિક રોગ જીિાત વનયતં્રણ  

ડાાંગર, તિેુર, નાગલી અને કારેલાાં પાકોમાાં 
રોગ જીિાતોના જૈષિક ષનયાંત્રણ માટે નીમ 
ઓઇલ, સડુોમોનાસ, બીિેરીયા જેિી જૈષિક 
િિાઓના ષનિશસન ગોઠિિામાાં આવ્યાાં.  

ચણા પાક  

એન.એિ.એસ.એમ. કઠોળ પ્રોજેક્ટ અંતગસત 
ચણા પાકનુાં ઉત્પાિન િધારિા અને નિી 
સધુારેલ જાત ખેડુતો કરતા થાય એ િતેથુી 
૧૦ િકે્ટર ષિસ્તારમાાં ૨૫ જેટલા ખેડુત 
સિયોગીઓને સકુારા રોગ સામે પ્રષતકારક 
એિી મોટા િાણાિાળી ચણાની નિી સધુારેલી 
જી.જે.જી.-૬ જાતનાાં અગ્ર િરોળ ષનિશસનો 
ગોઠિિામાાં આવ્યા.  
 
િમીકમ્પોસ્ટ   
ખેડુતો ગણુિત્તાયકુ્ત િમીકાંપોસ્ટ પોતાના ઘર 
આંગણે પેિા કરી શકે અને જમીનની તાંદુરસ્તી 
સધુરે તે િતેથુી પાનસ અને અંભેટી ગામના ૯ 
ખેડુતોને િમી કાંપોસ્ટ બેડના ષનિશસન 
આપિામાાં આિેલ. 
NARI પ્રોજેક્ટ 

કેન્દ્ર દ્વારા ૪ ગામોમાાં ૧૫૦ કુટૂાંબનો 
ન્દ્યરુીશનલ સ્ટેટસ અંગે સિે કરિામાાં આિેલ. 
સજીિ ખેતી થકી તાજા શાકભાજી બારેમાસ 
મેળિી શકે તે માટે ન્દ્યરુીશનલ ગાડસન 
(ગાંગામાાં િત ુસળ)  માટે  ICDSનાાં સપુરિાઇઝર 
બિનેો અને આંગણિાડી કાયસકરો તેમજ ખેડુત 
મદિલાઓને ૯૧ શાકભાજી કીટ તથા 
િળઝાડનાાં રોપા આપિામાાં આવ્યાાં. ૨૫ 
બિનેોને પ્લગ રે અને કોકોપીટ  આપિામાાં 
આવ્યુાં.  

Field Day  

Front line Demonstration on Finger millet 

var. Guj. Nagli. 5 and Pigeonpea var. GT 

104 were organized  during kharif season. 

Field Day on Nagli was organized on 16th 

Oct.,2021 at Kolvera village in which about 

106 farmers were participated.. Similarly, 

Field Day on pigeonpea was organized at 

Nanivahiyal village in which about 30 

farmers were participated.  

Crop : Paddy 

Front line Demonstration on Paddy var. 

Sardar was conducted  on 35 ha area(175 

farmers) during kharif season.   Field days 

were organized at Sadadvera and Chival 

village during Oct.,21 in which more than 

125 farmers were participated. The demon-

strated variety gave 23.69% higher yield as 

compare to local variety. 

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.  

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 

2021-22. The wilt disease resistant and bold 

seeded variety GJG-6 was demonstrated 

with  recommended practices.   

Vermicompost 

Vermicompost production technology was 

demonstrated  on 9 farmers’ field at Panas 

and Ambheti village to assist farmers for 

quality production of vermicompost using 

farm waste.  

NARI project 

 A survey of 150 families of 4 villages on 

nutritional status was carried out by KVK. 

Demonstration on nutritional garden 

(Gangama Circle) was organized for super-

visors of ICDS, Anganwadi workers and 

farm women by providing 91 kits of vege-

tables seed and fruit plants for food securi-

ty by organic farming. The plug tray and  

cocopit  also provided.to 25 farm women. 

Front Line Demonstrations અગ્ર િરોળ વનિશસનો 
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 આ પ્રોજેક્ટ અંતગસત  કુલ ૫૩ કૃષિ િિામાન 
સલાિકારી સેિા ખેડુતોને આપિામાાં આિી. 
પ્રોજેક્ટ અંતગસત ૬ ખેડુત જાગતૃ્તતા કાયસક્રમ 
યોજિામાાં આિેલ જેમાાં ષિષિધ ગામોનાાં ૧૭૬ 
જેટલા ખેડુતોને કૃષિ િિામાન સલાિકારી સેિા, 
મેઘદૂત અને િાષમની મોબાઇલ એપ્લીકેશન અંગે  
ષિસ્તતૃ માદિતી આપિામાાં આિેલ.  

Poshan Mah was celebrated during 1st to 

30th Sep.,2021 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 291 women participated. 

Total 53 Agromet Advisory Services 

were delivered to the farmers and 6 

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 176 farmers. 

આંગણિાડી કાયસકર બિનેો અને ખેડુત મદિલાઓને 
પોિણક્ષમ આિાર તથા બાયોિોટીિાઇડ જાતોથી 
માદિતગાર કરિા માટે તા. ૦૧ થી ૩૦ સપ્ટે.,૨૧ 
િરમ્યાન રાષ્રીય પોિણમાિની ઉજિણી કરિામાાં 
આિી. જેમાાં સ્થાષનક ઉપલબ્ધ અનાજ/
શાકભાજીમાાંથી ન્દ્યરુીથાળી, સલાડ, પૌષ્ષ્ટક નાસ્તા 
અંગે િાનગી િદરિાઇ અને વકૃ્ષારોપણ જેિાાં કાયસક્રમો 
કરિામાાં આવ્યા જેમાાં ૨૯૧ બિનેોએ ભાગ લીધો. 

 તા. ૧૬ થી ૩૦ સપ્ટેમ્બર િરમ્યાન સ્િચ્છતા 
પખિાડીયા અંતગસત ષિષિધ પ્રવષૃત્તઓ કરિામાાં 
આિી. જેમાાં કેન્દ્ર ખાતે તેમજ જુિા જુિા ગામોમાાં 
સિાઇ અચભયાન ઉપરાાંત સેષ્ન્દ્રય કચરાન ુ યોગ્ય 
વ્યિસ્થાપન, જળ સાંરક્ષણ, સજીિ ખેતી, ખેતરના 
કચરામાાંથી ખાતર બનાિવ ુ તથા ઇકોફે્રન્દ્ડલી 
તાાંષત્રકતાઓ અને દકચન ગાડસનની  જાગષૃત માટે 
ષિષિધ કાયસક્રમોન ુઆયોજન કરિામાાં આવ્ય ુિત ુાં.  

તા.૧૬ થી ૨૨મી ઑગસ્ટ, ૨૦૨૧ સપ્તાિ િરમ્યાન 
ખોિનાક પરિેશી ષનિંિામણ ગાજરઘાસ અંગે જાગષૃત્ત 
લાિિા માટે  કેિીકે તથા જુિાજુિા ગામોમાાં ષિષિધ 
કાયસક્રમો દ્વારા ષનિંિામણની ઓળખ, તેનાથી થતુાં 
નકુશાન અને તેના સાંકચલત વ્યિસ્થાપન ષિશે 
ખેડુતોને માગસિશસન આપિામાાં આવ્યુાં. 

Various programmes to create awareness 

about parthenium grass were organized 

during 16th to 22nd August, 2021 at 

KVK and village level. The farmers 

were guided on identification of weed, 

its damage and its integrated manage-

ment by KVK experts. 

Swachchata Pakhwada was celebrated 

during 16th to 3૦th Sep., 2021. Vari-

ous activities on cleaning awareness, 

management of farm waste, water con-

servation, organic farming, compost 

making, eco-friendly technologies, 

kitchen gardens, etc. were organized 

Poshan Mah પોિણમાસની ઉજિણી 

Parthenium Grass Week ગાજરઘાસ જાગવૃિ સપ્તાિ 

Swachchata Pakhwada સ્િચ્છતા પખિાડા 

DAMU Project “DAMU” પ્રોજેક્ટ 


