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કિસાન િોલ સેન્ટર    ૧૮૦૦૧૮૦૧૫૫૧ 

કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર દ્વારા કપરાડા તાલકુાના 
ખુુંટલી ગામે તા. ૨૬/૦૩/૨૨ના રોજ ઝુંડુ 
ફાઉન્દ્ડેશન ફોર હલે્થ કેર, અંબાચના સુંકલનમાું 
બદલાતા િાતાિરણમાું ઔિષિય પાકોની 
ખેતી ષિશે પરરસુંિાદ યોજાયેલ. કાયયક્રમનુું 

ઉદઘાટન માન. શ્રી. 
જીતભુાઇ ચૌિરી, 
માન. રાજ્ય કક્ષાના 
મુંત્રીશ્રી, કલ્પસર 
અને મત્સ્યોદ્યોગ 
(્િતુંત્ર હિાલો), 
 નમયદા જળ સુંપષિ 
અને પાણી પરુિઠો, 
ગજુરાત દ્વારા 
કરિામાું આવ્ુું. શ્રી 

ગલુાબભાઇ રાઉત, કારોબારી અધ્યક્ષ, જજલ્લા 
પચાયત., િલસાડ અને શ્રી મોહનભાઇ ગરેલ, 
પ્રમખુશ્રી, તાલકુા પુંચાયત, કપરાડા મખુ્ય 
મહમેાન તરીકે ઉપસ્્થત રહ્યા હતા. આ 

કાયયક્રમમાું ખટુલી, 
આમિા, પાનસ અને 
ઓઝરડા ગામના 
૪૭૦થી િધ ુ ખેડુત 
ભાઇ બહનેો ઉપસ્્થત 
રહ્યા હતા. કેિીકેના 
િડાશ્રી ડૉ. આર. એફ. 
ઠાકોર અને પી. જે. 
જોિી દ્વારા ષનકરા 

પ્રોજેક્ટની ઉપલબ્ધિઓ ષિશે જાણકારી આપી 
હતી. ડૉ. ષિનોદ બબ્ટ, ઝુંડુ ફાઉન્દ્ડેશન દ્વારા 
ખેડુતોને ઔિષિય પાકોની ખેતી માટે પે્રરરત 
કયાય હતા. માન. મુંત્રીશ્રી જીતભુાઇએ 
આરદિાસી ખેડુતો માટે કેન્દ્ર દ્વારા કરિામાું 
આિેલ કામગીરીને બબરદાિી ખેડુતોને ષિષિિ 
તાુંષત્રક્તાઓ અપનાિિા અનરુોિ કયો હતો. 
ષનકરા પ્રોજેક્ટમાું ઉમદા કામગીરી કરિા બદલ 
પ્રગષતશીલ ખેડુતોનુું આ પ્રસુંગે સન્દ્માન 
કરિામાું આવ્ુું હત ુું. 

Seminar on Climate Smart Technolo-

gies and Medicinal Plants 

બદલાતા વાતાવરણમાાં ઔષધિય પાકોની 
ખેતી ધવશે પરરસાંવાદ 

Krishi Vigyan Kendra organized a Semi-
nar on Climate Smart Technology and 
Medicinal Plants on 26th March, 2022 at 
Khuntli village of Kaprada block of 
Valsad in collaboration with ZANDU 
Foundation for Health Care, Ambach.  
The seminar was 
inaugurated by 
Shri. Jitubhai 
Chaudhary, Hon. 
State Minister, 
Fisheries 
(independent 
charge), Narmada, 
water resources 
and water supply, 
Gujarat State. Mr. 
Gulabbhai Raut, 
Chairman, Excecutive Committee, Dis-
trict Panchayat, Valsad and Mr. Mohan-
bhai Garel, President, Taluka Panchayat, 
Kaprada also remained present as chief 
guests. More than 470 farmers and farm 
women of Khuntli, Amdha, Panas and 
Ozarda villages 
were participated in 
this programme. 
Dr. R. F. Thakor, 
Sr. Scientist & 
Head, KVK and Mr 
P. J. Joshi, KVK 
explained major 
achievements made 
by KVK under cli-
mate smart technol-
ogies  in NICRA villages. Dr V. K. Bists, 
Scientist, Zandu foundation inspired the 
farmers about cultivation of medicinal 
plants. Hon. State minister Shri Jitubhai 
applause the activities carried out by 
KVK for the welfare of the tribal farmers 
of the district. He also advised the farm-
ers to take maximum benefit of KVK and 
to adopt various agriculture technologies. 
The progressive farmers of NICRA pro-
ject were also honoured by the minister 
on this occasion.   

mailto:kvkvalsad@gmail.com
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Kisan Mela કિસાન મેળો 

આઝાદી કા અમતૃ મહોત્સસિ અંતગયત તા. ૩૧/૦૫/૨૦૨૨ ના 
રોજ માનનીય પ્રિાનમુંત્રીશ્રી દ્વારા ષશમલા ખાતેથી 

સરકારશ્રીની ષિષિિ યોજનાના લાભાથીઓ 
સાથે ષિડીયો કોન્દ્ફરન્દ્સના માધ્યમથી 
સુંિાદ કાયયક્રમના જીિુંત પ્રસારણ કાયયક્રમ 
કેિીકે ખાતે ગોઠિિામાું આિેલ. જેમાું 
૨૨૯ જેટલા ખેડુતોએ ભાગ લીિો હતો. 
કેન્દ્રના ષિિથ ષનષણાુંતશ્રી કે. એ. પટેલે 
કાયયક્રમનો હતે ુસમજાવયો હતો. શ્રી. પ્રષતક 
પટેલ (મ.ખે.ષન.)એ સરકારની ષિષિિ 
યોજનાઓ ષિશે મારહતી આપી હતી. શ્રી 

અંકુરભાઇ (આત્સમા પ્રોજેક્ટ) અને શ્રી ષનકુુંજભાઇ (સુંયોજક, 
SPNF) દ્વારા પ્રાકૃષતક ખેતી અપનાિિા અનરુોિ કરિામાું 
આિેલ.  

Kisan Mela was organized on 26th April, 2022 at Krishi 
Vigyan Kendra in collaboration with ATMA Project, Valsad 
as a part of celebration of Kisan Bhagidari Prathmikta Ha-
mari Abhiyan under Azadi ka Amrut Mahotsav. More than 
271 farmers and farm women from dif-
ferent villages were participated. Hon. 
Agri. Minister Shri. Narendrasinh Tomar 
addressed the farmers in virtual mode. 
Smt. Alkaben Shah, President, District 
Panchayat, Valsad explained about vari-
ous schemes and steps taken by Govern-
ment for upliftment of farming commu-
nity and motivated the farmers to take 
this advantage. Mr. Mohanbhai Garel, 
President of Kaprada guided the farmers 
to adopt latest agriculture technologies 
to increase their income. Mr Arunbhai Garasiya (District 
Agriculture Officer), Dr. Virenbhai Bhuva(Deputy Director 
of Animal Husbandry) and Mr. Kevinbhai Chahvala 
(Horticulture Officer) informed the farmers about various 
schemes implemented by respective de-
partments. Dr. Ketanbhai Mungra 
(Scientist, NAU, Navsari) described 
about biofortification. Dr. Ashokbhai 
(Associate Coordinator, SPNF, Valsad) 
guided the farmers about Natural Farm-
ing (Prakrutik Kheti). The farmers were 
also aware about farm mechanization by 
expert. Shri. H. R. Patel, District Regis-
trar, Valsad and other officials of line 
department were also remained present. Agriculture Exhibi-
tion was also organized in which various technologies relat-
ed to Parkrutik Kheti, farm machinery, women entrepreneur-
ship through SHGs. organic products, etc. were exhibited. 
The farmers visited the exhibition and demonstration units at 
KVK.  

આઝાદી કા અમતૃ મહોત્સસિ અંતગયત રકસાન ભાગીદારી 
પ્રાથષમક્તા હમારી અબભયાન હઠેળ આત્સમા પ્રોજેક્ટના સુંકલનમાું 
તા. ૨૬/૦૪/૨૦૨૨ના રોજ કેિીકે ખાતે રકસાન મેળાનુું 

આયોજન કરિામાું આવ્ુું. આ કાયયક્રમમાું 
૨૭૧થી િધ ુખેડુતોએ ભાગ લીિો હતો. આ 
પ્રસુંગે માન. કેન્દ્રીય કૃષિ મુંત્રીશ્રી નરેન્દ્રષસિંહ 
તોમરના ઓન લાઇન પ્રિચનમાું ખેડુતોએ 
ભાગ લીિો હતો. શ્રીમતી અલકાબેન શાહ, 
પ્રમખુશ્રી, જજલ્લા પુંચાયત, િલસાડ એ 
ખેડુતો માટે સરકારશ્રીની યોજનાઓનો 
ષિ્તતૃ ખ્યાલ આપી તેનો લાભ લેિા 
અનરુોિ કયો હતો. શ્રી. મોહનભાઇ ગરેલ, 
પ્રમખુશ્રી, તાલકુા પુંચાયત, કપરાડાએ 

ખેડુતોને અદ્યતન તાુંષત્રક્તાઓ અપનાિિા માટે ભાર મકૂ્યો 
હતો. શ્રી અરુણભાઇ ગરાષસયા (જજ.ખે.અ.), ડૉ. ષિરેનભાઇ ભિુા
(નાયબ પશપુાલન ષનયામક) અને શ્રી. કેિીનભાઇ ચાહિાલા
(બાગાયત અષિકારી) એ સુંલગ્ન યોજનાઓની જાણકારી આપી 

હતી. શ્રી. કેતનભાઇ મુુંગરા (િૈજ્ઞાષનક, 
ન.કૃ.્ુું, નિસારી) એ બાયોફોટીફીકેશન 
તેમજ શ્રી. અશોકભાઇ (સહસુંયોજક, 
એસપીએનએફ, િલસાડ)એ પ્રાકૃષતક ખેતી 
ષિશે માગયદશયન આપ્ુું હત ુું. ખેડુતોને કૃષિ 
યાુંષત્રકીકરણ ષિશે પણ મારહતગાર કરિામાું 
આિેલ. આ  કાયયક્રમમાું જજલ્લા રજી્રારશ્રી 
એચ. આર. પટેલ તથા અન્દ્ય અષિકારીઓ 

ઉપસ્્થત રહ્યા હતા. આ પ્રસુંગે કેન્દ્ર ખાતે ગોઠિિામાું આિેલ 
કૃષિ પ્રદશયનમાું સરકારના ષિષિિ ષિભાગો, કેિીકે, પ્રાકૃષતક 
ખેતી, ફામય મશીનરી,   ્િ સહાય જૂથ િગેરે ્ટોલની તેમજ 
કેિીકે ખાતેના ષનદશયન એકમોની ખેડુતોએ મલુાકાત લીિી 
હતી. 

The programme was organized at KVK on 31st 
May,2022 in collaboration with department of Agricul-

ture in which about 229 farmers  
were participated. The programme 
was inaugurated by Shri. Mohanbhai 

Garel, President, Taluka Panchayat, 
Kaprada. Shri. K. A. Patel (KVK) 
highlighted the objectives of this 

programme. Shri. Pratik Patel, Asst. 
Director of Agri. informed partici-
pants about various schemes of Gov-

ernment. Shri Ankur Prajapati, BTM, 
ATMA project and Shri. Nikunj 
Thakor, Coordinator, SPNF motivated the farmers for 

natural farming. The farmers participated in live 
webcast programme of Hon. PM  from Shimla(HP) and 
interacted with beneficiaries of different schemes.  

પ્રિાનમાંત્રીનો સાંવાદ કાયયક્રમ  PM Interaction Webcast Programme 
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Seminar on ground water management 

ધવશ્વ મરિલા રદવસ 

KVK organized campaign on the occasion of World 

Pulses Day with the theme “Atmanirbhar 

Bharat- Harnessing potential pulses for 

import substitution” on 10th Feb., 2022. 

On this occasion, Seminar and training 

programme were organized at KVK in 

which 113 farmers and farm women par-

ticipated. SMSs of KVK delivered lec-

tures on scope and importance of pulses, 

characteristics of different variety of pulses, new tech-

nology of pulses to increase the productivity and en-

hance quality, INM and IPM in pulses, post harvest 

management and value addition, etc.  

“આત્સમ ષનભયર ભારત– આયાતના ષિકલ્પરૂપ સુંભષિત કઠોળ 
ઉપજ”ના  ધ્યેય સાથે કેિીકે દ્વારા ષિશ્વ 
કઠોળ રદિસ ષનષમતે અબભયાન હાથ 
િરિામાું આવ્ુું. જે અંતગયત આયોજજત 
તાલીમ અને ષશબબરમાું ૧૧૩ જેટલા ખેડુત 
ભાઇ બહનેોએ ભાગ લીિો. કેન્દ્રના ષિિય 
ષનષણાુંત દ્વારા કઠોળનુું મહત્સિ, જુદી જુદી 
જાતોના લક્ષણો, કઠોળની ગણુિિા અને 

ઉત્સપાદન િિારિા માટેની અદ્યતન તાુંષત્રક્તાઓ, સુંકબલત 
ખાતર અને રોગ જીિાત ષનયુંત્રણ, કાપણી પછીનુું 
વયિ્થાપન, મલૂ્યિિયન, િગેરે ષિશે ખેડુતોને મારહતગાર 
કરિામાું આવયાું.  

World pulses day campaign 

Under the Azadi ka Amrut Mahotsav Abhiyan, seminar 

on ground water scenario and management was orga-

nized with Central Ground Water Board 

Ahmedabad at Panas Village on 29th 

June,2022. About 107 farmers and farm 

women of 5 villages were participated in 

the event. Dr V. Krishnamurthy, Regional 

director (CGWB) shared his views on pre-

sent scenario of ground water and future 

needs of water for the nation. Dr. Jain de-

scribed in detail about the ground water 

situation and availability at present and 

future challenges for Valsad district. Dr. Thakor (Chief 

Scientist and Head of KVK) has explained the impact of 

NRM activities carried out in the NICRA villages. P J 

Joshi (KVK) guided the farmers on efficient use of wa-

ter in agriculture. The farmers also expressed their views 

on the occasion. 

International Women day  

KVK celebrated  the International Women day with 
theme “Atmanirbhar Bharat- Empowering women farm-
ers with skill and knowledge” on 8th 

March, 2022. On this occasion, seminar 
was organized at KVK in which 88 farm 
women were participated. Subject Matter 
Specialist of KVK delivered lectures on 
scope and importance of empowering 
women farmers with skill and knowledge. 
In this event farm women of the surround-
ing villages viz - Pati, Sukhala, Dhodhad-
kuva, Khutli, Amdha and Ambheti were 
participated. They were aware about vari-
ous vocations related to the women entre-
preneurship to become self reliant. Mrs. 
Sheela Patel (Professor, Arts & Commerce 
college , Motapondha)  was the Chief guest 
of the event. 

ધવશ્વ કઠોળ રદવસ અભિયાન 

ખેડુત ધશભબર- જળ વ્યવસ્થાપન 

કેન્દ્રીય ભગૂ્રભ જળ બોડય, અમદાિાદના સુંકલનમાું કેિીકે દ્વારા  
આઝાદી કા અમતૃ મહોત્સસિ ઉજિણી અંતગયત પાનસ ગામે 

તા.૨૯/૦૬/૨૨ના રોજ ભગૂભય જળ 
પરરસ્્થતી અને વયિ્થાપન ષિશે ખેડુત 
ષશબબર યોજાઇ. જેમાું જુદા જુદા ગામના ૧૦૭ 
જેટલા ખેડુત ભાઇ બહનેોએ ભાગ લીિો હતો. 
ભગૂભય જળ બોડયના ક્ષેષત્રય ષનયામકશ્રીએ 
હાલની ભગૂભય જળની પરરસ્્થષત અને દેશની 
ભષિષયની જરૂરરયાત ષિશે પોતાના મુંતવયો 
રજૂ કયાય. ડૉ. જૈન દ્વારા િલસાડ જજલ્લાની 

હાલની ભગૂભય જળની પરરસ્્થષત અને ભાષિ પડકારો ષિશે 
જાણકારી આપિામાું આિી. કેિીકેના િડાશ્રી ડૉ. આર. એફ. 
ઠાકોર દ્વારા ષનકરા ગામમાું જળ સુંરક્ષણ અંગે થયેલ 
કામગીરીની ષિગતો આપિામાું આિી. કેિીકેના તજજ્ઞશ્રી પી. 
જે. જોિીએ ખેડુતોને પાણીના કાયયક્ષમ ઉપયોગ ષિશે જાગતૃ 
કયાય. ખેડુતોએ પણ પોતાના પ્રષતભાિો રજૂ કયાય. 

“આત્સમ ષનભયર ભારત- કૌશલ્ય અને જ્ઞાન થકી મરહલા ખેડુત 
સશસ્ક્તકરણ” ઉદેશથી કેન્દ્ર ખાતે તા. 
૦૮/૦૩/૨૦૨૨ના રોજ ષિશ્વ મરહલા 
રદિસની ઉજિણી કરિામાું આિી. જેમાું 
આયોજજત ષશબબરમાું પાટી, સખુાલા, 
િોિડકુિા, ખુુંટલી, આમિા, અંભેટા િગેરે 
ગામોની ૮૮ જેટલી બહનેોએ ભાગ લીિો. 
કેિીકેના ગહૃ િૈજ્ઞાષનક દ્વારા કૌશલ્ય અને 
જ્ઞાન થકી મરહલા ખેડુત સશસ્ક્તકરણ ષિશે 
સજાગ કરી બહનેોને ્િષનભયરતા માટે ષિષિિ 
ગહૃઉદ્યોગો ષિશે સમજ આપિામાું આિી. આ 
પ્રસુંગે મોંટાપોંઢા કોલેજના પ્રોફેસર શ્રીમષત 
શીલા પટેલ મખુ્ય મહમેાન તરીકે ઉપસ્્થત 
રહ્યા હતા. 
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ખેડુતોને મોંઘા રાસાયબણક ખાતરોના ષિકલ્પ તરીકે સ્તાું અને 
પયાયિરબણય સરુબક્ષત, પ્રિાહી જૈષિક ખાતરો, િમી કમ્પો્ટ 

િગેરે  અંગે ષિ્તતૃ મારહતી મળી રહ ે તે 
હતેથુી કેન્દ્ર દ્વારા અરણાઇ ગામે જમીન 
તુંદુર્તી કેમ્પન ુઆયોજન કરિામાું આવ્ુું. 
કેન્દ્રના જમીન િૈજ્ઞાષનકશ્રીએ ઉપસ્્થત ૧૦૦ 
જેટલા ખેડુતોને જમીન તુંદુર્તી ષિશે 
ઉપયોગી માગયદશયન આપ્ુું. કેન્દ્ર દ્વારા 
નોિેલ પ્રિાહી જૈષિક ખાતર અને િે્ટ 

રડકુંપોઝરના ષનદશયનો ગોઠિિામાું આવયા.  

કેિીકેની ૩૧મી િૈજ્ઞાષનક સલાહકાર સષમષતની બેઠક તા.૧૯-
૦૨-૨૦૨૨ના રોજ કેન્દ્ર ખાતે ગજૂરાત ષિદ્યાપીઠના 

કુલનાયકશ્રી ડૉ.રાજેન્દ્રભાઇ ખીમાણીના 
અધ્યક્ષ્થાને મળી હતી. જેમાું  ષિદ્યાપીઠના 
કુલસબચિશ્રી ડૉ. ષનબખલભાઇ, નિસારી કૃષિ 
્ષુન.ના િૈજ્ઞાષનકશ્રીઓ,  જીલ્લાના ષિષિિ 
ષિભાગોના અષિકારીઓ તથા ખેડુત સભ્યો 
ઉપસ્્થત રહ્યા હતા. કેન્દ્રના િરરષઠ 
િૈજ્ઞાષનકશ્રી  તથા  તજજ્ઞો દ્વારા ગત િિય 

દરમ્યાન કરિામાું આિેલ ષિષિિ પ્રવષૃિઓના અહિેાલ રજૂ 
કરિામાું આવયાું. ઉપસ્્થત સભ્યોએ કેન્દ્રની કામગીરીને 
બબરદાિી ઉપયોગી સચૂનો કયાય.  

SAC Meeting 

Awareness  on Balance use of fertilizers  

વૈજ્ઞાધનક સલાિકાર સધમધત બેઠક 

ખાતરના સાંતભુલત વપરાશ અંગે જાગતૃ્તા ધશભબર 

31st Scientific Advisory Committee Meeting of KVK 

was arranged on 19th Feb.,2022 under the chairmanship 

of Dr Rajendra Khimani, Vice Chancel-

lor, Gujarat Vidyapith. Dr Nikhil Bhatt 

(Registrar, GVP), scientists of NAU, 

Navsari, officials from various depart-

ment of district and farmers members 

were participated. Dr R. F. Thakor, Chief 

Scientist & Head and experts of KVK 

presented the activities carried out during 

last year. The members appreciated the progress made 

by KVK and gave valuable suggestions. Action plan for 

the next year was also finalized. 

જમીન તાંદુરસ્તી કેમ્પ  

આઝાદી કા અમતૃ મહોત્સસિ અંતગયત તા. ૨૧/૦૬/૨૨ના રોજ 
આમિા ગામે ખાતરના સુંતબુલત િપરાશ 
અંગે જાગિૃતા ષશબબર ગોઠિિામાું આિી. 
જેમાું અંદાજે ૪૧ જેટલા ખેડુતોએ ભાગ લીિો 
હતો. કેિીકેના તજજ્ઞો દ્વારા ભાિી પેઢીને 
તુંદુર્ત જમીન આપિા માટે યોગ્ય જમીન 
સુંરક્ષણ અને વયિ્થાપન માટે અનરુોિ 
કરિામાું આવયો. આ પ્રસુંગે યોગા રદિસની 

પણ ઉજિણી કરિામાું આિી. 

Soil Health Camp 

KVK organized  Farmers’ Awareness Programme 

on “Balanced Use of Fertilizers” at 

Amdha village on 21st June, 2022 under 

the celebration of Azadi ka Amrit Ma-

hotsav. About 41 farmers were actively 

participated in the awareness programme. 

KVK Scientist urged farmers for prompt 

conservation & management of soil. Vari-

ous NRM technologies were also dis-

cussed. The Yoga Day was also celebrated 

in this programme. 

KVK organized Soil Health Camp at Arnai village on 

21st June, 2022  to  make the farmers aware about use of 

cheaper and ecofriendly liquid biofertiliz-

ers, and vermicompost as a best option of 

costly chemical fertilizers. About 100 

farmers were actively participated in the 

programme. Shri. L. T. Kapur(Soil Scien-

tist of KVK) guided the farmers about 

various aspects of soil health manage-

ment. On this occasion, KVK also orga-

nized demonstrations on Novel liquid biofertilizers 

(Product of NAU) and waste decomposers. 


