ૃ િષ સંશોધન ક, ડરોલ ખાતે આમા ોટ, ગોધરા ારા ખે!ૂત િશ#બર યો&ઈ
ૃ િષ સંશોધન ક, આણંદ ૃિષ *ુનીવસ.ટ/, ડરોલ ખાતે આમા ોટ, ગોધરા (પંચમહાલ)
ારા 5વ6છ 8ુજરાત :તગત
; ખે!ૂત િશ#બરનો કાય<
; મ તા. ૨૭/૦૯/૨૦૧૬ નાં રોજ યો&ઈ ગયો. સદર
કાય<
; મમાં ડરોલ કના વડા ડૉ. આર.F.મછાર તથા FHલા ખેતીવાડ/ અિધકાર/ Jી બી. એસ. વાળંદ
અને Mુ દા Mુ દા ખાતાના અિધકાર/ / કમ;ચાર/ઓ અને કના સમO 5ટાફ ગણ સQહત RુSષ અને
મQહલા ખે!ૂતોએ મોટ/ સંTયામાં ઉસાહભેર ભાગ લઇ તેને સફળ બનાવેલ. સદર કાય<
; મમાં ાસં#ગક
વચન આપતાં ડૉ. આર. F. મછાર, સહ સંશોધન વૈYાિનક ારા કનો પQરચય આપતા જણાZ*ુ ં ક
આ િવ5તારના અગયના પાકો વા ક ડાંગર (ઓરાણ), કઠોળ પાકો (મગ, અડદ) ની વૈYાિનક ખેતી
ૂ ભાઈઓ ઉપરાંત મQહલાઓની ખેતી કાયોમાં અગયનો Qહ5સો છે .
પ\ધિત િવષે િવ5] ૃત ચચા; કર/ ખે!ત
તેમ જણાવેલ.
FHલા ખેતીવાડ/ અિધકાર/ Jી વાળંદ પણ સરકારJીની િવિવધ યોજનાઓ િવષે &ણકાર/
આપતા જણાZ*ુ ં ક ખે!ૂત મQહલાઓ ઘરકામ કરવા ઉપરાંત ખેતીમાં અગયનો ભાગ ભજવે છે . અને
મQહલાઓ_ુ ં 5થાન Qદન િત Qદન ખેતી અને પ`ુપાલન aેbમાં પણ વધ] ું &ય છે અને 5વ6છ
8ુજરાત અ#ભયાન :તગત
; ઘર cગણે શૌચાલય બનાવવા સરકારJી તરફ થી ચાલતી યોજનાઓ
:ગે માQહતગાર કયા; હતા. અને વૈYાિનક ર/તે ખેતી કર/ તેમ_ુ ં Fવન ધોરણ efુ ં આવી શક તે માટ
િવ5] ૃત &ણકાર/ આપેલ. તgુપરાંત ખેતી પાકો માં આવતા રોગ Ð Fવાતની િવ5] ૃત માQહતી આપતા
કના ડૉ. એસ. ડ/. પટલે જણાZ*ુ ં ક પાક સંરaણમાં જ]ં ુનાશક દવાઓ વધાર પડતો ઉપયોગ ન
કરતાં સંક#લત Fવાત િનયંbણનો અ#ભગમ અપનાવવો. Jી આર. વી. હ&ર/એ ડાંગરના પાકમાં
િનiદામણ િનયંbણ િવષે માQહતી આપી ક િનiદામણ થી પાક ઉપાદન ઉપર સીધી અસર પડ છે તો તે_ ુ ં
યોjય ર/તે િનયંbણ કર/એ તો ઉપાદન વધાર/ શકાય છે .
:તમાં ડk*ુટ/ ડાયરટર ઓફ આમા Jી યોગેશભાઈએ આભાર િવિધ કર/ કાય<
; મ R ૂણ; &હર
કરલ છે .

