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___________________________________________________________________ 
“બટાટા પાકની વૈજ્ઞાવનક ખેતી પદ્ધવત” 

 વવિય અંતગમત તા. ૨૧/૦૧/૨૦૧૭ ના રોજ એક દિવસીય ખેડતૂ તાલીર્ કાયમક્રર્ યોજાયો. 
કૃષિ ઈજનેરી અને ટેક્નોલોજી કોલેજ,આણદં કૃષિ યષુનવષસિટી, ગોધરા હસ્તકના ઈસ્રક્શનલ ફાર્મ, કાકંણપરુ 
ખાતે પ્રાદ્યાપક અને વડાશ્રી, ફાર્મ ર્શીનરી અને પાવર ઈજનેરી ષવભાગની અધ્યક્ષતાર્ા ંતા. ૨૧/૦૧/૨૦૧૭ 
ના રોજ “બટાટા પાકની વૈજ્ઞાવનક ખેતી પદ્ધવત” ષવિય ઉપર એક દદવસીય ખેડતૂ તાલીર્ કાયમક્રર્ યોજવાર્ા ં
આવ્યો હતો. સૌ પ્રથર્ દીપ પ્રાગટયથી કાયમક્રર્નો શભુારંભ કરીને “બટાટા પાકની વૈજ્ઞાવનક ખેતી પદ્ધવત” 
આધાદરત તાલીર્ સપંટુનુ ં ખેડુતોને ષવતરણ કરવાર્ા ંઆવ્યુ.ં ત્યારબાદ શ્રી કે.એલ.ડાભી, ર્દદનીશ પ્રાદ્યાપક 
અને ફાર્મ ર્ેનેજરશ્રી તથા શ્રી આર.એસ.ગોધાણી, સીનીયર રીસર્મ આસીસ્ટન્ટ દ્વારા કોલેજના આર્ષંિત 
અષધકારીગણ તથા આત્ર્ાર્ાથંી પધારેલ કર્મર્ારીગણ તથા ખેડુતોનુ ં પષુ્પગચુ્છ તેર્જ શાબ્દદક સ્વાગત 
કરવાર્ા ં આવ્યુ.ં કાયમક્રર્ની શરૂઆતર્ા ં  ડો.આર.સ્વણમકાર,પ્રાદ્યાપક અને વડાશ્રીએ પોતાના પ્રાસગંગક 
ઉદભોદનર્ા ંઆર્ષંિત તર્ાર્ને આવકારી “પરં્ર્હાલ, દાહોદ અને ર્હીસાગર ષવસ્તાર ર્ાટે નવો રોકદડયો 
પાક–બટાટા” ની આધષુનક ખેતી ષવિે ઉંડાણપવૂમક પોતાની આગવી શૈલીર્ા ંખબુ સુદંર સર્જ આપી તથા આ 
પાકના વાવેતરથી વધ ુ વળતર કેવી રીતે રે્ળવી શકાય તે પણ સર્જાવ્યુ.ં ત્યારબાદ શ્રી કે.એલ.ડાભી, 
ર્દદનીશ પ્રાદ્યાપક અને ફાર્મ ર્ેનેજરશ્રી, દ્વારા “બટાટાની વાવણીની ષવષવધ પદ્ધષતઓ તથા તેના ં સાધનો” 
અંતગમત અિેની કોલેજ દ્વારા ષવકસાવવાર્ા ંઆવેલ સેર્ી ઓટોરે્દટક પોટેટો પ્લાન્ટર સદહત બટાટાના પાકના 
વાવેતરથી ર્ાડંીને ઉપજ લેવા સધુીના કૃષિ યાષંિકીકરણ ર્ાટે વપરાતા ં તર્ાર્ સાધનો ષવિે ખબુ સરસ 
વક્તવ્ય આપવાર્ા ં આવ્યુ.ં આ ઉપરોક્ત સવમશ્રી ઈજ. ક્પીલ ર્ડંલોઈ, ર્દદનીશ પ્રાદ્યાપક, ઈજ. ગર્રાગ 
જાદવ, ર્દદનીશ પ્રાદ્યાપક તથા ઈજ.આર.એસ.ગોધાણી,સી.રી.આસી. દ્વારા અનકુ્રરે્ “બટાટાની વાવણી અન ે
હાવેસ્ટીંગ ના સાધનોની ર્ાવજત”, “બટાટાની ખેતીર્ા ં આંતરખેડનુ ં ર્હત્વ” તથા “બટાટાની ખતેીર્ા ં રોગ-
જીવાત ષનયિંણના પગલા”ં વગેરે ષવિયો આધાદરત ખેડતૂોને ર્ાગમદશમન આપવાર્ા ં આવ્યુ.ં આ તર્ાર્ 
વકતવ્યો પણૂમ થયા બાદ કાકંણપરુ ફાર્મના જુદા જુદા બાગાયતી પાકોની ખેડતૂોને મલુાકાત કરાવી ર્ીલાર્ાલ ુ
ખેતી પધ્ધષતની જગ્યાએ વધ ુવળતર રે્ળવી શકાય તેવા કાજુ, ર્ોસબંી, ખારેક વગેરે પાકોના વાવેતર ષવિે 
શ્રી કે.એલ.ડાભી તથા શ્રી આર.એસ.ગોધાણી દ્વારા વૈજ્ઞાષનક સર્જ આપવાર્ા ંઆવી.કાયમક્રર્ના અંત ભાગર્ા ં
બટાટાની વાવણીના બે જુદા-જુદા પ્લાન્ટરો (ઓટોર્ેટીક અને સેર્ી ઓટોર્ેટીક) તેર્જ પોટેટો ડીગરનુ ંજીવતં 



ષનદશમન ખેડુતોને અિેની કોલેજના ઈજ. આર.સી.સાળંખે, ર્દદનીશ પ્રાદ્યાપક તથા ઈજ.વાય.સી.યોગાનદંી, 
સી.રી.આસી. દ્વારા બતાવવાર્ા ંઆવ્યુ.ં કોલેજ શરૂ થયા બાદ કાકંણપરુ ફાર્મ ખાતે સૌ પ્રથર્ વાર એક દદવસીય 
ખેડતૂ તાલીર્ કાયમક્રર્ યોજવાર્ા ંઆવેલ જેથી આજુબાજુના ખેડુતોએ પણ ખેતીલક્ષી ર્ાદહતી ર્ેળવવા ખબૂ જ 
ઉત્સાહપવૂમક ભાગ લીધો. કાયમક્રર્ના અંતર્ા ં ડો.આર.સ્વણમકાર, પ્રાદ્યાપક અને વડાશ્રી, ફાર્મ ર્શીનરી અન ે
પાવર ઈજનેરી ષવભાગ દ્વારા ઉપસ્સ્થત તર્ાર્નો આભાર વ્યક્ત કયો.  

 

         
        

 

 

 
        

  



  
 

 
 

 

 
 

 

 

 


