ુ ય મકાઇ સંશોધન કેન્દ્ર, આ.કૃ,ય.ુ , ગોધરા દ્વારા આઇસોોમ અંતગગત કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, ન.કૃ,ય.ુ , ડેડડયાાડા
મખ્
ખાતે રાજ્ય કક્ષાનો તાીમ કાયગક્રમ યોજાયો
ંચભશાર જજલ્રાનો મુખ્મ ાક એલા ભકાઇ ાકના લધુ ઉત્ાદન ભાટે, મુખ્મ ભકાઇ વંળોધન કેન્દ્ર, આ.કૃ,યુ.,
ગોધયા દ્વાયા આઇવોોભ અંતગગત દક્ષિણ ગુજયાતનાં રાઇન ડડાટગભેન્દ્ટ ના 30 ગ્રાભવેલક/ વલસ્તયણ અવધકાયીઓ ભાટે

ૂ ોમાં તેન ંુ િહન’’ અંગે નલવાયી કૃવ યુવનલવવિટી અને આણંદ
મકાઇની મ ૂલ્યિષધિત જાતોની િૈજ્ઞાષનક ખેતી દ્ધષત તથા ખેડત
“
કૃવ યુવનલવવિટીના વંયક્ુ ત ઉક્રભે ૧૨, ૧૩ ઓક્ટોફય, ૨૦૧૭ ના યોજ કૃવ વલજ્ઞાન કેન્દ્ર, નલવાયી કૃવ યુવનલવવિટી,
ડેડડમાાડા જી.નભગદા ખાતે યાજ્મ કિાનો તારીભ કામગક્રભ મોજલાભાં આવ્મો.
ભકાઇની આધુવનક તાંવિ કતા ગ્રાભવેલક/ વલસ્તયણ અવધકાયીઓ દ્વાયા
ટ્રેનીંગ પ્રોગ્રામ ” નુ ં આમોજન કયલાભાં આવ્યુ.ં

ૂ ો સુધી શોંચે તે ભાટે
ખેડત

આ તારીભ કામગક્રભભાં તા.૧૨/૧૦/

૨૦૧૭ ના યોજ

પ્રો.લી.કે.ોવવમા, ભદદનીળ પ્રાધ્માાક દ્વાયા તજજ્ઞતા પ્રવાયણ ભાટેની વલવલધ વલસ્તયણ દ્ધવિઓ

“સ્ટેટ ેિ

તારીભાથીઓને
અને કે.લી.કે.

ડેડડમાાડાના કેન્દ્રની ભાડશતી આેર શતી. ડો.વી.ી.દે વાઇ, ભદદનીળ વંળોધન લૈજ્ઞાવનક દ્વાયા ગુજયાતભાં ભકાઇની ઓછી
ઉત્ાદતાના કાયણો તથા ઉત્ાદન લધાયલાના ચાલીરૂ મુદ્દાઓ વલ ળે વભજ આેર શતી . ડાગ.એભ.ફી.ટેર , મુખ્મ ભકાઇ
વંળોધન કેન્દ્રના યુવનટ શેડ અને વશ વંળોધન લૈજ્ઞાવનક અને તારીભ વનમાભક દ્વાયા લધુ ઉત્ાદન આતી યાજ્મની
આફોશલાભાં અનુકક્ષૂ રત મ ૂલ્મલવધિત ભકાઇની જાતો અને ખાવવમતો અંગે ભાડશતગાય કયે ર શતા. ડો.ી.કે.યભાય, ભદદનીળ
વંળોધન લૈજ્ઞાવનક દ્વાયા સ્લીટકોનગ અને ોકોનગના ક્ષફમાયણ ઉત્ાદનની વ ૃદ્ધદ્ધની તાંવિક્તા ની વં ૂણગ ભાડશતી આેર શતી.
પ્રો,કે.એચ.ટેર, ભદદનીળ વંળોધન લૈજ્ઞાવનક (એગ્રો) દ્વાયા ગુણલિા વબય સ્લીટકોનગ , ોકોનગ અને ફેફીકોનગની લૈજ્ઞાવનક
અને નપાકાયક ખેતી દ્ધવતના અગત્મતાના મુદ્દાઓ ય વલસ્ત ૃતભાં ભાડશતી આેર શતી. ડો.એવ.કે.વવિંઘ, ભદદનીળ વંળોધન
લૈજ્ઞાવનક (ેથો) દ્વાયા સ્ેશ્મારીટી કોનગભાં આલતા યોગો અને તેન ુ ં વનમંિણ અંગે ભાડશતગાય કયલાભાં આવ્મા શતા.
તા.૧૩/૧૦/૨૦૧૭ ના યોજ ડો.ભીનાિીફેન વતલાયીએ ભકાઇની કાણી છીની પ્રડક્રમાઓ અને મ ૂલ્મલધગન અંતગગત
ૂ ોભાં આલક કેલી યીતે લધાયી ળકામ તે ફાફતે વલસ્ત ૃતભાં ચચાગ કયે ર શતી. પ્રો.ડી.એભ.યાઠોડ, ભદદનીળ વંળોધન
ખેડત
લૈજ્ઞાવનક ( વલસ્તયણ) દ્વાયા ભકાઇના પ્રથભ શયોના વનદળન
ગ ો તેની કામ
ગ દ્ધવત અને પશ્રુવત અંગે લાકેપ કયલાભાં આલેર
શતા. ડો.ડશતેળ વંચાલત દ્વાયા ભકાઇની ખેતીભાં માંવિકયણ, ડો.એચ.આય.જાદલ દ્વાયા ભકાઇભાં આલતી જીલાતો અને તેન ુ ં
વનમંિણ અંગે ભાડશતી આલાભાં આલેર શતી. શ્રી જજિંજરા વલનુ દ્વાયા મ ૂલ્મલવધિત ભકાઇની જાતોભાં ગંધક અને સ ૂક્ષ્ભ
તત્લોની અગત્મતા અને તેની ઉણની અવયો વલળે ગ્રાભવેલક/ વલસ્તયણ અવધકાયીઓને ભાડશતી આી શતી.

