ુ ાલીયા ફાર્મ, દાહોદ દ્વારા
હલકા ધાન્ય સંશોધન કેન્ર, મવ
ૂ તાલીર્ કાયમક્રર્ યોજાયો
“સજીવ ખેતી” અંગેની એક દદવસીય કેન્રીય ખેડત
તા.૦૯.૧૦.૨૦૧૭
------------------------------------------------------------------------------------------------------------હલકા ધાન્ય સંશોધન કેન્ર, આણંદ કૃષિ યુષનવષસિટી, મુવાલીયા ફાર્મ, દાહોદ ખાતે “સ્ટ્રેન્ધનીંગ ઓફ એગ્રી.
પોલીક્લીનીક ફોર રાયબલ ફાર્મસમ એટ દાહોદ”ની યોજના અંતર્મત તા. ૦૯.૧૦.૨૦૧૭ ના રોજ “સજીવ ખેતી”

અંર્ેની

ૂ તાલીર્ કાયમક્રર્” યોજવાર્ાં આવેલ હતો. કેન્રીય તાલીર્ કાયમક્રર્ર્ાં દાહોદ જજલ્લાના
એક દદવસીય કેન્રીય ખેડત
ૂ ભાઈઓ, કૃષિ વૈજ્ઞાષનકો તેર્જ
ધાનપુર તાલુકાના ચારી,વાકસીયા, નવાનર્ર, પાનર્ ર્ાર્ોના કુલ ૪૮ ખેડત
કર્મચારીઓએ ભાર્ લીધો.
ૂ ભાઈઓ, કૃષિ વૈજ્ઞાષનકો, કર્મચારીઓનુ શાબ્દદક સ્વાર્ત
શ્રી આરીફ શેખ (દરસચમ એસોસીએટ) એ પધારે લ ખેડત
ૂ ભાઈઓ, કૃષિ વૈજ્ઞાષનકો, કર્મચારીઓની ઉપસ્સ્િતીર્ાં દીપ પ્રાગ્ટય કરી કાયમક્રર્નુ ં ઉદ્ધઘાટન કરવાર્ાં
કયુ.મ ત્યારબાદ ખેડત
આવેલ હતુ.ં કાયમક્રર્ના ઉદ્ઘઘાટન બાદ કૃષિ ષનષ્ણાતો દ્વારા જુદા જુદા ષવિયો પર પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝેન્ટેશન દ્વારા
ૂ ોને ર્ાદહતી આપેલ.
ખેડત
ડૉ. એર્. એર્. પંડયા (ર્દદનીશ સંશોધન વૈજ્ઞાષનક) એ સજીવ ખેતી દ્વારા પયામવરણ સુરક્ષા, ખેતીર્ાં સજીવ
ખેતીના મ ૂળભ ૂત ઘટકો તેર્જ સજીવ ખેતીનુ ં પ્રર્ાણન અને તેના ધારાધોરણો, સેન્રીય ખેતી સટીફીકેશન પધ્ધતી અને
સુધારે લી જાતોની પસંદર્ી ષવશે ષવસ્ત ૃત ર્ાદહતી આપેલ. ત્યારબાદ ડૉ. ષવકાસ પાલી (ર્દદનીશ સંશોધન વૈજ્ઞાષનક) એ
ખેતીર્ાં વષર્િકમ્પોસ્ટ બનાવવાની તેર્જ સેન્રીય ખાતરની ષવષવધ પધ્ધષતઓ ષવશે, ડૉ. એસ. એ. ચૌહાણ (દરસચમ
એસોસીએટ) દ્વારા સજીવ ખેતીર્ાં સંકલલત ખેતી વ્યવસ્િાપન, લીલા પડવાશનુ ં ર્હત્વ, ષવષવધ ખોળનો ઉપયોર્ તેર્જ
જૈષવક પ્રવાહી ખાતર ષવશે ર્ાદહતીર્ાર કયામ. ડૉ. વાય. બી ચૌહાણ (ર્દદનીશ સંશોધન વૈજ્ઞાષનક) એ સજીવ ખેતીર્ાં
પાકર્ાં રોર્ ષનયંત્રણ ષવશે, કેન્ર ખાતે ચાલતી ષશક્ષણ, સંશોધન તેર્જ ષવસ્તરણની પ્રવ ૃતીઓ ષવશે, એગ્રી. પોલીક્લીનીક
યોજના ષવશે ર્ાદહતર્ાર કયામ. શ્રી આરીફ શેખ (દરસચમ એસોસીએટ) એ સજીવ ખેતીર્ાં લબનરાસાયલણક જીવાત ષનયંત્રણ
વ્યવસ્િાપણ ષવશે ર્ાદહતી આપી હતી.
ત્યાર બાદ ડૉ. વાય. બી. ચૌહાણ, ડૉ. એર્. એર્. પંડયા (ર્દદનીશ સંશોધન વૈજ્ઞાષનક), ડૉ. એસ. એ. ચૌહાણ
ૂ ભાઈઓને હલકા ધાન્ય સંશોધન કેન્રની મુલાકાત કરાવેલ. સદર કાયમક્રર્નુ ં
(દરસચમ એસોસીએટ), એ પધારે લ ખેડત
આયોજન અને સફળ સંચાલન ડૉ. વાય. બી ચૌહાણ, ડૉ. એર્. એર્. પંડયા, ડૉ. એસ. એ. ચૌહાણ, શ્રી આરીફ શેખ દ્વારા
કરવાર્ાં આવેલ હતુ.ં

ફોટોગ્રાફ

રજીસ્ટ્રેશન

શાબ્દદક સ્ટ્વાગત

દીપ પ્રાગ્ટય

સજીવ ખેતી દ્વારા પયામવરણ સુરક્ષા, ખેતીર્ાં

“ખેતીર્ાં વવર્િકમ્પોસ્ટ્ટ બનાવવાની તેર્જ

“સજીવ ખેતીર્ાં સંકલલત ખેતી વ્યવસ્ટ્થાપન,

સજીવ ખેતીના મ ૂળભ ૂત ઘટકો તેર્જ સજીવ

સેન્રીય ખાતરની વવવવધ પધ્ધવતઓ વવશે”

લીલા પડવાશનું ર્હત્વ, વવવવધ ખોળનો,

ખેતીનું પ્રર્ાણન

વવશે ર્ાદહતી આપતા વૈજ્ઞાવનક ડૉ. વવકાસ

જૈવવક

પાલી

વ્યાખ્યાન આપતા વૈજ્ઞાવનક ડૉ. એસ. એ.

સેન્રીય

ખેતી

અને

તેના

સટીફીકેશન

ધારાધોરણો,
પધ્ધતી

અને

સુધારે લી જાતોની પસંદગી વવશે ર્ાગમ દશમન

પ્રવાહી

ખાતરના

ઉપયોગ

વવશે

ચૌહાણ

આપતા વૈજ્ઞાવનક ડૉ. એર્. એર્. પંડયા

ૃ ીઓ વવશે, એગ્રી. પોલીક્લીનીક
સજીવ ખેતીર્ાં પાકર્ાં રોગ વનયંત્રણ વવશે, કેન્ર ખાતે ચાલતી વશક્ષણ, સંશોધન તેર્જ વવસ્ટ્તરણની પ્રવત
યોજના વવશે તેર્જ પ્રત્યક્ષ ફેરોર્ેન રેપ વવશે ર્ાગમ દશમન આપતા વૈજ્ઞાવનક ડૉ. વાય. બી. ચૌહાણ્

ુ ાકાત લેતા ખેડત
ૂ ભાઈઓ
હલકા ધાન્ય સંશોધન કેન્ર ની મલ

