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 હલકા ધાન્ય સશંોધન કેન્ર, આણદં કૃષિ યષુનવષસિટી, મવુાલલયા ફાર્મ, દાહોદ ખાતે ચાલતી યોજના “સ્ટ્રેન્ધનીંગ 

ઓફ એગ્રી. પોલીક્લીનીક ફોર રાયબલ ફાર્મસમ એટ દાહોદ” દ્વારા તા.૩૧/૦૧/૨૦૧૮ ના રોજ “ અધમ ષશયાળુ ર્ગ (GAM-

5) અને શાકભાજીના પાકોની વૈજ્ઞાષનક ખેતી પદ્ધષત તેર્જ તેન ુ સકંલલત રોગ-જીવાત વ્યવસ્ટ્થાપણ” ષવિય પર એક 

દદવસીય કેન્રીય ખેડતૂ તાલીર્ કાયમક્રર્ યોજવાર્ા ંઆવેલ હતો. કેન્રીય તાલીર્ કાયમક્રર્ર્ા ંતા.૩૧/૦૧/૨૦૧૮ ના રોજ 

દાહોદ જજલ્લાના ગાર્ો ર્ોટી ખરજ, ઉર્ડપરુ, નગરાળા અને પાલ્લીના  કુલ ૬૦ ખેડતૂભાઈઓ તેર્જ બહનેો, કૃષિ 

વૈજ્ઞાષનકો અન ેકર્મચારીઓએ ભાગ લીધો હતો.  

  ડૉ. એસ. એ. ચૌહાણ (દરસચમ એસોસીએટ) એ પધારેલ ખેડતૂભાઈઓ, કૃષિ વૈજ્ઞાષનકો અને કર્મચારીઓન ુશાબ્દદક 

સ્ટ્વાગત કયુમ. ત્યારબાદ ડૉ. વાય. બી ચૌહાણ (ઈ/ચા યષુનટ વડા અને ર્દદનીશ સશંોધન વજૈ્ઞાષનક) દ્વારા એક દદવસીય 

તાલીર્ ષવશે ઉદ્ બોધન તેર્જ ખેડતૂભાઈઓ, કૃષિ વૈજ્ઞાષનકો, કર્મચારીઓની ઉપસ્સ્ટ્થતીર્ા ં દદપ પ્રાગ્ટય કરી કાયમક્રર્નુ ં

ઉદ્ધઘાટન કરવાર્ા ંઆવેલ હતુ.ં કાયમક્રર્ના ઉદ્ઘઘાટન બાદ કૃષિ ષનષ્ણાતો દ્વારા જુદા જુદા ષવિયો પર પાવર પોઈન્ટ 

પે્રઝેન્ટેશન દ્વારા પ્રત્યક્ષ  ખડેતૂોને ર્ાદહતી આપેલ. 

 ડૉ. એસ. એ. ચૌહાણ (દરસચમ એસોસીએટ) એ એગ્રી.પોલીક્લીનીક યોજનાકીય, અધમ ષશયાળુ ર્ગ (GAM-5) ની 

વૈજ્ઞાષનક  ખેતી પદ્ધષત, જર્ીનનુ ંપ્રથુ્થકરણ અને ર્ોબાઈલ એપ્લીકેશન ”i-khedut” ષવશ ેર્ાગમદશમન આપલે. ત્યારબાદ 

તેર્જ ડૉ. એર્. એર્. પડંયા (ર્દદનીશ સશંોધન વૈજ્ઞાષનક) એ આણદં કૃષિ યષુનવષસિટીર્ાથંી બહાર પાડલે અધમ ષશયાળુ 

ર્ગ (GAM-5) અન ેશાકભાજીની જાતો ષવશે ઉંડાણ ર્ાદહતી આપેલ, શ્રી એ. જી. પપંાણીયા (ર્દદનીશ સશંોધન વૈજ્ઞાષનક) 

એ શાકભાજીના પાકર્ા ંષનકાશલક્ષી ર્ાવજતો અને નતૂન અલભગર્ો તેર્જ ઓછા ખચે વધ ુઉત્પાદન ષવશ ેષવશે ષવસ્ટ્તતૃ 

ર્ાદહતી આપેલ. શ્રી એર્. પી. રાર્ાણી (ખેતી અષધકારી) એ અધમ ષશયાળુ ર્ગ (GAM-5)  અન ેશાકભાજી પાકોર્ા ંઆવતા 

ષનિંદણ અને તેનુ ંસકંલલત ષનિંદણ ષનયતં્રણ તેર્જ આણદં કૃષિ યષુનવષસિટીર્ાથંી બહાર પાડલે “અનભુવ જૈષવક પ્રવાહી”ની 

ઉપયોગીતા ષવશ ેર્ાગમદશમન આપલે. ડૉ. વાય. બી ચૌહાણ (ઈ/ચા યષુનટ વડા અને ર્દદનીશ સશંોધન વૈજ્ઞાષનક) એ 

અધમ ષશયાળુ ર્ગ (GAM-5) અને શાકભાજી પાકોર્ા ંઆવતા રોગ અને જીવાતનુ ંષનયતં્રણ અન ેકેન્ર ખાતે ચાલતી ષશક્ષણ, 

સશંોધન તેર્જ ષવસ્ટ્તરણની પ્રવતૃીઓ ષવશે ર્ાદહતગાર કયામ.  

 ડૉ. વાય. બી. ચૌહાણ, ડૉ. એર્. એર્. પડંયા, ડૉ. એસ. એ. ચૌહાણ અને આરીફ શેખ એ પધારેલ ખેડતૂભાઈઓને 

હલકા ધાન્ય સશંોધન કેન્ર હસ્ટ્તક આવેલ મ્યઝુીયર્ની  મલુાકાત દરમ્યાન પ્રત્યક્ષ ચાટમ દ્વારા ષવષવધ પાક ષવશે ર્ાદહતી 

પણૂમ પાડલે. 

 

 

 

 

 



ફોટોગ્રાફ 

   
રજીસ્રેશન શાબ્દદક સ્વાગત દદપ પ્રાગ્ટય 

   
“શાકભાજીના પાકર્ા ં નનકાશલક્ષી ર્ાવજતો 
અને નતૂન અલભગર્ો” નવશે ર્ાગમદશમન આપતા 
વૈજ્ઞાનનક શ્રી એ. જી. પપંાણીયા 

“અધમ નશયાળુ ર્ગ (GAM-5) અને શાકભાજી 
પાકોર્ા ં સકંલલત નનિંદણ નનયતં્રણ તેર્જ આણદં 
કનૃિ યનુનવનસિટીર્ાથંી બહારપાડેલ “અનભુવ જૈનવક 
પ્રવાહી”ની ઉપયોગીતા” નવશે ર્ાદહતી આપતા 
વૈજ્ઞાનનક શ્રી એર્. પી. રાર્ાણી 

“અધમ નશયાળુ ર્ગ (GAM-5) અને શાકભાજી 
પાકોર્ા ં આવતા રોગ અને જીવાતનુ ં નનયતં્રણ 
અને કેન્ર ખાતે ચાલતી નશક્ષણ, સશંોધન તેર્જ 
નવસ્તરણની પ્રવતૃીઓ નવશે  વ્યાખ્યાન આપતા 
વૈજ્ઞાનનક ડૉ. વાય. બી. ચૌહાણ 
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