ુ ાલલયા ફાર્મ, દાહોદ હસ્તકની એગ્રી. પોલીક્લીનીક યોજના દ્વારા
હલકા ધાન્ય સંશોધન કેન્ર, મવ
“શશયાળુ ર્કાઈ અને ચણાની વૈજ્ઞાશનક ખેતી પદ્ધશત અને તેન ુ સંકલલત રોગ-જીવાત
ૂ તાલીર્ કાયમક્રર્ યોજાયો
વ્યવસ્થાપણ” શવશે એક દદવસીય કેન્રીય ખેડત
------------------------------------------------------------------------------------------------------------હલકા ધાન્ય સંશોધન કેન્ર, આણંદ કૃષિ યુષનવષસિટી, મુવાલલયા ફાર્મ, દાહોદ ખાતે ચાલતી યોજના “સ્રેન્ધનીંગ
ઓફ એગ્રી. પોલીક્લીનીક ફોર રાયબલ ફાર્મસમ એટ દાહોદ” દ્વારા તા.૧૦-૧૧/૦૧/૨૦૧૮ ના રોજ “શશયાળુ ર્કાઈ અને
ૂ
ચણાની વૈજ્ઞાશનક ખેતી પદ્ધશત અને તેન ુ સંકલલત રોગ-જીવાત વ્યવસ્થાપણ” ષવિય પર એક દદવસીય કેન્રીય ખેડત
તાલીર્ કાયમક્રર્ યોજવાર્ાં આવેલ હતો. કેન્રીય તાલીર્ કાયમક્રર્ર્ાં તા.૧૦-૧૧/૦૧/૨૦૧૮ ના રોજ દાહોદ જજલ્લાના
ગાર્ો ભોરવાડ, જેતપુર, વાકસીયા, કેશરપુર, જરોલા, રાર્ા, કાલીયાકોટા, ધાર્રડા, ચોસાલા અને ખરોડના કુલ ૧૭૧
ૂ ભાઈઓ તેર્જ બહેનો, કૃષિ વૈજ્ઞાષનકો અને કર્મચારીઓએ ભાગ લીધો હતો.
ખેડત
ૂ ભાઈઓ, કૃષિ વૈજ્ઞાષનકો અને કર્મચારીઓનુ શાબ્દદક
ડૉ. એસ. એ. ચૌહાણ (દરસચમ એસોસીએટ) એ પધારે લ ખેડત
સ્વાગત કયુ.મ ત્યારબાદ ડૉ. વાય. બી ચૌહાણ (ઈ/ચા યુષનટ વડા અને ર્દદનીશ સંશોધન વૈજ્ઞાષનક) દ્વારા એક દદવસીય
ૂ ભાઈઓ, કૃષિ વૈજ્ઞાષનકો, કર્મચારીઓની ઉપસ્સ્િતીર્ાં દદપ પ્રાગ્ટય કરી કાયમક્રર્નુ ં
તાલીર્ ષવશે ઉદ્ બોધન તેર્જ ખેડત
ઉદ્ધઘાટન કરવાર્ાં આવેલ હતુ.ં કાયમક્રર્ના ઉદ્ઘઘાટન બાદ કૃષિ ષનષ્ણાતો દ્વારા જુદા જુદા ષવિયો પર પાવર પોઈન્ટ
ૂ ોને ર્ાદહતી આપેલ.
પ્રેઝેન્ટેશન દ્વારા પ્રત્યક્ષ ખેડત
ડૉ. એસ. એ. ચૌહાણ (દરસચમ એસોસીએટ) એ એગ્રી.પોલીક્લીનીક યોજનાકીય, ર્કાઈના પાકની વૈજ્ઞાષનક ખેતી
પદ્ધષત અને જૈષવક પ્રવાહી ષવશે ર્ાગમદશમન આપેલ. ત્યારબાદ શ્રી એ. જી. પંપાણીયા (ર્દદનીશ સંશોધન વૈજ્ઞાષનક) એ
ચણાના પાકની વૈજ્ઞાષનક ખેતી પદ્ધષત ષવશે તેર્જ ડૉ. ષવકાસ પાલી (ર્દદનીશ સંશોધન વૈજ્ઞાષનક) એ ચણાના પાકની
નવીન

જાતો, બીજ ઉત્પાદન અને રોંગીગ અને ડૉ. એર્. એર્. પંડયા (ર્દદનીશ સંશોધન વૈજ્ઞાષનક) એ ર્કાઈના

પાકની નવીન જાતો, બીજ ઉત્પાદન તેર્જ રોંગીગ ષવશે ષવસ્ત ૃત ર્ાદહતી આપેલ. ડૉ. વાય. બી ચૌહાણ (ઈ/ચા યુષનટ
વડા અને ર્દદનીશ સંશોધન વૈજ્ઞાષનક) એ ષશયાળુ ર્કાઈ અને ચણાના પાકર્ાં આવતા સંકલલત રોગ અને જીવાત
ષનયંત્રણનુ ં

ૂ ોને ર્ાગમદશમન
પ્રત્યક્ષ ફોટા દ્વારા ખેડત

અને કેન્ર ખાતે ચાલતી ષશક્ષણ, સંશોધન તેર્જ ષવસ્તરણની

પ્રવ ૃતીઓ ષવશે ર્ાદહતગાર કયામ. શ્રી એર્. પી. રાર્ાણી એ ષશયાળુ ર્કાઈ અને ચણાના પાકર્ાં સંકલલત ષનિંદણ ષનયંત્રણ
ષવશે ર્ાદહતીગાર કયામ.
ડૉ. વાય. બી ચૌહાણ, ડૉ. એર્. એર્. પંડયા, ડૉ. એસ. એ. ચૌહાણ, શ્રી એ. જી. પંપાણીયા, શ્રી એર્. પી. રાર્ાણી
અને શ્રી આરીફ શેખ એ કેન્ર હસ્તક ફાર્મની મુલાકાત કરાવેલ. ત્યાર બાદ ડૉ. વાય. બી. ચૌહાણ, ડૉ. એર્. એર્. પંડયા,
ૂ ભાઈઓને હલકા ધાન્ય સંશોધન કેન્ર હસ્તક આવેલ મ્યુઝીયર્ની
ડૉ. એસ. એ. ચૌહાણ એ પધારે લ ખેડત
કરાવેલ. સદર કાયમક્રર્નુ ં આયોજન અને

મુલાકાત

સફળ સંચાલન ડૉ. વાય. બી ચૌહાણ, ડૉ. એર્. એર્. પંડયા, ડૉ. એસ. એ.

ચૌહાણ, શ્રી આરીફ શેખ દ્વારા કરવાર્ાં આવેલ હતુ.ં

ફોટોગ્રાફ

રજીસ્રેશન

શાબ્દદક સ્વાગત

દદપ પ્રાગ્ટય

“એગ્રી.પોલીક્લીનીક યોજનાકીય, ર્કાઈના પાકની

“ચણાના પાકની નવીન

વૈજ્ઞાશનક ખેતી પદ્ધશત અને જૈશવક પ્રવાહી” શવશે

ઉત્પાદન

ર્ાગમ દશમન આપતા વૈજ્ઞાશનક ડૉ. એસ. એ. ચૌહાણ

આપતા વૈજ્ઞાશનક ડૉ. શવકાસ પાલી

અને

રોંગીગ”

જાતો, બીજ
શવશે

ર્ાદહતી

શશયાળુ ર્કાઈ અને ચણાના પાકર્ાં
શનિંદણ

શનયંત્રણ

વ્યવસ્થાપણ

શવશે

વ્યાખ્યાન આપતા શ્રી એર્. પી. રાર્ાણી

ૂ ોને ર્ાગમ દશમન અને કેન્ર ખાતે
“શશયાળુ ર્કાઈ અને ચણાના પાકર્ાં આવતા રોગ અને જીવાતના શનયંત્રણ શવશે” પ્રત્યક્ષ ફોટા દ્વારા ખેડત
ચાલતી “શશક્ષણ, સંશોધન તેર્જ શવસ્તરણની પ્રવ ૃતીઓ” શવશે ર્ાગમ દશમન આપતા વૈજ્ઞાશનક ડૉ. વાય. બી. ચૌહાણ

ચણા અને ર્કાઈના પાક શવશે ખેડૂતોને પ્રત્યક્ષ ર્ાગમદશમન આપતા વૈજ્ઞાશનક
ડૉ. એર્. એર્. પંડયા અને ડૉ. એસ. એ. ચૌહાણ

ુ ીયર્ની મલ
ુ ાકાત લેતા ખેડત
ૂ ભાઈઓ
હલકા ધાન્ય સંશોધન કેન્ર તેર્જ મ્યઝ

