
હલકા ધાન્ય સશંોધન કેન્ર, મવુાલીયા ફાર્મ, દાહોદ દ્વારા  

“શાકભાજી અને ર્કાઈના પાકોની વૈજ્ઞાનનક ખેતી પધ્ધનત” અંગેની એક દદવસીય કેન્રીય 
ખેડતૂ તાલીર્ કાયમક્રર્ યોજાયો 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 હલકા ધાન્ય સશંોધન કેન્ર, આણદં કૃષિ યષુનવષસિટી, મવુાલીયા ફાર્મ, દાહોદ ખાતે “સ્ટ્રેન્ધનીંગ ઓફ એગ્રી. 

પોલીક્લીનીક ફોર રાયબલ ફાર્સમ એટ દાહોદ”ની યોજના અંતગમત તા.૦૨.૦૮.૨૦૧૭ ના રોજ “શાકભાજી અન ે
ર્કાઈના પાકોની વૈજ્ઞાષનક ખેતી પધ્ધષત” અંગેની એક દદવસીય કેન્રીય ખેડતૂ તાલીર્ કાયમક્રર્” યોજવાર્ા ંઆવલે 

હતો. કેન્રીય તાલીર્ કાયમક્રર્ર્ા ં દાહોદ જજલ્લાના ખરેડી તેર્જ ધાર્રડા ગાર્ના કુલ ૫૦ ખેડતૂભાઈઓ તથા 

બહનેો, કૃષિ વજૈ્ઞાષનકો, કર્મચારીઓ એ ઉલ્લાસભેર ભાગ લીધો.. 

 કાયમક્રર્ની શરૂઆતર્ા ં હલકા ધાન્ય સશંોધન કેન્રના ડૉ. એસ. એ. ચૌહાણ, (દરસચમ એસોસીએટ) એ 

પધારેલ ખેડતૂભાઈઓ તથા બહનેો, કૃષિ વૈજ્ઞાષનકો, કર્મચારીઓન ુશાબ્દદકથી સ્ટ્વાગત કયુમ હત ુતથા કેન્ર ખાતે 

ચાલતી ષવષવધ પ્રવતૃીઓ જેવી કે, ષશક્ષણ, સશંોધન તેર્જ ષવસ્ટ્તરણ ષવશે ખેડતૂોને જાણકારી આપી હતી. વધરુ્ા ં

તેઓશ્રી દ્વારા એગ્રી. પોલીક્લીનીક યોજનાની ઉપયોગીતા, કેન્રીય તાલીર્ કાયમક્રર્, ક્ષેત્રીય તાલીર્ કાયમક્રર્, રોગ-

જીવાતનુ ં ષનદાન, જર્ીન પ્રથુ્થકરણ, સધુારેલી જાતોની પસદંગી ષવશે ઉંડાણર્ા ં ર્ાગમદશમન આપલે. ત્યારબાદ 

ખેડતૂભાઈઓ તથા બહનેો, કૃષિ વૈજ્ઞાષનકો, કર્મચારીઓની ઉપસ્સ્ટ્થતીર્ા ં દીપ પ્રાગ્ટય કરી કાયમક્રર્નુ ં ઉદ્ધઘાટન 

કરવાર્ા ંઆવેલ હતુ.ં કાયમક્રર્ના ઉદ્ઘઘાટન બાદ જુદા જુદા ષવિય ષનષ્ણાતો દ્વારા પાવર પોઈન્ટ પે્રઝેંટેશન તેર્જ 

ર્ોબાઈલ એપ્લીકેશન “I-khedut  અન ે i-kisan” ષવશે જાણકારી આપેલ. 

ડૉ. એસ. એ. ચૌહાણ, (દરસચમ એસોસીએટ) દ્વારા શાકભાજી અને ર્કાઈના પાકની નફાકારક વૈજ્ઞાષનક ખેતી 

પધ્ધતી અંગે ખેડતૂભાઈઓ તથા બહનેોને ર્ાદહતગાર કયામ હતા. ત્યારબાદ ડૉ. એર્. એર્. પડંયા (ર્દદનીશ 

સશંોધન વૈજ્ઞાષનક) “શાક્ભાજી અન ે ર્કાઈના પાકની ષવષવધ જાતો તેર્જ બીજ ઉત્પાદન” ષવિય પર ષવસ્ટ્તતૃ 

વ્યાખ્યાન આપલે હત ુ.ં   

ભોજન ષવરાર્બાદ શ્રી એર્. પી. રાર્ાણી, (ખેતી અષધકારી) અસરકારક ષનિંદાર્ણ ષનયતં્રણ તરે્જ કાયમક્ષર્ 

ર્ાત્રાર્ા ંરાસાયણણક ખાતર વપરાશની ઉપયોગીતાથી ર્ાદહતગાર કયામ હતા. શ્રી આરીફ શેખ (દરસચમ એસોસીએટ) 

દ્વારા શાકભાજી અને ર્કાઈના પાકર્ા ં આવતા અગત્યના રોગ-જીવાતના ષનયતં્રણ ષવશે, કૃષિ પાકોર્ા ં

બાયોફટીલાઈઝરની ઉપયોગીતા તેર્જ દાહોદ જજલ્લાના મખુ્ય પાકોર્ા ંજીવાત ષનયતં્રણના ષવિય પર ષવસ્ટ્તતૃ 

ર્ાગમદશમન આપેલ હતુ.ં ત્યાર બાદ કુ. શીતલ પારગી (ખેતી અષધકારી) અને શ્રી આરીફ શેખ (દરસચમ એસોસીએટ) 

એ પધારેલ ખેડતૂભાઈઓ તથા બહનેોને હલકા ધાન્ય સશંોધન કેન્ર હસ્ટ્તકના મ્યઝુીયર્ તથા સશંોધન કેન્રની 



મલુાકાત કરાવેલ હતી. સદર કાયમક્રર્નુ ં આયોજન તેર્જ સફળ સચંાલન ડૉ. એર્. એર્. પડંયા (ર્દદનીશ 

સશંોધન વજૈ્ઞાષનક) દ્વારા કરવાર્ા ંઆવેલ હતુ.ં  

શ્રી આરીફ શેખ (દરસચમ એસોસીએટ) દ્વારા પધારેલ ખેડતૂભાઈઓ તથા બહનેો, કૃષિ વૈજ્ઞાષનકો અને  

કર્મચારીઓને આભારવ્યકત કરી કાયમક્રર્ પણૂમ કયો હતો. 

ફોટોગ્રાફ 

   
રજીસ્ટ્રેશન શાબ્દદક સ્ટ્વાગત દીપ પ્રાગ્ટય 

   

“શાકભાજી અને ર્કાઈના પાકની 
નવનવધ જાતો તેર્જ બીજ ઉત્પાદન” 
નવશે ર્ાગમદશમન આપતા વૈજ્ઞાનનક ડૉ. 
એર્. એર્. પડંયા  

“શાકભાજી અને ર્કાઈના પાકની 
નફાકારક વૈજ્ઞાનનક ખેતી પધ્ધતી 
તેર્જ ર્ોબાઈલ એપ્લીકેશન” નવશે 
ર્ાદહતી આપતા ડૉ. એસ. એ. ચૌહાણ 

“નનિંદણ નનયતં્રણ અને રાસાયણણક 
ખાતરનો કાયમક્ષર્ ઉપયોગ” નવશે 
વ્યાખ્યાન આપતા શ્રી એર્. પી. 
રાર્ાણી 



   
ખેડૂતભાઈઓ તથા બહનેો દ્વ્રારા 
પ્રશ્નોતરીના ઉત્તર આપતા વૈજ્ઞાનનક  

ડૉ. એર્. એર્. પડંયા   

 “હલકા ધાન્ય સશંોધન કેન્ર” હસ્ટ્તકના 
મ્યઝુીયર્ની મલુાકાત 

ખેડૂતભાઈઓ તથા બહનેોને “હલકા 
ધાન્ય સશંોધન કેન્ર” હસ્ટ્તકના 
મ્યઝુીયર્ની મલુાકાત તેર્જ ર્કાઈ, 
સોયાબીન તેર્જ નાગલીના પાકોની  
જાતો નવશે પ્રત્યક્ષ ર્ાગમદશમન આપતા 
વૈજ્ઞાનનક ડૉ. એર્. એર્. પડંયા   

 
ર્કાઈની નવનવધ જાતો નવશે ખેડૂતભાઈઓ તથા બહનેોને પ્રત્યક્ષ ર્ાદહતી આપતા વૈજ્ઞાનનક 

ડૉ. એર્. એર્. પડંયા  અને ડૉ. એસ. એ. ચૌહાણ 
 

 


