ૂ ોની આદિવાસી સાંશોધન-વઆત્મા યોજના અંતર્ગત બનાસકાાંઠા જીલ્ાના ડ ત
ુ ાકાત
તાીમ કેન્દ્ર, આણાંિ કૃષષ યષુ નવષસિટી, િે વર્ઢ બારીયાની મ
યાજમ અંદયના પ્રેયણા પ્રલાવ અંતગગત ફનાવકાાંઠા જીલ્રાના દદમદય, કાાંકયેં જ, ડીવા,
ૂ એ આદદલાવી વાંળધન-લ-તારીભ કેન્દ્ર, આણાંદ કૃષ
ારનુય અને દાાંતા તાલુકાનાાં ખેડત
યુષનલષવિટી, દે લગઢ ફાયીમા ખાતે તાયીખ ૧૧/૦૧/૨૦૧૯ ના યજ મુરાકાત રીધેર શતી.
ૂ નુ ાં ળાબ્દદક સ્લાગત કયે ર અને અત્રેની
ડૉ. જી. જે. ટે ર, યુષનટ અષધકાયીશ્રીએ ખેડત
ૂ તારીભ કેન્દ્ર, આદદલાવી વાંળધન-લ-તારીભ કેન્દ્ર
કચેયીએ કામગયત આદદલાવી ભદશરા ખેડત
અને શુષલજ્ઞાન કેન્દ્ર અંતગગત કયલાભાાં આલતી ષલષલધ ષલસ્તયણ પ્રવ ૃષિઓથી, છે લ્રા દવ
ૂ મગી ખેતી ાકની લૈજ્ઞાષનક
લગભાાં ભેલેર ષવદ્ધિઓ અને અત્રેના કેન્દ્ર દ્વાયા ખેડત
િષતઓભાાં કયલાભાાં આલેર બરાભણથી ભાદશતગાય કમાગ શતા. લધુભાાં તેઓએ ખેતી ાકભાાં
સુક્ષ્ભ ષમત િષતનુાં મગ્મ યીતે અભરીકયણ અને તેના પામદાઓ જણાલેર શતા.
ડૉ. એન. ફી. ટેર, તારીભ વશામકએ અત્રેની કચેયીએ ચારતા ષલષલધ અખતયાઓથી
ભાદશતગાય કમાગ . તેભજ શારભાાં ગુજયાત યાજ્મભાાં ભકાઇના ાકભાાં નુકવાન કયતી નલી
ૂ ને
ઇમની (Spodoptera frugiperda) રાક્ષણણકતાઓ, તેન ુાં નુકવાન કયલાની િષત ખેડત
ખેતયભાાં જીલાંત નમ ૂનાઓ ફતાલીને ભાદશતગાય કમાગ અને તેના ષનમાંત્રણ અંગેની વભજણ
આેર.
શુષલજ્ઞાન કેન્દ્ર મજનાભાાં પયજ ફજાલતા ડૉ. ગુણલાંત થયાત, ભદદનીળ પ્રાધ્માકએ
ુ
શુષલજ્ઞાન કેન્દ્ર સ્થાલાના ઉદ્દે શ્મ, શેતઓ
અને છે લ્રા ાાંચ લગભાાં કયલાભાાં આલેર
ષલસ્તયણની પ્રવ ૃષતઓ વાથે-વાથે સ્લચ્છ ગુણલિાયુક્ત દૂ ધ ઉત્ાદન અંગેની ભાદશતી આેર.
ડૉ. થયાતે કેન્દ્ર ખાતે આલેર પાભગ ોંડની અને તેભાાં કેલી યીતે ાણી વાંગ્રશ કયલાભાાં આલે છે
તેભજ તેના દ્વાયા કેન્દ્ર યના અખતયાઓભાાં ઉમગીતાથી ભાદશતગાય કમાગ . મુરાકાતી
ૂ ભાાં ી.લી.કે. દ્વાયા પ્રષવિ કયે ર શુારન પલ્ડયનુ ાં ણ ષલતયણ કયલાભાાં આલેર.
ખેડત
ડૉ. એ.લામ.ભાકાણી, યીવચગ એવષવએટ એ ઘઉં અને ચણાના ફીજ ઉત્ાદનની અને
ભયચી ાકભાાં ટક ષવિંચાઇ િષત ય પટીગેળન અને ભલ્ચીંગના અખતયાની ભાદશતી આેર.
શ્રી ડી. ફી.યાભજજમાણી, યીવચગ એવષવએટ એ કેન્દ્ર ખાતે પાભગ ય આલેર શલાભાન
ૂ ને મુરાકાત કયાલી અને ષલષલધ વાધનની ઉમગીતા ષલે ખેડત
ૂ ને
લેધળાાની ખેડત
વભજણ  ૂયી ાડેર શતી.
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