વળશ્વ વ્યાપાર સંગઠનના પરરપ્રેક્ષ્યમાં ફલ-ાકભાજીની વનકાસક્ષી ખેતી
કૃષ અથથળાસ્ત્ર ષલબાગ , ફં. અ. કૃષ ભશાષલધારમ , ખાતે નાફાડથ તથા
યુષનમન, આણંદ ના વશમગથી તા.૨૦/૦૭/૨૦૧૭ ગુરૂલાયના યજ પ અને

આણંદ જીલ્રા ક. ઓ.
ળાકબાજીની ષનકાવરક્ષી

ૂ
લૈજ્ઞાષનક ખેતી અંગે આણંદ અને ઉભયે ઠ તાલુકાભાં કામથયત પાભથવથ પ્રડયુવય ઓગેનાઈજેળન (FPO)ના ખેડત
વભ્મ ભાટે એક દદલવીમ તારીભ લગથન ુ ં આમજન કયલાભાં આવ્યુ શતુ.
તારીભાથીઓના યજીસ્ટ્રેળન ફાદ તારીભ કામથક્રભનુ ં ષલષધલત્ત ઉ ¡ઘાટન ફં.અ. કૃષ ભશાષલદ્યારમના
આચામથશ્રી ડૉ. કે. ી. ટેર અને

કૃષ અથથળાસ્ત્ર ષલબાગના પ્રાધ્માક અને લડા ડૉ. કે. એવ. જાદલની

ઉસ્સ્ટ્થતીભાં થયુ.
તારીભ કામથક્રભને અનુરક્ષીને ફં. અ. કૃષ ભશાષલદ્યારમના આચામથશ્રી ડૉ. કે. ી. ટેર દ્વાયા એક
ૂ ને ખેતી અંગેની તારીભની અગત્મતા તથા
દદલવીમ તારીભભાં બાગ રેનાય ફ્-ળાકબાજી કલતા ખેડત
આણંદ કૃષ યુષનલષવિટીની યીવચથ તેભજ ષલસ્ટ્તયણ ષળક્ષણ અંગેની ભાદશતી આી તેભજ તારીભના ષલમને
અનુરૂ ઉદફધન કયુથ તથા કૃષ અથથળાસ્ત્ર ષલબાગના લડા ડૉ. કે. એવ. જાદલે વફંષધત ષલમ અંગે
તારીભાથીઓને અલગત કયાવ્મા.
તારીભની ળરૂઆત જેભાં ળાકબાજી વંળધન કેન્દ્ર ના ભદદનીળ વંળધન લૈજ્ઞાષનક ડૉ. લી. આઈ.
જી દ્વાયા ળાકબાજીના ાકભાં ગુણલત્તા વબય ફીજ ઉત્ાદન તથા લધુ ઉત્ાદન ભાટેની ખેતી ધ્ધષત ,
ફાગામત કરેજના વશ પ્રાધ્માક ડૉ. આય. આય. ગજેયા

દ્વાયા ળાકબાજીના ાકભાં ષનકાવ ભાટેની

ગુણલત્તા તથા મુલ્મલધથન તેભજ આણંદ જીલ્રા ક. ઓ. યુષનમનના એક્ઝીક્યુટીલ ઓપીવય શ્રી સુયેળબાઈ
એવ. ટેર દ્વાયા પાભથવથ પ્રડયુવય કંની અંતગથત પ-ળાકબાજીની ષનકાવના આમજન ઉય વ્માખ્માન
યજુ કમાથ.
ૂ શ્રી કેતનબાઈ ટેર
બજન ષલયાભ ફાદ ેટરાદ તાલુકાના ફયીમા ગાભના પ્રગષતળીર ખેડત
દ્વાયા કે તથા ફટાટાના ાકભાં વજીલ ખેતીના અભબગભ ઉય તાના અનુબલની તારીભાથીઓ વભક્ષ
છણાલટ કયી. ત્માયફાદ કૃષ અથથળાસ્ત્ર ષલબાગના ભદદનીળ પ્રાધ્માક ડૉ. લી. કે. ગોંડરીમા દ્વાયા

પ–

ળાકબાજીની ષનકાવની ક્રભફદ્ધ કામથલાશી ષલળે ભાદશતી આલાભાં આલી. થીમયી વાથે પ્રેક્ટીકર જ્ઞાન ભી
ુ ી આણંદ કૃષ યુષનલષવિટીના ળાકબાજી વંળધન કેન્દ્રની મુરાકાત તારીભાથીઓને કયાલી જેભાં
યશે તે શેતથ
ળાકબાજીની ષલષલધ જાત તથા ળાકબાજી ાકભાં આલતા યગ અંગેની ભાદશતી ુયી ાડલાભાં આલી.
અંતભાં તારીભ કામથક્રભના આમજક ડૉ. લી. કે. ગોંડરીમા દ્વાયા વલેન આબાય વ્મક્ત કયલાભાં
આવ્મ.

