
આઈસીએઆર યોજના અંતગત ખેડૂત િશિબર 

પ ીશા  અને જૈિવક િનયં ણ યોજના, આઈસીએઆર, યુિનટ-૯, આકૃય,ુ આણંદ ના સંયુ ત ઉપ મે ાઈબલ 
સબ લાન યોજના અંતગત ખેડૂત િશિબર તથા કીટિવતરણનો કાય મ તા. ૧૯/૦૭/૨૦૧૯ના રોજ કૃિષ િવ ાન કે , 
નમદા-ડેડીયાપાડા ખાતે ડૉ. ડી. એમ. મહેતા, યુિનટ અિધકારી ી આઈસીએઆર,યુિનટ-૯, આકૃય,ુ આણંદના તેમજ ડૉ. 
સી. કે. બોરડ, ઓ નથોલો ટ ના સીધા માગદશન હેઠળ આ ખેડૂત િશિબર ગોઠવવામાં આવેલ. જેમાં નમદા લાના 
િવિવધ ૫ ગામના કુલ ૧૦૦ ખેડૂત ભાઈઓ તથા બહેનોએ ભાગ લીધેલ. આ ખેડૂત િશિબરમાં િવિવધ પ ીઓ તેમજ 
જૈિવક િનયં કોનો પાકસંર ણમાં ઉપયોગીતા અન ેતેમની કૃિષ ે  ે ળવણી િવશે ડાણપૂવક ખેડૂતોને માગદશન આ ય ુ
હતુ.ં આ જૈિવક પિ તઓન ેપોતાના ખેતરમાં અપનાવવા ે રત થાય તે હેતું, પ ીઓ માટે લાકડાના માળાઓ, ફળફળાદી 
ઝાડના રોપા,  િવિવધ ખેતઓ ર, જૈિવક ખાતર અને જૈિવક િનયં કોનું ખેડૂતોને િવતરણ કરવામાં આ યું હતુ.ં 

ઓ નથોલો  યોજનાના ારા ઈનપુટ કીટમાં આપવામાં આવેલ િવિવધ ઈનપુટ ઉપયોગીતા િવશે િવ તારપૂવક 
માિહતી, જુિનયર ઓ નથોલો ટ ડૉ. જે. . દુલેરા ારા આપવામાં આવી હતી. જૈિવક િનયં ણ યોજનાના ડો. 
રઘુનંધન, મદદનીશ ા યાપક તથા ડૉ. નેહા પટેલ, રીસચ એસોિસયેટ ારા પરભ ી કીટકો િવષે ચચા કરવામાં આવી હતી 
અને ખેડૂતોના નોનું િનરાકરણ કયુ હતું. આ ખેડૂત િશિબરમાં ઓ નથોલો  યોજનાના ડૉ. સી. કે. બોરડ, 
ઓ નથોલો ટ ારા પ ીઓના સંર ણની પાક સંર ણ માટે મ તા પર િવ તૃત સમજણ  આપી ખેડૂતોને પ ીઓ િવશ ે
જ ંરી માગદશન આપવામાં આ યું હતુ.ં સંપુણ કાય મનું સુબ ધ રીતે સંચાલન ડૉ. હીતેશ દવ, એસએમએસ, કેવીકે 
(પાક સંર ણ), દેડીયાપાડા વારા કરવામાં આ યું. આ કાય મન ે સ ળ બનાવવા સહયોગી સવ ખેડૂતિમ ો, કેવીક ે
ડેડીયાપાડાના કમચારીિમ ોના આભારદશન આઈસીએઆર યોજના વતી ડૉ. જે. . દુલેરા ારા કયા અને કાય મ પૂણ 
કરાયો. 
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