ૂ ો અને વૈજ્ઞાનનકો વચ્ચે ચચાગ સભા
આઈસીએઆર યોજના અંતગગત ખેડત
ઓર્નિથજી અને જૈર્ળક ર્નયંત્રણ યજના, આઈશીએઆર, યુર્નટ-૯, આકૃય,ુ આણંદ ના
ૂ ર્બબર તથા કીટર્ળતરણન કાયગક્ર્મ
શંયક્ુ ત ઉક્રમે ટ્રાઈબ શબ પ્ાન યજના અંતગગત ખેડત
તા. ૦૨/૦૩/૨૦૧૯ના રજ કૃર્વ ર્ળજ્ઞાન કેન્દ્ર, નમગદા-દે ડીયાાડા ખાતે ગઠળળામાં આળે. જેમાં
ૂ ભાઈઓ તથા બષેનએ ભાગ ીધે. આ ખેડત
ૂ ર્બબરમાં ાક
નમગદા જીલ્ાના કુ ૧૦૦ ખેડત
શંરક્ષણમાં જૈર્ળક ર્નયંત્રકન ઉયગ અને ક્ષીઓની ઉયગીતા જેળા ર્ળવય ર જુદા જુદા
ૂ ને માગગદગન આળામાં આવયુ ં ષતુ.ં ખેડત
ૂ ને ાક
ળૈજ્ઞાર્નક દ્વારા ખ ૂબ જ ઉંડાણપ ૂળગક ખેડત
શંરક્ષણમાં ઉયગી થઈ કે તે મુજબ બાયેસ્ટીશાઈડ તથા ક્ષીઓના શંરક્ષણ માટે માલા અને
ૂ ને ઉયગી એળા ખેતઓજારનુ ં ર્ળતરણ કરળામાં આવયુ ં ષત.ું
નાના ખેડત
ડૉ. ડી. એમ. મષેતા, યુર્નટ અર્ધકારીશ્રી આઈશીએઆર, યુર્નટ-૯, આકૃય,ુ આણંદના તેમજ
ૂ ર્બબરનું આયજન
ડૉ. શી. કે. બરડ, ઓર્નિથજીસ્ટ ના શીધા માગગદગન ષેઠલ આ ખેડત
ૂ ર્બબરમાં ઓર્નિથજી યજનાના ડૉ. જે. જી. દુેરા, જુર્નયર
કરળામાં આળે ષતુ.ં શદર ખેડત
ઓર્નિથજીસ્ટ અને જૈર્ળક ર્નયંત્રણ યજનાના ડૉ. નેષા ટે, રીશર્ગ એશર્શયેટ તેમજ ડૉ.
મીનાક્ષી ળી. ર્તળારી, મદદની ળૈજ્ઞાર્નક, કેળીકે, દે ડીયાાડા એ ઉરક્ત ર્ળવય ર વયાખ્યાન
ૂ ના પ્રશ્નનુ ં ર્નરાકરણ કયુગ ષત.ુ ં શંપણ
ુ ગ કાયગક્ર્મનુ ં સુબધ્ધ રીતે શંર્ાન
રજુ કયાગ ષતા અને ખેડત
ડૉ. ષીતે જાદળ, એશએમએશ, કેળીકે (ાક શંરક્ષણ), દે ડીયાાડા દ્વારા કરળામાં આવયુ.ં
શમગ્ર કાયગક્રમની રૂરે ખા અને ઈનપુટ કીટનુ ં આયજન જૈર્ળક ર્નયંત્રણ યજનાના
ડૉ. રઘુનદ
ં ન બી. એ. તથા ઓર્નિથજી યજનાના શ્રી આર્વ નાયી દ્વારા કરળામાં આળે ષતુ.ં

કેવીકે -નર્ગદા દે ડીયાપડા ખાતે ટીએસપી-આઈસીએઆર યોજના અંતગગત ખેડૂત નિબિર

ડૉ. મીનાક્ષી ળી. ર્તળારી. દ્વ્રારા ટીએશી યજના

ડૉ. જે. જી. દુ ેરા દ્વારા ાક શંરક્ષણમાં ક્ષીઓની

ર્ળવેની માહષતી

ઉયગીતા ર્ળવય ર ર્ળસ્ત ૃત વયાખ્યાન

ડૉ. નેષા ટે દ્વારા ાક શંરક્ષણમાં જૈર્ળક

ડૉ. જે. જી. દુ ેરા દ્વારા ાક શંરક્ષણ કીટની શમજણ

ર્નયંત્રકના ઉયગ ર્ળવય ર ર્ળસ્ત ૃત ર્ર્ાગ

કીટર્ળતરણ

કીટર્ળતરણ

કીટર્ળતરણ

