
આદિવાસી સશંોધન-વ-તાલીમ કેન્દ્ર, આકૃય,ુ િેવગઢબારીયા દ્વારા સોયાબીનની ચોક્સાઇપવૂવકની 

ખેતી પધ્ધતત અંગે ખેડતૂ દિનનુ ંઆયોજન તા.૦૫/૧૦/૨૦૧૮ના રોજ કરવામા ંઆવયુ ં

 આદિવાસી મદિલા ખેડતૂ તાલીમ કેન્દ્ર અને આદિવાસી સશંોધન-વ-તાલીમ કેન્દ્ર, આણિં 

કૃતિ યતુનવતસિટી, િેવગઢબારીઆના સયંકુ્ત ઉપક્રમે તા.૦૫/૧૦/૨૦૧૮ ના રોજ સોયાબીનની 

ચોક્સાઇપવૂવકની ખેતી પધ્ધતત પર “ખેડતૂ દિન-વ-પાક પદરસવંાિ-૨૦૧૮”નુ ંઆયોજન ગામ 

તેનતળાવ, તા. ડભોઇ, જજ. વડોિરા ખાતે સશંોધન તનયામક અને અનસુ્નાતક 

તવદ્યાશાખાધ્યક્ષશ્રી ડૉ. કે.બી.કથીરીયાના અધ્યક્ષસ્થાને કરવામા ંઆવેલ.  

આ કાયવક્રમની શરૂઆત પ્રાથવના ગીતથી કરવામા ંઆવી િતી. ત્યારબાિ િાજર રિલે 

સવે મિાનભુાવોનુ ં ડૉ.જી.જે.પટેલ, યતુનટ અતધકારી દ્વારા તેમજ આમતંિત મિમેાનોનુ ં

ડૉ.કે.એલ.વાધવાણી, પ્રાધ્યાપક દ્વારા પષુ્પગચ્છ આપી િાદિિક સ્વાગત કરવામા ંઆવેલ. મખુ્ય 

અતતતથ તરીકે ડૉ. અરુણ એ.પટેલ, તવસ્તરણ તશક્ષણ તનયામકશ્રી અને શ્રી રોદિતભાઇ પટેલ, 

બોડવ ઑફ મેનેજમેન્દ્ટના ભતૂપવૂવ સભ્ય તથા અતતતથ તવશેિ તરીકે ડૉ.એચ.આર.પટેલ, સિ 

સશંોધન તનયામકશ્રી, ડૉ.એચ.બી.પટેલ, સિ તવસ્તરણ તશક્ષણ તનયામકશ્રી, આણિં કૃતિ 

યતુનવતસિટી, આણિં તેમજ તેનતળાવ ગામના પ્રતતષ્ષ્િત અગે્રસર ખેડૂત શ્રી ચરંકાતંભાઇ 

મળૂજીભાઇ પટેલ ઉપસ્સ્થત રહ્યા િતા.ં આ કાયવક્રમ િાજર રિલે અધ્યક્ષશ્રી તેમજ મિાનભુાવો 

દ્વારા િીપ પ્રાગટય કરીને શરૂ કરવામા ં આવયો િતો. ત્યારબાિ ઉપસ્સ્થત મેિમાનો દ્વારા 

“સોયાબીનની ચોકસાઇપવૂવકની ખેતી” પસુ્તકનુ ંતવમોચન કરવામા ંઆવયુ ંિત ુ.ં 

ડો. જી.જે.પટેલ, યતુનટ અતધકારી દ્વારા િાજર રિલે ખેડતૂોને સોયાબીનની ખેતી પદ્ધતત 

તવશે માદિતગાર કયાવ િતા.ં તદ્દઉપરાતં ડૉ.એ.બી.બ્રહ્મભટ્ટ, પ્રાધ્યાપક અને વડા, વનસ્પતત 

રોગશાસ્ત્ર તવભાગ, બ.ંસ.કૃતિ મિાતવદ્યાલય, આકયૃ,ુ આણિં દ્વારા સોયાબીનના ંપાકમા ંનકુસાન 

કરતા ંઅગત્યના ંરોગો અને તેનુ ં તનયિંણ કેવી રીતે કરી શકાય તે અંગેની માદિતી ખેડતૂોને 

આપવામા ંઆવી િતી. કતૃિ સશંોધન કેન્દ્ર, ડેરોલના સિ સશંોધન વૈજ્ઞાતનક ડૉ.આર.જી.મછાર 

દ્વારા સોયાબીનની ખેતીની મિત્વતા તવશે ખેડતૂોને જાણકારી આપવામા ં આવી િતી. 

સોયાબીનની ખેતી િરમ્યાન કયા નીંિણ દ્વારા ખેડૂતોને ઉપજમા ંનકુસાન થાય છે તેમજ તેના 

તનયિંણ અંગેની માદિતી ડૉ.બી.ડી.પટેલ, સશંોધન વૈજ્ઞાતનક, નીંિણ તનયિંણ યોજના, આકૃય,ુ 

આણિં દ્વારા આપવામા ંઆવી. ડૉ.આર.પી.કાચા, સિ સશંોધન વૈજ્ઞાતનક, િાસરા દ્વારા ખેડતૂોને 



જમીન આરોગ્ય સધુારણા અંગેની માદિતી આપી કેવી રીતે વધ ુ ઉત્પાિન મેળવી શકાય તે 

બાબતે ખેડતૂોને માદિતગાર કયાવ િતા. પશપુાલનમા ં સોયાબીનના ખોળના મિત્વ તેમજ 

પશપુોિણ અંગેની માદિતી ડૉ.ડી.સી.પટેલ, પ્રાધ્યાપક દ્વારા આપવામા ંઆવી. 

આ કાયવક્રમ િરમ્યાન શ્રી રોિીતભાઇ પટેલ, બોડવ ઓફ મેનેજમેન્દ્ટના ભતૂપવૂવ સભ્યએ 

ગામના ખેડતૂોને વડોિરા જજલ્લામા ં નવા રોકડીયા પાક તરીકે સોયાબીનની મિત્વતા તવિે 

માદિતગાર કરી આ નવા પાકને અપનાવવા માટે આિવાન કરેલ. તવસ્તરણ તશક્ષણ તનયામકશ્રી 

ડૉ.અરુણ એ. પટેલ દ્વારા ખેડતૂોને સોયાબીનની ખેતીમા ં પડતી મશુ્કેલીઓના તનવારણ અંગે 

માદિતગાર કયાવ તથા ખેડતૂ ભાઇઓ અને બિનેોને આણિં ખાતે તાલીમમા ંભાગ લેવા આવવા 

માટે પ્રોત્સાદિત કયાવ. કાયવક્રમના અધ્યક્ષસ્થાનેથી ઉદ્દબ્ોધન કરતા ંડૉ.કે.બી.કથીરીયા, સશંોધન 

તનયામક અને અનસુ્નાતક તવદ્યાશાખાધ્યક્ષશ્રી દ્વારા આ તવસ્તારના નવા પાક તરીકે 

સોયાબીનની ખેતી કરી વધ ુઉપજ મેળવવા માટે ખેડતૂોને આિવાન કરેલ તેમજ િાજર રિલે 

ખેડતૂ ભાઇઓ અને બિનેોના ખેતીલક્ષી પ્રશ્નોનુ ંતનરાકરણ લાવી સોયાબીનના મલૂ્યવધવન અંગે 

પણ માદિતગાર કયાવ િતા.   

સિર કાયવક્રમમા ં અન્દ્ય મિમેાનોમા ં શ્રી એમ.કે.કુરેશી, સયંકુ્ત ખેતી તનયામકશ્રી 

(તવસ્તરણ), વડોિરા; ડૉ. એસ.જે.પટેલ, તનવતૃ્ત આચાયવશ્રી; શ્રીઆર.એલ.ચોટલીયા, મિિનીશ 

સશંોધન વૈજ્ઞાતનક, ડભોઇ; ડૉ.એસ.જી.વિોરા, સશંોધન વૈજ્ઞાતનક, પશ ુપોિણ તવભાગ, આણિં; 

શ્રી એ.એલ.પટેલ, મિિનીશ સશંોધન વૈજ્ઞાતનક, આણિં ઉપસ્સ્થત રહ્યા િતા.  

  આ પાક પદરસવંાિમા ં ખેડતૂોને વધારે માદિતી મળી રિ ે તે માટે તનિશવન અંગેના 

સ્ટોલનુ ં આયોજન કરવામા ં આવયુ ં િત ુ.ં જેમા આદિવાસી મદિલા ખેડતૂ તાલીમ કેન્દ્ર દ્વારા 

સોયાબીનની મલૂ્યવધવન બનાવટો; મખુ્ય મકાઇ સશંોધન કેન્દ્ર, ગોધરા દ્વારા મકાઇની તવતવધ 

જાતો તેમજ ડાગંર સશંોધન કેન્દ્ર, ડભોઇ દ્વારા ડાગંરની તવતવધ જાતોનુ ં તનિશવન ગોિવવામા ં

આવેલ. તદ્દઉપરાતં આ ગામમા ં જે ખેડતૂોના ખેતર ઉપર સોયાબીનના તનિશવન આપવામા ં

આવેલ િતા તે ખેતર પર કાયવક્રમના અધ્યક્ષશ્રી, ઉપરાતં અન્દ્ય મિાનભુાવો, મિમેાનો અને 

ખેડતૂો સાથે જઇને પ્રત્યક્ષ તનરીક્ષણ કરીને ખેડતૂોને આ પાક તવિે માદિતગાર કયાવ િતા. આ 

પાક પદરસવંાિમા ંઅંિાજીત ૨૪૫ ખેડતૂ ભાઇઓ-બિનેોએ ઉત્સાિપવૂવક ભાગ લીધો િતો. 

 અંતમા ડૉ.કે.એમ.વાધવાણી, પ્રાધ્યાપાક દ્વારા િાજર રિલે સવે આમતંિત મિાનભુાવો, 

મિમેાનો તથા ખેડતૂ ભાઇઓ-બિનેોનુ ંઆભારિશવન કરીને કાયવક્રમ પણૂવ જાિરે કયો. 



     

     

     

     

 


