આદિવાસી સંશોધન-વ-તાલીમ કેન્દ્ર, આકૃય,ુ િે વગઢબારીયા દ્વારા સોયાબીનની ચોક્સાઇપ ૂવવકની
ૂ દિનન ંુ આયોજન તા.૦૫/૧૦/૨૦૧૮ના રોજ કરવામાં આવય ંુ
ખેતી પધ્ધતત અંગે ખેડત
ૂ તાલીમ કેન્દ્ર અને આદિવાસી સંશોધન-વ-તાલીમ કેન્દ્ર, આણંિ
આદિવાસી મદિલા ખેડત
કૃતિ યતુ નવતસિટી, િે વગઢબારીઆના સંયક્ુ ત ઉપક્રમે તા.૦૫/૧૦/૨૦૧૮ ના રોજ સોયાબીનની
ૂ દિન-વ-પાક પદરસંવાિ-૨૦૧૮”ન ંુ આયોજન ગામ
ચોક્સાઇપ ૂવવકની ખેતી પધ્ધતત પર “ખેડત
તેનતળાવ,

તા.

ડભોઇ,

જજ.

વડોિરા

ખાતે

સંશોધન

તનયામક

અને

અનસ્ુ નાતક

તવદ્યાશાખાધ્યક્ષશ્રી ડૉ. કે.બી.કથીરીયાના અધ્યક્ષસ્થાને કરવામાં આવેલ.
આ કાયવક્રમની શરૂઆત પ્રાથવના ગીતથી કરવામાં આવી િતી. ત્યારબાિ િાજર રિેલ
ુ ાવોન ંુ ડૉ.જી.જે.પટે લ, યતુ નટ અતધકારી દ્વારા તેમજ આમંતિત મિેમાનોન ંુ
સવે મિાનભ
ુ ય
ડૉ.કે.એલ.વાધવાણી, પ્રાધ્યાપક દ્વારા પષ્ુ પગચ્છ આપી િાદિિ ક સ્વાગત કરવામાં આવેલ. મખ્
અતતતથ તરીકે ડૉ. અરુણ એ.પટે લ, તવસ્તરણ તશક્ષણ તનયામકશ્રી અને શ્રી રોદિતભાઇ પટે લ,
બોડવ ઑફ મેનેજમેન્દ્ટના ભ ૂતપ ૂવવ સભ્ય તથા અતતતથ તવશેિ તરીકે ડૉ.એચ.આર.પટે લ, સિ
સંશોધન તનયામકશ્રી, ડૉ.એચ.બી.પટે લ, સિ તવસ્તરણ તશક્ષણ તનયામકશ્રી, આણંિ કૃતિ
યતુ નવતસિટી, આણંિ તેમજ તેનતળાવ ગામના પ્રતતષ્ષ્િત અગ્રેસર ખેડૂત શ્રી ચંરકાંતભાઇ
ુ ાવો
મ ૂળજીભાઇ પટે લ ઉપસ્સ્થત રહ્યા િતાં. આ કાયવક્રમ િાજર રિેલ અધ્યક્ષશ્રી તેમજ મિાનભ
દ્વારા િીપ પ્રાગટય કરીને શરૂ કરવામાં આવયો િતો. ત્યારબાિ ઉપસ્સ્થત મેિમાનો દ્વારા
“સોયાબીનની ચોકસાઇપ ૂવવકની ખેતી” પસ્ુ તકન ંુ તવમોચન કરવામાં આવય ંુ િત.ંુ
ૂ ોને સોયાબીનની ખેતી પદ્ધતત
ડો. જી.જે.પટેલ, યતુ નટ અતધકારી દ્વારા િાજર રિેલ ખેડત
તવશે માદિતગાર કયાવ િતાં. તદ્દઉપરાંત ડૉ.એ.બી.બ્રહ્મભટ્ટ, પ્રાધ્યાપક અને વડા, વનસ્પતત
રોગશાસ્ત્ર તવભાગ, બં.સ.કતૃ િ મિાતવદ્યાલય, આકય
ૃ ,ુ આણંિ દ્વારા સોયાબીનનાં પાકમાં નકુ સાન
ૂ ોને
કરતાં અગત્યનાં રોગો અને તેન ંુ તનયંિણ કેવી રીતે કરી શકાય તે અંગે ની માદિતી ખેડત
આપવામાં આવી િતી. કતૃ િ સંશોધન કેન્દ્ર, ડેરોલના સિ સંશોધન વૈજ્ઞાતનક ડૉ.આર.જી.મછાર
ૂ ોને જાણકારી આપવામાં આવી િતી.
દ્વારા સોયાબીનની ખેતીની મિત્વતા તવશે ખેડત
સોયાબીનની ખેતી િરમ્યાન કયા નીંિણ દ્વારા ખેડૂતોને ઉપજમાં નકુ સાન થાય છે તેમજ તેના
તનયંિણ અંગે ની માદિતી ડૉ.બી.ડી.પટે લ, સંશોધન વૈજ્ઞાતનક, નીંિણ તનયંિણ યોજના, આકૃય,ુ
ૂ ોને
આણંિ દ્વારા આપવામાં આવી. ડૉ.આર.પી.કાચા, સિ સંશોધન વૈજ્ઞાતનક, િાસરા દ્વારા ખેડત

ુ ારણા અંગે ની માદિતી આપી કેવી રીતે વધ ુ ઉત્પાિન મેળવી શકાય તે
જમીન આરોગ્ય સધ
ુ ાલનમાં સોયાબીનના ખોળના મિત્વ તેમજ
ૂ ોને માદિતગાર કયાવ િતા. પશપ
બાબતે ખેડત
ુ ોિણ અંગે ની માદિતી ડૉ.ડી.સી.પટે લ, પ્રાધ્યાપક દ્વારા આપવામાં આવી.
પશપ
આ કાયવક્રમ િરમ્યાન શ્રી રોિીતભાઇ પટે લ, બોડવ ઓફ મેનેજમેન્દ્ટના ભ ૂતપ ૂવવ સભ્યએ
ૂ ોને વડોિરા જજલ્લામાં નવા રોકડીયા પાક તરીકે સોયાબીનની મિત્વતા તવિે
ગામના ખેડત
માદિતગાર કરી આ નવા પાકને અપનાવવા માટે આિવાન કરે લ. તવસ્તરણ તશક્ષણ તનયામકશ્રી
ૂ ોને સોયાબીનની ખેતીમાં પડતી મશ્ુ કેલીઓના તનવારણ અંગે
ડૉ.અરુણ એ. પટે લ દ્વારા ખેડત
ૂ ભાઇઓ અને બિેનોને આણંિ ખાતે તાલીમમાં ભાગ લેવા આવવા
માદિતગાર કયાવ તથા ખેડત
્
કરતાં ડૉ.કે.બી.કથીરીયા, સંશોધન
માટે પ્રોત્સાદિત કયાવ . કાયવક્રમના અધ્યક્ષસ્થાનેથી ઉદ્દબોધન
તનયામક અને અનસ્ુ નાતક તવદ્યાશાખાધ્યક્ષશ્રી દ્વારા આ તવસ્તારના નવા પાક તરીકે
ૂ ોને આિવાન કરે લ તેમજ િાજર રિેલ
સોયાબીનની ખેતી કરી વધ ુ ઉપજ મેળવવા માટે ખેડત
ૂ ભાઇઓ અને બિેનોના ખેતીલક્ષી પ્રશ્નોન ંુ તનરાકરણ લાવી સોયાબીનના મ ૂલ્યવધવન અંગે
ખેડત
પણ માદિતગાર કયાવ િતા.
સિર કાયવક્રમમાં અન્દ્ય મિેમાનોમાં શ્રી એમ.કે.કુ રેશી, સંયક્ુ ત ખેતી તનયામકશ્રી
(તવસ્તરણ), વડોિરા; ડૉ. એસ.જે.પટે લ, તનવ ૃત્ત આચાયવશ્રી; શ્રીઆર.એલ.ચોટલીયા, મિિનીશ
સંશોધન વૈજ્ઞાતનક, ડભોઇ; ડૉ.એસ.જી.વિોરા, સંશોધન વૈજ્ઞાતનક, પશ ુ પોિણ તવભાગ, આણંિ;
શ્રી એ.એલ.પટે લ, મિિનીશ સંશોધન વૈજ્ઞાતનક, આણંિ ઉપસ્સ્થત રહ્યા િતા.
ૂ ોને વધારે માદિતી મળી રિે તે માટે તનિશવન અંગે ના
આ પાક પદરસંવાિમાં ખેડત
ૂ તાલીમ કેન્દ્ર દ્વારા
સ્ટોલન ંુ આયોજન કરવામાં આવય ંુ િત.ંુ જેમા આદિવાસી મદિલા ખેડત
ુ ય મકાઇ સંશોધન કેન્દ્ર, ગોધરા દ્વારા મકાઇની તવતવધ
સોયાબીનની મ ૂલ્યવધવન બનાવટો; મખ્
જાતો તેમજ ડાંગર સંશોધન કેન્દ્ર, ડભોઇ દ્વારા ડાંગરની તવતવધ જાતોન ંુ તનિશવન ગોિવવામાં
ૂ ોના ખેતર ઉપર સોયાબીનના તનિશવન આપવામાં
આવેલ. તદ્દઉપરાંત આ ગામમાં જે ખેડત
ુ ાવો, મિેમાનો અને
આવેલ િતા તે ખેતર પર કાયવક્રમના અધ્યક્ષશ્રી, ઉપરાંત અન્દ્ય મિાનભ
ૂ ો સાથે જઇને પ્રત્યક્ષ તનરીક્ષણ કરીને ખેડત
ૂ ોને આ પાક તવિે માદિતગાર કયાવ િતા. આ
ખેડત
ૂ ભાઇઓ-બિેનોએ ઉત્સાિપ ૂવવક ભાગ લીધો િતો.
પાક પદરસંવાિમાં અંિાજીત ૨૪૫ ખેડત
ુ ાવો,
અંતમા ડૉ.કે.એમ.વાધવાણી, પ્રાધ્યાપાક દ્વારા િાજર રિેલ સવે આમંતિત મિાનભ
ૂ ભાઇઓ-બિેનોન ંુ આભારિશવન કરીને કાયવક્રમ પ ૂણવ જાિેર કયો.
મિેમાનો તથા ખેડત

