
કિસાન ગોષ્ઠી રીપોર્ટ 

 પ્રગતીશીલ ખેડૂત શ્રી મનીષભાઇ એમ. પર્ેલ, મુ.વણસોલ, તા. ઉમરેઠ, જિ. આણંદના ફામટ ખાત ેતા. ૧૪-૧૦-૨૦૨૧ ના રોિ આત્મા પ્રોિેક્ર્, 

આણંદ અંતગટત “ઓરાણ ડાંગર-રજવ પાિ-પ્રાિૃજતિ ખેતી” જવષય ઉપર કિસાન ગોષ્ઠીનંુ આયોિન થયેલ. િેમાં િાયટક્રમની  શરૂવાતમાં સવે અજિિારીશ્રીઓ તેમિ 

ખેડૂતો દ્વારા કફલ્ડ જવઝીર્ દરમ્યાન શ્રી મનીષભાઇ દ્રારા ડાયરેક્ર્ સીડેડ રાઈસ (ઓરાણ) પધ્િજતથી ઉગાડેલ જી.આર. ૨૧ (વાત્રિ) જાત તથા ડાંગરની િુદી-િુદી 

જાતોનંુ જનદટશન જનહાળેલ. 

 આ િાયટક્રમ હેઠળ આણંદ િૃજષ યુજનવર્સટર્ીના માન. ઉપિુલપજતશ્રી ડૉ. િે. બી. િજથરીયા, જિલ્લા જવિાસ અજિિારી (આણંદ) શ્રી બી. જી. પ્રજાપજત, 

જિલ્લા ખેતીવાડી અજિિારી (આણંદ), શ્રી ચ ંતનભાઇ પર્ેલ, આણંદ જિલ્લા કિસાન મોર ાના પ્રમુખશ્રી િેતનભાઇ પર્ેલ, યુવા મોર ા મંત્રીશ્રી િયમીનચસંહ 

તેમિ મુખ્ય  ોખા સંશોિન િેન દ્રના સંશોિન વૈજ્ઞાજનિશ્રી ( ોખા) ડૉ. એમ. બી. પરમાર, સહ સંશોિન વૈજ્ઞાજનિશ્રી ડૉ. ડી. બી. પ્રજાપજત, મદદ. સંશોિન 

વૈજ્ઞાજનિશ્રી  ડી.િે. િા ા, જનવૃત્ત સંયુક્ત ખેતી જનયામિ (બાગાયત) શ્રી બી.ય.ુપરમાર, આણંદ જિલ્લા પ્રાિૃજતિ ખેતી કિસાન પ્રમુખશ્રી  િેતનભાઇ, પ્રોિેક્ર્ ડાયરેક્ર્ર 

(આત્મા) શ્રી પી.બી.પરમાર, શ્રી સુરેશભાઇ મહેરીયા (આત્મા), તાલુિા પં ાયતના સભ્યશ્રી, વણસોલ ગામના સરપં શ્રી સવે મહાનુભાવોએ ઉપજથથત રહીને 

ડાંગર તથા અનય ખેતી પાિોમાં પ્રાિુજતિ ખેતી જવષયિ માજહતી ખેડૂતોને આપેલ અન ેખેત જનદશટન જનહારેલ. 

 ઉમરેઠ તેમિ આણંદ તાલુિાના ૧૨૫ િેર્લા ખેડૂત ભાઇઓ બહેનોએ તાલીમ ગોષ્ઠી અને ખેત જનદશટન જનહારેલ. સદર પ્રોગ્રામમાં િૃજષ વૈજ્ઞાજનિો દ્વારા 

ડાયરેક્ર્ સીડેડ રાઈસ (ઓરણ ડાંગર)ની ખેતી, તેના ફાયદાઓ અને તેમાં ધ્યાનમાં રાખવા િેવી અગત્યની બાબતો જવષે ઉડાણ પૂવટિ માજહતી આપવામાં આવેલ. 

આ નજવન અજભગમથી ડાંગરની ખેતીમાં મોર્ા પાયે ઉપયોગ થતાં જવજવિ સંશાિનો િેવા િે, જપયત માર્ેનંુ પાણી, િરુવાડીયુ તથા રોપણી માર્ે વપરાતા મિુર, 

રાસાયજણિ ખાતર વગેરે ખ ટમાં ઘર્ાડો થતા ઓછા ખ ે વિુ આવિ મેળવી તેમિ િમીનની ફળદ્રુપતા તથા પયાટવરણની જાળવણી થાય છે. રોપાણ ડાંગર િરતાં 

ડાયરેક્ર્ સીડેડ રાઈસ (ઓરાણ) પદ્િજતમાં જપયત પાણીના ઓછા વપરાશ તથા ડાંગરના પાિવાના કદવસો ઘર્વાને લીિે ડાંગરમાં રોગ જીવાતનો પ્રશ્ન નજહવત 

િોવા મળેલ છે. િે ખેડૂતો તથા ઉપજથથત મુલાિાતીઓ દ્વારા પ્રત્યક્ષ જનહાળવામાં આવયું. જનદશટનની મુલાિાત દરમ્યાન સમગ્ર િાયટક્રમનંુ સં ાલન શ્રી સુરેશભાઇ 

મહેરીયા(આત્મા) તથા અગ્રણી ખેડૂતભાઈઓ શ્રી મનીષભાઇ પર્ેલ અન ેભાલેિના શ્રી િેતનભાઇ પર્ેલ દ્વારા િરવામાં આવેલ.  

િાયટક્રમના અંતે સવે અજિિારી/ િમટ ારીગણ તથા ખેડૂતોનો આભાર વયક્ત િરવામાં આવયો. 
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પ્રોગ્રામમાં િૃજષ વૈજ્ઞાજનિો દ્વારા ડાયરેક્ર્ સીડેડ રાઈસ (ઓરIણ ડાંગર)ની ખેતી, તેના ફાયદાઓ જવષે ઉડાણ પૂવટિ માજહતી આપવામાં આવેલ 

 


