કૃષિ સંશોધન કેન્દ્ર, આકૃય,ુ અરણેજ ખાતે એડેપ્ટિવ ટ્રાયલ અંતર્ગત "કપાસના
બિયારણની (GADC-2) કીિ-ષવતરણ(FLD) કાયગક્રમન ંુ આયોજન

કૃષિ સંશોધન કેન્દ્ર, આકૃય,ુ અરણેજ દ્વારા “સ્ેે્ન્દ્ધનીંગ ઓફ એડેપ્્ીવ રીસર્ચ ઈન ઓલ

એગ્રો કલાઈમેટ્ક ઝોન ઓફ એએયુ” યોજના અંતગચત પ્રથમ હરોળ ષનદશચન (FLD) ગોઠવવા
મા્ે દરે ક ખેડૂતને કપાસની (GADC-2) બિયારણની કી્નુ ં ષવતરણ કરવામાં આવે છે . જે

અંતગચત તા. ૧૫/૦૭/૨૦૨૦ ના રોજ ધોળકા તાલુકાના ધોળી, વારણા, ગુદ
ં ી, કેસરગઢ, કષમયાળા

તેમજ જવારજ ગામના કુલ ૧૫ જે્લા ખેડૂતોને કૃષિ સંશોધન કેન્દ્ર, આકૃય,ુ અરણેજ ખાતે
િોલાવીને કી્ ષવતરણ કરવામાં આવી. આ કાયચક્રમમાં કેન્દ્રના વડા સહ સંશોધન વૈજ્ઞાષનકશ્રી ડો.
પી. એર્. ગોધાણી, મદદનીશ સંશોધન વૈજ્ઞાષનક ડો. સી. જે. પ્ેલ, મદદનીશ સંશોધન વૈજ્ઞાષનક

શ્રી એન. આર. બુિ
ં ટડયા, એગ્રી એન્ન્દ્જનીયર શ્રી એસ. િી. ષવિંઝુડા અને સંશોધન સહાયક શ્રી આર.
કે. પ્ેલ

હાજર રહ્યા હતા. આ

કાયચક્રમમાં કેન્દ્રના વડા સહ સંશોધન વૈજ્ઞાષનક, ડો. પી. એર્.

ગોધાણી રારા ખેડૂતોનુ ં સવાગત કરીને કપાસની (GADC-2)ના પાકની નવી જાતોના ગુણધમો,

ખાષસયત અને તેની વૈજ્ઞાષનક ઢિે ખેતી ષવિે માગચદશચન આપવામાં આવયુ.ં શ્રી સી. જે. પ્ેલ
મદદનીશ સંશોધન વૈજ્ઞાષનકએ કપાસના પાકમાં જમીન અને ખાતર વયવસથાપનની માટહતી

આપી. શ્રી એન. આર. બુિ
ં ટડયા, મદદનીશ સંશોધન વૈજ્ઞાષનકએ કપાસના પાકમાં મુખ્ય તત્વો,
ગૌણ તત્વો અને સ ૂક્ષ્મ તત્વોનુ ં મહત્વ, અને શ્રી આર. કે. પ્ેલ, સંશોધન સહાયકએ કપાસના
સજીવ ખેતી પધ્ધષત અને નાડેપ કમ્પોસ્ િનાવવાનુ ં માગચદશચન આપ્યુ ં હત.ું એગ્રી એન્ન્દ્જનીયર શ્રી
એસ. િી. ષવિંઝુડા દ્વારા કપાસના પાકમાં ષપયત ષવશે માગચદશચન આપવામાં આવયુ ં હત.ું

કાયચક્રમને સફળ િનાવવા ડો. પી. એર્. ગોધાણી, શ્રી એન. આર. બુિ
ં ટડયા, ડો સી. જે.

પ્ેલ, એગ્રી એંન્દ્જીષનયર શ્રી એસ. િી. ષવિંઝુડા

અને શ્રી આર. કે. પ્ેલએ તેમજ કેન્દ્રના સવે

કમચર્ારીઓએ ભારે જહેમત ઉઠાવી હતી. સમગ્ર કાયચક્રમનુ ં સંર્ાલન ડો. પી. એર્. ગોધાણી, સહ

સંશોધન વૈજ્ઞાષનકએ કયુું હતુ.ં અંતમાં શ્રી એન. આર. બુિ
ં ટડયા, મદદનીશ સંશોધન વૈજ્ઞાષનકએ
ઉપસ્સથત ખેડૂતોનો આભાર માની કાયચક્રમ પ ૂણચ કરવામાં આવયો હતો.

કીિ ષવતરણ (FLD)

