કે. લી. કે, દે લાતજ દ્વાયા ફેચયી ગાભે પ, ફુર તથા ળાકબાજી ઉત્ાદન,
મલ્ુ મલધધન: પ્રદળધન – લ- હયીપાઇ મોજાઇ
કૃષ ષલજ્ઞાન કેન્દ્ર, દે લાતજ દ્વાયા તા. ૧૮/૦૩/૨૦૧૬ ના યજ ફેચયી ગાભ ખાતે પ, ફુર તથા
ળાકબાજી ઉત્ાદન, મુલ્મલધધન: પ્રદળધન

– લ- શયીપાઇનુ આમજન કયલાભાાં આલેર જેભાાં ૧૦૦ જેટરા

ૂ એ બાગ રીધેર તેભાાંથી ૮૨ ખેડત
ૂ એ તેભના નમુનાઓ વાથે શયીપાઇભાાં બાગ રીધ શત. આ
ખેડત
કામધક્રભભાાં અષતષથ ષલળે તયીકે શ્રી ફી. યુ. યભાય, વાંયક્ુ ત ફાગામત ષનમાભકશ્રી, ડૉ. એન, લી. વની,
વશ ષલસ્તયણ ષળક્ષણ ળાસ્ત્રી, ષલસ્તયણ ષળક્ષણ ષનમાભક્ની કચેયી, આ. કૃ. યુ., આણાંદ તેભજ ડૉ. નીતીનબાઇ
ળાશ, પ્રાધ્માક અને લડાશ્રી, ફાગામત ષલબાગ, આ. કૃ, યુ., આણાંદ અને ડૉ. આય. આય. આચામધ, લડાશ્રી,
મુખ્મ ળાકબાજી વાંળધન કેન્દ્ર, આ. કૃ. યુ., આણાંદ અને શ્રી. ી. એન. શુક્રા, નામફ ફાગામત ષનમાભકશ્રી,
આણાંદ તથા ડૉ. જી. જી. ટેર, પ્રગ્રાભ કઓડીનેટય, કેલીકે, દે લાતજ શાજય યહ્યા શતા.
ૂ નુ ાં ળાબ્દીક તેભજ પુષ્ગુચ્છ દ્વાયા
કામધક્રભની ળરૂઆતભાાં ડૉ. જી. જી. ટેરે ભશાનુબાલ તેભજ ખેડત
સ્લાગત કયુધ શતુ ત્માયફાદ કેલીકે દ્વાયા તૈમાય કયે ર ત્રણ પલ્ડય (૧) આભાની ષલષલધ ફનાલટ (૨)
ટાભેટાની ષલષલધ ફનાલટ (૩) કેયીની મુલ્મલષધિત ફનાલટ, નુ ાં ષલભચન ભશાનુબાલના શસ્તે કયલાભાાં
આવ્યુ. ત્માયફાદ શ્રી ફી. યુ. યભાય વાશેફે જીલ્રાભાાં થતા ફાગામતી ાક તથા તેની આગાભી વભમભાાં
જરૂયીમાત ફાફતે પ્રલચન આપ્યુ શતુ.ાં ડૉ. નીતીનબાઇ ળાશ દ્વાયા ફાગામતી ાકનુ ાં મુલ્મલધધન અને તેના
ભશત્લ ષલળે ભાશીતી આલાભાાં આલી શતી. શ્રી. ી. એન. શુક્રા વાશેફે ફાગામતી ાકભાાં વયકાયશ્રીની
મજનાઓ ષલળે ભાશીતી આી શતી. ડૉ. એન, લી. વની વાશેફે ષલસ્તયણ ષળક્ષણની પ્રવ ૃષતઓ તથા કૃષ
વાંરગ્ન પ્રકાળન ષલળે ભાશીતી આી શતી ત્માયફાદ ડૉ. આય. આય. આચામધ વાશેફે ળાકબાજીના બફમાયણ
તેભજ નલી જાત અને તેની ખેત ધ્ધધ્ધ્તઓ ષલમ ય ભાશીતી આી શતી. જભીનની ઉત્ાદકતાની
જાલણી તથા ળાકબાજીની વજીલ ખેતી ષલળે ડૉ. જી. જી. ટેર વાશેફે ભાશીતી આી શતી તથા શ્રીભતી
અભીતા યભાય ષલ.ષન. (ફાગામત) કકચન ગાડધ નીંગ ષલળે ભાશીતી આી શતી.
ષનણાધમક દ્વાયા પ્રદળધનભાાં મુકેરા નમુનાઓનુ ાં મુલ્માાંકન કયી પ્રથભ, દ્વદ્વતીમ અને ત ૃતીમ એભ ત્રણ
નાંફય જાશેય કયી ષલજેતાઓને પ્રભાણત્ર દ્વાયા વન્દ્ભાષનત કયલાભાાં આવ્મા. આ કામધક્રભનુ ાં વાંપ ૂણધ આમજન
તેભજ વાંચારન શ્રીભતી અભીતાફેન યભાયે ષલ.ષન. (ફાગામત) કયે ર શતુ. જેભાાં કેન્દ્રના શ્રી. લામ. વી.
રકુભ ષલ. ષન. (એગ્રનભી), શ્રી. જે. એચ. બટ્ટ ષલ. ષન. (પીળયીઝ), શ્રીભતી અંજરી જાદલ (પ્ર. આવી. ગૃશ
ષલજ્ઞાન) અને ફાગામત ખાતાભાાંથી શ્રી. ષનરેળ ી. ટેર (ફાગામત અધીકાયી) અને આત્ભાના ફીટીએભ
શ્રી.વીયે ળ ભશેયીમા; આ વલેએ કામધક્રભને વપ ફનાલલાભાાં ભદદ કયે ર શતી. આ કામધક્રભના અંતે શ્રી
જૈભીન બટ્ટ, ષલ.ષન. (પીળયીઝ) વલેન આબાય વ્મકત કયી કામધક્રભની પુણાધહત
ુ ી કયી શતી.

ુ ાલોન ુંુ સ્લાગત
કામધક્રભન ુંુ ઉદધાટન અને ભહાનબ

મલ્ુ મલધધન વલમક ભાહીતી પોલ્ડયન ુંુ વલભોચન

ુ ાકાત
પ્રદળધનની મર

વલમ વનષ્ાુંતો દ્વાયા તાુંત્રીક ભાહીતી

વન્ાધ મકો દ્વાયા હયીપાઇન ુંુ મલ્ુ માુંકન

વલજેતાઓને પ્રભા્ત્રન ુ વલતય્

