
 
 

ડાંગર સંશોધન ક , આ. . ,ુ ડભોઇ ારા ઢબર ુરા ખાતે ૃ ારોપાણ તેમજ ખે ૂત 

શીબીર કાય મ યોજયો. 
 

ડાંગર સંશોધન ક , આણંદ િષ ુ િનવિસટ, ડભોઇ ારા બોડલી તા ુકાના 

ઢબર ુરા ગામ ખાતે તા.૧૮-૦૯-૨૦૧૯ના રોજ ખે ુતો તેમજ વૈ ાિનકો, કમચાર ીઓ 

ારા બેહડા, હરડ, ુલમહોર વા ૧૦૦ ટલા ૃ ો ,ુ  ૃ ા રોપાણ તેમજ સરદાર 

સરોવર નમદા િનગમ લ. (SSNNL) ો કટ તગત ડાંગરના પાકની વૈ ાિનક ખેતી 

પ ધતી, જમીન ચકાસણી તેમજ ડભોઈ ક થી આપવામાં આવેલ િનદશનોમા ંડાંગરની 

નવી ુ ંગધીત ત GAR-14 તથા લીફ લર ચાટ િવશે એક દવસીય ખે ૂત શીબીર ુ ં 

આયોજન કરવામાં આવેલ હ ુ.ં માં બોડલી તા ુકાના ુદા- ુ દા ગામોના  ુલ ૧૫૦ 

ટલા ખે ૂતોએ ઉ સાહ ભેર ભાગ લીધેલ હતો. ાય મની શ આતમાં અ ેની કચેર ના 

વડા ી આર. એલ. ચોટ લયા. મદદનીશ સંશોધન વૈ ાિનક ારા મહા ુભાવો તથા 

ખે ૂતોને શા દક વાગત ક .ુ યાર બાદ નાઇ ોજન બચાવવા માટ લીફ લર ચાટ તથા 

ડાંગરની નવી ુ ંગધીત ત GAR-14  ગેની મા હતી આપી હતી.  

ડૉ. વી. પી. રામાણી સહ સંશોધન િનયામક ીએ જમીન ચકાસણી, િવક  ખાતર 

તેમજ પાકની ફરબદલી કરવા ગેની સલાહ આપી હતી. ડૉ. એચ. પી. પટલ સંશોધન 

વૈ ાિનક ીએ કપાસ, મકાઈ, ુ વેર, ડાંગર તથા કળના પાકોમાં આવતા રોગ વાત 

િવશેની મૌ લક ભાષામા ંમા હતી આપી હતી. ડૉ. ક. વી. પટલ મદદનીશ સંશોધન વૈ ાિનક 

ારા મગ તથા ુ વેરની ખેતી પ ધતી ની ુબ જ અગ યની મા હતી આપેલ હતી. ડૉ. . 

એચ. ચોધર  નમદા િપયત સંશોધન ારા કપાસમાં ુલાબી ઈયળના િનયં ણની 

મા હતીથી વાકફ કરલ હતા. સરદાર સરોવર નમદા િનગમ લ. ગાંધીનગરના ર સચ 

એસોસીએટ એવા ી ચીરાગભાઇ પટલ ારા ખે ુતોને નમદા િસચાઇ યોજના ારા મળતા 

િપયત પાણીનો ખેતી પાકોમાં કાય મ ઉપયોગ તથા ટપક િસચાઇ પ ધિત  ગેની 

મા હતી આપેલ હતી.      

 
 
 
            



 
 

 
 

 
   



   

 
 

 



 
 

 
 

 

             


