કષૃ િ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, દે િાતજ ખાતે ચાર દદિસીય કેન્દ્રીય તાલીમ યોજાઇ
કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, દે િાતજ ખાતે કેન્દ્રના િૈજ્ઞાષનક (બાગાયત) શ્રીમતી અમીતાબેન પરમાર
દ્વારા તા. ૧૨/૦૬/૨૦૧૮ થી તા. ૧૫/૦૬/૨૦૧૮ "આંબાની જુની ફળિાડીનુ ું નિીનીકરણ"
ષિિય પરત્િે યોજાયો. આ કાયક્રમ
ય મમાું આણુંદ ીલ્લાાના ોોીલ્ા તાુુકાના ગાડા, ખણોોલા તથા
ઇોણાિ ગામના કુલા ૨૨ ખેડુત ભાઇઓએ ભાગ લાીધેલા.
તાલાીમના પ્રથમ દદિોે કે.ષિ.કે.ના િદરષ્ઠ િૈજ્ઞાષનક અને િડાશ્રી ડો. ીલ.ીલ.
પટેલાે તાલાીમાથી ભાઇઓને બાગાયતી પાકોમાું આધુષનક તાુંષ્ક્તાઓ અપનાિી ખર્ય ઘટાડી
આિક િધારિા અનુરોધ કરે લા. ત્યાર બાદ શ્રીમતી અમીતાબેન પરમાર દ્વારા ખેડુત ષમ્ોને
જુની ફળિાડીના નિીનીકરણ ષિિય પરત્િે તેમજ નિી આંબાિાડી બનાિિા અંગે ષિષિધ
ખેતી કાયોની ષિસ્ત ૃતમાું પ્રાથષમક ોમજ પુરી પાડિામાું આિી. તા. ૧૩/૦૬/૨૦૧૮ ના રોજ
ખેડુત ભાઇઓને આંબાની ષિષિધ કલામો ષિશે પ્રત્યક્ષ ષનદશયન દ્વારા તાલાીમ આપેલા. ઉપરાુંત
આંબામાું ઘનીષ્ઠ રોપણી પધ્ધષત ષિશે ષિસ્ત ૃતમાું ોમજ આપેલા. તા. ૧૪/૦૬/૨૦૧૮ ના રોજ
તાલાીમાથીઓને ગાડા ગામના શ્રી ગોપાલાભાઇ પટે લાના ખેતર પર આંબાના જુના ઝાડનુ ું
નિીનીકરણ પ્રત્યક્ષ ષનદશયન દ્વારા ોમજાિેલા. તદુઉપરાુંત નિી િાડી બનાિિા માટે ગોટલાા
અથિા કલામ રોપિાની પધ્ધષત તેમજ બોડોપેસ્ટ બનાિિાનુ ું મેથડ ડેમોસ્રે શન બતાિેલા. તા.
૧૫/૦૬/૨૦૧૮ ના રોજ તાલાીમાથીઓને આણુંદ કૃષિ યુષનિષોિટીના બાગાયત ોુંશોધન ફામય
ૃ ાુંગ જાતની પણ
ખાતે આંબાની જુની િાડીના નિીનીકરણ કરે લા ઝાડ તેમજ આંબાની અમત
ષિસ્ત ૃતમાું ખાોીયતો ોમજાિી તેના ફળાઉ ઝાડનુ ું પ્રત્યક્ષ ષનદશયન બતાિેલા. ત્યારબાદ તેઓને
બાગાયત ષિભાગની ફળઝાડ નોર
ય ી, ફુલાછોડ નોર
ય ી તથા ોરદાર પટે લા મ્યુઝઝયમની મુલાાકાત
કરાિિામાું આિી.

કેન્દ્રીય તાલીમ કાયયક્રમની ઝાાંખીઓ

િદરષ્ઠ િૈજ્ઞાષનક અને િડાશ્રીન ાં ઉદ્ બોધન

ન ૂતન કલમ પધ્ધષતન ાં પ્રત્યક્ષ ષનદર્યન

આંબાિાડી બનાિિા અંગે ષિષિધ ખેતી કાયોની પ્રાથષમક સમજ

બોડોપેસ્ટ બનાિિાન ાં પ્રત્યક્ષ ષનદર્યન

આંબાની રોપાણ પધ્ધષત

આંબાના જના ઝાડન ાં નિીનીકરણ પ્રત્યક્ષ ષનદર્યન

આણાંદ કષૃ િ યષનિષસિટી ખાતે મલાકાત

બાગાયત ોુંશોધન ફામય ખાતે આંબાના નિીનીકરણ કરે લા ઝાડનુું પ્રત્યક્ષ ષનદશયન

બાગાયત નસયરી ખાતે મલાકાત

સરદાર પટે લ મ્યઝઝયમ ખાતે મલાકાત

ોરદાર સ્રુષત કેંન્દ્ર ખાતે મુલાાકાત

