ુ રી, ૨૦૨૦ ના રોજ આદદવાસી મદહલા ખેડૂત તાલીમ કેન્દ્ર,
તા.૧૯ ફેબ્રઆ
દે વગઢ બારીયા ખાતે “સોઇલ હેલ્થ કાડડ ” વવર્ય પર ખેડૂત વશબીર યોજાઇ
ુ રી, ૨૦૧૫ ના રોજ
માનનીય વડાપ્રધાનશ્રી નરે ન્દ્ર મોદીસાહેબ દ્વારા ૧૯ ફેબ્રઆ
રાજસ્થાનના સુરતગ ખાતે સોઇલ હેલ્થ કાડડ (એસએચસી) યોજનાની

શરૂઆત કરવામાાં આવે લ

હતી. દર વર્ડ આ દદવસ સોઇલ હેલ્થ કાડડ દદવસ તરીકે મનાવવામાાં આવે છે . જેથી સોઇલ હેલ્થ
કાડડ યોજના-મોડેલ વવલેજ પ્રોગ્રામ અંતગડત ખેતીવાડી શાખા તાલુકા પાંચાયત દે ’બારીયા અને
આદદવાસી સાંશોધન વ તાલીમ કેન્દ્ર, આણાંદ કૃવર્ યુવનવવસિટી, દે ’બારીયાના સાંયક્ુ ત ઉપક્રમે
ુ રી, ૨૦૨૦ ના રોજ “સોઇલ હેલ્થ કાડડ ”
આદદવાસી મદહલા ખેડૂત તાલીમ કેન્દ્ર ખાતે તા.૧૯ ફેબ્રઆ
વવર્ય પર દે ’બારીયા અને વસિંગવડ તાલુકાના ખેડૂતોની ખેડુત વશબીર યોજાઇ.
્
કાયડ ક્રમનનુાં ઉદ્દઘાટન
દદપ પ્રાગટય તથા પ્રાથડનાથી કરવામાાં આવે લ હત.ાં ુ શ્રી. મયાંક
ચૌહાણ, ખેતી અવધકારી (વવસ્તરણ-લીમખેડા) દ્વારા શાબ્દદક સ્વાગત કરવામાાં આવયુ.ાં સદર
કાયડ ક્રમના પ્રમુખ અને યુવનટ અવધકારીશ્રી, ટીઆરટીસી, ડો. જી. જે. પટેલ તે મજ અન્દ્ય
અવધકારીઓનુાં પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત કરવામાાં આવયુાં હત.ાં ુ
ડો. જી. જે. પટેલ, યુવનટ અવધકારીશ્રી, આદદવાસી સાંશોધન-વ-તાલીમ કેન્દ્ર, આણાંદ
ક્રુવર્ યુવનવવસિટી, દે ’બારીયાએ સોઇલ હેલ્થ કાડડ જમીનની તાંદુરસ્તી અને તે ની ફળદ્ર ુપતામાાં સુધારો
કરવા માટે પોર્ક તત્વોની યોગ્ય માત્રા અંગે ની ભલામણો સાથે તે મની જમીનની પોર્ક સ્સ્થવત
અંગે ની ખેડૂતોને માદહતી પ્રદાન કરે છે તે મ જણાવયુ.ાં તે ઓએ સાંકલલત ખેતી વયવસ્થા પર વધુ
લક્ષ્ય કેંદરત કરવા ખેડૂતોને સમજાવયા. ખેતી કાયડ માાં જમીનની તૈયારીથી બીજની પસાંદગી અને
પાકની કાપણીથી બજારમાાં વે ચાણની આખી પ્રદકયામાાં ખેડૂતો ક્ાાં ખચડ ઘટાડી શકાય અને નફાનુ
ધોરણ વધારી આવકામાાં વધારો કરી શકાય તે બાબતે સવવસ્તાર માગડ દશડન પુરૂ પાડેલ હત ુ.
વધુમાાં તે ઓએ ખેતી પાકોમાાં મુખ્ય, ગૌણ તે મજ સુક્ષ્મ તત્વોની ઉણપના લચહ્નો અને તે ના વનવારણ
માટેના મુદ્ધાઓનુ માગડ દશડન પુરૂ પાડેલ હત ુ.
શ્રી. મવનર્ કે. ડાભી (ખેતી અવધકારી) જમીન ચકાસણી પ્રયોગશાળા-દાહોદએ હેલ્થ
કાડડ ની ઉપયોગીતા, મહત્વ અને જમીનની ફળદ્ર ુપતા જાળવવાના ઉપાયો અંગે ની સવવસ્તાર
માદહતી આપી.

ડો. ગુણવાંત એન. થોરાત, મદદવનશ પ્રાધ્યાપક ટીઆરટીસી દ્વારા જમીનના
પ ૃથ્થકરણ માટે જમીનનો નમુનો કેવી રીતે લેવાય અને નમુનો લેતી વખતે કઇ બાબતો ધ્યાનમાાં
લેવી તે વવશેની માદહતી પુરી પાડેલ હતી. ડો. થોરાતે સુભાર્ પાલેકર પ્રાકૃવતક ખેતી વવર્ય અને
જીવામ્રુત બનાવવાની પદ્ધવતથી ખેડુતોને માદહતી આપેલ હતી. ખેડૂતોને જીવામ ૃત બનાવવાનુાં
પ્રત્યક્ષ વનદશડન પણ આપવામાાં આવે લ હત.ાં ુ

શ્રી. મયાંક ચૌહાણ, ખેતી અવધકારી (વવસ્તરણ

લીમખેડા) દ્વારા ખેડૂતોને રાજ્ય સરકાર દ્વારા ખેડૂતલક્ષી કરવામાાં આવતી વવવવધ યોજનાની માદહતી
આપવામાાં આવી.
ડો. અવનકેત મકાણી (રીસચડ એસોસીએટ) ટીઆરટીસી દ્વારા પાંચમહાલ જીલ્લાના
મુખ્ય ખેતી પાકોની વૈ જ્ઞાવનક પાક પદ્ધવતનુાં જેમ કે બીયારણની પસાંદગી, દવા ખાતરનુાં કાયડ ક્ષમ
ઉપયોગ વગૈ રે બાબતોનુાં માગડ દશડન પુરૂ પાડેલ. શ્રી. દડ. બી. રામજીયાણી (રીસચડ એસોસીએટ)એ
પ્રથમ હરોળના વનદશડન ગોઠવવાના હેત ુઓ, વનદશડન ગોઠવવા ખેડૂત અને ખેતરની પસાંદગીના
મુદ્ધા અને મુખ્ય ફાયદાઓની માદહતી

ખેડૂતોને આપેલ. ડો. એકતા પાંડયા (રીસચડ એસોસીએટ)

દ્વારા મકાઇ અને સોયાબીનની મુલ્યવધડ ન બનાવટોની પદ્ધવતનુાં માગડ દશડ ન હાજર રહેલ ખેડૂતોને
આપેલ હત.ાં ુ
અંતમા શ્રી. મયાંક ચૌહાણ, ખેતી અવધકારી (વવસ્તરણ લીમખે ડા) ધ્વારા હાજર રહેલ
સવે મહેમાનો તથા ખેડુત ભાઇઓ અને બહેનોનુાં આભાર વવવધ કરીને કાયડ ક્રમ પુણડ જાહેર કયો.

