ુ ાલલયા ફાર્મ, દાહોદ ખાતે “સોયાબીનની
હલકા ધાન્ય સંશોધન કેન્ર, મવ
વૈજ્ઞાનનક ખેતી પધ્ધતી તથા એડેપ્ટીવ ટ્રાયલ અંગે ની એક દદવસીય
ૂ તાલીર્ કાયમક્રર્” યોજાયો
કેન્રીય ખેડત
હલકા ધાન્ય સંશોધન કેન્ર, આણંદ કૃષિ યુષનવષસિટી, મુવાલલયા ફાર્મ, દાહોદ ખાતે “ સ્ટ્રેન્ધનીંગ ઓફ
એગ્રી. પોલીક્લીનીક ફોર રાયબલ ફાર્સમ એટ દાહોદ” યોજના રારા તારીખ: ૧૯/૦૬/૨૦૧૯ ના રોજ
“સોયાબીનની વૈજ્ઞાષનક ખેતી પધ્ધતી અને એડેપ્ટીવ રાયલ”

ષવિય પર એક દદવસીય કેન્રીય તાલીર્

ૂ ો ર્ાટે આયોજીત કરવાર્ાં આવેલ હતો. સદર એક દદવસીય કેન્રીય તાલીર્ર્ાં દાહોદ
કાયમક્રર્ ખેડત
ૂ ોએ હિોઉલ્લાસભેર ભાગ લીધો
જજલ્લાના લલર્ખેડા તાલુકાના નાનીવાવ ગાર્ના આશરે 3૫ જેટલા ખેડત
હતો. એક દદવસીય કેન્રીય તાલીર્ કાયમક્રર્ર્ાં ડો. વાય. બી. ચૌહાણ (ર્દદનીશ સંશોધન વૈજ્ઞાષનક), શ્રી
એ. જી. પંપાલણયા (ર્દદનીશ સંશોધન વૈજ્ઞાષનક), ડો. એસ. એ. ચૌહાણ (દરસચમ એસોસીએટ) અને શ્રી
આરીફ શેખ (દરસચમ એસોસીએટ) હાજર રહ્યા હતા. સદર પ્રાસંગીક ઉદબોધનર્ાં ડો. વાય. બી. ચૌહાણ,
ર્દદનીશ સંશોધન વૈજ્ઞાષનકશ્રી એ સોયાબીન પાકર્ાં સંકલલત રોગ-જીવાત ષનયંત્રણ તેર્જ ષવશેિર્ાં
ર્કાઈના પાકર્ાં ટપકા વાળી લશ્કરી ઇયળની ઓળખ તેર્જ સંકલલત ષનયંત્રણ ષવશે ર્ાગમદશમન આપ્યુ.ં શ્રી
એ. જી. પંપાલણયા (ર્દદનીશ સંશોધન વૈજ્ઞાષનક) એ સોયાબીન પાકની વૈજ્ઞાષનક ખેતી પધ્ધતી,
સોયાબીનની ષવષવધ જાતો ષવિે ર્ાદહતી તથા સોયાબીનની જાત (NRC-37) વાવવા ર્ાટે ભાર મુકયો હતો.
ુ અને હલકા ધાન્ય
જયારે ડો. એસ. એ. ચૌહાણ, દરસચમ એસોસીએટ એ એગ્રી. પોલીક્લીનીક યોજનાના હેતઓ
સંશોધન કેન્રર્ાં થતી પ્રવ ૃતી ષવશે ર્ાગમદશમન આપ્યુ.ં શ્રી આરીફ શેખે, દરસચમ એસોસીએટ એ ષવસ્ટ્ત ૃતર્ાં
ૂ રજીસ્ટ્રેશનર્ાં જાગૃતતા ર્ાટે ભાર મ ૂકયો હતો.
ર્ોબાઈલ એપ્લીકેશન “ i-khedut ” અને ખેડત
એક દદવસીય કેન્રીય તાલીર્ પ્રસંગે એક એડેપ્ટીવ રાયલ નુ ં પણ આયોજન કરવાર્ાં આવયુ ં હતુ જે
ૂ ોને સોયાબીનની જાત (NRC-37)નુ ં બીજ ષવતરણ કરે લ. આર્ આ એક દદવસીય કેન્રીય
અંતગમત ખેડત
તાલીર્ કાયમક્રર્ને સફળ બનાવવા ર્ાટે હલકા ધાન્ય સંશોધન કેન્ર, આણંદ કૃષિ યુષનવષસિટી, મુવાલલયા
ફાર્મ, દાહોદ કેન્રના સવે અષધકારી/ કર્મચારીઓએ ર્દદ કરી હતી. આ એક દદવસીય કેન્રીય તાલીર્ અને
એડેપ્ટીવ રાયલનુ ં સમ્પુણમ સંચાલન ડો. એસ. એ. ચૌહાણ અને શ્રી આરીફ શેખ, રીસચમ એસોસીએટ એ કરે લ
ૂ ોનો આભાર ર્ાની કાયમક્રર્ પુણમ
હતુ.ં અંતર્ાં ઉપસ્સ્ટ્થત કેન્રના સવે અષધકારી/ કર્મચારીઓ અને ખેડત
કરવાર્ાં આવયો હતો.

એક દદવસીય કેન્રીય તાલીર્ના ફોટોગ્રાફ

એડેપ્ટીવ ટ્રાયલના ફોટોગ્રાફ

