
આપિ ન ેઅવસરમાં ફરેવો – ડૉ. . આર. પટલે 
 

કૃિષ િવ ાન કે , યારા – તાપી વારા રીલાય સ ફાઉ ડેશનના સહયોગથી તા. 
૨૨/૦૫/૨૦૨૦ના રોજ “જમીનની ચકાસણી અને તેનંુ મહ વ” િવષય ઉપર ડાયલ-આઉટ કો ફર સથી 
ઓનલાઇન તાલીમનંુ આયોજન કરવામાં આ યું હતું. જેમાં વાલોડ, ડોલવણ, યારા અને ઉ છલ તાલુકાના 
કુલ ૧૨ ગામોના ૧૮૮ ખેડૂત ભાઇઓ-બહેનોએ ઉ સાહભેર ઘરબેઠાં ભાગ લીધો હતો.  

તાલીમની શ આતમાં કેિવકેના વ ર  વૈ ાિનક અને વડા ડૉ. સી. ડી. પંડયાએ શાિ દક વાગત કરી 
તાલીમનો હેતુ સમ યો હતો. નવસારી કૃિષ યુિનવ સટીના માનનીય િવ તરણ િશ ણ િનયામક ી ડૉ. . 
આર. પટેલએ કૃિષ િવ ાન કે ની ખેડૂત ઉપયોગી િવિવધ િવ તરણ વૃિ ઓની િવગતવાર માિહતી આપી 
હતી.  

ડૉ. . આર. પટેલએ જણા યું હતું કે, ખેતી માટે જમીન ખૂબ જ ઉપયોગી ઘટક છે. તેની 
ળવણી અને તંદુર તી ખૂબ જ અગ યની છે. જેના માટે જમીન ચકાસણી કરાવીને ખેડૂત િમ ો પોતાની 

જમીનમાં રહેલાં પોષક ત વોનંુ માણ ણી શકે છે અને તે માણે ખેતી પાકોનંુ આયોજન કરી શકે છે. 
સાથે – સાથે ડૉ. . આર. પટેલ સાહેબએ ખેડૂતિમ ોને ચોમાસુ પાકોનંુ આયોજન અને નવસારી કૃિષ 
યુિનવ સટીની સંશોધન, િશ ણ અને િવ તરણની વૃિ ઓની િવ તૃત માિહતી આપી હતી. ડૉ. . આર. 
પટેલ સાહેબએ ખેડૂત િમ ોને હાલના સમયમાં આવેલ કુદરતી આફતને અવસરમાં ફેરવવાની હાંકલ કરી 
હતી. િજ લા પંચાયત – તાપીના સદ ય અચના વસાવાએ જણા યું હતું કે હાલના લો ડાઉનના સમયમાં 
કેિવકે, યારા ખૂબ જ સંશનીય કામગીરી કરી ર ું છે. તેમણે જણા યું હતું કે જમીનની ચકાસણી કરાવી 
ખેડૂતો સારી રીતે પાકોનંુ આયોજન કરીને પોતાની ખેતી ફાયદાકારક બનાવી શકે છે અને ખેડૂત િમ ોને કેિવકે 
વારા આપવામાં આવતી ખેતી િવષયક માિહતીનો ઉપયોગ કરવા જણા યું હતું.   

ો. કે. એન. રણા, વૈ ાિનક  (પાક ઉ પાદન) વારા જમીનમાં પોષકત વોનંુ મહ વ, જમીન 
ચકાસણીની અગ યતા, જમીનના નમુના લેવાની યો ય પ ધિત તથા પાક ઉ પાદન પર તેની અસર િવશે 
િવ તૃતમાં છણાવટ કરવામાં આવી હતી. તેઓએ િવિવધ પાકોમાં િવિવધ પોષક ત વોની ઉણપના કારણે 
દેખાતા લ ણોને ઓળખતા િશખ યું. તેમના વારા જમીન ચકાસણી બાદ તેના રીપોટની સમજણ અને 
ઉપયોગ િવશે પણ સમ વવામાં આ યું હતુ.ં   

કાય મના બી  ચરણમાં ખેડૂતો વારા પૂછવામાં આવેલા નોનંુ યો ય િનરાકરણ કરવામાં આ યું. 
કાય મના અંતમા ો. કે. એન. રણા વારા રીલાય સ ફાઉ ડેશન, મહાનુભાવો, ખેડૂત િમ ો તથા ખેડૂતોને 
કેવીકે સુધી પહ ચાડનાર કૃિષ ેમીઓ જેવા કે અચનાબેન વસાવા, રાકેશભાઇ વસાવા, સુરેશભાઇ ચૌધરી, 

ભુભાઇ ચૌધરી, ઇ દુબેન ચૌધરીનો દયપૂવક આભાર ય ત કય  હતો.   
  



 
 


