ૂ ો દ્વારા જમીન તથા પાણી સંરક્ષણની પહેલ શ્ચિષય ઉપર
આણંદ ખાતે પશ્ચિમ ભારતના ખેડત
રાષ્ટ્રીય કક્ષાની શ્ચિદદિસીય કાયયશ્ચિબિરનો પ્રારં ભ
:: આણંદ – તા. ૦૧/૦૨/૨૦૧૮, ગરૂુ િાર ::
આજે વિશ્વમાાં કલાઇમેન્ટ ચેન્જ પ્રવિ જાગૃવિ આિી છે . આિા િાિાિરણમાાં કૃવિ, જમીન
અને પાણીન ાં જિન કરવ ાં આિશ્યક છે . મૌસમ અવનયવમિ થઇ રહી છે . અવિવ ૃષ્ટટ અને
અનાવ ૃષ્ટટ જેિી આિી પડનારી પરરસ્થથવિઓનો સામનો કરિા માટે જમીન અને પાણીન ાં રક્ષણ
પ્રવિ જાગૃવિ કેળિિાની સાથોસાથ િેના જિન માટે આગળ આિવ ાં પડશે. આિા સમયે
ૂ ોએ સ ૂયય ઊજાયનો િૈકલ્પપક સ્ત્રોિ અપનાિિો પડશે. સ ૂયય ઊજાયથી ખેડિ
ૂ ને ચોિીસ કલાક
ખેડિ
િીજળી િો મળશે જ પણ જરૂર કરિાાં િધ િીજળી ઉત્પન્ન થિાાં િધારાની િીજળી ગ્રીડને
ૂ ને સોલર ઊજાયથી આિક પ્રાપ્િ થશે િેમ વશબિરના મખ્ય મહેમાન પદે થી
િેચિાથી ખેડિ
રાજયના અવધક મખ્ય સબચિ શ્રી સાંજયપ્રસાદે કહ્ ાં હત ાં.
આજે આણાંદ ખાિે જમીન, અને પાણી સાંરક્ષક સાંઘ, દહેરાદૂ ન, આણાંદ કૃવિ યવનિવસિટી,
આણાંદ અને ભારિીય જમીન અને પાણી સાંરક્ષણ સાંથથા, દહેરાદૂ નના સાંયકિ ઉપક્રમે આણાંદ કૃવિ
ૂ ો દ્વારા
યવનિવસિટીના િાં. અ. કૃવિ મહાવિદ્યાલયના ઓરડટોરરયમ હોલમાાં પવિમ ભારિના ખેડિ
જમીન અને પાણી સાંરક્ષણની પહેલ વિિય ઉપર રાટરીય કક્ષાની વિરદિસીય કાયવય શબિરનો
અવધક મખ્ય સબચિ શ્રી સાંજયપ્રસાદએ પ્રારાં ભ કરાિિાાં જમીનમાાં ખારાશ િધિા પામી છે ત્યારે
આપણે અનેક નિી પધ્ધવિઓને અપનાિીને જમીનમાાં આિિી ખારાશને અટકાિિી પડશે િેટલ ાં
જ નહીં પણ જળસાંચય, જળસાંગ્રહ, જળ વ્યિથથાપન ક્ષેિે અને વિવિધ વસિંચાઇ પધ્ધવિઓ
અપનાિીને આ ક્ષેિે આગળ િધવ ાં પડશે િેમકહ્ ાં હત ાં.
ૂ ોને આધાર કાડય સાથે જોડી દઇને ખાિર આપીને િેમને સિસીડી
શ્રી સાંજયપ્રસાદે ખેડિ
સીધી િેમના ખાિામાાં જમા થાય િેવ ાં વ્યિથથાિાંિ રાજય સરકાર દ્વારા ગોઠિિામાાં આવ્ય ાં છે
િેનો ઉપલેખ કરી કહ્ ાં હત ાં કે આના કારણે ખાિરના કાળા િજાર િાંધ થઇ જશે. રાજય સરકાર
ૂ ોને સોઇલ હેપથ કાડય આપિામાાં આિિાાં હોિાથી ખેડિ
ૂ ોની જમીન ખરાિ થિી િચે છે
દ્વારા ખેડિ
ૂ ને િેમની જમીનમાાં કયો પાક લેિાથી િધ ઉત્પાદન અને આિક મળી
અને િેના કારણે ખેડિ
ૂ ોની આિક િમણી કરિા
શકે છે િેનો ખ્યાલ આિે છે િેમ જણાિી આિી રાટરીય વશબિરો ખેડિ
માટે મહત્િની ભ ૂવમકા અદા કરશે િેિો આશાિાદ િયકિ કયો હિો.
ફામસ
ય કવમશન, કણાટયકના પ ૂિય ચેરમેન અને વશબિરના અવિવથિશેિ િરીકે ઉપસ્થથિ
રહેલ ડૉ. એસ. એ. પાટીલે રકસાનોના જ્ઞાનમાાં િધારો કરિા િેમના મન સધી પહોંચીને િેમના
ૂ ો પણ પોિાની રીિે ખેિીમાાં પોિાના ખેિરમાાં
મનને જગાડવ ાં પડશે. કૃવિ િૈજ્ઞાવનકો વસિાય ખેડિ
ૂ ોને પ્રોત્સારહિ કરી આિા ખેડિ
ૂ ો અન્ય
અિનિા પ્રયોગો અને સાંશોધનો કરે છે િેિા ખેડિ
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ૂ ોને આિા સાંશોધનો અંગેની જાણકારી આપશે િો અન્ય ખેડિ
ૂ ોના ખેિરોમાાં પાકની વ ૃલ્ધ્ધ
ખેડિ
ૂ ોની આિક િમણી થઇ જશે િેમ જણાિી રકસાનોને િેમના પાકન ાં
પામને િો આપોઆપ ખેડિ
મ ૂપયિધયન કેિી રીિે કરવ ાં જોઇએ િેની સમજ આપિા અને આિક િધ થાય િે માટે યોગ્ય
િજાર વ્યિથથા ઉભી કરિા સચવ્ય ાં હત ાં.
શ્રી પાટીલે જેમ આપણે સામાજજક રરિાજો માટે આયોજન કરીએ છીએ િેમ ખેિી માટે
યોગ્ય આયોજન કરિા ઉપર ભાર મ ૂકી રકસાનોને એગ્રો િીઝનેશમાાં લઇ જિાની સાથોસાથ
રકસાનને િેપારી િનાિિા ઉપર ભાર મ ૂકયો હિો. િેમણે આ પ્રસાંગે કૃવિ ક્ષેિે આપિળે સાંશોધન
કરીને પોિાના ખેિરમાાં પાક ઉત્પાદન િધ મેળિીને મિલખ કમાણી કરિાાં થયાાં છે િેિા
ૂ ોની વિગિો વશબિરમાાં રજૂ કરી રકસાનો અને િૈજ્ઞાવનકોના સમન્િયથી હરરિ ક્રાાંવિ લાિી
ખેડિ
શકાશે િેમ જણાિી રકસાનોને જમીન અને પાણી સાંરક્ષણ ક્ષેિે િન-મનથી લાગી થઇશ ાં ચોકકસ
આપણે ભારિના િડાપ્રધાન શ્રી નરે ન્રભાઇ મોદીએ રકસાનોની આિક િિ-ય ૨૦૨૨ સધીમાાં િમણી
કરિાન ાં જે થિપન સેવ્ય ાં છે િેનાથી પણ આગળ િધીને રકસાન લખપવિ નહીં પણ કરોડપવિ
િનશે િેિી આશા વ્યકિ કરી હિી.
આણાંદ કૃવિ યવનિવસિટીના કલપવિ ડૉ. એન.સી.પટે લે ભારિના િડાપ્રધાન શ્રી નરે ન્રભાઇ
મોદીએ રકસાનોની આિક િમણી થાય િે માટે કૃવિ વિભાગ અને કૃવિ યવનિવસિટી દ્વારા જમીન
થી િજાર વ્યિથથા સધીનો સમાિેશ કરિી પસ્થિકા પ્રકાવશિ કરિામાાં આિી છે જે પસ્થિકામાાં
ૂ ો માટે ઉપકારક
ઉદાહરણ સરહિની સત્ય હકીકિોનો સમાિેશ કરિામાાં આિેલ છે જે ખેડિ
સાબિિ થઇ છે જે પસ્થિકા િેિસાઇટ પર પણ મ ૂકિામાાં આિી હોિાન ાં યવનિવસિટીઓ દ્વારા
ૂ ોને આપિામાાં આિત ાં હોિાન ાં જાણકારી આપી
૫૬૦૦ રકિ. સીડઝ અને િમી કાંપોથટ સીધા ખેડિ
હિી.
શ્રી પટે લે જમીન, પાણી અને વસિંચાઇ કેિી રીિે િધારી શકાય િે િાિિની વિચારણાની
સાથોસાથ વશબિર દરવમયાન કદરિી સાંપદાને િધ સારી રીિે કેિી રીિે સગ્રવથિ કરી શકાય િે
અંગેનો વિચાર વિમશય કરિામાાં આિશે. આ ઉપરાાંિ ગજરાિ સરકારના અલગ-અલગ વિભાગો
અને થિૈલ્છછક સાંથથાઓના સહયોગથી રાજય સરકારે િોટર શેડ મેનેજમેન્ટ ક્ષેિે રાજયમાાં સારૂાં
એવ ાં કામ કરનાર એક માિ ગજરાિ પહેલ ાં રાજય છે િેમ જણાિી રકસાનોને ખેિી ખચય, ખેિ
ૂ ોને િધ સારી રીિે આગળ િધિાની
મજૂરી, સમયનો િચાિ િેમજ જળ વ્યિથથાપન ક્ષેિે ખેડિ
જરૂરરયાિ હોઇ આ ક્ષેિે કે િી રીિે આગળ િધી શકાય િે અંગેની જાણકારી આપિાની જરૂરીયાિ
ૂ ોને જમીન અને પાણી સાંરક્ષણ ક્ષેિે યોગ્ય માગદ
ઉપર ભાર મ ૂકી આ કાયવય શબિર ખેડિ
ય શન
ય પરૂાં
પાડિાની સાથોસાથ િેમની આિકમાાં િધારાનો સાબિિ કરનારી િની રહેશે િેિો આશાિાદ
વ્યકિ કયો હિો.
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પ્રારાં ભમાાં ભારિીય જમીન અને પાણી સાંરક્ષણ સાંથથા, દહેરાદૂ નના પ્રમખ ડૉ.
પી.કે.વમશ્રાએ થિાગિ પ્રિચન કરી કાયવય શબિર અંગેની વિગિો આપિાાં કહ્ ાં હત ાં કે આ
ૂ ો િેમની સમથયા અને િેઓએ કરે લા સાંશોધનો અને
કાયયવશબિર દરવમયાન સૌ પ્રથમ ખેડિ
પ્રયોગો રજૂ કરશે ત્યારિાદ િૈજ્ઞાવનકો િેમની સમથયાઓ અને સાંશોધનો પ્રવિ સમજ આપી
િેઓના પ્રશ્નોન ાં વનરાકરણ કરશે જેથી રકસાનો ખેિીમાાં સધાર લાિી િેઓની આિકમાાં િધારો
કરી શકે. િેમણે ખેિ પાકોમાાં સધારાની સાથે ગણિત્તાયકિ ઉપજ મેળિીને રકસાનો િેઓની
આિક િમણી કરી શકે િે માટે ગજરાિ સરકાર આ ક્ષેિે ગાંભીરિાપ ૂિયક આગળ િધી રહી છે
િેનો ઉપલેખ કરી આ વિરદિસીય કાયયવશબિર રકસાનો માટે એક રદશાસ ૂચક િની રહેશે િેમ કહ્ ાં
હત ાં.
આ વિરદિસીય કાયવય શબિરમાાં ગજરાિ, મહારાટર, રાજથથાન, દીિ-દમણ અને દાદરા,
નાગર હિેલીના રકસાનો ભાગ લઇ રહ્યા છે . આ પ્રસાંગે સોવિવનયર અને કૃવિલક્ષી પસ્થિકાન ાં શ્રી
સાંજયપ્રસાદ અને ઉપસ્થથિ મહાનભાિોના હથિે વિમોચન કરિામાાં આવ્ય ાં હત ાં.
આ પ્રસાંગે ઉત્તરપ્રદે શના આગ્રાના વનવ ૃત્તા િૈજ્ઞાવનક આચાયય ડૉ. એલ.એસ.ભ ૂિણને
એસોવસએશન દ્વારા િિ-ય ૨૦૧૭ના લાઇફ ટાઇમ એચીિમેન્ટ એિોડયથી, નિીિાગ, ભોપાલના
િૈજ્ઞાવનક આચાયય ડૉ. બિજલાલ લાકારરયાને ભારિીય જમીન અને પાણી સાંરક્ષણ સાંથથા
ફેલોશીપ એિોડયથી, હૈરાિાદના ડૉ. િટ્ટુ રક્રટણા રાિને સાંશોધક/િૈજ્ઞાવનક િરીકેનો ગોપડ મેડલ
એિોડયથી, દહેરાદૂ નના ડૉ. રમણજીિવસિંગને અને ઓરરથસાના કોરિપ ૂિના ડૉ. પ્રવિણ જાખરને
યિા િૈજ્ઞાવનકનો એિોડય આપીને જયારે િેથટ રીસચય પેપરના એિોડય િી.સાપિી અને બિપલ
દે કાને આપની સન્માવનિ કરિામાાં આવ્યા હિા.
અંિમાાં વશબિરના ઓગેનાઇઝીંગ સેક્રેટરી શ્રી પી.િી.ભટનાગરે આભારવિવધ કરી હિી.
આ પ્રસાંગે આણાંદ કૃવિ યવનિવસિટીના વિથિરણ વનયામક ડૉ. અરૂણ પટે લ, ડૉ. કે. િી.
કવથરરયા, ભારિીય જમીન અને પાણી સાંરક્ષણ સાંથથા, દહેરાદૂ ન અને િાસદના િૈજ્ઞાવનકો, આણાંદ
કૃવિ યવનિવસિટીના િૈજ્ઞાવનકો, રાજય સરહિ વિવિધ રાજયોમાાંથી આિેલ રકસાનો ઉપસ્થથિ રહ્યાાં
હિાાં. આ પ્રસાંગે રકસાનો માટે યોજિામાાં આિેલ કૃવિલક્ષી વિવિધ સાધન-સામગ્રી રજૂ કરિાાં
પ્રદશયનને પણ ખ ૂપલો મ ૂકિામાાં આવ્યો હિો.

3

4

5

