“નેશનલ મિશન ઓન ઓઇલસીડ્સ એન્ડ ઓઇલપાિ”
પ્રોજેકટ અંતર્ગ ત કૃમિ સંશોધન કેન્ર, સણસોલી ખાતે
આયોજિત તાલીિ કાયગક્રિ
કૃષિ મંત્રાલય, ભારત સરકાર હસ્તક પ્રોજેકટ “નેશનલ ષમશન ઓન ઓઇલસીડ્સ એન્ડ
ઓઇલ પામ (NMOOP), અંતર્ગત તા: ૧૭-૧૦-૨૦૧૬ થી ૧૮-૧૦-૨૦૧૬ દરમ્યાન ખેતીવાડી
ષવભાર્, મહેમદાવાદ દ્રારા કૃષિ સંશોધન કેન્દ્ર, સણસોલી ખાતે બે દદવસીય તાલીમ કાયગક્રમ યોજાયો.
ૂ ો હાજર રહ્યા હતા.
જેમાં મહેમદાવાદ તાલુકાના અલર્ અલર્ ર્ામોમાંથી ૭૦ ખેડત
કાયગક્રમમાં અષતષથ ષવશેિ તરીકે

ધારાસભ્યશ્રી ર્ૌતમભાઈ ચૌહાણ (મહેમદાવાદ);

શ્રી રમેશભાઈ ચૌહાણ, તાલુકા પ્રમુખ (મહેમદાવાદ); ડૉ. બી. એન.પટેલ, સહ સંશોધન વૈજ્ઞાષનક
અને કચેરીના વડા; ડૉ. જે. કે. પટેલ, સહ સંશોધન વૈજ્ઞાષનક; પ્રો. એમ. બી. ઝાલા, મદદનીશ
સંશોધન વૈજ્ઞાષનક; પ્રો. એસ. એ. ષસપાઈ, મદદનીશ ષવસ્તરણ ષશક્ષણશાસ્ત્રી; શ્રી ધવલભાઈ આર.
પટેલ, મદદનીશ ખેતી ષનયામક (મહેમદાવાદ); ડૉ. એસ. એચ. પટેલ, પશુચચદકત્સક અષધકારી
(મહેમદાવાદ); શ્રી ડી. એન. પટેલ, બાર્ાયત અષધકારી (નદડયાદ) તથા મહેમદાવાદ તાલુકાના
ષવસ્તરણ અષધકારીઓ હાજર રહ્યા હતા. કાયગક્રમની શરૂઆત દીપપ્રાર્ટય તથા પધારે લ મહેમાનોને
પુષ્પગુચ્છ આપીને કરાઇ હતી. ડૉ. બી. એન.પટેલ, સહ સંશોધન વૈજ્ઞાષનકશ્રીએ આમંષત્રત મહેમાનો
ૂ ોનુ ં શાબ્દદક સ્વાર્ત કર્ુું હતુ ં તથા કેન્દ્ર ખાતે ચાલતી સંશોધન, બીજ ઉત્પાદન
તથા પધારે લ ખેડત
ૂ ોને અવર્ત કયાગ હતા. મહેમદાવાદ તાલુકાના ધારાસભ્યશ્રી
અને ષવસ્તરણની પ્રવ ૃષતઓથી ખેડત
ૂ એ જર્તનો તાત તથા
ર્ૌતમભાઈ ચૌહાણે અષતષથ ષવશેિ પદે થી પ્રાસંચર્ક ઉદબોધન તથા “ખેડત
ૂ ોને
ખેતીએ મહત્વનુ ધંધાકીય સાધન” ષવશે ષવસ્ત ૃત ચચતાર આપ્યો હતો. વધુમાં, તેઓશ્રીએ ખેડત
ખેતીની સાથે સાથે પશુપાલન પણ એક વ્યવસાય તરીકે અપનાવવુ અને ઓછા ખચે વધુ ઉત્પાદન
કઇ રીતે મેળવવુ તે માટે સંલગ્ન અધીકારીઓના સતત સંપકગ માં રહેવાની સલાહ આપી હતી.
મહેમદાવાદ તાલુકાનાં તાલુકા પ્રમુખ શ્રી રમેશભાઈ ચૌહાણે ર્ુવાનો કૃષિ ક્ષેત્રે સહભાર્ી બને તેવી
અપીલ કરી હતી તથા ષમશ્રખેતી કરવાની ભલામણ કરે લ. શ્રી ધવલભાઈ આર. પટેલ, મદદનીશ
ખેતી ષનયામક (મહેમદાવાદ) એ ગુજરાત સરકારની કૃષિ સંલગ્ન ષવષવધ યોજનાઓ અને ખાસ
કરીને “નેશનલ ષમશન ઓન સસ્ટેનબ
ે લ એગ્રીકલ્ચર” યોજના ષવશે ષવસ્ત ૃત ચચાગ કરે લ.
ૂ ોને મુજવતા
મહેમદાવાદ તાલુકાના પશુચચદકત્સક ડૉ. સ્નેહલભાઈ પટેલે ખેડત
ં
પશુપાલન અંર્ેના
રોજબરોજના પ્રશ્નોનુ ં ષનરાકરણ કર્ુું હતુ.ં પ્રો. એમ. બી. ઝાલા, મદદનીશ સંશોધન વૈજ્ઞાષનકે
“દદવેલામાં પાક સંરક્ષણ” ષવિય પર ષવસ્ત ૃત વ્યાખ્યાન આપેલ. ડૉ. જે. કે. પટેલ, સહ સંશોધન
વૈજ્ઞાષનકશ્રીએ દદવેલામાં પાક સુધારણા અને પાક સંવધગન ષવિય પર ષવસ્ત ૃત ચચાગ કરે લ. પ્રો. એસ.
એ. ષસપાઈએ “કૃષિક્ષેત્રે પડતી મુશ્કેલીઓ તથા તેના ષનવારણ માટેના જરૂરી પર્લા” ષવશે
વ્યાખ્યાન આપ્ર્ુ ં હતુ.ં
કાયગક્રમના અંતે શ્રી વલ્લભભાઇ પટેલ, ષવસ્તરણ અષધકારી (મહેમદાવાદ) એ આભારષવધી
ૂ ોને કેન્દ્ર તથા સીડ પ્રોડકશન
કરી હતી. તાલીમના અંતે પ્રો. એમ. બી. ઝાલા એ પધારે લ ખેડત
ફામગની મુલાકાત કરાવી હતી.

કાયગક્રિની ઝાંખી

