
 

આણદં કૃષિ યષુિવષસિટી દ્વારા પ્રગષિશીલ ખેડૂિો માટે“તણૃ ધાન્ય(શ્રી અન્ન) 
પાકોનુ ંમહત્વ” પર ફિલ્ડ ડે કાયયક્રમ યોજવામા ંઆવ્યો 

ષવશ્વમા ંહાલ આંિરરાષ્ટ્રીય ષમલેટ વિય-૨૦૨૩િી ઉજવણી કરવામા ંઆવી રહલે છે જે 
અંિગયિ બ.ં અ. કૃષિ મહાષવદ્યાલયિા એગ્રોિોમી ષવભાગિા પોસ્ટ ગે્રજ્યએુટ અિે ઈ.એલ.પી.િા 
ષવદ્યાર્થીઓ અિે કૃષિ સશંોધિ કેન્ર, આ.કૃ.ય.ુ, મવુાલીયા િામય, દાહોદિા સયંકુ્િ ઉપક્રમે દાહોદ 
ખાિે િારીખ ૨૪ માર્ય, ૨૦૨૩ િા રોજ “ષમલેટ્સ(શ્રી અન્ન) પાકોનુ ંમહત્વ” ષવિય પરિો ફિલ્ડ ડ ે
માિ. કુલપષિશ્રી, ડૉ. કે. બી. કર્થીરીયાિા માગયદશયિ હઠેળ યોજવામા ંઆવ્યો હિો. આ કાયયક્રમમા ં
દાહોદ જીલ્લાિા ૬૦ર્થી વધ ુખેડૂિોએ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો હિો. આ કાયયક્રમિે  અનલુક્ષીિે 
શરૂઆિમા ંડો. પી. એમ. પટેલ દ્વારા સવે મહમેાિોનુ ંશાબ્દીક સ્વાગિ કરવામા ંઆવેલ અિ ે
ષમલેટ્સ (શ્રી અન્ન) પાકોિી અગત્યિા ખેડૂિભાઈઓ સધુી પહોંરે્ િ ે ઉદેશ્યર્થી આ ફિલ્ડ ડેનુ ં
આયોજિ કરવામા ંઆવેલ છે િેમ જણાવ્યુ ંહત ુ.ં કૃષિ સશંોધિ કેન્ર, આ.કૃ.ય.ુ, દાહોદિા યષુિટ 
વડા, ડૉ. આર. જી. મછારે રોજીંદા ભોજિમા ંશ્રી અન્નિી અગત્યિા ષવશે ષવસ્તિૃ માફહિ આપેલ. 
ડો. એિ. જે. જાદવે ફિલ્ડ ડેિો મખુ્ય ઉદેશ્ય સમજાવિા જણાવ્યુ ંકે, આજે ભોજિિી ર્થાળીમારં્થી 
ધીમે ધીમે લપુ્િ ર્થઈ રહલેા શ્રી અન્ન પાકો પોિણિી રષ્ટ્ટીએ કેટલા ઉપયોગી છે િેટલા જ 
પયાયવરણિી જૈવ ષવષવધિા જાળવવામા ંપણ છે. આ કાયયક્રમમા ંઉપસ્સ્ર્થિ ડૉ. વાય. એમ. શકુ્લ, 
આર્ાયય અિે ષવદ્યાશાખાધ્યકે્ષ (કૃષિ) ખેડૂિોિે શ્રી અન્નિી જરૂફરયાિ ષવિે માફહિગાર કયાય હિા 
અિે તણૃ ધાન્ય પાકોમા(ંશ્રી અન્ન) રહલે કેલરી િેમજ ષવટાષમન્સ, ખષિજો અિે એષમિો એષસડિી 
મનષુ્ટ્યિા સ્વાસ્ર્થમા ં કેવીરીિે િાયદાકારક છે િેિી માફહિી આપેલ. િે ઉપરાિં ઈ.એલ.પી.િા 
ષવદ્યાર્થીઓ દ્વારા આપણા જીવિમા ંશ્રી અન્નિી મહત્વિા ઉપર િાટક રજુ કયુું હત.ુ િદુપરાિં 
એગ્રોિોમી ષવભાગિા પોસ્ટ ગે્રજ્યએુટિા ષવદ્યાર્થીઓએ અલગ–અલગ શ્રી અન્નપાકો જેવા કે 
બાજરી, જુવાર, િાગલી, કોદરા, વરી, કાગં અિ ેબટંીિી વૈજ્ઞાષિક ખેિી પધ્ધષિ ઉપર પ્રકાશ 
પાડયો હિો, જેર્થી ખેડૂિોમા ંશ્રી અન્નિી ખેિી િરિિો અભભગમ વધે અિે િેઓ વધ ુગણુવત્તાયકુ્િ 
ઉત્પાદિ મેળવી શકે. શ્રી અન્ન પાક જે વધ ુપૌષ્ષ્ટ્ટક મલુ્ય, વાિાવરણિા પફરબળો સામે પ્રષિકારક 
શસ્ક્િ અિે ઉત્પાદિ ખર્ય ઓછો ર્થાય છે એમ સમજાવ્યુ ં હત ુ.ં આ ઉપરાિં ષવદ્યાર્થીઓ દ્વારા 
દાહોદિા ઈષિહાસ, શ્રી અન્નમારં્થી બિિી મલૂ્યવષધિિ પેદાશો અિે િેિા ઉપયોગર્થી સ્વાસ્ર્થ પર 
ર્થિા િાયદાઓ ષવશે ખેડૂિોિે માફહિગાર કયાય હિા, જેર્થી ખેડૂિો વધ ુઆષર્થિક વળિર અિે 
સ્વાસ્ર્થિા લાભ મેળવી શકે. કાયયક્રમિા અંિે બધા ખેડુિોિે શ્રી અન્નિા ભબયારણિી કીટ ષવિા 
મલુ્યે ષવિરણ કરવામા ંઆવેલ હિી. આ ઉપરાિં શ્રી અન્નિા ષવષવધ જાિોિા ભબયારણ િર્થા શ્રી 
અન્નમારં્થી બિિી મલૂ્યવષધિિ પેદાશો અિે પ્રોડક્ટનુ ંપ્રદશયિ પણ ગોઠવવામા ંઆવેલ હત.ુ અંિે 
બપોરિા ભોજિમા ંશ્રી અન્નિી ષવષવધ વાિગીઓ જેવી કે િાગલીિો શીરો, બાજરાિા રોટલા અિ ે
મોરૈયાિા પાપડ ષવગેરે પીરસવામા ંઆવેલ. સમગ્ર કાયયક્રમિે સિળ અિે પફરણામલક્ષી બિાવવા 



માટે ડૉ. વી. જે. પટેલ, ડૉ. પી. એમ. પટેલ, ડૉ. એ. પી. પટેલ, અિે ડૉ. વી. ડી. ર્ૌધરીિા દ્વારા 
સિળિા પવૂયક આયોજિ કરવા એગ્રોિોમી ષવભાગિા અનસુ્િાિક અિે ઈ.એલ.પી.િા ષવદ્યાર્થીઓ, 
બી.એ.સી.એ., આ.કૃ.ય.ુ, આણદં દ્વારા ખાસ જહમેિ ઉઠાવવામા ંઆવેલ હિી. 

ફિલ્ડ ડે કાર્યક્રમની ઝાાંખી 
 

  

  

  

  



  

  

 

 


