
 

કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, આ.કૃ.ય.ુ, દેિાતજ દ્વારા “ષિશ્વ જળ દદિસ” અંતર્ગત ઓનલાઇન 

તાલીમ કાર્ગક્રમ ર્ોજાર્ો   
 

  કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, આણદં કૃષિ યષુનિષસિટી, દેિાતજ દ્વારા તા. ૨૨.૦૩.૨૦૨૧, સોમિારના રોજ 

“ષિશ્વ જળ દદિસ” અંતર્ગત ઓનલાઇન તાલીમ કાર્ગક્રમન ુ આર્ોજન કરિામા ં આિેલ જેમા ં શ્રી 

ઈકબાલભાઇ એમ. સૈર્દ, ઇન્દ્ચાર્જ જજલ્લા ખેતીિાડી અષિકારી, આણદં, શ્રી જરે્ન્દ્ર પચંાલ, ડેપ્યટુી 

પ્રોજેક્ટ ડાયે્રક્ટર, આત્મા, આણદં તથા ડૉ. ર્ૌરિ ષસિંહ, િૈજ્ઞાષનક, કેન્દ્ન્દ્રર્ જળ અને જમીન સરંક્ષણ, 

સશંોિન અને તાલીમ સસં્થા, આઇ.સી.એ.આર., િાસદ મખુ્ર્ અષતથી તરીકે હાજર રહ્યા હતા. તેમજ 

આણદં જજલ્લાના ગ્રામ સેિકો, ષિસ્તરણ અષિકારી,આત્માના બ્લોક ટેકનોલોજી મેનેજર તથા એરીર્ા 

ટેકનોલોજી મેનેજર તથા ખેડૂત ભાઇઓ હાજર રહ્યા હતા. સદર તાલીમ કાર્ગક્રમમા ં કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, 

દેિાતજ ના િદરષ્ઠ િૈજ્ઞાષનક અને િડા, ડો. જી.જી. પટેલ દ્વારા કાર્ગક્રમની શરૂઆતમા ં સ્િાર્ત અને 

પ્રસરં્ોચચત ઉદબોિન કરિામા ંઆવયુ.ં તેઓએ જળનુ ં મલુ્ર્ સમજાિી ખેતીમા ં “પર ડ્રોપ, મોર ક્રોપ” 

સતુ્રને અનસુરીને પાણીનો કાર્ગક્ષમ, અષિકતમ ઉપર્ોર્ કરી સાતત્ર્ સભર સસંાિન ઉપર્ોર્ પરત્િે 

પે્રરીત કર્ાગ. ત્ર્ારબાદ ડૉ. ર્ૌરિ ષસિંહ ેપે્રઝન્દ્ટેશન દ્વારા ક્લાઇમેટ ચેન્દ્જ અને જળ સસંાિનોના ઉપર્ોર્ 

પરત્િે સમજાિી, ષિષિિ પધ્િષતઓ દ્વારા ષપર્ત પાણીના કાર્ગક્ષમ ઉપર્ોર્ની માહીતી આપી. ત્ર્ારબાદ 

ઈકબાલભાઇ એમ. સૈર્દ દ્વારા ખેતી પાકોમા ં પાણીનો જરૂરીર્ાત મજુબ જ િપરાશ કરિાની સલાહ 

આપી તેમજ કોરોના કાળમા ં સાિચેતી રાખિાની સલાહ આપી. શ્રી જરે્ન્દ્ર પચંાલ દ્વારા િરસાદી 

પાણીનો સગં્રહ કરી િિગભર તેનો ર્ોગ્ર્ ઉપર્ોર્ કરિા બાબત પર ષિસ્તતૃમા ં ચચાગ કરી. તેમજ 

પશપુાલન િૈજ્ઞાષનક ડો શ્રીકાતં બી. કાટોલે દ્વારા પશઓુમા ંપાણીની અર્ત્ર્તા ષિશે ષિસ્તતૃમા ંચચાગ 

કરિામા ંઆિી. તેઓએ આ િિગની “ષિશ્વ જળ દદિસ” ની થીમ “િેલ્યઇુંર્ િોટર” ષિશે પણ ચચાગ કરી 

જેમા ંતેઓએ જણાવય ુકે પીિાન ુચોખ્ખ ુપાણી ઓછી માત્રામા ંઉપલ્બ્િ છે અને તેનો ઉપર્ોર્ ર્ોગ્ર્ રીતે 

કરિો જોઇએ તથા તેનો બર્ાડ રોકિો જોઇએ તો જ ભષિષ્ર્મા ંપીિાના પાણીની અછત રોકી શકાર્. 

આણદં જજલ્લાના જુદા જુદા ષિસ્તારના ૬૦ જેટલા ષિસ્તરણ કાર્ગકતાગ અને ખેડૂતોએ ભાર્ લઇ ઉપરોક્ત 

કાર્ગક્રમને સફળ બનાવર્ો તે માટે કેન્દ્રના િદરષ્ઠ િૈજ્ઞાષનક અને િડા અને િૈજ્ઞાષનકો દ્વારા સિેનો આભાર 

માન્દ્ર્ો. સદર કાર્ગક્રમનુ ં સફળ સચંાલન કેન્દ્રના પશપુાલન િૈજ્ઞાષનકશ્રી ડો. શ્રીકાતં બી. કાટોલે દ્વારા 

કરિામા ંઆિેલ.  



 

        

   


