કષૃ િ ષિજ્ઞાન કે ન્દ્ર, આ.ક.ૃ ય.ુ , દે િાતજ દ્વારા “ષિશ્વ જળ દદિસ” અંતર્ગત ઓનલાઇન
તાલીમ કાર્ગક્રમ ર્ોજાર્ો
કૃષિ ષિજ્ઞાન કે ન્દ્ર, આણંદ કૃષિ યુષનિષસિટી, દે િાતજ દ્વારા તા. ૨૨.૦૩.૨૦૨૧, સોમિારના રોજ
“ષિશ્વ જળ દદિસ” અંતર્ગત ઓનલાઇન તાલીમ કાર્ગક્રમનુ આર્ોજન કરિામાં આિેલ જેમાં શ્રી
ઈકબાલભાઇ એમ. સૈર્દ, ઇન્દ્ચાર્જ જજલ્લા ખેતીિાડી અષિકારી, આણંદ, શ્રી જર્ેન્દ્ર પંચાલ, ડેપ્યુટી
પ્રોજેક્ટ ડાય્રેક્ટર, આત્મા, આણંદ તથા ડૉ. ર્ૌરિ ષસિંહ, િૈજ્ઞાષનક, કે ન્દ્ન્દ્રર્ જળ અને જમીન સંરક્ષણ,
સંશોિન અને તાલીમ સંસ્થા, આઇ.સી.એ.આર., િાસદ મુખ્ર્ અષતથી તરીકે હાજર રહ્યા હતા. તેમજ
આણંદ જજલ્લાના ગ્રામ સેિકો, ષિસ્તરણ અષિકારી,આત્માના બ્લોક ટે કનોલોજી મેનેજર તથા એરીર્ા
ટે કનોલોજી મેનેજર તથા ખેડૂત ભાઇઓ હાજર રહ્યા હતા. સદર તાલીમ કાર્ગક્રમમાં કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર,
દે િાતજ ના િદરષ્ઠ િૈજ્ઞાષનક અને િડા, ડો. જી.જી. પટે લ દ્વારા કાર્ગક્રમની શરૂઆતમાં સ્િાર્ત અને
પ્રસંર્ોચચત ઉદબોિન કરિામાં આવયુ.ં તેઓએ જળનું મુલ્ર્ સમજાિી ખેતીમાં “પર ડ્રોપ, મોર ક્રોપ”
સુત્રને અનુસરીને પાણીનો કાર્ગક્ષમ, અષિકતમ ઉપર્ોર્ કરી સાતત્ર્ સભર સંસાિન ઉપર્ોર્ પરત્િે
પ્રેરીત કર્ાગ. ત્ર્ારબાદ ડૉ. ર્ૌરિ ષસિંહે પ્રેઝન્દ્ટેશન દ્વારા ક્લાઇમેટ ચેન્દ્જ અને જળ સંસાિનોના ઉપર્ોર્
પરત્િે સમજાિી, ષિષિિ પધ્િષતઓ દ્વારા ષપર્ત પાણીના કાર્ગક્ષમ ઉપર્ોર્ની માહીતી આપી. ત્ર્ારબાદ
ઈકબાલભાઇ એમ. સૈર્દ દ્વારા ખેતી પાકોમાં પાણીનો જરૂરીર્ાત મુજબ જ િપરાશ કરિાની સલાહ
આપી તેમજ કોરોના કાળમાં સાિચેતી રાખિાની સલાહ આપી. શ્રી જર્ેન્દ્ર પંચાલ દ્વારા િરસાદી
પાણીનો સંગ્રહ કરી િિગભર તેનો ર્ોગ્ર્ ઉપર્ોર્ કરિા બાબત પર ષિસ્ત ૃતમાં ચચાગ કરી. તેમજ
પશુપાલન િૈજ્ઞાષનક ડો શ્રીકાંત બી. કાટોલે દ્વારા પશુઓમાં પાણીની અર્ત્ર્તા ષિશે ષિસ્ત ૃતમાં ચચાગ
કરિામાં આિી. તેઓએ આ િિગની “ષિશ્વ જળ દદિસ” ની થીમ “િેલ્યુઇંર્ િોટર” ષિશે પણ ચચાગ કરી
જેમાં તેઓએ જણાવયુ કે પીિાનુ ચોખ્ખુ પાણી ઓછી માત્રામાં ઉપલ્બ્િ છે અને તેનો ઉપર્ોર્ ર્ોગ્ર્ રીતે
કરિો જોઇએ તથા તેનો બર્ાડ રોકિો જોઇએ તો જ ભષિષ્ર્માં પીિાના પાણીની અછત રોકી શકાર્.
આણંદ જજલ્લાના જુદા જુદા ષિસ્તારના ૬૦ જેટલા ષિસ્તરણ કાર્ગકતાગ અને ખેડૂતોએ ભાર્ લઇ ઉપરોક્ત
કાર્ગક્રમને સફળ બનાવર્ો તે માટે કે ન્દ્રના િદરષ્ઠ િૈજ્ઞાષનક અને િડા અને િૈજ્ઞાષનકો દ્વારા સિેનો આભાર
માન્દ્ર્ો. સદર કાર્ગક્રમનું સફળ સંચાલન કે ન્દ્રના પશુપાલન િૈજ્ઞાષનકશ્રી ડો. શ્રીકાંત બી. કાટોલે દ્વારા
કરિામાં આિેલ.

