ખેડત
ૂ જાગૃતત કાર્યક્રમ
(હવામાનની આગાહી અને કૃતિ સલાહ)
સંખેડા તાલુકાના ગોલાગામડી ખાતે કૃતિ તવજ્ઞાન કેન્દ્ર, મંગલ ભારતી તથા કૃતિ હવામાનશાસ્ત્ર તવભાગ, આકૃર્ુ, આણંદના સંર્ુક્ત ઉપક્રમે
ભારત મૌસમ તવભાગ, દદલ્હી દ્વારા ચાલતી ‘ગ્રામીણ કૃતિ મૌસમ સેવા’ (GKMS) ર્ોજના અંતગયત હવામાન આગાહી અને
હવામાન આધાદરત કૃતિ સલાહનું ખેડૂતો માટે મહત્વ અંગન
ે ી જાગૃતતા માટેનો કાર્યક્રમ તા:૨૨/૧૨/૨૦૧૭, શુક્રવારના રોજ ર્ોજાર્ેલ.
આ કાર્યક્રમના મુખ્ર્ મહેમાન તરીકે ભારત હવામાન તવભાગ (IMD), દદલ્હીના ડેપ્ર્ુટી ડાર્રેક્ટર જનરલ (DDG) ડૉ. એસ. ડી. અરી,
અતતથી તવશેિ પદે ભારત હવામાન તવભાગ (IMD), અમદાવાદના તનદેશક ડૉ. જે . સરકાર ઉપતસ્ત્થત રહ્યા હતા. કાર્યક્રમ ની શૃઋઆત
કાર્યક્રમ ની શરુઆત ડૉ. બી .એમ . મહેતા, ના સ્ત્વાગત પ્રવચન થી થઇ હતી. ડૉ. બી. એમ. મેહતા વદરષ્ઠ વૈજ્ઞાતનક અને વડા, કૃતિ તવજ્ઞાન
કેન્દ્ર, મંગલ ભારતી, વડોદરા- છોટાઉદેપુર ના સ્ત્વાગત પ્રવચન થી થઇ હતી. આણંદ કૃતિ ર્ુનીવસીટીના તવસ્ત્તરણ તશક્ષણ તનર્ામક ડૉ.
અરુણ પટેલ તથા બં.અ.કૃ.મ.ના આચાર્યશ્રી અને તવધ્ર્ાશાખાધ્ર્ક્ષશ્રી ડૉ. કે. પી. પટેલે કાર્યક્રમમાં ઉપતસ્ત્થત રહીને ખેડૂતોને હવામાન
તવભાગની કાર્ય પ્રણાલી તથા ઉપર્ોગીતા તવિે સતવસ્ત્તાર માતહતી આપી હતી. કૃતિ હવામાન તવભાગ, બ.અ.કૃ.મ. આકૃર્ુ, આણંદના
પ્રાધ્ર્ાપક અને વડા ડૉ. એમ. એસ. કુલશ્રેષ્ઠે, તવભાગની કામગીરી તેમજ તવભાગમાં ચાલતી ર્ોજના (GKMS) અંગેની માતહતીમાં
ખેતીમાં હવામાનની આગાહી તથા તેને લગતી કૃતિ સલાહનો ઉપર્ોગ કરી ખેતી કાર્ોમાં જરૂરી ફેરફાર સાથે પાકમાં નુકશાનને કેવી રીતે
ઘટાડી શકાર્ તેની ચચાય કરી હતી. ખેડૂતોને ખેતીમાં શક્ર્ બને તેટલું ઓછુ ં પ્રદુિણ થાર્ તેવી ખેતી પદ્ધતત અપનાવવા માટે સલાહ
આપી. ડૉ. એસ. બી. ર્ાદવ, નોડલ ઓદફસર, (GKMS) અને શ્રી વી. બી. વૈદ્ય, મદદનીશ પ્રાધ્ર્ાપક, કૃતિ હવામાન તવભાગ એ અનુક્રમે
‘હવામાન આગાહી અને તેને આધાદરત કૃતિ સલાહની ઉપર્ોગીતા’ તેમજ ‘આબોહવા પદરવતયન અને તેની ખેતી પાકો પર અસર’ તવશે
ઊંડાણમાં ખેડૂતોને માગયદશયન આપેલ. ડૉ. રાજપુરા, મદદનીશ પ્રાધ્ર્ાપક, એતનમલ સાર્ંસ, આકૃર્ુ, આણંદ એ ખેડૂતોને પશુપાલન માટે
હવામાન સંબંતધત સાચવણની સલાહ આપી. શ્રી તવનર્ પટેલ, વૈજ્ઞાતનક, પાક સંરક્ષણ અને શ્રી તમલન બ્રહ્મભટ્ટ, વૈજ્ઞાતનક, બાગાર્ત,
કેવીકે, મંગલભારતીએ અનુક્રમે ‘હવામાન આધાદરત રોગ જીવાત અને તેના તનર્ંરણ’ માટે તેમજ ‘બદલાતા હવામાનની બાગાર્તી પાકો
પર અસર’ અંગે માગયદશયન પૂરું પાડેલ. કાર્યક્રમનું સમાપન ડૉ. નીતતન પટેલ, મદદનીશ પ્રાધ્ર્ાપક, (ગતણત) એ આભાર તવતધથી કરેલ.
આ પદરસંવાદનો હેતુ બદલાતી વાતાવરણીર્ પદરતસ્ત્થતતમાં ટકાઉ ખેતી કરી અને સ્ત્થાર્ી આવક મેળવી ખેડૂતની આર્થયક
પદરતસ્ત્થતત સદ્ધર કરવા અંગે માતહતગાર કરવાનો હતો. આ કાર્યક્રમમાં ૩૫૦ જે ટલા ખેડૂતો તથા ખેડૂત મતહલાઓએ ભાગ લઇ
કાર્યક્રમને સફળ નાવ્ર્ો હતો.

