કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, આ.કૃ.ય.ું , દાહોદ ખાતે યોજાયેલ "ખાતરના યોગ્ય ઉપયોગ અંગે
જાગૃષત" કાયયક્રમની ઉજિણી
કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, આણંદ કૃષિ યુષનિષસિટી, દાહોદ અને આત્મા પ્રોજેકટ, દાહોદના સંયક્ુ ત
ઉપક્રમે તા. ૨૨.૧૦.૨૦૧૯ના રોજ કૃષિ ઇજનેરી પોલીટે કષનક, કોલેજ, દાહોદના સેષમનાર ખંડમાં
"ખાતરના યોગ્ય ઉપયોગ" અંગેની જાગૃષત માટે નો કાયયક્રમ યોજિામાં આવ્યો. જેમાં દાહોદ
જજલ્લાના ષિષિધ ષિસ્તારોમાંથી કૃષિ સાથે સંકળાયેલ ૩૧૮ પ્રગષતશીલ ખેડુત બહેનોએ ભાગ
લીધેલ. સદર કાયયક્રમમાં અધ્યક્ષ સ્થાને ડો.એમ.એમ. ષિિેદી, આચાયયશ્રી, કૃષિ ઇજનેરી
પોલીટેકષનક, મુિાલીયા ફામય, દાહોદ, મુખ્ય મહેમાંનશ્રીઓ

શ્રી સી. એમ. પટેલ, નાયબ ખેતી

ષનયામક, શ્રી એચ. બી. પારે ખ, નાયબ બાગાયત ષનયામક, શ્રી જે.જે. પટેલ, મદદનીશ ખેતી
ષનયામક, શ્રી આર. જી. પટેલ, જી. એન.એફ.સી., શ્રી એ.બી. ધાંગા, ડી.પી.ડી.,આત્મા પ્રોજેકટ તેમજ
કેષિકે, દાહોદના તમામ િૈજ્ઞાષનક તેમજ સ્ટાફ ઉપસ્સ્થત રહ્યા હતા.
કાયયક્રમની શરૂઆત કરતાં શ્રી એચ.એલ.કાચા, િૈજ્ઞાષનક(બાગાયત) દ્વારા ઉપસ્સ્થત સિેન ુ ં
શાબ્દદક તેમજ પુષ્પગુચ્છથી સ્િાગત કરિામાં આવ્યુ.ં ત્યારબાદ કાયયક્રમના અધ્યક્ષ અને
મહેમાંનશ્રીઓ

મુખ્ય

દ્વારા દ્વદ્વપ પ્રાગટય કરી કાયયક્રમની શરૂઆત કરે લ. િધુમાં તેમના દ્વારા બાગાયત

પાકોમાં ખાતરના યોગ્ય ઉપયોગ અંગે માહહતી આપિામાં આિી. શ્રી એન. કે. રાઠોડ, િૈજ્ઞાષનક
(પાક સંરક્ષણ) દ્વારા પ્રસંગને અનુરૂપ માહહતી સાથે જમીન ચકાસણી, ખાતરના ભલામણ મુજબ
ઉપયોગ તેમજ ખાતરના યોગ્ય િપરાશથી ષિષિધ પાકોમાં રોગ જીિાતના ઉપરિના અસરકારક
ષનયંિણ અંગે માહહતી આપિામાં આિી. શ્રી ગૌરાંગ ભાભોર, િૈજ્ઞાષનક (ષિસ્તરણ ષશક્ષણ) દ્વારા
જજલ્લાના ખેડૂતોમાં ખાતરના યોગ્ય િપરાશ બાબતમાં જાગૃષત કેળિાય, ખાતરના યોગ્ય િપરાશ
અંગેની તજજ્ઞતાનો પ્રચાર પ્રસાર થાય તે બાબત પર ભાર મ ૂકિા અપીલ કરિામાં આિી.
કાયયક્રમનો લય જાળિતાં અને સહજ સમજ માટે ઉપસ્સ્થત બહેનોને ખાતરના યોગ્ય િપરાશ
અંગેની ષિહડયો હફલ્મ દશાયિિામાં આિી. કાયયક્રમના હાદય તરફ પ્રયાણ કરતા બપોરે ૧૨:૦૦ કલાકે
ખેડૂતો માટે ખાતરના યોગ્ય ઉપયોગ અંગેના જાગૃષત કાયયક્રમના ઉદ્દઘાટનનુ ં જીિંત પ્રસારણ સિે
ઉપસ્સ્થત ખેડુતો સમક્ષ દે ખાડિિામાં આવ્યુ. જેમા માન. મંિીશ્રી(રાજ્યકક્ષા), પરસોત્તમ રૂપાલા,
માન. મંિીશ્રી નરેં રષસહ તોમર, તથા માન. મંિીશ્રી, રસાયણ અને ખાતર શ્રી સંદાનંદ ગોડિાએ
જીિંત પ્રસારણ દ્વારા ખેડુતોને ખાતરનો કાયયક્ષમ ઉપયોગકરિા માટે અપીલ કરે લ. કાયયક્રમના

અંતમાં કેિીકે, દાહોદના સ્ટાફ દ્વારા સિે ઉપસ્સ્થત લોકોનો આભાર વ્યક્ત કરી કાયયક્રમની પ ૂણાયહષુ ત
કરિામાં આિી

કાયયક્રમની ઝલક

