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કૃ િષ િવ ાન કે

, દાહોદ

ારા જળ શિ

અિભયાન-૨૦૨૧નો ારં ભ

કરવામાં આ યો

કૃ િષ િવ ાન કે , આણંદ કૃ િષ યુિનવિસટી, મુવાલીયા ફામ, દાહોદ

અિભયાન-૨૦૨૧” નો

ારા “જળ શિ

ારં ભ તારીખ ૦૬.૦૫.૨૦૨૧ ના રોજ વ યુલ (ONLINE) મા યમથી કૃ િષ

ગો ી નું આયોજન કરી કરવામાં આવેલ. આ કાય મની શ આત ડૉ. એચ. એલ. કાચા, વિર
વૈ ાિનક અને વડા (ઇ/ચા), કૃ િષ િવ ાન કે , આકૃ યુ, દાહોદ

ારા જોડાયેલ તમામ મહાનુભાવોનું

શા દીક વાગત કરી કરવામાં આવેલ.

ડાયરે ટર (આ

ી. જે. જે. પટે લ, ોજે

ા) ારા પાણીનો

કાય મ ઉપયોગ કરવા સંબોધન કરેલ યારબાદ ડૉ. એચ. એલ. કાચાએ કૃ િષમાં પાણીનો કાય મ
ઉપયોગ કરવા “ઘરનું પાણી ઘરમાં”, “ખેતરનું પાણી ખેતરમાં” “સીમનું પાણી સીમમાં” અને “ગામનું
પાણી ગામમાં” સંચય થાય તે િવષે સમજ આપી હતી. કાય મમાં ઉપિ થત ડૉ. ટી. એમ. ભરપોડા,
િનવૃત

ા યાપક, િકટકશા

િવભાગ, આકૃ યુ, આણંદ ારા

લાના ખેડૂતો વધારેમાં વધારે ટપક

િસંચાઇ પ ધિતનો ઉપયોગ કરે તે અંગે ખેડૂતોને તાકીદ કયા હતા.
મેનજ
ે મટ, આકૃ યુ, આણંદના સ ય અને

ી. દીલીપભાઈ ધંગા, બોડ ઓફ

ગતીશીલ ખેડૂત કૃ િષ િવ ાન કે , દાહોદની કામગીરેની

શંસા કરી હતી અને ખેડૂતો વધારેમાં વધારે ટપક િસંચાઇ પ ધતી અપનાવે એ બાબાતે જણાવેલ
યારબાદ કે ના વૈ ાિનક (પાક સર ણ)

ી. એન. કે . રાઠોડએ ભૂગભ ટાંકીઓ બનાવી વરસાદી

પાણીનો પીવા માટે સં હ કરવા અંગે િવ તૃત માિહતી આપી હતી. આ કાય મના અંતે ખેડૂતો ારા
ોતરી કરવામાં આવેલ જેના ઉકે લ અને સમજ વૈ ાિનકો
કાય મનુ સફળ સંચાલન
જેમાં

૬૧

ી

ારા કરવામાં આવેલ હતો. આ

. કે . ભાભોર, વૈ ાિનક (િવ તરણ િશ ણ) ારા કરવામાં આ યું હતું.

ખેડૂતભાઈઓ/ ાંસેવકો/િવ તરણ

અિધકારી ીઓ/આ

એટીએમ/બીટીએમ ીઓએ આ web કૃ િષ ગો ીમાં ભાગ લીધેલ હતો.

ા

ોજે ટના
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