કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, દે િાતજનો ૩૬ મો સ્થાપના દદન ઉજિાયો
કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, આણંદ કૃષિ યુષનિષસિટી, દે િાતજ ખાતે ૨૦ નિેમ્બર, ૨૦૨૧ના
રોજ કેષિકે, દે િાતજના ૩૬મા સ્થાપના દદનની ઉજિણી કરિામાં આિી. સદર કાયક્ર
ય મમાં
અષતષથ ષિશેિ તરીકે શ્રી જયેશભાઇ પટેલ, પ્રગષતશીલ પશુપાલક, ઝારોલા; શ્રી હિયદભાઇ
ૂ , પીપળાિ; શ્રી ષિમલકુમાર કીરીટભાઇ પટેલ,
રાિજીભાઇ પટેલ, પ્રગષતશીલ ખેડત
ૂ ઇસણાિ અને શ્રીમતી સગુણાબેન દીપકભાઈ પટેલ, પ્રગષતશીલ મદહલા
પ્રગષતશીલ ખેડત
ૂ , ઇસરામા ઉપસ્સ્થત રહ્યા હતા તથા કલ
ૂ ૪૫ જેટલા ખેડત
ૂ ભાઈ-બહેનો હાજર રહ્યા
ખેડત
હતા.
કાયયક્રમની શરૂઆતમાં િદરષ્ઠ િૈજ્ઞાષનક અને િડાશ્રી, ડો. એ. સી. િૈદ્યએ કાયયક્રમમાં
આમંષિત સિેન ુ ં ભાિભયુય સ્િાગત ઉદબોધન કયાય બાદ કેષિકેની મહતા સમજાિી જેમાં
ૂ ો માટે કરિામાં આિતી
કેષિકે દ્વારા છે લલાં બે િિય દરમ્યાન થયેલ કામગીરી તેમજ ખેડત
ષિષિધ પ્રવ ૃષત ષિિે ષિસ્ત ૃતમાં ચચાય કરી હતી. ત્યારબાદ શ્રી જયેશભાઇ પટેલે પશુપાલનમાં
મ ૂલયવ ૃધ્ધધ દ્વારા આિક િધારિા અંગેના તેમના અનુભિો તેમજ પશુઓના બાયોિેસ્ટના
ઉપયોગ દ્વારા બાયો પ્રોડક્ટસનુ ં ઉત્પાદન કરિા માટે સુચન કયુય હતુ. શ્રી હિદ
ય ભાઇ પટેલે
ગાય આધારીત પ્રાકૃષતક ખેતીનુ ં આજના જમાનામાં મહત્િ અને ખેતી સાથે અન્દ્ય સંલગ્ન
પ્રવ ૃષતઓ થકી આિક બમણી કરિાના મુદ્દાઓની સમજ આપી હતી. શ્રી ષિમલકુમાર પટે લે
જળબ્રાહ્મીની ખેતી ષિિે તેમના અનુભિો જણાવ્યા હતા તથા આિા ઔિધીય પાકની ખેતી
ગાય આધારીત પ્રાકૃષતક ખેતી દ્વારા કરિાના ફાયદા જણાવ્યા હતા. શ્રીમતી સગુણાબેન
પટેલે મદહલાઓને પોતાના કુટુંબને આિક િધારિા કઈ રીતે મદદ થઈ શકે તે બાબતે
ચચાય કરી હતી. મદહલાઓ બાગાયતી પાકોમાં મ ૂલયિધયન તેમજ ધરૂ ઉછે ર થકી આષથિક
ઉપાર્જન મેળિી શકે તે બાબતે જણાવ્યુ હતુ.ં ડો. િાય. સી. લકુમ, િૈજ્ઞાષનક (એગ્રોનોમી) એ
ગાય આધારીત પ્રાકૃષતક ખેતીમાં મદહલાઓ પણ કઈ રીતે યોગદાન આપી શકે છે તેના
ષિિે ચચાય કરી હતી.
અંતે ડો. આર.એમ. પટેલ, િૈજ્ઞાષનક (પાક સંરક્ષણ) દ્વારા કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર,
દે િાતજના સ્થાપના દદનની ઉજિણીના કાયક્ર
ય મમાં હાજરી આપિા બદલ સિેનો આભાર
વ્યક્ત કરી કાયયક્રમનુ ં સફળ સંચાલન કરિામાં આિેલ.

