કૃ િષ િવાન કે

, આ.કૃ .યુ., દે વાતજ ખાતે આંતરરા ીય મિહલા િદવસ”ની
ઉજવણી

કૃ િષ િવાન કે , આણંદ કૃ િષ યુિનવિસટી, દે વાતજ ખાતે તા. ૦૮.૦૩.૨૦૨૧, સોમવારના રોજ
“આંતરરા!" ીય મિહલા િદવસ” ની ઉજવણી કરવામાં આવેલ. આ કાય&મમાં અલગ અલગ ગામના કુ લ
૧૦૦ મિહલા ખેડૂતો તેમજ સો+,ા તાલુકાનાં ૧૫ આંગણવાડી ના બહેનોએ ખુબ જ ઉ1સાહથી ભાગ
લીધેલ. સદર કાય&મમાં મુ5 ય મહેમાન6ી તરીકે મામલતદાર6ી, સો+,ા તેમજ અિતથી િવશેષમાં દે વાતજ
ગામના તાલુકા સ8ય 6ીમતી દીપીકાબેન િસસોદીયા, ઇસરામાં ગામના ;ગતીશીલ મિહલા ખેડૂત 6ીમતી
સગુણાબેન પટે લ તથા ગાડા ગામના ;ગતીશીલ મિહલા પશુપાલક 6ીમતી શીલાબેન પટે લ ઉપિ<થત
ર=ા હતા. તદુપરાંત આ િદવસે રં ગોળી હરીફાઈ તેમજ શુસોભન હેતુ વે<ટ માંથી બે<ટ તૈયાર કરવાની

હરીફાઈ યોજવામાં આવેલ જેમાં ;થમ, Bીતીય અને તૃતીય િવજેતા Cહેર કરી ટેજ પરના આમંિતો વારા
ઈનામ િવતરણ કરવામાં આવેલ.

કાય&મની શDઆતમાં કૃ િષ િવાન કે ના વિરE વૈાિનક અને વડા6ી ડો. +.+.પટે લ
Bારા સવFનું શાિGદક તથા પુHપગુIછથી <વાગત કયા બાદ ;સંગોિચL ઉદબોધન કરવામાં આMયુ જેમાં
તેઓએ ધરતી માતા અને માતાઓની નવસજન કરવાની માતૃશિO ને નમન કરી, કૃ િષમાં મિહલાઓનો
ફાળો, તેમની અગ1યતા તેમજ મિહલાઓની કોઠા સૂઝ Bારા પિરવારની આવક વધારવામાં આગવા ;દાન
બાબતે ચચા કરી. 1યારબાદ ;ગિતશીલ મિહલા પશુપાલક 6ીમતી શીલાબેન પટે લ, ગામ- ગાડા Bારા
મિહલા સશિOકરણ અ વયે તેમની સફળગાથા જણાવી જેમાં તેઓએ બહેનો પોતાના કુ ટું બની
પશુપાલન થકી આવક વધારવા બાબતે ચચા કરી હતી. ;ગિતશીલ મિહલા ખેડૂત 6ીમતી સગુણાબેન
પટે લ, ગામ- ઇસરામા Bારા મિહલાઓ બાગાયતી પાકોમાં મૂRયવધન તેમજ ધD ઉછે ર થકી આિથક
ઉપાજન મેળવી શકે તથા િકચન ગાડ ન Bારા ઘર આંગણે રસાયણમુO શાકભા+ મેળવી શકાય તે
બાબતે જણાMયુ. તેમજ મિહલાઓએ ;સંગને અનુDપ પોતાના અનુભવો MયO કયા. સદર કાય&મમાં
ઉપિ<થત રહેલ 6ી ભરતભાઇ જોગરાણા, મામલતદાર6ી ના ;િતિનધી, સો+,ા, એ મિહલાઓને મતદાન
માટે ની Cગૃતતા અને મતદારોની ચૂંટણી ;િ&યામાં સિ&ય ભાગીદારી નોંધાવે તે િવષે ચચા કરી.
અંતે ડો. આર.એમ. પટે લ, વૈાિનક (પાક સંરTણ), કે િવકે , દે વાતાજ Bારા આભારિવિધ MયO
કરવામાં આવી. ભોજન િવરામ બાદ સવF બહેનોએ ફળ, ફૂલ, શાકભા+ તથા મસાલા પાકોમાં મૂRયવધUત
બનાવટોનું કૃ િષ ;દશન િનહાVયુ.ં કાય&મનું આયોજન તેમજ સફળ સંચાલન 6ીમતી અંજલી એન. Cદવ,
;ોWામ આસી.(ગૃ.િવ.), તેમજ કે િવકે ની મિહલા ટીમ Bારા કરવામાં આવેલ.
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