
પે્રસનોટ 

૨૦મી એ.આઇ.સી.આર.પી. ઓન નેમાટોડ્સ ઇન એગ્રીકલ્ચરની દ્રી-વર્ષિય બેઠકન ું 
આયોજન 

કૃર્મશાસ્ત્ર ર્વભાગ, બી.એ.સી.એ.,આણુંદ કૃર્ષ ય ર્નવર્સિટી, આણુંદ અને 
એ.આઇ.સી.આર.પી. ઓન નેમાટોડ્સ ઇન એગ્રીકલ્ચર, આઇ.સી.એ.આર., નવી દદલ્હીના 
સુંય ક્ત ઉપક્રમે ૨૦મી એ.આઇ.સી.આર.પી. ઓન નેમાટોડ્સ ઇન એગ્રીકલ્ચરની દ્રી-
વર્ષિય બેઠકન ું આયોજન યાજ્ઞવલ્કય હોલ, આકૃય , આણુંદ ખાતે કરવામાું આવેલ. આ 
ત્રણ દદવસીય (તા. ૧૫.૦૨.૨૦૧૮થી ૧૭.૦૨.૨૦૧૮) બેઠકન ું ઉદ્દધાટન તા. 
૧૬/૦૨/૨૦૧૮ના રોજ ડૉ. કે. બી. કથીરીયા, માન. સશોધન ર્નયામકશ્રી, આણુંદ કૃર્ષ 
ય ર્નવર્સિટી, આણુંદની અધ્યક્ષતામાું દીપ પ્રાગટય કરી કરવામાું આવ્ય . જેમાું મ ખ્ય 
અર્તથી ડૉ. પી. પી. રેડ્ડી (ભ તપવૂવ ર્નયામકશ્રી,આઇ.આઇ.એચ.આર, બેંગલ ર ) અને 
અર્તથી ર્વશેષશ્રી ડૉ. ડી.જે. પટેલ (ભ તપવૂવ આચાયવ અને ર્વદ્યાશાખાધ્યક્ષશ્રી, 
બી.એ.સી.એ., આણુંદ); ડૉ. રાજન (આઇ.સી.એ.આર,નવી દદલ્હી) તેમજ ડૉ. આર. કે. 
વાલીયા, યોજના સુંયોજક (એ.આઇ.સી.આર.પી. ઓન નેમાટોડ્સ ઇન એગ્રીકલ્ચર,નવી 
દદલ્હી)  હાજર રહલેા. આ કાયવક્રમમાું દેશભરમાુંથી આવેલ બધા કૃર્મશાસ્ત્રીઓન  સ્વાગત 
ડૉ. કથીરીયાએ કય વ.  ડૉ. વાલીયાએ આ યોજનાનો સુંક્ષક્ષપ્ત ઇર્તહાસ અને ઉદે્દશની ચચાવ 
કરી સાથે સાથ ૨૦૧૫ થી ૨૦૧૭ દરમ્યાન મેળવેલ મ ખ્ય ર્સદ્ધિઓ ર્વશે માદહતી આપી 
તેમજ કૃર્મના લીધે નવા ઉભા થયેલા અગત્યના પ્રશ્નો ર્વષે પણ અવગત કયાવ. 

ડૉ. રેડ્ડીએ કૃર્મના નવા ઉભા થયેલ પ્રશ્નો માટે વૈજ્ઞાનીકોને સલાહ આપી તેમજ 
તેના ર્નવારણ અંગે પોતના અન ભવો જણાવ્યા જેમાું ખેડૂતોની આવક બમણી કરવા 
માટે કૃર્મના જૈર્વક ર્નયુંત્રણનો ફાળો સમજાવ્યો. ડો. પટેલે પણ કૃર્મના ર્નયુંત્રણ માટે 
સોઇલ સોલરાઇજેશન અને પાકની ફેરબદલી જેવી અસરકારક પધ્ધતીઓ અંગે 
જાણકારી આપી. 

આ પ્રસુંગે ડૉ. કથીરીયા અને ડૉ. વાલીયાના હસ્તે એ.આઇ.સી.આર.પી. ઓન 
નેમેટોડ્સ ઇન એગ્રીકલ્ચરના દ્રી-વર્ષિય રીપોટવ  અને ર્વર્વધ રાજ્યોની સ્થાર્નક ભાષામાું 
ખેડૂત ઉપયોગી કૃર્મ ર્નયુંત્રણ અંગેની માદહતી પ સ્સ્તકાઓન ું ર્વમોચન કરવામાું આવ્ય . 



સદર કયવક્રમમાું બે દદવસ ટેકનીકલ ચચાવ કરવામાું આવી અને ત્રીજા દદવસે દફલ્ડ 
ર્વક્ષિટ ન  આયોજન કરવામાું આવ્ય .  

આ પ્રસુંગે આણુંદ કૃર્ષ ય ર્નવર્સિટી, આણુંદના ડૉ.અરૂણ પટેલ, ર્વસ્તરણ ર્શક્ષણ 
ર્નયામક, ડૉ. કે. પી. પટેલ, આચાયવશ્રી. બું.અ. કૃર્ષ મહાર્વદ્યાલય, આકૃય , આણુંદ, કૃર્ષ 
ય ર્નવર્સિટીના ર્વર્વધ મહાન ભાવો તેમજ દેશભરના ૨૩ રાજ્યોના ક લ ૫૬ 
કૃર્મશાસ્ત્રીઓએ ભાગ લીધો. અંતમાું ડૉ. બી. એ. પટેલે (કાયવક્રમના આયોજક તથા વડા 
કૃર્મશાસ્ત્ર ર્વભાગ) આભાર ર્વર્ધ કરી. 

 

 


