
 

 
બ.ં અ. કૃષિ મહાષિદ્યાલય  
આણદં કૃષિ યષુિિષસિટી 

આણદં- ૩૮૮ ૧૧૦ 
 

 

બ.ં અ. કૃષિ મહાષિદ્યાલયિા અમતૃ મહોત્સિ પ્રસગેં “એગ્રો ઇકોલોજી અિે બાયોડાયિસીટી 

કન્ઝિેશિ” અંગેનો પરિસિંાદ યોજાયો 

આ. કૃ. ય.ુ ની બ.ં અ. કૃષિ મહાષિદ્યાલયના અમતૃ મહોત્સિની ઊજિણી તથા ભારત દેશના 

આઝાદી કા અમતૃ મહોત્સિની ઊજિણીના ભાગરૂપ ે ગજુરાત ઇકોલોજીકલ એજ્યકેુશન અને રીસર્ચ 

ફાઉન્ડશેન (GEER) તથા કોલેજના સીડ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી ષિભાગના સયંકુ્ત ઉપક્રમે “એગ્રો 

ઇકોલોજી અને બાયોડાયિસીટી કોન્ઝિેશન” ના ષિિય ઉપર એક દદિસીય સેષમનારનુ ંઆયોજન કોલેજના 

મધ્યસ્થ ખંડ ખાતે ૩૧મી મે, ૨૦૨૨ના રોજ કરિામા ંઆવયુ ંહત ુ.ં  

એક દદિસીય સેષમનારના પ્રમખુ સ્થાને આણદં કૃષિ યષુનિષસિટીના માનનીય કુલપષતશ્રી ડૉ. કે. બી. 

કથીરીયા, મુખ્ય મહેમાન તરીકે ગીર ફાઉન્ડશેન, ગાધંીનગરના ષનયામકશ્રી આર. કે. સગુરુ, અષતષથ ષિશેિ 

તરીકે સરદાર પટેલ યષુનિષસિટીના સહ પ્રાધ્યાપક ડૉ. એ. એર્. રેડ્ડી, નાયબ ષનયામકશ્રી, આર. િી. સોલકંી, 

આર્ાયચ અને ષિદ્યાશાખાધ્યક્ષ અને કન્િીનર ડૉ. િાય. એમ. શકુલ, ઓગેનાઇઝીંગ સેકે્રટરી ડૉ. આર. જી. 

પરમાર તથા ડૉ. કલ્યાણરાિ પાટીલ, વિભાગીય િડા સીડ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી અન ેઅન્ય મહાનભુાિો 

એ દીપ પ્રગટાિી સેષમનારનો પ્રારંભ કરેલ.  

સમારંભના પ્રમખુ સ્થાનેથી આ.કૃ.ય.ુના કુલપષતશ્રી ડૉ. કે. બી. કથીરીયાએ ગ્લોબલ િૉષમિંગ અન ે

ક્લાઈમેટ ર્ેન્જના આ સમયે એગ્રો ઇકોલોજી અન ેબાયોડાયિસીટીની જાળિણી અંગેનુ ં મહત્િ સમજાવયુ ં

હત ુ.ં િધમુા ંતેમણે જણાવયુ ંકે બાયોડાયિસીટી માટેની અગત્યતા સમજ્યા પછી જ તેનુ ંસરંક્ષણ કરી શકાય 

માટે તેનુ ંપ્રાથષમક ષશક્ષણ કરવુ ંખબુ જ જરૂરી છે. જગંલી િનસ્પષતઓનુ ંસરંક્ષણ અને સિંધચન કરિા માટે 

આ.કૃ.ય.ુ દ્વારા ડીસ્ટન્ટ હાઇબ્રીડાઇઝેશન ષિભાગ શરૂ કરિામા ંઆિે છે. જેના ફળરૂપે દુષનયામા ંપ્રથમિાર જ 

ભીંડામાથંી સુશોભીત ફુલ મળેિિા નિો છોડ ષિકવસત કરિામા ંઆિેલ છે.   

મખુ્ય મહમેાન અને ગીર ફાઉન્ડશેનમા ં ગાધંીનગરના ષનયામકશ્રીએ સસં્થા અંગેની તલસ્પશી 

માદહષત આપતા તેમના ઉદે્દશો અને કાયચપ્રણાલી સમજાિી હતી. તેઓશ્રીએ જણાવયુ ંહત ુ ંકે એગ્રો ઇકોલોજીમા ં

િન જગંલ અને પશપુક્ષીઓની માનિજીિન અને િાતાિરણમા ંકેિી અસરો થાય છે તેની માદહષત આપી 

હતી. િધમુા ંતેમણ ેજણાવય ુહત ુ ં કે ગીર ફાઉન્ડશેન રીસર્ચ સાથે ષશક્ષણનુ ંકાયચ પણ કરે છે જેમા ંઆ.કૃ.ય.ુ 

સાથે એગ્રો ઇકોલોજી અને બેઝીક સાયન્સમા ંમહત્િનુ ંકામ કરિાનો આનદં થશે તેમ જણાવયુ ંહત.ુ   



અષતષથ ષિશેિ અને િૈજ્ઞાષનકશ્રી ડૉ. એ. એસ. રેડ્ડીએ પોતાની આગિી શૈલીમા ં બાયોડાયિષસિટી 

અંગેની અગત્યતા જણાિી હતી.  

કોલેજના આર્ાયચ અને ડીનશ્રીએ અમતૃ મહોત્સિ ની ઉજિણી સદંભે કોલેજની યશગાથા અન ે

ષિષિધ કાયચક્રમોની માદહષત આપેલ તથા સિે મહાનભુાિોને કોલેજના અમતૃ મહોત્સિની યાદમા ં મેમેન્ટો 

અપચણ કરી સ્િાગત કયુું હત ુ.ં િધમુા ં પ્લેટીનમ જ્યબુબલીના દરેક કાયચક્રમમા ં કુલપષતશ્રીના પે્રરણાત્મક 

માગચદશચન બદલ હિચ અન ેઆભારની લાગણી વયક્ત કરી હતી.  

ષિષિધ િક્તાઓએ જુદા જુદા ષિિયો જેિા કે ગ્રામ્ય જગંલ, પક્ષીઓન ુએગ્રો-ઇકોસીસ્ટમ મહત્િ, 

ષિષિધ જાતોના સરંક્ષણ અને જાળિણી અંગે ભારતના કાયદાઓ, ખેતી અને ક્લાઇમેટ ર્ેન્જમા ં કીટકોની 

અગત્યતા, શાકભાજીમા ં ષિષિધતા- એક જીિતં ધરોહર, ખેતી અને દહિંસક પ્રાણીઓની દક્રયાપ્રષતદક્રયા જેિા 

ષિષિધ ષિિયો આિરી લઈ એક દદિસનો સફળ પવિસિંાદ યોજલે.  

આ કાયચક્રમ સફળ બનાિિા માટે ઓગેનાઈઝીંગ સેકે્રટરીશ્રી, ડૉ. આર. જી. પરમાર તથા  ડૉ. 

કલ્યાણરાિ પાટીલ અને તમેની ટીમે અથાગ પ્રયત્નો કયાચ હતા.  

 
 

 
 

 


