
પે્રસ નોટ 

બ.ં અ કૃષિ મહાષિદ્યાલયના ષિદ્યાર્થીની બાયર સેફ યઝુ એમ્બેસેડર તરીકે જમમનીની મલુાકાતે 

જિાની પસદંગી 

 બ.ં અ. કૃષિ મહાષિદ્યાલય, આણદં કૃષિ યષુિિષસિટી, આણદં ખાત ે બીએસસી (કૃષિ)િા સાતમા ં

સત્રમા ંઅભ્યાસ કરતા ષિદ્યાર્થીઓ માટે “સ્ટુડન્ટ રેડી પ્રોગ્રામ” કાયયક્રમનુ ંસત્ર દરમ્યાિ ષિષિધ ષિભાગોમા ં

ષિદ્યાર્થીઓિી કૃષિમા ંકુશળતા િધે તે માટે સીધા જ પ્રધાિમતં્રી, ભારત સરકારિા માગયદશયિ અિે મદદર્થી 

ચાલી રહ્યો છે. ચાલ ુિિય ૨૦૧૮-૧૯મા ંકીટકશાસ્ત્ર ષિભાગ દ્વ્રારા ષિભાગિી અિે જુદા જુદા સશંોધિ કેન્રોિી 

કીટકશાસ્ત્રિે અનરુૂપ કામગીરી કઈ રીતે ર્થાય છે તે અંગેિો પ્રાયોગગક અભ્યાસ કરાિિામા ં આિે છે. 

ઉપરાતં, જતંિુાશક બિાિતી કંપિી અિે સ્િૈછીક સસં્ર્થાઓ (NGO)મા ં કીટકશાસ્ત્રિે ધ્યાિમા ં રાખી તેિી 

પ્રવષૃતઓર્થી અિગત કરાિિામા ંઆિ ે છે. બાયર ક્રોપ સાઈન્સ કંપિીિે ષિદ્યાર્થીઓિા ષિકાસ માટે અિે 

ખેડતૂોિે ભષિષ્યમા ં ઉપયોગી ર્થઈ શકે તે ધ્યાિમા ં આખી એક દદિસિો “બાયર સેફ યઝુ એમ્બેસેડર 

પ્રોગ્રામ” તા.૨૪.૦૭.૨૦૧૮ િા રોજ રાખિામા ં આિલે જેમા ં બૌષધક અિે પ્રાયોગગક રીતે જતંિુાશકોિા 

િપરાશ અંગે સપંણૂય માહીતી ષિભાગિા ષશક્ષકો અિે બાયર કંપિીિા અષધકારીઓ દ્વ્રારા આપિામા ંઆિેલ 

હતી. આ માદહતીિા આધારે ષિદ્યાર્થીઓ જ્યારે ખેડતૂોિી મલુાકાતે જાય ત્યારે તેમિી સારે્થ કરેલ 

િાતાયલાપિી ષિડીયો ક્લલપ તૈયાર કરિાિી હતી અિે જેટલા ખેડતૂોિો સપંકય કરેલ હોય તેમિા િામ અિે 

સપંકય િબંરનુ ંલીસ્ટ તૈયાર કરી ટૂંકી માહીતીિો અહિેાલ તૈયાર કરિાિો ર્થતો હતો. ષિદ્યાર્થીઓ દ્વ્રારા તૈયાર 

કરિામા ં આિેલ ષિગત બાયરિી િેબસાઈટ ઉપર તેમિી સચૂિા મજુબ અપલોડ કરિાિી હતી. ભાગ 

લીધેલા ૭૯ ષિદ્યાર્થીઓ અિે ૨૫ ષિદ્યાર્થીિીઓ મળી કુલ ૧૦૪મારં્થી ત્રણ ષિદ્યાર્થીઓ (ષિમેિ ગોરાણી, પાર્થય 

ચોટાલીયા અિે પાર્થય પટેલ)િી સપંણૂય માહીતી બાયરિી િેબસાઈટ ઉપર અપલોડ કરેલ હતી, જેનુ ં

બાયરિા ભારત અિે જમયિ સ્ર્થીત અષધકારીઓ દ્વ્રારા મલૂયાકંિ કરિામા ંઆિેલ.  

 આ કાયયક્ર્મમા ં ભારતિી કુલ પાચં યષુિિષસિટીિી પાચં મહાષિદ્યાલયો (૧. બ. અં. કૃષિ 

મહાષિદ્યાલય, આકૃય,ુ આણદં, ૨. િીએિએમકેિી, પરભણી, મહારાષ્ર, ૩. કૃષિ મહાષિદ્યાલય, બરામતી, 

મહારાષ્ર, ૪. ઉતર બાગંલા કૃષિ મહાષિદ્યાલય, પુઢેંરી, પષિમ બગંાળ, ૫. બીપીએસ કૃષિ મહાષિદ્યાલય, 

ગબહાર કૃષિ યષુિિષસિટી, સાબોર, પિુીયા, ગબહાર)િા ૬૧૬ ષિદ્યાર્થીઓ આ કાયયક્ર્મમા ંજોડાયા હતા ંજેમણ ે

૭૪૩૦ ખેડતૂોિો સપંકય કરી માહીતી ખેડતૂો સધુી પહોંચાડિાિો અિે સમજાિિાિો પ્રયત્િ કરેલ. ગિય સાર્થ ે

જણાિતા આિદં ર્થાય છે કે,  બ.ં અ. કૃષિ મહાષિદ્યાલયના હાલ બીએસસી (કૃષિ)િા આઠમા ં સત્રમા ં

અભ્યાસ કરતા ષનમેિ જે. ગોરાણીની પસદંગી “બાયર સેફ યઝુ એમ્બેસેડર” તરીકે ર્થઈ છે. તેમિે િધ ુ

માહીતી મળી રહ ેઅિે સારી જાણકારી મળે તે માટે ષિમિે આશરે ૧૧ મ ેર્થી ૧૭ મે, ૨૦૧૯ દરમ્યાિ જમયિી 

ખાતિેી બાયર ક્રોપ સાઈન્સ કંપિીિા હડેલિાટયર ખાતે કંપિીિા ખચે બાયરિા “સેફ યઝુ એમ્બસેેડર” 

એજ્યકેુશિલ િકયશોપમા ં  સામેલ ર્થાય એવુ ંઆમતં્રણ પણ મળેલ છે. જેઓ તમામ પાકિી સરુક્ષા કરતી 



પ્રોડલટસિા જિાબદાર ઉપયોગ અંગિેા ષશક્ષણ માટે તેિી સારે્થ જોડાશે. િકયશોપ ઉપરાતં, તેમિા આ 

પ્રિાસમા ં બાયર આરએન્ડડી સષુિધાિી મલુાકાત તર્થા બાયર એલસપટય સારે્થિી િાતચીત સામેલ છે. 
આણદં કૃષિ યષુિિષસિટીિા કુલપષતિી ડૉ. એિ. સી. પટેલ, બાયર સેફ યઝુ એમ્બેસેડર પ્રોગ્રામ અંગે 

જણાિતા એગ્રો કેષમકલ્સના સરુક્ષિત ઉપયોગ અંગે કૃષિ ષિદ્યાર્થીઓને ષિક્ષિત કરિાના બાયરના આ 

કદમની પ્રિંસા કરી હતી.  

 આ સમગ્ર નિીનતમ કાયમક્રમ છેલ્લા બે િિમર્થી કીટકશાસ્ત્ર ષિભાગમા ંપરૂા ઉત્સાહ અિે ઉમગંર્થી 

ષિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહન કરી ચલાિિામા ંઆિે છે. જેની ફલશ્રષુત સ્િરૂપે સતત બે િિમર્થી આ ઐષતહાષસક 

મહાષિદ્યાલયના ષિદ્યાર્થીઓ આંતર રાષ્ટ્રીય કિાએ પસદંગી પામી ષિદેિની ધરતી પર આ મહાષિદ્યાલયનુ ં

પ્રષતષનધીત્િ કરેલ છે તે મહાષિદ્યાલયનુ ં ગૌરિ ગણી િકાય. આ ગૌરિ અપાિિા માટે કીટકશાસ્ત્ર 

ષિભાગિા િડા ડૉ. પી. કે. બોરડ અિે ડૉ. ડી. બી, ષસસોદીયા, ડૉ. આર. કે. ઠુમર, ડૉ. સી. બી. ધોબી,          

પ્રો. મીરલ સરુ્થાર, કુ. ષમિાક્ષી લણુાગરીયાએ અિે ષિભાગિા સ્ટાફે ષિદ્યાર્થીઓિે પ્રોત્સાહિ કરી ભારે 
જહમેત ઉઠાિેલ જે ષિભાગનુ ંતેમજ મહાષિદ્યાલયનુ ંગૌરિ ગણી શકાય. 

      આ સમગ્ર કાયમક્રમને સફળ બનાિિા અને અનન્ય ષસધ્ધી હાસંલ કરિામા ં આચાયમ અને 

ષિધ્યાિાખાધ્યિશ્રી ડૉ. એમ. િી. પટેલ, ષનવતૃ આચાયમ અને ષિધ્યાિાખાધ્યિશ્રી ડૉ. કે. પી. પટેલ અને 

સ્ટુડન્ટ રેડી પ્રોગ્રામનુ ં સકંલન સભંાળતા ષિસ્તરણ ષિિણ ષિભાગના િડા ડૉ. એન. બી. ચૌહાણ સતત 

પે્રરણાના સ્ત્રોત રહ્યા છે.  

  

 
 


