
બં.અ. કૃષિ મહા ષિદ્યાલય ખાત ેરાષ્ટ્ર ીય કૃષિ ષિકાસ યોજના અંતગતત જષૈિક ખાતરો 

અને જષૈિક ષનયંત્રકો અંગેનો િેબીનાર યોજાયો. 

ખેતીમ ાં રોગ અને જીવ તન  નનયાંત્રણ મ ટે કેમીકલની જગ્ય એ ઇકોફે્રન્ડલી-કુદરતીસ્ત્રોત આધ નરત 

ઉત્પ દકોનો ઉપયોગ કરીને ખેતી ખર્ચ ઘટ ડી આવક વધ રવ  આ.કૃ.યુ.ન  કુલપનતશ્રીની અપીલ 

બં.અ. કૃષિ મહાષિધાયલયના અમૃત મહોત્સિની ઉજિણી તથા ભારતિિતની આઝાદીના 

અમૃત  મહોત્સિ પ્રસંગે આજ રોજ રાષ્ટ્ર ીય કૃષિ ષિકાસ યોજના અંતગતત જષૈિક ષનયંત્રકોની સજીિ 

ખેતીમાં અગત્યતા તથા જષૈિક ખાતરોની ઉપયોગીતા અને વ્યાપારી નફો અંગેના બે િેબીનાર બં. અ. 

કૃષિ મહાષિદ્યાલય ખાતે તા. ૩૧/૦૮/૨૦૨૧ ના રોજ યોજિામાં આિેલ.   

 આણંદ કૃષિ યુષનિષસતટી તથા ગજુરાત ઓગષેનક એગ્રીકલ્ચર યુષનિષસતટીના કુલપષતશ્રી ડૉ. કે. 

બી. કથીરીયાએ  ઓગેષનક ફામમગંમાં પ્રિાહી જષૈિક ખાતર અન ેજષૈિક ષનયંત્રકોની ઉપયોગીતા, 

જષૈિક ષકટનાશકો તથા જષૈિક ફુગ નાશકની અગત્યતા તથા પાક ઉત્પાદનમા ંથતી લાભદાયી અસરો 

ષિશે માષહતી આપી હતી. રાષ્ટ્ર ીય કૃષિ ષિકાસ યોજના દ્વારા માળખાકીય સિલતો પ્રાપ્ત થઇ રહી છે 

તેનો પણ ઉલ્લેખ કરિામાં આવ્યો હતો તમેજ હાજર રહેલ  ષિદ્યાથમઓને ઉદ્યોગ સાહષસક બની 

િૈજ્ઞાષનકોના સાથ-સહકાર મળેિી યુષનિષસતટીની ટેકનોલોજીને ખેડૂતોના લાભાથે કામ કરિા આગળ 

િધિા પ્રોત્સાષહત કયાત હતા.  

 ડૉ. એમ. કે. ઝાલા, સંશોધન ષનયામકશ્રીએ કોલેજની સ્થાપના અન ેદેશની આઝાદીના અમૃત 

મહોત્સિની ઉજિણીના સમન્િયે ષિદ્યાથમઓની હાજરીથી આનંદ વ્યક્ત કરતા જણાવ્યુ કે રાષ્ટ્ર ીય 

કૃષિ ષિકાસ યોજના અંતગતત માળખાકીય સુષિધાઓ ઉપલબ્ધ કરિામાં અન ે ખેડૂતોના ષિકાસ 

કાયતમાં ષિષિધ યોજનાનો લાભ મેળિિામાં આણંદ કૃષિ યુષનિષસતટી હંમેશા અગે્રશર રહી છે. િધુમા ં

તેમણે જણાવ્યંુ કે જષૈિક ખાતર અન ેજષૈિક ષનયંત્રણ જિેી યોજના એ યુષનિષસતટીની તાકાત છે અને 

દેશ-ષિદેશમાં આગિુ સ્થાન ધરાિે છે. 

 ડૉ. એચ. બી. પટેલ, ષિસ્તરણ ષશક્ષણ ષનયામકશ્રીએ ઓનલાઇન જોડાનાર ખેડૂતો અન ે

ષિદ્યાથમઓને પ્રદૂિણ ષનિારક સજીિ ખેતી અન ેપ્રાકૃષતક ખેતી સંલગ્ન એિા આજના િેબીનાર દ્વારા 

ખેડૂતો ખેતી ખચત ઘટાડી પોતાના આિક બમણી કરી શકે એિો ષિશ્વાસ વ્યક્ત કયો હતો. 

 કોલેજના આચાયત અને ડીનશ્રી ડૉ. િાય. એમ. શુક્લે ષિદ્યાથમ અને ખેડૂતોન ેઆ પ્રસંગ ેરાષ્ટ્ર ીય 

કૃષિ ષિકાસ યોજના, જષૈિક ખાતર અન ેકીટકોના જષૈિક ષનયંત્રણ બાબતે પ્રાથમીક માષહતી તથા 

તેના ફાયદા ષિશે જણાવ્યુ હતુ. 

 આ પ્રસંગે ષિષિધ જષૈિક ષનયંત્રણને લગતા પ્રકાશનોનું ષિમોચન માન. કુલપષતશ્રી, ડૉ. કે.બી. 

કથીરીયાના હસ્તે કરિામાં આવ્યંુ હતું તેમજ તેના પ્રચાર અન ેપ્રસાર માટે ષિદ્યાથમઓને આહિાન 

કરિામાં આવ્યુ હતું. આ િેબીનારનું આયોજન ડૉ. આર. િી. વ્યાસ અન ેડૉ. એન. બી. પટેલ તથા 

ષનષણાંત િૈજ્ઞાષનકોની ટીમ દ્વારા કરિામાં આવ્યંુ હતું.     



 

 
 


