
પ્ાન્ટ પ્રોટેક્શન એસોસીએશન ઓફ ગજુરાત અને આણદં કૃષષ યષુનવષસિટીના સયંકુ્ત ઉપક્રમે પાક સરંક્ષણ 

ષવષય ઉપર વેબીનાર યોજાયો 

આજની કલીડ-૧૯ની ભશાભાયીભાાં ખેડતૂ વબાઓન ાં આમજન થઈ ળકે તેભ ન શઈ ખેડતૂને તેભની ખેતીભાાં 

ાક ઉત્ાદનના અલયધક રયફ ૈકી યગ જીલાત મ ખ્મ છે. યગ જીલાતથી ાકન ાં ઉત્ાદન ઘટે છે 

વાથે વાથે ગ ણલત્તા ણ ફગડ ેછે જેથી આર્થિક ખટ જામ છે. તેથી ખેડતૂને યગ જીલાત - ર્નમાંત્રણ  અંગે 

ઘયે ફેઠા ભાગગદળગન ભી યશ ેતેભજ આ ૨૦૨૦ન  લગ આંતય યાષ્ટ્રીમ ાક તાંદ યસ્તી લગ તયીકે ઉજલાઈ 

યશય  છે તે અન વાંધાને પ્રાન્ટ પ્રટેક્ળન એવવીએળન ઓપ ગ જયાત અને આણાંદ કૃર્ ય નીલવીટીના 

વાંય ક્ત ઉક્રભે તા. ૨૦-૦૮-૨૦૨૦ ના યજ “ખયીપ ાકભાાં ાક વાંયક્ષણના પ્રલતગભાન પ્રશ્ન અને 

ર્નયાકયણ”  ર્લમ ઉય લેબફનાયન ાં આમજન કયલાભાાં આવય ાં. આ લેબફનાયભાાં ક ર ૧૧૫૦ વમક્ક્તઓએ 

યજીસ્રેળન કયાલેર.  

આજના  લેબફનાયની ળરૂઆતભાાં ીીએજીના ઝનર ક-ઓડીનેટય ડૉ. આય.જી. યભાયે આ લેફીનાયભાાં 

જડામેર વલેન ાં ળાબ્દીક સ્લાગત કય ું. ડૉ. જે. જી. ટેર, પ્રમ ખશ્રી દ્વાયા ીીએજી શ ાં છે અને ખેડતૂ ભાટે શ ાં 

શ ાં કામગ કયે છે તે અંગેની રૂયેખા આી. 

આજના લેફીનાયભાાં ઉદધાટક અને અધ્મક્ષ તયીકે આણાંદ કૃર્ ય ર્નલર્વિટીના ભાનનીમ ક રર્તશ્રી             

ડૉ આય.લી વમાવ વાશફેે જણાવય ાં કે આ લેફીનાયન ાં વભમજજત આમજન થમેર છે. જેભાાં યગ જીલાત 

વમલસ્થાન, નીંદણ ર્નમાંત્રણ, ાક ઉજભાાં દલાઓના અલળે અને યણતીડના વમાખ્માન વભાલેળ કયી 

ખેડતૂને આજની જરૂરયમાતને  ધ્માને રઈ કયલાભાાં આલેર છે તે ખ ફ જ ઉમગી થળે. લધ ભાાં તેઓએ 

આજની નલી ટેકનરજી ડ્રન ધ્ધર્તથી ાક વાંયક્ષણ ઉય ખાવ બાય મકૂી લૈજ્ઞાર્નકને આ ફાફતે            

વયકાયશ્રીની જરૂયી ભાંજ યી ભેલી અને ખેડતૂ તેન વયતાથી ઉમગ કયી ળકે તે અંગેની તાાંર્ત્રકતા 

ર્લકવાલલા ઉય ખાવ બાય મ ક્ય. જેથી ઉબા ાકભાાં અને ખાવ કયીને ળેયડી જેલા ાકભાાં કે જમાાં ઉબા 

ાકભાાં લચ્ચે જઈ ળકાત  ાં નથી ત્માાં ડ્રનન ઉમગ કયલાથી યગ જીલાત અંગે અલરકન રઇ વયતાથી 

ર્નમાંત્રણના ગરા રઇ ળકે જેથી ખેડતૂને ઓછા ખચે વભમવય ગરાાં રેલાભાાં વયતા યશ.ે  

લેફીનાયભાાં અર્તથીર્લળે તયીકે ઉક્સ્થત યશરે ડૉ. આય. કે. ટેર, ક રર્તશ્રી, વ.દાાં.કૃ.ય ., વ.કૃ.નગયે 

પ્રથભ ખેડતૂન ખાવ આબાય વમક્ત કયતાાં જણાવય ાં કે કલીડ-૧૯ ભશાભાયીની ખ ફ જ ર્લકટ રયક્સ્થર્ત 

લચ્ચે ણ ખેડતૂએ દેળની જનતાને અનાજ અને ળાકબાજી  યા ાડયા છે તે અબબનાંદનને ાત્ર છે. લધ ભાાં 

તેઓએ ખેડતૂને વરાશ આી કે આના પ- ળાકબાજીન ાં એક્ષ્ટગ થામ ત જ લધ  આલક ભે. યાંત   



ખેડતૂ યાવામબણક દલાઓન આડધેડ ઉમગ કયતા શઈ ઉત્ાદનભાાં જ ાંત  નાળકના અલળે લધ  

પ્રભાણભાાં  જલા ભતા  શઈ યદેળભાાં આણા પ અને  ળાકબાજી ર્નકાવ કયી ળકાતા નથી. ત 

જ ાંત  નાળકના લયાળભાાં ખેડતૂએ ખાવ વાંમભ યાખલા ઉય બાય મ ક્ય. લધ ભાાં તેઓએ યણતીડન પ્રશ્ન 

દેળભાાં અને યાજમભાાં આગ લધી યહ્ય છે તેના ભાગગદળગન ભાટે ખાવ વમાખ્માન યાખ્ય ાં છે તે આલકાયદામક 

જણાલી ખેડતૂ આજના લેફીનાયભાાં લૈજ્ઞાર્નક દ્વાયા જે ભાગગદળગન આલાભાાં આલળે તેન ઉમગ કયી 

ખેતી ખચગ ઘટાડ ેતેલી ર્લનાંતી કયી.  

આ લેફીનાયભાાં ડૉ. ી. એવ. ટેર અને ડૉ. એર. લી. ઘરેટમાએ અન ક્રભે ખયીપ અને ળાકબાજી ાકભાાં 

આલતી મ ખ્મ જીલાત અને તેના ર્નમાંત્રણ ર્લળે જણાલેર. ડૉ. એર. એપ. અકફયીએ ખયીપ ાકના ર્લર્લધ 

યગના ર્નમાંત્રણ ર્લળે ર્લસ્તતૃ ચચાગ કયેર. ડ. ફી. ડી. ટેરે  નીંદણ ર્નમાંત્રણ ઉય અને                  

ડ. કે. ડી. યભાયે ખેતી ાકના જ ાંત  નાળકના અલળે અંગે ભાગગદળગન આેર જમાયે ડૉ. જી.એભ. ટેરે 

યણતીડની જ દી જ દી વમલસ્થાન ધ્ધર્તઓ ઉય ખ ફ જ  ર્લસ્તતૃ વમાખ્માન આેર. આ લેબફનાયન ાં 

વભગ્ર વાંચારન ડૉ. એન.એભ.ગશરે અને ડૉ.એન. ફી .ટેર, ઓગેનાઇબઝિંગ વેકે્રટયી દ્વાયા કયલાભાાં આવય ાં. 

અંતભાાં આબાયર્લર્ધ ડૉ. ફી.એચ.ટેર, ભશાભાંત્રી, ીીએજી દ્વાયા કયલાભાાં આલેર અને લેબફનાય ણૂગ 

જાશયે કયેર.  

 



 


