
બ.ં અ. કૃષિ મહાષિદ્યાલય ખાતે ઇન્ડિયન સોસાયટી ઓફ સોઇલ સાયડસ, આણદં 
દ્વારા િર્લિડ સોઇલ િે ની ઊજિણી કરિામા ંઆિી. 

 ઇન્ડિયન સોસાયટી ઓફ સોઇલ સાયડસ, આણદં ચપે્ટર દ્વારા બ.ં અ. કૃષિ મહાષિદ્યાલયના 
અમતૃ મહોત્સિની ઊજિણી િિષમા ં૬ઠ્ઠી ડિસમે્બરના રોજ કોલજેના ઓડિટોરીયમ ખાત ેિર્લિષ સોઇલ િે, 
૨૦૨૧ની ઊજિણી કરિામા ંઆિી. જેના ભાગરુપ ેષિદ્યાર્થીઓમા ંપોસ્ટરસ તયૈાર કરિાની હરીફાઈ અન ે
વ્યાખ્યાનનુ ંઆયોજન કરિામા ંઆવ્્ુ ંહત ુ.ં 

 આ પ્રસગં ેઅધ્યક્ષ તરીકે આણદં કૃષિ ્ષુનિષસિટી અન ેગજુરાત ઓગષેનક ્ષુનિષસિટીના માન. 
કુલપષતશ્રી િૉ. કે. બી. કર્થીરીયા, મખુ્ય મહમેાન તરીકે આકૃ્ ુના સશંોધન ષનયામકશ્રી અન ે ષિસ્તરણ 
ષશક્ષણ ષનયામકશ્રી એિા િૉ. એચ. બી. પટેલ, અષતર્થી ષિશિે િૉ. િાય. એમ. શકુ્લ, િીન અન ેઆચાયષ 
તર્થા તજજ્ઞ િડરષ્ઠ િજૈ્ઞાષનકશ્રી િૉ. અષનલ આર. ચચિંડચમાલાત્પરેુ તર્થા સોસાયટીના આણદં ચપે્ટરના 
સિ ેપદાષધકારીઓ, િીનશ્રી હોટીકર્લચર કોલજે િૉ. એન. આઇ. શાહ, િીનશ્રી, એફ.પી.ટી. કોલજે, િૉ. 
આર. એફ. સતુાર સિ ેપ્રાધ્યાપકશ્રીઓ, ફેકર્લટી સ્ટાફ અને ષિભાગીય િિાઓ તર્થા ષિદ્યાર્થીઓ મોટી 
સખં્યામા ંહાજર રહ્યા હતા.  

 સમારંભના અધ્યક્ષશ્રી િૉ. કે. બ.ે કર્થીરીયા સાહબેે દર િિ ે પાચંમી ડિસમે્બરે યોજાતા િર્લિષ 
સોઇલ િે ના ર્થીમ “હોર્લટ સોઇલ સલીનાઈઝેિન, બસુ્ટ સોઇલ પ્રોિકટીષિટી”ન ે િણષિતા જણાવ્્ ુ કે 
આજના સમય ેિધતી જતી ક્ષારીય જમીનન ેરોકિી જરૂરી છે અન ેત ેગજુરાતનો મોટો પ્રશ્ન છે. આપણો 
દડરયા ડકનારો તનેા લીધ ે સકૂો પ્રદેશ ર્થઇ ગયો છે જે પહલેા લીલી નાગરે તરીકે જાણીતો હતો. 
આઝાદીના સમયર્થી ક્ષારીય જમીન અંગેનુ ંસશંોધન કેડર શરૂ ર્થયલે છે જેના દ્વારા આપણે કાયષ કરતા 
રહ્યા છીએ છતા, આજે જમીન નબળી ર્થઇ ગઇ છે. ષિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પોસ્ટર હરીફાઇમા ંજે ષિજેતા બડયા 
છે તમેના પોસ્ટરો અન ેઆપણી ચચાષ ખેડતૂો સધુી પહોંચ ે ત ેમાટે કૃષિ ગોષિદ્યા દ્વારા ખડેૂતોન ે પણ 
જાગતૃ કરિા હાકલ કરી હતી.  

 મખુ્ય મહમેાન તરીકે િૉ. એચ. બી. પટેલ ેપ્રાકૃષતક ખેતી અન ે કુદરતી સ્ત્રોતોના ઉપયોગ કરી 
ઉત્પાદકતા િધારિા અંગ ેછણાિટ કરી હતી. ખડેૂતોન ેઆપણ ેનિી નિી જાતો આપી છતા ંખારાશનુ ં
પ્રમાણ િધી રહ્ય ુ છે તનેા પાયાના કારણો જણાિી ત ે નાબદૂ કરિા અંગ ે આજનો ષિિય ખબૂ જ 
અગત્યનો છે તમે જણાવ્્ુ ંહત ુ.ં  

 િૉ. િી. પી. રામાણી જેઓ આ કાયષક્રમના ઓગનેાઇઝર સકેે્રટરી તરીકે સિષનો આિકાર કરી કહ્યુ ં
કે જયા ં જેિી ધરતી તિેા માણસો, જમીનના સ્િાસ્્યની સાર્થ ે માનિનુ ં સ્િાસ્્ય ટકી રહલે ુ છે તે 
સમજાિતા સોસાયટી દ્વારા િિો િિષ કરિામા ંઆિતા કાયષક્રમ અન ેષિદ્યાર્થીઓ તર્થા ખડેૂતોન ેજાગતૃ 
કરિામા ંકેિો ભાગ ભજિી રહ્યા છે તનેી જાણકારી આપી હતી.  



 બ.ં અ. કૃષિ મહાષિદ્યાલયના િીનશ્રી િૉ.િાય. એમ. શકુ્લ ેખાસ જણાવ્્ ુકે દર િિ ેદસ ટકાના 
દરે જમીન ક્ષારીય ર્થતી જાય છે જે ચચિંતાનો ષિિય છે. ખડેૂતો અન ેજમીન માટે વ્યાપક નકુશાન ર્થાય 
છે અન ેિાતાિરણનો બગાિ ર્થઇ રહ્યો છે ત ેમાટે નિી ટેકનોલોજીનો સમડિય કરી િધ ુષિદ્યાર્થીઓને 
આ ભગીરર્થ કાયષમા ંજોિી કાયષ કરિા ઉપર ભાર મકુ્યો હતો.  

 આ પ્રસગં ે સમગ્ર રાજયમારં્થી સ્નાતક, અનસુ્નાતક અન ે પોલીટેકનીકના અંદાજે ૫૦૦ જેટલા 
ષિદ્યાર્થીઓએ પોસ્ટરસ હરીફાઇમા ં ભાગ લીધો હતો. જમીન ક્ષારીય ર્થિાના કારણો ઊપર બનાિલે 
પોસ્ટર ષિશ ેઓનલાઇન પ્રઝેડટેશન અન ેપ્રશ્નોત્તરીનો કાયષક્રમ યોજિામા ંઆવ્યો હતો. આ હરીફાઇમા ં
ષિજેતા ર્થયલેા પ્રર્થમ, દ્વદ્વતીય અન ેત્રીજા સ્ર્થાષનક અન ેરાજય કક્ષાના ષિજેતા ષિદ્યાર્થીઓ હાજર હતા 
તમેન ેસ્મષૃત ચચહ્ન આપી મહાનુભંાિો દ્વારા સડમાન કરિામા ંઆવ્્ુ ંહત ુ.ં  

 િૉ. અષનલ આર. ચચડચમાલાત્પરેુ, િડરષ્ઠ િજૈ્ઞાનીક્શ્રી, ક્ષાડરય જમીન સધુારણા સશંોધન કેડર, 
ભરૂચ દ્વારા જણાિિામા ંઆવ્્ુ ંકે આપણ ેઆજે આ ઊજિણી શા માટે કરીએ છીએ? ખાસ સમજવુ ંપિશ ે
કે જમીન આપણ ેએક જગ્યાએર્થી બીજી જગ્યાએ લઇ જિાના નર્થી, આપણી જમીન તદુંરસ્ત અન ેસારી 
હશ ેતોજ આપણુ ંજીિન ખશુહાલ અન ેતદુંરસ્ત હશ.ે ગજુરાતમા ંજમીનની ક્ષારીય બાબતો અંગ ેર્થયલેા 
ષિષિધ સશંોધનોની તલસ્પશી માડહતી આપી હતી અન ેઆપણી સામ ેરહલેા પિકારો અન ેતકો અંગ ે
સૌન ેિાકેફ કયાષ હતા.  

 સમગ્ર કાયષક્રમનુ ં સચંાલન પ્રા. સડંદપ રાઠોિપરમારે કયષ હત ુ.ં જયારે આભાર ષિષધ સોઇલ 
સાયડસ ડિપાટષમડેટના પ્રાદ્યાપક અન ેિિા, િૉ. એન. જે. જાદિ ેકરી કાયષક્રમ સપં્પન કયો હતો.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  



 
 

 
 

 


