બં. અ. કૃષિ મહાષિદ્યાલય ખાતે ઇન્ડિયન સોસાયટી ઓફ સોઇલ સાયડસ, આણંદ
દ્વારા િર્લિડ સોઇલ િે ની ઊજિણી કરિામાં આિી.
ઇન્ડિયન સોસાયટી ઓફ સોઇલ સાયડસ, આણંદ ચેપ્ટર દ્વારા બં. અ. કૃષિ મહાષિદ્યાલયના
અમ ૃત મહોત્સિની ઊજિણી િિષમાં ૬ઠ્ઠી ડિસેમ્બરના રોજ કોલેજના ઓડિટોરીયમ ખાતે િર્લિષ સોઇલ િે,
૨૦૨૧ની ઊજિણી કરિામાં આિી. જેના ભાગરુપે ષિદ્યાર્થીઓમાં પોસ્ટરસ તૈયાર કરિાની હરીફાઈ અને
વ્યાખ્યાનનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્્ુ ં હત.ુ ં
આ પ્રસંગે અધ્યક્ષ તરીકે આણંદ કૃષિ ્ુષનિષસિટી અને ગુજરાત ઓગેષનક ્ુષનિષસિટીના માન.
કુલપષતશ્રી િૉ. કે . બી. કર્થીરીયા, મુખ્ય મહેમાન તરીકે આકૃ્ ુ ના સંશોધન ષનયામકશ્રી અને ષિસ્તરણ
ષશક્ષણ ષનયામકશ્રી એિા િૉ. એચ. બી. પટેલ, અષતર્થી ષિશેિ િૉ. િાય. એમ. શુક્લ, િીન અને આચાયષ
તર્થા તજજ્ઞ િડરષ્ઠ િૈજ્ઞાષનકશ્રી િૉ. અષનલ આર. ચચિંડચમાલાત્પુરે તર્થા સોસાયટીના આણંદ ચેપ્ટરના
સિે પદાષધકારીઓ, િીનશ્રી હોટીકર્લચર કોલેજ િૉ. એન. આઇ. શાહ, િીનશ્રી, એફ.પી.ટી. કોલેજ, િૉ.
આર. એફ. સુતાર સિે પ્રાધ્યાપકશ્રીઓ, ફેકર્લટી સ્ટાફ અને ષિભાગીય િિાઓ તર્થા ષિદ્યાર્થીઓ મોટી
સંખ્યામાં હાજર રહ્યા હતા.
સમારં ભના અધ્યક્ષશ્રી િૉ. કે . બે. કર્થીરીયા સાહેબે દર િિે પાંચમી ડિસેમ્બરે યોજાતા િર્લિષ
સોઇલ િે ના ર્થીમ “હોર્લટ સોઇલ સલીનાઈઝેિન, બુસ્ટ સોઇલ પ્રોિકટીષિટી”ને િણષિતા જણાવ્્ુ કે
આજના સમયે િધતી જતી ક્ષારીય જમીનને રોકિી જરૂરી છે અને તે ગુજરાતનો મોટો પ્રશ્ન છે . આપણો
દડરયા ડકનારો તેના લીધે સ ૂકો પ્રદે શ ર્થઇ ગયો છે જે પહેલા લીલી નાગેર તરીકે જાણીતો હતો.
આઝાદીના સમયર્થી ક્ષારીય જમીન અંગેન ુ ં સંશોધન કેડર શરૂ ર્થયેલ છે જેના દ્વારા આપણે કાયષ કરતા
રહ્યા છીએ છતા, આજે જમીન નબળી ર્થઇ ગઇ છે . ષિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પોસ્ટર હરીફાઇમાં જે ષિજેતા બડયા
ૂ ો સુધી પહોંચે તે માટે કૃષિ ગોષિદ્યા દ્વારા ખેડૂતોને પણ
છે તેમના પોસ્ટરો અને આપણી ચચાષ ખેડત
જાગ ૃત કરિા હાકલ કરી હતી.
મુખ્ય મહેમાન તરીકે િૉ. એચ. બી. પટે લે પ્રાકૃષતક ખેતી અને કુદરતી સ્ત્રોતોના ઉપયોગ કરી
ઉત્પાદકતા િધારિા અંગે છણાિટ કરી હતી. ખેડૂતોને આપણે નિી નિી જાતો આપી છતાં ખારાશનુ ં
પ્રમાણ િધી રહ્યુ છે તેના પાયાના કારણો જણાિી તે નાબ ૂદ કરિા અંગે આજનો ષિિય ખ ૂબ જ
અગત્યનો છે તેમ જણાવ્્ુ ં હત.ું
િૉ. િી. પી. રામાણી જેઓ આ કાયષક્રમના ઓગેનાઇઝર સેક્રેટરી તરીકે સિષનો આિકાર કરી કહ્યું
કે જયાં જેિી ધરતી તેિા માણસો, જમીનના સ્િાસ્્યની સાર્થે માનિનુ ં સ્િાસ્્ય ટકી રહેલ ુ છે તે
સમજાિતા સોસાયટી દ્વારા િિો િિષ કરિામાં આિતા કાયષક્રમ અને ષિદ્યાર્થીઓ તર્થા ખેડૂતોને જાગ ૃત
કરિામાં કેિો ભાગ ભજિી રહ્યા છે તેની જાણકારી આપી હતી.

બં. અ. કૃષિ મહાષિદ્યાલયના િીનશ્રી િૉ.િાય. એમ. શુક્લે ખાસ જણાવ્્ુ કે દર િિે દસ ટકાના
દરે જમીન ક્ષારીય ર્થતી જાય છે જે ચચિંતાનો ષિિય છે . ખેડૂતો અને જમીન માટે વ્યાપક નુકશાન ર્થાય
છે અને િાતાિરણનો બગાિ ર્થઇ રહ્યો છે તે માટે નિી ટેકનોલોજીનો સમડિય કરી િધુ ષિદ્યાર્થીઓને
આ ભગીરર્થ કાયષમાં જોિી કાયષ કરિા ઉપર ભાર મુક્યો હતો.
આ પ્રસંગે સમગ્ર રાજયમાંર્થી સ્નાતક, અનુસ્નાતક અને પોલીટેકનીકના અંદાજે ૫૦૦ જેટલા
ષિદ્યાર્થીઓએ પોસ્ટરસ હરીફાઇમાં ભાગ લીધો હતો. જમીન ક્ષારીય ર્થિાના કારણો ઊપર બનાિેલ
પોસ્ટર ષિશે ઓનલાઇન પ્રેઝડટેશન અને પ્રશ્નોત્તરીનો કાયષક્રમ યોજિામાં આવ્યો હતો. આ હરીફાઇમાં
ષિજેતા ર્થયેલા પ્રર્થમ, દ્વદ્વતીય અને ત્રીજા સ્ર્થાષનક અને રાજય કક્ષાના ષિજેતા ષિદ્યાર્થીઓ હાજર હતા
તેમને સ્મ ૃષત ચચહ્ન આપી મહાનુભાિો
ં
દ્વારા સડમાન કરિામાં આવ્્ુ ં હત.ું
િૉ. અષનલ આર. ચચડચમાલાત્પુરે, િડરષ્ઠ િૈજ્ઞાનીક્શ્રી, ક્ષાડરય જમીન સુધારણા સંશોધન કે ડર,
ભરૂચ દ્વારા જણાિિામાં આવ્્ુ ં કે આપણે આજે આ ઊજિણી શા માટે કરીએ છીએ? ખાસ સમજવુ ં પિશે
કે જમીન આપણે એક જગ્યાએર્થી બીજી જગ્યાએ લઇ જિાના નર્થી, આપણી જમીન તંદુરસ્ત અને સારી
હશે તોજ આપણુ ં જીિન ખુશહાલ અને તંદુરસ્ત હશે. ગુજરાતમાં જમીનની ક્ષારીય બાબતો અંગે ર્થયેલા
ષિષિધ સંશોધનોની તલસ્પશી માડહતી આપી હતી અને આપણી સામે રહેલા પિકારો અને તકો અંગે
સૌને િાકે ફ કયાષ હતા.
સમગ્ર કાયષક્રમનુ ં સંચાલન પ્રા. સંડદપ રાઠોિપરમારે કયષ હત.ું જયારે આભાર ષિષધ સોઇલ
સાયડસ ડિપાટષ મડે ટના પ્રાદ્યાપક અને િિા, િૉ. એન. જે. જાદિે કરી કાયષક્રમ સંપ્પન કયો હતો.

