
 

 

પે્રસનોટ 

 

આણદં કૃષષ યષુનવષસિટી દ્વારા પ્રગષિશીલ ખેડૂિો માટે ‘પ્રાકૃષિક ખેિી’ િાલીમ કાર્યક્રમ ર્ોજવામા ં

આવ્ર્ો 
ગજુયાત યાજમના ભાન. યાજ્મારશ્રી આચામય દેલવ્રત દ્વાયા પ્રાકૃતતક કૃત ગજુયાતના તેભજ 

દેળના ખેડતૂો અનાલે તે ભાટે વતનષ્ઠ પ્રમત્નો કયલાભાાં આલેર છે. જે અન્લમે ભાન. કુરતતશ્રી , આકૃય,ુ 

આણાંદ ડૉ. કે. ફી. કથીયીમાના ભાગયદળયન શઠે આણાંદ કૃત યતુનલતવિટી દ્વાયા તળક્ષણ , વાંળોધન અને 

તલસ્તયણની પ્રવતૃતઓ શાથ ધયલાભાાં આલે છે. જેના બાગ રૂે એગ્રોનોભી તલબાગ , ફાં. અ. કૃત 

ભશાતલદ્યારમ, આકૃયુ, આણાંદ દ્વાયા તા. ૦૨ થી ૦૬ જાન્યઆુયી , ૨૦૨૩ દયમ્માન ાાંચ દદલવીમ પ્રાકૃતતક 

ખેતી અંતગયત ખેડતૂો ભાટેનો તારીભ કામયક્રભ મોજલાભાાં આવ્મો શતો.  વદય તારીભભાાં ભેશવાણા, આણાંદ, 

ખેડા, છોટાઉદેયુ, નભયદા, ાંચભશાર તથા અયલલ્રી  જજલ્રાના પ્રાકૃતતક ખેતીભાાં યવ ધયાલતા  ૪૨ ખેડતૂ 

બાઈઓએ ઉત્વાશબેય બાગ રીધો શતો , જેભાાં  ખાવ કયીને ૧૩ ભદશરા તારીભાથીઓ વાભેર શતી.         

ડૉ. લામ. એભ. શકુ્રા, આચામય અને તલદ્યાળાખાધ્મક્ષશ્રી, ફાં. અ. કૃત ભશાતલદ્યારમ , આકૃય,ુ આણાંદે વદય 

તારીભના ઉદ્ઘાતટન વભાયોશના લકતવ્મભાાં પ્રાકૃતતક ખેતીની જરૂદયમાત તલે ખેડતૂોને ભાદશતગાય કમાય  

શતા. તેભજ જણાલેર કે ખેડતૂોને પ્રાકૃતતક ખેતીની ફૌતધક અને પ્રામોગગક તારીભ ભી યશ ેતે ઉદેશ્મથી 

પ્રાકૃતતક ખેતી તારીભ કામયક્રભ મોજ્લાભા આલેર છે. 

વદય તારીભ કામયક્રભભાાં તલતલધ તલમ તનષ્ણાાંતો દ્વાયા  પ્રાકૃતતક ખેતીના તલતલધ આમાભો જેલા કે, 

ોણ વ્મલસ્થાભાાં  જીલામતૃ, ઘનજીલામતૃ , ફીજામતૃ, ાક વાંયક્ષણભાાં નીભાસ્ત્ર, બ્રહ્માસ્ત્ર , અગ્નનઅસ્ત્ર , 

દળગણિઅકય , આચ્છાદન , તભશ્રાકોની વાંદગી તથા દેળી ગામનુાં ભશત્લ પ્રાકૃતતક ખેતીભાાં આલતી 

મશુ્કેરીઓ-વભાધાન-ઉકેર લગેયે તલે તલસ્તતૃભાાં ચચાય કયલાભાાં આલેર , જેથી  ખેડતૂોભાાં પ્રાકૃતતક ખેતી 

તયપનો અગબગભ લધે અને યવામણ  મકુ્ત અનાજ– ળાકબાજી- પ લગેયે ઉત્ાદન કયી  લધ ુવારૂ લતય 

ભેલી ળકામ.  

તારીભાથીઓને પ્રાકૃતતક કૃત તલળે લધ ુપે્રયણાફ ભી યશ ેતેલા ઉભદા શતેથુી તેઓને 

આણાંદની આજુફાજુ પ્રાકૃતતક ખેતી વાથે વાંકામેરા  પ્રગતતળીર ખેડતૂ અરૂણકુભાય ળાશ, વાંજીલની પાભય, 

ીાતા તથા ઉભેળગીયી ગોસ્લાભી, ગીયી પાભય, નયવાંડા તથા એગ્રોનોભી તલબાગ દ્વાયા પાભય ઉય 

રેલાભાાં આલેર પ્રાકૃતતક કૃતના વાંળોધન અખતયાઓની ણ રૂફરૂ મરુાકાત કયાલલાભાાં આલી શતી.  

 



તારીભ કામયક્રભના અંતભા ભાન. કુરતતશ્રી , ડૉ. કે. ફી. કથીદયમા , તલસ્તયણ તળક્ષણ તનમાભકશ્રી , 

ડૉ. એચ. ફી. ટેર તથા ડૉ. લામ. એભ. શકુ્રા , આચામય અને તલદ્યાળાખાધ્મક્ષશ્રી અને પ્રાધ્માક અને 

લડા, એગ્રોનોભી તલબાગ , ડૉ. લી. જે. ટેરના શસ્તે તારીભાથીઓને પ્રભાણત્ર તથા કીટ નુાં તલતયણ 

કયલાભાાં આલેર શત ુાં. 

તારીભ કામયક્રભના અંતભાાં ખેડતૂોનો અગબપ્રામ ણ રેલાભાાં આલેર. ભાન. કુરતતશ્રી ,                  

ડૉ. કે. ફી. કથીયીમાએ ખેડતૂોને પ્રાકૃતતક ખેતીની અગત્મતા અને તકો તલળે જાણકાયી આેર તેભજ  

પ્રાકૃતતક ખેતી અનાલલા ભાટે ખેડતૂોને પ્રોત્વાદશત કયેર. લધભુાાં તેઓએ વયકાયશ્રીની ખેડતૂરક્ષી તલતલધ 

મોજનાકીમ ભાદશતી આી શતી અને ખેડતૂોને ખાવ દેળી ગામના ારન ભાટેની વશામ ફાફતે અલગત 

કમાય શતા.    

વભગ્ર કામયક્રભને વપ અને દયણાભરક્ષી ફનાલલા ભાટે તારીભ વાંમોજક  ડૉ. જી. એન. ભોટકા  

તથા  ડૉ. લી. જે. ટેર,  ડૉ. ી. એભ. ટેર, ડૉ. જે. વી. શ્રોપ , ડૉ. લી. ડી. ચૌધયી,  અને                               

ડૉ. એ. ી. ટેર દ્વાયા તનષ્ઠાલૂયક પ્રમત્ન કયલાભાાં આલેર. 
 

પ્રાકૃષિક ખેિી િાલીમ કાર્યક્રમની ઝાખંી 
 

  

 

 

  

 


