
 આણદં કૃષિ યષુિવષસિટી દ્વારા પ્રગષિશીલ ખેડૂિો માટે ‘સજીવ ખેિી’ િાલીમ કાર્યક્રમ ર્ોજવામા ં

આવ્ર્ો 
એગ્રોિોમી ષવભાગ, બ.ં અ. કૃષિ મહાષવદ્યાલર્, આણદં કૃષિ યષુિવષસિટી, આણદં દ્વારા િા. ૧૩ થી 

૧૭ માર્ય ૨૦૨૩ દરમ્ર્ાિ ખેડૂિો માટેિો પારં્ દદવસીર્ િાલીમ કાર્યક્રમ માિ. કુલપષિશ્રી,                  

ડૉ. કે. બી. કથીરીર્ાિા માગયદશયિ હઠેળ ર્ોજવામા ંઆવ્ર્ો હિો. સદર િાલીમમા ંમહસેાણા, ખેડા, આંણદ 

અિે વડોદરા જીલ્લાિા સજીવ ખેિીમા ંરસ ધરાવિા કુલ ૩૭ ખેડૂિોએ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો હિો. જેમા ં

ખાસ કરીિ ે૨ મદહલા િાલીમાથીઓ સામેલ હિી. ડૉ. વાર્. એમ. શકુ્લા, આર્ાર્ય અિે ષવદ્યાશાખાધ્ર્કે્ષ 

ખેડૂિોિે સજીવ ખેિીિી જરૂદરર્ાિ ષવિે માદહિગાર કર્ાય હિા, િેમજ િાલીમિો મખુ્ર્ ઉદેશ્ર્ સમજાવ્ર્ો 

હિો. સદર િાલીમમા ં ષવષવધ ષવિર્ ષિષ્ણાિો દ્વારા સજીવ ખેિીિા ષવષવધ આર્ામો જેવા કે પોિણ 

વ્ર્વસ્થા, પાક સરંક્ષણ, ક્ષેષિર્ વ્ર્વસ્થાપિ, પ્રાકૃષિક ખેિી અિે િેિા ષવષવધ આર્ામો, ગૌઆધાદરિ 

ખેિી, સદટિદિકેશિ પદ્ધષિ, બજાર વ્ર્વસ્થા, સજીવ ખેિીમા ંઆવિી મશુ્કેલીઓ અિે િેમા ંસમાધાિ વગેરે 

ષવિર્ોિે આવરી લેવામા ં આવેલ, જેથી ખેડૂિોમા ં સજીવ ખેિી િરિિો અભભગમ વધે િેમજ િેઓ 

રસાર્ણમકુ્િ અિાજ, શાકભાજી, િળ વગેરેનુ ંગણુવત્તાયકુ્િ ઉત્પાદિ કરી વધ ુઆષથિક વળિર મેળવી 

શકે. ષવશ્વમા ંહાલ તણૃ ધાન્ર્ વિયિી ઉજવણી કરવામા ંઆવી રહલે હોઈ િાલીમાથીઓિે સદર બાબિે 

પણ અવગિ કરવામા ં આવેલ અિે એક ષવશેિ વ્ર્ાખ્ર્ાિ પણ ગોઠવવામા આવ્યુ ં હત ુ.ં િેમજ 

િાલીમાથીઓિે દરરોજ તણૃ ધાન્ર્િી એક વાિગી પણ પીરસવામા ંઆવેલ. 

િાલીમાથીઓિે સજીવ ખેિી ષવિે વધ ુજાણકારી અિે અનભુવ મળી રહ ે િેવા ઉમદા હતેથુી 

િેઓિે આણદંિી આજુબાજુ સજીવ ખેિી સાથે સકંળાર્ેલા પ્રગષિશીલ ખેડૂિ દેવેશભાઈ પટેલ, સત્વ 

ઓગેષિક િામય, બોરીર્ાવી િથા ઉમેશગીરી ગોસ્વામી (ગીરી િામય), િરસડંા િથા ગેટ ઓગેષિક સ્ટોરિી 

રૂબરુ મલુાકાિ કરાવવામા ંઆવેલ િેમજ એગ્રોિોમી ષવભાગ દ્વારા િામય ઉપર લેવામા ંઆવેલ સજીવ 

ખેિીિા કૃષિિા સશંોધિ અખિરાઓિી પણ રૂબરૂ મલુાકાિ કરાવવામા ંઆવેલ. 

િાલીમ કાર્યક્રમિા અંિમા આર્ાર્ય અિે ષવદ્યાશાખાધ્ર્ક્ષ, ડૉ. વાર્. એમ. શકુ્લા અિે પ્રાધ્ર્ાપક 

અિે વડા, એગ્રોિોમી ષવભાગ, ડૉ. વી. જે. પટેલિા હસ્િે પ્રમાણપિ િથા કીટનુ ં ષવિરણ કરવામા ં

આવેલ હત ુ.ં 

સમગ્ર કાર્યક્રમિે સિળ અિે પદરણામલક્ષી બિાવવા માટે િાલીમ સરં્ોજક ડૉ. પી. એમ. પટેલ 

િથા ડૉ. વી. વાર્. પટેલ અિે ડૉ. એ. પી. પટેલ દ્વારા ષિષ્ઠાપવૂયક પ્રર્ત્િ કરવામા ંઆવેલ. 
 

 

 



સજીવ ખેિી િાલીમ કાર્યક્રમિી ઝાખંી 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

  


