
આણદં કૃષિ યષુિવષસિટી, આણદં ખાતે “સજીવ ખેતી અિે સર્ટિર્િકેશિ પદ્વષત” ષવિય ઉપર  
રાજ્ય કક્ષાિો વેબિિાર યોજાયો  

આણદં કૃષિ યષુિવષસિટી, આણદં અિે ગજુરાત ઓરે્ગષિક પ્રોડક્ટ્સ સર્ટિર્િકેશિ એજન્સી (GOPCA), 

અમદાવાદિા સયંકુ્ટત ઉપક્રમે તા. ૧૮.૦૬.૨૦૨૧િા રોજ ડો. કે. િી. કથીરીયા, માિ. કુલપષતશ્રી, આકૃય,ુ આણદંિા 
અધ્યક્ષ સ્થાિે  “સજીવ ખેતી અિે સર્ટિર્િકેશિ પદ્વષત” ષવિય ઉપર રાજ્ય કક્ષાિા વેબિિારનુ ંઆયોજિ આણદં કૃષિ 

યષુિવષસિટી, આણદં ખાતે કરવામા ંઆવેલ, જેમા ંકુલ ૯૦૦ જેટલા ખેડૂતો, વૈજ્ઞાષિકો, અષિકારીઓ, ષવસ્તરણ કાયયકરો 
તથા ષવદ્યાથીઓએ ભાર્ગ લીિો હતો તેમજ અંદાજે ૨૦૦૦ થી પણ વધ ુ વ્યક્ક્ટતઓએ આ વેબિિારનુ ં ય-ુટયિૂ દ્વરા 

જીવતં પ્રસારણ ષિહાળેલ. 
સદર વેબિિારિા અષતષથ ષવશેિ તરીકે  શ્રી. એમ. કે. કુરેશી, ષિયામકશ્રી, ગજુરાત ઓરે્ગષિક પ્રોડક્ટ્સ 

સર્ટિર્િકેશિ એજન્સી, અમદાવાદ અિે ડો. એમ. કે. ઝાલા, સશંોિિ ષિયામક અિે અનસુ્િાતક ષવદ્યાશાખાધ્યક્ષશ્રી, 
આણદં કૃષિ યષુિવષસિટી, વેબિિારિા કન્વીિર-ડો. વાય. એમ. શકુલ, આચાયય અિે ષવદ્યાશાખાધ્યક્ષ, િ.ં અ. કૃષિ 

મહાષવદ્યાલય, કો-કન્વીિર : ડો. િી. ડી. પટેલ, પ્રાદ્યાપક અિે વડા, એગ્રોિોમી ષવભાર્ગ, િ.ં અ. કૃષિ મહાષવદ્યાલય, 
ઓરે્ગિાઇઝીંર્ગ સેકે્રટરી ડો. પી. એમ. પટેલ, સહ પ્રાધ્યાપક, એગ્રોિોમી ષવભાર્ગ, િ.ં અ. કૃષિ મહાષવદ્યાલય અિે                 
કો- ઓરે્ગિાઇઝીંર્ગ સેકે્રટરી તરીકે શ્રી આર. ડી. પ્રજાપષત, ક્ટવોલીટી મેિેજર, ગજુરાત ઓરે્ગષિક પ્રોડક્ટ્સ સર્ટિર્િકેશિ 

એજન્સી, અમદાવાદ હાજર રહલે હતા.  

વેબિિારિા પ્રાસરં્ગીક ઉદ્દિોિિમા ંડો. કે. િી. કથીરીયા, માિ. કુલપષતશ્રી, આકૃય,ુ આણદંએ સજીવ ખેતીિે 

લર્ગતી ષવષવિ િાિતો જેવી કે, સજીવ ખેતીિી કૃષિ પેદાશોિી િહારિા દેશોમા ંષિકાસિી ઉજળી તકો, ખેડૂતો ગજુરાત 
સરકાર દ્વારા સચંાબલત ગજુરાત ઓરે્ગષિક પ્રોડક્ટટ સર્ટિર્િકેશિ એજન્સી (GOPCA) દ્વારા પોતાિી કૃષિ પેદાશોનુ ંપ્રમાણિ 

કરાવે તે અંરે્ગ ખેડૂતોિે વધ ુજાગતૃ કરવાિી જરૂર્રયાત અિે રાજ્યિી ચારેય કૃષિ યષુિવષસિટીઓ દ્વારા સજીવ ખેતી માટે 

ષવકસાવેલ તાષંિકતાઓિો ઉપયોર્ગ કરવાથી ખેડૂતો વધ ુગણુવત્તાસભર ઉત્પાદિ લઇ શકે વરે્ગરે િાિતોથી સવેિે 

માર્હતર્ગાર કરેલ. શ્રી એમ. કે. કુરેશી દ્વારા ર્ગોપકા (GOPCA)િી કામર્ગીરીિો બચતાર રજૂ કરી ખેડૂતોિે સર્ટિર્િકેશિ માટે 
અનરુોિ કરવામા ંઆવેલ. ડો. એમ. કે. ઝાલા દ્વારા સવેિે આણદં કૃષિ યષુિવષસિટીિા સજીવ ખેતીિે લર્ગતા સશંોિિો, 

તાલીમ અિે તાજેતરિી િવી કૃષિ તાષંિકતાઓ ષવશે અવર્ગત કરાવવામા ંઆવેલ.  

આ વેબિિારમા ંઆણદં કૃષિ યષુિવષસિટીિા ષિષણાતં વૈજ્ઞાષિકો અિે અન્ય મહાનભુાવો  દ્વારા સજીવ ખેતીિે 

લર્ગતા અલર્ગ-અલર્ગ ષવિયો જેમ કે, સજીવ ખેતી અિે પાકોિી ગણુવત્તા, ઓછા ખચે પોિણ વ્યવસ્થા, જીવાત 
વ્યવસ્થાપિ, જતંિુાશકોિા અવશેિો અિે તેિી જાણકારી, ખેત પેદાશોિી ષિકાસિી તકો, પ્રમાણિનુ ં મહત્વ તેમજ 

તેિા િારાિોરણો વરે્ગરે ષવિે ષવર્ગતવાર માર્હતી આપવામા ંઆવેલ.    

આ સેષમિારમા ં સજીવ ખેતી કરતા આણદં જજલ્લાિા પ્રર્ગષતશીલ ખેડૂત શ્રી ભાવેશભાઇ પટેલ અિે મોર્ગર 

ર્ગામિા શ્રી જજતેન્રષસિંહ સોલકંીએ પોતે અપિાવેલ સજીવ ખેતીિા અનભુવો જણાવેલ. જૂિાર્ગઢ જજલ્લાિા                      
શ્રી ર્દિેશભાઇ ર્ગદેંચા અિે સરુત જીલ્લાિા શ્રી ર્ક્રપલાણીભાઇ દેસાઇએ પણ આંિા અિે ચીકુ જેવા િાર્ગાયતી પાકોમા ં

તથા ખેડા જજલ્લાિા કપડવજંિા શ્રી િીષતિભાઇ પટેલે તડબચુ અિે શક્કરટેટી જેવા ખેતી પાકોમા ંસજીવ ખેતી અિે 
સર્ટિર્િકેશિ ષવિે પોતાિા અનભુવો રજૂ કરેલ. 

  

 

 



  

 


