
   
 

‘અમતૃ મહોત્સવ પર યવુા સકંલ્પશે્રષ્ઠ ભારત કે પાચં પ્રકલ્પ - 
 

ગૌ આધારરત પ્રાકૃતતક ખેતી  
    

  
પ્રાકૃતિક ખેિી એટલે શ ું? 

- પ્રકૃતતના ંમળૂભતુ તસધધાતંો આધારરત દેશી ગાયના ગોબર અને ગૌમતુ્ર થકી ઓછા ખચચ ખતેી 
- પાકની વદૃ્ધિ માટે જરૂરી ઈનપટુ (ખતેી સામગ્રી) બહારથી ન લેતા, પ્રાકૃતતક સામગ્રી દ્વારા જંતજે બનાવવા 

 

પ્રાકૃતિક ખેિી શા માટે અથવા િેના ફાયદા 
- ભતૂમની ભજે સગં્રહ ક્ષમતા, ફળદ્રપુતા અને ઉત્પાદન ક્ષમતામા ંવધારંો 
- માત્ર એક દેશી ગણા ગોબર-ગૌમતુ્ર થી 30 એકર જમીનમા ંખતેી થઈ શકે 

- નહીવત ઉત્પાદન ખચચ, વધારે ભાવ ૯૦% પાણીની બચત 

- પયાચવરણ અને માનવીય સ્વાસ્થનુ ંરક્ષણ, પોષણ અને સવંધચન 

- ગામ અને દેશ સ્વાવલબંનનુ ંતનમાચણ 

           કૃતષ ઈજનેરી પોલલટેકતનકના NSS અને SRC યતુનટ દ્વારા તા. ૧૭/૧૨/૨૦૨૧ ના રોજ “અમતૃ મહોત્સવ પર યવુા સકંલ્પ -"શ્રેષ્ઠ 
ભારત કે પાચં પ્રકલ્પ અંતગચત ગૌ આધારિિ પ્રાકૃતિક ખેિી અંગે જગતૃત અલભયાનનુ ંઆયોજન કયુું હત ુ.ં એનએસએસ  સ્વયસંવેકોએ  મોટી 
સારસી,હજરી ફલળયાની ગામની આસપાસ મલુાકાત લીધી અને સ્થાતનક લોકો સાથે વાતચીત કરી. સ્વયસંવેકો અને ડો. એન. ડી. મકવાણા, 
કે.વી.કે., દાહોદ, ડો ફરીદ સયૈદ, અને ઈજ. મહાદેવ ખરડીવાર દ્વારા પ્રાકૃતતક કૃતષ પિતત અપનાવવા માટે સૌ પ્રથમ ખેડતૂોને પોતાની 
ખેતીમા ંરસાયલણક ખાતર અને જતંનુાશક દવાવો વપરાશ બધં કરો જોઈએ અને દેશી ગાયના ગૌમતુ્ર,ગોબર માથી તૈયાર કરેલ જીવામતૃ/ 
ઘન જીવામતૃનો ઉપયોગ કરી જમીન તૈયાર કરવી, ત્યાર બાદ વાવતેર વખતે પાકના લબયારણને  બીજમતૃનો પટ આપી વાવેતર કરવુ ં
અને પ્રાકતૃિક કૃતષના પાચં આધાર સ્તભં મજુબ સપંણૂચ ખતેી કરવાથી સારા પરરણામ મળે છે. ડો એમ.એમ.તત્રવદેી, આચાયચશ્રી દ્વારા 
સ્વયસંવેકો પ્રાકૃતિક ખેિીની મારિિી આપી.  
પ્રાકૃતિક કતૃિના પાુંચ આધાિ સ્િુંભ    
૧. જીવામતૃ   ૨. બીજમતૃ  ૩. આચ્છાદન  ૪. વાફસા  ૫. જતંનુાશક શસ્ત્રો 
 

                 આ જગતૃતમા ંફેકલ્ટી સ્વયસંવેકોએ  કુલ 60 સખં્યાએ પ્રવતૃિ દરતમયાન ઉત્સાહપવૂચક ભાગ લીધો હતો. આખો કાયચક્રમ ડો. 
એમ.એમ.તત્રવેદી, આચાયચશ્રીના માગચદશચન હઠેળ પ્રો. સલચન એસ. લચિંચોરકર,એનએસએસ પ્રોગ્રામ ઓરફસર, ડો લિજેશ કુમાર યદુવશંી, 
મદદતનશ પ્રાધયપક  અને નોડલ ઓરફસર, અને ડો ફરીદ સયૈદ મદદતનશ પ્રાધયપક  અને મદદ નોડલ ઓરફસરએ અને સ્ટાફ સફળતા પવૂચક 
આયોજન કયુું હત ુ.ં 
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કતૃિ ઈજનેિી પોલલટેકતનકના NSS ય તનટ દ્વાિા િા. ૧૬/1૨/2021ના િોજ ‘અમિૃ મિોત્સવ પિ ય વા સુંકલ્પ શે્રષ્ઠ ભાિિ -કે 
પાુંચ પ્રકલ્પ અંિગગિ  ગૌ આધારિિ પ્રાકતૃિક ખેિી  જાગતૃિ અલભયાન 

 

 
 

 
 

 

  

 

 

 
 

   

 


