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અમ ૃત ભશોત્વલ ય યુલા વંકલ્શ્રેષ્ઠ બાયત કે ાંચ પ્રકલ્ ગૌ આધારયત પ્રાકૃતતક ખેતી

પ્રાકૃતિક ખેિી એટરે શ?ું
- પ્રકૃતતનાં મ ૂભુત તવદ્ાંતો આધાયીત દે ળી ગામના ગોફય અને ગૌમુત્ર થકી ઓછા ખચચ ખેતી.
- ાકની વ ૃદ્ધદ્ ભાટે જરૂયી ઈનપુટ (ખેતી વાભગ્રી) ફશાયથી ન રેતા, પ્રાકૃતતક વાભગ્રી દ્વાયા જતે
ં જ ફનાલલા.
પ્રાકૃતિક ખેિી શા ભાટે અથવા િેના પામદા
- ભ ૂતભની બેજ વંગ્રશ ક્ષભતા, પદ્ર ુતા અને ઉત્ાદન ક્ષભતાભાં લધાંયો
- ભાત્ર એક દે ળી ગણા ગોફય-ગૌમુત્ર થી 30 એકય જભીનભાં ખેતી થઈ ળકે
- નશીલત ઉત્ાદન ખચચ, લધાયે બાલ ૯૦% ાણીની ફચત
- માચલયણ અને ભાનલીમ સ્લાસ્થનુ ં યક્ષણ, ોણ અને વંલધચન
- ગાભ અને દે ળ સ્લાલરંફનનુ ં તનભાચણ
કૃત ઈજનેયી ોલરટેકતનકના NSS યુતનટ દ્વાયા તા. ૦૫/૦૩/૨૦૨૨ ના યોજ “અમ ૃત ભશોત્વલ ય યુલા વંકલ્ -" શ્રેષ્ઠ
બાયત કે ાંચ પ્રકલ્ અંતગચત ગૌ આધારયિ પ્રાકૃતિક ખેિી અંગે જાગૃતત અલબમાનનુ ં આમોજન કયુું શતુ.ં એનએવએવ
સ્લમંવેલકોએ ભોટી વાયવી,શજયી પરમાની ગાભની આવાવ મુરાકાત રીધી અને સ્થાતનક રોકો વાથે લાતચીત કયી.
સ્લમંવેલકો ઈજ. ધલર યડલા , અને ઈજ. ભશાદે લ ખયડીલાય દ્વાયા પ્રાકૃતતક કૃત દ્તત અનાલલા ભાટે વૌ પ્રથભ
ૂ ોને ોતાની ખેતીભાં યવામલણક ખાતય અને જતુ
ખેડત
ં નાળક દલાલો લયાળ ફંધ કયો જોઈએ અને દે ળી ગામના
ગૌમુત્ર,ગોફય ભાથી તૈમાય કયે ર જીલામ ૃત/ઘન જીલામ ૃતનો ઉમોગ કયી જભીન તૈમાય કયલી, ત્માય ફાદ લાલેતય

લખતે ાકના લફમાયણને ફીજમ ૃતનો ટ આી લાલેતય કયવુ ં અને પ્રાકૃતિક કૃતષના ાંચ આધાય સ્તંબ મુજફ વંપ ૂણચ
ખેતી કયલાથી વાયા રયણાભ ભે છે . ડો એભ.એભ.તત્રલેદી, આચામચશ્રી દ્વાયા સ્લમંવેલકો પ્રાકૃતિક ખેિીની ભારહિી આી.
પ્રાકૃતિક કૃતિના ાુંચ આધાય સ્િુંબ
૧. જીવામ ૃિ ૨. ફીજમ ૃિ ૩. આચ્છાદન ૪. વાપસા ૫. જ ુંતનાશક શસ્ત્રો
ૃ તભાં પેકલ્ટી સ્લમંવેલકોએ કુ ર ૩૫ વંખ્માએ પ્રવ ૃતત દયતભમાન ઉત્વાશપ ૂલચક બાગ રીધો શતો. આખો કામચક્રભ ડો.
આ જગત
એભ.એભ.તત્રલેદી, આચામચશ્રી ભાગચદળચન શેઠ પ્રો. વલચન એવ લચિંચોયકય ,એનએવએવ પ્રોગ્રાભ ઓરપવય અને સ્ટાપ વપતા પ ૂલચક
આમોજન કયુું શતુ.ં

