
આણદં કૃષિ યષુિવષસિટી, આણદં ખાતે “One Day Training On  

Organic Farming Crop Production-Individual & I.C.S Formation  
in Third Party Certification” િી  તાલીમ સપંન્ન 

પે્રસ િોટ 
ગજુરાત ઓર્ગેનીક પ્રોડક્ટ્સ સર્ટીફીકેશન એજન્સી (GOPCA), અમદાવાદ દ્વારા  ઓર્ગેનીક સર્ટીફીકેશનની 

કામર્ગીરી મારે્ટ નનમણકુ પામેલ અનિકારી/કમમચારીઓને NPOP અંતર્ગમત ગજુરાત ઓર્ગેનીક પ્રોડક્ટ્સ સર્ટીફીકેશન 
એજન્સી (GOPCA),  ગજુરાત ઓર્ગીનેક કૃનિ યનુનવનસિર્ટી, સજીવ ખેતી સેલ, કૃનિભવન, ર્ગાાંિીનર્ગર અને આણાંદ કૃનિ 
યનુનવનસિર્ટીના સાંકલનમાાં રહી આણાંદ કૃનિ યનુનવનસિર્ટી, આણાંદ ખાતે “ઓર્ગેનીક સર્ટીફીકેશન (NPOP થડમ પાર્ટી 
સર્ટીફીકેશન) અંતર્ગમત સજીવ ખેતી (વ્યક્ક્ટતર્ગત) અને I.C.S” નવિય પર એક દદવસીય ઓનલાઇન તાલીમનુાં 
આયોજન તા. ૨૯.૦૬.૨૦૨૦ના રોજ યાજ્ઞવલ્કય હોલ, યનુનવનસિર્ટી ભવન, આણાંદ કૃનિ યનુનવનસિર્ટી, આણાંદ ખાતે 
કરવામાાં આવેલ હત ુાં. સદર તાલીમ કાયમક્રમના અધ્યક્ષ તરીકે ડો. બી. આર. શાહ, માન. કુલપનતશ્રી, ગજુરાત ઓર્ગીનેક 
કૃનિ યનુનવનસિર્ટી, મખુ્ય મહમેાન તરીકે  ડો. આર. વી. વ્યાસ, માન. કુલપનતશ્રી, આણાંદ કૃનિ યનુનવનસિર્ટી ઉપક્થથત રહલે 
હતા. તદઉપરાાંત શ્રી. એમ. કે. કુરેશી, નનયામકશ્રી, ર્ગોપકા, ડો. વી. પી. રામાણી, સહ સાંશોિન નનયામકશ્રી, આણાંદ 
કૃનિ યનુનવનસિર્ટી અને ડો. પી. એમ પરે્ટલ, સહ પ્રાધ્યાપક અને સભ્ય સચચવશ્રી, આણાંદ કૃનિ યનુનવનસિર્ટીની ઉપક્થથત 
રહીને માર્ગમદશમન પરુુાં પાડેલ. તાલીમ કાયમક્રમના ઉદઘાર્ટન સમારોહમાાં ડો. પી. એમ પરે્ટલ, સહ પ્રાધ્યાપકશ્રી, આણાંદ 
કૃનિ યનુનવનસિર્ટીની સવેન ુહાદીક થવાર્ગત કયામ બાદ મહાનભુાવો દ્વારા પ્રાસાંર્ગીક ઉદબોિન કરવામાાં આવેલ. ડો. આર. 
વી. વ્યાસ, માન. કુલપનતશ્રી, આણાંદ કૃનિ યનુનવનસિર્ટી દ્વારા હાલની બદલાતી જતી આબોહવાકીય પરીથથીતીમાાં સજીવ 
ખેતીના મહત્વ અને સજીવ ખેતીથી ખેડૂતોન ુજીવન િોરણ સિુારવા ઉપરભાર આપીને વધમુાાં વધ ુખેડૂતો સજીવ ખેતી 
તરફ વડે તે મારે્ટ નક્કર પર્ગલા લેવાન ુ સચૂન કરવામાાં આવેલ હત.ુ  ડો. બી. આર. શાહ, કુલપનતશ્રી, ગજુરાત 
ઓર્ગેનીક કૃનિ યનુનવનસિર્ટી દ્વારા સજીવ ખેતી કરતા ખેડૂતોને ઓર્ગેનીક સર્ટીફીકેશન મારે્ટની પ્રક્રીયાની માહીતી તથા 
NPOP થડમ પાર્ટી સર્ટીફીકેશન અંર્ગેની માહીતી આપવામાાં આવેલ હતી. 

સદર તાલીમ કાયમક્રમમાાં ડો. વી. પી. રામાણી, સહ સાંશોિન નનયામકશ્રી, આણાંદ કૃનિ યનુનવનસિર્ટી દ્વારા સજીવ 
ખેતીમાાં સેન્દ્ન્િય ખાતર નુાં મહત્વ અંર્ગે સમજ આપવામાાં આવેલ તથા સજીવ ખેતીમાાં વાપરવામાાં આવતા સેન્દ્ન્િય 
ખાતરોની ગણુવત્તા જાળવવા તથા આવા સેન્દ્ન્િય ખાતરોની બનાવર્ટમાાં વાપરવામાાં આવતા કૃનિ અવશેિોના 
રાસાયચણક પથૃ્થકરણ ઉપર ભાર અપવામાાં આવેલ હતો. શ્રી. ઉદય ખેરાત, સીનજી કન્સલર્ટન્ર્ટ, મુાંબઇ  દ્વારા ઓર્ગેનીક 
સર્ટીફીકેશન અને ICS નવિય પર સચોર્ટ માદહતી આપવામાાં આવેલ. ICS ઓર્ગેનીક સર્ટીફીકેશન ને લર્ગતા તલથપશી 
મદુ્દાઓની બારીકાઈપવૂમક છણાવર્ટ તથા ICS ઓર્ગેનીક સર્ટીફીકેશન મારે્ટ દરેક પર્ગલે રાખવી જોઈતી કાળજી અને 
ઉપક્થથત થતા પ્રશ્નો અંર્ગે યોગ્ય માર્ગમદશમન આપવામાાં આવ્યુાં. શ્રી. એમ. કે. કુરેશી, નનયામકશ્રી, ગજુરાત ઓર્ગેનીક 
પ્રોડક્ટ્સ સર્ટીફીકેશન એજન્સી (GOPCA), દ્વારા ર્ગોપકા ની માદહતી આપી તથા GOPCA ની કામર્ગીરી ને સચોર્ટ રીતે 
આર્ગળ વિારવા મારે્ટ જરૂરી પર્ગલા અંર્ગેની માહીતી આપવામાાં આવી. વધમુાાં ડો. વસીમ શેખ દ્વારા ઓર્ગેનીક 
સર્ટીફીકેશનથી માદહતર્ગાર કયામ. ડો. કે. ડી. પરમાર, આસીસર્ટન્ર્ટ રેસીડય ુએનાલીથર્ટ, પેથર્ટીસાઇડ રેસીડય ુલેબોરેર્ટરી, 
આણાંદ દ્વારા સજીવ ખેતીથી પકવેલ પ્રોડક્ટ્સમાાં આવતા જ ાંતનુાશક અવશેિોનુાં પથૃ્થકરણ અંર્ગેની તાાંનિક માહીતી 
આપી ત્યારબાદ પેથર્ટીસાઇડ રેસીડય ુ લેબોરેર્ટરીની મલુાકાત તાલીમાથીઓ દ્વારા કરાવવામાાં આવી તદઉપરાાંત 
પેથર્ટીસાઇડ રેસીડય ુથી ઓર્ગેનીક પ્રોડ્ક્ક્ટ્સ ના એક્ષપોર્ટમ મા ઉપથથીત થતા પ્રશ્નો અને તેના નનવારણ અંર્ગેની માહીતી 
આપવામાાં આવી. અંતમાાં ડો. પી. એમ. પરે્ટલ, સહ પ્રાધ્યાપકશ્રી, આણાંદ કૃનિ યનુનવનસિર્ટીની દ્વારા મહાનભુાવો તથા 
તાલીમાથીઓનો આભાર માન્યો.  
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