
 
 
 

  
સમગ્ર દેશમાાં કોરના વાયરસ (Corona virus)ના કારને લોકડાઉન (Lockdown)ની સ્થિતિ 

છે ત્યારે  દેશના શહરેોમાાં હવાની ગણુવત્તા સધુરી  છે. નદીઓના પાણી પણ શદુ્ધ િય ુછે. લોકો 

ઘરોમાાં રોકાયેલા છે જ્યારે પશઓુ, પક્ષીઓનો કલરવ ચારેકોર સાંભળાય છે. જાણે કે  કુદરિને નવુાં 

જીવન મળયુાં છે. લોકો પ્રકૃતિને પે્રમ કરિા િાય અને અને પોિે પણ આણાંદ મેળવે એવી સજીવ 

ખેિી તવષય પર આદદવાસી સાંશોધન-વ-િાલીમ કેન્દ્ર, આણાંદ કૃતષ યતુનવતસિટી, દેવગઢ બારીયા 

અને વનથપતિ રોગશાસ્ત્ર તવભાગ, બાં. અ. કૃતષ મહાતવધાલય, આકૃય,ુ આણાંદના સાંયકુ્િ ઉપક્રમે 

આદદવાસી મદહલા ખેડૂિ કેન્દ્ર ખાિે િા. ૨૫/૦૬/૨૦૨૦ના રોજ  ગરબાડા િાલકુાના ખેડૂિોને એક 

દદવસીય િાલીમ આપવામાાં આવી.  

 ડૉ. જી. જે. પટેલ યતુનટ અતધકારીશ્રી, ટીઆરટીસી દે’બાદરયા દ્વારા આણાંદિી આવેલા 

વૈજ્ઞાતનકશ્રીઓ અને ખેડૂિોન ુાં શાબ્દદક અને પષુ્પગચુ્છિી થવાગિ કયુ.ુ િેઓને કોરોના વાયરસની 

મહામારમાાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા અપાયેલ માગુદતશિકાઓનુાં પાલન કરી િાલીમ દરતમયાન સોતશયલ 

દડથટાંસન ુજળાવય િેની કાળજી લેવા કહ્ુાં. િેઓએ જમીનની ફળદ્રપુિા જાળવવા લીલો પડવાશની 

રીિો, લીલો પડવાશ માટે કઠોળ અને બબન કઠોળ વગુના પાકો િેમજ પાકની પસાંદગીમાાં ધ્યાનમાાં 

રાખવાના બાબિોિી લીલો પડવાશ તવશે સતવથિર માદહિી અને ખેિીકાયોમા ખચુ ઘટાળી આવક 

બમણી કરવા મખુ્ય બાબિો જણાવી.  

િાલીમ કાયુક્રમના મખુ્ય અિીિી, ડો. એમ. વી. પટેલ આચાયુશ્રી, બાં. અ. કૃતષ  

મહાતવદ્યાલય, આણાંદ કૃતષ યવુતનવતસટી, આણાંદ ઉપસ્થિિ સજીવ ખેિીની અગત્યિાિી 

િાલીમાિીઓને માદહિગાર કરી િેઓનો ઉત્સાહ વધાયો હિો. વધમુાાં, િેઓએ જમીનના ભૌિીક, 

રાસાયબણક અને જૈતવક ગણુધમો, જમીનની ભેજ સાંગ્રહ શસ્ક્િ અને પીએચ વગૈરેની માદહિી 

આપિા જમીનમાાં રહલેા ફાયદાકારક સકુ્ષ્મ જીવાણઓુની દક્રયાશીલિા વધારવા અને છોડના 

તવકાસ માટે જરૂરી પોષક િત્વોના સમિોલન માટે જમીનમાાં મોટા પાયે વપરાિા કમ્પોથટ અને 

છાબણય ુખાિર અને તવતવધ ખોળના ઉપયોગો અને મહત્વિી માદહિગાર કયાુ હિા.  

ખેડૂિ શ્રી.દદલીપભાઇ ધાાંગા, આણાંદ કૃતષ યતુનવતસિટીના બોડુ ઓફ મેનેજમેન્દ્ટના સભ્ય અને 

દાહોદ જીલ્લાના પ્રગિીતશલ ખેડૂિે,  િાલીમ કાયુક્રમમાાં ઉપસ્થિિ રહી, ક્રુતષ યતુનવતસિટીના 

આદિવાસી સશંોધન –વ-તાલીમ કેન્દ્ર, આકૃય,ુ િેવગઢ બારીયા અને વનસ્પતત રોગશાસ્ત્ર તવભાગ, બ.ં અ. 

કૃતિ મહાતવધાલય, આકૃય,ુ આણિં દ્વારા  ખેડૂતોને “સજીવ ખેતી”  તવશે તાલીમ આપવામા ંઆવી   



વૈજ્ઞાતનકો દ્વારા આપવામા આવેલ ખેડૂિ ઉપયોગી ભલામણોનોની  ખેિીમાાં અમલવારી કરવા 

ખેડૂિોને પ્રોત્સાહીિ કરેલ હિા.  

ડૉ.  આર. જી. પરમાર, સહપ્રાધ્યાપક અને વડા વનથપતિ રોગશાસ્ત્ર તવભાગ, બાં. અ. કૃતષ 

મહાતવધાલય, આકૃય,ુ આણાંદએ સજીવ ખેિીમાાં જૈતવક ખાિરોનો ફાળો િેમજ વતમિકમ્પોથટ 

બનાવવાની પદ્ધતિનુાં માગુદશુન પરુૂ પાડેલ હત ુાં. અતે્રની કચેરીના િાલીમ સહાયક, ડો. પી. એચ. 

ગોધાણી દ્વારા ચોમાસ ુ પાકોમાાં બબનરાસાયણીક પદ્ધિી દ્વારા જીવાિોનુાં તનયાંત્રણ કરવા ખેડૂિોને 

માગુદશુન આપેલ.  

ડૉ. ગુાંણવિ એન. િોરાિ (મદદનીશ પ્રાધ્યાપક) પીવીકે, ટીઆરટીસી, આકૃય.ુ, દ્વારા સજીવ 

ખેિીમાાં પશપુાલનના મહત્વ તવશે સમજાવયુાં.  આ િાલીમ કાયુક્રમમાાં ડૉ. વી. આર. ગોદહલ (સહ 

પ્રાધ્યાપક), શ્રી.એ. પી. સાવબલયા (ખેિી અતધકારી), ડૉ.અતનકેિ મકાણી (રીસચુ એસોતસયેટ),   

ડૉ. એકિા પાંડયા  (રીસચુ એસોતસયેટ) અને શ્રી. જે. એમ. પટેલ (પશધુન તનદરક્ષક) હાજરી આપી 

િાલીમ કાયુક્રમ સફળ બનાવવા પ્રયત્ન કયાુ હિા. સમગ્ર િાલીમનુાં સાંચાલન ડૉ. જી, જે. પટેલ, 

યતુનટ અતધકારીશ્રીના માગુદશુન હઠેળ ડૉ. ગુાંણવિ એન. િોરાિ દ્વારા કરવામાાં આવેલ હત ુાં.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”સજીવ ખેતી”  વવશે તાલીમ 
સ્થળ: આદિવાસી મદિલા ખેડૂત તાલીમ કેન્દ્ર, ટીઆરટીસી, આકૃય,ુ િેવગઢ બારીયા., તા. ૨૫.૦૬.૨૦૨૦ 


