
 

 

 

 

એગ્રોનોમી વિભાગ, બ.ં અ. કૃવિ મહાવિદ્યાલય, આણદં કૃવિ યવુનિવસિટી દ્વારા પ્રગવિશીલ ખેડૂિો 

માટે ‘સજીિ ખેિી’ િાલીમ કાયયક્રમ યોજિામા ંઆવ્યો 
આઝાદીકા અમતૃ મહોત્સવ તથા બ.ં અ. કૃષિ મહાષવદ્યાલયના અમતૃ મહોત્સવના ભાગ 

રૂપે એગ્રોનોમી ષવભાગ, બ.ં અ. કૃષિ મહાષવદ્યાલય, આણદં કૃષિ યષુનવષસિટી, આણદં દ્વારા તા. ૦૬ થી ૧૦ 

જૂન ૨૦૨૨ દરમ્યાન પાચં દદવસીય સજીવ ખેતી અંતગગત ખેડૂતો માટેનો તાલીમ કાયગક્રમ યોજવામા ં

આવ્યો હતો. સદર તાલીમમા ંમેહસાણા જીલ્લાના સજીવ ખતેીમા ંરસ ધરાવતા ૩૫ ખેડૂતોએ ઉત્સાહ ભેર 

ભાગ લીધો હતો જેમા ંખાસ કરીને ૩૨ મદહલા તાલીમાથીઓ સામેલ હતી. તાલીમ કાયગક્રમનો ઉ્ાટન 

સમારોહ ડૉ. વાય. એમ. શકુલ, આચાયગ અને ષવદ્યાશાખાધ્યક્ષશ્રી, બ.ં અ. કૃષિ મહાષવદ્યાલય, આણદં કૃષિ 

યષુનવષસિટી, આણદંના હસ્તે કરવામા ંઆવ્યો અને તેઓશ્રી એ સજીવ ખેતીની જરૂરીયાત ષવિે ખેડૂતોને 

માદહતગાર કયાગ. ખેડૂતોને સજીવ ખેતીનુ ંસૈધ્ધાષંતક જ્ઞાન અને પ્રાયોગગક તાલીમ મળી રહ ે તે ઉદે્દશથી 

સજીવ ખેતી તાલીમ કાયગક્રમ કરવામા ંઆવે છે. સદર તાલીમ કાયગક્રમમા ંષવષવધ સજીવખેતીના આયામ 

જેવા કે પોિણ વ્યવસ્થા,પાક સરંક્ષણ, ક્ષેષિય વ્યવસ્થા, ગૌઆધાદરત ખેતી, સદટિદિકેશન પધ્ધષત, બજાર 

વ્યવસ્થા વગેરે ષવિયના ષનષ્ણાતો દ્વારા સજીવ ખેતીમા ં આવતી મશુ્કેલીઓ-સમાધાન-ઉકેલ ષવિે 

ષવસ્તતૃમા ંચચાગ કરવામા ંઆવેલ જેથી ખેડૂતોમા ંસજીવ ખેતી તરિનો અગભગમ વધે અને રસાયણમકુ્ત 

અનાજ–શાકભાજી-િળ વગેરે ઉત્પાદન કરી વધ ુસારૂ વળતર મેળવી શકે. વધમુા ંતાલીમાથીઓને સજીવ 

ખેતી કરવા માટેન ુ ંપે્રરણાબળ મળી રહ ેતેવા ઉમદા હતેથુી તેઓને આણદં આજુબાજુ સજીવ ખેતી સાથે 

સકંળાયેલા ખેડૂતોના િામગ તથા ઓગેષનક સ્ટોર ખાતે રૂબરુ મલૂાકાત પણ કરાવવામા ંઆવી હતી. 

તાલીમ કાયગક્રમના અંતમા માનનીય ડૉ. વાય. એમ. શકુલ, આચાયગ અને 

ષવદ્યાશાખાધ્યક્ષશ્રી,  બ.ં અ. કૃષિ મહાષવદ્યાલય, આણદં કૃષિ યષુનવષસિટી, આણદં અને શ્રી. એમ .કે. 

કુરેશી, ષનયામકશ્રી, ગજુરાત ઓગેનીક સટીિીકેશન એજેન્સી, અમદાવાદ ના હસ્તે પ્રમાણપિ તથા સજીવ 

ઈનપટુ સામગ્રી કીટનુ ંષવતરણ કરવામા ંઆવેલ હત ુ.ં 

સજીવ ખેતીના કાયગક્રમના ં અંતમા ં તાલીમ લીધેલ ખેડૂતોનો અગભપ્રાય પણ લેવામા ં

આવેલ. ષવભાગના પ્રાધ્યાપક અને વડા ડૉ. વી. જે. પટેલએ ખેડૂતોને સજીવ ખેતીની અગત્યતા અને 

તકો તેમજ સજીવ ખેતી અપનાવવા માટે ખેડૂતોને પ્રોત્સાદહત કરેલ. સમગ્ર કાયગક્ર્મને સિળ અને 

પદરણામલક્ષી બનાવવા માટે ડૉ. પી. એમ. પટેલ, ડૉ. જે. સી. શ્રોિ, ડૉ. વી. ડી. ચૌધરી, ડૉ. જી. એન. 

મોટકા અને ડૉ. એ. પી. પટેલ દ્વારા ષનષ્ઠાપવૂગક પ્રયત્ન કરવામા ંઆવેલ. 
 



 

 

સજીિ ખેિી િાલીમ કાયયક્રમની ઝાખંી 
 

  

  

  

 

 

 


