
 

તા. ૧૫/૦૫/૨૦૨૦ ના રોજ કૃષિ અને કોવીડ-૧૯ ની અસરો પર આયોજીત વેબીનારની 
કાયયનોંધ અને ભલામણો 

ગજુરાત રાજ્યના માનનીય રાજ્યપાલશ્રી, આચાયય દેવવ્રતજીની અધ્યક્ષતામાાં શિક્ષણ શવભાગ 

તથા કૃશિ, ખેડતૂ કલ્યાણ  અને સહકાર શવભાગ, ગજુરાત સરકાર અને રાજ્યની કૃશિ યશુનવશસિટીઓ દ્વારા 

કૃશિ અન ેકોશવડ-૧૯ની અસરો ઉપર તારીખ ૧૫.૫.૨૦૨૦ના રોજ ૧૦.૩૦ કલાકે વેબીનારનુાં આયોજન 

કરવામાાં આવેલ. 

આણાંદ કૃશિ યશુનવશસિટી, આણાંદના કુલસચચવશ્રી ડૉ. એમ. એમ. શિવદેીએ સૌને આવકારી 

વેબીનારની િરૂઆત કરી હતી. ત્યારબાદ આણાંદ કૃશિ યશુનવશસિટી, આણાંદના માન. કુલપશતશ્રી ડૉ. આર. 

વી. વ્યાસે વેબીનારના અધ્યક્ષ ગજુરાત રાજ્યના માનનીય રાજ્યપાલશ્રી આચાયય દેવવ્રતજી, ભારત 

સરકારના માનનીય રાજ્યકક્ષાના કેન્દ્રીય કૃશિમાંિીશ્રી પરિોતમ રૂપાલાજી,  ગજુરાત રાજ્યના માનનીય 

કૃશિ માંિીશ્રી આર. સી. ફળદુ, રાજ્યના માનનીય શિક્ષણ માંિીશ્રી ભપૂેન્દ્રશસિંહ ચડુાસમા, અશિક મખુ્ય 

સચચવશ્રી, કૃશિ, ખેડતૂ કલ્યાણ અન ે સહકાર શવભાગ, શ્રી પનૂમચાંદ પરમાર, ગજુરાત રાજ્યની કૃશિ 

યશુનવશસિટીના માન. કુલપશતશ્રીઓ, અશિકારીશ્રીઓ, વૈજ્ઞાશનકો, ખેડતૂભાઈઓ તથા બહનેો અને શવદ્યાથીઓ 

સવેનુાં િાબ્દદક સ્વાગત કરી “કૃશિ અને કોશવડ-૧૯ની અસરો” શવિે પવૂય ભશૂમકા રજુ કરી હતી. તેમણે 



જણાવ્ય ુહત ુાં કે કોવીડ– ૧૯ મહામારીના પડકારજનક સમય દરમ્યાન કૃશિ જગત અને કૃશિ શિક્ષણ ક્ષેિે 

બદલાવ આવ્યા છે.  રાજ્યની કૃશિ યશુનવશસિટીઓ ઓનલાઈન પદ્ધશતથી અભ્યાસક્રમ ચલાવી રહી છે અન ે

શવદ્યાથીઓ પણ ઉત્સાહથી અભ્યાસમાાં મોટા પ્રમાણમાાં ભાગ લઇ રહ્યા છે. વિતા જતા રાસાયચણક ખાતર, 

જ ાંતનુાિકોના ભાવ, ખેતમજુરોની અછત જેવી સમસ્યાઓના સમાિાન માટે સેન્દ્રીય ખાતર, દેિી બીજ 

અને પશિુક્તતનો ઉપયોગ આ પરરક્સ્થશતમાાં જરૂરી છે. સ્વદેિી ટેકનોલોજી અપનાવી ખેતી ખચય 

ઘટાડવાની ખાસ જરૂરીયાત છે. જેની ટકોર માન્દ્ય પ્રિાનમાંિીશ્રીએ પણ આપણન ેકરેલ છે. ખેતી સાથે 

બાગાયતી પાકો, પશપુાલનનો સમાવેિ કરવો પણ જરૂરી છે.  કૃશિમાાં યાાંિીકરણની તાતી જરૂર છે જેથી 

આપણી ખેતી ટકાઉ અન ે સમદૃ્ધ બને. આ બાબતોમાાં રાજ્યની બિી જ કૃશિ યશુનવશસિટીઓ સતત 

પ્રયત્નિીલ છે. વધમુાાં,  તેમણે શવદ્યાથીઓને ખાસ સચૂન કયુું છે કે જેઓ પોતાના વતનમાાં છે તેઓ 

તેમના કૃશિના જ્ઞાનનો લાભ ગામના ખેડતૂોને આપીને ખાસ મદદરૂપ થાય.  

ત્યારબાદ ગજુરાત રાજ્યના કૃશિ, ખેડતૂ કલ્યાણ અને સહકાર શવભાગના માનનીય અશિક 

મખુ્યસચચવશ્રી પનૂમચાંદ પરમારે તેમના પ્રાસાંચગક ઉદબોિનમાાં જણાવ્યુાં હત ુાં કે,  

 ગજુરાત રાજ્યની શવકાસની ગશતમાાં કૃશિ અન ેપશપુાલન એક પ્રમખુ અંગ છે. 

 અથયતાંિના િણ મખુ્ય અંગો જેવા કે મેન્દ્યફેુકચરીંગ, સશવિસીંગ અને કૃશિ જે પૈકી કોવીડ-

૧૯ ના લોતડાઉનના સમયગાળા દરમ્યાન ખેડતૂો તથા કૃશિ યશુનવશસિટીઓ દ્વારા કૃશિને 

લગતા કાયો સતત ચાલ ુરહલે છે  જે આવકારદાયક બાબત છે. 

 ભારત સરકારે ખબૂ જ કાળજીપવૂયક કૃશિના બિા અંગોને કામ કરતા રાખ્યા છે. ખેડતૂોને 

શનયશમત રીતે તેમના કૃશિ પેદાિોની હરેફેર થઈ િકે, વેચાણ થઈ િકે એને માટે પણ 

કાળજી રાખી છે. 

 બીજી તરફ િહરેમાાંથી મજૂરો બેરોજગાર થતાાં ગામડા તરફ દોડી રહ્યા છે આ આપણા માટે 

એક નવી ચેલેન્દ્જ સામે આવી છે. જે શવચારવા યોગ્ય બાબત છે.  

 તાજેતરમાાં એક મોટા પગલાાં તરીકે આપણે એ.પી.એમ.સી.માાં રીફોમ્સય લાવીન ે કૃશિ 

પેદાિોના વેચાણ માટે એ.પી.એમ.સી. ઉપરાાંત ખાનગી બજારન ેપણ ખલુ્લ ુકરી દીધુાં છે. 

આમ, ખેડતૂ માટે એક મોટી તક ઊભી થઈ છે. 



 આ મહામારીમાાં સૌથી મહત્વની બાબત એ આપણા ધ્યાન ઉપર આવી છે કે માનવ િરીર 

માટે રોગ પ્રશતકારક િક્તત ખબુ જ મહત્વની છે. માનવ િરીર માટે રોગ પ્રશતકારક િક્તત 

વિારવા માટે પ્રાકૃશતક ખેતી દ્વારા ઉત્પારદત ખેત પેદાિોના ઉપયોગ થકી આવી કપરી 

પરરક્સ્થતીમાાં આપણુાં સ્વાસ્્ય જાળવી િકાિે. 

 પ્રાકૃશતક કૃશિ એ આપણી આવતી કાલ છે. પ્રાકૃશતક કૃશિમાાં સૌથી મહત્વનો શવિય એ છે કે 

આપણો ઇનપટુ ખચય ઘટી જાય છે આપણી રાસાયચણક ખાતરની માાંગ ઘટી જાય છે. સાથે 

સાથે જ ાંતનુાિક રાસાયચણક દવાઓની માગ શનૂ્દ્ય થઈ જાય છે.  

માન. શિક્ષણમાંિીશ્રી ભપુેંરશસિંહચડુાસમાએ જણાવ્યુાં હત ુાં કે,  

 શિક્ષણ શવભાગ દ્વારા તા.૩૦/૦૪/૨૦૨૦થી વેબીનારની શ ૃાંખલા ચાલ ુકરી છે. આ શ્રેણીના ભાગ 

રૂપે કોવીડ-૧૯ની કૃશિ પર અસરો અંગે ચચિંતન-મનન અથે આ વેબીનારનુાં આયોજન કરેલ છે. 

 આઝાદી વખત ે દેિની ૮૫ ટકા વસ્તી ખેતી સાથ ેસાંકળાયેલ હતી જે હાલ ૫૮ ટકા થઇ છે. જે 

ચચિંતાનો શવિય છે.  

 આ સમયગાળા દરશમયાન ફળો અને િાકભાજીનો ખબૂ જ બગાડ થયેલ છે. જેના સમાિાન માટે 

ખેડતૂો અન ે નાના ઉદ્યોગકારોએ વેલ્યએુરડિન (મલૂ્યવિયન), પેકેજીંગ, ગ્રેડીંગ, હાવેબ્સ્ટિંગ વગેરે 

પ્રરક્રયાને સરળ અને ગ્રામ્ય કક્ષાએ ઉપલદિ કરવાની જરૂરરયાત છે. જેનાથી વડાપ્રિાનશ્રીના 

સ્વદેિીનુાં સચૂન પણ સાથયક કરી િકાય તેમ છે. 

 આપણા દેિમાાં શસક્કિમ રાજ્યમાાં ૧૦૦ ટકા સેબ્ન્દ્રય ખેતી કરવામાાં આવે છે. ચબન રાસાયચણક કૃશિ 

ઉપજને કારણ ેત્યાાંના લોકોમાાં રોગ પ્રશતકારક િક્તત વિારે હોવાથી ત્યાાં કોરોના વાયરસનો એક 

પણ કેસ નોંિાયો નથી.  

 હાલની પરરક્સ્થતીમાાં શનકાસની પ્રક્રીયા ચબલકુલ બાંિ છે ત્યારે તેના શવકલ્પ માટે આપણે તવોલીટી 

પ્રોડતટ બનાવી શવશ્વમાાં ઉભા રહીએ એ ખબુજ અગત્યનુાં છે.  

માન. કૃશિમાંિીશ્રી, આર. સી. ફળદુ, ગજુરાત રાજ્યએ કૃશિ શિક્ષણ અંગે કહ્ુાં હત ુાં કે,  

 કોવીડ-૧૯ના કપરા કાળમાાં જ્યારે લોકડાઉન કરવુાં પડયુાં ત્યારે રાજ્યની કૃશિ યશુનવશસિટીઓએ 

કૃશિ શિક્ષણન ેઅટકવા દીધુાં નથી. 



 તમામ કૃશિ યશુનવશસિટીઓએ મોબાઈલ, ઈમેઈલ, અને શવરડયો મીટીંગના માધ્યમથી પોતાના 

વતનમાાં પહોંચેલા શવદ્યાથીઓ સાથે વર્ચયુયઅલ તલાશસસના માધ્યમથી ઓનલાઇન શિક્ષણ ચાલ ુ

રાખ્યુાં છે જેનાથી આજે તમામ કૃશિ યશુનવશસિટીઓ દ્વારા કોલેજોમાાં ૯૦ થી ૯૫ ટકા કોસય કાયય પણૂય 

કરવામાાં આવેલ છે. આમ, શવદ્યાથીઓનુાં વિય ન બગડે તેવી તમામ કાળજી યશુનવશસિટીઓ લઈ 

રહી છે. આ માટે તેઓએ કૃશિ યશુનવશસિટીઓના અધ્યાપકોને ચબરદાવ્યા હતા.  

કૃશિ પ્રવશૃત અંગે ખેડતૂોની પ્રિાંસા કરતા તેઓએ જણાવ્યુાં હત ુાં કે,   

 ખેડતૂોએ ગણુવત્તાવાળાં ખેત ઉત્પાદન કરીન ેતેનુાં મલૂ્યવિયન કરી બજારમાાં વેચાણ કરવાની તાતી 

જરૂરરયાત છે. 

 પ્રોસેશસિંગને લગતા ઉદ્યોગને આહવાહન કયુું હત ુાં કે, આ વિે ખેડતૂોને આશથિક નકુસાની સામ ે

વળતર આપવાનો સમય છે, તેથી મલૂ્યવિયનની ચેઇન સાથે સાંકળાયેલ ઉદ્યોગકારો આગળ આવ ે

અને ઓછા નફાએ પણ જગતનુાં પેટ ભરનાર ખેડતૂોની પડખે ઉભા રહ.ે  

વેબીનારમાાં ઉપક્સ્થત રહલેા રાજ્યકક્ષાના કેન્દ્રીય કૃશિ માંિીશ્રી, શ્રી પરસોતમ રૂપાલાજીએ જણાવ્યુાં હત ુાં કે, 

 ભારત કૌિલ્યસભર દેિ છે. જે પ્રાકૃશતક કૃશિની ઉપજ વડે લોકોમાાં રોગ પ્રશતકારક િક્તત શવકશસત 

કરવામાાં મદદ કરી િકે તેમ છે. 

 માનનીય વડાપ્રિાનશ્રીના નેતતૃ્વમાાં ભારત જ એવો દેિ બન્દ્યો છે જેણે માનવ રહતમાાં આવા 

કપરા સમયમાાં દવાઓની શનકાસ કરી છે.  

 લોકડાઉનમાાં પણ ભારત સરકારે ખેડતૂો અને ખેતીનુાં રક્ષણ કરવા માટે પાક કાપણી કરવાની 

તેમજ હાવેસ્ટરને એક રાજ્યમાાંથી બીજા રાજ્યમાાં લઈ જવાની મહત્વની છૂટછાટ પણ આપી છે. 

 કૃશિ રહતમાાં પ્રિાનમાંિી રકસાન યોજના હઠેળ ૧૮૦૦૦ કરોડ રૂશપયા નવ કરોડ ખેડતૂોના ખાતામાાં 

સીિા જમા કરાવ્યા છે. 

 આ કોવીડ-૧૯ના સમયગાળા દરમ્યાન પરાંપરાગત કૃશિ થકી આપણે સ્વાવલાંબી બનીએ એ ખબૂ 

જ જરૂરી છે, જેથી આવી ખેતી થકી ઉત્પન્ન થયેલ કૃશિ ઉત્પાદનોના સેવનથી આપણી રોગ 

પ્રશતકારક િક્તત વિારી િકાય.   



 કેસર કેરીની જેમ ખેતરમાાં પાકેલા ફળ, િાકભાજી અને અનાજને ખેતરમાાંથી સીિાજ પેક કરી 

િહરેોની સોસાયટીમાાં વચેી િકાય તેવુાં મોડલ શવકસાવવાની જરૂર છે. આમ, ઉત્તમખેતી, મધ્યમ 

વેપાર અન ેકશનષ્ઠ નોકરીની ઉતતી સાચી પડિ.ે  

 તેઓએ જણાવ્યુાં હત ુકે તત્કાચલન ગજુરાત રાજયના મખુ્ય માંિીશ્રી નરેન્દ્રભાઇના ‘Cow hostel’ ના 

પ્રયોગ આગળ વિારવા અંગેના વધ ુપ્રયત્ન કરવા જોઇએ. 

માનનીય રાજ્યપાલશ્રી, ગજુરાત રાજ્ય, આચાયય દેવવ્રતજીએ અધ્યક્ષસ્થાનેથી જણાવ્યુાં હત ુાં કે,  

 આવા કપરાકાળમાાં આપણી ખેતી ટકાવી રાખવી હિે તો આપણે પ્રાકૃશતક ખેતી તરફ જવુાં જ 

પડિ.ે  

 ભારત જ એક માિ એવો દેિ છે જેની પાસ ેયોગ, આયવેુદ અને ચબનરાસાયચણક કૃશિ પદ્ધશતની 

સાંસ્કૃશત છે. જીવનમાાં આ િણેય બાબતો અપનાવીએ તો કોરોના જેવા રોગ સામ ેરોગપ્રશતકારક 

િક્તત મળે. 

 પ્રાકૃશતક કૃશિમાાં ખાતર, દવા તેમજ અન્દ્ય રૂપમાાં ઝેરી રસાયણો વપરાતા નથી તેથી આવી ખેત 

ઉપજ િરીરન ેતાંદુરસ્ત રાખ ેછે અને રોગપ્રશતકારક િક્તત વિારે છે. તેથી કૃશિ વૈજ્ઞાશનકો તેમજ 

ખેડતૂોને પ્રાકૃશતક કૃશિ તરફ વિવા તેઓશ્રીએ આહવાહન કયુું હત.ુ આ માટે કૃશિ યશુનવશસિટીઓએ 

આગળ આવવુાં પડિ.ે 

 લોકડાઉન વખત ેમાિ માનવી જ ઘરમાાં પરુાઈ ગયો હતો અન ેકુદરતે બનાવેલી પ્રાકૃશતક દુશનયા 

તો ચાલ ુજ હતી જેના કારણ ેગાંગા, યમનુા જેવી મોટી નદીઓ તેમજ અન્દ્ય પ્રાકૃશતક સાંસાિનો 

સ્વર્ચછ પણ થયા અને વાતાવરણ પણ પ્રદૂિણ મતુત બન્દ્યુાં છે. તેથી આપણે પણ પ્રાકૃશતક 

જીવનિૈલી અપનાવવી પડિ.ે 

 ગજુરાત રાજ્યમાાં છેલ્લા થોડા સમયથી પ્રાકૃશતક કૃશિનો વ્યાપ વિારવા પગલા લેવામાાં આવ્યા 

છે અન ેઆ સાંબિે ખેડતૂોને તાલીમ પણ આપવામાાં આવી છે. 

 દેિમાાં ખબૂ જ મોટી માનવ સાંખ્યા હોવા છતાાં માનનીય વડાપ્રિાનશ્રી અન ે રાજ્ય સરકારે 

આયોજનબદ્ધ પગલાાં લઇ કોવીડ-૧૯ની અસરોને  અટકાવવાના સફળ પ્રયત્નો કયાય છે. આ 

કપરાકાળમાાં રૂશપયા ૨૦ લાખ કરોડનુાં પેકેજ દેિને વડાપ્રિાનશ્રીએ આપયુાં તે ખબૂ જ સરાહનીય 

છે.  



અંતમાાં કુલસચચવશ્રી, આણાંદ કૃશિ યશુનવશસિટીએ આ વેબીનારમાાં ઉપક્સ્થત સવે મહાનભુાવોનો આભાર 

માની આ વેબીનારને પણૂય થયેલ જાહરે કરેલ. 

નોંિ: સદર વેબીનારને ય-ુટયબુ પર https://youtu.be/FhI3TBlUhFw લીંન્દ્કથી શનહાળી િકાિે.   
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