
કૃષિ ષિક્ષણ કે્ષત્રમ ાં એમ.બી.એ.એગ્રી બબઝનેસ મેનેજમેન્ટની ઉજળી તકો  

ભ રતમ ાં કૃષિકે્ષતે્ર એગ્રી બબઝનેસ સૌથી ઝડપથી ષિકસત ાં કે્ષત્ર છે, અને ૧૨ લ ખ કરોડ રૂષપય થી 

પણ િધ  વ્ય પ ર ક્ષમત  ધર િે છે. િૈષિક વ્ય પ રની ઉદ રીકરણની નીષતને લીધે દેિમ ાં 

વ્ય પ રીક અન ક ળત  િધી છે. જેને લીધે કૃષિ વ્યિસ યન  ષિક સ અને વધૃ્ધધની અનેક તકો ઊભી 

થઇ છે. તેમ છત  ભ રતીય કૃષિકે્ષતે્ર અનેક પડક રો જેિ  કે, અસ્થથર ઉત્પ દન, ક પણી પછી થતો 

મોટો બગ ડ, ગ ણિત્ત  ય ક્ત ઉત્પ દનોનો અભ િ, ઉત્પ દનન  પ્રમ ણમ ાં ઓછી ષનક સ િગેરેથી 

ગ્રથત છે. પરરણ મે કૃષિ સાંબાંધી વ્ય પ ર અને ઉદ્યોગોન  વ્યિથથ પન તેમજ સાંચ લન મ ટે ક િળ 

વ્યિસ યીઓ અને પ્રબાંધકોની મોટી મ ત્ર મ ાં જરૂરીય ત ઊભી થઇ છે. કૃષિન ાં ષિક્ષણ લીધ  પછી 

પોત ન ાં કૃષિ ઉત્પ દન/સાંિોધનો સાંબાંષધત વ્યિસ ય કરે તે મ ટે સરક રે થટ ટટપ અને એગ્રી બબઝનેસ 

ઈન્કય બેિન પ્રોગ્ર મ જેિી અનેક પ્રોત્સ હક યોજન ઓ ય િ  િેપ રી/ઉદ્યોગપષત વ્યિસ યી મ ટે 

અમલમ ાં મકૂી છે. આ જરૂરીય તને ધય ને લઇ દેિમ ાં તથ  ગ જર તમ ાં કૃષિ વ્યિસ ય સાંબાંધી 

વ્યિથથ પન અને પ્રબાંધન કરી િકે તેિ  અન થન તક થતરન  િૈક્ષબણક ક યટક્રમો આપતી સાંથથ ઓ 

અસ્થતત્િમ ાં આિી. જે પૈકી પી. જી. ઇધ્ન્થટટય ટ ઓફ એગ્રી બબઝનેસ મેનેજમેન્ટ િિટ ૨૦૦૮ થી 

જૂન ગઢ કૃષિ ય ષનિષસિટીમ ાં ક યટરત છે. તેમ ાં M.B.A.(Agri. Business)ની ડીગ્રી આપિ મ ાં આિે 

છે. થન તક થય  પછી બે િિટનો અભ્ય સ ક્રમ છે. કૃષિ અને તેન  સાંલગ્ન ષિિયોની થન તક ડીગ્રી 

ધર િન ર ષિધ થીઓ આ કોિટમ ાં અરજી કરી િકિે. જેની ષિગતિ ર મ રહતી જૂન ગઢ કૃષિ 

ય ષનિષસિટીની િેબસ ઇટ(www.jau.in) પર આપિ મ ાં આિી છે. અત્ય ર સ ધીમ ાં ૨૫૫ થી િધ રે 

ષિદ્ય થીઓ એમ.બી.એ.(એગ્રી બબઝનેસ)ની પદિી પ્ર પ્ત કરી છે. િિટ ૨૦૧૪ થી આજ કે્ષત્રમ ાં 

પીએચ.ડી.(એગ્રી બબઝનેસ)નો ક યટક્રમ િરૂ થઇ ગયો છે, અને હ લમ ાં તેમ ાં ૧૦ ષિદ્ય થીઓ અભ્ય સ 

કરી રહ્ય  છે. આ સાંથથ મ ાં અન્ય દેિો જેિ  કે, મલ િી અને આરિક ન   પણ ષિદ્ય થીઓએ 

એમ.બી.એ.(એ.બી.)નો અભ્ય સ પણૂટ કરેલ છે. િગટ ષિક્ષણ ઉપર ાંત પી.જી.આઇ.એ.બી.એમ. દ્વ ર  

ષિદ્યથીઓને ષિષિધ ઉદ્યોગ ગહૃો, વ્ય પ રરક સાંથથ નો, આધ ષનક કૃષિક રોની મ લ ક તે લઇ જિ મ ાં 

આિે છે. દર િિે ષિદ્ય થીઓ/ષિક્ષકો મ ટે જરૂરી ત લીમો, વ્ય ખ્ય નો અને પરરસાંિ દોન ાં આયોજન 

કરિ મ ાં આિે છે. આમ ષિદ્ય થીઓને વ્યિહ રીક કૌિલ્ય અને પ્રિતટમ ન પરરસ્થથષત સાંબાંષધત 

જ્ઞ નથી સજ્જ કરી કૃષિ વ્યિસ ય કે્ષત્રન  ષિક સની પ્રરક્રય મ ાં સરક્રયત થી જોડ િ ન ાં ક મ 

પી.જી.આઇ.એ.બી.એમ. કરે છે.  

 અધયતન િ ત ન ાંકબૂલત વ્ય ખ્ય ન ખાંડ અને કોમ્પપ્ય ટર લેબ, સેમીનર હોલ તથ  ષિિ ળ 

પથૂતક લયની સ ષિધ , ષિદ્ય થીનીઓ તથ  ષિદ્ય થીઓ મ ટે શે્રષ્ઠ હોથટેલ વ્યિથથ  તથ  જીમ જેિી 



વ્યિથથ ઓ ષિદ્ય થીઓન  સિ ગગીણ ષિક સ મ ટે ઉપલબ્ધ છે. અભ્ય સ પણૂટ કય ટ બ દ આ 

ઈધ્ન્થટટય ટન  ષિદ્ય થીઓ જી.એસ.એફ.સી., ઈફકો, જ ાંત  ન િક દિ ઓ, બબય રણ ઉત્પ દન કરતી 

ર ષ્રીય તેમજ આંતર ષ્રીય કાંપનીઓ, કૃષિ ષિક સ મ ટે ક મ કરતી થિયાં સેિી સાંથથ ઓ, ખ નગી 

તેમજ જાહરે કે્ષત્રની બેંકોમ ાં ઉચ્ચ હોદ  પર ફરજ બજાિે છે.  આ ઈધ્ન્થટટય ટમ ાં ભણેલ  ષિદ્ય થીઓ 

શ્રી સત્ય પ્રક િ, પ્રત પ ષસિંહ, કેતન મેન્ુલે, ખ ત્ર  રદપેન, િૈલેિ આરહર અને સાંદીપ ગ પ્ત ને 

તેમની કાંપનીઓ ધિ ર  મ કેટીંગ કે્ષત્રની શે્રષ્ઠ ક મગીરી મ ટે બેથટ મ કેટીંગ પસટન ઓફ થટેટ જેિ  

એિોડટ મળેલ છે. આજ િિે પ સ થયેલ ષિદ્ય થીની ક . િેખ રેશ્મ  સ લત ન ને ન્ય યોકટ  (ય એસએ)ની 

લેિ ક ઓગેન ઈઝેિનમ ાં (ન્ય  યોકટ ) ૧૪૫૦૦ ય એસ ડોલર પ્રષત મ સન  પગ રની નોકરીની તક 

મળી છે. જે આ પી. જી. ઈધ્ન્થટટય ટ ઓફ એગ્રી બબઝનેસ મેનેજમેન્ટ, જૂન ગઢ કૃષિ ય ષનિષસિટીન  

ગૌરિ સમ ન છે. તેમજ આ સાંથથ મ ાંથી ઘણ   ષિદ્ય થીઓ ઉચ્ચ અભ્ય સ મ ટે અમેરીક , 

ન્ય ઝીલેન્ડ અને ઓથરેલીય  ગય  છે. કેટલ ક ષિદ્ય થીઓ પોત નો આ અભ થયક્રમ પણૂટ કરીને કૃષિ 

સળાંગન  વ્યિસ ય કરીને પણ  સફળ થય  છે. આમ કૃષિ ષિક્ષણ કે્ષત્રમ ાં એગ્રી બબઝનેસ 

મેનેજમેન્ટ િ ખ  ખબૂ જ ઝડપથી ષિકસી રહી છે અને જેનો ર જ્યન  સમગ્ર કૃષિ વ્ય પ ર ષિક સમ ાં 

નોંધનીય ફ ળો રહિેે.    

 

થથળ : જૂન ગઢ 
ત રીખ : ૨૧/૦૮/૨૦૧૯  

                (કે.એ.ખ ાંટ) 
આચ યટ અને અધયક્ષ 
પીજીઆઇએબીએમ, 

જૂન ગઢ કૃષિ ય ષનિષસિટી, 
જૂન ગઢ. 

 


