
કોટન ને ટ સાઉથ એશીયા ાઇવેટ લીમીટડ અને ૃિષ િવ ાન ક , આ. ૃ. .ુ, દવાતજના 

સં ુ ત ઉપ મે કપાસના પાકની ખેતી પ ધિત તગત મા ટર નસની તાલીમ યો ઇ 

કોટન ને ટ સાઉથ એશીયા ાઇવેટ લીમીટડ અને ૃિષ િવ ાન ક , આ. .ૃ .ુ, દવાતજના ં

સં ુ ત ઉપ મે કપાસના પાકની ખેતી પ ધિત તગત માન. ુલપિત ી ડો. ક. બી. કથીર યાના 

માગદશન હઠળ અનીકત હો ટલ, આ. ૃ. .ુ, આણદં ખાતે કોટન કને ટ કંપની સાથે સકંળાયેલ મા ટર 

નસની બે દવસીય તાલીમ તા. ૧૯/૦૭/૨૦૨૨ થી ૨૦/૦૭/૨૦૨૨ દર યાન યો ઇ. મા ં જુરાત 

રા યના અમદાવાદ, ગાધંીનગર, છોટા ઉદ રુ, પાટણ, મહસાણા અને અરવ લી જ લાના િવિવધ 

િવ તારો માથંી ુદ ુદ  સેવાભાવી સં થાઓ, બીન સરકાર  સં થાઓ (એન. .ઓ) વગેર સાથે 

સકંળાયેલ ુલ ૩૨ કમચાર ઓ “મા ટર નસ“ ની તાલીમ માટ હાજર રહલ. તાલીમમા ંકોટન કને ટ 

કંપની મા ંકાયરત આસીસટ ટ ો ામ મેનેજર ીમતી નુમ અને રિવ ગેવર યા ઉપ થત ર ા હતા. 

કોટન ને ટ ો ટ ારા પોનસડ તાલીમના ઉદઘાટન સમારંભની શ આતમા ં કિવક ના વ ર ઠ 

વૈ ાિનક અને વડા, ડો. એસ.સી.વૈ  એ સવ ુ ં વાગત ક  ુ અને કપાસના ં પાક ુ ં આિથક તેમજ 

ઔ ો ગક મહ વ િવષે ચચા કર . ીમતી નુમે જણા કુ કપાસ ની દશિવદશમા ં બુજ માગં હોઇ 

કપાસના પાકમા ંટકાઉ ખેતી પ ધિત તેમજ પયાવરણલ ી અ ભગમ અપનાવી ણુવ ા ુ ત ઉ પાદન 

તેમજ વ  ુઆિથક નફો મેળવી શકાય.  

તાિં ક તાલીમ કાય મ દર યાન િવિવધ વકતાઓ ારા તે િવષયને અ ુ પ મા હતી 

આપવામા ં આવેલ, મા ં કપાસમા ં સકં લત પોષણ યવ થાપન, ીન મ ચગ, સકં લત ન દણ 

યવ થાપન, અને િપયત યવ થાપન, કપાસમા ં વાતોની ઓળખ, ય મા ા, ઉપયોગી પર વી 

અને પરભ ી ક ટકો, સકં લત વાત યવ થાપન, િતબિંધત અને ભલામણ કરલ જ ં નુાશકો, 

જ ં નુાશકોનો સલામત ઉપયોગ, કપાસના રોગો, તેની ઓળખ અને સકંલીત રોગ િનયં ણ, કપાસના 

પાકમા ં ા ૃિતક ૃિષ પ ધિત વગેર િવષે િવ તૃ માહ તી આપવામા ંઆવેલ. કિવકના પાક સરં ણ 

વૈ ાિનક ડો.આર.એમ.પટલ ારા ફરોમોન પ ની કાય ણાલી, ઇ ટોલેશન તેમજ તેના ઉપયોગ અને 

મહ વ િવષે ડમો સ શન ારા રુતી સમજ આપવામા ંઆવેલ. તાલીમના ભાગ પે િવક િનયં ણ 

િવભાગ તેમજ સરદાર પટલ એ કુશન ઝુયમની લુાકાત લેવામા ંઆવેલ. તાલીમના તે ફ ડબેક 

મા ં નસ ારા બુજ સારા િતભાવો મળેલ. તેઓએ જણા ુ ંક આણદં ૃિષ િુનવિસટ ના ંવૈ ાનીકો 

ારા મળેલ તાલીમ ખે તૂ સ દુાય ની સેવામા ં બુજ ઉપયોગી થશે. સમ  તાલીમ ુ ં સચંાલન 

કિવકના ંવૈ ાિનક ડો.આર.એમ.પટલ અને ડો. વાય.સી.લ ુમ ારા કરવામા ંઆવેલ. તાલીમ કાય મ ના 

તે ડો.આર.એમ.પટલ એ સવનો આભાર ય ત કર  ણુા તુી કરવામા ંઆવેલ.  
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