
 

સકં�લત �વાત વ્યવસ્થાપન �ગેનો તા�લમ વગર્ યો�યો 

ક�ટકશા� િવભાગ, બ.ં અ. �ૃિષ મહાિવદ્યાલય, આ�ૃ�,ુ આણદં તથા આદ�વાસી તાલીમ-વ- 

સશંોધન ક�ન્દ્ર, આ�ૃ�,ુ દ�વગઢ બાર�આ દ્રારા સકં�લત �વાત વ્યવસ્થાપન �ગેની તા�લમ  

તા. ૦૪/૦૧/૨૦૨૩ થી ૦૭/૦૧/૨૦૨૩ દરમ્યાન ગોઠવવામા ં આવેલ. �મા ં દાહોદ �જલ્લાના 

દ�વગઢ  બાર�આ  તા�કુાના �ુદા �ુદા ગામોમા ં�ુલ ૩૯ ખે�ૂત ભાઇઓએ ભાગ લીધેલ. આ તા�લમ 

કાયર્�મના ંઉદઘાટન સમારોહમા ંડૉ. ડ�. બી. િસસોદ�યા, પ્રાધ્યાપક અને વડાએ ખે�ૂતોને તા�લમના ં

�ખુ્ય હ��ઓુ અને ઉપયોગીતા િવષે �ણકાર� આપવામા ંઆવી હતી. ડો. વાય. બી. ચૌહાણ, �િુનટ 

વડાએ સસં્થાક�ય પ�રચય આપ્યો હતો. આ પ્રસગેં િનયામક મડંળના ંમા� સભ્ય શ્રી �દલીપિસ�હ 

ધાગંા ઉપ�સ્થત રહ્યા હતા અને ખે�ૂતોને આવી તાલીમોમા ંવ�મુા ંવ� ુભાગ લેવા આહવાન ક�ુ� હ� ુ.ં  

િવિવધ �ૃિષ પાકોમા ં�કુસાન કરતી �વાતો�ુ ંસકં�લત વ્યવસ્થાપન િવષય પર �ુદા-�ુદા િનષ્ણાતંો 

દ્રારા ખે�ૂતોને ઉડાણ�વૂર્ક માગર્દશર્ન આપવામા ંઆવેલ. આ તા�લમ કાયર્�મમા ંધાન્ય પાકો, કઠોળ 

પાકો, તેલી�બયાનંા પાકો, બાગાયતી પાકો, ધાસચારાના ંપાકોને �કુસાન કરતી �વાતો�ુ ંસકં�લત 

વ્યવસ્થાપન ક�વી ર�તે કર� શકાય તે �ગે �ડાણ�વૂર્ક ખે�ૂતોને માગર્દશર્ન આપવામા ંઆવેલ. 

વાતાવર�ણય ફ�રફાર દ્વારા િવિવધ પાકમા ં આવતી �વાતો�ુ ં સમયસર સકં�લત વ્યવસ્થાપન 

અપનાવી જ�ંનુાશકોના આડ�ધડ છટંકાવને ટાળવો જોઇએ તેમજ િવિવધ �વાતો�ુ ં સકં�લત 

વ્યવસ્થાપન કર� પાક સરંક્ષણ ખચર્ ઘટાડ� આવક કઈ ર�તે વધાર� શકાય તે �ગેની સમજ 

આપવામા ંઆવી હતી. તેમજ રસાયણ�કુ્ત અને �ણુવ�ાસભર ખેત ઉત્પાદન મેળવવા માટ� પણ 

તા�લમ આપવામા ંઆવેલ અને ખે�ુતોના પ્ર�ો�ુ ંિનરાકરણ ક�ુર્ હ� ુ.ં    

તાલીમ દરમ્યાન ખે�ૂત ભાઇઓએ ઘાસચારા સશંોધન ક�ન્દ્ર, પ� ુસશંોધન ક�ન્દ્ર, મધમાખી 

ઉછેર ક�ન્દ્ર અને શાકભા� સશંોધન ક�ન્દ્રની �લુાકાત લીધી હતી. આ તા�લમ કાયર્�મમા ં ખે�ૂત 

ભાઇઓને પ્રાયો�ગક તા�લમ પણ આપવામા ં આવી હતી. ખે�ૂતોએ સમાપન કાયર્ક્રમ  તેઓના 

પ્રિતભાવમા ંતાલીમ િવશે જણાવેલ ક� આ તાલીમ તેઓને �બૂજ ઉપયોગી સા�બત થશે કારણ ક� 

અત્યાર �ધુી તેઓ �વાત અને રોગ �ગે આટલી બધી સમજ ધરાવતા ન હતા. તેઓએ આવી 

તાલીમ રાખવા બદલ આણદં �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� નો આભાર પણ માન્યો હતો અને તાલીમ 

�ણવાલાયક અને સતંોષકારક રહ� તેમ જણાવ્� ુહ� ુ.ં   

આ તા�લમ કાયર્�મના ંસમાપનમા ંડૉ. વાય. એમ. �કુલ, આચાયર્ અને િવદ્યાશાખાધ્યક્ષએ 

તા�લમની �ણકાર� બી� ખે�ૂતો �ધુી પહ�ચે તેવી અભ્યથર્ના સાથે આશીવર્ચન પાઠવેલ તથા 



તેઓશ્રીના હસ્તે પ્રમાણપત્ર અને ક�ટ�ુ ંિવતરણ પણ કરવામા ંઆવેલ. �મા ંિવભાગના ડૉ. ડ�. બી. 

સીસોદ�યા, ડો. એમ. ડ�. �થુાર, ડૉ. એચ. સી. પટ�લ અને િમનાક્ષી �ણુાગર�યા હાજર રહ્યા હતા. 

 

 

  

  

  



  

  

 
 


