
 તમાકુની વૈજ્ઞાનનક ખેતી પધ્ધનતનો અંગે તાલીમ કાર્યક્રમ ર્ોજાર્ો 

આણદં કૃષિ યષુિવષસિટીિા બીડી તમાકુ સશંોધિ કેન્દ ર અિ ે િાઇસોલ મેન્દયફેુક્ચર િંગ કુા.િા સહયોગથી 

તા.૧૨/૦૯/૨૦૨૨િા  ોજ તમાકુિી ખેતી ક તા ખેડુતોિે લાભ થાય તે માટે ડૉ. કે. બી. કથી ીયા, માિ. 

કુલપષતશ્રી, આણદં કૃષિ યષુિવષસિટીિા માગગદશગિ હઠેળ એક તાલીમ કાયગક્રમનુ ંસફળતા પવૂગક આયોજિ 

થયેલ હત.ુ  

 સમા ંભિી શરૂઆત શ્રી ગણપતી સ્ તતુી તથા રદપ પ્રાગટયથી યષુિવષસિટીિા મહાનભુવોિી 

ઉપસ્સ્થષતમા ંક વામા ંઆવી હતી. સમા ંભિી શરૂઆતમા ંડાગ. જે.એિ.પટેલ સશંોધિ વૈજ્ઞાષિક અિે યષુિટ 

વડા, બીટીઆ એસ રા ા સવેનુ ં ફુલથી સ્ વાગત ત્ યા બાદ શાબ્ દીક સ્ વાગત તમેજ પ્રસગંોચચત ઉદ્દબોધિ 

અિે તાલીમિી રૂપ ેખાિી મારહતી આપી. િાઇસોલ કુા ત ફથી શ્રી પીન્દટુભાઈ  ાઠોડ એ જણાવ્ય ુકે િાઇસોલ 

કંપિી ખેડતૂોિા ઉત્ થાિ માટે તેમજ તેમિા રહતાથગ માટે કામ ક ી  હી છે. માિિીય ડાગ. એમ. કે. ઝાલા, 

સશંોધિ ષિયામકશ્રીએ જણાવ્ય ુકે મધ્ ય ગજુ ાતમા ંતમાકુ એ મખુ્ ય પાક છે અિ ેતેિો વૈકલ્પપક ઉપયોગ 

ત ીકે ષિકોટીિ સપફેટ છે જે ષિકાસ થતી ઉત્પાદક વસ્ત ુછે જે તથા તેિો ઉપયોગ દવા બિાવવામા ંથાય 

છે. આણદં કૃષિ યષુિવષસિટીિા મા. કુલપષત ડાગ. કે.બી.કથી ીયા સાહબેે જણાવ્ ય ુકે આ પ્રકા િા તાલીમ કાયગક્રમ 

રા ા ખેડુતોિે લાભ થાય અિે પ્રાઈવેટ સેકટ  યષુિવષસિટી સાથે સષંિષ્ ઠ  ીતે જોડાઇ ખેડુતોિા રહતમા ંકામ 

ક ે તે જરુ ી છે.  િાઇસોલ મેન્દયફેુક્ચર િંગ કુા ફક્ત આવક મેળવવા માટે િરહ પ ંત ુખેડતૂ માટે સખુાકા ી 

અિ ેતેનુ ંરહત જાળવી કાયગ ક ે છે જે સ ાહિીય છે. 

આખા રદવસ દ મ્યાિ તમાકુ સશંોધિ કેન્દરિા વૈજ્ઞાષિકશ્રીઓએ તમાકુિી જાતો, પાક વ્યવસ્થા, પાકમા ં

આવતા  ોગ-જીવાત અિે તેિા ઉપાય, મ્યઝૂીયમ અિ ેગ્લાસ હાઉસ તેમજ િસગ ી અિે ફીપડિી ખેડતૂોિી 

પ્રત્યક્ષ મલુાકાત ક ાવવામા ંઆવી હતી. તેમજ િસગ ી પ  બોડો ષમશ્રણ પ્રત્યક્ષ બિાવી પ્રાયોચગક પધ્ધષત 

શીખવવામા ંઆવી હતી. 

આ તાલીમિા અંતે સવે તાલીમાથીઓએ તેમિા અચભપ્રાય તેમજ પ્રષતભાવો  જુ ક ેલ અિે તેમિો આ 

કાયગક્રમમા ંભાગ લેવા બદલ આભા  વ્ યક્ત ક ી કાયગક્રમિી પણૂાગહતુી ક વામા ંઆવી. ઉપ ોકત તાલીમમા ં

૧00 ખેડતૂ તાલીમાથીઓએ ભાગ લીધેલ. સમગ્ર કાયગક્રમનુ ંસફળ સચંાલિ બીડી તમાકુ સશંોધિ કેન્દ રિા 

વૈજ્ઞાષિકશ્રીઓ તથા કમગચા ીઓ રા ા સફળતા પવૂગક ક વામા ંઆવેલ હતુ.ં  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
 


