
 તમાકુની વૈજ્ઞાનનક ખેતી પધ્ધનતનો તાલીમ કાર્યક્રમ ર્ોજાર્ો 

આણદં કૃષિ યષુિવષસિટીિા બીડી તમાકુ સશંોધિ કેન્દ રિા તાતં્રીક સહયોગથી િાઇસોલ 

મેન્દયફેુક્ચર િંગ કુા. િા ફીલ્ ડ સ્ટાફિે તા.૧૫/૦૯/૨૦૨૧િા  ોજ તમાકુિી ખેતી ક તા ખેડુતોિે લાભ 

થાય તે માટે એક તાલીમ કાયયક્રમન ુસફળતા પવૂયક આયોજિ થયેલ હત.ુ  

 આ તાલીમ કાયયક્રમિો ઉધ્ઘાટિ સમા ંભ આણદં કૃષિ યષુિવષસિટીિા માિિીય કુલપષત  ડાય. 

કે. બી. કથી ીયા સાહબે, સશંોધિ ષિયામકશ્રી ડાય. એમ.કે.ઝાલા સાહબે, ષવસ્ ત ણ ષશક્ષણ ષિયામકશ્રી 

ડાય. એચ.બી.પટેલ સાહબે, યષુિટ હડે બી.ટી.આ .એસ. ડાય. જે.એિ.પટેલ તથા િાઇસોલ મેન્દયફેુક્ચર િંગ 

કુા. િા મેિેજીગ ડાય ેકટ શ્રી આશીિભાઇ પટેલિી ઉપસ્ થીતીમા ંયોજાયેલ હતો.  

 સમા ંભિી શરૂઆતમા ંડાય. જે.એિ.પટેલ, સશંોધિ વૈજ્ઞાષિક બીટીઆ એસ રા ા સવેનુ ંસ્ વાગત 

ક વામા ંઆવેલ. ત્ યા બાદ શ્રી આશીિભાઇ પટેલ મેિેજીંગ ડાય ેકટ  િાઇસોલ કુા. એ જણાવ્ય ુકે 

ટકાઉ ખેતી એજ એક ઉત્તમ ષવકલ્ પ છે. ખેડતૂોિા ઉત્ થાિ માટે વૈજ્ઞાષિક ઢબે ખેડુત ખેતી ક ે અિે 

ગણુવત્તા યકુત ઉત્ પાદિ ક ી તેન ુસારૂ વળત  મળે તે માટે ષવિા મલુ્ યે ખેડુતોિે તેઓિો ફીલ્ ડ સ્ ટાફ 

માગયદશયિ આપે છે. માિિીય ડાય. એચ. બી. પટેલ ષવસ્ ત ણ ષશક્ષણ ષિયામકશ્રીએ જણાવ્ય ુકે મધ્ ય 

ગજુ ાતમા ંતમાકુ એ મખુ્ ય પાક છે અિે તેમા ંથતા આધષુિક સશંોધિ ખેડુત સધુી પહોંચે તે જરૂ ી 

છે. સશંોધિ ષિયામકશ્રી મા. ડાય. એમ. કે. ઝાલાએ વૈજ્ઞાષિકો તથા તાલીમાથીઓિે પ્રોત્ સાહીત ક તા 

ઉમેયુય કે િાઇસોલ મેન્દયફેુક્ચર િંગ કુા.પાસે ઉપલબ્ધ ડેટા તેમજ સલંગ્િ ખેડતૂોિા પ્રશ્નોિે ધ્યાિે લઇ તે 

મજુબ અતે્ર અનસુ્ િાતક ષવદ્યાથીઓ પોતાનુ ંસશંોધિ ક ી ખેડુતોિા ઊત્ કિયમા ંફાળો આપી શકે તેમ 

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

તાલીમ કાયયક્રમ રા ા ખેડુતોિે લાભ થાય અિે પ્રાઈવેટ સેકટ  યષુિવષસિટી સાથે સષંિષ્ ઠ  ીત ેજોડાઇ 

ખેડુતોિા રહતમા ંકામ ક ે તે જરુ ી છે. 

ડાય. જે. એિ. પટેલ દ્વા ા બીડી અિે કલકત્તી તમાકુ પાકિી જુદીજુદી જાતો અિે તેિી 

ખાસીયતિી મારહતી આપી હતી, જેમા ંદ ેક જાતિી ગણુવત્તા ષવશે મારહતી આપવામા ંઆવી હતી. 

ત્ યા બાદ કેન્દ રિા વૈજ્ઞાષિક ડાય. કે. એમ. ગેડીયા દ્વા ા તમાકુિા ધરૂ ઉછે િી મારહતી આપવામા ંઆવી 

હતી જેમા ંધરૂવાડીયા માટે જગ્ યાિી પસદંગી,  ાસાયણણક ખાત િો યોગ્ ય ઉપયોગ તેમજ ણબયા ણિો 



મયાયરદત ઉપયોગ ક ીિે તદું સ્ ત ધરૂ ઉછે િી મારહતી આપવામા ંઆવી હતી. ત્ યા બાદ કેન્દ રિા 

વૈજ્ઞાષિક ડાય. વાય. એમ.  ોજાસ ા દ્વા ા તમાકુમા ંઆવતા  ોગિી ઓળખ તથા તેનુ ંસકંલીત ષિયત્રણ 

ક વાિી પધ્ ધષત ષવિે ષવસ્ તતૃ ચચાય ક ી હતી. કેન્દ રિા વૈજ્ઞાષિક           શ્રી એિ. એ. ભટ્ટ દ્વા ા 

તમાકુમા ંઆવતી જીવાતિી ઓળખ, તેનુ ંસકંલીત ષિયતં્રણ અિે ક્રોપ પ્રોટેક્શિ એજ ેંટસ ષવશે ઉંડાણ 

પવૂયક અિે પ્રયોગીક  ીત ેમારહતી આપવામા ંઆવી. જેિાથી તાલીમાથીઓ ખબૂજ પ્રોત્ સારહત થયેલ.  

બપો  ષવ ામ બાદ બીડી તમાકુ સશંોધિ કેન્દ રિા મ્ યઝુીયમ અિે ગ્ લાસ હાઉસિી મલુાકાત 

લેવામા ંઆવેલ હતી. જેમા ંગ્ લાસ હાઉસમા ં ોગશાસ્ ત્ર અિે રકટકશાસ્ ત્રિા ષવષવધ અખત ાઓ ષવશ ે

ચચાય ક વામા ંઆવેલ હતી. આ કેન્દ રિા ફામય ખાતેિા ધરૂવાડીયા તથા ષવષવધ અખત ાઓિી સમજ 

શ્રી ડી. આ . દેલવાડીયા તથા જલ્ પા પચંાલ રા ા ક વામા ંઆવી જયા ંધરૂવાડીયામા ંબોડો ષમશ્રણ 

પ્રત્ યક્ષ બિાવી તથા વાપ વાિી પધ્ ધષત ષવશે સમજ આપી હતી. 

તાલીમિા અંતે સવે તાલીમાથીઓએ તેમિા અણભપ્રાય તેમજ પ્રષતભાવો  જુ ક ેલ અિે 

તેમિો આ કાયયક્રમમા ંભાગ લેવા બદલ આભા  વ્ યક્ત ક ી કાયયક્રમિી પણૂાયહુતી ક વામા ંઆવી. 

ઉપ ોકત તાલીમમા ં૩૦ તાલીમાથીઓએ ભાગ લીધેલ. સમગ્ર કાયયક્રમનુ ંસફળ સચંાલિ બીડી તમાકુ 

સશંોધિ કેન્દ રિા વૈજ્ઞાષિકશ્રી તથા કમયચા ીઓ દ્વા ા સફળતા પવૂયક ક વામા ંઆવેલ હત ુ.ં  

 

                                                                                   

 

 

 



  
  

 

 

  

  

 

તાલીમ દરમ્ર્ાનના ફોટોગ્રાફ 


