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જતંનુાશક વિકે્રતાઓ માટે સર્ટિર્િકેટ કોસસ અંગે જાહરેાત 

 

ભારત સરકારશ્રી દ્વારા Insecticides (Amendment) Rules, 2020 થી જતંનુાશક દવા નનયમો, 
૧૯૭૧ અંતર્ગત જતંનુાશક નવકે્રતાઓ માટે જરૂરી શૈક્ષણિક પાત્રતા બાબતે G.S.R.07(E) , Dated 

02/01/2020 થી સધુારા કરેલ છે. જે અન્વયે કૃવિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર - અંભેટી ખાતે ફ્કત વલસાડ જજલ્લાના 
જતંનુાશક દિાના લાયસન્દ્સ ધરાિતા વિકે્રતાઓ માટે ૧૨ દદવસનો સર્ટિર્િકેટ કોસગ “12 days 

Certificate Course on Insecticides Management for insecticide/pesticides 

dealers/distributors” શરુ કરવાનુ ંઆયોજન છે. જેમા ંઉમેદવાર ઇન્સકે્ટીસાઈડ્સ ડીલર/ દડસ્ટ્રીબ્યટુસગ 
હોવા જોઇએ. ( નોટીફીકેશન નબંર જીએસઆર ૧૦૬ (ઇ) તારીખ ૦૧/૦૨/૨૦૧૭ ઇસ્ટ્ય ુઅંડર ધ ઇન્સેક્ટીસાઇડ્સ 
રૂલ ૧૯૭૧ મજુબ, ૧, ફેબ્રઆુરી, ૨૦૧૭ ના રોજ પહલેાના લાઇસન્સ ધારક માટે). સરકારશ્રીની ર્ાઇડલાઇન 
મજુબ કોસગનો સમયર્ાળો અઠવાદડયામા ંએક દદવસ પ્રમાિે કુલ ૧૨ અઠવાદડયા (ત્રિ માસ) નો રહશેે. 
જેની કોસગ ફી  રૂ. ૭૬૦૦/- ડીડી થી ભરવાની રહશેે. કોસગમા ંજોડાવા ઇચ્છુક નવકે્રતાઓએ નનયત નમનૂામા ં
અરજી કરવાની રહશેે. નનયત અરજીપત્રક કૃનિ નવજ્ઞાન કેન્ર, અંભેટી ખાતેથી મળશે અથવા કેન્રની 
વેબસાઇટ www.kvkvalsad.org પરથી ન્યઝુ કોલમમાથંી ડાઉનલોડ કરી શકાશે. ભરેલ અરજીપત્રક કૃનિ 
નવજ્ઞાન કેન્ર, અંભેટી, વાયા. વાપી, તા. કપરાડા, જજ. વલસાડ પીન. ૩૯૬૧૯૧ ખાતે મોકલવાનુ ંરહશેે. 
વહલેા તે પહલેાના ધોરિે ૪૦ તાલીમાથીઓની બેચ થયા પછી કોસગ શરુ કરવામા ંઆવશે. કોસગ માટે 
પ્રવેશ (Admission) આપવા માટેનો આખરી નનિગય સસં્ટ્થા (કૃનિ નવજ્ઞાન કેન્ર)નો રહશેે. આ કોસગની 
ર્ાઇડલાઇન અને નનનત નનયમો નીચે જિાવેલ છે. વધ ુજાિકારી માટે કૃનિ નવજ્ઞાન કેન્ર, અંભેટી (Email 

– kvkvalsad@gmail.com અથવા મો. 9426889148) નો સપંકગ કરવો. 

(આર.એફ. ઠાકોર) 

સીનીયર સાયન્ટીસ્ટ્ટ એન્ડ હડે 
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“સટીર્િકેટ કોિસ ઑન ઇન્દ્સેક્ટીસાઇડ મેનેજમેન્દ્ટ િોર ઇન્દ્સેક્ટીસાઇડ્સ ડીલસસ/ડીસ્ટ્રીબ્યટુસસ” 

ગાઇડલાઇન અને વનવત વનયમો 

ખેતી એ ભારત દેશના લોકોનો મખુ્ય વ્યવસાય છે. આધનુનક ખેત ઉત્પાદનની સાથે સાથે તેની બજાર 
વ્યવસ્ટ્થા પિ એટલી જ મહત્વની છે. ખેડુત જુદા જુદા માધ્યમ દ્વારા ખેતી નવિયક માદહતી મેળવે છે, જેમા ં
જતંનુાશકોનુ ંવેચાિ કરતા ંઇનપટુ ડીલસગની ખાસ ભનુમકા હોય છે.આપિા દેશમા ંલર્ભર્ ૩ લાખ જેટલા ઇનપટુ 
ડીલસગનુ ંનેટવકગ છે, જે ખેડુતો માટે ખેતીને લર્તી સલાહ અને માર્ગદશગનનો સ્ત્રોત પરૂવાર થાય તેમ છે. જો આ 
ઇન્સેક્ટીસાઇડ્સ ડીલરોને યોગ્ય રીતે તાલીમ આપવામા ંઆવે તો તે રાજ્ય અને રાષ્ટ્રની ખેતીના નવકાસમા ં
મહત્વનો ફાળો આપી શકે તેમ છે. ભારત સરકારશ્રી દ્વારા Insecticides (Amendment) Rules, 2020 થી જતંનુાશક 
દવા નનયમો, ૧૯૭૧ અંતર્ગત જતંનુાશક દવાના નવકે્રતાઓ માટે જરૂરી શૈક્ષણિક પાત્રતા બાબત ેG.S.R.07(E) , 

Dated 02/01/2020 થી સધુારા કરેલ છે. જે અંતર્ગત જૂના લાઇસન્સ ધરાવતા નવકે્રતાઓ માટે ૧૨ દદવસીય 
“સટીદફકેટ કોિગ ઑન ઇન્સેક્ટીસાઇડ મેનેજમેન્ટ ફોર ઇન્સેક્ટીસાઇડ્સ ડીલસગ/ડીસ્ટ્રીબ્યટુસગ” જરૂરી છે. વધમુા,ં 
ભારતીય કૃનિ અનસુધંાન પદરિદ, નવી દદલ્હીના તા. ૩૧-૦૮-૨૦૧૮ના પત્રમા ં જિાવ્યા મજુબ જતંનુાશક 
દવાઓના નવકે્રતાઓ માટે રાજ્યની કૃનિ યનુનવનસિટીઓ અને કૃનિ નવજ્ઞાન કેન્રો ખાતે આ સટીદફકેટ કોિગ શરુ કરી 
શકાશે. 

વમશન – 

તાલીમાથીઓ (ડીલસગ/ડીસ્ટ્રીબ્યટુસગ/રીટેઇલસગ) ને ઇન્સેક્ટીસાઇડ્સના વેચાિ અંર્ે જરૂરી અદ્યતન નશક્ષિથી 
સજ્જ કરવા, જેથી વ્યવસાનયક હદરફાઇ સાથે તેઓ ખેડુતોને માદહતી સભર સેવા આપી શકે. 

અભ્યાસક્રમની પધ્ધવત - 
1) એક બેચમા ંતાલીમાથીઓની સખં્યા ૪૦ ની રહશેે અને પ્રનત તાલીમાથી અભ્યાસની ફી રૂ. ૭૬૦૦/- રહશેે. 
2) પરુતી સખં્યામા ં અરજીઓ મળ્યા બાદ પ્રવેશ પ્રદક્રયા માટે રૂબરૂ મલુાકાત ર્ોઠવવામા ં આવશે જેમા ં

ઉમેદવારે સ્ટ્વ ખચે ઉપસ્સ્ટ્થત રહવે ુ ંપડશે. પસદંર્ી પામનાર ઉમેદવારે દદન ૭ મા ંફી. રૂ. ૭૬૦૦/- ડીડીથી 
ભરવાની રહશેે. 

3) કોસગનુ ંમોનીટરીંર્ National Institute of Plant Health Management (NIPHM),Hyderabad દ્વારા થશે. 
4) કૃનિ નવજ્ઞાન કેન્ર ખાતે તાલીમ અઠવાદડયામા ંએક દદવસ મજુબ કુલ ૧૨ દદવસ (૭૨ કલાક) ર્ોઠવાશે. 
5) આ સાથે સામેલ પદરનશષ્ટ્ઠ મજુબ નથયરી તથા પ્રયોણર્ક કાયગ દ્વારા સમજ આપવામા ંઆવશે. 
6) ઉમેદવાર ઇન્સકે્ટીસાઈડ્સ ડીલર/ દડસ્ટ્રીબ્યટુસગ હોવા જોઇએ. ( નોટીફીકેશન નબંર જીએસઆર ૧૦૬ (ઇ) 

તારીખ ૦૧/૦૨/૨૦૧૭ ઇસ્ટ્ય ુઅંડર ધ ઇન્સેક્ટીસાઇડ્સ રૂલ ૧૯૭૧ મજુબ, ૧, ફેબ્રઆુરી, ૨૦૧૭ના રોજ 
પહલેાના લાઇસન્સ ધારક માટે)  

7) અભ્યાસક્રમ, હાજરી અને મલુ્યાકંનના નનયમો સામેલ પદરનશષ્ટ્ઠ મજુબ રહશેે. 
 

  



પર્રવશષ્ટ 

૧૨ ર્દિસીય “સટીર્િકેટ કોિસ ઑન ઇન્દ્સેક્ટીસાઇડ મેનેજમેન્દ્ટ િોર ઇન્દ્સેક્ટીસાઇડ્સ ડીલસસ/ડીસ્ટ્રીબ્યટુસસ” 
અભ્યાસક્રમના હાજરી અને મલૂયાકંનના વનયમો 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. “સટીદફકેટ કોિગ ઑન ઇન્સેક્ટીસાઇડ મેનેજમેન્ટ ફોર ઇન્સેક્ટીસાઇડ્સ ડીલસગ/ડીસ્ટ્રીબ્યટુસગ” તાલીમ વર્ગમા ં

પ્રવેશ મેળવતા ં દરેક તાલીમાથીને અંનતમ પરીક્ષામા ં બેસવા માટે સૈધ્ધાનંતક અને પ્રાયોણર્ક બનેંમા ં
ઓછામા ંઓછી ૮૦% હાજરી જરૂરી રહશેે. 

2. માદંર્ી સબબ તાલીમાથી ૮૦% હાજરી પરુી કરવામા ંનનષ્ટ્ફળ જાય તો તેવા સજંોર્ોમા ંતાલીમાથી અંનતમ 
પરીક્ષા આપી શકે નહી તેિે ત્યાર પછીની બેચમા ંનવેસરથી વધારાના તાલીમાથી તરીકે સ્ટ્વ ખચ ેતાલીમ 
પિૂગ કરવાની રહશેે. 

3. દરેક તાલીમ વર્ગમા ંએક આંતદરક અને એક અંનતમ કસોટી લેવામા ંઆવશે. જેમા ંઆંતદરક કસોટી તાલીમ 
દરમ્યાન અને અંનતમ કસોટી તાલીમ વર્ગના અંનતમ દદવસોમા ંલેવામા ંઆવશે. 

4. માદંર્ી અથવા તો કોઇ ખાસ અનનવાયગ કારિો નસવાય તાલીમાથી આંતદરક પરીક્ષામા ંર્ેરહાજર રહ ેતો 
તે તાલીમાથીની પાછળથી પરીક્ષા લેવામા ંઆવશે નહી, જો કે માદંર્ી સબબ અથવા ખાસ અનનવાયગ 
પ્રકારના કારિોથી તાલીમાથી આંતદરક પરીક્ષામા ંર્ેરહાજર રહ ેતો તે તાલીમાથીની પરીક્ષા ઑથોરીટીની 
મજૂંરી મેળવ્યા બાદ લેવામા ંઆવશે. 

5. તાલીમાથીઓને અભ્યાસક્રમ સફળતાપવૂગક પાસ કરવા માટે ઓછામા ંઓછા ૪૦% ગિુ મેળવવાના રહશેે. 
ક્રમ નવર્ત (વર્ગ) માકગસ 

૧ પાસ ૪૦- <૬૦ 
૨ ફસ્ટ્ટગ ક્લાસ ૬૦-૮૦ 

૩ દડસ્ટ્ટીંક્શન >૮૦ 

 

6.  જે તે તાલીમવર્ગમા ંનાપસ થનાર તાલીમાથીઓની ફરીથી પરીક્ષા લેવામા ંઆવશે નહી, પરંત ુ ત્યાર 
પછીની બેચની પરીક્ષામા ંતેઓએ પરીક્ષા આપવાની રહશેે. આ પ્રમાિે તાલીમાથીને અંનતમ પરીક્ષામા ં
બેસવાની કુલ બ ેતક આપવામા ંઆવશે. જો બીજી વખત પિ પાસ ના થાય તો પરીક્ષા ફરીથી લેવામા ં
આવશે નહીં. 

7.   તાલીમાથીઓનુ ંનીચ ેમજુબ મલુ્યાકંન કરવામા ંઆવશે. 
ક્રમ નવર્ત  માકગસ 

૧ અંનતમ કસોટી ૫૦ 
૨ આંતદરક કસોટી અને વાઇવા વોઇસ ૫૦ 

 કુલ ૧૦૦ 

 

 



“સટીર્િકેટ કોિસ ઑન ઇન્દ્સેક્ટીસાઇડ મેનેજમેન્દ્ટ” અભ્યાસક્રમ 

સમયર્ાળો – ૧૨ દદવસ (૭૨ કલાક) ( ૬ કલાક/દદવસ/અઠવાદડયા) (૩૬ વ્યાખ્યાન + ૩૬ પ્રયોણર્ક) 

(અ) સૈધ્ધાવંતક (થીયરી) : વ્યાખ્યાનનો વિિય અને વ્યાખ્યાનની સખં્યા : 
 

અ.ન.ં વિિય વ્યાખ્યાનની 
સખં્યા 

૧ મખુ્ય નીંદિ છોડ, જીવાતો અને રોર્ોની ઓળખ, સમગ્ર સ્ટ્પધાગમા ંજીવાતોને લીધે હરીફાઇની 
ર્નતશીલતા અને ઉત્પાદનમા ંનકુશાન 

૩ 

૨ જીવાત નનયતં્રિના નસધ્ધાતંો, EIL, ETL, IPM, ICM અને GAP અને જીવાતોમા ંપનુરુત્થાન અને 
પ્રનતકારક્તા 

૨ 

૩ નીંદિ, જતંઓુ અને પાકના રોર્ોના વ્યવસ્ટ્થાપન નવશે સણંક્ષપ્તમા ંઅભ્યાસ ૩ 

૪ જતંનુાશકોની માત્રા, સમય અને વપરાશનો સણંક્ષપ્તમા ંઅભ્યાસ ૨ 

૫ એગ્રોકેનમકલના વર્ીકરિનો પદરચય, માઇક્રોણબયલ, જૈનવક પાકસરંક્ષિ ઉત્પાદનો ૨ 

૬ વપરાશ માટે ભલામિ થયેલ નવા જતંનુાશકોનુ ંઅસર કરવાની રીત, પ્રવેશ, રચનાના 
પ્રકાર અને પરમાણઓુના આધારે વર્ીકરિ 

૩ 

૭ જતંનુાશક નમશ્રિની સસુરં્તતા, જતંનુાશકો માટે ડોઝ અને ડોઝની સખં્યાત્મક અને 
ઉપયોર્થી થનાર ખચગની ર્િતરી 

૨ 

૮ જતંનુાશક ઉપકરિો, આપવાના પ્રકારો, સ્ટ્પે્રયસગ. સ્ટ્પે્ર નોઝલ, સ્ટ્પે્ર વોલ્યમુો પર અભ્યાસ ૧ 

૯ મહત્તમ કવરેજ માટે જતંનુાશક દવાઓના સલામત ઉપયોર્નો અભ્યાસ ૨ 

૧૦ જતંનુાશકની ઝેરી અસર નનવારવાના પ્રાથનમક ઉપચાર ૧ 

૧૧ ણબન-લક્ષ્ય જીવો પરાર્ રજકો, કુદરતી દુશ્મનોની સલામતી માટે જતંનુાશકોનો સણંક્ષપ્તમા ં
અભ્યાસ 

૨ 

૧૨ જૈનવક નનયતં્રકોના મોટા પાયે ઉત્પાદનની તાનંત્રક્તા અને ઉપયોર્ની રીત ૧ 

૧૩ નીંદિનાશક દવાઓ, જતંનુાશકો, ફૂર્નાશકો, છોડના નવકાસ માટેના પ્રમોટરો વરે્રેની 
ઓળખ અને ઉપયોર્ અંરે્ના સણંક્ષપ્તમા ંવિગન 

૨ 

૧૪ જતંનુાશક અનધનનયમનો ૧૯૬૮ નનયમોની સણંક્ષપ્તમા ંજાિકારી ૨ 

૧૫ નોંધિી બોડગ અને બોડગની મહત્તાનો ટૂંકમા ંઅભ્યાસ ૧ 

૧૬ ખાઘ્ય પદાથગમા ંજતંનુાશકના અવશેિો અને નનવારવાના ઉપાયો (એમ.આર.એલ.એસ., 
એડીઆઇ વરે્રે જેવા સલામતીની ણચિંતા અંરે્નો અભ્યાસ) 

૧ 

૧૭ લેબલ્સના કોષ્ટ્ટકો, પનત્રકાઓ, નમસબ્રાન્ડેડ, સ્ટ્પરુીયસ પેસ્ટ્ટીસાઇડ્સ પર અભ્યાસ ૨ 

૧૮ ડીલરો/દડસ્ટ્રીબ્યટુર અને ઉત્પાદકોની જવાબદારી નવશે સણંક્ષપ્તમા ંઅભ્યાસ ૨ 

૧૯ અનાજસગં્રહ દરમ્યાન અને ઘરમા ંજોવા મળતી જીવાતોમા ંઅભ્યાસ ૧ 

૨૦ નવા વર્ગના ંજતંનુાશકો અને તેની અસર કરવાની રીતનો ટૂંક અભ્યાસ ૧ 

 કુલ ૩૬ 
 



(બ) પ્રાયોગગક (દરેકના બે કલાક) 

અ.ન.ં વિિય પ્રયોગગકની 
સખં્યા 

૧ મખુ્ય નીંદિ, જીવાતો અને રોર્ોની ઓળખ અને સગં્રહ ૩ 

૨ નીંદિનાશક દવાઓ, જતંનુાશકો, ફૂર્નાશકો, છોડના નવકાસના પ્રમોટરો વરે્રેની 
ઓળખ 

૨ 

૩ જતંનુાશક દવાઓના ફોમ્યુગલેશનના આધારે પ્રકારો અને ઝેરી અસર કરવાની રીત ૨ 

૪ જતંનુાશક દવાઓના ઉપયોર્ માટેના સાધનોની ઓળખ અને જતંનુાશકોના ઉપયોર્ 
વખતે લેવાની સાવચેતી 

૨ 

૫ સ્ટ્પે્રયસગ, ડસ્ટ્ટર, નોઝલ વરે્રે જેવા જતંનુાશક ઉપકરિો પર પ્રાયોણર્ક અભ્યાસ ૨ 

૬ જતંનુાશકોના ડોઝ/ ડોઝની ર્િતરી પર પ્રાયોણર્ક અભ્યાસ ૧ 

૭ જીવાતના કુદરતી દુશ્મનો અને પરાર્રજકોનુ ંવહન કરનાર વરે્રેના સગં્રહ અને 
ઓળખ પર અભ્યાસ 

૨ 

૮ વપરાશ પછી કન્ટેનરનો સલામત નનકાલ અને જતંનુાશક તત્વોને દૂર કરવા માટેના ં
ઘરર્થ્ુ ંઉપાયો 

૧ 

૯ ઝેરની માત્રા – નત્રકોિ, લેબલ્સ, પનત્રકાઓ અને જતંનુાશક દવાઓની પ્રથનમક 
સારવાર માટેના ઉપાયો 

૨ 

૧૦ બનાવટી, નકલી, ખોટા જતંનુાશકોની ઓળખ માટેનો અભ્યાસ ૧ 

 કુલ ૩૬ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


