કીટકશાસ્ત્ર વિભાગ
બં. અ. કૃવિ મહાવિદ્યાલય, આકૃય,ુ આણંદ

ચણામાં પોપટા કોરી ખાનાર ઇયળનું સંકલલત વ્યિસ્થાપન અંતતગત
ૂ દદન”ની ઉજિણી
“ખેડત
--------------------------------------------------------------------------------કીટકશાસ્ત્ર વિભાગ, બં. અ. કૃવિ મહવિદ્યાલય, આકૃય,ુ આણંદ ખાતે ચાલતી સંકલલત જીિાત
વ્યિસ્થાપન અને જૈવિક વનયંત્રણ યોજના અંતગતત ચણાના પાકમાં વનદશતન ગોઠિિામાં આિેલ છે
ૂ
જેના ભાગ રૂપે તા. ૦૨-૦૨-૨૦૧૭ ના રોજ નાની ખરસોલી, તા. કડાણા, જી. મહીસાગર ખાતે ખેડત
દદનનુ ં આયોજન કરિામાં આિેલ. જેમાં નાની ખરસોલી અને તેની આજુબાજુના ગામના ૧૦૮૪
ૂ ભાઇઓ તેમજ બહેનોએ ભાગ લીધેલ હતો. જેમાં ડૉ. કે. બી. કથીરીયા, સંશોધન વનયામક અને
ખેડત
અનુસ્નાતક વિદ્યાશાખાધ્યક્ષ સભાના ઉદ્દઘાટક અને અધ્યક્ષ તથા ડૉ. કે. પી. પટે લ, આચાયત અને
વિદ્યાશાખાધ્યક્ષ અવતથી વિશેિ પદે ઉપસ્સ્થત રહ્યા હતા.
કાયતક્ર્મની શરૂઆતમાં નાની ખરસોલી પ્રાથવમક શાળાની બાલલકાઓએ પ્રાથતના અને સ્િાગત
ગીત રજુ કરે લ. માન. ડૉ. કે. બી. કથીરીયા, ઉદઘાટક અને અધ્યક્ષશ્રીએ દદપ પ્રાગટય કરી સભાની
ૂ ો જોડાયા.
શરુઆત કરાિેલ જેમાં મંચસ્થ મહાનુભાિો
ં
અને પ્રગવતશીલ ખેડત

ડૉ. પી. કે. બોરડ,

પ્રાધ્યાપક અને િડાએ આમંવત્રત સિેને શબ્દોથી આિકાયાત તથા સંકલલત જીિાત વ્યિસ્થાપન અને
જૈવિક વનયંત્રણ યોજના હેઠળ ચાલતી વિવિધ પ્રવ ૃવતઓની વિગતિાર માહીતી આપી. પ્રગવતશીલ
ૂ ો દ્વારા આમંવત્રત મહેમાનોનુ ં પુષ્પગુચ્છથી સ્િાગત કરિામાં આિેલ. પ્રાધ્યાપક, ડૉ. ટી. એમ.
ખેડત
ભરપોડાએ પાક સંરક્ષણ ખચત ઘટાડી રસાયણમુકત અને ગુણિત્તાસભર ખેત ઉત્પાદન કેિી રીતે
મેળિી શકાય તે અંગેની માહીતી આપેલ. આ પ્રસંગે કીટકશાસ્ત્ર વિભાગ દ્વારા તૈયાર કરે લ “ચણામાં
પોપટા કોરી ખાનાર લીલી ઇયળ અને તેન ુ ં સંકલલત વ્યિસ્થાપન” અંગેના ફોલ્ડરનુ ં વિમોચન
અધ્યક્ષશ્રીના હસ્તે કરિામાં આિેલ જેમાં મંચ પર ઉપસ્સ્થત મહાનુભાિો પણ જોડાયા.
ડૉ. કે. પી. પટે લ, આચાયત અને વિદ્યાશાખાધ્યક્ષે અવતથી વિશેિ પદે થી ઉદ્દબોધન કરતા
ૂ ોના દહતાથે ચલાિિામાં
જણાિેલ કે આણંદ કૃવિ યુવનિવસિટી દ્વારા વિવિધ તાલીમ યોજનાઓ ખેડત
ૂ વમત્રો આ તાલીમનો સંપ ૂણતપણે ઉપયોગ
આિે છે તેનો શક્ય હોય તેટલો લાભ લેિો જોઇએ. ખેડત
કરી તેમની ખેતીને ખ ૂબ આગળ ધપાિે તેિી આશા પણ વ્યક્ત કરી. અધ્યક્ષ સ્થાનેથી ડૉ. કી. બી.
કથીરીયા, સંશોધન વનયામક અને અનુસ્નાતક વિદ્યાશાખાધ્યક્ષે તેમનાં ઉદબોધનમાં પાકોની નિી
સુધારે લી જાતો અને સંકર લબયારણ અંગે માદહતી આપી. પશુપાલન ક્ષેત્રે મહીલાઓના યોગદાનને

લબરદાવ્યું અને મહીલાઓને પણ પશુપાલન અંગે તાલીમ આપિા અંગે ભલામણ કરી અને આ
ૂ દદનનુ ં આયોજન કરિા બદલ વિશેિ અલભનંદન
અંતદરયાળ વિસ્તારમાં આિા વિશાળ ખેડત
પાઠિેલ.
આ વિસ્તારમાં થતા વિવિધ પાકોને અનુલક્ષીને આણંદ કૃવિ યુવનિવસિટીનાં વિિય વનષ્ણાંતોને
પણ આમંવત્રત કરિામાં આવ્યા હતા. ડો. એન. આઇ. શાહ, પ્રાધ્યાપક અને િડા, બાગાયત વિભાગ,
ડૉ. િી. પી. રામાણી, સંશોધન િૈજ્ઞાવનક, સ ૂક્ષ્મતત્િ યોજના; ડો. બી. ડી. પટેલ, સંશોધન િૈજ્ઞાવનક,
નીંદણ વનયંત્રણ યોજના; ડૉ. જી. જે. પટે લ, પ્રાધ્યાપક, આદદિાસી સંશોધન-િ-તાલલમ કેન્દ્ર; શ્રી
વપનાકીન પરમાર, મદદ. સંશોધન િૈજ્ઞાવનક, ગોધરા; ડો. ડી. સી. પટેલ, સંશોધન િૈજ્ઞાવનક; ડો.
એન. એમ. ગોહેલ, મદદવનશ સંશોધન િૈજ્ઞાવનક હાજર રહેલ અને તેમના બહોળા અનુભિનો લાભ
ૂ વમત્રોને આપેલ. ઉપસ્સ્થત ખેડત
ૂ આલમમાંથી પ ૂછિામાં આિેલ તાંવત્રક પશ્નોનાં િૈજ્ઞાવનકો દ્વારા
ખેડત
વિસ્તારપ ૂિતક સમજ આપી વનરાકરણ કરિામાં આિેલ. કીટકશાસ્ત્ર વિભાગ દ્વારા આ વિસ્તારમાં થતા
પાકના જીિાત/રોગના સંકલલત વ્યિસ્થાપ અંગેના ચાટત પણ પ્રદવશત કરિામાં આિેલ.
કાયતક્ર્મને સફળ બનાિિામાં શ્રી રમેશભાઇ સેિક, આચાયતશ્રી, હરવસધ્ધ્ધ હાઇસ્કુલ અને
ગામના યુિા સરપંચશ્રી, શ્રી બળિંતભાઇ ડામોરે કાયતક્રમના અધ્યક્ષશ્રી તથા અવતથી વિશેિશ્રીનુ ં
સાલ ઓઢાડી બહુમાન કરે લ અને “ભારતનુ ં બંધારણ” નામનુ ં પુસ્તક અધ્યક્ષશ્રીને અપતણ કરે લ.
ૂ ોમાં શ્રી પ્રેમશંકર સેિક, શ્રી સોમાભાઇ પટે લ, શ્રી અભેવસિંહ ઘોરી, અધ્યક્ષશ્રી,
પ્રગવતશીલ ખેડત
સામાજજક ન્દ્યાય સવમવત, કડાણા તાલુકા પંચાયત; શ્રી પરસોતમભાઇ પટે લ, શ્રી પરાગભાઇ િણકર,
શ્રી કાળુભાઇ પટે લ અને શ્રી જયેન્દ્રવસિંહ રાઠોડે ભારે જહેમત ઉઠાિી હતી. કીટકશાસ્ત્ર વિભાગની કુ.
વમરલ સુથાર, વમનાક્ષી લુણાગરીયા અને શ્રી સાિન સેિક તથા વિભાગમાં ફરજ બજાિતા અનુસ્નાતક
વિદ્યાથીઓનો સહયોગ સરાહનીય રહેલ જેના થકી આ કાયતક્ર્મને અભુતપ ૂિતક સફળતા મળે લ.
આ કાયતક્ર્મનુ ં દુરદશતન અને ઓલ ઇન્ન્દ્ડયા રે ડીયો દ્વારા રે કોડીગ કરિામાં આવ્યુ.ં આ કાયતક્ર્મનુ ં
સફળ સંચાલન ડો. આર. કે. ઠુમર, મદદવનશ પ્રાધ્યાપક તથા આભાર દશતન ડૉ. સી. બી. ધોબી,
મદદનીશ સંશોધન િૈજ્ઞાવનક દ્વારા કરી કાયતક્ર્મને પ ૂણત જાહેર કરિામાં આિેલ.

(પી. કે. બોરડ)
પ્રાધ્યાપક અને િડા

