“સંકલિત જીવાત નિયંત્રણ” યોજિા અંતર્ગ ત
ફાર્ગ ટેકિૉિોજી ટ્રેિીંર્ સેન્ટર, િેિપરુ ખાતે
ચાર દિવસીય તાિીર્ કાયગક્રર્ યોજાયો
તારીખ: ૨૮-૧૧-૨૦૧૬ થી તા: ૦૧-૧૨-૨૦૧૬ દરમિયાન ફાિમ ટેકનૉલોજી ટ્રેનીંગ સેન્ટર,
નેનપુર ખાતે કીટકશાસ્ત્ર મિભાગ, બં. અ. કૃમિ િહામિદ્યાલય, આણંદ કૃમિ યુમનિમસિટી, આણંદ તથા
કૃમિ સંશોધન કેન્ર, સણસોલીના સંયક્ુ ત ઉપક્રિે

“સંકલિત જીવાત નિયંત્રણ” મિિય પર ચાર

દદિસીય તાલીિ કાયમક્રિ યોજાિાિાં આિેલ. સદર કાયક્ર
મ િિાં ડૉ. પી. કે. બોરડ (પ્રાધ્યાપક અને
િડા, કીટકશાસ્ત્ર મિભાગ), ડૉ. સી. સી. પટેલ (પ્રાધ્યાપક, કીટકશાસ્ત્ર મિભાગ), ડૉ. ટી. એિ.
ભરપોડા

(પ્રાધ્યાપક, કીટકશાસ્ત્ર મિભાગ), ડૉ. આર. કે. ઠુિર (િદદનીશ પ્રાધ્યાપક, કીટકશાસ્ત્ર

મિભાગ), પ્રો. મિરલ. ડી. સુથાર (િદદનીશ પ્રાધ્યાપક, કીટક શાસ્ત્રમિભાગ),

ડૉ. સી. બી. ધોબી

(િદદનીશ પ્રાધ્યાપક, કીટકશાસ્ત્ર મિભાગ), મિનાક્ષી લુણાગરીયા (ખેતી અમધકારી), ડૉ. િી. પી.
રાિાણી (યુમનટ િડા, સ ૂક્ષ્િતત્િ સંશોધન મિભાગ), ડૉ. બી. એન. પટેલ (સહ સંશોધન િૈજ્ઞામનક, કૃ.
સં. કે., સણસોલી), ડૉ. જે. કે. પટેલ (સહ સંશોધન િૈજ્ઞામનક, કૃ. સં. કે., સણસોલી), પ્રો. એિ. બી.
ઝાલા (િદદનીશ સંશોધન િૈજ્ઞામનક, કૃ. સં. કે., સણસોલી) તથા પ્રો. એસ. એ. મસપાઈ (િદદનીશ
મિસ્તરણ મશક્ષણશાસ્ત્રી, કૃ. સં. કે., સણસોલી) એ સંકલલત જીિાત મનયંત્રણના જુદા જુદા આગિા
અલભગિો (ભૌમતક પદ્ધમત, કિણ
મ પદ્ધમત, યાંમત્રક પદ્ધમત, જૈમિક મનયંત્રણ પદ્ધમત, રસાયલણક પદ્ધમત,
ૂ ોને મિસ્ત ૃત વ્યાખ્યાન તથા જરૂરી િાગદ
કાયદાકીય પદ્ધમત િગેરે) મિશે પધારે લ ખેડત
મ શમન આપયુ ં
ૂ ોને મુજિતા
હતુ.ં તદઉપરાંત ખેડત
ં
રોગ અને જીિાતના પ્રશ્નોનુ ં મનરાકરણ સુચવ્યુ હતુ.ં સદર તાલીિ
ૂ ો દ્વારા લાિિાિાં આિેલ મિમિધ પાકના રોગ-જીિાતના નમ ૂનાઓનુ ં મનદાન કરીને
કાયમક્રિિાં ખેડત
ૂ ોને
તેના મનયંત્રણ િાટે યોગ્ય િાગમદશમન પણ આપિાિાં આવ્યુ ં હતુ.ં તાલીિના અંમતિ દદિસે, ખેડત
િહેિાન િક્તા ડૉ. પી. કે. છૂનેજા, િધિાખી ઉછે ર યુમનટના િડા, પંજાબ કૃમિ િહામિદ્યાલય,
લુમધયાણા એ િધિાખી ઉછે ર મિશે મિસ્ત ૃત અને ખ ૂબ જ રસપ્રદ વ્યાખ્યાન આપયુ હતુ ં તથા
ગુજરાતિાં િધિાખી ઉછે રની શક્યતા અને બજાર વ્યિસ્થાપન મિશે પણ િાગદ
મ શન
મ આપયુ ં હતુ.ં
ૂ ોને આણંદ કૃમિ યુમનિમસિટી, આણંદ ખાતે ક્ષેમત્રય મુલાકાત (િધિાખી ઉછે ર કેન્ર તથા
પધારે લ ખેડત
ઘાસચારા સંશોધન કેન્ર) કરાિી હતી. િહેિાન િક્તા ડૉ. પી. કે. છૂનેજા અને ડૉ. પી. કે. બોરડ ના
હસ્તે તાલીિાથીઓને પ્રિાણપત્રો અને જરૂરી સાદહત્યનુ મિતરણ કરિાિાં આવ્યુ હતુ ં તથા આિા
ૂ ોને પણ સંદશો આપિા જણાવ્યુ હતુ.
તાલીિ કાયક્ર
મ િોિાં ભાગ લેિા બીજા ખેડત

