
 

સકંલિત જીવાત વ્યવસ્થાપન અંગેનો તાલિમ વગગ યોજાયો 
કીટકશાસ્ત્ર વિભાગ, બ.ં અ. કૃવિ મહાવિદ્યાલય, આકૃય,ુ આણદં તથા કૃવિ મહાવિદ્યાલય-િ- 

કૃવિ પોલલટેકનીક, િસો ના સયંકુ્ત ઉપક્ર્મે “સકંલલત જીિાત વ્યિસ્થાપન” અંગેની તાલલમ         

તારીખ: ૦૧/૦૮/૨૦૧૮ થી ૦૪/૦૮/૨૦૧૮ દરમ્યાન યોજિામા ંઆિેલ. જેમા ંખેડા જીલ્લાના જુદા-

જુદા તાલકુાના કુલ ૬૧ ખેડતૂ ભાઇઓએ ભાગ લીધેલ હતો.  

તાલલમ િગગના ઉદઘાટન કાયગક્ર્મમા ંશ્રીમતી લીલાબેન પટેલ, સરંપચશ્રી, ગામપચંાયત, િસો; 

કનભુાઇ પટેલ, તાલકુા પચંાયત સભ્યશ્રી, િસો; મહશેભાઇ પટેલ, પ્રમખુશ્રી, ભારતીય કકસાન સધં, 

િસો તાલકુો; નરેન્દ્રભાઇ પટેલ, માજી સભ્ય; પકંજભાઇ પટેલ, ડીરેકટર, િસો સેિા સહકારી મડંળી; 

ડૉ. િાય. એમ. શકુલા, આચાયગશ્રી, કૃવિ મહાવિદ્યાલય-િ-કૃવિ પોલીટેકનીક, આકૃય,ુ િસો અન ે         

ડૉ. પી. કે. બોરડ, પ્રાધ્યાપક અને િડા, કીટકશાસ્ત્ર, બીએસીએ, આકૃય,ુ આણદં હાજર રહ્યા હતા. િસો 

ગામના પ્રથમ નાગરીક એિા શ્રીમતી લીલાબહને પટેલે ખેડતૂોને તાલલમમા ંઉત્સાહપિુગક ભાગ લઇ 

જીિાત વનયતં્રણ અંગેના પ્રશ્નોનુ ંવનરાકરણ મેળિિા આહિાન કયુગ હત ુ.ં   

ઉદઘાટન કાયગક્ર્મના અંતમા ંડૉ. એચ. સી. પટેલ, મદદવનશ પ્રાધ્યાપકે આભાર દશગન વ્યક્ત 

કરેલ. સમગ્ર કાયગક્ર્મનુ ંસચંાલન ડૉ. ડી. બી. સીસોદીયા, સહ સશંોધન િૈજ્ઞાવનકએ કયુગ હત ુ.ં     

આ તાલલમ કાયગક્ર્મમા ંવિવિધ પાકોમા ંનકુસાન કરતી જીિાતોનુ ંસકંલલત વ્યિસ્થાપન વિિય 

પર ડૉ. પી. કે. બોરડ, ડૉ. ડી. બી. વસસોદીયા, ડૉ. એચ. સી. પટેલ, ડૉ. પી. એચ. ગોધાણી,                

ડૉ. આર. કે. ઠુમર, પ્રો. એમ. ડી. સથુાર, ડૉ. સી. બી. ધોબી, કુ. વમનાક્ષી લણુાગરીયા, ડૉ. એમ. એસ. 

જાકાસણીયા અને ડૉ. એન. બી. પિાર રારા લબંાણપિૂગક ખેડતૂોને માગગદશગન આપિામા ંઆવ્ય ુહત ુ.ં 

વિવિધ જીિાતોનુ ંસકંલલત વ્યિસ્થાપન કરી ઓછામા ંઓછા જતંનુાશકો છાટંીને, પાક સરંક્ષણ ખચગ 

ઘટાડી, રસાયણમકુ્ત અને ગણુિત્તાસભર ખેત ઉત્પાદન મેળિિા માટે તાલલમ આપિામા ંઆિશે. આ 

તાલલમ કાયગક્ર્મમા ંખેડતૂ ભાઇઓને પ્રાયોલગક તાલલમ આપિામા ંઆિેલ. 

આ તાલલમ કાયગક્ર્મના ંઅંવતમ કદિસે આણદં ખાતે સમાપન કાયગક્ર્મનુ ંઆયોજન કરેલ જેમા ં

ડૉ. કે. પી. પટેલ, આચાયગ અને વિદ્યાશાખાધ્યક્ષ તથા ડૉ. િાય. એમ. શકુલા, આચાયગશ્રી, કૃવિ 

મહાવિદ્યાલય-િ- કૃવિ પોલલટેકવનલ,િસોએ ઉપસ્સ્થત રહી તાલલમની જાણકારી બીજા ખેડતૂો સધુી 

પહોંચે તેિી અભ્યથગના સાથે આશીિગચન આપેલ તથા તેઓશ્રીના હસ્તે પ્રમાણપત્ર અને કીટનુ ંવિતરણ 

પણ કરિામા ંઆિેલ.  



સમાપન કાયગક્ર્મના અંતમા ં કુ. વમનાક્ષી લણુાગરીયા, ખેતી અવધકારીએ આભાર દશગન રજુ 

કરેલ. સમગ્ર કાયગક્ર્મનુ ંસચંાલન ડૉ.આર. કે. ઠુમર, સહ પ્રાધ્યાપકે કયુગ હત ુ.ં    
 

  

  



  

  

  



  

  
 

 

 

 

 

 

 


