કીટકશાસ્ત્ર વિભાગ, બીએસીએ દ્રારા કપાસના પાકમાાં સાંકવિત જીિાત વ્યિસ્ત્થાપન અાંગે
ખેડૂત દિનની ઉજિણી તા: ૨૦/૦૧/૨૦૧૮ ના રોજ કરિામાાં આિી
આણાંિ કૃવિ યુવનિર્સિટીની બાં. અ. કૃવિ મહાવિદ્યાિયનાાં કીટકશાસ્ત્ર વિભાગ દ્િારા કપાસ ઉગાડતા ખેડૂતો માટે
આ પાકમાાં આિતી જીિાતોની સમસ્ત્યાને ધ્યાનમાાં રાખી “કપાસની જીિાતોનુાં સાંકવિત વ્યિસ્ત્થાપન” અાંગેના ખેડૂત
દિનની ઉજિણી અક્ષર ફાઇબસિ ઇન્ડસ્ત્રીઝ, ચામેઠા, તા. નસિાડી, જીલ્િો છોટાઉિેપુર ખાતે તા. ૨૦-૦૧-૨૦૧૮ ને
શવનિારનાાં રોજ માનનીય કુિપવતશ્રી ડો. એન. સી. પટેિના અધ્યક્ષસ્ત્થાને કરિામાાં આિી. કાયિક્રમની શરુઆત દિપ
પ્રાગટ્ય તથા બાવિકાઓના સ્ત્િાગત ગીતથી કયાિ બાિ શાવદિક સ્ત્િાગત કરતા ડો. પી. કે. બોરડ, પ્રાધ્યાપક અને િડા
કીટકશાસ્ત્રએ કપાસની સમસ્ત્યા અાંગે સિેને િાકેફ કયાિ.
કપાસનાાં પાકની ખેડૂતોની સમસ્ત્યાને ધ્યાનમાાં રાખી ચૂસીયા જીિાતોનુાં સાંકવિત વ્યિસ્ત્થાપન અાંગેની
સરળતાથી ખેડૂતો સમજી શકે તે રીતે ડો. આર. કે. ઠુમર, સહ પ્રાધ્યાપકે ચચાિ કરી અને તેને અનુરૂપ પ્રશ્નોનુાં યોગ્ય
વનરાકરણ પણ આપિામાાં આવ્યુ. ડો. પી. કે. બોરડ, પ્રાધ્યાપક અને િડાએ અત્યારની જટીિ સમસ્ત્યા કપાસની ગુિાબી
ઇયળ અને તેનુાં વ્યિસ્ત્થાપન અાંગે ઉપવસ્ત્થત સૌને જુ િી જુ િી તાાંવરકતાનો ખ્યાિ આપ્યો. કપાસ અને અન્ય પાકમાાં
ખાતર અને વપયતનો કાયિક્ષમ ઉપયોગ કેિી રીતે કરી શકાય તેની ટૂકી માવહતી ડો. એમ. િી. પટેિ, પ્રાધ્યાપક અને િડા
એગ્રોનોમી વિભાગ દ્િારા આપિામાાં આિી. વિવિધ પાકોમાાં નીંિણથી થતુ નુકસાન અને તેનુાં વનરાકરણ અાંગેની માવહતી
ડો. બી. ડી. પટેિ, સાંશોધન િૈજ્ઞાવનક (નીંિણ) દ્િારા પુરી પાડિામાાં આિી. કપાસના પાકમાાં આિતા રોગ વનયાંરણ
અાંગેની માવહતી ડો. આર. એન. પાાંડે, પ્રાધ્યાપક અને િડા, િનસ્ત્પવત રોગશાસ્ત્ર વિભાગે આપી. ડો. એચ. આર. પટેિ,
સાંશોધન વનયામકે વિિાણાંજન્ય રોગો અાંગે જરૂરી પગિા સૂચવ્યા. કાયિક્રમ િરમ્યાન ખેડૂતોના મૂાંજિતા પ્રશ્નોનુાં
ઉપવસ્ત્થત િૈજ્ઞાવનકો દ્િારા સ્ત્થળ પર જ વનરાકરણ કરિામાાં આિેિ. ડો. એન. આઇ. શાહ, પ્રાધ્યાપક અને િડા બાગયત
વિભાગ દ્િારા બાગાયતી પાકોનો અિકાશ, ડો. આર. આર. આચાયિ, સાંશોધન િૈજ્ઞાવનક, શાકભાજીની વિવિધ જાતો અને
તેના પ્રશ્નો અાંગે છણાિટ કરી, જ્યારે ડો. પ્રવિણ િુણાગરીયા દ્િારા પશુઓમાાં િુધ ઉત્પાિન િધારિાનાાં ઉપાયો અાંગે
જણાિેિ.
આ કાયિક્રમમાાં ડો કે. બી. કથીરીયા, સાંશોધન વનયામક, ડો. એ. એ. પટેિ વિસ્ત્તરણ વશક્ષણ વનયામક, શ્રી એમ. કે.
કુરેશી સાંયુક્ત ખેતી વનયામક અને ડો. કે. પી. પટેિ આચાયિ અને વિધ્યાશાખાધ્યક્ષ અવતથી વિિેશ તરીકે ઉપવસ્ત્થત રહ્યા
હતા. ડો. કે. પી. પટેિ, આચાયિ અને વિદ્યાશાખાધ્યક્ષે જમીનમાાં ખૂટતા વિવિધ સૂક્ષ્મતત્િો વિશે મહત્િની માવહતીને
િણી િઇ આિા કાયિક્રમોનો મહત્તમ િાભ િેિા હાાંકિ કરેિ. શ્રી એમ. કે. કુરેશી, સાંયુક્ત ખેતી વનયામકે સાંકવિત જીિાત
વ્યિસ્ત્થાપનમાાં મળતી વિવિધ સહાયની અગત્યની માવહતી આપી. ડો. એ. એ. પટેિ, વિસ્ત્તરણ વશક્ષણ વનયામકે કૃવિ
ગોવિદ્યા, ખેડૂત પોટિિ અને દકસાન કોિ સેન્ટર વિશે વિસ્ત્તૃત છણાિટ કરેિ અને કૃવિ યુવનિર્સિટીની મુિાકાત િેિા
ખેડૂતોને જણાવ્યુ.ાં ડો. કે. બી. કવથરીયા, સાંશોધન વનયામકે કપાસની ગુિાબી ઇયળના વિવિધ રાજ્યોમાાં નુકસાન અને
નિી સુધારેિી જાતો વિશે માગિિશિન આપ્યુ.ાં કપાસની ચૂસીયા જીિાતોનુાં સાંકવિત વ્યિસ્ત્થાપન અાંગેનુાં તૈયાર કરિામાાં
આિેિ ફોલ્ડરનુાં વિમોચન માન. કુિપવતશ્રી અને અન્ય માંચસ્ત્થ મહાનુભિોના હસ્ત્તે કરિામાાં આવ્યુ.
આ કાયિક્રમના અધ્યક્ષ સ્ત્થાનેથી ઉિબોધન કરતાાં ડો. એન. સી. પટેિ, માન. કુિપવતશ્રીએ મધ અને મશરૂમની ખેતી અગે
જાણકારી મેળિી તેમાાં આગળ િધિા ખેડૂતોને અપીિ કરી તથા આણાંિ કૃવિ યુવનિર્સિટી ખાતે ચાિતી વિવિધ તાિીમો
િેિા ખેડૂતોને આમાંરણ આપ્યુ અને આ અાંતદરયાળ વિસ્ત્તારમાાં વિશાળ ખેડૂત દિનનુાં આયોજન કરિા બિિ કીટકશાસ્ત્ર
વિભાગના િડા ડો. પી. કે. બોરડ અને તેની ટીમને વિશેિ અવભનાંિન પાઠિેિ. કાયિક્રમને સફળ બનાિિામાાં જીનીંગ
મીિના માવિકશ્રી શાાંવતભાઇ ઝાિાિાડીયા, અક્ષર ફાઇબર ઇન્ડસ્ત્રીઝનો ખુબજ સહયોગ પ્રાપ્ત થયેિ હતો. આ
કાયિક્રમનુાં સફળ સાંચાિન ડો. આર. કે. ઠુમર, સહ પ્રધ્યાપક દ્િારા અને આભારિશિન ડો. સી. બી. ધોબી, મિિનીશ
સાંશોધન િૈજ્ઞાવનક દ્િારા કરિામાાં આવ્યુ હતુ. સમગ્ર કાયિક્રમનુાં િુરિશિન દ્િારા રેકોડીગ પણ કરિામાાં આિેિ.

ગામ ચામેઠા, તા. નસિાડી ખાતે યોજાયેિ કપાસ ઉપરનાાં “ખેડૂત દિન”ની ઉજિણીની કેટિીક બોિતી તસ્ત્િીરો તા. ૨૦-૦૧-૨૦૧૮

