
BACA AMRUT MAHOTSAV (Estd: 1947)

Webinar on 

Importance of Biocontrol Agents in Organic Farming
જૈવિક વિયતં્રકોિી સજીિ ખેતીમા ંઅગત્યતા

August 31, 2021
14.00  to 16.00 hrs. 

Convener : Dr. N. B. Patel

Principal Research Scientist, AICRP on Biological Control of Crop

Pests, ICAR Unit-9, AAU, Anand

Co-Convener :

:

Dr. D. B. Sisodiya

Professor and Head, Dept. of Entomology, BACA, AAU, Anand

Dr. N. M. Gohel

Associate Professor, Dept. of Plant Pathology, BACA, AAU, Anand

Organizing 

Secretary

Co- Organizing 

Secretary

:

:

Dr. R. G. Parmar

Organizing Secretary, BACA Platinum Jubilee

Professor and Head, Dept. of Plant Pathology, BACA, AAU, Anand

Dr. Raghunandan B. L.

Assistant Research Scientist, AICRP on Biological Control of Crop

Pests, ICAR Unit-9, AAU, Anand

You Tube Link : https://youtu.be/XJZivAF6_gw

https://youtu.be/XJZivAF6_gw


કાયયક્રમિી રૂપરેખા 

તાવંત્રક વ્યાખ્યાિો
સમય વિષય વ્યાખ્યાતા 

૧૪:૦૦ થી ૧૪.૪૦  જૈવિક કીટિાશકોિી સજીિ ખેતીમાં
અગત્યતા

ડો. એિ.બી. પટેલ
મખુ્ય સશંોધિ િૈજ્ઞાવિક
જૈવિક વિયતં્રણ પ્રયોગશાળા
આકૃય,ુ આણદં

૧૪.૪૦ થી ૧૫.૧૦ જૈવિક ફૂગિાશકોિી સજીિ ખેતીમાં
અગત્યતા

ડૉ. આર. જી. પરમાર
પ્રાધ્યાપક અિે િડા
િિસ્પવત રોગશાસ્ત્ર વિભાગ
બ.ં અ. કૃવષ મહાવિદ્યાલય
આકૃય,ુ આણદં

૧૫.૧૦ થી ૧૫.૫૦ જૈવિક વિયતં્રકોનું ઉત્પાદિ અિે િપરાશ ડૉ. ડી. બી. વસસોદદયા
પ્રાધ્યાપક અિે િડા
કીટકશાસ્ત્ર વિભાગ 
બ.ં અ. કૃવષ મહાવિદ્યાલય
આકૃય,ુ આણદં

૧૫.૫૦ થી ૧૬:૦૦ આભાર દશયિ ડૉ. પજૂા પાડંે
મદદિીશ પ્રાધ્યાપક 
િિસ્પવત રોગશાસ્ત્ર વિભાગ
બ.ં અ. કૃવષ મહાવિદ્યાલય
આકૃય,ુ આણદં

• આ િેબીિારમાં ખેડતૂો, વિદ્યાથીઓ, સશંોધકો, વિસ્તરણ કાયયકરો, કૃવષ સલંગ્િ સરકારી તેમજ ખાિગી સસં્થાઓ વિ:શલુ્ક
ભાગ લઈ શકશે.

ઉદ્દઘાટિ કાયયક્રમ
૧૦:૦૦ થી ૧૦:૦૫ : સ્િાગત પ્રિચિ તથા કાયયક્રમિી રૂપરેખા 

ડૉ. આર. જી. પરમાર, ઓગેિાઇઝીંગ સેકે્રટરી, પ્લેટીિમ જયબુબલી
૧૦:૦૫ થી ૧૦:૧૦ : પ્રાસબંગક પ્રિચિ 

ડૉ. િાય. એમ. શકુ્લ, આચાયયશ્રી, બી.એ.સી.એ., આ.કૃ.ય.ુ, આણદં
૧૦:૧૦ થી ૧૦:૧૫ : ઉદ્દબોધિ 

ડૉ. એચ. બી. પટેલ, વિસ્તરણ વશક્ષણ વિયામકશ્રી, આ.કૃ.ય.ુ, આણદં
૧૦:૧૫ થી ૧૦:૨૦ : ઉદ્દબોધિ 

ડૉ. એમ. કે. ઝાલા, સશંોધિ વિયામકશ્રી, આ.કૃ.ય.ુ, આણદં
૧૦:૨૦થી ૧૦:૩૦ : અધ્યક્ષશ્રીનુ ંઉદ્દબોધિ 

ડૉ. કે. બી. કથીરીયા, માિ. કુલપવતશ્રી, આ.કૃ.ય.ુ, આણદં
સ્થળ : ઓડીટોરીયમ, બી.એ.સી.એ., આ.કૃ.ય.ુ, આણદં


