
 

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

સણસોલી રારા સકંલલત જીિાત વ્યિસ્થાપન અંગેની તાલલમ તા. ૧૦/૦૧/૨૦૨૩ થી 

૧૩/૦૧/૨૦૨૩ દરમ્યાન ગોઠિિામા ંઆિેલ. જેમા ંખેડા જિલ્લાના મહમેદાિાદ તાલકુાના સણસોલી 

તાલકુાના જુદા જુદા ગામોમા ંકુલ ૨૮ ખેડૂત ભાઇઓએ ભાગ લીધેલ. આ તાલલમ કાયયક્ર્મના ંઉદઘાટન 

સમારોહમા ંડૉ. ડી. બી. વસસોદીયા, પ્રાધ્યાપક અન ેિડા, કીટકશાસ્ત્ર વિભાગએ યોિનાકીય માહહતી 

આપી તાલલમના ંમખુ્ય હતેઓુ અને ઉપયોગીતા વિિ ેખેડૂતોને અિગત કયાય હતા. ડૉ. જે. કે. પટેલ, 

યવુનટ િડાએ સસં્થાકીય પહરચય આપ્યો હતો, જ્યારે ડૉ. આર. કે. ઠૂમર, પ્રાધ્યાપક અન ેિડા, 

કૃવમશાસ્ત્ર વિભાગએ ખેડૂતોને આિી કૃવિલક્ષી તાલીમોનો િધમુા ંિધ ુલાભ લઈ પોતાની ખેતી સમધૃ્ધ 

કરિા િણાવ્યુ ંહત ુ.ં વિવિધ કૃવિ પાકોમા ંનકુસાન કરતી જીિાતોનુ ંસકંલલત વ્યિસ્થાપન વિિય પર 

જુદા-જુદા વનષણાતંો રારા ખેડૂતોને ઉડાણપિૂયક માગયદશયન આપિામા ંઆિેલ. આ તાલલમ કાયયક્ર્મમા ં

ધાન્દ્ય પાકો, કઠોળ પાકો, તેલીલબયાનંા પાકો, બાગાયતી પાકો, ધાસચારાના ંપાકોને નકુસાન કરતી 

જીિાતોનુ ંસકંલલત વ્યિસ્થાપન કેિી રીતે કરી શકાય તે અંગે ઊંડાણપિૂયક ખેડૂતોને માગયદશયન 

આપિામા ંઆિેલ. િાતાિરણીય ફેરફાર દ્વારા વિવિધ પાકમા ંઆિતી જીિાતોનુ ંસમયસર સકંલલત 

વ્યિસ્થાપન અપનાિી િતંનુાશકોના આડેધડ છટંકાિને ટાળિો િોઇએ તેમિ વિવિધ જીિાતોનુ ં

સકંલલત વ્યિસ્થાપન કરી પાક સરંક્ષણ ખચય ઘટાડી આિક કઈ રીતે િધારી શકાય તે અંગનેી સમિ 

આપિામા ંઆિી હતી. તેમિ રસાયણમકુ્ત અને ગણુિત્તાસભર ખેત ઉત્પાદન મેળિિા માટે પણ 

તાલલમ આપિામા ંઆિલે અને ખેડુતોના પ્રશ્નોનુ ંવનરાકરણ કયુય હત ુ.ં    

તાલીમ દરમ્યાન ખેડૂત ભાઇઓએ કૃવિ સાસંોધન કેન્દ્ર, સણસોલી તેમિ આકૃય,ુ આણદં ખાતે  

ઘાસચારા સશંોધન કેન્દ્ર, પશ ુસશંોધન કેન્દ્ર, મધમાખી ઉછેર કેન્દ્ર અને શાકભાજી સશંોધન કેન્દ્રની 

મલુાકાત લીધી હતી. આ તાલલમ કાયયક્ર્મમા ંખેડૂત ભાઇઓને પ્રાયોલગક તાલલમ પણ આપિામા ંઆિી 

હતી. ખેડૂતોએ સમાપન કાયયક્રમ તેઓના પ્રવતભાિમા ંતાલીમ વિશે િણાિેલ કે આ તાલીમ તેઓને 

ખબૂિ ઉપયોગી સાલબત થશે કારણ કે અત્યાર સધુી તેઓ જીિાત અને રોગ અંગે આટલી બધી 

સમિ ધરાિતા ન હતા. તેઓએ આિી તાલીમ રાખિા બદલ આણદં કૃવિ યવુનિવસિટી નો આભાર 

પણ માન્દ્યો હતો અને તાલીમ જાણિાલાયક અને સતંોિકારક રહી તેમ િણાવ્ય ુહત ુ.ં   

આ તાલલમ કાયયક્ર્મના ંસમાપનમા ંડૉ. િાય. એમ. શકુલ, આચાયય અને વિદ્યાશાખાધ્યક્ષએ 

આકૃય ુખાતે ચાલતા કૃવિલક્ષી અભ્યાસક્રમોની માહહતી આપી તેમિ તાલલમની જાણકારી બીજા ખેડૂતો 



સધુી પહોંચે તેિી અભ્યથયના સાથે આશીિયચન પાઠિેલ તથા તેઓશ્રીના હસ્તે પ્રમાણપત્ર અને કીટનુ ં

વિતરણ પણ કરિામા ં આિેલ. જેમા ં વિભાગના ડૉ. ડી. બી. સીસોદીયા, ડૉ. એચ. સી. પટેલ,  

ડૉ. એમ. બી. ઝાલા અને વમનાક્ષી લણુાગરીયા હાિર રહ્યા હતા. 

 

 
 

  

 
 



  

  

 
 


