
કપાસની જીવાતોન ું સ ુંકલિત વ્યવસ્થાપન અંગે ખેડતૂ દિનની ઉજવણી 

પ્રેસનોટ  

આણુંિ કૃષિ ય ષનવષસિટીની બું. અ. કૃષિ મહાષવદ્યાિયનાું કીટકશાસ્ત્ર ષવભાગ દ્વારા ખેડતૂોને 
મ ુંઝવતા  કપાસનાું પાકને િગતા પ્રશ્નોનાું ષનરાકરણ અથે તેમના જ ષવસ્તારમાું  બધી જ માદહતી 
મળી રહ ેતેવા શ ભ આશયથી “કપાસની જીવાતોન ું સ ુંકલિત વ્યવસ્થાપન” અંગનેાું ખેડતૂ દિનની 
ઉજવણી બરવાળા, જીલ્િો બોટાિ ખાતે તા. ૦૪-૦૧-૨૦૨૦ ને શષનવારનાું રોજ માનનીય 
ક િપષતશ્રી ડો. આર. વી. વ્યાસનાું અધ્યક્ષપણા હઠેળ કરવામાું આવી, જેમા અંિાજીત ૧૦૦૦ 
જેટિા કપાસ ઉગાડતા ખેડતૂોએ ભાગ િીધો. આ કાયયક્રમમાું ડો. એચ. બી. પટેિ, સહ ષવસ્તરણ 
ષશક્ષણ ષનયામક, આકૃય , આણુંિ, ડો. એમ. વી. પટેિ, આચાયય અને ષવદ્યાશાખાધ્યક્ષ, બું. અ. 
કૃષિ મહાષવદ્યાિય, આકૃય , આણુંિ, શ્રી એમ. બી. પટેિ, સુંય ક્ત ખેતી ષનયામક, શ્રી ડી. કે. ષસિંનોરા, 
નાયબ ખેતી ષનયામક અને શ્રી એસ. જી. ગઢીયા, જીલ્િા ખેતીવાડી અષધકારી, બોટાિ અષતષથ 
ષવિેશ તરીકે ઉપસ્સ્થત રહ્યા હતા. કાયયક્રમની શર આત મહાન ભાવો દ્વારા દિપ પ્રાગટય અને 
અન સ્નાતક ષવદ્યાથીનીઓ દ્વારા પ્રાથયનાથી કરવામાું આવી. ઉપસ્સ્થત મહાન ભાવો, વૈજ્ઞાષનકો અન ે
અન્ય મહમેાનોન ું શાબ્દિક સ્વાગત ડો. પી. કે. બોરડ, પ્રાધ્યાપક અને વડા, કીટકશાસ્ત્ર ષવભાગ ે
કય ય અને કપાસના પાકને િગતી સમસ્યાઓથી સૌને વાકેફ કયાય. શાબ્દિક સ્વાગત બાિ 
મહાન ભાવોન ું પ ષ્પગ ચ્છથી સ્વાગત કરવામાું આવેિ. કીટકશાસ્ત્ર ષવભાગ દ્વારા ખાસ કરીને કપાસ 
ઉગાડતા ખેડતૂોની હાિની સમસ્યાને ધ્યાનમાું રાખીને તૈયાર કરવામાું ફોલ્ડર “બીટી કપાસની 
ગ િાબી ઇયળ અને તેન  સુંકલિત વ્યવસ્થાપન” અંગને ું ષવમોચન માન. ક િપષતશ્રી અન ેઅન્ય 
મુંચસ્થ મહાન ભવોના વરિ હસ્તે કરવામાું આવ્ય . અધ્યક્ષ સ્થાનેથી ઉિબોધન કરતા               
ડો. આર. વી. વ્યાસ, માનનીય ક િપષતશ્રીએ ખેડતૂોને સજીવ ખેતીન ું મહત્વ સમજાવ્ય  અને કૃષિ 
ય ષનવષસિટી દ્વારા થયેિ સુંશોધનને અપનાવી ખેત ઉત્પાિન વધારવા આહવાન કરેિ.              
ડો. એચ. બી. પટેિ, સહ ષવસ્તરણ ષશક્ષણ ષનયામકએ તેમના પ્રાસુંલગક ઉિબોધનમાું કૃષિ 
ય ષનવષસિટી દ્વારા આયોજીત કરવામાું આવતી ષવષવધ તાલિમો ષવશે માદહતી આપી અને તેમાું 
ભાગ િેવા ખડેતૂોને જણાવેિ. ડો. પી. કે. બોરડે યોજનાની રૂપરેખા સાથે અત્યારની સૌથી જટીિ 
સમસ્યા કપાસની ગ િાબી ઇયળનાું વ્યવસ્થાપન માટે િેવામાું આવતા પગિાું ષવશે સૌને અવગત 
કયાય. ડો. આર. કે. ઠ મર, સહ પ્રાધ્યાપક દ્વારા કપાસમાું આવતી ચસૂીયા પ્રકારની જીવાતોના 
ન કસાન અને તેમના ષનયુંત્રણ અંગેની સષવસ્તતૃ માદહતી આપવામાું આવી. કપાસની નવીનતમ 
જીવાતો તથા મકાઈની પછૂડે ચાર ટપકાવાળી ઇયળ અને તેના ષનયુંત્રણ અંગેની સષવસ્તાર 



માદહતી ડો. ડી. બી. ષસસોિીયા, સહ સુંશોધન વૈજ્ઞાષનક દ્વારા આપવામાું આવી.                        
પ્રો. મીરિ ડી. સ થાર, મિિનીશ પ્રાધ્યાપકે કપાસના પાકમાું આવતા ષમિીબગ (ચીકટો) અને 
તેના ષનયુંત્રણ માટે કયા કયા પગિાું િેવા તે અંગેની ષવસ્તતૃ છણાવટ કરી. બોટાિ ષવસ્તારન ે
ધ્યાનમાું રાખીને ષશયાળુ પાકોમાું આવતી ષવષવધ જીવાતો અંગેની ષવસ્તતૃ માદહતી                   
ડો. સી. બી. ધોબી, મિિનીશ સુંશોધન વૈજ્ઞાષનક દ્વારા આપવામાું આવી. ડો. વી. પી. રામાણી, 
સહ સુંશોધન ષનયામકે પાકને જરૂરી સકૂ્ષ્મતત્વો ષવશે મહત્વની માદહતીને વણી િઇ આવા 
કાયયક્રમોનો મહત્તમ િાભ િેવા ખેડતૂોને હાુંકિ કરેિ. કપાસના પાકમાું આવતા રોગ ષનયુંત્રણ 
અંગેની માદહતી ડો. આર. જી. પરમાર, પ્રાધ્યાપક અને વડા, રોગશાસ્ત્ર ષવભાગે આપી. ષવષવધ 
પાકોમાું નીંિણથી થત   ન કસાન અને તેન ું ષનરાકરણ અંગેની માદહતી ડો. બી. ડી. પટેિ, સુંશોધન 
વૈજ્ઞાષનક (નીંિણ) દ્વારા પ રી પાડવામાું આવી. ડો. આર. આર. આચાયય, સુંશોધન વૈજ્ઞાષનકે 
શાકભાજીની ષવષવધ જાતો અને આ ષવસ્તારમાું તેનો અવકાશ જ્યારે ડો. જે. એસ. પટેિ,            
સહ પ્રાધ્યાપક, બાગયત ષવભાગ દ્વારા જામફળ અને િીંબ  પાકોના અવકાશ અને તેના પ્રશ્નો અંગ ે
છણવાટ કરી. ડો. ટી. ટી. પટેિ, સહ સુંશોધન વૈજ્ઞાષનકે િેશી કપાસ અંગેની માદહતી પ રી પાડેિ. 
ડો. જીગર એચ. પટેિ દ્વારા પશ ઓની પસુંિગી તથા તેન  દ ધ ઉત્પાિન વધારવાનાું ઉપાયો અંગે 
ષવસ્તતૃ માદહતી આપી. શ્રી એમ. બી. પટેિ, સુંય ક્ત ખેતી ષનયામકે આવા કાયયક્રમો દ્વારા ખેડતૂો 
સ ધી માદહતી પહોંચાડવાન ું એક ખ બજ અગત્યન ું માધ્યમ િશાયવી હાિનાું ખેતી ષવિયક પ્રશ્નોની 
જાણકારી આપેિ. કપાસ અને અન્ય પાકમાું ખાતર અને ષપયતનો કાયયક્ષમ ઉપયોગ કેવી રીતે 
કરી શકાય તેની ટકૂી માદહતી ડો. એમ. વી. પટેિ, આચાયય અને ષવદ્યાશાખાધ્યકે્ષ આપી અને આ 
અંતદરયાળ ષવસ્તારમાું આવા ષવશાળ ખેડતૂ દિનન ું આયોજન કરવા બિિ કીટકશાસ્ત્ર ષવભાગના 
વડા ડો. પી. કે. બોરડ અને તેની ટીમને ષવશેિ અલભનુંિન પાઠવેિ. કાયયક્રમને સફળ બનાવવામાું 
ષવભાગના મીનાક્ષી લ ણાગરીયા, સાવન સેવક, રેખાબેન ઠાકોર તથા વાડીના માલિકશ્રી ભરતભાઇ 
મોરી અને રણજીતભાઇ મોરીનો મહત્વનો ફાળો હતો. 

        આ કાયયક્રમન ું દ રિશયન અને ઓિ ઈન્ડીયા રેડીયો દ્વારા રેકોડીગ કરવામાું આવ્ય ું. આ 
કાયયક્રમન ું સફળ સુંચાિન ડો. આર. કે. ઠ મર, સહ પ્રધ્યાપક તથા આભારિશયન                                        
ડો. ડી. બી. ષસસોિીયા, સહ સુંશોધન વૈજ્ઞાષનક દ્વારા કરી કાયયક્રમને પ ણય જાહરે કરવામાું આવેિ. 



 

 

  

 

  

  

બરવાળા મકુામે યોજાયેલ ખેડતૂદિનની ઝલક 



 

  

  

  

  
 


