કીટકશાસ્ત્ર વિભાગ, બં. અ. કૃવિ મહાવિદ્યાલય દ્વારા
મોટી બાંડીબાર, તા. લીમખેડા, જી. દાહોદ ખાતે
ૂ દદનની ઉજિણી
“મકાઈની જીિાતોન ં સંકલલત વ્યિસ્થાપન” અંગે ખેડત
આણંદ કૃવિ યવનિવસિટી હસ્તકની બં. અ. કૃવિ મહાવિદ્યાલયના કીટકશાસ્ત્ર વિભાગ દ્વારા
તા. ૨૦-૦૩-૨૦૨૧ને શવનિારના રોજ રાજ્ય સરકાર અનમોદીત યોજના “સંકલલત જીિાત
વ્યિસ્થાપન અને જૈવિક વનયંત્રણ” (બ. સ.: ૧૨૯૬૪) અંતગગત મોટી બાંડીબાર, તા. લીમખેડા,
જી. દાહોદના મકાઇ ઉગાડતા ખેડતોને મકાઈની જીિાતો તથા આ વિસ્તારમાં ઉગાડિામાં આિતા
અન્ય પાકોના પ્રશ્નોના નીરાકરણ માટે “મકાઈની જીિાતોન ં સંકલલત વ્યિસ્થાપન” વિિય ઉપર
ૂ દદનની ઉજિણી કરિામાં આિી. ખેડત
ૂ ોને તેમના જ વિસ્તારમાં બધી જ માદહતી મળી
એક ખેડત
રહે તેિા શભ આશયથી સરકારશ્રી દ્વારા વનધાગ રીત કોિીડ-૧૯ માગગદવશિકાન ં ચોક્કસાઈપ ૂિગક
પાલન કરી સદર કાયગક્રમન ં આયોજન કરિામાં આવ્ય હત ં. આ કાયગક્રમમાં અંદાજીત ૧૫૦ જેટલા
ૂ ોએ ભાગ લીધો હતો, જેમાં આકૃય વનયામક મંડળના ખેડત
ૂ સભ્ય
મકાઈ ઉગાડતા ખેડત
શ્રી દદલીપવસિંહ પી. ધંગા; ડૉ. જે. જી. પટે લ, સંશોધન િૈજ્ઞાવનક અને યવનટ અવધકારી, આદીિાસી
સંશોધન-િ-તાલીમ કેન્ર આ.કૃ.ય., દે િગઢબારીયા; ડૉ. આર. આર. આચાયગ, સંશોધન િૈજ્ઞાવનક
અને યવનટ અવધકારી, મખ્ય શાકભાજી સંશોધન કેન્ર, આ.કૃ.ય., આણંદ; ડૉ. એમ. બી. પટે લ,
સંશોધન િૈજ્ઞાવનક અને યવનટ અવધકારી, મખ્ય મકાઈ સંશોધન કેન્ર, આ.કૃ.ય., ગોધરા અને
શ્રી. એન. એસ. િસૈયા, વિસ્તરણ અવધકારી, તા. લીમખેડા ઉપસ્સ્થત રહ્યા હતા. કાયગક્રમની
શરૂઆત દદપ પ્રાગટય, પ્રાથગના તથા આકૃયના પ્રેરણા ગીતથી કરિામાં આિી. ઉપસ્સ્થત
મહાનભાિો, િૈજ્ઞાવનકો અને અન્ય મહેમાનોન ં શાબ્દદક સ્િાગત ડૉ. ડી. બી. વસસોદીયા, પ્રાધ્યાપક
અને િડા, કીટકશાસ્ત્ર વિભાગે કય.ગ શાબ્દદક સ્િાગત બાદ મહાનભાિોન ં પષ્પગચ્છથી સ્િાગત
ૂ ોની હાલની સમસ્યાને
કરિામાં આિેલ. કીટકશાસ્ત્ર વિભાગ દ્વારા ખાસ કરીને મકાઈ ઉગાડતા ખેડત
ધ્યાનમાં રાખીને તૈયાર કરિામાં આિેલ ફોલ્ડર “મકાઈના પાકમાં સંકલલત જીિાત વ્યિસ્થાપન”
ૂ ોને માગગદશગન પ ૂરં પાડિા માટે “ક્ષેવત્રય પાકોમાં સંકલલત જીિાત વ્યિસ્થાપન“ની
તથા ખેડત
બકન વિમોચન મંચસ્થ મહાનભિોના િરદ હસ્તે કરિામાં આવ્ય. ડૉ. ડી. બી. વસસોદીયાએ
યોજનાકીય માદહતી, કાયગક્રમની રૂપરે ખા સાથે અત્યારની સૌથી જટીલ સમસ્યા મકાઈની
ટપકાિાળી લશ્કરી ઇયળના વ્યિસ્થાપન માટે લેિામાં આિતા પગલાં વિશે સૌને અિગત કયાગ
તથા આણંદ કૃવિ યવનિવસિટી ખાતે આપિામાં આિતી વિવિધ તાલલમો વિશે માદહતી આપી અને
ૂ ોને જણાિેલ. ત્યારબાદ મકાઈની જીિાતો અંગે ડૉ. મીરલ ડી. સથાર,
તેમાં ભાગ લેિા સૌ ખેડત
મદદનીશ પ્રાધ્યાપ, કીટકશાસ્ત્ર વિભાગ અને વશયાળુ પાકોમા જીિાત વ્યિસ્થાપન અંગે
ડૉ. સી. બી. િમાગ , મદદનીશ સંશોધન િૈજ્ઞાવનક, કીટકશાસ્ત્ર વિભાગ દ્વારા મહીતી આપિામાં
આિી. મકાઈના રોગો અંગે, ડૉ. આર. જી. પરમાર, પ્રાધ્યાપક અને િડા, રોગશાસ્ત્ર વિભાગ,
વનિંદણો વિશે ડૉ. ડી. ડી. ચૌધરી, સહ સંશોધન િૈજ્ઞાવનક (નીંદણ), બાગાયતી પાકો અંગે

ડૉ. જે. એસ. પટે લ, સહ પ્રાધ્યાપક, બાગયત વિભાગ, પશપાલન વિશે ડૉ. ડી. સી. પટે લ,
ૂ પોટગ લ તથા અરજીની પ્રદક્રયા વિશે શ્રી એન. એસ. િસૈયા,
પ્રાધ્યાપક, આરબીઆરય, આઈ-ખેડત
વિસ્તરણ અધીકારી દ્વારા માદહતી પ ૂરી પાડિામાં આિી. ડૉ. ટી, એમ. ભરપોડા, વનવ ૃત્ત
ૂ દદનન ં આયોજન કરિા બદલ કીટકશાસ્ત્ર
પ્રાધ્યાપકશ્રીએ આ અંતદરયાળ વિસ્તારમાં ખેડત
વિભાગના િડા ડૉ. ડી. બી. વસસોદીયા અને તેની ટીમને અલભનંદન પાઠિેલ. કાયગક્રમને સફળ
ૂ અગ્રણી
બનાિિામાં વિભાગના સાિન સેિક, રે ખાબેન ઠાકોર, મીનાક્ષી લણાગરીયા તથા ખેડત
શ્રી દદલીપવસિંહ ધંગાનો મહત્િનો ફાળો હતો. ડૉ. િાય. એમ. શક્લ, આચાયગ અને
વિદ્યાશાખાધ્યાક્શ્રી, બં. અ. કૃિી મહાવિદ્યાલય, આકૃયએ સમગ્ર કાયગક્રમના આયોજન અંગે
માગગદશગન પરૂ પડેલ. આ કાયગક્રમન ં સફળ સંચાલન ડો ડૉ. મીરલ ડી. સથાર તથા આભારદશગન
ડૉ. સી. બી. િામાગ દ્વારા કરી કાયગક્રમને પણગ જાહેર કરિામાં આિેલ.
મોટી બ ડ
ાં ીબ ર, ત . લીમખેડ ખ તે યોજાયેલ ખેડૂત દિનની આછી ઝલક

