
કીટકશાસ્ત્ર વિભાગ, બ.ં અ. કૃવિ મહાવિદ્યાય, આ.કૃ.ય.ુ, આણદં તથા કૃવિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, આ.કૃ.ય.ુ, 

દેિાતજના સયંકુ્ત ઉપક્રમે “કૃવિ પાકોમા ંસકંલત જીિાત વ્યિસ્થાપન” વિિય પર ચાર દદિસીય 

તાીમ કાયયક્રમ યોજાયો  
 કીટકળાસ્ત્ર વલબાગ, ફ.ં અ. કૃવ ભશાવલદ્યારમ , આણદં કૃવ યવુનલવવિટી , આણદં તથા કૃવ વલજ્ઞાન 

કેન્દ્ર, આણદં કૃવ યવુનલવવિટી , દેલાતજના વયંકુ્ત ઉક્રભે “કૃવ ાકભા ં વકંલરત જીલાત વ્મલસ્થાન ” 

વલમ ય તા.૨૨.૦૨.૨૦૨૨ થી ૨૫.૦૨.૨૦૨૨ દયમ્માન  ચાય દદલવીમ તારીભ કામયક્રભ મજામ , જેભા ં

આણદં જજલ્રાના કુર ૩૭ ખેડતૂ  શાજય યહ્યા શતા. કામયક્રભના પ્રથભ દદલવે ઉદ્દઘાટન વભાયંબ મજલાભા ં

આલેર શત. જેભા ં કીટકળાસ્ત્ર વલબાગ , ફ.ં અ. કૃવ ભશાવલદ્યારમ , આ.કૃ.ય.ુ, આણદંના પ્રાધ્માક અને 

વલબાગીમ લડા ડૉ. ડી. ફી વવવદીમા  તથા ભદદનીળ પ્રાધ્માક ડૉ. એચ. વી ટેર  શાજય યહ્યા શતા. આ 

કામયક્રભની ળરૂઆતભા ંકેવલકે , દેલતાજના લદયષ્ઠ લૈજ્ઞાવનક અને લડા  ડૉ. એ. વી. લૈદ્ય રાયા વલે ખેડતૂનુ ં

સ્લાગત કમાય ફાદ પ્રવગંલચત ઉદફધન કયલાભા ંઆવ્યુ ંશત ુ.ં લધભુા ં તેઓએ જીલાત વ્મલસ્થાન અંગેની 

વલસ્તયણ વળક્ષણ પ્રવવૃિઓ વલળે ચચાય કયી શતી.  ડૉ. ડી. ફી વવવદીમાએ દકટકળાસ્ત્ર વલબાગની મજનાકીમ 

તેભજ વલવલધ પ્રવવૃતઓની ભાદશતી આે ર. ત્માયફાદ ડૉ. એચ. વી ટેર દ્વાયા યવુનલવવિટીની ળૈક્ષલણક , 

વળંધન તેભજ વલસ્તયણને રગતી વલસ્તતૃ ભાદશતી આલાભા ંઆલી શતી. ડ. આય. એભ .ટેર, લૈજ્ઞાવનક 

(ાક વયંક્ષણ) , કેવલકે , દેલાતજ દ્વાયા  ઉસ્સ્થત વલેન આબાય વ્મક્ત કયી ઉદ્દઘાટન કામયક્રભની ણૂાયહતૂી 

કયલાભા ંઆલી શતી.  

આ તાવંિક કામયક્રભ ભા ં આણદં કૃવ યવુનલવવિટીના લૈજ્ઞાવનકશ્રીઓ દ્વાયા તારીભને રગતી વંણૂય 

ભાદશતી આલાભા ંઆલી. જેભા ંધાન્દ્મ, કઠ, ળાકબાજી, તેરીફીમા તથા ઘાવચાયા ાકભા ંવકંલરત જીલાત 

વ્મલસ્થાન, જીલાત વ્મલસ્થાનના ઘટક અને ભજણીની પ્રામલગક ભાદશતી, વગં્રશરેા અનાજની જીલાતનુ ં

વકંલરત વ્મલસ્થાન, ઉંદયની જાત , નકુળાન અને વનમિંણ લગેયે વલમ ય વલસ્તતૃભા ંચચાય કયલાભા ં

આલી શતી. 

કામયક્રભના છેલ્રા દદલવે ખેડતૂને આણદં કૃવ યવુનલવવિટી, આણદં ખાતે ભધભાખી ઉછેય કેન્દ્ર,વયદાય 

ટેર એજ્યકેુળનર મ્યલુઝમભ, વનિંદણ વનમિંણ મજના, ળાકબાજી વળંધન કેન્દ્ર તેભજ ઘાવચાયા વળંધન 

મજનાની મરુાકાત કયાલલાભા ંઆલેર શતી. તારીભાથીઓએ પીડફેકભા ંજણાવ્યુ ંશત ુ ંકે આ તારીભ તેભને 

ખફુજ ઉમગી નીલડળે. તથા વલવલધ  કીટકની જુદીજુદી અલસ્થાઓ નુ ંપ્રત્મક્ષ વનદળયન અને તેઓના 

વનમિંણ ભાટે પક્ત યાવામલણક દલાઓજ ન લાયતા અન્દ્મ વકંલરત જીલાત વનમિંણ ભાટેના ગરા ંકઈ 

યીતે રેલા ંતે વલળે ઊંડાણલૂયક ભાદશતી ભી છે. અંતભા ંપ્રભાણિ વલતયણ કમાય ફાદ તારીભનુ ંવભાન  

કયલાભા ંઆવ્ય ુશત ુ.ં વભગ્ર કામયક્રભનુ ંવચંારન અને આબાય દળયન ભીનાક્ષીફેન લણુાગદયમા દ્વાયા કયલાભા ં

આલેર શત ુ.ં 



તાીમ કાયયક્રમની ઝાખંીઓ 
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