સસ્યવિજ્ઞાન વિભાગ, કવૃ િ મહાવિધાલય
નિસારી કૃવિ યવુ નિવસિટી, ભરુચ
દ્વારા આયોજીત

સજીિ ખેતી – ટકાઉ કૃવિનો િૈજ્ઞાવનક અભભગમ

અધ્યક્ષ
ડો. ઝેડ. પી. પટે લ
માન. કુ લપતિશ્રી
નવસારી કૃતિ યુતનવતસિટી
નવસારી

ુ
પ્રમખ

ુ
ઉપ-પ્રમખ

સંયોજક

ડો. કે. જી. પટે લ
ડિનશ્રી, કૃતિ તવદ્યાશાખા
નવસારી કૃતિ યુતનવતસિટી
નવસારી

ડો. સી. કે. ટટિંબટડયા
તવસ્િરણ તશક્ષણ તનયામકશ્રી અને
વડરષ્ઠ વૈજ્ઞાતનક-વ-વિા (કે વીકે)
નવસારી કૃતિ યુતનવતસિટી
નવસારી

ડો. ડી. ડી. પટે લ
પ્રાધ્યાપક અને વિા
સસ્યતવજ્ઞાન તવભાગ
કૃ તિ મહાતવધાલય
ન.કૃ.યુ, ભરુચ

સહ-સંયોજક

ઓગે નાઈભઝિંગ સેક્રેટરી

ડો. ટી. યુ. પટે લ

ડો. એચ. એચ. પટે લ

મદદનીશ પ્રાધ્યાપક

મદદનીશ પ્રાધ્યાપક

કો- ઓગેનાઈભઝિંગ સેક્રેટરી
ડો. એ. ડી. રાજ

ડો. વનરજકુ માર

ડો. સ્િપવનલ દે શમુખ

ડો. િૈશાલી સુિે

શ્રી. ડી. કે. પટે લ

ડો. મનીિ જે. ઝીંઝાળા

સહપ્રાધ્યાપક

મદદનીશ પ્રાધ્યાપક

મદદનીશ પ્રાધ્યાપક

મદદનીશ પ્રાધ્યાપક

ખેિી અતધકારી

ડરસચચ અસોતસયેટ

કાયયક્રમની રૂપરે ખા
ઉદઘાટન કાયયક્રમ
સ્વાગિ અને વેબીનાર નો

િો. િી. િી. પટે લ

૧૦.૦૦ થી ૧૦.૦૨

િો. કે. જી. પટે લ

૧૦.૦૨ થી ૧૦.૦૯

પડરચય
પ્રમુખશ્રી નુ ાં ઉદબોધન

ડિન, કૃતિ તવદ્યાશાખા
નવસારી કૃતિ યુતનવતસિટી, નવસારી
અધ્યક્ષશ્રીનુ ાં ઉદબોધન

િો. ઝેિ. પી. પટે લ

૧૦.૦૯ થી ૧૦.૧૯

માન. કુ લપતિશ્રી
નવસારી કૃતિ યુતનવતસિટી, નવસારી
આભાર તવતધ
ક્ર્મ

િો. ટી. ય ૂ. પટે લ

વિિય

૧૦.૧૯ થી ૧૦.૨૦

વ્યાખ્યાતા
િો. આનાંદ કસવાલા, સહપ્રધ્યાપક અને વિા (ઓગચતનક ફામચ),
અસ્પી કોલેજ ઓફ હોટીકલ્ચર અને ફોરે સ્રી, નવસારી કૃ તિ
તવશ્વ તવધાલય, નવસારી

૧

સજીવ ખેિીમાાં સાંશોતધિ પોિણ
વ્યવસ્થાપન

૨

સજીવ ખેિીમાાં નીંદણ વ્યવસ્થાપન

૩

સજીવ ખેિીમાાં પાક સાંરક્ષણ

૪

સજીવ ખેિી – સડટિડફકે શન અને
બજાર
વ્યવસ્થાપન

૫

સજીવ ખેિી સ્વાનુભવ

શ્રી તનપુલભાઈ પટે લ

ઉપ-પ્રમુખશ્રી નુ ાં ઉદબોધન

િો. સી. કે. ડટિંબડિયા
તવસ્િરણ તશક્ષણ તનયામકશ્રી અને
વડરષ્ઠ વૈજ્ઞાતનક-વ-વિા (કે વીકે)
નવસારી કૃતિ યુતનવતસિટી, નવસારી

આભાર તવતધ

િો. એચ.એચ.પટે લ

રજીસ્રેશન ભલિંક

િો. ટી. ય ૂ. પટે લ, મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, સસ્યતવજ્ઞાન તવભાગ,
કૃ તિ મહાતવધાલય, નવસારી કૃ તિ યુતનવતસિટી, ભરુચ
િો. જે. જે. પસ્િાગગયા, ઈ/ચા, તપ્રન્સસપાલ, કૃ તિ મહાતવધાલય,
નવસારી કૃતિ તવશ્વ તવધાલય, વઘઇ
િો. પ્રમોદકુ માર દુ બે, મદદનીશ પ્રાધ્યાપક (ઓગચતનક ફામચ),
અસ્પી કોલેજ ઓફ હોટીકલ્ચર અને ફોરે સ્રી, નવસારી કૃ તિ
તવશ્વ તવધાલય, નવસારી

https://forms.gle/iopHwfwW3o5sTR3Q7

સમય
૧૦.૨૦ થી
૧૦.૪૦
૧૦.૪૦ થી
૧૧.૦૦
૧૧.૦૦ થી
૧૧.૨૦
૧૧.૨૦ થી
૧૧.૪૦
૧૧.૪૦ થી
૧૨.૦૦
૧૨.૦૦ થી
૧૨.૧૦
૧૨.૧૦ થી
૧૨.૧૫

ફોમય ભરિાની અંવતમ તારીખ-૨૪/૧૧/૨૦૨૦, બપોરે ૨.૦૦ કલાક

ૂ ો, વિધ્યાર્થીઓ, સંશોધકો, વિસ્તરણ કાયયકરો તેમજ ખાનગી સંસ્ર્થાઓ વનશુલ્ક ભાઈ લઈ શકશે. આ િેભબનાર માં ભાગ લેિા માટે
નોંધ- આ િેભબનારમાં ખેડત
રજીસ્રેશન કરિાિવું જરૂરી છે અને બધાજ વ્યાખ્યાનમાં ભાગ લીધેલ હોય તેઓને તેમના રજજસ્ટડય ઈ-,મેઇલ પર સટટિટફકેટ આપિામાં આિશે.

