
 

વિસ્તરણ વિક્ષણ વિયામકશ્રીિી કચેરી 

િિસારી કૃવિ યુવિિવસિટી 

િિસારી-૩૯૬ ૪૫૦ 
     

એસ્ટાબ્લીસમેન્ટ ઓફ એગ્રો આઈ. ટી. આઈ. સેન્ટર ફોર એગ્રીકલ્ચર એન્ડ હોટીકલ્ચર  

“પાક જીિાતિુું જવૈિક વિયુંત્રણ” વિિય પર સાપ્તાવહક તાલીમ  

તારીખ – ૬ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૧ થી ૧૩ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૧ 
 

                                                                                   રવજસ્ટરેિિ વલન્ક: https://forms.gle/uzkjToKzw7quixHQ6 
 

વ્યાખ્યાતા: 

૧. ડૉ. અભિષેક શકુ્લા, પ્રાધ્યાપક અને વડા, કીટકશાસ્ત્ર ભવિાગ , ન.મ.કૃ.મ., નવસારી કૃભષ યુભનવભસિટી, નવસારી 

૨. ડૉ. એલ. વી. ઘેટીયા, સહ પ્રાધ્યાપક, કીટકશાસ્ત્ર ભવિાગ , ન.મ.કૃ.મ., નવસારી કૃભષ યુભનવભસિટી, નવસારી 

૩. ડૉ. એમ. આર. ભસધ્ધપરા, મદદનીશ સશંોધન વૈજ્ઞાભનક, કીટકશાસ્ત્ર ભવિાગ, ન.મ.કૃ.મ., નવસારી કૃભષ યુભનવભસિટી, નવસારી 

૪. પ્રો. કે. એમ. પટેલ, મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, કીટકશાસ્ત્ર ભવિાગ , ન.મ.કૃ.મ., નવસારી કૃભષ યુભનવભસિટી, નવસારી 

૫. ડૉ. એસ. આર. પટેલ, મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, કીટકશાસ્ત્ર ભવિાગ , ન.મ.કૃ.મ., નવસારી કૃભષ યુભનવભસિટી, નવસારી 

૬. ડૉ. સી. યુ. ભશદેં, મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, કીટકશાસ્ત્ર ભવિાગ , ન.મ.કૃ.મ., નવસારી કૃભષ યુભનવભસિટી, નવસારી 

 

દભિણ ગુજરાતનાં ખેડૂતો, ભવદ્યાથીઓ તમેજ શાળામાંથી ડર ોપ આઉટ 

યુવક-યુવતીઓ તાલીમમાં જોડાઈ કૃભષ િેત્રે રોજગાર લિી તાલીમ મેળવી 

શકે છે. 

  

ડૉ. સી. કે. ટી ુંબડીયા 

ભવસ્તરણ ભશિણ ભનયામકશ્રી 

નવસારી કૃભષ યુભનવભસિટી 

નવસારી  

 

ની: શુલ્ક  

  

ડૉ. આર. એમ. ભુિા 

મદદનીશ ભવસ્તરણ ભશિણ શાસ્ત્રી 

ભવસ્તરણ ભશિણ ભનયામકશ્રીની કચેરી  

નવસારી કૃભષ યુભનવભસિટી, નવસારી 

મો. નં. 9016471247 

E mail: agroiti@nau.in 

 

 

તાલીમમાં જોડાવા માંગતા ખેડૂતો અન ે ભવદ્યાથીઓ રભજસ્ટર ેશન 

https://forms.gle/uzkjToKzw7quixHQ6 ભલન્ક પર ભક્લક કરીન ે               

તા. ૦૩/૦૧/૨૦૨૧ સુધીમા ંઅરજી ફોમિ િરી શકશે. 

 

 

 તાલીમાથીઓએ પોતાનુ ંકાયિરત ઈ-મેલ એડર ેસ અને વોટ્સઅપ નંબર 

આપવાનો રહેશે.  

 વહેલા ત ેપહેલના ધોરણે ૪૦ તાલીમાર્થીઓિે પ્રવશે મળવાપાત્ર છે. 

 દરકે લકે્ચરમાં હાજરી ફરભજયાત આપવાની રહેશે. 

 તાલીમ ગુગલ મીટ પ્લેટફોમિ પરથી થશે. 

 સફળતાપવૂિક તાલીમ પુણિ કરનાર તાલીમાથીઓન ે ઈ-સટીવફકેટ 

આપવામા આવશે. 

 તાલીમાથીઓનું વોટ્સઅપ ગુ્રપ તાલીમના એક ભદવસ પહેલા 

બનાવવામા ંઆવશે અને તાલીમને લગતી જરૂરી માભહતી વોટ્સઅપ 

ગુ્રપમાં આપવામાં આવશે. 

  

ડૉ. એમ. આર. વસધ્ધપરા 

મદદનીશ સશંોધન વૈજ્ઞાભનક 

કીટકશાસ્ત્ર ભવિાગ , ન.મ. કૃ.મ., 

નવસારી કૃભષ યુભનવભસિટી, નવસારી 
 

 
 

અમૃતા રુડાણી  

ખેતીવાડી અભધકારી  

નવસારી કૃભષ યુભનવભસિટી, નવસારી 

 

 

હિિ પરમાર 

ભસભનયર ભરસચિ ફેલો, એફ.એફ.પી., 

નવસારી કૃભષ યુભનવભસિટી, નવસારી 

રવજસ્ટરેિિ વિમુંત્રક 

તાલીમ ફી આયોજિ મુંત્રી 

અગત્યિી તારીખ 

 

સૂચિાઓ સહ આયોજિ મુંત્રી 

તાલીમ સહાયકો 

https://forms.gle/uzkjToKzw7quixHQ6
https://forms.gle/uzkjToKzw7quixHQ6


 

એસ્ટાબ્લીિમને્ટ ઓફ એગ્રો. આઈ.ટી.આઈ. સને્ટર ફોર એગ્રીકલ્ચર એન્ડ હોટીકલ્ચર 

‘પાક જીિાતિુું જવૈિક વિયુંત્રણ’ વિિય પર સાપ્તાવહક તાલીમ 

તાલીમિો સમયગાળો: જાન્યુઆરી ૦૬-૧૩, ૨૦૨૧  

 

: તાલીમ કાયિક્રમ : 
 

ર્થીયરી  (તાલીમિુું માધ્યમ : ઓનલાઈન) 

તારીખ સમય વિિય વ્યાખ્યાતા 

૦૬/૦૧/૨૦૨૦ 

૧૦:૦૦- ૧૧:૦૦ પાકની જીવાતો અને તેની આથીક અગત્યતા ડૉ. એલ. વી. ઘેટીયા 

૧૧:૦૦- ૧૨:૦૦ જીવાતોનું જભૈવક ભનયંત્રણ ડૉ. અભિષેક શુક્લા 

૩.૦૦-૪.૦૦ જભૈવક ભનયંત્રકોની ઓળખ અન ેઉપયો ડૉ. અભિષેક શુક્લા 

૦૭/૦૧/૨૦૨૦ 

૧૦:૦૦- ૧૧:૦૦ ખેતીપાકોની જીવાતોનું જભૈવક ભનયંત્રણ પ્રો. કે. એમ. પટેલ 

૧૧:૦૦- ૧૨:૦૦ બાગાયતી પાકોની જીવાતોનું જભૈવક ભનયંત્રણ ડૉ. એસ. આર. પટેલ 

૩.૦૦-૪.૦૦ ચોખાના ફુદાની ઉછેર પધ્ધભત ડૉ. સી. યુ. ભશંદે 

૦૮/૦૧/૨૦૨૦ 

૧૦:૦૦- ૧૧:૦૦ ટર ાયકોગ્રામા િમરીની ઉછેર પધ્ધભત ડૉ. એમ. આર. ભસધ્ધપરા 

૧૧:૦૦- ૧૨:૦૦ 
અગત્યના પાકોની જીવાતોના ભનયંત્રણની જુદી જુદી 

પધ્ધભતઓ 
પ્રો. કે. એમ. પટેલ 

૩.૦૦-૪.૦૦ ક્રાયસોપરલાની ઉછેર પધ્ધભત ડૉ. સી. યુ. ભશંદે 

૧૧/૦૧/૨૦૨૦ 

૧૦:૦૦- ૧૧:૦૦ લીલી ઇયળની ઉછેર પધ્ધભત ડૉ. એસ. આર. પટેલ 

૧૧:૦૦- ૧૨:૦૦ લશ્કરી ઇયળની ઉછેર પધ્ધભત ડૉ. એસ. આર. પટેલ 

૩.૦૦-૪.૦૦ 
આશાસ્પદ અને ઉપયોગી કીટકોનું સરંિણ અન ે

સંવધિન 
ડૉ. એમ. આર. ભસધ્ધપરા 

૧૨/૦૧/૨૦૨૦ 

૧૦:૦૦- ૧૧:૦૦ શેરડીની સફેદ માખીનું જભૈવક-વ-યાભંત્રક ભનયંત્રણ ડૉ. એમ. આર. ભસધ્ધપરા 

૧૧:૦૦- ૧૨:૦૦ 
શેરડીના પાયરીલા અને તેના બાહ્ય પરોપજીવી 

એપીરીકેન્યા મેળનોલ્યૂકાની ઉછેર પધ્ધભત 
ડૉ. સી. યુ. ભશંદે 

૩.૦૦-૪.૦૦ 
જભૈવક ભનયંત્રણની શક્યતાઓ, ઉપયોભગતા અન ે

અમલીકરણ 
ડૉ. એલ. વી. ઘેટીયા 

 

 



 

પે્રવટટકલ (તાલીમિુું માધ્યમ : ઓનલાઈન/ ઓફલાઇન) 

તારીખ સમય વિિય વ્યાખ્યાતા સ્ર્થળ 

૧૩/૦૧/૨૦૨૦ ૧૦:૦૦ - ૧૨:૦૦ 

પ્રયોગશાળામાં એકઠા કરલે પાક જીવાત 

અને ફાયદાકારક ભકટકોની ઓળખ 

ડૉ. એલ. વી. ઘેટીયા 

ભફલ્ડ 

મુખ્ય ખેતીપાકોની જીવાતોની ઓળખ, 

નુકશાનનો પ્રકાર તથા ફામિ મુલાકાત 

પ્રો. કે. એમ. પટેલ 

મુખ્ય બાગાયતી પાકોની જીવાતોની 

ઓળખ, નુકશાનનો પ્રકાર તથા ફામિ 

મુલાકાત 

ડૉ. એસ. આર. પટેલ 

૧૩/૦૧/૨૦૨૦ ૩:૦૦ - ૫:૦૦ 

ચોખાની ફુદાનો પ્રયોગશાળા-વ-ખુલ્લી 

જગ્યામા ંઉછેર કરવાની પધ્ધભત 

ડૉ. સી. યુ. ભશંદે 

લેબ 

ટર ાયકોગ્રામાની અસરકારક્તા નો અભ્યાસ.  ડૉ. એમ. આર. ભસધ્ધપરા 

પ્રયોગશાળામાં ક્રાયસોકાડિ  તૈયાર કરવાની 

પધ્ધભત 

ડૉ. સી. યુ. ભશંદે 

હેલીયોથીસનુ ં ન્યુભક્લયસ પોલીહેડર ોભસસ 

વાઇરસ બાનવવાની પધ્ધભત 

ડૉ. એસ. આર. પટેલ 

સ્પોડોપ્ટેરા નું ન્યુભક્લયસ પોલીહેડર ોભસસ 

વાઇરસ બાનવવાની પધ્ધભત 

ડૉ. એસ. આર. પટેલ 

શેરડીના પાયરીલા અને તેના બાહ્ય 

પરોપજીવી એપીરીકેન્યા મળેનોલ્યૂકાની 

ઉછેર પધ્ધભત 

ડૉ. સી. યુ. ભશંદે 

 

 


