
सेंटर ऑफ  एक्सलन्स 
  कृषि उत्पादकता वाढीकररता यंत्रमानव, ड्र ोन व स्वयंचललत  

यंत्राव्दार ेडड्जीटल शेती प्रकल्प  

राष्ट्र ीय कृषि उच्चशशक्षण प्रकल्प (नाहेप) 
वसतंराव नाईक मराठवाड्ा कृषि षवद्यापीठ, परभणी 

सदुृढ पयाावरणसाठी  
पीक संरक्षक कृषि  

रसायनाचा संतलुलत वापर 

राज्यस्तरीय  
वेषिनार  
माललका 

२५ जलैु २०२० 
पासनू  

प्रत्येक शषनवारी 



५.कृषि रसायानांचा अषवरत वापर कमी करुन उत्पादन खचा कमी 
करणे. 

६.षकटकनाशकांमुळे मानवी शरीरावर झालेल्या दषु्पररणामाचे िरे 
करण्याचे उपाय व दक्षता शेतकरी िांधांना ज्ञात करुन देणे. 
 

सेंटर ऑफ एक्सलन्स कृषि उत्पादकता वाढीकरीता यंत्रमानव, 
आशण ड्र ोन व स्वयंचललत यंत्रव्दारे डड्जीटल शेती प्रकल्प.   
वसंतराव नाईक मराठवाड्ा कृषि षवद्यापीठ, परभणी यांच्या वतीने 
“सदुृढ पयाावरणसाठी पीक संरक्षक कृषि रसायनाचा संतलुलत 
वापर” या वेषिनार माललकेचे आयोजन  षद. २५ जलैु, २॰२॰ 
रोजी पासून प्रत्येक शषनवारी सायंकाळी ७ ते ९  या वेळेत 
आयोजीत करण्यात येत आह.े हा वेिीणार आद्यावत कृषिषवज्ञान 
आशण तंत्रज्ञान कें द्राच्या (CAAST) माध्यमातुन भारतीय कृषि 
अनुसंधान पररिद, नवी षदल्ली आशण जागडतक िँक यांच्या संयकु्त 
षवद्यामाने राष्ट्रीय कृषि उच्च  शशक्षण प्रकल्प (नाहेप) अंतगात 
आयोजजत करण्यात येत आह.े  

संपुणा महाराष्ट््र राज्यातील शेतकरी िांधव व तसेच महाराष्ट््र 
राज्यातील कृषि षवज्ञान कें द्र,े कृषि  षवभागातील कृषि षवस्तार, 
कृषिअडधकारी , शासकीय कायाालयाचे कृषि संिंडधत कमाचारी, 
प्रडतषनधी, प्रगतशशल शेतकरी िांधव इत्यादी या वेषिनारमध्ये 
नाव नोंदणी करण्यास पात्र राहतील. 

 
नाहेप, वनामकृषव, परभणी  

 

लाभार्थी 

पार्श्ाभमूी 

षनवड् प्रषकया आशण सचूना  
 उषिष्ट् े 

स्पधेंच्या या यगुात आपला शेतकरी देखील आज मागे नाही. तो 
आपल्या उत्पादनवाढीसाठी यर्थायोग्य प्रयत्न करीत आह.े 
त्याच्या प्रामाशणक  प्रयत्नाना शास्त्राची जोड् देऊन त्याचा 
वतामान सुकर आशण भषवष्य शार्श्त करण्याच्या दृष्ट्ीने आजच्या 
कोव्हीड्-१९ कोरोना षविाणू महामारी प्रादभुाावाच्या काळात 
शेतकरी िांधव रे्थट आपल्या िाधंावरुन, आपल्या दनंैषदन 
कायाासोितच ऑनलाइन वेषिनार माललकेच्या माध्यमातून 
वनामकृषवच्या कीटकशास्त्रज्ञांशी रे्थट संवाद साध ू शकतील. 
केवळ शेतकरीच नव्ह ेतर शेती संदभाात कायारत शासकीय, षनम 
शासकीय, खाजगी, सहकारी कायाालयाचे अडधकारी कमाचारी जे 
शेतक-याचें जीवनमान उंचावण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत 
तेदेखील या वेषिनारचा लाभ घेऊ शकतात. 
       पीक उत्पादकता वाढषवण्यासाठी पीक संरक्षण हा एक 
महत्वाचा घटक आहे. परतंु पीक संरक्षणामध्ये रासायषनक 
षकटकनाशकांचा वापर वाढल्याने अनेक दषु्पररणामांना  सामोर े
जावे लागत आह.े उदा. षकड्ींमध्ये षनमााण होणारी प्रडतकारशक्ती, 
वाढते प्रदिुण, खाद्यान्नातील रसायनांचे अवशेि, षमत््र कीटकाचा 
-हास, दयु्यम षकड्ींचा उद्रेक इत्यादी या व अशा षकत्येक 
प्रश्नावर तज्ञाच्या माफा त उपाययोजना करण्याच्या दृष्ट्ीने  नाहेप, 
वनामकृषव, परभणी यांच्या वतीने “सदुृढ पयाावरणसाठी पीक 
संरक्षक कृषि रसायनाचा संतलुलत वापर” या वेषिनार माललकेचे 
आयोजन  षदनाकं २५ जलैु२०२० रोजी पासून प्रत्येक शषनवारी 
सायंकाळी ७ ते ९ या वेळेत आयोजजत करण्यात येत आहे. 

१.नाहेप व वनामकृषव, परभणीच्या कायाके्षत्रात घेतल्या जाणा-या 
षवषवध षपकांचे शास्त्रोक्त संरक्षण करण्यासाठी मागादशान करणे. 

२.सदृढ पयाावरणािाितीत जागरुकता षनमााण करणे. 
३.कृषि रसायानांचा संतुललत व कायाक्षम वापर करणे. 
४.कृषि रसायानांमुळे होणारी पयाावरणाची हानी कमी करणे. 

या वेषिनारचा संपुणा महाराष्ट््र राज्यातील अडधकाडधक  
जजल्हयातील शेतकरी िांधव व तसेच महाराष्ट््र राज्यातील कृषि 
षवज्ञान कें द्र,े कृषि षवभागातील कृषि षवस्तार, कृषि अडधकारी, 
शासकीय कायाालयाचे कृषि संिंडधत कमाचारी, प्रडतषनधी, 
प्रगतशशल शेतकरी िांधव यांना लाभ षमळावा या  दृष्ट्ीने “प्रर्थम 
नाव नोंदणी करणा-यांना प्रर्थम प्राधन्य” या तत्वावर २५० 
लाभार्थयाांना षनवड्ण्यात येईल. या लाभार्थयाांचा एक षदवस 
अगोदर व्हॉटसअॅप ग्रुप तयार करुन वेषिनार षनगड्ीत माषहती, 
सुचना  ग्रुपमध्य ेदेण्यात येईल.  

याकररता  https://docs.google .com/forms/d/e/ 

1FAIpQ LSfVyM nM EhG nkvui_LK4hYgPRHib9
O N Q U ZxEgfeW 3561_Y906g/viewform?usp=sf

link या ललकवर ककवा षदलेल्या क्य.ु आर. कोड्वरुन षदनांक 
२४ जुलै रोजी सायंकाळी ०५.०० वाजेपयांत नाव नोंदणी 
करावी (या वेषिनारसाठी कोणतेही शुल्क लाग ूनाही). वेषिनार 
माललका दोन मषहन्यांची आह.े यादरम् यान आपणास व्हॉटसअॅप 
ग्रुपवर माहीती देण्यात येईल व तसेच प्रत्येक व्याख्यान ह े
जवळपास १.०० तासाच े असेल व व्याख्यानानंतर तज्ञांची व 
लाभार्थयाांची संिंडधत षवियावर प्रश्नोत्तर,े चचाा होईल.  

नाव नोंदणी  

१.प्रशशक्षाणासाठी षनवड् झालेल्या सवा प्रशशक्षणार्थीचा 
व्हाटसअॅप ग्रुप प्रशशक्षणाच्या आदल्या षदवशी तयार करुन   
त्यामध्ये त्यांना षनवड्ीसंदभाात सचूना देण्यात येईल. 

२.सदर प्रशशक्षणवगा हा मराठी भािेमध्य ेरािषवण्यात येईल. 
३.या प्रशशक्षणासाठी षनवड्ण्यात आलेल्या  प्रशशक्षणार्थयाांचा एक 

व्हॉटसअॅप ग्रुप तयार करण्यात येऊन त्याव्दार ेप्रशशक्षणाषवियी 
सवा  माषहती देण्यात येईल. 



वेळ : सायंकाळी  ८ ते  ९  
षविय : षमरचीवरील षकड्ींचे व्यवस्र्थापन  
तज्ञ वके्त : ड्ॉ. नरशेकुमार जायेवार 

वेळ : सायंकाळी  ८ ते  ९  
षविय : टर ायकोकाड्ा महत्व व वापर 
तज्ञ वके्त : ड्ॉ. श्रध्दा धुरगुडे् 

षविय व तज्ञ वके्त  

वेळ : सायंकाळी ७ ते ८ 
षविय : रासायषनक षकटकनाशकाची ओळख व 
संतुललत वापर 
तज्ञ वके्त : ड्ॉ . िस्वराज भेदे 

षदनाकं : २५ जुलै २०२० 

वेळ : सायंकाळी  ८ ते  ९  
षविय : रासायषनक षकटकनाशकाची सुरडक्षत 
हाताळणी 
तज्ञ वके्त : ड्ॉ .संजजव िंटेवाड् 

वेळ : सायंकाळी ७ ते ८ 
षविय : सद्यस्स्र्थतीत सोयािीनवरील षकड्ींच े
व्यवस्र्थापन 
तज्ञ वके्त : ड्ॉ.अनंत िड्गुजर 

षदनाकं :  १ ऑगस्ट २०२० 

वेळ : सायंकाळी  ८ ते  ९  
षविय : जैषवक षकटकनाशके 
तज्ञ वके्त : ड्ॉ.षमललद सोनकांिळे 

वेळ : सायंकाळी ७ ते ८ 
षविय : सद्यस्स्र्थतीत कपाशीवरील षकड्ींच े
व्यवस्र्थापन 
तज्ञ वके्त : ड्ॉ. पुरुिोत्तम झंवर 

षदनाकं : ८ ऑगस्ट २०२० 

वेळ : सायंकाळी ७ ते ८ 
षविय : तृणधान्य षपकावरील षकड्ींच े
व्यवस्र्थापन 
तज्ञ वके्त : ड्ॉ . िस्वराज भेदे 

षदनाकं : १५ ऑगस्ट २०२० 

वेळ : सायंकाळी  ८ ते  ९  
षविय : गाजर गवताचे जैषवक व्यवस्र्थापन 
तज्ञ वके्त : ड्ॉ. श्रध्दा धुरगुडे् 

वेळ : सायंकाळी ७ ते ८ 
षविय : हळद व आले षपकावरील षकड्ींच े
व्यवस्र्थापन  
तज्ञ वके्त : ड्ॉ. धीरजकुमार कदम 

षदनाकं : २२ ऑगस्ट २०२० 

वेळ : सायंकाळी ७ ते ८ 
षविय : उसावरील षकड्ींचे व्यवस्र्थापन  
तज्ञ वके्त : ड्ॉ. सदाशशव गोसलवाड् 

षदनाकं :  २९ ऑगस्ट २०२० 

वेळ : सायंकाळी  ८ ते  ९  
षविय : षमत्र कीटकांचे कीड् व्यवस्र्थापनात 
महत्व 
तज्ञ वके्त : ड्ॉ. पुरुिोत्तम नेहरकर 



वेळ : सायंकाळी  ८ ते  ९  
षविय : रशेीम कीटक संगोपनन  
तज्ञ वके्त : ड्ॉ. चंद्रकांत लटपटे 

वेळ : सायंकाळी  ८ ते  ९  
षविय : पृष्ठवंशीय षकड्ींचे व्यवस्र्थापन 
तज्ञ वके्त : ड्ॉ . िस्वराज भेदे 

षविय व तज्ञ वके्त  

वेळ : सायंकाळी ७ ते ८ 
षविय : गुलािी िोड्अळींचे व्यवस्र्थापन 
तज्ञ वके्त : ड्ॉ.पुरुिोत्तम झंवर 

षदनाकं : ५ सप्टेंिर २॰२॰ 

वेळ : सायंकाळी  ८ ते  ९  
षविय : एकास्त्मक कीड् व्यवस्र्थापन 
तज्ञ वके्त : ड्ॉ. षदगंिर पटाईत 

वेळ : सायंकाळी ७ ते ८ 
षविय : पॉललहाड्स व शेड्नेट मडधल षकड्ींच े
व्यवस्र्थापन  
तज्ञ वके्त : ड्ॉ. धीरजकुमार कदम 

षदनाकं : १२ सप्टेंिर २॰२॰ 

वेळ : सायंकाळी  ८ ते  ९  
षविय : वांगी व भेंड्ी  षपकावरील  षकड्ींचे 
व्यवस्र्थापन  
तज्ञ वके्त : ड्ॉ. फारीया खान 

वेळ : सायकंाळी ७ ते ८ 
षविय : तुरीवरील षकड्ींचे व्यवस्र्थापन 
तज्ञ वके्त : ड्ॉ. संजजव िंटेवाड् 

षदनाकं : १९ सप्टेंिर २॰२॰ 

वेळ : सायंकाळी ७ ते ८ 
षविय : मोसंिी : कीड् व्यवस्र्थापन  
तज्ञ वके्त : ड्ॉ. अनंत िड्गुजर 

षदनाकं : २६ सप्टेंिर २॰२॰ 

वेळ : सायंकाळी  ८ ते  ९  
षविय : ड्ाळींि : कीड् व्यवस्र्थापन  
तज्ञ वके्त : ड्ॉ. फारीया खान 

वेळ : सायंकाळी ७ ते ८ 
षविय : पराग ससचनात कीटकांच ेमहत्व 
तज्ञ वके्त : ड्ॉ. पुरुिोत्तम नेहरकर 

षदनाकं : ३ आक्टोिर २॰२॰ 

सदररल वेषिनारसाठी नाव नोंदणी  केलेल्या शेतकरी िाधंव व तसेच महाराष्ट््र राज्यातील कृषि षवज्ञान कें द्र,े 
कृषि  षवभागातील कृषि षवस्तार, कृषि अडधकारी, शासकीय कायाालयाचे कृषि संिडंधत कमाचारी, प्रडतषनधी 

इत्यादींना  झमु ऑनलाईन प्लॉटफॉमाचा उपयोग करुन सहभागी होता येईल.  



वेिीनार 
समन्वयक 

पॅटर ॉन 

ड्ॉ. अशोक ढवण  
मा.कुलगुरु  

वनामकृषव, परभणी 

ड्ॉ. आर. सी. अग्रवाल 
राष्ट्रीय संचालक,नाहेप 
भा.कृ.अ.प.नवी षदल्ली 

ड्ॉ. गोपाळ शशदे  
प्रमुख संशोधक,नाहेप 
वनामकृषव, परभणी 

ड्ॉ. धमाराज गोखले 
संचालक शशक्षण तर्था अडधष्ठाता 

वनामकृषव, परभणी 

प्रमखु आयोजक 

 ड्ॉ. मेघा जगताप 
सहाय्यक प्राध्यापक 

नोड्ल ऑषफसर (पयाावरण) 
नाहेप वनामकृषव,परभणी  

ड्ॉ. डधरजकुमार कदम  
सहयोगी प्राध्यापक, कीटकशास्त्र 
तर्था कोअर टीम सदस्य नाहेप  

 नाहेप वनामकृषव,परभणी 

आयोजन सडचव 

 इजंज. खेमचंद कापगाते, इजंज. कल्लोजी रवी, ड्ॉ.रश्मी िंगाळे 

इजंज. तंजजम खानँ, इजंज.शैलेश शशदे,  श्री. जगदीश माने 


