
ક ટકશા િવભાગ, બ.ં અ. િૃષ મહાિવ ાલય, આ. .ૃ .ુ, આણંદ તથા િૃષ િવ ાન ક , આ. .ૃ .ુ, 

દવાતજના સં ુ ત ઉપ મે “સંકલત વાત યવ થાપન” િવષયપર ચાર દવસીય તાલીમ 

કાય મ યો યો 

ક ટકશા  િવભાગ, બ.ં અ. િૃષ મહાિવ ાલય, આ. .ૃ .ુ, આણંદ તથા િૃષ િવ ાનક , 

આ. ૃ. .ુ, દવાતજના સં ુ ત ઉપ મે “સંકલત વાત યવ થાપન” િવષયપર તા. ૦૭.૦૬.૨૦૨૨ 

થી ૧૦.૦૬.૨૦૨૨ દર યાન ચાર દવસીય તાલીમ કાય મ ું આયોજન માન. ુલપિત ી, આ. .ૃ .ુ, 

આણંદ ડૉ. ક. બી. કથીર યાના માગદશન હઠળ કરવામાં આવેલ. માં આણંદ જ લાના સો ા 

તા ુકાના ગાડા, પલોલ અને લ બાલી ગામના ુલ ૪૦ ખે ૂતોએ ભાગ લીધો હતો. આ સંગે 

કિવકના વડા ડો. એ. સી. વૈ ે સંક લત વાત યવ થાપન ગે કિવક ારા કરવામાં આવતી 

િવ તરણ િશ ણ ૃ િ ઓ િવશે મા હતી આપેલ. યારબાદ તાલીમના સમયગાળા દરિમયાન    

ડૉ. ડ .બી.િસસોદ યા, ા યાપક અને વડા, ક ટકશા  િવભાગ ારા ક ટકશા  િવભાગની 

યોજનાક ય ૃ િ ઓ િવષે મા હતી આપવામાં આવેલ. ડો. એચ. સી. પટલ, મદદ. ા યાપક, 

ક ટકશા  િવભાગ એ તાલીમનાં ુ ય હ ુઓ અને ઉપયોગીતા િવષે ણકાર  આપેલ. 

સમ  કાય મ દર યાન આ ૃ ુના વૈ ાિનકો ારા ધા ય, કઠોળ, શાકભા , તેલી બયાં તથા 

ઘાસચારા પાકોમાં સંકલત વાત યવ થાપન, વાત યવ થાપનના ઘટકો અને મોજણીની 

ાયો ગક મા હતી, સં હલા અનાજની વાતો ુ ં િનયં ણ, દરની િવિવધ તો, ુ સાન અને 

િનયં ણ વગેર વા િવષયો પર િવ ૃત ણકાર  આપવામાં આવેલ. 

 કાય મના િતમ દવસે ખે ૂતોને આણંદ ૃિષ ુ િનવિસટ, આણંદ ખાતે મધમાખી ઉછેર  

ક , સરદાર પટલ એ ક ચરલ એ ુકશન ુઝીયમઅને શાકભા  સંશોધન ક ની ુલાકાત 

કરાવવામાં આવેલ હતી. ક ટકશા  િવભાગના ુલસી બી ડ ગ ખાતે યો યેલ સમાપન સમારંભમાં 

તાલીમમાં ભાગ લીધેલ ખે ૂતોએ તેઓના િતભાવમાં જણાવેલ ક, ખે ૂત સ દૂાયમાં આ તાલીમ 

બૂજ ઉપયોગી સા બત થશ.ે  

 

 

 

 

 

 

 



તાલીમ કાય મની ઝાંખીઓ 

 

 

 

 

 

 

  


