
 

 

 
 

 
 

 

સીડ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી વિભાગમાાં ચાલતી યોજના “ટે્રનીંગ પ્રોગ્રામ ઓન સીડ પ્રોડક્શન” અંતગગત આયોજીત તાલીમ 

તા. ૨૭-૦૬-૨૦૨૨ થી ૩૦-૦૬-૨૦૨૨ અંગેનો અહિેાલ 

 વીડ વામન્વ એન્ડ ટેકનોરોજી વલબાગ, ફ.ંઅ કૃવ ભશાવલદ્યારમ, આણદં કૃવ યવુનલવવિટીદ્વાયા આઝાદીના અમતૃ 

ભશોત્વલ તેભજ ફ.ંઅ.કૃવ ભશાવલદ્યારમના અમતૃ ભશોત્વલની ઉજલણીના લષભા ં વલબાગ ખાતે ચારતી તારીભ મોજના 

“ટે્રનીંગ પ્રોગ્રાભ ઓન વીડ પ્રોડક્ળન“ નુ ંઆમોજન વલબાગ ખાતે તા.૨૭-૦૬-૨૦૨૨ થી ૩૦-૦૬-૨૦૨૨ ના યોજ કયલાભા ંઆવ્ય ુ

શત ુ.ં આ તારીભભા ંભહશવાગય જીલ્રાના જુદા જુદા ગાભભાથંી કુર ૩૮ ખેડૂતો બાગ રેલા ભાટે આલેર શતા.  

તારીભનુ ંઉદ્ઘાટન વીડ વામન્વ એન્ડ ટેકનોરોજી વલબાગના લડા ડૉ. કલ્માણયાલ ાટીર અને ભદદનીળ પ્રાધ્માક શ્રી 

અવનરકુભાય એર. યાલત તથા અન્મ કભષચાયીની શાજયીભા ં હદ પ્રાગટય તથા પ્રાથષના ગીતથી કયલાભા ંઆલેર શત ુ.ં આ 

કામષક્રભનુ ંપ્રાવગંગક ઉદ્દફોધન શ્રી અવનરકુભાય એર. યાલત દ્વાયા સ્લાગત પ્રલચનથી કયલાભા ંઆવ્ય ુશત ુઅંને ખેડૂતોને ફીજ 

ઉત્ાદનની તારીભ કામષક્રભની રૂયેખા વલે ભાહશતી આી શતી. 

તારીભના શરેા હદલવે શ્રી અવનરકુભાય એર. યાલત દ્વાયા ખેતીભા ં પ્રભાગણત ફીજના પામદા તથા પ્રભાગણત ફીજ 

ઉત્ાદન કયલા ભાટેની વપંણૂષ ભાહશતી ખેડૂતોને આી શતી. ત્માય ફાદ વલબાગના લડા ડૉ. કલ્માણયાલ ાટીર દ્વાયા 

તારીભાથીઓને ગફમાયણ ખયીદી અને લાયલાના વભમગાા ઉયાતં ભકાઈના ાકભા ં વકંય ફીજ ઉત્ાદન વલે વપંણૂષ 

ભાહશતી આી શતી. ત્માય ફાદ ડૉ. મકેુળબાઈ ટેર દ્વાયા કઠો ાકોભા ંફીજ ઉત્ાદન વલે ખેડૂતોને ભાહશતગાય કમાષ શતા. 

તારીભના ફીજા હદલવે ડૉ.ભીહશય ડંયા દ્વાયા ખેડૂતોને યીંગણ અને બીંડાના ાકભા ં સધુાયેર/વકંય જાતોનુ ં ફીજ 

ઉત્ાદન વલે વપંણૂષ ભાગષદળષન પરુૂ ાડલાભા ં આવ્ય ુ શત ુ ં અને ડૉ.લી.આઈ.જોી દ્વાયા મખુ્મ ળાકબાજી વળંોધન કેન્રની 

મરુાકાત કયાલી શતી. ત્માય ફાદ ડૉ. એ.એવ.બાનલડીમા દ્વાયા વલબાગીમ વળંોધન કેન્ર ખાતે આલેર વીડ પ્રોવેવીંગ યવુનટની 

અગત્મતા વલે વપંણૂષ ભાગષદળષન પરૂૂ ાડલાભા ંઆલેલુ ંશત ુ ંઅને વાથે વલબાગીમ વળંોધન કેન્રની મરુાકાત કયાલી શતી. 

તારીભના ત્રીજા હદલવે તારીભાથીઓ દ્વાયા ઔવધમ અને સગુવંધત ાકોની ખેતી વલેનુ ંજ્ઞાન ભેવ્યુ ં શત ુ.ં ત્માય 

છી તારીભાથીઓ દ્વાયા ફુર ાકોની ખેતી વલેની ણ ભાહશતી ભેલી શતી. 

તારીભના ચોથા હદલવે ેળીવલંધષન વલબાગની મરુાકાત તારીભાથીઓ દ્વાયા રેલાભા ં આલી અને ેળીવલંધષન 

ધ્ધવતથી ઉત્ાદન કયેરા જુદા જુદા ાકોના યોાઓ વલે ભાગષદળષન ભેવ્ય ુશત ુ.ં ત્માય ફાદ ડૉ. ડી.ફી. વીવોહદમા દ્વાયા જુદા 

જુદા ાકભા ંઆલતી જીલાતના વનમતં્રણ વલે વઘળં ભાગષદળષન તારીભાથીઓને અાય ુશત.ુ 
તારીભના અંતે વલબાગના લડા ડૉ. કલ્માણયાલ ાટીર દ્વાયા ખેડૂતોને પ્રભાણત્રઅને વાહશત્મ વાથે કીટનુ ં વલતયણ 

કયલાભા ંઆલેર શત ુ.ં 

આ તારીભભા ંખેડૂતોએ ખફૂ વાયો પ્રવતવાદ આપ્મો શતો. તેભણે અંતભા ંજણાવ્ય ુકે ગફમાયણ ઉત્ાદન કામષક્રભ ખેડૂતોની 

આલક ફભણી કયલાભા ં કેટરો પામદાકાયક થળે એ અભોને આ તારીભ ભાયપતે વભજ ડી છે. અભો આ યીતે ગફમાયણ 

ઉત્ાદન કયી અભાયી આવથિક સ્સ્થવત સધુાયલાના પ્રમત્ન કયીશ.ુ 

તારીભના અંતે આ તારીભને વપ ફનાલલા ભાટે અવનરકુભાય એર. યાલત દ્વાયા વીડ વામન્વ એન્ડ ટેકનોરોજી 

વલબાગના તભાભ કભષચાયી અને ખેડૂતોનો આબાય વ્મક્ત કયી તારીભ કામષક્રભ પણૂષ જાશયે કયેર શતો. 



 

  
સ્લાગત પ્રલચન ખેડૂત તારીભાથી રાયા હદ પ્રાગટય 

  
મખુ્મ ળાકબાજી વળંોધન કેન્રની મરુાકાત ફાગામતી ાકની નવષયીની મરુાકાત 

  

ઔવધમ અને સગુવંધત લનસ્વત વળંોધન કેન્રની મરુાકાત 
ખેડૂત તારીભાથીઓને પ્રભાણત્ર અને વાહશત્મનુ ં

વલતયણ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

તારીભ વલે અગબપ્રામ આતા તારીભાથી ભહશવાગય જીલ્રાના ખેડૂત તારીભાથીઓનો ગૃ પોટો 
 


