
 

           

 
  

 
 

                                         

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

તાલીમ તા. ૦૮-૦૨-૨૦૨૨ થી ૧૦-૦૨-૨૦૨૨ અંગેનો અહિેાલ 

 સીડ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી વિભાગ, બાંસીલાલ અમતૃલાલ કૃવિ મહાવિદ્યાલય, આણાંદ કૃવિ યવુનિવસિટી દ્વારા 
આઝાદીના અમતૃ મહોત્સિના િિગમાાં વિભાગ ખાતે ચાલતી તાલીમ યોજના “ટે્રનીંગ પ્રોગ્રામ ઓન સીડ પ્રોડક્શન” નુાં 
આયોજન કૃવિ વિજ્ઞાન કેન્ર, આકૃય,ુ દાહોદના સાંયકુ્ત ઉપક્રમે તા. ૦૮-૦૨-૨૦૨૨ થી ૧૦-૦૨-૨૦૨૨ ના રોજ કૃવિ વિજ્ઞાન 
કેન્ર, આકૃય,ુ દાહોદ ખાતે કરિામાાં આવ્ય ુહત ુાં. આ તાલીમમાાં દાહોદ જીલ્લાના જુદા જુદા ગામમાાંથી કુલ ૨૯ ખેડૂતો ભાગ 
લેિા માટે આિેલ હતા.   

તાલીમનુાં ઉદ્દ્ઘાટન કૃવિ વિજ્ઞાન કેન્રના િડા ડૉ. એચ.એલ.કાચા અને સીડ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી વિભાગના 
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક શ્રીઅવનલકુમાર એલ. રાિત ની હાજરીમાાં દદપ પ્રાગટય તથા પ્રાથગના ગીતથી કરિામાાં આિેલ હત ુાં. 
આ કાયગક્રમનુાં પ્રાસાંગગક ઉદ્દબોધન શ્રી ગૌરાાંગ ભાભોર, મદદનીશ િૈજ્ઞાવનક (વિસ્તરણ) દ્વારા સ્િાગત પ્રિચનથી કરિામાાં 
આવ્ય ુહત ુાં. ત્યાર બાદ શ્રી અવનલકુમાર એલ. રાિત દ્વારા ખેડૂતોને બીજ ઉત્પાદનની તાલીમનુાં મહત્િ અને તાલીમ 
કાયગક્રમની રૂપરેખા વિિે માદહતી આપી હતી. 

તાલીમના પહલેા દદિસે શ્રી અવનલકુમાર એલ. રાિત દ્વારા ખેતીમાાં પ્રમાગણત બીજના ફાયદા તથા પ્રમાગણત બીજ 
ઉત્પાદન કરિા માટેની સાંપણૂગ માદહતી ખેડૂતોને આપી હતી. ત્યાર પછી ડૉ. એચ.એલ.કાચા દ્વારા ખેડૂતોને ટામેટા અને 
મરચીના પાકમાાં સધુારેલ/સાંકર જાતોનુાં બીજ ઉત્પાદન વિિે સાંપણૂગ માગગદશગન પરુૂ પાડિામાાં આવ્ય ુહત ુાં અને કેિીકે 
ખાતે આિેલ કીચન ગાડગનમાાં આણાંદ કૃવિ યવુનિવસિટી દ્વારા બહાર પાડિામાાં આિેલી નિી જાતોની પ્રત્યક્ષ મલુાકાત 
કરાિી હતી. ત્યાર બાદ ડૉ. આર.બી.ભાલાણી દ્વારા કેિીકે ખાતે આિેલ સીડ પ્રોસેસીંગ યવુનટની મલુાકાત અને તેની 
અગત્યતા વિિે સાંપણૂગ માગગદશગન પરૂૂ પાડિામાાં આિેલુાં હત ુાં. 

બીજા દદિસે શ્રી એમ.પી.રામાણી દ્વારા કૃવિ સાંશોધન કેન્ર ખાતે આિેલા બીજ ઉત્પાદન પ્લોટની પ્રત્યક્ષ મલુાકાત 
કરાિતા મકાઈ, ચણા અને ઘઉં જેિા પાકોમાાં બીજ ઉત્પાદનની તાાંત્રીક માદહતી વિિે સમજણ આપી હતી. ત્યાર બાદ 
કૃવિ સાંશોધન કેન્રના િડા ડૉ. આર.જી.મછાર દ્વારા કઠોળ પાકોમાાં બીજ ઉત્પાદન વિિે ખેડૂતોને માદહતગાર કયાગ હતા. 
શ્રી ગૌરાાંગ ભાભોર દ્વારા બીજ ઉત્પાદનમાાં સીડ વિલેજ કોન્સેપ્ટના મહત્િ વિિે ખેડૂતોને સમજણ આપી હતી. 

તાલીમના ત્રીજા દદિસે ડૉ. એન.કે.રાઠોડ, મદદનીશ િૈજ્ઞાવનક (િનસ્પવત રોગશાસ્ત્ર) દ્વારા બીજ ઉત્પાદન દરવમયાન 
પાકમાાં આિતા રોગના વનયાંત્રણ માટે ખેડૂતોને સમજણ આપી હતી. ત્યાર બાદ ડૉ. વિકાસ પાલી, મદદનીશ સાંશોધન 
િૈજ્ઞાવનક, કૃવિ સાંશોધન કેન્ર, દાહોદ દ્વારા મકાઈ, ડાાંગર અને ઘઉંના પાકોના બીજ ઉત્પાદનની સાંપણૂગ તાાંત્રીક માદહતી 
પરૂૂ પાડી હતી. 

તાલીમના અંતે શ્રી અવનલકુમાર એલ. રાિત અને શ્રી એન.ડી.મકિાણા દ્વારા ખેડૂતોને પ્રમાણપત્ર, બેગ, સાદહત્ય 
અને કીટ (ગબયારણ) નુાં વિતરણ કરિામાાં આિેલ હત ુાં. 

આ તાલીમમાાં ખેડૂતોએ ખબૂ સારો પ્રવતસાદ આપ્યો હતો. તેમણે અંતમાાં જણાવ્ય ુ કે ગબયારણ ઉત્પાદન કાયગક્રમ 
ખેડૂતોની આિક બમણી કરિામાાં કેટલો ફાયદાકારક થશે એ અમોને આ તાલીમ મારફતે સમજ પડી છે. અમો આ રીતે 
ગબયારણ ઉત્પાદન કરી અમારી આવથિક સ્સ્થવત સધુારિાના પ્રયત્ન કરીશ.ુ 

 
 



આ તાલીમ ડૉ. કલ્યાણરાિ, વિભાગીય િડા, સીડ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી વિભાગ, બાં.અ.કૃ.મ, આકૃય,ુ આણાંદ 
અને ડૉ. એચ.એલ.કાચા, યવુનટ િડા, કેિીકે, દાહોદના માગગદશગન હઠેળ શ્રી અવનલકુમાર એલ. રાિત અને શ્રી ગૌરાાંગ 
ભાભોર દ્વારા સફળતા પિૂગક આયોજન કયુગ હત ુાં. તાલીમના અંતે આ તાલીમને સફળ બનાિિા માટે અવનલકુમાર એલ. 
રાિત દ્વારા કૃવિ વિજ્ઞાન કેન્ર, દાહોદ તથા સીડ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી વિભાગના તમામ કમગચારી અને ખેડૂતોનો 
આભાર વ્યક્ત કરી તાલીમ કાયગક્રમ પણૂગ જાહરે કરેલ હતો. 
 

  

પ્રાસાંગગક ઉદ્દ્બોધન આપતા શ્રી ગૌરાાંગ ભાભોર બીજની અગત્યતા વિિે માહીતી આપતા  

શ્રી.અવનલકુમાર એલ. રાિત 

  
સીડ પ્રોસેસીંગ પ્લાન્ટની મલુાકાત ટામેટા અને મરચીના પાકમાાં સધુારેલ/સાંકર જાતોનુાં 

બીજ ઉત્પાદન વિિે માગગદશગન આપતા ડૉ. 
એચ.એલ.કાચા 



  

  ખેડૂત તાલીમાથીઓને બેગ, પ્રમાણપત્ર, સાદહત્ય અને 
ગબયારણનુાં વિતરણ 

તાલીમ વિિે અગભપ્રાય આપતા તાલીમાથી  

 

દાહોદ જીલ્લાના ખેડૂત તાલીમાથીઓનો ગપૃ ફોટો 

 


