
સીડ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી વિભાગમાાં ચાલતી તાલીમ યોજના “ટે્રનીંગ પ્રોગ્રામ ઓન સીડ પ્રોડકશન “ 

અંગેનો અહિેાલ 

સીડ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી વિભાગ, બ.ં અ. કૃવિ મહાવિદ્યાલય, આ.કૃ.ય.ુ, આણદં ખાત ેચાલતી 

તાલીમ યોજના “ટે્રનીંગ પ્રોગ્રામ ઓન સીડ પ્રોડકશન” નુ ં આયોજન તા.૨૪/૦૯/૨૦૧૯ થી 

તા.૨૭/૦૯/૨૦૧૯ દરમ્યાન કરિામા ંઆિેલ હતુ.ં જેમા ંપચંમહાલ જીલ્લાના અલગ-અલગ ગામમાથંી કુલ 

૩૫ ખેડતૂ તાલીમાથી ભાગ લેિા માટે આિેલ હતા.  

તાલીમનો ઉદ્ધાટન સમારોહ ડૉ.કલ્યાણરાિ પાટીલ, વિભાગીય િડા અને શ્રી.અવનલકુમાર એલ 

રાિત, મદદનીશ પ્રાધ્યાપક ની હાજરીમા ં દદપ પ્રાગટય તથા પ્રાથથના ગીતથી કરિામા ં આિેલ હતો. 

શ્રી.અવનલકુમાર એલ. રાિત દ્રારા ખેડતૂોનુ ંસ્િાગત અન ેતાલીમ કાયથક્રમ વિિે વિસ્તતૃ માદહતી આપિામા ં

આિેલ હતી. વિભાગના અન્ય કમથચારી ડૉ.સદેુશનાબને,વશૃાકંભાઇ, ડૉ.વિમતં, ભવુમરાજભાઇ, જજતેન્દ્રભાઇ, 

વિજયભાઇ અને દહતેશભાઇ દ્રારા તાલીમાથીઓનુ ંપષુ્પથી સ્િાગત કરિામા ંઆવ્ય ુહત.ુ   

આ તાલીમ કાયથક્રમમા ંખેડતૂોને અલગ-અલગ પાકો જેિા કે મકાઇ, ડાગર, ભીંડા, મરચી, દદિેલા, 

તિેુર, રીંગણ, મગ અને ટામેટામા ંબબયારણ ઉત્પાદન કરિા અંગેની તાવંિક માદહતી તથા તે પાકોમા ંનિી 

સશંોિન થયેલ જાતો વિિે સપંણૂથ માગથદશથન પૂુ  પાડિામા ંઆિેલ હત.ુ 

આ તાલીમમા ં ખેડતૂોને સહ સશંોિન િૈજ્ઞાવનક એચ.એન.શેલત દ્રારા જૈવિક ખાતર દ્રારા બીજ 

માિજત કરિાથી થતા લાભ વિિેની માદહતી આપિામા ંઆિી હતી અન ેસકુ્ષ્મજીિાણુ ંવિભાગની મલુાકાત 

કરાિામા ંઆિી હતી. 

ત્યાર બાદ ખેડતૂોએ આણદં કૃવિ યવુનિવસિટીના વિભાગીય સશંોિન કેન્દ્રની મલુાકાત કરેલ હતી. 

ત્યા ં ખેડતૂોને ડાગંરના બીજ ઉત્પાદનનો પ્લોટ તથા સીડ પ્રોસેસીંગ પ્લાન્ટ ખાતે બીયારણનુ ં ક્લીનીંગ, 

ગ્રેડીંગ અને પેકેજીંગની માહીતી તેમજ પ્રત્યક્ષ મલુાકાત કરાિિામા ંઆિેલ હતી. ત્યાર પછી પેશી સિંિથન 

વિભાગ ખાતે ખેડતૂોને પરિળ, દાડમ, ખારેક અને ટીંડોળાના પાકમા ં પેશી સિંિથન પધ્િવતથી છોડ 

ઉગાડિાની માહીતી આપિામા ંઆિી હતી.  

આ તાલીમમા ં ખેડતૂોએ મખુ્ય શાકભાજી સશંોિન કેન્દ્રની મલુાકાત કરેલ હતી. જેમા ં

મ.ુશા.સ.ંકે.,ખાત ે તેમને વિવિિ શાકભાજીની નિી જાતો તેમજ તેના બીજ ઉત્પાદન વિિેન ુ માગથદશથન 

આપિામા ંઆિેલ હત ુ અને ભીંડાના બીજ ઉત્પાદના પ્લોટની પ્રત્યક્ષ મલુાકાત કરાિિામા ં આિી જેમા ં

પાકને લગતા રોગો, તેમા આિતી જીિાત અન ે બીજ ઉત્પાદન માટે પાક વિિે યોગ્ય માગથદશથન પૂુ  

પાડિામા ંઆવ્ય ુહત.ુ 

ડૉ. એચ. એલ. િડુક, સહ સશંોિન િૈજ્ઞાવનક અને િડા, દ્રારા ઔિવિય અને સગુવંિત પાકો અંગને ુ

માગથદશથન આપિામા ં આવ્ય ુ હત ુ ં અને દિલ્ડની પ્રત્યક્ષ મલુાકાત કારાિી હતી. આ તાલીમમા ં ખેડતૂોએ 

બાગાયત િામથની મલુાકાત લીિી જેમા ંડૉ.મકેુશ પટેલ દ્રારા િળ પાકોની કલમ જેિા કે જામિળ, આંબા અન ે

ચીકુ િગેરે તૈયાર કરિા માટે યોગ્ય માહીતી પરુી પાડી અને જામિળ તથા આમળાની િાડીની પ્રત્યક્ષ 

મલુાકાત કરાિી હતી.   



ડૉ.ડી.એ.પટેલ દ્રારા કઠોળ પાકોમા ંસિુારેલ/સકંર જાતોન ુબીજ ઉત્પાદન જાતોન ુબીજ ઉત્પાદન 

વિિેન ુમાગથદશથન આપિામા ંઆિેલ હત.ુ ડો. ક્લ્યાણરાિ પાટીલ દ્રારા બીજને લગતા વિવિિ કાયદાની 

માદહતી આપિામા ંઆિલેી હતી. ત્યારબાદ સરદાર પટેલ એજ્યકેુશનલ મ્યઝુીયમની મલુાકાત કરાિામા ં

આિી હતી.  

શ્રી અવનલકુમાર એલ રાિત મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, આ.કૃ.ય.ુ આણદં, દ્રારા ખેડતૂોને બીજના વિવિિ 

િગથ, ગણુિત્તાિાળા બીજના લક્ષણો, પ્રમાણીત બીજ ઉત્પાદન અન ે તેને ખરીદી કરિા માટેના પ્રમાણીત 

સ્ત્રોત અંગેની માહીતી આપિામા ંઆિલેી હતી. 

આ ચાર દદિસીય તાલીમના વિદાય સામારોહ મા ંડૉ.કલ્યાણરાિ પાટીલ, વિભાગીય િડા અન ેશ્રી 

અવનલકુમાર એલ. રાિત, સીડ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી વિભાગ બ.ં અ. કૃવિ મહાવિદ્યાલય, આ.કૃ.ય.ુ, 

આણદં દ્રારા ખેડતૂોને સટીદિકેટ, બગે, મેન્યઅુલ તથા કીટ (બબયારણ) નુ ંવિતરણ કરિામા ંઆિેલ હત.ુ આ 

તાબલમમા ં પચંમહાલ જીલ્લામા ં થતા મોટા ભાગના પાકો જેિા કે મકાઇ, ડાગર, ભીંડા, મરચી, દદિેલા, 

તિેુર, રીંગણ, મગ અને ટામેટા પાકોમા ંબીજ ઉત્પાદન અંગેની સપંણૂથ તાિંીક માહીતી આપિામા ંઆિલે 

હતી. આ તાલીમમા ંખેડતૂોએ ખબૂ સારો પ્રવતસાદ આપ્યો હતો. તેમણ ેઅંતમા જણાવ્ય ુ કે તેઓ મકાઇના 

પાકમા ંસકંર બીજ ઉત્પાદન કેિી રીતે કરિામા ંઆિે છે તેની ખેડતૂોને ખબુ જ ઉંડાણ પિૂથક સમજણ મળી 

છે. િધમુા ં તેમણ ે જણાિવ્ય ુ કે, આ તાલીમ તેમને આવથિક રીતે ખબુ લાભદાયી થશે. અંતમા ં ખેડતૂોએ 

વિશ્વાસ વ્યક્ત કયો કે જે કઇ પણ માદહતી અમોને અદહથી મળી છે. તેનો સપંણૂથ ઉપયોગ અમે અમારી 

ખેતીમા ંકરીશ ુઅને અન્ય ખડેતૂ વમિોને પણ તેના વિિે માદહતી આપીશ.ુ   

 
 



  
ખેડૂત તાલીમાથી દ્રારા દદપ પ્રાગટય વિભાગીય સશંોિન કેન્દ્ર ખાતે ડાગંરના બીજ ઉત્પાદન 

પ્લોટની મલુાકાત 

  
મખુ્ય શાકભાજી સશંોિન કેન્દ્ર ખાતે ભીંડાના બીજ 

ઉત્પાદના પ્લોટની પ્રત્યક્ષ મલુાકાત 
ઔિવિય અને સગુવંિત પાકો અંગેન ુમાગથદશથન અને 

દિલ્ડની પ્રત્યક્ષ મલુાકાત 

 
 

ખેડુતો દ્રારા તાલીમ વિિે અબભપ્રાય ડૉ.કલ્યાણરાિ પાટીલ વિભાગીય િડા અને શ્રી 
અવનલકુમાર એલ. રાિત, મદદનીશ પ્રાધ્યાપક દ્રારા સીડ 

પ્રોડક્શન મેન્યઅુલ, સટીિીકેટ, બેગ, શાકભાજીના 
બબયારણ અને િોટોગ્રાફ્સનુ ંવિતરણ. 

 


