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સીડ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી વિભાગમા ંચાલતી તાલીમ “ટે્રનીંગ પ્રોગ્રામ ઓન સીડ પ્રોડકશન “ 
અંગેનો અહિેાલ 

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

ચાલતી તાલીમ “ટે્રનીંગ પ્રોગ્રામ ઓન સીડ પ્રોડકશન” મા ં તા.૧૨/૦૬/૨૦૧૮ થી 

તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૮ દરમ્યાન મહહસાગર જીલ્લાના અલગ-અલગ ગામમાથંી કુલ ૩૦ ખેડતૂ 

તાલીમાથીઓ ભાગ લેિા માટે આિેલ હતા. 

તાલીમનુ ં ઉદ્ઘાટન જનીનવિદ્યા અને પાક સિંર્ગન વિભાગના પ્રાધ્યાપક અને િડા 

ડૉ.શશીર્રન એન. ની હાજરીમા ં હદપ પ્રાગટય તથા પ્રાથગના ગીતથી કરિામા ંઆિેલ હત ુ.ં આ 

કાયગક્રમમા ંશ્રી.અવનલકુમાર એલ રાિત, મદદનીશ પ્રાધ્યાપક દ્રારા ખેડતૂોનુ ંસ્િાગત કરિામા ંઆવયુ ં

હત ુ ંતથા તાલીમ કાયગક્રમ વિિે માહહતી આપિામા ંઆિેલ હતી. 

આ તાલીમ કાયગક્રમમા ં ખેડતૂોને અલગ-અલગ પાકમા ં બબયારણ ઉત્પાદન કરિા અંગેની 

તાત્રીંક માહહતી આપિામા ંઆિી હતી તથા સારી નિી સશંોર્ન થયેલ પાકોની જાતો વિિ ેસપંણૂગ 

માગગદશગન પૂુ  પાડિામા ંઆિેલ હત.ુ 

આ તાલીમમા ંખેડતૂોએ મખુ્ય શાકભાજી સશંોર્ન કેન્દ્રની મલુાકાત કરેલ હતી. મ.ુશા.સ.ંકે.,મા ં

તેમને વિવિર્ શાકભાજીની નિી જાતો તેમજ તેના બીજ ઉત્પાદન વિિેન ુમાગગદશગન આપિામા ં

આિેલ હત.ુ ત્યારબાદ એજ્યકેુશનલ મ્યઝુીયમ અને પેશી સિંર્ગન વિભાગની મલુાકત કરિામા ંઆિી 

હતી. પેશી સિંર્ગન વિભાગ ખાતે ખેડતૂોને પરિળ અને ટીંડોળાના પાકમા ંપેશી સિંર્ગન પધ્ર્વતથી 

છોડ ઉગાડિાની માહીતી આપિામા ંઆિી હતી. 

ત્યાર બાદ ખેડતૂોએ આણદં કૃવિ યવુનિવસિટીના વિભાગીય સશંોર્ન કેન્દ્રની મલુાકાત કરેલ 

હતી. ત્યા ખેડતૂોને સીડ પ્રોસેસીંગ પ્લાન્ટ ખાત ેબીયારણનુ ંક્લીનીંગ, ગે્રડીંગ અને પેકેજીંગની માહીતી 

તેમજ પ્રત્યક્ષ મલુાકત કરાિિામા ંઆિેલ હતી. 



ડૉ. ડૉ.એ.બી.બ્રહ્મભટ્ટ, પ્રાધ્યાપક અને િડા, િનસ્પવત રોગશાસ્ત્ર વિભાગ, દ્રારા બીજ ઉત્પાદન 

દરવમયાન પાકોમા ંઆિતા રોગો અને તેનુ ંવનિારણ અંગેની સપંણૂગ માહીતી આપિામા ંઆિેલ હતી. 

શ્રી અવનલકુમાર એલ. રાિત મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, દ્રારા ખેડતૂોને બીજના વિવિર્ િગગ, 

ગણુિત્તાિાળા બીજના લક્ષણો, પ્રમાણીત બીજ ઉત્પાદન તથા તેને ખરીદી કરિા માટેના પ્રમાણીત 

સ્ત્રોત અંગેની માહીતી આપિામા ંઆિેલી હતી. 

શ્રી.ગાયત્રીબેન લેબટેકનીશીયન, દ્રારા ખેડતૂોને બીજ પ્રયોગશાળામા ંથતી કામગીરી જેિીકે 

બીજના ઉગિાના ટકા માપિા તેમજ બીજમા ંરહલે ભેજ કઇ રીતે માપવ ુતેમજ બીજ ઉપર થતા 

અલગ-અલગ પહરક્ષણ વિિેની માહહતી આપિમા ંઆિેલ હતી. 

આ તાલીમમા ંખેડતૂોને ગોર્રા ખાતે આિેલ મખુ્ય મકાઇ સશંોર્ન કેન્દ્રની મલુાકત કરેલ 

હતી. મ.ુમ.સ.ંકે.,મા ંડૉ.પી.કે. પરમાર દ્રારા મકાઇના પાકમા ંસરુ્ારેલ/સકંર જાતોનુ ંબીજ ઉત્પાદન 

તેમજ રોગીંગ, એકલન અંતર અન ેબીયારણની ગણુિત્તા જાળિી રાખિા માટે શુ ં પગલા ં લેિા 

જોઈએ તેના વિિેની ખેડતૂોને સમજણ આપી હતી. 

ખેડતૂો દ્રારા ગજુરાત રાજ્ય બીજ વનગમ (ગોર્રા) ખાતેની મલુાકત લેિામા ંઆિેલ હતી. 

ત્યા તેમને સીડ ઓહફસર દ્રારા બબયારણ ઉત્પાદન કાયગક્રમમા ં કઇ રીતે જોડાિવ ુઅને તેના માટે 

અરજી કઇ રીતે કરિી તેના વિિે વિસ્તતૃ માહીતી આપિામા ંઆિેલ હતી અને તેમના પ્રોસેસીંગ 

પ્લાન્ટની મલુાકત પણ કરેલ હતી. 

તાલીમના અંતે ડૉ.શશીર્રન એન. અને શ્રી અવનલકુમાર એલ રાિત દ્રારા ખેડતૂોને સટીહફકેટ, 

બેગ, મેન્યઅુલ અને કીટ (બબયારણ) નુ ંવિતરણ કરિામા ંઆિેલ હત.ુ 

આ તાલીમમા ંખેડતૂોએ ખબૂ સારો પ્રવતસાદ આપ્યો હતો. તેમણે અંતમા જણાવય ુકે સરકારના 

ઉદેશ મજુબ બબયારણ ઉત્પાદન કાયગક્રમ ખેડતૂોની આિક બમણી કરિામા ંકેટલો ફાયદાકારક થશ ે

એ અમોને આ તાલીમ મારફતે સમજ પડી છે. અમો આ રીત ેબબયારણ ઉત્પાદન કરી અમારી આવથિક 

સ્સ્થવત સરુ્ારિાના પ્રત્યન કરીશ.ુ  
 

 

 

 

 

 

   



 

તાલીમમા ંઆિેલા મહહસાગર જીલ્લાના ખેડતૂ તાલીમાર્થીઓનો ગપૃ ફોટો 

  

ખેડતૂો દ્રારા હદપ પ્રાગટય બીજની અગત્યતા વિશેની માહીતી આપતા 
ડૉ.શશીધરન એન. પ્રાધ્યાપક અને િડા,  
જનીનવિદ્યા અને પાક સિંધધન વિભાગ 

  
ખેડતૂ તાલીમાર્થીઓને ડાગંરની મહહસાગર 

જાતના બીયારણનુ ંવિતરણ 
ખેડતૂ તાલીમાર્થીઓને બેગ, સટીહફકેટ, 

મેન્યઅુલ અને હકટ (બીયારણ) નુ ંવિતરણ 

 
 


