સીડ સાયન્સ એન્ડ ટે કનોલોજી વિભાગમાાં ચાલતી તાલીમ યોજના “ટ્રે નીંગ પ્રોગ્રામ ઓન સીડ
પ્રોડકશન “ અંગે નો અહેિાલ
સીડ સાયન્સ એન્ડ ટે કનોલોજી વિભાગ, બં. અ. કૃવિ મહાવિદ્યાલય, આ.કૃ.યુ., આણંદ ખાતે
ચાલતી તાલીમ યોજના “ટ્રે નીંગ પ્રોગ્રામ ઓન સીડ પ્રોડકશન” નુ ં આયોજન તા.૧૮/૦૬/૨૦૧૯
થી તા.૨૧/૦૬/૨૦૧૯ દરમ્યાન કરિામાં આિેલ હતુ.ં જેમાં મહહસાગર જીલ્લાના અલગ-અલગ
ૂ તાલીમાથીઓ ભાગ લેિા માટે આિેલ હતા.
ગામમાંથી કુલ ૨૭ ખેડત
તાલીમનો ઉદ્ધાટન સમારોહ ડૉ.કલ્યાણરાિ પાટીલ, વિભાગીય િડા અને શ્રી.અવનલકુમાર
એલ રાિત, મદદનીશ પ્રાધ્યાપક ની હાજરીમાં હદપ પ્રાગટય તથા પ્રાથથના ગીતથી કરિામાં
ૂ ોનુ ં સ્િાગત અને તાલીમ કાયથક્રમ વિિે
આિેલ હતો. શ્રી.અવનલકુમાર એલ. રાિત દ્રારા ખેડત
વિસ્ત ૃત માહહતી આપિામાં આિેલ હતી. વિભાગના અન્ય કમથચારી ડૉ.સુદેશનાબેન, વ ૃશાંકભાઇ,
ડૉ.વિમંતભાઇ, ભુવમરાજભાઇ, જજતેન્દ્રભાઇ, વિજયભાઇ અને હહતેશભાઇ દ્રારા તાલીમાથીઓનુ ં
પુષ્પથી સ્િાગત કરિામાં આવ્યુ હતુ.
ૂ ોને અલગ-અલગ પાક જેિા કે મકાઇ, ડાગર, ઘંઉ, ભીંડા,
આ તાલીમ કાયથક્રમમાં ખેડત
મરચી અને ટામેટામાં બબયારણ ઉત્પાદન કરિા અંગેની તાંવિક માહહતી તેમજ પાકોમાં નિી
સંશોિન થયેલ જાતો વિિે સંપ ૂણથ માગથદશથન પુૂ  પાડિામાં આિેલ હતુ.
ૂ ોએ મુખ્ય શાકભાજી સંશોિન કેન્દ્રની મુલાકાત કરે લ હતી. જેમાં
આ તાલીમમાં ખેડત
મુ.શા.સં.કે., ખાતે તેમને વિવિિ શાકભાજીની નિી જાતો તેમજ તેના બીજ ઉત્પાદન વિિેન ુ
માગથદશથન આપિામાં આિેલ હત.ુ
ડૉ.કલ્પેશ િી. પટેલ દ્રારા કઠોળ પાકોમાં સુિારે લ/ સંકર જાતોનુ બીજ ઉત્પાદન વિિેન ુ
માગથદશથન આપિામાં આિેલ હત.ુ
ૂ ોએ આણંદ કૃવિ યુવનિવસિટીના વિભાગીય સંશોિન કેન્દ્રની મુલાકાત કરે લ
ત્યાર બાદ ખેડત
ૂ ોને સીડ પ્રોસેસીંગ પ્લાન્ટ ખાતે બીયારણનુ ં ક્લીનીંગ, ગ્રેડીંગ અને પેકેજીંગની
હતી. જયાં ખેડત
માહીતી તેમજ પ્રત્યક્ષ મુલાકત કરાિિામાં આિેલ હતી.
ૂ ોને પરિળ, દાડમ, ખારે ક અને ટીંડોળાના પાકમાં પેશી
પેશી સંિિથન વિભાગ ખાતે ખેડત
સંિિથન પધ્િવતથી છોડ ઉગાડિાની માહીતી આપિામાં આિી હતી.

ત્યાર બાદ ડૉ. એ.બી.બ્રહ્મભટ્ટ, પ્રાધ્યાપક અને િડા, િનસ્પવત રોગશાસ્ત્ર વિભાગ, દ્રારા બીજ
ઉત્પાદન દરવમયાન પાકોમાં આિતા રોગો અને તેન ુ ં વનિારણ અંગેની સંપ ૂણથ માહીતી આપિામાં
આિેલ હતી.
ડો. ડી. બી.વસસોદીયા, સહ પ્રાધ્યાપક, હકટકશાસ્ત્ર

વિભાગ દ્રારા બીજ ઉત્પાદન દરમ્યાન

પાકોમાં આિતી જીિાત અને તેન ુ ં વનિારણ માટે ની માહહતી આપિામાં આિી હતી..
ડૉ. ડી.બી.પ્રજાપવત દ્રારા ડાંગરના પાકમાં સુિારે લ જાતોનુ બીજ ઉત્પાદન અંગેની માહીતી

આપિામાં આિેલી હતી..
સહ સંશોિન િૈજ્ઞાવનક એચ.એન.શેલત દ્રારા જૈવિક ખાતર દ્રારા બીજ માિજત કરિાથી
થતા લાભ વિિેની માહહતી આપિામાં આિી હતી. તેમજ સુક્ષ્મજીિાણુ ં વિભાગની મુલાકાત
કરાિામાં આિી હતી.
ડો. ક્લ્યાણરાિ પાટીલ દ્રારા બીજને લગતા વિવિિ કાયદાની માહહતી આપિામાં આિેલી

હતી. ત્યારબાદ સરદાર પટેલ એજયુકેશનલ મ્યુઝીયમની મુલાકાત કરાિામાં આિી હતી.
ડૉ. એચ. એલ. િડુક, સહ સંશોિન િૈજ્ઞાવનક અને િડા, દ્રારા ઔિવિય અને સુગવં િત પાકો
અંગેન ુ માગથદશથન આપિામાં આવ્યું હતુ ં તેમજ મ્યુઝીયમની પ્રત્યક્ષ મુલાકાત કારાિી હતી.
ૂ ોને બીજના
શ્રી અવનલકુમાર એલ રાિત મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, આ.કૃ.યુ. આણંદ, દ્રારા ખેડત
વિવિિ િગથ, ગુણિત્તાિાળા બીજના લક્ષણો, પ્રમાણીત બીજ ઉત્પાદન અને તેને ખરીદી કરિા
માટે ના પ્રમાણીત સ્ત્રોત અંગેની માહીતી આપિામાં આિેલી હતી.
આ ચાર હદિસીય તાલીમના વિદાય સામારોહ માં ડૉ.કલ્યાણરાિ પાટીલ, વિભાગીય િડા
અને શ્રી અવનલકુમાર એલ. રાિત, સીડ સાયન્સ એન્ડ ટે કનોલોજી વિભાગ બં. અ. કૃવિ
ૂ ોને સટીહિકેટ, બેગ, મેન્યુઅલ તથા કીટ (બબયારણ) નુ ં
મહાવિદ્યાલય, આ.કૃ.યુ., આણંદ દ્રારા ખેડત
વિતરણ કરિામાં આિેલ હત.ુ
આ તાબલમમાં મહહસાગર જીલ્લામાં થતા મોટા ભાગના પાકો જેિા કે મકાઇ, ડાંગર, રીંગણ
મરચી, ટામેટા, ભીંડા અને કઠોળ પાકોમાં બીજ ઉત્પાદન અંગેની સંપ ૂણથ તાંિીક માહીતી આપિામાં
આિેલ હતી.
ૂ ોએ ખ ૂબ સારો પ્રવતસાદ આપ્યો હતો. તેમણે અંતમા જણાવ્યુ કે તેઓ
આ તાલીમમાં ખેડત
ૂ ોને ખુબ જ ઉંડાણ
મકાઇના પાકમાં સંકર બીજ ઉત્પાદન કેિી રીતે કરિામાં આિે છે તેની ખેડત

પ ૂિથક સમજણ મળી છે . િધુમાં તેમણે જણાિવ્યુ કે, આ તાલીમ તેમને આવથિક રીતે ખુબ લાભદાયી
થશે.
ૂ ોએ વિશ્વાસ વ્યક્ત કયો કે જે કઇ પણ માહહતી અમોને અહહથી મળી છે . તેનો
અંતમાં ખેડત
ૂ વમિોને પણ તેના વિિે માહહતી
સંપ ૂણથ ઉપયોગ અમે અમારી ખેતીમાં કરીશુ અને અન્ય ખેડત
આપીશુ.

ૂ તાલીમાથી દ્રારા હદપ પ્રાગટય
ખેડત

જૈવિક ખાતર દ્રારા બીજ માિજત કરિા
અંગેની માહહતી આપતા સહ સંશોિન
િૈજ્ઞાવનક એચ.એન.શેલત

વિભાગીય સંશોિન કેન્દ્ર ખાતે પ્રોસેસીંગ પ્લાન્ટની

ખેડુતો દ્રારા તાલીમ વિિે અબભપ્રાય

મુલાકાત

ડૉ.કલ્યાણરાિ પાટીલ વિભાગીય િડા અને શ્રી અવનલકુમાર એલ. રાિત દ્રારા, મદદનીશ
પ્રાધ્યાપક સીડ પ્રોડક્શન મેન્યુઅલ, સટીિીકેટ, બેગ, શાકભાજીના બબયારણ અને િોટોગ્રાફ્સ નુ
વિતરણ.

