ુ ધ
વિબાગીમ સંશોધન કેન્દ્ર, આણંદ કૃવિ યવુ નિવસિટી, આણંદ દ્વાયા બાયતીમ કૃવિ અનસ
ં ાન રયિદ,
નિી રદલ્હી પયુ સ્કત
ૃ મોજના “ક્ષ્રેવિમ ાકોભાં ફીજ ઉત્ાદન” અંતગગ ત મ.ુ ગોરયમાદ, તા. ાદયા, જી.
ુ યી - ય૦૧૭ ના યોજ ‘રદિેરાભાં ગણ
ુ િત્તાસબય ફીજ ઉત્ાદન’ વિિમ ય
િડોદયા ખાતે તા. ૨૨ પેબ્રઆ
એક રદિસીમ તારીભ કામગક્રભન ંુ આમોજન
બાયતીમ કૃષષ અનુસધ
ં ાન રયષદ, નવી રદલ્હી ુયસ્કૃત મોજના “ક્ષ્રેષિમ ાકોભાં ફીજ ઉત્ાદન” અંતગગત ષવબાગીમ
ુ યી - ય૦૧૭
સંશોધન કેન્દ્ર, આણંદ કૃષષ યુષનવષસિટી, આણંદ દ્વાયા મુ. ગોરયમાદ, તા. ાદયા, જી. વડોદયા ખાતે તા. ૨૨ પેબ્રઆ
ના યોજ ‘રદવેરાભાં ગુણવત્તાસબય ફીજ ઉત્ાદન’ ષવષમ ય એક રદવસીમ તારીભ કામગક્રભનુ ં આમોજન કયવાભાં આવેર.
આ તારીભભાં આણંદ કૃષષ યુષનવષસિટી, આણંદના સંશોધન ષનમાભકશ્રી ડો. કે. ફી. કષથરયઆ સાહેફ , સંયક્ુ ત ખેતી
ષનમાભકશ્રી, વડોદયા, ડો. કુ યેશી સાહેફ, નોડર ઓપીસય અને સંશોધન વૈજ્ઞાષનકશ્રી ડો. એ.ડી. ટે રની ઉસ્સ્થષતભાં ૧૧૦ થી
વધુ ખેડુતોએ ઉત્સાહબેય આ તારીભભાં બાગ રીધેર.
નોડર ઓપીસય અને સંશોધન વૈજ્ઞાષનકશ્રી ડો. એ.ડી. ટે રે ફીજની ઉરબ્ધધ અને ગુણવત્તા વધાયવા મોજના દ્વાયા
થતા પ્રમાસો અને સહબાગી ફીજ ઉત્ાદન અંગેભારહતી આેર. પ્રાસંગગક ઉદફોધનભાં સંશોધન ષનમાભકશ્રી ડો. કે. ફી.
કષથરયઆ સાહેફે ખેડુતોને ગફમાયણ અંગે સતકગ તા યાખવા, ચોકસાઇુવગક ગફમાયણની સંદગી કયવા તેભજ આણંદ કૃષષ
યુષનવષસિટી, આણંદ ખાતે ખેડુતો ભાટે ઉરધધ જુ દાજુ દા ષવષમોની તારીભનો રાબ રેવા અનુયોધ કયે ર. સંયક્ુ ત ખેતી
ષનમાભકશ્રી, વડોદયા, ડો. કુ યેશી સાહેફે સયકાયશ્રીની ફીજ, ષનદશગન અને સંફષં ધત મોજનાઓની ભારહતી આેર.
ડો. એભ. ી. ટે ર, ભદદનીશ સંશોધન વૈજ્ઞાષનકશ્રી દ્વાયા રદવેરા ઉત્ાદન અંગે વાવણી અંતય, ષમત, અગત્મના
તફક્કાઓ અને કાણી

અંગેની ભારહતી આવાભાં આવેર. કુ . ગીતા ચૌધયી, અને શ્રી વૈબવ ચૌધયી, ભદદનીશ સંશોધન

વૈજ્ઞાષનક દ્વાયા ફોય છીના સેશનભાં ખેડુતોના જુ થ સાથે ચચાગ કયી ઉંડાણુવગક ભારહતી આવાભાં આવેર. ડો. એ. એસ.
બાણવડીમા અને પ્રો. વી. ફી. ૫ટે ર, દ્વાયા રપલ્ડ અંગેની ફાફતોની ભારહતી આવાભાં
સભગ્ર કામગક્રભનુ ં સંકરન અને આબાય ષવધી કયવાભાં આવેર.

આવેર. શ્રી જે. એસ. દોશી દ્વાયા

