
  

વિભાગીય સશંોધન કેન્દ્ર,  આણદં કૃવિ યવુનિવસિટી, આણદં દ્વારા  ભારતીય કૃવિ અનસુધંાન રરિદ, 
નિી રદલ્હી પરુસ્કૃત યોજના “કે્ષ્રવિય ાકોમા ંબીજ ઉત્ાદન” અંતગગત મ.ુ કાણીસા, તા. ખભંાત ખાતે  

તા. ૧૨.૯.૨૦૧૭ ના રોજ ‘ડાગંરમા ંગણુિત્તાસભર બીજ ઉત્ાદન’ વિિય ર એક રદિસીય તાીમ 
કાયગક્રમનુ ંઆયોજન 

બાયતીમ કૃષષ અનસુધંાન રયષદ, નવી રદલ્હી યુસ્કૃત મોજના “ક્ષ્રેષિમ ાકોભા ંફીજ ઉત્ાદન” અંતગગત ષવબાગીમ 
સશંોધન કેન્દ્ર,  આણદં કૃષષ યષુનવષસિટી, આણદં દ્વાયા મ.ુ કાણીસા, તા. ખબંાત ખાતે તા. ૧૨ સપ્ટેમ્ફય - ય૦૧૭ ના યોજ 
‘ડાગંયભા ંગણુવત્તાસબય ફીજ ઉત્ાદન’ ષવષમ ય એક રદવસીમ તારીભ કામગક્રભનુ ંઆમોજન કયવાભા ંઆવેર.  

આ તારીભભા ંઆણદં કૃષષ યષુનવષસિટી, આણદંના સહ સશંોધન ષનમાભકશ્રી ડો. એચ. આય. ટેર સાહફે, ભદદનીશ 
ખેતી ષનમાભકશ્રી, ખબંાત, શ્રી સભીય બાઇ ટેર સાહફે, નોડર ઓપીસય અને સશંોધન વૈજ્ઞાષનકશ્રી ડો. એ.ડી. ટેરની 
ઉસ્સ્થષતભા ં૮૦ થી વધ ુખેડુતોએ ઉત્સાહબેય આ તારીભભા ંબાગ રીધેર.  

નોડર ઓપીસય અને સશંોધન વૈજ્ઞાષનકશ્રી ડો. એ. ડી. ટેરે ફીજની ઉરબ્ધધ અને ગણુવત્તા વધાયવા મોજના દ્વાયા 
થતા પ્રમાસો અને સહબાગી ફીજ ઉત્ાદન અંગે ભારહતી આેર. પ્રાસગંગક ઉદફોધનભા ંસહ સશંોધન ષનમાભકશ્રી ડો. એચ. 
આય. ટેર સાહફેે ખેડુતોને ગફમાયણ અંગે સતકગતા યાખવા, ચોકસાઇવુગક ગફમાયણની સદંગી કયવા તેભજ આણદં કૃષષ 
યષુનવષસિટી, આણદં ખાતે ખેડુતો ભાટે ઉરધધ જુદાજુદા ષવષમોની તારીભનો રાબ રેવા અનયુોધ કયેર. ખેતીને વ્મવસાષમક 
સ્વરુે રેવા તેઓશ્રીએ ખાસ અીર કયેર.  ભદદનીશ ખેતી ષનમાભકશ્રી, ખબંાતે, સયકાયશ્રીની ફીજ, ઓજાયો, મિંો, ષનદશગન 
અને સફંષંધત મોજનાઓની ભારહતી આેર તેભજ ખેડુતોને રાબ રેવા અનયુોધ કયેર. .  

ડો. એભ. ફી. યભાય, સહ સશંોધન વૈજ્ઞાષનક(ચોખા), મખુ્મ ચોખા સશંોધન કેંર, નવાગાભ દ્વાયા ડાગંયની ષવષવધ 
જાતો અને તેની ખાષસમતો તેભજ જુદા જુદા ષવસ્તાયને અનરુુ જાતો અંગે ભારહતી આવાભા ંઆવેર. ડો. એભ. ી. ટેર, 
ભદદનીશ સશંોધન વૈજ્ઞાષનકશ્રી દ્વાયા ડાગંય ફીજ/ ાક ઉત્ાદન અંગે વાવણી અંતય, ષમત, અગત્મના તફક્કાઓ અને 
કાણી અંગેની ભારહતી આવાભા ંઆવેર. શ્રી વૈબવ ચૌધયી, ભદદનીશ સશંોધન વૈજ્ઞાષનક દ્વાયા ાક સયંક્ષણ ષવષે ભારહતી 
આવાભા ં આવેર. શ્રી જે. એસ. દોશી દ્વાયા ફીજ ઉત્ાદનભા ં કાણી છીની પ્રરક્રમાઓભા ં ધ્માને રેવા જેવી ફાફતોની 
ભારહતી આવાભા ંઆવેર.  ડો. એભ. ી. ટેર, ભદદનીશ સશંોધન વૈજ્ઞાષનકશ્રી દ્વાયા આબાય ષવધી કયવાભા ંઆવેર.     
 

  



  

 

 
 
 


