
  

વિભાગીય સશંોધન કેન્દ્ર, આણદં કૃવિ યવુનિવસિટી, આણદં દ્વારા ભારતીય કૃવિ અનસુધંાન 
પરરિદ, નિી રદલ્હી પરુસ્કૃત યોજના ‘એઆઈસીઆરપી ઓન સીડ્સ-ગણુિત્તાસભર બીજ 
ઉત્પાદન’ અંતગગત મે. િાડીલાલ ઇન્દ્ડસ્રીઝ, પુધંરાના સહયોગથી મ.ુ પુધંરા, તા. માણસા,  
જી. ગાધંીનગર ખાતે ૧૭, નિેમ્બર ૨૦૨૧ ના રોજ ‘તેલીબબયા ંપાકો’ પર એક રદિસીય 

ઓફ કેમ્પસ તાલીમ કાયગક્રમનુ ંઆયોજન 
 

ભારતીય કૃષિ અનસુધંાન પરરિદ, નવી રદલ્હી પરુસ્કૃત યોજના એઆઈસીઆરપી ઓન સીડ્સ-

ગણુવત્તાસભર બીજ ઉત્પાદન’ અંતર્ગત ષવભાર્ીય સશંોધન કેન્દ્ર,  આણદં કૃષિ યષુનવષસિટી, આણદં દ્વારા મ.ુ પુધંરા, 

તા. માણસા, જી. ર્ાધંીનર્ર ખાતે ૧૭, નવેમ્બર ૨૦૨૧ ના રોજ ‘તેલીબબયા ંપાકો’ પર એક રદવસીય ઓફ કેમ્પસ 

તાલીમ કાયગક્રમનુ ંઆયોજન મે. વાડીલાલ ઇન્દ્ડસ્રીઝ, પુધંરાના સહયોર્થી કરવામા ંઆવેલ.  

 

આ તાલીમમા ંઆણદં કૃષિ યષુનવષસિટી, આણદંના ષવભાર્ીય સશંોધન કેન્દ્રના વડા, નોડલ ઓફીસર(સીડ) 

અને સશંોધન વૈજ્ઞાષનકશ્રી ડો. એ. એસ. ભાણવડીયાની ઉપસ્સ્થષતમા ં૫૮ જેટલા ંખેડુતોએ ઉત્સાહભેર આ તાલીમમા ં

ભાર્ લીધલે. પવૂગ નોડલ ઓફીસર(સીડ) અને સશંોધન વૈજ્ઞાષનકશ્રી, આણદં કૃષિ યષુનવષસિટી, આણદં ડો. એ. ડી. 

પટેલ, કે જેઓશ્રી આ ષવસ્તારના ખેડતૂો માટે નવી નવી જાતો, તાષંિકતાઓ  અને ખેત પધ્ધષતઓ મે. વાડીલાલ 

ઇન્દ્ડસ્રીઝ, પુધંરાના સહયોર્થી ફેલાવવા માટે સતત પ્રયત્ન શીલ છે ખાસ ઉપસ્સ્થત રહી માર્ગદશગન આપયુ ંહત ુ.ં  

  

નોડલ ઓફીસર અન ે સશંોધન વજૈ્ઞાષનકશ્રી ડો. એ. એસ. ભાણવડીયાએ ખાસ કરીને આણદં કૃષિ 

યષુનવષસિટી દ્વારા નવી સશંોષધત ઉનાળુ રૂત ુમાટેની મર્ફળીની જાત, જી. જી. ૩૪ અને રદવેલાની જાતો જીસીએચ 

૧૦ (સકંર) તેમજ      જીએસી ૧૧ આ ષવસ્તારમા ંઆશાસ્પદ હોઇ, તેના તમામ પાસાઓની ચચાગ કરેલ.  ડો. કે. 

વી. પટેલ, મદદનીશ સશંોધન વૈજ્ઞાષનકશ્રી દ્વારા રદવેલા ઉત્પાદન અંર્ ે બબયારણ, વાવણી સમય, ષપયત, 

અર્ત્યના તબક્કાઓ, નર ફૂલની સખં્યા, અને કાપણી અંર્ેની મખુ્ય મારહતી આપવામા ં આવેલ. જ્યારે પ્રો. 

રહતીક્ષાબેન પરમાર દ્વારા મર્ફળીની ઉપરોક્ત જાત ષવિે ષવસ્તારથી મારહતી આપવામા ંઆવલે. વધમુા ં ડો. એ. 

એસ. ભાણવડીયા દ્વારા ષવષવધ નવી જાતો,  વાવણી અંતર, ખાતરો, ષનિંદામણ અને ષપયત અંર્ે તેમજ પ્રો. વી. કે. 

ચૌધરી, મદદનીશ સશંોધન વૈજ્ઞાષનક દ્વારા રદવેલાના રોર્ો અને જીવાતોની ઓળખ અને તેના ષનયિંણના ષવષવધ 

ઉપાયો ષવિે ઉંડાણપવુગક મારહતી આપવામા ંઆવેલ.  
  



  

 
 

  



  

  


