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“સીતાફળની વૈજ્ઞાનનક ખેતીપદ્ધનત અને મલૂ્ય વર્ધન” 

 

 પ્રોસેસસિંગ અને ફૂડ ઈજનેરી સિભાગ  દ્વારા તા. ૨૦/૦૨/૨૦૧૮ ના રોજ એક દદિસીય ખેડતૂ 

તાલીમ કાયયક્રમ “સીતાફળની િૈજ્ઞાસનક ખેતીપદ્ધસત અને મલૂ્ય િધયન” કૃસિ ઈજનેરી અને ટેક્નોલોજી 

કોલેજ, આણદં કૃસિ યસુનિસસિટી, ગોધરા ખાતે આયોજજત કરિામા ં આિેલ હતી. સૌ પ્રથમ અત્રેની 

કોલેજના આચાયય અને ડીનશ્રી તેમજ તાલીમમા ંઉપસ્થથત મખુ્ય મહમેાન ડૉ. અરુણ પટેલ, સનયામકશ્રી 

સિથતરણ સિક્ષણ, આણદં કૃસિ યસુનિસસિટી, આણદં અન ેઅસતસથ સિિેિ ડૉ. સજંય સસઘ, મખુ્ય િૈજ્ઞાસનક, 

કેન્દ્રિય બાગાયતી સાસંોધાન કેરિ, િેજલપરુ તથા સિભાગીય િડાશ્રીઓ અન ેઆમસંત્રત મહમેાનો દ્વારા 

દીપ પ્રાગટયથી કાયયક્રમનો શભુારંભ કયાય બાદ મચંથથ મહમેાનોનુ ંિાન્દ્દદક થિાગત ડૉ. નિનીત કુમાર, 

સિભાગીય િડાશ્રી દ્વ્રારા તેમજ પષુ્પગચુ્છથી હાદદિક થિાગત કરિામા ં આવયુ ં હત ુ.ં આ તાલીમમા ં

ઉપસ્થથત મખુ્ય મહમેાન ડૉ. અરુણ પટેલ, સનયામકશ્રી સિથતરણ સિક્ષણ, આણદં કૃસિ યસુનિસસિટી, 

આણદં અને અસતસથ સિિિે ડૉ. સજંય સસઘ, મખુ્ય િૈજ્ઞાસનક, કેન્દ્રિય બાગાયતી સાસંોધાન કેરિ, 

િેજલપરુ અને ડૉ. આર. સદુબૈયાહ, આચાયય અને ડીનશ્રી, કૃસિ ઈજનેરી અને ટેક્નોલૉજી કોલેજ, ગોધરા 

દ્વ્રારા પ્રાસગંગક ઉદબોધન આપિામા ંઆવયુ ં હત ુ.ં ડૉ. નીરજ સેઠ, મદદનીિ પ્રાધ્યાપક, પી. એફ. ઈ.  

સિભાગ દ્વારા ઉપસ્થથત તમામનો આભાર વયક્ત કરિામા ંઆવયો. 

 આ તાલીમમા ં ખેડતૂસમત્રોને કૃસિમા ં બાગાયતી પાકોમા ં સીતાફળની િૈજ્ઞાસનક ખેતી મહત્િ, 

સીતાફળમા ંરોગ જીિાત સનિંયત્રણ માટેના ઉપાયો અને િપરાતા સાધનોની માદહતી તથા સીતાફળના 

પાકમા ં ટપક સસિંચાઇ ની ઉપયોગીતા, સીતાફળની કાપણી પછીની વયિથથાપન પ્રદક્રયાઓ દ્વારા 

સારસભંાળ, સીતાફળના પાકની મલૂ્ય વદૃ્ધદ્ધ ની જુદી-જુદી રીતો સિિેની માદહતી સભર વયાખ્યાનો જે ત ે

સિિય સનષ્ણાતશ્રીઑ દ્વારા કરિામા ંઆિલે હતા. આ કાયયક્રમ દરમ્યાન ખેડતૂોને પ્રદિયન હોલ અને 

પ્રોસેસસિંગ પ્લારટની મલુાકાત પણ કરાિિામા ંઆિી હતી.   

 આ તાલીમ કાયયક્રમ માટે સિભાગના િડા શ્રી ડૉ. નિનીત કુમાર, ડૉ. નીરજ સેઠ, મદદનીિ 

પ્રાધ્યાપક, પી. એફ. ઈ.  સિભાગ અને ઈજ. કમલિે જેઠિા મદદનીિ પ્રાધ્યાપક, પી. એફ. ઈ.  

સિભાગ, શ્રી. સગચન ગચનચોરકર, મદદનીિ પ્રાધ્યાપક, બી.ઇ.એ.એસ. સિભાગ, ઈજ. યાગજ્ઞક સી. 

યોગનાદંી, સીસનયર દરસચય આસસથટરટ, પી. એફ. ઈ.  સિભાગ, શ્રી. નીરિ ડી. િમાય, લેબ ટેકનીિીયન, 

પી. એફ. ઈ.  સિભાગ તેમજ  સાગર કાછડીયા, અમર િમાય, ચાદંની પોપલીયા, પી. જી. સિધ્યાથીઓ 

દ્વારા સફળ બનાિિા માટે યોગદાન આપિામા ંઆવયુ ંહત ુ.ં   

  



  

  

  

  

  
 


