પ્રવેસવિંગ અને ફૂડ ઈજનેયી સલબાગ
કૃસ ઈજનેયી અને ટે ક્નરૉજી કરેજ
આણંદ કૃસ યુસનલસવિટી, ગધયા
“સોયાબીનની વૈજ્ઞાનનક ખેતીપદ્ધનત અને મ ૂલ્ય વર્ધન”
પ્રવેસવિંગ અને ફૂડ ઈજનેયી સલબાગ

દ્વાયા તા . ૧૭/૦૩/૨૦૧૮ ના યજ

“વમાફીનની

ૂ તારીભ કામધક્રભ નુ ં કૃસ ઈજનેયી અને
લૈજ્ઞાસનક ખેતીદ્ધસત અને મ ૂલ્મ લધધ ન” ઉય એક દદલવીમ ખેડત
ટેક્નરજી કરેજ, ગધયા ખાતે આમજન કયલાભાં આવયુ.ં આ કામધક્રભ સનસભતે મુખ્મ ભશેભાન તયીકે ડ.
ડી. વી. જી, આચામધ અને ડીનશ્રી , ફૂડ પ્રવેસવિંગ ટેક્નરૉજી અને ફામ એનજી કરેજ , આણંદ કૃસ
યુસનલસવિટી, આણંદ, અત્રેની કરેજના આચામધ અને ડીનશ્રી ડ. આય. સુબ્ફૈમાશ ઉસ્થથત યહ્યા શતા .
આ ઉયાંત ડ. આય.લી. વમાવ, પ્રપેવય અને લડાશ્રી, ભાઇક્રફામરજી સલબાગ, ફાકા કરેજ, આણંદ,
ડાધ. એભ. ફી. ટેર, વંળધન લૈજ્ઞાનીકશ્રી, મુખ્મ ભકાઇ વંળ ધન કેન્દ્ર , ગધયા, તભાભ સલબાગીમ
લડાશ્રીઓ, ડૉ. નીયજ વેઠ અને ઈજ. કભરેળ જેઠલા તારીભભાં ઉસ્થથત યહ્યા શતા . આ તારીભભાં
ૂ  અને ભટા પ્રભાણભાં ફશેનએ બાગ
ંચભશાર જજલ્રાના ગધયા તાલુકાનાં સલસલધ ગાભના ખેડત
રીધેર. કામધક્રભની ળરૂઆત આભંસત્રત ભશેભાન, આચામધશ્રી અને સલબાગીમ લડા દ્વાયા દી પ્રાગટયથી
કયલાભાં આલી શતી ત્માય ફાદ ડૉ. નલનીત કુભાય દ્વાયા ભંચથથ ભશેભાનનુ ં ુષ્ગુચ્છથી અને ળાબ્બ્દક
શાદદિ ક થલાગત કયલાભાં આવયુ ં શતુ ં . આ તારીભભાં ડ. આય. સુબ્ફૈમાશ અને ડ. ડી. વી. જી દ્વાયા
પ્રાવંગગક ઉદફધન આલાભાં આવયુ ં શતુ ં અને કામધક્રભને અંતે ડૉ. નીયજ વેઠ દ્વાયા ઉસ્થથત તભાભન
આબાય વમક્ત કયલાભાં આવમ.
ૂ સભત્ર અને ફશેનને કૃસભાં વમાફીનની આધુસનક ખેતી ધ્ધસત અને તેન ુ ં
આ તારીભભાં ખેડત
મ ૂલ્મલધધન, કઠ ાકભાં ટક સવિંચાઇ દ્વાયા ાણીન કામધક્ષભ

ઉમગ અને વમગફનની ખેતીના

માંસત્રકયણ ભાટે ના આધુસનક ખેત ઔજાય અને તેન ુ ભશત્લ , વમાફીન ની પ્રવેસવિંગ અને વંગ્રશ દ્ધસત,
વમાફીનની સલસલધ ફનાલટ દ્વાયા મુલ્મલધધન , વમાફીનની મ ૂલ્મલસધિત ફનાલટ દ્વાયા થલયજગાય
અંગેના ભાદશતી વબય વમાખ્માન જે તે સલમના સનષ્ણાતશ્રીઑ દ્વાયા કયલાભાં આલેર શતા. આ કામધક્રભ
ૂ ને એસ્ક્વગફળન શર અને સલબાગની રેફની મુરાકાત ણ કયાલલાભાં આલી શતી.
દયમ્માન ખેડત
આ તા રીભ કામધક્રભ ભાટે સલબાગના લડા શ્રી ડૉ . નલનીત કુભાય , ડૉ. નીયજ વેઠ , ભદદનીળ
પ્રાધ્માક, ઈજ. કભરેળ જેઠલા ભદદનીળ પ્રાધ્માક , ઈજ. માગજ્ઞક વી . મગનાંદી, વીસનમય દયવચધ
આસવથટન્દ્ટ, શ્રી. નીયલ ડી. ળભાધ, રેફ ટેકનીળીમન, વાગય કાછડીમા, અભય ળભાધ, દશયે ન બજાણી, એભ.
ટેક સલધ્માથીઓ દ્વાયા વપ ફનાલલા ભાટે મગદાન આલાભાં આવયુ ં શતુ.ં

