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“સોયાબીનની વૈજ્ઞાનનક ખેતીપદ્ધનત અને મલૂ્ય વર્ધન” 

 

 પ્રવેસવિંગ અને ફૂડ ઈજનેયી સલબાગ   દ્વાયા તા . ૧૭/૦૩/૨૦૧૮ ના યજ  “વમાફીનની 

લૈજ્ઞાસનક ખેતીદ્ધસત અને મલૂ્મ લધધન” ઉય એક દદલવીમ ખેડતૂ તારીભ કામધક્રભનુ ંકૃસ ઈજનેયી અને 

ટેક્નરજી કરેજ, ગધયા ખાતે આમજન કયલાભા ંઆવયુ.ં આ કામધક્રભ સનસભતે મખુ્મ ભશભેાન તયીકે ડ. 

ડી. વી. જી, આચામધ અને ડીનશ્રી , ફૂડ પ્રવેસવિંગ ટેક્નરૉજી અને ફામ એનજી કરેજ , આણદં કૃસ 

યસુનલસવિટી, આણદં, અત્રેની કરેજના આચામધ અને ડીનશ્રી ડ. આય. સબુ્ફૈમાશ ઉસ્થથત યહ્યા શતા .  

આ ઉયાતં ડ. આય.લી. વમાવ, પ્રપેવય અને લડાશ્રી, ભાઇક્રફામરજી સલબાગ, ફાકા કરેજ, આણદં, 

ડાધ. એભ. ફી. ટેર, વળંધન લૈજ્ઞાનીકશ્રી, મખુ્મ ભકાઇ વળં ધન કેન્દ્ર , ગધયા, તભાભ સલબાગીમ 

લડાશ્રીઓ, ડૉ. નીયજ વેઠ  અન ેઈજ. કભરેળ જેઠલા  તારીભભા ંઉસ્થથત  યહ્યા શતા . આ તારીભભા ં

ચંભશાર જજલ્રાના ગધયા તાલકુાના ંસલસલધ ગાભના ખેડતૂ અને ભટા પ્રભાણભા ંફશનેએ બાગ 

રીધેર. કામધક્રભની ળરૂઆત આભસંત્રત ભશભેાન, આચામધશ્રી અને સલબાગીમ લડા દ્વાયા  દી પ્રાગટયથી 

કયલાભા ંઆલી શતી ત્માય ફાદ ડૉ. નલનીત કુભાય દ્વાયા ભચંથથ ભશભેાનનુ ંષુ્ગચુ્છથી અને ળાબ્બ્દક 

શાદદિક થલાગત કયલાભા ંઆવયુ ંશત ું . આ તારીભભા ં ડ. આય. સબુ્ફૈમાશ અન ેડ. ડી. વી. જી દ્વાયા 

પ્રાવગંગક ઉદફધન આલાભા ંઆવયુ ંશત ું અને કામધક્રભને અંતે ડૉ. નીયજ વેઠ દ્વાયા ઉસ્થથત તભાભન 

આબાય વમક્ત કયલાભા ંઆવમ. 

 આ તારીભભા ંખેડતૂસભત્ર અને ફશનેને કૃસભા ંવમાફીનની આધસુનક ખેતી ધ્ધસત અને તેનુ ં

મલૂ્મલધધન, કઠ ાકભા ંટક સવિંચાઇ દ્વાયા ાણીન કામધક્ષભ  ઉમગ અને વમગફનની ખેતીના  

માસંત્રકયણ ભાટે ના આધસુનક ખેત ઔજાય અને તેન ુભશત્લ , વમાફીન ની પ્રવેસવિંગ અને વગં્રશ દ્ધસત , 

વમાફીનની સલસલધ ફનાલટ દ્વાયા મલુ્મલધધન , વમાફીનની મલૂ્મલસધિત ફનાલટ દ્વાયા થલયજગાય  

અંગેના ભાદશતી વબય વમાખ્માન જે તે સલમના સનષ્ણાતશ્રીઑ દ્વાયા કયલાભા ંઆલેર શતા. આ કામધક્રભ 

દયમ્માન ખેડતૂને એસ્ક્વગફળન શર અને સલબાગની રેફની મરુાકાત ણ કયાલલાભા ંઆલી શતી.   

 આ તારીભ કામધક્રભ ભાટે સલબાગના લડા શ્રી ડૉ . નલનીત કુભાય , ડૉ. નીયજ વેઠ , ભદદનીળ 

પ્રાધ્માક, ઈજ. કભરેળ જેઠલા ભદદનીળ પ્રાધ્માક , ઈજ. માગજ્ઞક વી . મગનાદંી, વીસનમય દયવચધ 

આસવથટન્દ્ટ, શ્રી. નીયલ ડી. ળભાધ, રેફ ટેકનીળીમન, વાગય કાછડીમા, અભય ળભાધ, દશયેન બજાણી, એભ. 

ટેક સલધ્માથીઓ દ્વાયા વપ ફનાલલા ભાટે મગદાન આલાભા ંઆવયુ ંશત ુ.ં   

 



  

  

  

  

  

        
 


