પ્રોસેસસિંગ અને ફૂડ ઈજનેરી સિભાગ
કૃસિ ઈજનેરી અને ટે ક્નોલૉજી કોલેજ,
આણંદ કૃસિ યુસનિસસિટી, ગોધરા

“પોસ્ટ હારવેસ્ટની પ્રકિયાઓ અને મ ૂલ્ય વર્ધન”
પ્રોસેસસિંગ અને ફૂડ ઈજનેરી સિભાગ, કૃસિ ઈજનેરી અને ટે ક્નોલોજી કોલેજ, આણંદ કૃસિ
યુસનિસસિટી, ગોધરા ખાતે તા. ૨૦/૦૯/૨૦૧૮ના રોજ “પોસ્ટ હારવેસ્ટની પ્રકિયાઓ અને મ ૂલ્ય
ૂ તાલીમ કાયયક્રમ યોજિામાં આવ્યો હતો.
વર્ધન” સિિય ઉપર એક દદિસીય ખેડત
સૌ પ્રથમ અત્રેની કોલેજના ડો. આર. સ્િણયકાર (પ્રાધ્યાપક અને િડા, ફામય મશીનરી
અને પાિર ઈજનેરી સિભાગ), ઇજ. આલોક કુમાર (સીનીયર પ્રોગ્રામ ઓદફસર, સતગુરુ
ફાઉંડેશન, દાહોદ), ડો. નિનીત કુમાર (સહ પ્રાદ્યાપક અને સિભાગીય િડા, પી.એફ.ઈ.
સિભાગ) તથા કોલેજના અન્ય સિભાગીય િડાશ્રીઓ દ્વારા દીપ પ્રાગટયથી તાલીમ કાયયક્રમનો
શુભારં ભ કરિામાં આવ્યો. ત્યારબાદ ઇજ. કમલેશ જેઠિા, મદદનીશ પ્રાદ્યાપક, પી.એફ.ઈ.
સિભાગ દ્વારા મંચસ્થ મહેમાનોનુ ં શાબ્દદક સ્િાગત કરિામાં આવ્યું અને ત્યારબાદ મહેમાનોનું
પુષ્પગુચ્છથી હાદદિ ક સ્િાગત કરિામાં આવ્યુ ં હતુ.ં કાયયક્રમની શરૂઆતમાં ડો. નિનીત કુમારે
પ્રાસંગગક ઉદભોદનમાં આમંસત્રત તમામને આિકારી અને ખેતીમાં “પોસ્ટ હારિેસ્ટની પ્રદકયાઓ
અને મ ૂલ્ય િધયન” પર માદહતી આપિમાં આિી, ત્યારબાદ ઇજ. આલોક કુમાર દ્વારા સતગુરુ
ફાઉંડેશન સિિે માદહતી આપિામાં આિી અને ડો. આર. સ્િણયકાર દ્વારા સિિય અંતગયત
કોલેજમાં કાયયરત જુદા જુદા સિભાગોમાં થયેલ સંશોધનો અને ઉપલદધ સાધનો સિિે
ઊંડાણપ ૂિયક માદહતી આપી અને તેનો ખેતીમાં ઉપયોગ કરી આિક બમણી કરિા માટે ના જુદા
જુદા ઉપાયો સિશે સમજણ આપિામાં આિી અને ડૉ. નીરજ સેઠ, મદદનીશ પ્રાધ્યાપક,
પી.એફ.ઈ. સિભાગ દ્વારા ઉપસ્સ્થત તમામનો આભાર વ્યક્ત કરિામાં આવ્યો.
આ તાલીમ કાયયક્રમમાં ડૉ. નીરજ સેઠ દ્વારા કૃસિ પાકોમાં પોસ્ટ હારિેસ્ટની સિસિધ
પ્રકીયા ઉપર િક્તવ્ય આપિામાં આવ્યુ.ં ત્યારબાદ ડો. નિનીત કુમાર દ્વારા કૃસિ પાકોમાં
સુકિણી અને સંગ્રહ ઉપર માદહતી સભર વ્યાખ્યાન આપિામાં આવ્યુ ં અને ઇજ. કમલેશ જેઠિા
દ્વારા કૃસિ પાકોમાં મ ૂલ્ય િધયનથી આિક િધારિાના ઉપાયો પર િક્તવ્ય આપિામાં આવ્યુ.ં
ૂ ોને
આ કાયયક્રમમાં ઈજ. યાગિક સી. યોગનાંદી અને શ્રી પી. એમ. મકિાણા દ્વારા ખેડત
એસ્ક્સગબશન હોલ અને સિભાગીય લેબોરે ટરીમાં રાખેલ સિસિધ પ્રોસેસસિંગ, ડ્રાઈંગ, સંગ્રહ અને

પોસ્ટ હારિેસ્ટના સાધનો સિિે માદહતી આપિામાં આિી. આ ઉપરાંત લેબોરે ટરીમાં ડૉ. નીરજ
સેઠ અને એમ. ટે ક. સિધાથીઓ દ્વારા સોયાબીનમાંથી દૂ ધ અને પનીર બનાિિાનુ ં પ્રેકટીકલ
સનદશયન કરિામાં આવ્યુ.ં
આ તાલીમ કાયયક્રમને સફળ બનાિિા માટે ડૉ. નિનીત કુમાર (સહ પ્રાદ્યાપક અને
સિભાગીય િડા), ડૉ. નીરજ સેઠ (મદદનીશ પ્રાધ્યાપક), ઈજ. કમલેશ જેઠિા (મદદનીશ
પ્રાધ્યાપક), ઈજ. યાગિક સી. યોગનાંદી (સીસનયર દરસચય આસસસ્ટન્ટ), શ્રી પી. એમ. મકિાણા
(લેબ ટે કનીશીયન), અમર શમાય, ચાંદની પોપલીયા અને શસ્ક્ત ચાિડા (એમ. ટે ક. સિધાથીઓ)
દ્વારા યોગદાન આપિામાં આવ્યુ.ં

