
 

 

પ્રોસેસસિંગ અને ફૂડ ઈજનેરી સિભાગ 
કૃસિ ઈજનરેી અને ટેક્નોલૉજી કોલેજ,  

આણદં કૃસિ યસુનિસસિટી, ગોધરા 
 

“પ્રોસેસસિંગ અને મલૂ્ય વર્ધનની પ્રકિયાઓ  દ્વારા આવિ વર્ારવાના ઉપાયો” 
 
 પ્રોસેસસિંગ અને ફૂડ ઈજનેરી સિભાગ દ્વારા તા. ૦૧/૧૦/૨૦૧૮ ના રોજ “પ્રોસેસસિંગ અને 

મલૂ્ય િધધનન  પ્રિકયા  દ્વારા આિક િધારિાના પાાયો” પાર એક િદિસ ય ખેડતૂ તાલ મ 

કાયધક્રમનુ ં કૃસિ ઈજનેરી અને ટેક્નોલોજી કોલેજ, ગોધરા ખાતે આયોજન કરિામા ં આવયુ.ં આ 

કાયધક્રમમા ડો. આર. સ્િણધકાર, પ્રાધ્યાાક અન ે િડા, ફામધ મશ નરી અને ાાિર ઈજનેરી 

સિભાગ, ડો. નિન ત કુમાર, સહ પ્રાદ્યાાક અન ેસિભાગ ય િડા, ા .એફ.ઈ. સિભાગ, શ્ર  સદંીા 

કુમાર, પ્રોગ્રામ  િફસર, સદગરુુ ફાઉંડેશન, દાહોદ, મહાસિધાલયના અન્ય સિભાગ ય 

િડાશ્ર  , ડૉ. ન રજ સેઠ અને ઈજ. કમલેશ જેઠિા તાલ મમા ંપાસ્સ્િત રહ્યા હતા. તાલ મ 

કાયધક્રમન  શરૂઆત સિભાગ ય િડાશ્ર   અન ે આમસંિત મહમેાનો દ્વારા દીા પ્રાગટયિ  

કરિામા ં આવયુ ં હત.ુ ત્યારબાદ ઇજ. કમલેશ જેઠિા, મદદન શ પ્રાદ્યાાક, ા .એફ.ઈ. સિભાગ 

દ્વારા મચંસ્િ મહમેાનોનુ ંશાબ્દદક સ્િાગત કરિામા ંઆવયુ.ં ત્યારાછી મહમેાનોનુ ંપષુ્ાગચુ્છિ  

હાિદિક સ્િાગત કરિામા ં આવયુ ં હત.ુ આ તાલ મમા ં ડો. નિન ત કુમાર દ્વારા મહમેાનોને 

આિકારી અને ાાકોમા ં પ્રોસેસસિંગ અને મલૂ્ય િધધનન  પ્રિકયા  દ્વારા આિક િધારિાના 

પાાયો પાર પ્રાસગંગક પદબોધન આાિામા ં આવયુ,ં ડો. આર. સ્િણધકાર દ્વારા કોલેજના જુદા 

જુદા સિભાગોમા ં િયેલ સશંોધન અને સિકસાિેલ સાધનો સિિય અનરુૂા અને તેનો ખેત મા ં

પાયોગ કરી આિક િધારિાના પાાયો પાર માિહત  આાિામા ંઆિ  અને કાયધક્રમને અંત ે

ડૉ. ન રજ સેઠ, મદદન શ પ્રાદ્યાાક, ા .એફ.ઈ. સિભાગ દ્વારા પાસ્સ્િત તમામનો આભાર 

વયક્ત કરિામા ંઆવયો. 

 આ તાલ મમા ં ખેડતૂસમિો અને બહનેોને ખેત  ાાકોમા ં કાાણ  ાછીન  મલૂ્ય િધધન 

પ્રિક્રયા  પાર ડૉ. ન રજ સેઠ દ્વારા િક્તવય આાિામા ંઆવયુ.ં ત્યારબાદ ડો. નિન ત કુમાર 

દ્વારા કૃસિ ાાકોમા ંસકુિણ  અને સગં્રહ પાર વયાખ્યાન આાિામા ંઆવયુ ંઅને ઇજ. કમલેશ 

જેઠિા દ્વારા મલૂ્યિસધિત બનાિટો દ્વારા આિક િધારિાના પાાયો પાર િક્તવય આાિામા ં

આવયુ.ં આ કાયધક્રમ દરમ્યાન ખેડતૂોને પ્રદશધન હોલ અને સિભાગન  લેબોરેટરીમા ંરાખેલ સિસિધ 

એિ કિવસીય ખેડતૂ તાલીમ િાયધક્રમ 



 

ાોસ્ટ હારિેસ્ટ, ડ્રાઈંગ, સગં્રહ અને પ્રોસેસસિંગના સાધનો સિિે માિહત  આાિામા ંઆિ  અને આ 

પારાતં ડૉ. ન રજ સેઠ, મદદન શ પ્રાદ્યાાક, ઈજ. અમર શમાધ અને ઈજ. ચાદંન  ાોાલ યા, 

એમ. ટેક. સિધ્યાિી  દ્વારા સોયાબ નમાિં  દૂધ અને ાન ર બનાિિાનુ ં પે્રકટીકલ સનદશધન 

કરિામા ંઆવયુ.ં 

 આ તાલ મ કાયધક્રમ માટે ડૉ. નિન ત કુમાર, સહ પ્રાદ્યાાક અન ેિડા, ડૉ. ન રજ સેઠ, 

મદદન શ પ્રાધ્યાાક, ઈજ. કમલેશ જેઠિા, મદદન શ પ્રાધ્યાાક, શ્ર  ા . એમ. મકિાણા, લેબ 

ટેકન શ યન, ઈજ. અમર શમાધ, ઈજ. ચાદંન  ાોાલ યા અને ઈજ. શસ્ક્તસસિંહ ચાિડા, એમ. ટેક. 

સિધ્યાિી  દ્વારા સફળ બનાિિા માટે યોગદાન આાિામા ંઆવયુ ંહત ુ.ં   

 

  

  

  



 

  

  

  

  

  



 

  

 

 


