કૃષિ ઈજનેરી અને ટે ક્નોોજી કોેજ
આણંદ કૃષિ યષુ નવષસિટી, ગોધરા

“મકાઈની વૈજ્ઞાષનક અને ષનકાસક્ષી ખેતી દ્ધષત તેમજ મ ૂલ્યવ ૃદ્ધદ્ધ”
ૂ તાીમ કાયગક્રમ યજાય.
વળવય અંતગગત તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૬ના રજ ઍક દદળશીય ખેડત
કૃવવ ઈજનેરી અને ટે કનજી કેજ , ગધરા તેમજ મુખ્ય મકાઈ શંધન કેન્દ્ર , ગધરાના
શંયક્ુ ત ઉક્રમે માનનીય કુવતશ્રી ડ. એન. શી. ટે ની અધ્યક્ષતામાં તા .૧૫/૦૬/૨૦૧૬ના
રજ “મકાઈની વૈજ્ઞાષનક અને ષનકાસક્ષી ખેતી દ્ધષત તેમજ મ ૂલ્યવ ૃદ્ધદ્ધ ” વળવય ર કૃવવ ઈજનેરી
ૂ
અને ટે કનજી કેજ , ગધરાના શેવમનાર ષ ખાતે ઍક દદળશીય ખેડત

તાીમ કાયગક્રમ

યજળામાં આવ્ય ષત. કૃવવ ઈજનેરી અને ટે કનૉજી કેજના વિન્ન્દ્શા ડ . આર. સુબય
ૈ ાષે શળે
આમંવિત મષેમાન ને ાબ્દદક િળચન અને ુષ્ગુચ્છ થી સ્ળાગત કરી કાયગક્રમની રૂઆત
ષતી. કાયગક્રમમાં મુખ્ય મષેમાન તરીકે કૃવવ ઈજનેરી

કરી

અને ટે કનૉજી કેજના ડીન ડ . ડી. શી.

જી શાષેબે િાશંગગક ઉદબધન આપયુ ં ષત ુ ં અને મકાઈનાં ાકમાં આધુવનક ખેતી દ્ધવત અનાળા
ૂ ને જૂના
ૂ ને ભાર ૂળગક જણાવ્યુ ષતુ ં . માનનીય કુવતશ્રી ડ. એન. શી. ટેે શળે ખેડત
ખેડત
જમાનાથી ચાી આળતી

ખેતી દ્ધવત છડી , અત્યારની ખેતીને વળજ્ઞાન અને ટે કનૉજી શાથે

શાંકલી ગણતરી  ૂળગક ખેતી કરી શારી ગુણળતા ળાળં અને ળધારે ઉજ મેલળળા, તેમજ થયે
ઉજ ર નાના ાયા ર મ ૂલ્યવ ૃદ્ધદ્ધના એકમ સ્થાી અને મ ૂલ્ય વ ૃદ્ધદ્ધ કરી, શારું ળડતર મેલળી
ભાવળ ેઢીને વક્ષણ આી ંચમષા અને આજુબાજુના વળસ્તારમાં ગરીબીનુ ં સ્તર ઓછં કરળા
સ ૂચન કયુું ષતુ.ં
આ તાીમ કાયગક્રમમાં “મકાઇની ળૈજ્ઞાવનક ખેતી દ્ધવત અને જાત, મકાઇની ખેતી દ્ધવતમાં
યંવિકીકરણ, ટક વશિંચાય દ્ધવતથી ાણીન કાયગક્ષમ ઉયગ

, મકાઈમાં જીળાત અને રગ

વનયંિણ અને મકાઈ અને મકાઈના ટની મ ૂલ્ય વ ૃદ્ધદ્ધ ” ળગેરે વળવય ર જે તે વળવય વનષ્ણાત
દ્વારા િળચન આળામાં આવ્યુ ં ષતુ ં અને આ બધા વળવયનું શંકન કરી એક વ્યાખ્યાન શંટુ
ૂ ને ભવળષ્યમાં માગગદગન માટે આળામાં આવ્યુ ં ષતુ ં . મકાઇ શંધન કેન્દ્ર એ ખેડત
ૂ 
બનાળી ખેડત
ૂ ને કૃવવ ઈજનેરી અને ટે ક્નજી કેજના
માટે વળવળધ શંકર જાતનુ ં િદગન ગઠવ્યુ ં ષત ુ.ં ખેડત
વળવળધ ભાગની મુાકાત ેળડાળી

ખેતીમાં ઉયગી શાધનથી માદષતીગાર કરળામાં આવ્યા

ષતા. અંતમાં એગ્ર િશેવશિંગ વળભાગના ષેડ ડ. નળનીત કુમારે શળેન આભાર વ્યક્ત કયો ષત.

.

