
જૂનાગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી, જૂનાગઢના સશંોધન તાલીમ અને ચકાસણી કેન્દ્ર દ્વારા 
“તેલીબિયા ંખેતપેદાશોનુ ંમલૂ્યવધધન અને િજાર વ્યવસ્થા”  

ષવિય પર  એક દદવસીય ખેડૂત તાલીમ કાયધકમ 

 

તેલીબિયા ંપેદાશોને સીધીજ િજારમા ંમકૂવાને િદલે યોગ્ય પ્રોસેષસિંગ અને મલુ્યવધધન કરી મકુવામા ંઆવે તો 
વધ ુખેડતૂો ને વધ ુઆવક મળી શકે અને આત્મષનર્ધર િની શકે તે હતેથુી જૂનાગઢ કૃષિ યષુનવષસિટીના  “સેન્દ્ટર ઓફ 
એકસલન્દ્સ ઓન સોઇલ એન્દ્ડ વોટર મેનેજમેન્દ્ટ”, આરટીટીસી દ્વારા તા. ૨૦.૦૯.૨૦૨૨ના રોજ  “તેલીબિયા ંખેતપેદાશોનુ ં
મલૂ્યવધધન અને િજાર વ્યવસ્થા”  ષવિય પર એક દદવસીય ખેડતૂ તાલીમ કાયધકમનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવેલ. આ 
તાલીમ કાયધક્રમનુ ંઉદઘાટન જૂનાગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી  માન. કુલપષતશ્રી ડો. વી. પી. ચોવદટયા સાહિે દ્વારા કરવામા ં
આવેલ. ઉદઘાટન પ્રસગેં ચોવદટયા સાહિેે ખેડતૂોને જણાવેલ કે તેલીબિયા ંપાકો સદંરે્ ચીન અને બ્રાઝીલ જેવા દેશો 
સાથે પ્રષતસ્પધાધ કરવા અને વધ ુઆવક મેળવવા માટે સૌરાષ્ટ્રના ખેડતૂો ફક્ત સારા ઉત્પાદનથી સતંોિ ન માની 
ઉત્પાદદત પેદાશોનુ ંયોગ્ય  મલુ્યવધધન અને એક્સપોટધ  કરતા થાય તે ખિુજ જરૂરી છે. ઉદઘાટન પ્રસગેં ડો. ડી. આર. 
મેહતા, સશંોધન ષનયામકશ્રી, જૂ.કૃ.ય.ુ દ્વારા યષુનવષસિટીએ ષવકસાવેલ નવી જાતોનુ ંવાવેતર કરી વધ ુગણુવતા યકુ્ત 
ઉત્પાદન મેળવવા િાિતે તેમજ મલૂ્યવધધન કરી ખેડતૂો પોતાની ખેત પેદાશોનો યોગ્યર્ાવ કઈ રીતે મેળવી શકે તે 
દદશામા ંમાગધદશધન આપેલ.  આચાયધ અને ડીનશ્રી, કૃષિ ઈજનેરી અને ટેકનોલોજી મહાષવદ્યાલય, જૂ.કૃ.ય.ુ જૂનાગઢ, ડૉ. 
એન. કે. ગોંદટયાએ તાલીમાથી ખેડતૂોને સહકારી ધોરણે તેલીિીયા પેદાશોની મલુ્યવદૃ્ધિ કરવા પે્રદરત કરેલ. ષવસ્તરણ 
ષશક્ષણ ષનયામકશ્રી, જૂ.કૃ.ય.ુની  કચેરીના ડો. વાય. એચ. ઘેલાણી, સહ ષવસ્તરણ ષશક્ષણશાસ્ત્રી દ્વારા ખેડતૂોને વારંવાર 
યોજાતી આવી તાલીમોમા ંર્ાગ લઇ પોતાના જ્ઞાનમા ંવધારો કરી વધ ુઆવક મેળવવા િાિતે અપીલ કરેલ. 

 

આ તાલીમ કાયધકમમા ંગણુવત્તા સર્ર િીજ ઉત્પાદન માટે ધ્યાનમા ં રાખવાની િાિતો, તેલીિીયા ખેત 
પેદાશોના વેચાણ માટેની િજાર વ્યવસ્થા, તેલીિીયા ખેત પેદાશોની ષનકાસની તકો, તેલીિીયા ખેત પેદાશોનુ ં
મલૂ્યવધધન  અને તલમા ંપ્રોસેષસિંગ દ્વારા મલુ્યવિૃી અને તેની જુદી જુદી િનાવટો જેવા ષવિયો પર જૂનાગઢ કૃષિ 
યષુનવષસિટીના વૈજ્ઞાષનકો દ્વારા તાલીમ આપવામા ંઆવેલ જેમા ંજૂનાગઢ તેમજ અમરેલી જીલ્લાના તેલીબિયા ં ખેતી 
અને ખેત પેદાશોનુ ંમલુ્યવધધન કરતા કુલ ૪૦ જેટલા પરુુિ અને મદહલા ખેડતૂોએ ર્ાગ લીધેલ.   

 

જુનાગઢ કૃષિ યષુનવસીટીના માનનીય કુલપષતશ્રી ડો. વી. પી. ચોવદટયાની પે્રરણા  તેમજ  સશંોધન 
ષનયામકશ્રી ડો. ડી. આર. મેહતા, અને ષવસ્તરણ ષશક્ષણ ષનયામકશ્રી ડો  .ચએ.  એમ. ગાજીપરા ના માગધદશધન હઠેળ 
યોજવામા ં આવેલ તાલીમથી ખેડતૂો લાર્ાન્ન્દ્વત થયેલ.  આ તાલીમનુ ં આયોજન અને સકંલન  જૂનાગઢ કૃષિ 
યષુનવસીટીના સશંોધન, ચકાસણી અને તાલીમ અને કેન્દ્રના ડો. જી. વી. પ્રજાપષત, સશંોધન વૈજ્ઞાષનક (ખેતી ઈજનેરી) 
અને પ્રો. પી. એ. પડંયા, મદદનીશ સશંોધન વૈજ્ઞાષનક દ્વારા કરવામા ંઆવેલ.  

સશંોધન વૈજ્ઞાષનક (ખેતી ઈજનેરી) 
જૂનાગઢ કૃષિ યષુનવસીટી 

જૂનાગઢ 

 

 

 

 

 
 

 

 



  

 

 

 
 

 

 

 

 

 


