
Three days training programme organized by College of FPTBE, 

AAU, Anand for the farmers of Dahod district on 

Ginger and Turmeric based “Food Processing Technology” 

 

 College of Food Processing Technology and Bio Energy, AAU, 

Anand has organized a three days training programme on ginger and turmeric 

based "Food Processing Technology" from 04-10-2018 to 06-10-2018. In this 

training programme, about 22 farmers from Sanjeli taluka of Dahod district 

have been participated.  

 In the beginning, Dr.R.F.Sutar, Principal & Dean has welcomed all 

trainees & gave guidance about use and importance of spice crops in the field 

of food processing. After that, the subject experts nicely delivered power 

point presentations/lectures on various topics such as importance of ginger 

and turmeric processing, importance of packaging in spices, guidance and 

maintenance of different machineries used for spice processing, importance 

of quality and licensing in spices, various aspects for the establishment of 

spice processing industries. Demonstration of different plants working in 

Incubation Centre of the college as well as visit to ginger and turmeric based 

processing unit cum cold storage situated at Kanjari village have been also 

arranged.  

 On the last day of training, trainees have been visited various 

industries especially related to spice processing established in Dahod district. 

The entire training programme was successfully organized by Dr.S.S.Kapdi 

(Training Coordinator) and Er.J.P.Rathod under the guidance of the Principal 

& Dean of the college. 

 

 



  

ફૂડ પ્રોસેસીંગ ટકેનોલોજી અને બાયો એનર્જી કોલેર્જ, આણદં કૃષિ યષુનવષસિટી, આણદં 
દ્વારા આદુ અને હળદર આધારરત “ફૂડ પ્રોસેસીંગ ટેકનોલોજી” ષવિય પર        

તા.૦૪-૧૦-૨૦૧૮ થી ૦૬-૧૦-૨૦૧૮ સધુી ત્રણ રદવસનો તાલીમ કાયયક્રમ 
આયોજીત કરવામા ં આવેલ. આ તાલીમ કાયયક્રમમા ં દાહોદ જર્જલ્લાના સજંેલી  
તાલકુામાથંી લગભગ ૨૨ ખેડૂત ષમત્રોએ ભાગ લીધો હતો.  

 તાલીમ કાયયક્રમના ં પ્રારંભે ડો.આર.એફ.સતુાર, આચાયય અને ડીનશ્રીએ 
તાલીમાથીઓને આવકારી ફૂડ પ્રોસેસીંગ કે્ષતે્ર મસાલા પાકોની ઉપયોગગતા અને 
મહત્વ અંગે ખબુ ર્જ સરસ માગયદર્યન આપેલ. ત્યારબાદ ષનષ્ણાતોએ જુદા જુદા 

ષવિયો પર મખુ્યત્વે આદુ અને હળદર પાકોને ધ્યાને લઇ પાવર પોઇન્ટ પે્રઝેન્ટેર્ન 
જેમ કે આદુ અને હળદરનુ ં પ્રોસેસીંગ અને ઉપયોગગતા, મસાલા પાકોમા 
પેકેર્જીંગન ુ મહત્વ, મસાલામા ં ક્વોગલટી અને લાઇસેસીંગની મહત્વતા, ફૂડ 

પ્રોસેસીંગ કે્ષતે્ર મર્ીનરીની પસદંગી અને સારસભંાળ, મસાલા આધારરત ઉધોગ 
સ્થાષપત કરવાના ષવષવધ પાસંાઓ ઉપરાતં તાલીમાથીઓને કોલેર્જ અંતગયત 

આવેલ ઇન્યબેુર્ન સેન્ટરમા ંકાયયરત ષવષવધ પ્લાન્ટસનુ ં ષનદર્યન તેમર્જ કણર્જરી 
ખાતે આવેલ આદુ અને હળદર પ્રોસેસીંગ યષુનટ કમ કોલ્ડ સ્ટોરેર્જની પણ મલુાકાત 
કરાવવામા આવેલ. 

 તાલીમના અંષતમ રદવસે તાલીમાથીઓને દાહોદ જર્જલ્લામા પ્રસ્થાષપત ફૂડ 
પ્રોસેસીંગમા મસાલા કે્ષતે્ર કાયયરત ઇન્ટસ્રી/ગહૃ ઉધોગની મલુાકાત કરાવવામાં 
આવેલ. આ સમગ્ર તાલીમ કાયયક્રમ ડો.એસ.એસ.કાપડી (તાલીમ સયંોર્જક) અને 

ઇર્જ.જે.પી.રાઠોડ દ્વારા આચાયય અને ડીનશ્રીના માગયદર્યન હઠેળ સફળતાપવૂયક પણૂય 
કરવામા ંઆવેલ.     

આદુ અને હળદર આધારરત “ફૂડ પ્રોસેસીંગ ટેકનોલોજી” ષવિય પર  
ટૂંકા ગાળાનો તાલીમ કાયયક્રમ યોર્જવામા ંઆવ્યો  



 

 

 

 


