“ગોબરગેસન ું મહત્વ અને તેની ઉપયોગગતા”
ૂ તાલીમ કાયયક્રમ
એક દિવસીય ખેડત
આણંદ કૃષિ યષુ િવષસિટિ િી કૃષિ ઈજિેરી અિે િેક્િોલોજી કોલેજ ખાતે ‘એડ્વાન્સ સેન્િર ફોર ટરસર્ચ એન્ડ
ુ બલ એિજી
ટ્રેઇિસચ ટ્રેઇષિિંગ ઑિ એગ્રિકલ્ર્રલ એન્જીિીયટરિંગ બેઝ્ડ ઈંિરવેન્શિ’ પ્રોજેકિ અંતગચ ત ટરન્યએ
એંજીન્યટરિંગ ષવભાગ દ્વારા “ગોબરગે સન ંુ મહત્વ અિે તેિી ઉપયોગ્રગતા” ષવિય પર તારીખ ૧૫/૦૯/૨૦૧૭ િા રોજ
ૂ તાલીમ કાયચક્રમ યોજાયો. આ કાયચક્રમમાં વઢેલા તેમજ વણઝારીયા ગામથી ૫૬ જેિલી ખેડત
ૂ
એક ટદવસીય ખેડત
મટહલાઓ હાજર રહ્યા હતા. કાયચક્રમિી શરૂઆત દીપપ્રાગિય તથા પધારે લ મહેમાિોન ંુ પષ્ુ પગચ્ુ છ આપીિે કરાઇ
હતી.
આ કાયચક્રમમાં અષતષથ ષવશેિ તરીકે ડૉ. ડી. સી. જોિી, આર્ાયચ અિે ષવધ્યાશાખાઅધ્યક્ષશ્રી (ફૂડ પ્રોસેષસિંગ
િેક્િોલોજી અિે બાયો એિર્જિ), એફ. પી. િી. બી. ઇ. કોલેજ, આણંદ ઉપસ્થથત રહેલ. આ કાયચક્રમમાં ડૉ. આર.
ુ ૈયાહ, આર્ાયચ અિે ષવધ્યાશાખાઅધ્યક્ષશ્રી (એિીકલ્ર્રલ એંજીન્યટરિંગ), કૃષિ ઈજિેરી અિે િેક્િોલૉજી કોલેજ,
સબ
ગોધરા તેમજ ડૉ. જી. જે. પિેલ, યષુ િિ અષધકારીશ્રી, આટદવાસી સંશોધિ –વ- તાલીમ કેન્ર, દે વગઢ બાટરયા,
કોલેજિા ષવષવધ ષવભાગિા ષવભાગીય વડાશ્રીઑ, કૉલેજિા અષધકારીશ્રીઓ/કમચર્ારીશ્રીઓ તેમજ અનથુ િાતક કક્ષાિા
ષવધ્યાથીઓ હાજર રહ્યા.

ડૉ. જી. જે. પિેલ, યષુ િિ અષધકારીશ્રી, આટદવાસી સંશોધિ –વ- તાલીમ કેન્ર, દે વગઢ બાટરયા એ મહેમાિો
ૂ બહેિોિે આવકારી પ્રાણીઓ તેમજ વિથપષત કર્રાઓમાંથી બિતા બાયોગે સિો રસોઈ માિે
તેમજ પધારે લ ખેડત
થવચ્છ અિે સર

બ તણ તરીકે ઉપયોગ કરવા જણાવેલ હત.ંુ

ુ ૈયાહએ તાલીમાથીઓિે બાયોગે સ િેક્િોલૉજી એ વધતી જતી
કોલેજિા આર્ાયચ અિે ડીિશ્રી ડૉ. આર. સબ
ઊજાચિે પહોંર્ી વ વા માિે સૌથી યોગ્ય ષવકલ્પ તેમજ ઘરોમાં પ્રકાશ, ષસિંર્ાઇ અિે િાિા ઉદ્યોગો માિે પણ બાયોગે સ
ુ રાત સરકારિી ખેડત
ૂ લક્ષી બાયોગે સિે લગતી ષવષવધ યોજિાઓથી માટહતગાર કયાચ .
ઉપયોગી અિે ગજ
ડૉ. ડી. સી. જોિી સાહેબ, આર્ાયચ અિે ષવધ્યાશાખાઅધ્યક્ષશ્રી (ફૂડ પ્રોસેષસિંગ િેક્િોલોજી અિે બાયો એિર્જિ) ,
એફ. પી. િી. બી. ઇ. કોલેજ, આણંદએ સેન્દ્ન્રય કર્રો, જ કું ભી, મકાઇિા સાઠાં, કે િાં પાિ, જગલી
ં
ઘાસ, ખેત
આડપેદાશો, પાણીમાં થતી લીલ, ઔદ્યોગ્રગક કર્રાઓ વગે રે ગોબર ગે સ ઉત્પાદિિા કાર્ા માલ તરીકે ઉપયોગી કરી
ુ ો સહેજ પણ ઓછા થતાં િથી, બલ્કે વધે
શકાય અિે ગે સ બન્યાબાદ બાકી રહેલ સડેલ થલરીમાં ખાતર તરીકેિા ગણ
ુ ાં ઉપયોગી થાય તેમ જણાવેલ હત.ંુ
છે . આમ, ગે સ અિે ખાતર બન્ને હેતમ

આ તાલીમમાં ‘ગોબરગે સન ંુ મહત્વ અિે તેિી ઉપયોગ્રગતા’ િા ષવિય પર ડૉ. ડી. કે. વ્યાસ, ષવભાગીય
વડાશ્રી, આર. ઇ. ઇ. ષવભાગ, કૃષિ ઈજિેરી અિે િેક્િોલૉજી કોલેજ, ગોધરા, “ગોબર ગે સ એિલે શ?ંુ અિે તેિી
પ્રાધ્યાિતા” અિે “બાયોગે સન ંુ શદ્ધુ િકરણ અિે તેિા ઉપયોગો” તથા “જુદા જુદા પ્રકારિા બાયોગે સ પ્લાન્િ, તેિા
ફાયદા અિે ગે રફાયદા” અિે “જુદા-જુદા કર્રા/ખેત આડપેદાશોિો બાયોગે સમાં ઉપયોગ” પર ઇજ. જે. જે. ર્ાવડા,
એસ. આર. એ., આર. ઇ. ઇ. ષવભાગ, કૃષિ ઈજિેરી અિે િેક્િોલૉજી કોલેજ, ગોધરા એ વ્યાખ્યાિ આપ્યા. તદુપરાંત
તાલીમાથીઓિે ગોબરગે સ કેવી રીતે કામ કરે અિે તે માંથી િીક તા ગે સ િો રસોઈ કામ માિે કેવી રીતે ઉપયોગ
થાય તેિી પ્રાયોગ્રગક ષિરીક્ષણ કરી બતાવેલ હત.ંુ
ૂ
તાલીમિા અંતે ડૉ. ડી. કે. વ્યાસ, ષવભાગીય વડાશ્રી, આર. ઇ. ઇ. ષવભાગ દ્વારા આમંષિત મહેમાિો, ખેડત
બહેિો તેમજ આયોજકોિી આભાર ષવષધ કરવામાં આવી હતો.

