
“બાયોગેસન ું મહત્વ અને તેની ઉપયોગગતા”  
વવષય પર એક દિવસ ખેડતૂ તાલીમ કાયયક્રમ  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 કૃવષ ઇજનેરી અને ટેક્નોલૉજી કોલેજના “એડવાન્સડ સેન્ટર ફોર દરસર્ય એન્ડ ટે્રઈનસય ટે્રઈનીંગ ઓન 
એગિકલ્ર્રલ એંજજવનયદરિંગ બેજ્ડ ઇન્ટરવેનસનસ” પ્રોજેકટ અંતગયત, આદિવાસી સુંશોધન-વ-તાલીમ કેન્ર િેવગઢ 
બાદરયાના સુંય કત ઉપક્રમે “બાયોગેસન ું મહત્વ અને તેની ઉપયોગગતા” વવષય પર તારીખ ૨૧/૧૦/૨૦૨૧ ના રોજ 
આદિવાસી સુંશોધન-વ-તાલીમ કેન્ર િેવગઢ બાદરયા ખાતે  ખેડતૂ તાલીમ કાયયક્રમ યોજાયો.  
 આ કાયયક્રમમાું અવતવિ વવશેષ તરીકે ડૉ. આર. સ બ્બૈયાહ સાહબે, આર્ાયય અને વવધ્યાશાખાધ્યક્ષશ્રી, કૃવષ 
ઈજનેરી અને ટેક્નોલૉજી કોલેજ, ગોધરા અને ડૉ. ગગરીશ ભાઈ પટેલ, ય વનટ વડાશ્રી, આદિવાસી સુંશોિાન-વ-
તાલીમ કેન્ર, િેવગઢ બાદરયા અને આદિવાસી સુંશોધન –વ-તાલીમ કેન્રના અવધકારીશ્રીઓ અને કમયર્ારીશ્રીઓ 
તેમજ તાલીમ કાયયક્રમમાું ગામ  આમલી મેનપ ર , તા. િેવગઢ બારીયા, જજલ્લો િાહોિના ૬૦ જેટલા મદહલા ખેડતૂો 
હાજર રહ્યા હતા. 
 ડૉ. ગગરીશ ભાઈ પટેલ, ય વનટ વડાશ્રી, આદિવાસી સુંશોિાન-વ-તાલીમ કેન્ર, િેવગઢ બાદરયા દ્વારા 
બાયોગેસના ઉપયોગ અને બાયોગેસ સ્લરીના ઉપયોગ વવષે વવસ્તતૃ માદહતી આપી હતી. ડૉ. આર. સ બ્બૈયાહ,  
આર્ાયય અને વવધ્યાશાખાધ્યક્ષશ્રી, કૃવષ ઈજનેરી અને ટેક્નોલૉજી કોલેજ, ગોધરા દ્વારા ખેડતૂ તાલીમાિીઓને કૃવષ 
કે્ષત્રમાું બાયોગેસન ું મહત્વ અને તેની ઉપયોગગતા અને બાયોગેસની જ િી જ િી પધ્ધવતઑ વવષે વવસ્તતૃ માદહતી 
તેમજ ખેતીમાું સોલરિી ર્ાલતા સૌર શક્ક્ત ના ઉપયોગ અને તેની કાયયપદ્ધવત વવષે માદહતી આપી હતી.  
 સિર તાલીમમાું ડૉ. ડી. કે. વ્યાસ, વવભાગીય વડા (આર. ઇ. ઇ.) અને સિર યોજનાના પી. આઈ. કૃવષ 
ઇજનેરી અને ટેક્નોલૉજી કોલેજ, ગોધરા દ્વારા “ગોબર ગેસ એટ્લે શ ું? અને તેની પ્રાધાન્યતા” અને “જ િા જ િા કર્રા 
/ખેત આડપેિાશોનો બાયોગેસમાું ઉપયોગ”, ઈજ. જે. શ્રવણક માર, મિિનીશ પ્રાધ્યાપક, આર. ઇ. ઇ વવભાગ, કૃવષ 
ઇજનેરી અને ટેક્નોલૉજી કોલેજ, ગોધરા આણુંિ કૃવષ ય વનવવસિટી, ગોધરા દ્વારા  “સયૂય ક કરની ઉપયોગગતા અને તેન ું  
મહત્વ”; વવષય પર વ્યાખ્યાન આપ્ય  અને સયૂયક કર અને વનર્ ૂયમ ચલૂાન ું સીર્ ું વનિશયન કરવામાું આવેલ હત ું. 
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આમુંવત્રત મહમેાનો અને જ િા જ િા પિાવધકારીઓનો અને ખેડતૂો તેમજ આયોજકોની આભાર વવવધ કરવામાું આવી 
હતી.  

 

   

 


