
ફાર્મ ર્શીનરી અને પાવર ઈજનેરી વવભાગ, 
કવૃિ ઈજનેરી અને ટેક્નોલૉજી કોલેજ, આ.ક.ૃય.ુ,ગોધરા 

 
ફાર્મ ર્શીનરી અને પાવર ઈજનેરી વવભાગ, કૃવિ ઈજનેરી અને ટેક્નોલૉજી કોલેજ, આણદં કૃવિ 
યવુનવવસિટી, ગોધરા દ્વારા “એડ્વાન્સ સેન્ટર ફોર રરસર્મ એન્ડ ટે્રઇનસમ ટે્રઇનીંગ ઑન એગ્રીકલ્ર્રલ 
એન્જીવનયરીંગ બેઝ્ડ ઈંટરવેનશન” પ્રોજેકટ અંતગમત  “ર્કાઈ પાકર્ા ંયાવંિકરણનુ ંર્હત્વ” વવિય પર  
 તા. ૦૨/૦૩/૨૦૨૦  ના રોજ આયોજજત એક રદવસીય ખેડતૂ તાલીર્ કાયમક્રર્નો વતૃ્ાતં   

 ફાર્મ ર્શીનરી અને પાવર ઈજનેરી વવભાગ, કૃ.ઈ.ટે.કો., આ.કૃ.ય.ુ, ગોધરા દ્વારા  “ર્કાઈ પાકર્ા ં
યાવંિકરણનુ ંર્હત્વ” વવિય પર તા. ૦૨/૦૩/૨૦૨૦ના રોજ કસનપરુ તા. ર્ોરવા હડફ ગાર્ ખાતે  એક 
રદવસીય ખેડતૂ તાલીર્ કાયમક્રર્નુ ંઆયોજન કરવાર્ા ંઆવયુ.ં   
 સૌ પ્રથર્ અિેની કોલેજના આર્ાયમ અને રડનશ્રી તેર્જ વવભાગીય વડાશ્રીઓ, ગાર્ સરપરં્શ્રી 
તથા આર્વંિત ર્હરે્ાનો દ્વારા દીપ પ્રાગટયથી કાયમક્રર્નો શભુારંભ કરવાર્ા ંઆવયો. ત્યારબાદ ગાર્ના 
સરપરં્શ્રી નરવતવસિંહ  નાયક દ્વારા કાયમક્રર્ના અધ્યક્ષ ડો. આર. સબૈુયાહ, આર્ાયમ અને ડીનશ્રીનુ ંપષુ્પ 
ગચુ્છથી સ્વાગત કરવાર્ા ંઆવયુ ંતેર્જ કાયમક્રર્ર્ા ંપપ્સ્થત ર્હરે્ાનોનુ ંપષુ્પગચુ્છથી સ્વાગત કરવાર્ા ં
આવયુ.ં ડો. આર. સ્વણમકાર, પ્રાદ્યાપક અને વડાશ્રીએ પોતાના પ્રાસગંગક પદબોધનર્ા ંઆર્વંિત તર્ાર્ને 
આવકારી ર્કાઈ પાક ની ખેતીર્ા ં યાવંિકીકરણ કેવી રીતે કરી, પત્પાદન કેવી રીતે વધારી શકાય, 
નીંદાર્ણ દૂર કરવાના અદ્યતન સાધનોનો કેવી રીતે પપયોગ કરી શકાય તેની ઊંડાણર્ા ંર્ારહતી આપી. 
વધરુ્ા ંકોલેજ ખાતે નવા વવકસાવેલ બળદથી ર્ાલતા હળના ફાયદાઓ વવિે ર્ારહતી આપી. ડો. ડી. કે. 
વયાસ, સહ પ્રાધ્યાપક અને વડાશ્રી આર.ઈ.ઈ વવભાગ તેર્જ સદર યોજનાના પી.આઈ દ્વારા ખેતીર્ા ં
પનુઃપ્રાપ્ય પર્જમ સ્ત્રોતોનો જેર્કે સૌરપર્જમ, બાયોગેસ, બાયોર્ાસ પર્જમ અને તેને સલંગ્ન સાધનોના 
પપયોગ  વવિે વવસ્તતૃ ર્ારહતી આપી. ડો પકંજ ગપુ્તા, પ્રાધ્યાપક અને વડાશ્રી, એસ.ડબલ્ય.ુસી.ઈ 
વવભાગ દ્વારા ર્કાઈના પાકર્ા ં નીંદાર્ણના વનકાલ કરવા ર્ાટે પપયોગી હાથ ઓર્જરો તેર્જ દવાના 
છંટકાવ ર્ાટેના વવવવધ પ્રકારના સ્પે્રયર વવિે ર્ારહતી આપવાર્ા ં આવી. ડો આર. સી. સાળંખે દ્વ્રારા 
ર્કાઈ પાકની કાપણી તથા ર્કાઈના ંદાણા છૂટા પાડવા ર્ાટે પપયોગર્ા ંલેવાતા સાધનો વવિે ર્ારહતી 
આપવાર્ા ંઆવી.  કાયમક્રર્ના અધ્યક્ષ ડો. આર. સબૈુયાહ, આર્ાયમ અને ડીનશ્રી દ્વારા ખેડતૂોને ખેતીર્ા ં 
યાવંિકીકરણ તેર્જ જળ, જર્ીન અને પર્જમનો યોગ્ય સર્ન્વય કરી ખેતીર્ા ંપત્પાદન કેવી રીતે વધારી 
શકાય તે બાબત વવસ્તતૃ ર્જણકારી આપી. સરકારશ્રી દ્વ્રારા વતમર્ાન પરર્સ્થવતએ ર્ાલતી ખેડતૂ લક્ષી 
વવવવધ યોજનાઓનો લાભ લઈ ખેતી પન્નત બનાવવા ખેડતૂોને પ્રોત્સારહત કયામ. વવશેિર્ા ંયાવંિકીકરણને 
ધ્યાને લઈ અદ્યતન સાધનોનુ ંવનદશમન ઈજ. રાજેશ એસ. ગોધાણી દ્વારા કરવાર્ા ંઆવયુ.ં જેર્ા ંઈલેક્ટ્ક્ટ્રક 
ર્ોટરથી ર્ાલત ુ ં ર્કાઈના દાણા છૂટા પાડવાનુ ં ર્શીન, ઈલેક્ટ્રોસ્ટેરટક સ્પે્રયર, બેટરી ઓપરેટેડ દવા 
છંટકાવ ર્ાટેના પપં, સધુારરત નવા હળ અને અદ્યતન કરબડીના વવવવધ પ્રકારો વવિે પ્રાયોગગક ધોરણે 
ર્ારહતી રે્ળવી ખેડતૂોએ લાભ રે્ળવયો.  સદર કાયમક્રર્નુ ંસિુ સરં્ાલન ઈજ. નીરવ એર્. સોલકંી દ્વ્રારા 



કરવાર્ા ંઆવયુ.ં જેર્ના દ્વારા ખેડતૂોને કૃવિર્ા ંયાવંિકીકરણ વવિે પ્રોત્સારહત કરે તેવુ ંનાનકડંુ કાવય પઠન 
કરવાર્ા ંઆવયુ.ં 

નવી શરૂઆતને આવકારીએ... 
યાવંિકીકરણ અપનાવીએ, 

બદલાઈ રહ્યો છે યગુ આજે, 
આધવુનકીકરણને હ્રદયથી ્સ્વકારીએ...! 

 
છે જૂની રીતો પણ ખેતી ર્ાટે સારી, 

સસુગંત આ નવી રીતોને થવા પણ પ્રયાસ કરીએ, 
કરતા રહીએ નવી ખેતી, નવી રીતોથી 

નવી-નવી વૈજ્ઞાવનક પધ્ધવતઓ અપનાવીએ..! 
 

  ડો. આર.સી સાળંખે, ર્દદનીશ પ્રાધ્યાપક તેર્જ સદર યોજનાના કો. પી.,આઈ દ્વ્રારા કાયમક્રર્ર્ા ં
પપ્સ્થત  અવધકારીઓ, ગાર્ના આગેવાનો અને ખેડતૂ ભાઈઓનો આભાર ર્ાનવાર્ા ંઆવયો.  

  

  

  
  



  

  

  

  

  
 


