
 ઇરિગેશન અને ડ્રેનેજ ઈજનેિી વિભાગ 
કૃવિ ઈજનેિી અને ટેક્નોલોજી કોલેજ  

આણદં કૃવિ યવુનિવસિટી, ગોધિા 

“જળસ્ત્રાિન ુવ્યિસ્થાપન: જળસચંય અને જળસચંય માટેના સ્રક્ચિોની મિામત” 
વિષય અંતર્ગત તા.૧૪/૦૮/૨૦૧૮ ના રોજ ઍક દિિસીય ખેડતૂ તાલીમ કાયગક્રમ યોજિામા આવ્યો 

 ઇદરર્ેશન અને ડ્રનેેજ ઈજનેરી વિભાર્, કૃવષ ઈજનેરી અને ટેકનોલોજી કોલેજ, આણિં કૃવષ 
યવુનિવસિટી, ર્ોધરા, ગ્રામીણ વિકાસ ટ્રસ્ટ, િાહોિ તથા ઇન્ડો-જમગન િોટરશેડ ડિેલોપમેન્ટ પ્રોગ્રામ, 
NABARD ના સયંકુ્ત ઉપક્રમે આચાયગ અને ડીનશ્રી, ડો. આર. સબુૈયાની અધ્યક્ષતામા 
તા.૧૪/૦૮/૨૦૧૮ના રોજ “જળસ્ત્રાિન ુ વ્યિસ્થાપન: જળસચંય અને જળસચંય માટેના સ્રક્ચિોની 
મિામત” વિષય પર કૃવષ ઈજનેરી અને ટેકનોલોજી કોલેજ, ર્ોધરાના સેવમનાર હોલ ખાત ેઍક દિિસીય 
ખેડુત તાલીમ કાયગક્રમ યોજિામા આવ્યો હતો. ઇદરર્ેશન અને ડ્રનેેજ ઈજનેરી વિભાર્ના િડાશ્રી. ડો. એમ. 
કે. વતિારીએ સિે આમવંિત મહમેાનોને શાબ્દિક પ્રિચન અને પષુ્પગચુ્છથી સ્િાર્ત કરી કાયગક્રમની 
શરૂઆત કરી હતી. કાયગક્રમમા મખુ્ય મહમેાન તરીકે ઇન્ડો-જમગન િોટરશેડ ડિેલોપમેન્ટ પ્રોગ્રામ, િાહોિના 
િડાશ્રી. આર. િી. િિે સાહબેે પ્રાસગંર્ક ઉિબોધન આપ્ય ુઅને ઓછી જમીનમા કુિરતી સશંાધનો સાથે 
વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલૉજીનો સહભાર્ીિારી અને સરં્ઠનથી કેિી રીતે સિઉપયોર્ કરિો તથા જળસચંય 
માટેના સ્ટ્રક્ચરોની મરામત સરં્ઠનથી કેિી રીતે કરિી તે જણાવ્ય.ુ ગ્રામીણ વિકાસ ટ્રસ્ટ, િાહોિના પ્રોગ્રામ 
ઓદિસર શ્રી હીરક ચાપાનેરી દ્વારા જળસચંય માટેના સ્ટ્રક્ચરો જેિા કે ર્લીપ્લર્, માટીના પાળા, ચેકડમેની 
જાળિણી કેિી રીતે કરિી તેની માદહતી આપી હતી. આચાયગ અને ડીનશ્રી ડો. આર. સબુૈયાએ જળસ્ત્રાિ 
યોજનાન ુ ઉિર્મથી લઈ જળસ્ત્રાિ યોજનામા ં આિેલા પરીિતગન તથા આયોજન, ભાર્ીિારી અન ે
િેખરેખથી જળસ્ત્રાિ વ્યિસ્થાપન કેિી રીતે કરવુ ં તેની માદહતી આપી તથા છત પરના પાણીનો સચંય, 
ઊંડીખેડ, મલ્ચિંર્, સોલર પપં, ટપક વસિંચાઇ પદ્ધવત તથા ભરુ્ભગસ્સ્થત ટપક વસિંચાઇ પદ્ધવતને અપનાિી 
ખેડુતંોન ુજીિન ધોરણ ઊંચ ુલાિિા પર સચુન કયુું હત.ુ  

 સિર તાલીમ કાયગક્રમમા ડો. એમ. કે. વતિારી, શ્રી આર. વિ. િિે, શ્રી. હીરક ચાપાનેરી, ઈજ. 
એસ.જે.પારર્ી તથા ઈજ. નીરિ પપંાણીયા દ્વારા “જળસ્ત્રાિના વ્યિસ્થાપનમા ભાર્ીિારી અને સહકાર દ્રારા 
કૃવષન ુઆધવુનકીકરણ, જલસ્ત્રાિ વિકાસ અને કુિરતી સશંાધનન ુવ્યિસ્થાપન, વસિંચાઇ પદ્ધવતની પસિંર્ી, 
ખારા અને ક્ષારિાળા પાણીનો ખતેીમા ઉપયોર્, ખેતીમા ં િરસાિી પાણીન ુ વ્યિસ્થાપન” િર્ેરે વિષયો 
વિસ્તતૃ માર્ગિશગન તથા માદહતી આપિામા ંઆિી હતી. ખેડુતોને કૃવષ ઈજનેરી અને ટેક્નોલોજી કોલેજના 
વિવિધ વિભાર્ોની મલુાકાત લેિડાિી ખેતીમા ઉપયોર્ી સાધનોથી માદહતીર્ાર કરિામા આવ્યા. કાયગક્રમના 
અંતમા ઇદરર્ેશન અને ડ્રનેેજ ઈજનેરી વિભાર્ના વસવનયર દરસચગ આવસસ્ટન્ટ ઈજ. એસ.જે.પારર્ીએ સિનેો 
આભાર વ્યક્ત કયો હતો.   



  
        

  
       

 

 


