ગોબર ગે સન ું મહત્વ અને તેની ઉપયોગગતા
એક દિવસીય ખેડૂત તાલીમ અને નનિર્શન કાયશક્રમ
આણુંિ કૃનિ યનનવનસિટી ની કૃનિ ઇજનેરી અને ટે ક્નોલૉજી કોલેજ, ગોધરા ખાતે “એડવાન્સડ સેન્ટર
ફોર દરસર્શ એન્ડ ટ્રે ઈનસશ ટ્રે ઈનીંગ ઓન એગિકલ્ર્રલ એંજજનનયદરિંગ બેજ્ડ ઇન્ટરવેનસનસ” પ્રોજેકટ
અંતગશત દરન્યએબલ એનજી એંન્જીનનયદરિંગ નવભાગ અને આદિવાસી સુંર્ોધન અને તાલીમ કેન્ર,
િે વગઢબાદરયા ના સુંયકત ઉપક્રમે “ગોબર ગે સન ું મહત્વ અને તેની ઉપયોગગતા” નવિય પર તારીખ
ૂ તાલીમ અને નનિર્શન કાયશક્રમ આદિવાસી સુંર્ોધન અને
૩૦/૦૧/૨૦૨૦ ના રોજ એક દિવસીય ખેડત
તાલીમ કેન્ર, િે વગઢબાદરયા યોજયો. આ કાયશક્રમમાું માસીતોયણી અને ખટ
ું ૂ તોયણી ગામમાુંથી ૬૦ જેટલા
ૂ મદહલાઓ હાજર રહ્યા હતા. કાયશક્રમ ની ર્રૂઆત પધારે લ મહેમાનોન ું પષ્પગચ્છ આપીને કરાઇ
ખેડત
હતી.
આ કાયશક્રમમાું અનતનથ નવર્ેિ તરીકે ડૉ. પુંકજ ગપ્તા, ઇન્ર્ાર્જ આર્ાયશ અને નવધ્યાર્ાખાધ્યક્ષશ્રી
(એિીકલ્ર્રલ એંન્જીનનયદરિંગ), કૃનિ ઇજનેરી અને ટે ક્નોલૉજી કોલેજ, ગોધરા, ડૉ. જી. જે. પટે લ, યનનટ
અનધકારીશ્રી, આદિવાસી સુંર્ોધન અને તાલીમ કેન્ર, િે વગઢબાદરયા તેમજ કૃનિ ઇજનેરી અને ટે ક્નોલૉજી
કોલેજ ના અને િે વગઢબાદરયાના અનધકારીશ્રીઓ અને કમશર્ારીશ્રીઓ હાજર રહ્યા.
કોલેજના ઇન્ર્ાર્જ આર્ાયશ અને નવધ્યાર્ાખાધ્યક્ષશ્રી

ડૉ. પુંકજ ગપ્તા એ તાલીમાથીઓને

બાયોગેસ ટેક્નોલૉજી એ વધતી જતી ઉર્જશને પહોંર્ી વળવા માટે સૌથી યોગ્ય નવકલ્પ તેમજ ઘરોમાું
પ્રકાર્, નસિંર્ાઇ અને નાના ઉધ્યોગો માટે પણ બાયોગે સની ઉપયોગગતા થી માદહતગાર કયાશ . વધમાું ડૉ.
ૂ તેની આવક કેવી રીતે વધારી ર્કે તેની
પુંકજ ગપ્તા એ ફામશ યાુંનિકીકરણ નો ખેતીમાું ઉપયોગ કરી ખેડત
માદહતીપણ આપેલ હતી. ડૉ. જી. જે. પટે લ, યનનટ અનધકારીશ્રી, આદિવાસી સુંર્ોધન અને તાલીમ કેન્ર,
ૂ મદહલાઓને ખેતીમાું બાયોગે સ ના ફાયિાઓ નવિે તથા જિી જિી ખેત
િે વગઢબાદરયા એ ખેડત
આડપેિાર્ોમાુંથી બાયોગે સ કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય અને બાયોગે સ સ્લરીનો ખેતરમાું ખાતર તરીકે ઉપયોગ
કરવામાું આવે છે તેમ જણાવેલ હત.ું

સિર તાલીમમાું ડૉ. ડી. કે. વ્યાસ, નવભાગીય વડા (આર. ઇ. ઇ.) અને સિર યોજના ના પી. આઈ.
કૃનિ ઇજનેરી અને ટે ક્નોલૉજી કોલેજ, ગોધરા દ્વારા “ગોબર ગે સ એટલે શ?ું અને તેની પ્રાધ્યાનતા” અને
“જિા જિા કર્રા/ ખેત આડપેિાર્ોનો બાયોગે સમાું ઉપયોગ” નવિય પર તેમજ ઈજ. જે. શ્રવણકમાર,
બી. ઇ. એ. એસ. નવભાગ “સ ૂયશકકરન ું મહત્વ અને તેની ઉપયોગીતા” નવિય પર વ્યાખ્યાન આપ્યા.
તદપરાુંત મદહલા તાલીમાથીઓને બોક્સ ટાઇપ સ ૂયશકકર કેવી રીતે કાયશ કરે છે અને તેની અંિર ઢોકળા
તેમજ ભાત બનાવી તેન ું સીધ ું પ્રાયોગગક નનિર્શન તેમજ ટોપ દફદડિંગ ટાઇપ નનધમ
ૂશ ચ ૂલાન ું પણ સીધ ું
ૂ બહેનોએ સિર તાલીમમાું બતાવેલ
પ્રાયોગગક નનિર્શન કરી બતાવવામાું આવેલ હત.ું મદહલા ખેડત
બાયોગેસ ની ઉપયોગગતા, બૉક્સ ટાઇપ સ ૂયશકકર તેમજ ટોપ દફદડિંગ ટાઇપ નનધમ
ૂશ ચ ૂલા તેમણે કેવી રીતે
ઉપયોગી થર્ે તેના અગભપ્રાય પણ આપેલ હતા.
તાલીમ ના અંતે ડૉ. ડી. કે. વ્યાસ, નવભાગીય વડા (આર. ઇ. ઇ.) અને સિર યોજના ના પી. આઈ.
ૂ બહેનો તેમજ આયોજકોની આભાર નવનધ કરવામાું આવી હતી.
દ્વારા આમુંનિત મહેમાનો, ખેડત

