
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

તાર ખ 29મી નવે બર 2016 ના રોજ આણદં ૃ િષ િુનવિસટ ની ગોધરા ખાતે આવેલ ૃ િષ ઈજનેર  અને તકિનક  કોલેજ તરફથી ખે ૂતભાઈઓ 

અને બહનો માટ “ડાગંરની ખેતીમા ં યાિં ક કરણની ઉપયો ગતા” િવષય ઉપર એક તાલીમ કાય મ  ુઆયોજન કરવામા ંઆ ુ.ં આ તાલીમ 

કાય મમા ં ડાગંરની ખેતી સાથે સકંળાયેલા ગોધરા તા કુાના દા ણયા, ધા ણ ા, રતન રુ અને િવઝોલ એમ ચાર અલગ અલગ પસદંગીના 

ગામોમાથંી 41 (એકતાલીસ) ખે ૂત ભાઈઓ અને 7 (સાત) બહનો ઉપ થત ર ા હતા.  
 

   

તાલીમ  ુ થળ – ૃ િષ ઈજનેર  કોલેજ, ગોધરા કોલેજ ારા તાલીમાથ ઓ  ુર શન અને 
“આ મા” ો ટના અિધકાર ીઓની ઉપ થતી 

ઉ ાટન સમારોહનો ારંભ  

 

 

ૃ િષ ઈજનેર  અને ટકનોલો  કોલેજૃિષ ઈજનેર  અને ટકનોલો  કોલેજ, , ગોધરા ખાતે ગોધરા ખાતે 

““ડાંગરની ખેતીમા ંયાંિ ક કરણની ઉપયો ગતાડાંગરની ખેતીમા ંયાંિ ક કરણની ઉપયો ગતા” ” 

િવષય ઉપર યો યો તાલીમ કાય મિવષય ઉપર યો યો તાલીમ કાય મ 



તાલીમાથ ઓના ર શન બાદ તાલીમ કાય મ  ુિવિધવત ઉ ાટન કરવામા ંઆ ુ.ં આણદં ૃિષ િુનવિસટ ના ુ ય મથક આણદંથી પધારલા 

કોલેજ ઓફ ડ ોસેસ ગ ટકનોલો  એ ડ બાયો-એનજ ના આચાય અને િવ ાશાખાના ડ ન ડો. ડ .સી. જોષી અને ૃ િષ ઈજનેર  કોલેજના આચાય 

અને ડ ન ડો. આર. બૈુ યાહની ઉપ થતીમા ંકાય મ  ુઉ ાટન સપં  થ .ુ  

 

 
  

દ પ ાગટ  વડ કાય મનો ભુારંભ  ઉ ાટન કાય મમા ંતાલીમાથ ઓ અને 
અિધકાર ીઓની ઉપ થતી  

ફામ મશીનર  િવભાગના વડા ારા ુ ય 
મહમાન ી  ુ ુ પ ુ છથી વાગત  

 

   

કોલેજના આચાય અને ડ ન ી  ુડ પાટમે ટના 
વડા ી ારા થઈ રહ  ુ વાગત  

“ATMA” ો ટના ડ ટુ  ડાયર ટર ી  ુ
વાગત કર  રહલા ડો. આર. વણકાર  

એ ી. ડ ોસેસ એ નીયર ગ િવભાગના 
વડા ી  ુ વાગત, તાલીમ કાય મના સયંોજક ારા  

 



   

ડો. ડ .સી. જોષી, આચાય અને ડ ન ીના વરદ હ તે ખે ૂત તાલીમ ુ તકા  ુિવમોચન  ફામ મશીનર  િવભાગના વડા ડો. આર. 
વણકાર ારા વાગત વચન  

 

તાલીમ કાય મના ઉપલ મા ં યા યાનોને સમાવીને તેયાર કરવામા ં આવેલી ખે ૂત તા લમ ુ તકા  ુ િવમોચન કયા બાદ તા લમાથ ઓને 

સબંોિધત કરતા કાય મના ુ ય મહમાન ડો. જોષી સાહબે ખેતીમા ંિમકનાઈઝેશનની િવશાળ સભંાવનાઓ અને તકો િવષે મા હતીસભર સબંોધન 

કર ને તા લમાથ ઓને યાિં ક કરણના િવિવધ પાસાઓથી અવગત કરા યા. કોલેજના આચાય અને ડ ન ી ડો. બૈુયાહ સફળ અને ટકાઉ ખેતી 

માટ યાિં ક કરણ કઈ ર તે ઉપયોગી થઈ શક તે િવષે તા લમાથ ઓને માગદશન આ ુ.ં ઉ ાટન િવધી બાદ તાલીમ કાય મના સયંોજક આભાર 

ય ત કય .  

 

શ આતના તાલીમ સેશનમા ંખે ૂત ભાઈઓ અને બહનો સમ  િવષય િન ણાતો ારા યા યાન ર ૂ કરવામા ંઆ યા. મા પાવરપો ટ ેઝટંશન 

વડ તાલીમાથ  ખે ૂત ભાઈ-બહનોને ડાગંરની વૈ ાિનક અને નફાકારક ખેતી પ ધિત, ડાગંરની યાિં ક રોપણી, ાસં લાટંરનો ઉપયોગ, યાિં ક પાક 

કાપણી પ ધિત વગેરથી પ ર ચત કરવામા ંઆ યા. 
 



   

તાલીમાથ ઓને સબંોધી રહલા ડો. ડ .સી. 
જોષી, એફ.પી.ટ . કોલેજ, આણદંના આચાય 

અને ડ ન ી  

ઉ ાટન સમારોહ બાદ તાલીમ સયંોજક ારા 
અભવાદન અને આભાર  

પાવરપો ટ ેઝટંશન વડ તાલીમ કાય મની 
શ આત  

 

   

પાવરપો ટ ેઝટંશન િનહાળ  રહલા 
તાલીમાથ  ખે ૂત ભાઈઓ અને બહનો   

ડાગંરની યાિં ક રોપણી અને વે ાિનક ખેતી િવષે યા યાન આપી રહલા મદદનીશ 
ા યાપક ીઓ ો. એચ.બી. શા  અને ો. ક.એચ. પટલ 

 

યા યાતાઓ તર ક કોલેજના ા યાપક ગણ અને િુનવિસટ ના અ ય િવભાગોમાથંી પધારલા અિધકાર ીઓએ તેમની સેવાઓ આપી. તાલીમના 

ે ટકલ સેશનમા ંતાલીમાથ ઓને ડાગંર પાકમા ંઉપયોગી એવા િવિવધ યં ો અને ઓ રોના ય  ઉપયોગની તાલીમ આપવામા ંઆવી.  



   

પેડ  ાસં લાટંરની કાયપ ધિત  ુખે ૂત 
ભાઈઓ અને બહનો સમ  િનદશન કર  રહલા 

ો. આર.સી. સા ંખે  

તાલીમાથ ઓ ારા ફામ મશીનર  લેબોરટર ની 
લુાકાત  

કોલેજના ઈ લીમે ટ શેડની વયં  ૂ લુાકાત 
લઈ રહલા જ ા  ુતાલીમાથ ઓ  

 

 
 
 
 

 
 

અહવાલ લેખન અને ફોટો સકંલન :  

એમ. ડ . વોરા, મદદનીશ ા યાપક, ૃ િષ ઈજનેર  અને ટકનોલો  કોલેજ, આણદં ૃ િષ િુનવિસટ , ગોધરા 389001  

 

ણૂ   


