
One Day Workshop on 
“Photovoltaics: Technology, Trends and Opportunities” 

 આણદં કૃષિ યષુિવષસિટીિી કૃષિ ઇજિેરી અિે ટેક્િોલૉજી કોલેજ, ગોધરા ખાતે “એડવાન્સડ 
સેન્ટર ફોર રરસર્ચ એન્ડ ટે્રઈિસચ ટે્રઈિીંગ ઓિ એગ્રિકલ્ર્રલ એંજજષિયરરિંગ બેજ્ડ ઇન્ટરવેંશન્સ” પ્રોજેકટ 
અંતગચત રરન્યએુબલ એિજી એંન્જીષિયરરિંગ ષવભાગ અિે KAGI Renewable Energy, 1st EV, 
Ahmedabad િા સયંકુત ઉપક્રમે “Photovoltaics: Technology, Trends and Opportunities” 
ષવિય પર તારીખ ૦૬/૧૦/૨૦૨૨ િા રોજ પારં્મા સેમેસ્ટર (સ્તાિક કક્ષા) િા ષવધ્યાર્થીઓ માટે એક 
રદવસીય વકચશોપ રરન્યએુબલ એિજી એંન્જીષિયરરિંગ ષવભાગ, કૃ ઇ. ટે. કો, આ. કૃ. ય.ુ ગોધરા  ખાતે 
યોજવામા ંઆવ્યો. આ વકચશોપમા ંપારં્મા સેમેસ્ટર (સ્તાિક કક્ષા) િા કુલ ૩૦ ષવધ્યાર્થીઓ હાજર રહ્યા 
હતા. કાયચક્રમિી શરૂઆત પધારેલ મહમેાિોનુ ંપષુ્પગચુ્છ આપીિે કરાઇ હતી. 

 આ કાયચક્રમમા ંઅષતષર્થ ષવશેિ તરીકે ડૉ. પકંજ ગપુ્તા સાહબે, ઇન્ર્ાર્જ આર્ાયચશ્રી, કૃષિ ઈજિેરી 
અિે ટેક્િોલૉજી, ગોધરા; શ્રી જીગર રાજ સાહબે, ષપ્રન્ન્સપલ એડવાઇઝર, કાગી રરન્યએુબલ એિજી, 
અમદાવાદ તેમજ કૃષિ  ઇજિેરી અિે ટેક્િોલૉજી કોલેજિા ષવભાગીય વડાશ્રીઓ તેમજ કમચર્ારીશ્રીઓ 
હાજર રહ્યા.    
 ડૉ. પકંજ ગપુ્તા સાહબે, ઇન્ર્ાર્જ આર્ાયચશ્રી, કૃષિ ઈજિેરી અિે ટેક્િોલૉજી, ગોધરા આર્ાયચશ્રી  
એ ફોટોવોલ્લ્ટકિી ખાષસયતો તેમજ ફોટોવોલ્લ્ટક ટેકિોલોજીમા ંએન્ટરપે્રન્યર કઈ રીતે બિી શકાય તે 
ષવિે મારહતીપણ આપેલ હતી. શ્રી જીગર રાજ સાહબે, ષપ્રન્ન્સપલ એડવાઇઝર, કાગી રરન્યએુબલ 
એિજી, અમદાવાદએ Trends and Opportunities of Photovoltaic અિે Sizing and designing 
of Grid Tied System ષવિય પર બે જુદા જુદા ષવિયો પર મારહતી આપવામા ંઆવેલ હતી.  શ્રી. 
ધ્રષુમલ મોદી, કાગી રરન્યએુબલ એિજી, અમદાવાદએ Conversion of Energy and Types of 
System Integration અિે સ્િાતક કક્ષાિા ષવધ્યાર્થીઓિે Demonstration of different solar 
photovoltaic measuring instruments ષવધે પણ મારહતી આપવામા ંઆવેલ હતી.  
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 વકચશોપમા ંસ્િાતક કક્ષાિા ષવધ્યાર્થીઓ પાસેર્થી ષવિયિે અનરુૂપ અગ્રભપ્રાય લેતા જણાવેલ હત ુ ં
સદર ષવિયો પર વધ ુિે વધ ુતાલીમનુ ંઆયોજિ કરવામા ંઆવે જેર્થી કરીિે ભષવષ્યમા ંતેઓ તેમિી 
કારકીદીમા ંPHOTOVOLTAICS TECHNOLOGY િે લગતી ઈન્ડસ્ટ્રી લગાવી શકે અર્થવા તો તેઓ 
તેિા એંટરપે્રિયોર બિી શકે.  
   તાલીમિા અંતે ઈજ. જે. શ્રવણકુમાર,મદદિીશ પ્રાધ્યાપક આર. ઇ. ઇ. ષવભાગ દ્વારા આમષંિત 
મહમેાિો, સ્િાતક કક્ષાિા ષવધ્યાર્થીઓ તેમજ આયોજકોિી આભાર ષવષધ કરવામા ંઆવી હતી.  


