
“ગોબરગેસ ું મહ વ અને તેની ઉપયોગીતા” 
એક દવસીય ખે ૂત તાલીમ અને િનદશન કાય મ 

 
આણંદ ૃિષ ુ િનવિસટ ની ૃિષ ઈજનેર  અને ટકનૉલો  કોલેજ ખાતે ‘એડવા સ સે ટર ફોર રસચ 

એ ડ ઇનસ ઇન ગ ઓન એ ીક ચરલ એ િનયર ગ બે ડ ટરવે શન’ ો કટ તગત ર ુએબલ 

એનજ  એ િનયર ગ િવભાગ ારા “ગોબરગેસ ું  મહ વ અને તેની ઉપયો ગતા” િવષય પર તાર ખ 

૭/૦૩/૨૦૧૯ ના રોજ એક દવસીય ખે ૂત તાલીમ અને િનદશન કાય મ યો યો. આ કાય મમાં વાવડ  

ુદ, ઉઝડા, વેગન ુર તેમજ કાશી ૂ રા ગામથી ૬૦ ટલી ખે ૂત મ હલાઓ હાજર ર ા હતા. કાય મની 

શ આત પધારલ મહમાનો ું  ુ પ ુ છ આપીને કરાઇ હતી. 

      આ કાય મમાં અિતિથ િવશેષ તર ક ડૉ. આર. ુબૈયાહ, આચાય અને િવ યાશાખા ય ી 

(એ ીક ચરલ એ િનયર ગ), ૃ િષ ઈજનેર  અને ટકનૉલો  કોલેજ, ગોધરા તેમજ કોલેજના િવિવધ 

િવભાગના િવભાગીય વડા ીઓ, કોલેજના અિધકાર ીઓ/કમચાર ીઓ તેમજ અ ુ નાતક ક ાના 

િવ યાથ ઓ હાજર ર ા.  

કોલેજના આચાય અને ડ ન ી ડૉ. આર. ુબૈયાહએ તાલીમાથ ઓને બાયોગેસ ટ નોલૉ  એ વધતી 

જતી ઉ ને પહોચી વળવા માટ સૌથી યો ય િવક પ તેમજ ઘરોમાં કાશ, િસચાઇ અને નાના ઉ ોગો માટ 

પણ બાયોગેસ ઉપયોગી અને ુજરાત સરકારની ખે ૂત લ ી બાયોગેસ ને લગતી િવિવધ યોજનાઓથી 

મા હતગાર કયા. તેમજ સે ય કચરો, જળ ુ ંભી, મકાઇના સાંઠા, કળના પાન, જ ં ગલી ઘાસ, ખેત 

આડપેદાશો, પાણીમાં થતી લીલ, ઓ યો ગક કચરાઓ વગેર ગોબર ગેસ ઉ પાદનના કાચા માલ તર ક 

ઉપયોગી કર  શકાય અને ગેસ બ યા બાદ બાક   રહલ સડલ લીરમાં ખાતર તર કના ુણો સહજ પણ 

ઓછા થતાં નથી, બ ક વધે છે. આમ, ગેસ અને ખાતર બ ે હ ુમાં ઉપયોગી થાય તેમ જણાવેલ હ ું.  
 

 
 

 



  
 

 
 

 

  
 

સદર તાલીમમાં ડૉ. ડ . ક. યાસ, િવભાગીય વડા ી, આર.ઇ.ઇ. િવભાગ, ૃ િષ ઈજનેર  અને ટ નોલૉ  
કોલેજ, ગોધરા, ારા “ગોબર ગેસ એટલે ુ?ં અને તેની યાનતા” અને “બાયોગેસ ું  ુ કરણ અને તેના 
ઉપયોગો” િવષય પર તેમજ ઈજ. . . ચાવડા, એસ.આર.એ., આર.ઇ.ઇ. િવભાગ, ૃ િષ ઈજનેર  અને 
ટ નોલૉ  કોલેજ, ગોધરા ારા  “ ુદા ુદા કારના બાયોગેસ લા ટ, તેના ફાયદા અને ગેરફાયદા” અને 
“ ુદા- ુ દા કચરા/ખેત આડપેદાશોનો બાયોગેસમાં ઉપયોગ” િવષય પર યા યાન આ યા. ત ુપરાંત 
તાલીમાથ ઓને ગોબર ગેસ કવી ર ત ેકામ કર અને તેમાથી નીકળતા ગેસનો રસોઈ કામ માટ કવી ર તે 
ઉપયોગ થાય તે ું  ાયો ગક િનદશન કર  બતાવેલ હ ુ.ં  
     

 તાલીમના તે ડૉ. ડ . ક. યાસ, િવભાગીય વડા ી, આર.ઇ.ઇ. િવભાગ ારા આમં િ ત મહમાનો, 
ખે ૂત બહનો તેમજ આયોજકોની આભાર િવિધ કરવામાં આવી હતી.    


