
“કૃષિમાાં પનુઃ પ્રાપ્ય ઉર્જા સ્ત્રોતોનુાં મહત્વ” એક દિવસીય ખેડતૂ તાલીમ 
કાયાક્રમ તેમજ એકસ્પોઝર મલુાકાત  

 આણાંિ કૃષિ યષુનવષસિટી ની કૃષિ ઇજનેરી અને ટેક્નોલૉજી કોલેજ, ગોધરા ખાતે “એડવાન્સડ 
સેન્ટર ફોર દરસર્ા એન્ડ ટે્રઈનસા ટે્રઈનીંગ ઓન એગ્રિકલ્ર્રલ એંજજષનયદરિંગ બેજ્ડ ઇન્ટરવેનસનસ” 
પ્રોજેકટ અંતગાત દરન્યએુબલ એનજી એંન્જીષનયદરિંગ ષવભાગ અને આદિવાસી સાંશોધન અને તાલીમ 
કેન્ર, િેવગઢબાદરયા ના સાંયકુત ઉપક્રમે “કૃષિમાાં પનુઃ પ્રાપ્ય ઉર્જા સ્ત્રોતોનુાં મહત્વ” ષવિય પર એક 
દિવસીય ખેડતૂ તાલીમ કાયાક્રમ તેમજ એકસ્પોઝર મલુાકાત તારીખ ૦૭/૧૦/૨૦૨૨ ના રોજ 
દરન્યએુબલ એનજી એંન્જીષનયદરિંગ ષવભાગ, કૃષિ ઇજનેરી અને ટેક્નોલૉજી કોલેજ, ગોધરા ખાતે 
યોજવામાાં આવ્યો. આ કાયાક્રમમાાં નાની માંગોઈ ગામથી ૪૦ જેટલી ખેડતૂ મદહલાઓ હાજર રહ્યા હતા. 
કાયાક્રમ ની શરૂઆત પધારેલ મહમેાનોનુાં પષુ્પગચુ્છ આપીને કરાઇ હતી. 
 આ કાયાક્રમમાાં અષતષથ ષવશેિ તરીકે ડૉ. નવનીતકુમાર, ષવભાગીય વડાશ્રી, પ્રોસેસ એંડ ફૂડ 
એન્જીષનયરીંગ, કૃષિ ઈજનેરી અને ટેક્નોલૉજી, ગોધરા; ડૉ. વાય. બી. ર્ૌહાણ સાહબે, યષુનટ 
અષધકારીશ્રી, આદિવાસી સાંશોધન અને તાલીમ કેન્ર, િેવગઢબાદરયા તેમજ કૃષિ  ઇજનેરી અને 
ટેક્નોલૉજી કોલેજના અને િેવગઢબાદરયાના અષધકારીશ્રીઓ અને કમાર્ારીશ્રીઓ હાજર રહ્યા.    
 કોલેજના ષવભાગીય વડાશ્રી, પ્રોસેસ એંડ ફૂડ એન્જીષનયરીંગ, કૃષિ ઈજનેરી અને ટેક્નોલૉજી, 
ગોધરાના ડૉ. નવનીતકુમાર સાહબે દ્વારા તાલીમાથીઓને પનુઃ પ્રાપ્ય ઉર્જા સ્રોતોનો ખેતીમાાં ઉપયોગ 
કેવી રીતે કરી ખેડતૂ તેની આવક કેવી રીતે વધારી શકે તેની માદહતીપણ આપેલ હતી અને     
બાયોગેસ ટેક્નોલૉજી એ વધતી જતી ઉર્જાને પહોંર્ી વળવા માટે સૌથી યોગ્ય ષવકલ્પ તેમજ ઘરોમાાં 
પ્રકાશ, ષસિંર્ાઇ અને નાના ઉધ્યોગો માટે પણ બાયોગેસની ઉપયોગ્રગતાથી માદહતગાર કયાા. વધમુાાં ડૉ. 
વાય. બી. ર્ૌહાણ, યષુનટ અષધકારીશ્રી, આદિવાસી સાંશોધન અને તાલીમ કેન્ર, િેવગઢબાદરયા એ 
ખેડતૂ મદહલાઓને ખેતીમાાં સૌરઉર્જા અને બાયોગેસના ફાયિાઓ ષવિે તથા જુિી જુિી ખેત 
આડપેિાશોમાાંથી બાયોગેસતેમજ પ્રોડયસુર ગેસ કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય અને બાયોગેસ સ્લરીનો 
ખેતરમાાં ખાતર તરીકે ઉપયોગ કરવામાાં આવે છે તેમ જણાવેલ હત ુાં.    
 

 કૃષિ ઈજનેરી અને ટેક્નોલૉજી કોલેજ 

આણાંિ કૃષિ યષુનવષસિટી,  
ગોધરા-૩૮૯૦૦૧ 



  

  

  

  



  

  
 સિર તાલીમમાાં ડૉ. ડી. કે. વ્યાસ, ષવભાગીય વડા (આર. ઇ. ઇ.) અને સિર યોજના ના પી. 
આઈ. કૃષિ ઇજનેરી અને ટેક્નોલૉજી કોલેજ, ગોધરા દ્વારા “ગોબર ગેસ એટલે શુાં? અને તેની 
પ્રાધ્યાનતા” અને “જુિા જુિા કર્રા/ ખેત આડપેિાશોનો બાયોગેસમાાં ઉપયોગ” ષવિય પર,  ઈજ. જે. 
શ્રવણકુમાર, આર. ઇ. ઇ. ષવભાગ દ્વારા “કૃષિમાાં સયૂાઉર્જાનુાં મહત્વ અને તેની ઉપયોગીતા” ષવિય પર 
અને ઈજ. જે. જે. ર્ાવડા, આર. ઇ. ઇ. ષવભાગ દ્વારા “જુિા જુિા પ્રકારના બાયોગેસ પ્લાન્ટ અને તેના 
ફાયિા અને ગેરફાયિા” ષવિય પર વ્યાખ્યાન આપવામાાં આવેલ હતા. તદુપરાાંત મદહલા 
તાલીમાથીઓને બોક્સ ટાઇપ સયૂાકુકર કેવી રીતે કાયા કરે છે અને ટોપ દફદડિંગ ટાઇપ ષનધ ૂામ ચલૂાનુાં,  
સોલર પમ્પિંગ ષસસ્ટમ અને સેફલર ટાઇપ સયૂાકુકર પણ સીધુાં પ્રાયોગ્રગક ષનિશાન કરી બતાવવામાાં 
આવેલ હતુાં. વધમુાાં મદહલા ખેડતૂ બહનેોએ સિર તાલીમમાાં બતાવેલ બાયોગેસ ની ઉપયોગ્રગતા, બૉક્સ 
ટાઇપ સયૂાકુકર તેમજ ટોપ દફદડિંગ ટાઇપ ષનધ ૂામ ચલૂા તેમને કેવી રીતે ઉપયોગી થશે તેના અગ્રભપ્રાય 
પણ આપેલ હતા. 
 તાલીમના અંતે ઈજ. જે. શ્રવણકુમાર,મિિનીશ પ્રાધ્યાપક આર. ઇ. ઇ. ષવભાગ દ્વારા આમાંષિત 
મહમેાનો, ખેડતૂ બહનેો તેમજ આયોજકોની આભાર ષવષધ કરવામાાં આવી હતી.  
 


