
“સરૂ્ય ઉર્જયની ખેતીમાાં ઉપર્ોગિતા અને તેન ાં મહત્વ” એક દિવસીર્ 
ખેડતૂ તાલીમ કાર્યક્રમ  

 આણાંિ કૃષિ ય ષનવષસિટી ની કૃષિ ઇજનેરી અને ટેક્નોલૉજી કોલેજ, િોધરા ખાતે “એડવાન્સડ 
સેન્ટર ફોર દરસર્ય એન્ડ ્ેનનસય ્ેનનગિ નન એગરિકક્ર્રલ ંજિજષનર્દર િ ેે્ડ ઇન્ટરવેનસનસ” 
પ્રોજેકટ અંતિયત દરન્ય એેલ એનજી ંજન્જીષનર્દર િ ષવભાિ અને આદિવાસી સશંોધન – વ – 
તાલીમ કેન્દ્ર, િેવિઢેાદરર્ા ના સાંય કત ઉપક્રમે “સરૂ્ય ઉર્જયની ખેતીમાાં ઉપર્ોગિતા અને તેન ાં મહત્વ” 
ષવિર્ પર એક દિવસીર્ ખેડતૂ તાલીમ કાર્યક્રમ તારીખ ૧૨/૦૧/૨૦૨૩ ના રોજ દરન્ય એેલ એનજી 
ંજન્જીષનર્દર િ ષવભાિ, કૃષિ ઇજનેરી અને ટેક્નોલૉજી કોલેજ, િોધરા ખાતે ર્ોજવામાાં આવ્ર્ો. આ 
કાર્યક્રમમાાં િામ: વડલેા, તાલ કો:  િેવિઢેાદરર્ા, િજ્લો િાહોિ થી ૪૦ જેટલી ખેડતૂ મદહલાન હાજર 
રહ્યા હતા. કાર્યક્રમ ની રૂઆઆત પધારેલ મહમેાનોન ાં ુ ્ પુ ્ છ  આપીને કરાઇ હતી. 
 આ કાર્યક્રમમાાં અષતષથ ષવરેિ તરીકે ડૉ. આર. સ બ્ેૈર્ાહ સાહેે , આર્ાર્ય અને 
ષવધ્ર્ારાખાઅધ્ર્ક્ષશ્રી, કૃષિ નજનેરી અને ટેક્નોલૉજી, િોધરા ; ડૉ. વાર્. ેી. ર્ૌહાણ સાહેે , ય ષનટ 
વડાશ્રી, આદિવાસી સાંરોધન – વ – તાલીમ કેન્ર, િેવિઢેારીર્ા તેમજ કૃષિ  ઇજનેરી અને ટેક્નોલૉજી 
કોલેજના તમામ ષવભાિીર્ વડાશ્રીન, કોલેજ તેમજ િેવિઢેાદરર્ાના અષધકારીશ્રીન અને 
કમયર્ારીશ્રીન હાજર રહ્યા.    
 કૃષિ નજનેરી અને ટેક્નોલૉજી, િોધરાના આર્ાર્ય અને ષવધ્ર્ારાખાઅધ્ર્ક્ષશ્રી ડૉ. આર. 
સ બ્ેૈર્ાહ સાહેે  દ્વારા તાલીમાથીનને ુ નઃ પ્રાપ્ર્ ઉર્જય સ્રોતો થી ર્ાલતા જ િા જ િા સાધનો જેવાકે 
સૌર સ કવણી ર્ાંત્ર, સોલર પમ્પિંિ ષસસ્ટમ, સોલર વોટર હીદટ િ ષસસ્ટમ, સોલર જટકા, સોલર 
દડસ્ટીલેરન, સોલર ઇન્સેક્ટ ્ેપપ્પિંિ ષસસ્ટમ તેમજ સોઇલ સોલારાઇજેરન જેવી જ િી જ િી પદ્ધષતનનો 
ખેતીમાાં ઉપર્ોિ કેવી રીતે કરી ખેડતૂ તેની આવક વધારી રકે તેના ષવરે માદહતિાર કરવામાાં આવેલ 
હતા.  વધ માાં જમીનમાાં ેાર્ોર્ાર નો ઉપર્ોિ અને ેાર્ોિેસ ટેક્નોલૉજી દ્વારા નીકળતી સ્લારીનો 
ઉપર્ોિ કરી જમીનની ફળદ્ર  પતા તેમજ ઉપજ કેવી રીતે વધારી રકાર્ તેના ષવરે પણ માદહતી 
આપેલ હતી. ડૉ. વાર્. ેી. ર્ૌહાણ, ય ષનટ અષધકારીશ્રી, આદિવાસી સાંરોધન – વ – તાલીમ કેન્ર, 
િેવિઢેાદરર્ા દ્વારા ખેડતૂ મદહલાનને ખેતીમાાં સૌરઉર્જયના ઉપર્ોિ અને તેના ફાર્િાન અને 
ેાર્ોિેસના ફાર્િાન ષવિે તથા જ િી જ િી ખેત આડપેિારોમાાંથી ેાર્ોિેસ તેમજ પ્રોડય સર િેસ કેવી 
રીતે ઉત્પન્ન થાર્ તેના ષવરે માદહતી આપેલ હતી.     
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 સિર તાલીમમાાં ડૉ. ડી. કે. વ્ર્ાસ, ષવભાિીર્ વડા (આર. ઇ. ઇ.) અને સિર ર્ોજનાના પી. 
આન. કૃષિ ઇજનેરી અને ટેક્નોલૉજી કોલેજ, િોધરા દ્વારા “સરૂ્ય ઉર્જયની ખેતીમાાં ઉપર્ોગિતા અને તેન ાં 
મહત્વ” અને “ખેતરમાાં ષસર્ાન કરવા માટે વપરાતા સોલર પમ્પિંિ ષસસ્ટમ અને તેમજ સોલર લાઇદટ િ 
ષસસ્ટમ ” ષવિર્ પર,  નજ. જે. શ્રવણક માર, આર. ઇ. ઇ. ષવભાિ દ્વારા “સરૂ્યક કરન ાં મહત્વ અને તેની 
ઉપર્ોિીતા” અને “સૌર સ કવણી ર્ાંત્રન ાં મહત્વ અને તેની ઉપર્ોિીતા” ષવિર્ પર અને નજ. જે. જે. 
ર્ાવડા, આર. ઇ. ઇ. ષવભાિ દ્વારા “જ િા જ િા પ્રકારના ેાર્ોિેસ પ્લાન્ટ અને તેના ફાર્િા અને 
િેરફાર્િા” ષવિર્ પર વ્ર્ાખ્ર્ાન આપવામાાં આવેલ હતા. તદ પરાાંત મદહલા તાલીમાથીનને ેોક્સ 
ટાઇપ સરૂ્યક કર કેવી રીતે કાર્ય કરે છે  અને ટોપ દફદડ િ ટાઇપ ષનધ ૂયમ ચલૂાન ાં,  સૌર સ કવણી ર્ાંત્ર, 
સોલર દડસ્ટીલેરન, સોલર પમ્પિંિ ષસસ્ટમ અને પેરેોગલક ટાઇપ સરૂ્યક કર પણ સીધ ાં પ્રાર્ોગિક 
ષનિરયન કરી ેતાવવામાાં આવેલ હત ાં. વધ માાં મદહલા ખેડતૂ ેહનેોએ સિર તાલીમમાાં ેતાવેલ 
ેાર્ોિેસ ની ઉપર્ોગિતા, ેૉક્સ ટાઇપ સરૂ્યક કર તેમજ ટોપ દફદડ િ ટાઇપ ષનધ ૂયમ ચલૂા તેમને કેવી 
રીતે ઉપર્ોિી થરે તેના અગભપ્રાર્ પણ આપેલ હતા. 
 તાલીમના અંતે નજ. જે. જે. ર્ાવડા,ષસષનર્ર દરસર્ય આષસસ્ટન્ટ, આર. ઇ. ઇ. ષવભાિ દ્વારા 
આમાંષત્રત મહમેાનો, ખેડતૂ ેહનેો તેમજ આર્ોજકોની આભાર ષવષધ કરવામાાં આવી હતી.  
 


