
 જમીન અને જળ સંર ણ ઈજનેર  િવભાગ 
ૃ િષ ઈજનેર  અને ટ નોલો  કોલેજ  

આણંદ ૃિષ ુ િનવિસટ, ગોધરા 

“િશયા  પાકની વૈ ાિનક ખેતી પ િત” 

 જમીન અને જળ સંર ણ ઈજનેર  િવભાગ, ૃ િષ ઈજનેર  અને ટ નોલો  કોલેજ, આણંદ ૃ િષ 
ુ િનવિસટ , ગોધરા ખાતે તા. ૩૦/૧૦/૨૦૧૮ના રોજ “એ વા સ સે ટર ફોર રસચ એ ડ ઈનસ ન ગ 

ઓન એ ીક ચરલ ય રગ બે ડ  ઈ ટરવે સન” ો કટ તગત “િશયા  પાકની વૈ ાિનક ખેતી 

પ િત” િવષય ઉપર એક દ દસીય ખે ૂત તાલીમ કાય મ યોજવામા ંઆ યો હતો.  

કાય મની શ આત ડો. આર. વણકાર( ા યાપક અને વડા, ફામ મશીનર  અને પાવર ઈજનેર  
વીભાગ), ડો. પંકજ ુ તા, ( ા યાપક અને વડા, જમીન અને જળ સંર ણ ઈજનેર  િવભાગ), ો કટ 
પીઆઇ ડો. ધમશ યાશ(સહ ા યાપક અને વડા, ુન: ા ય ઉ  ઈજનેર   િવભાગ) અને અ ય 
ઉપ થત મંચ થ/ખે ૂતોએ દ પ ાગટ  કર  અને મંચ થ મહા ુભાવોના ુ પ ુ છથી વાગત ારા કર  
હતી. યારબાદ ઉપ થત મહમાનો અને ખે ૂતો ુ ં  શા દક વાગત ડો. ધમશ યાસએ ક ુ હ ું. આ 
તાલીમમાં પંચમહાલ જ લાના ગોધરા તા ુકાનાં િવિવધ ગામના ખે ૂતોએ ઉ સાહ ૂવક ભાગ લીધેલ.  

િશયા  પાકમાં જમીનની ૂવ તૈયાર  િવષય પર  ડો. પંકજ ુ તા ારા ખે ૂતોને યા યાન 
આપવામાં આવેલ તેમજ આ ુ િનક ખેત ઓ રો િવષે રસ દ મા હતી આપેલ. યારબાદ ડો. ધમશ યાસ 
ારા ખે ૂતોને સોલર પ પગ િસ ટમથી ખેતી કરવા યા યાન આપેલ તેમજ સોલર પ પગનો લાઈવ 

ડમો બતાવી ડાણ ૂવક સમ વવામાં આ યા.   

આ તાલીમમાં ખે ૂતોને ટપક િસચાઇથી પાણીનો કાય મ ઉપયોગ, ટપક િસચાયના ફાયદા અને 
મહ વ વગેર િવષયો પર ખે ૂતોને સમ વવા ઈજ. અરિવદ ુનપરા, મદદનીશ ા યાપક  ારા 
યા યાન આપવામાં આ ું  તેમજ ખેતર પર લગાવેલ ટપક િસચાઇ પ િત ું  િનદશન ખે ૂતોને 

બતાવવામાં આ ુ.ં  નાના ખે ૂતો માટ મકાઇમાથંી દાણા ટા પાડવા અ ેની કોલેજના વૈ ાિનકો ારા 
િવકસાવેલ “મેઇઝ શેલર” ુ ં  વંત િનદશન કરવામાં આ ુ ંઅને ખે ૂતોને કોલેજના િવિવધ િવભાગોની 

ુલાકાત કરાવી સાધનોની મા હતી આપવામાં આવી. 

આ તાલીમ ુ ંસફળતા ૂવક આયોજન કરવા માટ જમીન અને જળ સંર ણ િવભાગમાંથી ડો. 
પંકજ ુ તા(િવભાગીય વડા), ડો. ધમશ યાસ(પીઆઇ), ઈજ. અરિવદ ુનપરા(મદદનીશ ા યાપક અને 
કો-પીઆઇ), ઈજ યાિત યાસ(િસ.ર .આ.), ી અિનલભાઈ બામણીયા(લેબ ટ નશીયન) અને િવભાગના 
એમ.ટક. િવ યાથ ઓએ ઉ સાહ ૂવકભાગ લઈ મહ વ ુ યોગદાન આપેલ. 



 

 

 

 

 


