
કૃષિ ઈજનેરી અને ટેક્નોલોજી કોલેજ, આણદં કૃષિ યષુનવષસિટી, ગોધરા ખાતે તા. ૦૮/૦૩/૨૦૧૯ ના રોજ 
“કૃષિમાાં યાાંષિકીકરણ થકી આવક વધારવાના ઉપાયો” ષવિય ઉપર એક દદવસીય ખેડતૂ તાલીમ કાયયક્રમ 
યોજવામા ંઆવ્યો હતો. સૌ પ્રથમ અત્રેની કોલેજના આચાયય અને દિનશ્રી તેમજ ષવભાગીય વિાશ્રીઓ તથા 
આમષંત્રત મહમેાનો દ્વારા દીપ પ્રાગટયથી કાયયક્રમનો શભુારંભ કરીને “કૃષિમાાં યાાંષિકીકરણ થકી આવક 
વધારવાના ઉપાયો” આધાદરત તાલીમ સપંટુનુ ં ખેડુતોને ષવતરણ કરવામા ં આવ્યુ.ં ત્યારબાદ 
િો.આર.સ્વણયકાર,પ્રાદ્યાપક અને વિાશ્રી, ફામય મશીનરી અને પાવર ઈજનેરી ષવભાગ દ્વારા કોલેજના આમષંત્રત 
ષવભાગીય વિાઓ, કમયચારીગણ તથા આત્મામાથંી પધારેલ શ્રી યોગેશભાઈનુ ં તથા ખેડુતોનુ ં શાબ્દદક તેમજ 
પષુ્પગચુ્છથી સ્વાગત કરવામા ંઆવ્યુ.ં કાયયક્રમની શરૂઆતમા ંિો.આર.સ્વણયકાર,પ્રાદ્યાપક અન ેવિાશ્રીએ ખેતીમા ં
“કૃષિમા ંયાષંત્રકીકરણનુ ંમહત્વ અને તેના ફાયદાઓ” ષવિે પોતાની આગવી શૈલીમા ંખબુ સુદંર સમજ આપી. 
ત્યારબાદ અત્રેના BEAS ષવભાગના મદદનીશ પ્રાધ્યાપકો શ્રીમતી હતેલ તન્ના તથા શ્રીમતી શેફાલી મોદી દ્વારા 
અનકુ્રમે  “કૃષિમા ંખેડતૂની આવક વધારવા માટે ખેડતૂ મદહલાની ભષૂમકા” તેમજ “ સોઈલ હલે્થ કાિયન ુ ંમહત્વ” 
ષવિય પર સરસ વક્તવ્ય આપવામા ંઆવ્યુ.ં ત્યારબાદ ઈજ.શ્રી કે.એલ.િાભી, મદદનીશ પ્રાદ્યાપક અને ફામય 
મેનેજરશ્રી દ્વારા “જુદા જુદા પાકોની વાવણી માટે જમીન તૈયાર કરવા માટેના ંસાધનો તથા કાયયપદ્ધષત” અંતગયત 
કૃષિ યાષંત્રકીકરણ માટે વપરાતા ં સાધનો ષવિે ખબુ સરસ વક્તવ્ય આપવામા ં આવ્યુ.ં આ ઉપરાતં સવયશ્રી 
િો.નવનીતકુમાર (સહ પ્રાદ્યાપક અને ષવભાગીય વિા, PFE ષવભાગ) તથા ઈજ.આર.એસ.ગોધાણી 
(સી.રી.આસી., ફામય મશીનરી અને પાવર ઈજનેરી ષવભાગ) દ્વારા અનકુ્રમે “કૃષિપેદાશોનુ ં મલુ્યવધયન” તેમજ 
“આંતરખેિ(નીંદામણ)નુ ંમહત્વ તથા તેના માટે વપરાતા ંજુદા ંજુદા ંસાધનો” વગેરે ષવિયો આધાદરત ખેડતૂોને 
માગયદશયન આપવામા ં આવ્યુ.ં કાયયક્રમના અંત ભાગમા ં યાષંત્રકીકરણના જુદા જુદા સાધનોનુ ં શ્રી 
આર.એસ.ગોધાણી તથા શ્રી નીરવ સોલકંી તથા FMP ષવભાગના કમયચારીગણ દ્વારા ષનદશયન ગોઠવવામા ં
આવ્યુ.ં કાયયક્રમના અંતમા ં ઈજ.શ્રી કે.એલ.િાભી, મદદનીશ પ્રાદ્યાપક ફામય મશીનરી અને પાવર ઈજનેરી 
ષવભાગ દ્વારા ઉપસ્સ્થત તમામનો આભાર વ્યક્ત કરવામા ંઆવ્યો. 

 

 

 

       ફામમ મશીનરી અને પાવર ઈજનેરી  ષવભાગ,      
      કૃષિ ઈજનેરી અને ટેકનોલૉજી કોલેજ, ગોધરા 

_________________________________________________________________ 
“ડેવલષપિંગ અ વોટરશેડ બેઝડ કોન્કલેવ ઓફ એક્સ્પરીમેન્્લ લષનિંગ એટ કાાંકણપરુ” પ્રોજેકટ અંતગમત   

“કૃષિમાાં યાાંષિકીકરણ થકી આવક વધારવાના ઉપાયો” 
ષવિય આધારરત તા. ૦૮/૦૩/૨૦૧૯ ના રોજ એક રિવસીય ખેડૂત તાલીમ કાયમક્રમ યોજાયો. 



 

  
 

 
 
 

 

 

 
 




