
                    ફાર્મ ર્શીનરી અને પાવર ઈજનેરી વવભાગ, 

કૃવિ ઈજનેરી અને ટેક્નોલૉજી કોલેજ, આ.કૃ.ય.ુ,ગોધરા 
 

ફાર્મ ર્શીનરી અને પાવર ઈજનેરી વવભાગ, કૃ.ઈ.ટે.કો., આ.કૃ.ય.ુ, ગોધરા દ્વારા  
 “ટે્રક્ટર અને ખેત ર્શીનો ચલાવતી વખતે ધ્યાનર્ાાં  રાખવાની સરુક્ષા અને સાવચેતી” વવિય પર  

 આધારરત તા. ૨૮/૦૨/૨૦૧૯ ના રોજ આયોજજત એક રિવસીય ખેડતૂ તાલીર્ કાયમક્રર્નો વતૃ્ાાંત   

 

 ફાર્મ ર્શીનરી અને પાવર ઈજનેરી વવભાગ, કૃ.ઈ.ટે.કો., આ.કૃ.ય.ુ, ગોધરા દ્વારા  “ટે્રક્ટર અને ખેત 
ર્શીનો ચલાવતી વખતે ધ્યાનર્ાાં  રાખવાની સરુક્ષા અને સાવચેતી” વવષય પર તા. ૨૮/૦૨/૨૦૧૯ 
ના રોજ એક દિવસીય ખેડતૂ તાલીર્ કાયમક્રર્નુાં આયોજન કરવાર્ાાં આવયુાં.   
 સૌ પ્રથર્ અત્રેની કોલેજના આચાયમ અને દિનશ્રી તેર્જ વવભાગીય વિાશ્રીઓ તથા આર્ાંવત્રત 
ર્હરે્ાનો દ્વારા િીપ પ્રાગટયથી કાયમક્રર્નો શભુારાંભ કરવાર્ાાં આવયો. ત્યારબાિ 
િો.આર.સ્વર્મકાર,પ્રાદ્યાપક અને વિાશ્રી ફાર્મ ર્શીનરી અને પાવર ઈજનેરી વવભાગ દ્વારા કાયમક્રર્ના 
અધ્યક્ષ િો. આર.સબૈુયાહ, આચાયમ અને િીનશ્રીનુાં પષુ્પ ગચુ્છથી સ્વાગત કયુું. િો. આર. સી. સાળાંખે, 
ર્િિનીશ પ્રાધ્યાપક દ્વારા કાયમક્રર્ર્ાાં ઉપસ્સ્થત કોલેજના જુિા-જુિા વવભાગના વિાશ્રીઓનુાં તેર્જ િો. કે. 
એલ. િાભી, ર્િિનીશ પ્રાદ્યાપક દ્વારા આત્ર્ા પ્રોજેકટ પાંચર્હાલ જજલ્લાથી પધારેલ શ્રી યોગેશ પટેલનુાં 
પષુ્પગચુ્છથી સ્વાગત કયુું. િો. આર. સ્વર્મકાર, પ્રાદ્યાપક અને વિાશ્રીએ પોતાના પ્રાસાંગગક ઉિબોધનર્ાાં 
આર્ાંવત્રત તર્ાર્ને આવકારી ખેતીર્ાાં થતાાં અકસ્ર્ાતના કારર્ો અને તેને ઘટાિવા ર્ાટેના ઉપાયો 
વવશેની જરૂરી સર્જર્ આપી. શ્રી. યોગેશ પટેલે સિર તાલીર્ કાયમક્રર્નો વવષય ખેડતૂો ર્ાટે ખબૂ જ 
જરૂરી હોવાથી ઉપસ્સ્થત ખેડતૂોને સિર વવષયને લગતી ર્ાદહતી ઊંિાર્ પવૂમક જાર્વા ર્ાટે પ્રેદરત  કયામ. 
અધ્યક્ષ િો. આર.સબૈુયાહ સાહબેે ટે્રક્ટર અને તેન ેલગતા ખેત ઓજારોને વસાવતી વખત ેતેનુાં આવથિક 
મલૂ્યાાંકન કેવી રીત ેકરવુાં જોઈએ જેથી ખેત ઓજારો ખેડતૂો ર્ાટે ફાયિાકારક  થશે એ વવશે ઊંિાર્ર્ાાં 
સર્જર્ આપી.  ઉિઘાટન કાયમક્રર્ની આભાર વવધી કરતી વખત ે િો. આર. સી. સાળાંખશે્રીએ હાલર્ાાં 
િેશર્ાાં કૃવષ યાાંવત્રકીકરર્ વધે છે જે અનસુાંધાનર્ાાં ટે્રક્ટર અને ખેત ર્શીનો ચલાવતી વખતે ધ્યાનર્ાાં  
રાખવાની સરુક્ષા અને સાવચેતીનુાં ર્હત્વ સર્જાવયુાં અને આભાર વયકત કયો.  
 િો. આર. સ્વર્મકારશ્રીએ તેઓના પ્રવચનર્ાાં  ટે્રકટર અંગે વવશેષ સર્જ આપી અને ટે્રકટર 
ચલાવતી વખતે ધ્યાનર્ાાં  રાખવાની સરુક્ષા અને સાવચેતી સાંબાંવધત ર્ાગમિશમન પરુૂાં પાિ્ુાં તેર્જ િો.  
કે. એલ. િાભી શ્રીએ કૃવષ યાાંવત્રકીકરર્ર્ાાં વપરાતા સાધનોની સારસાંભાળ અને સાવચેતીના ઉપાયો 
વવષય પર ર્ાગમિશમન પરુૂાં પાિ્ુાં. આ તર્ાર્ વકતવયો પરૂ્મ થયા બાિ વવભાગ ખાતે આવેલ ઇંપ્લીર્ેંટ 
શેિની મલુાકાત કરવાર્ાાં આવી અને જુિા-જુિા ટે્રક્ટરની વવશેષતાઓ અને ટે્રક્ટર ચલાવતી વખતે 
ધ્યાનર્ાાં રાખવાની સલાર્તીના ઉપાયો વવશે વનિશમન કરવાર્ાાં આવયુાં. તેર્જ રીપર બાઈંિર, સેલ્ફ 
પ્રોપ્પેલ્િ રીપર, થ્રેસર, ચાફ કટર, રે્ઈઝ શેલર તેર્જ અન્ય સાધનોર્ાાં આપેલ સરુક્ષા ઉપકરર્ વવષયે 
અને તેના  ચલાવતી વખતે ધ્યાનર્ાાં રાખવાની સાવચેતીના મદુ્દાઓ અંગે વનિશમન કરવાર્ાાં આવયુાં.  



 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 
 
 

 

 
 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

 


