
“કૃષિમાાં યાાંષિકીકરણ થકી ખેડતૂોની આવક વધારવાના ઉપાયોગ” 
ષવિય પર ઓનલાઇન ખેડતૂ તાલીમ કાયયક્રમ  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 આણાંદ કૃષિ યષુનવષસિટી ની કૃષિ ઇજનેરી અને ટેક્નોલૉજી કોલેજ, ગોધરા ખાતે “એડવાન્સડ સેન્ટર ફોર 
રરસર્ય એન્ડ ટે્રઈનસય ટે્રઈનીંગ ઓન એગ્રિકલ્ર્રલ એંજજષનયરરિંગ બેજ્ડ ઇન્ટરવેનસનસ” પ્રોજેકટ અંતગયત, ફામય 
મશીનરી અને પાવર ઈજનેરી ષવભાગ અને KISAN ના સાંયકુત ઉપક્રમે “કૃષિમાાં યાાંષિકીકરણ થકી ખેડતૂોની આવક 
વધારવાના ઉપાયોગ” ષવિય પર તારીખ ૨૩/૧૧/૨૦૨૦ ના રોજ ઓનલાઇન ખેડતૂ તાલીમ કાયયક્રમ યોજયો.  

 આ કાયયક્રમમાાં અષતષથ ષવશેિ તરીકે ડૉ. આર. સબુ્બૈયાહ સાહબે, આર્ાયય અને ષવધ્યાશાખા અધ્યક્ષશ્રી, કૃષિ 
ઈજનેરી અને ટેક્નોલૉજી કોલેજ, ગોધરા, ડૉ. પાંકજ ગપુ્તા સાહબે, પ્રાધ્યાપક અને વડા, ફામય મશીનરી અને પાવર 
ઈજનેરી ષવભાગ, ડૉ. ડી. કે. વ્યાસ, ષવભાગીય વડા (આર. ઇ. ઇ.) અને સદર યોજનાના પી. આઈ.,  કોલેજના 
ષવષવધ ષવભાગના ષવભાગીય વડાશ્રીઑ, ડૉ. કે. એલ. ડાભી અને આર. સી. સાળાંખે, ફામય મશીનરી અને પાવર 
ઈજનેરી ષવભાગ, કૃષિ ઇજનેરી અને ટેક્નોલૉજી કોલેજના અષધકારીશ્રીઓ અને કમયર્ારીશ્રીઓ તેમજ તાલીમ 
કાયયક્રમમાાં ગજુરાતના જુદા જુદા જજલ્લામાાંથી ૪૦ જેટલા ખેડતૂો હાજર રહ્યા હતા. 
 ડૉ. આર. સબુ્બૈયાહ સાહબે, આર્ાયય અને ષવધ્યાશાખા અધ્યક્ષશ્રી, કૃષિ ઈજનેરી અને ટેક્નોલૉજી કોલેજ, 
ગોધરા દ્વારા ખેડતૂ તાલીમાથીઓને કૃષિ ક્ષેત્રમ ાં ફ મમ મશીનરીન ાં મહત્વ અને જુદી જુદી સરકારી ફામય મશીનરી 
સાધનો ને લગતી સહાય ષવિે ષવસ્તતૃ મારહતી આપી હતી. 
 સદર તાલીમમાાં ડૉ. ડી. કે. વ્યાસ, ષવભાગીય વડા (આર. ઇ. ઇ.) અને સદર યોજનાના પી. આઈ. કૃષિ 
ઇજનેરી અને ટેક્નોલૉજી કોલેજ, ગોધરા દ્વારા સદર યોજનાના ફામય મશીનરી અને પાવર હતેઓુ ષવિે ષવસ્તતૃ 
મારહતી આપી હતી. ડૉ. પાંકજ ગપુ્તા, પ્રાધ્યાપક અને વડા, ફામય મશીનરી અને પાવર ઈજનેરી ષવભાગ દ્વારા “જુદા 
જુદા પાકોની કાપણી માટેના આધષુનક સાધનોનો પરરર્ય તથા ઉપયોગ”, ડૉ. આર. સી. સાળાંખે, ફામય મશીનરી અને 
પાવર ઈજનેરી ષવભાગ દ્વારા “આંતરખેડ, કાપણી અને લણણી માટેના આધષુનક સાધનો” ષવિે અને ડૉ. કે. એલ. 
ડાભી ફામય મશીનરી અને પાવર ઈજનેરી ષવભાગ દ્વારા “ખેડ અને વાવણી માટેના આધષુનક સાધનો” ષવિય પર 
વ્યાખ્યાન અને ઉપયોગીતની ષવસ્તતૃ મારહતી આપી હતી.     

  
 



  

  

 તાલીમના અંતે ડૉ. આર. સી. સાળાંખે, ફામય મશીનરી અને પાવર ઈજનેરી ષવભાગ અને સદર યોજનાના 
કૉ.પી. આઈ.દ્વારા આમાંષિત મહમેાનો, KISAN ના જુદા જુદા પદાષધકારીઓનો અને ખેડતૂો તેમજ આયોજકોની 
આભાર ષવષધ કરવામાાં આવી હતી.  

 


