
સરૂ્ય ઉર્જયની ખેતીમાાં ઉપર્ોગીતા 

એક દિવસીર્ ખેડતૂ તાલીમ અને નનિર્યન કાર્યક્રમ  
 આણાંિ કૃનિ યનુનવનસિટી ની કૃનિ ઇજનેરી અને ટેક્નોલૉજી કોલેજ, ગોધરા ખાતે “એડવાન્સડ સેન્ટર ફોર 
દરસર્ય એન્ડ ટે્રઈનસય ટે્રઈનીંગ ઓન એગ્રિકલ્ર્રલ એંજજનનર્દરિંગ બેજ્ડ ઇન્ટરવેનસનસ” પ્રોજેકટ અંતગયત દરન્યએુબલ 
એનજી એંન્જીનનર્દરિંગ નવભાગ અને આદિવાસી સાંર્ોધન અને તાલીમ કેન્ર, િેવગઢબાદરર્ા ના સાંયકુત ઉપક્રમે “સરૂ્ય 
ઉર્જયની ખેતીમાાં ઉપર્ોગીતા” નવિર્ પર તારીખ ૩૧/૦૧/૨૦૨૦ ના રોજ એક દિવસીર્ ખેડતૂ તાલીમ અને નનિર્યન 
કાર્યક્રમ કૃનિ ઇજનેરી અને ટેક્નોલૉજી કોલેજ, ગોધરા ખાતે ર્ોજર્ો. આ કાર્યક્રમમાાં ગામ વડલેા, તાલકુો લીમખેડા, 
જજલ્લો િાહોિ માાંથી ૬૦ જેટલા  ખેડતૂ ભાઈઓ ઓ હાજર રહ્યા હતા. કાર્યક્રમ ની ર્રૂઆત પધારેલ મહમેાનોનુાં 
પષુ્પગચુ્છ આપીને કરાઇ હતી. 

 આ કાર્યક્રમમાાં અનતનથ નવરે્િ તરીકે ડૉ. પાંકજ ગપુ્તા, ઇન્ર્ાર્જ આર્ાર્ય અને નવધ્ર્ાર્ાખાધ્ર્ષશ્રી 
(એિીકલ્ર્રલ એંન્જીનનર્દરિંગ), કૃનિ  ઇજનેરી અને ટેક્નોલૉજી કોલેજ, ગોધરા; ડૉ. જી. જે. પટેલ, યનુનટ 
અનધકારીરી, આદિવાસી સાંર્ોધન અને તાલીમ કેન્ર, િેવગઢબાદરર્ા;  કોલેજના નવનવધ નવભાગના વડારીઓ તેમજ 
કૃનિ  ઇજનેરી અને ટેક્નોલૉજી કોલેજના અનધકારીરીઓ અને કમયર્ારીરીઓ હાજર રહ્યા.    
 કોલેજના ઇન્ર્ાર્જ આર્ાર્ય અને નવધ્ર્ાર્ાખાધ્ર્ષશ્રી ડૉ. પાંકજ ગપુ્તા એ તાલીમાથીઓને સરૂ્ય ઊર્જય નો 
ઉપર્ોગ ખેતીમાાં કેવી રીતે કરવો અને સરૂ્ય ઊર્જય થી જુિા જુિા ખેત ઓર્જરો કેવી રીતે ખેતીમાાં ઉપર્ોગી છે તેની 
માદહતી આપી અને ગજુરાત સરકારની નવનવધ ર્ોજનાઓથી માદહતગાર કર્ાય હતા.  વધમુાાં ઉર્જયના નવનવધ સ્ત્રોતોનો 
કરકસરપવૂયક ખેતીમાાં ઉપર્ોગની ખબૂ જ સારી સમજણપવૂયક માદહતી આપી. ડૉ. જી. જે. પટેલ, યનુનટ અનધકારીરી, 
આદિવાસી સાંર્ોધન અને તાલીમ કેન્ર, િેવગઢબાદરર્ાએ ખેડતૂ તાલીમાથીઓને ખેતીમાાં સૌર પમ્પ અને સોલર 
લાઇદટિંગના ઉપર્ોગ નવિે અને સરૂ્ય ઉર્જયથી ર્ાલતા સૌર સકુવણી ર્ાંત્રની મિિથી ખેતપેિાર્ો ની સકુવણી કરવામાાં 
આવે છે તેની માદહતી આપી હતી.  

  
  

  



  
  

  
  

 સિર તાલીમમાાં ડૉ. ડી. કે. વ્ર્ાસ, નવભાગીર્ વડા (આર. ઇ. ઇ.) અને સિર ર્ોજનાના પી. આઈ. કૃનિ 
ઇજનેરી અને ટેક્નોલૉજી કોલેજ, ગોધરા દ્વારા “સોલર પમમ્પિંગ અને લાઇદટિંગ નસસ્ટમ”; ડૉ. આર. સી. સાળાંખે, એફ. 
એમ. પી. ઇ. નવભાગ દ્વારા “કૃનિ પાકોની કાપણીના આધનુનક ર્ાંત્રોનો પદરર્ર્”; ઈજ. જે. રવણકુમાર, બી. ઇ. એ. 
એસ. નવભાગ દ્વારા “સરૂ્યકુકરનુાં મહત્વ અને તેની ઉપર્ોગીતા”; ઈજ. જે. જે. ર્ાવડા, આર. ઇ. ઇ. નવભાગ દ્વારા 
“ખેતીમાાં ઉર્જયની બર્ત” નવિર્ પર વ્ર્ાખ્ર્ાન આપ્ર્ા. તદુપરાાંત તાલીમાથીઓને બોક્સ ટાઇપ સરૂ્યકુકર,  
કોન્સ્ટે્રદટિંગ ટાઇપ પેરાબોગ્રલક સરૂ્યકુકર, સોલર પમમ્પિંગ નસસ્ટમ અને સૌર સકુવણી ર્ાંત્ર કેવી રીતે કાર્ય કરે છે અને 
તેના સીધા પ્રાર્ોગ્રગક નનિર્યન આપવામાાં આવેલ હતા. વધમુાાં ટોપ દફદડિંગ ટાઇપ નનધ ૂયમ ચલૂાનુાં પણ સીધુાં 
પ્રાર્ોગ્રગક નનિર્યન કરી બતાવવામાાં આવેલ હતુાં. તાલીમાથીઓ સિર તાલીમમાાં બતાવેલ બોક્સ ટાઇપ સરૂ્યકુકર, 
સોલર પમમ્પિંગ નસસ્ટમ અને સૌર સકુવણી ની ઉપર્ોગ્રગતા તેમજ ટોપ દફદડિંગ ટાઇપ નનધ ૂયમ ચલૂા તેમણે કેવી રીતે 
ઉપર્ોગી થરે્ તેના અગ્રભપ્રાર્ પણ આપેલ હતા. 
 તાલીમના અંતે ડૉ. ડી. કે. વ્ર્ાસ, નવભાગીર્ વડા (આર. ઇ. ઇ.) અને સિર ર્ોજના ના પી. આઈ. દ્વારા 
આમાંનત્રત મહમેાનો, ખેડતૂ ભાઈઓ તેમજ આર્ોજકોની આભાર નવનધ કરવામાાં આવી હતી.  
 


