
સરૂ્ય ઉર્જયની ખેતીમાાં ઉપર્ોગીતા  

વિષર્ પર ઓનલાઇન ખેડૂત તાલીમ કાર્યક્રમ  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 આણાંદ કૃવષ યવુનિવસિટી ની કૃવષ ઇજનેરી અને ટેક્નોલૉજી કોલેજ, ગોધરા ખાતે “એડિાન્સડ સેન્ટર ફોર 
રરસર્ય એન્ડ ટે્રઈનસય ટે્રઈનીંગ ઓન એગ્રિકલ્ર્રલ એંજજવનર્રરિંગ બેજ્ડ ઇન્ટરિેનસનસ” પ્રોજેકટ અંતગયત રરન્યએુબલ 
એનજી એંન્જીવનર્રરિંગ વિભાગ અને KISAN ના સાંયકુત ઉપક્રમે “સરૂ્ય ઉર્જયની ખેતીમાાં ઉપર્ોગીતા” વિષર્ પર 
તારીખ ૨૩/૧૦/૨૦૨૦ ના રોજ ઓનલાઇન ખેડતૂ તાલીમ કાર્યક્રમ ર્ોજર્ો. આ કાર્યક્રમમાાં ગજુરાતના જુદા જુદા 
જજલ્લામાાંથી ૬૦ જેટલા  ખેડતૂો હાજર રહ્યા હતા.  

 આ કાર્યક્રમમાાં અવતવથ વિશેષ તરીકે ડૉ. એર્. બી. પટેલ., વિસ્તરણ વશક્ષણ વનર્ામકશ્રી, આણાંદ કૃવષ 
યવુનિવસિટી, આણાંદ; ડૉ. આર. સબુ્બૈર્ાહ સાહબે, આર્ાર્ય અને વિધ્ર્ાશાખા અધ્ર્ક્ષશ્રી, કૃવષ ઈજનેરી અને ટેક્નોલૉજી 
કોલેજ, ગોધરા અને  કોલેજના વિવિધ વિભાગના િડાશ્રીઓ તેમજ કૃવષ  ઇજનેરી અને ટેક્નોલૉજી કોલેજના 
અવધકારીશ્રીઓ અને કમયર્ારીશ્રીઓ હાજર રહ્યા.    
 ડૉ. એર્. બી. પટેલ., વિસ્તરણ વશક્ષણ વનર્ામકશ્રી, આણાંદ કૃવષ યવુનિવસિટી, આણાંદએ તાલીમાથીઓને સરૂ્ય 
ઊર્જય નો ઉપર્ોગ ખેતીમાાં કેિી રીતે કરિો અને સરૂ્ય ઊર્જયની મદદથી જુદા જુદા ખેતકાર્ો કેિી રીતે કરિામાાં આિે 
છે તેની મારહતી આપી અને ગજુરાત સરકારની વિવિધ ર્ોજનાઓથી મારહતગાર કર્ાય હતા.  િધમુાાં ઉર્જયના વિવિધ 
સ્ત્રોતોનો કરકસરપિૂયક ખેતીમાાં ઉપર્ોગની ખબૂ જ સારી સમજણપિૂયક મારહતી આપી. ડૉ. આર. સબુ્બૈર્ાહ સાહબે, 
આર્ાર્ય અને વિધ્ર્ાશાખા અધ્ર્ક્ષશ્રી, કૃવષ ઈજનેરી અને ટેક્નોલૉજી કોલેજ, ગોધરા દ્વારા ખેડતૂ તાલીમાથીઓને 
ખેતીમાાં સોલરથી ર્ાલતા જુદા જુદા ગેજેટ્સ વિષે તેમજ સૌર પમ્પ, સોલર ફેંવસિંગ અને સોલર લાઇરટિંગના ઉપર્ોગ 
વિષે અને સરૂ્ય ઉર્જયથી ર્ાલતા સૌર સકુિણી ર્ાંત્રની મદદથી ખેતપેદાશો ની સકુિણી કરિામાાં આિે છે તેની 
મારહતી આપી હતી.  
 

 



 
 
 સદર તાલીમમાાં ડૉ. ડી. કે. વ્ર્ાસ, વિભાગીર્ િડા (આર. ઇ. ઇ.) અને સદર ર્ોજનાના પી. આઈ. કૃવષ 
ઇજનેરી અને ટેક્નોલૉજી કોલેજ, ગોધરા દ્વારા “સોલર પમમ્પિંગ અને લાઇરટિંગ વસસ્ટમ” અને ઈજ. જે. શ્રિણકુમાર, 
બી. ઇ. એ. એસ. વિભાગ દ્વારા “સૌર સકુિણી ર્ાંત્ર નુાં મહત્િ અને તેની ઉપર્ોગીતા” વિષર્ પર વ્ર્ાખ્ર્ાન આપ્ર્ા.
 તાલીમના અંતે ઈજ. જે. શ્રિણકુમાર, બી. ઇ. એ. એસ. વિભાગ દ્વારા આમાંવત્રત મહમેાનો, KISAN ના જુદા 
જુદા પદાવધકારીઓનો અને ખેડતૂો તેમજ આર્ોજકોની આભાર વિવધ કરિામાાં આિી હતી.  
 


