
પશ ુવિજ્ઞાન કેન્દ્ર દ્વારા આદિિાસી સશંોધન –િ- તાલીમ કેન્દ્ર, િેિગઢ બારીયા ખાતે 
આયોજીત બે દિિસીય બે તાલીમ કાયયક્રમ 

  

પશ ુવિજ્ઞાન કેન્દ્ર (લીમખેડા) દ્વારા આદિિાસી સશંોધન –િ- તાલીમ કેન્દ્ર, િેિગઢ 
બારીયા ખાતે તા. ૨૦-૨૧ સપ્ટે. ૨૦૧૬  “િરમ્યાન પશપુાલનમા ંબબનખર્ાાળ તકનીકી પદ્દતીઓ” 
અને તા. ૨૨-૨૩ સપ્ટે. ૨૦૧૬ િરમ્યાન “પશ ુપોષણ” વિષય પર બે બે દિિસની બે તાલીમ 
કાયાક્રમ યોજિામા ં આિેલ હતા. સિર કાયાક્રમોમા ં  િેિગઢ બારીયા તાલકુાના મોટીઝરી અને 
મોટીખજુરી ગામોમાથંી કુલ ૬૩ પશપુાલક બહનેો હાજર રહલે હતી. 
                 તાલીમ કાયાક્રમોના પ્રથમ દિિસે ડો. એસ. જી. િહોરા સહ પ્રાધ્યાપક, પશ ુ
વિજ્ઞાન કેન્દ્ર અને યવુનટ અવધકારીશ્રીએ (ઇ.ર્ા) દ્વારા આદિિાસી સશંોધન –િ- તાલીમ કેન્દ્ર, 
િેિગઢ બારીયાએ આમવંિત પશપુાલક મદહલાઓન ુશાબ્દિક સ્િાગત તથા સ્િાગત પ્રિર્ન કયુા 
હત ુઅને અિાર નિાર આિા કાયાક્રમોમા ં ત્સાહેેર ેાગ લેિાન ુુરુ્ન કયુા હત.ુ આ તપરાતં  
આધવુનક સમયની જરૂરીયાત અને મોંઘિારીમા ંપશપુાલનની બબનખર્ાાળ તકનીકીઓને  અમલમા ં
લાિી ઓછા ખરે્ િધ ુસારુ ત્પાિન કેિી રીતે મેળિી શકાય તેમજ સપંણુા પશઆુહાર બનાિિાની 
પ્રદક્રયા,  પશઓુમા ંખોરાકની અગ્યતા અને જે તે વિસ્તારમા ંમળતા ખાણિાણનો તપયોગ કરી 
સસ્તો પશ ુઆહાર બનાિી દુધ ત્પાિનનો ખર્ા ઘટાડો કરી શકાય તેની સમજ આપી.  

અિેની કર્ેરીના અવધકારી ડો. જી. એન. થોરાત (મિિનીશ પ્રાધ્યાપક, પશ ુવિજ્ઞાન 
કેન્દ્ર)એ પશ ુ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર દ્વારા કરિામા ં આિતી વિવિધ ખેડતૂલક્ષી સશંોધન અને વિસ્તરણ 
પ્રવતૃીઓથી હાજર રહલે પશપુાલકોને માદહતગાર કયાા. પશપુાલનમા ં મદહલાઓન ુ રહલે 
યોગિાનન ુમહ્િ  સમજાવ્ય ુતેમજ સમતોલ આહાર કેિો હોિો જોઇએ, સમતોલ આહાર પશઓુને 
ન મળિાથી થતી મશુ્કેલીઓ અને તેના વનિારણ વિષયની  પશપુાલકોને માદહતી આપી. દિપ્તી 
પી પટેલ (રીસર્ા એસોસીએટ) દ્વારા બહનેો માટે પોષણની અગ્યતાની વિસ્તતૃ માદહતી આપી. શ્રી 
ડી. બી. રામજીયાણી (રીસર્ા એસોસીએટ) એ ઘાસર્ારાન ુ િૈજ્ઞાનીક પદ્ધતીથી િધ ુ અને 
ગણુિત્તાસેર ત્પાિન કેિી રીતે મેળિી શકાય તેની સમજણ આપી. 

તાલીમ કાયાક્રમના બીજા દિિસે શ્રી જે. એમ. પટેલ (પશધુન વનરીક્ષક, પશ ુ વિજ્ઞાન 

કેન્દ્ર)એ પશપુાલક બહનેોને પરં્મહાલ ડેરી અને  પરં્ામતૃ િાણ ફેક્ટરી, ગોધરા, અંબબકા મદહલા 

દુધ સહકારી મડંળી, નિીસર તેમજ પ્રગતીશીલ પશપુાલકના ડેરી ફામાની મલુાકાત કરાિેલ હતી.   
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