ૂ તાલીમ કે ન્દ્ર, આકૃય,ુ િે ’બારીયા ખાતે આદિજાતી વવસ્તાર પેટા
આદિવાસી મદિલા ખેડત
ુ ાલન શાખા, તાલક
ુ ા પંચાયત-િે વર્ઢ બારીયા
યોજના-અંતર્ગત િાિોિના સૌજન્દ્યથી પશપ
ુ ાલન અંર્ેની તાલીમ” યોજાઇ
દ્વારા “રોજર્ારલક્ષી પશપ
આદિજાતી વિસ્તાર પેટા યોજના-અંતર્ગત િાહોિના સૌજન્યથી, પશુપાલન શાખા,
તાલુકા પંચાયત-િે િર્ઢ બારીયા દ્વારા આદિિાસી મદહલા ખેડૂત તાલીમ કે ન્ર, આણંિ કૃ વિ
યુવનિવસિટી, િે િર્ઢ બારીયા ખાતે તારીખ ૮/૦૧/૨૦૨૦ ના રોજ “રોજર્ારલક્ષી
પશુપાલન અંર્ેની તાલીમ”” આપિામા આિી. જેમાં િાહોિ જીલ્લાના િે િર્ઢ બાદરયા
તાલુકાના સેિાનીયા, ઝાપદટયા, પાંચચયાસાલ, રૂપારે લ અને ફૂલપુરા ર્ામના પશુપાલક
ભાઇઓએ ભાર્ લીધેલ હતો.
ડૉ. જી. જે. પટે લ, સંશોધન િૈજ્ઞાવનક અને યુવનટ અવધકારીશ્રી, આદિિાસી સંશોધન –
િ-તાલીમ કે ન્ર, આણંિ કૃ વિ યુવનિવસિટી, િે િર્ઢ બારીયાએ સામાજીક અને આવથિક
વિકાસના માળખામાં પશુધન ખ ૂબજ મહત્િનો ભાર્ ભજિે છે જેથી પશુપાલનને એક
વ્યિસાય તરીકે નો અચભર્મ અપનાિી, પશુપાલનમાં િૈજ્ઞાવનક પદ્ધતીઓને કુ શળપુિગક
ઉપયોર્ દ્વારા પોતાની આવથિક ઉન્નતી થાય તેિા શુભાશયથી, પશુપાલક ભાઇઓનો ઉત્સાહ
િધારે લ હતો. ડૉ. જી. જે. પટે લએ પશુપાલકોને પશુઆહાર અંર્ેના સંશોધનોનો ઉપયોર્
કરી ઓછા ખચગ સારી ગુણિત્તા સાથે િધુ ઉત્પાિન મેળિિા પશુઆહારમાં લીલા
ઘાસચારાનુ ં મહત્િ અને િૈજ્ઞાવનક પદ્ધવતઓથી ઉત્પાિન વિશે સવિસ્તર તાલીમાથીઓને
માર્ગિશગન આપ્યુ.
પશુ વિજ્ઞાન કે ન્રના મિિનીશ પ્રાધ્યાપક ડૉ. ગુણિંત એન. થોરાતએ નફાકારક
અને રોજર્ારલક્ષી પશુપાલન વ્યિસાય ઓછી મ ૂડીથી શરૂ કરી શકાય છે જેથી વશચક્ષત
બેરોજર્ારોની શહેરભણી િોટને તેમજ સામાજીક અને આથીક ઉન્નતી થકી ર્રીબી
નાબુિીમાં

પશુપાલનનો

વ્યિસાય

અર્ત્યનો

ફાળો

ભજિશે

એમ

જણાવ્યુ.

ડૉ. થોરાતે પશુપાલકોની આથીક પદરસ્સ્થતીમાં સુધારો કરિા સફળ પશુપાલકોની માદહતી
આપી પશુપાલન વ્યિસાયનુ ં અથગકારણ સમજાિતા, ઓછી અને બીનખચાગળ પશુપાલનની
િૈજ્ઞાવનક પદ્ધતીઓથી તાલીમાથીઓને માદહતર્ાર કયાગ .

તાલીમ કાયગક્રમ િરવમયાન ડૉ. આર. એસ. ખાંટ , પશુચચદકત્સક અવધકારી(મોબાઇલ),
કાળીડુંર્રી, િે ’બારીયાએ િાહોિ વિસ્તારના પશુપાલકો ઘર આંર્ણે મરઘાપાલન દ્વારા
પોતાની સમ ૃદ્ધદ્ધ કે િી રીતે કરી શકાય તે બાબતે મરઘાપાલનના વિવિધ બાબતોથી અને
ડૉ. કુ માર લોકે શ, પશુચચદકત્સક અવધકારી(મોબાઇલ), કાળીડુંર્રી, િે ’બારીયા પશુ સ્િાસ્થ,
પશુઓમાં જોિા મળતા બાહ્ય અને અંત:પરોપજીિોથી થતા રોર્ો અને તેન ુ ં વનિારણ તેમજ
પશુઓની પ્રજનન ક્ષમતા િધારિાના સુચનો પશુપાલકોને આપેલ.
શ્રી. બી. એમ. પટે લીયા (પશુધન વનદરક્ષક), પ્રા. પશુ સારિાર કેં ર, સાર્ટાળા,
િે ’બારીયાએ પશુપાલનમાં કૃ ત્રીમ
તાલીમાથીઓને

સમજણ

બીજિાણ અને તેના મહત્િ અને ફાયિાઓની

આપી.

સમગ્ર

તાલીમ

ડૉ. એ. િાય. મકાણી(રીસચગ એસોસીએટ), ટી.આર.ટી.સી.,
(રીસચગ

એસોસીએટ),

ટી.આર.ટી.સી.,

ડૉ.

એક્તા

કાયગક્રમ

િરવમયાન.

શ્રી. ડી. બી. રામજીયાણી

પંડયા

(રીસચગ

એસોસીએટ),

ટી.આર.ટી.સી., શ્રી. જે. એમ. પટે લ, પીિીકે અને શ્રી. બી. જે. જયસ્િાલ, પશુ િિાખાનુ,ં
િે ’બારીયા ઉપસ્સ્થત રહેલ હતા.
પશુ વિજ્ઞાન કે ન્ર(લીમખેડા), ટીઆરટીસી, આકૃ ય ુ િે િર્ઢ બારીયા અને પશુપાલન
શાખા, તાલુકા પંચાયત-િે િર્ઢ બારીયા દ્વારા પશુપાલકોને ઉપયોર્ી પશુ સાદહત્યનુ ં
વિતરણ કરિામાં આવ્યુ.ં

ુ ાલન શાખા,
આદિજાતી વિસ્તાર પેટા યોજના-અંતર્ગત િાહોિના સૌજન્યથી પશપ
ુ ા પંચાયત-િે િર્ઢ બારીયા દ્વારા “રોજર્ારલક્ષી પશપ
ુ ાલન અંર્ેની તાલીમ”
તાલક
સ્થળ:આદિિાસી મદહલા ખેડૂત તાલીમ કેન્ર, આકૃય,ુ િે ’બારીયા

તારીખ:૮/૦૧/૨૦૨૦

ૂ તાલીમ કે ન્દ્ર, આકૃય,ુ િે ’બારીયા ખાતે આદિજાતી વવસ્તાર પેટા યોજના-અંતર્ગત િાિોિના
તા. ૮.૦૧.૨૦૨૦ ના રોજ આદિવાસી મદિલા ખેડત
ુ ાલન શાખા, તાલક
ુ ા પંચાયત-િે વર્ઢ બારીયા દ્વારા “રોજર્ારલક્ષી પશપ
ુ ાલન અંર્ેની તાલીમ” યોજાઇ
સૌજન્દ્યથી પશપ

