
આણદં કૃષિ યષુિવષસિટી ખાતે ષવશ્વ વ્યાપાર સગંઠિ (WTO)િા પરરપે્રક્ષ્યમા ં
આદર્શ પશપુાલિ વ્યવસાય અંગે એક-રદવસીય તાલીમ કાયશક્રમ યોજાયો 

 

 

ખેતી સાથે પશપુાલિ એક પરૂક વ્યવસાય તરીકે સ્વીકારી પોતાિા િાિા-િાિા ટુકડાઓમા ં
વહચેાયેલ જમીિમાથંી ઉત્પારદત અિાજ તથા ઘાસચારા દ્વારા લગભગ ૬૦ થી ૭૦  ટકા ગ્રામ્ય 
કુટંુબો પોતાનુ ં જીવિ ગજુારે છે. તેમાથંી પચંમહાલ જેવા ટ્રાયબલ એરીયામા ં પથરાળ જમીિ, 
વરસાદ આધારરત ખેતીિા કારણે લોકો ગજુરાિ ચલાવવા સ્થળાતંર થઈ ખેડા, આણદં જીલ્લામા ં
આવી જતા હોય છે. તેિા બદલે ખેતી સાથેિા પશપુાલિિા વ્યવસાયિે વૈજ્ઞાષિક ઢબે અપિાવી 
ટ્રાયબલ ષવસ્તારિી બહિેો પણ પરુુિો સાથે કુટંુબિે સહાયક બિાવવામા ં મદદરૂપ બિે તે 
સમયિી માગં છે. તેથી કૃષિ અથશર્ાસ્ત્ર ષવભાગ, બ.ં અ. કષૃિ મહાષવદ્યાલય ખાતે તા.૨૭/૦૮/૨૦૧૯ 
મગંળવારિા રોજ ષવશ્વ વ્યાપાર સગંઠિ (WTO)િા પરરપે્રક્ષ્યમા ંઆદર્શ પશપુાલિ વ્યવસાય અંગે 
ગામ અભેટવા તા. હાલોલિી પશપુાલિ વ્યવસાય સાથે સકંળાયેલ બહિેો માટે એક રદવસીય 
તાલીમ વગશનુ ંઆયોજિ કરવામા ંઆવ્ય ુહત.ુ  

તાલીમ કાયશક્રમિા ઉદઘાટક ડૉ. કે. એસ. જાદવ દ્વારા પશપુાલિ તાલીમિી ઉપયોગીતા 
ષવિેિી મારહતી આપી તથા WTO સેલ અંતગશત યોજવામા ં આવતા ષવષવધ તાલીમ કાયશક્રમ 
અંગેિી જાણકારી સાથે ષવભાગિી અન્ય પ્રવષૃિઓનુ ંવણશિ કયુું.  

પ્રાસગંીક ઉદબોધિમા ં ડૉ. આર. એમ. રાજપરુા, મદદિીર્ પ્રાધ્યાપક દ્વારા તાલીમનુ ં
મહત્વ અિે તેિા દ્વારા થતા ફાયદાઓિી જાણકારી આપી.  

તાલીમમા ં વેટરિરી કોલેજિા ષવષવધ ષવભાગોિા તજજ્ઞો દ્વારા ષવભભન્ન ષવિયો ઉપર 
વ્યાખ્યાિ આપવામા ં આવ્યા. જેમા ં ડૉ. આર. એમ. રાજપરુા દ્વારા ગજુરાતિી ગાય-ભેંસોિી 
ઓલાદો, ર્ારીરરક અિે આષથિક લષણો, ડૉ. વાય.જી.પટેલ દ્વારા િફાકારક પશપુાલિ વ્યવસાયિી 
ચાવીઓ ડૉ. ડી. સી. પટેલ દ્વારા ષવષવધ સવંગશિી ગાય-ભેંસો માટે આહાર અિે પશપુોિણ 
વ્યવસ્થા, ડૉ. બી. આર. દેવભલયા દ્વારા ગાય ભેંસમા ંઋતચુક્ર-વેતરકાળ-બીજદાિ અિે ગભાશધાિ 
અંગેિી સમજ આપી. તેમજ ડૉ. એ. એસ. રે્ખ દ્વારા સાથોસાથ દૂધ ઉત્પાદિનુ ંઅથશકરણ તથા 
બજાર વ્યવસ્થા ષવિય ઉપર પોતાિા મતંવ્યો પણ રજૂ કયાશ. થીયરી સાથે પે્રક્ટીકલ જ્ઞાિ મળી 
રહ ે તે હતેથુી પશ ુ સરં્ોધિ કેન્ર, આ.કૃ.ય.ુ, આણદંિી મલુાકાત લીધી. તેમા ં મીલલ્કિંગ મર્ીિ 
ષિદર્શિ કરાવવામા ંઆવ્ય.ુ અંતે તાલીમ કો-ઓરડિિેટર શ્રી જજગ્િેર્ મેકવાિ દ્વારા સવેિો આભાર 
વ્યક્ત કરવામા ંઆવ્યો. 
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