
પ્રસાર શિક્ષણ ભવન, આણદં દ્વારા આયોજીત પશપુાલકો માટેના ડેરી 
ફામમર/એન્ ટરપે્રન્ યોર અંગે કાયમકુિળતા વર્મન તાલીમ શિબિરનુ ંસમાપન 

આણદં – િશનવાર :: આણદં કૃષિ યષુિવષસિટીિા પ્રસાર ષિક્ષણ ભવિ, આણદં ખાતે ભારત સરકારિા કૃષિ સહાકાર 
અિે ખેડૂત કલ્ યાણ મતં્રાલય અંતર્ગત િવી દદલ્ હીિા એગ્રીકલ્ ચર સ્ કીલ કાઉિષસલ ઓફ ઇષ િયા દ્વારા િેરી 
ફામગર/એ ટરપે્ર યોર િામિા સ્ કીલ તાલીમ વર્ગનુ ંઆયોજિ કરવામા ંઆવ યુ ંહત ુ.ં આ તાલીમ કાયગક્રમ સામા ય રીતે 
૨૦૦ કલાકિો એટલે કે અંદાજજત ૨૫ દદવસિો હોય છે, પરંત ુહાલિી વૈષિક કોરોિાિી (કોષવિ-૧૯)િી પદરષસ્ િષતિે 
કારણે આ પ્રોગ્રામ ૪૦ દદવસ ચાલ્ યો હતો જેનુ ંઆજે આણદં કૃષિ યષુિવષસિટીિા કુલપષત િૉ. કે. બી. કિીદરયાિા 
અધ્ યક્ષ સ્િાિે સમાપિ કરવામા ંઆવ યુ ંહત ુ.ં  

 આ પ્રસરં્ે કુલપષત િૉ. કે. બી. કિીદરયાએ આવા લાબંાર્ાળાિા તાલીમવર્ોિી પશપુાલકોમા ં પશપુાલિ 
કરવાિી કાયગકુિળતામા ં વધારો લાવવા માટે આિીવાગદરૂપ િીવિવાિી સાિે તેિો અમલ કરવાિી પશપુાલિ 
વ યવસાયિે િફાકારક બિાવી િકાય છે તેમ કહ્ુ ંહત ુ.ં  

 તેમણે વધમુા ં પશપુાલિ વ યવસાયમા ં આવી રહલે આધષુિક ટેકિોલોજી જેવી કે સીમેિ સેકસીંર્ તેમજ 
વૈજ્ઞાષિકોએ ષવકસાવેલ પ્રાણીઓિા જિીિ જાણવા માટેિી ચીપ્ સ તેમજ આણદં કૃષિ યષુિવષસિટી દ્વરા આપવામા ં
આવેલ િર્રી ર્ાયિી ઓળખિો ઉલ્ લેખ કરી તેિા  ષવિે જાણકારી આપી હતી. શ્રી કિીદરયાએ પશપુાલકો માટે આવો 
તાલીમ કાયગક્રમ આણદં કૃષિ યષુિવષસિટી ખાતે યોજવા બદલ પ્રસાર ષિક્ષણ ભવિિી ટીમિે અભભિદંિ પાઠવ યા હતા.  

 આ તાલીમ વર્ગમા ંભાર્ લઇ રહલે પશપુાલકોિે પશઓુિી પસદંર્ી, રહઠેાણ, સમતોલ આહાર, સવંધગિ, 
આરોગ્ ય, ગજુરાત સરકારિી પશપુાલિ માટેિી તેમજ ષવષવધ બે કો દ્વારા આપવામા ંઆવતી ષવષવધ યોજિાઓિી 
સમજ આપવાિી સાિે જાણકારી આપવામા ંઆવી હતી.  

 આ તાલીમ વર્ગમા ં ભાર્ લઈ રહલે તાલીમાિીઓએ તેમિા પ્રષતભાવો આપતા ં જણાવ યુ ં હત ુ ં કે, આવી 
તાલીમિી પશપુાલકો વ યાવસાષયક રીતે પશપુાલિ કરતા ંિવાિી સાિે પોતે આત્ મષિભરગ  બિવા સક્ષમ બિિે તેટલુ ં
જ િહીં પણ પ્રધાિમતં્રીશ્રીનુ ંઆત્ મષિભગર ભારત બિાવવાનુ ં સપનુ ં સાકાર કરવામા ં સહભાર્ી િિે. તેમણે વધમુા ં
તાલીમ દરષમયાિ કે ર તરફિી રહવેા-જમવા સદહત આપવામા ંઆવેલ સષુવધાઓિે પણ ભબરદાવી હતી.  જયારે આ 
સમગ્ર તાલીમ કાયગક્રમનુ ંસચંાલિ આણદં કૃષિ યષુિવષસિટીિા પ્રસાર ષિક્ષણ ભવિિા ષિયામક િૉ. જે. કે. પટેલ અિે 
કોિગ સચંાલક િૉ. બી. એસ. દદવેકર અિે તેમિી ટીમ દ્વારા સફળતાપવૂગક કરવામા ંઆવ યુ ંહત ુ.ં  
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