કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, આ.કૃ.યુ., દે િાતજ દ્વારા મીઠાપાણીમાાં મત્સ્ય ઉછે ર પર પાાંચ
દદિસીય તાલીમ કાયક્ર
ય મ યોજાયો
ુ રી,
કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, આણાંદ કૃષિ યુષનિષસિટી, દે િાતજ દ્વારા તા. ૦૧ થી ૦૫ ફેબ્રઆ
૨૦૨૨ દરમ્યાન “મીઠાપાણીમાાં મત્સ્ય ઉછે ર” ષિિય પર અષનકેત ખેડુત છત્રાલય, બોરસદ
ચોકડી પાસે, આણાંદ ખાતે પાાંચ દદિસીય તાલીમ કાયયક્રમ યોજાયો હતો. જેમાાં આણાંદ, િડોદરા,
અમદાિાદ, સુરત, મદહસાગર, ખેડા, ભરુચ, ભાિનગર અને બોટાદ જજલ્લાના કુલ મળી ૨૩ જેટલા
ભાઇઓ બહેનોએ ઉત્સસાહપુિયક ભાગ લીધેલ.
કાયયક્ર્મના ઉદ્ઘાટન પ્રસાંગે ડો. એમ. એન. બ્રહ્મભટ્ટ, આચાયય અને ડીનશ્રી, િેટરનરી
કોલેજ, કામધેન ુ યુષનિષસિટી, આણાંદ તેમજ શ્રી. આર. પી. સખરે લીયા, નાયબ મત્સ્યોદ્યોગ
ષનયામકશ્રી, સુરત અષતથી તરીકે હાજર રહ્યા હતા. કાયયક્રમની શરુઆતમાાં કે.ષિ.કે., દે િાતજના
િદરષ્ઠ િૈજ્ઞાષનક અને િડાશ્રી ડૉ. એ. સી. િૈદ્ય દ્વારા હાજર સૌનુ ાં શાબ્દદક ્િાગત કરિામાાં
આિેલ. ડો. એમ. એન. બ્રહ્મભટ્ટે તેમના ઉદબોધનમાાં જણાવ્યુ હતુ કે હાલના સમયમાાં મત્સ્ય
ૂ ો, ગ્રામીણ યુિાનો-યુિતીઓ અને ઉદ્યોગસાહષસકો
ઉછે ર એિો વ્યિસાય છે જેના થકી મત્સ્યખેડત
આત્સમષનભર
ય બની સામાજીક અને આષથિક ષિકાસની સાથે સાથે રોજગારીની તકો ઉભી કરી શકે
છે . િૈજ્ઞાષનક રીતે મત્સ્ય ઉછે ર અને તેને લગતી પ્રવ ૃષતઓનુ ાં યોગ્ય માગયદશયન મેળિિા આ
પ્રકારના તાલીમ કાયયક્રમોમાાં ભાગ લેિો ખુબ જરૂરી છે . શ્રી. આર. પી. સખરે લીયા સાહેબે
ગુજરાતમાાં મીઠા પાણીના મત્સ્ય ઉછે રની હાલની પદરસ્્થતી તેમજ મત્સ્યોદ્યોગ ષિભાગ દ્વારા
ચાલતી પ્રવ ૃષતઓ અંગે સૌને માદહતી આપેલ.
આ તાલીમમાાં ષિષિધ તજજ્ઞો દ્વારા પાાંચ દદિસ દરમ્યાન મીઠા પાણીના મત્સ્ય ઉછે રને
લગતી ષિષિધ પધ્ધષતઓ જેિી કે મત્સ્ય ઉછે ર તળાિની રચના અને બાાંધકામ, મત્સ્ય
બબયારણનુ ઉત્સપાદન અને તેની ઉછે ર પધ્ધષતઓ, ષમશ્ર મત્સ્ય ઉછે ર, મીઠા પાણીના બ ગ
િં ાનો
ઉછે ર, ખોરાકનુ ાં વ્યિ્થાપન, સાંકલીત મત્સ્ય ઉછે ર, પાાંજરા અને પેનમાાં મત્સ્ય ઉછે ર તથા
રાજ્ય સરકારની મત્સ્યઉછે ર માટે ની ષિષિધ યોજનાઓ િગેરે પર થીયરી તેમજ પ્રેકટીકલ દ્વારા
સમજણ આપિામાાં આિેલ.
તાલીમના અંતે તાલીમાથીઓને સટીફીકેટનુ ષિતરણ કરિામાાં આિેલ. આ તાલીમ
કાયક્ર
ય મનુાં સમ્પુણય આયોજન તેમજ સાંચાલન શ્રી જે. એચ. ભટ્ટ, િૈજ્ઞાષનક (ફીશરી ), કે.ષિ.કે.,
દે િાતજ દ્વારા કરિામાાં આવ્યુ ાં હતુ.ાં

