આણંદ કષૃ િ યષુ િવષસિટી ખાતે ષવશ્વ વ્યાપાર સંગઠિ (WTO) અિે આદદવાસી

ૂ િી આવક વધારવામાં
ષવસ્તારમાં કાયયરત ઉથ્થાિ સંસ્થાિા સહયોગથી ખેડત
ુ ાલિિા યોગદાિ અંગે એક-દદવસીય તાલીમ કાયયક્રમ યોજાયો
પશપ

ખેતી સાથે પશુપાલન એક પ ૂરક વ્યવસાય તરીકે સ્વીકારી પોતાના નાના-નાના ટુકડાઓમાાં
વહેચાયેલ જમીનમાાંથી ઉત્પાદિત અનાજ તથા ઘાસચારા દ્વારા લગભગ ૬૦ થી ૭૦ ટકા ગ્રામ્ય
કુટુાંબો પોતાનુ ાં જીવન ગુજારે છે . તેમાાંથી પાંચમહાલ તેમજ િાહોિ જેવા ટ્રાયબલ એરીયામાાં પથરાળ
જમીન, વરસાિ આધાદરત ખેતીના કારણે લોકો ગુજરાન ચલાવવા સ્થળાાંતર થઈ ખેડા, આણાંિ
જીલ્લામાાં આવી જતા હોય છે . તેના બિલે ખેતી સાથેના પશુપાલનના વ્યવસાયને વૈજ્ઞાનનક ઢબે
અપનાવી ટ્રાયબલ નવસ્તારની બહેનો પણ પુરુષો સાથે કુટુાંબને સહાયક બનાવવામાાં મિિરૂપ બને
તે સમયની માાંગ છે . તેથી કૃનષ અથથશાસ્ત્ર નવભાગ, બાં. અ. કૃનષ મહાનવદ્યાલય ખાતે
તા.૨૭/૦૯/૨૦૧૯ શુક્રવારના રોજ નવશ્વ વ્યાપાર સાંગઠન (WTO) સેલ તેમજ આદિવાસી
નવસ્તારમાાં કાયથરત ઉથ્થાન સાંસ્થાના સહયોગથી તા. લીમખેડા જી. િાહોિની પશુપાલન વ્યવસાય
સાથે સાંકળાયેલ બહેનો માટે એક દિવસીય તાલીમ વગથન ુ ાં આયોજન કરવામાાં આવ્યુ હત.ુ
તાલીમ કાયથક્રમના ઉિઘાટક ડૉ. કે. એસ. જાિવ દ્વારા પશુપાલન તાલીમની ઉપયોગીતા
નવષેની માદહતી આપી તથા WTO સેલ અંતગથત યોજવામાાં આવતા નવનવધ તાલીમ કાયથક્રમ અંગેની
જાણકારી સાથે નવભાગની અન્ય પ્રવ ૃનિઓનુ ાં વણથન કયુ.ું
પ્રાસાંગીક ઉિબોધનમાાં ડૉ. ડી. સી. પટે લ, સહ પ્રાધ્યાપક દ્વારા તાલીમનુ ાં મહત્વ અને તેના
દ્વારા થતા ફાયિાઓની જાણકારી આપી.
તાલીમમાાં વેટરનરી કોલેજના નવનવધ નવભાગોના તજજ્ઞો દ્વારા નવભભન્ન નવષયો ઉપર
વ્યાખ્યાન આપવામાાં આવ્યા. જેમાાં ડૉ. આર. જે. મોિી દ્વારા આિશથ ઘેટાાં બકરા પાલન, ડૉ. ડી. સી.
પટે લ દ્વારા નવનવધ સાંવગથની ગાય-ભેંસો માટે આહાર અને પશુપોષણ વ્યવસ્થા, ડૉ. જી. સી. માંડલી
દ્વારા પશુઓના સામાન્ય રોગો, ઉપચાર અને અટકાયતી ઉપાયો અંગેની સમજ આપી. આ સાથે
કૃનષ અને સાંલગ્ન માદહતી પુસ્સ્તકાઓ અને તેના પ્રાયોભગક નનિશથન અથે તાલીમાથીઓને કૃનષ
યુનનવનસિટી સ્સ્થત સરિાર સ્તનૃ ત કેન્ખ ખાતે લઈ જવામાાં આવ્યા હતા. થીયરી સાથે પ્રેક્ટીકલ જ્ઞાન
ુ ી પશુ સાંશોધન કેન્ખ, આ.કૃ.યુ., આણાંિની તુલાકાત લીધી. તેમાાં મીલલ્કિંગ મશીન
મળી રહે તે હેતથ
નનિશથન કરાવવામાાં આવ્યુ. અંતે તાલીમ કો-ઓદડિનેટર શ્રી જજગ્નેશ મેકવાન દ્વારા સવેનો આભાર
વ્યક્ત કરવામાાં આવ્યો.

