
આણદં કૃષિ યષુિવષસિટી ખાતે ષવશ્વ વ્યાપાર સગંઠિ (WTO) અિે ઝાયડસ કેડીલા હલે્થકેર તથા 
ગલુબ્રાન્ડસિ કેમીકલ્સ પ્રા. લલષમટેડિા સહયોગથી ખેડતૂિી આવક વધારવામા ંપશપુાલિિા 

યોગદાિ અંગે એક-દદવસીય તાલીમ કાયયક્રમ યોજાયો 
 

 

ખેતી સાથે પશપુાલિ એક પરૂક વ્યવસાય તરીકે સ્વીકારી પોતાિા િાિા-િાિા ટુકડાઓમા ં
વહચેાયેલ જમીિમાથંી ઉત્પાદદત અિાજ તથા ઘાસચારા દ્વારા લગભગ ૬૦ થી ૭૦  ટકા ગ્રામ્ય કુટંુબો 
પોતાનુ ંજીવિ ગજુારે છે. પશપુાલિ િા વ્યવસાયથી બહિેો રોજ-બરોજિા ખચાય આિાથી મેળવી સારી રીતે 
જીવિ ચલાવી શકે છે. તેિા બદલે ખેતી સાથેિા પશપુાલિિા વ્યવસાયિે વૈજ્ઞાષિક ઢબે અપિાવી બહિેો 
પણ પરુુિો સાથે કુટંુબિે સહાયક બિવામા ંમદદરૂપ બિે તે સમયિી માગં છે. તેથી કૃષિ અથયશાસ્ત્ર ષવભાગ, 
બ.ં અ. કૃષિ મહાષવદ્યાલય ખાતે તા.૨૨/૧૧/૨૦૧૯ શકુ્રવારિા રોજ ષવશ્વ વ્યાપાર સગંઠિ (WTO) સેલ 

તેમજ ઝાયડસ કેડીલા હલે્થકેર લલષમટેડ ગ્રપુ, ડભાસા તથા ગલુબ્રાન્ડસિ કેમીકલ્સ પ્રા. લલષમટેડ, મજુપરુિા 
સહયોગથી પશપુાલિ વ્યવસાય સાથે સકંળાયેલ બહિેો માટે એક દદવસીય તાલીમ વગયનુ ં આયોજિ 
કરવામા ંઆવ્ય ુહત.ુ  

તાલીમ કાયયક્રમિા ઉદઘાટક રચિા બસંલ દ્વારા પશપુાલિ તાલીમિી ઉપયોગીતા ષવિેિી માદહતી 
આપવામા ંઆવી તથા ડૉ. કે. એસ. જાદવ, ષવભાગીય વડા દ્વારા દ્વારા તાલીમનુ ંમહત્વ અિે તેિા દ્વારા થતા 
ફાયદાઓિી જાણકારી આપી તથા ડૉ. વી. કે. ગોંડલલયા દ્વારા WTO સેલ અંતગયત યોજવામા ંઆવતા ષવષવધ 
તાલીમ કાયયક્રમ અંગેિી જાણકારી સાથે ષવભાગિી અન્ય પ્રવષૃિઓનુ ંવણયિ કયુું.  

તાલીમમા ં વેટરિરી કોલેજિા ષવષવધ ષવભાગોિા તજજ્ઞો દ્વારા ષવલભન્ન ષવિયો ઉપર વ્યાખ્યાિ 
આપવામા ં આવ્યા. જેમા ં ડૉ. આર. એમ. રાજપરુા, પશ ુ ષવજ્ઞાિ ષવભાગ દ્વારા ગજુરાતિી ગાય-ભેંસોિી 
ઓલાદ શારીરીક અિે આષથિક લક્ષણો, મખુ્ય ઘાસચારા ષવભાગિા મદદિીશ પ્રાધ્યાપક ડૉ. દહરેિ પટેલ, 
દ્વારા ઘાસચારા પાકોિી વૈજ્ઞાષિક ખેતી પધ્ધષત, ડૉ. ડી. સી. પટેલ દ્વારા ષવષવધ સવંગયિી ગાય-ભેંસો માટે 
પશ ુઆહાર અિે પશપુોિણ વ્યવસ્થા, ડૉ. એ. જે. ધામી પ્રાધ્યાપક અિે વડા ગાયિેકોલોજી ષવભાગ દ્વારા 
ગાય ભેસોમા ંગભયધારણ અિે વધં્યત્વિા પ્રશ્નો અિે ઉકેલ, ડૉ. જી. સી. મડંલી દ્વારા પશઓુિા સામાન્ય 
રોગો, ઉપચાર અિે અટકાયતી ઉપાયો તથા કૃષિ અથયશાસ્ત્ર ષવભાગિા મદદિીશ પ્રાધ્યાપક રચિા બસંલ 
દ્વારા દૂધ ઉત્પાદિનુ ંઅથયકરણ તથા આદશય પશપુાલિમા ં ફામય રેકડય અંગેિી સમજ આપી. થીયરી સાથે 
પે્રક્ટીકલ જ્ઞાિ મળી રહ ેતે હતેથુી શ્રી સજંયભાઇ રબારી વડોદ-ગોપાલપરુા રોડ ખાતેિા તબેલાિી મલુાકાત 
લીધી. તેમિે ત્યા ં૩૦ ગાય ૦૫ ભેસ ૦૮ િાિા વાછરડાિંો ખબૂ સુદંર આયોજિ સાથેિો તબેલો બિાવેલ 
છે. તેમણે શરૂઆતથી અત્યાર સધુી કેવી રીતે તબેલાિો ષવકાસ થયો તેનુ ંસ ુદંર ષિરૂપણ કયુું અિે જણાવ્ય ુકે 
પશપુાલિ એજ આજિા સમયમા ંખેડતૂોિો આષથિક રીતે પોિણક્ષમ વ્યવસાય છે. સદર તાલીમ કાયયક્રમમા ં
ઝાયડસ કેડીલા હલે્થકેર લલષમટેડ ગ્રપુ, ડભાસાિા શ્રી પ્રકાશભાઈ તથા ગલુબ્રાન્ડસિ કેમીકલ્સ પ્રા. લલષમટેડ, 
મજુપરુિા શ્રી દકરણભાઇ ગોદહલ દ્વારા ખબૂ જહમેત કરી ઉત્સાહી અિે પશપુાલિ વ્યવસાયમા ં કાયયરત 
બહિેોિે લાવ્યા તે બદલ પ્રો. રચિા બસંલે તેમિો ખબૂખબૂ આભાર માન્યો. 
  



 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
 


