
ૃિષ િવ ાન ક , આ. ૃ. .ુ, દવાતજ ારા ' ૂધ અને ૂધની બનાવટો' િવશેની 

ઓનલાઇન તાલીમ યો ઈ 

 

કૃિષ િવ ાન કે , આણંદ કૃિષ યુિનવિસટી, દેવાતજ ારા 'દૂધ અન ેદૂધની 

બનાવટો' િવશનેી તા. ૨૭.૦૫.૨૦૨૧ ગુ વારના રોજ ઓનલાઇન તાલીમ કરવામાં 

આવી. આ કાય મમા ં કામધનુે યુિનવિસટીના એસ.એમ.સી. ડેરી કોલેજ ના 

મદતનીશ ા યાપક ડો. અિમત પટેલ હાજર ર ા હતા. કાય મની શ આતમા ંકૃિષ 

િવ ાન કે , દેવાતજના વિર  વૈ ાિનક અન ેવડા ડો. એ.સી. વૈ  ારા સંગોિચત 

ઉદબોધન કય.ુ તેવોએ દૂધ ની િવશેષતા િવશે વાત કરી અન ેદૂધ બધાજ લોકો માટે 

સંપૂણ આહાર તરીકે ઓળખાય એ જનાઉ. યારબાદ કામધને ુયુિનવિસટી, આણદં 

ના એસ.એમ.સી. ડેરી સાય સ કોલેજ ના મદદનીશ ા યાપક ડો. અિમત પટેલે દૂધ 

ની િવિવધ બનાવટો જવેી કે બાસુંદી, ગુલાબ મુન, રસગુ લા, બરફી,ઘી, પનીર, 

છ ા, માવો, દહી,ં છાશ િવગેર ેિવશ ેિવ તતૃ મા ંચચા કરી. યારબાદ કૃિષ િવ ાન 

કે , દેવાતજના પશપુાલન ના વૈ ાિનક ડો. ીકાંત કાટોલે ારા ઉનાળામા ં

પશુઓમા ં લેવાની કાળ  અન ેપાણી નુ ંમહ વ િવશ ેચચા કરવામા ંઆવી. તેઓ 

એ કોરોના ની મહામારી મા ંસાવચેતી ના પગલા ંિવશ ેપણ વાત કરી. કે. િવ. કે. 

દેવાતાજ ના ો ામ એિસ ટ ટ હોમ સાય સ અજંલી દવે દૂધ ના પોષક ત વો 
િવશ ેચચા કરી હતી. આ કાય મ ઓનલાઈન લેટફોમ ગુગલ મીટ પર કરવામા ં

આ યો હતો જમેા ંઆણંદ િજ લાના ંકુલ ૩૬ ખેડૂત ભાઈઓ તમેજ બહેનો જોડાયા 
હતા. આ કાય મનુ ંસમ  સચંાલન કૃિષ િવ ાન કે ના ડો ીકાંત કાટોલ ે ારા 

કરવામાં આ યુ ંહતંુ. 

કાય મની અંતમા ંકૃિષ િવ ાન કે ના િફશરીઝના વૈ ાિનક ી જમૈીન ભ ે 
સવ ખેડૂત ભાઈઓ તમેજ બહેનો તથા કાય મમા ંજોડાયલે અિધકારી ીઓનુ ંઅન ે
કેિવકેના ટાફનો આભાર ય  કરી કાય મની પૂણાહુિત હેર કરી હતી. 

 



કાય મ ની ઝાક ઓ 

 

 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


