
ૃ િષ િવ ાન ક , આ. .ૃ .ુ, દવાતજ ારા “નફાકારક ડર  ઉ ોગ અને પ ુપાલન યવ થાપન” 

તગત “ ૂધ અને ૂધ ની બનાવટો” િવશે કાય મ યો યો 
 

 ૃ િષ િવ ાન ક , આ. ૃ. .ુ, દવાતજ ારા તા. ૫, ૭ અને ૧૭, માચ ૨૦૨૨ દર યાન 

“નફાકારક ડર  ઉ ોગ અને પ ુપાલન યવ થાપન” તગત “ ૂધ અને ૂધ ની બનાવટો” 

િવશે કાય મ યો યો હતો. માં ગામ મલાતજ અને દવાતજ ના ૪૫ પ ુપાલક ભાઈઓ તથા 

બહનો હાજર ર ા હતા.  

 કાય મના થમ દવસે ક ના વ ર ઠ વૈ ાિનક અને વડા ી ડૉ. એ.સી. વૈ  એ સવ ું  

શા દક વાગત કયા બાદ સદર કાય મ યોજવા પાછળ  ુમહ વ સમ  ુહ ુ.ં યારબાદ   

ડૉ. ીકાતં બી. કાટોલે, વૈ ાિનક (પ ુપાલન) ારા ૂધની અગ યતા, પ ુઓને બાંધવાની 

જ યાએ સાફ સફાઇ રાખવી, કથીર નો ઉપ વ અટકાવવના ં પગલા,ં પ ુઓને દરરોજ 

નવડાવવા, ૂધના વાસણો વ છ રાખવા, પ ુઓને રસીકરણ સમયસર કરાવતા રહ ,ુ ૂધની 

ઉ પાદકતા કઇ ર તે વધારવી તથા તેની ૂણવ ા કઇ ર તે ળવી રાખવી, તેની મા હતી 

આપેલ તેમજ પ ુપાલનમાં નવી ટકનોલો  િવશે પણ િવ ૃ તમાં ચચા કરલ.  

 કાય મના બી  દવસે ડૉ. એ.સી. વૈ  ારા નફાકારક પ ુપાલનની ુ ય ચાવીઓ 

તેમજ આણંદ ૃ િષ ુ િનવિસટ  માં ચાલતા અ યાસ મો ગે સવને મા હતી આપવામા ંઆવેલ. 

ડૉ. ીકા ંત બી. કાટોલે ારા વાછરડ ઓમાં આહાર યવ થા તેમજ રસીકરણ િવશે મા હતી 

આપવામાં આવી હતી. ૃ િષ િવ ાન ક ના િનદશન એકમની લુાકાત પણ કરવામાં આવી 

હતી.     

 કાય મના ી  દવસે ડૉ. ીકા ંત બી. કાટોલે એ સવને જણાવેલ ક ૂધ એ બાળક, 

ત ુણ, ુવાન, ૃ , દદ  દરક માટ સં ૂણ આહાર છે, માંથી બધા જ પોષકત વો મળે છે 

તેમજ ૂધમાં ૂ ય વધન તથા તેની વાનગીઓ વી ક દહ , પનીર, ીખંડ, ઘી, વગેરની 

બનાવટ િવશે પણ સમજણ આપેલ. તેમણે ખે ૂત ભાઈઓ તથા બહનોને પ ુઓને બાંધવાની 

જ યાએ સાફ સફાઇ રાખવી, પ ુઓને દરરોજ નવડાવવા, ૂધના વાસણો વ છ રાખવા વગેર 

બાબતો િવશે મા હતી આપી. કાય મના ચચા સ માં પ ુપાલકોની સમ યાઓ ું  િનવારણ 

કરવામાં આ ુ હ ું. સમ  ો ામ ુ ંઆયોજન તેમજ સંચાલન ડૉ. ીકા ંત બી. કાટોલે ારા 

માનનીય ુલપિત ી, આ ૃ .ુ, આણંદ ડૉ. ક. બી. કથીર યાના માગદશન હઠળ કરવામા ંઆવેલ 

હ .ુ 



કાય મની ઝાંખીઓ  
 

 


