
કે.વિ.કે. દેિાતજ દ્વારા મેરા ગાાંિ મેરા ગૌરિ દત્તક ગામમાાં  “રાષ્ટ્રિય દુધ દદિસ” ની ઉજિણી  
 

 કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, આણદં કૃષિ યષુનિષસિટી, દેિાતજ દ્વારા આંકલાિ તાલકુાના મેરા ગાિં મેરા 

ગૌરિ અંતગગત દત્તક ગામ મુજંકુિા ખાતે ૨૬ નિેમ્બર ૨૦૧૮ ના રોજ રાષ્ટ્રિય દુધ દદિસની ઉજિણી 

કરિામા ંઆિી હતી. જેમા ં૭૦  પશપુાલક બહનેો હાજર રહ્યા હતા. ૨૬ નિેમ્બર ને રાષ્ટ્રિય દુધ દદિસ 

તરીકે ડૉ. િરગીસ કુદરયનની યાદમા ંઉજિિામા ંઆિે છે જે શ્વતેક્ાષંતના પ્રણેતા તરીકે ઓળખાય છે. 

આ દદિસ લોકોને દુધ અને તેની બનાિટોની અગત્યતા બાબતે જાગતૃ કરિા માટે ઉજિિામા ંઆિે છે. 

આ કાયગક્મમા ંગામના સરપચંશ્રી મનભુાઇ પદિયાર, ડરેી ચેરમેનશ્રી ચચમનભાઇ પદિયાર, ડરેી સેકે્ટરી 

લાભભુાઇ પટેલ, ડરેી સભ્યશ્રી ખોડાભાઇ રાિજીભાઇ પદિયાર તેમજ અન્દ્ય સભ્ય હાજર રહ્યા હતા.    

 કેન્દ્રના િદરરઠ િૈજ્ઞાષનક અને િડાશ્રી ડૉ. જી.જી.પટેલ ે રારિીય દુધ દદિસ ઉજિિા પાછળન ુ

મહત્િ સમજાવ્ય ુ હત.ુ અમલુ ડરેીના સ્થાપક શ્રી ષિભિુનદાસ પટેલનો ફાળો અને ડરેી ટેકનોલોજીના 

મહારથી એિા શ્રી એચ. એમ. દલાયાનો ફાળો અન ેસહકારની ભાિનાનુ ંમહત્િ જણાવ્ય ુતેમજ સફળ 

પશપુાલન કરિા માટેના પગલાઓ સચુવ્યા. ત્યારબાદ ડૉ. શ્રીકાતં કાટોલે, િજૈ્ઞાષનક (પશપુાલન) એ 

દુધની અગત્યતા ષિશે માદહષત આપી હતી. દુધ એ બાળક, તરુણ, યિુાન, વધૃ્ધ, દદીઓં દરેક માટે 

સપંણૂગ આહાર છે. જેમાથંી બધા જ પોિક તત્િો મળે છે તેમજ દૂધમા ંમલુ્ય િધગન તથા તેની િાનગીઓ 

જેિી કે દહી, પનીર, શ્રીખડં, ઘી, િગેરે ષિશે સમજણ આપી. તેમણે ખેડુત બહનેોને પશઓુને બાધંિાની 

જગ્યાએ સાફ સફાઇ રાખિી, પશઓુને દરરોજ નિડાિિા, દુધના િાસણો સ્િચ્છ રાખિા, પશઓુને 

રસીકરણ સમયસર કરાિતા રહવે ુ િગેરે બાબતો ષિશે માદહતી આપી. તે ઉપરાતં તેમણ ે દુધની 

ઉત્પાદકતા કઇ રીતે િધારિી તથા તેની ક્િોચલટી કઇ રીતે જાળિી રાખિી તે પણ સમજાવ્ય ુહત ુતથા 

પશપુાલનમા ંનિી ટેકનોલોજી ષિશે પણ માહીતી આપી હતી.  

 ડો. હિગ ઠાકર, િેટરીનરી ઓદફસર, આંકલાિ દ્વારા ગજુરાત સરકારની પશપુાલનની ષિષિધ 

યોજનાઓ ષિિ ેજાણકારી આપિામા આિલે તમેજ આ ષિસ્તારમા ં પશપુાલનમા ં થતા ં ષિષિધ રોગો 

ષિિેની માદહતી આપી. ત્યારબાદ તેમણે પશપુાલકોને મુઝંિતા ંપ્રશ્નોનુ ંષનરાકરણ કયુું. કેન્દ્રના િૈજ્ઞાષનક 

(પશપુાલન) ડૉ. શ્રીકાતં કાટોલે દ્વારા સમગ્ર પ્રોગ્રામનુ ં સચંાલન કરિામા આિેલ હત.ુ આ કાયગક્મન ુ

સફળ આયોજન કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્રના િદરરઠ િૈજ્ઞાષનક અને િડાશ્રી ડૉ. જી.જી.પટેલ દ્વારા કરિામા ં

આવ્ય.ુ  કાયગક્મ ના અંતે આભાર ષિષધ શ્રીમષત અંજલી એન. જાદિ  દ્વારા કરિામા ંઆિેલ.  



કાયગક્મની ઝાકંીઓ  

  
 

 

 


