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ઉનાા દયમ્ માન ધાધાા શાની ભાલજત 

દુધ ઉત્ાદન ળકકતભાાં અવય કયતા યીફોભાાં ળયીયનુાં જન નકીમ ફાંધાયણ, લાતાલયણ તથા 

તતભન  લચ્ ચતના િષતકામા લગતયે ઉય આધાય યાેત છત. જન નકીમ ફાંધાયણ કામભ  શોમ છત. યાંત ુ

જાનલયના દુધ ઉત્ાદનભાાં લાતાલયણ (તાભાન અનત બતજ)ન  અવયોનત મોગ્ મ કાીથથ  ષનમાંષરિતત કયી 

ળકામ છત. 

કરામભેન્ ટ ેેન્ જની ઉનાાભા  ધાધાા શા ઉ૫ય અસય 

આજના લૈષિક યગુભાાં ઉધોગો, ઝડ  લાશન વ્ મલશાય, ળશયેીકયણ, જ ાંગરો અનત ેતત રામક જભ નનો નાળ 

અનત વકૃ્ષોના ષલનાળત ધ યે ધ યે કુદયતન  આફોશલાભાાં આમરુ ૫યીલતતન રાલતા, શારના થૃ્ લ ના 

તાભાનભાાં અંદાીથત ય.૦ થ  ૪.૫ ડીગ્ર  વતન્દ ટીગ્રતટેડ ટલટરો લધાયો નધાધામતરો છત. ટલના ર ધત ઉનાા 

દયમ્ માન તાભાનભાાં અવશમ લધાયો થલા ાભતર છત. ઉનાાભાાં ગયભ નો ાયો આણત ત્ માાં ૪૫ વત. સધુ  

ઉંચત જામ છત. ટલ કેટરાક લગતના શઓુન  જાત , િજાત  ભાટે ડકાયરૂ૫ ફનતર છત. ઉંચા તા૫ભાનનત કાયણત 

તતના દુધ ઉત્ાદભાાં ૧૦ થ  ૩૦ ટકા સધુ નો ઘટાડો જોલા ભતર છત. 

ગયભીથી ધાધાા શાભા  થતા તનાલની અસયો 

૧. ેોયાક તથા ાચનળકકતભાાં ઘટાડો : ેોયાકભાાં થતો ઘટાડો ગયભ ના િભાણભાાં શોમ છત. ગયભ ન  અવય 

ટાલા ળાયીયીક કામા ઝડ  થલાથ  ભોટાબાગન  ળકકત તતભાાં લ૫યાઈ જામ છત. તતના કાયણત ળયીયભાાં લધ ુ

ગયભ  ઉત્ન્દ ન થામ છત. તતનત કાયણત શનુ  ાચનળકકતભાાં ૧૦ થ  ૧ય ટકાનો ઘટાડો થામ છત. 

ય. દુધ ઉત્ાદનભાાં ઘટાડોઃ  મખુ્ મ કાયણ શરકી ગણુલતાલાો અનત જરૂય કયતાાં ઓછો ભતો ઘાવચાયો છત. 

જરૂય કયતાાં ઓછી ળકકત ભલાથ  દુધ ઉત્ાદનભાાં વાભાન્દ મ કયતા ન ુ ુજામ છત. 

૩. દુધના ફાંધાયણભાાં પેયપાય : ગયભ નત કાયણત પેટના ટકા, પેટ ષવલામના તત્ લો (એવ.એન.એપ) તથા કેવ ન 

(િોટીન)ભાાં થતો ઘટાડો મખુ્ મ છત. રતકટોઝના ટકાભાાં ણ ઘટાડો થામ છત. 



 

 

૪. ળાયીયીક ષલકાવ/વષૃઘ્ ધ દયભાાં ઘટાડો : ગયભ થ  શનુા ેોયાક અનત ઉત્ન્દ ન થતા અંતઃ્ રિતાલોભાાં ઘટાડો 

થામ છત. ગયભ  દુય કયલા ળયીયભાાં લધાયે ળકકત લયામ છત. ટલનત કાયણત વષૃઘ્ ધ દયભાાં ઘટાડો થામ છત. 

૫. ાણ ન  જરૂયીમાતભાાં લધાયો : તાભાનભાાં ૩૫ થ  ૩૭ કડગ્ર  લધાયો થતા ાણ ન  જરૂયીમાતભાાં ય૦-

૩૦ ટકા ટલટરો લધાયો થામ છત. ગયભ નત કાયણત ચાભડી રાયા યવતલા રૂત લધાયે ાણ નો ષનકાર થામ છત. 

૬. જાનલયન  િજનનળકકતભાાં પેયપાય : ગયભ થ  જાનલયન  િજનનળકકતભાાં ઘટાડો થામ છત. ગાબણ 

થલાનો દય ઠાંડા ભકશના કયતા ગયભ ભકશનાભાાં ઘટી જામ છત. અંતઃ્ રિતાલો થતાાં પેયપાયથ  બપવો િછન્દ ન 

(છુ ) ગયભ ભાાં આલત છત. ટલથ  તતલ  બપવોનત ઓેલ  મશુ્ કેર ૫ડ ેછત. ગયભ  ુકુી જલાથ  અથલા ેોટા 

વભમત ફ જદાન કયલાથ  િજનન ક્ષભતાભાાં ઘટાડો થામ છત.  

 ગયભ ના તનાલથ  દુધાા જાનલયન  ળાયીયીક લતતણકુભાાં થતા પેયપાય 

 જાનલયનો િવન દય લધ  જામ છત. ટલ વાભાન્દ મ ૧૮ થ  ય૦ િષત ષભષનટ શોમ છત. તત ૫૦ થ  ૬૦ 

િષત ષભષનટ થઈ જામ છત. ટલ ળયીયના ડાફ  ફાજુના ેાડાન  ચાભડીના શરન ચરન યથ  જાણ  

ળકામ છત. 

 જાનલયના ળયીયનુાં તાભાન વાભાન્દ મ (૩૭ વત.) કયતાાં લધ  જામ છત. ટલ ૪૧ વત. ટલટલ ુથામ અનત 

લધ ુવભમ યશ ેતો તતન  તાત્ કાર ક વાયલાયન  પયજ ડ ેછત. 

 ભો ખલુ્ લ ુયાે  િવન કયવુાં, ટલ છતલ્ ર  કક્ષાના તનાલન  ષનળાન  છત. ટલભાાં ભો આગ રતલાભાાં આલત 

છત. ીથબ ફશાય ન કી જામ છત  અનત ખફુ જ િભાણભાાં રા ઝયે છત તથા આગના ગ શોા 

યાે  જાનલય ઉભ ુયશ ેછત. 

 બપવો ઘણ લાય ળયીય ય ગ લડ ેાણ  નાેલાનો િમાવ કયે છત અથલા ભોઢુાં કે ળયીય ાણ ના 

લાવણભાાં કે શલાડાભાાં ડુફાડલાનો િમત્ ન કયે છત. કાદલભાાં કે ગાંદા ાણ ભાાં આોટવુાં એ બપવોન  

વાભાન્દ મ આદત છત. 
 

બેંસ તથા યદેળી ઓરાદની ગામોભા  ગયભીની અસય લધાયે : 

બપવના ળયીયનો કાો યાંગ ગયભ થ  થતા તનાલભાાં ભશત્ લનો બાગ બજલત છત. આણ  દેળ  

ઓરાદન  ગામો કયતાાં યદેળ  ઓરાદન  ગામો તતભજ વાંકય ગામોભાાં આલા િષતકુ આફોશલાભાાં ટકી 

યશલેાન  તતભજ ઉત્ાદન જાલ  યાેલાન  ક્ષભતા ખફુ જ ઓછી શોલાથ  તતઓભાાં ગયભ થ  થતા તનાલન  

અવય લધ ુજોલા ભત છત. 



 

 

ધાધાા શાઓને ગયભીથી ફેાલલાના ઉામોોઃ 

૧. ભકાન યેનાભા  પેયપાય 

 શઓુનત કદલવત ગયભ ના વભમત છાણ-ભાટીના છાયાથ  ફનતરા ળતડભાાં અથલા છાાંમડાલાી 

જગ્ માએ ફાાંધલા. ટલ વ ધા સમુતિકાળનત અટકાલળત. 

 ળતડન  રાંફાઈ લુત-ષિભ કદળાભાાં યાેલ  ટલથ  શલાન  અલયજલય વાયી યીતત થઈ ળકે. 

 ળતડના છાયા ઉય ુા, ષનયણ કે ઘાવ યાેલા. છા૫રુાં ફનાલલાભાાં લ૫યાતો વાભાન અનત યાંગ 

ગયભ  િષતયોધક શોલો જોઈએ. 

 સમુતિકાળન  વ ધ  ગયભ થ  ફચલા ળતડન  આજુફાજુ ઘાવ, નાના છોડ ણ ઉછતયી ળકામ. 

 ઝડ  લધતા ઝાડન  ૩ થ  ૮ રાઈન આ ભકાનથ  ય૫-૪૫ ભ ટય દુય યાેલાથ  ગયભ લનો 

યોકાળત. 

યારિત ના વભમત બપવોનત લાડાભાાં ખલુ્ ર  યાેલ  જોઈએ ટલથ  કદલવ દયમ્ માન શઓુના ળયીયભાાં 

વાંગ્રશામતર ગયભ નો વ્ મમ થામ. 
 

ય. ાણી છ ટકાલ 

 ળતડભાાં બપવો ય કદલવના ૧૧ થ  ૩ લાગ્ મા સધુ ભાાં રિતણ થ  ચાય લેત ાણ નો છાંટકાલ  (૫ થ  

૧૦ ષભષનટ) ખફુ જ વાયી અવય કયે છત. 

 ભોટા ડયેી પાભત શોમ તો છત ઉ૫ય ફુલાયા પીટ કયી ાણ ભાાં છાંટકાલ કયી ળકામ છત.  

 બપવોના આેા ળયીય ય બ ન  ભાટીનો રત (ભડ પ્ રા્ ટયગગ) કયલાભાાં આલત છત. ટલના ૫ય ાણ નો 

છાંટકાલ કયલાથ  છીછયી તાલડીભાાં આટલા કયતાાં લધાયે અવયકતાત ભાલભુ ડરે છત. 

 ેતતય ઉય ફનાલતર નાનકડી ેતતતરાલડીભાાં જરષલશાય કે તાલભાાં નલડાલલાન  વ્ મલ્ થા લધ ુ

ઉમોગ  ન લડી ળકે છત. 

 ભોટા ડયેી પાભત ઉય ાેં ા, ડદા, કોથા, ેવન  ટટૃ  ટલલા ઠાંડક આ૫લાના વાધનોનો ઉમોગ 

કયલો. 

શઓુનત  લા ભાટે ભાટરાભાાં યાેતલુાં ઠાંડુ ાણ  આ૫વુાં અથલા ઠાંડી જગ્ માએ યુત  વાંખ્ માભાાં 

ાણ ના શલાડા યાેલા જોઈએ. 
 

 

 



 

 

૩. ખોયાક પેયપાય 

 ર રાચાયાનુાં િભાણ લધાયવુાં ટલભાાં ાણ નો બાગ (૭૦%) શોમ છત. 

 ેોયાકભાાં યેવાનુાં િભાણ ઘટાડવુાં. 

 ઠાંડા કરાકોભાાં ેોયાક આ૫લો. 

 ેન જ તત્ લોનુાં િભાણ લધાયવુાં કાયણ કે ોટેષળમભ યવતલા રાયા અનત વોડીમભ તળાફ રાયા લધ ુ

ષનકત છત. વોકડમભ અનત ોટેષળમભ લધ ુઆ૫વુાં. 

 વલાયે ૧૦ લાગ્ મા શરેા અથલા વાાંટલ ૫ લાગ્ મા ૫છી શઓુનત ચયાલલા રઈ જલા જોઈએ. 

 


