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અમદાવાદના સમાચાર:અમદાવાદમાાં રખડતાાં પશુઓને લમ્પી 

વાઈરસનુાં વેકસીનેશન છતાાં રોડ પર ફરતાાં ઢોર પકડવામાાં 

આવતા નથી 
અમદાવાદ5 દદવસ પહેલા 

અમદાવાદ મ્યુદિ.કોપોરશેિિા સી.એિ.સી.ડી દવભાગ દ્વારા શહેરમાાંથી રખડતા પશુ 

પકડવાિી કામગીરી કરવામાાં આવ ેછે. મ્યુદિદસપલ કોપોરશેિ દ્વારા શહેરમાાંથી 

પકડાયેલા પશુઓિ ેદાણીલીમડા તથા બાકરોલ કેટલપોન્ડ(ઢોરડબ્બા)માાં રાખવામાાં 

આવ ેછે. બાંિ ેકેટલપોન્ડમાાં કુલ 2611 જટેલા પશુઓ હાલમાાં છે. તાજતેરમાાં પશુઓમાાં 

ફેલાયેલ લમ્પી રોગિ ેલઇ કેટલપોન્ડમાાં રહેલા તમામ પશુઓિુાં વેકસીિશેિ કરવામાાં 

આવયુાંછે. શહેરમાાંથી પકડાતા, રખડતા તથા દબમાર પશુઓિુાં વેકસીિેશિ કયાા બાદ જ 

તેમિ ેકેટલપોન્ડમાાં રાખવામાાં આવ ેછે. વરસાદ બાદ શહેરમાાં રખડતાાં ઢોરોિો ત્રાસ 

વધ્યો છે. દરકે રોડ પર ઢોર જોવા મળે છે. ત્યાર ેચાલ ુઓગસ્ટ મદહિામાાં 13 દદવસમાાં 

માત્ર 204 જ ઢોર પકડવામાાં આવયા છે. 

ઢોરડબ્બામાાં લમ્પીથી એકપણ પશનુુાં મોત થયુાં નથી 

દબમાર પશુઓિી સારવાર માટે દાણીલીમડા તથા બાકરોલ કેટલપોન્ડ (ઢોરડબ્બા) ખાત ે

પશુ સારવાર માટે વેટરિરી ડોકટર તથા પશ ુસારવારિી દવા, સાધિ સામગ્રી પૂરતી 

ઉપલબ્ધ કરાવામાાં આવીછે. સરકારિી લમ્પી સ્કીિ ડીસીઝ (LSD)િી ગાઇડલાઇિિુાં 

ચુસ્તપણ ેપાલિ કરવામાાં આવ ેછે. અત્યાર સુધીમાાં ઢોરડબ્બામાાં લમ્પી સ્કીિ 

ડીસીઝ(LSD)િા કારણ ેકોઇ પશુિુાં મરણ થયુાં િથી. વધુમાાં તકેદારીિા ભાગરૂપે 

રાજ્યસરકારિા પશુપાલિ ખાતા, દજલ્લા પાંચાયત, અમદાવાદ તથા કામધેિ ુ

યુદિવદસાટીિા પશુદિષ્ણાતો સાથ ેકોપોરશેિ સતત સાંપકામાાં રહી કામગીરી કરી રહી છે. 
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પરરણામ આધારરત રશક્ષણની માન્યતા પર યોજાયો રાષ્ટ્ર ીય સેરમનાર 

આાંતરદિન્યોરદશપ ડેવલપમેન્ટ ઇદન્સ્ટટ્યૂટ ઓફ ઇદન્ડયાિા અમદાવાદ ચેપ્ટર ેEDI 

કેમ્પસમાાં 17 ઓગસ્ટ 2022િા રોજ ઇન્ટિાલ ક્વોદલટી એશ્યોરન્સ સલેિાાં િજેાં હેઠળ 

‘ભારતમાાં પદરણામ આધાદરત દશક્ષણ અિ ેઉચ્ચ શકૈ્ષદણક સાંસ્થાઓિી માન્યતા’ પર 

એક રાષ્ટ્ર ીય સેદમિારિુાં આયોજિ કયુું હતુાં. સેદમિારિો ઉદે્દશ ગુણવત્તાયુક્ત દશક્ષણિા 

એક મહત્વપણૂા પાસાાં અિ ેમાન્યતાિા મૂલ્યાાંકિ માપદાં ડ તરીકે પદરણામ પર આધાદરત 

દશક્ષણિી ગદતશીલતાિે સમજવાિો હતો. 

સેદમિારિા મુખ્ય અદતદથ તરીકે એિબીએિા ચેરમેિ િોફેસર (ડોક્ટર) કે.કે. અગ્રવાલ 

અિ ેગેસ્ટ ઓફ ઑિર તરીકે ગાાંધીિગરિા કલેક્ટર અિ ેમેદજસ્ટર ેટ, આઇએએસ, ડો. 

કુલદીપ આયાા ઉપદસ્થત રહ્ાાં હતાાં. સાલ એજ્યુકેશિ કેમ્પસિા દડરકે્ટર અિ ેગજુરાત 

ટેકિોલોજી યુદિવદસાટીિા બોડાિા સભ્ય ડો. રુપેશ વસાણી પણ આ િસાંગ ે

ઇડીઆઇઆઈિા દડરકે્ટર જિરલ ડો. સુદિલ શુક્લા સાથ ેઉપદસ્થત હતાાં. સેદમિારમાાં 

સમગ્ર ગજુરાતિી 65થી વધાર ેસાંસ્થાઓમાાંથી આશર ે125 દશક્ષાદવદોિી ભાગીદારી 

જોવા મળી હતી, જમેણે ગુણવત્તાયકુ્ત દશક્ષણ અિ ેપદરણામ આધાદરત દશક્ષણિા 

દવદવધ પાસાાં પર ચચાાદવચારણા કરી હતી. 

અહીાં ઉપદસ્થત લોકોિે એિબીએિા ચેરમેિ િોફેસર (ડોક્ટર) કે કે અગ્રવાલે સાંબોધિ 

કરતાાં કહુ્ાં હતુાં કે, “દેશ કોદવડ પછી ગદતશીલ પદરવતાિોમાાંથી પસાર થઈ રહ્ો છે અિ ે

આ કહેવુાં ઉદચત છે કે, કોદવડે દેશિા દવકાસ માટે આવશ્યક દશક્ષકિી કામગીરી અદા 

કરી છે. આપણ ેહજુ પણ પદરવતાિિા તબક્કામાાંથી પસાર થઈ રહ્ાાં છીએ અિ ે

ગુણવત્તાયુક્ત દશક્ષણિી દ્રદષ્ટ્એ હજુ પણ ઘણા પડકારોિો સામિો કરવાિો છે. પદરણામ 

આધાદરત દશક્ષણ માટે કોઈ પણ વયદક્તિ ેપાછળ િજર કરવાિી અિ ેદવદ્યાથીઓિા 

લક્ષ્ાાંકિ ેપદરભાદિત કરવાિી તથા પછી એિા પર આધાદરત માપદાં ડો િક્કી કરવાિી 

જરૂર છે. મારા મત મુજબ, પદરણામ આધાદરત દશક્ષણ એટલ ેદવદ્યાથી, દશક્ષક અિ ે

પછી સાંસ્થાિ ેસ્વાયતતા મળવી, જ ેપદરણામ આધાદરત અદભગમિા સફળ અમલ તરફ 

દોરી જશ.ે 

 

 

 

 




