दे शी गोपाऱन – गरज संयम अन ् चिकाटीिी.
गजानन पलसऱ
ु ेदेसाई
दे ळी गाईंचे वंगोऩन करून केरेरा दग्ु धव्मलवाम म्शणजे दे ळी गोऩारन. प्राचचन
काऱाऩावन
ू बायतात वभद्
ू ावाठी प्रसवद्ध
ृ ध गोधन आशे . गीय, थायऩायकय, वाहशलार, कांकये ज मा दध
अवरेल्मा गाईंच्मा प्रजाती ऩयदे ळात नेल्मा गेल्मा. बायतात त्मालय म्शणाले तवे वंळोधन झारे नाशी.
ब्राझीर, भरेसळमा ल मुयोपऩमन दे ळात बायतीम गोधनालय ल पलपलध अंगानी ल गुणवूत्ांच्मा आधायाने
वंळोधन झारे. १९९३ वारी झारेल्मा एटू दध
ु ाच्मा वंळोधनानंतय ल ऩुढे २००७ वारी डॉ. ककथ
लड
ू पोडड मांच्मा डेव्शीर इन दी सभल्क ऩस्
ु तकानंतय ऩरयस्स्थती थोडी ऩारटरी. भाहशती तंत्सानाचा
प्रचाय ल प्रवाय ल झारेरे वंळोधन माभऱ
ु े बायतीम गाईंचे भशत्त्ल वलाांना ऩटरे. मा दयम्मानच
फाजायात दे ळी गाईंच्मा दध
ु ारा भागणी लाढरी. एटू दध
ू ककंला वेंद्रीम दध
ू मा नालाने ल पलपलध
प्रकायच्मा आकऴडक लेष्टनात मा दध
ू ाचा खऩ भॉरभध्मे ल आकऴडक स्टोअवडभध्मे वुरू झारा. दे ळी
गोऩारनाचे आकऴडण माभुऱेच लाढरे. भशायाष्रात ल प्रगत याजमांभध्मे ऩळूऩारक ल दग्ु धव्मालवाईक
दे ळी गोऩारनाकडे भोठ्मा प्रभाणात लऱू रागरे आशे त. भात् मा दे ळी गोऩारनाचा लवा घेतरा तय
एका यात्ीत यातोयात काशी आश्चमडकायक फदर शोणाय आशे त अळातरा बाग नाशी. दे ळी गाई घेऊन
दग्ु धव्मलवाम कयताना थोडा वंमभ आणण कभारीच्मा चचकाटीची गयज आशे .
दे ळी गोऩारन शा वध्मा ऩयलरीचा ळब्द फनत चाररा आशे . दग्ु धव्मालवाईकांना मा
दे ळी गोऩारनाफाफतीत कभारीचे आकऴडण लाटू रागरे आशे . फाजायात दे ळी गाईचे दध
ू एटू दध
ू मा
नालाने ८०/- रू. ऩावून ते १५०/- रू. दयाने पलक्री शोऊ रागरे आशे . त्माच्मा जाहशयाती ल पलक्रीचा
फोरफारा ल अळा व्मालवाईकांच्मा मळोगाथा नजये वभोय मेऊ रागल्माऩावून भशायाष्रातच नव्शे तय
बायताबयात आज नली जाग मेते आशे . गोऩारक ल ऩळऩ
ू ारक तवेच दग्ु धव्मलवामात नव्माने मेऊ
ऩाशणाये मा वलाांनाच दे ळी गोऩारन खण
ु ालत आशे . भात् लस्तस्ु स्थती माऩेषा लेगऱी आशे . दे ळी गाई
खये दी करून दग्ु धव्मलवाम कयणे म्शणजे काशी लेगऱे ळौमड नव्शे ककंला तुम्शी दे ळी गाई खये दी करून
दध
ू पलक्री वुरू केरी म्शणजे तुभच्मा गोठ्मावभोय यांगा रालून ग्राशक मेतीर अळी बाफडी आळा
फाऱगून मा व्मलवामात जय कोणी उतरू ऩाशत अवेर तय तो ळुद्ध भूखऩ
ड ण ठये र.
बायतात दे ळी गोऩारनारा चांगरे हदलव मेतीर अवे लातालयण आशे .
लेगलेगळ्मा कृऴी प्रदळडनांत ऩळूऩारक ल दग्ु धव्मालवामीक आस्थेने चौकळी कयतात. पलपलध दध
ु ाऱ
जातींच्मा गाईंफाफत अवंख्म प्रश्न पलचायतात. प्रश्न ल ळंका पलचायणे शे स्जलंतऩणाचे ल
अभ्मावऩ
ू णाचे रषण आशे . माभऱ
ु े च दे ळी गोऩारन ल त्माचे आकऴडण माफाफतीत चांगल्मा जाणत्मा
ल अभ्मावू वंळोधक ल मा चऱलऱीतीर कामडकत्माांलय शी दे ळी गोऩारन चऱलऱ डोऱवऩणाने
घडपलण्माची गयज आशे .

दे शी गोपाऱन – संकरीत गायी फरक
कोणताशी व्मालवाईक जेव्शा दे ळी गोऩारनाचा ननणडम घेतो तेव्शा त्मारा उच्च उत्ऩादनषभ गाई
शव्मा अवतात. वलाांच्मा डोळ्मावभोय दे ळी गोऩारनावाठी गीय, थायऩायकय, वाहशलार आदी जातीच्मा
दध
ु ाऱ जाती अवतात. प्रथभत् एक रषात घ्मामरा शले की मा गाई दध
ु ाऱ ल उच्च उत्ऩादनषभ
अवल्मा तयी वंकयीत गामींप्रभाणे अगदी वशजगत्मा मा ऩळूऩारकांकडे वाऩडत नाशीत. दव
ु यी फाफ
म्शणजे मा गाई रगेचच १५ ते २० सरटयचा रयझल्ट दाखलत नाशीत. आऩण ऩढ
ु े काशी तऩळीर मा
रेखात ऩाशणाय आशोत. मा गाईंची खये दी कयताना पाय अगोदय ऩावून तमायी कयाली रागते. मा
गाई जात्माच फुद्धीभान अवल्माने आऩण आणल्माऩावून काशी हदलव मा गाई दध
ू दे ताना दं गा
भस्ती कयण्माऩावून ते दध
ु न दे ण्माऩमांतच्माशी घटना घडतात. नपलन व्मालवाईकारा अचानक
ननयाळा मेते. काशी ऩुढे नले कयण्माऩूलीच त्मारा मा वलड व्माऩातून भोकऱे व्शालेवे लाटते. दे ळी
गोऩारन शी चचकाटीची गोष्ट आशे ल मा गोऩारनात काशी काऱ वंमभ ल धीयोदात्तऩणा मांचा वंगभ
करूनच व्मालवाईकारा ऩुढे जाले रागते.
दे ळी गोऩारन कयणे म्शणजे काशी हदव्म नव्शे . बायतात कोणे एके काऱी ल आजशी
भशायाष्रावश पलपलध याजमात गालयान ल त्मा त्मा बागातीर दे ळी गाई शाताळी घेऊन गोऩारक ककंला
ळेतकयी दग्ु धव्मलवाम कयीतच आशे त. मा व्मलवामाचे स्लरूऩ पायच ककयकोऱ अवते. गालातच ला
ऩरयवयात केरा जातो शा व्मलवाम. भात् जेव्शा ऩाच ककंला त्माऩेषा जास्त गाई आणून शा व्मलवाम
कयामचा अवतो तेव्शा खयी कवोटी वुरू शोते. मा पलऴमात कवोटी रागाली अवे अनेक भुद्दे ल फाजू
आशे त. दे ळी गोऩारन केलऱ बायतीम प्रजाती लाचलण्मावाठी ककंला जैलपलपलधता ल गाईंच्मा जाती
लाचलण्मावाठी कोणी कयीत आशे का ? फ-माचदा माचे उत्तय नाशी अवेच अवते. वलड ळेतकयी वभूश
ककंला गोऩारकांचा ल नव्माने मा षेत्ात मेऊ ऩाशणा-मा भंडऱींचा ओढा काशी ननलडक जाती खये दी
कयण्माकडे अवतो. आम्शारा गीय, वाहशलार, कांकये ज, थायऩायकय, याठी माच गाई शव्मात. अळी
भागणी आल्मालय अंदाज मेतो. आऩणारा इथेच तोर वांबाऱाला रागणाय आशे .
बायतातीर झऩाट्माने कभी शोत चाररेरे गोधन लाचलामचे अवेर तय दे ळी
गोऩारन करून दग्ु धव्मलवाम लाढलणे शा ठोव उऩाम नव्शे . एटू दध
ू म्शणजेच काशी पलऴायी
फीटाकेवीन वायखे घटक नवरेरे दध
ू . माभऱ
ु े फाजायातन
ू मा दध
ू ाची भागणी लाढत आशे . बायतीम
दे ळी गाईंचे दध
ू एटू दध
ू आशे शा ळोध १९९३ वारीच रागरा ल ऩढ
ु े २००७ वारी त्मालय कनाडरच्मा
वंळोधन वंस्थेने सळक्काभोतडफ केरे. मा वलड ऩाश्लडबूभीलय आऩणा वलाांना ल गोऩारकांना रगेचच
अभाऩ उत्वाश मेऊन दे ळी गाई खये दी करून दग्ु धव्मलवामात मेण्माची प्रलत्त
ृ ी ननभाडण झारी.
भशायाष्रात दग्ु धव्मलवाम चांगराच खोरलय रूजरेरा आशे . तो मा दे ळी गोऩारनाच्मा चऱलऱीतून
नव्मा लऱणालय मेणाय अवेर तय आनंदच आशे ! भात् त्मावाठी वंमभ ल चचकाटीची गयज आशे शे
भात् खावच.

