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ગ્રામીણ સમાજજીવનની ગોઠવણીમાાં ડેરી ઉદ્યોગ 
 

ડૉ. કેશવભાઈ જે. ગોટી 
લોકનિકેતિ  મહાનવદ્યાલય, રતિપરુ 

બિાસકાાંઠા (ગજુરાત) 

૧. પ્રસ્તાવના 
ગ્રામીણ સમાજિો ઢાાંચો  કૃનિ આધારરત ઉદ્યોગ ૫ર છે. ખેતી, પરૂક વ્યવસાય ૫શપુાલિ, ગહૃ ઉદ્યોગ ગ્રામીણ 

સામાજજક સાંગઠિોિે ઘાટ આપે છે. આપણી સાંસ્કૃનત ૫ર અિેક દેશિી પ્રજા, સત્તાનધશો, અિેક ધમોિા સાંસ્કારો 

જોવા મળે છે. છેલ્લા ૫૦ વિષથી અવારિવાર દુષ્કાળ, નપયતિા પાણીિી સનુવધાિો અભાવ, વરસાદ આધારરત 

ખેતી વગેરેિે લઇિે કાયમી રોજગારી મળી શકતી િથી. જેિી સીધી અસર ગ્રામીણ સમાજમાાં જોવા મળે છે. 

જેમ કે, ગરીબી, બેકારી, નશક્ષણનુાં સ્તર િબળાં ૫ડવુાં વગેરે. ૫રાંત ુગ્રામીણ સમાજમાાં રહલેો કરઠિ પરરશ્રમિો 

ગણુ ગામડાિે ગોકુળીયુાં બિાવવામા મહત્વપણૂષ છે. બીજા નવશ્વયદુ્ધ ૫છી અિે અંગ્રેજ અમલદારો તેમજ સૈનિક 

માટે દૂધ અિે દૂધિી બિાવટોિી માાંગ વધી. અમદાવાદ, મુાંબઇ અિે બીજા મોટા શહરેોમાાં ઉદ્યોગો વધતાાં ગ્રામ 

કારીગરો શહરે તરફ વળ્યા. દૂધ, ઘી, માખણ, છાશ અિે અન્ય બિાવટોિી માાંગ વધતાાં ખાિગી ડરેી પોલસિ, 

કેવેન્ટર, લોગષ, વગેરે ડરેી નવકાસ કરતી રહી. આ ખાિગી-ડરેી દ્વારા ગ્રામીણ દૂધ ઉત્પાદકોનુાં શોિણ થતાાં 

ખેડતૂોમાાં અસાંતોિ અિે તેમાાંથી સહકારી ધોરણ ેદૂધમાંડળી અિે જજલ્લા સ્તરે દૂધ ડરેી અસ્સ્તત્વમાાં  આવી. આ 

દૂધ ડરેીઓ દ્વારા નિયનમત અંતરેદૂઘિા પોિણક્ષમ ભાવો અિે અિેકનવધ ગ્રાનમણ ૫શપુાલકો માટેિી સામાજજક 

સેવાઓ મળતાાં ગ્રામીણ સમાજજીવિિી જરૂરરયાતમાાં ડરેી ઉદ્યોગ ે પ્રાણ પયૂાષ છે. આ ડરેી ઉદ્યોગ ગ્રામીણ 

સમાજિી માાંગ છે. સમાજજીવિિા દરેક કામો વ્યવહારો, આનથિક અિે સામાજજક કામોમાાં ડરેી ઉ૫યોગી પરુવાર 

થઇ છે. દૂઘિો વ્યવસાય બારે માસ ચાલ ુ રહ ે છે. તેથી સમાજ જીવિિી ગોઠવણીમાાં ડરેી ઉદ્યોગ કઇ રીતે 

મહત્વિો છે તે માટેનુાં મારુાં શોધ પે૫ર છે.  

 

૨. સાંશોધનના હતેઓુ  

૧.  ગ્રામીણ સમાજજીવિમાાં આવેલ સામાજજક ૫રરવતષિો જાણવા. 

૨.  ડરેી ઉદ્યોગ દ્વારા અપાતી સામાજજક સેવાઓથી મારહતગાર બિવુાં. 

૩.  ડરેીિી સેવાઓથી દૂધ ઉત્પાદકોિા જીવિિી ગોઠવણીમાાં આવેલ ૫રરવતષિ જાણવુાં.  

 

૩. સાંશોધનનુાં કાર્યકે્ષત્ર  

પ્રસ્તતુ સાંશોઘિ ગજુરાત રાજ્યિા ઉત્તર ભાગમાાં આવેલ બિાસકાાંઠા જજલ્લાિા ૫૫ જેટલાાં ગામડાઓિે 

ધ્યાિમાાં રાખીિે કરવામાાં આવેલ છે. આ ગામડાાં બિાસકાાંઠા જજલ્લા સહકારી દૂધ ઉત્પાદક સાંઘ સાથે જોડાયેલાાં 

છે.  
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૪. સાંશોઘનની ૫દ્ધતતઓ  

૧. મલુાકાત અનસુચૂચ 

૨. મહાનભુાવો સાથે રૂબરૂ મલૂાકાત 

૩. પસુ્તકાલય ૫દ્ધનત 

ઓછા વરસાદ, નપયતિી સનુવધાિો અભાવ, મોટા ઉદ્યોગોિો અભાવ, દર ત્રણ વિે એક વખત સારો ખેતી પાક 

થવો, ગરીબી અિે અક્ષરજ્ઞાિિો અભાવ એ બિાસકાાંઠાિી આગવી ઓળખ હતી. ગામડાિા કમષઠ ખેડતૂિી 

અથાગ મહિેતિે સહકારી તાાંતણે બાાંધવાનુાં કામ કયુષ ગલબાભાઇ િાગજીભાઇ ૫ટેલે. તેિે જીવાંત રાખયુાં દલભુાઇ 

દેસાઇ અિે તેમિી ટીમે. આ કામિે નવકસાવી વૈનશ્વક ફલક ૫ર લાવવાનુાં કામ કયુું ૫રથીભાઇ જી. ભટોળિી 

ટીમે. ડરેીએ ગ્રામીણ સમાજિી માાંગનુાં ૫રરણામ છે.  આજે બિાસકાાંઠાિા દરેક ગામડ ે દૂધ ઉત્પાદક સહકારી 

માંડળી કાયષરત છે. જેિા મીઠા ફળો દૂધઉત્પાદકો ભોગવી રહ્યા છે.  આ ગ્રામીણ સમાજજીવિમાાં એકરૂ૫ થવા 

ડરેી કઇ રીતે સતત અગ્રેસર રહી છે જે આ પ્રમાણે છે.  

 

૧. ગ્રામીણ સમાજ જીવનમાાં આવેલ સામાજજક ૫રરવતયન 

ગ્રામીણ સમાજનુાં િાિી મોટી મશુ્કેલીઓ સામે ટકવુાં અિે ટૂાંકી આવક, કરઠિાઇઓ કોઠે પડી જવી અિે સાદગીપણૂષ 

વ્યવહારોિે લઇિે  છેલ્લા ઘણા સમયથી અગવડતાભયુું ગ્રામીણ જીવિ ચાલત ુઆવ્યુાં છે. ૫રાંત ુ ડરેી ઉદ્યોગ 

ચાલ ુથતાાં તેિા સામાજજક જીવિમાાં ૫રરવતષિ કયા પ્રકારનુાં આવ્ય ુછે તે િીચે પ્રમાણે છે.  
 

ડરેી ઉદ્યોગથી સામાજજક ૫રરવતયન દશાયવતો કોઠો 
ક્રમ તવગત આવતૃિ ટકા 

૧ નશક્ષણનુાં પ્રમાણ વધવુાં ૪૯૩ ૯૮.૬ 

૨ અંધશ્રધ્ધા ઘટતી ૩૧૮ ૫૭.૮ 

૩ ડરેીિા પે્રરણા પ્રવાસેથી િવુાં સમજવાિી તક મળી ૨૬૬ ૪૮.૪ 

૪ સમાજમાાં છૂતા-છૂત દૂર થઇ  ૨૪૫ ૪૪.૫ 

૫ ગામમાાં એકબીજા સાથે સહકાર અિે નવશ્વાસ વધ્યો ૨૪૭ ૪૪.૯ 

૬ વ્યવહારરક કામો વાયદા પ્રમાણે થવા લાગ્યા  ૨૬૦ ૬૫.૫ 

૭ મોભો વધ્યો ૨૮૧ ૫૨.૦ 

૮ ગાય-ભેંસ ચબમાર થાય તો ભવુાિા દોરા-ધાગાિા સ્થાિે ૫શ ુ

ચચરકત્સકિી સેવા લેતા થયા  

૩૯૬ ૭૨.૦ 

 કુલ ૫૫૦ ૧૦૦.૦૦ 

       (િોંધ : એક કરતાાં વધ ુજવાબ મળેલ છે.)  
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ઉ૫રોક્ત કોષ્ટકનુાં અથષઘટિ કરતાાં ખયાલ આવે છે કે બદલતા સમાજજીવિમાાં ડરેી ઉદ્યોગિી નિયનમત અંતરે 

મળતી આવકથી જરૂરી ૫રરવતષિ આવ્યુાં છે. જેમાાં બાળનશક્ષણનુાં પ્રમાણ વધવુાં, દીકરા-દીકરીિાાં લગ્િ-આણુાં, 

વગેરે કામો વાયદા મજુબ થવા, અિે ગાય-ભેંસ ચબમાર થાય તો દોરા-ધાગાિા સ્થાિે ૫શચુચિંરકત્સકિી સેવા 

લેતા થયા. જેિી સીઘી અસરથી એકધારૂ ઉત્પાદિ અિે સાચી સમજ ઉભી થઇ છે. જેનુાં પ્રમાણ ૬૫,૫ થી ૮૯.૬ 

ટકા જેટલુાં છે. જ્યારે અંધશ્રધ્ધા ઘટવી, મોભો વઘવો, પે્રરણા પ્રવાસથી િવુાં સમજવાિી તક મળવી, છૂતા-છૂત 

દૂર થવી અિે એક બીજા સાથે સહકાર અિે નવશ્વાસ વધ્યો છે. જે મહત્વિાાં સામાજજક ૫રરવતષિો છે. જેનુાં પ્રમાણ 

૫૭.૮ થી ૪૫.૫ ટકા જેટલુાં છે. આથી કહી શકાય કે ડરેી ઉદ્યોગથી ગ્રામીણ સમાજજીવિમાાં ઇચ્છછત ૫રરવતષિ 

આવ્યુાં છે. આ ૫રરવતષિ એ સમાજજીવિિે ગોઠવે છે એવો ખયાલ આવે છે.  બિાસડરેી દૂધ ઉત્પાદકોિા રહતમાાં 

અિેક સામાજજક સેવાઓ આપે છે. આ સેવાઓ દૂધિા ધાંધાિે પ્રોત્સાહિ આ૫વા માટે તેમજ ઓછા ખચે  ઘરે 

બેઠાાં સેવા ઉ૫લબ્ઘ થાય તે છે. ડરેી દ્વારા આ૫તી સામાજજક સેવાઓ આ મજુબ છે.  
 

૧.  બીમાર ૫શિુા ખીલે ૫શચુચરકત્સકિી સેવા ૧ 

કલાકમાાં મળવી અિે તે ૫ણ માત્ર ૧૨૦ 

રૂનપયામાાં. 

૨.  વાજબી ભાવે પૌષ્ષ્ટક સમતોલ દાણ. 

૩.  ૫શ ુસધુારણા માટે કૃનત્રમ બીજદાિિી સેવા. 

૪.  દર વિે બોિસ (ભાવફેર રકમ) મળવી. 

૫.  સભાસદ જૂથ નવમા યોજિા. 

૬.  ૫શ ુનવમા યોજિા 

૭.  ગમાણ સહાય. 

૮.  ઘાસિા ટકૂડા કરવા સડુા સહાય. 

૯.  ૫શ ુમાટે કુલીંગ નસસ્ટમ  સહાય.  

૧૦.  નવિા મલૂ્યે વાંધ્યત્વ સારવાર કેમ્પ. 
 

૧૧.  ગામિી દૂધમાંડળીમાાં કમ્્યટુર, ઇલેકટ્રીક 

વજિકાાંટો, મષ્લ્ક ટેસ્ટીંગ મશીિ, દૂધ 

બગડતુાં અટકાવવા માટે બલ્ક ચચલીંગ 

યનુિટ, ઇન્ટરિેટ સનુવધા. 

૧૨.  વધ ુદૂધાળ ૫શ ુમાચલકિે ઇિામ યોજિા. 

૧૩.  વધ ુજથ્થામાાં દૂઘ વેચિારિે ઇિામ. 

૧૪.  નવિામલૂ્યે રોગપ્રનતકારક રસીકરણ. 

૧૫  પે્રરણા પ્રવાસ પયષટિ. 

૧૬.  દૂધ દોહિ માટે યાાંનત્રક મશીિ 

૧૭.  દર પાંદર રદવસે કોમ્્યટુરાઇઝડ નસસ્ટમથી 

દૂધિા િાણા પરૂા પાડવા. 

૧૮. આ૫નત્ત સમયે ૫શ ુ માટે નવિામલૂ્યે દવા, 

દાણ, ઘાસ, દૂધ, છાશ પરૂાાં પાડવાાં. 
 

ડરેીની સેવાથી દૂધ ઉત્પાદકોના વ્ર્ક્તતગત જીવનની ગોઠવણીમાાં આવેલ ૫રરવતયન આ મજુબ છે. 

ક્રમ તવગત આવતૃિ ટકા 
૧ દરેક કામોમાાં ચોક્કસાઇ આવી ૧૬૭ ૩૦.૪ 

૨ સમયિી પાબાંધી  ૧૪૦ ૨૫.૪ 

૩ વહલેા ઉઠતા થયા ૧૨૯ ૨૩.૫ 
૪ ધાંધા પ્રત્યે રદિ-પ્રનતરદિ જાગનૃત ૧૧૪ ૨૦.૭ 
 કુલ ૫૫૦ ૧૦૦.૦૦ 
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ડરેી ઉદ્યોગિા વ્યસ્ક્તગત જીવિમાાં જે અસરો જોવા મળી છે. તેમાાં દૂધ દોહિ અિે માંડળીમાાં દૂધ આ૫વામાાં 

મોડુાં િ ૫ડવુાં, ઋતમુાાં આવેલ માદાિે ફેળવવાન ુચકુાઇ જાય તો ગાભણ િ થાય, અિે બે નવયાણ વછચેિો ગાળો 

લાંબાય જે વ્યસ્ક્તિા જીવિ માટે સારૂ િથી. ૫રરણામે જીવિિા દરેક કાયો સમયસર અિે સારી રીતે પાર ૫ડ ેતે 

માટે ગ્રામીણ સમાજ જીવિિા દરેક કામોમાાં યોગ્ય રદશાિી ગોઠવણી થવા લાગી છે. જેિાથી તકિા કામો તકે 

થાય છે અિે સમાજજીવિમાાં સમરસતા આવે છે.  

 

૫. ડરેી ઉદ્યોગથી દૂધ ઉત્પાદકોના સામાજજક જીવનમાાં આવેલ ૫રરવતયન  

કુદરતી નવિમતા અિે કાયમી રોજગારીિા અભાવે બિાસકાાંઠા જજલ્લાિા સામાજજક જીવિમાાં ઉતાર ચડાવ અિે 

કઠીિાઇઓ આવતી હતી. ડરેી ઉદ્યોગિા કારણે તેમાાં કેટલાક ૫રરવતષિો આવ્યાાં અિે તેમાાં દૂધ ઉત્પાદકોનુાં 

જીવિ સારી રીતે ગોઠવાયુાં છે જે સમજવા જેવુાં છે જેિી નવગત આ પ્રમાણે છે.  
 

ક્રમ  તવગત  આવતૃિ ટકા 

૧ સ્થળાાંતર કરવુાં બાંધ થયુાં ૧૨૬ ૨૨.૯ 

૨ શાહકુારો અિે પૈસાદારોિી વેઠપ્રથા દૂર થઇ ૧૨૧ ૨૨.૦ 

૩ ઘરિા સભ્યોિે કામ મળી રહ ેછે. ૪૯ ૮.૯ 

૪ યોગ્ય સમયે િાણાાં મળતાાં વ્યવહારો સચવાય છે. ૧૦૩ ૧૮.૭ 

૫ અન્ય રાજ્યોિી જેમ આ૫ઘાતો કરવા ૫ડતા િથી. ૪૧૭.૫  

૬ ૫શ ુવેચીિે ૫ણ સામાજજક પ્રસાંગો ઉકેલીએ છીએ. ૧૧૦ ૨૦.૦ 

કુલ ૫૫૦ ૧૦૦.૦૦ 
 

ઉ૫રોક્ત કોષ્ટકનુાં અથષઘટિ કરતાાં ખયાલ આવે છે કે દૂધ પેદા કરવાિાાં કામમાાં સમયપાલિ, તકિા કામો  તકે 

કરવા, કાયમી રોજગારી અિે નિયનમત અંતરે િાણાાં મળવાાં, ડરેીિી સામાજજક સેવાઓ અિે ઘરે બેઠાાં દૂધનુાં 

માકેટ મળવુાં આ બધાિે કારણે સમાજજક જીવિમાાં ૫રરવતષિ આવેલ છે. જેમાાં સૌથી મોટુાં ૫રરવતષિ ખતેીમાાં 

અવાર-િવાર દુષ્કાળ િે લઇિે રોજગારી માટે સ્થળાાંતર કરવુાં ૫ડત ુાં હત ુાં તે હવે બાંધ થયુાં છે. જેનુાં પ્રમાણ ૨૨.૯ 

ટકા છે. જેિે લઇિે સામાજજક નવટાંબણા અિે બાળનશક્ષણિા પ્રશ્નો ઘટયા છે. આ ઉ૫રાાંત ગરીબી અિે 

રોજગારીિા અભાવે અવાર િવાર શાહકુારો પાસેથી િાણાાં લેવા ૫ડતા હતાાં જેિે લઇિે વેઠપ્રથા અિે શોિણ 

બાંધ થયુાં છે. જે મહત્ત્વનુાં ૫રરવતષિ છે. આ ઉ૫રાાંત યોગ્ય સમયે િાણ મળતાવ્યવહારો સચવાય છે. આ૫ઘાત 

કરવો ૫ડતો િથી. અિે ૫શ ુવેચીિે ૫ણ સામાજજક અિે વ્યવહારરક કાયો પાર પાડી શકાય છે. એટલે કે દૂધિા 

વ્યવસાયથી સામાજજક જીવિમાાં ૫રરવતષિ આવેલ છે. અિે તે રદશામાાં આગળ વધવા માટે જરૂરી ગોઠવણી 

થતી રહ ેછે. બિાસકાાંઠાિા ડરેી ઉદ્યોગિી સીધી અસર ગ્રામીણ સમાજજીવિ ૫ર ૫ડી છે જેિે લઇિે સામાજજક, 

વ્યવહારરક, ધાંધાકીય, કામોમાાં યોગ્ય રદશાિી ગોઠવણી થતાાં બિાસકાાંઠાિી બિાસડરેીનુાં દૂધ ૧૧ થી ૨૧ ટકા િા 

દરે વધી રહ્ુાં છે. અિે ૨૦૦૭-૦૮ થી એનશયા ખાંડમાાં પ્રથમ િાંબરિી ડરેી બિી રહી છે. ૨૦૧૨િા વિે ૧૦,૩૨,૨૧૧ 



International Journal of Research in all Subjects in Multi Languages   
[Author: Dr. Keshavbhai J. Goti] [Subject: Sociology]        

Vol. 2, Issue: 4, April 2014 
    (IJRSML)  ISSN: 2321 - 2853   

17  International, Refereed (Reviewed) & Indexed Print Monthly Journal                           www.raijmr.com 

RET Academy for International Journals of Multidisciplinary Research (RAIJMR) 

 

ટિ જેટલુાં દૂધ સાંપાદિ કરેલ છે. જેિા દ્વારા ૩૫૪૯.૮૬ કરોડ રૂનપયાિો વેચાણ વધારો થતાાં દૈનિક ૯.૭૨ કરોડ 

રૂનપયા ગામડાિા શ્રમજીવી ૫રરવારોિે મળી રહ્યા છે. જે ભારત અિે એનશયા ખાંડનુાં ગૌરવ છે.  

 

ડરેી ઉદ્યોગ એ  ગ્રામીણ સમાજિી માાંગનુાં ૫રરણામ છે. આ ગ્રામોદ્યોગથી ગ્રામીણ ૫રરવારોિે કાયમી રોજગારી 

અિે નિયનમત અંતરે િાણાાં મળતાાં દૂધ ઉત્પાદકોિા જીવિમાાં સખુાકારી આવી છે એકરીતે કહીએ તો ગામડા 

ગોકુચળયાાં બન્યાાં છે. ડરેી ઉદ્યોગથી સમાજ જીવિમાાં સહકાર, એકરૂ૫તા અિે સખુાકારી આવી છે. જે દશાષવે છે કે 

ગ્રામીણ સમાજજીવિિી ગોઠવણીમાાં ડરેી ઉદ્યોગ મહત્ત્વિો સાચબત થયો છે.  
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