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કરોડો લોકોની આંતરડી ઠારનાર શ્વેતક્ાંતતન ં મહાનાયક ‘અમ લ’ 
દિનેશભાઈ જી. લક મ 

1. પ્રસ્તાવના 

‘ક્ાંતત’શબ્િનો અર્થ ઝડપર્ી વધારે પ્રાપ્ત કરવ ં એવો ર્ાય.પછી ક્ાંતત રાજકારણની હોય કે પછી અર્થકારણની; બધે ભાવાર્થ 

સમાન મળે છે.અહી આપણે ગ જરાતની શ્વેતક્ાંતત તવશે વાત  કરીએ એટલે આપણં મન આણંિમાં પહોચી જાય છે. આજ ે

આપણે બધા જણીએ છીએ કે અમ લ તવશ્વમાં પહેલા નંબરની ડેરી છે.જે આણંિ માટે અને અખા ભારત માટે એક ખ બ ગૌરવની 

વાત છે 
 

2. સહકારી ધોરણે ડેરીની  શરૂઆત 

કહેવાય છે કે રોમન ં નગર કઈ એક જ દિવસમાં નહોત ં બંધાય ં.એમ અમ લ પણ કઈ ભૂત બંગલાની જમે એક રાત કે દિવસમાં 

નહોતી બંધાઈ. અમૂલની પાછળ પણ ઘણા મહાન ભાવોએ પોતાની મહેનત ખચી છે.એમાં શ્રી તિભ વનિસ પટેલ,શ્રી 

મોરારજીભાઈ િેસાઈ તેમજ મહાન વ્યતતતત્વ કહીએ તો અતતશયોતતત ન કહેવાય એવા ડૉ વગીસ ક દરયન.શ્રી મોરારજીભાઈ 

િેસાઈએ શ્રી તિભ વનિાસ પટેલને ખેડા જીલ્લાના કો-ઓપરેટીવના ચેરમેન પિે નીમ્યા ત્યારે જ તેમને ગ જરાતમાં િ ધના વેચાણ 

માટે કો ઓપરેટીવ સોસાયટીણી શરૂઆત કરવાનો તનણથય કયો હતો તિભ વનિાસ મૂળ આણંિના અને આણંિ ચરોતરના 

આજ બાજ ના ગામડાઓન ં સેન્ટર હત ં.તિભ વનિાસે ગામેગામ ફરીને ગામડાના લોકોને મંડળી તવશે સમજાવવાન ં ચાલ  કય ું.લોકોને 

સહકાર તવશે સમજાવવા તેમણે કમર કશી.તેમન ં વ્યતતતત્વ જ લોકોને ખેચવા માટે આકર્થક હત ં.તેમના આર્ાગ પ્રયત્નોના કારણે 

૧૯૪૬ માં ખેડા જીલ્લા મધ્યસ્ર્ િૂધ સહકારી મંડળીની સ્ર્ાપના કરવામાં આવી.તવધીનો કોઈ અગમ સંિેશ કે અતનચ્છાએ 

સરકારના ઓડથરના લીધ,ેનાના સરખા આણંિમાં આવ્યા.આણંિ માટેની તેમની ઘૃણા આણંિમાંર્ી ભાગી છૂટવા માટેના તેમના 

પ્રયત્નો છતાં તેઓ આણંિને સમતપથત ર્યા.શ્રી તિભ વનિાસ પટેલના લીધે આણંિ જીલ્લા તમલ્ક માકેદટંગ કો ઓપરેટીવ 

સોસાયટીએ કાટ ખાઈ ગયેલી મશીનરીર્ી કામ તો ચાલ  કય ું પણ વારે ઘડીએ ખોટકાઈ જતી મશીનરીને ચાલ  કરવા તિભ વનિાસે 

બાજ ની ગવનથમેન્ટ રીસચથ ફેકટરીમાં કામ કરતા ડૉ .ક રીયનની મિિ અને સલાહ લેવાન ં ચાલ  કય ું અને આમ મંડાણ મંડાયા 

ભતવષ્યમાં કિી છ ટા ન પડનારા શ્રી તિભ વનિાસ અને ડૉ.ક દરયન વચ્ચેના અત ટ સંબધોના.આણંિમાંર્ી છૂટવા માટે ડૉ.ક દરયને 

મ ંબઈમાં કામ મેળવવા અરજીઓ કરી.શ્રી તિભ વનિાસણે ખબર પડી અને તેમણે જયા સ ધી મ ંબઈમાં કામ મળે ત્યાં સ ધી તેમની 

સાર્ે રહીને કો-ઓપરેટીવને મિિરૂપ ર્વા સૂચવ્ય ં.ડૉ.ક દરયન તિભ વનિાસણે ના કહી શતય નદહ.અને એમણે કો ઓપરેટીવને 

મિિ કરવાન ં કબ લ્ય ં.અને આમ બીજ વવાયા ‘અમ લ’ના સૌર્ી પહેલા તો ડૉ.ક દરયને શ્રી તિભ વનિાસણે તેમની કાટ ખાઈ ગયેલી 

પરાણે ચાલતી ફેકટરીના મશીનને ભંગારમાં નાંખવાની સલાહ આપીને નવી મશીનરી લાવવાની સ ચના આપી.અન ે નવી  

મશીનરી મંગાવવા ફાઈનાન્સ મીનીસ્ટર સી.ડી િેશમ ખ આણંિ આવ્યા અને ડૉ.ક દરયન તેમને નજીકના ગામડાઓમાં લઇ ગયા 

અને તેઓ કઈ રીતે િૂધ એકઠ ં  કરે છે એ બતાવ્ય ં.શ્રી સહાય ઘણા ખ સ ર્યા અને ડૉ.ક રીયનને ન્ય ઝીલેન્ડ સ્કોલરશીપ માટે 

મોકલ્યા.અને તેમને મિિ પણ મળી. સમયની સાર્ે િૂધ ઉત્પાિન અને માકેદટંગ વધતા ગયા અને ૧૯૫૭માં ‘અમૂલ’ના બ્ાંડનેઈમ 

સાર્ે સ્ર્ાપના ર્ઇ.૧૫ નવેમ્બર ૧૯૫૪ના ભારતના પ્રર્મ રાષ્ટ્ર પતત ડૉ.રાજને્રપ્રસાિના વરિ હસ્તે ખેડા કો-ઓપરેટીવ 
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ય તનયનની નવી ડેરીના મકાનન ં તશલારોપણ ર્ય ં અને તેન ં ઉદ્ઘાટન ભારતના પ્રર્મ વડાપ્રધાનના હસ્તે વલ્લભભાઈ પટેલના 

જન્મદિવસે ૩૧ ઓતટોબરના દિવસે ર્ય ં. 

મ ંબઈની િૂધ માટેની વધતી જતી જરૂરીયાતને,આણંિ અને આજ બાજ ના ૨૦૦ કીલોમીટરમાં આવેલા ગામડાઓને માટે એક 

નવી દિશા આયોતજત ર્ઇ છે.અહી તિભ વનિાસ પટેલ અને ડૉ.ક દરયને ખેડા ડીસ્ટર ીકટ કો- ઓપરેટીવ તમલ્ક પ્રોડ્ય સસથ 

ય તનયનની સ્ર્ાપના કરી.શ્રી પટેલ આવા કો-ઓપરેટીવ પ્રયાસને વેગ આપનાર કાયથક્ષમ પ્રભાવશાળી વ્યતતત હતા.અમૂલની 

સ્ર્ાપના દ્વારા તેમણે ખેડા જીલ્લાના ખેડૂતોની જીંિગીમાં સિા વસંતની મહેર કરી છે. 
 

3. અમૂલની કામગીરી  

અમૂલના પ્રર્મ નાણાકીય વર્થ ૧૯૪૬-૪૭ ના ટંૂકા ગાળામાં િ ધની ખરીિ વેચાણની સાર્ે સાર્ે કપાતસયા અને મગફળીના 

ખોળની ખરીિી અને વેચાણ પ રતી માયાથદિત રહી હતી.અમૂલની અતધકૃત મૂડી ૫ લાખ રૂતપયા હતી.વ્યતતતગત ફાળો ૧ હજાર ર્ી 

૩ હજાર જટેલો હતો.આણંિ ખાતેની મ ંબઈ પ્રાંતની સહકારી બેંક પાસેર્ી લોન લેવામા ંઆવી હતી.શરૂઆતમાં અમૂલન ં કાયથ 

માિ મ ંબઈ િધૂ યોજનાને િૂધ પહોચાડવાન ં હત .ંઆ કામ વાતર્થક કરારનાં આધારે ર્ત ં હત .ંબીજા વર્ે ૧૯૪૭-૪૮ માં સંઘે ૪૩૨ 

સભ્યો માિ ૮ ગ્રામમંડળીઓની નોધણી કરી હતી.૧૯૫૬ માં ખેડા િૂધ સંઘ સાર્ે ૬૪ ગ્રામિૂધમંડળીઓ અને ૧૮૯૮૩ સભ્યો 

જોડાયેલા હતા.ડૉ.વગીસ ક દરયન પહેલી જાન્ય આરી ૧૯૫૦ ર્ી ૨૮ ફેબ્ આરી સ ધી અમ લમાં જોડાયા.અને પછી તિભ વનિાસ 

પટેલના કહેવાર્ી તેમણે અમ લમાં જ પોતાન ં જીવન સમતપથત કય ું.ડૉ.જોતજોતામાં સમગ્ર ભારતની શ્વેતક્ાંતતના જનક ર્ઈને બહાર 

આવ્યા.અમૂલના તવકાસમાં ડૉ.ક રીયાનન ં પ્રિાન ખ બ મહત્વન ં છે.અમ લનો તવકાસ સાઠ પછીના દ્સકર્ી ઝડપર્ી ર્વા 

લાગ્યો.૧૯૫૬ માં રચાયેલ રાષ્ટ્ર ીય ડેરી તવકાસ તનગમ અને ૧૯૭૦ ર્ી ૧૯૯૬ સ ધી ચાલેલ ઓપરેશન ફ્લડના િણ કાયથક્મો 

તર્ા ૧૯૯૭ ર્ી સમગ્ર ગ જરાત કક્ષાએ સહકારી ડેરીઓની પેિાસો માટેના સંગદઠત બજારતંિની ર્યેલ શરૂઆત જ ેગ જરાત કો-

ઓપરેટીવ તમલ્ક માકેદટંગ ફેડરેસન ના નામે ઓળખાય છે.આ બધી સંસ્ર્ાઓના સહયોગર્ી અમ લનો સતવશેર્ તવકાસ ર્યો 

છે.માચથ ૨૦૧૦ન અંતે અમ લ સાર્ે ૧૧૫૧ જટેલી ગ્રામીણ સહકારી િૂધ મંડળીઓ કામ કરી રહી છે.૬.૩૬લાખ સભાસિો 

જોડાયેલા છે. 
 

4. ડૉ.વગીસ ક દરયન  

કેરળમાં આવેલા કાલીકટ ખાતે તેમનો જન્મ ૨૬/૧૧/૧૯૨૧ ના રોજ ર્યો હતો.અમ લની સ્ર્ાપના ર્ી માંડીને તેના તવકાસનો 

સવથ શે્રય ડૉ.ક રીયનને જ જાય છે.સહકારી ડેરી ઉદ્યોગના જનક એવા ડૉ.ક રીયનને ગ્રામીણ ભારતની ઉન્નતી કરવા બિલ કેટલાક 

સન્માનર્ી એમને નવાજવામાં આવેલા છે. 

 રેમન મેગ્સેસ એવોડથ  ૧૯૬૩ 

 પદ્મ શ્રી ૧૯૬૫ 

 પદ્મભૂર્ણ ૧૯૬૬ 

 કૃતર્ રત્ન ૧૯૮૬ 

 કારનેગી ફાઉનડેસન શાંતત ઇનામ ૧૯૮૬ 

 વલ્ડથ  ફૂડ પ્રાઈઝ ૧૯૮૯ 

 આંતરરાષ્ટ્ર ીય પસથન વલ્ડથ  ડેરી એતસ્પો ૧૯૯૩ 
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 પદ્મતવભૂર્ણ ૧૯૯૯ 

5. N.D.D.B 

ભારતની સૌર્ી તાકતવર સંસ્ર્ાઓમાં એક નેશનલ ડેરી ડેવેલોપમેન્ટ બોડથ  છે. અને તેન ં મ ખ્ય મર્ક આણંિ માં છે. એક રાષ્ટ્ર ીય 

સંસ્ર્ાન ં મ ખ્યમર્ક આણંિમાં હોઈ એ એક મોટી વાત કહેવાય.તેનો સંપૂણથ યસ ડૉ.ક રીયનને જ જાય છે.ભારતમાં પશ પાલન તો 

વર્ોર્ી ર્ત ં હત ં પણ તેને સહકાર સાર્ે જોડીને આવી ક્ાંતત કરી શકાય તેની કલ્પના કોઈને નહોતી આવી.ક દરયને એ કરી બતાવ્ય ં 

અને તેર્ી આણંિ ડેરી ઉદ્યોગન ં કેન્ર બની ગય ં. 
 

એન.ડી.ડી.બી.ની સ્ર્ાપના ૧૯૬૫ માં ડૉ.ક દરયને કરી હતી એ વખતે િેશના વડાપ્રધાન તરીકે લાલબહાિ ર શાસ્ત્રી હતા તેઓ 

ગામડાઓના તવકાસ માટે ડેરીને ઘણં મહત્વ આપતા હતા.ગ જરાતમાં શ્વેતક્ાંતતન ં જ ેમોડલ તવકસ્ય ં તેને આખો િેશ અપનાવ ે

એટલા માટે તેમણે ડૉ.ક દરયન પાસે એન.ડી.ડી.બી.ની સ્ર્ાપના કરાવી.ઓપરેસન ફ્લડના કારણે ભારત િેશ તવશ્વમાં િ ધનો સૌર્ી 

મોટો ઉત્પાિક િેશ બન્યો. 

એન.ડી.ડી.બી આજે િેશની ૯૬ હજાર િૂધ ઉત્પાિક મંડળીઓને જોડે છે.અને તેણે એક એવ ં જબરિસ્ત નેટવકથ  ઉભ ં કય ું છે કે 

જનેા કારણે િેશના ગ્રામીણ તવસ્તારમાં રકેતા લોકો િૂધ ઉત્પાિન પર રોજગારી મેળવી સમૃદ્ધ ર્યા છે. એન.ડી.ડી.બી એ સૌર્ી 

મહત્વની કમગીરી મદહલા સશતતતકરણ કરી છે.િેશની કરોડો મદહલાઓ િ ધાળા ઢોર રાખીને ગૌરવભેર જીવી શકે છે અને પોતાના 

પદરવારન ં ગ જરાન ચલાવી શકે તેવી પદરતસ્ર્તત એન.ડી.ડી.બી એ સજી છે. 
 

6. ગ જરાત કો-ઓપરેટીવ તમલ્ક માકેદટંગ ફેડરેસન લી.આણંિ (GCMMF) 

અમ લ રીની સ્ર્ાપના પછી ક્મશઃગ જરાતમાં જીલ્લા પ્રમાણે ડેરીઓ શરુ ર્ઇ ૧૯૭૩ સ ધી િરેક ડેરી પોતાની િ ધની બનાવટો તર્ા 

િૂધન ં વેચાણ સ્વતંિ રીતે કરતી હતી.ડેરી સંચાલકોને એવો ખ્યાલ આવવા લાગ્યો કે જમેજમે સહકારી ક્ષેિે િૂધન ં સંપાિન પ્રદક્યા 

અને બનાવટો વધતી જશે તેમતેમ બજારના પ્રશ્નો ઉભા ર્શે.આવી ચચથ તવચારણા માંર્ી નવેમ્બર ૧૯૭૩ માં ૬ સંઘોના 

સહયોગર્ી ગ જરાત કો-ઓપરેટીવ તમલ્ક માકેદટંગ ફેડરેસન લી.ની આણંિ મ કામે રચના કરવામાં આવી. 
 

7. કામગીરીની સમીક્ષા  

ગ જરાત કો-ઓપરેટીવ તમલ્ક માકેદટંગ ફેડરેસને ૧ એતપ્રલ ૧૯૭૪ ર્ી સભ્યસંઘોની પ્રવાહી િૂધ સદહતની માખણ,ઘી વગેરે 

બનાવટોને બે ટરે ડમાકથ  અમ લ તર્ા સાગરર્ી વેચવાન ં શરુ કય ું. 
 

8. ફેડરેશન દ્વારા ક લ િૂધ એકિીકરણ ,વેચાણ અને વૃતદ્ધિર 

વર્થ એકિીકરણ(લાખ કી.ગ્રા 

એક દિવસમાં ) 

વૃતદ્ધિર (ટકામાં ) વેચાણ (રૂ.કરોડમા)ં વૃતદ્ધિર(ટકામા)ં 

૨૦૦૯-૧૦ ૯૩.૦૨ ૬.૬૮ ૮૦૦૫.૩૬ ૧૯.૩ 

૨૦૧૦-૧૧ ૯૪.૫૪ ૧.૮૮ ૯૭૭૪.૨૭ ૨૨.૧ 

૨૦૧૧-૧૨ ૧૦૦.૩૦ ૬.૦૯ ૧૧૬૬૮ ૧૯.૩ 

૨૦૧૨-૧૩ ૧૩૧.૦૩ ૧૬.૩૬ ૧૩૭૩૫.૧૫ ૧૭.૭૨ 

૨૦૧૩-૧૪ ૧૩૫.૭૩ ૩.૬ ૧૮૧૪૩.૪૬ ૩૨.૧૦ 
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ઉપરના ટેબલ પરર્ી જોઈ શકાય છે કે િૂધ એકિીકરણ અને વેચાણમાં નોંધપાિ વધારો જોવા મળ્યો છે,ઉપરાંત વૃતદ્ધિર પણ 

વધવા પામ્યો છે.આ એક GCMMF ની સફળતા છે.આ ફેડરેસને મોટા ભાગના મૂલ્ય સંવતધથત ઉપભોતતા વેચાણના પેકમાં 

નોંધપાિ વધારો કયો છે.લાંબો સમય સાચવી શકાય તેવા અમ લ UHT િ ધમાં દકંમતની રષ્ટ્ીએ ૪૦% જટેલો પ્રભાવશાળી 

વધારો નોંધાવ્યો છે.એજ પ્રકારના UHTપેકમાં વેચતા અમૂલ ક્ીમના વેચાણમાં પણ ૩૭% જટેલો વધારો નોંધાવ્યો છે.િ ધના 

પીણાઓની સમગ્ર શે્રણીમાં ૨૫% જટેલી જથ્ર્ાબંધ મૂલ્યવૃતદ્ધ ર્ઇ છે.ઘીની  શે્રણીમાં ૪૬% જટેલી જથ્ર્ાબંધ મૂલ્યવૃતદ્ધ ર્ઇ 

છે.અમ લ બટરમાં ૨૧% જટેલી મૂલ્યવૃતદ્ધ ર્ઇ છે. અમ લ ચીઝમાં ૨૨% જટેલો વેચાણ વધારો ર્યો છે.પાઉચમાં મળતા 

અમૂલના તાજા િ ધના વેચાણમાં ફરીર્ી એકવાર ૨૩% જટેલો નોંધપાિ વધારો ર્યો છે.ગોવા અને ગ્વાતલયરના બજારોમાં પણ 

અમ લ િૂધન ં વેચાણ શરુ કરેલ છે અને તેને સારો એવો પ્રતતસાિ મળી રહ્યો છે.અમ લ સ્પ્રેના વેચાણમાં ૧૮% જટેલો વધારો ર્યો 

છે.ગત વર્થની સરખામણીએ અમ લ અઈસ્ક્ીમે આ વર્ે એટલે કે ૨૦૧૩-૧૪માં ૧૩.૦૨% જટેલો વેચાણ વધારો નોધાવ્યો છે. 
 

9. ઉપસંહાર 

આજ ેઅમ લ ડેરી કેટલીય ઉંચાઈઓ સર કરીને સાતમે આસમાને છે જ ેતેના સભાસિો અને તેની પાછળ મહેનત કરી પોતાનો 

પરસેવો વહેવડાવી ગયા તેવા મહાન ભાવોના કારણે જ છે.અને અમ લે પણ ઘણા ગરીબ અને બેરોજગાર લોકોની આંતારડી 

ઠારવાન ં ભગીરર્ કામ કય ું છે.આવતા ૫૦ વર્થમાં તવશ્વની વસ્તી ૯.૫ અબજ જટેલી ર્ઇ જશે,ત્યારે બધા લોકો માટે પયાથપ્ત 

ખાધાન્નની પ્રાતપ્ત માટે તચંતા રદહત ર્વ ં એ માનવ જાતત માટે સૌર્ી મોટો પડકાર હશે.વાસ્તવમાં ,સમગ્ર િેશમાં શહેરીકરણ ફેલાઈ 

રહ્ય ં છે તે જોતા પાંચ િશક બાિ ગ્રામીણ વસ્તી કરતા શહેરી વસ્તી ઘણી જ વધારે હશ.ેઆનો અર્થ એ ર્ાય કે ત્યારે ઉત્પાિન 

કરનારા હાર્ોની સંખ્યા ઓછી હશે અને ખાનારા મોઢાની સંખ્યા વધારે હશે.જગત ભરમાં લોકોની આવકન ં સ્તર ઊંચ ં જઈ રહ્ય  ં

છે ને સાર્ોસાર્ માર્ાિીઠ વપરાતી કેલરીના પ્રમાણમાં પણ સવથિ વધારો િેખાય છે.આગાહી તો એવી છે કે તવકાસશીલ િેશોમાં 

આવો વધારો ધારિાર ટેકરી જવેો હશે.આવનારા િસકામાં તવશ્વસ્તરે ખાધાન્નની માંગમાં જ ેઉછાળો આવશે તેમાં મોખરે હશે 

એતશયા તેમાય ખાસ કરીને ભારત અને ચીન આગળ પડતા હશે.આવકમાં જમેજમે વધારો ર્ાય તેમતેમ લોકોના ખોરાકમાં 

ચરબી અને પ્રોટીનન ં પ્રમાણ વધે છે.કારબોહાઈડરે ડ માટે હવે લોકો ધાન્ય પર ઓછો આધાર રાખતા ર્યા છે એટલે કે કઈ 

નાવાઈના સમાચાર નર્ી કે છેલ્લા ૨૦ વર્થમાં િૂધ ઉત્પાિનોમાં જગંી વધારો ર્યો છે તે પણ તવકસશીલ િેશોમાંજ ર્યો છે.આવતા 

વર્ોમાં િૂધ ઉત્પાિનની માંગમાં તવશ્વસ્તરે ખ બ જ મોટો ઉછલો આવવાની વકી છે. 
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