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િવહોણા,સીમાતં અને નાના ખેડતૂોની આવકોમા ંવધારો કરે છે.તથા લોકોને ખબુજ જ રી પોષણ પરંુૂ પાડે 

છે.દુધના ઉ પાદન અને ભાવોની િ થરતા,વષર્ભર રોકડ આવક ઘરના સ યોની શિક્તનો ઉપયોગ વગેરેને 

લીધે ડેરી પ્રવિૃ  અ ય ખેત પેદાશોની સરખામણીએ ગામડાઓમા ંવધ ુલાભદાયી બની છે.ડેરી પ્રવિૃ  ગ્રામ 

િવકાસ માટેનો િ થર પાયો નાખવામા ંમદદ પ બની છે.  
 

ગજુરાતમા ં ડેરીઉધોગ કે્ષતે્ર સહકારી ડેરીનુ ં થાન ખબુજ મહ વનુ ં છે િવ મા ં સહકારી ડેરી ઉ ોગ કે્ષતે્ર 

ડે માકર્ન ુ ં િવિશ ટ થાન છે.તેવીરીતે ભારતમા ંસહકારી ડેરી ઉ ોગ કે્ષતે્ર ગજુરાત મોખરે છે.ગજુરાતમા ં કુલ 

૧૨ દૂધ સઘંો અને ૧૯ ડેરી લા ટ છે. ૨૦૦૬ મા ંપ્રાથિમક દૂધઉ પાદક સહકારી મડંળીઓં ની સખં્યા 

૧૧,૯૬૨ હતી.ડેરીઓં ની દૈિનકક્ષમત ૬૪૨૧ હાજર લીટરની છે.સમગ્ર દેશમા ં દુધ ઉ પાદનમા ંગજુરાત 

રા યનો પાચંમો ક્રમ આવે છે. દૂધ ઉ પાદનમા ંખાનગી અને સહકારી કે્ષત્રો ારા થતા ઉ પાદનમા ંગજુરાતમા ં

સહકારી કે્ષત્ર ારા વધ ુઉ પાદન થાય છે. 
 

ડેરી ઉ ોગના િવકાસ નો આધાર પશપુાલન પર રહલેો છે.ગજુરાતમા ંપશપુાલન  પ્રવિૃ નો પણ નોધપાત્ર 

પ્રમાણમા ંિવકાસ થયો છે. તેક્રાિંત ગજુરાત ના અથર્તતં્રમા ંઅમલુ પિરવતર્નો લાવી છે.રા યમા ંછે લા દશાક 

દરિમયાન દૂધઉ પાદનમા ં નોધપાત્ર પ્રમાણમા ં વધારો થયો છે.દૂધ ઉ પાદન મા ં વધારાની સાથે વસતી 

વધારો પણ થયો છે.તેમ છતા ંદૂધવધવાનો દર વધ ુહોવાથી માથાદીઠ દુધ પ્રા યતા સમગ્ર દેશની માથાદીઠ 

દૂધપ્રા યતા કરતા વધારે રહવેા પામી છે.ભારતમા ંમાથાદીઠ દૂધનુ ંસ ય પ્રમાણ દૈિનક ૨૪૬ ગ્રામ છે.જયારે 

૨૦૦૪-૨૦૦૫ મા ંગજુરાતમા ંઆ પ્રમાણ ૩૩૭ ગ્રામ રહવેા પા યુ ંછે. ગજુરાતમાથંી અમલુ અને દૂધસાગર 

વી સહકારી ડેરી નુ ંદૂધ ગજુરાત બહારના રા યો અને િવદેશોમા ંિનકાસ કરીને રા યની અને સમગ્ર દેશની 

રા ટ્રીય આવકમા ંવધારો મેળવી શકાય છે.         
 

2. જુરાતમા ં ેત ાિંતના િવકાસમા ં ુ ય ચાર ડર ઓનો ફાળો  

ગજુરાત રા ય ભારત દેશની મ ખેતીપ્રધાન જોવા મળે છે. મા ંમોટાભાગની વ તી ગામડામંા ંવસે છે. 

નો મખુ્ય યવસાય ખેતી અને તેની સાથે સકંળાયેલ આનષુિંગક પ્રવિૃ ઓ છે. મા ં ગામડાનંા લોકો 

પશપુાલન દ્રારા પરૂક આવકનુ ંસાધન એ ડેરી ઉધોગ પરંુૂ પાડે છે. માથંી ૪૬% ટલી આવક પશપુાલન 

દ્રારા દુધમાથંી મેળવે છે. 
 
3. ડર  ઉધોગની શ આત 

ગજુરાતમા ં સૌપ્રથમ સહકારી ધોરણે દૂધ મડંળીની શ આત સરૂત િજ લાના ચોયાર્સી તાલકુામા ં ઈ.સ. 

૧૯૩૯મા ંકરવામા ંઆવી હતી. 
 
4. આણદં ખાતે અ લૂ ડર ની થાપના 

આણદંમા ં“આણદં િમ ક યિુનયન િલિમટેડ” (અમલુ)ની થાપના ઈ.સ. ૧૯૪૬મા ંથઈ હતી. ને એિશયાની 

સૌથી મોટી ડેરી તરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે. ના પહલેા િદવસે ૨૫૦ િલટર દૂધની હરેફેર કરવામા ંઆવી 

હતી. તેથી આણદં િજ લામા ં દૂધ ઉ પાદકનો િવકાસ ક્રમશ: થતો ગયો. થી ઢોરના ખાણ માટે આણદં 

િજ લાના કેજરી ખાતે પશદૂાણનુ ંકારખાનુ ં થાપવામા ંઆ યુ ંછે. ખેડા ને આણદં િજ લામા ં કુલ ૧૦૨૮ દૂધ 
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ઉ પાદક સહકારી મડંળીઓ અમલૂને દૂધ આપે છે. અને આ  અમલુની દૂધ એકત્ર કરવાની ક્ષમતા ૯ લાખ 

િલટર દોધ છે. તેમાથંી ૨ લાખ િલટર દોધ િવતરણ કરવામા ંઆવે છે. અને બાકીના દૂધમાથંી િમ ક પાઉડર, 

મલાઈ, શીખડં, ઘી, દહીં, છાશ, ચીઝનુ ં ઉ પાદન કરવામા ંઆવે છે. અમલેૂ ૨૦૦૦-૦૧ મા ં ૨૭.૮ કરોડ 

િકલોગ્રામ દૂધ એકત્ર કયુર્ હત ુ.ં મા ં૧૩.૩ કરોડ િકલોગ્રામ ભેંસોનુ ંદૂધ ૮.૩કરોડ િકલોગ્રામ ગાયનુ ંદૂધ તથા 

૬.૨ કરોડ િકલોગ્રામ િમ  દૂધનો સમાવેશ થાય છે. અમલેૂ તેની દૂધની બનાવટો દેશ ઉપરાતં નેપાળ, 

ભતુાન, કુવૈત, દુબઈ, સીંગાપરુ, ઓમાન, અબધુાબી, બહરેીન, અને ય.ુએ.સ મા ંિનકાસ કરવામા ંઆવે છે.  

દેશ માટે તેમજ ગજુરાત માટે ખબુ જ ગૌરવની બાબત ગણાય છે. િવ મા ં ા યક ાએ ISO માણપ  

મેળવવામા ંઆણદં ડર  મોખર  થાન ધરાવે છે. 
 

5. મહસાણા ખાતે સાગર ડર ની થાપના 

ઈ.સ. ૧૯૬૪ મા ં સહકારી ધોરણે ૧.૫લાખ િલટર દૂધની થાિપત શિક્ત ધરાવત ુ,ં “સાગર” નામનુ ં દૂધ 

બનાવટોનુ ંએક આધિુનક કારખાનુ ંમહસેાણા ખાતે શ  કરવામા ંઆ યુ ંમહસેાણા ખાતે ૧૦૫૫ ટલી દૂધ 

ઉ પાદક સહકારી મડંળીઓ  આ ડેરીને દૂધ આપે છે. સાગર ડેરી ૭.૫૦ લાખ િલટર દૂધ પ્રાિ તની દૈિનક 

ક્ષમતા ધરાવે છે. તેમાથંી ૫.૩૭ લાખ િલટર દૂધ એકત્ર કરવામા ંઆવે છે. આ ડેરી ૧.૪૪ લાખ િલટર દૂધનુ ં

િવતરણ કરે છે. આ િવ તારમા ંઓછા વરસાદ ને લીધે ટંુકંુ ઘાસ ઉગે છે.  પશપુાલન માટે લાભકારક છે. 

થી અહીંની દૂધાળી મહસેાણી ભેંસ પણ જાણીતી જોવા મળે છે.  વધ ુ દૂધ માટે જાણીતી છે. અને આ 

િજ લા તે બોરીયાવી અને ઉબખલમા ં“સાગરદાણ” એ પશદુાણ નુ ંકારખાનુ ંઆવેલ છે. સાગર ડેરી િ કમ 

િમ ક પાઉડર, હોલ િમ ક પાઉડર, િમ ક ડ પાઉડર, માખણ, ઘી, અને કેસીનનુ ંઉ પાદન થાય છે.  છેક 

િદ હી સધુી મોકલવામા ંઆવે છે.  
 

6. પાલન રુ ખાતે બનાસડર  ની થાપના 

ઈ.સ. ૧૯૬૯મા ંબનાસકાઠંા િજ લામા ંપાલનપરુમા ંબનાસડેરી ની થાપના કરવામા ંઆવી. આ િજ લામા ં

સકુી આબોહવા પશઓુને વધ ુમાફક આવે છે. થી આ િજ લાની કાકંરેજી ગાય, બળદ, ભેંસ જાણીતા જોવા 

મળે છે. આ િજ લામા ં૧૧૦૮ દૂધ ઉ પાદક સહકારી મડંળીઓ  આ ડેરી ને દૂધ આપે છે. આ ડેરી ની દૈિનક 

દૂધ એકત્ર કરવાની ક્ષમતા ૩.૫૦ લાખ િલટર છે. માથંી ૧ લાખ િલટર દૂધ એકત્ર કરવામા ંઆવે છે અને 

૦.૫૯ હજાર િલટર દૂધનુ ં િવતરણ થાય છે. અને પાલનપરુમા ં પશદુાણ માટે બનાસદાણ ઉ પ  કરત ુ ં

કારખાનુ ંઆવેલ છે. આ ડેરી ઈ ટ ટ્ર િમ ક િમક્સ નામનુ ંમીઠા પાઉડરનુ ંઉ પાદન કરે છે. અને કલક ા 

તથા તેની આસપાસના િવ તારોમા ંમોકલવામા ંઆવે છે.. 
 

7. હમતનગર ખાતે સાબરડર ની થાપના 

સાબરકાઠંા િજ લાના િહંમતનગર ખાતે “સાબર” ડેરી આવેલ છે. સાબરકાઠંા િજ લામા ંગજુરાતમા ંસૌથી વધ ુ

દૂધ ઉ પાદક સહકારી મડંળીઓ ૧૫૫૪ ટલી જોવા મળે છે. આ ડેરીની દૈિનક દૂધ એકત્ર કરવાની ક્ષમતા ૪ 

લાખ િલટર છે. ૦.૭૯ હજાર િલટર દૂધ િવતરણ કરવામા ંઆવે છે. આ સાબરડેરી દ્રારા િ કમ િમ ક પાઉડર, 

હોલ િમ ક પાઉડર, માખણ, ઘી, કેરોસીન, તેમજ અમલુ પે્ર નુ ંઉ પાદન કરવામા ંઆવે છે. 
 
     


