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શુારન ાને ડેયી ઉદ્યોગ દ્વાયા ગ્રાભીણ યોજગાયી 
 

પ્રસ્તાલનાાઃ 
 

 લતતભાન વભમભાાં વલશ્વના દેળો વલકાવ ભાટે વતત પ્રમત્નળીર છે. વલશ્વના વમધૃ્ધ યાષ્ટ્રોએ વનધાતયીત 
ાઅવથિક વલકાવદય પ્રાપ્ત કયી રીધેર છે ાને ાઅ વલકાવદયને જાલી યાખલા ભાટે પ્રમત્નળીર છે. જ્માયે 
વલકાવળીર દેળો ોતાના દેળની પ્રગવત ભાટે આંતયયાષ્ટ્રીમ વલકાવદય લધે તેલા પ્રમત્નો કયી યહ્યા છે. બાયત ે
ણ વલકાવભાન દેળ તયીકે ોતાનુાં ાઅગવ ુ સ્થાન વલશ્વભાાં પ્રાપ્ત કયી રીધ ુ છે. બાયતભાાં 1991 ફાદ નલા 
ાઅવથિક સધુાયાઓ ાભરભાાં મકૂ્યા જેના રયણાભે બાયતભાાં વલકાવની ક્ષિવતજોનો વલસ્તાય થલા રાગ્મો છે. 
બાયતભાાં જેભ જેભ વલકાવની ક્ષિવતજો વલસ્તયતી ગઈ છે તેભ તેભ વાેિ યીતે કૃવિેત્રનુાં ભશત્લ યાષ્ટ્રીમ 
ાઅલક ાને યોજગાયીના વાંદબતભાાં ઘટત ુ ગય ુ છે જ્માયે ઉદ્યોગ ાને વેલાિેત્રનુાં ભશત્લ લધત ુ ગય ુ છે. 
ાથતતાંત્રભાાં એક સ્ષ્ટ્ટ વલયોધાબાવ એ ણ ઉડીને આંખે લગે છે ાને તે એ છે કે બાયતભાાં ાઅજે ણ 
કૃવિેત્રભાાં 55% કયતા લધ ુપ્રજા યોજગાયી ભેલે છે. છતાાંણ યાષ્ટ્રીમ ાઅલકભાાં કૃવશે્રત્રનો પાો ભાત્ર 14% 
જેટરો નીચો છે. લી કૃવિેત્રભાાં પ્રચ્છન્ન ફેયોજગાયી તેભજ ભોવભી ફેયોજગાયી પ્રલતતે છે. ાઅથી બાયતે 
ખેતીિેત્ર ય વનબતય ક્ષફનઉત્ાદકીમ શ્રભને ક્ષફનકૃવ િેત્રભાાં સ્થાનાાંતયીમ કયલાભાાં ાઅલે તો ફેયોજગાયીનો 
પ્રશ્ન ણ ઉકેરામ ાને ાઅવથિક વલકાવનો ધ્મેમ ણ શાાંવર થઈ ળકે. ાશીં શુારન વ્મલવામ દ્વાયા ગ્રાભીણ 
યોજગાયીભાાં લધાયો કયીને ગ્રાભીણ વલકાવ કયી ળકામ એ ઉદેળથી ાયલલ્રી જજલ્રાના કોરીખડ ગાભનો 
ાભ્માવ કયલાનો એક નમ્ર પ્રમાવ કયેર છે. 
 

શુારન દ્વાયા ગ્રાભીણ યોજગાયીાઃ- 

 શુારનનો વ્મલવામ ગ્રાભીણ ાથતતાંત્ર કે જમાાં યોજગાયીની તકો ાયૂતી છે ત્માાં નાધાત્ર ાઅલક 
ઉબી કયલાભાાં ાગત્મનો બાગ બજલે છે. ડેયી ઉદ્યોગે કૃવ ાને ઉદ્યોગોને યસ્ય વાાંકી ાને તેની વાથે 
જોડામેર ઉત્ાદનના વાધનને નલી ઓખ ાઅી છે. જેથી ાઅ ઉદ્યોગને ખાવ કયીને ગજુયાતભાાં ચાલીરૂ 
સ્થાન ભળ્ય ુછે. 
 પ્રસ્તતુ ળોધાત્ર ભાટે ગજુયાત યાજમના ાયલલ્રી જજલ્રાભાાં ભોડાવા તાલકુાના કોરીખડ ગાભનો 
શુારન વ્મલવામ ાને ડેયી ઉદ્યોગનો ાભ્માવ કયેર છે. 
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કોરીખડ ગાભ 

 ભોડાવા તાલકુાનુાં કોરીખડ ગાભ લસ્તીની દ્રષ્ષ્ટ્ટએ એલયેજ ગાભ છે. ગાભની લસ્તી 1207ની છે. ગાભની 
મખુ્મ લસ્તી ઠાકોયની છે. ાઅ ઉયાાંત ચભાય, ટેર, લણકયની લસ્તી લધતે અંળે ગાભભાાં છે. ગાભભાાં મખુ્મ 
વ્મલવામ ખેતી ાને યૂક વ્મલવામ શુારન છે. કોરીખડ ગાભભાાં એકણ ઉદ્યોગ કે ગશૃઉદ્યોગનો વલકાવ 
થમેર નથી. 

શતેઓુાઃ-  

“શુારન ાને ડેયી ઉદ્યોગ ધ્લાયા ગ્રાભીણ યોજગાયી” વલમ ત્ર ળોધત્ર તૈમાય કયલા ભાટે પ્રસ્તતુ શતેઓુ 
નક્કી કયેર છે. 

(1) કોરીખડ ગાભભાાં શધુન અંગેની ભારશતી ભેલલી. 
(2) ાભ્માવ કયેર ગાભભાાં શુારન વ્મલવામના ખચત અંગેનો ખ્માર  ભેલલો. 
(3) શુારન વ્મલવામભાાંથી થતી ાઅલક અંગેનો ખ્માર ભેલલો. 
(4) કોરીખડ ગાભભાાં શુારન વ્મલવામભાાંથી થતી ચોખ્ખી ાઅલકનો ખ્માર  ભેલલો. 
(5) કોરીખડ ગાભભાાં શુારન વ્મલવામના પ્રશ્નોનો ખ્માર ભેલલો. 
 

વાંળોધન ધ્ધવતાઃ- 

 પ્રસ્તતુ ાભ્માવ ભાટે જરૂયી આંકડાકીમ ભારશતી પ્રાથવભક પ્રાપ્પ્તસ્થાનભાાંથી ભેલેર છે. 

 પ્રાથવભક કિાની આંકડાકીમ ભારશતી ભાટે વૌ પ્રથભ પ્રશ્નાલરી ફનાલીને રૂફરૂ મરુાકાત રઈને ભારશતી 
એકત્ર કયલાનો પ્રમત્ન કયેર છે. ાઅ પ્રશ્નાલરીભાાં ઉત્તયદાતાએ યાખેર શઓુની વાંખ્મા દુધનુાં ઉત્ાદન, 
શુારન અંગેનુાં ખચત (રીરો ધાવચાયો, સકુોધાવચાયો, શાુઅશાય ખચત, શ ુાઅયોગ્મ ખચત તેભજ ાન્મ 
ખચાત) શુારન વ્મલવામભાાંથી થતી ાઅલક, ચોખ્ખી ાઅલક શુારન વ્મલવામના પ્રશ્નો વબવલત ઉકેરો 
લગેયેનો વભાલેળ કયીને ભારશતી એકત્ર કયીને એ ભારશતીનુાં થૃ્થકયણ કયેર છે. 
ઉત્તયદાતાની વાંદગીાઃ- 

 પ્રસ્તતુ ાભ્માવભાાં કુર 50 ઉત્તયદાતા રીધેર છે. જેભાાં ખેતભજુય, (જેની ાવે ોતાની જભીન નથી 

ાને વાાંથ ે જભીન ખેડ ે છે તેલા 12 ઉત્તયદાતા) નાના ાને વીભાન્ત ખેડુત (10 લીધા કયતા ઓછી જભીન 

ધયાલતા 27 ઉત્તયદાતા) ાને ભોટા ખેડુત (10 લીધા કયતા લધ ુજભીન ધયાલતા શોમ તેલા 11 ઉત્તયદાતા) ની 

વાંદગી કયેર છે. 
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 10 લીધા કયતા ઓછી જભીન ધયાલતા 27 ઉત્તયદાતા વાંદ કયલાનુાં મખુ્મ કાયણ એ છે કે નાના 
ખેડુતો દ્વાયા થત ુાં દૂધનુાં ઉત્ાદન ાને તેનુાં ફજાય, એના દ્વાયા થતી ચોખ્ખી ાઅલક તેભજ યોજગાયી 
તાવલાનો.. મખુ્મ શતે ુછે. 
 

 ાઅભ વભગ્ર યીતે પ્રાથવભક આંકડાકીમ ભારશતીનુાં થૃ્થકયણ ાઅ પ્રભાણે કયેર છે. 

(ા) ખચત A1: રીરો ઘાવચાયો, સકુો ઘાવચાયો તેભજ શ ુખોયાક ઉત્તયદાતાનો  ોતાનો 

(ફ) ખચત A2: ખચત A1+ ઉત્તયદાતાનો ફશાયથી ખયીદેર શોમ (રીરો ઘાવચાયો,  સકૂોઘાવચાયો) તેન ુખચત 

(ક) ખચત A3: ખચત A2+ શાુઅશાય ભાટે કયેર યોકડ ખચત (દા.ત. વાફયદાણ  ાડી, ધઉંનુાં યા 
બયડો લગેયે) 

(ડ) ખચત A4: ખચત A3+ શ ુાઅયોગ્મન ુખચત તેભજ ાન્મ ખચત  

શુારન  અંગેની ભારશતી. 

 કોરીખડ ગાભભાાં પ્રાથવભક ભારશતીને ાઅધાયે ભેલેર શધુન અંગેની  ભાશીતી કોષ્ટ્ટક – 1 ભાાં 
દળાતલેર છે. 

કોષ્ટ્ટક-1 દળાતલે છે કે કુર 50 ઉત્તયદાતા ાવે 284 બેંવ તથા 146 ગામ છે. કુર બેંવ તથા કુર ગામભાાં નાના 
નય/ભાદાનો તથા દુધ ન ાઅતી (લસકૂી ગમેરી) બેંવ તથા ગામનો વભાલેળ થામ છે. દૂધાી 142 બેંવો 
1754 રીટય જેટલ ુદૈવનક દૂધ ાઅે છે 

 

કોષ્ટ્ટકાઃ 1 શધુન અંગેની ભારશતી (દુધ રીટયભાાં) 

વલગત બેંવ ગામ 

 નાના 
નય/ભાદા 

લસકુી 
ગમરેી 
બેંવ 

દુધ 

લાી 
બેંવ 

કુર દૈવનક 
દુધ 

વલાય + 
વાાંજ 

નાના 
નય/ભાદા 

લસકુી 
ગમરેી 
ગામ 

દુધ 

લાી 
ગામ 

કુર દૈવનક 
દુધ 

વલાય + 
વાાંજ 

ખતે ભજૂય (12) 4 1 15 20 180 5 2 22 29 286 
નાના ાન ેવીભાંત 

ખડુેત (27) 
108 21 95 224 1185 20 8 58 86 783 

ભોટા ખડુેત (11) 6 2 32 40 389 4 5 22 31 308 
કુર ઉત્તયદાતા (50) 118 24 142 284 1754 29 15 92 146 1377 
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ાથાતત એક બેંવ દૈવનક વયેયાળ 12.36 રીટય દૂધ ાઅે છે. 92 દુધાી ગામ 1377 રીટય દુધ ાઅે છે. ાઅથી 
ગામનુાં વયેયાળ દૈવનક દૂધ 9.43 રીટય થામ છે. કોષ્ટ્ટક -1 દળાતલે છે. ગાભભાાં વાંદ કયેરા ફધાજ ઉત્તયદાતા 
શુારન વ્મલવામ વાથે વાંકામેરા છે.  

શુારન વ્મલવામનુાં ખચતાઃ- 

 પ્રશ્નાલરીના ાઅધાયે જે પ્રાથવભક ભારશતી એકત્ર કયેર છે. એના ાઅધાયે ખેતભજુય નાના ાને વીભાંત 
ખેડુત તથા ભોટા ખેડુતોએ જે ખચત શુારન વ્મલવામભાાં કયેર છે. તે કોષ્ટ્ટક -2ભાાં દળાતલેર છે. A1 ભાાં 
તભાભ ઉત્તયદાતાએ ોતાના ઘયનો રીરો ઘાવચાયો, સકૂો ઘાવચાયો તેભજ ાન્મ લસ્તઓુ ભાટેનો યોક્ડ ખચત 
કયેર નથી તે દળાતલેર છે. ાઅ તભાભ ઉત્તયદાતાઓ ોતાની જભીનભાાં જ થતા ઘાવચાયાનો ઉમોગ 
શઓુના ખોયાક ભાટે કયે છે તેથી ઉત્તયદાતાને ફજાયભાાંથી ઘાવચાયાની ખયીદી કયલી ડતી ન શોલાથી 
ઘાવચાયા ભાટે ખચત કયવ ુડત ુનથી. 

કોષ્ટ્ટકાઃ 2 શુારન વ્મલવામનુાં ખચત 

(30 રદલવનુાં ખચત રૂ। ભાાં) 

ાનુાં 
ન ાં 

વલગત ખેત ભજૂય (12) નાના ાને વીભાંત ખેડુત 
(27) 

ભોટા ખેડુત (11) 

બેંવ ગામ બેંવ ગામ બેંવ ગામ 

1 ખચત A1 (ોતાનુાં) 102780 175740 892750 538660 249850 181760 
2 ખચત A2 124510 198580 912140 583140 278260 201900 
3 ખચત A3 127840 208240 945280 592980 290480 223470 
4 કુર ખચત 128250 212100 949510 600940 297650 228680 

 

શુારન વ્મલવામભાાંથી થતી ાઅલકાઃ- 

 કોરીખડ ગાભભાાં શુારન વ્મલવામભાાંથી થતી ાઅલક કોષ્ટ્ટક -3ભાાં દળાતલેર છે. કોરીખડ ગાભભાાં 
નાના ાને વીભાાંત ખેડુત ગામ કયતા બેંવ યાખલાનુાં લધ ુવાંદ કયે છે. જ્માયે ખેત ભજૂય ગામ યાખલાનુાં લધ ુ
વાંદ કયે છે. લી ાઅ ગાભભાાં રગબગ ફધાજ ઉત્તયદાતા જવી ગામ યાખે છે. જેથી તેભને દૂધ લધ ુભે છે. 
તેભજ દુધની ાઅલક ણ લધ ુભે છે. ાઅ ઉયાાંત વાફય ડેયી બાલ તપાલતનો રાબ દુધ ભાંડીના વભ્મને 
ાઅે છે. ાઅથી ાઅ ગાભભાાં શુારન વ્મલવામ વાથે  વાંકામેરા ભોટા બાગના રોકો દુધ ઉત્ાદક ભાંડીભાાં 
દુધ બયે છે. 
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કોષ્ટ્ટક -3 શુારન વ્મલવામભાાંથી થતી ાઅલક 

                                                                  (દૈવનક દુધ રીટયભાાં)                                               (દૈવનક ાઅલક રૂ। ભાાં) 

ાન ુ
ક્રભ 

વલગત બેંવ ગામ કુર 
ાઅલક 

  દૈનનક 
ઉત્ાદક 

ધર 
વરાશ 

ડેરીમાાં 
વેચેલ 

દૈનનક 
આવક 

દૈનનક 
ઉત્ાદક 

ધર 
વરાશ 

ડેરીમાાં 
વેચેલ 

દૈનનક 
આવક 

 

1 ખેત ભજૂય (12) 180 15 165 7425 286 16 270 10260 17685 
2 નાના ાને વીભાંત 

ખેડુત (27) 
1185 43 1142 52532 783 32 751 28538 81070 

3 ભોટા ખેડુત (11) 389 18 371 16695 308 19 289 10982 27677 
4 કુર (50) 1754 76 1678 76652 1377 67 1310 49780 126432 

 

બેંવ ાને ગામનુાં દૈવનક દૂધનુાં ઉત્ાદન ઘય લયાળ ભાટે નુાં દુધ ાને ડયેીભાાં બયેર દૂધ (દૈવનક) તેભજ દૈવનક કુર 
ાઅલક કોષ્ટ્ટક-3ભાાં દળાતલેર છે. 

શુારન વ્મલવામભાાંથી થતી ચોખ્ખી ાઅલકાઃ- 

કોરીખડ ગાભભાાં શુારન વ્મલવામનુાં ખચત કોષ્ટ્ટક -2ભાાં દળાતલેર છે. જ્માયે શુારન વ્મલવામની દૈવનક 
ાઅલક કોષ્ટ્ટક -3ભાાં દળાતલેર છે. શુારન વ્મલવામની દૈવનક ાઅલકને ભાવવક ાઅલકભાાં પેયલીને 30 
રદલવની ચોખ્ખી ાઅલકનો અંદાજ ભેલેર છે. જે કોષ્ટ્ટક -4ભાાં દળાતલેર છે. 

કોષ્ટ્ટકાઃ 4 શુાર વ્મલવામભાાંથીથતી ચોખ્ખી ભાવવક ાઅલક(30 રદલવનુાં ખચત રૂ। ભાાં) 

વલગત કુર ાઅલક કુર ખચત ચોખ્ખી ાઅલક 

બેંવ ગામ બેંવ ગામ બેંવ ગામ 

ખેત ભજૂય (12) 222750 307800 128250 212100 94500 95700 
નાના ાને વીભાાંત ખેડુત (27) 1575960 856140 949910 600940 626050 255200 

ભોટા ખેડુત (11) 500850 329460 297610 228680 203240 100780 
કુર (50) 2076810 1433400 1375770 1041720 1774290 451680 

 

ઉત્તયદાતાના શુારન વ્મલવામ અંગેના ાક્ષબપ્રામોાઃ- 

 પ્રાથવભક ભારશતીભાાંથી કેટરાક સ્ષ્ટ્ટ ાક્ષબપ્રામો ભેર છે. જેલાકેાઃ- 

 દુધ ઉત્ાદક ભાંડીભાાં દુધ બયલાથી 10 રદલવે વનમવભત ગાય ભે છે. વનમવભત દુધ કેટલ ુબયાય,ુ 
કેટરી ાઅલક થઈ તેની શાચ ભે છે. 
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 ખાણદાણ તેભજ ઘી ઉધાય ાઅે ાને દય 10 થી 20 રદલવે શપ્તા દ્વાયા ૈવા ચકૂલામ છે. જે કેલ્ળીમભ 
ાને ાઅયોગ્મ વાયલાય ડયેી ાઅે છે. 

 ડેયીના નપાભાાંથી 20 થી 25 ટકા ફોનવ ઉત્તયદાતાને ભે છે. કુર દુધ બયેર શોમ તેના 2 ટકા થી 5 
ટકા ડીવલડન્ડ ભે છે. 

 વાફય ડેયીની ફશનેો ભરશરા વભ્મોને રેનીંગ ાઅે છે. તેભજ પ્રલાવે રઈ જામ છે. ક્યાયેક વાફય 
ડેયીની મરુાકાતે ડેયીના ખચે રઈ જામ છે. 

 બાલ પેયનો રાબ દુધ બયનાય વભ્મોને ભે છે. 
 દુધાા ઢોય લધ ુશોમ તો દોશલા ભાટેના ભળીનભાાં 80% વફવીડી ાઅ ેછે. ઘાવ કટય ભળીનભાાં 50% 

વફવીડી ાઅે છે. 
પ્રશ્નોાઃ- 

 ખાવ કયીને ઘાવ ાને દાણ લેચાત ુરેવ ુડત ુશોલાથી ખેત ભજુયને યલડત ુનથી. 
 ભોટો ખડુેત તફેરો યાખતા શોમ છે. તેથી એક જ વ્મક્ક્તને ાઅખો રદલવ કાભે યાખે છે. તેથી તેભને ાઅ 

વ્મલવામ યલડે છે. યાંત ુનાના ાને વીભાાંત ખેડુતને ઢોયનુાં કાભ લેચાત ુકયાલવ ુડત ુશોલાથી રાબ 
ઓછો થામ છે. 

 ગામ કયતા બેંવભાાં લેતયનો લધ ુપ્રશ્ન યશ ેછે. તેથી ખેતભજુય ગામ યાખલાનુાં લધ ુવાંદ કયે છે. 
 

 ળશયેી કયણનુાં પ્રભાણ લધલાથી શુારન વ્મલવામ છોડી ળશયેોભાાં ઉદ્યોગો તયપ લળ્મા છે. 
 શુારન વ્મલવામ ણૂત વભમનો છે. ાઅભાાં યજા ન શોલાથી રોકો ાકામ છે ાને ાઅ વ્મલવામથી 

વલમખુ ફને છે. 
 શુારન વ્મલવામભાાં ભોટેબાગે ફશનેો યોકામેર શોમ છે. તેભને ધયન ુકાભ, ખેતીનુાં કાભ, ફા ઉછેયનુાં 

કાભ શોલાથી ાઅ વ્મલવામભાાં યેુરુુ ધ્માન ાઅી ળકતા નથી. 
 

તાયણોાઃ- 

 

 એક ખેત ભજુયની બેંવ દીઠ થતી ાઅલક ાને એક ગામ દીઠ ાઅલક ાનકુ્રભે રૂ। 6300 ાને રૂ। 4350 
છે. ખેતભજુય ખાવ કયીને જવીગામ યાખે છે. એવ ુપ્રાથવભક ભારશતીભાાંથી જાણલા ભેર છે. (રૂ।. ાઅલક 
– 13990 – ખચત – 9640 – 4350)  

 નાના ાને વીભાંત ખેડુતોને એક બેંવ દીઠ થતી ચોખ્ખી ાઅલક રૂ। 6590 છે. જ્માયે એક ગામ દીઠ 
ચોખ્ખી ાઅલક રૂ। 4400 ભે છે. 

 ભોટા ખેડુતને એક બેવ દીઠ ચોખ્ખી ાઅલક રૂ। 6254 ભે છે. જ્માયે ગામ દીઠ ચોખ્ખી ાઅલક રૂ। 4581 
ભે છે. 

 કુર 50 ઉત્તયદાતા ભાાં શુારન વ્મલવામભાાં એક બેંવ દીઠ રૂ। 6505ની ચોખ્ખી ાઅલક ભે છે. 
જ્માયે ગામ દીઠ ચોખ્ખી ાઅલક રૂ। 4910 ભે છે. 
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ાઅભ શુારન વ્મલવામ યોજગાયી ાને ાઅલક ફાંને યીતે પામદાકાયક છે. તેથી ગ્રાભીણ પ્રજા જાગતૃ 
થામ ાઅધવુનક્તા વાથે ાઅ વ્મલવામને જાલી યાખે ાને લધ ુરોકો ાઅ વ્મલવામભાાં જોડામ તો ખાવ 
કયીને ગ્રાભીણ વલસ્તાયની પ્રચ્છન્ન ફેકાયી શલી કયી ળકામ એ ભાયા ાભ્માવનુાં મખુ્મ તાયણ છે. 
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