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સાબરકાંઠા �જ�લાની �ૂ ધ – ઉ�પાદક સાબર ડ�ર� (ઉદભવ , િવકાસ અને તે ન ા કાય�)
ઉદભવ :
સમ� �ુજ રાતમાં સૌ �થમવાર ૧૯૬૪માં સાબર ડ�ર�ની �થાપના કરવામાં આવી હતી. સરકાર� ડ�ર� ઓછ� જ�યાએ હતી. તે થ ી
લોકો માટ� �ૂ ધ લે� ું અને �ૂ ધ આપ�ું �ુ�ક�લ બન� ુ હ� ું તે થ ી �ૂ ધ નકા�ું જ� ુ હ� ુ તથા વે ડફા� ું હ�.ુ અને બી� ઉ�પાદન માટ�

ઉપયોગમાં આવ� ું ન હ�.ુ ફકત �ાિતજ ,ઇડર, �હ�મ તનગર,બાયડ વગેર� �ે� ોના ક�ટલાક િવ�તારોમાં જ સરકાર� ડ�ર� હતી. તે

સમયે �યાં એટલો ખાસ િવકાસ થયો ન હતો. તે થ ી �ૂ ધ માં ઘણો ��ટાચાર થતો હતો. આ કારણથી સમ� ખેડાનાં પટ� લો એકઠા
થયા. �માં � ૂરાભાઇ પટ� લ નામના �ય��તએ સૌ�થમ આ ��ટાચાર સામે અવાજ ઉઠા�યો. તે ઓએ ગામડ� ગામડ� જઇને લોકોને
માગ�દશ� ન આ��ું અને લોકોને �� ૃત કયા�. અને તે મ ણે દર� ક ગામમાં ડ�ર� �થાપવાનો િનણ�ય કય�. તે મ ના �ય�નોથી િનયમો

ઘડવામાં આ�યા હતા. અને પછ�થી સાબરકાંઠામાં ૧૦૦૦ ર�જ�ટડ� મંડળ� અને ૧૨૦૦સભાસદ મંડળ�ઓની ન�ધણી કરવામાં આવી

હતી.ડ�ર�ના િવકાસ પાછળ સરકાર� પણ ઘણો સહકાર આ�યો હતો. અને આ ર�તે ઇ.સ. ૧૯૭૩માં �હ�મ તનગર ખાતે સાબર ડ�ર�
અ��ત�વમાં આવી. આ ડ�ર�નો ભ�ય �લાંટ ૪૫ એકર જમીનમાં ઇ.સ.૧૯૭૪માં �થપાયો હતો.
સાબર ડ�ર� �ારા ઉ�પાદ�ત થતી પે દાશો :
સાબર ડ�ર� �ારા �ુ દા-�ુ દા �કારની ઘણી બધી પે દાશો�ુ(ં Product)ઉ�પાદન કરવામાં આવે છે . �મ ક�,િશખંડ,મ�તી
દં હ�,�ૂ ધ ,માખણ, ઘી, લ�સીછાસ,પનીર, વગેર� પે દાશો�ુ ં આ ડ�ર� �ારા ઉ�પાદન કરવામાં આવે છે .
ઉ�પાદ�ત પે દાશો માટ� વપરાતો કાચો માલ :
ડ�ર� �ારા ઉ�પાદ�ત પે દાશ માટ� કાચા માલ તર�ક� �ૂ ધ , મી�ુ ં,ખાંડ,અને સાઇ��ક એસીડનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે .
પે દાશ માટ� ન ા ઉ�પાદન િવભાગ :
કવો�લટ� કં�ોલ િવભાગ
પનીર િવભાગ
છાસ િવભાગ

���યા િવભાગ
િશખંડ િવભાગ
�ૂ ધ િવભાગ

િશ�ણ િવભાગ
દં �હ િવભાગ

વે ટનર� િવભાગ
�ૂ ધ ઉ�પાદન �મતા :
સાબર ડ�ર� �ારા દરરોજના ૧૪ થી ૧૫ લાખ �લટર �ૂ ધ ઉ�પાદન કરવામાં આવે છે . �નાંથ ી ૭,૦૦,૦૦૦ �લટર �ટ�ુ �ૂ ધ �દ�લી

ખાતે મોકલવામાં આવે છે . �ુ દ� – �ુ દ� મંડળ�ઓ મારફત આવે લ �ૂ ધ નો સં�હ કરવા માટ� ૧૫ થી ૧૬ મોટ� ટાંક�ઓ રાખવામાં
આવે લ છે . �માં એક ટાંક�દ�ઠ ૧૫૦૦૦ �લટર �ૂ ધ સં�હ (Store) કરવાની �મતા રહ�લ છે .

ુ ર� ૨૦૧૨ના રોજ સંઘે મહતમ ૧૪.૧૬ લાખ �કલો�ામ
વષ� ૨૦૧૧-૧૨ નાં વાિષ�ક અહ�વ ાલ પરથી મા�હતીના આધાર� ૧૩ ફ��આ
�ૂ ધ �ા�ત કર� લ. આમ સમ� વષ� દરિમયાન સર� રાશ દ� િનક ૧૧.૬૧ લાખ �કલો�ામ �ૂ ધ �ા�ત કરવામાં આ��ું હ�.ુ
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વાિષ�ક �ૂ ધ �ા��ત :- ૪૨,૪૯,૩૬,૪૮૫ K.g.
સભાસદ સં�યા :- ૩,૩૨,૮૩૮
�ુ�ષ સભાસદ :- ૨,૪૩,૬૮૪
�ી સભાસદ :- ૯૮,૧૫૪

�ૂ ધ મંડળ�ની સં�યા :- ૧૮૦૪
દ� િનક સર� રાશ �ૂ ધ �ા��ત:- (�કલો�ામ – લાખમાં)

(Sourc e: annual pub. Report – 2 0 1 1 - 1 2 )

ડ�ર�માં કાય� રત કમ� ચાર�ઓ :
સાબર ડ�ર�માં લગભગ ૩૧૫૦ ��લા કમ� ચાર�ઓ કાય� રત છે . �માંથ ી ૧૧૫૦ �ટલા કાયમી કમ� ચાર�ઓ છે .�યાર� ૨૦૦૦ �ટલા
કમ� ચાર�ઓ ક��ા�ટ બેઇજ પર કામ કર� છે .

ડ�ર� �ારા કમ� ચાર�ઓને �ુર� પાડવામાં આવતી �ુિવધાઓ :
કમ� ચાર�ઓને ડ�ર� �ારા ઓછા અને વાજબી ભાવે ક�ટ�ગની �ુિવધા આપવામાં આવે છે .
તહ�વ ારોના સમય વખતે કમ� ચાર�ઓને બોનસ આપવામાં આવે છે .
કમ� ચાર�ઓને �ુિનફોમ� ની �ુિવધા આપવામાં આવે છે .
મે �ડકલ �ુિવધા

લાઇ�ેર� �ુિવધા

બપોર – સાંજ ના સમયે ભોજનની �ુિવધા
સમય �ણવા પંચકાડ� મશીનની �ુિવધા
પીવા માટ� ઠંડા પાણીની �ુિવધા
પ� શ ન ફંડની �ુિવધા

ગાડ� ન (બગીચાની) �ુિવધા
ડ�ર�માં કમ� ચાર�ના કામ કરવાનો સમયગાળો :
ડ�ર�નાં કમ� ચાર�ઓ �ણ અલગ – અલગ પાળ�ઓમાં કામ કરતા હોય છે .
�થમ પાળ� ૮ am થી ૪ pm

બી� પાળ� ૪ pm થી ૧૨ pm
�ી� પાળ� ૧૨ pm થી ૮ am

સાબર ડ�ર� �ારા થતા કાય� � મો અને અ�ય સહાયક �� ૃિતઓ:(૧) પ�ુ સારવાર યોજના :
ડ�ર� �ારા સમય �તર� પ�ુઓને સારવાર આપવા માટ� ન ા કાય� �મો�ુ ં આયોજન કરવામાં આવે છે . �ના ઘર �ગણે પ�ુઓને

સારવાર આપવામાં આવે છે . ૨૦૧૧-૧૨ ના વષ� િન�ણાંત ૯૯ પ�ુ �ચ�ક�સકો �ારા ૧૦૮ વે ટરનર� મોબાઇલથી �જ�લાનાં ૧૩
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સ� ટરો પર ૩,૪૨,૦૫૪ પ�ુઓને સારવાર આપવામાં આવી હતી.
(૨) પ�ુ િધરાણ યોજના :
ુ ાનો માટ� રોજગાર�ની નવી તકો ઉભી કરવાના આશયથી
�ૂ ધ ઉ�પાદન �મતામાં વધારો કરવા તે મ જ િશ��ત ઉ�સાહ� નવ �વ
તબેલા બનાવવા , સંઘ તરફથી જ�ર� માગ�દશ� ન આપવામાં આવે છે . તે મ જ પ�ુઓની ખર�દ� માટ� લોન અને િધરાણની સહાય

પણ � ૂર� પાડ� છે . �ના માટ� ડ�ર�એ SBI,Dena Bank અને ICICI �વી બ�કો સાથે વાટાઘાટાઓ કર� �જ�લાના ઉ�સાહ� �ૂ ધ
ઉ�પાદકોને સાર� ઓલાદોની ગાયો તથા ભ�સ ો ખર�દવા પ�ુ િધરાણિનિત પણ અમલમાં �ુક� છે .
(૩) કમ� ચાર�ઓને �� િન�ગ :
ુ ગ
ુ ી સંઘ ના કમ� ચર�ઓને સ�મ,
વૈ િ�ક હ�રફાઇ અને �ુ� ત – વે પ ાર �યવ�થાના �વત� મ ાન વાતાવરણ સાથે � સ
ં ત થવાના હ��થ
ૂ ળ બનાવવા વષ� દરિમયાન �� િન�ગ (તાલીમ) �ુ ં આયોજન કર� કમ� ચાર�ઓને �િશ��ત કરવામાં આવે છે .
કાય� �શ
(૪) ફામ� કં સ �ટં સ ી કાય� �મ :
� ફામ� સભાસદ�ુ ં ૧૦૦ �લટર ક� તે થ ી વ�ુ �ૂ ધ ઉ�પાદન હોય તે વ ા ફામ� સભાસદને �ો�સા�હત કરવા ન�કના વ� ટનર� સ� ટર પર

મ�હનામાં એકવાર મફત કંસ �ટંસ ી શ� કરવામાં આવે છે . તે ન જ �ૂ ધ ના �યવસાયના િવકાસ બાબતે જ�ર� માગ�દશ� ન અને મા�હતી
આપવામાં આવે છે ૨૦૧૧-૧૨ માં ૨૨૧૫ ફામ� કંસ �ટંસ ી ક��પો �ારા ૧૪,૮૯૦ પ�ુઓને મફત સારવાર આપવામાં આવે લ હતી.
(૫) રોગ �િતકારક કાય� �મ :
પ�ુઓમાં થતા રોગો �વા ખરવા ,મોવાઆ, ઇતરડ�, કથીર�થી ફ�લાતો થાઇલે�રયાિસસ �વા રોગોથી બચવા માટ� તે મ જ

�ુસે � લોસી રોગના િનવારણ માટ� �ુસે � લોસીસ ની રસી �ુકવામાં આવે છે તથા .ઇતરડ�,કથીર�, બગાઇના િનવારણ માટ� દવાનો
છંટકાવ કરવાના કાય� �મો પણ કરવામાં આવે છે .
(૬) �ૃિમ િનવારણ યોજના :
પ�ુઓમાં જોવા મળતા બહારના અને પે �્અના �દરના �ૃિમ િનવારણ રોગ માટ� �ૃિમ િનવારણ �સાય� �મ પણ યોજવામાં આવે છે .
�માં મંડળ�ઓ �ારા પ�ુઓને �ૃિમનાશક દવાની ગોળ�ઓનો ડોઝ પડતર �ક�મ તે આપવામાં આવે છે
(૭)�ૃિ�મ �બજદાન યોજના :
વ�ુ �ૂ ધ ઉ�પાદન આપતી ઓલાદ �ા�ત કરવા �ૃિ�મ �બજદાન યોજના એક મહ�વ�ુ ં પા�ુ છે . ૨૦૧૧-૧૨ ના વષ� દરિમયાન

�ૃિ�મ �બજદાન ક���ો �ારા ૨૦૭,૩૦૨ ભ�સ ો અને ૨,૦૧,૮૫૬ ગાયો એમ �ૂલ ૪,૦૯,૧૫૮ �નવરોને �બજદાન લાભ આપવામાં
આ�યો હતો.

(૮) ફોડર ડ�વ લપમ� ટ કાય� �મ :
પ�ુઓની �ૂ ધ ઉ�પાદન �મતા વધારવા માટ� ઘર બેઠા �ે �ઠ �ુણવતાવાળા લીલા ઘાસચાનાં સાર �બયારણો મળ� રહ� તે માતટ� ન ી
સંઘ �ારા �યવ�થા કરવામાં આવે છે . તે �તગ�ત દ� શ ની નામાં�કત સં�થાઓ પાસે થ ી ક��� સરકાર �ારા �મા�ણત �બયારણ ખર�દ�

સભાસદોને � ૂ� પાડવામાં આવે છે ચા�ુ વષ� રજકા બાજર� ૨૧૮૫ k.g ,મ�ટ�કટ �ુ વાર ૧૮૭૦૦k.g, રજકો ૨૫૧૫ k.g.,ઓટ
૫૧૫ k.g.,એમ �ૂલ વે ચાણ કર� લ હ�.ુ

(૯) પ�ુરોગ િનદાન �યોગશાળા કાય� �મ :
આઈ.ડ�.ડ�.પી. �ો�કટના સહયોગથી સંઘ ના પ�ું સંવ ધ� ન સં�ુલ ખાતે અ�તન સાધનોથી સ�જ પ�ુ રોગ િનદાન �યોગશાળા

�ારા પ�ુઓની અલગ – અલગ બીમાર�ઓન િનદાન માટ� લેબોર� ટર� પ�ર�ણ કરવામાં આવે છે . ચા�ુ વષ� ૨૦૧૧-૧૨ ના ૫૭૩
સે �પલોના અલગ અલગ �બમાર�ઓના િનદાન માટ� ન ા ટ� �ટ કરવામાં આવે લ હતા.
(૧૦) સાબર દશ� ન કાય� �મ :
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આ કાય� �મ �ારા મ�હલાઓમાં પ�ુપ ાલન �યવસાય ��યે રસ-�ુ�ચ વધે , પ�ુપ ાલનના �યવસાયમાં વૈ �ાિનક અ�ભગમ તથા નવી

ટ� કનોલો� અપનાવવા �ો�સાહન મળે , તે મ જ િવિવધ �� ૃિતથી મા�હતગાર બને તે માટ� બહ�ન ોને સાબર દશ� ન કાય� �મ �ારા

ડ�ર�ના �લા�ટ ક�ટલક�ટ �લા�ટ, પ�ુપ ાલન �યવસાય બાબત�ુ ં માગ�દશ� ન િવ�ડયો ક�સે ટ �ારા �ે � �ટ� શ ન તથા સંઘ ના અિધકાર�ઓ
સાથે વાતા�લાપ અને ��ો�ર� �ારા �ુ� પાડવામાં આવે છે .
(૧૧) �ૂ ધ મંડળ�ની �વ�છતા અને ર� ડ-ટ� ગ-ડ� :
સાબરકાંઠા �જ�લાની તમામ �ૂ ધ મંડળ�ઓ પર આ કાય� �મ અમલમાં �ુકવામાં આવે લ છે . રા��િપતા મહા�મા ગાંધ ીના જ�મ �દવસ

બી� ઓકટોબરને �દવસે સાથે જોડ�ને સમ� �જ�લાની �ૂ ધ મંડળ�ઓમાં ર� ડ-ટ� ગ-ડ� ઉજવવા�ુ ં આયોજન કરવામાં આવે લ � �દવસે
મંડળ�ઓ તથા �ા�ય ક�ાએ �વ�છતા અ�ભયાન કાય� �મ અમલમાં �ુકવામાં આવે લ છે .
(૧૨) મ�હલા પ�ુપ ાલન તાલીમ :
�ૂ ધ ના �યવસાયમાં મ�હલાઓની � ૂિમકા િવશે ષ રહ�ત ી હોય છે . �ૂ ધ �ુ ં દોહન, પ�ુન ા ઘાસચારા�ુ ં િનરણ કરવા�ુ ં મંડળ� �ુધ ી �ૂ ધ ને
પહોચ� ુ �વા�ુ,ં સાફસફાઈ આ બ�ુ જ કામ મ�હલાઓ કરતી હોય છે . આથી મ�હલાઓને પ�ુપ ાલન ��યે રસ-�ુ�ચ ક�ળવાય તે

માટ� ન ા તાલીમી કાય� �મો કરવામાં આવે છે . વૈ �ાિનક ઢબે પ�ુપ ાલનની આદશ� પ�િત તથા પ�ુમ ાવજત �ગેન ી મા�હતી
આપવામાં આવે છે .

(૧૩) પ�ુ-મોજણી :
સાબર ડ�ર� તથા �ુજ રાત કો. ઓપ. િમ�ક માક� ટ�ગ ફ�ડર� શ ન આણંદના સહયોગથી સમ� �જ�લામાં ઘર�દઠ ક�ટલા �ૂ ધ ાળા પ�ુઓ
છે . તે મ ની �મર, િવયાણ વગરના િવયાણેલા, ગાભણ, ગાયો તથા ભેસ ો વગેર� બાબત �ગેન ી પ�ુઓની મોજણી કરવામાં આવે છે .

� �ગેન ી બધી જ મા�હતી કો��ુટરમાં ઈ��ટોલ કર� �જ�લાના લાંબાગાળાના �ૂ ધ ના �યવસાયમાં ભાિવ આયોજનના ભાગ�પે �ૂ ધ �ુ ં
ઉ�પાદન, �ૂ ધ સંપ ાદન, રિસકરણ, પ�ુપ ાલન, સાબરદાણા, ઘાસચારો વગેર�ને �યવ�થા સરળતાથી કર� શકાય તે માટ� મોજણી
કરવામાં આવે છે .

(૧૪) સાબરલ�મી સાબર ર�ન એવોડ� :
�જ�લાના �ૂ ધ ઉ�પાદક સભાસદો સારા �ૂ ધ ાળા �નવરો રાખવા �ે રાય તથા �જ�લામાં વ�ુમ ાં વ�ુ રકમ�ુ ં �ૂ ધ સંઘ માં ભરાવવા �
હર�ફાઈ ઉભી થાય છે તે મ ાં સૌથી વ�ુ રકમ�ુ ં �ૂ ધ સંઘ માં ભરનારને સાબર લ�મી એવોડ� �ારા સ�માિનત કરવામાં આવે છે . વષ�

૨૦૧૧-૧૨ન �ીમિત રિમલાબેન ગોિવ�દભાઈ પટ� લ પે �ટર�ુરા (તા. બાયડ) ક� �ણે �. એક કરોડ થી પણ વ�ુ રકમ�ુ ં �ૂ ધ ભરાવીને
�થમ �થાન �ા�ત કર� લ �ને આ એવોડ� �ારા સ�માિનત કર� લ.
સાબર ડ�ર�માં �ૂ ધ ભરાવનાર (�ૂ ધ ઉ�પાદકો)ને થતા લાભો :
1. રોજગાર�ની તકોમાં વધારો થાય છે .

2. લોકોની આિથ�ક �ુખાકાર�માં વધારો થાય છે .

3. સભાસદોના બાળકો તથા �ૂ ધ ભરાવનારના બાળકોને તે ન ા અ�યાસ �ગે િશ�ય� ૃિ� આપવામાં આવે છે .
4. �ૂ ધ મંડળ�ઓમાં �ૂ ધ ભરાવનારને દર ૧૦ �દવસે પે મે �ટની રકમની �ુકવણી કર� દ� વ ામાં આવે છે .

5. �ૂ ધ ઉ�પાદન �મતા વધે તે માટ� પ�ુઓને પો��ટક ખોરાક મંડળ� �ારા વાજબી ભાવે �ુરા પાડવામાં આવે છે .
6. સાર� ઓલાદના પ�ુઓ (ગાય તથા ભેસ )ની ખર�દ� મટ� લોન અને િધરાણની સગવડો આપવામાં આવે છે .

7. �ૂ ધ ઉ�પાદન �મતામાં વધારો થાય તે માટ� િશ�બરો અને તાલીમી કાય� �મો ગોઠવી માગ�દશ� ન આપવામાં આવે છે .
પ�ુપ ાલન �� ૃિ�ની મા�હતી :
અ�ુ ં

િવગત

નં

૧

�ૂ ધ

સં�યા,

મંડળ�ઓની
� ૂ�ચત

૨૦૦૬-૦૭

૧૬૯૮

૨૦૦૭-૦૮

૧૭૧૪

૨૦૦૮-૦૯

૧૭૩૨

૨૦૦૯-૧૦

૧૭૮૮

૨૦૧૦-૧૧

૧૭૭૯

૨૦૧૧-૧૨

૧૮૦૪

તથા ર�જ�ટડ�
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સંદભ� :૧. વાિષ�ક અહ�વ ાલ વષ� ૨૦૧૧-૧૨

૨. ભારતીય અ� ૂલ ગાથા (ધી અ� ૂલ ઈ��ડયા �ટોર�) લેખક: �થ હર� �ડયા, અ�ુવ ાદક – જયંત ગાડ�ન

૩. સમિપ�ત સે વ ા � ૂિત� : �ી િ��ુવ નદાસ પટ� લ લેખક : �ો. આર. એમ. િ�વે દ�, �ો બી. સી. શાહ ચરોતર પ�લીક�શ ન
***************************************************
�ા. �તલ બી. વાઢ�ર

સરકાર� આટ�સ એ�ડ કોમસૅ કોલેજ ,કડોલી
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