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ુ ન : ભાવનગર જિલ્લાના સંદભભમાં
પશધ
૧. પ્રસ્તાવના
ૂ પાક ઉત્પાદન ૫સંદ કરે છે . કૃષિ પેદાશોની
ખેડુત પાકોના વેચાણથી મળતી આવકને પ્રાધાન્ય આપી ખેડત
ૂ પાકોના યોગ્ય ાાવ મેળવી શકતો નથી.
યોગ્ય કકિંમત ન મળવી. આ સાથે મોઘવારી ઘટાડવા, પીસાતો ખેડત
આવી ૫કરષથષતમાં તનતનો તાત પોતાની આજીષવકા માટે પશુધન એક મહત્વનુ ં થાન ધરાવે છે . પશુપાલન
અને ડેરી ઉદ્યોન ગ્રામ્ય અથથતત્ર 
ં કે તયાં રોતનારીની તકો અૂ ૂરતી છે ત્યાં નાધપા્ર  આવક ઉાી કરવામાં
અનત્યનો ાાન ાતવે છે .
વિથત ૧૯૯૮માં ગુતરાત રાતય દૂ ધ ઉત્પાદન ષેતે્ર ે વાષિિક ૪.૮ ષમલલયન મેટ્રીક ટન દૂ ધ ઉત્પન્ન કરું ુ ં રાતય
છે . સમગ્ર ાારતનાં અન્ય રાતયોની સરખામણીમાં ગુતરાત છ્ો ્રમમ ધરાવે છે અને પ્રષતકદન દૂ ધ વપરાશના
સંદાથતમાં ગુતરાતનો ્રમમ ર૮૪ ગ્રામ દૂ ધ વપરાશ સાથે સમગ્ર ાારતમાં પાંચમાં ્રમમે આવે છે .
ાારતમાં ગુતરાત રાજ્ય દુધના ઉત્પાદનમાં મોખરાનુ ં થાન ધરાવે છે . અમ ૂલ ડેરી એષશયાની મોટામાં મોટી
ડેરી છે . પશુપાલનમાં દૂ ધનુ ં ઉત્પાદન વિથત ૨૦૧૪-૧૫ ના ૧૧૬.૯૧ લાખ ટનથી વધીને વિથત ૨૦૧૫-૧૬ માં
૧૨૨.૬૨ લાખ ટન થયુ ં છે . વિથત ૨૦૧૨ની ૧૯ મી પશુધન નણતરીએ રાજ્યમાં કુલ પશુધન ૨૭૩.૯૭ લાખ
છે .
ુ
ર. હેતઓ
ાાવનનર જતલ્લામાં પશુ સંપષત તપાસવી.
ાાવનનર જતલ્લામાં પશુધન ફેરફારની તરાહ જાણવી.
ાાવનનર જતલ્લામાં પશુધનમાં થયેલ દશક વ ૃષધદર તપાસવો.
૩. અભ્યાસ ૫ઘ્ધતતઓ
આ સંશોધનમાં નૌણ માકહતીનો ઉ૫યોન કરવામાં આવ્યો છે . તેમા સામાજતક આષથિક સષમષેતા, સરકારી રીપોટ,
પશુ નણતરી, આંકડા શાખાથી મળે લ આંકડાઓનો ઉ૫યોન કયો છે . સંશોધન માકહતીના ષવશ્લેિણ માટે
વનીકરણ, આલેખ, કોષ્ટક, સરે રાશ, સામાન્ય વ ૃષધદર, લઘુત્તમ- ગુરુત્તમ વનેરે આંકડાકીય ૫દ્ધિતઓનો
ઉ૫યોન કરવામાં આવ્યો છે .
ુ ન
૪. ભાવનગર જિલ્લાન ુ પશધ
પશુપાલનએ ગુતરાત અને ાાવનનર જતલ્લાના ગ્રામીણ ષવતારની આષથિક વ્યવથામાં બ ૂ ત અનત્યનો
ાાન ાતવે છે તથા ડેરી ઉદ્યોન ષવકાસ માટે તરૂરી દૂ ધનો તથ્થો પણ પશુપાલનની ગુણવતા પર આધારીત
છે . આ ઉપરાંત કૃષિ ષેતે્ર ે પશુઓ તરૂરી વાહનનુ ં કામ પણ કરે છે . ગુતરાતમાં પશુપાલનનો ધંધો ગ્રામીણ ષેતે્ર ે
ૂ ો તથા ગ્રામીણ ્ર ીઓને જીવન ષનવાથત હ ટકાવી રાખવા માટે
તમીન ષવહોણા કામદારો, નાના તથા સીંમાત ખેડત
વધારાની આવક આપે છે .
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ુ ન
૧. ભાવનગર જીલ્લા પશધ
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ઉપરોક્ત આલેખ ાાવનનર જતલ્લાના પશુધન સંખ્યાનની તરાહ દશાથત વામા આવી છે . ાાવનનર જીલ્લામાં
વિથત ૧૯૯૭ માં ૧૧૪૮૪૧૩ કુલ પશુધન હું ુ તેમાં ૨૭૯૬૨૫ ાેંસ વનથત, ૩૩૦૩૧૦ નાય વનથત, ૨૩૮૨૮૬ ઘેટા,
૨૩૯૦૯૬

કરા અને ૬૧૦૯૬ અન્ય પશુઓ હતા. વિથત ૨૦૦૩ માં ૧૨૦૧૧૩૭ કુલ પશુધન હું ુ તેમાં

૩૦૫૯૭૯ ાેંસ વનથત, ૩૪૨૪૪૯ નાય વનથત, ૨૯૬૩૨૩ ઘેટા, ૨૦૩૯૩૦

કરા અને ૫૨૪૫૬ અન્ય પશુઓ

હતા. વિથત ૨૦૦૭ માં ૧૧૪૦૮૧૯ કુલ પશુધન હું ુ તેમાં ૩૩૪૧૪૦ ાેંસ વનથત, ૩૪૦૦૬૩ નાય વનથત, ૨૫૮૨૬૭
ઘેટા, ૧૯૯૧૭૩

કરા અને ૯૧૭૬ અન્ય પશુઓ હતા. વિથત ૨૦૧૨ માં ૧૨૦૧૩૭૫ કુલ પશુધન હું  ુ તેમાં

૪૦૦૨૨૩ ાેંસ વનથત, ૪૧૪૪૬૩ નાય વનથત, ૧૭૫૧૩૭ ઘેટા, ૨૦૮૭૭૫

કરા અને ૨૭૭૭ અન્ય પશુઓ હતા.

ાાવનનર જીલ્લામાં વિથત ૧૯૯૭ થી ૨૦૦૩ સુધીમાં ૪.૫૯ % પશુધન વધેલ તેમાં ૯.૪૨ % ાેંસ વનથત, ૩.૬૮
% નાય વનથત અને ૨૪.૩૫ % ઘેટામાં વધારો તયારે ૧૪.૭ %

કરા અને ૧૪.૧૪ % અન્ય પશુઓ ઘટાડો

થયો. વિથત ૨૦૦૩ થી ૨૦૦૭ સુધીમાં ૫.૦૨ % પશુધન ઘટે લ તેમાં ૯.૨ % ાેંસ વનથતમાં વધારો તયારે ૦.૭ %
નાય વનથત અને ૧૨.૮૪ % ઘેટા, ૨.૩૩ %

કરા અને ૮૨.૫ % અન્ય પશુઓ ઘટાડો થયો. વિથત ૨૦૦૭ થી

૨૦૧૨ સુધીમાં ૫.૩૧ % પશુધન વધેલ તેમાં ૧૯.૭૭ % ાેંસ વનથત, ૨૧.૮૭ % નાય વનથત અને ૪.૮૨ %
ઘેટામાં વધારો તયારે ૩૨.૧૮ %

કરા અને ૬૯.૭૩ % અન્ય પશુઓ ઘટાડો થયો. વિથત ૧૯૯૭ થી ૨૦૧૨

સુધીમાં ૪.૬૧ % પશુધન વધેલ તેમાં ૪૩.૧૨ % ાેંસ વનથત, ૨૫.૪૭ % નાય વનથતમાં વધારો તયારે ૨૬.૫ %
ઘેટામાં, ૧૨.૬૮ %
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ુ ન ંુ તાલકુ ા મિ
ુ બ વગીકરણ
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ભાવનર્ર

ઉમરાળા

ર્ઢડા

વલ્લભીપુર

બોટાદ

0

ઉપરોક્ત આલેખ ાાવનનર જતલ્લાના તાલુકાવાર પશુધન વનીકરણ કરવામાં આવ્યુ છે . આ દસકા દરમ્યાન
ાાવનનર જીલ્લામાં ૦.૦૨ % પશુમાં વધારો થઈ ૧૨૦૧૩૭૫ પશુઓ હતા. આ જીલ્લામાં ૨૧.૪૬ %
વલ્લાીૂુર તાલુકામાં સૌથી વધારે તયારે ૨૩.૫૩ % પાલીતાણા તાલુકામાં સૌથી વધારે ઘટાડો થયો. આ
સમયમાં ૬.૪૧ %

ોટાદ, ૧૭.૪૨ % ઘોઘા, ૬.૨૭ % ષશહોર, ૦.૮૪ % તળાજા, ૭.૩૪ % મહુવામાં પશુઓનો

વધારો થયો અને ૦.૮૪ % નઢડા, ૧૭.૪૩ % ઉમરાળા, ૩.૮૫ % ાાવનનર, ૯.૩ % નારીયાધાર તાલુકામાં
પશુઓનો ઘટાડો થયો.
૩. ભાવનગર જીલ્લાના ગૌધન અને ભેસન ંુ વગીકરણ
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ઉપરોકત આલેખ ૩ માં ાાવનનર જતલ્લામાં તાલુકા મુત

2003
ગારીયાધાર

ગૌધન
પાલીતાણા

2012
તળાજા
મહુવા

નાધાયેલ નૌધન અને ાેંસોની આલેખાત્મક

રજુઆતથી પષ્ટ થાય છે કે ાાવનનર જતલ્લામાં વિથત ૨૦૦૩ થી ર૦૧૨ દરમ્યાન ૩૦.૮ % એટલે ૯૪૨૪૪
ાેંસો અને ૨૧.૦૨ % એટલે ૭૨૦૧૪ નાયોની સંખ્યામાં વધારો થયો છે . આ સમયનાળા દરમ્યાન તાલુકા
મુત

તોઈએ તો
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ોટાદ તાલુકામાં નૌધન ૨૪૪૧૮ અને ાેંસો ૧૩૫૬૫ નો વધારો, વલ્લાીૂુર તાલુકામાં
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૩૯૫૭ નૌધન અને ૨૫૧૦ ાેંસોનો વધારો, નઢડા તાલુકામાં ૨૩૧૫૩ નૌધન વધારો અને ૧૩૮૫ ાેંસો
ઘટાડો, ઉમરાળા તાલુકામાં ૨૫૯૦ નૌધન અને ૧૧૪૬ ાેંસોનો વધારો, ાાવનનર તાલુકામાં ૩૨૬૦ નૌધન
અને ૬૪૪૧ ાેંસોનો વધારો, ઘોઘા તાલુકામાં ૧૦૬૫ નૌધન અને ૬૫૮૦ ાેંસોનો વધારો, ષશહોર તાલુકામાં
૯૮૫૯ નૌધન અને ૯૪૯૦ ાેંસોનો વધારો, નારીયાધાર તાલુકામાં ૮૫૪ નૌધન અને ૭૩ ાેંસોનો વધારો,
પાલલતાણા તાલુકામાં ૧૯૯૮ નૌધનમાં ઘટાડો અને ૫૩૨૪ ાેંસોનો વધારો, તળાજા તાલુકામાં ૧૪૪૨ નૌધન
અને ૨૭૭૮૦ ાેંસોનો વધારો તથા મહુવા તાલુકામાં ૩૪૧૪ નૌધન અને ૨૨૭૬૦ ાેંસોનો વધારો થયો છે .
આમ, ાાવનનર જતલ્લાના પાલીતાણા તાલુકાને
વધારો થયો છે . તયારે નઢડા તાલુકાને

ાદ કરતાં

ાદ કરતાં

ધા ત તાલુકામાં નૌધનની સંખ્યામાં નાધપા્ર 

ધા ત તાલુકામાં ાેંસોની સંખ્યામાં વધારો થયો છે .

૪. ભાવનગર જીલ્લાના ઘેટા-બકરાન ંુ વગીકરણ
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પાલીતાણા

2012
તળાજા

મહુવા

કરાની સંખ્યાનો આલેખાત્મક

રજુઆથી પષ્ટ થાય છે કે ાાવનનર જતલ્લામાં વિથત ૨૦૦૩ થી ર૦૧૨ દરમ્યાન ૪૦.૯ % એટલે ૧૨૧૧૮૬
ઘેટામાં ઘટાડો અને

૨.૩૭ % એટલે ૪૮૪૫

તાલુકાવાર તોઈએ તો

કરાની સંખ્યામાં વધારો થયો છે . આ સમયનાળા દરમ્યાન

ોટાદમાં ૪૩૪૦ ઘેટામાં ઘટાડો અને ૬૨૯

૧૦૬૯ ઘેટામાં ઘટાડો અને ૧૧૪૭

કરાની સંખ્યામાં વધારો, વલ્લાીૂુરમાં

કરાની સંખ્યામાં વધારો, નઢડામાં ૧૫૭૩૪ ઘેટામાં ઘટાડો અને ૫૨

કરાની સંખ્યામાં વધારો, ઉમરાળામાં ૬૦૬૬ ઘેટા અને ૩૬૦૫
૫૦૧૮ ઘેટા અને ૫૬૬૮

કરાની સંખ્યામાં ધટાડો, ાાવનનરમાં

કરાની સંખ્યામાં ઘટાડો, ઘોઘામાં ૬૭૮ ઘેટામાં અને ૫૭૭૩

ઘટાડો, ષશહોરમાં ૯૩૩૩ ઘેટા અને ૧૨૫૨

કરાની સંખ્યામાં ધટાડો, નારીયાધાર માં ૩૪૫૧ ઘેટા અને ૧૩૯૨

કરાની સંખ્યામાં ધટાડો, પાલલતાણામાં ૨૫૦૧૩ ઘેટા અને ૯૩૩૯
૨૬૭૭૯ ઘેટામાં ઘટાડો અને ૨૮૬
૧૮૨૧૪

કરાની સંખ્યામાં

કરાની સંખ્યામાં ધટાડો, તળાજા

કરાની સંખ્યામાં વધારો તથા મહુવામાં ૨૩૭૦૫ ઘેટામાં ઘટાડો અને

કરાની સંખ્યામાં વધારો થયો છે . આમ, ાાવનનર જતલ્લાના

ધા ત તાલુકાઓમાં ઘેટાની સંખ્યામાં

નાધપા્ર  ઘટાડો થયો છે . તયારે ઉમરાળા, ાાવનનર, ષશહોર, નારીયાધાર, પાલીતાણા તાલુકાઓમાં
સંખ્યામાં ઘટાડો થયો છે .
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૭. તારણો
ાાવનનર જીલ્લામાં વિથત ૧૯૯૭ થી ૨૦૦૩ સુધીમાં ૪.૫૯ % પશુધનમાં વધારો થયો તેમાં ૯.૪૨ % ાેંસ
વનથત, ૩.૬૮ % નાય વનથત અને ૨૪.૩૫ % ઘેટામાં વધારો તયારે ૧૪.૭ %

કરા અને ૧૪.૧૪ % અન્ય

પશુઓમાં ઘટાડો થયો. વિથત ૧૯૯૭ થી ૨૦૧૨ સુધીમાં ૪.૬૧ % પશુધનમાં વધારો થયો તેમાં ૪૩.૧૨ % ાેંસ
વનથત, ૨૫.૪૭ % નાય વનથતમાં વધારો તયારે ૨૬.૫ % ઘેટામાં, ૧૨.૬૮ %

કરા અને ૯૫.૪૫ % અન્ય પશુઓ

ઘટાડો થયો.
આ દસકા દરમ્યાન ાાવનનર જતલ્લાના તાલુકાવાર પશુધન ૦.૦૨ % પશુમાં વધારો થઈ ૧૨૦૧૩૭૫ પશુઓ
હતા. આ જીલ્લામાં ૨૧.૪૬ % વલ્લાીૂુર તાલુકામાં સૌથી વધારે તયારે ૨૩.૫૩ % પાલીતાણા તાલુકામાં
સૌથી વધારે ઘટાડો થયો.
ાાવનનર જતલ્લામાં વિથત ૨૦૦૩ થી ર૦૧૨ દરમ્યાન ૩૦.૮ % એટલે ૯૪૨૪૪ ાેંસો ની સંખ્યામાં વધારો થયો
હતો તેમાં ૮૨.૪૧ %

ોટાદમાં સૌથી વધારે વધારો નોધાયો હતો તયારે ૬.૪ % નઢડામાં સૌથી વધારે ઘટાડો

થયો હતો. આ સમય દરમ્યાન ૨૧.૦૩ % એટલે ૭૨૦૧૪ નાયોની સંખ્યામાં વધારો થયો હતો તેમાં ૭૬.૫૨
%

ોટાદમાં સૌથી વધારે વધારો નોધાયો હતો તયારે ૫.૦૮ % પાલીતાણામાં સૌથી ઓછો વધારો થયો હતો.

આ સમય દરમ્યાન ૪૦.૯ % એટલે ૧૨૧૧૮૬ ઘેટાની સંખ્યામાં ઘટાડો થયો હતો તેમાં ૮૧.૯૨ % ઉમરાળામાં
સૌથી વધારે ઘટાડો નોધાયો હતો તયારે ૩.૫૪ % ઘોઘામાં સૌથી ઓછો ઘટાડો થયો હતો.
આ સમય દરમ્યાન ૨.૩૮ % એટલે ૪૮૪૫

કરાની સંખ્યામાં વધારો થયો હતો તેમાં ૬૭.૪૪ % મહુવામાં

સૌથી વધારે વધારો નોધાયો હતો તયારે ૪૩.૭૧ % ઉમરાળામાં સૌથી ઓછો ઘટાડો થયો હતો.
૮. સમીક્ષા
રાજ્યમાં દૂ ધ ઉત્પાદકતા વધારવા નાય અને ાેંસની ઓલાદ સુધારવા ષવષવધ યોતના અમલી કરવામાં આવી
છે . જેમાં કૃષ્ર મ

ીતદાન, ખસીકરણ, જાતીય આરોગ્ય ષનયં્ર ક સેવાઓ, ઘાસચારા ષવકાસ અને અન્ય

ષવતરણ પ્રવ ૃષત્તઓ કરવામાં આવે છે .
દે શના કુલ ૫૧૨૦૫૭ હજાર પશુધન છે તેમાં ૫.૩ % પશુઓ ગુતરાતમાં છે . રાષ્ટ્રમાં ૫.૨૩ % એટલે ૯૯૮૪
હજાર નાયો, ૯.૫૫ % એટલે ૧૦૩૮૬ હજાર ાેંસો અને ૩.૩૩ % એટલે ૬૬૬૭ હજાર ઘેંટા- કરા ગુતરાત
રાજ્યમાં છે .
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