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ગજુરાતમાાં પશપુાલન વ્યવસાયનો વવકાસ : દુધાળા પશઓુના સાંદર્ભમાાં 
 

 ભારતમાાં ગજુરાત દૂધ ઉત્પાદન સાંબધધત પ્રવધૃિમાાં પ્રથમ હરોળમાાં સ્થાન ધરાવત ુાં રાજ્ય છે. ગજુરાત 
પાસે જાફરાબાદી, મહસેાણી, બન્ની જેવી ભેંસની તથા ગીર, કાાંકરેજી જેવી ગાયની જાતવાન ઓલાદો છે, જેના 
દૂધ ઉત્પાદન દ્વારા ભારતમાાં અન્ન સરુક્ષા, રોજગાર તથા ગ્રાધમણ ધવસ્તારમાાં આજીધવકા ઉભી કરવામાાં મહત્વનુાં 
પ્રદાન આપી રહ્ુાં છે. ગજુરાતમાાં પશપુાલન વ્યવસાય ગામડાથી લઈને શહરેો સધુી રોજગારી પરૂી પાડવામાાં 
સફળ નીવડય ુ છે. પશપુાલન સીમાાંત, નાના ખેડુતો તથા જમીન ધવહોણા કુટુાંબોને રોજગારી પ્રદાન કરે છે, 
પશપુાલન ગ્રામીણ લોકોને કમાણી કરી આપતી અસ્યામત છે. પશપુાલનનો ધવકાસ માત્ર ટકાઉ અને ઝડપી 
ખેતી કે્ષત્રના ધવકાસ માટે જ અગત્યનો નથી પરાંત,ુ તે ગરીબી ઘટાડવા અને તેમા પણ ખાસ કરીને જમીન 
ધવહોણા કુટુાંબો માટે આવકનો અગત્યનો સ્રોત છે. પશપુાલન ખેતીને પરૂક વ્યવસાય હોઈ ખેતી ધનષ્ફળ જાય 
તો પશપુાલનમાાંથી આજીધવકા મેળવી શકાય છે, ઉપરાાંત સામાજજક અને આધથિક સરુક્ષામાાં પણ વધારો થયો 
છે. તેનાથી પણ આગળ વાત કરીએ તો તાજેતરના સમયમાાં પશપુાલન માત્ર ખેતીને પરૂક વ્યવસાય મટીન ે
એક અલાયદો વ્યવસાય બન્યો છે. જેમાાં આધધુનક અને વૈજ્ઞાધનક પદ્ધધત દ્વારા વધ ુઉત્પાદન મેળવી શકાયુાં છે. 
પશપુાલનએ વધતી જતી વસ્તી માટે પ્રોટીનનો સૌથી મખુ્ય સ્રોત છે. 

ર્ારત અને ગજુરાતની ઘરેલુાં પેદાશમાાં (જી.ડી.પી) કૃવિ અને પશપુાલનનો હિસ્સો  

 ભારતની જી.ડી.પી.માાં ખેતી અને પશપુાલનના હહસ્સાના આંકડા જોતા કહી શકાય કે જી.ડી.પી.માાં 
ખેતીનો હહસ્સો ક્રમશઃ ઘટતો ગયો છે, જે ૧૯૮૦-૮૧મા ૩૪.૭૨ ટકા હતો ત ે૨૦૧૦-૧૧ માાં ઘટીને ૧૫.૭૭ ટકા 
જેટલો થયો હતો. જ્યારે આજ સમયગાળા દરમ્યાન પશપુાલનનો જી.ડી.પી.માાં હહસ્સો વધારા-ઘટાડા સાથ ે
લગભગ સ્સ્થર રહ્યો છે, જે અનકુ્રમે ૪.૮૨ ટકા અને ૩.૯૪ ટકા રહ્યો હતો. પરાંત ુખેતીમાાં પશપુાલનનો હહસ્સો 
વધ્યો છે જે ૧૩.૮૮ ટકાથી ૨૪.૯૯ ટકા થયો હતો. આમ, ભારતમાાં પશપુાલન વ્યવવસાયનુાં મહત્વ ખેતીની 
તલુનામાાં વધવા પામ્યુાં છે. જે આલેખ ૧.૧ માાં જોઈ શકાય છે 

આલેખ ૧.૧ ર્ારતની કુલ જી.ડી.પી માાં કૃવિ અને પશપુાલનનો હિસ્સો  

 
Source: National Accounts Division, Central Statistical Office, M/O Statistics & Program    
Implementation  
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ર્ારત અને વવશ્વની સરખામણીમાાં ગજુરાતમાાં દૂધ ઉત્પાદન  
 ધવશ્વ દૂધ ઉત્પાદનમાાં ભારત અગે્રસર રહતેો દેશ છે જે આલેખ ૧.૨માાં જોઈ શકાય છે. જે મજુબ ૨૦૦૦ 
અને ૨૦૧૪ના વિષ દરમ્યાન ધવશ્વના પ્રમખુ દૂધ ઉત્પાહદત કરતા દેશોની તલુના  કરેલ છે. ૨૦૦૦માાં ભારત 
ધવશ્વના કુલ દૂધ ઉત્પાદનમાાં ૧૩.૭૫ ટકા હહસ્સો ધરાવત ુાં હત ુાં, જયારે અમેહરકા પણ ૧૩.૧૨ ટકા હહસ્સો 
ધરાવત ુાં હત ુાં. પરાંત ુ૨૦૧૪ માાં આ સ્સ્થધત બદલાયેલ જોવા મળે છે જે પ્રમાણે ભારતનો હહસ્સો વધીને ૧૮.૨૫ 
ટકા થયો હતો. સાથે સાથે ચીન અને પાહકસ્તાને પણ પોતાનો ધવસ્તાર વધાયો હતો. બાકીના દેશોનુાં પ્રદશષન 
નજીવુાં રહ્ુાં. 

 વિષ ૧૯૯૧ થી ૨૦૧૫ દરમ્યાન દૂધ ઉત્પાદનમાાં ધવશ્વ, ભારત અને ગજુરાતની શુાં સ્સ્થધત રહલે છે તથા 
ધવશ્વ અને ભારતના કુલ દૂધ ઉત્પાદનમાાં ગજુરાતનો કેટલો ફાળો છે તેની માહહતી ટેબલ ૧.૧ માાં જોઈ શકાય 
છે. 

આલેખ ૧.૨ વવશ્વનાાં કુલ દૂધ ઉત્પાદનમાાં પ્રમખુ દેશોનો ફાળો (૨૦૦૦ અને ૨૦૧૪)  

 
 Source: - FAOSTAT Production data.www.faostat.org 

ટેબલ ૧.૧ વવશ્વ, ર્ારત અને ગજુરાતમાાં દૂધ ઉત્પાદન  
(ધમલલયન ટન) 

ક્રમ વિષ ધવશ્વ* ભારત** ગજુરાત** 

ધવશ્વનાાં 
ઉત્પાદનમાાં 
ભારતનો  ફાળો 
(ટકા) 

ભારતના દૂધ 
ઉત્પાદનમાાં 
ગજુરાતનો ફાળો 

ધવશ્વ દૂધ 
ઉત્પાદનમાાં 
ગજુરાતનો 
ફાળો 

૧ ૧૯૯૧ ૫૩૩.૯૭ ૫૩.૯ ૩.૫૨ ૧૦.૦૯ ૬.૫૩ ૦.૬૬ 
૨ ૧૯૯૫ ૫૪૦.૬૯ ૬૫.૫૭ ૪.૪૬ ૧૨.૧૩ ૬.૮0 ૦.૮૨ 
૩ ૨૦૦૦ ૫૮૦.૪ ૭૯.૮૭ ૫.૨૫ ૧૩.૭૬ ૬.૫૭ ૦.૯ 
૪ ૨૦૦૫ ૬૫૦.૭૫ ૯૨.૪૯ ૬.૯૭ ૧૪.૨૧ ૭.૫૪ ૧.૦૭ 
૫ ૨૦૧૦ ૭૨૪.૪૫ ૧૧૬.૪૨ ૮.૮૪ ૧૬.૦૭ ૭.૫૯ ૧.૨૨ 
૬ ૨૦૧૫ ૮૦૬.૭ ૧૪૬.૩ ૧૧.૭ ૧૮.૧૪ ૮.00 ૧.૪૫ 
Source: * FAOSTAT Production data.www.faostat.org.                                                                               

 **Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries, Ministry of Agriculture, GoI. 
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 ધવશ્વનુાં દૂધ ઉત્પાદન વિષ ૧૯૯૧ થી ૨૦૧૫ દરમ્યાન સતત વધ્યુાં છે. વિષ ૧૯૯૧માાં ૫૩૩.૯૭ 
ધમલલયન ટન હત ુાં જે ૨૦૧૫માાં વધીને ૮૦૬.૯ ધમલલયન ટન થયુાં હત ુાં. આ સમયગાળા દરમ્યાન ધવશ્વના દૂધ 
ઉત્પાદનમાાં ૫૧.૦૮ ટકાનો વધારો થયો હતો. આજ સમયગાળા દરમ્યાન ભારતમાાં દૂધ ઉત્પાદન અનકુ્રમે 
૫૩.૯ ધમલલયન ટન અને ૧૪૬.૩ ધમલલયન ટન રહ્ુાં હત ુાં. ભારતમાાં ૧૯૯૧ થી ૨૦૧૫ દરમ્યાન  દૂધ 
ઉત્પાદનમાાં ૧૭૧.૪૫ ટકાનો વધારો થયો હતો.  જ્યારે ધવશ્વ દૂધ ઉત્પાદનમાાં ભારતનો હહસ્સો ક્રમશઃ વધ્યો છે, 
જે ૧૯૯૧માાં ૧૦.૦૯ ટકા હતો તે વધીને ૨૦૧૫ માાં ૧૮.૧૪ ટકા થયો હતો. 

 વિષ ૧૯૯૧ અને ૨૦૧૫નાાં વિષ દરમ્યાન ગજુરાતમાાં અનકુ્રમે ૩.૫૨ અન ે૧૧.૭ ધમલલયન ટન દૂધ 
ઉત્પાદન થયુાં હત ુાં, જે ૧૯૯૧ની સરખામણીએ ૨૦૧૫મા ૨૩૨.૩૯ ટકા વધારે રહ્ુાં. ભારતના દૂધ ઉત્પાદનમાાં 
ગજુરાતનો હહસ્સો અનકુ્રમે ૬.૫૩ ટકા અને ૮ ટકા રહ્યો, જયારે ધવશ્વ દૂધ ઉત્પાદનમાાં હહસ્સો અનકુ્રમે ૦.૬૬ ટકા 
અને ૧.૪૫ ટકા રહ્યો. ગજુરાતમાાં ધવશ્વ અને ભારતની સરખામણીએ દૂધ ઉત્પાદન વધારાની ટકાવારી 
નોંધપાત્ર વધારે રહી. 

 દૂધ ઉત્પાદનનો ધવશ્વ, ભારત અને ગજુરાતનો ચક્રીય વાધિિક વદૃ્ધદ્ધ દરની વાત કરીએ તો જણાય છે કે, 
ગજુરાત એ ધવશ્વ અને ભારત કરતા ઊંચો ચક્રીય વાધિિક વદૃ્ધદ્ધ દર ધરાવે છે. ૧૯૯૧ થી ૨૦૧૫ નાાં વિષ 
દરમ્યાન ગજુરાતનો દૂધ ઉત્પાદનનો ચક્રીય વાધિિક વદૃ્ધદ્ધ દર ૫.૧૩ ટકા રહ્યો, જયારે ભારત અને ધવશ્વ અનકુ્રમે 
૪.૨૫ અને ૧.૭૩ ટકા દર રહ્યો  

ગજુરાતમાાં પશધુન 

 ભરતમાાં દર પાાંચ વિે પશગુણતરી થાય છે, ભારતમાાં છેલ્લે ૨૦૧૨ માાં ૧૯ મી પશગુણતરી કરવામાાં 
આવી હતી. આ પશગુણતરી મજુબ ગજુરાતમાાં પશઓુની સાંખ્યા કેટલી છે જે ટેબલ ૧.૨ દ્વારા જોઈએ 

ટેબલ ૧.૨ ગજુરાતમાાં પશધુન ૧૯૫૧ થી ૨૦૧૨  

(૦૦૦,માાં) 
 મમ 
૧ 

વિભ 
૨ 

કુલ ગાય કુલ ર્ેંસ ઘેટા બકરી અન્ય પશઓુ કુલ પશધુન કુલ પક્ષી )મરઘા-બતકા(  
૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ 

૧ ૧૯૫૧ ૫૩૪૫ ૨૫૧૪ ૧૫૭૪ ૨૩૨૬ ૨૧૮ ૧૧૯૭૭ ૧૧૩૭ 
૨ ૧૯૫૬ ૬૦૫૫ ૨૬૪૦ ૧૭૪૪ ૨૬૦૦ ૨૬૮ ૧૩૩૧૨ ૧૮૫૪ 
૩ ૧૯૬૧ ૬૫૫૭ ૨૯૧૭ ૧૪૮૧ ૨૨૨૩ ૨૭૭ ૧૩૪૫૪ ૨૦૪૮ 
૪ ૧૯૬૬ ૬૫૪૪ ૩૧૪૦ ૧૬૫૨ ૨૭૭૧ ૨૩૦ ૧૪૩૩૮ ૨૩૨૪ 
૫ ૧૯૭૨ ૬૪૫૭ ૩૪૬૮ ૧૭૨૨ ૩૨૧૦ ૨૪૧ ૧૫૦૯૮ ૨૭૩૬ 
૬ ૧૯૭૭ ૬૦૦૬ ૩૪૭૩ ૧૫૯૨ ૩૦૮૪ ૨૫૧ ૧૪૪૦૬ ૩૪૨૬ 
૭ ૧૯૮૨ ૬૯૯૪ ૪૪૪૩ ૨૩૫૭ ૩૩૦૦ ૧૩૪૬ ૧૮૪૪૦ ૩૫૭૨ 
૮ ૧૯૮૮ ૬૨૪૦ ૪૫૦૨ ૧૫૫૯ ૩૫૮૪ ૧૪૫૮ ૧૭૩૪૩ ૫૪૯૨ 
૯ ૧૯૯૨ ૬૮૦૩ ૫૨૬૮ ૨૦૨૭ ૪૨૪૧ ૧૩૩૩ ૧૯૬૭૨ ૫૬૫૭ 
૧૦ ૧૯૯૭ ૬૭૪૯ ૬૨૮૫ ૨૧૫૮ ૪૩૮૬ ૧૩૯૩ ૨૦૯૭૦ ૭૨૩૧ 
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૧૧ ૨૦૦૩ ૭૨૨૪ ૭૧૪૦ ૨૦૬૨ ૪૫૪૧ ૧૬૮૦ ૨૨૮૪૬ ૮૧૫૩ 
૧૨ ૨૦૦૭ ૭૯૭૬ ૮૭૭૪ ૨૦૦૨ ૪૬૪૦ ૪૦૩ ૨૩૭૯૪ ૧૩૩૭૩ 
૧૩ ૨૦૧૨* ૯૯૮૪ ૧૦૩૮૫ ૧૭૦૮ ૪૯૫૯ ૩૫૪ ૨૭૩૯૦ ૧૫૦૦૬ 
સ્રોત: - પશપુાલન ધનયામકશ્રીની કચેરી, પશપુાલન અને ડેરી બલેુટીન,૨૦૧૪-૧૫.  
 *કામ ચાલ ુમાહહતી (Provisional data) 
 

 ગજુરાતમાાં ૧૯૫૧ કુલ પશઓુની સાંખ્યા ૧૧૯૭૭ હજાર હતી જે ૨૦૧૨ માાં વધીને ૨૭૩૯૦ હજાર થઇ 
હતી. આ સમયગાળા દરમ્યાન પશ ુવધારાનો ચક્રીય વાધિિક વદૃ્ધદ્ધ દર ૧.૩૭ ટકા રહ્યો હતો. આજ સમયગાળા 
દરમ્યાન અનકુ્રમે ગાયની સાંખ્યા ૫૩૪૫ હજાર અને ૯૯૮૪ હજાર, ભેંસ ૨૫૧૪ અને ૧૦૩૮૫ હજાર, ઘેટા 
૧૫૭૪ અને ૧૭૦૮ હજાર, બકરી ૨૩૨૬ અને ૪૯૬૯ હજાર તથા અન્ય પશઓુની સાંખ્યા ૨૧૮ તથા ૩૫૪ 
હજાર રહી હતી. આજ સમયગાળા દરમ્યાન પશઓુનો ચક્રીય વાધિિક વદૃ્ધદ્ધદર અનકુ્રમે ૧.૦૩ ટકા, ૨.૩૫ ટકા, 
૦.૧૩ ટકા, ૧.૨૫ ટકા અને ૦.૮૦ ટકા રહ્યો. જેમાાં સૌથી ઉંચો વદૃ્ધદ્ધદર ભેંસનો રહ્યો. 
 

 કુલ પક્ષીઓની (મરઘા-બતકા) સાંખ્યા વિષ ૧૯૫૧ માાં ૧૧૩૭ હજાર હતી જે વધીને ૨૦૧૨ માાં 
૧૫૦૦૬ હાજર થઇ, જે દરમ્યાન કુલ પક્ષીઓનો ચક્રીય વાધિિક વદૃ્ધદ્ધદર ૪.૩૨ ટકા રહ્યો જે પશઓુના દર 
કરતા નોંધપાત્ર રીતે ઉંચો રહ્યો. 
 

 ગજુરાતમાાં ધવવધ પ્રજાધત પ્રમાણે પશધુન વધારાની તરાહમાાં ગાયોની સાંખ્યા ૨૦૦૩સધુી સૌથી વધ ુ
હતી. જ્યારે ૨૦૦૩ બાદ ભેંસોની સાંખ્યામાાં નોંધપાત્ર વધારો થયો હતો સાથે-સાથે બકરીની સાંખ્યામાાં પણ 
વધારો થયો, ઘેટા અને અન્ય પશઓુ લગભગ સ્સ્થર રહ્યા છે. જ્યારે કુલ પશધુાનમાાં વધારો નોંધાયો હતો અને 
પક્ષીઓની સાંખ્યા પણ ક્રમશઃ વધતી ગઈ છે. 
 

કુલ કૃવિ કે્ષત્રમાાં ખેતી અને પશપુાલનનુાં ઉત્પાહદત મલૂ્ય 

 ગજુરાતમાાં કુલ કૃધિ કે્ષત્રન ુઉત્પાહદત મલૂ્ય વિષ ૨૦૦૪-૦૫ માાં રૂ. ૪૪૮ લબલલયન હત ુાં જે ૨૦૧૧-
૧૨માાં રૂ. ૧૪૬૪ લબલલયન રહ્ુાં. આજ ગાળા દરમ્યાન ખેતી અને પશપુાલનનુાં ઉત્પાહદત મલૂ્ય અનકુ્રમે રૂ. 
૨૭૮ ધમલયન તથા રૂ. ૧૦૩૦ ધમલલયન અને રૂ. ૯૯ ધમલલયન તથા    

ટેબલ ૧.૩ કુલ કૃવિ કે્ષત્રમાાં ખેતી અને પશપુાલનનુાં ઉત્પાહદત મલૂ્ય ચાલ ુર્ાવે  

         (રૂ.બબબલયન) 
મમ વિભ કૃવિ અને સાંલગ્ન 

કે્ષત્ર 
ખેતી પશપુાલન 

૧ ૨ ૪ ૩ ૫ 
૧ ૨૦૦૪ -૦૫  ૪૪૮ ૨૭૮ ૯૯ 
૨ ૨૦૦૫ -૦૬  ૫૬૫ ૩૭૬ ૧૦૬ 
૩ ૨૦૦૬ -૦૭  ૬૪૪ ૪૨૧ ૧૨૭ 
૪ ૨૦૦૭ -૦૮  ૭૩૫ ૪૯૨ ૧૫૬ 
૫ ૨૦૦૮ -૦૯  ૭૪૩ ૪૭૬ ૧૭૮ 
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૬ ૨૦૦૯ -૧૦  ૮૫૯ ૫૪૯ ૨૦૭ 
૭ ૨૦૧૦ -૧૧ ) P) ૧૨૭૪ ૮૯૮ ૨૫૭ 
૮ ૨૦૧૧ -૧૨ ) Q) ૧૪૬૪ ૧૦૩૦ ૩૧૦ 

સ્રોત: - National Dairy Development Board, Dairying in Gujarat a Statistical Profile 2013. 

રૂ. ૩૧૦ ધમલલયન રહ્ુાં હત ુાં. જ્યારે વિષ ૨૦૦૪-૦૫ થી ૨૦૧૧-૧૨ દરમ્યાન ઉત્પાહદત મલૂ્ય કુલ કૃધિ કે્ષતે્ર 
૨૨૬.૭૮ ટકા, ખેતીમાાં ૨૭૦.૫૦ ટકા અને પશપુાલનમાાં ૨૧૩.૧૩ ટકાનો વધારો થયો હતો.  

તારણ 

 આમ, ગજુરાત ભારત અને ધવશ્વના દૂધ ઉત્પાદનમાાં પોતાનો ધવશેિ ફાળો આપે છે. ગજુરાતનાાં દૂધ 
ઉત્પાદનનો ચક્રીય વાધિિક વદૃ્ધદ્ધદર  ભારત અને ધવશ્વ કરતા નોંધપાત્ર ઉચો રહ્યો. ઉપરાાંત ગજુરાતમાાં 
પશધુનમાાં નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળ્યો છે જેમાાં પણ ખાસ કરીને દુધાળા પશઓુની સાંખ્યા વધી છે. જે માત્ર 
સાંખ્યા જ નહહ પરાંત ુપશઓુની ઉચ્ચ ઓલાદો પણ આપી છે. ગજુરાતમાાં ઉત્પાહદત મલૂ્યમાાં પણ દુધનો ફાળો 
ધવશેિ રહ્યો. આમ, એકાંદરે ગજુરાતનો પશપુાલનનો ધવકાસ ઉપર દશાષવેલ માહહતીમાાં જોઈ શકાય છે.  

 પશપુાલન અત્યાર સધુી પોતાના ઘર વપરાશ અને ખેતીને પરૂક કરવામાાં આવતુાં હત ુાં પરાંત ુસમય 
બદલાતા હવે તે એક સ્વતાંત્ર વ્યવસાય બન્યો છે ત્યારે જો પશપુાલનને વધ ુ પ્રોત્સાહન આપવામાાં આવે 
પશપુાલકોને વૈજ્ઞાધનક પદ્ધધત દ્વારા પશપુાલનની તાલીમ આપવામાાં આવે તો ચોક્કસ આના કરતા પણ વધારે 
સારા પહરણામ પ્રાપ્ત કરી શકાય.  
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