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પ્રકરણ–૧૩ 

પિપુાલન ક્રે ેકચ્છ જીલ્લો જિકાસના ંપથં ે 
 

 ગુિરાત રાિય દૂધ ઉત્પાદનમાં દેિમા ંમોખરાનુ ંસ્ થાન ધરાિ ેછે. ડેરી ઉદ્યોગ ક્ેરે ગુિરાત સમગ્ર દેિમાં મોડેલ રાિય 

તરીકે ઉભરી આિેલ છે. આમા ંપિુપાલનની મહત્ િની ભુજમકા રહેલી છે. ગુિરાત રાિયના અન્ ય જિલ્ લાની સરખામણીમા ંકચ્ છ 

જિલ્ લો જિસ્ તારની રીતે સૌથી જિિાળ છે. કચ્ છ જિલ્ લાનો મુખ્ ય વ્ યિસાય પરંપરાગત રીતે ખેતી અને પિુપાલનનો રહયો છે. 

ખેતીના પુરક વ્ યિસાય તરીકે પણ પિુપાલનનો સ્ િીકાર થયેલો છે.  

 કચ્છ જીલ્લો જિપુલ િૈિ જિજિધતા અને બહોળુ પિુધન ધરાિતો જીલ્લો છે. આ જિસ્તારની પોતાની કહેિાય તેિી, 

ખુબિ અગત્ યની પિુઘનની ઓલાદો અહીં સચિાયેલ છે. િેમાં કચ્છી, સસંધણ કે બન્ ની તરીકે ઓળખાતી ભેંસ, કાંકરેિ ગાય, 

કચ્છી બકરાં, કચ્છી અને ખારાઇ ઊંટ તેમિ  કચ્છી સસંધી અચિો  મુખ્ય છે.   

 ગાય િગવના પિુઓમા ં સુપ્રજસઘ્ ધ એિી કાંકરેિ ગાયનો ઉછેર ખુબિ મોટા પ્રમાણમા ંકરિામાં આિે છે. કાંકરેિ બળદ 

તેની સિાઈ ચાલ, ભારિહન ક્મતા તેમિ  ગરમ હિામાન માં તેની કામ કરિાની ક્મતા  માટે મિહુર છે. ખેતીમા ંયાંજરકરણ  

અને રેક્ટર નો િપરાિ પ્રચજલત થયા છતાં હિુ કચ્ છના કાંકરેિ બળદની માંગ સૌરાષ્ટ્ર  અને દજક્ણ ગુિરાતમા ંપણ છે. 

 ભેંસ િગવમા ંકચ્ છના બન્ ની જિસ્ તારની બન્ ની ભેંસ તેના િધુ દૂધ ઉત્પાદન અને દૂધમા ંિધ ુફેટ માટે જાણીતી છે. િે અન્ ય 

નામ િેિાકે સસંધી, કુંઢી તથા કચ્ છી ભેંસ તરીકે ગુિરાતના અન્ ય જિસ્ તારોમા ંજાણીતી છે. ભેંસની બન્ ની ઓલાદન ેભારતની 

ભેંસોની ૧૧ મી ઓલાદ તરીકે સ્થાન મળેલ છે.  

 તેિ પ્રમાણે કચ્છનાં ખારાઇ ઊંટને પણ ઊંટની અલગ ઓલાદ તરીકેની તેમિ કચ્છી-સસંધી અચિોને અચિની અલગ 

ઓલાદ તરીકેની રાજષ્ટ્રય માન્યતા NBAGR (National Bureau of Animal Genetic Resources) દ્િારા મળેલ છે.  

 રાજ્ય સરકાર દ્િારા કચ્છ જીલ્લામાં પિુપાલન પ્રિૃજતને િેગ આપિા માટે રૂ. ૨૩.૫૦ કરોડનાં ખચે  મંુદ્રા રોડ ખાતે 

કાંકરેિ ગાય માટેનું પિુ ઉછેર કેન્દ્ર, રૂ. ૧૯.૫૦ કરોડનાં ખચે બન્ ની ભેંસ માટે ભેંસ ઉછેર કેન્દ્ર (Banni Buffalo Bull 

Mother Farm) (એર પોટવ રોડ પર) તેમિ રૂ. ૪.૫૦ કરોડનાં ખચે મરઘાં જિસ્તરણ કેન્દ્ર (એર પોટવ રોડ પર) નું  નજિન 

બાંધકામ મંિુર કરી તેની ગ્રાન્ટ ફાળિી દેિાયેલ છે.  અને કામ પુણવ થિા પર છે.   

 કચ્છ જીલ્લામાં  દૈજનક ધોરણે અંદાિે ૧૪.૫૦ લાખ લીટર િેટલુ દુધ ઉત્પાદનની ક્મતા રહેલી છે.    

િષવ ૨૦૦૯ થી કચ્છ જીલ્લામાં સહકારી ધોરણે સરહદ ડેરી ચાલુ થઇ. િરૂઆતમાં રોિનંુ માર  ૨૦,૦૦૦  જલટર દૂધ એકરીકરણ 

કરતી સરહદ ડેરી જિલ્લા માં ૬૯૧ સહકારી દૂધ ઉત્પાદક મંડળીઓ/મંડળો દ્િારા દૈજનક મહત્તમ ૪.૮૫ લાખ જલટર દૂધ 

એક્રીકરણ સુધી પહોંચી છે અને િાર્ષવક અંદાિે  ૪૦૦  કરોડ  રૂજપયાનંુ પિુપાલકો ને ચૂકિણ  કરે  છે.  

બન્ની જિસ્તારમાં પિુપાલન પ્રિૃજતને પ્રોત્સાહન આપિા માટે બન્ની  પિુ મેળાનંુ આયોિન કરિા માટે દર િષે રૂ. ૫ લાખ 

િેટલી સહાય  રાજ્ય સરકારનાં પિુપાલન જિભાગ તરફથી આપિામાં આિે છે.  

 

૧૯ મી  પિધુન િસ્ તી ગણતરી િષ્ વાા ૨૦૧૨ મિુબ કચ્ છના પિુધનની િસ્ તી  આ પ્રમાણ ેછે. 

ગાય િગવ –   ૫,૮૩,૪૨૦  ભેંસ િગવ - ૩,૭૫,૪૦૯         ઊંટ- ૭,૯૬૭  

ઘેટાં - ૫,૧૫,૯૧૨   બકરાં  -  ૪,૦૧,૨૯૬         કલુ – ૧૮,૯૬,૪૯૧ 

 

 કચ્ છ જિલ્ લાનુ ંપિુધન ગુિરાતના કુલ પિુધનના ૭ % િેટલુ થાય છે. ગાય-ભેંસ િગવના પિુઓન ે  ગણતરીમા ંલેતાં 

બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા બાદ કચ્ છ જિલ્ લો રીજા નંબરે છે.  

 િષવ ૨૦૧૨ માં થયેલ પિુ ધન િસજત ગણતરી અનુસાર  િષવ ૨૦૦૭ ની સરખામણી એ ગાય િગવનાં પિુઓમા ં

૫૦.૦૯% અને ભેંસ િગવનાં પિુઓમાં ૬૬.૧૨% િેટલો ધરખમ િધારો નોંધાયો છે. સામે,ઘેટાં અને બકરાંની િસજતમાં અનુક્રમે 

૧૦.૨૮ અને ૧૭.૨૬% િેટલો ઘટાડો નોંધાયો છે. આમ જીલ્લામાં દુધ ઉત્પાદન લક્ી પિુપાલન માં િધારો થયો છે.  
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 કચ્છ જીલ્લામાં ખાનગી ધોરણે તેમિ ડેરી સંઘ મારફતે ઉપલબ્ધ  પિુ સારિાર સુજિધાઓ મયાવકદત છે ત્યારે જીલ્લા 

પંચાયત સંચાજલત  કુલ ૩૨ પિુ દિાખાના , ૪ ફરતા પિુ દિાખાના અને ૨૯ પ્રાથજમક પિુ સારિાર કેંદ્રો  જીલ્લા નાં પિુપાલકોને 

સતત ઉપયોગી થાય છે.  

 રાજ્ય સરકાર ની  “૧૦ ગામ દીઠ ૧ મોબાઇલ પિુ દિાખાના”ની યોિનાનું રાજ્ય કક્ાનું લોકાપવણ ગત તા. ૩૧ 

ડીસેમ્બર-૨૦૧૫ નાં િેકરીયા રણ ખાતે આયોજીત રિી કૃજષ મહોત્સિ કાયવક્રમ દરમ્યાન કરિામાં આવ્યંુ હતંુ. હાલ આ યોિના   

હેઠળ કુલ ૧૮  નિા મોબાઇલ પિુ દિાખાના જીલ્લામાં  મંિુર  થઇ ચુકેલ છે. તેમિ પ્રજત િષવ આ યોિના હેઠળ િધુ ન ેિધ ુ

નિા મોબાઇલ પિુ દિાખાનાઓ  િરૂ કરિાનું આયોિન છે.  

 પિુ સારિાર કેમ્પો, પિુ આરોગ્ય મેળાઓ,પિુ ઉત્પાદકતા િૃજદ્ધ જિબીરો, પિુપાલન જિક્ણ જિબીરો, જિજિધ રોગ 

સામે રસીકરણ ઝૂબેિો   તેમિ ઘેટા બકરામાં કૃજમનાિક દિા પીિડાિિાનાં કેમ્પો, ઊંટોમાં ખાજી કફટોડા જિરોધી સારિારનાં 

કેમ્પો તેમિ પિુપાલકોને ઘર આંગણે પિુ સારિારની  સુજિધાઓ, રોગચાળા કે પોઇઝનીંગ સમયે જનદાન અને સારિાર,પોસ્ટ 

મોટવમ,પિુઓનાં આરોગ્ય પ્રમાણપરો આપિા, કૃજરમ બીિદાન અને પિુ સંિધવન ની તમામ કામગીરી જીલ્લા પંચાયતનાં 

દિાખાનાઓ મારફતે  થાય છે. તે ઉપરાંત સરકારની જિજિધ  સહાય યોિનાઓનું અમલીકરણ પણ આ દિાખાનાઓ મારફત ે 

થાય છે. 

 કચ્છ જીલ્લામાં હાલ જીલ્લા પંચાયત સંચાજલત ૩૬ પિુ દિાખાના/ફરતા પિુ દિાખાનામાં કુલ  ૧૦ પિુ જચકકત્સા 

અધીકારીઓ અને ૨૯ પ્રાથજમક પિુ સારિાર કેંદ્રો ખાતે ૧૦ પિુધન જનકરક્કો કાયવરત છે.  

 કડજસ્રક્ટ જમનરલ ફાઉન્ડેિન- પ્રધાનમંરી ખનીિ ક્ેર કલ્યાણ યોિના હેઠળ જીલ્લામાં હાલ માંિ ૧૦ િેટલા ફરતા 

પિુ દિાખાના તેમિ ૫૦ કૃજરમ બીિદાન કેન્દ્રો િરૂ કરાયેલ છે. િેમાં હાલ ૧૦ પિુ જચકકત્સકો તેમિ ૪૫ િેટલા  કૃજરમ 

બીિદાન કાયવકરો ફરિ બજાિે છે.  
 

િષવ ૨૦૧૭-૧૮ મા ંજીલ્લા પચંાયત, કચ્છ દ્િારા કરિામા ંઆિલે તારંીક કામગીરી 
 

અ.નં. કામગીરીનીજિગત  જીલ્લાનો લક્ષ્યાંક  જસજદ્ધ  

૧.  પિુ સારિાર  -  ૧૪૪૬૮૮  

૨.  ખસીકરણ  ૬૬૦૦  ૧૧૭૭૯  

૩.  કૃરીમ બીિદાન  ૮૪૦૦  ૮૭૧૨  

૪.  પિુ આરોગ્ય મેળા  ૧૭૮  ૧૭૮  

૫.  પિુ આરોગ્ય મેળા – સારિાર  ૧૭૮૦૦  ૧૧૮૧૫૬  

૬.  પિુ ઉત્પાદકતા િૃજધ્ધ જિબીર  ૩૭  ૩૭  

૭.  પિુ ઉત્પાદકતા િૃજધ્ધ જિબીર- સારિાર  ૩૭૦૦  ૮૩૦૫  

૮.  ઊંટોમાં એન્ટીસરા સારિાર  ૭૦૦૦  ૫૯૮૦  

૯.  આર.કે.િી.િાય. આંતર બાહ્ય પરોપજીિી જનયંરણ  ૧૦૦૦૦૦  ૧૨૭૨૭૫  

૧૦. ઘેટાં-બકરાંમાં ડે્રન્ચીંગ  ૩૩૫૦૦૦  ૧૧૯૧૫૭૩  

૧૧ પિુ રસીકરણ  ૨૪૬૫૦૦ ૧૯૪૮૧૧૨ 

૧૨. નમુના તપાસણી  ૮૪૦૦  ૯૫૧૬  
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૧૩. તાલુકા કક્ા પિુપાલન જિબીર  ૧૦  ૧૦  

૧૪.  જીલ્લા કક્ા પિુપાલન જિબીર  ૨  ૨  

૧૫.  િુથ સભા  ૭૩૨  ૭૫૬  

૧૬.  પિુ પ્રદિવન  -  ૧૪  

૧૭.  પિુધન મોિણી  ૪૬  ૪૬  

૧૮.  પોસ્ટમોટવમ  -  ૬૪૨  

૧૯.  હેલ્થ સટીકફકેટ  -  ૧૯૭૮  

   

િષવ ૨૦૧૭-૧૮ મા ંજીલ્લા પચંાયત, કચ્છ દ્િારા કરિામા ંઆિલે યોિનાકીય  કામગીરી 
 

અ.

નં. 

કામગીરીની જિગત  નાણાંકીય 

લક્ષ્યાંક 

નાણાંકીય 

જસજદ્ધ 

ભૌજતક 

લક્ષ્યાંક 

ભૌજતક 

લક્ષ્યાંક 

૧.  બકરાં એકમ (૧૦+૧) ની સ્થાપના માટે સહાય 

(અ.જાજત)   
૬૦,૦૦૦ ૬૦,૦૦૦ ૨ ૨ 

૨.  બકરાં એકમ (૧૦+૧) ની સ્થાપના માટે સહાય 

(સામાન્ય)   
૩,૦૦,૦૦૦ ૩,૦૦,૦૦૦ ૧૦ ૧૦ 

૩.  જિદ્યુત સંચાજલત ચાફકટર અનુસુજચત જાજત  ૩૩૦૦૦૦ ૩૩૦૦૦૦ ૨૨ ૨૨ 

૪.  જિદ્યુત સંચાજલત ચાફકટર િનરલ કેટેગરી  ૧૦૯૫૦૦૦ ૧૦૯૫૦૦૦ ૭૩ ૭૩ 

૫.  િુધ્ધ સંિધવન દ્િારા ગાયમાં કૃજરમ બીિદાનથી 

િન્મેલ િાછરડીઓના પિુપાલકો માટે પ્રોત્સાહક 

યોિના 

૩૬૯૦૦૦ ૩૬૯૦૦૦ ૧૨૩ ૧૨૩ 

૬.  ગ્રામ્ય દુધ સહકારી મંડળીઓને બલ્ક જમલ્ક કુલર માટે 

સહાય  

૩૧૪૧૧૭૩  ૩૧૪૧૧૭૩  ૩ ૩ 

૭.  ગ્રામ્ય દુધ સહકારી મંડળીઓને ઓટોમેકટક જમલ્ક 

કલેક્િન જસસ્ટમ માટે સહાય  

૧૦૪૦૦૦૦  ૧૦૪૦૦૦૦  ૧૩ ૧૩ 

૮.  ગ્રામ્ય દુધ સહકારી મંડળીઓને દુધ ભેળસેળ 

ચકાસણી યંર માટે સહાય  

૩૨૮૪૯૫ ૩૨૮૪૯૫ ૪ ૪ 

૯.  જમલ્કીંગ મિીન સહાય  ૬૪૨૬૦૦ ૬૪૨૬૦૦ ૨૦ ૨૦ 

૧૦

. 

પિુ જિમા સહાય  ૩૧૬૯૬૨ ૩૧૬૯૬૨ ૨૮૫ પિુઓ ૨૮૫ પિુઓ 

૧૧ ૧ થી ૨૦ દુધાળા પિુ એકમની સ્થાપના માટે ૧૨ 

% વ્યાિ સહાય- િનરલ કેટેગરી  

- - - ૮૯ 

૧૨

. 

૧ થી ૨૦ દુધાળા પિુ એકમની સ્થાપના માટે ૧૨ 

% વ્યાિ સહાય - એસ.સી. કેટેગરી 

- - - ૨ 

૧૩

. 

એક થી ચાર દુધાળા પિુઓના ફામવની સ્થાપના માટે 

વ્યાિ સહાયની યોિના 

- - - ૨ 
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પિપુાલનખાતા જસિાયની યોિનાઓનુ ંમાજહતી દિાવિતુ ંપરક િષવ ૨૦૧૭-૧૮ 

અ.નં. યોિનાનુ ંનામ 
નાણાકીય ભૌજતક 

યોિનાની ટૂંકી જિગત 

લક્ષ્યાંક જસજધ્ધ લક્ષ્યાંક જસજધ્ધ 

૧ જિલ્લાપંચાયત સ્િ ભંડોળ  

૧.૧ 
દૂધાળા પિુ 

હરીફાઈ 
૩૦૦૦૦ ૩૦૦૦૦ ૬ ૬ 

બન્ની ભેંસ તેમિ કાંકરેિ ગાય 

િગવના પિુઓના પિુપાલકોને 

ઇનામ આપી પ્રોત્સાજહત 

કરિામાં આિે છે. 

૧.૨ 

પિુરોગ સારિાર 

માટે બાહ્ય 

પરોપજીિી 

જનયંરણ 

૧૪૦૦૦૦૦ ૧૩૯૯૯૯૨   
ચાલ ુિષવ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન 

પિુસારિાર કેમ્પોનંુ આયોિન 

કરિામાં આિિે. 

૧.૩ 

ઊંટ િગવના 

પ્રાણીઓમાં ખાજી 

અને ચકરી જિરોધી 

સારિાર 

૩૦૦૦૦૦ ૨૯૯૯૯૪ ૮૮૦ - 

ચાલ ુિષવ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન 

ઊંટ સારિાર કેમ્પોનંુ આયોિન 

કરિામાં આિિે. 

૧.૪ 
યંર સાધન સામગ્રી 

ખરીદી 
૨૫૦૦૦૦ ૨૪૨૧૫૦ - - 

૫ (પાંચ) કમ્પ્યુટર સેટ ખરીદ 

કરિામાં આિેલ છે. 

૨ જીલ્લા પંચાયત સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ગ્રાન્ટ 

૨.૧ 

પિુરોગજનદાન 

સારિાર કેમ્પ માટે 

દિા ખરીદી 

૫૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦ - - 

ચાલ ુિષવ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન 

પિુસારિાર કેમ્પોનંુ આયોિન 

કરિામાં આિિે. 

૩ જિકાસિીલ તાલુકા રાપર અને લખપત 

૩.૧ 

ફરતંુ પિુદિાખાનંુ 

કમ એમ્બ્યુલન્સ 

િાહન ખરીદી 

૧૩૦૦૦૦૦ ૧૩૦૦૦૦૦ ૨ ૨ 

જિકાસિીલ તાલુકા રાપર અને 

લખપત બંન્ને માટે એક-એક 

મોબાઇલ િાહનની ખરીદી 

કરિામાં આિેલ છે.  

કુલ ૩૭૮૦૦૦૦ ૩૭૭૨૧૩૬     
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પિપુાલન િાખાની સ્ટાફની અજંતત માજહતી દિાવિતુ ંપરક (િષવ ૨૦૧૭-૧૮) 
 

ક્રમ સંિગવ 
૨૦% કાપ બાદ 

મંિુર મહેકમ 
ભરાયેલ િગ્યા ખાલી િગ્યા 

૧ નાયબ પિુપાલન જનયામક ૧ ૧ ૦ 

૨ મદદનીિ પિુપાલન જનયામક ૧ ૦ ૧ 

૩ સી. કલાકવ (િજહિટી) ૧ ૧ ૦ 

૪ સી. કલાકવ (જહસાબી) ૧ ૧ ૦ 

૫ િુ. કલાકવ ૨ ૦ ૨ 

૭ ડ્રાઈિર ૧ ૧ ૦ 

૮ પટાિાળા ૨ ૨ ૦ 

કુલ ૯ ૬ ૩ 
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