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પ્રસ્ત્તાિના : 

 પ્રાચીન સમયર્ી મનુષ્ય ખેતી અને પશુપાલન સારે્ સાંકળાયેલો છે. આદિકાળમાાં મનુષ્ય પોતાના જીિન ષનિાથહ માટ ેપશુઓનો 

ઉપયોગ કરતો આવ્યો છે. ભારતીય અર્થતાંત્રમાાં પણ ખેતીની સારે્ પશુપાલનનુાં મહત્િ રહ્ુાં છે. ભારતની કૃષિપ્રધાન અર્થવ્યિસ્ત્ર્ામાાં 

પશુપાલન એક પૂણથ સમયના વ્યિસાય તરીકે આગિુાં સ્ત્ર્ાન ધરાિે છે. ભારત િેશ ષિશ્િમાાં િૂધના ઉત્પાિનમાાં પ્રર્મ ક્રમે છે. િૂધનાાં કુલ 

ઉત્પાિનમાાં ભેંસો (૫૨) ટકા, ગાયો ૪૫ ટકા અને ઘેટાાં-બકરાનો (૩) ટકા જેટલો ફાળો રહ્ો છે. આમ, િૂધ ઉત્પાિનમાાં ગાય અને ભેંસનુાં 

યોગિાન નોંધપાત્ર રહ્ુાં છે. પશુપાલન વ્યિસાયએ ગામડાઓમાાં ખેતીના પૂરક ધાંધા તરીકેનો વ્યિસાય છે. આ વ્યિસાયમાાં િતથમાન સમયે 

ખાસ કરીને નાના ખેડૂતો, સીમાાંત ખેડૂતો તેમજ જમીન ષિહોણા મજૂરોની આજીષિકાનો મુખ્ય સ્ત્ત્રોત બની રહ્ો છે. આ વ્યિસાય ર્કી 

ગ્રામ્ય ષિસ્ત્તારોમાાં રોજગારીની તકોમાાં િધારો ર્ાય છે. તેમજ સ્ત્ત્રી સશષતતકરણ પણ િધારો ર્ાય છે. તે ઉપરાાંત આ વ્યિસાય અાંતગથત 

પશુપાલકોમાાં િૈજ્ઞાષનક, ટેતનોલોષજકલ પદ્ધષતર્ી પશુપાલન માટે િધુ જાગૃતા આિે તેિા પ્રયાસો હાર્ ધરિામાાં આવ્યા છે. જેર્ી આ 

વ્યિસાય િધુ નફાકારક બને અન ેપશુપાલકોની આર્ર્થક પદરષસ્ત્ર્ષતમાાં સુધારો લાિી શકાય છે.  
 

પશુપાલનનો અર્થ - 

 "પશુપાલન વ્યિસાય એ મનુષ્ય પોતાના જીિન ષનિાથહ માટે પશુઓ જેિા કે ગાય, ભેંસ, ઘેટાાં-બકરા, ઘોડા, મરઘાાં-બતક જેિા 

પ્રાણીઓને ઉછેરીને તેમને િેચીન ેઅર્િા તો તેમના દ્િારા મળતાાં ઉત્પાિનો જેિાાં કે િહીં, િૂધ, છાશ, માખણ, ઘી િગેરેના િેચાણર્ી પૈસા 

મેળિીને પોતાના પદરિારનુાં ગુજરાન ચલાિે છે." 

 આમ, એકાંિરે જોતાાં પશુપાલન વ્યિસાય એ ખેતીનો પૂરક વ્યિસાય છે. પશુપાલનન ેલગતા ષિષિધ કાયથક્રમો, યોજનાઓ, 

સરકાર દ્િારા બહાર પાડિામાાં આિે છે. જેના ર્કી નિીન માષહતી મેળિી પશુપાલકો તેમના વ્યિસાયને િધુ ષિકસાિી શકે છે.  
 

પશુપાલનના પ્રકારો - 

 ભારતમાાં પશુપાલન વ્યિસાય અાંતગથત તેના પ્રકારો પર નજર કરતાાં ભારતમાાં મુખ્યત્િે ત્રણ પ્રકારનુાં પશુપાલન સૌર્ી િધાર ેર્ાય 

છે. જેમાાં ૧. ભ-ુસ્ત્તર પશુપાલન, ૨. તળાિ કે સામુરીક પશુપાલન, ૩. પાાંજરા પશુપાલન.  

૧. ભ-ુસ્ત્તર પશુપાલન - 

 ભારતની મોટા ભાગની િસ્ત્તી ખેતીની સાર્ ેસારે્ ભુ-સ્ત્તર પશુપાલન વ્યિસાય સારે્ સાંકળાયેલી છે. ભુ-સ્ત્તર પશુપાલનમાાં 

ખાસ કરીને ગાય, બળિ, ભેંસ, ઘેટાાં-બકરા, ઊંટ, ગધેડા, ખચ્ચર અને ઘોડા જેિા પશુઓનુાં પાલન મોટી સાંખ્યામાાં કરે છે. આિા પશુઓને 

ખુલ્લા મેિાનોમાાં, તબેલાઓમાાં કે રહેઠાણ ષિસ્ત્તારોમાાં તેમનો ઉછેર કરિામાાં આિે છે.  

૨. તળાિ ક ેસામરુીક પશપુાલન -  

 ભારતમાાં ખાસ કરીન ેિદરયા દકનારે િસતા લોકો માટ ેઆ વ્યિસાય આજીષિકાનુાં મહત્િનુાં સાધન બની રહ્ો છે. જેમાાં િદરયા 

દકનારાનાાં પ્રિેશોમાાં સમુરની નજીક તળાિો બનાિીન ેઅર્િા િદરયામાાં જાળનો બ્લોક બનાિીને તેમાાં જળચર જીિોનો ઉછેર કરિામાાં 

આિે છે. તેમાાં ખાસ કરીન ેમાછલી, કેટ દફશ, પાપલેટ માછલી તેમજ ચેલીયા માછલીઓનો ઉછેર સૌર્ી િધારે કરિામાાં આિે છે.  

સારાાંશ :-   ષિશ્િ ફલક પર ભારત િેશ ખેતી પ્રધાન િેશ તરીકેની ખ્યાષત ધરાિે છે. ભારતીય ખેતીક્ષેત્ર એ ભારતીય અર્થતાંત્રની 

જીિાિોરી સમાન છે. ભારતની કુલ િસ્ત્તીના ૭૦ ટકા કરતાાં િધાર ેલોકો આજીષિકા માટે ખેતીક્ષેત્ર પર ષનભથર છે. ખેતીક્ષેત્ર સાંલગ્ન 

પશુપાલન વ્યિસાય એ ખેડૂતો માટે આર્ર્થક કમાણીનુાં મહત્િનુ અાંગ બની રહે છે. ટૂાંકમાાં પશુપાલન અને ખેતીક્ષેત્ર એકબીજાના પૂરક 

કતાથ છે. પદરણામે ખેડૂતો પશુપાલન ના વ્યિસાય દ્િારા િૂધ-ઉત્પાિન કરીને સારી એિી આિક પ્રાપ્ત કરી શકે છે. પશુપાલ વ્યિસાયમાાં 

ષનરક્ષરતા ધરાિતા લોકો પણ ખૂબ જ સહેલાઇર્ી રોજગારી મેળિી શકે છે. પશુપાલનમાાં ગાય-ભેંશ, ઘેટાાં-બકરાાં, મરઘાાં-બતક અને 

મત્સ્ત્ય ઉત્પાિનનો સમાિેશ ર્ાય છે. ભારતમાાં ખેતીના પૂરક વ્યિસાય તરીકે પશુપાલન ગ્રામીણ ષિસ્ત્તારની આર્ર્થક સુખાકારીનુાં 

મહત્િનુાં અાંગ બની ગયુાં છે. જે ગ્રામીણ લોકોના જીિનધોરણમાાં નોંધપાત્ર િધારો કરે છે.  
 

શબ્િ :- પશુપાલન, રોજગારી, આિક, આર્ર્થક ષસ્ત્ર્ષત, ષશક્ષણ, ઉત્પાિન, ખચથ, કૃષિક્ષેત્ર, બચત.  
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૩. પાાંજરા પશુપાલન -  

 પશુપાલન વ્યિસાય અાંતગથત પક્ષીઓ તર્ા ચપળ જીિોના ઉછેર માટ ેપાાંજરા પશુપાલન વ્યિસાય મોટા પ્રમાણમાાં ર્ાય છે. 

જેમાાં પશુ-પક્ષીઓની સાંખ્યા અને આકાર પ્રમાણે પાાંજરા બનાિીને તેમનો ઉછેર કરિામાાં આિે છે. આ પ્રકારના વ્યિસાયમાાં મધમાખી 

ઉછેર, મરઘાાં-બતક, ઉછેર, સસલા, શાહમુગથ, ઈમ ુજેિાાં મોટા કિ ધરાિતા પક્ષીઓનો પણ ઉછેર કરિામાાં આિે છે.  
 

સાંશોધનક્ષતે્ર :   

 પ્રસ્ત્તુત સાંશોધન અભ્યાસ મહેસાણા તાલુકાનાાં ગામોના પશુપાલન વ્યિસાય સારે્ સાંકળાયેલા લોકોના આર્ર્થક-સામાષજક 

ષસ્ત્ર્ષત પર કરિામાાં આિેલ છે. જેમાાં પશુપાલન વ્યિસાય અાંતગથત કામ કરતાાં લોકોમાાં આિકનુાં પ્રમાણ, બચતનુાં પ્રમાણ, કામના કલાકો, 

પશુ ષચદકસ્ત્તા, પશુ જાળિણી, પશુલક્ષી સરકારની સહાય યોજનાઓ અાંગેની જાણકારી િગેર ેમહત્િની બાબત બની રહે છે.  
 

હતેુઓ : 

 ૧. પશુપાલકોમાાં ષશક્ષણનુાં પ્રમાણ તપાસિુાં.   

 ૨. પશુપાલન વ્યિસાય અાંતગથત કામના કલાકો સામે િેતનનુાં પ્રમાણ તપાસિુાં.  

 ૩. પશુપાલન વ્યિસાય અાંતગથત િૂધ-ઉત્પાિનનુાં પ્રમાણ તપાસિુાં.  

 ૪. પશુપાલકોમાાં આિક-ખચથ પ્રમાણ તપાસિુાં.  

 ૫. પશુપાલકોમાાં બચતનુાં પ્રમાણ તપાસિુાં.  

 ૬. પશુપાલકોમાાં સરકારલક્ષી યોજનાઓ અાંગેની માષહતીનો અભ્યાસ કરિો.  
 

પદરકલ્પના : 

 ૧. પશુપાલકોમાાં ષશક્ષણનુાં પ્રમાણ િધારે જોિા મળે છે.  

 ૨. પશુપાલકોમાાં આિક સામે બચતનુાં પ્રમાણ િધારે જોિા મળે છે.  

 ૩. પશુપાલકોમાાં સરકારલક્ષી યોજનાઓની માષહતીનો અભાિ જોિા મળે છે.  

 ૪. પશુપાલકોમાાં ષમલકતનુાં પ્રમાણ િધાર ેજોિા મળે છે.  
 

સમે્પલ (નમનૂા) પસાંિગી : 

 પ્રસ્ત્તુત સાંશોધન અભ્યાસમાાં મહેસાણા તાલુકાનાાં િેલા, ગોકલગઢ, બોદરયાિી અને પુનાસણ એમ કુલ ૪ ગામો પસાંિ કરિામાાં 

આવ્યા છે. પસાંિ કરેલ ગામોમાાંર્ી ગામ િીઠ ૨૫ પશુપાલકો યદ્દચ્છ ષનિેશન પદ્ધષત દ્િારા પસાંિ કરિામાાં આિેલ છે. કે જેઓ પશુપાલન 

વ્યિસાય સાર્ ેસાંકળાયેલા છે.  

મહેસાણા તાલુકો 

પસાંિ કરેલ ગામો  ગોકલગઢ  બોદરયાિી  પનુાસણ િલેા ૦૪  

ઉત્તરિાતા  ૨૫  ૨૫  ૨૫  ૨૫  ૧૦૦  

 પ્રસ્ત્તુત અભ્યાસમાાં મહેસાણા તાલુકાનાાં પસાંિ કરેલ ગામોમાાંર્ી પશુપાલન વ્યિસાય સાર્ ેસાંકળાયેલ લોકોની રૂબરૂ મુલાકાત કરી 

પ્રશ્નોત્તરી દ્િારા માષહતી એકષત્રત કરીને મેળિેલ માષહતીને િગીકરણ કરી તેના તારણો અને સૂચનો મળેિિામાાં આવ્યા છે.  

(માષહતી િગીકરણ) 

૧.   
પશુપાલન વ્યિસાયમાાં સાંકળાયેલ લોકોમાાં ઉંમરનુાં 

પ્રમાણ 

૧૫ ર્ી ૨૦ 

િિથ 
૨૧ ર્ી ૩૦ િિથ ૩૧ ર્ી ૪૦ િિથ ૪૧ ર્ી િધાર ે

૭.૩% ૧૯.૧% ૩૪.૫% ૩૯.૧% 

૨.  પશુપાલન વ્યિસાયમાાં સાંકળાયેલ લોકોમાાં સાક્ષરતાનુાં 

પ્રમાણ 

અભણ પ્રાર્ષમક માધ્યષમક ઉચ્ચ ષશક્ષણ 

૧૦% ૨૦% ૩૪.૫% ૩૫.૫% 

૩.  
કુટુાંબના પ્રકારની ષિગત 

સાંયુતત ષિભતત પોતાનુાં  ભાડાનુાં  

૮૮.૨% ૧૧.૮% ૯૮.૦૨% ૧.૦૨% 

 

૪.  
પશુપાલન વ્યિસાય સાર્ે સાંકળાયેલ િિથ પ્રમાણ 

૧ ર્ી ૫ િિથ  ૬ ર્ી ૮ િિથ  ૯ ર્ી ૧૨ િિથ  ૧૨ િિથર્ી િધારે  

૪.૫% ૮.૨% ૧૦% ૭૭.૩%  

 

૫.  
વ્યિસાય અાંતગથત પશપુાલકની ભૂષમકા 

પશ ુ સાર-

સાંભાળ 

િૂધ િોહિુાં 

ડેરીમાાં િૂધ 

ભરાિિુાં 

ઘાસ-ચારાની 

વ્યિસ્ત્ર્ા  

બધાજ કાયો  

૭.૩% ૧૭% ૩.૫% ૭૦% 
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૬.  

િૈષનક કામના કલાકોનુાં પ્રમાણ 

૧ ર્ી ૩ 

કલાક 
૪ ર્ી ૬ કલાક  ૭ ર્ી ૯ કલાક  ૧૦ ર્ી િધારે  

૧૯.૧% ૩૯.૧% ૨૪.૫% 

 

૧૭.૩% 

 

 

૭.  
પશુધન પ્રમાણ 

૧ ર્ી ૩  ૪ ર્ી ૬  ૭ ર્ી ૯  ૧૦ ર્ી િધારે  

૧૯.૩% ૩૭.૬% ૨૪.૮% ૧૮.૩% 

 

૮.  

 

િૈષનક િૂધનુાં ઉત્પાિન 

 

૧ ર્ી ૫ 

ષલટર  

૬ ર્ી ૧૦ 

ષલટર  
૧૧ ર્ી ૧૫ ષલટર  

૧૬ ષલટર કરતાાં 

િધારે  

૨૦.૯% ૨૯.૧% ૩૩.૬% ૧૬.૪% 

૯.  

ડેરીમાાં િૈષનક ભરાિામાાં આિતુાં િધૂનુાં  પ્રમાણ 

૧ ર્ી ૩ 

ષલટર  

૪ ર્ી ૬ ષલટર  ૭ ર્ી ૧૨ ષલટર  ૧૨ ષલટર કરતાાં 

િધારે   

૧૪.૫% ૨૩.૬% ૩૫.૫% ૨૬.૪% 

 

૧૦.  ડેરીમાાં િાર્િથક ભરાિામાાં આિતુાં િધૂનુાં પ્રમાણ 

૧૫૦૦ ર્ી 

૧૮૦૦ ષલટર  

૧૮૦૧ ર્ી 

૨૦૦૦ ષલટર  

૨૦૦૧ ર્ી 

૩૦૦૦ ષલટર  

૩૦૦૧ ષલટર ર્ી 

િધારે  

૨૬.૯% ૨૪.૧% ૨૦.૪% ૨૮.૭% 

 

૧૧.  
િૂધની િૈષનક આિકનુાં પ્રમાણ 

૬૦ ર્ી ૧૦૦  ૧૦૧ ર્ી ૫૦૦  ૫૦૧ ર્ી ૧૦૦૦  ૧૦૦૧ ર્ી િધારે  

૧૮.૭% ૩૬.૪% ૩૦.૮% ૧૪% 

 

૧૨.  િૂધની િાર્િથક આિકનુાં પ્રમાણ 

૧૦૦૦૦ ર્ી 

૨૦૦૦૦  

૨૧૦૦૦ ર્ી 

૩૦૦૦૦  

૩૧૦૦૦ ર્ી 

૪૦૦૦૦  

૪૧૦૦૦ ર્ી િધારે  

૨૨% ૧૩.૮% ૧૫.૬% ૪૮.૬% 

 

૧૩.  પશુઓ પાછળ ર્તુાં િાર્િથક સરેરાશ ખચથ પ્રમાણ 

૧૦૦૦૦ ર્ી 

૧૫૦૦૦  

૧૬૦૦૦ ર્ી 

૨૫૦૦૦  

૨૬૦૦૦  ર્ી   

૪૦૦૦૦  

૪૧૦૦૦ કરતાાં િધારે  

૩૩% ૨૨.૯% ૧૭.૪% ૨૬.૬%  

૧૪.  
પશુપાલન વ્યિસાય અાંતગથત પ્રાપ્ત ર્તી માષસક 

આિકનુાં પ્રમાણ 

૫૦૦૦ ર્ી 

૧૦૦૦૦  

૧૧૦૦૦ ર્ી 

૧૫૦૦૦  

૧૬૦૦૦  ર્ી  

૨૦૦૦૦   

૨૧૦૦૦ ર્ી િધારે  

૪૫.૪% ૨૩.૧% ૧૭.૬% ૧૩.૯% 

૧૫.  
પશુપાલન વ્યિસાય અાંતગથત પ્રાપ્ત ર્તી િાર્િથક 

આિકનુાં પ્રમાણ 

૨૦૦૦૦ ર્ી 

૩૦૦૦૦  

૩૧૦૦૦ ર્ી 

૫૦૦૦૦   

૫૧૦૦૦  ર્ી 

૧૦૦૦૦૦  

૧૦૦૦૦૦   ર્ી િધારે  

૨૯% ૯.૩% ૧૫% ૪૬.૭%  

૧૬.  

પશુપાલકોમાાં બચત પ્રમાણ 

બેન્દ્કમાાં  પોસ્ત્ટમાાં  સહકારી 

માંડળીમાાં  

અન્દ્ય  

૬૩.૩% ૯.૨% ૪% ૨૩.૫%  

૧૭.  
પશુપાલકોમાાં ષમલકતનુાં પ્રમાણ 

િાગીના  મકાન  જમીન  િાહન (અન્દ્ય) 

૫.૫% ૩૦.૬% ૪૧.૭% ૨૨.૨% 

૧૮.  
પશુપાલનલક્ષી સરકારી યોજનાની માષહતીનુાં પ્રમાણ 

હા ના 

૭૭.૧% ૨૨.૯%  

૧૯.  પશ ુરસીકરણ અાંતગથત આપિામાાં આિતી રસીનુાં 

પ્રમાણ 

હા  ના  

૯૦.૮% ૯.૨%  

૨૦.  
પશુપાલન વ્યિસાય અાંતગથત તમે આત્મષનભથર છો 

હા  ના  

૮૭.૨% ૧૨.૮%  

 

  ઉપરોતત માષહતી િગીકરણના આધાર ેજોઈ શકાય છે કે પશુપાલન વ્યિસાય સારે્ સાંકળાયેલા લોકોમાાં એકાંિર ેઆિકનુાં પ્રમાણ 

િધારે જોિા મળયુાં છે. સારે્ સારે્ તેઓમાાં બચતનુાં પ્રમાણ પણ સારાં જોિા મળયુાં છે. આ વ્યિસાય અાંતગથત પશુપાલકોમાાં ષશક્ષણના 

પ્રમાણ પર નજર કરતાાં ષનરક્ષરતા ધરાિતા ૧૦%, પ્રાર્ષમક ષશક્ષણ ૨૦%, માધ્યષમક ષશક્ષણ ૩૪.૫% અને ઉચ્ચ માધ્ય. ષશક્ષણ ધરાિતા 

લોકોનુાં પ્રમાણ ૩૫.૫% જોિા મળયુાં છે. આર્ી કહી શકાય કે પશુપાલકોમાાં એકાંિર ેષશક્ષણનુાં પ્રમાણ સારાં જોિા મળયુાં છે.         
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સાક્ષરતા પ્રમાણ  

આલખે-૧ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

          

 

 

પશુપાલકોમાાં આિક સામે બચત પ્રમાણ પર નજર કરતાાં બચતનુાં પ્રમાણ પણ એકાંિર ેિારૂ જોિા મળયુાં છે. મોટાભાગના પશુપાલકો સૌર્ી 

િધુ બેન્દ્કમાાં (૬૩.૩%) પોતાની બચતનો સાંગ્રહ કરતાાં જોિા મળયા છે.        
   

આલખે-૨ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
 

પશુપાલન વ્યિસાય અાંતગથત પશુપાલકોમાાં આિકનુાં પ્રમાણ સારાં જોિા મળયુાં છે. આ વ્યિસાયમાાં પશુઓના ઉછેર દ્િારા િૂધ ઉત્પાિન, 

પશુ િેચાણ િગેર ેમારફત ેસારી આિક મેળિી શકે છે. આ અભ્યાસ અાંતગથત પશુપાલકોની માષસક આિક જોતાાં ૫ ર્ી ૧૦ હજારની 

આિક મેળિતા લોકોનુાં પ્રમાણ ૪૫.૪ ટકા, ૧૧ ર્ી ૧૫ હજારની આિક મેળિતા લોકોનુાં પ્રમાણ ૨૩.૧ ટકા, ૧૬ ર્ી ૨૦ હજારની આિક 

મેળિતાાં લોકોનુાં પ્રમાણ ૧૭.૬ ટકા અને ૨૧ હજાર ર્ી િધુ રકમ મેળિતા લોકોનુાં પ્રમાણ ૧૩.૯ ટકા જોિા મળયુાં છે. આર્ી કહી શકાય કે 

પશુપાલન વ્યિસાય દ્િારા પશુપાલકોની આિકમાાં નોંધપાત્ર િધારો ર્યો છે.  
        

આલખે-૩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

બચતનુાં પ્રમાણ  

આિક પ્રમાણ  
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 પશુપાલકોમાાં સરકારલક્ષી યોજનાઓની માષહતી પર નજર કરતાાં મોટાભાગના પશુપાલકો સરકારની યોજનાઓર્ી માષહતગાર 

છે. તેઓ સરકાર દ્િારા આપિામાાં આિતી માષહતી ધરાિે છે. માત્ર (૨૨.૯%) પશુપાલકો કે જે સરકરલક્ષી માષહતી ધરાિતા નર્ી.                                   

 

આલખે-૪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

પશુપાલન વ્યિસાય સારે્ સાંકયાળેલા લોકોમાાં ષમલકતના પ્રમાણ પર નજર કરતાાં ષમલકતનુાં પ્રમાણ િધારે જોિા મળયુાં છે. મોટાભાગના 

પશુપાલકો ખેતી સાર્ ેસાંકળાયેલા હોિાર્ી જમીન માષલકીનુાં પ્રમાણ િધારે ધરાિે છે. જે અાંતગથત જોતાાં સૌર્ી િધુ (૪૧.૭%) પશુપાલકો 

માષલકીની જમીન ધરાિે છે. જ્યારે (૩૦.૬%) પશુપાલકો પાસ ેપોતાની માષલકીના મકાન છે. આર્ી, કહી શકાય કે પશુપાલન વ્યિસાય 

સારે્ સાંકળાયેલા પશુપાલકોમાાં માષલકીનુાં પ્રમાણ સારાં જોિા મળયુાં છે.      

              

આલખે-૫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

તારણો :-  

 આમ, ઉપરોતત માષહતી િગીકરણના આધારે સાંશોધન અભ્યાસના તારણો રજૂ કરિામાાં આવ્યા છે.  

૧. પશુપાલન વ્યિસાય સાર્ ેસાંકળાયેલા લોકોમાાં ષશક્ષણનુાં પ્રમાણ ખૂબ જ સારાં જોિા મળયુાં છે.  

૨. પશુપાલન વ્યિસાય અાંતગથત કામ કરતાાં લોકોમાાં આિકનુાં પ્રમાણ િધારે જોિા મળેલ છે. જેમાાં સૌર્ી િધારે આિક િૂધ ઉત્પાિનની 

જોિા મળી છે.  

૩. પશુપાલકોમાાં સરકારલક્ષી યોજનાની માષહતી સારા પ્રમાણમાાં ધરાિે છે.  

સરકારલક્ષી માષહતી પ્રમાણ  

માષલકીની ષિગત  
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૪. પશુ આરોગ્ય બાબત અાંતગથત તેઓ પશુ રસીકરણ િરષમયાન મોટાભાગના પશુપાલકો (૯૦.૮%)  એ પશુઓને રસી અપાિી હતી.  

૫. પશુપાલન વ્યિસાય સારે્ સાંકળાયેલા પશુપાલકોમાાં મોટા ભાગના (૮૭.૯%) પશુપાલકોનુાં માનિુાં છે કે આ વ્યિસાય ર્કી તેઓના 

જીિનધોરણમાાં નોંધપત્ર સુધારા ર્યા છે.  

૬. આ વ્યિસાય ર્કી (૭૯.૮%) લોકોનુાં માનિુાં છે કે પશુપાલનર્ી તેઓના સામાષજક રીત-દરિાજો અને ઉત્સિો સારી રીતે કાઢી શકયા 

છે.  

૭. પશુપાલન વ્યિસાયર્ી તેઓના આર્ર્થક સામાષજક જીિનધોરણમાાં નોંધપાત્ર સુધારો ર્યો છે.  

 

સચૂનો : 

 પ્રસ્ત્તુત સાંશોધન અભ્યાસ અાંતગથત મેળિેલ પ્રાર્ષમક માષહતી િગીકરણના આધાર ેભાષિ સાંશોધન ષિશેના તેમજ અભ્યાસને 

લગતા સૂચનો અષનિાયથ બને છે. જે નીચે મુજબ છે.  

1. પશુપાલન વ્યિસાય સારે્ સાંકળાયેલા પશુપાલકોમાાં સાક્ષરતાના પ્રમાણમાાં િધારો ર્ાય તેમજ  પશુપાલનને લગતી માષહતી મેળિી શકે 

તેિા પ્રયાસો હાર્ ધરિા.  

2. પશુઓન ેઆરોગ્યલક્ષી સારિાર તાત્કાષલક મળી રહે તે માટે ગામિીઠ આરોગ્ય કેન્દ્રોની રચના કરિી.  

3. પશુરસીકરણ અાંતગથત ઘરિીઠ પશુઓને રસીની સેિા ઉપલબ્ધ કરિી.  

4. પશુઓમાાં નિીન જાતો અને ઓલાિોના પ્રકારર્ી પશુપાલકોને િાકેફ કરિા.  

5. સરકારલક્ષી યોજનાઓન ેપશુપાલકો સુધી યોગ્ય રીતે મળી રહે તેિી વ્યિસ્ત્ર્ા ઊભી કરિી.  

6. િરેક પશુપાલકન ેસરકારી યોજનાઓનો લાભ મળી રહે તેિા પ્રયત્નો હાર્ ધરિા.  

7. કુિરતી હોનારતો કે આકષસ્ત્મક બનાિોમાાં મૃત્યુ પામતા પશુઓન ેિીમા કિચ અાંતગથત આર્ર્થક સહાય કરિી.  

8. પશુપાલન વ્યિસાય અાંતગથત કામ કરતાાં પશુપાલકોને પશુઓ દ્િારા ર્તાાં આકષસ્ત્મક બનાિોમાાં ર્તી ઇજા કે મૃત્યુના બનાિમાાં તેઓને 

સરકાર તરફર્ી યોગ્ય સહાય મળી રહે તેિા પ્રત્યનો હાર્ ધરિા.  
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