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ગજુરાતમાાં પશપુાલનકે્ષત્રનુાં મહત્વ 

ઋષિકેશ નરેન્દ્રકુમાર જોિી 

પી.એચ.ડી. સ્કૉલર, એમ,એ, એમ.ફીલ, અર્થશાસ્ત્ર 

સારાાંશ :-  

 ભારત દેશ દુનિયામાાં ઝડપી નિકસતા દેશોમાાંિો એક દેશ છે. જેિો ઝડપી નિકાસ અન્ય દેશોિી સરખામણીમાાં િધારે 
છે. (૨ ર્ી ૪ ટકાિી સામે ગજુરાતિો નિકાસ દર આશરે ૯ ટકા છે.) આપણા દેશમાાં ગજુરાત રાજ્ય સૌર્ી ઝડપી નિકાસ પામત ુ
રાજ્ય છે. ગજુરાતિી ખેતી સમગ્ર દેશમાાં કેન્ર સ્ર્ાિે છે. આ ખેતી સારે્ સાંકળાયેલા પશપુાલિ વ્યિસાય પણ ખબૂ જ ઝડપર્ી 
અિે સારી રીતે આગળ આિી રહ્ુાં છે. અિે ગ્રામ્ય અર્થકારણમાાં ખબૂ જ મહત્િિો ફાળો આપે છે. ઘણા બધા ગામડાઓમાાં 
પશપુાલિિી આિક ખેતીિી આિક કરતાાં ઘણી જ િધારે જોિા મળે છે. િમથદા યોજિાિા પાણી આિિાર્ી પશપુાલિ અિે 
ખેતીિે િધારે પ્રોસ્તાહિ મળ્ુાં છે. પરરણામે પશપુાલિિા કાયથિે િેગ મળયો છે. ગજુરાતિાાં ખેડતૂો ખેતીિી સારે્ સારે્ 
પશપુાલિ વ્યિસાયમાાં મોટા પ્રમાણમાાં કરે છે. જેિા લીધે ખેડૂતોિો રોજજિંદા ખચથ િીકળી જાય છે. ઉપરાાંત બાળકોિા 
ભણતરિો ખચથ િીકળી જાય છે. પશપુાલિ-ડેરી ઉધોગિા નિક્લ્પર્ી ગામડાઓ સમદૃ્ધ બિશે અિે ગ્રામ્ય નિસ્તારનુાં 
જીિિધોરણ ઊંચુાં આિશે પરરણામે લોકોિી આિકમાાં િોંધપાત્ર િધારો ર્તાાં તેમિી આનર્િક સ્સ્ર્નત સધુરશે. જેિા કારણે ભારત 
સરકારે પશપુાલિ વ્યિસાયિે ગ્રામ્ય રોજગારી અિે ગ્રામ્ય નિકાસ માટેિો મખુ્ય સ્ત્રોત ગણાવ્યો છે.  

પ્રસ્તાવના - 

 નિશ્વ ફલક પર ભારત દેશ ખેતી પ્રધાિ 
દેશ તરીકેિી ખ્યાનત ધરાિે છે. ભારતીય 
ખેતીક્ષેત્ર એ ભારતીય અર્થતાંત્રિી જીિાદોરી 
સમાિ છે. ભારતિી કુલ િસ્તીિા ૭૦ ટકા 
કરતાાં િધારે લોકો આજીનિકા માટે ખેતીક્ષેત્ર 
પર નિભથર છે. ખેતીક્ષેત્ર સાંલગ્િ પશપુાલિ 
વ્યિસાય એ ખેડૂતો માટે આનર્િક કમાણીનુાં 
મહત્િન ુ અંગ બિી રહ ે છે. ટૂાંકમાાં પશપુાલિ 
અિે ખેતીક્ષેત્ર એકબીજાિા પરૂક કતાથ છે. 
પરરણામે ખેડૂતો પશપુાલિ િા વ્યિસાય દ્વારા 
દૂધ-ઉત્પાદિ કરીિે સારી એિી આિક પ્રાપ્ત 
કરી શકે છે. પશપુાલ વ્યિસાયમાાં નિરક્ષરતા 
ધરાિતા લોકો પણ ખબૂ જ સહલેાઇર્ી 
રોજગારી મેળિી શકે છે. પશપુાલિમાાં ગાય-

ભેંસ, ઘેટાાં-બકરાાં, મરઘાાં-બતક અિે મત્સ્ય 
ઉત્પાદિિો સમાિશે ર્ાય છે.  

 ભારતમાાં પશપુાલિ વ્યિસાયિે કારણ ે
ડેરી-ઉધોગ નિકાસ પામ્યો છે. દૂધમાાંર્ી બિતી 
આઇટમોનુાં ઉત્પાદિ સમગ્ર નિશ્વમાાં િધિા 
પામ્્ુાં છે. દૂધિી માાંગનુાં પ્રમાણ િધતાાં તેિી 
આિકમાાં પણ િોંધપાત્ર િધારો ર્યો છે. 
ભારતિા તમામ ગ્રામ્ય નિસ્તારોમાાં દૂધ-
ઉત્પાદક સહકારી માંડળીઓ કાયથરત છે જેિો 
મખુ્ય આધાર પશપુાલિ વ્યિસાય છે. 
ગામડાિા લોકો માંડળીઓમાાં દૂધ ભરાિીિે 
સારી આિક મેળિીિે તેમિા જીિિ ધોરણમાાં 
સધુારો કરી શકે છે. પશપુાલિ વ્યિસાયર્ી 
ગ્રામીણ લોકોિો નિકાસ ખબુજ ઝડપર્ી ર્તો 
જોિા મળયો છે. િર્ષોર્ી લોકો તેમિા રોજજિંદા 
આહારમાાં દૂધ,દહીં, છાછ, માખણ અિ ે ઘી િો 
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િપરાશ કરે છે. આરદ્ગુમાાં જેમ અસ્ગ્િ, અિે 
ચક્રિી શોધિી સાર્ે સાર્ ે ખેતીક્ષેત્રિી સાર્ ે
પશપુાલિ વ્યિસાયિી શોધ પણ િોંધપાત્ર છે.  

પશપુાલનનો અર્થ :-  

 " અર્થતાંત્રિી પરરભાર્ષામાાં પશપુાલિ 
એટલે તમામ પ્રકારિા પશઓુનુાં પાલિ િહીં 
પરાંત ુજેિાર્ી માિિી માટે કોઈ ઉપયોગી જેમ 
કે દૂધ, માાંસ ઈંડા િગરે સેિાઓ આપે છે. 
આિા પ્રાણીઓિે પશપુાલિિી પ્રવનૃતમાાં 
સમાિિામાાં આિે છે. આ પ્રકારિા પશઓુમાાં 
ગાય, ભેંસ, ઘેટાાં, બકરાાં, હાર્ી, ગધેડા, બતકો 
િગેરેિા ઉછેરિો સમાિેશ પશપુાલિમાાં ર્ાય 
છે. " 

પશપુાલનનો ઉદ્દભવ (ઐષતહાષસક નજર) :-  

 ઇનતહાસ પર િજર કરતાાં આશરે દસ 
હજાર િર્ષથ પહલેાાં પથ્ર્ર ્ગુમાાં ર્યો હોિાનુાં 
માિિામાાં આિ ે છે. એક અંદાજ પ્રમાણ ે
માિિીએ સૌ પ્રર્મ કૂતરાિે પાળયો જેિા કારણ ે
તેિે નશકાર સોધિામાાં સફળતા મળિા લાગી. 
જેિા અનસુાંધાિમાાં હજારો િર્ષો જૂિા 
ઈજજપ્તિાાં સ્મારકોમાાં કુતરાિા ચચત્રો કાંડારાયેલા 
મળી આવ્યા છે. ત ે ઉપરાાંત આરદકાળર્ી 
પશપુાલિ શરૂ ર્યા હોિાિા પરુાિા એનશયા 
ખાંડમાાં ભમૂધ્ય રકિારે જોિા મળે છે. ત્યાાંર્ી 
પરુાતત્િ સાંશોધિ દરનમયાિ પાાંચ હજાર િર્ષથ 
પહલેાિી ગાયોિા અિ ેતેમણે દોરતા માણસોિા 
ચચત્રો મળી આવ્યા છે. તેમજ મહાભારત કાળમાાં 
ગોપાલિિો મરહમા ખબૂ જ િણથિામાાં આવ્યો 
છે.  માિિી જેમ જેમ પ્રગનત કરતો ગયો તેમ 
તેમ અન્ય પશઓુિે પાળીિે તેમિો ઉપયોગ 
કરિા લાગ્યો. પ્રાચીિ સમયમાાં જ્યારે ખેતીિી 

શરૂઆત ર્ઈ ત્યારે ખેતીમાાં ભારિાહિ માટે 
ગૌિાંશ ઉપયોગી જણાયો. ભારતમાાં કોકણ જેિા 
િધ ુિરસાદિાળા પ્રદેશોમાાં ભેંસ અિે પાડાિો 
ઉપયોગ િધ ુપ્રમાણે કરિામાાં આિે છે. ત ેરીતે 
્રુોપીયિ દેશો એ ખેતી માટે ઘોડાિો ઉપયોગ 
કયો છે. આમ જુદી-જુદી પરરસ્સ્ર્નતમાાં જુદા-
જુદા દેશો દ્વારા પશઓુિે પશપુાલિ વ્યિસાય 
સાર્ે સેિામાાં લિેામાાં આવ્યા હતા.  

ગજુરાતમાાં પશપુાલિ :-  

 ગજુરાત રાજ્યિી સ્ર્ાપિા એક અલગ 
રાજ્ય તરીકે ૧ મે ૧૯૬૦ િાાં રો કરિામાાં 
આિી. તેિી સાર્ે સાર્ે અન્ય નિભાગોિી સાર્ ે
પશપુાલિ નિભાગિી રચિા પણ ૧૯૬૦માાં 
કરિામાાં આિી. પશપુાલિ નિભાગ એ સ્િતાંત્ર 
રીતે ગજુરાત સરકારિાાં કૃનર્ષ અિે સહકાર, 
ખેડૂત ક્યાણ નિભાગ હઠેળ કાયથ કરે છે. 
ગજુરાત રાજ્યિી મોટાભાગિી િસ્તી ગ્રામ્ય 
નિસ્તારોમાાં િસિાટ કરે છે. જેિો મખુ્ય 
વ્યિસાય ખતેી અિે પશપુાલિ છે. કારણ કે 
મોટાભાગિી િસ્તી પાસે પોતાિી માલીકીિી 
જમીિ િ હોિાર્ી તેઓ પશપુાલિ વ્યિસાય 
સારે્ સાંકળાયેલા જોિા મળે છે. ગજુરાતિાાં 
આનર્િક માળખામાાં પશપુાલિ અિે ડેરી ઉધોગ 
મહત્િિી ભનૂમકા ભજિે છે. ડેરી ઉધોગેએ 
પશપુાલિ વ્યિસાય પર નિભથર છે.  

 ગજુરાત રાજ્ય દૂધ ઉત્પાદિમાાં સમગ્ર 
દેશમાાં ચોર્ા ક્રમ ે છે. અિે ડેરી ઉધોગ ક્ષેત્ર ે
ગજુરાત રાજ્ય 'મોડેલ રાજ્ય' તરીકે ઓળખાય 
છે. ગજુરાત રાજયમાાં ૧૦૧ લાખ કુટુાંબો પૈકી 
૪૨ લાખ કુટુાંબો (૪૧.૫૮ %) પશપુાલિ 
વ્યિસાય સાર્ ેસાંકળાયલેા છે. જે પૈકી ૧૩.૬૦ 
લાખ કુટુાંબો (૧૩.૪૬%) ગરીબી રેખા હઠેળ 
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જીિતા કુટુાંબો છે. જેિા માટે પશપુાલિ એ 
આિક પ્રાપ્પ્તિો એકમાત્ર સ્ત્રોત છે. રાજ્યિી 
આિકમાાં પશધુિ પેદાશ અિે આડ-પેદાશ 
ઉત્પાદિમાાં સતત િોંધપાત્ર િધારો ર્યો છે. 
રાજ્યિી પશધુિક્ષેત્ર માાંર્ી િર્ષથ ૨૦૧૨-૧૩ િાાં 
અંદાજોમાાં રૂ/ ૩૧.૦૨૮ કરોડિી આિકિી 
આિક પ્રાપ્ત ર્ઈ હતી.   

ભારત અને ગજુરાતની ઘરેલ ુ પેદાશમાાં 
(જી.ડી.પી.) કૃષિ અને પશપુાલનનો ફાળો-
 ભારતિી જી.ડી.પી.માાં ખેતી અિ ે
પશપુાલિિાાં રહસ્સાિા આંકડા પરર્ી કહી 

શકાય કે જી.ડી.પી.માાં ખતેીિો રહસ્સો ક્રમશ: 
ઘટતો ગયો છે, જે િર્ષથ ૧૯૮૦-૮૧ માાં ૩૪.૭૨ 
ટકા હતો ત ેિર્ષથ ૨૦૧૦-૧૧ માાં ઘટીિે ૧૫.૭૭ 
ટકા જેટલો ર્યો હતો. જેિા અનસુાંધાિમાાં 
પશપુાલિિો રહસ્સો િધારા-ઘટાડા સાર્ે 
લગભગ સ્સ્ર્ર રહ્યો હતો. જે અનકુ્રમે ૪.૮૨ ટકા 
અિે ૩.૯૪ ટકા રહ્યો હતો. પરાંત ુ તેિી સામે 
ખેતીક્ષેત્રમાાં પશપુાલિિો રહસ્સો િધિા પામ્યો 
છે. જે અનકુ્રમે ૧૩.૮૮ ટકાર્ી િધીિે ૨૪.૯૯ 
ટકા ર્યો હતો. આર્ી કહી શકાય કે ગજુરાતમાાં 
પશપુાલિનુાં મહત્િ િધિા પામ્્ુાં છે.

   

 Source :- National Accounts Division, Central Statistical Office, M/O Staticts & Program 

Implementation. 
ભારતમાાં દર પાાંચ િર્ષે પશગુણતરી ર્ાય છે, ભારતમાાં છે્લે ૨૦૧૨ માાં ૧૯ મી પશગુણતરી 

કરિામાાં આિી હતી. આ પશગુણતરી મજુબ ગજુરાતમાાં પશઓુિી સાાંખ્યા કેટલી છે. 
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ગજુરાતમાાં પશધુનની માહહતી ૧૯૫૧ ર્ી ૨૦૧૨  

ક્રમ 
 

વિથ 
 

કુલ ગાય કુલ ભેંસ ઘેટા બકરી 
અન્દ્ય 
પશઓુ 

કુલ 
પશધુન 

કુલ પક્ષી  
મરઘા-
બતકા 

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  
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 ષનયામકશ્રીની કચેરી, પશપુાલન અને ડેરી બલેુટીન,૨૦૧૪-૧૫. કામ ચલાઉ માહહતી 
(Provisional data) 

 

ગજુરાતમાાં ૧૯૫૧ કુલ પશઓુિી સાાંખ્યા 
૧૧૯૭૭ હજાર હતી જે ૨૦૧૨ માાં િધીિ ે
૨૭૩૯૦ હજાર ર્ઇ હતી. આ સમયગાળા 
દરમ્યાિ પશ ુિધારાિો ચક્રીય િાનર્ષિક વદૃ્ધદ્ધ દર 
૧.૩૭ ટકા રહ્યો હતો. આજ સમયગાળા 
દરમ્યાિ અનકુ્રમે ગાયિી સાાંખ્યા ૫૩૪૫ હજાર 
અિ ે૯૯૮૪ હજાર, ભેંસ ૨૫૧૪ અિ ે૧૦૩૮૫ 
હજાર, ઘેટા ૧૫૭૪ અિ ે૧૭૦૮ હજાર, બકરી 
૨૩૨૬ અિ ે૪૯૬૯ હજાર તર્ા અન્ય પશઓુિી 
સાાંખ્યા ૨૧૮ તર્ા ૩૫૪ હજાર રહી હતી. આજ 
સમયગાળા દરમ્યાિ પશઓુિો ચક્રીય િાનર્ષિક 

વદૃ્ધદ્ધ દર અનકુ્રમે ૧.૦૩ ટકા, ૨.૩૫ ટકા, ૦.૧૩ 
ટકા, ૧.૨૫ ટકા અિ ે ૦.૮૦ ટકા રહ્યો. જેમાાં 
સૌર્ી ઉંચો વદૃ્ધદ્ધ દર ભેંસિો રહ્યો છે. 

 કુલ પક્ષીઓિી (મરઘા-બતકા) સાાંખ્યા 
નિર્ષ ૧૯૫૧ માાં ૧૧૩૭ હજાર હતી જે િધીિ ે
૨૦૧૨ માાં ૧૫૦૦૬ હાજર ર્ઇ, જે દરમ્યાિ 
કુલ પક્ષીઓિો ચક્રીય િાનર્ષિક વદૃ્ધદ્ધ દર ૪.૩૨ 
ટકા રહ્યો જે પશઓુિા દર કરતા િોંધપાત્ર રીતે 
ઉંચો રહ્યો છે.  
 ગજુરાતમાાં નિનિધ પ્રજાનત પ્રમાણ ે

પશધુિ િધારાિી તરાહમાાં  ગાયોિી સાાંખ્યા 
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૨૦૦૩સધુી સૌર્ી િધ ુ હતી. જ્યારે ૨૦૦૩ બાદ 

ભેંસોિી સાાંખ્યામાાં િોંધપાત્ર િધારો ર્યો હતો 
સાર્-ેસાર્ ેબકરીિી સાાંખ્યામાાં પણ િધારો ર્યો, 
ઘેટા અિ ે અન્ય પશઓુ લગભગ સ્સ્ર્ર રહ્યા છે. 

જ્યારે કુલ પશધુાિમાાં િધારો િોંધાયો હતો અિ ે

પક્ષીઓિી સાાંખ્યા પણ ક્રમશઃ િધારો ર્ઈ રહ્યો 
છે. 

 ભારતમાાં બ્લ ૂ ઈકોિોમી(મત્સ્ત્યોધોગ) 
એ એક ઊભરતુાં ક્ષેત્ર છે. જેિે ભારત સરકારિો 
સહયોગ અિે પ્રોત્સાહિ પ્રાપ્ત ર્ઈ રહ્ુાં છે. 
િાણાાંમ ાંત્રીએ દરરયાિા મત્સ્ય સ્ત્રોતોિા નિકાસ, 
વ્યિસ્ર્ાપિ અિે જાળિણી અંગે માળખુાં ઘડી 
કાઢિાિી જાહરેાત કરી છે. આ રદશામાાં 
તાજેતરમાાં જે પહલે હાર્ ધરિામાાં આિી છે 
તેિા પરરણામે ભારતમાાં મત્સ્ય ઉત્પાદિિ ે
તાજેતરમાાં સરેરાશ િાનર્ષિક ૭% િો વદૃ્ધદ્ધ દર 
હાાંસલ કયો છે. મત્સ્યોધોગિે ભારતમાાં હિ ે
નિદેશી હુાંરડયામણિી કમાણીમાાં એક મહત્િન ુ
યોગદાિ આપતુાં ક્ષેત્ર ગણિામાાં આિે છે. અિે 
ભારતિે નિશ્વમાાં સી-ફૂડિી નિકાસ કરિામાાં 
અગ્રણી સ્ર્ાિ પ્રાપ્ત ક્ુું છે. િાણામાંત્રીએ િર્ષથ 
૨૦૨૨-૨૩ સધુીમાાં મત્સ્ય ઉત્પાદિ િધારીિે 
૨૦૦ લાખ ટિ કરિાિી જાહરેાત કરી છે. 
(િતથમાિ ઉત્પાદિ આશરે ૧૪૦ લાખ ટિ 
જેટલુાં છે). આ ઉપરાાંત બજેટમાાં કેજક્ચર 
મારફતે શેિાળ અિ ે સી-નિડ ઉછેરિાિી 
િિતર પ્રરક્રયાિે પ્રોસ્તાહિ આપિા માટેિી 
નિષ્ઠા વ્યક્લત કરાઇ છે. સરકાર િર્ષથ ૨૦૨૪-૨૫ 
સધુીમાાં મત્સ્ય નિકાસિે રૂ. ૧ લાખ કરોડ સધુી 
પાંહોચાડિાિી અપેક્ષા રાખે છે અિે ૩,૪૭૭ 
‘સાગર નમત્રા’ અિ ે૫૦૦ ‘રફશ ફામથસથ પ્રોડયસુર 
અગેિાઇઝેશન્સ’ મારફતે ્િુાિોિે આ 

કામગીરીિી નિસ્તરણમાાં સામેલ કરિા માાંગે છે. 
આિાર્ી સાગરકાાંઠે િસતા ્િુાિોમાાં િોકરી 
અિે આજીનિકાિી તકોમાાં િધારો ર્શે. ગ્રામીણ 
નિસ્તારોમાાં દીિદયાળ અંત્યોદય યોજિા હઠેળ 
ગરીબી નિિારણ અિ ે સ્િ-સહાય જૂર્ોિા 
નિસ્તરણ માટે મહત્િાકાાંક્ષી યોજિા હાર્ 
ધરિામાાં આિે તેિી પણ અપેક્ષા છે. અત્યાર 
સધુીમાાં ૫૮ લાખ સ્િ-સહાય જૂર્ો આ યોજિા 
હઠેળ સરક્રય રીતે કામ કરી રહ્યાાં છે.  
ઉપસાંહાર :-  
 આપણ ે પશપુાલિ િડે જ ગ્રામ્ય 
નિસ્તારમાાં સમદૃ્ધદ્ધ લાિી શકીશુાં. પશપુાલિ 
સાર્ે સાંકળાયેલ બહિેોિે ખબૂ જ મહિેત કરી 
તેઓિે યોગ્ય તાલીમ િૈજ્ઞાનિક સમજ 
આપિામાાં આિે તો તેઓ પશપુાલિિા 
વ્યિસાયમાાંર્ી ગ્રામીણ સમદૃ્ધદ્ધ લાિી શકે છે. 
અિે પશપુાલિ દ્વારા મરહલાઓિી આનર્િક-
સામાજીક સ્સ્ર્નતમાાં િોંધપાત્ર સધુારો ર્ાય છે. 
અિે પ્રત્યેક ગામ, પ્રત્યેક કુટુાંબ માટે તે કામઘેનુાં 
બિી રહ ેછે. 
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