
 

 

ગજુયાતની વશકાયી ધોયણે ચારતી ડેયીઓ 

 

ક્રભ  ડયેીનુું નાભ  સ્થાન  સ્થાના લષ  સ્થાક  વલળે નોંધ  
1   અમરૂ  આણુંદ  14/12/1946  લગીવ કુરયમન  અમરૂએ ગજુયાત વશકાયી દૂધ વલતયણ વુંઘ લર.દ્વાયા વુંચાલરત બ્રાન્ડ છે. 

 સતૂ્ર ;- ધ ટેસ્ટ ઓપ ઇન્ન્ડમા  

 વીઈઓ :- આય.એવ.વોઢી (એવળમાની વૌથી ભોટી ડેયી) 
 અમરૂ બાયત તેભજ વલશ્વભાું દૂધ અને દૂધ ઉત્ાદનો વૌથી ભોટુું ઉત્ાદક ફન્યુું 

છે. તે વલશ્વની વૌથી ભોટી ળાકાશાયી ભાખણ બ્રાન્ડ છે. 
 15 નલેમ્ફય 1954ના યોજ ડો. યાજેન્રપ્રવાદના શસ્તે ખાતમહુતૂષ. 
 31 ઓકટો.1955ના યોજ લડાપ્રધાન જલાશયરાર નેશરૂના શસ્તે ઉદ્દઘાટન. 

2  દૂધવાગય ડેયી  ભશવેાણા  8/11/1960  ભાનવવિંશબાઈ ચૌધયી   ભોતીબાઈ ચૌધયી દ્વાયા ‘ પયતી શયુોગ વનદાન પ્રમોગળાા’ ળરૂ કયલાભાું 
આલી. 

 1969ભાું ફોયીમાલી ખાતે વાગયદાણ પેકટયી નાખલાભાું આલી શતી. 
 1977ભાું વલજાયુ નજીક ઉફખર ખાતે વાગયદાણ પેકટયી નાખલાભાું આલી શતી. 

3  સમુરુ ડેયી  સયુત  22/8/1951    સયુત કો-ઓયેરટલ વભલ્ક પ્રોડયવુવષ યવુનમન લરવભટેડ વશકાયી ધોયણે કામષ કયતી 
ડેયી છે. 

 સમુરુ ડેયીના ચેયભેન શ્રી યાજુબાઈ ાઠક છે. 
4  દૂધધાયા ડેયી  બરૂચ  28/12/1959  ડો. લગીવ કુરયમન    
5  ફયોડા ડેયી  લડોદયા  24/12/1957    આ વુંસ્થા ફયોડા જીલ્રા દૂધ ઉત્ાદક ભુંડી લરવભટેડ (ફયોડા ડેયી)તયીકે 

ઓખામ છે. 
6  ગોાર ડેયી  યાજકોટ  1961  યાજ્મ વયકાય   યાજ્મનુું શુારન ખાત ુું અને યવુનવેપના વશમોગથી ડેયીની સ્થાના થઇ. 
7  વાફય ડેયી  રશિંભતનગય  27/11/1964  બોાબાઈ ટેર  

ગોારદાવ ટેર  
 ડેયીના પ્રાન્ટનુું ખાતમહુતૂષ ડો. લગીવ કુયીમાનના શસ્તે 11/6/1971ના યોજ કયાયુું 

શત ુું. 
 15 વપ્ટેમ્ફય 1976ના યોજ શાજીયુ મકુાભે વાગયદાણ પેકટયી ળરૂ કયલાભાું શતી. 
 વાફય ડેયીના ચેયભેન શ્રી જેઠાબાઈ બયલાડ છે. 



 

 

  
8 ફનાવ ડેયી  ારનયુ  31/1/1969  ગરફાબાઈ ટેર  

નાનજીબાઈ ટેર  
 વૌથી લધાયે દૂધ એકત્રીત કયતી ડેયીઓભાું ફનાવ ડેયી પ્રથભ સ્થાને છે. 
 ડેયીના ચેયભેન ળુંકયબાઈ ચૌધયી છે. 

9  ુંચામતૃ ડેયી  ગોધયા  8/5/1975    ુંચભશાર,ભશીવાગય અને દાશોદ જીલ્રાની વૌથી ભોટી વશકાયી વુંસ્થા છે. 
 ડેયીના ચેયભેન જેઠાબાઈ બયલાડ છે. 

10  ભધયુ ડેયી  ગાુંધીનગય  6/2/1971     
11  લસધુાયા ડેયી  આરીોય  

(લરવાડ) 
17/3/1993  ભોંઘાબાઈ દેવાઈ  

ગરુાફબાઈ ભશતેા  
 લરવાડ અને નલવાયી જીલ્રાની વૌથી ભોટી વશકાયી વુંસ્થા છે.  

 લસધુાયા ડેયીના ચેયભેન તયીકે ગભનબાઈ ટેર છે. 
12 સયુવાગય ડેયી  સયેુન્રનગય  24/3/1975    સયુવાગય ડેયીના ચેયભેન યાભજીબાઈ ભેલાડા છે. 
13  ઉત્તભ ડેયી  અભદાલાદ  12/9/1985     
14  અભય ડેયી  અભયેરી      
15  ચરારા ડેયી  ચરારા  

(અભયેરી) 
    

16  જુનાગઢ ડેયી  જુનાગઢ      
17  જાભનગય ડેયી  જાભનગય      
18  ભાધાય ડેયી  ભજુ      
19  ભધયડેયી  બાટ 

ગાુંધીનગય  
    

20  અભય ડેયી  અભયેરી      

 


