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વંષત ષલકાવના ંવદંબે જગંર ને દરયમાકાઠંા ષલસ્તાયના ગાભભા ંલવતા રકની 
અજીષલકા હનુ્નય વચંારન વ્મલસ્થા ષલળે યંયાગત જ્ઞાન-ષલજ્ઞાનની એક ઝરક 

(ગજુયાત યાજ્મના જૂનાગઢ ને ગીય વભનાથ જીલ્રાના ગ્રાભીણ ષલસ્તાયને ધ્માનભા ંયાખીને એક ળધ ભ્માવ) 
 

જૂનાગઢ જજલ્ર ાને ગીય વભનાથ જીલ્ર વમધૃ્ધ લન ાને દરયમાાઇ સષૃ્ટિ ધયાલે છે. ાશીં ઘણા સ્થાનનક 
ગ્રાભીણ રક નલનલધ પ્રકાયના હુન્નય થકી ાઅજીનલકા ભેલતા શતા તેભના જીલનન ાઅધાય કુદયત કે સષૃ્ટિભાાં 
યશરેા વાંવાધન શતા. ાક્ષયજ્ઞાનની ાઈણ ાને યુત ુાં ાઅધનુનક નળક્ષણ ન શલા છતાાં તેઓ તાનાાં 
ાનબુલજન્મ વ્માલશારયક જ્ઞાન, લાયવાગત જ્ઞાન ાને નીનતભત્તા વાથે ાઅજીનલકા વ્મલસ્થાન વાંચારન કયી 
યહ્યા શતા. તેઓ તેના ાને જીલન નનલાાશ ભાિે કુદયતી વાંવાધનના નલલેકણૂા એિરે કે ખ યુત ુાં ાઈમગભાાં 
શ્રદ્ધા ધયાલતા શતાાં. તેભના ાઅજીનલકા વ્મલશાયભાાં ભાનલીમ મલૂ્મની સલુાવ કે ઝરક દેખાતી શતી. તેભાાં 
જાણે-ાજાણે, પ્રત્મક્ષ કે યક્ષ યીતે વભાજના નનફ લગાના રક પ્રત્મેની વાંલેદનળીરતા ણ શતી. 
વ્મલસ્થાકીમ દૃષ્ટિએ જાઆએ ત તેના ાઅજીનલકા વ્મલશાયભાાં ાઅમજનથી ભાડીને અંકુળ સધુીની પ્રરિમાઓ 
વચલાતી શતી. તેભની ાઅ કઠાસઝૂના દળાન બરે લૈજ્ઞાનનક યીતે ના સ્ટિ દેખાતા શમ ણ તેઓ ાવે 
યાંયાગત જ્ઞાન-નલજ્ઞાનની એલી ભજબતૂ કડી શતી જેભાાં ભશત્તભ વ્મક્તતગત ાને વામરૂશક જરૂરયમાતની 
વાંતષુ્ટિ સ્થાનનક સ્તયે થતી શતી. ાઅ વ્મલસ્થા ાઅનથિક નલકેન્રીકયણ, રકળાશીકયણ, વભતા, વભાનતા, 
સ્લાફરાંફન, વન્ભાનણૂા જીલન, કભા વાંસ્કૃનત ાઅધારયત ારશિંવક વભાજ યચના કયલાભાાં તથા ગાભની મડૂીને 
ગાભભાાં યાખલાભાાં વક્ષભ શતી. એક તયપ રક ાવે જીલન જીલલા ભાિે યાંયાગત જ્ઞાન-નલજ્ઞાનના ાતિૂ 
બાંડાય શતા ત ફીજી ફાજુ ભમાાદાઓની, વાંમભભમ જીલનની ાડ શતી જે તેભના ાઅજીનલકા ાને જીલન 
નનલાાશના લતાનને અંકુનળત કયતી શતી. એના રીધે જ તે નલસ્તાયભાાં કુદયતી વાંવાધનની જાશજરારી કામભ 
શતી. તેઓ લતાભાન ેઢી ાને વભાનના લધા જ લગા ભાિે જ નરશિં ણ બાનલ ેઢી ભાિે ણ યૂતાાં પ્રભાણભાાં 
તેની ાઈરબ્ધ સનુનનિત કયતા શતા. વાંનત નલકાવરક્ષી ાભબગભભાાં ાઅ તથ્મ ત  ાત્માયે એિરે કે 
રગબગ ફે દામકા શરેા જ નભરેનનમભ ધ્મેમ વાભેર કયામા છે ણ બાયતીમ વાંસ્કૃનત ાને યશણેી-કયણીભાાં 
ઘણા વભમથી યચાચા છે.  

કભનવીફે ાઅજે બોનતકતાલારદતાથી ાઅકાામેર ભાણવ ાઅણી ાઅ ગરયભાભમી વાંમનભત, વાંતભુરત ાને 
વાંનત જીલનળૈરીને ભરૂી  ાક્સ્તત્લ પ્રત્મેન બાન ગભુાલી ફેઠય છે. ગ્રાભીણ જીલન જમાાં ાઅજીનલકા 
વ્મલશાયભાાં યસ્યાલરાંફન ાને સ્લાફરાંફનની દયકાય યશતેી શતી તે પ્રત્મેની વાંલેદનાઓ રદલવ-રદલવ 
ઓછી થતી જામ છે. વ્મક્તતગત, વામરૂશક ાને વભષ્ટિગત રશત લચ્ચેનુાં વ ાંતરુન ખયલાત ુાં જામ છે.  
સ્લેદળીની ાલન બાલનાની ાઈણ સ્થાનનક સ્તયે  ાઅજની બોનતક વમદૃ્ધદ્ધની ચકાચોંધભાાં સ્ટિ દેખાાઇ ાઅલે 
છે. જેના રીધે ઘણા સ્થાનનક હુન્નય, કુળતાઓ લપુ્ત થાઆ ગમા છે ાને ઘણા લપુ્ત થલાના ાઅયે ાઅલી ચકુ્યા 
છે. જ વભમ યશતેા એના ભાિે યુતાાં ાને નીનતગત પ્રમાવ શાથ ધયલાભાાં નરશ ાઅલે ત ાઅલાતી ેરઢઓ 
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કામભ ભાિે તાનાાં વાંનત નલકાવરક્ષી ાઅજીનલકા ાને જીલન નનલાાશ ભાિેના વ્મલશાયથી ાઅજાણ યશી 
જળે તેભજ કુદયતી વાધન વાંવાધનના વાંયક્ષણ પ્રત્મેની રાગણીઓ ઓછી થાઇ જળે. 

ાઅજે  નલકાવના નાભે સ્થાનનક હુન્નયની કફય ય ભિા ાઈદ્યગને સ્થાન ાઅલાભાાં ાઅવ્યુાં યહ્ુાં છે. ાઅણે એવુાં 
ભાનતા થમા છીએ કે ભિા ાઈદ્યગના રીધે યાટરને કયના સ્લરૂભાાં ાનધક યકભ પ્રાપ્ત થળે ત ાઅ કયની 
યકભને વાભાજીક કલ્માણના કાભભાાં ાઈમગભાાં રાઆ ળકાળે ાને રકને લધ ુયજગાય, લધ ુલેતન ાને લધ ુ
ાઅનથિક વધ્ધયતા ાઅી ળકાળે યાંત ુતેની ાઅડાવય ાઈય કાઇ નલચાય કયતા નથી ાને છેલાડાના ભાવ 
ાઈય તેની શુાં ાવય થળે કે પ્રકૃનતના ાક્સ્તત્લ ાઈય શુાં ાવય થળે તેના નલળે નનસ્ફાંત યાખલાની જરૂરયમાત 
ભશસવૂ કયતા નથી. વભાજભાાં વ્મક્તતદીઠ કે વામરૂશક ાઈત્ાદન ચક્કવ લધે ણ કનુાં ? એ પ્રશ્ન વતત 
નલચાયાથા શવુાં જાઆએ. ભિા ામે ાઈત્ાદનથી ગણ્મા ગાઠમા ફે - ચાય િકા ાઈદ્યગનતઓની વાંનતભાાં 
ચક્કવણે ાકતૂ લધાય થળે યાંત ુભિા ાઈદ્યગ થકી યજગાયીની વભસ્માનુાં કામભી નનયાકયણ રાલી ળકામ 
તે કલ્ના વાચી દેખાતી નથી. જ ાઅજીનલકાની ાઅ વભસ્માનુાં કામભી ણે નનયાકયણ રાલવુાં શમ, 
સ્લાફરાંફન િકાલવુાં શમ ત રકએ પયીથી ગ્રાભ ાઈદ્યગ ાને યચનાતભક કામો થકી સ્થાનીમ ાથાવ્મલસ્થા 
ાઈય ધ્માન કેષ્ન્રત કયવુાં ડળે. ાઅણા ભનભાાં એલ નલચાય ચક્કવ ણે ાઅલતુાં શળે  કે ગાભડાની નબ્જ 
કડનાય જૂમ ભશાત્ભાગાધીજીએ ભિા ાઈદ્યગ, ઔદ્યગીકયણ ાને ભળીનીકયણ વાભેની ધેરછાન નલયધ ળા 
ભાિે કમો શત? યાંત ુ તેની ાછ ગાાંધીજીના  ાનબુલજન્મ, પ્રમગજન્મ નલચાય ાને ભજબતૂ તકા 
વાંકામેરા છે કે એનાથી કેન્રીકયણના દૂણ વભાજભાાં લધળે જે વભાજભાાં લગાબેદ ાઈબા કયળે ાને જેની 
ાવય વભાજભાાં, વભષ્ટિભાાં રાાંફાાંગાા સધુી યશળે, એના નલયીત જ પયીથી સ્થાનનક હુન્નય ાઅધારયત ગ્રાભ 
ાઈદ્યગને પ્રત્વાશન ાઅલાભાાં ાઅલળે ત ગાભની મડૂી ગાભભાાં જ યશળેે, ગાભભાાંથી પ્રાપ્ત થત કાચ ભાર 
ગ્રાભજન દ્વાયા ગાભભાાં જ પ્રવેવ થળે ાને રકની જરૂરયમાત વાંતલા ભાિે જીલન જરૂરયમાતની લસ્તઓુ 
ગાભભાાંથી જ ાઈરબ્ધ થળે ાન ે એ ણ મગ્મ કીભતે. જેનાથી ાઈત્ાદક ાન ે લયાળકતાા ફને્નના 
જીલનનનલાાશના સ્તયભાાં ભાત્રાત્ભક ાને ગણુાત્ભક સધુાય રાલી ળકળે. ફીજી ફાજુ સ્થાનનક રકના ભાિે 
યજગાયીના ાલવય ાઈબા કયી ળકળે જેનાથી ગયીફી ાને ફેકાયીની વભસ્માન શર કામભી ધયણે થળે, વાથે 
વાથે લધાયાના રાગતા ભફનજરૂયી ખચા ાઈય ણ અંકુળ રાલી ળકાળે. અંતભાાં પશ્રનુત સ્લરૂે યાટરીમ 
ાઅલકની વાથે વ્મક્તતઓની ભાથાદીઠ ાઅલક તેભજ વામદુાનમક સખુાકાયીભાાં લધાય થળે, વ્મક્તતનુાં 
સ્લાલરાંફીણુાં ાઅગ ાઅલળે. પ્ર.ગ્રીરબે્રથા તાના એક સુ્તકભાાં જણાલે છે કે,નલશ્વભાાં થડાક ભિા 
ાઈદ્યગનુાં વામ્રાજમ છે, જેના રીધે વભાજભાાં ાઅનથિક વત્તાની કેન્રીકયણ લાી ખયાફ રયક્સ્થનત ાઈબ થલાન 
ખતય વાભે ાઅલી યહ્ય છે, જેના ય નનમાંત્રણ રાલવુાં ખફુ જ જરૂયી છે. વયશદના ગાાંધી તયીકે પ્રખ્માત થમેરા 
ખાન ાબ્દુર ગપાયખાન તાના નલચાયભાાં શ્રભવાધ્મતા ાઅજીનલકાન નલચાય પ્રકિ થામ છે તેઓ જણાલે છે 
કે વ્મક્તત તાના શક ાને ભશનેતના કાભ ય જ જીલત યશળેે તેના નલચાયભાાં ાઅજીનલકા વ્મલશાયભાાં 
વાધન-શદુ્ધદ્ધન  ભતરફ એક દભ વાપ છે કે જ ાઅજીનલકા ભાિે શદુ્ધ વાધનન મગ્મ યીતે ાઈમગ કયલભાાં 
ાઅલે ત ફીજાના ાઅજીનલકા ાનધકાયનુાં ળણ ાને કાઇણ યજગાયી કે હુન્નયને પ્રત્મક્ષ કે યક્ષ નકુવાની 
થતી ાિકે છે.   
તથાકનથત નલકાવની શયભાાં ાઅ વમ્નત હુન્નય ાને સષૃ્ટિની દળા કથાાઇ છે. છતાાં ાઅ વાંળધન 
નલસ્તાયભાાં યશતેા રકએ ામકુ અંળે તે વાંતરુનને િકાલી યાખલાની કલામદ  ચાલ ુ યાખી છે. ાઅ ફાફત 
ાભ્માવ ભાિે ાઅકાણનુાં. કાયણ ફની છે. લન ાને દરયમાકાાંઠા નલસ્તાયની ાઅજુફાજુ યશતેા રક ાઅની 
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કુદયતી નનમાભત ાઈય ભશદઅંળે નબે છે. તભેની કુદયત પ્રત્મેની રાગણીના રીધે વાભાજજક-વાાંસ્કૃનતક 
વ્મલસ્થાઓ શઠે ાઅ સષૃ્ટિ વચલાતી ાઅલી છે, તનેી વાથે યશીને ાઅજીલીકા વાંચારન ભાિેનુાં ાયાંરયક જ્ઞાન-
નલજ્ઞાન ાને કઠાસઝૂ સ્થાનનક રકભાાં યશરેી છે. ાઅ નલસ્તાયભાાં નાનાખેડતૂ, નેવભાાં યશતે ભારધાયી વભાજ, 
લશુાય, સથુાય. કુાંબાય, ભચી ાને ભાછીભાય લગેયે જુદા જુદા હુન્નય વાથે વાંકામેરા છે. તેભના ાવે વાંનત 
યીતે ાઅજીલીકાની પ્રવનૃત્તઓના વાંચારન ભાિે રક ાવે યાંયાગત જ્ઞાનન ામલૂ્મ બાંડાય છે. તેભણે 
સ્થાનનક રયક્સ્થનત ાને લાતાલયણને ાનકુુ થાઆને ાઅ કોળલ્મ નલકવાવ્મા છે, જેભાાંના ઘણા કોળલ્મ લપુ્ત 
થમા છે ાને લપુ્ત થલાના ાઅયે છે, ભાનલ વજજૉત વાંજગ રયક્સ્થનત ાથલા રયફના રીધે જે વાંતરુન 
ખયલાય ુછે, જે ખફૂ જ ભચન્તાન નલમ છે  એેના કાયણે  તેની વાથે વાંકામેરા ફધાજ વજૉનાત્ભક ઘિક 
બાાંગીડમા છે જેની ાઈય ાઅ હુન્નયધાયક વમદુામનુાં જીલન િકી યહ્ુાં છે.  

ાઅજના બોનતકતાલાદી જીલનળૈરીથી પ્રબાનલત વભાજભાાં ાઅજીનલકાના સ્લરૂ તથા તેના ભાિે પ્રાકૃનતક 
વાંવાધનના  દશનની વ્મલસ્થા, વાંવાધનની ભાભરકી કે ાઈમગ અંગેની વયકાયી નીનતઓ ાને કામદાકીમ 
જગલાાઆઓ લગેયેભાાં ધયખભ પેયપાય થમા છે જેના રીધે યાંયાગત જ્ઞાનનૃલજ્ઞાનના પ્રતીનત કયાલનાય 
સ્થાનનક હુન્નયની દળા-રદળા ફદરાાઇ ગાઇ શળે ાને ચોક્કવણે તેની ાલી ાવય રકના જીલન તેભજ 
વભષ્ટિ ાઈય થાઇ શળે જે કદાચ તેઓને દેખાતી ના શમ વભજાતી ના શમ ાથલા ત તેભને ાઅવુાં ન 
વભજલાની કે સ્લીકાય કયલાની નલલળતા શમ ણ એના રયણાઅભ ત નનકિ બનલટમભાાં જલા ભળે જ. 
રક ાવે જે નલનલધ પ્રકાયની યાંયાગત ાઅલડત શતી તે શલે લાયવાગતયીતે તેભના વાંતાન કે વમદુામના 
વભ્મ સધુી શોંચતા ાિકી છે તે અંગે રયક્સ્થત, કામા-કાયણ તથા વાંબાનલત ાવયનુાં નલશ્રેણ વાંનત 
નલકાવની રટિીએ જરૂયી છે. ાને જ શારભાાં જીણી દૃષ્ટિથી જાઆએ ત વભજાાઇ જળે કે  રકની વાભાજજક-
ાઅનથિક વ્મલસ્થા ાને સખુાકાયીના વભીકયણ ઝડી ખયલાાઇ યહ્યા છે. તેથી  ખયા નલકાવના વાંદબે વાંકભરત 
યીતે પ્રકૃનત ાનકુરૂ વાંનત ાઅજીનલકા પ્રનતભાન નલે કામા- કાયણની ળધ ાને ાઈકેર ાઈયનુાં ાઅ ાભ્માવ 
લતાભાન તેભજ બાનલ વાંજગની વાનકુૂતા સ્થાનત કયલાની દૃષ્ટિએ પ્રાવાંભગક ફની જામ છે. જે  વાંનત 
ાઅજીનલકા-રક્ષી રકજ્ઞાન-નલજ્ઞાનને ઓખલાની, તેભાાં યશરેી વાંનત વ્મલસ્થાનની દૃષ્ટિને વભજલાની 
ાને તેને ાઅજના વભાજભાાં મગ્મ સ્થાન ાાલલાના શતેથુી ાયખલાની તક ાઈબી કયે છે જેથી તેને લપુ્ત 
થતા ાિકાલી ળકામ છે.  
ભ્માવના શતેઓુ-  

1. ાઅ ાભ્માવન મખુ્મ શતેએુ જાણલ છે, કે વાંયભક્ષત લનનલસ્તાયના નજીક યશતેા ગાભભાાં રક તાની 
ાઅજીલીકા ાથલા જીલન નનલાાશ ભાિે કેલા પ્રકાયની કઠાસઝૂ ધયાલે છે તેભાાં નલજ્ઞાનનક યીતે ક્યા 
વ્મલસ્થાકીમ ાવાઓ યશરેા છે ાને તેની ાવય રકના ાક્સ્તત્લ તેભજ જૈનલકનલનલધતા વાંયક્ષણ  ાઈય શુાં  
થાઆ છે તેની ચકાવણી કયલી. 
2. સ્થાનનક ધયણે રક ાને સટૃિીન યસ્ય વફાંધ કેલ છે ાને વાંવાધનના દશનભાાં રક શુાં વ ાંલેદના 
ધયાલે છે ાને હુન્નયધાયક વાંનત નલકાવની દૃષ્ટિએ મગ્મ વ્મલસ્થાકીમ ાભબગભ ધયાલે છે કે નરશ તેની 
તાવ શાથ ઘયલી. 
3. લતાભાનભાાં એ રકની હુન્નય વાંચારન વ્મલસ્થાભાાં કમા ાલયધ ાઈત્ન થમા છે, તેના કાયણ તાવલા 
ાને તેનુાં  નલશ્રેણ કયવુાં. 
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4.રક ાવે જે કુળતાઓ છે તેના ાઈમગનાાં વાંદબે નલશ્રેણ કયવુાં કે કાઇ કુળતાઓ લપુ્ત થાઆ ગમેરી 
ાને કાઇ લપુ્ત થલાના ાઅયે છે? તેથી તે કુળતાઓનુાં જતન કયીને વલાના ાક્સ્તત્લની રદળા ચીંધી ળકામ.  
 

ઉકલ્નાઓ- 
1. પ્રાચીનકાથી વાંયક્ષીત લન નલસ્તાયના નજીકના ગાભભાાં લવતા રક ાઅજીનલકા તેભજ વાંયક્ષણની રટિી 
એક ફીજા ાઈય નબે છે ાને રક નલલેક ાને વાંલેદના વાથે પ્રકુનતનુાં દશન કયે છે. 
2. તેની કુળતાઓ સ્થાનનક લાતાલણને ાનરુક્ષી છે, તે રકની જરૂરયમાત વાંતલા વક્ષભ છે ાને ારશિંવક 
વભાજ યચનાન એક ભશત્લણૂા બાગ છે. 
3.લતાભાન વભમભાાં વયકાયીનીનતની દખરગીયી તેભજ ખાનગી ેઢીની રારચ થકી ાઅ વ્મલસ્થાભાાં થડ 
ફદરાલ ાઅવ્મ છે જેની ાવય સટૃિીના ાક્સ્તત્લ ાને ાઅજીલીકા ાઈય નલયીત રદળાભાાં ડી છે. 
4. રકભાાં જે નલનલધ કુળતાઓ યશરેી છે,તેન લતાભાનભાાં ણૂા ાઈમગ થાઆ યહ્ય નથી, જ તેન ણૂાતભ 
ાઈમગ કયલાભાાં ાઅલ ે ત પયીથી સ્થાનનક ધયણે સ્થાનનક રક દ્વાયા નનમાંનત્રત ાઅજીલીકા વ્મલસ્થાને 
નુ:સ્થાના ળક્ય છે.તેનાથી ફાંને્નનુાં (હુન્નય ાને પ્રકૃનત) વાંયક્ષણ  થળે. 
5.રક ાવે જે જ્ઞાન ાથલા કઠાસઝૂ છે તેને ાઅજના જભાનાભાાં નલજ્ઞાનનક યીતે જતા નથી યાંત ુતેભાાં વાયા 
વ્મલાથાન ાને નલજ્ઞાનીકતાના અંળ યશરેા છે. 
વળંધન ષલસ્તાય ને નમનૂા વદંગી-   
જૂનાગઢ ાને વભનાથ નલા જીલ્રાના વભીકયણ થતા ગાભની લશચેણી થલાથી ગાભ ૧૦ રકભીના રયનધન ે
ધ્માનભાાં યાખીને કુર ૪૫ ગાભ ાને 270 હુન્નયધાયક ાઈત્તયદાતાઓની વાંદ કયેર છે. જેભાાં 10 પ્રકાયના 
હુન્નયધાયકનુાં વભાલેળ કયલાભાાં ાઅવ્મ છે. 
  

કષ્ટકઃ-1 વળંધન ષલસ્તાયના ઉત્તયદાતાઓની તાલકુા ને હુન્નય પ્રભાણે સ્સ્થષત 

ક્રભ ષલગત વળંધનષલસ્તાયના ઉત્તયદાતાઓની તાલકુા ને હુન્નય પ્રભાણે 
અવષૃત 

કુર 

કડી
નાય 

ઉ
ના 

ગીયગઢ
ડા 

તારા
ા 

સતુ્રાા
ડા 

લેયાલ
 

ભાગં
ય 

અવૃ
ષત 

ટકાલા
યી 

1 કરડમા 7 6 6 7 6 6 6 44 16 
2 સથુાય 5 4 4 4 4 4 4 29 11 
3 ભચી 2 2 2 3 2 2 1 14 5 
4 દયજી 3 3 3 2 2 1 2 16 6 
5 લાણદં 4 5 4 3 4 ૩ 3 26 10 
6 કંુબાય 3 3 3 3 2 2 3 19 7 
7 લશુાય 4 4 3 5 5 3 3 29 10 
8 ભાછી

ભાય 
6 6 ૦ ૦ 7 7 7 33 12 

9 ભાર
ધાયી 

૦ ૦ ૦ 25 ૦ ૦ ૦ 25 9 
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10 ખેડતૂ 6 5 5 6 5 5 5 37 14 
 કુર 40 38 30 58 37 33 34 270 100 
 ટકાલા

યી 
15 14 11 21 14 12 13 100 100 

 

કષ્ટકઃ2 ઉત્તયદાતાનુ ંષળક્ષણ સ્તય  

ક્રભ ળૈક્ષણણક સ્તય અવષૃત ટકાલાયી 
1 ાબણ 95 35 
2 પ્રાથનભક 150 56 
3 ભાધ્મનભક 21 8 
4 ાઈચ્તય-ભાધ્મનભક કે લધ ુ 4 1 
 કુર 270 100 

 

કષ્ટકઃ3 ઉત્તયદાતાની જ્ઞાષત ને હુન્નય લચ્ચે વફધંની સ્સ્થષત 

ક્રભ ઉત્તયદાતાના 
હુન્નય 

ઉત્તયદાતાની જ્ઞાષત પ્રભાણે અવષૃત  
વાભા
ન્મ 

ન્મષછડાલ
ગગ 

નસુણુચતજા
ષત 

.જ.જા કુર ટકાલા
યી 

1 કડીમા  ૦ 23 21 ૦ 44 16 
2 સથુાય ૦ 26 3 ૦ 29 11 
3 ભચી ૦ ૦ 14 ૦ 14 5 
4 દયજી ૦ 14 2 ૦ 16 6 
5 લાણદં ૦ 21 5 ૦ 26 10 
6 કંુબાય ૦ 19 ૦ ૦ 19 7 
7 લશુાય ૦ 27 ૦ ૦ 27 10 
8 ભાછીભાય ૦ 26 7 ૦ 33 12 
9 ભારધાયી ૦ ૦ ૦ 25 25 9 
10 ખેડતૂ 10 23 4 ૦ 37 14 
 અવષૃત્ત 10 179 56 25 270 100% 
 ટકાલાયી 4 66 21 9 100 100% 

 

કષ્ટકઃ 4 ઉત્તયદાતાની ભાષવક અલક  

ક્રભ ઉત્તયદાતા
ના હુન્નય 

ઉત્તયદાતાની ભાષવક અલક પ્રભાણે અવષૃત (અલક રૂષમાભા)ં કુર 
5000 
સધુી 

5001થી 10000 10001 થી1 5000 1500 1 થી 
લધ ુ

1 કડીમા 4 29 9 2 44 
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2 સથુાય 2 14 11 2 29 
3 ભચી 9 5 ૦ ૦ 14 
4 દયજી 6 10 ૦ ૦ 16 
5 લાણદં ૦ 21 4 1 26 
6 કંુબાય 1 13 5 ૦ 19 
7 લશુાય 2 16 9 ૦ 27 
8 ભાછીભાય 2 22 5 4 33 
9 ભારધાયી ૦ 16 4 5 25 
10 ખેડતૂ ૦ 18 7 12 37 
 અવષૃત્ત 26 164 54 26 270 
 ટકાલાયી 10 60 20 10 100 

 
 

ગ્રાભીણ હુન્નય  તટુલા ભાટે જલાફદાય રયફ -  
1. નલી ેઢીભા ંષળક્ષણનુ ંલધતુ ંજત ુ ંપ્રભાણ-   
શારભાાં નળક્ષણન વ્મા લધલાને કાયણે હુન્નયધાયકના વાંતાન ણ લધ ુ નળક્ષણ ભેલલા તયપ લળ્મા છે. 
જમાયે ાઈચ્તય ભાધ્મનભક ાને કરેજ સધુીનુાં નળક્ષણ ભેવ્મા છી તે તાના યાંયાગત વ્મલવામભાાં 
જડાલલાની જગ્માએ વાયી નકયી ાથલા લધ ુાઅલક ભી યશ ેાને જેની વભાજભાાં વાયી પ્રનતટઠા શમ તેલી 
કાભગીયીની વાંદગી કયતા શમ છે. ાઅ ાઈયાાંત તાના હુન્નયનુાં જ્ઞાન યુતા પ્રભાણભાાં ના શલાથી ણ નલી 
ેઢીનુાં હુન્નય ાનાલલાના  પ્રભાણભાાં ઘિાડ થમ છે.  
2. ગ્રાભીણ હુન્નયધાયકની ઉત્ાદક લસ્તનુી ભાગંભા ંધટાડ-  
શારના ાઅધનુનક યગુભાાં રક લધ ુવાયી ાને ાઅકાક લસ્તનુી વાંદગી પ્રત્મેનુાં લરણ ધયાલતા થમા છે  ,ાને 
રકને તત્કારભાાં લસ્ત ુ ાઈરબ્ધ થામ તેને લધાયે ભશત્લ ાઅે છે.  ગ્રાભીણ હુન્નયધાયક  િેકનરજીન 

ભમાારદત ાઈમગ ાને નાના ામે ાઈત્ાદન કયતા શલાથી યેડીભેડ લસ્તઓુ વાભે િકી ળકતા નથી જેથી તેની 
ાઈત્ાદન ભાાંગભાાં ઘિાડ નધામ છે. 
 

૩.  વયકાયી ષનમતં્રણ,વયકાયની સ્ષ્ટ નીષત -  
ગ્રાભીણ હુન્નય ધાયક ભાિેની કાઇ ચક્કવ નીનત સ્ટિના શલાના કાયણે જરૂયી વેલા ાને ભાગાદળાન દયેક રક 
સધુી શચત ુાં નથી, લાસ્તનલક રાબ જેને ભલ જાઇએ તેના ફદરે કશલેાતા સખુી વમ્ન્ન રક રાઆ રે છે. 
ાઅ ાઈયાાંત કુદયતી વાંવાધન ાઈય જે હુન્નયધાયક લોથી શક ધયાલતા શતા ાને તેઓ તેની વાચલણી કયતા 
ાઅવ્મા છે, એક વાંલેદનાની રાગણીથી તેનાથી જડામેરા છે, તેના ાઈય વયકાયી નનમાંત્રણ લધલા રાગ્મા છે 
ાને એની સ્થાનત વ્મલસ્થા વાભે વયકાયી શસ્તકે્ષભાાં ણ લધાય થમ છે, જેના રીધે હુન્નય તિૂલાનુાં ળરૂ 
થમ છે. 
4.  અલકના પ્રભાણભા ં ઘટાડ ને ખચગભા ં લધાય ને લધ ુ અલક ધયાલનાય વ્મલવામ તયપ 
 હુન્નયધાયકનુ ંલધત ુજત ુ ંઅકગણ-  
હુન્નય ધાયકની જીલનળૈરીભાાં ફદરાલ થમ છે, જેના કાયણે ાને ાઅધનુનક વભમની વાથે તાર થી તાર 
ભેલીને ચારલા, વભાજભાાં પ્રનતટઠા ાને ભબ જાલી યાખલા જીલન જરૂરયમાતભાાં ણ લધાય થમ, ાઅ 
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લધાયાની જીલન જરૂયીમાતને શોંચી લલા તેઓની તાની ાઅલકત ક્સ્થય છે તેની વાભે જાલકભાાં લધાય 
થમ છે જેભાાં તેની ફચત ણ ખચાાાઇ જતી શમ છે. રયણાભે તેઓ યાંયાગત હુન્નય કયતાાં ાઅજીનલકાના 
ફીજા નલકલ્ ળધતા થમા છે બરે તેભાાં તેભની સ્થાનત કુળતાઓનુાં ાઈમગ ના થત શમ. તેઓ ૈવા 
ાકુળ શ્રનભકન કામા કયતાાં ણ ાચકાતાાં નથી. એ નવલામ લધતી જતી જરૂરયમાતને શચી લલા ાન ે
લધ ુ ૈવા ાને પ્રનતટઠા ભેલલા હુન્નયધાયક જે વ્મલવામભાાં લધ ુ ૈવા,પ્રનતટઠા ાને ઓછ શ્રભ શમ તેલા 
વ્મલવામ તયપ લધ ુલલા રાગ્મા છે જે વભાજભાાં ાક્સ્થયતા ાને ાકભાળ્મ વાંસ્કૃનતન પ્રવાય કયળે ાને 
ારશિંવક વભાજ યચનાની દૃષ્ટિએ બનલટમભાાં ખફૂ જ ઘાતક નનલડળે.  
5.    હુન્નયધાયકની ગાભભા ંપ્રષતષ્ઠા કે ભબાન ઘટત ુ ંજત ુ ંપ્રભાણ-  

લોથી ગાભભાાં હુન્નયધાયક એક પ્રનતટઠા ાને ભબ ધયાલત શત જેનુાં કાયણ તેભની તાની ાઅગલી 
કુળતા શતી., લોથી ગાભભાાં ચારતી વાિા ધ્ધનતથી વ્મલશાય ચારત શત  (ાયસ્રયક ાઅનશ્રતતા) 
જેના દ્વાયા હુન્નયધાયક ાને ગ્રાભીણ વભાજ લચ્ચે એક કુટુાંફની બાલના (ાનફુાંધ)જડામેરી યશતેી શતી. જેભાાં 
ફદરાલ ાઅલલાના કાયણે તેનુાં મલૂ્મ ૈવા ફની જતા  ાઅ ારયલારયક વફાંધભાાં નલક્ષે ડમ છે. શલેની 
હુન્નયધાયકની નલી ેઢી ગાભભાાં યશલેાને ફદરે ળશયેભાાં યશલેાનુાં લધ ુવાંદ કયતી શલાના કાયણે ગ્રાભ વાભાજ 
થી ારગ થમા છે. ાઅ ાઈયાાંત ગાભભાાં ભશત્લના નનણામભાાં ાઅ હુન્નયધાયકને વાભેર કયલાભાાં ાઅલતા શતા 
ાને તેના નનણામ ાને સચુનને ણ સ્થાન ાઅલાભાાં ાઅલતુાં શત ુાં જેભાાં ણ ઘિાડ થલાથી ભબ ાને 
 પ્રનતટઠા ઘિી છે. ગ્રાભીણ વભાજ ાને હુન્નયધાયક લચ્ચે ાઅનથિક ાવભાનતાનુાં પ્રભાણ લધલાથી ૈવાને 
લધ ુભશત્લ ાઅલાના કાયણે રક ાને હુન્નયધાયક લચ્ચેનુાં અંતય ણ લધ્યુાં છે. તેભના  તાના વાભાજજક 
વ્મલશાયભાાં હુન્નયની પ્રનતટઠા નનમ્ન થાઇ છે રક હુન્નયની કાભગીયી કયતાાં નકયી કે ભજૂયી કયનાયને લધ ુ
પ્રાધાન્મ ાઅી યહ્યા છે. 
 6. કુદયતી વવંાધન ઉય હુન્નયધાયકની શચ-  

શારભાાં કુદયતી વાંવાધન ાઈય કશલેાતા લધ ુ સખુી વમ્ન રક ાને લગલાા રકનુાં પ્રભતુ્લ 
 લધલાના કાયણે ાઅ હુન્નય ધાયકને તાના હનુ્નય ભાિે જરૂરયમાત શમ તેિરા કુદયતી વાંવાધન 
 ભેલલા મશુ્કેરી ાનબુલી યહ્યા છે. 
7. નલી ેઢીભા ંહુન્નય વફંષંધત કુળતાન બાલ-  

નલી ેઢી જેભ જેભ ાઅધનુનક નળક્ષણ વ્મલસ્થા તયપ લધી યહ્યા છે તેભ  તાના યાંયાગત 
વ્મલવામભાાં યવ દાખલતા ઓછા થાઆ યહ્યા છે. ાઈયાાંત હુન્નયદાયક ણ તાના લાયવદાયને ાઅ કાભભાાં 
જડાલા ભાગતા નથી. તેથી નલી ેઢી તાના વ્મલવામની કુળતા ળીખી ળક્યા નથી. 
8. ભટા ઉદ્યગ ને તૈમાય લસ્તનુ ગ્રાભીણ ફજાયભા ંપ્રલેળ ને સ્થાષનક હુન્નયધાયક ભાટે મગ્મ ફજાયન 

બાલ -  
શારભાાં ભિા ાઈદ્યગ ભિા પ્રભાણભાાં ાઈત્ાદન કયલાના કાયણે તાની લસ્ત ુાને રક્ષાાંક ાય ાડલા 

ગ્રાભીણ ફજાયને કેન્ર ફનાવ્યુાં છે. જેના કાયણે ઓછી કીભત, ભિી જાશયેાત ાને ાઅકાક લસ્ત ુફજાયભાાં 
મકુીને ાઈબતતા લગાને રારચ ાઅી યહ્યા છે જેના ાવય ાઅ સ્લદેળી ાઈત્ાદન કયનાય હુન્નય ય થાઆ યશી 
છે. રયણાભે ાઅ હુન્નયધાયક તાના ાઈત્ાદનની ભાાંગ ાઈબી કયલાભાાં મશુ્કેરી ાનબુલી યહ્યા છે. હુન્નય ધાયક 
તાની  લસ્તનુ ુાં  ાઈત્ાદન કમાા છી મગ્મ ફજાય ાને જે મગ્મ બાલ ભલ જાઇએ તે કાઇ ચક્કવ નીનત 
ાને વ્મલસ્થાના ાબાલે ાત્માયના શયીપાાઇના વભમભાાં િકી ળકે તેભ નથી. 
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પ્રાથષભક ભારશતીના ષલશ્રેણ અધારયત તાયણ-  
1. વાંળધન નલસ્તાયના ાઈત્તયદાતાઓભાાં યાંયાગત હુન્નય વાથે નલનલધ ાઈભયના રક જડામેરા છે. તેભાાં 26થી 
50લાની ાઈભય ધયાલતા રક વોથી લધ ુ (49%) જ છે. તેભા વાંખ્માની રટિીએ  ભાછીભાયીની ાઅલડત 
ધયાલતા રકનુાં પ્રભાણ લધાયે છે. જમાયે25લા કે તેથી નનચેની ાઈભયનાાં વોથી લધ ુકડીમાકાભ, લાણાંદકાભની 
ાઅલડત ધયાલનાય હુન્નયધાયક જલા ભે છે.  25લા કે તેથી ઓછી ાઈભયના રક જેભા ાઅલક લધ ુાને 
ઓછીભશનેત શમ તેલા હુન્નય સ્લીકાયલાની તૈમાયી દળાાલે છે, ાન્મથા તેની જગ્માએ ાન્મ વ્મલવામ ાથલા 
ખાનગી નકયીભા જડાલાની તૈમાયી ણ ફતાલ ે છે. જમાયે75 લાથી લધ ુ ાઈભયભાાં ભાત્ર 4% હનુ્નયધાયક 
ાઅલેરા છે જેભાાં ભારધાયી ાને ખેતીના હુન્નયધયાલનાય ાઈત્તયદાતા લધ ુછે. 
2.વાંળધન નલસ્તાયના ાઈત્તયદાતાઓભાાં યાંયાગત હુન્નય વાથે નલનલધ જ્ઞાનતના રક જડામેરા છે. તેભા વોથી 
લધાયે ાન્મ નછડાલગાના (66%) રકન વભાલેળ થમેર છે. વાભાન્મ લગાના હુન્નયધાયકભા ખેડુતન 
વભાલેળ થમેર છે જે િેર જ્ઞાનતના છે. જમાયે ાનસુભુચત જાનતભાાં ભચી, કરડમા ાને ભાછીભાયના હુન્નય 
વભાલેળ થમેર છે. જેની મૂ શયીજન જ્ઞાનત છે, જેન મુ વ્મલવામ ખેત ભજુયીન શત યાંત ુ તેઓ 
હુન્નયધયાલતા લગા ાવેથી નલનલધ હુન્નય ળીખીને કાભગીયી કયતા થમા છે. ાનસુભુચત જનજાનતભાાં 9% હુન્નય 
ધાયક જડામેરા છે,જે ભારધાયી વમદુામના છે. હુન્નયધાયકના નલલારશત દયયજ ધ્માનભા રેતા 89% 
હુન્નયધાયક યભણત જલા ભે છે 
3. દયેક તાલકુાભાાં કડીમાના હુન્નય વાથે જડામેરા ાઈત્તયદાતાનુાં પ્રભાણ લધાયે જલા ભે છે ાન ેવોથી  ઓછા  
ભચીકાભ વાથે જડામેરા ાઈત્તયદાતાઓ છે. 
4.વાંળધન નલસ્તાયના ાઈત્તયદાતાઓભા વાંયતુત કુટુાંફની િકાલાયી 54%છે. નલબતત કુટુાંફન ુ પ્રભાણ 
હુન્નયધાયકભાાં શલે ધીભે ધીભે લધત ુજામ છે. રક વાથે ચચાા કયતા જાણલા ભળ્ય ુ કે હુન્નયધાયતની ાઅલક 
પ્રભાણ લધાય થતા નલબતત કુટુાંફન ુપ્રભાણ લધ્યુાં છે.  
5. વોથી લધ ુહુન્નયધાયક(60%) 5000 થી 1૦૦૦૦ સધુી ભાનવક ાઅલક લગાના છે.  જમાયે 5૦૦૦ થી ઓછી 
ાઅલક ધયાલનાયભાાં ભચી કાભકયતાાં હુન્નયધાયકનુાં વભાલેળ થામ છે. ફીજા િભ ે દયજી ાઅલે છે. ાઈયાાંત 
15૦૦૦ થી લધ ુાઅલક ધયાલનાય હુન્નયધાયકભાાં ભારધાયી ાને ખેડુતનુાં પ્રભાણ લધાયે જલા ભે છે. 
6.નલનલધ હુન્નયભાાં ફદરાત વાભાજજક દયયજ- શરેા એવુાં વાભાજીક લાતાલયણ શત ુ કે જે રક હુન્નયભા 
જડાતા શમ તે રકના રગ્ન વશરેાાઆથી થતા શતા ાને વાભાજીક દયયજ લધત શત યાંત ુ શલે ામકુ 
હુન્નયભા રયક્સ્થનત ફદરામેરી જલા ભે છે. જેભ જેભ રક ાઅ હુન્નયથી છુિા ડીને વાયી નકયી કે 
કાભગીયીભા જડામ ત રગ્ન ાને વગાાઆ જેલા પ્રવાંગ ાઈકેરાાઆ જામ છે . 
7. ાઈત્તયદાતાઓભાાં ભાનવક ખચાની દૃષ્ટિએ 5૦૦૦ થી 1૦૦૦૦ ખચાના લગાની િકાલાયી (૪૬) વોથી લધ ુછે. 
યજજિંદાની લધતી જતી જરૂયીમાત, ફાકના નળક્ષણ ાછન ખચા, ાઅયગ્મ ખચા, રગ્ન- ભયણના પ્રવાંગ 
ાછના ખચાાઓ ભાિે તેઓને ઋણ રેવુાં ડે છે.   
8. રુનમા 2૦૦૦૦ સધુીના ઋણ રેનાયની િકાલાયી વોથી લધ ુ  (91) છે જમાયે 6૦૦૦૦ થી લધ ુ ઋણ 
રેનાયાઓની િકાલાયી વોથી ઓછી જલા ભે છે. રક વાથે ચચાા કયતા જાણલા ભળ્ય ુ છે કે નાની ાને 
વાભાન્મ જરૂયીમાત યુી કયલા રક ાયવ-યવથી ટુાંકાગાાના વભમ ભાિે ઋણ રે છે.  ઋણના ભેલલાના 
સ્ત્રત્રભાંાા નભત્ર-ભાંડ ાવેથી ઋણ રેનાયની િકાલાયી વોથી લધ ુ(6૦) છે, ાયવયવ કુટુાંફભાાંથી 23% રક 
ઋણ ભેલે છે જેન ુ વ્માજ તેઓ ચકુલતા નથી. ફેંક ાવેથી ઋણ રેનાયની િકાલાયી 13 છે જેભાાં ખેડુત 
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ખાતેદાયનુાં પ્રભાણ લધાયે જલા ભે છે. જમાયે ળાહુકાય ાવેથી વોથી ઓછા પ્રભાણભા ઋણ રેનાય 
ાઈત્તયદાતઓ (4%) છે. વાભાન્મ યીતે ભફભાયી, ાઅકક્સ્ભક ખચા ાને મશુ્કેરીભાાં ાન્મ કાઆ નલકલ્ ફાકી ન 
યશતેા રક ઋણ રેતા શમ છે. 
9. તાન ુભકાન ધયાલનાય ાઈત્તયદાતાઓનુાં પ્રભાણ 83 %છે. જમાયે 17 િકા ભકાન નલશણા ાછનુાં કાયણ 
જાણતા જણામ છે નલબતત થમેર કુટુાંફ વ્મલસ્થાના બાગરૂે છુિા ડેરા રક શારભાાં તાન ભકાન ફનાલી 
ળક્યા નથી. એવ ુણ જાણલા ભળ્ય ુછે કે ભારધાયી વમદુામ તાના ભકાન ફાાંધલા નલળેની કઠાસઝુ ાને 
કુળતા ધયાલે છે ાને જાતે જ ભકાન ફનાલે છે. ાઅ ાઈયાત હુન્નયધાયક ણ તાના ભકાન ફાાંધકાભન ુ
ઘણ ુકાભ જાતે કયે છે. 
10.વાંળધન નલસ્તાયનાાં હુન્નયધયકના ભકાનભા યશરેી સનુલધાન ુ નલશ્રેણ કયતાાં જાણલા ભે છે કે વાભાન્મ 
સનુલધાભાની ભિાબાગની વગલડ લધાઅ ાઈત્તયદાતાઓ ધયાલે છે. ભાત્ર ભારધાયી વમદુામ (9%) નલજીની 
સનુલધા ધયાલતા નથી. જમાયે ભિયફાાઆકની સનુલધા ધયાલનાય ાઈત્તયદાતાની િકાલાયી 58 છે જેન ુ કાયણ 
ભિયફાાઆકનુાં વાભાજીક સ્િેિવ ફની જલાનુાં  છે. ાઅ ાઈયાાંત િીલીની સનુલધા ધયાલનાય ાઈત્તયદાતા 75% છે 
જમાયે ફ્રીઝની સનુલધા ધયાલનાય 44% છે. 
11. 22%હુન્નયધાયક જભીન ધયાલે છે. ામકુ ાઈત્તયદાતાઓ ાવે જભીન પ્રભાણ ધણુાં ઓછુ છે. લધભુાાં 
રકચચાાથી જાણલા ભળ્ય ુછે કે ખેડુત નવલામના ાન્મ હુન્નયધયક ાવે ણ શરેા જભીન શતી યાંત ુલધ ુ
રકભતની રારચે ાને ખેતી કાભ કયલાની કુળતાના ાબાલે તેઓએ જભીન ાન્મને લેચાણ કયી દીધેર છે 
એિરે જભીન નલશણા 78% હુન્નયધાયક છે. 
12.વાંળધન નલસ્તાયના હુન્નયધાયક તાના હુન્નય ાછ વાય કયતા વભમની ફાફતભા નજય કરયએ ત 
5થી 8 કરાક વાય કયનાય હુન્નયધાયકની િકાલાયી (64) વોથી લધ ુ છે જે વેલા ાઅલાની પ્રવનુત વાથે 
જડામેરા  છે. 4 કરાકથી ઓછ વભમ વ્મતીત કનાયા જમાયે ૬ ાઈત્તયદાતા  છે, જેન ુસ્ટિીકયણ્ર કયતા જણામ 
છે કે તે  ભિી ાઈભયના હુન્નયધાયક છે યાંત ુ 8 કરાકથી લધ ુવભમ વાય કયનાય હુન્નયધાયકભાાં  ખેડુત, 
ભાછીભાય ાને ભારધાયીન વભાલેળ થામ છે તઓે એક વાથે વાંગ 8કરાકથી લધ ુકાભ નથી કયતા યાંત ુ
કાભના કુર કરાક લધ ુ ાઅતા શમ છે. ભાછીભાયી ભાિે દરયમાભા જતાાં ભાછીભાય ણ ઘણા રદલવ 
દરયમાભાાં વાય કયતા શમ છે.   
13. 6-1૦લા સધુી કાભગીયીન ાનબુલ ધયાલતા હુન્નયધાયકની િકાલાયી (4૦) વોથી લધ ુછે. ાઅ ાઈયાંત 1૦ 
લાથી લધાયે વભમથી જડામેરા હુન્નયધાયકન ુિકાલાયી પ્રભાણ ણ 39 છે, જેના યથી સ્ટિ થામ છે કે 
દયેક હુન્નયધાયક તાના વ્મલવામભાાં ખફૂ વાય ાનબુલ ાને કુળતઓા નલકવાલી ચકેુરા છે ાને ાઅ 
કુળતાઓ થકી તેઓ તાની ાઅજીનલકા િકાલી યાખી છે. જમાયે 5 કે તેથી ઓછા લાથી જડામેરા 
ાઈત્તયદાતાઓની િકાલાયી ભાત્ર 21 છે.  
14. વોથી લધ ુાઈત્તયદાતા (83%) તાના વ્મલવામના હુન્નય લાયવાગત યીતે ળીખ્મા છે. જમાયે હુન્નય વાથે 
વાંકામેરા વ્મક્તત ાવેથી ળીખનાય ાઈત્તયદાતઓાની િકાલાયી ભાત્ર ૧૭ છે ાને એભાાં શયીજન વમદુામન 
વભાલેળ ભિા ામે થામ છે જે કરડમા કાભ વાથે વાંકામેર છે.  
15. વાંળધન નલસ્તાયના ાઈત્તયદાતાને તાના હનુ્નય ળીખલાભાાં રગતા વભમની ફાફતનુાં નલશ્રેણ કયતા 
જણામ છે કે ૦ થી 6 ભરશનાભાાં હુન્નય ળીખી જનાય ાઈત્તયદાતાઓની િકાલાયી 71 છે તેભાાં લાયવાગત 
વ્મલવામની ાઅગલી ભનૂભકા છે.  ળીખલાભાાં 1 થી 3 લાન વભમ રેતા ાઈત્તાયદાતાઓની િકાલાયી ભાત્ર 1૦ 
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છે. ાઅભ  કાભગીયી ળીખલાની પ્રરિમાભાાં ળીકનાયની રૂચી, તેના ભાિે વભાણ, પાલેર વભમ, વાભેલાાની 
કુળતા, રાગણી લગેયે રયફ ાવય કયતા શમ છે.   
16.ભશત્તભ હુન્નયધાયક (38 િકા) વ્મક્તતગત એિરે કે એકરા જ  હુન્નયન વાંચારન કયે છે. જમાયે ફે રક 
એક હુન્નયભાાં જડમેરા શમ તેલા હુન્નયધાયક 34 િકા છે. ગ્રાભીણ હુન્નયધાયક નાના ામા ાઈય વ્મલવામભાાં 
જડામેરા શલાથી વ્મક્તતગત ાને ફે રકનુાં પ્રભાણ લધ ુજલા ભે છે. જમાયે ફે થી લધ ુરક હુન્નય વાથે 
જડામેરા શમ તેલા હુન્નયધાયક 28 િકા છે જેભાાં ખેડતૂ, ભાછીભાય ાને કરડમાકાભના હુન્નયધાયકનુાં વભાલેળ 
થામ છે. 
17.વાંળધન નલસ્તાયના 56 િકા હુન્નયધાયક તાના વશામકને કાભગીયીની વણી કાભની જરૂરયમાત મજુફ 
વણી કયે છે. જેનુાં કાયણ લશરેી તકે કાભ રુૂાં કયલા ાને લેતન ચકુલતા શલાથી તાની જરુયીમાત મજુફ 
કાભગીયીની વોંણી કયતા શમ છે ાને જેભાાં ખેડતૂ કરડમા, ભાછીભાય હુન્નય ધાયકન વભાલેળ થામ છે. જમાયે 
ાઅલડતના ાઅધાયે કાભગીયીની વણી કયનાય ાઈત્તયદાતાઓની િકાલાયી ૨૫ છે જેન શતે ુકાભની ગણુલત્તા 
સધુયે ાને કાભની ઝડભાાં ણ લધાય થામ છે. ાઅ ાઈયાાંત યવના ાઅધાયે કાભગીયીની વણી કયનાય 
હુન્નય ધાયકનુાં પ્રભાણ ખફુ ઓછુાં (5 િકા) જલા ભે છે. જે હુન્નયધાયક તાના ફાકને કાભગીયી વાથે જડે 
છે ત્માયે ળરૂાઅતભાાં યવના ાઅધાયે કાભગીયી કયાલલા ાઇચ્છે છે જેભાાં તેઓને લેતન ચકૂલલા ડત નથી. 
18.વાંળધન નલસ્તાયના હુન્નાયધાયકની તાની ાને વશામકની કુળતાઓ નલકવાલલાના  પ્રમત્નભાાં જાણલા 
ભે છે કે વોથી લધ ુ(62 િકા) ાઈત્તયદાતા કાભગીયીભાાં વાથે યશીને કુળતા નલકવાલે છે. જમાયે નમનુ જાઇને 
કે ફતાલીને કુળતા નલકનવત કયનાય ાઈત્તયદાતા 31%  છે. ાને એલા ાઈત્તયદાતાઓનુાં પ્રભાણ વોથી ઓછુાં (7 
િકા) છે વાંફાંનધત કાભગીયીની વ્મક્તત વાથે ચચાા કયીને કુળતા નલકવાલે છે. 
19. 90 િકા હુન્નયધાયક તાની કાભગીયીનુાં ાઅમજન લધ ુનપાકાયકતાના ઘિકને ધ્માનભાાં રાઆને કયે છે.  
જમાયે શયીપ કયતા લધ ુનપ થામ તેવુાં ધ્માનભાાં યાખી ાઅમજન કયનાય હુન્નયધાયકનુાં  િકાલાયી પ્રભાણ ભાત્ર 
3 છે. જમાયે તાની જરૂરયમાત વાંતામ તે પ્રભાણે  કાભગીયીનુાં ાઅમજન કયનાય ાઈત્તયદાતા 7% છે જે  
ભિી ાઈભયના ાને નનવતૃ છે ાથલા નનવતૃ થલાના ાઅયે છે. 
20. દયયજના કાભ મજુફ નક્કી કયેલુાં લેતન ચકૂલનાય ાઈત્તયદાતાઓની િકાલાયી (4૦) વોથી લધ ુછે. જમાયે 
ાઈચ્ચક કાભ ાઅીને લતય ચકુલલાની પ્રથાનુાં િકાલાયી પ્રભાણ ભાત્ર 18 છે  જેભાાં ાનબુલ ાને કાભના 
પ્રભાણના ાઅધાયે રુૂાં કાભ કયલાનુાં લેતન એક વાથે ચકૂલામ છે.    
21. ભિાબાગના હુન્નાયદાતા જણાલે છે કે તણાલની રયક્સ્થનતભાાં કાભને રુૂાં કયલા જરૂય કયતા લધાયે વભમન 
ફગાડ થામ છે જેના રીધ ે  ગ્રાશકની ભાાંગ વભમવય વાંતી ળકાતી નથી. જમાયે તણાલની ક્સ્થનતભાાં વશામક 
ાઈય ગસુ્વ ાઅલે છે તેવુાં કશનેાય ાઈત્તયદાતાઓની િકાલાયી ભાત્ર ૫ છે એના રીધે કાભગીયી કે લસ્તનુી 
ગણુલત્તા ાઈય ાવય થામ છે.  હુન્નયધાયકભાાં સ ુતનાલનુાં ભટુ કાયણ ાઅનથિક-વાભાજજક વભીકયણ શમ છે. 
22. તણાલની રયક્સ્થનત ૭૧ હુન્નયધાયક ધમુ્રાન કયે છે, તભાકુ, ફીડી, ગિુખાનુાં વેલન કયે છે. જમાયે 7 િકા 
રક તણાલની રયક્સ્થનતભાાં દારૂનુાં વેલન કયે છે. જમાયે 1% ાઈત્તયદાતા જે ભિી ાઈભયના ાને નનવતૃ છે તે 
ળાયીરયક થાકના કાયણે તણાલ ાનબુલે છે ાને તે ભાિે તેઓ કાભભાાં યજા યાખે છ ાઅયાભ કયે છે. 
23.તાના હુન્નય વાંફાંનધત નનણામ વ્મક્તતગત યીતે રેનાયા હુન્નયધાયકની િકાલાયી 38 છે. જમાયે 2 કે તેથી 
લધ ુવ્મક્તતઓ નનણામ પ્રરિમાભાાં વાંકામેરા શમ છે તેલા રકસ્વાઓનુાં િકાલાયી પ્રભાણ34 છે. 28% ાઈત્તયદાતા 
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કુટુાંફના વભ્મ ાથલા વાંફાંનધત કાભ વાથે વાંકામેરા રકની વાથે ચચાા કયીને નનણામ રે છે. જેભાાં નલીન 
ફાફત,ાઅનથિક ફાફત ાને ફજાય જેલી ફાફત મખુ્મ છે. 
24. ાઈત્તયદાતા ફજાયભાાં િકી યશલેા ક્યાાં પ્રકાયની યણનીનત ાનાલે છે તેનુાં નલશ્રેણ કયતા જાણલા ભે છે 
કે વોથી લધ ુાઈત્તયદાતા (5૦ િકા) તાના જુના ગ્રાશકને કાભગીયી ાને ભાાંગભાાં  મગ્મ વાંત ાઅીને િકી 
યહ્યા છે. જમાયે 35% ાઈત્તયદાતા એના ભાિે કાઇ ગરા રેતા નથી તેઓ જે લસ્ત ુાઈત્ાદન કયે છે તેને વીધુાં 
ાથલા ભાકેિભાાં જે બાલ ભે તેભાાં લેચાણ કયી દે છે. ભાત્ર 3% ાઈત્તયદાતા શયીપ કયતા નીચી કીભત યાખે છે.  
25. ભિાબાગના ાઈત્તયદાતાઓ ભાાંગના ાઅધાયે ાઈત્ાદકીમ કાભગીયીન ાઅમજન કયે છે.  ામકુ હનુ્નયધાયક 
ભતૂકાના ાનબુલના ાઅધાયે કાભગીયીનુાં ાઅમજન કયતા જલા ભળ્મા છે. જમાયે એક કુાંબાય કાચાભારની 
પ્રાપ્મતાના ાઅધાયે ાઈત્ાદન ાઅમજન કયે છે. ણ ાઅલા 6 ાઈત્તયદાતાઓને કાચાભારની મશુ્કેરીન વાભન 
કયલ ડમ છે. ગાભભાાં શરેા ખારી જગ્મા યથી ભાિી ભતી યાંત ુશલે ખલુ્રી જગ્મા ાઈય ાન્મ રકન 
કફજ થલાથી ભાિીની પ્રાપ્મતાના પ્રભાણભાાં ધિાડ થમ છે. 
26. 16% હુન્નયધાયક ફજાયભાાં જગ્મા વાંગી કયે છે, જમાયે 4% હુન્નયધાયક નજીકના ળશયે ાને કવફાભાાં 
તાના ાઈત્ાદનનુાં લેચાણ કયે છે.જમાયે 1૦% હનુ્નયધાયક છુિક પયીનાઈત્ાદનનુાં લેચાણ કયતા જલા ભળ્મા 
છે. તાના ઘયેથી લેચાણ કે વેલા ાાતા હુન્નય ધાયકનુાં પ્રભાણ ભાત્ર 3% ાૌમા છે.  67% હુન્નય ધાયક 
લસ્તનુ ુાં લેચાણ કયતા નથી યાંત ુભાાંગના ાઅધાયે વેલા ાઅે છે. 
27. ાઈત્ાદનભાાં ફગાડ થામ ત્માયે 56% હુન્નયધાયક કાભની ગણુલતાભાાં સધુાય કયી લેચાણ કયે છે જમાયે 
33% હુન્નયધાયક ઓછી રકભતભાાં લેચાણ કયી દે છે જેથી લધ ુનકુળાન વશન કયવુાં ના ડે. જમાયે 17% રક 
નવુાં ફનાલીને ાઈમગભાાં રે છે. પેંકી દેનાય હુન્નયધાયકનુાં પ્રભાણ ખફુ ઓછુ (ભાત્ર 3%) જલા ભળ્યુાં છે. એભાાં 
તેઓની કઠાસઝૂ ાને ાઅલડતના દળાન થામ છે. 
28.કાચાભારની વાચલણીની કઠાસઝૂ દયેક હુન્નયધાયક ધયાલે છે જે તેભણે તાના લાયવાભાાં ાથલા 
ાનબુલના ાઅધાયે ભેલેલુાં છે. 
29. 62% રક માાંનત્રક ભળીનન ાઈમગ કયે છે જેભાાં સથુાય, લાણાંદ, ખેડતૂ, ભાછીભાય જેલા લગાન વભાલેળ 
થામ છે. હુન્નયધાયક ાઅ માાંનત્રક ભળીન નજીકના ળશયે કે કવફા ભાાંથી ાથલા ફશાયથી ભાંગાલે છે. ગાભભાાંથી 
માાંનત્રક ભળીન ભાંગાલનાય ાઈત્તયદાતા એક ણ નથી. જેના વભાયકાભની ફાફતભાાં ામકુ ભળીન તાની જાતે 
યીેયીંગ કયલાન પ્રમત્ન કયે છે જમાયે તાનાથી વભાયકાભ ના થામ ત્માયે ાઅજુફાજુના ળશયેભાાં કે કવફાભાાં 
રાઆ જવુાં ડે છે. ાત્માયે ઘણા રકસ્વાઓભાાં ચાાઇનાના માંત્રનુાં લયાળનુાં પ્રભાણ લધ્યુાં છે તેભાાં ાી ખયાફ 
થલાથી પયીથી વભાયકાભ ખચા લધ ુાઅલલાથી યીેય કયાલતા નથી તેનુાં પ્રભાણ લાણાંદના હુન્નયભાાં ાને થડુાં 
પ્રભાણ સથુાયનાંાા હુન્નયભાાં જલા ભળ્યુાં છે. છેલ્રા કેિરાક વભમથી ગ્રાભીણ કાયીગયભાાં માાંનત્રક ભળીનના 
ાઈમગનુાં પ્રભાણ લધ્યુાં છે જેના પામદરૂે કાભગીયી કયલાની ઝડ લધી છે યાંત ુતેનુાં નલરૂધ્ધ ાઅ માંત્ર રાાઇિ 
થી ચારતા શલાથી લીજીના ાબાલે કાભ થાઇ ળકત ુાં નથી ાને ામકુ માંત્રના રાાંફા વભમથી ાઈમગ કયતા 
શલાથી શાથ માંત્ર ચરાલલાભાાં ાઅવ ાનબુલે છે. 
30.વાંળધન નલસ્તાયના હુન્નયધાયકભાાં નળક્ષણનુાં પ્રભાણ ઓછુ છે,તેભ છતાાં દયેક હુન્નયધાયક રશવાફ યાખલાનુાં 
જ્ઞાન ધયાલે છે.ાઅ રશવાફ ધ્ધનત દેળી શમ તેભ છતાાં ાઅ જ્ઞાન ાનબુલ દ્વાયા ભેવ્યુાં છે. 
31.તાના વ્મલવામ ાનવુાંધાને ભધ્મસ્થીન પા કેિર છે તેભાાં હનુ્નયધાયકના જણાવ્મા મજુફ 38% 
હુન્નયધાયકને તેન વાભન કયલ ડે છે. જેભાાં ખેડતૂ ખેત ાઈત્ાદન લેચાણ કેન્રભાાં ભધ્મસ્થી છે. જમાયે 
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ભાછીભાય હુન્નયભાાં સ્થાનનક સ્તયે ભાછરી ખયીદનાયા લેાયી ાને શાર ભારધાયી છુિક પયીને દૂધ લેચાણ 
કયતા શતા તેના ફદરે દૂધ બયનાય ડેયીલાા નેવ નલસ્તાયભાાં ાઅલીને દૂધ ખયીદે છે. જમાયે કરડમા કાભના 
હુન્નયભાાં ળશયેભાાં જાઇને કાભ કયનાયા હુન્નયધાયકને ઠેકેદાય જેલા ભધ્મસ્થીન વાભન કયલ ડે છે. જમાયે થડા 
પ્રભાણભાાં કુાંબાયને ણ ભધ્મસ્થીન વાભન કયલ ડે છે. યાંત ુાઈયકત ાઅ હુન્નયભાાં ફધાને વાભન કયલ 
ડે એ જરૂયી નથી.જેભાાં ાઅ ભધ્મસ્થી દ્વાયા તાના ાઈત્ાદનના નપાન ામકુ રશસ્વ ાઅલ ડે છે. જેભાાં 5 
થી 10% રશસ્વ રાઆ જનાય ભધ્મસ્થી રાઆ જામ છે તેની િકાલાયી 22 છે,  જમાયે 2૦% રશસ્વ  ભધ્મસ્થી રાઆ 
જામતે કશનેાયાઓનુાં પ્રભાણ 45% છે.  
32. 16% હુન્નયધાયક સ્થાાંતય કયતા જલા ભળ્મા છે. જેભાાં ભારધાયી વમદુામ ચભાવા છી 8 ભરશના 
સ્થાાંતય કયે છે. જમાયે ભાછીભાાંયીના હુન્નયભાાં જડામેરા વમદુામ સ્થાાંતય કયે છે. ાઅ ાઈયાાંત ામકુ 
કરડમાના હુન્નયધાયક જે તે ળશયેભાાં સ્થાાંતયણ કયતા જલા ભળ્મા છે. જેભાાં ચાય ભરશનાથી લધાયે વભમ સધુી 
સ્થાાંતય કયનાય હુન્નયધાયકની િકાલાયી 58 છે.  ફધા જ ભારધાયી હનુ્નયધાયક તાના શનેુ ચયાલલા 
જ ાંગરની ફશાય સ્થાાંતય કયે છે.  2 થી 4 ભરશના સ્થાાંતય કયનાય હુન્નયધાયકની િકાલાયી ૨૫ છે. જેભાાં 
કરડમા ાને ભાછીભાયી લગાન વભાલેળ થામ છે. જેભાાં જાણલા ભતા 58% હુન્નયધાયક જે ભારધાયી 
વમદુામભાાં ાઅલે છે તે કુદયતી વાંવાધનના ાબાલે ફશાય જામ છે જમાયે લધ ુ ાઅજીનલકા ભેલલા 16% 
હુન્નયધાયક સ્થાાંતય કયે છે. ાઅ સ્થાાંતયની જગ્માએ 42% હુન્નયધાયકની જરૂરયમાત વાંતામ છે જેનુાં કાયણ 
તે એકરા જ જામ છે જેથી લધ ુમશુ્કેરી થતી નથી યાંત ુ58%ની પ્રાથનભક જરૂરયમાત વાયી યીતે વાંતાતી 
નથી કેભકે ભારધાયી વમદુામ તાના શ ુાને કુટુાંફને વાથે રાઇને જતા શલાથી જલાફદાયી લધી જામ છે. 
33.હુન્નયધાયકને વાયી યીતે હુન્નય વાંચારન કયલાભાાં ક્યાાં પ્રકાયની જરૂરયમાત છે તે અંગ ે  72% હુન્નયધાયક 
ાઅનથિક વશામની જરૂરયમાત ફતાલે છે. જમાયે તારીભ ભાિેની જરૂરયમાત ભાત્ર 3% િકા જ ફતાલે છે. જમાયે 
કાઇ પ્રકાયની જરૂરયમાત નથી તેવુાં કશનાયા હુન્નયધાયકનુાં પ્રભાણ 25% છે.   
34. વાંળધન નલસ્તાયના ાઈત્તયદાતા હુન્નય વ્મલવામના કચયાન નનકાર કયલા ભાિે નલનલધ વ્મલસ્થાઓનુાં 
ાનવુયણ કયે છે. ભિા બાગે વેલા ાઅનાય લગા (64%) ાઈત્તયદાતા ખલુ્રાભાાં જાશયે જગ્મા ાઈય કચયાન 
નનકાર  કયે છે,  13% હનુ્નયધાયક તાના ખેતયભાાં કચયાન નનકાર કયે છે જમાયે 2૦% હુન્નયધાયક તાના 
નકાભાાં કચયાને લેચીને ાઅલક ાઈબી કયે છે જેભાાં લાણાંદ,ભારધાયીલગાન વભાલેળ થામ છે. ાઅ કચયાથી 
માાલયણ ાઈય ાવય થામ છે કે નરશ તેના ાનવુાંધાને 94% રકનુાં ભાનવુાં છે કે તેભના કચયાથી કાઇ 
નકુળાન થત ુાં નથી. 
35.સથુાયી કાભના હુન્નય વાથે વાંકામેરા હુન્નયધાયક ામકુ લસ્તઓુ ફનાલે છે યાંત ુજમાયે કાઇ લસ્ત ુભાાંગ 
ાને કુળતાના ાબાલે ફનાલતા નથી ફાજઠ, રગ્નપ્રવાંગની થાાંબરી, વાાંફેલુાં, રાકડાનુાં શ ાને ભકાન 
વજ્જુ ફનાલાની કુળતા ફધા હુન્નયધાયકભાાં જલા ભી છે. જમાયે ામકુ લસ્તનુી ભાાંગ ઘિલાથી તેને 
ફનાલાનુાં ફાંધ કયુું છે જેભાાં વોથી ઘિત ુાં જત ુાં પ્રભાણ છાળ ફનાલાના રાકડાનુાં ભળીનનુાં છે 7% હુન્નયધાયક જ 
ાઅ ફનાલે છે જે જ ાંગર નલસ્તાયના ગાભભાાં જલા ભળ્મા છે. જમાયે ફદગાડી ફનાલનાય 21% હુન્નયધાયક 
યહ્યા છે. ાન ે 1૦% રક જ ફાયી-દયલાજાભાાં નકકાળી કાભ કયનાયા છે ાને ભકાનની છતનુાં ભાાંનની 
કાભગીયી કયતા હુન્નયધાયક 28% છે. 
36. વાંળધન નલસ્તાયભાાં લશુાયી કાભ વાથે વાંકામેરા હુન્નયધાયકભાાં શ ફનાલલાની કાભગીયીનુાં જ્ઞાન 
ધયાલનાય ાને ફનાલનાય 1૦૦% ાઈત્તયદાતા જલા ભળ્મા છે. જમાયે લાલણી ભાિે ઓયણી, ગાડાના ૈડાના 
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ાિા ચડાલલા લગેયે કાભગીયી જાણનાયાઓનુાં પ્રભાણ ખફુ જ ઘિયુાં છે. ાઅ હુન્નયધાયક વાથે ચચાા કયતા જાણ 
થામ છે કે તેઓ ઘણા કાભ જાણે છે ાને ફનાલી ણ ળકે છે, યાંત ુરકની ભાાંગ ન શલાથી શલે ફનાલાનુાં 
ફાંધ કયુું છે. જે લસ્તનુી લધ ુભાાંગ છે તે જ ફનાલે છે. 
37.ભચીના હુન્નય વાથે વાંકામેરા 86% ાઈત્તયદાતાઓ કવ ફનાલાલલાની કાભગીયી નલળેનુાં જ્ઞાન ધયાલે છે 
ણ શારભાાં ફનાલતા નથી જમાયે ઘડાની રાણી ફનાલનાય એક જ હુન્નયધાયક જલા ભળ્યુાં છે. વાંળધન 
કે્ષત્રના દયેક નલસ્તાયભાાં ભચીના વ્મલવામ વાથે વાંકામેરા  હુન્નય ધાયક પ્રભાણ ઘિ્ુાં છે, જેનુાં મખુ્મ કાયણ 
વ્મલવામને ગાભભાાં જે પ્રનતટઠા ાને ભબ ભલ જાઇએ તે ભત ના શલાથી ભચી હુન્નય ધાયક ગાભભાાંથી 
ફશાય જતા યહ્યા છે. ાઅ ાઈયાાંત રકનુાં તૈમાય લસ્ત ુલાયલાનુાં લરણ ફદરાતા ભચીકાભના હનુ્નય ાઈય 
ાવય થાઆ છે. 
38.વાંળધન નલસ્તાયના કુાંબાય કાભના હુન્નય ધાયકભાાં  ભાિરા ફનલાની કાભગીયી ાને ાણીના કુાંજા 
ફનાલાની કાભગીયી કુળતા 1૦૦ િકા ાઈત્તયદાતાઓભાાં જલા ભી છે જમાયે યવાઇ ફનાલાભાાં લયાતી 
તાલડી ફનાલાની કાભગીયી ભાત્ર 16 િકા ાઈત્તયદાતા જાણે છે. ાને ભાિીના યવાઇના ચરુા  ફનાલાની 
કુળતા 1૦ િકા ાઈત્તયદાતાભાાં જલા ભી છે જેનુાં મખુ્મ કાયણ રકભાાં તૈમાય નનસ્િીક ાને ગેવનુાં ચરન 
લધલાથી તેની ભાાંગભાાં ઘિાડ થમ છે. 
39.ભાછીભાયીના વ્મલવામભાાં જડામેરા હુન્નયધાયકભાાં ભાછરી સકુલણી ાને વાચલણીની કાભગીયી ફધાજ 
હુન્નય ધાયક જાણે છે જમાયે ભાછરી કડલાની, જાી ગથુલાની કાભગીયી ભાત્ર 6 િકા ાઈત્તયદાતા જ જાણે છે 
કાયણકે ફજાયભાાં તૈમાય જા ાઈરબ્ધ થલાથી ભશનેતભાાં ડલા ભાાંગતા નથી. તેથી ાઅ હુન્નયનુાં પ્રભાણ ઘિયુાં 
છે. એ નવલામ  નાના શડકાનુાં  ભયાભતની કાભગીયી 24 િકા હુન્નયધાયક જાણે છે. 
40.ખેતીન વ્મલવામ કયનાય હુન્નયધાયકભાાં ાકની રણણી વાંફનધત જ્ઞાન ધયાલનાય હુન્નય ધાયક 1૦૦ િકા 
છે જમાયે શલાભાનની ાઅગાશી ાને તેના વફાંનધત જ્ઞાન ધયાલનાય ાઈત્તયદાતા 16 િકા છે જેભાાં ભિી ાઈભયના 
લડીરનુાં પ્રભાણ લધાયે છે. જમાયે દૂધ દશન અંગેનુાં જ્ઞાન ધયાલનાય ાઈત્તયદાતા 24 િકા છે. ભિા બાગે 
દશનની કાભગીયી ભરશરાઓ દ્વાયા કયલાભાાં ાઅલે છે.  વાયી ઓરાદના શ ુઓખલા ાને વાંદગી કયલાનુાં 
જ્ઞાન ૫૧ િકા ાઈત્તયદાતાઓ ધયાલે છે. 
41.વાંળધન નલસ્તાયના દયજી કાભના હુન્નયધાયકભાાં ઝભ્બા ાને કરડમા-ચયણી જે ાશી પ્રાદેનળક શયેલેળ છે 
તે ફનાલલાનુાં જ્ઞાન ધયાલનાય હુન્નયધાયક 1૦૦% છે. યાંત ુશારભાાં નલી ેઢીભાાં ળિા-ેન્િ શયેલેળ લધલાથી 
યાંાયગત શયેલેળની ભાાંગભાાં ખફુ જ ધિાડ થમ છે. તે કા બનલટમભાાં લપુ્ત થામ તેલી ળક્યતાઓ યશરેી 
છે. ાઅથય (ખેતયભાાં રરણી છી છુિા ડેરા દાણા વાચલલા-સકુાલલા ભાિે ાઈમગ રેલાભાાં ાઅલતુાં ભટુાં 
કડુાં)નુાં જ્ઞાન ણ 1૦૦% ાઈત્તયદાતા ધયાલે છે યાંત ુશારભાાં તાડત્રીન ાઈમગ લધલાથી એની ભાાંગ ઘિી 
છે. જમાયે અંનતભ નલનધ (મતૃ્ય)ુદયમ્માન ળફને ઢાાંકલાનુાં કપન ફનાલલાની કાભગીયી અંગેની કુળતા 
ધયાલનાય હુન્નયદાતા 25% જલા ભળ્મા છે તેભજ યજાાઇ ફનાલલાની કુળતા ધયાલનાય હુન્નયધાયક 69% 
જલા ભળ્મા છે. 
42.ભારધાયી વમદુામની કુળતાઓનુાં નલશ્રેણ કયતા  કશી ળકામ છે ફધા જ રક શુારન અંગેની ભિા 
બાગની કુળતાઓ જેલી કે શ ુાઈછેય ાને ભાલજત, વાંલધાન, દૂધ દશન, દૂધ વાચલણીની ધ્ધનત, ઘી ાને 
ભાખણ ફનલાની ધ્ધનત તથા ાઆતય પ્રવનૃત્તઓ તયીકે શસ્તકરા જેલી કુળતાઓ ધયાલે છે જમાયે લન્મ 
લનસ્નતની ઓખ કયનાય કુળતા 16% હુન્નયધાયક જ ધયાલે છે. 
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43.72% હુન્નયધાયક તાના ફાકને યાંયાગત હુન્નયભાાં જડાલા કયતાાં તેભણે લધ ુાભ્માવ કયાલીને વાયી 
નકયી ભેલે તેલી ાઇચ્છા ધયાલે છે જમાયે 14% ાઈત્તયદાતાઓ ફીજા વ્મલવામ કયલા ભાિે પે્રરયત કયે છે જેભાાં 
લધ ુાઅલક ાને વાભાજજક ભબ ભી ળકે.. ફાક તાના યાંયાગત હુન્નય વાથે જડામ તેવુાં ાઆચ્છનાયા 
ભાત્ર 5% ાઈત્તયદાતાઓ જ જલા ભેર છે. 44.તાના હુન્નય ાને શારના જીલનધયણની રયક્સ્થનત પ્રત્મ ે
89%ાઈત્તયદાતાઓ ાવાંત વ્મતત કમાા છે. જેના મખુ્મ કાયણભાાં ાઅલકના નફા સ્ત્રત, લધતી જતી 
જરૂરયમાતને શચી લલા ભાિે ાયૂતી ક્ષભતા મખુ્મ છે. જમાયે તાના વ્મલવામ ાને જીલનધયણ પ્રત્મ ે
વાંત શમ તેવુાં કશનેાય હુન્નયધાયક 11% છે, જેભાાં ભિી ાઈભયના ાઈત્તયદાતાઓ લધાયે  છે. 
 

યંયાગત હુન્નયધાયકના ંવળસ્તતકયણ ભાટેના ભતંવ્મ ને સચૂન- 
1.દયેક હુન્નયધાયકને તાની એક ાઅગલી ઓખ ભે તે ભાિે એક ચક્કવ મજનાકીમ રૂયેખા વરાંગ્ન 
વયકાયી નલબાગ દ્વાયા તૈમાય કયલી. 
2. નલનળટિ હુન્નય ાને કુળતા ધયાલતા હુન્નયધાયકને વન્ભાન ભે તેલા કામાિભનુાં ાઅમજન કયવુાં. 
3. નલનલધ હુન્નય ધયાલતા ાને તેની વાથે વાંકામેરા રકના વળક્તતકયણ ભાિે તાલકુા કક્ષા ાને જીલ્રા 
કક્ષાએ પેડયેળનની યચના કયલી જેભાાં હુન્નયધાયકની નલનલધ પ્રકાયની જરૂરયમાત વાંતી ળકામ, જેભાાં ાઅનથિક 
જરૂરયમાત, તારીભ ાને કોળલ્મલધાન કાભગીયી મખુ્મ છે. 
4. વયકાયી વશામ ાને મજનાન રાબ જરૂરયમાતભાંદ સધુી શોંચે તે ભાિેનુાં મગ્મ ાઅમજન કયવુાં. 
5. હુન્નયધાયકન ાઈત્ાદન ાઈબતતા સધુી મગ્મ લતયે શોંચે તે ભાિે મગ્મ ફજાયની વ્મલસ્થા ાઈબી કયલી. 
6. ગ્રાભીણ હુન્નય ધાયકને ાઈત્ાદન ભાિે કાચુાં ભારવાભાનથી ભાાંડીને ભફન ખચાા િેકનરજી  ાને લેચાણ 
વાંફનધત ભાંચ રુૂાં ાડવુાં.   
7. નલી ેઢી તાનાાં યાંયાગત વ્મલવામભાાં જડામ તે ભાિેના પ્રમત્ન શાથ ધયલા. 
8. નલનલધ વાંસ્થાઓ દ્વાયા હુન્નય ધયાલતા કાયીગય લગાને તારીભ ાને  ભાગાદળાન રુૂાં ાડલા ભાિે મગ્મ 
વાંકરન કયવુાં. 
9. નલનલધ જ્ઞાનત વભાજ દ્વાયા ભાત્ર વાભાજજક કામા જ નરશ યાંત ુહુન્નયનુાં વ ાંકભરત નલકાવ થામ તે ભાિે જરૂયી 
ગરા બયલા. 
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