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Continuous Issue - 24 | May – June 2018 

ગ્રામીણ પ્રાથમમક મક્ષણ અને ોક ભાગીદારી, એક અભ્યાસ 

સંોધન પ્રશ્નનો રરચય : 
 

      આના દેળનાાં રકળાશી પ્રજાવત્તાક ફાંધાયણ ેભાત્ર કેન્દ્ર અન ે યાજ્મ સ્તયે જ રકળાશીની જગલાઈ કયી નથી, યાંત ુ
તેનાથી આગ લધીને છેક ધયાતર ય, ગાભડાભાાં નાના જૂથભાાં જ્માાં નનણણમ રેલાતા શમ, તે તભાભ સ્તયે નનણણમથી અવય 
ાભનાયા રકની વીભેરગીયી કે બાગીદાયીની કલ્ના કયી છે.  યાંત ુતેનાથી આગ લધીને છેક ધયાતર ય ગાભડા, નાના 
જૂથભાાં જ્માાં નનણણમ રેલાતા શમ તે તભાભ સ્તયે નનણણમથી અવય ાભનાયા રકની વાભેરગીયી કે બાગીદાયીની કલ્ના કયી 
છે. ગ્રાભવબા, સ્લેચ્છછક વાંસ્થા તથા રક સનુાલણી જેલા વાંસ્થાકીમ ભાખાઓ ઉબા કમાણ , તેભ છતાાં  ગાભડાના નફા લગોનાાં, 
છેલાડાના અન ેનલકાવની પ્રક્રીમાના અવયગ્રસ્ત રકની બાગીદાયી જઈએ તેલી ઉદૌ  બલી નશી, આને તમાાં કાભ કયતા રકન 
૯૩% લગણ અવાંગઠિત છે,જે ૭ %લગણ વાંગઠિત છે  તેભન જ અલાજ વાંબામ છે, રકળાશીનુાં શાદણ રકની બાગીદાયીભાાં 
છે.શરેાાં ત " બગલાન વો વાયા લાના કયળે "તેલી શ્રદ્ધાભાાં રક ફેવી યશતેા.યાંત ુઆજે  " વયકાય અભાયા પ્રશ્ન ઉકેરળે" 
તેલી શ્રદ્ધાભાાં રક ફેવી યશ ેછે.કઈ ણ વયકાય વાંણૂણ નનષ્િા અને કામણ ક્ષભતાનથ ચાર ેત ણ તે  ફધા રકના ફધા જ પ્રશ્ન 
ઉકેરી ળકળ ેનશી, આથી રકએ તાના વાંસ્થાકીમ ભાખા દ્વાયા તાના પ્રશ્ન ઉકેરલાન પ્રમાવ તે કયલ જઈએ.આજે 
ખાવ કયીને વયકાયી ળાાઓભાાં અને તેભાાંમ ગાભડાઓની ળાાઓભાાં નળક્ષણનુાં  સ્તય કથતુાં જામ છે તમાયે આ નળક્ષણનાાં 
સ્તયને સધુાયલા ભાટે વયકાયી પ્રમતન ઉયાાંત રકન વશકાય કે બાગીદાયી એટરા જ જરૂયી છે.   
 

સંોધનન  ંવ્યા મળશ્વ ( અભ્માવ કે્ષત્રૌ ) : 
       સયેુન્દ્રનગય જજલ્રાન ાટડી તાલકુ, કછછનાાં  નાના યણને કાાંિે  આલેર, વાભાજજક, આનથિક અને ળૈક્ષણીક યીતે છાત 
સ્સ્થનત ધયાલતા રકન આ નલસ્તાય. વાંળધકનાાં લતનન આ નલસ્તાય શઈ, વાંળધકના તાના ભનભાાં પ્રશ્ન થમ કે આ ાટડી 
તાલકુાભાાં નળક્ષણનાાં નલકાવ ભાટે અશીંના રકની વશબાગીદાયી કેલી છે?, એ જાણલાના મખુ્મ શતેવુય આ અભ્માવ શાથ 
ધયલાભાાં આલેર છે. 

આ અભ્માવની વાથ ેવાથે “ાટડી તાલકુ અન ેવભસ્માઓ”  નલળે ઝીંઝુલાડા પ્રાથનભક ળાાના નળક્ષક્શ્શ્રી દાદુબાઈ 
યફાયીએ રખેર તાના સુ્તકભાાં અનેક વભસ્માઓની વાથે નળક્ષનિ વભસ્માઓભાાં, ડ્ર આઉટનુાં ઊંચુાં પ્રભાણ, સ્ત્રી નળક્ષણનુાં  
નીચુાં પ્રભાણ, ઉછચ નળક્ષણન અબાલ, નળક્ષણભાાં  રક શ્બાદીદાયીન ભટ અબાલ જેલા મદુ્દાઓ વાથ,ે એકાંદયે વાયા નળક્ષણનાાં 
અબાલે આ નલસ્તાયન નલકાવ રૂાંધામ તે લાત  જલા ભેર. ઉયાાંત “સ્ાયતા દળણન”, ગજુયાત નલદ્યાીિ, અભદાલાદ, 
“નળક્ષણની વભસ્માઓ” વી.કે. ટેર‚ ગરુ્જય પ્રકાળન, અભદાલાદ તથા “લૈકચ્લ્ક નળક્ષણ વ્મલસ્થા ભડયરુ” ગપુ્તા જે. ી. સ્ટેટ 
પ્રજેક્શ્ટ ડામયેક્શ્ટય‚ગાાંધીનગય લગેયે  જેલા વાંદબોને દમાને રઈને અભ્માવ કયલાન પ્રમાવ કમો  છે.  
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અભ્યાસના હતે  ઓ : 
૧. અભ્માવ શિેના ાટડી તાલકુાની ળૈક્ષણીક સ્સ્થનત જાણલી  
૨. અભ્માવ શિેના આ નલસ્તાયભાાં ળૈક્ષણીકૌ નલકાવ ભાટે ગ્રાભ ાંચામતની ભનૂભકા વભજલી  
૩. અભ્માવ શિેના આ તાલકુાભાાં ળૈક્ષણીકૌ નલકાવ ભાટે SMC ( સ્કુર ભેનજભેન્દ્ટ કભીટી )નાાં પ્રમાવ જાણલા  
૪. અભ્માવ શિેના ાટડી તાલકુાનાાં  ળૈક્ષણીક નલકાવ ભાટેનાાં ગાભ રકના પ્રમાવ / રક બાગીદાયી ને વભજલી  
સંોધન ડીઝાઈન, મારહતી એકત્રીકરણ તથા પથૃ્થકરણ :  
       આ અભ્માવ સયેુન્દ્રનગય જજલ્રાના ાટડી તાલકુા યુત વીનભત છે. ાટડી તાલકુાભાાં કુર ૯૨ ગાભ છે. આ તાલકુાની 
ઉત્તય, દક્ષક્ષણ, લૂણ અને નિભ નલસ્તાયનાાં ( છેલાડા છેલાડાનાાં) ાાંચ ાાંચ ગાભ તથા ભદીના ાાંચ ગાભ ભી કુર ૨૫ ગાભ 
આ અભ્માવ શિે આલયેર, જેથી તાલકુાના વભગ્ર નલસ્તાયન તાગ ભેલી ળકામ. આ નલળેના અભ્માવની ભાઠશતી ભેલલા જે 
તે ગાભની પ્રાથનભક ળાાના આચામો આ અભ્માવના ઉત્તયદાતાઓ છે. ભાઠશતી એકત્રીકયણ ભાટે એક અનસુચુી ફનાલલાભાાં 
આલેર, અનસુચુી બયીને ભેર ભાઠશતીભાાંથી ભશતલની ભાશીતીઓની નલગત નીચ ેમજુફ જઈશુાં.  
 

ગ્રામચંાયતની મળમળધ સમમમતઓના સભ્યો, મક્ષણના ં મળકાસ માટે મનયમમત ાલાની મ ાકાત ે છે કે કેમ? તે મારહતી 
દાાળત   ંકોષ્ટક   
   

ક્રમ  ગ્રામચંાયતની મળમળધ સમમમતઓના સભ્યોની  ાલા મ ાકાત આવમૃિ  ટકા  

૧  શા  ૦૮  ૩૨  

૨  ના  ૧૭  ૬૮  

      ક   ૨૫  ૧૦૦  

 

         ઉયક્શ્ત કષ્ટક યથી પક્ષરત થામ છે કે આ ાટડી તાલકુાભાાં ભટાબાગના ( એટર ે કે ૬૮ % )  ગ્રાભાંચામતના 
વભ્મ તાના ગાભના નળક્ષણ નલકાવ ભાટે યવ ણ ધયાલતા શઈ નનમનભત ળાાની મરુાકાત રેતા નથી, ળાાના નલકાવભાાં આ 
મગદાન કે રક બાગીદાયી લધળે ત જ ળાાઓ અને બણતા નલદ્યાથીઓન નલકાવ ળક્ય ફનળે.  
 

મક્ષણ વ્યળસ્થાક સમમમત ( S. M.C. ) ના ંસભ્યોની મક્ષણ મળકાસમા ંભાગીદારી કેળી છે? તે બાબત દાાળત   ંકોષ્ટક  
ક્રમ  S.M.C.ના ંસભ્યોની મક્ષણ મળકાસમા ંભાગીદારી આવમૃિ  ટકા  

૧  વાયી   ૦૪  ૧૬   

૨ ભધ્મભ  ૧૩  ૫૨  
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૩  નફી  ૦૮  ૩૨ 

                                      ક             ૨૫  ૧૦૦  

 

     ઉયક્શ્ત ભેર ભાઠશતી યથી જઈ ળકામ છે કે અભ્માવ શિેના ાટડી તાલકુાના  આ ૨૫  ગાભભાાં S.M.C.નાાં વભ્મની 
નળક્ષણ નલકાવભાાં ભટે બાગ ે એટરે કે ૫૨ ટકા બાગીદાયી  ભધ્મભ    પ્રકાયની તથા ૩૧ ટકા નફી બાગીદાયી જે મગ્મ નથી. 
આભ નળક્ષણ નલકાવની મખુ્મ જલાફદાયી  નનબાલતી  આ S.M.C. વનભનતની બાગીદાયી લધળે ત જ  નળક્ષણન નલકાવ મગ્મ 
અને ઝડી ફની ળકળે.  
 

        સમ દાયના સભ્યો ાલાના કાયોમા ંમદદરૂ થાય છે કે નહી ?  તે મારહતી દાાળત   ંકોષ્ટક 
ક્રમ  સમ દાયના  સભ્યોની મદદ  આવમૃિ  ટકા  

૧  શા  ૦૯   ૩૬    

૨  ના  ૧૬  ૬૪  

                                    ક   ૨૫  ૧૦૦  

 

      ઉયક્શ્ત કષ્ટક યથી સ્ષ્ટ  થામ છે કે, ાટડી તાલકુાનાાં આ અભ્માવ શિેના ૨૫ ગાભભાાંથી ૩૬ ટકા ગાભના 
વમદુામના વભ્મ ળાાના કામોભાાં ભદદ કયે છે. યાંત ુભટાબાગના  ( એટર ેકે ૬૪ % )  રક શજુ ણ ળાાના કામોભાાં 
યવ  રેતા જ નથી, એવુાં ઉત્તયદાતાઓનુાં ભાનવુાં છે.  ળાાના કામોભાાં રકબાગીદાયી લધે ત એકાંદયે નળક્ષણભાાં સધુાય 
ચક્કવ આલી ળકે.  
 

     ભણતા મળદ્યાથીઓના ળાીઓ,  ળાી  મીટીંગમા હાજરી આે છે કે કેમ ?  તે  મળગત દાાળત   ંકોષ્ટક  
ક્રમ  ળાીઓની  ળાી  મીટીંગમા હાજરી આવમૃિ  ટકા  

૧  શા  ૦૫    ૨૦     

૨  ના  ૨૦   ૮૦   

                                    ક   ૨૫  ૧૦૦  

 

      આભ અભ્માવ શિેનાાં ખફુ ઓછા એટર ેકે ૨૦ ટકા લારીઓ જ  લાી ભીટીગભાાં શાજયી આે છે. ળાાભાાં અભ્માવ 
કયતા દયેક ફાકના લારીઓ, લારી  ભીટીંગભાાં શાજયી આે ત તાનુાં  ફાક નળક્ષણને રઈને  કઇ ઠયસ્સ્થનત ય છે ? 
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તેના નલકાવ ભાટે શુાં કયી ળકામ? તે લારી વભજી ળકે, અન ેફાકના  ળૈક્ષક્ષણક નલકાવ ભાટે ગરા રઇ ળકે તથા 
ભટાબાગના લારીઓ આલી ભીટીંગભાાં આલે ત નળક્ષણનાાં સ્તયભાાં જરૂયથી ઝડી નલકાવ ળક્ય ફને. 

       

   ગામના ં ોકો ાલાના કયા ક્યા કાયાક્રમોમા ંહાજરી આે છે ? તે મારહતી દાાળત   ંકોષ્ટક 
 
ક્રમ  ાલાના કાયાક્રમો અને ગામ ોકોની હાજરી  આવમૃિ  

૧  ળાા પ્રલેતળતવલ  ૦૮   

૨  યાષ્રીમ લણની ઉજલણી  ૨૦  

૩ ફાર યભતતવલ  ૦૪  

૪  વાાંસ્કૃનતક કામણક્રભ  ૦૭  

૫  અન્દ્મ  ૦૨ 
 

         ( નોંધ : આ પ્રશ્નનાાં એક કયતા લધ ુઉત્તય ભેર છે ) 
 

       અભ્માવ શિેના આ ૨૫ ગાભભાાંથી વોથી લધાયે એટર ેકે ૨૦ ગાભના રક યાષ્રીમ લણની ઉજલણીભાાં જડામ છે. 
જે યાષ્રીમ ગોયલની ફાફત ઉજાગય  કયે છે યાંત ુ ળાાના ઉયક્શ્ત ફાકી કામણક્રભભાાં આજે ણ ગાભના રકની 
ઉદાળીનતા જલા ભે છે. જે ફાફત નળક્ષણનાાં નલકાવન ેરૂાંધે તેલી છે.  
 

ગામ સમ દાયના ોકો ાલાના મળકાસ માટે ક્યા ક્યા પ્રકારનો સહકાર આે છે ? તે બાબત દાાળત   ંકોષ્ટક 
ક્રમ  ાલાને ોક સહકાર  આવમૃિ  ટકા  

૧  દાન  ૦૬     ૨૪     

 ૨   જરૂયી વાધન વશામ  ૦૭  ૨૮  

૩ નલદ્યાથીઓન ેયુસ્કાય દ્વાયા પ્રતવાશન  ૦૭ ૨૮  

૪  ળાાના નલકાવની અન્દ્મ જલાફદાયી  ૦૫  ૨૦  

ક   ૨૫  ૧૦૦  
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        ઉયક્શ્ત કષ્ટક યથી જઈ ળકામ છે કે,  ાટડી તાલકુાનાાં આ અભ્માવ શિેના ૨૫ ગાભની ળાાઓભાાંથી ૬ 
ગાભભાાં દાન,  ૭ ગાભભાાં વાધન વશામ અન ે૭ ગાભભાાં નલદ્યાથીઓનાાં નલકાવન ે પ્રતવાશન ભાટે યુસ્કાય અામ છે. આ 
પ્રવ્રનુત્ત લધે ત નલદ્યાથીઓન  નલકાવ ઝડી ફની ળકે, આ ઉયાાંત ળાાના નલકાવ ભાટે પક્શ્ત ૨૦ ટકા ગાભભાાં ગાભ 
રકએ જલાફદાયી ઉિાલેર જલા ભેર તે ખફૂ જ ઓછુ કશલેામ.  
 

 અભ્યાસના અન્ય તારણો : 
         આ નલસ્તાય એકાંદયે આનથિક, વાભાજજક અને ળૈક્ષણીક યીત ેછાત શલાથી ગ્રાભ વમદુામનાાં રક તયપથી ળાાના તથા 
નળક્ષણનાાં નલકાવ ભાટે રકવશકાય ખફૂ ઓછ ભે છે, તેની ાછ ફીજા કાયણભાાં અભ્માવ દયમ્માન એક ફાફત જાણલા ભી 
કે નળક્ષણનુાં આ કામણ વયકાયનુાં છે, આ કામણક્રભ વયકાયી છે એભાાં અભાયી ( ગ્રાભ રકની ) ભનૂભકાની કઈ જરૂય નથી, એલી ગ્રાભ 
રકની ભાનનવકતા નળક્ષણભાાં ઓક્ષચ રકબાગીદાયી ભાટે જલાફદાય શએ ળકે, એવુાં આ અભ્માવ યથી જઈ ળકામ છે. કાયણ કે 
શરેેથી જ નળક્ષણ વાથે સ્થાનનક રકને જડલાભાાં આવ્મા નથી એલી આણી અતમાયની નળક્ષણપ્રણારી યશી છે.  
 

રક્રયાત્મક ગા/(સચુન) :  
૧.  S.M.C.ભાાં નળક્ષક્ષતૌ અન ેળૈક્ષણીક નલકાવભાાં યવધયાલતા ગાભના નાગઠયક જડામ તેતે જરૂયી. 
૨.  S.M.C.નાાં વભ્મ નનમનભત ભે અને વભસ્માના વભાધાન વફાંધી રાગણી અને ભશનેત જરૂયી.  
૩.  ગાભના લડીર, આગેલાન (વયાંચ શ્રી, નળક્ષણનાાં જ્લાફદાય ગ્રાભ ાંચામતનાાં વભ્મ, S.M.C.નાાં વભ્મ) અન્દ્મ નળક્ષક્ષતૌ 
નાગઠયક લગેયે દ્વાયા ળાાની મરુાકાત તથા ળાાના ખાવ પ્રવાંગ કે ઉતવલભાાં , ઉતવાશબેય બાગીદાયી, પ્રતવાશન અને પ્રેયણા 
લગેયે, વાંળધકન ે ખાવ જરૂયી રાગ્યુાં  છે. 

 

  ઉસહંાર : 
       આણા નલળા આ દેળભાાં નલકાવના દયેક ક્ષેત્રભાાં તથા દયેક ફાફતન ેવયકાય શચી લે તેભ નથી, રકળાશીભાાંત 
રક જ વલોયી છે. આથી દયેક રકએ નલકાવરક્ષી કાભગીયીભાાં  મથામગ્મ મગદાન આવુાં જઈએ. પ્રજા જાગતૃ થળે તમાયે 
દયેક પ્રવનૃત્તઓભાાં પ્રજાનુાં મગદાન લધળે અને ત જ આણા આ નલળા દેળન નલકાવ ઝડી ફની ળકળ.ે 
 

       આભ “જાગત શૈ લશ ાલત શૈ, ઔય વલત શૈ લાશ ખલત શૈ” આ ઉસ્ક્શ્ત મજુફ ગાભડાના રકની નળક્ષણ તથા  ળાા 
અનુાંવ ાંધાનેની જાગનૃત અને વશકાય જેટર લધળે તેટર ળાાન લશીલટ વાયી ગણુલત્તાલા ફનળ.ે તથા નળક્ષણનુાં સ્તય 
સધુયત ુાં જળે. અભ્માવ શિેના આ નલસ્તાયભાાં નળક્ષણ અનવુાંધાને રક જાગનૃત અને રકબાગીદાયી  લધે તેની ખાવ જરૂય જણામ 
છે. 
     આળા યાખીએ આલતા ઠદલવભાાં આ જલાફદાયી આ નલસ્તાયના નલયલુાન ઉાડ ે અને  ગજુયાતના અન્દ્મ નળક્ષક્ષતૌ 
નલસ્તાયની જેભ આ નલસ્તાયભાાં ણ નળક્ષણનુાં સ્તય ઉય ઉિી, ગજુયાત અને દેળના નલકાવભાાં વશબાગી ફને.  
 

સદંભા સારહત્ય  
 

I. આમ્રારી ભચણન્દ્ટ, ૨૦૦૪,  “બાયતીમ લસ્તી અને વભાજ”, ન્દ્ય ુપ્યરુય પ્રકાળન, સયુત. 
II. ગપુ્તા જે.ી., સ્ટેટ પ્રજેક્શ્ટ ડામયેક્શ્ટ, ગાાંધીનગય, ૨૦૧૭, “લૈક્શ્લ્ીક નળક્ષણ વ્મલસ્થા ભડયુાંઅર” 
III. ગજૂયાત નલદ્યાીિ, અભદાલાદ, ૨૦૧૧ “ વાક્ષયતા દળણન ”  
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IV. જી નલદ્યતુ (ડૉ.), ૨૦૧૦ “રક બાગીદાયી”, ગજૂયાત નલદ્યાીિ, અભદાલાદ 
V. ટેર વી.કે., ૧૯૯૬, “ નળક્ષણની વભસ્માઓ”, ગરુ્જય પ્રકાળન, અભદાલાદ  
VI. ભીતા દુધયેજીમા, ૨૦૦૫, “વભમ વાથ ેકદભ કુચ : કન્દ્મા કેલણી” જીલ્રા ક ઓડીનેટય, બાલનગય 
VII. યફાયી દુદાબાઈ, ૨૦૦૫,  “ ાટડી તાલકુ અને  વભસ્માઓ ” 
VIII. ળાશ એજી. અને દલે જે.કે., ૨૦૧૦,  “બાયતભાાં વભાજ ભાખુાં અને ઠયલતણન”, અનડા પ્રકાળન, ગાાંધી ભાગણ, અભદાલાદ  

 
****************************************************************************** 

 

ડૉ.  બાદર ક રેી  
અધ્માક 

ભ.દે. ગ્રાભવેલા ભશાનલદ્યારમ 

ગજૂયાત નલદ્યાીિ 
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