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આગાખાન સસં્થા દ્વારા આદિવાસી મદિલાઓન  ંસશક્તિકરણનો અભ્યાસ 
 

પ્રસ્િાવના 
“ આદિવાસી મદિલાઓનો વવકાસ એટલે આદિવાસી સમાજનો વવકાસ ” 

 

 વવશ્વ અને ભારતમાાં મદિલાઓની વસ્તી ૫૦ ટકા જેટલી છે. મદિલાઓએ રાષ્ટ્રન ાં, સમાજન ાં અને ક ટ ાંબન ાં 
એક અવવભાજ્ય અંગ છે. સમાજ માનવશાસ્ત્રીય સાદિત્યમાાં આદિવાસી મદિલાઓન ાં વર્ણન ખ બ જ સ ાંિર રીતે 
કરવામાાં આવ્ ાં છે. આદિવાસી મદિલાઓના િરજ્જાન ાં મલૂ્ય ઊંચ ાં છે. તેમની ભવૂમકા અને િરજ્જાની વયાપક અસર 
તેમના વવકાસ પર પડ ે છે. તેમની ગરીબાઈ અને જરૂરીયાતોની વાંચિતતાની અસર ભારત તેમજ ગ જરાતના 
આદિવાસી વવસ્તારોમાાં પ્રત્યક્ષ નજરે જોવા મળે છે. આદિવાસી મદિલાઓની તેમના પોતાના સમાજમાાં સ્થાન અન ે
ભવૂમકા ઉપર એક દ્રષ્ષ્ટ્ટપાત કરીએ તો આદિવાસી સમ િાયમાાં આદિવાસી મદિલાઓ સીમાસ્તાંભ ગર્ાય છે, એવ ાં 
કિવેામાાં જરા પર્ અવતશયોક્તત નથી. આદિવાસી મદિલાઓએ રાષ્ટ્રન ાં, સમાજન ાં અને ક ટ ાંબન ાં એક અવવભાજ્ય 
અંગ છે. પિલેાાં આદિવાસી મદિલાઓ માત્ર ઘરકામ, બાળકોન ાં લાલન-પાલન અને પવતની સેવા વગેરે જેવાાં કામો 
કરતી િતી. તેઓ માત્ર ઘરમાાં રિીને કામ કરવાન ાં, બિારની દ વનયામાાં ફરવાનો વનષેધ િતો. આપર્ા િેશમાાં 
મદિલાઓની ક્સ્થવત સાંતોષકારક નથી. તેમનો મોટો ભાગ અજ્ઞાન અને વિમેમાાં ડબેૂલો છે. કોઈપર્ સમાજના 
વવકાસને સફળ બનાવવો િોય તો મદિલાઓનો સમાવેશ કરવો જ જોઈએ. તેવી જ રીતે આદિવાસી વવકાસની 
વ્િૂનીવતઓને સફળ બનાવવા માટે આદિવાસી મદિલાઓનો સમાવેશ કરવો જોઈએ,પરાંત   આજના સમયમાાં 
પવિમીકરર્ અને આધ વનકીકરર્ની અસરને કારર્ે આદિવાસી મદિલાઓની પદરક્સ્થવતમાાં બિલાવ આવવા લાગ્યો 
છે. પરાંપરાગત જીવનમાાં ઘણ ાં બધ ાં પદરવતણન આવ્ ાં છે. સરકાર અન ેસ્વૈચ્છછક સાંસ્થાઓ તરફથી પર્ આદિવાસી 
મદિલા સશક્તતકરર્ના ખાસ રસ લેવાય છે અને તેઓના માટે વવવશષ્ટ્ટ સગવડો િાખલ થઈ છે. આદિવાસી 
મદિલાઓ ઘરની બિાર નીકળે છે અને તે આવથિક ઉપાર્જનની પ્રવવૃિઓ કરતી થઈ છે. આમ આદિવાસી મદિલાઓ 
ઘરની પ્રવવૃિઓ સાથે સાથે ઘરની બિારની પ્રવવૃિઓ કરવા લાગી છે. 
 

મદિલા સશક્તિકરણ 

 એક એવો સમય િતો કે જેમાાં મદિલાઓને અબળા ગર્વામાાં આવતી િતી, પરાંત   વતણમાન સમયમાાં 
મદિલા સશતત બનતી ાય છે. મદિલા સશક્તતકરર્ના સાંિભણમાાં સ્વામી વવવેકાનાંિે કહ્ ાં છે કે ‘ વવશ્વના કલ્યાર્ 
માટે મદિલાઓની ક્સ્થવત જ્યાાં સ ધી સ ધરશે નદિ ત્યાાં સ  ધી વવકાસની કોઈ તક મળી શકશે નદિ. કોઈપર્ પાંખીને 
એક પાાંખથી ઊડવ ાં અશક્ય બની જત  ાં િોય છે. આપર્ા સમાજમાાં પર્ આવ ાં જ કઈંક બન્ ાં છે અને તેથી 
મદિલાઓને અવધકાર આપવાનો મ દ્દો સમગ્ર વવશ્વમાાં ધ્યાનાકવષિત બનયો છે. મદિલાઓના અવધકારોને સ્વતાંત્ર, 
સમાન અને નયાયી રીતે ભોગવવાની બાબત મદિલા સશક્તતકરર્ન ાં પ્રથમ પગવથ્ ાં છે. ભારતમાાં વવવવધ બાબતો 
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પૈકી ચલિંગ પ્રમાર્ સાથે તે સબાંવધત છે. જેમ જેમ મદિલાઓ વવશેના ખ્યાલો બિલાતા ગયાાં એના વવકાસ વવશેના 
અચભગમો વવકસતા ગયાાં અને વવકાસની પ્રદિયામાાં એને સામેલ કરવામાાં આવી.  
 આમ શૈક્ષચર્ક, આવથિક, સામાજજક, રાજકીય અને આરોગ્ય કે્ષતે્ર મદિલાઓન ાં સશક્તતકરર્ વધવા લાગ્્ ાં. 
ભારતન ાં બાંધારર્, કાયિાઓ તેમજ મદિલાઓ વવશેની વવવવધ કલ્યાર્ યોજનાઓ અન ેકાયણિમોને લીધે મદિલા 
સશક્તતકરર્ને વેગ મળ્યો. 
  

મદિલા સશક્તિકરણનો અથથ. 
 સશક્તતકરર્ એટલે કે Empowerment. આ શબ્િનો ઉિભવ ૧૯૭૦ના િાયકામાાં લેટીન અમેદરકામાાં 
વશક્ષર્ અનેની િિાણમાાં થયો િોવાન ાં ઈવલીન િસ્ટ નોંધે છે. નારીવાિી વવિારકો અને કમણશીલોએ એ ખ્યાલને 
આગળ વધાયો.૧૯૮૦ પછી આ ખ્યાલનો વધ ને વધ  ઉપયોગ થવા લાગ્યો. 
 

 સરળ શબ્િોમાાં જોઈએ તો, મદિલા સશક્તતકરર્નો અથણ મદિલાઓમાાં એવા પ્રકારની શક્તત િોવી જેમાાં 
પોતાના જીવન વનવાણિ માટે પોતાની ઈછછા અન સાર કરવા માટે સક્ષમ તથા સ્વતાંત્ર િોય. 
 

 સ શીલા પાદરક – ‘ મદિલા સશક્તતકરર્ એટલે મદિલાઓન ાં શક્તત સાંપન્ન થવ ાં, શક્તત અને સાધન બાંને 
જીવનની ગ ર્વિા સાથે જોડાયેલી અવધારર્ાઓ છે ’. 
 

ચદંિકા રાવલ મદિલા સશક્તતકરર્ને સમાવતાાં તેના લક્ષર્ો નીિે મ જબ છે. 
  

 મદિલા સશક્તતકરર્ એક પ્રદિયા છે. 
 આ પ્રદિયામાાં મદિલાઓને પોતાન ાં સ્થાન અને મોકળાશ મળે છે. 
 આ પ્રદિયા મદિલાઓ દ્વારા સામ દિક રીતે સભાનપરે્ કરાયેલા પ્રયત્નોની      
          શ ૃાંખલા છે. 
 તે મદિલાઓને િક્કોની અન ભવૂત કરાવે છે. 
 તે સિાની નવી સાંકલ્પના છે. 
 તે સામાજજક પદરવતણનની પ્રદિયા છે. 
 તે મદિલાઓની સભાનતા, અન ભવ, વવિાર, વતણન વગેરે સાથે સાંકળાયેલ છે. 
 તે પ ર ષ વવરોધી નથી,પર્ મદિલાઓ સમાજમાાં પોતાન ાં આત્મ ગૌરવ અને આત્મ  
          વવશ્વાસથી આગળ વધે તેવ ાં લક્ષ્ય ધરાવે છે. 
 તે મદિલાઓની પરાંપરાગત માનયતાઓને બિલે છે. 

 

                                ૧. ગ જરાિમા ંક લ રોજગારીમા ંમદિલાઓ. 
 

વષણ ક લ રોજગારીમાાં મદિલાઓન ાં ટકાવારી પ્રમાર્ 

૧૯૮૧ ૧૨.૮૬ 

૧૯૯૧ ૧૪.૭૦ 

૨૦૦૧ ૧૪.૭૯ 

૨૦૧૧ ૨૩.૪૦ 
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                                                                  (અથણ સાંકલન – ૩૦/૦૪/૨૦૧૭ ) 
 
 

                                       ૨. ગ જરાિમા ંમદિલા સાક્ષરિા પ્રમાણ. 
 

વષણ મદિલા ( ટકાવારી) 
૧૯૮૧ ૩૩.૨૦ 

૧૯૯૧ ૪૮.૬૪ 

૨૦૦૧ ૫૮.૬૦ 

૨૦૧૧ ૬૯.૭૦ 

 

                                                                ( Census of India – ૨૦૦૧ & ૨૦૧૧ ) 
 

 ઉપરોતત બાંને કોષ્ટ્ટક પરથી ાર્ી શકાય છે કે રોજગારીમાાં મદિલાઓન ાં પ્રમાર્ વષણ ૨૦૧૧માાં ૨૩.૪૦ 
ટકા િત  ાં જે અગાઉના વષો કરતાાં સૌથી વધારે છે અને મદિલા સાક્ષરતાના પ્રમાર્માાં પર્ વષણ ૨૦૧૧માાં ૬૯.૭૦ 
ટકા િત  ાં જે અગાઉના વષો કરતાાં સૌથી વધારે છે. આમ મદિલાઓન ાં સશક્તતકરર્ થયેલ ાં જોવા મળે છે. 
 

 આદિવાસી મદિલાઓન ાં સશક્તતકરર્ કરવા માટે તેમજ વવવવધ પડકારોને પિોંિી વળવા મદિલાઓન ે
યોગ્ય ાર્કારી અને માગણિશણન મળે તેની તાતી જરૂરત છે આદિવાસી મદિલાઓના સશક્તતકરર્ અને સવાાંગી 
વવકાસ પાછળ અનેક પદરબળો રિલેાાં છે. તેમાન ાં એક અગત્યન ાં પદરબળ છે ચબન સરકારી સાંસ્થાઓ. ગ જરાત 
રાજ્યમાાં સરકાર ઉપરાાંત સ્વૈચ્છછક સાંસ્થાઓ આદિવાસી મદિલાઓના સશક્તતકરર્ માટે નમનેૂિાર કામગીરી કરી 
રિલે છે. આગામી દિવસોમાાં સ્વૈચ્છછક સાંસ્થાઓ સામે અનેક પડકાર આવી રિલે છે. આ પડકારોને પિોિી વળવા 
સારી સ્વૈચ્છછક સાંસ્થાઓનો વયાપ અને વવસ્તાર રાજ્યના િરેક જજલ્લાઓમાાં પથરાયેલી નાની મોટી આ સાંસ્થાઓ 
આદિવાસી મદિલાઓના સશક્તતકરર્ માટેની નમનેૂિાર કામગીરી કરી રિી છે. િાલમાાં વવશ્વમાાં કામગીરી કરી 
રિલે સ્વૈચ્છછક સાંસ્થાઓમાાંથી એક સ્વૈચ્છછક સાંસ્થાઓ ‘ આગાખાન ગ્રામ સમથણન કાયણિમ (ભારત) ’ નો પદરિય 
મેળવીએ. જે આ અભ્યાસનો એક અગત્યનો ભાગ છે. 
 
 

૩. આગાખાન ગ્રામ સમથથન કાયથક્રમ (ભારિ)નો પદરચય.AKRSP(I) 
 આગાખાન ગ્રામ સમથણન કાયણિમ (ભારત) AKRSP(I) એ ચબન સરકારી સાંસ્થા(NGO) છે. ૧૯૮૩માાં 
વશયા ઈસ્માઈલી મ સ્લીમોના આધ્યાજત્મક આગેવાન શ્રી આગખાને તેમના ઈમામ બનવાના પછિીસ વષણની 
ઊજવર્ી માટે ગ જરાતની તેમની મ લાકાત િરવમયાન તેઓએ જો્ ાં કે ભારતના ગામડાની પદરક્સ્થવત ખ બજ 
અવયવક્સ્થત છે. તેથી તેઓએ ગામડાનો વવકાસ કરવાનો વવિાર કયો. આથી તેમને મળેલ િાન િચક્ષર્ા ગામોના 
વવકાસમાાં વપરાય તેમજ ગ્રામીર્ ગરીબ લોકો અને આદિવાસી મદિલાઓની  આવથિક-સામાજજક પદરક્સ્થવત 
બિલાય અને તેમન ાં જીવનધોરર્ ઊચ ાં આવે તે માટે િેશના આગેવાન વયક્તતઓ આગળ આ વવિાર મ ક્યો અને 
આ આગેવાનોને આ વવિાર ગમ્યો અને તેમને એક રસ્ટ બનાવ્ ાં. તેમજ િાન િચક્ષર્ાના રૂવપયા આગાખાને  લોકો 
અને ગ્રામ વવકાસ માટે આ રસ્ટને આપ્યા, જેથી ૧૯૮૩-૮૪માાં આ રસ્ટને સ્વરૂપ મળ્્ ાં અને તેન ાં નામ ‘આગાખાન 
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ગ્રામ સમથણન કાયણિમ ( ભારત)’ આપવામાાં આવ્ ાં. આ રસ્ટનો વિીવટ સારી રીતે િાલી શકે તે િતે  થી આ રસ્ટના 
સૌ પ્રથમ િેરમેન તરીકે શે્વતિાાંવતના જનક અને અમલૂ ડેરીના સ્થાપક ડૉ.વગીસ ક રીયનને બનાવવામાાં આવયાાં, 
તેમજ ગ જરાત સરકારના ગ્રામ વવકાસ વવભાગના આઈ.એ.એસ. ઓદફસર અને કવમશ્નર તેમજ ગ્રામ્ય વવકાસના 
અન ભવી એવા અવનલભાઈ શાિને મ ખ્ય વિીવટી કતાણ બનાવયા. તેમજ િાલના િેરમેન નાશીર મ ૂાંજી અને મ ખ્ય 
વિીવટ કતાણ તરીકે અપવૂણભાઈ ઓઝા કાયણરત છે. 
 

૩.૧. એ.કે.આર.એસ.પી.(આઈ)ન  ંમમશન 

 “ ગ્રામ સમ િાય અને જૂથો ખાસ કરીને ઉપેચક્ષત/લાભ વાંચિતો અને સ્ત્રીઓના સશક્તતકરર્ દ્વારા સ્વયાંન ાં 
જીવન વનયત્રર્ કરી શકે અને તેમની આસપાસના વાતાવરર્ને વયવક્સ્થત કરી શકે, વધ  સારા અને સમાનતા 
પરૂ્ણ સમાજન ાં વનમાણર્ થાય.” 
 

૩.૨. એ.કે.આર.એસ.પી.(આઈ)ના મસદ્ાિંો 
 એ.કે.આર.એસ.પી.(આઈ) એ કામગીરી કરવા માટે અમ ક વસદ્ાાંતોને અન સરીને કાયણ કરે છે. જે      
નીિે મ જબ છે. 
૧. સાંસ્થા ચબન રાજકીય છે. 
૨. સાંસ્થા ચબન ધાવમિક છે. 
૩. સાંસ્થા ભ્રષ્ટ્ટાિાર કરતી નથી અને કરવા િેતી નથી. 
૪. સાંસ્થા ગ્રામ સાંગઠન વગર કોઈ કામગીરી કરતી નથી. 
૫. સાંસ્થા લોકભાગીિારી વગર કામગીરી કરતી નથી. 
 

૩.૩. એ.કે.આર.એસ.પી.(આઈ)ના મલૂ્યો 
 એ.કે.આર.એસ.પી.(આઈ)ના મલૂ્યોને અન સરીને કામગીરી કરે છે જેના મલૂ્યો નીિે પ્રમારે્ છે. 
૧. સમાનતા. 
૨. સશક્તતકરર્. 
૩. પારિશણકતા. 
૪. વયવસાવયક ગ ર્વિા. 
૫. બિલાવની દિિાયત. 
૬. જોડાર્. 
 

૩.૪. એ.કે.આર.એસ.પી.(આઈ)ની કાયથ પ્રવમૃિ 

 આગાખાન ગ્રામ સમથણન કાયણિમ (ભારત) મ ખ્યત્વે ક િરતી સાંસાધનોન ાં વયવસ્થાપન અને માનવ 
સાંસાધન ઉપર કામગીરી કરે છે. જેને પાાંિ ‘ જ’ તરીકે ઓળખવામાાં આવે છે.જેમાાં જળ, જમીન, જ ાંગલ, ાનવર 
અને જન. 
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૧. જળ 

 જળ એટલે પાર્ી. જે વવસ્તારમાાં વરસાિન ાં પાર્ી પડે છે તેમજ કોતર કે નિીન ાં પાર્ી વિી ાય છે, 
તેની સાથે સાથે જમીનન ાં ધોવર્ થાય છે. આ પાર્ી વિી જત  ાં અટકાવવા માટે અને તેને જમીનમાાં ઉતારવા તેના 
ઉપર િેકડેમ, બોરીબાંધ, ખેત તલાવડી, િેકડેમ રીપેરીંગ, ડીવસલ્ટીગ જેવી કામગીરી કરે છે તેની સાથે વપયત 
ખેતી પર્ કરે, ગામમાાં પીવાના પાર્ીની મ શ્કેલીઓ િોય તો તે દ ર કરી શકાય છે અને લોકોને તેમજ પશ ઓને 
બારેમાસ પીવાન ાં પાર્ી મળી રિ ેતેવી કાયણ પ્રવવૃિઓ કરે છે. 
૨. જમીન. 
 ડ ાંગરાળ અને ઢાળવાળા વવસ્તારમાાં વરસાિ પડવાથી જમીનન ાં ધોવાર્ થાય છે, જેથી જમીનની 
ફળદ્ર  પતા બગડે છે. આમ જમીનન ાં ધોવાર્ અટકે અને જમીનની ફળદ્રપૂતા જળવાય રિ ે તે માટે પાળા બાંધ, 
કોતરપાળ, ગેચબયન રિના , સમ છિ ખાળ, સજીવ ખેતી વગેરેની  કામગીરી કરે છે. 
૩. જ ાંગલ. 
 ક િરતી રીતે ઉછરેલ જ ાંગલ સિવાઈ રિ ે જેથી કરીને વરસાિ સારા પ્રમાર્માાં પડે તેમજ ક િરતી 
વાતાવરર્ જળવાઈ રિ ેઅને પ્રદ ષર્ દ ર થાય. તેમજ લોકોની આજીવવકાન ાં આધાર જ ાંગલ છે.જેથી જ ાંગલોમાાંથી 
મળતી આડ પેિાશોનો ઉપયોગ કરી જીવન ધોરર્નો બિલાવ આવી શકે અને જ ાંગલના ાનવરોન ાં રક્ષર્ થાય. 
પશ ઓને િરવા માટેનો ઘાસ િારો મળી રિ ેતેમતે જ ાંગલોની સાિવર્ીની મ ખ્ય પ્રવવૃિ કરે છે. 
 

૪. ાનવર. 
 ભારત ખેતી પ્રધાન િેશ િોવાથી ખેતીની સાથે પરૂક વયવસાય તરીકે પશ પાલન કરી શકે. તેમજ 
ખેતીના કામ માટે પશ ની જરૂર પડે છે તથા પરૂતા પ્રમાર્માાં આવક ન મળવાથી પશ પાલન પર્ એક મિત્વનો 
ભાગ ભજવે છે, જેના લીધે જમીન વવિોર્ા ગરીબી રેખા નીિે જીવતા લોકોન ાં જીવન વનવાણિ િલાવવા માટેની 
પ્રવવૃિ વવશેની કામગીરી કરે છે. 
૫. જન  
 જન એટલે માર્સ(લોકો). સામાજજક-આવથિક વવકાસ થાય અને માર્સને માદિતી, જ્ઞાન આપી ાગતૃ 
કરવા તે માટે તેના મગજન ાં ખેડાર્ કરી, માનવસક સમજ વવકસાવી સરકરી યોજનાઓની માદિતી મેળવી પોતાની 
પદરક્સ્થવતમાાં બિલાવ લાવી આધ વનક ટેકનોલોજીથી ખેતી કરતા તેમજ સાંસ્કૃવતમાાં બિલાવ લાવી શકે. આ 
ઉપરાાંત િારે ‘જ ‘ જળ, જમીન, જ ાંગલ અને ાનવરનો ઉપયોગ અને તેના વયવસ્થાપનની કામગીરી કરવાની 
પ્રવવૃિ કરે છે  
 

૩.૫. એ.કે.આર.એસ.પી.(આઈ)ન  ંકાયથકે્ષત્ર 

 એ.કે.આર.એસ.પી. વવશ્વમાાં વવવવધ િેશોમાાં કાયણ કરતી સાંસ્થા છે. જેમાાં કેનેડા, ્ .એસ.એ, ્ રોપ, િચક્ષર્ 
આદિકા, કેવનયા, પાદકસ્તાન, સ્વીત્ઝરલેનડ, અફઘાવનસ્તાન અને ભારત જેવા િેશોમાાં તેન ાં કાયણ કે્ષત્ર છે. ભારત 
િેશમાાં ૧૯૮૩-૮૪ થી કાયણરત છે, જેમાાં મધ્ય પ્રિેશ, ચબિાર અને ગ જરાત રાજ્ય તેનો કાયણ વવસ્તાર છે ગ જરાત 
રાજ્યમાાં ક લ ૧૨ (બાર) જજલ્લાઓ અને ૨૭( સિાવીસ ) બ્લોકમાાં કાયણ કરે છે જેમાાં સ રત, નવસારી, સ રેનદ્રનગર, 
જ નાગઢ, ભરૂિ, નમણિા, રાજકોટ, મોરબી, દ્વારકા, પોરબાંિર, સોમનાથ અને ડાાંગ જજલ્લામાાં ડાાંગ જજલ્લામાાં વષણ 



KCG-Portal of Journals 

 

6 | P a g e  
 

૨૦૧૨/૧૩ થી કામગીરી શરૂ કરેલ છે. જેમાાં િાર કલસ્ટરમાાં વવભાજીત થઇ િરેક તલસ્ટરમાાં િાલીસ ગામોમાાં 
કાયણરત છે. તેની મ ખ્ય ઓદફસ આિવા ખાતે આવેલી છે. જેના િાર તલસ્ટરો આિવા, વઘઈ, શ બીર અને 
શામગિાનનો સમાવેશ થાય છે. તેની કામગીરીમાાં પીવાના પાર્ી, ડેરી અને કૃવષ આધાદરત આજીવવકા, ક િરતી 
સાંસાધનોન ાં વયવસ્થાપન, વસિંિાઈ અને સૌર ઊાણ, જમીન સાંરક્ષર્, પાંિાયતી રાજ અને આદિવાસી મદિલાઓન ાં 
સશક્તતકરર્ થાય તેવી વવવવધ કામગીરી કરે છે. 
 

૪. સશંોધન પદ્મિ 

૪.૧. અભ્યાસના િતે  ઓ. 
૧. આદિવાસી મદિલાઓની પદરક્સ્થવત ાર્વી. 
૨. આદિવાસી મદિલાઓના સશક્તતકરર્માાં આગાખાન સાંસ્થાની ભવૂમકા તપાસવી. 
૩. આદિવાસી મદિલાઓના સશક્તતકરર્થી આવથિક અને સામાજજક પદરક્સ્થવતમાાં શ ાં બિલાવ આવયો તે  
    ાર્વ ાં. 
 

૪.૨. કે્ષત્રની પસિંગી 
સાંશોધન વવશેની પ્રાસાંચગકતાને ધ્યાને લઈને સાંશોધકે આ સાંશોધન માટે િચક્ષર્ ગ જરાતના આદિવાસી 

વવસ્તાર માાંના ડાાંગ જજલ્લાની પસાંિગી કરી છે. ભૌગોચલક રીતે આ જજલ્લો ગ જરાત રાજ્યના છેવાડાનો જજલ્લો છે. 
ડાાંગએ રામાયર્ કાળન ાં િાંડ કારણ્ય એટલે કે આજના સમયમાાં સહ્યાદ્રીની પવણતમાળાથી ઘેરાયેલો અને ક િરતી 
સાંપિાથી ભરપરૂ જજલ્લો છે. ડાાંગ જજલ્લાને ચિટીશરો ‘ The Dangs ‘ નામથી ઓળખતાાં િતાાં. ડાાંગ જજલ્લાન ાં વડ ાં 
મથક આિવા છે. ડાાંગ જજલ્લાન ાં ક લ કે્ષત્રફળ ૧,૭૨,૩૫૭ િતેટર છે. ડાાંગની મળૂ ાવતઓમાાં ક નબી, ભીલ, વારલી 
અને કોટવાળીયા ાવતન ાં પ્રાધાનય છે. આ ાવતઓન ાં સામાજજક-આવથિક જીવન મ ખ્યત્વે વન આધાદરત છે. આ 
જજલ્લામાાં અંચબકા, પરૂ્ાણ, ખાપરી અને ગીરા મ ખ્ય નિીઓ આવેલી છે. ડાાંગ જજલ્લામાાં ૯૪.૬૫ ટકા સૌથી વધ  
આદિવાસી વસ્તી રિ ેછે. અદિ આદિવાસી મદિલાઓનો સાક્ષરતા િર ૬૮.૭૫ ટકા છે 

 

ડાગં જજલ્લાના ક લ ૩૧૧ ગામો 
સ બીર િાલ કામા ં
૯૨ ગામો આવેલા છે. 

આિવા િાલ કામા ં
૧૨૩ ગામો આવેલા છે 

વઘઈ િાલ કામા ં
૯૬ ગામો આવેલા છે 

ક લ 

ગ્રામ 
પાંિાયત 

૭૦ 

સ્વતાંત્ર ગ્રામ 
પાંિાયત 

૦૩ 

જૂથ ગ્રામ 
પાંિાયત 

૬૭ 

તાલ કા 
પાંિાયત 

૦૩ 

જીલ્લા 
પાંિાયત 

૦૧ 

ક લ HH 

૪૮૪૪૮ 

 

 ડાાંગ જજલ્લામાાં આગાખાન સાંસ્થાના કાયાણક્નવત તાલ કાઓ સ બીર, આિવા અને વઘઈના ૧૪૧ ગામોમાાં 
કાયણરત છે. તેની કામગીરીમાાં પીવાના પાર્ી, ડેરી અને કૃવષ આધાદરત આજીવવકા, ક િરતી સાંસાધનોન ાં 
વયવસ્થાપન, વસિંિાઈ અને સૌર ઊાણ, જમીન સાંરક્ષર્, પાંિાયતી રાજ અને આદિવાસી મદિલાઓન ાં સશક્તતકરર્ 
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થાય તેવી વવવવધ કામગીરી કરે છે અને આદિવાસી મદિલાઓન ાં સશક્તતકરર્ કરવ ાં એ આગાખાન સાંસ્થાન ાં વમશન 
છે. આ સાંસ્થા દ્વારા આદિવાસી મદિલાઓના સશક્તતકરર્થી તેમનામાાં સામાજજક અને આવથિક જીવનમાાં કેવ ાં 
પદરવતણન આવ્ ાં છે તે ાર્વા માટે આ કે્ષત્ર સાંશોધન વવસ્તાર તરીકે પસાંિ કરવામાાં આવ્ ાં છે. 
 

૪.૩. નમ નાની પસિંગી 
 સાંશોધનની સફળતાનો મોટા ભાગનો આધાર સાંશોધન માટે પસાંિ કરાયેલ નમ ના ઉપર રિલેો છે. 
સામાનય રીતે કોઈપર્ સાંશોધન કરવા માટે જયારે સમષ્ષ્ટ્ટની સાંખ્યા વવશાલ િોય ત્યારે ક લ નમનૂામાાંથી અમ ક 
એવા નમ ના જે સમષ્ષ્ટ્ટન ાં પ્રવતવનવધત્વ ધરાવતા િોય તેવા પસાંિ કરી સાંશોધન કરવામાાં આવે છે. પ્રસ્ત  ત 
સાંશોધનમાાં આગાખાન સાંસ્થાના કાયણ વવસ્તારને ધ્યાનમાાં રાખી ડાાંગ જજલ્લાના ત્રરે્ય તાલ કાના ૩૧૧ ગામોમાાંથી 
૫ ગામો સાિા યિછછ વનિશણ તરીકે પસાંિ કરે છે. વઘઈ તાલ કામાાંથી િીિીનાગાવઠા, િાબિર ગામ. આિવા 
તાલ કામાાંથી િાવિિાડ, સ કમાળ ગામ અને સ ચબર તાલ કામાાંથી ગાયગોઠર્ ગામની પસાંિગી સાિા યિછછ વનિશણ 
પધ્ધવત દ્વારા કરવામાાં આવી છે. આ પાાંિ ગામોમાાંથી એકમ તરીકે  એક એક આદિવાસી મદિલાઓને અભ્યાસ 
િઠેળ આવરી લીધેલ છે. જે સમષ્ષ્ટ્ટન ાં પ્રવતવનવધત્વ કરે છે.   
 

૪.૪. માદિિી એકત્રીકરણની પદ્મિઓ 

 સાંશોધન કરવા માટે માદિતીન ાં એકત્રીકરર્ ખ બ જ જરૂરી છે. માદિતી દ્વારા સાંશોધન કાયણને આગળ 
વધારીને વૈજ્ઞાવનક પદ્વત દ્વારા સત્યની ખોજ સારી રીતે કરી શકાય છે. પ્રસ્ત  ત અભ્યાસમાાં સાંશોધક માદિતી 
એકત્રીકરર્ કરવા માદિતીના બે સ્ત્રોતનો ઉપયોગ કયો છે.. 

૪.૪.૧. પ્રાથમમક સ્ત્રોિ  

૧. વનદરક્ષર્ પ્ર્ ક્તત 

 પ્રસ્ત  ત અભ્યાસના મળૂમાાં જવા માટે િરેક વવિારની આપલે અગત્યની બાબત છે. તે માટે લોકો કે જેને 
ધ્યાનમાાં રાખી અભ્યાસ કરવાનો છે અને તેમની સાથે િિાણ કરી તેમજ ઉિરિાતાનો અભ્યાસ કરી તેના 
િાવભાવ,વતણન,તેમની રિરે્ી કરર્ી, તેમન ાં સમાજ જીવન વગેરે વવશે આ પ્ર્ ક્તત દ્વારા વાસ્તવવકતા ાર્વાનો 
પ્રયાસ કરવામાાં આવયો છે. 

૨. મલૂાકાત પ્ર્ ક્તત ( પ્રત્યક્ષ મલૂાકાત)  

 પ્રત્યક્ષ મલૂાકાત એવી પ્ર્ ક્તત છે કે જેના દ્વારા સાંશોધકે જે વવષયનો અભ્યાસ કરવાનો િોય ત ે
વયક્તતગત રીતે ઉિરિાતાને રૂબરૂ મળીને જરૂરી પ્રશ્નો પછૂીને સાંશોધન િતે  ને અન રૂપ માદિતી મેળવવાનો પ્રયાસ 
કરવામાાં આવશે. મ લાકાત દ્વારા  ઉિરિાતાના મનમાાંથી શરમ, સાંકોિ, અપદરચિતતાની ભાવના દ ર થતા 
મૈત્રીપ વણક વાતાવરર્માાં વાસ્તવવક માદિતી મળી રિ ે અને તે િરવમયાન સ ક્ષ્મ અવલોકનની તક મળે અને 
ભતૂકાળની પદરક્સ્થવતનો ખ્યાલ મેળવવાનો પ્રયાસ કરવામાાં આવયો છે. 

૩. કેસ સ્ટડી 
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 આ અભ્યાસમાાં ઉિરિાતા પાસેથી ઊંડાર્ પવૂણકની માદિતી મેળવવા માટે કેસ સ્ટડી પ્ર્ ક્તતનો ઉપયોગ 
કરવામાાં આવયો છે.  

 માદિતી એકત્રીકરર્ની ઉપરોતત પદ્વતઓ દ્વારા સાંશોધન માટે માદિતી મેળવવાનો પ્રયાસ કરવામાાં 
આવયો છે. જેમાાં માદિતી સાંશોધક પોતે ક્ષેત્રમાાં જઈને મેળવી છે. 

૪.૪.૨. ગૌણ સ્ત્રોિો 

૧. ગ્રાંથાલયનો ઉપયોગ 

 ગ્રાંથાલયમાાંથી અભ્યાસ કરીને વવષયને અન રૂપ સાંિભણગ્રાંથો, પ સ્તકો વગેરેના ઉપયોગ દ્વારા ગૌર્ 
માદિતી મેળવવામાાં આવી છે. 

૨.ઈનટરનેટનો ઉપયોગ 

 સાંશોધન સબાંવધત અભ્યાસ માટે આંકડાકીય માદિતી, જજલ્લાનો પદરિય, તાલ કાનો પદરિય તેમજ 
સૈદ્ાાંવતક માદિતી વગેરે મેળવવા માટે ઈનટરનેટનો ઉપયોગ કરવામાાં આવયો છે.  

૫. અભ્યાસ િઠેળ આવરી લીધેલ કેસ સ્ટડીઓ 

૫.૧. કોટવાવાળીયા બિનેનો આમથિક મવકાસ અને સામાજજક મવકાસ  

ક િરતનો ખોળો એટલે ડાાંગ જીલ્લો. ક િરતી સમદૃ્ધદ્થી ભરપ ર ડાાંગ જજલ્લાન ાં વડ ાં મથક આિવાથી આશરે 
૨૫ દકમી વઘઈ જતાાં રસ્તા પર આવેલ ાં િીિીનાગાવઠા ગામ. આ ગામમાાં આશરે ૯૦ ક ટ ાંબો કોટવાળીયા ાવતના 
આવેલાાં છે. તેઓ ગામથી અલગ કોટવાળીયા વસાિતમાાં રિ ે છે. તેમનો મ ખ્ય ધાંધો વાાંસમાાંથી ટોપલા-ટોપલી 
બનાવવાનો છે. તેઓની પાસે ઘર બાાંધવા જેટલી જ જમીન છે તે પાંિાયતે આપેલી છે. આ વસવાય આ ાવતનાાં 
ક ટ ાંબો પાસે ચબલક લ જમીન નથી. રોજે રોજ ખાવાન ાં વેિાત  ાં લાવીને ખાય છે. િોમાસા િરવમયાન ગામમાાં 
રોજગારી મળે છે. બાકીની વસઝનમાાં રોજગારી ન મળે એટલે સ ગર ફેકટરીમાાં રોજગારી માટે સ્થળાાંતર કરે છે. આ 
ગામમાાં આગાખાન સાંસ્થાએ ૨૦૧૩માાં પ્રવેશ કયો િતો. આ સાંસ્થા વવશે તેઓને ચબલક લ ાર્કારી ન િતી. આ 
કોટવાળીયા વસાિતમાાં જસ બેન લાલજીભાઈ ગાવવતન ાં ક ટ ાંબ રિ ે છે. તેમના ઘરમાાં ક લ પાાંિ સભ્યો રિ ે છે. 
તેઓની આવથિક અને સામજજક પદરક્સ્થવત ચબલક લ નબળી છે. 
 

આ ગામમાાં આગાખાન સાંસ્થાએ પ્રવેશ કયાણ બાિ જસ બેન જર્ાવે છે કે અમારા કોટવાળીયા વસાિતના 
બધાાં ક ટ ાંબની બધીજ બિનેોની મીટીંગ કરવામાાં આવી. મીટીંગમાાં સાંસ્થાનો પદરિય, સાંસ્થાની કામ કરવાની 
પદ્વત, સાંસ્થાના વસદ્ાાંતો, મલૂ્યો, ઉદે્દશો વવશે વવગતે તેમને સમજ તી આપવામાાં આવી. તેમની સાથે બે - ત્રર્ 
વખત મીટીંગ થયા પછી ૧૨ ક ટ ાંબની ૧૨ બિનેો સ્વ સિાય જૂથ બનાવવા તૈયાર થયાાં અને જૂથ બનાવવામાાં 
આવ્ ાં. તેમન ાં બેંકમાાં ખાત  ાં ન ખોલતાાં પેટીમાાં જ બિત કરવાન ાં નક્કી કરવામાાં આવ્ ાં. કારર્ કે જયારે બિનેોને 
નાર્ાની જરૂદરયાત ઊભી થાય ત્યારે મળી રિ ેતે િતે  થી પેટીમાાં જ બિત કરવાન ાં નક્કી ક્ ાં. જૂથની બિનેોએ િર 
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માસે રૂ. ૪૦/- બિત કરવાન ાં નક્કી ક્ ાં. ધીરે ધીરે બિનેોની નાની મોટી જરૂદરયાતો આ બિત જૂથ દ્વારા પરૂી પડ ે
છે. આ જોઈ બાકીની બીજી બિનેો પર્ સ્વ સિાય જ ય બનાવવા માટે તૈયાર થયાાં. િાલમાાં આ વસાિતમાાં ક લ 
પાાંિ સ્વ સિાય જૂથો િાલે છે. 
 

િર માસે રેગ્્ લર મીટીંગ થાય તેમાાં બિત વધરાર્ની પ્રવવૃિ કરે છે. જૂથની બિનેોએ મીટીંગમાાં રજૂઆત 
કરી કે આવથિક પ્રવવૃિથી આવક મળે તે માટે બકરાાંપાલન પ્રવવૃિ કરવી જોઈએ આ બાબતે િિાણ થઈ. આ પ્રવવૃિ 
કરવાાં માટે સસ્થાના પ્રવતવનવધને ાર્ કરવામાાં આવી. આ બાબતે સાંસ્થાના પ્રવતવનવધ અને જૂથની બિનેોની 
મીટીંગ કરવામાાં આવી અને અગાઉ થયેલ િિાણ દ્વારા બિનેોએ જર્ાવ્ ાં કે અમે કોઈ દિવસ બકરાાંપાલન કરેલ 
નથી એટલે અન ભવ નથી છતાાં આત્મવવશ્વાસ અને દિિંમતથી આ પ્રવવૃિ સાંસ્થાના માગણિશણન િઠેળ કરવાાં તૈયાર 
થયાાં. બિનેોને અન ભવ ન િોવાથી સાંસ્થાના કાયણ વવસ્તારના મહ વા તાલ કાના કોટવાળીયા ાવતના ક ટ ાંબો 
બકરાાંપાલનની પ્રવવૃિ કરી રહ્યાાં િતાાં ત્યાાં તેઓને પે્રરર્ા પ્રવાસ કરવામાાં આવયો. મહ વાની બિનેો સાથે િિાણ કરી 
અન ભવ અને પે્રરર્ા લઈ આ બિનેો પરત આવયાાં. ત્યાાંની  બિનેો પર્ જમીન વગરનાાં અને પશ પાલન ધાંધા 
સાથે સાંકળાયેલા િતાાં. આ પ્રવવૃિથી ખ બ સારી આવક મેળવતાાં િતા. અમારા જ થમાાં મારી સાથે ક લ છ બિનેોને 
આગાખાન સાંસ્થા દ્વારા બકરાાં આપવામાાં આવયાાં. જેમાાં  રૂ.૧૮૦૦/- લોકફાળો આપ્યો. એક બકરીની અંિાજીત 
દકિંમત રૂ.૩૦૦૦/- અને બકરાાંની અંિાજીત દકિંમત  રૂ.૪૦૦૦/- ના પશ ઓ િતાાં. આમ વીમા સાથે ક લ દકિંમત રૂ. 
૨૦૬૦૩/- થતી આ પ્રવવૃિ અંતગણત મને પાાંિ બકરી આપવામાાં આવી. બે ક ટ ાંબ વછિે એક બકરો આપવામાાં 
આવયો. બકરાાંપાલનની પ્રવવૃિ કેવી રીતે કરી શકાય તે માટે સમયાાંતરે સાંપરૂ્ણ માગણિશણન આગાખાન સાંસ્થા દ્વારા 
આપવામાાં આવત ાં િત  ાં. જેમાાં માવજત, રસીકરર્, ખોરાક, પાર્ી, રિઠેાર્ અને વીમા વગેરે. 
 

આ બકરાાંપાલનની પ્રવવૃિ કરતા ધીરે ધીરે તેમાાંથી બછિાાં થયા અને તે બછિાાં મોટા થયા તેમજ તેમન ાં 
વેિાર્ કરવાન ાં નક્કી કરવામાાં આવ્ ાં. જે બકરાાં મોટા થયાાં તેમાાંથી મેં આઠ બકરાન ાં વેિાર્ ક્ ાં. જેમાાંથી મને 
રૂ.૪૮,૦૦૦/- ની આવક થઈ. મળેલ આવક માાંથી રૂ.૭,૦૦૦/- અનાજ કરીયાર્ાની ખરીિી કરી. પિલેાાં મારે રોજ 
રોજ વેિાત  ાં લાવીને ખાવ ાં પડત  ાં તે િાલમાાં હ ાં િર વસઝનમાાં મારા ઘરમાાં જથ્થામાાં ખરીિીને ભરી િઉં છાં. આ 
આવકના નાર્ામાાંથી મારી છોકરીને ભર્ાવી એમના લગ્નમાાં રૂ.૨૦,૦૦૦/- નો ખિણ કરી લગ્ન કયાણ. મારા ઘરે 
સેકનડમાાં બાઈક લાવયાાં. તેમજ િાલમાાં મારા પોતાના બેંક ખાતામાાં ક લ રૂ.૨૦,૦૦૦/- બિત પેટે મ કેલા છે. 
િાલમાાં બિાર ગામ સ ગરમાાં સ્થળાાંતર કરવાન ાં બાંધ થઈ ગ્ ાં છે. બિત પર્ રૂ.૬૦/- કરવાની િાલ  કરી છે. અને 
િાલમાાં મારી પાસે પાાંિ બકરી અને નવા ત્રર્ બછિાાં છે.  
 

આમ િાલમાાં હ ાં બકરાાંપાલન અને વાાંસકામ બાંને પ્રવવૃિ કર ાં છાં. મારી પાસે અને મારા ક ટ ાંબમાાં આવકનો 
સારો એવો સ્ત્રોત ઊભો થયો છે. િાલમાાં અમાર  ક ટ ાંબ સારી રીતે જીવન જીવે છે તેથી હ ાં ખ બ ખ શ અને આનાંિની 
લાગર્ી અન ભવ ાં છાં. 
 

૫.૨. િાલીમ દ્વારા સ્વિતં્ર વ્યવસાય 
  

િાવિિાડ ગામ વઘઈથી આિવા રસ્તા પર આશરે ૧૬ દકમીના અંતરે આવેલ ાં છે. આ ગામના ક લ ઘરો 
૧૦૫ છે અને તેની વસ્તી ૭૦૯ની છે. આ ગામમાાંથી ૨૯ ક ટ ાંબો રોજગારી માટે સ્થળાાંતર કરે છે. ૧૯ ક ટ ાંબો જમીન 
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વવિોર્ા છે. તેમજ આ ગામમાાં ૧૮ વવધવા બિનેો છે. એક દિવસ આ ગામમાાં આગાખાન સાંસ્થા દ્વારા બિનેોની 
મીટીંગન ાં આયોજન કરવામાાં આવ્ ાં. મીટીંગમાાં સાંસ્થાનો પદરિય, કાયણ પદ્વત, વસદ્ાાંતો, મલૂ્યોની સમજર્ 
આપવામાાં આવી. આ સમજર્થી ગામની બિનેોએ બિત જૂથ બનાવવાન ાં નક્કી ક્ ાં. શરૂઆતમાાં આ જ થમાાં ૧૦ 
બિનેો જોડાયા અને તેન ાં નામ શાાંવત સ્વ સિાય જૂથ રાખવામાાં આવ્ ાં ત્યારબાિ તે જ થમાાં ક લ ૧૭ બિનેો જોડવા 
લાગ્યાાં અને િર માસે વયક્તતિીઠ રૂ.૪૦/- બિત કરે છે. બિત વસવાય આ જ થમાાં વધરાર્ વસ લાત, બકરાાંપાલન, 
દકિન ગાડણન જેવી પ્રવવૃિ કરે છે. આ જ થના એક મદિલા સશક્તતકરર્ના ઉિાિરર્ તરીકે સાવવત્રીબેન રતનભાઈ 
પવાર છે. તેમની ઉંમર ૩૬ વષણની છે. તેમના ઘરમાાં ક લ ૪ સભ્યો રિ ેછે. તેઓ ખેતીના સમયે ખતેીકામ અન ે
ઘરકામ કરે છે તથા બિનેોને લગતી કોઈપર્ તાલીમ સાંસ્થા દ્વારા આપવામાાં આવ ત્યારે તેઓ ભાગ લે છે. 
આગાખાન સાંસ્થા દ્વારા આ જૂથની ૯ બિનેોએ મશરૂમની તાલીમ આપવામાાં આવી િતી. આ તાલીમમાાં મશરૂમન ાં 
ચબયારર્ કેવી રીતે તૈયાર કરવ ાં, તેના માટેના બેડ કેવી રીતે બનવવા અને તેની માવજત કેવી રીતે કરવી વગેરે 
તાલીમના મ દ્દાઓ િતા. આ તાલીમ લીધા બાિ સાવવત્રીબેને ાતે મશરૂમ બનાવી. શરૂઆતમાાં થોડી મશરૂમ 
ઉતરી તેનો ઉપયોગ પોતાના ઘર માટે કયો. સમય જતાાં તેઓ પોતે જ મશરૂમ બનાવી તેન ાં વેિાર્ કરે છે. 
વસઝનમાાં તેમને શરૂઆતમાાં ૪૦૦૦/- રૂવપયાન ાં વેિાર્ ક્ ાં િત  ાં. આમ ૩ મદિનામાાં ૧૨૦૦૦/- રૂવપયાન ાં વેિાર્ 
ક્ ાં. 
 

આમ સાવવત્રીબેન મશરૂમની તાલીમ લીધાબાિ મશરૂમન ાં ઉત્પાિન ાતે જ કરી તેન ાં વેિાર્ કરી સારી 
આવક મેળવે છે. 
 

૫.૩. ચીકન સેન્ટર દ્વારા રોજગારી 
 

આિવાથી આશરે ૨૩ દકમી દ ર સ ચબર રસ્તા પર આવેલ ાં ગાયગોઠર્ ગામ. આ ગામમાાં આશરે ૧૦૫ ક ટ ાંબો 
આવેલાાં છે. આ ગામમાાં વવવવધ ાવતના આદિવાસી વસવાટ કરે છે. જેમકે ક નબી, ભીલ. તેઓ વરસાિ આધાદરત 
ખેતી કરે છે. આ ગામમાાં પરૂતા પ્રમાર્માાં રોજગારી ન મળી રિતેી િોવાથી ૭૦ ટકા લોકો છ થી સાત મદિના 
રોજગારી અથે અનય જજલ્લા અને અનય રાજ્યમાાં સ્થળાાંતર કરે છે. આ ગામમાાં રિતેા ાં ગીતાબેન ગમનભાઈ દિવા 
જેમની પાસે ચબલક લ જમીન નથી. તેઓ પર્ રોજગારી માટે સ્થળાાંતર કરતાાં િતા. તેઓ પોતે વવધવા છે. આજથી 
બે વષણ પિલેાાં લાાંબી માાંિગીને કારરે્ તેમના પવતન ાં અવસાન થ્ ાં િત  ાં. ત્યારથી તેઓ એકલ ાં જીવન ગાળે છે. 
તેમના ક ટ ાંબમાાં ૪ બાળકો છે. આ ત્રરે્ય બાળકોનો જીવન વનવાણિ પોતે છૂટક મજ રી કરીને િલાવે છે. મજ રી પર્ 
પરૂતાાં પ્રમાર્માાં મજ રી ન મળવાથી તેમના માટે પોતાન ાં અને બાળકોન ાં ભરર્ પોષર્ કરવ ાં ખ બજ મ શ્કેલ બને 
છે. તેમને દિવસના રૂ. ૭૦ની મજ રી મળતી િતી. જે તેમને પરવડે તેમ નથી. આ રીતે તેઓ િયનીય 
પદરક્સ્થવતમાાં પોતાન ાં ગ જરાન િલાવે છે. 
  

આગાખાન સાંસ્થાએ ગાયગોઠર્ ગામમાાં બેઇઝ લાઈન સવેના આધારે વવકાસના કામો કરવાનો વનર્ણય કયો 
અને ગામમાાં મીટીંગ ગોઠવવામાાં આવી, મીટીંગમાાં સાંસ્થાનો પદરિય, કાયણપદ્વત, વસદ્ાાંતો, મલૂ્યોની સમજર્ 
આપવામાાં આવી. ગામમાાં ગ્રામ સાંગઠન બનાવવામાાં આવ્ ાં. ધીરે ધીરે ગામની વમટીંગોમાાં સાંસ્થા અંતગણત િાલતી 
વવવવધ પ્રવવૃિ વવશે ગામલોકોને માદિતી અને સમજર્ આપવામાાં આવી. તેમાાં િાલતા જમીન વવિોર્ લોકો 
માટેની પ્રવવૃિ વવશે પર્ સમજર્ આપવામાાં આવી. જમીન વવિોર્ા  લોકો માટે તેના િાઈટ એદરયાના આધારે 
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ગીતાબેનની પસાંિગી કરવામાાં આવી. સાંસ્થાના પ્રવતવનવધઓ દ્વારા તેમના ઘરની મ લાકાત પર્ કરવામાાં આવી 
અને ગીતાબેનને પ્રવવૃિમાાં રસ િાખવયો. તેમરે્ દિિંમત કરીને કાંઇક પ્રવવૃિ કરવાની ઈછછા વયતત કરી. સાંસ્થાના 
પ્રવતવનવધઓ દ્વારા તેમને યોગ્ય માગણિશણન પરૂ ાં પાડવામાાં આવ્ ાં. જેના કારરે્ તેમનામાાં દિિંમત અને કામ કરવાની 
પે્રરર્ા આવી અને િીકન સેનટરનો વયવસાય કરવાન ાં નક્કી ક્ ાં. 
 

સાંસ્થાના નીવત વનયમ મ જબ તેમને વયવસાય માટે એક વજનકાાંટો અને એક વખત મરઘીઓ લાવવા 
માટેની નાર્ાાંકીય સિાય કરી. ગીતાબેનનો ૧૦ ટકા લોક ફાળો પર્ લેવામાાં આવયો. આ િીકન સેનટરમાાં રોજ ૪ 
થી ૫ દકગ્રા િીકનન ાં વેિાર્ થાય છે. એક મરઘીએ તેઓ રૂ.૮૦ થી ૯૦માાં લાવે છે અને રૂ.૧૩૦ થી ૧૫૦ સ ધીમાાં 
એક દકગ્રા િીઠ િીકનન ાં વેિાર્ કરે છે. આમ એક દકગ્રા િીકન માાંથી તેમને રૂ. ૪૦ થી૬૦ મળે છે. જેમાાં લાવવાન ાં 
ભાડ ાં મિનેત વગેરેના અનય ખિાણઓ બાિ કરતા રૂ.૨૫ થી ૩૦ િોખ્ખા મળે છે. રોજ ૧૨૦ થી ૧૫૦ની રોજગારી 
િાલ મેળવી રહ્યા છે.  
 

૫.૪. બોરી બગીચા દ્વારા અન્ન સ રક્ષામા ંવધારો 
 

ડાાંગ જીલ્લાન ાં વડ  મથક આિવાથી ઉિર દિશામાાં મિાલ રોડ પર આવેલ ાં સ  કમાળ ગામ. આ ગામમાાં 
આશરે ૨૦૦ થી વધ  ભીલ ાવતના  ઘરો આવેલા છે, જે બી.પી.એલ.િઠેળ આવેલા છે. તેમનો મ ખ્ય ધાંધો ખેતી 
તથા પશ પાલન છે અને તેઓની સરેરાશ વાવષિક આવક બાર િાર થી પાંિર િાર વછિે છે. આ ગામમાાં નવ સ્વ 
સિાય બિત જૂથો િાલે છે, તેમાાં સરેરાશ એક જ થમાાં િસથી બાર બિનેો જોડાયેલી છે. આ બિત જૂથો તેમજ 
બિનેોન ાં સશક્તતકરર્ થાય અને તેઓન ાં જીવનધોરર્ ઊચ ાં આવે તે માટે આગાખાન સાંસ્થા કામ કરે છે. 

સ કમાળ ગામમાાં નવ બિત જૂથોમાન ાં એક જૂથ એટલે ાગવૃત સ્વ સિાય બિત જૂથ. આ જૂથમાાં ક લ િસ 
સભ્યો છે. તેઓ વયક્તતગત પિાસ રૂવપયા બિત કરે છે. આ સભ્યોમાાંથી એક બિને એટલે ાગવૃતબેન દકરર્ભાઈ 
વળવી. આ બિનેના ઘરમાાં ક લ ત્રર્ સભ્યો છે. તેઓ વરસાિ આધાદરત ખેતી કરે છે. તેમની પાસે અડધો એકર 
જમીન ધરાવે છે અને તમેની વાવષિક આવક તેર િાર રૂવપયા છે. તેઓના જ થમાાં જયારે આગાખાન સાંસ્થાના 
પ્રવતવનવધ મીટીંગ કરવા માટે આવયા ત્યારે િિાણના મ દ્દા તરીકે અન્ન સ રક્ષા વધે તે માટે બોરીબગીિાની િિાણ 
કરવામાાં આવી. જેમાાં ત્રર્ બેગ, દ ધીના િસ બીજ , કારેલાના િસ બીજ અને ગલકાના િસ બીજની સિાય 
કરવામાાં આવશે અને તેની સામે એક બિનેિીઠ િસ રૂવપયા લોકફાળો લેવાન ાં નક્કી કરવામાાં આવ્ ાં . આ માટે બેગ 
કેવી રીતે તૈયાર કરવા તેમજ કેવી રીતે બીજની વાવર્ી કરવી તેનો નમનૂો બતાવવામાાં આવયો. આ રીતે અન્ન 
સ રક્ષા વધારી શકાય તે ઉપરાાંત સમયનો બિાવ થાય છે, બારમાાંથી શાકભાજી ખરીિવા માટે જવ ાં પડત  ાં નથી 
તેથી પૈસાનો પર્ બિાવ થાય છે આ રીતની સમજર્ બિનેોને આપવામાાં આવી. 

આ સમજર્ દ્વારા તે જૂથની બિને ાગવૃતબેન દકરર્ભાઈ વળવીએ બોરીબગીિા કરવાન ાં નક્કી ક્ ાં અને 
િસ રૂવપયા લોકફાળો ભરી તેઓએ ત્રર્ બેગ અને દ ધી, કારેલા અને ગલકાન ાં ચબયારર્ મેળવીને તેઓએ જે 
પ્રમાર્ે નમનૂો બતાવવામાાં આવેલો તે પ્રમાર્ે પોતાના ઘર આંગર્ે બગે ભરીને બીજની વાવર્ી કરી િીધી 
.ત્યારબાિ વાવર્ી કરેલ બેગ ની પ રા ખાંતથી માવજત કરવા લાગ્યા. સમય જતા તે બીજના વેલા િડવા લાગ્યા 
અને ફૂલ પર્ બેસવાના પર્ શરૂ થઇ ગયા. આખરે દૂધી, કારેલા અને ગલકાાં બેસવાના શરૂ થઇ ગયા. શરૂઆતના 
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મદિનામાાં નાના નાના શાકભાજી લાગવા લાગ્યા. સમય જતા વેલો પર ભરાવિાર શાકભાજી લાગવા લાગ્્ ાં .આ 
જોઈ ાગવૃતબેન રાજીના રેડ(ખ શ) થઇ ગયા. તેમના ઘરના આંગર્માાં જ શાકભાજી મળી રિવેા લાગી અને તેનો 
ઉપયોગ તેઓ ઘરે જ તેમજ સગાવિાલામાાં પર્ આપવા લાગ્યા. 

આમ બોરી બગીિાન ાં ઉત્પાિન નીિે પ્રમારે્ છે. 

િમ શાકભાજી ઉત્પાિન ( દક.ગ્રા ) ક લ 
ઓગસ્ટ સપ્ટેમ્બર ઓકટોબર 

૧ દૂધી ૭ ૧૦ ૭ ૨૪ 
૨ કારેલા ૪ ૩ ૩ ૧૦ 
૩ ગલકાાં ૫ ૪ ૩ ૧૨ 
૪ સગાવિાલામા ં ૪ ૩ ૨ ૯ 

 

ઉપરના કોષ્ટ્ટક પરથી ાર્ી શકાય છે કે દૂધી ૨૪. દક.ગ્રા, કારેલા ૧૦. દક.ગ્રા અને ગલકા ૧૨ દક.ગ્રા 
ઉત્પાિન મળ્્ ાં છે. તેમજ સગાવિાલામાાં પર્ દૂધી,કારેલા અને ગલકાાં ૯ દક.ગ્રા આપેલા છે. આ પરથી તારવી 
શકાય છે કે ાગવૃતબેન પોતે પર્ શાકભાજી ખાય છે અને આજ  બાજ  સગાવિાલાઓને આપે છે. 

ાગવૃતબેનને પ છતા તેઓ જર્ાવે છે કે જયારે મને શાકભાજી માટે બે થી અઢી દક.મી દૂર ામલાપાડા જવ ાં 
પડત  ાં િત  ાં, તેમાાં પર્ અઠવાદડયામાાં એક વખત જ બાર ભરાત  ાં ત્યારે આખા અઠવાદડયાન ાં શાકભાજી ખરીિી 
લાવવ ાં પડત  ાં િત  ાં. ઘર્ી વખત શાકભાજી બગડી પર્ જત ાં. આમ સમયનો બગાડ થતો, મોઘ ાં શાકભાજી ખરીિવી 
પડતી એટલે પૈસાનો પર્ ખિણ થતો તેમજ ઘર્ીજ મ શ્કેલી પડતી િતી પરાંત  , આગાખાન સાંસ્થા મારફત 
બોરીબગીિા અંગેન ાં માગણિશણન મળતા શાકભાજીના ઉત્પાિનમાાં વધારો થયો છે અને મારી અન્નાસ રક્ષા પર્ વધી 
છે. તેઓ વધ માાં જર્ાવે છે કે ફાયિો થયો તે પરથી મે નક્કી ક્ ાં છે કે હ ાં ાતે જ બોરીબગીિા બનાવીશ અને 
બીાને તે માટે શીખવાડીશ અને જરૂર જર્ાય ત્યાાં માગણિશન આપીશ. 

ટૂાંકમાાં કિી શકાય કે ાગવૃતબેન દકરર્ભાઈ વળવી જેઓને આગાખાન સાંસ્થાના માગણિશણન િઠેળ 
બોરીબગીિા બનાવી તેઓએ અન્ન સ રક્ષા વધારી, શાકભાજી ખિણમાાં ઘટાડો કયો અને સમયનો પર્ બિાવ કયો 
છે જે નોંધપાત્ર છે. 

૫.૫. માગથિશથન દ્વારા જાગમૃિ 

વઘઈ તાલ કાથી અંતદરયાળ વવસ્તારમાાં આશરે સાત દકમી દ ર પવૂણ દિશામાાં આવેલ ાં િાબિર ગામ. આ 
ગામમાાં ક લ ૧૦૬ ઘરો આવેલા છે. જેમાાં વારલી, ક નબી અને ભીલ ાવતના લોકો રિ ેછે. આ ગામમાાં િાર ક ટ ાંબો 
જમીન વવિોર્ા છે અને ૩૧ ક ટ ાંબો રોજગારી અથે સ્થળાાંતર કરે છે. આ ગામના લોકોનો મ ખ્ય વયવસાય વરસાિ 
આધાદરત ખેતી છે. ગામના બાકીના લોકો છૂટક રોજગારી મેળવી પોતાન ાં ગ જરાન િલાવે છે.  
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આગાખાન સાંસ્થાએ બેઇઝ લાઈન સવે આધાદરત આ ગામમાાં પ્રવેશ કયો. શરૂઆતમાાં ગામમાાં મીટીંગન ાં 
આયોજન કરવામાાં આવ્ ાં. મીટીંગમાાં સાંસ્થાનો પદરિય, કાયણ પદ્વત, વસદ્ાાંતો, મલૂ્યોની સમજર્ આપવામાાં આવી. 
ગામમાાં સાંસ્થાના માગણિશણનથી ગામલોકોએ ગ્રામ સાંગઠન બનાવ્ ાં. આ ગ્રામ સાંગઠનનો િતે   ગામનો વવકાસ 
કરવાનો િતો અને તેના સાંિાલન માટે પ્રમ ખ, માંત્રી અને કવમટીની રિના કરવામાાં આવી. આ ગ્રામ સાંગઠનમાાં 
ગામના તમામ ભાઈઓ અને બિનેો સભાસિ બનયા તેમજ આ ગ્રામ સાંગઠનને તમામ માગણિશન આગાખાન 
સાંસ્થા દ્વારા આપવવામાાં આવત ાં િત  ાં. ગામને સમજવા અને ઓળખવા માટે સિભાગી ગ્રામીર્ િકાસર્ી કરવામાાં 
આવી. તેનાથી ાર્વા મળ્્ ાં કે ગામમાાં ઘર્ી બધી મ શ્કેલીઓ છે. જેમકે જમીન લેવલીંગ, કાિા ઘરો, રોજગારી, 
યોજનાની ાર્કારીનો અભાવ, પીવાના પાર્ીની સમસ્યા વગેરે. બિનેો પાસેથી ાર્વા મળ્્ ાં કે પીવાના પાર્ીની 
મ ખ્ય સમસ્યા છે. માર્સ બે દિવસ ભખૂ્યો રિી શકે પરાંત  , પાર્ી વગર જીવી શકતો નથી. જળ એ જ જીવન છે. 
આ િરવમયાન એ પર્ ાર્વા મળ્્ ાં કે આ ગામમાાં સરકારશ્રી દ્વારા સ્વજલ ધારા યોજનાન ાં કામ ઘર્ા વષોથી 
અધરૂ ાં રિી ગ્ ાં છે. ઘરે ઘરે પાર્ીના નળ કનેતશન નથી, પાર્ીની ટાાંકી બાંધ છે, પાઈપલાઈન તટેૂલી િાલતમાાં છે 
વગેરે બાબતો બિનેોએ ગામ લોકો  તેમજ આગાખાન સાંસ્થા સમક્ષ લાવી િીધી. વધ માાં ગામના બાંને છેડે પીવાના 
પાર્ીના સ્ત્રોત તરીકે ફતત બે િનેડ પાંપ જ િતા. પાર્ી ભરવાથી માાંડીને તમામ ઘરન ાં કામ બિનેો જ કરતી િતી. 
તેઓ વિલેી સવારે ત્રર્ વાગે ઊઠીને પાર્ી ભરવા માટે લાઈનમાાં ઊભા રિી જતાાં. આમ બિનેોને ખ બ જ તકલીફ 
સિન કરવી પડતી િતી. આગાખાન સાંસ્થાએ આ સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવા માટે બિનેોની અલગથી મીટીંગ 
બોલાવવાન ાં નક્કી ક્ ાં. 

ગામમાાં નક્કી કયાણ મ જબ બિનેોની અલગથી મીટીંગ બોલાવવામાાં આવી. આ મીટીંગમાાં આગાખાન 
સાંસ્થાના પ્રવતવનવધ દ્વારા બિનેોને માગણિશણન મ જબ પાર્ીની સમસ્યાના ઉકેલ માટે કલેકટરશ્રીને અરજી લખી 
તેમની ઓદફસે જવા માટેન ાં માગણિશણન આપવામાાં આવ્ ાં. બધી જ બિનેો સાવ અભર્ િતી તેમને એક ભરે્લાાં 
છોકરાને બોલાવી અરજી લખાવી અને તેમાાં બધી જ બિનેોએ પોતાના અંગ ઠા કરી બીજે જ દિવસે તેઓ 
કલેકટરશ્રીની ઓદફસે પિોિી ગયા. કલેકટરશ્રીને તેઓ મળ્યા અને અરજી રૂબરૂ આપી. તે અરજી કલેકટરશ્રીએ 
વાાંિી બિનેોની પદરક્સ્થવત જોઇને તાત્કાચલક િાબિર ગામમાાં પીવાના પાર્ી માટેની વયવસ્થા ગોઠવવાની ફરજ 
પાડી. ત્રીા જ દિવસે અવધકારીઓ ગામમાાં આવયાાં અને પીવાના પાર્ી માટેની યોજનાન ાં એસ્ટીમેટ કાઢીને 
તાત્કાચલક ધોરર્ે યોજના શરૂ કરી િીધી. આ જોઈ ગામના ભાઈઓ આિયણિદકત થઇ ગયાાં. 

િાલમાાં આ ગામમાાં ઘરે ઘરે પાર્ીના નળ કનેતશન આવી ગયા છે અને પાર્ી સવમવતન ાં સ ાંિાલન બિનેો 
જ સાંભાળે છે. આ સફળતાની વાત આજ  બાજ ના ગામમાાં ફેલાવાથી આ ગામની બિનેોની દિિંમતના વખાર્ થવા 
લાગ્યા છે. પીવાના પાર્ીની સમસ્યાન ાં વનવારર્ થતા ગામમાાં બિનેો પશ પાલનની પ્રવવૃિ કરતા થયા છે. તેમજ 
આગાખાન સાંસ્થાના માગણિશણન િઠેળ િાર બિત જૂથો પર્ િાલે છે.  

આમ આગાખાન સાંસ્થાના માગણિશણનથી બિનેોન ાં આવથિક અને સામજજક પદરક્સ્થવતમાાં પદરવતણન આવેલ ાં 
જોવા મળે છે.  
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૬. અભ્યાસના િારણો. 

 આગાખાન સાંસ્થા જરૂદરયાતવાળા સમ િાય સાથે કામગીરી કરે છે અને તેમન ાં જીવન ધોરર્ ઊંચ ાં 
આવે તેવા પ્રયત્નો કરે છે. 

 આગાખાન સાંસ્થાના માગણિશણનથી આદિવાસી મદિલાઓમાાં ાગવૃત આવવાથી તેઓ અનયાયનો 
સામનો કરી િક્કો મેળવતી થઇ છે. 

 આદિવાસી મદિલાઓ આવથિક રીતે પગભર બની છે તેથી રોજગારી અથે થત  ાં તેમન ાં સ્થળાાંતરન ાં 
પ્રમાર્ ઘટ્ ાં છે. 

 આગાખાન સાંસ્થા દ્વારા આદિવાસી મદિલાઓનો આવથિક સામાજજક વવકાસ થવાથી તેમન ાં 
જીવનધોરર્ સ ધ્ ાં છે. 

 આદિવાસી મદિલા ગામમાાં જ સ્વતાંત્ર વયવસાય કરી વધારાની આવક મેળવતી થઇ છે. 

 આદિવાસી મદિલાઓ પીવાન ાં િોખ્ખ ાં પાર્ી મેળવતી થઇ છે તેના લીધે પશ પાલનની પ્રવવૃિને 
વેગ મળ્યો છે.  

 આદિવાસી મદિલાઓમાાં અન્નાસ રક્ષામાાં વધારો થવાથી તેમને પોષર્ક્ષમ અને તાાાં શાકભાજી 
ઘરે મેળવતા થયા છે. 

 આદિવાસી મદિલાઓ ઘરની બિાર નીકળતી થઇ છે અને પ ર ષ સમોવડી બની છે. 

 આગાખાન સાંસ્થા દ્વારા આદિવાસી મદિલાઓન ાં સશક્તતકરર્ થ્ ાં છે. 
 

૭. ઉપસિંાર. 

વવશ્વની ક લ વસ્તીમાાં લગભગ અડધી જેટલી વસ્તી મદિલાઓની છે. આ મદિલાઓ સમાજ અને ક ટ ાંબમાાં 
આવથિક રીતે મિત્વન ાં યોગિાન આપે છે. ખેતી તેમજ ચબન ખેતી કે્ષત્રમાાં રોજગારીની દ્રષ્ષ્ટ્ટએ પર્ મદિલાઓન ાં 
મિત્વન ાં યોગિાન છે. આપર્ા િેશમાાં આદિવાસી મદિલાઓના વવકાસની પ્રદિયા બતાવે છે કે આદિવાસી મદિલા 
પ ર ષોની જેમ આવથિક એકમ કે ધાંધો કરી શકે અને આદિવાસી મદિલાઓને વવકાસ માટે વધારે તકો આપી છે. 
સરકાર દ્વારા આદિવાસી મદિલાઓના વવકાસ અને કલ્યાર્ માટેના કાયણિમો શરૂ કરવામાાં આવયા છે. રાજ્ય કક્ષાએ 
મદિલા વવકાસ વનગમ ઘર્ી રીતે મિિરૂપ બને છે. સરકાર ઉપરાાંત સ્વૈચ્છછક સાંસ્થાઓ પર્ આદિવાસી 
મદિલાઓના સશક્તતકરર્ માટે કાયણ કરે છે. સ્વૈચ્છછક સાંસ્થાઓ દ્વારા આદિવાસી મદિલાઓને ાગતૃ કરવી, આવથિક 
રીતે પગભર કરવી, સાક્ષર કરવી, પોતાના િક્કો અપવવા વગેરે કામગીરી િાથ ધરે છે. 

આવી સ્વૈચ્છછક સાંસ્થાઓમાાં એક આગાખાન સાંસ્થા દ્વારા ડાાંગ જજલ્લામાાં આદિવાસી મદિલાઓન ાં 
સશક્તતકરર્ થાય તે માટે બિનેોને તાલીમ આપવી, ાગવૃત કાયણિમ, મીટીંગો, સ્વસિાય બિત જૂથો દ્વારા બિત 
વધરાર્ની પ્રવવૃિ, આવથિક ઉપાર્જન માટેની વવવવધ કામગીરી કરે છે. પસાંિ કરેલા પાાંિ ગામોની કેસ સ્ટડી દ્વારા 
આદિવાસી મદિલાઓમાાં જે પ્રકારન ાં સશક્તતકરર્ થ્ ાં છે તેનો અભ્યાસ કરવામાાં આવયો છે. આ પરથી ાર્ી 
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શકાય છે કે આદિવાસી મદિલાઓનો આવથિક તેમજ સામાજજક વવકાસ થયો છે. ડાાંગ જજલ્લાછે ની આદિવાસી 
મદિલાઓ ઘરની બિાર નોિતી વનકળી તે બિનેો કલેકટર ઓફીસ સ ધી પિોિી છે. જે બિનેને ખાવા માટે રોજે 
રોજ કામ શોધવા જવ ાં પડત  ાં િત  ાં તે બિને ઘેર બેઠા સારી આવક મેળવે છે.તેમજ મદિલાઓમાાં અન્ન સ રક્ષામાાં 
વધારો થવાથી તેઓ પોષર્ક્ષમ અને તાજી શાકભાજી મેળવી શક્યાાં છે. 

આમ આદિવાસી મદિલાઓના સશક્તતકરર્માાં આગાખાન સાંસ્થાનો મિત્વનો ફાળો રહ્યો છે. 
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