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પાચં�ુહાડા ગામનો સામા�જક આિથ�ક અ�યાસ

��તાવનાઃ

ઉ�ર �જુરાતમા ંસાબરકાઠંા, મહ�સાણા, બનાસકાઠંા અને પાટ� ્એમ �ુલ ચાર ��લાનો સમાવેશ થાય છે. સાબરકાઠંા �જ�લાના
ઘન�રુા તા�કુાની �થા�ાના તા. 18/05/2000 ના રોજ થયેલ છે. તા�કુા�ુ ં��ુય મથક ઘન�રુા છે. ઘન�રુા તા�કુો બાયડ
અને મોડાસા તા�કુાના 37-37 મળ� 74 ર�વ�� ુવીલજેવાળા ગામોનો બનેલો છે .�મા ં�ામ �ાચંાયતોની સ�ંયા 33 છે.

ઘન�રુા �દ�શ  એજ�કુ�શન  સોસાયટ� સચંાલીત  ઘી ઘન�રુા પીપ�સ  કો.ઓ.બ�ક �લ . આ�્�સ  એ�ડ કોમસ�  કોલજે  ધન�રુાના
રા���ય  સેવા યોજનાના �િુનટ �વારા તા.21/02/2013 થી તા. 27/02/2013 �ઘુી ઘન�રુા તા�કુાના પાચં�ુહાડા ગામે
રા���ય  સેવા યોજના �ામો�થાન- જન  ��િૃત  િશ�બર યો�ઇ હતી. આ િશ�બરમાં પાચં�ુહાડા ગામ�ુ ંસામા�જક અને  આિથ �ક
સવ��ાણ કર�લ છે. �નો ��ુય હ�� ુઆ ગામની સામા�જક -આિથ �ક ૫�ર��થિતનો અ�યાસ કર� તેમની આિથ �ક ૫�ર��થિત મા ં�ઘુારો
કરવા માટ�ના �ચુનો આપવાનો �ય�ન કર�લ છે.

અ�યાસના હ��ઓુ પાચં�ુહાડા ગામના સામા�જક આિથ�ક સવ��ણના ��ુયા હ��ઓુ આ �જુબ છે.

પાચં�ુહાડા ગામની સામા�જક અને આિથા�ક ૫�ર��થિતનો અ�યાસ કરવો.1. 

પાચં�ુહાડામા ંછોકરાઓ અને છોકર�ઓના �માણ �ગેની મા�હતી મેળવવી.2. 

ગામમા ંિશ�ણના �માણ �ગેની �ણકાર� મેળવવી.3. 

��ુય �યવસાય ખતેી અને �રુક �યવસાય પ�પુાલનની આવક ખચ�નો અ�યાસ કરવો4. 
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સંશોધન પ�િત:-

���તુ અ�યાસ માટ� જ�ર� �કાડાક�ય મા�હતી �ાથિમક અને ��તીય �ા�� ત�થાનમાથંી લવેામા ંઆવેલ છે.

�ાથિમક ક�ાની �કડાક�ય  મા�હતી માટ�  સૌ �થમ  ��ાવલી બનાવેલ છે. આ ��ાવલીમાં ��ુય�વે   50 �ુ�ંુબની મા�હતી,
છોકરા છોકર�ઓ�ુ ં�માણ �યવસાય �ગેની માહ�તી, િશ�ણ �ગેની મા�હતી, ખતેી િવષયક મા�હતી, પ�પુાલન �યસાયમાથંી
થતી આવક અને ખચ� �ગેની મા�હતી વગેર�નો સમાવેશ કર�ને માહ�તી એક� કરવાનો �યાસ કય� છે.

��તીય  ક�ાની �કાડાક�ય  મા�હ તી તા�કુા પચંાયત  ધન�રુાની મેજ  ડાયર� વગ�  2003 પાચં�ુહાડા �ામ  પચંાયત, તા�કુા
પચંાયત ધન�રુા તેમજ �જ�લાની �કાડા�કય �પર�ખામાથંી એક� કર�લ છે.

ઉપરો�ત �ાથિમક અને ��િતય ક�ાના ડ�ટા મેળવીને તે� ુ�થૃ�રણ �કડાશા��ીય પ�ધતીથી કર�લ છે.

ગામની પસંદગીઃ

પાચં�ુહાડા ગામ એ ધન�રુાથી પાચં �કલોમીટરના �તર� આવે�ુ ંએક સામા�જક અને આિથ �ક ર�તે પછાત ગામ છે. ગામની ઉ�ર�
ધન�રુા તથા ધામ�ણયા, �વૂ� �હરા�રુ ગામ તથા �હરા�રુ કંપા, દ��ણમા ં-બોરવાઇ �યાર�  પિ�મે �ટુાલ છે. પાચં�ુહાડા ગામ
ના�  ુહોવા છતા ંતેમા ંખો�ડયાર માતા��ુ ંમ�ંદર તેમજ મ�� જદ બનંે છે. ગામમા ંએક �ગણવાડ� તથા એક �ાથિમક શાળા છે.

શાળા�ુ ંમકાન સા�ુ છે. પરં�  ુ�ગણવાડ� અને �ાથિમક શાળાને જોડતો પાકો ર�તો નથી બહ�નો અને ભાઇઓ માટ� જનરલ
સૌચાલય છે. જોક� �ાથિમક શાળામા ંપીવાના પાણીની સગવડ છે. પરં� ુ�ગણવાડ�મા ંપીવાના પણીની કોઇ જ �યવ�થા નથી.
�ગણવાડ�મા ંિવજળ�કરણ થયેલ છે અને ગામના  44 �ટલા બાળકો �ગણવાડ�નો લાભ લ ેછે.

�ાથિમક શાળાની વાત ક�ુ તો �ાથિમક શાળામા ંકો���ટુરલબે, ��ુતકાલય, �ાથ�નાખડં તેમજ કાયા�લયનો અભાવ છે.

પાચં�ુહાડા ગામના સરપચં નબીરમીયા શેરાિમયા કલાલ તેમજ  મા� ડ���ટુ� સરપચં ��ુબુભાઇ કમાલમીયા કલાલ સાથેની
ચચા�માથંી ક�ટલીક બાબતો �યાન ખચેે તેવી છે. પાચં�ુહાડા ગામમા ં��ુય વ�તી (�ુલ વ�તીના લગભગ 80 %) �હ��ુ ઠાકોરની
છે. જયાર� 20 %વ�તી ��ુલીમની છે. આ ગામમા ંલ�મુતી કોમની વ�તી �ુલ વ�તીમા ં20 % �ટલી જ હોવા છતા વષ�થી આ
ગામમાં કોમી એકતાના દશ�ન થાય છે. સરપચં તર�ક� લ�મુતી કોમમાથંી �ય�કત �ુટંાય છે. ગામમાં પ�ંડ ત �દનદયાળ સ�તા
અનાજની �ુકાન વષ� – 2010-2011 થી શ�ુ થયેલ છે. �ૂધ ઉ�પાદક મડંળ� કાય�રત છે �મા ં179  સભાસદો છે અને �દા�
દ� િનક 250 �લ ટર �ૂધ ભરાય છે. પ�દુવાખાનાની સગવડ ગામમા ંનથી તેથી ગામથી 5 �ક.મી. �ૂર ધન�રુા ક� વડાગામ ખાતે
પ�દુવાખા�ુ છે. ગામમાં �ાથિમક આરો�ય  ક���ની �િુવ ધા ક� હ��પ  સે�ટર નથી ગામમાં 6 સખી મડંળો ચાલે છે  પરં�  ુતેમાં
એકપણ સખી મડંળ �ેડ�ગ થયેલા નથી. ગામમા ં��ુય�વે �ુવા �ારા ખતેી થાય છે. તળાવ છે પરં� ુતેમા પાણી નથી ગામા મા�
9 �ટલા  �ગિતશીલ ખ�ેતૂ  છે. ગામમાં એકપણ �ય��તને  સરકાર�  નોકર�  નથી. B.A, B.Com થી  (�ે��એુશનથી) વ�ુ
અ�યાસ લગભગ કોઇ કર�  ુનથી. મા� સરપચંનો ��ુ જ M.Sc મા ંભણે છે. ધન�રુા તા�કુામા ંકોઇ મોટો ઉધોગ નથી મા�
�વોર� ઉધોગની ગણના ��ુય ઉધોગ તર�ક� કર� શકાય. �મા ંપાચં�ુહાડા ગામમાથંી મોટાભાગના લોકો �વોર� અને કારખાનામાં
મ�ૂર� કરવા �ય છે.

આ સ�ગ અ�યાસંને ��ુયે�વેક �ણ િવભાગમા ંિવભા�ત કર�લ છે.

િવભાગ -૧ સામા�ય મા�હતી1. 

િવભાગ -ર ખતેી િવષયક મા�હતી2. 

િવભાગ –૩ પ�પુાલન �ગેની મા�હતી3. 

િવભાગ -૧ સામા�ય મા�હતી

���મુત અ�યાકસમા ંિવભાગ -૧ ની સામા�ય મા�હતીમા ં�ીા – ��ુષ�ુ ં�માણ, �યપવસાય �ગેની મા�હતી તેમજ િશ�ણ�ું
�માણ વગેર�નો સામાવેશ થાય છે.

(અ) �ી – ��ુષ �માણઃ

કો�ટ�ક – 1 સન 2011 ની વ�તેી ગણતર� અ�સુાર �ીર – ��ુષ� ુ�માણ
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કો�ટક -1 દશા�વે છે ક� સન 2011 ની વ�તી2 ગણતર� �માણે ધન�રુા તા�કુામા ંઅને પાચં�ુહાડામા ંવ�તીુ� ુ ં�માણ અ��ુમે
135001 અને 1174 છે. �યાર� ધન�રુા તા�કુામા ંઅને પાચં�ુહાડામા ં�ુલ વ�તીનમા ં�ી��ુ ં�માણ અ��ુમે 48.07% અને
37.35 % છે.

(બ) ��વુસાયઃ

પાચં�ુહાડા ગામમા ં��નો ��ુ� ્��વસાય ખતેી છે અને તેનો �રુક ��વસાય પ�પુાલન છે. જોક� છે�લાશ 2 વષ�થી િસ�ચાઇની
��ુક�્લી પડતી હોવાથી ખતે મ�ૂર� કરનાર�ુ ં�માણ આ ગામમા ંછે. ખાસ કર�ને ધન�રુા તા�કુામા ં�વોર� ઉધોગમા ંમ�ુર� કરવા
જનાર�ુ ં�માણ ગામમા ંછે. �ુલ વ�તીનના (274) 37.96 % (104) વ�તી ખતેી કર� છે. ખતેીની સાથેજ પ�પુાલન કરનાર
વ�તી�ુ ં�માણ 24.82 % (68) છે. જયાર� ખતે મ�ુર�, બાધંકામ અને અ�ય ��ેે કામ કરનાર�ુ ં�માણ અ��ુમે 47(17.15

%), 27(9.85 %) અને 28 (10.22 %) છે. (કો�ટમક –2)

કો�ટક –2: �યવસાય �ગેની મા�હતી

(ક) િશ�ણઃ

પાચં�ુહાડામા ંિશ�ણ�ુ ં�માણ �બૂ જ ની� ુછે. અટ� ુજ નહ� આ ગામમા ંટ�કનીકલ િશ�ણ મેળવનાર�ુ ં�માણ ��ૂયન છે અને
ઉ�ચચ િશ�ણ�ુ ં�માણ �બૂ જ ઓ� છે. િશ�ણના �માણ �ગેની મા�હતી કો��ક – ૩ મા ંદશા�વેલ છે.

કો�ટક -3 િશ�ણ�ુ ં�માણ

કો�ટ  ક  -3 દશા�વે  છે  ક�  પાચં�ુહાડા  ગામમાં �ાથિમક  િશ�ણ �ું �માણ વ�ુ છે. ગામમાં �ુલ વ�તી્ના  41.61 % વ�તેી
�મથિમક  િશ�ણ ધરાવે  છે. �યાર�  ટ�કનીકલ િશ�ણ / કોલજે  ક�ા�ુ �ાન  ધરાવતી વ�તી. �ું �માણ �બૂ જ  ની�ુ (�ુલ
વ�તીછના 0.73 % ) છે. મા� એક જ �વુાન M.Sc મા ંઅ�યારસ કર� છે. અને એક �નાાતક ક�ાએ અભયાસ કર� છે.

િવભાગ – 2 ખેત િવષયક મા�હતી

પાચં�ુહાડા ગામની �ાથિમક મા�હતીના આધાર� �પ4�ટદ થાય છે ક� પાચં�ુહાડા ગામના લોકો ��ુય �વેથ ઘઉ,મકાઇ, કપાસ અને
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ડાગંરનો પાક પોતાની જમીનમા ંલે છે. મા� 10 % લોકો જ બાજર�� ુ ંવાવેતર કર� છે. ગામમા ં50 ઘરનો ��ુયર પાક હ�ઠળનો
િવ�તા ર તેમજ તે પાક પાછળ થ� ુખચ� કો�ટકક -4 મા ંદશા�વેલ છે.

કો�ટક – 4 ખતેી પાછળ થ� ુખચ� (50 ઉ� રદાતા�)ુ

કો�ટક -4 માં �ાથમીક ડ�ટા �ગેની મા�હતીમાં 50 ઉ�વરદાતાના પાકનો  િવ�તાલર �માણે એકરદ�ઠ પાક ઉ�પા,દન  ખચ�
દશા�વેલ છે. ઘઉના પાકમા ં�ુલ ઉ��પાદન ખચ�મા ંખાતર�ુ ંખચ� સૌથી વ� ુ(�ુલ ખચ�ના 44 %) છે. �યાર� સૌથી ઓ� ખચ� (�ુલ
ખચ�ના) મ�ુર��ુ ંછે. પાચં�ુહાડા ગામમા ં�તે જ મ�ુર� કરતા હોવાથી મ�ુર��ુ ંખચ� ઓ� થાય છે. એ�  ુ�ાથિમક સવ��ણમાં
ઉ�પરદાતાએ જણાવેલ છે. ઘઉ ઉ�ારાતં કપાસ,મકાઇ,ડાગંર અને મકાઇના પાછળ થ�  ુખાતર�ુ ંખચ�, �બયારણ�ુ ખચ�, દવા
અને િસ�ચાઇ� ુથ� ુખચ� કો�ટચક – 4 મા ંદશા�વેલ છે.

(બ) આવક

કો�ટક –5 મા ં�ાથિમક ડ�ટા �ગેની માહ�તીને આધર� 50 ઉ�રદાતાએ ઉ�પચ� કર�લ પાક�  ુઉ�પાદન, �ક�મત, �ુલ આવક, �ુલ
ખચ� અને ચો�ખી આવક દશા�વેલ છે.

કો�ટ ક – 5 (50 ઉ�આરદાતાની ખતેીની આવક)

ઘઉ,  મકાઇ,  કપાસ  અને  ડાગંરમાથંી  થતી  આવકમાં ડાગંરમાથંી  થતી  આવક�ું �માણ  સૌથી  વ�ુ છે.  ઘઉ,  મકાઇ,  અને
કપાસમાથંી થતી ચો�ખીક આવક અ��ુમે �િપયા 91626, 8795, અને 43858 છે. (કો�ટપક –5)

િવભાગ – 3 પ�પુાલન �ગેની મા�હતી

પાચં�ુહાડા ગામની �� ખતેીની સાથે પ�પુાલન ��યવસાય સાથે સકંળાયેલ છે. 50 ઉ�કરદાતા પાસેથી મેળવેલી �ાથિમક
મા�હતીમા ંપ�પુાલનમા ંભ�સ�ુ ં�માણ સૌથી વ� ુછે.

કો��ુક – 6 પાચં�ુહાડા પ�ધુન �ગેની મા�હતી

પાચં�ુહાડામા ંભ�સ�ુ ં�માણ (53) �ુલ પ�ધુનમા ં(75) સૌથી વ� ુછે. ગામમા ંલ�મુતીની વ�તીભ હોવાથી બકર��  ુ�માણ છે.

બકર� પાછળ ખચ� ઓ�ં થાય છે. અને બકર�� ુ ં�ુધ ઘરવપરાશમા ંઉપયોગમા ંલવેાય છે તે� ુ ંઉ�ળરદાતા પાસેથી �ણવા મળેલ

KCG - Portal of Journals http://www.kcgjournal.org/multi/issue6/gopal.php

4 of 7 2/23/2016 3:29 PM



છે.

પ�પુાલન �ગેનો ખચ�

50 ઉ�નરદાતાની �ાથિમક મા�હતીના આધાર� પ�પુાલન �યઉવસાય પાછળ થ�  ુઘાસ, દાણ, પાપડ� આરો�યન �ગે�ુ ંખચ�
વગેર� કો�ટ ક – 7 મા ંદશા�વેલ છે.

પ�પુાલન પાછળ થતા ખચ�માં સૌથી વ�  ુખચ� ઘાસ માટ� થાય છે. (�ુલ ખચ�ના 38.51 %) �યાર�  આરો�યથ પાછળ સૌથી
ઓ� ખચ� (�ુલ ખચ�ના 6.70 %) થાય છે.

કો�ટ�ક – 8 �ૂધ�ુ ંઉ�પાકદનઃ (50 ઉ�3રદાતા� ુ)ં

પાચં�ુહાડામા ંભ�સ અને ગાયના ં�ૂધ�ુ ં�ુલ ઉ�પાવદન તથા ઘરદ�ઠ દ� િનક ઉ�પાૂદન કો��ુક – 8મા ંદશા�વેલ છે.

ગામના લોકો સાથેની ��ય � ચચા�માથંી એ�  ુ�ણવા મ�� ુછે ક� ભ�સ 365 �દસવમાથંી 330 �દવસ �ૂધ આપે છે અને ગાય
270 �દવસ  �ૂધ  આપે  છે. આ મા�હતીને  આધાર�  ભ�સ  અને  ગાયના �ૂધ�ુ ઉ�પા દન, તેની વ૫રાશ  અને  વેચલે �ૂધ  �ગેની
મા�હતી કો�ટ ક 8 મા ંદશા�વેલ છે.

પ�પુાલન �યઅવસાયમાથંી થતી આવક

કો�ટક -9 પ�પુાલન �ય વસાયની 50 ઉ�.રદાતાની આવક

�ાથિમક સવ��ણના આધાર� મળેલી પા�પુાલન ��યવસાયમાથંી થતી આવક અને ચો��ખી આવક કો�ટરક -9 મા ંદશા�વેલ છે.

પ�પુાલન  �યપવસાયમાથંી થતી �ુલ આવક �િપયા 150860 થાય  છે. �યાર�  �ુલ ખચ� �િપયા 124835 થાય  છે. આથી
પ�પુાલન �યતવસાયમાથંી �ા�તક થતી ચો�ખી. આવક �િપયા 26025 થાય છે.

કો��ક – 10 �ાથિમક સવ��ણના આધાર� પહાડ�રુ ગામની અ�� ુિવગતઃ
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�ાથિમક સવ��ણમા ંઉિ�રદાતા પાસેથી ક�ટલીક આિથ�ક મા�હતી મેળવવાનો �ય�નર કર�લો છે � કો�ટણક – 10 મા ંદશા�વેલ છે.

ગામમા ંમોટાભાગના (94 %) લોકો પાસે રહ�વા�ુ ંપા�ુ મકાન નથી એટ� ુજ નહ� સડંાસ બાથ�મની �વુીધા ગામમા ંઓછ� છે.

આ ગામમા ંપીવા�ુ ંપાણી સહ�જ લાલાશ પડ�  ુમળે છે અને તે પીવાલાયક નથી એ�  ુ�હ�મતનગરની વા�મ� એ કર�લ પાણીની
ચકાસણીના �રપોટ�� ુ ંતારણ છે. પાચં�ુહાડામા ંદર દસેક �યગ��તએ એક �ય�ં�તને ચામડ�નો રોગ છે.

ઉપરો�ત સમ� મા�હતી દશા�વે છે ક� પહાડ�રુ ગામના લોકોની આિથ�ક અને સામા�જક પ�ર��થાિત �બૂ જ નબળ� છે.

�ચૂનોઃ

પહાડ�રુ ગામની �ાથિમક મા�હતી અને આિથ�ક સવ��ણના આધાર� નીચનેા ક�ટલાક �ચૂનો કર� શકાય.

પહાડ�રુ ગામમા ંિશ�ણ �ગે ��તૃતા ક�ળવાય તેવા �ય�નો્ થવા જોઇએ.1. 

ગામના લોકોને  ઇ�દ�કરા આવાસ,સરદાર આવાસ  અને  સમાજક�યા ણ આતાની મકાન  સહાય  યોજનાનો  લાભ મળવો
જોઇએ.

2. 

પીવાના પાણીની સગવડ માટ� વોટર વક�સ ચા� ુકરવા જોઇએ.3. 

ગામમા ં�ગણવાડ�મા ંપીવાના પાણીની �યાવ�થા નથી � થવી જોઇએ.4. 

ગામમા ં�ાથિમક આરો�યાની �િુવધા કરવી જોઇએ.5. 

પાચં �ુહાડામા ંહ��� ્સે�ટરર નથી �ની આવ�ય કતા છે.6. 

આ ગામમાં ગામ  અને  શાળાને  જોડતો  ર�તોવ  કાચો  છે. �થી શાળાને  જોડતા માગ� અ�િુવધા ��ુત  છે. �થી શાળાને
જોડતા માગ�ની આવ�ય કતા હોઇ તે પાકો બનાવવો જોઇએ.

7. 

શાળામા ં�ાથ�ના ખડં, ��ુત કાલય, કો��તુા ટર લબે શ� કરવા જોઇએ.8. 

પાચં�ુહાડામા ંઓછા પાણીથી થતા ંપાકો �વા ક� મગ,ચણા, �વુેર, રાયડો વગેર��ુ ંવાતેતર કર�ુ ંજોઇએ.9. 

ગામમા ંસીવણ, હાથવણાટ, � ૂથંણ સા�,ુ અગરબ�ી પગ�છુણીયા, મીણબ�ી બનાવવી, ચોક ,દોરડા બનાવવા વગેર� �હૃ
ઉધોગ શ� થાય તો ભાઇએ અને બહ�નોએ કામ મળ� રહ� અને તેમની આવક વધતા તેમની આિથ�ક પ�ર��થગતીમા ં�ધુારો
થઇ શક�.

10. 

ઉપરો�ત �ચૂનોનો અમલ થાય તો ગામની આિથ�ક–સામા�જક પ�ર��થાતીમા ં�ધુારો થઇ શક�.

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

�ા.ડા�. રમાબેન �. શાહ
એસોસીએટ �ોફ�સર, અથ�સા� િવ ભાગ આટ�સ એ�ડ કોમસ� કોલજે, ઘન�રુા

�ા. ડા�. ગોપાલભાઇ �. �ાટ�લ
એસોસીએટ �ોફ�સર, હોમ સાય�સ
આટ�સ એ�ડ કોમસ� કોલેજ, ઘન�રુા
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