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“�ટ ૫�પુાલન �ે�ે સકંળાયેલ માલધાર�ઓનો અ�યાસ”

��તાવના :

        ક�છ એ િવિવધતામા ંએકતા છતા ંક�છ િવિવધતા સભર �દ�શ છે, �મા ંએક બા�ુ િવશાળ રણ તો એક બા�ુ સ��ુ તો
બી� તરફ �કુા મેદાનો  છે. અહ�યા ચોમાસામાં િવિવધ  �તના ઘાસ  ઉગી િનકળે છે. અ�હ િવિવધ  �િતના, બોલીના અને
પહ�રવેશ ધારણ કરતા લોકો એકતાથી રહ� છે તેમજ અનેક અલગ-અલગ નશલના પ�ઓુ પણ રાખે છે, �મા ંખાસ કર�ને આ
અ�યાસમા ં�ટ પાલન કરતા માલધાર�ઓનો સમાવેશ કરવામા ંઆવેલ છે. આ અ�યાસ માટ� ક�છ �જ�લાના લખપત ,નખ�ાણા
અને  અબડાસા  તા�કુાના  ક�છ  �ટ  ઉછેરક  માલધાર�  સગંઠનના  સ�યોનો  અ�યાસ  કરવાનો  �ય�ન  કય�  છે. આ �દ�શના
માલધાર�ઓના અ�યાસ ભા�યે ક� �ુજ થયા છે. અહ�ના માલધાર�ની �વનશૈલી �ણી �ટ પાલન સબિંધત વા�તિવક �ચ�
�ણવાનો ઉ�ેશ છે. તેમજ �ટોની સ�ંયામા ંસતત ઘટાડો થતો જોવા મળે છે � ભિવ�યમા ં�ટની �િત માટ� �ચ�તાનો િવષય
છે. � આ સશંોધન થક� માલધાર�ઓના ��ોને �ણીને તે� ુ ંિનરાકરણ કરવામા ંઆવે તો ��ુત થતી �િત બચી �ય.

સા�હ�ય સમી�ા

        �ટ ૫�પુાલનને તા�તરના સમયમાં મા�યતા મળેલ હોઇ તે પોષક ર�તે �ું મહ�વ ઘરાવે છે તેની અહ� સમી�ા�મક
મા�હતી ર�ુ કર�લ છે.

મલ ઇટ અલ (2006), વેતરના છે�લા મ�હનાઓમા �ટના �ૂધમા એસ ક�ટ��ટ (0.82-0.85%) વ� ુહોવાથી �રુતા
�માણમા મીનરલ મળતા હોય છે. આ ઉપરાતં �ટના �ૂધમા ં��સ મીનરલ વે�� ુ�વા ક� આય�ન (1.00+0.02) , કોપર
(0.44+0.04) મીલી �ામ 100 એમ.એલના �ામાણમા ંહોય છે � શર�ર માટ� બ� ુઉપયોગી છે, આની મા�ા ગાય અને
ભ�સના �ૂધ કરતા વધાર� છે.

એન.આર યાગ�લ (2004), બહારના રા�યો અને દ�શોમા �ટના �ૂધની ��મનો ઉપયોગ મોઇચરાઇઝ (કો�મેટ�ક) તર�ક�
થાય છે અને આ ��મ શર�ર ઉપર કરચલીઓ �ુર કરવા માટ� �બુ અસરકારક છે. આ ઉપરાતં આ ��મ �ક�ન ઓટો ઇ��નુ
રોગ સામે �ઝાવાની અસર ઘરાવે છે.

બગે ઇટ અલ (1989), ગાયના �ૂધની �લુના કરતા, �ટના �ૂધમા ંએલરજન �વા ક� બીટા-લ�ેટો�લો��લુીન ,�� ુબીટા
ક�ઝીન હોતા નથી તેથી � બાળકોને �ૂધની અલજ� હોય છે તે બાળકો �ટ� ુ�ૂધ પી શક� છે. આ ઉપરાતં બાળકોમા ંઘણાં
બધા ખોરાકની એલજ�મા ં�ટ� ુ�ૂધ ફાયદા કારક છે.

અ�યાસનો હ�� ુ

        સશંોઘન અ�યાસનો �ળૂ હ�� ુ�ટ માલઘાર� પ�-ુપાલકોની �ાથમીક મા�હતી, �ુદરત સાથેનો સબધં, આિથ�ક ��થિત અને
પડકારો �ગેની મા�હતી મેળવવા માટ�નો છે.

અ�યાસની મયા�દા
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        અ�યાસમા ંલીધેલ ન�નૂો મયા��દત છે. આ સશંોધન મયા��દત િવ�તાર ક�છ �જ�લાના લખપત, નખ�ાણા અને અબડાસા
તા�કુા �રૂ� ુ ંજ કરવામા ંઆવેલ છે. ક�ટલાક ઉ�રદાતાઓ પાસેથી સચોટ મા�હતી ન પણ મળ� હોય એવી સભંાવના રહ�લી છે.

અ�યાસ ��ેના માલધાર�ઓને મળવામા ં��ુક�લી પડ� છે, તેથી, સશંોધન કાય�ની ઝડપ પર અસર પડ� છે.

ન�નૂા પસંદગી

        સશંોધનમાં િનદશ�નની પસદંગી �બૂ જ અગ�યની છે. સશંોધક સશંોઘનમાં જયાર�  િનદશ� ક� ન�નૂો પસદં કર�  તો તે
ન�નૂો ક� િનદશ� સમ�તા�ુ ં�િતિનિધ�વ કરતો હોવો જોઇએ. મોટ� ભાગે સશંોધન માટ� યદ�છ િનદશ� વધાર�  અ��ુળૂ ગણાવી
શકાય  ક�મક�  દર�ક  �ય�કતને  પસદંગીની  સમાન  તક  મળે છે.  ���તુ  સશંોધનમાં ક�છ  �જ�લાના  લખપત,  નખ�ાણા  અને
અબડાસા તા�કુાના �ુલ 398 ગામોમાથંી 37 ગામના �ુલ 127 એટલે ક� 100 ટકા �ટ માલધાર�ઓને આવર� લવેામા ંઆવેલ
છે. આ સશંોધન સાદા યદ�છ િનદશ� �ારા કરવામા ંઆવેલ છે.

લખપત નખ�ાણા અબડાસા �ુલ

ગામો 24 6 7 37

માલઘાર� સ�ંયા 78 20 29 127

ઉટોનીસ�ંયા 1518 825 1044 3387

િવ�લેષણ અને તારણો

સશંોઘન અ�યાસ તેના ��ુય હ��ઓુ ઉ૫રથી �કડાક�ય ૫ર�ણામ લઇ તારવીને તેને અહ� ચાર ભાગમાં તેની �ળુ સમ�યાને
શોઘ બાદ મળેલ ૫ર�ણામને તારણના �વ�પે ર�ુ કરવામા ંઆવેલ છે.

૧. �ાથિમક મા�હતી

ર. �ુદરત સાથેનો સબંધં

૩. આિથ�ક ઉપા�ન

૪. પડકારો

1. �ાથિમક મા�હતી

સમ�યા : ૧ માલધાર�ઓમા ંિશ�ણ�ુ ં�માણ ની�ુ ંછે.

તારણ : માલધાર�ઓ સતત ફર� ુ�વન ગાળતા હોવાના કારણ ેઅને પ�-ુપાલનના �યવસાયમા ંખાસ ભણતરની જ�ર ન
હોવાથી તે પોતાના સતંાનોને પણ અ�યાસથી વ�ંચત રાખ ેછે.

સમ�યા: ૨ �ટ પાલનનો �યવસાય છોડ�ને �વુા માલધાર�ઓ મ�ુર� ક� �ાઇિવ�ગ �વા �યવસાય તરફ વ�યા છે.

તારણ : �ટ પાલન માથંી �રુતી આવક ન થવાના કારણે �વુા માલધાર�ઓ �ટ પાલનનો �યવસાય છોડ� ર�ા ંછે. �
ભિવ�ય માટ� �ચ�તાનો િવષય છે.

સમ�યા: ૩ માલધાર�ઓ પ�-ુપાલન િસવાય અ�ય �યવસાય કરવા� ુ ંટાળે છે અને તે �યવસાય કર� છે તો તે �યવસાયમાં
�રુ� ુ�યાન આપતા નથી.

તારણ : માલધાર�ઓને પ� ુપાલન માથંી બીજો �યવસાય કરવાનો સમય ન મળવાના કારણ ેબીજો �યવસાય કરતા નથી
તેમજ માલધાર�ઓ ન�ુ ંસાહસ કરવામા ંડર અ�ભુવે છે.

સમ�યા: ૪ �ટ માલધાર� સં��ુત �ુ�ંુબની જ�યાએ િવભ�ત �ુ�ંુબમા ંરહ�વા�ુ ંવધાર� પસંદ કર� છે

તારણ : માલધાર� સતત �થળાતંર કરવાના કારણ ેસ�ં�ુત �ુ�ંુબમા સમાયોજન સાધવામા ં��ુક�લી ઉભી થાય છે.
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સમ�યા: ૫ માલધાર� પાસે ઓછ� આવક�ુ ંસાધન અને ઓછ� આવક હોવા છતા ંમાલધાર�ઓ એ.પી.એલ. કાડ�ધારક છે,

�મા ંતેમને તેમના હ��ુ ંરાશન મળ�ુ ંનથી તેમજ અ�કુ માલધાર�ઓ �થળાતંર કરવાના કારણ ેપોતાના ગામ પરત
રાશન લેવા માટ� આવી શ�તા નથી માટ� તે માલધાર�ઓ બી.પી.એલ. કાડ�નો લાભ પણ મેળવી શ�તા નથી.

તારણ  : માલધાર�ઓના  પ�ઓુની  ગણતર�  ધન  તરફ�  થતી  હોવાથી  મોજણી  સમયે  પ�નુી  ગણતર�  થવાના  કારણે
માલધાર�ઓની આવક વ� ુદશા�વવાના કારણ ેબી.પી.એલ નો લાભ મેળવી શકતા નથી.

સમ�યા: ૬ �ટ માલધાર�ઓની પાસે રાશન કાડ�, �ુટંણી કાડ� અને ફ�ત 2 જ માલધાર�ઓ પાસે �ાઇવ�ગ લાઇશ�શ છે
માટ� કહ� શકાય ક� માલધાર�ઓ પાસે બી� કોઇ �રુાવા નથી.

તારણ : માલધાર�ઓ વાહનનો ઉપયોગ ઓછો કર�  છે  તેમજ  �બૂ જ  ઓછા માલધાર�ઓને  વાહન  ચલાવતા આવડ� છે.

અ�ય �રુાવાઓની જ�ર�યાત ઓછ� હોવાથી તે કઢાવતા નથી.

2. �ુદરત સાથેનો સંબધં

સમ�યા: ૧ 53 �ટ માલધાર�ઓ ફ�ત ��ુષ જ �થળાતંર કર� છે ��ુ ંટકાવાર� �માણ 41.70 ટકા છે અને 16 �ટ
માલધાર�ઓ �ુ�ંુબ સાથે �થળાતંર કર� છે ��ુ ંટકાવાર� �માણ 16.60 ટકા થાય છે. આમ, �થળાતર કરવાને કારણે િવષમ
પર���થતીઓનો સામનો કરવો પડતો હોય છે.

તારણ : �ટએ સતત ફર�  ુ�ાણી છે તેમજ ધાસચારાની શોધમાં સતત �થળાતંર કર� ુ ંપડ� ુ ંહોય છે માટ� માલધાર�ઓ
પોતાની અ��ુુળતા �જુબ �ુ�ંુબ સાથે અથવા પોતે �થળાતંર કરતા હોય છે.

સમ�યા: ૨ �ટ માલધાર�ઓના પખામા ચોમાસામા ંવરસાદ� ુ ંપાણી અને િશયાળામા ંઠંડ� સામે ર�ણ આપી શ�તો નથી
અને �વ-જ�ંઓુ પખામા ંઆવી ડંખ દ� છે, આમ પખામા ંકોઇ સલામતી નથી.

તારણ : માલધાર�ઓ પોતાની પરંપરાની �ળવણી કર� છે અને પખા પાછળ વધાર� રોકાણ કર� શક� એમ નથી.

સમ�યા: ૩ 1 �ટ માલધાર� પાસે મકાન નથી 8 માલધાર�ઓ કાચા મકાનમા ંરહ� છે અને 37 માલધાર�ઓ પખામા રહ� છે
(પખામા દર વષ� ઘાસ બદલાવ�ુ ંપડ� છે.) આમ �ુલ 46 �ટ માલધાર�ઓ પાસે રહ�વાની સાર� �યવ�થા નથી.

તારણ : માલધાર�ઓ આિથ�ક ર�તના સ�મ નથી.

સમ�યા: ૪ 35 �ટ માલધાર�ઓના ઘરમા ંલાઇટની �િુવધા નથી ��ુ ંટકાવાર� �માણ 27.60 ટકા છે. દર�ક ગામમા ક�
ગામની વાઢંમા ંલાઇટની �િુવધા ઉપલ�ધ નથી માટ� માલધાર�ઓને અગવડતાનો સામનો કરવો ૫ડ� છે.

તારણ : માલધાર�ઓના પખામા લાઇટ�ુ ંજોડાણ નથી તેમજ વાઢંમા ંલાઇટની �િુવધા ઉપ�બધ નથી.

સમ�યા: ૫ �ટ માલધાર�ઓ પણ પોતાના પરંપરાગત પહ�રવેશમા ંફ�રફાર કર�ને આ�િુનક પહ�રવેશ તરફ વ�યા છે. �મા
36 �ટ માલધાર�ઓ આ�િુનક અને પરંપરાગત પહ�રવેશ પહ�ર� છે. �મ�ુ ંટકાવાર� �માણ 28.30 ટકા છે. 6 �ટ
માલધાર�ઓ આ�િુનક પહ�રવેશ પહ�ર� છે ��ુ ંટકાવાર� �માણ 4.70 ટકા થાય છે.

તારણ : પરંપરાગત પહ�રવેશ પહ�રવો વધાર� મ�ઘો પડતો હોવાથી અને આમ �બુ જ ઓછા માલધાર�ઓના પહ�રવેશમા
પ�રવત�ન આવેલ છે પરં� ુતે પહ�રવેશથી ધધંામા પ�રવત�ન ન આવી �ય તે ખાસ જોવાની જ�ર�યાત છે.

સમ�યા: ૬ માલધાર�ઓ જગંલમા ંવાસણ સાફ કરવા માટ� ફ�ત માટ�નો ઉપયોગ કર� છે તે દર�યાન થોડ� માટ� વાસણની
સાથે રહ� જવાથી તે માલધાર�ઓના પેટમા ં�વેશે છે �થી કર�ને ભિવ�યમા ંપથર� �વી બીમાર� થવાની સંભાવના રહ�લ
છે.

તારણ : દર�ક જ�યાએ પાણીની �િુવધા ઉપ�બધ ન હોવાથી.

3. આિથ�ક ઉપા�ન

સમ�યા: ૧ �ટ પાલન માથંી મળતી રોજગાર� �વન િનવા�હ માટ� �િુત� નથી તે�ુ ં49 �ટ માલધાર�ઓ જણાવે છે તે�ું
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ટકાવાર� �માણ 38.6 ટકા છે. �ટ પાલનમાથંી � આવક થાય છે તે �ટ માલધાર�ને પોતાના પ�રવારના ંખચા�ઓને
પહોચી વળવા માટ� �તુા� નથી.

તારણ : �ટ તેમજ તેના ઉ�પાદનોની બ�ર માગં ન હોવાથી.

સમ�યા: ૨ 70 માલધાર�ઓ �ટુખા, બીડ� અને તમા�ંુ �વા �યસનો કર� છે. � ભિવ�યમા ંપોતાના �વા��ય માટ� અને
આિથ�ક ર�તના પ�રવાર માટ� �કુશાન કારક છે.

તારણ : એકલતાને �ુર કરવા માટ� આવા �યસનો કર� છે.

સમ�યા: ૩ �ટ માલધાર�ઓનો સમાજમા ંદર�જો મ�યમ �કારનો છે તે�ુ ં83 માલધાર�ઓ જણાવે છે �મ�ુ ંટકાવાર�
�માણ 65.4 ટકા છે. અને 8 માલધાર�ઓનો સમાજમા ંદરરજો િન�ન છે. ��ુ ંટકાવાર� �માણ 6.3 ટકા છે.

તારણ : ઊટ માલધાર�ઓની આવક ઓછ� હોવાથી.

સમ�યા: ૪ આક��મક ખચ� થાય છે �યાર� તેને પહોચીવળવા માટ� 19 �ટ માલધાર�ઓ �યા� પૈસા લાવે છે. તે�ુ ંટકાવાર�
�માણ 15.0 ટકા થાય છે.

તારણ- માલધાર�ઓની આવકની અિનિ�તતા તેમજ અચાનક પૈસા ન મળવાના કારણે

સમ�યા: ૫ �ટના વેચાણ સમયે �ટના વેચાણ માથંી યો�ય �ક�મત મળતી નથી તે�ુ ં119 �ટ માલધારોઓ જણાવે છે
��ુ ંટકાવાર� �માણ 93.7 ટકા થાય છે.

તારણ : �ટનો ઉપયોગ ઓછો હોવાથી તેની બ�ર માગં ઓછ� છે.

સમ�યા: ૬ �ટના �ૂધ�ુ ંવેચાણ થ�ુ ંનથી અને � �ૂધ ચાની લાર� પર આપવામા ંઆવે છે તેમાથંી �ૂધના યો�ય ભાવ
મળતા નથી.

તારણ : �ટના �ૂધની બ�ર �યવ�થાના ન હોવાથી.

સમ�યા: ૭ 9 �ટ માલધાર�ઓ �ટના ��ુને ખે�ુતોને ખેતરના પાકમા ંછંટકાવ કરવા માટ� આપે છે અને 2 �ટ
માલધાર�ઓ �ટ�ુ ં��ુ દવા માટ� આપે છે. જો તે�ુ ંવેચાણ કરવામા ંઆવે તો માલધાર�ઓને તેમાથી આવક ઉભી થઇ શક�
એમ છે.

તારણ : �ટના ��ુના �ણુધમ�ની �ણકાર�નો અભાવ હોવાથી.

4. પડકારો

સમ�યા: ૧ 30 �ટ માલધાર�ઓને પોતાના પ�ઓુ માટ� ચ�રયાણ મળ� ુનથી ��ુ ંટકાવાર� �માણ 23.6 ટકા થાય છે.

તેમા માલધાર�ઓને જગંલ ખા�,ુ બી.એસ.એફ. ખેતરના મા�લકો અને કંપનીઓ આવવાથી �ટ માટ�ના ��ુલા ચ�રયાણોમાં
ઘટાડો થયો છે.

તારણ : ચ�રયાણ િવ�તારમા ઘટાડો તેમજ બાઉ��� બનવાના કારણે

સમ�યા: ૨ �ુ�કાળના સમયમા ં�થળાતંર કરતા 126 માલધાર�ઓ છે ��ુ ંટકાવાર� �માણ 99.2 ટકા થાય છે. �ુ�કાળની
��થિતમા ંપાણી અને ઘાસ ચારો ન મળતા માલધાર�ઓ �ુરના �થળો પર પોતાના પ�ઓુની સાથે �થળાતંર કર� છે.

તારણ : ઘાસચારો અને પાણી ન મળવાથી

સમ�યા: ૩ �ટને ખા� અને �ફટોડાના રોગ થતો હોય છે. આ રોગો �ટને વધાર� �માણ મા ંજોવા મળે છે. ખા�એ
ચામડ�નો રોગ છે અને �ફટડોએ તાવ છે આ બ�ેં રોગમા મોટા �માણમા ં�ટ ��ૃ�ુ ંપામતા હતા.

તારણ : વાઇરલ તાવ આવવાથી ઘણા બધા પ�ઓુ ��ૃ�ુ ંપામે છે.
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સમ�યા: ૪ �ટ માલધાર�ઓ �તર�યાળ િવ�તાર, �ણકાર�નો અભાવ, સરકાર� અિધકાર�ની બદેરકાર� અને વધાર� પ�ઓુ
હોવાથી �વા કારણો સર કોઇ વાર પ�ઓુ રશીકરણ વગર રહ� �ય છે.

તારણ : �તર�યાળ િવ�તાર, �ણકાર�નો અભાવ, સરકાર� અિધકાર�ઓની બદેરકાર�.

સમ�યા: ૫ �ટ માલધાર�ઓ �ટના વેચાણ માટ� ન�કના �થળને પસંદ કર� છે �ના કારણે માલધાર�ઓના �ય�કતગત
સબધંો અને પ� ુવેચાણની વધાર� �ક�મત મેળવી શ�તા નથી.

તારણ : માલધાર�ઓના �ય�કતગત સબધંોના કારણે

સમ�યા: ૬ �ટના �ૂધની ઉપયોગીતામા ં119 �ટ માલધાર�ઓ ઊટના બ�ચાને પીવડાવવા માટ� કર� છે. અને ઘરથી
ન�કના ચર�યાણ વાળા 64 �ટ માલધાર�ઓ ઘર પવરાશ માટ� ઉપયોગ કર� છે. 13 માલધાર�ઓ દવા માટ� ઉપયોગમા
લે છે.

તારણ : �ટના �ૂધની બ�ર �યવ�થાના અભાવના કારણે

સમ�યા: ૭ �ટને �-તે ચર�યાણ િવ�તારમા ં��ુલામા ંરાખવામા આવે છે �ના કારણે �ટ ચર� ુ-ંચર�ુ ંઆગળ િનકળ� �ય
છે. અને પોતાના ટોળાથી અલગ પડ� �ય છે અને પછ� તેને શોધવા માટ� એક માણસ રોકવો પડ� છે અને કોઇ વાર
��ુલામા રહ�વાના કારણે ખાડામા ંપડ� જવાના બનાવો બનતા હોય છે.

તારણ : વધાર� પ�ઓુ હોવાથી બધા પ�ઓુ પર �યાન રાખી શકા� ુ ંનથી.

સમ�યા: ૮ �ટના �ૂધની કોઇ બનાવટો બનાવવામા ંઆવતી નથી અને તેની બ�ર �યવ�થા પણ નથી.

તારણ : �ટના �ૂધની બનાવટો માટ� સશંોધનના અભાવના કારણ.ે

સમ�યા: ૯ �ટના ઉનની બ�ર �યવ�થાના અભાવના કારણ ે�ટના ઉન�ુ ંવેચાણ થ� ુન હોવાથી માલધાર�ઓને ઉન
માથી કોઇ આવક થતી નથી.

તારણ : �ટના ઉનની ઓછ� લબંાઇ અને બ�ર �યવ�થાનો અભાવ.

ઉ૫સંહાર

�ટ માલધાર�ઓમા ંિશ�ણ�ુ ંની�ુ ં�માણ જોવા મળે છે પરં�  ુહવે માલધાર�ઓ પોતાના સતંાનોને શાળાએ મોકલતા થયા છે
પરં�  ુ િશ�ણ મેળવવાની બાબતમાં માલધાર�ઓએ હ�ુ  ઘ�ુ ં��તૃ થવાની જ�ર છે. િશ�ણ�ુ ંની�ુ ં�માણ હોવાથી સરકાર�
યોજનાઓની  �તુ�  �ણકાર�ના  અભાવના  કારણે  તેનો  લાભ  મેળવી  શકતા  નથી.  �ટ  માલધાર�ઓ  બી�  પ�ઓુ  વાળા
માલધાર�ની �લુનામા ઘણો વધાર� સમય �થળાતંર કરવામા ંપસાર કર� છે. �ના કારણે તે આ�િુનક �ુિનયા, સમાજ, ગામ અને
પોતાના ઘર પ�રવારથી પણ �ુર રહ�� ુ ંપડ� છે છતા પણ પોતાની પરંપરા અને પ�ઓુ સાચવી ર�ા છે. �ટ માલધાર�ઓને �ટ
પાલનના  �યવસાય  માથંી  પોતાના  �ુ�ંુબના  સ�યો�ું ભરણપોષણ  કરવા  �રુતી  પણ  આવક  થતી  નથી  �ટ  તેમજ  તેના
ઉ�પાદનોની  બ�ર  માગં  ન  હોવાથી  તેમાથંી  કોઇ  ખાસ  આવક  ન  થતી  હોવાથી  તેઓ  આથ�ક  ર�તે  નબળા  છે.  પરં� ુ
માલધાર�ઓના સમા�ક સબધંો સારા હોવાથી તે અચાનક આવેલ ખચ�ને પહોચી વળવા માટ� સગા-સબધંી તેમજ િમ�ો પાસેથી
મેળવી લે છે. આિથ�ક ઉપા�નના �ક�સામાં વધાર�  પ�ઓુ હોવાથી બધા પ�ઓુ પર �યાન રાખી શકા� ુ ંનથી, �ટના �ૂધની
બનાવટો માટ� સશંોધનના અભાવ અને �ટના ઉનની ઓછ� લબંાઇ અને બ�ર �યવ�થાનો અભાવ જવાબદાર છે. આ બાબત
ઉ૫ર �યવ�થા૫ક�ય અસરકારકતા �બુજ જ�ર� છે.
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