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�જુરાત મા ં�તીય અસામનતા

         િવ�મા ંમા ં�ી�ણુ હ�યા ને કરને �િત �માણમા ંઅસમ�લુા ધરાવતો �થમ હરોળ નો દ�શ ભારત છે.

       ૨૦૧૧ ની વ�તીગણતર� �જુબ શહ�ર� અને �ા�ય િવ�તાર વ�ચે બાળ�િત �માણ દર ના તફાવત મા ં�જુરાત આગળ
પડ�ુ ં�થાન ધરાવે છે. દ�શ મા ંશહ�ર� િવ�તારોમા ં�જુરાત સૌથી નીચા બાળ�િત �માણ મા ંપાચંમા ં�થાને છે. આ બાબત �બૂ
જ �ચ�તા ઉપ�વે તેવી છે. ���તુ લખે મા ં�જુરાત તેમ જ �જુરાત ના �ુદા �ુદા �જ�લાઓ મા ં�તીય �માણ ની �ુ ં��થિત છે
તે તપાસવાનો �ય�ન કય� છે.

સારણી – ૧ વષ� ૨૦૧૧ મા ંભારત અને �જુરાત મા ં�તીય અસમાનતા

અ�.ુ ન. િવગત �જુરાત ભારત તફાવત

૧ �ુલ ૯૧૯ ૯૪૩ ૨૪

૨ �ામીણ ૯૪૯ ૯૪૯ -

૩ શહ�ર� ૮૮૦ ૯૨૯ ૪૯

૪ ૦-૬ વષ�ની ઉમર �જુબ �િત �માણ (�ુલ) ૮૮૬ ૯૧૪ ૨૮

૫ �ામીણ ૯૦૬ ૯૧૯ ૧૩

૬ શહ�ર� ૮૫૨ ૯૦૨ ૫૦

�ા��ત �થાન :- સામા�જક આિથ�ક સમી�ા વષ� ૨૦૧૩–૧૪. એસ-૧૦ પેજ નબંર :- ૧૩૩

       વષ� ૨૦૧૧ માં ભારત કરતા �જુરાત માં �િત �માણ ઓ� છે. (૨૪) અને એમાય શહ�ર� િવ�તાર માં ભારત કરતા
�જુરાત મા ં�િત �માણમા ંમોટો તફાવત (૪૯) જોવા મળે છે. ૦-૬ વષ� ની ઉમર �જુબ ના �િત �માણ મા ંપણ ભારત ની
સરખામણી મા ં�જુરાત મા ં�િત �માણ મા ં૨૮ �ટલો તફાવત જોવા મળે છે. ભારત કરતા �જુરાત મા ં૦-૬ વષ� ની ઉમર
�જુબ �િત �માણ �ામીણ િવ�તાર અને શહ�ર� િવ�તાર બનંે મા ંની�ુ ંછે. ભારત મા ં�ામીણ અને શહ�ર� િવ�તાર મા ંઆ �માણ
અ��ુમે ૯૧૯ અને ૯૦૨ છે જયાર� �જુરાત મા ંઆ �માણ અ��ુમે ૯૦૬ અને ૮૫૨ છે ખાસ �યાન ખ�ચે તેવી બાબત એ છે ક�
�જુરાત મા ંશહ�ર� િવ�તાર મા ં�તીય અસમાનતામા ંમોટો તફાવત જોવા મળ� ર�ો છે.

વષ� ૧૯૯૧ થી ૨૦૧૧ દરિમયાન �જુરાત મા ંસૌથી વ� ુ�િત �માણ ધરાવતા �જ�લાઓ

       વષ� ૧૯૯૧ થી ૨૦૧૧ દરિમયાન �જુરાત મા ંસૌથી વ� ુ�િત �માણ ધરાવતા �જ�લાઓ વ�ચ ેના �તર સબધંો તપાસી
તે�ુ ંિવ�લષેણ કરવામા ંઆ��ુ ંછે.

સારણી – ૨ : વષ� ૧૯૯૧ થી ૨૦૧૧ દરિમયાન �જુરાત મા ંસૌથી વ� ુ�િત �માણ ધરાવતા �જ�લાઓ

અ� ુન.ં �જ�લો વષ� ૧૯૯૧ રા�ય મા ં�મ વષ� ૨૦૦૧ રા�ય મા ં�મ વષ� ૨૦૧૧ રા�ય મા ં�મ

૧ અમર�લી ૯૮૫ ૧ ૯૮૭ ૨ ૯૬૪ ૩

૨ ડાગં ૯૮૩ ૨ ૯૮૬ ૩ ૧૦૦૭ ૧
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૩ દાહોદ ૯૭૬ ૩ ૯૮૫ ૪ ૯૯૦ ૨

૪ સાબરકાઠંા ૯૬૫ ૪ ૯૪૭ ૬ ૯૫૨ ૬

૫ ક�છ ૯૬૪ ૫ ૯૪૨ ૭ ૯૦૭ ૭

૬ તાપી - - ૯૯૬ ૧ ૧૦૦૭ ૧

૭ નવસાર� ૯૫૮ ૭ ૯૫૫ ૫ ૯૬૧ ૪

૮ �ુનાગઢ ૯૬૦ ૬ ૯૫૫ ૫ ૯૫૩ ૫

૯ �જુરાત રા�ય ૯૩૪ - ૯૨૦ - ૯૧૯ -

૧૦ ભારત ૯૨૭ - ૯૩૩ - ૯૪૩ -

�ા��ત �થાન :- સામા�જક આિથ�ક સમી�ા વષ� ૧૯૯૨-૯૩, વષ� ૨૦૦૨-૦૩ અને ૨૦૧૩-૧૪.

       વષ� ૧૯૯૧ મા ંસૌથી વધાર� �િત �માણ અમર�લી ��લા મા ં(૯૮૫- �જુરાત મા ં�થમ �મ) નોધા�ુ ંહ� ુ ંપરં� ુ૨૦૦૧
મા ં�જુરાત મા ં�િત �માણ મા ંઅમર�લી �લો બીજો �મ (૯૮૭) અને ૨૦૧૧ મા ંઅમર�લી �જ�લો �િત �માણ મા ં�ી� �મે
(૯૬૪) ર�ો છે. આમ �િત �માણ ની ���ટ એ સ�ા�ય �ળવવામા ંઅમર�લી �જ�લો િન�ફળ ર�ો છે તેમ કહ�વાય.

       વષ� ૧૯૯૧ મા ંડાગં ��લા મા ં�િત �માણ ૯૮૩ (�જુરાત મા ંબી� નબંર�) ન�ધા�ુ ંહ� ુ ં� ૨૦૦૧ મા ં૯૮૬ (�જુરાત માં
�ી�  નબંર�) અને  વષ�  ૨૦૧૧ માં ૧૦૦૭ (�જુરાત  માં �થમ  �મ�) ન�ધા�ુ ંહ� ુ.ં  આમ  ડાગં ��લા માં આ �ણયે  દાયકા
દરિમયાન �િત �માણ ��ુ ંરહ�વા પા��ુ ંછે � એક સાર� બાબત ગણી શકાય. તાપી ��લા મા ંવષ� ૨૦૦૧ મા ં�િત �માણ
૯૯૬ (રા�ય મા ં�થમ �મ) હ� ુ.ં � �માણ વષ� ૨૦૧૧ મા ંપણ આ ��લા એ �ળવી રા�� ુ ંછે. ૨૦૧૧ મા ં�િત �માણ ૧૧
�ટ�ુ ંવધી ને તે�ુ ં�થમ �મ �ળવી રા��ુ ંછે. આમ ડાગં ��લા માં આ �ણેય દાયકા દરિમયમ �િત �માણ ��ુ ંરહ�વા
પા��ુ ંછે � એક સાર� બાબત ગણી શકાય.

       દાહોદ ��લા માં વષ� ૧૯૯૧ માં �િત �માણ ૯૭૬ હ� ુ ં� વષ� ૨૦૦૧ માં વધી ને ૯૮૫ અને વષ� ૨૦૧૧ માં ૯૯૦
(�જુરાત મા ંબી� �મે) �ટ�ુ ં��ુ ંરહ�વા પા��ુ ંછે � એક સાર� િનશાની છે.

       વષ� ૧૯૯૧ કરતા વષ� ૨૦૧૧ મા ં�િત �માણ મા ંઘટાડો થયો હોય એવા �જ�લાઓ મા ંસાબરકાઠંા,ક�છ તેમ જ �ુનાગઢ
નો સમાવેશ થાય છે જયાર� નવસાર� ��લા મા ંઆ જ સમય મા ં�િત �માણ મા ંવધારો થયો છે.

        અહ� એક બાબત �પ�ટ �ખ ેઉડ� ને વળગે તેવી એ છે ક� વષ� ૧૯૯૧ મા ંભારત (૯૨૭) કરતા �જુરાત મા ં(૯૩૪) �િત
�માણ વ� ુન�ધા�ુ ંછે જયાર� વષ� ૨૦૦૧ અને વષ� ૨૦૧૧ મા ંભારત ની સરખામણી મા ં�જુરાત મા ં�િત �માણ ઓ� છે �
�ચ�તા ઉપ�વે તેવી બાબત છે.

વષ� ૧૯૯૧, વષ� ૨૦૦૧ અને વષ� ૨૦૧૧ દ�રમયાન �જુરાત રા�ય મા ંસૌથી ઓ� �િત �માણ ધરાવતા �જ�લાઓ

       વષ� ૨૦૦૧ થી વષ� ૨૦૧૧ દરિમયાન �જુરાત રા�ય માં સૌથી ઓ� �િત �માણ ધરવતા �જ�લાઓ ની �કડાક�ય
મા�હતી એક� કર� છે � કો�ટક ૩ મા ંદશા�વેલ છે.

કો�ટક ૩. વષ� ૧૯૯૧, વષ� ૨૦૦૧ અને વષ� ૨૦૧૧ દ�રમયાન �જુરાત રા�ય મા ંસૌથી ઓ� �િત �માણ ધરાવતા �જ�લાઓ

અ�.ુન.ં �જ�લો વષ� ૧૯૯૧ રા�ય મા ં�મ વષ� ૨૦૦૧ રા�ય મા ં�મ ૨૦૧૧ વષ� રા�ય મા ં�મ

૧ અમદાવાદ ૮૯૭ ૧ ૮૯૨ ૨ ૯૦૪ ૨

૨ �રુત ૯૦૧ ૨ ૮૧૦ ૧ ૭૮૭ ૧

૩ આણદં ૯૧૨ ૩ ૯૧૦ ૩ ૯૨૫ ૫

૪ વડોદરા ૯૧૩ ૪ ૯૧૯ ૫ ૯૩૪ ૮

૫ �રુ���નગર ૯૨૧ ૫ ૯૨૪ ૭ ૯૩૦ ૭

૬ ગાધંીનગર ૯૩૪ ૬ ૯૧૨ ૪ ૯૨૩ ૪
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૭ વલસાડ ૯૫૭ ૮ ૯૨૦ ૬ ૯૨૨ ૩

૮ મહ�સાણા ૯૫૧ ૭ ૯૨૭ ૮ ૯૨૬ ૬

૯ �જુરાત ૯૩૪ - ૯૨૦ - ૯૧૯ -

૧૦ ભારત ૯૨૭ - ૯૩૩ - ૯૪૩ -

�ા��ત �થાન :- સામા�જક આિથ�ક સમી�ા વષ� ૧૯૯૨-૯૩, ૨૦૦૨-૦૩, ૨૦૧૩-૧૪

       વષ� ૧૯૯૧ થી વષ� ૨૦૧૧ દરિમયાન �જુરાત રા�ય મા ંસૌથી ઓ� �િત �માણ ધરાવતા �જ�લાઓના �તરસબધંો
તપાસી તે�ુ ંિવ�લષેણ ટ�બલ ૩ મા ંકરવામા ંઆ��ુ ંછે.

        �રુત ��લા મા ંવષ� ૧૯૯૧ થી ૨૦૧૧ એમ �ણ દાયકા દરિમયાન �િત �માણ મા ંમોટો ઘટાડો ન�ધાયો છે. ૧૯૯૧ માં
�રુત મા ં�િત �માણ ૯૦૧ (રા�ય મા ંબીજો �મ) હતો � �મશઃ ઘટ� ને ૨૦૧૧ મા ં૭૮૭ (રા�ય મા ં�થમ �મ) ન�ધા� ુ ંછે. �
બાબત ભિવ�ય માટ� ખતરાની ની ઘટંડ� સમાન છે.

        અમદાવાદ ��લા મા ંપણ વષ� ૧૯૯૧ , ૨૦૦૧ અને વષ� ૨૦૧૧ મા ં�િત �માણ અ��ુમે ૮૯૭ (રા�ય મા ં�થમ �મ) ,

૮૯૨ (રા�ય મા ંબીજો �મ) અને ૯૦૪ (રા�ય મા ંબીજો �મ) થ� ુછે. જોક� ૨૦૦૧ ની સરખામણી મા ં૨૦૧૧ મા ં�િત �માણ
મા ંથોડોક વધારો(૧૨) ન�ધાયો છે � સાર� બાબત છે.

       વલસાડ ��લા માં પણ �િત  �માણ માં પણ �િત  �માણ માં ઘટાડો ન�ધાયો છે.વષ�  ૧૯૯૧ માં �િત  �માણ માં
વલસાડ ��લાનો આઠમો �મ હતો. � વષ� ૨૦૧૧ માં ૯૨૨ (રા�ય માં �ીજો �મ) થ� ુ ંછે. ��લામાં વષ� ૧૯૧૯ માં �િત
�માણ ૯૫૭ હ� ુ ં�  વષ�  ૨૦૧૧ માં ૯૨૨(રા�ય  માં �ી� �મે) થ�ુ ંછે  �  ભિવ�ય  માટ� ચતેવણી �પ  છે. આ જ  પ�ર��થિત
ગાધંીનગર અને મહ�સાણા ��લા મા ંપણ છે � �બૂ જ �ચ�તાજનક છે.

        િવશેષ ન�ધપા� �ચ� એ �પ�ટ થાય છે ક� વષ� ૧૯૯૧ મા ંભારત કરતા �જુરાત મા ં�િત �માણ વ� ુહ� ુ ંજયાર� વષ�
૨૦૦૧ અને વષ� ૨૦૧૧ મા ંભારત કરતા �જુરાત મા ં�િત �માણ �બૂ જ ની�ુ ંછે � �જુરાત માટ� ચતેવણી �પ છે.

સમી�ા:

�જુરાત મા ં�તીય અસમાનતા �ગેની ચચા� ની આધાર� ક�ટલાક તારણો તારવી શકાય �વા ક� :

દ�શ મા ંશહ�ર� િવ�તાર મા ં�જુરાત સૌથી નીચા બાળ �િત �માણ મા ંપાચંમા ં�થાને છે.

૧૯૯૧ મા ં�જુરાત રા�ય મા ંસૌથી વ� ુ�િત �માણ ધરાવતો �જ�લો અમર�લી હતો � ૨૦૧૧ મા ંરા�યમા ં�ી� �મે ર�ું
છે.

૨૦૧૧ મા ંડાગં અને તાપી �જ�લો સૌથી વ� ુ�િત �માણ ધરાવતા �જ�લાઓ છે.

�જુરાત રા�ય મા ંસૌથી ઓ� �િત �માણ ધરાવતો �જ�લો વષ� ૨૦૧૧ મા ં�રુત છે.

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

ડો. રમા �. શાહ
અ�ય�(અથ�શા� િવભાગ),

આટ�સ અને કોમસ� કોલજે,

ધન�રુા,�જુરાત
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