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Continuous issue-21 | April - May 2016 

 

વશસ્ત્રાબ્દી વલકાવના વલવલધ રક્ષ્મક અંગે તાી જીલ્રાની કેટરીક લાસ્તવલકતાઓ 

ટ ુંકવાય 

લતતભાન વભમભાાં ગજુયાત યાજ્મ એ બાયતભાાં એક વલકવવત યાજ્મ તયીકે ઉબયી આવયુાં છે. યાંત ુગજુયાતના 
વલકાવભાાં ઘણી વલભતાઓ  દૃશ્મભાન થામ છે. પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં ગજુયાતના આદદલાવી વલસ્તાયભાાં વલકાવન ુાં 

સ્લરૂ અન ેતીવ્રતા જાણલાન પ્રમાવ કમો છે. ખાવ કયીને વશસ્ત્રાબ્દી વલકાવના વલવલધ રક્ષ્મકભાાં પ્રથભ રક્ષ્માાંક 

દારૂણ ગયીફી અન ેભખુભયાન અંત અને દ્વિતીમ રક્ષ્માાંક પ્રાથવભક વળક્ષણની વાલતવિક પ્રાપ્તત વાંદબે ગજુયાતના 

આદદલાવી વલસ્તાયની શુાં દયસ્સ્થવત છે તે જાણલા ભાટે આદદલાવી વલસ્તાયભાાંથી તાી જજલ્ર જેભાાં ભટાબાગની 
લસ્તી આદદલાવીઓની છે તેને અભ્માવ ભાટે વાંદ કયલાભાાં આવમ છે. પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં તાી જજલ્રાભાાં તાલકુા 

પ્રભાણે ગયીફી (ફી.ી.એર.) તેભજ ગયીફીયેખા શઠે આલતા કુટુાંફભાાં અન્નસયુક્ષાની સ્સ્થવત જાણલી અન ેગયીફી 

તથા ભભુખયાની તીવ્રતાન અભ્માવ કયલ, તેભજ પ્રાથવભક વળક્ષણની વાલતવિક પ્રાપ્તત ફાફતે અભ્માવ કયલાન છે. 

પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં લે ૨૦૦૨-૦૩ દયવભમાન ગજુયાત વયકાય િાયા ફી.ી.એર. વલેક્ષણ શાથ ધયલાભાાં આવયુાં શત ુાં. 
તેભાાં ૧૩ જેટરા વલવલધ ભાદાંડ ગયીફી ભાન ભાટે ઉમગભાાં રીધા શતા. તે ભાદાંડભાાં અન્નસયુક્ષાને ણ એક 

ભશત્લના ભાદાંડ તયીકે ગણલાભાાં આવયુાં છે. પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં ઉયક્ત વલેક્ષણ િાયા પ્રાતત ભાદશતીન ઉમગ 

કયલાભાાં આવમ છે. વલવલધ અશલેાર અને ફી.ી.એર. વલેક્ષણ િાયા પ્રાતત કયેરી આંકડાકીમ ભાદશતીને SPSS જેલા 

વપટેલયન ઉમગ કયીને અભ્માવભાાં જુદા-જુદા દયણાભ પ્રાતત કમાત છે. પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં ટકાલાયી દ્ધવત, 

વાભવમક શ્રેણી અન ેવશવાંફાંધ જેલી આંકડાળાસ્ત્રીમ ગણતયીન ઉમગ કયી અભ્માવના શતેઓુ ચકાવલાન પ્રમાવ 

કમો છે. પ્રસ્તતુ વાંળધન ેયભાાં ળરૂઆતભાાં વાંળધન દ્ધવત, ફીજા બાગભાાં તાી જજલ્રાન દયચમ અન ેિીજા 

બાગભાાં ગયીફી, વળક્ષણ, જભીનધાયણ અને અન્ન સયુક્ષા અંગે વલસ્તતૃ અભ્માવ કયલાભાાં આવમ છે. 

Key Words: વશસ્ત્રાબ્દી વલકાવના રક્ષ્મોકો, ગ્રાભીણ ગયીફી (ફી.ી.એર.), અન્ન સ  યક્ષા, વળક્ષણ, તાી જિલ્રો 
JEL Classification No : O૧૮, P૩૬  

 

૧.૧ પ્રસ્તાલના : 

બાયત મખુ્મત્લે ગાભડાઓન ફનેર દેળ છે. બાયતન વભગ્ર વલકાવ એ ગ્રાભીણ અન ેખેતીક્ષેિના વલકાવ 

ઉય આધાદયત છે. આધવુનક વભમભાાં બાયત વભક્ષ અનેક વભસ્માઓ છે. જેભકે ગયીફી, ફેયજગાયી, અવભાનતા, 

ભખૂભય લગેયે આ ફધી વભસ્માઓભાાં વોથી અવયકાયક વભસ્મા ગયીફીની છે. બાયત જેલા વલકવતા દેળભાાં, આ 

વભસ્મા વભાજના પ્રત્મેક લગત ભાટે ચચિંતાન વલમ છે. દેળભાાં શ્રભની વલરુતાના કાયણે, તારીભ કુળતાના 
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અબાલને કાયણે બાયતભાાં રક ફેયજગાયી અને ગયીફીના વલચક્રભાાંથી નીકી ળક્યા નથી. અત્માય સધુી આણા 

આમજક એવુાં ભાનતા શતા કે ગયીફી એ અલ્વલકાવન ુાં કાયણ અને દયણાભ ણ છે. દેળન આવથિક વલકાવ થતા 
ગયીફીની વભસ્મા વનલાયી ળકાળે. લાસ્તલભાાં બાયતના અનબુલે જણાવયુાં છે કે ઝડી આવથિક વલકાવ થલા છતાાં 

ફેયજગાયી અન ેગયીફીભાાં ઘટાડ કયી ળક્યા નથી. છેલ્રા ૬૪ લોથી વયકાય ગયીફી નાબદુ કયલા વતત પ્રમત્ન 

કયી યશી શલાન દાલ કયે છે. અફજ રૂવમા દય લે ફેકાયી અન ેગયીફી વનમ ૂતરન મજનાઓ ભાટે ખચી યશી છે, 

યાંત ુદેળભાાંથી ગયીફી કે ફેકાયીભાાં દ્ગમો ઘટાડ રાલી ળકામ નથી. 

પ્ર. યેગ્નયનકતવના જણાવમા પ્રભાણે ગયીફ યાષ્ટ્ર ગયીફ યશ ેછે કાયણ કે તેના મૂભાાં ગયીફી છે. પ્રલતતભાન 

વભમગાાભાાં આવથિક વલકાવની વલબાલનાભાાં આવથિક દયફની વાથે વાથે વાભાજજક મદુ્દાને (ચફનઆવથિક 

દયફને) ણ પ્રાધાન્મ આલાભાાં આલી યહ્ુાં છે, એટરે કે ભાિ દેળની યાષ્ટ્રીમ આલક લધ ુશમ ત તે દેળ વલકાવ 

કયી યહ્યા છે એભ કશી ળકામ નશીં. યાંત ુદેળની યાષ્ટ્રીમ આલકની વાથે દેળના રકના જીલનધયણભાાં કેટર સધુાય 
આવમ છે તેના આધાયે દેળ વલકાવ કયી યહ્ય છે કે કેભ તે નક્કી કયી ળકામ. 

ભાનલવલકાવના મખુ્મ વનદેળક જેલા કે ભાથાદીઠ આલક વાક્ષયતા, વયેયાળ આયષુ્ટ્મ / સ્લાસ્્મ જેલા 

વનદેળક વલકાવના વલવલધ વનદેળક ૈકીના મખુ્મ યહ્યા છે. પ્રસ્તતુ વાભાજજક-આવથિક દયફ જેલા કે આલક, વળક્ષણ 

અન ેઆયગ્મની દયસ્સ્થવત યાષ્ટ્રભાાં જેભ વાયી તેભ ભાનલવલકાવ ઊંચ એભ કશી ળકામ. અથતતાંિભાાં થતા વળક્ષણના 
લધાયાથી વમસ્ક્તની કાભ કયલાની ક્ષભતા લધળે. તેભજ આલકની અવભાનતાભાાં ણ ઘટાડ કયી ળકામ. તેના થકી 

આવથિક વલકાવ અન ેભાનલવલકાવની કડી ભજબતૂ ફનાલી ળકામ. ભાનલવલકાવ ત્માયે જ ઊંચ રાલી ળકાળે કે જ્માયે 

દેળની મખુ્મ આવથિક વભસ્માઓ ૈકીની ગયીફી તેભજ આલકની અવભાનતાને દૂય કયલાભાાં આલ.ે જ આભ થામ ત 

ઉયક્ત વભસ્મા આઆ દૂય થળે. તેભજ ભાનલવલકાવ આભેે ઊંચ આલળ ેઅને ભાનલવલકાવભાાં સધુાય 
થતા દેળન વભતર, સ્સ્થય અને આવથિક વલકાવ વાધી ળકાળે. ૧૯૯૦-૯૧ થી પ્ર. અભત્મત વેન અન ેભશબેફુ ઉર શક્ક 

જેલા કલ્માણરક્ષી અથતળાસ્ત્રીઓએ વાંયકુ્ત યાષ્ટ્ર વલકાવ કામતક્રભ (ય.ુએન.ડી.ી.) િાયા પ્રકાવળત થતા ભાનલવલકાવ 

અશલેારભાાં (એચ.ડી.આય.) આવથિક વલકાવના ાવાઓન ુાં ભશત્લ વભજાવયુાં અન ેઆલક વવલામના અન્મ દયફના 

ભશત્લને આવથિક વલકાવ ભાટે પ્રસ્થાવત કમો. પ્રસ્તતુ ફાફતને ધ્માનભાાં યાખી અિ ેપ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં ણ આવથિક 

વલકાવના કેન્રસ્થ પ્રશ્ન એલા ગયીફી ઉય અભ્માવ કયલા નમ્ર પ્રમાવ કમો છે. 

૧.૨ અભ્માવની વાંદગી : 

લતતભાન વભમભાાં ગજુયાત યાજ્મ એ બાયતભાાં એક વલકવવત યાજ્મ તયીકે ઉબયી આવયુાં છે. યાંત ુગજુયાતના 

વલકાવભાાં ઘણી વલભતાઓ  દૃશ્મભાન થામ છે. ગજુયાતન પ્રાદેવળક અભ્માવ એ લાતની પ્રતીવત કયાલે છે. પ્રસ્તતુ 

અભ્માવભાાં ગજુયાતના આદદલાવી વલસ્તાયભાાં વલકાવન ુાં સ્લરૂ અને તીવ્રતા જાણલાન પ્રમાવ કમો છે. ખાવ કયીને 

વશસ્ત્રાબ્દી વલકાવના વલવલધ રક્ષ્મકભાાં પ્રથભ રક્ષ્માાંક દારૂણ ગયીફી અને ભખુભયાન અંત અને દ્વિતીમ રક્ષ્માાંક 

પ્રાથવભક વળક્ષણની વાલતવિક પ્રાપ્તત વાંદબે ગજુયાતના આદદલાવી વલસ્તાયની શુાં દયસ્સ્થવત છે તે જાણલા ભાટે 
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આદદલાવી વલસ્તાયભાાંથી તાી જજલ્ર જેભાાં ભટાબાગની લસ્તી આદદલાવીઓની છે તેન ેઅભ્માવ ભાટે વાંદ 

કયલાભાાં આવમ છે. 

૧.૩ વશસ્ત્રાબ્દીના વલકાવ રક્ષ્માુંકો (M.D.G. : Millennium Development Goal) : 

વશસ્ત્રાબ્બ્દના વલકાવ રક્ષ્માાંક જે વલકવીત દેળભાાં ઈ.વ.૨૦૧૫ સધુીભાાં શાાંવર કયલાનાાં છે. જે વલકાવળીર 

દેળ ભાટેના ન્યનુત્તભ ધ્મેમ દળાતલે છે. જેભાાં નીચે મજુફના રક્ષ્માાંક યાખલાભાાં આવમા છે. 

૧. દારૂણ ગયીફી અન ેભખૂભયાન અંત 

૨. પ્રાથવભક વળક્ષણની વાલતવિક પ્રાપ્તત 

૩. જાવતગત વભાનતાને અગ્રતા અને સ્ત્રીળસ્ક્તકયણ 

૪. ફામતૃ્યદુયભાાં ઘટાડ 

૫. ભાતાઓના સ્લાસ્્મભાાં સધુાય કયલ. 
૬. HIV/AIDS ભરેદયમા અન ેઅન્મ યગ વાભે રડતભાાં દયણાભજન્મ સ્તય શાાંવર કયવ ુાં. 

૭. માતલયણની વાંવતતાની ખાતયી 

૮. વલકાવ પ્રદક્રમાભાાં લૈવિક બાગીદાયીન વલકાવ કયલ. 

ઈ.વ.૨૦૧૫ સધુીભાાં શાાંવર કયલા વનધાતદયત કયેરા ઉયક્ત વશસ્ત્રાબ્બ્દ ન્યનૂતભ રક્ષને જતા જણામ આલે 
છે કે તેભના અનકુ્રભ ે૧, ૪, ૫ અને ૬ ભાાં સ્લાસ્્મના ધયણભાાં સધુાય કયલાની પ્રત્મક્ષ લાત કયી છે. MDGના ધ્મેમને 

જ શાાંવર કયલા શમ ત પ્રલતતભાન સ્લાસ્્મ વાંફાંવધત નીવતઓભાાં ઘણા સધુાયા આલશ્મક છે. જ્માયે ફાકીના નાંફય 

૨, ૩ અન ે૭ વળક્ષણ, સ્ત્રી વળસ્ક્તકયણ અને માતલયણભાાં સધુાય કયલાની લાત કયે છે.  

૧.૫ અભ્માવના શતે  ઓ: 

પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં તાી જજલ્રાભાાં તાલકુા પ્રભાણે ગયીફી (ફી.ી.એર.) તેભજ ગયીફીયેખા શઠે આલતા 

કુટુાંફભાાં અન્નસયુક્ષાની સ્સ્થવત જાણલી અને ગયીફી તથા ભભુખયાની તીવ્રતાન અભ્માવ કયલ, તેભજ પ્રાથવભક 

વળક્ષણની વાલતવિક પ્રાપ્તત ફાફતે અભ્માવ કયલ. 
૧.૭ ભાહશતી એકત્રીકયણ : 

પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં લે ૨૦૦૨-૦૩ દયવભમાન ગજુયાત વયકાય િાયા ફી.ી.એર. વલેક્ષણ શાથ ધયલાભાાં 

આવયુાં શત ુાં. તેભાાં ૧૩ જેટરા વલવલધ ભાદાંડ ગયીફી ભાન ભાટે ઉમગભાાં રીધા શતા. તે ભાદાંડભાાં અન્નસયુક્ષાને 

ણ એક ભશત્લના ભાદાંડ તયીકે ગણલાભાાં આવયુાં છે. પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં ઉયક્ત વલેક્ષણ િાયા પ્રાતત ભાદશતીન 

પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં ઉમગ કયલાભાાં આવમ છે. (અિે એ માદ યાખવ ુાં જરૂયી છે કે ૨૦૧૩ ભાાં તાી જજલ્રાભાાં 
ફી.ી.એર. ભાાં સધુાય કયલાભાાં આવમ શત) 
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પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં ભટાબાગની ભાદશતી પ્રકાવળત આંકડા ઉય આધાદયત છે. ફી.ી.એર. વલેક્ષણ ઉયાાંત 

જજલ્રાની વાભાજજક-આવથિક રૂયેખા, યાજ્મની લસ્તીગણતયી સુ્સ્તકા, ગજુયાત વયકાયના વલવલધ વલબાગના 
પ્રકાવળત અશલેાર અને વયકાયની વલવલધ વલબાગની લેફવાઈટન ઉમગ કયલાભાાં આવમ છે.  

૧.૮ ભાહશતી પથૃક્કયણ 

વલવલધ અશલેાર અને ફી.ી.એર. વલેક્ષણ િાયા પ્રાતત કયેરી આંકડાકીમ ભાદશતીને SPSS જેલા વપટેલયન 

ઉમગ કયીને અભ્માવભાાં જુદા-જુદા દયણાભ પ્રાતત કમાત છે. પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં ટકાલાયી દ્ધવત, વાભવમક શ્રેણી 
અન ેવશવાંફાંધ જેલી આંકડાળાસ્ત્રીમ ગણતયીન ઉમગ કયી અભ્માવના શતેઓુ અને દયકલ્ના ચકાવલાન 

પ્રમાવ કમો છે.  

બાગ-૨ 

૨.૧ તાી જિલ્રાની વાભાજિક-આવથિક રૂયેખા 

ઈ.વ. ૨૦૦૭ દયમ્માન સયુત જજલ્રાના ાાંચ તાલકુાઓ જે આદદલાવી વલસ્તાયભાાં આવમા છે. તેન ેજડીને 
તાી જજલ્રાની યચના કયલાભાાં આલી જેન ુાં મખુ્મ ભથક વમાયા છે. તાી જજલ્રાભાાં વમાયા, વનગઢ, લારડ, ઉચ્છર 

અન ે વનઝય તાલકુાન વભાલેળ થામ છે. ાાંચ જજલ્રાઓભાાં કુર ૫૨૩ ગાભ આલેરા છે. જજલ્રાન ુાં કુર ક્ષેિપ 

૩૪૩૪.૬ ચ.દક.ભી. છે. કુર લસ્તી ૨૦૧૧ની લસ્તી ગણતયી મજુફ ૭,૧૯૬૩૪ જેટરી છે. જેની ૯૦.૨૦% લસ્તી 

એટરે કે ૮૦૭૦૨૨ જેટરી લસ્તી ગાભડાભાાં લવે છે. વાક્ષયતા દય ૪૯.૨૦ ટકા જેટર છે. જે યાજ્મ અન ેયાષ્ટ્રની 
તરુનાભાાં નીચ છે. તાી જીલ્રાની લસ્તી વલમક વલસ્તતૃ ભાદશતી નીચેની વાયણીભાાં દળાતલલાભાાં આલી છે.  

વાયણી-૧ તાી જિલ્રાની ક ર લસ્તીની વલગતો દળાાલતી વાયણી (લા ૨૦૧૧) 

અ.નું. વલગત આંકડાકીમ 

ભાહશતી 
૧ કુર લસ્તી 

ગ્રાભીણ રુુ 

ગ્રાભીણ સ્ત્રી 
કુર 

ળશયેી રુુ 

ળશયેી સ્ત્રી 
કુર 

૮૦૭૦૨૨ 

૩૬૧૫૪૮ 

૩૬૫૯૮૭ 

૭૨૭૫૩૫ 

૪૦૬૪૦ 

૩૮૮૪૭ 

૭૯૪૮૭ 

૨ અનસુચૂચત જાવત રુુ 

અનસુચૂચત જાવત સ્ત્રી 
કુર 

૪૧૩૬ 

૪૦૨૯ 

૮૧૬૮ 

૩ અનસુચૂચત જનજાવત રુુ ૬૭૯૩૨૦ 
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અનસુચૂચત જનજાવત સ્ત્રી 
કુર 

૩૪૩૩૬૨ 

૬૯૯૩૨૦ 

૪ યાજ્મની કુર લસ્તી વાભે જજલ્રાની કુર લસ્તીન ુાં પ્રભાણ ૧.૩ 

૫ ળશયેી લસ્તીન ુાં પ્રભાણ ૯.૮૦ 

૬ ગ્રામ્મ લસ્તીન ુાં પ્રભાણ ૯૦.૨૦ 

૭ લસ્તીની ગીચતા (દય ચ.દક.ભી. દીઠ) ૨૫૭ 

૮ લસ્તી વદૃ્વદ્ધદય (૨૦૦૧ થી ૨૦૧૧ દયવભમાન) ૧૨.૧ 

સ્રત – tapidp.gujarat.gov.in/tapi/jillavishe/vashvishayak 

તાી જજલ્રાભાાં લસ્તી વાંદબે અભ્માવ કયતા જણામ છે કે કુર લસ્તીભાાં અનસુચૂચત જનજાવતની લસ્તી લધ ુ

જલા ભે છે. લસ્તીગીચતા દય ચ.દક.ભી. દીઠ ૨૫૭ જેટલુાં છે અન ેલે ૨૦૦૧ થી ૨૦૧૧ દયમ્માન લસ્તીવદૃ્વદ્ધન દય 

લાવિક ૧.૨૧ જેટર જલા ભળ્મ છે, જે યાજ્મ અને યાષ્ટ્રની વયખાભણીભાાં નીચ છે. 

તાી જજલ્ર ગજુયાતની દચક્ષણે આલેર અને આદદલાવી વલસ્તાય છે. પ્રસ્તતુ તાી જજલ્રાના વલસ્તાયભાાં 

ઉદ્યગ-ધાંધા અન ેખેતીક્ષેિન વલકાવ ઓછ થમેર જલા ભે છે. તાી જજલ્રાની ખેતીક્ષેિ, ઔદ્યચગક ક્ષેિ અને 

વેલા ક્ષેિની ટૂાંકી ચચાત અિ ેકયલાભાાં આલી છે.   

૨.૨ ખેતીક્ષેત્ર અને શ ારન : 

તાી જજલ્રાના કુર બોગચરક વલસ્તાયના ખફુ ઓછ બાગ ખેતી ભાટે ખેડલારામક છે. તાી જજલ્રાના 

વલસ્તાય ઉકાઈ ફાંધ શલાથી ત્માાં મખુ્મત્લે ળેયડીન ુાં ઉત્ાદન ભટાામે થત ુજલા ભે છે. ઉયાાંત ડાાંગય, ઘઉં, જુલાય, 

તલુેય, કાવ તથા અન્મ ાકન ુાં ણ વાયા પ્રભાણભાાં લાલેતય થામ છે. તાી જજલ્રાભાાં ઉચ્છર અન ે વનઝય 

તાલકુાભાાં વાભાન્મ ઓછ લયવાદ વદશત ણ ળેયડી જેલા યકદડમા ાકન ુાં લાલેતય થામ છે, છતાાં ણ ત્માાંના રક 
યજગાયી ભાટે સ્થાાંતય કયે છે. 

તાી જજલ્રાના અંતદયમા આદદલાવી વલસ્તાયભાાં શુારનએ યજગાયી ભેલા ભાટે ભશત્લન ઉદ્યગ છે. 

સમુરુ ડેયીના કામતક્ષેિભાાં તાી જજલ્રાના કામતક્ષેિભાાં ાાંચ તાલકુાઓભાાં શુારન ક્ષેિના વલકાવની ઉજ્જલ 

તક યશરેી છે.  

૨.૩ ઔદ્યોગગક ક્ષેત્રો : 

તાી જજલ્રાન ઔદ્યચગક વલકાવના ક્ષેિભાાં ગજુયાતના ઔદ્યચગક વલકાવભાાં નદશલત પા ધયાલે છે. ણ 

ઔદ્યચગક ક્ષેિે દેળ અને યાજ્મભાાં લીજીના ઉત્ાદનથી ઔદ્યચગક વલકાવભાાં તાી જજલ્રાન પા નોંધનીમ છે. 

તાી જજલ્રાભાાં ઔદ્યચગક એકભની વાંસ્થા ખફૂ જ નદશલત છે. તાી જજલ્રાભાાં લત ૨૦૦૭ના અંતે 
ઔદ્યચગક એકભભાાં રઘ ુ ઉદ્યગની વાંખ્મા ૧૭૪૭ શતી જેભાાં વમાયા સગુય પેકટયી લેલ્ઘા ખાાંડવયી ભીર તેભજ 

વનગઢભાાં આલરેી ેય વભરન વભાલેળ થામ છે.  
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આ વલસ્તાયભાાં વળક્ષણ તેભજ ઉદ્યગ વાશવવકન અબાલ જલા ભે છે, આથી આદદલાવી રક યજગાયી 

ભાટે અન્મ જગ્માએ યજગાયી અથ ેજઈ ત્માાં કામભી લવલાટ કયે છે, પ્રસ્તતુ કયણ ણ જજલ્રાના વલકાવ ભાટે 

અલયધક છે. જેથી અશીં વારુ વળક્ષણ ભેલેર રકને સ્થાવનક સ્તયે વાયી યજગાયીની તક પ્રાતત થામ તે પ્રકાયના 

પ્રમત્ન શાથ ધયલા જરૂયી ફને છે. 

૨.૩ વેલાક્ષેત્ર : 

તાી જજલ્રાભાાં વાભાજજક-આવથિક આંતયસ્તયીમ ભાખાન વલકાવ થમેર જલા ભે છે. જેભાાં ફેદકિંગ 

વમલસ્થા, લાશનવમલશાય, વાંદેળાવમલશાય, વલજી, આયગ્મ, વળક્ષણ લગેયેન વભાલેળ યશરે છે. તાી જજલ્રાભાાં 

ઉકાઈ અન ેકાાંકાયાાય જેલા સ્થએ લીજ ઉત્ાદન થામ છે, જે ઉદ્યગના વલકાવ ભાટે ઉમગી છે. 

તાી જજલ્રાભાાં ખાનગી અન ેવયકાય ભાન્મ આયગ્મની વલરત ઉરબ્ધ છે. જેભાાં જજલ્રાભાાં કુર ૨૮ 

પ્રાથવભક આયગ્મ કેન્ર અન ે૬ વામદૂશક આયગ્મ કેન્ર આલેરા છે. આ ઉયાાંત આયગ્મની વાભાન્મ વલરત અને 
વયકાયશ્રીના આયગ્મ, ણ અન ે કુટુાંફ ત્માાં ભટાબાગના રક એવનવભમા અન ે વવકરવેર જેલા યગના બગ 

ફનેરા જલા ભે છે, જે આયગ્મક્ષેિે ઉરબ્ધ સવુલધાઓન અબાલ કે અછત દળાતલે છે.  

તાી જજલ્રાભાાં ગ્રામ્મ વલસ્તાયભાાં કુર વાક્ષયતા દય ૪૬.૯૫ ટકા છે. જેભાાં રુુદય ૫૪.૮૧ ટકા અને સ્ત્રી 
વાક્ષતાદય ૩૯.૧૦ ટકા છે. જે સ્ત્રી રુુ વાક્ષયતા દયભાાં અવભાનતાની વાથે ફાંને તયપ વાક્ષયતાના નીચા પ્રભાણન 
વનદેળ કયે છે. જજલ્રાભાાં વળક્ષણની ભાખાકીમ સવુલધાઓ વાંદબે અભ્માવ કયતા જણામ છે કે જજલ્રા ાંચામત 

વાંચાચરત પ્રાથવભક ળાાઓની વાંખ્મા ૭૯૮ જેટરી છે, એકરવમ સ્કુર ૫ (ાાંચ)  જેટરી, નલદમ વલદ્યારમ ૧ અને 
આશ્રભળાાઓ ૬૮ જેટરી આલેરી છે. આગણલાડી ૧૦૪૯ જેટરી આલેરી છે. ખાનગી ળાાઓની વાંખ્મા ૪૨, 

ભાધ્મવભક ળાા ૬૯, ઉચ્ચતય ભાધ્મવભક ળાા ૩૯, કૉરેજ અન ે ટેકનીકર ળાાઓની વાંખ્મા ૭ જેટરી જલા ભે 

છે. 

બાગ-૩ 

૩.૧ તાી જજલ્રાભાાં વશસ્ત્રાબ્બ્દના વલકાવ રક્ષ્માાંક કેટરીક લાસ્તવલકતા 
વાંળધન ેયના પ્રસ્તતુ બાગભાાં વશસ્ત્રાબ્બ્દના વલકાવ રક્ષ્માાંક ભાાંના પ્રથભ ફે રક્ષ્માાંક જેભાાં દારૂણ 

ગયીફી, ભખૂભયાન અંત અને પ્રાથવભક વળક્ષણની વાલતવિક પ્રાપ્તત યહ્યાાં છે. આ રક્ષ્માાંક વાંદબે તાી જજલ્ર જેના 
ભટાબાગના તાલકુા કરગી કભીટીના યીટતના આધાયે અવત છાત તાલકુા તયીકે ગણાવમા છે. પ્રસ્તતુ 

તાલકુાઓભાાં અન ેવભગ્ર તાી જજલ્રાભાાં ઉયક્ત ફાંને વશસ્ત્રાબ્બ્દના વલકાવ રક્ષ્માાંકના વાંદબે શુાં દયસ્સ્થવત છે અને 
શુાં યસ્ય ફધાાં ચર (ગયીફી, ભખૂભય, વળક્ષણ) લચ્ચે શુાં કઈ લાસ્તવલક વાંફાંધ છે કે નદશ, તેભજ ગ્રાભીણ ગયીફી 
વલેક્ષણ ભાટે વયકાય િાયા પ્રાતત ભાદશતી મજુફ અન્મ દયફ વાથે તેન વાંફાંધ કેલ છે તે તાવલાન પ્રમાવ 

પ્રસ્તતુ વાંળધન ેયના આ બાગભાાં કયલાભાાં આવમ છે. 

૩.૨ તાી જજલ્રાભાાં ગ્રાભીણ વલસ્તાયભાું  ગયીફી 
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તાી જજલ્રાના વલવલધ તાલકુાઓભાાં જુદા-જુદા લોભાાં ૧૯૯૮ અન ેલત ૨૦૦૨ના ગ્રાભીણ ગયીફીના 
પ્રભાણન અભ્માવ નીચેની વાયણીભાાં કયલાભાાં આવમ છે. 

તાી જિલ્રાભાું  ગયીફીયેખા શઠેના ગ્રાભીણ ગયીફ ક ટ ુંફોન  ું પ્રભાણ/ટકાલાયી દળાાલતી વાયણી 
(૧૯૯૮-૨૦૦૨) 

તાલ કા 
ક ર ક ટ ુંફોની વુંખ્મા 

ગ્રાભીણ ગયીફ ક ટ ુંફોની 
વુંખ્મા 

ગયીફીયેખા શઠે 

આલતા ક ટ ુંફોની 
ટકાલાયી 

૧૯૯૮ ૨૦૧૩  ૧૯૯૮ ૨૦૧૩  ૧૯૯૮ ૨૦૧૩  

વનઝય ૨૧૨૦૮ ૩૧૧૭૩ ૧૪૫૪૫ ૨૨૨૮૧ ૬૮.૫૮ ૭૧.૪૮ 

વનગઢ ૧૫૧૫૩ ૪૧૮૧૫ ૨૧૧૧૪ ૧૨૭૩૮ ૬૦.૭૭ ૩૦.૪૬ 

ઉચ્છર ૧૫૪૭૨ ૨૫૩૬૯ ૧૩૦૪૬ ૧૬૨૬૪ ૮૪.૩૨ ૬૪.૧૧ 

લારડ ૧૬૩૦૪ ૨૦૨૪૪ ૬૭૦૭ ૭૮૪૧ ૪૧.૧૩ ૩૮.૭૩ 

વમાયા ૪૨૧૪૩ ૫૫૬૮૯ ૨૪૯૬૭ ૨૦૧૬૯ ૫૯.૪૯ ૩૬.૨૨ 

Source : BPL Census ૧૯૯૮  and ૨૦૦૨, Ministry of Rural Development Government of 

India as down loaded from http ://qswan.org.in 

પ્રસ્તતુ વાયણી યથી જાણલા ભે છે કે તાીના વલવલધ તાલકુાઓભાાં જે છાત તાલકુાઓ છે. જેલા કે 

ઉચ્છર, વનઝય અન ેલારડભાાં ગયીફીન ુાં પ્રભાણ અન્મ તાલકુાઓની તરુનાભાાં લધ ુજલા ભળ્યુાં છે. લે ૧૯૯૮ભાાં 
ગ્રાભીણ ગયીફીન ુાં વોથી લધ ુપ્રભાણ ૮૪.૩૨ ટકા ઉચ્છર તાલકુાભાાં જલા ભળ્યુાં છે. જ્માયે લત ૨૦૧૩ભાાં આ ગ્રાભીણ 

ગયીફીન ુાં વોથી લધ ુપ્રભાણ વનઝય તાલકુાભાાં ૭૧.૪૮ ટકા જેટલુાં પ્રાતત થયુાં ત્માયે ઉચ્છરભાાં આ પ્રભાણ ઘટીને 

૬૪.૧૧ ટકા જેટલુાં થમેલુાં જલા ભે છે.  

વભગ્ર તાી જજલ્રા કક્ષાએ અભ્માવ કયતાાં જણામ છે કે ૨૦૧૩ ભાાં કુર ગયીફી ૪૮.૨ ટકા જલા ભી,જમાયે 

અવત ગયીફન ુાં પ્રભાણ ૨૬.૮૭ ટકા જેટલુાં જલા ભળ્યુાં છે. પ્રસ્તતુ ભાદશતીના આધાયે તાલકુાઓ લચ્ચે ક્રભ (Rank) 

ળધલાભાાં આવમ છે અન ેક્રભભાાં શુાં તપાલત થમ છે તેણે વલસ્તતૃ નીચેની વાયણીભાાં દળાતલલાભાાં આવમ છે.  

તાી જિલ્રાભાું  તાલ કા પ્રભાણે ગ્રાભીણ ગયીફી અને તેનો ક્રભ દળાાલતી વાયણી 

જજલ્ર/તાલકુા 
ક ર ગયીફ 

(૦ થી ૨૦ 

સ્કોય) 

ક્રભ 

તીવ્ર ગયીફ 

(૦ થી ૧૬ 

સ્કોય) 

ક્રભ 
ક્રભ લચ્ચેનો 
તપાલત 

વનઝય ૭૧.૪૮ ૧ ૪૬.૭૪ ૧ ૦ 

વનગઢ ૩૦.૪૬ ૫ ૧૨.૫૭ ૫ ૦ 

ઉચ્છર ૬૪.૧૧ ૨ ૪૩.૮૪ ૨ ૦ 

લારડ ૩૮.૭૩ ૩ ૧૬.૦૨ ૩ ૦ 

વમાયા ૩૬.૨૨ ૪ ૧૫.૧૯ ૪ ૦ 
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તાી જિલ્રાભાું  તાલ કા પ્રભાણે ગ્રાભીણ ગયીફી અને તેનો ક્રભ દળાાલતી વાયણી 

જજલ્ર/તાલકુા 
ક ર ગયીફ 

(૦ થી ૨૦ 

સ્કોય) 

ક્રભ 

તીવ્ર ગયીફ 

(૦ થી ૧૬ 

સ્કોય) 

ક્રભ 
ક્રભ લચ્ચેનો 
તપાલત 

Source : http // ses ૨૦૦૨.guj.nic.in (District Query Report aspx (Date ૦૯-૦૧-

૨૦૧૫) 

તાી જજલ્રાભાાં તાલકુા પ્રભાણે ગ્રાભીણ ગયીફ કુટુાંફના અભ્માવ યથી જલા ભે છે કે ભશદૌ અંળે જે છાત 

તાલકુાઓ છે જેલા કે વનઝય, ઉચ્છર અન ેલારડભાાં કુર ગયીફીન ુાં પ્રભાણ લધ ુજલા ભળ્યુાં છે. વલવલધ તાલકુાઓની 

તરુનાભાાં કુર ગ્રાભીણ તીવ્ર ગયીફ કુટુાંફન ુાં વોથી લધ ુપ્રભાણ વનઝયભાાં ૪૬.૭૪ ટકા જેટલુાં છે. જ્માયે ઉચ્છર અને 

લારડભાાં આ પ્રભાણ ૪૩.૮૪ અન ે૧૬.૦૨ ટકા જેટલુાં પ્રાતત થયુાં છે. જ્માયે વોથી ઓછાં પ્રભાણ વનગઢ તાલકુાભાાં 

૧૨.૫૭ ટકા જેટલુાં પ્રાતત થયુાં છે. વમાયાભાાં ૧૫.૧૯ ટકા અવત ગયીફ (તીવ્ર ગયીફ) ન ુાં પ્રભાણ જલા ભે છે. ક્રભ 

આધાયે કુર ગયીફ અને અવત ગયીફન તાલકુા પ્રભાણે અભ્માવ કયતાાં તેભાાં કઈ તપાલત પ્રાતત થમ નથી. 

૩.૩ તાી જિલ્રાના ગ્રાભીણ વલસ્તાયભાું  અન્ન સ  યક્ષા 

ભાનલીની પ્રાથવભક જરૂદયમાતભાાં અન્ન ઉરબ્ધતા અગત્મની છે પ્રસ્તતુ ુાં ફાફતે ફી.ી.એર વલેક્ષણ 

આધાદયત તાી જજલ્રાભાાં અન્ન સયુક્ષા વાંદબે પ્રાતત ભાદશતી અનવુાય નીચે મજુફન ુાં દયણાભ પ્રાતત થયુાં છે. 

 

તાી જિલ્રા અન્્ન સ  યક્ષા આધાહયત તાલ કાલાય ગ્રાભીણ ગયીફ ક ુંટ ુંફોન  ું લગીકયણ 

(૦ થી ૨૦ સ્કોયભાું  આલતા ગયીફ ક ટ ુંફો) 
તાલકુા કુર વલે 

કયામેરા 
કુટુાંફ 

લતના 
ભટાબાગ ભાટે 

દયયજ એક 

ટાંકના બજન 

કયતા ઓછાં 
પ્રાતત કયતાાં 
કુટુાંફ 

વાભાન્મ યીતે 
દયયજ એક ટાંકન ુાં 
બજન યાંત ુ

પ્રવાંગાત ૧ ટાંક 

કયતા ઓછાં પ્રાતત 

કયતાાં કુટુાંફ 

આખા લત 
દયમ્માન 

દયયજ એક 

ટાંકન ુાં 
બજન 

પ્રાતત 

કયતાાં 
કુટુાંફ 

પ્રવાંગાત 

તાંગી વાથે 
દયયજ ફે 
ટાંકન ુાં 
બજન 

પ્રાતત 

કયતાાં 
કુટુાંફ 

આખા લત 
દયમ્માન 

યૂત 
આશાય 

પ્રાતત 

કયતાાં 
કુટુાંફ 

વનઝય ૩૧૧૭૩ ૫૧૦ ૮૩૭ ૯૦૧ ૧૮૮૭૫ ૧૧૫૮ 

વનગઢ ૪૧૮૧૫ ૯૮૧ ૧૨૩૦ ૧૧૩૯ ૪૪૮૧ ૪૯૦૭ 

ઉચ્છર ૨૫૩૬૯ ૨૫૪૧ ૩૪૪૯ ૭૭૫ ૮૨૧૯ ૧૨૮૦ 

લારડ ૨૦૨૪૪ ૩૧૫ ૬૫૦ ૪૪૯ ૫૬૬૭ ૧૦૬૦ 

વમાયા ૫૫૬૮૯ ૧૩૩૦ ૧૬૦૧ ૧૨૯૫ ૧૩૪૮૫ ૨૪૫૮ 

Source : http://ses૨૦૦૨ .guj.nic.in./query entry from aspx (Date ૦૯-૦૧-૨૦૧૫) 
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  તાી જજલ્રાના વલવલઘ તાલકુાઓભાાં અન્ન સયુક્ષાન અભ્માવ કયતા જલા ભે છે કે વલવલધ તાલકુાઓભાાં 

ગ્રાભીણ ગયીફ કુટુાંફ (ફી.ી.એર.)ન અન્ન સયુક્ષા પ્રભાણે અન ેતેભાાં લતના ભટાબાગના દદલવભાાં દયયજ એક ટાંક 

કયતા ઓછાં બજન પ્રાતત થત ુશમ તેલા કુાંટુાંફન અભ્માવ કયતા જણામ છે કે વોથી લધ ુકુર ગયીફ કુટુાંફન ુાં પ્રભાણ 

ઉચ્છર ૨૫૪૧ કુટુાંફ અન ેવોથી ઓછાં પ્રભાણ લારડભાાં ૩૧૫ જલા ભે છે. કુર તાી જજલ્રાના ગ્રાભીણ વલસ્તાયભાાં 

૫૬૭૭ જેટરા કુટુાંફને લતના એક ટાંકન ુાં બજન કયતાાં ણ ઓછાં બજન પ્રાતત થામ છે. પ્રસ્તતુ ફાફત દળાતલે છે કે 

વશસ્ત્રાબ્બ્દના વલકાવ રક્ષ્માાંકના ભશત્લના રક્ષ્માાંકભાાં ભખૂભયાન અંત, જેભાાં પ્રસ્તતુ જજલ્રાભાાં ખફૂજ ગાંબીય 

દયણાભ જલા ભે છે. પ્રસ્તતુ ફાફત તાીના ગ્રાભીણ વલસ્તાયભાાં કુણ અન ેસ્લાસ્્મના પ્રશ્નન ઉલ્રેખ દળાતલે 

છે. પ્રસ્તતુ ફાફતે પ્રાતત અન્મ દયણાભને ટકાલાયી વાંદબે અભ્માવ કયતાાં નીચે મજુફન ુાં દયણાભ પ્રાતત થયુાં છે. 

તાી જિલ્રાના ગ્રાભીણ ગયીફ ક ટ ુંફોભાું અન્ન સ  યક્ષા આધાહયત ક ટ ુંફોની ટકાલાયી દળાાલતી વાયણી 
(૦ થી ૨૦ સ્કોયભાું  આલતા ગયીફ ક ટ ુંફો) 

તાલકુા કુર વલે 

કયામેરા 
કુટુાંફ 

લતના 
ભટાબાગ 

ભાટે દયયજ 

એક ટાંકના 
બજન કયતા 

ઓછાં 

વાભાન્મ યીતે 
દયયજ એક ટાંકન ુાં 
બજન યાંત ુ

પ્રવાંગાત ૧ ટાંક 

કયતા ઓછાં 

આખા લત 
દયમ્માન 

દયયજ એક 

ટાંકન ુાં 
બજન 

પ્રવાંગાત 

તાંગી વાથે 
દયયજ ફે 
ટાંકન ુાં 
બજન 

આખા 
લત 

દયમ્માન 

યૂત 
આશાય 

વનઝય ૩૧૧૭૩ ૧.૬૪ ૨.૬૯ ૨.૮૯ ૬૦.૫૫ ૩.૭૧ 

વનગઢ ૪૧૮૧૫ ૨.૩૫ ૨.૯૪ ૨.૭૨ ૧૦.૭૨ ૧૧.૭૪ 

ઉચ્છર ૨૫૩૬૯ ૧૦.૦૨ ૧૩.૬૦ ૩.૦૫ ૩૨.૪૦ ૫.૦૫ 

લારડ ૨૦૨૪૪ ૧.૫૬ ૩.૨૧ ૨.૨૨ ૨૬.૫૧ ૫.૨૪ 

વમાયા ૫૫૬૮૯ ૨.૩૯ ૨.૮૭ ૨.૩૩ ૨૪.૨૧ ૪.૪૧ 

Source : http://ses૨૦૦૨ .guj.nic.in./query entry from aspx (Date ૦૯-૦૧-૨૦૧૫) 

 તાી જજલ્રાના વલવલધ તાલકુાઓભાાં અન્ન સયુક્ષાન અભ્માવ કયતા જલા ભે છે કે વલવલધ તાલકુાઓભાાં ગ્રાભીણ 

ગયીફ કુાંટુાંફ (ફી.ી.એર.)ન અન્ન સયુક્ષા પ્રભાણે અને તેભાાં લતના ભટાબાગના દદલવભાાં દયયજ એક ટાંકના 
બજન કયતાાં ઓછાં બજન પ્રાતત થત ુાં શમ તેલા કુાંટુાંફન અભ્માવ કયતા જણામ છે કે વોથી લધ ુકુર ગયીફ કુટુાંફન ુાં 

પ્રભાણ ઉચ્છર ૧૦.૦૨ ટકા કુાંટુાંફ અન ેવોથી ઓછાં પ્રભાણ લારડભાાં ૧.૫૬ ટકા જેટલુાં જલા ભળ્યુાં. જ્માયે આખા લત 

દયમ્માન દયયજ એક ટાંકન ુાં બજન પ્રાતત થત ુાં શમ તેલા કુાંટુાંફન અભ્માવ કયતા જણામ છે કે વોથી લધ ુગયીફ 

કુટુાંફન ુાં પ્રભાણ ઉચ્છર ૩.૦૫ ટકા કુાંટુાંફ અને વોથી ઓછાં પ્રભાણ લારડભાાં ૨.૨૨ ટકા જેટલુાં જલા ભળ્યુાં. 
૩.૪ તાી જિલ્રાના ગ્રાભીણ વલસ્તાયભાું  વળક્ષણન  ું પ્રભાણ 

વળક્ષણ આથીક અન ેભાનલ વલકાવ ભાટેન ુાં ભશત્લન ુાં ભાદાંડ છે. વળક્ષણન ુાં ઊંચુાં પ્રભાણ અને તેની ગણુલત્તા વમસ્ક્તની 

કામતક્ષભતાભા લધાય રાલે છે. વળક્ષણ અને ગયીફી લચ્ચે ચક્કવ પ્રકાયના વફાંધ યશરેા છે. વશસ્ત્રાબ્દી વલકાવના 
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વલવલધ રક્ષ્મકભાાં વળક્ષણ અને તેભાાં ખાવ કયીને પ્રાથવભક વળક્ષણની વાલતવિક પ્રાપ્તત ભાટેન એક ભશત્લન રક્ષ્માાંક 

યાખલાભાાં આવમ છે.પ્રસ્તતુ વાંળધન ેયભાાં તાી જજલ્રાના ગ્રાભીણ વલસ્તાયભાાં ગયીફ કુટુાંફભાાં વળક્ષણન ુાં પ્રભાણ 

અન ેતેન ુાં લગીકયણ નીચેની વાયણીભા દળાતલલાભાાં આવયુાં છે. 

તાી જિલ્રાભાું  ગ્રાભીણ ગયીફ ક ટ ુંફોભાું વળક્ષણન  ું પ્રભાણ દળાાલતી વાયણી (૦ થીઓ ૨૦ સ્કોય 

ધયાલતા ક ટ ુંફો) 
તાલકુા કુર વલે કયામેરા 

કુટુાંફ 
અબણ 

કુટુાંફ 
પ્રાથવભક ૧૦ ધયણ ાવ કૉરેજ 

વળક્ષણ 

અનસુ્નાતક 

વનઝય ૩૧૧૭૩ ૧૪૯૫૮ ૪૪૮૩ ૨૨૨૨ ૪૮૫ ૧૩૩ 

વનગઢ ૪૧૮૧૫ ૮૯૧૨ ૨૬૭૨ ૯૨૫ ૧૯૦ ૩૯ 

ઉચ્છર ૨૫૩૬૯ ૧૧૯૨૨ ૨૬૯૨ ૧૨૩૧ ૩૦૬ ૧૧૩ 

લારડ ૨૦૨૪૪ ૫૩૬૭ ૧૭૦૯ ૬૩૪ ૧૧૧ ૨૦ 

વમાયા ૫૫૬૮૯ ૧૨૨૫૩ ૫૧૯૦ ૨૩૩૨ ૩૧૪ ૮૦ 

Source : http://ses૨૦૦૨ .guj.nic.in./query entry from aspx (Date ૦૯-૦૧-૨૦૧૫) 

પ્રસ્તતુ આંકડાઓ દળાતલે છે કે કુર વલેક્ષણ કયામેરા કુટુાંફભાાંથી ઘણા કુટુાંફ નીયક્ષય જલા ભે છે. પ્રસ્તતુ 

ફાફતેને લધ ુવાયી યીતે વભજલા ભાટે તેણે નીચેની વાયણીભા ટકાલાયીભાાં દળાતલલાભાાં આવમાાં છે. 

તાી જિલ્રાભાું  ગ્રાભીણ ગયીફ ક ટ ુંફોભાું વળક્ષણના પ્રભાણની ટકાલાયી દળાાલતી વાયણી (૦ 

થીઓ ૨૦ સ્કોય ધયાલતા ક ટ ુંફો) 
તાલકુા કુર વલે 

કયામેરા 
કુટુાંફ 

અબણ 

કુટુાંફ 
પ્રાથવભક ૧૦ ધયણ 

ાવ 

કૉરેજ 

વળક્ષણ 

અનસુ્નાતક 

વનઝય ૩૧૧૭૩ ૪૭.૯૮ ૧૪.૩૮ ૭.૧૩ ૧.૫૬ ૦.૪૩ 

વનગઢ ૪૧૮૧૫ ૨૧.૩૧ ૬.૩૯ ૨.૨૧ ૦.૪૫ ૦.૦૯ 

ઉચ્છર ૨૫૩૬૯ ૪૬.૯૯ ૧૦.૬૧ ૪.૮૫ ૧.૨૧ ૦.૪૫ 

લારડ ૨૦૨૪૪ ૨૬.૫૧ ૮.૪૪ ૩.૧૩ ૦.૫૫ ૦.૧૦ 

વમાયા ૫૫૬૮૯ ૨૨.૦૦ ૯.૩૨ ૪.૧૯ ૦.૫૬ ૦.૧૪ 

Source : http://ses૨૦૦૨ .guj.nic.in./query entry from aspx (Date ૦૯-૦૧-૨૦૧૫) 

ઉયક્ત વાયણીભા તાી જજલ્રાભાાં ગ્રાભીણ ગયીફ કુટુાંફન વળક્ષણની ટકાલાયી પ્રભાણે અભ્માવ કયલાભાાં 
આવમ છે. પ્રસ્તતુ દયણાભ મજુફ જણામ છે કે વનઝય તાલકુાભાાં વોથી લધ ુઅબણ કુટુાંફ (૪૭.૯૮ %) જલા ભે છે. 

અન ેઉચ્છરભા ણ રગબગ એવુાંજ દયણાભ (૪૬.૯૯ %) પ્રાતત થયુાં છે. વનગઢભા તે ૨૧.૩૧ ટકા, લારડભાાં 

૨૬.૫૧ ટકા અન ેવમાયા ભા તે ૨૨.૦૦ ટકા જેટલુાં જલા ભળ્યુાં છે, જે ગ્રાભીણ વલસ્તાયભાાં વળક્ષણન અલ્ વલકાવન 
વનદેળ કયે છે. વાયણી પ્રભાણે જઈ ળકામ કે જેભ જેભ વળક્ષણન ુાં સ્તય લધત ુાં જામ છે તેભ-તેભ તેભાાં વભાવલષ્ટ્ટ ગ્રાભીણ 
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ગયીફન ુાં પ્રભાણ ઘટત ુાં જામ છે. પ્રસ્તતુ દયભાણ સ્ષ્ટ્ટણે દળાતલે છે કે તાી જજલ્રાભાાં વશસ્ત્રાબ્દી વલકાવના વલવલધ 

રક્ષ્મકભાાં વભાવલષ્ટ્ટ પ્રાથવભક વળક્ષણની વાલતવિક પ્રાપ્તત અંગેન રક્ષ્માાંક વવદ્ધ થત નથી. શજી વળક્ષણ વાંદબે 
જજલ્રાએ ઘણી પ્રગવત કયલાની ફાકી છે. 

૩.૫ તાી જજલ્રાભાાં ગયીફી, વળક્ષણ, જભીનધાયણ અને અન્ન સયુક્ષાના વલવલધ ચર વાથેના વફાંધ   

તાી જજલ્રાભાાં વશસ્ત્રાબ્દી વલકાવના વલવલધ રક્ષ્મકભાાં ખાવ કયીને ગયીફી, અન્ન સયુક્ષા અને વળક્ષણ વાંદબે 

પ્રસ્તતુ ેયભાાં વલસ્તતૃ અભ્માવ કયલાભાાં આવમ છે. પ્રસ્તતુ િણેમ ચારન વાંફાંધ જભીનધાયણ, વળક્ષણ, જભીન 

ભાચરકી, અન્ન સયુક્ષા, ગયીફી જેલા ચર વાથે કેલ છે તે જાણલા ભાટે અને પ્રાતત ફી.ી.એર વલેક્ષણની ભાદશતીના 

આધાયે વમયવન વશવફાંધાાંકની ભદદથી તેભના લચ્ચે કેલા વફાંધ યશરેા છે તે તાવલાન પ્રમાવ અિ ેકયલાભાાં 

આવમ છે. 

પ્રસ્તતુ વાંળધન ેયભાાં જભીન ધાયણ અને ગયીફી (ફી.ી.એર) લચ્ચે કેલ વાંફાંધ યશરે છે તેની 
ચકાવણી વશવફાંધ િાયા કયલાભાાં આલી છે. જેની વલસ્તતૃ ભાદશતી નીચેની વાયણીભાાં આેરી છે. 

તાી જિલ્રાભાું  િભીન ધાયણ અને ગ્રાભીણ ગયીફો ક ટ ુંફો લચ્ચે વશવુંફુંધ (ચફન વવિંચચત જભીન ૧ 

થી ૨ શકેટય અથલા વવિંચચત જભીન ૦.૫ થી ૧ શકેટય) (Correlations) 

 કુર 

ગયીફ 

(ફી.ી.એ
ર) 

ચફન વવિંચચત જભીન ૧ થી ૨ શકેટય 

અથલા વવિંચચત જભીન ૦.૫ થી ૧ શકેટય 

કુર ગયીફ 

(ફી.ી.એર) 

વમયવન 

વશવફાંધાાંક 
1 .930* 

Sig. (૨-tailed)  .022 

N 5 5 

ચફન વવિંચચત જભીન ૧ 

થી ૨ શકેટય અથલા 
વવિંચચત જભીન ૦.૫ થી 
૧ શકેટય 

વમયવન 

વશવફાંધાાંક 
.930* 1 

Sig. (૨-tailed) .022  

N 5 5 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

જભીન વલશણા કુર કુટુાંફ અન ે વલવલધ જભનીન ધાયણ પ્રભાણે વલવલધ કુટુાંફન ુાં લગીકયણ વાથે જભીન 

વલશણા કુર ગ્રાભીણ ગયીફ કુટુાંફ લચ્ચેના વશવફાંધન ુાં દયણાભ તાવતા જણામ છે કે, જેભાાં જભીનવલશણા કુર 

ગ્રાભીણ કુટુાંફ અન ેજભીનવલશણા કુર ગ્રાભીણ ગયીફ કુટુાંફ લચ્ચે સયેુખ વશવફાંધ યશરે છે. આ વશવફાંધાાંકન ુાં 

મલૂ્મ ૦.૬૬૭ જેટલુાં છે, જેન ુાં વાથતકતાન ુાં મલૂ્મ ૦.૨૧૯ જેટલુાં છે. ચફનવવિંચચત જભીન ૧ શકેટય કયતાાં ઓછી અથલા 

૦.૫ શકેટય કયતાાં ઓછી વીચચત જભીન ધયાલતા કુર ગ્રાભીણ કુટુાંફ વાથે ગ્રાભીણ ગયીફ કુટુાંફન વશવફાંધ 

તાવતા તેન ુાં મલૂ્મ ૦.૬૬૬ જેટલુાં પ્રાતત થયુાં છે, જેન ુાં વાથતકતાન ુાં મલૂ્મ ૦.૨૨૦ જેટલુાં છે.  
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વાયણીભાાં ચફનવવિંચચત જભીન ૧ થી ૨ શકેટય કયતાાં ઓછી અથલા ૦.૫ થી ૧ શકેટય કયતાાં ઓછી વીચચત 

જભીન ધયાલતા કુર ગ્રાભીણ કુટુાંફ વાથે ગ્રાભીણ ગયીફ કુટુાંફન વશવફાંધ તાવતા તેન ુાં મલૂ્મ ૦.૯૩૦ જેટલુાં 
પ્રાતત થયુાં છે, જેન ુાં વાથતકતાન ુાં મલૂ્મ ૦.૦૨૨ જેટલુાં છે, જેન ુાં મલૂ્મ ૦.૦૫ કયતાાં ઓછાં છે જે ૯૫ ટકાની વાથતકતા દળાતલે 

છે.  

ચફનવવિંચચત જભીન ૨ થી ૫ શકેટય કયતાાં ઓછી અથલા ૧ થી ૨.૫ શકેટય કયતાાં ઓછી વીચચત જભીન 

ધયાલતા કુર ગ્રાભીણ કુટુાંફ વાથે ગ્રાભીણ ગયીફ કુટુાંફન વશવફાંધ તાવતા તેન ુાં મલૂ્મ ૦.૬૮૭ જેટલુાં પ્રાતત થયુાં 
છે, જેન ુાં વાથતકતાન ુાં મલૂ્મ ૦.૨૦૦ જેટલુાં છે. ચફનવવિંચચત જભીન ૫ શકેટય કયતાાં લધ ુઅથલા ૨.૫ શકેટય કયતાાં લધ ુ

વીચચત જભીન ધયાલતા કુર ગ્રાભીણ કુટુાંફ વાથે ગ્રાભીણ ગયીફ કુટુાંફન વશવફાંધ તાવતા તેન ુાં મલૂ્મ ૦.૬૩૭ 

જેટલુાં પ્રાતત થયુાં છે, જેન ુાં વાથતકતાન ુાં મલૂ્મ ૦.૨૪૮ જેટલુાં છે. 

અિ ેએભ કશી ળકામ કે ચફનવવિંચચત જભીન ૧ થી ૨ શકેટય કયતાાં ઓછી અથલા ૦.૫ થી ૧ શકેટય કયતાાં ઓછી 
વીચચત જભીન ધયાલતા કુર ગ્રાભીણ કુટુાંફ વાથે ગ્રાભીણ ગયીફ કુટુાંફન લચ્ચેના વફાંધ આંકડાળાસ્ત્રીમ યીતે 

વાથતક છે. ફાકીના જભીનધાયણના લગીકયણભાાં આંકડાળાસ્ત્રીમ કઈ વશવાંફાંધ પ્રાતત થમ નથી. 

પ્રસ્તતુ વાંળધન ેયભાાં વળક્ષણન ુાં પ્રભાણ અને ગયીફી (ફી.ી.એર) લચ્ચે કેલ વાંફાંધ યશરે છે તેની 

ચકાવણી વમયવન વશવફાંધાાંક િાયા કયલાભાાં આલી છે. વશવાંફાંધની ગણતયી નીચેની વાયણીભાાં આેરી છે. 

તાી જિલ્રાભાું  વળક્ષણન  ું પ્રભાણ અને ગ્રાભીણ ગયીફો ક ટ ુંફો લચ્ચે વશવુંફુંધ (Correlations) 

 કુર 

ગયીફ 

(ફી.ી.એ
ર) 

અબ
ણ 

કુટુાંફ 

પ્રાથવભ
ક  

૧૦ 

ધયણ 

ાવ 

કૉરેજ 

વળક્ષણ 

અનસુ્ના
તક 

કુર ગયીફ 

(ફી.ી.એ
ર) 

વમયવન 

વશવફાંધાાંક 
૧ 

.૯૭૭
** 

.૯૦૮* .૯૪૭* .૯૪૭* .૮૭૦ 

Sig. (૨-tailed)  .૦૦૪ .૦૩૩ .૦૧૪ .૦૧૫ .૦૫૫ 

N ૫ ૫ ૫ ૫ ૫ ૫ 

અબણ 

કુટુાંફ 

વમયવન 

વશવફાંધાાંક 
.૯૭૭** ૧ .૮૦૦ .૮૬૦ .૯૭૨** .૯૪૧* 

Sig. (૨-tailed) .૦૦૪  .૧૦૪ .૦૬૨ .૦૦૬ .૦૧૭ 

N ૫ ૫ ૫ ૫ ૫ ૫ 

પ્રાથવભક 

Pearson 

Correlation 
.૯૦૮* .૮૦૦ ૧ .૯૮૨** .૭૫૬ .૫૯૯ 

Sig. (૨-tailed) .૦૩૩ .૧૦૪  .૦૦૩ .૧૪૦ .૨૮૫ 

N ૫ ૫ ૫ ૫ ૫ ૫ 
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તાી જિલ્રાભાું  વળક્ષણન  ું પ્રભાણ અને ગ્રાભીણ ગયીફો ક ટ ુંફો લચ્ચે વશવુંફુંધ (Correlations) 

 કુર 

ગયીફ 

(ફી.ી.એ
ર) 

અબ
ણ 

કુટુાંફ 

પ્રાથવભ
ક  

૧૦ 

ધયણ 

ાવ 

કૉરેજ 

વળક્ષણ 

અનસુ્ના
તક 

૧૦ ધયણ 

ાવ 

વમયવન 

વશવફાંધાાંક 
.૯૪૭* .૮૬૦ .૯૮૨** ૧ .૮૪૩ .૭૧૧ 

Sig. (૨-tailed) .૦૧૪ .૦૬૨ .૦૦૩  .૦૭૩ .૧૭૮ 

N ૫ ૫ ૫ ૫ ૫ ૫ 

કૉરેજ 

વળક્ષણ 

વમયવન 

વશવફાંધાાંક 
.૯૪૭* 

.૯૭૨
** 

.૭૫૬ .૮૪૩ ૧ .૯૪૩* 

Sig. (૨-tailed) .૦૧૫ .૦૦૬ .૧૪૦ .૦૭૩  .૦૧૬ 

N ૫ ૫ ૫ ૫ ૫ ૫ 

અનસુ્નાત
ક 

વમયવન 

વશવફાંધાાંક 
.૮૭૦ 

.૯૪૧
* 

.૫૯૯ .૭૧૧ .૯૪૩* ૧ 

Sig. (૨-tailed) .૦૫૫ .૦૧૭ .૨૮૫ .૧૭૮ .૦૧૬  

N ૫ ૫ ૫ ૫ ૫ ૫ 

**. Correlation is significant at the ૦.૦૧ level (૨-tailed). 

*. Correlation is significant at the ૦.૦૫ level (૨-tailed). 

પ્રસ્તતુ વાયણીભાાં જઈ ળકામ કે વળક્ષણના વલવલધ સ્તય અન ેકુર ગ્રાભીણ ગયીફ કુટુાંફ લચ્ચેના વશવફાંધન ુાં 

દયણાભ દળાતલલાભાાં આવયુાં છે. જેભાાં નીયક્ષય કુર ગ્રાભીણ કુટુાંફ અને નીયક્ષય કુર ગ્રાભીણ ગયીફ કુટુાંફ લચ્ચે ઘાઢ 

સયેુખ વશવફાંધ યશરે છે. આ વશવફાંધાાંકન ુાં મલૂ્મ ૦.૯૭૭ જેટલુાં છે, જેન ુાં વાથતકતાન ુાં મલૂ્મ ૦.૦૦૪ જેટલુાં છે જે ૦.૦૧ 

કયતાાં ઓછાં છે જે ૯૯ ટકાની વાથતકતા દળાતલે છે.  

પ્રસ્તતુ વાયણીભાાં પ્રાથવભક, ધયણ ૧૦ ાવ, કૉરેજ અન ેઅનસુ્નાતક સધુી વળક્ષણ પ્રાતત કયેરા કુટુાંફ અને 

કુર ગ્રાભીણ ગયીફ કુટુાંફ લચ્ચે ઘાઢ સયેુખ વશવફાંધ પ્રાતત થમ છે. આ વશવફાંધાાંકન ુાં મલૂ્મ અનકુ્રભ ે૦.૯૦૮, 

૦.૯૪૭, ૦.૯૪૭ અન ે૦.૮૭૦ જેટલુાં જલા ભે છે, જેન ુાં વાથતકતાન ુાં મલૂ્મ અનસુ્નાતક ને ફાદ કયતાાં ૦.૦૫ કયતાાં 

ઓછાં છે જે ૯૫ ટકા વાથતકતાની કક્ષાએ દળાતલે છે, અનસુ્નાતક કક્ષાન ુાં વળક્ષણ પ્રાતત કયેરા કુટુાંફભાાં વાથતકતાન ુાં મલૂ્મ 

૦.૦૫૫ જેટલુાં પ્રાતત થયુાં છે જે ૯૦ ટકાની વાથતકતાની કક્ષા દળાતલે છે. એટરે એભ કશી ળકામ કે વળક્ષણન ુાં પ્રભાણ અન ે

ગયીફી (ફી.ી.એર) ફાંને ચરયાળીઓ લચ્ચે વાંફાંધ આંકડાળાસ્ત્રીમ યીતે વાથતક છે.    

પ્રસ્તતુ વાંળધન ેયભાાં જભીન ભાચરકન પ્રકાય અન ેઅન્ન સયુક્ષા લચ્ચે કેલ વાંફાંધ યશરે છે તેની 

ચકાવણી વમયવન વશવફાંધાાંક િાયા કયલાભાાં આલી છે. વશવાંફાંધની ગણતયી નીચેની વાયણીભાાં આેરી છે. 
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તાી જિલ્રાભાું  ક ટ ુંફની િભીન ભાગરકીનો પ્રકાય અને અન્ન સ  યક્ષા ફુંને ચરો લચ્ચે વશવુંફુંધ 

(Correlations) 

 લત 
દયવભમાન 

એક ટાંક યૂત ુાં 
બજન પ્રાતત 

થત ુાં નથી 
તેલા કુટુાંફ  

એક ટાંક યૂત ુાં બજન 

પ્રાતત થામ છે યાંત ુ 

ક્યાયેક એક ટાંક યૂત ુાં 
બજન લત દયવભમાન 

પ્રાતત થામ છે તેલા 
કુટુાંફ 

તા
ની 

જભીન 

ધયાલ
તા 
ખેડૂત 

ગણ
વતમા 

લત દયવભમાન એક ટાંક 

યૂત ુાં બજન પ્રાતત થત ુાં 
નથી તેલા કુટુાંફ (Food 

Security < 1 Meal/Day 
In Major Part Of Year) 

વમયવન 

વશવફાંધાાંક 
1 .991** .131 .976** 

Sig. (૨-

tailed) 

 
.001 .833 .004 

N 5 5 5 5 

એક ટાંક યૂત ુાં બજન 

પ્રાતત થામ છે યાંત ુ 

ક્યાયેક એક ટાંક યૂત ુાં 
બજન લત દયવભમાન 

પ્રાતત થામ છે તેલા કુટુાંફ 
(Food Security:B2:1 
M/Day But <1 
Occasionally) 

વમયવન 

વશવફાંધાાંક 
.991** 1 .023 .955* 

Sig. (૨-

tailed) 
.001 

 
.970 .011 

N 5 5 5 5 

તાની જભીન ધયાલતા 
ખેડૂત 

વમયવન 

વશવફાંધાાંક 
.131 .023 1 .205 

Sig. (૨-

tailed) 
.833 .970 

 
.741 

N 5 5 5 5 

ગણવતમા 

વમયવન 

વશવફાંધાાંક 
.976** .955* .205 1 

Sig. (૨-

tailed) 
.004 .011 .741 

 

N 5 5 5 5 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

પ્રસ્તતુ વાયણીભાાં તાની જભીન, અન ેગણતીમના કુટુાંફ અન ેઅન્ન સયુક્ષાન ુાં વલવલધ સ્તય ધયાલતા કુટુાંફ લચ્ચે 
વશવફાંધન ુાં મલૂ્મ તાવતા જાણલા ભે છે કે જે ગણવતમા કુટુાંફ છે અને જેઓન ેલત દયવભમાન એક ટાંક યૂત ુાં 

બજન પ્રાતત થત ુાં નથી તેલા કુટુાંફ અને એક ટાંક યૂત ુાં બજન પ્રાતત થામ છે યાંત ુ ક્યાયેક એક ટાંક યૂત ુાં બજન 

લત દયવભમાન પ્રાતત થામ છે તેલા કુટુાંફ તેલા કુટુાંફભાાં વશવફધન ુાં મલૂ્મ ગાઢ સયેુખ વશવાંફાંધ પ્રાતત થયુાં છે. 
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અિ ેવાથતકતાન ુાં મલૂ્મ તાવતા જલા ભે છે કે જે ગણવતમા છે અને જેઓને એક ટાંક યૂત ુાં બજન નથી ભત ુાં અને 

જેઓને ક્યાયેક એક ટાંક યૂત ુાં બજન લત દયવભમાન ભે છે તેલા કુટુાંફભાાં વાથતકતાન ુાં મલૂ્મ ૦.૦૫ કયતાાં ઓછાં છે 

જે ૯૯ ટકા ની વથતકતાની કક્ષાએ વાથતક છે એટરે એભ કશી ળકામ કે કુટુાંફનની જભીન ભાચરકન પ્રકાય અન ેઅન્ન 

સયુક્ષા ફાંને ચરયાળીઓ લચ્ચે વાથતક આંકડાળાસ્ત્રીમ વાંફાંધ છે. જમાયે તાની જભીન ભાચરકી ધયાલે છે તેલા 

કુટુાંફભાાં વાથતકતાન ુાં મલૂ્મ ૦.૦૧ અન ે૦.૦૫ કયતાાં લધ ુપ્રાતત થયુાં છે જે દળાતલે છે કે કુટુાંફની જભીન ભાચરકન 

પ્રકાય અન ેઅન્ન સયુક્ષા ફાંને ચરયાળીઓ લચ્ચે વાથતક આંકડાળાસ્ત્રીમ વાંફાંધ નથી તેભ દળાતલે છે.  

૩.૬ અભ્માવના તાયણો : 

1) તાી જજલ્રાભાાં વળક્ષણન ુાં પ્રભાણ અને ગયીફી (ફી.ી.એર) ફાંને ચરયાળીઓ લચ્ચે વાથતક આંકડાળાસ્ત્રીમ 

વશવાંફાંધ જલા ભળ્મ છે. વાથે વાથે યાજ્મના અન્મ જજલ્રા કયતાાં તાી જજલ્રાભાાં વળક્ષણન દય (વક્ષાયતા 

દય) નીચ જલા ભળ્મ છે. 

2) તાી જજલ્રાભાાં તાલકુા પ્રભાણે કુર ગયીફીન અભ્માવ કયતા વનઝય તાલકુાભાાં ગયીફીન ુાં પ્રભાણ ૭૧.૪૮ 

ટકા અન ેઅવત ગયીફન ુાં પ્રભાણ ૪૬.૭૪ જેટલુાં પ્રાતત થયુાં છે. જે તાી જજલ્રા તેભજ દચક્ષણ ગજુયાત અને 
વભગ્ર યાજ્મની તરુનાભાાં ઘણુાં ઊંચુાં જલા ભે છે. 

3) અન્ન સયુક્ષા વાંદબે લતના યૂા દદલવભાાં ભટાબાગે દયયજ એક ટાંક કયતાાં ણ ઓછાં બજન પ્રાતત કયતાાં 

કુટુાંફની ટકાલાયી ઉચછરભાાં વોથી લધાયે (૧૦.૦૨ ટકા) જેટરી જલા ભી છે. 

4) વાભાન્મ યીતે દયયજન ુાં એક ટાંકન ુાં બજન યત ુાં પ્રવાંગાત એક ટાંક કયતાાં ણ ઓછ બજન વાંદબે તાી 
જજલ્રાના તાલકુા પ્રભાણે અભ્માવ કયતા ૧૩.૬૦ ટકા વાથે ઉચ્છર પ્રથભ ક્રભ ેઆલે છે. 

5) લત દયમ્માન આ ગયીફ કુટુાંફના યૂત આશાય પ્રાતત કયનાય કુટુાંફભાાં તાલકુા પ્રભાણે વનઝય (૩.૭૧ ટકા) 

વનગઢ (૧૧.૭૪ ટકા), ઉચ્છર (૫.૦૫ ટકા), લારડ (૫.૨૪ ટકા), વમાયા (૪.૪૧ ટકા) પ્રભાણ જલા ભળ્યુાં છે. 

6) ચફનવવિંચચત જભીન ૧ થી ૨ શકેટય કયતાાં ઓછી અથલા ૦.૫ થી ૧ શકેટય કયતાાં ઓછી વીચચત જભીન 

ધયાલતા કુર ગ્રાભીણ કુટુાંફ વાથે ગ્રાભીણ ગયીફ કુટુાંફન લચ્ચેના વફાંધ આંકડાળાસ્ત્રીમ યીતે વાથતક છે. 

ફાકીના જભીનધાયણના લગીકયણભાાં આંકડાળાસ્ત્રીમ કઈ વશવાંફાંધ પ્રાતત થમ નથી. 

7) કુટુાંફના લડા તયીકે સ્ત્રી વભ્મ શમ અન ે કુટુાંફના લડા તયીકે રુુ વભ્મ શમ ફાંને પ્રકાયના કુટુાંફ અને 

ગયીફી લચ્ચેના સયેુખ વશવફાંધ પ્રાતત થમ છે. આ વશવફાંધાાંકન ુાં મલૂ્મ સ્ત્રી આધાદયત કુટુાંફભાાં ૦.૪૪૧ 

અન ેરુુ આધાદયત કુટુાંફભાાં ૦.૯૮૭ જેટલુાં પ્રાતત થયુાં છે, જેની વાથતકતાન ુાં મલૂ્મ અનકુ્રભ ે૦.૪૫૭ અને 

૦.૦૦૨ જેટલુાં પ્રાતત થયુાં છે. સ્ત્રી આધાદયત કુટુાંફને ફાદ કયતાાં રુુ આધાદયત કુટુાંફભાાં વાથતકતાન ુાં મલૂ્મ 

૯૯ ટકાની ક્ક્ષાએ આંકડાળાસ્ત્રીમ વાથતકતા દળાતલે છે. 

8) તાની જભીન, અને ગણતીમ કુટુાંફ અન ેઅન્ન સયુક્ષાન ુાં વલવલધ સ્તય ધયાલતા કુટુાંફ લચ્ચે વશવફાંધ 

અન ેવાથતકતાન ુાં મલૂ્મ તાવતા જલા ભે છે કે જે ગણવતમા છે અન ેજેઓને એક ટાંક યૂત ુાં બજન નથી 
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ભત ુાં અન ેજેઓન ેક્યાયેક એક ટાંક યૂત ુાં બજન લત દયવભમાન ભે છે તેલા કુટુાંફભાાં વાથતકતાન ુાં મલૂ્મ 

૦.૦૫ કયતાાં ઓછાં છે જે ૯૯ ટકા ની વથતકતાની કક્ષાએ વાથતક છે એટરે એભ કશી ળકામ કે કુટુાંફનની જભીન 

ભાચરકન પ્રકાય અને અન્ન સયુક્ષા ફાંને ચરયાળીઓ લચ્ચે વાથતક આંકડાળાસ્ત્રીમ વાંફાંધ છે. 

૩.૭ અભ્માવના સચૂનો : 

1) પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં તાી જજલ્રાભાાં વળક્ષણન ુાં પ્રભાણ અન ેગયીફી (ફી.ી.એર) ફાંને ચરયાળીઓ લચ્ચે 
વાથતક આંકડાળાસ્ત્રીમ વશવાંફાંધ જલા ભળ્મ છે. જેથી તાી જજલ્રાભાાં ઉચ્ચતય ગણુલત્તાયકુ્ત વમલવાવમક 

અન ેટેકનરજીકર વળક્ષણ વાંસ્થાઓ લધાયલી જઈએ તેભજ વળક્ષણની તક વીભાાંત વમસ્ક્ત સધુી પ્રાતમ ફને 

તેલા પ્રમત્ન સ્થાવનક વત્તા અન ેએન.જી.ઓ. અને વયકાય િાયા શાથ ધયાલા જઈએ. 

2) તાી જજલ્રાભાાં આશ્રભળાા તેભજ વળક્ષણ આતી વયકાયી તેભજ ખાનગી ળાાભાાં ભધ્માન બજન 

મજનાન ુાં મગ્મ આમજન અન ેવાંચારન થવ ુાં જઈએ. જેથી લધતા જતા કુણને અટકાલી ળકામ. 

3) તાી જજલ્રાના એવ.ટી. (અનસુચૂચત જનજાવત) લગતભાાં ગયીફીન ુાં કેબ્ન્રકયણ પ્રભાણભાાં ખફૂ ઊંચુાં છે, ભાટે 

જજલ્રાની અનસુચૂચત જનજાવત ભાટે વલળે કલ્માણકાયી કામતક્રભ ધયલા જઈએ જે વભગ્ર જજલ્રાની ગ્રાભીણ 

ગયીફીના સ્તયને ઘટાડલાભાાં ભદદરૂ ફનળે. 

4) ગયીફી અને ફેયજગાયી એકફીજા વાથે ગાઢ યીતે વાંકામેરા છે. ગ્રાભીણ વલસ્તાયભાાં ખેતી, શુારન, ડેયી 

ઉદ્યગ ઉયાાંત અન્મ યજગાયીની તક ઉરબ્ધ ફનાલલી જઈએ. તેભજ છટક ભજૂયી ય આધાદયત 

ભટાબાગના ગ્રાભીણ ગયીફ કુટુાંફના રક ભાટે ઊંચાચા લેતનયકુ્ત યજગાયીની તક ઉરબ્ધ ફનાલલી 
જઈએ, જે તેઓના આલકના સ્તયને ઉય રઈ જળે. 

5) ગ્રાભીણ વલસ્તાયભાાં દચક્ષણ અન ેઆયગ્મના સ્તયભાાં સધુાય થામ તેભજ ભાતા-વતા ફાકના વળક્ષણ પ્રત્મે 

જાગતૃ અન ેભાદશતગાય ફને એ ભાટેના વળચફય કામતક્રભ અને નાટકન ુાં આમજન કયવ ુાં જઈએ. 

6) જજલ્રાના છાત ગ્રાભીણ વલસ્તાયભાાં આયગ્મ અન ેવળક્ષણ વલમક વાંસ્થાઓના વલકાવની વાથે યુા વભમ 

ભાટે ટેકનીકર, કુળ અન ેતારીભ ાભેર સ્ટાપ ઉરબ્ધ ફને એ ભાટેની જગલાઈ કયલી જઈએ. 

7) તાી જજલ્રાના ફી.ી.એર. શઠે આલતા કુટુાંફ અન ે આદદલાવી કુાંટુાંફને સમુરુ ડેયી વાથે વાાંકી 
શુારનના વમલવામને લધ ુપ્રાધાન્મ અામ એ ખફૂ જ જરૂયી છે. 

8) નાના ઉદ્યગ અન ેગશૃ ઉદ્યગન વલકાવ પ્રસ્તતુ જજલ્રાભાાં યજગાયી વર્જનભાાં લધાય કયી તેભ છે, તેના ભાટે 

ફજાય અન ેતારીભની વમલસ્થા, તેભજ તેના ભાટે નાણાકીમ વશામ ભાટે વગલડતા ઊબી કયલાભાાં આલે તે 

જરૂયી છે. 

નોધ: 

 (૧) પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં કુટુાંફની વમાખ્માભાાં Ministry of Rural Development, Government of India િાયા જે BPL 

વલે (Census) ૨૦૦૨ ભાાં થમ શત તેભાાં જે કુટુાંફ રેલાભાાં આવમા તેને અભએ કુટુાંફની વમાખ્માભાાં રીધા છે.   
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(૨) અભ્માવભાાં ગયીફીની વમાખ્માભાાં બાયત ગ્રાભીણ વલકાવ ભાંિારમ િાયા જે ફી.ી.એર (BPL) વલેક્ષણ કયલાભાાં 
આવયુાં શત ુાં જેભાાં વભાલેળ થતા ૦ થી ૨૦ ગણુાાંક ધયાલતા કુટુાંફને ગયીફ કુટુાંફ અને ૦ થી ૧૬ ગણુાાંકન ધયાલતા 
કુટુાંફને અવત ગયીફ તયીક ેગણલાભાાં આવમા છે. 

(૩) તાી જજલ્રાભાાં ફી.ી.એર. વલેક્ષણભાાં સધુાયા છેલ્રા ૨૦૧૩ના લતભાાં કયલાભાાં આવમાાં શતા. 
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