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બનાસકાઠંા ��લામા ંિશ�ણનો �લુના�મક અ�યાસ

બનાસકાઠંા ��લોએ બનાસ નદ�ના આસપાસમા ંવસેલા �દ�શનો બનેલો છે. ��લાની ઉ�ર બા�ુએ સજ�થાન રા�યના મરવાડ
તથા  િશરોહ�ના  �દ�શો,�વૂ�માં સાબરકંઠા  ��લો,દ�ીણે  મહ�સાણા��લો,  પિ�મે  પાટણ  ��લો  તથા  �યાય�યે  પા�ક�તાનની
�તર રા���ય સરહદથી ઘેરાયેલો છે.

ભૌગોલીક ર�તે બનાસકાઠંાનો ઉ�ર, �વૂ� ભાગ પહાડ� �દ�શ છે. �યાર� મ�ય ભાગ સપાટ અને ર�તાળ છે. પિ�મ ભાગ ક�છના
રણનો િવ�તાર છે. તે ખારો �દ�શ છે. આ ��લામાં ��ુય પાકમાં બાજર� અને એરંડા છે. રવી પાકોમાં ઘ�, રાયડો, સરસવ,

ઇસબ�લુ વગેર� છે. ��લામા ંઉનાળામા ંસખત ગરમી તથા િશયાળામા ંસખત ઠંડ� પડ� છે. ��લાના �વૂ� ભાગમા ંઅરવ�લીના
�ુગંરોનો ભાગ જગંલોનો બની રહ� છે.

બનાસકાઠંા ��લામા ંિશ�ણની પર���થિત જોઇએતો 2001 ની વ�તી ગણતર� �જુબ �જુરાતમા ંિશ�ણ�ુ ં�માણ 69.14% હ� ું
તેની સામે બનાસકાઠંામા ંમા� 50.97% લોકોજ િશ�ીત હતા. અને તેમા ંપણ �ી-��ુષના �માણની વાત કર�એ તો ��ુષોની
�લુનામા ં�ી ઓમા ંિશ�ણ�ુ ં�માણ �બુજ ની�ુ ંહ� ુ.ં 2001ની વ�તી ગણતર� �જુબ ��ુષોમા ંિશ�ણ 66.47% ની સામે �ી
િશ�ણ�ુ ં�માણ મા� 34.40% જ હ� ુ.ં એજ ર�તે ગામ અને શહ�રની �લુના કર�એતો 2001 �જુબ �ુલ શહ�ર� લોકોમા ંિશ�ણ�ું
�માણ 74.55% અને  ગામડામાં મા�  47.91% હ� ુ ંઅને  તેમાં �ુલ શહ�ર� ��ુષો  માથંી 85.11%, �યાર�  ગામડાના મા�
64.02% ��ુષોજ િશ��ત હતા. તેવીજ ર�તે �ી ઓની વાત કર�એતો શહ�રોમા ં63.04%, �યાર� ગામડામા ંમા� 30.73% જ
�ી ઓ િશ��ત હતી.

આમ ઉપરો�ત �કડાઓ પરથી ફલીત થાય છે ક� બનાસકાઠંા ��લામા ં2001ની વ�તી ગણતર� �જુબ િશ�ણ�ુ ં�માણ �બુજ
ની�ુ ંહ� ુ.ં અને તેમા ંપણ શહ�ર કરતા ંગામડા ઓમા,ં અને ��ુષો કરતા �ીઓ મા ંિશ�ણ�ુ ં�માણ �બુજ ની�ુ ંજોવા મળે છે.

કહ�વા�ુ ંછે ક� સમાજ હમંેશા પ�રવત�ન શીલ હોય છે. અને એ�ુ ંમાનવામાં આવે છે ક� પ�ર��થિતઓ હમંેશા એક સરખી રહ�તી
નથી. અને આ વા� બનાસકાઠંા ��લા માટ� �બુજ બધં બસે�  ુજોવા મળે છે. �જુરાતમા ંપછાત ગણાતા આ ��લાએ 21મી
સદ�ના �થમ દસકામા ંઆિથ�ક, સામા�ક, શૈ�ણીક તેમજ આ�િુનક ટ�કનોલો�ના ઉપયોગની ���ટએ લોકો� ુ ં�યાન ક����ત થાય
તેવી  �ગતી  હાસંલ કર�  છે. ખતેી  તેમજ  પ�પુાલન  પર  િનભ�ર  તથા  હમેંશા  પાણીની  અછત  ધરવતા  આ ��લાએ  ��ુમ
િસચાઇમા ંસમ� ર�યમા ંસૌથી વ� ુઉપયોગ કર� તેમજ ઉ�ર-પિ�મના �કુા િવ�તારમા ંનમ�દાના પાણી પહોચવાથી ખતેી ��ેે
ન�ધપા� િસ��ધઓ હાસંલ કર� છે.

2001 થી 2011 ના દસકા દર�યાન િશ�ણની વાત કર�એતો 2001ના સમયમાં � િવ�તાર તથા �તીમાં િશ�ણ� ુ ં�માણ
ઓ�ં હ� ુ ં�યાજં િશ�ણના �માણમા ં�બુજ મોટા �માણમા ંવધારો તયેલો જોઇ શકાય છે.

2011ની  વ�તી  ગણતર�  �જુબ  જોઇએતો  બનાસકાઠંા  ��લામાં �ુલ  િશ�ણ�ું �માણ  66.39% થ�ુ છે.  �  દસ  વષ�માં
15.42%નો વધારો બતાવે છે. �યાર�  સમ� �જુરાતમાં મા�10% �ટલોજ વધારો થયો છે. તેજર�તે ગામડા અને શહ�રની
�લુના કર�એતો 2011 માં ગામડામાં 63.99% િશ��ત છે. � 2001ની ગણતર� કરતાં 16.08% �ટલો વધારો છે. �યાર�
શહ�રમા ં81.43% � 2001ની �લુનામા ંમા� 6.88% જ વધારો છે. આમ ઉપરો�ત �કડાઓ પરથી સમ� શકાય ક� દસકા
દર�યાન �ામીણ સમજના િશ�ણમા ં�બુજ મોટાપ �માણમા ંવધારો થયેલો જોવા મળે છે.

આજ ર�તે 2011ની વ�તી ગણતર� �જુબ �ી-��ુષના �માણને આધાર� િશ�ણ�ુ ં�માણ જોઇએતો ��ુષોમા ં79.65% િશ��ત
છે. � 2001 કરતા ં12.98% �ટલો વધારો જોવા મળે છે. તેજ ર�તે �ીઓ મા ં2011 મા ંિશ�ણ� ુ ં�માણ 52.58% �ટ� ુછે.

� 2001 કરતાં 18.18% �ટલો વધારો �ચુવે છે. આજ ર�તે �ામીણ અને શહ�ર� �ી િશ�ણના �માણની �લુના કર�એતો
2011 �જુબ શહ�ર� �ી ઓમા ંિશ�ણ�  ુ�માણ 71.56% છે. � 2001ની �લુનામા ં8.52%નો વધારો દશા�વે છે. તેની સામે
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2011 �જુબ �ામીણ �ી ઓમા ં49.59% �ીઓ િશ�ત છે. � 2001 કરતા ં18.86% �ટલો વધારો �ચુીત કર� છે.

આમ ઉપરો�ત �કડાઓ જોતાં સમ� શકાય છે ક� શૈ�ણીક ��ેે અિત પછાત ગણાતા એવા બનાસકાઠંા ��લામાં મા� દસ
વષ�ના ગાળામા ંઘણી ન�ધપા�ીય �ગતી હાસંલ કર� છે. અને તેમા ંપણ ખાસ કર�ને �ામીણ અને �ી િશ�ણના �માણમા ં�દર�
વધારો થતો જોવા મળે છે તે �બુજ �ગતીની િનશાની છે.

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

�ા.નર�શ ચૌધર�
આ.�ોફ�સર સમાજશા�
સરકાર� િવનયન કોલજે, અમીરગઢ.
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