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સક્ષ્ુ ભ ધધયાણની સ્લવશામ જૂથની ભહશરાઓ ઉય વાભાજજક આધથિક અવય
પ્રસ્તાલના
ગયીફી એ વલશ્વના અવલકવવત અને વલકાવળીર દે ળોની વૌથી ભોટી વભસ્મા છે . લલ્ડ ફેંક ના ૨૦૦૮ ના
યીોટટ મુજફ વલશ્વના રગબગ ૧.૪ ફીરીઅન રોકો યોજના પક્ત $૧.૨૫ ડોરય ભાાં જીલન વનલાટ શ કયે છે આ
દળાટલે છે કે ગયીફી એ વલકાવળીર અને અવલકવવત દે ળોભાાં તીવ્ર ભાત્રાભાાં પેરામેરી વભસ્મા છે . યુનાઇટે ડ
નેળન ઓગેનાઈઝેળને ૨૦૦૮ ભાાં વભરેવનમભ ડેલરભેન્ટ ગોર(એભડીજી) જાશેય કમાટ જેભાાં ૨૦૧૫ સુધીભાાં
ગયીફી દુય કયલાનો ધ્મેમ અગ્રતાક્રભે શતો. આ ધ્મેમને શોંચી લલા દુવનમાના રગબગ તભાભ અવલકવવત
અને વલકાવળીર દે ળોએ ગયીફી વનલાયણ ભાટે અરગ અરગ નીવતઓ અને કામટક્રભો અભરભાાં મુકેર છે . આ
ફધા કામટક્રભો અને નીવતઓભાાં સુક્ષ્ભ વધયાણ કામટક્રભએ ગયીફી વનલાયણ ભાટે એ વૌથી લધાયે અવયકાયક
વ્યુશયચના ુયલાય થમેર છે . ભોટા બાગના દે ળોભાાં ગયીફી વનલાયણ કામટક્રભ ના બાગરૂે સુક્ષ્ભ વધયાણ
કામટક્રભ અભરભાાં છે . ગયીફી વનલાયણ ઉયાાંત સુક્ષ્ભ વધયાણ ભહશરા વળક્ક્તકયણ અને ભહશરા વાક્ષયતા ભાાં
ણ ખુફ જ ભશત્લનો બાગ બજલે છે . શારભાાં સુક્ષ્ભ વધયાણ (ભાઈક્રોપાઈનાન્વ) એ ગયીફી વનલાયણ ભાટે
વૌથી અગત્મની વ્યુશયચના છે . યુનાઇટેડ નેળન દ્વાયા લટ ૨૦૦૫ ને ““ભાઈક્રોપાઈનાન્વ લટ’’ ” તયીકે જાશેય
કયલાભાાં આવ્યુાં શતુ.ાં
સુક્ષ્ભ વધયાણ એટરે ફેંક,સ્લેચ્છછક વાંસ્થાઓ કે ભાઈક્રોપાઈનાન્વ વાંસ્થાઓ દ્વાયા રોકોને ફચત,વધયાણ, લીભો,
નાણાની રેલડ દે લડ લગેયે જેલી નાણાાંકીમ વેલાઓ  ૂયી ાડલી. બાયત દે ળના વાેક્ષભાાં નાના અને વીભાાંત
ૂ ો, ગ્રાભીણ કાયીગયો, આવથિક યીતે છાત લગટના રોકો અને ગ્રાભીણ ભહશરાઓને સુક્ષ્ભ વધયાણના મુખ્મ
ખેડત
ગ્રાશક–રાબાથી તયીકે ઓખલાભાાં આલે છે .આભ સુક્ષ્ભ વધયાણ એટરે ગ્રાભીણ અને અધટ ગ્રાભીણ વલસ્તાયોભાાં
ગયીફ રોકોને ફચત, વધયાણ અને અન્મ નાણાાંકીમ વેલાઓ  ૂયી ડી ગયીફ રોકો ોતાના નાના ઉદ્યોગ ધાંધા
દ્વાયા સ્લયોજગાયી ભેલી ગયીફીભાાંથી ફશાય આલી ળકે તેલા કામટક્રભોનુ ાં આમોજન અને અભરીકયણ કયવુ.ાં
સક્ષ્ુ ભ ધધયાણ ના મખ્ુ મ સ્લરૂ


એવએચજીફેંક રીન્કેજ ભોડેર

એવએચજી ફેંક રીન્કેજ ભોડેર એ બાયતભાાં સુક્ષ્ભ વધયાણ ક્ષેત્રભાાં

મુખ્મ ભોડેર છે . ૩૧ ભાચટ ૨૦૧૩ની

ક્સ્થવતએ આ ભોડેર અંતગટત ૭૩.૧૮ રાખ ભહશરાઓ અને ુરુો વાંકામેર છે . ગયીફ રોકોને નાણાાંકીમ
વેલાઓની મુખ્મ ધાયા વાથે વાથે જોડલા ભાટે નાફાડટ દ્વાયા ૧૯૯૨ભાાં એવએચજી ફેંક રીન્કેજ ાઈરોટ
પ્રોજેક્ટ ળરુ કયલાભાાં આવ્મો શતો.
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ફેંક દ્વાયા જૂથ યચના અને ફેંક દ્વાયા ધધયાણ ભોડેર

આ ભોડેર અંતગટત ફેંક દ્વાયા જૂથ યચના કયલાભાાં આલે છે . ફચત, ભીટીંગ, હશવાફો લગેયે ઉય ભોનીટયીંગ
અને તારીભ દ્વાયા જૂથનુ ાં વળકતીકયણ કયલાભાાં આલે છે . વનમવભત ફચત ફાદ ફેંક દ્વાયા જૂથને વધયાણ
આલાભાાં આલે છે .


એજન્વી ભાયપત જૂથ યચના અને ફેંક દ્વાયા ધધયાણ

આ ભોડેર અંતગટત એનજીઓ/ વયકાયી એજન્વી/વયકાયી વલબાગ દ્વાયા જુથચના અને જુથ વળકતીકયણ ની
કાભગીયી કયલાભાાં આલે છે . જુથનુ ાં ભોનીટયીંગ જૂથ યચના કયે ર એનજીઓ/ વયકાયી એજન્વી/ વયકાયી
વલબાગ દ્વાયા કયલાભાાં આલે છે . ૩ થી ૬ ભહશના દયમ્માન જુથ નુાં ગ્રેહડિંગ કયલાભાાં આલે છે ત્માયફાદ જુથ ની
વધયાણ ભાટેની દયખાસ્ત ફેંકભાાં ભોકરી આલાભાાં આલે છે . આ ભોડેરભાાં જૂથ યચના કયે ર એજન્વી ભધ્મસ્થી
તયીકે કાભ કયે છે .
ગ્રાભીણ ભોડેર
ુ દ્વાયા થઈ. ગ્રાભીણ ભોડેરએ સુક્ષ્ભ વધયાણ ક્ષેત્રભાાં
ગ્રાભીણ ભોડેરની ળોધ ફાાંગ્રાદે ળભાાં પ્રો. ભોશમ્ભદ યુનવ
વલશ્વભાાં વૌથી લધાયે પ્રચલરત ભોડેર છે . ગ્રાભીણ ભોડેરભાાં ૫ વભ્મોની જૂથ ફનાલલાભાાં આલે છે . આ જૂથ
સ્લેચ્છછક શોમ છે . જુથભાાં શેરા ફે વભ્મોને વધયાણ આલાભાાં આલે છે . ત્માયફાદ છીના ફે વભ્મોને વધયાણ
આલાભાાં આલે છે અને છે લ્રે ાાંચભા વભ્મને વધયાણ આલાભાાં આલે છે .આ જુથોની ફીજા વાત જૂથો વાથે
દય અઠલાહડક ભીટીંગ થામ છે તેથી ફેંક એક વાથે ચારીવ વભ્મોને ભી ળકે છે અને ભીટીંગ કયી ળકે છે .
જુથભાાં વધયાણ વ્મક્ક્તગત આલાભાાં આલે છે યાં ત ુ રોન બયલાની જલાફદાયી જુથ ની શોમ છે .
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ટેફર : ૧

બાયતભાાં એવએચજી ફેંક રીન્કેજ અને ભાઈક્રોપાઈનાન્વ પ્રગધત

ધલગત

કુ ર
એવએચજી
કુ ર

૨૦૧૩-૧૪

એવએચજી યકભ

એવએચજી યકભ

એવએચજી યકભ

ની વાંખ્મા (કયોડભાાં)

ની વાંખ્મા (કયોડભાાં)

ની વાંખ્મા (કયોડભાાં)

(રાખભાાં)

(રાખભાાં)

(રાખભાાં)

૭૯.૬૦

૬૫૫૧.૪૧

૭૩.૧૮

૮૨૧૭.૨૫

૭૪.૩૦

૯૮૯૭.૪૨

૬૨.૯૯

૫૧૦૪.૩૩

૫૯.૩૮

૬૫૧૪.૮૬

૬૨.૫૨

૮૦૧૨.૮૯

૭૭.૯.

૮૧.૧

૭૯.૩

૮૪.૧૫

૮૦.૯૬

%

ાવે ભહશરા

એવએચજીની વભ્મો
ફચત

૨૦૧૨-૧૩

ેકી

૧૦૦
ફેક

૨૦૧૧-૧૨

લાા
એવએચજી
ભહશરા
એવ

એચ ૭૯.૧

જી ટકાભાાં
કુ ર
એવએચજી
કુ ર
ફેંક

દ્વાયા

એવએચજી
ને

આેર

ધધયાણ

૧૧.૪૮

૧૬૫૩૪.૭૭ ૧૨.૨૦

૨૦૫૮૫.૩૬ ૧૩.૬૬

૨૪૦૧૭.૩૬

૯.૨૩

૧૪૧૩૨.૦૨ ૧૦.૩૭

૧૭૮૫૪.૩૧ ૧૧.૫૨

૨૧૦૩૭.૯૭

૮૫.૫

૮૬.૭

૮૭.૬

ેકી

૧૦૦

%

ભહશરા
વભ્મો
લાા
એવએચજી
ભહશરા
એવ

એચ ૮૦.૪

૮૫.૧

જી ટકાભાાં
નાફાડડ : સ્ટેટવ ઓપ ભાઈક્રોપાઈનાન્વ ઇન ઈન્ન્ડમા ૨૦૧૩-૧૪
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ુ યાત: એવએચજી ફેંક રીન્કેજ અને સક્ષ્ુ ભધધયાણ કામડક્રભની સ્સ્થધત
ટેફર –ય : ગજ
વાથે કુર

લડ

ફેંક

૨૦૧૦-૧૧

જોડામેર
૧૯૨૮૩૪
એવએચજી

(રાખભાાં)
૧૭૩૦૩.૧૩

રીન્કેજ કયે ર એવએચજી
ને સ્ટે નન્ડિંગ
૨૫૬૦૦
૯૦૦૦.૧૫
એવએચજી
અામેર વધયાણ ૭૪૫૪૦
એવએચજી

૨૦૧૧-૧૨

૨૨૬૬૨૬

૧૩૯૬૩.૨૩

૩૦૩૩૬

યકભ(રાખભાાં)
૧૩૧૧૬.૮૩

ની વાંખ્મા
૭૨૪૯૫

૧૭૬૩૩.૧૮

૨૦૧૨-૧૩

૨૦૮૪૧૦

૧૭૫૫૫.૦૫

૧૪૭૫૬

૧૧૯૮૨.૨૮

૭૨૬૭૧

૨૨૦૩૮.૬૩

૨૦૧૩-૧૪

૧૯૬૫૧૦

૧૬૮૭૨.૦૦

૧૪૧૧૯

૧૨૯૩૭.૫૮

૬૧૮૪૮

૨૯૨૧૩.૮૨

ફચત ફેંક

ક્રેડીટ ફેંક

દ્વાયા રોન

આઉટ રોન

આઉટ

સ્ટે ન્ડીંગ યકભ
૧૫૫૪૪.૦૯
(રાખભાાં)

નાફાડડ : સ્ટેટવ ઓપ ભાઈક્રોપાઈનાન્વ ઇન ઈન્ન્ડમા ૨૦૧૩-૧૪
ુ
અભ્માવના શેતઓ


સુક્ષ્ભ વધયાણભાાં એવએચજીની ભ ૂવભકા



એવએચજી થાકી વભ્મનો વ્મક્ક્તત્લ વલકાવ



સુક્ષ્ભ વધયાણ દ્વાયા એવ એચ જી ના વભ્મોની આલકભાાં થમેર હયલતટન



સુક્ષ્ભ વધયાણ દ્વાયા ભહશરાઓની આવથિક પ્રવુવત ળરુ કયલાની ક્ષભતા ફાફત



એવએચજીના ભાધ્મભથી આલક અને ફચતની હયક્સ્થવતભાાં પેયપાય



વલવલધ મોજનાઓ ફાફતે જાણકાયીભાાં થમેર સુધાયા ફાફતની ક્સ્થવત



ફેન્કોભાાં નાણાકીમ રેલડ દે લડ સ્લતાંત્ર યીતે કયી ળકલાની ક્ષભતાભાાં થમેર હયલતટન

ુ ાની વાંદગી
નમન
અભ્માવ ભાટે પ્રાથવભક ભાહશતીના સ્ત્રોત વખીભાંડ /સ્લ વશામ જૂથના પ્રમુખ, ભાંત્રી કે વભ્મ છે . ખેડા
તાલુકાભાાં વખીભાંડ, એવજીએવલામ તથા વભળન ભાંગરભ મોજના અંતગટત કુર ૭૨૪ નોંધામેર વખીભડો
છે . અભ્માવ મુખ્મત્લે સુક્ષ વધયાણ ઉય શોલાથી વભનટટ તયીકે ફેકભાાંથી ક્રેળ ક્રેડીટ ભેલેર વખીભડોનો
વભાલેળ કયે ર છે . દયે ક ગાભભાાંથી ક્રેળ ક્રેડીટ ભેલેર વખીભડોભાાંથી ૨/૩ વખીભડો વાદી મદછછ ધ્ધતી
પ્રભાણે વાંદ કયે ર છે . આ નમુના તયીકે વાંદ કયે ર વખીભડો ભાાંથી આગેલાની, નેત ૃત્લ કયી ળકે તેલા
પ્રમુખ, ભાંત્રી, ખજાનચી કે વભ્મને પ્રાથવભક ભાહશતીના સ્ત્રોત તયીકે વાંદ કયે ર છે . આભ કુર ૩૯ ગાભભાાંથી
૧૨૯ વખીભાંડના એક્ટીલ ઉત્તયદાતા ાવેથી ભાહશતી એકઠી કયી અભ્માવ શાથ ધયે ર છે . જે ગાભભાાં પક્ત
એક જ ભાંડને ક્રેળ ક્રેડીટ ભે ર શોમ તેલા ગાભભાાં તે વખીભાંડ ને નમુના તયીકે વાંદ કયે ર છે જેથી
નમ ૂનાભાાં ભોટા બાગના ગાભોનો વભાલેળ થઈ ળકે.
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તાયણો
ઉતાયદાતાની વાભાન્મ ભાહશતી અંગે


કુર વભ્મોભાાંથી વૌથી લધાયે વભ્મો 26 થી 40 લટના લમજૂથભાાં વભામેર છે . એીએર અને

ફીીએર ફાંને કેટેગયીભાાં 26 થી 40 લટ સુધીના વભ્મો લધાયે પ્રભાણભાાં જુથભાાં જોડામેર છે . કુર
વભ્મોભાાંથી રગબગ 42% વભ્મો ફીીએર કુટુાંફના છે જમાયે 58% એીએર કુટુાંફના છે . જાવત પ્રભાણે
28.70% એવ વી, 3.10% એવ ટી,51.90% ઓફીવી અને 16.30% જનયર જાવતના વભ્મો વભળન ભાંગરભ
મોજનાભાાં સ્લ વશામ જુથભાાં વાભેર છે . લધુભાાં જૂથોભાાં યુલા વભ્મોનુ ાં પ્રવતવનવધત્લ લધાયે જોલા ભે છે .


સ્લવશામ જુથભાાં જોડામેર જુથભાાં જોડામેર ભહશરાઓના કુટુાંફભાાં 4 થી 6 વભ્મો ધયાલતા કુટુાંફોની

વાંખ્મા વૌથી લધાયે 57.40 % છે જમાયે નાનુ ાં

કુટુાંફ ધયાલતા વભ્મોની વાંખ્મા ઓછી છે . 6 થી લધાયે

વભ્મોલાા હયલાયો એીએર કયતા ફીીએર કેટેગયીભાાં લધાયે પ્રભાણભાાં છે . 22% ફીીએર હયલાયોભાાં
6 થી લધાયે વભ્મો છે જે વૌથી લધાયે છે .


સ્લવશામ જુથ વાથે વાંકામેર ભોટા બાગના વભ્મોની આવથિક હયક્સ્થવત નફી અથલા ભઘ્મભ શોમ

છે જૂથના કુર વભ્મોભાાંથી 51.20% હયલાયોભાાં એક જ કભાનાય વભ્મ છે જમાયે 42.60% હયલાયભાાં કભાનાય
વભ્મોની વાંખ્મા ફે છે . ઓફીવી જાવતના વભ્મના કુટુાંફભાાં કભાનાય વભ્મોની વાંખ્મા લધાયે છે જમાયે એવવી
અને એવટી કેટેગયીભાાં કભાનાય વભ્મોની વાંખ્મા એક કયતા લધાયે શોમ તેલા કુટુાંફોનુ ાં પ્રભાણ ખુફ જ ઓછાં
છે . ફીીએર વભ્મના હયલાયભાાં કભાનાય વભ્મની વાંખ્મા લધાયે ભાાં લધાયે એક છે જે તેભની નફી આવથિક
હયક્સ્થવત દળાટલે છે . એીઅર વભ્મના હયલાયભાાં ચાય સુધી કભાનાય વભ્મો છે .


સ્લ વશામ જુથભાાં જોડામેર ભહશરાઓ ૈકી 10.10% ભહશરાઓ વલધલા છે જેભાાંથી ઓફીવી જાવતના

વલધલા ભહશરાઓ લધાયે પ્રભાણભાાં જુથભાાં જોડામેર છે . કેટેગયી પ્રભાણે જોતા ફીીએર કેટેગયીભાાં વલધલા
ભહશરા વભ્મોનુાં પ્રભાણ એીએર કેટેગયી કયતા લધાયે જોલા ભે ર છે .


સ્લવશામ જુથભાાં જોડામેર 89% વભ્મો ની આલકનો મુખ્મ સ્ત્રોત ખેતી તથા શુારન છે . અન્મ જાવત

કયતા એવટી જાવતભાાં ખેતી અને શુારનનુ ાં પ્રભાણ ખુફ જ ઓછાં જોલા ભે ર છે .

ફીીએર કેટેગયીભાાં

આલકનો મુખ્મ સ્ત્રોત ભજુયી છે


વભ્મોભાાંથી 45.00% વભ્મો શુારન કયે છે . ઓફીવી વમુદામભાાં શુારનનુ ાં પ્રભાણ લધાયે જોલા

ભે છે .
ઉત્તયદાતાની આલક અને જરૂહયમાત ની ભાહશતી


જુથભાાં જોડામેર કુર વભ્મો ૈકી 38.00% વભ્મો ોતાની આલકભાાંથી જરૂહયમાત  ૂયી કયી ળકે છે

જમાયે 62% વભ્મો ોતાની આલકભાાંથી જરૂહયમાત  ૂયી કયી ળકતા નથી. 34.10% ઓફીવી જાવતના વભ્મો
આલકભાાંથી ોતાની જરૂયીમાત  ૂયી કયી ળકતા નથી જે વૌથી લધાયે છે . એીએર કેટેગયીભાાં 48.80% વભ્મો
અને ફીીએર કેટેગયીભાાં 51.30% વભ્મો આલકભાાંથી ોતાની જરૂહયમાત  ૂયી કયી ળકતા નથી.


આલકભાાંથી જરૂહયમાત  ૂયી ના થામ ત્માયે વભ્મો ળાહુકાય,વગાવાંફધી,જૂથભાાંથી કે વભરકત ગીયો

મ ૂકીને નાણાકીમ જરૂહયમાત  ૂયી કયે છે . ભોટાબાગના વભ્મો ળાહુકાય અને અન્મ ાવેથી ૈવા વ્માજે રાલે છે .
ભશત્લની ફાફત એ જાણલા ભી કે 80.00% વભ્મો જૂથભાાંથી વધયાણ ભેલી નાણાકીમ જરૂહયમાત  ૂયી કયે
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છે . એીએર વભ્મો કયતા ફીીએર વભ્મો લધાયે પ્રભાણભાાં જૂથભાાંથી વધયાણ ભેલી જરૂહયમાત  ૂયી કયે છે .
જૂથભાાંથી વધયાણ ભેલેર કુર 64 વભ્મોભાાંથી એીએર વભ્મો 29 એટરે કે 36.30% છે જમાયે ફીીએર
વભ્મો 35 એટરે કે 43.80% છે .
સ્લ વશામ જૂથ વફાંધધત ભાહશતી :


કુર વભ્મોભાાંથી 44.20% પ્રમુખ, 26.40% ભાંત્રી 3.10% ખજાનચી અને 26.40% વભ્મો છે . કેટેગયી

પ્રભાણે જોઈએ તો પ્રમુખ અને ભાંત્રી તયીકે ફીીએર વભ્મ કયતાાં એીએર વભ્મોની વાંખ્મા લધાયે છે . કુર
જૂથભાાંથી ઓફીવી જાવતના લધાયે જૂથ શોલાથી તેભનુ ાં પ્રવતવનવધત્લ લધાયે જોલા ભે છે .


75.20%જુથો વખીભાંડ મોજનાભાાં અને 24.80% જૂથો વભળન ભાંગરભ મોજના અંતગટત ફનાલેર છે

જેનુાં મુખ્મ કાયણ એ છે કે ળરૂઆતભાાં લટ ૨૦૦૭ ભાાં વખીભાંડ મોજના અભરભાાં આલી શતી તેથી તેભાાં જૂથો
યચામેર શતા જે શારભાાં કામટયત છે . ફાંને મોજનાભાાં ઓફીવી વમુદામના વભ્મોનુ ાં પ્રવતવનવધત્લ લધાયે છે


76.7% વભ્મો વનમવભત ભાવવક ફચત કયે છે એનો અથટ એ છે કે 76.7% જૂથો વહક્રમ છે જમાયે 23.3%

વભ્મો ુયેયુ ા વહક્રમ નથી.


કુર 129 જૂથોભાાંથી 101(78.3%) જુથો વનમવભત ભીટીંગ કયે છે જે આ મોજનાભાાં જુથો વાયી યીતે

કામટયત શોલાનો વનદે ળ કયે છે યાં ત ુ ભીટીંગ ના વભમગાા ફાફતભાાં ફહુ ઓછા જૂથો અઠલાહડક અને
ખલાડીક ભીટીંગ કયે છે

જે ફાફતભાાં જુથોના પ્રમુખ ભાંત્રી અને વભ્મોને ભીટીંગનુ ાં ભશત્લ વભજાલી

અઠલાહડક ભીટીંગ થામ તેલા પ્રમત્નો થલા જરૂયી છે .


જુથભાાં વનમવભત થલી એ વહક્રમ જૂથની પ્રથભ રાક્ષણીકતા છે . ભીટીંગભાાં ફચત.વધયાણ, તારીભ અને

અન્મ વાભાજજક પ્રશ્નોની ચચાટ થામ છે યાં ત ુ પ્રસ્તુત અભ્માવ શેઠના ભોટા બાગના જૂથોભાાં ભીટીંગભાાં ફચત
અને વધયાણ ની ચચાટ લધાયે પ્રભાણભાાં થામ છે જમાયે ગૃશ ઉધોગ અને અન્મ પ્રશ્નો જેલા કે સ્લછછતા,આયોગ્મ,
તારીભ વલગેયે ફાફતોની ચચાટ ખુફ જ ઓછા જુથભાાં થામ છે . 31.78% વભ્મો જણાલે છે કે તેભના જુથભાાં
ગૃશઉદ્યોગને રગતા પ્રશ્નોની ચચાટ થામ છે જે દળાટ લે છે કે ભોટા બાગના જૂથોની પ્રવુવત ફચત અને વધયાણ
ુયતી વીવભત છે . સ્લવશામ જૂથના વભ્મોને સ્લાલરાંફી ફનાલલા ભાટે જૂથ ોતે તથા વભ્મો કોઈ આવથિક
પ્રવુવત કયતા થામ એ ખુફ જ જરૂયી શોમ તથા વભળન ભાંગરભ મોજનાનાનો મુખ્મ

ઉદ્દે ળ યોજગાયી ઉબી

કયલાનો શોમ મોજના વાંચારકોએ આ ફાફતભાાં વઘન પ્રમત્નો કયલા જરૂયી છે .


ફેંક વ્મલશાય ફાફતે

80.6% વભ્મો ફેંક વ્મલશાય એકરા કયી ળકે છે જમાયે 19.4% વભ્મો ફેંક

વ્મલશાય એકરા કયી ળકતા નથી


વયકાયશ્રી તયપથી સ્લ વશામ જુથોને આંતહયક વધયાણ ભાટે પ્રોત્વાશન સ્લરુે રૂવમા 5000 થી 15000

સુધીનુાં યીલોલ્લીંગ પાંડ આલાભાાં આલે છે . અભ્માવ શેઠના તભાભ જૂથને રૂવમા 5000 થી 15000 સુધીનુ ાં
યીલોલ્લીંગ પાંડ ભે ર છે . ભોટાબાગના જૂથ (95.30%) આંતહયક વધયાણ ભાટે યીલોલ્લીંગ પાંડનો ઉમોગ કયે છે
જે જૂથની વહક્રમતા દળાટલે છે .
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ધધયાણ ફાફતે ઉત્તયદાતાની ભાહશતી


72.90% % ઉત્તયદાતા જણાલે છે કે જૂથભાાંથી વધયાણ વભમવય ભી યશે છે જે ખેડા તાલુકાભાાં કામટયત

જૂથોની વહક્રમતા દળાટલે છે . 27.10% વભ્મોનુ ાં ભાનવુ ાં છે કે તેઓને વભમવય વધયાણ ભત ુ ાં નથી યાં ત ુ
વનમવભત ફચતની ભાહશતી યથી જણામ છે કે 23.3% વભ્મો વનમવભત ભાવવક ફચત કયતા નથી અને 21.7
% વભ્મો વનમવભત ભીટીંગ કયતા નથી જેથી કશી ળકામ કે વનમવભત ફચત અને ભીટીંગ કયતા તભાભ વભ્મોને
વનમવભત વધયાણ ભે છે .


જુથભાાંથી જો

ૈવા ના ભી યશે તો

વભ્મો ળાહુકય કે ગાભભાાંથી ૈવા વ્માજે રઈને અને પ્રાઈલેટ

ભાઈક્રોપાઈનાન્વ વાંસ્થાઓ ાવેથી નાણા વ્માજે ભેલી ોતાની જરૂયીમાત  ૂયી કયે છે . 57.40% વભ્મો
ળાહુકય કે અન્મ ાવેથી ૈવા વ્માજે રઈને જરૂયીમાત  ૂયી કયે છે જેભાાં ઓફીવી વમુદામના વભ્મો લધાયે
પ્રભાણભાાં જોલા ભે ર છે . ઓફીવી વમુદામના કુર 65 વભ્મોભાાંથી 39 વભ્મો વ્માજે ૈવા ભેલે છે . એવટી
વમુદામભાાં આ પ્રભાણ ઓછાં છે . કેટેગયી પ્રભાણે એીએર કેટેગયી કયતા ફીીએર કેટેગયીના વભ્મોભાાં
ળાહુકય કે ગાભભાાંથી ૈવા વ્માજે રઈને અને પ્રાઈલેટ ભાઈક્રોપાઈનાન્વ વાંસ્થાઓ ાવેથી નાણા વ્માજે રેલાનુ ાં
પ્રભાણ લધાયે જોલા ભે ર છે . એીએર કેટેગયીભાાં 27.90% વભ્મો જમાયે ફીીએર કેટેગયીભાાં 29.50%
વભ્મો ૈવા વ્માજે રે છે .


વધયાણના ઉમોગ ફાફતે વૌથી લધાયે વધયાણ

વભ્મોએ ખેતીલાડી અને વાભાજજક વ્મલશાય ભાટે

રીધેર શોલાનુાં જણામ છે (88%). વધયાણ યકભનો આવથિક પ્રવુવત ળરુ કયલા ભાટે 45.50% વભ્મોએ ઉમોગ
કમો છે . જાતી પ્રભાણે જોઈએ તો ઓફોવી વમુદામના વભ્મોએ વૌથી લધાયે વાભાજજક વ્મલશાય ભાટે
(34.70%) , એવવી કેટેગયીભાાં વૌથી લધાયે ફાકોના વળક્ષણ અને કુટુાંફના આયોગ્મ ભાટે (16.80%) એવટી
કેટેગયીભાાં વૌથી લધાયે વાભાજજક વ્મલશાય ભાટે (3.00%) અને જનયર કેટેગયીભાાં વૌથી લધાયે આવથિક પ્રવુવત
ભાટે જૂથભાાંથી વધયાણ ભેલેર છે . એીએર વભ્મોએ વધયાણ યકભનો વૌથી લધાયે ઉમોગ ફાકોના વળક્ષણ
અને આયોગ્મ ભાટે જમાયે ફીીએર વધયાણ યકભનો વૌથી લધાયે ઉમોગ વાભાજજક વ્મલશાય ભાટે કયે ર છે .
જે દળાટલે છે કે આહદલાવી વમુદામના વભ્મોભાાં વાભાજજક ખચાટ ઓનુ ાં પ્રભાણ લધાયે છે .


જુથભાાંથી

ભેલેર

વધયાણ

દ્વાયા

58%

વભ્મોએ

શુારન,

કહયમાણાની

દુકાન,ળાકબાજી

ુ
લેચાણ,વીલણકાભ,ભીનાકાયી કાભ , બયતગુથણ, સુળોબનની ચીજ લસ્તઓ
અને અમુર ારટય જેલી આવથિક
પ્રવુવત ળરુ કયે ર છે જે દળાટલે છે કે ખેડા તાલુકાભાાં કામટયત સ્લ વશામ જૂથ વહક્રમ છે યાં ત ુ ભોટા પ્રભાણભાાં
વધયાણનો ઉમોગ આવથિક પ્રવુવત ભાટે કયે ર નથી.


કેળ ક્રેડીટનો ભોટા બાગનો ઉમોગ( 96.60%) વભ્મોનેવધયાણ આલાભાાં થામ છે જે દળાટ લે છે કે

જરૂહયમાતલાા જુથના તભાભ વભ્મોને જૂથભાાંથી વધયાણ ભી યશે છે યાં ત ુ કેળ ક્રેડીટ નો જુથભાાં આવથિક
પ્રવુવત ભાટે ફહુ ઓછા પ્રભાણભાાં (28.80%) ઉમોગ થામ છે જેના યથી તાયલી ળકામ કે વભ્મો કેળ ક્રેડીટ
નો ખુફ જ ઓછા પ્રભાણભાાં પ્રોડકટીલ શેત ુ ભાટે ઉમોગ કયે છે . જૂથને સ્લાલરાંફી ફનાલલા ભાટે જૂથના
વભ્મો ક્રેળ કેડીટનો કોઈ ઉત્ાદક પ્રવુવત ભાટે ઉમોગ કયે તે ખુફ જ જરૂયી છે .
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સ્લવશામ જુથભાાં જોડામા છી થમેર પામદા:


સ્લવશામ જુથભાાં જોડામા શેરા 78 વભ્મોએ એટરે કે 60.5% વભ્મોએ ફેંકભાાં ખાત ુ ાં ખોરાલેર ન શત.ુ ાં

જુથભાાં જોડામા છી ફેંક તથા ફેંક ખાતા વલે જાણકાયી ભતા વભ્મોએ ફેંકભાાં ખાત ુ ાં ખોરાલેર છે . ફચત
અને ખાતુાં ખોરાલલા ફાફતે ુયતી જાણકાયીના અબાલે વભ્મોએ જુથભાાં જોડામા શેરા ખાત ુ ાં ખોરાલેર ન
શતુ.ાં આજના વભમભાાં ફેંક ખાતુાં પ્રાથવભક જરૂહયમાત છે કાયણ કે વયકાયશ્રી ની વલવલધ મોજના અંતગટત
રાબાથીને આલાાત્ર નાણાકીમ વશામ રાબાથીભાાં ખાતાભાાં જભા કયલાભાાં આલે છે .


જુથભાાં જોડામેર વભ્મો રૂવમા 30 થી રઈને રૂવમા 100 સુધીની ભાવવક વનમવભત ફચત કયતા શોમ

છે જેથી 89.10% વભ્મો ભાને છે કે જૂથના રીધે તેભની ફચતભાાં લધાયો થમેર છે . ફચતભાાં લધાયો થતાાં
તેઓને જૂથભાાંથી જરૂહયમાત મુજફ વધયાણ ભી યશે છે જેના થકી ભહશરાઓ શુારન, ઈવભટે ળન જલેરયીનુ ાં
લેચાણ, કાડ પેયી, ચા નાસ્તો, કયીમાણાની દુકાન લગેયે જેલી આવથિક પ્રવુવત ળરુ કયી યા યોજગાય ભેલે છે
અને આ યીતે જુથભાાં જોડાલાથી 68.20% વભ્મો જણાલે છે કે જુથભાાં જોડામા છી તેભની આલકભાાં લધાયો
થમેર છે . જુથભાાં જોડામા છી આલક અને ફચતભાાં લધાયો થમો શોમ તેલા વૌથી લધાયે વભ્મો ઓફીવી
વમુદામના છે જમાયે વૌથી ઓછા વભ્મો એવટી વમુદામના છે . કેટેગયી પ્રભાણે એીએર કેટેગયીના 38%
જમાયે ફીીએર કેટેગયીના 30.20% વભ્મોભાાં જુથભાાં જોડામા છી આલકભાાં લધાયો થમેર છે .


જુથના ભાધ્મભથી ગ્રાભીણ ભહશરાઓભાાં ફશાયથી ૈવા વ્માજે રાલલાભાાં ઘટાડો થમેર શોલાનુ ાં જણામ

છે . અભ્માવ શેઠ ના કુર 129 જૂથના વભ્મોભાાંથી 95 વભ્મો એટરે કે 73.6 % વભ્મો જણાલે છે કે જુથભાાં
જોડામા ફેન્કભાાંથી કેળ ક્રેડીટ ેટે ભોટી યકભ ભતી શોલાથી તથા જૂથભાાંથી વધયાણ ભત ુ ાં શોલાથી ળાહક
ુ ાય કે
અન્મ ાવેથી નાણા રીધેર નથી.


વભળન ભાંગરભ મોજના અંતગટત સ્લ વશામ જૂથના વભ્મોને સ્લાલરાંફી ફનાલલા ભાટે રૂડવેટ અને

અન્મ વાંસ્થા દ્વાયા કૌળલ્મલધટન તારીભ આલાભાાં આલે છે જેથી તારીભ ભેલેર વભ્મો ોતે યોજગાયી
ભેલી આત્ભવનબટય ફની ળકે છે . રગબગ 50% વભ્મોને જુથ દ્વાયા તારીભ અને યોજગાયી ભે ર છે . તારીભ
ફાફતે વભ્મો જણાલે છે કે જુથના વભ્મ ઉયાાંત વભ્મના હયલાયના યુલક યુલતીઓને કોઈ નોકયી રક્ષી
તારીભ આલાભાાં આલે જેથી હયલાય આવથિક યીતે ગબય ફની ળકે. 38% વભ્મો નુ ાં ભાનવુ ાં છે કે તેઓને
તારીભ આલાભાાં આલે તો જૂથના વશમોગથી કોઈ આવથિક પ્રવુવત ળરુ કયલા ભાાંગે છે .


વભળન ભાંગરભ મોજનાભાાં જોડામેર અભ્માવ શેઠના વભ્મોભાાં જુથભાાં જોડાલાથી થમેર પામદા ફાફતે

ચાય ભાદાંડ

ફચત. રોન, આવથિક હયક્સ્થવતભાાં સુધાયો અને આવથિક પ્રવુવત વલે નલી જાણકાયી ફાફતે

વભ્મોની ભહશતા રેલાભાાં આલેર તે યથી જાણલા ભે ર કે કુર વભ્મોભાાંથી 68 (53.10%)

વભ્મો જુથભાાં

જોડામા છી ફચત કયતા થમા, 41(32%) વભ્મોનુ ાં ભાનવુ ાં છે કે જુથભાાં જોડામા છી આવથિક પ્રવુવત વલે
નવુાં જાણલા ભળયુાં ,60(46.90%)

વભ્મો આવથિક હયક્સ્થવતભાાં સુધાયો થમેર શોલાનુ ાં જણાલે છે જમાયે

81(63.30%) વભ્મો નુાં ભાનવુ ાં છે કે જુથભાાં જોડાલાથી તેઓને વભમવય જરૂહયમાત મુજફ રોન ભી યશે છે .
46.90% વભ્મોનુાં ભાનવુ ાં છે કે જુથભાાં જોડાલાથી તેભની આથીક હયક્સ્થવતભાાં સુધાયો થમેર છે જેભાાં 13.30%
એવ વી વમુદામના,1.60%

એવ ટી વમુદામના ,28.10%

ઓફીવી વમુદામના અને 3.90% જનયર

વમુદામના વભ્મો છે . જુથભાાં જોડામા છીઆથીક હયક્સ્થવતભાાં સુધાયો થમો શોમ તેન ુ ાં પ્રભાણ ફીીએર
કેટેગયીભાાં લધાયે છે . એીએરભાાં 24 એટરે કે 18.80% વભ્મો જમાયે ફીીએરભાાં 36 એટરે કે 28.10%
વભ્મો જુથભાાં જોડામા છી ોતાની આથીક હયક્સ્થવતભાાં સુધાયો થમેર શોલાનુ ાં જણાલે છે .
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જુથભાાં જોડામા ફાદ વાભાજજક અને કૌટુમ્ફીક હયક્સ્થવતભાાં આલેર યીલતટન ફાફતે 84 (66.70%)

વભ્મો જણાલે છે કે જુથભાાં જોડામા છી વયકાયની વલવલધ મોજના વલે જાણકાયી

છે જેભાાં એીએર

કેટેગયીભાાં વૌથી લધાયે 50(39.70%) વભ્મો છે . 38 (30.20%) વભ્મોનુ ાં ભાનવુ ાં છે કે જુથભાાં જોડામા છી
તેઓ વાભાજજક કુયીલાજોભાાંથી ફશાય આવ્મા છે જેભાાં જેભાાં ફીીએર કેટેગયીના વભ્મોનુ ાં પ્રભાણ લધાયે છે .
વભળન ભાંગરભ મોજના અંતગટત સ્લ વશામ જુથભાાં જોડામેર વભ્મોને કૃવયથ, કૃવ લકટ ળો ,વીઆયએવ
લકટ ળો લગેયે જેલા વલવલધ કામટક્રભો અને વેટકોભ ટે કનોરોજી ભાયપત વલવલધ વલમો ઉય ભાગટદળટન
આલાભાાં આલે છે જેથી વભ્મોભાાં વયકાયની વલવલધ મોજના વલે જાણકાયી લધી છે .


જુથભાાં જોડાલાથી વભ્મોભાાં ફચતની ટે લ વલકવી છે તથા તેઓ વનમવભત ફચત કયતા થમા છે .જેથી

વભ્મોને જરૂહયમાત વભમે વધયાણ ભી યશે છે . 84 વભ્મો એટરે કે 65%વભ્મો નુ ાં ભાનવુ ાં છે કે જુથભાાં જોડામા
છી તેભની આલકભાાં લધાયો થમેર છે . આ ઉયાાંત મોજના અંતગટત ચારતી વલવલધ પ્રવુવાં તઓ જેલી કે
,કૃવલકટ ળો ,કોટેજ એન્ડ રુયર વવલિવ લકટ ળો,પ્રેયણાપ્રલાવ,વલવલધ ભેાભાાં ચીજ લસ્ત ુઓના લેચાણ અને
પ્રદળટન અને વલવલધ કામટક્રભો જેલા કે ગયીફ કલ્માણ ભેરા,નાયી અદારત,કૃવયથ લગેયે દ્વાયા ભહશરાઓભાાં
આવથિક પ્રવુવત વલે જાણકાયી લધી છે તથા તેભનો વ્મક્ક્તત્લ વલકાવ થમો છે .
આધથિક ધલકાવ:


વભળન ભાંગરભ મોજના અંતગટત ચારતા સ્લ વશામ જુથભાાં જોડાલાથી 62% નુ ાં ભાનવુ ાં છે કે તેભની

આલકભાાં લધાયો થમેર છે તે ૈકી 32% એીએર અને 30% ફીીએર વભ્મો છે . જૂથના વભ્મો વાથે ચચાટ
કયતા જાણલા ભે ર છે કે જૂથના ભાધ્મભથી તેઓને વયતાથી વધયાણ ભી યશે છે જેભાાંથી આથીક પ્રવુવત
ળરુ કયે ર શોમ તથા ફશાયથી ૈવા વ્માજે રાલલાભાાં ઘટાડો થતા આલકભાાં લધાયો થમેર છે . 46.90%
વભ્મોનુાં ભાનવુાં છે કે જુથભાાં જોડાલાથી તેભની આથીક હયક્સ્થવતભાાં સુધાયો થમેર છે જેભાાં 13.30% એવ વી
વમુદામના,1.60% એવ ટી વમુદામના ,28.10% ઓફીવી વમુદામના અને 3.90% જનયર વમુદામના વભ્મો
છે


જુથભાાં જોડાલાથી થમેર પામદા ફાફતે 84 (66.70%) વભ્મો જણાલે છે કે જુથભાાં જોડામા છી

વયકાયની વલવલધ મોજના વલે જાણકાયી છે જેભાાં એીએર કેટેગયીભાાં વૌથી લધાયે 50(39.70%) વભ્મો છે .
38 (30.20%)

વભ્મોનુાં ભાનવુાં છે કે જુથભાાં જોડામા છી તેઓ વાભાજજક કુયીલાજોભાાંથી ફશાય આવ્મા છે

જેભાાં જેભાાં ફીીએર કેટેગયીના વભ્મોનુ ાં પ્રભાણ લધાયે છે .

ફીીએર કેટેગયીના 24 (19.00%) વભ્મોનુ ાં

ભાનવુાં છે કે જુથભાાં જોડામા છી વાભાજજક કુયીલાજોભાાંથી ફશાય આવ્મા છે ..


જુથભાાં જોડાલાનો વભ્મ ભહશરાઓનો મુખ્મ આળમ જુથભાાં વનમવભત ભાવવક

ફચત કયી જરૂહયમાત

વભમે વધયાણ ભી યશે તથા જૂથના ભાઘ્મભથી કોઈ આવથિક પ્રવુવત દ્વાયા આવથિક યીતે ગબય થલાનો શોમ છે .
જુથભાાં જોડામા શેરા વનમવભત ફચત કયતા ન શતા યાં ત ુ જુથભાાં જોડાલાથી વભ્મોભાાં ફચતની ટેલ વલકવી
છે તથા તેઓ વનમવભત ફચત કયતા થમા છે .જેથી વભ્મોને જરૂહયમાત વભમે વધયાણ ભી યશે છે . 84 વભ્મો
એટરે કે 65%વભ્મો નુ ાં ભાનવુ ાં છે કે જુથભાાં જોડામા છી તેભની આલકભાાં લધાયો થમેર છે . આ ઉયાાંત
મોજના

અંતગટત

ચારતી

વલવલધ

પ્રવુવાં તઓ

જેલી

કે

કૃવલકટ ળો

,કોટે જ

એન્ડ

રુયર

વવલિવ

લકટ ળો,પ્રેયણાપ્રલાવ,વલવલધ ભેાભાાં ચીજ લસ્તુઓના લેચાણ અને પ્રદળટન અને વલવલધ કામટક્રભો જેલા કે
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ગયીફ કલ્માણ ભેરા,નાયી અદારત,કૃવયથ લગેયે દ્વાયા ભહશરાઓભાાં આવથિક પ્રવુવત વલે જાણકાયી લધી છે
તથા તેભનો વ્મક્ક્તત્લ વલકાવ થમો છે .


62.80% વભ્મોનુ ાં ભાનવુાં છે કે જુથભાાં જોડામા છી તેઓને ફચતનુ ાં લધાયે ભશત્લ વભજાયુ ાં છે જેભાાં

37% એીએર અને 26% ફીીએર હયલાયના વભ્મ ભહશરાઓ છે .


જુથભાાં જોડાલાથી ભોટાબાગના વભ્મોભાાં

લધાયો થમેર છે . આ ફાફતે 124 વભ્મો (96%)

આથીક પ્રવુવત કયલાની ક્ષભતા ફાફતે આત્ભવલશ્વાવભાાં
વાં ૂણટ અને આંવળક વશભતી દળાટલે છે . વભળન ભાંગરભ

મોજના અંતગટત વીલણકાભ,બ્યુટીારટય શુારન, ભોફાઇર,ટીલી,એવી ,ફ્રીજ, યીેયીંગ ,પીનાઈર ફનાલટ
જેલી વલવલધ તારીભો રુડવેટ વાંસ્થા દ્વાયા આલાભાાં આલે છે આ ઉયાાંત જીલ્રા અને તાલુકા કક્ષાએ વલવલધ
ભેા દયમ્માન જૂથ દ્વાયા ફનાલેર ચીજ લસ્ત ુઓના લેચાણ ભાટે વ્મલસ્થા કયલાભાાં આલે છે જેથી આથીક
પ્રવુવત ફાફતે આત્ભવલશ્વાવભાાં લધાયો થમેર જણામ છે .


જુથભાાં જોડામેર એીએર અને ફીીએર હયલાયના 90% વભ્મો જુથભાાં જોડામા છી ફશાયથી ૈવા

વ્માજે રાલલાભાાં ઘટાડો થમો શોલા વાથે વાં ૂણટ અને આંવળક યીતે વશભત છે . વભળન ભાંગરભ મોજના અંતગટત
જૂથને ભે ર યીલોલ્લીંગ પાંડ અને ફચત ભાાંથી તથા ફેંક તયપથી જૂથને કેળ ક્રેડીટ ેટે ભોટી યકભ ભતી
શોલાથી વભ્મોને જરૂહયમાત મુજફ નાણા ભી યશે છે જેથી ફશાયથી ૈવા વ્માજે રાલલાભાાં ઘટાડો થમેર
શોલાનુાં કશી ળકામ.


ુ ટ કે આંવળક વશભત છે કે જુથભાાં જોડામા છી તેભની
રગબગ 97 % વભ્મો એ ફાફત વાથે વાંણ

આવથિક હયક્સ્થવતભાાં સુધાયો થમેર છે . જુથભાાં થી વધયાણ ભલાથી ફશાયથી ૈવા વ્માજે રાલલાભાાં ઘટાડો
થમેર છે જેથી વ્માજ ખાતે જતા ૈવાની ફચત થામ છે જેથી આલકભાાં લધાયો થમેર જણામ છે .


જુથભાાં જોડામા છી વભ્મોની તેભના યીલાયભાાં રેલાતા

વળક્ષણ અને

વનણટમો ફાફતે ફચત,ખચટ,ફાકોના

આકક્સ્ભક ખચટ ઉય જુથભાાં જોડામેર ભહશરાઓના ભાંતવ્મો રેલાભાાં આલેર જેનાથી જાણલા

ભળયુાં કે જુથભાાં જોડાલાથી ભહશરાઓની વનણટમોભાાં બાગીદાયી લધી છે . ફચત ફાફતે 74.40%, ખચટ ફાફતે
52.70%, ફાકોનુાં વળક્ષણ ફાફતે 55%, અને આકક્સ્ભક ખચટ ફાફતે 543.40%, ભહશરાઓનુ ાં ભાનવુ ાં છે કે
ઉયોક્ત ફાફતના વનણટમોભાાં તેભની બાગીદાયી લધી છે . સ્લ વશામ જુથભાાં જોડાલાથી વભ્મ ભહશરાઓ અને
તેભના હયલાયની આવથિક હયક્સ્થવતભાાં સુધાયો થતા હયલાયના વભ્મોનો તેભના પ્રત્મે શકાયત્ભક અલબગભ
જોલા ભે ર છે જેથી હયલાયના વનણટમોભાાં તેઓ બાગીદાયી લધી છે તેવ ુ ાં કશી ળકામ છે .


વભળન ભાંગરભ મોજના દ્વાયા ચારતા જુથ ભાાં જોડામા છી ભહશરાઓભાાં વયકાયની વલવલધ મોજના

વલળેની જાણકાયીભાાં લધાયો થમેર છે . ઓફીવી જાવતભાાં આ ફાફતે વૌથી લધાયે વભ્મો છે (35.70%) જમાયે
એવટી જાવતભાાં વૌથી ઓછા છે .( 1.60%)
વાભાજજક ધલકાવ


જુથભાાં જોડામા છી 76.70% ભહશરા વભ્મો એ ફાફત વાથે વશભત છે કે તેઓ ોતે સ્લતાંત્રયીતે

એકરા ફશાયગાભ જઈ ળકે છે જેભાાંથી 44.20% વભ્મો એીએર છે જમાયે 32.60% વભ્મો ફીીએર છે . .
67.40% વભ્મો વભ્મો નુાં ભાનવુ ાં છે કે જુથભાાં જોડામા છી તેઓ ભાંતવ્મો સ્લતાંત્રયીતે યજુ કયી ળકે છે જેભાાં
37.20%) એીએર છે જમાયે 30.20% ફીીએર છે . વભળન ભાંગરભ મોજના અંતગટત ચારતા સ્લ વશામ
જુથ-વખીભાંડ ભાાં જોડામા છી વભ્મોભાાં આત્ભ વલશ્વાવભાાં લધાયો થમેર છે અને વભ્મો ોતાના ભાંતવ્મો
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ોતાની યીતે યજુ કયી ળકે છે . જુથભાાં જોડામા છી વયકાયી કચેયી જેલી કે તાલુકા ગ્રાભ વલકાવ એજન્વી . ફેંક
તથા તારીભ કે અન્મ કામટક્રભોભાાં અલાયનલાય જલાનુ ાં થત ુાં શોમ તેભના ભાાં આત્ભ વલશ્વાવ લધ્મો છે તેવ ુ ાં કશી
ળકામ .


સ્લ વશામ જુથભાાં જોડામા છી વયકાયના વલવલધ કામટક્રભો વલે ગ્રાભીણ ભહશરાઓભાાં જાણકાયી લધી

છે તથા ભહશરાઓ ગ્રાભવબા,ાંચામત ભીટીંગ અને અન્મ વયકાયી કામટક્રભોભાાં ભોટા પ્રભાણભાાં શાજયી આતી
થઇ છે . 79.80% વભ્મ ભહશરાઓ જણાલે છે કે જુથભાાં જોડામા છી વયકાયશ્રીના વલવલધ કામટક્રભોથી
ભાહશતગાય કામટક્રભોભાાં શાજયી આતા થમા તથા 57.40% વભ્મ ભહશરાઓ જણાલે છે કે જુથભાાં જોડામા છી
ગ્રાભવબા/ ાંચામતવભહટિંગ/વનભટ બાયત અલબમાન લગેયેની જાણકાયીભાાં લધાયો થમેર છે . અન્મ વભ્મોના
વશકાય ફાફતે 53.50%વભ્મો જણાલે છે કે વાભાજજક આવથિક પ્રશ્નોભાાં અન્મ વભ્મોનો વશકાય ભે છે અને
એકફીજા વભ્મો વાથે ોતાના પ્રશ્નોની યજૂઆત કયી ળકામ છે .
SWOT એનારીવીવ
ખેડા તાલુકાના વભળન ભાંગરભ મોજના શેઠ કામટયત જૂથોના અભ્માવ યથી સ્લોટ એનારીવીવ કયે ર છે જે
નીચે મુજફ છે .
ભજબ ૂત ાવાઓ:


ખેડા તાલુકાભાાં ભોટા પ્રભાણભાાં સ્લ વશામ જૂથ –વખીભાંડ કામટયત છે . તાલુકાભાાં કુર 39 ગાભોભાાં

722 જૂથ કામટયત છે જેભાાં એીએર તથા ફીીએર હયલાયના વભ્મો વાભેર છે . અભ્માવ શેઠના જૂથોભાાં
કુર 129 વભ્મો ૈકી 58.10% એીએર વભ્મો જમાયે 42.90% ફીીએર વભ્મો છે જે દળાટ લે છે કે ફીીએર
કુટુાંફો ણ ખુફ પ્રભાણભાાં મોજનાભાાં જોડામેર છે .


વભળન ભાંગરભ મોજના શેઠના જૂથોને ફેંક તયપથી ઓછાભાાં ઓછી રૂવમા 50000 ક્રેળ ક્રેડીટ

આલાભાાં આલે છે જેનો જુથ દ્વાયા

વભ્મો ને જરૂહયમાત મુજફ રોન આલા ભાટે થામ છે જેથી વભ્મોની

નાણાકીમ જરૂહયમાત  ૂયી થઈ ળકે છે અને ફશાયથી નાણા વ્માજે રાલલાભાાં ઘટાડો થામ છે .


આવથિક પ્રવુવત ળરુ કયલા ભાાંગતા વભ્મોને તારીભ આલાભાાં આલે છે તથા વભ્મ દ્વાયા ફનાલેર ચીજ

લસ્તુઓનુાં લેચાણ થામ તેલી વ્મલસ્થા મોજના વાંચારકો દ્વાયા કયલાભાાં આલે છે .
કભજોય ાવાઓ:


કુર જૂથો ૈકી 412 વહક્રમ જૂથ છે જે પ્રભાણ ખુફ જ ઓછાં છે . આ વહક્રમ જૂથો ૈકી ફેન્કભાાંથી વધયાણ

ઉાડેર જૂથની વાંખ્મા 194 છે જે પ્રભાણભાાં ઓછાં છે જેના યથી જાણલા ભે છે કે ફેંક દ્વાયા અાતી કેળ
ક્રેડીટની સુવલધાનો ઉમોગ ઓછા પ્રભાણભાાં થામ છે .


કેળ ક્રેડીટ નો જુથભાાં કોઈ આવથિક પ્રવુવત ળરુ કયલા ભાટે ઉમોગ થતો શોમ તેવ ુ ાં જણામેર નથી.

ભોટાબાગના વભ્મો કેળ ક્રેડીટનો ઉમોગ વાભાજજક વ્મલશાય, ફાકોના વળક્ષણ અને આયોગ્મ ભાટે કયતા શોમ
તેવ ુાં જણામ છે . કેળ ક્રેડીટનો ખુફ ઓછા પ્રભાણભાાં ઉમોગ જુથભાાં આવથિક પ્રવુવત ળરુ કયલાભાાં થમેર છે .


ભોટાબાગના જુથોની ભીટીંગની ચચાટ ફચત અને વધયાણ ુયતી વીવભત છે અન્મ પ્રશ્નો જેલા કે આવથિક

પ્રવુવત ફાફત,આયોગ્મ ફાફત કે અન્મ ગ્રાભવલકાવને ને રગતા પ્રશ્નોની ચચાટ ખુફ ઓછા પ્રભાણભાાં થામ છે .
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ળક્યતાઓ:


જૂથના ભાધ્મભથી જુથભાાં કોઈ ગૃશ ઉદ્યોગ ળરુ થઈ ળકે. જૂથના વભ્મોને તારીભ આી ગ્રામ્મ કક્ષાએ

યોજગાયી ભી યશે તેલી આવથિક પ્રવુવત ળરુ થઇ ળકે.


વયકાયશ્રીની અન્મ મોજનાઓ વાથે લધાયે પ્રભાણભાાં કન્લઝટન્વ થઇ ળકે તેલી વલળા તકો યશેરી છે .



ગ્રામ્મકક્ષાએ સ્લછછતા આયોગ્મ વળક્ષણ અને અન્મ ફાફતોભાાં જૂથની ભહશરાઓની વહક્રમ બાગ બજલે

તો ગ્રાભવલકાવની ભોટા પ્રભાણભાાં તકો યશેરી છે .
બમસ્થાનો:


જૂથની વપતા ભાટે વનમવભત ફચત અને વનમવભત ભીટીંગ થલી જરૂયી છે . અભ્માવ શેઠના

ભોટાબાગના જૂથોભાાં વનમવભત ભીટીંગ થામ છે યાં ત ુ આ ભીટીંગ અઠલાડીકને ફદરે ભાવવક થામ છે . જૂથના
વાયા વાંચારન ભાટે અઠલાહડક ભીટીંગ થલી જરૂયી છે .


જુથભાાં જોડામેર વભ્મો અમુક વભમ છી જૂથભાાંથી નીકી જામ છે અને ફચત કયતા નથી .આ

ઉયાાંત જૂથની પ્રવુવાં તઓભાાં બાગ રેતા નથી જેથી જૂથ ત ૂટી જામ છે જે એક ભોટો બમ છે .


ક્રેળ ક્રેડીટ યકભનો લફન ઉત્ાદક શેત ુ ભાટે ઉમોગ લધાયે પ્રભાણભાાં થતો શોલાથી જૂથ વભમવય

ફેન્કના નાણા ન ચ ૂકલી ળકતા જૂથ એનીએ થલાની લધાયે ળક્યતા યશેરી છે જે જૂથ ભાટે ભોટુાં બમસ્થાન છે .
ઉવાંશાય:
ભહશરાઓ ખાવ કયીને અવાંગહઠત ક્ષેત્રભાાં યોકામેરી છે .ભહશરાઓ એલા કામોભાાં યોકામેર છે જેનુ ાં કોઈ આવથિક
લતય તેઓને ભતુ ાં નથી યાં ત ુ આ કમો ખુફ જ ભશત્લના છે ,આ ઉયાાંત ાહયલાહયક

અને વાભાજજક

વનણટમોભાાં ણ ભહશરાઓની ઓછી બાગીદાયી જોલા ભે છે . સ્લ વશામ જુથોના ભાધ્મભથી ગ્રાભીણ
ભહશરાઓનો વાભાજજક આવથિક વલકાવ થમો છે .જુથભાાં જોડામેર ભહશરાઓભાાં આત્ભવલશ્વાવભાાં લધાયો થમેર
છે તથા તેઓનાભાાં નેત ૃત્લની આલડત વલકવેર છે . જૂથના ભાધ્મભથી ભહશરાઓભાાં જાગરૂકતા લધી છે તથા
તેઓની તભાભ ક્ષેત્રોભાાં બાગીદાયીભાાં લધાયો થમેર છે . સ્લ વશામ જુથભાાં વાભેર થલાથી ફશેનોભાાં ફચતની
ટેલ વલકવી છે તથા તેઓની આવથિક પ્રવુવત કયલાની ક્ષભતા લધી છે . જુથભાાં જોડામા છી.હયલાયના
વનણટમોભાાં ફશેનોની બાગીદાયી લધેર છે . જુથભાાં જોડાલાથી ફશેનોભાાં આત્ભવલશ્વાવનો લધાયો થમેર છે .તેઓ
એકરા ફશાયગાભ જઈ ળકે છે ,ફેંક કે અન્મ વાંસ્થાઓભાાં જાતે ોતાનુ ાં કાભ કયાલી ળકે છે તથા ફશેનોભાાં
વયકાયશ્રીની વલવલધ મોજનાઓ તથા વલવલધ કામટક્રભોની જાણકાયી લધી છે તથા વયકાયના વલવલધ કામટક્રભો
અને ભીટીંગોભાાં ભોટા પ્રભાણભાાં શાજયી આતી થઇ છે .
સ્લવશામ જુથનો શેત ુ વભ્મોનુ ાં વળક્ક્તકયણ કયવુ,ાં વધયાણ દ્વાયા વભ્મોની નાણાકીમ જરુયીમાત  ૂયી કયલી તથા
આવથિક પ્રવુતીના
ાં
વલકલ્ો લધાયલાનો છે . શારની ક્સ્થવતભાાં વભ્મોને નાનાામે વધયાણ ભી યશે છે યાં ત ુ
લધાયે વધયાણની જરૂહયમાત  ૂયી કયી ળકાતી નથી.  ૂયતા પ્રભાણભાાં જુથ ભાંજુય થમેર ક્રેળ ક્રેડીટની યકભ
ઉાડતા નથી તથા કેળ ક્રેડીટ ઉાડેર જૂથો  ૂયતા પ્રભાણભાાં ક્રેળ ક્રેડીટનો આવથિક ઉાર્જન પ્રવુવત ભાટે
ઉમોગ કયતા નથી.શજુ ણ નાના ામે ઉદ્યોગ ળરુ કયલાનો ધેમ જૂથો વાંતોકાયક યીતય  ૂણટ કયી ળક્યા
નથી. મોજના વાંચારકો વહક્રમ યીતે આ હદળાભાાં પ્રમત્ન કયી વ્મક્ક્તગત અને વામુહશક આવથિક ઉાર્જનની
પ્રવુવત ળરુ કયાલી જૂથોને આવથિક યીતે ગબય ફનાલલા જોઈએ. ભહશરા વલકાવની પ્રવુત
ાં ીભાાં સ્લ વશામ જૂથ
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અને સુક્ષ્ભવધયાણ ની ભ ૂવભકા ખુફ જ ભશત્લની વાલફત થઇ છે યાં ત ુ તેની ગવત ધીભી છે .વભમાાંતયે જૂથની
પ્રવુવાં તનો વલસ્તાય લધાયી ભહશરા વલકાવભાાં તેન ુ ાં મોગદાન લધાયી ળકામ.
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તાલુકા ગ્રાભ વલકાવ એજન્વી
ખેડા
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