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                          શિક્ષણ અને સ્વાસ્્યલક્ષી સેવાની વર્તમાન સ્સ્િશર્ (ડાાંગ જિલ્લાના સાંદર્તમાાં) 
ટ ાંકસાર : 

આજના આધનુનક કહવેાતા સમયમાાં ગ્રામ્ય સમાજને કેન્દ્રમાાં રાખીને “सर्व जन हिताय सर्व जन सखुाय” ની 

ઉક્તતને સાર્થક કરવા માટે દૂરના અને અંતરરયાળ નવસ્તારમાાં વસવાટ કરતા અનસુચૂિત જનજાનતના લોકો જેને આપણ ે

“ચિરીજન” કે “વનવાસી” તરીકે ઓળખીએ છે. તેમના નવકાસ અને પ્રિનત માટે અનેક નવકાસલક્ષી પિલાઓ લીધેલા છે. 

પરાંત ુ તેની સાર્થકતા, અસરકારકતા અને તેની પ્રાપ્યતા પર તેનો આધાર રહલેો છે. આજે આંતરમાળખાકીય સિવડો 

પ્રાપ્ય બની તેની સાર્ોસાર્ તેની ઉપલબ્ધધ અને વાસ્તનવક પરરક્સ્ર્નત અંિે ખબૂજ તફાવત જોવા મળે છે. ખાસ કરીને 

નિક્ષણ અને આરોગ્યલક્ષી સનુવધાની મહદઅંિે પ્રાબ્પ્તના સાંદર્થમાાં છે. તેમાય ડાાંિ જેવા ૯૫ % જેટલી આરદવાસી વસ્તી 

ધરાવતા જજલ્લામાાં આરોગ્યલક્ષી પ્રશ્નો ખબૂજ જોવા મળે છે. તેની સામે આરોગ્યકેન્દ્રો અને સારવારની ગણુવતાના પણ 

પ્રશ્નો રહ ે છે. આ અભ્યાસ માટે સમગ્ર ડાાંિ જજલ્લાના  સાંદર્થમાાં પ્રાપ્ય નિક્ષણ તેમજ સ્વાસ્્ય સનુવધાની વાસ્તનવક 

પરરક્સ્ર્નતનો અભ્યાસ પ્રસ્તતુ પેપરમાાં કરેલ છે.     
પ્રાસ્ર્ાશવક:  

નિક્ષાએ દરેક સવાાંિી નવકાસનુાં મહત્વનુાં પાસુાં િણાવી િકાય. ખાસ કરીને નિક્ષણએ પ્રિનતનુાં પ્રર્મ સોપાન છે. 

માત્ર લખવુાં અને વાાંિવુાંએ નિક્ષણનો સીનમત અર્થ ન માની િકાય. 

આવશ્યક જ્ઞાન અને કુિળતા પ્રાપ્ત કરવાનુાં નિક્ષણ એક મહત્વપણૂથ માધ્યમ છે. તે માત્ર પસુ્તકોમાાંર્ી િીખવા કરતાાં વધ ુ

છે. 
 

 સાહિત્ય સમીક્ષા  

પટેલ અરુણર્ાઈ1 રે્મણે ધરમપરૂ અને છોટાઉદયપરુના આરદવાસી નવસ્તારને કેન્દ્રમાાં રાખીને કરેલ. તેમાાં મખુ્યત્વે 
બાળમરણ અને સ્ત્રી આરોગ્ય અંિે સાંિોધનકાયથ કરેલ. તેમાાં મખુ્યત્વે આ નવસ્તારમાાં ર્યાંકર રોિો ર્વાના કારણો, 
બાળઆરોગ્ય અને માતતૃ્વ આરોગ્યની ક્સ્ર્નત, ઊંિા બાળમરણ માટે જવાબદાર કારણો અને બાળરોિોની જાણકારી 
મેળવવી તેમના હતેઓુ હતા. તેમણે ક્ષેત્રકાયથ રારા અને િૌણ મારહતીના આધારે અભ્યાસ કરેલ. 

 ખાસ કરીને િરીબી અને સમતોલ આહારની ઉણપના કારણે સ્વાસ્્ય સાંબાંઘનધત રોિો ર્ાય છે. 

 સ્ત્રી આરોગ્ય સાંબાંનધત સમસ્યાઓમાાં રહમોગ્લોબીનની ઉણપ, રતતસ્ત્રાવ ર્વો વિેરે િારીરરક સમસ્યાઓનો 

ર્ોિ સ્ત્રીઓ બનેલ છે. રતતસ્ત્રાવ ર્વાના કારણોમાાં નાની વયમાાં બાળકીઓના લગ્ન કરવાર્ી અને માતતૃ્વ 

ધારણ કરવાર્ી અને પ્રસવ સ્ર્ાનનક દાયણો રારા કરાવવાર્ી માતા અને બાળક બાંનેના આરોગ્યને જોખમ રહ ે

છે. 

                                                 
1
 પટેલ અરૂણ (૧૯૯૯). “ધરમપરુ અન ેછોટા ઉદેપરુ નવસ્તારમાાં બાળમરણનાાં ઉિાાં દર માટે જવાબદાર  

  પરરબળો”, આરદવાસી ગજુરાત, આરદવાસી સાંિોધન ર્વન અન ેતાલીમ કેન્દ્ર,અમદાવાદ, અંક-૯, પ.ૃ૧ ર્ી ૧૭. 
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 ક્યારેક બાળકનો જન્દ્મ અધરૂા માસે ર્વાર્ી જીવનર્ર િારીરરક ખોટ રહી જાય છે. વળી બાળકને કૃનમના 

કારણે પેટ ફૂલી જવુાં અને બાળકની નાળ પાકવા જેવા રોિો ર્ાય છે. 

આમ,આરોગ્યલક્ષી સેવાઓની અલ્પ પ્રાબ્પ્ત અને મહ્દઅંિે આરોગ્યલક્ષી સેવાઓ મેળવવા માટે લોકોની 

ઉદાસીનતા જવાબદાર િણી િકાય. 
દવે િશષિદા2 તેમણે ગજુરાતની આરદવાસી મરહલાઓમાાં સ્વાસ્્ય અંિ ે ઘણા પ્રશ્ર્નો સાંદર્ે સાંિોધનકાયથ કરેલ. તેઓ 

સમાજમાાં બેવડી ભનૂમકા ર્જવ ે છે. ઘરકામ સાર્ોસાર્ ખેતીકામ અન ે મજૂરીકામ પણ કરે છે, વધ ુ પડતો પરરશ્રમ 

કરવાર્ી અકાળે વદૃ્ધાવસ્ર્ા અન ે કુપોષણ વિેરે જેવા આરોગ્યલક્ષી પ્રશ્ર્નો ઉપક્સ્ર્ત ર્યેલ. તેર્ી ર્ોરે સનમનતએ 

આરદવાસી નવસ્તારમાાં આંતરમાળખાકીય સનુવધાઓની સવલતો સલુર્ બનાવી અન ેપ્રાર્નમક આરોગ્યકેન્દ્રોમાાં સ્ત્રીઓન ે

સ્વાસ્્યની પાયાની સનુવધા પ્રાપ્ત કરાવવાની રહમાયત કરેલ. પરાંત ુ તેમાાં પણ નીિે મજુબના પ્રશ્નો પણ ઉપક્સ્ર્ત 

ર્યેલ:  

આરોગ્યકેન્દ્રોમાાં અપરૂતો સ્ટાફ, ડૉકટરની િેરહાજરી, દવાઓનુાં અલ્પપ્રમાણ, સારવારની ગણુવતા વિેરે પ્રશ્ર્નો 

આરદવાસી નવસ્તારમાાં સ્વાસ્્ય સેવાની ઉપલબ્ધઘ સાંબાંધે ર્યેલા છે. આ ઉપરાાંત જુદી જુદી પાંિવષીય યોજનાઓમાાં 

મરહલા સ્વાસ્્ય સાંબાંનધત જોિવાઈઓ કરવામાાં આવેલ આજે તેનો અમલ ર્ાય છે. પરાંત ુસ્વાસ્્યની સારી ગણુવતાની 

પ્રાબ્પ્ત હજી સધુી આરદવાસી નવસ્તારમાાં સરળતાર્ી ઉપલધઘ બની નર્ી. િરીબી અન ેઆનર્િક અસમાનતાના કારણે 

સારા સ્વાસ્્યના ધોરણોની પ્રાબ્પ્ત પ્રનતકળૂ બની. 
 

કુમાર બી.એલ.3 પ્રસ્તતુ સાંિોધન લેખ, ગજુરાતના આરદવાસી નવસ્તારમાાં આવેલ િાળાઓ અને િાળાકીય સનુવધાઓના 

સાંદર્ે અભ્યાસ કરેલ. તેમણ ેવ્યકનતિત સવેક્ષણના આધારે અભ્યાસ કરી નીિે મજુબના તારણો દિાથવેલ: 
 

ગજુરાતમાાં ૮૪% િાળાઓ આરદવાસી નવસ્તારમાાં વસવાટ કરતા લોકોને નિક્ષણની સનુવધા પરૂી પાડ ે છે. 

આરદવાસી નવસ્તાર માટે સરકાર દ્વારા અમલીકૃત કરેલ આરદજાનત  પેટા યોજના અંતિથત અને સવથ નિક્ષા અચર્યાન 

અંતિથત બાળકોને િાળામાાં ફ્રી પસુ્તકો, યનુનફોમથ અને નિષ્યવનૃત વિેરે મળવાર્ી િાળાકીય પ્રવેિદરમાાં વધારો ર્યેલ. 

વળી આવા નવસ્તારોમાાં આદિથ નનવાસી િાળાઓ અને આશ્રમિાળાઓ સ્ર્ાનપત ર્વાર્ી પણ નિક્ષણની ક્સ્ર્નતમાાં સધુારો 

ર્યેલ. અહી આવેલ િાળાઓમાાં વિથખાંડ અને િાળાકીય સનુવધાનુાં પ્રમાણ સારુાં છે અને િાળામાાં બાળકો માટે પીવાના 

પાણીની સનુવધા, પસુ્તકાલય, િૌિાલયની સનુવધા પણ સારી ર્ૌનતક ક્સ્ર્નતમાાં ઉપલધધ છે. પરાંત ુપ્રાર્નમક િાળાઓમાાં 

એક નિક્ષક એકર્ી વધ ુ નવષયો ર્ણાવતા પણ હોય તેવી પણ ક્સ્ર્નત છે. પરાંત ુ આમ સવથ રીતે ગજુરાતમાાં અન્દ્ય 

તાલકુાની સરખામણીમાાં આરદવાસી નવસ્તારોમાાં િાળાકીય નિક્ષણની ક્સ્ર્નત અને તેની ગણુવત્તા ગ્રામ્ય અને આરદવાસી 

નવસ્તારમાાં વધ ુસારી જોવા મળેલ. જે તેમના અભ્યાસકાયથ પરર્ી જાણી િકાય. 
 

રામી ગૌરાાંગ 4 પ્રસ્તતુ કેસ સ્ટડી, ડાાંિ જજલ્લાના આરદવાસી નવસ્તારમાાં પ્રાર્નમક નિક્ષણની ક્સ્ર્નતના સાંદર્થમાાં કરેલ. જેમાાં 
                                                 
2
  દવ ેહનષિદા (૧૯૯૯). “આરદવાસી સ્ત્રીઓનુાં આરોગ્ય, આરદવાસી મરહલાઓ અન ેનવકાસ”,યનુનવનસિટી ગ્રાંર્  

   નનમાથણ બોડથ,અમદાવાદ. 
3
 Kumar B.L.(2004). “Schooling in Tribal Gujarat: The Quality Dimension”, Gujarat institute of Development  

  Research, Ahemdabad, Working Paper NO.150, pp.5-36. 
4
 Rami Gaurang (oct-2011). “Status of Primary Education : A Case Study of Dangs District in Gujarat”, working  

  paper-2, Department of Economics, Veer Narmad South Gujarat University, Surat 
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સાક્ષરતા દર, પ્રાર્નમક નિક્ષણ પ્રાપ્ત કરતા બાળકોનુાં પ્રમાણ, નિક્ષણ સાંસ્ર્ાઓની સાંખ્યા અન ે નવદ્યાર્ીઓની સાંખ્યા, 

નિક્ષકોનુાં પ્રમાણ વિેરેનો અભ્યાસ કરવામાાં આવેલ. જેમાાં મખુ્યત્વે પ્રાર્નમક અને િૌણ મારહતીનો ઉપયોિ કરેલ. 

  ડાાંિ જજલ્લામાાં ૨૦૧૧ ના સેન્દ્સસ પ્રમાણ ે કુલ સાક્ષરતા દર ૭૬.૮૦ % છે. જેમાાં મરહલા સાક્ષરતા દર અન ેપરુુષ 

સાક્ષરતા દર વચ્િ ેમોટો તફાવત જણાયેલ. 

  ડાાંિ જજલ્લામાાં ૪૧૨ પ્રાર્નમક િાળાઓ આવેલી છે. જેમાાં ૩૭૮ પ્રાર્નમક િાળાનુાં સાંિાલન ડાાંિ જજલ્લા પાંિાયત રારા 

કરવામાાં આવ ેછે. જ્યારે ૩૪ પ્રાર્નમક િાળાનુાં સાંિાલન સ્વૈબ્ચ્છક સાંસ્ર્ાઓ અને આશ્રમિાળા રારા કરાય છે. 

 માત્ર ૨૪૫ પ્રાર્નમક િાળામાાં જ પીવાના િોખ્ખા પાણીની સનુવધા છે અન ે૩૧૪ પ્રાર્નમક િાળામાાં જ વીજળીની સનુવધા 

છે. ઉપરાાંત િૌિાલયોની સનુવધા પ્રાર્નમક િાળામાાં અલ્પ છે. િાળામાાં િૌિાલયો હોવા છતાાં પણ ઉપયોિ કરવાની 

ક્સ્ર્નતમાાં હોતા નર્ી. 

 અહી નિક્ષણ પ્રાપ્ત કરતા બાળકોન ે સ્ર્ાનનક ર્ાષામાાં નિક્ષણ આપવામાાં આવતુાં ન હોવાર્ી સરળતાર્ી નિક્ષણ 

મેળવવામાાં તકલીફ પડ ે છે. ઉચ્િ નિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવા માટે મોટા પ્રમાણ આજુબાજુના િહરેો અન ે નવસ્તારોમાાં 

નવદ્યાર્ીઓ સ્ર્ળાાંતર કરે છે. 

 આંતરરિયાનુાં માધ્યમ, િાળામાાં અપરૂતો િૈક્ષચણક સ્ટાફ, માતાનપતાનુાં નિક્ષણ વિેરે કારણોસર બાળ પાનિા મલ્યારી  

પ્રસ્તતુ સાંિોધનલખે આંધ્રપ્રદેિના ખમામ જજલ્લાના આરદવાસી બાળકો અન ે નિક્ષણના સાંદર્થમાાં રજૂ કરેલ. આ 

નવસ્તારમાાં રહન્દ્દુ, મકુ્સ્લમ, ચિસ્તી વિેરે સમદુાયની વસ્તી પણ વસવાટ કરે છે. પણ ખાસ કરીને વષથ ૨૦૦૧ મજુબ 

અહી અનસુચૂિત જનજાનતની વસ્તી ૧૩.૨૯% જેટલી વસવાટ કરે છે. ર્ારત સરકારના રાઈટ ટુ એજયકેુિન કાનનૂ 

મજુબ સૌ માટે નિક્ષણ ૬ ર્ી ૧૪ વષથના બાળકો માટે ફ્રી આપવાની જોિવાઈ કરેલ છે. પરાંત ુઅહી વસવાટ કરતા 

આરદવાસી સમદુાયના લોકો નાના કે સીમાાંત ખેડતૂો છે અન ેઅન્દ્ય નાના વ્યવસાય કે છૂટક મજૂરી સાર્ે સાંકળાયેલ છે. 

મોટાર્ાિે અહી વસવાટ કરતા લોકો િરીબીરેખા હઠેળ જીવન જીવે છે. તરે્ી તેમના બાળકો તેમણ ેઆનર્િક ટેકો આપવા 

માટે નિક્ષણ અધવચ્િરે્ી છોડી દે છે અન ેઅહી અંધશ્રદ્ધાનુાં પ્રમાણ પણ વધ ુછે.  

 પરાંત ુઆ નસવાય નિક્ષણ સ્તરે અહી િાળામાાં નિક્ષણ આપતા નિક્ષકો ચબન- આરદવાસી સમદુાયમાાંર્ી આવે છે. તેર્ી અહી 

અભ્યાસ કરાવવા માટે આવતા નિક્ષકો બાળકોની સ્ર્ાનનક સાંસ્કૃનત અન ેબોલીર્ી પરરચિત હોતા નર્ી. જેર્ી આંતરરિયા 

કરવામાાં મશુ્કેલી અનરુ્વે છે. વળી અભ્યાસિમમાાં પણ તેલગુ ુ ર્ાષાનો ઉપયોિ હોવાર્ી તમેજ અનનયનમત રીતે 

અભ્યાસલક્ષી પસુ્તકોની ઉપલધધતાર્ી બાળકો મશુ્કેલી અનરુ્વે છે, મધ્યાહન ર્ોજનની અનનયનમત ઉપલધધતા, 

િાળાકીય આંતરમાળખાકીય સનુવધા અપરૂતી વિેરે જેવી સમસ્યાનો સામનો કરે છે.  

 આ સમસ્યાને દૂર કરવા માટે ચબન આરદવાસી નિક્ષકોન ેઆ નવસ્તારની સાંસ્કૃનત તેમજ બોલીના આધારે બાળકોન ેનિક્ષણ 

આપવુાં તેમજ સ્ર્ાનનક ર્ાષામાાં નિક્ષણ આપવુાં, સમયસર પાઠયપસુ્તકોની ઉપલધધતા કરાવી અન ે િાળામાાં 

આંતરમાળખાકીય સનુવધા ઉપલધધ કરાવી તેમણે નિક્ષણસ્તરે આિળ વધારવા જોઈએ.  

 સાંિોધન પ્રશ્ન : 

આરદવાસી વસ્તી ખબૂ પ્રાિીન સમયર્ી પોતાની આિવી સાંસ્કૃનત અને સભ્યતા સારે્ ર્ારતવષથ સાર્ ેસાંકળાયલે 

છે. જેઓ પ્રાિીન આનર્િક – સામાજજક સમાજવ્યવસ્ર્ાના અને અર્થવ્યવસ્ર્ાનુાં એક અનવર્ાજ્ય અંિ બની રહ્યા છે. ચિરટિ 

િાસન દરનમયાન અને આઝાદી બાદ તેમના સવાાંિી નવકાસ માટે દેિમાાં સમયના પરરવતથન સારે્ ઘણાબધા પાસામાાં 

સામાજજક – આનર્િક પરરવતથનો આવ્યા. સરકાર દ્વારા તેમના ર્ૌિોચલક-પ્રાદેનિક સવાાંિી નવકાસ માટે ૧૯૫૧ ર્ી જ અનેક 
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નવકાસલક્ષી પિલાઓ ર્રવામાાં આવેલ છે. તેમના માટે જુદીજુદી પાંિવષીય યોજનાઓમાાં અનેક કલ્યાણલક્ષી યોજનાઓ 

તેમના પારાંપરરક વ્યવસાય અને સાંસ્કૃનતની જાણવણી માટે, તેમના બાળકોના સવાાંિી નવકાસ માટે અનેક કાયો કરેલ છે. 

ડાાંિ જજલ્લો કુદરતી સાંપદાર્ી ર્રપરૂ છે. અહી વસવાટ કરતા લોકોના સાાંસ્કૃનતક, સામાજજક, આનર્િક જીવન 

આિવુાં સ્ર્ાન ધરાવે છે. પરાંત ુ અહી અનેક નવકાસલક્ષી પ્રયત્નો હોવા છતાાં ક્યાાંક દૂરના અંતરરયાળ અને પવથતીય 

નવસ્તારોમાાં હજુ સધુી અનેક નવકાસલક્ષી કાયો પણૂથતઃ રીતે ર્યેલ નર્ી. ખાસ કરીને આંતરમાળખાકીય સનુવધાઓ પરેૂપરૂી 

રીતે પ્રાપ્ય બનલે નર્ી. જેમાાં આરોગ્ય અને નિક્ષણ પ્રાબ્પ્તની સનુવધાની પ્રાપ્યતા પર આધાર રહલે છે.  
 અભ્યાસના િતેઓુ : 

(૧) ડાાંિ જજલ્લામાાં પ્રાપ્ય સ્વાસ્્યની સનુવધા તેમજ બાળ અને મરહલા સ્વાસ્્યની વતથમાન  
    ક્સ્ર્નત જાણવી  
(૨) ડાાંિ જજલ્લામાાં નિક્ષણ અને આંતરમાળખાકીય સનુવધાની ક્સ્ર્નત અંિનેી ક્સ્ર્નત જાણવી. 
 

 અભ્યાસની પદ્ધશર્ અને માહિર્ી એકત્રીકરણ: 
સાંિોધનકાયથ માટે મખુ્યત્વે રરતીય મારહતીનો સ્ત્રોતનો ઉપયોિ કરેલ. જેમાાં ખાસ કરીને સરકારી અહવેાલો, ડાાંિ 

જજલ્લા પાંિાયતના આરોગ્ય અને નિક્ષણ નવર્ાિના MPR પત્રકો, સેન્દ્સસ ૨૦૦૧ અને ૨૦૧૧, સામાજજક આનર્િક સમીક્ષા 

૨૦૧૫-૧૬, ગજુરાત રાજ્ય, નવનવધ વબેસાઈટો, SSA રરપોટથ , ડાાંિ જજલ્લા DHDP રરપોટથ , વિેરેનો ઉપયોિ કરેલ.    
 ડાાંગ જિલ્લાનો પહરચય:- 

ડાાંિ જજલ્લો ર્ારતના દચક્ષણ ર્ાિમાાં ગજુરાત રાજ્યમાાં આવેલ છે. ડાાંિ એ રામાયણકાળનુાં દાંડકારણ્ય એટલે કે, 

આજના સમયમાાં સહ્યારીની પવથતમાળાર્ી ઘરેાયેલો અને કુદરતી સાંપદાર્ી ર્રપરૂ જજલ્લો છે. ડાાંિ જજલ્લાને ચિરટિરો ‘The 

Dangs’ નામર્ી ઓળખતા હતાાં. ડાાંિ જજલ્લાનુાં મખુ્ય મર્ક આહવા છે. ડાાંિ જજલ્લો ગજુરાતનો નાનામાાં નાનો જજલ્લો છે. જે 

ગજુરાતમાાં ૨૦.૩૯-ઉ.અક્ષાાંસ અન ે૭૩.૨૯ પ.ૂરેખાાંિ પર આવેલ છે. ડાાંિ જજલ્લાનુાં કુલ ક્ષેત્રફળ ૧,૭૨૩૫૭ હતેટર છે. ડાાંિ 

જજલ્લાનુાં નામ એ ડાાંિ એટલે કે, મોટી લાકડી કે મોટા જ ાંિલોના કારણે પડ્ુાં હિે એવી માન્દ્યતા છે. ડાાંિની મળૂ િામીત 

જાનતઓમાાં કુાંકણા, કોટવાળીયા, નાયક, વારલી અને ર્ીલ જાનતનુાં પ્રાધન્દ્ય છે. આ જાનતઓનુાં સામાજજક-આનર્િક જીવન મખુ્યત્વે 

વન આધારરત કક્ષાએ છે. ડાાંિ જજલ્લાની સીમારેખા આંતર રાજ્યની હદ સાર્ે જોડાયેલ છે. જેમાાં તાલકુાના ઉત્તર-પવેૂ અને 

દચક્ષણે મહારાષ્રના નવાપરુ અને ધલુીયા તેમજ નાનસક જજલ્લાર્ી જોડાયેલ છે. જ્યારે પનિમમાાં વલસાડ જજલ્લાનો વાાંસદા 

તાલકુો અને તાપી જજલ્લાનો વ્યારા તાલકુો આવેલ છે. 

આમ,સમગ્ર જજલ્લામાાં મખુ્ય નદીઓ અંચબકા અને પણૂાથ છે. જ્યારે ખાપરી, િીર, ઘોઘલ અન્દ્ય નદીઓ આવલેી છે. ડાાંિ 

જજલ્લામાાં ૯૫ % ‘આરદવાસી વસ્તી’ છે. અહીંના િાઢ જ ાંિલો અને તેની િૌણ પેદાિો ડાાંિી આરદવાસીઓના જીવનનનવાથહનુાં 

સાધન બની રહ ે છે. અહી જ ાંિલમાાં મખુ્યત્વે સાિ અને વાાંસના વકૃ્ષો આવેલા છે. ઉપરાાંત સીસમ, બીયો, ખેર, સાદડ અને 

નવનવધ ઔષનધઓનો પણ જ ાંિલ પેદાિમાાં સમાવેિ ર્ાય છે. અહી વન્દ્ય સષૃ્ષ્ટમાાં રદપડા, સાાંર્ર, ચિતલ, ર્ેખર, નવનવધ પક્ષી, 

વાાંદરાઓ, જ ાંિલી ચબલાડીઓ વિેરે જોવા મળે છે. આમ, કુદરતી પયાથવરણ અને વન્દ્ય સષૃ્ષ્ટની સારે્સાર્ સ્ર્ાનનક પ્રજા આ 

ત્રણેયના સમન્દ્વયર્ી એક આિવ ુપયથટન સ્ર્ળ તરીકે પણ ડાાંિ આજે અક્સ્તત્વ ધરાવે છે.5 
 

 

 

                                                 
5 આંકડાકીય રૂપરેખા ડાાંિ જજલ્લો ૨૦૧૬-૧૭, આંકડાિાખા ડાાંિ જજલ્લા પાંિાયત આહવા 
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ર્ારીખ ૦૯/૦૯/૨૦૧૩ રોિ ડાાંગ જિલ્લામાાંિી ત્રણ અલગ નવા આિવા, વઘઈ અને સબુીર ર્ાલકુાની 
રચના િઈ િર્ી. 
  

 

સબુીર તાલકુામાાં 
૯૨ િામોનો સમાવેિ 

આહવા તાલકુામાાં 
૧૨૩ િામોનો સમાવેિ 

વઘઈ તાલકુામાાં 
૯૬ િામોનો સમાવેિ 

 

ડાાંગ જિલ્લો 

 
અનસુચુચર્ િનજાશર્નુાં વસ્ર્ી પ્રમાણ 

૯૪.૬૫ % 

 

     
     ડાાંગ જિલ્લાના  
      કુલ ગામડા 

૩૧૧ 

વસ્ર્ી ગીચર્ા 
૧૨૯ િો.રકમી 

કુલ ર્ૌગોચલક 
શવસ્ર્ાર 

૧૭૬૪ રકમી. 

િ ાંગલ શવસ્ર્ાર 

૧૦૫૫ િો.રકમી 
(૫૯.૮૦%). 

કુલ HH 

 

૪૮૪૪૮ 

કુલ બેંકોની 
સાંખ્યા 
૧૪ 

કુલ ગ્રામ પાંચાયર્ 

૭૦ 

ગ્રામ પાંચાયર્ 

૩ 

જ િ ગ્રામપાંચાયર્ 

૬૭ 
ર્ાલકુા પાંચાયર્ 

૩ 

જિલ્લા પાંચાયર્ 

૧ 

 

 ડાાંગ જિલ્લાના ર્ાલકુાનો પહરચય:- 

(૧) આિવા ર્ાલકુાનો પહરચય:- 

ડાાંિ જજલ્લામાાં મખુ્યત્વે ત્રણ તાલકુાનો સમાવેિ ર્ાય છે. જેમાાં આહવા, સબુીર, અને વઘઈમાાંર્ી આહવા એ ડાાંિ 

જજલ્લાનુાં મખુ્ય મર્ક છે. અહી મખુ્યત્વે સરકારી-અધથસરકારી અને સહકારી કિેરીઓ અને બેંકો આવેલ છે. અલિ-અલિ 

નવસ્તારોમાાં પ્રાદેનિક ચર્ન્નતા હોય જ છે. પરાંત ુમહદઅંિે પ્રાપ્ય ર્ૌનતક-સનુવધાઓનુાં પ્રમાણ વધતા-ઓછા દરે જોવા મળે છે. 

આહવા તાલકુાની કુલ વસ્તી ૯૯૪૫૫, જેમાાં કુલ પરુુષોનુાં પ્રમાણ ૪૯,૩૮૭ અને કુલ સ્ત્રીઓનુાં પ્રમાણ ૫૦૦૬૮ છે. જેમાાં કુલ 

ગ્રામીણ વસ્તી પ્રમાણ ૮૧,૪૮૩ જેટલુાં છે અને કુલ િહરેી વસ્તી પ્રમાણ ૨૪,૬૮૭ એટલે કે, કુલ િહરેીકરણ પ્રમાણ ૧૮.૦૭% 

જેટલુાં છે. આહવામાાં કુલ અનસુચૂિત જનજાનતનુાં પ્રમાણ ૯૨% જેટલુાં છે. 

૨.વઘઈ ર્ાલકુાનો પહરચય:- 

 વઘઈ એક નાના નિર તરીકે પહલેાર્ી જ અક્સ્તત્વ ધરાવે છે. વઘઈ ડાાંિનુાં પ્રવેિદ્વાર િણાય છે. આંતરરાજ્ય મહારાષ્રની 

સરહદર્ી વઘઈ અંદાજે પર રક.મી નાાં અંતરે આવેલ છે. આ તાલકુામાાં કુલ ૯૬ િામો આવેલા છે. વઘઈમાાં બોટાનનકલ િાડથન 

પણ આવલે છે. વઘઈ તાલકુાની કુલ વસ્તી ૭૨,૩૫૨ છે. જેમાાં કુલ પરુુષોનુાં પ્રમાણ ૩૬,૩૬૯ અને કુલ સ્ત્રીઓનુાં પ્રમાણ 

૩૫,૯૮૩ છે, જેમાાં કુલ ગ્રામીણ વસ્તી ૬૫,૬૩૭ અને કુલ િહરેી વસ્તીનુાં પ્રમાણ ૬,૭૧૫ જેટલુાં છે. વઘઈમાાં કુલ િહરેીકરણ 

પ્રમાણ ૯.૨૮% જેટલુાં નોંધાયેલ છે. કુલ અનસુચૂિત જનજાનતનુાં પ્રમાણ ૯૪.૮૪% છે. 
 

૩.સબુીર ર્ાલકુાનો પહરચય:- 

 સબુીર તાલકુો હાલનો નવો જ તાલકુો બનેલ છે. રામાયણકાળ દરમ્યાન સબુીર તાલકુાને “િબરીવન” તરીકે ઓળખાવામાાં 

આવતો હતો અન ેત ે‘અરડીપાડા’, ‘અરડીવન’ તરીકે જાણીતો હતો. િબરીમાતા અહીના રહવેાસી હતા. તેના પરર્ી ‘સબુીર’ 

નામ પડ્ ુહિે તેવી માન્દ્યતા છે. સબુીર  તાલકુામાાં કુલ ૯૨ િામો આવલેા છે. સબુીરની કુલ વસ્તી  ૫૬,૪૮૪, જેમાાં કુલ 

પરુુષોનુાં પ્રમાણ ૨૮૦૬૫ અને કુલ સ્ત્રીઓનુાં પ્રમાણ ૨૮,૪૧૯ જેટલુાં છે. સબુીરમાાં કુલ ગ્રામીણ વસ્તી ૫૬,૪૮૪ છે. કુલ 
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અનસુચૂિત જનજાનતનુાં પ્રમાણ ૯૯.૦૪% જેટલુાં નોંધાયેલ છે.  
 

૧. વસ્ર્ી શવષયક પહરચય  

વસ્તીએ આનર્િક નવકાસ માટેનુાં િાલકબળ િણાવી િકાય છે. દેિની મોટાર્ાિની વસ્તી ઉત્પાદનનાાં સાધન તરીકે 

કાયથ કરે છે. ર્ારત દેિ િીન પછી બીજા િમે વસ્તીની બાબતમાાં આવે છે. વસ્તીએ માનવમડૂીમાાં પરરણમતા તેના કાયથની 

મહત્તા વધે છે અને પરરણામે દેિના આનર્િક નવકાસમાાં પોતાનો ફાળો નોંધાવે છે. 

આમ, ઉપરોતત કોષ્ટકમાાં જોતા જણાય છે કે, એકદરે ર્ારત,  ગજુરાત અન ેડાાંિ જજલ્લામાાં ગ્રામ્ય વસ્તીનુાં પ્રમાણ 

વધારે જોવા મળે છે. જ્યારે તલુનાત્મક રીતે ર્ારત, ગજુરાત અન ેડાાંિ જજલ્લામાાં િહરેી નવસ્તારમાાં સ્ત્રીઓના પ્રમાણમાાં 

તફાવતી વલણ જોવા મળે છે.
૧.૧.૧ ડાાંગ જિલ્લામાાં શિક્ષણ અંગેની શવગર્ો 

નિક્ષણએ પ્રિનતનુાં સોપાન િણી િકાય તમેજ આનર્િક અને સામાજજક નવકાસનુાં િાલકબળ પણ િણી 

િકાય. તેર્ી નિક્ષણ અને નવકાસ બાંને્ન આજના સમયમાાં અનનવાયથતા પણૂથ િણાવી િકાય. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

કોષ્ટક ૧.૧  
વષત ૨૦૧૧ ની વસ્ર્ી ગણર્રી મિુબ ર્ારર્, ગિુરાર્ અને ડાાંગ જિલ્લામાાં ગ્રામ્ય અને િિરેી શવસ્ર્ારમાાં સ્ત્રી-પરુૂષ 

પ્રમાણ  
ક્ર
મ 

શવગર્ કુલ વસ્ર્ી ગ્રામીણ િિરેી 
પરુૂષો સ્ત્રી કુલ પરુૂષો સ્ત્રી                

કુલ 

૧ ર્ારર્ ૧૨૧૦૫૬૯૫
૭૩ 

૪૨૭૬૩૨૬
૪૩ 

૪૦૫૮૩૦૮
૦૫ 

૮૩૩૪૬૩૪
૪૮ 

૧૯૫૪૮૯૨
૦૦ 

૧૮૧૬૧૬૯
૨૫ 

૩૭૭૧૦૬૧
૨૫ 

(%) (૧૦૦) (3૫.૩૨) (૩૩.૫૨) (૬૯.૦૪) (૧૬.૧૪) (૧૫.૦) (૩૧.૩૪) 
૨ ગિુરા

ર્ 

૬૦૪૩૯૬૯૨ ૧૭૭૯૯૧૫
૯ 

૧૬૮૯૫૪૫
૦ 

૩૪૬૯૪૬૦
૯ 

૧૩૬૯૨૧૦
૧ 

૧૨૦૫૨૯૮
૨ 

૨૫૭૪૫૦૮
૩ 

(%) (૯૯.૯૮) (૨૯.૪૪) (૨૭.૯૫) (૫૭.૩૯) (૨૨.૬૫) (૧૯.૯૪) (૪૨.૫૯) 
૩  ડાાંગ  ૨૨૮૨૯૧ ૧૦૧૭૧૦ ૧૦૧૮૯૪ ૨૦૩૬૦૪ ૧૨૧૧૧ ૧૨૫૭૬ ૨૪૬૮૭ 

(%) (૯૯.૯૮) (૪૪.૫૫) (૪૪.૬૩) (૮૯.૧૮) (૫.૩૦) (૫.૫) (૧૦.૮) 
સ્ત્રોત: સામાજજક આનર્િક સમીક્ષા ૨૦૧૬ -૧૭, ગજુરાત રાજ્ય-િાાંધીનિર 

      આંકડાકીય રૂપરેખા ડાાંિ જજલ્લો ૨૦૧૬-૧૭, આંકડાિાખા ડાાંિ જજલ્લા પાંિાયત આહવા 
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ર્ારતમાાં ગ્રામીણ સાક્ષરતા દર પરુૂષોમાાં ૭૭.૨%, જ્યારે િહરેોમાાં તેનુાં પ્રમાણ ૮૮.૮% છે. ગ્રામીણ સ્ત્રી 

સાક્ષરતા દરનુાં પ્રમાણ ૫૭.૯% અન ેિહરેી સાક્ષરતા પ્રમાણ ૭૯.૧ % છે. ગજુરાતમાાં ગ્રામીણ પરુૂષ સાક્ષરતા દર 

૮૧.૬% અન ેિહરેી સાક્ષરતા દર ૯૧.૦%, જ્યારે ગ્રામીણ સ્ત્રી સાક્ષરતાદરનુાં પ્રમાણ ૬૧.૪% અન ેિહરેી સાક્ષરતા 

દરનુાં પ્રમાણ ૮૧.૦% છે 

૧.૧.૨   ડાાંગ જિલ્લામાાં શિક્ષણ શવષયક માહિર્ી:- 

સવથત્ર નિક્ષણ પ્રાપ્ત દેિના નવકાસની સાર્ોસાર્ માનવનવકાસ માટે પણ આવશ્યક છે. ડાાંિ જજલ્લામાાં 

ઈ.સ.૧૯૪૭ પહલેા માત્ર ર્ીલ રાજવીઓના બાળકોને જ નિક્ષણ આપવામાાં આવતુાં હત ુાં. ર્ારત દેિ આઝાદ ર્યા બાદ 

ડાાંિમાાં મરાઠી નિક્ષણ આપતી સાંસ્ર્ાઓ હતી. ગજુરાત રાજ્યની અલિ સ્ર્ાપના બાદ સવાાંિી નિક્ષણ નીનત અમલમાાં 

આવી અને ગજુરાતી નિક્ષણની િાળાઓ િરૂ ર્ઈ. સાર્ોસાર્ આશ્રમિાળાઓ પણ સ્ર્પાઈ. ડાાંિ જજલ્લામાાં વષથ ૨૦૦૧ 

અને ૨૦૧૧ માાં ગ્રામીણ તેમજ િહરેી નવસ્તારમાાં જાનતિત સાક્ષરતાનુાં પ્રમાણ નીિે મજુબના કોષ્ટક પરર્ી જાણી 

િકાય છે. 

 

 

 

 

 

 

 

કોષ્ટક ૧.૨  
ર્ારર્ અને ગિુરાર્ની ગ્રામીણ અને િિરેી સાક્ષર વસ્ર્ી   

ક્રમ ર્ારર્/ગિુરાર્ સાક્ષર વસ્ર્ી 
ગ્રામીણ િિરેી કુલ 

૧.  ર્ારર્ ૪૮૨૬૫૩૫૪૦ ૨૮૦૮૪૪૯૭ ૭૬૩૪૯૮૫૧૭ 
૨.  ગિુરાર્ ૨૧૪૨૦૮૪૨ ૧૯૬૭૨૫૧૬ ૪૧૦૯૩૩૫૮ 
સ્ત્રોત: સામાજજક આનર્િક સમીક્ષા ૨૦૧૬ -૧૭, ગજુરાત રાજ્ય-િાાંધીનિર 

કોષ્ટક ૧.૩  
ડાાંગ જિલ્લામાાં સાક્ષરર્ાની સ્સ્િશર્  

શવગર્ ૨૦૦૧ ૨૦૧૧ 

કુલ ગ્રામીણ િિરેી કુલ ગ્રામીણ િિરેી 
વ્યસ્તર્ઓ ૫૯.૬૫ ૫૯.૬૫ ૦ ૭૫.૭૬ ૭૩.૪૨ ૧૪.૯ 

પરુૂષો ૭૦.૬૮ ૭૦.૬૮ ૦ ૮૩.૦૬ ૮૧.૮૦ ૧૦.૯૯ 

સ્ત્રીઓ ૪૮.૫૧ ૪૮.૫૧ ૦ ૬૭.૩૮ ૬૫.૧૨ ૧૮.૯૬ 

જાર્ીય ર્ફાવર્ ૨૨.૧૭ ૨૨.૧૭ ૦ ૧૫.૬૮ ૮.૭૧ ૭.૯૭ 

સ્ત્રોત : Census of India-2011,Registar General of India 
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(૧)ઉપરોતત કોષ્ટકમાાં ડાાંિ જજલ્લામાાં અક્ષરજ્ઞાનની ક્સ્ર્નત દિાથવી છે. જેમાાં વષથ ૨૦૦૧ માાં ગ્રામીણ ક્ષેત્ર ે

સાક્ષરતાનુાં પ્રમાણ ૫૯.૬૫% જેટલુાં છે વધીને ૨૦૧૧ દરનમયાન ૭૩.૪૨% ર્વા પામેલ. 

(૨) ૨૦૦૧ અને ૨૦૧૧માાં સ્ત્રી સાક્ષરતા દરમાાં વધારો નોંધાયો છે. 

(૩) ૨૦૦૧માાં કુલ જાતીય તફાવત ૨૨.૧૭% હતો. જે ઘટીને ૨૦૧૧માાં ૧૫.૬૮% ર્વા પામ્યો છે.                    

જે એક સારી નવકાસલક્ષી તફાવતીય ક્સ્ર્નત દિાથવે છે. 

કોષ્ટક ૧.૪  
ડાાંગ જિલ્લામાાં અને ર્ાલકુામાાં શિક્ષણ અંગેની માહિર્ી  

ક્રમ ઈન્ડીકેટર ડાાંગ આિવા સબુીર વઘઈ સ્ત્રોર્ 

૧  
  
 

કુલ સાક્ષરર્ા પ્રમાણ  
 પરુુષ સાક્ષરર્ા પ્રમાણ  
 સ્ત્રી સાક્ષરર્ા પ્રમાણ  

૭૫.૧૬  ૭૮.૬  ૬૫.૦૩  ૭૮.૧   

 

 

Census 2011  
૮૩.૦૬  ૮૫.૯  ૭૪.૦૯  ૮૫.૯૪  
૬૭.૩૮  ૭૧.૪  ૫૧.૧૨  ૭૦.૨૪  

૨  ST  સાક્ષરર્ા પ્રમાણ  
 પરુુષ સાક્ષરર્ા પ્રમાણ  
 સ્ત્રી સાક્ષરર્ા પ્રમાણ 

૭૪.૪૫% 
૮૫.૫૪% 
૬૫.૫% 

૩   સાક્ષરર્ા પ્રમાણમાાં જેન્ડર ગેપ  ૧૫.૬૮  ૧૪.૪  ૧૭.૯૭  ૧૫.૭   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SSA  

૨૦૧૬-૧૭ 

૪  એનરોલ્મેન્ટ રેટ   
 સરકારી િાળામાાં  ૯૩.૨૧  
 ખાનગી િાળામાાં  ૬.૩૯   

૫  જેન્ડર પેરીટી ઈન્ડકેસ 
પ્રાઈમરી  ૦.૯૬ 
પ્રાઈમરી+ અપર પ્રાઈમરી ૦.૯૫ 

૬   ડ્રોપ આઉટ રેટ પ્રમાણ   

ધો.૧ િી ૫  (કુલ) ૪.૪૬ 
 છોકરાઓ  ૪.૩૬ 
 છોકરીઓ  ૪.૫૫ 

ધો.૧ િી ૭ (કુલ) ૩.૭૫ 
 છોકરાઓ  ૩.૭૦ 
 છોકરીઓ  ૩.૭૯ 

૭   કોમ્્યટુર લેબ ધરાવર્ી 
િાળાઓનુાં પ્રમાણ  

૪૬.૪૭% 

૮   કમ્પાઉન્ડ વોલ ધરાવર્ી  
િાળાઓ 

૯૧.૩૩% 

૯   િાળામાાં ખ  ટર્ા વગતખાંડોની ૧૩૭  - - ૫૨  ડાાંિ જજલ્લા 
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સાંખ્યા પાંિાયત  
૨૦૧૪-૧૫ 

૧૦   મખુ્ય મરમર્ની િરૂહરયાર્ 
ધરાવર્ી િાળાઓની સાંખ્યા 

૧૭૬  - - ૨૫  ડાાંિ જજલ્લા 
પાંિાયત  

૨૦૧૪-૧૫ 

૧૧   પેવર બ્લોક ન ધરાવર્ી 
િાળાઓ 

૫૦  ૧૫  ૧૫  ૨૦  ડાાંિ જજલ્લા 
પાંિાયત  

૨૦૧૪-૧૫ 

૧૨   છોકરીઓ માટે અલગ િૌચાલય 
ન ધરાવર્ી િાળાઓની સાંખ્યા 

૯   ૧  ૧  ૭  ડાાંિ જજલ્લા 
પાંિાયત  

૨૦૧૪-૧૫ 

૧૩   ડાાંગ જિલ્લામાાં સરકારી િાળાની 
સાંખ્યા  

૪૦૪  - - -  

SSA 

૨૦૧૬-૧૭ ૧૪   ડાાંગ જિલ્લામાાં ખાનગી િાળાની 
સાંખ્યા  

૨૩  - - - 

૧૫   ડાાંગ જિલ્લામાાં ITI ટે્રશનગ 
સાંસ્િાની સાંખ્યા  

૫  ૨  ૧  ૨  Dist. Labour & 

Emp. office 

૨૦૧૬-૧૭   
 

ર્ારણો: 
(૧) ડાાંિ જજલ્લામાાં કુલ સાક્ષરતા પ્રમાણ વષથ ૨૦૧૧ મજુબ ૭૫.૧૬ % છે. જેમાાં ખાસ કરીને સબુીર તાલકુામાાં કુલ 
સાક્ષરતા પ્રમાણ અન ેસ્ત્રી સાક્ષરતા પ્રમાણ ઓછાં છે.  
(૨)  ડાાંિ જજલ્લામાાં જેન્દ્ડર િેપ ૧૫.૬૮ % છે. જે પ્રમાણ વધ ુછે. ખાસ કરીને સબુીર તાલકુામાાં આ પ્રમાણ વધ ુછે. 
(૩)  સમગ્ર ડાાંિ જજલ્લામાાં સરકારી િાળામાાં કુલ પ્રવેિદર વષથ ૨૦૧૬-૧૭  માાં ૯૩.૨૧ % જેટલો નોંધાયલે છે. જે 
પ્રમાણ ખબૂ સારુાં િણાવી િકાય.  
(૪)  ખાસ કરીને ધો. ૧ર્ી ૪ માાં પ્રજ્ઞા વિોની િરૂઆતર્ી ર્ાર નવનાનુાં ર્ણતર તેમજ િમ્મત સારે્ જ્ઞાન અપાત ુાં 

હોવાર્ી પ્રાર્નમક િાળાઓમાાં એકાંદરે પ્રવેિ દર વધ્યો છે. ત ેઉપરાાંત િાળામાાં મધ્યાહન ર્ોજન અને દૂધ સાંજીવની 

યોજનાના કારણે પણ પ્રવિે દર વધેલો છે. કસ્તરુબા િાાંધી કન્દ્યા નવદ્યાલય (KGBV) ર્વાર્ી િરીબ તેમજ અનાર્ 

લોકોની રદકરીઓ માટે ર્ણતર તર્ા રહવેા અને જમવાની નનશલુ્ક વ્યવસ્ર્ાર્ી તેમને નિક્ષણ મેળવવાની આિવી તક 

પ્રાપ્ત ર્યલે. 

(૫)   વષથ ૨૦૧૬-૧૭  માાં સમગ્ર ડાાંિ જજલ્લામાાં ધો.૧ ર્ી ૫ માાં કુલ ૪.૪૬ % જેટલુાં તેમજ ધો.૧ ર્ી ૭ કુલ   ૩.૭૫ % 

માાં ડ્રોપ આઉટનુાં પ્રમાણ છે. જેમાાં ખાસ કરીને છોકરીઓનુાં ડ્રોપ આઉટ પ્રમાણ બાંનેમાાં વધ ુ જોવા મળેલ છે.  
 

ડ્રોપ આઉટ રેટ વધ ુહોવાનુાં કારણ માતાનપતા સારે્ મૌસમી રોજિારી મેળવવા સહકુટુાંબ કે કાયમી સ્ર્ળાાંતરનુાં 

એક કારણ પણ મહત્વનુાં િણાવી િકાય. તેમજ છોકરીઓને ક્યારેક માતાનપતા તરફર્ી આિળ અભ્યાસ કરાવવાનુાં 

ઉદાસીનતાનુાં વલણ પણ કારણભતૂ િણાવી િકાય. 
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(૬) સમગ્ર ડાાંિ જજલ્લામાાં ધો.૫ ર્ી ૮ માાં કમ્પ્યટુર લબે ધરાવતી િાળાનુાં પ્રમાણ ૮૩.૯૦% જેટલુાં નોંધાયેલ   

     છે. 

(૭) ખાસ કરીને સમગ્ર ડાાંિ જજલ્લાની િાળામાાં ર્ૌનતક પાયાની આંતરમાળખાકીય સનુવધામાાં ખટૂતા વિથખાંડો,  

      પીવાના પાણી માટે ઉનાળામાાં અપરૂતી સનુવધાઓ, અમકુ િાળાઓમાાં છોકરીઓ માટે અલિ િૌિાલયની  

      અપરૂતી સનુવધા, િાળામાાં પેવર ધલોકની સનુવધાનો અર્ાવ, િાળા ફરતે કમ્પાઉન્દ્ડ વોલની સનુવધાનો    

      અર્ાવ વિેરે પણ નિક્ષણકાયથ પર અવળી અસર પાડનાર પરરબળ બની રહ ેછે.   
 

 શિક્ષણ શવષયક સવલર્ો સ  ચનો 

 ડાાંિ જજલ્લામાાં સાક્ષરતાનુાં પ્રમાણ એકાંદરે સારુાં છે. પરાંત ુસબુીર તાલકુામાાં આ પ્રમાણ ઓછાં જણાયેલ છે. તમેજ 

ધો.૧ ર્ી ૫ માાં સમગ્ર ડાાંિ જજલ્લામાાં ડ્રોપ આઉટ રેટનુાં પ્રમાણ વધ ુછે. જે માટે ખાસ કરીને સ્ર્ાનનક રીતે નનવાસી 

િાળાઓ કે હોસ્ટેલની સનુવધા કરવી જોઈએ. જેર્ી બાળક રહવેા-જમવાની સાર્ો-સાર્ સરળ રીતે અભ્યાસની 

સિવડતા મળી રહ.ે  

 દૂરની િાળાઓમાાં બાળકોન ેઅપ-ડાઉન માટે રન્દ્સપોટેિનની સનુવધાની વ્યવસ્ર્ા કરવી જોઈએ. જેર્ી કરીને ડ્રોપ 

આઉટ રેટનુાં પ્રમાણ ઘટાડી િકાય. તેમજ બાળકો માટે ખાસ નિક્ષણલક્ષી તાલીમ વિોનુાં આયોજન પણ બાળકોમાાં 

અભ્યાસ પ્રત્યે રુચિ તેમજ તત્પરતા લાવી િકાય. તે માટે SSA તેમજ જજલ્લા પાંિાયત નિક્ષણ સનમનત દ્વારા 

નિક્ષણ માટે લોક જાગનૃત તેમજ વાલીઓ માટે નિક્ષણલક્ષી સેનમનારની વ્યવસ્ર્ા કરી િકાય.  

 ડાાંિ જજલ્લામાાં જેન્દ્ડર િેપ ઓછો કરવા માટે ખાસ કરીને છોકરીઓ માટે KGBV િાળાઓ િરૂ કરાવવી અને 

છોકરીઓ માટે અલિ િોિાલયોની સનુવધા કરાવવી. 
 

૨. ડાાંગ જિલ્લામાાં આરોગ્ય શવષયક માહિર્ી:- 

કોઈપણ પ્રવનૃત કરવા માટે માનવી સારુાં સ્વાસ્્ય ધરાવતો હોવો જોઇએ. કહવેાય છે કે, “તાંદુરસ્ત 

િરીરમાાં તાંદુરસ્ત મન વસે છે” W.H.O એ આપેલ વ્યાખ્યા મજુબ, જે વ્યરકત િારરરીક અને માનનસક બાંન્ન ે

પ્રકારનુાં સ્વાસ્્ય ધરાવે તેને તાંદુરસ્ત વ્યરકત કહવેાય. તે વ્યક્તત માનવનવકાસમાાં અને માનમમડૂીમાાં પોતાનુાં 

પ્રદાન આપી િકે. 

કોષ્ટક  ૨.૧  
આરોગ્ય શવષયક સશુવધાઓ દિાતવત ુાં 

 

ક્રમ 
 

શવગર્ 
આરોગ્ય શવષયક માળખ ુ

SCs PHCs CHCs DH AH ADs AWC 

૧ ર્ારત ૧,૫૩,૬૫૫ ૨૫,૩૦૮ ૫,૩૯૬ - - - - 

૨ ગજુરાત ૮૦૬૩ ૧૨૪૭ ૩૨૦ ૧ - - ૫૨૦૭૯  

૩ ડાાંિ ૫૯ ૯ ૩ ૧ ૧ ૬ ૪૪૦  
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સ્ત્રોત : સામાજજક આનર્િક સમીક્ષા ગજુરાત રાજ્ય ૨૦૧૫-૧૬ 

SCs6, PHCs7, CHCs8,DH9 AH10, ADs11, AWC12 

 

આમ, ઉપરોતત પ્રમાણ ેઆરોગ્ય નવષયક માળખુાં ર્ારત, ગજુરાત અને ડાાંિ જજલ્લામાાં છે   

 

ઉપરોતત કોષ્ટકમાાં ડાાંિ જજલ્લામાાં SCs, PHCs અને CHCs દ્વારા વસ્તીએ લીધલે સારવારની સાંખ્યા 

દિાથવી છે. જેમાાં સૌર્ી વધ ુદદીઓએ સારવાર CHCs સામદુાનયક-આરોગ્ય કેન્દ્રમાાંર્ી લીધેલ છે. 
 

   ડાાંિ જજલ્લામાાં CHCs સ્વાસ્્ય માળખુાં વષથ એનપ્રલ -૨૦૧૫ દરનમયાનની મારહતી નીિે મજુબ છે. 
 

કોષ્ટક ૨.૩   
ડાાંગ જિલ્લામાાં CHCs સ્વાસ્્ય માળખુાં (એશપ્રલ -૨૦૧૫)  

 

ક્રમ 

 

જિલ્લો 
િનરલ સર્જન ડોકટર સ્ત્રીરોગ બાળરોગ કેન્ર MBBS 

S F S F S F S F S F 

૧ ડાાંગ ૧ ૦ ૧ ૦ ૧ ૦ ૧ ૦ ૩ ૨ 

સ્ત્રોત : CDHO ડાાંિ, ૨૦૧૫   
S13, F14              
 

ઉપરોતત કોષ્ટક માંજુર કરેલ અને ર્રેલ તબીબી સ્ટાફની જગ્યા CHCs માાં દિાથવે છે. જેમાાં જનરલ 

સર્જન અને ખાસ કરીને બાળરોિ તમેજ સ્ત્રીરોિના ડોતટરની સેવા ડાાંિ જજલ્લામાાં પણૂથતઃ પ્રાપ્ય બનેલ નર્ી. 

જે ઉપરના કોષ્ટક પરર્ી જાણી િકાય છે.  
 

                                                 
6
 Sub Centar 

7
 Primary Health Centar 

8
 Community Health Centar 

9
 District Hospital 

10
 Ayurvadic Hospital  

11
 Ayurvadic Dispensaries 

12
 Anganvadi Centar 

13
 Sanctioned- (માંજુર કરેલ) 

14
 Filled Up (ર્રેલ સાંખ્યા) 

                                                 કોષ્ટક ૨.૨ 

ડાાંગ જિલ્લામાાં SCs, PHCs,CHCs દ્વારા સરેરાિ વસ્ર્ીની આરોગ્ય શવષયક સેવા એશપ્રલ -૨૦૧૫ સધુી   
ક્રમ  જિલ્લો  SCs  PHCs   CHCs 

૧ ડાાંિ  ૩,૪૫૧ ૨૨,૬૨૩ ૬૭,૮૬૮/- 
સ્ત્રોત : MPR-2015,CDHO-The DANGS 
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કોષ્ટક ૨.૪  
ગિુરાર્ અને ડાાંગ જિલ્લામાાં CBR, CDR, NRGP પ્રમાણ  

ગિુરાર્/ ડાાંગ જિલ્લો IMR  CBR CDR NRGP 

ગિુરાર્ - ૨૦.૮ ૬.૫ ૧૫.૨ 

ડાાંગ જિલ્લો ૩૯  ૩૧.૪ ૫.૬ ૨૫.૮ 

સ્ત્રોત: CRS Report-2013 અને CDHO ડાાંિ  
 

ઉપરોકત કોષ્ટક પરર્ી જાણી િકાય કે, ડાાંિ જજલ્લામાાં CBR, CDR અન ેNRGP ગજુરાત રાજ્યની 

સરખામણીમાાં વધ ુજણાયેલ છે. 

વષથ ૨૦૧૩-૧૪ માાં ગજુરાત રાજ્યમાાં િર્થસ્ર્ મરહલાઓને 3 ANC ૭૪.૨૪% રજીસ્રેિન અને 

િેકઅપ કરાવેલ તેમજ TT ડોઝ ૮૩.૯૮% અપાવેલ. જેની સરખામણીમાાં ડાાંિ જજલ્લામાાં િર્થસ્ર્ મરહલાઓન ે

3 ANC ૮૬.૨૨% રજીસ્રેિન અને િેકઅપ કરાવેલ તેમજ TT ડોઝ ૮૧.૨૪ % અપાવેલ. જે રાજ્યની 

સરખામણીમાાં સારી ક્સ્ર્નત દિાથવે છે.15 ડાાંિ જજલ્લામાાં વષથ ૨૦૧૪ માાં ઘરે પ્રસનુતનુાં પ્રમાણ ૪૩% જેટલુાં 

નોંધાયેલ છે.16 

 

 

કોષ્ટક ૨.૫   
ડાાંગ જિલ્લામાાં આરોગ્ય અને પોષણ અંગેની માહિર્ી (% અને સાંખ્યા) 

ક્રમ ઈન્ડીકેટર ડાાંગ આિવા સબુીર વઘઈ સ્ત્રોર્ 

૧  કુલ ANC સામે ૩ ANC શવઝીટ  ૯૭.૮૧%  ૮૬.૦૨%  - ૯૮.૪૫%  CRS  

Report -

2013 

૨  સાંસ્િાકીય પ્રસશુર્  ૭૭.૧ Health 

Department 

Dang 

૨૦૧૬-૧૭  

૩  ઘેર પ્રસશુર્નુાં પ્રમાણ   ૧૪૯૧  ૮૧૪  - ૨૭૭  

૪  કાચો િન્મ દર પ્રમાણ  

(દર 1000 ની વસ્ર્ી) 
૩૧.૪% - -  CRS 

Report -

2013 
૫  બાળ મતૃ્ય ુપ્રમાણ  

(દર 1000 ની વસ્ર્ી)  
૩૯.૦૦   

૬  માર્ા મતૃ્ય ુપ્રમાણ  ૭  ૪  ૨  ૧  CDHO 

DANG 

                                                 
15

 Health Statistics (2013-14), Commissioner of Health, Medical Services, Medical Education and Research,    
    Gandhinagar.  
16

 CDHO, ડાાંિ (૨૦૧૫) 



KCG-Portal of Journals  

13 | P a g e  

 

૨૦૧૩-૧૪  

૭  બાળકોમાાં પ  ણતર્ઃ રસીકરણ ૮૬.૪૮  ૮૯.૫ ૮૯.૫૯ ૭૮.૪૧  Health 
Department 

Dang 

૨૦૧૬-૧૭  
 

 

 

 

૮  પ્રસશુર્ના ૪૮ કલાકની અંદર 

પોસ્ટનેટલ ચેકઅપ લીધેલ 
માર્ાઓની ટકાવારી  
(કુલ નોંધાયેલ પ્રસશુર્ઓ સામે) 

૮૭.૬ 

૮૯.૬ ૭૨.૬૩ ૯૮.૬૮ 

૯  િન્મના એક કલાકની અંદર સ્ર્નપાન 

કરાયેલ બાળકોની ટકાવારી  
૧૦૧.૭૬ ૧૦૩.૪૨ ૯૯.૫૩ ૧૦૧.૧૩ 

૧૦   કાયતરર્ આંગણવાડીની સાંખ્યા  ૪૪૧ ૧૮૩ ૧૩૩ ૧૨૫  

   ICDS  

MPR-૨૦૧૬-

૧૭  
 

૧૧  પોર્ાનુાં મકાન ધરાવર્ી આંગણવાડી ૪૦૦ ૧૭૪ ૧૧૮ ૧૦૮ 

૧૨  આંગણવાડીમાાં રજીસ્ટે્રિન િયેલ 

બાળકોની સાંખ્યા  
૩૨૪૦૩ ૧૩૪૭૬ ૯૭૯૪ ૯૧૩૩ 

૧૩  આંગણવાડીમાાં રજીસ્ટે્રિન િયેલ 

બાળકોમાાં કુપોષણ પ્રમાણ  
૪૯૧૭ ૨૦૪૫ ૧૪૮૬ ૧૩૮૬ 

૧૪   ૫ વષતિી નીચેની વયના ઓછાં વિન  
ધરાવર્ા બાળકોનુાં પ્રમાણ   

૧૫.૧૬ 

૧૫  આંગણવાડીમાાં હકિોરી યોિના િઠેળ 

રજીસ્ટે્રડ િયેલ હકિોરીઓનુાં પ્રમાણ  
૬૪૧૯ ૨૬૭૦ ૧૯૪૦ ૧૮૦૯ 

૧૬  DHs નુાં પ્રમાણ                           ૧  Health 

Department 

Dang 

૨૦૧૬-૧૭ 

૧૭  CHCs નુાં પ્રમાણ  ૩ ૧ ૧ ૧ 

૧૮   PHC નુાં પ્રમાણ  ૧૦ ૪ ૩ ૩ 

૧૯   SC નુાં પ્રમાણ  ૬૮ ૨૮ ૧૮ ૨૨ 

૨૦  આયવેુહદક દવાખાનાની સાંખ્યા  ૬ ૩ ૨ ૧ 

૨૧  િોમીઓપેિી દવાખાનાની સાંખ્યા ૨ ૦ ૨ ૦ 
 

 ર્ારણો  

 (૧) કુલ ANC સામ ે૩ ANC નવઝીટ માાં ડાાંિ જજલ્લામાાં ૯૭.૮૧ % પ્રમાણ એકાંદરે ખબૂ સારુાં છે. પરાંત ુ 

     આહવામાાં આ પ્રમાણ ઓછાં જણાયેલ છે. અમકુવાર ANC રજીસ્રેિન ર્યા બાદ િર્થસ્ર્ મરહલાઓ  

     કેટલાક અંિત કારણોસર બાળકના જન્દ્મ સધુી પરૂી સારવાર લઈ િકતા નર્ી. 

 (૨) ડાાંિ જજલ્લામાાં હોક્સ્પટલમાાં કુલ પ્રસનુતનુાં પ્રમાણ ૭૭.૧ %  જેટલુાં છે. જયારે વધ ુપ્રમાણમાાં સ્ર્ાનનક  

     દાયણો દ્વારા ઘરે પ્રસનુતનુાં પ્રમાણ નોધાયલે છે. 

 (૩) સમગ્ર ડાાંિ જજલ્લામાાં બાળ મતૃ્ય ુપ્રમાણ વધ ુનોધાયેલ છે. જે માટે સ્ર્ાનનક દાયણો દ્વારા કરાવતી  
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     પ્રસનુત તેમજ અમકુ અંિે માતાનુાં કુપોષણ પણ તે માટે જવાબદાર િણાવી િકાય. 

 (૪) બાળકોમાાં પણૂથતઃ રસીકરણનુાં પ્રમાણ ૮૬.૪૮ % નોંધાયેલ છે. પરાંત ુસાવથનત્રક રીતે તમામ ડાાંિ  

      જજલ્લાના તાલકુાઓમાાં રસીકરણનુાં પ્રમાણ હજુ ઓછાં છે ખાસ કરીને સબુીર તાલકુામાાં.  

 (૫) સમગ્ર ડાાંિ જજલ્લ્લામાાં પોષણ ક્ષેત્ર ેવષથ ૨૦૧૬-૧૭ માાં આંિણવાડી પ્રમાણ ૪૪૧ છે. જેમાાં પોતાનુાં  

      મકાન ધરાવતી આંિણવાડીનુાં પ્રમાણ ૪૦૦ છે. જયારે બાકીની ૪૧ આંિણવાડી ર્ાડ ેમકાનમાાં કાયથ- 

      -રત છે. જેની હાલત િોમાસાની ઋતમુાાં ખબૂજ ખરાબ હોય છે અને અમકુ આંિણવાડીમાાં વીજ       

      કનેતિન પણ નર્ી તવેી વાસ્તનવક ક્સ્ર્નત જોવા મળે છે.   

(૬) વષથ ૨૦૧૬-૧૭ માાં આંિણવાડીમાાં આવતા ૫ વષથર્ી ઓછી વયના બાળકોમાાં કુપોષણનુાં પ્રમાણ ૧૫.૧૬  

     % જેટલુાં નોંધાયેલ છે.  જે માટે ખાસ કરીને અમકુવાર માતાનપતા સારે્ બાળકો પણ સ્ર્ળાાંતર અન્દ્ય  

     જજલ્લામાાં કે રાજ્યમાાં કરે છે. જયારે તેઓ પરત ફરે ત્યારે બાળકમાાં ક્યારેક કુપોષણનુાં પ્રમાણ વધ ુજોવા  

     મળેલ છે. 

(૭) સમગ્ર ડાાંિ જજલ્લાની આંિણવાડીમાાં રકિોરી યોજના હઠેળ રજીસ્રેડ ર્યેલ રકિોરીઓનુાં પ્રમાણ પણ  

    સારુાં છે. જેનો લાર્ મોટાર્ાિની રકિોરીઓ લ ે છે. જે માટે આંિણવાડી વકથર ખબૂજ સહકારરતા  

    દાખવે છે.   

(૮) બાળ મતૃ્ય ુદર અને માતા મતૃ્ય ુદર પણ ડાાંિ જજલ્લામાાં વધ ુજોવા મળે છે. 
 આરોગ્ય શવષયક સેવા લગર્ સ  ચનો  

 ડાાંિ જજલ્લામાાં માતા મતૃ્ય ુપ્રમાણ અન ેબાળ મતૃ્ય ુપ્રમાણમાાં ઘટાડો કરવા માટે તમેજ હોક્સ્પટલમાાં 

સરુચક્ષત પ્રસનુત માટે જજલ્લા તેમજ તાલકુા કક્ષાએ આરોગ્ય નવર્ાિ દ્વારા સરકારની નવનવધ 

યોજનાનુાં સ્ર્ાનનક સ્તરેર્ી અમલ કરી આ પ્રમાણમાાં ઘટાડો લાવી િકાય. જેમ કે, ચિરાંજીવી યોજના, 

જનની નિશ ુસરુક્ષા યોજના, બાળ-સખા યોજના, કસ્તરુબા પોષણ યોજના, મમતા ઘર, મમતા સખી 

યોજના, રાષ્રીય સ્વાસ્્ય વીમા યોજના, મખુ્યમાંત્રી અમતૃમ વાત્સલ્ય યોજના વિેરે યોજનાઓના 

અમલ અને તેના લાર્ અંિેની મારહતી આપવા સ્ર્ાનનક આંિણવાડી કાયથકર કે આિાવકથરને કાયથ 

કરી તેમને લોકો સધુી પહોિાડી િકાય. 

 રાષ્રીય બાળ સ્વાસ્્ય કાયથિમ અંતિથત આંિણવાડીમાાં અને ધો.૧ર્ી ૧૨ માાં અભ્યાસ કરતા દરેક 

બાળકોને તબીબો દ્વારા ફ્રી સારવાર આપવામાાં આવે છે. તેમજ િાંર્ીર પ્રકારના રોિો માટે નનશલુ્ક 

સારવાર આપવામાાં આવે છે. જેનો લાર્ દરેક  આંિણવાડીમાાં તેમજ દરેક િાળામાાં અમલી બને 

તેવા પ્રયત્નો કરવા જોઈએ. 

 આંિણવાડીમાાં જરૂરી ર્ૌનતક સનુવધા માટે સરકારી કિેરીની ATVT ની ગ્રાન્દ્ટ, ૧૫ % કે ૫% 

         નવવેકાધીન ગ્રાન્દ્ટ હઠેળ નાણાાંકીય જોિવાઈ મજુબ કે સરકારની અલિ અલિ યોજનાઓની  

         જોિવાઈ મજુબ ખટૂતી સનુવધાઓનુાં આયોજન બનાવી તે માટે જરૂરી નાણાાંકીય સહાય  

         મળેવવી.   
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ડાાંિ જજલ્લામાાં ૧ એલોપરે્ીક ડીસ્પેન્દ્સરી અને ૧ મોબાઈલ કોમ્પે્રિીવ હલે્ર્ કેર યનુનટ પોતાની આરોગ્ય નવષયક 

સેવા પરૂી પાડ ે છે. જેર્ી કરીને દૂરના અંતરરયાળ નવસ્તારમાાં આરોગ્ય નવષયક સવલતો પહોંિાડી િકાય. 

તદ્ઉપરાાંત ડાાંિ જજલ્લામાાં આંિણવાડી કેન્દ્રોનાાં વકથરો અને આિવકથરો સારે્ મળીને બાળ સાંર્ાળ અને 

માતતૃ્વ કલ્યાણ અને સાર્ોસાર્ રકિોરીઓના સ્વાસ્્યને લિતા દરેક પાસાનુાં ધ્યાન રાખી સમયસર ઉપિાર 

િક્ય બનાવ ેછે. તેમને અન ેરકિોરી યોજના અંતિથત રકિોરીઓને સખુડી, ઉપમા, લોહત્તત્વની િોળીઓ અન ે

નવટાનમન્દ્સ રસીઓ પણ આપવામાાં આવ ે છે અન ે દર મરહનાનાાં ૩ જા બધુવારે મમતા રદવસની ઉજવણી 

કરવામાાં આવે છે. અહી આવેલા નવનવધ પ્રાર્નમક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાાં પાયાની દરેક સ્વાસ્્ય નવષયક સવલતો 

અને દવાઓ ઉપલધધ ર્ાય છે. 

આ ઉપરાાંત ગજુરાત સરકાર દ્વારા અમલીકૃત ર્યેલ ચિરાંજીવી યોજના (CY) તેમજ જનની સરુક્ષા યોજના (JSY) 

યોજનાનો લાર્ પણ મરહલાઓને િર્ાથવસ્ર્ા ર્ી બાળજન્દ્મ સધુી આપવામાાં આવેલ છે તમેજ ઈ-મમતા 

યોજના અરહના લોકો માટે અંતરરયાળ નવસ્તારમાાં િર્થસ્ર્ મરહલાઓની નોંધણી તેમજ જનની તમેજ બાળ 

કલ્યાણ માટે કલ્યાણકારી સાચબત ર્યેલ છે. આ ઉપરાાંત BPL હઠેળ આવતા કુટુાંબોને બાળ સખા યોજનાનો 

લાર્ પણ મોટા પ્રમાણમાાં પ્રાપ્ય ર્યલે છે.  
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