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ગજુરાતના આદિવાસી સમિુાયોમાાં સા ક્ષરતા અને માનવ વવકાસ: એક વવશ્ લેષણ 

પ્રસ્ તાવના  

માનવ વવકાસ એટલે લોકો જીવનમાાં વવશાળ તક મેળવી શકે તે માટે તેમની ક્ષમતાની વવૃ િ. ભ રાનતના 
સાંદરભમાાં માનવ વવકાસ એટલે જેમનામાાં મળૂભતૂ ક્ષમતા ન હોય તેમનામાાં તેનો વવકાસ કનવો તે. ભ તઓે હાાંવસયામાાં 
મકુાઈ ગયા હોય અને વવકાસના મખુ્ ય ્રવવાહીી ાાકાત નાાયા હોય તેમને સહાય કનવી એવો   અીભ ીાય ેે. ભ  

માનવ વવકાસમાાં વશક્ષ ને કેન્દ રીય ા ીાન આપ્ય ુેે. ભ વવકસતા વવશ્વની અનેક નાવ્ િય ોળવળોના નેતાઓએ 
આ સદીના અગાઉના રાગમાાં સાોી આઝાદી અને નાવ્ િય રુાંનનભનોના માટે લોકોમાાં સાક્ષનતા અને વશક્ષ  ૫ન 
રાન મકૂયો હતો. ભ અક્ષનજ્ઞાન અને વશક્ષ ને મળૂભતૂ માનવ ક્ષમતા, વવકાસ તેમજ સશકકતકન ના સાિન તનીકે 
ગ વામાાં આવે ેે. ભ તેીી, ાાસ કનીને ્રવાનાંભરક વશક્ષ ને સમાજના વવકાસમાાં મહત્ વની ઉત્પાદક સામગ્રી તનીકે 
જોવામાાં આવે ેે. ભ  

રાનત જેવા દેશોએ વશક્ષ  ્રવત્ યેનો અભરગમ માનવ મનૂીના વનમાભ માાં ઉત્પાદક સામગ્રી ઉ૫નાાંત સવાાંગી 
્રવગવતના મળૂભતૂ સાિન, લોકોને અજ્ઞાન, વનનક્ષનતા અને ગનીાીની ાેનીમાાંીી મકુત કનવાના સાિન તનીકે 
ગણ્ યો ેે. ભ કોઈ ૫  દેશ અને તેના નાજયોએ મનુી નોકા  આકર્ભવા માટે દેશના વશક્ષ ની કક્ષાને શ્રમીકોની 
ગ ુવત્તાના મા૫ તનીકે જોવામાાં આવે ેે. ભ (કહનવેેઃન૦૦૪) વશક્ષ  અને સાક્ષનતા વચ્ ોનેો સામાન્દ ય રેદ એ ેે કે, 
વશક્ષ નો અીભ વાાંોવા, લાવા અને ગ વાની શકકત કનતા વવશેર્ ેે. ભ રાનતની વશક્ષ  ૫ િવત વાાંોવા, લાવા 
અને ગ વાની મયાભકદત શકકત ઉ૫નાાંત તે વ્ યકકતઓને  ૫ોાકનક આવીિક ૫ િવતમાાં રાગ લેવા તૈયાન કને ેે. ભ 
રાનતમાાં વશક્ષ  ૫ િવતનો ્રવકાન એવો ેે કે તે  ૫ોાકનક અીભતાંત્રમાાં ્રવાીવમક નીત ે શ્રમીકોની ઉત્પાદકતા 
વિાનવા માટે જા કાની અને કૌશલતામાાં વિાનો કને ેે. ભ મખુ્ યત્ વ ેઅનૌ૫ોાકનક ક્ષતે્રમાાં ભાન કુશળ કામ કનીને 
પોતાની આજીવવકા નળતા હોય તેમને આ વશક્ષ ની ઉ૫યોભગતા નકહવત લાગે અને હતોત્ સાહ ાની જાય ેે. ભ 
વશક્ષ ને વધ ુવ્ યા૫ક દ્દવ્ ટએ જોવામાાં આવ,ે ત્ યાને તે મૂ ય, વવોાનો, વલ  અને મહત્ વાકાાંક્ષા આપે ેે. ભ તે ના્ િ, 
સમદુાય અને વ્યકકતના ઉત્તમ કહતમાાં ેે અને તીેીય આગળ વિીને સમગ્ર માનવજાવતના કહતમાાં ેે. ભ વશક્ષ ને 
સશકકતકન  અને ગનીાી નાબદૂીની ોાવી તનીકે ગ વામાાં આવે ેે. ભ 

સાક્ષરતાનો ખ   યાલ  

સાક્ષનતા એટલ,ે વાાંોવા, લાવા અને ગ વાની મળૂભતૂ શકકત તનીકે કોઈ ૫  વશક્ષ  ૫ િવત માટે 
મહત્ વનુાં લ્ય ાની ગય ુેે. ભ સાક્ષનતા વ્ યકકતના જ્ઞાનને વવકસાવવા માટે માકહતી ્રવાપ્ ત કનવાની ક્ષમતા રનુી 
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પાને તેને વશક્ષ  કહવેાય ેે. ભ સમાજની કોઈ ૫  વશભક્ષત વ્ યકકત સાક્ષન ાની શકે ેે ત્ યાને દનેક સાક્ષન વ્ યકકતને 
વશભક્ષત કહવેામાાં આવતુાં નીી. ભ  

સાક્ષરતા અને માનવ વવકાસ  

ગજુનાત માનવ વવકાસ અહવેાલ(ન૦૦૪:૧૪ન) અનસુાન રાનતમાાં વશક્ષ ને ભલૂીી અક્ષનજ્ઞાન જ 
ગ વામાાં આવે ેે, જયાને અક્ષનજ્ઞાન રાનતના સાંદરભમાાં વશક્ષ  માટેનુાં મહત્ વનુાં સોપાન ેે. ભ નાવ્ િય સાક્ષનતા 
વમશન અનસુાન, સાક્ષનતા એ વાાંોન, લેાન અને અંક ગભ ત અને નોજીંદા જીવનમાાં લાગ ુ પાનવા માટેની 
આવનતની કુશળતા ્રવાપ્ ત કનવુાં, તેને સાક્ષનતા તનીકે ઓળાાવ્ યુાં ેે. ભ કાયાભત્ મક સાક્ષનતાની વસવ િ એવુાં ચોૂવે ેે 
કે, સાક્ષનતાીી વવકાસની ્રવકિયામાાં રાગ લેવાની ા વવનરભનતા ્રવાપ્ ત કની, વાંભોતતાના કાન ો અને તે અંગેની 
ચિુાન ા માટે આગળ વિવાની ક્ષમતા વવકસે ેે, આવીિક દનજ્જો અને સામાન્દ ય ચાુાકાની ચિુાનવા માટે કુશળતા 
હાાંસલ કની નાવ્ િય એકતા, ૫યાભવન નુાં સ ાંનક્ષ , મકહલાઓની સમાનતા, નાના કુટુાંાના િોન ોનુાં પાલન, કાનનુી 
અને ક યા કાની અવિકાનો જેવા મૂ યોનુાં મૂ યાાંકન કનવામાાં સાક્ષનતા અગત્ યતા િનાવે ેે. ભ આમ, દેશની 
માનવમનૂીના વવકાસમાાં સાક્ષનતા અને વશક્ષ નુાં મૂય ખાુજ મહત્ વ િનાવે ેે તેીી સાક્ષનતા વવર્યક વવશ્ લરે્  
જરૂની ાને એ ા વારાવવક ેે. ભ 

રાનતમાાં અંગે્રજ શાસનના અંતમાાં ૧૯૪૭માાં કુલ સાક્ષનતાનો દન લગરગ ૧ન % હતો. ભ આઝાદી ાાદ દનેક 
દાયકાઓમાાં દેશની સાક્ષનતામાાં વિાનો નોંિાયો ેે. ભ ૧૯૯૦ના દાયકામાાં કેટલાક નાજયોમાાં વશક્ષ  કે્ષત્રમાાં મોટા 
પાયે ાહાનની સહાય મળી. ભ આનાીી રાનતનુાં ્રવાનાંભરક વશક્ષ  આંતનનાવ્ િય ોકાસ ીના દાયનામાાં આવ્ યુાં. ભ વૈવશ્વક 
માનવ વવકાસ અહવેાલોએ રાનત અને તેના નાજયોની શૈક્ષભ ક વસ િઓ અંગેની ાાાતને વૈવશ્વક ોકાસ ી માટે 
આગળ િપાવ્ યો. ભ તેીી જ ૧૯૯૧માાં દેશની કુલ સાક્ષનતા ૫ન. ભન% હતી, તે વિીને ન૦૦૧માાં ૬૪. ભ૮ % અન ે
ન૦૧૧માાં ૭૪. ભ૦૪ % નોંિાયેલ ેે. ભ જો કે સાક્ષનતાનો આ દન જોતાાં દેશની મહાન વસ િી જેવી લાગે ેે, તેમ ેતાાં 
હજુ ૫  ભોિંતાનો વવર્ય એ ેે કે દેશમાાં ઘ ા સામાન્દ ય અને નાળા વગભ(અનચુભુોત જાવત, અનચુભૂોત જન જાવત, 
મકહલાઓ, અન્દ ય ૫ેાત વગો)ના લોકો વાાંોન, લેાન અને ગ ન કની શકતા નીી. ભ તેીી કાયાભત્ મક સાક્ષનતાના 
પાયે વનનક્ષન લોકો વવકાસની ્રવકિયામાાં સકિય રાગીદાન ાની શકતા નીી. ભ તેીી ્રવા તતુ સાંશોિન પત્રમાાં ગજુનાત 
નાજયના આકદવાસી સમદુાયોમાાં સાક્ષનતા અને માનવ વવકાસની પકનવા ીવતનુાં વવશ્ લેર્  કનવાનો નર પ ્રવયત્ ન 
કયો ેે. ભ  

સાંશોધન પઘ્ ધવત : 

્રવા તતુ સાંશોિન પત્ર વવશ્ લેર્ ાત્ મક પ િવત આિાકનત ેે. ભ તેીી ાાસ કનીને ગજુનાતના આકદવાસી 
સમદુાયો અને તેઓમાાં સાક્ષનતાની પકનવા ીવતને માનવ વવકાસના સાંદરભમાાં વવશ્ લેર્  કનવાનો ્રવયત્ ન ેે. ભ તેીી 
ગૌ  માકહતીના ા ત્રોતો જેવા કે, વા તી ગ તની- ન011ના આંકનાઓ, માનવ વવકાસ અહવેાલ તેમજ અન્દ ય 
ઉપલબ્ િ માકહતીના આિાનો લઈ સાંશોિન પત્ર ્રવા તતુ કનવાનો ્રવયાસ ેે. ભ 
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ભારતનાાં આદિવાસી સમિુાયોમાાં સાક્ષરતા  

રાનતની કુલ વા તીના ૮. ભ૬ % વા તી િનાવતા એવા આકદવાસીઓમાાં સાક્ષનતા દનની વા ીવત દેશની કુલ 
વા તીના સાક્ષનતા દન કનતા નીોી નહી ેે. ભ જેમાાં ૧૯૯૧ માાં ન૯. ભ૬ %, ન૦૦૧માાં ૪૭. ભ૧ % અને ન૦૧૧માાં ૫૯. ભ૦ % 
આકદવાસી સમદુાયોની સાક્ષનતા જોવા મળે ેે. ભ નાવ્ િય ા તને દેશની કુલ વા તીની સાક્ષનતા અને આકદવાસી 
વા તીની સાક્ષનતા વચ્ ોને ુાં અંતન જોતાાં ૧૯૯૧માાં દેશની કુલ સાક્ષનતા ૫ન. ભન ટકા ની સામ ે આકદવાસીઓની 
સાક્ષનતા ન૯. ભ૬ ટકા હતી, તેીી દેશની કુલ સાક્ષનતા અને આકદવાસીઓની સાક્ષનતા વચ્ ોેનુાં અંતન નન. ભ૬ ટકા 
નોંિાયેલ. ભ ન૦૦૧માાં દેશની કુલ સાક્ષનતા ૬૪. ભ૮ ટકા ની સામે આકદવાસીઓની સાક્ષનતા ૪૭. ભ૧ ટકા હતી, તેીી 
દેશની કુલ સાક્ષનતા અને આકદવાસીઓની સાક્ષનતા વચ્ ોને ુાં અંતન ૧૭. ભ૭ ટકા નોંિાયેલ. ભ અન ેન૦૧૧માાં દેશની 
કુલ સાક્ષનતા ૭૩. ભ૦ ટકા ની સામે આકદવાસીઓની સાક્ષનતા ૫૯. ભ૦ ટકા હતી, તેીી દેશની કુલ સાક્ષનતા અને 
આકદવાસીઓની સાક્ષનતા વચ્ ોને ુાં અંતન ૧૪. ભ૦ ટકા નોંિાયેલ ેે. ભ 

 

 ગજુરાતનાાં આદિવાસી સમિુાયોમાાં સાક્ષરતા:  

ગજુનાત નાજયના સાંદરભમાાં જોતાાં નાજયમાાં કુલ આકદવાસીઓની વા તી ૧૪. ભ૮ ટકા ેે. ભ ગજુનાતના 
આકદવાસીઓની સાક્ષનતાના દનને જોતા ૧૯૯૧માાં ૩૬. ભ૦૪ ટકા, ન૦૦૧માાં ૪૭. ભ૭ ટકા અને ન૦૧૧માાં ૬ન. ભ૦૫ ટકા 
સાક્ષનતા નોંિાયેલ ેે. ભ(સેન્દ સસેઃ ન૦૧૧) ગજુનાતના આકદવાસીઓની સાક્ષનતા અને નાજયમાાં કુલ વા તીની 
સાક્ષનતાનો ગાળો ેે લા ત્ર  દાયકાઓમાાં જોતાાં ૧૯૯૧માાં નાજયની કુલ સાક્ષનતા ૬૧. ભ૩ ટકાની સામ ે
આકદવાસીઓની સાક્ષનતા ૩૬. ભ૪ ટકા હતી, તેીી નાજયની કુલ સાક્ષનતા અને આકદવાસીઓની સાક્ષનતા વચ્ ોને ુાં 
અંતન ન૪. ભ૯ ટકા નોંિાયલે. ભ ન૦૦૧માાં નાજયની કુલ સાક્ષનતા ૬૯. ભ૦ ટકાની સામે આકદવાસીઓની સાક્ષનતા ૪૭. ભ૭ 
ટકા હતી, તેીી નાજયની કુલ સાક્ષનતા અને આકદવાસીઓની સાક્ષનતા વચ્ ોને ુાં અંતન ન૧. ભ૪ ટકા નોંિાયેલ. ભ 
ન૦૧૧માાં નાજયની કુલ સાક્ષનતા ૭૮. ભ૦ ટકાની સામે આકદવાસીઓની સાક્ષનતા ૬ન. ભ૫ ટકા હતી, તેીી નાજયની 
કુલ સાક્ષનતા અને આકદવાસીઓની સાક્ષનતા વચ્ ોને ુાં અંતન ૧૫. ભ૬ ટકા નોંિાયેલ ેે. ભ આમ, સમગ્ર દેશમાાં અને 
ગજુનાત નાજયમાાં કુલ સાક્ષનતા અને આકદવાસી સાક્ષનતા વચ્ ોેનો અંતનમાાં અગાઉના દાયકાઓ કનતા ોોકસ 
૫ ે ઘટાનો ીયો ેે ૫નાંત ુદેશ અને નાજયના વવભરન્દ ન સામાજના સમદુાયો પૈકી આકદવાસી સમદુાયોમાાં ્રવવતભમાન 
સમયે ૫  સાક્ષનતાનો દન નીોો નહયો ેે. ભ ગજુનાતમાાં જે આકદવાસી જાવત સમહુો ેે તેમાાં ાનના, ાાવોા, 
રનવાન, રીલ, ોાન , ોોિની, િાનકા, તળવી, ઢોકનયા, દુાળા, ગામીત, ગોંન-નાજગોંન, કાીોળી, કોક ી, કોળી-
ઢોલી, ટોકને કોળી, કોલોા, કુનાી, નાયકના, ૫ઢાન, ૫ટેભલયા, પોમલા, નાાની, નાઠી, સીદી, વાનલી, કોટવાભળયા 
વગેનેનો સમાવેશ ીાય ેે. ભ જેઓમાાં સાક્ષનતાની ૫કનવા ીવત નીોેના કો્ ટકમાાં દશાભવેલ ેે. ભ 
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કો્ ટક 

ગજુનાતમાાં અનચુભૂોત જનજાવતવાન સાક્ષનતાેઃ ન૦૧૧ 

િમ જનજાવત સમહુોનાાં નામ આકદવાસી 
સમદુાયોની 

સાક્ષનતા(%માાં) 

િમ જનજાવત સમહુોનાાં નામ 

 

આકદવાસી 
સમદુાયોની 
સાક્ષનતા(%

માાં) 

૧ ાનના ૬૫. ભ૧ ૧૪ ગોંન, નાજગોંન ૫૫. ભ૯ 

ન ાાવોા, ાામોા ૭ન. ભ૯ ૧૫ કાીોની, કાતકની, ઢોન, 
કાતકન 

૩૬. ભ૫ 

૩ રીલ, રીલ-ગનાશીયા, ડુાંગની-
ગનાશીયા 

૫૯. ભ૮ ૧૬ કુ ાી ૮૦. ભ૦ 

૪ ોાન  ૫ન. ભ૭ ૧૭ કોળીઢોન, ટોકને કોળી, 
કોળા 

૫૬. ભ૫ 

૫ ોૌિની/ોૌિના ૭ન. ભ૯ ૧૮ નાયકના, નાયકા, 
ોોલીવાલા, મોટા 
નાયકા,નાના નાયકા 

૫૦. ભ૧ 

૬ રનવાન(આલેો, ાનના અને ગીન 
જ ાંગલના નેશ વવા તાનના) 

૫૦. ભ૦ ૧૯ ૫ઢાન ૪૧. ભ૦ 

૭ િાનકા, તનવી, તેતનીયા, વળવી ૬૫. ભ૪ ન૦ પાનિી(એનવવિંોન), ફ્રન્દ સ ે
પાનઘી 

૭ન. ભ૩ 

૮ ઢોનીયા ૮૩. ભ૭ ન૧ ૫ટેલીયા ૭૧. ભ૭ 

૯ દૂાળા, તલાવીયા, હળ૫વત ૬૫. ભ૫ નન પોમલા ૭૩. ભ૦ 

૧૦ ગામીત, ગાવીત, માવોી, પાનવી  ૬૭. ભ૧ ન૩ કોંક ા, કોક ી, કુાંક ા ૬૬. ભ૫ 

૧૧
  

નાાની (આલેો, ાનના અને ગીન 
જ ાંગલના નેશ વવા તાનના) 

૬૪. ભન ન૪ વસદી ૭ન. ભ૩ 

૧ન વાનલી  ૫ન. ભ૭ ન૫ નાઠવા ૫ન. ભ૯ 

૧૩ કોટવાભળયા, ાાનોનીયા, વીટોકનયા ૫૪. ભ૬ ન૬ ભાનવગીકૃત જૂીો(તનવી 
રીલ, ાાવના, ાાનેલા, 

૫૫. ભ૪૬ 
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વસાવ,ે પાનવી 

ા ત્રોતેઃ વા તી ગ તનીેઃ ન૦૦૧૧ મજુા  

 ઉ૫નોકત કો્ ટકમાાં આપેલ સાક્ષનતા દનના આંકનાઓના આિાને જોતાાં ગજુનાતના જુદા જુદા આકદવાસી 
સમહુો પૈકી ૫૦ ટકા કે તેીી નીોી સાક્ષનતા િનાવતા સમહુોમાાં કાીોની, કાતકની, ઢોન, કાતકન, રનવાન(આલેો, 
ાનના અને ગીન જ ાંગલના નેશ વવા તાનના), અને ૫ઢાનનો સમાવેશ ીાય ેે. ભ જયાને ૫૦. ભ૧ ટકા ીી ૭૫ ટકા 
ચિુીની સાક્ષનતા િનાવતા આકદવાસી સમહુોમાાં કુલ અઢાન જેટલા સમહુો ેે. ભ જેમાાં નાયકના, નાયકા, ોોલીવાલા, 
મોટા નાયકા,નાના નાયકા, રીલ, રીલ-ગનાશીયા, ડુાંગની-ગનાશીયા, ોાન , ોૌિની/ોૌિના, િાનકા, તનવી, 
તેતનીયા, વળવી, દૂાળા, તલાવીયા, હળ૫વત, ગામીત, ગાવીત, માવોી, પાનવી, ગોંન, નાજગોંન, કોંક ા, કોક ી, 
કુાંક ા, કોળીઢોન, ટોકને કોળી, કોળા, પાનિી(એનવવિંોન), ફ્રન્દ સ ેપાનઘી, ૫ટેલીયા, પોમલા, નાાની (આલેો, ાનના 
અને ગીન જ ાંગલના નેશ વવા તાનના), નાઠવા, વસદી, વાનલી, કોટવાભળયા, ાાનોનીયા, વીટોકનયા, ભાનવગીકૃત 
જૂીો(તનવી રીલ, ાાવના, ાાનેલા, વસાવે, પાનવી)નો સમાવેશ ીાય ેે. ભ ૭૫. ભ૧ ટકાીી વધુાં સાક્ષનતા િનાવતા 
આકદવાસી સમહુોમાાં કુ ાી (૮૦. ભ૦%) અને ઢોનીયા (૮૩. ભ૭%)નો સમાવેશ ીાય ેે. ભ 

તારણો  

 સમા ત ગજુનાતના આકદવાસી સમદુાયોમાાં સૌીી વધ ુસાક્ષનતા ઢોનીયા(83.7%) અને કુનાી (80.0%) 
આકદવાસી સમહુમાાં ેે. ભ જયાને સૌીી ઓેી સાક્ષનતાનો દન કાીોની, કાતકની,  ઢોન, કાતકન(36.5%) સમહુોમાાં ેે. ભ 
નાજયનાાં મોટા રાગના આકદવાસી સમહુો 50.1 ીી 73.0 ટકાના દને સાક્ષનતા િનાવનાના ેે. ભ  

 આકદવાસી ા ત્રીઓમાાં સાક્ષનતા રરુૂર્ોની તલુનામાાં ની  ન ેે. ભ આકદવાસી સમહુોમાાં ાાસ કનીને 
પઢાન(ન8.ન%), કાીોની, કાતકની, ઢોન કાીોની(31.ન%) જેવા સમહુોમાાં 40 ટકા કનતા ઓેી સાક્ષનતા ેે. ભ સૌીી 
વધ ુા ત્રી સાક્ષનતા િનાવતા સમહુોમાાં િોકનયા(77.ન%), પોમલા(66.7%), કુનાી(71.7%), ોૌિની (66.0%), વસદ્દી 
(65.4%) અને ાાવોા, ાામોા(65.0%) વસવાયના આકદવાસી સમહુોમાાં ા ત્રીઓની સાક્ષનતા ની  ન ેે. ભ   

 અહીં નોંિી શકાય તેવી ાાાત એ ેે કે, દેશમાાં સાવભવત્રક સાક્ષનતા હાાંસલ કનવા સનકાને સમયાાંતને 
્રવયત્ નો કયાભ ેે જેમાાં (૧) નાષ   કિય સાક્ષનતા વમશનેઃ ૧૯૮૮ નો હતે ુ ન૦૦૭ ચિુીમાાં દેશમાાં ૭૫ ટકાના દને 
સાક્ષનતા હાાંસલ કનવાનો હતો. ભ (ન) સવભ વશક્ષા અભરયાનેઃ ન૦૦૧નો હતે ુદેશમાાં સાંર ુભ સક્ષનતા લાવવામાાં ૬ ીી 
૧૪ વય જુીના તમામ ાાળકોને શાળા વશક્ષ માાં હાજન નહી ન૦૧૦ ચિુીમાાં આઠ વર્ભમાાં તેમનુાં ્રવાીવમક વશક્ષ  
ર ુભ કને તેવો ્રવયત્ ન હાી િયો હતો. ભ યનેુા કોએ ૫  ન૦૧૫ ચિુીમાાં તમામને માટે વશક્ષ  આ૫વાનુાં હતે ુનક્કક 
કનેલ ેે. ભ વશક્ષ નો અવિકાનેઃન૦૦૯ તેમજ નાજય સનકાનના કન્દ યા કેળવ ી અને શાળા ્રવવેશ મહોત્ સવ, શાળા 
ગ ુોત્ સવ વગેનેનુાં મોટા પાયે ચોુારૂ અમલ અને મૂ યાાંકન ીાય ેે. ભ તેમ ેતાાં ગજુનાતના આકદવાસી સમહુોમાાં 
સાક્ષનતાની ૫કનવા ીવતને જોતાાં નાવ્ િય અને નાજય ા તનના સાક્ષનતા કાયભિમો સાંર ૂભ ૫  ેસફળ ીયેલ જ ાતા 
નીી,તેીી વધ ુ યાન આ૫વાની આવશ્ યકતા જ ાય ેે. ભ 
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સાંા ીાન,અમદાવાદ. ભ 
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