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ર્લબાગ ૧:- વસં્થાકીમ હયચમ 

 

હયચમ 

 

ભાહશતી વસં્થા ગજુયાત યાજ્મના વૌથી છાત ગણાતા વલસ્તાયોભાનંા એક વલસ્તાય “બાર પ્રદેળ“ ભા ં કાભ કયતી ામાના 
સ્તયની વહિમ સ્લૈચ્છછક વસં્થા છે. “બાર પ્રદેળ“ ભશદઅંળે દહયમા કાઠંાનો વલસ્તાય છે, એટરે કે ખબંાતથી રઇને બાલનગય 
સધુીના ખબંાતના અખાતની દહયમાઈ ટ્ટીનો આ વલસ્તાય છે. અત્મતં બફન પદ્રુ એલી અશીની જભીનભા ંરગબગ કશુ ંજ 
ઉગતુ ંનથી તેભ કશી ળકામ એ કાયણે જ એને “બાર“ એટરે કે “કા“ એવુ ંનાભ અાયુ ંછે. ૧૯૯૪ભા ં“ભાહશતી“ની એક 
બફન નપાકાયક વસં્થા તયીકે નોંધણી થઇ ત્માયથી આ વસં્થા આ વલસ્તાયના વાભાજજક, આવથિક અને યાજકીમ યીતે ળોવત 
તેભજ રાબલબંિત વમદુામો ભાટે કાભ કયે છે. પ્રાયંબથી જ ભાહશતી કુદયતી આપતોથી ગ્રસ્ત એલા વલસ્તાયભા ંભહશરાઓ અને 
જેન્ડય મદુ્દાઓને પ્રાધાન્મ આીને કાભ કયે છે.  

 

પ્રાયંબથી ામાના સ્તયના કામયયત જૂથ ભાથંી વભમ જતા ંવસં્થાએ ખફુ જ વલકાવ વાધ્મો છે. અત્માયે એ એક સ્થાવનક સ્તયની 
ભજબતુ વસં્થા તયીકે ઉબયી આલી છે. ભાહશતી વસં્થા આ વલસ્તાયને વતાલતી કેટરીક ગબંીય વભસ્માઓના ઉકેર ળોધલા ભાટે 
વતત પ્રમત્નળીર યશી છે. ીલાના ાણીની વભસ્માના ઉકેર રૂે પ્રાસ્સ્ટક રાઈનીંગ તાલો દ્વાયા લયવાદી ાણી વગં્રશ 
કયલો, નેલાના લયવાદી ાણીને ભગૂબય ટાકંાભા ંવગં્રશ કયલો, પ્રવતફદ્ધ આયોગ્મ વેવલકાઓ (જેલી કે ગ્રામ્મ ભહશરા આયોગ્મ 
કામયકયો અને તારીભ ાભેર દાઈ ફશનેો) દ્વાયા અંતહયમા ગાભોભા ંપ્રજનન સ્લાસ્્મ, પ્રાથવભક આયોગ્મ વફધંી પ્રશ્નોને શર 
કયલા, ભહશરાઓને તેભના ંઅવધકાયો ભેલલા વળક્ત કયલા, રોકોને તેભના ંભાનલ અવધકાયો અંગે જાગતૃ કયલા, ગયીફો 
ભાટે કુદયતી વવંાધનોના વલકાવ અંગે વલકલ્ો ળોધલા જેલા જુદા જુદા પ્રમત્નો અને પ્રહિમાઓ કયે છે. આ વલસ્તાયના રોકો 
ભાને છે કે ભાહશતી વસં્થા તેભના ંભાટે, તેભના ંદ્વાયા વજાયમેરી ોતાની વસં્થા છે.  

 

ભાહશતીની મખુ્મ કિેયી આજ વલસ્તાયના ધોરેયા ગાભ ખાતે છે. એક વભમે, શજી ગઈ વદી સધુી ધોરેયા એક ધભધભતુ ં
વ્માાયી ળશયે શત ુ.ં શલે તેભાનં ુ ંઘણુ ંફધુ ંધોલાઇ ચકુ્ુ ંછે. તેભ છતા ંશજી ણ ત્માના ંથોડા મઠુ્ઠીબય ળક્ક્તળાી જભીનદાયો /  
ળાહકુાયોની કડ આ વલસ્તાયના રોકો ય છે. આ વલસ્તાયની વભસ્માઓ ભોટી છે અને એ વભસ્માઓને વફંોધલા વસં્થાએ 
રાફંાગાાની વ્યશૂયિનાઓ ઘડી છે અને તે ભાટે તૈમાય થઇ યશી છે. અશીં છે ખાયી – બાબંયી જભીન, ીલાના ાણીની 
અછત, ભગૂબય જ તદન ખાયા, વવંાધનોની કભી, આજીવલકાની નજીલી તકો, ળોણ તેભજ આપતોથી ગ્રસ્ત વલસ્તાય લગેયે 
વભસ્માઓ છે. આ વલસ્તાયના ગાભો ભાટે વયકાયને ણ યલા નથી. છેલ્રા ં દામકાભા ંબાર પ્રદેળની વાભાજજક, આવથિક, 
યાજકીમ દ્રશ્મ અને  લાસ્તવલકતાઓ ફદરાઈ છે, તેભજ ળોણ અને ળોણકતાયઓના સ્લરૂો ફદરામા છે.  

 

ર્લઝન  

 

ભાહશતી વસં્થા ગજુયાતભા ંએક એલા વભાજની કલ્ના કયે છે જે દભન ર્લશોણો શોમ, બેદબાલ યહશત શોમ અને વભાજભાં 
પ્રલતભાન અન્મામી ભાખાના આધાયે જે બેદબાલો ઉબા થમા છે તેને ઓછા કયલા વાથે શારં્વમાભા ંધકેરાઈ ગમેરા લચંચત 
વમદુામનુ ંજીલન ધોયણ સધુાયી તેભને સ્લાલરફંી ફનાલલા.  

 

ર્ભળન  

 

ભહશરાઓને કેન્રભાં યાખીને બાર ર્લસ્તાયભાં ળોર્ત, શારં્વમાભા ં ધકેરાઈ ગમેરા લચંચત વમદુામોને કુદયતી વળંાધન 
વ્મલસ્થાન, આયોગ્મ વેલા, સ્લચ્છતા, વાભાજજક ન્મામ, રઘ ુ ર્ધયાણ, ભહશરા - યલુા વળક્તતકયણ, ખેતી ર્લકાવ  અને ફા 
વયંક્ષણ લગેયે મદુ્દાઓ અંગે વગંઠીત કયીને વાભર્થમય પ્રાપ્તત કયાલલી.  
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કેન્રલતી કામયકે્ષત્રો 
 

ભાહશતીના મખુ્મ ૭ કામયકે્ષત્રો છે : (૧) ભહશરા વળક્ક્તકયણ અને રઘ ુવધયાણ, (૨) વાભાજજક ન્મામ અને ભાનલ અવધકાયો (૩) 
આયોગ્મ વેલા (૪) કુદયતી વવંાધનોનુ ં વ્મલસ્થાન (૫) ફાકોના અવધકાયો (૬) યલુા લગયનુ ં વળક્ક્તકયણ અને (૭) 
આપતોનુ ં વ્મલસ્થાન. આ પ્રત્મેક મદુ્દાઓ ભાટે વલવલધ ગ્રામ્મ સ્તયના વગંઠનો ઉબા કયી તેભને આ પ્રશ્નો ભાટે કામય કયલા 
તેભનુ ંવળક્ક્તકયણ કયી વલવલધ પ્રવવૃતઓ અને પ્રહિમાઓ કયલાભા ંઆલે છે.   

 

વસં્થાના ઉદેળો 
 

 વાભાજજક અન્મામ વાભે રડલા ભાટે અવયકાયક યાજકીમ પ્રબાલ ઉબો કયલા ભહશરાઓ - યલુાનોનુ ં નેતતૃ્લ ભાટે 
વળક્ક્તકયણ કયવુ.ં 

 કુદયતી વવંાધનો વલકવાલલા અને એના ય લબંિત / શાવંવમાગ્રસ્ત વમદુામોની પ્રાપ્મતા અને અંકુળને ફશતેય 
ફનાલલા 

 લબંિત / શાવંવમાગ્રસ્ત વમદુામો ભાટે આજીવલકાના વલકલ્ો ભજબતુ ફનાલલા સ્થાવનક વવંાધનો વલકવાલલા  

 નાગહયક સવુલધા - વેલાઓની ક્સ્થવત સધુાયલી અને તે યૂી ાડલા ભદદ કયલી 
 આયોગ્મ વેલા – સવુલધાઓની ક્સ્થવત સધુાયલી અને તે યૂી ાડલા ભદદ કયલી  

 શાવંવમાગ્રસ્ત / લબંિત વમદુામોના પ્રશ્નોને વફંોધલા ભહશરાઓને વહિમ કયલી  

 

ભશત્લના કામયકે્ષત્રો 
 

(૧) ગયીફ, બેદબાલગ્રસ્ત અને શારં્વમાગ્રસ્ત વમદુામોનુ ંખાવ કયીને ભહશરાઓનુ ંવાભાજજક - આર્થિક વળક્તતકયણ 

  

 ભહશરા વળક્ક્તકયણના ભાધ્મભ તયીકે વલસ્તાય સ્તયે ઉબી કયેરી ભહશરાઓની ફિત વધયાણ વશકાયી 
ભડંીઓને ભજબતુ કયલી અને તેનો વ્મા લધાયલો  

 રોક વમદુામોની આધાયક્ષભ આજીવલકાઓ ભાટે વયકાય અને ફીજા વગંઠનોને વહિમ કયીને વકંબરત વલકાવના 
કામયિભોનુ ંઅભર કયલાભા ંવશામક ફનવુ ં 

 નાલીન્મણૂય પ્રમોગો અને વનવત વલમક હશભામતો દ્વાયા ાણીની જરૂહયમાતના પ્રશ્નોને વફંોધલા  

 વમદુામ આધાહયત આયોગ્મ કામયિભોને ટેકો આલો અને લધ ુભજબતુ ફનાલલા  

 યલુા લગયનો વલકાવ થામ તે શતે ુ વાથે તેભને ભાટે અલકાળો વર્જલા અને તેભનાભા ં વ્મલવામરક્ષી કૌળલ્મો 
વલકવાલલા  

 વમદુામ આધાહયત આપત વનલાયણ કામયિભો કયલા  

 

(૨) વાભાજજક ન્મામને રગતા કામયક્રભો  

 

 બેદબાલ, અત્માિાયો અને અન્મામના ફીજા સ્લરૂોના પ્રશ્નને વફંોધલા વાભાજજક વહિમતા ભાટે સ્લેચ્છછક 
કભયળીરોની એક શાયને વલકવાલલી, તેને વક્ષભ ફનાલલી અને તેને ટેકો આલો. 

 કાનનૂી વશામ અને વરાશ કેન્દ્ર દ્વાયા ઉયોક્ત પ્રશ્નોને શર કયલા પ્રમત્ન કયલો  
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વસં્થાકીમ મલુ્મો 
 

 વભાનતા: ગયીફો, દબરતો અને ભહશરાઓ તયપ લધાયે કેસ્ન્દ્રત ફનીને બેદબાલના ફધા જ સ્લરૂો યત્લે 
વલેંદનળીરતા વાથે ક્ષભતાઓ કેલલી, બેદબાલો ઘટાડલાની પ્રવતફધ્ધતા  

 વહ્બાગીતાણૂય પ્રહક્રમા: રોકોની ક્ષભતાઓ અને તેભના ંવસં્થાનોભા ંવલશ્વાવ દાખલલો 
 યંયાગત ડશાણ પ્રમોજલા ભાટે રોકોને સ્લતતં્રતા આલી  

 ઉતયદાર્મત્લ: જેભને ભાટે વવંાધનોને વહિમ ફનાલલાભા ંઆવ્મા શોમ તે દાતાઓ અને વમદુામો યત્લે ઉતયદામી 
ફનવુ.ં  

 ાયદળયકતા: ફધા જ કામયિભોભા ંાયદળયકતા દાખલલી  

 વશકામો: નેટલહકિંગ દ્વાયા વશકામોનો વલકાવ કયલો  

 ટીભ લકય : ટીભભા ંવભાનતા, નલીનીકયણ અને લૈવલધ્મ જાલલા પ્રમત્ન કયલો  

 વક્ષભ નેતતૃ્લ વર્જવુ ંઅને આત્ભવનબયય ફનલાભા ંભદદરૂ ફનવુ.ં  

 

ભાહશતીની ભાહશતી ટૂંકભા:ં  

 
Registered Name of the Organization Mahiti 
  
Registered Head Office At & Post: Dholera, Opp. Bhim Talav, Nr. Khun village, Rahtalav Road, 

Taluka: Dhandhuka, District: Ahmedabad, Pin Code: 382 455, Gujarat 
  
Coordination Office G-2/1, Om Shantinagar, Nr. Shrinandnagar – II, Tagore Road, Vejalpur, 

Ahmedabad Pin: 380 051, Gujarat 
  
Telephone Number + 91 – 2713 – 293 071, 313 437 M. + 91 – 955880 3901 – 02 

+ 91 – 79 – 2681 1003, Fax: + 91 – 79 – 2682 2010 
  
Email Address Mahiti@bsnl.in ; Mahiti.india@gmail.com ; Mahiti-gujarat.org  
  
Registration Details  

  
a. Trust Registration Number Registered under Bombay Public Charitable Trust Act 1950, and 

registration number : F/4410/AHMEDABAD, DATED 8TH AUGUST 
1994 

  
b. Society Registration Number Registered under Society Registration Act 1860 and registration 

number : F/4410/AHMEDABAD,  
DATED 8TH AUGUST 1994 

  
c. Registration under 12 A (a) 

of the Income Tax Act 1961 
HQ.II/12A(a)/69/94-95 

  
d. Income-Tax Exemption No. 

U/S 80-G 
DIT(E)/80G(5)/547/2008-2009, VALID TILL 31-03-2013 

  
e. Income-Tax PAN  AAATM7204J 

  
f. Foreign Contribution 

(Regulation) Act 1976 
Registration No.: 041910199 

mailto:Mahiti@bsnl.in
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બૌગોચરક કામયકે્ષત્ર 

 

ભાહશતીની સ્થાના અને તેનુ ંઅક્સ્તત્લ ફનેં બાર વલસ્તાયની પ્રલતયભાન કુદયતી, વાભાજજક અને આવથિક વકુંરતાનુ ં વીધુ ં

હયણાભ છે. ભાહશતી ગજુયાત યાજ્મના અભદાલાદ અને બાલનગય જજલ્રાના કુર ૬ તાલકુાના કુર ૧૮૧ ગાભોભા ંકામય કયે 

છે. તાલકુા પ્રભાણેની ભાહશતી નીિે કોઠાભા ંઆેર છે.  

 

District Blocks No. of villages District Blocks No. of villages 

Ahmedabad 

Dhandhuka 36 

Bhavnagar 

Bhavnagar 57 

Dholka 09 Shihor 04 

Barwala 19 Vallabhipur 56 

Total 64 Total 117 
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ર્લબાગ ૨:- કામયક્રભરક્ષી દયમ્માનગીયીઓ 

 

થીભ ૧:- આયોગ્મ - પ્રાથર્ભક આયોગ્મ અને ભહશરા પ્રજનન સ્લાસ્ર્થમ 
 

વયકાયના પ્રાથવભક આમોગ્મ કેન્દ્રો અને વમદુામ 
આયોગ્મ કેન્દ્રોની સવુલધાઓ અયૂતી શોમ છે. એટલુ ં
જ નહશ, અંતહયમા ગાભોભા ં તો એલી કળી જ 
સવુલધાઓ શોતી જ નથી. લી વયકાયી સવુલધાઓ 
અયૂતી શોમ છે, કાયણ કે પ્રાથવભક આયોગ્મ કેન્દ્રોની 
નવય ફશનેો વનમવભત યીતે ગાભની મરુાકાતે આલી 
ળકતા નથી કાયણકે તેભને ૧૦ થી લધાયે ગાભો 
વોંલાભા ંઆલેરા શોમ છે. તેથી તેઓ ફધા જ ગાભો 
શોંિી ળકતા નથી. ભાહશતી વસં્થા પ્રાથવભક આમોગ્મ 
કેન્દ્રો, વામદુાવમક આયોગ્મ કેન્દ્રો અને નવય ફશનેો વાથે 
કામયક્ષભ જોડાણો યિલા પ્રમત્નળીર યશ ે છે. જેથી 
કયીને તેભની વેલાઓ લધાયે કામયક્ષભ અને 

વલશ્વવનીમ ફને. આ હયક્સ્થવતને જોઇને જ ભાહશતી વસં્થાએ ઘણા ંલોથી વલવલધ પ્રકાયના ંઆયોગ્મ અને સ્લછછતા વલમક 
કામો ળરુ કમાય છે. વસં્થાનો ઉદેળ ભાત્ર એ નથી કે ગ્રાભીણ લસ્તીને તરતય ભાખાકીમ સવુલધા યૂી ાડલી ફલ્કે એ છે કે 
રોકોભા ંઆયોગ્મ વબંા રેલા વલે જાગવૃત રાલલી. ભાહશતી વસં્થા ઈછછે છે કે બાર વલસ્તાયના એક એક ગાભભા ંઆયોગ્મ 
વબંાની સવુલધાઓ પ્રાપ્મ શોમ અને ગાભ રોકો તેભની આયોગ્મ વફંવધત વભસ્માઓને ઉકેરલા ભાટે આત્ભવનબયય ફને. 
ભાહશતી વસં્થા વયકાયની આયોગ્મ વબંા સવુલધાઓ, આયોગ્મ કામયકયો અને ગાભની દાઈ ફશનેો લછિે વકંરન વાધલા વતત 
પ્રમત્ન કયતી યશ ેછે. 

ભાહશતી વસં્થા છેલ્રા ઘણા ં લોથી બાર વલસ્તાયની 
આયોગ્મની કથેરી ક્સ્થવતને ધ્માનભા ં રઇ વય 
દોયાફજી તાતા ટ્રસ્ટ, મુફંઈ અને વયકાયશ્રીના 
આયોગ્મ વલબાગની ભદદથી અત્માય સધુીભા ં કુર ૭૨ 
ગાભોભા ંકામય કયતા ંકુર ૧૦૫ ગ્રાભીણ સ્તયના ગ્રામ્મ 
ભહશરા આયોગ્મ કામયકયોને અને કુર ૧૩૦ દાઈઓને 
તારીભ આીને તૈમાય કયેર છે. શારભા ં આ ગ્રામ્મ 
ભહશરા આયોગ્મ કામયકયો અને દાઈ ફશનેો ગાભડાભા ં
પ્રાથવભક આયોગ્મ વબંાનુ ં અને વરાભત પ્રસવુત 
કયાલલાનુ ં કાભ વબંાે છે. આ ભહશરા આયોગ્મ 
કામયકયો અને દાઈ ફશનેો ગાભના રોકો અને ેટા 
આયોગ્મ કેન્દ્રો પ્રાથવભક કેન્દ્રો અને વમદુાવમક આયોગ્મ 

કેન્દ્રોભા ંકાભ કયતા ંઆયોગ્મ કભયિાયીઓની વાથે વારંુ અનવુધંાન કયી ળક્યા છીએ. આભા ંવૌથી ભોટી વવદ્ધદ્ધ એ યશી છે કે 
તારીભ ાભેરી દાઈ ફશનેો અને તારીભ ાભેરા ભહશરા આયોગ્મ કામયકયોની વહિમ ભવૂભકાને હયણાભે આ લે એક ણ 
ર્નષ્પ પ્રસરુ્તનો હકસ્વો ફન્મો નથી.  
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વયકાય દ્વાયા ઉબી કયલાભા ંઆલેરી ઈભયજન્વી ભેડીકર ભોફાઈર લાન (૧૦૮)નો ભશતભ રાબ રોકો રે તે ભાટે ગરા 
રેલાભા ંઆવ્મા છે. આ લય દયમ્માન પ્રોજેક્ટ ટીભ વતત પ્રમત્નો કયતી યશી છે કે ગાભડાઓની ફશનેોને દાઈ ફશનેો અને 
આયોગ્મ કામયકયો દ્વાયા યવીકયણ, પ્રસવુતની વેલાઓનો રાબ ભે, “બિયંજીલી“ અને “જનની સયુક્ષા“ જેલી વયકાયી 
મોજનાઓનો રાબ ભે.  

 

લય દયમ્માન ભહશરા આયોગ્મ કામયકયો અને દાઈ ફશનેો દ્વાયા કયલાભા ંઆલેરી કાભગીયીની વલગત નીિેના કોઠાભા ંટૂંકભા ં
આલાભા ંઆલેર છે.  

 

Activities carried out by TBAs & WHWs during the year 
No. of Persons / 

Cases 

TBAs & WHWs helped in No. of Chiranjivi Yojna benefits 365 

TBAs & WHWs helped in No. of Janani Suraksha benefits 308 

TBAs & WHWs facilitated in No. Persons for Vaccination  3882 

TBAs & WHWs facilitated in No. of Family Planning Operations 172 

TBAs & WHWs did No. of Safe Institutional Deliveries 630 
TBAs & WHWs did No. of Safe Deliveries at Home 388 
TBAs and WHWs did No. of Patients treated for TB 38 

TBAs and WHWs did No. of Patients treated for Iron Tablets 299 
 

આ ઉયાતં લય દયમ્માન “બાર આયોગ્મ વેલા વગંઠન” ળરુ કયલાભા ંઆવ્યુ ંછે અને તેભા ંબાર વલસ્તાયના કુર ૭૨ ગાભોના ં
૨૫૦ ભહશરા વભ્મોને તેભા ં જોડલાભા ં આવ્મા છે. આ વભ્મો વયકાયની આયોગ્મ વેલાઓ, તરગણલાડી અને સ્લછછતાના 
વલવનભમનભા ંદાઈ ફશનેો અને આયોગ્મ કામયકયોને ભદદ કયે છે અને જરૂય ડે એક દફાણ જૂથ તયીકે કામય કયે છે.  

 

વલે યોગ ર્નદાન કેમ્  

 

આ લય દયમ્માન તાયીખ ૨૭-૧૧-૨૦૧૨ના યોજ ભાહશતી 
વસં્થાના ંકેમ્વ ખાતે “વલે યોગ ર્નદાન કેમ્ કભ ગામનેક 
કેમ્” મોજલાભા ંઆવ્મો શતો. જેભા ંકુર ૨૫૯ દદીઓએ આ 
કેમ્નો રાબ રીધેર શતો. આ કેમ્ દયમ્માન એભ.ડી. 
(ગામનેક) ડોક્ટય, તરખના વનષણાતં ડોક્ટયને ફોરાલલાભા ં
આવ્મા શતા. આ કેમ્ભા ં વોનોગ્રાપીની વ્મલસ્થા ણ 
કયલાભા ં આલી શતી. સ્ત્રી યોગના વનષણાતં દ્વાયા કુર ૪૫ 

ભહશરાઓની સ્ત્રી યોગ વલળેની તાવ કયલાભા ં આલી શતી. 
તેભાથંી ૨૦ ભહશરાઓને ગબંીય સ્ત્રી યોગ (ગબાયળમની તકરીપ 
શોલાથી) ધધંકુા ખાતે વલના મલુ્મે ઓયેળન કયલાભા ંઆવ્યુ ં
શત ુ.ં ખાવ કયીને ૧૪૧ ગયીફ રોકોને વલના મલુ્મે તરખના 
નફંય કાઢી આલાભા ં આવ્મા શતા અને લાજફી દયે 
દદીઓને િશ્ભા ં વલતયણ કયલાભા ંઆવ્યુ ં શત ુ.ં વાભાન્મ યોગ 
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ભાટે ૭૩ દદીઓને દલા અને વાયલાય યૂી ાડલાભા ંઆલી શતી. આ વલે યોગ વનદાન કેમ્ભા ંવસં્થા દ્વાયા કસ્તયુફા પ્રસવુત 
ગશૃ, ધધંકુા, રામન્વ કણાયલતી શોક્સ્ટર ઓગણજ લગેયેની ભદદ રેલાભા ંઆલી શતી.  

 

હકળોય-હકળોયીનુ ંજાતીમ અને પ્રજનન સ્લાસ્ર્થમ  
લય દયમ્માન ફયલાા તાલકુાના ગાભડાઓભા ંલવતા તરુણ 
લમ જૂથના છોકયાઓ અને છોકયીઓના આયોગ્મ વલે એક 
અભ્માવ શાથ ધયલાભા ંઆવ્મો શતો. અભોને જાણલા ભળયુ ંકે 
છોકયીઓ ઘણી ખયી અવળબક્ષત છે. તેથી તેભને તરુણાલસ્થા 
વલે કળી જ ખફય શોતી નથી. આ લમની છોકયીઓ અને 
છોકયાઓને તરુણાલસ્થા ળરુ થમા છી ળયીયભા ં જે 
હયલતયનો થામ છે, તેને કાયણે થતી વભસ્માઓ વલે 
જાણલા અને તેભને મુજંલતા પ્રશ્નો અંગે તેઓ જાગતૃ થઇ 
કાભ કયે તે ભાટે આ લે ફયલાા તાલકુા ૩૦ ગાભભા ં૩૦ 
છોકયા-છોકયીઓના હકળોય-હકળોયીઓના જૂથો ફનાલલાભા ં
આવ્મા છે. તરુણાલસ્થાભા ં પ્રલેળતા ફાકોના પ્રશ્નો વલે 

ભાતા વતા ણ લધ ુવલેંદનળીર ફને તા ભાટે “લારી ભીટીંગો”ની પ્રવવૃિ શઠે તરુણ લમના છોકયાઓ અને છોકયીઓના 
ભાતા વતાનો વંકય વાધલાભા ંઆવ્મો શતો. વયકાય વાથે જોડાણો યિીને આયોગ્મ પ્રવવૃિના સવુગંત ક્ષેત્રો ફાફતે વકંબરત 
પ્રમત્નો કયલાભા ંઆવ્મા શતા. અભે જોયુ ંકે તરુણોના જૂથો ફાફતે રોકોએ જડ લરણ અનાવ્યુ ંછે. રોકોને આ લમ જૂથનુ ં
ભશત્લ વભજાલલા અભાયે ઘણી ભશતેન કયલી ડી છે. ભાતા વતા તેભની તરુણ લમની દીકયીઓને ફશાય જલા દેલા યાજી ન 
શતા. ફશાય નીકલાથી દીકયીના જીલનભા ંવારંુ હયલતયન આલળે તે વભજાલતા અભને લાય રાગી. હકળોય વભત્ર અને હકળોય 
વખી તયીકે વદં કયેરા છોકયાઓ અને છોકયીઓને ળરૂઆતના ત્રણ ભહશના પ્રજનન તતં્ર અને જાતીમ આયોગ્મ વલે લાત 
કયતા ંવકંોિ થતો શતો, યંત ુતેભણે તર વલમની તારીભ આલાભા ંઆલી તે છી તેઓ તૈમાય થમા ંછે. ફીજા તફક્કાભા ં
અભે ભા-ંફાને તરુણાલસ્થાના વતંાનોના પ્રશ્નો વલે લાત કયલા અને લધાયે જાણલા ભાટે ભીટીંગોભા ંઆલલા વભજાલવુ ં
ડ્ુ,ં ણ લારીઓની દરીર એલી શતી કે આલી લાતો જાણલાથી છોકયાઓ ફગડી જામ. તેઓ છોકયીઓને તારીભ ભાટે 
આલલાની યલાનગી આલા ણ તેઓ તૈમાય ન શતા. આ કાભ ખયેખય મશુ્કેર શત ુ ંયંત ુદાઈ ફશનેો, આયોગ્મ કામયકયો 
અને ટીભના વતત પ્રમત્નો છી આ લરણભા ંહયલતયન આવ્યુ ંશત ુ.ં   

 

હકળોય-હકળોયીઓને જાતીમ તેભજ પ્રજનન સ્લાસ્ર્થમ વફંધંભા ંક્ષભતાલધયન તારીભ  

છેલ્રા ત્રણ લયભા ં(ઓગસ્ટ ૨૦૦૯ થી નલેમ્ફય ૨૦૧૩) કુર 
૭૫૦ છોકયા – છોકયીઓને પ્રજનન સ્લાસ્્મ અને જાતીમ 
સ્લાસ્્મ વલે ૧૧ ફે હદલવીમ તારીભો આીને ભાહશતગાય 
કયલાભા ંઆવ્મા છે.  આ ૈકી કુર ૩૧૮ છોકયા – છોકયીઓને 
આ લય દયમ્માન તારીભોભા ં જોડેર છે. આ તારીભના 
હયણાભરૂે છોકયીઓને ોતાના ં ળયીય વલેની મુજંલણોની 
લાત કયલાનો આત્ભવલશ્વાવ આવ્મો છે. છોકયીઓ શલે 
મકુ્તણે ગાભની ફશાય નીકતી થઇ છે. ઘણા ં છોકયાઓ 
ણ ધમુ્રાન, તભાકુ, ગટુખા, ળયાફ લગેયેની કુટેલો વલે 
વભજ્મા છે અને તેનાથી દુય યશલેા રાગ્મા છે.  
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ઉયોક્ત તારીભ કામયિભો દયમ્માન ખાવ એ જોલા 

ભળયુ ંશત ુ ંકે ળરૂઆતભા ંહકળોય – હકળોયીઓ ળયભ અને 

વકંોિ અનબુલતા ં શતા, યંત ુ જેભ જેભ તારીભ 

કામયિભ આગ િરાલલાભા ં આવ્મો તેભ તેભ 

તેભનાભા ં વલશ્વાવ લધતો ગમો અને તારીભભા ં વયવ 

યીતે વશબાગી થઇ ોતાની મજુલણો અંગે ફોરલા 

રાગ્મા શતા. આ તારીભોથી ખાવ કયીને તેભણે નીિે 

મજુફનો પામદો થમો શતો.  

 હકળોય હકળોયીઓને તેભની ળયીય યિના વલે જાણ થઇ શતી.  

 વ્મવનથી થતા ંનકુવાન અંગે તેઓ વલેંદનળીર ફન્મા છે.  

 ોતાને મુજંલતા પ્રશ્નો અને તેના ઉકેર કયલાના યસ્તાની જાણકાયી તેભને ભી છે.  

 છોકયીઓને ભાવવક વલે ણૂય જ્ઞાન ભેર છે અને તે વભમે શુ ંધ્માનભા ંયાખવુ ંતે ળીખ્મા છે.  

 જાતીમતા વલે અને એિ.આઈ.લી. એઇડ્વ વલે ભાહશતગાય થમા છે.  

 ોણયકુ્ત ખોયાક વલળેની તેભને ભાહશતી ભી છે.  

 જાતીમ યોગો વાભેની વાલિેતી અને યોગો વલળેની ભાહશતી તેભને ભી છે  

 

તારીભ દયમ્માન છોકયા છોકયીઓ વાથે લાતાયરા કયતા ંતેભને મુજંલતા પ્રશ્નો મખુ્મત્લે નીિે પ્રભાણેના શતા.  

 

ર્ળક્ષણ વફધંી યોજગાયરક્ષી જાતીમતારક્ષી રગ્ન વફધંી 
પ્રાથવભક વળક્ષણ છી 
છોકયીઓને ફશાય બણલા 
જલા દેલાભા ંઆલતી નથી. 

વળક્ષણ ન શોલાથી નોકયી 
ભતી નથી. 

નાની ઉંભયે રગ્ન કયી 
દેલાભા ં આલે છે તેથી કળી 
જ ખફય ડતી નથી. 

અમકુ ફાફતો કોઈને કશી 
ળકાતી નથી. 

છોકયા અને છોકયીને 
બણાલલાભા ં બેદબાલ 
યાખલાભા ંઆલે છે. 

યોજગાયીની તકોનો અબાલ 
શોલાથી ફશાય જવુ ંડે છે. 

રગ્ન અભને છૂયા વલના જ 
નક્કી કયી દેલાભા ંઆલે છે. 

રગ્ન છીની જલાફદાયી 
ળી શોમ તેની ખફય નથી. 

ળાાઓભા ં વળક્ષક લધાયે 
ગેયશાજય યશ ેછે. 

કાી ભજુયી કયલી ડે છે. 
ઓછી ભજુયી ભે છે. 

ભા-ંફાનુ ં ભનસ્લી લરણ 
છે. 

વેક્વની ફાફતભા ં યૂી 
જાણકાયી નથી. 

 
શીયા ઘવલા વવલામ ફીજો 
કોઈ ધધંો નથી. 

દીકયીના વલલાશ લખતે ખફુ 
જ રૂવમા રેલાભા ંઆલે છે. 
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હકળોય-હકળોયીઓ ભાટે પે્રયણા પ્રલાવ  

આ લય દયમ્માન હકળોયીઓ અને હકળોયોને ભાટે ૦૨ પે્રયણા 
પ્રલાવો મોજલાભા ંઆવ્મા શતા. આ પે્રયણા પ્રલાવનો શતે ુએ 
શતો કે ખાવ કયીને હકળોયીઓ તેભના ં ગાભની ફશાય 
નીકીને ફશાયની દુવનમાભા ંશુ ંિારી યહ્ુ ંછે અને કેલી કેલી 
વલકાવની તકો તેભના ંભાટે છે. તે જોલા રઈ જલાનો મખુ્મ 
શતે ુ શતો. પે્રયણા પ્રલાવભા ં ૫૭ હકળોયીઓ અને ૫૦ 
હકળોયીઓએ બાગ રીધો શતો. તેભને ભહુડી, અભયનાથ, 
ગજુયાત વલદ્યાીઠ, ગ્રાભ બાયતી વસં્થા, અક્ષય ધાભ અને 
અડારજની લાલ રઈ જલાભા ં આવ્મા શતા. આ એક  
ીકનીક કભ પે્રયણા પ્રલાવ શતો.  

 

 

આયોગ્મ કામયક્રભની મખુ્મ ર્વપ્ધધઓ આ પ્રભાણે છે: 
 

 ભાતા વતા ણ વભટીંગોભા ંઆલતા થમા છે અને છૂટથી આ વલમની લાતો કયે છે. તેભના ં વતંાનોને વાભાજજક 
ફદીઓથી કેલી યીતે દુય યાખલાએ વલે વલિાયતા થમા છે. તરુણ લમની છોકયીઓને તારીભભા ંજલાની છૂટ અને 
પ્રોત્વાશન આે છે.  

 

 આયોગ્મ કામયકયો પ્રાથવભક ઉિાયની કુર ૩૪ જેટરી દલાઓનુ ં જ્ઞાન ધયાલે છે અને જરૂહયમાત મજુફ ગાભભા ં
દદીઓને આે છે અને ઉિાય કયે છે. તેઓ યોગ અને જોખભને ઓખી દદીઓને વાયા વનષણાતંની વરાશ રેલાનુ ં
કશ ેછે અથલા વાથે જઈ વાયલાય કયાલે છે.  

 

 ભહશરા આયોગ્મ કામયકયો રોકો િોખ્ખુ ં ાણી ીએ. ફાકો, વગબાય અને ધાત્રી ભાતાઓને તરગણલાડી ભાથંી 
ોણયકુ્ત આશાય ભે તેનુ ં ધ્માન યાખે છે. તેઓ તરગણલાડીભા ં કેટરા ફાકો આવ્મા તેનુ ં ણ ધ્માન યાખે છે. 
ગાભની આયોગ્મ અને સ્લછછતા વવભવત ાવે આયોગ્મ ભાટે થમેરા ખિયનો હશવાફ ભાગેં છે. કુળ આયોગ્મ કામયકયો 
“આળા“ કામયકયો તયીકે વદં થમા છે. ફનેં જીલ્રાઓ ભાથંી કુર ૫૦ ભહશરા આયોગ્મ કામયકયો અને દાઈ ફશનેો જેભને 
ભાહશતી વસં્થા દ્વાયા તારીભ ભી શતી તેઓ યાષ્રીમ ગ્રાભીણ સ્લાસ્ર્થમ ર્ભળનભા ંઆળા કામયકય ફન્મા છે. જે ખયેખય 
એક વયાશનીમ ર્વદ્ધિ ગણી ળકામ તેભ છે.  

 

 વગબાય ફશને પ્રસવુત ભાટે દલાખાને કે શોસ્ીટરભા ં જામ તેની કાજી યાખે છે. વળશઓુ અને વગબાય ફશનેોને 
ોણયકુ્ત આશાય ભે, પ્રસવુત વભમે સ્લછછતા જલામ, જન્ભ છી તયત જ વળશનેુ ભાતા સ્તન ાન કયાલે, મોગ્મ 
વભમે યવીકયણ થામ, રોશતત્લની ગોીઓ લશિેામ લગેયે આયોગ્મ વલમક જરૂયી ફાફતોનુ ં ભહશરા આયોગ્મ 
કામયકયો, આળા લકયયો અને દાઈ ફશનેો રોકોને ભાગયદળયન આે છે. ફાક અને ભાતા ફનેં જોખભોથી ફિે તે ભાટે 
તેઓ અવયકાયક યીતે કાભ કયે છે. વયકાયની “બિયંજીલી“ અને “જનની સયુક્ષા“ વેલાઓનો રાબ રેલાભા ં વહિમ 
ભવૂભકા બજલે છે. જેનાથી ગાભની ભહશરાઓને ઘણો રાબ થમો છે. આ કામયકયો ગ્રાભ વેલકો અને તરાટીઓની ભદદ 
રે છે, જેથી કયીને વયકાયની આયોગ્મ મોજનાઓનો ફશનેોને ભશતભ રાબ ભે.  
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કેવ સ્ટડી: 
હશિંભતલાન હકળોયી વખી – ગરારફેન ભકલાણા 
બાણગઢ ગાભભા ં હકળોયી વખી તયીકે કામય કયતા ંગરારફેન ભકલાણા તેભની ભવૂભકા ખફુ જ વયવ યીતે વનબાલે છે. લાત 
એભ છે કે તેઓ વલધલા છે અને ગાભની દીકયી તયીકે જ ોતાના ગાભભા ંયલુા હકળોયીઓ વાથે અને યલુા કીળોયો વાથે 
કાભગીયી કયલા ભાટે ોતાનો વાયા એલો વભમ આે છે. જેભા ંએકલાય એવુ ંફનેર કે ભા-ંફા દ્વાયા ોતાની હકળોયીને 
તારીભ રઈ જલા ભજુંયી આલાભા ં આલતી ન શતી. તેલા વભમે ગરારફેને જે તે હકળોયીના ભા-ંફાને વભજાલીને 
તારીભભા ં આલલા ભજુંયી રઇ આવ્મા શતા, યંત ુ આ તારીભભા ં હકળોયી જોડામ તે ભાટે તેના બાઈની ભયજી ન શતી. 
છતાંણ ગરારફેને તેના ભા-ંફાને વભજાલીને હકળોયીને તારીભભા ં રાવ્મા શતા. આ પ્રવગંને રઇને હકળોયીનો બાઈ 
ગરારફેનને ધાકધભકી આતો શતો. અલાયનલાય તેભની વાથે ખયાફ લતયન કયતો શતો. ગાભભા ં ગરારફેન વાથે 
ભોટાામે ઝગડો ણ કમો શતો અને ભાયલાનો પ્રમાવ કમો શતો. આલા વભમે તેભણે હશમ્ભત દાખલીને વસં્થાને જાણ કયી 
શતી અને ોરીવ સ્ટેળનભા ંજઈને છોકયીના બાઈ વાભે પહયમાદ નોંધાલી, તેને વળક્ષા વાથે વભજાલલાનો પ્રમત્ન કમો શતો. 
આભ યલુા હકળોય – હકળોયીઓ વાથે કાભગીયી કયલાભા ંઅમકુ અવાભાજજક તત્લો દ્વાયા વાયા કામયભા ંપાો આલાને ફદરે 
અલયોધો ઉબા કયલાભા ંઆલતા શોમ છે. આલા વભમે ગરારફેન જેલા ગ્રામ્મ કામયકયો હશમ્ભત ફતાલતા શોમ છે, ત્માયે 
તેભનો વલશ્વાવ ટકાલી યાખલા ભાટે આણે શભેંળા ભદદરૂ ફનવુ ંજોઈએ, તો જ તેભનો કામય કયલાભા ંયવ જલાઈ યશ.ે  

 

થીભ ૨:- રઘ ુર્ધયાણ દ્વાયા ભહશરા વળતતીકયણ 
 

વભસ્ષટ અથય ળાસ્ત્રીમ (અથય : ભેિો ઇકોનોવભકવ) વનવતઓ નીિેના સ્તય ય જતી અવયો જેન્ડય અવભાનતાઓનો ઉકેર 
આણલાભા ંવનષપ યશી છે. વળક્ષણ, આયોગ્મ, નોકયી જેલા વ્મક્ક્ત વલકાવ વાધતા ંક્ષેત્રોભા ંશજી ણ સ્ત્રીઓએ જેન્ડય વફંવધત 
અલયોધોનો વાભનો કયલો જ ડે છે. સ્ત્રીઓ વભાજનો એક નફો લગય યશી છે અને ગયીફીભા ંપવામેરી લસ્તીભા ંસ્ત્રીઓ વાયી 
એલી વખં્માભા ંછે. અભે જોયુ ંછે કે આવથિક વળક્ક્તકયણ દ્વાયા શાન્વીમાગ્રસ્ત સ્ત્રીઓની ઘયભા,ં કમાયેક ઘયની ફશાય ણ વનણયમ 
ય પ્રબાલ ાડલા અથલા વનણયમ રેલાની ળક્ક્ત તથા આત્ભવલશ્વાવ લધે છે. તેભને કુટંુફની અંદય ણ લધ ુઊંચુ ંસ્થાન અને 
ભવૂભકા ભે છે. ગ્રાભીણ ગયીફોનુ ં ળોણ થતુ ં અટકાલલા અને આવથિક સ્લ-વનબયયતા ભેલલા ભાટેનો આત્ભવલશ્વાવ ઉબો 
કયલા ભાટે રઘ ુ વધયાણ દ્વાયા ભહશરાઓનુ ંઆવથિક વળક્ક્તકયણ ખફુ જ જરૂયી છે. એભામ ખાવ કયીને વાભાજજક ભાખાભા ં
રગબગ અદ્રશ્મ યશતેી એલી ગાભડાઓની ગયફી સ્ત્રીઓ ભાટે રઘ ુવધયાણ ખફુ જ જરૂયી છે.  

 

ભાહશતી વસં્થાએ અભદાલાદ અને બાલનગય જીલ્રાની ભહશરા ફિત વધયાણ વશકાયી ભડંીઓ અને સ્લ વશામ જૂથોના 
આગેલાનોને અલાયનાય ઔિાયીક અને અનૌિાયીક યીતે તારીભો આીને, પે્રયણા પ્રલાવો મોજીને તેભનુ ંક્ષભતાલધયન કયુું 
છે. ભાહશતી વસં્થાનો મખુ્મ ઉદેળ એ છે કે આ ભહશરા ફિત વધયાણ વશકાયી ભડંીઓ આ વલસ્તાયની ભજબતુ નાણાકંીમ 
વસં્થાનો ફને, જેથી કયીને અશીંના રોકો (ખાવ કયીને ફશનેો) ળાહુકાયોના ળોણ ભાથંી ફિે અને તેભની વાભાજજક - આવથિક 
ક્સ્થવત સધુયે. આ ઉદે્દળ ફય રાલલા ભાટે એ જરૂયી છે કે આ ભડંીઓના આગેલાનોની વશકાયી ભડંીના વિંારનના વલવલધ 
ાવંાઓ વલેની આલડત લધે. આ વલિાય વાથે આ લે ભડંીઓને રગતા ંવલવલધ ાવંાઓ જેલા કે રઘ ુવધયાણ પ્રવવૃતનો 
વ્મા, વશકાયી ભડંીને રગતા કામદા, વનતી વફંવધત ફાફતો, હશવાફો અને યેકડય યાખલા, વશકાયી ભડંીનુ ંવિંારન અને 
વલવનભમન, વશકાયી ભડંીઓના કામયકાયી વવભવતના વભ્મોની ભવૂભકા, તેભની જલાફદાયીઓ, નેતતૃ્લ વલકાવ, જેન્ડય 
વલેંદનળીરતા, નાણાકંીમ પ્રવવૃતઓને પ્રોત્વાશન આવુ ંલગેયે વલમો ય અલાયનલાય ઇનશાઉવ તારીભો મોજલાભા ંઆલેર 
છે. અભદાલાદ અને બાલનગય જીલ્રાની ભહશરા ફિત વધયાણ વશકાયી ભડંીઓએ તેભનો બૌગોબરક વ્મા અને નાણાકીમ 
રક્ષ્મ વાયા એલા પ્રભાણભા ંશાવંર કમાય છે. જેની લધ ુભાહશતી નીિેના કોઠાભા ંઆલાભા ંઆલેર છે.  
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ભહશરા ફચત ર્ધયાણ વશકાયી ભડંીઓ દ્વાયા કયલાભા ંઆલેરી પ્રગર્તની ર્લગત   

 

Particulars 

Ahmedabad District Bhavnagar District Total Status 
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Villages Covered 64 66 2 31 31 0 95 97 2 

No. of SHGs 272 275 3 134 150 16 406 425 19 

No. of Members 6003 6193 190 3767 4013 246 9770 10206 436 

Savings (In Lakhs) 103.14 111.43 8.29 63.36 73.86 10.50 166.50 185.29 18.79 

Fixed Deposits (In Lakhs) 8.75 6.70 -2.05 0.96 1.46 0.50 9.71 8.16 -1.55 

Share Capital (In Lakhs) 0.65 6.47 5.82 5.32 5.77 0.45 5.97 12.24 6.27 

No. of Loanee 9821 10284 463 4270 4797 527 14091 15081 990 

Credit (In Lakhs) 105.91 114.08 8.17 58.33 70.67 12.34 164.24 184.75 20.51 

Interest Earned (In Lakhs) 10.49 12.08 1.59 6.49 9.46 2.97 16.98 21.54 4.56 

 

આ લય દયમ્માન કુર ૧૯ સ્લ વશામ જૂથો નલા યછમા છે. જેભા ંકુર ૪૩૬ વભ્મોને જોડયા છે. અત્માય સધુીભા ંકુર ૧૦,૨૦૬ 
ફશનેો વભ્મો તયીકે જોડાઈ છે. સ્લ વશામ જૂથોનુ ંઆ ફે ભહશરા ફિત અને વધયાણ વશકાયી ભડંીઓ વાથે જોડાણ કયલાભા ં
આવ્યુ ંછે. ભાહશતી વસં્થાની ટીભ દ્વાયા લય દયમ્માન સ્લ વશામ જૂથોના કુર ૯૯૦ વભ્મ ફશનેોને રઘ ુઉદ્યોગના વાશવો જેલા 
કે કયીમાણાની દુકાન કયલા, શધુન ભાટે, ઘયની ભયાભત ભાટે, વાડીના લેાય કયલા ભાટે, ળાકબાજીની રાયી ળરુ કયલા, 
શીયા ઘવલાની ઘટંી ભાટે, ખેતી ભાટે, ફાકોના વળક્ષણ લગેયે જેલા વલવલધ શતેઓુ ભાટે વધયાણ રંુૂ ાડલાભા ંઆલેર છે. આ 
ભડંીઓએ વાભાજજક પ્રવગંો ભાટે વધયાણ આલાના વ્માજ દય ૧૮% જેલો ઉંિો યાખ્મો છે. જેથી કયીને બફનઉત્ાદક ખિય 
ભાટે વધયાણ રેલાનુ ંઅટકાલી ળકામ, યંત ુવળક્ષણ, સ્લછછતા વ્મલસ્થા, ઘયની ભયાભત કે ફાધંકાભ જેલા કાભો ભાટે વધયાણ 
આલાનો દય ઓછો યાખલાભા ંઆવ્મો છે. આ લય દયમ્માન સ્લ વશામ જૂથોના પ્રવતવનવધ વભ્મો અને ભડંીની કાયોફાયી 

વવભવતએ સ્લ વશામ જૂથોના 
અવનમવભત વભ્મોને પે્રયલા ભાટે 
વહિમ ભવૂભકા બજલી છે અને 
લધનેુ લધ ુ ફશનેો ભડંીભા ં
જોડામ તેલા પ્રમત્નો કમાય છે. 
ફશનેો શલે ગ્રામ્મ સ્તયે વલકાવના 
મદુ્દાઓભા ં યવ રેતા ં થમા છે. 
લય દયમ્માન ભહશરા વબાવદો 
દ્વાયા વધયાણનો ઉમોગ નીિે 
દળાયલેર ગ્રાપ પ્રભાણે કયેર છે. 
ગ્રાપ જોતા ભાલભુ ડે છે કે 
ભહશરાઓ દ્વાયા વૌથી લધાયે 
તેભના ં ઘયોની ભયાભત કયલા 
ભાટે (૨૩%), યોજ ફયોજના 
ખિયને શંોિી લલા ભાટે 
(૨૧%) અને ફાકોને આગ 

બણાલલા ભાટે (૧૬%) ભડંી ાવેથી વધયાણ રે છે.  ત્માય ફાદ ખેતી ભાટે બફમાયણ રાલલા અને આવથિક ઉાર્જનની 
પ્રવવૃતઓ ભાટે વધયાણ રે છે.  
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બાર ભહશરા વભેંરન કભ લાર્િક વાધાયણ વબા  

આ લે ફનેં ભહશરા ફિત અને વધયાણ 
વશકાયી ભડંીઓની ફશનેોનુ ં “બાર 
ભહશરા વભેંરન કભ વાધાયણ વબા” ભેં 
૨૦૧૨ભા ંમોજલાભા ંઆલી શતી. જેભા ંફીજી 
સ્લૈચ્છછક વસં્થાઓના પ્રવતવનવધઓ અને 
વયકાયી અવધકાયીઓને આભવત્રત કયલાભા ં
આવ્મા શતા. ફને જજલ્રાઓભા ં રગબગ 
૧૦૦૦ થી ૧૫૦૦ જેટરી ફશનેોએ આ 
વભેંરનભા ં બાગ રીધો શતો. આ લે 
ભડંીની કાયોફાયી વવભવતએ નક્કી કયુું શત ુ ં
કે આણે આગરા લયની જેભ જ ઘયેથી 
ોતાનુ ં જભલાનુ ં ટીપીન રઈને વભેંરનભા ં
આલશુ,ં આ યીતે આ લે ણ ફધી જ 
બાગ રેનાયી ફશનેો ોતાનુ ં ટીપીન રઈને 
આલી શતી અને વભેંરનને વાયી યીતે 
ઉજવ્યુ ં શત ુ.ં વભેંરન દયમ્માન જે ફશનેોએ 
વાયી ફિત કયી છે, વધયાણ વનમવભત યીતે 
યત કયે છે અને ગ્રામ્મ કક્ષાએ નેતાગીયી 
રઇ ગ્રાભ વલકાવ અને રોક વલકાવનુ ં કાભ 
કયે છે. તેભને જુદા જુદા ઇનાભો દ્વાયા 
વન્ભાવનત કયલાભા ં આવ્મા શતા. જેનો 
મખુ્મ ઉદે્દળ ખાવ કયીને ફશનેો ફિતનુ ં
ભશત્લ વભજે, વધયાણ રઈને ખયેખય વાિા 
શતે ુ ભાટે જ લાયે અને ફશનેો વગંહઠત 

ફનીને બેગા ભીને કોઈ ધધંો કે યોજગાય કયી ોતાના કુટંુફને ગબય કયે તેલી ઉભદા બાલનાથી ફશનેોને ઇનાભ વલતયણ 
કયીને પ્રોત્વાહશત કયલાનો પ્રમત્ન કયલાભા ંઆવ્મો શતો. જેથી કયીને ફીજી વગંઠનની ફશનેોને ણ પે્રયણા ભી યશ.ે  

કેવ સ્ટડી  

ચંાફશને ભાલજીબાઈ ભેય ોતે વાધંીડા ગાભના 
લતની છે. તેઓ ૧૦ લયથી ભહશરા ફિત ભડંના અને 
ભડંીના વભ્મ છે. દય ભશીને રૂવમા ૧૦૦ની ફિત કયે 
છે. વનમવભત યીતે ોતે ફિત કયીને વધયાણ ભેલે છે. 
આ લે તેભનો દીકયો ફીભાય ડતા,ં દલાખાનાનો ખિય 
ઘણો ફધો થમો અને તેના કાયણે દેવુ ં ણ લધી ગયુ.ં 
ોતાના કુટંુફનુ ં બયણોણ કયવુ ં ણ તેભના ં ભાટે 
મશુ્કેર ફન્યુ.ં તેલા વભમે કઈક ધધંો ળરુ કયલાની પે્રયણા 
તેભણે વસં્થા દ્વાયા આલાભા ંઆલી. તેથી તેઓએ ભડંી 
ભાથંી રૂવમા ૧૦,૦૦૦ નુ ં વધયાણ રઈને વલિાયુું કે, આ 
રૂવમા ભાથંી કઈક યોજગાયી ઉબી કરંુ કે જેથી કયી ભાયા 
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ઘયનો ખિય ભેલી ળકંુ. ગાભભા ંળાકબાજીના લેાયનો ધધંો કોઈ જ ન કયત ુશોલાથી, તેભણે ળાકબાજી લેિાણનો ધધંો ળરુ 
કયલાનુ ંવલિાયુું. દય યોજ વલાયે લશરેા ૫ લાગે ઉઠી તેભનો દીકયો બાલનગયથી ળાકબાજી રાલી આે અને ોતે વલાયે ૮ 
લાગે રાયીભા ંળાકબાજી રઇ આખા ગાભભા ં લેાય કયે. તેભાથંી તેભને યોજના રૂવમા ૨૦૦ની આલક ભતી થઇ ગઈ. આ 
ઉયાતં આજ રાયી દ્વાયા વાજંના ૪ લાગ્માની આવાવ ફટેટા-ભ ૂગંાનો લેાય ણ ળરુ કમો અને તેભાથંી ણ લધાયાના 
રૂવમા ૨૦૦ જેલી આલક ઉબી કયતા ંથમા. આભ યોજના રૂવમા ૪૦૦ આલક ભેલી ઘયના કુર ૧૦ વ્મક્ક્તઓનુ ંગજુયાન 
તેઓ િરાલે છે. ોતે ોતાના કુટંુફનો ઘય ખિય અને વ્મલશાય તેભાથંી જ કયે છે. તેઓ ોતે કશ ેછે કે જો હુ ંફિત જૂથ અને 
ભડંીભા ંજોડાઈ ન શોત તો ભને ધધંાની આલડત ન ઉબી થાત અને ભાયા કુટંુફનુ ંગજુયાન િરાલી ળકત નહશ. આ ટેકો 
ભતા ભેં ભારંુ ફધુ ંજ દેવુ ંબયાઈ કયી દીધુ ંછે અને ભાયા કુટંુફે શલે શલાળ અનબુલી છે.  

 

થીભ ૩:- વેર્નટેળન અને શાઈઝીન  
 

ભાહશતી વસં્થાના પ્રોજેક્ટના વલસ્તાયભા ંફહુ રોકોના ંઘયોભા ંવેનીટેળનની વ્મલલસ્થા છે જ નહશ, તેનુ ંકાયણ એ છે કે ઘણીલાય 
કોઈ ભાગંણી નથી શોતી અથલા અજ્ઞાનતા અને ભાહશતીનો અબાલ, ભતૂકાના ંખોટા અનબુલો, બફન જરૂયી નોકયળાશી અથલા 
વનમભનોને કાયણે ભાગંભા ં ભમાયદા આલી જામ છે. જો કે ાણી અને લીજીની ભાગં ફાફતે આભ નથી ફનતુ.ં સ્લછછતા 
વ્મલસ્થા અંગેના કામયિભો ભાગં વિંાબરત યહ્યા છે. ઉમોગકતાયની વાથે લાતિીત કયીને તેભની જરૂહયમાતો શુ ંછે તે વલે કશુ ં
નોંધાત્ર કાભ થતુ ંનથી. ભાહશતીના અનબુલે યુલાય કયુું છે કે સ્લછછતા વ્મલસ્થાને પ્રોત્વાશન આલાની એક યીતે એ છે કે 
વાભાજજક ભાકેહટિંગની યીત પ્રમોજલી. સ્લછછતા વ્મલસ્થા અંગેના વાભાજજક ભાકેટીંગભા ંભાગં ઉબી કયલી અને તે યૂી કયલી 
એ ફનેં ઉદે્દળો શોમ છે. આ સવુલધાનો વાિી યીતે ઉમોગ થામ અને તે ટકી યશ ે તે ભાટે મોગ્મ વેલાઓ યૂી ાડલી અને 
રોકોને સ્લછછતા વલેની ટેલો અનાલલા પે્રયલા. સ્લછછતા વ્મલસ્થાનો અબાલ ગયીફોભા ંફીભાયી અને ગયીફીના વલિિને 
પે્રયતી ભશત્લની કડી છે. આ ફનેં ન શોમ તો ગયીફો ણ આવથિક અને વાભાજજક વલકાવભા ંજોડાઈ ળકે. અભે વભજ્મા છીએ કે 
ફશતેય સ્લછછતા વ્મલસ્થા આ િિ તોડલાભા ંભદદરૂ થામ છે. આ વ્મલસ્થા રોકોને ફશતેય સ્લાસ્્મ જાલલાની તક આે 

છે. તેભને વળક્ષણ ભેલલાની, ઉત્ાદકતા લધાયલાની 
અને આલક્વજ્નયની લધ ુ તકો આે છે. અભારંુ 
વનયીક્ષણ એ છે કે સ્લછછતા વ્મલસ્થાના અબાલની 
વૌથી લધ ુ ભાઠી અવય ગયીફો ય થામ છે. જેઓ 
વાભાન્મ યીતે ખયાફ માયલયણીમ હયક્સ્થવતઓભા ં
જીલતા શોમ છે. બીડબમાય યશઠેાણો, ગટય વ્મલસ્થાનો 
અબાલ, પ્રદુણયકુ્ત શલા, ાણી યુલઠાની 
અવનમવભતતા, અયૂતાણુ ં અને સ્લછછતા 
વ્મલસ્થાનો અબાલ આ ફધાની વાથે ભીને આયોગ્મ 
ય ભાઠી અવય ડે છે. જેને ોવાત ુ ં શોમ તે આલી 
હયક્સ્થવતઓ ભાથંી દુય જલાના યસ્તા ળોધી કાઢે છે. 
સ્ત્રીઓ હદલવના અજલાાભા ં ભ ત્માગ ભાટે જઈ 
ળક્ક્ત નથી. યાતના અંધાયાભા ંજ જઈ ળકે છે. કાયણકે 
ભ ત્માગ ભાટે ખલુ્રાભા ં ફેવલાનુ ં શોમ છે, આથી 
સ્ત્રીઓને વેનીટેળનની વ્મલસ્થા ગભે છે કેભ કે તેભા ં
એભને વરાભત ફધં જગ્મા ભે છે અને એ એભને 
અનકુુ રાગે છે.  
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સ્લચ્છતા ર્લે વ્યશૂયચના 
 

 વાસં્કૃવતક, આવથિક, અને વાભાજજક જરૂહયમાતોભા ંલૈવલધ્મનો સ્લીકાય કયલો  

 ળરૂઆતથી જ હશત વફંધી લગોને વાકંલા ખાવ કયીને શાવંવમાગ્રસ્ત જૂથોને વાકંલા ય ધ્માન આવુ.ં 
 સ્થાવનક સ્તયે વનણયમ પ્રહિમાને પ્રોત્વાશન આવુ ં
 વલનીમભન અને અશલેાર આલાની વ્મલસ્થાઓ વલકાવાલલી 

 

લય ૨૦૧૧-૧૨ દયમ્માન કુર ૧૫ ગાભોનો 
વેવનટેળન જરૂહયમાત વલેનો વલે કયલાભા ં
આવ્મો શતો. જેભા ં કુર ૨૬૧૮ કુટંુફોને 
આલયી રીધેર શતા. વલે ભાથંી ફશાય 
આવ્યુ ં કે પક્ત ૩૦૮ ઘયોભા ં વેવનટેળનની 
વગલડતા છે, જમાયે ૨૩૧૦ ઘયોભા ં
વગલડતા નથી. આ ઘયોના વભ્મો ખલુ્રાભા ં
ભ ત્માગ કયલા જામ છે. વલે દયમ્માન 
કુર ૧૯૬૨ લચંચત હયલાયોએ વેવનટેળન 
ફનાલલા ભાટે તેભની ઈછછા દળાયલી શતી. 
જેભા ંઆ લે ૧૫૦ વેર્નટેળન ફનાલલાભા ં
આવ્મા છે. અત્માય સધુીભા ંભાહશતી વસં્થાએ 

ટી.એવ.વી., વી.એવ.ી.વી., જીલ્રા ગ્રાભ વલકાવ એજન્વી અને પ્રલાશ વસં્થા જેલી વસં્થાઓ વાથે જોડાઈને વલસ્તાય સ્તયે કુર 
૧૦૪૬ ળૌચારમો ફનાલલાભા ંવસં્થાએ દયમ્માનગીયીઓ કયેર છે. આ કાભગીયીના અભરીકયણ દયમ્માન કેટરાકં અનબુલો 
એલા યહ્યા છે કે આ વલસ્તાયભા ંભગૂબય જ ખાયા શોઈ સ્થાવનક ીલાના ાણીના સ્ત્રોત તયીકે જભીન ઉયના તાલો કે 
તરાલડી ય રોકો આધાય યાખે છે. ીલાના ાણીના ફીજા વલકલ્ રૂે ાઈરાઈન છે. જે છેલ્રા કેટરાક લોથી ાણી 
ાઈરાઈન દ્વાયા જે તે ગાભભા ંવામહુશક શોજ કે વં સધુી શોિતુ ંથયુ ંછે, યંત ુતે રોકોની જરૂહયમાત પ્રભાણે શારભા ંણ 
ાણીનો યુતો જ્થો ભતો નથી. જેના 
કાયણે રોકો ળૌિારમો ફનાલલા વાભે ાણી 
ફાફતે દરીરો કયે છે. આ વેવનટેળનની 
કાભગીયી ભાટે ભાહશતી વસ્થાને વંણૂય 
સ્લછછતા અબબમાન અને કોસ્ટર વેરીનીટી 
વપ્રલેન્ળન વેરનો આવથિક વશમોગ ભેલેર છે. 
જેભા ં રૂવમા ૧૦૦૦ (એક યવુનટ દીઠ) કોસ્ટર 
વેરીનીટી વપ્રલેન્ળન વેર તયપથી ભળમા છે, 
જમાયે રૂવમા ફાકીના નાણા વંણૂય સ્લછછતા 
અબબમાન તયપથી અને રોકપાા સ્લરૂે ભળમા 
છે. વેવનટેળન ફાધંકાભની વાથે વાથે વસં્થાએ 
સ્લછછતારક્ષી જાગવૃત ઉબી કયલા ભાટે સ્કુર યેરી, વલડીઓ ળો અને જુદા જુદા ભાધ્મભોના વશાયે વલવલધ જાગવૃત કામયિભો ણ 
લય દયમ્માન મોજેર છે.  
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થીભ ૪:- ફા અર્ધકાયોનુ ંવયંક્ષણ 

ભાહશતી વસં્થાએ યવુનવેપ, ગજુયાતની નાણાકંીમ વશામથી લય ૨૦૧૧ના ઓગસ્ટ ભાવથી 
બાલનગય જીલ્રાના બાલનગય અને લલ્રબીયુ તાલકુાના કુર ૧૧૩ ગાભોભા ં“કાવની 
ખેતી કયતા ં ર્લસ્તાયોભા ં ફાકોના અર્ધકાયોનુ ં યક્ષણ કામયક્રભ” ળરુ કયેર છે. આ 
કામયિભના મખુ્મ ઉદેળો એ છે કે : (૧) ગ્રામ્મ, તાલકુા, જીલ્રા અને યાજ્મ સ્તયે 
ફાકોના અવધકાયોને સનુીછછીત કયતા ંવમદુામ સ્તયના આધાયક્ષભ ભાખાઓ યિલા 
- તેને ભજબતુ ફનાલલા; (૨) ૬ થી ૧૪ લયની લમ જૂથના તભાભ ફાકો તરગણલાડી 
અને પ્રાથવભક ળાાભા ં વારંુ ગણુલતાયકુ્ત વળક્ષણ રે તે સનુીછછીત કયવુ ં – તેને 
ભજબતુ ફનાલવુ;ં (૩) ફાકોના અવધકાયોના યક્ષણ ભાટે રોકો વામહુશક ગરા રેતા 
થામ; (૪) લબંિત હયલાયોને વયકાયશ્રીની વલવલધ વાભાજજક સયુક્ષાની મોજનાઓનો 
રાબ અાલલો. 

 

ગ્રામ્મ સ્તયની ફા સયુક્ષા વર્ભર્તઓની યચના અને તેનુ ંવક્ષભતાલધયન  

 

ભાહશતી વસં્થા દ્વાયા બાલનગય અને લલ્રબીયુ તાલકુાના કુર ૧૧૩ ગાભોભા ંગ્રામ્મ સ્તયની ફા સયુક્ષા વવભવતઓની યિના 
ગમા લે (૨૦૧૧-૧૨) કયલાભા ંઆલી શતી. આ ફધી જ વવભવતઓભા ંકુર ૧૨૪૩ વભ્મો છે. આ વવભવતભા ંગાભના વયિં, 
વળક્ષક, નવય ફશને, તરગણલાડી કામયકય, આળા ફશને, જ્ઞાવતના આગેલાન, ભહશરા ભડંના આગેલાન, ગાભની વશકાયી 
ભડંીના આગેલાન અને ફીજા હશતધાયકો લગેયે વભ્મોને વાકંીને વવભવતઓની યિના કયલાભા ં આલી છે. આ વવભવત 
વયકાયશ્રીની “વકંચરત ફા સયુક્ષા મોજના” અંતગતય ફનાલલાભા ં આલી છે અને તેને જીલ્રા ફા સયુક્ષા એકભ વાથે 
જોડલાભા ંઆલેર છે.  

 

આ લય દયમ્માન વસં્થા દ્વાયા ખાવ કયીને યિલાભા ં
આલેરી તભાભ વવભવતઓનુ ંવક્ષભતાલધયન થામ તે 
ભાટે તેભની વાથે ક્રસ્ટય સ્તયે ર્ત્રભાર્વક વભીક્ષા 
ફેઠકો અને ગ્રામ્મ સ્તયે ભાર્વક ફેઠકો કયેર છે.  
તેઓ દય ભશીને ભાવવક ફેઠક કયી ગાભના 
ફાકોના સયુક્ષાના પ્રશ્નો, વળક્ષણ અને આયોગ્મના 
પ્રશ્નો ય આમોજન કયતા ંથામ અને તેને વનયાલલા 
ભાટે ગરા રેતા થામ તેલા પ્રમત્નો કમાય છે. કુર 
૧૧૩ ગાભોભા ં ભાથંી ૬૦% ગાભોભા ં વનમવભત યીતે 
ગ્રામ્મ ફા સયુક્ષા વવભવતની ફેઠકો થામ છે અને 
વવભવતના વભ્મો ફાકોના પ્રશ્નો અંગે વલેંદનળીર 
ફન્મા છે અને ફા સયુક્ષાના પ્રશ્નો વલે વલિાયીને 

ગરા રેતા ંથમા છે. આ લય દયમ્માન કુર ૦૬ તારીભો દ્વાયા ફા સયુક્ષા વવભવતના વહિમ વભ્મોને વકંબરત ફા સયુક્ષા 
મોજના વદંબયભા ંભાહશતીગાય કયી વલેંદનળીર ફનાલલાનો પ્રમત્ન કયલાભા ંઆવ્મો છે. આ તારીભોભા ંકુર ૨૦૯ ફા સયુક્ષા 
વવભવતના (વી.ી.વી) વભ્મોને વકંબરત ફા સયુક્ષા મોજના (આઈ.વી.ી.એવ) વલે તારીભ આી ભાહશતગાય કયલાભા ં
આવ્મા શતા.   
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ળાા ફશાયના ફાકોનુ ંળાાભા ંનુ:પ્રલેળ  

 

ભાહશતી વસં્થા દ્વાયા ળરૂઆતભા ંકુર ૧૩૪૭ ફાકો 
એલા ળોધ્મા શતા કે જેઓએ કોઇણ કાયણવય 
ળાા છોડી દીધેર છે, શજુ સધુી ળાાભા ંફેસ્મા જ 
નથી, ફા ભજુયી કે અન્મ કાભભા ં વંડામેરા છે 
અને ળાાની ફશાય છે. આ ળાા ફશાયના ફાકો 
ભાથંી આ લય દયમ્માન કુર ૩૪૬ ફાકોને ખાવ 
પ્રકાયના તારીભ લગયભા ં(સ્ેળીમર ટે્રનીંગ પ્રોગ્રાભ) 
ળરુ કયાલીને વળક્ષણ રેતા કમાય છે અને ફીજા ૬૯૪ 
ફાકોને જે તે ગાભની પ્રાથવભક ળાાભા ંવીધો જ 
પ્રલેળ અાલીને તેભનુ ં વળક્ષણ વાથે નુ: જોડાણ 

કયેર છે. ફીજુ ંખાવ નોંધલારામક ફાફત એ છે કે ભીઠાના અગયભા ં કાભ કયતા ંફાકોને ળોધીને તેભની ભાટે આ લય 
દયમ્માન કુર ૪ ખાવ પ્રકાયના તારીભ લગયભાં (સ્ેળીમર ટે્રનીંગ પ્રોગ્રાભ) ળરુ કયાવ્મા છે, જેભા ંકુર ૭૨ ફાકોને વળક્ષણ 
અાલલાનો પ્રમત્ન કમો છે.  

 

ફા અર્ધકાય વતતાશની ઉજલણી  

બાલનગય અને લલ્રબીયુ તાલકુાના કુર ૧૧૩ ગાભોભાથંી કુર ૮૬ ગાભોભા ંફા અવધકાય વપ્તાશની ઉજલણી કયલાભા ં
આલી શતી. આ ઉજલણીભા ંકુર ૩૮૭૦ ફાકો જોડામા શતા. શાવંવમાગ્રસ્ત કુટંુફોના ફાકોને ખાવ આ ઉજલણીભા ંજોડલાભા ં
આવ્મા શતા. જ્મા ંતેભને બિત્રકાભ, વનમ્ફધં રેખન, યભતો, યભકડા ફનાલલા જેલી ભનોયંજનની પ્રવવૃતઓ કયાલલાભા ંઆલી 
શતી. વભગ્રણે ફાકોની વશબાબગતાની ગણુલતા વાયી યશી શતી. તેભણે ોતાની વભસ્માઓ વલે એક કાગભા ંરખીને 
એક “પ્રશ્ન ટેી” ભા ંનાખંલાનુ ંકશલેાભા ંઆવ્યુ ંશત ુ.ં આ પ્રશ્નોની ફા સયુક્ષા વવભવતભા ંિિાય કયલાભા ંઆલી શતી અને તેના 
ઉકેરો ળોધલાભા ંઆવ્મા શતા.   

 

ફાકોના પ્રશ્નો મખુત્લે નીચે પ્રભાણે શતા. 
 ળાાની આજુ ફાજુ સ્લશ્્તાનો અબાલ 

 ગાભભા ંવ્મવનનુ ંપ્રભાણ 

 ફાકોને તેભના ં નાના ં – બાઈ ફશનેને 
વાિલલા ભાટે બણાલલાભા ંઆલતા નથી. 

 વળક્ષકો દ્વાયા તેભણે ાન ભવારાઓ રેલા 
ભોકરલાભા ંઆલે છે.  

 વળક્ષકો દ્વાયા તેભને ક્યાયેક વજા કયલાભા ં
આલે છે.  

 ગાભભા ંનાની ઉભયે રગ્ન કયલાભા ંઆલે છે.  

 ખાવ કયીને કાવની ખેતીભા ં તેભનો 
ઉમોગ કયલાભા ંઆલે છે.  

 ળાાભા ંરામબ્રેયીનો અબાલ છે અને જોઈતુ ં
ભોટંુ યભત ભાટે ગ્રાઉન્ડ શોત ુ ંનથી  

 અમકુ જ્ઞાવતના ફાકો વાથે બેદબાલ 
યાખલાભા ંઆલે છે. 
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ફા વપ્તાશની ઉજલણી કયલા ાછનો મખુ્મ શતે ુએ શતો કે ફાકોભા ંએકતાની બાલના વલકવે, જેથી કયીને તેઓ જ્ઞાવત 
અને જેન્ડય આધાહયત બેદબાલોથી દુય યશ.ે તેભનાભા ંફા અવધકાયો વલે જાગરૂકતા આલે. આ ઉયાતં ળાા ફશાયના 
લબંિત વમદુામના ફાકોને ોતાના પ્રશ્નો ઉઠાલલાનો ભોકો ભે, આત્ભવલશ્વાવ ઉબો થામ અને બણલા જતા ન શોમ તેલા 
ફાકો બણલા ભાટે આગ આલે.  

 

ગ્રામ્મ સ્લમ ંવેલકોનુ ંવક્ષભતાલધયન  

 

કામયિભને વાયી યીતે અવયકાય ફનાલલો શોમ 
તો ગાભભાથંી જ કામયિભ ભાટે કાભ કયલા 
તૈમાય શોમ તેલી વ્મક્ક્તઓ જોડામ તે ખફુ જ 
જરૂયી શોમ છે. તેથી આ કામયિભ શઠે કુર 
૪૪૬ ગ્રામ્મ સ્લમ ં વેલકોને ગઈ વાર તૈમાય 
કયલાભા ં આવ્મા શતા. ગમા લે તેભને ફા 
અવધકાયો વલે જુદી જુદી તારીભો આીને 
ફા સયુક્ષા ભાટે કાભ કયલા પે્રમાય શતા.  

 

આ લય દયમ્માન વસં્થા દ્વાયા તેભની વાથે 
ક્રસ્ટય સ્તયે ર્ત્રભાર્વક વભીક્ષા ફેઠકો મોજીને 
તેભની ભવૂભકાને લધાયે અવયકાયક ફનાલલાનો 

પ્રમત્ન કયલાભા ંઆવ્મો શતો. લય દયમ્માન કુર ૦૬ તરસ્ટય સ્તયની ગ્રામ્મ સ્લમ ંવેલકોની વભીક્ષા ફેઠકો મોજલાભા ંઆલી 
શતી. જેથી તેઓ ગ્રામ્મ સ્તયે ફાકોના મદેુ્દ કામય કયે અને ફા સયુક્ષાને સનુીછછીત કયે. રગબગ ફધા જ ગાભોભા ંગ્રામ્મ 
સ્લમ ં વેલકો ળાા ફશાયના ફાકોને ળોધલાની, તેભને ળાાભા ં ફેવાડલાની, ફાકોને વનમવભત યીતે ળાાએ જતા 
કયલાની, ગાભભા ંનાની લમે થતા ંરગ્ન અટકાલલાની, ઉયાતં ગાભની ળાા અને તરગણલાડી વાયી યીતે િારે છે કે કેભ તે 
અંગે ફા સયુક્ષા વવભવત વાથે અલાયનલાય લાતાયરા કયલા જેલી વલવલધ ભવૂભકા તેઓ બજલે છે. તદુયાતં લબંિત 
હયલાયોને વયકાયની વાભાજજક સયુક્ષાનો રાબ 
ભે તે ભાટે ભદદ ણ યૂી ાડે છે. ક્રસ્ટય 
સ્તયની ફેઠકોભા ંઆલેરા તભાભ સ્લમ ંવેલકોને 
આ કામયિભ ઉમોગી અને ભાહશતીપ્રદ રાગ્મો 
શતો. તેભણે સ્લીકાયુું કે આ શરેા ં તેભણે 
ફાકોના પ્રશ્નો, અવધકાયો અને કામદાઓ વલે 
કળી જ ભાહશતી ન શતી. ફાકોના યક્ષણ 
વલળેની મોજનાઓ વલે ણ ભાહશતી ન શતી. 
ફધા જ સ્લમ ં વેલકોએ ોતાના ગાભભા ં
ફાકોની સયુક્ષા ભાટે અને તેભના ંવભગ્રતમા 
વલકાવ યત્લે વલેંદનળીર ફનલાભા ંઊંડો યવ 
દાખવ્મો શતો.  
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હકળોયી જૂથોનુ ંજીલન કૌળલ્મની તારીભ દ્વાયા વળક્તતકયણ  

ફાકોની તરતયયાષટ્રીમ સ્તયે વ્માખ્મા જોઈએ તો ૦ થી ૧૮ લયની લમ જૂથના તભાભને ફાકો ગણલાભા ંઆલે છે. જેભા ં
ખાવ કયીને હકળોયીઓને ફા સયુક્ષાના મદેુ્દ વલેંદનળીર ફનાલીને ભજબતુ કયલાની તાતી જરૂય શોમ છે. કાયણકે આણા 
બાયતભા ંવૌથી લધાયે છોકયીઓને આગ બણલા દેલાભા ંઆલતી નથી. તેભનુ ંજાતીમ ળોણ થતુ ંશોમ છે, નાની લમે રગ્ન 
કયી દેલાભા ંઆલતા શોમ છે. જેથી કયીને હકળોયી જૂથની યિના દ્વાયા તેભનુ ંવળક્ક્તકયણ કયવુ ંખફુ જ જરૂયી છે. આ લય 

દયમ્માન ૧૧૩ ગાભોભા ં હકળોયી જૂથોની 
યિના કયલાભા ંઆલેર છે. જેભા ંકુર ૧૮૮૫ 
હકળોયીઓને જૂથો વાથે જોડલાભા ં આલી છે. 
દયેક હકળોયી જુથભા ં તેભના ં ૨ રીડયો વદં 
કયલાભા ં આવ્મા છે. આ હકળોયી જૂથના ૨ 
રીડયોને “જીલન કૌળલ્મો” વલેની ૨ 
તફક્કાભા ંતારીભ આલાભા ંઆલેર છે. લય 
દયમ્માન કુર ૧૧ તારીભો દ્વાયા  કુર ૨૫૦ 
થી ણ લધાયે હકળોયી જૂથોના રીડયોને 
જીલન કૌળલ્મની તારીભ આલાભા ંઆલેર 
છે. જેભા ં બાલનાઓને ઓખલી-વભજલી, 

અવયકાયક પ્રત્મામન, યાનભુતુી, સ્લને વભજવુ,ં ર્નણયમ રેલાની ક્ષભતા અને વભસ્માનો ઉકેર લગેયે જીલન કૌળલ્મો જુદી 
જુદી યભતો, નાટકો, લાતાય અને સ્ટેછય ુદ્વાયા ળીખલલાભા ંઆવ્યુ ંશત ુ.ં આ જીલન કૌળલ્મોની તારીભની અવય તેભના ંય ખફુ 
થમેર છે. શલે તેઓ રાગણીઓને વભજતા અને ઓખતા થમા છે, ફીજા વાથે કેલી યીતે લાત કયલી અને કેલી યીતે ોતાની 
લાતને વાભાલાાને અવયકાયક યીતે વભજાલલી લગેયે ફાફતો ળીખ્મા છે. જેથી શલે તેઓ ગ્રામ્મ સ્તયે ફીજી હકળોયીઓને 
ણ ળીખલાડે છે. જુદી જુદી જીલન કૌળલ્મોની યભતો યભાડે છે અને તેના દ્વાયા એક જૂથ થઇ તેભને નડતા પ્રશ્નોને લાિા 
આી ફા સયુક્ષા વવભવત વાભે યજૂઆત કયે છે.  
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જીલ્રા સ્તયીમ ગ્રામ્મ સ્લમ ંવેલકોનુ ંવભેંરન  

 

ભાહશતી વસં્થા દ્વાયા યવુનવેપ ગજુયાતના વશમોગથી 
જીલ્રા કક્ષાનુ ં ગ્રાભીણ સ્લમ ં વેલકોનુ ં વભેંરન ૨૮-૧૨-
૨૦૧૨ના યોજ મોજલાભા ં આવ્યુ ં શત ુ.ં આ વભેંરનભા ં
લી.આય.ટી.આઈ. બાલનગય, ગ્રાભ વનભાયણ વભાજ, 
ભહલુાને વાથે જોડલાભા ં આલી શતી. બાલનગય, 
લલ્રબીયુ, ફોટાદ, ગઢડા, અને ભહલુા તાલકુાના 
ગાભોભાથંી ફા વયંક્ષણ કામયિભ અંતગયત તૈમાય 
કયલાભા ં આલેરા કુર ૩૦૦થી લધાયે ગ્રાભીણ સ્લમ ં
વેલકોને આ વભેંરનભા ં ફોરાલલાભા ં આવ્મા શતા. આ 
વભેંરન ભાહશતી વસં્થા દ્વાયા નાયી ગાભ ખાતે મોજલાભા ં
આવ્યુ ંશત ુ.ં જેભા ંળૈળલ વસં્થાભાથંી પાલ્ગનુબાઈને, ગ્રાભ 
વનભાયણ વભાજ ભાથંી ઈસ્ભાઈરબાઈ કરાણીમા, 
લી.આય.ટી.આઈ. ભાથંી ભનબુાઈ િૌધયી, યવુનવેપ, 
ગજુયાત તયપથી શ્રી. યાજ ળેખય નામડુ, અને ફીજા 
જીલ્રા કક્ષાના વયકાયી અવધકાયીઓને આભવંત્રત કયલાભા ં
આવ્મા શતા. આ વભેંરનનો શતે ુએ શતો કે ગ્રામ્મ સ્લમ ં
વેલકોએ ફાકો ભાટે કયેરા કાભો અને અનબુલોની 
આરે થામ અને તેભના ં કાભ ફદર તેભને જાશયેભા ં
વન્ભાન ભે. આ વભેરનના બાગરૂે ત્રણમે વસં્થાઓ 
દ્વાયા તેભણે ફા સયુક્ષાના મદેુ્દ કયેરા કાભનુ ં એક 
પ્રદળયન ણ ગોઠલલાભા ં આવ્યુ ં શત ુ.ં તદુયાતં 
પયીમાદકા ગાભની ળાાના ફાકો દ્વાયા વળક્ષણ, ફા 
ભજુયી, રૈંબગક બેદબાલ લગેયે વલમને આલયી રેત ુ ં
“અંધાયા અજલાા” નાટક ખફુ જ સુદંય યીતે યજુ 
કયલાભા ં આવ્યુ ં શત ુ.ં આ નાટકના રેખક પયીમાદ્કા 
ગાભની ળાાના આિામય શતા. તેભની ાવે નાટક 
રખાલીને વસં્થા દ્વાયા ફાકોને નાટકનુ ં યીશવયર 
કયાલલાભા ં આવ્યુ ં શત ુ.ં આ નાટક દુયદળયન (ગીયનાય) 
ય ણ પ્રવાહયત થયુ ં શત ુ.ં વભેંરનના અંતભા ં બાગ 
રીધેર તભાભ ગ્રામ્મ સ્લમ ંવેલકોએ ફાકો ભાટે સયુક્ષા 
અંગે તેભના ં થી ળક્ય તે કયી છુટલાની પ્રવતજ્ઞા રીધી 
શતી. 
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કેવ સ્ટડી 
શ્રીભતી ભજુંફેન બામાબાઈ જંાબચુા ગણેળગઢ 
ગાભના લતની છે. છેલ્રા ૧૫ લયથી ભાહશતી વસં્થા અને 
બાર ભહશરા જાગવૃત ફિત અને વધયાણ વશકાયી 
ભડંીના કાયોફાયી વભ્મ છે. તેઓ વસં્થા વાથે જોડાઈને 
ગ્રાભીણ વલકાવની, ફા ભહશરા વળક્ક્તકયણની વલવલધ 
પ્રવવૃતભા ં યવ રઇ કામય કયે છે. વાભાજજક ન્મામના મદુ્દા 
ય કભયળીર જૂથભા ંજોડાઈને ભાનલ અવધકાયો ભાટે કાભ 
કયે છે. આ લય દયમ્માન યવુનવેપ યુસ્કૃત કામયિભ શઠે 
તેઓ ફા વયંક્ષણ વવભવતના વભ્મ અને ગ્રાભીણ સ્લમ ં
વેલક તયીકે તેભના ં ગાભભા ં કાભ કયે છે. તેઓ છેલ્રા 

દોઢ લયથી ભાહશતી વસં્થા અને યવુનવેપ, ગજુયાત દ્વાયા િારતા ફા વયંક્ષણ અને વલકાવ કામયિભભા ંજોડામેરા છે. વૌપ્રથભ 
તેભણે ગ્રાભ ભીટીંગ કયીને ગ્રામ્મ ફા વયક્ષણ વવભવતની યિના કયી શતી. જેભા ં ગાભના ં તભાભ આગેલાનોએ તેભને 
વલાયનભુતે વવભતીના અધ્મક્ષ તયીકે વનભેર છે અને ઉયાતં ગ્રાભીણ સ્લમ વેલક તયીકે ણ પયજ ફજાલે છુ.ં ભાહશતી વસં્થા 
ભાથંી સ્લમ વેલક અને ફા વયંક્ષણ વવભવતના વભ્મ તયીકે ફાકો વલળેના કામદાઓ જેલા કે ફા ભજૂયીનો કામદો, ફા 
રગ્નનો કામદો, ફાકોના વળક્ષણનો અવધકાય વલેના કામદા વદંબયભા ંતારીભો રીધેર છે. ફા વયક્ષણ વવભવતના અધ્મક્ષ 
તયીકે અને સ્લમ વેલક તયીકે તેઓએ કયેર કાભગીયી વલે થોડી લાત નીિે કયલાભા ંઆલી છે.   

 

 ગાભ ભાથંી જે ફાકો દહયમા હકનાયે તમ્ભય યોલાના કામય ભાટે ફાકોને ભજૂયીએ રઇ જલાભા ંઆલતા શતા, તેલા 
ફાકોને તેઓએ તે કાભભાથંી છોડાલીને ળાાએ આલતા કમાય છે, જેના ભાટે તેભના લારીઓ વાથે અલાયનલાય 
ફેઠકો અને િિાય કયીને વભજાલીને આ કામયભા ંતેભને વપતા ભેર છે.  

 આ ઉયાતં ગાભભા ં કોઈ જ ભજુયીનુ ં કાભ ન ભતુ ં શોલાના કાયણે ઘણા ં હયલાયો યોજગાયી ભાટે ફીજી જગ્માએ 
ફાકોને લારીઓ વાથે રઇ જતા ંશતા,ં આ પ્રશ્ન ભાટે તેઓએ વવભવતભા ંિિાય કયીને વનલાવી છાત્રારમ વલય વળક્ષા 
અબબમાન દ્વાયા ળરુ કયાલેર છે. જેભા ં યોજગાયી ભાટે ફશાયગાભ જતા ં ફાકોને ગાભ ભાજં યશીને બણી ળકે તેલી 
વ્મલસ્થા ગોઠલી છે.  

 આભ અત્માય સધુી કુર ૩૪ ફાકોને તેઓએ ળાાભા ંફેવાડયા છે અને શાર તેઓ વનમવભત યીતે ળાાએ જામ છે 
અને તે ફાકોની દેખયેખ યાખે છે.   

 

ઉયોતત ઉભદા કામય ભાટે તેભને આ લે ૮ભી ભાચે 
૨૦૧૩ના યોજ ગજુયાત વયકાય અને યરુ્નવેપ, 
ગજુયાતના વયંતુત ઉક્રભે ભહશરા ર્લશ્વ હદલવની 
ઉજલણી કયલાભા ં આલી શતી. તેભા ં શ્રીભતી 
ભજુંફેનનુ ં ગજુયાત યાજ્મના ભાનનીમ ગલનયય 
શ્રીભતી કભરાફેન ફેનીલારના શસ્તે વન્ભાન 
કયલાભા ં આવ્યુ ં શત ુ ં અને તેભના ં કામય ફદર 
પ્રભાણત્ર એનામત કયલાભા ંઆવ્યુ ંશત ુ.ં  
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કેવ સ્ટડી : હકળોયી જૂથની જ્ઞાર્તગત બેદબાલ અંગે શરે  

 

થવય ગાભ બાલનગયના ઘોઘા જકાતનાકાથી ૩૫ હકભીના અંતયે આલેલુ ંગાભ છે,  જે ૩૦૦૦ની લસ્તી ધયાલે છે. 
થવય ગાભભા ં૭૦% દયફાય જ્ઞાવત છે અને ૧૦% કોી, દેલી જૂક, બયલાડ, બ્રાહ્મણ લગેયે જ્ઞાવતના રોકો લવે છે. 
થવય ગાભભા ંવળક્ષણનુ ંપ્રભાણ ખફુ જ ઓછુ છે. વ્મવન, બેદબાલ, ગદંકી જેલી વભસ્માઓ છે. થવય ગાભભા ંજ્ઞાવતગત 
બેદબાલને કાયણે દયફાયની હકળોયીઓ દેલી જૂકની હકળોયીઓ વાથે જૂથ ફનાલલા ભાટે તૈમાય થઇ નહશ. દેલી જૂકની 
હકળોયીઓ ણ ોતાના વલસ્તાયથી ફશાય નીકલા તૈમાય ન શતી. તેથી ગાભભા ં૨ હકળોયી જૂથ ફનાલલાભા ંઆવ્મા. ફને્ન 
જુથની ભોટા બાગની હકળોયીઓ ધોયણ ૭ સધુી બણેરી છે અને શાર ખેતી કાભ કયે છે. ફેઠકો દયમ્માન ખ્માર આવ્મો કે 
દેલી જૂક વલસ્તાયની ૬ હકળોયીઓ વ્મવન કયતી શતી. આ ગાભભા ંફનેં કીળોયી જુથ વાથે દય ભહશનાની ૨જી તાયીખે 
ફેઠક કયલાભા ંઆલતી શતી. ભીટીંગભા ંજ્ઞાવતગત બેદબાલ, વ્મવન ય િિાય કયલાભા ંઆલેર શતી. જેની અવય જૂથની 
હકળોયીઓ ય ડતા તેઓને વભજાયુ ં કે જ્ઞાવતગત બેદબાલ યાખલા જોઈએ નહશ. હકળોયીઓ દ્વાયા લોકેળનર તારીભ 
કોયભા ં જોડલાની ઈછછા વ્મક્ત થતા એવ.ફી.આઈ.આય.વેટીના વશમોગથી અગયફતી ફનાલલાની તારીભભા ં થવય 
ગાભના કીળોયી જુથ ભાની ૧૭ હકળોયીઓએ તારીભ રીધી શતી. જૂથની ફીજી હકળોયી દ્વાયા દેલી જૂક વભાજની વ્મવન 
કયતી ૬ હકળોયીઓને વભજાલતા તે આ હકળોયીઓએ એ જ હદલવથી વ્મવન છોડી અને કહ્ુ ં કે આજ સધુી અભને કોઈ 
વભજાલલા લાળં ન શતુ ં કે ટોકલા લાળં શતુ ં તેથી અભે વ્મવન કયતા શતા. અભને નશોતી ખફય કે વ્મવન કેટલુ ં
નકુળાનકાયક છે. આ જુથભા ંજોડાલાથી વભજાયુ ં કે વ્મવન ન કયવુ ંજોઈએ.  વ્મવન ખયેખય ળયીય ભાટે ખયાફ છે ભાટે 
અભે શલે ક્યાયેમ ગટુખા, ભાલા ખાશુ ંનહશ. બેદબાલની વભજણ ભેવ્મા છી ફનેં કીળોયી જુથ એક જૂથભા ંહયલતયન 
આવ્યુ ં છે. શલે તો દયફાયની હકળોયીઓ દેલીજૂક લાવભા ંભીટીંગ યાખીએ તો ણ આલે છે અને દેલી જુકની હકળોયી 
દયફાયના ઘયે ણ ભીટીંગભા ંઆલે છે.  
 

થીભ ૫:- કુદયતી વવંાધન વ્મલસ્થાન 

ધધંકુા, ધોકા અને બાલનગય તાલકુાના ૨૦ 
ગાભોને વયકાય દ્વાયા સ્ેળીમર ઇકોનોવભક 
યીજીમન (એવ.આઈ.આય.), સ્ેળીમર 
ઇકોનોવભક ઝોન (વેઝ) શઠે આલયી રેલાભા ં
આવ્મા છે. આ ગાભો દહયમાની બયતીની અવય 
ાભતા ંવલસ્તાયોના હયઘભા ંઆલતા ગાભો છે. 
આ પ્રદેળભા ં આજીવલકાની હયક્સ્થવત ઘણી 
વલયીત છે. આભ છતા ંરોકો ત્મા ંયશ ેછે અને 
ળક્ય શોમ તેટરી જગ્માભા ંખેતી કયે છે. વભમ 
જતા ંઆ વલસ્તાયની જભીન ખાયાળ પેરાલાને 
રીધે બફનપદ્રુ ફની ગઈ છે અને ઓછી 

જભીન ધયાલતા કુટંુફોને યોજીયોટી કભાલા નજીકના ગાભો / ળશયેોભા ંસ્થાતંય કયવુ ંડે છે.  

 

આ પ્રદેળભા ંખેતી ય, જભીન ય અવય કયતી ક્ષાયીમતા પ્રલેળની વભસ્માને વફંોધલા તો વયકાયે ખાવ કશુ ંજ નથી કયુું 
યંત ુ છેલ્રા થોડા લોથી આ વલસ્તાયને ઉદ્યોગો ભાટેનુ ં કેન્દ્ર ફનાલલાના પ્રમત્નો િારી યહ્યા છે. જેને રઈને ખાયાળની 
વભસ્મા ઘટળે તો નશી જ યંત ુલધળે. ધોરેયા ફદંયની જગ્માથી ૮ હકરોભીટય દુય આલેરા કાાતાલ ગાભે વનયભા કંનીએ 
કાયખાનુ ંળરુ કયુું. દહયમાનુ ંાણી િડી આલતુ ંઅટકાલલા કંનીએ ૧૦–૧૫ હકરો વભટય રાફંો ાો (ફધં) ઉબો કમો છે. 
આનુ ંહયણાભ એ આવ્યુ ંકે કંનીભા ંદહયમાઈ ાણી આલતુ ંફધં થયુ ંણ આજુ ફાજુના ગાભોની ખેતીરામક જભીનભા ંખાયા 
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ાણી ઘવુી ગમા. આનુ ં હયણાભ એ આવ્યુ ં કે યશી વશી ખેતીરામક જભીનની પદ્રુતા ણ ફગડી ગઈ. આભણ 
લાલાઝોડા, અનાવસૃ્ષટ થામ ત્માયે અશીં ીલાના ાણીની મશુ્કેરી લધ ુગબંીય ફની જામ છે અને શલે વનયભાનંા કાયણે ગાભના 
ભીઠા ાણીના તાલોનુ ંાણી ણ બામ્બરંુ થઇ ગયુ ં છે. જો શજી ણ લધાયે ઔધ્મોગીક વલકાવ થળે તો ક્ષાયીમતા અને 
ીલાના ાણીની અછતની શારત એલી ગબંીય ફની જળે કે અશીંના રોકોને સ્થાતંય વવલામ કળો જ વલકલ્ નહશ યશ.ે  

 

ગયીફો ભાટે આજીવલકાના વવંાધનો ભમાયદીત શોમ છે. સકુી જભીનભા ંખેતી કાભ, ભાછીભાયી અને શ ુ ઉછેયની પ્રવવૃતઓ 
ભમાયદીત પ્રભાણભા ં જ થઇ ળકે છે અને તેની ણ શારત નફી શોમ છે. ખેતીની ઉત્ાદકતા ખફુ જ ઓછી શોમ છે. 
અવતવસૃ્ષટ અને અનાવસૃ્ષટને રીધે ખેતીભા ંજોખભ યશ ેછે. રોકોને નાછુટકે લયવભા ં૮ ભહશના (િોભાવાના ૪ ભહશના વવલામનો 
વભમ) સ્થાતંય કયવુ ંડે છે. વાભાજજક સયુક્ષાના ગરા આ કુટંુફો સધુી બાગ્મે જ શોિતા શોમ છે. શજી ભાડં ૧૦ લયના 
થામ ત્મા ંફાકો શીયા ઘવલાના કાભભા ંરાગી જામ છે અને બણલાનુ ંડત ુ ંમકૂી દે છે. ભોટા બાગની કોી અને દબરત લસ્તી 
ગયીફીની યેખા નીિે જીલે છે. કુટંુફ દીઠ લાવિક આલક રૂવમા ૧૫૦૦૦ જ શોમ છે. ભોટે બાગે તેઓ ઉછિ લગયના રોકોની 
જભીનભા ંખેત ભજુયી કયતા ં શોમ છે. આ ઉંછિ લગયના રોકોના શાથભા ં સ્થાવનક હયલશન, બોજન ગશૃો (યેસ્ટોયા)ં, દુકાનો, 
ઘટંીઓ તેભની જ ભાબરકી શોમ છે. વામદુાવમક કાભો કયલાના કોન્ટે્રક ણ તેભણે જ ભતા ંશોમ છે. આના ંહયણાભે કોી અને 
દબરતો ાવે કળો જ વલકલ્ યશેતો નથી. કટોકટીના વભમે તેભણે ૧૨૦% જેટલુ ંબાયે વ્માજ આીને ળાહુકાયો કે જભીનદાયો 
ાવેથી કયજ રેવુ ંડે છે અને એ ાછુ ંન બયામ ત્માયે તેભને ઢોય, જભીન, ઘય ગભુાલલા ડે છે. કેટરીકલાય આ ફધાના 
અંતે આ વમદુામોની સ્ત્રીઓ વાથે ળાયીયીક વતાભણી ણ થતી શોમ છે.  

 

ીલાના ાણીના સ્ત્રોતોનુ ંવ્મલસ્થાન  

 

ભાહશતી વસં્થા રાફંા વભમથી ીલાના ાણીની 
પ્રાપ્મતાની ક્સ્થવત સધુાયલા ફાફતે કામય કયી યશી છે. 
બાર પ્રદેળની જભીન ખાયી છે અને ભગૂબય જ ણ 
તદન ખાયા છે. આ ક્સ્થવતભા ંીલાના ાણીનો એક 
ભાત્ર આધાય િોભાવાનો લયવાદ અને તેનુ ંવગં્રાહ્યેલુ ં
ાણી શોમ છે. અશલેારના લય દયમ્માન નલા કોઈ 
જ લયવાદી ાણી વગં્રશ કયલાના ભગૂબય ટાકંા 
ફનાવ્મા નથી ણ લાસ્ભોને ૨૬૨ ટાકંા ફનાલલાની 
દયખાસ્ત તૈમાય કયીને ભોકરેર છે. અત્માય સધુીભા ં
ભાહશતી વસં્થા દ્વાયા બાર પ્રદેળના ગાભોભા ં ૯૪૮ 
લયવાદી ાણી વગં્રશ કયલાના ભગૂબય ટાંકા 
ફનાલલાભા ંઆલેર છે. ૨૧ ગાભોભાં લયવાદી ાણી 

વગં્રશ કયલાના તરાસ્સ્ટક રાઈનીંગ તાલો ઉત્થાન અને ગજુયાત લોટય વપ્રામ એન્ડ વેલયેજ ફોડયની વશામથી ફનાલાભા ં
આવ્મા છે અને ૫૦ થી ણ લધાયે જસ્ત્રોત વ્મલસ્થાનના ભાખાઓ ફનાલલાભા ંઆવ્મા છે. રોકોને તેભના ંઘય સધુી 
ીલાનુ ં વરાભત ાણી ભી યશ ે તે ભાટે કુર ૪૩ ગાભોભા ંાણી વલતયણ ભાટેની ાઈરાઈનો નાખલાભા ંઆલી છે. ૩૧ 
ગાભોભા ંાણી વગં્રશ કયલાના વં અને ં રૂભો  ફનાલલાભા ંઆવ્મા છે. અત્માય સધુીભા ં૬૦થી લધ ુગ્રામ્મ ાણી અને 
સ્લછછતા વવભવતઓની યિના કયલાભા ંઆલી છે. આ ફધા પ્રમત્નોને હયણાભે ૫૦૦૦૦ થી લધાયે કુટંુફોને ઘય તરગણે 
ીલાનુ ં ાણી ભતુ ં થયુ ં છે. આનુ ં એક વારંુ હયણાભ એ છે કે ઘયનુ ં ાણી બયલા ભાટે હદલવ આખો દોડાદોડ કયતી 
હકળોયીઓને એ કાભભાથંી મકુ્ક્ત ભી છે અને એને કાયણે પયી ળાાએ જલાની તક ભલા ભાડંી છે. ઘણી છોકયીઓએ 
ળાાભા ંપ્રલેળ ણ રીધો છે.  
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લયવાદી ાણી વગં્રશ કયલાના તરાસ્સ્ટક રાઈનીંગ તાલોની ભયાભત  

 

ભાહશતી વસં્થાએ લોટય એન્ડ વેવનટેળન ભેનેજભેન્ટ ઓગેનાઈઝેળન, કોસ્ટર વેરીનીટી વપ્રલેન્ળન વેર, અને કોનયાડ એન 
હશલ્ટન પાઉન્ડેળન (અભેહયકા)ના ટેકાથી િારતા “Ensuring Safe Drinking Water Secuity and Improved Sanitation 

Practices in Coastal Villages” પ્રોજેક્ટ શઠે ધધંકુા તાલકુાના ૧૫ ગાભોભા ંીલાના ાણીના વ્મલસ્થાનનુ ંકામય કયુું છે. 
આ કામયિભના મખુ્મ ઉદે્દળ નીિે પ્રભાણે છે. 
 

 રોક બાગીદાયી થકી ીલાના ાણીની વલતયણ વ્મલસ્થા ભજબતુ ફનાલલી  

 આયોગ્મ અને સ્લછછતાના મદેુ્દ જાગવૃત રાલલી તેભજ માયલયણીમ સ્લછછતા જલામ તેલી પ્રવવૃતઓ શાથ ધયલી  

 ગાભ રોકો જાતે જ ોતાની વભસ્માનો ઉકેર રાલે અને વાથો વાથ નલીનતભ ટેકનોરોજી ભાટે જરૂયી વવંાધનોનો 
વલકાવ કયે  

 ીલાના ાણી ભાટે વલસ્તાયને અનરુૂ જુદા જુદા જ સ્ત્રોતોનુ ં વનભાયણ તેભજ જરૂયી વલયધન કયી ાણીની વરાભતી 
ઉબી કયલી. 

 આ કામયિભભા ંતભાભ લગયના લધભુા ંલધ ુરોકોને જોડલા અને તેભામ ખાવ ભહશરાઓને બાગીદાયી લધે તેલા પ્રમત્નો 
શાથ ધયલા  

 વલવલધ જાગવૃતરક્ષી કામયિભો અથલા પ્રવવૃિ થકી રોકોભા ંક્ષભતાલધયન કયવુ ં 

 

િાલ ુલયના વભમગાા દયમ્માન ધધંકુા તાલકુા ૧૫ ગાભોભા ંઉયોક્ત કામયિભનુ ંઅભરીકયણ ણૂય થયુ.ં આ વદંબયભા ંઇન 
વલરેજ લોટય વપ્રામ, જ વવંાધન વ્મલસ્થાનની કાભગીયી ઉયાતં રોકોને સ્લછછતા ક્ષેતે્ર જાગતૃીકયણ કયી જરૂહયમાતભદં 
ગયીફ વ્મક્ક્તઓના ઘયે ળૌિારમોના ફાધંકાભની કાભગીયી શાથ ધયલાભા ંઆલેર છે.  

 

ઉયોક્ત કામિભ શઠે ખણુ અને 
ભશાદેલયુા ગાભોભા ં અગાઉ ફનાલલાભા ં
આલેરા લયવાદી ાણી વગં્રશ કયલાના ં
પ્રાસ્સ્ટક રાઈનીંગ તાલો જે ખફુ જ 
પ્રભાણભા ં તટૂી ગમેર શતા અને નકુવાન 
ાભેરા શતા. તેને આ લય દયમ્માન  
ભયાભત કયીને જીલતં ફનાલેર છે. લય 
દયમ્માન ભયાભત, પયીથી ફાધંકાભ, સ્ત્રાલ 
વલસ્તાય સધુાયણા, તાલની અંદયનો કાં 
કાઢીને તાલને ઊંડુ ં કયલાભા ંઆલેર છે. 
આ ઉયાતં હપલ્ટય કુલો, લગેયે કાભો 
કયલાભા ં આલેર છે. શલે ખણુ અને 
ભશાદેલયુા ગાભના ગ્રાભજનો ભાહશતી અને 
કોનયાડ એન. હશલ્ટન પાઉન્ડેળનનો આબાય 

પ્રગટ કયે છે અને ખફુ જ ખળુ છે કાયણકે ીલાના ાણીના પ્રશ્નનો એભને આધાયક્ષભ ઉકેર ભળમો છે.  
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બાર ાણી ગણુલતા ચકાવણી રેફોયેટયી  

 

કોનયાડ એન. હશલ્ટન પાઉન્ડેળન 

(અભેહયકા) અને આગાખાન રૂયર વોટય  

પ્રોગ્રાભની નાણાકંીમ વશામથી ભાહશતી 

વસં્થાના ધોરેયા કેમ્વ ખાતે ાણી 

ગણુલિા િકાવણી ભાટેની પ્રમોગળાા 

ગમા લય ળરુ કયલાભા ંઆલેર શતી. આ 

પ્રમોગળાાનો મખુ્મ ઉદે્દળ એ છે કે બાર 

વલસ્તાયના રોકોને ાણી ગણુલિા 

િકાવણી કયલા ભાટેની સવુલધા યૂી 

ાડલી અને તેઓ જે ાણી ીએ છે તેની ગણુલિા વલે તેભનાભા ંજાગવૃત આણલી. લય દયમ્માન ાણીભા ંફેક્ટેહયમાની 

ઉક્સ્થવત, ી.એિ., ટી.ડી.એવ.નુ ંપ્રભાણ, ીલાના ાણીની શાડયનેળ, ફ્લયુાઈડ, નાઈટે્રટ અને કરોયાઈડનુ ંપ્રભાણ િકાવલા 

ભાટે ૩૧ ગાભોના કુર ૧૭૨ ાણીના વેમ્રોનુ ંયીક્ષણ કયલાભા ંઆવ્યુ ંશત ુ.ં તેભાથંી કુર ૯૫ વેમ્ર પીટ અને ફાકીના ૭૭ 

વેમ્ર જે અનપીટ ભળમા શતા. અનપીટ વેમ્રભા ંખાવ કયીને ફેકટેયીમોરોજીર, ટી.ડી.એવ.ની ખાભી જોલા ભેર શતી. 

જેની જાણ જે તે ગાભોની ાણી વવભવતને અને ગ્રાભ િંામતને ત્ર રખી વાથે લોટય ટેસ્ટીંગ અશલેાર ણ આલાભા ં

આવ્મા શતા. 

લય દયમ્માન ટેસ્ટ કયલાભા ંઆલેર ાણીના વેમ્રોની ભાહશતી

Period 
Nos. of  
Sample 
tested  

Number of  
samples  
tested  

found FIT  

Number of  
samples  

tested found  
UNFIT 

Number of  
samples 

 tested by  
Sayla Laboratory  

April 12 to June 12 89 45 44 9 

July 12 to Sep. 12 1 0 1 0 

October 12 to December 12 68 45 23 0 

January 13 to March 13 14 5 9 0 

Total…. 172 95 77 9 
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ાણી ગણુલત્તા ચકાવણી જાગરૃ્ત કામયક્રભ 

દય ભહશનાની ૫ભી તાયીખે ભહશરા આયોગ્મ કામયકયો અને 
દાઈ ફશનેોની યીવ્ય ુ ફેઠકો વસં્થાના કેમ્વ ખાતે 
યાખલાભા ંઆલે છે. આ ફેઠકોભા ંાણી િકાવણીનુ ંભશત્લ, 
વેમ્ર કરેક્ળન, ગ્રામ્મ સ્તયે રેફોયેટયીનો પ્રિાય – પ્રવાય 
થામ તે ફાફતે વભજણ આલાભા ંઆલે છે. ાણીથી થતા ં
યોગો વલે ઊંડાણલૂયક ભાહશતી આલાભા ં આલે છે. 
રેફોયેટયી ટેકનીળીમન દ્વાયા જણાલલાભા ંઆવ્યુ ંકે ૮૦ થી 
૯૦ ટકા યોગો પ્રદુવત ાણી ીલાથી થતા ં શોમ છે. 
ફશનેોને એ ણ વભજાલલાભા ં આલે છે કે જો જે ાણી 

ીલા ભાટે આણે ઉમોગ કયીએ છીએ તેની ગણુલતા શુ ં છે ? જે ટેસ્ટ કયાલલાથી જ ખફય ડે. આ ઉયાતં ાણીનુ ં
વેમ્ર કઈ યીતે રેવુ,ં અને તે લશરેી તકે રેફોયેટયીભા ંજભા કયાલવુ ંતે વલે જાણકાયી આલાભા ંઆલી શતી.  

 

સ્લજર ધાયા વેતટય યીપોભય સ્કીભ પોય ડ્રીન્કીંગ લોટય  

ધધંકુા તાલકુાના ૧૫ ગાભો અને ધોકા તાલકુાના ૧૫ 
ગાભોભા ં ીલાના ાણીને વફંવધત કામો જેલા કે ાણી 
વવભવતની યિલી, તેનુ ં ફેંકભા ં ખાત ુ ં ખોરાલવુ,ં ટેકનીકર 
દયખાસ્તો તૈમાય કયલી, ગાભનો એક્ળન પ્રાન ફનાલલો, 
ગાભની ીલાના ાણી વ્મલસ્થાના બૌવતક ાવાનુ ં
અભરીકયણ, જાગવૃત ભાટેની તારીભો લગેયે કમો ગમા 
લે ણૂય કયલાભા ંઆવ્મા શતા. આ લય દયમ્માન અમકુ 
ગાભોભા ં ાણી વવભવતના ઓડીટ ફાકી શતા તે ણૂય 
કયલાભા ં આવ્મા છે. ફધા જ ગાભોભા ં ઉબા કયલાભા ં
આલેર ીલાના ાણી વવંાધનોની વોંણી જે તે ગ્રાભ 
િંામતને કયલાભા ં આલી છે અને ગ્રામ્મ સ્તયે ાણી 

વવભવત દ્વાયા વલતયણ વ્મલસ્થા ગોઠલી તે વ્મલસ્થા વાતત્મણૂય યીતે રોક પાા દ્વાયા અને રોક બાગીદાયીથી િારે તેલા 
પ્રમત્નો કયલાભા ંઆલેર છે.  

 

ખાયાળ લાી જભીનભા ંટકાઉ, રાબપ્રદ અને નલીનતભ ખેતી િર્તને પ્રોત્વાશન – ાક ર્નદળયન તરોટ્વ  

 

દહયમા કાઠંાના ફીજા પ્રદેળો કયતા ંબાર વલસ્તાયની હયક્સ્થવત જુદી છે. અશીં લયવાદ ઓછો ડે છે અને તે ણ અવતળમ 
છુટોછલામો અવનમવભત યીતે ડે છે. દહયમાનો હકનાયો ણ અવતળમ ઊંડી ભસૂ્તય ળાસ્ત્રીમ યિનાઓ ધયાલે છે અને દહયમા 
ભાથંી અવતળમ ખાયા લનો લામ છે. ઘણા ંલો લેૂ બારના દહયમા કાઠંાનો અને અંદયનો વલસ્તાય દહયમો શતો. દહયમો 
ખવલાથી યિામેરા આ ભબૂાગભા ંદહયમાની અવયો શજી મથાલત છે. આ પ્રદેળની જભીન મૂરૂે ક્ષાયીમ છે. છેલ્રા ૨૫–૩૦ 
લયથી ગજુયાતના દહયમા કાઠંાના વલસ્તાયભા ંખફુ ઝડીથી દહયમાના ાણીનો પ્રલેળ થઇ યહ્યો છે (કેટરીક જગ્માઓએ તો 
અંદય ૧૦–૧૫ હકરોભીટય સધુી). આનુ ંમખુ્મ કાયણ છે કે ખેતી ભાટે અને ઉદ્યોગો ભાટે લધ ુડતુ ંભગૂબય જ ખેિવુ,ં ખાણો 
ખોદલી. ગજુયાતના દહયમા કાઠેં ક્ષાયીમતાની વભસ્મા યાક્ષવ જેભ ઉબી છે. આ વલસ્તાયોભા ંશલે આ વભસ્મા વાભાજજક અને 
આવથિક અજંાનુ ંકાયણ ફનતી જામ છે. જભીનની ક્ષાયીમતા ાકની ઉત્ાદકતા ય ભાઠી અવય કયે છે.  
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છેલ્રા ફે લયથી ભાહશતી વસં્થા, કોસ્ટર વેરીનીટી વપ્રલેન્ળન વેર (વી.એવ.ી.વી.) અને વય યતન તાતા ટ્રસ્ટના વહશમાયા 

પ્રમત્નોથી “દહયમા કાંઠાના ગાભોભા ં ચોભાસ ુ ં અને ર્ળમાળુ ાક ભાટે ર્લર્લધ પ્રકાયની ટકાઉ, રાબદામી, લૈર્લધમણૂય ખેતી 

િર્ત ભાટે ર્નદળયન કામયક્રભ” અભરભા ંમકુલાભા ંઆવ્મો છે. જેભા ંખાયાળલાી જભીનભા ંાકનુ ંઉત્ાદન લધે અને ખાયાળ 

વાભે ટકી ળકે તેલી ાકોની જાતોના પ્રમોગાત્ભક વનદળયન કયી નાના અને વીભાતં ખેડૂતોને પ્રોત્વાહશત કયલા, તેભની 

આજીવલકા સખુાકાયી લધાયી તેભને સ્લાલરફંી ફનાલી તેભનુ ં જીલન ધોયણ ઊંચુ ં રાલવુ.ં આ શતેનેુ ાય ાડલા ભાટે 

ઉયોક્ત કામયિભ શઠે લય દયમ્માન ખયીપ અને યવલ ાકના પ્રમોગાત્ભક વનદળયન ભાટે કુર ૧૦ ખેડૂતોની વદગી કયી 

શતી. ખેડૂતોના ખેતયોભા ંફીટી કાવ, જીરંુ અને 

ઘઉંના ાક ય જુદા જુદા અખતયા કયલાભા ં

આવ્મા શતા. જેભા ંખેડૂતોને કશલેાભા ંઆવ્યુ ંશત ુ ં

કે એક એકયના પ્રોટભા ંતભો તભાયી યીતે દેળી 

દ્ધવતથી ખેતી કયો અને તેની ફાજુભા ંજ ફીજા 

એક એકયના ખેતયભા ં વનદળયન સ્લરૂે અભાયા 

સિૂનો - ભાગયદળયન પ્રભાણે ખેતી કયો. જેભા ં

ખેડની દ્ધવત, દેળી ખાતય ફનાલલાની દ્ધવત, વનિંદાભણ ઓછુ થામ, જીલાતં ય વનમતં્રણ યશે તેલી ફાફતોનો વભાલેળ થામ 

છે. તદુયાતં ૭ ખેડૂતોના ખેતયભા ંઅમતૃ ાણી અને અમતૃ ખાતય ફનાલીને ઉમોગ કયલાભા ંઆવ્મો શતો. આ વનદળયન 

પ્રોટ દ્વાયા અત્માય સધુીભા ં ખેડૂતો તેભની યંભયાગત ખેતી દ્ધવત અને વનદળયન પ્રોટભા ં જે ખેતી દ્ધવત અખત્માય 

કયલાભા ંઆલી તેની લછિે ખફુ જ વાયો તપાલત જોલા ભળમો શતો. જેભ કે દેળી ખેતી દ્ધવત દ્વાયા લાલેરા ઘઉં કયતા ં

વનદળયન દ્વાયા નલી ખેતી દ્ધદ્ધત દ્વાયા લાલેરા ઘઉંના ઉત્ાદન, રીઓ અને છોડની રફંાઈ લધાયે શતી અને ઉત્ાદન ણ 

લધ ુશત ુ.ં ફનેં ખેતયો લછિેના તપાલતથી ખેડૂતોને વીધો 

ખ્માર આવ્મો કે નલી જાતો અને સિુલેરી ખેતી દ્ધવત 

દ્વાયા વારંુ ઉત્ાદન ભેલી ળકામ છે. જો કે ૧૦ ભાથંી 

ફધા જ વનદળયન પ્રોટ વપ નથી યહ્યા કાયણકે કેટરાકં 

ખેતયભા ંિોભાવા દયમ્માન રાફંા વભમ સધુી ાણીનો 

બયાલો યહ્યો શતો. આ ઉયાતં ૬ જેટરા ખેડૂતોના 

ખેતયોભા ં૦૮ ખેત તરાલડીઓ ફનાલલાભા ંઆલી શતી. 

જેભા ંગજુયાત એગ્રો અને વી.એવ.ી.વી. નો વશમોગ રેલાભા ંઆવ્મો શતો.  
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સ્લ વશામ જૂથ ફશનેો દ્વાયા ળાકબાજી લાલેતય  

 

૧૦૦ જેટરી સ્લ વશામ જૂથોની ફશનેોએ િોભાવા 
દયમ્માન ળાકબાજી (હકિન ગાડયન)ના લાડોરીમા કમાય 
શતા. જેભા ં ોતાના ઘયની આવાવ અથલા લાડાભા ં
યશતેી ડતય જગ્માભા ંળાકબાજીના બફમાયણનુ ંલાલેતય 
કયલાભા ંઆવ્યુ ંશત ુ.ં ઘય લયાળ ફાદ ફાકી યશતે ુ ં બફન 
ઉમોગી ાણીના ભાધ્મભથી ળાકબાજી લાલીને ઉત્ાદન 
ભેવ્યુ ં શત ુ.ં ફધી જ ફશનેોને વયેયાળ ૩૦ હકરોગ્રાભ 
ળાકબાજીનુ ંઉત્ાદન ભળયુ ંશત ુ.ં જેથી તેઓને તેભના ંઘય 
યુતી ળાકબાજી ઘયતરગણે ભી યશી શતી. આ પ્રવવૃતથી 
ફશનેોને ળીખ ભી છે કે કડા, લાવણ, કે અન્મ યીતે 
ઘય લયાળના ાણીનો મોગ્મ ઉમોગ કયી હકિન 

ગાડયન કયી ળકામ છે. આ કામયિભ શઠે ખેડૂત વળબફય, ભહશરા વળબફય, ભહશરા અને ખેડૂત ભીટીંગો અને જાગવૃત કામયિભો 
કયલાભા ંઆવ્મા શતા જેભા ંવી.એવ.ી.વી, કૃવ વલજ્ઞાન કેન્દ્ર, અયણેજ લગેયેનો વશમોગ રેલાભા ંઆવ્મો શતો. આ કામયિભ 
શઠે ભેરી વપતાઓને આજ વલસ્તાયના ૧૦ ગાભોભા ંપેરાલો કયલાભા ંઆવ્મો શતો.  

 

જભીન વયંક્ષણ અને જભીન સધુાયણા અંગે કયેર કાભોની ર્લગત  

ક્રભ 
પ્રવરૃ્તનુ ં
નાભ 

યરુ્નટ 
૩૧-૦૩-૨૦૧૨ની ક્સ્થર્ત ચાલ ુલે કયેર કાભગીયી ૩૧-૦૩-૨૦૧૩ની ક્સ્થર્ત

રાબાથી રાબાથી ગાભો રાબાથી રાબાથી ગાભો રાબાથી રાબાથી ગાભો 

૧
ખતે યક્ષક 
ાા 

C.M. 355413 
2360 

farmers 
21 -- -- -- 355413 

2360 
farmers 

21 

૨
ખતે 
તરાલડી

No. 40 
40 

farmers 
06 8 8 6 48 

48 
farmers 

12 

૩

વામહુશક 
તાલો 

No. 81 
280 

farmers 
11 -- -- -- 81 

280 
farmers 

11 

પ્રાસ્સ્ટક 
રાઈનીંગ 
તાલો 

No. 1 Villagers 1 2 Villagers 2 3 Villagers 3 

૪ િકે ડેભ No. 12 
363 

farmers 
7 -- -- -- 12 

363 
farmers 

7 

૫ લસે્ટ વલમય No. 29 
267 

farmer 
11 -- -- -- 29 

267 
farmer 

11 

૬
ગાભ યક્ષક 
ાા

C.M. 52954 
158 

farmers 
07 -- -- -- 52954 

158 
farmers 

07 

૭
વીભ યક્ષક 
ાા 

૮
ઇનરટે 
િનેર 

C.M. 13910 
116 

farmer 
3 -- -- -- 13910 

116 
farmer 

3 

૯ વકૃ્ષા યોણ Saplings 60000 -- 22 -- -- -- 60000 -- 22 

૧૦ તમ્ભય Hec. 500 Villagers 2    500 Villagers 2 
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પ્રાન્ટેળન 

૧૧ યીિાર્જ ફોય No. 87 
87 

farmers 
3 -- -- -- 87 

87 
farmers 

3 

૧૨
વનદળયન 
પ્રોટ્વ 

No. 13 
13 

farmers 
5 ૧૦ 

૧૦ 

Farmers 

4 
Villages 

18 
18 

Farmers 
7 

૧૩
ગૌિય 
જભીન 
સધુાયણા 

Hec. 06 Villagers 4 -- -- -- 06 Villagers 4 

૧૪
ગાભ તાલ 
આલક 
સધુાયણા 

No. 12  Village 8 -- -- -- 12  Village 8 

 

થીભ ૬:- યલુા ર્લકાવ  
 

૧૧ થી ૧૮ લયની લમ તરુણાલસ્થા કશલેામ છે. જીલનનો આ 

કા કટોકટીણૂય શોમ છે. ફાક ખુ્ત થલા રાગે છે અને એ 

હયલતયન ખફુ ઝડી શોમ છે. આભ તો આ ખફુ જ 

આનદંભમ વભમગાો શોમ છે અને એભા ંજ સ્લસ્થ વાભાજજક 

વફંધો કેલીને આનદ અને ભૈત્રીનો અનબુલ કયલાનો શોમ 

છે. યાષટ્રીમ લસ્તી વનતી ૨૦૦૫ભા ં દળાયવ્યુ ં છે કે 

તરુણાલસ્થાના છોકયાઓ અને છોકયીઓની લસ્તી ઓછુ 

ધ્માન ભેલતુ ં જૂથ છે. જેભા ં તેભની આયોગ્મ વલમક 

જરૂહયમાતો અને પ્રજનન વફંધી અને જાતીમ આયોગ્મને 

રગતી દમ્માયનીગીયીઓ જરૂયી શોમ છે. યાષટ્રીમ યલુા વનતી 

૨૦૦૩ભા ં ણ ૧૩ થી ૧૮ લયના લમ જૂથને અરગ જૂથ 

તયીકે ગણલાભા ંઆવ્યુ ંછે. આ જૂથ ભાટે આયોગ્મ વહશતના 

ફધા જ ક્ષેત્રોભા ં ખાવ કામયિભો દ્વાયા આલયી રેલાની 

આલશ્ક્યતા શોલાનુ ંજણાવ્યુ ંછે. ભાહશતીએ તરુણાલસ્થાના છોકયા – છોકયીઓના પ્રશ્નો વલે વાયી વભજ ભેલી છે. તેભનાભા ં

આત્ભ વલશ્વાવ કેલી યીતે જગાલલો, તેભને તેભના ં ળયીય વલે વળક્ષણ કઈ યીતે આવુ,ં તેભણે આત્ભ વનબયય કઈ યીતે 

ફનાલલા, ફા રગ્ન વલે તેભનાભા ંજાગવૃત કઈ યીતે રાલલી, ફા રગ્નથી શુ ંગેયરાબ છે, ધમુ્રાન, તભાકુ ખાલી જેલા 

વ્મવનો ભાથંી તેભણે કઈ યીતે ફશાય રાલલા જેલા પ્રશ્નો વલે તેભણે વભજાલલા વલે વસં્થાએ કાભ કયુું છે  
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આ ઉયાતં રોકોને આજીવલકા સધુાયની યીતો 
અને વ્મલવામો વલે વયકાયની મોજનાઓનો 
રાબ ભે તે ભાટે જોડાણો કયલાભા ંઆવ્મા છે. 
લબંિત વમદુામની ફશનેો અને કન્માઓ ભાટે 
વીલણ કાભની તારીભનુ ં આમોજન કયલાભા ં
આવ્યુ ં શત ુ.ં તરુણ લમની ૧૭૮ છોકયીઓને 
ર્વરાઈ કાભ, અગયફતી ફનાલલાન ુ ંકાભ, બ્યટુી 
ારયયન ુ ં કાભ, કોમ્તયટુયન ુ ં કાભ, બયત ગુથંણ 
અને સ્કુર ફેગ ફનાલલાન ુ ંકાભ લગેયે તારીભો 
ઇનશાઉવ યીતે અથલા ફશાયની ટેકનીકર 
વસ્થાઓ (એવ.ફી.આઈ - આય.વેટી, ગજુયાત 

રૂયર ટેકનોરોજી ઇન્સ્ટીટયટુ, વયકાયી કોમ્યનુીટી ોરીટેકનીક, નહડમાદ રૂડ્વેટ લગેયે)ના વશમોગ થી અાલલાભા ંઆલી છે. 
આ તારીભો દ્વાયા છોકયીઓભા ંઉત્વાશ લધ્મો છે અને તેઓ ફીજા ગાભભા ંજઈને ણ ળીખલા તૈમાય થઇ છે. જેઓ ક્યાયેમ 
ગાભની ફશાય નીકી જ ન શતી. અભોને રાગ્યુ ંછે કે જીલનભા ંકઈક વલધેમાત્ભક ફદરાલ રાલી ળકે તેલી નલી નલી ફાફતો 
ળીખલા છોકયીઓ શભેંળા ઉત્વાહશત શોમ છે.   

 

થીભ ૭:- વાભાજજક ન્મામ અને ભાનલ અર્ધકાયો 
 

વભાજભા ં પ્રલતયતા કેટરાક દુણો 
ખાવ કયીને સ્ત્રીઓ વાથે થતા ં
દુવ્મલશાયો જેલા કે તેભનુ ં ળોણ 
કયવુ,ં હશિંવા કયલી, ભાનવવક અને 
ળાયીહયક વતાભણી કયલી જેલા 
વાભાજજક અન્મામોના પ્રશ્ને ભાહશતી 
વસં્થા રાફંાગાાથી કાભ કયી યશી 
છે. વસં્થા ભાને છે કે આલા વાભાજજક 
અન્મામો દુય કયલા ભાટે યલુા લગયને 
વળબક્ષત અને વલેંદનળીર ફનાલલા 
જરૂયી છે. વસં્થાને કાભ કયતા ં
વભજાયુ ં કે પક્ત સ્ત્રીઓને આ મદેુ્દ 

જાગતૃ કયલી એ યુત ુ ં નથી. આથી વસં્થા વમદુામના આગેલાનો, વગંઠનોના રીડયો અને યલુાનોને ભાટે જુદી જુદી કામય 
વળબફયો / ફેઠકો મોજે છે. જેભા ંઅવયકાયક વાભાજજક િલ કઈ યીતે ઉબી કયી ળકામ તે વલે જાણકાયી આલાભા ંઆલે 
છે. આજ મદુ્દાને આગ રઈ જઈને વસં્થા દ્વાયા બાર વલસ્તાયભા ં“બાર વોશ્મર એતટીલીસ્ટ જૂથ”ની યિના કયલાભા ંઆલેર 
છે. આ જૂથના વભ્મોને વાભાજજક ન્મામ ભાટે નેટલહકિંગ, ઝફંેળ અને હશભામત કામય વલે તારીભ આીને તૈમાય કયલાભા ં
આવ્મા છે. શારભા ંઆ મદુ્દા ભાટે વસં્થાને કોઈ જ નાણાકીમ વશામ ભતી નથી છતાંણ આ જૂથ ભાનલ અવધકાયોના બગંને 
રગતા પ્રશ્નો વફંોધલા વહિમ છે. આ લય દયમ્માન કાનનૂી વશામ, ભદદ,  કાનનૂી દયમ્માનગીયીઓ અને કાઉન્વેબરિંગના કુર 
૧૨૪ થી લધાયે કેવોભા ંકાભ કયલાભાં આવ્યુ ંછે. જેની ર્લગત નીચેના કોઠાભા ંઆલાભાં આલેર છે. 
 
 
 
 



31 | P a g e :  ભાહશતી લાર્િક અશલેાર ૨૦૧૨-૧૩  

 

No Type of cases No of cases 

01 
Violence against women, domestic dispute like marital discard, divorce, 

beating, maintenance etc 
૩૩ 

02 Compromise in domestic dispute ૦૮ 

03 Land ownership cases, like illegal possession of land and land disputes  ૨૨ 

04 Inheritance process in land entitlement (Varsai) ૨૪ 

05 Snatching of Land Dalit Community by land lords ૩૭ 

Total No. of Case where Mahiti & B-SAG has helped / guided / counseled  ૧૨૪ 

 

ર્લબાગ ૩:- વસં્થાની આંતહયક ફાફતો 
 

વસં્થાની વ્મલસ્થાક વર્ભર્તના વભ્મોની ભરૂ્ભકા  

 

વસં્થાની વ્મલસ્થાક વવભવતભા ંકુર ૮ વભ્મો છે. જેભા ં૪ રુુ અને ૪ સ્ત્રી વભ્મો છે. આ વભ્મો વલકાવ ક્ષેત્રના તજજ્ઞો છે. 
આ લય દયમ્માન એક વભ્મ શ્રી. યાજીલ ખડેંરલારે વસં્થાની વ્મલસ્થાક વવભવત ભાથંી યાજીનામુ ંઆેર છે. કાયણકે તેભની 
વ્મસ્તતા અને ફેઠકો દયમ્માન તેઓ અલાયનલાય શાજય યશી ળકે તેભ ન શોલાથી તેઓ એ સ્લેછછાએ વભ્મ તયીકે યાજીનામુ ં
આેર છે. શલે વસં્થાભા ંકુર ૭ વભ્મોની વ્મલસ્થાક વવભવત છે, જેભા ં૪ ભહશરા વભ્મો અને ૩ રુુ વભ્મો છે.  

 

વસં્થાની વ્મલસ્થાક વવભવત વસં્થાને કામદાકીમ જોગલાઈ અને કાનનૂી પ્રશ્નો ફાફતે, રાફંા ગાાની હદળા, વ્યશૂયિનાઓ, 
વસં્થાના વનતી – વનમભો, અને આધાયક્ષભતા ફાફતે ળાસ્દદક ભદદ અને ભાગયદળયન રંુૂ ાડે છે. જો કોઈ ગબંીય તરતહયક 
પ્રશ્ન થામ તો તેઓ વસં્થાની ડખે ઉબા યશ ેછે. જરૂય ડે ત્માયે વસં્થાની પ્રવવૃતઓભા ંવશબાગી ફને છે અને વરાશ સિૂનો 
આે છે. આ યીતે ફધા જ વભ્મો અગ્રગાભી યવ રઈને વસં્થાને ભજબતુ ફનાલલાભા ંવાથ આે છે. દય લે વસં્થાના લાવિક 
હશવાફો, પ્રગવતનો અશલેાર, અને છીના લયનુ ંઆમોજન આ વ્મલસ્થાક વવભવત વાભે મકુલાભા ંઆલે છે અને તેભની 
ભજુંયી રેલાભા ંઆલે છે. લયભા ંફે લાય વ્મલસ્થાક વવભવતની ફેઠકો થામ છે. આ ફેઠકો દયમ્માન વભ્મોના સઝુાલો ય 
વલિાયણા કયીને આગ કાભ કયલાભા ં આલે છે. ભાહશતી વસં્થાની વ્મલસ્થાક વર્ભર્તના વભ્મોની માદી નીિે કોઠાભા ં
આલાભા ંઆલેર છે.  

No Name Occupation 
Office held in 
Trustee Board 

Relationship 
with other 

organization 
Address 

૧ 
Devuben 
Kuberdas Pandya 

Social Activist 

Executive 
Trustee and 

Executive 
Director 

--- 

Mahiti, At & Post: 
Dholera, Tal: Dhandhuka, 
Dist: Ahmedabad Pin 
382455 

૨ 
Nafisaben 
Rajubhai Barot 

Social Activist Trustee 
Executive Trustee 

Utthan 

36, Chitrakut Twins, 
Naheru Park, Vasrtapur, 
Ahmedabad - 380015 

૩ 

Jhanviben 
Jitendrabhai 
Andhariya 

Development 
Professional 

Trustee 
Director 
Anandi 

21, Manmohan Society, 
2nd Floor, Opp. Aditi 
Vidhyalay, Manjalpur, 
Vadodara 390011 

૪ 

Binoybhai 
Padmanabh 
Acharya 

Social Activist Trustee 
Executive 
Director 
Unnati 

G/1, 200, Azad Society, 
Raksha Appartment, 
Himmatlal Park, 
Ahmedabad 
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૫ 
Vijaybhai 
Simonbhai 
Parmar 

Expert 
(Human & 

Institutional 
Development) 

Trustee 
Chief Executive 

Officer 
Jan Vikas 

C/105-106, Royal 
Chinmay, Next to 
Simandhar Towers, Off 
Judges Bunglows Road, 
Bodakdev, Vastrapur,  
Ahmedabad 

૬ 
Sachin Ajaybhai 
Oza 

Development 
Professional 

Trustee 

Executive 
Director 

Development 
Support Center 

Development Support 

Center, Nr. Govt. Tube 

Well, Bopal, Ahmedabad 

૭ 

Laxmiben 
Sudarshanbhai 
Iyangar 

Doctor 
(Aayurdevik) 

Trustee 
Freelance 

Trainer 

3, Parth Sarthi 
Appartments, 26,  
Bhaikaka Nagar, Thaltej, 
Ahmedabad 

  

વસં્થાકીમ ભાખુ ં 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Board of Trustees 

Executive Director / Managing Trustee 

Coordination Committee 

PC  
(Health) 

PC  
(NRM) 

PC  
(Social Justice) 

PC  
(Micro Finance) 

PC  
(Child Rights) 

COs COs 
COs COs CRPs 

Support Team: 
Coordinator (Programs 
& Administration) 
Accountant 
Office Assistant  
Driver 
Watchman 
Center Care Taker 

Communities, Village Level Institutions and Village Level Leaders 
6 blocks of Ahmedabad & Bhavnagar District 

 

Mahiti Trust 
ORGANOGRAM 
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લય ૨૦૧૨-૧૩ ભાટે વસં્થાભા ંકભયચાયીગણ  

No Name of the Team Member M/F Designation 

1 DEVUBEN PANDYA F Managing Trustee 

2 BHANJIBHAI KHASIYA M Technical Officer 

3 BINDUBEN BHATT F Coordinator (Micro Finance), Bhavnagar 

4 ISHWARBHAI PARMAR M Chief Accountant 

5 DINESH PANDYA M Manager (Programs & Administration) 

6 JAGDISH SINDHAV M Community Organizer 

7 LAXMIBEN SINDHAV F Coordinator (Micro Finance), Ahmedabad 

8 KALPESH MISTRY M Coordinator (Natural Resource Management) 

9 JAYANTI BOSIYA M Coordinator (Swajal Dhara Program) 

10 VIPUL CHAUHAN M Coordinator (Adolescent Health) 

11 CHANDRAKANT BARAIYA M Community Organizer (Agri.) 

12 AMRUT BARAIYA M Accounts Assistant 

13 PRITI GOHIL F Community Organizer (Micro Finance) 

14 RITABEN GOHIL F Accounts Assistant 

15 ARPITA DAVE F Block Coordinator, Bhavnagar (Child Rights) 

16 MITTAL BUDHELIYA F Cluster Resource Person, Bhavnagar 

17 JAGDISH PANDYA M Cluster Resource Person, Bhavnagar 

18 VIKRAM DANGAR M Cluster Resource Person, Bhavnagar 

19 IRFAN BILAKHIYA M 
Block Coordinator, Vallabhipur  
(Child Rights) 

20 ARJUN DANGAR M Cluster Resource Person, Vallabhipur 

21 KANUBHAI BOLIYA M Cluster Resource Person, Vallabhipur 

22 UPASANA MUJAPARA F Cluster Resource Person, Vallabhipur 

23 RAJU BARAIYA M Accounts Assistant 

24 REKHABEN PARMAR F Community Organizer (Micro Finance) 

25 KIRAN RAMANUJ M Community Organizer (Micro Finance) 

26 SUBABEN BARAIYA F Campus Care Taker 

27 JIVRAJ WAGHDIYA M Watchman 

આ લય દયમ્માન િાગંોદય ખાતેનો પ્રોજેક્ટ ફધં થલાના કાયણે અમકુ વભ્મોને વસં્થાએ છુટા કયલા ડયા છે અને અમકુ 
વભ્મો વયકાયી નોકયી ભતા વસં્થા છોડીને ગમેર છે. આલા કુર ૧૦ કભયિાયીઓ છે. જેભા ંયાજુ જુલારીમા, ભશને્દ્ર િૌશાણ, 
કેળલ િૌશાણ, વેફસ્તીન, અસ્ભા ફાનુ,ં નયેન્દ્ર િાલડા, જ્મોત્વના ભકલાણા, યભેળ યભાય, હદનેળ ધયજીમા,અનીર યેથરીમા, 
અને વતંો અણજાયાનો વભાલેળ થામ છે.  
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અન્મ ફાફતો  

 

 અભાયી વસં્થાના વ્મલસ્થાક ટ્રસ્ટી કે અન્મ કોઈ ટીભ વભ્મે આ લય દયમ્માન વલદેળ પ્રલાવ કયેર નથી.  

 વસં્થાના વ્મલસ્થાક ટ્રસ્ટીને લય દયમ્માન રૂર્મા ૨,૧૫,૪૬૦/- ભાનદ લેતન તયીકે ચકુલલાભા ંઆલેર છે. તે વવલામ 
ફીજા કોઈ જ વ્મલસ્થાક વવભવતના વભ્મોને કોઈ જ યકભ કે લતય ચકુલલાભા ંઆવ્યુ ંનથી.  

 વસં્થાના કામાયરમ ભદદનીળને લે રઘતુભ લેતન રૂવમા ૩૫૦૦/- (અળત: વભમગાા ભાટે) આલાભા ંઆલે છે. 
જમાયે વ્મલસ્થાક ટ્રસ્ટીને ભશતભ ભાવંીક રૂવમા ૧૮,૯૭૭/- ભાનદ લેતન આલાભા ંઆલાભા ંઆલે છે.  

 

વસં્થાભા ંગાયના સ્રેફની ર્લગતો દળાયલત ુ ંત્રક  

 

Salary Slab in Rupees 
No. of Staff Members 

Male Female Total Staff 

> 1500 - < 2500 03 04 07 

> 2500 - < 5000 02 01 03 

> 5000 - < 7500 05 02 07 

> 7500 - < 10000 05 01 06 

> 10000 - < 15000 01 01 02 

> 15000 01 01 02 

Total Staff Members 17 10 27 
 

અભાયા વશબાગીઓ  
 

ભાહશતી વસં્થાના વલઝનને વાકાય કયલા, સ્ત્રીઓના અવધકાયો, વાભાજજક ન્મામ, ફા અવધકાય વયંક્ષણ, રોકોની આજીવલકા 
સધુાય અને કુદયતી વવંાધન વ્મલસ્થાન જેલા જુદા જુદા મદુ્દાઓ ભાટે ઘણા ં વલખ્માત રોકોની ભદદ અને પ્રવતફદ્ધ 
વસં્થાઓની વશબાબગતા વાથે ટેકો – વશામ અભોને ભેર છે. ભાહશતી વસં્થા તેભણે આેરા ટેકા ભાટે અને અભાયી વસં્થા 
વાથે જોડલા ફદર તેભનો આબાય ભાને છે.  

 

Following were our Partners in the year 2012-13 

 
1. Sir Dorabjee Tata Trust (SDTT), Mumbai 
2. Sir Ratan Tata Trust (SRTT), Mumbai 
3. Conrad N. Hilton Foundation, USA  
4. United Nations Children’s Fund (UNICEF), Gujarat 
5. Water & Sanitation Management Organization (WASMO), Gandhinagar 
6. National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD), Ahmedabad 
7. Aga Khan Rural Support Program (India), Ahmedabad 
8. Department of Health & Family Welfare, GoG, Gandhinagar 
9. Gujarat State AIDS Control Society (GSACS), Ahmedabad 
10. Gujarat Voluntary Health Association (GVHA), Ahmedabad 
11. Drinking Water & Sanitation Committee (DWSC), Ahmedabad 
12. Coastal Salinity Prevention Cell (CSPC), Ahmedabad 
13. Ministry of Rural Development (GOI), New Delhi 
14. District Rural Development Agency (DRDA), Ahmedabad 
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Affiliations & Associations 
 

Organizations / Institutions Areas of Associations 

Action Aid, India General Assembly Member - Human Rights 

PRAVAH – a state level network of VOs,  individuals, 
and experts on drinking water issues 

Trustee on the Governing Board  
Policy advocacy on drinking water issue 

Voluntary Action Network of India (VANI), New Delhi 
Member  
Policy advocacy and good governance  

Credibility Alliance, New Delhi Accountability, Transparency and Good Governance 

Janpath (a state level network of voluntary 
organizations in Gujarat state) 

Member of Executive Committee  
Policy advocacy 

Sajjata Sangh (a state level network of non-
government organizations working on natural 
resources development and management in Gujarat) 

Member  
Issues & Policy Advocacy related to NRM 

Working Group for Women’s Land Ownership – 
WGWLO 

Member, Campaign and policy advocacy related to 
women’s land rights 

Jan Swashthay Abhiyan – JSA, Gujarat Member, Health issues 

Gujarat Dai Sangathan Member, Reproductive and Child Health 

Mahila Swaraj Abhiyan (MSA), a state level network of 
NGOs / individuals, and experts on women’s issues and 
rights 

Member  
Issues related to women  

Development Support Center (DSC), Ahmedabad Capacity building on Natural Resource Management  

Behavioral Science Center (BSC) Strategic partner 

Navsarjan Issues related to Social Injustice 

Utthan Issues related to Women, Water & Sanitation 

Jan Vikas Capacity building on Legal Aspects & Human Rights  

IndiCorps Volunteering  

Unnati– Organization for Development Education Panchayati Raj Institutions and Capacity Building  

Gujarat Voluntary Health Association Reproductive and Child Health  

Foundation for Research in Health System 
Capacity Building of Village Health & Sanitation 
Committee 

Chetna Women’s & Children’s Health 

National Bank for Agriculture and Rural Development 
(NABARD) 

Rural Entrepreneurship Development Program 

Dalit Shakti Kendra Vocational Training Program for Youth 

RSETI of Canara Bank & SBI Vocational Training Program for Youth 

 
 
 


