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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 સ્લૈચ્છિકછક વસં્થા છ   “બાર પ્રદેળ” ભશદઅંળ  દહયમા કાઠંાનો વલસ્તાય છ , એટર  કે ખબંાતથી રઇન  બાલનગય 
સધુીના ખબંાતના અખાતની દહયમાઈ ટ્ટીનો આ વલસ્તાય છ   અત્મતં બફન પદ્રુ એલી અશીની જભીનભા ંરગબગ કશુ ંજ 
ઉગતુ ંનથી ત ભ કશી ળકામ એ કાયણ  જ એન  “બાર” એટર  કે “કા” એવુ ંનાભ અાયુ ંછ   ૧૯૯૪ભા ં“ભાહશતી”ની એક બફન 
નપાકાયક વસં્થા તયીકે નોંધણી થઇ ત્માયથી આ વસં્થા આ વલસ્તાયના વાભાજજક, આવથિક અન  યાજકીમ યીત  ળોવત ત ભજ 
રાબલબંિત વમદુામો ભાટે કાભ કયે છ   પ્રાયંબથી જ ભાહશતી કુદયતી આપતોથી ગ્રસ્ત એલા વલસ્તાયભા ંભહશરાઓ અન  જેન્ડય 
મદુ્દાઓન  પ્રાધાન્મ આીન  કાભ કયે છ    
 

પ્રાયંબથી ામાના સ્તયના કામયયત જૂથ ભાથંી વભમ જતા ંવસં્થાએ ખફુ જ વલકાવ વાધ્મો છ   અત્માયે એ એક સ્થાવનક સ્તયની 
ભજબતુ વસં્થા તયીકે ઉબયી આલી છ   ભાહશતી વસં્થા આ વલસ્તાયન  વતાલતી કેટરીક ગબંીય વભસ્માઓના ઉકેર ળોધલા ભાટે 
વતત પ્રમત્નળીર યશી છ   ીલાના ાણીની વભસ્માના ઉકેર રૂ  પ્રાસ્સ્ટક રાઈનીંગ તાલો દ્વાયા લયવાદી ાણી વગં્રશ 
કયલો, ન લાના લયવાદી ાણીન  ભગૂબય ટાકંાભા ંવગં્રશ કયલો, પ્રવતફદ્ધ આયોગ્મ વ વલકાઓ (જેલી કે ગ્રામ્મ ભહશરા આયોગ્મ 
કામયકયો અન  તારીભ ાભ ર દાઈ ફશનેો) દ્વાયા અંતહયમા ગાભોભા ંપ્રજનન સ્લાસ્્મ, પ્રાથવભક આયોગ્મ વફધંી પ્રશ્નોન  શર 
કયલા, ભહશરાઓન  ત ભના ંઅવધકાયો ભ લલા વળક્ત કયલા, રોકોન  ત ભના ંભાનલ અવધકાયો અંગ  જાગતૃ કયલા, ગયીફો 
ભાટે કુદયતી વવંાધનોના વલકાવ અંગ  વલકલ્ો ળોધલા જેલા જુદા જુદા પ્રમત્નો અન  પ્રહિમાઓ કયે છ   આ વલસ્તાયના રોકો 
ભાન  છ  કે ભાહશતી વસં્થા ત ભના ંભાટે, ત ભના ંદ્વાયા વજાયમ રી ોતાની વસં્થા છ    
 

ભાહશતીની મખુ્મ કિ યી આજ વલસ્તાયના ધોરેયા ગાભ ખાત  છ   એક વભમ , શજી ગઈ વદી સધુી ધોર યા એક ધભધભતુ ં
વ્માાયી ળશયે શત ુ ં શલ  ત ભાનં ુ ંઘણુ ંફધુ ંધોલાઇ ચકુ્ુ ંછ   ત ભ છતા ંશજી ણ ત્માના ંથોડા મઠુ્ઠીબય ળક્ક્તળાી જભીનદાયો /  
ળાહકુાયોની કડ આ વલસ્તાયના રોકો ય છ   આ વલસ્તાયની વભસ્માઓ ભોટી છ  અન  એ વભસ્માઓન  વફંોધલા વસં્થાએ 
રાફંાગાાની વ્યશૂયિનાઓ ઘડી છ  અન  ત  ભાટે તૈમાય થઇ યશી છ   અશીં છ  ખાયી – બાબંયી જભીન, ીલાના ાણીની 
અછત, ભગૂબય જ તદન ખાયા, વવંાધનોની કભી, આજીવલકાની નજીલી તકો, ળોણ ત ભજ આપતોથી ગ્રસ્ત વલસ્તાય લગ યે 
વભસ્માઓ છ   આ વલસ્તાયના ગાભો ભાટે વયકાયન  ણ યલા નથી  છ લ્રા ં દામકાભા ંબાર પ્રદેળની વાભાજજક, આવથિક, 
યાજકીમ દ્રશ્મ અન   લાસ્તવલકતાઓ ફદરાઈ છ , ત ભજ ળોણ અન  ળોણકતાયઓના સ્લરૂો ફદરામા છ    
 

ર્લઝન  

ભાહશતી વસં્થા ગજુયાતભા ંએક એલા વભાજની કલ્ના કયે છ  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 છ : (૧) ભહશરા વળક્ક્તકયણ અન  રઘ ુવધયાણ, (૨) વાભાજજક ન્મામ અન  ભાનલ અવધકાયો (૩) 
આયોગ્મ વ લા (૪) કુદયતી વવંાધનોનુ ંવ્મલસ્થાન (૫) ફાકોના અવધકાયોનુ ંવયક્ષણ (૬) યલુા લગયનુ ંવળક્ક્તકયણ અન  
(૭) આપતોનુ ંવ્મલસ્થાન  આ પ્રત્મ ક મદુ્દાઓ ભાટે વલવલધ ગ્રામ્મ સ્તયના વગંઠનો ઉબા કયી ત ભન  આ પ્રશ્નો ભાટે કામય કયલા 
ત ભનુ ંવળક્ક્તકયણ કયી વલવલધ પ્રવવૃતઓ અન  પ્રહિમાઓ કયલાભા ંઆલ  છ     
 

વસં્થાના ઉદેળો 
 વાભાજજક અન્મામ વાભ  રડલા ભાટે અવયકાયક યાજકીમ પ્રબાલ ઉબો કયલા ભહશરાઓ - યલુાનોનુ ં ન તતૃ્લ ભાટે 
વળક્ક્તકયણ કયવુ ં 

 કુદયતી વવંાધનો વલકવાલલા અન  એના ય લબંિત / શાવંવમાગ્રસ્ત વમદુામોની પ્રાપ્મતા અન  અંકુળન  ફશતેય ફનાલલા 
 લબંિત / શાવંવમાગ્રસ્ત વમદુામો ભાટે આજીવલકાના વલકલ્ો ભજબતુ ફનાલલા સ્થાવનક વવંાધનો વલકવાલલા  
 નાગહયક સવુલધા - વ લાઓની ક્સ્થવત સધુાયલી અન  ત  યૂી ાડલા ભદદ કયલી 
 આયોગ્મ વ લા – સવુલધાઓની ક્સ્થવત સધુાયલી અન  ત  યૂી ાડલા ભદદ કયલી  
 શાવંવમાગ્રસ્ત / લબંિત વમદુામોના પ્રશ્નોન  વફંોધલા ભહશરાઓન  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 ભડંીઓન  
ભજબતુ કયલી અન  ત નો વ્મા લધાયલો  

 રોક વમદુામોની આધાયક્ષભ આજીવલકાઓ ભાટે વયકાય અન  ફીજા વગંઠનોન  વહિમ કયીન  વકંબરત વલકાવના 
કામયિભોનુ ંઅભર કયલાભા ંવશામક ફનવુ ં 

 નાલીન્મણૂય પ્રમોગો અન  વનવત વલમક હશભામતો દ્વાયા ાણીની જરૂહયમાતના પ્રશ્નોન  વફંોધલા  
 વમદુામ આધાહયત આયોગ્મ કામયિભોન  ટેકો આલો અન  લધ ુભજબતુ ફનાલલા  
 યલુા લગયનો વલકાવ થામ ત  શતે ુ વાથ  ત ભન  ભાટે અલકાળો વજૉલા અન  ત ભનાભા ં વ્મલવામરક્ષી કૌળલ્મો 
વલકવાલલા  

 વમદુામ આધાહયત આપત વનલાયણ કામયિભો કયલા  
(૨) વાભાજજક ન્મામને રગતા કામયક્રભો  

 બ દબાલ, અત્માિાયો અન  અન્મામના ફીજા સ્લરૂોના પ્રશ્નન  વફંોધલા વાભાજજક વહિમતા ભાટે સ્લ ચ્છિકછક 
કભયળીરોની એક શાયન  વલકવાલલી, ત ન  વક્ષભ ફનાલલી અન  ત ન  ટેકો આલો  

 કાનનૂી વશામ અન  વરાશ કેન્દ્ર દ્વાયા ઉયોક્ત પ્રશ્નોન  શર કયલા પ્રમત્ન કયલો  
વસં્થાકીમ મલુ્મો 

 વભાનતા: ગયીફો, દબરતો અન  ભહશરાઓ તયપ લધાયે કેસ્ન્દ્રત ફનીન  બ દબાલના ફધા જ સ્લરૂો યત્લ  વલં દનળીરતા 
વાથ  ક્ષભતાઓ કેલલી, બ દબાલો ઘટાડલાની પ્રવતફધ્ધતા  

 વહ્બાગીતાણૂય પ્રહક્રમા: રોકોની ક્ષભતાઓ અન  ત ભના ંવસં્થાનોભા ંવલશ્વાવ દાખલલો 
 યંયાગત ડશાણ પ્રમોજલા ભાટે રોકોન  સ્લતતં્રતા આલી  
 ઉતયદાર્મત્લ: જેભન  ભાટે વવંાધનોન  વહિમ ફનાલલાભા ંઆવ્મા શોમ ત  દાતાઓ અન  વમદુામો યત્લ  ઉતયદામી ફનવુ ં  

 ાયદળયકતા: ફધા જ કામયિભોભા ંાયદળયકતા દાખલલી  
 વશકામો: ન ટલહકિંગ દ્વાયા વશકામોનો વલકાવ કયલો  
 ટીભ લકય : ટીભભા ંવભાનતા, નલીનીકયણ અન  લૈવલધ્મ જાલલા પ્રમત્ન કયલો  
 વક્ષભ નેતતૃ્લ વ્જવુંુ ંઅન  આત્ભવનબયય ફનલાભા ંભદદરૂ ફનવુ ં  
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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 ; www.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 અન  ત ન ુ ં
અક્સ્તત્લ ફનં  બાર વલસ્તાયની 
પ્રલતયભાન કુદયતી, વાભાજજક 
અન  આવથિક વકુંરતાનુ ં વીધુ ં
હયણાભ છ   ભાહશતી ગજુયાત 
યાજ્મના અભદાલાદ અને 
બાલનગય જજલ્રાના કુર ૭ 
તાલકુાના કુર ૨૧૧ ગાભોભાં કામય 
કયે છ   તાલકુા પ્રભાણ ની ભાહશતી 
નીિ  કોઠાભા ંઆ ર છ    
 

આ લય દયમ્માન વસં્થાએ ત નો 
કામય વલસ્તાય લધાયેર છ   દહયમા 
કાઠંા વલસ્તાય વલકાવ કામયિભ – 
પેઝ ૨ અંતગતય બાલનગય 
જીલ્રાના તાજા તાલકુા ૩૦ 

દહયમા હકનાયાના ગાભોભા ંીલાનુ ંાણી અન  સ્લકછતાના મદુ્દાન  રઈન  કામય ળરુ કયુું છ   આ વ્મા ત ની રાફંા ગાાની 
યણનીવતના બાગ રૂ  કયલાભા ંઆલ ર છ   આ વલસ્તાય ણ ીલાના ાણી ભાટે મશુ્કેરી ધયાલતો વલસ્તાય છ   જ્મા ંીલા 
ાણીના સ્ત્રોતો ખાયા થઇ ગમા છ   વસં્થાના અનબુલન  ધ્માનભા ંયાખી વસં્થાએ તાજા તાલકુા કાભ ળરુ કયુું છ    
 

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

Ahmedabad 

Dhandhuka 36 

Bhavnagar 

Bhavnagar 57 

Dholka 09 Shihor 04 

Barwala 19 Vallabhipur 56 

  Talaja 30 

Total 64 Total 147 

 

ર્લબાગ ૨:- કામયક્રભરક્ષી દયમ્માનગીયીઓ 

 

થીભ ૧: આયોગ્મ :- પ્રાથર્ભક આયોગ્મ, પ્રજનન અને ફા સ્લાસ્ર્થમ 
વયકાયના પ્રાથવભક આમોગ્મ કેન્દ્રો અન  વમદુામ આયોગ્મ 
કેન્દ્રોની સવુલધાઓ અયૂતી શોમ છ   એટલુ ંજ નહશ, અંતહયમા 
ગાભોભા ં તો એલી કળી જ સવુલધાઓ શોતી જ નથી  લી 
વયકાયી સવુલધાઓ અયૂતી શોમ છ , કાયણ કે પ્રાથવભક 
આયોગ્મ કેન્દ્રોની નવય ફશનેો વનમવભત યીત  ગાભની મરુાકાત  
આલી ળકતા નથી કાયણકે ત ભન  ૧૦ થી લધાયે ગાભો 
વોંલાભા ંઆલ રા શોમ છ   ત થી ત ઓ ફધા જ ગાભો શોંિી 
ળકતા નથી  ભાહશતી વસં્થા પ્રાથવભક આમોગ્મ કેન્દ્રો, 
વામદુાવમક આયોગ્મ કેન્દ્રો અન  નવય ફશનેો વાથ  કામયક્ષભ 
જોડાણો યિલા પ્રમત્નળીર યશ ેછ   જેથી કયીન  ત ભની વ લાઓ 
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લધાયે કામયક્ષભ અન  વલશ્વવનીમ ફન   આ હયક્સ્થવતન  જોઇન  જ ભાહશતી વસં્થાએ ઘણા ંલોથી વલવલધ પ્રકાયના ંઆયોગ્મ 
અન  સ્લકછતા વલમક કામો ળરુ કમાય છ   વસં્થાનો ઉદેળ ભાત્ર એ નથી કે ગ્રાભીણ લસ્તીન  આંતય ભાખાકીમ સવુલધા યૂી 
ાડલી ફલ્કે એ છ  કે રોકોભા ંઆયોગ્મ વબંા ર લા વલ  જાગવૃત રાલલી  ભાહશતી વસં્થા ઈકછ  છ  કે બાર વલસ્તાયના એક 
એક ગાભભા ંઆયોગ્મ વબંાની સવુલધાઓ પ્રાપ્મ શોમ અન  ગાભ રોકો ત ભની આયોગ્મ વફંવધત વભસ્માઓન  ઉકેરલા ભાટે 
આત્ભવનબયય ફન   ભાહશતી વસં્થા વયકાયની આયોગ્મ વબંા સવુલધાઓ, આયોગ્મ કામયકયો અન  ગાભની દાઈ ફશનેો લકિ  
વકંરન વાધલા વતત પ્રમત્ન કયતી યશ ેછ   
 

ભાહશતી વસં્થા છ લ્રા ઘણા ંલોથી બાર વલસ્તાયની આયોગ્મની 
કથ રી ક્સ્થવતન  ધ્માનભા ંરઇ વય દોયાફજી તાતા ટ્રસ્ટ, મુફંઈ 
અન  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 અન  દાઈ ફશનેો ગાભડાભા ંપ્રાથવભક આયોગ્મ વબંાનુ ં
અન  વરાભત પ્રસવુત કયાલલાનુ ં કાભ વબંા  છ   આ ભહશરા 
આયોગ્મ કામયકયો અન  દાઈ ફશનેો ગાભના રોકો અન   ટા 
આયોગ્મ કેન્દ્રો પ્રાથવભક કેન્દ્રો અન  વમદુાવમક આયોગ્મ કેન્દ્રોભા ં

કાભ કયતા ંઆયોગ્મ કભયિાયીઓની વાથ  વારંુ અનવુધંાન કયી ળક્યા છીએ  આભા ંવૌથી ભોટી વવદ્ધદ્ધ એ યશી છ  કે તારીભ 
ાભ રી દાઈ ફશનેો અન  તારીભ ાભ રા ભહશરા આયોગ્મ કામયકયોની વહિમ ભવૂભકાન  હયણાભ  આ લે એક ણ ર્નષ્પ 
પ્રસરુ્તનો હકસ્વો ફન્મો નથી.  

 

વયકાય દ્વાયા ઉબી કયલાભા ંઆલ રી ઈભયજન્વી ભ ડીકર ભોફાઈર લાન (૧૦૮)નો ભશતભ રાબ રોકો ર  ત  ભાટે ગરા 
ર લાભા ંઆવ્મા છ   આ લય દયમ્માન પ્રોજેક્ટ ટીભ વતત પ્રમત્નો કયતી યશી છ  કે ગાભડાઓની ફશનેોન  દાઈ ફશનેો અન  
આયોગ્મ કામયકયો દ્વાયા યવીકયણ, પ્રસવુતની વ લાઓનો રાબ ભ , “બિયંજીલી” અન  “જનની સયુક્ષા” જેલી વયકાયી મોજનાઓનો 
રાબ ભ    
 

આ લય દયમ્માન વસં્થા ાવ  પક્ત વયકાય શ્રી વાથ  પ્રજનન 
અન  ફા સ્લાસ્્મ કામયિભ – ૨ (હપલ્ડ એન જી ઓ ) જે 
ગજુયાત લોરન્ટયી શલે્થ એવોવીએળનના વશમોગ થી ૯ 
ગાભોભા ં િારતો શતો  જેભા ં ભહશરા આયોગ્મ રીંક કામયકયો 
ગ્રામ્મ સ્તયે યશીન  વયકાય શ્રી આયોગ્મ વ લાઓની ન્શોિ 
લધાયવુ ં કાભ કયેર છ   આ ગ્રામ્મ સ્તયના આયોગ્મ રીંક 
કામયકયો દ્વાયા ખાવ કયીન  ોતાના ગાભભા ં દય ભશીન  
ઉજલલાભા ંઆલતા ભભતા હદલવ  શાજય યશીન  નવય ફશનેન  
વશમોગ આીન  વગબાય ફશનેો અન  ધાત્રી ભાતાઓ ત ભજ ૦ 
થી ૩ લયના ફાકોન  આયોગ્મ વ લાઓ ર લા ભાટે ત ભના ઘય 

જઈન  ફોરાલી રાલલાભા ંઆલ  છ   વયકાયશ્રીની જુદી જુદી મોજનાના રાબો ભ લલા ભાટે પોભય બયાલી આલાભા ંભદદ કયે 
છ   પબમા મજુફ જઈન  વગબાય અન  ત ભના કુટંુફના વભ્મોન  વસં્થાકીમ સલુાલડ અન  યવીકયણ ત ભજ પેભીરી પ્રાન્નીંગ 
ફાફત  વભજ આ  છ   આ આ લય દયમ્માન ભહશરા રીંક લકયય દ્વાયા પ્રોજેક્ટના ગાભોભા ં પબમા લાઈઝ ફ ઠકો કયલાભા ં
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આલી છ   જેભા ંઉયોક્ત દળાયવ્મા પ્રભાણ ની કાભગીયીની િિાય કયેર છ   આભ લય દયમ્માન ભહશરા આયોગ્મ કામયકયો અને 
દાઈ ફશનેો દ્વાયા કયલાભા ંઆલ રી કાભગીયીની વલગત નીિ ના કોઠાભા ંટૂંકભા ંઆલાભા ંઆલ ર છ    
 

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

Cases 

TBAs & WHWs helped in No. of Chiranjivi Yojna benefits 

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

TBAs & WHWs facilitated in No. Persons for Vaccination  ૧૨૦૦ 

TBAs & WHWs facilitated in No. of Family Planning Operations ૯૫ 

TBAs & WHWs did No. of Safe Institutional Deliveries ૧૫૧ 

TBAs & WHWs did No. of Safe Deliveries at Home ૮૪ 

TBAs and WHWs did No. of Patients treated for TB ૩૨ 

TBAs and WHWs did No. of Patients treated for Iron Tablets ૪૬૬ 

 

ભહશરા આયોગ્મ રીંક લકયય ફશનેોની વક્ષભતાલધયન તારીભ  

 

આ લય દયમ્માન ભહશરા આયોગ્મ રીંક લકયય ફશનેો ભાટે ૨ 
વક્ષભતાલધયન તારીભોનુ ં આમોજન કયલાભા ં આવ્યુ ં શત ુ ં આ 
તારીભનો મખુ્મ શતે ુકામયિભનો ઉદેળ વભજલો, આમોજન કેલી 
યીત  કયવુ,ં ગ્રાભ વજંીલની વવભવતની જાણકાયી, ભભતા હદલવની 
પ્રવવૃતઓ વલ  વભજ, ભભતા કાડય વલ  વભજ, કુટંુફ વનમોજન 
વલ  વભજ, પ્રસવુત શરેાની અન  પ્રસવુત છીની કાજી, 
વયકાયી મોજનાનો ભાહશતી લગ યે ફાફત ન  તારીભભા ં
વાકંલાભા ંઆલી શતી  તારીભની લધ ુવલગત નીિ  મજુફ છ    
 
 

 

સ્ત્રી યોગ ર્નદાન અને વાયલાય કેમ્  

આ લય દયમ્માન ખાવ કયીન  ભહશરાઓ ભાટે ૦૩ ગામનેક કેમ્ 
મોજલાભા ંઆવ્મા શતા  જેભા ંસ્ત્રી યોગ વનષણાતં ડો  વલયરબાઈ 
ળાશન  ફોરાલલાભા ંઆવ્મા શતા  જેભા ં૧૦૦ ભહશરા દદીઓને 
તાવલાભા ંઆવ્મા શતા  આ કેમ્ દયમ્માન દલાઓ વલના મલુ્મ  
આલાભા ંઆલી શતી અન  વલના મલુ્મ વોનોગ્રાપી ણ કયલાભા ં
આલી શતી  આ કેમ્ દયમ્માન વોનોગ્રાપી, એિ ફી  તાવ, 
 ળાફની તાવ, ફી ી ની તાવ અન  એિ આઈ લી ની 
તાવ કયલાભા ંઆલી શતી  કેમ્ની લધ ુ વલગત નીિ  કોઠાભા ં
આ ર છ    
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થીભ ૨:- રઘ ુર્ધયાણ દ્વાયા ભહશરા વળતતીકયણ 
વભસ્ષટ અથય ળાસ્ત્રીમ (અથય : ભ િો ઇકોનોવભકવ) વનવતઓ નીિ ના સ્તય ય જતી અવયો જેન્ડય અવભાનતાઓનો ઉકેર 
આણલાભા ંવનષપ યશી છ   વળક્ષણ, આયોગ્મ, નોકયી જેલા વ્મક્ક્ત વલકાવ વાધતા ંક્ષ ત્રોભા ંશજી ણ સ્ત્રીઓએ જેન્ડય વફંવધત 
અલયોધોનો વાભનો કયલો જ ડે છ   સ્ત્રીઓ વભાજનો એક નફો લગય યશી છ  અન  ગયીફીભા ંપવામ રી લસ્તીભા ંસ્ત્રીઓ વાયી 
એલી વખં્માભા ંછ   અભ  જોયુ ંછ  કે આવથિક વળક્ક્તકયણ દ્વાયા શાન્વીમાગ્રસ્ત સ્ત્રીઓની ઘયભા,ં કમાયેક ઘયની ફશાય ણ વનણયમ 
ય પ્રબાલ ાડલા અથલા વનણયમ ર લાની ળક્ક્ત તથા આત્ભવલશ્વાવ લધ  છ   ત ભન  કુટંુફની અંદય ણ લધ ુઊંચુ ંસ્થાન અન  
ભવૂભકા ભ  છ   ગ્રાભીણ ગયીફોનુ ં ળોણ થતુ ં અટકાલલા અન  આવથિક સ્લ-વનબયયતા ભ લલા ભાટેનો આત્ભવલશ્વાવ ઉબો 
કયલા ભાટે રઘ ુ વધયાણ દ્વાયા ભહશરાઓનુ ંઆવથિક વળક્ક્તકયણ ખફુ જ જરૂયી છ   એભામ ખાવ કયીન  વાભાજજક ભાખાભા ં
રગબગ અદ્રશ્મ યશતેી એલી ગાભડાઓની ગયફી સ્ત્રીઓ ભાટે રઘ ુવધયાણ ખફુ જ જરૂયી છ   ભાહશતી વસં્થાએ ળરૂઆતથી બાર 
વલસ્તાયના વલકાવ ભાટે ફશનેોના વગંઠનો ઉબા કયલા અન  ત ની ામાની જરૂહયમાતો યૂી કયલા વશકાયનો અબબગભ 
અનાવ્મો છ   ળરૂઆત ફ  ગાભના સ્થાવનક ભડંો યિી કયી અન  આંતહયક ફિત અન  વધયાણ પ્રવવૃતની ળરૂઆત કયી  ધીભ  
ધીભ  આ સ્થાવનક ભડંો ભાથંી આ વલસ્તાયની ફ  ભોટી ભહશરા ફિત અન  વધયાણ વશકાયી ભડંીઓ ઉબી કયી છ   આ 
ભડંીઓ દ્વાયા ફશનેોન  ઘણો રાબ થમો છ   ભડંીઓ ઉબી થતા ભહશરાઓ ળાહુકાયોના દેલા ભાથંી ફશાય આલી છ   શાર 
ભાહશતી રઘ ુવધયાણ પ્રવવૃિભા ંકુર ૯૮ ગાભોભા ંકામય કયી યશી છ   જેભા ંઅભદાલાદ જીલ્રા ભા ં૬૭ અન  બાલનગય જીલ્રા ભા ં
કુર ૩૧ ગાભોભા ંફિત વધયાણ પ્રવવૃતનો વ્મા લધામો છ   ભાહશતી વસં્થાએ અભદાલાદ અન  બાલનગય જીલ્રાની ભહશરા 
ફિત વધયાણ વશકાયી ભડંીઓ અન  સ્લ વશામ જૂથોના આગ લાનોન  અલાયનાય ઔિાયીક અન  અનૌિાયીક યીત  
તારીભો આીન , પ્ર યણા પ્રલાવો મોજીન  ત ભનુ ંક્ષભતાલધયન કયુું છ   ભાહશતી વસં્થાનો મખુ્મ ઉદેળ એ છ  કે આ ભહશરા ફિત 
વધયાણ વશકાયી ભડંીઓ આ વલસ્તાયની ભજબતુ નાણાકંીમ વસં્થાનો ફન , જેથી કયીન  અશીંના રોકો (ખાવ કયીન  ફશનેો) 
ળાહકુાયોના ળોણ ભાથંી ફિ  અન  ત ભની વાભાજજક - આવથિક ક્સ્થવત સધુયે  આ ઉદ્દ ળ ફય રાલલા ભાટે એ જરૂયી છ  કે આ 
ભડંીઓના આગ લાનોની વશકાયી ભડંીના વિંારનના વલવલધ ાવંાઓ વલ ની આલડત લધ   અભદાલાદ અન  બાલનગય 
જીલ્રાની ભહશરા ફિત વધયાણ વશકાયી ભડંીઓએ ત ભનો બૌગોબરક વ્મા અન  નાણાકીમ રક્ષ્મ વાયા એલા પ્રભાણભા ં
શાવંર કમાય છ   જેની લધ ુભાહશતી નીિ ના કોઠાભા ંઆલાભા ંઆલ ર છ    
 

ભહશરા ફચત ર્ધયાણ વશકાયી ભડંીઓ દ્વાયા કયલાભા ંઆલેરી પ્રગર્તની ર્લગત   

Particulars 

Ahmedabad District Bhavnagar District Total Status 
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Villages Covered 66 67 1 31 31 0 97 98 1 

No. of SHGs 275 278 3 150 175 25 425 453 28 

No. of Members 6,193 6357 164 4,013 4137 124 10206 10494 288 

Savings (In Lakhs)  111.43  119.31 7.88  73.86  79.92 6.06 185.29 199.23 13.94 

Fixed Deposits (In Lakhs)       6.70       6.30    -0.40  1.46    2.85  1.39 8.16 9.15 0.99 

Share Capital (In Lakhs) 6.47 6.95 0.48 5.77 6.02 0.25 12.24 12.97 0.73 

No. of Loanee 10,284 10720 436 4,797 5280 483 15081 16000 919 

Credit (In Lakhs) 114.08 125.35 11.27  70.69  79.53 8.84 184.77 204.88 20.11 

Interest Earned (In Lakhs) 12.08 10.35 -1.73     8.53  7.53 -1 20.61 17.88 -2.73 

આ લય દયમ્માન કુર ૨૮ સ્લ વશામ જૂથો નલા યકમા છ   જેભા ંકુર ૨૮૮ વભ્મોને જોડયા છ   અત્માય સધુીભા ંકુર ૧૦૪૯૪ 
ફશનેો વભ્મો તયીકે જોડાઈ છ   સ્લ વશામ જૂથોનુ ંઆ ફ  ભહશરા ફિત અન  વધયાણ વશકાયી ભડંીઓ વાથ  જોડાણ કયલાભા ં
આવ્યુ ંછ   ભાહશતી વસં્થાની ટીભ દ્વાયા લય દયમ્માન સ્લ વશામ જૂથોના કુર ૯૧૯ વભ્મ ફશનેોન  રઘ ુઉદ્યોગના વાશવો જેલા 
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કે કયીમાણાની દુકાન કયલા, શધુન ભાટે, ઘયની ભયાભત ભાટે, વાડીના લ ાય કયલા ભાટે, ળાકબાજીની રાયી ળરુ કયલા, 
શીયા ઘવલાની ઘટંી ભાટે, ખ તી ભાટે, ફાકોના વળક્ષણ લગ યે જેલા વલવલધ શતેઓુ ભાટે વધયાણ રંુૂ ાડલાભા ંઆલ ર છ   આ 
ભડંીઓએ વાભાજજક પ્રવગંો ભાટે વધયાણ આલાના વ્માજ દય ૧૮% જેલો ઉંિો યાખ્મો છ   જેથી કયીન  બફન ઉત્ાદક ખિય 
ભાટે વધયાણ ર લાનુ ંઅટકાલી ળકામ, યંત ુવળક્ષણ, સ્લકછતા વ્મલસ્થા, ઘયની ભયાભત કે ફાધંકાભ જેલા કાભો ભાટે વધયાણ 
આલાનો દય ઓછો યાખલાભા ંઆવ્મો છ    
 

કેવ સ્ટડી : શ્રી કંિનફ ન ઈશ્વયબાઈ ભઘયોરા જૂની વોઢી 
ગાભના લાતની છ   ત ઓ ાિં લયથી બાર ભહશરા ફિત 
અન  વધયાણ વશકાયી ભડંી ભા ં જોડીન  દય ભશીન  રૂવમા 
૨૦૦ ની ફિત કયે છ   વનમવભત યીત  ોત  ફિત કયીન  
વધયાણ ભ લ  છ   આ લે એભણ  રૂવમા ૨૫૦૦૦/- ની રોન 
ભ લી ોતાનો કટરયીનો સ્ટોર (દુકાન) ળરુ કયી છ   જેભા ં
ત ઓ કટરયીની તભાભ લસ્તઓુ સયુત જઇન  રઇ આલ  છ  અન  
ગાભની અંદય વાયી યીત  ોતાનો લ ાય ધધંો કયે છ   રગ્નની 
વવઝનભા ં આજુફાજુના ગાભો ભાથંી ઓડયય રઈન  સયુતથી 
વાડીઓ ખયીદી કયીન  દયેક ગાભોભા ં શોિાડે છ   આ યીત  

ખફુ ભોટા ામ  ોતાનો ધધંો કયી ોત  ખિય કાઢતા દય ભશીન  રૂવમા ૧૫૦૦૦૦ થી ૨૦૦૦૦ ભ લી ળકે છ  અન  ત  યીત  
ોતાના ઘયનુ ં ગજુયાન િરાલ  છ   ોતાન  ૩ દીકયીઓ છ  ત ન  વારંુ વળક્ષણ ભ  ત  ભાટે ોત  વલિાયે છ   શજુ ણ 
ભડંીભા ંલધ ુફિત કયી લધાયે રોન ભ લી ોતાના ધધંાન  વલકવાલલા ભાગં  છ   આભ ોત  કશ ેછ  કે જો હુ ંભડંીભા ંન 
શોત તો રોન ન ભ લી ળકત અન  આટરો ધધંો વલકવાલી ળકત નહશ  ોત  કશ ેછ  કે ભાયી જેભ ફીજી ઘણી ફશનેો આલો 
કઈકન  કઈક ધધંો કયે તો કુટંુફનુ ંગજુયાન વાયી યીત  િારલી ળકે છ  અન  ોતાના ગબય ઉબા યશી ળકે છ    

 

 આ લય દયમ્માન સ્લ વશામ જૂથોના 
પ્રવતવનવધ વભ્મો અન  ભડંીની કાયોફાયી 
વવભવતએ સ્લ વશામ જૂથોના અવનમવભત 
વભ્મોન  પ્ર યલા ભાટે વહિમ ભવૂભકા 
બજલી છ  અન  લધનુ  લધ ુ ફશનેો 
ભડંીભા ં જોડામ ત લા પ્રમત્નો કમાય છ   
ફશનેો શલ  ગ્રામ્મ સ્તયે વલકાવના 
મદુ્દાઓભા ં યવ ર તા ં થમા છ   લય 
દયમ્માન ભહશરા વબાવદો દ્વાયા 
વધયાણનો ઉમોગ ઉયોક્ત દળાયલ ર 
ગ્રાપ પ્રભાણ  કયેર છ   ગ્રાપ જોતા ભાલભુ 
ડે છ  કે ભહશરાઓએ વૌથી લધાયે 
આર્થિક ઉા્જવનની પ્રુંરૃ્તઓ ભાટે (૨૨ 
%), ખેતી ેદાળોભા ં ઈનટુ ખચય ભાટે 
(૧૫ %) અને ત્માય ફાદ ફાકોના 
ર્ળક્ષણ ભાટે (૧૨ %) હશસ્વો વધયાણ તયીકે 

લાયેર છ   આભ ફશનેો ોતાની આજીવલકા સધુાય ભાટે અન  ફાકોના વળક્ષણ ભાટે વધયાણનો લધ ુઉમોગ કયતી થઇ છ     
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કેવ સ્ટડી : ર્ધયાણ દ્વાયા આર્થિક પ્રુંરૃ્િ  

શ્રીભતી ઉાફ ન યાભજીબાઈ ગીયનાય વોવામટી કંુબાયલાડા 
બાલનગય ખાત  યશ ે છ   ત ભની આવથિક હયક્સ્થવત વાધાયણ 
છ   ત ઓ ૪ લયથી ભડંીભા ં જોડામા છ  અન  વવરાઈ કાભ 
વારંુ જાણ  છ   ત ભન  ઘયે ફ ઠા પ્રવવૃિ કયી ળકામ અન  આલક 
ઉબી થામ ત  ભાટે વવરાઈ ભળીન ર લાનુ ં વલિાયુું  આ ભાટે 
ભડંી ભાથંી ત ભન  રોન રીધી  રોન રઇ વવરાઈ ભળીન 
ખયીદયુ ંઅન  શારભા ંઘયે ફ વી યોજનુ ંત ઓ રૂવમા ૨૦૦ થી 
૫૦૦ રૂવમાની આલક ભ લ  છ   આભ ફશાય ભજુયી કયલા ન 
જતા ઘયે ફ વી વવરાઈ ભળીન દ્વાયા આલક ભ લલાનુ ં ળરુ 
કયી આવથિક યીત  ગબય થમા છ   ત ઓ કશ ે છ  કે જો ભન  
વધયાણ ભળયુ ંન શોત તો હુ ંભાયી આલડતન  ફશાય રાલી ળકી 

ન શોત  વધયાણ દ્વાયા ભન  ખફુ જ વાયી આલક થામ છ  અન  ઘયે ફ ઠા હુ ંભાયા ફાકો, કુટંુફનુ ંધ્માન યાખીન  ઘય િારવુ ંછ ં
અન  ભાયી જરૂહયમાત યૂી કયી ળકંુ છ ં આના કાયણ  ભાયા ઘયભા ંભાયો ભોબો અન  વન્ભાન ણ લધ્યુ ંછ    
 

અવયો 
 બાર ભહશરા ફિત અન  વધયાણ વશકાયી ભડંી એક બાર વલસ્તાયની ભહશરા ફેંક તયીકે ઓખાતી થઇ છ    
 ભડંીભા ંફશનેો ોત  લશીલટ કયતી શોલાથી ન તતૃ્લ ર તી થઇ છ  અન  ોત  સ્થાવનક શોલાથી હયક્સ્થવતથી વક્ષભ છ  
એટર  ભાખાભા ંકોઇણ પ્રશ્ન આલ  તો વશરેાઈ ઉકેર ભ લી વલસ્તાયની ફશનેો વાથ  કામય કયી ળકે છ    

 ભડંી દ્વાયા ફશનેો ફિત કયતી થઇ છ   ફિત દ્વાયા ોતાના નાભ  ફિત સ્લરૂ  એક વભરકત ઉબી થઇ છ    

 ફિત દ્વાયા ફશનેો ોત  ભડંી ભાથંી વશરેાઇથી થી વધયાણ ભ લી ળકે છ   વધયાણ ભ લી ોતાના કુટંુફન  ભદદરૂ ફન  
છ   જેના કાયણ  ોતાના કુટંુફ અન  વભાજભા ંોતાનુ ંભાનં અન  ભોબો લધ્મો છ    

 ગ્રામ્મ સ્તયે ફશનેો ળરૂઆતભા ં રૂવમા ૧૦ દય ભશીન  ફિત કયતા શતા અન  આજે ફશનેો ૩૦૦ થી ૫૦૦ રૂવમા દય 
ભશીન  ફિત કયતી થઇ છ    

 ભડંીનો લશીલટ કયતાનંી વાથ  ફશનેો ગ્રાભ વલકાવ અન  વાભાજજક ન્મામના મદુ્દાઓ વાથ  ય કાભ કયે છ   જેભ કે શારભા ં
વગંઠનની પ્રવતવનવધ ફશનેો છ  ત  શારભા ંિંામતના વયિં કે વભ્મ ફશને ફન્મા છ   શ્રી  લવતંફ ન પ્ર ભજીબાઈ ડાબી 
જેઓ નલા ગાભ કયના ગાભના વયિં ફન્મા છ   જમાયે જમાફ ન જાદલ વાધંીડા ગાભભા ંિંામતના વભ્મ ફન્મા છ    

 ગાભની અંદય જે વલકાવની કાભગીયી થામ છ  ત ભા ંણ ફશનેો વાથ  યશીન  કામય કામયની જલાફદાયી ઉાડે છ    
 ભડંીની કાયોફાયીની વભ્મ ફશનેો વધયાણ યીકલયી ભાટે જાત  આમોજન કયી ફ  ફ  ગાભની જલાફદાયી રઇ વધયાણ 
લસરુાત ભાટે જતી થઇ છ   દય ભશીન  ભડંીની નાણાકંીમ ક્સ્થવત વલ  અન  રોન ભજુંયી વલ  જાત  વનણયમો ર તી થઇ છ    

 

બાર ભહશરા વભેંરન કભ લાર્િક વાધાયણ વબા  

આ લે ફનં  ભહશરા ફિત અન  વધયાણ વશકાયી ભડંીઓની ફશનેોનુ ં
“બાર ભહશરા વભેંરન કભ વાધાયણ વબા” ભેં ૨૦૧૨ભા ં મોજલાભાં આલી 
શતી. જેભા ં ફીજી સ્લૈચ્છિકછક વસં્થાઓના પ્રવતવનવધઓ અન  વયકાયી 
અવધકાયીઓન  આભવત્રત કયલાભા ંઆવ્મા શતા  ફન  જજલ્રાઓભા ં રગબગ 
૮૦૦ થી ૧૦૦૦ જેટરી ફશનેોએ આ વભં રનભા ંબાગ રીધો શતો  આ લે 
ભડંીની કાયોફાયી વવભવતએ નક્કી કયુું શત ુ ં કે આણ  આગરા લયની જેભ 
જ ઘયેથી ોતાનુ ં જભલાનુ ં ટીપીન રઈન  વભં રનભા ંઆલશુ,ં આ યીત  આ 
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લે ણ ફધી જ બાગ ર નાયી ફશનેો ોતાનુ ં ટીપીન રઈન  આલી શતી અન  વભં રનન  વાયી યીત  ઉજવ્યુ ં શત ુ ં વભં રન 
દયમ્માન જે ફશનેોએ વાયી ફિત કયી છ , વધયાણ વનમવભત યીત  યત કયે છ  અન  ગ્રામ્મ કક્ષાએ ન તાગીયી રઇ ગ્રાભ વલકાવ 
અન  રોક વલકાવનુ ંકાભ કયે છ   ત ભન  જુદા જુદા ઇનાભો દ્વાયા વન્ભાવનત કયલાભા ંઆવ્મા શતા  જેનો મખુ્મ ઉદ્દ ળ ખાવ કયીન  
ફશનેો ફિતનુ ંભશત્લ વભજે, વધયાણ રઈન  ખયેખય વાિા શતે ુભાટે જ લાયે અન  ફશનેો વગંહઠત ફનીન  બ ગા ભીન  કોઈ 
ધધંો કે યોજગાય કયી ોતાના કુટંુફન  ગબય કયે ત લી ઉભદા બાલનાથી ફશનેોન  ઇનાભ વલતયણ કયીન  પ્રોત્વાહશત કયલાનો 
પ્રમત્ન કયલાભા ંઆવ્મો શતો  જેથી કયીન  ફીજી વગંઠનની ફશનેોન  ણ પ્ર યણા ભી યશ ે  
 

થીભ ૩:- વેર્નટેળન અને શાઈઝીન  

ભાહશતી વસં્થાના પ્રોજેક્ટના વલસ્તાયભા ં ફહુ રોકોના ં ઘયોભા ં વ નીટેળનની 
વ્મલલસ્થા છ  જ નહશ, ત ન ુ ંકાયણ એ છ  કે ઘણીલાય કોઈ ભાગંણી નથી શોતી 
અથલા અજ્ઞાનતા અન  ભાહશતીનો અબાલ, ભતૂકાના ંખોટા અનબુલો, બફન 
જરૂયી નોકયળાશી અથલા વનમભનોન  કાયણ  ભાગંભા ંભમાયદા આલી જામ છ   જો 
કે ાણી અન  લીજીની ભાગં ફાફત  આભ નથી ફનતુ ં સ્લકછતા વ્મલસ્થા 
અંગ ના કામયિભો ભાગં વિંાબરત યહ્યા છ   ઉમોગકતાયની વાથ  લાતિીત 
કયીન  ત ભની જરૂહયમાતો શુ ં છ  ત  વલ  કશુ ં નોંધાત્ર કાભ થતુ ં નથી  
ભાહશતીના અનબુલ  યુલાય કયુું છ  કે સ્લકછતા વ્મલસ્થાન  પ્રોત્વાશન 
આલાની એક યીત  એ છ  કે વાભાજજક ભાકેહટિંગની યીત પ્રમોજલી  સ્લકછતા 
વ્મલસ્થા અંગ ના વાભાજજક ભાકેટીંગભા ંભાગં ઉબી કયલી અન  ત  યૂી કયલી 
એ ફનં  ઉદ્દ ળો શોમ છ   આ સવુલધાનો વાિી યીત  ઉમોગ થામ અન  ત  ટકી 
યશ ે ત  ભાટે મોગ્મ વ લાઓ યૂી ાડલી અન  રોકોન  સ્લકછતા વલ ની ટેલો 
અનાલલા પ્ર યલા  સ્લકછતા વ્મલસ્થાનો અબાલ ગયીફોભા ં ફીભાયી અન  

ગયીફીના વલિિન  પ્ર યતી ભશત્લની કડી છ   આ ફનં  ન શોમ તો ગયીફો ણ આવથિક અન  વાભાજજક વલકાવભા ંજોડાઈ ળકે  
અભ  વભજ્મા છીએ કે ફશતેય સ્લકછતા વ્મલસ્થા આ િિ તોડલાભા ંભદદરૂ થામ છ   આ વ્મલસ્થા રોકોન  ફશતેય સ્લાસ્્મ 
જાલલાની તક આ  છ   ત ભન  વળક્ષણ ભ લલાની, ઉત્ાદકતા લધાયલાની અન  આલક્વજ્નયની લધ ુતકો આ  છ   અભારંુ 
વનયીક્ષણ એ છ  કે સ્લકછતા વ્મલસ્થાના અબાલની વૌથી લધ ુભાઠી અવય ગયીફો ય થામ છ   જેઓ વાભાન્મ યીત  ખયાફ 
માયલયણીમ હયક્સ્થવતઓભા ં જીલતા શોમ છ   બીડબમાય યશઠેાણો, ગટય વ્મલસ્થાનો અબાલ, પ્રદુણયકુ્ત શલા, ાણી 
યુલઠાની અવનમવભતતા, અયૂતાણુ ંઅન  સ્લકછતા વ્મલસ્થાનો અબાલ આ ફધાની વાથ  ભીન  આયોગ્મ ય ભાઠી અવય 
ડે છ   જેન  ોવાત ુ ંશોમ ત  આલી હયક્સ્થવતઓ ભાથંી દુય જલાના યસ્તા ળોધી કાઢે છ   સ્ત્રીઓ હદલવના અજલાાભા ંભ 

ત્માગ ભાટે જઈ ળક્ક્ત નથી  યાતના અંધાયાભા ંજ જઈ 
ળકે છ   કાયણકે ભ ત્માગ ભાટે ખલુ્રાભા ંફ વલાનુ ંશોમ 
છ , આથી સ્ત્રીઓન  વ નીટેળનની વ્મલસ્થા ગભ  છ  કેભ કે 
ત ભા ં એભન  વરાભત ફધં જગ્મા ભ  છ  અન  એ 
એભન  અનકુુ રાગ  છ    
આ લે ૧૫૭ વેર્નટેળન ફનાલલાભા ં આવ્મા છ   
અત્માય સધુીભા ં ભાહશતી વસં્થાએ ટી એવ વી , 
વી એવ ી વી , જીલ્રા ગ્રાભ વલકાવ એજન્વી અન  
પ્રલાશ વસં્થા જેલી વસં્થાઓ વાથ  જોડાઈન  વલસ્તાય 
સ્તયે કુર ૧૨૦૩ ળૌચારમો ફનાલલાભા ં વસં્થાએ 
દયમ્માનગીયીઓ કયેર છ   આ વ વનટેળનની કાભગીયી 
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ભાટે ભાહશતી વસ્થાન  વંણૂય સ્લકછતા અબબમાન (ટી એવ વી) અન  કોસ્ટર વ રીનીટી વપ્રલ ન્ળન વ રનો આવથિક વશમોગ 
ભ લ ર છ   જેભા ંરૂવમા ૧૦૦૦ (એક યવુનટ દીઠ) કોસ્ટર વ રીનીટી વપ્રલ ન્ળન વ ર તયપથી ભળમા છ , જમાયે રૂવમા ફાકીના 
નાણા વંણૂય સ્લકછતા અબબમાન (ટી એવ વી) તયપથી અન  રોકપાા સ્લરૂ  ભળમા છ   વ વનટેળન ફાધંકાભની વાથ  વાથ  
વસં્થાએ સ્લકછતારક્ષી જાગવૃત ઉબી કયલા ભાટે સ્કુર યેરી, વલડીઓ ળો અન  જુદા જુદા ભાધ્મભોના વશાયે વલવલધ જાગવૃત 
કામયિભો ણ લય દયમ્માન મોજેર છ   આ લય દયમ્માન વસં્થાના પ્રમત્નો દ્વાયા ફનાલલાભા ંઆલ ર વ વનટેળનની વલગત 
નીિ  પ્રભાણ  છ    

ક્રભ ગાભનુ ંનાભ તાલકુો જીલ્રો ફનાલલાભા ંઆલેર ટોઇરેટની વખં્મા 
૦૧ ઝાખંી  ધોર યા અભદાલાદ  ૧૦ 
૦૨ ભશાદેલયુા  ધોર યા અભદાલાદ  ૩૨ 
૦૩ ખણુ ધોર યા અભદાલાદ  ૬૯ 
૦૪ કાભા તાલ  ધોર યા  અભદાલાદ  ૨૬ 
૦૫ વયવરા  ધોર યા  અભદાલાદ  ૨૦ 

કુર  ૧૫૭ 
 

થીભ ૪:- ફા વયંક્ષણ 

ભાહશતી વસં્થાએ યવુનવ પ, 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 છ   આ કામયિભના મખુ્મ ઉદેળો એ છ  કે : (૧) ગ્રામ્મ, તાલકુા, જીલ્રા અન  યાજ્મ સ્તયે ફાકોના અવધકાયોન  સનુીકછીત 
કયતા ંવમદુામ સ્તયના આધાયક્ષભ ભાખાઓ યિલા - ત ન  ભજબતુ ફનાલલા; (૨) ૬ થી ૧૪ લયની લમ જૂથના તભાભ 
ફાકો આંગણલાડી અન  પ્રાથવભક ળાાભા ંવારંુ ગણુલતાયકુ્ત વળક્ષણ ર  ત  સનુીકછીત કયવુ ં– ત ન  ભજબતુ ફનાલવુ;ં (૩) 
ફાકોના અવધકાયોના યક્ષણ ભાટે રોકો વામહુશક ગરા ર તા થામ; (૪) લબંિત હયલાયોન  વયકાયશ્રીની વલવલધ વાભાજજક 
સયુક્ષાની મોજનાઓનો રાબ અાલલો  
 

ગ્રામ્મ સ્તયની ફા સયુક્ષા વર્ભર્તઓની યચના અને તેનુ ંવક્ષભતાલધયન  

ભાહશતી વસં્થા દ્વાયા બાલનગય અન  લલ્રબીયુ તાલકુાના 
કુર ૧૧૩ ગાભોભા ં પ્રોજેક્ટના પ્રથભ લયભા ં ગ્રામ્મ સ્તયની 
ફા સયુક્ષા વર્ભર્તઓની યિના કયલાભા ં આલી શતી  આ 
ફધી જ વવભવતઓભા ં કુર ૧૨૪૩ વભ્મો છ   આ વવભવતભા ં
ગાભના વયિં, વળક્ષક, નવય ફશને, આંગણલાડી કામયકય, 
આળા ફશને, જ્ઞાવતના આગ લાન, ભહશરા ભડંના આગ લાન, 
ગાભની વશકાયી ભડંીના આગ લાન અન  ફીજા હશતધાયકો 
લગ યે વભ્મોન  વાકંીન  વવભવતઓની યિના કયલાભા ંઆલી 
છ   આ વવભવત વયકાયશ્રીની “વકંચરત ફા સયુક્ષા મોજના” 
અંતગતય ફનાલલાભા ંઆલી છ  અન  ત ન  જીલ્રા ફા સયુક્ષા 
એકભ વાથ  જોડલાભા ંઆલ ર છ    

પ્રોજેક્ટના વભમગાા દયમ્માન વસં્થા દ્વાયા ખાવ કયીન  યિલાભા ંઆલ રી તભાભ વવભવતઓનુ ંવક્ષભતાલધયન થામ ત  ભાટે 
ત ભની વાથ  વૌ પ્રથભ ત ભન  ફા અવધકાયો વલ  તારીભો આલાભા ંઆલી શતી  ત્માય ફાદ ત ભની ભવૂભકા અન  જલાફદાયી 
નીકછીત કયલાભા ં આલી શતી  અત્માય સધુીભા ં કુર ૩૯૭ ફા સયુક્ષા વવભવતના વભ્મોન  ફા અવધકાયો અન  ફા 
વયક્ષણના મદુ્દ  વલવલધ દ્ધદ્ધતી અખત્માય કયીન  જેલી કે હપલ્ભ ળો, નાટક, ગ્રુ િિાય, ોસ્ટય દ્વાયા યજૂઆત લગ યે ભાધ્મભથી 
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ત ભના તારીભ આીન  વક્ષભ ફનાલ ર છ   ફીજા લય દયમ્માન ત ભના દ્વાયા ફાકોના વયક્ષણ ભાટે કયેર કામયની ર્ત્રભાર્વક 
વભીક્ષા ફેઠકો અન  ગ્રામ્મ સ્તયે ભાર્વક ફેઠકો કયેર છ   શારભા ં ત ઓ દય ભશીન  ભાવવક ફ ઠક કયી ગાભના ફાકોના 
સયુક્ષાના પ્રશ્નો, વળક્ષણ અન  આયોગ્મના પ્રશ્નો ય આમોજન કયતા ંથામ અન  ત ન  વનયાલલા ભાટે ગરા ર તા થામ ત લા 
પ્રમત્નો કમાય છ   કુર ૧૧૩ ગાભોભા ંભાથંી ૬૦% ગાભોભા ં વનમવભત યીત  ગ્રામ્મ ફા સયુક્ષા વવભવતની ફ ઠકો થામ છ  અન  
વવભવતના વભ્મો ફાકોના પ્રશ્નો અંગ  વલં દનળીર ફન્મા છ  અન  ફા સયુક્ષાના પ્રશ્નો વલ  વલિાયીન  ગરા ર તા ંથમા છ   
છ લ્રા લય દયમ્માન કુર ૦૯ તારીભો દ્વાયા ફા સયુક્ષા વવભવતના વહિમ વભ્મોન  વકંબરત ફા સયુક્ષા મોજના વદંબયભા ં
ભાહશતીગાય કયી વલં દનળીર ફનાલલાનો પ્રમત્ન કયલાભા ંઆવ્મો છ   આ તારીભોભા ં કુર ૨૦૯ ફા સયુક્ષા વર્ભર્તના 
(વી ી વી) વભ્મોન  વકંબરત ફા સયુક્ષા મોજના (આઈ વી ી એવ) વલ  તારીભ આી ભાહશતગાય કયલાભા ંઆવ્મા શતા    
 

ળાા ફશાયના ફાકોનુ ંળાાભા ંનુ:પ્રલેળ  

ભાહશતી વસં્થા દ્વાયા અત્માય સધુીભા ં કુર 1288 ફાકો એલા 
ળોધલાભા ંઆવ્મા શતા  જેઓ એ કોઇણ કાયણવય ળાા છોડી 
દીધ ર છ , શજુ સધુી ળાાભા ંફ સ્મા જ નથી, ફા ભજુયી કે 
અન્મ કાભભા ંવંડામ રા છ  અન  ળાાની ફશાય છ   આ ળાા 
ફશાયના ફાકો ભાથંી અત્માય સધુીભા ં કુર ૨૭૯ ફાકોન  
ખાવ પ્રકાયના તારીભ લગયભા ં(સ્ ળીમર ટે્રનીંગ પ્રોગ્રાભ) ળરુ 
કયાલીન  વળક્ષણ ર તા કમાય છ  અન  ફીજા ૭૭૦ ફાકોને જે ત  
ગાભની પ્રાથવભક ળાાભા ં વીધો જ પ્રલ ળ અાલીન  ત ભનુ ં
વળક્ષણ વાથ  નુ: જોડાણ કયેર છ   ફીજુ ંખાવ નોંધલારામક 
ફાફત એ છ  કે ભીઠાના અગયભા ંકાભ કયતા ંફાકોન  ળોધીન  
ત ભન  કુર ૦૯ ખાવ પ્રકાયના તારીભ લગયભાં (સ્ ળીમર 

ટે્રનીંગ પ્રોગ્રાભ) ળરુ કયાવ્મા છ , જેભા ંકુર ૭૨ ફાકોને વળક્ષણ અાલલાનો પ્રમત્ન કમો છ    
No. of OOSC who have lef school before completing element education / never enrolled 

children identified 
1288 

No. of Special Training Program started 24 

No. of OOSC enrolled in STP 279 

No. of OOSC mainstream directly to school 770 

No. of OOSC identified but not yet accessing education 239 

ઉયોક્ત ળાા ફશાયના ફાકો ભાથંી શજુ ણ એલા ફાકો યશી ગમા છ  જેઓ વળક્ષણના મખુ્મ પ્રલાશથી લબંિત છ  જેની 
વખં્મા ૨૩૯ છ    
હકળોયી જૂથોનુ ંજીલન કૌળલ્મની તારીભ દ્વાયા વળક્તતકયણ  

ફાકોની આંતયયાષટ્રીમ સ્તયે વ્માખ્મા જોઈએ તો ૦ થી ૧૮ 
લયની લમ જૂથના તભાભન  ફાકો ગણલાભા ંઆલ  છ   જેભા ં
ખાવ કયીન  હકળોયીઓન  ફા સયુક્ષાના મદુ્દ  વલં દનળીર 
ફનાલીન  ભજબતુ કયલાની તાતી જરૂય શોમ છ   કાયણકે આણા 
બાયતભા ં વૌથી લધાયે છોકયીઓન  આગ બણલા દેલાભા ં
આલતી નથી  ત ભનુ ં જાતીમ ળોણ થતુ ં શોમ છ , નાની લમ  
રગ્ન કયી દેલાભા ંઆલતા શોમ છ   જેથી કયીન  હકળોયી જૂથની 
યિના દ્વાયા ત ભનુ ં વળક્ક્તકયણ કયવુ ં ખફુ જ જરૂયી છ   
કામયિભના પ્રથભ લય દયમ્માન ૧૧૩ ગાભોભા ં હકળોયી જૂથોની 
યિના કયલાભા ંઆલ ર છ   જેભા ં કુર ૨૨૦૧ હકળોયીઓને જૂથો 
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વાથ  જોડલાભા ંઆલી છ   દયેક હકળોયી જુથભા ંત ભના ં૨ રીડયો વદં કયલાભા ંઆવ્મા છ   આ હકળોયી જૂથના ૨ રીડયોન  
“જીલન કૌળલ્મો” વલ ની ૨ તફક્કાભા ંતારીભ આલાભા ંઆલ ર છ   છ લ્રા લય દયમ્માન કુર ૧૪ તારીભો દ્વાયા  કુર 
૭૦૬ થી ણ લધાયે હકળોયી જૂથોના રીડયોન  જીલન કૌળલ્મની તારીભ આલાભા ંઆલ ર છ   જેભા ંબાલનાઓને ઓખલી-
વભજલી, અવયકાયક પ્રત્મામન, યાનભુતુી, સ્લને વભજુંુ,ં ર્નણયમ રેલાની ક્ષભતા અને વભસ્માનો ઉકેર લગ યે જીલન 
કૌળલ્મો જુદી જુદી યભતો, નાટકો, લાતાય અન  સ્ટેકય ુદ્વાયા ળીખલલાભા ંઆવ્યુ ંશત ુ ં આ જીલન કૌળલ્મોની તારીભની અવય 
ત ભના ંય ખફુ થમ ર છ   શલ  ત ઓ રાગણીઓન  વભજતા અન  ઓખતા થમા છ , ફીજા વાથ  કેલી યીત  લાત કયલી અન  
કેલી યીત  ોતાની લાતન  વાભાલાાન  અવયકાયક યીત  વભજાલલી લગ યે ફાફતો ળીખ્મા છ   જેથી શલ  ત ઓ ગ્રામ્મ સ્તયે 
ફીજી હકળોયીઓન  ણ ળીખલાડે છ   જુદી જુદી જીલન કૌળલ્મોની યભતો યભાડે છ  અન  ત ના દ્વાયા એક જૂથ થઇ ત ભન  નડતા 
પ્રશ્નોન  લાિા આી ફા સયુક્ષા વવભવત વાભ  યજૂઆત કયે છ    
 

કેવ સ્ટડી: હકળોયી દ્વાયા ફા વયંક્ષણ મદેુ્દ એક શરે
આ એક બાલનગય તાલકુાના વોડલદયા ગાભની હકળોયી જૂથની રીડય શ્રી. વનકીતા પ્રલીણબાઈ િાલડાની લાત છ . જે 
શાર ધોયણ ૯ભા ંઅભ્માવ કયે છ . ત  શારભા ંજમ અંફ  હકળોયી જૂથની પ્રમખુ છ . આ હકળોયી જૂથની યિના તાયીખ: 
૧૦/૦૪/૨૦૧૨ના યોજ કયલાભા ંઆલ ર છ . કુ. વનહકતા અન  જૂથના અન્મ વભ્મો દ્વાયા ૦૪ (િાય) ફાકો જે ગાભની 
અંદય જ શીયા ઘવલાની ઘટંીભા ં હશયા ઘવલાના કાભ અથલા ઉદ્યોગ વાથ  જોડામ રા શતા. જે િાયેમ ફાકો ભાત્ર ૧૩ 
લયની ઉભયના શતા. આ લાતની જમાયે કુ. વનકીતાન  ખફય ડી ત્માયે ત ણ  જૂથની ફીજી હકળોયીઓ વાથ  આ લાત કયી, 
ત ભણ  વામહુશક યીત  નક્કી કયુું કે, આ ફાકો બણલાની ઉભયે હશયા ઘવ  ત  મોગ્મ નથી. ત ના ભાટે આણ  કઈક કયવુ ં
જોઈએ ત ઓ દ્રઢ વનશ્ચમ કમો. ત ના ભાટે ત ઓએ ગાભની ફા સયુક્ષા વવભવતના વભ્મો વાભ  યજૂઆત કયીન  કીધુનં  
આણા ગાભના એલા ૪ ફાકો છ , જે શીયા ઘવલા જામ છ . આ ફાફત  વી.ી.વી વાથ  ઊંડાણલૂયક વલંાદ કમો શતો. 
વી.ી.વીન  રાગ્યુ ંકે ખયેખય આ ફાકો શીયાના કાભભા ંન ફ વલા જોઈએ. ત થી વી.ી.વીના અધ્મક્ષ  િાયેમ ફાકોના 
લારીઓન  ફોરાવ્મા અન  વાથ  વાથ  શીયાની ઘટંીના ભારંીક્ન  ણ ફોરાવ્મા અન  વભજાવ્મા. જેથી આજે આ િાયેમ 
ફાકો ફા ભજુયી ભાથંી ફિી ગમા છ  અન  શારભા ંળાાભા ંવળક્ષણ ર  છ   અન  ત ઓન  ફા ભજુય ફનતા અટકાવ્મા 
છ . આ તભાભ પ્રહિમાની આગ લાની બિ. વનકીતાએ રીધી શતી. આ ઉયાતં આજ ગાભભા ંળાા ફશાયના કુર ૦૬ 
ફાકોન  લાયંલાય ભી અન  વાથ  વાથ  ત ભના ંલારીઓન  ભીન  આ ફાકોન  ળાાભા ંવનમવભત કમાય છ  અન  ળાાભા ં
દાખર કયાવ્મા છ . શલ  ફાકો ળાાએ વનમવભત જામ છ  કે નહશ ત ની ણ નોંધ વનહકતા યાખ  છ . લધભુા ંબિ. વનકીતાની 
આગ લાની શઠે ગાભની નવયફ નની વશામતાથી વોડલદયા ગાભની ફધી હકળોયીઓંન  હકળોયીઓનુ ંસ્લાસ્્મ, સ્લકછતા અન  
ોક આશાય વફંધંી વલમ ય અલાયનલાય ભાહશતી અન  જ્ઞાન ફધી જ કીળોયીએન  ભી યશ ેત  ભાટે કુ. વનહકતા 
ફ ઠકોભા ંનવય ફશને વાથ  વકંરન વાધીન  ત ભન  વનષણાતં તયીકે ફોરાલ  છ  અન  જૂથની ફીજી હકળોયીઓન  જાગતૃ 
કયલાની કોવળળ કયે છ . આજ નવય ફશનેની વશામતાથી બાલનગય ખાત ની ી.એન.આય. વોવામટી (વસં્થા) નો વંકય 
કયીન  હકળોયીઓ ભાટે “રૂફ રા યવીકયણ” કેમ્ મોજલાભા ંઆવ્મો શતો. જેભા ંકેમ્ની તાયીખ, સ્થ, ત નુ ંપોરો અ અન  
વકંરન ફધી જલાફદાયી કુ. વનકીતાએ વાબંી શતી. કુ. વનકીતાના પ્રમત્નોથી ગાભની કુર ૮૫ હકળોયીઓ  રૂફ રા 
યવીકયણ  કયાવ્યુ ંશતુ.ં ગાભથી એક હકરો ભીટય દુય એક નાની લવાશત છ . જેભા ંખાવ કયીન  ગયીફ - ફી.ી.એર - 
લબંિત કુટંુફો લવ  છ . જ્મા ંઆંગણલાડી નથી અન  આ લવાશતના ફાકો ગાભની આંગણલાડીનો રાબ ર તા ન શતા. 
જેભા ંપ્રશ્ન એ શતો કે ફાકોન  ગાભની આંગણલાડીભા ંઆલલા ભાટે યોડ વાય કયલો ડે ત ભ શતો. જેથી અકસ્ભાતની 
ફીકે ફાકો આંગણલાડીભા ંજતા ન શતા. ફીજુ ંકે ફધા જ લારીઓ ભજૂયીએ જતા શોલાથી ત ભન  મકુલા ર લા ભાટે કોઈ 
જ આલ  ત ભ ન શતુ.ં આ પ્રશ્ન ભાટે કુ. વનહકતા અન  ફીજી વશરેીઓ વાથ  ભી આ લવાશતોના તભાભ ઘયોની મરુાકાત 
રીધી શતી અન  ફાકોની માદી ફનાલી શતી. આ માદી ફનાલીન  વી.ી.વી વભક્ષ યજુ કયી શતી અન  ત ભન  આ પ્રશ્ન 
વલ  ઉામ રાલલા કહ્ુ ંશતુ.ં વી.ી.વીએ ણ આ પ્રશ્નન  ગબંીયતાથી રીધો શતો અન  ગાભની ત ડાગય ફશનેન  પયજ 



15 | P a g e :  ભાહશતી લાર્િક અશલેાર ૨૦૧૩-૧૪  

 

ાડી શતી કે તભાયે ૧ હકભી યોજ િારીન  ણ આ ફાકોન  તભાયી આંગણલાડીભા ંરાલલા ડે છ . આ ત ડાગય ફશને 
દુય શોલાથી જતી જ ન શતી ણ વી.ી.વીના વભ્મોના દફાણથી અન  વનકીતાના આલા પ્રમત્નોથી શલ  યોજ આ 
લવાશતના ફાકોન  આંગણલાડીભા ંરાલલા મકુલા યોજ વનમવભતણ  જામ છ . આલા ઉભદા કામય અન  ન તાગીયી ભાટે 
વી.ી.વી તભાભ વભ્મોએ વનકીતાની ીઠ થાફડી શતી.  

 

લચંચત વમદુામનુ ંવાભાજજક સયુક્ષાની મોજના અને લોકેળનર તારીભ વાથે જોડાણ  

કામયિભ દયમ્માન કુર ૮૭૩ લબંિત કુટંુફો ળોધ્મા શતા  
જેભાથંી પતત ૩૯૭ કુટંુફોને વયકાય શ્રીની ર્લર્લધ વાભાજજક 
સયુક્ષા વાથે જોડાણ કયેર છે. જેભા ં વલધલા વશામ, લમ 
લદંના, લોકેળન તારીભ જેલી કે અગયફતી ફનાલલની, 
વળલણની તારીભ, નયેગા વાથ  જોડાણ અન  વભળન ભગંરભ 
વાથ  જોડાણ કયેર છ   લબંિત હયલાયની ભહશરાઓન  આવથિક 
યીત  ગબય કયલા ભાટે આ લય કુર ૩ વીલણ ક્રાવનુ ં
આમોજન કાા તાલ, નલા ગાભ કયલાભા ંઆવ્યુ ં શત ુ ં આ 
ઉયાતં એક બ્યટુી ારયયનો ક્રાવ કયલાભા ંઆવ્મો  આભ 
આ િાયેમ ક્રાવ વયકાયી ોરીટેકનીક ના વી ડી ટી ી  

કામયિભ અંતગતય કયલાભા ંઆવ્મા શતા  વાથ  વાથ  એવ ફી આઈ  આય વ ટીનો ણ વશમોગ વાથી ૧૨૨થી લધ ુ લબંિત 
હયલાયની હકળોયીઓ ત ભજ ફશનેોન  લોકેળનર તારીભભા ંવાકંલાભા ંઆલી શતી   

 

તાલકુા સ્તયનુ ંહકળોયીઓનુ ંનેટલકય  

છ લ્રા લય દયમ્માન કુર ૧૬ હકળોયી રીડયો રોકળાશી પ્રહિમા દ્વાયા વદં / ચ ૂટંીન  તાલકુા સ્તયની ન ટલકય રીડય તયીકે 
નીમ્મા છ   જેના ભાટે ત ભન  ન ટલકય એટર  શુ?ં રીડય તયીકેના ગણુો, ન તાગીયીના પ્રકાયો લગ યે વલ  તારીભ આીન  
વમ્જવ્મભા ંઆવ્મા શતા   
 

પરશ્રરુ્ત  

 ૧૧૩ ગાભોભા ંગ્રામ્મ ફા સયુક્ષા વવભવતની યિના કયલાભા ંઆલી છ  અન  ત ભનુ ંવક્ષભતાલધયન કયલાભા ંઆલ ર છ    
 ૧૧૩ ગાભોભા ંફા જૂથોની યિના કયલાભા ંઆલ ર છ  અન  ત ભન  ફાકોના પ્રશ્નો વલ  કોની વાભ  યજૂઆત કયલી અન  
ત ભના અવધકાયો શુ ંશોમ છ  ત ની ભાહશતી આી જાગતૃ કયેર છ    

 ૧૧૩ ગાભોભા ં હકળોયી જૂથોની યિના કયી ત ભની વાથ  યિનાત્ભક પ્રવવૃતઓ અન  તારીભો દ્વાયા ત ભન  ફા અવધકાયો, 
અન્મામ, ળોણ, બ દબાલ, ફા વલલાશ, ફા ભજુયી અન  જીલન કૌળલ્મો વલ  તારીભો દ્વાયા ભાહશતી આી વક્ષભ 
ફનાલલાનો પ્રમત્ન કયેર છ    

 ૭૭૦ ળાા ફશાયના ફાકોન  વીધા વનળાભા ંપ્રલ ળ અાલ ર છ  અન  ૨૭૯ ળાા ફશાયના ફાકોન  ખાવ પ્રકાયના 
તારીભ લગયભા ંફ વાડયા છ    

 ઘણા ગાભોભા ંહકળોયી દ્વાયા જે હકળોયીઓ વ્મવન કયતી શતી ત ભન  વ્મવન છોડી દેલા પ્ર માય છ    

 કુર ૮૭૩ લબંિત હયલાયો ભાથંી કુર ૩૯૭ લબંિત હયલાયોન  વયકાય શ્રી ની વલવલધ વાભાજજક સયુક્ષાની મોજના વાથ  
જોડાણ કયેર છ    

 ઘણી હકળોયીઓ જુદા જુદા યાજ્મ સ્તયીમ ભિં ય અન  યાજ્મ સ્તયીમ અન  જીલ્રા સ્તયીમ તારીભો અન  ફ ઠકોભા ંબાગ 
રઇ ત ભના આત્ભ વલશ્વાવનો હયિમ કયાવ્મો છ  અન  ત ભના પ્રશ્નોન  લાિા આ ર છ    
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થીભ ૫:- કુદયતી વવંાધન વ્મલસ્થાન 

 

ધધંકુા, ધોકા અન  બાલનગય તાલકુાના ૨૦ ગાભોન  વયકાય 
દ્વાયા સ્ ળીમર ઇકોનોવભક યીજીમન (એવ આઈ આય ), 
સ્ ળીમર ઇકોનોવભક ઝોન (વ ઝ) શઠે આલયી ર લાભા ંઆવ્મા 
છ   આ ગાભો દહયમાની બયતીની અવય ાભતા ં વલસ્તાયોના 
હયઘભા ંઆલતા ગાભો છ   આ પ્રદેળભા ંઆજીવલકાની હયક્સ્થવત 
ઘણી વલયીત છ   આભ છતા ંરોકો ત્મા ંયશ ેછ  અન  ળક્ય શોમ 
ત ટરી જગ્માભા ંખ તી કયે છ   વભમ જતા ંઆ વલસ્તાયની જભીન 
ખાયાળ પેરાલાન  રીધ  બફનપદ્રુ ફની ગઈ છ  અન  ઓછી 
જભીન ધયાલતા કુટંુફોન  યોજીયોટી કભાલા નજીકના ગાભો / 
ળશયેોભા ંસ્થાતંય કયવુ ંડે છ    

 

આ પ્રદેળભા ંખ તી ય, જભીન ય અવય કયતી ક્ષાયીમતા પ્રલ ળની વભસ્માન  વફંોધલા તો વયકાયે ખાવ કશુ ંજ નથી કયુું 
યંત ુ છ લ્રા થોડા લોથી આ વલસ્તાયન  ઉદ્યોગો ભાટેનુ ં કેન્દ્ર ફનાલલાના પ્રમત્નો િારી યહ્યા છ   જેન  રઈન  ખાયાળની 
વભસ્મા ઘટળ  તો નશી જ યંત ુલધળ   ધોર યા ફદંયની જગ્માથી ૮ હકરોભીટય દુય આલ રા કાાતાલ ગાભ  વનયભા કંનીએ 
કાયખાનુ ંળરુ કયુું  દહયમાનુ ંાણી િડી આલતુ ંઅટકાલલા કંનીએ ૧૦–૧૫ હકરો વભટય રાફંો ાો (ફધં) ઉબો કમો છ   
આનુ ંહયણાભ એ આવ્યુ ંકે કંનીભા ંદહયમાઈ ાણી આલતુ ંફધં થયુ ંણ આજુ ફાજુના ગાભોની ખ તીરામક જભીનભા ંખાયા 
ાણી ઘવુી ગમા  આનુ ં હયણાભ એ આવ્યુ ં કે યશી વશી ખ તીરામક જભીનની પદ્રુતા ણ ફગડી ગઈ  આભણ 
લાલાઝોડા, અનાવસૃ્ષટ થામ ત્માયે અશીં ીલાના ાણીની મશુ્કેરી લધ ુગબંીય ફની જામ છ  અન  શલ  વનયભાનંા કાયણ  ગાભના 
ભીઠા ાણીના તાલોનુ ંાણી ણ બામ્બરંુ થઇ ગયુ ંછ   જો શજી ણ લધાયે ઔધ્મોગીક વલકાવ થળ  તો ક્ષાયીમતા અન  
ીલાના ાણીની અછતની શારત એલી ગબંીય ફની જળ  કે અશીંના રોકોન  સ્થાતંય વવલામ કળો જ વલકલ્ નહશ યશ ે  
 

ગયીફો ભાટે આજીવલકાના વવંાધનો ભમાયદીત શોમ છ   સકુી જભીનભા ંખ તી કાભ, ભાછીભાયી અન  શ ુ ઉછ યની પ્રવવૃતઓ 
ભમાયદીત પ્રભાણભા ં જ થઇ ળકે છ  અન  ત ની ણ શારત નફી શોમ છ   ખ તીની ઉત્ાદકતા ખફુ જ ઓછી શોમ છ   
અવતવસૃ્ષટ અન  અનાવસૃ્ષટન  રીધ  ખ તીભા ંજોખભ યશ ેછ   રોકોન  નાછટકે લયવભા ં૮ ભહશના (િોભાવાના ૪ ભહશના વવલામનો 
વભમ) સ્થાતંય કયવુ ંડે છ   વાભાજજક સયુક્ષાના ગરા આ કુટંુફો સધુી બાગ્મ  જ શોિતા શોમ છ   શજી ભાડં ૧૦ લયના 
થામ ત્મા ંફાકો શીયા ઘવલાના કાભભા ંરાગી જામ છ  અન  બણલાનુ ંડત ુ ંમકૂી દે છ   ભોટા બાગની કોી અન  દબરત લસ્તી 
ગયીફીની યેખા નીિ  જીલ  છ   કુટંુફ દીઠ લાવિક આલક રૂવમા ૧૫૦૦૦ જ શોમ છ   ભોટે બાગ  ત ઓ ઉકિ લગયના રોકોની 
જભીનભા ંખ ત ભજુયી કયતા ં શોમ છ   આ ઉંકિ લગયના રોકોના શાથભા ં સ્થાવનક હયલશન, બોજન ગશૃો (યેસ્ટોયા)ં, દુકાનો, 
ઘટંીઓ ત ભની જ ભાબરકી શોમ છ   વામદુાવમક કાભો કયલાના કોન્ટે્રક ણ ત ભણ  જ ભતા ંશોમ છ   આના ંહયણાભ  કોી અન  
દબરતો ાવ  કળો જ વલકલ્ યશેતો નથી  કટોકટીના વભમ  ત ભણ  ૧૨૦% જેટલુ ંબાયે વ્માજ આીન  ળાહુકાયો કે જભીનદાયો 
ાવ થી કયજ ર વુ ંડે છ  અન  એ ાછ ંન બયામ ત્માયે ત ભન  ઢોય, જભીન, ઘય ગભુાલલા ડે છ   કેટરીકલાય આ ફધાના 
અંત  આ વમદુામોની સ્ત્રીઓ વાથ  ળાયીયીક વતાભણી ણ થતી શોમ છ    
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ીલાના ાણીના સ્ત્રોતોનુ ંવ્મલસ્થાન :– નેલાના લયવાદી ાણી વગં્રશ કયલાના ટાકંા 
 

ભાહશતી વસં્થા રાફંા વભમથી ીલાના ાણીની પ્રાપ્મતાની ક્સ્થવત સધુાયલા ફાફત  કામય કયી યશી છ   બાર પ્રદેળની જભીન 
ખાયી છ  અન  ભગૂબય જ ણ તદન ખાયા છ   આ ક્સ્થવતભા ંીલાના ાણીનો એક ભાત્ર આધાય િોભાવાનો લયવાદ અન  ત ન ુ ં
વગં્રાહ્ય લુ ં ાણી શોમ છ   અશલેારના લય દયમ્માન ૯૯ કુટંુફો ભાટે ૭૦૦૦ બરટયની ક્ષભતા લાા લયવાદી ાણી વગં્રશ 

કયલાના ભગૂબય ટાકંા ફનાલલાની 
કાભગીયી રાબબત કુટંુફો ાવ  
કયાલલાભા ં આલી  આ ૯૯ કુટંુફોન  
ભગૂબય ટાકંા ફનાલલાની કાભગીયી 
CADP-I કામયિભ અંતગયત કોનયાડ 
એન  હશલ્ટન પાઉન્ડેળન, અન  
વી એવ ી વી  વસં્થા  ાવ થી 
નાણાકંીમ વશામ ભ લલા આલી શતી  
આ કામયિભની તભાભ કાભગીયી 

એવપ્રર-ઓગષટ ૨૦૧૪ દયમ્માન કયલાભા ં આલી  આ 
કામયિભભા ં દહયમા કાઠંાના ૬ ગાભોના ગયીફ અન  
જરૂહયમાતભદં ૧૩૯ કુટંુફોની વદંગી કયલાભા ં આલી 
શતી  જેની અગ્રતા િભ મજુફના ૯૯ કુટંુફોન  ફાધંકાભ 
થઈ રઇ ત ની રાફંા વભમ સધૂી જાલણી ભાટે શુ ંશુ ં
ફાફતો ધ્માનભા ંર ળો ત ન ુ ંવતત ભાગયદળયન આલાભા ં
આવ્યુ ં શત ુ ં ઉયોક્ત થમ ર કાભગીયીની ૧૦૦ % 
વપતા શારભા ં જોલાભા ંઆલ  છ  વાથ  વાથ  ગજુયાત 
વયકાય યબિત ‘લાસ્ભો’ વસં્થાન  દહયમા કાઠંા વલસ્તાયના 
૭ ગાભોભા ં યશતેા નલા ૩૧૦ કુટંુફોન  ીલાના ાણી 
ભાટે લયવાદી ાણીના વગં્રશ ભાટેના ભગૂબય ટાકંાની 
વલરત ભ  ત ની દયખાસ્ત તૈમાય કયીન  ‘લાસ્ભો’ 

વસં્થાની ગાધંીનગય ખાત ની કિ યીએ યજુ કયલાભા ંઆલી છ   અત્માય સધુીભા ંભાહશતી વસં્થા દ્વાયા બાર પ્રદેળના ગાભોભા ં
૧૦૪૭ લયવાદી ાણી વગં્રશ કયલાના ભગૂબય ટાંકા ફનાલલાભા ંઆલ ર છ   જેની વલગત લય પ્રભાણ  ઉય દળાયલલાભા ં
આલ ર છ    
 

ભાહશતી વસં્થાએ કોસ્ટર વ રીનીટી વપ્રલ ન્ળન વ ર, 
અન  કોનયાડ એન હશલ્ટન પાઉન્ડેળનના નાણાકંીમ 
અન  ટેકનીકર વશમોગથી Water Resource 

Management (WRM) પ્રોજેક્ટ શઠે છ લ્રા ૨ લય 
દયમ્માન ધધંકુા તાલકુાના ૩ ગાભો (યાજયુ, ખણૂ 
અન  ભશાદેલયુા)ભા ંીલાના ાણીના વ્મલસ્થાન 
અંતગયત સ્થાવનક સ્ત્રોતનો વલકાવ અન્લમ  અગાઉ 
ફનાલલાભા ંઆલ રા લયવાદી ાણી વગં્રશ કયલાના ં
પ્રાસ્સ્ટક રાઈનીંગ તાલોના નલીનીકયણ 
કાભગીયીભા ં ભદદ કયી ત  તાલોન  પયીથી રોક 

ક્રભ ગાભનુ ંનાભ તાલકુો રાચબત કુટંુફોની વખં્મા 
1 ખણૂ ધધંકુા 19 

2 ગોગરા ધધંકુા 23 

3 નલાગાભ કણય ધધંકુા 13 

4 યાશતાલ ધધંકુા 19 

5 ઝાખંી ધધંકુા 10 

6 કાભાતાલ ધધંકુા 15 

કુર....... 99 
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ઉમોગી ફનાલી જીલતં ફનાવ્મા છ   ઉયોક્ત યાજયુ, ખણુ અન  ભશાદેલયુા ગાભના ગ્રાભજનો વાથ  ભાહશતી વસં્થા આભા ં
વશમોગી ફન રા CSPC અન  કોનયાડ એન  હશલ્ટન પાઉન્ડેળનનો આબાય પ્રગટ કયે છ  અન  ખફુ જ ખળુ છ  કાયણ કે ીલાના 
ાણીના પ્રશ્નનો આ ૩ ગાભના રોકોન  આધાયક્ષભ ઉકેર ભળમો છ    
 

કોસ્ટર એયીમા ડેલરોભેન્ટ પ્રોગ્રાભ (CADP - પેઝ ૨)  

ધધંકુા તાલકુાના ૧૫ ગાભો કોસ્ટર એયીમા ડેલરોભ ન્ટ પ્રોગ્રાભ (CADP-I) અન  ધોકા-ધધંકુા-ફયલાા તાલકુાના કુર ૪૧ 
ગાભોભા ં ‘સ્લજરધાયા’ મોજનાનુ ંઅભરીકયણ કયુું  જેભા ંીલાના ાણીન  વફંવધત કામો જેલા કે ાણી વવભવતની યિી ત ન ુ ં
ક્ષભતાલધયન કયવુ ં ત ન  ટેકનીકર દયખાસ્તો, ગાભનો એક્ળન પ્રાનથી રઈ ીલાના ાણી વ્મલસ્થાના બૌવતક કામોભા ં
ટેકનીકરી ભાગયદળયન આી ીલાના ાણીની ટકાઉ વ્મલસ્થા ઉબી કયલાભા ંભદદરૂ થમા છીએ  ગ્રામ્મ સ્તયે ાણી વવભવત 
દ્વાયા વલતયણ વ્મલસ્થા ગોઠલી ત  વ્મલસ્થા વાતત્મણૂય યીત  રોક પાા દ્વાયા અન  રોક બાગીદાયીથી િાર  ત લા પ્રમત્નો 
કયલાભા ંઆલ ર છ   ઉયોક્ત કામયિભોભા ંગજુયાત વયકાય યબિત ‘લાસ્ભો’ વસં્થા અન  કોસ્ટર વ રીનીટી વપ્રલ ન્ળન વ ર વસં્થા 
એ ભશત્લની ભવૂભકા બજલી શતી  વતત ત ભના ભાગયદળયન શઠે ૫૬ ગાભોભા ંઆ સ્લજરધાયા કામયિભ ૨૦૧૨-૧૩ભા ંણૂય 
કયલાભા ં આવ્મો  જેનુ ં ભાહશતી વસં્થા અન  CSPC વસં્થા દ્વાયા દ્વાયા આંતહયક મલુ્માકંન કયલાભા ં આવ્યુ ં જે દયમ્માન ૩૧ 
ગાભોભા ંવપતાલૂયક ાણી વવભવત ોતાની યીત  કામયયત થઇ હયણાભરક્ષી કાભગીયી કયી યશી છ    

 

ઉયોક્ત સ્લજરધાયા મોજના દ્વાયા દહયમા કાઠંા વલસ્તાયના ગાભોભા ં ીલાના ાણી ફાફત  જે કાભગીયી થઇ ત ની 
અવયકાયતા જોતા કોસ્ટર વ રીનીટી વપ્રલ ન્ળન વ ર વસં્થા એ કોસ્ટર એયીમા ડેલરોભ ન્ટ પ્રોગ્રાભ(CADP-I) નો અભ્માવ 
કયાવ્મો  આ અભ્માવના અનબુલના વાયાળંો ગજુયાત વયકાય યબિત ‘લાસ્ભો’ વસં્થા વભક્ષ યજુ કમાય જેના અનબુલો અન  
હયણાભોન  ધ્માન  ર તા ‘લાસ્ભો’ વસં્થા અન  કોસ્ટર વ રીનીટી વપ્રલ ન્ળન વ ર વસં્થાએ પયી એકલાય વાથ  યશી ફાકી યશરેા 
દહયમા કાઠંાના ગાભોભા ંકોસ્ટર એયીમા ડેલરોભ ન્ટ પ્રોગ્રાભ(CADP-II) પેઝ-૨ કામયિભનુ ંઆમોજન કયલાનુ ંનક્કી કયુું  આ 
(CADP-II) પેઝ-૨ ની ભાગયદવળિકા પાઈનર કયી જુદી જુદી વસં્થાઓ કે જે દહયમાકાઠંા વલસ્તાયના ગાભોભા ંીલાનુ ંાણી અન  
કુદયતી વવંાધનોના વલકાવ ક્ષ ત્ર  કામયયત શતી ત ભન  આ કામયિભભા ંવશબાગી ફનાલી  જે ૈકી ભાહશતી ગ્રાભ વલકાવ વસં્થાન  
દહયમા કાઠંા વલસ્તાયના તાજા તાલકુાના ૩૦ ગાભોભાં કોસ્ટર એયીમા ડેલરોભ ન્ટ પ્રોગ્રાભ (CADP-II) અભરીકયણ ભાટેની 
જલાફદાયી વોંલાભા ંઆલી  
 

ભાહશતી ગ્રાભ વલકાવ વસં્થા દ્વાયા (CADP-II) અંતગયત તાજાના ૩૦ ગાભોભા ં મ જ વ્મલસ્થાન અન  વ વનટેળન ભાટે 
કામયિભનુ ંઅભરીકયણ કયલા શતે ુ૧૫-૧૫ ગાભોના ૨ કરસ્ટય યિલાભા ંઆવ્મા  જેભા ંબારય કરસ્ટય, ગોનાથ કરસ્ટય નાભ 
આલાભા ંઆવ્મા   
 

આ કામયિભ શઠે વપ્ટેમ્ફય ૨૦૧૩ થી ભાિય ૨૦૧૪ દયમ્માન બારય કરસ્ટય (૧૫ ગાભ) અન  ગોનાથ કરસ્ટય (૧૫ ગાભ) 
ભા ંનીિ  મજુફની પ્રવતુીઓ કયલાભા ંઆલ ર છ  જેની ની વલગત નીિ  પ્રભાણ  છ   
 

પ્રુંરૃ્તનુ ંનાભ બારય તરસ્ટય ગોનાથ તરસ્ટય કુર 

યીિમ ભીટીંગ, પબમા ભીટીંગ, ભહશરા ભીટીંગ, િંામત સ્તયે 
ભીટીંગ, ગ્રાભ વબા અન  ાણી વવભવતની નુ: યિના 

૧૪ ગાભ ૧૨ ગાભ ૨૬ ગાભ 

ફ ઝ રાઈન વલ,ે ી આય એ , ટેકનીકર વલે ૧૨ ગાભ ૧૫ ગાભ ૨૭ ગાભ 

યાષટ્રીમકૃત ફેંકભા ંફિત ખાત ુ ંખોરાવ્યુ ં ૧૧ ાણી વવભવત ૧૧ ાણી વવભવત 
૨૨ ાણી 
વવભવત 

ગ્રાભ વપાઈ, ળ યી નાટકો અન  ળાાકીમ કામયિભો ૧૪ ગાભ ૧૨ ગાભ ૨૬ ગાભ 

વલર જ એક્ળન ારન તમૈાય કયી  DWSC ભા ંયજુ કમાય ૮ ગાભ ૭ ગાભ ૧૫ ગાભ 
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પ્રુંરૃ્તનુ ંનાભ બારય તરસ્ટય ગોનાથ તરસ્ટય કુર 

વલર જ એક્ળન પ્રાનની જીલ્રા જ અન  સ્લકછતા વવભવત દ્વાયા 
લશીલટી અન  તાવંત્રક ભજુંયી ભી  

૦૪ ગાભ  ૦૨ ગાભ  ૦૬ ગાભ  

ઓછાભા ંઓછા ૫ ટકા રોકપાો એકત્ર કમો ૬ ાણી વવભવત ૬ ાણી વવભવત 
૧૨ ાણી 
વવભવત 

વ વનટેળન ભાટે શાઉવશોલ્ડ વલ ેકમો  ૧૨ ગાભ ૧૨ ગાભ ૨૪ ગાભ 
લોટય હયવોવય ભ ન જભ ન્ટ અથ ેવાઈટની ળોધ, વદંગી ૩ સ્ત્રોત ૧ સ્ત્રોત ૪ સ્ત્રોત 

ાણી વવભવતના વભ્મોની ક્ષભતાલધયન તારીભ 
૧૯ ભીટીંગ અન  ૧ 

તારીભ 
૧૪ ભીટીંગ અન  ૧ 

તારીભ 
૩૩ ભીટીંગ 

અન  ૨ તારીભ 
ાણી વવભવતની નુ: યિના અન  ાણી ગણુલતા િકાવણી ટીભ ની 
યિના  

૧૪ ગાભ  ૧૨ ગાભ  ૨૬ ગાભ 

 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    ગ્રાભ વબા                             ી.આય.એ. / ફેઝ રાઈન વલે  

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ભહશરા ફેઠક       ળેયી નાટક 

 

વશબાગી ર્વિંચાઇ વ્મલસ્થાન 

ધોકા તાલકુાના ગાભોભા ં૨૦૦૧-૨૦૧૨ દયમ્માન જીલ્રા ગ્રાભ વલકાવ એજન્વી, અભદાલાદ ના વશમોગથી જભીન સધુાયણા 
અથે વકંબરત ડતય ભવૂભ વલકાવ કામયક્ભ અભરભા ંમકેુર ત  વદંબે વારંુ એવુ ંકાભ જભીન સધુાયણા, લયવાદી ાણીન  વગં્રશ 
ભાટે વવંાધનો ઉબા કયલાભા ંઆવ્મા શતા  આ કાભગીયી દયમ્માન ધોકા તાલકુાના વયગલાડા ગાભ  ખ ડૂતોન  વાથ  યાખી થઈ 
યશરે લોટયળ ડ પ્રવવૃિ દયમ્માન વયદાય વયોલય નભયદા વનગભના અવધકાયીઓ ભાહશતી વસં્થાના કભયિાયીઓના વંકયભા ં
આવ્મા ત્માયે ત ભણ  એક ડગલુ ંઆગ લધતા આ વલસ્તાયભા ં વવિંિાઇ વ્મલસ્થા ભી યશ ે ત  ભાટે નભયદા નશયે મોજના 
અંતગયત કેનારોના ફાધંકાભ થલાના છ  અન  ત ના ભાટે વમત વ્મલસ્થાનની કાભગીયીભા ંઆ જેલી વસં્થા વશબાગી થામ   
આ વલસ્તાયના ૧૩ ગાભના રોકો અન  ખ ડૂતો વાથ  છ લ્રા ૧૦ લયથી વંકયભા ં શોલાથી વશબાગી વવિંિાઇ વ્મલસ્થાનની 



20 | P a g e :  ભાહશતી લાર્િક અશલેાર ૨૦૧૩-૧૪  

 

કાભગીયી અવયકાયક થળ   આ ફાફતન  રઇ ભાહશતી વસં્થાએ નભયદા નશયે વલબાગ ૮/૩ ધોકા ળાખાભા ંઉયોક્ત વશબાગી 
વવિંિાઇ વ્મલસ્થાન કામયિભના અભરીકયણ કયલા ભાટે અયજી કયલાભા ંઆલી શતી  જેની ૧૦ ૦૭ ૨૦૧૩ ના યોજ અભદાલાદ 
કર કટય વાશફેની અધ્મક્ષતાલાી DLCCની ભીટીંગભા ં ભજૂંયી આલાભા ંઆલી  અભદાલાદ જીલ્રાના ધોકા તાલકુાના 
નભયદા નશયે વલબાગ ૮/૩ ડીલીઝન શઠે આલતા બ્રોક નફંય ૧૬ જેભા ંજલાયજ, ગુદંી, વયગલાડા, રક્ષ્ભીયુા અન  લ જરકા 
ગાભના ૧૬૯૫ રાબબત ખ ડૂતોની ૪૧૪૨ શકેટય વલસ્તાયભા ં૧૦ વમત ભડંીઓ યિી ત  રાબબત વભ્મોભા ંવશબાગી વવિંિાઇ 
વ્મલસ્થાનની મોગ્મ વભાજ ઉબી થામ અન  સ્લતતં્ર લશીલટ કયલાની કુળતા લધ  ત  ભાટે ક્ષભતાલધયનની કાભગીયી 
વોંલાભા ંઆલી   
  
વશબાગી વવિંિાઈ વ્મલસ્થા એટર  ખ ડૂતોની વમત વશકાયી ભડંી  ફીજા ળબ્દોભા ંકશીએ તો ખ ડૂતો ભાટે, ખ ડૂતો ધ્લાયા અન  
ખ ડૂતોથી વિંાબરત વમત વશકાયી ભડંી  જેભા ંનશયેના કભાન્ડ વલસ્તાયના રાબબત ખ ડૂતો દ્વાયા વમત વશકાયી ભડંીની 
યિના કયીન  નશયેનુ ં વિંારનથી ભાડંીન  ત ની ભયાભત, નુયોધ્ધાય અન  વમત ભાટે ાણી વલતયણ વ્મલસ્થાનની 
જલાફદાયીઓ ઉાડી ર  છ   જેભા ં દયેક ખ ડૂતોન  “ન્માવમક” ધોયણ  જભીન વલસ્તાયના આધાહયત ાણી ભ  અન  ાણીનો 
કયકવયબમો ઉમોગ કયીન  લધ ુ વવિંિાઈ કયીન  લધ ુઉત્ાદન ભ લ   વશબાગી વવિંિાઇ વ્મલસ્થાનની કાભગીયી ઓગષટ 
૨૦૧૩ થઈ ળરુ કયલાભા ંઆલી જેભા ંપ્રથભ તફક્કાની ૧૦૦% અન  ફીજા તફક્કાની ૬૦% કાભગીયી ભાિય ૨૦૧૪ સધુીભા ં
ણૂય કયલાભા ંઆલી શતી   
 

પ્રથભ તફક્કાની કાભગીયીભા ંપ્રોજેક્ટ વલસ્તાયની વદંગી,  વલસ્તાયનો વાભાન્મ અભ્માવ, શારભા ંત ભની વભાજજક, આવથિક, 
ખ તી વલમક હયક્સ્થવત ત ભજ વવિંિાઈ સવુલધાઓ લગ યે ભાહશતી ગ્રામ્મ સ્તયે પબમા ભીટીંગ, ગ્રાભ વબા અન  વ્મક્ક્તગત 
મરુાકાત કયીન  કામયિભની વલગતલાય જાણકાયી આી છ   
 

પ્રોજેક્ટ વલસ્તાય શઠેના કભાન્ડભા ંઆલતા કુર ૪ ગાભોની વાભાજજક, આવથિક હયક્સ્થવત જાણલાના શતેથુી રાબબત ગાભોનો 
અભ્માવ શાથ ધયલાભા ંઆલ ર  આ અભ્માવ અંતગયત રાબબત ગાભોની લસ્તી, જ્ઞાવત, શુારનની ક્સ્થવત, ધધંા યોજગાય, 
ીલાના ાણી વ્મલસ્થા, ખ ત  દાળના લ િાણ ભાટેની ફજાય વ્મલસ્થા, પ્રાથવભક વગલડતા, સ્થાવનક વસં્થાઓની 
ઉરબ્ધતા, જભીનના પ્રકાય અન  વીઝન પ્રભાણ  જે ત  ગ્રાભ વલસ્તાયભા ંર લાભા ંઆલતા ાકો વમતની વગલડતા જેલા 
વલવલધ મદુ્દાઓન  આલયી રઈ રાબબત ગાભના જલાફદાય અગ્રણીઓ વાથ  ભી ગાભની ભાહશતી એકત્ર કયલાભા ંઆલી શતી 
જેભા ંખાવ કયીન  મોજના અશલેાર, પ્રામોજક જૂથની વલગત, દયેક ભડંીની વશકાયી કામદા શઠે નોંધણી કયાલલી, દયેક 
ભડંીના યાષટ્રીમકૃત ફેંકભા ંફેંક ખાતા ખોરાલલા લગ યે કાભગીયી કયલાભા ંઆલી છ   
 

વશબાગી ર્વિંચાઈ વ્મલસ્થાન અંતગયત ફીજા તબ્ફકા દયમ્માન કયેર કાભગીયી 
 દયેક વલર જ વવલિવ એહયમા (લી એવ એ ૧૦) ભા ં જનયર ભીટીંગો કયલાભા ંઆલી, રાબાથીઓન  ભડંી યિના ભાટે 
પ્રોત્વાહશત કમાય   

 ૩૦ જેટરી ખ ડૂત વબા અન  વમત ભડંીની કાયોફાયી વવભવત વાથ  ભીટીંગ કયી વશબાગી વવિંિાઈ વ્માલસ્થાન 
અવધવનમભન-૨૦૦૭ તથા ૨૦૧૩ના  ટા કામદાની વભજ આી  

 રાબબત ખાત દાય માદીન  તરાટીના યેકોડય વાથ  િકાવીન  અંવતભ કયી  
 ૭/૧૨ યેકોડય પ્રભાણ  વબાવદ ફનાલી ૬૧% વબાવદ ફનાલી ળ યપાો એકત્ર કમો  
 ૧૦ વમત ભડંીઓભા ં ટા વવભવતઓની યિના કયી ત ની જલાફદાયીઓની વભજ આલાભા ંઆલી  

વયદાય વયોલય નભયદા વનગભની ભાગયદવળિકા મજુફ દયેક વમત વશકાયી ભડંીઓ કામયક્ષભ ફન  ત  ભાટે આ વમત વશકાયી 
ભડંીના પ્રામોજક જૂથ અન  ત ના વબાવદ ખ ડૂતોનુ ં ક્ષભતાલધયન કયવુ ં ખફુજ જરૂયી શોમ છ   દયેક વમત ભડંીઓનુ ં
ક્ષભતાલધયન થામ ત ભત  ભીટીંગ / ખ ડૂત વબા અન  તારીભ / લકય ળોની કાભગીયી કયલાભા ંઆલી  દયેક ભડંીઓની  ટા 
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વવભવત વાથ  રાબબત ખ ડૂતો વાથ  ભીટીંગ / ખ ડૂત વબા, તારીભ / લકય ળો કયી યૂત ુ ંભાગયદળયન / ભાહશતી આી સ્લતતં્ર 
લશીલટ કયી ળકે ત ટરી વક્ષભ ફનાલલા પ્રમત્ન કયલાભા ંઆવ્મો છ   
  

 
 

ર્મત ભડંીના રાચબત ખેડૂતો વાથે ખેડૂત વબા, ગ્રાભ વબા, ભહશરા ખેડૂતોને કરૃ્ ર્લજ્ઞાન કેન્ર અયણેજની મરુાકાત, ભીટીંગ 
/ જૂથ ચચાય દ્વાયા ર્મત, વશબાગી ર્વિંચાઈ વ્મલસ્થાનનુ ંભશત્લ અને તેનાથી થતા પામદા ર્લે ભાગયદળયન 

 

ખાયાળગ્રસ્ત ર્લસ્તાયભા ંવાતત્મણૂય ટકાઉ અને લૈજ્ઞાર્નક ખેતી દ્ધર્ત  

બાર વલસ્તાયભા ં દહયમા હકનાયાની જભીન ક્ષાયીમ અન  
અલ્કારીયકુ્ત ભોટી વતયાડોલાી જોલા ભ  છ   જમાયે થોડો 
અંદયનો બાગ ખફુ વાયો કાન્ા અન  કાી િીકણી જભીન 
જોલા ભ  છ   આ વલસ્તાયભા ં લાયંલાય યુ, દહયમાઈ ાણીની 
બયતી અન  દુષકા જેલી કુદયતી આપતો અશીં અલાયનલાય 
ત્રાટકે છ   જેના કાયણ  અશીની ખ તી લાયંલાય વનષપ જામ છ   
જભીનના વલસ્તાયના પ્રભાણભા ંઉત્ાદન ણ ખફુ જ ઓછ આલ  
છ   આ જભીનની નીતાય ળક્ક્ત નશીલત છ  યંત ુબ જ વગં્રશ વાયા 
પ્રભાણભા ં થતો શોલાથી ભાધ્મભ લયવાદથી ખયીપ વીઝન વાયી 
યશ ેછ   જમાયે લધ ુલયવાદ થામ તો ખ ડૂતો વળમાળુ એટર  કે યલી 

ાકો ઉય જ આધાય યાખલો ડે છ    
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ભાહંશતી વસં્થાનો આ વલસ્તાયભા ં કામય કયલાનો રાફંા ગાાના અનબુલો ત ભજ તજજ્ઞોના ભાગયદળયન થકી આ વલસ્તાયના 
ખ ડૂતોન  મનુ્જલતા પ્રશ્નોનુ ંભશદં અંળ  વભાધાન થામ ત લા ઉદેશ્મ થી વસં્થાએ કોસ્ટર વ રીનીટી વપ્રલ ન્ળન વ ર અન  વય 
યતન તાતા ટ્રસ્ટ ના વશમોગ અન  ભાગયદળયન થકી દહયમા કાઠંાના બાર વલસ્તાયના ગાભોભા ંખ ડૂતો વાથ  જોડાઈન  જુદા જુદા 
ાક વનદળયન પ્રોટ તૈમાય કયલા અન  લધ ુખ ડૂતો નલીનતા ભાટે પ્ર યામ ત ભજ ભહશરા વળક્ક્તકયણ મદુ્દાન  ધ્માન  રઇ નાના 
નાના લડોરીમાભા ં ળાકબાજી ઉગાડલા ત ભજ ખ ડૂતોન  વગંહઠત કયલાના પ્રમાવ રૂ  ખ ડૂત ગ્રુો ફનાલલા જેલી વલવલધ 
પ્રવવૃતઓ કયલાભા ંઆલ  છ   વલસ્તાયન  ધ્માન  રઈન  ખ તી ભાટે વતત નીયવ ફનતો જતો ખ ડૂત ત ભજ દહયમા હકનાયાન  ધ્માન  
રઈન  કુર ૦૯ ગાભોભા ં૩૦ ખેડૂતોને વદં કયલાભા ંઆવ્મા શતા  જેભા ંકુર ૨૬ ર્નદળયન તરોટ તૈમાય કયલાભા ંઆવ્મા શતા  
જેભની વાથ  ખ ડૂત ફ ઠકો મોજીન  વનદળયન પ્રોટ ભાટે વદં કયલાભા ંઆવ્મા શતા  જેની વલગત નીિ  પ્રભાણ  છ    
 

ક્રભ ગાભ ર્નદળયન કયેર તરોટની વખં્મા ાકનુ ંનાભ ર્નદળયન કયેર ચફમાયણની જાત 

૦૧ બયુાનયુ ૦૪ કાવ જી કોટ ૨૫ 
૦૨ યાજયુ ૦૧ કાવ, જુલાય જી કોટ ૨૫, એક્ન્ળમો 
૦૩ વયવરા ૦૨ હદલ રા, કાવ, જુલાય જીવીએ ૨, જી કોટ ૨૫, એક્ન્ળમો 
૦૪ કાભા તાલ  ૦૬ કાવ, ડાગંય, જુલાય  જી કોટ ૨૫, ગજુયાત ૧૭, એક્ન્ળમો 
૦૫ લારીંદા ૦૭ કાવ, યીંગણ  જી કોટ ૨૫ – ૨૩  
૦૬ ખણુ ૦૨ હદલ રા  હદલ રા જી વી એ  ૨, હદલ રા જી વી એ  ૭ 
૦૭ ઝાખંી  ૦૧ જુલાય  એક્ન્ળમો 
૦૮ વભન્ગરયુ  ૦૧ જુલાય  એક્ન્ળમો 
૦૯ યાશતાલ  ૦૨ જુલાય  એક્ન્ળમો 
  ૨૬   

 

આ ઉયાતં ખ ડૂતોન  જભીનની તૈમાયી, ફીજ ભાલજત અન  બફમાયણ વદગી વલ  જાણકાયી અંગ  તારીભ આલાભા ંઆલ ર 
છ   જેભા ંખ ડૂતોન  ોતાના પ્રોટભા ંલાલલાના વલસ્તાયભા ં કેલા કે જુલાય, કાવના ફીજન  વીડ ટ્રીટભ ન્ટ એટર  કે થામયભ 
દલાનો ટ એક હકરો ફીજન  ૩ ગ્રાભ થામયભ ાલડય ભકૂીનો ટ અાલીન  ફીજ લાલણી ભાટે બાયલૂયક બરાભણ કયલાભા ં
આલ ર છ    

બાર વલસ્તાયની ખ તીની જભીનન  અનરુૂ બફમાયણોની 
બરાભણ કયલાભા ંઆલ ર છ   જેભા ં ક્ષાયીમ વલસ્તાયભા ં ત ભજ 
બફન વમત ાકો ભાટેનુ ં ભાગયદળયન ડો  જી જી યાલ, વનમાભક 
શ્રી, વી એવ એવ આય આઈ, બરૂિ ત ભજ વી એવ ી વી ના 
તજજ્ઞ શ્રી જી એભ  ટેર વાશફેના ભાગયદળયન થકી બાર 
વલસ્તાયન  અનરુૂ કાવની જાત (૧) જી કોટ ૨૫, (૨) જી કોટ 
૨૩ ની બરાભણ કયલાભા ંઆલ ર છ  અન  ત  મજુફ વનદળયન 
પ્રોટની જરૂયત મજુફ ફીજ ભ લીન  ખ ડૂતોન  વલતયણ 
કયલાભા ંઆલ ર છ    

 

આ વાથ  અમકુ નલા ાકોના વનદળયન ભાટે ણ ફીજ તૈમાયી કયલાભા ંઆલી જેભા ંગભ ગલુાય, હદલ રા, ડાગંય નુ ંલાલ તય 
નલીન પ્રોટ તયીકે થામ ત  ભાટે આ બફમાયણના અખતયા ભાટે ૦૯ ખેડૂતોને બફમાયણ આલાભા ંઆલ ર શત ુ ંયંત ુગભ 
ગલુાય અન  હદલ રા લધ ુલયવાદના કાયણ  વનષપ યહ્યા શતા   
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આ લય દયમ્માન કુર ૪૫ જભીન ચકાવણી ભાટે નમનૂાઓ ર લાભા ંઆવ્મા શતા  િકાવણીના અશલેારના આધાયે બારભા ં
ર લતા ાકોન  ધ્માન  રઈન  જીપ્વભ લાયલાની બરાભણ કયલાભા ંઆલ ર છ  અન  ત  મજુફ ખ ડૂતોન  ભાગયદળયન આલાભા ં
આલ ર છ    
 

ખેડૂતોનુ ંતારીભ દ્વાયા વક્ષભતાલધયન  

ધધંકુા ક્રસ્ટયના ૧૦ ગાભોભા ં તારીભ કયલાભા ંઆલી શતી, 
જેભા ં ફશાયથી કૃવ તજજ્ઞોન  ફોરાલલાભા ં આવ્મા શતા  
તારીભભા ંમખુ્મ મદુ્દાઓ જાતની વદગી, જભીનની તૈમાયી, 
લાલણીનો વભમગાો, ફીજનો દય, ફીજ ભાલજત, લાલણી 
લકિ નુ ંઅંતય, વનિંદાભણ, જીલાતં વનમતં્રણ, યોગથી ફિલાના 
ઉામો, ખાતયનો કામયક્ષભ ઉમોગ, બાર વલસ્તાયની ખ તી 
દ્ધવતભા ંલૈજ્ઞાવનક ખ તી દ્ધવતનુ ંજોડાણ, સકુ્ષ્ભ વમત દ્ધવત 
અન  વજીલ ખાતયનો ઉમોગ લગ યે વલમો ય બાય 
મકુલાભા ં આવ્મો શતો  આ તારીભોભા ં કુર ૪૦૦ ખેડૂતોને 

વાકંલાભા ંઆવ્મા શતા  તારીભ દયમ્માન ખ ડૂતોના પ્રશ્નો ત ના વનયાકયણ અન  ખાવ કયીન  વનદળયન પ્રોટભા ંઉગાડલાના 
ાકોની  કેજીવ ઓપ પ્ર ક્ટીવ (ી ઓ ી) ઉય બાય મકુલાભા ંઆવ્મો શતો અન  ખ ડૂતોન  વભજાલલાભા ંઆલ ર કે તભો જે 
યંયાગત ખ તી કયો છો ત  કયો જ ણ આણા વનદળયન પ્રોટભા ંાક અન  જભીનન  અનરુૂ કયલાભા ંઆલ ર બરાભણો 
મજુફ જ વનદળયન પ્રોટ તૈમાય કયલા બરાભણ કયલાભ આલ ર શતી  આ વાથ  બાર વલસ્તાયની જભીન ત ભજ કે લી કે 
અયણ જ ની બરાભણ મજુફ યવ ધયાલતા ૪ થી ૫ ખ ડૂતોન  ફોયડીની ખ તી કયલા ભાટેનુ ંભાગયદળયન આલાભા ંઆલ ર   
 

ખેડૂત જૂથોની યચના: ખ ડૂતોન  ખ તી વદંબયભા ં નલી નલી 

જાણકાયી ભ  અન  નલી ટેકનોરોજી અન  નલી પ્રોડક્ટ વલ  

જાણકાયી લધ  અન  ત ભનુ ંઉત્ાદન લધાયી ળકે  ત  ભાટે શાર ૩ 

ખ ડૂત જૂથોનુ ંઆત્ભા પ્રોજેક્ટ વાથ  જોડાણ ણ કયલાભા ંઆવ્યુ ં

છ   બવલષમભા ંનાફાડય વાથ  જોડાણ કયલાનુ ંછ   ખ ડૂતની ફ ઠક 

દયમ્માન ત ઓન  નલા વળંોવધત બફમાયણો તથા ખ ડૂતોન  

રગતા ખ તીના પ્રશ્નોની િિાય કયલાભા ંઆલી અન  ખાવ કયીન  

ભાઈિો ઈયીગ ળન વીસ્ટભ ઉય બાય મકુલાની લાત વભજાલલાભા ંઆલી શતી  બાર વલસ્તાયભા ં વમત ઓછ ંથામ છ  યંત ુ

શાર તાલ આધાહયત લયવાદી ાણી વગં્રશ કયીન  યલી ાકભા ંવમત કયલાભ આલ  છ   જેભા ંભાઈિો ઈયીગ ળન વીસ્ટભનો 

ઉમોગ કયલાથી ાણીની ફિત થામ જેથી લધ ુવલસ્તાયભા ંવમત થઇ ળકે ત ભજ ઉત્ાદન લધ  છ   આભ લય દયમ્માન કુર 

૧૪ ખેડૂત જૂથો યિલાભા ંઆવ્મા છ     
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સ્લ વશામ જૂથના ફશનેો દ્વાયા ળાકબાજીનુ ંલાલેતય  

 

ગમા લયની જેભ આ લે ણ ૧૦૦ ફશનેોએ ત ભના 
લડોરીમાભા ં ળાકબાજીનુ ં લાલ તય કયેર છ   ળાકબાજીનુ ં
આંગણાભા ં લાલ તય કયલાથી યોજજિંદુ ળાકબાજી વયતાથી 
ભી યશ ેછ   જેથી ફશાયથી ળાકબાજી રાલલા ડતા નથી  
જેનાથી નાણાકંીમ ફિત થામ છ   તાજા ળાકબાજી ભતા 
શોલાથી આયોગ્મ સધુયે છ   ખાવ કયીન  ભહશરાઓની 
સખુાકાયી સધુાયે છ   તાજા ળાકબાજીનો છૂટ થી ઉમોગ 
થામ તો કુોશ્નનુ ંપ્રભાણ ણ ઘટે છ   બાર વલસ્તાય બફન 
વમત વલસ્તાય શોલાના કાયણ  ળાકબાજીની ખ તી બફરકુર 
નશીલત થામ છ   ત ન  પ્રોત્વાશન ભાટેર ત લા ઉભદા 
ઉદેશ્મથી ગાભડાભા ં ભહશરાઓ ોતાના આંગણા ભા ં

ળાકબાજી ઉગાડીન  ત ન ુ ંઉત્ાદન ભ લ  અન  ઘય આંગણ  ઉમોગ કયી ળકે છ   વસં્થા દ્વાયા ૧૦૦ ભહશરાઓન  હકિન ગાડયન 
ભાટે તૈમાય કયલાભા ંઆલી ત  ૈકી ૧૩૦ ભહશરાઓન  હકિન ગાડયન કીટનુ ં વલતયણ કયલાભા ંઆવ્યુ ંછ   કીટભા ંળાકબાજીના 
ફીજ જેલા કે બીંડા, ગલુાય, િોી, લારો, દુધી, કાયેરા, ગરકા, ભકાઈ, િીબડા લગ યે વલતયણ કયલાભા ંઆવ્મા  જેનુ ં૬૦ 
થી ૭૦ ટકા હયણાભ જોલા ભ ર છ   વલળ ભા ંપ્રાસ્સ્ટક ફ ગભા ંઘય આંગણ  ળાકબાજી ઉગાડલા અન  લ સ્ટ ાણીનો ઉમોગ 
કયલા બાયલૂયક જણાલલાભા ંઆવ્યુ ંશત ુ ં  
કુદયતી વવંાધન વ્મલસ્થાન અંગે વસં્થાએ કયેર કાભગીયી દળાયલત ુ ંત્રક  

ક્રભ પ્રુંરૃ્તનુ ંનાભ યરુ્નટ 
૩૧-૦૩-૨૦૧૩ની ક્સ્થર્ત ચાલ ુલે કયેર કાભગીયી ૩૧-૦૩-૨૦૧૪ની ક્સ્થર્ત

રાબાથી રાબાથી ગાભો રાબાથી રાબાથી ગાભો રાબાથી રાબાથી 
ગા
ભો 

૧ ખ ત યક્ષક ાા C.M. 355413 
2360 

farmers 
21 -- -- -- 355413 

2360 
farmers 

21 

૨ ખ ત તરાલડી No. 48 
48 

farmers 
07 2 2 1 50 

50 
farmers 

8 

૩

વામહુશક તાલો No. 81 
280 

farmers 
11 -- -- -- 81 

280 
farmers 

11 

પ્રાસ્સ્ટક 
રાઈનીંગ 
તાલોની 
ભયાભત  

No. 3 Villagers 3 0 -- -- 3 Villagers 3 

૪ િ ક ડેભ No. 12 
363 

farmers 
7 -- -- -- 12 

363 
farmers 

7 

૫ લ સ્ટ 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 ઇનર ટ િ નર C.M. 13910 
116 

farmer 
3 -- -- -- 13910 

116 
farmer 

3 

૯ વકૃ્ષા યોણ Sapling
s 

60000 -- 22 250 -- 2 60250 -- 24 

૧૦ તમ્ભય પ્રાન્ટેળન Hec. 500 Villagers 2    500 Villagers 2 
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૧૧ યીિાજૉ ફોય No. 87 
87 

farmers 
3 -- -- -- 87 

87 
farmers 

3 

૧૨ વનદળયન પ્રોટ્વ No. 13 
13 

farmers 
5 ૨૬ 

૨૬ 

Farmers 

૧૦ 

Villages 
૩૯ 

૩૯ 

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 

૧
લયવાદી ાણી 
વગં્રશ અથનેા 
ભગૂબય ટાકંા 

No. 948 Family 16 99 99 5 ૧૦૪૭ family 21 

 

થીભ ૬:- યલુા વળતતીકયણ  
૧૧ થી ૧૮ લયની લમ તરુણાલસ્થા કશલેામ છ   જીલનનો આ કા કટોકટીણૂય શોમ છ   ફાક ખુ્ત થલા રાગ  છ  અન  એ 
હયલતયન ખફુ ઝડી શોમ છ   આભ તો આ ખફુ જ આનદંભમ વભમગાો શોમ છ  અન  એભા ંજ સ્લસ્થ વાભાજજક વફંધો 
કેલીન  આનદ અન  ભૈત્રીનો અનબુલ કયલાનો શોમ છ   યાષટ્રીમ લસ્તી વનતી ૨૦૦૫ભા ંદળાયવ્યુ ંછ  કે તરુણાલસ્થાના છોકયાઓ 
અન  છોકયીઓની લસ્તી ઓછ ધ્માન ભ લતુ ં જૂથ છ   જેભા ંત ભની આયોગ્મ વલમક જરૂહયમાતો અન  પ્રજનન વફંધી અન  
જાતીમ આયોગ્મન  રગતી દમ્માયનીગીયીઓ જરૂયી શોમ છ   યાષટ્રીમ યલુા વનતી ૨૦૦૩ભા ંણ ૧૩ થી ૧૮ લયના લમ જૂથન  
અરગ જૂથ તયીકે ગણલાભા ંઆવ્યુ ંછ   આ જૂથ ભાટે આયોગ્મ વહશતના ફધા જ ક્ષ ત્રોભા ંખાવ કામયિભો દ્વાયા આલયી ર લાની 
આલશ્ક્યતા શોલાનુ ંજણાવ્યુ ંછ   ભાહશતીએ તરુણાલસ્થાના છોકયા – છોકયીઓના પ્રશ્નો વલ  વાયી વભજ ભ લી છ   ત ભનાભા ં
આત્ભ વલશ્વાવ કેલી યીત  જગાલલો, ત ભન  ત ભના ં ળયીય વલ  વળક્ષણ કઈ યીત  આવુ,ં ત ભણ  આત્ભ વનબયય કઈ યીત  
ફનાલલા, ફા રગ્ન વલ  ત ભનાભા ંજાગવૃત કઈ યીત  રાલલી, ફા રગ્નથી શુ ંગ યરાબ છ , ધમુ્રાન, તભાકુ ખાલી જેલા 
વ્મવનો ભાથંી ત ભણ  કઈ યીત  ફશાય રાલલા જેલા પ્રશ્નો વલ  ત ભણ  વભજાલલા વલ  વસં્થાએ કાભ કયુું છ   
 

આ ઉયાતં રોકોન  આજીવલકા સધુાયની યીતો અન  વ્મલવામો 
વલ  વયકાયની મોજનાઓનો રાબ ભ  ત  ભાટે જોડાણો 
કયલાભા ં આવ્મા છ   લબંિત વમદુામની ફશનેો અન  કન્માઓ 
ભાટે વીલણ કાભની તારીભનુ ંઆમોજન કયલાભા ંઆવ્યુ ં શત ુ ં 
તરુણ લમની ૧૨૨ છોકયીઓ અને ભહશરાઓને ર્વરાઈ કાભ, 
અગયફતી ફનાલલાન ુ ં કાભ, બ્યટુી ારયયન ુ ં કાભ, કોમ્તયટુયન ુ ં
કાભ, બયત ગુથંણ અને સ્કુર ફેગ ફનાલલાન ુ ં કાભ લગ યે 
તારીભો ઇનશાઉવ યીત  અથલા ફશાયની ટેકનીકર વસ્થાઓ 
(એવ ફી આઈ - આય વ ટી, ગજુયાત રૂયર ટેકનોરોજી 
ઇન્સ્ટીટયટુ, વયકાયી કોમ્યનુીટી ોરીટેકનીક, નહડમાદ રૂડ્વ ટ 

લગ યે)ના વશમોગ થી અાલલાભા ંઆલી છ   આ તારીભો દ્વાયા છોકયીઓભા ંઉત્વાશ લધ્મો છ  અન  ત ઓ ફીજા ગાભભા ંજઈન  
ણ ળીખલા તૈમાય થઇ છ   જેઓ ક્યાયેમ ગાભની ફશાય નીકી જ ન શતી  અભોન  રાગ્યુ ંછ  કે જીલનભા ંકઈક વલધ માત્ભક 
ફદરાલ રાલી ળકે ત લી નલી નલી ફાફતો ળીખલા છોકયીઓ શભં ળા ઉત્વાહશત શોમ છ     
 

થીભ ૭:- વાભાજજક ન્મામ અને ભાનલ અર્ધકાયો 
વભાજભા ં પ્રલતયતા કેટરાક દુણો ખાવ કયીન  સ્ત્રીઓ વાથ  થતા ં દુવ્મલશાયો જેલા કે ત ભનુ ં ળોણ કયવુ,ં હશિંવા કયલી, 
ભાનવવક અન  ળાયીહયક વતાભણી કયલી જેલા વાભાજજક અન્મામોના પ્રશ્ન  ભાહશતી વસં્થા રાફંાગાાથી કાભ કયી યશી છ   
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વસં્થા ભાન  છ  કે આલા વાભાજજક અન્મામો દુય કયલા ભાટે યલુા લગયન  વળબક્ષત અન  વલં દનળીર ફનાલલા જરૂયી છ   વસં્થાન  
કાભ કયતા ંવભજાયુ ંકે પક્ત સ્ત્રીઓન  આ મદુ્દ  જાગતૃ કયલી એ યુત ુ ંનથી  આથી વસં્થા વમદુામના આગ લાનો, વગંઠનોના 
રીડયો અન  યલુાનોન  ભાટે જુદી જુદી કામય વળબફયો / ફ ઠકો મોજે છ   જેભા ંઅવયકાયક વાભાજજક િલ કઈ યીત  ઉબી કયી 
ળકામ ત  વલ  જાણકાયી આલાભા ંઆલ  છ   આજ મદુ્દાન  આગ રઈ જઈન  વસં્થા દ્વાયા બાર વલસ્તાયભા ં “બાર વોશ્મર 
એતટીલીસ્ટ જૂથ”ની યિના કયલાભા ંઆલ ર છ   આ જૂથના વભ્મોન  વાભાજજક ન્મામ ભાટે ન ટલહકિંગ, ઝફં ળ અન  હશભામત 
કામય વલ  તારીભ આીન  તૈમાય કયલાભા ંઆવ્મા છ   શારભા ંઆ મદુ્દા ભાટે વસં્થાન  કોઈ જ નાણાકીમ વશામ ભતી નથી 
છતા ંણ આ જૂથ ભાનલ અવધકાયોના બગંન  રગતા પ્રશ્નો વફંોધલા વહિમ છ   આ લય દયમ્માન કાનનૂી વશામ, ભદદ,  
કાનનૂી દયમ્માનગીયીઓ અન  કાઉન્વ બરિંગના કુર ૧૦૩ થી લધાયે કેવોભા ં કાભ કયલાભાં આવ્યુ ં છે. જેની વલગત નીિ ના 
કોઠાભા ંઆલાભા ંઆલ ર છ   
 

No Type of cases No of cases 

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

etc 
૨૨ 

02 Compromise in domestic dispute ૧૨ 

03 Land ownership cases, like illegal possession of land and land disputes  ૧૭ 

04 Inheritance process in land entitlement (Varsai) ૫૨ 

Total No. of Case where Mahiti & B-SAG has helped / guided / counseled ૧૦૩ 

 

લચંચત વમદુામભા ંસ્ત્રી અને જભીનના અર્ધકાયો વદંબયભા ંવળક્તતકયણ  

છ લ્રા ૫ લોભા ંબાર વલસ્તાયની વાભાજજક અન  આવથિક માયલયણભા ંઘણો જ ફદરાલ આવ્મો છ   આ વલસ્તાયન  ગજુયાત 
વયકાય દ્વાયા સ્ વળમર ઇન્લ સ્ટભ ન્ટ યીજીમન (એવ આઈ આય) અન  સ્ વળમર ઇકોનોવભક ઝોન (એવ ઈ ઝ ડ) તયીકે ઘોવત 
કમો છ   અશીં વયકાય ઈંટયન ળનર કાગો એયોટય  ણ વલકવાલલા ભાગં  છ   આ આખા વલસ્તાયન  ભોટા ઉદ્યોબગક જૂથો ભાટે 
સ્લગય વભાન ફનાલલાની લાત િારી યશી છ   જો આ વલસ્તાયભા ંઉદ્યોગો આલળ , તો વૌથી શરેા અશીની લયવાદ આધાહયત 
ખ તી અન  શુારન ય ભાઠી અવય થલાની વબંાલના છ   આ કશલેાતા વલકાવની જાશયેાત વદંબયભા ં અશીં ભાથાબાયે 
જભીનદાયો અન  જભીન ભાહપમાઓ જભીન ર  લ િના ધધંાભા ંખફુ યવ દાખલ ર છ   શારભા ંગયીફ ખ ડૂતો ાવ થી જભીન જઈ 
યશી છ   જેના કાયણ  ખ તી અન  શુારન ય નબનાયા વમદુામના જીલન ય ખફુ જ ભાઠી અવય થઇ યશી છ   અશીંના રોકો 
ાવ  ખ તી અન  ખ ત ભજુયી વવલામ ફીજી કોઈ આલડત ન શોલાના કાયણ  જો ત ભની જભીન ત ઓં લ િી દેળ  તો, ત ભનુ ં
જીલન ગજુાયવુ ંગોઝારંુ ફનળ   આ હયક્સ્થવતન  ધ્માન  ર તા ભાહશતી રોકોભા ંજભીન નહશ લ િલા જાગવૃત પેરાલ  છ   અમકુ 
ખ ડૂતોએ ોતાની જભીન ખફુ જ ઓછા બાલ  લ િી દીધી છ  અન  શારભા ંજભીનન  રગતા ઝગડા અન  પ્રશ્નો વલકટ ફન્મા છ    
 

જભીન ધયાલતા ગયીફ ખ ડૂતોન  ભશસેરુી કામદા અન  પ્રહિમાનુ ંજ્ઞાન ન શોલાથી ભાથાબાયે રોકો / જભીન દરારો ત ભનો 
ગ યપામદો ઉઠાલ  છ   આ વલસ્તાયભા ંઘણા ફધા હકસ્વા એલા છ  કે ખ ડૂતોન  વયકાયશ્રી દ્વાયા વાથંણીભા ંજભીન આલાભા ંઆલી 
છ  અન  લોથી ત ઓ જભીન ખ ડે છ , કફજો બોગલટો ધયાલ  છ , ણ અમકુ કાયણવય ભશસેરુ અથલા જભીનનો ટ્ટ ન 
બયલાના કાયણ  ત ભની જભીનભા ંવયકાય ત ભા ંદાખર થઇ છ   લધભુા ંલાયવાઈના પ્રશ્નો છ , નલી ળયત ભાથંી જૂની ળયત ન 
થલાના પ્રશ્નો છ   ફીજુ ંકે દબરત વમદુામન  ણ વાથંણીભા ંજભીન વયકાય શ્રી દ્વાયા આલાભા ંઆલ ર છ  ણ આજ હદન સધુી 
ભાથાબાયે રોકોના કબ્જા ભાથંી ોતાની જભીન ત ઓ છોડાલી ળકતા નથી   
 

ફીજુ ં કે દયેક ગાભોભા ં વાભાજજક ન્મામ વવભવતની યિના વયકાયશ્રી દ્વાયા િંામત ધાયા શઠે કયલાભા ંઆલ ર છ  ણ 
ગાભભા ંબાગ્મ  જ ત ના વભ્મોન  ત ના વલ  ખ્માર શોમ છ   આ વવભવત પક્ત કાગ ય જ છ   આભ આ વવભવતન  ત ભની 
ભવૂભકા અન  જલાફદાયી વભજાલલાની જરૂહયમાત જણાઈ યશી છ   આભ મખુ્મત્લ  ખાવ ભહશરાઓ, દબરત વમદુામ અન  કોી 
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વમદુામના રોકોન  ત ભની જભીન ભાબરકી વદંબય જાગતૃ કયલા અન  વક્ષભ ફનાલલા  જેથી ત ઓ ોતાની જભીન ય 
અવધકાય ભ લી ળકે, કફજો ભ લી ળકે એલા ઉદેળો વાથ  આ લે ઘણી ફધી પ્રવવૃતઓ અન  પ્રહિમાઓ કયેર છ    
 

આ લય દયમ્માન ભાહશતીએ એવ આઈ આય વલ  અન  ત ના વલયત હયણાભો વલ  રોકોન  ભાહશતગાય કયલાનો પ્રમાવ કમો 
છ   જેના વદંબે રોકો તયપથી જભીનન  રગતી પહયમાદો ખફુ જ ભોટા પ્રભાણભા ંઆલી યશી છ   આ પહયમાદો વદંબયભા ંવનષણાતં 
લકીરન  વાથ  યાખી રોકોન  ત ભની જભીનન  રગતી પહયમાદોનુ ં વનલાયણ થામ અન  ત ભન  જરૂયી ભાગયદળયન / ભદદ યૂી 
ાડેર છ   જેભા ં૫૮ કેવોભા ંજે ખ ડૂતોની જભીનભા ંવયકાયશ્રી દાખર થમ ર ગમ ર શતી ત ભની અયજી અભદાલાદ કર કટયશ્રી 
વભક્ષ મકેુર છ   જેના ય કર કટયશ્રીએ શકાયાત્ભક પ્રત્યતુય આ ર છ  અન  વનણયમની યાશ જોલાભા ંઆલી યશી છ    
 

સ્ત્રી અને જભીન ભાચરકી વદંબયભા ંએક અભ્માવ  

 

આ ઉયાતં આ લે સ્ત્રી અન  જભીન ભાબરકી વદંબય એક વબંક્ષપ્ત અભ્માવ શાથ ધયલાભા ંઆવ્મો શતો  જેભા ંઅભાયો મખુ્મ 
ઉદેળ શતો કે જભીન ભાબરકીન  રઇન  શુ ંપ્રશ્નો છ ? આ વલેભા ંકુર ૨૭ ગાભોને આલયી ર લાભા ંઆવ્મા શતા  જેભા ંકુર ૨૯૨ 
જેટરા કુટંુફોનો અભ્માવ કયલાભા ંઆવ્મો શતો  આ વલેભા ંખાવ જભીન શોલ્ડીંગ ૩.૩૫ એકય ફશાય આલી શતી  આ વલે 
દયમ્માન ધ્માનભા ંઆવ્યુ ંશત ુ ં કે આ વલસ્તાયભા ંભોટા બાગની જભીન ડતય છ  અન  ભોટાબાગના રોકો આ ડતય જભીન 
સધુાયીન  ખ તી કયલાનો પ્રમાવ લોથી કયે છ  અન  લોથી જભીન ખ ડે છ   ત ઓએ આ જભીનની ભાગંણી વયકાય વાભ  જભીન 
ભશસેરુી કામદા શઠે ઘણા લોથી કયેર છ   જીલ્રા સ્તયે ત ભજ તાલકુા સ્તયે ઘણી ફધી લાય યજુઆતો ણ કયેર છ  યંત ુ
શજી સધુી ત ઓન  જભીન ભાબરકી ગ્રાન્ટ કયલાભા ંઆલી નથી  આ વલેભા ંજાણલા ભળયુ ંકે ૯૨ કુટંુફો એલા છ  જેઓ લોથી 
વયકાયી ડતય ખ ડે છ  અન  કફજો બોગલટો ધયાલ  છ  ણ જભીન ભાબરકી શજુ સધુી નથી  ફીજુ ં કે આ વલે દયમ્માન એ 
ણ ધ્માનભા ંઆવ્યુ ં કે ૧૦૨ ખેડૂતોને જભીન ટોિ ભમાયદા કામદો, ર ન્ડ ટેનન્વી એક્ટ અન  અન્મ કામદાકીમ જોગલાઈ 
અનવુાય જભીન વલશોણા ખ ત ભજુયો અન  વીભાતં ખ ડૂતોન  જભીન પાલલાભા ંઆલી શતી જેભાથંી ૩૪ જભીનધાયકોને વનમભો 
અન  ળયતોના બગં ફદર નોટીવ આીન  જભીન ાછી રઇ ર લાભા ંઆલ ર છ  જે ત ઓ લોથી ખ ડતા શતા છતાંણ ાછી 
રઇ ર લાભા ંઆલ ર છ   ફીજુ ંખાવ જભીન ભશસેરુી કામદા શઠે જભીન જભીન વલશોણાન  આલાની જોગલાઈ શોલા છતા ં
છ રા ૮ લયભા ંઆલી ૨૦૦૦૦ અયજી વયકાયશ્રીન  દયેક જીલ્રા ભાથંી ભ ર શોલા છતા ંત ના ય કોઈ કામયલાશી થઇ નથી  
જીલ્રા કર કટય અન  ભાભરતદાય શ્રી ન  ભૌબખક સિુના આલાભા ંઆલી છ  કે ધોર યા વય વલસ્તાયભા ંઆલી કોઈ જ જભીન 
ગ્રાન્ટ કયલી નહશ ત વુ ંકશલેાભા ંઆલ ર છ    
 

બાર પ્રદેળ વાભાજજક ન્મામ વર્ભર્તની યચના: આગ 

જણાવ્મા પ્રભાણ  િંામતી યાજના કામદા શેઠ ગાભભા ં

વાભાજજક ન્મામ વવભવતની યિના કયલાની શોમ છ  યંત ુઆ 

યિના પક્ત કાગ ય થઇ જતી શોમ છ   આ કાયણ  ભાહશતી 

વસં્થાએ કુર ૩૦ ગાભોભાં વાભાજજક ન્મામ વવભવતની નુ: 

યિના કયેર છ  અન  ત ઓન  ત ભની ભવૂભકા અન  

જલાફદાયીઓ વલ  વલં દનળીર ફનાવ્મા છ    
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દચરત ખેડૂતો વાથે કામયળાા: આ લય દયમ્માન ખાવ કયીન  દબરત 
ખ ડૂતો વાથ  એક કામયળાા કયલાભા ં આલી શતી  અગાઉ જણાવ્મા 
પ્રભાણ  વયકાય શ્રી દ્વાયા જભીન ટોિ ભમાયદા, ટેનન્વી એકટ અથલા 
અન્મ જરૂયી ભશસેરુી જોગલાઈ અનવુાય વાથંણીભા ંજભીન વયકાય શ્રી 
દ્વાયા ગ્રાન્ટ કયલાભા ંઆલ ર છ   આ જભીન જભીનદાયો ાવ થી જભીન 
ટોિ ભમાયદા શઠે ાછી રઈન  વયકાય શ્રી દ્વાયા દબરત વમદુામન  
આલાભા ંઆલ ર છ , યંત ુજભીનદાયોની જોહુકભી અન  ડય ના કાયણ  
દબરત રોકો આ જભીન ય ોતાની કામદેવયતા શોલા છતા ંણ ત નો 
કફજો કે બોગલતો ત ઓ શજુ સધુી ભ લી ળક્ય નથી  આ ફાફતન  રઈ 

દબરત વમદુામ એક થઇ રડત આ  ત  ભાટે એક ફ ઠક મોજલાભા ંઆલી શતી  આ ફ ઠકભા ં૩૦ ગાભોના દબરત વમદુામના 
આગ લનોએ બાગ રીધો શતો  ફ ઠકના અંત  એક વગંઠન ફનાલી અન  આ મદુ્દા ભાટે આગ કામયલાશી કયલાનુ ંનક્કી કયલાભા ં
આવ્યુ ંશત ુ ં  

વાભાજજક ન્મામ જૂથના વભ્મો ભાટે તારીભ: આ લય દયમ્માન 
ઓક્ટોફય ભાવભા ં ખ ત બલન અભદાલાદ ખાત  ત્રણ હદલવની એક 
તારીભ મોજલાભા ંઆલી શતી  જેભા ંવાભાજજક ન્મામ જૂથના વભ્મોન  
વાભાજજક કામયકય તયીકેના ગણુો, બાયતભા ંજરૂયી પ્રગવતળીર કામદાઓ 
જેલા કે ભાહશતી અવધકાય, અન્ન સયુક્ષા, ભહશરાઓ ભાટેના કામદાઓ, 
જભીન વંાદન ભાટેના કામદાઓ, બાયતના ન્મામ તતં્રની વ્મલસ્થા, 
ભશસેરુી કામદા અન  પ્રહિમાઓ,  કર કટય, ભાભરતદાય, તરાટી, પ્રાતં 
અવધકાયી લગ યેના કામો અન  પયજો લગ યે વલ  ઊંડાણલૂયક તારીભ 
આલાભા ં આલી શતી  આ ઉયાતં જભીન ભાબરકી વદંબય જરૂયી 

દસ્તાલ જો વલ  ણ ભાહશતી આલાભા ંઆલી શતી  કેલી યીત  લાયવાઈ કયલી, વાત ફાય અન  આઠ અ જેલા દસ્તાલ જોની 
વભજ કેલલી, જૂની ળયત અન  નલી ળયત શુ ંછ ? અન  ત ન  કેલી યીત  નલી ળયત ભાથંી જૂની ળયતભા ંપેયલલી લગ યે વલ  
ણ ભાહશતગાય કયલાભા ંઆવ્મા શતા જેથી ત ઓ એક વાભાજજક કામયકય તયીકે રોકોન  આ ફાફતોભા ંભદદ કયી ળકે   

 

સ્ત્રી હશિંવા અને ફા રગ્ન ય કેમ્ેન: આ લે આ કામયિભના 
બાગરૂ  સ્ત્રી હશિંવા અન  ફા રગ્ન વદંબયભા ંજાગવૃત આલ  ત  વદંબયભા ં
યાત્રીના વલડીમો ળો દ્વાયા જાગવૃત કામયિભ ૧૦ ગાભોભા ં કયલાભા ં
આવ્મા શતા  ખાવ કયીન  દીકયીના જન્ભ છી ત ભના અવધકાયો વલળ  
વભજ કેલી દીકયીન  ફાણભા ં રગ્ન નશી કયતા ખુ્ત ઉભયે 
દીકયીના રગ્ન કયલા ત  ભાટે લારીઓંન  વબાન કમાય  કામદા વલળ  
જાણકાયી આી  દીકયીની ઉભય ૧૮ અન  દીકયાની ઉભય ૨૧ થમા 
છી જ રગ્ન કયલા  ત  કયનાય ન  ૨ લય ની કેદ અન  ૧ રાખ 
રૂવમા સધુી નો દંડ વલળ  લાકેપ કમાય  આ કેમ્ ન દયમ્માન ઘણા 

રોકોએ પ્રવતજ્ઞા રીધી જેલા કે (૧) લવતંફ ન પ્ર ભજીબાઈ ડાબી, (૨) ગરારફ ન, (૩) કાનફુ ન ભુતબાઈ ફાયૈમા જેલા 
ફશનેો અંદયો અંદય િિાય કયી ોતાની દીકયીઓંની  નાની ઉભયે રગ્ન નહશ કયે ત લી પ્રવતજ્ઞા રીધી શતી અન  સ્ત્રી વન્ભાન 
ભાટે વલં દનળીર ફન્મા શતા  આ ઉયાતં  આ કેમ્ીય્ન દયમ્માન કુર ૮ ગાભોભા ંગ્રાભ િંામત  ત ભના ગાભભા ંફા રગ્ન 
નહશ કયીએ કયીએ ત લા ઠયાલો ણ કમાય શતા   
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ર્લબાગ ૩:- વસં્થાની આંતહયક ફાફતો 
 

વસં્થાની વ્મલસ્થાક વર્ભર્તના વભ્મોની ભરૂ્ભકા  

 

વસં્થાની વ્મલસ્થાક વવભવતભા ંકુર ૭ વભ્મો છ   જેભા ં૩ રુુ અન  ૩ સ્ત્રી વભ્મો છ   આ વભ્મો વલકાવ ક્ષ ત્રના તજજ્ઞો છ   
વસં્થાની વ્મલસ્થાક વવભવત વસં્થાન  કામદાકીમ જોગલાઈ અન  કાનનૂી પ્રશ્નો ફાફત , રાફંા ગાાની હદળા, વ્યશૂયિનાઓ, 
વસં્થાના વનતી – વનમભો, અન  આધાયક્ષભતા ફાફત  ળાસ્બ્દક ભદદ અન  ભાગયદળયન રંુૂ ાડે છ   જો કોઈ ગબંીય આંતહયક 
પ્રશ્ન થામ તો ત ઓ વસં્થાની ડખ  ઉબા યશ ેછ   જરૂય ડે ત્માયે વસં્થાની પ્રવવૃતઓભા ંવશબાગી ફન  છ  અન  વરાશ સિૂનો 
આ  છ   આ યીત  ફધા જ વભ્મો અગ્રગાભી યવ રઈન  વસં્થાન  ભજબતુ ફનાલલાભા ંવાથ આ  છ   દય લે વસં્થાના લાવિક 
હશવાફો, પ્રગવતનો અશલેાર, અન  છીના લયનુ ંઆમોજન આ વ્મલસ્થાક વવભવત વાભ  મકુલાભા ંઆલ  છ  અન  ત ભની 
ભજુંયી ર લાભા ંઆલ  છ   લયભા ંફ  લાય વ્મલસ્થાક વવભવતની ફ ઠકો થામ છ   આ ફ ઠકો દયમ્માન વભ્મોના સઝુાલો ય 
વલિાયણા કયીન  આગ કાભ કયલાભા ંઆલ  છ    
 

ભાહશતી વસં્થાની વ્મલસ્થાક વર્ભર્તના વભ્મોની માદી નીિ  કોઠાભા ંઆલાભા ંઆલ ર છ    
 

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, 2
nd

 
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 

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 
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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 ૨૦૧૩-૧૪ ભાટે વસં્થાભા ંકભયચાયીગણ  

No 
Name of the Team 

Member 
M/F Designation Remarks 

1 DEVUBEN PANDYA F Managing Trustee Payroll Staff 

2 DINESH PANDYA M Manager (Programs & Administration) Payroll Staff 

3 BHANJIBHAI KHASIYA M Technical Officer Payroll Staff 

4 KALPESH MISTRY M Coordinator (Natural Resource Management) Payroll Staff 

5 BINDUBEN BHATT F Coordinator (Micro Finance), Bhavnagar Payroll Staff 

6 LAXMIBEN SINDHAV F Coordinator (Micro Finance), Ahmedabad Payroll Staff 

7 JAGDISH SINDHAV M Social Mobilizer Payroll Staff 

8 JAYANTI BOSIYA M Social Mobilizer, CADP, Talaja Payroll Staff 

9 ISHWARBHAI PARMAR M Accountant Payroll Staff 

10 RAJU BARAIYA M Accounts Assistant Payroll Staff 

11 DINESH DHARJIYA M Driver  Payroll Staff 

12 AMRUT BARAIYA M Accounts Assistant Project Staff 

13 PRITI GOHIL F Community Organizer (Micro Finance) Project Staff 

14 RITABEN GOHIL F Accounts Assistant Project Staff 

15 MITTAL BUDHELIYA F Cluster Resource Person, Bhavnagar Project Staff 

16 JAGDISH PANDYA M Social Mobilizer, CADP, Talaja Project Staff 

17 VIKRAM DANGAR M Social Mobilizer, CADP, Talaja Project Staff 

18 ARJUN DANGAR M Cluster Resource Person, Vallabhipur Project Staff 

19 KANUBHAI BOLIYA M Cluster Resource Person, Vallabhipur Project Staff 

20 PRAVIN CHAVDA M Social Mobilizer, CADP, Talaja Project Staff 

21 MANUBHAI VEGDA M Social Mobilzer, PIM, Dholka Project Staff 
22 JIGNESH VALA M Civil Engineer, CADP, Talaja Project Staff 

23 REKHABEN PARMAR F Community Organizer (Micro Finance) Project Staff 

24 KIRAN RAMANUJ M Community Organizer (Micro Finance) Project Staff 

25 SUBABEN BARAIYA F Campus Care Taker Part Time Staff 

26 JIVRAJ WAGHDIYA M Watchman Part Time Staff 

 

આ લય દયમ્માન ફા વયંક્ષણ કામયિભ, બાલનગય જે યવુનવ પ દ્વાયા વશાવમત છ   ત ભાથંી શ્રી  અવિતા દલ  (બ્રોક વકંરક), 
શ્રી  ઈયપાન બફરખીમા (બ્રોક વકંરક) અન  શ્રી ઉાવના મુજંયા (વી આય ી ) ફીજે વાયી તક ભતા વસં્થા છોડી ગમ ર 
છ   આ ઉયાતં શ્રી  વલરુબાઈ િૌશાણ જેઓ આયોગ્મ કામયિભના વકંરક શતા, ત ઓએ ણ વાયી તક ભતા વસં્થા છોડી 
ગમ ર છ   આ લય દયમ્માન કુર ૪ વ્મક્ક્તઓ વસં્થા છોડીન  ગમ ર છ  અન  લય દયમ્માન ૨ કભયિાયી જે ફા વયક્ષણના 
કામયિભભા ંશતા ત ભન  તાજા ખાત  દહયમાઈ વલસ્તાય વલકાવ કામિભભા ંમકેુર છ  અન  આ લે ફીજા ૨ કભયચાયીની બયતી 
કયેર છે.  
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અન્મ ફાફતો  

 

 અભાયી વસં્થાના વ્મલસ્થાક ટ્રસ્ટી કે અન્મ કોઈ ટીભ વભ્મ  આ લય દયમ્માન વલદેળ પ્રલાવ કયેર નથી   
 વસં્થાના વ્મલસ્થાક ટ્રસ્ટીન  લય દયમ્માન રૂર્મા ૨,૭૧,૦૫૦/- ભાનદ લ તન તયીકે ચકુલલાભા ંઆલ ર છ   ત  વવલામ 

ફીજા કોઈ જ વ્મલસ્થાક વવભવતના વભ્મોન  કોઈ જ યકભ કે લતય ચકુલલાભા ંઆવ્યુ ંનથી   
 વસં્થાના કેમ્વ કેય ટેકયન  ભાર્વક રઘતુભ લેતન રૂર્મા ૩૫૦૦/- (ાટય ટાઈભ ભાટે) આલાભા ંઆલ  છ   જમાયે 

વ્મલસ્થાક ટ્રસ્ટીન  ભશતભ ભાવંીક રૂર્મા ૨૭,૬૫૦/- ભાનદ લ તન આલાભા ંઆલાભા ંઆલ  છ    
 

વસં્થાભા ંગાયના સ્રેફની ર્લગતો દળાયલત ુ ંત્રક  

 

Salary Slab in Rupees 
No. of Staff Members 

Male Female Total Staff Strength 

> 2500 - < 5000 3 4 7 

> 5000 - < 7500 3 0 3 

> 7500 - < 10000 5 0 5 

> 10000 - < 15000 6 3 9 

> 15000  1 1 2 

Total Staff Members 18 8 26 

 

અભાયા વશબાગીઓ  
 

ભાહશતી વસં્થાના વલઝનન  વાકાય કયલા, સ્ત્રીઓના અવધકાયો, વાભાજજક ન્મામ, ફા અવધકાય વયંક્ષણ, ખ તી વલકાવ, રોકોની 
આજીવલકા સધુાય અન  કુદયતી વવંાધન વ્મલસ્થાન,  મ જ વ્મલસ્થાન, વ વનટેળન અન  સ્લકછતા જેલા જુદા જુદા 
મદુ્દાઓ ભાટે ઘણા ં વલખ્માત રોકોની ભદદ અન  પ્રવતફદ્ધ વસં્થાઓની વશબાબગતા વાથ  ટેકો – વશામ અભોન  ભ ર છ   
ભાહશતી વસં્થા ત ભણ  આ રા ટેકા ભાટે અન  અભાયી વસં્થા વાથ  જોડલા ફદર ત ભનો આબાય ભાન  છ    

 

Following were our Partners in the year ૨૦૧૩-૧૪ 

 

1. યવુનવ પ, ગજુયાત  
2. કોનયાડ એન  હશલ્ટન પાઉન્ડળેન, ય ુએવ એ 

3. એક્ળન એઇડ, ન્ય ુહદલ્શી  
4. વય યતન તાતા ટ્રસ્ટ, મુફંઈ  
5. કોસ્ટર વ રીનીટી વપ્રલ ન્ળન વ ર, અભદાલાદ  
6. લોટય એન્ડ વ વનટેળન ભ ન જભ ન્ટ ઓગનેાઈઝ ળન (લાસ્ભો), ગાધંીનગય  
7. ગજુયાત લોરન્ટયી શલે્થ એવોવીએળન, અભદાલાદ  
8. ગજુયાત જૈવલક વલવલધતા ફોડય, ગાધંીનગય  
9. વયદાય વયોલય નભયદા વનગર રીભીટેડ, ગાધંીનગય  
10. િ તના વસં્થા, અભદાલાદ  
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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 
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