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ર્વભાગ ૧:- સસં્થાકીય પહરચય 

િાહહતી સસં્થા ભારત દેશના ગજુરાત રાજ્ર્ના સૌથી પછાત ગણાતા વિસ્તારોિાનંા એક વિસ્તાર “ભાિ પ્રદેશ”િા ંકાિ કરતી 
પાર્ાના સ્તરની સહક્રર્ સ્િૈચ્છછક સસં્થા છે. “ભાિ પ્રદેશ” િહદઅંશે દહરર્ા કાઠંાનો વિસ્તાર છે એટિે કે ખભંાતથી િઇને 
ભાિનગર સરુ્ીના ખભંાતના અખાતની દહરર્ાઈ પટ્ટીનો આ વિસ્તાર છે. અત્ર્તં લબન ફળદ્રપુ એિી અહીની જિીનિા ં
િગભગ કશુ ંજ ઉગતુ ંનથી તેિ કહી શકાર્, એ કારણે જ એને “ભાિ” એટિે કે “કપાળ” એવુ ંનાિ અપાયુ ં છે. ૧૯૯૪િા ં
“િાહહતી સસં્થા”ની એક લબન નફાકારક સસં્થા તરીકે નોંર્ણી થઇ ત્ર્ારથી આ સસં્થા આ વિસ્તારના સાિાજજક, આવથિક અને 
રાજકીર્ રીતે શોવિત તેિજ િાભિલંચત સમદુાર્ો િાટે કાિ કરે છે. પ્રારંભથી જ િાહહતી કુદરતી આફતોથી ગ્રસ્ત એિા 
વિસ્તારિા ંિહહિાઓ અને જેન્દ્ર્ર મદુ્દાઓને પ્રાર્ાન્દ્ર્ આપીને કાિ કરે છે.  
 

પ્રારંભથી પાર્ાના સ્તરના કાર્યરત જ થ િાથંી સિર્ જતા ંસસં્થાએ ખબુ જ વિકાસ સાધ્ર્ો છે. અત્ર્ારે એ એક સ્થાવનક સ્તરની 
િજબતુ સસં્થા તરીકે ઉભરી આિી છે. િાહહતી સસં્થા આ વિસ્તારને સતાિતી કેટિીક ગભંીર સિસ્ર્ાઓના ઉકેિ શોર્િા િાટે 
સતત પ્રર્ત્નશીિ છે. પીિાના પાણીની સિસ્ર્ાના ઉકેિ રૂપે પ્િાસ્સ્ટક િાઈનીંગ તળાિો દ્વારા િરસાદી પાણીનો સગં્રહ કરિો, 
નેિાના િરસાદી પાણીને ભ  ગભય ટાકંાિા ંસગં્રહ કરિો, પ્રવતબદ્ધ આરોગ્ર્ સેવિકાઓ (જેિી કે ગ્રામ્ર્ િહહિા આરોગ્ર્ કાર્યકરો 
અને તાિીિબદ્ધ દાઈ બહનેો) દ્વારા અંતહરર્ાળ ગાિોિા ં પ્રજનન સ્િાસ્્ર્, પ્રાથવિક આરોગ્ર્ સબરં્ી પ્રશ્નોને હિ કરિા, 
િહહિાઓને તેિના ં અવર્કારો િેળિિા સશક્ત કરિા, િોકોને તેિના ં િાનિ અવર્કારો અંગે જાગતૃ કરિા, ગરીબો િાટે 
કુદરતી સસંાર્નોના વિકાસ અને ખેતી સરુ્ારણા અંગે વિકલ્પો શોર્િા જેિા જુદા જુદા પ્રર્ત્નો અને પ્રહક્રર્ાઓ કરે છે. આ 
ઉપરાતં િોકો સ્િછછતા ના આગ્રહી થાર્ અને તેઓ તેિના ઘેર સેવનટેશન બનાિે તેિા પ્રર્ત્નો કરે છે. આ વિસ્તારના િોકો 
િાને છે કે િાહહતી સસં્થા તેિના ંિાટે, તેિના ંદ્વારા સજાયરે્િી પોતાની સસં્થા છે.  
 

િાહહતીની મખુ્ર્ કચેરી આજ વિસ્તારના ધોલેરા ગાિ ખાતે છે. એક સિરે્, હજી ગઈ સદી સરુ્ી ર્ોિેરા એક ર્િર્િતુ ં
વ્ર્ાપારી શહરે હત ુ.ં હિે તેિાનં ુ ંઘણુ ંબધુ ંર્ોિાઇ ચકુ્ુ ંછે. તેિ છતા ંહજી પણ ત્ર્ાના ંથોર્ા મઠુ્ઠીભર શક્ક્તશાળી જિીનદારો /  
શાહકુારોની પકર્ આ વિસ્તારના ગરીબ અને િલંચત સમદુાર્ના િોકો પર છે. આ વિસ્તારની સિસ્ર્ાઓની ર્ાદી ખબુ િોટી છે 
અને એ સિસ્ર્ાઓને સબંોર્િા સસં્થાએ િાબંાગાળાની વ્ય  હરચનાઓ ઘર્ી છે અને તે િાટે તૈર્ાર થઇ રહી છે. સિસ્ર્ાઓિા ં
જોઈએ તો અહીં છે ખારી – ભાભંરી જિીન, પીિાના પાણીની અછત, ભ  ગભય જળ તદન ખારા, સસંાર્નોની કિી, આજીવિકાની 
નજીિી તકો, ખેત પેદાશોની ઓછી ઉપજ, શાહકુારો અને જિીનદારો દ્વારા ગરીબ અને િલંચત સમદુાર્નુ ં શોિણ તેિજ 
િારંિાર કુદરતી આફતો જેિી કે પરુ, દુષ્કાળ િગેરે સિસ્ર્ાઓ છે. સરકાર તરફથી જે પણ વિકાસના પ્રર્ત્નો થિા જોઈએ તે 
પ્રિાણિા ંથર્ા નથી. છેલ્િા ંદાર્કાિા ંભાિ પ્રદેશની સાિાજજક, આવથિક, રાજકીર્ રશ્ર્ અને  િાસ્તવિકતાઓ બદિાઈ છે, 
તેિજ શોિણ અને શોિણકતાયઓના સ્િરૂપો બદિાર્ા છે.  
 

ર્વઝન  

 

િાહહતી સસં્થા ગજુરાતિા ંએક એિા સિાજની કલ્પના કરે છે “જે દમન ર્વિોણો િોય, ભેદભાવ રહિત િોય અને સમાજમાં 
પ્રવતમાન અન્યાયી માળખાના આધારે જે ભેદભાવો ઉભા થયા છે તેને ઓછા કરવા સાથે િારં્સયામા ંધકેલાઈ ગયેલા વચંચત 
સમદુાયનુ ંજીવન ધોરણ સધુારી તેમને સ્વાવલબંી બનાવવા” 
 

ર્મશન  

 

મહિલાઓને કેન્રમાં રાખીને ભાલ ર્વસ્તારમાં શોર્ષત, િારં્સયામા ં ધકેલાઈ ગયેલા વચંચત સમદુાયોને કુદરતી સશંાધન 
વ્યવસ્થાપન, આરોગ્ય સેવા, સ્વચ્છતા, સામાજજક ન્યાય, લઘ ુ ર્ધરાણ, મહિલા - યવુા સશક્તતકરણ, ખેતી ર્વકાસ  અને બાળ 
સરંક્ષણ વગેરે મદુ્દાઓ અંગે સગંઠીત કરીને તેમને સામ્યય પ્રાપ્તત કરાવવી.  
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કેન્રવતી કાયયકે્ષત્રો 
િાહહતીના મખુ્ર્ ૭ કાયયકે્ષત્રો છે: (૧) િહહિા સશક્ક્તકરણ અને િઘ ુવર્રાણ, (૨) સાિાજજક ન્દ્ર્ાર્ અને િાનિ અવર્કારો (૩) 
આરોગ્ર્, સ્િછછતા, સેવનટેશન જાગવૃત (૪) કુદરતી સસંાર્નોનુ ં વ્ર્િસ્થાપન (૫) બાળકોના અવર્કારોનુ ંસરક્ષણ (૬) યિુા 
િગયનુ ંસશક્ક્તકરણ અને (૭) ખેતી વિકાસ અને સરુ્ારણા. આ પ્રત્રે્ક મદુ્દાઓ િાટે વિવિર્ ગ્રામ્ર્ સ્તરના સગંઠનો ઉભા કરી 
તેિને આ પ્રશ્નો િાટે કાર્ય કરિા તેિનુ ંસશક્ક્તકરણ કરી વિવિર્ પ્રવવૃતઓ અને પ્રહક્રર્ાઓ કરિાિા ંઆિે છે.   
 

સસં્થાના ઉદેશો 
 કુદરતી સસંાર્નો વિકસાિિા અને એના પર િલંચત / હાવંસર્ાગ્રસ્ત સમદુાર્ોની પ્રાપ્ર્તા અને અંકુશને બહતેર બનાિિા 
 િલંચત / હાવંસર્ાગ્રસ્ત સમદુાર્ો િાટે આજીવિકાના વિકલ્પો િજબતુ બનાિિા સ્થાવનક સસંાર્નો વિકસાિિા  
 નાગહરક સવુિર્ા - સેિાઓની ક્સ્થવત સરુ્ારિી અને તે પ  રી પાર્િા િદદ કરિી 
 આરોગ્ર્ સેિા, સ્િછછતા, સેવનટેશન – સવુિર્ાઓની ક્સ્થવત સરુ્ારિી અને તે પ  રી પાર્િા િદદ કરિી  
 સાિાજજક અન્દ્ર્ાર્ સાિે િર્િા િાટે અસરકારક સ્થાવનક પ્રભાિ ઉભો કરિા િહહિાઓ - યિુાનોનુ ં નેતતૃ્િ િાટે 

સશક્ક્તકરણ કરવુ.ં 
 હાવંસર્ાગ્રસ્ત / િલંચત સમદુાર્ોના પ્રશ્નોને સબંોર્િા ખાસ કરીને િહહિાઓને સહક્રર્ કરિી  
મિત્વના કાયયકે્ષત્રો 
(૧) ગરીબ, ભેદભાવગ્રસ્ત અને િારં્સયાગ્રસ્ત સમદુાયોનુ ંખાસ કરીને મહિલાઓનુ ંસામાજજક - આર્થિક સશક્તતકરણ 

 િહહિા સશક્ક્તકરણના િાધ્ર્િ તરીકે વિસ્તાર સ્તરે ઉભી કરેિી િહહિાઓની બચત વર્રાણ સહકારી િરં્ળીઓને 
િજબતુ કરિી અને તેનો વ્ર્ાપ િર્ારિો  

 િોક સમદુાર્ોની આર્ારક્ષિ આજીવિકાઓ િાટે સરકાર અને બીજા સગંઠનોને સાથે સહક્રર્ રીતે સકંલિત વિકાસના 
કાર્યક્રિોનુ ંઅિિ કરિાિા ંસહાર્ક બનવુ ં 

 નાિીન્દ્ર્પ  ણય પ્રર્ોગો અને વનવત વિિર્ક હહિાર્તો દ્વારા પાણીની જરૂહરર્ાતના પ્રશ્નોને સબંોર્િા  
 સમદુાર્ આર્ાહરત આરોગ્ર્, સ્િછછતા અને સેવનટેશન કાર્યક્રિોને ટેકો આપિો અને િધ ુિજબતુ બનાિિા  
 યિુા િગયનો વિકાસ થાર્ તે હતે ુ સાથે તેિને િાટે અિકાશો સર્જિા અને તેિનાિા ં વ્ર્િસાર્િક્ષી કૌશલ્ર્ો 

વિકસાિિા  
 સમદુાર્ આર્ાહરત આફત વનિારણ કાર્યક્રિો કરિા  

(૨) સામાજજક ન્યાયને લગતા કાયયક્રમો  

 ભેદભાિ, અત્ર્ાચારો અને અન્દ્ર્ાર્ના બીજા સ્િરૂપોના પ્રશ્નને સબંોર્િા સાિાજજક સહક્રર્તા િાટે સ્િેચ્છછક 
કિયશીિોની એક હારને વિકસાિિી, તેને સક્ષિ બનાિિી અને તેને ટેકો આપિો. 

 કાન  ની સહાર્ અને સિાહ કેન્દ્ર દ્વારા ઉપરોક્ત પ્રશ્નોને હિ કરિા પ્રર્ત્ન કરિો  
સસં્થાકીય મલુ્યો 
 સમાનતા: ગરીબો, દલિતો અને િહહિાઓ તરફ િર્ારે કેસ્ન્દ્રત બનીને ભેદભાિના બર્ા જ સ્િરૂપો પરત્િે સિેંદનશીિતા 

સાથે ક્ષિતાઓ કેળિિી, ભેદભાિો ઘટાર્િાની પ્રવતબધ્ર્તા  
 સહ્ભાગીતાપણૂય પ્રહક્રયા: િોકોની ક્ષિતાઓ અને તેિના ંસસં્થાનોિા ંવિશ્વાસ દાખિિો 
 પરંપરાગત ડિાપણ પ્રર્ોજિા િાટે િોકોને સ્િતતં્રતા આપિી  
 ઉતરદાર્યત્વ: જેિને િાટે સસંાર્નોને સહક્રર્ બનાિિાિા ંઆવ્ર્ા હોર્ તે દાતાઓ અને સમદુાર્ો પરત્િે ઉતરદાર્ી બનવુ.ં  

 પારદશયકતા: બર્ા જ કાર્યક્રિોિા ંપારદશયકતા દાખિિી  
 સિકાયો: નેટિહકિંગ દ્વારા સહકાર્ોનો વિકાસ કરિો  
 ટીમ વકય : ટીિિા ંસિાનતા, નિીનીકરણ અને િૈવિધ્ર્ જાળિિા પ્રર્ત્ન કરિો  
 સક્ષમ નેતતૃ્વ સર્જવુ ંઅને આત્િવનભયર બનિાિા ંિદદરૂપ બનવુ.ં  
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માહિતીની માહિતી  

 
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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ભૌગોચલક કાયયકે્ષત્ર 

 
 

િાહહતી સસં્થાની સ્થાપના અને તેનુ ંઅક્સ્તત્િ બનેં ભાિ વિસ્તારની પ્રિતયિાન કુદરતી, સાિાજજક અને આવથિક સકુંિતાનુ ં
સીધુ ં પહરણાિ છે. િાહહતી સસં્થા ગજુરાત રાજ્ર્ના અમદાવાદ, બોટાદ અને ભાવનગર જજલ્િાના ૯ તાલકુાના કુલ ૨૧૧ 
ગામોમા ંકાર્ય કરે છે. આ િિય દરમ્ર્ાન સસં્થાએ તેનો કાર્ય વિસ્તાર િર્ારેિ છે જેિા ંઓગેવનક કોટન ફાવિિંગ ટે્રઈનીંગ કાર્યક્રિ 
હઠેળ બરિાળા, રાણપરુ તાલકુાના ૧૦ નિા ગાિો િીરે્િ છે. બરિાળા તાલકુો બોટાદ જીલ્િો અિગ થતા એક નિા 
જીલ્િાનો ઉિેરો થર્ો છે. આ ઉપરાતં ગર્ા િિે દહરર્ા કાઠંા વિસ્તાર વિકાસ કાર્યક્રિ – ફેઝ ૨ અંતગતય ભાિનગર જીલ્િાના 
તળાજા તાલકુા ૩૦ દહરયા હકનારાના ગાિોિા ંપીિાનુ ંપાણી અને સ્િછછતાના મદુ્દાને િઈને કાર્ય શરુ કયુું હત ુ.ં આ વ્ર્ાપ 
તેની િાબંા ગાળાની રણનીવતના ભાગ રૂપે કરિાિા ંઆિેિ છે. આ વિસ્તાર પણ પીિાના પાણી િાટે મશુ્કેિી ર્રાિતો 
વિસ્તાર છે. જ્ર્ા ંપીિા પાણીના સ્ત્રોતો ખારા થઇ ગર્ા છે. સસં્થાના અનભુિને ધ્ર્ાનિા ંરાખી સસં્થાએ તળાજા તાલકુા કાિ 
શરુ કયુું છે.  

District Blocks No. of Villages District Blocks 
No. of 

villages 

Ahmedabad 

Dhandhuka 14 

Bhavnagar 

Bhavnagar 57 

Dholka 9 Vallabhipur 56 

Dholera 22 Shihor 4 

Botad 
Barwala 18 Talaja 30 

Ranpur 1     

Total 64 Total 147 
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ર્વભાગ ૨:- કાયયક્રમલક્ષી દરમ્યાનગીરીઓ 

થીમ ૧: આરોગ્ય:- પ્રાથર્મક આરોગ્ય, પ્રજનન અને બાળ સ્વાસ્્ય 
સરકારના પ્રાથવિક આરોગ્ર્ કેન્દ્રો અને સમદુાવર્ક આરોગ્ર્ 
કેન્દ્રોની સવુિર્ાઓ અપ  રતી હોર્ છે. એટલુ ં જ નહહ, 
અંતહરર્ાળ ગાિોિા ં તો એિી કશી જ સવુિર્ાઓ હોતી જ 
નથી. િળી સરકારી સવુિર્ાઓ અપ  રતી હોર્ છે, કારણ કે 
પ્રાથવિક આરોગ્ર્ કેન્દ્રોની નસય બહનેો વનર્વિત રીતે ગાિની 
મિુાકાતે આિી શકતી નથી કારણકે તેિને ૧૦થી િર્ારે 
ગાિો તેિને સોંપિાિા ંઆિેિા હોર્ છે. તેથી તેઓ બર્ા જ 
ગાિો પહોંચી પણ શકતા નથી. િાહહતી સસં્થા પ્રાથવિક 
આર્ોગ્ર્ કેન્દ્રો, સામદુાવર્ક આરોગ્ર્ કેન્દ્રો અને નસય બહનેો 
સાથે કાર્યક્ષિ જોર્ાણો રચિા હિેંશા પ્રર્ત્નશીિ રહી છે. 
જેથી કરીને સરકારી આરોગ્ર્ સેિાઓ િર્ારે કાર્યક્ષિ અને 

વિશ્વસનીર્ બને. આ પહરક્સ્થવતને જોઇને જ િાહહતી સસં્થાએ ઘણા ંિિોથી વિવિર્ પ્રકારના ંઆરોગ્ર્િક્ષી અને સ્િછછતાિક્ષી 
કાર્ો શરુ કર્ાય છે. સસં્થાનો ઉદેશ િાત્ર એ નથી કે ગ્રાિીણ િસ્તીને આંતર િાળખાકીર્ સવુિર્ા પ  રી પાર્િી બલ્કે એ છે કે 
િોકોિા ંઆરોગ્ર્ સભંાળ િેિા વિિે જાગવૃત આિે. િાહહતી સસં્થા ઈછછે છે કે ભાિ વિસ્તારના એક એક ગાિિા ંઆરોગ્ર્ 
સભંાળની સવુિર્ાઓ પ્રાપ્ર્ હોર્ અને ગાિ િોકો તેિની આરોગ્ર્ સબંવર્ત સિસ્ર્ાઓને ઉકેિિા િાટે આત્િવનભયર બને. 
િાહહતી સસં્થા સરકારની આરોગ્ર્ સભંાળ સવુિર્ાઓ, આરોગ્ર્ કાર્યકરો અને ગાિની દાઈ બહનેો િછચે સકંિન સાર્િા સતત 
પ્રર્ત્ન કરતી રહી છે. 
 

િાહહતી સસં્થા છેલ્િા ઘણા ંિિોથી ભાિ વિસ્તારની આરોગ્ર્ની કથળેિી ક્સ્થવતને ધ્ર્ાનિા ંિઇ સર દોરાબજી તાતા ટ્રસ્ટ, 
મુબંઈ અને ગજુરાત સરકારશ્રીના આરોગ્ર્ વિભાગની િદદથી અત્ર્ાર સરુ્ીિા ં કુિ ૭૨ ગાિોિા ં કાર્ય કરતા ં કુિ ૧૦૫ 
ગ્રામીણ સ્તરના ગ્રામ્ય મહિલા આરોગ્ય કાયયકરોને અને કુલ ૧૩૦ દાઈઓને તાલીમ આપીને તૈયાર કરેલ છે. હાિિા ંઆ 
ગ્રામ્ર્ િહહિા આરોગ્ર્ કાર્યકરો અને દાઈ બહનેો ગાિર્ાિા ંપ્રાથવિક આરોગ્ર્ સભંાળનુ ંઅને સિાિત પ્રસવુત કરાિિાનુ ંકાિ 
સભંાળે છે. આ િહહિા આરોગ્ર્ કાર્યકરો અને દાઈ બહનેો ગાિના િોકો અને પેટા આરોગ્ર્ કેન્દ્રો, પ્રાથવિક આરોગ્ર્ કેન્દ્રો અને 
સમદુાવર્ક આરોગ્ર્ કેન્દ્રોિા ંકાિ કરતા ંઆરોગ્ર્ કિયચારીઓની સાથે સારંુ અનસુરં્ાન ગોઠિી શક્યા છીએ. આિા ંસૌથી િોટી 
વસદ્ધદ્ધ એ રહી છે કે સસં્થા દ્વારા તાિીિ પાિેિી દાઈ બહેનો અને તાિીિ પાિેિા િહહિા આરોગ્ર્ કાર્યકરોની સહક્રર્ ભ  વિકાને 
પહરણાિે આ િિે એક પણ વનષ્ફળ પ્રસવુતનો હકસ્સો બન્દ્ર્ો નથી, એિાથંી ઘણી બર્ી દાઈ બહનેો અને આરોગ્ર્ કાર્યકરોને 
સરકારશ્રી દ્વારા આશા િકયર તરીકે નીિિાિા ંઆિી છે. સરકાર દ્વારા ઉભી કરિાિા ંઆિેિી ઈિરજન્દ્સી િેર્ીકિ િોબાઈિ 
િાન (૧૦૮)નો િહતિ િાભ િોકો િે તે િાટે પગિા િેિાિા ંઆવ્ર્ા છે. આ િિય દરમ્ર્ાન પ્રોજેક્ટ ટીિ સતત પ્રર્ત્નો કરતી 
રહી છે કે ગાિર્ાઓની બહનેોને દાઈ બહનેો અને આરોગ્ર્ કાર્યકરો દ્વારા રસીકરણ, પ્રસવુતની સેિાઓનો િાભ િળે, 
“લચરંજીિી” અને “જનની સરુક્ષા” જેિી સરકારી ર્ોજનાઓનો િાભ િળે.  
 

િિય દરમ્ર્ાન સસં્થા પાસે ફક્ત સરકારશ્રી સાથે પ્રજનન અને બાળ સ્િાસ્્ર્ કાર્યક્રિ RCH II (હફલ્ર્ એન.જી.ઓ તરીકે) જે 
અિદાિાદ જીલ્િા આરોગ્ર્ સવિવતના સહર્ોગથી ૦૬ ગાિો (જેિ કે વિિંગિપરુ, ઝાખંી, બાિિીર્ારી, આંબિી, નિા ગાિ 
કરણા અને ગોગિા) ચાિ ેછે. જેિા ંિહહિા આરોગ્ર્ િીંક િકયરો ગ્રામ્ર્ સ્તરે રહીને સરકારશ્રીની આરોગ્ર્ સેિાઓની પહંોચ 
િર્ારવુ ંકાિ કરે છે. ગ્રામ્ર્ સ્તરના આરોગ્ર્ િીંક કાર્યકરો દ્વારા ખાસ કરીને પોતાના ગાિિા ંદર િહીને ઉજિિાિા ંઆિતા 
િિતા હદિસે હાજર રહીને નસય બહનેને સહર્ોગ આપીને સગભાય બહનેો અને ર્ાત્રી િાતાઓ તેિજ ૦ થી ૩ િિયના બાળકોને 
આરોગ્ર્ સેિાઓ િેિા િાટે તેિના ઘર જઈને બોિાિી િાિિાિા ંઆિે છે. સરકારશ્રીની જુદી જુદી ર્ોજનાઓના િાભો 
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િેળિિા િાટે ફોિય ભરાિી આપિાિા ંિદદ કરે છે. ફલળર્ા મજુબ જઈને સગભાય અને તેિના કુટંુબના સભ્ર્ોને સસં્થાકીર્ 
સિુાિર્, રસીકરણ તેિજ ફેિીિી પ્િાન્નીંગ બાબતે સિજ આપે છે. આ િિય દરમ્ર્ાન િહહિા િીંક િકયર દ્વારા પ્રોજેક્ટના 
ગાિોિા ં ફલળર્ા િાઈઝ જાગવૃત િાટે બેઠકો કરિાિા ં આિી છે. આ વિસ્તારિા ં ખાસ કરીને િહહિાઓ, બાળકો અને 
હકશોરીઓિા ંકુપોિણનુ ંપ્રિાણ િર્ારે જોિા િળે છે તેથી કુપોવિત સગભાય બહનેો, બાળકો અને હકશોરીઓની ઓળખ કરિાિા ં
આિી છે અને તેિને િોહતત્િની ગોળીઓ આપિાિા ંઆિી છે.  
મહિલા આરોગ્ય લીંક વકયરોનુ ંસક્ષમતાવધયન: િિય દરમ્ર્ાન િહહિા આરોગ્ર્ િીંક િકયર બહનેો િાટે ૧ સક્ષમતાવધયન 

તાલીમનુ ંઆર્ોજન કરિાિા ંઆવ્યુ ં હત ુ.ં િહહિા અને બાળ 
આરોગ્ર્ વિિેની િાહહતી, આરોગ્ર્ના કાિિા ં િોકોને કેિી 
રીતે જોર્િા, સગભાય અિસ્થા દરમ્ર્ાન અને પ્રસવુત બાદની 
કેિી કાળજી રાખિી, રસીકરણ વિશેની િાહહતી, હલે્થ કાર્ય 
કેિી રીતે ભરવુ,ં ટી.બીના રોગની િગતી િાહહતી, એનીવિર્ા, 

હકશોરીઓને કેિી રીતે સાકંળિી, તેિને તાિીિ કેિી રીતે 
આપિી, સરકારી આરોગ્ર્ વિભાગ સાથે સકંિન કેિી રીતે 
કરવુ.ં ઉપરાતં સરકારી આરોગ્ર્ વિભાગની જુદી જુદી 
ર્ોજનાઓની િાહહતી િગેરે મદુ્દાઓને ઊંર્ાણપ  િયક આિરી 
િેિાિા ંઆવ્ર્ા હતા. તાિીિની િધ ુવિગત નીચેના કોઠાિા ં
આપિાિા ંઆિેિ છે.  

તાલીમની તારીખ તાલીમનુ ંસ્થળ તાલીમકાર સખં્યા 
૨૭ ર્ીસેમ્બર ૨૦૧૪ જી.િી.એચ.એ અિદાિાદ અવપિતા સથુાર – ચેતના, િર્ર એન.જી.ઓનો સ્ટાફ 08 

 

આ ઉપરાતં ગ્રામ્ર્ સ્તરે િીંક િકયરો સાથે સકંલન અને રીવ્ય ુમાટે જુદી જુદી ૦૬ બેઠકો કરિાિા ંઆિેિ છે અને આજ િીંક 
િકયરોએ તેિને સોંપિાિા ંઆિેિા ગાિોિા ંકુલ ૭૫ થી વધારે ફચળયા બેઠકો કરેિ છે. ફલળર્ા બેઠકો દરવિર્ાન લિિંક િકયરોને 
એક બાબત જાણિા િળેિ કે િહહિાઓિા ંકોપર-ટી મકુાિિા બાબતે અને પરુુિિા ંપરુૂિ નસબરં્ીનુ ંઓપરેશન કરિિાિા ં
ગેરિાન્દ્ર્તા પ્રિતે છે. જેને િીરે્ તેની સખં્ર્ા ઓછી જોિા િળે છે. જર્ારે સ્ત્રી નસબરં્ી કરાિનારની સખં્ર્ા િર્ી રહી છે, 
સાથો સાથ ભાિ વિસ્તારના અંતહરર્ાળ ગાિોિા ંપણ હિે િોકો સસં્થાકીર્ સિુાિર્ કરાિિા િાટે તૈર્ાર થતા જોિા િળે છે 
અને સસં્થાકીર્ સિુાિર્નુ ંપ્રિાણ િધ્યુ ંછે. આ િહહિા િીંક િકયરો તેિના ગાિોિા ંનીચે મજુબની ભ  વિકા ભજિે છે.
 પોતાના ગાિિા ંદર િહહને ઉજિિાિા ંઆિતા િિતા હદિસે હાજર રહીને નસય બેનને સહર્ોગ આપીને સગભાય બેનો 

અને ર્ાત્રી િાતાઓ તેિજ ૦ થી ૩ િિયના બાળકોને આરોગ્ર્ની સેિાઓ િેિા િાટે તેિના ઘેર જઈને બોિાિી 
િાિિાિા ંઆિે છે. 

 સરકારશ્રીની જુદી-જુદી ર્ોજનાના િાભો િેળિિા િાટે ફોિય ભરાિી આપિાિા ંિદદ કરિાિા ંઆિે છે.
 ખાસ કરીને િહહિાઓના બેન્દ્કિા ંખાતા ખોિાિી આપિા િાટે િદદ કરિાિા ંઆિે છે. 
 ફલળર્ા મજુબ જઈને સગભાય અને તેિના કુટંુબના સભ્ર્ોને સસં્થાકીર્ સિુાિર્, રસીકરણ તેિજ ફેિીિી પ્િાનીંગ બાબતે 

સિજ આપિાિા ંઆિે છે. 
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Diagnosis of ANC & PNC, Organising RTI & STI Camps for Women 

િિય દરમ્ર્ાન ૨ સ્ત્રી રોગ ર્નદાન કેમ્પ કરિાિા ંઆવ્ર્ા હતા જેિા ં
૨૨૦ મહિલાઓએ િાભ િીર્ો હતો. કોમ્યનુીટી સ્તરના સ્ત્રી રોગ 
વનદાન કેમ્પિા ં આિેિ િાભાથીઓને વિના મલુ્રે્ તપાસ, 
જરૂહરર્ાતિદં દદીઓને દિાઓનુ ં વિતરણ કરિાિા ં આવ્યુ ં હત ુ.ં 
કુલ ૫૦ ગરીબ સગભાય બિનેોને સોનોગ્રાફી વિના મલુ્રે્ કરિાિા ં
આિી હતી. ખબુ જ અંતહરર્ાળ ગાિોિા ંખાસ કરીને બહનેો િજુરી 
અથે બહાર જતી હોિાથી પોતે ર્નરુની રસી િઇ શકતી નથી 
એિી બહનેોને ગ્રામ્ર્ સ્તરે શોર્ીને ર્નરુની રસી અપાિી હતી. ૨ 
થી ૩ બિનેોને RSBY યોજના હઠેળ ગભાયશર્ના ઓપેરશન પણ 
કરાિિાિા ં આવ્ર્ા હતા. સ્ત્રી રોગ વનદાન કેમ્પ િાહહતી સસં્થા, 

આર.એિ.એસ હોક્સ્પટિ અને કસ્તરુબા હોસ્પીટિના સયુકંત ઉપક્રિે ર્ોજિાિા ંઆવ્ર્ા હતા જેની િધ ુવિગત નીચે મજુબ છે. 

સ્ત્રી રોગ ર્નદાન કેમ્પની તારીખ સિયોગી સસં્થા કેમ્પનુ ંસ્થળ દદીની સખ્યા
૨૨ ફેબ્રઆુરી ૨૦૧૫ આર.એિ.એસ હોક્સ્પટિ, ર્ધંકુા  િાહહતી સસં્થા કેમ્પસ ર્ોિેરા ૭૦ 
૨૩ િાચય ૨૦૧૫ કસ્તરુબા હોક્સ્પટિ, ર્ધંકુા વિગિપરુ ગાિ  ૧૫૦ 

FAMILY PLANNING & ARSH TRAINING PROGRAM  

 

ફેબ્રઆુરી ૨૦૧૫ િહહના દરમ્ર્ાન ૦૩ કુટંુબ ર્નયોજન અંગે 
જાગરૃ્ત કમ તાલીમ કાયયક્રમો િીન્દ્ગિપરુ, નિા ગાિ કણય 
અને બાિિીર્ારી ગાિિા ંકરિાિા ંઆવ્ર્ા હતા. જેમા ં૧૫૦ 
મહિલાઓએ ભાગ લીધો િતો.. બહનેો પોતાના ઘર આંગણે 
હકચન ગાર્યન બનાિતા થાર્ તે િાટે ૭૦ બિનેોને ચબયારણ 
કીટનુ ં ર્વતરણ કરિાિા ં આિેિ હત ુ.ં જેિા ં િેથી, પાિક, 
રીંગણ, સરગિો િગેરે જેિા લબર્ારણનો સિાિેશ થાર્ છે. 
તારીખ ૧૫ – ૧૬ િાચય ૨૦૧૫ દરમ્ર્ાન િાહહતી સસં્થાના 
કેમ્પસ ખાતે હકશોરીઓ માટે તાલીમ કાયયક્રમ કરિાિા ંઆવ્ર્ો 
હતો. જેિા ં૭૫ થી વધારે હકશોરીઓ ભાગ િીર્ો હતો. આ 

તાિીિિા ં પોસ્ષ્ટક આહાર, આંગણિાર્ી કેન્દ્રિા ં િળતી 
સેિાઓ, નાનુ ં કુટંુબ સખુી કુટંુબ પર ભાર મકુિાિા ંઆવ્ર્ો 
હતો. જુદા જુદા જાગવૃત પોસ્ટર દ્વારા હકશોરીઓને જાગતૃ 
કરિાિા ંઆિી હતી. આ ઉપરાતં આ તાિીિિા ંહકશોરીઓને 
તેિની હકશોરાિસ્થા દરમ્ર્ાન ક્યા ંક્યા ં િાનવસક, શારીહરક 
અને ભાિનાત્િક ફેરફારો થાર્ છે તેને વિગતિાર 
સિજાિિાિા ં આવ્યુ ં હત ુ.ં િાવસક ચક્ર, અંગત સ્િછછતા  
અને તે સિર્ દરમ્ર્ાન કેિા પ્રકારની કાળજી રાખિી 
જોઈએ તે સિજિાિા ંઆવ્યુ ંહત ુ.ં 
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વષય દરમ્યાન મહિલા લીંક વકયરો, મહિલા આરોગ્ય કાયયક્રરો અને દાઈ બિનેો દ્વારા કરવામાં આવેલી કામગીરી

Activities carried out during the year No. of Persons / Cases 

TBAs & WHWs helped in No. of Chiranjivi Yojna benefits ૧૨૪ 
TBAs & WHWs helped in No. of Janani Suraksha benefits 

TBAs & WHWs facilitated in No. Persons for Vaccination ૧૬૭૦ 

TBAs & WHWs facilitated in No. of Family Planning Operations ૩૦ 

TBAs & WHWs did No. of Safe Institutional Deliveries ૧૬૯ 

TBAs & WHWs did No. of Safe Deliveries at Home ૨૨ 

TBAs and WHWs did No. of Patients treated for TB ૩૬ 

TBAs and WHWs did No. of Patients treated for Iron Tablets ૧૮૨૬ 

 

આ કાર્યક્રિને િીરે્ િહહિાઓ પહિેા પરુુિ ર્ોક્ટરને જાતીર્ રોગની િાત કરતા ં ખચકાતી હતી તેિા ં ફેર આવ્ર્ો છે. 
િહહિાઓિા ં કુટંુબ વનર્ોજન િાટે જાગવૃત ઉભી થઇ છે અને અપનાિતી થઇ છે. સરકારી ર્ોજનાઓના િાભ અંગે િોકોિા ં
જાગવૃત આિી છે. સગભાય અિસ્થા દરમ્ર્ાન અને પ્રસવુત પછીની કાળજી િેતી બહનેો થઇ છે. સસં્થાકીર્ સિુાિર્નુ ંપ્રિાણ 
િધ્યુ ં છે. ૧૦૮ની સેિાનો ઉપર્ોગ િધ્ર્ો છે. હકશોરીઓ પોતાના શરીર વિિે સભાન બની છે અને પોિક આહારનુ ંિહત્િ 
સિજી છે તેિજ તેિની અંગત સ્િછછતાિા ંફેર આવ્ર્ો છે.  
 

થીમ ૨:- લઘ ુર્ધરાણ દ્વારા મહિલા સશતતીકરણ 

 

સિસ્ષ્ટ અથય શાસ્ત્રીર્ (અથય: િેક્રો ઇકોનોવિકસ) વનવતઓ નીચેના સ્તર પર જતી અસરો જેન્દ્ર્ર અસિાનતાઓનો ઉકેિ 
આણિાિા ંવનષ્ફળ રહી છે. વશક્ષણ, આરોગ્ર્, નોકરી જેિા વ્ર્ક્ક્ત વિકાસ સાર્તા ંક્ષેત્રોિા ંહજી પણ સ્ત્રીઓએ જેન્દ્ર્ર સબંવર્ત 
અિરોર્ોનો સાિનો કરિો જ પરે્ છે. સ્ત્રીઓ સિાજનો એક નબળો િગય રહી છે અને ગરીબીિા ંફસારે્િી િસ્તીિા ંસ્ત્રીઓ સારી 
એિી સખં્ર્ાિા ંછે. અિે જોયુ ંછે કે આવથિક સશક્ક્તકરણ દ્વારા હાવંસર્ાગ્રસ્ત સ્ત્રીઓની ઘરિા,ં કર્ારેક ઘરની બહાર પણ વનણયર્ 
પર પ્રભાિ પાર્િા, વનણયર્ િેિાની શક્ક્ત અને આત્િવિશ્વાસ િરે્ છે. તેિને કુટંુબની અંદર પણ િધ ુઊંચુ ંસ્થાન અને ભ  વિકા 
િળે છે. ગ્રાિીણ ગરીબોનુ ંશોિણ થતુ ંઅટકાિિા અને આવથિક સ્િ-વનભયરતા િેળિિા િાટેનો આત્િવિશ્વાસ ઉભો કરિા િાટે 
િઘ ુ વર્રાણ દ્વારા િહહિાઓનુ ંઆવથિક સશક્ક્તકરણ ખબુ જ જરૂરી છે. એિાર્ ખાસ કરીને સાિાજજક િાળખાિા ં િગભગ 
અરશ્ર્ રહતેી એિી ગાિર્ાઓની ગરીબ અને િલંચત સ્ત્રીઓ િાટે િઘ ુવર્રાણ ખબુ જ જરૂરી છે.  
 

િાહહતી સસં્થાએ શરૂઆતથી ભાિ વિસ્તારના વિકાસ િાટે 
બહનેોના સગંઠનો ઉભા કરિા અને તેની પાર્ાની જરૂહરર્ાતો 
પ  રી કરિા સહકાર અને સગંઠનનો અલભગિ અપનાવ્ર્ો છે. 
શરૂઆત ૨ ગાિના સ્થાવનક િરં્ળોની રચના દ્વારા આંતહરક 
બચત અને વર્રાણ પ્રવવૃતથી શરૂઆત કરી અને ર્ીિે ર્ીિે આ 
સ્થાવનક બચત િરં્ળો િાથંી વિસ્તારની ૨ િોટી િહહિા બચત 
અને વર્રાણ સહકારી િરં્ળીઓ ઉભી કરી છે. જેની ગજુરાત 
કોઓપરેટીિ એક્ટ હઠેળ નોંર્ણી કરિાિા ં આિી છે. આ 
િરં્ળીનો મખુ્ર્ ધ્રે્ર્ ભાિ વિસ્તારિા ંશાહુકારો દ્વારા જે આવથિક, 
સાિાજજક અને િાનવસક શોિણ થાર્ છે તેની સાિે િહહિાઓ 

સશક્ત બને અને બચત વર્રાણ પ્રવવૃિ દ્વારા તેઓ શોિણના વિસીર્સ સકયિ િાથંી બહાર આિે તે છે. બચત િરં્ળીઓ દ્વારા 
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બહનેોને ઘણો િાભ થર્ો છે. બચત િરં્ળીઓ ઉભી થતા ગ્રાિીણ ગરીબ િહહિાઓ ઘણા ંઅંશે શાહુકારોના દેિા િાથંી બહાર 
આિી છે. હાિ િાહહતી સસં્થા િઘ ુવર્રાણ પ્રવવૃિ હઠેળ ૯૮ ગામોમા ંકાર્ય કરી રહી છે. જેિા ંઅમદાવાદ જીલ્લામા ં૬૬ અને 
ભાવનગર જીલ્લા માં કુલ ૩૨ નો સિાિેશ થાર્ છે. િાહહતી સસં્થાએ અિદાિાદ અને ભાિનગર જીલ્િાની િહહિા બચત 
વર્રાણ સહકારી િરં્ળીઓ અને સ્િ સહાર્ જ થોના આગેિાનોને અિારનાર ઔપચારીક અને અનૌપચારીક રીતે તાિીિો 
આપીને, પે્રરણા પ્રિાસો ર્ોજીને તેિનુ ંક્ષિતાિર્યન કયુું છે. િાહહતી સસં્થાનો મખુ્ર્ ઉદેશ એ છે કે આ િહહિા બચત વર્રાણ 
સહકારી િરં્ળીઓ આ વિસ્તારની િજબતુ નાણાકંીર્ સસં્થા બને જેથી કરીને અહીંના િોકો (ખાસ કરીને બહનેો) શાહુકારોના 
શોિણ િાથંી બચે અને તેિની સાિાજજક - આવથિક ક્સ્થવત સરુ્રે. આ ઉદે્દશ બર િાિિા િાટે એ જરૂરી છે કે આ િરં્ળીઓના 
આગેિાનોની સહકારી િરં્ળીના સચંાિનના વિવિર્ પાસંાઓ વિિેની આિર્ત િરે્. અિદાિાદ અને ભાિનગર જીલ્િાની આ 
િોક વ્ર્સ્થાવપત િહહિા બચત વર્રાણ સહકારી િરં્ળીઓએ તેિનો ભૌગોલિક વ્ર્ાપ અને નાણાકીર્ િક્ષ્ર્ સારા એિા 
પ્રિાણિા ંહાસંિ કર્ાય છે.  
 

મહિલા બચત ર્ધરાણ સિકારી મડંળીની પ્રગર્ત દશાયવત ુ ંપત્રક  

 

Particulars 
Ahmedabad District Bhavnagar District Total Status 

Last Year This Year Last Year This Year Last Year This Year  

Villages Covered 65 66 31 32 96 98 

No. of SHGs 278 281 175 178 453 459 

No. of Members 6357 6472 3395 3503 9752 9975 

Savings (Rs.) 119.31 121.58 79.92      78.00  199.23 199.58 

Fixed Deposits (Rs.) 6.3 17 2.85         4.72  9.15 21.72 

Share Capital (Rs.) 6.95 6.18 6.02         6.10  12.97 12.28 

No. of Loanee 10720 10991 5280 5617 16000 16608 

Total Credit (Rs.) 125.35 128.62 79.53 78.49 204.88 207.11 

Total Income (Rs.) 10.39 9.27 8.6 10.04 18.99 19.31 

Amount in Lakhs 

 

િિય દરમ્ર્ાન કુિ ૦૬ મહિલા બચત જૂથો નિા રછર્ા છે. 
જેિા ં કુિ ૨૨૩ સભ્યો જોડાયા છે. અત્ર્ાર સરુ્ીિા ં કુલ 
૧૬,૬૦૮ બહનેો બનેં િરં્ળીઓિા ં સભ્ર્ો તરીકે જોર્ાઈ છે. 
હાિિા ં બનેં િરં્ળીની કુલ બચત રૂર્પયા ૧૯૯.૫૮ લાખ છે 
જર્ારે કુલ ર્ધરાણ રૂર્પયા ૨૦૭.૧૧ લાખ છે. િિય દરમ્ર્ાન 
સ્િ સહાર્ જ થોના કુલ ૬૦૮ સભ્ય બહનેોને િઘ ુ ઉદ્યોગના 
સાહસો જેિા કે કરીર્ાણાની દુકાન, પશપુાિન, ઘરની 
િરાિત, સાર્ીનો િેપાર, ઘરઘટંી, સથુારી કાિ, શાકભાજીની 
િારી, હીરા ઘસિાની ઘટંી, ખેતી વિકાસ, બાળકોનુ ં વશક્ષણ 
િગેરે જેિા વિવિર્ હતેઓુ િાટે વર્રાણ પ  રંુ પાર્િાિા ંઆિેિ 
છે. આ િરં્ળીઓએ સાિાજજક પ્રસગંો િાટે વર્રાણ આપિાના 
વ્ર્ાજ દર ૧૮% જેિો ઉંચો રાખ્ર્ો છે. જેથી કરીને લબન ઉત્પાદક ખચય િાટે વર્રાણ િેિાનુ ંઅટકાિી શકાર્, પરંત ુ વશક્ષણ, 
સ્િછછતા વ્ર્િસ્થા, ઘરની િરાિત કે બારં્કાિ જેિા કાિો િાટે વર્રાણ આપિાનો દર નીચો રાખિાિા ંઆવ્ર્ો છે.  
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ઉપરોક્ત ગ્રાફ જોતા િાલિુ પર્ ેછે કે િિય દરમ્ર્ાન સૌથી િર્ારે વર્રાણ ખેતી ઈનપટુ અન ેલબર્ારણ ખરીદી િાટે  
થર્ો છે ત્ર્ાર બાદ આિક સર્જનની જુદી જુદી પ્રવવૃિ િાટે અને ત્ર્ાર બાદ ત્રીજા ક્રિે બાળકોના વશક્ષણ િાટે 
ઉપર્ોગ થર્ો છે. આિ જોતા કહી શકાર્ કે િહહિાઓ જીિન વનિાયહ - આિક સર્જન િાટે સાહસ કરતી થઇ છે 
અને બાળકોના વશક્ષણ પ્રત્રે્ િધ ુસિેંદનશીિ બની છે.  
 

િાહંહતી સસં્થા દ્વારા ઉભી કરિાિા ં આિેિી આ 
વિસ્તાર સ્તરની િોક આર્ાહરત, િોક સચંાલિત અન ે
િોક વ્ર્િસ્થાવપત િહહિા બેંકની રાજ્ર્ સ્તરે 
ખ્ર્ાતી ઉભી થઇ છે. સસં્થાનો િઘ ુ વર્રાણના 
અનભુિને ધ્ર્ાને િઇ રાજ્ર્ની જુદી જુદી સસં્થાઓ 
અને જુદા જુદા વિસ્તારો િાથંી િહહિાઓ જેઓ આ 
મદુ્દા પર કાિ કરે છે તે શીખિા અને પે્રરણા 
િેળિિા િાટે સસં્થાની મિુાકાત િ ે છે. આ િિય 
દરમ્ર્ાન ર્િેિોપિેન્દ્ટ સપોટય સેન્દ્ટર, િઘેરજ, 
લબહિેીરિ સાર્ન્દ્સ સેન્દ્ટર, અિદાિાદ અન ે શૈશિ 

સસં્થા, ભાિનગર િગેરે િાથંી બહનેોએ મિુાકત િીર્ી હતી અને તેિને બચત વર્રાણ પ્રવવૃિ, કોઓપરેટીિ 
વ્ર્િસ્થાપન મદેુ્દ જ્ઞાનનુ ંઆદાન પ્રદાન કરિાિા ંઆવ્યુ ંહત ુ.ં  
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આખા કુટંુબના ભરણપોિણની જિાબદારી પણ તેિના વશરે છે. તેિણે પહિેા િજુરી કરીને ગજુરાન ચિાિતા હતા પણ 
સતત િજુરી િળતી ન હોિાથી ખબુ જ મશુ્કેિી અનભુિતા હતા. તેિને કઈક બીઝનેસ કરિા િાટે િાહહતી સસં્થાના ટીિ 
સભ્ર્ દ્વારા પે્રરિાિા ંઆવ્ર્ા. આ િાતથી પે્રરાઈ રેખાબેને િરં્ળી િાથંી િોન િેળિીને હાથ િારી ખરીદી અને તેિા ં
કટિરી, ઘરની જરૂરી િસ્તઓુ િેચિાનો િેપાર શરુ કર્ો. એક ગાિથી બીજે ગાિ જઈ કટિરી અને અન્દ્ર્ ચીજ િસ્તનુો 
િેચે છે. જેિા ંતેિને રોજના ૩૦૦ થી ૪૦૦ રૂવપર્ાની કિાણી થાર્ છે. આિ રેખાબેન કહ ેછે કે હુ ંિરં્ળીિા સભ્ર્ છ ંઅને 
િારા િરં્ળની બહનેો િારી સાથે છે તેથી હુ ંિરં્ળી િાથંી િોન િઈને નાની િોટી િસ્તઓુ જ્થાિા ંિાિી િેચીને કિાતી 
થઇ છ ંજેના િાટે હુ ંભાિ િહહિા બચત અને વર્રાણ સહકારી િરં્ળીની આભારી છ.ં હાિ હુ ંિારા પગ પર ઉભી થઇ શકી 
છ ંઅને િારા ઘરનુ ંગજુરાન ચિાિી શકંુ છ.ં િરં્ળીિા ં જોર્ાિાથી િને ઘણી બહનેોનો સાથ િળ્ર્ો છે, ઘણી હહમ્િત 
િારાિા ંઆિી છે. હુ ંએકિા હાથે િારા કુટંુબનુ ંગજુરાન ચાિવુ ંછ.ં બાળકોને ભણાવુ ં છ ંઅને ગાિના અને સિાજના 
નાના િોટા કાર્યિા ંરસ િઇને વિકાસના કાિિા ંપણ ભાગીદાર થાિ છ.ં  

કેસ સ્ટડી : શ્રી ધર્મિષ્ઠાબેન હદનેશભાઈ મકવાણા તેઓ પોતે 
ધોલેરા તાલકુાના પાચંી ગાિના િતની છે. છેલ્િા ૧૦ િિયથી 
ગાિના િહહિા િરં્ળિા ં જોર્ારે્િા છે અને આ િરં્ળ ભાિ 
િહહિા બચત અને વર્રાણ સહકારી િરં્ળી િીિીટેર્ ર્ોિેરાિા ં
જોર્ારે્લુ ંછે. આ િરં્ળી િાહહતી સસં્થા – ર્ોિેરા દ્વારા પે્રહરત છે. 
શ્રી ઘિીષ્ઠાબેન દર િહીને રૂવપર્ા ૧૦૦ ની બચત કરે છે. 
હાિિા ં તેિની બચત પણ સારી એિી થઇ છે. ઘણા િિોથી 
તેિની પાસે િકાન નહોત ુ,ં એક છાપરંુ કરીને રહતેા હતા. તેિને 
ગ્રાિ પચંાર્ત દ્વારા થોર્ા િિો પહિેા એક પ્િોટ ફાળિિાિા ં

આવ્ર્ો હતો પરંત ુનાણાના અભાિના કારણે તેઓ સારંુ િકાન બનાિી શકતા ન હતા કારણ કે બનેં પવત અને પત્ની 
િજુરી કાિ કરીને ઘર નુ ંગજુરાન ચિાિે છે અને તેિના બાળકોને પણ ભણાિે છે. ખબુ આવથિક તગંીની િછચે તેઓ 
ગજુરાન ચિાિી રહ્યા છે. તેઓએ ટીપે ટીપે સરોિર ભરાર્ તે કહિેતને સાચી ઠેરિી અને િરં્ળીિા ંબચત કરતા ંગર્ા. 
તેિના કુટંુબને સારા પાક્કા િકાનની ખબુ જરૂહરર્ાત હતી. આ િિે તેઓએ િરં્ળી પાસેથી રૂવપર્ા ૨૫૦૦૦/- ની િોન 
િીર્ી. બીજી રકિ પોતાની પાસે બચાિેિી હતી તેિ િળીને પોતે પોતાનુ ંરહિેા િાટેનુ ંપાકંુ િકાન આ િિે બાધં્યુ ં છે. 
તેિા ંતેિને સરં્ાસ અને બાથરૂિની વ્ર્િસ્થા પણ ગોઠિી છે. હાિિા ંતેઓએ િીરે્િ અર્ર્ી િોન પણ ભરપાઈ કરી દીર્ી 
છે. આ રીતે ર્વિિષ્ઠા બેન પોતે ખબુ જ આનદં અનભુિે છે અને પોતે કહ ેછે કે િારે છેલ્િા ૧૦ િિયથી રહિેા િાટે આશરો 
નહોતો પરંત ુિરં્ળી િાથંી િોન િેળિીને િારંુ ઘર પાકંુ બનાિી શકી છ.ં જેથી બીજી બહનેોને તે કહ ે છે કે તિો પણ 
આપણી િહહિા બેંકિા ંબચત કરો અને બચત કરીને નાની િોટી જરૂહરર્ાતો પ  રી કરી સ્િાિિબંી બનો અને આિી રીતે 
જો આશરો ન હોર્ તો આશરો પણ ઉભો કરી શકો છો.  

 

કેસ સ્ટડી: શ્રી રેખાબેન રાજુભાઈ જાદવ જેઓ ર્ોિેરા તાલકુાના 
કાદીપરુ ગાિના િતની છે. છેલ્િા ૮ િિયથી તેઓ ભાિ િહહિા 
બચત અને વર્રાણ સહકારી િરં્ળી િીિીટેર્ ર્ોિેરા સાથે 
જોર્ારે્િા છે અને દર િહીને રૂવપર્ા ૫૦/- ની બચત કરે છે. ૫ 
િિય પહિેા તેિના પવત શ્રી રાજુભાઈ નો એક હાથ અકસ્િાત િા ં
જતો રહ્યો હતો. પોતે હાિિા ં િજુરી કાિ કે ખેતી કાિ કરી 
શકતા નથી. જેથી આખા કુટંુબની જિાબદારી શ્રી રેખાબેન પર 
આિી ગઈ છે.  
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ભાિનગર જીલ્િાની ભાિ િહહિા જાગવૃત બચત વર્રાણ 
સહકારી િરં્ળી િીિીટેર્, ભાિનગર દ્વારા આ િિે ૨ ગરીબ 
હકશોરીઓ અને મહિલાઓને ર્સલાઈ ર્શખવાડવાના વગો શરુ 
કરવામા ંઆવ્યા િતા. આ િગો ભાિનગર તાલકુાના રુિા ગાિે 
શરુ કરિાિા ં આવ્ર્ા હતા. જેિા ં ૪૦ મહિલાઓ-હકશોરીઓ 
બ્િાઉઝ, ડે્રસ અને અન્દ્ર્ કપર્ા બનાિતા શીખી હતી. આજે આ 
િહહિો તેિના ગાિિા ં વસિણનુ ં કાિ શરુ કયુું છે અને તેિને 
વિશન િગંિિ સાથે જોર્ાણ કરીને વસિાઈ િશીનની િોન પણ 

અપાિેિ છે. આ સીિણ િગય િાહહતી સસં્થા અને શભુગ િહહિા ઉત્કિય ટ્રસ્ટના સહહર્ારા પ્રર્ાસોથી ગોઠિિાિા ંઆવ્ર્ા હતા. 
 

ભાલ મહિલા સમેંલન કમ વાર્ષિક સાધારણ સભા  

આ િિે બનેં િહહિા બચત અને વર્રાણ સહકારી િરં્ળી 
િીિીટેર્ની સભાસદ બહનેોનુ ં “ભાલ મહિલા સમેંલન કમ 
સાધારણ સભા” જુન ૨૦૧૫મા ં યોજવામા ં આવી િતી. જેિા ં
બીજી સ્િૈચ્છછક સસં્થાઓના પ્રવતવનવર્ઓ અને સરકારી 
અવર્કારીઓને આિવત્રત કરિાિા ં આવ્ર્ા હતા. બને 
જજલ્િાઓિા ં િગભગ ૧૨૦૦ જેટિી બહનેોએ આ સિેંિનિા ં
ભાગ િીર્ો હતો. સિેંિનિા ં શ્રી હદપ્તીબેન પરુોહહત, જીિન 
તીથય, અિદાિાદ જીલ્િા જળ અને સ્િછછતા સવિવતના સભ્ર્ 
સલચિ કુિારી એ.એિ.ભિેુિા અિદાિાદ જીલ્િા આરોગ્ર્ 
અવર્કારી શ્રી વશલ્પાબેન ર્ાદિ િગેરે હાજર રહ્યા હતા અને 

બહનેોને િહહિા સશક્ક્તકરણ અંગે પે્રર્ાય હતા. િહહિાઓની એકતા અને તેિની પ્રર્ાસોને લબરદાવ્ર્ા હતા. આ ઉપરાતં 
સિેંિન દરમ્ર્ાન જે બહનેોએ સારી બચત કરી છે, વર્રાણ વનર્વિત રીતે પરત કકયુું છે અને ગ્રામ્ર્ કક્ષાએ નેતાગીરી િઇ 
ગ્રાિ વિકાસ અને િોક વિકાસનુ ંકાિ કરે છે તેિને જુદા જુદા ઇનાિો દ્વારા સન્દ્િાવનત કરી પ્રોત્સાહન આપિાિા ંઆવ્યુ ંહત ુ.ં 
જેનો મખુ્ર્ ઉદે્દશ ખાસ કરીને બહનેો બચતનુ ંિહત્િ સિજે, વર્રાણ િઈને ખરેખર સાચા હતે ુિાટે જ િાપરે અને બહનેો 
સગંહઠત બનીને ભેગા િળીને કોઈ ર્રં્ો કે રોજગાર કરી પોતાના કુટંુબને પગભર કરે તેિી ઉિદા ભાિનાથી બહનેોને ઇનાિ 
વિતરણ કરિાિા ંઆવ્ય ુહત ુ ંજેથી કરીને બીજી સગંઠનની બહનેોને પણ પે્રરણા િળી રહ.ે  
 

અસરો 
 

 ભાિ િહહિા બચત અને વર્રાણ સહકારી િરં્ળી એક ભાિ વિસ્તારની િજબતુ િહહિા બેંક તરીકે ઉભરી આિી છે.   
 િરં્ળીિા ંબહનેો પોતે િહીિટ કરતી હોિાથી નેતતૃ્િ િેતી થઇ છે અને પોતે સ્થાવનક હોિાથી પહરક્સ્થવતથી સક્ષિ છે 

એટિે િાળખાિા ંકોઇપણ પ્રશ્ન આિે તો સહિેાઈ ઉકેિ િેળિી વિસ્તારની બહનેો સાથે કાર્ય કરી શકે છે.  
 િરં્ળી દ્વારા બહનેો બચત કરતી થઇ છે. બચત દ્વારા પોતાના નાિે બચત સ્િરૂપે એક વિિકત ઉભી થઇ છે.  
 બચત દ્વારા બહનેો પોતે િરં્ળી િાથંી સહિેાઇથી થી વર્રાણ િેળિી શકે છે. વર્રાણ િેળિી પોતાના કુટંુબને િદદરૂપ બને 

છે. જેના કારણે પોતાના કુટંુબ અને સિાજિા ંપોતાનુ ંિાનં અને િોભો િધ્ર્ો છે.  
 ગ્રામ્ર્ સ્તરે બહનેો શરૂઆતિા ંરૂવપર્ા ૧૦ દર િહીને બચત કરતા હતા અને આજે બહનેો ૩૦૦ થી ૫૦૦ રૂવપર્ા દર 

િહીને બચત કરતી થઇ છે.  
 િરં્ળીનો િહીિટ કરતાનંી સાથે બહનેો ગ્રાિ વિકાસ અને સાિાજજક ન્દ્ર્ાર્ના મદુ્દાઓ સાથે પર કાિ કરે છે. જેિ કે 

હાિિા ંસગંઠનની પ્રવતવનવર્ બહનેો છે તે હાિિા ંપચંાર્તના સરપચં કે સભ્ર્ બહને બન્દ્ર્ા છે. 
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 ગાિની અંદર જે વિકાસની કાિગીરી થાર્ છે તેિા ંપણ બહનેો સાથે રહીને કાર્ય કાર્યની જિાબદારી ઉપારે્ છે.  
 િરં્ળીની કારોબારીની સભ્ર્ બહનેો વર્રાણ રીકિરી િાટે જાતે આર્ોજન કરી બે બે ગાિની જિાબદારી િઇ વર્રાણ 

િસિુાત િાટે જતી થઇ છે. દર િહીને િરં્ળીની નાણાકંીર્ ક્સ્થવત વિિે અને િોન િજુંરી વિિે જાતે વનણયર્ો િેતી થઇ છે. 
 આજે બનેં િરં્ળીઓ પોતાનો ૧૦૦ ટકા િહીિટી ખચય ઉપર્તી થઇ છે. િરં્ળીિા ંસરકારી ઓર્ીટ દરમ્ર્ાન કારોબારી 

સવિવતની બહનેો હાજર રહી ઓર્ીટર દ્વારા જે પણ પ્રશ્નો અને ક્િેરી કાઢિાિા ંઆિે તેના જિાબો કરતી થઇ છે અને 
ગજુરાત કોઓપરેટીિ એક્ટ મજુબ દરેક પ્રકારે િરં્ળીનુ ંવ્ર્િસ્થાપન કરતી થઇ છે.   

 

થીમ ૩:- સેર્નટેશન અને િાઈઝીન પ્રોમોશન  

િાહહતી સસં્થાના પ્રોજેક્ટના વિસ્તારિા ં બહ ુ િોકોના ં ઘરોિા ં
સેનીટેશનની વ્ર્િિસ્થા છે જ નહહ તેનુ ંકારણ એ છે કે ઘણીિાર 
કોઈ િાગંણી નથી હોતી અથિા અજ્ઞાનતા અને િાહહતીનો અભાિ 
હોર્ છે, ભ  તકાળના ંખોટા અનભુિો, લબન જરૂરી નોકરશાહી અથિા 
વનર્િનોને કારણે િાગંિા ંિર્ાયદા આિી જાર્ છે. જો કે પાણી અને 
િીજળીની િાગં બાબતે આિ નથી બનતુ.ં સ્િછછતા વ્ર્િસ્થા 
અંગેના કાર્યક્રિો િાગં સચંાલિત રહ્યા છે. ઉપર્ોગકતાયની સાથે 
િાતચીત કરીને તેિની જરૂહરર્ાતો શુ ં છે તે વિિે કશુ ં નોંર્પાત્ર 
કાિ થતુ ં નથી. િાહહતી સસં્થાના અનભુિે પરુિાર કયુું છે કે 
સ્િછછતા વ્ર્િસ્થાને પ્રોત્સાહન આપિાની એક રીતે એ છે કે 
સાિાજજક િાકેહટિંગની રીત પ્રર્ોજિી. સ્િછછતા વ્ર્િસ્થા અંગેના 

સાિાજજક િાકેટીંગિા ંિાગં ઉભી કરિી અને તે પ  રી કરિી એ બનેં ઉદે્દશો હોર્ છે. આ સવુિર્ાનો સાચી રીતે ઉપર્ોગ થાર્ 
અને તે ટકી રહ ે તે િાટે ર્ોગ્ર્ સેિાઓ પ  રી પાર્િી અને િોકોને સ્િછછતા વિિેની ટેિો અપનાિિા પે્રરિા. સ્િછછતા 
વ્ર્િસ્થાનો અભાિ ગરીબોિા ંબીિારી અને ગરીબીના વિિચક્રને પે્રરતી િહત્િની કર્ી છે. આ બનેં ન હોર્ તો ગરીબો પણ 
આવથિક અને સાિાજજક વિકાસિા ં જોર્ાઈ નહહ શકે. અિે સિજ્ર્ા છીએ કે બહતેર સ્િછછતા વ્ર્િસ્થા આ ચક્ર તોર્િાિા ં
િદદરૂપ થાર્ છે. આ વ્ર્િસ્થા િોકોને બહતેર સ્િાસ્્ર્ જાળિિાની તક આપે છે. તેિને વશક્ષણ િેળિિાની, ઉત્પાદકતા 
િર્ારિાની અને આિક સર્જનની િધ ુતકો આપે છે. અિારંુ 
વનરીક્ષણ એ છે કે સ્િછછતા વ્ર્િસ્થાના અભાિની સૌથી િધ ુ
િાઠી અસર ગરીબો પર થાર્ છે. જેઓ સાિાન્દ્ર્ રીતે ખરાબ 
પર્ાયિરણીર્ પહરક્સ્થવતઓિા ં જીિતા હોર્ છે. ભીર્ભર્ાય 
રહઠેાણો, ગટર વ્ર્િસ્થાનો અભાિ, પ્રદુિણયકુ્ત હિા, પાણી 
પરુિઠાની અવનર્વિતતા, અપ  રતાપણુ ં અને સ્િછછતા 
વ્ર્િસ્થાનો અભાિ આ બર્ાની સાથે િળીને આરોગ્ર્ પર 
િાઠી અસર પરે્ છે. જેને પોસાત ુ ંહોર્ તે આિી પહરક્સ્થવતઓ 
િાથંી દુર જિાના રસ્તા શોર્ી કાઢે છે. સ્ત્રીઓ હદિસના 
અજિાળાિા ં િળ ત્ર્ાગ િાટે જઈ શકતી નથી. રાતના 
અંર્ારાિા ંજ તેિને જવુ ંપરે્ છે.  
િાહહતી સસં્થાએ િિય સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩ થી ભાિનગર જીલ્િાના તળાજા તાલકુાિા ં કાિ શરુ કયુું છે. અહીં િોટર એન્દ્ર્ 
સેવનટેશન િેનેજિેન્દ્ટ ઓગેનાઈઝેશન (િાસ્િો) અને કોસ્ટિ સેિીનીટી વપ્રિેન્દ્શન સેિ (સી.એસ.પી.સી) ની સયંકુ્ત સહાર્ થી 
તળાજા તાલકુાિા ંસેવનટેશન પ્રોિોશનનુ ંકાિ ચાલ ુછે. આ તાલકુાના ગાિોિા ંપણ સેવનટેશન વિશે બહુજ ઓછા િોકો જાગતૃ 
છે અને તેની સાથે સાથે સરકારી સ્કીિનો િાભ પણ ઓછો િળેિ છે. ગાિના િોટા ભાગના િોકો ખલુ્િાિા ંિળ ત્ર્ાગ કરિા 
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િાટે જાર્ છે. ખાસ કરીને બહનેોને ખબુ જ તકિીફ િેઠિી પરે્ છે, કારણ કે િાત્ર રાતે્ર જ તેિને અિકાશ િળે છે. આના કારણે 
તેિન ુઆરોગ્ર્ જોખિાર્ છે. આ વિસ્તારિા ંઆ બાબતે સૌથી િોટો પ્રશ્ન તેઓની આ બાબતે અજાગ્રતુાનો છે.  
 

  

સેર્નટેશન બાધંકામ અને જાગરૃ્ત  

િોકો સેવનટેશન બનાિે તે િાટે િોકોની 
બેહીિીર્ર ચેન્દ્જ (િાનવસકતા બદિાિ) 
િાટે જુદી જુદી રણનીવત અપનાિિાિા ં
આિી છે. જેિા ંફલળર્ા બેઠક, હફલ્િ શો, 
શેરી નાટક અને એિાર્ ખાસ કરીને 
કોમ્યનુીટી િેર્ ટોટિ સેવનટેશન 
કેમ્પેઈન હઠેળ સી.એિ.ટી.એસ 
ટ્રીગરીંગના કાર્યક્રિો કરિાિા ંઆવ્ર્ા છે 
અને તેના દ્વારા િોકોની ખલુ્િાિા ં િળ 

ત્ર્ાગ કરિાની િાનવસકતા બદિિાનો પ્રર્ત્ન કરિાિા ંઆવ્ર્ો છે. આ દરેક પ્રવવૃતના ફળ સ્િરૂપે તળાજા તાલકુાના ૩૦ 
ગાિોિા ંઆ િિે સસં્થા દ્વારા તેિજ ગ્રામ્ર્ સ્તરના સ્િછછતા દુતો દ્વારા કુલ ૬૯૨ સેર્નટેશન બનાવવામા ંઆવ્યા છે. સસં્થા 
દ્વારા અત્ર્ાર સરુ્ીિા ંઅિદાિાદ અને ભાિનગર જીલ્િાના ગાિોિા ં કુલ ૨૧૬૫ ટોઇલેટ બનાિિાિા ંઆવ્ર્ા છે. સેનીટેશન 
યવુનટ બનાિિા િાટે સરકારશ્રીના સ્િછછ ભારત વિશન તથા સી.એસ.પી.સી. સસં્થા દ્વારા આવથિક સહર્ોગ િેળિીને ગાિના 
દરેક ઘરોિા ંસેનીટેશનની સવુિર્ા ઉભી થાર્ તેિા ભગીરથ પ્રર્ત્નો સૌ સાથે િળીને કરિાન ુઆર્ોજન કરેિ છે.  
 

થીમ ૪:- હકશોરી સશક્તતકરણ  

 

તરૂણીઓના ંજીિનિા ંસરુ્ારાની બહૃદ સિાજ ઉપર ઉહદ્દપક અસર થાર્ છે, ગહરબી ઉન્દ્મ  િન, જાવત સિાનતાિા ંર્ોગદાન 
આપે છે અને તેઓની ભાવિ ભ  વિકાનો પાર્ો નાખે છે અને તેઓના ંઘરો, સિાજ અને સમદુાર્ો ઉપર પ્રભાિ પારે્ છે. આિ, 
યવુનસેફ ગજુરાત અને િાહહતી સસં્થાનો સયંકુ્ત કાર્યક્રિેં ગ્રાિ કક્ષાએ તરૂણીઓના સમ  હોના ંગઠન અને ક્ષિતા ઘર્તર ઉપર 
વિશેિ િક્ષ આપ્યુ ં છે. આ કાર્યક્રિ હઠેળ િિય ૨૦૧૧ થી ૨૦૧૩ દરમ્ર્ાન ગઠન કરિાિા ં આિેિ ૧૧૩ ગ્રાિ કક્ષાના ં
તરૂણીઓના સમ  હોની કલ્પના સક્ષિ વ્ર્ક્ક્તઓ તૈર્ાર કરિાની હતી. જેઓ પોતાની જજિંદગીનુ ં વનર્તં્રણ કરતા હોર્ અને 
ગાિર્ાનંા ં સશુાસનિા ં ર્ોગદાન આપતા હોર્. તરૂણીઓના સમ  હો વ્ર્ક્ક્તગત અંગત વિકાસ િાટે િહત્િના ં કાળજીપ  િયકના 
સિંાદ અને સ્િ-સભાનતા િાટેની તક પ  રી પારે્ છે. આ સમ  હો િારફત તરૂણીઓિા ંઆત્િવિશ્વાસ અને આિર્તોનો વિકાસ 
થર્ો, સક્ષિતા ઘર્તર થયુ ંઅને આશાઓનો ઉદ્ભિ થર્ો.    
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તાલકુા સ્તરે હકશોરી સમિૂોનુ ંમજબતૂીકરણ 

 

આ િિય દરમ્ર્ાન તરૂણીઓના સમ  હો એક એિો 
િચં સસં્થા દ્વારા ઉભો કરિાિા ંઆવ્ર્ો છે અને તે 
દ્વારા કન્દ્ર્ાઓને અહહિંસા, ભ્રષ્ટાચાર, ઉપેક્ષા, 
ભેદભાિ અને બાળ વિિાહના મદુ્દાઓથી િાકેફ 
કરિાિા ંઆવ્ર્ા છે. આિા ંઉલ્િઘંનો સાિે અિાજ 
ઉઠાિિા િાટેની તેઓની ક્ષિતાને વિકસાિિાનો 
પ્રર્ત્ન કરિાિા ંઆવ્ર્ો છે. એિી ર્ારણા રાખિાિા ં
આિે છે કે, તરૂણીઓના સમ  હોની તરૂણીઓ એક 
િખત બાળ વિિાહ અને બાળ િજ રીની ખરાબ 

અસરોની અને તેઓની આસપાસના િાતાિરણિા ંઆિા મદુ્દાઓની હાજરીની સિજણ  કેળિશે એટિે તેઓ પોતાનો અિાજ 
ઉઠાિશે અને નાની બાળાઓને િગ્ન કરતી, શાળા છોર્તી અને બાળ િજ રી કરતી  અટકાિશે. જ થ કક્ષાના પ્રવતવનવર્ઓએ 
તાલકુા સ્તરની સવિતીના ં ગઠન િાટે ૧૬ સભ્ર્ોને પસદં કર્ાય છે, એટિેકે, બે તાલકુા િાથંી દરેક તાલકુાના ૮ સભ્ર્ો 
વનર્વિત બેઠકો િળેિ અને સભ્ર્ોને પ  રતા પ્રિાણિા ંઇન્દ્પટુ્સ પ  રા પાર્િાિા ંઆિેિ છે. પસદં કરિાિા ંઆિેિા તાલકુા 
કક્ષાના પ્રવતવનવર્ઓએ આ બેઠકો દરવિર્ાન એક બીજા સાથે ચચાય વિચાણાય કરેિ છે પરત ુ તાલકુા કક્ષાની સવિતીઓની 
વિર્ીસરની બેઠકો ર્ોજાઇ ન હતી તેથી તાલકુા સ્તરની સવિતી તેની ભ  વિકા અને જિાબદારીઓ બરોબર રીતે સિજે અને 
તેની વનર્વિત બેઠકો િળે િાટે પ્રર્ત્ન કરિાિા ંઆવ્ર્ા છે. તાલકુા સ્તરના પ્રવતવનવર્ઓ, તાલકુાિાનંી તરૂણીઓની લચિંતાઓને 
ઓળખિા અને તેનુ ંએકીકરણ કરિા સજ્જ બની છે. ગ્રાિ સ્તરે ઓળખી કાઢિાિા ંઆિેિા જુદા જુદા બાળ અવર્કારોના 
મદુ્દાઓની તાલકુા અને જીલ્િા સ્તરે સબંવંર્ત સરકારી િાળખા ં પાસે હહિાર્ત કરતી થઇ છે. આિ િિય દરમ્ર્ાન હકશોરી 
જ થોના િીર્રોની એક તાલકુા સવિતીની રચના કરિાિા ંઆિેિ છે.  તેિને જુદા જુદા સ્તરે સચંાિનના ંિાળખાનંી સિજ 
આપિાિા ંઆિી છે અને આ િાળખા ંસાથે સિંાદ િાટે તેઓ જરૂરી આિર્તો અને વિશ્વાશ પણ ર્રાિતા હોર્ તેિા ઈનપટુ 
આપિાિા ંઆવ્ર્ા છે. આિ િિય દરમ્ર્ાન ખાસ કરીને નીચે મજુબની પ્રવવૃતઓ હકશોરીઓ સાથે કરિાિા ંઆિેિ છે.  
 

કાયયક્રમની ર્વગત તારીખ સ્થળ સિભાગી 

હકશોરી જૂથો સાથે ગ્રામ્ય સ્તરે માર્સક બેઠકો  દર મિીને ગ્રામ્ય સ્તરે 
ગ્રામ્ય કક્ષાના 
હકશોરીઓ  

હકશોરીઓ જૂથોના લીડરોની જીવન કૌશલ્ય, 
કામકાજી સાક્ષરતા, કોમ્યનુીકેશન, જેન્ડર 
સવેંદનશીલતા પર સક્ષમતાવધયન તાલીમ  

૨૯ -૩૧ ઓગસ્ટ 
૨૦૧૪ 

રંગોળી પાકય િોટેલ એન્ડ 
હરસોટય  ભાવનગર 

૪૩ હકશોરી જૂથ 
લીડરો  

હકશોરી જૂથના લીડરો માટે પે્રરણા પ્રવાિ  
૧૦ – ૧૫ 

નવેમ્બર ૨૦૧૪ 
લાતરુ, મિારાષ્ર 

૧૫ હકશોરી 
જૂથની લીડર  

લાતરુ પે્રરણા પ્રવાસ દરમ્યાનની શીખનુ ં આદાન 
પ્રદાન માટે કાયયશાળા  

૧૧ ડીસેમ્બર 
૨૦૧૪ 

બ્લલ્ય ુહિલ િોટેલ, 
ભાવનગર 

૬૦ હકશોરીઓ  
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ચચત્ર 1: પે્રરણા પ્રવાસ બાદ અનભુવનુ ંઆદાન પ્રદાન 

` 

 
ચચત્ર 2: હકશોરી જૂથના લીડરોની સક્ષમતાવધયન તાલીમ 

 
ચચત્ર 3: લાતરુ ખાતે હકશોરી જૂથ સાથે વાતાયલાપ 

 
ચચત્ર 4: મુબંઈ - જુહ ુબીચની મલુાકાત લેતી હકશોરીઓ 

 

બાળ મજુરી ર્વરોધી હદવસ ર્નમીતે જીલ્લા સ્તરીય ઉજવણી કાયયક્રમ  

 

સિગ્ર વિશ્વિા ં ૧૨ જુન બાળ િજુર વિરોર્ી હદિસ તરીકે 
ઉજિિાિા ં આિે છે. આ હદિસે વિશ્વની અનેક િોટી 
સસં્થાઓ, સરકારો તેિજ એન.જી.ઓ દ્વારા બાળ િજુરીનુ ં
પ્રિાણ ઓછ થાર્ તે િાટે વિવિર્ કાર્યક્રિો, રેિીઓ, જાહરે 
સભાઓ તેિજ પ્રદશયનો કરિાિા ં આિે છે. તેથી આ 

હદિસની ઉજિણી કાર્યક્રિ કરિા યવુનસેફ ગજુરાત દ્વારા 
િાહહતી સસં્થાને તેની જિાબદારી સોપ્મ્િાિા ંઆિી હતી. આ 
કાર્યક્રિ ૧૨ જુન ૨૦૧૪ ના રોજ રંગોળી હોટેિ એન્દ્ર્ હરસોટય , 
ભાિનગર ખાતે કરિાિા ં આવ્ર્ો હતો. જેિા ં ભાવનગર 
જીલ્લા કલેકટર શ્રી પી. કે. સોલકંી, યવુનસેફના ચેર પસયન શ્રી 
ઝેરંુ િાસ્ટર, ભાિનગર જીલ્િાના ર્ી.િાર્.એસ.પી. શ્રી શેખ 
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સાહબે, િદદનીશ િેબર કવિશ્નર શ્રી હદનેશ ગાિીત િગેરે અવર્કારી શ્રી હાજર રહ્યા હતા. આ હદિસે જે બાળકો બાળ િજુરી 
કરતા બાળકોને શાળાિા ં બેસાર્યા હોર્ તેિા બાળકોને કાર્યક્રિિા ં ભાગીદાર કરિાિા ં આવ્ર્ા હતા. જેિા ં બનાસકાઠંા, 
ભાિનગર અને િર્ોદરાથી આિા બાળકો ભાગ િેિા િાટે આવ્ર્ા હતા. હકશોરીઓ અને બાળકો દ્વારા બાળ િજુરી, વશક્ષણ 
અને જેન્દ્ર્ર સિાનતા મદુ્દા આર્ાહરત સરસ નાટક આ કાર્યક્રિ દરમ્ર્ાન ભજિિાિા ંઆવ્યુ ંહત ુ.ં  
 

થીમ ૫:- કુદરતી સસંાધન વ્યવસ્થાપન 

 

ર્ધંકુા, ર્ોળકા અને ભાિનગર તાલકુાના ૨૦ ગાિોને સરકાર દ્વારા સ્પેશીર્િ ઇકોનોવિક રીજીર્ન (એસ.આઈ.આર.), 
સ્પેશીર્િ ઇકોનોવિક ઝોન (સેઝ) હઠેળ આિરી િેિાિા ંઆવ્ર્ા છે. આ ગાિો દહરર્ાની ભરતીની અસર પાિતા ંવિસ્તારોના 
પહરઘિા ંઆિતા ગાિો છે. આ પ્રદેશિા ંઆજીવિકાની પહરક્સ્થવત ઘણી વિપરીત છે. આિ છતા ંિોકો ત્ર્ા ંરહ ેછે અને શક્ય 
હોર્ તેટિી જગ્ર્ાિા ંખેતી કરે છે. સિર્ જતા ંઆ વિસ્તારની જિીન ખારાશ ફેિાિાને િીરે્ લબનફળદ્રપુ બની ગઈ છે અને 
ઓછી જિીન ર્રાિતા કુટંુબોને રોજીરોટી કિાિા નજીકના ગાિો / શહરેોિા ંસ્થળાતંર કરવુ ંપરે્ છે.  
 

આ પ્રદેશિા ંખેતી પર, જિીન પર અસર કરતી ક્ષારીર્તા પ્રિેશની સિસ્ર્ાને સબંોર્િા તો સરકારે ખાસ કશુ ંજ નથી કયુું 
પરંત ુ છેલ્િા થોર્ા િિોથી આ વિસ્તારને ઉદ્યોગો િાટેનુ ં કેન્દ્ર બનાિિાના પ્રર્ત્નો ચાિી રહ્યા છે. જેને િઈને ખારાશની 
સિસ્ર્ા ઘટશે તો નહી જ પરંત ુિર્શે. ર્ોિેરા બદંરની જગ્ર્ાથી ૮ હકિોિીટર દુર આિેિા કાળાતળાિ ગાિે વનરિા કંપનીએ 
કારખાનુ ંશરુ કયુું. દહરર્ાનુ ંપાણી ચર્ી આિતુ ંઅટકાિિા કંપનીએ ૧૦–૧૫ હકિો વિટર િાબંો પાળો (બરં્) ઉભો કર્ો છે. 
આનુ ંપહરણાિ એ આવ્યુ ંકે કંપનીિા ંદહરર્ાઈ પાણી આિતુ ંબરં્ થયુ ંપણ આજુ બાજુના ગાિોની ખેતીિાર્ક જિીનિા ંખારા 
પાણી ઘસુી ગર્ા. આનુ ં પહરણાિ એ આવ્યુ ં કે રહી સહી ખેતીિાર્ક જિીનની ફળદ્રપુતા પણ બગર્ી ગઈ. આિપણ 
િાિાઝોર્ા, અનાવસૃ્ષ્ટ થાર્ ત્ર્ારે અહીં પીિાના પાણીની મશુ્કેિી િધ ુગભંીર બની જાર્ છે અને હિે વનરિાનંા કારણે ગાિના 
િીઠા પાણીના તળાિોનુ ંપાણી પણ ભામ્ભરંુ થઇ ગયુ ં છે. જો હજી પણ િર્ારે ઔધ્ર્ોગીક વિકાસ થશે તો ક્ષારીર્તા અને 
પીિાના પાણીની અછતની હાિત એિી ગભંીર બની જશે કે અહીંના િોકોને સ્થળાતંર વસિાર્ કશો જ વિકલ્પ નહહ રહ.ે  
 

ગરીબો િાટે આજીવિકાના સસંાર્નો િર્ાયદીત હોર્ છે. સકુી જિીનિા ંખેતી કાિ, િાછીિારી અને પશ ુ ઉછેરની પ્રવવૃતઓ 
િર્ાયદીત પ્રિાણિા ં જ થઇ શકે છે અને તેની પણ હાિત નબળી હોર્ છે. ખેતીની ઉત્પાદકતા ખબુ જ ઓછી હોર્ છે. 
અવતવસૃ્ષ્ટ અને અનાવસૃ્ષ્ટને િીરે્ ખેતીિા ંજોખિ રહ ેછે. િોકોને નાછટકે િરસિા ં૮ િહહના (ચોિાસાના ૪ િહહના વસિાર્નો 
સિર્) સ્થળાતંર કરવુ ંપરે્ છે. સાિાજજક સરુક્ષાના પગિા આ કુટંુબો સરુ્ી ભાગ્રે્ જ પહોચતા હોર્ છે. હજી િારં્ ૧૦ િિયના 
થાર્ ત્ર્ા ંબાળકો હીરા ઘસિાના કાિિા ંિાગી જાર્ છે અને ભણિાનુ ંપર્ત ુ ંમ  કી દે છે. િોટા ભાગની કોળી અને દલિત િસ્તી 
ગરીબીની રેખા નીચે જીિે છે. કુટંુબ દીઠ િાવિિક આિક રૂવપર્ા ૧૫૦૦૦ જ હોર્ છે. િોટે ભાગે તેઓ ઉછચ િગયના િોકોની 
જિીનિા ંખેત િજુરી કરતા ં હોર્ છે. આ ઉંછચ િગયના િોકોના હાથિા ં સ્થાવનક પહરિહન, ભોજન ગહૃો (રેસ્ટોરા)ં, દુકાનો, 
ઘટંીઓ તેિની જ િાલિકી હોર્ છે. સામદુાવર્ક કાિો કરિાના કોન્દ્ટે્રક પણ તેિણે જ િળતા ંહોર્ છે. આના ંપહરણાિે કોળી અને 
દલિતો પાસે કશો જ વિકલ્પ રહેતો નથી. કટોકટીના સિરે્ તેિણે ૧૨૦% જેટલુ ંભારે વ્ર્ાજ આપીને શાહુકારો કે જિીનદારો 
પાસેથી કરજ િેવુ ંપરે્ છે અને એ પાછ ંન ભરાર્ ત્ર્ારે તેિને ઢોર, જિીન, ઘર ગિુાિિા પરે્ છે. કેટિીકિાર આ બર્ાના 
અંતે આ સમદુાર્ોની સ્ત્રીઓ સાથે શારીરીક સતાિણી પણ થતી હોર્ છે.  
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પીવાના પાણીના સ્ત્રોતોનુ ંવ્યવસ્થાપન:–  નેવાના વરસાદી પાણી સગં્રિ કરવાના ટાકંા 
 

િાહહતી સસં્થા િાબંા સિર્થી પીિાના પાણીની પ્રાપ્ર્તાની 
ક્સ્થવત સરુ્ારિા કાર્ય કરી રહી છે. ભાિ પ્રદેશની જિીન 
ખારી છે અને ભ  ગભય જળ પણ તદન ખારા છે. આ ક્સ્થવતિા ં
પીિાના પાણીનો એક િાત્ર સ્ત્રોત તેિજ આર્ાર ચોિાસાનો 
િરસાદ અને તેનુ ંસગં્રાહ્યેલુ ંપાણી હોર્ છે. અહિેાિના િિય 
દરમ્ર્ાન કુિ ૮૩ કુટંુબો િાટે ૭૦૦૦ લિટરની ક્ષિતા િાળા 
િરસાદી પાણી સગં્રહ કરિાના ભ  ગભય ટાકંા બનાિિાની 
કાિગીરી કરિાિા ં આિી છે. આ કુટંુબોને ભ  ગભય ટાકંા 
બનાિિાની કાિગીરી પેટે નાણાકીર્ સહાર્ સી.એ.ર્ી.પી ફેઝ 
૨ કાર્યક્રિ – તળાજા  અંતગયત સી.એસ.પી.સી. અને િાસ્િો, 

તરફથી િળેિ છે. આ કાર્યક્રિિા ં તળાજા તાલકુાના દહરર્ા કાઠંાના ૯ ગાિોના ગરીબ અને જરૂહરર્ાતિદં ૩૦૦ કુટંુબોની 
પસદંગી કરિાિા ંઆિી હતી. જેની અગ્રતાક્રિ મજુબના ૮૩ કુટંુબોને બારં્કાિ થઈ િઇ તેની િાબંા સિર્ સ  ર્ી જાળિણી 
િાટે શુ ંશુ ંબાબતો ધ્ર્ાનિા ંિેિી તેનુ ંસતત િાગયદશયન આપિાિા ંઆવ્યુ ંહત ુ.ં ઉપરોક્ત થરે્િ કાિગીરીની ૧૦૦ % સફળતા 
હાિિા ંજોિાિા ંઆિે છે. આ ઉપરાતં િિય દરમ્ર્ના 
‘િાસ્િો’ સસં્થા ગારં્ીનગરને ર્ોિેરા તાલકુાના દહરર્ા 
કાઠંા વિસ્તારના ૧૦ ગાિોના બીજા ૩૫૨ કુટંુબોને 
પીિાના પાણી િાટે િરસાદી પાણીના સગં્રહ િાટેના 
ભ  ગભય ટાકંાની સિિત િળે તેની દરખાસ્ત તૈર્ાર 
કરીને ‘િાસ્િો’ સસં્થાની ગારં્ીનગર ખાતેની કચેરીએ 
રજુ કરિાિા ંઆિી હતી. જેની િજુંરી િળી ગરે્િ છે. 
હાિ આ કાર્યક્રિની કાિગીરી ચાલ ુ છે. અત્ર્ાર 
સરુ્ીિા ં િાહહતી સસં્થા દ્વારા દહરર્ા કાઠંાના ગાિોિા ં
કુિ ૧૧૩૦ વરસાદી પાણી સગં્રિ કરવાના ભગૂભય 
ટાકંા બનાિિાિા ંઆિેિ છે.  
 

દહરયા કાઠંા ર્વસ્તાર ર્વકાસ કાયયક્રમ (કોસ્ટલ એરીયા ડેવલોપમેન્ટ પ્રોગ્રામ CADP - ફેઝ ૨)  

 

ર્ધંકુા તાલકુાના ૧૫ ગાિો કોસ્ટિ એરીર્ા રે્િિોપિેન્દ્ટ પ્રોગ્રાિ (CADP-I) અને ર્ોળકા-ર્ધંકુા-બરિાળા તાલકુાના કુિ ૫૬ 
ગાિોિા ં‘સ્િજિ ર્ારા’ ર્ોજનાનુ ંઅિિીકરણ કયુું. જેિા ંપીિાના પાણીને સબંવર્ત કાર્ો જેિા કે પાણી સવિવતની રચી તેનુ ં
ક્ષિતાિર્યન કરવુ,ં તેને ટેકનીકિ દરખાસ્તો, ગાિનો એક્શન પ્િાનથી િઈ પીિાના પાણી વ્ર્િસ્થાના ભૌવતક કાર્ોિા ં
ટેકનીકિ િાગયદશયન આપી પીિાના પાણીની ટકાઉ વ્ર્િસ્થા ઉભી કરિાિા ંિદદરૂપ થર્ા છીએ. ગ્રામ્ર્ સ્તરે પાણી સવિવત 
દ્વારા વિતરણ વ્ર્િસ્થા ગોઠિી તે વ્ર્િસ્થા સાતત્ર્પ  ણય રીતે િોક ફાળા દ્વારા અને િોક ભાગીદારીથી ચાિે તેિા પ્રર્ત્નો 
કરિાિા ંઆિેિ છે. આ કાર્યક્રિોિા ંગજુરાત સરકાર રલચત િોટર એન્દ્ર્ સેવનટેશન િેનેજિેન્દ્ટ ઓગેનાઈઝેશન (િાસ્િો) સસં્થા 
અને કોસ્ટિ સેિીનીટી વપ્રિેન્દ્શન સેિ સસં્થા (સી.એઅસ.પી.સી) એ િહત્િની ભ  વિકા ભજિી હતી. સતત તેિના િાગયદશયન 
હઠેળ ૫૬ ગાિોિા ંઆ સ્િજિ ર્ારા કાર્યક્રિ ૨૦૧૨-૧૩િા ંપ  ણય કરિાિા ંઆવ્ર્ો. જેનુ ંિાહહતી સસં્થા અને CSPC સસં્થા દ્વારા 
દ્વારા આંતહરક મલુ્ર્ાકંન કરિાિા ંઆવ્યુ ં જે દરમ્ર્ાન ૪૧ ગાિોિા ંસફળતાપ  િયક પાણી સવિવત પોતાની રીતે કાર્યરત થઇ 
પહરણાિિક્ષી કાિગીરી કરી રહી છે.  
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સ્િજિ ર્ારા સેક્ટર રીસોિય સ્કીિ દ્વારા દહરર્ા કાઠંા વિસ્તારના ગાિોિા ં પીિાના પાણી બાબતે જે કાિગીરી થઇ તેની 
અસરકારતા જોતા કોસ્ટિ સેિીનીટી વપ્રિેન્દ્શન સેિ સસં્થા (સી.એઅસ.પી.સી) એ કોસ્ટિ એરીર્ા રે્િિોપિેન્દ્ટ પ્રોગ્રાિ 
(CADP - I) નો અભ્ર્ાસ કરાવ્ર્ો. આ અભ્ર્ાસના અનભુિના સારાશંો ‘િાસ્િો’ સસં્થા સિક્ષ રજુ કર્ાય. જેના અનભુિો અને 
પહરણાિોને ધ્ર્ાને િેતા ‘િાસ્િો’ સસં્થા અને કોસ્ટિ સેિીનીટી વપ્રિેન્દ્શન સેિ સસં્થા એ ફરી એકિાર સાથે રહી બાકી રહિેા 
દહરર્ા કાઠંાના ગાિોિા ંકોસ્ટિ એરીર્ા રે્િિોપિેન્દ્ટ પ્રોગ્રાિ (CADP-II) કાર્યક્રિનુ ંઆર્ોજન કરિાનુ ંનક્કી કયુું. સી.એં.ર્ી.પી 
ફેઝ ૨ ની િાગયદવશિકા ફાઈનિ કરી જુદી જુદી સ્િેચ્છછક સસં્થાઓ કે જે દહરર્ા કાઠંા વિસ્તારના ગાિોિા ંપીિાનુ ંપાણી અને 
કુદરતી સસંાર્નોના વિકાસ ક્ષેતે્ર કાર્યરત હતી તેિને આ કાર્યક્રિિા ં સહભાગી બનાિિાિા ંઆિી. જે પૈકી િાહહતી ગ્રાિ 
વિકાસ સસં્થાને દહરયા કાઠંા ર્વસ્તારના ભાવનગર જીલ્લા તળાજા તાલકુાના ૩૦ ગામોમા ં કોસ્ટલ એરીયા ડેવલોપમેન્ટ 
પ્રોગ્રામ (CADP-II) અમલીકરણ માટેની જવાબદારી સોંપવામા ંઆવી. 
 

િાહહતી ગ્રાિ વિકાસ સસં્થા દ્વારા (CADP-II) અંતગયત તળાજાના ૩૦ ગાિોિા ં પેર્ જળ વ્ર્િસ્થાપન અને સેવનટેશન િાટે 
કાર્યક્રિનુ ંઅિિીકરણ કરિા હતે ુ૧૫-૧૫ ગાિોના ૨ કિસ્ટર રચિાિા ંઆવ્ર્ા. જેને ભાિર કિસ્ટર અને ગોપનાથ કિસ્ટર 
એિ નાિ આપિાિા ંઆવ્ર્ા.  
 

આ કાયયક્રમ િઠેળ વષય દરમ્યાન નીચે મજુબની પ્રવતુીઓ કરવામા ંઆવેલ છે. 

ક્રમ પ્રવ્રતુી માચય ૧૪ સધુી માચય ૧૫ સધુી પ્રોગે્રસ 

1 િહહિા િીટીંગો 73 370 297 

2 રચેિ િહહિા િરં્ળો 30 75 45 

3 ર્ોજિાિા ંઆિેિ ગ્રાિ સભાઓ 34 63 29 

4 પાણી સવિવતની પનુ:રચના  26 28 2 

5 બેંક ખાતા ખોિાિિા 22 27 5 

6 ટેકનીકિ સિે 21 26 5 

8 િાસ્િોિા ંરજુ કરેિા િી.એ.પીની સખં્ર્ા 15 26 11 

9 િાસ્િો દ્વારા િજુંર કરિાિા ંઆિેિા િી.એ.પી.  6 26 20 

10 િાસ્િોિા ંરજુ કરેિ િી.એ.પી ની કોસ્ટ (િાખ)             71.56       530.92   459.36  

11 કેટિા ગાિનો િોક ફાળો જિા થર્ો  (િાખ)             12.00          26.00      14.00  

12 િોક ફાળાની રકિ (િાખ)             17.15          44.92      27.77  

13 ભૌવતક કાિ શરુ હોર્ તેિા ગાિ  3 17 14 

14 િાસ્િો દ્વારા ફરં્ ફાળિેિ ગાિો  0 6 6 

15 ફાળિેિ ફરં્ની રકિ (િાખ)                    -            27.80      27.80  

16 પાણી સવિવત દ્વારા થરે્િ કુિ ખચય (િાખ)                    -            49.23      49.23  

17 સ્કુલ જાગરૃ્ત કાયયક્રમ (WASH) 26 34 8 

18 ગ્રામ સફાઈ / આઈ.ઈ.સી. કેમ્પેઈન  26 43 17 

19 શેરી નાટકો  26 59 33 

20 સેર્નટેશન પી.આર.એ અને નકશો બનાવ્યો 12 29 17 

21 સી.એલ.ટી.એસ. રીગરીંગ કાયયક્રમ 0 9 9 
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દહરયા કાઠંા ર્વસ્તાર ર્વકાસ કાયયક્રમ િઠેળ ઇન ર્વલેજ વોટર સતલાય સીસ્ટમ - ભૌર્તક કામગીરી 
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પણૂય થયેલ કામની ટકાવારી (%) 
૧ હાજીપર - - - 100 30   - - - - 19 

૨ િોટા ઘાણા 85 - - 90 30   - 100 - - 61 

૩ નાના ઘાણા - - - 30 -   - - - - 6 

૪ જ ની છાપરી - 90 - 90 90   100 100 - - 78 

૫ નિી છાપરી 90 70 - - -   - - - - 32 

૬ બેિર્ા - - - 60 50   - - - - 22 

૭ નાની િારં્િાિી - - - 90 -   - - - - 18 

૮ નાની બાબહરર્ાત - - - 90 30   - - - - 20 

૯ િોટી બાબહરર્ાત - - - 90 35   - - - - 25 

૧૦ ઘાતંરિાળા - - - 100 90 100 100 100 - - 82 

૧૧ સખંાર્ાસર ૨ - 90 - 100 90   - 90 - - 37 

૧૨ ઉંચર્ી - - - - 100   - - - - 20 

૧૩ ભેગાળી - - - 60 90   - - - - 38 

૧૪ દાતંરર્ - - - 40 100   - - - - 23 

૧૫ િધિુન - - - 100 100   - - - - 67 

૧૬ સખંાર્ાસર ૧ - - - 85 30   - - - - 23 
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Figure 1: Training of Extension Volunteers 

 
Figure 2: Hand Washing Excercise with Children 

 
Figure 3: Technial Survey for VAP Preparation 

 
Figure 4: Water Committees Members Training 

 

થીમ ૬ : ખેતી ર્વકાસ  

 

મહિલા દ્વારા હકચન ગાડયન (શાકભાજીનુ ંવાવેતર)  

ગર્ા િિયની જેિ આ િિે પણ ૭૦ બિનેોએ તેિના િર્ોિીર્ાિા ં શાકભાજીનુ ં
િાિેતર કરેિ છે. શાકભાજીનુ ં આંગણાિા ં િાિેતર કરિાથી રોજજિંદુ શાકભાજી 
સરળતાથી િળી રહ ેછે. જેથી બહારથી શાકભાજી િાિિા પર્તા નથી. જેનાથી 
નાણાકંીર્ બચત થાર્ છે. તાજા શાકભાજી િળતા હોિાથી આરોગ્ર્ સરુ્રે છે. 
ખાસ કરીને િહહિાઓની સખુાકારી િરે્ છે. તાજા શાકભાજીનો છૂટ થી ઉપર્ોગ 
થાર્ તો કુપોિણનુ ંપ્રિાણ પણ ઘટે છે.  
 

ભાિ વિસ્તાર લબન વપર્ત વિસ્તાર હોિાના કારણે શાકભાજીની ખેતી લબિકુિ 
નહીિત થાર્ છે. તેને પ્રોત્સાહન િળે તેિા ઉિદા ઉદેશ્ર્થી ગાિર્ાિા ંિહહિાઓ 
પોતાના આંગણાિા ંશાકભાજી ઉગાર્ીને તેનુ ં ઉત્પાદન િેળિે અને ઘર આંગણે 
ઉપર્ોગ કરી શકે છે. સસં્થા દ્વારા ૭૦ િહહિાઓને હકચન ગાર્યન િાટે તૈર્ાર 
કરિાિા ં આિી હતી અને તેિને સસં્થા દ્વારા હકચન ગાર્યન કીટનુ ં વિતરણ 
કરિાિા ં આવ્યુ ં છે. કીટિા ં શાકભાજીના બીજ જેિા કે ભીંર્ા, ગિુાર, ચોળી, 

િાિોળ, દુર્ી, કારેિા, ગિકા, િકાઈ, ચીભર્ા િગેરે વિતરણ કરિાિા ંઆવ્ર્ા. જેનુ ં૬૦ થી ૭૦ ટકા પહરણાિ જોિા િળેિ 
છે. વિશેિિા ં પ્િાસ્સ્ટક બેગિા ં ઘર આંગણે શાકભાજી ઉગાર્િા અને િેસ્ટ પાણીનો ઉપર્ોગ કરિા ભારપ  િયક જણાિિાિા ં
આવ્યુ ંહત ુ.ં  
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કપાસની સેન્રીય ખેતી માટે ખેડતૂોનુ ંસક્ષમતાવધયન કાયયક્રમ (ઓગેર્નક કોટન ફાર્મિંગ રેઈનીંગ પ્રોગ્રામ)  

 

કપાસએ આપણા દેશનો સૌથી િહત્િનો રેસાયકુ્ત પાક છે. આ પાક 

સકુી જિીન િાટે શે્રષ્ઠ પાક છે અને કુદરતની અણર્ારી પહરક્સ્થવત અને 

ખરાબ ચોિાસા છતા ં તે સકુી જિીનિા ં વિકસ્ર્ો છે. તેની હાઈબ્રીર્ 

(શકંર) અને સરુ્ારેિ જતો િર્ારે પાક ઉત્પાદનનુ ંિચન આપે છે. જો 

કે સાથે સાથે રાસાર્લણક ખાતરો અને જતંનુાશકોના િોટા પારે્ 

િપરાશને કારણે ઘણા ંબર્ા કપાસની ખેતી કરનારાઓના રોજગાર પર 

િાઠી અસરો પર્ી છે અને દેશના પર્ાયિરણ ઉપર પણ તેની પ્રવતકુળ 

અસરો જોિા િળી છે. હાિિા ંિપરાતી બી.ટી જાતોને િીરે્ જીિાતંોની જહટિતાિા ંફેરફારો થર્ા છે, જિીનિાથંી પોિકતત્િો 

િર્ારે ખેંચિાથી જિીનિા ંપોિકતત્િો પર વ્ર્ાપક અસરો થઇ છે અને પહરણાિે પર્ાયિરણ પર સૌથી ગભંીર અસરો થઇ છે.  

 

ઉપરોક્ત બાબતને ધ્ર્ાનિા ંિેતા ભાિ વિસ્તારિા ંપણ બીટી કપાસનુ ંિાિેતર િર્તુ ંજાર્ છે અને જિીન ખરાબ થતી જાર્ 

છે. આ મદુ્દાને કેન્દ્ર સ્થાને રાખી િાહહતી સસં્થાએ કોટન કનેક્ટ સાઉથ એવશર્ા પ્રાઇિેટ િીિીટેર્ (કોટનકનેક્ટ) સાથે સહર્ોગ 

સાર્ીને કપાસની સેન્દ્રીર્ ખેતી િાટે ખેડ તોનુ ં સક્ષિતાિર્યન કાર્યક્રિ અિિિા ં મકુ્યો છે. કોટનકનેક્ટ એ એક સોસીર્િ 

એન્દ્ટરપ્રાઈઝ છે. જેના પ્રોિોટર છે – સી એન્દ્ર્ એ ફાઉન્દ્રે્શન, ય.ુએસ.એ, ટેક્સટાઈિ એક્ષચેન્દ્જ, ય.ુકે અને શેિ ફાઉન્દ્રે્શન, 

ય.ુકે છે. આ કાર્યક્રિનો મખુ્ર્ હતે ુજિીનની ફળદ્રપુતાની પનુ; સ્થાપના, ઉત્પાદન ખચયિા ંઘટાર્ો, દેશી કપાસના િાિેતરને 

પ્રોત્સાહન, રાસાર્લણક ખાતરો અને રાસાર્લણક દિાના ઉપર્ોગને બદિે જૈવિક ખાતરો તથા જૈવિક દિાઓના ઉપર્ોગને 

પ્રોત્સાહન આપી િોકોની આજીવિકા સરુ્ારનો ઉદેશ્ર્ છે.  

 

આ કાર્યક્રિ ભાિ વિસ્તારના ર્ોિેરા, ર્ધંકુા, બરિાળા અને રાણપરુ તાલકુાના કુિ ૩૬ ગાિોિા ંઆ િિે શરુ કરિાિા ંઆવ્ર્ો 

છે. જેિા ં૨૦૦૦ ખેડ તોને સેન્દ્રીર્ દેશી કપાસની ખેતી કરિા િાટે જોર્િાિા ંઆવ્ર્ા છે. તેિને જુદી જુદી તાિીિો જેિી કે 

િાિણી પહિેાની પ  િય તૈર્ારી, જીિાતં અને રોગ વનર્તં્રણ, વિત્ર હકટકોની સાચિણી, પાણીનુ ં વ્ર્િસ્થાપન, પોિકતત્િોનુ ં

વ્ર્િસ્થાપન, િીણી કપાસની સાચિણી િગેરે બાબતો પર તાિીિ આપિાિા ંઆિેિ છે. આ કાર્યક્રિ હઠેળ કન્દ્ટ્રોિ યવુનર્ન 

જે ભારત સરકાર િાન્દ્ર્ ઓગેવનક સહટિહફકેશન એજન્દ્સી છે તેઓએ આ િિે ૨૦૦૦ ખેડ તોનુ ંપ્રથિ િિયનુ ંઓર્ીટ પ  ણય કરેિ 

છે. આ ખેડ તો સતત ત્રણ િિયની સાર્કિ પ  ણય કરે અને National Program for Organic Products (NPOP)ની 

િાગયદવશિકા મજુબ ખેતી કરે તો તેિને ત્રણ િિય બાદ ઓગેવનક ખેડ ત તરીકેનુ ં સટીફીકેશન િળે છે. જેનુ ં પહલે ુ ં િિય 

સફળતાપ  િયક પસાર કરિાિા ંઆિેિ છે.  
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વષય દરમ્યાન કરવામા ંસેન્રીય કપાસ ઉગાડતા ખેડતૂો માટે કરવામા ંઆવેલ પ્રવરૃ્તની ર્વગત 

 

પ્રવરૃ્તની ર્વગત સમયગાળો ટારગેટ જૂથ 

કાયયક્રમ પહરચય બેઠકો  જુન ૨૦૧૪  પ્રોજેતટના ગામો  
સ્ટાફ ટી.ઓ.ટી (પ્રથમ)  ૨૬-૧૭ જુન ૨૦૧૪ પ્રોજેકટ સ્ટાફ  
ખેડૂતોને આઈ.ઈ.સી મટીરીયલ ર્વતરણ  

(ઓગેર્નક ખેતી િને્ડબકુ, સેન્રીય ખાતર બનાવવુ,ં પચંગવ્ય, 
દશપરણી વગેરે)  

જુલાઈ ૨૦૧૪ 
૩૬ ગામો  

૨૦૦૦ ખેડૂતો  

સ્ટાફ ટી.ઓ.ટી (દ્વદ્વતીય અને ત્રીજી)  ૧૫ – ૧૬ ઓતટોબર ૨૦૧૪ પ્રોજેકટ સ્ટાફ  
ઇન્ટરનલ ઇન્સ્પેકશન ફોમય ઓગસ્ટ – સતટેમ્બર ૨૦૧૪  ૨૦૦૦ ખેડૂતો  
ખેતરોના જી.પી.એસ રીડીંગ  ઓતટોબર ૨૦૧૪ ૨૦૦૦ ખેડૂતો  
ખેડૂત પોથી ર્વતરણ અને ભરવી ઓતટોબર – નવેમ્બર ૨૦૧૪ ૨૦૦૦ ખેડૂતો  
ફામય મેપ, પ્રોજેતટ મેપ બનાવવા ઓતટોબર – નવેમ્બર ૨૦૧૪ ૨૦૦૦ ખેડૂતો  
કન્રોલ યરુ્નયન ઓડીટ – સેન્રીય કપાસની ખેતી માટે  ડીસેમ્બર ૨૦૧૪ ૨૦૦૦ ખેડૂતો 
ઓગેર્નક ખેતી જાગરૃ્ત માટે શેરી નાટકો  માચય ૨૦૧૫ ૨૫ ગામ  
બાળ મજુરી ર્વરોધ જાગરૃ્ત માટે શાળા કાયયક્રમ  માચય ૨૦૧૫ ૨૫ ગામ  
ઓગેર્નક કપાસની ખેતી માટે જાગરૃ્ત સદંભયમા ંવોલ પેઈન્ટીંગ માચય ૨૦૧૫ ૧૨ ગામ  
િલે્થ એન્ડ સેફટી મેઝસય માટે જાગરૃ્ત કાયયક્રમ  માચય ૨૦૧૫ ૨૫ ગામ  

 

વષય દરમ્યાન ખેડતૂોને સેન્રીય કપાસની ખેતી માટે ખેડતૂોને જાગતૃ કરવા જુદા જુદા ર્નદશયનો કરવામા ંઆવ્યા 
જેની ર્વગત નીચે મજુબ છે.  

 

ર્નદશયન ની ર્વગત સખં્યા 
કમ્પોસ્ટ ખાતર બનાિવુ ં(Composting) ૧૬ ગાિ 

અમતૃ પાણી બનાિવુ ં(Preparation of Amrut Paani)  ૦૭ ગાિ 
જૈવિક દિા (Preperation of Bio-Pesticides) – DASH PARNI ૦૭ ગાિ 
સી.પી.પી. (Cow Pet Pits) ૦૪ ગાિ  
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ORGANIC COTTON FARMING TRAINING PROGRAM PHOTOGRAPHS 

 

Figure 5: Demonstration of Preparation of Dashparni 
 

Figure 6: Demonstration of Preparation of Amrut Paani 

 

Figure 7: Demonstration of Cow Pet Pits (CPP) 
 

Figure 8: Demonstation of Composting 

 

Figure 9: Farmers Training of NPOP 
 

Figure 10: Farm Visit of Certification Body 
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Formation of Bio-Diversity Management Committees and Preparation of People’s Bio-Diversity 
Registers 
 

ચાલ ુિિ ેએક નિા સરકારી વિભાગ ગજુરાત બાર્ોર્ાિરસીટી બોર્ય 
(જી.બી.બી) ના નિા કાર્યક્રિિા ં િાહહતી સસં્થા સહભાગી બની છે. 
આપણી આસપાસ રહિેી જૈવિક વિવિર્તાની ઓળખ, દરેક ક્ષેત્રે 
પરંપરાગત જ્ઞાન િગેરેની જાળિણી સાથ ેતનેા વિકાસ તરફ આ બોર્ય 
કાિ કરે છે. આ િિે આ બોર્ય તરફથી િાહહતી સસં્થાન ે ર્ોળકા 
તાલકુાના ૧૦ ગામોમા ં બી.એમ.સી. (બાયોડાયવસીટી મેનેજમેન્ટ 
કર્મટી) ની રચના અને તને ુ ં ક્ષિતાિર્યનની સાથે સાથ ે ર્ોળકા 
તાલકુાના નાની બોરૂ અને ગાણેશર ગ્રામ પચંાયતનો પી.બી.આર. 
(પીપીલ્સ બાયોડાયવસીટી રજીસ્ટર) તરૈ્ાર કરિાની કાિગીરી 
સોંપિાિા ંઆિી હતી.  
 

 

ચાલ ુિિય દરમ્ર્ાન ઉપરોક્ત ૧૦ ગાિોિા ંપહરચર્ િીટીંગ કરી બી.એિ.સી.(બાર્ોર્ાર્િસીટી િનેેજિને્દ્ટ કવિટી)ની રચના કરિાિા ંઆિી. 
ત્ર્ારબાદ ગાિનો પી.આર.એ. કરી કવિટીનુ ંબેંક ઓફ બરોર્ા િટાિણ અન ેર્ોળકા શાખાિા ંબેંક ખાતા ખોિિાિા ંઆવ્ર્ા. આ કાર્યક્રિ 
અંતગયત જૈિ વિવિર્તા વ્ર્િસ્થાપન અંગેની તાલકુા કક્ષાની કાર્યશાળા તારીખ ૨૪/૦૨/૨૦૧૫ ના રોજ ર્ોળકા ખાત ેઆર્ોજજત કરિાિા ં
આિી હતી. જેિા ં૧૫૦ થી િર્ારે િોકોએ અન ેસવિવતના સભ્ર્ોએ ભાગ િીર્ો હતો. આ ઉપરાતં આ કાર્યશાળાિા ંસિંગ્ન અવર્કારીઓ અન ે
બી.એિ.સી.ના સભ્ર્ો અન ેર્ોળકા તાલકુાના ગ્રાિ પચંાર્તના આગેિાનો ઉપક્સ્થત રહી જૈવિક વિિર્તા બાબત ેિાગયદશયન િળેવ્યુ ંહત ુ.ં 
પી.બી.આર બનાિતી િખત ેજૈવિક વિવિર્તાિક્ષી જે પણ િાહહતી િળેિિાિા ંઆિી તને ુ ં સ ુદંર રીત ેપોસ્ટર પ્રદશયન પણ ગોઠિિાિા ં
આવ્યુ ંહત ુ.ં આિવંત્રત િહિેાનો દ્વારા જૈવિક વિવિર્તાન ેટકાિી રાખિા અન ેસજીિ ખેતી વિિે સાિિે િોકોન ેપ્રરે્ાય હતા.  
 

નાની બોરૂ  અને ગાણેશર ગાિનો પી.બી.આર.(પીપીલ્સ બાર્ોર્ાર્િસીટી 
રજીસ્ટર) તરૈ્ાર કરિાિા ંઆવ્ર્ો. જેિા ંગ્રાિ પચંાર્તની હદિા ંઆિતા કુદરતી 
સપંદાઓની ઓળખ કરિાિા ંઆિી. પીબીઆરિા ં િાહહતી એકત્રીકરણન ેત્રણ 
વિભાગિા ંિહચેિાિા ંઆિી છે. કૃવિ જૈવિકતા, ઘરઘ્થ ુ વિવિર્તા અન ેિન્દ્ર્ 
વિવિર્તા. આ ત્રણરે્ િાહહતી અિગ અિગ કરિાનો હતે ુ દરેક વિવિર્તાની 
ચોક્કસ જગ્ર્ા અન ેચોક્કસ ઓળખ ઉભી કરિાનો હતો. આ બનં ેગાિોિા ંજોિા 
િળતા ખતેી પદ્ધતી, વસિંચાઈના સ્ત્રોત, પીિાના પાણી ક્સ્થવત, ખેતીિા ં જોિા 
િળતા રોગો અન ેતને ેવનિારિા િોકો કઈ પરંપરાગત જ્ઞાનનો ઉપર્ોગ કરે છે 
તનેી િાહહતી એકવત્રત કરિાિા ં આિી છે. ગ્રાિ પચંાર્તની હદિા ં િોકોનુ ં
જીિન ર્ોરણ, આજીવિકાના સ્ત્રોત, વશક્ષણ, સાિાજજક પહરક્સ્થવત, િગેરે ઉપરાતં 

ગ્રામ્ર્ સ્તરે, ગૌચર જિીન, પર્તર જિીન, ખતેી િાર્ી જિીન અને જગંિ જિીનિા ંજોિા િળતા ઘાસચારા, નાના વકૃ્ષો, છોર્, િિેા, િોટા 
વકૃ્ષો, ઔિર્ીર્ િનસ્પવતઓ, પક્ષીઓ, પાિત ુ ં પ્રાણીઓ, હહિંસક પ્રાણીઓ 
િગેરેની િાહહતી બી.એિ.સી. કવિટી સાથ ે િીટીંગ અને સ્થળ ઉપર જઈ 
એકવત્રત કરી ઓળખ કરિાિા ં આિી. જેનો અંદાજીત જ્થો પણ નક્કી 
કરિાિા ં આવ્ર્ો. ચાલ ુ િિયના િાચય િહહનાિા ં પી.બી.આર.ન ે ગજુરાત 
બાર્ોર્ાર્િસીટી બોર્ય, ગારં્ીનગર દ્વારા ફાઈનિ કરિાિા ં આવ્ર્ો. હિ ે આ 
પી.બી.આર.િા ં જે કુદરતી સપંદાનુ ં અક્સ્તત્િ જોખિાત ુ ં હશે તનેી જાળિણી 
અન ે વિકાસ િાટે ગ.ુબા.બોર્ય ગ્રામ્ર્ સ્તરે રચાર્િે બી.એિ.સી. કવિટી સાથે 
રાખીન ે કરશ.ે િાહહતી સસં્થા િાટે આ પ્રોજેક્ટ અન ે તનેા વિિર્ નિો હતો 
તથેી િારંિાર ગ.ુબા.બોર્ય અન ે જે ત ે ક્ષેત્રના તજજ્ઞો (િનસ્પવત શાસ્ત્ર, કૃવિ 
અન ેપરની શાસ્ત્ર) નો સહર્ોગ િેિાિા ંઆવ્ર્ો હતો. 
 



28 | P a g e :  માહિતી વાર્ષિક અિવેાલ ૨૦૧૪-૧૫ 

 

સિભાગી ર્સિંચાઈ વ્યવસ્થાપન – ધોળકા તાલકુો  

 

વસિંચાઈ ક્ષેતે્ર ભારતનુ ંજ્ઞાન અને ક્ષિતા આખી દુવનર્ાિા ંિખણાર્ છે. આપણી વસિંચાઈ ર્ોજનાઓ અને એના પાણી વિતરણ 
પદ્દવત સરળ અને સ્થાવનક િોકોને અનરુૂપ તેિજ ખેડ તોને પરિરે્ તેિી હોિાથી જ સૌકાઓથી ભારતભરિા ંસફળ રહી છે. 
સરદાર સરોિર નિયદા ર્ોજનાિા ં પણ ખેડ તોને સરળ અને સિર્સર પાણી િળી રહ ે તથા પાણીનો કાર્યક્ષિ અને 
કરકસરભર્ો ઉપર્ોગ કરીને ઓછા પાણીએ િધિુા ંિધ ુઉત્પાદન િેળિી શકે તેિા શભુ આશર્થી સહભાગી વસિંચાઈ ર્ોજના 
અિિિા ંમકુિાિા ંઆિી છે. આ ર્ોજનાિા ંનિયદા ર્ોજનાના કિારં્ વિસ્તારના િાભાથી ખેડ તો જોર્ાર્ અને િહતિ િાભ 
ઉઠાિે તેિો ઉદે્દશ્ર્થી સ્િૈચ્છછક સસં્થાઓને સહભાગી વસિંચાઈ વ્ર્ાિસ્થા કાર્યક્રિના ઝર્પી અિિીકરણ સારંુ વનિણકુ કરિાિા ં

આિે છે. આ કાર્યક્રિના ભાગરૂપે િાહહતી સસં્થા, ર્ોિેરાને 
અિદાિાદ જીલ્િાના ર્ોળકા તાલકુાના ૪ ગાિ (જિારજ, 
િેજિકા, સરગિાર્ા અને ગુદંી) ના ૪૧૪૨ હકે્ટર વિસ્તારના કુિ 
૧૦ િી.એસ.એ.િા ં થરે્િ ત્રીજા તબક્કાની કાિગીરીનો વિસ્તતૃ 
અહિેાિ રજુ કરિાિા ંઆિે છે. 
 

આ પ્રોજેક્ટ હઠેળ પ્રોજેક્ટ વિસ્તારની પસદંગી,  વિસ્તારનો 
સાિાન્દ્ર્ અભ્ર્ાસ, હાિિા ં તેિની સિાજજક, આવથિક, ખેતી 
વિિર્ક પહરક્સ્થવત તેિજ વસિંચાઈ સવુિર્ાઓ િગેરે િાહહતી ગ્રામ્ર્ 
સ્તરે ફલળર્ા િીટીંગ, ગ્રાિ સભા અને વ્ર્ક્ક્તગત મિુાકાત કરીને 
કાર્યકરની વિગતિાર જાણકારી આપી છે.  
 

િાભાથી ખેડ તોની ગ્રામ્ર્ કક્ષાની વપર્ત સહકારી િરં્ળીિા ં
સભાસદ તરીકેની નોંર્ણી કાિગીરી બાદ ફાઈનિ થરે્િા કુિ 
૧૨૯૦ િાભાથી ખેડ તોિાથંી કુિ ૧૦૯૮ ખેડૂતો સભાસદ બન્દ્ર્ા 
જેથી ૮૫% સભ્ર્પદની કાિગીરી પ  ણય થઇ છે. િોક ભાગીદારી 
દ્વારા વપર્ત સિંગ્ન જાણકારી ખેડ તોને િળે તે િાટે િાહહતી 
સસં્થા દ્વારા સતત િોક સપંકય કરી દર િાસે વપર્ત સહકારી 
િરં્ળીના સભાસદોની િીટીંગ ર્ોજી ર્ોજનાકીર્ જાણકારી 
આપિાિા ંઆિી છે. કુિ ૧૦ િરં્ળીિા ં૮૪ ખેડ ત િીટીંગો અને 
૩૨ તાિીિ િકયશોપો કરિાિા ં આવ્ર્ા છે. નિયદા ર્ોજનાના 
બ્િોક નબંર ૧૬ હઠેળ આિેિ ૧૦ પ્રશાખાની ૧૦ વપર્ત 

િરં્ળીિા ં તેની પેટા સવિવતઓની રચનાની કાિગીરી પ  ણય કરિાિા ંઆિી છે જેિા ં કારોબારી સવિવત, નાણાકીર્ િહીિટી 
સવિવત, બારં્કાિ દેખરેખ સવિવત, પાણી વિતરણ સવિવત અને ન્દ્ર્ાર્ સવિવતની રચના પણ કરિાિા ંઆિી છે. આ ઉપરાતં 
ખેડ તોને કુિ ૩૨ તાિીિો સકુ્ષ્િ વપર્ત પધ્ર્વતઓ આપિાિા ંઆિી છે. આપિાિા ંઆિી છે. સહકારી કાર્દાની જાણકારી / 
િસિુાત / હહસાબ ઓર્ીટની વ્ર્િસ્થાની કાિગીરી બાબતે તિાિ વપર્ત િરં્ળીઓના કારોબારી સવિવત તેિજ સભાસદોને 
સહકારી અર્ીનીર્િન ૨૦૦૭ ની જાણકારી આપિાિા ંઆિેિ છે. દરેક વપર્ત િરં્ળીઓનુ ં રેકર્ય અધ્ર્તન બનાિી જીલ્િા 
રજીસ્ટ્રારશ્રીની કચેરીના સરકારી ઓર્ીટર પાસે ઓર્ીટની કાિગીરી પણ પ  ણય કરેિ છે.     
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No Pesticides Management Initiatives (NPMI)  
 
The existing traditional agriculture practices which include input selection, on-farm practices, and post-harvest 
practices are carried out in very trivial manner by the small and marginal farmers. These cultivation practices 
impacts the yield as well as lead to the misuse of resources such as soil, water etc. Systematic agriculture 
practices are been designed by the MAHITI, which are in line with the existing practices of farmers and thus 
are easy adoptable. Also such practices are already been successfully tried and tested among various farmers 
associated with MAHITI.  
 
Overview of Program Activities 
 
Knowledge Support 
 
MAHITI has provided technical support to farmers and farmer organizations for undertaking organic / NPM 
farming. This support would be in the form of trainings, production planning, problem diagnosis and 
troubleshooting etc. Mahiti has organized meetings and community resource persons have been developed 
within the famer groups for better knowledge dissemination. Mahiti has also provided assistance to the 
farmers by giving them technical support regarding the best practices for ensuring the better quality produce. 
Mahiti has hired Field experts to help the farmers with specific knowledge / information and troubleshooting. 

 
Awareness about ecological Inputs 
 
Information on important inputs like seeds, bio-products, such as bio-fertilizers, bio-pesticides has been 
demonstrated to farmers and farmer groups. Knowledge dissemination on importance of using such ecological 
inputs in terms of soil health, crop quality, cost of production etc. have been shared with farmers / farmers 
groups. Experts have been hired to provide information on the customized inputs depending on the farm 
condition and cultivation pattern.  
 
Outcomes  
 
 Imparted training to 400 farmers on sustainable agriculture practices  
 Undertaken the field surveys and customized the training modules accordingly 
 10 On farm demonstrations of various farm level practices such as preparation of bio-fertilizers and bio-

pesticides have been arranged for the trainees 
 Facilitated farmers in evolving the crop specific sustainable agriculture practices for the various crops 

cultivated in their area specially for Bhaliya Wheat and Deshi Chana (Green Gram) 
 Undertaken field visits to promote the sustainable agriculture practices among the targeted community 

 

   નાના સીમાતં ખેડૂત બિનેો સાથે બેઠક  
 

કમ્પોસ્ટ ખાતર માટે ર્નદશયન 
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ર્વભાગ ૩:- સસં્થાની આંતહરક બાબતો 
 

સસં્થાની વ્યવસ્થાપક સર્મર્તના સભ્યોની ભરૂ્મકા  

 

સસં્થાની વ્ર્િસ્થાપક સવિવતિા ંકુિ ૭ સભ્ર્ો છે. જેિા ં૩ પરુુિ અને ૩ સ્ત્રી સભ્ર્ો છે. આ સભ્ર્ો વિકાસ ક્ષેત્રના તજજ્ઞો છે. 
સસં્થાની વ્ર્િસ્થાપક સવિવત સસં્થાને કાર્દાકીર્ જોગિાઈ અને કાન  ની પ્રશ્નો બાબતે, િાબંા ગાળાની હદશા, વ્ય  હરચનાઓ, 
સસં્થાના વનતી – વનર્િો, અને આર્ારક્ષિતા બાબતે શાસ્બ્દક િદદ અને િાગયદશયન પ  રંુ પારે્ છે. જો કોઈ ગભંીર આંતહરક 
પ્રશ્ન થાર્ તો તેઓ સસં્થાની પર્ખે ઉભા રહ ેછે. જરૂર પરે્ ત્ર્ારે સસં્થાની પ્રવવૃતઓિા ંસહભાગી બને છે અને સિાહ સ  ચનો 
આપે છે. આ રીતે બર્ા જ સભ્ર્ો અગ્રગાિી રસ િઈને સસં્થાને િજબતુ બનાિિાિા ંસાથ આપે છે. દર િિે સસં્થાના િાવિિક 
હહસાબો, પ્રગવતનો અહિેાિ, અને પછીના િિયનુ ંઆર્ોજન આ વ્ર્િસ્થાપક સવિવત સાિે મકુિાિા ંઆિે છે અને તેિની 
િજુંરી િેિાિા ંઆિે છે. િિયિા ંબે િાર વ્ર્િસ્થાપક સવિવતની બેઠકો થાર્ છે. આ બેઠકો દરમ્ર્ાન સભ્ર્ોના સઝુાિો પર 
વિચારણા કરીને આગળ કાિ કરિાિા ંઆિે છે.  
 

માહિતી સસં્થાની વ્યવસ્થાપક સર્મર્તના સભ્યોની યાદી 
 

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 

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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સસં્થાકીય માળખુ ં 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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વષય ૨૦૧૪-૧૫ માટે સસં્થામા ંકમયચારીગણ  

 

સસં્થા પાસે કુિ ૩૬ કિયચારીગણ છે. િિય દરમ્ર્ાન ૨ સભ્ર્ોએ સરકારિા ંકાિ િળતા રાજીનામુ ંઆપેિ છે અને ૫ સભ્ર્ોને 
યવુનસેફ, ગજુરાત દ્વારા ચાિતો હકશોરી સશક્ક્તકરણ કાર્યક્રિ પ  ણય થતા છટા કરિાિા ંઆિેિ છે. જર્ારે ઓગેવનક કોટન 
ફાવિિંગ કાર્યક્રિ અંતગતય આ િિે નિા ૦૭ સભ્ર્ોની ભરતી કરિાિા ંઆિેિ છે. કેટેગરી પ્રિાણે કિયચારીગણની િધ ુવિગત 
નીચેના કોઠાિા ંઆપિાિા ંઆિેિ છે.  
 

Category Strength Category Strength 

Total Staff Strength 36 Program Staff 25 

Staff on Payroll 11 Administratve Staff 03 

Project Staff 23 Accounts and Finance 03 

Part Time Staff 02 Civil Engineers 03 

Male Staff 26 Support Staff 02 

Female Staff 10   

 
 

માહિતી સસં્થાના કમયચારીગણની યાદી 
 

No Name M/F Position 

1 Devuben Pandya F Managing Trustee 

2 Dinesh Pandya M Manager (Programs & Administration) 

3 Bhanjibhai Khasiya M Technical Officer 

4 Kalpesh Mistry M Coordinator (NRM) 

5 Binduben Bhatt F Coordinator (Micro Finance), Bhavnagar 

6 Laxmiben Sindhav F Coordinator (Micro Finance), Ahmedabad 

7 Jagdishbhai Sindhav M Social Mobilizer 

8 Jayantibhai Bosiya M Social Mobilizer, CADP, Talaja 

9 Ishwarbhai Parmar  M Accountant 

10 Raju Baraiya M Internal Inspector Cum Office Asst. 

11 Dinesh Dharjiya M Driver Cum Social Mobilizer 

12 Nileshbhai Parmar M Internal Inspector  

13 Amrutbhai Baraiya M Accounts Assistant 

14 Ankitaben Gohil F Community Organizer (Micro Finance) 

15 Ritaben Dave F Accounts Assistant 

16 Mital Budheliya F Cluster Resource Person, Bhavnagar 

17 Jagdish Pandya M Social Mobilizer, CADP, Talaja 

18 Vikram Dangar M Social Mobilizer, CADP, Talaja 

19 Arjun Dangar M Cluster Resource Person, Vallabhipur 

20 Ramaben Solanki F Cluser Resource Person, Vallabhipur 
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No Name M/F Position 

21 Manisha Gohil M Cluster Resource Person, Bhavnagar 

22 Pravin Chavda M Social Mobilizer, CADP, Talaja 

23 Manubhai Vegda M Social Mobilzer, PIM, Dholka 

24 Bhagwatiben Baloliya F Social Mobizer, NPMI Project 

25 Jignesh Vala M Civil Engineer, CADP, Talaja 

26 Hirabhai Saripadiya M Agronomist - Organic Cotton Project 

27 Rasik Chauhan  M Field Executive - Organic Cotton Project 

28 Sanjay Vaishnav M Field Executive - Organic Cotton Project 

29 Tejpal Sinh Chudasama M Field Executive - Organic Cotton Project 

30 Pareshbhai Hapani M Field Executive - Organic Cotton Project 

31 Modan Musebhai  M Field Executive - Organic Cotton Project 

32 Rajubhai Mir M Field Executive - Organic Cotton Project 

33 Rakhaben Parmar F Community Organizer (Micro Finance) 

34 Kiran Ramanuj M Community Organizer (Micro Finance) 

35 Subaben Baraiya F Campus Care Taker 

36 Jivrajbhai Wagadiya M Watchman 

 

અન્ય બાબતો  

 

 અિારી સસં્થાના વ્ર્િસ્થાપક ટ્રસ્ટી કે અન્દ્ર્ કોઈ ટીિ સભ્રે્ આ િિય દરમ્ર્ાન વિદેશ પ્રિાસ કરેિ નથી.  
 સસં્થાના વ્ર્િસ્થાપક ટ્રસ્ટીને િિય દરમ્ર્ાન રૂવપર્ા ૩,૩૧,૮૦૦/- િાનદ િેતન તરીકે ચકુિિાિા ંઆિેિ છે. તે વસિાર્ 

બીજા કોઈ જ વ્ર્િસ્થાપક સવિવતના સભ્ર્ોને કોઈ જ રકિ કે િળતર ચકુિિાિા ંઆવ્યુ ંનથી.  
 સસં્થાના કેમ્પસ કેર ટેકરને િાવસક િઘતુિ િેતન રૂવપર્ા ૩૫૦૦/- (પાટય ટાઈિ) આપિાિા ં આિે છે. જર્ારે 

વ્ર્િસ્થાપક ટ્રસ્ટીને િહતિ િાસંીક રૂવપર્ા ૨૭,૬૫૦/- િાનદ િેતન આપિાિા ંઆપિાિા ંઆિે છે.  
 

સસં્થામા ંપગારના સ્લેબની ર્વગતો દશાયવત ુ ંપત્રક  

 

Salary Slab Details Strength 

Less then Rs. 5000/- 2 

Rs. 5000 above and less then Rs. 10000/- 20 

Rs. 10000/- above and less then Rs. 15000/- 6 

Above Rs. 15000/- and less then Rs. 20000/- 6 

Above Rs. 25000/- 2 
 

અમારા સિયોગીઓ 

 

િાહહતી સસં્થાના વિઝનને સાકાર કરિા, સ્ત્રીઓના અવર્કારો, સાિાજજક ન્દ્ર્ાર્, બાળ અવર્કાર સરંક્ષણ, ખેતી વિકાસ, િોકોની 
આજીવિકા સરુ્ાર અને કુદરતી સસંાર્ન વ્ર્િસ્થાપન, પેર્ જળ વ્ર્િસ્થાપન, ખેતી વિકાસ, સેવનટેશન અને સ્િછછતા જેિા 
જુદા જુદા મદુ્દાઓ િાટે ઘણા ંવિખ્ર્ાત િોકોની િદદ અને પ્રવતબદ્ધ સસં્થાઓની સહભાલગતા સાથે ટેકો – સહાર્ અિોને િળેિ 
છે. િાહહતી સસં્થા તેિણે આપેિા ટેકા િાટે અને સસં્થા સાથે જોર્િા બદિ તેિનો આભાર િાને છે.  
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Following were our Partners in the year ૨૦૧૪-૧૫ 

 

1. યવુનસેફ, ગજુરાત  
2. કોસ્ટિ સેિીનીટી વપ્રિેન્દ્શન સેિ, અિદાિાદ  
3. િોટર એન્દ્ર્ સેવનટેશન િેનેજિેન્દ્ટ ઓગનેાઈઝેશન (િાસ્િો), ગારં્ીનગર  
4. જીલ્િા આરોગ્ર્ સવિવત, અિદાિાદ – આરોગ્ર્ વિભાગ ગજુરાત સરકાર  
5. ગજુરાત જૈવિક વિવિર્તા બોર્ય, ગારં્ીનગર  
6. સરદાર સરોિર નિયદા વનગિ િીિીટેર્, ગારં્ીનગર  
7. કોટન કનેક્ટ સાઉથ એવશર્ા પ્રાઇિેટ િીિીટેર્, હહરર્ાણા 
8. જીલ્િા જળ અન ેસ્િછછતા સવિવત અિદાિાદ અને ભાિનગર  
 
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 

Utthan Issues related to Women, Water & Sanitation 

Jan Vikas Capacity building on Legal Aspects & Human Rights  

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

Gujarat Voluntary Health Association Reproductive and Child Health  

Chetna Women’s & Children’s Health 

National Bank for Agriculture and Rural Development 
(NABARD) 

Rural Entrepreneurship Development Program 
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વષય ૨૦૧૪-૧૫ની નાણાકીય ર્વગત  

 
 

માહિતી સસં્થાનુ ંતારીખ ૩૧-૦૩-૨૦૧૫ ના રોજ પરુા થતા વષયનુ ંપાકંુ સરવૈયુ ં 
 

ફંડ અને જવાબદારીઓ રકમ (રૂ) 
રકમ 

(લાખમા)ં 
ર્મલકતો 

રકમ 
(લાખમા)ં 

રકમ 
(લાખમા)ં 

ફંડ    ૫૩.૯૭ ર્મલકતો    ૫૧.૭૮ 

કેવપટિ ગ્રાન્દ્ટ    ૨૩.૬૮ પ્રોજેક્ટ ગ્રાન્દ્ટ્સ િળિાપાત્ર   ૫.૩૦ 

િણિપરારે્િી ગ્રાન્દ્ટ   ૭.૬૯ ર્ીપોઝીટ અને એર્િાન્દ્સ    ૨.૬૪ 

જવાબદારીઓ      બેંક અને રોકર્    ૨૩.૬૯ 

 બાકી ઓર્ીટ ફી  ૩૦૦૦   આવક અને જાવક ખાત ુ ં     

વ્ર્િસાર્ િેરો  ૨૪૭૦   છેલ્િા િિયની બાકી  ૧.૨૯   

પ્રોવિર્રં્ ફરં્  ૧૮૪૩૮ ૦.૨૪ ખચયનો િર્ારો  ૦.૮૭ ૨.૧૭ 

કુલ સરવાળો    ૮૫.૫૮ કુલ સરવાળો    ૮૫.૫૮ 

  
 

માહિતી સસં્થાનુ ંવષય ૨૦૧૪-૧૫ દરમ્યાનનુ ંઉપજ અને ખચય ખાત ુ ં
 

ર્વગત રકમ (રૂર્પયા લાખમા)ં ટકાવારી 
આવક:     

ગ્રાન્દ્ટ આિક  85.71 94.92 

અન્દ્ર્ આિક  2.35 2.59 

ઈર્રિાકય ફરં્  2.62 2.89 

કુલ આવક 90.68 100.00 

મિસેલુી ખચય  
  

પ્રોજેક્ટ ખચય  85.70 93.61 

અન્દ્ર્ ખચય  5.85 6.39 

કુલ જાવક 91.55 100.00 

આિક કરતા ંખચયનો િર્ારો (ર્ફેીસીટ) 00..8877  

 
 
 
 


