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સામાજીક પરરપે્રક્ષ્યમાાં ગ્રામ્યતા 

ડો. એમ.એમ.જગાણી 

ASSISTANT PROFESSOR G.ES CL – II , GSET 

યાજ્મળાસ્ત્ર વલબાગ,એભ.એન.કરેજ – વલવનગય, જજ-ભશવેાણા 

ગ્રાભીણ અને નગય વમદુામ વાભાજીક વગંઠનના પ્રસ્થાવત યચના તતં્ર છે. વભાજળાસ્ત્ર વભાજન 

અભ્માવ કયે છે. વલકાવની પ્રક્રિમા એક તફકે્ક તેભા ં વલબેદીકયણ અને વલળેવકયણની પ્રક્રિમા ળરૂ થઈ.આ 

પ્રક્રિમા અવલયત ણે ચાલ ુયશલેા ાભી છે. આ પ્રક્રિમાના બાગ રૂેજ ગ્રાભીણ વભાજળાસ્ત્ર ન ઉદ્દબલ વલકાવ 

થમ. ગ્રાવભણ વભાજના વભાજળાસ્ત્રી દ્રષ્ટીએ થતા અભ્માવને ગ્રાવભણ વભાજળાસ્ત્ર તયીકે ખલાભા ંઆવયુ ંછે.  

ગ્રાભીણ વભાજ ભાનલ વભાજનુ ંએક અંગ છે. એ દ્રષ્ષ્ટએ ગ્રાભીણ વભાજન અભ્માવ વભાજળાસ્ત્રના વલમ 

કે્ષત્રભા ંવભાવલષ્ટ થામ છે.યંત ુ ંવભાજળાસ્ત્રભા ં વલળેીકયણની પ્રક્રિમા તયીકે ગ્રાભીણ વભાજન અભ્માવ કયત ુ ં

ગ્રાવભણ વભાજળાસ્ત્ર વભાજભા ંએક વલળેષ્ટ ળાખા તયીકે વલકાવ ામ્ય ુછે. આ દ્રષ્ષ્ટએ જતા ંગ્રાભીણ વભાજના 

અભ્માવભા ં વભાજળાસ્ત્રના વાભાન્મ વવદ્ાતં રાગ ુ ાડલાભા ં આલે છે. ગ્રાભીણ વભાજળાસ્ત્રના વલકાવની 

પ્રક્રિમાભા ં તેનુ ં કામયકે્ષત્ર ઉત્તયતય વલસ્તયત ુગય ુછે અને તેભા ંણ વલળેીકયણની પ્રક્રિમા વલકાવ ાભી છે. 

ભાનલ વભાજન અભ્માવ કયતા વભાજળાસ્ત્રનુ ં જેભ ભશત્લ છે તેભ ગ્રાભીણ વભાજન અભ્માવ કયતા ગ્રાભીણ 

વભાજળાસ્ત્રનુ ં ણ ભશત્લ છે. બાયતીમ વભાજની ભટા બાગની લસ્તી ગ્રાભીણ છે આથી સ્લાબાલીક યીતે જ 

વભાજના નલ વનભાયણ ભાટેના કઈ ણ કામયિભભા ં ગ્રાભીણ વભાજળાસ્ત્ર ઉમગી ફની ળકે છે. તેભામં 

લતયભાન વભમભા ંજમાયે ગ્રાભીણ વલકાવ ઉય વવલળે બાય મકુલાભા ંઆલે છે. ત્માયે ગ્રાભીણ વભાજળાસ્ત્ર 

અગત્મ લધી જામ છે. ગ્રાભીણ વભાજ ળાસ્ત્ર ગ્રાભીણ જીલન અભ્માવ કયત ુ વલજ્ઞાન છે.જે વલસ્તાયભા ંલવલાટ 

કયતી લસ્તીનુ ંકાદ અને ઘનતા છી શમ અને ભટા બાગની લસ્તી કૃવ વમલવામ વાથે વકંામેરી શમ 

તેલા વલસ્તાયને ગ્રાભીણ વલસ્તાય કશલેામ. ગ્રાભીણ વભાજળાસ્ત્ર આલા ગ્રાભીણ વલસ્તાયભા ં લવલાટ કયતા 
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રકના જીલનન અભ્માવ કયે છે. લસ્તીનુ ં નાનુ ં કાદ છી ઘનતા અને કૃવ વમલવામ ગ્રાભીણ વભાજની 

ભશત્લની રક્ષાણીકતા છે. આ રક્ષાણીકતા કેટરાક વાભાજીક યીણાભ નીજાલે છે. જેભ કે વાદુ શ્રભ વલબાજન 

વાભાજીક જીલનભા ંએક વલધતા છી ગવતળીરતા ગ્રાભીણ વફધં લગેયે લસ્તીનુ ંનાન ુકાદ, કૃવ વમવામ અને 

છી ઘનતાના યીણાભ છે. 

પ્ર. ચચતામ્ફય નોંધે છે તેભ ગ્રાભીણ વભતળાસ્ત્ર ગ્રાભીણ ક્ષેત્રભા ંલવલાટ કયતા ભાનલીના અભ્માવ 

વાથે વકંામેલુ ંછે. ભાનલ લવલાટન ગ્રાભીણ વલસ્તાય અને તેના યીણાભ ગ્રાભીણ વભાજળાસ્ત્રનુ ંકામયકે્ષત્ર છે 

આભ ગ્રાભીણ વભાજળાસ્ત્ર એ વભાજ ળાસ્ત્રનીજ એક ળાખા છે. તે એક વાભાજજક વલજ્ઞાન છે.તેભજ લૈજ્ઞાનીક 

ધ્ધવતન ઉમગ કયે છે તે એક લસ્ત ુ રક્ષી વલજ્ઞાન છે. તેભજ ફહ ુ વલદ્યાકીમ વલજ્ઞાન ણ છે. તેન 

અભ્માવ અથયળાસ્ત્ર, વાભાજજક ભાનલળાસ્ત્ર લગેયે વાભાજજક વલજ્ઞાન દ્વાયા ણ થામ છે. આ ફધા વાભાજજક 

વલજ્ઞાન તેભન આગલા વાભાજજક યચના તતં્ર અને ક્રયલતયનને વભજલા આ વલચબન્ન વાભાજજક વલજ્ઞાન ના 

દ્રષ્ષ્ટચફિંદુથી થમેરા અભ્માળ ને રક્ષ્મભા ંરે છે. આ યીતે ગ્રાભીણ વભાજળાસ્ત્ર ફહુ વલદ્યાકીમ વલજ્ઞાન ફની યશ ે

છે. ફીજી યીતે કશીએ ત ગ્રાભીણ વભાજળાસ્ત્ર ગ્રાભીણ જીલનના અભ્માવભા ંઆંતયયાષ્રીમ અચબગભ અનાલ ે

છે. અભ ગ્રાભીણ વભાજળાસ્ત્ર શદુ્ અને વમલશાય રક્ષી વલજ્ઞાન છે. ત ે ગ્રાભીણ જીલન અને પ્રક્રિમા અંગેના 

ખ્મારન ઘડતય કયે છે. ધ્ધતીળાસ્ત્ર વલકવાલે છે, અને વવદ્ાતં ળધે છે. વમલશાય રક્ષી વલજ્ઞાન તયીકે 

ગ્રાભીણ વભાજ ગયીફી ળણ,ફેયજગાયી, અવભાનતા, ગ્રાભીણ અળાવંત લગેયે વભસ્મા ના વનલાયણ ના 

ઉામ સચૂલે છે. આભ તે ભાનલતાલાદી અચબગભ અનાલે છે. અને વયકાય વાભાજજક કામયકય,સ્લૈચ્છછક 

વસં્થા તેભજ રકભા ંવાભાજજક જાગવૃત વલકવાલલાન પ્રમત્ન કયે છે. 

ડૉ. અક્ષમ દેવાઈ “ બાયતભા ંગ્રાભીણ વભાજળાસ્ત્રન ક્રયચમ” નાભનુ ંઅંગે્રજી સુ્તક ઈ.વ.૧૯૪૯ ભા ં

પ્રસ્તતુ કયુું શત ુ.ં તેભા ં તેભને ગ્રાભીણ વભાજળાસ્ત્રના કામયકે્ષત્રનુ ં વલલયણ કયુું છે. ત્માય ફાદ તેએ ગ્રાભીણ 

વભાજ ળાસ્ત્રના ક્ષેત્રભા બાયતભા ંથમેર વલવલધ અભ્માવને આલયી રઈને બાયતના વદંબયભા ંથમેર વલવલધ 

અભ્માવ આલયી રઈને બાયતના વદંબયભા ં ગ્રાભીણ વભાજ ળાસ્ત્ર ઉયન દદાય વંાક્રદત ગ્રથં “ રૂયર 

વસ્મરજી ઇન ઇષ્ન્ડમા” પ્રવવદ્ કમો છે. આ ગ્રથંભા ં તેભણે બાયતભા ં ગ્રાભીણ વભાજળાસ્ત્રના કામયકે્ષત્રભા ં

લાસ્તલભા ંકમા-કમા છે. અભ્માવના પ્રશ્નન વભાલેળ થામ છે. તેનુ ંવનરૂણ કયલા પ્રમાવ કમો છે. આ ઉયાતં 

પ્ર.ચચતામ્ફયે ગ્રવભાજ ળસ્ત્રન ક્રયચમાત્ભક ગ્રથં “ઇરડક્વન રૂયર વવળમરજી” ૧૯૭૩ ભા ંપ્રવવદ્ કમો છે. 

આ ગ્રથંભા ંણ ગ્રાભીણ વભાજ ળાસ્ત્રના કામયકે્ષત્રન ુક્રયચમાત્ભક આરેખન કયુું છે. એ ફનેં ગ્રથંના આધાયે 

બાયતના ગ્રાભીણ વભાજળાસ્ત્રનુ ં કામયકે્ષત્ર નક્કી થઇ ળકે છે. જેના ગ્રાભીણ વમદુામ ગ્રાભીણ અને નાગક્રયક 
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જીલનની વલચબન્નતા ગ્રાભીણ યચના તતં્ર, ગ્રાભીણ વાભાજજક વસં્થા, ગ્રાભીણ વાભાજજક  સ્તયીકયણ, વમદુામ 

વલકાવ મજના ચંામતી યાજ, વશકાય અને ગ્રાભધગ, ભવૂભ સધુાયણા અનેભદૂાન ચલ ગ્રાભીણ અળાતંી 

ગ્રાવભણ વભસ્મા, ગ્રાવભણ ક્રયલતયન, લગેયે ફાફતન અભ્માવ થઈ ળકે છે. 

ગ્રાભીણ વભાજભા ંઆલતા ક્રયલતયનન અભ્માવ કયલા ભાટે તે ખફુ જ ઉમગી છે. આ પ્રકાયના 

અભ્માવભા ંગ્રાભીણ ક્રયલતયનભા ંવશામક અને અલયધક ક્રયફનુ ં સ્લરૂ, વમા તથા તેની અવય તાવ ે

છે. ગ્રાભીણ વભાજભા ંઆલતા ક્રયલતયન ક્રદળા કેલી છે અને એ પ્રત્મે ગ્રાભ જનના પ્રવવતબાલ કેલા છે તે ણ 

તાવે છે. ગ્રાભીણ ક્રયલતયનને રગતા અભ્માવભા ં ગ્રાભીણ વભાજળાસ્ત્ર વલચબન્ન વસં્થાભા ં આલતા 

ક્રયલતયન ઉયાતં નેતતૃ્લભા ંઆલતા ક્રયલતયનન ણ અભ્માવ કયે છે. 

આભ, બાયતભા ંગ્રાભીણ વભાજળાસ્ત્રનુ ં કામયકે્ષત્ર વમાક છે. જેભ જેભ નલા ક્રયફ અને પ્રક્રિમાઑ 

વલકવતા જામ છે તેભ તેભ બાયતભા ંગ્રાભીણ વભજ્ાસ્રાણ ૂકામયકે્ષત્ર લધનેુ લધ ુવલસ્તતૃ ફનતુ ંજામ છે. કૃવનુ ં

માવંત્રકાયણ, ગ્રાભ લીજી કાયણ, ડેયી ઉદ્યગ, સ્લૈછછીક વસં્થા, લગેયે નલા ક્રયફ અને પ્રક્રિમા જેલા કે 

વચંાય, લૈવિકયણન વલકાવ, ગ્રવંભાજળાસ્ત્રને કામયકે્ષત્ર લધ ુવલસ્તતૃ ફનાલે છે. 

ગ્રાભીણ વભાજ ભા ંજ્ઞાવત વમલસ્થા વાભાજજક વલબેદન અને વાભાજજક અંતયન ામ યચે છે એજ યીતે 

જ્ઞાવત અને કૃવ વમલસ્થા વત્તાની ઢફભા ં વનણાયમક બાગ બજલે છે. સ્લાધીન બાયતભા ંગ્રાભીણ ક્ષેતે્ર વલકવેરા 

નલા ક્રયફભા ં વમદુામ વલકાવ મજના ભશત્લન ુક્રયફ છે. જેથી ગ્રાભીણ વભાજ ઉય વલાુંગી અવય 

ઉજાલે છે. સ્લતતં્ર બાયતભા ંગ્રાભીણ વભાજના વલાુંગી વલકાળ ભાટે તથા વાભાજજક વલકાવ ભા ંગ્રામ્મ જનની 

વશબાગીદાયી વકમા ફનાલલા ચંામતી યાજ્મ અભરભા ંમકૂલાભા ંઆવયુ ં છે. ગ્રાભીણ વભાજળાસ્ત્ર ચંામતી 

યાજના ભાખાનુ ંવભાજળાસ્ત્રીમ વલસ્રેવન કયી તેની કાભગીયી અને અવય તાવે છે. ચિક્રટવ અભર દયમ્માન 

ગ્રાભીણ અળાવંતના ફીજ યમા શતા. ખાવ કયીને જભીંદયી અને યૈમતલાયી પ્રથાથી ગાભડાભા ંનલા લયગન 

ઉદબલ થમ. લગો લછચે વાભાજજક આવથિક અંતય લધતુ ં જલાને રીધ ેગાભડાભા ં લગયના ામા ઉય લગય 

વઘંયની વરૂઆત થઈ ક્રકળન અને ખેત ભજૂય ત તાના ક્રશત વતંલા ભાટે વગંઠન યચલા રાગ્મા અને 

વગંક્રઠત સ્લરૂ ચલ વારંુ થઈ આલી ચલન અભ્માવ ગ્રાભીણ વભાજળાસ્ત્ર ભાટે અગત્મન ફન્મ એજ 

યીતે ગાભડાભા ંજ્ઞાતીના ામા ઉય વઘંય થલા રાગ્મ. ગ્રાભીણ વભાજળાસ્ત્ર ગ્રાભીણ વભાજની અળાવંત અન ે

વઘંય નુ ંસ્લરૂ તથા તેના ામાના કાયણ અને અવય તાવે છે. 

ગાભડાભા ંમખુ્મત્લે કયીન ેઅસ્શૃ્મતા, ગયીફી, અવભાનતા, ફેકયી દેવુ ંલગેયે વભસ્માનુ ંસ્લરૂ તેના 

કાયણ અને ક્રયણાભના અભ્માવ ણ ગ્રાભીણ વભાજળાસ્ત્ર કયે છે. ગ્રાભીણ વભાજની વભળમા અને તેના 
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ઉકેર ભાટે ના વયકાયી તથા સ્લૈછછીક વગંઠનના પ્રમાવને રગતા અભ્માવએ ગ્રાભીણ વભાજળાસ્ત્રભા ં

વમલશાય રક્ષી ગ્રાભીણ વભાજળાસ્ત્ર જેલી ળાખાના વલકાવભા ં ભશત્લન પા આપ્મ છે. 

ભાનલ વભાજ અને વસં્કૃવતન મૂ આધાય ગ્રાભીણ વભાજ છે . ગ્રાભીણ વભાજભાથંી ભાનલ વસં્કૃવત 

ાગંયી છે.ગ્રાભીણ વભાજ ભાનલ વભાજ ભાટે કેટરાક ામાના કાભ કયે છે. જેભ કે આજે આણે જે અનાજ, 

ભકાન, ભાટેની કાચી વાભગ્રી, દૂધ અને તેની ફનાલટ લગેયે લાયીએ છીએ. તે ગ્રાભીણ વભાજ યૂ ડે છે. 

એજ યીતે આધવુનક વભમભા ં વલકવેરી ળશયેી વભાજ વમલસ્થાભા ં લસ્તીની બાયતીન મખુ્મ આધાય ગ્રાભીણ 

વભાજ છે. અને વલવલધ ઐવતશાવવક યગુભા ં થમેરી આવથિક વાભાજજક અને વાસં્ુવતક ઊથર થરભા ં

ગાભડાએ વાભાજજક વરાભતી અને વસં્કૃવત સયુક્ષાનુ ં કામય કયે છે. બાયતીમ વભાજના ામાના અંગભા 

ગ્રાભીણ વભાજનુ ં ભશત્લ નુ ં સ્થાન યશલે ુ ં છે. બાયતન ગ્રાભીણ વભાજન મખુ્મ વમલવામ ખેતી છે. ળશયેી 

લસ્તીની  ખાદ્ય વાભગ્રી ઉયાતં બોવતક સવુલધાની અનેક વલધ કાચી વાભગ્રી તે યૂી ડે છે. આન ડેયી 

ઉદ્યગ ગાભડા ઉય આધાક્રયત છે. એજ યીતે અન્મ કાચી વાભગ્રી ભાટે કયી ળકામ ગ્રાભીણ વભાજ ળશયેી 

ઉદ્યગ ને વરાભતી યૂી ાડલાનુ,ં ળશયેભા ંલસ્તીની બયતી કયલાનુ ંતથા વાભાજજક-આવથિક વરાભતી ભાટે 

ગ્રાભીણ વભાજના અભ્માવનુ ંકામાયત્ભક ભશત્લ યશલે ુ ંછે. 

ગાભડાની ગયીફી, અસ્શૃ્મતા, સ્થાતંયણ, ફેયજગાયી, ટેિનરજીની નીચી કક્ષા, છી ઉત્ાદકતા, 

વાભાજજક અને આવથિક અવભાનતા, વનયક્ષયતા લગેયે વભસ્મા ના અભ્માવ ભા ંગ્રાભીણ વભાજ ળાસ્ત્ર અને 

આલી અન્મ વભસ્માનુ ંસ્લરૂ તેના વાભાજજક વાસં્ુવતક-ાશ્ચભવૂભ  તેભજ તેના વમા અને કાયણ તાવ ે

છે. આથી ગ્રાભીણ વભસ્મા ના નલા વનદાનાત્ભક અબમાવ ગ્રાભીણ વભાજ ભાટેના ઉચાયાત્ભક ગરા ં

નક્કી કયલાભા ંવશામક ફની યશ ેછે. 

બાયતના જુદા જુદા વલસ્તાયના ગ્રાભીણ અભ્માવએ બાયતભા ં વભાજળાસ્ત્રનુ ં ખેડાણ કયલાભા ં અને 

વલકાવ વાધલાભા ં નધત્ર પા આપ્મ છે. વભાજળાસ્ત્ર ના વલકાવના મખુ્મ ત્રણ આધાય સ્તબં છે. એક 

ખ્મારન વલકાવ, ફીજુ ંધ્ધવતળાસ્ત્રન વલકાવ અને ત્રીજુ ંવવધ્ધાતંન વલકાવ, ગ્રાભીણ અભ્માવ દ્વાયા બાયતભા ં

ગ્રાભીણ વભાજળાસ્ત્ર ભા ંપ્રબાલી જ્ઞાવત ગ્રાભ વમદુામ લગેયે ખ્માર ઠીક ઠીક પ્રભાણભા ંવલકાવ ામ્મ છે. અન ે

તે દ્વાયા ખ્મારાત્ભક ભાખુ ંફધંાયુ ંછે. એજ યીતે ગ્રાભીણ વભાજના અભ્માવ દ્વાયા ખેડાણ થલા ામ્યુ ંછે. અને 

અવતશાવવક વઘંયલાદી યચના કામયલાશી લગેયે અચબગભ દ્વાયા વવધ્ધાતંની ચકાવણી થલા ાભી છે. અને તેની 

ઉયકુ્તા સ્ષ્ટ થઈ છે. 

લૈક્રદક વભમથી બાયતના ગાભડાભા ંચંામતી વસં્થાનુ ંઅસ્સ્તત્લનુ ં યાભામણ અને ભશાબાયતભા ં

ણ ચંામતની યચના અને ફધંાયણન ઉલ્રેખ ભે છે. ૧૮ભી વદી સધુી એક મા ફીજા સ્લરૂે ગ્રાભચંામત 
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કે ગ્રાભવબા અસ્સ્તત્લ ધયાલતી શતી અને તે ગાભની ચંામત ગ્રાભવબાભા ં વલવળષ્ટ વગંઠન તયીકે કામય 

કયતી શતી. યંત ુબાયતભા ંચિક્રટળ ળાવન દયવભમાન ગ્રાભચંામતની યચના, કામય, અને સ્લરૂભા ંયીલતયન 

આલલા રાગ્યુ.ં ચિક્રટળ વયકાયે ભવૂભ વમલસ્થા અને ભશસેરૂી વમલસ્થાભા ં યીલતયન આલલા રાગ્યુ.ં આ 

ક્રયલતયન વાથે ભે ફેવાડલા ભાટે ગ્રાભચંામતના સ્લરૂભા ંણ પેયપાય કમો. ભદ્રાવ, મુફંઈ,અને વશ્ચભ 

ફગંા લગેયે યાજ્મભા ં ચંામત વમલસ્થાને ભજબતૂ ફનાલલાભા ં આલી. જ કે આ ફદરામેરા સ્લરૂભા ં

ચંામત ગ્રાભ વમદુામના કલ્માણનુ ં અને ઝઘડા નુ ં વનયાકયણ રાલલાનુ ં કામય કયલાને ફદરે ચિક્રટળ 

લશીલટી વમલસ્થાને ભજબતૂ કયલાનુ ંકામય કયલા રાગી. 

આભ, પ્રાચીન વભમથી બાયતના ગ્રાભવમદુામ ભા ંસ્લળાવન ના એકભ તયીકે ચંામતનુ ંઅસ્સ્તત્લ શત ુ ં

યંત ુચિક્રટળ અભર દયવભમાન ધીભે ધીભે તે ક્ષીણ થઈ ગઈ યાષ્રવતા ભશાત્ભા ગાધંી દયેક ગાભ એક વંણૂય 

ગણ યાજી શમ તેભ ઇછછતા શતા. તેભના ભત મજુફ વત્તાના વલકેન્દ્રીકયણ દ્રાયા જ વાચી રકળાશી સ્થાી 

ળકામ ભશાત્ભા ગાધંી ના પ્રમત્નને કાયણે બાયતના ફધંાયણ ભા ંયાજનીવતના ભાગયદળયન વવધ્ધાતંભા ંયાજમની 

જલાફદાયી તયીકે સ્થાવનક સ્લયાજ્મના એકભ તયીકે ગ્રાભ ચંામતની યચના અંગે સ્ષ્ટ વનદેળ અામા આ 

૭૩ ભા ંફધંાયણીમ સધુાયા દ્વાયા બાયતના ગ્રાભીણ વમદુામભા ં સ્થાવનક સ્લયાજ્મની વસં્થાની યચના અંગે 

એક રૂતા રાલલાભા ંઆલી છે. આ ફધંાયણીમ સધુાયાથી બાયતભા ંવભાજના સ્લરૂનુ ંચંામતી યાજ સદુ્રઢ 

થલા ામ્યુ ંછે. અને તેભા ંસ્થાવનક સ્લયાજ્મની વસં્થા તયીકે ગ્રાભ ચંામત ામાનુ ંએકભ છે. ગ્રાભ ચંામત 

તાના કામયકે્ષત્રભા ં અવયકાયક યીતે વલકાવના કાભ કયી ળકે તેલી વત્તા જલાફદાયીઑ અને પયજ 

વલાભા ંઆલી છે. 

ફલતંયામ ભશતેા કવભટીએ ચંામતીયજ નુ ં વત્રસ્તયીમ ભાખુ ંયચલાનુ ંકયુું શત ુ ંઅને ત્માયથી ગ્રાભ 

વલકાવના કામોની જલાફદાયી અને વત્તા ચંામત વબંાે છે. ચંામતની આ જલાફદાયી વનબાલલાની 

પ્રક્રિમા ને ચંામતી યાજ તયીકે ખલાભા ંઆલે છે. 

એવ.કે.ડે.ના ભત મજુફ ચંામતી યાજ એ પ્રજા ની ઉન્નવત ભાટેન યસ્ત છે. શ્રી વલદ્યાવાગય ળભાયના 

ભત મજુફ ચંામતીયજ એક એવલ કલ્ના છે જે વલિ વભક્ષ રકળાશીન એક નલ દ્રષ્ષ્ટકણ યજૂ કયે છે. 

જલાશયરાર નશરુે એ ચંામતીયજને “ભશાન િાવંતકાયી પ્રમગ” તયીકે ખાલે છે. ભશાત્ભા ગાધંી ના ભત 

મજુફ ગ્રાભ સ્લયાજ અને ચંામવતયજન એભાનં આદળય એ છે કે દયેક ગાભ એક વંણૂય ગણયાજ્મ શમ 

તાની જરૂક્રયમાત ભાટે તે તાના ડવી ઉય વનબયય ન યશ ેછતા ંઅન્મ ફાફત ભાટે યસ્ય વનબયયતા 

અવનલામય છે. 
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આભ, વત્તાનુ ં રકળાશી વલકેન્દ્રીકયણ કયલા વમદુામના વલકાવ કામયિભને નુજીવલત કયલા રકની 

બાગીદાયી લધાયલા તથા ગાભડાનુ ંનલ વનભાયણ કયલા તેભજ રક ળસ્ક્તનુ ંવળસ્ક્તકયણ કયલા ચંામતીયજ 

એક ભશત્લન ુપ્રદાન કયી યહ્ુ ંછે. તેના વત્રસ્તયીમ ભાખા દ્વાયા ફધંાયણીમ અવધવનમભ ૧૯૯૨ ના અભર રૂે 

યાજ્મએ ણ ચંામત ધાયા ઘડીને ચંામતી યાજનુ ંભાખુ ંઅનાવયુ ંછે. 

આભ, વલવલધ પ્રમગ દ્વાયા વાભાજજક અરગતભા ં ઘટાડ થમ છે. માવંત્રક લૈજ્ઞાવનક ક્રયલતયનન 

સ્લીકાય થમ છે. તેના રીધે આવથિક ક્રયલતયન થમા છે અને યાજકીમ ક્રયલતયન અને વાસં્ુવતક ક્રયલતયન 

થમા છે વમસ્ક્તલાદન વલકાવ થમ છે. જેનાથી સ્લતતં્રતા લધી છે અને ભાનલીમ મલૂ્મન લધાય થમ છે. 

જેનાથી વસં્થાકીમ ક્રયલતયન આવમા છે, જેની સ્સ્થવતભા ંસધુાયણા અગત્મનુ ંવાભાજજક રૂાતંય કયુું છે. ગ્રાભ 

જનને આવથિક વલકાવ ભાટે લધ ુવાયી તક યૂી ાડલા ભાટે ગ્રાભીણ વલકાવ કામિભભા ંરકની બાગીદાયી 

લધાયલા આમજનનુ ંવલકેન્દ્રીકયણ કયલા ભવૂભ સધુાય કયલા તેભજ ગ્રાભજનને આવથિક વલકાવ ભાટે લધ ુવધયાણ 

ઉરબ્ધ ફનાલલા ચંામતી યાજ ઉકાયક યુલાય થયુ ંછે. 
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