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કયલાઈ ગાભનો વભાજળાસ્ત્રીમ અભ્માવ 
(ભહશવાગય જજલ્રાના કડાણા તાલકુાના વદંબભભા ંએક અભ્માવ) 

ડાભોય આળાફશને ફલતંબાઈ 

એભ.હપર., વભાજળાસ્ત્ર વલબાગ, 

ગજુયાત યવુનલવવિટી, અભદાલાદ. 

પ્રસ્તાલના 

બાયત ગાભડાઓનો દેળ છે. વભગ્ર બાયતીમ જીલન ય કોઈને કોઈ યીતે 

ગ્રાભીણ વસં્કૃતતની અવયને જોઈ ળકામ છે. સષૃ્ટિના પ્રાયંબથી જ ગ્રાભ વમદુામ 

અને વામહુશક જીલન કોઈને કોઈ સ્લરૂ અસ્સ્તત્લ ધયાલત ુ ં જોલા ભે છે. 

ભાનલી વાભાજજક પ્રાણી શોલાથી જૂથભા ં યશલેાની પ્રકૃતત ધયાલે છે. 

ભાનલજીલનની ળરૂઆતથી જ તે ોતાની વભસ્માઓને વામહુશક યીતે ઉકેરતો 

આવ્મો છે. ચાય લેદોભાના ભશત્લના ગણાતા ઋગ્લેદભા ંણ વામહુશક જીલનનુ ં

લણણન થમેલુ ંછે. જેભા ંકયલાભા ંઆલેરા ઉલ્રખેો દળાણલે છે કે ખેતી કયતા ંરોકો 

તે વભમે વામહુશક યીતે જૂા કયતા શતા. આ પ્રકાયના વામહુશક જૂથો વતભતત 

તયીકે ઓખાતા.  

એક વમદુામ તયીકે ગાભડાનુ ં જીલન વગંહિત યહ્ુ ં છે. ફીજા ળબ્દોભા ં

કશીએ તો ગ્રાભીણ યચના ળરૂઆતથી વામદુાતમક યશી છે. જમા ં વાભાન્મ યીતે 

ખેતી મખુ્મ વ્મલવામ શતો. આહદકાભા ં ગાભ યચના જેવુ ં કોઈ વ્મલસ્સ્થત 

ભાખુ ં અસ્સ્તત્લ ધયાલત ુ ં ન શત ુ.ં ભાણવ જગંરી પ્રાણીઓની જેભ જીલન 

જીલતો. આલા યખડુ ં અને અસ્થામી જીલનભા ં કોઇ એક વભમે વરાભતીની 

બાલના જાગ્રત થઈ અને વામહુશક જીલનનો તલકાવ થમો. કૃત, શુારન જેલા 
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              વ્મલવામોએ જીલનને સ્થામી ફનાવ્યુ.ં જેના હયણાભે ગાભની યચના થઈ. 
બીર આહદલાવીઓનો અથભ  

બીર ળબ્દની ઉત્તિ દ્રતલડ બાાના “ફીર” ળબ્દ ઉયથી આલેરી છે. 

દ્રતલડ બાાભા ં“ફીર” નો અથણ ફાણ અથલા તીય કાભઠું થામ છે. ાાણયગુના 

આહદભાનલો એિરે આહદલાવીઓ જ ભાનલીભા ં આલે છે. આહદલાવીઓ ભાિે 

અંગ્રેજીભા ંaboriginal ળબ્દ ઉમોગભા ંરેલાભા ંઆલે છે. તેઓ થૃ્લીની ઉત્તિ 

લખતે અસ્સ્તત્લ ધયાલતા શોલાથી તેભને મૂ તનલાવી તયીકે ણ ઓખલાભા ં

આલે છે.  
અભ્માવના શતેઓુ  

પ્રસ્તતુ અભ્માવ નીચે મજુફના કેિરાક શતેઓુ પ્રાપ્ત કયલા ભાિે શાથ 

ધયલાભા ંઆવ્મો છે.  

 ભશીવાગય જજલ્રાના કયલાઈ ગાભનો વભાજળાસ્ત્રીમ અભ્માવ કયલો.  

 આ ગાભભા ં લવતા આહદલાવીઓના બૌતતક અને આતથિક જીલનને 

વભજલાનો પ્રમત્ન કયલો.  

 આ ગાભભા ં લવતા આહદલાવીઓના ળૈક્ષણણક અને યાજકીમ જીલનની 

વભજ ભેલલી.  

 આ ગાભભા ં લવતા આહદલાવીઓના યાજકીમ જીલનભા ં જાતતચંની 

ભતુભકા અને સ્ત્રીઓની યાજકાયણ વશબાગીદાયી તાવલી.   
વળંોધન ધ્ધવત અને પ્રયકુ્તતઓ  

વભાજળાસ્ત્રભા ં અભ્માવ કયલા ભાિે ભાહશતી એકત્રીકયણની ધ્ધતત 

તયીકે વલેક્ષણનો ફશોો ઉમોગ થામ છે. વાભાજજક વળંોધકો ઉયાતં વયકાયી 

અને ણફનવયકાયી વગંિનો ણ વળંોધનભા ંવલેક્ષણ ધ્ધતતનો ઉમોગ કયે છે. 

આ ધ્ધતત અતત રોકતપ્રમ ણ છે. વભાજળાસ્ત્રભા ંલતણનો, લરણો, ભાન્મતાઓ, 

અણબપ્રામો, ખાતવમતો, અેક્ષાઓ, સ્લમલૂ્માકંન, વાભાન્મ જ્ઞાન અંગેના 

અભ્માવોભા ં વળંોધકોએ વલેક્ષણ ધ્ધતત ખફુ ઉમોગભા ં રીધી છે. પ્રસ્તતુ 

અભ્માવભા ંવળંોધકે ભાહશતત એકત્રીકયણ ભાિે તનદળણન ધ્ધતતનો ઉમોગ કમો 
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છે. આ ઉયાતં મરૂાકાત અને તનહયક્ષણ પ્રયસુ્તતનો ઉમોગ કયીન ેણ ભાહશતી 

ભેલલાના પ્રમત્નો કમાણ છે.  
ભાહશતીનુ ંપથૃક્કયણ  

પ્રસ્તતુ અભ્માવભા ં ભેલેર ભાહશતીનુ ં લગીકયણ કયલા કમ્પપ્યિુય દ્વાયા 

SPSS ધ્ધતતનો ઉમોગ કયેર છે. એકતત્રત ભાહશતીની કોડબકુ તૈમાય કયી 

ભાસ્િય ળીિ તૈમાય કમાણ ફાદ વળંોધનના શતેઓુને રક્ષભા ં યાખી વાદા અને 

જહિર કોટિકો ફનાલી તેના ંતલશ્રેણ દ્વાયા તાયણો ભેલલાનો પ્રમત્ન કયલાભા ં

આવ્મો છે. 
અભ્માવનુ ંભશત્લ 

બાયત  એ ખેતીપ્રધાન દેળ છે. દેળની લસ્તીના 70% રોકો ગાભડાઓભા ં

લવલાિ કયે છે. ગ્રાભીણ તલસ્તાયભા ં80% ઉયાતં લસ્તી ખેતી ઉય આધાહયત 

છે. ખેતી એ જૂનો અને ામાનો ભૌવભી વ્મલવામ શોલાથી દયેક કે્ષત્રભા ં તેનુ ં

વળંોધન વભાજળાસ્ત્રીમ દૃષ્ટિએ ભશત્લ. 

આજના લતણભાન વભમભા ંદયેક કે્ષત્રભા ંવળંોધનનુ ંભશત્લ વતલળે છે. 

વાભાજજક વળંોધનનુ ંભશત્લ ફે યીતે અંકી ળકામ છે. એક તો તેની મથાથણતાને 

આધાયે તેનુ ંભશત્લ આંકી ળકામ અને અન્મ વળંોધક અને લૈજ્ઞાતનક યીતે એ જે 

તે વળંોધનનુ ં ભશત્લ તેની મથાથણતાને આધાયે તાવે છે કે આ વળંોધનથી 

વભાજને શુ ંપામદો થળે અને તેની વ્મલશાયભા ંઉમોણગતા શુ?ં તથા વભાજના 

તલકાવ અન ેઉત્કણભા ંકઈ યીત ેઉમોગી ફને. વળંોધનના તાયણોને વ્મલશાયભા ં

ઉમોગ કયલાથી વળંોધનભા ંપામદો થળે. આભ કોઈણ વળંોધનથી વભાજની 

પ્રલતણભાન હયસ્સ્થતતથી વભસ્માનો ઉકેર રાલલાભા ંકેિરી અંળે વશામરૂ ફને 

લગેયે ફાફતો વાભાજજક વળંોધનનુ ંવળંોધનનુ ંભશત્લ અને તેની ઉમોણગતાના 

આધાયે આંકલાભા ંઆલે છે. 
અભ્માવના તાયણો  

આ અભ્માવના આધાયે વળંોધનકતાણએ નીચે જણાલેર મખુ્મ તાયણો 

તાયલેરા ંછે. 
 બીર આહદલાવો કૌટંુબફક ભાહશતી 
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પ્રસ્તતુ અભ્માવની અંદય ઉિયદાતાઓના વદંગી ઉંભયના આધાયે 

કયલાભા ંઆલેર છે. જેભા ંવૌથી લધ ુ36 થી 40 લણ સધુીના ઉંભયના 36.25% 

છે અને તેભજ 20 લણ સધુીના ણ ઉિયદાતઓ રેલાભા ંઆલેર છે. 
ઉત્તયદાતાનુ ં મૂ લતન,  જ્ઞાવત અને ેટાજ્ઞાવત  

પ્રસ્તતુ અભ્માવભા ંરીધેર ઉિયદાતાઓનુ ંમૂલતન “કયલાઈ” ગાભ છે. 

તેઓ ફીજી જગ્માએથી સ્થાતંય થઈને આલેર નથી. “જ્ઞાતત” બાયતીમ 

વભાજની ભશત્લની રાક્ષણણકતા છે.જ્ઞાતતનો દયજ્જો એ વ્મસ્તતનુ ંવભાજભા ંસ્થાન 

નક્કી કયત ુ ંભશત્લનુ ંહયફ શોલાથી ઉિયદાતાઓની જ્ઞાતતનો ખ્માર ભેલલો 

જરૂયી છે. 
ઉત્તયદાતાઓનુ ંજ્ઞાવતના આધાયે લગીકયણ 

ક્રભ જ્ઞાતત વખં્મા િકાલાયી 

1 ડાભોય 60 75 

2 લાગડીમા 12 15 

3 ફાયીમા 8 10 

 કુર 80 100 

  ઉય દળાણલેર કોટિકના આધાયે 75% ઉિયદાતાઓ ફાયીમા છે. આ 

ફધા ઉિયદાતાઓની ેિાજ્ઞાતત બીર છે. 
ઉત્તયદાતાનો લૈલાહશક દયજ્જો, વળક્ષણ અને વ્મલવામ 

વ્મસ્તતનો લૈલાહશક દયજ્જો વ્મસ્તતનુ ંવભાજભા ંઅને કુટંુફભા ંસ્થાન નક્કી 

કયલાભા ંતેભજ અન્મ વભ્મો વાથેના આંતયવફંધંોના સ્લરૂનો ખ્માર ણ આે 

છે. 
ઉત્તયદાતાઓનાલૈલાહશક દયજ્ાના આધાયે લગીકયણ 

ક્રભ લૈલાહશક દયજ્જો વખં્મા િકાલાયી 

1 અયણણત 07 8.75 

2 યણણત 64 80 

3 તલધલા 04 5 
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4 તલધયુ 05 6.25 

 કુર 80 100 

  પ્રસ્તતુ અભ્માવની અંદય કોટિક તાવતા 80% ઉિયદાતો યણણત 

જોલા ભે છે. જમાયે 8.75% ઉિયદાતાઓ અયણણત છે. 

  તળક્ષણ એિરે લૂણ તનધાણહયત રક્ષ તયપ આચયણ હયલતણનની હક્રમા 

આધતુનક યગુભા ંકોઈણ વભાજને વભ્મતાનુ ંસ્તય નક્કી કયલા ભાિે તળક્ષણનુ ં

પ્રભાણ એ ભશત્લનુ ંભાદંડ ગણામ છે. 
ઉત્તયદાતાઓનુ ંવળક્ષણની ભાહશતી દળાભલત ુ ંકોષ્ટક 

ક્રભ તળક્ષણ વખં્મા િકાલાયી 

1 તનયક્ષય 18 22.5 

2 પ્રાથતભક 21 26.25 

3 ભાધ્મતભક 14 17.5 

4 ઉ. ભાધ્મતભક 16 20 

5 સ્નાતક 11 13.75 

6 અનસુ્નાતક - - 

 કુર 80 100 

  ઉયોતત કોટિકનુ ં લગીકયણ તાવતા ખ્માર આલે છે કે 

ઉિયદાતાઓના પ્રસ્તતુ અભ્માવભા ંભોિી વખં્માના ઉિયદાતાઓ તનયક્ષણ જોલા 

ભે છે. તેભજ સ્નાતક કક્ષાએ અભ્માવ અલ્ અને અનસુ્નાતક કક્ષાએ નશીંલત 

જોલા ભે છે. 

  વ્મલવામ એ વ્મસ્તતને હક્રમાળીર યાખતી અથોાર્જન ભશત્લની પ્રયસુ્તત 

છે. વ્મસ્તતનુ ંજીલન ધોયણ વભાજભા ંભતુ ંસ્તાન અને વાભાજીક પ્રતતટિા નક્કી 

કયત ુ ં ભશત્લનુ ં તનણાણમક હયફ છે. પ્રસ્તતુ અભ્માવ આહદલાવી ગાભનો છે. 

જેભા આ ગાભના ફધા જ ઉિયદાતાઓ ખેતી વાથે જોડામેરા છે. તેભનો મખુ્મ 

વ્મલવામ ખેતી છે. 
કુટંુફનો પ્રકાય અને કુટંુફના લડા તેભજ તેભની લાવિક આલક  
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વલણ વાભાજજક વસં્થાઓભા કુટંુફ વૌથી કામભી અને વાલણતત્રક વસં્થા છે. 

એલો કોઈ વભાજ નથી કે જેભા ંકોઈને કોઈ પ્રકાયના કુટંુફનુ ંઅસ્સ્તત્લ ના શોમ. 

દયેક વભાજ અને વસં્કૃતતનુ ંવાતત્મ કુટંુફ દ્વાયા ળક્ય ફને છે. 

પ્રસ્તતુ અભ્માવની અંદય 85% ઉિયદાતાઓ વયંતુત કુટંુફભા ં યશ ે છે. 

ભાત્ર 15% ઉિયદાતાઓ જ તલબતત કુટંુફભા ં યશ ે છે. આ આહદલાવી કુટંુફો 

શોલાતી તેઓ વયંતુત કુટંુફભા ં જ યશ ે છે. આહદલાવી વભાજભા ં સ્ત્રીઓ અને 

રુુોને વભાન જ ગણલાભા ંઆલે છે. યંત ુબાયત દેળ રુુપ્રધાન શોલાથી 

કુટંુફના લડા તયીકેની ભતૂભકા ઘયનો ભોિો રુુ જ વિા ધયાલે છે. વ્મસ્તતને 

ોતાનુ ં તેભજ ોતાના કુટંુફના વભ્મોનુ ં જીલન િકાલી યાખલા ભાિે કેિરીક 

જરૂયીમાતો વતંોલી ડ ે છે. તે ભાિે તલતલધ પ્રકાયની કામણ પ્રવતૃતઓ કયીને 

તેભાથંી આલક ભેલે છે. આ ગાભની અંદય 5,000 થી 50,000 સધુીની લાતિક 

આલક ધયાલતા ઉિયદાતાઓ જોલા ભે છે. 
બૌવતક જીલન અને આવથિક જીલન 

બૌતતક વગલડો કુટંુફની આતથિક સ્સ્થતતનો તનદેળ કયે છે. બૌતતક જીલન 

અને આતથિક જીલન યસ્ય વકંામેર શોમ છે. આધતુનક યગુભા ં ભજૂય લગણ 

ણ નોકયીમાતોની વયખાભણીભા ંોતાના ઘયભા ંજોઈતી લસ્ત ુયાખે છે. 
 ઉત્તયદાતાઓની બૌવતક વગલડો  

પ્રસ્તતુ અભ્માવની અંદય ફધા જ ઉિયદાતાઓ ોતાનુ ં ભકાન ધયાલે 

છે. કશલેત છે કે “દુતનમાનો છેડો તે ઘય” આભ દયેક વ્મસ્તતને યશલેા ભાિે ઘયની 

જરૂય છે. ઉિયદાતાઓ નીચે પ્રકાયના ભકાન ધયાલે છે. જેભા ં કાચ ુ ભકાન 

ધયાલનાય ઉિયદાતાઓ 93.75% છે. આભ વૌથી લધ ુકાચ ુભકાન ધયાલે છે. 
ક્રભ ભકાનના પ્રકાય વખં્મા િકાલાયી 

1 કાચ ુ 75 93.75 

2 ઝંડુ ં 2 2.5 

3 ાકંુ 1 1.25 

4 તયાલાળં 2 2.5 

 કુર 80 100 
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આ ગાભના બીર આહદલાવી વભાજનો અભ્માવ કમાણ ફાદ જાણલા ભળયુ ં

કે 100% ઉિયદાતાઓના ઘયે લીજીની સતુલધા છે. આ ગાભની અંદય ીલાના 

ાણીની વગલડભા ં વયકાયી મોજનાનો યુતો રાબ ભેર નથી. આ ગાભભા ં

ીલાના ાણીની િાકંી કે નની રાઈન નખંામેર નથી. આથી ગાભના રોકોને 

ચાય કે ાચં ઘયો લચ્ચે એક કુલો કે શને્ડં શોમ છે. જેઓ ત્માથંી ાણી રાલે 

છે. 

પ્રસ્તતુ ગાભની અંદય યવોઈ ફનાલલા ફતણ તયીકે ભોિાબાગના 

કુટંુફો ચરુાનો ઉમોગ કયે છે.  

ક્રભ ફતણનો પ્રકાય વખં્મા ટકાલાયી 

1 ચરુો 49 61.25 

2 સ્િલ 2 2.5 

3 ગેવ 29 36.25 

 કુર 80 100 

ઉયોતત કોટિક યથી ભાલભુ ડે છે કે ભોિાબાગના ઉિયદાતાઓ 

ચરુાનો ઉમોગ કયે છે. યંત ુ શલે વયકાય દ્વાયા ઉજ્જલરા મોજના દ્વાયા 

ફીીએર ધયાલતા રોકોને ગેવ આલાભા ંઆલે છે. જેભા ં36.25% રોકો ગેવ 

ઉય યવોઈ ફનાલે છે. ફાકીના કુટંુફની અંદય ગેવનો ડય શોલાથી આ રાબ 

તેભણે રીધેર નથી. 

બૌતતક વગલડો તલળે પ્રભાણભા ંફધા જ કુટંુફભા ંજોલા ભતા નથી. 

પ્રસ્તતુ અબ્માવભા ંઘહડમા ધયાલતા ઉિયદાતાઓ 25 જોલા ભે છે. તેભજ 

િી.લી. ધયાલતા 5, ફ્રીજ 3, ખંો 12, ભોિય વામકર અને સ્કિૂય 35 અને 

ભોફાઈર 80 ઉિયદાતાઓ ધયાલે છે. આ ઉયાતં ખાિરા રગં લગેયે 

જરૂહયમાતની વગલડો ધયાલે છે. પ્રસ્તતુ અભ્માવની અંદય આખા ગાભભા ંભાત્ર 1 

દુકાને છાુ ંઆલે છે. ગાભના ફધા રોકો ત્મા ંજઈને છાુ ંલાચંી આલે છે. 

અત્માયે વયકાયે ઘયે ઘયે ળૌચારમની વ્મલસ્થા કયલા ભાિે અનેક 

મોજનાઓ ફશાય ાડી છે. તેભજ સ્લચ્છતા અને પ્રગતત ઉય બાય મકુલાના 
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પ્રમત્ન આજની વયકાય કયતી જોલા ભે છે. ભાયા અભ્માવની અંદય ભાત્ર 4 

ઉિયકદાતાઓના ઘયે જ ળૌચારમની વ્મલસ્થા છે. ફાકીના ઉિયદાતાઓને 

ખલુ્રાભા ંળૌચારમ જવુ ંડે છે. આભ, વયકાયની ફધી મોજનાઓ ચોડાભા ંયશ ે

છે. તે વ્મસ્તતઓ સદુી શોંચત ુ ંનથી. આભ, બૌતતક જીલન એ વભાજળાસ્ત્ર વાથ ે

જોડામેર છે. 
 આવથિક જીલન 

આતથિક વ્મલસ્થા વામદુાતમક જીલનનુ ં ભશત્લનુ ં ાસુ ં છે. તે વભાજના ં

વાસં્કૃતતક અને વાભાજીક ભાખાના ઘડતયભા ં અગત્મનો બાગ બજલે છે. 

આહદલાવીઓની આતથિક વ્મલસ્થા તેઓની વસં્કૃતતને વભજલાભા ં વશામક ફને 

છે. 

જભીન આહદલાવીઓની ઓખ ભાિેનો આધાય છે. પ્રસ્તતુ અભ્માવ 

શિે રીધેર ઉિયદાતાઓ આહદલાવી બીર છે. તેઓનો મખુ્મ વ્મલવામ ખેતી 

છે. ફધા જ ઉિયદાતો જભીન ભાણરકી ધયાલે છે. આહદલાવીઓની જભીન 

ભાણરકી છીનલામ ના જામ તે ભાિે 73 એ નો રેન્ડ યેલન્ય ુ એતિ ઘડલાભા ં

આલેર છે. આ કામદા અન્લમે કોઈણ વ્મસ્તત આહદલાવીની ભાણરકીની જભીન 

કરેતિયની ભજુંયી લગય ખયીદી ળકતી નથી. આભ 100% ઉિયદાતો જભીન 

ધયાલે છે. 

પ્રસ્તતુ ગાભની અંદય તમત ભાિે ત્રણ ધ્દતતથી તવિંચાઈ થામ છે. (1) 

કુલા દ્વાયા (2) તાલ દ્વાયા (3) ફોય દ્વાયા અત્માયે ફધા ઉિયદાતાઓ આધતુનક 

દ્ધતત મજુફ તવિંચાઈ પ્રાપ્ત કયતા થમા છે.  

ખેતી ભાિે ફધા ઉિયદાતાઓ છાણીયુ ંખાતય અને યાવામણણક ખાતયનો 

ઉમોગ કયે છે. ઉનાાની અંદય ઉિયદાતો લયવાદ આલલાના વભમે છાણીયુ ં

ખાતય ખેતયની અંદય નાખે છે. છી ખેતય ખેડે છે. યાવામણણક ખાતયનો ણ 

ઉમોગ કયે છે. આભ ઉિયદાતાઓ જભીન પદ્રુતા જાલલા ભાિે યાવામણણક 

અને છાણણયુ ંખાતયનો ઉમોગ કયે છે. 

ખેતીની અંદય ચણા, તલેુય, ભગ, કાવ, એયંડા, વોમાફીન લગેયે જેલા ં

યોકહડમા ાકો થામ છે. જમાયે ભકાઈ, ઘઉં, ડાગંય, જુલાય અને ફાજયી જેલા 
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ધાન્મ ાકો થામ છે. આ ઉિયદાતાઓ શજુ ણ ખેતી કયલા ભાિે લયાતા 

યંયાગત વાધનોથી ખેતી કયે છે. જેભા ં ફદ શ, વભાડ જેલા વાધનોનો 

ઉમોગ કયે છે. તેલો જીલનતનલાણશ ચરાલલા ભાિે શુારનનો વ્મલવામ કયે 

છે. આહદલાવીઓનો મખુ્મ વ્મલવામ ખેતી અને શુારન છે. આ ફદા જ 

ઉિયદાતાઓ દૂધનુ ં લેચાણ ોતાના ગાભની દૂધ ભડંીભા ંકયે છે. આલી યીતે 

દૂધની આલકથી જ ોતાના જીલન તનલાણશ તેભજ ફચતખાતાભા ંજભા ંકયાલે છે 

ને જુદી જુદી જગ્માએ ખાત ુધયાલે છે. 
ફચત ખાત ુ વખં્મા ટકાલાયી 

ફેંક 57 77.25 

વશકાયી ભડંી 00 00 

ોસ્િ 27 28.75 

કુર 80 100 

આભ, 77.25% ઉિયદાતાઓ ોતાની ફચત ફેંકભા ંયાખે છે. 28.75% 

ઉિયદાતો ોસ્િ ઓહપવભા ંોતાનુ ંફચત ખાત ુખોરાલે છે. 
ખેતી વફંધંી વલવધઓ તેભજ ભાન્મતાઓ 

આહદલાવી વભાજની ખેતી વફંધંી તલતધઓ જાણલાનો પ્રમાવ કયલાભા ં

આવ્મો છે. 
(1) શડેો પજૂન 

ખેતયભા ંકાભ કયતા શરેા,ં ખેતયનો છેડો કે ા શોમ તેને શડેો કશ ેછે 

અને તેની ઘીનો દીલો, ચોખા અને કંકુથી જૂા કયલાભા ંઆલે છે. 
(2) શતરંુ  

અખાત્રીજના હદલવે િોરો બયી છાણીયુ ંખાતય ખેતયભા ંનાખે છે. ફદ 

દ્વાયા ખેતયને થોડુ ંખેડલાભા ંઆલે છે. ફદ અને શની જૂા કયી કંકુના 

ચાદંરા અને નાડાછડી ફાધંલાભા ં આલ ે છે. શ્રીપ પોડી ગોધાણા ં

લશેંચલાભા ંઆલે છે. 
(3) ગાભખેડાભાતાની વલવધ  
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ચોભાવાભા ંભકાઈ તામ ત્માયે આ વભાજની ફધી સ્ત્રીઓ બેગી તી 

ભકાઈનુ ં દૂધ ઘીભા ંનાખી રઈને બેગી થામ છે અને જૂા કયે છે છી 

ભકાઈ ખામ છે. 
(4) કાણી અને કોઠીભા ંનવુ ંઅનાજ બયતી લકતની વલવધ  

કાણી કયતે લખતે ઘીનો દીલો કયી શ્રીપ લધેયલાભા ંઆલે છે 

અને કોિીભા ંઅનાજ નાખતી લખતે ણ અનાજના 10 હકરોના ફે બાગ 

કયી એક બાગ બાણેજને અને ઘયની કંુલાયી દીકયીને આે છે. કોિી 

ઉય કંકુચાદંરા કયી દીલો કયે છે.  
 લયવાદ રાલલા ભાટેની વલવધ 

લયવાદ ભાિે લરૂણ દેલની જૂા કયે છે. આ ગાભની સ્ત્રીઓ લયવાદ ના 

આલે તો રુૂના લસ્ત્રો શયેીને તરલાય, તીય અને કાભિા રઈ આખા ગાભભા ં

જેિરા દેલો શોમ તે દેલોને વાગના ાનતી ફાધંી દે છે. જમાયે લયવાદ આલે 

ત્માયે તે દેલોને છોદી દે છે. 
 શ ુઅને ખંી વલળેનો દૃષ્ષ્ટકોણ 

પ્રસ્તતુ અભ્માવના ઉિયદાતાઓ શ-ુખંીને વશામક ભાને છે. કાયણ કે 

ખેતીની અંદય તેલો શ ુ તયીકે ફદનો ઉમોગ કયે છે. તેભજ બેંવ ફકયી, 

ગામ ણ દૂધ ભાિે ઉમોગી છે અને ખંીઓ ખેતીની અંદય ડતા જીલોનો 

નાળ કયલા ભાિે વશામક રૂ ફને છે. આ ગાભના ઉિયદાતાઓ નોીયુ ંઅને 

દેલચકરી ભે તો શકુન તમા એવુ ંભાને છે અને જો ણફરાડી આગથી તનકી 

જામ તો અશકુન ભાને છે.  આ ઉયાતં ઘલુડ, ચીફયી કે કાગડી ફોરે તો કંઈ 

કયાફ વાબંલા ભે એવુ ંઆ વભાજ ભાને છે.  
 વકૃ્ષોનુ ંતશલેાયભા ંભશત્લ અને ઔવધ તયીકે લનસ્વતનો ઉમોગ 

આ વભાજની અંદય વકૃ્ષોનુ ંભશત્લ દયેક તશલેાયભા ંજોલા ભી છે. 

શોી – વાગ અને કેસડુાના ફૂરોનો ઉમોગ કયે છે. 

હદલાી – હદલાીના હદલવે ત ુભંડુ ં(દૂધીનો એક પ્રકાય) અને લૂાડીમો 

(ઘાવનો એક પ્રકાય) ઉયાતં ભહડૂાના વકૃ્ષનો ઉમોગ કયે છે. 
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  આહદલાવીઓ વકૃ્ષો અને લનસ્તત વાથે વતત તનકિલતી વફંધં ધયાલે 

છે. તેથી ઔતધ તયીકે ઔધોનો ઉમોગ કયે છે. 

 વીતાપ - વીતાપના ફીનો ઉમોગ ભાથાભા ંડેર જૂ અને રીખો ભાયલા 

થામ છે. 

 વયગલો - વયગલો લાયનુી વ્માતધ થયી થઈ શોમ અને શાડકા ં ભજબતુ 

ભાિે ઉમોગી છે. 

 કુલાય ાઠું - તેના ાનના અંદયનો ોચો ગબણ આયલેુહદક ણચહકત્વા ધ્ધતત 

ભાિે ઉમોગી છે. 

  આ ઉયાતં રીભડો, અંધેડો, ફીરી, યત્નજમોત, અયડુવી, ભહુડો, આંફા 

લગેયે ઔતધ તયીકે ઉમોગી છે. 
 ધયતી ડંુગયો અને નદીઓ વાથે જોડામેરી ભાન્મતાઓ  

આહદલાવી વભાજ એ ોતાને ધયતીના ં છોરૂ ભાને છે. આહદલાવી 

વભાજભા ંબીર એ થૃ્લી ય પ્રથભ ગ મકુનાય ભનટુમ ગણામ છે. આહદલાવી 

રોકો નદીઓ અને ડુગંયોના ખોાભા ંયશતેા શતા. તેભને પ્રકૃતત જૂક ભાનલાભા ં

આલે છે. તેલો ડુગંયના દેલ વભજે છે. અને નદીને ભાતા સ્લરૂે ગણે છે. 

આ ગાભની થોડી દૂય ભશીવાગય નદી આલેરી છે. જેને “ભાતા” ગણીન ે

શ્રાલણ ભાવ અથલા કોઈણ ફાધા કયલા આ નદીઓ જૂા કયલા જામ છે. 
ળૈક્ષબણક જીલન અને યાજકીમ જીલન 

તળક્ષણ વસં્થાએ વાભાજજક વસં્થાઓભાથંી એક ભશત્લની વસં્થા છે. જે 

વાભાજજક હયલતણન ભાિે ભશત્લનુ ં વાધન છે. આભ આ અભ્માવભા ં

ઉિયદાતાઓનુ ંળૈક્ષણણક જીલન અને યાજકીમ જીલન નીચે મજુફ છે. 

તળક્ષણની સતુલધા, ફાકને અાતી વશામ, ળાાએ ન જલાનુ ં કાયણ 

તળક્ષણ આલા ાછનો ભાતા-તતાનુ ંતળક્ષણ રીધેર વ્મસ્તત ાવે આળા – 

આ ગાભની અંદય તળક્ષણની સતુલધા ફારભહંદયથી રઈ પ્રાથતભક સતુધની 

છે. આગ અભ્માવ કયલા ગાભથી દૂય જવુ ં ડે છે. વયકાય દ્વાયા તળક્ષણ 

ભેલલા ભાિે 1 થી 8 ધોયણ સધુી ભપત તળક્ષણ આલાભા ંઆલે છે. તેભજ 

તળટમવતૃિ ણ આલાભા ં આલે છે. તો ણ ગાભની અંદય તળક્ષણનુ ં પ્રભાણ 
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ઓછ ં જોલા ભે છે. ગાભના લારીઓ ફાકને ળાાએ ભોકરતા નથી. 

અધલચ્ચેથી ળાા છોડી દે છે. તેના ભાિે મખુ્મ કાયણ આતથિક હયસ્સ્થતત વાયી 

ન શોલાથી તેભજ ખેતીભા ંભદદ કયલા ભાિે ળાાએ જતા નથી. 

આજે તળક્ષણની સ્સ્થતી સધુયતા તળક્ષણ રેનાયાની વખં્મા હદન-પ્રતતહદન 

લધતી જતી જોલા ભે છે. કાયણ કે ભાતા-તતાના ભનભા ંતળક્ષણ અંગેના જૂના 

ખ્મારો દૂય થમા છે અને તેઓ તળક્ષણનુ ંભશત્લ વભજતા થમા છે. તેઓ એવુ ં

ભાને છે કે તળક્ષણ ભેલીને નોકયી ના ભે તો તેભને વ્મસ્તતગત તલકાવ થળે. 

ળાાનુ ંતળક્ષણ જીલન ઉમોગી તેભજ વ્મસ્તતત્લ તલકાવ ભાિે જરૂયી છે. તળક્ષણ 

રીધેર વ્મસ્તત પ્રત્મેની આળા તભાભ ઉિયદાતાઓ ાવેથી તેભનો વ્મસ્તત 

ગાભના તલકાવભા ંતેભજ જ્ઞાતતનો તલકાવ કયે. આ વ્મસ્તત ગાભની અંદય અન્મને 

તળક્ષણ રેલા ભાિે મોગ્મ ભાગણદળણન આે તેભજ ઉિયદાતાઓ તળક્ષણ રીધેર 

વ્મસ્તત ાવે ભદદ કે વશામની આળા યાખતા જોલા ભે છે. પ્રસ્તતુ અભ્માવની 

અંદય આ ઉિયદાતાઓ દીકયો અને દીકયી બણાલલાભા ંબેદબાલ યાખતા નથી. 

આ ગાભના ઉિયદાતાઓ 58.75% સ્ત્રીઓને નોકયી કયલાની છૂિ આે છે. 

41.25% સ્ત્રીઓને નોકયી કયલાની છૂિ આતા નથી. 

પ્રસ્તતુ અભ્માવના ઉિયદાતાઓનુ ં યાજકીમ જીલન તાવતા આ 

ગાભની અંદય જાતતચંના વભ્મોની વખં્મા દયેક ગાભભા ં5 થી 7 જેિરી યશતેી 

શોમ છે. આ ગાભભા ંમખુી લમ ય આધાયીત અને પ્રબાલળાી વ્મસ્તતને સ્થાન 

અાત ુ શોમ છે. આ બીર આહદલાવી વભાજ છે. જેભા ંજાતતચં અને મખુીનુ ં

ભશત્લ યશલે ુ ં જોલા ભે છે. જાતતચં અને મખુીથી કોઈણ ઝઘડા પ્રશ્નોના 

તનયાકયણ રાલલા ભાિે ઉમોગદી છે. જાતતચં તભરકતના ઝઘડા, કૌટંુણફક 

ઝઘડા જાતતના ગબંીય પ્રકાયના ગનુ્શા, છૂિાછેડા રગ્ન લગેયે પ્રશ્નો જાતતચં દ્વાયા 

ઉકેરલાભા ંઆલે છે. 

આ ગાભની અંદય જાતતચં દ્વાયા વ્મસ્તતએ જે ગનુો કમો શોમ તે પ્રભાણે 

વજા કયલાભા ંઆલે છે. વજાભા ંજ્ઞાતત ફશાય મકુલો એ આ વભાજની ફહ ુભોિી 

વજા છે. 
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પ્રસ્તતુ અભ્માવની અંદય ઉિયદાતાઓ ભતદાન કયે છે કે નશીં તે 

જાણલાનો પ્રમાવ કયેર છે. 
ક્રભ તલગત વખં્મા િકા 

1 તનમતભત ભતદાન કયનાય 72 90 

2 તનમતભત ભતદાન ના કયનાય 08 10 

 કુર 80 100 

આભ 90% ઉિયદાતાઓ તનમતભત ભતદાન કયે છે. જમાયે 10% 

ઉિયદાતાઓ તનમતભત ભતદાન કયતા નથી. યાજકાયણની અંદય યવ આ 

ગાભના ઉિયદાતાઓ 50% જ ધયાલે છે. આ ગાભની અંદય ગ્રાભવબા ણ 

બયામ છે. જેભા ંભતદાય વકંલ્ કયી વલાણનભુતે વયચંની ચ ૂિંણી લકતે મોગ્મ 

પ્રભાણણકતા જોઈને વભ્મોની તનભણુકં કયે છે. જેભા વભ્મો વયચં તયીકે કાભ 

કયલાના શોમ છે. આ વયતં જાગતૃ ઉભેદલાય શોલાતી ગ્રાભ તલકાવના કામો 

ણ વાયી યીતે કયે છે અને પ્રશ્નોનો ઉકેર રાલે છે. આ ગાભની અંદય શલે 

સ્ત્રીઓને ણ ચુિંણી રડલા છૂિ આલાભા ં આલી છે. ધીયે ધીયે હયલતણન 

આલતા ભહશરા તલકાવના કામણક્રભ અને વયકાયના તલતલધ પ્રમાવના કાયણ ેઆ 

ગાભની અંદય જાગતૃત આલી છે. 
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તલકાવ, ગજુયાત યતુનલતવિિી 

જે.વી. િેર, 2014 - બાયતભા ંગ્રાભીણ વભાજળાસ્ત્ર, ગજુયાત 

યતુનલતવિિી 
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રાલબુાઈ લવાલા, 2001 (સયુત) - આહદલાવી વસં્કાય 
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