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વળક ાંગોની વળવળધ ત ીમ પ્રવવૃિઓન ાં આવથિક મ લય ાંકન 

મનસ ખભ ઈ જાગ ભ ઈ ન કકય  

ીએચ.ડી. (સ્કોર) 

ગ્ર મ અથથ સ્ત્ર વળભ ગ 

ગજૂર ત વળદ્ય ીઠ, અમદ ળ દ 

1.1 પ્રસ્ત ળન  : 

 વલકરાાંગતાને ગયીફી વાથે વાાંકતા વાંયકુ્ત યાષ્ટ્ર વાંસ્થા જણાલે છે કે, વલકરાાંગતા 

ગયીફીનુાં કાયણ અને રયણાભ ફને છે. વલકરાાંગ ફાકની જરૂયીમાત અને અવધકાયને રક્ષભાાં 

રીધા વલના વલશ્વ ભાાંથી ગયીફી, ફેકાયી અને અવભાનતા લગેયે આવથિક વભસ્માઓને દૂય 

કયલાનુાં રગબગ અળક્ય છે. વાંયકુ્ત યાષ્ટ્ર વાંસ્થાના જણાવ્મા મજુફ વલકરાાંગ ગયીફી, ફેકાયી 

અને અવભાનતા જેલી અનેક આવથિક વભસ્માઓના વલચક્રભાાં પવામા શમ છે. જેને રીધ ે

તેભની યજગાયી, સ્લાસ્્મના રાબન ેવળક્ષણ પ્રાપ્ત કયલાભાાં ભમાાદા ઊબી થામ છે. આ ભમાાદા 

વાભાજજક અને આવથિક ફાદફાકી તયપ દયી જામ છે. આથી વાંયકુ્ત યાષ્ટ્ર વાંસ્થા વલકરાાંગતાને 

આવથિક અને વાભાજજક વલકાવ કયલાની જલાફદાયીના બાગરૂે ભાન ેછે. 

 બાયતભાાં વલકરાાંગ વ્મક્ક્તના વલકાવ ભાટે અનેકવલધ મજનાઓ અને કામાક્રભ કેન્દ્ર અને 

યાજ્મ વયકાય દ્વાયા ચરાલલાભાાં આલે છે. વલકરાાંગ વ્મક્ક્તનાાં લગાને મગ્મ વશામ અથલા 

તેભનાાં ભાટે જરૂયી મજનાકીમ કામાક્રભનુાં આમજન કયી તેભને વાભાજજક વરાભતી ભલી એ 

ખફૂ જ જરૂયી છે. વલકરાાંગ વ્મક્ક્તઓ ણ વભાજભાાં તાનુાં અક્સ્તત્લ ટકાલી ળકે તે ભાટેની 

જલાફદાયી વયકાયની, વભાજની અને કુટુાંફની શમ છે. વલકરાાંગ વ્મક્ક્તઓના કલ્માણ ભાટે કેન્દ્ર 

વયકાય, યાજ્મ વયકાય, સ્થાવનક સ્લયાજ્મની વાંસ્થાઓ, સ્લૈચ્છછક વાંસ્થાઓ અને અમકુ વયકાયી 

અને બફનવયકાયી ખાતાઓ દ્વાયા વલવલધ વલકાવરક્ષી પ્રમાવ શાથ ધયલાભાાં આલે છે. 
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 આ પ્રકાયના પ્રમાવ અથલા કામાક્રભ કેટરા અંળે વપ નીલડળે તથા વલકરાાંગની 

આવથિક ક્સ્થવતભાાં કેલા પેયપાય રાલે છે. તે ફાફત પ્રસ્તતુ વાંળધન અભ્માવભાાં  તાવલાનુાં 

નીધાાય્ુાં છે. 

 1.2 શાંોધન શમસ્ય ઓની શાંદગી : 

  વલકરાાંગ ણ વાભાન્દ્મ વ્મક્ક્તની જેભ જ બોવતક જીલન જીલલા ભાગે છે, ણ 

તેભનાભાાં યજગાયરક્ષી કોળલ્મન અબાલ, યજગાયીની અયૂતી તક, મજનાકીમ રાબ અંગ ે

અજાગતૃતા તથા વાેક્ષ યીતે ઓછાં લેતન લગેયે જેલી અનેક વભસ્માઓ જલા ભે છે. આ 

વભસ્માઓને ધ્માનભાાં રેતાાં વલકરાાંગ ભાટે તારીભની શુાં વ્મલસ્થા શમ છે ? તારીભ ફાદ 

યજગાયીની કેલી તક યશરેી છે ? તારીભ આનાય વાંસ્થાઓ દ્વાયા યજગાયીની કેલી વ્મલસ્થા 

શમ છે ? તથા યજગાયી ભેલતા વલકરાાંગભાાં લેતન અંગ ે કેલા પ્રશ્ન યશરેા છે ? લગેયે 

વભસ્માઓના વાંદબાભાાં વાંળધન કામા શાથ ધયલાભાાં આવ્યુાં છે. 

 1.3 અભ્ય શ કે્ષત્રની શાંદગી : 

  પ્રસ્તતુ વાંળધન અભ્માવ ભાટે ગજુયાતના કુર  33 જીલ્રાઓ ભાાંથી 2 જીલ્રાઓની 

વાંદગી કયલાભાાં આલી છે. જેભ કે, અભદાલાદ અને સયેુન્દ્રનગય જેભાાંથી  2011 ની લસ્તી 

ગણતયી મજુફ કુર વલકરાાંગની લસ્તી 10,92,302 છે. જેભાાં વલકરાાંગતાની કક્ષા અનવુાય 

વનદેળની વાંદગી કયલાભાાં આલી છે. 

1.4 વનદથ શાંદગી : 

  ળશયેી અને ગ્રાભીણ રયપે્રક્ષ ધયાલતા તથા વલવલધ વલકરાાંગ વાંસ્થાઓના રાબાથી 

વલકરાાંગની વાંદગી કયલાની શમ તેભાાં પ્રથભ ગ્રાભીણ અને ળશયેી એભ ફ ેવમશુ અને ત્માય 

ફાદ જુદા – જુદા પ્રદેળ ભાટે ફ ેબબન્ન જીલ્રાઓની જુદી જુદી વાંસ્થાના રાબાથીઓની વાંદગી 

કયલા ભાટે નીચે મજુફના ભાદાંડ અનવુાય વાંદ કયેર છે. 

 ગ્ર મીણ અને ષરેી વળક ાંગોની શાંદગી : 

  જીલ્રાનાાં કુર વલકરાાંગ ૈકીના 70 ટકા થી લધ ુ વલકરાાંગ રાબાથીઓ ગ્રાભીણ 

ક્ષેત્રભાાં યશતેા શતા. તેલા જીલ્રાઓ ફનાવકાાંઠા, ાટણ, ભશવેાણા, વાફયકાાંઠા, અભદાલાદ, 

સયેુરનગય, અભયેરી, આણાંદ, ખેડા, ાંચભશાર, દાશદ, નભાદા, ડાાંગ અન ેતાી જીલ્રાઓન 

વભાલેળ થામ છે. આભ, કુર 14 જીલ્રાઓ ૈકી એક સયેુન્દ્રનગય જીલ્રાની માદૃછછ યીતે 
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વાંદગી કયલાભાાં આલી છે. તેલી જ યીતે જીલ્રાના કુર વલકરાાંગ ૈકીના 70 ટકા થી લધ ુ

વલકરાાંગ રાબાથીઓ ળશયેી ક્ષેત્રભાાં યશતેા શતા. તેલા જીલ્રાઓ જેભ કે, અભદાલાદ અને સયુત 

આભ ફે જીલ્રાઓ ૈકી એક અભદાલાદ જીલ્રાની માદૃછછ યીતે વાંદગી કયલાભાાં આલી છે. 

આભ ળશયેી અને ગ્રાભીણ વલકરાાંગની વાંદગીનુાં ધયણ જજલ્રાભાાં વલકરાાંગનુાં પ્રભાણનાાં 
આધાયે કયેર છે. જમાયે જીલ્રાની વાંદગી માદૃછછ યીતે થમેર છે. 

  વલકરાાંગતાના સ્લરૂ જેલા કે, રષ્ટ્ટી વફાંવધત  વલકરાાંગતા, લાાંચા વફાંવધત  

વલકરાાંગતા અને અાંગ વફાંવધત  વલકરાાંગતાનુાં પ્રભાણ વનદળાભાાં જલામ યશ ેતે પ્રવતવનવધરૂ 

વનદળા ભાટે જરૂયી છે. આ કાયણવય વનદળાભાાં વલકરાાંગતાને એક વભાન પ્રવતવનવધત્લ આલાભાાં 
આવ્યુાં છે, કાયણ કે આભ કયતાાં પ્રત્મેક વલકરાાંગતાનાાં સ્લરૂને એક વભાન પ્રવતવનવધત્લ ભે. 

  અંવતભ ચયણભાાં પ્રત્મેક જજલ્રાભાાંથી માદૃછછ યીતે વલકરાાંગ વફાંવધત વાંસ્થાન વાંકા 

કયી તેભાાંથી માદૃછછ દ્ધવિ પ્રભાણ ે વનદળાનાાં કુર કદનાાં 2/3 પ્રભાણેનાાં વલકરાાંગ વ્મક્ક્તની 

પ્રત્મક્ષ મરુાકાત દ્વાયા ભારશતી ભેલેર છે. જમાયે વાંસ્થાભાનાાં જડામેર અને ભાત્ર કુટુાંફભાાં 

જીલન ગજુાયતા વલકરાાંગભાનાાં કુર વનદળાના 1/3 પ્રભાણે રીધેર છે. આભ, અંવતભ વનદળા 

નીચે સચુલેર ટેફર પ્રભાણ ેલગીકૃત થતુાં જલા ભળે.        

 જ દી-જ દી વળક ાંગોન ાં સ્ળરો તથ  જજલ  અન શ ર વનદથ શાંદગી : 

  ઉયક્ત દ્ધવત પ્રભાણ ે ફ ે જજલ્રાઓ વાંદ કમાા ફાદ આ ફાંને જજલ્રાભાાં કામાયત 

વાંસ્થા અંધજન ભાંડ તથા આદળા વલકરાાંગ કેન્દ્ર વામરા તથા અન્દ્મ વાંસ્થાઓ ૈકીની 

વાંસ્થાઓના રાબાથી વલકરાાંગની વાંદગી અનકુુરન વનદેળ દ્ધતી અનવુાય વનદાળની વાંદગી 

કયલાભાાં આલી છે. 

કોષ્ટક - 1 

જ દી-જ દી વળક ાંગોની કક્ષ  અન શ ર  ભ થીઓની શાંદગી 

જજલ ઓ દ્રષ્ષ્ટ 

શબાંવધત  
વળક ાંગત  

 રીકરક  

શબાંવધત  
વળક ાંગત  

ળ ાંચ  

શબાંવધત  
વળક ાંગત  

શાંસ્થ ઓ શ થે 

જોડ યે  

શાંસ્થ ઓ શ થે 

ન જોડ યે  

ક  શાંદ 

કરે 
વનદથ 

અમદ ળ દ 50 50 50 121 29 150 
સ રેદ્રનગર 50 50 50 122  28 150 
ક  100 100 100 243  57 300 
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 1.5 અભ્ય શન  ષતે  ઓ : 

 (1) વલવલધ વલકરાાંગ રાબાથે કાભ કયતી વાંસ્થાઓ દ્વાયા ચારતી વલકરાાંગ ભાટેની મજનાઓની 
જાણકાયી ભેલલી. 

 (2) વલવલધ વલકરાાંગ રાબાથે કાભ કયતી વાંસ્થાઓ દ્વાયા ચારતી વલકરાાંગ ભાટેની 

મજનાઓની વલકરાાંગ વ્મક્ક્તભાાં તે અંગેની જાગતૃતા તાવલી. 

 (3) વલવલધ વલકરાાંગ રાબાથે કાભ કયતી વાંસ્થાઓ દ્વાયા ચારતી વલકરાાંગ ભાટેની 
મજનાઓના રાબાથી વલકરાાંગ વ્મક્ક્તઓને ભતી યજગાયી અને લેતનની ભારશતી ભેલલી. 

 (4) રાબાથી વલકરાાંગ વ્મક્ક્તનુાં જીલન ધયણ જાણવુાં 

 (5) વલવલધ વલકરાાંગ રાબાથે કાભ કયતી વાંસ્થાઓભાાં જડામેરાાં વલકરાાંગ વ્મક્ક્તઓની ફચત 
અને મડૂીયકાણ યની અવય જાણલી. 

 (6) વલવલધ વલકરાાંગ રાબાથે  કાભ કયતી વાંસ્થાઓન તરુનાત્ભક અભ્માવ 

 (7) ગ્રાભીણ રયલેળભાાંથી આલતા વલકરાાંગ અને ળશયેી રયલેળભાાંથી આલતા વલકરાાંગના 

આવથિક જીલનન તરુનાત્ભક અભ્માવ કયલ. 

1.6 કરકલન  કરક્ષણ : 

 (1) વળક ાંગ શમ દ યમ ાં તેમન ાં મ ટેની વળવળધ યોજન ઓ અને જોગળ ઈઓ અંગેની જાણક રી 

આ શમ દ યને ઘણી મય થકદત છે. 

  પ્રસ્તતુ રયકલ્ના રયક્ષણ ભાટે કુર 18 વલકરાાંગ વલમક મજનાની જાણકાયી અંગ ે

વાંસ્થા વાથ ે જડામેર અન ેવાંસ્થા વાથે “ન” જડામેર ઉિયદાતાઓને પ્રશ્ન છૂલાભાાં આવ્માાં 

શતાાં. જેના આધાયે જ કઈ મજનાની ઉિયદાતાઓને જાણકાયી શમ ત તેને 1 ગણુાાંક 

આલાભાાં આલત શત. જ ઉિયદાતાઓ જલાફભાાં મજના વલળે વાંણૂા અજ્ઞાન છે, તેવુાં 

જણાલે ત તનેે -1 ગણુાાંક આલાભાાં આલત શત. ઉિયદાતાઓ દ્વાયા અણૂા ભારશતી 

આલાભાાં આલે ત તેલાાં રકસ્વાભાાં 0 ગણુાાંક આલાભાાં આલે છે. આભ, ઉિયદાતાઓને કુર 18 

મજનાઓ વલળે છુામેર પ્રશ્નના આધાયે તેભને જેટરી મજનાઓભાાં વણૂા જાણકાયી શમ 

અથલા વણૂા અજ્ઞાનતા શમ તેના ભાટે અનકુ્રભે 1 અને -1 ક્રભાાંક આી તેભને ભેર 

મજનાની જાણકાયી અંગેના કુર ક્રભાાંકની ગણતયી કયી છે. જેનુાં રયણાભ નીચનેા આરખેભાાં 

દળાાલેર છે.  
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 15 કયતાાં લધાયે ક્રભાાંક ધયાલતાાં વમશુભાાં અંધજન ભાંડ, લસ્ત્રાયુ ૈકીના વલકરાાંગ 

વવલળે છે. જમાયે વાંસ્થા વાથે “ન” જડામેર ભાત્ર 2 વલકરાાંગ આ વમશુભાાં સ્થાન ાભે છે. જ 

કે ગ્રાભીણ પ્રદેળના ( ફશયેા-મ ૂાંગા ળાા, સયેુન્દ્રનગય, અંધ કન્દ્મા વલદ્યારમ, સયેુન્દ્રનગય, 

આળીલાાદ વલકરાાંગ કેન્દ્ર, વામરા)નાાં ગ્રાભીણ વલકરાાંગ ભાાં 15 થી લધ ુ ગણુાાંક ધયાલતાાં 

વલકરાાંગ અત્માંત ભામાારદત જણામા શતાાં. આ જ પ્રભાણે 11 થી 15 નાાં ગણુાાંકભાાં ણ વયેયાળ 

જુદા-જુદા વમશુ ૈકીના 2 થી 3 વલકરાાંગન વભાલેળ થમ શત. 6 થી 10 ગણુાાંક ભાટે આજ 

રયક્સ્થવત જલા ભે છે. 0 થી 15 ક્રભાાંક ધયાલતાાં વલકરાાંગ વલવલધ જુથભાાં અત્માંત ભામાારદત 

અટેરે કે ભાત્ર અંદાજે 10 વલકરાાંગ જ જણામા શતાાં. મજનાઓની અજ્ઞાનતા જે 0 થી -18 

લછચ ેભાલાભાાં આલી શતી. જે વાંસ્થા વાથ ે“ન” જડામેર વલકરાાંગ વ્મક્ક્તઓભાાં વવલળે જલા 

ભી શતી. 37 વલકરાાંગ એલા શતાાં જેભાનાાં -15 થી લધાયે ગણુાાંક આલેર છે. આ જ વમશૂભાાંજ 

એટરે કે વાંસ્થા વાથે “ન” જડામેર વલકરાાંગ વમશૂભાાં 9 વલકરાાંગ એલા શતાાં જેભન ગણુાાંક -

11 થી -15 લછચે આલે છે. આભ, વાંસ્થા વાથે “ન” જડામેર વલકરાાંગભાાં મજનાઓ વલળેની 

અજ્ઞાનતા વવલળે જલા ભે છે. જ કે વાંસ્થાઓ વાથે જડામેર વલકરાાંગભાાં ણ અજ્ઞાનતાન 

ગણુાાંક ઉછચી કક્ષાએ જલા ભળમાાં છે. જેન આધાય રઈને કશી ળકામ છે કે વલકરાાંગ વમશુભાાં 

તેભના વલળેની મજનાઓ અંગેની જાણકાયી અત્માંત અલ્ પ્રભાણભાાં છે. 

  વમશુભાાં મજનાઓ વલળેની જાણકાયી ગણુાાંકન અભ્માવ કયીએ ત જણામ છે કે -5 થી 

-15 જાણકાયી અંગેના ગણુાાંકભાાં કુર 41+73+66 વલકરાાંગન વભાલેળ થામ છે. જે મજનાની 

ઉછચી અજ્ઞાનતા ફતાલે છે. જ આણે મજનાની જાણકાયીને 1 ગણુાાંકથી 15 ગણુાાંક કે તેથી 

લધ ુવલકરાાંગનુાં વલશ્રેણ કયીએ ત કુર વનદળાનાાં ભાત્ર 3 બાગ એટરે કે 101 વલકરાાંગન આ 

વમશુભાાં વભાલેળ થામ છે. એટર ે કે ફાકી ૈકીના 199 વલકરાાંગ ભાટે મજનાની જાણકાયી 

ગણુાાંક 0 કે ઋણાાંતય યશ ે છે. જેના આધાય ઉય આણી રયકલ્ના નાંફય -3 ન સ્લીકાય 

કયીએ છીએ. જે અંતગાત રયકલ્નાન સ્લીકાય થામ છે. વલકરાાંગ વમદુામભાાં તેભના ભાટેની 
વલવલધ મજનાઓ અને જગલાઈઓ અંગેની જાણકાયી આ વમદુામને અત્માંત ભામાારદત છે. 

 1.7 શાંોધનન  વનષ્કવો 

 બાયતભાાં કુર 2001-2011ની લસ્તી ગણતયી મજુફ કુર લસ્તી ૈકીની વલકરાાંગની 

લસ્તી 2001ભાાં 2.13 ટકા જમાયે 2011ભાાં 2.21 ટકા જલા ભે છે. જેભાાં 2001ભાાં 

સ્ત્રીઓની લસ્તી 1.87 ટકા જેભાાં લા 2011ભાાં લધાય થઈને 2.01 ટકા લસ્તીનુાં પ્રભાણ 
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જલા ભે છે. જમાયે રુુની લસ્તીનુાં પ્રભાણ જઈએ ત 2001ભાાં 2.37 ટકા જે લા 

2011ભાાં લધાય થઈને 2.41 ટકા જલા ભે છે. 

 બાયતભાાં વલકરાાંગતાના પ્રકાય મજુફ જઈએ ત વોથી લધ ુ ળાયીરયક વફાંવધત 

વલકરાાંગતા ધયાલતાાં વલકરાાંગની લસ્તી લધ ુછે. 

  ગજુયાતભાાં કુર વલકરાાંગની લસ્તીભાાં જઈએ ત સ્ત્રી લસ્તીઓનુાં પ્રભાણ 43.90 ટકા 

જમાયે રુૂ લસ્તીઓનુાં પ્રભાણ 56.10 ટકા જલા ભે છે.  

 બાયતભાાં યાજ્મની વયખાભણીએ જઈએ ત  વલકરાાંગની કુર લસ્તી ભાાંથી ગજુયાતની 

લસ્તી 4.07 ટકા જલા ભે છે. જેભાાં જીલ્રાની રષ્ષ્ટ્ટએ જઈએ ત વોથી લધ ુ

અભદાલાદ જજલ્રાભાાં 18.88 ટકા જઈ ળકામ છે. જમાયે વોથી ઓછી લસ્તી ડાાંગ 

જજલ્રાભાાં જલા ભે છે. જેનુાં ટકાલાયીનુાં પ્રભાણ 0.29 ટકા છે. 

 ગજુયાતની કુર વલકરાાંગ રુુની લસ્તીભાાંથી સયેુન્દ્રનગય જજલ્રાભાાં 14.14 ટકા જલા 

ભે છે. જમાયે તે પ્રભાણ અભદાલાદ જજલ્રાભાાં 85.86 ટકા જલા ભે છે.  

 ગજુયાતની કુર વલકરાાંગ સ્ત્રીઓની લસ્તીભાાંથી સયેુન્દ્રનગય જજલ્રાભાાં 13.42 ટકા જલા 

ભે છે. જમાયે તે પ્રભાણ અભદાલાદ જજલ્રાભાાં 86.58 ટકા જલા ભે છે.  

 કુર ઉિયદાતાઓભાાંથી ગ્રાભીણ વલસ્તાય કયતાાં ળશયેી વલસ્તાયભાાં ઉિયદાતાઓનુાં પ્રભાણ 

લધ ુજલા ભે છે. જે અનકુ્રભે 33.00 ટકા અને 67.00 ટકા જલા ભે છે.  

 કુર વનણામકતાાઓભાાંથી સ્ત્રીઓ કયતા રુુનુાં પ્રભાણ લધ ુ જલા ભે છે. જેભાાં 

ટકાલાયીની રષ્ષ્ટ્ટએ 33.3 ટકા સ્ત્રીઓ અને 67.7 ટકા રુુ જલા ભે છે. 

 વભાજજક દયજ્જજાની યીતે જઈએ ત અન્દ્મ છાત લગાની જાવતનુાં પ્રભાણ કુર 

ઉિયાદાતાઓભાાંથી વોથી લધ ુજલ ભે છે. જેની ટકાલાયીનુાં પ્રભાણ 51.3 ટકા છે. 

 લૈલારશક દયજ્જજાનુાં પ્રભાણ જઈએ ત કુર ઉિયદાતાઓભાાંથી યબણત ઉિયદાતાઓનુાં 

પ્રભાણ 33.33 ટકા અને અયબણત ઉિયદાતાઓનુાં પ્રભાણ 66.33જલા ભે છે.  

 ઉિયદાતાઓભાાં વલકરાાંગતાની ક્ષવતનાાં કાયણનુાં પ્રભાણ જઈએ ત વોથી જન્દ્ભગત 

વલકરાાંગતા ધયાલતા ઉિયદાતાનુાં પ્રભાણ લધ ુજલા ભળયુાં છે. 

 ઉિયદાતાઓભાાં વળક્ષણનુાં પ્રભાણ જઈએ ત વોથી લધ ુભાધ્મવભક કક્ષા સધુીનુાં  જલા 

ભે છે. જેની ટકાલાયીનુાં પ્રભાણ 26.7 છે. જેભાાં અંધ વફાંવધત  વલકરાાંગતા ધયાલતા 

ઉિયદાતાઓભાાં સ્નાતક સધુીન અભ્માવ કયેર ઉિયદાતાઓનુાં પ્રભાણ વોથી લધ ુજલા 

ભળયુાં છે.  
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 વ્મલવાવમક ભેલરે તારીભની ભારશતી અનવુાય જઈએ ત કુર ઉિયદાતાઓભાાંથી 

તારીભ ભેલેર ઉિયદાતાઓ 67.3 ટકા છે. જમાયે તારીભ ભેલેર નથી તેલા 

ઉિયદાતાઓ 32.7 ટકા છે. 

 કુર ઉિયદાતાઓભાાંથી વલકરાાંગ તયીકેની આવથિક વશમગ ભેલતા શઈ તેલાાં 26.3 

ટકા ઉિયદાતાઓ છે. જમાયે 39.7 ઉિયદાતાઓએ આવથિક વશમગ પ્રાપ્ત કમો નથી. 

 આવથિક વશમગની યકભનુાં પ્રભાણ જઈએ ત 0 થી 5,000 રૂવમા સધુીની વશામ 

ભેલતાાં શમ તેલાાં ભટા બાગના ઉિયદાતાઓ જલા ભળમાાં છે. જેનુાં ટકાલાયીનુાં પ્રભાણ 

89.00 ટકા છે. 

 તારીભી વાંસ્થાભાાં જડલા ભાટેનુાં ભાગાદળાન વભત્ર ાવેથી ભેલનાયા ઉિયદાતાઓનુાં 

પ્રભાણ વોથી લધ ુજલા ભે છે. 

 લતાભાનભાાં ઉિયદાતાઓ કેલાાં પ્રકાયન વ્મલવામ કયી યહ્યા છે તેનુાં પ્રભાણ જઈએ ત 

નકયી કયતાાં ઉિયદાતાઓનુાં પ્રભાણ 17.3 ટકા, સ્લયજગાયી કયતાાં 12.3 ટકા, અન્દ્મ 

વ્મલવામ કયતાાં 33.7 ટકા તથા તારીભ ચાલ ુશમ એલા ઉિયદાતાઓનુાં પ્રભાણ વોથી 

લધ ુજલા ભે છે. જેની ટકાલાયીનુાં પ્રભાણ 35.7 ટકા છે. 

 વાંસ્થાઓ દ્વાયા કઈ યજગાયીની વ્મલસ્થા કયલાભાાં આલે છે તેવુાં કશનેાયા કુર 

ઉિયદાતાઓભાાંથી 47.5 ટકા ઉિયદાતાઓ છે. જમાયે વ્મલસ્થા કયલાભાાં આલતી નથી 

તેવુાં કશનેાયા 29.1 ટકા ઉિયદાતાઓ જલા ભે છે. 

 કુર રાબાથી ઉિયદાતાઓભાાંથી 11.00 ટકા ઉિયદાતાઓએ વાંસ્થાભાાં નકયી કે કાભ 

આલાભાાં આલે છે. જમાયે 26.00 ઉિયદાતાઓને વાંસ્થા ફશાય વયકાયી કે બફનવયકાયી 

વાંસ્થાઓભાાં નકયી કે કાભ ભાટેની વ્મલસ્થા કયલાભાાં આલે છે. તેલી જ યીતે 

સ્લયજગાયીની વ્મલસ્થા કયી આલાભાાં આલ છે. તલે જલાફ આનાયા 19.7 ટકા 

ઉિયદાતાઓ છે. 

 કુર ઉિયદાતાઓભાાંથી ભાવવક સ્લરૂનુાં લેતન અથલા લતય પ્રાપ્ત કયતાાં શમ તેલાાં 

ઉિયદાતાઓનુાં પ્રભાણ વોથી લધ ુછે. 

 કુર ઉિયદાતાઓભાાંથી 0 થી 10,000 રૂવમા સધુીનુાં લેતન અથલા લતય પ્રાપ્ત 

કયતાાં શમ તેલાાં ઉિયદાતાઓનુાં પ્રભાણ વોથી લધ ુ85.3 ટકા ઉિયદાતાઓ જલા ભે 

છે. આથી વાંળધનના આધાયે કશી ળકામ છે કે, ભટા બાગના વલકરાાંગ ઉિયદાતાઓનુાં 

લેતન અથલા લતયનુાં પ્રભાણ રૂવમા 10,000 સધુીનુાં જલા ભે છે. 
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 કુર વનણામકતાાઓભાાંથી વલકરાાંગની વયકાયી મજનાઓની કે નીવતઓની જાણકાયી 

ધયાલતા શમ તેલાાં 92.7 ટકા ઉિયદાતાઓ છે. જમાયે જાણકાયીની ભારશતી નથી તેલાાં 

7.3 ટકા ઉિયદાતાઓ છે. 

 વોથી લધ ુવયકાયી મજનાઓભાાંથી ફવભાાં ભપત મવુાપયી મજના વલળેની જાણકાયી 

ઉિયદાતાઓભાાં વોથી લધ ુજલા ભે છે. જેનુાં ટકાલાયી પ્રભાણ 92.00 ટકા છે.  

 કુર વનણામકતાાઓભાાંથી વનમવભત યીતે મજનાઓન રાબ ભેલતાાં શમ તેલી મજના 

જેલી કે ફવભાાં ભપત મવુાપયી મજના, વાંત સયુદાવ મજના, વલકરાાંગ વાધન વશામ 

મજના તથા વળષ્ટ્મવવૃિ મજનાન રાબ વોથી લધ ુઉિયદાતાઓ ભેલે છે. 

 કુર ઉિયદાતાઓભાાં ફચતકતાા ઉિયદાતાઓનુાં પ્રભાણ 88.7 ટકા જલા ભળયુાં છે. જેઓ 

રૂવમા 0 થી 5,000 યકભ સધુી ફચત કયે છે. 

 કુર ઉિયદાતાઓભાાંથી ફેંકભાાં ફચત કયતાાં ઉિયદાતાઓનુાં પ્રભાણ 23.7 ટકા છે. જે 

વોથી લધ ુપ્રભાણ જલા ભે છે. 

 કુર ઉિયદાતાઓભાાંથી ગયીફી યેખા નીચે (B.P.L) જીલન જીલતા શમ તેલાાં 44.00 

ટકા ઉિયદાતાઓ છે. જમાયે A.P.L ભાાં વભાલેળ થત શમ તેલાાં 56.00 ટકા 

ઉિયદાતાઓ છે. 

 કુર રાબાથી ઉિયદાતાઓભાાંથી ગ્રાભીણ વલસ્તાય કયતાાં ળશયેી વલસ્તાયભાાં ગયીફી યેખા 

નીચે જીલન જીલતા શમ તેલાાં ઉિયદાતાઓનુાં પ્રભાણ ળશયેી વલસ્તાય કયતાાં ગ્રાભીણ 

વલસ્તાયભાાં લધ ુજલા ભે છે. 

 કુર ઉિયદાતાઓભાાંથી વોથી લધ ુ 0 થી 10,000 રૂવમા લછચેની આલક ધયાલતાાં 

ઉિયદાતાઓનુાં પ્રભાણ વોથી લધ ુજલા ભે છે. જેની ટકાલાયીનુાં પ્રભાણ 90.00 ટકા 

જલા ભે છે. 

 ઉિયદાતાઓભાાં જેટરી આલક છે તેટરા જ પ્રભાણભાાં ખચા કયતાાં જલા ભે છે. જેભાાં 

જઈએ ત 0 થી 10,000 રૂવમાની લછચે ખચા કયતાાં ભટા બાગના ઉિયદાતાઓનુાં 

પ્રભાણ જલા ભે છે.  

 ઉિયદાતાઓને તાના ખચાની વાભે આવથિક વશામનુાં પ્રભાણ જઈએ ત 0 થી 2,000 

લછચે આવથિક વશામ ભતી શમ તેવુાં જલા ભે છે. જેનુાં ટકાલાયી પ્રભાણ 83.00 ટકા 

છે.  

 કુર વનણામકતાાઓભાાં કુટુાંફના વભ્મભાાં આલકનુાં પ્રભાણ જઈએ ત 0 થી 25,000 
રૂવમાની લછચે આલક ધયાલતા જલા ભળમાાં છે. 
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1.8 નીવત વળવયક સ ચનો :  

(1) ામરટ સ્ટડી દયવભમાન યાણી કન્દ્મા વલદ્યારમની પ્રત્મક્ષ મરુાકત દયવભમાન 

જલા ભળયુાં છે.કે, રયલાય વલળેના પ્રશ્ન છૂલાભાાં આલતા વલકરાાંગ કન્દ્માઓ યડતી શતી. 

જેના કાયણભાાં જાણલા ભળયુાં કે, તેઓ રયલાયથી રગબગ તયછડી દેલાભાાં આલેરી શતી. 

અમકુ કન્દ્માઓન ત રયલાય વાથેન વાંકા ણ ખઈ ફેઠી શતી. ઘણી કન્દ્માઓ ત્રણ-

ચાય લે વાયા નયળા પ્રવાંગે ઘયની મરુાકાત રઈ ળકતી શતી. તશલેાયની ઉજલણી 

દયવભમાન આ કન્દ્માઓ દાન ધભાદાતાઓ ઉય આધાય યાખતી શતી. ભાનલીમ ાવાને 

ભશત્લ આીને વાંસ્થાઓ દ્વાયા તથા વલકરાાંગની દેખબા અંગેની પ્રવવૃિઓ લધ ુવલકાવ 

ાભે તે ભાટે વયકાયે પ્રત્મક્ષ નાણાાંરકમ વશામ અને સવુલધાઓ ઉરબ્ધ કયલી જઈએ. 

(2) વાંળધન દયવભમાન જાણલા ભળયુાં કે વલકરાાંગ ભાટેની ઘણી ફધી વશામ મજનાઓ 

અને નીવતઓની જાણકાયીઓ વલકરાાંગના વમશુભાાં અત્માંત વલકરાાંગને તેભની રગતી 

મજના અને નીવતઓ વલળેની જાણકાયી તેભના સધુી ોંશચાડલી અત્માંત અવનલામા છે. આ 

ભાટે નલી ટેકનરૉજી ક્ષેત્રે જે-તે વલકરાાંગ સધુી ોંશચવુાં લધ ુવય થળે. તેથી વાંસ્થાઓ 

દ્વાયા નલી નલી ટેકનરૉજીને વલકરાાંગ બગ્મ ફનાલલા ભાટેનુાં વ ાંસ્થાઓએ વાંળધન કામા 

ફશા પ્રભાણભાાં શાથ ધયવુાં જઈએ.જે અંતગાત વલકરાાંગના વમશુને એક વાથે 

મજનાની અને તેભાાં આલતા પેયપાયની જાણકાયી આી ળકામ છે. વાંળધન કામા 

દયવભમાન અનબુલાયુાં છે કે આ વમશુના વ્મક્ક્તઓ એકરતા અને વનયાળાન લધ ુ

પ્રભાણભાાં બગ ફનેરા શમ છે. ટેકનલૉજી દ્વાયા તેભના વમશુને યસ્ય વાાંકીને 

વાંસ્થાઓ તેભની એકરતાભાાં અને વનયાળાભાાં ઘટાડ કયી ઉત્વાશ અને પ્રેયણા આી ળકે 

તેલ એક અલકાળ છે. જેભાાં વાંસ્થાઓએ આગ આલવુાં ડે.  

(3) ક્ષેત્રકામાભાાં વલકરાાંગ વાથેની પ્રત્મક્ષ મરુાકાતભાાં જાણલા ભળયુાં કે તેઓ યજગાયી 

વલમક તારીભન ઉમગ યજગાયી ભેલલા ભાટે કયતાાં નથી. લાતચીતભાાં જણાવ્યુાં 

શત ુાં કે જ વાંસ્થાઓ દ્વાયા વયકાયની યજગાય વલવનભમ કચેયી વાથે વાંકરન વાધીને તેભને 

ફજાયને અનકુુ તારીભ આી વક્ષભ કયી યજગાય વલવનભમ કચેયીથી વાંસ્થાઓના સ્થે 

તેભનુાં અન્દ્મ વ્માલવાવમક કૉરેજભાાં થામ છે તેભ પ્રેવભેન્દ્ટ થામ ત યજગાયી દાતાઓ 

અને વલકરાાંગ ફાંનેને અનકુૂ યશ,ે આ વાંદબાભાાં અંધ જન ભાંડ, લસ્ત્રાયુન રકસ્વ 

અત્માંત ધ્માન ખેંચે તેલ છે.  
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(4) દયેક પ્રકાયની ક્ષવત ધયાલતા વલકરાાંગ વ્મક્ક્તઓને તાના વભાજ અને કુટુાંફભાાં 

ભાન-વન્દ્ભાનબેય જજિંદગી જીલી ળકે તેલા પ્રમત્ન જે પ્રકાયે વાંસ્થાઓ દ્વાયા થઈ યહ્યા છે 

તેલા પ્રમત્ન વયકાયે અને વાભાજજક વાંગઠનએ ણ કયલા જઈએ. 

 (5) ક્ષેત્ર કામા દયવભમાન વલકરાાંગ વાથેની ચચાાભાાં જાણલા ભળયુાં છે કે, તેભને વલકવવત 

યાષ્ટ્રભાાં  વલકરાાંગને ભતા સ્લભાન ણૂ જીલન વલળેની ભારશતી છે. યાંત ુબાયત જેલા 

દેળભાાં તેભને યોંજજિંદા જીલનભાાં રઘતુાગ્રાંથી અને અભાનન વાભન કયલ ડે છે. તેલા 

પ્રવાંગ ફને છે. તેથી ભાત્ર કામદા કે નીવતઓની જગલાઈથી તેભના સ્લભાનણૂા 

જીલનની ખાત્રી ભતી નથી. દયેક વલકરાાંગ વ્મક્ક્ત વાભાન્દ્મ વ્મક્ક્તની જેભ સ્લભાન 

લૂાક જજિંદગી જીલી ળકે તે ભાટે વલકરાાંગ પ્રત્મક્ષ વાંલેદન ળીર વભાજ શલ તે પ્રાથવભક 

જરૂયીમાત છે. વલકરાાંગ પ્રત્મે વાંલેદન ળીર વભાજ ભાટે વભાજે, વલવલધ વાંસ્થાઓએ અને 

વયકાયી ખાતાઓ કે આ વલમ વફાંવધત ક્ષેત્રભાાં કાભ કયતાાં શમ તેભણે વાથે ભીને 

પ્રમત્ન કયલા જઈએ. 

(6) લસ્ત્રાયુ અંધજન ભાંડ, વલકરાાંગ વ્મક્ક્તઓના તારીભ અને નુલાવન ભાટે એક રદળા 

બચન્દ્શ વભાન છે. જેભાાં, વલકરાાંગને તારીભ ફાદ ગ ય વનબાય થલાની ળક્યતા ઘણી ઉછચી 

યશ ે છે. આલી જે વાંસ્થાઓ વલકરાાંગતાના ક્ષેત્રભાાં ઘણી વપતારૂ કાભગીયી કયતી શમ 

તેલી વાંસ્થાઓનાાં કામાક્ષેત્રન વલકાવ થામ અને તેના કામાક્ષેત્રનાાં વલસ્તાયભાાં લધાય થામ 

તે ભાટે નલા કેન્દ્ર ખરલા જઈએ અશીં વયકાયની પ્રત્મક્ષ અથલા અપ્રત્મક્ષ વશામને ફહુ 

ભટ આલકાળ છે. લતાભાનભાાં વલકરાાંગ વ્મક્ક્તઓ ભાટે જે અંધજન ભાંડ, લસ્ત્રયુ અને 

આળીલાાદ વલકરાાંગ કેન્દ્ર, વામરાનાાં કેન્દ્રનુાં નુલાવનનુાં કામા વપતા લૂાક થઈ યહ્ુાં છે, 

તે જ ભડર પ્રભાણે દયેક રાબાથી વલકરાાંગ વ્મક્ક્તઓનાાં ક્ષવતના પ્રકાયને ધ્માનભાાં 

યાખીને તેને આવથિક-વાભાજજક યીતે અનકુૂ થામ તેલાાં પ્રકાયની તારીભ આલી જઈએ. 

1.8 ઉશાંષ ર : 

વલકરાાંગ વ્મક્ક્તઓ વાભાન્દ્મ વ્મક્ક્તએ કયતાાં ળાયીરયક અને ભાનવવક યીતે કાંઈક 

અરગ જલા ભે છે. વલકરાાંગને બગલાન દ્વાયા જન્દ્ભથી કે જન્દ્ભ છી અમકુ અલમલની 

ખાભી શમ છે. ણ તેને બગલાન એક શાથે રઈ રે છે ત તેને ફીજા શાથે આે છે. તે 

વાભાન્દ્મ વ્મક્ક્તના અંગ કયતાાં વલકરાાંગ વ્મક્ક્તઓના ફીજા અંગભાાં લધાયે તાકાત જલા 

ભે છે. જે વાભાન્દ્મ વ્મક્ક્તની જેભ જ સ્લભાનબેય જીંદગી જીલી ળકે છે. તે વાભાન્દ્મ 
વ્મક્ક્તઓની જેભ જ વળક્ષણ, તારીભ અને યજગાયી લગેયે ભેલી ળકે છે. અને 

લતાભાનભાાં ચારતી દયેક આધવુનક ટેકનરૉજી, યભતગભત વાધનન લગેયેન તે વાયી 
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યીત વભજ લૂાક ઉમગ કયી ળકે છે. જેના બાગરૂે આધનુી ટેકનરૉજીનાાં ઉમગ 

કયીને આવથિક-વાભાજજક જીલન ધયણ ઉછ્ુાં રાલી ળકે છે. જેનાથી વલકરાાંગ વ્મક્ક્તઓ 

ણ તાની જજિંદગી વાભાન્દ્મ વ્મક્ક્તની જેભ સ્લભાનબેય જીલી ળકે છે. જે વાંળધનકામાના 
વનષ્ટ્કાના આધાયે કશી ળકામ. 
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