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 શાર 
 ગ્રથંારમએ દયેક વસં્કૃતિને આગ રઈ જલા ભાટે પે્રયણા આે છે. પ્રાથતભક રખેની 
ળરૂઆિભા ંગ્રથંારમોની ભાહશિી આલાભા ંઆલી છે. ત્માયફાદ િેભના તલસ્િાયના ગ્રથંારમોના 
રક્ષણો, ગ્રાભતલકાવ મોજનાઓ અન ે કામયક્રભો િેભજ આ મોજનાઓનો રાબ આલા ભાટે 
ગ્રથંારમ અને ગ્રથંાારોની ભતૂભકા અંગ ે વભજ આલાભા ં આલી છે, અંિભા ં વભાજના 
તલકાવભા ં ગ્રથંારમની ભતૂભકા િેભજ આહદલાવી તલસ્િાયભા ં ગ્રથંારમોભાથંી ભિા હયભાણ 
ઉય ચચાય કયલાભા ંઆલી છે. 
 ચાળીરૂ બ્દો 

 આહદલાવી જીલન, ગ્રથંારમની વેલાઓ, ગ્રથંારની ભતૂભકા, ગ્રથંારમ વેલાઓથી 
ભત  ંહયણાભ 
 પ્રસ્તાળના 

 વાભાજજક દ્રષ્ટટએ લિભાન વભાજને ત્રણ તલબાગભા ંતલબાજીિ કયી ળકામ છે.  
  ૧. આધ તનક વભાજ,  
  ૨. ભધ્મભ તલચાયધાયા ધયાલિો વભાજ અને  
  ૩. આહદલાવી વભાજ.  
 આહદલાવી વભાજ વસં્કાય અને વસં્કૃતિનો ઉદ્દબલ કયિો શિો, ખોયાક ભાટે આભથી િેભ 
બટકિો શિો. ધીભે ધીભે વભાજના ક દયિી માયલયણ હયસ્સ્થતિને અન રૂ િે ોિાની 
જીલનળૈરી ઘડિો યહ્યો. 
 વભાજના લશણે વાથે વસં્કાય, વસં્કૃતિ અને ળૈક્ષણણક પ્રવતૃિઓભા ં તલકાવ વાથે 
સ ધાયાલાદી વભાજ ળને: ળને:  અસ્સ્િત્લભા ંઆલિો યહ્યો. તલજ્ઞાન અને ટેકનોરોજીના ં તલકાવ 
વાથે આધ તનક વભાજ અસ્સ્િત્લભા ંઆવ્મો, જેઓ તલકાવના આ ચક્રથી લિે ઓછે અંળે ફશાય 
યશી ગમા િે વ્મસ્તિ-વભાજ એટરે આહદલાવી વભાજ. 
 આદદળાશી શમાજ 

 વાભાન્મ યીિે જગંરો શાડોભા ં યશનેાયા તલતળટટ ફોરી ફોરનાયા, ધાતભિક અને 
વાસં્કૃતિક મલૂ્મોન  ં યક્ષણ કયનાયા ભાનલ વમશૂને આહદલાવી કશલેાભા ં આલે છે. વાભાજજક 
ઉત્ક્રાતંિલાદના તવધ્ધાિં મ જફ દેશની જેભ વભાજની ઉત્ક્રાતંિ વાઠા વભાજથી ભાડંી વકં ર વભાજ 
સ ધી થઈ છે વાથે વભાજ એ છે કે જે ઉત્ક્રાતંિની ળરૂઆિનો વભાજ છે. જેભા ંરોકો આહદજાતિભા ં
લવિા શિા એક આહદજાતિના રોકો એક જ ફોરી ફોરનાયા શિા એક જ બૌગોણરક તલસ્િાયભા ં
યશિેા શિા. જેભ જેભ વાસં્કૃતિક ઉત્ક્રાતંિ થઈ િેભ િેભ વભરૂ આહદજાતિભાથંી વસં્થીકૃિ 
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લૈતલધ્મ આલિા ં વાદો વભાજ નાળ ાભિો ગમો અને લગય વભાજ ઊબો થિો યહ્યો, આલા 
વાસં્કૃતિક, વાભાજજક, આતથિક તલકાવભા ંાછ યશી ગમેર વભાજ. 
 ગજુરાતના આદદળાશી વળસ્તારો 

 ગ જયાિભા ંઆહદલાવી લસ્િીએ ગ જયાિની લવિીના ૧૫% છે. ગ જયાિના લૂયબાગ 
િયપ ઉિયભા ંદાિંા િાલ કાથી ભાડંીને દણક્ષણભા ંલારાવાડા સ ધી વા િાડાની શાયભાાઓ છે ને 
લૂયટ્ટીભા ંઆલેરા વાફયકાઠંા, દાશોદ, લડોદયા, નભયદા, િાી, નલવાયી, લરવાડ અને ડાગં 
જજલ્રાઓનો વભાલેળ થામ છે. જેભા ં૪૧ િાલ કાઓ આહદલાવી તલસ્િાય િયીકે જાશયે થમેરા છે. 
 આદદળાશી વળસ્તારમાાં ગ્રાંથાય શેળાઓ તથા ગ્રાંથાાોની ભવૂમકા 

 ગ જયાિના આહદલાવી તલસ્િાઓભા ંતલતળટટ ગ્રથંારમ-૧, જજલ્રા ગ્રથંારમો–૧૨, િાલ કા 
ગ્રથંારમો-૪૮, પયિા ંગ્રથંારમો-૩, સ્લણણિભ ગ્રથંારમો-૧૧ િથા ગ્રાભ ગ્રથંારમો-૬૫ કામયયિ છે. 
જેન  ંવચંારન વયકાયના ગ્રથંારમ ખાિા શસ્િક છે. 
 વાભાન્મ યીિે ગ્રથંારમભા ં  સ્િક, વાભાતમક, હડજજટર લાચંનવાભગ્રી આધ તનક 
ગ્રથંારમભા ંઅદ્યિન કોમ્પ્ય ટય રેફ લગેયે જેલી સ તલધા શોમ છે જેનો ઉમોગ તળણક્ષિ વભાજના 
રોકો કયિા શોમ છે યંત   આનાથી તલહયિ આહદલાવી વભાજભા ં તળક્ષણન  ંપ્રભાણ ઘણ  ંઓછ ં
છે િેથી િેભને તળણક્ષિ િો ખયા ણ િનેી વાથે વાથે િેભના જીલનભા ં ઉમોગી વેલાઓનો 
રાબ ણ િેભને જો ગ્રથંારમભાથંી જ ભી યશ ેિો િેઓ ગ્રથંારમનો ઉમોગ કયિા થામ િે 
ભશત્લન  ંછે. 
 ગ્રાંથાયની ગ્રામવળકાશની યોજનાઓ અને કાયયક્રમોમાાં ભાગીદારી 

 ૧. ગ્રાભીણ ફધંાયણ મોજના : ખેિી તલમક ઉજોના વગં્રશ કયલા ભાટે 
 ૨. Live Stocks ઈન્સ્ય યન્વ સ્કીભ : શ ધન ઉજની ગ ણલિા સ ધાયલા અને તલભા 
     ભાટે  
 ૩. પ્રધાનભતં્રી ગ્રાભ વડક મોજના : ગાભડાને જોડલા અને યોજગાયી ભાટે 
 ૪. કેળ ષ્સ્કભ પોય રૂયર એમ્પ્રોમભેન્ટ : ગ્રાભ યોજગાયી ભાટે 
 ૫. નેળનર પડં પોય રૂયર ડલેરોભેન્ટ : ગ્રાભ તલકાવ ભાટે, આતથિક ભદદ ભાટે  
 ઉયના તલતલધ ગ્રાભતલકાવની મોજનાઓની વાથે ગ્રથંારમને વાકંડીને આલી જોઈએ. 
આ ભાટે ગ્રથંારમભા ં એલા  સ્િકો, વાભતમકો, વાહશત્મ લવાલવ  ં જોઈએ જેથી ગ્રાભજનો 
ગ્રથંારમોભા ંઆલિા ંથામ. 

 આદદળાશી ગ્રાંથાયોમાાં ગ્રાંથાની ભવૂમકા 
 ગ્રથંાર શભેંળા ગ્રથંારમ અને લાચકને જોડિી કડી છે ગ્રથંારન  ંકાભ લાચકને ભાટે 
 સ્િક આલાન  ં જ નશી ણ એલા ગ્રથંારમો જમા ં તળક્ષણ ખફૂ ઓછ ં છે ત્મા ં િો ફીજી 
આલશ્મક વેલાઓને ણ ગ્રથંારમ વાથે વાકંડી રેલી જેલી જોઈએ. આહદલાવી તલસ્િાયના 
ગ્રથંારમોભા ંગ્રથંારે નીચ ે મ જફની આલશ્મક વેલાઓને ગ્રથંારમ વેલા વાથે વાકંી રેલી 
જોઈએ. 
 ૧. પયત  ંગ્રથંારમ ળરૂ કયવ  ંજેના દ્વાયા આંિહયમા છેલાડાના અંિય સ ધી  
  ગ્રથંારમ વેલાઓ શોંચાડી ળકામ. 
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 ૨. જ્ઞાન અને ભનોયંજન વબય વભાજ ઉમોગી વ્માખ્માનભાા, વભેંરનોન  ં 
  આમોજન કયવ  ંજેના રીધે આહદલાવી વભાજ ગ્રથંારમ પ્રતિ આકાયમ. 
 ૩. આહદલાવી વભાજભા ંવસં્કૃતિ, યભિ, કાઓ, નતૃ્મ વફંતંધિ જ દી-જ દી  
  સ્ધાયઓન  ંઆમોજન કયવ .ં 
 ૪. તનટણાિંો દ્વાયા કૃતતલમક, ાક સ ધાયણા, ખેિ-ેદાળની નલી ટેકનોરોજી, 
  ખાિયનો ઉમોગ, ખેિેદાળોના યક્ષણ લગેયેના લકિવ્મ ગોઠલલા. 
 ૫. “ભા ંઅમિૃભ મોજના”, “આય ટમભાન બાયિ”, “ખેડિૂ તલભા વશામ મોજના”  
  લગેયેના તનમભને રગત  ં વાહશત્મ યાખી િે મોજનાઓથી ગ્રામ્પમપ્રજાને લાકેપ 
   યાખલા. 
 ૬. કેન્દ્ર વયકાય, યાજમવયકાયની તલતલધ તળટમવતૃિ જે અન સણૂચિ જનજાતિના 
   અભ્માવ કયિા ફાકોન ેઆલાભા ંઆલે છે િેની ભાહશિી આલી. 
 ૭. વ્મલવાતમક અભ્માવક્રભો િેભજ તલદેળ અભ્માવ, ભાટે વયકાય દ્વાયા આ  
  જાતિના ંતલદ્યાથીઓને રોન આલાભા ંઆલે છે. િેની ભાહશિી આલી,  
  જરૂયી રીંક પ્રોલાઈડ કયલી. 
 ૮. ગ્રથંાર દ્વાયા વધૃ્ધો, ફાકો ભાટે ખાવ પ્રકાયની વ્મલસ્થા ગોઠલલી જેભ કે 
  વધૃ્ધો ભાટે ઘયે  સ્િકો શોંચાડલા, ફાકોને ફાલાિાયઓન  ંલાચંન,  
  ઈનાભી સ્ધાયઓન  ંઆમોજન, ફાગોષ્ટઠન  ંઆમોજન કયવ .ં 
 ૯. ભહશરાઓના તલકાવ ભાટે બયિકાભ, તવલણકાભ, ભેંશદી જેલા લગોન  ં 
  આમોજન ગ્રથંારમભા ંકયી ળકામ. 
 ૧૦. ભહશરાઓભા ંવતલળે ફચિન  ંભશત્લ વભજાલી વખી ભડંની યચના  
  કયલી, ફેંક, જીલનલીભા ોસ્ટની તલતલધ ફચિ મોજનાઓની ભાહશિી  
  આલી. 
 ૧૧.  વયકાય દ્વાયા ોિાના ાકના યક્ષણ ભાટે ાકલીભા મોજના ળરૂ કયલાભા ં 
  આલી છે િેનાથી િઓેને ભાહશિગાય કયલા. 
 ૧૨. ક ટ ંફ તનમોજન, સ્લચ્છિા, યોગચાા નાબ દી લગેયે અંગેની જાણકાયી  
  આલી, આયોગ્મની જાલણી અંગેની જાણકાયી આી વભમાિંયે તલતળટટ  
  યોગના તનટણાિં ડોકટયને ફોરાલી તળણફયો ગોઠલલી. 
 ૧૩. અત્માયે સ્ધાયત્ભક યીક્ષાને લેગ ભળ્મો છે જો ગ્રથંારમભા ંકોમ્પ્ય ટય અને  
  ઈન્ટયનેટની સ તલધા ઉરબ્ધ શોમ િો તલદ્યાથીઓને ઓનરાઇન પોભય બયી 
   આલાની સ તલધા યૂી ાડલી, િેભજ આ યીક્ષાને રગત  ં વાહશત્મ 
    લવાલવ  ં તનટણાિંો અધ્માકો જે તન:શ લ્ક ભાગયદળયન આલા 
ભાગંિા શોમ    િો િેભની ભદદ રઈ િારીભ લગો ળરૂ કયલા. 
 ૧૪. ગ્રામ્પમ ય લક – ય લિીઓ ભશનેત   ં શોમ છે િેથી િેભને તલતલધ યભિ ક્ષેત્રોની 
   ભાહશિી આી યાજમસ્િયે, મોજાિી ખેર-ક દ સ્ધાયઓભા ં બાગ રેલા 
    પ્રોત્વાશીિ કયી ળકામ. 
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 ૧૫. આહદલાવી તલસ્િાયોભા ંચારિા ંતલતલધ યંયાગિ વ્મલવામો ચરાલલા  
  અથલા ડી બાગંરેા વ્મલવામોને વજીલન કયલા અને િેને વફંતધિ  
  ભાહશિી યૂી ાડલી. 
 ૧૬. ગ્રાતભણ અધયતળણક્ષિ રોકોને ભનોયંજન ભે િેલા કામયક્રભો કયી આહદલાવી  
  વભાજના તલકાવભા ંવશબાગીદાય ફનવ .ં 
 ૧૭. આહદલાવી વભાજભા ંઅંધશ્રધ્ધા, ક હયલાજો ખફૂ પ્રચાણરિ શોમ છે જેભાથંી  
  ફશાય રાલલા ભાટે િેભને વૌ પ્રથભ િો તળણક્ષિ કયલા પ્રમત્ન કયલા. આભ 
   િેઓન  ં તળક્ષણ લધે િેલા પ્રમત્નો કયલા તળક્ષણની નલી િકોની િેભન ે
   ભાહશિગાય કયલા. 
 ૧૮. તલતલધ પ્રકાયના ગ્રથંારમો અને ભાહશિીકેન્દ્રોના વંકયભા ંયશીને ોિાના  
  ગ્રથંારમો તલકાવ વાધી િેના દ્વાયા આહદલાવી વભાજને ભદદરૂ થવ .ં 
 આદદળાશી વળસ્તારમાાં ગ્રાંથાય શેળાઓનાાં વળસ્તાર અને ગ્રાંથાની ભવૂમકાથી મલં ુાં 

દરણામ 
 વભગ્ર આહદલાવી વભાજનો વલાાંગી તલકાવ થઈ ળકે. 
 આહદલાવી વભાજના ઔચાહયક અને અનૌચાહયક ફનંે પ્રકાયના તળક્ષણનો 

ફશોા પ્રભાણભા ંપેરાલો થઈ ળકે. 
 વયકાયની તલતલધ મોજનાઓની જાણકાયી ભલાથી તલતલધ મોજનાઓનો રાબ 

રઈ ળકે છે. 
 સ્ધાયત્ભક યીક્ષાઓની િૈમાયીથી વભાજનો વ્મસ્તિ વયકાયભા ં યોજગાયી 

ભેલલા વક્ષભ ફની ળકળે. 
 આહદલાવી વભાજભા ંથયામરેી ધાતભિક અંધશ્રધ્ધાઓ લગેયે નાબદૂ થઈ ળકળે. 
 સ્લચ્છિા, આયોગ્મની કાજી લગેયેથી ભાહશગાય થઈ ફીજાને ભદદરૂ થઈ ળકે 

છે. 
 આહદલાવી વભાજ ગ્રથંારમના ઉમોગથી િેભના તલસ્િાયભા ં યશરે ક દયિી 

વંતિનો વ્મલસ્સ્થિ યીિે ઉમોગ કયીને ોિે આતથિક યીિે વક્ષભ ફની ળકળે. 
 ભહશરાઓ તળણક્ષિ થળ ેિેભજ સ્લયોજગાય ભેલિી થળે િેભજ ફચિ કયિી 

થળે. 
 આહદલાવી વભાજ ટેકનોરોજી હયણચિ થળે િથા દ તનમા વાથે કદભ તભરાલી 

ળકળે. 
 તળક્ષણ વશામ, તળટમવતૃિની જાણકાયી, અનાભિ લગેયેની જાણકાયી, ભપિ 

છાત્રારમોની જાણકાયીથી ફાકોન  ં તળક્ષણ લધળે, ય લા જાગિૃ થળે હયણાભે 
ોિાના વભાજન ેણ આગ રાલલાભા ંભદદરૂ થળે. 

 ગ્રથંારમની વેલાઓની વાથે આલી ામાગિ મૂભિૂ વેલાઓને વાકંી 
રેલાથી આ વભાજને ગ્રથંારમ િથા ગ્રથંારન  ં તલકાવભા ંમોગદાન વભજાળ ે
અને ગ્રથંારમ પ્રત્મે આકી ળકાળે અને ઉમોગ કયિા કયી ળકળે. 
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 ઉશાંષાર 
 ગ્રથંારમ અને ગ્રથંારન  ંમ ખ્મ કામય જ્ઞાનને વીભાડાઓને ેર ેાય શોંચાડલાન  ં છે 
એલા ક્ષેત્રભા ં જમા ં જ્ઞાનન  ં આછ-ંાિળં હકયણ ડ્  ં છે. આલા આહદલાવી તલસ્િાયો જમા ં
ગ્રથંારમ ભાત્ર એક ઓયડો છે અને ગ્રથંાર પતિ ચોકીદાય. ગ્રથંારમ બરે આલકનો સ્ત્રોિ 
નહશલિ શોમ યંત   જ્ઞાન એ ગ્રથંારની આગલી તભરકિ છે, ગ્રથંારભા ં દયેક ક્ષેત્રન  ંજ્ઞાન 
અને કૌળલ્મ શોવ  ંજરૂયી છે. િેના દ્વાયા અાિી ઉયની વેલાઓભા ંભોટાબાગની તન:શ લ્ક આી 
ળકામ િેલી છે ભાત્ર આંગી ણચિંધ્માના ં ણ્મ જેવ  ંછે. િેભની થોડીક જાણકાયીથી કેટરામ ઘયભા ં
આળાઓના દી પ્રકટાલી ળકામ િેભ છે અને આ એલો વભાજ જમા ંઅદ્યિન ટેકનોરોજીના ં
ય ગભા ં ણ ઘણી ફધી ામાની અને મૂભિૂ જરૂહયમાિોથી ણ અણર્િ યહ્યો છે િેલા 
વભાજના તલકાવન  ંકમાય ભાત્ર તળક્ષણ જ કયી ળકળે અને તળક્ષણના અને જ્ઞાનના પેરાલલાન  ંકામય 
ગ્રથંારમ એટરે કે “દેલારમ” જેને “જ્ઞાનન  ં ભહંદય” કશલેાભા ંઆલે છે અને ગ્રથંાર જે આ 
ભહંદયનો બગલાન િેના દ્વાયા જ થઈ ળકળે. ભાટે આ વભાજના તલકાવ ભાટે વયકાય, તળણક્ષિ 
વભાજે ગ્રથંારમની પ્રવતૃિને લેગ આલો જ યહ્યો. 
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