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પ્રસ્તાલનાાઃ-  ગુજયાતભાાં ફનાવકાઠા વજલ્ર છાત વજલ્ર છે. 
ાઅ વજલ્ર વલવલધતા વબય જલા ભે છે ાશી યણપ્રદેળની વાથ ે

કાી ાને ગયાુાં ાક ાઈત્ાદન ભાટે શે્રષ્ટ જભીન ત છે જ તનેી 

વાથે ખડકા વલસ્તાય ાન ેયેતા વલસ્તાય ણ છે. ાઅ વજલ્રાભાાં 

શારે કુર ૧૧ તારુકાઓ ાઅલેર છે ત ેૈકી લાલ તારુક છાત છે. 
ાઅ તારુકાભાાં યણ વલસ્તાયની વાથે ભેન્દ્ટર ધયાલતી કડક જભીન છે. 
લી કાી ાને પદ્રુ જભીન ણ ાઅ તારુકાભાાં જલા ભે છે. 
લાલ તારુકાભાાં ાણીના ત ફશુજ ઊંડા છે કાયણ ક ેાશી ફશુજ 

ઓછ લયવાદ ાન ે કાઇ નદી ાઅ વલસ્તાયભાાંથી વાય થતી નથી 

તેભજ નજીકભાાં યણ વલસ્તાય ાઅલરે છે. ીલા રામક ાણીની ભટી 

વભસ્મા લોથી ાશીના રક બગલી યહ્યા છે. સ્થાવનકે ાણી છે ત 

ભટા બાગના ખાયા ાને ીલારામક ાણી નથી. 
છેલ્રા એક દામકાથી લાલ તારુકાભાાં નભમદા કનેાર થકી 

ાણી શચાડલાભાાં ાઅલી યશેર છે જેથી તારુકાના ભટા બાગના 

ગાભભાાં ીલાના ાણીની વભસ્માન શર થાઆ વકેર છે. કદાચ ાઅ 

ીલાના ાણીન શર થલ એ લાક્મ ાઅણને વાભાન્દ્મ રાગ ે છે 

યાંતુ એ જાણલુાં શમ ત ાઅ વલસ્તાયની ભવશરાઓને રૂફરૂ ભી 

જલ ાન ે તભેના ાનબુલ વભજ ત લાસ્તવલકતાન ાનબુલ 

થામ ાન ે ાઅ વભસ્મા કટેરી ભટી શતી તેન વચતાય ાઅલી વકે. 
ીલાના ાણી ભાટે ાાંચ ાાંચ રકરભીટય ાઈનાાભાાં ગે ચારીન ે

જલુાં રાાંફી રાાઇનભાાં ાઈબા યશી ાણી ાઈાડીન ેઘેય રાલલુાં ાઅભાાંજ 

ભટા બાગન વભમ નીકી જત. ાઅણા ઘેય એક રદલવ ાણી 

નથી ાઅલતુાં ત ળુાં થામ છે જયા વલચાયી જુલ ક ેજેઓના ગાભભાાંજ 

ાણી લોથી ાઅલતુાં નથી. 
નભમદા કનેાર થકી ીલાના ાણીની વભસ્મા ાઈકેરાાઇ તનેી 

વાથે ખેતી ભાટે ાણી ભતા ખેડૂત ણ વભૃદ્ધ થાઆ યહ્યા છે 

ખેતીની વાથે ળુારન ણ ભટા પ્રભાણભાાં લધી યશેર છે. 
જીલનધયણભાાં વધુાય ાઅલી યશરે છે યાંતુ તનેી કલેી ાવય જલા 

ભી યશી છે ત ેાભ્માવ દલાયા જાણી ળકામ તભે છે. 
લાલ તારુકાના ભાલવયી, ઢીભા ાન ે ાવાયા ાઅ ત્રણ 

ગાભ વાંદ કયલાભાાં ાઅલેર છે ાઅ ગાભ વાંદગી એ ભાટે કયલાભાાં 

ાઅલી છે ક ે દયેક ગાભ એક ફીજાથી દુયના ાાંતયે ાઅલેરા છે ાન ે

લાલથી ાઅવાયા ૨૮ રકભી વચચભ ફાજુ યણની ફાજુભાાં ાઅલેર છે. 
લાલથી ઢીભા ૧૮ રકભી ાઈત્તય-લૂમ ફાજુ યણથી દુય થયાદથી 

નજદીકભાાં ાઅલેર છે. લાલથી ભાલવયી ૩૭ રકભી ાઈત્તય ફાજુ યણની 

ફાજુભાાં ાઅલેર છે. ાઅ ગાભભાાં દયેક ગાભ ભાાંથી ૧૬ વ્મવક્તઓ  

વાંદ કયલાભાાં ાઅલી ભટા બાગના ાઈત્તયદાતાઓ વળવિત ાન ે

ખેતી/ળુારન વાથ ેવાંકામેરા ખેડૂત ાન ેવફન ખેડૂત ફાંને વાંદ 

કયલાભાાં ાઅલેર છે જેથી મગ્મ વભજદાયી શમ ાને વત્મ વધુી 

શચી ળકામાઅલા ભટા ગાભભાાં પ્રચનાલરી રૂે ભાવશતી એકઠી 

કયી વલચરેણ કયલાભાાં ાઅવ્મ જેભાાં નભમદા કનેાર થકી ભટા બાગની 

વાયી ાવય જલા ભી ત ક્માાંક થડી નફાાઇઓ ણ વાભ ે

ાઅલી છે. 
વભસ્મા કથનાઃ- 

લાલએ ફનાવકાાંઠાન ાવત છાત ાઅાંતયયાષ્ટ્રીમ વયશદ 

ધયાલત ાને યણ વલસ્તાયની નજીકન તારુક છે જમાાં ાલાયનલાય 

દુષ્કા ાઅલતા શમ છે.નભમદાના નીય ભળ્મા છી ખેડુતની 

વસ્થવતભાાં ળુાં પેયપાય થમ છે ાને તેની સ્થાવનક ળુાં ાવય થાઆ છે ત ે

જાણલુાં પ્રાવાંવગક ફની જામ છે.  
વાંળધન ાભ્માવના શતેઓુ:-  

નભમદા કનેાર ાઅવ્મા છી ફનાવકાાંઠા વજલ્રાના લાલ 

તારુકાના ગાભભાાં ખેતી વ્મલસ્થાભાાં ળુાંરયલતમન ાઅવ્મુાં છે તે જાણલુાં. 
ાન ેતેના રીધ ેગ્રાભીણ ાથમવ્મલસ્થાભાાં ફીજા ાઅનુાાંવગકિતે્ર ાન ે

વાભાજીક-વાાંસ્કૃવતક રયફની રષ્ટીએ ગ્રાભીણ જનજીલન ાઈય ળુાં 

ાવય થાઆ છે તને ુવલચરેણ કયલુાં. 
ાઈત્કલ્નાઓાઃ- 

નભમદા કેનાર ાઅવ્મા છી ફનાવકાાંઠા જીલ્રાના લાલ 

તારુકાભાાં ખેડૂત ાઅર્થથક યીતે વભૃદ્ધ થમા છે. ખેતી ભાટનેી 

વ્મલસ્થાભાાં પેયપાય થમા છે જેની ાવય ગાભના ફીજા િતે્ર ાઈય 

થાઆ છે રયલતમનના રીધ ેસ્થાવનક વાભાવજક-વાાંસ્કૃવતક રયફભાાં 

પેયપાય થમા છે. 
વાંળધનનુાં િતે્ર, નભનૂા વાંદગી ાન ેવાંળધન પ્રલવધ- 

વાંળધનનુાં િતે્ર ફનાવકાાંઠા વજલ્રાના લાલ તારુકા ુયત ુ

ભમામરદત છે જેને નભમદા કનેારન રાબ ભળ્મુાં છે. વાંળધન ભાટે ત્રણ 

ગાભ- ભાલવયી, ઢીભા ાને ાઅવાયા ાન ે દયેક ગાભ ભાાંથી ૧૬ 
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ાઈત્તયદાતા એભ કુરે ૪૮ ાઈત્તયદાતા મદચ્છ યીતે વાંદ કયલાભાાં ાઅવ્મા 

છે. જેભાાં ખેડુત ાન ે વફન ખેડતુ ભુખ્મ ફ ે પ્રકાયના ાઈત્તયદાતાઓ 
વાભેર છે. પ્રાથવભક ભાવશતી એકત્ર કયલા ભાટે ાનવુૂચી, રૂફરૂ 

ભુરાકાત, જુથ ચચામ ાન ે વનયીિણ લગેયે ધ્ધવતઓનુાં ાઈમગ 

કયલાભાાં ાઅવ્મુાં છે. એકત્ર કયેર ભાવશતીનુાં વલચરેણ કયલા ભાટ ે

ાઅાંકડાળાસ્ત્રીમ ધ્ધવતઓની વાથે MS Excel & SPSS 
વફ્ટલેયન ાઈમગ કયેર છે તથા વલચરેવત ભાવશતીનુાં મગ્મ 

ાથમઘટન કયી વાંળધનના તાયણ કાઢલાભાાં ાઅવ્મા છે. 
પ્રાથવભક ભાવશતી ાઈય ાઅધારયત શલાથી ાઅ ાભ્માવની 

ાભુક ભમામદાઓ કશી ળકામ છે.  ાઈત્તયદાતાઓ ગાભ રક ાન ે

ખેડુત છે જેન ાિયજ્ઞાન ભમામરદત શમ છે તથેી ભેર ભાવશતીની 

ૂણમતા ાને ળદુ્ધતા તેભના જ્ઞાન વુધી ાન ેતનેી ભાવશતી ાઅલાની 

તૈમાયી વુધી ભમામરદત છે. ાઅ ાભ્માવના શેતુઓ ભજુફ ભાવશતી 

રેલાન પ્રમાવ કમો છે. છતામાં જ ાઆયાદાલૂમક ાઈત્તયદાતા મગ્મ ાન ે

વત્મ શકકીતન ે ાબાલે ાથલા ાઈત્તયદાતા ખેડૂતન ે ભતા ાન્દ્મ 

રાબ છીનલામ નશી તે બમથી ભાવશતી છુાલે ત ે ાાંળે ભમામદા 

યશેલાની છે. છતામાં એની ખયાાઇ જુથ ચચામ ાને વનયીિણ દ્લાયા કયી 

રેલાભાાં ાઅલેર છે. 
પ્રાથવભક ભાવશતીનુાં વલચરેણ 
એકઠી કયેર પ્રાથવભક ભાવશતીનુાં વલચરેણ ચાટમ, ટેફર ાન ે ગ્રાપ 

દલાયા ણ કયલાભાાં ાઅલેર છે જેના તથ્મ ાને ભેર રયણાભ 

ાન ેાઅાંકડાઓ નીચે પ્રભાણે છે. 

1. નભમદા કનેાર ાઅવ્મા છી લાર્થક ાઈત્ાદનભાાં પેયપાય થમ 

છે લાર્થક ાઈત્ાદન લધ્મુાં છે ત ે લાત સ્ષ્ટ છે જે ૪૪ 

વ્મવક્તઓએ એટરેકે ૯૧.૭%એ સ્લીકાયી છે જમાયે ૩ 

વ્મવક્તઓએ એટરેક ે ૬.૩ ટકાએ જણાલેર છે ક ે નાકાઇ 

ખાવ પેયપાય નવશ ભાત્ર ૨ ટકા જણાલ ે છે કે લાર્થક 

ાઈત્ાદનભાાં ઘટાડ થમ છે કાયણકે નભમદા કનેારથી નજીક 

જભીનભાાં બીનાળ શલાથી બેજ લધુ યશે છે જે કટેરાક 

ાકન ેાનુકુ ાઅલતી નથી જેથી મગ્મ ાકની વાંદગી 

કયેર ના શલાથી ાઅલ ઘટાડ થમેર છે. ાઅ વલગત 

નીચેના કષ્ટક યથી જાણીળકામ છે. 

ક્રભ વલગત ાઅલૃવત્ત ટકાલાયી 
૧ શા લધાય ૪૪ ૯૧.૭  
૨ ના કાઇ ખાવ પેયપાય નવશ ૩ ૬.૩ 
૩ શા ઘટાડ ૧ ૨ 

કુર ૪૮ ૧૦૦ 
2. નભમદા કનેાર ાઅવ્મા છી લાર્થક વમતના ખચામભાાં ાન ે

ાઆનટુ ક ેવાધન વાભગ્રી ખચમભાાં  ણ લધાય થમ છે. જે 

ાનુવૂચી દ્લાયા પ્રચન ૂછી જાણીળકામેર છે જેનુાં કષ્ટક 

નીચે ભુજફ છે. 
ક્રભ વલગત ાઅલૃવત્ત ટકાલાયી 

૧ ખચમભાાં લધાય થમ છે ૪૦ ૮૩.૩  
૨ ના કાઇ ખાવ પેયપાય નવશ ૬ ૧૨.૫ 
૩ ખચમભાાં ઘટાડ થમ છે  ૨ ૪.૨ 

કુર ૪૮ ૧૦૦ 
નભમદા કનેાર ાઅવ્મા છી લાર્થક વમતના ખચામભાાં ાન ે

ાઆનટુ ક ેવાધન વાભગ્રી ખચમભાાં  ણ લધાય થમ છે. જે 

૪૦ વ્મવક્તઓએ એટરેક ે૮૩.૩ %એ સ્લીકાયી છે જમાય ે

૬ વ્મવક્તઓએ એટરેકે ૧૨.૫ ટકાએ જણાલેર છે ક ે

નાકાઇ ખાવ પેયપાય નવશ ભાત્ર ૨ વ્મવક્ત જણાલ ે છે ક ે

લાર્થક ાઈત્ાદનના ખચમભાાં ઘટાડ થમ છે. 
3. નભમદા કનેાર ાઅવ્મા છી ભજુયી ખચમભાાં પેયપાય થમ છે? 

જેના પ્રચન ાનુવૂવચભાાં છૂાતા તથા જૂથ ચચામઓભાાં 

ાઅાંકડાઓ ભેર છે જે નીચે ભજુફ છે. જે ૪૬ 

વ્મવક્તઓએ એટરેક ે  ૯૬ %એ સ્લીકાયી છે ક ે ભજુયી 

ખચમભાાં લધાય થમ છે  જમાય ે૧ વ્મવક્તઓએ એટરેક ે૨ 

ટકાએ જણાલેર છે કે ના કાઇ ખાવ પેયપાય નવશ ાન ે૧ 

વ્મવક્ત એટરે ૨ ટકા જણાલે છે ક ેખચમભાાં ઘટાડ થમ છે. 

ાઅભ, ભજુયી ખચમભાાં લધાય થમ છે ાન ેભજૂયની ભાાંગ 

લધી યશી છે વાભ ેુયલઠાભાાં ઘટાડ જલા ભી યહ્ય છે. 
4. નભમદા કનેાર ાઅવ્મા છી રક વમત ભાટ ે કલેી 

દ્ધવતઓ ાનાલી યહ્યા છે જે ાનુવૂવચભાાં છૂલાભાાં 

ાઅલેર છે જે ભાવશતી કષ્ટક નીચે ભુજફ છે. 
 
 
 
 
 
 
 



Research Guru:  Volume-13, Issue-3, December-2019 (ISSN:2349-266X) 

Page | 142  

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed) 

 
ક્રભ વલગત ાઅલૃવત્ત ટકાલાયી 
૧ જૂની ધયીમા ધ્ધવત ૨૨ ૪૬ 
૨ ટક  ૬ ૧૨.૫ 
૩ ફુલાયા ૧૩ ૨૭ 
૪ ાાઇ રાાઇન, વભશ્ર ાન ે

ગ્રીન શાાઈવ    
૭ ૧૪.૫ 

કુર ૪૮ ૧૦૦ 
નભમદા કનેાર ાઅવ્મા શેરા ાણીની ખફુજ તાંગી જલા ભતી 

શતી. જેથી એક જગ્માએ થી ફીજી જગ્માએ ાણી રગબગ 

ધયીમા દલાયા રાઆ જલાતુાં શત ુ ધયીમા ધ્ધવતભાાં કાી ભાટી 

નાખી ધરયમાભાાં એક રેમય ફનાલલાભાાં ાઅલતુાં શતુાં ક ે જેથી 

ાણી ન ફગાડ ના થામ ાને ાણી જભીનભાાં લધુ ળામ નવશ 

ાઅ રેમય ફનાલલા ભાટ ેકાી ભાટી થડા થડા ાાંતય ેધરયમાભાાં 

નાખલાભાાં ાઅલતી ત્માયફાદ ઘાવના ફનાલેર તયાા ય લજન 

ભુકીન ે ાથલા નાના ફાકને તેના ય ફેવાડી ધરયમાભાાં 

તાણલાભાાં ાઅલતુાં શતુાં ાન ે એક ભાટીનુાં રેમય ફની જતુાં શતુાં 

ાન ે પયીથી વભમાાંતયે જમાય ે ાકન ે ાણી ાઅલાભાાં ાઅલતુાં 

ત્માયે ાઅજ દ્ધવતથી પયીથી કયલાભાાં ાઅલતી શતી જે શારે 

જલા ભતી નથી ાને ક્માયા તેભજ ધયીમા ભાનલફથી 

નાના ાલડાથી કયલાભાાં ાઅલતા શતા તનેુાં સ્થાન શલ ે ટ્રકેટય 

દલાયા ાલડાથી ક્માયા ાન ેધયીમા ફનાલાભાાં ાઅલી યહ્યા છે. 

નભમદા કેનાર ાઅલી તે શેરા ાણી ાાઇથી ાણી રાઆ જલાતુાં 

ન શતુાં ક્માાંક પ્રાવસ્ટકના યફડીમાન ાઈમગ થત શત જમાય ે

શારે રગબગ પ્રાવસ્ટકની ાાઇન ાઈમગ થાઆ યહ્ય છે. 
ાન ે તેભાાં ણ ફુલાયા દ્ધવત વલ ે જાગૃતતા ાઅલી યવશ છે. 
ાન ે રક ફુલાયા ધ્ધવતઓ ણ ાનાલી યહ્યા છે જેભાાં 

વયકાયી વફવીડીન ણ રાબ રાઆ યહ્યા છે.જૂની ધયીમા 

ધ્ધવત ખુફજ વય છે ાને કાઇ ખચમ લધ ુથત નથી ાને કાઇ 

ખાવ ટેકનીકરી ાઅલડતની જરૂરયમાત યશેતી નથી ભાત્ર કઠા 

વૂઝને ાઅધાય ે વમત કયલાભાાં ાઅલ ે છે. જેથી લધ ુખેડૂત ાઅ 

પ્રકાયે ખેતી કયી યહ્યા છે. વભશ્ર ધ્ધવતભાાં ાઈયક્ત એક થી લધ ુ

દ્ધવતન ાઈમગ કયલાભાાં ાઅલી યશેર છે. 

5. ાઈત્તયદાતાઓની નભમદા કેનાર ાઅવ્મા છી તભાયા ભતે રકએ ખતેી કયલાભાાં પેયપાય કમામ તે વલગત દળામલતુાં ત્રક 
ક્રભ વલગત ાઅલૃવત્ત ટકાલાયી 
૧ ખેતી જાત ેકય ેછે ૨૦ ૪૧.૭ 
૨ ભજુય દ્લાયા કયાલ ેછે ૬ ૧૨.૫ 
૩ બાવગમા દ્લાયા કયાલે છે ૧૫ ૩૧.૩ 
૪ કાઇ પેયપાય કમામ નથી ૭ ૧૪.૫ 

કુર ૪૮ ૧૦૦ 
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ભટાબાગના ખેતી જાતે ાથલા બાગીમાઓ ાવે કયાલે છે. 
વાભાન્દ્મ યીતે ાઈત્ાદન ભાટનેા ત્રણ વશસ્વા કયલાભાાં ાઅલ ે
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છે ૩૩% જભીન જેની છે તને બાગ ૩૩% ાણી જેનુાં 

છે તને બાગ ન ે ૩૩% જે ભશેનત કયે છે તને બાગ 

ગણલાભાાં ાઅલે છે.  

6. ાઈત્તયદાતાઓની નભમદા કેનાર ાઅવ્મા છી જીલન ળૈરી, જીલન જીલલાની દ્ધવત કે યશણેી-કયણીભાાં ફદરાલ ાઅવ્મછે તનેી વલગત 

દળામલતુાં ત્રક 
ક્રભ વલગત ાઅલૃવત્ત ટકાલાયી 
૧ ફદરાલ ાઅવ્મ છે ાઅધુવનકયણ જડથી લધી યહ્યુાં છે. ૩૭ ૭૭ 
૨ ના ફદરાલ નથી ાઅવ્મ ૩ ૬.૩ 
૩ ાન્દ્મ ૮ ૧૬.૭ 

કુર ૪૮ ૧૦૦ 
ાન્દ્મ એટરેક ે વભશ્ર ફદરાલ ાઅવ્મા છે તલેુાં ાઈત્તયદાતાએ જણાલરે છે જેભાાં વચચભીકયણ ાને બાયતીમ કયણ એભ ફાંને યીતે પેયપાય 

જલા ભે છે  
7. નભમદા કનેાર ાઅવ્મા છી ફાકના ાભ્માવ ફાફત ે કલે ફદરાલ, પેયપાય ાઅવ્મ છે જેના જલાફ ાનુવૂચી ભજુફ નીચેના કષ્ટક 

યથી જાણી ળકામ છે. 
 

ક્રભ વલગત ાઅલૃવત્ત ટકાલાયી 
૧ જાગૃતતા ાઅલીાને વારાં વળિણ ૪૨ ૮૭.૪ 
૨ કાઇ ખાવ પેયપાય નવશ ૩ ૬.૩ 
૩ વળિણ ફગડમુાં ૩ ૬.૩ 

કુર ૪૮ ૧૦૦ 
 

                  

                       

    �             

           

                   

    
    �                        

         

                                                   , 

            

 
 
નભમદા કનેાર ાઅલલાથી સ્થાવનક ેાઅલકભાાં લધાય થમેર છે 

જે ાઅલક ફાકના ાભ્માવ ાછ ખચામાઇ યશી છે 

જેથી ૪૨ વ્મવક્તઓએ એટરેકે ૮૭.૪ ટકાએ સ્લીકાયેર છે 

કે જાગૃતતા ાઅલીાન ેવારાં વળિણ ભી યશેર છે સ્થાવનક ે

નલી ળાાઓ ણ ખુરી યશી છે ાને વળિણભાાં જડથી 

વુધાય ાઅલી યશેર છે જેની ાઅલક વાયી છે તે રક 

તાના ફાકન ે ળશેયની વાયી સ્કુરભાાં ાભ્માવ ાથ ે

ભકરી યહ્યા છે. ાઅભ, ફાકના ાભ્માવ ય ગશેયી 

ાવય ડી યશી છે. યાંતુ ૩ વ્મવક્તઓ એટરેક ે ૬.૩ 

ટકાએ જણાલેર છે ક ેકાઇ ખાવ પેયપાય થમેર નથી તેભજ 

૩ વ્મવક્તઓ એટરેકે ૬.૩ ટકાએ જણાલેર છે કે વળિણ 

ફગડમુાં છેકાયણ કે સ્કૂર ગાભભાાં છે જમાયે યશેઠાણ ગાભથી 

દુય ખેતયભાાં શાઇ ફાકન ેગાભભાાં ાઅલલાભાાં ભુશ્કેરીઓ 

ાઈબી થાઆ યશી છે તા, ટાઢ લયવાદભાાં સ્કુર જલુાં ભુસ્કેર 

ફનેર છે. જેની વાથ ેખેતીના નાના ભટા કાભ ફાકન ે
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ણ ાામ છે જેથી ક્માયેક વીઝન ાઅખી ફાક સ્કુરભાાં 

ાઅલતા નથી ાથલા ત ભટા બાગન વભમ ખેતી/ 
ભજુયી કાભભાાં કાઢી નાખે છે. જેના કાયણ ેકેટરાક પ્રાથવભક 

ાવ કયેર વલદ્યાથીઓન ે ગુજયાતી લાાંચતા ણ નથી 

ાઅલડતુાં સ્થાવનક વળિકન ેભતા જણાલ ેછે ક ે  ાઅ ફશુ 

ખટુાં છે ચચામ કયતા પ્રાથવભક વળિણભાાં કાઇને નાવ 

કયલાની જગલાાઇ જ નથી જે શેરા શતી તે ફાંદ કયેર છે. 
એકાંદયે વળિણભાાં ભટા પ્રભાણભાાં વુધાય થાઆ યશેર છે.

 
8. નભમદા કનેાર ાઅવ્મા છી ાથલા તેન રાબ રીધા છી તભ ેખતેી ભાટનેા ક્મા વાધન લવાવ્મા છે? જેના ાઈત્તયભાાં નીચે ભજુફના 

ાઅાંકડાઓ ભળ્મા છે. 
 

ક્રભ વલગત ાઅલૃવત્ત ટકાલાયી 
૧ ટ્રેક્ટય ૧૨ ૨૫ 
૨ થ્રેળય ૪ ૮.૩ 
૩ ાઅધુવનક ખેતી ભાટેના ઓજાય ૭ ૧૪.૬ 
૪ વભશ્ર ૬ ૧૨.૫ 
૫ ાન્દ્મ વાભાન્દ્મ ૧૯ ૩૯.૬ 

કુર ૪૮ ૧૦૦ 
નભમદા કેનાર ાઅવ્મા છી ાથલા તેન રાબ રીધા છી 

ખેતી ભાટ ે ટ્રકે્ટય ૨૫%, થ્રેવય ૮.૩%, ાઅધુવનક ખેતી 

ભાટનેા ઓજાય ૧૪.૬%, ાન્દ્મ વાભાન્દ્મ વાધન 

૩૯.૬% ાને ફાકીના ૧૨.૫%એ વભશ્ર વાધન લવાવ્મા 

છે એ રયણાભ ત સ્ષ્ટ જાઇ ળકામ છે કે સ્થાવનક ાઅલી 

ખયીદી કયી યહ્યા છે. 
9. સ્થાવનક ખેડૂતલોથી ગાભતભાાં તાના ઘય ફનાલી 

વાંમુક્ત કુટુાંફભાાં યશેતા શતા જે નભમદા કનેાર ાઅલલાથી 

ખેતયભાાં યશલેાનુાં વાંદ કયતા વાંમુક્ત કટુુાંફ પ્રથા તૂટી યશી 

છે. તેભજ એકર દકર ખેતયભાાં ઘય શલાથી તાની 

જાતન ે વેપ ભાનતા નથી. લી ગાભભાાં તાનુાં ભકાન 

શલા છતાાં ખેતયભાાં મગ્મ વુવલધા લાા ાકા ભકાન 

ફનાલી યશેલાનુાં લધુ વાંદ કયતા ખચામઓભાાં લધાય થામ 

છે જેના કાયણ ે રક દલેુાં કયી યહ્યા છે ાન ે તાની 

ાઅલકન ભટ બાગ ાઅલા વ્માજભાાં ાઅી યહ્યા 

છેખેડૂતને ઓછા દયે વધયાણ કયલા ભાટે ખેડૂત વેલા 

ભાંડીઓ છે ણ ત ે ક્માાંક ાછયવશ છે. ાન ે કાઇ 

ચક્કવ વ્મવક્તઓન ાઅલી ભાંડીઓ ય કફજ છે તજે 

ભટા બાગના વયકાયી રાબ રાઆ યહ્યા છે ફાકીના ખડેૂત 

ભાત્ર વભ્મ ૂયતા જ ભામામરદત યહ્યા છે.નભમદા કનેાર 

ાઅવ્મા છી રકએ તાના ઘયભાાં નાના ભટા પેયપાય 

કયેર  છે જે નીચેના કષ્ટક/ચાટમયથી જાણી ળકામ છે. 

ક્રભ વલગત ાઅલૃવત્ત ટકાલાયી 
૧ ાકુ ઘય ૧૨ ૨૫ 
૨ પાભમ શાાઈવ ૪ ૮.૩ 
૩ યીનલેળન ૭ ૧૪.૬ 
૪ ાન્દ્મ 

(ટમરેટ, ફાથરૂભ વલગેયે) 
૬ ૧૨.૫ 

૫ ના કાઇ પેયપાય નવશ ૧૯ ૩૯.૬ 
કુર ૪૮ ૧૦૦ 
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10. નભમદા કેનારભાાં ગાફડા ડલા જેલી નાની ભટી વભસ્મા થામ છે ણ તે ાઈકેરાાઇ જામ છે. નભમદા કનેારની વભગ્ર ાણી વલતયણ વ્મલસ્થા 

ાાંગનેી કાઇ વભસ્માઓ તભાયા વલસ્તાયભાાં શજુ ાઈકેરાાઇ નથી જેની વલગત નીચેના કષ્ટક ાને ાાઇ ચાટમ યથી જાણી  
ળકામ છે. 

ક્રભ વલગત ાઅલૃવત્ત ટકાલાયી 
૧ કાઇ વભસ્મા નથી ૩૪ ૭૦.૮ 
૨ વપાાઇ કાભ, કેનારભાાં બાંગાણ ૧૪ ૨૯.૨ 

કુર ૪૮ ૧૦૦ 
11. લી ાણી વલતયણની મગ્મ વધ્તઓ ાનાલલાભાાં ાઅલી નથી. નભમદા કેનારની ાણી વલતયણ વ્મલસ્થા ાાંગનેી નાની ભટી વભસ્માઓ 

યશેલાની જેના કાયણ જાણલા જરૂયી ફન ેછે.નભમદા કનેારની વભગ્ર ાણી વલતયણ વ્મલસ્થા ાાંગેની કાઇ વભસ્માઓ શમ ત ાઅલાકાયણ 

ક્માાં છે જે નીચેના કષ્ટક/ાાઇચાટમ થી વભજી ળકામ છે. 
ક્રભ વલગત ાઅલૃવત્ત ટકાલાયી 
૧ યાજકીમ દાલેચ ૧ ૨.૧ 
૨ લધ ુાઅલક ક ેલગદાયન 

શસ્તિે 
૨ ૪.૨ 

૩ લશીલટી ાને નીવત વલમક ૪૨ ૮૭.૪ 
૪ ાઅલુાં કાઇ નથી ૩ ૬.૩ 

કુર ૪૮ ૧૦૦ 
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વાંળધન વલસ્તાયભાાં ાભ્માવના ભખુ્મ તાયણ-  
ફનાવકાાંઠા જીલ્રાના લાલ તારુકાના ભાલવયી, ઢીભા ાન ે

ાવાયા ગાભભાાં નભમદા કનેારની ાવય નીચે પ્રભાણે છે  
1. ાઅ વલસ્તાયભાાં ખેતી ભાત્ર ચભાવા ાઅધારયત શતી તેથી 

ખેતીભાાં ભાત્ર એકજ ચભાવુાં વીજનન ાક રેલાભાાં 

ાઅલત તેના ફદરે નભમદા કેનાર થકી શાર ત્રણ વવઝનભાાં 

ત્રણથી લધુ ાક રેલાભાાં ાઅલે છે વળમા, ાઈના ાન ે

ચભાવુાં જેથી ખેડૂતની ાઅલક લધી યશેર છે. ાન ે

જીલનધયણ વુધયી યહ્યુાં છે. યાંતુ છેલ્રા દામકાભાાં 

ઘાવચાયાના લાલેતયભાાં ખુફ ભટા પ્રભાણભાાં ઘટાડ 

નધામેર છે જેથી ળુારન ભાટે ઘાવચાય ભધ થાઆ 

યહ્ય છે. 
2. ત્રણ વીજન રેલાતી શલાથી ભટા બાગન વભમ ખેતી 

ાછ જત શલાથી ખેડૂત ખેતયભાાં યશેલાનુાં લધ ુ

ાનુકૂ ાઅલતા ખેતયભાાં યશેલાનુાં વાંદ કયી યહ્યા છે જેથી 

ાલન જલન ાછન વભમ ફચી જામ ાને ાકન ે

નુકળાન કયતા ળઓુ/જાનલયથી ણ ફચાલી ળકામ. 
ાત્માયે ાક ાઈત્ાદન થામ છે તનેા વયેયાળ ૂયતા બાલ 

નથી ભતા તલે ુ ૯૫.૮% એ વસ્લકાય કમો શત વયકાય 

ટેકાના બાલ જાશેય કય ેછે ણ તે વભમવય થતા નથી ાન ે

તેન રાબ લચેરટમા ાને કભીળન એજન્દ્ટ રાઆ જામ છે. 
જે એક ગાંબીય વભસ્મા છે. વયકાયે ાઅ દુણ દુય કયલા 

ભાટ ે૭/૧૨ના ખેડૂતના ાઈતાયા ભાાંગી વીધા ખેડૂતના ફેંક 

ખાતાભાાં ૈવા ાઅ ે છે યાંત ુ તે રાબ ભાત્ર રાગતા 

લગતા ાન ેતાના ઓખીતાને જ ભે છે વાભાન્દ્મ 

ખેડૂત તેન રાબ રાઆ વકત નથી. ાથલા ાઅલા ખેડૂત 

રાબ રેલા જામ ત્માય ેાકની મગ્મ ગણુલતા નથી તભે કશી 

ાક યીજેક્ટ થાઆ જામ છે. ાઅ દુણન ે દુય કયલુાં શમ ત 

ખેડૂતના ખતેયભાાં ાઈબ ાક કે નીકત ાક ખેતી વનમાભક 

દલાયા ફનાલેર ગાભની નેર ક ે જેભાાં સ્થાવનક ગાભના 

ખેડૂત,સ્કુરના ાઅચામમ ાન ેગ્રાભ વેલક ણ શમ ત ેદલાયા 

ાકની ગુણલતાના ાઅધાય ે સ્થાવનક વલેા વશકાયી ભાંડી 

ખયીદી કયે ાન ે ત્માજ ચકે દલાયા ચુકલણાં કયલાભાાં ાઅલ ે

ત વારાં રયણાભ ભેલી ળકામ તભે છે. 
3. નભમદા કનેાર ાઅવ્મા શેરા એકાંદયે,વયેયાળ લાર્થક લધ ુ

ખેતીભાાં એયાંડા, ઘાવચાયનેફાજય, જીરાં ાન ે કઠ 

૯૧.૭% જે નભમદા કનેાર ાઅવ્મા છી એયાંડા, જીરાં, 
કાવ, યામડનુે લયીમાી, ળાકબાજી, ફાગામતી ૯૫.૮% 
જેટરા પ્રભાણભાાં ાક ાઈત્ાદન થાઆ યહ્યુ છે એટરે કે ખેડૂત 

ફાગામતી ાને ળાકબાજીની ખતેી તયપ લી યહ્યા છે 

કાયણકે જે ાઅર્થથકયીતે લધુ વાયી છે.નભમદા કનેાર ાઅવ્મા 

છી ખેતી વ્મલસ્થાના વાંચારન ભાટે તભેજ ઘયખચમની 

જરૂરયમાત વાંતલા ભાટે જાઇતા રૂવમા ક ે વફમાયણ 

ખાતય વયતાથી ભી યશે છે તભે ૮૧.૩% એ સ્લીકામુું 

છે કાયણ ક ેાઈત્ાદન લધુ છે યાંત ુ૧૮.૭% રકન ેાઅલી 

લસ્તુઓ વયતાથી ભતી નથી જેના ભુખ્મ કાયણ 

ાઅર્થથકાને વાભાવજક, લશીલટી ાન ે નીવત વલમક, 
યાજકીમ ાન ેવ્માજખયી વલગેય ેજણાાઇ ાઅલે છે. લી, 
નભમદા કનેાર ાઅવ્મા છી વફમાયણ ાન ે ખાતયના 

લયાળભાાં ૮૫.૪% એ જણાવ્મુાં કે ફદરાલ ાઅવ્મ છે 

યાવામવણક ખાતય ાન ેદલાઓન લધુ ાઈમગ થાઆ યહ્ય 

છે.  
4. નભમદા કેનારના ાણીથી જભીન ખયાફ થામ કે કઠણ થામ 

છે જે ફાફત ૮૭.૩% રકએ નકાયી છે એટરે ક ે ક્માાંક 

જભીન ખયાફ થામ છે ણ તનેુાં પ્રભાણ વફરકુર ઓછુ છે. 
નભમદા કનેાર ાઅવ્મા છી ાક વધયાણ/રન વયતાથી 

ભી યશ ેછે તેભ ૮૫.૪% એ સ્લીકામુું યાંત ુકેટરાક રકન ે

ાક વધયાણ/રન વયતાથી ભતી નથીતભેાાં વોથી ભટી 

ભુશ્કેરી લશીલટી ાન ેનીવત વલમક ૩૫.૪% લી ભટા 

ાને ાઅર્થથકયીતે વધ્ધય ખેડૂતન ે કાઇ ભુશ્કેરીઓ જણાતી 

નથી.નભમદા કનેાર ાઅવ્મા છી ાઅ વલસ્તાયભાાં ગ્રીન 

શાાઈવભાાં કાઇ ખાવ લધાય થમ નથી ભાત્ર ૪.૨% જલા 

ભે છે.નભમદા કનેાર ાઅવ્મા છી ાઈત્ારદત ાકન ે

ાઈત્ાદન સ્થેથી લેચાણ ભાટે ગાંજ ફજાયભાાં રાઆ જલા 

ભાટનેી પ્રથાઓભાાં  પેયપાય થમ છે. જુનલાણી કશેલાતી 

દ્ધવતઓ તૂટી યશી છે ાને બુરાાઇ યશી છે ગાડા-
ફદની ખેતી નાફુદ થાઆ યશી છે જેની જગ્માએ 

ાઅધુવનકયણ ટ્રેક્ટય થ્રેવય જેલા વાધન રાઆ યહ્યા છે 

વભમન ફચાલ ાન ે ઝડી ખતેી થાઆ યશેર છે. જેથી 

ખેતીના ખચમભાાં લધાય થાઆ યહ્ય છે. ગાભભાાં કાઇ ભટા 

ખેડૂત જડે ફદ ગાડુાં શતા તે ફીજાન ેણ ાઈમગી થતા 

જરૂરયમાતના વભમે એકફીજાન ે કાઇ ચાજમ રીધા લગય 

ાઅતા તેથી નાના ખેડૂત ાઅલા ખચમ ાટકાલી ખેતીના 

નપાભાાં લધાય યશેત તે નાળપ્રામ ફન્દ્મા છે. જમાયે એક 

ખેડૂતન ે તાની ખેતી રામક કાભ ના શમ ત્માય ે ફીજા 

ખેડૂતન ે ભદદ કયત ાને તટેર વભમ ાયવ યવ એક 

ફીજાને ાઈમગી થતા તનેી જગ્માએ શાર રદલવની ભજુયી 

પ્રભાણે યકડુાં ચુકલણાં સ્થાન રાઆ રીધુાં છે. 
5. ાઅ વલસ્તાયભાાં ખેતી રામક જભીન શતી જ યાંત ુાણીન 

ાબાલ શત જે કેનાર થકી ાણી ભલાથી લધુ જભીન 

વમત થતા ાકના ાઈત્ાદનભાાં ફશુજ લધાય થમેર છે 

વલવલધ ાક રેલાાઇ યહ્યા છે ાન ે ાઅધુવનક દ્ધાતીથી 

ફાગામતી ખેતીભાાં લધાય થમેર છે. જેની વાથે વાથ ે

ળુારનભાાં ખફુજ લધાય થાઆ યહ્ય છે જેથી શરયમાી 

ાને ચલેત ક્રાાંવત વભાાંતય ચારી યશી છે. ખેતીની વાથે દૂધ 

ાઈદ્યગ થકી રક વારાં કભાાઇ યહ્યા છે ાઅલકભાાં લધાય થાઆ 

યહ્ય છે. નભમદા કનેાર ાઅવ્મા છી રકને ળુારનભાાં 
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પામદ થમ છે તેભ ૯૦%એ સ્લીકામુું છે.યાંત ુ ળુઓના 

દુધના મગ્મ બાલ નથી ભતા તેભ ૯૫.૮% ભાન ે છે. 
ફજાયભાાં ૫૦ રૂવમા પ્રવત રીટયથી ઓછા બાલ ેદૂધ ભતુાં 

નથી જમાયે ળુારક ાવેથી તેનાથી ડફર પેટનુાં દૂધ 

ાડધા બાલ ેખયીદી કયલાભાાં ાઅલી યહ્યુાં છે દૂધ ભાંડીઓ 

ાઈઘાડી રુાંટ ચરાલી યશી છે. ળુઓના છાણ ખાતયના 

મગ્મ બાલ ભે છે તભે ૮૯.૬% સ્લીકામુું છે તભેજ 

સ્થાવનકે ભાાંગ વાયી છે જડથી લચેાાઇ જામ છે ાન ેકીભત 

તયત યકડભાાં ભી જામ છે. ળુારન ભાટ ેમગ્મ વશામ 

વયકાયશ્રી તયપથી ભતી નથી તભે ૮૩.૮% જણાલે છે, 
ળુઓની દલાઓ વયકાયશ્રી તયપથી નથી ભતી તેભ 

૮૭.૯% જણાલ ે છે, ળુારન ભાટ ે મગ્મ જાગૃવત 

રાલલા ભાટ ેવયકાયશ્રી તયપથી મગ્મ પ્રમાવ થમા છે તેભ 

ભાત્ર ૧૬.૩% ભાને છે કે, ળુારન ભાટ ે ળુડકટય 

મગ્મ વભમે ભે છે તેલુાં ભાત્ર ૨૦.૪% જણાલ ેછે એટરે ક ે

ળુવચરકત્વા ાન ેવાંરગ્ન ફાફતે ાઅ વલસ્તાયભાાં વયકાયનુાં 

લરણ ાઈદાવીનતા બમુું જણામ છે. ભૃત ળુઓના 

ભૃતદેશન મગ્મ વનકાર થત નથી ૮૫.૮%એ સ્લીકામુું છે. 
સ્થાવનક રક ાઅલાન ળુઓના ભૃતદેશને રાઆ જામ છે 

કાઇ ખાવ વ્મલસ્થા જણાતી નથી. ળુારન ભાટ ે

ળુદાણ/ ઘાવચાય મગ્મ બાલ ેમગ્મ વભમે ભત નથી 

તેભ ૯૨%એ સ્લીકામુું છે તેભજ  ખેતીના ાકને ળઓુ 

નુકળાન કય ે છે તભે ૮૮%એ સ્લીકામુું છે જે ળુારન 

ાન ેખેડૂત ભાટ ેગાંબીય ચન છે.  
6. ાઈત્તયદાતાઓજણાલ ે છે કે, સ્થાવનક ફજાયભાાં ફનાલેરી 

કાઇ લસ્તુઓન ાઈમગ ૩૧.૩%  કયે છે.સ્થાવનક 

ફજાયભાાં ાઈત્ારદત લસ્તુઓની ગણુલતા વાયી શમ છે તલેુાં 

૭૫.૪% ભાન ે છે ાન ે તેની કીભત પ્રભાણભાાં લધ ુ શતી 

નથી તેભ ૭૩.૮% જણાલ ે છે યાંતુ તને ાઈમગ લધ ુ

રક કયતા નથી જે વલયધાબાવ જલા ભે છે. નભમદા 

કેનાર ાઅવ્મા છી સ્થાવનક ફજાયભાાં ાઈત્ારદત થતી 

લસ્તુઓના લેાયી ય વાયી ાવય થાઆ છે તલેુાં ૭૦.૮% 
જણાલે છે. યાંતુ કેટરીક લસ્તુઓ સ્થાવનક રકએ 

ફનાલલાની કે વલેા ાઅલાની ફાંધ કયી દીધી છે તભે જૂથ 

ચચામભાાં જણાાઇ ાઅલે છે. 
7. ાઈત્ારદત ાકની વાચલણી જે ભાટી ાને રાદથી ફનાલેર 

કઠીઓભાાં વેરી/યવખમા, રીભડા ાને તુરવીના ાન 

ાઈત્ારદત ાક વાથે વભિ કયી વાચલણી કયલાભાાં ાઅલતી 

શતી તેભજ છાણીમુાં ખાતય ાન ે દેળી ધ્ધવતઓ 

ાનાલલા ાઅલતી શતી. જેની જગ્માએ વીધ ભાર 

ખેતફજાયભાાંભધી જાંતનુાળક દલા રગાલી બયલાભાાં ાઅલી 

યશેર છે. જેથી ાઅજની કશલેાતી ફીભાયીઓભાાં લધાય 

નધાાઆ યહ્ય છે ાને જૂની વાચી ધ્ધવતઓ બુરાાઇ યશી 

છે. લી ાઅલી ફીભાયીઓ લધલાથી દલાખાનાન 

ખચમભાાંલધાય થાઆ યહ્ય છે વાભે ડકટય ણ રુાંટ ચરાલી 

યહ્યા છે કાયણકે રક ભટા બાગના લધુ વળવિત નથી ાન ે

ખેતી, ળુારનકેભજુયી કયત લગમ છે જે વયકાયી દલાઓ 

રેલાનુાં ઓછુ વાંદ કય ેછે ાન ેવયકાયી દલાખાનાભાાં ુયતી 

વગલડ/સ્ટાપન ાબાલ ણ એક ભટુાં કાયણ છે. 
8. ખેડૂત ાઅર્થથક યીતે વદ્ધય થાઆ યહ્ય છે જેની વાથ ે

ાાંધશ્રદ્ધાઓ ખતભ થાઆ યશી છે જે એક ભટુાં જભા ાવ ુ

કશી ળકામ. નભમદા કનેાર ાઅવ્મા છી એકાંદયે રકના 

જીલનધયણભાાં વધુાય થમ છે તભે ૮૭.૫% જણાલે છે. 
યાંતુ નભમદા કેનાર ાઅવ્મા શેરા રક ફચત લધુ કયતા 

શતા તેભ૭૩.૩% જણાલે છે. કાયણ કે ાઅલી ફચત 

દુષ્કા જેલી વસ્થવતન ેશચી લલા ભાટ ેકયલાભાાં ાઅલતી 

શતી.નભમદા કનેાર ાઅવ્મા છી શેયલેળભાાં ફદરાલ 

ાઅવ્મ છે જેભાાં ાઅધુવનકયણ ાઅવ્મુાં છે તલેુાં ૬૫% જણાલ ે

છે, ખયીદ ળવક્તભાાં લાર્થક ફદરાલ ાઅવ્મ છે ખયીદ ળવક્ત 

૧થી૫૦,૦૦૦ લધી છે તેભ ૫૭% તેભજ 

૫૦,૦૦૧થી૧,૦૦,૦૦૦ થાઆ છે તભે ૨૩% જણાલ ે છે 

જમાય ે ફાકીના ૨૦% જણાલ ે છે કે તભેની ાઅલક એક 

રાખથી લધુ લધી છે. ાઅયગ્મ ફાફતે ખચમભાાં લધાય થમ 

છે તેભ૮૫.૪% જણાલ ે છે. ાઅયગ્મ, વળિણ, ાન ે

વાભાવજક દયજજ ટકાલી યાખલા ભાટ ે જરૂયી ખચામઓ 

ાઈઠાલાભાાં વભાજ વિભ ફની યહ્ય છે તભે ૮૧.૩% ભાન ે

છે. નભમદા કનેાર ાઅવ્મા છી તાન કાભ વવલામન 

વભમ રક ૮૩.૩%ટીલી ભફાાઇર ભનયાંજનના વાધન 

ાને ૧૦.૪% રયલાયજન ાને વભત્ર વાથે વલતાલ ે

છે.નભમદા કેનાર ાઅવ્મા છી વાભાવજક પ્રવાંગભાાં ાન ે

તેની ાઈજલણીના સ્લરૂભાાં ફદરાલભાાં જુનલાણી ડી 

બાગ્મુાં તનેા સ્થાને ાઅધુવનકતા ાન ે ખચામ કન્દ્વપે્ટ 

ાઅવ્મ છે તલેુાં ૬૬.૭% તેભજ ધાર્થભક/ત્મલશાયની 

ાઈજલણીભાાં ૯૧.૭% ફદરાલ જણાલે છે તેની વાથ ે

ધાર્થભક ખચામઓભાાં લધાય થમ છે ૮૯.૬% જણાલે છે. 
રક ધાર્થભક કાભભાાં દાન છૂટથી/લધ ુ ાઅ ે છે ૮૫.૪% 
ાઅલા વાભાવજક-ાઅર્થથક ાને યાજનૈવતક દૃવષ્ટએ લધુ દાન 

ાઅનાયન પ્રબાલ ાઅભ રક ય લધુ યશે છે ૯૩.૮% 
ભાન ે છે.ાન ે ાઅ તભાભ ફાફત જાઇ ણ ળકામ છે. 
લી, નભમદા કેનાર ાઅવ્મા છી ગાભડા ભાાંથી યશલેા ભાટ ે

રક ળશેયભાાં લધુ જાઇ યહ્યા છે જેના કાયણભાાં 

જરૂયીવુવલધાનગાભડાભાાંાબાલ છે તભે ૮૭.૫% જણાલ ે

છે વાથ ે વાથ ે ાઅધુવનકયણ ાન ે ળશેયીકયણની ાઅાંધી 
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દડણ જલાફદાય છે. યાંતુ નભમદા કનેાર ાઅવ્મા છી 

ાઅજીવલકા ભાટ ે સ્થાાંતયભાાં ઘટાડ થમ છે તભે૬૯.૨% 
જણાલે છે. ાને વ્મકવતગત વફાંધભાાં ઓછ/નાન 

ાઅલી છે તેભ૬૭.૫% જણાલે છે. 
9. ગાભડાઓના નાના-નાના ધાંધાઓ ખતભ થાઆ યહ્યા છે ાન ે

ળશેયભાાં ાઈધગ ધાંધા થડા પ્રભાણભાાં લધી યહ્યા છે ાન ે

ધાંધાભાાં ખયીદીભાાં ગ્રાશકલગમ જાવત ાઅધારયત લશેચાાઇ ગમ 

છે. તાની જાવતલારાન ેત્માાંથી ખયીદી કયલાનુાં લધુ વાંદ 

કયી યહ્ય છે જેથી એક જાવત ફીજી જાવતની ાઇામ કયલાભાાં 

કાઇ કવય ફાકી યાખતી નથી જે રકળાશી ભાટે ભટ 

ખતય છે. 
10. ધાર્થભક-વાભાવજક ાઈજલણીઓ ાન ે રગ્ન-ભયણ જેલા 

વલવલધ પ્રવાંગભાાં ખચામઓ લધી યહ્યા છે ાન ેજે લધ ુદાન 

ાઅે છે લધુ ખચમ કયી પ્રવાંગ ાઈજલે છે તનેી ફરફારા લધ ુ

લતામાઇ યશી છે.ાઅલા પ્રવાંગભાાં ભાંડ, ડેકયેળન, જભણલાય 

જેલા ભટા ખચામઓ વાભેર થાઆ યહ્યા છે ાન ેતભેાાં દેખા 

દેખી લધી યશી છે. જેની ાઅર્થથક વસ્થવત વાયી નથી તે ણ 

દેલુાં કયી ક ે જભીન લેચીને ણ પ્રવાંગ કયી ભાન ભબ 

લધાયલાની શડભાાં છે. વાભાવજક ાન ે કામદાકીમ કાઇ 

ખાવ યક ટક નથી જેથી દશજે પ્રથા જણાાઇ ાઅલ ેછે. 
11. રક તાની વખુ વુવલધાના વાધન લવાલી યહ્યા છે 

ટીલી, ભફાાઇર, લાશન, એવી લધ ુલવાલી યહ્યા છે ાન ે

ભજ ળખ ાછ ણ ભટા ખચામઓ કયી યહ્યા છે ત 

કેટરાક લગમ વ્મવન તયપ ધકેરાાઇ યહ્ય છે સ્થાવનકે દારૂ 

દુણ છે લી નળાની ગીઓ ફેપાભ લેચાાઇ યશી છે. જે 

રકના શલે્થ ાન ે વાભાવજક-ાઅર્થથક યીતે ામભાર કયી 

યશી છે. 
12. ાઅ ગાભભાાં લોથી કયકવયથી જીલત ભાણવ ાઈડાાઈ ફની 

યહ્ય છે ાન ે તાના ખટા ખચામ કયી યહ્ય છે. ાશી 

જભીન લેચલી એટરે તાની ાઅફરૂ ઓછી થલી એલુાં 

ભાનલાભાાં ાઅલતુાં ત્માાં ાઅજન વભમે વફન્દ્દાવ જભીન 

લેચાાઇ યશી છે ાન ેાઅલી જભીન લેચલાથી ાઅલત ૈવ 

ભટા બાગે લાશન ઘય ફનાલલા ાને ભજ ળક ાછ 

ાઈડાાઇ યીતે લધુ જાઇ યહ્ય છે. 
13. નભમદા કનેાર ાઅલલાથીાણી ણ ફશુ લડેપાાઇ યહ્યુાં છે 

ખેડૂત તાના ાકન ે પયીથી કમાયે ાણી ભળ ે જેની 

સચતા ભાાં શમ છે એટરે ાકન ેલધુ ાણી ાઅ ેછે જેથી 

ાણી લેડપાાઇ યહ્યુાં છે. ીલાભાાં ાને રૂટીનભાાં ાણી 

ાઈાડીને રાલલુાં ડતુાં જે શાર ઘેય ઘેય ાાઇથી ભી યશ ે

છે જેથી લધ ુલયાળ થાઆ યહ્ય છે. ઘેય ઘેય વાંડાવ ફાથરૂભ 

થાઇ ગમા શલાથી નશાલ-ધલાભાાં ાણી લધ ુલયાળ થાઇ 
યહ્ય છે. 

14. વ્મવક્તભાાં વશનળીરતા ાન ે બાાઇચાયાની બાલના ઓછી 

થાઆ યશી છે જે વભાધાન ગાભરક વાથ ેભીન ેરાલતા 

તેની જગ્માએ કટમ ાને રીવ રગતા ગનુાઓભાાં લધાય 

થાઆ યશેર છે. ાને ૈવાની દડ ધાભભાાં વતવ્ર શયીપાાઇ મુક્ત 

વભાજ વ્મલસ્થા ફની યશી છે. લી યાજકીમ વભીકયણ 

ાઅલા લાતાલયણને ી યહ્યા છે જેથી જૂની બાયતીમ 

વભાજ વ્મલસ્થા તૂટી યશી છે. 
15. નાના ભટા વીભાડાના લૃિ ઝડથી કાાાઇયહ્યા છે ાન ે

ાઅધુવનક ભળીનયીન લધુ ાઈમગ થાઆ યહ્ય છે જેથી 

મામલયણને નુકળાન થાઆ યહ્યુાં છે જેન ે ાઅલનાયી ેઢીએ 

બગલલાનુાં યશેળે. તેભજ ાઅધુવનકયણન ે કાયણ ે ાઅધુવનક 

ઓજાય થકી ખેતી થાઆ યશી છે જેના રીધ ેગાભના રુશાય 

ાન ેનાના કાયીગયભાાં ફેકાયી લધી યશી છે. લી સ્થાવનક 

ભજુયીના દૈવનક બાલભાાં લધાય થમ છે ણ  દયેક ભજુયન ે

ભજુયી કયલી છે ણ દયજ કયલી નથી જે વલવાંગતા જલા 

ભે છે.  
16. જભીન વમત ભાટ ે ફયલેર ભાટ ે વલદ્યુત/રાાઇટ કનેક્ળન 

વયતાથી ભી યશ ે છે ક ે કેભ જેના ૧૨.૫% 
ાઈત્તયદાતાઓ શકાયાત્ભ ાવબગભ જણાલેર છે જમાય ે

૮૭.૫% એ નકાયાત્ભક ાવબગભ જણાલેર છે. જેના 

ભાટે જૂથ ચચામઓ ાને વયકાયી ચડે ભાવશતી ભેલતા 

વોથી ભટુાં કાયણ ાઅ વલસ્તાય ડાકમજન ભાાં ાઅલ ે છે ત ે

ાઈયાાંત જે ખેડૂત ાઅર્થથકયીતે વધ્ધય શમ તે જ ફયલેર 

ભાટ ે કનકે્ળનની ભાાંગણી કયત શમ છે ાઅલા 

ફય/ટ્મુફલેર ફનાલલાન ખચમ ૧૦ રાખ કયતા લધ ુથત 

શમ છે લી જભીનભાાં ાણીના તની ઉંડાાઇ તથા કુદયતી 

કાયણવય ાઅલા ટ્મુફલેર વપ થળે તે કશલેુાં ણ ભુસ્કેર 

શમ છે રયણાભે ખેડૂત વાશવ કયત નથી તેભજ ાન્દ્મ 

ભુળાકેરીઓ ડે છે જે કાયણ ાઈત્તયદાતાઓએ ાઅપ્મા ત ે

ભુજફ લશીલટી ાન ેનીવત વલમક ૮૩.૩%, ાઅર્થથક ાન ે

વાભાવજક ૧૦.૪%, યાજકીમ ૪.૨% ાન ેવભશ્ર ક ેાન્દ્મ 

૨.૧% કાયણે ાઅલા કનકે્ળન વયતાથી ભી ળકતા નથી.  
17. વયકાયી નકરયમાતન વભાજભાાં ભાન ભબ લધી યહ્ય છે 

ાન ે રક ાઅ રદળાભાાં વખત ભશનેત કયી યહ્યા છે. 
વયકાયી નકરયમાતને લધુ દશજે ાઅી ખયીદી થતી શમ 

તેલી યીતે વગાાઆ-રગ્ન થતા શમ તેલુાં જણાાઇ ાઅલ ે છે. 
છેલ્રા દામકાની ગજુયાતની વયકાયી બયતીભાાં ાઅ વજલ્ર 

ાલર યહ્ય છે ાન ે વયકાયી નકયીઓ ભેલનાય ાઅ 

વજલ્રા ગજુયાતભાાં ટ ાઈય છે. નભમદા કનેાર ાઅવ્મા 

છી રયલાયના ાન્દ્મ વભ્મએ ખેતી વવલામના ાન્દ્મ 

ધાંધા, લેાય, નકયીભાાં જડામા છે  
18. નભમદા કેનારની ફાાંધકાભની ગણુલતા વાયી છે તભે 

૮૭.૫%, નભમદા કેનારભાાં મગ્મ વારાં ભને્દ્ટનેન્દ્વ થામ છે 

૮૯.૬% સ્લીકાયે છે ણ કનેારભાાં ક્માાંક ગાફડા ડ ે છે 
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ાને નુકળાન થામ છે તે ણ વત્મ છે.નભમદા કેનારભાાં રક 

ાઅત્ભવલરન વયતાથી કયી વકે છે તેભ ૮૩.૩% ભાન ે

છે ાને ાઅલા ફનાલ ણ ફને છે. જે ભાટે નભમદા ભને 

કેનારભાાં ફાંને ફાજુ તાય પેન્દ્વીંગ કયલી જરૂયી છે જેથી 

ાઅત્ભવલરન જેલા ાને ાન્દ્મ ગુનાઓ ાટકાલી ળકામ 

તેભ ૮૯.૬%નુાં ભાનલુાં છે. નભમદા કેનાર થકી ાઅર્થથક યીતે 

ાઅ વલસ્તાય ખુફજ વભૃદ્ધ થાઆ યહ્ય છે રકનુાં જીલન 

ધયણ વુધયી યહ્યુાં છે તેભાાં કાઇ ફીજ ભત નથી. તભેજ 

૮૭.૫ ટકા રકએ સ્લીકાયેર છે કે નભમદા કેનાર ાઅવ્માથી 

જીલન ધયણભાાં વધુાય થમ છે.દયેક ફાફતના વાયા ાન ે

નયવા ાવા શમ તે સ્લાબાવલક ફાફત છે. ણ ાશીન 

ખેડૂત/રક જ તાની ખભુાયી વાથે જીલ ે ત જ ત ે

વાચી પ્રગવત થાઆ ગણામ. વભમને ભાન ાઅલુ જ ડે. 
ફદરાલ એ જ ત પ્રકૃવતન વનમભ છે ાઅ ફાંજય વલસ્તાય 

શરયમા થાઆ યહ્ય છે તેથી વલળે ળુાં શાઇ ળકે. 
ાઈવાંશાય: 

ાઅભ, ફનાવકાાંઠા જીલ્રાભાાં ાન ેલાલ તારુકાના ગાભભાાં 

નભમદા કેનાર થકી ખેતી, ળુારન, સ્થાવનક ાઈધગ 

ધાંધાભાાં વકાયાત્ભક ાવય ાઅલી યશી છે. ખેતી ાન ે

ળુારન થકી શરયમાી ાને ચલેત ક્રાાંવત ાઅલી યશી છે. 
ત્રણ ાક ાને ાક તયાશથીલધુ ાઈત્ાદન થલાથી રકની 

ાઅલક લધી છે. ાણી ાઅલલાથી ીલાના ાણી ાન ે

ખેતીના ાણી ભાટનેી વભસ્માઓ શર થાઆ યશી છે. 
સ્ત્રીઓન ે ીલાના ાણીબયલા ભાટ ે દુય દુય વધુી 

જલાભાાંથીભુવક્ત ભી યશી છે. બૂગબમ જ ઊંચા ાઅલી 

યહ્યા છે. ાઅયગ્મ ાને વળિણભાાં વધુાયની વાથ ે

ાઅધુવનકયણ ાઅલી યહ્યુાં છે. સ્થાાંતયભાાં ઘટાડ થમ છે 

તથા ાન્દ્મ ધાંધા યજગાયભાાં પામદ થમ છે. રકના 

જીલન ધયણભાાં વાભાવજક-ાઅર્થથક વધુાય ાઅલી યહ્ય છે 

ગાભડુાં વાભાવજક-ાઅર્થથક યીતે વભૃદ્ધ થાઆ યહ્યુાં છે. 
શકીકતભાાંનભમદા કનેાર ફનાવકાાંઠાની જીલાદયી વાવફત 

થાઆ યશી છે. 
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