
 

Page | 150  

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

ફનાવકાાંઠા જીલ્રાના વયશદી વલસ્તાયભાાં ૧૯૭૧ના ળયણાથીઓની જીલાદયી: નભમદા કનેાર  
 ભાનસવગ ાઅય. વઢા, 

ીએચડી રયવચમ સ્કરય, 
ડૉ રકળે જૈન, 

પ્રાધ્માક ાન ેભાગમદળમક, 

ગ્રામ્મ વ્મલસ્થાન ાધ્મન કને્દ્ર, ગજુયાત વલદ્યાીઠ યાાંધજેા, ગાાંધીનગય.  
email: mrsodha@yahoo.com ભ. 99 78 40 77 40  

પ્રસ્તાલનાાઃ- 

૧૯૭૧ના મુધ્ધભાાં બાયતે વવલભ ારકસ્તાનભાાં ૫,૭૯૫ 

સ્કેલય ભાાઆરવ (૧૫,૦૧૦ કી.ભી) સ્કલેય રક.ભી બાયતીમ રશ્કય 

ધ્લાયા કફજ કયેર ાને જે વવભરા કયાય કયી યત કમો જમાયે વવલભ 

ારકસ્તાન ય કફજ થમેર ત્માયે ત્માાંના ઘણા વશન્દ્દુ-ભુસ્રીભ કુાંટુાંફ 

બાયતન ેતાની ભાતા ગણતા તે યત પયલા ભાટેન મગ્મ વભમ ાઅજ 

છે તેભ ભાની ચયી છુીથી ક ે કાઆ ણ યીતે બાયતભાાં ળયણુ રેલા 

ભાાંગતા શતા તઓેએ વવલભ ારકસ્તાન ફડમયન ે ક્રવ કયી બાયતભાાં 

ગુજયાત, યાજસ્થાન લગેય ે યાજમભાાં ાઅવ્મા જેભના ભાટ ે ળયણાથી 

કેમ્ ખરલાભાાં ાઅવ્મા તથા ાઅલા રયલાય ભાટ ે કેટરાક ાાંળ ે

વશાનબુુતી ણ યાખલાભાાં ાઅલી ત કમાાંક ગુપ્તચય એજન્દ્વીઓએ 

તાની ભનભાની ચરાલી તાની પયજ ાદા કયી. ૧૯૭૧ના મુદ્ધન ે

એક ાભુલ્મ તક ભાની બાયતભાાં ાઅલેર ળયણાથીઓને તાની 

ભાવરકીની જભીન-ળુઓ તથા સ્થાલય જાંગભ વભરકત ત્માાંજ યશી 

ાને બાયત ાઅલેર તેઓએ વાથ ેરાલેર ત ભાત્ર થડા ઘણા કડાઓ 

વભરકત વન,ુ ચાાંદી, નાણુ ાને ળુઓભાાં ઊંટ, ઘડા, ફદગાડા 

જેલા ાઈમગી ાને જીલન નીલામશન થામ તલેા વાધન. 

જીલન વનલામશની ળરૂાઅત કાઆ યીતે કયલી તનેી ળરૂાઅત 

કમાાંથી કયલી ? કાયણ ક ેકમે્ બાયત વયકાય દલાયા ળરૂ કયલાભાાં ાઅલેર 

તે ૈકી થયાદ ાન ેવુાઇગાભ ખાતે ણ કેમ્ થમેર ાઅલી વગલડ લધ ુ

વભમ નવશ ચારે તે ફાફત ફધાજ ળયણાથીઓ જાણતા શતા ાન ે

લી કેટરાક કટુુાંફત કેમ્ ફશાય ાન્દ્મ જગ્માઓએ લવલાટ કમો, ત 

કેટરાક કુટુાંફએ તાના વગા લશારાન ે ત્માાં ળયણાગત રીધ. ધીય ે

ધીયે વભમ વાય થાઆ યહ્ય શત. ળયણાથીઓ ખભુાયીથી ભઢરેા 

નાગરયકએ તાની ાઅજીવલકાના વલચાય પ્રથભ વભશુભાાં લડીરની 

શાજયીભાાં ચચામઓ ળરૂ કયી તાના રયલાયનુાં જીલન ગજુયાન ચરાલલુાં 

તે એક ભટ પ્રવન શત ાઅ વભમ એ શત ક ેજમાય ેબાયત ગાભડાની 

ધફકતુાં શતુાં તથા ખેતીએ ાઅજીવલકાનુાં એક વોથી લધ ુ વય વાધન 

જલા ભત ુશતુાં લી ાઅર્થથક ાન ેવાભાવજક યીતે રયલાય ચરાલલા 

ભાટનેુાં ાઈતભ શતુાં તેથી ખેતી કયલી વાથે વાથ ેળુારન એટરેકે ળઓુ 

યાખલા તથા તભેાાં લધાય થામ તનેુાં લેચાણ કયી ગજુયાન ચરાવ્મુાં ાઅ 

વભમે ડયેી ાઈદ્યગ, ાઈન ાઈદ્યગ, ઘેટાાં ફકયા લગેયેન વલકાવ ુયત થમેર 

ના શત. 
ાઅલા વલચાયભાાં વોથી ભટ પ્રવનએ ાઅલેર કે ાશીંમા 

તાની ભાવરકીની ત કાઆ જભીન નથી તેભજ ભાવરકીની ડતય ક ે

ગોચય જભીનન ાઈમગ કયલ તે ભાટ ેસ્થાવનક ઘણા પ્રવન ાઈદૃબલ ે

જેથી વયકાય ાવે જભીનની ભાગણી કયલી વયકાય જભીન ાઅે ત 

કેટરી ાન ે કેટરા કુાંટુફન ે બાયત વયકાય ે કેમ્ના ળયણાથીઓન ે દળ 

એકય જભીન ાઅી યાંતુ કમે્ ફશાયના ળયણાથીઓનુાં ળુાં ? એ ફાફતે 

કાઇ કાઇ ખાવ ાઅમજન ના શતુાં ાન ે જેની વીધી ાવય ાઅલેર 

ળયણાથીઓ ય ડી. 
૧૯૭૧ના ળયણાથી તયીક ેગજુયાતના ફનાવકાાંઠા વજલ્રાભાાં 

ાઅલેર ળયણાથીઓ ભાટ ે વુાઇગાભ ાને થયાદ ખાતે વયકાયી કમે્ 

રગાલલાભાાં ાઅલેર જેભાાં જભલાની ાન ે જરૂયી પ્રાથવભક વગલડ 

ાઅલાભાાં ાઅલી શતી. ાઅલેર ળયણાથીઓની પ્રાથવભક જયીરયમાત 

ખયાક, ાણી, દલાઓ ાને યશેઠાણ શતુ ત્માયફાદ ભટ પ્રવન 

યજગાયી ાને ાઅલકના સ્રત ાઈબા કયલાન શત. જે વલસ્તાયભાાં 

કેમ્ શતા ત ે વલસ્તાયથી નજરદક ાઅભ યજગાયી ભાટનેા વાધન ક ે

ાન્દ્મ વ્મલસ્થાઓ ન શતી ત નાની ખેતી ાન ેતે ણ ાઅધુવનક નવશ 

ાન ે ાન્દ્મ પ્રાણી ાઈછેય ગણી ળકામ તેથી ાઅલેર ળયણાથીઓ ખતેી 

ાને ખેત ભજુયી તયપ લળ્મા તથા તેભાાંથી ફશુજ ઓછા નાના ભટા 

ધાંધાઓ, કડીમા કાભ, કુાંબાય ભાટી કાભ, વુથાયી કાભ, ભચી કાભ, 
લાાંદ કાભ જેલા યાંયાગત વ્મલવામભાાં જડામા ાન ે જીલન 

જીલલાની એક નલી ળરૂાઅત કયી 
વભસ્મા કથનાઃ- 
        ફનાવકાાંઠા વજલ્ર ારકસ્તાન વયશદ ય ાઅલેર છે ાઅ 

વજલ્રાના વફાંધ લોથી શારના ારકસ્તાનના નગયાયકય, થય વલગેય ે

વાથે વાભાવજક ાને ાઅર્થથક યીતે જડામેરા શતા. ૧૯૪૭ના ભાાં 
બાયતના બાગરા લખત ે ારકસ્તાનભાાં યશી ગમેર વશન્દ્દ ુ ક ે બાયતથી 
સ્થાાંતય કયીન ેગમેર ભુવસ્રભ જાણતા ન શતા ક ે  ાઅણ ે કલેી કેલી 

ભુશ્કેરીઓન વાભન કયલ ડળે યાંતુ જેન ખ્માર ાઅલતા 

૧૯૭૧ભાાં એક ભશુ્કેરી દુય કયલાન શે્રષ્ટ વભમ ભાની બાયતભાાં વશજયત 

કયી ળયણાથીઓ તયીક ેાઅવ્મા. જે કૈી ફનાવકાાંઠાના વયશદી વલસ્તાય 

ખાતેના કેમ્ ાન ે કેમ્ ફશાયના ળયણાથીઓ કાઇ યીતે તાની ાન ે
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રયલાયનુાં જીલન ધયણ ગુજાય ે છે જમાાં વવચભ બાગના થયાદ ાન ે

લાલ તારુકાભાાં ાલાયનલાય દુષ્કા ાઅલતા શમ છે, ત્માાં ખેતી લયવાદ 

ાઅધારયત શતી એટરે ગાભભાાં ાઅજીવલકાના ફીજા વાધન ણ ન શતા 

જે એક ફીજાની જરૂરયમાતના યૂક તયીક ે શતા. ાઅ વલસ્તાયભાાં એક 

દામકાથી ાભુક ખેડુત વફન વત્તાલાય યીતે નભમદા નીયન ાઈમગ કયી 

યહ્યા શતા ણ ઔચારયક યીતે છેલ્રા ાાંચ લમથી ાઅ વજલ્રાના 

તારુકાના ગાભન ેનભમદા કનેારન ાણી ભી યહ્ય છે. નભમદાના નીય 

ભળ્મા છી ખેડુત/સ્થાવનકની વાભાવજક-ાઅર્થથક વસ્થવતભાાં પેયપાય 

થમ છે તેજ યીતે ૧૯૭૧ના ાઅલેર ળયણાથીઓ ય કલેી ાવય ડી 

છે ાઅજીવલકાના વાધન ાને ાન્દ્મ વાભાવજક ાઅર્થથક પેયપાય કેલા 

થાઆ યશેર છે જે જાણલુાં જરૂયી છે. 
વાંળધન ાભ્માવના શતેઓુ:-  

નભમદા કેનાર ાઅવ્મા છી ફનાવકાાંઠા વજલ્રાના વયશદી 

વલસ્તાયભાાં ૧૯૭૧ના ાઅલેર ળયણાથીઓભાાં ળુાં રયલતમન ાઅવ્મુાં છે ત ે

જાણલુાં. વાભાજીક-વાાંસ્કૃવતક રયફની રષ્ટીએ તેઓના જનજીલન 

ય ળુાં ાવય થાઆ છે ત ેજાણલી. નભમદા કનેારની ાવયના બાગરૂ ે

સ્થાવનક સ્તય ે સ્થાાંતય દયભાાં ઘટાડ થમ છે ક ે નસશ તે જાણલુાં. 
વાંવત વલકાવની દૃવષ્ટએ વાભવજક-ાઅર્થથક વલકાવ ભાટનેા વૂચન 

કયલા.  
ાઈત્કલ્નાઓાઃ- 

નભમદા કનેાર ાઅવ્મા છી ફનાવકાાંઠાભાાં વજલ્રાના વયશદી 

વલસ્તાયભાાં ૧૯૭૧ના ાઅલેર ળયણાથીઓભાાં ાઅર્થથક યીતે વભૃદ્ધ થમા 

છે. ાન ેળયણાથીઓની ાઅજીવલકા વ્મલસ્થાઓભાાં રયલતમનના રીધ ે

સ્થાવનક વાભાવજક-વાાંસ્કૃવતક રયફભાાં પેયપાય થમા છે તથા 

સ્થાાંતય ભાાં ઘટાડ થમ છે. 
વાંળધનનુાં ક્ષતે્રાઃ- 
 વાંળધનનુાં ક્ષતે્ર ફનાવકાાંઠા વજલ્રાના વયશદી વલસ્તાયભાાં 

૧૯૭૧ના ાઅલેર ળયણાથીઓભાાં લસ્મા છે ત ે ુયત ુ ભમામરદત યશળે.ે 
તેભજ ાઅ વલસ્તાયભાાં ભટા બાગ ેનભમદા કનેારન રાબ ભે છે.  
નભનૂા વાંદગીાઃ- 
 નભમદા કેનાર ાઅવ્મા છી ફનાવકાાંઠા વજલ્રાના વયશદી 

વલસ્તાયભાાં ૧૯૭૧ના ાઅલેર ળયણાથીઓની રૂફરૂ ભકુારાત, ગ્રુ 

ચચામઓ, જાત વનયીક્ષણ, ટેરીપનીક ાન ે ાઆભેર દલાયા ભાવશતી 

ભેલેર તભેજ સ્થાવનક ે ૫૦ ાઈત્તયદાતાઓ ાવેથી ાનુવૂચી દ્લાયા 

ભાવશતી એકઠી કયલાભાાં ાઅલેર છે. 
ભાવશતીનુાં વલવરેણ:-  

એકત્ર કયેર ભાવશતીનુાં વલવરેણ કયલા ભાટ ેાઅાંકડાળાસ્ત્રીમ 

ધ્ધવતઓનુાં ાઈમગ કયી ાને તનેા ભાટ ે ાઈરબ્ધ MS Excel & 
SPSS વફ્ટલેયન ાઈમગ કયેર. 
ાથમઘટન ાન ેતાયણ:-  

વલવરેવત ભાવશતીનુાં મગ્મ ાથમઘટન કયી વાંળધનના તાયણ 

કાઢલાભાાં ાઅલેર.  

વાંળધન વભસ્માઓ ાન ેભમામદાઓાઃ- 
નભમદા કેનાર ાઅવ્મા છી ફનાવકાાંઠા વજલ્રાના વયશદી 

વલસ્તાયભાાં ૧૯૭૧ના ાઅલેર ળયણાથીઓભાાં ળુાં રયલતમન ાઅવ્મુાં છે ત ે

ાઅ વલસ્તાય ુયતુાં ભામામરદત છે. ાભ્માવ ભૂબૂત યીતે પ્રાથવભક 

ભાવશતી ાઈય ાઅધારયત છે. ાભ્માવના ાઈત્તયદાતાઓ ળયણાથીઓ છે 

જેન ાક્ષય્ાન ભમામરદત શમ છે તેથી ભેર ભાવશતીની ૂણમતા ાન ે

ળુદ્ધતા તેભના ્ાન વુધી ાન ેતેની ભાવશતી ાઅલાની તૈમાયી વુધી 

ભમામરદત યશળે. વાંળધક ાભ્માવના શેતઓુ ભુજફ ભાવશતી રેલાન 

પ્રમાવ કયળે છતામાં જ ાઆયાદાૂલમક ાઈત્તયદાતા મગ્મ ાને વત્મ 

શકકીતને છુાલ ેભતા ાન્દ્મ રાબ છીનલામ નશી તે બમથી ભાવશતી 

છુાલે ત ેાાંળ ેભમામદા યશલેાની છે. છતામાં એની ખયાાઇ વાંળધક દ્લાયા 

જુથ ચચામ ાન ેવનયીક્ષણ દ્લાયા કયી રેલાભાાં ાઅલી છે. 
 ૧૯૭૧થી નભમદા કનેારન ાઅલી ત્માય વધુીની ળયણાથીઓની વસ્થવત :- 

ળયણાથીઓભાાં ખભુાયી ાન ે ખાનદાની તથા કવામેર ળયીય 

ત શતા તેથી ાઅ વલસ્તાયભાાં વમત લાી જભીન ય ાક ાઈગાલલાનુાં 

ાને ખેતી કયલાનુાં ચારુાં કયેર ત્માયે ઘણી ભશુ્કેરીઓન વાભન કયલ 

ડત શત તથા ફશાયની ાઅલરે ય કેટર વલવલાવ ભુકલ ાન ે

ારકસ્તાની તયીકેની સ્થાવનકભાાં ભાનવ છાની ભાનવવકતા લગેય ે

કાયણ ભુશ્કેરીઓ ાઈબી થતી શતી તેભ છતા ભન ભકભ કયી તાના 

યીલાય ભાટે વખત કાી ભજુયી કયલા છતા ણ ટેન ખડ ભાાંડ 

બયાત તથા જરૂયીમાતને વભમે દલા દારૂના ૈવા ળાશુકાય ાવથેી 

વ્માજે રેલાના વભમ ણ ાઅલત તેભજ ાઅ ૈવા ાઅલા જે વભમ 

લધ ુજ ભશુ્કેર શત. કાયણકે ાઅલકના કાઇ ભટા વાધન ન શતા. 
૧૯૭૧ થી૧૯૯૦ વધુીન વાંઘમભમ વભમ:-  

ળયણાથીઓ ૧૯૭૧/૭૨ ભાાં ાઅલેરા છે ાઅ ળરૂાઅતન ફ ે

દામકા એટરે ક ે૨૦ લમન વભમ ખયાક, ાણી, યશેઠાણ ભાટે ખુફજ 

વાંઘમ ાન ેભશનેત કયેર ત્માયે થડા પ્રભાણભાાં વપતાઓ ભેર છે. 
ાઅલી ભશનેત એક દવકા વધુી કયી ાને વતત વાંઘમભાાં તાનુાં જીલન 

વ્મતીત કયેર. સ્થાવનકે લળેરા ળયણાથીઓભાાં  ાને તાની જાતન ે

રકર ગ્રામ્મ વ્મલસ્થાભાાં ખામી નાખી ાન ે ભટા બાગના 

ળયણાથીઓ ધીય ે ધીય ે વેટરભેટ થાઆ યહ્યા શતા. ાઅ વભમે ખતેી, 
ળુારન ાન ે યાંયાગત વ્મલવામ તયપ ળયણાથીઓ જાઇ યહ્યા 

શતા.  
ખતેીાઃ- 

ફનાવકાાંઠાની વયશદી વલસ્તાયની જભીન ભટ ેબાગ ેલયવાદ 

ય ાઅધાયીત શલાથી ત્માાંના વલસ્તાયભાાં ફાજય ચભાવુભાાં ભુખ્મ ાક 

શત તેની વાથે વાથે કઠ ચભાવાના ભગ, ભઠ, લગેયેનુાં લાલતેય 

કયલાભાાં ાઅલતુાં ત્માય ફાદ લયવાદની યાશ જલાની વભમવય લયવાદ 

થામ ત પવર વાયી થામ નશી ત ાક વનષ્પ જામ યાંતુ ાઅ વભમે 

ખેતી લધ ુ ખચામ ન શતી ખતેી ફદથી કયલાભાાં ાઅલતી તથા 

વફમાયણ છેલ્રે થમેર ાકનુાં જ ાઈમગભાાં રેલાભાાં ાઅલત ુ શતુાં તથેી 

ાન્દ્મ કાઆ ખચામ થતા નશી ભાત્ર ાક યક્ષણ ભાટે ાક ાઈગાડેર ત ે

જગ્માએ ખેતયભાાં યકાલ ુ ડતુ ાથલા ઝાડ ઝાખયાની લાડ 

ફનાલલાભાાં ાઅલતી જેની પ્રાણીઓ ાકને નુકળાન ન કયે ાઅ વભમે 

ાકન ે ાન્દ્મ નુકળાનભાાં ક્ષીઓ ધ્લાયા થત ુ નુકળાન ાટકાલલા ભાટ ે

ાલાજ તથા થ્થયન ઘા ધ્લાયા યક્ષણ થત ુાન ેત ેભાત્ર રદલવેજ થત ુ
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શલાથી તે ાટકાલલ ુ લધુ વય શત.ુ સ્ત્રીઓ ણ ખેત ભજુયીભાાં 

જડતી ાન ેરુુાથમ કયતી શતી. 
ળ ુારનાઃ-  

૧૯૭૧-૭૨ની વારભાાં ળુારન ભાટ ે ગામ, બેંવ, ઘેટા, 
ફકયા, ઊંટ, ઘડા, ગધેડા જેલા પ્રાણી શતા. ગામ એ વશન્દ્દુ ધભમ ભજુફ 

વલત્ર ગણલાભાાં ાઅલી છે લી તેના દધુ જભલા ભાટે લધ ુ ાઈમગ 

કયલાભાાં ાઅલત બેવન ાઈમગ ણ દુધ ભાટે કયાત ઘેટા ફકયાન 

ાઈમગ દુધની વાથ ેવાથ ેભાવાશાય તયીક ેણ થત શત જમાય ેઊંટ, 
ઘડાન ાઈમગ લશન ભાટે એક જગ્માએથી ફીજી જગ્માએ જલા ભાટ ે

થત તભેજ ઊંટ ગાડી, ફદ ગાડી, ઘડા ગાડી, રગતી લગેય ેભાટ ેથત 

તેભજ તેભાાં લધાય કયી તનેુાં લેચાણ ણ કયલાભાાં ાઅલતુ ાન ે

ારકસ્તાનથી રાલેર ાકીસ્તાની ઘડા તેભજ ઊંટના વાયા એલા દાભ 

ભતા શતા તેથી તેન ાઈછેય ણ કયલાભાાં ાઅલત શત ાઅભ એકાંદયે 

ગ્રામ્મ વાંસ્કૃવત વાથે ળયણાથી યશેર તેથી ાઈકત વ્મલવામ સ્લબાલીક 

શતા જેની વાથે સ્ત્રીઓ ણ ાઅગ ાઅલલા રાગી તે ળુારનભાાં 

ણ ભદદ કયતી. 
યાંયાગત કાભ:- 
 ાઅલેર ળયણાથીઓએ કેટરાક લાંળ યાંયાગતના કાભ 

તાન ેાઅલડતા ત ેણ ળરૂ કમામ જેભાાં લાાંદ, ભચી, ઘાાંચી, કુાંબાય, 
વુથાય, વનાય, દયજી, કડીમાકાભ, ફદગાડીાઈ, ઊંટગાડી તભેજ 

વલવલધ પ્રકાયની ભજુયીથી તાનુાં જીલન વનલામશ ળરુ કયેર. સ્ત્રીઓ 

ણ તાની એક ાઅગલી કરા ધયાલતી શતી ઘય ઝુાંડાની ફનાલેર 

યાંતુ તનેે ભાટી છાણથી ભીક્ષ કયેર ઘય ાઅાંગણુ ફનાલતી ઘય ય ‘ગાય’ 
કયલાભાાં ાઅલતી તથા તેભા ણ બાતીગ ભય લૃક્ષ લગેયેની રડઝાાઆન 

ાઅલાભાાં ાઅલતી ઘયની ાાંદય ‘કઠા’ ભાટીના ફનાલલાભાાં ાઅલતા 

તથા તેભાાં વુાંદયતા ભાટે કાચન ાઈમગ કયલાભાાં ાઅલત ત ણ તનેી 

વાથે વાથ ેાનાજ બયલાની ભટી ભટી કઠીઓ ણ ભાટી ભાાંથી જ 

ફનાલલાભાાં ાઅલતી ભાટીના ચરુા ાન ે ાઅ દયેકભાાં ળુળવબત કયીન ે

તેને ળણગાયલુાં તે ફશુજ વુાંદય રાગતા ાઅ કા ાઅજે નાળ ાભલાની 

તૈમાયીભાાં છે જેને ાઅલનાયી ેઢી કદાચ વનશાી ણ નાઆ ળકે. તભેજ 

બયત ગુથણભાાં ભાવશય ાઅ સ્ત્રીઓ શતી ક ે જે વભમે બયત ગુાંથણ 

ાઈદ્યગ વલકસ્મ ન શત યાંત ુ રગ્ન વભમે જરૂયી કેટરાક ઓળીકા, 
ચાદય, તયણ, રૂભાર, તાની જાતે વપેદ લસ્ત્ર ય બયત કાભ કયરેી 

થેરીઓ તભેજ રદલાર ય ટાાંકલા ગાવરચા ‘બરે ધામામ’ ‘ળુબ રાબ’ 
લગેયનેા બયત ગુાંથણ ાઈન ાન ેયેળભી દયા ભાાંથી ખફુજ ચીલટ થી થતી 
તથા નામરનના તાયની ભદદથી  ખારી ફટર નાની નાની ળીળીઓ, 
ાઈડી ગમેર વલજીના ફલ્ફ લગયે ેય તાય ગુાંથણ કયતી તથા યવાઆની 

ફાફતભાાં ણ ખફુજ જાણકાય કાઆ ઋતુભાાં કાઆ યીતે કાઆ યવાઆ 

ફનાલલી ાને તનેે ાનકુુ પ્રાથવભક ઘય ઘથ્થ ુ ાઆરાજની ખુફજ 

જાણકાય ઘા બયલા ભાટે ક ેરશી નીકતુાં ફાંધ કયલા ભાટ ેચા દાણાન 

ાઈમગ તથા ખાાંવી ળયદી ભાટ ેશદય લાુ દુધ તથા યાત્રે વુતી લખતે 

ફાજયીન રટ ળેકી ખલયાલલ તનેા ય ાણી નશી ીલુાં ભધભાખીના 

ડાંખ ય ગ કે ભાટી ગયફ કયી તેન રે કયી ાટ ફાાંધલ ાઅાંખ 

દુખલાભાાં રૂન ગ દડ ફનાલી ફકયીના દુધ વાથ ેાઅાંખ ય લાાંયલાય 

ભુકલા જેન ‘ર’ કશ ે છે ાઅાંખને ાઅાંજલા ભાટ ેવમય જાત ે તૈમાય 

કયલ વમય તૈમાય કયલા ભાટે ૩ થી ૪ ભવશનાન વભમ ણ રાગે તેની 

જાણકાય ભવશરાઓ ફાકન ેખયાક ુયત ાઅલ તભેાાં દુધ, દશી ાન ે

ભાખણ તેભજ વળમાની ઋતુભાાં ગુાંદયના રાડુાં ભાખણીમ બાઠ 

ાડદન ાઈમગ તથા તે વભમે ાઈમગભાાં ાઅલતા ભાટીના ‘કથયડ’ 
રટ ફાાંધલા ભાટનેુાં લાવણ ભાટેની તલડી તથા રાકડાથી ભાટીના ચરુા 

ય થતા ફાજયીના યટરાના સ્લાદ ાઅજે ણ ાદબુત રાગે છે. 
ાઅલેર ળયણાથીઓ ૈકી જેભની ાવ ે ૈવા શતા તેઓએ તાના 

નાના ભટા ધાંધાઓ યજગાય ભાટે ચારુ કમામ.   
૧૯૯૧ થી ૨૦૧૦ન સ્થામી થમાન ાશવેાવ  

ાઅલેર ળયણાથીઓ ધીયે ધીયે તાના યીલાય વાથે એક 

જગ્માએ નાના ભટા તાના કાચા ભકાન ઝુાંડાભાાં વેટ થલા રાગ્મા 

શતા યાંત ુ તેભાાં કાઆ ખાવ વલળે વુવલધાઓ જલા ભતી ન શતી 

યાંતુ એકલાત સ્ષ્ટ થતી શતી ક ેફે દામકાભાાં વાંઘમ ાને યશણેીકયણીની 

યીત થાકી સ્થાવનક વશન્દ્દુસ્તાની બાાઆઓ વાથે શી ભી ગમા શતા 

તથા ાયવયવની વાંસ્કૃતી એક ફીજાને લધુ નજીક રાલી શતી ાન ે

ાયવયવ ાનાલી ણ શતી. સ્થાવનક બાયતીઓની વાથ ે તભેના 

ફેટી-યટીના વ્મલશાય ણ ધીય ેધીયે થલા રાગ્મા ાને ફાંને વાંસ્કૃવતઓ 

કે જે ૧૯૪૭ શેરા જે ભાશર શત ત ેધીય ેધીય ેફનલા રાગ્મ શત 

ખયે ખય ાઅલેર ળયણાથીઓ ાયવીઓની જેભ, દુધભાાં વાકય બે તેભ 

બી ગમા શતા ભાત્ર મુધ્ધ વભમની કાંાઆક માદ ધફકતી શતી તે જન્દ્ભ 

સ્થની ાન ેતાના ાઅત્ભીમજન ક ેજે શજુ ણ વયશદની ેરે ાય 

શતા તનેા ભાટ ે કમાયેક વલઝા ાવટમથી ાયવયવ વયશદ ાય ય 

જતા ાઅલતા ત્માયે ફાંન ેાઈભગથી સ્લાગત થત ુતથા બેટ વગાદ ણ 

ાઅલાભાાં ાઅલતી શતી.  
બાયત દેળ ફદરાાઆ યહ્ય શત તેની વાથ ે વાથે બાયતીમ 

ગાભડુ ફદરાાઆ યહ્ય ુ શતુ. ાઅધુવનક ખેતી ભાટનેા ટ્રેક્ટય, થ્રવેય, 
જેવીફી જેલા વાધન લે્ાવનક વાંળધન થકી વાયા વફમાયણ, 
ખાતય, દલાઓ થકી ખેતીભાાં રયલતમન ાઅલી યહ્યુાં શતુાં. નાના ાન ે

રધુ ાઈદ્યગ થકી ળશેય તયપ સ્થાાંતય લધી યહ્યુાં શતુાં. કાચા ભકાનની 

જગ્માએ ળયણાથીઓ ાકા ભકાનભાાં ાઅલી યહ્યા શતા. ટ્રાન્દ્વટમ યડ 

યસ્તાઓ વુધાય ળશેયી કયણ તયપથી દડ થાઆ યશી શતી. વાંદળેા 

વ્મલશાય, વળક્ષણ, ડેયી ાઈદ્યગ, ફેંકીંગ થકી ગાભડ ુફેઠુ થાઆ યહ્ય ુશતુ 

ણ ફેઠા ફાદની દડ ળશેયી કયણ તયપ શતી ૨૦૦૫ છીની 
ાઅધુવનકતાન દામક ભફાાઆર ાન ે કમ્પ્મુટય પ્રગતી ક્રાાંતી વભાન 

શત. ાઅભ, ાઅ વભમે તાના યશેલના ઘય, ખયાક થકી ળયણાથી 

ત ેસ્થામી થાઆ યહ્યા છે તને ાશવેાવ કયી યહ્યા શતા.  
૨૦૦૧૦ ાન ેછીની ાઅધવુનકતાન ઝડી દામક 
 ૨૦૧૦થી ાઅધુવનકતાન બયડ તીવ્ર ગવતએ લધી યહ્ય 

શત. ાઅ વભમે ૪૦ લમ શેરાની ળયણાથીની માદ બૂરાાઇ યશી શતી 

જડી વભમ જડી જીલનભાાં ભાનલી એટર વ્મસ્ત થલા રાગ્મ ક ે

ૃથ્લી યના એક દેળન ભાનલી ફીજા દેળના ભાનલીની નજીક ાઅલત 

ગમ યાંતુ સ્થાવનક ે ભાનલ-ભાનલ લચ્ચેનુાં ાાંતય લધતુાં ગમુાં છે. 
ભાનલીભાાં ાઇામઓ લધી યશી છે વાંસ્કૃવત ાન ેનૈવતક ભલુ્મ ઘટી યહ્યા છે 

ભાત્ર ાઅધુવનકતા તયપની દડ ભાનલીન ેભાનલી યશલેા નવશ દ ેત ે કડલુાં 

વત્મ છે. લૈ્ાવનક ળધ થકી વુવલધાઓભાાં લધાય થમ છે. નલા નલા 
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વાંળધન ભાનલ ાઈમગી છે યાંતુ ાઅલા વાંળધન ભાનલને વખુી 

યાખલાભાાં વક્ષભ વાવફત થમા નથી. લી ાઅલા વાંળધન થકી કુદયતી 

વાંવતન દુવ્મમમ થાઆ યહ્ય છે ભાનલજાત ખતયા તયપ ાઅગ લધી યશી 

છે તભેાાં ભાનલ જ જલાફદાય છે ૃથ્લી યના ાન્દ્મ જીલને ભાનલ 

શાંભેળાથી ાન્દ્મામ કયત ાઅવ્મ છે તે ાન્દ્મામ ાત્માયે ચયભવીભાએ છે. 
ૃથ્લી યન દયેક જીલ ાવસ્તત્લની રડાાઇ રડત નજયે ડે છે. 
ગરફર લર્મભગ ગભ ે ત્માયે લયવાદ, લાલાજડુાં, લામુ ાને ાણી 
પ્રદુણ, મામલયણને ભટા ામે નુકળાન, નદીઓ વુકાાઇ યશી છે ત 

ગ્રેવવમય ઓગી યહ્ય છે પ્રાવસ્ટક, યેડીમેળન ાને ઝેયી દલાઓ 

ભાનલજાતન ેાાંગી ફનાલી યશી છે. ાઅભ, એકાંદય ેાઅ બમાનક વભમ 

છે વાથ ેવાથ ેક્રાાંવતકાયી ગરા બયલાન ણ વભમ છે. ાઅલા વભમભાાં 

ાઅલેરા ળયણાથીઓ જેલુાં કાઇ યહ્યુાં નથી યહ્યુાં છે ત ભાત્ર ુખોની ફરી 

એટરેકે સવધી ાન ે ઢાટકી જે ખુફજ પ્માયી છે. ાઅ વભમે ાઅલેર 

તભાભ ળયણાથીઓ તાના ઘયભાાં યશે છે યજી યટી ભેલી રે છે ભાત્ર 

વનમ એકજ છે તેભની જડે ખતેીની જભીન નથી ાથલા વયકાયે 

ઓછી ાઅીન ે ક્માાંક ાન્દ્મામ કમો છે. તાના ધભમ ાન ે વાંસ્કૃવતના 

યક્ષણ ભાટે વદીઓથી બાયતભાાં ાઅલતા તભાભ જાવતઓને કાઇ ણ 

ધભમના ળયણાથીઓને યક્ષણ ભળ્મુાં છે જભીન ભી છે ાને તાનુાં 

જીલન વુખી યીતે જીલી યહ્યા છે ભાત્ર ૧૯૭૧ના મુદ્ધ છી ફનાવકાાંઠા 

ભાાં ાઅલી ન ે ળયણાથીના કેમ્વભાાં નવશ યશી વયકાયન ફજ નથી 

ફન્દ્મા તભેને જ ખેતીની જભીન ફાફતે ાન્દ્મામ થમ છે જમાય ેડવી 

જીલ્રા કચ્છના ળયણાથીઓન ેખતેીની જભીન ાઅલાભાાં ાઅલેર તેલા 

રાબ ાશી ફનાવકાાંઠાભાાં બૂરી ગમા ક ેકામદાની ાઅાંટી ઘુટી થાઆ તને 

લવલવ ાઅજે ણ ાઅલા ળયણાથીઓભાાં જલા ભે છે કાયણ ક ે

બાયત દેળના બાગરા ડ્મા તભેાાં તઓે જલાફદાય ન શતા યતુાં 

તાન ે તાની ખેતીની જભીન ગુભાલી જે ાઅજે ારકસ્તાનની 

જભીન ગણામ છે. ાઅલી જભીન ભાટે ફાંને દેળ ક્માય ેળુાં વલચાયે દળે 

વાભે ફીજા ઘણા ભટા ડકાય છે. 
પ્રાથવભક ભાવશતીનુાં વલવરેણ 
ાનુવૂચી દ્લાયા પ્રાથવભક ભાવશતી એકઠી કયલાભાાં ાઅલેર છે ાઅ 

ભાવશતીનુાં વલવરેણ ચાટમ, કષ્ટક ાને ગ્રાપ દલાયા કયલાભાાં ાઅલેર છે. 
જેના ાઅલેર રયણાભ, ાઅકડાઓ ાને તથ્મ નીચે પ્રભાણ ેછે. 

  
1. ળયણાથીઓની જાવત ાને ્ાવત લાય વલગત દળામલતુાં ત્રક 

 
 વાભાન્દ્મ એવાઇફીવી એવી એવટી કુર 
સ્ત્રી ૭ ૨ ૪ ૦ ૧૩ 
ુરુ ૧૮ ૧૫ ૨ ૨ ૩૭ 
કુર ૨૫ ૧૭ ૬ ૨ ૫૦ 

 
2. ળયણાથીઓના કટુુાંફના વભ્મ ાને વળક્ષણની વલગત દળામલતુાં ત્રક 

 પ્રાથવભક ભાધ્મવભક ક ે

ાઈચ્ચ 
સ્નાતક ાનુસ્નાતક ક ે

લધ ુ
કુર 

૧ થી ૬ વભ્મ ૧૯ ૩ ૧ ૧ ૨૪ 
વાત થી લધ ુ

વભ્મ 
૧૭ ૫ ૩ ૧ ૨૬ 

કુર ૩૬ ૮ ૪ ૨ ૫૦ 
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3. ળયણાથીઓના કટુુાંફની લાર્થક ાઅલક ાન ેયશેઠાણની વલગત દળામલતુાં ત્રક 
 

 કાચુાં ાકુાં પાભમ શાાઈવ વેડ કુર 
ચાવ શજાય વુધી ૩ ૯ ૧ ૧ ૧૪ 
ચાવ શજાયથી 

લધ ુ રાખથી 

ઓછી 

૪ ૧૬ ૨ ૨ ૨૪ 

એક રાખથી લધ ુ ૭ ૫ ૦ ૦ ૧૨ 
 ૧૪ ૩૦ ૩ ૩ ૫૦ 

 
4. નભમદા કનેાર ાઅવ્મા છી ભજુયી ખચમભાાં લધાય થમ છે તભે ૬૦% 

કાઇ પેયપાય થમ નથી ૩૦%, ઘટાડ થમ છે તેભ ૧૦% ાઈત્તયદાતાઓ 

જણાલે છે. તેભજ ાઆનટુ ક ે વાધન વાભગ્રી ખચમભાાં લધાય થમ છે 

તેભ ૭૦% સ્લીકાયે છે. નભમદા કેનાર ાઅવ્મા છી જરૂરયમાત 

વાંતલા ભાટે જાઇતા રૂવમા ક ે જરૂયી વાધન વાભગ્રી વયતાથી 

ભી યશ ેછે તેભ ૭૮.૫%, ાક વધયાણ / રન વયતાથી ભી યશે 

છે તભે ૮૨.૨%, ળયણાથીઓન ેળુારનભાાં કાઇ પામદ પામદ થમ 

છે તભે ૯૨%,સ્લીકાયે છે. 
5. સ્થાવનક ફજાયભાાં ફનાલેરી લસ્તુઓન ાઈમગ ૩૨.૪ % કય ે છે. 

સ્થાવનક ફજાયભાાં ાઈત્ારદત લસ્તુઓ ગુણલતા વાયી શમ છે તભે ૫૮% 

જમાય ે વાયી શતી નથી તભે ૨૨ %, સ્થાવનક ફજાયભાાં ાઈત્ારદત 

લસ્તુઓની કીભત લધુ શમ છે તલેુાં ૪૯.૩ % ાઈત્તયદાતાઓ જણાલે છે. 
નભમદા કનેાર ાઅવ્મા છી સ્થાવનક ફજાયભાાં ાઈત્ારદત થતી લસ્તુઓના 

લેાયી ય વાયી ાવય ડી છે તેલુાં ૬૮.૬%, કટેરીક લસ્તુઓ 

સ્થાવનક ળયણાથીઓએ ફનાલલાની ક ેવલેા ાઅલાની ફાંધ કયી દીધી 

છે તલેુાં ૭૨% ાઈત્તયદાતાઓ જણાલે છે.  
6. નભમદા કનેાર ાઅવ્મા છી કાઇ વાય પામદ થમ છે તલેુાં ૮૮%, ખેડતૂ 

વવલામ સ્થાવનક સ્તય ે ાન્દ્મ ધાંધા યજગાય કયતા ક ે શુન્દ્નય ધયાલતા 

ળયણાથીઓ વાથને વ્મલશાય કલે વાય છે તેભ ૮૫%, નભમદા કેનાર 

ાઅવ્મા છી ાન્દ્મ ધાંધા યજગાય કે ાન્દ્મ વ્મવક્તઓ ય વાયી ાવય 

થાઆ છે તભે ૭૬% ાઈત્તયદાતાઓ જણાલે છે. 
7. નભમદા કેનાર ાઅવ્મા છી જીલન ળૈરી, જીલન જીલલાની ધ્ધવત ક ે

યશેણી-કયણીભાાં ાઅધુવનકયણ લધ્મુ તેલુાં ૮૧% તભેજ ાઅલકભાાં લધાય 
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રાખ થી લધુ થમ છે તલેુાં  ૬૮ % સ્લીકાયે છે. ાઅલી ાઅલક લધલાથી 

ળયણાથીઓ તાના ઘયભાાં તભ ેકાઇ પેયપાય કયેર છે જેભાાં વોથી લધ ુ
ાકુાં ઘયફનલેર છે જમાયે ાન્દ્મ ભાાં પાભમ શાાઈવ, યીનલેળન કમુું, 
ટમરેટ ફાથરૂભફનાવ્મા છે તેભજ તાન ઘય ભાાં જરૂરયમાત ભજુફનુાં 

યાચયચીરુાં લવાલેર છે તથા ાઆરેવક્ટ્રક વગલડ, લાશન ક ેાન્દ્મ નાની 

ભટી ખયીદી કયેર છે. 
8. નભમદા કનેાર ાઅવ્મા છી રયલાયના ાન્દ્મ વભ્મએ ખેતી વવલામના 

ાન્દ્મ ધાંધા, લેાય, નકયીભાાં જડામા જડાાઇ યહ્યા છે. વાથે વાથ ે

શેયલેળભાાં ફદરાલ ાઅલી યહ્ય છે ાઅધુવનકતા થકી વવચભી કયણ 

બાયતીમતાન ેબાયે ડી યહ્યુાં છે. ાઅલા ભઘા લસ્ત્ર ખયીદી ણ થાઆ 

યહ્યા છે એ દળામલે છે કે નભમદા કેનાર ાઅવ્મા છી ખયીદ ળવક્તભાાં 

લાર્થક ફદરાલ ાઅવ્મ છે. 
9. નભમદા કનેાર ાઅવ્મા છી ફાકના ાભ્માવ ફાફત ેજાગૃતતા ાઅલી 

ાન ેવારુાં વળક્ષણ ભે છે તેભ ૭૫%, ાઅયગ્મ ફાફત ેખચમભાાં લધાય 

થમ છે તેલુાં ૬૯%,  ાઅયગ્મ, વળક્ષણ, ાન ે વાભાવજક દયજજ 

ટકાલી યાખલા ભાટ ેજરૂયી ખચામઓ ાઈઠાલાભાાં વક્ષભ ફની યહ્યા છે તેલુાં 

૬૩% એ સ્લીકાય કમો છે. 
10. નભમદા કેનાર ાઅવ્મા છી તાન કાભ વવલામન વભમ ટીલી-

ભફાાઇર ભનયાંજન, રયલાય-વભત્ર વાથે,  ધાર્થભક ાન ેવભશુભાાં જલુાં 

એલીયીતે ળયણાથીઓ વાય કયે છે. વાભાવજક/ ધાર્થભક / 
ત્મલશાયની પ્રવાંગભાાં ાને તનેી ાઈજલણીના સ્લરૂભાાં ાઅધુવનકતા 

ાન ેખચામ તભેજ દેખાદેખી ાઅાંધુાં ાનુકયણ લધી યહ્યુાં છે.  
11. નભમદા કનેાર ાઅવ્મા છી ગાભડા ભાાંથી યશલેા ભાટે ળયણાથીઓ 

ળશેયભાાં લધુ જાઇ યહ્યા છે જેના ભુખ્મ કાયણભાાં ભજ ળખ, 
ાઅધુનીકયણની દડ, જરૂયી વુવલધાન ગાભડાભાાં ાબાલ જલા ભે 

છે. તભે છતાાં નભમદા કેનાર ાઅવ્મા છી ાઅજીવલકા ભાટે સ્થાાંતયભાાં 

ઘટાડ થમ છે તલેુાં ળયણાથીઓ સ્લીકાયે છે. નભમદા કનેારના ાણીભાાં 

ભાછરીઓ તણાાઇને ાઅલે છે તેન મગ્મ ભત્વ વલબાગ દ્લાયા તારીભ 

થકી નલી રદળા ભી વક ેતભે છે. યજગાયી ાન ેાઅલકભાાં લધાય થાઆ 

વકે છે. 
વાંળધન વલસ્તાયભાાં ાભ્માવના ભખુ્મ તાયણ-  
  ફનાવકાાંઠા જીલ્રાના વયશદી વલસ્તાયભાાં ળયણાથીઓ ય નભમદા 

કેનારની ાવય નીચે પ્રભાણે છે  
1. ળયણાથીઓ દલાયા ત્રણ વીજન રેલાતી શલાથી ભટા બાગન વભમ 

ખેતી ાછ જત શલાથી ખડેૂત ખેતયભાાં યશલેાનુાં લધુ ાનકુૂ 

ાઅલતા ખેતયભાાં યશલેાનુાં વાંદ કયી યહ્યા છે જેથી ાલન જલન 

ાછન વભમ ફચી જામ ાન ે ાકન ે નુકળાન કયતા 

ળુઓ/જાનલયથી ણ ફચાલી ળકામ. ાત્માયે ાક ાઈત્ાદન થામ છે 

તેના વયેયાળ ૂયતા બાલ નથી ભતા તલેુાં ભટા બાગનાએ વસ્લકાય કમો 

શત વયકાય ટેકાના બાલ જાશેય કયે છે ણ તે વભમવય થતા નથી ાન ે

તેન રાબ લચેરટમા ાને કભીળન એજન્દ્ટ રાઆ જામ છે. જે એક 

ગાંબીય વભસ્મા છે. વયકાય ે ાઅ દુણ દુય કયલા ભાટે ૭/૧૨ના 

ખેડૂતના ાઈતાયા ભાાંગી વીધા ખેડૂતના ફેંક ખાતાભાાં ૈવા ાઅે છે યાંત ુ

તે રાબ ભાત્ર રાગતા લગતા ાને તાના ઓખીતાને જ ભે છે 

વાભાન્દ્મ ખેડૂત તેન રાબ રાઆ વકત નથી. ાથલા ાઅલા ખેડૂત રાબ 

રેલા જામ ત્માય ેાકની મગ્મ ગણુલતા નથી તેભ કશી ાક યીજેક્ટ થાઆ 

જામ છે. ાઅ દુણન ેદુય કયલુાં શમ ત ખેડૂતના ખેતયભાાં ાઈબ ાક ક ે

નીકત ાક ખેતી વનમાભક દલાયા ફનાલેર ગાભની નેર ક ે જેભાાં 

સ્થાવનક ગાભના ખેડૂત,સ્કુરના ાઅચામમ ાન ેગ્રાભ વલેક ણ શમ ત ે

દલાયા ાકની ગણુલતાના ાઅધાય ેસ્થાવનક વેલા વશકાયી ભાંડી ખયીદી 

કયે ાને ત્માજ ચેક દલાયા ચુકલણુાં કયલાભાાં ાઅલે ત વારુાં રયણાભ 

ભેલી ળકામ તભે છે. જેન પામદ ળયણાથીઓન ેભી વક ેતેભ છે. 
2. નભમદા કનેાર ાઅવ્મા છી ાઈત્ારદત ાકન ેાઈત્ાદન સ્થેથી લેચાણ 

ભાટ ેગાંજ ફજાયભાાં રાઆ જલા ભાટેની પ્રથાઓભાાં  પેયપાય થમ છે. જે 

ળયણાથીઓ ઊંટ ગાડીને તાની ાઅજીકાનુાં વાધન શતુાં તે નશીલત 

જલા ભે છે. જુનલાણી કશલેાતી દ્ધવતઓ તટૂી યશી છે ાન ે

બુરાાઇ યશી છે ગાડા-ફદની ખેતી નાફુદ થાઆ યશી છે જેની 

જગ્માએ ાઅધુવનકયણ ટ્રેક્ટય થ્રવેય જેલા વાધન રાઆ યહ્યા છે વભમન 

ફચાલ ાન ેઝડી ખેતી થાઆ યશરે છે. જેથી ખેતીના ખચમભાાં લધાય 

થાઆ યહ્ય છે. ગાભભાાં કાઇ ભટા ખેડૂત જડે ફદ ગાડુાં શતા ત ેફીજાન ે

ણ ાઈમગી થતા જરૂરયમાતના વભમે એકફીજાને કાઇ ચાજમ રીધા 

લગય ાઅતા તથેી નાના ખેડૂત ાઅલા ખચમ ાટકાલી ખેતીના નપાભાાં 

લધાય યશેત તે નાળપ્રામ ફન્દ્મા છે. જમાયે એક ખેડૂતને તાની ખેતી 

રામક કાભ ના શમ ત્માયે ફીજા ખેડૂતને ભદદ કયત ાને તેટર વભમ 

ાયવ યવ એક ફીજાન ેાઈમગી થતા તનેી જગ્માએ શાર રદલવની 

ભજુયી પ્રભાણ ેયકડુાં ચુકલણુાં સ્થાન રાઆ રીધુાં છે. 
3. ાઅ વલસ્તાયભાાં ખેતી રામક જભીન શતી જ યાંત ુ ાણીન ાબાલ 

શત જે કનેાર 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 વાથ ે

વાથે ળુારનભાાં ખુફજ લધાય થાઆ યહ્ય છે જેથી શરયમાી ાન ે

વલેત ક્રાાંવત વભાાંતય ચારી યશી છે. ખેતીની વાથે દધૂ ાઈદ્યગ થકી 

ળયણાથીઓ વારુાં કભાાઇ યહ્યા છે ાઅલકભાાં લધાય થાઆ યહ્ય  
4. ાઈત્તયદાતાઓ જણાલ ે છે કે, સ્થાવનક ફજાયભાાં ફનાલેરી કાઇ 

લસ્તુઓન ાઈમગ ૩૧.૩%  કયે છે.સ્થાવનક ફજાયભાાં ાઈત્ારદત 

લસ્તુઓની ગણુલતા વાયી શમ છે તલેુાં ૭૫.૪% ભાને છે ાને તેની 

કીભત પ્રભાણભાાં લધ ુશતી નથી તેભ ૭૩.૮% જણાલ ે છે યાંત ુતને 

ાઈમગ લધુ ળયણાથીઓ કયતા નથી જે વલયધાબાવ જલા ભે છે. 
નભમદા કનેાર ાઅવ્મા છી સ્થાવનક ફજાયભાાં ાઈત્ારદત થતી લસ્તુઓના 

લેાયી ય વાયી ાવય થાઆ છે તલેુાં ૭૦.૮% જણાલ ેછે. યાંતુ કેટરીક 

લસ્તુઓ સ્થાવનક ળયણાથીઓએ ફનાલલાની ક ે વલેા ાઅલાની ફાંધ 

કયી દીધી છે તભે જૂથ ચચામભાાં જણાાઇ ાઅલે છે. 
5. ાઈત્ારદત ાકની વાચલણી જે ભાટી ાને રાદથી ફનાલેર કઠીઓભાાં 

વેરી/યવખમા, રીભડા ાને તુરવીના ાન ાઈત્ારદત ાક વાથે વભક્ષ 

કયી વાચલણી કયલાભાાં ાઅલતી શતી તભેજ છાણીમુાં ખાતય ાન ેદળેી 
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ધ્ધવતઓ ાનાલલા ાઅલતી શતી. જેની જગ્માએ વીધ ભાર 

ખેતફજાયભાાંભધી જાંતનુાળક દલા રગાલી બયલાભાાં ાઅલી યશેર છે. 
જેથી ાઅજની કશેલાતી ફીભાયીઓભાાં લધાય નધાાઆ યહ્ય છે ાન ે

જૂની વાચી ધ્ધવતઓ બુરાાઇ યશી છે. લી ાઅલી ફીભાયીઓ 

લધલાથી દલાખાનાન ખચમભાાંલધાય થાઆ યહ્ય છે વાભ ેડકટય ણ રુાંટ 

ચરાલી યહ્યા છે કાયણકે ળયણાથીઓ ભટા બાગના લધુ વળવક્ષત નથી 

ાન ે ખેતી, ળુારન ક ે ભજુયી કયત લગમ છે જે વયકાયી દલાઓ 

રેલાનુાં ઓછુ વાંદ કયે છે ાને વયકાયી દલાખાનાભાાં ુયતી 

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

થાઆ યશી છે જે એક ભટુાં જભા ાવુ કશી ળકામ. નભમદા કેનાર ાઅવ્મા 

છી એકાંદયે ળયણાથીઓના જીલનધયણભાાં વધુાય થમ છે 

ળયણાથીઓ તાની વુખ વુવલધાના વાધન લવાલી યહ્યા છે ટીલી, 
ભફાાઇર, લાશન, એવી લધ ુલવાલી યહ્યા છે ાને ભજ ળખ ાછ 

ણ ભટા ખચામઓ કયી યહ્યા છે ત કેટરાક લગમ વ્મવન તયપ ધકેરાાઇ 

યહ્ય છે સ્થાવનક ે દારૂ દુણ છે લી નળાની ગીઓ ફેપાભ લેચાાઇ 

યશી છે. જે ળયણાથીઓના શેલ્થ ાને વાભાવજક-ાઅર્થથક યીતે 

ામભાર કયી યશી છે. 
7. વ્મવક્તભાાં વશનળીરતા ાને બાાઇચાયાની બાલના ઓછી થાઆ યશી છે 

જે વભાધાન ગાભળયણાથીઓ વાથે ભીન ેરાલતા તનેી જગ્માએ કટમ 

ાન ેરીવ રગતા ગનુાઓભાાં લધાય થાઆ યશેર છે. ાન ેૈ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. 
8. નભમદા કેનાર થકી ાઅર્થથક યીતે ાઅ વલસ્તાય ખફુજ વભૃદ્ધ થાઆ યહ્ય છે 

ળયણાથીઓનુાં જીલન ધયણ વધુયી યહ્યુાં છે તભેાાં કાઇ ફીજ ભત નથી. 
તેભજ ૮૭.૫ ટકા ળયણાથીઓએ સ્લીકાયેર છે ક ે નભમદા કનેાર 

ાઅવ્માથી જીલન ધયણભાાં વધુાય થમ છે.દયેક ફાફતના વાયા ાન ે

નયવા ાવા શમ ત ે સ્લાબાવલક ફાફત છે. ણ ાશીન 

ખેડૂત/ળયણાથીઓ જ તાની ખુભાયી વાથ ે જીલે ત જ તે વાચી 

પ્રગવત થાઆ ગણામ. વભમન ેભાન ાઅલ ુજ ડે. ફદરાલ એ જ ત 

પ્રકૃવતન વનમભ છે ાઅ ફાંજય વલસ્તાય શરયમા થાઆ યહ્ય છે તેથી 

વલળે ળુાં શાઇ ળકે. 
9. વયકાયી નકરયમાતન વભાજભાાં ભાન ભબ લધી યહ્ય છે ાન ે

ળયણાથીઓ ાઅ રદળાભાાં વખત ભશેનત કયી યહ્યા છે. વયકાયી 

નકરયમાતન ેલધ ુદશજે ાઅી ખયીદી થતી શમ તેલી યીતે વગાાઆ-રગ્ન 

થતા શમ તેલુાં જણાાઇ ાઅલે છે. છેલ્રા દામકાની ગજુયાતની વયકાયી 

બયતીભાાં ાઅ વજલ્ર ાલર યહ્ય છે ાન ેવયકાયી નકયીઓ ભેલનાય 

ાઅ વજલ્રા ગુજયાતભાાં ટ ાઈય છે. નભમદા કનેાર ાઅવ્મા છી 

રયલાયના ાન્દ્મ વભ્મએ ખતેી વવલામના ાન્દ્મ ધાંધા, લેાય, 
નકયીભાાં જડામા છે 

10. ૧૯૭૧-૭૨ ળયણાથીઓન ુ ગ્રામ્મ વ્મલસ્થાન ાન ે ાઅજનુાં ગ્રામ્મ 

વ્મલસ્થાનના તપાલત/ાાંતય વલળાર જલા ભે છે જેન ભશત્તભ 

શે્રમ નભમદા કનેારન ે જામ છે. તેભ છતાાં ાઅજે ળયણાથીઓ ભાટ ે

જભીનની તેભની જૂની ભાાંગણીઓ વાંતલાની જરૂરયમાત જણામ છે. 
તેભના યમ્યાગત શુન્દ્નય થકી ાઅ વલસ્તાયભાાં ચાભડાના જૂતા ભટા 

પ્રભાણભાાં ફની યહ્યા છે ાને રક વાંદ ણ કયી યહ્યા છે તેને લધુ લેગ 

ાઅલાભાાં ાઅલે તે વભમની ભાાંગ ણ છે. ભચી ાઈદ્યગ વલકસ્મ તભેાાં 

પ્રત્વાની જરૂયી છે. વયકાયશ્રીના ૧૦ એકયના જભીન ળયણાથીઓન ે

ાઅલી તેલુાં નક્કી કયેર ત્માયે ભટા બાગના ળયણાથીઓને ાઅલી 

જભીન ભેર યાંત ુ કેમ્ ફશાય જે યશેર તભેન ે ાઅલા રાબ ભેર 

નથી તે રદળાભાાં કાઇ નક્કય કામમલાશી થમેર જણાતી નથી તે થામ તલેી 

ભાાંગ છે. લી ાઅલી જભીન ભી છે ત તેભાાં કટમ કેવ થકી ાઅલ 

લગમ ીડાાઇ યહ્ય જણાાઇ ાઅલ ેછે. 
11. ળયણાથીઓ થયાદના વળલનગયભાાં કડીમા કાભ વાથે લધ ુવાંકામેર છે 

તેભન ેમગ્મ તારીભ ાઅલાભાાં ાઅલે ત તભેનુાં જીલનધયણભાાં વધુાય 

થાઆ વક ેછે. તજે યીતે લાાંદ, દયજી ના કાભભાાં મગ્મ પ્રત્વાશન થાકી 

પ્રત્વાની જરૂયીછે. ાઅટરા ભટા પ્રભાણભાાં ળયણાથીઓ વશજયત 

કયીન ેાઅવ્મા છતાાં તેભના ભાટ ેકાઆ વયકાયી મજનાઓ નથી ક ેજેથી 

ાઅલા રકનુાં જીલન ધયણ વધુાયી વકામ તેભના ફાકને મગ્મ 

વળક્ષણ ાઅી ળક્મ તનેુાં ભુખ્મ કાયણ જૂથ ચચામઓભાાં વાભે ાઅવ્મુાં કે ાઅ 

વભુદામ ાઅલી ભાાંગ વયકાય ાવે કયેર યાંતુ તે ભાટ ે કાઇ ાઅાંદરન 

જેલા ગરા કે દખેાલ કયેર નથી ભાત્ર ક્માાંક થડી ભાાંગ ળાાંવતથી કયરે 

છે તને ાલાજ દફાાઇ ગમ છે તલેુાં જણામ છે. 
12. ાઅ વભુદામ ાઅધુવનક ખેતી ાન ેવલ્ાવનક ઢફ ેળુારન કયતા થામ 

તે ભાટ ેળુારન કેમ્ ાને જભીન ૃથ્થકયણ કયી, કલેા ાક લાલલા 

જાઆએ તથા વભમાાંતયે ાક વનયક્ષણ કયી તનેુાં વભજણ ાઅલાભાાં 

ાઅલે મગ્મ તારીભ ાઅલાભાાં ાઅલે ત વાયા રયણાભ ભી વક ેતભે 

છે. ીલાના તથા ખેતીના ાણીની ચકાવણી કયી તનેા રાબ-
ગેયરાબ વભજ ાઅલાની ણ જરૂરયમાત જણામ છે.  
ાઈવાંશાય 
૧૯૭૧ભાાં ાઅલેર ળયણાથી નભમદા કેનાર થકી એક નલી ઉંચાાઇ તયપ 

જી યહ્ય છે ભાત્ર થડી રદળા ાઅલા ભાટે મગ્મ તારીભ ાામ ત ે

જરૂયી છે જેલી ક ે ખેતીભાાં ટક ધ્ધવત, ળુારનભાાં વાયી 

ઓરાદન ાઈછેય ાને મગ્મ વભમે ળ ુવાયલાય, સ્થાવનક ેભચી કાભન ે

મગ્મ ટેકનીક થકી ભટુાં કલ્માણકાયી ગરુાં બયી વકામ તભે છે.  
વાંદબમ ગ્રાંથ/વાવશત્મ 

 ૧૯૭૧ના બાયત ારકસ્તાન મુદ્ધ ાને રયણાભ  
 શ્રી બભયર્મવશ વઢા દ્લાયા તાના એભરપરભાાં કયેર 

વાંળધન રેખ ૧૯૭૧ના ળયણાથીઓ 
 સ્લ. શ્રી ફનેસવશજી વઢા દ્લાયા ગુજયાતી ાનુલારદત 

ુસ્તક “થન ાઇવતશાવ(તાયીખ-એ-યેગીસ્તાન)”    
 સ્લ. શ્રી ુાંજયાજસવશજી વઢા, બદેવય જાગીયની ડામયી 

ાને છુટક રખાણ 
 ફનાવકાાંઠા જીલ્રા ાંચામતન ાશેલાર ાન ેતનેી લેફવાાઇટ 
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 નભમદા કનેાર વાંફવધત ાશલેાર ાન ેલેફવાાઇ 
 તારુકા ાંચામતના ાશેલાર ાને લેફવાાઇટ 
 સ્થાવનક તારુકા ખયીદ લેચાણ વાંઘ ના ાશલેાર  
 ફનાવડેયીના ાશલેાર ાને તેની લેફવાાઇટ 
 સ્થાવનક ગાભની ગ્રાભ ાંચામત, વેલા વશકાયી ાને દૂધ 

ાઈત્ાદન  ભાંડીઓના યેકડમ 

 શ્રી વશમ્ભતસવશજી યાઠડ –જવયા, શ્રી ભનદીસવશજી 

ચોશાણ -ભાડકા, શ્રી ભશેન્દ્રસવશ ચોશાણ –વુાઇગાભની 

રૂફરૂ/ટેરીપનીક ભુરાકાત ાન ે દસ્તાલેજ

 


