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Editor’s Column 

The blast of knowledge at the universal hut due to scientific dynamics has without 

doubt redefined the very concept of new Era. The main set-up of education especially higher 

education-has become a subject of study and scrutiny for the scholars and practitioners who 

have a hunger desire to face change and challenges. It is because we, the creature beings, are 

brilliant with the faculty of option and a liberated will.  

Unlike other type, we are not planned. We can make choices and use our free will to 

act and get our objectives. Inequities in learning opportunities, quality of educational military 

and level of learning success persist by gender, rural/town locality, ethnic backdrop, and 

socioeconomic status.  

The quality of education and the aptitude to define and monitor this quality is absent 

in most upward countries. The means and span of education continue to be fine and curbed to 

past models of delivery, and the use of other channels continues to be informal and 

subsidiary. The increase in quantitative and qualitative demand for education is not in step by 

an raise in funds. 

At this point in time, it is safe to situation that the split of views on the risk of change 

is marvelous. We, the publishers of  Research Genius E Journal,  are very much eager to view 

some aspect of these changes through academic article contributed by impressive scholar and 

social group. The nearby issue contains papers with decisive coming and scrutiny as well as 

orderly argument and reflection on various theme of language, prose, information technology, 

commerce and so on. We trust this will positively be helpful for the community who desire 

transform. 

        Chief-Editor 

                       Dr. Rajeshkumar A. Shrimali 
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Nida Fazali : Legendary Urdu Poet 
By: 

Dr. Manisha Parmar 
Head of Dept. History 

Gujarat Arts and Science College, Ahmedabad. 

 
 
 Urdu Poetry is a rich Tradition of poetry and has many different forms. Many of the Poetic 
forms and structures are of Arabic origin. Today, it is an important part of cultures of South 
Asia. Meer, Dard, Ghalib, Anees, Daag Dehlvi, Dabeer, Iqbal, Zauq, Jash, Akbar, Jigar, Faiz, 
Firaq, Shakeb Jalali, Ahmed Nadeem Qasmi, Shair, Mohsin, Faraz and Faizi are among the 
greatest poets of Urdu. The language of Urdu Got its Pinnacle under the British Raj, and it 
received official status. All Famous Writers of Urdu Language Including Ghalib and Iqbal 
were given British scholarships.(1) Following the Partition of India in 1947, it found major 
Poets and scholars were divided along the nationalistic lines. However, Urdu Poetry is 
cherished in both the nations. Both the Muslims and Hindu from across the border continue 
the tradition. 

Nida Fazli is one of the famous Indian Urdu Poet and song lyricists. The Poet is awarded by 
many awards like Khusro Award and Sahitya Akademi Award for his work in Urdu and 
Hindi literature (2)  It is difficult to categorize him in any Particular category, because he had 
written on various moods. But his poetry is influenced by the India-Pakistan Partition and 
human relation. One of his famous couplet is : 

“Duniya Jise Kehte Hai Jadu ka Khilauna Hai, 

Mil Jaye to Mitti HAi, Kho Jaye to Sona Hai.” 

 Nida Fazali was born on October 12, 1938 in a Poetic family . His father was also an Urdu 
Poet. Although born in capital city Delhi, Nida grown up in Gwalior. His full name is 
Muqtida Hasan Nida Fazali. Nida took his education in Gwalior and subsequently studied 
English literature (3) During the partitioning of India, his parents migrated to Pakistan, but 
Fazli decided to stay in India. (4) Nida attended the Gwalior College from where he passed 
his M.A. in 1954. 

 Nida get stimulated by the beauty of poetry with one incidence. One day when he was 
passing by a Hindu temple, he heard the beautiful bhajan of Surdas in which Radha was 
depicting her sorrow to her maids as being apart from her love (Krishna). Nida get struck by 
that poetry and for the very first time he made a serious attempt to write a poem. Nida get 
influenced by the love and bonding in human relation. Which also reflects in his later work. 

   “Hum labon se Keh Naa Paaye, 

  Unse hal-e-dil Kabhi, 

1 
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Aur who Samaje lnahin ye 

Khamoshi Kya cheez hai.” 

 During that period, he felt that there were limitation in Urdu Poetry. He absorbed the essence 
of Mir and Ghalib to express what he intended. He was fascinated by the lyrical mood of 
Merra and Kabir and widened his knowledge of poetry by studying T.S.Eliot, Gogol, and 
Anton Chekhov.(5) In 1964, Fazali came to Mumbai to find a Job. In his early career, he 
penned his skills for ‘Blitz’ and ‘Dharmayug’ (6) AT the same time he was participating in 
Mushairas. His elegant poetic style was soon get noticed by film personalities and also by the 
other personalities in Hindu and Muslim literature. 

 He soon became a favorite amongst gazal singers. Many of his gazals are sung by gazal 
singer Jagjit Singh, like ‘ghar se masjid hai…’ ( film Sarfarosh, 1999). Some of his famous 
film songs include ‘Aa bhi Jaa’ (sur), Tu is Taraha se Meri Jindgi main samil hai (Aap to aise 
na the) and ‘Hosh walon ko Khabar Kya (Sarfarosh). He wrote essays critical of 
contemporary poets of the sixties in his book ‘Mulaqatein’ which outraged poets including 
Sahir Ludhianvi, Ali Sardar, Jafr and Kaifi Azami. As a result, he boycotted in some poetic 
sessions. However, Fazli turns as a Bollywood lyricist with Kamal Amrohi’s film ‘Razia 
Sultan’. First lyricist Jann Nissar Akhtar was assigned as a lyricist for the film. But due to his 
untimely death the offer went to Fazli. Most of the songs for the film were to written by jaan 
Nissar Akhtar, only two were remaining that were written by Nida Fazli. He become  quite 
famous in the industry with his very first film Razia sultan. A song ‘ tera hijr mera nasib hai, 
tera gham hi meri hayaat hai…’ from the film became famous. (7) 

His celebrated lyrics were also used in ‘Aap to aise na tha’, ‘ Is Raat ki Subah Nahin (1996) 
and ‘Gudiya’. He wrote the tital song of TV serials like sailab, Neem, Jaane kya baat Hui , 
and Jyoti. The composition ‘Koi Akela Kahan’ is another popular composition sung by 
Kavita Krishna Murthy. His Gazals and other composition are sung by notable aritists of the 
day. He teamed on album named ‘insight’, which got appreciation for its soulful poetry and 
music. Shortly before his death he wrote columns for BBC Hindi website on various 
contemporary issue and literature. Mirza Ghalib’s Work were often mentioned by him (8) 

 Nida Fazli is also famous for his writings for communal harmony. He exclusively wrote 
against communal riots and selfish strategies of politicians in it. He was one of the victims of 
such riot which happened in 1992. During the period, he has to take shelter under his friend’s 
house. His writing in his matter won him a National Harmony Aword. He wrote 24 books in 
Urdu, Hindi and Gujarati – some of which are assignment as school textbooks in 
Maharashtra. He received the Mir Taqi Mir Award for his autobiographical novel ‘Deewaron 
Ke Bich’ from the Government of Madhya Pradesh(9) ‘Ankh Aur Khwab ke Darmiyan’ 
(1986), Deewaron ke Bahar (2000), Deewaron ke Beech (1992), Duniya mere Aage (2008), 
Lafzon ka pul(1998), Sahar mere Sath Chal tu (2004) are Nida Fazli’s Famous books. In 
2013, Nida Fazli awarded by ‘ Padma Sharee’. Nida Fazli doid of a heart attack on 8 
February, 2016. 

                                  “Safar men dhup to hogi jo chal sako to chalo 
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sabhi hain bhid men tum bhi nikal shako to chalo 

kisi ke vaste rahen kahan badalti hain 

tum apne aap ko khus hi badal shoko to chalo 

yahi hai zindagi kuchh khwab chand unmmiden 

inhim khilaunon se tum bhi bahal shako to chalo.” 

                              --------------------------------------- 

Foot notes :- 

1.  Language, religion and politics in north India, Brass paul, Lincoln, I Universe , 2005. 

2. Citizens decry petty politics (an article), The Times of India, 10 November 2009. 

3.Ghosh Avijit (Noted Urdu poet and Bollywood lyricist Nida Fazli passes away) The Times 
of India, 10 February 2016. 

4. The Times of India, 8 February 2016. 

5. Khurana Suanashu ( The Indian Express, 10 Feb, 2016) 

6. Ghosh Avijit – Ibid 

7. Times of India, 24 September 2013. 

8. Out look, 8 February 2016. 

9.Ghalib’s legacy lives on even after 211 Years…( The Hindi, Chennai, India) 30 December 
2008. 
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पे्रमचंद कृत ‘गबन’कृ�त सामािजक समस्याओं क� �चत्रशाला 
मे�रया दमयंती जीवराज 

एम.�फल ,बी.एड. 

 प्राथ�मक �श�क |

 
          �हन्द� सा�हत्य के इ�तहास म� आधु�नककाल एक ऐसा यगुखंड जो अपनी नवीनता और 

वै�वध्यता के कारण अनूठा है | इस युग म� भारत�द ु ह�रश्चन्द्र,लाला श्री�नवासदास,बालकृष्ण 

भट्ट,जयशंकर प्रसाद,महावीरप्रसाद �दवेद� जसेै समथर् लेखक� का आगमन �हन्द� सा�हत्य म� एक न 

भूलनेवाल� धटना थी | सा�हत्य के बदलते हुए प�रद्रश्य म� पे्रमचंद का नाम भी पत्थर क� लक�र माना 

जाता है | पे्रमचंद �हन्द� सा�हत्य का एक ऐसा नाम िजनक� म�हमा कालजयी बन पाई है | ३१ 

जलुाई,सन १८८८ म� जन्म लेनेवाले पे्रमचंद ने गध �वधाओ ंके �ेत्र म� अपना हस्ता�र �कया है | 

          उपन्यास सम्राट क� उपा�ध प्राप्त करनेवाले पे्रमचंद ने 

सेवासदन,कमर्भू�म,रंगभू�म,कायाकल्प,�नमर्ला,गोदान आ�द जसेै सफल उपन्यास �हन्द� सा�हत्य को 

�दए है |गबन भी उनका एक सव�त्कृष्ट उपन्यास है | जालपा और रमानाथ क� कथा को कहनेवाला 

यह उपन्यास �हन्द� सा�हत्य क� अमर�न�ध है |  

          गबन म� पे्रमचदं ने समकाल�न समाज क� बदलती हुई प�रिस्थ�तय� का सहज रूप म� 

यथाथर् अकंन �कया है | यह उपन्यास १९३० म� �लखा गया था,उस समय भारतीय समाजव्यवस्था एक 

�वशेष िस्थ�त से गुजर रहा था | उस पर एक ओर जहाँ पाश्चात्य भौ�तक मूल्य� का प्रभाव मडंरा रहा 

था ,वह�ं दसूर� ओर रु�ढय� के जीणर्-शीणर् तन्त ुयथासाध्य सामािजक� के �चत को आक्रांत कर रहे   

थे | परम्पराओ ंके मोह म� मोहांध व्यिक्त भौ�तकता क�  जाल म� फसकर अतपृ्त कंुठाओ का �शकार 

हो रहा था | पे्रमचंद ने अपनी इस कृ�त म� ऐसे �दशाशुन्य समाज को नई �दशा प्रदान क� है | 

         गबन एक सामािजक उपन्यास है | प्रस्ततृ उपन्यास का मखु्य उदेश्य समाज के �वकृत 

पहलुओ,ं�वभी�षकाओ ं का �चत्रण करना है | इस उपन्यास म� उन्ह�ने 

भाग्यवाद,�रश्वतखोर�,अनमेल�ववाह,�मथ्याडम्बर ,आभुषण�प्रयता,जा�त-पाती ,धमार्न्धता आ�द �वकृ�तय� 

को बेनकाब �कया है |  

         गबन म� प्रयुक्त कई धटनाए ं एवं पात्र भाग्यवाद का समथर्न करते �दखाई देते है | 

रमानाथ के �पता दयानाथ भी भाग्यवाद म� मानते थे | इस�लए वे �रश्वतखोर� से बचकर चलते 

है,क्य��क उनक� आँख� के सामने ह� वह इसके दषु्प�रणाम देख चुके थे | रतन जसैी सु�श��त और 

आधु�नक यगु क� नार� भी भाग्य क� उपे�ा नह�ं कर सकती | वक�ल साहेब क� मतृ्य ुके समय रतन 

भयभीत हो जाती है तथा डोक्टर के न �मलने पर वह ज्यो�तषी से पछूती है �क- 

2 
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“ यहाँ कोई ज्यो�तषी न �मलेगा ? जरा उससे पूछते | कुछ पजूा-पाठ भी करा लेने से अच्छा होता   

है ”| 1 

       भारतीय समाज क� अथर्व्यवस्था का सबसे प्रमुख कारण है- उसका आ�थर्क असंतलुन तथा 

जजर्रता | इससे मुिक्त पाने के �लए व्यिक्त कजार् लेता है और उसम� धसता चला जाता   है | यह 

िस्थ�त गबन के मध्यवग�य रमानाथ के प�रवार म� �दखाई देती है | रमानाथ क� शाद� म� इतना कजार् 

हो जाता है �क दयानाथ कुछ सोच ह� नह�ं पा रहे थे �क क्या करे ? कैसे इस उल्जन से मुिक्त  

पाये | जालपा के �लए कजार् लेकर भी गहने खर�दनेवाले रमानाथ के जीवन म� भीषण तूफान-सा 

ताडंव मच जाता है,िजसम� वह बह गये | 

“ दोस्त� क� बदौलत शौक पूरा होता था | �कसी का चेस्टर मागं �लया और शाम को हवा खाने 

�नकल गये | �कसी का प�ट पहन �लया,�कसी क� घड़ी कलाई पर बांध ल� | कभी बनारसी फैशन म� 

�नकले,कभी लखनवी फैशन म� |”2 

यह कथन हम� �मथ्या प्रदशर्न से अवगत करवाता है | इस उपन्यास म� ऐसी कई धटनाओ ंका �चत्रण 

हुआ है | जैसे; 

“ जमींदार� है,उससे कई हजार का नफा है | ब�क म� रूपए है,उनका सूद आता है | दफ्तर तो �दल 

बहलाने के �लए जाते है |” 3 

पे्रमचंद ने बताया है �क िजतनी लम्बी चादर हो उतने ह� पैर पसारने चा�हए | 

        गबन म� भ्रष्टाचार और स्वाथर्व�ृत जसैी मटमैल� समस्याओ ंका भी अकंन हुआ है | अपने 

इमान के प्र�त �नष्ठावान और सीधा-सादा रमानाथ भी बेईमानी क� गतर् म� फस जाता है | यथा; 

“ दो-चार �दन के अनुभव से ह� रमा को सारे दाव-धात मालूम हो गये | ऐसी-ऐसी धाते सूज गई ,जो 

खान साहब को ख्वाब म� भी न सूजी थी |” 4 

इस प्रकार पे्रमचंद ने गबन म� समाज म� व्याप्त सड़ांध को बखूबी उभारा है | वैश्याव�ृत और अनमेल 

�ववाह जसैी कलु�षत �वकृ�तय� को भी गबन म� रूपा�यत �कया गया है | वक�ल इंद्रभूषण और उनक� 

पत्नी रतन के माध्यम से लेखक ने इस तथ्य को उजागर �कया है | रतन के प�त वक�ल साहब 

उनके �पता क� उम्र के थे | यद्य�प वह रतन क� सभी सुख-स�ुवधाओ का ख्याल रखते थे ले�कन 

रतन क� और आवश्यकता थी,िजसके आभाव म� उनका नार�त्व भीतर ह� भीतर कसमसता रहता था | 

          गबन उपन्यास म� सबसे ज्वलंत समस्या है-नार� क� आभुषण�प्रयता | संसार क� प्रत्येक 

नार� को आभूषणो के प्र�त अत्य�धक लालसा होती है | गबन म� �नरु�पत्त �सफर्  जालपा ह� नह�ं वरन 
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,उनक� माँ,उनक� सास रतन आ�द ना�रयां आभूषणो म� मोहभंग होती है | वैसे तो उनके पास गहन� 

क� कोई कमी नह�ं थी ,ले�कन �फर भी नये गहन� के  प्र�त उनका मन लाला�यत होता है | 

“म�हलाओ ंके उस छोटे से संसार म� इसके �सवा और कोई चचार् ह� न थी |�कसने कौन-कौन से गहने 

बनवाकर �कतने दाम लगे,ठोस है या पोले ,जडाऊ है या सादे | �कस लडक� के �ववाह म� �कतने 

गहने आये-इन्ह�ं महत्वपूणर् �वषय� पर �नत्य आलोचना-प्रत्यालोचना �टका-�टप्पणी होती रहती थी | 

कोई दसूरा �वषय इतना रोचक ,इनता ग्राह्य हो ह� न सकता था |” 5 

       वास्तव म� गबन सामािजक समस्याओं का दस्तावेज ह� है | इसके प्रत्येक पषृ्ठ पर 

सामािजक सड़ांध �वद्यमान है | इसम� जा�त-पाती का दषूण भी अपवाद नह�ं है | उपन्यास म� 

गोपीनाथ जालपा को कहता है- 

“ �कसी को ठहरा लेने से कोई ऊँचा नह�ं हो जाता | चमार �कतना ह� दान-पूण्य करे,पर रहेगा तो 

चमार ह�|” 6 

         इस उपन्यास म� स्त्री-पुरुष के स्वाथ� सम्बन्ध� के प्र�त भी लेखक न ेअपनी �वचारानुभुती 

व्यक्त क� है | रमानाथ और जालपा के माध्यम से यह स्पष्ट बताया है �क आज के अथर्प्रधान युग 

म� स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध� का शाश्वत स्वरूप ह� खतरे म� पड गया है | 

         �नष्कषर्त: �हन्द� उपन्यास सा�हत्य म� पे्रमचंद का नाम �शरमौयर् रहा है | उनके करकमलो 

से �न�मर्त गबन उपन्यास न केवल रमानाथ और जालपा क� कहानी है ,बिल्क प्रत्येक भारतीय 

मध्यवग�य समाज का स्पष्ट प्र�त�बम्ब भी है | इसम� जाकने पर हमारे समाज क� कई छ�बयाँ �दखाई 

देगी | हमारा समाज ऐसी कई दारून्य �वकृ�तय� से ग्रस्त है,जो उन्ह� अधंकार एवं अध:पतन क� 

डरावनी खाई म� धकेल रह� है | अत : गबन कृ�त सामािजक समस्याओ ंक� �चत्रशाला ह� है | 

संदभर् स�ूच;- 

(१) गबन-पे्रमचंद –पषृ्ठ-१७७  
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(३) गबन-पे्रमचंद –पषृ्ठ-०७  

(४) गबन-पे्रमचंद –पषृ्ठ-४०  

(५) गबन-पे्रमचंद –पषृ्ठ-२५   
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            lDXG D\U,DŸ IMHGF V\TU"T ,3] lWZF6 £FZF DCL,F ;XlSTSZ6 

                                                          0MP Ò7[QF ALP TF/F4 
                                                    V[DPV[;P0A<I]4 5LV[RP0L 
                                                            VF;LP 5|MO[;Z 
                                                    ;DFHSFI" lJEFU4 SrK I]lGP 
                                                                 E]H 

 
8]\S;FZ sAbstractf 

 :Jl6"D HI\TL JQF" Z_!_YL lDXG D\U,DŸ IMHGFGM 5|FZ\E ZFßIGF TDFD ;\XFWGM VG[ 5|IF;M äFZF 

UZLAM VG[ DlC,FVMGF ;DFJ[XS lJSF; T[DH ;XlSTSZ6GF 5|;FZ6 DF8[ SZ[, K[P VF lDXGGM C[T] 

;[<O C[<5 U|]5 q 5|M0I];Z U]|5 q ;lJ"; U|]5 q UZLAMGF ;D}C H[JF\ ;\U9GM J0[ UZLA ,MSMG[ V[S9F SZL 

T[DGF SF{X<IG[ 5MQFJF4 ;}1D GF6FSLI DNN 5}ZL 5F0JL VG[ ZMHUFZLGF ,F\AFUF/FGF\ ;FWGM äFZF 

;XST AGFJJFGM K[P :Jl6"D U]HZFT JQF"DF\ TtSF,LG DFGGLI D]bI D\+LzL GZ[gã DMNL äFZF lDXG 

D\U,DŸ VlEIFGGL X~VFT SZJFDF\ VFJLP UZLAL Z[BF GLR[ ÒJTF 5lZJFZMGF ;eIMG[ ;BL D\0/Mq 

:J;CFI H}Y V\TU"T ;\U9LT SZL T[DG[ A[\SM ;FY[ VG[ ,3]lWZF6 ;FY[ Ô[0L ;]jIJl:YT 5|lÊIF äFZF 

SF{X<I TF,LD VG[ DFS"[8L\U Ô[0F6 VF5L SFIDL VFÒlJSF ;FY[ Ô[0LG[ UZLALDF\YL ACFZ ,FJJFGF V[S 

DCtJFSF\1FL C[T] ;FY[ lDXG D\U,DŸGL X~VFT SZJFDF\ VFJLP VF lDXGGF VD,LSZ6 DF8[ U]HZFT 

,F>J,LC]0 5|DMXG S\5GL ,LP (GLPC) GL ZRGF V[l5|, v Z_!_DF\ SZJFDF\ VFJLP  :J;CFI H]Y q 

;BL D\0/ A[\SM 5F;[YL lWZF6 D[/JJF DF8[ S[8,L CN[ ;1FD K[ V[ GSSL SZJF DF8[ U|[0L\UGL 5|lÊIF DCtJ 

WZFJ[ K[P U|[0L\U SZJF DF8[ ;BL D\0/M ;FY[ RRF" SZLG[ T[DGF Z[SM0" VG[ lC;FAMGL RSF;6L SZLG[ 

;eIMDF\ ÔU~STF4 lX:TAwWTF VG[ lGIDLTTF AFATGL RSF;6L SZLG[ A|FgR D[G[HZ ;BL D\0/GF 

U|[0L\U SZ[ K[P UZLA S]8]\AMG[ T[DGL VFÒlJSF p5ZF\T J5ZFXGL H~ZTM4 VFSl:DS VG[ ;FDFlHS 

BRF"VM ;\TMQFJFDF\ DNN D/L ZC[X[P DF>ÊM OF>GFg;GL VF ZSD GF6F\ WLZGFZFVM 5F;[YL ,LW[, DM\3L 

,MG 5ZT SZJFDF\ 56 JF5ZL XSFX[4 H[ UZLA ,MSMG[ N[JFGF K8SFDF\YL D]lST V5FJX[P VFD VF 

;\XMWG 5[5Z lDXG D\U,D IMHGF TYF T[GF J0[ ,3] lWZF6 YSL ;DFHDF\ YTF DCL,F ;XlSTSZT V\U[ 

JW] DFCLTL 5]ZL 5F0[ K[P 

DCtJGF XaNMo  ;XlSTSZ64 ,3] lWZF64 ;BL D\0/ 

 lDXG D\U,DŸ IMHGF V\T"UT S]l8Z VG[ U|FDL6 pnMU p5ZF\T S'lQF4 V[U|Mv5|M;[l;\U4 0[ZL VG[ 

5X]5F,GDF\ ZMHUFZLGL TSM DHA}T SZJF DF8[ wIFG S[lgãT SZJFDF\ VFJL Zæ] K[P H[ YSL U|FDL6 ;[JF 

1F[+DF\ :J;CFI H}YMG[ 5|J'¿ SZJF 5Z lJQF[X EFZ VF5JFDF\ VFJ[ K[P  

3 
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 U]HZFT ZFHI[ :Jl6"D HI\TL JQF" Z_!_YL lDXG D\U,DŸ IMHGFGM 5|FZ\E ZFßIGF TDFD 

;\XFWGM VG[ 5|IF;M äFZF UZLAM VG[ DlC,FVMGF ;DFJ[XS lJSF; T[DH ;XlSTSZ6GF 5|;FZ6 DF8[ 

SZ[, K[P VF lDXGGM C[T] ;[<O C[<5 U|]5 q 5|M0I];Z U]|5 q ;lJ"; U|]5 q UZLAMGF ;D}C H[JF\ ;\U9GM J0[ 

UZLA ,MSMG[ V[S9F SZL T[DGF SF{X<IG[ 5MQFJF4 ;}1D GF6FSLI DNN 5}ZL 5F0JL VG[ ZMHUFZLGF 

,F\AFUF/FGF\ ;FWGM äFZF ;XST AGFJJFGM K[P 

 pt5FNS H}YM JrR[ jI}CFtDS EFULNFZL J0[ VF5JFGL S<5GF K[P 5|DMl8\U S\5GLVM q pnMU 

;FCl;SM T[DGL pt5FNG 5|lÊIFGL 5]Go ZRGF SZ[4 H[DF\ Ô[AvJS" H[JF\ SFDM :J;CFI H}YM q pt5FNS H}YM 

5MTFGF 3ZDF\ S[ UFDDF\ :JZMHUFZ 5|J'l¿ TZLS[ SZL XS[P J/L4 A[\SM4 jIFJ;FlIS ;\:YFVM4 SF{X<I 

lJSF; V[Hg;LVM4 VF{nF{lUS V[;Ml;I[XGM4 7FG VG[ DFlCTL 5|;FZ V[Hg;LVM ;FY[ jI]CFtDS 

EFULNFZLGM lJRFZ4 :J;CFI H}YM q pt5FNS H}YMG[ GF6FSLI4 SF{X<I4 AÔZ VG[ DFlCTLG[ ,UT] 

;\S,G 5}~ 5F0JF DF8[ SZJFDF\ VFjIM K[P 

  :Jl6"D U]HZFT JQF"DF\ TtSF,LG DFGGLI D]bI D\+LzL GZ[gã DMNL äFZF lDXG D\U,DŸ VlEIFGGL 

X~VFT SZJFDF\ VFJLP UZLAL Z[BF GLR[ ÒJTF 5lZJFZMGF ;eIMG[ ;BL D\0/Mq :J;CFI H}Y V\TU"T 

;\U9LT SZL T[DG[ A[\SM ;FY[ VG[ ,3]lWZF6 ;FY[ Ô[0L ;]jIJl:YT 5|lÊIF äFZF SF{X<I TF,LD VG[ 

DFS"[8L\U Ô[0F6 VF5L SFIDL VFÒlJSF ;FY[ Ô[0LG[ UZLALDF\YL ACFZ ,FJJFGF V[S DCtJFSF\1FL C[T] 

;FY[ lDXG D\U,DŸGL X~VFT SZJFDF\ VFJLP VF lDXGGF VD,LSZ6 DF8[ U]HZFT ,F>J,LC]0 

5|DMXG S\5GL ,LP(GLPC) GL ZRGF V[l5|, v Z_!_DF\ SZJFDF\ VFJLP 

•:J;CFI H}YM q ;BL D\0/MGF U[|0L\U  

 :J;CFI H]Y q ;BL D\0/ !_ YL Z_ ;eIMGM ;D]C K[P ;BL D\0/GF ;eIM lGIDLT ZLT[ NZ 

DlCG[ VMKFDF\ VMKF V[S JBT lD8L\U SZ[ K[ VG[ ~FP5_qv YL ~FPZ__qv JrR[ NZ DlCG[ 

ART SZ[ K[P VF ARTDF\YL T{IFZ YI[, E\0M/ H]YGF ;eIMGL GFGLvDM8L H~ZLIFTM 5]ZL 

SZJF DF8[ VFT\ZLS lWZF6 TZLS[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF\TZLS lWZF6GL ZSD4 jIFHGF NZ VG[ 

J;],FT DF8[GL XZTM H]YGF ;eIM ;FY[ D/LG[ ;DZ;TFYL GSSL SZ[ K[P H]YGL ZRGF 5KL 

TZT H GÒSGL A[\SDF\ T[DGF BFTF BM,JFDF\ VFJ[ K[P BFTF BM<IFGF K DlCGF 5]ZF YTF TZT 

H T[DG]\ U|[0L\U SZJFDF\ VFJ[ K[P 

 :J;CFI H]Y q ;BL D\0/ A[\SM 5F;[YL lWZF6 D[/JJF DF8[ S[8,F CN[ ;1FD K[ V[ GSSL SZJF DF8[ 

U|[0L\UGL 5|lÊIF DCtJ WZFJ[ K[P U|[0L\U SZJF DF8[ ;BL D\0/M ;FY[ RRF" SZLG[ T[DGF Z[SM0" VG[ 

lC;FAMGL RSF;6L SZLG[4 ;eIMDF\ ÔU~STF4 lX:TAwWTF VG[ lGIDLTTF AFATGL RSF;6L 
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SZLG[ A|FgR D[G[HZ ;BL D\0/GF U|[0L\U SZ[ K[P U|[0L\U ;BL D\0/MGL E],M XMWJF DF8[GM 

T5F;6L SFI"ÊD DF+ G AGLG[ A\[S VG[ :J;CFI H]Y JrR[ lJSF; VG[ 5Z:5Z ;NEFJGFGF ;[T] 

;FWJF DF8[GL V[S 5|lÊIF YJL Ô[.V[P 

 :J;CFI H]Y q ;BL D\0/MG] U|[0L\U B]A H 5FZNX"S VG[ 5|Mt;FCS ZLT[ YJ] Ô[>V[ H[YL ;FZF 

;BL D\0/MG[ JW]DF\ JW] OFINFVM D/L XS[P U|[0L\U SZTL JBT[ A\[S D[G[HZ äFZF ;BL D\0/MGF 

;eIMGL VFlY"S4 ;FDFÒS VG[ X{1Fl6S 5lZl:YlTG[ 56 wIFG[ ZFBJL Ô[.V[4 H[YL T[DGF ;FY[ 

SM. VgIFI G YFIP VF 5|lÊIF H[8,L ;Z/ VG[ ;CH AGFJL XSFI T[8,L AGFJJF DF8[ VF 

GJL DFU"NlX"SFDF\ 5|ItGM SZJFDF\ VFjIF K[P 

 ;FDFgI ZLT[ V,U V,U A[\SMGF V,U V,U A|FgR D[G[HZM H]NLvH]NL ZLT[ U|[0L\UGL 5|lÊIF 5]ZL 

SZ[ K[P VF ;DU| 5wWlTDF\ V[S;]+TF ,FJJFGL B]A H H~ZLIFT K[P H[YL T[DF\ jIlSTUT 

ZFUä[QF DF8[ SM. VJSFX G ZC[P 

•H~ZL N:TFJ[Ô[ 

U|[0L\U 5KL :J;CFI H]Y q ;BL D\0/MG[ DF>ÊMvOF.GFg;YL Ô[0JF DF8[GL 5|lÊIF RF,] YFI K[P 

VF 5|lÊIFDF\ ;BL D\0/M 5F;[YL V,U V,U N:TFJ[Ô[ SFZJJFGL H~ZLIFT K[P 36F lS:;FDF\ ;BL 

D\0/MGF ;CFISM VG[ ;ZSFZL V[Hg;LVMG[ ;F\IMULS N:TFJ[Ô[ 5]ZF 5F0JFDF\ 36L TS,LOM 50[ K[P 

VFGF SFZ6[ VF ;DU| 5|lÊIFDF\ 36M lJ,\A YFI K[ VG[ ;BL D\0/MG[ lWZF6 D[/JJFDF\ TS,LO 50[ K[P 

GJL DFU"NlX"SFDF\ BF;LIT V[ K[ S[ VMKFDF\ VMK]\ 5[5Z JS" VG[ V[S ;ZBL ;Z/ N:TFJ[H 

5|lÊIF :5Q8 ZLT[ lGWF"ZLT SZ[,L K[P H[DF\ EFZTLI lZhJ" A[\S VG[ GFAF0"GF lGIDMGF DF/BFGL V\NZ 

ZCLG[ DFU"NX"G SZJFDF\ VFJ[, K[P 

DF.ÊMvOF.GFg;YL ;BL D\0/MG[ YTF OFINFVM ov 

 DF>ÊMvOF.GFg;G]\ O\0 SM>56 C[T] DF8[ JF5ZL XSFX[P 

 SIF C[T] DF8[ SIF ;eIG[ S[8,L ZSD SIF XZTMGF VFlWG ZCLG[ VF5JL T[ GSSL SZJFGL ;¿F 

;BL D\0/ WZFJ[ K[P 

 DF>ÊMvOF.GFg; DF8[ SM. ÔDLG S[ ;]Z1FF VF5JFGL H~ZLIFT ZC[TL GYLP 

 ;BL D\0/GF VD]S ;eIM 0LOM<8Z CX[ TM 56 A[\S ;BL D\0/G[  DF>ÊMvOF.GFg; DF8[ DGF> 

SZL XSX[ GCLP 

 VFDF V[S H XZT K[ S[ ;BL D\0/[ AF\C[WFZL VF5JL 50X[ S[ VFJF 0LOM<8ZG[ VFJ]\ SM> VF\TlZS 

lWZF6 VF5X[ GCL\P 
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 DF>ÊMvOF.GFg;GM p5IMU VFSl:DS BR"4 ;FDFÒS BR" S[ GF6F\ lWZGFZ 5F;[ p\RF jIFH NZ[ 

,LW[,L ,MGG[ EZ5F> SZJF DF8[ SZL XSFX[P 

 DF>ÊMvOF.GFg;GM 5|FYlDS C[T] UZLAMG[ UZLALDF\YL ACFZ ,FJJGM GYL 5Z\T] V[ T[DG[ JW] 

UZLALDF\ G ;ZSL ÔI T[ DF8[ ;CFI SZJGM K[P VF V[S UZLALDF\YL ACFZ VFJJFGL 5|lÊIFG]\ 

DwIJTL" 5U,] K[P 

 DF>ÊMvOF.GFg;G]\ ;F{YL lJlXQ8 C[T] UZLAMG[ U|FdI k6RÊGF SAÔDF\YL D]lST VF5JFG]\ K[P 

DF>ÊMvOF.GFg; S[XÊ[0L8 TZLS[ VF5JFDF\ VFJ[ K[ ßIFZ[ VgI VFÒlJSF,1FL ,MG 8D",MG 

 TZLS[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P 8D",MGGF 5|DF6DF\ S[X Ê[0L8GF OFINFVM GLR[ D]HA K[P 

 8D",MG SM>56 5]J"lGWF"ZLT RMSS; C[T] DF8[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P ßIFZ[ S[X Ê[l08 C[T] Ô[IF JUZ 

VF5JFDF\ VFJ[ K[P H[YL p5IMU DF8[GF C[T] GSSL SZJFGL ;tTF ;BL D\0/ 5F;[ ZC[ K[P 

 8D",MG V[S 5]J"lGWF"ZLT ;DI DIF"NF DF8[ CMI K[ H[GL V\NZ ;\5}6" J;],FT DF8[GF\ C%TFVM 

VUFpYL GSSL SZJFDF\ VFJ[ K[P ßIFZ[ S[X Ê[l08DF\ ;BL D\0/ UD[ tIFZ[ H~Z 50[ tIFZ[ 5{;F 

p5F0L XS[ K[ VG[ ßIFZ[ 5{;FGL ;UJ0 YFI tIFZ[ A[\SDF\ VG]S]/TF D]HA HDF 56 SZL XS[ K[P 

•AF\C[WZL 5+S  

TFH[TZDF\ zL 0LPV[,P ZFJ,[4 ;LPV[DP0LP N[GFA[\S TYF R[ZD[G V[; V[, AL ;L4 JFIA|g8 

U]HZFT ;DL8vZ_!! NZdIFG DFGGLI D]bI D\+L zL GZ[gã DMNL 5F;[YL N[GFA[\S TYF ÒPV[,P5LP;L 

;FY[ ;DH]TL SZFZG]\ 5|DF65+ :JLSFI]"P V[;PV[,PALP;L äFZF :J;CFI H]YM VG[ ;BL D\0/MG[ 

~P!___ SZM0G]\ ;]1D lWZF6 TYF N[GF A[\S äFZF ~P#___ SZM0G]\ VFÒJLSF V\U[G]\ lWZF6 VF5JF 

AF\C[WZL VF5[, K[P 

zL 5LP G\NS]DFZG4 RLO HGZ, D[G[HZ4 :8[8 A[\S VMO >lg0IF V[  TtSF,LG DFGGLI D]bI D\+L 

zL GZ[gã DMNL 5F;[YL JFIA|g8 U]HZFT ;DL8 Z_!! NZdIFG ÒPV[,P5LP;L ;FY[ SZ[, ;DH]TL 

SZFZG]\ 5|DF65+ :JLSFI]"P :8[8 A[\S VMO >lg0IF äFZF ~P5___ SZM0G]\ VFÒJLSF V\U[G]\ lWZF6 

VF5JF AF\C[WZL VF5[, K[P 

zL V[;P S[P NF;4 HGZ, D[G[HZ4 A[\S VMO AZM0F V[ TtSF,LG DFGGLI D]bI D\+L zL GZ[gã 

DMNL 5F;[YL JFIA|g8 U]HZFT ;DL8 Z_!! NZdIFG Ò V[, 5L ;L ;FY[ SZ[, ;DH]TL SZFZG]\ 

5|DF65+ :JLSFI]"P A[\S VMO AZM0F äFZF ~P#___ SZM0G]\ VFÒJLSF V\U[G]\ lWZF6 VF5JF AF\C[WZL 

VF5[, K[P 
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zL V[;P ÒP l;wW[X4 RLO HGZ, D[G[HZ4 GFAF0" V[ DFGGLI U|FDlJSF; D\+L zL GZM¿DEF. 

58[, 5F;[YL JFIA|g8 U]HZFT ;DL8 Z_!! NZdIFG Ò V[, 5L ;L ;FY[ SZ[, ;DH]TL SZFZG]\ 

5|DF65+ :JLSFI]"P GFAF0"V[ :J;CFI H]YM VG[ ;BL D\0/MG[ SZ[,F lWZF6 ;FD[ VgI A[\SMG[ ~P!___ 

SZM0G]\ 5]GolWZF6 VF5JF V\U[GL AF\C[WZL VF5[, K[P 

•p5;\CFZ  

 VFH[ JQF" Z_!*DF\ 56 VF lDXG D\U,D IMHGFYL UZLA S]8]\AMG[ T[DGL VFÒlJSF p5ZF\T J5ZFXGL 

H~ZTM4 VFSl:DS VG[ ;FDFlHS BRF"VM ;\TMQFJFDF\ DNN D/L ZC[X[P DF>ÊM OF>GFg;GL VF ZSD 

GF6F\ WLZGFZFVM 5F;[YL ,LW[, DM\3L ,MG 5ZT SZJFDF\ 56 JF5ZL XSFI K[4 H[ UZLA ,MSMG[ N[JFGF 

K8SFDF\YL D]lST V5FJ[ K[P 

lJlJW 5|J'l¿VM äFZF 5MTFG]\ ÒJGWMZ6 ;]WFZJF V[S9F YTF !_ YL Z_ ;eIMGM ;D}C S[ H[ 

:J;CFI H}Y TZLS[ VM/BFI K[ T[GF ;eIM VMKFDF\ VFKF DlCGFDF\ V[S JFZ D/[ K[ VG[ ;eINL9 

5|l¿DF; ~P5_ YL !__ ;]WLGL VUFpYL lGIT SZ[, ZSD ARFJ[ K[P V[Sl+T SZ[, ARTGL ZSD ;eIM 

DF8[ VF\TlZS ,MG E\0M/ TZLS[ SFD VF5[ K[4 H[DF\ ZSD VG[ C[T] D]HA GF6F\ 5ZT SZJGM ;DI ! 

DF;YL ! JQF" ;]WLGM CMI K[P T[ 5KL :J;CFI H}Y A[\S BFT] BM,FJ[ K[P H[GF & DF; 5}6" YI[ A[\S äFZF 

:J;CFI H}YG]\ U[|0L\U YFI K[P U|[0L\UDF\ p¿L6" YTF :J;CFI H}Y A[gS TZOYL S[X Ê[l08 TZLS[ DF.ÊM 

OF.GFg; D[/JJF 5F+ AG[ K[P EFZT H[JF lJSF;XL, N[XDF\ VF 5|SFZGL 5|J'lT ;TT RF,TL ZC[ T[ DF8[ 

GF 5|ItGM :J{rKLS ;\:YFVM VG[ ;ZSFZ £FZF YTF ZC[ T[ .rKGLI K[P 

;\NE" 

!P V[0JLG UGFN; s!))#f4 DF.S|M OF.GFg; V[g0 ;[<O C[<5 U'%;4 0L:SJZL 5a,LXL\U CFp; 5|FP 

,LP 

ZP 0MP VFZP ZFDR\ã ZFJ sZ_!$f4 J]DG V[d5FJZD[g8 Y]| ;[<O C[<5 U'%;4 ;LZLI<; 5a,L;L\UP 

#P ALP ;]U]6F sZ_!_f4 V[d5FJZD[g8 VMO ~Z, J]DG Y]| ;[<O C[<5 U'%;4 0L:SJZL 5a,LXL\U CFp; 

5|FP ,LP 
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VFlNJF;L ;DFH VG[ ;\:S'lTDF\ VFJL ZC[,] 5lZJT"GPv V[S 
;DFHXF:+LI VeIF;  

sVZJ<,L lH<,FGF D[3ZH TF,]SFGF lJlXQ8 ;\NE"DF\f 

   D]S[XS]DFZ 0LPEUMZF 

5LV[RP0L :SM,Z 

5|:TFJGFo v  

;\:S'lTGM ;H"S DFGJLv 

VFlNJF;L ;DFHGL ~-LVM VG[ DFgITFVM 

4 
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VFlNJF;L ;DFH VG[ ;\:S'lTDF\ VFJL ZC[,] 5ZLJT"G 
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TRIBLE ART 
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;\;MWG VeIF;GL 5;\NULov  

C[T]VMov 

p5S<5GFVMov  

1F[+GL 5;\NULov  

GD]GF 5;\NULov  

;\;MWG 5wWlTov  

TFZ6Mov 
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;\NE";]lR ;- 
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“ ક�છ ��લામા ંખેતમ�ૂરો�ુ ં�માણ” 
THACKER AVNI P. 
M.PHIL STUDENT 

K.S.K.V. Kachchh University Bhuj-Kachchh. 

 
 સારાશં: 

���તુ અ�યાસ પરથી �ણી શકાય છે ક� ક�છ ��લામા ં�ુલ ૧૪૦૪૧૦ ખેતમ�ુરો જોવા મળે 

છે. તમેા ં૭૪.૧૫% ��ુુષો અને ૨૫.૮૫% �ીઓ�ુ ં�માણ જોવા મળે છે. શહ�ર કરતા ગામડામા ં

ખેતમ�ુરો વ� ુજોવા મ�યા છે.ક�છ ��લાના દસ તા�કુામાથંી �જુ મા ંસૌથી વ� ુખતેમ�ુરો 

છે જયાર� ગાધંીધામમા ંસૌથી ઓછા ખેતમ�ુરો જોવા મ�યા છે.ક�છ ��લામા ંમાડંવી તા�કુામા ં

સૌથી વ� ુમ�હલા ખતેમ�ુરો જોવા મળે છે અને લખપતમા ંમ�હલા ખતેમ�ુરો�ુ ં�માણ ની�ુ ં

જોવા મ��ુ ંછે. 

��તાવના: 

              આઝાદ� સમયે દ�શની ��થિત એ �બુજ કથળ� જોવા મળ� હતી. ૫૦ ટકાથી વ� ુ

લોકો ગર�બી ર�ખા નીચે �વતા હતા. �યારબાદ દ�શની આિથ�ક ��થિત �ધુારવા માટ� �ય�નો 

કરવામા ંઆ�યા અન ેઅ�યાર� પ�રણામ �વ�પે દ�શ િવકાસમાન �વ�પ ેજોવા મળે છે. ભારત 

બેશને �ૃિષ �ધાન દ�શ તર�ક� ઓળખવામા ંઆવ ેછે. �ૃિષ �ે�ે વ�તીના ૪૨% લોકો રોજગાર� 

મેળવે છે. �ૃિષ �ે�ે જોડાયેલ �ય��તઓમા ંખતેમ�ૂરોનો સમાવશે થાય છે. ખેતમ�ુરો � ખેતી 

�ે�ે મ�ુર� કર� અને આવક મેળવે છે. આવા ખેતમ�ૂરો�ુ ં�માણ તપાસવાની કોિશશ કર� છે, 

�મા ંક�છ ��લામા ંખતેમ�ૂરો�ુ ં�માણ ચકાસવામા ંઆ��ુ ંછે. 

“ � પાકના ઉ�પાદનની ���યામા ંવેતન મેળવીન ેકામ કરતી �ય��ત એટલે ખેતમ�ૂર” - ખેત 

મ�ુર સિમિત  

“ �ની �ુલ આવકમા ં ખેત મ�ૂર�નો �હ�સો મોટો હોય તેન ે ખતેમ�ૂર ગણવો” - ખેતમ�ૂર 

તપાસ સિમિત  ૧૯૫૬-૧૯૫૭  

���તુ અ�યાસ માટ� સશંોધક� ક�છ ��લો અ�યાસ અથ� પસદં કય� હતો. �મા ંક�છ ��લામા ં

ખેતમ�ુરોના �માણ પર અ�યાસ હાથ ધ�ુ� હ� ુ.ં  

અ�યાસના હ��ઓુ: 

5 
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ક�છ ��લામા ંખતેમ�ૂરો�ુ ં�માણ તપાસ�ુ.ં  

ક�છ ��લામા ંખતેમ�ૂરોમા ં��ુુષો�ુ ં�માણ તપાસ� ુ.ં  

ક�છ ��લામા ંખતેમ�ૂરોમા ંમ�હલાઓ�ુ ં�માણ તપાસ� ુ.ં 

સશંોધનની પ�િત : 

���તુ અ�યાસ એ ક�છ ��લામાં ખેતમ�ુરોના �માણ �ગે�ુ ં હ� ુ.ં �મા ં ગૌણ મા�હતીનો 

ઉપયોગ કરવામાં આ�યો હતો, � મા�હતી cencus ૨૦૧૧ પર આધા�રત હતી. આ મા�હતી 

ક�છ ��લા પચંાયત પાસેથી મેળવી હતી. તેમજ મા�હતી �ુ ં િવ�લષેણ સરળ �લુના�મક 

પ�િતનો ઉપયોગ કરવામા ંઆ�યો હતો. 

                                       સારણી:૧   

                         ક�છ ��લામાં ખેતમ�ૂરોની �માણ  

ખેતમ�ુરો  

�મ  
  તા�કુા�ુ ં

નામ  

�ુલ, 

�ા�ય, 

શહ�ર�   

હ�રમા ં ટકાવાર�મા ં(%) 

�ુલ       ��ુુષો  મ�હલાઓ  ��ુુષ  મ�હલા  

૧ લખપત  

�ુલ ૬૯૦૮ ૫૫૩૯ ૧૩૬૯ ૮૦.૧૮ ૧૯.૮૨ 

�ા�ય ૬૯૦૮ ૫૫૩૯ ૧૩૬૯ ૮૦.૧૮ ૧૯.૮૨ 

શહ�ર� - - - - - 

૨ રાપર  

�ુલ ૨૧૩૩૪ ૧૬૧૬૦ ૫૧૭૪ ૭૫.૭૫ ૨૪.૨૫ 

�ા�ય ૨૦૦૩૬ ૧૫૨૪૩ ૪૭૯૩ ૭૬.૦૮ ૨૩.૯૨ 

શહ�ર� ૧૨૯૮ ૯૧૭ ૩૮૧ ૩૦.૬૫ ૬૯.૩૫ 

૩ ભચાઉ  

�ુલ ૧૪૧૯૮ ૧૦૭૬૮ ૩૪૩૦ ૭૫.૮૪ ૨૪.૧૬ 

�ા�ય ૧૩૬૮૨ ૧૦૩૫૫ ૩૩૨૭ ૭૫.૬૮ ૨૪.૩૨ 

શહ�ર� ૫૧૬ ૪૧૩ ૧૦૩ ૮૦.૦૪ ૧૯.૯૬ 

૪ ��ર  

�ુલ ૧૦૭૭૧ ૭૮૬૬ ૨૯૦૫ ૭૩.૦૩ ૨૬.૯૭ 

�ા�ય ૯૮૮૬ ૭૨૭૫ ૨૬૩૧ ૭૬.૩૯ ૨૬.૬૧ 

શહ�ર� ૮૮૫ ૬૧૧ ૨૭૪ ૬૯.૦૩ ૩૦.૯૬ 

૫ �જુ  

�ુલ ૨૫૧૩૧ ૧૭૯૯૫ ૭૧૩૬ ૭૧.૬ ૨૮.૪ 

�ા�ય ૨૨૭૯૦ ૧૬૬૨૩ ૬૧૬૬ ૭૨.૯૪ ૨૭.૦૬ 

શહ�ર� ૨૩૪૧ ૧૩૭૨ ૯૬૯ ૫૮.૬૧ ૪૧.૩૯ 
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૬ નખ�ાણા  

�ુલ ૨૦૦૯૮ ૧૪૨૩૧ ૫૧૬૭ ૭૪.૨૯ ૨૫.૭૧ 

�ા�ય ૨૦૦૯૮ ૧૪૨૩૧ ૫૧૬૭ ૭૪.૨૯ ૨૫.૭૧ 

શહ�ર� - - - - - 

૭ અબડાસા  

�ુલ ૧૫૯૨૯ ૧૨૧૩૪૧ ૩૬૮૮ ૭૬.૮૫ ૨૩.૧૫ 

�ા�ય ૧૫૯૨૯ ૧૨૧૩૪૧ ૩૬૮૮ ૭૬.૮૫ ૨૩.૧૫ 

શહ�ર� - - - - - 
 

૮ માડંવી  

�ુલ ૧૭૫૩૨ ૧૨૦૮૫ ૫૪૪૭ ૬૮.૯૩ ૩૧.૦૭ 

�ા�ય ૧૭૨૪૧ ૧૧૮૫૩ ૫૩૮૮ ૬૮.૭૫ ૩૧.૨૫ 

શહ�ર� ૨૯૧ ૨૩૨ ૫૯ ૭૯.૭૩ ૨૦.૨૭ 

૯ ��ુ�ા 

�ુલ ૭૬૬૨ ૫૮૭૭ ૧૭૮૫ ૭૬.૭૦ ૨૩.૩૦ 

�ા�ય ૭૫૬૦ ૫૭૮૯ ૧૭૭૧ ૭૬.૫૭ ૨૩.૪૩ 

શહ�ર� ૧૦૨ ૮૮ ૧૪ ૮૬.૨૭ ૧૩.૭૩ 

૧૦ ગાધંીધામ  

�ુલ ૮૪૭ ૬૫૫ ૧૯૨ ૭.૩૩ ૨૨.૬૭ 

�ા�ય ૩૪૫ ૨૬૯ ૭૬ ૭૭.૯૭ ૨૨.૦૩ 

શહ�ર� ૫૦૨ ૩૮૬ ૧૧૬ ૭૬.૮૯ ૨૩.૧૧ 

ખેતમ�ુરો  

�મ  
��લા�ુ ં

નામ  

�ુલ, 

�ા�ય, 

શહ�ર�   

હ�રમા ં ટકાવાર�મા ં(%) 

�ુલ  ��ુુષો   મ�હલાઓ  ��ુુષ  મ�હલા   

૧ ક�છ  

�ુલ ૧૪૦૪૧૦ ૧૦૪૧૧૭ ૩૬૨૯૩ ૭૪.૧૫ ૨૫.૮૫ 

�ા�ય ૧૩૪૪૭૫ ૧૦૦૦૯૮ ૩૪૩૭૭ ૭૪.૪૪ ૨૫.૫૬ 

શહ�ર� ૫૯૩૫ ૪૦૧૯ ૧૯૧૬ ૬૭.૮૨ ૩૨.૨૮ 

 

              ક�છ ��લામા ંખેતમ�ૂરો�ુ ં�માણ: (સે�સસ ૨૦૧૧) 
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મા�હતી�ુ ંિવ�લેષણ : 

સારણી ૧ મા ં વષ� ૨૦૧૧ના ં ક�છ ��લાના ં લખપત તા�કુામા ં ખેતમ�ૂરો�ુ ં �માણ 

દશા�વવામા ંઆ��ુ ંહ� ુ.ં �મા ં�ુલ �ય��તઓ ૬૯૦૮ હતા. �માથંી ��ુુષોની સ�ંયા ૫૫૩૯ જોવા 

મળ� હતી ��ુ ં �માણ ૮૦.૧૮ હ� ુ ં અને મ�હલાઓની સ�ંયા ૧૩૬૯ જોવા મળ� હતી ��ુ ં

�માણ ૧૯.૮૨ હ� ુ,ં �મા ં��ુુષોની સરખામણીએ મ�હલાઓ�ુ ં�માણ ની�ુ ંજોવા મ��ુ ંહ� ુ.ં  

          રાપર તા�કુામા ં ખતેમ�ૂરો�ુ ં �માણ દશા�વવામા ં આ��ુ ં હ� ુ.ં �મા ં �ુલ �ય��તઓ 

૨૧૩૩૪ હતા. �માથંી ��ુુષોની સ�ંયા ૧૬૧૬૦ જોવા મળ� હતી ��ુ ં�માણ ૭૫.૭૫ હ� ુ ંઅન ે

મ�હલાઓની સ�ંયા ૫૧૭૪ જોવા મળ� હતી ��ુ ં પમાણ ૨૪.૨૫ હ� ુ,ં �મા ં ��ુુષોની 

સરખામણીએ મ�હલાઓ�ુ ં �માણ ની�ુ ં જોવા મ��ુ ં હ� ુ.ં �ા�ય િવ�તારમા ં �ુલ �ય��તઓ 

૨૦૦૩૬ હતા. �માથંી ��ુુષોની સ�ંયા ૧૫૨૪૩ જોવા મળ� હતી ��ુ ં�માણ ૭૬.૦૮ હ� ુ ંઅન ે

મ�હલાઓની સ�ંયા ૪૭૯૩ જોવા મળ� હતી ��ુ ં �માણ ૨૩.૯૨ હ� ુ,ં �મા ં ��ુુષોની 

સરખામણીએ મ�હલાઓ�ુ ં �માણ ની�ુ ં જોવા મ��ુ ં હ� ુ.ં શહ�ર� િવ�તારમા ં �ુલ �ય��તઓ 

૧૨૯૮ હતા. �મા ં ��ુુષોની સ�ંયા ૯૧૭ જોવા મળ� હતી ��ુ ં �માણ ૭૦.૬૫ હ� ુ ં અન ે
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મ�હલાઓની સ�ંયા ૩૮૧ જોવા મળ� હતી ��ુ ં �માણ ૨૯.૩૫ હ� ુ,ં �મા ં ��ુુષોની 

સરખામણીએ મ�હલાઓ�ુ ં�માણ ની�ુ ંજોવા મ��ુ ંહ� ુ.ં 

              ભચાઉ તા�કુામા ં ખેતમ�ૂરો�ુ ં �માણ દશા�વવામા ં આ��ુ ં હ� ુ.ં �મા ં �ુલ 

�ય��તઓ ૧૪૧૯૮ હતા. �માથંી ��ુુષોની સ�ંયા ૧૦૭૬૮ જોવા મળ� હતી ��ુ ં �માણ 

૭૫.૮૪ હ� ુ ંઅને મ�હલાઓની સ�ંયા ૩૪૩૦ જોવા મળ� હતી ��ુ ં�માણ ૨૪.૧૬ હ� ુ,ં �મા ં

��ુુષોની સરખામણીએ મ�હલાઓ�ુ ં �માણ ની�ુ ં જોવા મ��ુ ં હ� ુ.ં �ા�ય િવ�તારમા ં �ુલ 

�ય��તઓ ૧૩૬૮૨ હતા. �માથંી ��ુુષોની સ�ંયા ૧૦૩૫૫ જોવા મળ� હતી ��ુ ં �માણ 

૭૫.૬૮ હ� ુ,ં �મા ં ��ુુષોની સરખામણીએ મ�હલાઓ�ુ ં�માણ ની�ુ ં જોવા મ��ુ ં હ� ુ.ં શહ�ર� 

િવ�તારમા ં �ુલ �ય��તઓ ૫૧૬ હતા. �માથંી ��ુુષોની સ�ંયા ૪૧૩ જોવા મળ� હતી ��ુ ં

�માણ ૮૦.૦૪ હ� ુ ંઅન ેમ�હલાઓની સ�ંયા ૧૦૩ જોવા મળ� હતી ��ુ ં�માણ ૧૯.૯૬ હ� ુ,ં 

�મા ં��ુુષોની સરખામણીએ મ�હલાઓ�ુ ં�માણ ની�ુ ંજોવા મ��ુ ંહ� ુ.ં 

            ��ર તા�કુામા ંખેતમ�ૂરો�ુ ં�માણ દશા�વવામા ંઆ��ુ ંહ� ુ.ં �મા ં �ુલ �ય��તઓ 

૧૦૭૭૧ હતા. �માથંી ��ુુષોની સ�ંયા ૭૮૬૬ જોવા મળ� હતી ��ુ ં�માણ ૭૩.૦૩ હ� ુ ંઅન ે

મ�હલાઓની સ�ંયા ૨૯૦૫ જોવા મળ� હતી ��ુ ં �માણ ૨૬.૯૭ હ� ુ,ં �મા ં ��ુુષોની 

સરખામણીએ મ�હલાઓ�ુ ં �માણ ની�ુ ં જોવા મ��ુ ં હ� ુ.ં �ા�ય િવ�તારમા ં �ુલ �ય��તઓ 

૯૮૮૬ હતા. �માથંી ��ુુષોની સ�ંયા ૭૨૫૫ જોવા મળ� હતી ��ુ ં�માણ ૭૩.૩૯ હ� ુ ંઅન ે

મ�હલાઓની સ�ંયા ૨૬૩૧ જોવા મળ� હતી ��ુ ં �માણ ૨૬.૬૧ હ� ુ,ં �મા ં ��ુુષોની 

સરખામણીએ મ�હલાઓ�ુ ં�માણ ની�ુ ંજોવા મ��ુ ંહ� ુ.ં શહ�ર� િવ�તારમા ં�ુલ �ય��તઓ ૮૮૫ 

હતા. �માથંી ��ુુષોની સ�ંયા ૬૧૧ જોવા મળ� હતી ��ુ ં�માણ ૬૯.૦૪ હ� ુ ંઅને મ�હલાઓની 

સ�ંયા ૨૭૪ જોવા મળ� હતી ��ુ ં �માણ ૩૦.૯૬ હ� ુ,ં �મા ં ��ુુષોની સરખામણીએ 

મ�હલાઓ�ુ ં�માણ ની�ુ ંજોવા મ��ુ ંહ� ુ.ં  

          �જુ તા�કુામા ં ખેતમ�ૂરો�ુ ં �માણ દશા�વવામા ં આ��ુ ં હ� ુ.ં �મા ં �ુલ �ય��તઓ 

૨૫૧૩૧ હતા. �માથંી ��ુુષોની સ�ંયા ૧૭૯૯૫ જોવા મળ� હતી ��ુ ં�માણ ૭૧.૬૦ હ� ુ ંઅન ે

મ�હલાઓની સ�ંયા ૭૧૩૬ જોવા મળ� હતી ��ુ ં �માણ ૨૮.૪૦ હ� ુ,ં �મા ં ��ુુષોની 

સરખામણીએ મ�હલાઓ�ુ ં �માણ ની�ુ ં જોવા મ��ુ ં હ� ુ.ં �ા�ય િવ�તારમા ં �ુલ �ય��તઓ 

૨૨૭૯૦ હતા. �માથંી ��ુુષોની સ�ંયા ૧૬૬૨૩ જોવા મળ� હતી ��ુ ં�માણ ૭૨,૯૪ હ� ુ ંઅન ે
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મ�હલાઓની સ�ંયા ૬૧૬૭ જોવા મળ� હતી ��ુ ં �માણ ૨૭.૦૬ હ� ુ,ં �મા ં ��ુુષોની 

સરખામણીએ મ�હલાઓ�ુ ં �માણ ની�ુ ં જોવા મ��ુ ં હ� ુ.ં શહ�ર� િવ�તારમા ં �ુલ �ય��તઓ 

૨૩૪૧ હતા. �માથંી ��ુુષોની સ�ંયા ૧૩૭૨ જોવા મળ� હતી ��ુ ં�માણ ૫૮.૬૧ હ� ુ ંઅન ે

મ�હલાઓની સ�ંયા ૯૬૯ જોવા મળ� હતી ��ુ ં �માણ ૪૧.૩૯ હ� ુ,ં �મા ં ��ુુષોની 

સરખામણીએ મ�હલાઓ�ુ ં�માણ ની�ુ ંજોવા મ��ુ ંહ� ુ.ં 

           નખ�ાણા તા�કુામા ં ખતેમ�ૂરો�ુ ં �માણ દશા�વવામા ં આ��ુ ં હ� ુ.ં �મા ં �ુલ 

�ય��તઓ ૨૦૦૯૮ હતા. �માથંી ��ુુષોની સ�ંયા ૧૪૯૩૧ જોવા મળ� હતી ��ુ ં �માણ 

૭૪.૨૯ હ� ુ ંઅન ેમ�હલાઓની સ�ંયા ૫૧૬૭ જોવા મળ� હતી ��ુ ં�માણ ૨૫.૭૧ હ� ુ.ં 

          અબડાસા તા�કુામા ંખતેમ�ૂરો�ુ ં�માણ દશા�વવામા ંઆ��ુ ંહ� ુ.ં �મા ં�ુલ �ય��તઓ 

૧૫૯૨૯ હતા. �માથંી ��ુુષોની સ�ંયા ૧૨૨૪૧ જોવા મળ� હતી ��ુ ં�માણ ૭૬.૮૫ હ� ુ ંઅન ે

મ�હલાઓની સ�ંયા ૩૬૮૮ જોવા મળ� હતી ��ુ ં �માણ ૨૩.૧૫ હ� ુ,ં �મા ં ��ુુષોની 

સરખામણીએ મ�હલાઓ�ુ ં�માણ ની�ુ ંજોવા મ��ુ ંહ� ુ.ં 

          માડંવી તા�કુામા ંખતેમ�ૂરો�ુ ં�માણ દશા�વવામા ંઆ��ુ ં હ� ુ.ં �મા ં �ુલ �ય��તઓ 

૧૭૫૩૨ હતા. �માથંી ��ુુષોની સ�ંયા ૧૨૦૮૫ જોવા મળ� હતી ��ુ ં�માણ ૬૮.૯૩ હ� ુ ંઅન ે

મ�હલાઓની સ�ંયા ૫૪૪૭ જોવા મળ� હતી ��ુ ં �માણ ૩૧.૦૭ હ� ુ,ં �મા ં ��ુુષોની 

સરખામણીએ મ�હલાઓ�ુ ં �માણ ની�ુ ં જોવા મ��ુ ં હ� ુ.ં �ા�ય િવ�તારમા ં �ુલ �ય��તઓ 

૧૭૨૪૧ હતા. �માથંી ��ુુષોની સ�ંયા ૧૧૮૫૩ જોવા મળ� હતી ��ુ ં�માણ ૬૮.૯૩ હ� ુ ંઅન ે

મ�હલાઓની સ�ંયા ૫૩૮૮ જોવા મળ� હતી ��ુ ં �માણ ૩૧.૨૫ હ� ુ,ં �મા ં ��ુુષોની 

સરખામણીએ મ�હલાઓ�ુ ં�માણ ની�ુ ંજોવા મ��ુ ંહ� ુ.ં શહ�ર� િવ�તારમા ં�ુલ �ય��તઓ ૨૯૧ 

હતા. �માથંી ��ુુષોની સ�ંયા ૨૩૨ જોવા મળ� હતી ��ુ ં�માણ ૭૯.૭૩ હ� ુ ંઅન ેમ�હલાઓની 

સ�ંયા ૫૯ જોવા મળ� હતી ��ુ ં�માણ ૨૦.૨૭ હ� ુ,ં �મા ં��ુુષોની સરખામણીએ મ�હલાઓ�ુ ં

�માણ ની�ુ ંજોવા મ��ુ ંહ� ુ.ં 

           ��ુ�ા તા�કુામા ં ખેતમ�ૂરો�ુ ં �માણ દશા�વવામા ંઆ��ુ ં હ� ુ.ં �મા ં �ુલ �ય��તઓ 

૭૬૬૨ હતા. �માથંી ��ુુષોની સ�ંયા ૫૮૭૭ જોવા મળ� હતી ��ુ ં�માણ ૭૬.૭૦ હ� ુ ંઅન ે

મ�હલાઓની સ�ંયા ૧૭૮૫ જોવા મળ� હતી ��ુ ં �માણ ૨૩.૩૦ હ� ુ,ં �મા ં ��ુુષોની 
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સરખામણીએ મ�હલાઓ�ુ ં �માણ ની�ુ ં જોવા મ��ુ ં હ� ુ.ં �ા�ય િવ�તારમા ં �ુલ �ય��તઓ 

૭૫૬૦ હતા. �માથંી ��ુુષોની સ�ંયા ૫૭૮૯ જોવા મળ� હતી ��ુ ં�માણ ૭૬.૫૭ હ� ુ ંઅન ે

મ�હલાઓની સ�ંયા ૧૭૭૧ જોવા મળ� હતી ��ુ ં �માણ ૨૩.૪૩ હ� ુ,ં �મા ં ��ુુષોની 

સરખામણીએ મ�હલાઓ�ુ ં�માણ ની�ુ ંજોવા મ��ુ ંહ� ુ.ં શહ�ર� િવ�તારમા ં�ુલ �ય��તઓ ૧૦૨ 

હતા. �માથંી ��ુુષોની સ�ંયા ૮૮ જોવા મળ� હતી ��ુ ં�માણ ૮૬.૨૭ હ� ુ ંઅને મ�હલાઓની 

સ�ંયા ૧૪ જોવા મળ� હતી ��ુ ં�માણ ૧૩,૭૩ હ� ુ,ં �મા ં��ુુષોની સરખામણીએ મ�હલાઓ�ુ ં

�માણ ની�ુ ંજોવા મ��ુ ંહ� ુ.ં 

         ગાધંીધામ તા�કુામા ંખતેમ�ૂરો�ુ ં�માણ દશા�વવામા ંઆ��ુ ંહ� ુ.ં �મા ં�ુલ �ય��તઓ 

૮૪૭ હતા. �માથંી ��ુુષોની સ�ંયા ૬૫૫ જોવા મળ� હતી ��ુ ં �માણ ૭૭.૩૩ હ� ુ ં અન ે

મ�હલાઓની સ�ંયા ૧૯૨ જોવા મળ� હતી ��ુ ં �માણ ૨૨.૬૭ હ� ુ,ં �મા ં ��ુુષોની 

સરખામણીએ મ�હલાઓ�ુ ં�માણ ની�ુ ંજોવા મ��ુ ંહ� ુ.ં �ા�ય િવ�તારમા ં�ુલ �ય��તઓ ૩૪૫ 

હતા. �માથંી ��ુુષોની સ�ંયા ૨૬૯ જોવા મળ� હતી ��ુ ં�માણ ૭૭.૯૭ હ� ુ ંઅન ેમ�હલાઓની 

સ�ંયા ૭૬ જોવા મળ� હતી ��ુ ં�માણ ૨૨.૦૩ હ� ુ,ં �મા ં��ુુષોની સરખામણીએ મ�હલાઓ�ુ ં

�માણ ની�ુ ંજોવા મ��ુ ં હ� ુ.ં શહ�ર� િવ�તારમા ં �ુલ �ય��તઓ ૫૦૨ હતા. �માથંી ��ુુષોની 

સ�ંયા ૩૮૬ જોવા મળ� હતી ��ુ ં�માણ ૭૬.૮૯ હ� ુ ંઅન ે મ�હલાઓની સ�ંયા ૧૧૬ જોવા 

મળ� હતી ��ુ ં �માણ ૨૩.૧૧ હ� ુ,ં �મા ં ��ુુષોની સરખામણીએ મ�હલાઓ�ુ ં �માણ ની�ુ ં

જોવા મ��ુ ંહ� ુ.ં 

વષ� ૨૦૧૧મા ં સમ� ક�છ ��લામા ં ખેતમ�ૂરો�ુ ં �માણ દશા�વવામા ંઆ��ુ ં હ� ુ.ં �મા ં �ુલ 

�ય��તઓ ૧૪૦૪૧૦ હતા. �માથંી ��ુુષોની સ�ંયા ૧૦૪૧૧૭ જોવા મળ� હતી ��ુ ં �માણ 

૭૪.૧૫ હ� ુ ંઅને મ�હલાઓની સ�ંયા ૩૬૨૯૩ જોવા મળ� હતી ��ુ ં�માણ ૨૫.૮૫ હ� ુ,ં �મા ં

��ુુષોની સરખામણીએ મ�હલાઓ�ુ ં �માણ ની�ુ ં જોવા મ��ુ ં હ� ુ.ં �ા�ય િવ�તારમા ં �ુલ 

�ય��તઓ ૧૩૪૪૭૫ હતા. �માથંી ��ુુષોની સ�ંયા ૧૦૦૦૯૮ જોવા મળ� હતી ��ુ ં �માણ 

૭૪.૪૪ હ� ુ ંઅને મ�હલાઓની સ�ંયા ૩૪૩૭૭ જોવા મળ� હતી ��ુ ં�માણ ૨૫.૫૬ હ� ુ,ં �મા ં

��ુુષોની સરખામણીએ મ�હલાઓ�ુ ં �માણ ની�ુ ં જોવા મ��ુ ં હ� ુ.ં શહ�ર� િવ�તારમા ં �ુલ 

�ય��તઓ ૫૯૩૫ હતા. �માથંી ��ુુષોની સ�ંયા ૪૦૧૯ જોવા મળ� હતી ��ુ ં�માણ ૬૭.૭૨ 

હ� ુ ંઅન ે મ�હલાઓની સ�ંયા ૧૯૧૬ જોવા મળ� હતી ��ુ ં�માણ ૩૨.૨૮ હ� ુ,ં �મા ં��ુુષોની 
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સરખામણીએ મ�હલાઓ�ુ ં�માણ ની�ુ ંજોવા મ��ુ ંહ� ુ.ં �ા�ય િવ�તારની સરખામણીએ શહ�ર� 

િવ�તારમા ં��ુુષો�ુ ં�માણ ની�ુ ંજોવા મ��ુ ંહ� ુ ંજયાર� મ�હલાઓ�ુ ં�માણ ��ુ ંજોવા મ��ુ ં

હ� ુ ંઅને શહ�ર� િવ�તારની સરખામણીએ �ા�ય િવ�તારમા ં��ુુષો�ુ ં�માણ ��ુ ંજોવા મ��ુ ં

હ� ુ ં જયાર� મ�હલાઓ�ુ ં �માણ ની�ુ ં જોવા મ��ુ ં હ� ુ.ં સૌથી વ� ુ મ�હલા ખતેમ�ૂર �જુ 

તા�કુામા ંજોવા મળ� હતી જયાર� સૌથી ઓછ� મ�હલા ખેતમ�ુર ગાધંીધામ તા�કુામા ંજોવા 

મળ� હતી. 

તારણો: 

���તુ અ�યાસમા ં ક�છ ��લામા ં ખેતમ�ૂરોના �માણ �ગેનો અ�યાસ હાથ ધય� છે. �ના 

તારણો નીચે �માણ ેછે. 

- ક�છ ��લમા ંશહ�રો કરતા ગામડામા ંખેતમ�ૂરો�ુ ં�માણ વ� ુજોવા મ��ુ ંછે. 

- ગામડામા ં રોજગાર� �ા��ત માટ� બી�ુ કોઈ સાધન ઉપલ�ધ નથી હો� ુ.ં પ�રણામે 

ખેતમ�ુર� કરવી પડ� છે. 

- ક�છ ��લામા ંસૌથી વ� ુખતેમ�ુરોએ �જુ તા�કુામા ંઅન ેઓછા ગાધંીધામ તા�કુામા ં

જોવા મળે છે. 

- �જુ તા�કુામા ંખેડવા લાયક જમીન વ� ુજોવા મળે છે તેમજ �જુ તા�કુાના આ�ુબા�ુના  

િવ�તારમા ં િશ�ણ�ુ ં�માણ ની�ુ ંછે તેથી િશ�ણ તમેજ તકનીક� તાલીમ ના અભાવે 

લોકોને ખેતમ�ુર� કરવી પડ� છે. 

- ગાધંીધામ તા�કુામા ંસેઝ હોવાથી �યા ંઘણી બધી કંપનીઓ છે તથેી �યા ંરોજગાર� માટ� 

બી� તકો પણ જોવા મળે છે. પ�રણામે �યા ંખેતમ�ૂરો�ુ ં�માણ ની�ુ ંજોવા મળે છે, 

તેમજ �યા ંખેડવા માટ� જમીન�ુ ં�માણ પણ ઓ� ંછે. 

- માડંવી તા�કુામા ંમ�હલા ખતેમ�ૂરો વ� ુજોવા મળે છે. 

- લખપત તા�કુામા ં મ�હલા ખેતમ�ૂરો�ુ ં�માણ ની�ુ ંજોવા મ��ુ ંછે. 

 

ઉપસહંાર: 

આમ, ઉપર દશા�વેલ મા�હતી �ારા ક�છ ��લામા ંખેતમ�ુરોના �માણની મા�હતી મેળવેલ છે, 

�મા ંમ�હલા અને ��ુુષોના ખેતમ�ૂર�ુ ં�માણ તપાસવામા ંઆ��ુ ંછે. 
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સદંભ�: 

2011 cencus  

ભારતીય અથ�ત�ંના ��ેો,  �થમ વષ� બી.એ. 

(મારા એમ.�ફલ., ના શોધ િનબધં ની મા�હતી પરથી ) 
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S'lQF 1F[+ ;FY[ ;\S/FI[, B[T DH]ZMGL ;FDFlHS VG[ VFlY"S l:YTL 
0MP J<,EEF. V[ G\NF6LIF 

l5|g;L5F,4 
  zL4 dI]GL;L5, VF8"; V[g0 SMD;" SM,[H4 

 p5,[8F4 lHP ZFHSM8

 
 
8]\S;FZ 
 HIFZYL B[TLGM lJSF; X~ YIM K[ tIFZYL B[0]TM TYF B[T DH]ZMGL ;D:IFVM HMJF D/[ K[P B[TLGL 
HDLG DM8F HDLGNFZM 5F;[ S[gãLT K[P ßIFZ[ S], B[0}TM 5{lSGF 5_@ B[0}TM GFGF VG[ l;DF\T B[0}TM K[P 
T[YL T[VM 5MTFGL B[TL DF8[ H~ZL ;FWGM J;FJL XSTF GYL 5ZL6FD[ HDLG lAG 5MQFS AG[ K[P J/L 
DM8F B[0}TM DH]ZM S[ U6MlTIF 5F;[ B[TL SZFJTF CMI K[P DH]ZM S[ U6MTLIFVMG[ 5]~ J[TG G D/TF 
T[VM 56 SFDDF\ lGZ;TF NFBJ[ K[P T[D KTF lNG 5|lTlNG VF56L VFlY"S jIJ:YFDF\ UZLA JW]G[ JW] 
UZLA TYF 5{;FNFZ JW]G[ JW] 5{;FNFZ AGTM HFI K[P VFJF ;\HMUMDF\ ,[BS[ ccB[T DH]ZMGL VFlY"S VG[ 
;FDFlHS 5lZl:YlTGM VeIF;cc sS50J\H TF,]SFGF 5F\R UFDGF ;\NE"DF\f VF lJQFIG[ ,.G[ O[A]|VFZLv 
Z_!* GF V[S BF; VeIF; CFY WZ[, H[ 5|:T]T lJQFIG[ p\0F6YL ;DHJFDF\ p5IMUL YFI T[D K[4 H[ 
V\TU"T S50J\H TF,]SFGF 5F\R UFDM EF.,FS].4 CDLZ5]ZF4 H,MIF4 S[J0LIF4 ELD5]Z DF\YL S], 5_ 
VG];]lR EZL V[S GFGS0] ;\XMWG SFI" CFY WZLG[ H[ 5ZL6FDM D[/jIF T[ VF ;\XMWG 5[5ZDF\ HF. 
XSFI K[P 
 
5}6" 5[5Z 

S'lQF 1F[+ ;FY[ ;\S/FI[, B[T DH]ZMGL ;FDFlHS VG[ VFlY"S l:YTL 
 
 
5ZF 5}J"GF ;DIYL EFZT B[TL 5|WFG UFD0FVMGM AG[,M N[X CMJF KTF B[TLGL4 B[0}TMGL VG[ B[TLDF\ 
SFD SZTF B[T DH]ZMGL NXF CH] V[JL G[ V[JL H K[P B[TLGL HDLG DM8F HDLGNFZM 5F;[ S[gãLT K[P 
ßIFZ[ S], B[0}TMGF 5_@ B[0}TM GFGF VG[ l;DF\T B[0}TM K[P T[YL T[VM 5MTFGL B[TL DF8[ H~ZL ;FWGM 
J;FJL XSTF GYL 5ZL6FD[ HDLG lAG 5MQFS AG[ K[P J/L DM8F B[0}TM DH]ZM S[ U6MlTIF 5F;[ B[TL 
SZFJTF CMI K[P DH]ZM S[ U6MTLIFVMG[ 5]~ J[TG G D/TF T[VM 56 SFDDF\ lGZ;TF NFBJ[ K[P T[D KTF 
lNG 5|lTlNG VF56L VFlY"S jIJ:YFDF\ UZLA JW]G[ JW] UZLA TYF 5{;FNFZ JW]G[ JW] 5{;FNFZ AGTM 
HFI K[P B[TL ;A\WLT SFD SZTF UZLAM V[8,[ S[ l;DF\T S[ GFGF B[0}TM VG[ B[T DH]ZMGL VFlY"S l:YlT 
;FZL GYL T[DF\ 56 B[T DH]ZM TM EFZTGL UZLALG]\ 5|lTS U6L XSFI T[JL CF,TDF\ ÒJ[ K[P 
  
 B[T DH]ZMGF ;JF"\UL lJSF; DF8[ ;ZSFZ VG[ :J{lrKS ;\:YFVMV[ ;FZF V[JF 5|IF;M SIF" K[P T[DGF DF8[ 
,3]TD J[TG NZ 56 SFINF £FZF GÞL YI[, K[P VF AW] CMJF KTF B[T DH]ZMGL VFlY"S T[DH ;FDFlHS 
l:YlT 36L GA/L YTL HFI K[P  
  
 VlC\ 5|YD 5|`G V[ YFI S[ B[T DH]Z SMG[ U6JM TM ;F{ 5|YD 5\RJQFL"I IMHGFDF\ B[0}TM VG[ B[TDH]ZM 
JrR[ TOFJT :5Q8 SZJFDF\ VFjIM T[ 5|DF6[ B[0}T V[8,[ V[ jIlST K[ S[ H[G[ B[T pt5FNGGL 5|lS|IFDF\ 
lG6"IM ,[JFGF CMI K[ ßIFZ[ B[T DH]ZG[ VFJF lG6"IM ,[JF 50TF GYLP J/L B[T DH]ZMGL SFDULZL 
V[JF 5|SFZGL K[ S[[ H[G[ 5ZL6FD[ TF,LDL zDLS4 lJlXQ8 zDLS4 TF\+LS 7FG WZFJTM zlDS4 S]X/ zDLS 
S[ lAG S]X/ zDLS V[J]\ JUL"SZ6 SZL XST] GYLP SFZ6 S[ B[TDH]ZG[ B[TLGF AWF H SFIM" SZJFGF CMI 
K[P J/L B[TL 1F[+[ YTL pt5FNGGL 5|lS|IFDF\ zDlJEFHGGM VJSFX VMKM ZC[ K[P JFJJF VG[ HDLG 
T{IFZ SZJFYL X~ SZLG[ 5FS T{IFZ YFI tIFZ[ T[G[ V[S+ SZJF ;]WLGL AWL H SFDULZL AWF DH]ZMV[ 

6 
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V[S ;FY[ SZJFGL ZC[ K[P J/L EFZTDF\ GFGF ;LDFgT VG[ UZLA HDLG WFZS B[0}TM 5}ZS ZMHUFZL 
DF8[ VgIGF B[TZDF\ B[TDH]Z TZLS[GL SFDULZL SZTF CMI K[P VF l:YlTDF\ VgI N[XMDF\ B[TDH]Z JU" 
HMJF D/[ K[ T[JF EFZTDF\ HMJF D/TM GYLP DwIDvDM8F VG[ S\.S V\X[ zLD\T B[0}TMGF S]8]\AGF ;eIM 
5MTFGF B[TZDF\ B[TvDH]ZGL ;FY[ H SFD SZTF CMI K[P SFD SZGFZ JU" JrR[ V[8,M H TOFJT CMI K[ 
S[ ACFZYL ,FJ[,F zDLSG[ J[TG R}SJJFDF\ VFJ[ K[P ßIFZ[ S]8]\AGF ;eIMG[ J[TG R}SJJFDF\ VFJT] GYLP 
VF AFAT[G[ AFN SZTF SFDULZLGL 5lZl:YlTDF\ A\G[ JrR[ SM. TOFJT HMJF D/TM GYLP V[8,[ ;]WL S[ 
SFDGF ;DI NZlDIFG S]8]\AGF ;eIM VG[ B[TvDH]ZM JrR[ SM. TOFJT HMJF D/TM GYLP VF SFZ6YL 
B[0}T VG[ B[TvDH]Z A\G[G[ V,U jIFbIFYL TFZJJFDF\ D]xS[,L K[P 
  
 T[D KTF\ 5|YD B[TDH]Z T5F; ;lDlTV[ !)5_v5! DF\ B[TDH]ZMGL jIFbIF VF 5|DF6[ VF5L K[ S[ 
B[TDH]Z V[ V[JL jIlST K[ S[ H[ 5FSGF pt5FNGGL 5|S|LIFDF\ J[TG D[/JLG[ SFD SZ[ K[P ALÒ B[TDH]Z 
T5F; ;lDlTV[ p5ZMST jIFbIFG[ lJ:TFZL CTL VG[ T[DF\ B[TL 1F[+[ YTL VFG];\ULS 5|J'lTVMDF\ SFD 
SZTF zlDSMG[ B[TDH]ZGL jIFbIFDF\ VFJZL ,LWF CTFP V[8,[ S[ 5X]5F,G4 0[ZL4 DZ3F\vATSF\ pK[ZGL 
5|J'lT JU[Z[DF\ SFD SZTF ,MSMG[ B[TDH]Z TZLS[ ;DFJL ,LWF CTFP 
  
 B[TDH]ZGM SM. V[S ;DFG V[S JU" HMJF D/TM GYLP T[GF H]NF H]NF 5|SFZ HMJF D/[ K[P H[DS[ HDLG 
lJCM6F B[T DH]ZM VG[ HDLG WZFJTF B[TDH]ZM4 AULRF pnMUDF\ SFD SZTF B[TDH]ZM4 JFlQF"S 
SZFZYL SFD D[/JTF B[TDH]ZM4 DFl;SvKDFl;S S[ ;LhG 5]ZTF SFD D[/JTF B[TDH]ZM4 K}8S 
sNZZMHf SFD 5|F%T SZTF B[T DH]ZMP 
  
 B[TvDH]ZMGL VFlY"S l:YlTGL ;FY[ ;FY[ ;FDFlHS l:YlT 56 NIlGI K[P VFJSGL ;ZBFD6LDF\ S]8]\AG]\ 
SN DM8]\ CMI K[ H[GF SFZ6[ ZC[9F6GL ;D:IF pEL YFI K[P S]]]]]8]\AGF AWF H jIlSTVM V[S H 3Z 
sh]\50FDF\f lGJF; SZ[ K[P VF 3Z V[J]\ CMI K[ S[ OST RFZ H jIlST 5U ,F\AF SZLG[ ;}. XS[4 X]wW CJF4 
5|SFX DF8[ AFZLGL jIJ:YF 56 CMTL GYLP VFGF SFZ6[ S]8]\AGF :JF:yI p5Z lJ5ZLT V;Z 50[ K[P V[S 
H 3ZDF\ S]8]\AGF AWF H ;eIM ;}TF CMJFYL DIF"NF GFX 5FD[ K[P BF; SZLG[ I]JF VJ:YFDF\ T[GL VJ/L 
V;Z 50[ K[P H[GFYL T[DG]\ ;FDFlHS RFlZ+ GLR] HFI K[P lX1F6GF VEFJ[ T[DGM AF{lwWS lJSF; 56 
V8S[ K[P B[TDH]ZM 5MTFGF AF/SG[ XF/FDF\ DMS,J] V[ AF/SGM VG[ 5MTFGM ;DI AZAFN YFI K[ V[J] 
DFG[ K[4 T[DGL V[JL DFgITF CMI K[ S[ E6LvU6LG[ 56 V[ H SFI" SZJFG]\ S[ H[ HgDYL SZTF VFjIF 
KLV[ VFYL 5MTFGF AF/SMG[ XF/FDF\ DMS,JF SZTF GFG56YL H VF SFI"DF\ HMTZ[ K[P H[JF S[ 
UFIvE[\;G[ RZFJJF4 B[TLDF\ ZB[JF/L4 UF{XF/FGL ;OF. H[GF SFZ6[ YM0L36L 56 VFJS pEL YFI K[P 
KTF56 WLZ[ WLZ[ VF S]8]\AMDF\YL 56 AF/SM E6JF HJF ,FuIF K[4 56 CH] V[ 5|dFF6 36] GLR] K[P 
B[TDH]ZMGL VFlY"S l:YlT B}A H lR\TFHGS K[P VMKL VFJS sUZLAL Z[BF GLR[f VG[ DM8F 5ZLJFZG[ 
SFZ6[ VFlY"S S8MS8LDF\YL GLS/JF DF8[ T[ H[G[ tIF\ SFD SZ[ K[ V[JF HDLGNFZ VYJF DM8F B[0}TG[ tIF\ 
N[J]\ SZ[ K[4 N[JFG[ SFZ6[ T[ N]oBL ZC[ K[4 TYF DFGl;S AMHGF SFZ6[ Z;5}J"S SM. SFD SZL XSTM GYLP 
VFJF JUM" ;DFHDF\ p5[1FLT CMI K[P UFD0FVMDF\ N[JFGM V[JM 3FTS 5|EFJ 50IM K[ S[ N[XGF 
DM8FEFUDF\ B[TDH]ZM VFlY"S NF;tJ VFJL UI]\ K[P T[DG[ V[ H DFl,SG[ tIF\ SFD SZJ]\ 50[ K[ ßIF\ T[G] 
N[J] K[P 
  
 B[TDH]ZMGL VG[S ;D:IF K[P VFhFNL 5C[,F ZFHI B[TL VFIMU[ !)Z&vZ( T[GF ZL5M8"DF\ ,bI] K[P 
B[TDH]ZMGL ;D:IF ;FWFZ6 ~5YL J:TL JWFZFG[ SFZ6[ pt5gG Y. K[P :JFT\+TF 5|Fl%T 5KL EFZT 
;ZSFZG]\ wIFG B[TDH]ZL TZO UI]P VFIMHG 5\RGF XaNMDF\ B[TDH]ZMGL ;D:IF VF56F DF8[ V[S 
50SFZ K[ VG[ VF ;D:IFG]\ ;DFWFG XMWJFGL HJFANFZL ;\5}6" ;DFH 5Z K[P V[J] GCL SZJFDF\ VFJ[ 
TM V[JL l:YlT pt5gG YX[ S[ U|FlD6 1F[+GM V;\TMQFL JU" DH]ZL DF8[ ;\U9LT Y. V[S lJ:OM8S l:YlT 
pt5gG SZX[P ;FDFgI ~5YL B[T DH]ZMGL ;D:IFVM VMKL DH]ZL4 N[J]4 ;\U9GGM VEFJ4 J:TL 
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JWFZFGL ;D:IF4 lX1F6 VG[ TF,LDGL ;D:IF4 IF\+LSZ6G[ SFZ6[ A[SFZLGL ;D:IF4 VFJF;GL ;D:IF 
JU[Z[ K[P 
  
 B[TDH]ZGF lJSF;DF\ ;ZSFZGL E}lDSF HM.V[ TM ;ZSFZ[ B[TDH]ZM DF8[ U|FlD6 DH]ZM DF8[ ,3]TD 
J[TG VlWlGIDGL HF[UJF.GF VD, TYF S<IF6 DF8[ U|FD DH]Z SDLxGZGL V[S :JT\+ SR[ZL 
!)(!DF\ X~ SZ[,P B[TDH]ZM VG[ U|FlD6DH]ZM DF8[ lJlJW DH]Z S<IF6 TYF ;FDFlHS ;,FDTL 
IMHGFVMGM 56 ;ZSFZ VD, SZ[ K[P ;ZSFZ £FZF B[T DH]ZMGF lJSF; DF8[ lJlJW SFINFVM 56 
30JFDF\ VFjIF K[PPP H[JFS[ ,3]TD J[TG VlWlGIDv!)$(4 J[8 GFA]NL VlWlGIDv!)*&4 VF\TZ 
ZFHI :Y/F\TZLT DH]Z WFZMv!)*)4 ;DFG J[TG VlWlGIDv!)*&4 AF/SFDNFZ VlWlGID4 D]\A. 
XFC]SFZ WFZM JU[Z[P 
 
 VlC\ ,[BS[ ccB[T DH]ZMGL VFlY"S VG[ ;FDFlHS 5lZl:YlTGM VeIF;cc sS50J\H TF,]SFGF 5F\ R UFDGF 
;\NE"DF\f VF lJQFIG[ ,.G[ O[A]|VFZLv Z_!* GF V[S BF; VeIF; CFY WZ[, H[ 5|:T]T lJQFIG[ 
p\0F6YL ;DHJFDF\ p5IMUL YFI T[D K[4 H[ V\TU"T S50J\H TF,]SFGF 5F\R UFDM EF.,FS].4 
CDLZ5]ZF4 H,MIF4 S[J0LIF4 ELD5]Z DF\YL S], 5_ VG];]lR EZL V[S GFGS0] ;\ XMWG SFI" CFY WZLG[ 
H[ 5ZL6FDM TFZJJFDF\ VFjIF T[ VF 5|DF6[ HMJF D/[ K[P  

  VF ;\XMWG V\TU"T )$ @ B[T DH]ZMGF S]8]\A lJEST K[ HIFZ[ DF+ & @ B[T DH]ZMGF S]8]\A ;\I]ST K[P 
5MTFGF JFQFL"S BR"G[ G 5CM\RL J0TF CMI T[JF B[T DH]ZM *_ @ K[ HIFZ[ #_ @ B[T DH]ZM 5MTFGF 
JFQFL"S BR"G[ 5CMRL J0[ K[P *&@ B[T DH]ZM N[J] WZFJ[ K[4 H[ 5{SL #( @ B[T DH]ZMG[ ;FDFlHS 5|;\UMG[ 
SFZ6[ N[J]\ YI]\ K[ VG[ #(@ B[T DH]ZMG[ N[J] YJFGF SFZ6MDF\ DF\NUL4 lX1F64 BFWF BMZFSL B[TL VG[ 
WFlD"S 5|;\UM K[P $Z @ B[T DH]ZMG] DH}ZLDF\ XMQF6 YFI K[P $( @ B[T DH]ZMG[ DH}ZL lJQFIS h30F 
DFl,S ;FY[ YFI K[P (Z @ B[T DH]ZMG[ ,3]¿D J[TG ljFX[ 7FG H GYLP 5Z @ B[T DH]ZM SFD G D/[ T[ 
lNJ; DF8[GL 5]ZS ZMHUFZLGL jIJ:YF SZ[ K[ HIFZ[ $( @ B[T DH]ZM VFJL jIJ:YF SZL XSTF GYLP 
$$ @ B[T DH]ZMGF ;DFHDF\ T[DGF S]8]\AG]\ :YFG DwID K[ $$ @ B[T DH]ZMGF S]8]\AG]\ :YFG GLR]\ K[ 
HIFZ[ DF+ !Z @ B[T DH]ZMGF S]8]\AG]\ :YFG pR]\ K[P &( @ B[T DH]ZM ,uGGF BR"G[ 5CM\RL J/JF DF8[ 
N[J] SZ[ K[4 Z_@ B[T DH]ZM VF BR"G[ 5CMRJF DF8[ VFJSDF\ ART SZ[ K[4 HIFZ[ !Z @ B[T DH]ZM 
HDLG ULZJ[ D]S[ K[P !__ @ B[T DH]ZMGF ;DFHDF\ NC[H 5|YF K[P 5& @ B[T DH]ZM V\WzwWFDF\ DFG[ K[ 
HIFZ[ $$ @ B[T DH]ZM V\WzwwFFDF\ DFGTF GYLP 5Z @ B[T DH]ZMG[ 5MTFGL UZLA l:YlTGF SFZ6[ 
AF/SG[ VeIF; KM0FJJM 50IM K[P 
 
 B[TDH]ZM V[ V;\U9LT 1F[+DF\ VFJ[ K[P V;\U9LT 1F[+DF\ 56 ;F{YL GLR[ VFJTF JU"DF\ B[TDH]Z JU" K[P 
V[D VF56[ p5ZGF VeIF; p5ZYL SCL XSLV[P V[ DM8[ EFU[ 5MTFG]\ JTG KM0LG[ SIF\I ALH[ SFD 
SZJF HJF VMKF ZFÒ CMI K[P VFYL T[DGFDF\ UTLXL,TF 56 VMKL HF[JF D/[ K[ VG[ DM8F EFU[ 
B[TDH]ZL 56 ;LhG 5Z VFWFZLT CMI K[P HIFZ[ 5FSGL DM;D CMI tIFZ SFD JW] D/[ K[ VG[ 5FSGL 
DM;D 5]ZL YJF VFJ[ tIFZ[ J,BF DFZ[ K[ VG[ A[SFZ 56 ZC[J]\ 50[ K[P B[TDH]ZMGL VFlY"S VG[ 
;FDFlHS l:YlT 56 SOM0L CMI K[P VFJSGL ;FY[ ;FDFlHS l:YlT56 ;FZL GYL CMTL4 S]\8]\A DM8]\ CMJFG[ 
SFZ6[ ZC[9F6GL VG[ 5MQF6GL ;D:IF pEL YFI K[P NZ[S ;eI 5}ZTF CJF 5F6L VG[ BMZFS 56 D[/JL 
XSTF GYLP V5}ZTL VFJS TYF JW] J:TLG[ SFZ6[ T[VM 5MTFGF AF/SMG[ 5]ZT] lX1F6 56 VF5L XSTF 
GYLP T[YLH H[ AF5 DH]ZL SZ[ K[ T[GM 5]+ 56 T[ H SFD SZ[ K[  5ZL6FD[ AF/DH]ZLGL ;D:IF 56 
pt5gG YFI K[P B[T DH]ZGF S<IF6 DF8[ ;ZSFZ[ S[8,FS SFINF VD,DF\ D]SIF K[ ;FY[ ;FY[ T[DGL 
;FDFlHS ;]Z1FF DF8[ S[8,LS IMHGFVM VD,DF\ D}SL K[P 5Z\T] T[GM IYFY" ZLT[ VD, YFI T[ H~ZL K[P 
 
;\NE"o  
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!P ;MJG ZMI sZ__)f4 C[g0A]S VMO V[U|LS<RZ .G .g0LIF4 VMS;O0" I]lGJl;"8L 5|[;4 I]PV[;PV[P  
 ZP VF:YF VFC]HF sZ__&f4 V[U|LS<RZ V[g0 ~Z, 0[J,5D[g8 .G .g0LIF4 gI] ;[gR]ZL 5a,LS[Xg; 
 #P B[T DH]ZMGF S<IF6GL DFlCTL 5]:TLSF4 ;ZSFZL DH]Z VlWSFZLGL SR[ZL  
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U]HZFTDF\ 0[ZLGM pNEJ v lJSF;  

EFG] 58[,

 

VD},GM HgD ;- 

0F"P JUL"; S]lZIG VG[ VD}, ;- 
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N}W pt5FNS D\0/LVF[ VG[ ;EF;NM ;- 

SF[Q8S G\ ! 

      :+F[T o- GOG Statistic Abstract of Gujarat State,  2004, p-197 

   - Ammual Report GCMMF, Annand, 2002-03, p-47,2010-11, p-47,37 
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N}W V[S+LSZ6 VG[ AHFZ jIJ:YF ;- 

SF[Q8S v Z 

NA 

GCMMF 
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SF[Q8S v # 

GOG Major Livestock Products, 2004-05,2006-07,2009-10,P-93,75,112 

-  Dairy year book,2001,P-321 
-  
-Major Livestock products report, 1985 to 2010 

DFYFNL9 N}W 5|F%ITF ;- 

SF[Q8S v $ 
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C.M.I.E, March – 2005 

                               -GOG(2005) Magor livestock product, P-58,2006-07,P-63,2009-
10,P-63 

 
UFI VG[ E[\;GL N}W pt5FNSTF ;- 

SF[Q8S 5 

GOG Magor livestock products, 2004-05,P-87,89 
- Animal husbandry department,2006-07,P-61,69,2009-10,P-107 to 109 
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;\NE" ;]lR ;- 

GCMMF,
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S]5F[QF6 
Bhavya Damor 
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1. http://www.kidhealthcenter.com 

                      2. www.prakashitayurved.com 
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“ કચ્છમા ંખાસ આ�થક ઝોન ( ksez) મા ંકામ કરતા કામદારોનો આ�થક અસરનો              

 તલુનાત્મક   અભ્યાસ” 

 (૧૯૯૭ થી ૨૦૦૭  અને ૨૦૦૭ થી ૨૦૧૭ ના દાયકાના સંદભર્માં ) 

Vaghela Neela S. 

M.Phil Student 

k.s.k.v. Kahchchh University .Bhuj

 

•સારાશં :- 

  સ�ગ દુિનયામા ં રોજગારીનું સજર્નએ મોટી સમસ્યા છે. તેથી તનેા િનવારણ માટ ેસૌ �થમ ચાઈના દેશ સેઝનો 

ખ્યાલ �સ્તૃત કય� તેની સફળતા જોઇને ભારત દેશે પણ આ ખ્યાલને અપનાવી અને ગામડાઓ સુધી આ ખ્યાલ રજુ 

કય� છે. કારણકે ગામડાના લોકોન ે રોજગારી માટ ે સ્થળાંતર કરવું પડતું તેથી ગામડામાં જ સઝેની સ્થાપના સરકાર 

�ારા કરવામા ંઆવી છે જેને લીધે ગામડાના લોકોન ેસ્થાિનક રોજગારી જ �ાપ્ત થઈ શકે  

  ભારતમાં સૌ �થમ ૧૯૬૫ મા ંલાલબહાદુર શાસ્�ી �ારા કંડલા બદંર ેસેઝની સ્થાપના કરવામા ંઆવી જે ૨૦૦૦ મા ં

ખાસ આ�થક ઝોન કહેવાયો આજે આ િવસ્તારમા ં૧૩૨ એકમો લોકોને રોજગારી પૂરી પાડીન ેકાયર્રત છે. 

  તો સંશોધનકતાર્ ખાસ આ�થક ઝોન KASEZ માં કામ કરતા  કામદારોની આ�થક અસર કેવી છે. તે �ણવાના હેતુથી 

સમય મયાર્દામાં એટલે કે બે દાયકાના સદંભર્માં તલુનાત્મક અભ્યાસ �ારા સશંોધનકતાર્એ સશંોધનના પ�રણામો 

િવકાસાત્મક તેમજ હકારાત્મક મેળવ્યા છે. તથેી કહી શકાય છે. કંડલા િવસ્તારમા ંસઝેએ રોજગારીનુ ંસજર્ન  કરવા 

માટ ેસ્થાિનક લોકો માટે આશીવાર્દ �પ છે. તેમ છતા ંસેઝમા ંહજુ વધુ િવકાસને અવકાશ છે. જે તમેની ટૂટીઓ છે. ત ે

સરકારે તેમજ ખાસ આ�થક ઝોને ધ્યાને લવેું ખુબ જ�રી છે 

૧. �સ્તાવના :- 

  �ાચીન િવિનમય પધ્ધિત જોતા એવું કહી શકાય કે આંતરરા�ીય વ્યાપારની ઉત્કાિંતની સમયરખેા બહુ જ જ�ટલ છે 

અને હજુ પણ િવકસતી જ �ય છે આંતરરા�ીય વ્યાપારનો ઇિતહાસ શોધાઈન ે  બહાર આવ્યો તે પહેલા (BC1) 

પૂવર્ની ૧૯ મી સદીની પહલેાનો વ્યાપારમાં હતો જ જે િવિનમયની પધ્ધિતના �પમા ં વસ્તુઓની અન ેસેવાઓની 

આપ લે થતી હતી જેન ે ( BARTER SYSTEM)  કહેવાતું  હતું  આ�િવકા માટે માનવીના કાય�માં �ગાઢ 

બુિધ્ધવાળુ ં  સ્થાન ધરાવતું હતું સમય જતા વસ્તુઓના સ્થાન ે ધાતઓુના ટુકડાની આપ લ ે થતી હતી ત્યારથી 

ટંકશાળમા ંધાતુના િસક્કાઓની શોધ થઈ અન ેસાટા પધ્ધિત  લપુ્ત થવા લાગી. 
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  ચલણની શોધ થતા વસ્તુઓ અને સેવાઓની સામે ચલણની આપ લે થવા લાગી જેમાં પહેલા િવિવધ ધાતુઓના 

િસક્કાઓ બાર પડયા. ત્યાર બાદ કાગળનું ના�ં બાર પડયુ ં ત્યાર બાદ સમય જતા હવે તાજેતરમાં ઈલોક�ોનીક 

કાડર્ઝની શોધ થઈ છે અને વેપાર િવિનમય વધુ સહેલો બનવા લાગ્યો છે. 

  ચલણનું મહત્વ વધવાથી વાણીજ્ય વાદે સરળ રીતે આંતરરા�ીય વ્યાપારના િસધ્ધાંતોની રચના કરી.આ િસધ્ધાતંોએ 

વતર્માન વ્યાપાર માળખાન ેવૈિ�વક આ�થક અનુકુળ કે તાલમળે માટ ેઆંતરરા�ીય વ્યાપારનો દાવો કરવા �ગૃત કયાર્ 

વૈિ�વક યગુે દિુનયાના દેશોને િવદેશી િવિનમય અનામતોના મહત્વનું ભાન કરાવ્યું કે જેણે આંતરરા�ીય વ્યાપારન ે

�ોત્સાહન આપવાનું શ� કયુ� આવો જ એક �ોત્સાિહત સશંોધન સેઝ (SEZ) (Special economic zone ) ( 

ખાસ આ�થક િવસ્તાર ) હતો . 

  થોમસ ફ્સેલે સેઝને વ્યાખ્યાિયત કરતા ક�ંુ છે કે “ એક દેશ રા�ીય િસમારેખાની અંદર સમાયલેો  સીમાં�કત ભોગૌલીક 

િવસ્તાર જ્યાં ધંધાના િનયમો જુદા જ �પમા ંહોય છે. ક ેજેને દેશમાં કેન્�શાિસત �દેશોને �ભાિવત કયાર્ આ જુદા 

જુદા િનયમો મૂડીરોકાણની શરતો,આંતરરા�ીય  વ્યાપાર અને સીમા શુલ્ક, કરવેરા અને િનયં�ક વાતાવરણના સૈધાંિતક 

િહસ્સા તરીકે ફાળવ્યા જેમા ં વ્યવસાયી વાતાવરણનો િવસ્તાર અપાયલે છે કે જેનો હેતુ દેશના કેન્�શાિસત �દેશોના 

વહીવટી સબંધી પ�ર�ે�ય  વધુ �ભાિવત બનાવવાનો અન ેનીિત પરી�ે�ય વધુ પડતો ઉદાર બનાવવાનો રહલેો છે” 

  સેઝનો મુખ્ય ઉદેશ્ય એ છે કે પહેલા ગામડાના લોકો  રોજગારી મેળવવા શહેરોમા ંસ્થળાંતર કરતા તેનાથી શહેરોમા ં

અનેક સમસ્યાઓ સ�ર્તા હવ ેગામડામાં જ સેઝ સ્થાપીને  ગામડામાંથી ગયેલા લોકોને પાછા શહેરોમાંથી સઝેમા ં

રોજગારી મળી રહે અને સ્થળાતંર ન કરવંુ પડે અને ગામડામાં જ સ્થાયી રહીને રોજગારી મેળવી શકે  

બીજો ઉદેશ્ય આંતરરા�ીય આયાત –િનકાસ કરી રોજગારીના સજર્નમાં વધારો કરવો.સેઝના િવિવધ �કારો છે જેમ કે 

EPZ, FTZ,1 2, FP,SZ વગેરે �કારે સેઝ નો િવકાસ િવસ્તાર થયો છે. સેઝનું મળૂ ૧૮૯૬ મા ં �ગ્લને્ડમા ં

માન્ચસે્ટર શહેરમાં ઔધોગીક  પાકર્ સા�ં કયાર્ ૧૮ મી સદીમાં (sez)  ખાસ આ�થક  િવસ્તાર જુદા જુદા �પમા ં

અિસ્તત્વ ધરાવતું �ણીતું થયું પરંતુ આધુિનક (sez) ની સ્થાપના  સૌ �થમ ૧૯૫૬ માં ક્લસેર્માં આયર્લને્ડમા ંશેનોન 

એરપોટર્માં થઈ હતી.આમ િવ�વ લેવલે જોતા સૌ �થમ સેઝ નો કોન્સપે્ટ ચાઈનાનો ર�ો છે. ત્યાર બાદ 

બાંગ્લાદેશ,બલે�સ,કેમને ઈઝલને્ડ,કબંો�ડયા,ક�ગો, �ીક,ઈ�પ્ત,ઈથોપીયા,ઇન્ડોનિેશયા,ઈરાન,જમૈકા, 

મલિેશયા,મેરીશીયસ,મેકિસકો,મ્યાનમાર, નાઈઝી�રયા ,ઉ�ર કો�રયા,પા�કસ્તાન �ફલીપાઇન્સ,પોલેન્ડ,દિક્ષણ 

કો�રયા,રિશયા,થાઈલને્ડ,યુફેઇન,ઉઝબ�ેકસ્તાન, ઝાિંબયા વગેરે દેશોમાં sez ની સ્થાપના તેમજ િવકાસ િવસ્તાર થયો 

છે. ભારતમાં જોઈએ તો  ભારતના જુદા જુદા રાજ્યો �માણે sez મંજુર કરવામાં  આવ્યા છે. જેમાં આં��દેશ, 

ચંદીગઢ,છ�ીસગઢ,દીલ્લી,ગોવા,ગુજરાત,હ�રયાણા,ઝારખંડ,કામતકા,કેરેલા,મધ્ય�દેશ,મહારા�,મણીપુર,નાગાલને્ડ,

ઓ�રસ્સા,પોિન્ડચેરી,પં�બ,રાજસ્થાન,તામીલનાડુ,તેલગણા,ઉ�ર�દેશ પિ�ચમ બંગાળ નો સમાવેશ થાય છે.િવભાગ 
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�માણે િનકાસ સેઝને મંજુર કરવામાં આવ્યા છે. જેમાં િવશાખાપટનમ, તેમજ આં��દશેનો સમાવેશ થાય છે.

 ભારતમા ં કેન્� સરકાર �ારા પણ સઝેો ઉભા કરવામા ં આવ્યા છે. જેમા ં SEEPE સેઝ મુંબઈમાં,NOIDA સઝે 

ઉ�ર�દેશમાં MEPZ સેઝ  ચનૈઈ, અન ે  તામીલનાડુમા ં COCHIN સેઝ કેરેલામાં FALTA સેઝ ,પિ�ચમ 

બંગાળમાં સમાવેશ થાય છે. 

  રાજ્ય સરકાર �ારા તેમજ  ખાનગી �ારા સેઝો પણ મંજુર કરવામા ં આવ્યા છે. જેમાં કાનપુર સુરત કોલકતા, 

જયપુર,પીઠમપુર,જોધપુર,તામીલનાડુ,મુરાદાબાદ જેવા શહેરોનો સમાવેશ થાય છે. સૂિચત ઓપરેશનલ સેઝોને પણ 

મજું ર કરવામા ં આવ્યા જેમા ં આં��દેશ,ચંદીગઢ,ગુજરાત,હરીયાણા,કણાર્ટકા,કેરલા 

મધ્ય�દેશ,મહારા�,ઓડીસા,રાજસ્થાન,તામીલનાડુ,તેલગણા,પિ�ચમબંગાળનો સમાવેશ  થાય છે. 

  આમ ભારતના સેઝ માટે િવિશ� કાયર્ક્ષેત�ો છે. સામાન્યરીત ેમાળખાનો ધ્યેય િવદેશી રોકાણકારો �ારા િવદેશી સીધા 

રોકાણને વધારવાનો છે.ખાસ કરીન ેઆંતરરા�ીય વેપાર અથવા મલ્ટી નેશનલ કોપોરશેન માટ ેગુજરાત રાજ્યમાં કલુ 

૩૨ જેટલા સઝેો સ્થાપવામાં આવેલા છે. જેમાં કંડલા,સુરત,�મનગર,અમદાવાદ ગાંધીનગર, ભ�ચ,વડોદરા,અમરલેી 

કચ્છ,જેવા િજલ્લાઓમા ંજુદા જુદા  િવસ્તારોનો સમાવેશ થાય છે. કચ્છ િવસ્તારમા ં સેઝ તેમા ં મખુ્ય કંડલા તમેજ 

મનુ્�ામાં સેઝની સ્થાપના કરવામા ંઆવી છે. 

  કંડલા સઝેનું KASEZ નું  ઉદ્ઘાટન માચર્ ૧૯૬૫ માં મખુ્ય વડા �ધાન �ી લાલબહાદુર શાસ્�ી �ારા દેશમાં મુક્ત 

વેપાર ઝોન તરીકે થયંુ હતંુ તેમાં એક ભાગ િવદેશ િવિનમયની કમાણી તેમજ બી� બે હેતઓુમાં એક કડંલા બદંરના 

િવકાસ તરફનો ફાળો અને બીજો રોજગારીની તકોનું સજર્ન કરવું એ હતો. 

•પવૂર્ થયલેા સશંોધનો :- 

•અ�વાલ (2૦૦૫) એ તપાસ્યુ ંહતું કે મો�રિશયસ માંથી કુલ િનકાસનો ૬૪ ટકા િહસ્સો EPZSનો છે. જયાર ે

મેિક્સકો અને માંક્લીલાડોરાનો કુલ િનકાસ નો ૪૦% ફાળો ર�ો છે. બગં્લા�ેશઅને �ીલંકાએ ૧૯૮૧ મા ં

તેમના Epz કાયર્�મો શ� કયાર્. ૧૯૭8 થી ૨૦૦૦ સુધીમાં તેમનો EPZની કુલ િનકાસનો અનુ�મ ૨૦% 

(બાંગ્લાદેશ) ૩૩ટકા(�ીલંકા) િહસ્સામા ંવધારો થયો છે. અ�વાલ(૨૦૦૬)તેમના અન્ય એક અભ્યાસમા“ંધ 

એ�પોટર્ �ોસ�ેસગ ઝોન પરફોમર્ન્સ : ની તુલનાત્મક િવ�લષેણ ભારત,�ીલંકા અને બાંગ્લાદેશ” તમેને શોધ્યુ ં

કે બાગં્લાદેશમાં ,કુલ સેજ (સેઝ) નો રોજગાર મા� ૬૨૪ વ્યિક્તઓને હતો. ૧૯૮૩ માં પહેલો સજે ઝોન 

િચતાગ�ગમાં ઉભો કરાયો હતો. ૨૦૦૩ – ૦૪ માં ૧૪૪૦૦૦ થી વધુ સ્થાપના કરવામા ંઆવી હતી. 

• વાંગ(૨૦૦૯) તનેા સંશોધન પેપરમાં તાપસ્યુકે સેજોમા ં િવદેશી સીધુ ં મડૂી રોકાણ અને બી� આથ�ક 

પ�રણામોની ૧૯૭૮ થી ૨૦૦૭ સધુીમાં ચાઈનીઝ મ્યિુનિસપાિલટી પર વ્યાપક અને અનત્ય ડેટા સે�ટગ નો 

ઉપયોગ કરવો. અભ્યાસે એ પણ શોધ્યું કે માથા દીઠ િવદેશ સીધા મૂડી રોકાણમાં ૫૮% નો વધારો થયો. તનેે 
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સ્થાિનક મૂડી રોકાણ અને સ્થાિનક માિલકીની મૂડીનું ટોળું ભેગું નથી કયુ�.પણ સ્ટોક અને કુલ પ�રબળ 

ઉત્પાદકતા વૃિદ્ધ દર 0.6% દરે ઉત્પાદકતામાં વધારો કય�. પ�રણામો સચુવ ેછે ક ેઉભું કરલેું સેજ મા� મૂડી 

જ બનાવતું નથી. પણ, ટેકનોલો�ન ેઅગળ વધારવી તેમજઘણા િવકાશશીલ દેશોને મહત્વ ની નીિતઓન ે

અદા �દાન કરી પૂરી પડવી. 

• સ�ુ�ણ્યમ અન ે મોહનન (૧૯૭૮) મખુ્ય િવચારના િવ�લષેણ ની પાછળ બહુરા�ીય િનગમની �ેરણાથી 

(MNCS) રા�ોના િવકાસ હેઠળ સઝેોન ે ઉભા કરવાના છે. તેઓના પપેરમાં અભ્યાસી 

અધીકૃતો,સાન્તા�ઝુઇલેક્�ોિનકસ િનકસી ���યા ઝોન (SEEPZ) અને લાવલેા (MNCS)ના આથ�ક 

વ્યવહારો અપિેક્ષત પ�રણામો લાવેલા નથી. પહલેું બધું જ ઉત્પાદન અને િનકાસ, તેની સાથે ઉત્પાદનના 

મલૂ્યમાં વધારો SEEPZ દ્વારા કરવામાં આવલે. એ લેવલથ ઘણો નીચો થઇ ગયો છે. બી�, ઉત્પાદનના 

મલુ્યમાં થયેલો વધારો િવિવદ રીતે િવદેશી િનય�ંણ હેઠળ ઉલટા �મથીવધતો ગયો. સાથે બહુરા�ીય િનગમ 

હેઠળના એકમો કરતા ભારતીય માિલકીના એકમોની ભારતીય ટેકનોલો�ના ઉપયોગથી કરલેી કામગીરી 

ઘણી સારી હતી. 

• જૈન (૨૦૦૬) ભારતમાંસેઝ પદ્ધિતનું િવ�લેષણ કયુ�. અભ્યાસ કતાર્એ સઝેોની જ�રીયાતને તપાસ્યુ ં ક,ે 

ભારતમાં જુદા જુદા �કારના,સઝેોમાટં ેઓછામાં ઓછા િવસ્તાર ની જ��રયાત છે. સેઝના એકમોન ેઅન ે

િવકાસ્કારોન ે�ોત્સાહનો અન ેસુિવધાઓ પરૂી પાડવી, ભારતમા ંખા� સામ�ી સબંધી સેઝોમા ં એકમોની 

સ્થાપના કરવી. અભ્યાસકતાર્વધમુા ંસચૂનો કયાર્ ક ેસેઝોના િવકાસ માટે જ��રયાતો જુદા ઉદા પ�રબળોન ે

આભારી હોય શક,ે જેમકે િવદશેી મડૂીરોકાણ, �ોધ્યોગીકને લગતું, �ગિતની જન , પછાત �દેશોના િવકાસ, 

રોજગારીનું િનમાર્ણ વગેર.ે 

• સ્વામીનાથન અને એન્ક્લેસ�રયા ઐયર (૨૦૦૮ ) આ આટ�કલ સ્વામીનાથન અને એમ્ક્લેશીયા  ઐયર  �ારા 

લખાયલે છે. જેમાં ધંધાના ધોરણોને બહારના ઉદારીકરણના લાભ પર આધારીત ગુજરાતના બંદર ઉધોગની 

કાયર્ક્ષમતાન ેઆગળ વધતા �કાિશત કરી બતાવ્યા જેમાં શીપ બાંધવા જેવા નવા ઉધોગનો પણ િવકાસ થયો 

છે.૧૯૯૦ થી ગુજરાત ે જુદા જુદા સ્વ�પના બદંરન ે ઉદારીકરણનું અમલીકરણ કરી દીધું છે. આ થયલે 

મદદથી દેશીના રાજ્યનો સૌથી ઝડપી િવકાસ બને છે. 

• ABD �માણે (૨૦૦૦) �રપોટર્ના આધારે ખાનગી િવભાગોનુ ંજોડાણ જેના હેતુઓ નીચે લખાય છે. 

૧. બંદરનો ઉપયોગકતાર્ઓની સાપકે્ષ િસ્થિત માંથી ખચર્ની અસર અને કાયર્ક્ષમ છે તનેે સવેા પૂરી પાડવી  

૨. કાગ�મા ંહાથ ધરતા ઔધોિગકી ના  બદલાવને જવાબ આપવો  

૩. બંદર ઉપયોગકતાર્ઓની જ�રીયાતોના બદલાવમાં જવાબ આપવો 

૪. ઝડપી સ્પધાર્ઓ અને સેવાઓની પસંદગી પૂરી પાડવી 

૫. સમયસર  મૂડીરોકાણની કાયર્ક્ષમતાનેસુધારવું અને તે ક્ષમતાને વધારવંુ 
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૬. નાણાના  રોકાણની જ��રયાતના ફાળાનું સજર્ન કરવંુ 

૭. મજબતુ વેપાર સંગઠનના સામનામાં મજુરોના િશસ્તને જોર આપવંુ 

• ઐચ ડી .કે (૧૯૮૨ ) બંદર કામગીરીમાં સધુારો લાવવો સામાન્ય કારણો કામગીરીનું સંચાલન તાલીમોની 

વકર્બુક, કાડીફર્ ય.ુકે  �ોક શૈક્ષણીક સહયોગ યુ.કે બુક ફૌચે તેના અભ્યાસમા ં પ�રવહન ખચર્ના ખચર્ન ે દરુ 

કરવા િવશે લખ્યું છે. તેના અને “ જહાજ આસપાસનો સમય જહાજ ચલાવનારાઓને ઝડપી સવેાઓ પુ� 

પાડી દેવાનો એક ઉમદા િનદ�શ છે. દ�રયાકાંઠાના પ�રવહન ખચર્મા ંત ેઅિત મહત્વનું મૂળ તત્વ છે. 

• અમોશામ (૨૦૧૦ ) ના મત �માણે ગુજરાતના દ�રયાકાંઠે  લગભગ ૩૦ નવા બંદરો ઉભા થાય તેમ છે. 

૧૬૦૦ �કલોમીટર ના  ગુજરાતના દ�રયાકાંઠે ૩૦ નવા બદંરો િવશનેા િવકાસ માટેની શક્યતા િવશ ે

સમ�વ્યું તેથી આવતા પાંચ વષર્ ગુજરાત �. ૯૦.૦૦૦ કરોડની ન�કનું મૂડીરોકાણ જોશે અભ્યાસ 

રોજગારીની તકોમાં વધારાનો િનદર્શ પણ કર ેછે. 

• િમસાલ ેએિસયારો (૨૦૦૩-૦૪) �ારા આ શોધ�ંથ  ઈરેઝમસ યુિનવસીટીમાં લખાયેલ છે. સતંાત માળખાના 

ખાનગી િવભાગના િધરાણના પ�ો પરની ખરાબી (ભ�તા) દરખાસ્તો અને મુલ્યાંકનો થોડાક આમા ં

અવરોધો અન ેસમ�વ્યું છે ક ેશા માટે તેઓ સંતાત માળખાના ખાનગી િધરાણ પા�ો રોકે છે. અને એ પણ 

િનદર્ન કરે છે કે વધુ પડતા આ અવરોધોનો છેલ્લ ેશક્ય તેટલો ઉકલે યુરોપમાં ખાનગી િધરાણોના પા�ોના 

લેવલની તકોમાં મદદ કરે છે. 

•હતેઓુ 

   �સ્તુત સસંોધનના હેતુઓ આ �માણે છે. 

      ૧. કચ્છમાં ખાસ આ�થક ઝોન ( KASEZ) માં કામ કરતા કામદારોની આ�થક અસર તપાસવી. 

      ૨. કચ્છમાં આ�થક ઝોન ( KASEZ) માં કામ કરતા કામદારોની આ�થક અસરનો બનંે દાયકાના સંદભર્મા ં                       

                               તુલનાત્મક અભ્યાસ તપાસવો. 

•શીષર્ક  

         �સ્તૃત હેતુઓને ધ્યાનમાં લઈને સસંોધનનું શીષર્ક આ �માણે રાખલે છે. 

       “ કચ્છમાં ખાસ આ�થક ઝોન ( KASEZ) મા ંકામ કરતા કામદારોની આ�થક અસરોનો તુલનાત્મક અભ્યાસ. 

        (૧૯૯૭ થી ૨૦૦૭ અન ે૨૦૦૭ થી ૨૦૧૭ ના દાયકાના સંદભર્માં ) 

•સશંોધનનુ ંકાયર્ક્ષ�ે 
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  ભારતના પિ�ચમ �દશામા ંઆવેલ ગુજરાત રાજ્યમા ંકુલ ૩૩ �લ્લાઓ આવેલા છે. તેમાં કચ્છ સૌથી મોટો �લ્લો 

છે. તેનો િવસ્તાર ૪૫,૬૫૨, �ક.મી જેટલો િવસ્તાર છે. તેમા ં ગાંધીધામ તાલુકાના કંડલા િવસ્તારમા ં ૧૩ 

કીલોમીટરમાં ફલેાયલે ખાસ આ�થક ઝોન ( KASEZ) ધરાવે છે. જે સંસોધન કતાર્નુ ં કાયર્�ે� છે આ ક્ષે�મા ં

સંશોધનકતાર્ઓસંશોધન હાથ ધયુ� છે. 

•નમનુા પસદંગી 

  �સ્તુત સશંોધનમાં સંશોધનકતાર્ને સશંોધન કરવામા ંસમય અન ેનાણાની બચત થાય તમેજ સરળતાથી સશોધન થઈ 

શકે તે માટે સશંોધનકતાર્એ ખાસ આ�થક ઝોનમાં ૧૩૨ કાયર્રત એકમોમાંથી આક્સીમ્ક રીતે િચટ ્પધ્ધિતનો ઉપયોગ 

કરીને ૧૯૯૭ અથવા ૧૯૯૭ પહલેા સ્થપાયલેા ૧૦ એકમો પસંદ કરલેા છે. દરકે એકમમાંથી ૧૦ આકિસ્મક 

કામદારો પસદં કરેલા છે. 

•સશંોધનનો સમયગાળો 

  �સ્તુત સંસોધનનો સમયગાળો સંસોધનકતાર્એ 1997 થી 2007 થી ૨૦૧૭ સુધીનો લીધલે છે. 

•સસંોધાનનું મહત્વ  

• �સ્તુત સંસોધાનને ખાસ આ�થક ઝોન (KASEZ)માં કામ કરતાં કામદારોની આ�થક િસ્થિત �ણી શકાશ.ે 

• આ�થક િસ્થિતનો સંસોધનકરતા તેના તફાવતના કારણો �ણવા મળશે. 

• આં સંસોધાનથી મા� કારણોજ �ણવા મળશે તેવુ નથી તેનાથી આગળ સંસોધન કરવામા ંપણ �સ્તુત સંસોધન 

ખુબ ઉપયોગી પરુવાર થશે.    

•સશંોધન પધ્ધિત :- 

  �સ્તુત સંશોધન  એ ખાસ આ�થક ઝોન ( kASEZ) મા ંકામ કરતા કામદારોની આ�થક  અસર ૧૯૯૭ થી 

૨૦૦૭ અને ૨૦૦૭ થી ૨૦૧૭  ના દાયકાના સંદભર્મા ંતપાસવા હાથ ધરેલ છે જે માટ ેસંશોધકે  ઉપકરણ �પે 

��નાવલી તેમજ મલુાકાતનો ઉપયોગ કય� છે.અન ેતનેા �ારા માિહતી મળેવલે છે. તેથી આ સશંોધન માટેની પધ્ધિત 

�ાથિમક માિહતી પર આધારીત છે અને જે બે દાયકાના સંદભર્માં કો�ક તેમજ આલખે �ારા  

•સશંોધન િવ�લષેણ  

  �સ્તુત સંશોધનએ કચ્છમાં ગાધંીધામ તાલુકાના કંડલા િવશ્તારના ખાસ આ�થક ઝોન (KASEZ ) મા ં

કામકરતા કામદારો પર હાથ ધરવામા ંઆવ્યું હતું જેમાં આકિસ્મક રીતે િચટ પધ્ધિતનો  ઉપયોગ કરીને ૧૯૯૭ અથવા 

૧૯૯૭ પહેલા સ્થપાયલે ૧૦ એકમો પસંદ કરીને દરેક એકમમાંથી આકિસ્મક  રીતે ૧૦  કામદારો પાસેથી ��નાવલી 

ભરાવવામા ંઆવી હતી ૧૦ એકમોની માિહતી પરથી �ણવા મળ્યું છે કે  

• ૧૯૭ થી ૨૦૦૭ ના દાયકામા ંકલુ કામદારોનું �માણ ૧.૮૬૮ હતંુ. 

• ૨૦૦૭ થી ૨૦૦૭ ના દાયકામા ંકલુ કામદારોનું �માણ ૧.૬૨૮ છે.  
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• ૧૯૯૭ થી ૨૦૦૭ ના દાયકામા ંકલુ પુ�ષ કામદારોનું �માણ ૯૬૮ હતુ ં

• ૨૦૦૭ થી ૨૦૧૭ ના દાયકામા ંકલુ પુ�ષ કામદારોનું �માણ ૧.૦૪૮ હતુ.ં 

• ૧૯૯૭ થી ૨૦૦૭ ના દાયકામા ંકલુ સ્�ી કામદાર �માણ ૬૨૦ હતું. 

• ૨૦૦૭ થી ૨૦૧૭ ના દાયકામા ંકલુ સ્�ી કામદાર �માણ ૭૦૨ છે. 

• ખાસ આ�થક ઝોનમાં KASEZ માં કામ કરતા કામદારોનો બંને દાયકામાં ૧૦૦ % કરાર મુજબ (કોન્�કટ 

બેઇઝ ) જ વ્યવસાય જોવા મળે છે. 

• બંને દાયકામાં કટુુંબનું કલુ વા�ષક આવકનુ ં �માણનુ ં િવ�લષેણ કરતા ૧.૦૦.૦૦૧ થી ૧.૫૦.૦૦૦ ની 

આવકમાં ૯૦% કામદારોનો વધારો થતો જોવા મળ્યો છે. 

• બંને દાયકામાં કટુુંબનુ ં કુલ વા�ષક ખચર્નું �માણનુ ં િવ�લષેણ કરતા ૫૦.૦૦૧ થી ૧.૦૦.૦૦૦ સુધીનુ ંખચર્ 

૧૦% કામદારોનું ૧૯૯૭ થી ૨૦૦૭ ના દાયકામાં વધ ુ જોવા મળ્યું જયારે ૨૦૦૭ થી ૨૦૧૭ ના 

દાયકામાં ૧૦% કામદારોનુ ં૧.૦૦.૦૦૧ થી ૧.૫૦.૦૦૦ �. સુધીનુ ંજોવા મળ્યુ.ં 

• બંને દાયકામાં કુટુંબના વધુ ખચર્ના �કારનું િવ�લેષણ કતાર્ ૨૦૦૭ થી ૨૦૧૭ ના દાયકામાં ૨૦% સામાિજક 

�રવાજ પાછળ ખચર્ અને ૫૦% િશક્ષણ પાછળ ખચર્નો �કાર જોવા મળ્યો જયારે ૧૦% ખચર્ આરોગ્ય 

પાછળ ૧૯૯૭ થી ૨૦૦૭ ના દાયકામાં વધ ુજોવા મળ્યો. 

• બંને દાયકાનું કુટુંબના કુલ વા�ષક દેવાના �માણનું િવ�લેષણ કરતા ૨૦.૦૦૦ થી ઓછંુ ૧૦% કામદારોનુ ં

૨૦.૦૦૧ થી ૫૦.૦૦૦ સુધીનું ૨૦% કામદારોનું અને ૩૦% કોઈ જ કામદારોનું દેવું નથી તે ૨૦૦૭ થી 

૨૦૧૭ ના દાયકામા ંવધ ુછે. તેમ જોવા મળ્યુ.ં 

• બંનેદાયકામાં કંુટબુ ના કુલ વા�ષક દેવાના �કારનું િવ�લેષણ કરતા ૨૦૦૭ થી ૨૦૧૭ ના દાયકામાં ૩૦% 

કામદારોનું રા�ીયકૃત બ�કમાં વધ્યું છે. જ્યારે ૩૦% કામદારોનું કયાંય દેવું નથી ત ે �કાર છે. ૧૯૯૭ થી 

૨૦૦૭ ના દાયકામા ંછે. તેમ જોવા મળ્યુ ં

• બંને દાયકાનો કંુટુંબની કલુ વા�ષક બચતના �માણનું િવ�લેષણ કરતા ૨૦૦૭ થી ૨૦૧૭ ના દાયકામા ં

૨૦.૦૦૦ થી ઓછા બચત ૧૦% કામદારોની ૨૦.૦૦૧ થી ૫૦.૦૦૦ � . સુધીની બચત ૨૦% 

કામદારોની જોવા મળે છે. જયારે ૩૦% કામદારોની કોઈ જ બચત ન હતી તેનું �માણ ૧૯૯૭ થી 

૨૦૦૭ ના દાયકામા ંવધ ુજોવા મળે છે. 

• બંને દાયકામાં કુંટુંબના કલુ વા�ષક બચતના �કારનું િવ�લષેણ કરતા ૨૦૦૭ થી ૨૦૧૭ ના દાયકામા ં

૨૦.૦૦૦ થી ઓછી સુધી ૧૦% કામદારોની ૨૦.૦૦૧ થી ૫૦.૦૦૦ સુધીની ૨૦% કામદારોની 

બચતનું �માણ વધુ જોવા મળે છે. જયારે ૩૦% કામદારોની બચત ક્યાંય જ ન હતી તેનું વધુ �માણ 

૧૯૯૭ થી ૨૦૦૭ ના દાયકામા ંજોવા મળ ેછે. 
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• બંને દાયકાના કુંટુંબના કુલ વા�ષક બચતના �કારનું િવ�લેષણ કરતા ૩૦% કામદારોનો ૨૦૧૭ નો બચતનો 

�કાર રા�ીયકૃત બ�કમાં  ૨૦૦૭ થી ૨૦૧૭ ના દાયકામાં અને ૩૦% કામદારોન ેક્યાંય જ બચતનો �કાર 

નથી તે ૧૯૯૭ થી ૨૦૧૭ ના દાયકામાં જોવા મળ્યો. 

• બંને દાયકામાં કુટંુંબના ભોિતક સાધનોનું િવ�લેષણ કરતા ૨૦૦૭ થી ૨૦૧૭ ના દાયકામા ં૪૦% કામદારો 

પાસે રેડીયાનો ૫૦% કામદારો પાસે ટી.વી.નો, ૨૦% કામદારો પાસે ટેપનો,૫૦% કામદારો પાસ ે

ડી.વી.ડી.નો , ૬૦% કામદારો પાસ ે�ીઝનો,૬૦ % કામદારો પાસે મોબાઈલનું, વધુ �માણ જોવા મળ્યુ ં

છે. 

• બંને દાયકામાં કુટંુંબના વાહન વ્યવહારના સાધનોનુ ં િવ�લષેણ કરતા ૨૦૦૭ થી ૨૦૧૭ ના દાયકામાં ૩% 

કામદારો પાસે સાયકલ,૧૧% કામદારો પાસે મોટર સાયકલ, ૪% કામદારો પાસે કાર,૩૪% કામદારો પાસ ે

સાયકલ અન ેસ્કટુી નું �માણ વધુ જોવા મળ્યું છે. 

• બંને દાયકામા ંમકાનમાં �કારનુ ંિવ�લેષણ કરતા ૨૦૦૭ થી ૨૦૧૭ ના દાયકામાં પોતાની માિલકીના મકાનનુ ં

�કારનું �માણ ૫૦% કામદારો પાસ ેવધુ જોવા મળ્યું છે. જ્યારે ૫૦% કામદારો પાસે ૧૯૯૭ થી ૨૦૦૭ 

ના દાયકામાં ભાડે મકાનનું �કારનું �માણ વધુ જોવા મળ્યું છે. 

• બંને દાયકામાં કંુટુંબના વ્યસનો પાછળના ખચર્નું િવ�લેષણ કરતા ૨૦૦૭ થી ૨૦૧૭ ના દાયકામાં ૧૦% 

કામદારોનું �. ૨૦૦ ના ખચર્ વધ ુજોવા મળ્યુ.ં 

• બંને દાયકામાં સેઝમાં કામ કરવા માટનેુ ં  િવ�લેષણ કરતા ૨૦૦૭ થી ૨૦૧૭ ના દાયકામાં ૨૦% કામદારો 

સેઝમા ંકામ કરવું પસંદ છે. તેનુ ં�માણ વધુ જોવા મળ્યું જયાર ે૨૦% કામદારો સઝેમા ંકામ કરવું  સમ�તુ ં

નથી તનંુે �માણ વધુ જોવા મળ્યુ.ં 

•સશંોધનના તારણો 

        �સ્તુત સંશોધન પરથી નીચ ે�માણેના તારણો તારવી શકાય. 

• કુલ પુ�ષ અને સ્�ી કામદારોનું �માણ વધ્યું છે. પરંતુ કલુ કામદારોના �માણમાં બનેં દાયકાના તુલનાત્મક 

અભ્યાસ ઘટતંુ જોવા મળ્યું છે. 

• વા�ષક આવકના �માણમા ં૧૦૦% વધારો થયો છે. જે વેતન વધારો દશાર્વે છે. 

• વેતન વધવાથી કુલ ખચર્માં પણ વધારો જોવા મળ્યો છે. 

• વેતન વધારાથી િશક્ષણ પાછળનો ખચર્ વધુ જોવા મળ્યો છે. 

• વેતન વધવાથી વા�ષક દેવાનુ ં�માણ પણ વધ્યું છે. 

• દેવાનું �માણ રા�ીયકૃત બ�કમાં વધુ જોવા મળ્યું છે.  

• વેતન વધવાથી બચતોનું �માણ વધુ જોવા મળ ેછે, જે રા�ીયકતૃ બેકમાં જોવા મળે . 
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• વેતન વધવાથી ભોતીક સાધનો તમેજ વાહન વ્યવહારના સાધનો  મકાનો પોતાની માિલકીના �કારમાં તેમજ 

વ્યસનો પાછળના ખચર્માં પણ વધારો થતો જોવા મળ્યો છે. 

• ખાસ આ�થક ઝોન (KASEZ) માંકામ કરતા કામદારોમાં ૨૦% કામદારોમાં હ� સમ�તું નથી ક ેસેઝમાં કામ 

કરવું યોગ્ય છે. કે નથી  

•સંશોધન સચૂનો 

• �સ્તુત સંશોધનનો અભ્યાસ કરતા તેના તારણો પરથી નીચે મજુબના સચૂનો કહી શકાય. 

• �સ્તૃત  સંશોધન બનંે દાયકાનો તુલનાત્મક અભ્યાસ કરતા રોજગારીનુ ં�માણ હજુ ઓછંુ જોવા મળ ેછે. ત ેવધ ુ

જોવા મળવું જોઈએ. 

• એકંદરે �સ્તુત અભ્યાસમાં આ�થક િવકાસ તેમજ આ�થક અસરો હકારાત્મક જોવા મળેછે. 

• તેમ છતાં હ� ૨૦% કામદારોને સઝેમાં કામ કરવું ન સમ�ય તેવું લાગવાથી જો ખાસ આ�થક ઝોનમા ં

આ�થક સુધારાઓ કરવામા ંઆવે તો આ ૨૦% નકારાત્મકતા દુર કરી શકાય હ.ે 

• તેમના માટે સેઝે આ�થક �ોત્સાહનો  પુરા પાડવા તેમજ કામદારોને સલામતીના લાભ આપવા જ�રી છે. 

•સંશોધનની  મયાર્દા  

      �સ્તુત સંશોધનની નીચેની મયાર્દા દશાર્વી શકાય. 

•  �સ્તુત સંશોધનના પ�રણામો મા� KASEZ ના િવસ્તારને જ લાગુ પાડી શકશે. 

• �સ્તુત સંશોધનના પ�રણામો ૧૯૯૭ થી ૨૦૦૭ અને ૨૦૦૭ થી ૨૦૧૭ ના દાયકાના સમય પુરતી જ લાગ ુ

પાડી શકાશે  

•ઉપસહંાર  

  આમ, ઉપરોક્ત અભ્યાસ કરતા જણાય છે કે ખાસ આ�થક ઝોનમાં KASEZ મા ં કામ કરતા કામદારોની આ�થક 

અસરોનો તુલનાત્મક અભ્યાસ હ્કારાત્મક, િવક્સાત્મક દશાર્વ ે છે. તેમ છતાં હજુ પણ સેઝમા ં વધુ િવકાસની જ�ર 

જણાય છે જે ખાસ આ�થક ઝોને ધ્યાને લવેું જ�રી છે. 

ન�ધ :- �સ્તુત સંશોધન પેપર મારા M.PHIL ના લઘુશોધ િનબધંમાંથી છે. જે મ ે ક્યાંય બીજે �સ્તુત કરેલ નથી 
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¥Š²¢y}¢ ç±l¢ ¥¢ñÚ ¥¢´¼çÚÜU…°¼ 
Ç¢õ. ©<}¢H¢ Ï¢è. |¢HS¢¢ïÇ 

¼œ±¿¢¢Ý ç±|¢¢x¢,x¢éÁ¢Ú¢¼ ¥¢ÅìS¢ü »‹Ç S¢¢²‹S¢ ÜU¢õHïÁ¢ 
¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î -6

 
 

|¢¢Ú¼ ¥Ý¢çÎÜU¢H „ï ¥Š²¢y}¢ ÜUïç‹Îí Ú¢cÅî Úã¢ ãñ J |¢¢Ú¼ ÜUè |¢êç}¢ ¥Š²¢y}¢ ÜUè |¢êç}¢ ãñ J ¥Š²¢y}¢ |¢¢Ú¼ ÜUï 
Ðí¢‡¢ MÐ ãñ J |¢x¢±¢Ý Ÿ¢èÜUëc‡¢ ¥ÐÝè ç±|¢êç¼¥¢ï }¢ïæ x¢‡¢Ý¢ ÜUÚ¼ï ãé» ÜUã¼ï ãñ ÜUè : 

                               ¥Š²¢y}¢ ç±l¢ ç±l¢Ý¢}¢ J 
- Ÿ¢è}¢Îì |¢x¢±Îì x¢è¼¢ : 10 :32 

“(ãñ ¥…éüÝ !) „±ü ç±l¢¥¢ï }¢ïæ ¥Š²¢y}¢ç±l¢ }¢ïæ ãê¡ J 
|¢¢Ú¼ ±¯ü }¢ïæ ¥¢Š²¢çy}¢ÜU ÿ¢ï~¢ }¢ïæ Ï¢ãé¼ Ï¢ÇG¢ ²¢ïx¢Î¢Ý çÎ²¢ ãñ J ¥Š²¢y}¢ ÜUï Ðƒ ÜUÚ ÜU§ü ç„h¢ï Ýï ¥ÐÝ¢ 

²¢ïx¢Î¢Ý çÎ²¢ ãñ J1 …ñ„ï ÜUè Ÿ¢è ¥Úô±Î, Ú¢}¢ÜUëc‡¢ ÐÚ}¢ãæ„, à¢æÜUÚ¢™¢²ü, „æ¼, |¢v¼ÜUç± ¥¢ñÚ ô™¼ÜU¢ §y²¢çÎ Ýï |¢è 
¥ÐÝ¢ - ¥ÐÝ¢ ²¢ïx¢Î¢Ý çÎ²¢ ãñ J ¥Š²¢y}¢ Îà¢üÝ ÜU¢ï „}¢Û¢Ýï „ï ÐãHï ã}¢ ¥Š²¢y}¢ ç±l¢ ÜUï Ï¢¢Úï }¢ïæ ƒ¢ïÇè …¢ÝÜU¢Úè 
Ðí¢# ÜUÚï Îï J 
•  …è±Ý ÜUè }¢êH|¢ê¼ „}¢S²¢ : 
 …è±Ý ÜU¢ Š²ï² „é¶ Ðí¢# ÜUÚÝ¢ Ýçã ãñ J …è±Ý ÜU¢ }¢éw² Š²ï² „y² ¿¢¢Ý ÜUè Ðí¢ç# ãñ J }¢Ýéc² çÝÚæ¼Ú „é¶ ÜUè ¶¢ï… 
}¢ïæ Úã¼¢ ãñ J …è±Ý ÜU¢ Hÿ² „é¶ ÜUè Ï¢…¢² „y² ÜUè Ðí¢ç# ã¢ïÝ¢ ™¢çã» J2 HïçÜUÝ ã}¢ ¥ÐÝï H¢ñçÜUÜU „é¶ ÜU¢ï 
Á²¢Î¢ }¢ãy± Îï¼ï ãñ J „é¶ Ðí¢ç# v²¢ ãñ J §çÓÀ¼ ÈUH ÜUè Ðí¢ç# ã¢ï¼è ãñ ¼¢ï ã}¢ï „é¶ Ðí¢ç# ã¢ï¼è ãñ J …Ï¢ ±ã §çÓÀ¼ 
±S¼é ÜU¢ï Ï¢ã¢ï¼ Ðí²Õ ÜUï Ï¢¢Î Ðí¢# Ýãè ã¢ï¼¢ ãñ ¼Ï¢ ã}¢ Îé:¶è ã¢ï¼ï ãñ J ã}¢ §„ ÐçÚçSƒç¼ ÜU¢ï „¢}¢¢‹² MÐ „ï Hï¼ï ãñ J 
ÐÚæ¼é „y² ²ã ãñ çÜU „é¶ ÜUè §ÓÀ¢ }¢¢~¢ „ï „é¶ Ðí¢# Ýãèæ ã¢ï¼¢ ãñ ¥çÐ¼é Îé:¶ ãè Ðí¢# ã¢ï¼¢ ãñ J §„èçH» |¢x¢±¢Ý 
Ï¢éh Ýï |¢è ÜUã¢ ãñ çÜU ‘„±ü Îé:¶}¢² ãñ J’ ¼ëc‡¢¢ ²¢ §ÓÀ¢ ãè „±ü Îé:¶ ÜU¢ ÜU¢Ú‡¢ ãñ J ã}¢¢Úè „}¢ÿ¢ ¼èÝ ÐíÔA¢ 
©ÐçSƒ¼ ã¢ï¼ï ãñ çÜU „y² v²¢ ãñ ? „é¶ v²¢ ? Îé:¶ v²¢ ãñ ? 
-„y² ÜU¢ ¥ƒü ¥ÐÝï }¢êH S±MÐ ²¢ ¥¢y}¢ S±MÐ ÜU¢ï Ðí¢# ÜUÚÝ¢ ãñ J 
-§çÓÀ¼ ÐÎ¢ƒü ²¢ ÐçÚçSƒç¼ ÜU¢ï Ðí¢# ÜUÚÝ¢ ¥¢ñÚ ¥çÝçÓÀ¼ ÐÎ¢ƒü ²¢ ÐçÚçSƒç¼ „ï }¢éQU ã¢ïÝï „ï ç™¼ }¢ïæ …¢ï „æ±ïÎÝ 

Ðíx¢Å ã¢ï¼¢ ãñ ©„ï „é¶ ÜUã¢ …¢¼¢ ãñ J 
-¥çÝçÓÀ¼ ÐÎ¢ƒü ²¢ ÐçÚçSƒç¼ ÜU¢ï Ðí¢# ÜUÚÝ¢ ¥¢ñÚ §çÓÀ¼ ÐÎ¢ƒü ²¢ ÐçÚçSƒç¼ ÜU¢ ç±²¢ïx¢ ã¢ïÝï ÜUï ÜU¢Ú‡¢ ç™¼ }¢ïæ 

…¢ï Ðíç¼ÜUéH „æ±ïÎÝ¢ Ðíx¢Å ã¢ï¼è ãñ ©„ï Îé:¶ ÜUã¢ …¢¼¢ ãñ J3 

10
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 …x¢¼ }¢ïæ „é¶ }¢¢Ý±è ÜU¢ Ð¢<ƒ± Hÿ² ãñ J „Ó™¢ „é¶ ¥¢y}¢¢, }¢Ý ¥¢ñÚ Îïã ÜUï S±¢|¢¢ç±ÜU „æ±¢Î ÜU¢ï ¶¢ï…Ý¢ ãñ J 
§„ ÐíÜU¢Ú ÜUï „æ±¢Î ÜU¢ï ¶¢ï…Ýï ÜUè ™¢Ï¢è }¢Ýéc² ÜU¢ï Ðí¢# ã¢ï …¢¼è ãñ ¼¢ï ±ã ™¢Ï¢è |¢¢Ú¼è² „æSÜUëç¼ …ñ„è ãè x¢êÉ¼¢ 
(ÚãS²¼¢) „ï |¢Úè ¥¢Š²¢çy}¢ÜU }¢¢x¢ü ÐÚ Ðí¢# ã¢ïÝï ±¢Hè ãè ã¢ïx¢è J4 
 ã}¢ ¥ÐÝï S±MÐ ÜUï ¥H¢±¢ ¥‹²~¢ Sƒ¢Ý }¢ïæ ¥¢y}¢¢ S±MÐ (¥ÐÝï S±MÐ) ÜU¢ï ¶¢ï…¼ï ãñ J …ã¢ …¢ï ±S¼é Ý¢ ã¢ï ±ã¢ 
©„ï ¶¢ï…Ýï „ï v²¢ Ðí¢# ã¢ï¼¢ ãñ ? ÜUéÀ Ýçã v²¢ïçÜU …¢ï …ã¢ ãñ ±ã¢ ©„ï ¶¢ï…ï ¼¢ï ãè ±ã Ðí¢# ã¢ï¼¢ ãñ J ã}¢ „Ï¢ „y² 
¿¢¢Ý ÜUè ¶¢ï… H¢ñçÜUÜU ±S¼é }¢ïæ ¶¢ï…¼ï ãñ, …ã¢ ±ã ã¢ïÝï ÜUè „æ|¢¢±Ý¢ Ýãè ãñ J ¥¢y²æç¼ÜU „é¶ ¥¢y}¢¢ÝæÎ ÜUè ¶¢ï… „ï 
ãè Ðí¢# ã¢ï „ÜU¼¢ ãñ J ã}¢ ¥¢y}¢¢ÝæÎ ÜUè ¶¢ï… v²¢ïæ ÜUÚ¼ï ãñ ?¥¢y}¢¢ÝæÎ ÜUè Ðí¢ç# „ï ãè ã}¢ï ¥¢y²æç¼ÜU „é¶ ÜUè 
¥Ýé|¢êç¼ ã¢ï¼è ãñ, v²¢ïæçÜU ¥¢y}¢¢ÝæÎ ãè ÐÚ}¢¢ÝæÎ (ÐÚ}¢¢y}¢¢) ÜU¢ Ðíç¼ôÏ¢Ï¢ ãñ J5 ¥¢y}¢¢ ç…„ÜU¢ ¥æà¢ ãñ ¥x¢Ú ©„ï Ðí¢Œ¼ 
ÜUÚÝï „ï ¥¢ÝæÎ ÜUè Ðí¢çŒ¼ ã¢ï¼è ãñ ¼¢ï …¢ï }¢êH MÐ }¢ïæ çÜU¼Ý¢ Ðíï}¢¢SÐÎ ¥¢ñÚ ¥¢ÝæÎÐê‡¢ü ã¢ïx¢¢? §ÓÀ¢ ²¢ ¼ëc‡¢¢ ÜUè 
|¢¢±Ý¢ „ï ã}¢ ¥ÐÝï ¥¢y²æç¼ÜU „é¶ ÜU¢ï Ýçã Ðí¢# ÜUÚ „ÜU¼ï J ¥¢y²æç¼ÜU „é¶ ÜUè Ðí¢ç# „çÓ™Ý¢ÝæÎ ÜUè Ðí¢ç# „ï ãè 
„æ|¢± ã¢ï „ÜU¼¢ ãñ J 
 ¥Š²¢y}¢ ç±l¢ ¥¢ñÚ ©„ÜUï ¥æà¢ „ï …‹}¢¢ |¢¢Ú¼è² }¢Ý¢ïç±¿¢¢Ý }¢¢Ý± Ã²çQUy± ÜUï ÜUï‹Îí MÐ ¥¢y}¢ ¼y± ÜU¢ï S±èÜUëç¼ 
Îï¼¢ ãñ J ã}¢¢Úè „}¢x¢í Ðí±ëç¼¥¢ï ÜU¢ï }¢êH ÐíïÚÜUÏ¢H Ðê‡¢üy± ÜUè Ðí¢ç# ²¢ „çÓ™Î¢ÝæÎ ÜUè Ðí¢ç# ãñ J „çÓ™Î¢ÝæÎ ãè Ðê‡¢ü  
ãñ J }¢Ýéc² }¢ïæ ¥ÝïÜU¢ÝïÜU ±ëç¼ Úã¼è ãñ J HïçÜUÝ „¢Úè ±ëç¼²¢ïæ „ï ã}¢ ¥}¢Úy±, à¢¢æç¼, ¿¢¢Ý, à¢çv¼, S±¼æ~¢¼¢, Ðíï}¢ ¥¢ÝæÎ 
¥¢ñÚ „¢ñæÎ²ü ÜU¢ï Ðí¢# ÜUÚÝ¢ ™¢ã¼ï ãñ J ¥}¢Úy± ¥¢ñÚ à¢¢æç¼ ÜUè ¶¢ï… „y²¿¢¢Ý ÜUè Ðí¢ç# ÜUÚÝ¢ ãñ J ¿¢¢Ý, à¢çQU ¥¢ñÚ 
S±¼æ~¢¼¢ ÜUè à¢¢ï{ ç™¼ì Ðí¢ç# ÜU¢ï Ðí¢# ÜUÚÝ¢ ãñ J Ðíï}¢, ¥¢ÝæÎ ¥¢ñÚ „¢ñæÎ²ü ÜUè ¶¢ï… ¥¢ÝæÎ ÜUè Ðí¢ç# ãñ J6 Ÿ¢è ¥Úô±Î 
ÜUï }¢¼¢Ýé„¢Ú }¢Ýéc² ÜUè }¢êH MÐ ÜU¢ï Ðí¢# ÜUÚÝ¢ „çÓ™Î¢ÝæÎ MÐ ÜUè Ðí¢ç# ãè ãñ v²¢ïæçÜU ²ãè Ðê‡¢üy± ÜU¢ï Ðí¢# ÜUÚÝ¢  
ãñ J „çÓ™Î¢ÝæÎ S±²}¢ì }¢ïæ Ðê‡¢ü ãñ J ã}¢¢Úï „¢}¢Ýï }¢éw²MÐ „ï Î¢ï ÐíÔA¢ ÐíS¼é¼ ã¢ï¼ï ãñ J ã}¢ „Ï¢ „çÓ™Î¢ÝæÎ ÜUè Ðí¢ç# ÜUï 
çH» Ðí²¢„ ÜUÚ¼ï ãñ, HïçÜUÝ ©„ï Ðí¢# v²¢ïæ Ýãèæ ÜUÚ Ð¢¼ï ãñ ? ã}¢ ¥ÐÝè „¢Úè ±ëçœ¢ ¥¢ñÚ Ðí±ëçœ¢ ÜUï ¥æ¼ }¢ïæ ©„ÜUè 
„ÈUH¼¢ ÜU¢ï §çÓÀ¼ ÜUÚ¼ï ãñ J ¼¢ï çÈUÚ »„¢ v²¢ïæ ã¢ï¼¢ ãñ ÜUè ã}¢ „ÈUH¼¢ Ðí¢# Ýãèæ ÜUÚ „ÜU¼ï ãñ J çÝcÈUH¼¢ Ðí¢# 
ã¢ï¼ï ãè ã}¢ ã¼¢à¢ ã¢ï …¢¼ï ãñ J »„¢ v²¢ïæ ã¢ï¼¢ ãñ ?7 
 Ÿ¢è ¥Úô±Î §Ý ÐíÔA¢¢ïæ ÜUï ©œ¢Ú ÐíÎ¢Ý ÜUÚ¼ï ãé» Ðíƒ}¢ ÜU¢Ú‡¢ ¼¢ï ²ã ãñ çÜU „çÓ™Î¢ÝæÎ ÜU¢ï Ðí¢# ÜUÚÝï ÜUï ã}¢¢Úï Ðí²Õ 
Ï¢ïã¢ïà¢è ÜUè ¥±Sƒ¢ }¢ïæ ÜUè²¢ Ðí²¢„ ãñ J Ï¢ïã¢ï„è ¥±Sƒ¢ ã}¢¢Ú¢ ¥¿¢¢Ý ãñ J ¥¿¢¢Ý ²¢ ¥ç±l¢ „ï x¢íç„¼ ã¢ïÝï ÜUï ÜU¢Ú‡¢ 
ã}¢ ¿¢¢Ý S±MÐ „çÓ™Î¢ÝæÎ ÜUè Ðí¢ç# Ýçã ÜUÚ „ÜU¼ï J „é¶ ÜUè ¶¢ï… ã}¢¢Ú¢ }¢Ý ÜUÚ¼¢ ãñ HïçÜUÝ }¢Ý ãè ¥¿¢¢Ý „ï 
x¢íç„¼ ãñ J 
 Îé„Ú¢ ÜU¢Ú‡¢ Îà¢¢ü¼ï ãé» Ÿ¢è ¥Úô±Î ÜUã¼ï ãñ çÜU ±ëç¼ ¥¢ñÚ Ðí±ëç¼ m¢Ú¢ „çÓ™Î¢ÝæÎ ÜU¢ï Ðí¢# ÜUÚÝï ÜUï çH» ã}¢Ýï Î¢ïÇ 
Hx¢¢²è ãñ HïçÜUÝ ã}¢ x¢H¼ çÎà¢¢ }¢ïæ Î¢ïÇ Hx¢¢ Úãï ã¢ï ¼¢ï ã}¢ï Š²ï² ÜUè Ðí¢ç# ÜUñ„ï Ðí¢# ã¢ï „ÜU¼è ãñ J ç±¯²¢„v¼ 
ã¢ïÜUÚ }¢Ýéc² …è„ „é¶ ÜUè ÜU¢}¢Ý¢ ÜUÚ¼¢ ãñ J ±ã H¢ñçÜUÜU „é¶ ãñ J H¢ñçÜUÜU „é¶ ÿ¢ç‡¢ÜU ¥¢ÝæÎ ÐíÎ¢Ý ÜUÚ „ÜU¼¢ 
ãñ HïçÜUÝ ÐÚ}¢ ¥¢ÝæÎ ÜUè ¥Ýé|¢êç¼ Ýãè ÜUÚ±¢ „ÜU¼¢ J ÐÚ}¢¢ÝæÎ ²¢ „çÓ™Î¢ÝæÎ ¥H¢ñçÜUÜU „é¶ „ï Ðí¢# ã¢ï¼¢ ãñ J8 
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H¢ñçÜUÜU „é¶ „ï …¢ï ¥¢ÝæÎ ÜUè ¥Ýé|¢êç¼ ã¢ï¼è ãñ ©„}¢ï ¼èÝ Hÿ¢‡¢ Îï¶ï …¢ „ÜU¼ï ãñ J …ñ„ï ÜUè ¥¢æçà¢ÜU¼¢, ÿ¢ç‡¢ÜU¼¢, 
¥¢ñÚ ¥¢|¢¢„è, ¥¢|¢¢„ ²¢ |¢í}¢ ÜU|¢è „y² Ýãè ã¢ï¼¢ …ñ„ï ÜUè }¢ëx¢…H ÜU|¢è Œ²¢„ Ýãè Ï¢é…¢ „ÜU¼¢ ±ñ„ï ãè H¢ñçÜUÜU 
„é¶ ÐÚ}¢¢ÝæÎ ÜUè ¥Ýé|¢êç¼ Ýãè ÜUÚ±¢ „ÜU¼¢ J 
 ¥H¢ñçÜUÜU „é¶ ¥y²æç¼ÜU Îé:¶ çÝ±ëç¼ ÜUè ¥±Sƒ¢ ãñ J „çÓ™Î¢ÝæÎ ÜUè ¥Ýé|¢êç¼ ãè „y²¿¢¢Ý, S±MÐ Ðí¢ç# ²¢ 
¥¢y}¢¢Ýé|¢êç¼ ãñ J „çÓ™Î¢ÝæÎ ÜUè Ðí¢ç# ÜU¢ }¢¢x¢ü ãè „Ó™¢ }¢¢x¢ü ãñ, v²¢ïæçÜU ¥¢y}¢¢ ãè „çÓ™Î¢ÝæÎ ãñ J ¥¢y}¢¿¢¢Ý m¢Ú¢ 
„çÓ™Î¢ÝæÎ ÜUè Ðí¢ç# ã¢ï¼è ãñ J „çÓ™Î¢ÝæÎ ÜU¢ï Ðí¢# ÜUÚÝ¢ ãñ ¼¢ï ²¢ïx¢}¢¢x¢ü ²¢ ¥Š²¢y}¢ ÐÚ ™HÝ¢ ã¢ïx¢¢ J ç…„ ÿ¢‡¢ 
}¢Ýéc² …¢x¢ë¼ ã¢ïÜUÚ |¢¢ïx¢ ÜUï |¢í¢}¢ÜU w²¢H ÜU¢ï „}¢… Hï¼¢ ãñ §„ ÿ¢‡¢ ±ã „y² ÜUï }¢¢x¢ü ÐÚ ™HÝ¢ Ðí¢Úæ|¢ ÜUÚ Hï¼¢   
ãñ J „æÜUËÐ ÜUï m¢Ú¢ „y²¿¢¢Ý ÜUè Ðí¢ç# ã¢ï¼è ãñ J ¥¢ïà¢¢ï Ýï |¢è ÜUã¢ ãñ çÜU |¢¢ïx¢ „ï ²¢ïx¢ ÜUè ¼ÚÈU x¢ç¼ ãè ã}¢ï 
„çÓ™Î¢ÝæÎ ÜUè Ðí¢ç# ÜUè ¥¢ïÚ Hï …¢ „ÜU¼è ãñ J ²¢ïx¢ ²¢Ýï ¥Š²¢y}¢ - ¥Š²¢y}¢ ã}¢ï ¥ÐÝï }¢êH S±MÐ ÜU¢ï Ðí¢# ÜUÚÝï 
}¢ïæ „ã¢²MÐ ã¢ï …¢¼¢ ãñ J ¥Š²¢y}¢ Î¢ï à¢ÏÎ „ï Ï¢Ý¢ ãñ J ¥ç{+¥¢y}¢ - ¥ç{ ²¢Ýï ‘ÜUè ¥¢ñÚ’ ¥¢y}¢ ²¢Ýï ¥¢y}¢¢ J 
¥Š²¢y}¢ - ¥¢y}¢¢ ÜUè ¥¢ñÚ x¢ç¼ ÜU¢ï Îà¢¢ü¼ï ãñ J9 
 |¢¢Ú¼è² Îà¢üÝ¢ï }¢ïæ „¢{ÜU, „¢Š² ¥¢ñÚ „¢{Ý¢}¢¢x¢ü ¼èÝ¢ï „ï ¥¢y}¢¢ ÜU¢ï ¥ç|¢ó¢ ÜUï ÐÚ }¢¢Ý¢ x¢²¢ ãñ J x¢è¼¢ }¢ïæ ¼èÝ ²¢ïx¢ 
ÜU¢ „}¢‹±² }¢¢Ý¢ x¢²¢ ãñ J ¿¢¢Ý²¢ïx¢, |¢çQU²¢ïx¢, ÜU}¢ü²¢ïx¢ ÜU¢ï ¥¢y}¢¢Ýé|¢± ÜUï çH» S±èÜUë¼ çÜU²¢ x¢²¢ ãñ J ¥¢ïà¢¢ï Ýï 
²¢ïx¢ ÜU¢ï Ðí²¢ïx¢¢y}¢ÜU }¢ëy²é ÜUã¢¡ ãñ J }¢ëy²é ÜUï „}¢² ã}¢ v²¢ ã¢ï¼¢ ãñ ²ã ¥Ýé|¢± Ýãè ÜUÚ Ð¢¼ï v²¢ïæçÜU ã}¢ ©„„ï Í¢Ï¢Ú¢ 
…¢¼ï ãñ J HïçÜUÝ ²¢ïx¢ ÜUÚ¼ï ãé» …¢ï ¥æ{ÜU¢Ú ÜUè ã}¢ï ¥Ýé|¢êç¼ ã¢ï¼è ãñ, }¢ëy²é ©„„ï Á²¢Î¢ x¢êÉ ¥æ{ÜU¢Ú ã¢ï¼¢ ãñ J 
Ðí²¢ïx¢¢y}¢ÜU ÎíçCÜU¢ï‡¢ ¥¢ñÚ çÝÚæ¼Ú Ðí²yÝ „ï ã}¢ï ²¢ïx¢ m¢Ú¢ ¥y}¢¢Ýé|¢êç¼ ÜU¢ ¥Ýé|¢± ã¢ï¼¢ ãñ J10 Ÿ¢è ¥Úô±Î ²¢ïx¢}¢¢x¢ü }¢ïæ 
ã¢ïÝï±¢Hè ¥ÝGé|¢êç¼ ÜU¢ ±‡¢üÝ çÜU²¢ ãñ J }¢Ý„ì „ï ¥ç¼}¢Ý„ì ¥¢ñÚ ¥ç{}¢Ý„ì ÜUè ¥¢‹¼çÚÜU ²¢~¢¢ ÜU¢ ±‡¢üÝ çÜU²¢ ãñ J 
²¢ïx¢ „ï ãè ã}¢ï „y²¿¢¢Ý ÜUè ¥Ýé|¢êç¼ ã¢ï¼è ãñ J ÜUï±H „¼ì, Ï¢ír¢ »ÜU ãè „±ü ÐÎ¢ƒ¢ïü ÜU¢ ©yÐç¼ Sƒ¢Ý ãñ J „±ü ÐÎ¢ƒ¢ïü 
ÜU¢ï ¥æ¼ }¢ïæ Ï¢ír¢ }¢ïæ ãè HèÝ ã¢ïÝ¢ ãñ J11 
•  „¼ì, ç™¼ ãè ¥¢ÝæÎ :- 
 ±ïÎ¢‹¼ ÜUï ÎC¢ Ýï ¥æç¼}¢ „¼ì ÜU¢ï „Ý¢¼Ý Ï¢ír¢ ÜUã¢ ãñ J …¢ï çÝÚ„ ²¢ à¢écÜU Ýãè ãñ J Ï¢ír¢ ²¢ ™ñ¼‹² S±²æ ãè ¥¢ÝæÎ 
MÐ ãñ J …¢ï „±¢ïüÐÚè „¼ì ãñ ±ãè Ðê‡¢ü ãñ, ©„}¢ïæ ÜUè„è ÐíÜU¢Ú ÜU¢ ¥|¢¢± Ýãèæ ãñ J …¢ï Ðê‡¢ü ã¢ï¼¢ ãñ, ±ãè ¥¢ÝæÎ}¢² |¢è 
ã¢ï¼¢ ãñ v²¢ïæçÜU Ðê‡¢ü¼¢ Ðí¢# ã¢ïÝï ÜUï Ï¢¢Î Îé:¶ ÜUï çH» ÜU¢ï§ü Sƒ¢Ý çÚQU Ýãè Úã¼¢ ãñ J „ç™¼ì ç™¼ ÜUè „±¢ïüÐçÚ 
¥±Sƒ¢ ãè „ç™¼ì ç™¼ ÜUè ¥ÐçÚç™¼ ¥¢ÝæÎMÐ¼¢ ãñ J „¼ì ¥¢ñÚ ¥¢ÝæÎ »ÜU ãè ±S¼é ÜU¢ ±‡¢üÝ ¥Hx¢ - ¥Hx¢ à¢ÏÎ 
ÜUï m¢Ú¢ çÜU²¢ x¢²¢ ±‡¢üÝ ãñ J „|¢è ÐíÜU¢Ú ÜUè ¥ÐçÚç}¢¼¼¢, ¥Ýæ¼¼¢, „±¢ïüÐçÚ¼¢ ÜUï±H ¥¢ÝæÎMÐ ãè ãñ J ã}¢ }¢êHMÐ 
„ï „±¢ïüÐçÚ Ï¢ír¢ MÐ ãè ãñ J ÐÚÏ¢ír¢ ÜUï ¥ÐÝï ¥ÐçÚç}¢¼ ¥¢ñÚ ¥Ýæ¼ ™ñ¼‹² ¥¢ñÚ à¢çQU ãæ}¢ïà¢¢ ãè ã¢ï¼¢ ãñ J §„ à¢çQU 
ÜU¢ Ý¢}¢ çÝ…¢ÝæÎ ãñ J12 }¢¢Ý±è ÜUè }¢²¢üçÎ¼ ™ï¼Ý¢ ÜU¢ ¥ÐçÚç}¢¼ „±ü„æÐó¢ Ï¢ír¢ ÜU¢ SÐà¢ü ã¢ï¼¢ ãñ ç…¼Ýè Á²¢Î¢ }¢¢~¢¢ 
}¢ïæ ã}¢ï ¼ëç# ÜUè ¥Ýé|¢êç¼ ã¢ï¼è ãñ ©¼Ýè ãè }¢¢~¢¢ }¢ïæ ¥¢ÝæÎ ÜU¢ SÐà¢ü ã¢ï¼¢ ãñ J 
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 ²¢ïx¢ }¢¢x¢ü }¢ïæ Š²¢Ý …ñ„ï ãè ÐíÏ¢H ã¢ï¼¢ ãñ ±ã „}¢¢ç{ ÜUè ¥¢ïÚ Ï¢É¼¢ ãñ J „}¢¢ç{ }¢ïæ Ï¢ír¢ ÜUè ¥Ýé|¢êç¼ ã¢ïÝï Hx¢¼è ãñ J 
Ï¢ír¢ ÜUè ¥Ýé|¢êç¼ „ï ãè Ðê‡¢¢üÝæÎ ÜUè ¥Ýé|¢êç¼ ã¢ï¼è ãñ, v²¢ïæçÜU Ï¢ír¢ ÜUè ¥Ýé|¢êç¼ ãè çÝ…¢ÝæÎ ÜUè ¥Ýé|¢êç¼ ãñ J …ñ„ï 
ÜUÀé¥¢ ¥ÐÝï „¢Úï ¥æx¢¢ï ÜU¢ï ¥æÎÚ ÜUè ¥¢ñÚ ¶èæ™ Hï¼¢ ãñ, ±ñ„ï ÜUè §ç‹Îí²¢ïæ ÜU¢ï Ï¢¢s ç±¯²¢ï „ï }¢éQU ÜUÚÜUï ¥æÎÚ ÜUè 
¥¢ñÚ ¶èæ™Ý¢ ãè ²¢ïx¢ ÜU¢ï ÎíÉ ÜUÚ¼¢ ãñ J ç…„„ï Ï¢ír¢ ÜUè ¥Ýé|¢êç¼ ã¢ï¼è ãñ J Ï¢ír¢ ÜUè ™ñ¼‹²à¢çQU …è„ ÐíÜU¢Ú ¥ÐÝï 
¥Ýæ¼ ç±{ ¥Ýæ¼ MÐ¢ï }¢ïæ Ðíx¢Å ã¢ïÝï ÜU¢ „¢}¢‰²ü Ú¶¼¢ ãñ J §„è ÐíÜU¢Ú Ï¢ír¢ ÜU¢ ¥¢ÝæÎ ¥Ýæ¼ (¥¶æw²) „ëçC¥¢ï ÜUï 
MÐ ÜU¢ï ÐíÜUÅ ÜUÚ „ÜU¼¢ ãñ, „…üÝ – ç±„…üÝ ÜUï ¥ÝïÜU ç±{ ÿ¢ç‡¢ÜU ²¢ ç™Úæ¼Ú Ã²¢Ð¢Ú }¢ïæ Ú„ Ðíx¢Å ÜUÚ¼¢ ãñ J13 
 Ï¢ír¢ ¥Ýæ¼ç±{ x¢ç¼¥¢ï ÜU¢ï ©yÐó¢ ÜUÚ¼¢ ãñ J çÝ…¢ÝæÎ ÜUè ¥Ýæ¼ ç±ç±{¼¢» Ðíx¢Å ÜUÚ¼¢ ãñ, ¥¢ñÚ ãÚ »ÜU çRU²¢ ÜU¢ 
¥¢ÝæÎ Ðí¢# ÜUÚÝ¢ ãñ J Ï¢ír¢ ÜUè ç±E HèH¢¥¢ï ÜU¢ Hw²ì, Ï¢ír¢ ÜUè ç±E„…üÜU ¥¢ñÚ ç±EÃ²¢ÐÜU »„è çRU²¢ ÜU¢ Hÿ² 
ãñ, ¥ƒ¢ü¼ì ²ã ç±E ÜUï MÐ }¢ïæ Ðíx¢Å ã¢ï¼¢ ãñ J „¼ì, ç™¼ì ¥¢ñÚ ¥¢ÝæÎ ÜU¢ »ÜU ç~¢ÐéÅ ¼y± - „çÓ™Î¢ÝæÎ ãñ J 
„çÓ™Î¢ÝæÎ ÜUè ™ï¼Ý¢ }¢ïæ „…üÝ ÜUÚÝï ÜUè à¢çQU ©„}¢ï S±¢|¢¢ç±ÜU Úè¼ „ï ÐÇè ãé§ ãñ J ²ï à¢çQU ¥ÐÝï „¿¢¢Ý S±¼y± 
}¢ïæ „ï ¥ÝGïÜUç±{ MÐ ÜUè Ú™Ý¢ ÜUÚ „ÜU¼è ãñ, …¢ï ¥Ýæ¼ç±{ „…üÝ }¢ïæ „ï Ðí¢# ã¢ïÝï ±¢Hï Ú„ ÜU¢ï |¢è Ðí¢# ÜUÚ „ÜU¼è 
ãñ J14 …x¢¼ ÜUï „±ü ÐÎ¢ƒü „¼ì Ï¢ír¢ ÜUï ç±E¼¢ï}¢é¶è ¥¢ñÚ ¥ç±ÜU¢Úè ¥¢ÝæÎ ÜUï ¥¢<±|¢¢±è MÐ ãñ J …x¢¼ ÜUè „|¢è 
±S¼é }¢ïæ „ç™¼ì à¢çQU ÜU¢ çÝ±¢„ ãñ J „ç™¼ì à¢çQU ãè ãÚ»ÜU ±S¼é ÜUJ MÐ çÎ²¢ ãñ ¥¢ñÚ §„è ¼Úã ãÚ »ÜU ±S¼é }¢ïæ 
Ï¢ír¢ ÜU¢ }¢êH ¥¢ÝGæÎ |¢è ã¢ï¼¢ ãè ãñ J ±ãè ¥¢ÝæÎ ÜUè ±…ã „ï ãÚ »ÜU …è± ¥ÐÝï Ðê‡¢¢üÝæÎ ²¢ Ï¢ír¢¢ÝæÎ ÜU¢ï Ðí¢# ÜUÚ 
„ÜU¼¢ ãñ J …¢ï …è± „Ó™ï ¥¢ÝæÎ ÜU¢ï Ðí¢# ÜUÚ Hï¼¢ ãñ ©„ï ÜU|¢è Îé:¶ ÜUè ¥Ýé|¢êç¼ Ýãè ã¢ï¼è ãñ J “…¢ï ¼y± „±ü 
Ðí¢‡¢è¥¢ï ÜU¢ï {¢Ú‡¢ ÜUÚ Úã¢ ãñ, …è„}¢ïæ „ï „±ü ÜU¢ ¥çS¼y± Ú™¢ ãñJ” – x¢è¼¢15 
 ²¢ïx¢ ç±l¢ ÜUï ÜU¢Ú‡¢ ¥¢ÝæÎ±Sƒ¢ Ðí¢# ã¢ï¼è ãñ J ¥ç±l¢ ²¢ ¥¿¢¢Ý „ï ¿¢¢Ý ÜUè ²¢ „çÓ™Î¢ÝæÎ ÜUè ¥Ýé|¢êç¼ ã¢ï¼è ãñ J 
çÎÃ² ¿¢¢Ý Hÿ² Ðí¢# ÜUÚÝï }¢ïæ „ã¢²|¢ê¼ ã¢ï¼¢ ãñ J ¥ç±l¢ ÜU¢ï …è¼ÜUÚ ãè „Ó™ï ¿¢¢Ý ÜUè Ðí¢ç# ã¢ï¼è ãñ J „|¢è ç±m¢Ý 
ã}¢ï Ðê‡¢ü¼¢ ÜUè ¥¢ñÚ ¥x¢í„Ú ÜUÚ¼ï ãñ J Ðê‡¢ü¼¢ ¥ÐÝï ¥¢ÝæÎ ²¢ ¥¢y}¢¢ ÜUè Ðí¢ç# ÜUÚ¢¼¢ ãñ J16 Ÿ¢è ¥Úô±Î, ¥¢ïà¢¢ï, Ú}¢‡¢ 
}¢ã<¯, Ú¢}¢ÜUëc‡¢ ÐÚ}¢ãæ„ ¥¢ñÚ Î¢Î¢ |¢x¢±¢Ý ¥¢ñÚ „|¢è ô™¼ÜU ¥¢ÝæÎ Ðí¢ç# ÜU¢ï Ðí¢# ÜUÚÝï ÜUï }¢¢x¢ü çÎ¶¢¼ï ãñ J ãÚ »ÜU 
}¢¢x¢ü ¥Hx¢ ãñ, HïçÜUÝ ãÚ }¢¢x¢ü ÜU¢ ¥æç¼}¢ Hÿ² »ÜU ãè ãñ J „çÓ™Î¢ÝæÎ ÜUï MÐ ÜUè Ðí¢ç# J ãÚ »ÜU …è± „çÓ™Î¢ÝæÎ 
MÐ Ðí¢# ÜUÚï ²ãè Ðê‡¢ü¼¢ ãñ J Ðê‡¢ü¼¢ ãè „Ó™¢ ¥¢ÝæÎ ãñ J 

ú à¢¢æç¼ 
• „æÎ|¢ü „ê™è 
1) Ÿ¢è ¥Úô±Î Ýéæ ¥Š²¢y}¢ Îà¢üÝ – Ðë. 13 
2) Ÿ¢è ¥Úô±Î Ýéæ ¥Š²¢y}¢ Îà¢üÝ – Ðë. 12 – 13 
3) Ÿ¢è ¥Úô±Î Ýéæ ¥Š²¢y}¢ Îà¢üÝ – Ðë. 13 
4) |¢¢Ú¼è² „æSÜUëç¼ Ý¢ Ð¢²¢ – Ðë. 4 
5) Ÿ¢è ¥Úô±Î Ýéæ ¥Š²¢y}¢ Îà¢üÝ – Ðë. 14 
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6) Ÿ¢è ¥Úô±Î Ýéæ ¥Š²¢y}¢ Îà¢üÝ – Ðë. 15 
7) Ÿ¢è ¥Úô±Î Ýéæ ¥Š²¢y}¢ Îà¢üÝ – Ðë. 15 – 16 
8) Ÿ¢è ¥Úô±Î Ýéæ ¥Š²¢y}¢ Îà¢üÝ – Ðë. 16 
9) Ÿ¢è ¥Úô±Î Ýéæ ¥Š²¢y}¢ Îà¢üÝ – Ðë. 16 
10) …è±Ý - }¢ëy²é – Ðë. ¥¢ïà¢¢ï – Ðë. 33 
11) …è±Ý - }¢ëy²é – Ðë. 34 
12) Ðê‡¢ü²¢ïx¢ Ýéæ ¼y±¿¢¢Ý – Ðë. 29 
13) Ðê‡¢ü²¢ïx¢ Ýéæ ¼y±¿¢¢Ý – Ðë. 45 
14) Ðê‡¢ü²¢ïx¢ Ýéæ ¼y±¿¢¢Ý – Ðë. 32 
15) |¢x¢±Îì x¢è¼¢ 
16) Ðê‡¢ü²¢ïx¢ Ýéæ ¼y±¿¢¢Ý – Ðë. 160 
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   V[MnMlUS 1F[+[ DFl,S VG[ SFDNFZM JrR[GF ;\A\WM 

5\rFF, S]gT, V[D 

 

;FZF\X   ;- 

 5|:TFJGF ov

• V[MnMlUS ;\A\WMGL lJlJW jIFbIFVM ov 

11
0 
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→ zL VluGCMl+ ov

→ A[Y, V[8JF8Z ov 

• V[MnMlUS ;\A\WMG[ V;Z SZTF 5lZA/M ov 

          ;FDFlHS 5lZA/M ov 

         DFGJXF:+LI AFATMGL V;Z ov

         ZFHlSI AFATMGL V;Z ov

• ;FZF V[MnMlUS ;\A\WMGL VEFJGL V;ZM ov 
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• V[MnMlUS ;\A\WM SFI"S|D ov 

• p5;\CFZv

  
voo ;\NE" ;]lR oov 

v
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                      “ક�છ ��લમા ંમ�હલાઓના આરો�યની ��થિત” 

   NAME: MAHESHWARI REKHA A. 

    M.Phil Student  

   k.s.k.v. kachch university, bhuj 
 

સારાશં: 

ક�છ ��લામા ંઆરો�યની ��થિત �ણવા માટ� ક�છ ��લામા ં��ુુષો અને મ�હલાઓના ંજ�મ અને મરણ�ુ ં

�માણ �ણવાની કોિશશ કર� હતી � �ારા �ણવા મ��ુ ં હ� ુ ં ક� ��ુુષોની સરખામણીએ મ�હલાઓના ં

જ�મ�ુ ં�માણ ની� ુછે, અન ે��ુુષોની સરખામણીએ મ�હલાઓના ંમરણ�ુ ં�માણ પણ ની�ુ ંજોવા મ��ુ ં

હ� ુ.ં સશંોધન �ારા �ણવા મ��ુ ં હ� ુ ં મ�હલાઓ�ુ ંઆરો�ય એ ��ુુષોન સરખામણીએ સા�ંુ છે  કારણ ક� 

મ�હલાઓ કોઈ પણ �તના ં �યસન કરતી નથી જયાર� ��ુુષોમા ં �યસન�ુ ં �માણ જોવા મળે છે, �મા ં

તમા�ુ, દા� �વા �યસન ક�છ ��લામા ંવ� ુપમાણ જોવા મળે છે. તેમજ માનિસક તાણના ંલીધ ેબીમાર� 

થવાથી ��ુુષોના ંમરણ�ુ ં�માણ ઉ�ુ ંજોવા મળે છે. આમ ���તુ સશંોધનના ં �કડા પરથી કહ� શકાય ક� 

ક�છ ��લા મ�હલાઓ�ુ ંઆરો�ય એ ��ુુષોની સરખામણીએ સા�ંુ હ� ુ.ં  

૧. ��તાવના.   

                આરો�ય એ કોઈ પણ �ે� માટ�ની ચાવી છે. દ�શ�ુ ંઆિથ�ક િવકાસ સાધવા તેમજ સામા�જક 

િવકાસ સાધવા માટ� આરો�ય એ મહ�વની �િૂમકા ભજવે છે. મ�હલાઓના ં િવકાસ માટ� પણ આરો�યએ 

મહ�વની �વૂ�શરત છે. ��ુુષો અન ેમ�હલાઓ બનેંના ં િવકાસ માટ� મહ�વનો ભાગ ભજવ ે છે. ભારતમા ંજ 

ન�હ પરં� ુસમ� િવ�મા ં��ુક�લ �વા��ય જોખમનો સામનો કરવો પડ� છે. ભારત �વા િવકાસશીલ દ�શમા ં

ક�યા મ�હલાઓની આરો�યની ��થિત �બુ નબળ� છે. બાળપણથી જ ક�યા અન ે �ુમારની સરખામણીએ 

ઓ� ંખોરાક મળેવ ેછે. ભારતીય સમાજમા ંમ�હલાઓ  ઘણા બધા પ�રવારમા ં��ુુષોના ંજ�યા પછ� જમ ેછે. 

ગભ�વતી મ�હલાઓને પણ સ�ં�ુલત આહાર નથી મળ�ુ.ં પ�રણામે ઓછા વજનવાળા બાળક ને જ�મ આપે 

છે અથવા તો ત ેત�ુંર�ત નથી હો� ુ ંઅથવા તો ત ે�તૃ જ�મ ેછે. ક�છ ��લામા ંઆરો�યની ��થિત �ણવા 

માટ� આ સશંોધનમા ંક�છ ��લામા ંજ�મ દર અન ે��ૃ� ુદરની મા�હતી આપવામા ંઆવી છે. 

૨. સશંોધન�ુ ંશીષ�ક.  

  ���તુ સશંોધન�ુ ંશીષ�ક નીચે �માણ ેહ� ુ:ં 

                          “ ક�છ ��લામા ંમ�હલાઓના આરો�યની ��થિત” 
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���તુ સશંોધનમા ંક�છ ��લામા ંમ�હલાઓના આરો�યની ��થિત �ણવા માટ� ક�છ ��લાના તમામ દસ 

તા�કુામા ંજ�મ અને મરણ�ુ ં�માણ ��ુુસો અન ેમ�હલાઓના સ�દભ�મા ંતપાસવા આ��ુ ંહ� ુ.ં 

૩. સશંોધનના હ��ઓુ.  

���તુ અ�યાસના હ��ઓુ નીચે �જુબના હતા: 

૩.૧ ક�છ ��લામા ંઆરો�યની ��થિત તપાસવી. 

૩.૨ ક�છ ��લામા ંતા�કુા �માણે આરો�યની ��થિત તપાસવી. 

૩.૩ ક�છ ��લામા ં��ુુષોના આરો�યની ��થિત તપાસવી. 

૩.૪ ક�છ ��લામા ંમ�હલાઓના આરો�યની ��થિત તપસવી. 

૩.૫ ક�છ ��લામા ં��ુુષોની સરખામણીએ મ�હલાઓના આરો�યની ��થિત તપસવી. 

૪. સશંોધનની પ�િત. 

���તુ સશંોધન માટ�ની મા�હતી એ વષ� ૨૦૧૬-૨૦૧૭ પર આધા�રત હતી, � ગૌણ �વ�પની હતી. તે માટ� 

સરળ �લુના�મક પ�િતનો ઉપયોગ કરવામા ં આ��ુ ં હ� ુ ં � વણ�ના�મક પ�િત�ુ ં હ� ુ.ં ( એમ.�ફલ., ના 

સશંોધનની મા�હતી) 

૫. મા�હતી�ુ ંએક�ીકરણ. 

���તુ સશંોધન માટ�ની મા�હતીએ ગૌણ �વ�પની હતી, � આરો�ય શાખા ક�છ ��લા પચંાયત પાસેથી 

મેળવેલ હતી. 

૬. મા�હતી�ુ ંિવ�લેષણ. 

 ���તુ સશંોધન માટ� સરળ �લુના�મક પ�િતનો ઉપયોગ કરવામા ંઆ��ુ ંહ� ુ.ં 

૭. સશંોધન�ુ ંમહ�વ. 

���તુ સશંોધન�ુ ંમહ�વ નીચે �જુબ�ુ ંહ� ુ.ં 

ક�છ ��લામા ંઆરો�યની ��થિત �ણી શકાઈ હતી. 

ક�છ ��લામા ંમ�હલાના આરો�યની ��થિત �ણી શકાઈ હતી. 

ક�છ ��લામા ં��ુુષોના આરો�યની ��થિત �ણી શકાઈ હતી. 
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ક�છ ��લામા ં ��ુુષોની સરખામણી મ�હલાઓના આરો�ય �ગેની મા�હતી મેળવી શકાઈ હતી. ક�છ 

��લામા ં��ૃ�નુા કારણો �ણી શકાયા હતા.              

૮. સશંોધનની મયા�દા: 

ક�છ ��લામા ં��ૃ�નુા કારણો �રુતા �માણમા ંદશા�વી શકાયા નથી. 

��ુુષોના ��ૃ��ુ ુ ં�માણ વ� ુછે તે માટ� �ા ંકારણો જવાબદાર છે તે �ણી શકા�ુ ંનથી. 

મ�હલાઓના જ�મના ંનીચા �માણ માટ� કારણો જણાવી શકાયા નથી.   
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૯. ક�છ ��લામા ં�િવત જ�મ મ�હલાઓ-��ુુષો�ુ ં �માણ: 

ઉપર દશા�વેલ સારણી ૧ મા ં ક�છ ��લામા ં જ�મ અને મરણ�ુ ં �માણ દશા�વે છે, �મા ં �ુલ દસ 

તા�કુાઓમા ં ��ુુષો�ુ ં અને મ�હલાઓ�ુ ં �િવત જ�મ�ુ ં �માણ દશા�વવામા ં આ��ુ ં છે.  �મા ં લખપત 

તા�કુામા ં�િવત જ�મમા ં��ુુષો�ુ ં�માણ ૬૧૬ જોવા મળે છે જયાર� ��ુુષોની સરખામણીએ મ�હલાઓ�ુ ં

�માણ ૬૪૭ જોવા મળે છે, રાપર તા�કુામા ં�િવત જ�મમા ં��ુુષો�ુ ં�માણ ૩૧૨૮ જોવા મળે છે જયાર� 

��ુુષોની સરખામણીએ મ�હલાઓ�ુ ં�માણ ૨૬૬૪ જોવા મળે છે, ભચાઉ તા�કુામા ં�િવત જ�મમા ં��ુુષો�ુ ં

�માણ ૨૩૬૩ જોવા મળે છે �યર� ��ુુષોની સરખામણીએ મ�હલાઓ�ુ ં�માણ ૨૨૩૭ જોવા મળે છે, ��ર 

તા�કુામા ં�િવત જ�મમા ં��ુુષો�ુ ં�માણ ૨૭૧૬ જોવા મળે છે જયાર� ��ુુષોની સરખામણીએ ૨૪૩૩ જોવા 

મળે છે, �જુ તા�કુામા ં�િવત જ�મમા ં��ુુષો�ુ ં�માણ ૭૧૮૩ જોવા મળે છે �યર� ��ુુષોની સરખામણીએ 

મ�હલાઓ�ુ ં �માણ ૬૬૦૧ જોવા મળે છે, નખ�ાણા તા�કુામા ં �િવત જ�મમા ં ��ુુષો�ુ ં �માણ ૧૫૯૨ 

જોવા મળે છે જયાર� ��ુુષોની સરખામણીએ મ�હલાઓ�ુ ં�માણ ૧૪૯૭ જોવા મળે છે , અબડાસા તા�કુામા ં

�િવત જ�મમા ં��ુુષો�ુ ં�માણ ૧૦૧૬ જોવા મળે છે જયાર� ��ુુષોની સરખામણીએ મ�હલાઓ�ુ ં�માણ 

૯૫૭ જોવા મળે છે, માડંવી તા�કુામા ં �િવત જ�મમા ં ��ુુષો�ુ ં �માણ ૨૩૯૦ જોવા મળે છે જયાર� 

��ુુષોની સરખામણીએ મ�હલાઓ�ુ ં�માણ ૨૧૭૯ જોવા મળે છે, ��ુ�ા તા�કુામા ં �િવત જ�મમા ં��ુુષો�ુ ં

�માણ ૧૩૯૩ જોવા મળે છે જયાર� ��ુુષોની સરખામણીએ મ�હલાઓ�ુ ં �માણ ૧૨૨૭ જોવા મળે છે, 

ગાધંીધામ તા�કુામા ં�િવત જ�મમા ં ��ુુષો�ુ ં�માણ ૩૩૧૧  જોવા મળે છે જયાર� ��ુુષોની સરખામણીએ 

મ�હલાઓ�ુ ં�માણ ૩૧૧૨ જોવા મળે છે. જયાર�  સમ� ક�છ ��લામા ં�િવત જ�મમા ં��ુુષો�ુ ં�માણ 

૨૫૭૪૮ જોવા મળે છે જયાર� ��ુુષોની સરખામણીએ મ�હલાઓ�ુ ં�માણ ૨૩૫૫૪ જોવા મળે છે. 

સારણી ૧ મા ંસશંોધન કરતા એ �ણવા મ��ુ ં છે ક� �િવત જ�મના ં�માણમા ં  ��ુુષોની સરખામણીએ 

મ�હલાઓ�ુ ં�માણ ની�ુ ંજોવા મ��ુ ંહ� ુ,ં �મા ંસૌથી વ� ુ�તર  �જુ તા�કુામા ંજોવા મ��ુ ંહ� ુ,ં �મા ં

��ુુષો�ુ ંજ�મ�ુ ં �માણ  ૭૧૮૩ જોવા મ��ુ ંહ� ુ ં જયાર� મ�હલાઓ�ુ ં જ�મ�ુ ં�માણ ૬૬૦૧ જોવા મ��ુ ં

હ� ુ ં�મા ં��ુુષો અન ેમ�હલાઓના ંજ�મના ં�માણ વ�ચ�ેુ ં�તર ૫૮૨ જોવા મ��ુ ંહ� ુ.ં રાપર તા�કુામા ં

��ુુષો�ુ ંજ�મ�ુ ં�માણ ૩૧૨૮ જોવા મ��ુ ંહ� ુ ંજયાર� મ�હલાઓ�ુ ંજ�મ�ુ ં �માણ ૨૬૬૪ જોવા મ��ુ ંહ� ુ ં

�મા ં ��ુુષો અને મ�હલાઓના ંજ�મના ં�માણ વ�ચ�ેુ ં  �તર ૪૬૪ જોવા મ��ુ ં હ� ુ.ં ��ર તા�કુામા ં

��ુુષો�ુ ંજ�મ�ુ ં�માણ ૨૭૧૬ જોવા મ��ુ ંહ� ુ ંજયાર� મ�હલાઓ�ુ ં જ�મ�ુ ં�માણ ૨૪૩૩ જોવા મ��ુ ંહ� ુ ં

�મા ં ��ુુષો અન ે મ�હલાઓના ં જ�મના ં �માણ વ�ચ�ેુ ં �તર ૨૮૩ જોવા મ��ુ ં હ� ુ.ં માડંવી તા�કુામા ં

��ુુષો�ુ ંજ�મ�ુ ં�માણ ૨૩૯૦ જોવા મ��ુ ંહ� ુ ંજયાર� મ�હલાઓ�ુ ંજ�મ�ુ ં�માણ ૨૧૭૯ જોવા મ��ુ ંહ� ુ ં

�મા ં��ુુષો અને મ�હલાઓના ંજ�મના ં�માણ વ�ચ�ેુ ં�માણ ૨૧૧ જોવા મ��ુ ંહ� ુ.ં ગાધંીધામ તા�કુામા ં

��ુુષો�ુ ંજ�મ�ુ ં�માણ ૩૩૧૧ જોવા મ��ુ ં હ� ુ ંજયાર� મ�હલાના ંજ�મ�ુ ં�માણ ૩૧૧૨ જોવા મ��ુ ં હ� ુ ં

�મા ં ��ુુષો અન ે મ�હલાઓના ં જ�મના ં �માણ વ�ચ�ેુ ં �તર ૧૯૯ જોવા મ��ુ ં હ� ુ.ં ��ુ�ા તા�કુામા ં

��ુુષોના ંજ�મ�ુ ં�માણ ૧૩૯૩ જોવા મ�ં હ� ુ ંજયાર� મ�હલાઓના ંજ�� ુ�માણ ૧૨૨૭ જોવા મ��ુ ંહ� ુ ં
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�મા ં ��ુુષો અન ે મ�હલાઓના ં જ�મના ં �માણ વ�ચ�ેુ ં �તર ૧૬૬ જોવા મ��ુ ં હ� ુ.ં ભચાઉ તા�કુામા ં

��ુુષોના ંજ�મ�ુ ં�માણ ૨૩૬૩ જોવા મ��ુ ંહ� ુ ંજયાર� મ�હલાઓના ંજ�મ�ુ ં�માણ ૨૨૩૭ જોવા મ��ુ ંહ� ુ ં

�મા ં��ુુષો અને મ�હલાઓના ંજ�મના ં�માણ વ�ચ�ેુ ં �તર ૧૨૬ જોવા મ��ુ ંહ� ુ.ં નખ�ાણા તા�કુામા ં

��ુુષોના ંજ�મ�ુ ં�માણ ૧૫૯૨ જોવા મ��ુ ંહ� ુ ંજયાર� મ�હલાઓના ંજ�મ�ુ ં�માણ ૧૪૯૭ જોવા મ��ુ ંહ� ુ ં

�મા ં��ુુષો અન ેમ�હલાઓના ંજ�મના ં�માણ વ�ચ�ેુ ં�તર ૯૫ જોવા મ��ુ ંહ� ુ.ં જયાર� સૌથી ઓ� ં�તર 

અબડાસા તા�કુામા ં જોવા મ��ુ ં હ� ુ ં �મા ં ��ુુષોના ં જ�મ�ુ ં �માણ ૧૦૧૬ જોવા મ��ુ ં હ� ુ ં જયાર� 

મ�હલાઓના ંજ�મ�ુ ં�માણ ૯૫૭ જોવા મ��ુ ંહ� ુ ં�મા ં��ુુષો અને મ�હલાઓના ંજ�મના ં�માણ વ�ચ�ેુ ં

�તર ૫૯ જોવા મ��ુ ં હ� ુ.ં લખપત તા�કુામા ં ��ુુષોના ં જ�મ�ુ ં �માણ ૬૧૬ જોવા મ��ુ ં  હ� ુ ં જયાર� 

મ�હલાઓના ં જ�મ�ુ ં �માણ ૬૪૭ જોવા મ��ુ ં હ� ુ ં  �મા ં ��ુુષોના ં જ�મના ં �માણની સરખામણીએ 

મ�હલાઓના ંજ�મ�ુ ં�માણ ઉ�ુ ંજોવા મ��ુ ંહ� ુ ં�મા ં��ુુષોના ંઅન ેમ�હલાઓના ંજ�મના ં�માણ વ�ચ�ેુ ં

�તર ૩૧ જોવા મ��ુ ંહ� ુ.ં  

ક�છ �જલાના ંદસ તા�કુાઓ માથંી �ુલ નવ તા�કુા �જુ, રાપર, ��ર, માડંવી, ગાધંીધામ, ��ુ�ા, ભચાઉ, 

નખ�ાણા, અને અબડાસામા ં તા�કુામા ં ��ુુષોના ં જ�મના ં �માણની સરખામણીએ મ�હલાઓના ં જ�મ�ુ ં

�માણ ની�ુ ં  જોવા મ��ુ ંહ� ુ.ં જયાર� ક�છના ંએક જ લખપત તા�કુામા ંમ�હલાઓ�ુ ં�માણ ઉ�ુ ંજોવા 

મ��ુ ંહ� ુ.ં 

સમ� ક�છમા ં મ�હલાઓ અને ��ુુષોના ં જ�મના ં �માણમા ં��ુુષો�ુ ં �માણ ઉ�ુ ં જોવા મ��ુ ં હ� ુ ં જયાર� 

મ�હલાઓના ંજ�મ�ુ ં�માણ ની�ુ ંજોવા મ��ુ ંહ� ુ.ં �મા ં�ુલ જ�મ ૪૯૩૦૨ માથંી ��ુુષોના ંજ�મ�ુ ં�માણ  

૨૫૭૪૮ જોવા મ��ુ ં હ� ુ ં જયાર� મ�હલાઓના ં જ�મ�ુ ં �માણ ૨૩૫૫૪ જોવા મ��ુ ં હ� ુ ં �મા ં ��ુુષોની 

સરખામણીએ મ�હલાઓ�ુ ં�માણ ૨૧૯૪ ની�ુ ંજોવા મ��ુ ંહ� ુ ં�મા ં��ુુષોની સરખામણીએ મ�હલાઓના ં

જ�મના ં�માણ વ�ચ�ેુ ં�તર ૨૧૯૪ જોવા મ��ુ ંહ� ુ.ં 

૧૦. ક�છ ��લામા ં��ૃ� ુપામનારા મ�હલાઓ – ��ુુષો�ુ ં�માણ  

સારણી ૧મા ંદશા��યા �જુબ ક�છ ��લાના ં�ુલ દસ તા�કુામા ં��ુુષોની સરખામણીએ  મ�હલાઓના ં��ૃ��ુ ુ ં

�માણ દશા�વવામા ંઆ��ુ ંછે �ના ંપરથી ��ુુષોની સરખામણીએ મ�હલાઓ�ુ ં��ૃ��ુ ુ ં�માણ ઉ�ુ ંછે ક� ની�ુ ં

તે જોવા મ��ુ ંહ� ુ.ં ��ુુષોની સરખામણીએ મ�હલાઓના ં��ૃ��ુ ુ ં�માણ ની�ુ ંજોવા મ��ુ ંહ� ુ,ં �મા ંસૌથી 

ની�ુ ં ��ૃ��ુ ુ ં�માણ ��ુુષોની સરખામણીએ મ�હલાઓ�ુ ંલખપત તા�કુામા ંજોવા મ��ુ ં હ� ુ,ં �મા ં ૧૯૦  

��ુુષો ��ૃ� ુ પા�યા હતા ં જયાર� ૧૧૪ મ�હલાઓ ��ૃ� ુ પામી હતી, � પરથી �ણવા મ��ુ ં હ� ુ ં ક� 

મ�હલાઓની સરખામણીએ ૭૬ ��ુુષો વ� ુ��ૃ� ુપા�યા હતા. �યારબાદ નખ�ાણા તા�કુામા ં૩૬૯ ��ુુષો 

��ૃ� ુપા�યા હતા ંજયાર� ��ુુષોની સરખામણીએ મ�હલાનો �માણ ની�ુ ંજોવા મ��ુ ંહ� ુ,ં �મા ંમ�હલાઓ�ુ ં

�માણ ૨૬૯ જોવા મ��ુ ંહ� ુ ં� પરથી �ણવા મ��ુ ંહ� ુ ંક� ૧૦૦ ��ુુષો મ�હલાઓની સરખામણીએ વ� ુ

��ૃ� ુપા�યા હતા. અબડાસા તા�કુામા ં��ુુષોના ં��ૃ��ુ ુ ં�માણ ૩૮૫ જોવા મ��ુ ંહ� ુ ંજયાર� મ�હલાઓ�ુ ં
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�માણ ૨૫૯ જોવા મ��ુ ં હ� ુ,ં �મા ં ��ુુષોના ં ��ૃ��ુ ુ ં �માણ વ� ુ જોવા મ��ુ ં હ� ુ ં �મા ં મ�હલાઓની 

સરખામણીએ ૧૨૬ ��ુુષો વ� ુ��ૃ� ુપા�યા હતા ંએ�ુ ં જોવા મ��ુ ં હ� ુ.ં ��ુ�ા તા�કુામા ં ૪૬૩ ��ુુષોના ં

��ૃ��ુ ુ ંપા�યા હતા ંજયાર� ૩૦૦ મ�હલાઓ ��ૃ� ુપામી હતી �મા ં��ુુષો�ુ ં�માણ વ� ુજોવા મ��ુ ં હ� ુ,ં 

�મા ંમ�હલાઓની સરખામણીએ ૧૬૩ ��ુુષો વ� ુ��ૃ� ુપા�યા હતા. માડંવી તા�કુામા ં૭૪૦ ��ુુષો ��ૃ� ુ

પા�યા હતા ંજયાર� ૫૩૭ મ�હલાઓ ��ૃ� ુ પામી હતી, �મા ં ��ુુષો�ુ ં �માણ વ� ુજોવા મ��ુ ં હ� ુ,ં �મા ં

મ�હલાઓની સરખામણીએ ૨૦૩ ��ુુષો વ� ુ ��ૃય પા�યા હતા. ગાધંીધામ તા�કુામા ં ૭૮૯ ��ુુષો ��ૃ� ુ

પા�યા હતા ંજયાર� ��ુુષોની સરખામણીએ ૫૬૨ મ�હલાઓ ��ૃ� ુપામી હતી, �મા ં��ુુષોના ં��ૃ��ુ ુ ં�માણ 

વ� ુજોવા મ��ુ ંહ� ુ,ં �મા ંમ�હલાઓની સરખામણીએ ૨૨૭ ��ુુષો વ� ુ��ૃ� ુપા�યા હતા. રાપર તા�કુામા ં

૫૯૬ ��ુુષો ��ૃ� ુ પા�યા હતા ં જયાર� ૩૬૭ �ટલી મ�હલાઓ ��ૃ� ુ પામી હતી, �મા ં મ�હલાઓની 

સરખામણીએ ૨૨૯ �ટલા વ� ુ ��ુુષો મ�હલાઓની સરખામણીએ ��ૃ� ુ પા�યા હતા. ��ર તા�કુામા ં 

૭૮૮ �ટલા ��ુુષો ��ૃ� ુ પા�યા હતા ં જયાર� ૫૩૩ �ટલી મ�હલાઓ ��ૃ� ુ પામી પામી હતી, �મા ં

મ�હલાઓની સરખામણીએ ૨૫૫ �ટલા ��ુુષો વ� ુ��ૃ� ુપા�યા હતા. ભચાઉ તા�કુામા ં૬૪૨ �ટલા ��ુુષો 

��ૃ� ુપા�યા હતા ંજયાર� ૩૬૪ �ટલી મ�હલાઓ ��ૃ� ુપામી હતી, �મા ંમ�હલાઓની સરખામણીએ ૨૭૮ 

�ટલા ��ુુષો વ� ુ��ૃ� ુપા�યા હતા. �જુ તા�કુામા ંસૌથી વ� ુ��ૃ��ુ ુ ં�માણ જોવા મળે છે, �મા ં૨૧૮૬ 

�ટલા ��ુુષો ��ૃ� ુ પા�યા હતા ં જયાર� ૧૫૯૨ �ટલી મ�હલાઓ ��ૃ� ુ પામી હતી, �મા ં મ�હલાઓની 

સરખામણીએ ૫૯૪ �ટલા ��ુુષો વ� ુ��ૃ� ુપા�યા હતા.  

સમ� ક�છમા ં �ુલ ૨૫૭૪૮ ��ુુષો ��ૃ� ુપા�યા હતા ંજયાર� ૨૩૫૫૪ �ટલી મ�હલાઓ ��ૃ� ુપામી હતી. 

આમ સશંોધન કરતા �ણવા મ��ુ ં હ� ુ ં ક� ક�છ ��લામા ં ��ુુષો�ુ ં ��ૃ��ુ ુ ં �માણ એ મ�હલાઓની 

સરખામણીએ ઉ�ુ ંહ�.ુ 

૧૧. ક�છ ��લામા ંબાળ મરણ : 

સારણી ૧ મા ંક�છ ��લામા ંબાળ ��ૃ� ુ િવશ�ે ુ ં�માણ દશા�વામા ંઆ��ુ ં હ� ુ.ં �મા ંબાળ મરણમા ંસૌથી 

વ� ુ�માણ ક�યા�ુ ંજોવા મ��ુ ંહ� ુ.ં �મા ં૪૩ ક�યાઓ ��ૃ� ુપામી હતી જયાર� ૩૦ �ુમારો સમ� ક�છમા ં

��ૃ� ુપા�યા હતા. �ુમારની સરખામણીએ ૧૩ ક�યાઓ વ� ુ��ૃ� ુપામી હતી એ�ુ ંજોવા મ��ુ ંહ� ુ.ં  સૌથી 

વ� ુક�યા�ુ ં�માણ �ુમારની સરખામણીએ માડંવી તા�કુામા ંજોવા મ��ુ ંહ� ુ ં�મા ં૧૧ �ુમારો ��ૃ� ુપા�યા 

હતા ંતેની સરખામણીએ ૩૭ ક�યાઓ વ� ુ��ૃ� ુપામી હતી, �મા ં૨૬ ક�યાઓ �ુમારોની સરખામણીએ વ� ુ

��ૃ� ુપામી હતી. �યારબાદ ��ુ�ા તા�કુામા ં૨૨ �ુમારો ��ૃ� ુપા�યા હતા ંજયાર� ૨૭ ક�યાઓ ��ૃ� ુપામી 

હતી,  �મા ં �ુમારોની સરખામણીએ ૫ ક�યાઓ વ� ુ��ૃ� ુપામી હતી. લખપત અને ��ર તા�કુામા ં૪ 

ક�યાઓ વ� ુ��ૃ� ુપામી હતી �ુમારોની સરખામણીએ, �મા ંલખપતમા ં ૫ �ુમાર અને ૯ ક�યાઓ ��ૃ� ુ

પામી હતી જયાર� ��રમા ં૩૧ �ુમારો અને ૩૫ ક�યાઓ ��ૃ� ુપામી હતી. ગાધંીધામ તા�કુામા ં૪૦ �ુમારો 

��ૃ� ુપા�યા હતા ંજયાર� ૪૨ ક�યાઓ ��ૃ� ુપામી હતી, �મા ં�ુમાર ની  સરખામણીએ ૨ વ� ુક�યાઓ ��ૃ� ુ
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પામી હતી. રાપર તા�કુામા ં સૌથી વ� ુ ��ૃ��ુ ુ ં �માણ જોવા મ��ુ ં હ� ુ ં પરં� ુ �ુમારની સરખામણીએ 

ક�યાના ં �માણ ની�ુ ં �થાન જોવા મ��ુ ં હ� ુ,ં �મા ં ૯૪ �ુમાર અને ૯૬ ક�યાઓ ��ૃ� ુપામી હતી �મા ં

�ુમારની સરખામણીએ ૨ વ� ુ ક�યાઓ ��ૃ� ુ પામી હતી. �જુ, નખ�ાણા , અબડાસા, ભચાઉ તા�કુામા ં

�ુમારો�ુ ં�માણ વ� ુજોવા મ��ુ ંહ� ુ.ં નખ�ાણા તા�કુામા ં૫૨ �ુમારો અને ૪૨ ક�યાઓ ��ૃ� ુપામી હતી, 

ભચાઉ તા�કુામા ં૩૬ �ુમારો અને ૧૮ ક�યાઓ ��ૃ� ુપામી હતી. જયાર� અબડાસા તા�કુામા ં૩૪ �ુમારો 

અન ે૩૩ ક�યાઓ ��ૃ� ુપામી હતી અને �જુ તા�કુામા ં૧૨ �ુમારો અને ૧૧ ક�યાઓ ��ૃ� ુપામી હતી. �મા ં 

માડંવી, ��ુ�ા, લખપત, ��ર, રાપર,અને ગાધંીધામ તા�કુામા ં ક�યાઓ�ુ ં �માણ વ� ુ જોવા મળે છે 

જયાર�  �જુ, નખ�ાણા, અબડાસા અને ભચાઉ તા�કુામા ં�ુમારો�ુ ં�માણ વ� ુજોવા મ��ુ ંહ� ુ.ં 

૧૨. ક�છમા ં��લામા ં�તૃ જ�મ�ુ ં�માણ: 

                                        ક�છ ��લામા ં�તૃ જ�મના ં�માણમા ંમા� બ ેતા�કુામા ં �ુમારની 

સરખામણીએ ક�યા�ુ ં�માણ વ� ુજોવા મળે છે, �મા ં��ર તા�કુામા ં૨૩ �ુમારો અને ૩૧ ક�યાઓ�ુ ં�તૃ 

જ�મ જોવા મ��ુ ં હ� ુ,ં �મા ં �ુમારની સરખાણીએ ૮ ક�યાઓ વ� ુ �તૃ જ�મ  પામી હતી, �યાર બાદ 

ગાધંીધામ તા�કુામા ં૪ �ુમારો અને ૬ ક�યાઓ�ુ ં�તૃ જ�મ જોવા મ��ુ ંહ� ુ,ં �મા ં�ુમારની સરખામણીએ 

૨ ક�યાઓ વ� ુ�તૃ જ�મ પામી હતી. જયાર� ��ુ�ા, ભચાઉ, રાપર, �જુ તા�કુામા ં�તૃ �ુમારના ંજ�મ�ુ ં

�માણ વ� ુજોવા મળે છે. �મા ં��ુ�ામા ં૨૦ �ુમાર અને ૫ ક�યાઓ, ભચાઉ તા�કુામા ં૨૮ �ુમાર અને ૧૮ 

ક�યાઓ, રાપર તા�કુામા ં ૩૦ �ુમાર અને ૨૨ ક�યાઓ, અન ે ગાધંીધામ તા�કુામા ં  ૪ �ુમાર અને ૬ 

ક�યાઓ �તૃ જ�મ પામી હતી. જયાર� નખ�ાણા તા�કુામા ં૨૬ �ુમારો અન ે૨૬ ક�યાઓ �તૃ જ�મ પામી 

હતી. જયાર� લખપત, અબડાસા અને માડંવીમા ં�તૃ જ�મ�ુ ં�માણ જોવા મ��ુ ંનહ� ુ.ં                                                            
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૧૩.  ક�છ ��લામા ંમહ�વના ંકારણો �માણે ��ૃ�નુી સ�ંયા: 

                                                         ક�છ ��લામા ં વષ� ૨૦૧૬-૨૦૧૭ મા ં  ��ૃ� ુ

પામનાર �ય��તની સ�ંયા અને કારણો જોવામા ંઆ�યા હતા. �મા ં િવિવધ કારણો જોવા મ�યા હતા,ં �મા ં

મ�હલાઓ અન ે��ુુષો એમ બ�ેના ં��ૃ�નુા ંકારણો અન ેસ�ંયા બતાવામા ંઆવી હતી, �મા ંનીચ ે�માણનેા ં

કારણો અને સ�ંયા જોવા મળ� હતી. 

�મા ંસૌથી વ� ુ��ૃ� ુપામનારમા ં�ુલ ૫૭૭ �ય��તઓ ��ૃ� ુપા�યા હતા.ં �મા ં��ુુષો�ુ ં�માણ વ� ુજોવા 

મ��ુ ં હ� ુ,ં �ુલ ૨૯૭ પ�ુષો ��ૃ� ુપા�યા હતા ં �મા ં ૨૧૬ �ા�ય �ે�ે અને ૮૧ શહ�ર� �ે�ે ��ુુષો ��ૃ� ુ

પા�યા હતા. જયાર� �ુલ ૨૮૦ મ�હલાઓ માથંી �ા�ય �ે�ે ૨૧૦ અને શહ�ર� �ે� ે૭૦ મ�હલાઓ ��ૃ� ુપામી 

હતી. 

�ો�કાઇસીસ અન ેઅ�થમા ંના ંકારણે  ��ુુષો�ુ ં��ૃ��ુ ુ ં�માણ મ�હલાઓની સરખામણીએ વ� ુજોવા મળે છે 

�મા ંમા� �ા�ય �ે�ે જ જોવા મળે છે �મા ં��ુુષો�ુ ં�માણ  ૨૪ જોવા મ��ુ ં હ� ુ ં જયાર� મ�હલાઓ�ુ ં

�માણ ૧૯ જોવા મ��ુ ંહ� ુ.ં 

ક��સરના ંલીધ ેમ�હલાઓ વ� ુ��ૃ� ુપામી હતી તે�ુ ંજોવા મ��ુ ંહ� ુ ં�મા ં�ુલ ૧૬ ��ુુષો ��ૃ� ુપા�યા હતા ં

�મા ં �ા�ય �ે� ૧૩ ��ુુષો અને શહ�ર� �ે� ે ૩ ��ુુષો ��ૃ� ુ પા�યા હતા, જયાર� મ�હલાઓમા ં �ુલ ૨૭ 

મ�હલાઓ ��ૃ� ુપામી હતી, �મા ં૧૭ �ા�ય �ે�ે અન ે૧૦ શહ�ર� �ે�ે ��ૃ� ુપામી હતી. �મા ંક��સરના ંલીધ ે

�ુલ ૪૩ લોકો ��ૃ� ુપા�યા હતા ંએ�ુ ંજોવા મ��ુ ંહ� ુ.ં 

હાટ� એટ�ક ના ંલીધે �ુલ ૫૩ લોકો ��ૃ� ુપા�યા હતા ં�મા ં��ુુષો�ુ ં�માણ વ� ુજોવા મ��ુ ંહ� ુ,ં �મા ં�ુલ 

૩૮ ��ુુષો માથંી ૨૭ ��ુુષો �ા�ય ��ેે અન ે૧૧ શહ�ર� �ે� ે��ૃ� ુપા�યા હતા, જયાર� �ુલ ૧૫ મ�હલાઓ 

માથંી ૧૧ �ા�ય ��ેે અને ૪ શહ�ર� �ે�ે ��ૃ� ુપામી હતી. 

મરડો અને ડાય�રયા �વા રોગોના ંલીધે ��ુુષો�ુ ં�માણ મ�હલાઓની સરખામણીએ વ� ુજોવા મ�યા હતા.ં 

�મા ં�ુલ ૬ લોકો ��ૃ� ુપા�યા હતા ં�મા ંમા� �ા�ય �ે�ે જોવા મળે છે, �મા ં૪ ��ુુષો અન ે૨ મ�હલાઓ 

��ૃ� ુપામી હતી. 

તાવના ંલીધ ે�ુલ ૭૫ લોકો ��ૃ� ુપા�યા હતા ં�મા ં�ુલ ૬૭ ��ુુષોમા ં૪૭ �ા�ય �ે� ેઅન ે૨૦ શહ�ર� �ે� ે

��ુુષો ��ૃ� ુપા�યા હતા ંજયાર�  મ�હલાઓમા ં�ુલ ૮ મ�હલાઓ ��ૃ� ુપામી હતી � મા� �ા�ય �ે� જોવા 

મ��ુ ંહ� ુ.ં 

ટ�.બી. ના ંકારણે �ુલ ૨૩ લોકો ��ૃ� ુપા�યા હતા ં�મા ંમા� �ા�ય �ે� ેજોવા મ��ુ ંહ� ુ,ં �મા ં૧૬ ��ુુષો 

અને ૭ મ�હલાઓ જોવા મળ� હતી. 
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ક��સરના ંકારણે ��ુુષોની સરખામણીએ મ�હલાઓ વ� ુ��ૃ� ુપામી છે ત�ે ુ ંજોવા મ��ુ ંહ� ુ.ં 

૧૪. સશંોધનના તારણો: 

૧૪.૧ ક�છ ��લામા ં��ુુષોના જ�મ�ુ ં�માણ ઉ�ુ ંજોવા મ��ુ ંહ� ુ ંજયાર� તેની સરખામણીએ મ�હલાઓના 

જ�મ�ુ ં�માણ ની�ુ ંજોવા મ��ુ ંહ� ુ.ં 

૧૪.૨ ક�છ ��લામા ંસૌથી વ� ુ��ુુષો અને મ�હલાઓના જ�મ�ુ ં�માણ �જુ તા�કુામા ંજોવા મ��ુ ંહ� ુ,ં 

જયાર� સૌથી ઓ� ંલખપત તા�કુામા ંજોવા મ��ુ ંહ� ુ.ં 

૧૪.૩ ક�છ ��લામા ંસૌથી વ� ુ��ૃ��ુ ુ ં�માણ ��ુુષો�ુ ંજોવા મ��ુ ંહ� ુ.ં 

૧૪.૪ ક�છ ��લામા ંસૌથી વ� ુ��ુુષો�ુ ં��ૃ��ુ ુ ં�માણ �જુ તા�કુામા ંઅને ઓ� ંલખપત તા�કુામા ંજોવા 

મ��ુ ંહ� ુ.ં 

૧૪.૫ ક�છ ��લામા ંસૌથી વ� ુમ�હલા ��ૃ��ુ ુ ં�માણ �જુ તા�કુામા ંઅન ેસૌથી ઓ� ંલખપત તા�કુામા ં

જોવા મ��ુ ંહ� ુ.ં 

૧૪.૬ ક�છ ��લામા ં��ુુષોની સરખામણીએ મ�હલાઓના ��ૃ��ુ ુ ં�માણ ની�ુ ં જોવા મ��ુ ંહ� ુ,ં કારણ ક� 

મ�હલાઓ કોઈ પણ �તના �યસન નથી કરતી હોતી. 

૧૪.૭  ક�છ ��લામા ંમ�હલાઓના આરો�યની ��થિત સાર� જોવા મળ� હતી. 

૧૫. સશંોધનના �ચૂનો: 

��ુુષોની સરખામણીએ મ�હલાઓ�ુ ં�માણ જળવાઈ રહ��ુ ંજોઈએ અને � માટ� બટે� બચાઓ �વા કય��મ 

કરવા જોઈએ. 

મ�હલાઓના �માણમા ંવધારો થાય તે માટ� ��િૃત �ગેના કાય��મો કરવા જોઈએ. 

�વા��ય �ગેની સભાનતા અને ��િૃત લાવવી જ�ર� છે. 

૧૬. ઉપસહંાર: 

આમ, ક�છ ��લામા ંમ�હલાઓના આરો�ય �ગનેી મા�હતી મેળવવામા ંઆવી હતી. �મા ં  મ�હલાઓના 

આરો�યની ��થત ��ુુષોની સરખામણીએ સાર� હતી પરં� ુમ�હલાઓના જ�મ�ુ ં�માણ  ��ુુષોના જ�મના 

�માણમા ંની�ુ ંજોવા મ��ુ ંહ� ુ.ં 
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૧૭. સદંભ�: 

�કડાક�ય �પર�ખા ૨૦૧૬-૨૦૧૭, �કડા શાખા ��લા પચંાયત. �જુ-ક�છ   
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ડૉ.બાબાસાહ�બ �બડેકર અને ઉચ્ચ િશક્ષણ 
પ્રસ્�તુકતાર્: 

ડો.રા�ન્દ્રિસ�હ રાઠોડ 

અધ્યક્ષ, સમાજશા� િવભાગ ગવમ�ન્ટ આ�્ર્સ કૉલેજ, 

�મ.ક્લ્યાણ�રુ,દ�વ�િૂમ દ્રારકા

 

           ઈિતહાસ ��ુુષ ડૉ.ભીમરાવ રામ� �બેડકર સમગ્ર �વન-કવનનો અભ્યાસ કર�એ તો 

તેમના �વનના અનેકિવધ પાસાઓ ઉ�ગર થાય છે. બાબાસાહ�બને માત્ર દ�લતોના મિસહા ક� 

બધંારણના ઘડવૈયા તર�ક� જ �લૂવવા એ તેમના સમગ્રતયા વ્ય�ક્તત્વન ેઅન્યાય સમાન કહ� શકાય. 

દ�લતોના તારણહાર અને બધંારણના ઘડવૈયા �વા બાબાસાહ�બના પ્રતાપી 

પાસાઓનાપ્રભાવતળેમ�હલાઓના��ુક્તદાતા,મ�ૂરનેતા,િવદ્વાનપ્રોફ�સર,તેજસ્વીિવદ્યાથ�,સફળપત્રકાર,અથર્

શા�, કાયદાશા�, માનવશા�, સમાજશા�, દશર્નશા� અન ેઇિતહાસના પ્રખર અભ્યા� ુ�વા અનેક  

પાસાઓ દબાઇ ગયા છે અથવા તો અલ્પપ્રકાશ પામ્યા ંછે. 

 પ્રસ્�તુ લેખમા ં ડો.બાબાસાહ�બ �બેડકરના ઉચ્ચ િશક્ષણ પ્રત્યેના િવચારોને પ્રકાશમા ંલાવવાનો નમ્ર 

ઉપક્રમ સેવ્યો છે. �બૂ જ ગૌરવ સાથે અહ� એ વાત ન��ુ ં � ં ક� ડો.ભીમરાવ રામ� �બેડકર એ 

ભારતના એક માત્ર એવા ઈિતહાસ��ુુષ છે �મના નામની પાછળ આટલી બધી અધધ... કર� શકાય 

તેટલી શૈક્ષ�ણક ડ�ગ્રીઓ લાગી છે. અનકેિવધ યાતનાઓ અને અપમાનો સહન કર�ને તે સમયે એટલ ેક� 

�યાર� ભારત દ�શ અનકે પ્રકારની વૈચા�રક, સામા�જક સકં�ણર્તાઓમા ંફસાયેલો હતો ત્યાર� બાબાસાહ�બે 

િશક્ષણના સવ�તમ સોપાનો સર કયાર્ હતા. પરદ�શગમન અને ત્યા ં રહ�ને પ્રાપ્ત કર�લ ઉચ્ચ િશક્ષણે 

બાબા સાહ�બની િવચારધારા�ુ ંતેમના વ્ય�ક્તત્વ�ુ ંઘડતર ક�ુ� હ� ુ ંઅને કદાચ એટલે જ બાબાસાહ�બ ે

અસ્�શૃ્યતા િન� ૂર્લન અને દ�લતોના સ્વા�ભમાન માટ� જો સૌથી વ� ુકોઈને મહત્વ આપ્�ુ ંહોય તો તે હ� ુ ં

માત્ર ન ેમાત્ર િશક્ષણ જ. 

 નાનપણથી જ ભણવામા ંહોિશયાર એવા �બેડકર િવદ્યાથ�કાળથી જ િશક્ષણ�ુ ં  મહત્વ સમ� �કૂ�લા. 

વડોદરા નર�શ મહારા� સયા�રાવની િશષ્ય�િૃત મળેવી અમે�રકા અભ્યાસ માટ� ગયેલા �બેડકર� 

ત્યાથંી પોતાના િપતાના એક િમત્ર શ્રી િશવનાક ગૌનાક જમેદારને ન્�યુોકર્થી તા.૪/૦૮/૧૯૩૧ ના રોજ 

લખેલા પત્રમા ંદ�લતોની ગર�બી �ૂર કરવા એક રામબાણ ઉપાય �ચૂવેલો. તે ઉપાય એટલે દ�લતોમા ં

િશક્ષણનો પ્રસાર. �બડેકર� તે સમયે િશક્ષણ�ુ ંમહત્વ સમ�વતા લખે�ુ:ં 

 “મા-બાપ સતંાનોના �વનને વળાકં આપે છે. આ વાત આપણા લોકોના મન ઉપર ઠસાવી જો આપણે 

છોકરાઓંને િશક્ષણ સાથે છોકર�ઓના િશક્ષણ માટ� પણ પ્રયાસ કર�એ તો આપણા સમાજની પ્રગિત �બૂ 

ઝડપથી થશે.” આ પત્રમા ં તેમણ ેશકે્સિપયરના દશર્નને ટાકં�ુ ં હ� ુ:ં ‘વ્ય�ક્તના �વનમા ંઅવસરોની 

લહ�રો આવે છે, જો તે આ અવસરોનો યોગ્ય ઉપયોગ કર� તો તે વ્ય�ક્તને ગ�રમા પ્રાપ્ત થાય છે.” 

13 
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 વડોદરાના રાજવી સયા�રાવ ત્રી�ની �.૧૯૬૩ ની આિથ�ક સહાય મેળવી ૨૧ �ુલાઈ,૧૯૧૩ ના રોજ 

ઉચ્ચ અભ્યાસ અથ� ન્�યૂોકર્ પહોચે છે. અહ� તેમને એડિવન સે�લગ્મન , �મ્સ રો�બન્સન, ફ્ર�ક�લન, 

એલેક્ઝાડંર, ગોલ્ડન વઝેર, જોન ડ�ઈૂ, �મ્સ શાટવેલ �વા િવદ્વાન પ્રધ્યાપકોનો પ�રચય થયો. ઊચ્ચ 

િશક્ષણ પ્રત્યેની તેમની વચૈા�રક પ�રપાટ� અહ� જ િનિમ�ત થઈ હતી. અમ�ેરકાની આ િશક્ષણયાત્રા 

દરમ્યાન જ ઉચ્ચ િશક્ષણ �ગનેા તમેના �લૂ્યો�ુ ંઘડતર થ�ુ.ં ૧૯૧૮ મા ં િસડનહામ કોલેજમા ં�યાર� 

પો�લ�ટકલ ઇકોનોમીના પ્રોફ�સર તર�ક� કાયર્રત થયા ં ત્યાર� વગર્ખડંમા ં �ણૂર્ તૈયાર� કર�ને જ જતા,ં 

વ્યાખ્યાનની ન�ધ તૈયાર કરતા. સદંભર્ની ��ૂચ, િવષયને િવવેચન અને સ્પષ્ટ�કરણ દ્વારા િવદ્યાથ�ઓન ે

સમ�વતા હતા. તઓે વગર્ખડંમા ં િશસ્તના �બૂ જ આગ્રહ� હતા. અહ� ન�ધનીય બાબત એ છે ક�, આ 

કોલજેમા ંપણ પીવાના પાણીના સ્થળેથી પ્રો.�બડેકરને �ૂર રાખવામા ંઆવ્યા ંહતા. 

 ડો. �બડેકર� પોતાના �વનમા ંત્રણને ��ુુ માન્યા હતા. પ્રથમ ��ુુ તથાગત �દુ્ધ, બી� ��ુુ કબીર 

અન ેત્રી� ��ુુ હતા �યોિતબા �લ.ે એ જ ર�તે ત્રણને દ�વતા માનતા હતા. �મા ંપ્રથમ દ�વતા િવદ્યાન ે

ગણાવ ે છે. “ િવદ્યા દ્વારા જ મ�ષુ્યને શાિંત મળે છે. સૌને િવદ્યા મળવી જોઈએ. િવદ્યા એ મહાસાગર 

સમાન છે. �વતા રહ�વા ભોજનની જ�ર છે એમ મ�ષુ્યને િવદ્યા પણ જ�ર� છે. �ુ ંતો િવદ્યાનો પ્રેમી �.ં 

�ને �સુ્તકો પ્રત્યે પ્રમે છે તે િવદ્યાનો ��ૂર� છે. ચોવીસ કલાક િવદ્યાની ��ુ ક� �.ં” ડો.�બડેકર 

પોતાના તમામ ભાષણોમા ં�ાકંને �ાકં તો િશક્ષણના મહત્વનો ઉલ્લેખ કરતા ંજ ! ૧૬ �ન્�આુર� , 

૧૯૧૯ના ‘ધ ટાઇમ્સ ઓફ ઈ�ન્ડયા’મા ંછપાયે�ુ ંડો. �બડેકર�ુ ંિનવેદન પણ આ સદંભ� જોવા �� ુછે : 

“સમાજના આગળ પડતા ં વગ�એ દ�લતોને િશક્ષણ આપી તમેના મનની અને સામા�જક દરજ્�ની 

�ચાઈ વધારવી એ તેમ�ુ ંઆદ્યકતર્વ્ય છે. �યા ં�ધુી આ નહ� થાય ત્યા ં�ધુી ભારતીય સ્વાત�ંય �દન 

�ૂર જ રહ�શે, એ િનિ�ત છે.” આમ, િવદ્યાથ�કાળથી જ િશક્ષણ�ુ ં મહત્વ સમ� �કૂ�લા ડો. �બડેકર 

સામા�જક �ધુારણાના માધ્યમ તર�ક� િશક્ષણને જ ગણાવે છે.  

૨૦ �ુલાઈ, ૧૯૨૪ના રોજ ‘બ�હષ્�ૃત �હતકાર�ણી સભા’ની સ્થાપના કરનારા ડો.�બડેકર� 

સભાના ધ્યેય-ઉદે્દશમા ં િશક્ષણન ે પ્રાધાન્ય આપે�ુ ં : (૧) છાત્રાલયો દ્વારા અથવા અન્ય સાધનો દ્વારા  

બ�હષ્�ૃત સમાજમા ંિશક્ષણનો પ્રસાર કરવો. (૨) બ�હષ્�ૃત ભારતમા ંઉચ્ચ સસં્કારની ��ૃદ્ધ કરવા ઠ�કઠ�કાણે 

વાચંનાલય, શૈક્ષ�ણક વગર્ અથવા સ્વાધ્યાય મડંળ શ� કરવા. 

 ૨૪ ફ��આુર�, ૧૯૨૭ ના રોજ �ુબંઈ િવધાનસભામા ં ડો.�બડેકર પોતાના પ્રથમ વક્તવ્યમા ં ઉચ્ચ 

િશક્ષણ પરત્વેના પોતાના �કુ્ત િવચારો ર�ૂ કયાર્ હતા.  

 “સામાન્ય માણસ માટ� િશક્ષણ �લુભ બને એવી વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. નીચલા વગર્ માટ� ઉચ્ચ િશક્ષણ 

ખચાર્ળ હો�ુ ંજોઈએ નહ�. બી� વાત એ ક� નીચલા વગ�ને ઉચ્ચ વગ�ની સમક્ક્ષ લાવવા માટ� તેમણ ે

સવલતો આપવી જોઈએ. પાચં અને દશ સખં્યાને બે ના �કડાથી �ણુવામા ંઆવે તો �ણુાકાર ૧૦ 

અને ૨૦ આવશ.ે માટ� પાચંને બ ેથી �ણુી દશને એકથી �ણુવો જોઈએ. એટલે નીચલા વગર્ને �રૂ��રૂ� 

સવલતો આપી તમેને ઉપલા વગ�ની સમકક્ષ લાવવા જોઈએ. એમ કર�ુ ંએટલ ેજ સમાનતા.” 
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 �ુબંઈ િવધાન પ�રષદમા ં બાબાસાહ�બે પ્રૌઢિશક્ષણ, પ્રાથિમક િશક્ષણ, માધ્યિમક િશક્ષણ, �િુનવિસ�ટ� 

િશક્ષણની ચચાર્ સદંભ� ઉઠવેલા પ્ર�ોનો જો આપણે અભ્યાસ કર�એ તો આપણને બાબાસાહ�બમા ંએક 

િવદ્વાન અને દ�ધર્દ્રષ્ટા િશક્ષણિવદના દશર્ન થયા વગર ન રહ�. તેમણે બ�ટમા ં િશક્ષણ માટ�ની 

જોગવાઇઓ વધારવા, ગ્રામ્ય અને શહ�ર� વસ્તી પ્રમાણે શાળા-કોલેજો વધારવા તથા િશક્ષણની 

વ્યવસ્થામા ંફ�રફાર કરવા �લૂ્યવાન �ચૂનો કર�લા. ઉપરાતં પ્રાથિમક, માધ્યિમક અને ઉચ્ચ િશક્ષણની 

�સ્થિત પ્રગિતશીલ �હ��ુઓ, ��ુસ્લમો, મધ્યમ વગર્ અને પછાત વગર્ એ ચાર વગ�મા ં ક�વી છે તેની 

�કડાક�ય મા�હતી આપી; આ �સ્થિતમા ં�ધુારા કરવા ક�વા ન�ર કદમ ઉઠાવવા જોઈએ તેની પણ 

િવગતે ચચાર્ કર� હતી. ઉપરાતં તેમણે પછાત વગર્ના િવદ્યાથ�ઓને િશષ્ય�િૃત આપવાના બદલ ેસરકાર� 

અથવા ખાનગી છાત્રાલયોમા ંભણાવવાની �હમાયત કર�લી.  

 �ુબંઈ �િુનવિસ�ટ� �ધુારણા િવધયેક �ગે �લૂ્યવાન �ચૂનો કરતા બાબાસાહ�બ ે કહ��ુ ં ક�,“કોલજેનો 

પ્રાધ્યાપક�ય સ્ટાફ �િુનવિસ�ટ� દ્વારા સ્થાિપત પ્રાધ્યાપક�ય સ્ટાફ સાથ,ે �મેુળભયાર્ સબંધંોથી જોડાયેલો 

ન હોય તો કોલેજનો ક� �િુનવિસ�ટ�ને ક� િવશાળ જનસ�દુાયને કશો લાભ થાય એ ર�તે કઈ પણ 

સશંોધન થઈ શક� ન�હ ક� �ાનને ઉતેજન મળ� શક� ન�હ.” 

 આ ઉપરાતં �િુનવિસ�ટ� સેનેટની રચનામા ંપછાત કોમોના પ્રિતિનિધત્વનો �દુો, �િુનવિસ�ટ�ન ેકોલજે�ુ ં

જોડાણ કાપી નાખવાની જ ન�હ પરં� ુગ્રાન્ટ કાપી લવેાની સ�ા, �ુલપિતની િનમ�કૂ, કોલેજોને ગ્રાન્ટની 

�િુનવિસ�ટ� તરફથી �કૂવણી �વા અનકે �દુાઓ સદંભ� બાબાસાહ�બ ેપોતાના �લૂ્યવાન આને અભ્યા� ુ

અ�ભપ્રાય આપેલા.‘�ુબંઈ પ્રાથિમક િશક્ષણ અિધિનયમ �ધુારા િવધેયક’ �ગે પણ તેમન ે�ચૂનો કર�લા. 

 ઇ.સ.૧૯૩૭મા ં લોકસભામા ં બાબાસાહ�બનો સ્વતતં્ર મજ�ૂર પક્ષ ન�ધપાત્ર બેઠકોથી �તી ગયો. આ 

સમયગાળામા ંિશક્ષણના સમતાલક્ષી િવકાસમા ંતેઓની જહ�મત સ્પષ્ટ જોવા માગે છે. ઉચ્ચ િશક્ષણ �ગે 

તેમણ ેકર�લ દલીલો અને િવચારોએ ભારતીય �બનસાપં્રદાિયક િશક્ષણ પધ્ધિતના િવકાસમા ંમહત્વ�ણૂર્ 

યોગદાન આપ્�ુ ંછે. િશક્ષણના સદંભ� તેઓના િવચારોનો અભ્યાસ કરતા જણાય છે ક� સાપં્રત સમયે પણ 

ડો.બાબસાહ�બના િવચારો એટલા જ પ્રસ્�તુ છે. ડો.બાબાસાહ�બના િશક્ષણ સદંભર્ના િવચારો આ �જુબ 

હતા: 

(૧) િશક્ષણનો ઉદ�શ્ય લોકોને નીિતમાન અને સામા�જક ભાવનાથી સજ્જ બનાવવાનો છે.  

(૨) િશક્ષણને સસ્� ુબનાવ�ુ ંજોઈએ અથાર્ત િશક્ષણ પ્રત્યેક માણસની પહ�ચની �દર હો�ુ ં                                                

જોઈએ. 

(૩) િશક્ષણના વ્યાપાર�કરણ ઉપર િનયતં્રણ હો�ુ ં જોઈએ અને િશક્ષણની જોગવાઈમા ં રા�યની 

જવાબદાર� િવશેષ છે. આવશ્યક સેવાઓ �મ ક� િશક્ષણ, �હ�ર આરોગ્ય, તબીબી રાહત અન ેપાણી 

�રુવઠાની જવાબદાર� રા�યે ઉપાડવી જોઈએ તેમ તેઓ સ્પષ્ટપણ ેમાનતા હતા.  

(૪) ગર�બ િવદ્યાથ� માટ� રા�ય ે િશષ્ય�િૃત કરતા યોગ્ય વાતાવરણ ��ંુૂ પાડ�ુ,ં �મા ં તેઓ ગર�બ 

િવદ્યાથ�ઓ માટ� છાત્રાલય ઉપર િવશષે ભાર �કૂ� છે. 
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(૫) િવ� િવદ્યાલયો�ુ ંકાયર્ માત્ર પર�ક્ષાની યાિંત્રક પ્ર�ક્રયા �રૂ� ુ ંજ મયાર્�દત નથી. સામા�જક પ�રવતર્ન, 

�ાન અને નવા િવચારોને આગળ લઈ જવામા ં તેની �િૂમકા મહત્વ�ણૂર્ છે. તેમના મતે �િુનવિસ�ટ� 

સશંોધનને ઉતેજન આપવામા ંક� ઉચ્ચ િશક્ષણને આગળ ધપાવવામા ંજો પર�ક્ષા પદ્ધિતન ેજ પોતાના 

અ�સ્તત્વ�ુ ંસવર્સ્વ  બનાવી દ� તો એને સફળતા મળે ન�હ.  

(૬) િશક્ષકને ખરા અથર્મા ં િશક્ષક બનાવવા જોઈએ કારણક� ત ે નવા �ાનની અ�ભપ્સા અને પ્રરેણા 

િવદ્યાથ�ઓમા ંપ્રજવ�લત કર� શક� છે. � પ્રાધ્યાપક પાસ ે�લુામીની દશામા ંકામ  કરાવવા� ુહોય એ 

િશક્ષક શબ્દના સાચા અથર્મા ંકદ� િશક્ષક બની શક� ન�હ. તે માત્ર તૈયાર રાખલેી ન�ધોની મદદથી કાયર્ 

કરતો એક ડાિઘયો જ બની શક�. તેની પાસે મૌ�લકતાની આશા રાખી શકાય ન�હ અને તેને સાભંળવા�ુ ં

�મને �ુભાર્ગ્ય સાપંડ�ુ ંહોય તમેને તે કશી પ્રેરણા આપી શક� ન�હ.  

(૭) િશક્ષણને માત્ર આિથ�ક માપદંડથી �લૂવી શકાય ન�હ. કારણ ક� તેમની પાછળ થતા ખચર્થી 

સમાજને લાબંા ગાળે લાભ પ્રાપ્ત થાય છે. 

(૮) પર�ક્ષા પધ્ધિત િવદ્યાથ�ના િશક્ષણને અવરોધે છે.તેઓ માનતા ક� પર�ક્ષા િશક્ષણ કરતા �ભ� છે. 

િશક્ષણ�ુ ંધોરણ ��ુ ંલાવવાના નામ ેપર�ક્ષાઓને એટલી અશ� અને એટલી કડક બનાવી દ� છે ક� 

�મને અત્યાર �ધુી �િુનવિસ�ટ�ના દરવા�મા ંપ્રવેશવાની તક નથી મળ� તેવી પછાત કોમોને તદ્દન 

બહાર રાખવામા ંઆવ ેછે.  

(૯) ભારતીય પ્ર�મા ં�ાનના સ�ન િવના સ્વરાજ અથર્હ�ન છે. �બડેકરન ે�બ્રટ�શ શાસન બાદ �ુ ંત ે

પ્ર� હમંશેા �ઝૂવતો. ભારતીય સમાજ અસમાનતા િસધ્ધાતં ઉપર આધા�રત હતો. �યા ં વ્ય�ક્તની 

સ્વતતં્રતા અને સમાનતા �ંુધાતી હતી. ઉપરાતં વ્યાપક િનરક્ષરતા અને અ�ાનતામા ંપીસાતી પ્ર�ને જો 

સ્વરા�ય મળશે તો પણ �ુ ંઅથર્ સરશ?ે આ સદંભ� તેઓએ જણાવ્�ુ ંક�, શૈક્ષ�ણક દ્ર�ષ્ટએ પછાત વગર્ને 

આ�િુનક િશક્ષણની તકો આપવી જોઈએ, �થી કર�ને તેઓને નાગ�રકત્વના પોતાના અિધકારો અને 

જવાબદાર�ઓનો ખ્યાલ આવે. 

 ઉચ્ચ િશક્ષણના પ્રસાર અથ� ડો.બાબાસાહ�બે ૨૦ �ુલાઈ, ૧૯૪૫ ના �દવસે �ુબંઈમા ં‘િપપલ્સ એ��કુ�શન 

સોસાયટ�’ ની સ્થાપના કર� અને તેના દ્વારા મર�ન લાઇન્સની િમ�લટર� બરેોકમા ં�લુ રોડ પતરાના 

શેડમા ં૨૦ �ૂન, ૧૯૪૬ના રોજ ‘િસધ્ધાથર્ કોલજે’ ની શ�આત કર�. ભારતની અગ્રગણ્ય કોલજેોમાનંી એક 

�રુવાર થયેલી િસધ્ધાથર્ કોલેજના પ્રથમ આચાયર્ તર�ક� એલ્ફ�સ્ટન કોલજેના સસં્�ૃતના �પુ્રિસદ્ધ 

પ્રાધ્યાપક એ.બી.ગ�ન્દ્ર ગડકરની િનમ�કૂ કરવામા ંઆવી હતી. ઇ.સ.૧૯૪૬મા ં૧૩૬૩ િવદ્યાથ�ઓની 

સખં્યા હતી �મા ં૭૦ િવદ્યાથ�ઓ દ�લત હતા. આ� ત્યા ંહ�રો િવદ્યાથ�ઓ િશક્ષણ મેળવે છે.  

 આમ, ઉપ�કુત ચચાર્ના િનષ્કષર્�પે એટ�ુ ં કહ� શકાય ક�, ડૉ.બાબાસાહ�બ �બેડકર માત્ર દ�લતોના 

સામા�જક અિધકારો માટ� જ ��તૃ ન હતા પરં� ુઆ િવ�િવ�િૂત િશક્ષણના પ્રચાર-પ્રસાર માટ� પણ 

એટલા જ �ચ�િતત હતા. ઉચ્ચ િશક્ષણ અથ� તેઓએ કર�લા ંવખતો વખતના ઉચ્ચારણો આ� પણ એટલા ં

જ ઉપયોગી અને પ્રસ્�તુ છે. તેમણ ે દ�લત સ�દુાયન ે કર��ુ ંઆહવાન ‘િશ�ક્ષત બનો, સગં�ઠત બનો, 
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સઘંષર્ કરો’ વતર્માન સમય ેદ�શમા ંઅનકે જગ્યાએ બની રહ�લ દ�લતો સાથનેા �ુવ્યર્વહારો જોતા,ં એટ�ુ ં

જ પ્રેરણાદાયી છે.  
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