
 
 
માગંણી ન.ં૯૩-અ��ૂ�ૂચત આ�દ�િતઓ�ુ ંક્લ્યાણ                 તા.૨૩/૩/૨૦૧૭ના રોજની ચચાર્માટ� 

         ૯૬- આ�દ�િત િવસ્તાર             �દાજપત્ર પ્રકાશન ન.ં ૨૪(ભાગ ૩ અને  ૪) 

                પેટા યોજના                                   
 

આ�દ�િત િવકાસ િવભાગની ચચાર્ માટ�   
૧૨મી પચંવષ�ય યોજના (૨૦૧૨-૧૭) �તગર્ત �જુરાતના આ�દવાસીઓનો િવકાસ:- 
 
આ�દ�િત િવસ્તાર પેટા યોજના  

  �જુરાત રાજયમા ં આ�દ�િત િવસ્તાર પેટા યોજના �તગર્ત  આ�દ�િત લોકો અને  િવસ્તાર નો 

િવકાસ તથા  આિથ�ક  અને સામા�ક િવકાસ ઝડપી થાય તે માટ�� ુ ંઆયોજન અને તે� ુ ં અમલીકરણ 

૧૯૭૬ ના વષર્થી શ� થયેલ છે. રાજયની આ�દ�િત વસ્તી મહદ�શે રાજયના �બૂ જ પછાત એવા 

િવસ્તારો પૈક�ના �વૂર્ ભાગની સરહદ પરના િવસ્તારોમા ં વસે  છે. આ િવસ્તારો મોટાભાગે �ુંગરાળ 

પ્રદ�શ, ખડકાળ જમીન, અિનિ�ત વરસાદ થતા �ટ�છવાઈ વસ્તી હોવાની લાક્ષ�ણકતા ધરાવે છે. 

આ�દ�િત વસ્તી �ખુ્યત્વે ૧.બનાસકાઠંા, ૨. સાબરકાઠંા, ૩. પચંમહાલ, ૪. દાહોદ, ૫. વડોદરા, ૬. 

ભ�ચ, ૭. નમર્દા, ૮. �રુત, ૯. તાપી, ૧૦. વલસાડ, ૧૧.નવસાર�, અને ૧૨.ડાગં એમ બાર 

�લ્લાઓમા ંફ�લાયેલી છે. આ યોજનાની વ્�હૂરચના �જુબ આિથ�ક આયોજન ઘડતર માટ� િવકાસના 

હ��સુર આ�દ�િતના ગીચ વસિતવાળા ૪૩ તા�કુા તથા ૧૬ લ� ુ િવસ્તારો આમોદમાડા પોક�ટ 

િવસ્તાર સ�હત તેમજ ૪ કલસ્ટરને આવર� લેતા ૧૨ સકં�લત આ�દ�િત પ્રાયોજના િવસ્તારોમા ં

�ૂથોની સરંચના કરવામા ંઆવેલ છે. 
 
    રાજયના ૧,૯૬,૦૨૪ ચો.ક�.મી.ના �ુલ િવસ્તાર પૈક� ૩૧,૬૪૨ ચો.ક�.મી.િવસ્તાર આ�દ�િત પેટા 

યોજના હ�ઠળ આવર� લેવામા ંઆવ્યો છે. � રાજયના �ુલ ભૌગો�લક િવસ્તારના ૧૬.૧૪ ટકા છે. સને 

૨૦૦૧ની વસ્તી ગણતર� �જુબ આ�દ�િત �લ્લાની ૭૪.૮૧ લાખની �ુલ વસ્તી સામે ૬૧.૩૮ 

લાખની આ�દ�િત વસ્તીને આવર� લે છે. �  રાજયની �ુલ આ�દ�િત વસ્તીના ૮૨.૦૫ ટકા થાય છે. 

જયાર�  રાજયની �ુલ વસ્તીના ૧૪.૭૬ ટકા થાય છે. ખેત િવષયક જમીન, વન તેમજ ખનીજ 

આ�દ�િતઓની દ�શોની �ખુ્ય �ુદરતી સપંિ� છે. ખેતી, પ�પુાલન, મત્સ્યોદ્યોગ, વન્ય પેદાશો, 

ખેતમ�ૂર�, નાના ગ્રામીણ અને �ુ�ટર ઉદ્યોગો ઈત્યાદ� વ્યવસાયોમાથંી �ખુ્યત્વે તેઓ તેમની 

આ�િવકા મેળવે છે. 
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   આ�દ�િત િવસ્તાર પેટા યોજનાનો �ખુ્ય ઉદે્દશ એ છે ક�, આ�દ�િત િવસ્તારો અને બીન આ�દ�િત 

િવસ્તારોના િવકાસની કક્ષા વચ્ચેનો ગાળો ઘટાડવો, ગર�બી ર�ખા હ�ઠળ �વતા આ�દ�િત �ુ�ંુબો 

ગર�બી ર�ખાથી ઉપર લઈ જવા �સુકં�લત અને સઘન પ્રયાસો કરવા, િશક્ષણની કક્ષા �ચી લાવવી, 

�ુદરતી સપંિ� જમીન અને વનની ઉત્પાદન શ�ક્તનો મહ�મ ઉપયોગ કરવા સ�ક્રય, સઘન અને 

હ���ુવૂર્કના પ્રયાસો કરવા, આ�દ�િતના લોકોને શોષણ સામે રક્ષણ આપ�ુ ં તેમજ તેમને માટ� 

િવકાસના લાભો �િુનિ�ત કર� માળખાક�ય અને �તરસ્તર�ય �િુવધા ઉભી કર� તેમનો સામા�ક 

અને આિથ�ક ઉત્કષર્ ઝડપી કરવાનો છે. 

 

   ૧૨મી પચંવષ�ય યોજના  �તગર્ત  આ�દવાસીઓના િવકાસ કલ્યાણ માટ� �. ૪૦ હ�ર 

કરોડ રકમની જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે. છેલ્લા પાચં વષર્ (૨૦૧૨-૧૩ થી ૨૦૧૬-૧૭ �ધુી ) 

�કડાઓ પ્રમાણે આ�દવસીઓના િવકાસ અને ક્લ્યાણ માટ� નાણાક�ય જોગવાઇઓ              

�.૪૬૧૯૬.૭૦ કરોડ� ુખચર્ કરવામા ંઆવેલ છે. ૧૨મી પચંવષ�ય યોજના �તગર્ત  

આ�દવાસીઓ માટ� આિથ�ક અને સામા�જક િવકાસ સાથે આ�દવાસી િવસ્તારોમા ંમાળખાક�ય 

�િુવધાઓ, આવાસ, આરોગ્ય, પીવા�ુ ંપાણી, રસ્તાઓ, વીજળ� ઉપરાતં શહ�ર� િવસ્તારોમા ં

�િુવધાઓ ઉપલબ્ધ કરવા�ુ ંઆયોજન છે. વતર્માન પચંવષ�ય યોજના દરમ્યાન આ�દવાસી 

િવસ્તારોમા ંિશક્ષણ, સ્ક્ર�લ ડ�વલપમેન્ટ, આ�િવકા, આરોગ્ય, સવલતો ખેતી િવષયક સશંાધનનો 

ઉપયોગ કર� તેઓના સવા�ગી િવકાસ કરવા �િુનયાદ� ઉદે્દશ હતો. આ�દવાસી િવકાસમા ંચાર ક�ન્દ્ર 

�બ��ુ (૧) િશક્ષણ (૨) આિથ�ક ઉત્કષર્ (૩) આરોગ્ય, �હુ િનમાર્ણ અને અન્ય યોજનાઓ અને (૪) 

િનદ�શ અને વહ�વટ પર ધ્યાન આપવાનો હતો.  
 

 બારમી પચંવષ�ય યોજના (૨૦૧૨-૨૦૧૭ ) �ુ ંદ્ર�ષ્ટ�બ��ુ 

    નવા આયોજન વ્�હૂરચનામા ં વન બ�ંકુલ્યાણ યોજનાના ૧૦ �દુ્દા કાયર્�મ હ�ઠળ �. ૪૦૦૦૦/- 

કરોડના પેક�જ�ુ ં આયોજન સામે સભંિવત � ૪૬ હ�ર કરોડ� ુખચર્ કરવામા ંઆવેલ છે,  તેથી 

કર�ને આ�દ�િતઓમા ંસામા�જક અને આિથ�ક િવકાસ સ�હત �તરમાળખાક�ય �િુવધાઓ �વી ક� 

આવાસ, આરોગ્ય, રસ્તા, પીવા�ુ ંપાણી, િસ�ચાઈ, વીજળ� અને શહ�ર� િવસ્તારોના િવકાસ  સ�હતની 

�િુવધાઓ ઉપલબ્ધ કર� શકાય. આ�દ�િત િવસ્તારોમા ં િશક્ષણ, સ્ક�લ ડ�વલપમેન્ટ, આ�િવકા, 

આરોગ્ય સવલતો, ખેતી િવષયક સશંાઘનનો ઉપયોગ કર� અને તેઓના સવા�ગીણ િવકાસ કરવા 

�િુનયાદ� ઉદે્દશ અપનાવેલો છે. 
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  ૧૧ મી પચંવષ�ય યોજના ના સમયગાળામા ંરા�ય સરકાર�  વનબ�ં ુકલ્યાણ યોજના � આ�દ�િત 

િવસ્તાર પેટા િવકાસ યોજના(TASP) જ છે, આ યોજના �તગર્ત અ�કુ ન�ર પ�રણામ મેળવવા માટ�  

માટ� રાજય સરકાર�  વન બ�ં ુયોજના હ�ઠળ �. ૧૫૦૦૦ કરોડની �હ�રાત કર� હતી તેની સામે રા�ય 

સરકાર� આ�દ�િત િવસ્તાર પેટા િવકાસ યોજના(TASP)/વનબ�ં ુકલ્યાણ યોજના હ�ઠળ આ�દ�િત િવસ્તારો 

અને આ�દ�િતઓના િવકાસ, અને કલ્યાણ માટ� �. ૧૯૦૨૦.૭૨ કરોડ � ુખચર્ ક�ુર્ હ�.ુ  .  
 
રા�ય સરકાર� �યાર� ૧૧મી પચંવષ�ય યોજનાની શ�આતમા ંવનબ�ં ુકલ્યાણ યોજના �ગે િવધાનસભાના 

િનયમોના િનયમ-૪૪ અન્વયે િનવેદન આપ્� ુહ�.ુ આ િનવેદનમા ં�. ૧૫૦૦૦ કરોડ “વનબ�ં ુકલ્યાણ યોજના 

ના પેક�જથી એક િનિ�ત વીઝન સાથે િવકાસ યાત્રાને આગળ ધપાવવા સાથે આ�દ�િત િવકાસના િવઝનમા ં

�ખુ્યમતં્રીના ૧૦ �દુ્દાના કાયર્ક્રમની �હ�રાત કરવામા ંઆવી હતી �મા �ખુ્યત્વે, 

 

                      (૧)  પાચં લાખ �ુ�ંુબો માટ� રોજગારલક્ષી કાયર્ક્રમ શ� કરવો 

(૨) િશક્ષણની �ણુવ�ા અને ઉચ્ચ અભ્યાસો ઉપર ભાર 

(૩) આ�દવાસી િવસ્તારોનો આિથ�ક િવકાસ વેગવતંો બને 

(૪)  સૌને માટ� આરોગ્ય 

(૫) સૌને માટ� ઘર 

(૬) પીવા�ુ ંપાણી 

(૭) િસ�ચાઇ 

(૮) બારમાસી રસ્તાઓ 

(૯) વીજળ�ની સાવર્િત્રક ઉપલબ્ધતા 

(૧૦) શહ�ર� િવકાસ  
 
  રાજય સરકાર� વષર્ ૨૦૦૭-૦૮ થી ૨૦૧૬-૧૭ �ધુી વન બ�ં ુકલ્યાણ યોજના/ આ�દ�િત 

િવસ્તાર પેટા િવકાસ �તગર્ત વષર્વાર કર�લ નાણાક�ય જોગવાઇ અને ખચર્ની મા�હતી નીચે 

ટ�બલમા ંઆપેલ છે.  
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છેલ્લા ૧૦ વષર્માં આ�દ�િતઓના િવકાસ માટ� આ�દ�િત પેટા િવસ્તાર 

િવકાસ યોજના માટ� �. ૬૫૪૫૭ કરોડની બ�ટ ખચર્ કરાઇ , વષર્ ૨૦૧૭-૧૮માં 

આ�દ�િતઓના િવકાસ માટ� માથા દ�ઠ �દા�ત �. ૧૪૦૮૦ ખચર્ કરાશે. 

વષર્   

માગંણી ન ં૯૩ 

હ�ઠળ જોગવાઈ 

(�. કરોડમા)ં  

માગંણીન.ં 

૯૬ હ�ઠળ 

જોગવાઈ (�. 

કરોડમા)ં  

માગંણીન.ં ૯૬ +   

૯૩ હ�ઠળ જોગવાઈ 

(�. કરોડમા)ં  

Per Capita 
Investment 

 
માથા દ�ઠ ખચર્  

2007-08  0.00 2477.81 2477.81 3312.14 
2008-09  0.00 3041.45 3041.45 4065.57 
2009-10  0.00 3916.72 3916.72 5235.56 
2010-11    186.53 4279.52 4466.05 5969.87 
2011-12  161.62 5196.86 5358.48 7162.79 
2012-13      213.55 7416.00 7629.55 8504.69 
2013-14    213.55 7762.03 7975.58 8890.41 
2014-15-RE   284.50 8965.03 9249.53 10310.49 
2015-16-RE  323.16 9924.23 10247.39 11422.8 
2016-17-BE 
�દાજ   359.56 10735.09 11094.65 

12367.24 
૧૦ વષર્મા ંખચર્  1742.47 63714.74 65457.21 

 2017-18 �દાજ  375.52 12179.82 12555.34 14080.23 
�ુલ ૧૧ વષર્મા ંખચર્  2117.99 75894.56 78012.55   
રાજયના �ુંગરાળ પ્રદ�શોમા ંરહ�તા આ�દ�િતઓના કલ્યાણ અને િવસ્તારના િવકાસ માટ� 

આ�દ�િત પેટા િવસ્તાર િવકાસ યોજના હ�ઠળ છેલ્લા ૧૦ વષર્મા ં�ુલ �. ૬૫૪૫૭.૨૧ 

કરોડ� ુખચર્ કરવામા ંઆવેલ છે.    ઉપરોકત કોઠામા ં છેલ્લા દસ (૧૦) વષર્થી (જયારથી 

વન બ�ં ુકલ્યાણ યોજના અમલમા ં�કૂવામા ંઆવી છે) રાજયના આયોજન હ�ઠળ કર�લ 

નાણાક�ય  જોગવાઈ અને આ�દ�િતઓ અને િવસ્તાર માટ� માગંણીન.ં ૯૩ અને ૯૬   હ�ઠળ 

� તે વષર્મા ંનાણાક�ય જોગવાઈના �કડાઓ આપેલ છે. વસ્તી ગણતર� ૨૦૧૧ પ્રમાણે 

રાજયની �ુલ વસ્તી ૬૦૪.૩૯ લાખ પૈક� આ�દ�િતઓની વસ્તી ૮૯.૧૭ લાખ છે. � 
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ટકાવાર� પ્રમાણે લગભગ ૧૪.૮% �ટલી થાય છે.  વષર્ ૨૦૧૭-૧૮મા ંમાગંણી ન-ં૯૩ 

હ�ઠળ �. ૩૭૫.૫૨ કરોડ અને માગંણી ન-ં૯૬ હ�ઠળ �. ૧૨૧૭૯.૮૨ કરોડ �ુલ મળ� ને 

અ��ૂ�ૂચત આ�દ�તોના કલ્યાણ અને િવકાસ માટ� �દા�ત �. ૧૨૫૫૫.૩૪ કરોડની 

જોગવાઇ કરવામા ંઆવેલ છે. આમ વષર્ ૨૦૧૭-૧૮મા ંદર�ક આ�દ�િત ના માથાદ�ઠ 

�દા�ત �.૧૪૦૮૦ � ુખચર્ કરવા નાણાક�ય જોગવાઇ કરવામા ંઆવેલ છે.  
 
વષર્ ૨૦૦૭-૦૮મા ં આ�દ�િત પેટા િવસ્તાર િવકાસ યોજના હ�ઠળ �ુલ �. ૨૪૭૭.૮૧ કરોડ� ુ

ખચર્ કરવામા ંઆવ્� ુહ� ુ ંઅને વસ્તી ગણતર� ૨૦૦૧ના પ્રમાણે અ��ૂ�ૂચત આ�દ�િતઓના 

િવકાસ અને કલ્યાણ માટ�  માથાદ�ઠ �. ૩૩૧૨.૧૪ � ુખચર્ કરવામા ંઆવ્�ુ ંહ�.ુ એવીજ ર�તે , 

વષર્ ૨૦૦૮-૦૯મા ં માથાદ�ઠ ખચર્ �. ૪૦૬૫.૫૭, ૨૦૦૯-૧૦મા ં �. ૫૨૩૫.૫૬ અને ૨૦૧૦-

૧૧મા ં માથી દ�ઠ ખચર્ �. ૫૯૬૯.૮૭ � ુ કરવામા ં આવ્� ુ હ�.ુ રાજય ની બ�ટમા ં �મ �મ 

વધારો થતો ગયો તેમ આ�દ�િત પેટા િવસ્તાર િવકાસ યોજના હ�ઠળ નાણાક�ય જોગ્વાઇઓમા ં

પણ વધારો જોવા મળે છે. વષર્ ૨૦૧૬-૧૭મા ંમાથાદ�ઠ ખચર્ �. ૧૨૩૬૭.૨૪ અને વષર્ ૨૦૧૭-

૧૮મા ં આદ��િત િવસ્તાર પેટા િવકાસ યોજના માટ� �ુલ �દા�ત �. ૧૨૫૫૫.૩૪ કરોડની 

જોગવાઇ પ્રમાણે, અ��ૂ�ૂચત આ�દ�િતઓના િવકાસ અને કલ્યાણ માટ� �દા�ત માથાદ�ઠ �. 

૧૪૦૮૦ � ુખચર્ �ચુવવામા ંઆવેલ છે.     
 
 

 

આમ આ�દ�િત પેટા િવસ્તાર િવકાસ યોજના �તગર્ત છેલ્લા ૧૦ વષર્મા ં

�દા�જત �ુલ �. ૬૫૪૫૭.૨૫ હ�ર કરોડ�ુ ંરકમ ખચર્ થયેલ હશ.ે રાજય 

સરકાર� છેલ્લા પાચં વષર્મા ં૧૦ �દુ્દાઓ �તગર્ત પ�રણામ લક્ષી ક�ટલી િસધ્ધી  

હાસંલ થયેલ  છે, તે �ગે �કડાઓ ર�ૂ કરવા જોઇએ. હાલમા ંનાણાક�ય 

જોગવાઇઓ અને ખચર્ �ગે �કડાઓ પ્રાપ્ત છે પરં� ુબ�ટના નાણાક�ય 

ખચર્થી આ�દ�િતઓની સામા�જક અને આિથ�ક પ�ર�સ્થતીઓમા ંક�ટલે �શે 

સારા ફ�રફાર થયા, ક�ટલા �ુ�ંુબોને ગર�બી ર�ખાથી ઉપર લાવવામા ંઆવ્યા,ં 

આ�દ�િતઓના બાળકોમા ંડ્રોપ- આઉટ ર�શીયો ક�ટલો ઘટયો, મ�હલાઓમા ં

સાક્ષરતા ક�ટલી વધી, આરોગ્યની સેવાઓમા ંક�ટલો �ધુાર આવ્યો, 

આ�દ�િતઓમા ંબાળ મરણ દર અને માતા મરણ દર ક�ટલો ઘટ�,ુ �ુપોષણ 
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ના પ્રમાણ ઘટાડો, પીવા� ુસ્વચ્છ પાણી ક�ટલા ટકા ઘરો �ધુી આવ્�.ુ 

શાળાઓમા ંઓરડાની ઘટ ક�ટલી ઘટ�, માસ્તરોની સખં્યમા ંવધારો, િશક્ષણની 

�ણુવતામા ં�ધુાર, રોજગાર�મા ંવધારો વગેર� આ તમામ િવકાસના �ચૂાકંો 

�ગે પ�રણામ લક્ષી �કડાઓ ર�ૂ થવા જોઇએ.  
 

• રાજયમા ંપછાતપણા �ગે વષર્મા ં૨૦૦૬ની કોલગી કિમટ�ની ર�પોટર્ પ્રમાણે 

રાજયના �ુલ ૪૮ તા�કુાઓ પૈક� ૨૮ તા�કુા આ�દ�િત િવસ્તારના છે. આમ 

રાજયના ૪૮ અિત પછાત તા�કુા પૈક� ૫૮% તા�કુા આ�દ�િત િવસ્તારમા ંઆવેલ 

છે.  

• �જુરાતમા ંઆ�દ�િતઓના સામા�જક અને આિથ�ક િવકાસના �ચૂકાકંો 

• અ��ૂ�ૂચત �િતઓના પછાતપણા અને ગર�બીના માટ� ઘણા બધા કારણો છે, �મા 

ઔિતહાિસક અન્યાય અને શોષણ, િવકાસની પ્ર�ક્રયામા ંજમીન �મુાવવા, યોગ્ય 

ર�તે �નુા સ્થાપન િનિત� ુઅભાવ ( સ્વતતં્રા પછ�), આિથ�ક અને સામા�જક 

પછાતપણો,  ઓછા ક� ન�હવત સસંાધનો, વન સરંક્ષણ કાયદાના કારણે વન 

સસંાધનો પર ઘટતી પહ�ચ, ઉપરાતં સરાકાર� કાયદાઓના અમલીકરણમા ં

ખામીઓ અને ઉધાસીનતા (�મ ક� પેસા કાયદો� ુઅમલીકરણ માટ� િનયમો થોડા 

સમય પહ�લા બહાર પાડવામા ંઆવ્યા ં, વન કાયદાથી જગંલની જમીનના માલીક� 

આિધકાર આપવા, મ�ૂર કાયાદાઓ વગેર�) , સરકાર� સેવાઓ� ુયોગય  િવતરણ 

ન થવા પણ એક કારણ છે, �મા યોગય િશક્ષણ સેવાઓની ઉપલબ્ધતા, આરોગ્ય 

સેવાઓની ઉપલબ્ધતા તેના ઉદારણ છે. �ના કારણે આઝાદ� પછ� પણ 

આ�દવાસીઓ અન્ય સમાજ કરતા ંગર�બી અને પછાતપણેમા ંથી બહાર નીકળ� 

નથી શ�ા. �જુરાતમા ં�ુલ ગર�બી ર�ખા હ�ઠળ રહ�તા ંપ�રવારો પૈક� ૩૮% 

આદ��િતના પ�રવારો ગર�બી ર�ખા �વે છે.  
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આ�દ�િતઓમાં ગર�બીનો પ્રમાણ: 

ક�ન્દ્ર સરકાર દ્વારા િનયિમત ર�તે ગર�બી ર�ખા હ�ઠળ �ુ�ંુબોનો પ્રમાણ �ણવા માટ� વખતોવખત 

એન એસ એસો દ્વારા સરવે કરાવામા ંઆવે છે, અ�હ�યા વષર્ ૧૯૯૩-૯૪, ૨૦૦૪-૦૫ અને ૨૦૦૯-

૧૦ના �રપોટર્  પ્રમાણે આ�દ�િતઓ અને અન્ય બધા વગ�મા ંગર�બી ર�ખા હ�ઠળ �ુ�ંુબોની ટકાવાર� 

દશાર્વેલ છે, તે પ્રમાણે રાજયમા ંવષર્ ૧૯૯૩-૯૪મા ં૩૧.૨% આ�દ�િતઓ બીપીએલ ર�ખા હ�ઠળ 

હતા,ં જયાર� વષર્ ૨૦૦૪-૦૫ વષર્ની સરવે પ્રમાણે આ�દ�િતઓમા ંગર�બી ર�ખા હ�ઠળ �ુ�ંુબોની 

ટકાવાર� વધી ને ૩૪.૭% થઇ હતી.  જયાર� વષર્ ૨૦૦૯-૧૦મા ંસરવે બીપીએલના �કડાઓ 

ત��ુલકર સિમતી પ્રમાણે આ�દ�િતઓમા ંશહ�ર� િવસ્તારોમા ંગર�બી ર�ખા હ�ઠળ 

�ુ�ંુબોની ટકાવાર� ૩૨.૨% હતી અને ગ્રામ્ય િવસ્તારોમા ં૪૮.૬% �ુ�ંુબોની ટકાવાર� 

હતી.  ત��ુલકર સિમતીએ આપેલ ગર�બી ર�ખાના �કડાઓ� ુ�લૂ્યાકન હાલના 

િનતી આયોગના �નુ: િવચારણ હ�ઠળ છે. કહ�વા� ુઅથર્ એટ�જુ છે ક� 

આ�દ�િતઓમા ંગર�બીનો પ્રમાણ અન્ય વગ� કરતા ંવધાર� છે.  
 

આ�દ�િતઓમા ંગર�બી ર�ખા હ�ઠળ �ુ�ંુબોની ટકાવાર� ત��ુલકર સિમતી પ્રમાણે (વષર્ ૨૦૦૯-૧૦).  
S.No

. 
State 1993-94 1993-

94 
2004-05 2004-

05 
2009-10 2009-10 2009-10 2009-10 

ST 
આ�દ�િત 

All 
બધા 

ST 
આ�દ�િત 

All 
બધા 

Rural/ગ્રામ્ય  Urban /શહ�ર�  
    ST 

આ�દ�િત 
All 
બધા 

ST 
આ�દ�િત 

All 
બધા 

4 Gujarat 31.2 22.18 34.7 16.8 48.6 26.7 
 

32.2 17.9 
 

સોસર્: Statistical Profile of Schedule Tribes in India, 2013.    
 
 

આ�દ�િતઓના ઘરોમા ંટોયલેટ અને બાથ�મની સગવડ ની ટકાવાર�.  
Percentage of household having latrine and bathing facility within premises and waste water 
outlet 
 
વસ્તી ગણતર� ૨૦૧૧ પ્રમાણે રાજયમા ં�ુલ આ�દ�િતઓ �ુ�ંુબ પૈક� ઘરની �દર ટોયલેટની વ્યવસ્થા  

ધરાવતા �ુ�ંુબોની ટકાવાર� ૫૭.૩% છે �યાર� ૪૨.૭% �ુ�ુબોને ટોયલેટની વ્યવસ્થા તેમના ઘરમા ંનથી. 

જોક� રાષ્ટ્ર�ય સ્તરની સરખામણીએ પ�રસ્થિત થોડ�જ સાર� છે. અપેક્ષા રાખીએ ક� સ્વચ્છતા િમશન થક� 

બાક� તમામ �ુ�ંુબોને ઘરની �દર ટોયલેટની વ્યવસ્થા ઉભી કર� અપાશે.  
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Area Name  

Number of households having latrine 
facility within the premises 

ઘરની �દર ટોયલેટની વ્યવસ્થા  

ધરાવતા �ુ�ંુબોની ટકાવાર� 

Number of households not having latrine 
facility within the premises 

ઘરની �દર ટોયલેટની વ્યવસ્થા  ન ધરાવતા 

�ુ�ંુબોની ટકાવાર� 

  ST All ST All 

 ભારત  22.6 46.9 77.4 53.1 
�જુરાત 24.3 57.3 75.7 42.7 
 
Households By Location of The Main Source Of Drinking Water  
(પીવાના પાણીના પ્રા�પ્ત સ્થાન)  
 
વસ્તી ગણતર� ૨૦૧૧ પ્રમાણે રાજયમા ં�ુલ આ�દ�િતઓ �ુ�ંુબ પૈક� ૨૮.૮% �ુ�ંુબોના ઘર 

�દર પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા છે, જયાર� ૪૬.૪% �ુ�ંુબોના ઘરની ન�ક પાણીની 

વ્યવસ્થા મળેલ છે અને જયાર� ૨૪.૮% �ુ�ુબોને પાણીની વ્યવસ્થા ઘરથી �ૂર જ� ુપડ� છે.    

આ�દ�િત �ુ�ંુબોને પાણી માટ� �તર �ધુી ચાલીને સમય અને શાર��રક શ્રમ કર� ુપડ� છે, 

આપણા સમાજમા ંઘર માટ� પાણી લાવા� ુકામ ઘરની મ�હલાઓજ કરતી હોય છે. રાજય 

સરકાર� મ�હલાઓની આ �શુક�લી� ુહલ/ સમાધન કરવામાટ� આ�દવાસી િવસ્તારોમા ંદર�ક 

ઘેર� નળ દ્વારા પાણીમળ� રહ� તેવી વ્યવ્સ્થા કર� આપે. 
 

Area  

Total Number of Households   
(all categories)  

Total Number of Households (ST)  
આ�દ�િત �ુ�ંુબો  

Within the 
premises  
ઘરની �દર 

Near the 
premises  
ઘરની 

ન�ક  

Away  
ઘરથી 

�ૂર  

Within the 
premises  
ઘરની �દર 

Near the 
premises  
ઘરની ન�ક  

Away  
ઘરથી �ૂર  

ભારત 46.6 35.8 17.6 19.7 46.7 33.6 
�જુરાત  64 23.5 12.4 28.8 46.4 24.8 
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આ�દ�િતઓમા ંસાક્ષરતા દર વધારવા રાજયે ઘણી મહ�નત કરવાની જ�ર છે. 
 

 
માનવ િવકાસ� ુએક અગત્ય� ુભાગ સાક્ષરતા દર છે. આ�દ�િતઓમા ંસાક્ષરતા દર હમેશા અન્ય 

સમાજના વગ� કરતા ંઓછો રહ�લ છે. વષર્ ૧૯૯૧મા ંઆ�દ�િતઓમા ંસાક્ષરતા દર માત્ર ૩૬.૪ હતો 

જયાર� સામાન્ય વગ�મા ંસાક્ષરતા દર ૬૧.૩% હતો અને સામાન્ય વગ� અને આ�દ�િતઓ વચ્ચે 

સાક્ષરતા દરમા ંતફાવત ૨૪.૯% �ટલો હતો, જયાર� વષર્ ૨૦૦૧ની વસ્તી ગણતર� પ્રમાણે સાક્ષરત 

�તર ઘટ�ને ૨૧.૪% થયો અને ૨૦૧૧મા ંઘટ�ને ૧૫.૫% થયો. સામાન્ય અને આ�દ�િતઓમા ંવચ્ચે 

સાક્ષરતા દર� ુતફાવત હ� ઘણો �ચો છે.   

અ��ૂ�ૂચત આ�દ�િતઓના બાળકોમા ં�ુપોષણન્ય પ્રમાણ 

અ��ૂ�ૂચત આ�દ�િતઓ ના બાળકોમા ં�ુપોષ્ણ� ુપ્રમાણ વધાર� જોવા મળે છે. ૩૫.૬% બાળકોમા ં

સ્ટન્ટ�ગ જોવા મળે છે, એટલે તેઓની (�મર પ્રમાણે ઓછ� �ચાઇ) છે, જયાર� ૧૨.૯% આ�દ�િતઓના 

બાળકોમા ં વેસ્ટ�ગ  જોવા મળે છે એટલે તેઓ �ચાઇ પ્રમાણે પાતળ છે અને ૧૧.૪% આ�દ�િતઓના 

બાળકો ઓછો વજન ધરાવે છે. આમ એક તરફ આટલા મોટા પ્રમાણમા ંબાળકો �ુપોષણથી પીડાય છે તો 

બી� બા�ુ પોષણ માટ� જોગવાઇ કર�લ બ�ટ� ુસ�ંણૂર્ ર�તે ખચર્ કરવામા ંઆવતો નથી. સને ૨૦૧૫-

૧૬મા ંપોષણ ની સેવા માટ� �. ૮૭.૬૯ કરોડની બ�ટ અને સૅણે ૨૦૧૬-૧૭મા ં�.૮૬.૬૪ કરોડની બ�ટ 

વણવપરાયેલી રહ� હતી.    
 
 
    
 

Stunting Wasting Underweight 
આ�દ�િતઓના 

બાળકોમા ં �ુપોષ્ણ 

� ુપ્રમાણ  

�મર પ્રમાણે ઓછ� 

�ચાઇ 

�ચાઇ પ્રમાણે પાતળા 

(Thin  ) ઓછો વજન ધરાવતા 

 
35.6% 12.9% 11.4% 

     

વષર્ ૧૯૯૧ વષર્ ૨૦૦૧ વષર્ ૨૦૧૧ 

સક્ષરતા દર  ગેપ  

સામાન્ય અને 

આ�દ�િતની 

સાક્ષરતામા ં

�તર  
  

સક્ષરતા દર  

ગેપ  
  

સક્ષરતા દર  

ગેપ  
  �ુલ  

ST 
આ�દ�િત �ુલ  

ST 
આ�દ�િત �ુલ  

ST 
આ�દ�િત 

૬૧.૩ ૩૬.૪ ૨૪.૯ ૬૯.૧ ૪૭.૭ ૨૧.૪ ૭૮ ૬૨.૫ ૧૫.૫ 
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 રાષ્ટ્ર�ય ગ્રામીણ આરોગ્ય િમશન- ૨૦૧૬ ( NRHM ૨૦૧૬) પ્રમાણે �જુરાતના આ�દવાસી િવસ્તારોમા ં

મહત્વની આરોગ્ય સેવાઓ ઉપર જ��રયાત સામે  તબીબોની અને તબીબ સહાયકકોની  ઘટ છે.    

આ�દ�િત િવસ્તારોમા ંમોટા પાયે તબીબોઓ ની સખં્યા ઓછ� જોવા મળે છે.  

 

ક્રમ  �જુરાત ગ્રાિમણ િવસ્તાર  

જ��રયા

ત મ�ૂંર 

હાલમા ં

ઉપલ

બ્ધ ખાલી ઘટ 

૧ આરોગ્ય વકર્ર (મ�હલા) પેટા ક�ન્દ્ર પર  2775 2775 2180 595 595 

 

આરોગ્ય વકર્ર મ�હલા( પીએચ સી) 3156 2937 2180 757 976 

૨ આરોગ્ય વકર્ર (��ૂષ ) પેટા ક�ન્દ્ર    2775 2763 1975 788 800 

૩ આરોગ્ય સહાયક PHC   381 381 289 92 92 

૪ આરોગ્ય સહાયક ��ૂષ (પીએચ સી)  381 381 381 0 0 

૫ પ્રાથિમક આરોગય ક�ન્દ્ર પર ડોક્ટરોની  381 381 311 70 70 

૬ 

 સા��ૂહક આરોગ્ય ક�ન્દ્રોપર સ�ન 

ડોકટરોની  
69 62 6 56 63 

૭ 

સા��ૂહક આરોગ્ય ક�ન્દ્રો પર 

ગયાનાકોલો�સ્ટની   
69 62 9 53 60 

૮ 

સા��ૂહક આરોગ્ય ક�ન્દ્રો પર ફ�ઝીશન 

ની  
69 0 1 ** 68 

૯ 

સા��ૂહક આરોગ્ય ક�ન્દ્રો પર 

પીડ�ાટ્ર�શીન (બાળ િનષણાત )ની  
69 1 9 ** 60 

૧૦ 

ર��ડયો ગ્રાફર (ડોક્ટર  (સા��ૂહક આરોગ્ય 

ક�ન્દ્રો.) 
69 69 7 62 62 

૧૧ 

ફામાર્સીસ્ટ (પ્રાથિમક આરોગ્ય ક�ન્દ્રો અને 

સા��ૂહક આરોગ્ય ક�ન્દ્રો) 
450 463 418 45 32 

૧૨ 

લેબોર�ટર� ટ�કિનશ્યન ((પ્રાથિમક 

આરોગ્ય ક�ન્દ્રો અને સા��ૂહક આરોગ્ય 

ક�ન્દ્રો) 

450 450 352 98 98 

૧૩ 

નસ�ગ સ્ટાફ ((પ્રાથિમક આરોગ્ય ક�ન્દ્રો 

અને સા��ૂહક આરોગ્ય ક�ન્દ્રો)ક�.)  
864 1317 822 495 42 

Source: NRHM-2016 
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માચર્ ૨૦૧૬ પ્રમાણે આ�દ�િત િવસ્તારોમા ં આરોગ્ય પેટા ક�ન્દ્ર પર આરોગ્ય વકર્ર  ��ૂષ િસવાય 

તમામ ક�ટ�ગીર�ના તબીબો, િનષ્ણાતં ડોકટરોની ઘટ જોવા મળે છે, પેટા ક�ન્દ્રો પર  ૫૯૫ મ�હલા 

આરોગ્ય વકર્રની ઘટ છે, તેવીજ ર�તે પ્રાથિમક આરોગ્ય ક�ન્દ્રો પર આરોગ્ય વકર્ર મ�હલા ૯૭૬ની 

ઘટ છે.  

પ્રાથિમક આરોગ્ય ક�ન્દ્રો પર એમબીબીએસ ડોકટરોની ૩૮૧ જ�ર�યાત સામે ૩૮૧ ડોકટરોની 

ભરતી કરવા મ�ૂંર� આપેલ હોવા છતાયં હાલમા ં૩૧૧ ડોકટરો ઉપલબ્ધ રહ� સેવા આપી રહ્યા 

છે, જયાર� ૭૦ પ્રાથિમક આરોગય ક�ન્દ્રો પર ડોકટરોની ઘટ છે, એટલે તેવા આરોગ્ય ક�ન્દ્રો પરથી 

આરોગયની સેવાઓ આપવા માટ� િનષ્ણાતં ડોકટરો નથી. તેવીજ ર�તે સા��ૂહક આરોગ્ય ક�ન્દ્રો 

જયા ંિનષ્ણાતં  ડોકટરો દ્વારા સેવાઓ આપવા માટ� ઉપલબ્ધ હોવા જોઇએ �મા ંફ�ઝીશીયન, 

મ�હલા રોગોના િનષણાતં, બાળ રોગોના િનષણાતં પીડ�યાટ્ર�શીયન, અને સ�નની જ�ર�યાત 

હોય છે, પરં� ુરાજયના આ�દ�િત િવસ્તારોમા ં૬૯ િનષ્ણાતં ડોકટરોની જ�ર�યાત સામે મોટા 

ભાગે ડોકટરોની ઘટ જોવા મળે છે. આટલી મોટ� સખં્યામા ંડોકટરોની ઘટના કારણે આ�દ�િત 

િવસ્તારના દદ�ઓને સારવાર માટ� શહ�રોમા ંખાનગી દવાખાનાઓ માથી મ�ઘી સારવાર લેવી પર 

છે.  

આ�દ�િત િવસ્તારોમા ંપ્રાથિમક આરોગય ક�ન્દ્રો અને સા��ૂહક આરોગય ક�ન્દ્રોમા ંઅન્ય જ�ર� 

તબીબો �વાક� ર� �ડયોગ્રાફર, ફામાર્સીસ્ટ, લેબોર�ટર� ટ�કનીશીયન વગેર�ની પણ   ઘટ છે. 

આ�દ�િત િવસ્તારોમા ંર�ડ�યોગ્રાફરની ૬૨, ફામાર્શીસીસ્ટની ૩૨ અને લેબોર�ટ્ર� ટ�કનીશીયન ની 

૯૮ ઘટ છે. રાજય સરકાર� આ તમામ ખાલી જગ્યાઓ પર ભરતી કરવી જોઇએ અને આ�દ�િત 

પેટા િવસ્તાર િવકાસમા ંઆરોગ્ય સેવાઓ માટ� સ�ંણૂર્ ખચર્ કર� તબીબી સેવાઓ આપવી જોઇએ.  

સને ૨૦૧૫-૧૬મા ંઆ�દ�િત પેટા િવસ્તાર િવકાસ યોજના �તગર્ત આરોગ્ય સેવાઓ માટ� 

મહ��લૂી ખચર્ પેટ� �. ૨૨૮.૪૯ કરોડ અને �ડૂ� ખચર્ પેટ� �. ૩૪.૬૦ કરોડ ઓછા ખચાર્ હતા. 
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વષર્ ૨૦૧૫-૧૬મા ંઆદ��િતઓના સામા�જક િવકાસની સેવાઓ માટ� �. ૫૨૧ કરોડની બ�ટ 

વણવપરાયેલી રહ�. �દા�ત જોગવાઇ સામે ૮૭.૬૪% બ�ટ ખચર્ થઇ  તબીબી અને �હ�ર આરોગ્ય,  પોષ્ણ, 

િશક્ષણ, સામા�જક કલ્યાણ  માટ� ઓછ� બ�ટ ખચાર્ઇ.   
   

કરોડ 

 િવકાસના સદરો  

2015 -16-

અદાજ 

કરોડ 

2015-16� ુખચર્ 

કરોડ 

જોગવાઇ સામે 

ખચર્મા ંવધઘટ 

કરોડ 

૨૦૧૫-૧૬મા ં

�દાજ સામે 

ખચર્ની ટકાવાર� 

સામાન્ય િશક્ષણ   553.05 503.57 49.48 91.05 
તકિનક� િશક્ષણ  46.24 35.83 10.41 77.48 
ખેલ�દૂ અને �વુક સેવાઓ  29 27.73 1.27 95.64 
કલા અને સસં્�ૃિત  4.77 4.28 0.49 89.65 
તબીબી અને �હ�ર આરોગ્ય  695.58 467.09 228.49 67.15 
પ�રવાર કલ્યાણ 88.61 85.42 3.19 96.40 
પાણી �રુવઠો અને સ્વચ્છતા  28.47 40.34 -11.87 141.68 
આવાસન  326.73 247.88 78.85 75.87 
શહ�ર� િવકાસ  263.77 308.50 -44.73 116.96 
મા�હતી અને પ્રચાર  14.5 13.21 1.29 91.12 
અ��ૂ�ૂચત જન�િતઓ � ુકલ્યાણ   1238.15 1137.61 100.54 91.88 
શ્રમ અને રોજગાર  100.72 78.46 22.26 77.90 
સામા�જક �રુક્ષા અને કલ્યાણ  126.22 131.15 -4.93 103.91 
પોષણ  703.96 617.32 86.64 87.69 
Total  4219.78 3698.40 521.38 87.64 

 
 

આ�દ�િત પેટા િવસ્તાર િવકાસ યોજના �તગર્ત રાજયના ૧૫% આ�દ�િતઓના સામા�જક અને આિથ�ક 

િવકાસ માટ� નાણાક�ય જોગવાઇઓ કરવામા ંઆવે છે. વષર્ ૨૦૧૫-૧૬ આ�દ�િતઓના સામા�જક િવકાસ 

�મા ંિશક્ષણ, તકનીક� િશક્ષણ, ખેલ�ૂદ, આ�દ�િતઓના આરોગ્ય અને �ુ�ંુબ કલ્યાણ, આ�દ�િત 

મ�ૂરોના અિધકારો� ુરક્ષણ, આવાસન, આ�દ�િત િવસ્તારોમા ંશહ�ર�કરણ, આ�દ�િતઓના બાળકોમા ં 

પોષણ, સામા�જક �રુક્ષા અને કલ્યાણકાર� યોજનાઓના અમલીકરણ માટ� વષર્ ૨૦૧૫-૧૬મા ં�. 

૪૨૧૯.૭૮ કરોડની જોગવાઇ કરવામા ંઆવી હતી પરં� ુ  આ�દ�િતઓના સામા�જક સેવાઓના લાભો 
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આપાવા માટ� �. ૩૬૯૮.૪૦ કરોડ � ુખચર્ કરવામા ંઆવેલ છે. આમ વષર્ ૨૦૧૫-૧૬ના �તે 

આ�દ�િતઓ ના સામા�જક સેવાઓ પાછળ �.. ૫૨૧.૩૮ કરોડ� ુઓ� ખચર્ કરવામા ંઆવેલ છે. આમ 

વષર્ ૨૦૧૫-૧૬મા ંસામા�જક િવકાસ માટ� �દા�ત જોગવાઇઓ� ુ૮૭.૬૪% રકમ ખચર્ કરવામા ંઆવલ 

છે. રાજયમા ંઅ��ૂ�ૂચત આ�દ�િતઓ અન્ય સમાજના વગ� કરતા ંઘણા ગર�બ અને સામા�જક અને 

આિથ�ક ર�તે પછાત છે, આદ��િતઓ અને અન્ય સમાજના લોકો વચ્ચે સામા�જક અને આિથ�ક િવકાસ� ુ

�તર ના�દૂ કરવા માટ� વષર્ ૧૯૭૫-૭૬ થી આ�દ�િત પેટ િવસ્તાર િવકાસ યોજનાની રચના કરવામા ં

આવેલ, પરં� ુઆ યોજના હ�ઠળ વસ્તીના ટકાવાર� પ્રમાણે નાણાક�ય જોગવાઇઓ ન કરવામા ંઆવે અને 

�ટલી જોગવાઇઓ કરવામા ંતેનો સ�ંણૂર્ ખચર્ ન કરવાના કારણે આ�દ�િતઓના સામા�જક અને આિથ�ક 

િવકાસ ધીમી ગિતએ થાય છે. 

વષર્ ૨૦૧૫-૧૬મા ંઆ�દ�િતઓના સામા�જક સેવાઓ પાછળ પોષણની સેવા થક� �મા ં

બાળકોને �ગણવાડ� ક�ન્દ્રો મારફત પોષ�ટક આહાર આપવામા ંઆવે છે, ઉપરાતં 

પ્ર�િૂતવાળ� માતાઓ વગેર�મા ં�ુપોષ્ણ ઘટાડવા માટ� �દા�ત �. ૭૦૩.૯૬ કરોડની 

જોગવાઇ સામે વષા�તે �. ૬૧૭.૩૨ કરોડ� ુખચર્ કરવામા ંઆવેલ છે. આમ જોગવાઇ પૈક� 

�. ૮૬.૬૪ કરોડ� ુઓ� ખચર્ કરવામા ંઆવેલ છે, તેવીજ ર�તે આ�દ�િત િવસ્તારોમા ં

તબીબી અને �હ�ર આરોગ્યની સેવાઓ માટ� વષર્ ૨૦૧૫-૧૬મા ં�દા�ત �.૬૯૫.૫૮ 

કરોડની જોગવાઇ સામે �. ૪૬૭.૦૯ કરોડ બ�ટ� ુખચર્ કરવામા ંઆવેલ છે, � ટકાવાર� 

પ્રમાણે ૬૭.૨૦% � ુખચર્ થાય છે, આમ તબીબી અને �હ�ર આરોગય સેવાઓ પાછળ 

ઓછા ખચર્ના કારણે આ�દ�િત િવસ્તારોમા ંઆરોગ્યની સેવાઓ નબળ� છે, �ના કારણે 

આ�દ�િતના લોકોને માદંગીની સારવાર માટ� ખાનગી હોસ્પીટલમા મોટ� રકમ ખચ� 

સારવાર મેળવી પડ� છે.    તેવીજ ર�તે સામાન્ય િશક્ષણ માટ� વષર્ ૨૦૧૫-૧૬મા ં�. ૪૯.૪૮ 

કરોડ, તકનીક� િશક્ષણ માટ� �. ૧૦.૪૧ કરોડ, આવાસન થક� ઘર િવહોણા આ�દ�િતના 

લોકો માટ� �.૭૮.૮૫ કરોડ, શ્રમ અને રોજગાર માટ� �. ૨૨.૨૬ કરોડ, સામ�જક �રુક્ષા માટ� 

�. ૪૦.૫૨ કરોડની રકમ ઓછ� ખચાર્શે. આ�દ�િતઓને સીધો લાભા આપી શક� તેવી 

અ��ૂ�ૂચત જન�િતઓ � ુકલ્યાણ  માટ� પણ �. ૧૨૩૮ કરોડની જોગવાઇ સામે �. 

૧૦૦.૫૪ કરોડની બ�ટ વણવપરાયેલી રહ� જશે.  

આ�દ�િત પેટા િવસ્તાર િવકાસ યોજના હ�ઠળ  શહ�ર� િવકાસ માટ� �. ૪૪.૭૩ કરોડ� ુવધાર� ખચર્ 

�ચુવવામા ંઆવેલ છે, ઉપરાતં પાણી  �રુવઠો અને સ્વચ્છતા માટ� �. ૧૧.૮૭ કરોડ, અને 

સામા�જક �રુક્ષા અને કલ્યાણ માટ� �. ૪.૯૩ કરોડની બ�ટ વધાર� ખચાર્શે.  
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આમ રાજયની માનવ િવકાસમા ં�ધુાર લાવવા માટ� રાજયના આ�દ�િતઓમા ંઝડપી સામા�જક િવકાસ 

કરવો પડશે, � આ�દ�િત પેટા િવસ્તાર  િવકાસ �તગર્ત યોગય નાણાક�ય જોગવાઇઓ� ુસ�ંણૂર્ ખચર્ 

કરવાથી મેળવી શકાશે.  
 

અ��ૂ�ૂચત આ�દ�િતઓના િવકાસ અને કલ્યાણ માટ� સામા�જક સેવાઓના �ડૂ� ખચર્મા ં૨૦૧૫-૧૬મા ં�,૪૭૨.૪૨ 

કરોડ ઓછા ખચાર્યા, સામા�જક સેવાઓના �ડૂ� ખચર્ માટ� ૭૩.૪૬% બ�ટ� ુખચર્ થયો.  
 

Major Head 

૨૦૧૫-૧૬ 

�દાજ 

૨૦૧૫-૧૬� ુ

ખચર્ 

 ૨૦૧૫-૧૬મા 

�દાજ સામે ખચર્મા ં

વધઘટ  

૨૦૧૫-૧૬મા ં

�દાજ સામે 

ખચર્ની 

ટકાવાર�  

�. કરોડમા ં  �. કરોડમા ં  �. કરોડમા ં  

િશક્ષણ,ખેલ�ૂદ,કલા અને સસં્�ૃિત, 557.18 316.42 240.76 56.79 
તબીબી અને �હ�ર આરોગ્ય માટ� �ડૂ� ખચર્  406.92 372.32 34.60 91.50 
�ુ�ંુબ કલ્યાણ માટ� �ડૂ� ખચર્  4.87 4.87 0.00 99.92 
પાણી �રુવઠા અને સ્વચ્છતા �ગે �ડૂ� ખચર્ 496 468.72 27.28 94.50 
આવાસન  માટ� �ડૂ� ખચર્  107.28 72.88 34.40 67.94 
આ�દ�િતઓ ના કલ્યાણ માટ� �ડૂ� ખચર્   110.79 45.26 65.53 40.85 
સામા�જક �રૂક્ષા માટ� �ડૂ� ખચર્  1.39 2.76 -1.37 198.37 
અન્ય સામા�જક સેવાઓ માટ� �ડૂ� ખચર્  95.69 24.48 71.21 25.59 
સામા�જક સવેાઓ માટ� �ડૂ� ખચર્  1780.12 1307.70 472.42 73.46 

 
 
 આ�દ�િત પેટા િવસ્તાર િવકાસ માટ� સામા�જક સેવાઓના �ડૂ� ખચર્ કર� સામા�જક િવકાસના માટ� 

અગત્ય� ુમાળખાક�ય �િુવધાઓ �મ ક� શાળાઓ, વગર્ ખડંો, દવાખાના અને સાધનો, પાણી �રુવઠાની 

�િુવધાઓ, આવાસન વગેર� માળખાક�ય �િુવધાઓ� ુિનમાર્ણ કરવામા ંઆવે છે, � લાબંા સમયગાળા 

માટ� લોકોને �િુવધાઓ અને સેવાઓ આપે છે. વષર્ ૨૦૧૫-૧૬મા ં સામા�જક સેવાઓના �ડૂ� માટ�  �. 

૧૭૮૦.૧૨ કરોડની જોગવાઇ સામે �ુલ �. ૧૩૦૭.૭૦ કરોડ� ુખચર્ કરવામા ંઆવેલ છે. આમ વષર્ 

૨૦૧૫-૧૬મા ંઆ�દ�િત પેટા િવસ્તાર િવકાસ યોજના હ�ઠળ સામા�જક સેવાઓના �ડૂ� ખચર્ માટ�        

�. ૪૭૨.૪૨ કરોડની બ�ટ� ુઓ� ખચર્ કરવામા ંઆવેલ છે, � ટકાવાર� પ્રમાણે ૭૩.૪૬% ખચર્ દશાર્વે 

છે.  

“પાથેય” �-૨, અ�ુર્દા એપાટર્મેન્ટ, �લુબાઇ ટ�કરા રોડ, નવરંગ�રુા, અમદાવાદ.- ૧૪ email: info@pathey.in / patheya.budget@gmail.com        14 

  
 

mailto:info@pathey.in
mailto:patheya.budget@gmail.com


િશક્ષણ,ખેલ�ૂદ,કલા અને સસં્�ૃિતના �ડૂ� કામો માટ� વષર્ ૨૦૧૫-૧૬મા ં�. ૨૪૦.૭૬ કરોડ ઓછા ખચાર્યા 

છે, તબીબી અને �હ�ર આરોગ્ય માટ� �ડૂ� ખચર્ પેટ� �. ૩૪.૬૦ કરોડ, આવાસન માટ� �. ૩૪.૪૦ કરોડ,  

પાણી �રુવઠા અને સ્વચ્છતા �ગે �ડૂ� ખચર્ પેટ� �. ૨૭.૨૮ કરોડ,  આ�દ�િતઓ ના કલ્યાણ માટ� �ડૂ� 

ખચર્  પેટ� �. ૬૫.૫૩ કરોડ અને અન્ય સામા�જક સેવાઓ પાછળ �. ૭૧.૨૧ કરોડની  બ�ટ ઓછ� ખચર્ 

કરવામા ંઆવેલ છે. �ુ�ંુબ કલ્યાણ માટ� �ડૂ� ખચર્ � ુસ�ંણૂર્ ર�તે બ�ટ� ુખચર્ કરવામા ંઆવેલ છે. 
  

માગણી ન.ં૯૬-આ�દ�િત િવસ્તાર પેટા યોજના હ�ઠળ વષર્ ૨૦૧૫-૧૬મા ં�.૧૧૪૮ કરોડ� ુ

ઓ� ખચર્ કરાયો અને વષર્ ૨૦૧૬-૧૭મા ં�. ૪૮૧કરોડની બ�ટ ઓછ� ખચાર્શે.  

૨૦૧૭-૧૮મા �. ૧૨૧૭૧ કરોડની બ�ટ �હ�ર કરાઇ  
 

(�કડાઓ કરોડમા)ં  

ક્રમ  

       િવગત ૨૦૧૫-૧૬ 

નો �દાજ  

કરોડ  

૨૦૧૫-

૧૬ નો 

ખચર્  

કરોડ 

 ૨૦૧૫-

૧૬માં 

વધઘટ  

૨૦૧૬-

૧૭ નો 

�દાજ 

(�.) 

૨૦૧૬-

૧૭� ુ

�ધુાર�લ 

�દાજ 

 ૨૦૧૬-

૧૭માં 

�દાજ 

સામે 

સભંિવત 

ખચર્ 

૨૦૧૭-

૧૮-�દાજ  

 ૨૦૧૭-

૧૮ના 

�દાજની 

ટકાવાર� 

૧ સામાન્ય સેવાઓ 8.38 7.48 0.89  9.67 7.69 -1.98 10.52 0.09 

  સામાન્ય સેવાઓ માટ� �ડૂ� ખચર્  56.74 9.26 47.47 50.01 28.99 -21.01 56.48 0.46 

૨ સામા�ક સેવાઓ માટ� મહ��લૂી ખચર્  4219.78 3698.31 521.46 4668.36 4758.63 +90.27 5566.34 45.73 

  
સામા�ક   સ�હૂ સેવાઓ માટ� �ડૂ� 

ખચર્ 
1780.12 1307.70 472.42 1507.03 1232.66 -274.37 1666.08 13.69 

૩ આિથ�ક સેવાઓ માટ� મહ��લૂી ખચર્  1728.35 1609.20 119.15 2325.99 2310.93 -15.05 2359.03 19.38 

  આિથ�ક સેવાઓ માટ� �ડૂ� ખચર્ 2080.05 2058.08 21.97 2151.32 1897.15 -254.17 2486.20 20.43 

૪ લોન 50.30 85.48 -35.18 22.72 17.78 -4.93 27.17 0.22 

  �ુલ  9924.23 8775.53 1148.70 10735.10 10253.84 -481.25 12171.81 100.00 

 

આ�દ�િત પેટા િવસ્તાર યોજનાના અમલીકરણ માટ� વષર્ ૨૦૧૫-૧૬મા ં�. ૯૯૨૪.૨૩ કરોડની 

જોગવાઇ સામે �. ૮૭૭૫.૫૩ કરોડ� ુખચર્ કરવામા ંઆવેલ છે, આમ વષર્ ૨૦૧૫ -૧૬મા ં

આ�દ�િત પેટા િવસ્તાર યોજનાના અમલીકરણ માટ� �. ૧૧૪૮.૭૦ કરોડ� ુઓ� ખચર્ કરવામા ં

આવેલ છે. આમ વષર્ ૨૦૧૫-૧૬મા ંઆ�દ�િત પેટા િવસ્તાર યોજનાના અમલીકરણ માટ� 

૮૮.૨૪% બ�ટ� ુખચર્ કરવામા ંઆવેલ છે અને ૧૧.૫૭% બ�ટ વણવપરાયેલી રહ�લ છે, �નાથી 

આ�દ�િતઓના િવસ્તારના િવકાસની ગિત ધીમી થાય છે.  
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વષર્ ૨૦૧૬-૧૭મા ં આ�દ�િત પેટા િવસ્તાર યોજનાના હ�ઠળ િવિવધ યોજનાઓના અમલ માટ� �દા�ત 

�. ૧૦૭૩૫.૦૯ કરોડની જોગવાઇ કરવામા ંઆવેલ છે અને �કડાઓથી એ� ુસા�બત થાય છે ક� વષર્ 

૨૦૧૬-૧૭મા ં�. ૧૦૨૫૩.૮૪ કરોડ બ�ટ� ુસભંિવતા ખચર્ �ચુવવામા ંઆવેલ છે. આમ વષર્ ૨૦૧૬-

૧૭મા ંપણ �. ૪૮૧.૨૫ કરોડની બ�ટ આ�દ�િત પેટા િવસ્તાર િવકાસમા ંઓછ� ખચાર્શે.  
 
જયાર� વષર્ ૨૦૧૭-૧૮મા ંઆ�દ�િત પેટ િવસ્તાર િવકાસ માટ� માગંણી ન ં૯૬ હ�ઠળ  �દા�ત 

�.૧૨૧૭૧.૮૧ કરોડની નાણાક�ય જોગવાઇ કરવામા ંઆવેલ છે અને માગંણી ન ં૯૩ હ�ઠળ �. ૩૭૯.૫૨ 

કરોડની જોગવાઇ કરવામા ંઆવેલ છે. આમ વષર્ ૨૦૧૭-૧૮મા ંઆ�દ�િત િવસ્તાર િવકાસ યોજના અને 

આ�દ�િતઓના કલ્યાણ માટ� �.  ૧૨૫૫૯.૩૪ કરોડ ની જોગવાઇ કરવામા ંઆવેલ છે, � રાજયના �ુલ 

બ�ટ �. ૧,૭૨,૧૭૯ કરોડની રકમમાથંી ૭.૩૦% ની �દા�ત રકમ થાય છે.  
 
વષર્ ૨૦૧૭-૧૮મા ંસામા�જક સેવાઓના મહ��લૂી ખચર્ પેટ� �. ૫૫૬૬.૩૪ કરોડ (૪૫.૭૩%) અને 

સામા�જક સ�હૂ સેવાઓ માટ� �ડૂ� ખચર્ પેટ� �. ૧૬૬૬.૦૮ કરોડ (૧૩.૬૯%) આમ �ુલ મળ�ને �. 

૭૨૩૨.૪૨ કરોડ ૫૯.૪૨% બ�ટ આ�દ �િતઓના સામા�જક િવકાસ માટ� ખચાર્શે અને આિથ�ક િવકાસ 

માટ� મહ��લૂી અને �ડૂ�  ખચર્ �ુલ મળ�ને �. ૪૮૪૫.૨૩ કરોડ (૩૯.૮૧%) બ�ટની રકમ ખચર્ કરવામા ં

આવશે.   

વન અિધકાર અિધિનયમ-૨૦૦૬ ના અમલીકરણમા ં૨૦૧૬માં �જુરાત ૯મા ંક્રમાંક�:- 

આ�દવાસીઓ પ્ર�ૃિતની સાથે પ્ર�ૃિત �જૂક તર�ક� તથા વષ�થી પોતા�ુ ં અ�સ્તત્વ ટકાવવા અને પોતાના �વન �વવા 

માટ� જગંલ સાથે આ�ત્મયતાના સબંધં થી  જગંલ સાથે રહ�તા આવ્યા છે. આ�દવાસીઓના સહ:અ�સ્તત્વની સાથે 

�વવાથી જગંલોનો િવકાસ પણ ન�ધાયો છે. પરં� ુજયારથી �બ્ર�ટશ રાજ આવ્�ુ ંત્યારથી આ�દવાસીઓને જગંલથી �ૂર  

હટાવવાની પ્ર�ક્રયા ચા� ુથઈ � આઝાદ ભારત દ�શમા ં એ જ વ્યવહાર ચા� ુરાખવામા આવ્યો એમાયં પણ વન સરંક્ષણ 

કાયદો-૧૯૮૦ના કારણે મોટાભાગની આ�દવાસી વસ્તીને જગંલથી જોર જબરજસ્તીથી �ૂર કરવાની પ્ર�ક્રયા શ� થઈ. 

આ�દવાસી વસ્તી સાથે થતા અત્યાચારો અને ઐિતહાિસક અન્યાયને �ૂર કરવા ક�ન્દ્ર સરકાર� વન અિધકાર અિધિનયમ-

૨૦૦૬નો કાયદો દ�શના સાસંદમા ંબ�મુતીથી પાસ કર� આ�દવાસી પ્ર�ને ૧૩ �ડસેમ્બર, ૨૦૦૫ �ધુી જગંલ જમીનના 

ખેડાણ કરનારને મા�લક�નો હ� આપતો કાયદો પસાર કય� વન અિધકાર અિધિનયમ- ૨૦૦૬ હ�ઠળ મહતમ ૪ હ�કટર 

જમીન અ�કુ શત�ને આિધન આપવા પાત્ર થાય છે. 

 વન અિધકાર અિધિનયમ-૨૦૦૬ તમામ રાજય સરકારોને જયા ંઆ�દવાસી વસ્તી રહ� છે, તે રાજયોએ  વન અિધકાર 
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કાયદાની જોગવાઇઓ નો અમલ  કરવાનો રહ� છે. આ કાયદાના અમલીકરણ થક� જગંલ જમીન ખેડનારાઓને 

જમીન પર મા�લક�ના હ� આપવા�ુ ંવષર્ ૨૦૦૭- ૦૮ થી શ� થયેલ છે. 

Statement showing ranking in terms of percentage of titles distributed over number of 
claims received in each State under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest 
Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 as on 31.01.2017  
  

     વન અિધકાર અિધિનયમ-૨૦૦૬ ના અમલીકરણમા ં�જુરાતમા ં તા ૩૧/૧/૨૦૧૭ �ધુી  �ુલ  મળેલ 

જમીન દાવાઓ  ૧૮૯૮૬૭ સામે જમીનના ટાઇટલ ડ�ડ  ૮૩૦૯૮  ખેડનારાઓને આપવવામા ંઆવેલ છે.  

 રાષ્ટ્ર�ય સ્તર� જગંલ જમીન ખેડનારાઓના દાવાઓની અર�ઓ ના િનકાલ કરવામા ં૯મા ં�માકં�.  

  
�ુલ મળેલ 

દાવાઓ 

�ુલ ટાઈટલ ડ�ડ 

િવતરણ/તૈયાર 

થયેલ   

નામ�ૂંર કર�લ 

દાવાઓની 

સખં્યા 

મળેલ દાવાઓને ટાઈટલ 

િવતરણ કર�લ તેની 

ટકાવાર� 

1 Kerala/ ક�રળ 37,535 24,599 7,889 65.54% 

2 Odisha /ઓ�ડશા 6,35,055 4,09,229 1,50,133 64.44% 

3 Tripura/િત્ર�રુા 1,94,028 1,24,557 65,902 64.20% 

4 Jharkhand/ ઝારખડં 1,02,510 56,181 27,652 54.81% 

5 Telangana/તેલ�ગાણા 1,86,534 94,215 80,890 50.51% 

6 Andhra Pradesh/ �ધ્રપ્રદ�શ  1,73,590 87,030 62,228 50.14% 

7 Rajasthan/ રાજસ્થાન  71,270 35,628 35,139 49.99% 

8 Chhattisgarh/છ�ીસગઢ  8,66,674 3,81,705 4,64,886 44.04% 

9 Gujarat/�જુરાત 1,89,867 83,098 0 43.77% 

10 Madhya Pradesh/ મધ્ય પ્રદ�શ 6,14,718 2,38,636 3,64,600 38.82% 

11 Assam/ આસામ 1,55,011 58,802 0 37.93% 

12 West Bengal/ વસે્ટ બ�ગાલ 1,42,081 45,201 97,415 31.81% 

13 Maharashtra/ મહારાષ્ટ્ર 3,64,358 1,12,646 2,31,856 30.92% 

14 Uttar Pradesh/ઉતર પ્રદ�શ 93,644 18,555 74,945 19.81% 

15 Karnataka/કનાર્ટકા 3,04,536 13,049 1,71,592 4.28% 

16 Bihar/�બહાર  8,022 121 4,215 1.51% 

17 
Himachal Pradesh/�હમાચલ 

પ્રદ�શ 
659 7 0 1.06% 

18 Goa/ગોવા 9,733 3 23 0.03% 

19 Tamil Nadu/ તાિમલના� ૂ 21,781 0 0 0.00% 

20 Uttarakhand/ ઉ�રાખડં  182 0 1 0.00% 

TOTAL 41,71,788 17,83,262 18,39,366 42.75% 
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ક�ન્દ્ર સરકારના મીનીસ્ટર� ઓફ ટ્રાયબલ િવભાગ દ્વારા આ  કાયદાના અમલીકરણનો સ્ટ�ટસ �રપોટર્ દર 

મ�હને તૈયાર કરવામા ંછે. છેલ્લો �રપોટર્ ૩૧/૧/૨૦૧૭ ના રોજ બહાર પાડવામા ંઆવ્યો છે. આ �રપોટર્ પ્રમાણે 

આ કાયદાના  અમલીકરણ હ�ઠળ, ક�રળ રાજયે સ�ુથી વધાર� જગંલ જમીનના મા�લક�ના હ� માટ� આવેલ 

દાવાઓ� ુિનકાલ કર�લ છે. ક�રળમા ં�ુલ ૩૭૫૩૫ આવેલ દાવાઓ પૈક� ૬૫.૫૪% અર�ઓનો િનકાલ 

કર�લ છે. �યાર� ટકાવાર� પ્રમાણે બી� �માકં�   ઓ�ડશા રાજયે �ુલ ૬૩૫૦૫૫ મળેલ દાવાઓ પૈક� 

૬૪.૪૪% દાવા અર�ઓની તપાસ કર� જગંલની જમીન ખેડનારાઓને જમીન હ� આપેલ છે.   ત્રી� 

�માકં� િત્ર�રુા રાજયે  �ુલ મળેલ અર�ઓ ૧૯૪૦૨૮ પૈક� ૬૪.૨૦% દાવા અર�ઓનો િનકાલ કર�લ છે, 

ઝારખડં ૪ �માકં�,તેલનગાણા ૫મા ં�માકં�, �ધ્રાપ્રદ�શ ૬ઠ્ઠા �માકં�,  રાજ્સ્થાન ૭મા ક્રમાકં�, છ્�ીસગઢ ૮મા ં

�માકં� જગંલજમીનના દાવો સામે જમીન અિધકાર આપેલ છે.  
 

�જુરાત રા�યમા ંતા. ૩૧/૧/૨૦૧૭ �ધુી �ુલ ૧૮૯૮૬૭ જગંલજમીન ખેડનારાઓ જમીન 

મ�લક�ના દાવાઓ જમા કરાયંા હતા,ં જપૈક� તપાસ કયાર્ પછ�, ૮૩૦૯૮ જગંલની જમીન ખેડનારોઓને 

કાયદા �જુબ હ� પત્રો આપવામા ંઆવેલ છે. આમ �જુરાત રાજયમા ં�ુલ દાવાઓ પૈક� ૪૩.૭૭% 

દાવાઓનો િનકાલ કરવામા ંઆવેલ છે.   �જુરાત રા�યે બાક� રહ�લ દાવાઓની તપાસ કર� જગંલ જમીન 

ખેડનારાઓ ને વન અિધકાર કાયદાની જોગવાઇઓ પ્રમાણે તપાસ કર� જમીન ટાઇટલ આપવા માટ� 

કાયર્વાહ� કરવી જોઇએ. �જુરાતમા ંઆ કાયદા હ�ઠળ �ુલ ૧,૦૭,૦૭૮ એકર જગંલની જમીનન  હ�  

ખેડનારાઓને આપેલ છે � દર�ક દાવા કરનાર દ�ઠ સર�રાશ  ૧.૫ એકર �ટલી જમીન થાય છે.  

રાજયમા ંનામ�ૂંર કર�લ દાવાઓની સખં્યા નથી એટલે વન અિધકાર કાયદાના અમલ પછ�ના ૧૦ 

વષર્મા ંકોઇ પણ જગંલની જમીન પર દાવો નામ�ૂંર કર�લ નથી.    
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