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1. પ્રસ્િાિના :-  

 યુનાઇટેડ નશેન ઓર્ગેનાઈઝેશન ે૨૦૦૮ માાં મમલેમનયમ ડેવલપમને્ટ ર્ગોલ (એમડીજી) જાહેર કયાા જમેાાં ૨૦૧૫ સુધીમાાં 

ર્ગરીબી દુર કરવાનો ધ્યેય અગ્રતાક્રમ ેહતો. આ ધ્યેયને પહોાંચી વળવા દુમનયાના લર્ગભર્ગ તમામ અમવકમસત અન ેમવકાસશીલ 

દેશોએ ર્ગરીબી મનવારણ માટે અલર્ગ અલર્ગ નીમતઓ અન ેકાયાક્રમો અમલમાાં મુકેલ છે. આ બધા કાયાક્રમો અન ેનીમતઓમાાં સુક્ષ્મ 

મધરાણ કાયાક્રમએ ર્ગરીબી મનવારણ માટે સૌથી વધાર ેઅસરકારક વ્યુહરચના પરુવાર થયેલ છે. મોટા ભાર્ગના દેશોમાાં ર્ગરીબી 

મનવારણ કાયાક્રમ ના ભાર્ગરૂપે સુક્ષ્મ મધરાણ કાયાક્રમ અમલમાાં છે. 

 ભારતમાાં સુક્ષ્મ મધરાણની શરૂઆત ૧૯૭૦માાં અમદાવાદ ખાતે કાયારત સવેા સાંસ્થાથી થઇ. ૧૯૭૦માાં સેવા–સલે્ફ 

એમ્પ્યોડ વુમન એશોમસએશન દ્વારા અસાંર્ગમિત ક્ષેત્રની ર્ગરીબ મમહલાઓન ેબમેન્કાંર્ગ સમુવધાઓ આપવા માટે શ્રી મમહલા સેવા 

સહકારી માંડળી શરુ કરવામાાં આવી. તે પછી નાબાડા  અને એમવાયઆરએડી સાંસ્થાએ (દમક્ષણ ભારતની નામાાંમકત સ્વેમછછક 

સાંસ્થા) સુક્ષ્મ મધરાણની સેવાઓ ઉપર સાંશોધન કયુું જમેાાંથી જાણવા મળયુાં કે હાલની બમેન્કાંર્ગ પ્રણાલી  કાયાપદ્ધમત અન ે

બેમન્કાંર્ગપોલીસીઓ ર્ગરીબ લોકોને બેમન્કાંર્ગ સમુવધાઓ અન ેમધરાણ પૂરુાં  પાડવામાાં ર્ગરીબી મનવારણ માટેના અપમેક્ષત પમરણામો 

આપી શકે તેમ ન હતા. ગ્રામીણ અન ેશહેરી મવસ્તારોમાાં બમેન્કાંર્ગ નેટવકા  મોટા પ્રમાણમાાં  મવસ્તરલે હોવા છતાાં ર્ગરીબ સમુદાયના 

મોટા ભાર્ગના લોકો બમેન્કાંર્ગ સેવાઓથી વાંમચત રહેતા હતા. ર્ગરીબ લોકોન ેપૂરતા પ્રમાણમાાં લોન, મધરાણ અન ેઅન્ય બેન્કી ાંર્ગ 

સુમવધાઓ પુરતા પ્રમાણમાાં મળતી ન હતી. આ પમરમસ્થમતમાાં ર્ગરીબ લોકોને સરળતાથી અને પુરતા પ્રમાણમાાં બમેન્કાંર્ગસુમવધાઓ 

મળી રહે તે માટે નવીન વ્યૂહરચનાની જરૂમરયાત હતી. વધુમાાં મમહલાઓ બમેન્કાંર્ગ સમુવધાઓનો વધારમેાાં વધાર ેલાભ લઈ શકે 

તેવી યોજનાની જરૂમરયાત હતી. આ માટે જરૂરી નીમત ઘડતરનુાં કાયા નાબાડાનેસોપવામાાં આવ્યુાં જનેા પમરણામ સ્વરૂપ ેભારત 

સરકાર ેનાબાડાના સહયોર્ગથી ૧૯૯૨માાં એસએચજી બેંક લીન્કેજ પ્રોગ્રામ (એસબીએલપી) પાઈલોટ પ્રોજકે્ટ તરીકે  શરુ કરવામાાં 

આવ્યો. આ કાયાક્રમનો મુખ્ય હેતુ એસએચજી ના માધ્યમથી ગ્રામીણ મમહલાઓન ેસરળતાથી બેંક દ્વારા મધરાણ મળી રહે તે 

હતો. આ પાઈલોટ પ્રોજકે્ટ સફળ રહેતા સુક્ષ્મ મધરાણ, બેંક લીન્કેજ અન ેમમહલા સશકતીકરણ માટે એસએચજી બેંક લીન્કેજ 

પ્રોગ્રામ (એસબીએલપી) એક સફળ મોડલ તરીકે સ્વીકારવામાાં આવ્યુાં અને તેનો અમલ દેશના મોટા ભાર્ગના મવસ્તારોમાાં ગ્રામીણ 

મવકાસ અને મમહલા મવકાસના કાયાક્રમોમાાં કરવામાાં આવ્યો. આ કાયાક્રમની સફળતાન ેધ્યાનમાાં રાખી ભારત સરકાર ેસ્વશમિ 

પ્રોજકે્ટ, સ્વયાંમસધ્ધા, સ્વણાજયાંતી ગ્રામ સ્વરોજર્ગાર યોજના (એસજીએસવાય) વર્ગેર ેજવેા મમહલા સશકતીકરણના કાયાક્રમો 

અમલમાાં મકુ્યા. સ્વણાજયાંતી ગ્રામ સ્વરોજર્ગાર યોજના માાં પુરુષો તથા મમહલાઓના જુથ બનાવી આ જુથ ન ેબેંક દ્વારા કોઈ 

આમથાક પ્રવમુત, પશપુાલન મવર્ગેર ે માટે લોન આપવામાાં આવતી હતી. આ જૂથોન ે લોન પટેે સરકારશ્રી તરફથી સબસીડી 

આપવામાાં આવતી હતી. 

2. ગ્રામીણ મોડેલ :-  

 ગ્રામીણ મોડેલની શોધ બાાંગ્લાદેશમાાં પ્રો.મોહમ્પમદ યુનસુ દ્વારા થઈ.ગ્રામીણ મોડેલએ સુક્ષ્મ મધરાણ ક્ષેત્રમાાં મવશ્વમાાં 

સૌથી વધાર ેપ્રચમલત મોડેલ છે. ગ્રામીણ મોડેલમાાં ૫ સભ્યોની જૂથ બનાવવામાાં આવ ેછે. આ જૂથ સ્વેમછછક હોય છે. જુથમાાં 

સારાાંશ :-  પ્રસ્તુત સાંશોધન અભ્યાસ ધનસરુા તાલુકાના અમોદ્રા ર્ગામમાાં સ્વ સહાય જૂથ સાથ ેસાંકળાયેલી મમહલાઓની 

આમથાક-સામામજક મસ્થમત પર કરવામાાં આવ્યો છે. આ અભ્યાસમાાં મમહલાઓના આમથાક-સમામજક મવકાસમાાં સ્વસહાય 

જૂથોની ભૂમમકાન ેતપાસવામાાં આવી છે. જ ેઅાંતર્ગાત જૂથો દ્વારા મમહલાઓની આમથાક-સામામજક મસ્થમત પર તેની કેવી 

સાનકૂુળ અસરો થઈ છે. કેટલી મમહલાઓએ સ્વસહાય જુથ અાંતર્ગાત સખી માંડળ, બેંક, મારફતે મધરાણ મેળવી પર્ગભર થઈ 

છે. મમહલાઓનાાં જીવનધોરણમાાં કેવા નોાંધપાત્ર ફેરફારો થયા છે. વર્ગેર ેબાબતો આ અભ્યાસ અાંતર્ગાત આવરી લેવામાાં 

આવેલ છે. સ્વ સહાય જુથ દ્વારા મમહલા સશમિકરણન ેનવી મદશા મળી છે.  

 

શબ્દો :- મમહલા સશમિકરણ, રોજર્ગારી, આમથાક-મવકાસ, આવક, બચત, મધરાણ, સખી માંડળ.  
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પહેલા બે સભ્યોને મધરાણ આપવામાાં આવ ેછે. ત્યારબાદ પછીના બે સભ્યોને મધરાણ આપવામાાં આવે છે અને છેલ્લ ેપાાંચમા 

સભ્યને મધરાણ આપવામાાં આવે છે.આ જુથોની  બીજા સાત જૂથો સાથે દર અિવામડક મીટી ાંર્ગ થાય છે  તેથી બેંક એક સાથ ે

ચાલીસ સભ્યોને મળી શકે છે અન ેમીટી ાંર્ગ કરી શકે છે. જુથમાાં મધરાણ વ્યમિર્ગત આપવામાાં આવે છે પરાંતુ લોન ભરવાની 

જવાબદારી જુથ ની હોય છે. 

3. સાંશોધન અભ્યાસના િેિુઓ :-  

 પ્રસ્તુત સાંશોધન અભ્યાસ ધનસુરા તાલકુાના અમોદ્રા ર્ગામમાાં સ્વસહાય જૂથ સાથે સાંકળાયેલી મમહલાઓની આમથાક-

સામામજક મસ્થમત પર કરવામાાં આવ્યો છે. પ્રસ્તુત સાંશોધન ગ્રામીણક્ષેતે્ર સ્વ સહાય જુથથી મમહલાઓની આમથાક-સામામજક 

મસ્થમતમાાં કેવા ફેરફારો થયા છે. તેનો અભ્યાસ કરવામાાં આવ્યો છે. જમેાાં ગ્રામીણ ક્ષ્રતે્રમાાં સ્વ સહાય જુથ સાથ ેસાંકળાયેલી 

મમહલાઓમાાં રોજર્ગારીનુાં પ્રમાણ, આવકનુાં પ્રમાણ, બચત પ્રમાણ, જીવનધોરણ, સુખાકારી, ગ્રામ્પય મવકાસનાાં પાાંસાઓને આવરી 

લેવામાાં આવેલ છે. સાંશોધન અભ્યાસ અાંતર્ગાત કેટલાક હેતુઓ અમનવાયા બન ેછે.  

૧. સ્વસહાય જુથ સાથ ેસાંકળાયલેી મમહલાઓમાાં સાક્ષરતા અાંર્ગેનો અભ્યાસ કરવો.  

૨. સ્વસહાય જુથ સાથ ેસાંકળાયલેી મમહલાઓમાાં આવક અન ેબચત અાંર્ગનેો અભ્યાસ કરવો.  

૩. સ્વસહાય જુથ અાંતર્ગાત મમહલાઓની આમથાક-સામામજક મસ્થમતનો અભ્યાસ કરવો.  

૪. ગ્રામીણ મવસ્તારમાાં કાયારત સ્વ સહાય જૂથોની કામર્ગીરીનો અભ્યાસ કરવો.  

૫. ગ્રામીણ મવસ્તારની મમહલાઓને સ્વ સહાય જુથ દ્વારા લાભ મળે છે કે નહીાં તે ચકાસવુાં.  

૬. સ્વસહાય જુથ દ્વારા મમહલાઓનાાં જીવનધોરણ પર કેવી અસરો થઈ છે તેનો અભ્યાસ  કરવો.  

 

 સાંશોધન અભ્યાસની પહરકલ્પના :-  

 સાંશોધન અભ્યાસ માટે પમરકલ્પના અમતમહત્વનુાં સ્થાન ધરાવ ેછે. પમરકલ્પના દ્વારા પ્રસ્તુત અભ્યાસને કેન્દ્ર સ્થાને રાખીન ે

અાંદાજ મકૂવામાાં આવે છે. તેમજ મળેવેલ પ્રાથમમક અને ર્ગૌણ મામહતીનુાં પૃથ્થકરણ કરી તેની ચકાસણીને આધાર ેતારણો અન ે

સૂચનો રજૂ કરવામાાં આવ ેછે. જ ેભામવસાંશોધન માટે મહત્વના પુરવાર થાય છે.  

૧. સ્વસહાય જુથ સાથ ેસાંકળાયલેી મમહલાઓમાાં મશક્ષણનુાં પ્રમાણ ઓછુાં  જોવા મળે છે. 

૨. સ્વ સહાય જુથ સાથે સાંકળાયલેી મમહલોમાાં આવકનુાં પ્રમાણ ઓછુાં  જોવા મળે છે.  

૩. સ્વસહાય જુથ સાથ ેસાંકળાયલેી મમહલાઓમાાં બચતનુાં પ્રમાણ ઓછુાં  જોવા મળે છે.  

૪. સ્વસહાય જુથ સાથ ેસાંકળાયલેી મમહલાઓમાાં મધરાણનુાં પ્રમાણ ઓછુાં  જોવા મળે છે.  

૫. સ્વસહાય જૂથ સાથ ેસાંકળાયલેી મમહલાઓમાાં સરકારલક્ષી યોજનાઓની જાણકારીનો  અભાવ જોવા મળે છે.  

 

 સાંશોધન પદ્ધહિ :-  

 પ્રસ્તુત સાંશોધન અભ્યાસમાાં પ્રાથમમક અને ર્ગૌણમામહતીના આધાર ેમામહતી એકમત્રત કરવામાાં આવી છે. જમેાાં પ્રાથમમક 

મામહતી ધનસુરા તાલુકાનાાં અમોદ્રા ગ્રામીણ મવસ્તારની સ્વ સહાય જૂથ સાથ ેસાંકળાયેલી મમહલોની રૂબરૂ મુલાકાત લઈન ે

પ્રશ્નોત્તરી દ્વારા મામહતી એકમત્રત કરવામાાં આવી છે. જ્યાર ેર્ગૌણ મામહતી એ સાંશોધન અભ્યાસ અાંતર્ગાત સામામયક, વતામાનપત્રો, 

સાંદભો અન ેઇન્ટરનેટના માધ્યમ દ્વારા એકમત્રત કરવામાાં આવી છે.  

 

 નમૂના (સેમ્પલ) પસાંદગી :-   

 પ્રસ્તુત સાંશોધન અભ્યાસ ધનસુરા તાલકુાના અમોદ્રા ર્ગામમાાં સ્વસહાય જૂથ સાથે સાંકળાયેલી મમહલાઓની આમથાક-

સામામજક મસ્થમત પર કરવામાાં આવ્યો છે. ધનસરુા તાલુકાનાાં અમોદ્રા ગ્રામીણ મવસ્તારમાાં સ્વ સહાય જૂથ સાથે સાંકળાયેલી ૫૦ 

મમહલાઓન ેયદ્દછ મનદેશન પદ્ધમતથી પસાંદ કરવામાાં આવી છે. પસાંદ મમહલાઓ પાસથેી પ્રાથમમક મામહતી પ્રશ્નાવલી સ્વરૂપ ે

રૂબરૂ મુલાકાત લઈન ે એકમત્રત કરવામાાં આવી છે. એકમત્રત કરલે મામહતીનુાં પથૃ્થકરણ કરી તેનાાં તારણો અન ેસૂચનો રજૂ 

કરવામાાં આવ્યા છે. જ ેભામવસાંશોધન માટે માર્ગાદશાક બની રહેશ.ે 

 

 માહિિીનુાં પૃથ્થકરણ (પહરકલ્પના ચકાસણી) :-  

પ્રસ્તુત સાંશોધન અભ્યાસ ધનસુરા તાલકુાના અમોદ્રા ર્ગામમાાં સ્વસહાય જૂથ સાથે સાંકળાયેલી મમહલાઓની આમથાક-

સામામજક મસ્થમત પર કરવામાાં આવ્યો છે. જમેાાં મમહલાઓ પાસથેી મળેવેલ પ્રાથમમક મામહતીના પૃથ્થકરણને આધાર ે

પમરકલ્પનાની ચકાસણી કરવામાાં આવેલ છે.  

૧. સ્િસિાય િુથ સાથે સાંકળાયેલી મહિલાઓમાાં હશક્ષણનુાં પ્રમાણ ઓછુાં  િોિા મળે છે. 
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 પ્રસ્તુત સાંશોધન અભ્યાસ અાંતર્ગાત મેળવેલ પ્રાથમમક મામહતીના પૃથ્થકરણન ેઆધાર ેમમહલાઓમાાં મશક્ષણનુાં પ્રમાણ 

જોતાાં કુલ મમહલા ઉત્તરદાતા પકૈી ૫૦.૧૧% મમહલાઓ પ્રાથમમક અન ેમાધ્યમમક સુધીનુાં મશક્ષણ મળેવેલ હતુાં. જ્યાર ે૨૦.૯% 

મમહલાઓ મનરક્ષર હતી. આથી, સાંશોધન અભ્યાસ પરથી કહી શકાય કે ગ્રામીણ મવસ્તારોમાાં સ્વ સહાય જૂથ સાથે સાંકળાયેલી 

મમહલાઓમાાં મશક્ષણનુાં પ્રમાણ ખૂબ ઓછુાં  જોવા મળયુાં છે. જમેાાં મોટાભાર્ગની ઉાંમર લાયક મમહલાઓમાાં મશક્ષણનુાં પ્રમાણ ઓછુાં  

જોવા મળયુાં હતુાં.   

(હશક્ષણ પ્રમાણ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૨. સ્િસિાય િૂથ સાથે સાંકળાયેલી મહિલોમાાં આિકનુાં પ્રમાણ ઓછુાં  િોિા મળે છે.  

 પ્રસ્તુત સાંશોધન અભ્યાસ અાંતર્ગાત મેળવેલ પ્રાથમમક મામહતીના પૃથ્થકરણન ેઆધાર ેમમહલાઓમાાં વામષાક આવકનુાં 

પ્રમાણ જોતાાં કુલ મમહલા ઉત્તરદાતા પકૈી ૪૭.૬% મમહલાઓ વાષીક ૨૦ થી ૪૦ હજાર સુધીની જ આવક ધરાવતી હતી. જ્યાર ે

૨૩.૮% મમહલાઓ વામષાક ૭૦ હજાર સુધી અને ૨૮.૬% મમહલાઓ વામષાક ૧ લાખ સુધીની આવક ધરાવતી હતી. આથી, સાંશોધન 

અભ્યાસ પરથી કહી શકાય કે સ્વ સહાય જૂથ સાથે સાંકળાયેલી મમહલાઓમાાં એકાંદર ેઆવકનુાં પ્રમાણ ઓછુાં  જોવા મળયુાં હતુાં. 

કરણ કે મોટાભાર્ગની મમહલાઓ મજૂરી સાથ ેસાંકળાયેલી હતી જનેે કારણ ેતેઓમાાં આવકનુાં પ્રમાણ ઓછુાં  જોવા મળયુાં હતુાં.  

 

(િાહષિક આિક પ્રમાણ)  
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૩. સ્િસિાય િુથ સાથે સાંકળાયેલી મહિલાઓમાાં બચિનુાં પ્રમાણ ઓછુાં  િોિા મળે છે.  

 પ્રસ્તુત સાંશોધન અભ્યાસ અાંતર્ગાત મેળવેલ પ્રાથમમક મામહતીના પૃથ્થકરણન ેઆધાર ેમમહલાઓમાાં બચત પ્રમાણ જોતાાં 

કુલ ઉત્તરદાતા પૈકી ૭૩.૨% મમહલાઓ બચત કરતી હતી. જ્યાર ે૨૬.૮% મમહલાઓ બચત કરતી ન હતી. આમ, સાંશોધન 

અભ્યાસન ેઆધાર ેકહી શકાય કે એકાંદર ેમમહલાઓમાાં બચતનુાં પ્રમાણ મધ્યમસર જોવા મળયુાં છે. બચત કરતી મમહલાઓમાાં 

બચતનુાં પ્રમાણ જોતાાં મોટાભાર્ગની ૭૪.૨% મમહલાઓ સખી માંડળ અાંતર્ગાત મામસક ૧૦૦ થી ૨૦૦ રૂમપયા સુધીની બચત કરતી 

હતી, જ્યાર ે૯.૭% મમહલાઓ ૩૦૦ થી ૪૦૦ રૂમપયા અને ૧૬.૧% મમહલાઓ ૫૦૦ થી ૭૦૦ સુધીની બચત કરતી જોવા મળી 

હતી. આમ, એકાંદર ેસરરેાશ ૩૦૦ સુધીની બચત કરતી મમહલાઓનુાં પ્રમાણ વધ ુજોવા મળયુાં હતુાં.  

(બચિ પ્રમાણ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૪.  સ્િ સિાય િુથ સાથે સાંકળાયેલી મહિલાઓમાાં સૂક્ષ્મહધરાણનુાં પ્રમાણ ઓછુાં  િોિા મળે છે.  

 પ્રસ્તુત સાંશોધન અભ્યાસ અાંતર્ગાત મળેવેલ પ્રાથમમક મામહતીના પૃથ્થકરણન ે આધાર ે મમહલાઓમાાં સ્વસહાય જૂથ 

અાંતર્ગાત મમહલાઓએ મળેવલે સૂક્ષ્મમધરાણનુાં પ્રમાણ જોતાાં કુલ મમહલા ઉત્તરદાતાઓ પકૈી ૬૧% મમહલાઓએ સૂક્ષ્મમધરાણ 

મેળવ્યુાં હતુાં. જમેાાં જ ેકુલ મમહલાઓના સાંદભામાાં ઓછુાં  જોવા મળયુાં હતુાં.  

(સૂક્ષ્મ હધરાણનુાં પ્રમાણ) 
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સૂક્ષ્મમધરાણ મેળવેલ મમહલાઓમાાં ૭૬% મમહલાઓએ ૩૦૦૦૦ સુધીનુાં મધરાણ મેળવ્યુાં હતુાં, જ્યાર ે૧૨% મમહલાઓએ ૫૦૦૦૦ 

સુધીનુાં, ૮% મમહલાઓએ ૮૦૦૦૦ સુધીનુાં અને ૪% મમહલાઓએ ૧ લાખ સુધીનુાં મધરાણ મેળવ્યુાં હતુાં. જમેાાં મોટાભાર્ગની ૨૫.૮% 

મમહલાઓએ સામામજક પ્રસાંર્ગ માટે અન ે૩૫.૫% મમહલાઓએ ધાંધા વ્યવસાય માટે સકૂ્ષ્મ મધરાણ મેળવ્યુાં હતુાં. જ્યાર ે૧૯.૪% 

મમહલાઓએ આકમસ્મક બીમારી અને અન્ય કારણોન ેલીધ ેસૂક્ષ્મમધરાણ મેળવ્યુાં હતુાં.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૫. સ્િસિાય િૂથ સાથ ેસાંકળાયેલી મહિલાઓમાાં સભ્ય પદનુાં પ્રમાણ ઓછુાં  િોિા મળે છે. પ્રસ્તુત સાંશોધન અભ્યાસ 

અાંતર્ગાત મળેવેલ પ્રાથમમક મામહતીના પૃથ્થકરણન ેઆધાર ેસ્વસહાય જૂથ અાંતર્ગાત સખી માંડળ કે અન્ય માંડળોમાાં મમહલાઓમાાં 

સભ્ય પદનુાં પ્રમાણ જોતાાં કુલ મમહલા ઉત્તરદાતા પૈકી ૭૫.૬% મમહલાઓ સભ્ય પદ ધરાવતી હતી. જ્યાર ે૨૪.૪% મમહલાઓ 

જૂથમાાં સભ્ય પદ ધરાવતી ન હતી. અભ્યાસ પરથી મેળવેલ મામહતીના આધાર ેજોઈ શકાય છે કે સ્વસહાય જૂથ સાથ ેસાંકળાયેલી 

મમહલાઓમાાં સભ્ય પદનુાં પ્રમાણ સારુાં  જોવા મળયુાં છે. વતામાનમાાં મમહલાઓ સભ્ય પદન ેકારણે માંડળમાાં ચાલતા કાયાક્રમો, મધરાણ 

અાંર્ગેની મામહતીની બાબતથી મામહતર્ગાર થાય છે. મમહલાઓ સ્વ રોજર્ગારી માટે ધાંધા વ્યવસાય તરફ વળી છે. ગ્રામીણ 

મવસ્તારોમાાં નાના રૃ્ગહ ઉધોર્ગના માધ્યમથી તેઓ આમથાક કમાણી મેળવી શકે છે.  

 

(સભ્ય પદનુાં પ્રમાણ) 
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 સાંશોધન અભ્યાસના િારણો :-  

 પ્રસ્તુત સાંશોધન અભ્યાસ ધનસુરા તાલકુાના અમોદ્રા ર્ગામમાાં સ્વસહાય જૂથ સાથે સાંકળાયેલી મમહલાઓ પાસથેી 

મેળવેલ પ્રાથમમક મામહતીના પૃથ્થકરણના આધાર ેપ્રાપ્ત થયેલા તારણો પર નજર કરતાાં....  

૧. પ્રસ્તુત સાંશોધન અભ્યાસ પરથી મેળવેલ મામહતી પૃથ્થકરણન ેઆધાર ેમમહલાઓમાાં  જ્ઞામત પ્રમાણ જોતાાં સૌથી વધ ુ

૪૬.૫% મમહલાઓ OBC જ્ઞામતની જોવા મળી હતી. જ્યાર ે૯.૩%  Open, ૩૦.૨% SC અન ે૧૪% મમહલાઓ ST જ્ઞામત ધરાવતી 

હતી.   

૨. પ્રસ્તુત સાંશોધન અભ્યાસ પરથી મેળવેલ મામહતી પૃથ્થકરણન ેઆધાર ેમમહલાઓમાાં વવૈામહક દરજ્જાનુાં પ્રમાણ જોતાાં 

૮૬% મમહલાઓ પરમણત હતી, જ્યાર ે૭% મમહલાઓ અપરમણત અન ે૭% મમહલાઓ મવધવા જોવા મળી હતી.    

૩. પ્રસ્તુત સાંશોધન અભ્યાસ પરથી મેળવેલ મામહતી પૃથ્થકરણને આધાર ેમમહલાઓમાાં કુટુાંબની મવર્ગત જોતાાં ૭૨.૧% 

મમહલાઓ સાંયુિ કુટુાંબ અન ે૨૭.૯% મમહલાઓ મવભિ કુટુાંબ ધરાવતી હતી.  

૪. પ્રસ્તુત સાંશોધન અભ્યાસ પરથી મેળવેલ મામહતી પૃથ્થકરણન ેઆધાર ેમમહલાઓમાાં રશેન કાડાનુાં પ્રમાણ જોતાાં ૬૯.૮% 

મમહલાઓ APL અને ૩૦.૨% મમહલાઓ BPL કાડા   ધરાવતી હતી.  

૫. પ્રસ્તુત સાંશોધન અભ્યાસ પરથી મેળવેલ મામહતી પૃથ્થકરણન ેઆધાર ેમમહલાઓમાાં  મકાનની મવર્ગત જોતાાં ૯૦.૭% 

મમહલાઓ પોતાનાાં મકાનમાાં રહેતી હતી, જ્યાર ે૯.૩% મમહલાઓ ભાડાનાાં મકાનમાાં રહેતી જોવા મળી હતી. જમેાાં મામસક 

ભાડાની મવર્ગત  જોતાાં  ૪૪.૪% મમહલાઓ મામસક ૫૦૦ સધુીનુાં ભાડુાં ચૂકવતી હતી,   

૬. પ્રસ્તુત સાંશોધન અભ્યાસ પરથી મેળવેલ મામહતી પૃથ્થકરણને આધાર ેમમહલાઓમાાં વ્યવસાયની મવર્ગત જોતાાં  ૩૭.૨% 

મમહલાઓ ખેત-મજૂરી સાથે, ૨૫.૬% મમહલાઓ છૂટક મજૂરી સાથ ેઅને ૧૮.૬% મમહલાઓ ધાંધા વ્યવસાય સાથ ેસાંકળાયેલી 

જોવા મળી હતી.  

૭. પ્રસ્તુત સાંશોધન અભ્યાસ પરથી મેળવેલ મામહતી પથૃ્થકરણન ેઆધાર ે૮૧.૪% મમહલાઓ સ્વસહાય જૂથ મવશે જાણકારી 

ધરાવતી હતી. જમેાાં સૌથી વધ ુ ૪૭.૨% મમહલાઓના મત ે તેમને જાહેરાતોના માધ્યમથી, ૩૬.૧% મમહલાઓન ે ટી.વીના 

માધ્યમથી, ૨૨.૨% મમહલાઓને સરપાંચ પાસેથી અને ૨૫% મમહલાઓન ેતલાટી પાસેથી મામહતી મળી હતી. 

૮. પ્રસ્તુત સાંશોધન અભ્યાસ પરથી મેળવેલ મામહતી પૃથ્થકરણને આધાર ે૭૧.૪% મમહલાઓએ  સ્વસહાય જૂથ અાંતર્ગાત 

બેંકમાાં ખાતુાં ખોલાવ્યુાં હતુાં. જ્યાર ે૨૮.૬% મમહલાઓએ બેંકમાાં ખાતુાં ખોલવેલ ન હતુાં.  

૯. પ્રસ્તુત સાંશોધન અભ્યાસ પરથી મેળવેલ મામહતી પૃથ્થકરણન ેઆધાર ેમમહલાઓની આમથાક મસ્થમત અાંર્ગનેી મામહતી 

જોતાાં સૌથી વધ ુ૫૫.૮% મમહલાઓ મધ્યમ વર્ગાની  જોવા મળી  હતી, જ્યાર ે૩૨.૬% મમહલાઓની મસ્થમત સારી અન ે૧૧.૬% 

મમહલાઓની મસ્થમત ખરાબ જોવા   મળી હતી.  

૧૦. પ્રસ્તુત સાંશોધન અભ્યાસ પરથી મેળવેલ મામહતી પૃથ્થકરણને આધાર ે કુલ ઉત્તરદાતા મમહલાઓમાાંથી ૮૩.૩% 

મમહલાઓ સખી માંડળ મવશ ેજાણકારી ધરાવતી હતી. જમેાાંથી ૭૩.૨% મમહલાઓ સખી માંડળ અાંતર્ગાત બચત કરતી જોવા મળી 

હતી.    

૧૧. પ્રસ્તુત સાંશોધન અભ્યાસ પરથી મેળવેલ મામહતી પૃથ્થકરણને આધાર ે સ્વસહાય જૂથ અાંતર્ગાત મધરાણ મેળવવામાાં 

૪૫.૨% મમહલાઓન ેમુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. જમેાાં ૧૫.૪% મમહલાઓને સાક્ષરતના અભાવન ેકારણે, ૨૩.૧% 

મમહલાઓન ેવધ ુ પડતાાં કાર્ગદી કામકાજન ેકારણે, ૩૦.૮% મમહલાઓને મધરાણ અાંર્ગેની મામહતીના અભાવને કારણે અને ૩૦.૮% 

મમહલાઓન ેસમયસર મધરાણ ન મળવાની મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો  પડ્યો હતો.  

૧૨. પ્રસ્તુત સાંશોધન અભ્યાસ પરથી મેળવેલ મામહતી પૃથ્થકરણને આધાર ે મધરાણ પર વામષાકવ્યાજ દરનુાં પ્રમાણ જોતાાં 

૯૩.૫% મમહલાઓએ જણાવ્યુાં કે તેઓ વામષાક ૧.૫ થી ૨% સુધીનો વ્યાજ   દર ચકૂવ ેછે.  

૧૩. પ્રસ્તુત સાંશોધન અભ્યાસ પરથી મેળવેલ મામહતી પૃથ્થકરણન ેઆધાર ેસ્વસહાય જૂથ અાંતર્ગાત ૬૯.૭% મમહલાઓએ 

જણાવ્યુાં કે તેઓ મામસક મમમટાંર્ગનુાં આયોજન કર ેછે.   

૧૪. પ્રસ્તુત સાંશોધન અભ્યાસ પરથી મેળવેલ મામહતી પૃથ્થકરણન ેઆધાર ે૮૮.૨% મમહલાઓનુાં  માનવુાં છે કે સખી માંડળમાાં 

જોડવાથી તેમની આવકમાાં નોાંધપાત્ર વધારો થયો છે.  

૧૫. પ્રસ્તુત સાંશોધન અભ્યાસ પરથી મેળવેલ મામહતી પથૃ્થકરણન ેઆધાર ે૯૭.૩% મમહલાઓએ  સ્વીકાયુું કે સખી માંડળએ 

મમહલા સશમિકરણનુાં સૌથી મહત્વનુાં પાસુાં છે.  

 

 સાંશોધન અભ્યાસના સૂચનો :-  

 પ્રસ્તુત સાંશોધન અભ્યાસ ધનસુરા તાલકુાના અમોદ્રા ર્ગામમાાં સ્વસહાય જૂથ સાથે સાંકળાયેલી મમહલાઓ પાસથેી 

મેળવેલ મામહતીના પૃથ્થકરણના આધાર ેપ્રાપ્ત થયેલાાં તારણોન ેઆધાર ેભામવ સૂચનો અમનવાયા બન ેછે કે જથેી જ ેપણ મયાાદા 
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પ્રસ્તુત અભ્યાસ દ્વારા જાણવા મળે છે તે ભામવ સાંશોધન અાંતર્ગાત ઉપયોર્ગી થઈ ભામવસાંશોધન અભ્યાસની મદશામભમુખતા 

દશાાવવામાાં ઉપયોર્ગી પુરવાર થાય છે.     

૧. ગ્રામીણ મવસ્તારની મમહલાઓમાાં વધમુાાં વધ ુમમહલાઓ સ્વસહાય જૂથ સાથ ેજોડાય તેવા પ્રયત્નો હાથ ધરવા. તેમજ 

મમહલાઓમાાં સભ્ય પદનુાં પ્રમાણ વધ ેતે માટેની કામર્ગીરી કરવી.  

૨. સ્વસહાય જૂથ દ્વારા મનરક્ષર અન ે ધાંધા-વ્યવસાય કરવા માાંર્ગતી મમહલાઓન ે યોગ્ય સમય ે અન ે જરૂમરયાત પ્રમાણે 

સૂક્ષ્મમધરાણ મળી રહે તેવા પ્રયત્નો હાથ ધરવા.   

૩. ગ્રામીણ મવસ્તારમાાં રહેતી મમહલાઓમાાં બચતના પ્રમાણ ેવધારવા માટે જૂથ દ્વારા તેમને બચત અાંર્ગેની મામહતી આપી 

બેંકમાાં ખાતુાં ખોલાવીન ેબચતબ ેપ્રોત્સાહન પરુૂાં  પાડવુાં.  

૪. ખેતી કે છૂટક મજૂરી સાથ ેસાંકળાયેલી મમહલાઓને સ્વસહાય જૂથ મારફતે મધરાણ મળેવી રૃ્ગહ ઉધોર્ગ કે અન્ય નાના 

વ્યવસાય દ્વારા તેમન ેરોજર્ગારી પરૂી પાડવી.  

૫. ગ્રામીણ મવસ્તારની મમહલાઓને સ્વસહાય જૂથ દ્વારા જરૂરી માર્ગાદશાન અને તાલીમની વ્યવસ્થા પરૂી પાડવી.  

૬. ગ્રામીણ મવસ્તારનાાં લોકોન ેસરકારની પ્રજાલક્ષી કલ્યાણકારી યોજનાઓની મામહતી પરૂી પાડીને તેમન ેતેના લાભો પરૂા 

પાડવા.  

૭. સરકારી આવાસ યોજના કે મમહલા સમમૃદ્ધ યોજના મારફતે લોકોને આવાસ (રહેિાણ)ની વ્યવસ્થા કરી આપવી તેમજ 

મમહલા સશમિકરણ અાંતર્ગાત તેમના જીવનધોરણમાાં સુધારો થાય  તેવા પ્રયત્નો હાથ ધરવા.  

૮. સ્વસહાય જૂથ દ્વારા આપવામાાં આવતી મધરાણની રકમમાાં વધારો કરવો તેમજ વામષાક  વ્યાજદરમાાં ઘટાડો કરવો કે 

જથેી જરૂમરયાતમાંદ મમહલાઓ આ મધરાણનો લાભ મેળવી શકે.   

૯. સ્વ સહાય જૂથમાાં બીપીએલ લાભાથીઓનુાં પ્રમાણ ઓછુાં  જોવા મળયુાં છે. આથી, ર્ગરમી મવસ્તારની વધુમાાં વધ ુમમહલાઓ 

સ્વ સહાય જૂથમાાં સમક્રય થાય તેવા પ્રયત્નો હાથ  ધરવા જોઈએ.    

૧૦. સ્વ સહાય જુથ અાંતર્ગાત પ્રાપ્ત થતી કેશ કે્રમડટમાાંથી મળેવલે રકમનો ઉપયોર્ગ મમહલાઓની આમથાક પ્રવુમત્ત માટે થાય 

તેવા પ્રયત્નો કરવા જોઈએ.    
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