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માિધારી સમુદાય એક એવો વગિ છે, કે જે વણદેખાતો, વણસંભળાતો અને સરકારી ક્ષેત્રે તેમજ રાજકીય ક્ષેત્રે મયાિદદત ભૂલમકા 

ધરાવતો વગિ છે. સમયાંતરે લવચરતા હોવાર્થી માિધારી સમુદાયનું આર્ર્થિક જીવન કેવું હશે? તેમજ હાંલસયાના સમુદાયો તરીકે 

માિધારીઓની આર્ર્થિક લથર્થલત કેવી છે? માર્થાદીઠ આવક અને સંપલતની અસમાનતા, રોજગારીની અલનલચચતતાને કારણે આ 

સમુદાય હાલસયામા ંધકેિાયો. આ સમુદાય આજે જૂની-પુરાણી પદ્ધલતઓ અપનાવી ટકી રહ્યો છે. તેમના જીવન-ધોરણના સુધારા 

અરે્થ માલહતી સંચાર ટેક્નોિોજી કેવી રીતે મદદરૂપ બની શકે? વગેરે જાણવાનો પ્રયત્ન અરે્થ આ સંશોધન લવષયની પસંદગી કરવામાં 

આવી છે. 
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૧. Introduction (સથંર્થા પદરચય) 

મારગ (Maldhari Rural Action Group) સંથર્થાની થર્થાપના ૧૯૯૪માં િાિજીભાઈ દસેાઈ દ્વારા સુરેન્દ્રનગર લજલ્િાના 

વધુ માિધારી વથતી અને પ્રચનો ધરાવતા સાયિા અને ચોટીિા તાિુકામાં કરવામાં આવી. સંથર્થા દ્વારા માિધારીઓના ઉત્ર્થાન 

માટેના કાયો કરવામાં આવે છે. પશુપાિનના વ્યવસાય સાર્થે જોડાયેિાં માિધારીઓની સમથયાઓ તેમજ તેમનાં ક્ષેત્રોમાં આવતાં 

નવાં પદરવતિનોર્થી રૂબરૂ કરાવવાનો છે. માિધારીઓનાં પ્રચનો, બાળકો માટે લશક્ષણ,  થત્રી ઉત્ર્થાનનો તેમાં મુખ્યત્વે સમાવેશ કરવામાં 

આવે છે. આ સંથર્થા સુરેન્દ્રનગર જીલ્િાના ૪૫ ગામો અને કચ્છ જીલ્િાના ૪૧ ગામોમાં કાયિરત છે.i 

 

૨. માિધારી હલે્પિાઈન : ૧૮૦૦૧૦૩૮૭૦૦.  

માિધારી હેલ્પિાઈન ગુજરાતના ત્રણ જીલ્િાઓમાં જૂન ૨૦૧૪માં શરૂ કરવામાં આવી. ભારત અને ગુજરાતની પહેિી માિધારી 

હેલ્પિાઇન સેવા છે. જે મફતમા સેવા આપે છે આ માિધારી હેલ્પિાઈનનો ઉપયોગ કરવા માટે માિધારીએ પોતાનો મોબાઈિ 

નંબરની નોધણી કરાવવાની રહે છે જે ઉપર દશાિવવામાં આવ્યો છે. તાજેતરના વષોમાં મોબાઇિ ફોન વધુને વધુ પશુપાિન સમુદાય 

દ્વારા ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જે થર્થળાંતર દરલમયાન સંકિન, માલહતી શેર કરવા માટે વધુ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ 

હેલ્પિાઈન દ્વારા માિધારીઓને ગૌચર, વાડા ને િગતા પ્રચનોની માલહતી, પશુસારવારની માલહતી, માિધારીઓને િગતી 

યોજનાઓની માલહતી, તેમજ હવામાન અંગેની માલહતી આપવામાં આવે છે. તેમજ આ હેલ્પિાઈન દ્વારા Voice Messages, 

બજાર અંગેની માલહતી, હવામાન અને સુરક્ષા સિાહ, વગેરે આપવામાં આવે છે.ii હાંલસયાના સમુદાયો એટિે કે જે લવકાસની 

ગલતર્થી દુર રહ્યાં છે. સમાજની મુખ્ય ધારામાં સામેિ નર્થી ર્થયો. ઊ.દા. અગદરયા, ર્થોડા અપવાદો બાદ કરતા મોટા ભાગના 

માિધારીઓ, દલિતો, આદદવાસીઓ, િધુમતીઓ વગેરે. પશુપાિન વ્યવસાય સાર્થે સામાલજક રીતે એક લવલશષ્ટ વગિ પરંપરાગત 

રીતે જોડાયેિો છે, જેને આપણે “માિધારી સમુદાય” તરીકે ઓળખીએ છીએ. માિધારી  એ બે શબ્દોનો બનેિો છે, “માિ” એટિેકે 

પશુઓ અને “ધારી” એટિે કે પશુઓને ધારણ કરનાર/પશુઓનું પાિન કરનાર. આ એક એવો વગિ છે કે જે મુખ્યત્વે આવક સજિન 

માટે પશુપાિન પર આધાર રાખે છે આ વગિના િોકો પોતાના પશુઓ સાર્થે જયાં-ત્યાં લવચરણ કરતાં જોવા મળે છે. 

 

 



International Journal of Research in all Subjects in Multi Languages   

[Author: Reva Bharvad] [Subject: Economics]        

Vol. 6, Issue: 10, October: 2018 

(IJRSML)  ISSN: 2321 - 2853 
 

  8   Print, International, Referred,  Reviewed & Indexed Monthly Journal                              www.raijmr.com 
RET Academy for International Journals of Multidisciplinary Research (RAIJMR) 

 

૩. Lit.Review (સાલહત્ય સમીક્ષા) 

Directorate of Evaluation(૨૦૦૦) ગીરના લવચરણ કરતા માિધારીઓ અને થર્થાયી માિધારીઓનો આર્ર્થિક અભ્યાસ 

કરવામાં આવ્યો હતો. જેમાં સંશોધનના અંતે એવું તારણ આપયું કે થર્થાયી માિધારીઓ ઉત્પાદન અરે્થ વધુ નાણાંનો ખચિ કરતા 

જોવા મળ્યા હતા, કારણકે ઉત્પાદન અરે્થ વપરાતા સાધનો, પશુઆહાર, િીિો તર્થા સુકો ધાસચારો બધુ જ નાણા દ્વારા િાવવો 

પડતો હતો. પરંતુ લવચરણ કરતા માિધારીઓ માત્ર પશુઆહાર (ખાણદાણ) પાછળ જ ખચિ ર્થતો. બીજુ બધુ તેઓને કુદરતી 

સંશાધનો દ્વારા પૂરં પડતું હતંુ તેર્થી તેઓના આર્ર્થિક જીવન અિગ – અિગ હતા.આ દરપોટિમાં લવચારતા તેમજ થર્થાયી 

માિધારીઓની સમથયાઓની પણ ચચાિ કરેિ છે. જેમાં પ્રાર્થલમક લશક્ષણ, આરોગ્યિક્ષી સેવાઓ, લવચરતા અને થર્થાયીના ખોરાકની 

ગુણવતા તેમજ પાચનના પ્રચનોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. પ્રાર્થલમક લશક્ષણ ન મળવાના કારણો જોઈએ તો માિધારીઓના 

બાળકોને પ્રાર્થલમક લશક્ષણ ક્ષેત્રમાં કોઈ પ્રેરણા કે પ્રોત્સાહન ન મળતંુ હોવાર્થી, માિધારી બાળકોનો થવીકાર ગામ કે શાળા દ્વારા 

કરવામાં આવતું નર્થી કારણ કે તેઓ લવચરતા રહે છે/થર્થાયી નર્થી, પશુપાિનના વ્યવસાયને વધુ મહત્વ આપતા બાળકો પણ લશક્ષણ 

તરફ વળતા નર્થી. માત્ર આ વ્યવસાય ક્ષેત્ર સાર્થે જોડાઈને આગળ વધે છે. આમ, લશક્ષણ અને વ્યવસાયના પ્રચનોનો ઉલ્િેખ કરેિ 

છે.iii Heredia Rudolf c (૨૦૦૩) આ પુથતકમા લવચરતા પશુપાિકોનો સંઘષિ તેમજ લવચરણના કારણો અંગેની ચચાિ કરેિ 

છે. લવચરણ દરલમયાન પશુપાિકોના સંઘષિ લવશે Rudolf.c Heredia એ િખેિ છે જેમાં પશુપાિોકોના સંઘષિ કુદરતી રીતે 

(મોસમી લવચરણ), સામાજીક રીતે ર્થતંુ લવચરણએ આધુલનક પશુપાિકોનું  સજિન કરે છે. પ્રકરણ-૩  (ગલતશીિતા અને હથતકિા 

ઉત્પાદન) By Jayamenaon - જેમાં તેઓ જણાવે છે કે લવચરણ કરતા િોકો કેટિાક કારણોસર લવચરણ કરે છે જેમાં પ્રસંગોપાત, 

રાજકીય રીતે કે રાજયનું સૂચન હોય, ધાર્મિક હેતુઓ, દુકાળ, કાચામાિ માટે, ગ્રાહકો સાર્થે (કોઈ મોટો સમુદાય લવચરણ કરે તો  

થવભાવીક રીતે બીજા િોકો પણ લવચારતા જોવા મળે છે), માંગ, ર્થોડા સમય પુરતી રોજગારી અરે્થ પણ લવચરણ ર્થતંુ જોવા મળ ે

છે.iv 
 

૪. Research Methodology  

આ સંશોધનમાં િાભાર્થી માિધારીઓની યાદી મારગ સંથર્થામાંર્થી મેળવવામાં આવી છે. આ યાદી મેળવ્યા બાદ યાદલચ્છક નમુના 

પસંદગી (Random Sampling)નો ઉપયોગ કરી િાભાર્થી માિધારીની પસંદગી કરવામાં આવી છે. જેમાં ૧૦૦ જેટિા 

માિધારીઓની પસંદગી કરવામાં આવી છે. 

૪.૧ લવષયપસદંગી  

સમયાંતરે લવચરતા હોવાર્થી માિધારી સમુદાયનું આર્ર્થિક જીવન કેવું હશે? તેમજ હાંલસયાના સમુદાયો તરીકે માિધારીઓની આર્ર્થિક 

લથર્થલત કેવી છે? વગેરે જાણવા ઉપરોક્ત લવષયની પસંદગી કરેિ છે. સંશોધન ક્ષેત્ર તરીકે સુરેન્દ્રનગર લજલ્િાના ચોટીિા અને સાયિા 

તાિુકાની પસંદગી કરવામાં આવી છે. 

૪.૨ સશંોધન પ્રચન 

મારગ સંથર્થા સંચાલિત હેલ્પિાઇન અંગેનો માિધારી સમાજનો કેવો પ્રલતભાવ છે? અને આ અંગે કોઈ સમથયા છે? જો છે, તો 

તેનું લનવારણ શું હોઈ શકે?,વતિમાન સમયમાં માિધારીઓની પશુપાિન પ્રવૃલતમાં શું ફેરફાર ર્થયા છે? અને તેમાંર્થી ઉદભવેિ પ્રચનો 

તર્થા તેમાં મારગ સંથર્થાની ભૂલમકા શું છે?  
 

૫. સશંોધનના હતેુઓ 

૧. હાંલસયાના સમુદાયો પૈકીના માિધારી સમુદાયના આર્ર્થિક જીવનનો અભ્યાસ કરવો, 

૨. માિધારી સમુદાયના રોજબરોજના જીવનમાં અનુભવાતા આર્ર્થિક પ્રચનો અને તેના લનરાકરણમાં મારગ સંથર્થાની “માિધારી 

હેલ્પિાઇન” નો ફાળો તપાસવો. 
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૬. વતિમાન સમયમા ં(સુરને્દ્રનગર જીલ્િાના સાયિા અન ેચોટીિા તાિકુાના) માિધારીઓના મખુ્ય અન ેગૌણ વ્યવસાયમા ંઆવેિ 

પદરવતિનો 

આ સંશોધન સુરેન્દ્રનગર જીલ્િાના સાયિા અને ચોટીિા તાિુકાના માિધારીઓને ધ્યાનમાં િઈને કરવામાં આવ્યંુ હતંુ. જેની યાદી 

મારગ સંથર્થામાંર્થી મેળવવામાં આવી હતી. માિધારી સમુદાયમાં મુખ્ય વ્યવસાય કે જે દાયકાઓર્થી પશુપાિન હતંુ હવે તેમાં ધીરે 

ધીરે પદરવતિન આવી રહ્યું છે જે કોષ્ટક ૧.૧ પ્રમાણે જોઈ શકાય છે. જેમાં જોતા ખ્યાિ આવે છે કે માિધારીઓના વ્યવસાયની 

તરાહ હવે બદિાઈ રહી છે. તેઓ અન્દ્ય વ્યવસાયો તરફ વળી રહ્યા છે. ખેતી-પશુપાિનને પુરક વ્યવસાય તરીકે જોવામાં આવતો 

હતો પરંતુ હવે અમુક માિધારીઓ માત્ર ખેતી તરફ વધુ જોક રાખે છે, સાર્થે પશુપાિન તો કરે છે પરંતુ એક વ્યવસાય તરીકે નહી 

પોતાની સંથકૃલતના ભાગરૂપે તેમજ જે તે દુધનંુ ઉત્પાદન કરે છે તેનો વપરાશ પોતાના ઘર પુરતો જ હોય છે. જે િોકો પાસે જમીન 

કે પશુઓ નર્થી તેવા િોકોએ છુટક મજુરી તરફ વળતા ર્થયા છે. તેમજ જે િોકો લશક્ષણ મેળવે છે તે નોકરી તરફ વળતા જોવા મળે 

છે. આમ અનુક્રમે ચાની કીટિી (રોડ કે રથતા નજીક ચાનો વ્યવસાય), ખાનગી વાહનચાિક, દુકાન તેમજ જમીનની િે-વેચના 

વ્યવસાયો કરતા ર્થયા છે. જે દશાિવે છે કે માિધારી સમુદાયમાં વતિમાન સમયમાં મુખ્ય વ્યવસાયમાં પદરવતિનો આવી રહ્યા છે. 
 

મખુ્ય વ્યવસાયનુ ંકોષ્ટક ૧.૧ 

થત્રોત: પ્રાર્થલમક માલહતી (૨૦૧૭-૧૮) 

 

 

 

 

 

ચાનો વ્યવસાય
5%

વાહન ચાલક
10%

દુકાન
1%

જમીન લ-ેવચે
1%

ખતેી
36%

મજુરી
1%

નોકરી
1%

પશપુાલન
45%

મખુ્ય વ્યવસાય

ચાનો વ્યવસાય વાહન ચાલક દુકાન જમીન લ-ેવચે ખતેી મજુરી નોકરી પશપુાલન

ક્રમ વ્યવસાય પ્રમાણ (ટકામાં) 

૧ ચાનો વ્યવસાય ૫% 

૨ વાહનચાિક ૧૦% 

૩ દુકાન ૧% 

૪ જમીન િ-ેવેચ ૧% 

૫ ખેતી ૩૬% 

૬ મજુરી ૧% 

૭ નોકરી ૧% 

૮ પશુપાિન ૪૫% 
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ગૌણ વ્યવસાયનુ ંકોષ્ટક ૧.૨ 

ક્રમ વ્યવસાય પ્રમાણ (ટકામાં) 

૧ વાહનચાિક ૬% 

૨ દુકાન ૧% 

૩ ઘરકામ ૧% 

૪ ખેતી ૮% 

૫ મજુરી ૧% 

૬ પશુપાિન ૮૩% 

થત્રોત: પ્રાર્થલમક માલહતી (૨૦૧૭-૧૮)      

કોષ્ટક ૧.૧ અને  કોષ્ટક ૧.૨ની  તુિના કરતા ખ્યાિ આવે છે  કે પશુપાિનને ગૌણ વ્યવસાય તરીકે  વધુ પસંદ કરવામાં આવે છે, 

જયારે ખેતીને મુખ્ય વ્યવસાય તરીકે પસંદ કરવામાં આવે છે. તેઓ વષોર્થી આ પરંપરાગત વ્યવસાયો સાર્થે જોડાયેિા છે. પરંતુ  હવ ે

તેમાં પદરવતિન આવી રહ્યું છે. સુરેન્દ્રનગર જીલ્િામાં ખેતી અને પશુપાિન બાદ કરતા મુખ્ય અને ગૌણ વ્યવસાયોની પસંદગીમાં 

વાહનચાિકનો વ્યવસાય વધુ પસંદ કરવામાં આવ્યો છે જયારે બાકીના વ્યવસાયોમાં માિધારીઓની ભાગીદારી ઓછી જોવા મળી 

છે. આ વ્યવસાયોમાં તેઓ હવે પ્રવેશી રહ્યા છે, પરંતુ પોતાના પરંપરાગત વ્યવસાયને છોડતા નર્થી.          
 

૭. તારણ ૧ 

૧) માિધારીઓનો મુખ્ય વ્યવસાય પશુપાિન છે, જે હવે ગૌણ વ્યવસાયમાં પદરવર્તિત ર્થઈ રહ્યો છે. 

૨) માિધારીઓના વ્યવસાયની તરાહ બદિાઈ રહી છે. 

૩) ખેતી અને પશુપાિનના વ્યવસાયને (પરંપરાગત વ્યવસાયો) બાદ કરતા માિધારીઓ મુખ્ય વ્યવસાય તરીકે સુરેન્દ્રનગરમાં 

વાહનચાિકનો વ્યવસાય વધુ પસંદ કરતા જોવા મળે છે.  

કોષ્ટક ૨-માિધારી હલે્પિાઈન દ્વારા આપવામા ંઆવતી સવેાઓમાંર્થી વધ ુઉપયોગમા ંિવેાતી સવેાઓ : 

ક્રમ સવેાઓ પ્રમાણ (ટકામાં) 

૧ હવામાન ૩૫% 

૨ પશુલચદકત્સા ૨૦% 

૩ લશક્ષણ ૧૫% 

૪ ગૌચર ૨૦% 

૫ સરકારી યોજનાઓ ૧૦% 

થત્રોત: પ્રાર્થલમક માલહતી (૨૦૧૭-૧૮) 

આ હેલ્પિાઈનની સેવાઓમાં હવામાન , પશુલચદકત્સા, લશક્ષણ, ગૌચર, સરકારી યોજનાઓ (પશુ સંબંલધત), બજાર ભાવોનો મુખ્ય 

સમાવેશ કરવામાં આવે છે. જે દશાિવે છે કે હેલ્પિાઈનની તેમના જીવનમાં કેટિી મહત્વની છે. હવામાન અંગેની  સેવાઓમાં 

વરસાદની આગાહી ,મોસમ લવશેની જાણકારી આપવામાં આવે છે. જે માિધારીઓને થર્થળાંતર સમયે ખુબ જ મહત્વનો ભાગ 

ભજવે છે, પશુલચદકત્સા સેવામાં પશુઓની બીમારી, દેશી દવાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે, લશક્ષણની સેવાઓમાં થર્થળાંતર 

કરતા માિધારીઓના બાળકો માટે MIGRATION CARDની માલહતી, નજીકની શાળાઓ, લશષ્યવૃલતની માલહતી આપવામાં 

આવે છે, ગૌચરની સેવાઓમાં ગૌચરની ઉપિબ્ધતા, ઘાસચારાના પ્રચનો, વગેરે  બાબતોનો સમવેશ કરવામાં આવે છે. બજાર 

ભાવોમાં દૂધનાં ભાવો, દાણ-ખાણના ભાવો, પશુઓની ખરીદ-વેચાણના ભાવોનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે.    

કોષ્ટક ૩- હલે્પિાઈનના િાભાર્થીઓના ંમખુ્ય પ્રચનો  

ક્રમ મખુ્ય પ્રચનો પ્રમાણ (ટકામાં) 

૧ પ્રાદેલશક ભાષા  ૧૦% 

૨ ગૌચર  ૪૫% 
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૩ પશુ રહેઠાણ  ૫% 

૪ પશુલચદકત્સા,દવાઓ અને થર્થળો ૩૦% 

૫ લવચરણના યોગ્ય રથતાઓ  ૨૦% 

થત્રોત: પ્રાર્થલમક માલહતી (૨૦૧૭-૧૮) 

ગૌચરના પ્રચનો ૪૫% જોવા મળે છે, જેમાં ગૌચરનંુ  અપૂરતુ પ્રમાણ, યોગ્ય ઘાસચારાના પ્રચનો, ગૌચર પર માર્થાભારે માણસોનું 

દબાણ વગેરેનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે, તેમજ પશુલચદકત્સા,દવાઓ અને તેમના થર્થળોના પ્રચનો ૩૦% જેટિા છે. 

માિધારીઓને તેમના પશુઓની બીમારી માટે  પશુ દવાખાનાઓ ક્યાં નજીક આવેિા છે ? તે અંગે જાણ નર્થી તેર્થી આ પ્રચન વધ ુ

ગંભીર બને છે. કોઈ અચાનક  આવેિી બીમારી તેમના પશુઓ માટે મોટી આફત બને છે. સંશોધન દરલમયાન માિધારીઓની રૂબરૂ 

મુિાકાત તેમજ પ્રચનાવિી દ્વારા જાણ ર્થઈ હતી કે પ્રાદેલશક ભાષાઓના અભાવના કારણે તેઓ મારગના ફોન ઓપરેટરોને પોતાની 

સમથયાઓ સમજાવી શકતા નર્થી. આમ માિધારીઓના મુખ્ય પ્રચનોમાં ગૌચર અને પશુલચદકત્સાના પ્રચનો વધુ પ્રમાણમાં જોવા 

મળ્યા હતા. 

કોષ્ટક ૪-માિધારી સમદુાયમા ંપશુઓનુ ંપ્રમાણ 

લવગત દશેી ગાય શકંર ગાય ભસે 

૦ ૩ ૯૩ ૧૭ 

૫ ર્થી ઓછા ૫૨ ૬ ૬૦ 

૬ ર્થી ૧૦ પશુઓ ૩૪ ૧ ૧૭ 

૧૧ ર્થી ૧૫ પશુઓ ૫ ૦ ૪ 

૧૬ ર્થી વધ ુ ૬ ૦ ૨ 

કુિ ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ 

થત્રોત : પ્રાર્થલમક માલહતી (૨૦૧૭-૨૦૧૮) 

૮. તારણ ૨ 

માિધારી સમુદાયમાં પશુઓનું પ્રમાણ જોતા ખ્યાિ આવે છે કે તેઓ દેશી ગાય, ભેસ રાખવાનું વધુ પસંદ કરે છે, દેશીગાય અને 

ભેસ એવા માિધારીઓ વધુ રાખે છે કે જેમની પાસે જમીન હોય અર્થવા થર્થળાંતર કરતા હોય. જયારે શંકર ગાય એવા માિધારીઓ 

રાખે છે કે જેઓ થર્થળાંતર કરતા નર્થી પરંતુ થર્થાઈ છે જે અવિોકન તેમજ મુિાકાત દરમ્યાન જાણવા મળ્યંુ હતંુ. જે દશાિવે છે કે 

માિધારીઓની પશુઓની પસંદગી પર થર્થળાંતર અસર કરે છે. થર્થળાંતર કરતા માિધારીઓ વધુ પશુઓ રાખે છે.  
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થર્થળાંતર કરતા માિધારીઓ એવા પશુઓ વધુ રાખવા પસંદ કરે છે કે જે તે લવથતારની આબોહવા સાર્થે સરળતાર્થી અનુકુિન સાધી 

શકે છે, તેમાં દેશી ગાય અને ભેસ મુખ્યત્વે જોવા મળે છે જે ઉપરોક્ત આિેખમાં જોઈ શકાય છે.  
 

૯. તારણ ૩  

પ્રથતુત સંશોધનમા ંમારગ સંથર્થા સંચાલિત હેલ્પિાઇન અંગેનો માિધારી સમાજનો પ્રલતભાવ હકારાત્મક રહયો હતો જેની માલહતી 

પ્રચનાવિી દ્વારા મેળવવામાં આવી છે. આ હેલ્પિાઈનની મદદર્થી તેઓને બજારના દાણ-ખાણના ભાવો, હવામાન અંગેની 

માલહતી, જે તે લવથતાર પ્રમાણે દૂધના ભાવો વગેરે સેવાઓનો ઉપયોગ વધુ પ્રમાણમાં કરતાં હોય છે જે દશાિવે છે કે આ હેલ્પિાઈનની 

તેમના જીવનમાં કેટિી મહત્વની છે. સંશોધન દરમ્યાન તેમજ માિધારીઓની જૂર્થ ચચાિ કરતા જાણવા મળ્યંુ કે આ હેલ્પિાઈનના 

િાભાર્થીઓને કેટિીક મુશ્કેિીઓનો સામનો કરવો પડે છે જેમકે જયારે તેઓ ફોન કરે છે ત્યારે કેટિીક વાર હેલ્પિાઈનના ઓપરેટરો 

તેઓની પ્રાદેલશક ભાષાઓ સમજી શકતા નર્થી, કેટિાક શબ્દો પ્રચલિત હોવા છતા સમજવું મુશ્કેિી ભયુું છે જેના કારણે યોગ્ય ઉકેિો 

હેલ્પિાઈન પાસે હોવા છતા મુશ્કેિી સજાિય છે. આ સમથયાનું લનવારણ હેલ્પિાઈનના ઓપરેટરોને પ્રાદેલશક ભાષાઓની સમજ 

આપવી જોઈએ. 

 

૧૦. સચૂનો 

મારગ સંથર્થા દ્વારા સંચાલિત માિધારી હેલ્પિાઈનમાં કેટિીક સેવાઓમાં નવી માલહતીઓ ઉમેરવી જોઈએ જેમકે, પશુલચદકત્સા 

માટે દેશી દવાઓ તેમજ આધુલનક દવાઓ સમન્દ્વય કરવો માત્ર દેશી દવાઓ જ પુરતી નર્થી. પશુલચદકત્સા માટેની સથતી તેમજ 

ગુણવતાવાળી દવાઓ માિધારીઓને  ક્યાંર્થી પ્રાપત ર્થશે તે અંગે પણ માગિદશિન આપવું જોઈએ. થર્થળાંતર કરતા  માિધારીઓ માટે 

નકશા સેવા (Google Mep) ની સુલવધા આપવા પ્રયત્નો કરવા જેર્થી તેઓ થર્થળાંતર દરમ્યાન યોગ્ય રથતાઓની પસંદગી કરી 

શકે જેની માટે ગૂગિમેપ નો સહારો િઈ શકાય છે. 
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