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રાળલ ભી અનસુચૂિત જનજાતત : એક સમાજાસ્ત્રીય અભ્યાસ 

 

વલવલધતાભાાં એકતા એ બાયતીમ વભાજની ખાવવમત છે અને તે બાયતની અસ્મભતાન ાં અંગ છે. બાયત અવાંખ્મ 

એલા વલવલધ વમ દામોનો ફનેરો ફશમ ખી વભાજ છે. પ્રત્મેક વમ દામ ોતાની આગલી વાંમકૃવત ધયાલ ે છે. પ્રાચીન 

આદદલાવી વાંમકૃવત ધયાલતા આદદભ વભાજથી ભાાંડીને ળશયેી વાંમકૃવતલાા ઔદ્યોગગક અને વલકવવત વભાજ સ ધીનો 

પ્રત્મેક વભાજ ધીભી કે ઝડી દયલતતનની પ્રદિમા અન બલતો શોમ છે. આ દૃષ્ટિએ દયેક વભાજ ઓછા-લત્તા પ્રભાણભાાં 

ગવતળીર છે. 

અભ્યાસનુું કે્ષત્ર 

ગ જયાત યાજ્મના વાફયકાાંઠા જજલ્રાના વલજમનગય તાલ કાના ગાભોભાાં લવલાિ કયતી ‘યાલ બીર’ 

આદદલાવી જાવત અંગ ેક્ષેત્રકામત દ્ધવત દ્વાયા ભાદશતી એકત્ર કયી રઘ વાંળોધન અશલેાર યજૂ કયલા પ્રમત્ન કયેર છે. 

અભ્યાસનો હતે ુ

 યાલ બીર જાવતના યાંયાગત વાભાજજક-આવથિક અને બૌવતક ાવાાંઓ અંગનેી ભાદશતી ભેલલી. 

ઉયોક્ત શતે  ના વાંદબતભાાં એકવત્રત કયેરી ભાદશતીભાાંથી પ્રમત  ત વાંળોધનરેખભાાં યાલ બીર જાવતના 

વાભાજજક-આવથિક અને બૌવતક જીલનને ધ્માનભાાં યાખી ભાદશતી યજૂ કયલાનો પ્રમત્ન કયે છે.  

અભ્યાસ દ્ધતત અને પ્રતળતધઓ 

પ્રમત  ત અભ્માવ ક્ષેત્રકામત વાંળોધન દ્ધવતના ઉમોગની વાથે વાથ ેભાદશતી એકવત્રકયણભાાં લયાતી વનયીક્ષણ 

અને અન સગૂચ મ રાકાત પ્રવલવધઓનો ણ વલચાયણાલૂતક અને કાજીલૂતક ઉમોગ કયેર છે. કાયણ કે વાંળોધન 

વલમના વાંદબતભાાં ભાદશતીના એકવત્રકયણનો વભગ્ર આધાય પ્રવલવધઓની વાંદગી ય યશરેો શોમ છે.  

યાલ બીર જાવતની લવવત શાર ગ જયાત યાજ્મના જ દા-જ દા નલ જજલ્રાઓભાાં લશેંચામેરી છે. આ જાવતની ક ર 

લવવત 1961ના વેન્વવ મ જફ 3284ની શતી. તેભાાં 1560  ર ો અને 1724 સ્ત્રીઓનો વભાલેળ થામ છે. વાફયકાાંઠા 

જજલ્રાનાાં વલજમનગય તાલ કાભાાં યાલ બીર અન સગૂચત જનજાવતની લમતી 11 ગાભોભાાં 216 ક ટ ાંફોભાાં 1170 ની જોલા 

ભે છે.  
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િભ ગાભન ાં નાભ ક ટ ાંફ વાંખ્મા લમતી 
1 ધોીલાલ 07 34 

2 નલાધયા-ઉફદયમા 11 61 

3 બિેરા 34 188 

4 ફારેિા 12 66 

5 કોદડમાલાડા 77 394 

6 રક્ષ્ણભણ યા 03 26 

7 દઢલાલ 15 90 

8 વાભૈમા 04 26 

9 ગફરડીમા 11 57 

10 ઇિાલડી 07 36 

11 કણાદય 35 192 

 કુ 216 1170 

(ભાદશતીસ્રોત – આદદલાવી વાંળોધન અને તારીભ કેન્ર, ગજૂયાત વલદ્યાીઠ, અભદલાદ-1999) 

સામાજજક જીળન : 

યાલ બીર આદદલાવી જાવતને મટિ યીત ેવભજલી શોમ તો તેભની વાાંમકૃવતક ટૃઠભવૂભને વભજલી જરૂયી છે. 

યાલ બીરોભાાં વતવૃત્તાક, વતલૃ ાંળીમ અને વતમૃથાવનમ ક ટ ાંફ વ્મલમથા જોલા ભે છે. ક ટ ાંફભાાં વભરકતનો શક્ક  ર ો 

ાવે શોમ છે. વાભાજજક વનણતમો  ર ો રેતા શોમ છે. સ્ત્રી રગ્ન ફાદ  ર ના ઘયે યશલા જામ છે. આ જાવત યાજતૂભાાંથી 

ઉતયી આલી શોલાની દાંતકથાઓ છે. યાલ બીરોભાાં દેલડા, ચૌશાણ, વવવોદદમા, યાઠોડ, ભકલાણા, લાઘેરા, યભાય 

જેલી વલવલધ અિકો જોલા ભે છે. આ જાવતભાાં એક જ ગોત્ર/કૂભાાં રગ્ન વનેધ છે. યાલ બીર જાવતભાાં રોદશ ય 

આધાયીત વાંફાંધો રગ્ન ય આધાદયત વાંફાંધો અને જેતે વલમતાયભાાં યશઠેાણને કાયણ ેગાભભાાં ઉબા થમેરા વગાઈ 

વાંફાંધો જોલા ભે છે. યાલ બીરોન ાં વાભાજજક વાંગઠન ઘણ ાં ભજબતૂ છે. આ જાવતભાાં જાવતાંચ છે. આ ાંચ જાવતના 

ક ટ ાંફો ઉય વાભાજજક વનમાંત્રણન ાં કામત કયે છે. ાંચ ેનક્કી કયેરા ધોયણોનો બાંગ કયનાય ક ટ ાંફને દાંડ કયે છે અને ક ટ ાંફને 

જાવતભાાંથી ફદશટકાય કયલા સ ધીના ગરા ણ રઈ ળકે છે. આ ાંચ જાવતના વાભાજજક ઝઘડાઓ ઉકેરી વાંલાદદતા 

રાલલાના પ્રમત્નો કયે છે. આ જાવતભાાં ાંચ ેનક્કી કયેર ફાંધાયણ રેખીત મલરૂભાાં ણ જોલા ભે છે. યાલ બીરનો 

લવલાિ વાફયકાાંઠા – અયલલ્રી જજલ્રાભાાં શોલાથી તેઓ ડ ાંગયી ગયાવવમા આદદલાવી જાવત વાથે લધ  ગાઢ વાંફાંધ છે. 
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આ ઉયાાંત આ વલમતાયભાાં લવલાિ કયતા ડાાંગી િેરો વાથે ણ વાંફાંધો જોલા ભે છે. આભ આ જાવતના રોકોના 

વાંફાંધો અન્મ જાવત-જ્ઞાવત વાથે સ ભેબમાત જોલા ભે છે. 

યાલ બીરોનાાં જીલનચિભભાાં જોઈએ તો યજમલરા સ્ત્રી યવોડાભાાં યવોઈ કયી ળકતી નથી. ીલાન ાં ાણી બયી 

ળસ્ક્ત નથી. દેલ-દેલી મથાનકે જતી નથી. કોઈ ધાવભિક વલવધભાાં બાગ રેતી નથી. ચાય દદલવ ેભાથ  ધોઈ ઘયના કાભભાાં 

જોડાઈ છે. સ્ત્રીને ગબત યહ્યા છી વાતભાાં ભાવે ખોો બયલાની વલવધ કયલાભાાં આલે છે. આ વલવધભાાં ગબતલતી સ્ત્રીના 

ખોાભાાં એક શ્રીપ મ કે છે. પ્રથભ સ લાલડ વમયભાાં જ કયલાભાાં આલે છે. ફાકનો જન્ભ ભોિેબાગે આ જાવતની સ્ત્રીઓ 

(દામણ) દ્વાયા કયાલલાભાાં આલે છે. આ જાવતભાાં ગરિંગબેદને ભશત્લ નથી તેથી સ્ત્રી ફાક કે  ર  ફાક જન્ભ ેતો ફાંને 

ભાિે વયખ ાં ભશત્લ છે. ફાકના જન્ભ છી અગગમાયભાાં દદલવ ેનલડાલે છે. છઠ્ઠીની કે નાભકયણની વલવધ જેવ ાં આ 

જાવતભાાં નથી યાંત   ફાફયી (ફાર ઉતયલાની વલવધ) થામ છે. રગ્ન વભમની ઉંભયભાાં વાભાન્મ યીતે છોકયાની ઉંભય 21 

લત  અને છોકયીની ઉય 18 લત છી રગ્ન થતા જોલા ભે છે. રગ્નભાાં ગોત્રેજ દોયલાન ાં કાભ બાબી કયે છે. ીઠી 

ચોલાની વલવધ ણ કયે છે. છોકયા-છોકયી ફાંનેનો લયઘોડા કાઢલાભાાં આલે છે. રગ્નભાાં જભણ દા-બાત, રાવીન ાં 

શોમ છે. મતૃ્ય  વભમે યાલ ક ટ ાંફોના વભ્મો બેગા થામ છે. મતૃ્ય  ાભનાય વ્મસ્ક્તના વફને નલડાલે છે. નવ ાં કડ ાં 

શયેાલે છે. મતૃ્ય  ાભનાય વ્મસ્ક્ત જે લમત  નો લધ  ઉમોગ કયતો શોમ તેલી લમત   નનાભીભાાં મતૃદેશ વાથ ેરઈ જામ છે.  

યાલ બીર જાવતના વાભાજજક જીલનભાાં વળક્ષણ, વાંચાયવ્મલશાયના ભાધ્મભો, અન્મ જાવત-જ્ઞાવત વાથેનો 

વાંકોને કાયણ ેધીમ ાં દયલતતન જોઈ ળકામ છે. 

યાલ બીર જાવતનો મ ખ્મ વ્મલવામ ખેતી છે. તેની વાથે છૂિકભજૂયી, ખેતભજૂયી અને થોડા ઘણા અંળ ે

શ ારન કયે છે. આ ઉયાાંત અદશના ડ ાંગયી ગયાવવમા આદદલાવી જાવતભાાં મતૃ્ય  છીની વલવધઓ આ જાવત કયે છે. 

તેથી તેભને ‘ગોય’ તયીકે ણ ઓખલાભાાં આલે છે. આ જાવત ાવે જે જભીન છે તે ડ ાંગયા વલમતાયલાી જભીન છે તે 

ણ શરકા પ્રકાયની છે અન ેથોડી જભીનો છે. તેની ખેતી વાથે-વાથે  યક વ્મલવામો કયી જીલનવનલાતશ ચરાલે છે. 

‘‘યાલ બીર જાવતને ગ જયાતભાાં અન સગૂચત જનજાવતની સગૂચભાાં મ કેરી છે. છતાાં વભાજકલ્માણ ખાતા તયપથી 

તાયીખ 6/6/83ના યોજ ત્ર િભાાંક વક-જનયર-1(5)86 થી આદદલાવી વાંળોધન અને તારીભકેન્રને વાફયકાાંઠા જજલ્રાભાાં 

અને ખાવ કયીન ેવલજમનગય તાલ કાભાાં લવતા ‘યાલ બીર’ જાવતના ઇવભો ખયેખય આદદલાવી છે કે છી તે ‘યાલ’ 

જાવતના છે. તે અંગેની એક તાવ વોંલાભાાં આલી શતી. તાવના આધાયે જોલા ભળય ાં કે આ જાવત વભાજવ્મલમથા, 

અથતવ્મલમથા, ધાંધા-યોજગાય અને વાંફાંધોની ફાફતભાાં જોઈએ તો તે ડ ાંગયી ગયાવવમા આદદલાવી વાથે વાંફાંધ ધયાલ ેછે. 

તેભજ વાફયકાાંઠાભાાં લવલાિ કયતી યાલગમા-યાલ, જોગીના નાભ ેઓખાતી જાવતઓ વાથે યાલ બીર જાવતન ે

કોઈ પ્રકાયનો વાંફાંધ નથી. આથી ‘યાલ બીર’ જાવતનો અન સગૂચ જનજાવતની માદદભાાં વભાલેળ કમો છે તે ફયોફય છે. 

આતથિક જીળન : 
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યાલ બીર આદદલાવીનાાં આવથિક જીલનભાાં જોઈએ તો તેભની ાવે ઓછા લત્તા પ્રભાણભાાં જભીન છે છતાાં 

કેિરાક ક ટ ાંફો ભજ યી ણ કયે છે. ખ ફ ઢોાલ અને ડ ાંગયાલાી જભીન શોલાથી જીલનવનલાતશ યૂત  ાં ઉત્ાદન ભત ાં 

નથી. તેથી તેઓ ખેતભજ યી, છૂિકભજ યી, શ ારન લગેયે કયી જીલનવનલાતશ કયે છે. યાલ બીરોન ાં જીલનમતય 

ગયાવવમા આદદલાવી કયતા ણ નીચ ાં જોલા ભે છે. 

લતતભાનભાાં યાલ બીરોભાાં આવથિક જીલનના વાંદબતભાાં મ ખ્મ વ્મલવામભાાં જોઈએ તો આજે ણ 72 િકા 

ક ટ ાંફોનો મ ખ્મ વ્મલવામ ખેતી અને શ ારન છે. 14 િકા ક ટ ાંફો નોકયીના વ્મલવામ વાથે વાંકામેરા છે. જ્માયે 14 

િકા ક ટ ાંફો ખેતભજ યી અને છૂિકભજ યીનો વ્મલવામ કયે છે. આ ભાદશતીને આધાયે એભ કશી ળકામ કે આ જાવતના રોકો 

વયકાયી નોકયીઓભાાં જોડાલા રાગ્મા છે. યાંત   તેભન ાં વળક્ષણન ાં મતય નીચ  શોલાને કાયણ ેતેઓ ટ્ટાલાા, ોરીવ 

ખાતાભાાં, ફીડગાડ લગેયે લગત-4 અને 3 ની નોકયીઓભાાં લધ  જોલા ભે છે. મ ખ્મ વ્મલવામ ખેતી છે. આ જાવતની 

યાંયાગત ખેતી લયવાદ આધાદયત શતી. ખેતીના વાધો ણ નદશલત પ્રભાણભાાં શતા અને જે શતા તે ણ યાંયાગત 

વાધનો શતા. જેથી ખેતીન ાં ઉત્ાદન ખ ફ ઓછાં આલત ાં. આજે ખેતી ક્ષેતે્ર દયલતતન જોલા ભે છે. ખેતીની જભીન જે 

ડ ાંગયા અન ેઢોાલલાી શતી તે વાિ કયાલલાભાાં આલી છે. વમત ભાિે ક લાની વગલડતાઓ ઉબી કયી છે. તેથી 

ખેતી જે ભાત્ર લયવાદ આધાયીત શતી તે નથી યશી થોડા ઘણા પ્રભાણભાાં ખેતીભાાં સ ધાયેરા ગફમાયણો, નલી ખેતી દ્ધવત 

અનાલતા થમા છે. ઉત્ાદનભાાં તેઓ ડાાંગય, ભકાઈ અને જ લાયનો ાક રેલાભાાં આલે છે. જ્માયે કઠોભાાં ત લેય, ભગ, 

અડદનો ાક રે છે તેભજ વળમાળાં ાકભાાં ચણા અને ઘઉંના ાકો ણ રેતા થમા છે. 

યાલ બીર યાંયાગત ખેતીના વાધનોભાાં ખાવ કયીને શ, ફદગાડ , ઘ ાંવયી લગેયેનો ઉમોગ કયતા શતા 

યાંત   આ વાધનો વાથે-વાથે વવિંચાઈના વાધનો નલા ઉભેયામા છે. વવિંચાઈના વાધનો 34 િકા ક ટ ાંફો ાવે ક લા-ફોય, 

દડઝરભળીન જેલા વાધનો જોલા ભે છે. તેઓ શરેા ખેતી કાભભાાં ભાત્ર ફદનો જ ઉમોગ કયતા શાર તેઓ ફદ 

વાથે વાથે ખેતીભાાં ટે્રક્િયનો બાડાેિે ઉમોગ ખાવ કયીને ઢોાલલાી જભીનન ેવભતર કયલાભાાં કયતા જોલા ભે 

છે. 

આ જાવત શ ભાાં ખાવ કયીને ગામ,  ફદ, ભયઘા, ઘેિા, ફકયા, બેંવ ાે છે. ફદનો ઉમોગ ખેતી ભાિે કયે 

છે અને ગામ, બેંવ, ઘેિા-ફકયાનો ઉમોગ દૂધ ખાલા ભાિે કયે છે. શ ઓભાાં ઘેિા-ફકયાન ાં પ્રભાણ લધાયે જોલા ભે છે. 

ખેતીભાાં ઉત્ાદન લધે તેના ભાિે અભ્માવના ક ટ ાંફોભાાં છાણીમા ખાતયનો ઉમોગ 39 િકા, સ ધાયેરા 

ગફમાયણનો ઉમોગ 17 િકા, યાવામગણક ખાતયનો ઉમોગ 38 િકા ક ટ ાંફો કયતા થમા છે. છતાાં ણ ઉત્ાદન લધે 

તેના ભાિે આજે ણ દેલ-દેલીની જૂા આયાધના કયતા ક ટ ાંફો 58 િકા જોલા ભે છે. 

ખેતી ભાિે ગફમાયણના વાંદબતભાાં જોઈએ તો અભ્માવના ક ર ક ટ ાંફોભાાંથી 32 િકા ક ટ ાંફો લેાયીઓ ાવેથી,. 16 

િકા ગ્રામ્મ વેલક ાવેથી અને 52 િકા ક ટ ાંફો આજે ણ ોતાના ત્માાં ઉત્ાદન થમેરી લમત  નો ગફમાયણ તયીકે ઉમોગ 
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કયે છે. તેન ાં કાયણ ગફમાયણ અંગ ેઅજાણ છે તેભજ નાણાાંના અબાલને કાયણ ેોતાની લમત   જ ગફમાયણ તયીકે ઉમોગ 

કયતા જોલા ભે છે.  

અભ્માવના ક ટ ાંફોભાાંથી 74 િકા ક ટ ાંફોએ જણાવ્ય ાં શત  ાં કે તેભની આલક 40 શજાયથી ઓછી છે. આભ કેિરાક 

ક ટ ાંફોની આવથિક સ્મથવત નફી શોલાને કાયણ ેખેતી વાથે વાથ ે ખેતભજૂયી કે છૂિકભજૂયી ણ કયતા જોલા ભે છે. 

દેલાના વાંદબતભાાં ભાદશતી ભતા જાણલા ભળય ાં કે 24 િકા ક ટ ાંફોને થોડ  ઘણ ાં દેવ ાં છે. જે ક ટ ાંફો દેલાદાય છે તે ક ટ ાંફોભાાંથી 

83.33 િકાએ જણાવ્ય ાં કે અભોએ વાભાજજક પ્રવાંગો અને ગફભાયીભાાં દલા-દારૂના ખચતન ેકાયણ ેદેવ ાં કયેર છે. જ્માયે 16.66 

િકા ક ટ ાંફે જણાવ્ય ાં કે તેઓએ દેવ ાં ફોય કે જભીન સ ધાયણા જેલા વલકાવના શતે   ભાિે કયેર શત  ાં. વલકાવના શતે  ને ધ્માનભાાં 

યાખી દેવ ાં કયતા ક ટ ાંફોની વાંખ્મા ઓછી છે. આભ દેવ ાં કે રોન રઈ જભીન સ ધાયણા કયલી, ખેતી ભાિે વવિંચાઈની 

વગલડતા ઉબી કયલી લગેયે વલકાવના શતે  ને ધ્માનભાાં યાખી દેવ ાં કયતા ક ટ ાંફોની વાંખ્મા ઓછી જોલા ભે છે. 50 િકા 

ક ટ ાંફોને દેલાની યકભ 10 શજાય કયતા ઓછી છે. તઓે ભોિેબાગે ળાહ કાય ાવેથી વ્માજે નાણા રઇ દેવ ાં કયે છે. જેન ાં 

પ્રભાણ 91.66 િકા છે. જ્માયે ફેંક કે વયકાયી ભાંડીભાાંથી રોન રઈ દેવ ાં કયનાય ભાત્ર 8.33 િકા ક ટ ાંફ જોલા ભળમા શતા. 

આભ ઓછા વળક્ષણ અન ેઆવથિક જાગવૃતના અબાલ ેઆજે ણ આ જાવતના રોકો ફેંક વાથ ેનાણાકીમ રલેડ-દેલડભાાં ફહ  

ડતા નથી તેવ ાં મટિ જણામ છે છતાાં ણ જે ક ટ ાંફોભાાં વળક્ષણ લધ્ય ાં છે તેલા ક ટ ાંફોભાાં દયલતતન મટિ દેખામ છે. 

યાલ બીરોની ફીજી એક આવથિક પ્રવવૃત્ત એ મજભાની પ્રથાની છે. આ મજભાની પ્રથા ત્માાંના મથાવનમ ગયાવવમા 

આદદલાવી જાવતઓના ક ટ ાંફ વાથેની છે. યાલ બીર એ ગયાવવમાઓની મતૃ્ય  છીની વલવધઓ કયાલે છે. આ વલવધઓના 

ફદરાભાાં થોડીઘણી યોકડ યકભ, થોડ ાં ઘણ ાં અનાજ ભે છે. જે તેઓને જીલનવનલાતશભાાં વશામક ફને છે. જોકે આ વલવધઓ 

ફધા જ ક ટ ાંફો શલ ેકયતા નથી. 
ભૌતતક જીળન : 

ભાનલી એક વાભાજજક પ્રાણી છે. ભાનલીને ોતાન ાં જીલન િકાલી યાખલા ભાિે યોિી, કડા અને ભકાનની 

પ્રાથવભક જરૂદયમાત યશ ેછે. ભાનલીએ ોતાન ાં જીલન િકાલી યાખલા ભાિે આલી જરૂદયમાતો દયણૂત કયલા વાંઘત કયલો 

ડે છે. વાભાન્મ યીતે જોઈએ તો આદદલાવી વભાજના રોકોની જરૂદયમાતો ળશયેી વભાજના રોકો કયતા ભશદ્અંળે ઓછી 

જોલા ભે છે. આદદલાવી વભાજના રોકોન ાં જીલન વાદ  અને વય, ઓછી જરૂદયમાતલાળ છે. યાંત   આજે અનેક 

દયફોને કાયણ ેદયલતતન આલત ાં જામ છે. આ જાવતના રોકોભાાં યાંયાગતલાદી અને રૂદઢચ મતતાન ાં પ્રભાણ દદલવે-

દદલવ ેઘિત ાં જામ છે. કૃવને રગતા વાંળોધનો, વળક્ષણ, ળશયેીકયણ, રૂદઢચ મતતાન ાં પ્રભાણ દદલવે-દદલવ ેઘિત ાં જામ છે. 

કૃવને રગતા વાંળોધનો, વળક્ષણ, ળશયેીકયણ, કાનનૂીકયણ, વલકાવરક્ષી મોજનાઓ, વાંચાયવ્મલશાયના ભાધ્મભો, 

વાંમકૃવતકયણ, ઔદ્યોગગકયણ લગેયે દયલતતનના દયફોની પ્રત્મક્ષ કે યોક્ષ અવયો લત્તાઓછા પ્રભાણભાાં જોલા ભે છે. 
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આ દયલતતનના દયફોની અવય લત્તાઓછા પ્રભાણભાાં છેલ્રા રગબગ અઢી દામકાથી વલજમનગય 

તાલ કાના ગાભોભાાં લવલાિ કયતી યાલ બીર આદદલાવી વભાજભાાં જોલા ભે છે. તેભના યાંયાગત યશઠેાણ, 

ગશૃયચના, યાચયગચલ  લગેયેભાાં પેયપાયો થતા જામ છે. તેભની યીતબાતોભાાં દયલતતન આલત ાં જામ છે. યાલ બીર 

ક ટ ાંફોભાાં યાંયાગત ઘયો ભાિીના અન ેઘાવ અને લાાંવન ાં છાર ાં શોમ તેલા શતા. યાંત   શાર આ અભ્માવભાાં આલયી 

રીધેર ક ટ ાંફોભાાં 80 િકા ક ટ ાંફોના ઘયો ભાિીના અન ેછત ય નગમાલાા છે. 14 િકા ક ટ ાંફોના ઘયો ાકા છે. જેની 

દદલાર ઈંિ-થ્થયની અન ે છાર ાં (ધાબ ) વવભેન્િ-િોદકિંિન ાં ફનેલ ાં છે. જ્માયે 6 િકા ક ટ ાંફોના ઘયો યાંયાગત 

સ્મથવતલાા જોલા ભે છે. અભ્માવના તભાભ ક ટ ાંફોભાાં વલજીની સ વલધા છે. યાંત   ઘયભાાં જાજરૂની સ વલધા 10 િકા 

ક ટ ાંફોભાાં જોલા ભે છે. 

આ જાવતભાાં ઘયલખયીના વાધનોભાાં એલ્ય વભવનમભ અને ભાિીના લાવણો લાયતા શતા. તેની જગ્માએ શાર 

તેભના ઘયોભાાં મિીરના લાવણોન ાં પ્રભાણ લધાયે જોલા ભે છે. તેભજ યાચયચીરાભાાં યાંયાગત વાધનો ઉયાાંત 

કેિરાક ક ટ ાંફો આધ વનક ઉકયણો કે વાધનો લાયતા થમા છે. જે વાધનો જરૂદયમાત ઉયાાંત ભોજળોખની લમત  ઓ 

તયપની અગબરૂગચ દળાતલ ેછે. નીચ ેપ્રભાણે યાંયાગત અને આધ વનક યાચયચીરાભાાં વાધનો જોલા ભે છે.  

 

રુંરાગત સાધનો આધતુનક સાધનો 

1. ખાિરા 

2. શાથ લરોણા 

3. દદલાર ઘદડમા 

4. ભાિીની કોઠી 

5. થ્થયની દલાની ઘાંિી 

6. પાનવ 

1. રાંગ 

2. પ્રામિીકની ખ યળીઓ 

3. િી.લી., િેયેકોડતય, યેડીમો 

4. ઇરેક્ટ્રીક ાંખા, ઈસ્ત્રી 

5. મિલ 

6. કાાંડા ઘદડમા 

7. ભોફાઈર 

8. વભક્વય 

 

અભ્માવના ક ટ ાંફોભાાં 72 િકા પ્રામિીકની ખ યળી, 12 િકા રોખાંડના રાંગ, 50 િકા િેયેકોડતય અને યેદડમો, 76 

િકા ભોફાઈર, 28 િકા િેગરવલઝન લગેયે આધ વનક વાધનોનો ઉમોગ કયતા જોલા ભે છે. 

આ જાવત વભશ્રાશાયી છે તેઓનો મ ખ્મ ખોયાક યોિરા અને ળાક-દા છે. યોિરાભાાં ભકાઈ, જ લાય અને ઘઉંનો 

ઉમોગ કયે છે. જ્માયે ળાકભાાં ઘયઆંગણ ેથતી ળાકબાજીનો ઉમોગ કયે છે. આ ઉયાાંત ત લેય, અડદ કે ચણાની 
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લગેયેની દા અન ે યોિરાાં ફનાલીને ખામ છે. આ ઉયાાંત પ્રવાંગોાત ભયઘા-ફકયાન ાં ભાવ અને ભાછરાનો ણ 

ખાલાભાાં ઉમોગ કયે છે.  

ોાકભાાં  ર ો ધોવતય , શયેણ અને ભાથા ઉય પાગય  ફાાંધે છે. આ શયેલેળ વપેદ કરયભાાં શોમ છે. કેિરાક 

 ર ો ભાથા ઉય રૂભાર ણ વલિોલે છે. સ્ત્રીઓના ોળાકભાાં ઘાઘયો, ઓઢણ ાં અન ેકાભી શયેે છે. ોાકભાાં વૌથી લધ  

દયલતતન ય લા લગતભાાં અને આવથિક અને ળૈક્ષગણક યીતે આગ ડતા અને જાગતૃ ક ટ ાંફભાાં આલેલ ાં જોઈ ળકામ છે. 

ય લા  ર  ેન્િ, ળિત  શયેે છે. ક લાયી છોકયીઓ ાંજાફી ડ્રેવ શયેે છે. નાના ફાકો ચડ્ડી અને ળિત  શયેે છે. નાની 

છોકયીઓ મકિત-ફ્રોક શયેે છે. 

યાલ જાવતના આવથિક અન ેબૌવતક જીલનભાાં છેલ્રા ચીવ લતભાાં ખેતીની જભીનની સ ધાયણા, વમત જભીન 

ફનાલી સ ધાયેરા ગફમાયણો લાયલાની ળરૂઆત, કૃવત્રભ ખાતય, દલાનો ઉમોગ લગેયે દ્વાયા ઉત્ાદનની ફાફતભાાં 

ધીમ ાં ણ અવયકાયક દયલતતન ળરૂ થઈ ચકૂ્ ાં છે એભ ચોક્કવ આણે કશી ળકીએ. આ ઉયાાંત વળક્ષણભાાં અન્મ 

જાવતઓ જ્ઞાવત વાથેના વાંકો, યાજકીમ મોજનાઓ, વાંચાયવ્મલશાયના ભાધ્મભો લગેયે દયફોની અવય, દયલતતનભાાં 

મટિ દેખામ છે. વલકાવ અથે દેવ ાં કયતા ફહ  ક ટ ાંફો જોલા ભતા નથી. ધીભ ેધીભે વળક્ષણભાાં ણ લધાયો થતો જામ છે. 

તેથી વળક્ષણ ભેલી નોકયી કયલા અંગેન ાં લરણ લધત ાં  જોલા ભે છે. 

આવથિક દયલતતનની અવય તેભના બૌવતક જીલન ઉય ણ ડેરી જોલા ભે છે. ઘાાંવના છાયાલાા 

ભકાનોની જગ્માએ નગમાલાા કે ધાફાલાા ભકાનો જોલા ભે છે. ઘયલખયીના વાધનોભાાં એલ્ય વભવનમભ કે ભાિીનાાં 

લાવણોની વાથ ેવાથે મિીરના લાવણો લાયલાનો આગ્રશ લધતો જામ છે. ચ રાની વાથ ેવાથે કેિરાાંક ક ટ ાંફો મિલ 

લાયતા થમા છે. ોાકભાાં ય લા લગતભાાં ભોટ ાં દયલતતન દેખામ છે. ખાલાની યીત-બાતો અને ખોયાક ફનાલલાની યીત-

બાતોભાાં કેિરાક પેયપાયો દેખામ છે. 

આભ આ જાવતભાાં કૃવરક્ષી દયલતતને તેભનાાં વાભાજજક, આવથિક અને બૌવતક જીલન ઉય ખ ફ ભોિી અવય 

ઉજાલી છે તેવ ાં મટિ કશી ળકામ. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                              

વાંદબતગ્રાંથ : 

(૧) ાંડયા, ગૌયીળ અને વાથી(૧૯૮૬), યાલ બીર જાવત અશલેાર, આ. વાં. અને તા. કેન્ર, ગજૂયાત વલદ્યાીઠ, 

અભદાલાદ. 

(૨) ળાશ, વલભર(૧૯૯૭), વાંવોધન અશલેાર રેખન, ય વનલવવિિી ગ્રાંથવનભાતણ ફોડત, ગજૂયાત યાજ્મ, અભદાલાદ. 

(૩) ળાશ, વલભર(૧૯૯૭), વાંવોધન દડઝાઈન, ય વનલવવિિી ગ્રાંથવનભાતણ ફોડત, ગજૂયાત યાજ્મ, અભદાલાદ. 

************************************************************ 
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ડૉ.ચગરધરા ટી. ટે 

એસોતસએટ પ્રોપેસર 

સમાજાસ્ત્ર તળભાગ 

ગજૂરાત તળદ્યાીઠ, અમદાળાદ. 
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