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આદિવાસી સમિુાયની સ્થિતિ અને પ્રશ્નો-એક સમાજશાસ્ત્રીય સશંોધન 
(ભાવનગર જજલ્લાના મેલકડી ગામના સિંભભમા)ં 

 

 પ્રથિાવના :- 
વિજ્ઞાનના આ યગુમાાં આપણો વિકાસશીલ દેશ જ્ાાં પ્રગવિના માગગ ઉપર ઝડપથી આગળ િધી 

રહ્યો છે, ત્ાાં આજે પણ જ ાંગલોમાાં એિા લોકો રહ ેછે જે આધવુનક સવુિધાઓથી અજાણ, સાંસ્કૃવિના િિગમાન 
સ્િરૂપથી હાંમેશા અપરરચિિ, ખેિી, ઉદ્યોગ, વ્્િસા્, વશક્ષણ િગેરેથી અજાણ અને આરદમાનિથી થોડાાંક 
જ િધારે વિકવસિ છે. િે પોિાના મ્ાગરદિ સાધનોથી માત્ર જીિિા રહિેાનુાં જ વશખી શક્યા છે અને આજે 
પણ વિજ્ઞાનની કલ્પના અને સભ્્િાની સ્પધાગથી અપરરચિિ છે. આિા લોકોનો ઉલ્લેખ ભારિી્ 
બાંધારણમાાં અનસુચૂિિ આરદમજાવિ કે જનજાવિ િરીકે ક્ો છે. હરકકિમાાં 'જનજાવિ' વ્્ક્તિઓનો એક 
એિો સમહૂ છે, જે એક વનવિિ ભૌગોચલક કે્ષત્રમાાં િસિાટ કરે છે. િે કોઈ આરદપિૂગજથી જ પોિાનો ઉદ્ 
ભિ માને છે અને િેની એક સામાન્્ સાંસ્કૃવિ હો્ છે. િે આજે પણ આધવુનક સભ્્િાના પ્રભાિોથી અલગ 
છે. આ બાબિને ધ્્ાનમાાં રાખી પ્રસ્તિુ અભ્્ાસ કરિામાાં આવ્્ો છે. 

 

 અભ્યાસની ઉપયોગગિા :- 
ભાિનગર જજલ્લાનુાં મેલકડી ગામ જેની િમામ િસ્િી અનસુચૂિિ જનજાવિની છે. આ ગામન ે

પોિાની ગ્રામ પાંિા્િ નથી. ભાંડારર્ા ગ્રામ પાંિા્િની સાથે આ ગામ જોડા્ેલુાં છે. પ્રિિગમાન સમ્ે 
પણ આ ગામના લોકો િદ્દન પ્રાથવમક અિસ્થામાાં પોિાનુાં જીિન જીિે છે. િેમના માટે આિકનો કોઈ 
કા્મી સ્ત્રોિ નથી. ગામમાાં પ્રાથવમક શાળા અને સ્રીટ લાઈટને બાદ કરિાાં સરકાર દ્વારા આપિામાાં 
આિિી અન્્ કોઈ સવુિધા નથી. આથી િેમના વિકાસના પ્રશ્નો સજાગ્ેલા જોિા મળે છે. પ્રસ્તિુ અભ્્ાસના 
િારણો દ્વારા મેલકડી ગામના અનસુચૂિિ જનજાવિઓની સમસ્્ાની િાસ્િવિક મારહિી મેળિી શકાશે. 
એટલુાં જ નરહ, પરાંત ુિેમની સમસ્્ાનો ઉકેલ પણ લાિી શકાશે િેમજ સરકારને પણ નીવિ વિષ્ક અન ે
િેમના વિકાસ સાંબાંધી ્ોજના ઘડિામાાં પ્રસ્તિુ અભ્્ાસ ઉપ્ોગી બનશે. 

 

 અભ્યાસના હતે ુ:- 
પ્રથતિુ અભ્યાસ નીચેના કેટલાકં હતેનેુ ધ્યાનમા ંરાખી કરવામા ંઆવ્યો છે : 

 મેલકડી ગામના આરદિાસીઓની જીિનશૈલી જાણિી. 
 આરદિાસીઓની સામાજજક-સાાંસ્કૃવિક બાબિો વિશે મારહિી મેળિિી. 
 મેલકડીના આરદિાસીઓની વ્્િસાવ્ક ક્સ્થવિ િપાસિી. 
 આરદિાસીઓના પ્રશ્નો અને પડકારો વિશે મારહિી મેળિિી. 
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 અભ્યાસ તવથિાર :- 
પ્રસ્તિુ અભ્્ાસ મેલકડી ગામના સાંદભે કરિામાાં આવ્્ો છે. મેલકડી ગામ ભાિનગર જજલ્લાના 

ભાિનગર િાલકુામાાં આિેલુાં એક નાનકડુાં ગામ છે. જે ભાિનગરથી ૨૮ રકમીના અંિરે આિેલુાં છે. મેલકડી 
ગામની િમામ િસ્િી અનસુચૂિિ જનજાવિની છે. ૨૦૧૧ ની િસ્િી ગણિરી અનસુાર મેલકડી ગામમાાં ૬૬ 
સ્ત્રીઓ અને ૬૯ પરુુષો િસિાટ કરે છે. અહીં ચલિંગ પ્રમાણ ૯૫૬ નુાં છે. મેલકડી અને ભાંડારર્ા ગામની 
સાંયતુિ પાંિા્િ છે. મેલકડી ગામનો કુલ જમીન વિસ્િાર ૩૧૬૪/૨૨ િોરસ મીટર છે. અહીં વશક્ષણનુાં 
પ્રમાણ નરહિત ્છે. 

 
 તનિશભન પસિંગી :- 

પ્રસ્તિુ અભ્્ાસમાાં સાદા ્દચ્છ વનદશગનનો ઉપ્ોગ કરિામાાં આવ્્ો છે, જે મજુબ સૌપ્રથમ 
મેલકડી ગામમાાં આિેલ િમામ કુટુાંબોની ્ાદી બનાિિામાાં આિી. ત્ારબાદ પ્રત્ેક કુટુાંબમાાંથી 
પ્રવિવનવધરૂપ એક ઉત્તરદાિાની પસાંદગી કરી િેમની પાસેથી મારહિી મેળિિામાાં આિી છે. આમ, મેલકડી 
ગામમાાં કુલ ૩૨ કુટુાંબો હિા, જેમાાંથી ૩૨ ઉત્તરદાિા પસાંદ કરિામાાં આવ્્ા છે. 

 
 ઐતિહાતસક પાશ્ચાત્ય ભતૂમકા :- 

મેલકડી ગામડાાંના ઈવિહાસ િરફ નજર નાખીએ િો ભાિનગરના રાજા કૃષ્ણકુમારવસિંહજીએ ૧૭મી 
થી ૧૮મી સદીમાાં આંધ્રપ્રદેશમાાંથી આ આરદિાસી ભીલોને કોચળ્ાક પાસેના ગુાંદી ગામમાાં ચનૂો પાડિા 
માટે લાવ્્ા હિા. ત્ાાંથી િેઓને મેલકડી ગામમાાં લાિિામાાં આવ્્ા. આ ગામમાાં ભીલ આરદિાસીઓને 
ખેિી કરિા માટે જમીન ભાિનગરના રાજા દ્વારા િામ્રપત્ર પર લખી આપિામાાં આિી. પરાંત ુઆ ભીલ 
આરદિાસીઓએ ફતિ િસિાટ પરૂિી જ જમીન માાંગી. આ ગામડુાં સાંપણૂગ પ્રકૃવિના દા્રામાાં આિેલુાં છે. 
આ ગામ ડુાંગરાળ વિસ્િારમાાં આિેલુાં છે અને િારેબાજુ લીલીછમ િાડીઓ આિેલી છે. આ ગામના લોકો 
પરાંપરાગિ વ્્િસા્માાં ચનૂો પાડિાનુાં કામ કરિા હિા, પરાંત ુ િિગમાન સમ્ે આ વ્્િસા્ સાંપણૂગ 
નામશેષ થ્ો છે. 

 

 માદહિીનુ ંથપષ્ટીકરણ :- 
મેલકડી ગામનાાં સાંદભે કરિામાાં આિેલ પ્રસ્તિુ અભ્્ાસમાાં િેમના જીિનસાંબાંધી કેટલીક બાબિો 

જાણિા મળી જે નીિે પ્રમાણે છે : 
 

 મેલકડી ગામના આદિવાસીઓ િદ્દન પ્રાિતમક અવથિામા ંજીવન જીવે છે :-  
પ્રસ્તિુ અભ્્ાસના ક્ષેત્રકા્ગ દ્વારા જાણિા મળયુાં કે અહીં િસિાટ કરિાાં આરદિાસીઓ પ્રાથવમક 

સવુિધાના અભાિમાાં પોિાનુાં જીિન જીિે છે. અહીં આિેલા િમામ મકાનો પથ્થર-ગારામાાંથી બનાિિામાાં 
આિેલા છે. સામાન્્ રીિે મકાનમાાં બે નાની-નાની ઓરડીઓ અને મકાનની છિ નાચળ્ેરીના પાનનો 
ઉપ્ોગ કરી બનાિિામાાં આિેલી હિી. ઘરો એટલા નીિા છે કે અંદર પ્રિેશિા માટે નીિા નમવુાં પડે. િો 
એક પણ ઘર એવુાં નથી કે જ્ાાં સાંડાસ-બાથરૂમ હો્ કે નથી અહીં નળની સવુિધા. ગામમાાં પ્રિેશિા જ 
એક કિૂો આિેલો છે જે ગામલોકોની પાણીને લગિી િમામ સમસ્્ાઓનુાં સમાધાન આપે છે. ગામમાાં 
પાંિા્િ દ્વારા સોલાર વસસ્ટમથી સાંિાચલિ સ્રીટ લાઈટ િાજેિરમાાં જ નાખિામાાં આિી છે. િો ઘરોમાાં 
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જ્ોવિગ્રામ દ્વારા િીજળી પરૂી પાડિામાાં આિી રહી છે, પરાંત ુલાઈટ ખબૂ જ ઓછા સમ્ માટે હો્ છે. 
અહીં સરકારી બસ કે અન્્ કોઈ સરકારી િાહન આિતુાં નથી. 

 

 મેલકડી ગામના આદિવાસીઓના ંઘરોમા ંભૌતિક સતુવધાઓનો અભાવ છે :-  
આ ગામના આરદિાસીઓ પ્રાથવમક અિસ્થામાાં જીિન જીિિા હોિાથી િેમની ભૌવિક ક્સ્થવિ પણ 

અત્ાંિ સામાન્્ છે. અહીંની ભૌવિક સવુિધાઓમાાં સૌથી િધ ુવ્્ક્તિઓ પાસે મોબાઈલ ફોન છે. અન્્ કોઈ 
સખુ-સવુિધાનુાં સાધન અહીં જોિા મળતુાં નથી. આખા ગામમાાં માત્ર બે બાઈક છે. િો િાર ઘરો એિા છે કે 
જ્ાાં ટી.િી. છે. એક ઘરમાાં ટેપ-રેરડ્ો છે, જ્ારે અન્્ એક ઘરમાાં કપડાાં વસિિા માટેનો સાંિો છે. િો બે 
ઘરમાાં રિજ છે. આ વસિા્ અન્્ કોઈ ભૌવિક સવુિધા આ ગામમાાં જોિા મળિી નથી. 

 
 વ્યવસાય બિલાયો છે પરંત ુઆતિિક સ્થિતિમા ંકોઈ પદરવિભન નિી િયુ ં:-  

મેલકડીના આરદિાસીઓને ભાિનગરમાાં ચનૂો પાડિાના કામ માટે લાવ્્ા હિાાં પરાંત ુ િેમનો આ 
વ્્િસા્ આજે એક પણ કુટુાંબ દ્વારા કરિામાાં આિિો નથી. અહીં િસિાટ કરિા આરદિાસીઓ પાસ ે
જમીનનો અભાિ છે. આથી મોટાભાગના આરદિાસી ખેિરમાાં છૂટક મજૂરી કરિાના કા ગ્ની સાથે 
સાંકળા્ેલા છે. િેમના આ કા્ગથી િેમને બે ટાંકનો રોટલો મળી રહ ેછે, પરાંત ુમજૂરી દ્વારા થિી આિકમાાંથી 
બિિ કરિાનુાં િેમના માટે શક્ય નથી. િળી, આ લોકોને મળિી રોજગારી સ્િરૂપ પણ કા્મી નથી. 
વસઝન દરમ્્ાન જ કામનુાં પ્રમાણ િધ ુરહ ેછે, જ્ારે ઉનાળાની ઋતમુાાં કામનો સદાંિર અભાિ હો્ છે. 
મોટાભાગના ઉત્તરદાિા દ્વારા ક્સ્િકારિામાાં આવ્યુાં કે િેમના માથે દેવુાં છે. 

 

 મેલકડી ગામના આદિવાસીઓ સામાજજક પદરવિભનની દિશામા ંઆગળ વધિા જોવા મળે છે :- 
આવથિક પછાિપણાની ક્સ્થવિમાાં પણ મેલકડી ગામના આરદિાસીઓમાાં સામાજજક ક્ષેતે્ર નોંધપાત્ર 

પરરિિગન જોિા મળે છે. ગામ કે કુટુાંબમાાં ઉજિાિા પ્રસાંગો, િહિેારો કે ઉતસિો સાંયતુિ રીિે ઉજિિાનુાં 
પ્રમાણ જોિા મળે છે. િો જાહરે જીિનમાાં ભાગ લેિી િખિે સ્ત્રીઓને ઘ ૂાંઘટમાાંથી મકુ્તિ મળેલી છે. કૌટુાંચબક 
જીિનમાાં વનણગ્ પ્રરિ્ામાાં સ્ત્રીઓને પછૂિાનુાં િલણ િધિા લાગયુાં છે. લગનની ઉંમરમાાં પહલેા કરિા 
િધારો થ્ો છે, પરાંત ુ હજુ ભારિના સાંવિધાનમાાં નજિ કરિામાાં આિેલ ઉંમર કરિા નાની ઉંમરે લગન 
કરિાનુાં િલણ જોિા મળે છે. એટલે કે પહલેાના સમ્માાં આ સમદુા્માાં દીકરી ૧૦-૧૨ િષગની થા્ 
એટલે લગન કરાિી નાખિામાાં આિિા હિા. હિ ેિે ઉંમરમાાં િધારો થ્ો છે અને ૧૬-૧૭ િષગની િ્ે 
લગન કરાિિામાાં આિે છે. િો લગનમાાં દેવુાં કરીને પણ કરર્ાિર આપિાનુાં મહતિ હજુ અકબાંધ રહ્ુાં છે. 
લગનના ખિાગમાાંથી બિિા સમહૂલગન કરિાનુાં િલણ પણ ધીમે-ધીમે વિકસ્યુાં છે. જો કે મેલકડી ગામના 
આરદિાસીઓ સભ્્ સમાજથી દૂર અને આવથિક અિદશામાાં પોિાનુાં જીિન જીિિા હોિાથી લગન માટે પાત્ર 
પસાંદગીમાાં મશુ્કેલી અનભુિે છે. 

 
 મેલકડી ગામના આદિવાસીઓનુ ંશૈક્ષગણક થિર અત્યિં તનમ્ન જોવા મળે છે :- 

અભ્્ાસ હઠેળના મેલકડી ગામમાાં પ્રાથવમક શાળા આિેલી છે, જ્ાાં ધોરણ ૧ થી ૮ સધુીનુાં વશક્ષણ 
આપિાની વ્્િસ્થા છે, પરાંત ુઅહીં વશક્ષણ અંગેની જાગવૃિનો અભાિ છે. પ્રસ્તિુ અભ્્ાસ દ્વારા જાણિા 
મળયુાં કે અહીંથી અત્ાર સધુીમાાં કોઈ પણ વ્્ક્તિએ કોલેજ સધુીનુાં વશક્ષણ પ્રાપ્િ કરેલુાં નથી. િો અભ્્ાસ 
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હઠેળના ૫૦ ટકા ઉત્તરદાિા એિા હિા જેમણે અક્ષરજ્ઞાન લીધુાં જ નથી. અહીં માિા-વપિા આખો રદિસ 
મજૂરી અથે ઘરથી બહાર રહ ે છે. આિી ક્સ્થવિમાાં બાળકોનુાં ધ્્ાન રાખનાર વ્્ક્તિનો અભાિ હો્ છે. 
પરરણામે બાળકો શાળાએ જિાના બદલે આખો રદિસ રખડિાાં હોિાનુાં અહીંની શાળાના આિા ગ્ દ્વારા 
જણાિિામાાં આવ્યુાં. િધમુાાં શાળાના આિા ગ્એ જણાિિાાં કહ્ુાં કે મોટાભાગના માિા-વપિા પોિાના 
બાળકોને વશષ્્વવૃત્ત મળે માટે શાળામાાં નામનોંધણી કરાિે છે. જ્ારે કેટલાાંક બાળકોને માિા-વપિા સાથ ે
કામ કરિા લઈ જિાાં હોિાનુાં પણ જાણિા મળયુાં. 

 

 મેલકડી ગામના આદિવાસીઓમા ંરાજકીય જાગતૃિનો અભાવ છે :-  
અભ્્ાસ હઠેળના મેલકડી ગામમાાં સ્િિાંત્ર ગ્રામ પાંિા્િ નથી, પરાંત ુબાજુમાાં આિેલ ભાંડારર્ા 

ગ્રામ પાંિા્િ સાથે ગામ જોડા્ેલુાં છે. જો કે અહીં એક િાિ ઉલ્લેખની્ છે કે આજ સધુી ભાંડારર્ા ગ્રામ 
પાંિા્િમાાં મેલકડીનુાં પ્રવિવનવધતિ નરહિત ્પ્રમાણમાાં જોિા મળયુાં છે. છેલ્લે ૨૦૧૫ માાં ્ોજા્ેલ ચ ૂાંટણીમાાં 
ગજુરાિ સરકાર દ્વારા ૫૦ ટકા મરહલા અનામિ આપિામાાં આિેલ. આથી અહીં અક્સ્િતિ ધરાિિા મખુ્્ 
બને્ન પક્ષો ભાજપ અને કોંગે્રસ દ્વારા િાલકુા પાંિા્િની સીટ ઉપર મેલકડી ગામમાાંથી આરદિાસી મરહલાને 
ઉભી રાખિામાાં આિી હિી, પરાંત ુઆજ સધુી વિજેિા મરહલાએ િાલકુા પાંિા્િ જોઈ નથી. આ બાબિથી 
ખ્્ાલ આિે છે કે િિગમાન સમ્ે પણ આ ગામમાાં રાજકી્ જાગવૃિનો અભાિ જોિા મળે છે. 

 

 આદિવાસીઓની પોિાની સથંકૃતિમા ંબિલાવ આવ્યો છે :-  
મેલકડી ગામના લોકો વ્્િસા્ અથે આજુબાજુના ગામમાાં જા્ છે. જેના કારણે ત્ાાંના સ્થાવનક 

લોકોના સાંપકગમાાં આિિાના કારણે િેમણે પોિાના મળુ સાાંસ્કૃવિક િતિો ગમુાવ્્ા છે. હિે િેમની પોિાની 
બોલીનુાં અક્સ્િતિ નથી રહ્ુાં. િેમના રીિરરિાજોમાાં પણ બદલાિ આવ્્ા છે. આજે િેમના રરિાજો પણ 
સ્થાવનક લોકોની જેિા જ જોિા મળી રહ્યા છે. લગન કે અન્્ પ્રસાંગે ગિાિા ગીિોનુાં હિે અક્સ્િતિ નથી 
રહ્ુાં. િો પહરેિેશ પણ બદલા્ો છે. ટૂાંકમાાં કહીએ િો સાાંસ્કૃવિક દ્રષ્ષ્ટએ મેલકડી ગામના આરદિાસીઓ 
આધવુનકિાના રાંગે રાંગા્ા છે. જો કે વિવિધ પ્રસાંગોએ કરિામાાં આિિા વ્્સનોનુાં પ્રમાણ જળિાઈ રહ્ુાં છે. 

 

 સમાપન :- 
પરાંપરાગિ સમ્થી જ આરદિાસીઓ સભ્્ સમાજથી દૂર જ ાંગલ વિસ્િાર કે પહાડી વિસ્િારમાાં 

પોિાનુાં અલગ અક્સ્િતિ ધરાિિા રહ્યા છે. પ્રસ્તિુ અભ્્ાસમાાં પણ આ બાબિ જોિા મળે છે. મેલકડી 
ગામ ડુાંગરની િચ્િે પ્રકૃવિના ખોળે િસેલુાં છે. આ ગામની િમામ િસ્િી આરદિાસીઓની છે. અહીં 
સાંદેશાવ્્િહાર કે િાહનવ્્િહારના સાધનોનો સાંપણૂગ અભાિ છે. બીજી રીિે કહીએ િો અહીંના લોકો 
આધવુનક દુવન્ાથી સાંપકગ વિહોણા છે. િેમની પોિાની આગિી જીિનશૈલી છે, િો કેટલીક સમસ્્ાઓ પણ 
છે. અહીંના લોકોનો સૌથી મોટો પ્રશ્ન રોજગારીનો છે. રોજગારીના અભાિમાાં હિે અહીંથી આ લોકો 
સ્થળાાંિર કરિા લાગ્ા છે. િો જે લોકો અહીં િસિાટ કરે છે, િેમને સામાજજક સાંબાંધો બાાંધિામાાં મશુ્કેલી 
પડિી હોિાનુાં જાણિા મળે છે. આ સમસ્્ાના ઉકેલ માટે પ્ર્ાસો કરિા રહ્યા જેના કારણે િેમનુાં અક્સ્િતિ 
જળિાઈ રહ.ે 
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I. આરદિાસી ઓળખ : ડો.પટેલ ભગિાનદાસ, મારહિી ખાત ુાં, ગજુરાિ રાજ્, ગાાંધીનગર. 

II. આરદિાસીઓની પલટાિી આવથિક ક્સ્થવિનો અભ્્ાસ : મસિી મસુ્િાઅલી ઈ., ગજુરાિ વિદ્યાપીઠ, 

અમદાિાદ - ૧૯૯૧ 

III. આરદિાસીઓના પ્રશ્નો, શાહ વિમલભાઈ, ગજુરાિ વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ. 

IV. ૨૦૧૧ ની િસ્િી ગણિરીનો અહિેાલ 
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