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વારલી અનસુચૂિત જનજાતતની સામાજજક અને વસતતશાસ્ત્રીય તવશેષતા 
 

પ્રાસ્તાતવક 

આદિ કાળથી ગાઢ જગંલ કે દુગગમ પ્રિેશના અંતદિયાળ વિસ્તાિમા ં િસિાટ કિતા લોકોને ભાિત 
િેશમા ંઆદિિાસી તિીકે ઓળખિામા ંઆિે છે. વિશ્વફલક પિ એમને મળૂ િસાહતીઓ તિીકે પણ ઓળખિામા ં
આિે છે. ગજુિાત િાજ્યના આદિિાસીઓ એમના ખડતલ તેમ જ ચપળ શિીિ માટે જાણીતા છે. ગજુિાત 
િાજ્યની પિૂગ સિહિના વિસ્તાિોમા ં મખુ્યત્િે આદિિાસીઓ િસિાટ કિે છે. ભાિત સિકાિના બધંાિણમા ં
આદિિાસીઓને અનસુચૂચત જનજાવત તિીકેનો િિજ્જો આપિામા ં આિેલ છે. આ િિજ્જાને કાિણે ઘણા 
આદિિાસીઓ ભણીગણીને પોતાનો વિકાસ સાધી શક્યા છે, પિંત ુહજુ પણ મોટા ભાગના અંતદિયાળ તેમ જ દુગગમ 
વિસ્તાિોમા ં સિીઓથી િહતેા આદિિાસીઓ, સગિડોથી િચંચત િહિેાને કાિણે આજે પણ ગિીબી અને 
અજ્ઞાનતામા ંજીિે છે.  

વિશ્વમા ંઆદિકા પછી ભાિતમા ંઆદિિાસીઓની સૌથી િધ ુિસવત છે. વિશ્વની કલૂ આદિિાસી િસવતના 
લગભગ 25 ટકા જેટલી આદિિાસી િસવત ભાિતમા ંિસે છે. 2011ની જનગણના મજુબ ભાિતમા ંઆદિિાસીઓનુ ં
પ્રમાણ 8.61 ટકા છે. સખં્યાની દ્રષ્ટીએ જોઇએ તો ભાિતની કલૂ િસવતમા ં10,42,81,034 લોકો આદિિાસીઓ છે.  

રાજ્યમાાં આદિવાસી વૈતવધ્યતા 

ગજુિાત િાજ્યનો પિૂગપટ્ટી વિસ્તાિ આદિિાસી વિસ્તાિ તિીકે ઓળખાય છે, 2011ની જનગણના મજુબ 
િાજ્યમા ંઅનસુચુચત જનજાવતની િસવત 89,17,174 હતી જે િાજ્યની કલૂ િસવતના 14.8 %  જેટલી થાય છે. 
વિસ્તાિની દ્રષ્ટીએ જોઇએ તો બનાસકાઠંા જજલ્લાના િાતંા તાલકુાથી લઇને િલસાડ જજલ્લાના ઉંમિગાિ તાલકુા 
સધુીના કલૂ 14 જજલ્લાના 49 તાલકુાઓમા ંઆદિિાસીઓની િસવત મખુ્ય છે. મખુ્યત્િે આ વિસ્તાિ ડુગંિાળ પિગતો 
, ઢોળાિો અને જગંલિાળો હોઇ વિસ્તાિની દ્રષ્ટીએ આદિિાસી િૈવિધ્યતા િાળો વિસ્તાિ છે. 

િાજ્યનો િચિણ ગજુિાતનો વિસ્તાિ આદિિાસી િસવતની બાબતમા ં અગ્રીમ ક્રમે છે. િાજ્યમા ં 2011ની 
જનગણના મજુબ 29 આદિિાસી જાવતઓ છે જેમા ંભીલ , બિડા, બાિચા, ભિિાડ, ચાિણ ચૌધિી, ધાનકા, તડિી 
ઢોદડયા, દુબળા, ગામીત, ગૌંડ િાજગૌંડ, નાયકડા, પઢાિ, પાિધી, પટેલીયા,પોમલા, િબાિી, િાગી, સીદ્દી ,િાધિી, 
િાિલી, કોટિાળીયા િગેિેનો સમાિેશ થાય છે જેના િીત િીિાજ બોલી સમાજ અને સસં્રૃવતની દ્રષ્ટીએ અનેકવિધ 
િૈવિધ્યતાને કાિણે બીજી જાવતઓથી જુિી તિી આિે છે.  

 

https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%97%E0%AB%81%E0%AA%9C%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%A4
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AA%A4
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%85%E0%AA%A8%E0%AB%81%E0%AA%B8%E0%AB%82%E0%AA%9A%E0%AA%BF%E0%AA%A4_%E0%AA%9C%E0%AA%A8%E0%AA%9C%E0%AA%BE%E0%AA%A4%E0%AA%BF&action=edit&redlink=1
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વારલી અનસુચૂિત જનજાતત  

િાિલી જાવતનો મખુ્યત્િે મળૂ વિસ્તાિ ઉત્તિ કોંકણ અને િચિણ ગજુિાતના ડુગંિાળ પ્રિેશમા ંઅને થાણા 
જજલ્લાની ઉત્તિ િિીયાઇ પટ્ટીમા ં તથા અિબી સમદુ્રનો િદિયાદકનાિો અને સહ્યાદ્રી પિગતની હાિમાળા િચ્ચેના 
જગંલો તથા સપાટ જમીન પિનો છે. આ વિસ્તાિમા ંખાસ કિીને 1947 પહલેા િેશી િાજ્યોની હકુમત હતી તેમા ં
િાિલી િસાહતોના પ્રિેશોમા ંમખુ્યત્િે થાણા, નાવસક, સિુત એજન્સી, ખાનિેશ એજન્સી, ધિમપિુ, િાસિા, ડાગં, 
અને િડોિિા િાજ્યનો નિસાિી પ્રાતં મખુ્ય હતા.(પડંયા, 1992) 

િાિલીના મળુ િતન વિશે અનેક વિદ્વાનોએ અનમુાન કયાગ છે, જે મજુબ જુની સિકાિી નોંધો મજુબ 
િાિલીઓ મળુ િચિણ ભાિતના કોંકણ તિફના િતનીઓ છે(બોમ્બે ગેઝેદટયસગ, િોલ્યમુ-3,પાટગ-1). િાિલી શબ્િ 
વિશે ડૉ. વિલ્સન પોતાના પસુ્તક ‘Aboriginal Tribes’ મા ંલખતા જણાિે છે કે િાિલી શબ્િ િારુલ(warul) પિથી 
આવ્યો છે જેનો અથગ જમીનના નાના ટુકડાની ખેતી એિો થાય છે. જ્યાિે ગજુિાતી શબ્િકોષ ભગિતગોમડંળ 
મજુબ િાિલી ગજુિાતની એક િાની પિજ કોમ છે. તેમના િસિાટનો સમગ્ર વિસ્તાિ ડુગંિાળ અને ઢાળિાળી 
જમીનો નિીનાળા અને કોતિો િાળો છે જેને પદિણામે ડુગંિની ટોચે, ડુગંિોના ઢોળાિ ઉપિ કે તળેટીમા ં જ્યા 
થોડીઘણી સપાટ જમીનો છે ત્યા તેઓ ઘિો બાધંીને િહ ે છે. િાિલીઓ જગંલના ઉંડાણિાળા વિસ્તાિમા ં િહતેા 
હોિાથી તેમન ુજીિન કુિિત પિ આધાદિત છે જે જીિન વનિાગહના અપિુતા સાધનોના કાિણે અત્યતં કપિી 
આવથિક પદિસ્સ્થવતમા ંજીિન વિતાિે છે. 

વસતત તવષયક તવગતો 

િાજ્યમા ં અનુસંચુચત જનજાવતની કલૂ િસવત િષગ 2001મા ં 74,81,160 હતી જે િધીને િસવત ગણતિી 2011 
મજુબ 89,17,174 થઇ છે જેનો િશકાનો વદૃ્ધિિિ 19.20 જેટલો છે જેમાથંી 3,28,194 જેટલી િસવત િાિલી 
જાવતની છે જે િાજ્યની કલૂ અનસુચુચત જનજાવતના 3.68 ટકા છે આ ઉપિાતં િાજ્યમા ં કુલ અનસુચુચત 
જનજાવતમાથંી સૌથી િધ ુિસવત ભીલોની (47.28) છે.  

િાજ્યમા ં િાિલી જનજાવતની કુલ િસવતના 99 ટકા િસવત િલસાડ, ડાગં અને નિસાિી જજલ્લામા ં
િસિાટ કિે છે જેમા ંમાત્ર િલસાડ જજલ્લામા ંજ કુલ િસવતના 83.18 ટકા િસવત િસિાટ કિે છે જ્યાિે ડાગં અને 
નિસાિીમા ંઅનકુ્રમે 9.75 અને 6.64 ટકા િાિલી જનજાવત િસવત િસિાટ કિે છે.   

િાિલી અનુસંચુચત જનજાવતની િસવત અને િશકાનો વદૃ્ધિિિ ૨૦૦૧,૨૦૧૧  
િસવત 
વિષયક 
માદહવત  

કુલ 
/પરુૂષ/
સ્ત્રી 

૨૦૦૧ ૨૦૧૧ િશકાનો 
વદૃ્ધિિિ  કુલ ગ્રાતમણ  શહરેી કુલ ગ્રાતમણ  શહરેી 

કુલ 
િસવત  

કુલ ૨૫૫૨૭૧ ૨૫૩૭૩૩ ૧૫૩૮ ૩૨૮૧૯૪ ૩૦૮૯૨૬ ૧૯૨૬૮ 28.57 

પરુૂષ ૧૨૬૮૧૯ ૧૨૫૯૯૫ ૮૨૪ ૧૬૪૨૫૮ ૧૫૪૫૯૫ ૯૬૬૩ 29.52 
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સ્ત્રી ૧૨૮૪૫૨ ૧૨૭૭૩૮ ૭૧૪ ૧૬૩૯૩૬ ૧૫૪૩૩૧ ૯૬૦૫ 27.62 

૦ થી ૬ 
િષગની 
િસવત  

કુલ ૫૩૪૧૩ ૫૩૧૭૧ ૨૪૨ ૫૯૪૩૧ ૫૬૮૭૮ ૨૫૫૩ 11.27 

પરુૂષ ૨૬૮૩૪ ૨૬૭૧૪ ૧૨૦ ૩૦૪૩૮ ૨૯૧૩૪ ૧૩૦૪ 13.43 

સ્ત્રી ૨૬૫૭૯ ૨૬૪૫૭ ૧૨૨ ૨૮૯૯૩ ૨૭૭૪૪ ૧૨૪૯ 9.08 
Source : Census of India 2001, 2011 

 

િાજ્યનો િાયકાનો િસવત વદૃ્ધિિિ 19.3 જેટલો છે જ્યાિે અનસુચુચત જનજાવતનો કુલ િસવત વદૃ્ધિિિ 19.20 
છે જ્યાિે િાિલી સમિુાયનો િાયકાનો િસવત વદૃ્ધિિિ 28.57 છે જે કલૂ કિતા ઘણો િધાિો છે જ્યાિે િાિલી બાળ 
િસવત વદૃ્ધિિિ 11.17 છે   

2001 મા ંિાિલી સમિુાયની 0 થી 6 િષગની જોઇએ તો જે કુલ િસવતના 20 ટકા હતી જે 2011મા ંઘટીને 
કુલ િસવતના 18 ટકા જેટલી થઇ છે. 2001થી 2011  િિવમયાન બાળ િસવતની ટકાિાિી ઘટિા પામી છે. જેથી 
કહી શકાય કે આ સમિુાયમા ંશક્ય છે કે જાગતૃતા િધી હોય શકે અને કુટંુબોમા ંકુટંુબ વનયોજન અંગેની સભાનતા 
પણ િધી હોય શકે.   

ગજુિાતમા ં આદિિાસીઓ દહન્દુ, ચખસ્તી, મસુ્સ્લમ, જૈન, શીખ, બૌિ જેિા ધમો પાળે છે. તેઓ 
આદિિાસીધમગના અનયુાયી છે તેવ ુમાનવુ ંિહ્ય.ુ તેમની ધમગ વિષયક સમજણનો આિિ કિિો િહ્યો.  આદિિાસી 
વ્યસ્તત કોઇપણ ધમગ પાળે તો પણ તેમને આદિિાસી જ ગણાય અને તેમને અનસુચુચત જનજાવતના લાભ અને 
હક્કો મળિાપાત્ર છે એ બધંાિણીય અવધકાિ છે. જે િીતે દહન્દુ જ્ઞાવત સમાજમા ંજુિી જુિી જ્ઞાવતઓ છે તે જ િીતે 
આદિિાસીઓમા ંપણ જુિા જુિા સામાજજક સમહુો છે જે જુિી જુિી જાવતઓના નામે ઓળખાય છે. િાજ્યમા ં કુલ 
આદિિાસી િસવતમાથંી 98 ટકા આદિિાસીઓ 2011ની જનગણના મજુબ દહન્દુ ધમગ પાળે છે. ગોવિિંિ સિાવશિ 
ઘયેુ નામના ભાિતીય સમાજશાસ્ત્રના વપતાએ આદિિાસીઓને પછાત દહિંદુઓ કહ્યા. આ વિદ્વાનોનુ ંમતંવ્ય એવુ ંહત ુ ં
કે દહિંદુ ધમગ, ચિસ્તી ધમગની જેમ, કોઈ એક જ િેિ કે પજૂા પધ્ધવતમા ંમાનતો ધમગ નથી. 1990 મા ંજે જાગવતક 
પદિિતગનો આવ્યા તેમા ંજગતના આદિિાસીઓએ એક નેટિકગ બનાવ્યુ.ં તેઓ પોતાનો ધમગ ચિસ્તી, દહન્દુ ,અન્ય 
કોઈ નદહ પિંત ુઆદિિાસી ધમગ છે તેમ જાહિે કયુું. આદિિાસી એકતા, આદિિાસી િાજ્ય, આદિિાસી અસ્સ્મતા 
િગેિેનો ઉભાિ આવ્યો. િતગમાન સમય આ એક સિંેિનવશલ વિષય છે. િતગમાન સમયે ધમાગન્તિણના પદિણામે, 
જો િસવત વનિીિક હોઇ તો કુટૂંબ વનયોજનના અભાિના પદિણામે પણ િસવતમા ંિધ ુપડતો િધાિો થિો શક્ય 
છે. આ ઉપિાતં પછાતપણ ુહોવ ુઅને ધમાગન્તિણ કિવ ુજેની િચ્ચે કઇક સબધં હોઇ શકે છે અદહ વિવિધ ધમો 
મજુબ જાવત પ્રમાણ જોઇએ તો દહન્દુ ધમગમા ંમાનતી િાિલી જાવતમા ં1000 પરુૂષોએ સ્ત્રીઓનુ ંપ્રમાણ 997 જેટલ ુ
છે જ્યાિે ચખસ્તી અને મસુ્સ્લમમા ંઅનકુ્રમે 1026 અને 1014 છે. 
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જાતત પ્રમાણ અને સાક્ષરતા 

િાિલી આિીજાવતમા ંજાવત પ્રમાણ   

વિસ્તાિ 
જાવત પ્રમાણ (િિ ૧૦૦૦ 
પરુૂષોએ સ્ત્રીઓની સખં્યા) 

બાળ જાવત પ્રમાણ (૦-૬ િષગ)(િિ 
૧૦૦૦ પરુૂષોએ સ્ત્રીઓની સખં્યા) 

૨૦૦૧ ૨૦૧૧ ૨૦૦૧ ૨૦૧૧ 
ગ્રાવમણ ૧૦૧૪ ૯૯૮ ૯૯૦ ૯૫૨ 
શહિેી ૮૬૭ ૯૯૪ ૧૦૧૭ ૯૫૮ 
કુલ ૧૦૧૩ ૯૯૮ ૯૯૦ ૯૫૩ 

Source : Census of India 2001, 2011 
 

જાવત પ્રમાણ િિ એટલે કે 1000 પરુૂષોએ સ્ત્રીઓની િસવત કેટલી છે જે જાવતય સમાનતામા ંતફાિતનો 
વનિેશ કિે છે. િાિલી આિીજાવતમા ંજાવત પ્રમાણ  િષગ 2001 અને 2011મા ંઅનકુ્રમે 1013 અને 998 હત ુએટલે કે 
એક િસકામા ંએક હજાિ પરુૂષોએ 15 સ્ત્રીઓનો ઘટાડો થયો છે તેમ કહી શકાય.બાળ જાવત પ્રમાણમા ં0 થી 6 
િષગની િયજુથને ધ્યાને લેિામા ંઆિે છે તે મજુબ 1000 છોકિાઓએ છોકિીનુ ંપ્રમાણ કેટલ ુછે તેનો વનિેશ કિે 
છે. િાજ્યમા ંિાિલી અનસુચૂચત જનજાવતમા ંજાવતપ્રમાણ િષગ 2001મા ં990 હત ુજે 2011મા ંઘટીને 953 જેયલ ુ
થય ુછે આમ બાળ જાવતપ્રમાણ કુલ જાવતપ્રમાણ કિતા ઓછુ છે.  

વિશ્વ બેન્કે કેટલાક િેશોને સિિે કિીને બતાવ્ય ુછે કે જ્યા સાિિતા િધી છે ત્યા કુટૂંબ વનયોજન આપોઆપ 
થતા ંકુટૂંબિીઠ બાળકોની સખં્યા જે પાચંથી િસ િહતેી હતી તે બે િાયકા બાિ ઘટીને બ ેથી ત્રણ બાળકોની થઇ 
ગઇ છે તથા જીિનધોિણ પણ ઉપિ આવ્ય ુછે.  

િાિલી અનુસંચુચત જનજાવતની સાિિ િસવત અને સાિિતા િિ  

િસવત 
ગણતિી 
િષગ  

કુલ/પરુૂ
ષ/સ્ત્રી 

સાિિ િસવત   સાિિતા િિ  

કુલ ગ્રાવમણ  શહિેી  કુલ ગ્રાવમણ  શહિેી  

૨૦૦૧ 
કુલ ૬૪૭૧૦ ૬૩૯૯૫ ૭૧૫ ૩૨.૧ ૩૧.૯૧ ૫૫.૧૭ 
પરુૂષ ૪૨૦૬૮ ૪૧૬૧૦ ૪૫૮ ૪૨.૦૭ ૪૧.૯૧ ૬૫.૦૬ 
સ્ત્રી ૨૨૬૪૨ ૨૨૩૮૫ ૨૫૭ ૨૨.૨૩ ૨૨.૧ ૪૩.૪૧ 

૨૦૧૧ 
કુલ 

૧૪૧૭૪
૯ 

૧૩૧૧૯
૪ 

૧૦૫૫૫ ૫૨.૭૪ ૫૨.૦૫ ૬૩.૧૫ 

પરુૂષ ૮૨૧૧૮ ૭૬૧૦૮ ૬૦૧૦ ૬૧.૩૬ ૬૦.૬૬ ૭૧.૯ 
સ્ત્રી ૫૯૬૩૧ ૫૫૦૮૬ ૪૫૪૫ ૪૪.૧૯ ૪૩.૫૨ ૫૪.૩૯ 

Source : Census of India 2001, 2011 
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૨૦૧૧ ની િસવત ગણતિી અનસુાિ િાિલી સમિુાયનો અસિકાિક સાિિતા િિ ૫૨.૭૪ % છે જે ૨૦૦૧ 
ની તલુનાએ 20.64 % િધ્યો છે. િળી, મદહલા સાિિતા િિમા ંતો ખબૂ જ પ્રભાિક સધુાિો જોિા મળ્યો, જે 
મજુબ 2011 મા ંમદહલા અસિકાિક સાિિતા િિ 44.19 % હતો જે 2001ની તલુનાએ 21.96 % િધાિો થયો છે. 
એક િાયકા િિવમયાન િાજ્યમા ં િાિલી સમિુાયમા ં ગ્રાવમણ-શહિેી વિસ્તાિ િચ્ચે સાિિતા િિમા ં તફાિત 
2001ની જનગણના મજુબ 23.26 ટકા હતો જે 2011મા ંઘટીને 11.10 થયો છે જો કે આ સમિુાય ગ્રામ્ય વિસ્તાિમા ં
કેન્દ્રીત થયેલો છે સ્થળાતંિીત િસવત અભ્યાસ અને નોકિી અથે શહિેી વિસ્તાિમા ં સ્થાઇ થઇ હોઇ શકે આ 
સમયગાળામા ંગ્રામ્ય શહિેી વિસ્તાિમા ંસાિિતાની દ્રષ્ટીએ તફાિતમા ંઘટાડો નોંધાયો છે પિત ુ ંઆ સમિુાયમા ં
જાવતગત તફાિત જાઇએ (સ્ત્રી અને પરુૂષ સાિિતા િચ્ચેનો તફાિત) તો 2001ની જનગણના મજુબ 19.84 ટકા 
જાવતગત તફાિત હતો જે 2011 મજુબ ઘટીને 17.17 થયો છે એટલે કે 2011 મજુબ બાળ િસવતને બાિ કિતા હજુ 
પણ િાજ્યમા ં75312 જેટલી િાિલી સ્ત્રીઓ વનિીિક છે જેથી કહી શકાય કે સાિિતામા ંજાવતગત તફાિતમા ંએક 
િાયકા િિવમયાન ખાસ કઇ ઘટાડો નોંધાયો નથી.  

આ સાિિતાના વનમ્ન સ્તિનો માત્ર સ્ત્રીના જીિન પિ જ નકાિાત્મક પ્રભાિ નથી પડતો પિંત ુ તેમના 
આવથિક વિકાસ પિ પણ નકાિાત્મક પ્રભાિ પડે છે. સખં્યાબધં અભ્યાસો બતાિે છે કે વનિિિ સ્ત્રીઓ મોટેભાગે 
માત ૃ મતૃ્યિુિના ઉચ્ચ સ્તિો, ખિાબ પોષણ િિજ્જો, વનમ્ન આિક સભંાવ્યતા અને પદિિાિની અંિિ અલ્પ 
સ્િાયત્તતા ધિાિે છે. વશિણનો અભાિ િશાગિતી સ્ત્રીનો તેના સ્િાસ્થય પિ અને તેણીના બાળકોના કલ્યાણ પિ 
પણ નકાિાત્મક પ્રભાિ હોય છે. તદુપિાતં, વશચિત િસ્તીનો અભાિ િેશના આવથિક વિકાસ માટે અંતિાયરૂપ બની 
શકે છે 

આતથિક કામગીરી 

તેમના ખેતીના સાધનોમા ં હળ મખુ્ય છે આ ઉપિાતં નાના ઓઝાિોમા ં કુહાડી, િાતંિડુ ં પજંેઠી, કોશ, 
કોિાળી, પાિડા િગેિેનો સમાિેશ થાય છે. િાિલી િસવતના િસિાટનો મોટાભાગનો વિસ્તાિ ડુગિાળ અને 
ઢોળાિિાળી જમીનિાળો હોિાથી વસચાઇ કિિી મશુ્કેલ હોય છે અને આ વિસ્તાિ જમીન પથિાળ હોિાથી ખેતીમા ં
સધુાિેલા કે બીજા સાધનો િાપિતા નથી. તેઓની આવથિક કામગીિીમા ં(ખોિાક માટે) મખુ્યત્િે માછલી પકડિાનુ ં
પણ ગણી શકાય, માછલી પકડિાના વિવિધ સાધનો બનાિિા િગેિે (જે મખુ્યત્િે િાસ માથંી બનાિે છે) આ 
ઉપિાતં વશકાિ માટે પણ તીિ, ચગલોલ િગેિે સાધનો બનાિે છે. 
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િાિલી અનુસંચુચત જનજાવતમા ંકામની ભાગીિાિીનો િિ એટલે કે કુલ કામ કિતી િસવતને કુલ િસવતના 
સિંભગમા ં ગણિામા ં આિે છે. અદહ િષગ 2001 અને 2011 િિવમયાન કામ કિનાિાઓની સ્સ્થવત, કામિાિોની 
વિસ્તાિિાિ િજુઆત કિિામા ંઆિી છે જે મજુબ કામિાિોના પ્રકાિોમા ંટકાિાિી િીતે ઘટાડો નોંધાયો છે જેમા ં
મખુ્યત્િે સ્ત્રી કામિાિો િષગ 2001મા ં46.96 ટકા કામ ભાગીિાિી િિ(WPR) હતો જે ઘટીન ેિષગ 2011મા ં40.77 
ટકા થયો છે. ઘટાડાનુ ંકાિણ મખુ્યત્િે સ્ત્રીઓમા ંશાળાએ જિાનુ ંપ્રમાણ અને આગળના િગોમા ંઅભ્યાસનુ ંપ્રમાણ 
િધ્ય ુહોય શકે જે બાળકીઓ અભ્યાસ અધિચ્ચેથી છોડીને ઘિકામ કે ઘિને આવથિક િીતે મિિરૂપ થિામા ંજતા જે 
હિે જેમના થોડા િધ ુ િષો અભ્યાસકાયગમા ં જતા હોય શકે જેના પદિણામ સ્િરૂપે સ્ત્રી કામિાિોના ટકાિાિી 
પ્રમાણમા ં ઘટાડો નોંધાયો હોય શકે. શહિેી વિસ્તાિો કિતા ગ્રાવમણ વિસ્તાિોમા ં આ એક િાયકા િિવમયાન 
કામિાિોના પ્રમાણમા ંિધ ુઘટાડો થયો છે જેથી ગ્રામ્ય વિસ્તાિમા ંસ્ત્રીઓ/િાલીઓ પોતાની બાળકીને ભણાિિા 
િધ ુસિમ બન્યા હોઇ શકે.   

આમ આ પ્રસ્તતુ અભ્યાસમા ં િચિણ ગજુિાતના ડુગંિાળ પ્રિેશમા ંિસવત િાિલી જનજાવતની સામાજજક 
અને િસવત શાસ્ત્રીય વિષેશતા આપિામા ંઆિી છે આ ઉપિાતં તેમના ભીત ચચત્રો અને િાિલી પેઇન્ટીંગ પણ 
વિશ્વ વિખ્યાત છે તેમની આ કલા કાિીગિીને યોગ્ય સ્િરૂપ આપીને તેની આ કાિીગિીનો વિકાસ કિિો િહ્યો.  

સાંિર્ભ : 

 

I. Census of India 2001, 2011 

II. Save K. J. (1945) ‘’The Warlis’’ sole Distributor, Padma Publication, Bombay  

III. Wilson john D. D. (1876) ‘Aboriginal Tribes of the Bombay Presidency, printed at the Govt. of 

central press, Bombay,   

IV. શાહ વિમલ, આદિિાસીઓના પ્રશ્નો, આદિિાસી સશંોધન અને તાચલમ કેન્દ્ર, ગજૂિાત વિધાપીઠ, 

અમિાિાિ-14 

િાિલી અનુસંચુચત જનજાવતના કુલ કામિાિો અને કામ ભાગીિાિી િિ ૨૦૦૧,૨૦૧૧ 
િસવત 
ગણતિી 
િષગ  

કુલ/પરુૂષ/
સ્ત્રી 

કુલ કામિાિો   કામ ભાગીિાિી િિ(WPR) 

કુલ ગ્રાવમણ  શહિેી  કુલ ગ્રાવમણ  શહિેી  

૨૦૦૧ 
કુલ 127170 126489 681 49.82 49.85 44.28 
પરુૂષ 66850 66390 460 52.71 52.69 55.83 
સ્ત્રી 60320 60099 221 46.96 47.05 30.95 

૨૦૧૧ 
કુલ 153246 145159 8087 46.69 46.99 41.97 
પરુૂષ 86403 81027 5376 52.60 52.41 55.63 
સ્ત્રી 66843 64132 2711 40.77 41.55 28.22 

Source : Census of India 2001, 2011 
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આદિિાસી ગજુિાત, આદિિાસી સશંોધન અને તાચલમ કેન્દ્ર, િોલ. 10  

VI. ગૌિી શકંિ પડંયા (1992) િાિલી અનસુચૂચત જનજાવતનો સમાજ માનિશાસ્ત્રીય અભ્યાસ, ગજૂિાત 

વિધાપીઠ, અમિાિાિ 

VII. બોમ્બે ગેઝેદટયસગ, િોલ્યમુ-3 પાટગ-1 
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