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અનસુચૂિત જ્ઞાતતઓમાાં શૈક્ષચિક ગતતશીલતા 

• પ્રસ્તાવના 

 ગજુરાતની કુલ અનસુચૂિત જ્ઞાતતઓમાાંથી સૌથી વધારે અનસુચૂિત જ્ઞાતતઓ અમદાવાદ જજલ્લામાાં 
વસવાટ કરે છે. તેમજ અમદાવાદ જજલ્લામાાં સૌથી વધારે અમદાવાદ શહરેી તવસ્તારમાાં અનસુચૂિત 
જ્ઞાતતઓની વસ્તી વસવાટ કરતી જોવા મળે છે. જેમાાં વણકર, રોહહત તેમજ વાલ્લ્મકી જ્ઞાતતનુાં પ્રમાણ અન્ય 
પેટાજ્ઞાતતઓ કરતાાં વધારે છે. આઝાદી પછી શહરેીકરણની પ્રહિયા તેમજ કાળિમે આવેલા પહરવતતનોને 
કારણે અમદાવાદ શહરેમાાં ઘણા મોટા પહરવતતનો જોવા મળ્યા છે. ત્યારે અમદાવાદ શહરેમાાં વસવાટ કરતી 
અનસુચૂિત જ્ઞાતતઓની સામાજજક અને આતથિક ગતતશીલતા તપાસવાના હતેસુર અનસુચૂિત જ્ઞાતતઓના 
ર૦૦ ઉત્તરદાતાઓની પસાંદગી કરવામાાં આવી હતી. આ ઉત્તરદાતાઓ પાસેથી મલુાકાત અનસુચૂિ દ્વારા 
રૂબરૂ મલુાકાત લઈ તેમની શૈક્ષચણક માહહતી પ્રાપ્ત કરવામાાં આવી હતી, જેનુાં વૈજ્ઞાતનક પદ્ધતતથી પથૃક્કરણ 
કરી અનસુચૂિત જ્ઞાતતઓમાાં ત્રણ પેઢીઓ વચ્િે શૈક્ષચણક ગતતશીલતા તપાસવાનો પ્રયત્ન કરવામાાં આવ્યો 
છે. જેને સતવસ્તાર પવૂતક તેમજ જરૂરી કોષ્ટક દશાતવીને રજૂ કરવામાાં આવી છે. 

• તિતિૃકે્ષ તશક્ષિ 

 ભતૂકાળમાાં અનસુચૂિત જ્ઞાતતઓને તશક્ષણ મેળવવાનો અતધકાર આપવામાાં આવતો ન હતો. તશક્ષણ 
માત્ર ઉચ્િગણાતી બ્રાહ્મણ જ્ઞાતતને મેળવવાનો અને આપવાનો અતધકાર હતો. ભારતની આઝાદી બાદ 
બાંધારણીય જોગવાઈઓ દ્વારા અનસુચૂિત જ્ઞાતતને તવતશષ્ટ હક્કો અને અતધકારો આપવામાાં આવ્યા. જેના 
કારણે અનસુચૂિત જ્ઞાતતનાાં લોકો તશક્ષણ મેળવતા થયા. વતતમાન પહરસ્સ્થતતમાાં તશક્ષણ મેળવવાથી 
અનસુચૂિત જ્ઞાતતઓની સામાજજક અને આતથિક પહરસ્સ્થતતમાાં બદલાવ આવ્યો છે. સરકારની તશક્ષણલક્ષી 
તવતવધ યોજનાઓ દ્વારા સમાજમાાં અનસુચૂિત જ્ઞાતતમાાં તશક્ષણનાાં સ્તરમાાં બદલાવ આવ્યો છે. પ્રસ્તતુ 
અભ્યાસમાાં અનસુચૂિત જ્ઞાતતનાાં ઉત્તરદાતાઓને તેમની તપતપૃક્ષની ત્રણ પેઢીમાાં તશક્ષણ તવષયક માહહતી 
મેળવવામાાં આવી હતી. જેની તવસ્તતૃ માહહતી તપતપૃકે્ષ તશક્ષણ દશાતવતા કોષ્ટક નાંબર-૧ પરથી જાણી 
શકાય છે. 
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કોષ્ટક નાં.૧ 

તિતિૃકે્ષ જ્ઞાતત આધારિત તશક્ષિ 

ક્ર
મ 

સાંબાં
ધ 

િેટા 
જ્ઞાતત 

અભ
િ 

પ્રાથતમ
ક 

માધ્યતમ
ક 

ઉ.માધ્યતમ
ક 

સ્નાત
ક 

અનસુ્ના
તક 

રિગ્રી/રિપ્લો
મા 
આઈ.આઈ.
ટી. 

કુલ 

1  
 
 
 
પોત ે

વણકર 1 05 10 09 10 10 05 50 
2 રોહહત 1 08 07 07 15 08 03 50 
3 વાલ્મીહક 1 22 05 06 09 05 03 50 
4 અન્ય 4 10 10 10 07 08 01 50 
5 કુલ 07 45 32 32 41 31 12 200 
6 ટકા 3.5

% 
22.5% 16% 16% 20.5

% 
15.5% 6% 100

% 
1  

 
 
તપતા 

વણકર 09 20 18 03 00 00 00 50 
2 રોહહત 12 10 19 09 00 00 00 50 
3 વાલ્મીહક 05 10 28 07 00 00 00 50 
4 અન્ય 11 09 22 08 00 00 00 50 
5 કુલ 37 49 87 27 00 00 00 200 
6 ટકા 18.5

% 
24.5% 43.5% 13.5% 00 00 00 100

% 
1  

 
 
દાદા 

વણકર 47 01 01 01 00 00 00 50 
2 રોહહત 50 00 00 00 00 00 00 50 
3 વાલ્મીહક 50 00 00 00 00 00 00 50 
4 અન્ય 50 00 00 00 00 00 00 50 
5 કુલ 197 01 01 01 00 00 00 200 
6 ટકા 98.5

% 
0.5% 0.5% 05% 00 00 00 100

% 
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કોષ્ટક નાં.2 

તિતિૃકે્ષ તશક્ષિ 

ક્રમ સાંબાંધ િેટા 
જ્ઞાતત 

અભિ પ્રાથતમક માધ્યતમક ઉ.માધ્યતમક સ્નાતક અનસુ્નાતક રિગ્રી/રિપ્લોમા 
આઈ.આઈ.ટી. 

કુલ 

૧ પોતે કુલ 07 45 32 32 41 31 12 200 
  ટકા 3.5% 22.5% 16% 16% 20.5% 15.5% 6% 100% 
2 તપતા કુલ 37 49 87 27 00 00 00 200 
  ટકા 18.5% 24.5% 43.5% 13.5% 00 00 00 100% 
3 દાદા કુલ 197 01 01 01 00 00 00 200 
  ટકા 98.5% 0.5% 0.5% 0.5% 00 00 00 100% 

 

 પેઢી દર પેઢી વધત ુાં તશક્ષણ જે તે કુટુાંબ કે જ્ઞાતતમાાં સામાજજક-આતથિક ઉર્ધવતગામી ગતતશીલતા માટેનુાં 
મહત્વનુાં પહરબળ કહી શકાય. ભતૂકાળમાાં દચલતો માટે શાળાના દરવાજા બાંધ હતા. આઈ.પી.દેસાઈના 
‘ગ્રામીણ ગજુરાતમાાં અસ્પશૃ્યતા’ ના અભ્યાસમાાં પણ શાળા કક્ષાએ અસ્પશૃ્યતાનો વ્યવહાર પ્રકાશમાાં 
આવ્યો હતો. પહલેા તશક્ષણનો અતધકાર માત્ર ઉચ્િ ગણાતી સવણત જ્ઞાતતઓ પરૂતો મયાતહદત હતો. આઝાદી 
પછી બાંધારણીય અમલ અને અનામત વ્યવસ્થા કે જેમાાં ડા.બાબાસાહબે આંબેડકરની દીઘતદૃષ્ષ્ટએ દચલત 
જ્ઞાતતમાાં શૈક્ષચણક માર્ધયમથી સામાજજક-આતથિક ગતતશીલતા માટેનુાં ઉર્ધવતગામી વાતાવરણ સર્જવાની 
મહત્વની તકો પરૂી પાડી. જેને કોષ્ટક નાંબર-રમાાં જાઈ શકાય છે. સમગ્ર કોષ્ટકને ર્ધયાનમાાં રાખીને િિાત 
કરીએ તો છેલ્લે ત્રણ પેઢીમાાં અનસુચૂિત જ્ઞાતતમાાં શૈક્ષચણક કે્ષતે્ર ઉર્ધવતગામી ગતતશીલતા હાાંતસલ કરી છે. 
દાદાઓની પેઢીમાાં ૯૮.પ% અભણ હતા, તપતાની પેઢીમાાં ૧૮.પ% જ્યારે વતતમાન પેઢીમાાં માત્ર ૩.પ% 
અભણો નોંધાયા હતા. તેથી કહી શકાય કે દચલતોમાાં છેલ્લે ત્રણ પેઢીમાાં  શૈક્ષચણક ગતતશીલતા ઉર્ધવતગામી 
હદશા તરફની રહી છે. પેઢી-દર-પેઢી તશક્ષણના સ્તર અને પ્રમાણમાાં સધુારો જોઈ શકાય છે. આમ તશક્ષણમાાં 
જાવા મળતી ઉર્ધવતગામી ગતતશીલતા કોઈપણ જ્ઞાતત કે સમાજની સામાજજક-આતથિક ગતતશીલતાને 
ઉર્ધવતગામી હદશા આપનાર મહત્વનુાં પહરબળ બની રહ ેછે. દચલતોમાાં શૈક્ષચણક ઉર્ધવતગામી ગતતશીલતા માટે 
મહત્વનુાં પહરબળ તશક્ષણમાાં આપવામાાં આવતી અનામત વ્યવસ્થા કહી શકાય. સરકાર દ્વારા તશક્ષણ સાંદભત 
દચલતોને કેટલીક તવશેષ સવલતો આપવામાાં આવે છે. જેમ કે અનામત, સ્કોલરશીપ, હોસ્ટેલની સતુવધા 
જેને કારણે વતતમાન સમયમાાં દચલતોમાાં ધીમે ધીમે તશક્ષણનુાં પ્રમાણ વધતુાં જાઈ શકાય છે. જે દચલત 
સમહૂમાાં પહરવતતનનુાં મહત્વનુાં પહરબળ કહી શકાય. અગાઉ જાું ુાં તેમ વતતમાન પેઢી સરકારી નોકરી કરતી 
થઈ છે તેની પાછળ પણ તશક્ષણમાાં વધત ુાં પ્રમાણ મહત્વની ભતૂમકા ભજવે છે. વતતમાન સમયમાાં દચલત 
છોકરા-છોકરીઓ હડપ્લોમા, હડગ્રી તેમજ આઈ.ટી.આઈ. જેવા ટેકતનકલ કે્ષત્રોમાાં પણ અભ્યાસ કરતા થયા 
છે. 
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• માતિૃકે્ષ તશક્ષિ 

 પ્રસ્તતુ અભ્યાસમાાં અમદાવાદ શહરેની અનસુચૂિત જ્ઞાતતમાાં ઉત્તરદાતાઓને તેમની માતપૃક્ષની ત્રણ 
પેઢીમાાં તશક્ષણ તવષયક માહહતી મેળવવામાાં આવી હતી. જેની તવસ્તતૃ માહહતી માતપૃકે્ષ તશક્ષણ દશાતવતા 
કોષ્ટક નાંબર-૩ પરથી મેળવી શકાય છે. 

કોષ્ટક નાં.૩ 

માતિૃકે્ષ જ્ઞાતત આધારિત તશક્ષિ 

ક્રમ સાંબાંધ િેટા 
જ્ઞાતત 

અભિ પ્રાથતમક માધ્યતમક ઉ.માધ્યતમક સ્નાતક અનસુ્નાતક રિગ્રી/રિપ્લોમા 
આઈ.આઈ.ટી. 

કુલ 

1  
 
 
 
પત્ની 

વણકર 02 01 08 09 20 10 00 50 
2 રોહહત 04 06 10 15 08 07 00 50 
3 વાલ્મીહક 10 15 07 09 07 02 00 50 
4 અન્ય 12 13 09 08 05 03 00 50 
5 કુલ 28 35 34 41 40 22 00 200 
6 ટકા 14% 17.5% 17% 20.5% 20% 11% 00 100% 
1  

 
 
માતા 

વણકર 15 13 15 06 01 00 00 50 
2 રોહહત 40 04 05 01 00 00 00 50 
3 વાલ્મીહક 41 05 03 00 01 00 00 50 
4 અન્ય 39 08 02 01 00 00 00 50 
5 કુલ 135 30 25 08 02 00 00 200 
6 ટકા 67.5% 15% 12.5% 4% 1% 00 00 100% 
1  

 
 
દાદી 

વણકર 42 05 03 00 00 00 00 50 
2 રોહહત 47 03 00 00 00 00 00 50 
3 વાલ્મીહક 48 02 00 00 00 00 00 50 
4 અન્ય 49 01 00 00 00 00 00 50 
5 કુલ 186 11 03 00 00 00 00 200 
6 ટકા 93% 5.5% 1.5% 00 00 00 00 100% 
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કોષ્ટક નાં.૪ 

માતિૃકે્ષ તશક્ષિ 

ક્ર
મ 

સાંબાં
ધ 

િેટા 
જ્ઞાતત 

અભ
િ 

પ્રાથ
તમક 

માધ્યતમ
ક 

ઉ.માધ્ય
તમક 

સ્નાત
ક 

અનસુ્ના
તક 

રિગ્રી/રિપ્લો
મા 
આઈ.આઈ.
ટી. 

કુલ 

૧ પત્ની કુલ 28 35 34 41 40 22 00 200 
  ટકા 14% 17.5% 17% 20.5% 20% 11% 00 100

% 
2 તપતા કુલ 135 30 25 08 02 00 00 200 
  ટકા 67.5

% 
15% 12.5% 4% 1% 00 00 100

% 
3 દાદા કુલ 186 11 03 00 00 00 00 200 
  ટકા 93% 5.5% 1.5% 00 00 00 00 100

% 
 અગાઉ જેું ુાં તેમ તશક્ષણ સાંદભે અનસુચૂિત જ્ઞાતતમાાં ઉર્ધવતગામી ગતતશીલતા જોઈ શકાય છે. પરાંત ુ
જ્યારે માતપૃક્ષની વાત કરીએ તો તપતપૃક્ષ જેવી એેક શૈક્ષચણક સ્સ્થતત માતભૃાષામાાં ૧૪% અભણ જણાયા 
હતા. જે પરુુષ પ્રધાન સમાજ તરફનુાં ચિિંતન કરાવે છે. સમગ્ર કોષ્ટક નાંબર-૪ના અનસુાંધાનમાાં વાત કરીએ 
તો માતપૃક્ષની દાદીની પેઢીમાાં ૯૩% અભણ હતા, માતાની પેઢીમાાં ૬૭.પ% જ્યારે પત્નીની વતતમાન 
પેઢીમાાં ૧૪% અભણ જણાયા હતા. આમ, દચલત મહહલાઓમાાં પણ શૈક્ષચણક કે્ષતે્ર ઉર્ધવતગામી ગતતશીલતા 
કહી શકાય. પરાંત ુ આ અભ્યાસકે્ષત્રના ર૦૦ કુટુાંબોમાાંથી એકપણ કુટુાંબમાાં મહહલા ડૉક્ટર, એલ્ન્જનીયર, 
હડગ્રી,હડપ્લોમા કરતી નહોતી જણાઈ. જે બાબત દચલત મહહલાની પરાંપરાગત દશા કે હદશા બતાવે છે.જેમાાં 
માત્ર લગ્નવય સધુી સ્નાતક કે અનસુ્નાતક સધુી અભ્યાસ કરાવવામાાં આવે છે તેવી ધારણા બાાંધી શકાય. 
દચલત મહહલાઓમાાં તશક્ષણમાાં ઉર્ધવતગામી ગતતશીલતા માટેની મહત્વની ભતૂમકા અનામત નીતતએ ભજવી 
છે. આ તસવાય હદકરીને તશક્ષણ ફી માફ, સ્કોલરશીપ, હોસ્ટેલની સતુવધા વધવાથી દચલત મહહલાઓમાાં 
તશક્ષણ પેઢી-દર-પેઢી ઉર્ધવતગામી ગતતશીલતા તરફનુાં કહી શકાય.  
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