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ધોડિયા અને વારલી આડિવાસીઓમાાં શિક્ષણનો તલુનાત્મક અભ્યાસ 

પ્રસ્તાવના:  

  ભારત વૈવવધ્યભયો દેશ છે અને આદદવાસીઓ તેન ું અભભન્ન અંગ છે. આદદવાસી સમાજ આજે પણ 
અન્ય સમાજોની ત  લનામાું વવકાસની પ્રદિયાઓમાું મ ખ્યધારાથી ઘણો પાછળ છે. તેઓ ખાદ્ય સુંકલન, વશકાર, 
ખેતી અને પશ પાલનથી જીવનવનવાાહ ચલાવે છે. નોકરી અને સારી આવકવાળા વ્યવસાયોમાું આદદવાસીઓન ું 
પ્રમાણ ઘણ ું ઓછું છે. આજના આધ વનક ય ગમાું પણ આદદવાસીઓના સમાજ જીવનમાું પરુંપરાગત સામાજજક 
રૂઢીઓ અને માન્યતાઓ ઘણી અગત્યતા ધરાવે છે. આજના આધ વનક પદરવતાન પામતા સમાજમાું 
આદદવાસીઓનીઘણી સમસ્યાઓ છે આદદવાસીઓની શૈક્ષભણક સ્સ્થવત અન્ય સમાજો કરતાું નબળી છે, તેમજ 
નબળી આવથિક સ્સ્થવત, શોષણ, દેવ ું, ગરીબી અને બેરોજગારી તથા નબળું આરોગ્ય જેવી સમસ્યાઓનો સામનો 
કરી રહ્યા છે. વશક્ષણ દ્વારા સમાજનો વવકાસ કરી શકાય છે અને સમાજમાું પરીવતાન લાવી શકાય છે. 1871-72 
પહલેા આદદવાસી વવસ્તારોમાું શાળા શરૂ કરવાના કોઈ વ્યવસ્સ્થત પ્રયાસો રજવાડાઓ દ્વારા કરાયા નહોતા. 
તેમ છતાું અંગે્રજોએ આદદવાસી વશક્ષણમાું રસ દાખવ્યો હોવાન ું જણાય છે. સરકારી વશક્ષણની શરૂઆત નમાદા 
દકનારે 1864-65માું થયો હોવાન ું જણાય છે. 1882માું અંગે્રજ સરકારે ધ ઇંદડયન એજ્ય કેશન કવમશનની રચના 
કરી તેમાું આદદવાસીઓના વશક્ષણ માટે તેમને ધ્યાનમાું રાખીને શાળાઓની સ્થાપનાની ભલામણ પણ કરી. 
ભિસ્તી વમશનરીઓએ પણ આદદવાસીઓને વશક્ષણ મળે તેવા પ્રયત્નો કયાા. ગાુંધીજીના પ્રયત્નો પણ અજાણ્યા 
નથી. આઝાદી પહલેા મ ુંબઈ સરકારે આદદવાસીઓને વશક્ષણ મળે તે માટે મુંજૂરી આપી. ટૂુંકમાું, 
આદદવાસીઓના વશક્ષણ માટે અંગે્રજ શાસનના સમયથી પ્રયત્નો થયા છે પરુંત   તેમાું સ ુંપણૂા સફળતા મળી 
નથી. આજે પણ આદદવાસીઓમાું વશક્ષણના વવકાસની સામે ઘણા પ્રશ્નો યથાવત છે.  

અભ્યાસના હતેઓુ : 

૧)ભારતમાું અને ભારતના આદદવાસીઓમાું વશક્ષણન ું પ્રમાણ જાણવ ું. 

૨) ધોદડયા અને વારલી આદદવાસીઓમાું વશક્ષણના દરની ત  લના કરવી. 

અભ્યાસની પધ્ધશત: 

પ્રસ્ત  ત અભ્યાસમાું ભારતનો વશક્ષણ દર અને ભારતના આદદવાસીઓમાું વશક્ષણ દર જાણીને  ધોદડયા અને 
વારલી આદદવાસીઓમાું વશક્ષણનો દર જાણવાનો પ્રયાસ કરવામાું આવ્યો છે.ભારતનો વશક્ષણ દર અને 
ભારતના આદદવાસીઓમાું વશક્ષણ દરજાણવા માટે દસ્તાવેજી માદહતી નો ઉપયોગ કરવામાું આવ્યો છે.ધોદડયા 
અને વારલી આદદવાસીઓ અંગે પવૂે થયેલા સુંશોધનો અને સુંદભા સાદહત્યનો ઉપયોગજ્યારે પ્રાથવમક માદહતી 
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મ લાકાત પદ્ધવત, મ લાકાત અન સભૂચ અને વનરીક્ષણ પદ્ધવત દ્વારા પ્રાપ્ત કરવામાું આવી છે. અભ્યાસનો વવસ્તાર 
દાદરા અને નગર હવેલી સુંઘપ્રદેશની પસુંદગી સહતે  ક રીતે કરવામાું આવી છે.અથોલા ગામમાું ધોદડયા અન ે
વારલી એમ બુંને આદદવાસી જાવતઓના ક ટ ુંબો મોટા પ્રમાણમાું વસે છે તેથી આ ગામની સહતે  ક વનદશાન 
પદ્ધવતથી પસુંદગી કરવામાું આવી છે. 

કોષ્ટક: ૧-ભારતમાાં અને ભારતના આડિવાસીઓમાાં શિક્ષણનુાં પ્રમાણ : 

વર્ષ ભારતમાાં સાક્ષરતા િર % આડિવાસીઓમાાં સાક્ષરતા િર% 
૧૯૭૧ ૩૪.૪૫ ૧૧.30 
૧૯૮૧ ૪૩.૫૭ ૧૬.૩૫ 
૧૯૯૧ ૫૨.૨૧ ૨૯.૬૦ 
૨૦૦૧ ૬૪.૮૩ ૪૭.૧૦ 
૨૦૧૧ ૭૪.૦૪ ૫૮.૯૬ 

Source: Census of India, Registrar General of India 
Educational Development of SCs and STs, 1995,  
Department of Education, Ministry of Human Resource Development, GOI, New Delhi. Census of India, 
2001: Provisional Population Totals, Registrar-General & Census Commissioner of India, GOI, New 
Delhi. 

 ઉપરના કોષ્ટકના આધારે સ્પષ્ટ થાય છે કે ભારતના સામાન્ય વશક્ષણ દર કરતા આદદવાસીઓમાું વશક્ષણ 
નો દર ઘણો ઓછો જોવા મળે છે. છેલ્લા પાુંચ વષાના આંકડા જોતાું લાગે છે કે વષા ૧૯૭૧માું ભારતનો 
સરેરાશ સાક્ષરતા દર ૩૪.૪૫ % જેટલો હતો જયારે આદદવાસીઓમાું ૧૧.30% જ હતો. બુંને વચ્ચે ૨૩.૧૫% 
નો તફાવત હતો. છેલ્લા ૨૦૧૧ ના સેન્સસના આંકડા જોતાું ભારતનો સરેરાશ સાક્ષરતા દર  ૭૪.૦૪% જેટલો 
હતો જયારે આદદવાસીઓમાું ૫૮.૯૬ % જ થઇ શક્યો છે. ભારતમાું અને ભારતના આદદવાસીઓમાું સાક્ષરતા 
દરમાું ૧૫.૦૮% નો તફાવત આજે પણ છે. તેથી કહી શકાય કે આદદવાસીઓમાું વશક્ષણની સ્સ્થવતમાું હજ  
સ ધારો કરવા માટે ધ્યાન આપવાની જરૂર છે.  

ધોડિયા અને વારલી આડિવાસીઓમાાં શિક્ષણ  

 ભારતમાું આદદવાસીઓના ૭૦૦થી વધ  સમ દાયો જોવા મળે છે અને આ બધા જ સમ દાયો સામાજજક, 
આવથિક અને વશક્ષણના વવકાસના અલગ અલગ તબકે્ક ઉભા છે. પ્રસ્ત  ત અભ્યાસમાું ધોદડયા અને વારલી 
આદદવાસીઓમાું વશક્ષણની બાબતમાું તફાવત છે કે કેમ તે જાણવાનો પ્રયાસ થયો છે. અથોલા ગામમાું ૧૦૧૮ 
જેટલા ક ટ ુંબો રહ ેછે. અથોલા ગામની ક લ વસ્તી ૪૬૬૮ જેટલી છે. તેમાુંથી ૩૮૦૭ આદદવાસીઓની વસ્તી છે.  
તેમાુંથી ૨૦૬ ધોદડયા ક ટ ુંબો અને ૨૦૬ વારલી ક ટ ુંબોની શૈક્ષભણક સ્સ્થવત તપાસવામાું આવી. જે નીચેના 
કોષ્ટકના આપવામાું આવી છે. 

કોષ્ટક :૨-ધોડિયા અને વારલી આડિવાસીઓમાાં શિક્ષણ  

ક્રમ શિક્ષણનો પ્રકાર ધોડિ
યા 

ટકા વારલી ટકા કુલ ટકા તફાવત 

૧. અવશભક્ષત ૧૨૬ ૧૪.૧ ૨૬૯ ૨૮.૫ ૩૯૫ ૨૧.૫૧ ૧૪.૪૨ 
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૨ 
૨. પ્રાથવમક ૩૦૯ ૩૪.૬ ૩૪૧ ૩૬.૧

૬ 
650 ૩૫.૪૦ ૧.૫૬ 

૩. માધ્યવમક ૨૪૭ ૨૭.૬
૫ 

૨૨૮ ૨૪.૧
૭ 

૪૭૫ ૨૫.૮૭ ૩.૪૮ 

૪. ઉચ્ચતર માધ્યવમક ૧૧૪ ૧૨.૭
૬ 

૭૨ ૭.૬૩ ૧૮૬ ૧૦.૧૩ ૫.૧૩ 

૫. ગે્રજ્ય એટ(બી.એ./બી.કોમ.
/બી.એસસી.) 

૪૯ ૫.૪૮ ૧૩ ૧.૩૭ ૬૨ ૩.૩૭ ૪.૧૧ 

૬. પોસ્ટગે્રજ્ય એટ (એમ.એ./ 
એમ.કોમ./ એમ.એસસી.) 

૧૧ ૧.૨૩ ૦૮ ૦.૮૪ ૧૯ ૧.૦૩ ૦.૩૯ 

૭. એલ.એલ.બી. ૦૧ ૪.૧૪ 0 ૧.૨૭ ૦૧ ૨.૬૬ ૨.૮૭ 
૮. પી.ટી.સી. ૦૪ ૦૪ ૦૮ 
૯. બી.એડ. ૦૭ ૦૨ ૦૯ 
૧૦. બી.પી.એડ./સી.પી.એડ. ૦૩ ૦૧ ૦૪ 
૧૧. ડી.એડ. ૦૧ ૦૦ ૦૧ 
૧૨. દડપ્લોમા ૦૬ ૦૪ ૧૦ 
૧૩. એન્ન્જ. ડીગ્રી ૦૩ ૦૦ ૦૩ 
૧૪. નવસિંગ ૦૩ ૦૦ ૦૩ 
૧૫. બી.પી.ઇ. ૦૧ ૦૦ ૦૧ 
૧૬. બી.એ.એમ.એસ. ૦૧ ૦૦ ૦૧ 
૧૭. બી. ફામા. ૦૧ ૦૦ ૦૧ 
૧૮. બી.ડી.એસ. ૦૨ ૦૦ ૦૨ 
૧૯. આઈ.ટી.આઈ ૦૨ ૦૧ ૦૩ 
૨૦. એમ.ફીલ. ૦૧ ૦૦ ૦૧ 
૨૧. પીએચ.ડી. ૦૧ ૦૦ ૦૧ 
 ક લ વ્યસ્તતઓ ૮૯૩  ૯૪૩  ૧૮૩

૬ 
  

ઉપરના કોષ્ટક -૨ ના આધારે ધોદડયા અને વારલી આદદવાસીઓમાું વશક્ષણની સ્સ્થવત સ્પષ્ટ થાય છે.  

-ધોદડયા આદદવાસીઓમાું અવશભક્ષત વ્યસ્તતઓન ું પ્રમાણ ૧૪.૧% છે જયારે વારલી આદદવાસીઓમાું તેન ું 
પ્રમાણ ૨૮.૫૨% જોવા મળે છે જે ધોદડયા આદદવાસીઓ કરતા બેગણ ું વધારે છે.  

-બુંને આદદવાસી જાવતઓમાું પ્રાથવમક વશક્ષણ મેળવ્ય ું હોય તેવા આદદવાસીઓન ું પ્રમાણમાું જોતાું ઘોદડયા 
આદદવાસીઓમાું પ્રાથવમક વશક્ષણન ું પ્રમાણ ૩૪.૬% અને વારલી આદદવાસીઓમાું ૩૬.૧૬ % છે અને બુંને 
વચ્ચેનો તફાવત ૧.૫૬% જોવા મળ્યો.  
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-માધ્યવમક વશક્ષણ અન િમે ઘોદડયા આદદવાસીઓમાું ૨૭.૬૫%, વારલી આદદવાસીઓમાું ૨૪.૧૭% જોવા મળ્ય ું 
અને તફાવત ૩.૪૮% જોવા મળ્યો. 

-ઉચ્ચતર માધ્યવમક વશક્ષણન ું પ્રમાણ ઘોદડયા આદદવાસીઓમાું ૧૨.૭૬% વારલી આદદવાસીઓમાું ૭.૬૩% 
જોવા મળ્ય ું અને તફાવત ૫.૧૩% તફાવત જોવા મળ્યો. 

-ગે્રજ્ય એટ (બી.એ. /બી.કોમ. /બી.એસસી.) વશક્ષણન ું પ્રમાણ ઘોદડયા આદદવાસીઓમાું ૫.૪૮% વારલી 
આદદવાસીઓમાું ૧.૩૭ % જોવા મળ્ય ું. અને બુંને જાવતઓ વચ્ચે ૪.૧૧% તફાવત જોવા મળ્યો. 

-પોસ્ટગે્રજ્ય એટ (એમ.એ. / એમ.કોમ./ એમ.એસસી.) ઘોદડયા આદદવાસીઓમાું ૧.૨૩% વારલી 
આદદવાસીઓમાું ૦.૮૪% જોવા મળ્ય ું. અને બુંને જાવતઓ વચ્ચે ૦.૩૯% તફાવત જોવા મળ્યો. 

-ઉપરના કોષ્ટકમાું અન િમ નું.૭ થી ૨૧માું અન્ય પ્રકારના વશક્ષણનો સમાવેશ કરાયો છે. ઘોદડયા 
આદદવાસીઓમાું અન્ય પ્રકારન ું વશક્ષણ ૪.૧૪% જોવા મળ્ય ું જયારે વારલી આદદવાસીઓમાું તેનાથી અરધ ું 
પ્રમાણ ૨.૬૬% જ જોવા મળ્ય ું.  

શિક્ષણનુાં ઓછાં પ્રમાણ અને તે માટેનાાં કારણો :  

પ્રસ્ત  ત અભ્યાસમાું ધોદડયા અને વારલી આદદવાસીઓમાું વશક્ષણન ું પ્રમાણ જાણીને તેની ત  લના કરવામાું આવી 
છે. તથા વશક્ષણના પ્રમાણમાું ધોદડયા આદદવાસીઓ કરતાું વારલી આદદવાસીઓમાું વનરક્ષરતાન ું પ્રમાણ બેગણ ું 
વધારે જોવા મળે છે તેના કારણો પણ જાણવાના પ્રયાસો થયા છે જે નીચે મ જબ છે. 

-વારલી આદદવાસીઓમાું વશક્ષણના મહત્વ અંગેની જાગતૃતા ધોદડયા આદદવાસીઓ કરતાું ઓછી જોવા મળી.   

-વારલી આદદવાસીઓની નબળી આવથિક સ્સ્થવત ઉચ્ચ વશક્ષણ મેળવવા માટે અવરોધ ઊભો કરે છે.  

-બાળકના વશક્ષણ માટે માતા-વપતાની સજાગતા ઓછી હતી.  

-વશક્ષણ છોડી દેનાર બાળકો નાપાસ થયા પછી શાળામાું જવા માુંગતા નહોતા. 

-ક ટ ુંબની આવકમાું મદદ કરવા કુંપનીમાું કામદાર તરીકે જોડાવા માટે વશક્ષણ છોડી દેતા હતા. 

અભ્યાસનુાં મહત્વ : 
 પ્રસ્ત  ત અભ્યાસ આદદવાસીઓની વનરક્ષરતાની સમસ્યાને દ ર કરવા ઉપયોગી બનશે. આદદવાસીઓમાું 
વશક્ષણન ું પ્રમાણ વધારવા માટે તેમની સાથે સુંકળાયેલી ગરીબી, બેરોજગારી, દેવ ું જેવી સમસ્યાઓને દ ર કરવી 
પડશે. આદદવાસીઓન ું ઉચ્ચ વશક્ષણમાું પ્રમાણ વધે તે માટેના પ્રયાસો કરતી એન.જી.ઓ. અને 
વહીવટકતાાઓને આ અભ્યાસ ઘણો ઉપયોગી બની રહશેે.  
શનષ્કર્ષ : 
 ભારતના આદદવાસીઓના ઘણા પાયાના પ્રશ્નો હજ  હલ કરી શકાયા નથી તેથી વનરક્ષરતાનો પ્રશ્ન ઊભો 
છે. ભારતના આદદવાસીઓ જળ, જ ુંગલ અને જમીન સાથે જોડાયેલા છે. તેઓ આધ વનક વશક્ષણ તેમના 
સામાજજક-આવથિક જીવનમાું વધ  ઉપયોગી માનતા નથી. ઉપરાુંત તેમના ગરીબી, બેરોજગારી જેવા પ્રશ્નો 
ગુંભીર છે. આ બધા કારણોસર તેઓ વશક્ષણ પ્રત્યે ઉદાસીન જોવા મળે છે. વમશનરીઓના પ્રયાસોથી 
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આદદવાસીઓના કેટલાક વવસ્તારોમાું આદદવાસીઓએ વશક્ષણ મેળવ્ય ું છે કેટલાક વવસ્તારોમાું તો શૈક્ષણીક 
સુંસ્થાઓનો અભાવ જોવા મળે છે. ઉપરાુંત આદદવાસીઓ માટે વશક્ષણન ું માધ્યમ, ભાષાની સમસ્યા, 
સુંસ્થાઓમાું સ વવધાનો અભાવ, વશક્ષકોની ગેરહાજરી જેવા પ્રશ્નો પણ છે. આ બધા કારણોસર આદદવાસીઓમાું 
વશક્ષણનો વવકાસ સરળ બનતો નથી. 
 િાહ, શવમલ (૧૯૬૪) “આદદવાસીઓના પ્રશ્નો” પ સ્તકમાું આદદવાસી સમાજના પ નર ત્થાન માટે અને  
આદદવાસીઓની સ્સ્થવત અને પ્રશ્નો માટે આઝાદી મળી તે પહલેાથી વવવવધ સવમવતઓ નીમવામાું આવી હોવાન ું 
નોંધે છે. દુબે, ગિડરજાપ્રસાિે (૨૦૧૦) “ભારતીય જનજાવત”-નવૈૃજ્ઞાવનક દ્રષ્ષ્ટમેં પ સ્તકમાું રાજી જનજાવતની 
વસ્તીશાસ્ત્રીય સ્સ્થવત, શૈક્ષભણક મનોવવૃિ, સ્વાસ્્ય સ વવધાઓ, જાદ -ટોણાુંની પ્રવવૃિઓ રહઠેાણની સ વવધા, 
ધાવમિક, સાુંસ્કૃવતક અને મનોરુંજનાત્મક સ વવધાઓન ું વનરીક્ષણ અને દેવાની સમસ્યાનો અભ્યાસ કયો છે. તેઓ 
નોંધે છે તેમ, રાજી આદદવાસીઓમાું રોજગારની સમસ્યા સૌથી વધ  છે. ૧૨૦ માુંથી ૧૦૨ પદરવારો ગરીબીરેખા 
નીચે જીવે છે. તેમના ક્ષેત્રમાું સ્વાસ્્ય સેવા નદહવત છે. ગરીબીના લીધે ઉચ્ચ વશક્ષણમાું તેમને રસ નથી. 
  અથોલા ગામમાું દરેક ફભળયામાું પ્રાથવમક શાળા છે પરુંત   માધ્યવમક વશક્ષણ માટે બાજ ના ગામ 
ગલોંડામાું હાઇસ્ક લ છે ત્યાું વશક્ષણ લેવા જાય છે. જો કે આ શાળાન ું પદરણામ ઘણ ું નબળું હોવાથી ધોરણ દસમાું 
નાપાસ થયા પછી મોટાભાગના બાળકો આગળ અભ્યાસ કરતા નથી. અથોલા ગામમાું ત્રણ કુંપની આવેલી છે 
જેમાું આ ગામના લોકો અધા ક શળ કે અક શળ કામદાર તરીકે જોડાય છે. તેમને પાુંચ હજારથી લઈને દસ 
હાજર સ ધીન ું વેતન મળે છે.   
 પ્રસ્ત  ત અભ્યાસના આધારે સ્પષ્ટ થાય છે કે ધોદડયા આદદવાસીઓ કરતાું વારલી આદદવાસીઓમાું  
વનરક્ષરતા વધ  જોવા મળી. વારલી આદદવાસીઓમાું વશભક્ષત વ્યસ્તતઓમાું પણ પ્રાથવમક વશક્ષણ પામેલા વધ  
જોવા મળ્યા જયારે માધ્યવમક, ઉચ્ચતર માધ્યવમક, ગે્રજ્ય એટ, પોસ્ટ ગે્રજ્ય એટ અને અન્ય પ્રકારન ું વશક્ષણ 
ધોદડયા આદદવાસીઓની ત  લનામાું ઓછું જોવા મળ્ય ું. 
આમ, વારલી આદદવાસીઓમાું વશક્ષણના વવકાસ માટે લોકો વશક્ષણન ું મહત્વ સમજે તેવા પ્રયાસો કરવા જોઈએ. 
વશક્ષણ મેળવવા માટે તેમને પડતી મ શ્કેલીઓને દ ર કરવાના પ્રયાસો કરીને વશક્ષણન ું પ્રમાણ વધારી શકાય.   
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