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વારી આદિવાસીઓમાાં શિક્ષણની સ્થિશિનો અભ્યાસ
પ્રથિાવના:
આદદલાવીઓ બાયત જેલા લૈવલધ્મ ધયાલતા દે ળન ું અભબન્ન અંગ છે . આદદલાવી વભાજ આજે ણ અન્મ
જૂથ કયતાું વલકાવની પ્રદિમાઓભાું મખ્મધાયાથી ઘણ ાછ છે . તેઓ ખાદ્ય વુંકરન, વળકાય, ખેતી, ભજૂયી,
ખેતભજૂયી અને શારનથી જીલનવનલાા શ ચરાલે છે . નકયી અને વાયી આલકલાા વ્મલવામભાું
આદદલાવીઓન ું પ્રભાણ ઘણ ું ઓછું છે . આજના આધવનક યગભાું ણ આદદલાવીઓના વભાજ જીલનભાું
યું યાગત વાભાજજક રૂઢીઓ અને ધાવભિક ભાન્મતાઓ ઘણી અગત્મતા ધયાલે છે . આજના આધવનક દયલતાન
ાભતા વભાજભાું આદદલાવીઓની ઘણી વભસ્માઓ છે આદદલાવીઓની ળૈક્ષભણક સ્સ્થવત અન્મ વભાજ કયતાું
નફી છે , તેભજ નફી આવથિક સ્સ્થવત, ળણ, દે વ ું, ગયીફી અને ફેયજગાયી તથા નફળું આયગ્મ જેલી
વભસ્માઓન વાભન કયી યહ્યા છે . વળક્ષણ દ્વાયા વભાજન વલકાવ કયી ળકામ છે અને વભાજભાું યીલતાન
રાલી ળકામ છે . 1871-72 શેરા આદદલાવી વલસ્તાયભાું ળાા ળરૂ કયલાના કઈ વ્મલસ્સ્થત પ્રમાવ
યજલાડાઓ દ્વાયા કયામા નશતા. તેભ છતાું અંગ્રેજએ આદદલાવી વળક્ષણભાું યવ દાખવ્મ શલાન ું જણામ છે .
વયકાયી વળક્ષણની ળરૂઆત નભાદા દકનાયે 1864-65ભાું થમ શલાન ું જણામ છે . 1882ભાું અંગ્રેજ વયકાયે ધ
ઇંદડમન એજ્યકેળન કવભળનની યચના કયી તેભાું આદદલાવીઓના વળક્ષણ ભાટે તેભને ધ્માનભાું યાખીને
ળાાઓની સ્થાનાની બરાભણ ણ કયી. ભિસ્તી વભળનયીઓએ ણ આદદલાવીઓને વળક્ષણ ભે તેલા
પ્રમત્ન કમાા. ગાુંધીજીના પ્રમત્ન ણ અજાણ્મા નથી. આઝાદી શેરા મફ
ું ઈ વયકાયે આદદલાવીઓને વળક્ષણ
ભે તે ભાટે ભુંજૂયી આી. ટૂુંકભાું, આદદલાવીઓના વળક્ષણ ભાટે અંગ્રેજ ળાવનના વભમથી પ્રમત્ન થમા છે
યું ત તેભાું વું ૂણા વપતા ભી નથી. આજે ણ આદદલાવીઓભાું વળક્ષણના વલકાવની વાભે ઘણા પ્રશ્ન
મથાલત છે .
પ ૂવે િયેા અભ્યાસો :
િાહ,

શવમ

(૧૯૬૪)

“આદદલાવીઓના પ્રશ્ન” સ્તકભાું આદદલાવી વભાજના નરત્થાન ભાટે અને

આદદલાવીઓની સ્સ્થવત અને પ્રશ્ન ભાટે આઝાદી ભી તે શેરાથી વલવલધ વવભવતઓ નીભલાભાું આલી શલાન ું
નોંધે છે .
દુબે, ગિદરજાપ્રસાિે (૨૦૧૦) “બાયતીમ જનજાવત”-ન ૃલૈજ્ઞાવનક દ્રષ્ટટભેં સ્તકભાું યાજી જનજાવતની લસ્તીળાસ્ત્રીમ
સ્સ્થવત, ળૈક્ષભણક ભનવ ૃવિ, સ્લાસ્્મ સવલધાઓ, જાદ-ટણાુંની પ્રવ ૃવિઓ યશેઠાણની સવલધા, ધાવભિક, વાુંસ્કૃવતક
અને ભનયું જનાત્ભક સવલધાઓન ું વનયીક્ષણ અને દે લાની વભસ્માન અભ્માવ કમો છે . તેઓ નોંધે છે તેભ, યાજી
આદદલાવીઓભાું યજગાયની વભસ્મા વોથી લધ છે . ૧૨૦ ભાુંથી ૧૦૨ દયલાય ગયીફીયે ખા નીચે જીલે છે .
તેભના ક્ષેત્રભાું સ્લાસ્્મ વેલા નદશલત છે . ગયીફીના રીધે ઉચ્ચ વળક્ષણભાું તેભને યવ નથી.
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ુ :
અભ્યાસના હેતઓ
૧)બાયતભાુંઅને બાયતના આદદલાવીઓભાું વળક્ષણન ું પ્રભાણ જાણવ ું.
૨) લાયરી આદદલાવીઓભાું વળક્ષણની સ્સ્થવત તાવલી.
અભ્યાસની ધ્ધશિ:
પ્રસ્તત અભ્માવભાું બાયતન વળક્ષણ દય અને બાયતના આદદલાવીઓભાું વળક્ષણ દય જાણીને

લાયરી

આદદલાવીઓભાું વળક્ષણની સ્સ્થવત જાણલાન પ્રમાવ કયલાભાું આવ્મ છે . બાયતન વળક્ષણ દય અને બાયતના
આદદલાવીઓભાું વળક્ષણ દય જાણલા ભાટે દસ્તાલેજી ભાદશતી ન ઉમગ કયલાભાું આવ્મ છે . લાયરી
આદદલાવીઓ અંગે  ૂલે થમેરા વુંળધન અને વુંદબા વાદશત્મન ઉમગ કમો છે . જ્માયે પ્રાથવભક ભાદશતી
મરાકાત દ્ધવત, મરાકાત અનસ ૂભચ અને વનયીક્ષણ દ્ધવત દ્વાયા પ્રાપ્ત કયલાભાું આલી છે . અભ્માવન વલસ્તાય
દાદયા અને નગય શલેરી વુંઘપ્રદે ળની વુંદગી વશેતક યીતે કયલાભાું આલી છે . અથરા ગાભની વશેતક
વનદળાન દ્ધવતથી વુંદગી કયલાભાું આલી છે .
કોષ્ટક: ૧-ભારિમાાંઅને ભારિના આદિવાસીઓમાાં શિક્ષણન ાંુ પ્રમાણ :
વર્ષ

ભારિમાાંસાક્ષરિાિર %

આદિવાસીઓમાાંસાક્ષરિાિર%

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.
ઉયના કટટકના આધાયે સ્ટટ થામ છે કે બાયતના વાભાન્મ વળક્ષણ દય કયતા આદદલાવીઓભાું વળક્ષણ
ન દય ઘણ ઓછ જલા ભે છે .છે લ્રાાુંચ લાના આંકડા જતાું રાગે છે કે લા ૧૯૭૧ભાું બાયતન વયે યાળ
વાક્ષયતા દય ૩૪.૪૫%જેટર શત જમાયે આદદલાવીઓભાું ૧૧.30% જ શત.ફુંને લચ્ચે ૨૩.૧૫% ન તપાલત
શત.છે લ્રા ૨૦૧૧ ના વેન્વવના આંકડા જતાું બાયતન વયે યાળ વાક્ષયતા દય ૭૪.૦૪%જેટર શત જમાયે
આદદલાવીઓભાું ૫૮.૯૬% જ થઇ ળક્ય છે . બાયતભાું અને બાયતના આદદલાવીઓભાું વાક્ષયતા દયભાું
૧૫.૦૮% ન તપાલત આજે ણ છે તેથી કશી ળકામ કે આદદલાવીઓભાું વળક્ષણની સ્સ્થવતભાું શજ સધાય કયલા
ભાટે ધ્માન આલાની જરૂય છે .
વારી આદિવાસીઓમાાં શિક્ષણ :
બાયતભાું આદદલાવીઓના ૭૦૦થી લધ વમદામ જલા ભે છે અને આ ફધા જ વમદામ વાભાજજક,
આવથિક અને વળક્ષણના વલકાવના અરગ અરગ તફક્કે ઊબા છે . પ્રસ્તત અભ્માવભાું લાયરી આદદલાવીઓભાું
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વળક્ષણની સ્સ્થવત કેલી છે તે જાણલાન પ્રમાવ થમ છે . અથરા ગાભભાું ૧૦૧૮ જેટરા કટુંફ યશે છે . અથરા
ગાભની કર લસ્તી ૪૬૬૮ જેટરી છે . તેભાુંથી ૩૮૦૭ આદદલાવીઓની લસ્તી છે તેભાુંથી ૨૦૬ લાયરી કટુંફની
ળૈક્ષભણક સ્સ્થવત તાવલાભાું આલી. જે નીચેના કટટકના આલાભાું આલી છે .
કોષ્ટક :૨- વારી આદિવાસીઓમાાં શિક્ષણ
ક્રમ

શિક્ષણનો પ્રકાર

વારી

ટકા

૧.

અવળભક્ષત

૨૬૯

૨૮.૫૨

૨.

પ્રાથવભક

૩૪૧

૩૬.૧૬

૩.

ભાધ્મવભક

૨૨૮

૨૪.૧૭

૪.

ઉચ્ચતય ભાધ્મવભક

૭૨

૭.૬૩

૫.

ગ્રેજ્યએટ(ફી.એ./ફી.કભ./ફી.એવવી.)

૧૩

૧.૩૭

૬.

સ્ટગ્રેજ્યએટ(એભ.એ./એભ.કભ./એભ.એવવી.)

૦૮

૦.૮૪

૭.

એર.એર.ફી.

0

૧.૨૭

૮.

ી.ટી.વી.

૦૪

૯.

ફી.એડ.

૦૨

૧૦.

ફી.ી.એડ./વી.ી.એડ.

૦૧

૧૧.

ડી.એડ.

૦૦

૧૨.

દડપ્રભા

૦૪

૧૩.

એન્ન્જ. ડીગ્રી

૦૦

૧૪.

નવવિંગ

૦૦

૧૫.

ફી.ી.ઇ.

૦૦

૧૬.

ફી.એ.એભ.એવ.

૦૦

૧૭.

ફી. પાભા.

૦૦

૧૮.

ફી.ડી.એવ.

૦૦

૧૯.

આઈ.ટી.આઈ

૦૧

૨૦.

એભ.પીર.

૦૦

૨૧.

ીએચ.ડી.

૦૦

કર વ્મસ્તતઓ

૯૪૩

100

ઉયના કટટક -૨ ના આધાયે લાયરી આદદલાવીઓભાું વળક્ષણની સ્સ્થવત સ્ટટ થામ છે .
- લાયરી આદદલાવીઓભાું અવળભક્ષતન ું પ્રભાણ શારભાું ણ ૨૮.૫૨% જલા ભે છે
- પ્રાથવભક વળક્ષણ ભેવ્ય ું શમ તેલા લાયરી આદદલાવીઓન ું પ્રભાણભાું જતાું ૩૬.૧૬% છે .
- ભાધ્મવભક વળક્ષણ પ્રાપ્ત કયું શમ તેલા લાયરી આદદલાવીઓન ું પ્રભાણ ૨૪.૧૭% જલા ભળય.ું
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- ઉચ્ચતય ભાધ્મવભક વળક્ષણન ું પ્રભાણ લાયરી આદદલાવીઓભાું ૭.૬૩% જલા ભળય.ું
-ગ્રેજ્યએટ (ફી.એ./ફી.કભ./ફી.એવવી.) વળક્ષણન ું પ્રભાણ લાયરી આદદલાવીઓભાું ૧.૩૭%જલા ભળય ું.
-સ્ટગ્રેજ્યએટ (એભ.એ. /એભ.કભ./એભ.એવવી.) લાયરી આદદલાવીઓભાું ૦.૮૪% જલા ભળય.ું
- ઉયના કટટકભાું અનિભ નું.૭ થી ૨૧ભાું અન્મ પ્રકાયના વળક્ષણન વભાલેળ કયામ છે . લાયરી
આદદલાવીઓભાું પ્રભાણ ૨.૬૬% જ જલા ભળય.ું
- ઉયના કટટકના આધાયે કશી ળકામ કે અભ્માવ શેઠના લાયરી આદદલાવીઓભાું વળક્ષણ ક્ષેત્રે પ્રાથવભક
વળક્ષણ રીધ ું શમ તેલા વ્મસ્તતઓન ું પ્રભાણ વોથી લધાયે ૩૬.૧૬% છે . ત્માયફાદ ભાધ્મવભક વળક્ષણભાું૨૪.૧૭%,
ઉચ્ચતય ભાધ્મવભકભાું ૭.૬૩%, ગ્રેજ્યએટ કક્ષાએ ૧.૩૭%, સ્ટ ગ્રેજ્યએટ કક્ષાએ ૦.૮૪% અને અન્મ
પ્રકાયના વળક્ષણભાું ૨.૬૬% જેટલ ું જલા ભે છે . આ આંકડા દળાાલે છે કે લાયરી આદદલાવીઓભાું શજ ણ
ઉચ્ચ વળક્ષણ પ્રત્મે જાગૃતતાન અબાલ છે .
શિક્ષણન ાંુ ઓછાં પ્રમાણ અને િે માટે નાાં કારણો:
પ્રસ્તત

અભ્માવભાું લાયરી

આદદલાવીઓભાું વળક્ષણની

સ્સ્થવત

તાવલાભાું આલી

છે .

લાયરી

આદદલાવીઓભાું વળક્ષણની સ્સ્થવત આટરી નફી કેભ છે તેના કાયણ ણ જાણલાના પ્રમાવ થમા છે જે નીચે
મજફ છે .
-લાયરી આદદલાવીઓભાું વળક્ષણના ભશત્લ અંગેની જાગૃતતા ઓછી જલા ભી.
-લાયરી આદદલાવીઓની નફી આવથિક સ્સ્થવત ઉચ્ચ વળક્ષણ ભેલલા ભાટે અલયધ ઊબ કયે છે .
-ફાકના વળક્ષણ ભાટે ભાતા-વતાની વજાગતા ઓછી શતી.
-વળક્ષણ છડી દે નાય ફાક નાાવ થમા છી ળાાભાું જલા ભાુંગતા નશતા.
-કટુંફની આલકભાું ભદદ કયલા કુંનીભાું કાભદાય તયીકે જડાલા ભાટે વળક્ષણ છડી દે તા શતા.
અભ્યાસન ાંુ મહત્વ :
પ્રસ્તત અભ્માવ આદદલાવીઓની વનયક્ષયતાની વભસ્માને દય કયલા ઉમગી ફનળે. આદદલાવીઓભાું
વળક્ષણન ું પ્રભાણ લધાયલા ભાટે તેભની વાથે વુંકામેરી ગયીફી, ફેયજગાયી, દે વ ું જેલી વભસ્માઓને દય કયલી
ડળે.

આદદલાવીઓન ું ઉચ્ચ વળક્ષણભાું પ્રભાણ લધે

તે

ભાટે ના પ્રમાવ

કયતી

એન.જી.ઓ. અને

લશીલટકતાાઓને આ અભ્માવ ઘણ ઉમગી ફની યશેળે.
શનષ્કર્ષ :
બાયતના આદદલાવીઓના ઘણા ામાના પ્રશ્ન શજ શર કયી ળકામા નથી તેથી વનયક્ષયતાન પ્રશ્ન ઊબ
છે . બાયતના આદદલાવીઓ જ, જગર
ું
અને જભીન વાથે જડામેરા છે . તેઓ આધવનક વળક્ષણ તેભના
વાભાજજક-આવથિક જીલનભાું લધ ઉમગી ભાનતા નથી. ઉયાુંત તેભના ગયીફી, ફેયજગાયી જેલા પ્રશ્ન
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ગુંબીય છે . આ ફધા કાયણવય તેઓ વળક્ષણ પ્રત્મે યવ દાખલતા નથી. વભળનયીઓના પ્રમાવથી
આદદલાવીઓના કેટરાક વલસ્તાયભાું આદદલાવીઓએ વળક્ષણ ભેવ્ય ું છે કેટરાક વલસ્તાયભાું ત ળૈક્ષણીક
વુંસ્થાઓન અબાલ જલા ભે છે . ઉયાુંત આદદલાવીઓ ભાટે વળક્ષણન ું ભાધ્મભ, બાાની વભસ્મા,
વુંસ્થાઓભાું સવલધાન અબાલ, વળક્ષકની ગેયશાજયી જેલા પ્રશ્ન ણ છે . આ ફધા કાયણવય આદદલાવીઓભાું
વળક્ષણન વલકાવ વય ફનત નથી. ળાશ (૧૯૬૪) “આદદલાવીઓના પ્રશ્ન” સ્તકભાું આદદલાવીઓના વળક્ષણ
અંગેની વવભવતઓ વલે અને દફે (૨૦૧૦) “બાયતીમ જનજાવત”-ન ૃલૈજ્ઞાવનક દ્રષ્ટટભેં સ્તકભાું યાજી જનજાવતની
વલવલધ વભસ્માન અભ્માવ કયીને જણાલે છે કે ગયીફી, ફેયજગાયી જેલી વભસ્માઓના કાયણે તેભને વળક્ષણભાું
યવ નથી.
અથરા ગાભભાું દયે ક પભમાભાું પ્રાથવભક ળાા છે યું ત ભાધ્મવભક વળક્ષણભાટે ફાજના ગાભ ગરોંડાભાું
શાઇસ્કર છે ત્માું વળક્ષણ રેલા જામ છે . જ કે આ ળાાન ું દયણાભ ઘણ ું નફળું શલાથી ધયણ દવભાું નાાવ
થમા છી ભટાબાગના ફાક આગ અભ્માવ કયતા નથી. અથરા ગાભભાું ત્રણ કુંની આલેરી છે જેભાું
આ ગાભના રક અધા કળ કે અકળ કાભદાય તયીકે જડામ છે . તેભને ાુંચ શજાયથી રઈને દવ શાજય
સધીન ું લેતન ભે છે .
પ્રસ્તત અભ્માવના આધાયે સ્ટટ થામ છે કે લાયરી આદદલાવીઓભાું વનયક્ષયતા ૨૮.૫૨% જેટરી જલા
ભી. લાયરી આદદલાવીઓભાું વળભક્ષત વ્મસ્તતઓભાું ણ પ્રાથવભક વળક્ષણ ાભેરા લધ જલા ભળમા જમાયે
ભાધ્મવભક, ઉચ્ચતય ભાધ્મવભક, ગ્રેજ્યએટ, સ્ટ ગ્રેજ્યએટ અને અન્મ પ્રકાયન ું વળક્ષણ ઓછું જલા ભળય.ું
આભ, લાયરી આદદલાવીઓભાું વળક્ષણના વલકાવ ભાટે રક વળક્ષણન ું ભશત્લ વભજે તેલા પ્રમાવ કયલા જઈએ.
વળક્ષણ ભેલલા ભાટે તેભને ડતી મશ્કેરીઓને દય કયલાના પ્રમાવ કયીને વળક્ષણન ું પ્રભાણ લધાયી ળકામ.
સાંિભષ:
I.
II.

દલે, શવિદા. (2005). ભાનલળાસ્ત્ર. યવનલવવિટીગ્રુંથવનભાા ણ ફડા , ગજયાત યાજ્મ, અભદાલાદ.
દફે, ભગદયજાપ્રવાદે (૨૦૧૦) “બાયતીમ જનજાવત”-ન ૃલૈજ્ઞાવનક દ્રષ્ટટભેંનઇ દદલ્રી: અજ ાન બ્લરવળિંગ

V.

શાઉવ.
Enthoven, R. E. (1975). The Tribes and Castes. Cosmo Publications, Delhi.
Fransis, K.M.,(2006).Tribal Development a Study of Internal Factors. Ph.D. Thesis, Dept. of
Economics, Univesity of Calicut.
મસ્તારી, ભવલી. (1983). ગજયાતના આદદલાવીની અથાવ્મલસ્થા. અભદાલાદ: ગજયાત વલદ્યાીઠ.

VI.

ુંડયા, ગોયીળુંકય. (1992). લાયરી જાવતન વભાજભાનલળાસ્ત્રીમ અભ્માવ. અભદાલાદ: ગજયાત

III.
IV.

વલદ્યાીઠ.
VII.
VIII.

ળાશ, વલભર. (1964). પ્રથભ આવ ૃવિ. આદદલાવીઓના પ્રશ્ન. અભદાલાદ : ગજયાત વલદ્યાીઠ.
T.Brahmanandam and T.BosuBabu. Educational Status among the Scheduled Tribes: Issues
and Challenges. The NEHU Journal, ISSN. 0972 - 8406 Vol XIV, No. 2, July-December 2016,
pp.69-85. Retrieved on 26, Aug.2017

5|Page

KCG-Portal of Journals

Websites:
I.
II.

http://www.census2011.co.in/literacy.php Retrieved on 26, Aug.2017
http://planningcommission.nic.in/plans/planrel/fiveyr/10th/volume2/v2_ch4_2.pdfRet
Retrieved on 26, Aug.2017
*************************************************************************

િીિાબેન ાશનયાભાઈ િામીિ
આવવસ્ટુંટ પ્રપેવય
વભાજળાસ્ત્ર
ડૉ. એીજે અલદર કરાભ વયકાયી કરેજ
Copyright © 2012 – 2018 KCG. All Rights Reserved. | Powered By: Knowledge Consortium of Gujarat

6|Page

