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ગજુરાતના આદિમજૂથો  

પ્રસ્તાવના : 
       ગજુરાતમાાં આદિવાસીની મખુ્ય વસતત ૧૪ જજલ્લા અને ૪૯ તાલકુાઓમાાં વસવાટ કરે  છે. જે 

બનાસકાાંઠા જજલ્લાના િાાંતા તાલકુાથી લઈ ડાાંગ સધુીના સાતપડુા પવવતનો તવસ્તાર એ આદિવાસી સમાજનો 
એક મહત્વનો દહસ્સો છે. જેમાાં રાજયની કુલ વસતતમાાં ૧૪.૭૫ ટકા આદિવાસી વસતતની ૨૬ જાતત  એકસાથે કે 
છૂટાછવાયા વસવાટ કરે છે. સૌરાષ્ટ્ર તવસ્તારમાાં જૂનાગઢ, ગીર, બરડા અને આલેચના  તવસ્તારમાાં સીદ્દી, 
રબારી, ભરવાડ અને અમિાવાિ તેમજ સરેુન્દ્રનગર જજલ્લામાાં નળસરોવરની આસપાસ પઢાર આદિવાસી 
જાતતની વસતત વસવાટ કરે છે. 

 

આદિવાસી જાતતઓમાાં પણ કેટલીક જાતતઓ સામાજજક, આતથિક અને શૈક્ષણણક રીતે પછાત જોવા મળે 
છે. આવી જાતતઓના તવકાસ માટે પાાંચમી પાંચવર્ષીય યોજનાની શરૂઆતમાાં ભારત સરકારના કલ્યાણ માંત્રાલય 
દ્વારા આદિમજૂથની જાતતઓનાાં કલ્યાણ તવર્ષય પર જાન્દ્યઆુરી ૧૯૭૫માાં એક વકવશોપ યોજવામાાં આવેલ હતો. 
ઓકટોબર ૧૯૭૬માાં કતમશ્નરશ્રીઓ તેમજ મખુ્યમાંત્રીશ્રીઓની મળેલ બેઠકમાાં પણ આ બાબતે ચચાવ કરવામાાં 
આવી હતી અને ત્યારબાિ તેના સાંિભવમાાં આદિવાસી જાતતઓમાાંથી આદિમજૂથ જાહરે કરવા પાત્ર જાતતઓ 
બાબતે જરૂરી માગવિશવક સચૂનાઓ તથા તેમના તવકાસ માટે પ્રોજેકટ દરપોટ તૈયાર કરવાની સચૂનાઓ ભારત 
સરકારના કલ્યાણ માંત્રાલય દ્વારા આપવામાાં આવી હતી. જેમાાં આદિમજૂથની જાતતઓ નકકી કરવા માટે નીચે 
મજુબના ધોરણો નકકી કરવામાાં આવયાાં હતા. (૧) તશક્ષણનુાં ઓછામાાં ઓછાં પ્રમાણ (૨) સ્થણગત અથવા ઘટતી 
વસતત (૩) યાાંત્રીકરણ વગરની પ્રાથતમક કક્ષાની કૃતર્ષ વયવસ્થા (ટેકનોલોજીની પવૂવની કૃતર્ષ કક્ષા)  અને આતથિક 
પછાતતા જેવા ધોરણોને ધ્યાનમાાં રાખીને હાલમાાં ભારતની જુિી જુિી આદિવાસી જાતતઓમાાંથી ૭૫ આદિવાસી 
જાતતઓને આદિમજૂથની જાતતઓમાાં સમાવેશ કરવામાાં આવયો છે. 
અભ્યાસના હતેઓુ : 

1. રાજ્યની આદિવાસી વસતત ધરાવતા તવસ્તારોમાાં આદિમજૂથની વસતી-તવસ્તાર અન ેતેની જાણકારી 
મેળવવી. 

2. આદિમજૂથની વસતત ધરાવતા તવસ્તારો, વસવાટના ગામોમાાં તેમને મળતી સતુવધાઓ, ગામ અને 
વસવાટ સધુીની પાયાની સતુવધાઓ ચકાસવી. આદિમજૂથની વસતત ધરાવતા િરેક ગામમાાં આદિમજૂથ 
માટેની પ્રાપ્ય સતુવધાઓની સાથે તેમની જરૂદરયાત અંગે જોવુાં. 

3. આદિમજૂથના આરોગ્ય તવર્ષયક, શૈક્ષણણક અને તવકાસની અલગ અલગ યોજનાઓથી માદહતગાર છે કે 
કેમ તે જાણવુાં તેમજ યોજનાકીય માદહતીથી વાકેફ થાય તે માટે શુાં કરી શકાય તે અંગે સચૂન મેળવવા. 

4. આદિમજૂથને મળતી લોન/સહાય અને અન્દ્ય લાભોથી પદરણચત છે કે કેમ ? તે જાણવુાં 
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5. આદિમજૂથોની અથવવયવસ્થા અને રોજગારીની સ્સ્થતત ચકાસવી. 
6. આદિમજૂથો તશક્ષણની બાબતે ખબૂજ પછાત છે અને રહ્યા છે. ત્યારે િરેક આદિમજૂથના બાળકો માટે 

તવશેર્ષ શુાં કરી શકાય તે જોવાનો ઉદે્દશ છે. 
7. રાજયમાાં આદિવાસી બહનેો માટેની સ્ત્રી સશસ્તતકરણની યોજનાઓ, સ્વસહાય જૂથો સાથે આદિમજૂથની 

બહનેો જોડાયેલી છે કે કેમ તે જાણી તેમની આ કે્ષતે્ર સાંગઠન શસ્તતને બળ મળે તેવા પ્રયાસો કરવા. 
8. આદિમજૂથને રોજગારી માટે કરવા પડતા સ્થળાાંતર અંગેની જાણકારી મેળવવી. 
9. આદિમજૂથોના પ્રશ્નોને અલગ તારવી તેના શુાં ઉકેલ હોઈ શકે તે જાણી સચૂનો કરવા. 

સમષ્ટિ/વવશ્વ વ્યાપ 
     પ્રસ્તતુ અભ્યાસનુાં કાયવકે્ષત્ર એ ગજુરાતમાાં વસવાટ કરતા આદિમજૂથના કુટુાંબો છે. વર્ષવ ૨૦૧૪-
૧૫માાં ગજુરાત રાજયમાાં ૧૯ જજલ્લાઓ, ૫૩ તાલકુાઓ અને ૬૫૭ ગામોમાાં આદિમજૂથના કુટુાંબો વસવાટ કરે 
છે. ૬૫૭ ગામોમાાં ૨૭,૧૪૦ આદિમજૂથના કુટુાંબો ૧૨૪૮૮૧ આદિમજૂથની વસ્તી છે. આ સાંશોધનમાાં ૬૫૭ 
ગામોમાાં વસવાટ કરતા ૨૭,૧૪૦ આદિમજૂથના કુટુાંબો એ પ્રસ્તતુ અભ્યાસની સમષ્ષ્ટ્ટ/તવશ્વ વયાપ છે. આ 
અભ્યાસ એ સેસન્દ્સ સવે હોવાથી ગજુરાત રાજયમાાં ૧૯ જજલ્લાઓમાાં તનવાસ કરતા તમામ ૨૭,૧૪૦ 
આદિમજૂથના કુટુાંબોને સમષ્ષ્ટ્ટમાાં સમાવેશ કરવામાાં આવયો છે. 
ગૌણ માદહતી : 

     સાંશોધનના િરેક હતેનુી તસધ્ધ્ધ માટે સૌ પ્રથમ અભ્યાસની શરૂઆતમાાં કેન્દ્ર દ્વારા આદિમજૂથ માટે 
થયેલ સાંશોધન અભ્યાસને સાથે રાખી, ૨૦૦૧, ૨૦૦૫ િરમ્યાન થયેલ સાંશોધન અહવેાલ વાાંચન માટે 
ગ્રાંથાલયનો ઉપયોગ કરી ૬૫૭ ગામોની યાિી મેળવી. યાિીને સાથે રાખી જે તે વર્ષવમાાં થયેલ સવેક્ષણ મજુબ 
કુટુાંબોનો સાંપકવ કરવા અને નવા કુટુાંબો તેમજ નવા વસવાટી ગામોને આવરી લઈ અભ્યાસ પણૂવ કરવામાાં 
આવયો.  
મલુાકાત અનસુચૂિ : 

    આદિમજૂથની વસતત ધરાવતા ૬૫૭ ગામોના ૨૭૧૪૦ કુટુાંબોની વયસ્તતગત મલુાકાત લઈને 
અનસુણૂચના ઉપયોગથી પ્રસ્તતુ અભ્યાસ સાંબાંતધત તવગતો મેળવવામાાં આવી છે. ઉત્તરિાતાના કુટુાંબની તવગતો 
(કુટુાંબની સભ્ય સાંખ્યા, સભ્યોની ઉંમર, સભ્યોની અથોપાર્જનની પ્રવતૃત્તઓ), જમીન, જમીનમાાં ઉપલબ્ધ 
સતુવધાઓ, તેમના મખુ્ય વયવસાયની સાથે ગૌણ વયવસાયની તવગતો, અથોપાર્જનના સાધનોમાાંથી થતા 
આવક-ખચવ, વપરાશી ખચવ, િેવુાં, તેમના માટે સરકાર દ્વારા હાથ ધરેલી યોજનાઓ, યોજનાઓ  થકી આવેલ 
પદરવતવન, તપાસવા અનસુણૂચ દ્વારા માદહતી મેળવવામાાં આવી. 
વનરીક્ષણ : 

    અભ્યાસ િરતમયાન કુટુાંબોની મલુાકાતની સાથે તનદરક્ષણ દ્વારા પણ તેમના મકાન, ઘરવખરી, 
મકાનની રચના, ઘરવપરાશનાાં ઉપયોગી વાસણોની તવગતો વડે અનસુણૂચમાાં િશાવવેલ સ્ત્રોતની સાથે પતૂવતા 
કરેલ છે. 
માદહતીનુું વવશ્લેષણ : 

    આદિમજૂથની વસતત ધરાવતા જજલ્લા, તાલકુા અને ઊંડાણના તવસ્તારોમાાંથી મેળવેલ માદહતીનુાં 
કોષ્ટ્ટકીકરણ અને તવશ્લેર્ષણ કરી આદિમજૂથની વસતતવાળા િરેક ગામને તવકાસના પ્રવાહમાાં જોડવા શુાં કરી 
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શકાય તેનુાં તવશ્લેર્ષણાત્મક રીતે રજૂ કરી, નકકી કરેલ ઉિેશ્ય ફણળભતૂ થાય છે કે કેમ ? તેની ચકાસણી કરી 
માદહતીને ક્રમબધ્ધ રીતે જુિા જુિા પ્રકરણોમાાં િશાવવવામાાં આવી છે. 

 

ગજુરાતમાું આદિમજૂથ : 
જાવત કુટુુંબ  વસવત                વવસ્તાર  
કાથોડી ૩૩૮૮  ૧૫૬૪૬  સાબરકાાંઠા, નમવિા, ડાાંગ,  

        સરુત 
        અને તાપી  

કોલચા ૯૮૯૮  ૪૭૬૮૬  નવસારી, વલસાડ, સરુત  
        અને તાપી  

સીદ્દી ૨૩૩૫  ૧૦૯૯૯        સરેુન્દ્રનગર, રાજકોટ,  
       જામનગર, જૂનાગઢ,  
       અમરેલી અને ભાવનગર 

પઢાર ૫૫૨૨  ૨૬૭૩૯  અમિાવાિ અને સરેુન્દ્રનગર 
કોટવાણળયા ૫૯૯૭  ૨૩૮૧૧  નમવિા, નવસારી, ડાાંગ,  

        વલસાડ, સરુત અને તાપી  
 

કુલ    ૨૭૧૪૦ ૧૨૪૮૮૧        ૧૯ જજલ્લા, ૫૯ તાલકુા 
        અને ૬૫૭ ગામ 

કુલ વસતત ૧,૨૪,૮૮૧માાં કોટવાણળયાની કુલ વસતત ૧૯.૧ ટકા, કોલઘાની કુલ વસતત ૩૮.૨ ટકા, 
કાથોડીની કુલ વસતત ૧૨.૫ ટકા, સીદ્દીની કુલ વસતત ૮.૮ ટકા અને પઢારની કુલ વસતત ૨૧.૪ ટકા છે.  

     

અભ્યાસમાાં આદિમજૂથની કુલ વસતત ૧,૨૪,૮૮૧ની હતી. જેમનુાં વયજૂથ જોઈએ તો આદિમજૂથની 
કુલ વસતતમાાં ૧૩.૯ ટકા સભ્યો ૦ થી ૬ વર્ષવની વય ધરાવતા હતા. ૭ થી ૧૪ વર્ષવની વયજૂથમાાં ૧૭.૯ ટકા 
સભ્યો, ૧પ થી રપ વર્ષવની વયજૂથમાાં કુલ ૨૦.૪ ટકા સભ્યો, ૨૬ થી ૩૫ વર્ષવની વયજૂથ ધરાવતા કુલ ૧૮ 
ટકા સભ્યો, ૩૬ થી ૫૦ વર્ષવની વયજૂથ ધરાવતા ૧૮ ટકા અને પ૧ થી ઉપરની વયજૂથ ધરાવતા સભ્યોની 
સાંખ્યા ૧૧.૮ ટકા હતી.  
વિક્ષણ : 

ગજુરાતમાાં કુલ વસતતમાાં 78.03 ટકા સાક્ષરતા છે, જયારે આદિવાસીઓમાાં તશક્ષણનુાં પ્રમાણ ૬૨.૪૮ 
ટકા અને આદિમજૂથમાાં ૪૫.૦૨ ટકા છે. જેમાાં પરૂર્ષોમાાં ૫૦.૬૪ અને સ્ત્રીઓમાાં ૩૯.૨૮ ટકા છે. 

 

આદિવાસી કેન્દ્ર દ્વારા કરવામાાં આવેલ આદિમજૂથ બેઈઝ લાઈન સવે મજુબ કુલ વસતત ૧,૨૪,૮૮૧ની 
હતી. જેમાાં ૭.૯ ટકા ૦ થી ૬ વર્ષવની વય ધરાવતા બાળકો, પ૦.૭ ટકા સભ્યો અભણ,  ૧૯.૧ ટકા સભ્યોએ 
તશક્ષણ પણૂવ કરેલ હત ુાં અને રર.૩ ટકા સભ્યોનુાં તશક્ષણ ચાલ ુહત ુાં,  જાતતવાર સાક્ષરતા જોઈએ તો કોટવાણળયા 
જાતતમાાં ૪૨.૦૧ ટકા, કોલઘા જાતતમાાં ૪૭.૬૭ ટકા, કાથોડી જાતતમાાં ૩૮.૦૮ ટકા, સીદ્દી જાતતમાાં ૭૦.૬૨ ટકા 
અને પઢાર જાતતમાાં ૩૬.૦૫ ટકા છે. 
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વ્યવસાય : 
 અભ્યાસમાાં ખેતી કરતા ૧૫૫૨૧ (૧૨.૪૩ ટકા), ખેતમજૂરી કરતા ૧૭૧૧૦ (૧૩.૭૦ ટકા) વયસ્તતઓ, 
છૂટક મજૂરી કરતા ૧૪૫૫૦ (૧૧.૬૫ ટકા) વયસ્તતઓ અને વાાંસકામ કરતા ૧૦૫૦૫ (૮.૪૧ ટકા) વયસ્તતઓ 
જોવા મળે છે. જાતતવાર વયવસાય જોઈએ તો  
 

    અહીં જોઈ શકાય છે કે આદિમજૂથ સમાજ માત્ર મજૂરી નદહ પરાંત ુઅન્દ્ય વયવસાય પણ કરતો થયો 
છે. ૨૦૦૧માાં મજૂરી (ખેતમજૂરી + છૂટકમજૂરી) કરતા ૧૬૫૧૬ (૭૯.૫૭ ટકા) કુટુાંબો હતા, જયારે ૨૦૦૫માાં 
૪૯૨૧૮ (૪૫.૦૬ ટકા) લોકો મજૂરી કરતા જોવા મળ્યા હતા. પ્રસ્તતુ અભ્યાસમાાં ૩૧૬૬૦ (૨૫.૩૫ ટકા) 
વયસ્તતઓ મજૂરી કરતા જોવા મળેલ છે. આ પરથી કહી શકાય કે આદિમજૂથ જાતત મજૂરીના વયવસાય 
તરફથી અન્દ્ય વયવસાય કરતી થઈ છે. 
ક્રમ  આદિમજૂથ   વ્યવસાય 
 

૧.  કોટવાણળયા  ખેતી, ખેતમજૂરી, પશપુાલન, બાાંધકામ-મજૂરી, વાાંસકામ- 
વાાંસનુાં ફતનિચર બનાવવા, વાાંસની તવતવધ વસ્તઓુ બનાવવી, સ્થળાતર 
અને રોજગારી, નોકરી 

ર.  કાથોડી   મખુ્ય વયવસાય ખેરના વકૃ્ષો ઉપલબ્ધ હોય ત્યાાં કાથાનો  
વયવસાય, ખેતીમજૂરી, બાાંધકામની મજૂરી, વેપાર પદરવહન, 
માઈનીંગકામ, નાના-નાના ગહૃઉદ્યોગ, જ ાંગલ ગૌણપેિાશ એકઠી કરવી, 
છૂટકમજૂરી. 

૩.  કોલઘા   િોરડાાં બનાવવાાં, ટોપલાાં-ટોપલી બનાવવા, પશપુાલન-  
સરકારી યોજના હઠેળ  મળેલાાં દૂધાળાાં ઢોર થકી દૂધનો વયવસાય, 
જ ાંગલમજૂરી, છૂટકમજૂરી,નોકરી 

૪.  સીદ્દી   ખેતી, ખેતમજૂરી, પશપુાલન, ખલાસી તરીકેની કામગીરી 
(મત્સ્ય ઉદ્યોગમાાં-ખારવાઓ સાથે) પદરવહન, નોકરી. 

પ.  પઢાર   ખેતી, ખેતમજૂરી, માટીકામ, વેપાર, પશપુાલન, માટીકામ માટે  
સ્થળાાંતર કરી  રોજગારી મેળવવી, નોકરી. 

    કુલ ૨૭૧૪૦ કુટુાંબોમાાંથી ૫૯૭૮ (૨૨.૦૩ ટકા) કુટુાંબો જમીન માણલકી ધરાવતા હતા. જેમાાં સૌથી 
વધ ુવલસાડ જજલ્લામાાં ૩૬૦૫ (૫૮.૩૪ ટકા)  કુટુાંબો જમીનમાણલકી ધરાવતા હતા. નવસારીમાાં ૮૪૦ (૨૩.૭૦ 
ટકા), અમિાવાિમાાં ૫૮૧ (૨૬.૩૬ ટકા) અને ભરૂચ તથા સરુત જજલ્લામાાં અનકુ્રમે ૧ અને ૨ કુટુાંબો જમીન 
માણલકી ધરાવતા જોવા મળ્યા છે. 

   કુલ ૨૭૧૪૦ કુટુાંબોમાથી ૩૯૯૦ (૧૪.૭૦ ટકા) કુટુાંબો પશપુાલનનો વયવસાય કરે છે. જે પરથી કહી 
શકાય કે આદિમજૂથ સમાજ ખેતી અને મજૂરી સાથે પશપુાલનનો વયવસાય પણ કરતો થયો છે. જેના મખુ્ય 
કારણોમાાં ડેરી તવકાસ એટલે કે અંતદરયાળ તવસ્તારોમાાં ડેરીની સતુવધા ઉભી થઈ અને સરકાર દ્વારા 
પશપુાલનના વયવસાય માટે ગાય કે ભેંસની સહાય આપવામાાં આવે છે. જેમાાં માત્ર ૧૦ ટકા રકમ લાભાથીએ 
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ભરવાની હોય છે અને ૯૦ ટકા રકમ સરકાર તરફથી સહાય મળે છે. પશપુાલનનો વયવસાય કરવાથી 
આવકની સ્સ્થરતા જળવાતી હોવાથી લોકો આ વયવસાય વધ ુસ્વીકારતા થયા છે. 

 

    કુટુાંબના આતથિક જીવનને અસર કરત ુાં મહત્વનુાં પદરબળ આવક છે. શક્ય તેટલી ઊંચી આવક પ્રાધ્પ્ત 
માટે પ્રત્યેક કુટુાંબ કાયવશીલ રહ ે છે. આદિવાસી કુટુાંબો આવકના મયાવદિત સાધનો ધરાવતાાં તેમજ એક 
વયવસાય પર આધાર રાખવાને બિલે ખેતી, ખેતમજૂરી, છૂટકમજૂરી, વેપાર ધાંધો, પશપુાલન જેવા અનેક 
વયવસાયો પર આધાર રાખે છે. આમ છતાાં આવક બહુ જ ઓછી જોવા મળે છે.  

 

કુલ ૨૭૧૪૦ કુટુાંબોમાાંથી સૌથી વધ ુ ૧૫૬૩૯ કુટુાંબોની માતસક આવક ૩૦૦૦ રૂતપયા સધુીની જોવા 
મળી છે, ૩૦૦૧ થી ૫૦૦૦ સધુીની માતસક આવક જોવા  મળી હોય તેવા ૮૨૨૦ કુટુાંબો, ૫૦૦૧ થી ૭૦૦૦ 
સધુીની માતસક આવક જોવા મળી હોય તેવા ૧૮૪૦ કુટુાંબો, ૭૦૦૧ થી ૧૦૦૦૦ સધુીની માતસક આવક જોવા 
મળી હોય તેવા ૮૮૧ અને ૧૦૦૧ રૂતપયા કરતા વધ ુમાતસક આવક જોવા મળી હોય તેવા ૫૬૦ કુટુાંબો જોવા 
મળ્યા છે. 

    ૨૦૦૫માાં સરેરાશ વાતર્ષિક આવક ૨૪૩૩૬ રૂતપયા જોવા મળી હતી. એટલે કે માતસક આવક ૨૦૨૮ 
હતી. જયારે પ્રસ્તતુ અભ્યાસમાાં સરેરાશ માતસક આવક જોઈએ ૩૫૧૫ રૂતપયા જોવા મળી છે.  

 

મહત્વના તારણો : 
 (1) ૦-૧૪ વર્ષવની  વયજૂથમાાં ૩૧.૮૬ ટકા વસતત છે. જેના આધારે કહી શકાય છે કે અભ્યાસ કે્ષત્રના 

ગામોમાાં ૦ થી ૧૪ વર્ષવની વયજૂથમાાં વસતત ઘટતી જોવા મળે છે. 
(2) અભ્યાસમાાં ૧૦૦૦ પરુૂર્ષોમાાં ૯૭૭ સ્ત્રીઓ જોવા મળી છે. જે રાજયમાાં આદિવાસીમાાં જોવા મળતા સ્ત્રી 

પ્રમાણની નજીક છે. 
(3) ૨૭૧૪૦ કુટુાંબોમાાંથી કોલઘા જાતતના ૯૮૯૮ (૩૬.૪૭ ટકા), સીદ્દી જાતતના ૨૩૩૫ (૮.૬૦ ટકા) કુટુાંબો, 

કાથોડી જાતતના ૩૩૮૮ (૧૨.૪૮ ટકા) અને કોટવાણળયા જાતતના ૫૯૯૭ (૨૨.૦૯ ટકા) કુટુાંબો જોવા 
મળ્યા છે.  

(4) સરેરાશ કુટુાંબ કિ ૪.૬૦ નુાં જોવા મળેલ છે. 
(5) પ્રસ્તતુ અભ્યાસમાાં ૪૫.૦૨ ટકા સાક્ષરતા જોવા મળી હતી. જેમાાં પરુુર્ષોમાાં ૫૦.૬૯ ટકા અને સ્ત્રીઓમાાં 

૩૯.૨૮ ટકા સાક્ષરતા જોવા મળી હતી. 
(6) કુલ વસતતમાાંથી ૨૨.૩૪ ટકા અભ્યાસ ચાલ ુહોય તેવા જોવા મળ્યા હતા. જેમાાં ૧૪૭૬૭ કુમાર અને 

૧૩૧૩૫ કન્દ્યાઓ હતી. કુલ વસતતમાાંથી ૨૭૯૦૨ વયસ્તતઓનુાં તશક્ષણ હાલમાાં ચાલ ુછે. 
(7) જાતત પ્રમાણે સાક્ષરતા જોઈએ તો કાથોડી જાતતમાાં ૩૮.૦૮ ટકા, સીદ્દી જાતતમાાં ૭૦.૬૨ ટકા, કોલઘા 

જાતતમાાં ૪૭.૬૨ ટકા, કોટવાણળયા જાતતમાાં  ૪૨.૦૧ ટકા  અને પઢાર જાતતમાાં ૩૬.૦૫ ટકા જોવા મળી 
છે. 

(8) ૨૭૧૪૦ કુટુાંબોમાાંથી ૨૬૫૬૬ (૯૭.૮૯ ટકા) કુટુાંબો પાસે મકાન પોતાની માણલકીના છે, જયારે ૫૭૪ 
(૨.૧૧ ટકા) કુટુાંબો પાસે પોતાની માણલકીના મકાન નથી. 

(9) પીવાના પાણીની સતુવધામાાં  ફણળયામાાં હને્દ્ડપાંપની સતુવધા ૧૩૨૯૬, કવૂા દ્વારા ૫૪૮૪, બોરવેલ દ્વારા 
૨૩૩૨ અને ઘરમાાં નળ હોય તેવા ૧૧૬૮૨ કુટુાંબો જોવા મળ્યા હતા 
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 (૧0) ૨૧૦૫૫ (૭૭.૫૮ ટકા) ઉત્તરિાતાઓના મકાનમાાં વીજળીની સતુવધા જોવા મળી છે, જયારે ૬૦૮૫ 
(૨૨.૪૨ ટકા) ઉત્તરિાતાઓના મકાનમાાં વીજળીની સતુવધા જોવા મળી ન હતી. 

 (11) છૂટક મજૂરી કરતા ૧૪૫૫૦ (૧૧.૬૫  ટકા), ખેતી કરતાાં ૧૫૫૨૧ (૧૨.૪૩ ટકા), ખેતમજૂરી કરતા 
૧૭૧૧૦ (૧૩.૭૦ ટકા), વાાંસકામ કરતા હોય તેવા ૧૦૫૦૫ (૮.૪૧ ટકા) સભ્યો જોવા મળ્યા છે. 

(12) કુલ ૨૭૧૪૦ કુટુાંબોમાાંથી ૫૯૭૮ (૨૨.૦૨ ટકા) ઉત્તરિાતા ખેતી માટેની જમીન માણલકી  
ધરાવતા હતા.  

 (13) કુલ ૨૭૧૪૦ કુટુાંબોમાથી ૩૯૯૦ (૧૪.૭૦ ટકા) કુટુાંબો પશપુાલનનો વયવસાય કરે છે. 
 (14) વાતર્ષિક આવક ૧ થી ૧૨,૦૦૦ રૂતપયા સધુીની  હોય તેવા ૬૦૭ (૨.૨૪ ટકા)  કુટુાંબો , ૧૨,૦૦૧ થી 

૨૪,૦૦૦ રૂતપયા સધુીની આવક મેળવતા ૫૭૦૮ (૨૧.૦૩ ટકા)  કુટુાંબો, ૨૪,૦૦૧ થી ૩૬,૦૦૦ રૂતપયા 
સધુીની હોય તેવા ૯૩૦૯ (૩૪.૩૦ ટકા) અને ૩૬,૦૦૧ થી ૪૮,૦૦૦ સધુી હોય તેવા ૫૨૬૪ (૧૯.૩૯ 
ટકા) અને ૪૮,૦૦૧ થી વધ ુવાતર્ષિક આવક હોય તેવા ૬૨૩૭ (૨૨.૯૮ ટકા) કુટુાંબો છે. 

 (15) કુલ ૨૭૧૪૦ કુટુાંબોમાાંથી ૧૧૯૮૫ (૪૪.૧૬ ટકા) કુટુાંબોમાાંથી સ્થળાાંતર થત ુાં જોવા મળે છે 
 (16) ર૭૧૪૦ કુટુાંબોમાાંથી ૯૩ર૦ (૩૪.૩૪ ટકા) કુટુાંબોને સરકાર તરફથી યોજનાકીય સહાય મળેલ છે. 
 (17) કુલ ૨૭૧૪૦ ઉત્તરિાતાઓમાાંથી ૮૯૭૫ (૩૩.૧ ટકા) ઉત્તરિાતાઓને વનઅતધકાર અતધતનયમ તવશનેી 

જાણકારી છે. 
 (18) આદિમજૂથ સમાજની મખુ્ય જરૂદરયાતોમાાં, 
 

૧. રોજગારી માટેની જરૂદરયાત જણાવી હોય તેવા ૨૬૨૮૦ કુટુાંબો, 
ર. ખેતી માટે જમીનની જરૂદરયાત જણાવી હોય તેવા ૧૩૯૪૩ કુટુાંબો, 
૩. આવાસ માટેની જરૂદરયાત જણાવી હોય તેવા ૭૪૦૦ કુટુાંબો, 
૪. ખેતીના સાધનોની જરૂદરયાત જણાવી હોય તેવા ૪૬૨૪ કુટુાંબો, 
પ. સ્વરોજગારીના સાધનોની જરૂદરયાત જણાવી હોય તેવા ૯૧૦૮ કુટુાંબો 
૬. તસલાઈ મશીનની જરૂદરયાત જણાવી હોય તેવા ૬૯૫ કુટુાંબો, 
૭. માંડપ ડેકોરેશનની જરૂદરયાત જણાવી હોય તેવા ૯૭૮ કુટુાંબો, 
૮. દુકાન માટેની જરૂદરયાત જણાવી હોય તેવા ૧૧૧૪ કુટુાંબો, 
૯. તસિંચાઈની સતુવધાની જરૂદરયાત જણાવી હોય તેવા ૫૯૫૨ કુટુાંબો જોવા મળ્યા છે.  
 

સિૂનો : 
(૧) આદિમજૂથ કુટુાંબોમાાં ૦ થી ૧૪ વર્ષવની વયજૂથમાાં ૩૧.૮૬ ટકા વસતત છે. આ પરથી આવનાર વર્ષોમાાં 

તેમના તશક્ષણ માટે શાળા, તશક્ષકો અને રોજગારી માટે આયોજન જેવી ભતવષ્ટ્યમાાં હાથ ધરવાના 
રાજ્યઘોતર્ષત જવાબિારીઓ વહન કરવા રાજયે શુાં કરવુાં જરૂરી છે તે જણાઈ આવશે 

 (2) ૫૭૪ કુટુાંબો પાસે આવાસ પોતાની માણલકીના નથી. આ કુટુાંબોને આવાસ સતુવધા અંતગવત આવાસ 
આપવા જોઈએ. 

 (3) ૬,૦૮૫ કુટુાંબોના ઘરે વીજળીની સતુવધા જોવા મળી નથી. આ કુટુાંબોને સત્વરે વીજળીની સતુવધા પરૂી 
પાડવી જોઈએ. 
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 (4) પ્રસ્તતુ અભ્યાસમાાં પરુુર્ષોમાાં ૫૦.૬૪ ટકા અને સ્ત્રીઓમાાં ૩૯.૨૮ ટકા સાક્ષરતા જોવા મળી છે. આથી 
સ્ત્રી સાક્ષરતા વધે તે માટે સઘન પ્રયત્નો થવા જોઈએ. 

 (5) આદિમજૂથ જાતતઓમાાં કન્દ્યા કેળવણી વદૃ્ધિ માટે કન્દ્યા આશ્રમશાળાઓ શરૂ કરવી જોઈએ. 
 (6) નોકરી અને તશક્ષણમાાં આદિજાતત માટે જે અનામત છે તેમાાં આદિમજૂથને અણગ્રમતા મળવી જોઈએ. 
(7) આદિમજૂથ કુટુકાંબોમાાં તશક્ષણને અસર કરત ુાં મહત્વનુાં પદરબળ સ્થળાાંતર છે. આ લોકો બહારગામ મજૂરી 

માટે જતા હોવાથી પોતાનાાં બાળકોને ભણાવી શકતા નથી. આથી જે જજલ્લાઓમાાં આદિમજૂથની વસતત 
વધારે હોય ત્યાાં આદિમજૂથના બાળકો માટે આશ્રમશાળા ખોલવી જોઈએ જેથી ત્યાાં રહીને તેઓ તશક્ષણ 
લઈ શકે. 

(8) તશક્ષણ સાથે આદિમજૂથના બાળકો પોતાનાાં પગ પર ઉભા રહી રોજગારી મેળવી શકે તે માટે 
આદિમજૂથની આશ્રમશાળાઓમાાં સથુારી, લહુારી, ઈલેકરીક કામ જેવાાં ઉદ્યોગોને ખેતીની સાથે સ્થાન 
આપવુાં જોઈએ. 

(9) આદિમજૂથોમાાં તશક્ષણનુાં પ્રમાણ જેમ જેમ કક્ષા વધે છે તેમ ઘટત ુાં જાય છે. સ્નાતક, અનસુ્નાતક અને 
ટેકતનકલ તશક્ષણમાાં ખબૂજ જૂજ પ્રમાણ જોવા મળ્યુાં છે. માટે આ કક્ષાઓમાાં તેમનુાં પ્રમાણ વધે તે માટે 
તેમને તાલકુા અને જજલ્લા કક્ષાએ તશક્ષણની સતુવધા પરૂી પાડવી જોઈએ. આ ઉપરાાંત માધ્યતમક, 
ઉચ્ચત્તર માધ્યતમક, સ્નાતક, અનસુ્નાતક જેવા તશક્ષણમાાં જોડાયેલા બાળકનાાં વાલીને પ્રોત્સાહનરૂપે 
આતથિક સહાય આપવી જોઈએ. 

 (10) આ તવસ્તારમાાં મોબાઈલવાન (ફરતા િવાખાના)ની વયવસ્થા કરવી જોઈએ અથવા સ્વૈધ્ચ્છક સાંસ્થાઓને 
આતથિક સહાય દ્વારા આવા િવાખાનાઓ ચલાવવા પ્રોત્સાદહત કરવા જોઈએ. 

 (11) આદિમજૂથના જે કુટુાંબોની જમીન વારસાઈ કરવાની બાકી હોય તેવા કુટુાંબોની જમીનની વારસાઈ 
કરવામાાં તેમને માગવિશવન આપી અને જરૂરી મિિ કરી જમીન વારસાઈ કરાવવી જોઈએ. 

(12) જે કુટુાંબો પાસે તસિંચાઈની વયવસ્થા નથી તેવા કુટુાંબોને સરકાર દ્વારા તસિંચાઈ માટેની યોજના અંતગવત 
સહાય કરવી જોઈએ. 

 (13) પશપુાલનના વયવસાયના તવકાસ માટે કુટુાંબોની જરૂદરયાત પ્રમાણે પશઓુની સહાય આપવી જોઈએ. 
 (14) સ્થળાાંતર કરતા કુટુાંબોને સ્થળાાંતરના સ્થળે પરૂતી પ્રાથતમક સતુવધાઓ મળી રહ ેતેવા પ્રયત્નો કરવા 

જોઈએ. 
(15) સ્થળાાંતર કરતા કુટુાંબોને સ્થાતનક સ્તરે રોજગારી મળે તેવુાં આયોજન કરવુાં જોઈએ. 
(16) સરકાર દ્વારા ખાસ આદિમજૂથો માટે ચાલતી યોજનાઓનો પ્રચાર-પ્રસાર કરવો જોઈએ. 
(17) સહાય મેળવવા માટેના જરૂરી િસ્તાવેજો એક જ સ્થળેથી મળે તેવુાં આયોજન કરવુાં જોઈએ. 
(18) આદિમજૂથ કુટુાંબોને સહાય તેમની જરૂદરયાત પ્રમાણે આપવી જોઈએ. 
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સુંિર્ભસચૂિ 

 

I. ડૉ.આયાંગાર સિુશવન  ર૦૦૪-૦પ ગજુરાતના આદિવાસીઓના તવકાસલક્ષીપ્રશ્નો, 
a. તનયામક, સેન્દ્ટર ફોર સોતશયલ સ્ટડીઝ, સરુત 

II. તડવી ભરત એમ.   ર૦૦પ   તડવી આદિવાસીઓની સાંસ્કૃતત    
       ગઈકાલે અને આજે, 

a. એક સમાજશાસ્ત્રીય અધ્યયન, 

b. પીએચ.ડી. શોધતનબાંધ 

III. િેસાઈ ઉતમિલાબેન                ૧૯૭૬  સાાંસ્કૃતતક માનવશાસ્ત્ર(ભારતીય    
                                                                     આદિમજાતત સાંસ્થાઓ), રચના પ્રકાશન, 

a. અમિાવાિ 

IV. નાયક ઠાકોરભાઈ અન ે ૧૯૮૦  ગજુરાતના સીિી જાતતનો-સામાજજક પાંડયા             

ગૌરીશભાઈ                  આતથિક અભ્યાસ, 

a. આદિવાસી સાંશોધન અને તાલીમ કેન્દ્ર, ગજૂરાત 
તવદ્યાપીઠ, અમિાવાિ. 

V. પટેલ ચાંરકાન્દ્ત   ૧૯૮૮  કોટવાણળયા વાાંસ યોજનામલૂ્યાાંકન,આદિવાસી . 
      સાંશોધન અને તાલીમ કેન્દ્ર,ગજૂરાત તવદ્યાપીઠ, 

a. અમિાવાિ  

VI. પટેલ જે.સી.   ૧૯૯૬  ગજુરાતના કોલઘા આદિવાસીઓનો  

a. સમાજશાસ્ત્રીયઅભ્યાસ, પીએચ.ડી. શોધ તનબાંધ, 

સરિારપટેલ યતુનવતસિટી, વલ્લભતવદ્યાનગર. 
VII. પટેલ ભીખાભાઈ સો.  ર૦૦૧  આદિવાસીઓ : એક દૃષ્ષ્ટ્ટકે્ષપ, આદિવાસી  

a. સાંશોધનઅને તાલીમ કેન્દ્ર, ગજૂરાતતવદ્યાપીઠ, 

અમિાવાિ. 
VIII. પાંડયા ગૌરીશભાઈ  ૧૯૮૦  પદરવતવન પામતા ગજુરાતના આદિવાસી  

a. ગામો, જજ.સરુત 

IX. બારોટ તનલેશ   ર૦૦ર  આદિવાસી પેટાયોજનાની ગીરના સીિી  

a. આદિવાસીઓ પર અસર, પીએચ.ડી.   
     
 શોધતનબાંધ, સૌરાષ્ટ્ર યતુનવતસિટી 

X. બ્રહ્મભટ્ટ અતશ્વન   ૧૯૯૮  આદિવાસી અથવવયવસ્થા(સાબરકાાંઠા જજલ્લાના  

a. “કાથોડી” આદિમજૂથનુાં અથવશાસ્ત્રીય 
અધ્યયન)સાંકણલત આદિજાતત તવકાસ પ્રાયોજના, 
સાબરકાાંઠા, ગજુરાત. 
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XI. રાવ હતેમક્ષા   ૧૯૮૦  જામનગરના સીિીઓ, એમ.દફલ.નો  

a. શોધતનબાંધ,ગજૂરાત તવદ્યાપીઠ, અમિાવાિ. 
XII. શાહ તવમલ   ૧૯૬૪  આદિવાસીઓના પ્રશ્નો, ગજૂરાત તવદ્યાપીઠ,  

a. અમિાવાિ. 
XIII. શાહ તવમલ   ૧૯૬૬  ગજુરાતના આદિવાસીઓ,  આદિવાસી  

a. સાંશોધન અનેતાલીમ કેન્દ્ર, ગજૂરાત તવદ્યાપીઠ, 

અમિાવાિ. 
XIV. શાહ એ.જી.   ૧૯૮૮-૮૯ સામાજજક સાંશોધન પિતતઓ, રચના પ્રકાશન,  

a. અમિાવાિ. 
XV. ઉપાધ્યાય ચાંન્દ્રકાન્દ્ત  ર૦૦૦-૦૧ રાજ્યની આદિમજૂથ જાતતઓમાાં તવકાસ  

a. યોજનાને કારણે આવેલ પદરવતવન, પીએચ.ડી.  
શોધતનબાંધ, ગજૂરાત તવદ્યાપીઠ,અમિાવાિ 

XVI. ઉપાધ્યાય ચાંરકાન્દ્ત અન ે  ર૦૦૦  આદિમજૂથ વસતત ગણતરી, 
a. પાંચોળી રવીન્દ્રભાઈ આદિવાસી સાંશોધન અને 

તાલીમ કેન્દ્ર, ગજૂરાત તવદ્યાપીઠ,અમિાવાિ. 
XVII. ભારત સરકાર   ૧૯૮૪              આઈ.જી.પટેલ સતમતત અહવેાલ 

 

XVIII. ભારત સરકાર   ર૦૦૧            વસતત ગણતરી 
XIX. ભારત સરકાર અન ે  ર૦૦૧           વસતત ગણતરી 

a. ગામવાર તલાટીએ 

b. આપેલ માદહતી  

XX. ભારત સરકાર   ર૦૦૪        વી.આર.એસ.કૌલગી સતમતત 

a. અહવેાલ 

 
************************************************************************************************* 

 

ડૉ.પ્રવવણ પિેલ 

સાંશોધન મિિનીશ  

આદિવાસી સાંશોધન અને તાલીમ કેન્દ્ર 

ગજૂરાત તવદ્યાપીઠ 

અમિાવાિ 
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