
KCG-Portal of Journals 

1 | P a g e  
 

Continuous Issue-34| December – January 2019 
 

આદિવાસી સ્ત્રીઓમાાં શિક્ષણ દ્વારા આવત ાં પરીવર્તન 

“ શિક્ષણ કેરો સહ નો અશિકાર નારીના ભણર્ર શવના અંિકાર” 

પ્રસ્ર્ાવના : 

બધા જ સમાજમાાં આદી- અનાદી કાળથી સ્ત્રીઓની પ્રાથમમક તબ્બકે કાળજી લેવાતી હોય તો , આજે સ્ત્રી 
સાક્ષરતાની વાત અસ્થાને ગણાતી , પણ ભારતમાાં દર ૧૦૦ સ્ત્રીઓએ ભણતરન ાં પ્રમાણ ઓછુ છે. પ્રાથમમક 
અને પવૂવ પ્રાથમમક સ્તરે સ્ત્રીબાળ ન ાં ભણતર છોડી દેવાન ાં પ્રમાણ પ ર ષબળ કરતા વધ  વધારે છે . સ્ત્રીઓ પ્રત્યે 
સમાજ અને ક ટ ાંબમાાં જો મોટા તફાવત ન હોય તો સ્ત્રીઓન ાં જીવન પ ર ષ કરતા કોઈ પણ સ્તરે લાાંબ  હશે .આ 
શારીરરક રીતે સ્ત્રીજામતને મળેલી ભેટ છે. પરાંત   તે મનરક્ષર છે. 

સમાજમાાં કેટલીક સામાજજક સાંસ્થા અને વ્યવસ્થાઓને પાયાની અને મહત્વ ની ગણવામાાં આવે છે . સમાજમાાં 
મશક્ષણ સાંસ્થાએ સમાજના મવમશષ્ટ હતે   અને ધ્યેય પ્રાપ્તત કરતી સાંસ્થા છે . મશક્ષણની વ્યવસ્થા એ આધ મનક 
સમાજની સાંસ્થા માનવામાાં આવતી નથી પરાંત   તેન ાં સાતત્ય આદીકાળથી જોવા મળે છે . ભારતીય સમાજમાાં 
પ્રાચીનકાલમાાં ગ ર ક ળ પ્રકારની મશક્ષણ વ્યવસ્થામા વ્યવહારરક મશક્ષણ આપવામાાં આવત ાં નથી . જેમાાં 
મશક્ષણનો અમધકાર અમ ક વગવ પ રતો સીમમત હતો . આધ મનક સમાજમાાં મશક્ષણનો અમધકાર સમાજના તમામ 
વ્યક્તત માટે ઉપલબ્ધ બન્યો છે . સમાજના મવભભન્ન  પેટા સમ દાયમાાં પણ મશક્ષણન ાં પ્રમાણ અસમાન રીતે 
જોવા મળે છે . 

આરદવાસી સમ દાય એ સમાજનો એક મવમશષ્ટ પેટા સમ દાય છે . આરદવાસી સાંસ્કૃમત મવભભન્નતા ધરાવતી 
હોવાથી તેમની તમામ સામાજજક વ્યવસ્થાઓ પણ મવમશષ્ટ રીતે સાતત્ય ધરાવે છે . આધ મનક સમાજમાાં 
મશક્ષણની વ્યવસ્થા માાં  ઐપચારરક  મશક્ષણની વ્યવસ્થાન ાં પ્રચલન જોવા મળે છે . પરાંત   આરદવાસી સમ દાય 
મવમશષ્ટ રીતે અનોપચારરક મશક્ષણ વ્યવસ્થાને પ્રાધન્ય આપવામાાં આવે છે . આરદવાસી સમ દાય ભબન- 
આરદવાસી સમ દાય સાથે સાંપકવ વધતા મશક્ષણનો વ્યાપ અને મવસ્તાર વધ્યો છે . સાથે –સાથ આરદવાસી 
સમ દાય માાં ઔપચારરક  મશક્ષણના વ્યવસ્થાનો મવકાસ પણ થયો છે. 

આરદવાસી મવકાસ માટે આરદવાસીઓમાાં મશક્ષણનો પ્રચાર તેમના સવાાંગી ઉત્કષવ માટેન ાં અગત્ય ન ાં સાધન છે . 
આરદવાસી સ્ત્રી મશક્ષણ નો વ્યાપ ૧૯ મી સદી સ ધી નામનો જ હતો . અને જે કોઈ હતો તે પ્રાથમમક સ્તરે હતો 
ત્યારબાદ સ્વતાંત્ર પ્રાતત પછી ધીરે- ધીરે અન સ ભચત જનજામત સ્ત્રીઓના મશક્ષણમાાં રસ જાગતૃ થયો પ્રથમ 
પાંચવષીય યોજનાથી જ આદીવાસી સ્ત્રીઓના મવકાસ ઉપર ભાર મ કવામાાં આવ્યો .જેમાાં આરદવાસી 
મશક્ષણસાંસ્થા ની સ્થાપના થ  , આરદવાસીઓના સામાજજક – આમથિક મવકાસ સાથે સરકારે ઔપચારરકઅને 
ઉચ્ચ મશક્ષણની ભમૂમકા ઉપર ભાર મ ક્યો કેન્ર સરકારે  તેમજ રાજ્ય સરકારે આરદવાસી મવકાસ માટે મશક્ષણ 
મવકાસ પર કાયવક્રમો શર  કયાવ. તેમાાં આરદવાસી કન્યા મશક્ષણ માટે પ્રોત્સારહત કરે તેવા  કાયવક્રમો પણ સમાવેશ 
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કરવામાાં આબ્યો પરરણામે ૧૯૯૧ માાં ભારતમાાં આરદવાસી સ્ત્રીન ાં ૨૯.૬૦% જેટલ ાં ક લ પ્રમાણ માાંથી ૧૮.૧૯ % 
જેટલ ાં થવા પામ્ ાં હત  ાં . જે ૨૦૧૧ માાં ક લ ૫૮.૯૫ % માાંથી સ્ત્રીઓ ન ાં  ૩૪.૭૬ %થવા પામ્ ાં છે. 

ભારતમાાં આરદવાસીઓ માટે મવદ્વાને આપેલ જ દા – જ દા નામો : આરદમજામત, ભગરીજનો , ભ મીજનો , 
મ ળવતની . 

વ્યાખ્યા : ઈમપ્રીય્લ ગેજેટ : આરદવાસી કેટલાક ક ાંટ ાંબનો સમ દાય છે, જે સમાન નામ અને સમાન બોલી 
ધરાવત  ાં અન્તમવવાહી જૂથ છે . તેઓ સમાન પ્રદેશમાાં વસવાટ કરે છે . સમાન પ્રદેશમાાં વસવાટ કરે છે . 
સમાન પ્રદેશના વતની છે . એવી માન્યતા ધરાવે છે . 

ડો .રીવસત: આરદવાસી સાદા, સ્વરૂપમાાં એક એવ ાં સામાન્ય જૂથ છે કે જેના સભ્યો એક સામાન્ય ભાષા બોલે છે 
તેમજ બધા સાથે રહ ેછે . 

શિક્ષણનો અર્ત : સામાન્ય અથવ પ્રમાણે મશક્ષણ વ્યક્તતની અક્ષરજ્ઞાન એટલે કે લેખન, વાાંચન, ગભણત વગેરે  
કૌશલ્ય શીખડવમાાં આવે છે . બીજા અથવમાાં વ્યક્તત ને નીરક્ષ્રરમાાંથી સાક્ષર બનાવતી સાંસ્થા એટલે મશક્ષણ.આ 
રીતે મશક્ષણ સમાજન ાં એવ ાં શક્તતશાળી સાધન છે. જેના વડે સમાજ પોતાની સાંસ્કૃમતક પરાંપરા અને કૌશલ્ય 
નવી પેઢી ને શીખવે છે . 

સમાજમાાં વ્યક્તતને શાળા, કોલેજ , કે મવભભન્ન સાંસ્થામાાં ઔપચારરક રીતે જે કઈ તાલીમ આપવામાાં આવે કે 
કૌશલ્ય શીખડવામાાં આવે છે તેને મશક્ષણ સાંસ્થા તરીકે ઓળખવામાાં આવે છે .અમ ક કક્ષા સ ધીન ાં શૈક્ષભણક 
સ્તરમાાં વદૃ્ધિ કરતી સાંસ્થાઓ ને મશક્ષણ સાંસ્થા તરીકે ઓળખવામાાંઆવે છે .તેને  મશક્ષણ સાંસ્થા તરીકે 
ઓળખવામાાં આવે છે . અમ ક કક્ષા સ ધી ની શૈક્ષભણક સ્તરમાાં વદૃ્ધિ કરતી સાંસ્થાઓને મશક્ષણ સાંસ્થા તરીકે 
ઓળખવામાાં આવે છે . મશક્ષણ સાંસ્થા એ સમાજની એક સામાજજક વ્યવસ્થા માનવામાાં આવે છે . જે અંગ ે
કેટલાક મવધવાનોએ પોત પોતાના ખ્યાલો રજ  કાયવ છે .  

વ્યાખ્યા  :પી. એચ. પ્રભ  : “મશક્ષણ જો સમાજન ાં એક એવ ાં શક્તતશાળી સાધન છે . જેના વડે સમજે વષો સ ધી 
એકત્ર કરેલી સાંસ્કૃમત પરાંપરાઓ વ્યક્તતને પ્રદાન કરે છે . મશક્ષણ સાંસ્થા સમાજન ાં અમવભાજ્ય અંગ છે . તેના 
વગર સમાજ પોતે એકત્ર કરેલો જ્ઞાન ની સાંચય ટકાવી શકે નરહ” . 

જી .એચ . મીડ :’’ મશક્ષણના મ ખ્ય હતે   વ્યક્તતમાાં શારીરરક , બૈમધક,નૈમતક ગ ણ જગાડવાનો તેમજ મવકસવાનો 
છે .” 

 આદિવાસી સમ િાય માાં શિક્ષણ:   

આરદવાસી સમ દાય મોટા ભાગે જ ાંગલો અને ડ ાંગરાળ જેવા અંતરરયાળ મવસ્તારમાાં વસતા હોવાથી સાપેક્ષ રીતે 
મશક્ષણન ાં પ્રમાણ ઓછુ જોવા મળે છે . પરત  ાં તેઓમાાં સાક્ષરતા દર અને મશક્ષણન ાં પ્રમાણ ધીમે – ધીમે વધત ાં 
જોવા મળે છે . ભારત સરકાર તરફ થી કરવામાાં આવતા મવભભન્ન પ્રયાસો આરદવાસી મશક્ષણન ાં સ્તર ઉચ ાં જત  ાં 
જોવા મળે છે ૨૦૧૧ ની વસ્તી દરમમયાન ભારતમાાં સક્ષરતા ન ાં પ્રમાણ ૭૪% છે . જે જ દા –જ દા સમ દાયોમાાં 
અલગ અલગ જોવા મળે છે .ભારતના આરદવાસી સમ દાયોમાાં મશક્ષણ ન ાં પ્રમાણ ૫૯%જોવા મળે છે . ભારતની 
ક લ આરદવાસી વસ્તી ૫,૧૬,૩૫૪૨૩ છે ,લોકો સાક્ષર છે . જે પૈકી ૪,૪૬,૩૧,૬૪૫ આરદવાસીઓ ગ્રામીણ 
સમ દાયો માાં જોવા મળે છે ,જયારે શહરે સમ દાયોમાાં ૭૦,૦૩ ૭૭૮ લોકો વસવાટ કરે છે ,ક લ આરદવાસી 
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મશક્ષણના પ્રમાણમાાં ગ્રામીણ મવસ્તારમાાં ૫૬.૯% અને શહરેમાાં આરદવાસી સાક્ષરતાન ાં પ્રમાણ ૭૬.૮% જોવા 
મળે છે . ભારતમાાં કેટલાક રાજ્યો માાં આરદવાસીન ાં સાક્ષરતા ન ાં પ્રમાણ મવશેષ જોવા મળે છે કેટલાક રાજ્યોમાાં 
અલ્પ જોવા મળે છે ભારતમાાં નીચેના રાજ્યો માાં સૈથી વધ  મશક્ષણન ાં પ્રમાણ જોવા મળે છે. 

લક્ષ્ય્િીપ ૯૧.૭% 
શમઝોરમ ૯૧.૫% 
નાગાલેંડ ૮૦.૦% 
શસક્કિમ ૭૯.૭% 
શિપ રા ૭૯.૧% 

 

 અભ્યાસના હતે  ઓ : 
જયારે કોઈ પણ સાંશોધક મવષયને સાંશોધન મવષે પસાંદ કરે છે .ત્યારે તેની પાછળ કઈક આશય  

રહલેો હોય છે . કોઈ પણ કાયવની સફળતાનો આધાર સાંશોધનના હતે  ઓ પર હોય છે .હતે  ઓ થી સાંશોધક અને 
સાંશોધન ને ચોક્કસ  રદશા  મળે છે . 

    આમ , “આરદવાસી સ્ત્રીઓમાાં મશક્ષણ દ્વારા આવત ાં પરરવતવન “જેઓ મવષય પસાંદ કરવાના હતે  ઓ નીચે 
મ જબ છે . 

 આરદવાસી સ્ત્રીઓ માાં અભ્યાસ દ્વારા તેના દરજ્જજા માાં આવત ાં પરરવતવન તપાસવ ાં  
 આરદવાસી સ્ત્રીઓમાાં અભ્યાસ દ્વારા તેમાાં વ્યવહારરક જીવન માાં આવત ાં પરરવતવન તપાસવ ાં . 
 આરદવાસી સ્ત્રીઓના અભ્યાસ દ્વારા સામાજજક,આમથિક .રાજકીય સશક્તતકરણ દ્વારા જોવા મળત ાં 

પરરવતવન તપાસવ ાં . 
 મારહતી મેળવવાની પદ્દમત અને પ્ર્ ક્તતઓ 

પ્રસ્ત  ત સાંશોધન પેપર રજ  કરવા માટે અહી મનરીક્ષણ પિમત ,દસ્તાવેજી પિમત,ગ્રાંથાલય પિમત ,સેન્સસ વડે 
મારહતી પ્રાતત કરેલ છે . 

 ચચાતના મ દ્દાઓ  

૧. સામાક્કિક જાગશૃર્ શવકસાવા  માટે  

આરદવાસી  સમ દાય ભબનઆરદવાસી સમ દાય કરતા સાપેક્ષ રીતે પછાતપણ ાં ભોગવે છે ,તેઓ સ્થામનક રીતે 
પોતાની સાંસ્કૃમતનો મવકાસ કરે તે પ્રમાણે વ્યવસ્થાનો મવકાસ કરે છે . તેમની જીવનશૈલી પરાંપરાગત  હોવાથી 
સામાજજક જાગમૃતનો અભાવ જોવા મળે છે .મશક્ષણ એ પરાંપરાગત રષ્ષ્ટકોણ ના આધ મનક અન ે વૈજ્ઞામનક 
રષ્ષ્ટકોણને પ્રાધાન્ય આપત ાં હોવાથી આરદવાસી મશક્ષણની અમનવાયવતા ઉભી થાય છે . કારણકે વ્યક્તત 
સામાજજક રીતે જાગતૃ હોય તો જ નવા મવચારો સમજી શકે અને પોતાના જીવન વ્યવહાર માાં અપનાવી શકે 
.આરદવાસી સામાજજક જાગમૃતના અભાવે પોતાને મળતા હકો અને અમધકાર થી વાંભચત રહ ે છે .આરદવાસી 
સમ દાયમાાં મશક્ષણન ાં પ્રમાણ વધવાથી તેઓના રષ્ષ્ટકોણ માાં પરરવતવન આવે તેમજ પોતાના અમધકારો અને 



KCG-Portal of Journals 

4 | P a g e  
 

હકો ના ભોગવતા માટે સક્ષમ બને એવા પ્રકારની જાગમૃતનો મવકાસ કરવા માટે મશક્ષણની જરૂરરયાત સ્ત્રીઓ 
માટે ખ બજ અગત્ય ન ાં છે . કે તેમના માાં સામાજજક જાગમૃત આવે થ  શકે . 

૨.આશર્િક શવકાસમાાં વદૃ્ધિ કરવા માટે    

ભારતના  આરદવાસી સમ દાયની અથવવ્યવસ્થા પરાંપરાગત સ્વરૂપમાાં મનવાવણલક્ષી જોવા છે.તેઓ ની આમથિક 
ઉપાર્જન વ્યવસ્થા પરાંપરા અને વૈજ્ઞામનક દષ્ષ્ટવકોણ અભાવવાળી જોવા મળે છે . મશક્ષણનો મવકાસ થતા 
આધ મનક પ્રકારના અથવતાંત્રના મવકાસ માટે મશક્ષણ ઉપયોગી જ નહી પણ અમનવાયવ બાબત માનવામાાં આવે છે. 
ભારતના આધ મનક અથવવ્યવસ્થા શક્ય બની શકે છે . નીરક્ષરતાએ આમથિક મવકાસમાાં મોટ ાં અવરોધક પરરબળ 
માનવામાાં આવે છે . સમગ્ર સમાજની અથવવ્યવસ્થા માાં બદલાવી મવભભન્ન જરૂરરયાતો પરૂી કરવા માટે સક્ષમ 
નથી .સમયમાાં રાષ્રીય અને બજારલક્ષી  અથવવ્યવસ્થા મવકસી છે . જેની સાથે અન ક લન સાધવા માટે મશક્ષણ 
અમનવાયવ માનવામાાં આવે છે આ ઉપરાાંત આરદવાસી સમ દાયમાાં પદ્દમત મવભભન્ન સમસ્યાઓ જેવી કે ગરીબી, 
બેકારી , શોષણ , ઓછી ઉત્પાદકતા વગેરે ને દ ર કરવા મશક્ષણ નો વ્યાપ વધે તે જરૂરી છે . ટ કમાાં મશક્ષણએ 
આમથિક મવકાસ માટેન ાં સહાયક પરીબળ હોવાથી આરદવાસીઓની આમથિક સ ધારણા માટે આમથિક રીતે પગભર 
થવ ાં એ અગત્યન ાં જ નહી ,પરાંત   અમનવાયવ બની  ગ્ ાં છે , માટે આમથિક મવકાસમાાં સ્ત્રીઓ ન ાં યોગદાન  હોવ ાં 
નોંધનીય બાબત છે . 

૩ સામાક્કિક સ િારણા માટે : 

સામાજજક પરરવતવન અને સ ધારામાાં નીરક્ષરતા અવરોધક પરરવતવનની ભમૂીકા ભજવે આરદવાસી સમ દાયોમાાં 
પરાંપરાગત જીવનશૈલી ન ાં પ્રાધાન્ય હોવાથી સામાજજક પરીવતવનની પ્રરક્રયા અવરોધાય છે .જો આરદવાસી 
સમ દાયમાાં સાક્ષરતા ન ાં પ્રમાણ વધે તો તેમની જીવનશૈલીન ાં અને રષ્ટકોણમાાં પરરવતવન માાં આવે છે 
આરદવાસીઓ ની જીવનશૈલી મનમન તક્ષાની હોવાથી અનેકમવધ સમસ્યાઓ પ્રવતે છે. ગરીબી , બેકારી, વ્યસન 
, શોષણ, વહમે ,અંધશ્રિા ,નબળાં આરોગ્ય ઉચો જન્મદર અને મતૃ્્ દર પારસ્પરરક સાંઘષવ મનમન ઉત્પાદન અને 
તેની ગ ણવતા વગેરે પરરસ્થમતન ાં અક્સ્તત્વ  દરેક સમ દાયમાાં જોવા મળે છે .નીરક્ષરતાના વ્યાપક પ્રમાણમાાં 
વૈજ્ઞામનક દષ્ષ્ટવકોણ વાળી સામાજજક પરરસ્થમતનો  સ્વભાવ હોવાથી સમાજ સ ધારણાની પ્રવમૃિ શક્ય બનતી 
નથી . આથી આરદવાસી સમ દાયમાાં સક્ષારતાન ાં પ્રમાણ વધારવા પાછળનો હતે   સામાજજક સ ધારણા રહ્યો છે 
,સમાજ ના ક પ્રથા જેવી બાળ લગ્ન , દૂધપીતી કરવી ,સાક્ષરતાથી વાંભચત કરવા તેન ાં પ્રમાણ ઓછુ થ  રહ્ ાં છે. 

૪.વ્યવહાદરક જીવન સ્ર્રમાાં વદૃ્ધિ  

આરદવાસી સમ દાયન ાં વ્યવહારરક જીવન વતવમાન પોતાના સમ દાય પ રત  ાં સીમમત ન રહતેા ભબન – આરદવાસી 
સમ દાયના લોકો સ ધી મવસ્તરણ પામ્ ાં છે ,આરદવાસી ના રોજબરોજ ના જીવનમાાં મશક્ષણની અમનવાયવતા ઉભી 
થ  છે . વ્યવહારરક હતે   માટે અને સરકારી વહીવટી કયો માટે મશક્ષણ સહાયકની ભમૂમકા ભજવે છે ,મશક્ષણ 
મવનાના વ્યક્તતન ાં શોષણ વધે છે .મશક્ષણથી વ્યક્તત બીજા સાથે વધ  સારી રીતે મવચાર – મવમનમય અને 
વાતચીત કરી શકે છે , પોતાની રજૂઆત બીજાઓની સમક્ષ વ્યવક્સ્થત કરી શકે છે .તે માટે મશક્ષણની 
આવશ્ક્ક્યતા આરદવાસી સમ દાયમાાં રહલેી છે . વ્યવહારરક જીવનમાાં જાગતૃા આવી રહી છે . આજે દરેક કે્ષત્ર 
માાં યોગદાન આપી રહ્યા છે . 
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  ૫.વ્યક્તર્વના શવકાસ માટે  

આરદવાસી સમ દાયની સાંસ્કૃમત અને પરાંપરાગત હોવાથી સામાજીકરણ જે પ્રકારે થાય છે .તેના વ્યક્તતત્વ 
પરાંપરાગત રીતે મવકસે છે . મશક્ષણદ્વારા વ્યક્તત નો બૈમધક, અને માનમસક મવકાસ શક્ય બને છે , મશક્ષણ દ્વારા 
વ્યક્તતના મવચારો અને વતવનમાાં તારકિકતા ન ાં તત્વ ઉમેરાય છે , આથી વ્યક્તત ક ટ ાંબ સમાજ અને સમહૂો સાથે 
જીવન વ્યવહાર માાં વધ  ક શળતા દાખવી શકે છે , આમ મશક્ષણના  મવકાસના લીધે વ્યક્તત ન ાં વ્યક્તતત્વ એક 
આધ મનક અને વૈજ્ઞામનક સ્વરૂપન ાં મવકાસ પામે છે .તેથી આરદવાસી સમ દાયમાાં મશક્ષણની અમનવાયવતા રહલેી છે 
. સ્ત્રીઓને વ્યક્તત મવકાસ થાય છે તે ખ બ જરૂરી છે . 

૬. નોકરીની ર્ક મેળવવા માટે : 

સાક્ષ્રર ્ વતીઓ માટે સારા હોદ્દા વાળી તેમજ સારી સગવળવાળી નોકરીની તક હોય છે . નોકરી આજે 
આરદવાસી સ્ત્રીઓ માટે એક સમસ્યા છે .એમાય સ્ત્રીને છેલ્લી તક મળે છે અને પહલેા જ રોષ નો મશકાર થવ ાં 
પડે છે .યાાંમત્રક મવકાસના લીધે સ્ત્રીઓને પહલેા દ ર કરવામાાં આવે છે . કારણકે તેઓ ઓછી હોમશયાર અને 
અધવલાયકાત ધરાવતી હોય છે , સાંગઠન ન હોવા ના કારણે મવરોધ પણ નથી કરી શક્તત. સમાજ પણ 
સ્ત્રીઓના કામ ને નીચા દરજજાન ાં કામ ગણે છે . કેળવણી સીધી રીતે જ પ ર ષો સાથે હરીફાઈ કરવા હોમશયાર 
તેમજ યોગ્ય બનાવે છે . તેમને સાંગરઠત થવા મદદ કરે છે . આરદવાસી સ્ત્રીઓમાાં મશક્ષણન ાં પ્રમાણ ઓછુ જોવા 
મળે છે , તેના વલણો હજી પણ બદલાયા નથી , હજી પણ પરાંપરાગત વલણોનો સાથે જોડાયા છે . જેના કરન ે
નોકરીની તક મળે છે અને શોષણ માાંથી મ તત બને છે .  

સ ચનો 

 આરદવાસી સ્ત્રીઓને જાગતૃ કરવા માટે મશક્ષણના સેમમનારો ગોઠવવા જો એ. 
 શાળામાાંથી કન્યા ડ્રોપ ઓઉટ દર ઘટાડવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. 
 આરદવાસી લોકો માાં અંધશ્રધા ન ાં પ્રમાણ વધ  જોવા મળે છે ખાસ કરીને સ્ત્રીઓ માાં વધ  જોવા મળે છે , માટે 

વૈજ્ઞામનક રષ્ષ્ટકોણ અપનાવે તેવા પ્રયત્ન કરવા જો એ. 
 અન સ ભચત જનજામત આમથિક – રાજકીય તથા સામાજજક ક્ષેતે્ર ભાગ લે તેવા પ્રયત્નો પ્રાથમમક સ્તર થી  કરવા 

જો એ. 
 અન સ ભચત જનજામત મળતા લાભો તથા કાયદાન ાં જ્ઞાન મળે તેવા પ્રયત્નો કરવા જો એ. 
 નાની વયે બાળલગ્ન અટકે તથા મશક્ષણ તરફ વલણ કેળવાય તેવી યોજનાઓ કાયવરત થવી જો એ. 
 મશક્ષણ દ્વારા જામતગત ભેદભાવ દ ર કરવા . 
 આરદવાસી સમ દાયન ાં સ ાંગઠન થાય છે તેવા માધ્યમનો ઉપયોગ થવા જો એ 
 વતવમાન સમય સાથે ટેકનોલોજી થી પરરભચત કરવા તથા કમ્ ટર ન ાં  જ્ઞાન આપવ ાં જો એ , જેથી  

સમકાલીન પ્રવાહ સાથે તાલ મેળવી શકે. 

ર્ારણો  

 ગ જરાત રાજ્યમાાં ૬૨.૪૮% સાક્ષ્રરતા છે . 
 ૧૦૦૦ ની ક લ વસ્તી એ  ૯૮૧ સ્ત્રીઓ છે ગ જરાતમાાં  
 મેઘાલયમાાં ૧૦૧૩ સ્ત્રીઓ છે જયારે ૭૪.૫૩ % છે  
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 મીઝોરમ સાક્ષારતા  ૯૧.૫૧ %તથા ૧૦૦૭ સ્ત્રીઓ 
 આધ્રપ્રદેશ માાં ૪૯.૨૧% જે સૈથી ઓછુ છે . 
 દાદરા નગર માાં ૧૦૩૦ , અર ણાચલ પ્રદેશ માાં કેરેલ ગોઆ માાં ૧૦૦૦ થી વધ  વસ્તી છે  
 કેરેલા ૯૪.૦૦ % સાક્ષરતા છે , જે સૈથી વધ  છે . 

સમાપન :મશક્ષણ એ સમ દાય ના વ્યક્તત સવાાંગી મવકાસ કરત   માધ્યમ હોવાથી આરદવાસી સમ દાય ઉપરોતત 
મ દા ના મવકાસ માટે મશક્ષણ ની અમનવાયવતા ઉભી થઈ છે . આરદવાસી સમ દાય ને ભારત ના બાંધારણ માાં 
નબળા વગવ નો દરરજો આપવામાાં આવ્યો હોવાથી તેના સશક્તતકરણ માટે મશક્ષણ મદદરૂપ બને છે. મશક્ષણ 
તેઓને તેમની તમામ ભૈમતક અને સામાજજક જરૂરરયાતો સાંતોષવા શક્તતમાન બનાવે છે .આરદવાસી સમાજ 
મશક્ષણનો મવકાસ થાય જેથી તેન ાં થત  ાં શોષણ અટકી શકે છે. 

આરદવાસીઓના મવકાસ માટે તેમની પરમપરા અને આધ મનક પ્રવાહ ના સ મેળ સાધવો આવશ્ક્કય માનવામાાં 
આવે છે આમ , ઉપરોતત બધી બાબતો ને ધ્યાનમાાં રાખીને આરદવાસી સમ દાયમાાં મશક્ષણન ાં પ્રમાણ વધે એવા 
અમનવાયવ પ્રયાસો  હાથ ધરવા જો એ  અંતમાાં  

       “કિમ અક્સ્ર્ર હોય ર્ો સ્ત્રીને રસ્ર્ો નર્ી િડર્ો , 

        શિક્ષણ સમર્ત સ્ત્રીને દહમાલય પણ નડર્ો નર્ી “. 

સાંિભત સચૂી  

I. આરદવાસી ,જનપદ અને મશસ્ટ નહાકાવ્યોમાાં નારી :ડો ભગવાન પટેલ –નયન સ યાવન ાંદ  
II. આરદવાસી પવવ : ન્રકે માર જાની –ગ ર્જર  ગ્રથાલ્ય 

III. આરદવાસી આંદોલન ઐમતહામસક પરીપેક્ષ્ય-ડો ટીના દોશી –પાર્શ્વપબ્બ્લકેશન 
IV. આરદવાસી ન ાં સમાજશાસ્ત્ર:ડો એ.જી.શાહ અને જે,કે ,દવે . 
V. ભારતના આરદવાસી ન ાં સમાજશાસ્ત્ર : ડો. રાજેશ સોસા અને પ્રો.સાંજય પટેલ  

VI. સ્ત્રી સન્માન :એક અમધકાર –ડો  જયાંતી પટેલ  
VII. www.indian census  

VIII. www.mediaright.org   
 

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

વ્યાસ રાશિકા. એમ  
પી.એચ.ડી ની મવદ્યાથીની 
મહારાજા કૃષ્ણક મારમસિંહજી  ભાવનગર ્ મનવસીટી 
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