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પિૂમભકૂ્ષમકાઃ 

આદદિાસી સમાજ ભારતીય સમાજનુું એક ્ગત્ યનુું ્ુંગ ેે. ક્ષિશ્ િમાું આદરિકકા પેી ભારતમાું જ આદદિાસીઓની સથીી િ ુ િસ્ તી ેે. 

દુક્ષનયાની કુલ આદદિાસી િસ્ તી પીકીની લગભગ રપ ટકા જેટલી આદદિાસી િસ્ તી ભારતમાું િસે ેે, જેઓ સમસ્ ત ભારતમાું જુદાું જુદાું િે્ ોમાું 

િહેંચાયેલા ેે. દેશના જુદા જુદા ભાગોમાું પ૭૩ આદદિાસી જાક્ષતઓ િસિાટ કરે ેે, તેઓ જયાું િસિાટ કરે ેે ત્ યાું તમેની પોતાની એક આગિી 

ભાષા/બોલી હોય ેે. ભારતમાું ર૭૦ ીી િ  ુભાષાઓ બોલાય ેે(ગથતમઃ ર૦૦૩). ક્ષમનીસ્ ર ઓે રા બલ ્ેેસમના િાર્ષમક રીપોટમ (ર૦૧૧-૧ર) 

્નુસાર ભારતના સુંક્ષિ ાનનાું ્નુચ્ ે ેદ ૩૪ર ્ુંતગમત ્ક્ષ સૂક્ષચત ૭૦૦ીી િ  ુજનજાક્ષતઓ હોિાનુું નોં  ેેે કે જેઓ દેશના ક્ષિક્ષભન્ ન રાજયો ્ન ે

કેન્ ર શાક્ષસત ્દેશોમાું ેેલાયેલ ેે, ્નેક જનજાક્ષતઓ એકીી િ ુ રાજયોમાું ક્ષિસ્ તરેલ ેે. ઓદરસ્ સા એક એિુું રાજય ેે જેમાું ્નુસૂક્ષચત જનજાક્ષત 

સમૂહોની સુંખ્ યા સથીી (૬ર) િ  ુેે. આ તમામ જનજાક્ષતઓ સાુંસ્ કકૃ્ષતક રેક્ષ ટએ ક્ષિક્ષશ ટ ભાત પપસાિે ેે. 

ર૦૧૧માું ભારતમાું આદદિાસીઓની િસ્ તી િ ીને ૧૦૪.ર કરોડ ી  જે ભારતની કુલ િસ્ તીના  ૮.૬% જેટલી ીાય ેે. ભારતના 

આદદિાસીઓની કુલ િસ્ તીના ૮૩.ર ટકા િસ્ તી મુખ્ યત્ િે મ ય્દશે, મહારા ર, ઓદરસ્ સા, ગજુરાત, રાજસ્ ીાન, ઝારખુંડ, ેત્તીસગઢ, આુંધ્ર્દેશ, 

પક્ષશ્ ચમ બુંગાળ ્ને કણામટકમાું ેે. જયારે ૧પ.૩ ટકા આદદિાસીઓની િસ્ તી ભારતના આસામ, મેઘાલય, જમ્ મુ ્ને કાક્ષશ્ મર, ક્ષ્પુરા, ક્ષમઝોરમ, 

ક્ષબહાર, મક્ષણપુર, ્રૂણાચલ ્દેશ ્ન ેતામીલનાડમુાું ેે. બાકીની નજીિી કહી શકાય એટલી િસ્ તી ્ન્ ય રાજયો/સુંઘ ્દેશોમાું િસેલી ેે. દેશની 

કુલ આદદિાસી િસ્ તીમાું આદદિાસીઓની સથીી િ ારે િસ્ તી  રાિનારા રાજયોમાું ્ીમ રમામાુંકે મ ય્દેશ (૧૪.૬૯%), મહારા ર (૧૦.૦૮%), 

ઓદરસ્ સા (૯.ર૦%), રાજસ્ ીાન (૮.૮૬%) પેી ગુજરાત (૮.પપ %) રાજય  પાુંચમાું રમામે આિ ેેે.(સેન્ સસ : ર૦૧૧) 

ગજુરાતમાું ્નસુકૂ્ષચત જનજાક્ષતની િસક્ષતઃ 

આદદિાસીઓની િસ્ તી  રાિતા રાજયોમાું ગજુરાત પાુંચમો રમામ  રાિ ે ેે. િસ્ તી ગણતરીઃ ર૦૧૧ ્નુસાર ગજુરાતની કુલ િસ્ તી 

(૬૦૪૩૯૬૯ર)માું આદદિાસીઓની િસ્ તી ૧૪.૮ ટકા ેે. જે સુંખ્ યાની દક્ષ ટએ ૮૯૧૭૧૭૪ લાખ ેે. જેમાું ૪પ૦૧૩૮૯ પુરુષો(પ૦.૬૬%) ્ન ે

૪૪૧પ૭૮પ સ્ ્ ીઓ (૪૯.૩૪%) ેે. આદદિાસી િસ્ તી ્ન ેતેનુું કેક્ષન્ રકરણ તપાસતા માલુમ પડે ેે કે, ગુજરાતના ર૬ ક્ષજલ્ લાઓમાુંીી બાર 

ક્ષજલ્ લાઓમાું આદદિાસી િસ્ તી કેક્ષન્ રત ીયેલ ેે. જેમાું કુલ આદદિાસી િસ્ તીના ૯પ ટકાીી પણ િ ુ લોકો િસે ેે. આ  બાર ક્ષજલ્ લાઓમાું 

દાહોદ(૧૭.૭૩ ટકા), િડોદરા(૧ર.૯૦ ટકા), તાપી (૭.૬ર ટકા), સુરત (૯.૬૧ ટકા), િલસાડ (૧૦.૧ર ટકા), નિસારી (૭.૧૭ ટકા), પુંચમહાલ 

(૮.૦૯ ટકા), ભરૂચ (પ.૪૭ ટકા), સાબરકાુંઠા (૬.૦૮ ટકા), નમમદા (પ.૪૦ ટકા), બનાસકાુંઠા (૩.૧૯ ટકા) ્ને ડાુંગ (ર.૪ર ટકા) ક્ષજલ્ લાનો સમાિેશ 

ીાય ેે. ્ન્ ય ક્ષજલ્ લાઓમાું આદદિાસીઓનુું ્માણ ઘં ું ઓેુું ેે. 

સારાુંશ:   ક્ષિશ્ િમાું આદરિકકા પેી ભારતમાું જ આદદિાસીઓની સથીી િ  ુિસ્ તી ેે. દુક્ષનયાની કુલ આદદિાસી િસ્ તી પીકીની લગભગ રપ ટકા 

જેટલી આદદિાસી િસ્ તી ભારતમાું િસ ેેે, જેઓ સમસ્ ત ભારતમાું જુદાું જુદાું િે્ોમાું િહેંચાયેલા ેે. દેશના જુદા જુદા ભાગોમાું પ૭૩ 

આદદિાસી જાક્ષતઓ િસિાટ કરે ેે. ર૦૧૧માું ભારતમાું આદદિાસીઓની િસ્ તી િ ીને ૧૦૪.ર કરોડ ી  જે ભારતની કુલ િસ્ તીના  ૮.૬% 

જેટલી ીાય ેે. આદદિાસીઓની િસ્ તી  રાિતા રાજયોમાું ગજુરાત પાુંચમો રમામ  રાિ ેેે. િસ્ તી ગણતરીઃ ર૦૧૧ ્નુસાર ગુજરાતની કુલ 

િસ્ તી (૬૦૪૩૯૬૯ર) માું આદદિાસીઓની િસ્ તીે  ે૧૪.૮ ટકા ેે. ર૦૧૧ની િસ્ તી ગણતરી ્નસુાર હળપક્ષત(દુબળા), તલાક્ષિયા જાક્ષતની 

િસ્ તી ૭.ર૧ ટકા ેે. ગુજરાતમાું હળપક્ષત આદદજાક્ષત દક્ષિણ ગુજરાતના સુરત, નિસારી, િલસાડ, ભરૂચ જીલ્ લામાું િસિાટ કરે ેે. આ જાક્ષત 

ભભ દુબળાભભ તરીકે પણ ઓળખાય ેે. તેઓનો મુખ્ ય ્ યિસાય ખેતમજુરી ેે. આ જનજાક્ષતના લોકોમાું ક્ષશિણનુું ્માણ નક્ષહિત ્ન ે

્ યસનનુું ્ માણ િ ુું હોિાીી સામાક્ષજક, આર્ીમક રીતે ઘણા પેાત ે ે . હળપક્ષતઓના ક્ષિકાસ માટે આદદ જાક્ષત પેટા યોજના, માુંડિીના ્ યાસોીી 

તેના કાયમિે્ માું આિતા તમામ હળપક્ષતઓની િસ્ તી  રાિતા તાલુકાઓમાું કૃક્ષષ ક્ષિકાસ માટે પયવહિહન ક્ષસચા  યોજના, મત્ સ્ ય પાલન ્િૃક્ષત, 

તાલીમ સહ રોજગારી ્ને સા ન સહાય જેિી મુખ્ ય યોજનાઓના પાયે હળપક્ષત સમુદાયના લોકોની સામાક્ષજક-આર્ીમક પદરક્ષસ્ ીક્ષતમાું ઝડપી 

સુ ારો લાિિામાું હળપક્ષત ક્ષિકાસ યોજનાઓ ખુબજ ્સરકારક સાક્ષબત ી  ેે. 

 ચાિીરૂપ શબ દોઃ આદદિાસી, હળપક્ષત સમુદાય, આદદ જાક્ષત ક્ષિકાસ યોજના, પયવહિહન ક્ષસચા  યોજના, મત્ સ્ ય પાલન ્િૃક્ષત, તાલીમ સહ 

રોજગારી. 
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ગુજરાતના આદદિાસી િસ્ તી  રાિતા ક્ષજલ્ લાની કુલ િસ્ તીમાું આદદિાસી િસ્ તીના ્માણની દક્ષ ટએ જો એ તો ડાુંગ ક્ષજલ્ લામાું સથીી 

િ  ુઆદદિાસી િસ્ તી ૯૪.૬પ ટકા ેે. ત્ યાર પેી ્નરુમામ ેતાપીમાું ૮૪.૧૮ ટકા, નમમદામાું ૮૧.પપ ટકા, દાહોદમાું ૭૪.૩ર ટકા, િલસાડમા પર.૯૩ 

ટકા, નિસારીમાું ૪૮.૧૧ ટકા, ભરૂચમાું ૩૧.૪૮ ટકા, સુરતમા ૧૪.૯ ટકા, પુંચમહાલમાું ૩૦.૧૮ ટકા, િડોદરામાું ર૭.૬૦ ટકા, સાબરકાુંઠામાું રર.૩ર 

ટકા ્ન ેબનાસકાુંઠામાું ૯.૧૦ ટકા આદદિાસી લોકો િસિાટ કર ેેે. ગુજરાતમાું ર૦૦૩ પૂિ ેર૯ જાક્ષતઓ હતી. પરુંત ુર૦૦૩ના ભારત સરકારના 

પરીપ્ ્ને ગજુરાત સરકાર સામાક્ષજક ્ક્ષ કારીતા (આદદજાક્ષત ક્ષિકાસ) ક્ષિભાગના હુકમ રમામાુંક : ્જસ - ર૦૦૩ - ર૦ - જીઓઆ  - ર૩ - ચ 

- સક્ષચિાલય, ગાું ીનગર તા. પ - ૯ - ર૦૦૩ ીી ગજુરાતની ્નસુૂક્ષચત જનજાક્ષતઓ બાબત ેસ ુારા મજુબ કચ્ ે ની ્ણ જાક્ષતઓ (કોળી, પાર ી 

્ન ેિાઘરી) ન ે્નુસૂક્ષચત જનજાક્ષતની યાદીમાુંીી રદ કરતા હાલમાું ગુજરાતમાું ર૬ જનજાક્ષતઓ આદદિાસીઓ તરીકે ઓળખાય ેે. 

ર૦૧૧ની િસક્ષત ગણતરી ્ નુસાર રાજયની કુલ આદદિાસી િસક્ષતમાું ભીલો (ભીલ - ગરાશીયા, ડુુંગરી - ગરાશીયા િગેર)ેની િસક્ષત ૪૭.૮૯ 

ટકા જેટલી ેે. જયાર ેદુબળા (તલાિીયા, હળપક્ષત) ૭.ર૧ ટકા,  ોદડયા ૭.૧ર ટકા, રાઠિા ૭.ર૦ ટકા, નાયકડા (નાયકા, ચોલીિાલા, મોટાનાના) પ.૧પ 

ટકા, ગામીત (ગાિીત, માિચી, પાડિી) ૪.ર૪ ટકા, કોકણા ૪.૦પ ટકા, ચથ રી ૩.૪૮ ટકા, િારલી ૩.૬૮ ટકા,  ાનકા (તડિી, તેતરીયા, િળિી) ૩.૧પ 

ટકા, પટેલીયા ૧.ર૮ ટકા ્ન ેકોળી ૦.૭પ ટકા  ેે ્ન ે્ન્ ય આદદિાસીઓની િસક્ષત ઘણી ઓેી ેે. ગુજરાતની ર૬ આદદિાસી જાક્ષતઓ  પીકીની 

પાુંચ આદદિાસી જાક્ષતઓ ્ક્ષત પેાત ેે જે ભઆદદમ જૂીભ તરીકે ઓળખાય ેે. આ પાુંચ આદદિાસી જાક્ષતઓમાું કોટિાક્ષળયા, કોલઘા, કાીોળી, 

સીદી ્ને પઢારનો સમાિેશ ીાય ેે. ર૦૧૧ની િસ્ તી ગણતરી ્નસુાર હળપક્ષત(દુબળા), તલાક્ષિયા જાક્ષતની િસ્ તી ૭.ર૧ ટકા ેે.  ગુજરાતમાું 

હળપક્ષત આદદજાક્ષત દક્ષિણ ગજુરાતના સુરત, નિસારી, િલસાડ, ભરૂચ જીલ્ લામાું િસિાટ કર ેેે. આ જાક્ષત ભભ દુબળાભભ તરીકે પણ ઓળખાય ેે. 

તેઓનો મુખ્ ય ્ યિસાય ખેતમજુરી ેે. આ જનજાક્ષતના લોકોમાું ક્ષશિણનુું ્માણ નક્ષહિત ્ને ્ યસનનુું ્માણ િ ુું હોિાીી સામાક્ષજક, આર્ીમક રીતે 

ઘણા પેાત ેે. હળપક્ષતઓની િસ્ તી સુરતના ચોયામસી, બારડોલી, કામરજે, ઓલપાડ, િાલોડ, માુંડિી, માુંગરોળ િગેર ે તાલુકાઓ પપરાુંત ભરૂચ 

ક્ષજલ્ લામાું જુંબુસર, િાગરા, હાુંસોટ, આમોદ ્ન ેભરૂચ તાલુકાઓમાું તેમજ િલસાડ ક્ષજલ્ લાના નિસારી, ગણદિેી,પારડી, પમરગામ, ચીખલી ્ન ે

િલસાડ તાલુકાઓમાું મુખ્ યત્ િ ેજોિા મળે ેે. 

  ગુજરાતમાું મોટાભાગના હળપક્ષત કુટુુંબો જમીન ક્ષિહોણ ેે. તેીી તઓે ખેતમજુરી કરીન ેગુજરાન ચલાિ ેેે. તેઓની આિક ્ન ેક્ષશિણનુું 

સ્ તર નબળુું ેે. આમ, તેઓનુું જીિન  ોરણ ્ન્ ય પેાત િગગોનની સરખામણીમાું ખબુજ નબળુું ેે. તેીી જ ગજુરાત રાજયમાું સરકાર  િારા ક્ષિસ્ તૃત 

્ યાસ બાદ રાજયમાું ેુટાેિાયા િસતા આદદમ જુીના લોકોના સિાીગી ક્ષિકાસ માટે પાયાની ે સુક્ષિ ાઓ પપલબ   કરાિિા ગુજરાત સરકારના 

આદદજાક્ષત ક્ષિકાસ ક્ષિભાગ  િારા ખુબ આિકારદાયક પગલુું ભરી હળપક્ષત ક્ષિકાસ યોજના િષમ ર૦૧૦-૧૧માું શરૂઆત કરિામાું આિેલ ેે. ્યોજના 

ક્ષિસ્ તાર ક્ષિકાસની સુંકક્ષલત આદદજાક્ષત ક્ષિકાસ યોજનાઓ  િારા હળપક્ષત લોકોનો ક્ષિકાસ માટનેી પાયાની સુક્ષિ ાઓ જેિી કે, રોડ, આિાસ, પીિાનુું 

પાણી, ક્ષિજળીકરણ ્ન ેઆજીક્ષિકાની જરૂદરયાતો હળપક્ષતઓના માટે પુરી કરી શકાય તિેા હેતુઓ ેે. 

સુંશો ન પ  ક્ષતઃ 

 સુંકક્ષલત આદદજાક્ષત ્ાયોજના, માુંડિી  િારા હળપક્ષતઓના ક્ષિકાસ માટનેી યોજનામાું રોજગારીલિી તાલીમ સહ પત્ પાદન, 

સ્ િરોજગારલિી તાલીમ ્ને સા ન-સહાય, કૃક્ષષ ્ન ેપયવહિહન સસુંચા , મત્ સ્ યપાલન ્િૃક્ષત, ડેરી યોજનાનો લાભ આપી લાભાક્ષન્ િત કરિાનો ્ યાસ 

કરિામાું આ્ યો હતો. આીી હળપક્ષત સમુદાયના લાભાીીઓને યોજનાઓનો િાસ્ તિમાું કટેલે્ુંશે લાભ ્ાપ્ ત કયગોન? તેમજ તમેની પરુંપરાગત આર્ીમક 

આજીક્ષિકા પર કેિા ્કારની ્સરો પડી ેે ત ે્ુંગે હળપક્ષત ક્ષિકાસ યોજનાનુું મલૂ્ યાુંકનાત્ મક ્ યાસોના આ ારે દક્ષિણ ગજુરાતના જુદા જુદા 

તાલુકામાું િસિાટ કરતાું હળપક્ષતઓનુું ક્ષિકાસલિી ક્ષિશ્ લેષણ કરિામાું રામામ ્ યાસ ક્ષિભાગના ક્ષિયવહાીીઓએ રજૂ કરેલ લ ુશો  સનુંબ ોનો આ ાર 

લ  ્સ્ તુત સુંશો ન લેખ ક્ષિષયિસ્ તુ ક્ષિશ્ લેષણનાું સ્ િરૂપે રજૂ કરિાનો ન્ર  ્યાસ કયગોન ેે. 

ક્ષિશ્ લષેણ ્ન ેતારણોઃ 

્સ્ તુત સુંશો ન લેખનુું ક્ષિશ્ લેષણ ્ન ેતારણોને ્હર રજૂ કરિાનો ્યાસ કયગોન ેે. જેમાું ખાસ કરીને કૃક્ષષ ્ન ેપદિહન સસુંચા  યોજના, 

રોજગારલિી તાલીમ સહ પત્ પાદન, મત્ સ્ યપાલન ્િૃક્ષત, ક્ષિજળીની સુક્ષિ ાઓ ્ુંગનેુું ક્ષિશ્ લેષણ ્ન ેતારણો નીચે મુજબ ેે. 

કકૃ્ષષ ્ન ેપયવહિહન સસુંચા  યોજનાની ્સરકારકતાઃ 

સુરત ક્ષજલ્ લાના હળપક્ષતઓના ક્ષિકાસ માટ ેઆદદ જાક્ષત પટેા યોજના, માુંડિી  િારા હળપક્ષત કુટબુો કૃક્ષષિે્ ે ક્ષિકાસ સા  ે્ને તમેની 

આજીક્ષિકામાું િ ારો ીાય તેિા હતેુસર કૃક્ષષ ્ન ેપયવહિહન સસુંચા  યોજના લાગુ કરી હતી. તીેી આ યોજનાની સરુતના જુદા જુદા તાલુકાઓમાું કિેા 

્કારની ્સરો પડી ેે ત ે્ુંગેના ્ યાસો જોતાું, ચથ રી ભુપને્ ર (ર૦૧પ) એ સુરત ક્ષજલ્ લાના મહુિા તાલુકાના સુંદભમમાું કરેલ ્ યાસમાું નોં  ેેે 

કે હળપક્ષતઓ પાસ ેખેતીની જમીન ખબુજ ઓેા ્માણમાું ેે. પરુંતુ જેમની પાસે ીોડી ઘણી જમીન ેે તિેા કુટુુંબોન ેપયવહિહન સસુંચા  યોજના 

હેઠળ લાભ મળતા તમેની પરુંપરાગત કૃક્ષષ પર હકારાત્ મક ્સરો ીયલેી જણાય ેે. તેમના ્ યાસમાું જે હળપક્ષત કુટુુંબો જમીન  ારક હતા તેઓની 

૯૪.૭ ટકા ક્ષપયત જમીન હતી. કારણ કે તેઓ પાસ ેક્ષપયતના સ્ ્ ોત જેિા કે કિુા, બોર, નદી, નહેર િગરેેની સુક્ષિ ા પપલબ   હોિાીી તઓેને પયવહિહન 

સસુંચા  યોજના હેઠળ ઓ લ ્ક્ષન્ જન ્ને પા પ લા નની સહાય ( આદદજાક્ષત પેટા યોજના- માુંડિી  િારા આપિાીી લાભાીીના ખેતર સુ ી 
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સસુંચા નુું પાણી મળતુું ીય ુહત.ુ હળપક્ષતઓની ખેતીમાું નેાકારક પત્ પાદન ીાય તનેા માટ ેપાણી, ખાતર, દિા, ક્ષબયારણ િગેર ેિસ્ તુઓનો લાભ હળપક્ષત 

ક્ષિકાસ યોજના ્ુંતગમત ્પાતા મહુિા તાલુકામાું ૮૯.પ ટકા હળપક્ષત કુટુુંબોને ક્ષબયારણ(કારેલી, રરગણ, ટામેટા, ગલકા, દુ ી) ્ને ્નુ ૧૦.પ ટકા 

હળપક્ષત કુટુુંબોન ેજમરૂખના ેોડ ્ુંગનેો લાભ ્ાપ્ ત કયગોન હતો. હળપક્ષત ક્ષિકાસ યોજના હેઠળની પદિહન ક્ષસચાું  યોજનાનો લાભ મળિાીી આજે 

્ યાસ હેઠળના ક્ષિસ્ તારોમાું હળપક્ષત ખેડૂતો ખેતીમાું શાકભાજી ,શેરડી તેમજ કઠોળ િગમના પાક લેતા ીયા ેે. પટેલ, દદનલ (ર૦૧પ) સુરતના 

ઓલપાડ તાલુકામાું આદદજાક્ષત ક્ષિકાસ યોજના,માુંડિી  િારા હાી  રિામાું આિેલ હળપક્ષત ક્ષિકાસ યોજનાઓમાું મુખ્ યતિ ેમત્ સ્ યપાલન યોજના, 

સ્ િરોજગારલિી સા ન સહાય ્ને પયવહિહન સસુંચા  યોજનાનો લાભ લી ેલ હોય તિેા  કુટુુંબોની પસુંદગી કરી ્ યાસના કટેલાક તારણો નોં ે ેે 

કે, હળપક્ષતઓ પાસ ેમાક્ષલકીની જમીન ઓેા ્માણમાું ેે કટેલાુંક કટુુુંબો પાસ ેસાીણીની જમીન ેે તીેી તિેા કટુુુંબોએ હળપક્ષત ક્ષિકાસની પયવહિહન 

સસુંચા  યોજનાનો લાભ મળતા શાકભાજી, કઠોળ િગમના પાકો તમેજ સ્ ીાક્ષનક બજારોમાું તનેુું િેચાણ કરી રોજી મેળિતા ીયા ે ે . પટેલ, દદ્ યા (ર૦૧પ), 

કામરેજ તાલુકાના હળપક્ષતઓમાું આદદજાક્ષત પટેા યોજના માુંડિી ્ુંતગમત ક્ષિક્ષિ  ્કારની યોજનાઓનો મળેલ લાભો ્ુંગે નોં  ેેે કે, પયવહિહન 

સસુંચા  યોજના હેઠળ પા પ લા ન ેીટરગનો લાભ તમામ લાભાીીઓએ લી ેલ ેે. કારણ ક ેપત્તરદાતાઓન ે્ન્ ય પાણીના સ્ ્ ોત જેિા ક,ે નદી, 

નહેર ક ેતળાિમાુંીી પાણી ખેચી લાિિા માટ ેપા પ લા નની જરૂદરયાત િ  ુહતી. આ ક્ષસિાય ક્ષબયારણ, ખાતર,જુંતનુાશકો િગેર ેિસ્ તઓુનો લાભ 

મળ્ યો હતો. ખાસ કરીન ેકામરજેના હળપક્ષતઓ મુખ્ યત્ િે શેરડીનો પાક લેતા ીિાીી તમેની ખેતીની આિક પણ િ ી હોિાનુું જણાિ ેેે. પરમાર, મહેશ 

sZ_!5f બારડોલીના ્ યાસમાું જણાિે ેે ક ેજમીન ક્ષિહોણા હળપક્ષત કટુુુંબો મુખ્ યત્ િ ેમોટા જમીનદારોની જમીનમાું ખેતમજુર તરીકેની આર્ીમક 

્િૃક્ષત સાી ેસુંકળાયેલા હતા તિેા કુટુુંબોન ેસરકાર  િારા જમીન ટોચ મયામદા હેઠળ સુરત ક્ષજલ્ લાના હળપક્ષત કટુુુંબોને સાુંીણીની જમીન ેાળિેલી ેે. 

પરુંતુ જમીન ક્ષબન ક્ષપયત હોિાીી િરસાદી ખતેી પર જ ક્ષનભમર હતા. જેને  યાન ેલ  ્ાયોજના ક્ષિસ્ તાર ક્ષિકાસ કચેરી, માુંડિી  િારા િષમઃ ર૦૧૧ ીી 

ર૦૧૪ દરક્ષમયાન પયવહિહન સસુંચા  યોજનાના ્મલીી બે િષમમાું ૩૩ જેટલી પયવહિહન સસુંચા  યોજનાીી ૩૩૦ જેટલા ખેડૂતો લાભાક્ષન્ િત ીયા 

ેે. 

રોજગારીલિી તાલીમ સહ પત્ પાદન તમેજ સ્ િરોજગારલિી તાલીમ ્ન ેસા ન – સહાયઃ 
 

હળપક્ષતઓના ક્ષિકાસ માટ ે આદદ જાક્ષત પટેા યોજના, માુંડિી  િારા હળપક્ષત કટુુબોને રોજગારીલિી તાલીમ સહ પત્ પાદન તેમજ 

સ્ િરોજગારલિી તાલીમ ્ન ેસા ન - સહાય પુરી પાડી હળપક્ષત કુટુુંબોની આજીક્ષિકામાું સ ુારો ીાય તેિા પદશે્ યોીી રોજગારીલિી તાલીમ સહ 

પત્ પાદન તેમજ સ્ િરોજગારલિી તાલીમ ્ને સા ન - સહાયની યોજના લાગુ કરી હતી. જેમાું ખાસ કરીન ે હળપક્ષત પદરિારોના યુિાનોન ે

સ્ િરોજગારલિી તાલીમો જેિી કે કદડયાકામ ્ને સુીારીકામની તાલીમ આપી સ્ િતું્ રીતે ્ યિસાય કર ેતેના માટ ે્ોત્ સાક્ષહત કરિાનો ્યત્ ન કરિામાું 

આ્ યો ેે. તીેી સરુતના જુદા જુદા તાલુકાઓમાું હળપક્ષત કુટુુંબોના યુિાનોની આજીક્ષિકામાું કટેલે ્ુંશ ેબદલાિ આ્ યો ેે ત ે્ુંગે પણ મૂલ્ યાુંકનાત્ મ 

ક્ષિશ્ લેષણ કરિ ુખુબજ જરૂરી ેે. તીેી ્સ્ તુત લેખમાું સુરતના જુદા જુદા તાલુકાઓન ેકને્ રમાું રાખી ીયલેા ્ યાસોન ેજોતાું ચથ રી ભુપને્ ર (ર૦૧પ), 

સુરત ક્ષજલ્ લાના મહુિા તાલુકાના સુંદભમમાું કરેલ ્ યાસમાું નોં  ેેે ક,ે મહુિા તાલુકામાું હળપક્ષત ક્ષિકાસ યોજના ્ુંતગમત લાભાીીઓન ેક્ષિક્ષિ  

તાલીમ આપિામાું આિી હતી. જેમાું કોમ્ પ્ યુટર તાલીમ ્ન ે હા કિોક્ષલટી ેેશન એન્ ડ કોસ્ યુમ જિેલરી મેકરગ તાલીમ આપાયેલ હતી. જેમાું  

હા કિોક્ષલટી ેેશન એન્ ડ કોસ્ યુમ જિેલરી મેકરગ ્ુંગેની તાલીમ પ૭.૯ ટકા ્ન ેકોમ્ પ્ યુટરની તાલીમ લી ેલ લાભાીીઓનુું ્માણ ૪ર.૧ ટકા હતા. 

આિા ્કારની તાલમીમાું જોડાયેલ લાભાીીઓને તાલમીમાું જોડાિા માટે ્ોત્ સાહનરૂપ સ્ ટા પને્ ડનો લાભ પણ ્પાયેલ હતો. આજે તાલીમ પામેલ 

લાભાીીઓને નજીકના શહેરોમાું ક ેકારખાનાઓમાું રોજગારી મેળિતા ીયા ેે. િ મુાું પટેલ,દદનલ(ર૦૧પ) સુરતના ઓલપાડ તાલુકાના સુંદભમમાું નોં  ે

ેે, આદદ જાક્ષત પેટા યોજના, માુંડિી  િારા હાી  રિામાું આિેલ હળપક્ષત ક્ષિકાસ યોજના ્ુંતગમત સ્ િરોજગારલિી સા ન સહાયમાું કદડયા કારીગાર 

યુિાનોને બાું કામના કામમાું સા ન સહાય પેટે લાકડાના ટકેા ૧૦૦ નુંગ, પ્ લેટો ૭૬ નુંગ ્ને કટર મશીન ૦૧ ્ને પ્ લાય પ૦ નુંગ સા ન સહાય પેટે 

જૂીમાું આપિામાું આિિાીી એક સમયે કદડયાકામ દીક્ષનક મજૂરીીી કરિા જતા પરુંતુ હિ ે તેઓને સા ન સહાય મળતા તઓે જાત ેનાના મોટા 

બાું કામના કામો કરે ે ે . તમેનો સ્ િરોજગારને ્ ોત્ સાહન મળતાું તમેની આિક પણ િ ી. પરમાર, મહેશ sZ_!5f પણ બારડોલીના ્  યાસમાું જણાિ ે

ેે ક,ે હળપક્ષતઓન ેસ્ િરોજગારલિી ક્ષિક્ષિ  ્કારની તાલીમમાું કોમ્ પ્ યુટર તાલીમ પણ ્પાયેલ હતી જેમાું  ૯૦ ટકા યુિક્ષતઓને કોમ્ પ્ યુટર તાલીમનો 

લાભ મળ્ યો હતો. જેમાુંીી ૬૦ ટકા સ્ િરોજગારી મેળિી ેે. જયારે ર૦ ટકા કોમ્ પ્ યુટર તાલીમના લાભાીીઓ સ્ િરોજગાર કરિા કરતાું િ ુું ્ યાસમાું 

સુંકળાયેલ હતા.આમ સ્ િરોજગારલિી તાલીમીી હળપક્ષત ક્ષશક્ષિત યુિક- યુિક્ષતઓને રોજગારી મળતી ી  ેે. 
 

મત્ સ્ યપાલનની ્િકૃ્ષતઃ 
 

હળપક્ષતઓના ક્ષિકાસ માટે આદદ જાક્ષત પેટા યોજના, માુંડિી  િારા હળપક્ષત કટુુબો સ્ િરોજગારી મેળિતા ીાય તનેા માટ ેપરુંપરાગત 

મત્ સ્ યપાલનની આર્ીમક ્િૃક્ષતન ેપત્તજેન મળે તનેા માટ ેમત્ સ્ યપાલન માટ ેસા ન સહાય યોજના લાગુ કરી હતી. આ યોજનાીી હળપક્ષતઓની 

આજીક્ષિકામાું કટેલો બદલાિ આ્ યો ેે તે ્ુંગે ખાસ કરીન ેસુરતના ઓલપાડ, કામરેજ ્ને બારડોલી તાલુકાના હળપક્ષત કુટુુંબો પરના ્ યાસોીી 

ખ્ યાલ આિે ેે. જેમાું  પટેલ, દદનલ (ર૦૧પ) સુરતના ઓલપાડ તાલુકામાું આદદ જાક્ષત પટેા યોજના, માુંડિી  િારા હાી  રિામાું આિેલ હળપક્ષત 

ક્ષિકાસ યોજના ્ુંગેના ્ યાસ ્ુંતગમત નોં ે ેે ક,ે મત્ સ્ યપાલનની ્િૃક્ષતીી ઓલપાડ તાલુકાની હળપક્ષત મક્ષહલાઓની મત્ સ્ યપાલન ્િૃક્ષતન ે

્ોત્ સાહન મળ્ યુું ેે. જેનાીી હળપક્ષત મક્ષહલાઓના જુદા જુદા મુંડળો આ કાયમ્િૃક્ષત સાી ેજોડાયેલ ેે. િ મુાું તઓે જણાિ ેેે કે,  કુડસદ ગામની 

જય મેલડી કપૃા હળપક્ષત મક્ષહલા ્ગક્ષત મુંડળની મક્ષહલાઓ મત્ સ્ યપાલનની ્િૃક્ષતમાુંીી િાર્ષમક રૂા. ર૦,૦૦૦ જેટલી આિક મેળિતી ી  ેે. પટેલ 

lNjIFsZ_!5f તેમના ્ યાસમાું નોં  ેેે ક,ે કામરજે તાલુકાના હળપક્ષતઓમાું આદદજાક્ષત પેટા યોજના માુંડિી ્ુંતગમત હળપક્ષત લાભાીી કુટુુંબોને 
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મત્ સ્ યપાલન ્િૃક્ષત માટ ેસાયકલ, જાર ્ને લારી જેિા સા ન સહાયનો લાભ મેળિી ્ન ેમત્ સ્ યપાલન ્િૃક્ષતીી ્હરના લાભાીીઓ િષમ દરક્ષમયાન 

૧પ૦૦૦ સુ ી ્ યદકતગત આિક મેળિતા ીયા હોિાનુું નોં યુ ેે. પરમાર,મહેશ(ર૦૧પ) પણ બારડોલી તાલુકાના ્ યાસમાું નોં  ેેે ક,ે હળપક્ષતઓન ે

મત્ સ્ યપાલન ્િૃક્ષત માટ ેસા ન સહાયમાું સાયકલ, પેટી ્ન ેસોકયા (જાળ) આપી હતી. મત્ સ્ યપાલનીી બારડોલીના હળપક્ષત લાભાીી કુટુુંબો મક્ષહન ે

ર૦૦૦ ીી ૩૦૦૦ સુ ીની આિક મેળિતા લાભાીી કટુુુંબોનુું ્માણ પ૦ ટકા જેટલુ હતુું. જયારે ર૦ ટકા લાભાીી કટુુુંબો મક્ષહને રૂા. ૭૦૦૦ ીી 

૧પ૦૦૦ સ ુીની આિક મત્ સ્ ય્િૃક્ષતીી મેળિતા હતા. 

 

ક્ષિજળીની સકુ્ષિ ાઃ 

 આદદ જાક્ષત પટેા યોજના, માુંડિી હેઠળ આદદ જાક્ષત ક્ષિકાસ યોજનામાું હળપક્ષતઓને ક્ષિજળીની સુક્ષિ ા મળી રહે તનેા માટનેા પણ ્યત્ નો 

કયામ હતા. પરુંત ુઆ યોજનામાું મા્ બારડોલી તાલુકામાું િુંક્ષચત હળપક્ષત કટુુુંબોને જ આિરી લેિામાું આ્ યા હતો. તેીી ્હર બારડોલી તાલુકામાું 

ક્ષિજળીની સુક્ષિ ા ્ુંગનેી પરીક્ષસ્ ીક્ષતનુું ક્ષિશ્ લેષણ કરતાું પરમાર, મહેશ (ર૦૧પ) તેમના ્ યાસમાું નોં ે ેે ક,ે હળપક્ષત િસાહતોમાું એક સમયે 

ક્ષિજળીકરણનો ્ભાિ હતો. પરુંતુ રાજીિ ગાું ી ક્ષિયવહુક્ષતકરણ યોજના ્ન ેકુદટર  જયોર્તમરામામ યોજના હેઠળ આદદજાક્ષત ક્ષિભાગ ેક્ષિજળીની સુક્ષિ ા 

મળતી ીાય તેના ્યત્ નો કયામ, જેનાીી હળપક્ષત િસાહતો ્ને ઘરોમાું પજાસ ેેલાયો સાી ેક્ષિજળી સુંચાક્ષલત પપકરણો ( ટેલીક્ષિઝન, રિકીજ, પુંખા, 

 સ્ ્ ી, મોબા લ િગેરે) નો પપયોગ કરતા ીયા. આ પપરાુંત ક્ષિજળીના કારણે તમેના બાળકો રા્ી દરમ્ યાન ્ યાસ કરતા ીયા ેે. 

પપસુંહારઃ 

 ટુુંકમાું હળપક્ષતઓના ક્ષિકાસ માટ ેઆદદ જાક્ષત પટેા યોજના, માુંડિીના ્યાસોીી તેના કાયમિે્માું આિતા તમામ હળપક્ષતઓની િસ્ તી 

 રાિતા તાલુકાઓમાું કૃક્ષષ ક્ષિકાસ માટે પયવહિહન ક્ષસચા  યોજના, મત્ સ્ ય પાલન ્િૃક્ષત, તાલીમ સહ રોજગારી ્ને સા ન સહાય જેિી મુખ્ ય 

યોજનાઓના પાયે હળપક્ષત સમુદાયના લોકોની સામાક્ષજક - આર્ીમક પદરક્ષસ્ ીક્ષતમાું ઝડપી સુ ારો લાિિામાું હળપક્ષત ક્ષિકાસ યોજનાઓ ખુબજ 

્સરકારક સાક્ષબત ી  ેે.તિેુું જુદા જુદા ્ યાસોનુું ક્ષિશ્ લેષણ કરતાું જણાય ેે. 

સુંદભમસકૂ્ષચ: 

1. ભોયે, દદપક (ર૦૧પ) હળપક્ષત ક્ષિકાસ યોજનાઓનુું મૂલ્ યાુંકન, ્કાશનઃ આર ટી, ઇન્ ટરનેશનલ પબ લીશરગ, મહેસાણા. ચથ રી 
ભુપને્ ર(ર૦૧પ) સુરત ક્ષજલ્ લાના મહુિા તાલુકાના સુંદભમમાું હળપક્ષત ક્ષિકાસ યોજનાનો ્ યાસ, એમ.આર.એસ.ની પદિી માટે રજૂ કરેલ 

્્કાક્ષશત લઘુ શો  ક્ષનબું , િીર નમમદ દક્ષિણ ગુજરાત યુક્ષનિર્સમટી, સુરત. 

2. પટેલ, દદનલ (ર૦૧પ) સુરતના ઓલપાડ તાલુકામાું હળપક્ષત ક્ષિકાસ યોજનાનો ્  યાસ, એમ.આર.એસ.ની પદિી માટ ેરજૂ કરેલ ્ ્કાક્ષશત 

લઘુ શો  ક્ષનબું , િીર નમમદ દક્ષિણ ગજુરાત યુક્ષનિર્સમટી, સુરત. 

3. પટેલ, દદ્યા (૨૦૧૫) કામરજે તાલુકાના હળપક્ષતઓમાું આદદજાક્ષત પટેા યોજના માુંડિી ્ુંતગમત હળપક્ષત ક્ષિકાસ યોજનાનો ્ યાસ, 

એમ.આર.એસ.ની પદિી માટ ેરજૂ કરેલ ્્કાક્ષશત લઘુ શો  ક્ષનબું , િીર નમમદ દક્ષિણ ગજુરાત યુક્ષનિર્સમટી, સુરત. 

4. પરમાર, મહેશ (ર૦૧પ), બારડોલી તાલુકાના હળપક્ષત ક્ષિકાસ યોજનાનુું મલુ્ યાુંકન, એમ.આર.એસ.ની પદિી માટે રજૂ કરેલ ્્કાક્ષશત લઘુ 

શો  ક્ષનબું , િીર નમમદ દક્ષિણ ગજુરાત યુક્ષનિર્સમટી, સુરત.  

5. િાર્ષમક ્હિેાલ : ર૦૧૧-૧ર, સુંકક્ષલત આદદજાક્ષત કચેરી, માુંડિી.  

6. સુરત ક્ષજલ્ લા હળપક્ષત ક્ષિકાસના પુંીે (માક્ષહતી પુસ્ તીકા, ટી.એસ.પી.), ગજુરાત સરકાર, ગાું ીનગર 

7. ભારતની િસ્ તીગણતરીઃ ર૦૧૧. 

 


