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શારાાં 

સ્લતતં્રતા છી બાયતીમ વભાજ ઝડથી વલાાગી વલકાવ તયપ કટિફદ્ધ ફન્મ 

છે. બાયતીમ ફધંાયણભા ંસ્ત્રી-રુુ વભાનતાના અદેળની સ્લીકૃવત, છાત વમશૂ ભાિે 

વલળે વલરત લગેયે ટયલતાનની પ્રટિમા એ છાત વમદુામભા ંટયલતાન અવયુ ંછે 

છતા ંણ ઘણા છેલાડાના વલસ્તાયભા ંગ્રાભીણ વલસ્તાયભા ંલવલાિ કયતા અટદલાવી 

વમદુામભા ંઅ ટયલતાનની ઘેયી કઈ વય થમેર જલા ભતી નથી. તેભામં છાત 

વમદુામભા ં અટદલાવી સ્ત્રીઓનુ ં યંયાગત વભમથી તેઓનુ ં સ્થાન વનમ્ન યહ્ુ ં છે. 

જેઓભા ં વળક્ષણન બાલ તેભજ વમશૂ ભાધ્મભની તેઓને વલરત ન ભી ળકલાના 

ટયણાભે તેઓન દયજ્જ વનમ્ન યહ્ય છે. તેભજ વળક્તતકયણન બાલ જલા ભે છે. 

અટદલાવી વમદુામની સ્ત્રીઓને જેના ટયણાભે નેકવલધ વભસ્માઓન વાભન કયલ 

ડે છે જેભા ં અટદલાવી સ્ત્રીઓની ળૈક્ષણણક વભસ્માઓ એ વલકિ પ્રશ્ન છે જે તેઓના 

વલકાવભા ંલયધ ઉબ કયે છે. 
  

ચાળીરૂ બ્દ : વળક્ષણ, વળક્તતકયણ, વાભાજજક વભસ્મા, વમદુામ, છાત લગો, 

અટદલાવી
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પ્રસ્તાળના : 
બાયતીમ વભાજભા ં યંયાથી વાભાજીકયણના મખુ્મ એજન્િ તયીકે કુટંુફભા ં

સ્ત્રીઓની ભવૂભકા ગ્રગણ્મ યશી છે ને બાયતીમ વભાજ ણ લતાભાન વભમભા ંસ્ત્રી-

રુુ વભાનતાને સ્લીકાયી યહ્ુ ં છે ત્માયે ઘણા છાત વમદુામભા ંગ્રાભીણ વલસ્તાયભા ં

છેલાડાના બાગભા ં લવલાિ કયતા અટદલાવી સ્ત્રીઓભા ં નેકવલધ વભસ્માઓ જલા 

ભે છે. ત્મા ંશજુમ યંયાગત વભમથી ચારી અલત સ્ત્રીઓન વનમ્ન દયજ્જ જણામ 

છે જે ાછ નેકવલધ ળૈક્ષણણક વભસ્માઓ જલાફદાય છે. જે દળાાલત અ ભ્માવ 

ગોણ ભાટશતી ય અધાટયત છે ને જે ચાય વલબાગભા ંવલબાજીત થમેર છે. 

અભ્યાશના ષતેઓુ : 
- અટદલાવી વમદુામભા ંસ્ત્રીઓભા ંવળક્ષણનુ ંપ્રભાણ તથા વાક્ષયતા દયને તાવવુ.ં 

- અટદલાવી વમદુામભા ં સ્ત્રીઓની ળૈક્ષણણક વભસ્માઓ જાણલી ને તેઓની 

વભસ્માઓનુ ંવનયાકયણ તાવવુ.ં 

પ્રસ્તતુ ભ્માવ ગોણ ભાટશતી અધાટયત છે. જેભા ં વભગ્ર ભ્માવને મખુ્મત્લે 

ચાય વલબાગભા ંયજૂ કમો છે. 

શરેા વલબાગભા ંઅટદલાવીઓન થા, વમાખ્મા, ટયચમ લગેયે ફાફતન ઉલ્રેખ 

છે. 

ફીજા વલબાગભા ંગજુયાતભા ં જજલ્રાલાય અટદલાવીઓની લસ્તી ને વળક્ષણના 

પ્રભાણની ચચાા કયલાભા ંઅલી છે. 

ત્રીજા વલબાગભા ં અટદલાવી વમદુામની સ્ત્રીઓની ળૈક્ષણણક વભસ્માઓન ે

તાવલાભા ંઅલી છે. 

ચથા વલબાગભા ંભ્માવના તાયણ ને સચૂનને દળાાવમા છે. 

અભ્યાશમાાં શમાર્ળષ્ટ ર્ળભાળનાઓ : 
ર્ક્ષણ : વળક્ષણ એ એલી પ્રટિમા છે જે દ્વાયા વસં્કૃવતની યંયાઓ, યીત-ટયલાજ, 

વસં્થાઓન વાભાજજક લાયવ ને નવુ ંજ્ઞાન તેભજ દ્ધવતઓ એક વમક્તત મા વમશૂની 

ફીજી વમક્તત મા વમશૂ સધુી શોંચાડલાભા ંઅલે છે. 
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શક્તતકરણ : સ્ત્રીઓભા ંએલા પ્રકાયની વત્તા ન ેળક્તત શલી જેભા ંતે તાના 

જીલન વનલાાશ તાની ઈચ્છા નવુાય યશલેા ભાિે વક્ષભ ને સ્લતતં્ર શમ. 
                         શામાજજક શમસ્યા : 

વાભાજજક વભસ્મા એિરે એલી ટયક્સ્થવત છે કે જે મકુ વાભાજજક મલૂ્મન 

બગં થલા મકુ વાભાજજક મલૂ્મ ભાિે ધભકીરૂ ભનામ છે ને વમણુચત વામટૂશક 

ગરા દ્વાયા તેભા ંસધુાયણા ને તેનુ ંવનયાકયણ ળય મ ભનામ છે. 
શમદુાય : વમદુામ એક વાભાજજક વમશૂ છે કે જેભા ં મકુ અંળે લમબાલના 

જલા ભે છે ને તે વલળે કે્ષત્રભા ંયશ ેછે. 
છાત ળર્ગો : છાત લગોભા ંવમક્તતઓની વલળા વવંભશ્ર શ્રેણીઓન વભાલેળ 

થામ છે. જેભા ંતેઓ અળયે વભગ્ર દેળની લસ્તીના ત્રીજા બાગની લસ્તી ધયાલે છે. 

છાતલગોભા ં

(1) નસુણૂચત જાવતઓ 

(2) નસુણૂચત જનજાવતઓ (અટદલાવીઓ) 

(3) ન્મ છાત લગા 
આદદળાશી : અટદલાવી એ પ્રાદેવળક જડાણ ધયાલત ુ ંઅંતવલલાશી વાભાજજક જૂથ 

છે. તેભા ં કામોના વલળેીકયણન બાલ શમ છે તેને તાની વલકવાલેરી ળાવન 

વમલસ્થા શમ છે. બાા કે ફરીની વભાનતા શમ છે. ન્મ અટદલાવી કે જ્ઞાવતથી 

તેઓ વાભાજજક અંતય ધયાલે છે. 

બાયતની લસ્તીના અળયે 8 િકા જેિલુ ંપ્રભાણ નસુણૂચત જનજાવતઓનુ ંજલા 

ભે છે તેભને બાયતના વભાજના મૂલતની મૂ રકના અંળરૂ ભાનલાભા ંઅલે છે 

તથા તેભને ગીટયજન, જનજાવતઓ તથા અટદલાવીઓ એલા નાભે ઓખલાભા ંઅલ ે

છે. 

અટદલાવીઓને પ્રાચીનકાભા ં વનાદ, યાનીયજ, કાીયજ, દસ્યુ ં જેલા 

નાભથી ઓખલાભા ં અલતા શતા.ં અટદલાવીઓ ભાિે છાત જાવત ળબ્દ ણ 

લાયલાભા ં અલ ે છે જેન થા વલશ્વકળભા ં પ્રાગયાજ્મ વભાજ, પ્રાગવળણક્ષત વભાજ, 

રકવભાજ, વાદ વભાજ કયલાભા ંઅવમ છે. 
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ગજુયાત યાજ્મભા ં 1972ભા ંઅટદલાવી વલકાવ વલબાગની યચના અટદજાવતઓ 

ભાિેની વલકાવ કામાલાશીને વયકાયક ભર ભાિે કયલાભા ં અલી જે 1976ભા ં

અટદજાવત વલકાવ કવભળનય કચેયીની સ્થાના કયલાભા ં અલી. 1984ભા ં અટદજાવત 

વલકાવ અંગેન સ્લતતં્ર વલબાગ ક્સ્તત્લભા ં અવમ છે. ભદાલાદભા ં વનૌ 1962ભા ં

અટદલાવી વળંધન ને તારીભ કેન્રની સ્થાના થઈ જે વસં્થા શારભા ંણ ગજુયાત 

વલદ્યાીઠ મકુાભે કામાયત છે. જે યાજ્મના અટદજાવત વમદુામ વફંવંધત વળંધન શાથ 

ધયે છે. 

ગજુયાતભા ં2011ની લસ્તીગણતયી મજુફ ગજુયાતભા ંકુર 60439692 લસ્તી છે 

જેભા ં અટદલાવીઓની લસ્તી 8917174 છે. જે કુર લસ્તીના 14.75 િકા છે. શારભા ં

ગજુયાત યાજ્મભા ં 29 અટદજાવતઓ લવે છે જેભા ં ાચં ગજુયાતના અટદભ જૂથભા ં

કાથડી, કરઘા, કિલાણમા, ઢાય, વીદી, વમદુામન વભાલેળ થામ છે. 

ગજુયાતના વલવલધ જજલ્રાઓભા ંઅટદલાવીઓનુ ં પ્રભાણ અંગે લસ્તી-વલશ્રેણ 

અંગે વભજ ભેલતા... 
આદદળાશીઓની જજલ્ાદીઠ ળશર્ત, 2011 

અન.ુનાં. જજલ્ાનુાં નામ કુ ળશર્ત અનસુણૂચત 

જનજાર્તની ળશર્ત 

કુ ળસ્તીના 

આધારે ટકા 

1 ભદાલાદ 72,14,225 89,138 1.24 

2 ભયેરી 15,14,190 7,322 0.48 

3 અણદં 20,92,745 24,824 1.19 

4 ફનાવકાઠંા 3120506 284155 9.10 

5 બરૂચ 1551019 488194 31.48 

6 બાલનગય 2880365 9110 0.32 

7 દાશદ 2127086 1580850 74.18 

8 ગાધંીનગય 1391753 18204 1.31 

9 જાભનગય 2160119 24187 1.12 

10 જૂનાગઢ 2743082 55571 2.03 
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11 કચ્છ 2092371 24228 1.16 

12 ખેડા 2299885 40336 1.75 

13 ભશવેાણા 2035064 9392 0.46 

14 નભાદા 590297 481392 81.55 

15 નલવાયી 1329672 639659 48.11 

16 ચંભશાર 2390776 721604 30.18 

17 ાિણ 1343734 13303 0.99 

18 યફદંય 585449 13039 2.23 

19 યાજકિ 3804558 24017 0.63 

20 વાફયકાઠંા 2428589 542156 22.32 

21 સયુત 6081322 856952 14.09 

22 સયેુન્રનગય 1756268 21453 1.22 

23 તાી 807022 679320 84.18 

24 ડાગં 228291 216073 94.65 

25 લડદયા 4165626 1149901 27.60 

26 લરવાડ 1705678 902794 52.00 

 ગજુયાત યાજ્મ 6,04,39,692 89,17,174 14.75 

સ્ત્રત : https://trti.gurat.gov.in 

ઉયુાતત િેફર યથી જતા ગજુયાતના વલવલધ જજલ્રાઓભા ં અટદલાવીઓ 

છૂિાછલામા થયામેરા જલા ભે છે જે ગજુયાતની કુર લસ્તીના 14.75 િકા છે. જેભા ં

વોથી લધ ુઅટદલાવી લસ્તી ધયાલત જજલ્ર દાશદ છે. જેભા ં15,80,850 રાખ લસ્તી 

અટદલાવીઓની છે. જે તે જજલ્રાની કુર લસ્તીભા ંઅટદલાવી લસ્તી પ્રભાણની દૃષ્ટિએ 

જઈએ ત ડાગં જજલ્રાભા ં 2,28,291 કુર લસ્તીભા ં 2,16,073 લસ્તી અટદલાવીઓની 

છે. એિરે કે 94.65 િકા લસ્તી અટદલાવીઓની છે. થાાતૌ ડાગં જજલ્ર વંણૂા 

અટદલાવી લસ્તી ધયાલત જજલ્ર કશી ળકામ. ત્માયફાદ િભળ જઈએ ત 84.18 િકા 

તાી જજલ્રાભા,ં 81.85 િકા નભાદા જજલ્રાભા,ં 74.32 િકા દાશદ જજલ્રાભા,ં 52.93 િકા 
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લરવાડ જજલ્રાભા,ં 48.11 િકા નલવાયી જજલ્રાભા,ં 31.48 િકા બરૂચ જજલ્રાભા,ં 30.18 

િકા ચંભશાર જજલ્રાભા,ં 27.60 િકા લડદયા જજલ્રાભા,ં 22.32 િકા વાફયકાઠંા 

જજલ્રાભા,ં 14.09 િકા  સયુત જજલ્રાભા,ં 9.10 િકા ફનાવકાઠંાભા ં અટદલાવીઓની 

લસ્તી જલા ભે છે. જ્માયે વોથી ઓછી લસ્તી ભયેરી જજલ્રાભા ંજલા ભે છે જેની 

લસ્તી 7,322 છે. 

એિરે કે ગજુયાતભા ંવોથી લધ ુઅટદલાવી લસ્તી ધયાલતા જજલ્રાઓભા ંડાગં, 

નભાદા, તાી, દાશદ લગેયે વલસ્તાયન વભાલેળ થામ છે. ડધા બાગથી ઓછા 

અટદલાવી વલસ્તાયભા ં ચંભશાર, નલવાયી, વાફયકાઠંા, લડદયા, બરૂચ ફનાવકાઠંા 

લગેયે વલસ્તાયન વભાલેળ થામ છે. જ્માયે અટદલાવી ઓછી લસ્તી ધયાલતા 

જજલ્રાઓભા ં બાલનગય, ભશવેાણા, ભયેરી, યાજકિ, ાિણ, સયેુન્રનગય, કચ્છ, 

અણદં ને ગાધંીનગય લગેયે વલસ્તાયન વભાલેળ થામ છે. ગજુયાતભા ં

અટદલાવીઓની રગ રગ ફરીઓ છે. તેના અધાયે તેઓની ઓખ ફની છે ને 

તેઓને જુદા જુદા નાભથી ઓખલાભા ંઅલે છે. જેભ કે ફયડા, ફાલા, બયલાડ, બીર, 

ચાયણ, ચોધયી, ચધયા, ધાનકા, ધડીમા... લગેયે અંદાજીત 29 જેિરા વમદુામભા ંતે 

લશેંચામેરા જલા ભે છે. તેઓભા ંલા 2011 મજુફ કેિરી લસ્તી જલા ભે છે તથા 

તેઓના વભાજભા ંસ્ત્રી-રુુ વાક્ષયતા દય કમા પ્રકાયે છે જે વલળેની ભાટશતી ભેલતા... 
અનસુણૂચત જનજાર્ત દીઠ અક્ષરજ્ઞાન ધરાળતી વ્યક્તતઓની શાંખ્યા-2011 

અન.ુ 

નાં. 

જનજાર્ત અક્ષરજ્ઞાન 

ધરાળતી કુ 

ળશર્ત 

અક્ષરજ્ઞાન 

ધરાળતા 

પરુુવ 

અક્ષરજ્ઞાન 

ધરાળતી 

સ્ત્રીઓ 

પરુુવના પ્રમાણમાાં 

આદદળાશી સ્ત્રીઓઓમાાં 

કુ શાક્ષરતા દર 

1 ફયડા 468 290 178 61.38 

2 ફાલચા 2380 1407 973 69.15 

3 બયલાડ 465 299 166 55.52 

4 બીર 1225098 799120 425978 53.31 

5 ચાયણ 609 399 210 52.63 

6 ચોધયી 155008 88537 66471 75.08 
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7 ચોધયા 3594 2077 1517 73.04 

8 ધાણકા 112958 73733 39225 53.20 

9 ઘટડમા 394987 222283 172704 77.70 

10 શવત 243252 145361 97891 67.34 

11 ગાવભત 161680 93800 67880 72.37 

12 ગોંડ 902 554 348 62.82 

13 કાથડી 1114 719 395 54.94 

14 કોંકણા 141627 86385 55242 63.95 

15 કી 19386 14907 4479 30.05 

16 કીઢય 15533 9653 5880 60.91 

17 કુણફી 22212 13145 9067 68.98 

18 નામકડા 115074 74964 40110 53.51 

19 ઢાય 5565 3947 1618 40.99 

20 ાયાધી 2205 1502 703 46.08 

21 ાયધી 1307 806 501 62.16 

22 િેણરમા 57036 36523 20513 56.16 

23 ભરા 389 234 155 66.24 

24 યફાયી 4733 2996 1737 57.98 

25 યાઠલા 160831 112103 48728 43.47 

26 વીદ્દી 4242 2583 1659 64.23 

27 લાઘયી 3367 2358 1009 42.79 

28 લાયરી 64710 42068 22642 53.82 

29 વલિણરમા 6796 3882 2914 75.06 

30 ન્મ જનજાવતઓ 16370 10459 5911 56.52 

 તભાભ નસુણૂચત 

જનજાવતઓ 

2943898 1847094 1096804 59.38 
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સ્ત્રત : https://trti.gujarat.gov.in 

અગના કટિકભા ં અણે જઈ ગમા તેભ ઉયુાતત કટિક યથી જતા 

ગજુયાતના વલવલધ જજલ્રાઓભા ં વલવલધ 29 અટદલાવી વમદુામ લવલાિ કયે છે. 

જેઓભા ંસ્ત્રી-રુુ વાક્ષયતા દય અટદલાવીઓભા ં જઈએ ત વોથી ભશત્તભ વાક્ષયતા 

સ્ત્રીઓભા ંઘટડમા અટદલાવી વમદુામભા ંછે જેભા ં2,22,283 ઘટડમા વમદુામના રુુના 

પ્રભાણભા ં 1,72,704 ઘટડમા સ્ત્રી વાક્ષય છે. તેલી જ યીતે વલિણરમા અટદલાવી 

વમદુામની સ્ત્રીઓભા ંણ ભશત્તભ 75.06 િકા સ્ત્રીઓ વાક્ષય જલા ભે છે ને ચોધયી 

અટદલાવી વમદુામની સ્ત્રીઓભા ંણ 75.08 િકા વાક્ષયતા જલા ભે છે. તેલી જ યીત ે 

ચોધયા, ગાવભત, અટદલાવી સ્ત્રીઓભા ંણ રુુની તરુનાએ વાક્ષયતા દય ઉંચ જલા 

ભે છે. જ્માયે વોથી ઓછી વાક્ષયાતભા ંકી વમદુામની સ્ત્રીઓભા ં30.05 વાક્ષયતા છે 

તે યીતે િભળઃ જતા ંઢાય, લાઘયી, યાઠલા, ાયાધી અટદલાવી વમદુામની સ્ત્રીઓભા ં

ણ રુુની તરુનાએ ઓછી વાક્ષયતા જલા ભે છે. 

લસ્તીની દૃષ્ટિએ ક્ષયજ્ઞાન ધયાલતા વમદુામભા ંઅટદલાવીઓભા ંવોથી લધ ુ

લસ્તી બીર વમદુામની 12,25,098 છે તેભા ં 7,99,120 રુુની તરુનાએ 4,25,978 

સ્ત્રીઓ વાક્ષય છે એિરે કે શીં ડધા બાગ ઉયાતં સ્ત્રીઓ જ વાક્ષય છે. ત્માયફાદ 

ઘટડમા, શવત, ગાવભત, યાઠલા, ચોધયી, કોંકણા, નામકડા, ધાણકા, લાયરી, િેણરમા, 

કુણફી કી અટદલાવી વમદુામની લસ્તી િભળઃ ભશત્તભ જલા ભે છે. જ્માયે ઓછી 

લસ્તી ધયાલતા વમદુામભા ં ભરા, બયલાડ, ફયડા, ચાયણ, ગોંડ, કાથડી, ાયઘી 

વમદુામભા ંઓછ ંક્ષયજ્ઞાન ધયાલતી લસ્તી જલા ભે છે. 

થાાતૌ અટદલાવી વમદુામભા ંરુુના પ્રભાણભા ંસ્ત્રીઓ ડધા બાગ ઉયાતં 

એિરે કે 59.38 િકા જ વાક્ષયતા દય જલા ભે છે. જ્માયે શીં એ ફાફતન ઉલ્રેખ 

કયલ ઘિે કે 2011ની લસ્તી ગણતયી મજુફ બાયતભા ંસ્ત્રી-રુુ જાવત પ્રભાણ 940 છે. 

જ્માયે અટદલાવીઓનુ ંજાવત પ્રભાણ 1000 રુુે 991 છે તેભજ ગજુયાતભા ંજઈએ ત 

જાવત પ્રભાણ 919 છે જે અટદલાવી વભાજભા ં981 છે. જે આંકડાકીમ ભાટશતી દળાાલે છે 

કે સ્ત્રી અટદલાવીઓભા ંવાક્ષયતા દય ઓછ શલા છતા ંણ તેઓના વભાજભા ંસ્ત્રીઓનુ ં

ભશત્તભ પ્રભાણ જલા ભે છે જે ફાફત યથી પણરત થામ છે કે સ્ત્રી-રુુ 

વભાનતાના લસ્તી-વલમક પ્રભાણના ણચિંતાજનક પ્રશ્ન વાભે અટદલાવી વભાજભા ંસ્ત્રી-
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જન્ભને ભશત્લનુ ં ગણલાભા ં અવયુ ં છે. જે ણફન-અટદલાવીઓભા ં સ્ત્રીઓના ઓછા 

પ્રભાણની વાભે ઈતલારીિી ભશત્લની છે એભ જણામ છે. 

અટદલાવી વમદુામભા ં સ્ત્રીઓભા ં વાક્ષયતાનુ ં પ્રભાણ ઓછ ં શલા અંગેના 

નેકવલધ કાયણ જલા ભે છે જેના ટયણાભે અટદલાવી સ્ત્રીઓ યંયાગત વભમથી 

જ વળક્ષણ ભેલી ળકી ન શમ ને તેઓને નેકવલધ ળૈક્ષણણક વભસ્માઓન વાભન 

તેઓને કયલ ડય છે જે અણે પ્રલતાભાન વભાજભા ંજઈ ળકીએ છીએ. 

આદદળાશી શમદુાયની સ્ત્રીઓની ૈક્ષણણક શમસ્યાઓ : 
અગ જયુ ં તેભ અટદલાવી વમદુામની સ્ત્રીઓભા ં વળક્ષણનુ ંપ્રભાણ ઓછ ં છે. 

બાયતભા ં નેકવલધ ભ્માવના અધાયે ઢેફય કવભળને (1961) ધ્માન દયુું છે કે 

કુટંુફની નફી અવથિક ટયક્સ્થવત, ળાાભા ં વચંાય ભાધ્મભભા ં યૂતા વાધન, 

વળક્ષણના ભાધ્મભભા ં ખાભી, ભ્માવિભ ને લાસ્તવલક જીલન લચ્ચેની વલવગંતતા 

જલાફદાય છે. 

અટદલાવી વમદુામભા ંસ્ત્રીવળક્ષણની વભસ્માઓ વલકિ છે. અટદલાવી સ્ત્રીઓભા ં

લૈચાટયકતા, જાગવૃતન બાલ જલા ભે છે તેભજ તે વળક્ષણ ભેલી ન ળકલાના 

ટયણાભે જાશયેભા ંફરલાભા,ં ફેવલાભા ંમ ૂઝંલણ ને રઘતુાગ્રવંથ નબુલે છે. સ્લતતં્ર 

વનણામ રેલાભા ંજે શજુમ જેના કાયણે ળક્તતભાન ફની નથી. 

ગ્રાભીણ અટદલાવી વલસ્તાયભા ંઅજે ણ સ્ત્રી વળક્ષણની કક્ષા રુુના પ્રભાણભા ં

નીચી યશી છે. ઘયભા ંઅ અંગે વલરત ન શલાના ટયણાભે તેઓ ળાાભાથંી યવ 

ગભુાલી ધલચ્ચેથી ળાા છડી દે છે. તેભજ વભાજની રૂટઢચસુ્તતા, યંયાલાદીણુ,ં 

વકુંણચત ભાનવ ણ તેને ભાિે જલાફદાય છે ને ભાતા-વતા તેઓના કભાણી થ ે

ફશાય જતા શલાથી અલી ટયક્સ્થવતભા ંનાના બાઈ-ફશનેને વાચલલા છકયીની જરૂય 

યશ ેછે. તેથી તેને અગ બણાલતા નથી. અભ નેકવલધ કાયણ અટદલાવી સ્ત્રીઓભા ં

ઓછા વળક્ષણ ભાિે જલાફદાય છે. જેની વલગતે ચચાા કયીશુ.ં 
1. આદદળાશી શમદુાયનુાં શામાજજક-શાાંસ્કૃર્તક માલખુાં : 

અટદલાવી વમદુામ એ વદીઓથી વભ્મ વભાજથી રગ વલખિૂા ડી ગમા છે. 

તેઓની પ્રવવૃત્ત ભશદઅંળે જીલન િકાલી યાખલા કુદયતી લસ્તઓુન ઉમગ કયે છે 
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તેભજ અટદલાવીઓના જીલનવનલાાશની યીત, વાભાજજક-વાસં્કૃવતક ભાખુ ંજે ઔચાટયક 

વળક્ષણને ભશત્લ અતુ ંનથી જેને ટયણાભે સ્ત્રી-વળક્ષણ ઓછ ંજલા ભે છે. 
2. શમષૂશાંચારના માધ્યમથી ળાંણચત : 

અટદલાવી વલસ્તાય એ ળશયેી વમદુામથી વીધા વંકાભા ં નથી. લી, 

ગજુયાતભા ંઅજે એલા કેિરામ વલસ્તાય છે કે જ્મા ં યેલ્લે કે ફવ વમલશાય ઉરબ્ધ 

નથી. ત્મા ં અલા વલસ્તાયભા ં ાણી, લીજી, વદેંળાવમલશાયના વાધન વયતાથી 

ઉરબ્ધ નથી તેભજ વળક્ષણના દ્યતન વાધન જેલા કે કમ્્યિૂય, ઈન્િયનેિ, િી.લી. 

લગેયે ભાધ્મભન ઉમગ તેઓ સધુી શોંચ્મ નથી. 
3. આદદળાશી ર્ળસ્તારમાાં ર્ક્ષકનુાં ઓછાં પ્રમાણ : 

અટદલાવી વલસ્તાયભા ં જે-તે વલસ્તાયના વળક્ષક જલા તૈમાય શમ છે. ફાકીના 

વળક્ષક અ વલસ્તાયભા ંયશલેા ભાનવવક યીતે તૈમાય શતા નથી. લી જેઓ ળશયેી વળણક્ષત 

શલાના કાયણે તેઓની બાા, અટદલાવીઓની ફરી ને સુ્તકની બાા અ ત્રણેમ 

લચ્ચેન વભન્લમ વાધલ ઘણ ઘય છે. જેને રીધે વળક્ષણ વયકાયક ફનતુ ંનથી. 
4. રૂદઢચસુ્ત ર્ળચારશરણી : 

અટદલાવી વમદુામ યંયાગત વભમથી તાની યંયા, ટયલાજ, 

ભાન્મતાઓ અંગે રૂટઢચસુ્ત વલચાયવયણી ધયાલે છે. જેભા ં ણ સ્ત્રી વળક્ષણ ભાિે લો 

સધુી અ વભાજ રૂટઢચસુ્ત લરણ દાખવયુ ં છે. તેઓ સ્ત્રી ાવે ઘયકાભ, ભજૂયીકાભ, 

ફાકની વાયવબંા વવલામ કઈ ફાફતને ભશત્લની ગણતા નથી. 
5. આદદળાશી ર્ળસ્તારમાાં ૈક્ષણણક સરુ્ળધાઓનુાં અપરૂત ુાં પ્રમાણ : 

અટદલાવી વલસ્તાયભા ં ળાાઓભા ં ળૈક્ષણણક વાધન, ળાાનુ ં લાતાલયણ, 

વળક્ષકની વનમવભતતા ફાકને વળક્ષણ ભાિે પ્રત્વાશન નથી કયતા ને એને રીધે 

ડ્રાઉિની વખં્મા લધ ુ છે. ળાાભા ં કઈ ણ દ્યતન વળક્ષણના વાધનની યૂતી 

સવુલધાઓ લગેયે ફાફતભા ંવળક્ષણભા ંરૂણચ ઉબી કયે છે. 
6. કોટુાં ણિક જળાિદારીઓ : 

અટદલાવી વમદુામભા ં સ્ત્રીઓ ભિા બાગે કુટંુફના વભ્મની દેખયેખ, ઘયના 

કાભકાજ, નાના બાઈ-ફશનેને વબંાલાની જલાફદાયી તેભજ નાની-ભિી છૂિક 
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ભજૂયીઓ લગેયે કાભગીયીભા ં નાનણથી જ જડામેર શલાથી સ્ત્રી વળક્ષણની વભસ્મા 

તેઓભા ંજલા ભે છે. 
7. નાની ળયે ગ્ન : 

અટદલાવી વમશૂભા ંસ્ત્રીઓભા ંરગ્ન ખફૂ નાની લમે વનધાાટયત કયી દેલાભા ંઅલે 

છે જેથી તેઓની જલાફદાયીઓભા ં લધાય થામ છે. નાની લમે રગ્ન થલાથી થતા 

ફાક ને તાનુ ંઅયગ્મ લગેયે નેકવલધ વભસ્માઓ ણ વજાામ છે. જેભ કે િડા, 

ખાવા, કિા, અટદલાવી વમદુામભા ંફહુવત રગ્નપ્રથા છે જે પ્રથાઓ લચ્ચે સ્ત્રીઓ તે 

વળક્ષણ ભેલી ળકતી નથી. 
8. ર્નરક્ષરતા : 

યંયાગત વભમથી જ છાત વમદુામભા ં અટદલાવી સ્ત્રીઓભા ં વળક્ષણનુ ં

પ્રભાણ ઓછ ંયહ્ુ ંછે ને જેને ટયણાભે તેઓભા ંવળક્ષણ ભેલલા અંગેન પ્રશ્ન કથેર 

જલા ભે છે જે તાની અગરી ેઢીને ણ વાક્ષય ફનાલી ળકત નથી. 
9. જાગરૃ્તન અભાળ : 

અટદલાવી વમદુામભા ં સ્ત્રી-વળક્ષણ અંગે જાગવૃતન બાલ જલા ભે છે. 

તેઓને વળક્ષણ ભેલલાથી કમા પ્રકાયના રાબ ને ગેયરાબ થામ તે તેઓ જાણતા 

નથી તેભજ વળક્ષણ વલળેની પ્રાથવભક ભાટશતી નશીં શલાથી અ જ્ઞાવતભા ં જાગવૃતન 

બાલ જલા ભે છે. 
10. ર્ગરીિી : 

પ્રાચીન વભમથી જ છાત વમશૂભા ંઅટદલાવી વમદુામ એ ગયીફ યહ્ય છે જેને 

ટયણાભે તેઓ તાનુ ં જીલન િકાલી યાખલા ઘયના ફધા જ નાના-ભિા વભ્મ 

ભજૂયીના કામો કયે છે જે તેઓને વળક્ષણ ભેલલાભા ંડચણ ઉબી કયે છે. ગયીફીની 

ટયક્સ્થવતને કાયણ એ અટદલાવી વમદુામના ફાકને નાની ઉંભયે જ ળાયીટયક શ્રભ 

કયલ ડે છે. ને તેથી તેઓને ળાાએ જલાન વભમ ણ યશતે નથી. ત ઘણા 

ફાક એ ગયીફીના કાયણે ધલચ્ચેથી જ ળાા છડલી ડે છે. 
11. સ્થલાાંતર : 

અટદલાવીઓભા ંસ્થાતંયન પ્રશ્ન લધાયે જલા ભે છે કાયણ કે અ જ્ઞાવતઓભા ં

ભિાબાગે અવથિક ફેકાયી શલાથી તેઓએ કાભ-ધધંાથે ગભે ત્માયે ગભે ત્મા ંભજુયી ભાિે 
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સ્થાતંય કયવુ ં ડે છે એિરે કે ભવભી વમલવામભા ં જડામેર શલાથી કુિંફભા ં

ફાકના બણલા અંગેન પ્રશ્ન યશ ેછે. દા.ત. દાશદ ગાભભા ંઅજીવલકાની તક નટશલતૌ 

ફનતા અજીવલકા ભાિે વનચ્છાએ તાનુ ંલતન છડીને સ્થાતંય કયવુ ંડે છે. તેલી 

જ યીતે વાફયકાઠંાના ભડાવાભા ં ફિાકાની ખેતી થામ છે ત્મા ં ભિાબાગના 

અટદલાવીઓ જલા ભે છે. અલા પ્રકાયના સ્થાતંયના ટયણાભે તેઓભા ં વળક્ષણન 

પ્રશ્ન વલકિ ફનત જત જલા ભે છે. 

અભ, અટદલાવી વમદુામભા ં સ્ત્રીઓભા ં નેકવલધ ળૈક્ષણણક વભસ્માઓ જલા 

ભે છે જેના ટયણાભે વભાજભા ંતેઓનુ ંસ્થાન, દયજ્જ, વનમ્ન યહ્ય છે તેભજ તેઓભા ં

વળક્તતકયણન બાલ જલા ભે છે. એિરે કે શીં નોંધનીમ ફાફત છે કે બાયતીમ 

વયકાયની ળૈક્ષણણક નીવતઓના ટયણાભે સ્ત્રીઓના સ્થાન ટયલતાન અવયુ ં છે યંત ુ

શજુમ અટદલાવી વમદુામભા ં અ ટયલતાન ખફૂ ધીભી ગવતએ વાસં્કૃવતક ભદંતાના 

સ્લરૂે અી યહ્ુ ંછે એભ ચક્કવ કશી ળકામ. 

અભ્યાશના તારણ અને સચૂન : 
- ગજુયાતભા ંઅટદલાવીઓનુ ંપ્રભાણ કુર લસ્તીના 14.75 િકા છે. જેભા ંદાશદ 

જજલ્ર વોથી લધ ુ લસ્તી ધયાલત જજલ્ર છે. જ્માયે લસ્તીના પ્રભાણની 

દૃષ્ટિએ ડાગં જજલ્ર વંણૂા અટદલાવી લસ્તી ધયાલત જજલ્ર છે. ને 

ઓછી અટદલાવીઓની લસ્તી ધયાલત ભયેરી જજલ્ર છે. 

- ભ્માવભા ં અટદલાવીઓભા ં સ્ત્રી-રુુ વાક્ષયતાભા ં ઘટડમા અટદલાવી 

સ્ત્રીઓભા ંવોથી ભશત્તભ રુુની તરુનાએ વળક્ષણનુ ંપ્રભાણ જલા ભે છે. 

જ્માયે ઓછી વાક્ષયતા કી વમદુામની સ્ત્રીઓભા ં30.05 િકા જ જલા ભે 

છે. 

- ભ્માવભા ં લસ્તીની દૃષ્ટિએ રુુના પ્રભાણભા ં ક્ષયજ્ઞાન ધયાલતા 

વમદુામભા ં વોથી લધ ુ લસ્તી બીર વમદુામની સ્ત્રીઓની જલા ભે છે. 

જ્માયે ઓછી વાક્ષયતા ધયાલતા વમદુામભા ં ભરા, બયલાડ, ફયડા, 

ચાયણ લગેયે વમદુામ જલા ભે છે. 
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- અટદલાવી વમદુામભા ંસ્ત્રી વળક્ષણની વભસ્માઓભા ંરૂટઢલાદી વલચાયવયણી, 

યંયા, વકુંણચત ભાનવ, યૂતા વચંાયભાધ્મભ, ગયીફી, સ્થાતંય, નાની 

લમે રગ્ન, જાગવૃતન બાલ લગેયે નેકવલધ વભસ્માઓ સ્ત્રી વળક્ષણના 

ઓછા પ્રભાણ ભાિે જલાફદાય છે. 
 

        સચૂન : 
- અટદલાવી સ્ત્રીઓભા ં અધવુનકયણ, ળશયેીકયણ લગેયે ટયફને કાયણે 

ટયલતાન અવયુ ંછે. યંત ુતે ધીભી ગવતએ જઈ ળકામ છે જે ભાિે વયકાય, 

સ્લૈચ્ચ્છક વસં્થાઓ, અટદલાવીઓના તાના પ્રમત્નથી સ્ત્રી વળક્ષણભા ં

લધાય કયી ળકામ. 

- અટદલાવી વલસ્તાયભા ં લાશન વમલશાયની સવુલધાઓ ભશત્તભ વલકવાલલી 

જઈએ જેથી તેઓ ળશયેી વંકાભા ંયશીને તાન વલકાવ વાધી ળકે. 

- ગ્રાભીણ ને છેલાડાના વલસ્તાયભા ંઅટદલાવી અશ્રભળાાઓભા ં ળૈક્ષણણક 

દ્યતન વાભગ્રીની સવુલધાઓ કયલી જઈએ તથા તારીભફદ્ધ વળક્ષકની 

વનભણ ૂકં કયલી જઈએ. 

- અટદભજાવતની વસં્કૃવતને ધ્માનભા ંયાખી તેઓને ભાતબૃાાને રક્ષભા ંરઈને 

વળક્ષણ અવુ ંજઈએ. 

- અટદલાવી સ્ત્રીઓ ભાિે વલવલધ વેવભનાય, પે્રયણાદામી લતતવમ, તજજ્ઞ 

વમક્તતઓ વાથેના ટયવલંાદ, વાસં્કૃવતક કામાિભ લગેયે તેભજ નલા હુન્નય 

ઉદ્યગની તારીભ તેઓને ભી યશ ેએલા પ્રમત્ન કયલા જઈએ. 

- અટદલાવી વલસ્તાયની કન્માઓ ભાિે ભપત વળક્ષણ તથા શસ્િેરની 

સવુલધાઓભા ંલધાય કયલ જઈએ. 

- સ્ત્રી વળક્ષણ અનાય ભાતા-વતાને વળક્ષણ અંગે વરાશ ભાગાદળાન અવુ ં

જઈએ. 

- અટદલાવી સ્ત્રીઓના વલકાવ ભાિે સ્લમ ંઅટદલાવી વમદુામ, કુટંુફ, વભાજ, 

સ્ત્રીઓએ તે અધવુનક વળક્ષણના મલૂ્મથી જાગતૃ થવુ ંજઈએ ને તાન 

વલકાવ સ્લમ ંવાધલા પ્રમત્ન કયલા જઈએ. 
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અભ, અટદલાવી વમદુામની સ્ત્રીઓભા ં સ્ત્રી વળક્ષણ અંગેની વભસ્માઓને દૂય 

કયલા ભાિે અણે વોએ વટશમાયા વાથ દ્વાયા નેકવલધ પ્રમત્ન કયલા જઈએ તેભજ 

અટદલાવી સ્ત્રીઓભા ં વળક્તતકયણ અલે તેઓન દયજ્જ વભાજભા ં ણફનઅટદલાવી 

સ્ત્રીઓના વલકાવની તરુનાએ શોંચે તે ભાિેના કામો એ જ એક વભાજન, યાટરન ને 

દેળન વલકાવ છે. 
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