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આદદલાસીઓની વલસ્થાનની સભસ્મા : અસયો અને ઉકેરો 
ડૉ. દિતેળ એન. જાગાણી 

ભદદનીળ પ્રાધ્માક, ભશાદેલ દેવાઇ ગ્રાભવેલા વકુંર, ગજૂયાત વલદ્યાીઠ, 
યાધંેજા,જજ.ગાધંીનગય - ૩૮૨૬૨૦ (ગજુયાત) ભો. ૯૪૨૮૧૦૮૫૮૮  

ઇ-ભેઇર-hitesh28jagani@gmail.com 
(૧) પ્રસ્તાલના  

સ્લતતં્રતા ફાદ બાયત ેયાષ્ટ્રવનભાાણ ભાટે અમોજીત વલકાવનો ભાગા નાવ્મો. જેના બાગ 

સ્લરૂ ે૧૯૫૧ થી પ્રથભ ચંલીમ મોજનાની ળરૂઅત થઆ. જેભા ંમખુ્મત્લે અવથિક વલકાવ ય લધ ુ

બાય મકૂલાભા ંઅવ્મો. જે અંતગાત ભોટી વલકાવ રયમોજનાઓ, ફધંો, ભોટા કાયખાના,ં ખાણ લગેયેની 
ળરૂઅત થઆ. થાતતં્રની વદૃ્ધિ ન ે ળશયેીકયણના વયન ે રીધ ે આંતયભાખાકીમ વલરતોભા ં
યોકાણ ન ે વલસ્તતૃીકયણની જરૂરયમાત ઉબી થઆ. જેના રયણાભ ેનલા ઔદ્યોગગક વાશવો, વેલાઓ, 

લાગણજ્યમક વાશવો, વદેંળાવ્મલશાય, યસ્તાઓ, રયલશન, વવિંચાઆ, ાણી, વલજી ભાટે જભીનની 
અલશ્મકતા ઉબી થામ છે. જભીન એ મલૂ્મલાન કુદયતી વંવિ છે. અ વલવલધ વલકાવ રયમોજનાના 
ભરીકયણ ભાટે જભીન ભેલલા ભાટે જે તે વલસ્તાયભા ં લસ્તી લવલાટ કયે છે તેભન ે વલસ્થાવત 

કયલી ડ ેછે. 

 વભગ્ર વલશ્વભા ંઅરદલાવી લસ્તીની દ્રષ્ષ્ટ્ટએ બાયતનો ક્રભ ફીજો છે. ૨૦૧૧ની લસ્તી ગણતયી 
નવુાય બાયતભા ં૮.૬ ટકા ન ેગજુયાતભા ં૧૪.૮ ટકા લસ્તી અરદલાવીઓની છે.  

વલળા વલકાવ રયમોજનાઓ વલકાવનો બોગ ફનેરાઓનુ ં વર્જન કયે છે. જેભાનંા મખુ્મ 

અરદલાવી વમદુામના રોકો છે. યાષ્ટ્રના વલકાવભા ંઅરદલાવી રોકોએ વૌથી લધ ુ રકિંભત ચકૂલી છે. 

કાયણ કે ભોટાબાગની વલકાવ રયમોજનાઓ તેભના લવલાટના વલસ્તાયભા ં ફની છે. કુદયતી 
વવંાધનોથી તેભના લવલાટનો વલસ્તાય ખફૂ જ વમિૃ છે. ભ્માવ નવુાય ૯૦ ટકા કોરવો ન ે

ફાકીના ૫૦ ટકા ખનીજો તેભના વલસ્તાયભા ંઅલેરા છે. 

ભોટી વલકાવ રયમાજનાઓના રયણાભ સ્લરૂ ેરાખો રોકોનુ ંદફાણલૂાકનુ ંવલસ્થાન થયુ ં
છે. જેભાનંા ભોટાબાગના લોથી યંયાગત ઢફ ે લવલાટ કયતા અરદલાવીઓ છે. કુદયતી 
વવંાધનોનો ફગાડ તથા ળોણ થલાના રીધ ેજગંર, જભીન, જ ન ેજાનલયો વાભ ેખતયો ેદા 
થમો. જે અરદલાવીઓના જીલનવનલાાશનો અધાય શતો, તેઓ પ્રદૂવત થતા વલસ્થાન થયુ.ં વમિૃ 

કુદયતી વવંાધનો અરદલાવી લવલાટના ં વલસ્તાયભા ં અલરેા શોલાથી વલકાવ પ્રરક્રમાના રયણાભ ે

તેઓ વયગ્રસ્ત થમા છે. 

(૨) િતે ુઅને દ્ધવતળાસ્ત્ર  

પ્રસ્તતુ વળંોધનત્રનો મખુ્મ શતે ુ અરદલાવીઓના વલસ્થાનની વભસ્માનો ભ્માવ 

કયલાનો છે. તે અંતગાત ળા ભાટે અરદલાવીઓનુ ં વલસ્થાન થામ છે ? તેનુ ંઆંકડાકીમ શકીકતોના 
અધાયે વલશ્રેણ કયી લાસ્તવલક ફાફતોથી લાકેપ કયલાનો છે. વલસ્થાનની અરદલાવીઓ ય શુ ં
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વયો થામ છે ને અંતભા ંઅરદલાવીઓના વલસ્થાનની વભસ્માનો ઈકેર કેલી યીતે રાલી ળકામ 

એ શતેઓુને ધ્માનભા ંયાખીન ેભ્માવ કયલાભા ંઅલરે છે. 

પ્રસ્તતુ વળંોધનત્ર ગૌણ ભારશતીના અધાયે તૈમાય કયી વલશ્રેણ ન ેથાઘટન કયલાભા ં
અલેર છે. અ ભાટે ૧૯૪૭ થી રઆન ેઅજ રદન સધુીના વળંોધન ભ્માવનો અધાય વદંબા તયીકે 

રેલાભા ંઅલેર છે.  

(૩) ચાલીરૂ ળબ્દો 
૧). આદદલાસી 

ડી. એન. ભજુભદાય નવુાય, “અરદલાવી એ પ્રાદેવળક જોડાણ ધયાલતુ ં અંતવલિલાશી 
વાભાજજક જૂથ છે. જેભા ં કામોના વલળેળીકયણનો બાલ શોમ છે. ોતાની વલકવાલેરી ળાવન 

વ્મલસ્થા શોમ છે. બાા કે ફોરીનુ ંએક્ય શોમ છે.  ન્મ અરદલાવીઓથી વાભાજજક અંતય ધયાલ ે

છે ન ેતેઓ અરદભ પ્રણાગરકાઓ તેભજ યીલાજોને નવુયે છે.” (ભજુભદાય ડી. એન. : ૧૯૪૪, 
૧૦૨).  

અરદલાવી એ વનવશ્વત પ્રદેળ, વનવશ્વત ફોરી ન ે વનવશ્વત વલંારદતા ધયાલતો વમશૂ છે જે 

એક વયખુ ંવાભાજજક વગંઠન ધયાલે છે. અરદલાવી ગોત્રોના ઈવમશૂોભા ંલશેંચામેરા શોમ છે. તઓે 

એક વાભાન્મ લૂાજ તથા યક્ષક દેલતા શોમ છે. અવથિક, વાભાજજક, ધાવભિક, કૌટંુગફક ન ે યક્ત 

વફધંો દ્વાયા તેઓ ગુરંપત શોમ છે. તેઓભા ંવ્મક્ક્ત સ્લાતતં્ર્મ ન ેસ્લાાણની તીવ્ર બાલના શોમ છે. 
ોતાના વમદુામ ન ે મખુી પ્રત્મેની લપાદાયી દ્રષ્ષ્ટ્ટગોચય થામ છે. અરદલાવી વભ્મો રગ્ન, 
વ્મલવામ ન ેઈદ્યોગોના વદંબાભા ંકેટરાક વનેધોનુ ંારન કયે છે.  
૨). વલસ્થાન  

વલસ્થાન એટર ેવ્મક્ક્ત, રયલાય થલા જૂથના લવલાટના એક સ્થાનથી કોઇ ફીજા 
સ્થાન ય દફાણલૂાક સ્થાનાતંયણ. વ્મક્ક્ત થલા વભાજની પ્રગવત ભાટે સ્થાવમત્લ - 
ક્સ્થયતા અલશ્મક છે. 

 વલસ્થાન એટરે કે જેઓના લવલાટના સ્થાનથી પયલા ભાટે દફાણ કયલાભા ંઅલે છે. 
ગફન સ્લૈચ્છછક ગવતળીર વમદુામની પ્રરક્રમા છે.  
૪). વલસ્થાવત 

વલસ્થાવત એટરે કે જે સ્થાવત છે, ક્સ્થય છે, તેને શટાલલા. કોઇ ચોક્કવ બૌગોગરક 
સ્થાન ય લવલાટ કયતા ંરોકોને ફલૂાક દૂય કયલા થલા તે જગ્મા ખારી કયાલલી. 

વલસ્થાવત એટર ે જેભને ોતાના લવલાટના સ્થાનથી શટાલી દેલાભા ં અવ્મા છે, 
જેભનુ ંવનલાવસ્થાન છીનલી રેલાભા ંઅવ્યુ ંછે, તેલા વ્મક્ક્ત, કુટંુફો કે જૂથો. 

 જેભને બૌવતક યીતે એક સ્થાનેથી ફીજા સ્થાને પયીથી લવાલલાભા ંઅવ્મા છે તેલા રોકો 
થલા જે ોતાની જભીન ને ઘય ફેઈ ગભુાલે છે ને સ્થાતંય કયે છે તેલા રોકો એટર ે
વલસ્થાવતો. 
 વયંકુ્ત યાષ્ટ્ર વઘંના ભતે વલસ્થાવત રોકો એટરે એલા રોકો થલા રોકોનો વમશૂ કે 
જેઓને ોતાના કામભી લવલાટના સ્થને છોડલા ભાટે દફાણ કયલાભા ંઅલે છે. જે ભાનલ 
વધકાયનો બગં છે. 
૫). વલકાસ  
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 યનુાઇટેડ નેળન્વના ભતે વલકાવનો છેલટનો શતે ુરોકોને વાયા જીલન ભાટેની તકો યૂી 
ાડલી, વળક્ષણ, અયોગ્મ, ોણ, યશઠેાણ, વાભાજજક કલ્માણ ને માાલયણની સયુક્ષા ભાટેની 
વગલડો સધુાયલી ને વલસ્તતૃ કયલી. 
 વલકાવ એટરે ભાનલીનો વલાાંગી વલકાવ. વભાજના દયેક ક્ષેત્રોભા ંગણુાત્ભક રયલતાન 
રાલલાનો પ્રમત્ન કયલાભા ંઅલે છે. વાભાજજક, અવથિક ને યાજકીમ વનણામો રેલાની પ્રરક્રમાભા ં
વરક્રમ રોકબાગીદાયી યશલેી. ભાનલજીલનને સ્ળાતા તભાભ ાવાઓ વાભાજજક, અવથિક, 
યાજકીમ ને વાસં્કૃવતક પ્રગવત થામ. 
 વલકાવ એટર ે વ્મક્ક્તગત વદંગીભા ં લધાયો, અલકભા ં સધુાયો, મલુ્મોની વાભાજજક 
જીલનભા ં ફધંતુ્લ ને સગુ્રવથતતાની જાલણી છે. વલકાવ એ વભાજભા ં ોતાના વલકાવને 
અધાય અતી પ્રરકમા છે. ભાનલીની પ્રાથવભક જરૂરયમાતોનો વતંો એટરે વલકાવ. વલકાવ એ 
ભાનલીને જાગતૃ કયી સ્લવનબાય તથા સ્લભાની ફનાલી ળોણભાથંી મકુ્ક્ત ાલે છે. વલકાવ 
શભંેળા ન્મામી, સ્થામી, વતંગુરત, વલાાંગી, ભાનલીમ ચશયેાલાો ને ભાનલકેન્દ્રી શોલો જોઇએ. 
 ભાનલ વલકાવ એટરે રોકોની ક્ષભતા લધાયલી જેથી જીલનભા ંરોકો લધ ુતક પ્રાપ્ત 
કયી ળકે. ભાનલ વલકાવના મૂભતૂ ખ્મારભા ં ાચં રયભાણોનો વભાલેળ થામ છે. (૧) 
વળક્ક્તકયણ (૨) વશકાય (૩) ક્ષભતા (૪) ક્સ્થયતા (૫) સયુક્ષા. 
(૪) આદદલાસી વલસ્થાન : આંકડાકીમ  દ્રષ્ટિકે્ષ  

બાયતભા ં સ્લતતં્રતા ફાદ વલવલધ ભોટી વલકાવ રયમોજનાઓના રીધ ે રાખો રોકોનુ ં
વલસ્થાન થયુ ં છે. એ અંગેના કોઆ વલશ્વવનીમ આંકડાઓ જોલા ભતા નથી. ભાત્ર થોડા વધકૃત 

આંકડાઓ જોલા ભે છે. અરદલાવી વલસ્થાન અંગે વલવલધ વલદ્વાનો, વભાજળાસ્ત્રીઓ, વાભાજજક 

કામાકય, કભાળીરો તથા વળંોધકો દ્વાયા વલવલધ ભ્માવો થમા છે. અરદલાવી વલસ્થાન આંકડાકીમ 

દ્રષ્ષ્ટ્ટક્ષે શીં નીચ ેયજૂ કયલાભા ંઅલેર છે.  

કોટિકનુું નાભ: બાયતભાું ૧૯૫૧ થી ૧૯૯૦ ના સભમગાા દયમ્માન વલવલધ વલકાસ 

દયમોજનાના કાયણે કુર વલસ્થાવત રોકો તથા અનસુચૂચત જનજાવતના રોકોની સુંખ્મા 
દળાાલત ુું કોટિક 

દયમોજનાનો 
પ્રકાય 

વલસ્થાવત રોકો 
(રાખભાું) 

િકાલાયી અ.જ.જા. 

વલસ્થાન 

(રાખભાું) 

િકાલાયી 

ડભે ૧૬૪ ૭૭ ૬૩.૨૧ ૩૮.૫ 

ખાણ ૨૨.૫ ૧૨ ૧૩.૩૦ ૫૨.૨ 

ઈદ્યોગો ૧૨.૫ 5.૯ ૩.૧૩ ૨૫.૦ 

ભ્માયણ્મ ૬.૦ ૨.૮ ૪.૫ ૭૫.૦ 

ન્મ ૫.૦ ૨.૩ ૧.૨૫ ૨૫.૦ 

કુર ૨૧૩.૦ ૧૦૦ ૮૫.૩૯ ૪૦.૯ 

સ્ત્રોત : પનાાન્ડીઝ ન ેયાજં,ે ૧૯૯૭, ૨૪-૩૨ 

ઈયોક્ત કોષ્ટ્ટકના અધાયે એવુ ંકશી ળકામ કે ઝડી ઔદ્યોગગકયણના રીધ ેકામભી ધોયણ ે

લોથી લવલાટ કયતા ૩.૧૩ રાખ અરદલાવીઓએ વલસ્થાન કયવુ ંડ્ુ ંછે. ખાણના રીધ ે૧૩.૧૩ 
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રાખ અરદલાવીઓએ વલસ્થાવત થઆન ેજભીન છોડલી ડી છે. ખાણના રીધ ેતેભના જીલનવનલાાશ 

ય ણ વય થઆ છે. ાણીના સ્તયન ેવલક્ષે શોંચે છે. પદ્રુ જભીનના પ્રભાણભા ંઘટાડો થામ છે 

ન ેજગંર વલસ્તાય ઓછો થામ છે. અભ, એક વભસ્મા નેક વભસ્માઓન ેજન્ભ અ ેછે. 

૧. ૧૯૫૧ થી ૧૯૯૦ના વભમગાા દયમ્માન અમોજજત વલકાવની દયવભમાનગીયીથી ૧૧૦ 

રાખથી  ૧૮૫ રાખ રોકો વલસ્થાવત થમા (પનાાષ્ન્ડઝ ન ેઠુકયાર,૧૯૮૯:૪). 

૨.  એક ફીજા અંદાજ નવુાય ૨૧૩ રાખ રોકો વલવલધ વલકાવ રયમોજનાઓના રીધ ે

વલસ્થાવત થમા છે (પનાાષ્ન્ડઝ ન ેયાજંે :૧૯૯૭:૧૫). 

૩.  કોઠાયી (૧૯૯૬) ના ભતે બાયતભા ંસ્લતતં્રતા ફાદ ૪ કયોડ રોકો વલસ્થાવત થમા છે જેના 
કાયણે તેઓ કામભી ધોયણે ોતાના ઘયથી મૂ વોતા ઈખડી ગમા. 

૪.  વલવલધ વલકાવ રયમોજનાઓભા ંડભે વલસ્થાનનુ ંવૌથી ભોટંુ રયફ છે. ભોટા ફધંો, જ 

વલદ્યતુ ઈત્ાદન એકભો, વવિંચાઆ રયમોજનાઓ લગેયે. 

૫.  ગાડગીય ન ેગશુા (૧૯૯૮) ના ભતે ૬૦ ટકા અરદલાવીઓ વલકાવ રયમોજનાઓના રીધ ે

વલસ્થાવત થમા છે. 

૬.  લી.ી. ટેર (૧૯૮૬:૮૦) ૮૫ ટકા નસુગુચત જનજાવતના રોકો જભીનવલશોણા ફની ગમા. 
૭.  નાગાજુ ાન રયમોજનાભા ં૩૬ ટકા અરદલાવીઓ વલસ્થાવત થમા. (મદુૃરા વવિંઘ ન ેઅય.કે. 

વાભેત યામ,૧૯૯૨ : ૬૩). 

૮.  ૯૦ ટકા કોરવો તથા ફાકીના  ૫૦ ટકા ખનીજો તેભના વલસ્તાયભા ંઅલેરા છે. અરદલાવી 
લવલાટના વલસ્તાયભાથંી કોરવો, ફોક્વાઆટ, ફયખ તથા ન્મ ખનીજો બયયુ પ્રભાણભા ં
ભી અલતી શોલાથી ૧૯૯૩ની ક્સ્થવતએ બાયતભા ં કામાયત ૪૯૮ ખાણોભાથંી ૪૮૫ 

(૯૮ટકા) ખાણો અરદલાવી લવલાટના વલસ્તાયભા ંઅલરેી શતી (પનાાષ્ન્ડઝ, ૧૯૯૧). 

૯.  ભોટા તથા ભધ્મભ સ્તયના ડભે, કેનારના રીધ ે૬૩.૭૧ રાખ અરદલાવીઓ વલસ્થાવત થમા 
છે. ભ્માયણ્મ તથા લન્મ જીલોના વયંક્ષણના રીધ ે ૪.5 રાખ ન ે વભગ્ર વલકાવ 

રયમોજનાઓના રીધ ે ૧૯૫૧ થી ૧૯૯૧ ના વભમગાા દયમ્માન ૮૫.૩૯ રાખ 

અરદલાવીઓ વલસ્થાવત થમા છે. જે દેળની અરદલાવીની કુર લસ્તીના ૧૦ ટકા જેટરો 
થલા જામ છે (ળભાા, ૧૯૯૦). 

૧૦.  લલ્ડા ફેંકની ટીભના ભ્માવ નવુાય વલશ્વભા ં છેલ્રા  ૧૦ લાભા ં ૧૦ વભગરમન રોકો 
વલસ્થાવત થમા છે જેભા ંએવળમા ગ્રસ્થાન ેછે. 

૧૧.  છેલ્રા ૪૦ લાભા ં ૨૧ વભગરમન રોકો બાયતભા ંભોટા ફધંોના રીધ ેવલસ્થાવત થમા છે. 

  

૧૨.  ૧૯૯૧ની લસ્તી ગણતયી નવુાય ૧૯૯૦ સધુીભા ં ૫૫ ટકા અરદલાવીઓ વલકાવ 

રયમોજનાઓના રીધ ેવલસ્થાવત થમા છે. 

૧૩.  અરદલાવી વલબાગના ભતં્રારમ નવુાય ૧૯૯૦ સધુીભા ં  ૮૫ રાખ અરદલાવીઓ 

વલસ્થાવત થમા. 
૧૪.  ડભે ફાધંલાની દ્રષ્ષ્ટ્ટએ બાયતનો ક્રભ વલશ્વભા ંફીજો છે.  

૧૫.  નલા ફધંો ફાધંલાના રીધ ે વલશ્વભા ં દય લે ૧.૨ વભગરમનથી ૨.૧ વભગરમન રોકોનુ ં
વલસ્થાન થામ છે (cernea, ૧૯૯૧). 
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૧૬.  નરીન નેગી ન ેસજુાતા ગાગંરુીના ભ્માવ નવુાય (૨૦૧૧)  છેલ્રા ૫૦ લોભા ં૫૦ 

વભગરમન રોકો વલકાવ રયમોજનાના રીધ ેવલસ્થાવત થમા છે. 

 

૫. વલસ્થાનની આદદલાસીઓ ય અસયો  
૧.  અધવુનક કુળતાના બાલ ેઅધવુનક થાંતતં્રભા ંપ્રલેળી ળક્તા નથી. 
૨. વયકાય દ્વાયા તેભની વશામ ભાટેના પ્રમાવો થતા નથી.  
૩.  વાસં્કૃવતક ઓખ - ક્સ્ભતા ગભુાલી દે છે. ધોયણો, યંયા, ભાન્મતાઓ, તશલેાયો,            

કભાકાડં, વગંીત, નતૃ્મ, કા, વાભાજજક વગંઠનો, વામદુાવમક જીલન વાભ ેખતયો ેદા થામ 

છે, ભ ૂવંાઆ  જામ છે. 

૪.  નુલાવન તથા નુઃસ્થાન ફયોફય થતુ ંનથી. જે ગભુાવ્યુ ં છે તે ાછ ંભતુ ંનથી. યૂત ુ ં
 લતય ભતુ ંનથી. 

૫.  નલી રયક્સ્થવત, નલા લાતાલયણભા ંનકુરૂન ન વધાતા વભામોજનાના પ્રશ્નો          
ઈક્સ્થત  થામ છે. 

૬.  યાયમો-યાયમો તથા યાયમ વયકાય ને કેન્દ્ર વયકાય લછચ ેવકંરનના બાલ ેવશન  

               કયવુ ં ડ ેછે. 

૭.  દસ્તાલેજો, યુાલાઓના બાલ ેવશામથી લગંચત યશવે ુ ંડ ેછે. 

૮.  વંોવત નૌચારયક વાભાજજક ગુપંનથી જીલતો અરદલાવી વમદુામ વલસ્થાનથી 
 કુટંુફતતં્ર વલખેયાઆ જામ છે. વાભાજજક યીતે છૂટાછલામા ફની જામ છે. 

૯.  વલસ્થાન શરેા જભીનનો ભાગરક છે, વલસ્થાન ફાદ જભીનવલશોણા ફની ભાગરક ભટી 
 ભજૂય ફની જામ છે. 

૧૦.  વામદુાવમ વંવિના વવંાધનો ગભુાલલા ડ ે છે. ન્ન વરાભતીનો પ્રશ્ન ઉબો થામ છે. 

 વીભાતંીકયણની ક્સ્થવત ેદા થતા શાવંવમાભા ંધકેરાઆ જામ છે. 

૧૧.  યોગીષ્ટ્ટતા તથા મતૃ્યદુયભા ંવદૃ્ધિ થામ છે. 

૧૨.  ગૌચયની જભીન નાબદૂ થલાના રીધ ેશઓુ ભાટે ચરયમાણના પ્રશ્નો ઈબા થામ છે. 

૧૩.  વૌથી લધ ુ ખયાફ વયો ભરશરાઓ ય થામ છે. ફતણ – ઘાવચાયો ખોયાક એકત્ર 

 કયલા ભાટે દુય દુય જવુ ંડ ે છે. તેના ભાટે લધ ુવભમ વાય કયલો ડે છે. શ્રભ ફજાયભા ં
 બાગીદાય થઆ ળક્તી નથી (ક્ગ્નશોત્રી,૧૯૯૬). 

૧૪.  ફાકો ભાટે ળાા શોંચક્ષભ ફનતી નથી. યંયાગત વાભાજજકયણની પ્રરક્રમાભા ંસગુ્રથન  

કયી યહ્ુ ંછે (ભશાાત્રા,૧૯૯૬). 

૧૫.  વાભાજજક-અવથિક યીતે ફાકાત થઆ જામ છે. બૌગોગરક વલસ્તાયથી ફાકાત ફની જામ છે. 

૧૬.  વલસ્થાનના ગબંીય રયણાભો બોગલલા ડ ે છે. વલસ્થાન વલવલધ ફાફતોથી લગંચત 

 ફનાલે  છે. જે તેઓના જીલન વાથ ેજોડામેર મૂભતૂ ફાફતો જેલી કે ભકાન, ઈત્ાદકીમ  

વંવિ, જીલનવનલાાશ કુળતા, વામદુાવમક ગ ૂપંન, સ્થાવનક શોલાની બાલના, લાતાલયણ 

લગેયે. 

૧૭.  વાભાજજક વગંઠનનુ ં ભાખુ ં તટૂી જામ છે. વગણ, વફંધંો, કુટંુફનુ ં વ્મલસ્થાતતં્ર, 

નૌચારયક વાભાજજક જોડાણ, સ્થાવનક શ્રભ ફજાય, યંયાગત વચંારનતતં્ર,         
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વમદુામ ન ે કુટંુફના વફંધંોભા ં બગંાણ, વામદુાવમક સયુક્ષા, ગાભની વલવલધ            

જ્ઞાવતઓ-જાવતઓ લછચેના વફંધંોભા ંબગંાણ લગેયે પ્રશ્નો ેદા થામ છે. 

૧૮.  માાલયણન ે નકુવાન થલાથી તેનો વલનાળ થામ છે. જીલનવનલાાશ ગભુાલલો ડ ે છે. 

 ખેતીરામક જભીનનો નાળ થલાથી યોજગાયી ગભુાલલી ડ ેછે. 

૧૯.  અયોગ્મ વલમક વભસ્માઓ ેદા થામ છે. નલા-નલા વલવલધ યોગોનો બોગ ફન ે છે. 

 ભાનવવક તનાલ ેદા થામ છે. લન ઔવધ નાળ ાભ ેછે. 

૨૦.  ફજાય ને થાતતં્ર ય વલયીત વય ઉબી થામ છે. શાટ લસ્ત ુ વલવનભમ પ્રથા નાબદૂ 

 થામ છે. 

૨૧.  વયકાય વાભ ે વઘંા થામ છે. જંાબયી ળાતં ક્સ્થવતનુ ં વર્જન થામ છે. નકવરલાદન ે        

લેગ ભે છે.  

 

૬. ઉામો   
૧.  એલી વલકાવ રયમોજનાઓ ફનાલલી કે જેભા ંઓછાભા ંઓછ ંવલસ્થાન થામ. 

૨.  વલસ્થાનનો બોગ ફનનાયની વભંવત રેલાભા ંઅલે. 
૩.  નુલાવન ન ે નુઃસ્થાનની પ્રરક્રમાભા ં વલસ્થાવતોની બાગીદાયી શોમ તેભજ તેઓની 
 જરૂરયમાત ન ેયવરૂગચ મજુફની વલસ્થાન વનતી ફનાલલાભા ંઅલ.ે 

૪.  નુલાવન તથા નુઃસ્થાનભા ંજે ગભુાવ્યુ ંછે તે ભવુ ંજોઆએ. 

૫.  જે શતે ુભાટે જભીન વંારદત કયલાભા ંઅલી છે તે શતે ુભાટે જ તેનો ઈમોગ થલો જોઆએ 

 તેભજ ઈમોગ થમા લગય લણલયામેર જભીનન ેાછી અલી જોઆએ. 

૬.  જાશયે શતેનુી સ્ષ્ટ્ટ વ્માખ્મા થલી જોઆએ. જભીન ન ેઅજીવલકાના વદંબાભા ંખાવ વશામ 

 તથા લતય ભવુ ંજોઆએ. 

૭.  વલકાવ રયમોજનાભા ંતેભનો બોગ શોલાથી વલકાવના પોનો રાબ તેભને ભલો જોઆએ. 

૮.  વાભાજજક માાલયણીમ વય તાવ ખાવ કયાલલી જોઆએ. 

૯. અરદલાવી વલસ્થાન પ્રાન ખાવ ફનાલલાભા ં અલે. તેભા ં ફતણ, ઘાવચાયો, 
લનેદાળો,  રાકડુ,ં ળાા, દલાખાનુ,ં યસ્તા, વલજી, ાણી, ચંામતઘય, દુકાન, 

ભરંદય, સ્ભળાન, શાટ લગેયે ફાફતોન ેઅલયી રેલાભા ંઅલ.ે 

૧૦.  જભીન વંાદન વધવનમભ –૧૮૯૪, યાષ્ટ્રીમ નુઃસ્થાન નુલાવન નીવત – ૨૦૦૭, 

જભીન  વંાદન નુલાવન નુઃસ્થાન ફીર – ૨૦૧૧ ન ેનુલાવન ન ેનુઃસ્થાન 

કામદો – ૨૦૧૩ નુ ંચસુ્તણ ેારન કયલાભા ંઅલે.  
૬. સભાન  

બાયતીમ ફધંાયણ વભક્ષ તભાભ નાગરયકો વભાન છે. તો ળા ભાટે અરદલાવીઓન ે તેભની 
યંયાગત જભીન ન ેજીલનળૈરી ભાટે દફાણલૂાક રકિંભત ચકૂલલી ડ ેછે. લોથી તઓે જગંરનુ ં
જતન કયતા અવ્મા છે.  LPG, SEZ, SIR ના નાભ ેવમિૃ ઔદ્યોગગક જૂથો તથા વયકાય દ્વાયા કુદયતી 
વવંાધનોનુ ં ળોણ કયલાભા ં અલ ે છે. અરદલાવી વલસ્થાન એ વદંગી નશી, યંત ુ દફાણ છે. 

જીલનના ક્સ્તત્લનો વલાર છે. પયજજમાતણે છે. વભગ્ર અરદલાવી વમદુામને વય કયે છે. 



Research Guru:  Volume-12, Issue-2, September-2018 (ISSN:2349-266X) 

Page | 1314  

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed) 

વલસ્થાન એ લૈવશ્વક ભાનલ વધકાય શનનની ક્સ્થવત દળાાલે છે. વભંવત રેલાભા ંઅલતી ણ નથી 
ન ેજાણ ણ કયલાભા ંઅલતી નથી. 
૧૦). સુંદબા ગ્રુંથ  

 ગજુયાતી 
(૧) રોફો રેન્સી અને કુભાય ળળીકાુંત. ૨૦૦૭. ગજુયાતભાું વલસ્થાન. લડોદયા: સેન્િય પોય 
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