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૧. સારાાંશ 

પ્રસ્તતુ વળંધન ભ્માવભા ં અફદલાવી, વીદી ળબ્દની વભજુતી તેભજ વળંધન 
ભ્માવન ઈલ્રેખ કયલાભા ં અવ્મ છે. ન્દ્મ જ્ઞાવતની તરુનાભા ં વીદી વમદુામની સ્ત્રીઓન 
દયજ્જ ફહ ુઈતયતી કક્ષાન છે. વીદી વમદુામની સ્ત્રીઓની વાભાજજક, અવથિક, ળૈક્ષચણક ન ે
યાજકીમ ફયસ્સ્થવતભા ંબાગીદાયી ઓછી છે. વીદી વમદુામની સ્ત્રીઓભા ં વળક્ષણનુ ંપ્રભાણ ન્દ્મ 
વભાજની વયખાભણીભા ંઓછ ં છે, વતવૃતા શલાને કાયણે કુટંુફભા ંસ્ત્રીઓનુ ંભાન ભતુ ંનથી 
ને ન્દ્મામન ણ બગ ફને છે. વયકાય દ્વાયા અદીલાવી જાવતઓને યજગાયી યૂી ાડલા 
ભાટે અફદભ જૂથ વલકાવ કેન્દ્ર દ્વાયા વશામ અલાભા ંઅલે છે, છતા ંણ યજગાયીની લૈકલ્લ્ક 
તકન બાલને કાયણે ને કૃવન લ્વલકાવ જેલા કાયણવય ફેયજગાયીની વભસ્મા વજામમ 
છે જેને કાયણે સ્ત્રીઓએ અવથિક ઈાજૉન ભાટે ઘયે-ઘયે કાભ કયલા જવુ ંડ ેછે. કુટંુફભા ંદેલાની 
વભસ્માને કાયણે તઓે રણેદાયના ળણન બગ ફન ેછે. વીદી વમદુામની સ્ત્રીઓભા ંઅયગ્મ 
ને કુટંુફ વનમજન અંગેની વબાનતા ણ ઓછી જલા ભે છે. 
૨. મખુ્ય શબ્દો:- વીદી વમદુામ, સ્ત્રીઓ, અફદલાવી, કુટંુફ, ફેયજગાયી 
૩. પ્રથિાવના  

ભાનલ વભાજન ઇવતશાવ ઘણ યુાણ છે. ભાનલ વભાજની વલિાયળસ્તત, બદુ્ધિ ને 
જીજ્ઞાવાવવૃતને કાયણે તેન વલકાવ થમ છે. સ્લતતં્રતા શરેા ચિટીળ વયકાય ને છી બાયત 
વયકાય દ્વાયા સ્લૈલ્છછક વગંઠન દ્વાયા અફદલાવી વલકાવ ભાટે પ્રમત્ન કયલાભા ંઅવ્મા છે. અ 
ભાટે વલવલધ ભ્માવ વવભવતઓની યિના ણ કયલાભા ંઅલેર છે. વલશ્વ ને દેળભા ંરગબગ 
૫૦ ટકા લસ્તી ભફશરાઓની છે. અ ભફશરાઓ યાષ્ટ્રનુ,ં વભાજનુ ંને કુટંુફનુ ંએક અંગ છે. 
વલજ્ઞાન ને વ્મસ્તતની રષ્ષ્ટ્ટએ સ્ત્રી ને રુૂ લછિે વાલમવત્રક તપાલત દયેક વભાજભા ંજલા 
ભે છે. સ્ત્રીઓન દયજ્જ ને ભવૂભકાની વય તેભના વલકાવ ય ડ ે છે. બાયતીમ 
વભાજભા ંજ્ઞાવત ને જાવત અધાફયત સ્તયીકયણના કાયણે નેક જફટર વભસ્માઓ ઈબી થઆ 
છે, જેના કાયણે નેક લગો વાભાજજક, અવથિક યીતે છાત યશી ગમા છે. બાયતના ફધંાયણ ે
કામદાઓ દ્વાયા સ્ત્રીઓને વભાનતા ફક્ષી છે, અથી કશી ળકામ છે કે સ્ત્રીઓને તાનુ ંવ્મસ્તતત્લ 
વલકવાલલા ભાટે યૂી તક ભે છે, યંત ુ એ ણ થામ છે કે શુ ં ફધંાયણીમ અઝાદીન 
સ્ત્રીઓએ ઈમગ કમો છે ખરંુ ? સ્સ્થવત ફદરાઇ છે ખરંુ ? કઇ ણ યાષ્ટ્ર કે વભાજની 
પ્રગવતન અધાય તે વભાજની સ્ત્રી ને રુુના વભાન વાભાજજક સ્થાન ય અધાફયત છે. 
વીદી વમદુામની સ્ત્રીઓ ને ન્દ્મ વમદુામની સ્ત્રીઓ એક જ છે, યંત ુઅ વમદુામની સ્ત્રીઓ 
બોગચરક વભાનતા, વાભાજજક ને ળૈક્ષચણક છાતણા, ભાનલીમ વધકાયથી લિંીત 
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જલા ભે છે. વીદી વમદુામની સ્ત્રી વભાજના વલકાવને અડ ેલયધક ફયફ છે ને તેની 
પ્રત્મેક વય અ  વમદુામના વલસ્તાય ને રકની ગયીફીભા ં જઇ ળકામ છે. વીદી 
વભાજની સ્ત્રીઓની અવથિક, વાભાજજક, ધાવભિક, ળૈક્ષચણક સ્સ્થવત ઈતયતી જણામ છે. 

 ૪. આદદવાસીનો અથથ  

બાયતના વવંલધાનભા ંઅફદલાવીઓને નસુચુિત જનજાવત તયીકે ઓખલાભા ંઅલે 
છે. અફદલાવીઓ ભાટે ફધંાયણભા ંખાવ જગલાઇ કયલાભા ંઅલી છે. અફદલાવી ળબ્દ એક 
વલવળષ્ટ્ટ જાવત કે પ્રજાવત સિૂલત ખ્માર છે. અ ખ્માર િક્કવ ભાનલવમશૂન વનદેળ કયે છે. 
જે તેની વાભાજજક, અવથિક ને ફયસ્સ્થવતનુ ં વનદળમન કયે છે. અફદલાવીઓન ે લનલાવી, 
ગીયીજન, ભનુીજન, મૂલતની જેલા વલવલધ નાભથી ઓખલાભા ંઅલ ેછે. 
૫. સીદી શબ્દની સમજુિી  

   વીદી ળબ્દ વલળે ઓતવપડમ ળબ્દ કળભા ં કહ્ુ ં છે કે વીદી ળબ્દ યફી બાાભા ં
“વોમાય” ળબ્દભાથંી ઈતયી અલેર છે. જેન થમ થામ છે કે યાજકુભાય. “બગલદ્દ ગો ભડં” 
ળબ્દ કમભા ં વીદી ળબ્દન થમ શફવી થલા નીગ્ર અેર છે. વીદી ન ે શફવીન 
વભાનણે થમ થામ છે, યંત ુશફવી ળબ્દ ફધા જ નીગ્ર ભાટે લયામ છે. 
૬. આદદમ જૂથ 

   ાિંભી િંલીમ મજનાની ળરૂઅતભા ં ‘કલ્માણ ભતં્રારમ’ દ્વાયા ‘અફદભ 
જાવતઓના કલ્માણ’ વલમ અંગે જાન્દ્યઅુયી ૧૯૭૫ભા ંએક કામમળાા મજલાભા ંઅલી શતી. 
ઓતટફય ૧૯૭૬ભા ં કવભળનયશ્રીઓ તેભજ મખુ્મભતં્રીઓની ફેઠકભા ં ણ અ ફાફતે િિામ 
કયલાભા ં અલી શતી. ત્માયફાદ તેના વદંબમભા ં નસુચુિત જનજાવતભાથંી જે જાવતઓ 
વલકાવના રાબથી લિંીત યશી જતી શમ તેલી જાવતઓને ‘અફદભ જૂથ’ જાશયે કયલા ાત્ર 
ને જાવતઓ ફાફતે જરૂયી ભાગમદળમક સિૂનાઓ અલાભા ંઅલી. અફદલાવીના વલકાવ ભાટે 
પ્રજેતટ યીટમ તૈમાય કયલાની સિૂનાઓ, બાયત વયકાય “કલ્માણ ભતં્રારમ” દ્વાયા અલાભા ં
અલી શતી. જેભા ં અફદભ જૂથની જાવતઓ નક્કી કયલા ભાટે મકુ ાવા નક્કી કયલાભા ં
અવ્મા શતા. જેભ કે, વળક્ષણનુ ં ઓછાભા ં ઓછ ં પ્રભાણ, સ્થચગત થલા ઘટતી લસ્તી, 
માતં્રીકયણ લગયની પ્રાથવભક કક્ષાની કૃવ વ્મલસ્થા. અ રક્ષણન ે ધ્માનભા ં યાખીને ાિં 
જાવતને અફદભ જૂથભા ં વભાલેળ કયલાભા ં અલી છે. છઠ્ઠી િંલીમ મજનાભા ં યાજ્મભા ં
અલેર કુર ૨૯ અફદલાવી જાવતઓ (૨૦૦૩ છી ૨૫ અફદલાવી જાવતઓ)ભાથંી 
ાિંજાવતઓ લ્ લસ્થાભા ંજીલન વ્મતીત કયતી શતી જેભા ંકરધા, વીદી, કટલાચમા, 
ઢાય ને કાથડી જાવતને કેન્દ્ર વયકાય દ્વાયા અફદભ જૂથભા ંગણલાભા ંઅલરે છે. 
૭. સાદિત્ય સમીક્ષા 
૧. ાડંયે, (૨૦૧૦), વશબાગી લનવ્મલસ્થાની વય અફદલાવી ઈય કેલી ડી છે તેની 
યજૂઅત કયી છે. ગજુયાતભા ં ૧૪૧૭ વશબાગી લનવ્મલસ્થા વવભવત દ્વાયા ૧,૫૯,૦૬૪.૫૯ 
શતેટય લન વલસ્તાયનુ ં વયંક્ષણ થામ છે. વશબાગી લનવ્મલસ્થાના કામમક્રભન વાફયકાઠંા 
જીલ્રાના અફદલાવીઓ ઈય પ્રબાલ જલા ભે છે. જેભા ંમખુ્મત્લે શઓુ ભાટે ઘાવ, યવઇ 
ભાટે ફતણ, ઘય ફનાલલા ભાટે ઇભાયતી રાકડા ંલગેયે ઈયાતં ટીભરૂ ાન, ભધ, ગુદંય 
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ને ભાદંગી લખતે લનસ્વત ઔવધઓન ઈમગ કયે છે. વશબાગી લનવ્મલસ્થા શરેા 
લનની સ્સ્થવત નફી શતી, જમાયે વશબાગી લનવ્મલસ્થા છી લનવયંક્ષણથી લનભા ંસધુાય 
થતા અફદલાવીઓની દૈવનક જરૂફયમાત વતંામ છે, તેથી કશી ળકામ કે અફદલાવીઓ ઈય 
વશબાગી લનવ્મલસ્થાન પ્રબાલ વકાયાત્ભક જલા ભે છે. 
 
૨. લાાએ, (૨૦૦૬), ગજુયાતના અફદલાવી વલસ્તાયભા ગ્રાભ િંામતભા ં ચ ૂટંામેરી 
અફદલાવી (ભફશરા) વભ્મની કાભગીયીના ભ્માવભા ંજણાવ્યુ ં છે તેભ અફદલાવી સ્ત્રીઓના 
યાજકીમ વશબાગીણાભા ં તેભજ યાજકીમ ભવૂભકાભા ં ભાત્ર ચ ૂટંણી રડલીએ એક જ ફાફત 
ભશત્લની નથી, યંત ુસ્ત્રીઓ તેભના નાગફયક તયીકેના ં શક્કન ઈમગ કયે, ભતાવધકાયન 
ઈમગ કયે, યાજકીમ ક્ષની ફેઠકભા ં શાજય યશ ે લગેયે જેલી નેક ફાફતન સ્ત્રીઓ 
તાના જીલનભા ં ઈમગ કયે. અ રઘળુધ વનફધં યથી એ તાયણ ભે છે કે સ્ત્રીઓને 
િંામતભા ંભેર યાજ્મદ કે શદ્દાને રીધે કુટંુફભા ંતેભને ગત્મનુ ંસ્થાન ભ્યુ ંછે. 
૩. ળાશ,ે (૧૯૮૯), દયેક કા દયમ્માન સ્ત્રીઓના દયજ્જાને તાસ્મ છે. ફધંાયણીમ યીતે 
સ્ત્રીઓન કામદાકીમ દયજ્જ તાવલાભા ંઅવ્મ છે. સ્ત્રીઓની અવથિક બાગીદાયી, શક, તક 
ને દયજ્જાની િિામ કયલાભા ંઅલી છે. સ્ત્રીઓન ળૈક્ષચણક વલકાવ તેભન યાજકીમ દયજ્જ 
તથા ભવૂભકાની િિામ કયલાભા ંઅલી છે. અ સુ્તકભા ંસ્ત્રીની ાયંફયક ભવૂભકા તાવલાભા ં
અલી છે. 
 

૪. લવાલાએ, (૨૦૦૬), જણાવ્યુ ંછે કે, અંગ્રેજની વનમત બાયતની કુદયતી વંવત ઈય શતી. 
તેભા ં ખાવ કયીને ઇભાયતી રાકડુ,ં ભધ, જાતજાતના ં ઔધ તથા વનાની ખાણ તથા 
કરવ, તાબં,ુ વત્ત લગેયે નેક કુદયતી વંવત ઈય શતી. તે વંવત્તને ચિટન સધુી રઇ 
જલા ભાટે દયેક અફદલાવી જગંર વલસ્તાયભા ં યેરલે રાઇન તૈમાય કયી શતી. જેભ કે 
છટાઈદેયુ-જબંવુય, નવલાડી-જબંવુય, અંકરેશ્વય-યાજીા, કવફંા-ઈભયાડા, નલવાયી-
લઘઇ લગેયે. 
 

૫. ટેરે ને ાડંયે, (૨૦૧૭-૧૮), અફદલાવી વસં્કૃવત નાળકા લૂી/વતપ્રાિીન 
વસં્કૃવત છે તેવુ ંજણાવ્યુ ંછે. અફદલાવીઓ ક્યાયેમ જુઠુ ફરતા નથી ને કઇને ઠગતા નથી. 
યંત ુતેભના ઈય રીવ ને અભી દ્વાયા ત્માિાય થઆ યહ્ય છે. અફદલાવીઓના જગંર 
જભીન ઈયના શક્ક કામદા દ્વાયા છીનલી રીધા છે. તેઓ કશી યહ્યા છે કે ભે લનલાવી નથી 
અફદલાવી છીએ. 
 
૮. સાંશોધન અભ્યાસ 

પ્રસ્તતુ વળંધન ભ્માવ એ વીદી વમદુામની સ્ત્રીઓની પ્રાથવભક, કોટંુચફક ભાફશતી ને 
વીદી વમદુામની સ્ત્રીઓન વાભાજજક, અવથિક, વ્મલવાવમક ને ળૈક્ષચણક દયજ્જાને રગતી 
ભાફશતી તાવલાના શતેવુય શાથ ધયલાભા ંઅલેર છે. 
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 પ્રસ્તતુ વળંધન ભ્માવ ભાટે ગજુયાત યાજ્મના ગીય-વભનાથ જીલ્રાના તારાા 
તાલકુાના મકુ ગાભ વદં કયેર છે. લસ્તી ગણતયી ૨૦૧૧ મજુફ કુર વીદી વમદુામની 
લસ્તી ગજુયાતભા ં ૮,૬૬૧ છે, જેભા ં રુુની વખં્મા ૪,૨૭૩ છે, જમાયે સ્ત્રીઓની વખં્મા 
૪,૩૮૮ છે. અ ભ્માવ વીદી વમદુામની સ્ત્રીઓની સ્સ્થવત જાણલાન શલાથી વદં કયેર 
ઈતયદાતાઓ ભાત્ર યચણત સ્ત્રીઓને જ રીધા છે ને કુર વદં કયેર ગાભની વીદી 
વમદુામની લસ્તીના ૬% યચણત સ્ત્રીઓને ઈતયદાતા તયીકે વદં કયલાભા ંઅવ્મા છે. કુર 
૧૫૬ સ્ત્રી ઈતયદાતાની વદંગી પ્રસ્તતુ વળંધન ભ્માવ ભાટે કયલાભા ંઅલેર છે.  

 
 

૯. સાંશોધનનાાં દરણામો 
(૯.૧) સ્ત્રીઓની પ્રાથવભક ને કોટંુચફક સ્સ્થવત.  
વીદીઓભા ંવતવૃતા ને વતલૃળંી કુટંુફ વ્મલસ્થા છે. તેઓભા ંવલબતત કુટંુફ પ્રથા વાભાન્દ્મ 
છે, યંત ુવયંતુત કુટંુફ વ્મલસ્થા ણ પ્રલતતે છે. કુટંુફભા ંસ્ત્રીઓ શલે ૧ થી ૨ ફાકની ઇછછા 
યાખે છે. કુટંુફભા ં વતની વદંગી ભાતા-વતા દ્વાયા કયલાભા ં અલે છે, યંત ુ ધીભ-ેધીભ ે
અધવુનક વભમની વાથે અ વમદુામભા ંણ ફયલતમન અલતુ ંજણામ છે. અ વમદુામભા ંએક 
નાની ળરૂઅત થઇ છે કે દીકયી ણ તાના જીલનવાથીની વદંગી કયી ળકે છે. કુટંુફભા ં
શજુ ણ તુ્ર-તુ્રીના વળક્ષણભા ંબેદબાલ જલા ભે છે, કાયણ કે તુ્રને ગ્રેજયએુળન સધુી 
બણાલનાયી સ્ત્રીઓ લધાયે પ્રભાણભા ંછે, જમાયે તુ્રીને ગ્રેજયએુળન સધુી બણાલનાયી સ્ત્રીઓ 
ઓછી છે, તેભજ અ વમદુામભા ં ણ શલ ે ભાતા-વતા તેભના ફાકના જીલન વાથીની 
વદંગીભા ં વળક્ષણ ને નકયીને ભશત્લ અલા રાગ્મા છે, ત્માયફાદ ઘયની પ્રવતષ્ટ્ઠા ન ે
દેખાલને ભશત્લ અે છે. 
 
(૯.૨) સ્ત્રીઓની વાભાજજક, અવથિક સ્સ્થવત. 
૧. વાભાજજક સ્સ્થવત : 
() રગ્ન પ્રથા : જીલનવાથીની વદંગીભા ંવળક્ષણ, નકયી, દેખાલ, ખાનદાન લગેયે રક્ષણ 
જલાભા ંઅલે છે. વાભાન્દ્મ યીતે રગ્ન લમ ૧૬ થી ૨૨ લમ જલા ભે છે. વગાઆ, ળાદી, 
ીઠી, ભાડંલ, જાન, કન્દ્માને ઘયે રગ્ન વલવધ, રગ્ન વભમે બેટ-દશજે, ભાભેરૂ લગેયે યીલાજ 
પ્રિચરત છે. છૂટાછેડા ને નુઃ રગ્ન પ્રથા ણ ભાન્દ્મ છે.  
૨. અવથિક સ્સ્થવત :  
ભટાબાગના વીદીઓની અજીવલકા ભજુયી ય િારે છે. ગીયના જગંરભા ંત ેરાકડા કાલા 
ભાટે જામ છે. અ ઈયાતં કઇ છૂટક ભજુયી કયે છે. ૧ થી ૨ વભ્મ કભાતા શમ તેલા કુટંુફ 
લધાયે છે. અ યથી કશી ળકામ છે કે વીદી વમદુામભા ંરુૂ કભામ છે ને તેના ય તેની 
ત્ની ને ફાક વનબમય શમ છે. વભમની વાથે અ વભાજની સ્ત્રીઓ ણ છૂટક ભજુયી કયે 
છે ણ તેભને ભજુયી એટરા વાયા પ્રભાણભા ં ભતી નથી. કુટંુફની અવથિક સ્સ્થવત નફી 
શલાથી સ્ત્રીઓ તાના ઘયને િરાલલા ભાટે છૂટક ભજુયી કયે છે, ફીજાના ઘયે ઘયકાભ કયલા 
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ભાટે જામ છે, જ્માયે ફહ ુઓછી સ્ત્રીઓ નકયી કયે છે. અ વમદુામની અવથિક સ્સ્થવત વાયી ન 
શલાથી તેઓ ાવે યશલેા ભાટે કુટંુફની વભ્મ વખં્મા પ્રભાણે રૂભની વગલડ નથી. જે 
ઈતયદાતાના ઘયભા ં૩ થી ૪ રૂભ છે ત ત ેરૂભની વાભ ેકુટંુફની વભ્મ વખં્મા ણ લધાયે છે. 
વાભાન્દ્મ છા એલી ઈઠે છે કે અખુ ં જૂથ ગયીફીભા ંજીલન વ્મતીત કયે છે. સ્ત્રીઓ અવથિક 
પ્રવવૃત્તભા ંવશબાગી છે, યંત ુકુટંુફના વાભાજજક વનણમમ પ્રફક્રમાભા ંઓછી વશબાગી ફની છે. 
 
(૯.૩) વીદી વભાજની સ્ત્રીઓની અયગ્મ ને કુટંુફવનમજન વલળે વબાનતા : કુટંુફભા ં
સ્ત્રીઓની ફીભાયીભા ંદલાખાને જલા ભાટે લડીરની ભજુંયી રેલી ડતી નથી. અ વમદુામની 
સ્ત્રીઓભા ંકુટંુફ વનમજન વલળેની જાણકાયી ઓછી છે. કુટંુફભા ંસ્ત્રીઓની પ્રસતુી ઘયની લડીર 
સ્ત્રી થલા દામણ કયે છે, યંત ુપ્રસવુત દયમ્માન કઇ લધાયે તકરીપ ડ ેત જ ડતટય કે 
નવમને ફરાલલાભા ંઅલે છે થલા ત દલાખાને રઆ જલાભા ંઅલ ેછે.  
 
(૯.૪) વીદી સ્ત્રીઓની યાજકીમ ને ધાવભિક સ્સ્થવત : વીદી વમદુામ આસ્રાભ ધભમ ાે છે. અ 
વમદુામ કુયાનને ધાવભિક ગ્રથં ભાને છે. વીદી રક નાભકયણ, મુડંન, આદેભીરાફ, યભજાન, 
ફકયી ઇદ, તાજીમા, લગેયે આસ્રાભી તશલેાય-ઈત્વલ ઈજલે છે જેભા ં વોથી લધાયે સ્ત્રીઓ 
ભશયભભા ંબાગ ર ેછે. તેભના ઈવમ ને ધભાર રકવપ્રમ છે. ઈવમએ વાભાજજક ધાવભિક ભે છે 
ન ેતે વાસં્કૃવતક યંયાભા ંગત્મનુ ં સ્થાન ધયાલે છે. યાજકીમ બાગીદાયીની લાત કયીએ 
ત અ વમદુામની ભટા બાગની સ્ત્રીઓ યાજકીમ કામમક્રભભા ંજડાલા નથી ભાગંતા. તેભજ 
સ્ત્રીઓના શક ભાટે કઇ કામદા કાનનૂ ણ જાણતા નથી જે એક નકાયાત્ભક ફાફત ગણી 
ળકામ છે. 
 
૧૦. સચૂનો 
૧. સ્ત્રીઓની સ્સ્થવત સધુાયલાના પ્રમત્ન વયકાયી ને સ્લૈલ્છછક વગંઠનના ભાધ્મભથી વલળે 
પ્રભાણભા ંથલા જઇએ. જેના કાયણે અ વભાજભા ંસ્ત્રીનુ ંસ્થાન ઉંચ ુઅલી ળકે.  

૨. સ્ત્રીઓ ઘયની ફશાય નીકી જાશયે જીલનભા ંલધાયે પ્રવતૃ્ત થામ તેલા વ્મલવામ  અંગેની 
તક ઈબી કયલી જઇએ. તથેી તેભની વાભાજજક, અવથિક સ્સ્થવતભા ંયીલતમન અલી ળકે. 
૩. વીદી વમદુામ મસુ્સ્રભધભી શલાના કાયણે ધાવભિક રૂફઢચસુ્તતાનુ ંપ્રભાણ લધાયે જલા ભે 
છે. જેના કાયણે સ્ત્રીઓ વલકાવથી લિંીત યશી જામ છે. રુૂપ્રધાન વભાજભા ં સ્ત્રીઓની 
બાગીદાયી વભાન યીતે ઈબી થામ તેલા વ્મલશારુ પ્રમત્ન, સ્ત્રીભડં ઈબા કયી ળકામ ત ે
પ્રકાયના પ્રમત્ન થલા જઇએ. 
૪. વયકાય દ્વાયા નસુચુિત જનજાવત ભાટે ફશાય ાડરેી વલવલધ મજનાઓ, જેલી કે જુદા-ં
જુદા ંક્ષેત્રભા ંનકયી કયતી નસુચુિત જનજાવતની ફશને ભાટે લફકિંગ વભેુન શસ્ટેર. જે ફશને 
નકયી કયે છે ને તેભને બાડાનુ ંભકાન ભેલલા મશૂ્કેરી ડતી શમ. તેના ભાટે સયુત, ને 
લડદયાભા ં અ શસ્ટેર ળરૂ કયલાભા ં અલી છે. જેભા ં ફશનેને યશલેાની સવુલધા ભપત 
અલાભા ંઅલ ેછે. તેભન ફીજી મજના નસુચુિત જનજાવતની કન્દ્માના રગ્ન પ્રવગંે કંુલય 
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ફાઇનુ ં ભાભેરૂ મજના, વાત પેયા વમશૂ રગ્ન મજના શઠે નાણાકીમ વશામ લેગેયે જેલી 
મજનાઓન રાબ વીદી વમદુામની સ્ત્રીઓએ રલે જઇએ. 
૫. વીદી વમદુામની સ્સ્થવત સધુયે તે ભાટે સ્ત્રીઓભા ં વળક્ષણ લધવુ ંજઇએ, યૂતા પ્રભાણભા ં
તેભને યજગાયી ભલી જઇએ, સ્ત્રીઓ ભાટેની કલ્માણ મજનાઓ લધલી જઇએ. 
૧૧. સમાન  

     વીદી વમદુામભા ં વતવૃતાનુ ં પ્રિરન શલાથી કુટંુફભા ં સ્ત્રીઓ કયતા ં રુૂનુ ં
પ્રભતુ્લ લધાયે જલા ભે છે. અ વમદુામભા ં જીલનવાથીની વદંગી ભાતા-વતા દ્વાયા 
કયલાભા ંઅલે છે, યંત ુખફુ ઓછી સ્ત્રીઓએ તાની ઇછછા મજુફ જીલનવાથીની વદંગી 
કયી છે. અ યથી કશી ળકામ છે કે ધીભ-ેધીભે અધવુનક વભમની વાથે અ વમદુામભા ંણ 
ફયલતમન અલતુ ં જણામ છે. વીદી વભાજભા ં એક નાની ળરૂઅત થઇ છે કે દીકયી ણ 
તાના જીલનવાથીની વદંગી કયી ળકે છે. અભ, જેભ-જેભ વભમ લીત્મ તેભ વીદી 
વમદુામની સ્ત્રીઓભા ંવાભાજજક ને ધાવભિક રૂઢીચસુ્તતા તેભજ ભાન્દ્મતાઓ દુય થઆ છે. 
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