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ટૂંકસાર 
બાયત દેળ શભંળેા વલવલધતાની લચ્ચ ે એક્તા 

યાખીને ટકી યહ્યો છે, તને   ં સ્ષ્ટ ન ે વંણૂય પ્રવતબફિંફ 
બાયતના ફધંાયણભા ં ડેલ  ં જોલા ભે છે, જેભા ં પ્રત્મકે 
નાગરયકન ે જ્ઞાવત, જાવત, લગય, બાા કે ધભયના બદેબાલ 
વલના વભાન યીત ેશક ને સ્લતતં્રતા અલાભા ંઅલી છે. 
તભે છતા ં કેટરાક ઐવતશાવવક કાયણોવય બાયતભા ં એલા 
લગો ણ છે જેભન ેબાયતના ભોટા બાગના નાગરયકો જે 
મૂભતૂ શક-વધકાય બોગલ ેછે તનેાથી લબંચત યાખલાભા ં
અવ્મા છે. અલા લબંચત લગોભા ંવૌથી લધ  લબંચત લગો 
છે વલમ ક્ત, વલચયતી ને ધયવલચયવત જાવતઓ. અજે 
દેળભા ં તઓેની રગબગ ૧૨ ટકા લસ્તી છે. લોથી 
કચડામરેી, ગ રાભીદળા બોગલતી, ભખૂભયો ન ેપ્રાથવભક 
સ વલધાઓના તદ્દન બાલભા ંવફડતી અ જાવતઓ પ્રત્મે 
વયકાય ન ેવભાજ દ્વાયા દ રયક્ષ વેલલાભા ંઅવ્ય  ંછે. 

વલચયતી જાવતઓના ઈદ્દબલ અંગે જ દા જ દા 
ભતંવ્મો જોલા ભે છે, જેભા ંલ ૂટંપાટ થલા યાજ્મ કબ્જજે 
કયલા ભાટેન  ંઅક્રભણ, ધભાાંતય કે ધભયના પેરાલા ભાટેન  ં
અક્રભણ, ક દયતી અપતો, ઔદ્યોબગકયણ તભેજ ન્મ 
કાયણોનો વભાલળે થામ છે, જ્માયે ગ નગેાય જાવતઓની 
ઈત્વિ ભાટે બિરટળ વયકાય ન ે દેળી યાજાઓની 
કટૂનીવતન ેજલાફદાય ગણલાભા ંઅલ ેછે. અંગે્રજોએ વભગ્ર 
દેળ ય ોતાની શક ભત સ્થાલાભા ં તઓેનો વલયોધ 
કયનાય અ રડામક ને ફદાદ ય જૂથોન ે વનમવંત્રત કયલા 
ન ેલન્મ વંદાના મલૂ્મ બડંાયો ય કબ્જજો ભેલલા 
ભાટે દેળી યાજાઓન ે વલશ્વાવભા ં રઇન ે વખં્મ વલમ ક્ત 
જાવતઓ ઈયાતં વલચયતી ન ે ધયવલચયતી જાવતઓન ે
વાભાજજક (ગ નગેાય) ઠયાલીન ેભાનવલમ રયસ્સ્થવતભા ં
ધકેરી દીધી શતી.  

અજે વલચયતી જાવતઓન  ં રયભ્રભણ બાયતભા ં
ગબંીય કટોકટીનો વાભનો કયી યશરે છે. આવતશાવભા ંજોઇશ  ં

તો ખફૂ રાફંા વભમગાાથી સ્થાતંરયતો શભંળેા ં
શાવંવમાભા ં ધકેરાઇ ગમા છે, એટર ે કે વીભાન્ત જીલન 
જીલી યહ્યા છે. ગાઈની ઘણી ગૌચય જભીનો અજે ખેતયો 
થઇ ગમા છે, તથેી શ ઓ ય વનબયય અ જાવતઓના 
વવંાધનોથી તભેને લબંચત કયામા છે, તેભની અજીવલકા 
ઝટંલાઇ ગઇ છે. થયતતં્રના ન ે ળશયેીકયણના 
વલસ્તયણની વાથ ે નકે કામદા ન ે નીવતઓના 
ભરીકયણથી વલચયતા વમ દામોની અજીવલકા ઝટંલાઇ 
છે. નલી લવૈશ્વક અવથિક વ્મલસ્થાભા ં અલા યંયાગત 
યીત ેજીલન વલતાલતા વમ દામોન ે તભેન  ં સ્લામિ જીલન 
જીલલા ભાટેનો બાગ્મ ેજ કોઇ લકાળ ફચ્મો છે, અથી જ 
ભતૂકાના રોક કરાકાયો (નટ, ફજાબણમા, લાદી, ભદાયી 
લગેયે) અજે બબ કો જેવ  ંજીલન લીતાલ ેછે.  

સ્લતતં્ર બાયતભા ં વયકાય દ્વાયા અ જાવતઓન ે
ન સબૂચત જાવત, ન સબૂચત જનજાવત ન ેન્મ છાત 
લગોનો દયજ્જો અીન ેતભેના વલકાવ ન ેવદૃ્ધિ ભાટેના 
નલા ભાગો ઈરબ્જધ કમાય છે, તેભ છતા ંત ેભાગો ધયૂા 
ન ેયૂતા છે. વભમાતંયે યચામરે વલવલધ ચંો ન ે
વવભવતઓના શલેારો ન ે બરાભણોન  ં જે કંઇ આંવળક 
પ્રભાણભા ંભરીકયણ થામ છે, તભેા ંઅ વમ દામો શભંળેા 
ફાકાત યશી જલા ામ્મા છે. બાયતભા ં વલચયતી 
જાવતઓની ચોક્કવ વખં્મા શજી નક્કી થઇ ળકી નથી. અ 
વમ દામોની મ ખ્મ વભસ્માઓભા ં અલાવ, કામભી 
વ્મલવામ, ખોયાક, ાણી, વલજી, વળક્ષણ, અયોગ્મ 
વલેાઓ લગેેયે ામાની સ વલધાઓનો તદ્દન બાલ જોલા 
ભે છે. વયકાય ન ેવભાજે તેભના પ્રત્મનેી ભાનવવકતા 
ફદરીન ે તભેના શક-વધકાયો ન ે વન્ભાન અીને 
સ્લસ્થ-વક્ષભ વભાજના વનભાયણ ભાટે વલકાવની પ્રરક્રમાભા ં
તભેન ેવાથ ેજોડલા જોઇળ.ે 
ચાિીરૂશબદદોઃવલચયતી જાવતઓ, વલમ ક્ત જાવતઓ, 
ફજાબણમા, લાદી, ભદાયી, ગાડબરમા, વયાબણમા.
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૧.૦ પ્રથતાિનાોઃ 
બાયતભા ંને ગ જયાતભા ંવલકાવની દ્રષ્ષ્ટએ 

છાત જાવતઓ કે વમ દામોભા ં અરદજાવતઓ 
(ન સબૂચત જનજાવતઓ), દબરતો (ન સબૂચત 
જાવતઓ), વાભાજજક ને ળૈક્ષબણક યીતે છાત 
જાવતઓ (ફક્ષીચં/ઓફીવી/ એવઇફીવી) તેભજ 
વલચયતા-વલમ ક્ત વમ દામો મ ખ્મ છે. ગ જયાતભા ં
ન સબૂચત જનજાવતની ક ર ૨૫ જાવતઓ અલેરી 
છે, જેભા ં ૫ અરદભજૂથોનો વભાલેળ થામ છે. 
૨૦૧૧ની લસ્તી ગણતયી મ જફ ગ જયાતભા ંતેઓની 
લસ્તી ૮૯,૧૭,૧૭૪ જેટરી છે, જે યાજ્મની ક ર 
લસ્તીભા ં૧૪.૭૫ ટકા પ્રભાણ ધયાલે છે. ગ જયાતભા ં
ન સબૂચત જાવતભા ંમ ખ્મ ને ેટાજાવતઓ ભીને 
ક ર ૯૦ જેટરા વમ દામો લવલાટ કયે છે. ૨૦૧૧ની 
લસ્તી ગણતયી મ જફ ગ જયાતભા ં તેઓની લસ્તી 
૪૦,૭૪,૪૪૭ જેટરી છે, જે યાજ્મની ક ર લસ્તીના 
૬.૭૪ ટકા છે. (ટેર બ., 2011)  

ન્મ છાત લગો (ફક્ષીચં સબૂચત 
જાવતઓ) વભાજના છાત લગયના વમશૂો છે. 
ગ જયાતભા ં ન્મ છાત લગોની માદીભા ં શારની 
સ્સ્થવતએ ૧૪૨ જ્ઞાવતઓનો વભાલેળ કયલાભા ંઅલેર 
છે. (http://sje.gujarat.gov.in/ddcw, 2019) ન્મ 
છાત લગોએ ન સબૂચત જાવતઓ ને ન સબૂચત 
જનજાવતઓ કયતા રગ વમશૂો છે. રશન્દ  તેભજ 
મ સ્સ્રભ વભાજ વ્મલસ્થાભા ં કેટરાક વાભાજજક જૂથો 
ગયીફી, વનયક્ષયતા, ળોણ, ન્મામ, નીચો 
વાભાજજક દયજ્જો ને વધકાયોના બોગલટાથી 
લબંચતણ  ંન બલતા યહ્યા છે, અથી અઝાદી ફાદ 
વયકાય દ્વાયા અલા વમશૂોને “ન્મ છાત લગો” 
તયીકે ઓખી કાઢી તેઓના વલાાંબગણ વલકાવ 
ભાટેના પ્રમાવો શાથ ધયલાભા ંઅલેર છે.  

વલચયતી-વલમ ક્ત જાવતઓની સ્સ્થવત 
ન સબૂચત જનજાવત, ન સબૂચત જાવત ને ન્મ 
છાત લગો કયતા ણ અજે લધ  કપોડી છે, કાયણ 
કે અજ રદન સ ધી તેભના પ્રત્મે ખાવ કોઇન  ંધ્માન 
ગય  ંનથી. વલચયતી જાવતઓ શભેંળા ધધંા-યોજગાય 
થે વલચયણ કયતી શતી. અધ વનક વભાજ 
વ્મલસ્થાભા ં વલકાવના ફદરામેરા ખ્મારોએ અજે 
તેભને વત છાત વમ દામોની શયોભા ં ધકેરી 

દીધા છે. ગ જયાતભા ંવલચયતી - વલમ ક્ત ક ર ભીને 
૪૦ જાવતઓ અલેરી છે. (વનમાભક લ. જ., 2019) 
વતત રયભ્રભણ ને બાગદોડને કાયણે તેભની 
ચોક્કવ લસ્તી જાણી ળકાઇ નથી, તેભ છતા ં
ગ જયાતભા ંતેઓની ક ર ૪૦ જાવતઓની અંદાજે ૪૦ 
રાખથી લધ  લસ્તી શોલાન  ંન ભાન છે, (ટેર ભ., 
૨૦૦૬) જેન  ંપ્રભાણ યાજ્મની ક ર લવવતભા ં૭ ટકા 
જેટલ  ં છે, જેભાથંી કાક્રભે ૨૦ રાખ જેટરા રોકો 
સ્સ્થય થમા છે ને ૨૦ રાખ રોકો વલચયણ થલા 
સ્થામી તબં -ઝંડાભા ંયશ ે છે. ગ જયાતભા ંવૌયાષ્ર, 
ઈિય ગ જયાત તથા ભધ્મ ગ જયાતભા ંતેભની લવવત 
લધ  છે.  

બાયતભા ંએક અંદાજ મ જફ વલચયતા ને 
વલમ ક્ત વમ દામોની લવવત ક ર લવવતના ૧૦ ટકા 
જેટરી છે. યાજસ્થાન, ગ જયાત, ભશાયાષ્ર ને 
ભધ્મપ્રદેળભા ંતેભની લવવત ન્મ યાજ્મો કયતા લધ  
છે. (ટેર ભ., ૨૦૦૬, .ૃ ૦૧) બાયતભા ં ૩૧૩ 
વલચયતી જાવતઓ ને ૧૯૮ વલમ ક્ત જાવતઓ 
અલેરી છે, વભગ્ર બાયતભા ં તેઓની અંદાજે ૬૦ 
વભબરમન લસ્તી છે. (Rathod, 2014) ફીજા એક ભત 
ન વાય બાયતભા ં વલચયતા-વલમ ક્ત વમ દામોની 
લસ્તી ૧૦ કયોડ જેટરી શોલાન  ંન ભાન છે. (Dash, 
2016, p. 08) પોયલડય પે્રવના ઈલ્રેખ ન વાય 
૨૦૧૧ની લસ્તી ગણતયી મ જફ દેળભા ંવલમ ક્ત ને 
વલચયતી જાવતઓની ૧૫ કયોડ જનવખં્મા લવલાટ 
કયે છે. વ્મલવાવમક વભાજકામયના વલવલધ ક્ષેત્રોભા ં
અજે વલચયતી-વલમ ક્ત જાવતઓન  ંનવ  ંક્ષેત્ર ઈભેયાય  ં
છે. 
૧.૧ સમથયા કિન અને વિષય સદંગી: 

અણે ત્મા ં છાત ગણાતા લગો ૈકી 
કેટરાક જનવમ દામો એલા છે કે જેભન  ંાક ં વયનામ  ં
અજે ણ નથી, કાયણ કે ગાભભા ંતેભના ઘય નથી, 
વીભભા ંખેતય કે ધધંા-યોજગાય ભાટેન  ં કોઇ કામભી 
કે ચોક્કવ સ્થ નથી. તેઓ વૌ ભોટા બાગે ગાભ કે 
ળશયેની બાગોે કે થોડે દૂય વીભ લગડે તબં  કે કાચા 
ઝંડા ફાધંીને લવલાટ કયે છે. શીં ણ તેઓ 
સ્થાઇ તો યશતેા જ નથી. ચોભાવા દયવભમાન જમા ં
તેભનો કામભી ડાલ શોમ તેભા ં યશ ે છે, ફાકીના 
અઠ ભરશના તેઓ ગાભો ગાભ ધધંાથે વભગ્ર ક ટ ંફ-
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કફીરા વાથે વતત રયભ્રભણ કયતા યશ ે છે, જે 
વલચયતી જાવતઓ તયીકે ઓખામ છે. 

વલચયતી જાવતઓ એ કોઇ એક પ્રકાયના 
રોકોનો લગય નથી, યંત   તેઓ દયેક વાભાજજક, 
વાસં્કૃવતક તેભજ ધધંાકીમ યીતે એકફીજાથી રગ 
રગ ખાવવમતો ધયાલતી વલવલધ જાવતઓ છે. 
વલચયતી જાવતઓભા ં યંયાગત નાના-ભોટા 
લેાયીઓ તેભજ દૂય-દ યાન્ત સ ધી વાભાન રઇ 
જનાયા એક જભાનાના ભારલાશકો (ફજંાયા થલા 
લણઝાયા, રશિંગોયા, ગરયમા, રભાણ), કેટરાક 
મલૂ્મ વાસં્કૃવતક ાવાઓંને ેઢી-દય ેઢી વાચલી 
યાખનાયા ને તેન  ં જતન કયનાયા કરાકાયો 
(બલૈમા, તયૂી, ચાયણ, બાટ, ભાગંવનમાય, 
કારફેરીમા, ફેરડમા, કોરાટી), વલવલધ કા કૌળલ્મ 
ધયાલતા કવફી- કાયીગયો (ઓડ, વરાટ, લડય, 
જોળી, ભબણમાય, રખેયા, વવકરીગય, ગાડબરમા-
લ શાયીમા), એક જભાનાના ભોટા ધધંાદાયીઓ (ઓડ, 
ફેરદાય, લાઘયી (દેલીજૂક), વાવંી-છાયા, કંજય, 
ગ જય), યજલાડાઓં ને જભીનદાયોના જભાનાના 
નાના ખેડૂતો ને છૂટક ભજૂયી કયનાયાઓ (ચાભઠા, 
કોટલાબમા, ાયધી, કોી, કાથોડી), વભાજભા ં
નાની-ભોટી ભનોયંજન વેલાઓ યૂી ાડનાયા 
(લાદી, ભદાયી, નટ, ફજાબણમા, ફહ રૂવમા, કબતૂયા, 
ાયઘી, દયલેળ, ફશરેીમા, ડોંફાયી) તેભજ વદીઓ 
સ ધી વભાજની ધભયધાયાઓની વાથે જ વારશત્મ 
ધાયાઓન  ંણ જતન કયતા અલેરા નેક થંોના 
જોગીઓ-લેળધાયીઓ (ફાલા, જોગી, નાથથંી, 
ગોંધી, લાસ દેલ, ગયો, બોા) ઈયાતં રગ 
રગ થંકના શ ારકોનો વભાલેળ થામ છે. 
(અચામય, ૨૦૦૬) 

લો ગાઈ અ વમ દામોની વભાજભા ં
બાયે ફોરફારા શતી. વભાજભા ં તેભન  ં સ્થાન 
વન્ભાનજનક ને ગૌયલણૂય શત .ં ટેબરવલઝન, 
વદેંળાવ્મલશાય ને લાશનવ્મલશાયની વગલડ 
નશોતી ત્માયે વભાજને જરૂયી ચીજલસ્ત  ઓ, વેલાઓ 
ને ભનોયંજન રૂ ં ાડલાન  ં કાભ વભાજભા ં
વલચયતા-વલમ ક્ત વમ દામો કયતા શતા. વલજ્ઞાનની 
લનલી ળોધો, ટેકનોરોજી તથા વલકાવના ન તન 
ખ્મારોએ યંયાગત વભાજના ભાખાઓને 

ધયમૂથી ફદરી નાખ્મા છે. અધ વનક ય ગભા ં
મ ડીલાદ ને બૌવતકલાદે ભાનલજાતની વૈકાઓ 
જૂની વાભાજજક વ્મલસ્થા ને વભાજજીલનના ં
મલૂ્મોને ામાભાથંી ઈખેડી નાખ્મા છે, ત્માયે વતત 
રયભ્રભણ કયનાયા અ વમ દામો ફદરાતા વભમભા ં
વલકાવના લશણેની વાથે ચારી ળક્યા નશીં.   

અધ વનક ટેક્નોરોજી, વલજ્ઞાનની ળોધો ને 
વભાજના વલવલધ ફદરાલો વાથે વલચયતા-વલમ ક્ત 
વમ દામોના યંયાગત વ્મલવામો લેય-વલખેય થઇ 
ગમા છે, ફધં થઇ ગમા છે, તો કેટરાક ફધં થલાભા ં
છે. વભાજની ફદરામેરી વ્મલસ્થાઓ ને વલકાવની 
આંટાઘ ૂટંીઓભા ંઅ વમ દામો વતત ટલાતા યહ્યા 
છે, એટલ  ં જ નરશ તેઓ ન્મામ, વતયસ્કાય ને 
જ લ્ભ-દભનનો બોગ ફનતા યહ્યા ંછે. અજે વલચયતા 
વમ દામોની સ્સ્થવત તભાભ છાત વમ દામોભા ંવૌથી 
લધ  ખયાફ ને દમાજનક ફનલા ાભી છે. 
વાભાજજક કામયકય યવલિંદ અચામયએ વલચયતા-
વલમ ક્ત વમ દામો અધારયત ોતાના  સ્તકભા ંઅ 
વમ દામોને “વયનાભા લગયના ભાનલી” કહ્યા છે, તો 
ગ જયાતભા ંઅ વમ દામો ભાટે ામાન  ંકાભ કયનાય 
વભિર ટેર તેઓને લબંચતોથીમે લબંચત ગણાલે છે.  
૧.૧.૧ વિચરતી જાવતઓ 

યોજી યોટી ભાટે વભગ્ર ક ટ ંફ-કફીરા વાથે 
વતત રયભ્રભણ કયનાયી જાવતઓને વલચયતી જાવત 
તયીકે ઓખલાભા ંઅલે છે. ગ જયાતભા ં શાર ક ર 
૨૮ વલચયતી જાવતઓ લવલાટ કયે છે, તેઓને 
વાભાજજક ન્મામ ને વધકાયીતા વલબાગ, ગ જયાત 
વયકાય દ્વાયા વલકવતી જાવતઓની માદીભા ં વાભેર 
કયલાભા ંઅલેર છે. ગ જયાતભા ંલવલાટ કયતી ૨૮ 
વલચયતી જાવતઓ ને તેના માયમ ળબ્જદો નીચે 
મ જફ છે.  

૨૮ વલચયતી જાવતઓભા ં ફજાબણમા 
(ફાજીગય, નટ-ફજાબણમા, નટ, નટડા), બાડં, 
ગારૂડી, કાથોડી (કતકયી), નાથ (બયથયી, નાથ 
ફાલા), કોટલાબમા, ત  યી, વલટોબમા, લાદી 
(જોગીલાદી, ભદાયી), લાવંપોડા, ફાલા-લૈયાગી, 
બલૈમા (તયગાા, નામક, બલામા, બોજક), ગયો 
(ગયોડા), ભાયલાડા લાઘયી (ભાયલાડા, ફાલયી), 
ઓડ, ાયધી (ાયાધી), યાલીમા (યાલ, 
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યાલમોગી), વવકરીગય, વયાબણમા, લણઝાયા-
વળનાગંલાા ને કાગંવીલાા (લણઝાયા), જોગી, 
બોા, ગાડબરમા (ગાડી લ શાયીમા, લ લાયીમા, 
લ શાયીમા), કાગંવવમા, ઘરંટમા, ચાભઠા (નટડા), 
ચાયણ-ગઢલી (પક્ત જૂના લડોદયા યાજ્મ પ્રદેળના) 
ને વરાટ ઘેયાનો વભાલેળ થામ છે. (વનમાભક લ. 
જ., 2019)  

વલચયતી જાવતઓ ભતૂકાભા ં વભાજના 
એક નોખા ને વલવળષ્ટ અંગ વભાન શતી. 
વભાજભા ં તેઓના ભશત્લની દ્રષ્ષ્ટએ તેભને મ ખ્મ ફે 
લગોભા ંલશેંચી ળકામ. જેભા ંએક વભાજન  ંભનોયંજન 
કયનાયો લગય ને ફીજો વભાજને વેલા યૂી 
ાડલાન  ં કાભ કયતો શતો. અ દયેક વમ દામો 
ોતાના રગ રગ કૌળલ્મો અધારયત 
વ્મલવામો ભાટે જીલનમાંત પયતા યશતેા શતા. 
ભનોયંજન કયનાયા દયેક વમ દામો જૂથોભા ંલશેંચાઇને 
રગ રગ વલસ્તાયો લશેંચી રેતા શતા. એક જૂથ 
ફીજા જૂથના વલસ્તાયભા ં તેની યલાનગી વલના 
ભનોયંજનની પ્રવવૃત કયી ળકે નરશ તેલા વનમભો શતા, 
જેથી ફધા જૂથોને યોજી-યોટી ને રોકોને ભનોયંજન 
ભી યશ.ે અ વમ દામોના ભનોયંજન કયલાના સ્થો 
ને વભમ રગબગ લૂય અમોજીત યશતેા શતા. 
જૂથનો લડો ૧૦-૧૫ રદલવ ગાઈ જે-તે ગાભ 
અગેલાનોને ભીને ભનોયંજનના કામયક્રભ અંગેની 
જાણ કયતો શતો. ગાભ રોકો ણ તેભની યાશ જોતા 
શોમ. અથી તેઓ શયબેય તેભન  ં સ્લાગત કયતા ને 
કામયક્રભ ભાટે તભાભ ન ક તાઓ કયી અતા 
શતા. 

ભનોયંજન ભાટેના કામયક્રભનો રદલવ નક્કી 
થતા જ વભગ્ર ગાભ ને અવાવના વલસ્તાયભા ં
ખ ળીન  ભોજ  ંપયી લત  ંશત .ં કામયક્રભ યાવત્રના વભમે 
ગાભભા ંચોયા (વૌને ન ક  સ્થ) ય મોજલાભા ં
અલતો શતો. અ કામયક્રભ ફાકોથી ભાડંીને વધૃ્ધ 
સ ધીના તભાભ રોકો ભનબયીને વનશાતા ને 
મથાળસ્ક્ત દાન-દબક્ષણા અતા શતા. અ યીતે અ 
જૂથો અમોજન મ જફના એક છી એક ગાભભા ં
કામયક્રભો મોજતા શતા. અ વમ દામો લનલા ખેર-
કામયક્રભો થકી વખત ભશનેત-ભજૂયી વાથે એકધાર ં 
જીલન જીલતા રોકોના જીલનભા ંઅનદં ને નલી 

ચેતના ઈજાગય કયીને સ ખેથી ોતાની યોજી-યોટી 
ભેલતા શતા. વભાજને ભનોયંજન રૂ ં ાડનાયા 
વમ દામોભા ં બલૈમા, નટ, ફજાણીમા, બાડં, લાદી, 
ભદાયી, નાથ, બયથયી, ત યી લગેયેનો વભાલેળ થામ 
છે.  

વલચયતા વમ દામોનો ફીજો લગય વભાજને 
વલવલધ વેલાઓ યૂી ાડલાના કાભોભા ં જોડામેરો 
શતો, જેભા ં લાવંપોડા, કાગંવવમા, વયાબણમા, 
ગાડબરમા, દેલીજૂક(લાઘયી), ઘટંીમા, વરાટઘેયા, 
ચાભઠા ને યાલ મ ખ્મ છે. ગાડબરમા, 
દેલીજૂક(લાઘયી) તથા કેટરાક વયાબણમા ખેડૂતોને 
ખેતી કાભભા ંજોઇતા ફદ તથા રોખડંના ઓજાયો 
રૂ ં ાડલાન  ંકાભ કયતા શતા. વયાબણમા ઘયકાભભા ં
લયાતા છયી-ચપ્ાની ધાય કાઢલાન  ં કાભ ણ 
કયતા શતા. કાગંવવમા વીવભના રાકડાભાથંી કાવંકી 
ફનાલીને ગાભે ગાભ પયીને લેચતા શતા. લણઝાયા 
ને યાલ ગધેડા ય ભીઠ  ં બયીને ગાભે ગાભ 
શોંચાડતા શતા. લ શાય ગાભે ગાભ જઇને રોખડંના 
ઓજાયો ને લાવણો રયેય કયતા શતા. લાવંપોડા 
લાવંભાથંી સ ૂડંરા, ટોરા ં ફનાલલાન  ં કાભ કયતા, 
જ્માયે ઘટંીમા તથા ચાભઠા ઘટંી ટાકંલાન  ં તથા 
લેચલાન  ંકાભ કયતા શતા. 

અ ઈયાતં યાજા યજલાડાના વભમભા ં
ય ધ્ધો લખતે રશ્કયી કાપરા કે ખાવ પ્રકાયના વઘંના 
કાપરા વાથે ઘોડા, શવથમાય ને ગાડાઓની 
ભયાભત ભાટે વલચયતા વમ દામના ંરોકો યશતેા શતા. 
ટૂંકભા ં વલચયતા વમ દામોએ વભાજભા ંખાવ પ્રકાયની 
કરા-કૌળલ્મ અધારયત કાભગીયી ને વલવળષ્ટ 
જરૂરયમાતો વતંોલાન  કાભ કય ાં છે.  
૧.૧.૨ વિચરતી જાવતઓની હાની રરસ્થિવત 
અને સમથયાઓ 

વભાજભા ંએક એલી વભજ છે કે જે યીતે 
ન સબૂચત જાવતઓ, ન સબૂચત જનજાવતઓ કે 
ન્મ છાત લગયની જાવતઓ શોમ છે, તે જ યીતે અ 
એક વલચયતી-વલમ ક્ત જાવતઓનો ચોથો વમશૂ છે, 
યંત   વલચયતી-વલમ ક્ત જાવતઓ શરેા ત્રણ 
પ્રકાયની જાવતઓથી એકદભ રગ છે, છતા ં
વયકાયભા ં ણ વલચયતી-વલમ ક્ત જાવતઓને શરેા 
ત્રણ પ્રકાયની જાવતઓ ૈકી કોઇને કોઇ લગયભા ં
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વાભેર કયલાભા ં અલેરી છે. ગ જયાતની ક ર ૪૦ 
વલચયતી-વલભક્ત જાવતઓભાથંી કેટરીક ન સબૂચત 
જાવત, કેટરીક ન સબૂચત જનજાવત તો કેટરીકને 
ફક્ષીચં સબૂચત જાવતઓભા ં વભાવલષ્ટ કયલાભા ં
અલેર છે, અથી વાભાન્મ વભાજથી ખફૂ રગણ  ં
ને વતત વલચયણ કયનાયી અ જાવતઓ વલકાવના 
અમોજીત કામયક્રભોથી લબંચત યશી જલા ાભી છે. 

ગ જયાતભા ં શાર લવલાટ કયતી ક ર ૪૦ 
વલચયતી-વલમ ક્ત જાવતઓ ૈકી વલચયતી જાવતઓ 
અંગે જોઇએ તો તેઓ વાભેની વૌથી મ ખ્મ વભસ્મા 
એ છે કે તેભની ગઇકાર ને અજ લચ્ચે ફહ  ંભોટો 
તપાલત ઈબો થમો છે. શરેાના વભમભા ં અખી 
વભાજ યચનાભા ંપેરામેરા તેભના યંયાગત કરા-
કવફ અધારયત વ્મલવામો ફદરાતા વભમની વાથે 
અજે રગબગ ફધં થઇ ગમા છે, તો કેટરાક ફધં 
થલાભા ં છે. વલજ્ઞાન ને ટેકનોરોજી વાથે 
ભનોયંજનના અધ વનક વાધનો અલતા ભનોયંજન 
રૂ ં ાડનાયા કરાકાયો (બલૈમા, ત યી, ચાયણ, બાટ, 
ભદાયી, નટ, ફજાણીમા, ફહ રૂી લગેયે) અજે 
રોકોને જોલા ણ ગભતા નથી. વભાજના વલકાવ 
વાથે અ વમ દામો પ્રત્મેનો વભાજનો દ્રષ્ષ્ટકોણ 
ફદરાઇ ગમો છે. રોકોનો તેભના પ્રત્મેનો ણગભો, 
વતયસ્કાય, ળકંાનો બાલ છતો યશતેો નથી. ઘણા 
ગાભોભા ંતો અગેલાનોએ તેભને ગાભભા ંખેર કયલા 
દેલાની ભનાઇ કયી દીધી છે.  

લાદી ને ભદાયી વા, યીંછ, ભાકંડ  ંલગેયે 
લન્મજીલો દ્વાયા ભનોયંજન તથા જાદ ના ખેર ફતાલી 
ોતાની યોજી-યોટી કભાતા શતા. લાઇલ્ડ રાઇપ 
પ્રોટેક્ળન એક્ટ, ૧૯૭૨ અંતગયત વા, યીંછ, ભાકંડ  ં
લગેયે લન્મજીલો કડલા ય પ્રવતફધં રદામો શતો. 
લાદી-ભદાયીઓના યંયાગત વ્મલવામ ને યોજી-
યોટીને ધ્માનભા ં યાખી તેભને અ પ્રવતફધંભાથંી 
ફાકાત યખામા શતા, યંત   ૧૯૯૦ભા ં એનીભર 
યાઇટ્વ ગૃના પ્રમાવોથી લાદી-ભદાયીઓને ણ 
અ કામદો રાગ  કયી દેલાથી તેઓની યંયાગત 
યોજી-યોટી છીનલાઇ ગઇ છે. (ટેર ભ., ૨૦૧૦) 
અજે તેઓ ભજૂયી થલા વાધ -ફાલાનો લેળ ધાયણ 
કયીને બીક્ષા ભાગંલાન  ંકાભ કયે છે. 

ફીજી ફાજ  ં વભાજને જરૂયી ચીજ-લસ્ત ઓ 
ને વેલાઓ યૂી ાડનાયી જાવતઓની ણ અલી 
જ શારત થઇ છે. અ જાવતઓભા ં લાવંપોડા, 
કાગંવવમા, વયાબણમા, ગાડબરમા, ઘરંટમા, વરાટઘેયા, 
ચાભઠા, યાલ, લણઝાયા, ઓડ લગેયે મ ખ્મ છે. 
લાવંપોડા લાવંભાથંી સ ૂડંરા, ટોરા, ટોરી, છાફડી 
લગેયે ફનાલીને ેટ ગ જાયો કયતા શતા. અજે 
પ્રાષ્સ્ટક, સ્ટીર ને રોખડંન  ંચરણ લધલાથી રોકો 
તે ચીજ-લસ્ત ઓ ખયીદલાન  ંલધ  વદં કયે છે. ભોટી 
પેક્ટયીઓભા ં ફનતા પ્રાષ્સ્ટક કે રોખડંના ટોરા, 
ટોરી કયતા લાવંભાથંી શાથ લડે ફનાલેર ટોરા, 
ટોરીની રકિંભત રોકોને ભોંઘી રાગે છે. વીવભના 
રાકડાભાથંી કાવંકી ફનાલનાય કાગંવવમાની શારત 
ણ અલી જ થઇ છે. પ્રાષ્સ્ટકભાથંી ફનતા વલવલધ 
પ્રકાયના કાવંકા, કાવંકીએ કાગંવવમાનો યંયાગત 
વ્મલવામ વાલ તોડી નાખ્મો છે. શારભા ં તેઓ 
ફજાયભાથંી તૈમાય ચીજ-લસ્ત ઓ રાલીને ગાભે ગાભ 
પયીને લેચલાન  ંકાભ કયે છે, યંત   અજે ગાભે ગાભ 
કટરયીની દ કાનો થઇ જતા કાગંવવમા ાવેથી 
કાવંકા, કાવંકી, ફગંડી લગેયે ચીજ-લસ્ત ઓ 
ભોટાબાગે કોઆ ખયીદત   ંનથી.  

વયાબણમા ગાભે ગાભ પયીને છયી-ચપ્ાને 
ધાય કાઢલાન  ં તેભજ ખેતીભા ંઈમોગી ફદો યૂા 
ાડલાન  ંકાભ કયતા શતા. અજે ાચં-દવ રૂવમાભા ં
નવ  ંચપ્  ભત  ંશોમ ત્માયે ફે-ાચં રૂવમા અીને 
છયી-ચપ્ાની ધાય ભોટાબાગે કોઇ કઢાલત  ં નથી. 
ખેતીભા ં રેક્ટયન  ં ચરણ લધતા ખેડૂતોને ફદ 
વાચલલા ભોંઘા ને કંટાારૂ રાગે છે, લી ખેત 
ઓજોયો ફનાલતી કંનીઓના ત્માધ વનક ઓજાયો 
લડે ઓછા વભમભા ં ઝટટ થતા ખેતી કામોથી 
ખેડૂતો ફદને ફદરે રેક્ટયથી ખેતીકામો કયલાન  ં
લધ  વદં કયે છે. ઘરંટમા કે ઘેયા વરાટનો 
વ્મલવામ ણ અજે ચારે તેભ નથી. ઇરેક્રીક 
ઘટંીઓ અલતા શાથથી ચારતી ઘટંીઓ રગબગ 
નકાભી ફની ગઇ છે. શરેા યાલ કે લણઝાયા 
ગધેડા ય ભીઠ  ં બયીને ગાભે ગાભ પયીને લેચતા 
શતા. અજે નેક કંનીઓના રોબાભણી જાશયેાતો 
વાથે સ દંય ેકીંગભા ંદેરા ભીઠ  ંઅલતા યાલ કે 
લણઝાયાન  ં અખ  ભીઠ ં કોઇ ખયીદત   ં નથી. ભોટી-
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ભોટી કંનીઓના ઢગરાફધં ઈત્ાદનો ને 
રૂકડા-રોબાભણા ભોર કલ્ચયે રાખોની વખં્માભા ં
અજીવલકા ભેલતા યંયાગત વ્મલવાવમકોના 
ધધંા-યોજગાયને ગબંીય વયો શોંચાડી છે. 

અ વમ દામો ોતાના ભદં કે ફધં થમેરા 
યંયાગત ધધંા-યોજગાયો ભાટે વતત યઝાટ 
કયીને થાકી ગમા છે. અજે કોઇ નલા ધધંા-યોજગાય 
ને નલા જીલન ભાટે સ્થામી થલા ઇચ્છે છે, તો 
રોકો તેભને કોઇ ગાભભા ં યશઠેાણ ભાટે સ્લીકાયલા 
તૈમાય નથી. ગાભ કે ળશયેની બાગોે કે થોડે દૂય 
ઝાડી-ઝાખંયાલાી લેયાન ને સ યબક્ષત જગ્મા ય 
ઘાવ-ાનના લેય-વલખેય ઝંડાભા ંધોધભાય લયવાદ, 
લાલાઝોડા, કડકડતી ઠડંી કે ઈનાાના ફફતા 
તાભા ં વધૃ્ધો, વગબાયઓ ને તેભના નલજાત 
ક ભા ફાકો કેભ જીલી ળકતા શળે? ત્મા ંનથી ાક  
ભકાન, યસ્તા, વલજી, ાણી, ળાા, અયોગ્મની 
સ વલધાઓ કે વાભાજજક સ યક્ષા. અ ગલડતા, 
બાલ ને બરપ્તતા લચ્ચે તેઓ ૨૧ભી વદીના 
બાયતે શાવંર કયેરા સ ખ, ળાવંત ને વગલડતાઓને 
ભાણી ળકતા શળે? ના બફરક ર નશી, ભાણલાન  ંતો 
દૂય યહ્ ,ં જાણલાન  ંણ મ શ્કેર છે.  

મૂ તેઓની ાવે ઓખના કોઇ અધાયો 
નથી. વયકાયના વલકાવરક્ષી કામયક્રભોનો રાબ રેલા 
ભાટે યેળનકાડય, ભતદાય કાડય, અધાય કાડય, જન્ભ 
તાયીખનો દાખરો, જાવત પ્રભાણત્ર લગેયે 
અધાયોની જરૂય ડે છે, જે ૈકી તભાભ અધાયો અ 
વમ દામોભા ં ભોટા બાગના રોકો ાવે નથી. કોઇ 
વભાજ કામયકયોની વરાશથી જો કોઇ રયલાય કોઇ 
ગાભભા ં સ્થામી થલા પ્રમાવો કયે તો ગાભ રોકો 
તેભને ગાભભાથંી શાકંી કાઢે છે. તેઓને ોતાના 
ગાભભા ંકામભી યશઠેાણ ભાટે સ્ષ્ટ ભનાઇ કયલાભા ં
અલે છે. ગાભ રોકોને એલો ડય છે કે જો તેઓ 
ગાભના નાગરયક ફની જળે તો કામભી ઘય કયી જળે 
તથા ગાભની વ્મલસ્થા ને સ ખ-ળાવંત ખોયલી 
નાખળે. ોતાના ગાભન  ંભતદાય કાડય ન અવ  ંડે 
એટરે સ યેન્દ્રનગય જજલ્રાના કેટરામ ગાભોભાથંી 
ડપેય, લાઘયી(દેલીજૂક) તથા લાદી રયલાયોને 
ગાભ રોકોએ કાઢી મકૂ્યાના ફનાલો ફન્મા છે. 
વલચયતા વમ દામ વભથયન ભચં (VSSM), 

ભદાલાદના પ્રમાવોથી ધીભે-ધીભે ભતદાય કાડય, 
યેળન કાડય, અધાય કાડય, જાવત પ્રભાણત્ર લગેયે 
અધાયો ભતા થમા છે. છેલ્રા કેટરાક વભમથી 
યાજકીમ પ્રવતવનવધઓની વલચયતી જાવતઓના 
વલળા વખં્માભા ંયશરેા ભતો ય નજય જતા તેઓ 
શલે રોકોને વાભે ચારીને ભાત્ર ભતદાય કાડય કઢાલી 
અે છે, અથી અજે રગબગ તભાભ રોકો ાવે 
ભતદાય કાડય ઈરબ્જઘ થમા છે. 

લય ૨૦૦૬ભા ં વૌયાષ્રભા ં યાજકોટ ાવેના 
ગૌયીદડ ગાભે ખયાફાની જભીનભા ં લવતા ૯૦ 
જેટરા લાદી રયલાયોના તબં  ય કરેક્ટય કચેયી 
દ્વાયા બ રડોઝય પેયલી તોડી ાડલાભા ંઅવ્મા શતા. 
ફેઘય ફનેરા લાદી વમ દામના રોકોએ વાથે ભીને 
યાજકોટ ાવે રગ લવાશતની જભીન ભેલલા 
ભાટે વયકાય ને વભાજ વાભે લય ૨૦૦૬ થી 
૨૦૦૮ દયવભમાન વપ આંદોરન કય ાં શત  ,ં જેના 
રયણાભ સ્લરૂ ૯૭ રયલાયોને યોજકોટ જજલ્રાના 
ાયેલાા ગાભે અલાવ ભાટેનો પ્રોટ તથા અલાવ, 
ાણી, વલજી, ળાા, આંગણલાડી લગેયે સ વલધાઓ 
પ્રાપ્ત થઇ શતી. ાયેલાા લાદી લવાશતભા ં
ળરૂઅતભા ંળાા ન શોલાથી લાદી ફાકોને ગાભની 
ળાાભા ં દાખર કયલાની ગ્રાભજનોએ ના ાડી 
દીધી. વલચયતા વમ દામ વભથયન ભચં, 
ભદાલાદની વળક્ષણ વલબાગ, ગાધંીનગયભા ં
યજૂઅત ફાદ પ્રલેળોત્વલના અગરા રદલવે 
ળાાના વળક્ષકોએ લાદી લવાશતભા ંજઇને ફાકોને 
ળાાભા ં દાખર કયી જલાન  ં કહ્ .ં ળાા 
પ્રલેળોત્વલના રદલવે ૧૦ થી ૧૫ લાદી સ્ત્રી- ર ો 
ોતાના ફાકોને રઇને ળાાએ ગમા તો 
ગાભરોકોએ ફાકો ય થ્થયભાયો કમો. ફ ે
ફાકો ગબંીય યીતે ઘામર થમા ત્માયે તાત્કાબરક 
વાયલાય ભાટે ૧૦૮ ય એમ્બ્જય રન્વની ભદદ 
રેલાભા ંઅલી. 

વત છાત ગણાતી જાવતના ઇવતશાવભા ં
કોઇએ ળાા જોઇ નથી, એલી લાદી જાવતની 
ભાતાઓ ોતાના નાનકડા ંફાકોને ળાાએ જલા 
ભાટે ભનાલી-પોવરાલી તૈમાય કયે છે, જાત જાતના 
સ્લપ્નાઓ ફતાલે છે, એલા કોડબમાય ક ભા 
ફાકોના પ્રથભ રદલવે ળાા પ્રલેળ કયે તે શરેા ં
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જ ગાભરોકોના થ્થયભાયાને કમા ળબ્જદોભા ં
મ રલલો? અ ઘટના પયજીમાત પ્રાથવભક વળક્ષણ, 
RTE-૨૦૦૯, ફા વધકાયો ને વળક્ષણ અંગેની 
ઝફંેળો વાભે નેક વલારો ખડા કયી દે છે. અલા 
ત્માચાયો, બેદબાલ ને રગાલબયી વવૃત ક્યા ં
સ ધી? શ  ંઅ વમ દામો વાથેના ભાનલીમ લતયન-
વ્મલશાયથી વભાજ ળાવંતથી યશી ળકળે? ભતૂકાની 
છા તો ક્યાકં વ્મલવાવમક ને વાભાજજક નીચા 
દયજ્જાને ધ્માનભા ં યાખી રોકોન  ં તેભની નલી ેઢી 
વાથેન  ં ળકંા-ક ળકંા, બેદબાલ ને વતયસ્કાયબય ાં 
લતયન બફરક ર મોગ્મ નથી. અજે તેઓ ોતાની 
ખયડામેરી જૂની છા ભ ૂવંલા ભાગેં છે. ફદરાતા 
વભમના લશણે વાથે તેઓ ણ રયલતયન ઝખંે છે. 
તેઓ ણ ોતાના ફાકોને બણાલી ગણાલીને 
વાયા નાગરયક ફનાલલા ભાગેં છે. અજે તેઓ 
યઝાટ વલનાન  ં જીલન છોડીને વાયા ધધંા-
યોજગાય કયીને સ્સ્થય ને ળાવંતભમ જીલન જીલલા 
ભાગેં છે, ત્માયે વભાજે તેઓને ભાવનત કે 
વતયસ્કૃત કયલાને ફદરે વશાન ભવૂત ને વશામરૂ 
થવ  ં જોઇએ. અણી જ તેભના પ્રત્મેની 
રગતાલાદી, બેદબાલય ક્ત, ત્માચાય ને 
વતયસ્કાયબયી વવૃત તેભને પયી વાભાજજક ને 
ગ ન્શારશત પ્રવવૃતઓભા ં ધકેરી ન દે તે અંગે ણ 
વભાજે વલચાયવ  ંજાઇએ. 

વભાજકામય વ્મલવામભા ં વભાજભા ં ાછ 
યશી ગમેરા, લબંચતો, છેલાડાના, કચડામેરા, 
દફામેરા કે દભનનો બોગ ફનેરા રોકોની 
વભસ્માઓ ને તેની વભસ્મા વનલાયણની પ્રરક્રમા 
અંગે વઘન વળક્ષણ-પ્રવળક્ષણ અલાભા ં અલે છે. 
વ્માલવાવમક વભાજકામય દયેક વ્મસ્ક્તનો અદય, 
ગૌયલ, લૈમસ્ક્તક ને તેનાભા ં જન્ભજાત યશરેી 
ળસ્ક્તઓભા ંતટૂ વલશ્વાવ ધયાલે છે. તે વ્મસ્ક્તઓને 
વભાનતા, બેદબાલ, ળોણ ને છાતણાભાથંી 
મ ક્ત કયીને મોગ્મ તકો ને શકો દ્વાયા વભાજભા ં
વાભાજજક ન્મામ ને વભાનતારક્ષી લાતાલયણ 
ઉભ  ં કયલાના પ્રમાવો કયે છે. ગ જયાતના વલચયતા 
વમ દામો ય ભ્માવ કયી તેભની ભાનવલમ ને 
દમાજનક રયસ્સ્થવત ય પ્રકાળ ાડી તેભના પ્રત્મે 
વાભાન્મ જનભાનવભા ં ભાનલીમ બબગભ કેલી 

ળકામ. અ ઈયાતં ભ્માવ દ્વાયા અ ક્ષેતે્ર વાભાજજક 
કામય કયતી વસં્થાઓને ણ નલી ભારશતી ને જ્ઞાન 
ભળે, જેના દ્વાયા અ વમ દામોને વગંરઠત તેભજ 
વાભાન્મ જનવમ દામ વાથે વલંારદતાબય ાં લાતાલયણ 
ઉભ  ં કયીને લૂયગ્રશ, ળકંા ને બેદબાલય ક્ત 
વ્મલશાયો દૂય કયી ળકામ તેભ છે. અ વાથે વલચયતા 
વમ દામોની ોતાના વલળેની વભજણ ણ લધળે, 
અથી તેભની વભસ્મા વનલાયણની પ્રરક્રમા લધ  
ગવતળીર ફનળે. અભ, અલા નેક ઈભદા શતે  વય 
વળંોધક ઘણા અંળે લણખેડામેરી અ વભસ્માને 
લાચા અલા ભાગેં છે, અળા છે કે અલા નાના-
નાના પ્રમાવો થકી જાણી વતગબંીય 
લાસ્તવલકતાઓને નવ  ંફ ને રદળા ભળે. 

અ યીતે પ્રસ્ત  ત ભ્માવ “સૌરાષ્ટ્રની 
વિચરતી જાવતઓના જીિનની રરસ્થિવત અને 
સમથયાઓ -એક અભ્યાસ (બજાણિયા, િાદી, મદારી, 
ગાડણયા અને સરાણિયાના સદંર્ભમા)ં”  વદં 
કયલાભા ંઅલેર છે. અ ભ્માવ દ્વાયા ગ જયાતની 
ક ર ૨૮ વલચયતી જાવતઓભા ં લધ  છાત ને 
દમાજનક સ્સ્થવત ધયાલતી ૫ જાવતઓ ય ધ્માન 
કેષ્ન્દ્રત કયલાભા ંઅવ્ય  ં છે. જેભા ંફજાબણમા, લાદી, 
ભદાયી, ગાડબરમા ને વયાબણમા જાવતઓનો 
વભાલેળ થામ છે.  
૧.૨ અભ્યાસના હતેઓુ: 

૧.૨.૧ વલચયતા વમ દામોની વાભાજજક, વાસં્કૃવતક, 
ળૈક્ષબણક ને અયોગ્મરક્ષી સ્સ્થવત જાણલી. 
૧.૨.૨ ફદરાતા વભાજભા ં વલચયતા વમ દામોના 

યંયાગત ધધંા-યોજગાય ય થમેરી 
વયો ને અવથિક સ્સ્થવત જાણલી. 

૧.૨.૩ વલચયતા વમ દામના રોકો ખયેખય વલચયતા 
યશમા છે કે સ્થામી જીલન જીલતા થમા છે, 
તેનાથી તેઓ શ  ંમ શ્કેરીઓ ન બલે છે તે 
જાણવ .ં 

૧.૨.૪ વલચયતા વમ દામના રોકોને વભાજ ને 
વયકાયી તતં્ર દ્વાયા કેલા ન બલો થમા છે 
તે જાણવ .ં 

૧.૨.૫ વલચયતા વમ દામના રોકો ોતાનાભા ં શ  ં
ફદરાલ આચ્છે છે ને તે ભાટે વભાજ ને 
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વયકાય ાવે શ  ંભદદની ેક્ષા યાખે છે તે 
જાણવ .ં 

૧.૪ અભ્યાસનુ ંવ્યાવિશ્વોઃ 
 વળંોધન મોજનાને વ્મલસ્સ્થત સ્લરૂ 
અલાભા ંને સ્ષ્ટ ફનાલલા ભાટે વ્મા વલશ્વની 
સ્ષ્ટતા અલશ્મક ફની જામ છે. પ્રસ્ત  ત ભ્માવભા ં
ગ જયાતભા ં લવલાટ કયતી ૨૮ વલચયતી જાવતઓ 
ૈકી વૌયાષ્રભા ં લવલાટ કયતી લધ  છાત ૫ 
વલચયતી જાવતઓ (ફજાબણમા, લાદી, ભદાયી, 
ગાડબરમા ને વયાબણમા)ને વદં કયલાભા ંઅલી 
છે. વૌયાષ્રભા ંઅલેર ૧૧ જજલ્રાઓભા ંસ યેન્દ્રનગય, 
ફોટાદ, બાલનગય, ભોયફી, યાજકોટ, ભયેરી, 
જૂનાગઢ, ગીયવોભનાથ, ોયફદંય, જાભનગય ને 
દેલભવૂભ દ્વાયકાનો વભાલેળ થામ છે, જેભા ં ભ્માવ 
શઠેની ૫ જાવતઓના અળયે ૪,૮૨૨ ક ટ ંફો રગ 
રગ લવાશતો કે ગાભો-ળશયેોભા ંલવલાટ કયે છે. 
જો કે તેઓ ફીજી મ રાકાત દયવભમાન તે જ ગાભ કે 
લવાશતભા ં ભળે તેભ ચોક્કવણે કશી ન ળકામ, 
કાયણ કે તેઓ યોજગાયીની ળોધખો તેભજ 
વભાજની કનડગતના કાયણે ોતાના યશઠેાણન  ં
સ્થ ફદરતા શોમ છે, યંત   તેભના વમ દામના 
મ ક વદસ્મો ાવેથી સ્થાતંરયત થમેરા 
વદસ્મોની ભારશતી ભી ળકે છે. અભ વૌયાષ્રના ૧૧ 
જજલ્રાઓની અ ૫ વલચયતી જાવતઓના ૪૮૨૨ 
ક ટ ંફોના લડા (સ્ત્રી- ર ) થલા  ખ્તલમની 
વ્મસ્ક્તઓ અ ભ્માવન  ં વ્માવલશ્વ ફની યશ ે છે. 
(જ ઓ અગના ષૃ્ઠ ય) 
૧.૫ નમનૂા સદંગી: 
 પ્રસ્ત ત ભ્માવભા ં વૌયાષ્રભા ં લવલાટ 
કયતી લધ  વઘંયભમ જીલન જીલતી ૫ વલચયતી 
જાવતઓને વદં કયલાભા ંઅલી છે, જેભા વભાજને 
ભનોયંજન રૂ ં ાડતી ૩ ને જીલનજરૂયી 
ચીજલસ્ત  ઓ કે વેલાઓ રૂ ં ાડતી ૨ ભીને ક ર ૫ 
જાવતઓનો અ ભ્માવભા ંવભાલેળ કયલાભા ંઅવ્મો 
છે. વ્માવલશ્વભા ં વભાવલષ્ટ એટરે કે વૌયાષ્રભા ં
લવલાટ કયતી ાચં જાવતઓના ક ર ૪,૮૨૨ 
ક ટ ંફોભાથંી ૫% મ જફ િવતવયના મદચ્છ વનદળયન 
(Systematic Random Sampling) દ્વાયા ૨૪૧ ક ટ ંફો 
ભ્માવ શઠે અલયી રેલાભા ંઅલેર છે. અ ભાટે 

દયેક જજલ્રાભા ં લવલાટ કયતી જે-તે જ્ઞાવતની 
લવાશતભા ં જ્ઞાવતના અગેલાનોને વાથે યાખી 
લવાશતના ક ર ક ટ ંફોની ક્રભલાય માદી ફનાલીને 
તેભાથંી ૫ ટકા મ જફના ઈિયદાતાઓ ભેલલા ભાટે 
ચોક્કવ અંતયના ક્રભે અલતા નાભોને ઈિયદાતા 
તયીકે વદં કયલાભા ંઅલેર છે. નમનૂા વદંગી 
ભાટે દયેક જજલ્રા ને તેભા ં લવલાટ કયતી દયેક 
જ્ઞાવતના ઈિયદાતાઓન  ં ૫% મ જફ પ્રવતવનવધત્લ 
જાલલાભા ંઅવ્ય  ંછે. પ્રસ્ત  ત ભ્માવન  ંવ્માવલશ્વ 
ને નમનૂા વદંગી શલે છીના કોષ્ટકભા ં જોઇ 
ળકામ છે. 
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ઉત્તરદાતાનદ જિલ્દ, જાવતિાર કુ કુટંુબદ અને જાવતિાર નમનૂદ દશાભિત ુ ંકદષ્ટ્ટક (વ્યાવિશ્વ અને નમનૂા સદંગી) 

 

સ્રદતોઃ વભિર ટેર, ગ જયાતના વલચયતા-વલમ ક્ત વમ દામો ને વાભાજજક કામયકયો તથા ભ્માવભા ંવભાવલષ્ટ ૫ વલચયતી જાવતઓના 
અગેલાનો ાવેથી ભેર ભારશતી

 
 

ક્રમ 

 
 
જિલ્દ 

વિચરતી જાવતઓ 

બજાણિયા િાદી મદારી ગાડણયા સરાણિયા કુ 
કુટંુબદ નમનૂદ 

(૫%) 
કુટંુબદ નમનૂદ 

(૫%) 
કુટંુબદ નમનૂદ 

(૫%) 
કુટંુબદ નમનૂદ 

(૫%) 
કુટંુબદ નમનૂદ 

(૫%) 
કુટંુબદ નમનૂદ 

(૫%) 

૧ સ યેન્દ્રનગય ૮૦૨ ૪૦ ૪૫૨ ૨૩ ૫૫ ૦૩ ૧૧૮ ૦૬ ૨૦૦ ૧૦ ૧૬૨૭ ૮૨ 
૨ ભોયફી - - ૩૭૮ ૧૯ ૩૭ ૦૩ ૨૫૦ ૧૨ ૨૩૩ ૧૨ ૮૯૮ ૪૬ 
3 યાજકોટ ૪૫ ૦૨ ૨૦૧ ૧૦ - - ૩૮૮ ૧૯ ૧૧૫ ૦૬ ૭૪૯ ૩૭ 
૪ ફોટાદ ૧૧૮ ૦૬ - - - - ૫૫ ૦૩ ૮૦ ૦૪ ૨૫૩ ૧૩ 
૫ બાલનગય ૨૬ ૦૧ - - - - - - ૪૫ ૦૨ ૭૧ ૦૩ 
૬ ભયેરી ૨૨૬ ૧૧ - - - - ૧૫૭ ૦૮ ૨૬૦ ૧૩ ૬૪૩ ૩૨ 
૭ જૂનાગઢ ૧૬૩ ૦૮ - - ૫૧ ૦૩ ૩૫ ૦૨ ૧૭૦ ૦૮ ૪૧૯ ૨૧ 
૮ ગીય વોભનાથ - - - - - - - - - - - - 
૯ જાભનગય ૨૪ ૦૧ - - - - ૧૧૦ ૦૫ ૨૮ ૦૧ ૧૬૨ ૦૭ 
૧૦ ોયફદંય - - - - - - - - - - - - 
૧૧ દે.ભ.ૂ દ્વાયકા - - - - - - - - - - - - 

કુ ૧૪૦૪ ૬૯ ૧૦૩૧ ૫૨ ૧૪૩ ૦૯ ૧૧૧૩ ૫૫ ૧૧૩૧ ૫૬ ૪૮૨૨ ૨૪૧ 
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અભ, ઈયોક્ત યીતે કોષ્ટકભા ં દળાયલેર ૨૪૧ 
ક ટ ંફના લડાઓને ઈિયદાતા તયીકે વદં કયલાભા ં
અલેર છે. ભ્માવ શઠેની ૫ જાવતઓભાથંી ક ર 
૨૪૧ ઈિયદાતાઓને જજલ્રા પ્રભાણે દયેક જાવતના 
ક ર ક ટ ંફોભાથંી ૫ ટકા ઈિયદાતા િવતવયના 
મદૃચ્છ વનદળયન િવત દ્વાયા વદં કયલાભા ંઅલેર 
છે. 
૧.૬  સશંદધન ધ્ધવતોઃ 

વળંોધન ધ્ધવત એ વળંોધન પ્રરક્રમાનો 
એક ભશત્લનો બાગ છે. કઆ વળંોધન ધ્ધવતઓ દ્વાયા 
વળંોધન શાથ ધયવ  ં તે ભ્માવના શતે  ઓ ય 
અધારયત છે. વભાજકામય વળંોધનભા ં વળંોધનની 
વલવલધ ધ્ધવતઓ છે. પ્રસ્ત ત ભ્માવભા ં નીચે 
મ જફની ગ ણાત્ભક ન વખં્માત્ભક વળંોધન 
ધ્ધવતઓ ઈમોગભા ંરેલાભા ંઅલી છે. 
 સિેક્ષિ ધ્ધવત (Survey Method) 

વભાજકામય, વભાજળાસ્ત્ર, થયળાસ્ત્ર, વળક્ષણ 
ને ભનોવલજ્ઞાન વરશતના વાભાજજક વલજ્ઞાનોભા ં
શાથ ધયાતા વળંોધનોભા ંવલેક્ષણ વળંોધન િવતનો 
ફશોા પ્રભાણભા ંઈમોગ થામ છે. વલેક્ષણ ધ્ધવત 
દ્વાયા ભોટા કે નાના વ્મા વલશ્વભાથંી નમનૂા વદં 
કયલા, તેભની ાવેથી પ્રશ્નાલબર કે મ રાકાત 
ન સબૂચ દ્વાયા ભ્માવના શતે  ઓને ન રૂ ભારશતી 
ભેલલી, ભેલેરી ભારશતી ય થૃ્થકયણો કયલા, 
વ્મા વલશ્વ વલળે રયણાભ ભેલલા લગેયે જેલા 
કામો અ ધ્ધવતભા ંશાથ ધયલાભા ંઅલે છે. પ્રસ્ત ત 
ભ્માવભા ં મ રાકાત ન સબૂચ દ્વાયા વૌયાષ્રની 
વલચયતી જાવતઓ ૈકી લધ  છાત ાચં જાવતઓના 
૨૪૧ વદંગી ાભેરા પ્રવતવનવધરૂ ક ટ ંફના લડાઓ 
ને જ્ઞાવતના અગેલાનો ાવેથી ભારશતી ભેલીને, 
થૃ્થકયણ કયીને વૌયાષ્રની વલચયતી જાવતઓ ૈકી 
ફજાબણમા, લાદી, ભદાયી, ગાડબરમા ને વયાબણમા 
જાવતઓ યના તાયણો ને વનષ્કય ભેલલાભા ં
અલેર છે. 
૧.૭ મારહતી એકત્રીકરિની પ્રયસુ્તતઓ 
(ઉકરિદ) : 

પ્રસ્ત ત ભ્માવભા ં વૌયાષ્રની વલચયતી 
જાવતઓ ૈકી લધ  છાત ાચં જાવતઓ (ફજાબણમા, 
લાદી, ભદાયી, ગાડબરમા ને વયાબણમા)ના 

જીલનની વભસ્માઓ ને રયસ્સ્થવત વદંબે પ્રાથવભક 
ને ગૌણ ભારશતી વલવલધ સ્ત્રોતો ને ઈકયણો 
દ્વાયા ભેલલાભા ં અલેર છે. શલે છી જોઇએ. 
પ્રાથવભક કે ક્ષેવત્રમ સ્ત્રોતો ાવેથી ભારશતી ભેલલા 
ભાટે મ રાકાત ન સબૂચ, મ રાકાત, કેષ્ન્દ્રત જૂથ ચચાય 
ને વનયીક્ષણ જેલા ઈકયણોનો ઈમોગ કયલાભા ં
અલેર છે. અ વાથે દ્ધદ્વતીમક થલા ગૌણ ભારશતી 
ભેલલા ભાટે વલવલધ ગ્રથંારમોના દસ્તાલેજી 
સ્ત્રોતોભાથંી ગ ણાત્ભક ને વખં્માત્ભક ભારશતી એકત્ર 
કયલાભા ં અલેર છે. અ ભાટે  સ્તકો, નોંધોથી, 
વાભવમકો, વળંોધન શલેારો, વલશ્વકોળો, ળબ્જદકોળો, 
જજલ્રા વલયવગં્રશો, વલવલધ વભાચાય ત્રો લગેયેભાથંી 
જરૂયી ભારશતી ભેલલાભા ંઅલેર છે. વળંોધન ક્ષેતે્ર 
કામયયત વલવલધ વસં્થાઓના વળંોધન શલેારો, 
રેખો, વળંોધન ત્રો, જનયલ્વ, પ્રકાળનો લગેયભાથંી 
ભ્માવ વફંવંધત ભારશતી ભેલેર છે. અ વાથે 
વફંવંધત વયકાયી વલબાગો ને કચેયીઓના ઠયાલો, 
રયત્રો, જાશયેનાભાઓ, કામદાઓ, વનભામેર 
વવભવતઓ કે ચંના શલેારો, લાવિક કામય 
શલેારો, કામયનોંધો લગેયે ઈયાતં વફંવંધત 
વયકાયી કે બફનવયકાયી વલબાગો/વસં્થાઓ, વળંોધન 
કે ળૈક્ષબણક વસં્થાઓની  વલવલધ લેફવાઇટ તેભજ 
ડેટાફેઝ (SHODHGANGA, INFLIBNET, TRIBAL 
REPOSITORY) લગેયે યથી જરૂયી ગ ણાત્ભક ને 
વખં્માત્ભક ગૌણ ભારશતી એકત્ર કયલાભા ંઅલેર છે.  
૧.૮  મારહતીનુ ંિગીકરિ અને વિશ્ેષિ: 

પ્રસ્ત ત ભ્માવભા ં વળંોધન ધ્ધવતઓ 
ને ભારશતી એકત્રીકયણના વલવલધ ઈકયણો દ્વાયા 
એકત્ર થમેર ભારશતીન  ં મોગ્મ લગીકયણ ને 
વલશ્રેણ કયલા ભાટે આંકડાળાસ્ત્રીમ ને ગ ણાત્ભક 
ધ્ધવતનો ઈમોગ કયલાભા ંઅલેર છે. ભારશતીના 
વલવલધ સ્ત્રોતોભાથંી ભેર વલળા ભારશતીન  ં
કાજીલૂયક વંાદન તથા વકેંતીકયણ કયીને 
કોમ્પ્ય ટય (Excel Sheet)ભા ં દાખર કયીને વભાન 
વલબાગોભા ં તેન  ં લગીકયણ કયલાભા ં અલેર છે. 
Excel Sheetભા ં લગીકૃત કયામેર અ ભારશતીને 
SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences)ભા ંData Viewભા ંખોરીને તથા Variable 
Viewભા ં જરૂયી Labels ને Values દાખર કયીને 
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Analys Menuભા ં અલેર વલવલધ પ્રવલવધઓનો 
ઈમોગ કયીને જરૂય મ જફના એકરયભાણીમ, 
દ્ધદ્વરયભાણીમ કે વત્રરયભાણીમ કોષ્ટકો તેભજ 
અરેખો તૈમાય કયલાભા ંઅલેર છે. અ કોષ્ટકો કે 
અરેખોભા ંદળાયલલાભા ંઅલેર ભારશતીન  ં વલશ્રેણ 
ને થયધટન કયી તાયણો ને વનષ્કો 
તાયલલાભા ં અલેર છે, જે શલે છી દળાયલલાભા ં
અલેર છે. 
૧.૮ સશંદધનના તારિદ અને વનષ્ટ્કષભોઃ 
૧. વૌયાષ્રભા ં સ યેન્દ્રનગય, ભોયફી, યાજકોટ 

ને ભયેરી જજલ્રાભા ં વલચયતા 
વમ દામોનો લવલાટ લધ  પ્રભાણભા ં(૮૧.૮ 
%) જોલા ભે છે.  

૨. ભ્માવભા ં વૌથી લધ  ફજાબણમા જ્ઞાવતના 
૬૯ (૨૮.૬ %) ઈિયદાતાઓ છે. 
ઈિયદાતાઓના જાવતલાય પ્રભાણભા ં ભોટા 
બાગના ૨૦૭ (૮૫.૯ %)  ર  
ઈિયદાતાઓ છે. અ વાથે તભાભ 
ઈિયદાતાઓનો વભાલેળ ઓ.ફી.વી. કક્ષા 
(ન્મ છાત લગો)ભા ં થામ છે ને 
તભાભ ઈિયદાતાઓ રશન્દ  ધભય ાે છે. 

૩. વૌથી લધ  ૨૧ થી ૪૦ લયની લમના 
એટરે કે ય લાન લમના ઈિયદાતાઓ છે.  

૪. વલચયતા વમ દામોભા ં યંયાગત વસં્થા 
(ક ટ ંફ, જ્ઞાવત, રગ્ન, ધભય)ઓનો ખફૂ 
પ્રબાલ જોલા ભે છે. ભોટા બાગના ૮૫.૫ 
% ઈિયદાતાઓ રયણીત છે. રયણીત, 
છૂટાછેડા, ત્મક્તા ને  નઃરગ્નન  ં પ્રભાણ 
ખફૂ ઓછ ં જોલા ભે છે, જે ક ર ભીને 
ભાત્ર ૩.૭ %ન  ંપ્રભાણ ધયાલે છે. ૯૯.૬ % 
રયલાયભા ં વગબાયલસ્થા દયવભમાન 
ફાકની જાવત તાવ કયાલેર નથી.  

૫. વલચયતા વમ દામોભા ંફારગ્નની વભસ્મા 
ઘણા ંગબંીય સ્લરૂે જોલા ભે છે. ૯૩.૪ % 
ઈિયદાતાઓ  ત્રના રગ્ન ચૌદથી લીવ 
લયની ઉંભયે ને ૮૫.૧ % ઈિયદાતાઓ 
 ત્રીઓના રગ્ન ચૌદથી વિય લયની 
ઉંભયે કયે છે. 

૬. વલચયતા વમ દામોભા ં ક ટ ંફ વનમોજન 
અંગેની જાગવૃતનો બાલ જોલા ભે છે, 
અથી ક ટ ંફન  ં કદ ઘણ  ં ભોટ ં (૧૩ વતંાનો 
સ ધીની વખં્મા) જોલા ભે છે.  

૭. વલચયતા વમ દામોભા ં વળક્ષણન  ં સ્તય ખફૂ 
નીચ  ં છે. ભોટા બાગના ૭૭.૨ % 
ઈિયદાતાઓ વનયક્ષય છે. ઈિયદાતાના 
ક ટ ંફના વભ્મોભા ંભાત્ર ૧૦.૮ % ભાધ્મવભક, 
૦.૮ % ઈચ્ચભાધ્મવભક ને ૦.૮ %એ 
સ્નાતક સ ધીન  ંવળક્ષણ ભેલેર છે. 

૮. વલચયતા વમ દામો અજે ણ ફાકોના 
વળક્ષણ અંગે ખાવ કાજી રેતા નથી. 

૯. વલચયતા વમ દામો યૂતા ને ોણક્ષભ 
અશાયથી લબંચત જણામ છે, જેની વીધી 
વય અયોગ્મ ય થતી જોલા ભે છે. 

૧૦. વલચયતા વમ દામોભા ં ફાજન્ભ, 
ફાઈછેય, ફાકોની વખં્મા (ક ટ ંફન  ં કદ) 
તથા અયોગ્મ અંગેની કાજીભા ં
યંયાગત ખ્મારોનો ઊંડો પ્રબાલ જોલા 
ભે છે, અથી તે અંગે બચિંતાજનક સ્સ્થવત 
જોલા ભે છે. 

૧૧. વલચયતા વમ દામોભા ં ક ટ ંફભા ં કસ લાલડ, 
ધયૂા ભાવે થમેર ફાજન્ભ ને મતૃ 
ફાજન્ભોની વખં્માન  ં ઊંચ  ં પ્રભાણ ૫૩.૯ 
% ક ટ ંફભા ં જોલા ભે છે. ફામતૃ્ય ન   ં
પ્રભાણ ૫૧.૯ % ક ટ ંફભા ંજોલા ભે છે. ૯ 
(૩.૭ %) ઈિયદાતાઓના રયલાયભા ં
વગબાયલસ્થા કે પ્રસ વત દયવભમાન 
ભાતાઓના મતૃ્ય  થમેર છે. ૩૭.૩ % 
ઈિયદાતાઓના રયલાયભા ં  ખ્તલમે 
કસ્ભાત, ભાદંગી કે ન્મ કાયણોવય મતૃ્ય  
થમેર છે. ૨૨.૮ % ઈિયદાતાના 
રયલાયભા ંશાર ગબંીય બફભાયી છે.  

૧૨. વલચયતા વમ દામોભા ં વ્મવનોન  ં ઊંચ  ં
પ્રભાણ જોલા ભે છે.  

૧૩. વલચયતા વમ દામોભા ં અવથિક, વાભાજજક 
મ શ્કેરીઓ કે જરૂરયમાતો વભમે આંતરયક 
યસ્ય ભદદ ભાટે જ્ઞાવતન  ં સ  ગરઠત 
વ્મલસ્થાતતં્ર જોલા ભે છે. જેભ કે તભાભ 
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૧૦૦.૦ % ઈતયાદાતાઓ ક ટ ંફભા ં રગ્ન 
દયવભમાન થતા ખચય ભાટે કે અકસ્સ્ભક 

જરૂરયમાતના વભમે વગા-વફંધંીઓ ાવેથી 
ભતા ઈછીના રૂવમા ય અધાય યાખે છે 
ને ૬૩.૧ % ઈિયદાતાઓ ય કોઇ ણ 
પ્રકાયન  ંદેવ  ંનથી. 

૧૪. ફદરાતા વભાજભા ં વલચયતા વમ દામોના 
યંયાગત કરા-કૌળલ્મો અધારયત ધધંા-
યોજગાયોન  ં ભશત્લ ઘટલાથી કે પ્રવતફવંધત 
થલાથી યંયાગત ધધંા-યોજગાયો ફધં 
થઇ ગમા છે, કેટરાક ફધં થલાને અયે છે.  

૧૫. વલચયતા વમ દામોને ભતૂકાની 
વયખાભણીભા ં લતયભાન વભમભા ં
યંયાગત ધધંા-યોજગાય કયલાભા ં ખફૂ 
મ શ્કેરીઓ ઉબી થામ છે.  

૧૬. ભોટા બાગના ૭૫.૯ % ઈિયદાતાઓ 
ોતાના યંયાગત ધધંાને  નઃજીવલત 
કયલા ઇચ્છતા નથી.  

૧૭. વલચયતા વમ દામોના યંયાગત ધધંા-
યોજગાયો ભદં કે ફધં થલાથી તથા સ્થામી 
વભાજ વ્મલસ્થાભા ં જીલન જીલલાથી 
જરૂરયમાતો, ભોજ-ળોખ, વ્મવનો કે દેખાદેખી 
લધલાને કાયણે જીલનધોયણ લધ  ખચાય 
થલાથી અવથિક સ્સ્થવત ખફૂ જ નફી ફની 
છે. 

૧૮. વલચયતા વમ દામો ઘણા ં રાફંા વભમથી 
સ્થામીકયણની પ્રરક્રમાભાથંી વાય થઇ 
યહ્યા છે, તેઓ સ્થામી વભાજવ્મલસ્થાના 
એક બાગ તયીકે સ્થાવત થતા જોલા ભે 
છે. અજે તભાભ ઈિયદાતાઓ સ્થામી થમા 
છે, તેઓન  ંવયનામ  ંનક્કી થય  ંછે. 

૧૯. વલચયતા વમ દામોના ભોટા બાગના ૬૦.૧ 
% રોકો શલે ળશયેની બાગોે, ળશયેભા ંનદી 
વલસ્તાય કે ળશયેથી થોડે દૂય તેભજ ૧૪.૫ 
% ગાભની બાગોે, ગાભથી થોડે દૂય કે 
જગંર વલસ્તાયભા ં સ યબક્ષત, સ્લચ્છ 
ને પ્રાથવભક સ વલધાઓના તદ્દન 
બાલલાા સ્થો ય લવલાટ કયે છે. 

૨૦. ૨૧.૧ % ઈિયદાતાઓ વભાજની સ્લીકૃવત 
ને ઘોય નપયતને કાયણે ોતાની રગ 
લવાશતો-ગાભ લવાલીને કે જગંર 
વલસ્તાયભા ં લવલાટ કયે છે, જેભા ં મ ખ્મત્લે 
લાદી ને ભદાયી વમ દામનો વભાલેળ 
થામ છે. અ રગતા તેઓના વાભાજજક-
અવથિક વલકાવ ભાટે ફાધારૂ ફને તેભ છે.  

૨૧. વલચયતા વમ દામોભા ં ભોટા બાગના 
રયલાયો પ્રાથવભક જરૂરયમાતો ને 
નાગરયક વધકાયોથી તદ્દન લબંચત જણામ 
છે. 

૨૨. વલચયતા વમ દામો અજે જ્મા ં સ્થામી થમા 
છે ત્મા ં ભોટા બાગના ઈિયદાતાઓ નેક 
મ શ્કેરીઓનો બોગ ફની યહ્યા છે, જેભ કે 
યશઠેાણ જભીનની ભાબરકીનો બાલ, 
કામભી-સ્થામી યોજગાયીનો બાલ, 
એ.ી.એર. યેળનકાડય, સ્થાવનક તતં્ર ને 
રોકોનો વશકાય કે લયોધ લગેયે જેલી 
નેક પ્રકાયની મ શ્કેરીઓ તેઓના 
વલાાંબગણ વલકાવભા ં લયોધક રયફ 
તયીકે ગબંીય વયો ઉબી કયે છે.  

૨૩. ભોટા બાગના ઈિયદાતાઓ ાવે નાગરયક 
તયીકેના વધકાયો કે રાબો ભેલલા ભાટે 
જરૂયી અધાયો ભળ્મા શોલાન  ં જણામ છે, 
યંત   વલચયતી જાવત તયીકેન  ં જાવત 
પ્રભાણત્ર નથી, અથી તેઓ વલચયતી 
જાવત તયીકેના વલળે રાબો ભેલી ળકતા 
નથી. 

૨૪. ભોટા બાગના ઈિયદાતાઓ ાવે પ્રાથવભક 
સ વલધાઓ બફરક ર જોલા ભતી નથી, 
તેભ છતા ં તેઓને એ.ી.એર. યેળનકાડય 
ભેર છે, ભાત્ર ૧૯.૫ % ઈિયદાતાઓ 
ાવે ફી.ી.એર. યેળનકાડય જોલા ભે છે. 
જાગવૃતનો બાલ ને વલચયણને કાયણે 
ભોટા બાગના ઈિયદાતાઓને યેળનકાડય 
દ્વાયા યૂતી ચીજ-લસ્ત ઓ વનમવભત યીતે 
ભતી નથી.  

૨૫. ફદરાતા વભાજભા ં વલચયતા વમ દામોની 
વલચયણ અંગેની વલબાલના વલચયણને 
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ફદરે સ્થાતંયણ તયીકે ફદરાતી જોલા 
ભે છે. 

૨૬. વલચયતા વમ દામો સ્થામી થલાથી 
કેટરાકને પ્રાથવભક સ વલધાઓ ને 
નાગરયક વધકાયો ધીભે ધીભે ભતા થમા 
છે, યંત   અ સ વલધાઓ ને વધકાયો 
ભેલલા ભાટે વભાજ ને કયકાયી તતં્ર 
વાભે કઠીન વઘંય કયલો ડે છે. 

૨૭. વલચયતા વમ દામોને નાગરયક વધકાયો 
ભેલલાભા ં સ્થાવનક અગેલાનો ને 
સ્થાવનક તતં્રનો મોગ્મ વશકાય ભતો નથી, 
ક્યાયેક તો વશકાય અલાને ફદરે 
લયોધો ઉબા કયલાભા ંઅલે છે.  

૨૮. ભતૂકાભા ંવલચયતા વમ દામો વભાજ વાથે 
તાણાલાણાની જેભ ગ થંામેરા શતા.ં 
વભાજભા ં તેઓન  ં ખફૂ ભશત્લ શત  .ં અજે 
તેનાથી તદ્દન વલરયત રયસ્સ્થવત જોલા 
ભે છે.  

૨૯. ભોટા બાગે ળાા ને આંગણલાડીભા ં
વળક્ષકો, વલદ્યાથીઓ ને ગ્રાભજનો દ્વાયા 
ઈિયદાતાઓના ફાકો વાથે શકાયાત્ભક 
લતયન વ્મલશાય કયલાભા ં અલે છે, યંત   
લાદી વમ દામ પ્રત્મે રોકોભા ં ભોટા ામે 
વતયસ્કાય શોલાથી તેઓ ગાભભા ં થલા 
ગાભની અવાવ લવલાટ કયે કે ગાભની 
વાભાન્મ ળાાભા ં તેભના ફાકો ભ્માવ 
કયે તેવ  ં રોકો ઇચ્છતા નથી, અથી લાદી 
રોકોની રામદી લવાશતો ને ળાાઓ 
ચરાલલાની પયજ ડે છે, જે અજના 
અધ વનક વભાજન  ંકરકં ગણી ળકામ. 

૩૦. વલચયતા વમ દામો ોતાના શારના 
જીલનથી વતં  ષ્ઠ નથી, કાયણ કે ૯૩.૮ % 
ઈિયદાતાઓને કામભી-સ્થામી ધધંો ન 
શોલાથી, ૭૮.૦ %ને સ્થાતંય કે વલચયણ 
કયવ  ં ડત   ં શોલાથી, ૬૯.૭ %ને ભકાન ન 
શોલાથી, ૭૨.૧ %ને ીલાન  ં ાણી, ૪૫.૨ 
%ને વલજી, ૭૯.૬ %ને વડંાવ-ફાથરૂભની 
સ વલધા ન શોલાથી ને ૪૧.૫ %ન ે
ળાાની સ વલધા ન શોલાથી, ળાા ખફૂ દૂય 

શોલાથી તથા યેળનકાડય ન શોલાથી ોતાના 
શારના જીલનથી વતં  ષ્ઠ નથી. 

૩૧. વલચયતા વમ દામોભા ં વલકાવ ને સ ખભમ 
જીલન ભાટે વયકાય ાવે ૯૫.૯ % 
ઈિયદાતાઓ વયકાયી તતં્ર ાવે કામભી 
ને સ્થામી યોજગાયી ભેલલાભા,ં ૮૮.૮ 
% લશરેાભા ં લશરેી તકે અલાવ ને 
પ્રાથવભક સ વલધાઓ ભેલલા ભાટે ને 
૭૧.૪ % ધધંા ભાટે અવથિક તથા વાધન 
વશામ ભેલલાભા ંભદદની ેક્ષા યાખે છે. 
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