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આદિવાસી વવકાસના આયોજીત પ્રયત્નોન ું મલૂયાુંકન 

(સકંલિત આદિજાતત તિકાસ પદિયોજનાઓ – (ITDP),  સ્પેશ્યિ સેન્ટ્રિ આતસસ્ટન્ટ્ટન્ટ્સ (SCA) (ખાસ 
કેન્ટ્રીય સહાય) અને બધંાિણની કિમ 275(1) હઠેળ ગ્રાન્ટ્ટ (સહાય.) 

Dr.Ravindra R.Pancholi 

M.D.Gramseva Sankul, Gujarat Vidyapith, Randheja 
ટૂુંકસાર-આદિિાસી તિકાસના પ્રયત્નો ભાિતમા ંઆજાિી પિૂે થી શરૂ થયા હતા. અંગે્રજ શાસન સમયમા ંતિતશષ્ટ પ્રિેશ અને સસં્કૃતત 
સાથે તિકાસના પ્રયત્નો તિતશષ્ટ િીત ેશરૂ થયા. આજાિી બાિ તિકાસ કાયયક્રમો આવ્યા તેમા ંઅનસુલુિત જનજાતત માટે ખાસ ધ્યાન 
િખાયુ ંહત ુ,ં નાણાકીય અન ેમાળખાકીય િીત ેતિતશષ્ટ કાયયક્રમો દ્વાિા અનસુલુિત જનજાતત ના તિકાસન ેપ્રાધાન્ટ્ય અપાયુ ંછે. 1970ના 
િાયકાથી સકંલિત આદિજાતત તિકાસ કાયયક્રમ િાલ ુથયો, સાથજે ખાસ કેન્દ્ન્ટ્રય સહાય શરૂ કિાય છે. જ્યાિે ભાિતીય બધંાિણ ના 
આટીકિ 275 મા ંઅનસુલુિત જનજાતતના માટે ખાસ નાણાકીય સહાય િાજ્યન ેઆપિી તિેી જોગિાઈ કિાય છે. આ ત્રણયે પ્રયત્નોને 
દ્વતેતય માદહતી ના આધાિે અત્ર ેતપાસિાનો અત્ર ેપ્રયત્ન અંહી કયો છે. 
ખાસ શબ્િો – તિકાસ , અનસુલુિત જાનજાતત, આયોજજત તિકાસ 
પદરચય –  
 િેશમા ં આદિિાસીની પદિસ્સ્થતત 
તિતિધિંગી લિત્ર િજૂ કિે છે. કેટિાક તિસ્તાિોમા ં
તિશાળ આદિિાસી િસતી છે, જ્યાિે બીજા 
તિસ્તાિોમા ંઆદિિાસી િસતી કુિ િસતીના બહ ુ
ઓછા ટકા છે. એમા ંપણ કેટિાક આદિિાસી જૂથો 
છે કે જે હજુ “ખોિાક િીણિા” એકઠો કિિાના 
તબક્કામા ં છે, કેટિાકં અન્ટ્ય જૂથો ફિતી ખેતીનો 
આશિો િે છે, હજી બીજા ં કેટિાક છેક પ્રાિંલભક 
કક્ષાની ખેતી અપનાિે છે, હજુ કેટિાક તિસ્તાિોમા ં
પહોંિવુ ં પણ શક્ય નથી. આ બધી બાબતોના 
પદિપ્રેક્ષ્યમા ં આયોજન પિંે પાિંમી પિંિર્ષીય 
યોજના િિમ્યાન કેટિાક સબ-પ્િાન, વ્યહૂ 
િિનાઓ અપનાિિા માટે કેટિીક માગયિશયક 
સિૂનાઓ આપી છે. તેમા ંઅનસુલૂિત જનજાતતની 
સમસ્યાઓનો સકંલિત લિતાિ િજૂ કિિાની 
રન્દ્ષ્ટએ હતેઓુ અને વ્યહૂિિનો, તિતિધ 
કાયયક્રમોની રૂપિેખા, ભૌતતક િહઠેાણો અને 
નાણાકંીય (મડૂી) િોકાણના ઉપિક્ષ્યમા ં સબ-
પ્િાન ઘડી કાઢિાની કલ્પના કિિામા ંઆિી છે. 
ટૂંકમા,ં જે તે પ્રિેશના તિકાસનુ ંસપંણૂય લિત્ર તેમા ં
િજૂ થયુ ંહોવુ ંજોઇએ. 
 આજે પણ 45 ટકાથી પણ િધ ુઆદિિાસી 
કુટંુબો ગિીબીની િેખા નીિ ેજીિે છે. આ પડકાિને 
પહોંિી િળિા માટે એ જરૂિી છે કે આપણી 
આયોજન પદ્ધતત એટિી િયિીકિ સ્સ્થતત સ્થાપક, 

પદિિતયન થાય, બાધંછોડના અિકાશ િાળી હોિી 
જોઇએ કે આપણ ે પ્રજા (કોમ) કે કુટંુબને એકમ 
તિીકે ગણીને આયોજન કિી શકીએ. અને જો 
પ્રામાલણકપણે અને સતંનષ્ઠાપિૂયક અમિ ન થાય 
તો કોઇપણ નીતત સફળ થઇ શકે નહીં. આદિિાસી 
તિસ્તાિોના િહીિટ બાબતે મહશે્વિ પ્રસાિ 
સતમતતએ આદિિાસી તિસ્તાિમા ં તનમાયેિા 
કમયિાિી ગણ માટે ખાસ એિાઉન્ટ્સ (ભથથા)ં ની 
જોગિાઇ ઉપિાતં અતધકાિીઓની પસિંગી અન ે
આદિિાસી તિસ્તાિ માટે ખાસ કેડિ ઊભી કિિાના 
ક્ષેત્રમા ં કેટિાકં પગિા ં ભિિાની પણ ભિામણ 
કિેિી છે. 
 તિકાસના ં િાસ્તિિક્ષી આયોજન માટે 
પદિિતયનની પ્રદક્રયાઓને બગાડનાિા ં કે િેગ 
આપનાિા ં સામાજજક-સાસં્કૃતતક પદિબળોની સ્પષ્ટ 
સમજણ અત્યતં આિશ્યક છે. સબ પ્િાનમા ં
પ્રાપ્ય તિગતો તકનીકી – આતથિક સિકે્ષણો અન ે
અય સશંોધન અભ્યાસોના આધાિે આ ક્ષેત્રોના ં
સસંાધનોની સાપેક્ષ સ્સ્થતતની રૂપિેખા પણ 
િશાયિિી જોઇએ.  

 બધંાિણમા ં આદિજાતતઓના તિકાસ માટે 
િધાિે ઝડપી પગિા ં ભિિાની પણ ધઆિણા 
(આયોજન) િાખિામા ં આિી છે કે જેથી તેઓને 
પણ લબન આદિિાસી (ઉજલળયાત) તિીકે 
ઓળખિાિાળા િગયની સમકક્ષ સ્સ્થતતએ િાિી 
શકાય. કેટિાક આદિિાસીઓનુ ંપ્રભતુ્િ િધાિે છે 
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તેિા તિસ્તાિોમા ં આદિજાતત કોમોના તિકાસન ે
કેન્ટ્રમા ં િાખી છે. તિસ્તાિ-અલભગમ ધાિણ 
કિિામા ં આિે છે, જ્યાિે તે તદ્દન પ્રાિંલભક 
(અણઘડ, પછાત) જૂથો માટે પ્રજા (કોમ) િક્ષી 
કાયયક્રમો શોધી કાઢિામા ંઆવ્યા છે. 
 રાયબિ સબ પ્િાન (TSP) ની અનસુલૂિત 
જનજાતત માટેની બ ે વ્યહૂિિનાઓ અને તિતશષ્ટ 
કેન્ટ્રીય સહાય (SCA) જે રાયબિ સબપ્િાનન ેમળે 
છે તે બનંે 70ના િાયકાના પ્રાિંભકાળથી 
શરૂઆતથી જ તિતશષ્ટ ધ્યાન મેળિે છે કાિણ કે 
તેમની િસતીના પ્રમાણમા ં અન્ટ્ય સાધાિણ 
(જાહિે) તિકાસ ક્ષેત્રોમાથંી અનસુલૂિત જનજાતતઓ 
માટે નાણાનંો િધાિાનો પ્રિાહ સતુનતિત કિિા 
માટે તેઓ અતતશય અસિકાિક તતં્રો છે.  

પાિંમી (પિંિર્ષીય) યોજના િિમ્યાન જે 
સબપ્િાન બનાિિામા ં આવ્યા તેમા ં િેશની 
િગભગ 65 ટકા આદિજાતતઓને આિિી િેિામા ં
આિી, સબપ્િાન વ્યહૂિિનામા ં િિેક ક્ષેત્રની 
તિતશષ્ટ (અન્ટ્ય તનિપેક્ષ) જરૂદિયાતોના સિંભયમા ં
કાયયક્રમો તૈયાિ કિિાની િાત કેન્ટ્રસ્થાને છે. િાજ્ય 
તિફથી ખિયનો નક્કી કિેિો દહસ્સો નીિેની 
બાબતોન ેિક્ષમા ં િાખીન ેનક્કી કિિામા ંઆિતો 
હતો (1) કુિ િસતી, (2) ભૌગોલિક તિસ્તાિ 
(ક્ષેત્રફળ), (3) તિકાસનુ ં તિુનાત્મક સ્તિ અને 
(4) સામાજજક સેિાઓની પદિસ્સ્તતથ (હાિત). 

પાિંમી (પિંિર્ષીય) યોજનામા ં જ્યાિે 
િાજ્ય આયોજનમાથંી ખિયનો દહસ્સો નક્કી 
કિિામા ં આવ્યો ત્યાિે કેન્ટ્રીય કાયયક્રમોમાથંી 
િોકાણની કક્ષા (પ્રમાણ) ધાયાય પ્રમાણેનુ ંિહ્ુ ંનહીં. 
કેન્ટ્રીય મતં્રાિયો પાસેથી તેઓ આદિજાતત 
તિસ્તાિો તિફ તેમના કાયયક્રમોમાથંી િાભોના 
પ્રિાહનો દહસ્સો નક્કી કિે તેિી અપેક્ષા હતી પણ 
આદિિાસી તિસ્તાિો માટે અમિમા ંમકૂાયેિા (હાથ 
ધિાયેિા) અમકુ તનતિત કાયયક્રમોને બાિ કિતા ં
આ આયામનુ ં કંઇ ખાસ િધાિે પદિણામ તનષ્પન્ન 
થયુ ંનહીં. 

રાયબિ સબપ્િાનમા ંકેન્ટ્રીય મતં્રાિયોની 
ભતૂમકા પણ એટિી જ મહત્િની છે કાિણ કે 
તેમના પોતપોતાના ક્ષેત્ર (તિભાગ) મા ંઆદિિાસી 

તિસ્તાિોના તિકાસ માટેની એકંિિ (સમગ્ર, 
આખિી) જિાબિાિી તેમણે સતુનતિત કિિાની 
હોય છે. તેમને જ્યા ં એવુ ં િાગે કે િાજ્ય 
સિકાિોના પોતપોતાના ં ક્ષેત્રમા ં જે પ્રયત્નો 
કિિામા ંઆિતા હોય તેમા ંભાિત સિકાિે તેમને 
સહાય કિિી જોઇએ ત્યા ં ખાસ િોક્કસ પ્રકાિની 
યોજનાઓ તૈયાિ કિિી તે તેમને માટે આિશ્યક 
છે. આદિિાસી તિસ્તાિોમા ં આ કાયયક્રમોના 
સતુનયતં્રણ (િેખિેખ) માટેની તેમની પોતાની 
ગોઠિણ તેમણે કિિી જોઇએ. આ માટે એક ખાસ 
સેિની િિના કિિી જોઇએ જે મતં્રાિયની 
સતુનયતં્રણ પદ્ધતતનુ ંજ એક અંગ હોવુ ંજોઇએ. 

પ્રાપ્ત માદહતી મજુબ કેન્ટ્ર અને િાજ્ય 
કક્ષાએ 25 મતં્રાિયો/તિભાગો (ખાતાઓં) 
રાયબિ સબપ્િાન નીિ ે નાણા ં ભડંોળની ખાસ 
અિાયિી ફાળિણીની નીતતને અનસુિે છે. માત્ર 
23 િાજ્યો/કેન્ટ્રશાતસત ્પ્રિેશો આને અનસુિે છે. 

સકંલિત આદિજાતત તિકાસ પદિયોજનાઓ 
(ITDPS) માટે રાયબિ સબપ્િાન વ્યહૂ િિનાઓ 
નીિે એિી ધાિણા િાખિામા ંઆિી હતી કે તેઓ 
આદિજાતતઓના િધાિે ઝડપી તિકાસ માટે 
િહીિટી સકંિન સાધિા માટે વ્યિહાિમા-ં
આિિણમા ં મકૂનાિ એકમ તિીકે કામ કિે. 
સકંલિત આદિજાતત તિકાસ પદિયોજનાઓની 
સ્થાપના પાછળ અંતતનિદહત પિૂયધાિણાઓ આ 
મજુબ હતી. 

1. આદિિાસી તિસ્તાિનુ ં સામાજજક પોત 
પ્રમાણમા ં સાદંુ છે. તિકાસિક્ષી 
આયોજનનુ ંિહીિટી માળખુ ંજે તેની સેિા 
કિિા માટે તનમાયયુ ં છે તે વ્યસ્તતઓને 
સમજાય તેવુ ંહોવુ ંજરૂિી છે. આદિજાતતના 
િોકોને જેમની સાથે વ્યિહાિ કિિાનો છે 
તે અતધકાિીઓ શક્ય તટેિી મયાયદિત 
(ઓછી) સખં્યામા ંહોય ત ેજરૂિી છે. 

2. િહીિટી માળખાનુ ંસકંિન ઉલિત કક્ષાએ 
હોવુ ં જોઇએ, જેથી તનયતં્રક અને 
તિકાસાત્મક િહીિટ બનંે ઝડપી તિકાસ 
માટે સપંીને (એકબીજાના સમેુળમા)ં કામ 
કિી શકે. 
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3. િહીિટી સત્તાઓ, કામ કિિાના અમિી 
ધોિણો અને નાણાકંીય જરૂદિયાતો એ આ 
તિસ્તાિની પ્રિતયમાન તિતશષ્ટ 
પદિસ્સ્થતતઓની તે મજૂંિ િાખિી (દૃઢ 
કિિી) જોઇએ. 

4. મયાયદિત સમયમા ંસમગ્ર િહીિટી પ્રયત્નો 
થાય તે જરૂિી છે. આવુ ં માત્ર ત્યાિે જ 
શક્ય બને જ્યાિે િહીિટી માળખાનુ ં
સ્િરૂપ માત્ર એક જ સસં્થા (માધ્યમ)ના 
સ્િરૂપની દિશામા ંિાખિામા ંઆિે. 

5. આ ક્ષેત્રોનો સમગ્ર િહીિટ જેના સપંણૂય 
અંકુશ હઠેળ હોય તેિા એક ઉચ્િ 
સત્તાતધકાિ ભોગિતો તિકાસ અતધકાિી 
હોય તે જરૂિી છે. આ અતધકાિીમા ંપયાયપ્ત 

તનણયય શસ્તત હોિી જોઇએ, જેથી 
અગત્યની બાબતોમા ં િાજ્ય સિકાિોનો 
સપંકય સાધિાની જરૂિ ન િહ.ે પિંપિાગત 
પિંાયત પદ્ધતતને બળિત્તિ બનાિિી 
જોઇએ અને તિકાસ માટેની તેની ભતૂમકા 
સહભાગીિાિીની હોિી જોઇએ. 

જિલલામાું સુંકલલત આદિજાવત વવકાસ 
પદરયોિનાઓન ું ઔપચાદરક માળખ ું – 

 જજલ્િા કક્ષાએ િિેક સકંલિત આદિજાતત 
તિકાસ પદિયોજના માટે એક પદિયોજના 
પ્રાતધકિણની િિના કિિામા ં આિી છે. આ 
પ્રાતધકિણ સામદૂહક નેતાગીિીનુ ં તત્િ 
(અલભગમ) િાખિ ે ત ે અપેલક્ષત છે.

 
 

ગ્રામ કક્ષાનો કાયયકિ 

 
 

તિસ્તિણ અતધકાિીઓ    તાલકુા તિકાસ અતધકાિી  તિસ્તિણ અતધકાિીઓ 

 
 

જજલ્િા કક્ષાના અતધકાિીઓ   પદિયોજના િહીિટિાિ  જજલ્િા કક્ષાના અતધકાિીઓ 

(DAO – જજલ્િા િહીિટી અતધકાિી)  (સિંાતિપ)   અમિિાિ ઇજનેિો 
(DAH  - જજલ્િા ઉચ્િ િહીિટી અતધકાિીઓ)         CMO (િૈિક અતધકાિી િગેિે) 

 
 

કિેતટિ કે ડેપ્યટુી કતમશ્નિ 

(સમાહતાય કે નાયબ કતમશ્નિ) 

 
 

તિભાગીય કક્ષાના અતધકાિીઓ  તિભાગીય કતમશ્નિ       તિભાગીય કક્ષાના તકનીકી અતધકાિીઓ 

 

તિકાસ તિભાગો   આદિિાસી કતમશ્નિો   તનયતં્રક તિભાગો 
રાયબિ સબપ્િાનના આયોજન અન ે

અમિીકિણના હતે ુ માટે સકંલિત આદિજાતત 
તિકાસ પદિયોજના અમિીકિણ (દક્રયાશીિ) 
કક્ષાની છે. પ્રોજેતટના અન્ટ્ય તિભાગીય અન ે
તકનીકી સ્ટાફ (કાયયકિો) અ અન્ટ્ય લબન 
અતધકાિી સભ્યો અને પિંાયતના પ્રતતતનતધઓ 
સાથે રાયબિ સબપ્િાન હઠેળ જરૂિી એિો 
સહતેકુ (સાથયક) પ્રોજેતટ શોધી કાઢિા (પ્રગટ 
કિિા)મા ં પ્રોજેતટ ઓદફસિ (પદિયોજના 

અતધકાિી)ના સકંિનકાિ તિીકેની ભતૂમકા 
મહત્િની છે. કાયયિક્ષી (દક્રયાશીિ) કાયયક્રમો 
એિા હોિા જોઇએ કે જે બધા સસુકંલિત 
(એકરૂપ) અને જરૂદિયાતના આધાિે િિાયા હોય. 
આ કાયયક્રમો પ્રોજેતટ તિસ્તાિની િીતશષ્ટ 
પદિસ્સ્થતતઓ, આદિિાસી પ્રજાના ં સામાજજક-
આતથિક-સાસં્કૃતતક પાસાઓંને િક્ષમા ં િાખીને 
ઘડાયા હોિા જોઇએ જેમા ં પિસ્પિ તિભાગીય 
તેમજ આંતિ તિભાગીય અગ્રીમતાઓ અત્યતં 
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સ્પષ્ટ િીતે જણાિેિી હોિી જોઇએ. તેમા ં િર્ષો 
સધુીના ં તબક્કાઓ હોિા જોઇએ અને જ્યાિે 
જ્યાિે જરૂિ પડ ે ત્યાિે ત્યાિે જરૂિી અનકુિૂન 
(બાધંછોડ) અને સધુાિા િધાિા થતા િહિેા 
જોઇએ. 

છતા ં એવુ ં ધ્યાન ઉપિ આવ્યુ ં છે કે 
સકંલિત આદિજાતત તિકાસ પદિયોજનાઓમા ં
સમતપિત અન ે પ્રતતબદ્ધ અતધકાિીઓ અન ે
કાયયકિોની ઊણપ િહી છે. તેથી તિકાસ 
કાયયક્રમોના અમિીકિણ માટે કમયિાિીગણની 
ગણુિત્તા અત્યતં (િાિી રૂપ) મહત્િની છે. 

સકંલિત આદિજાતત તિકાસ પદિયોજના 
આયોજનનુ ંએકમ છે અને તિકાસ બ્િોક અમિ 
કિિાનુ ંએકમ છે. સામાન્ટ્ય િીતે એક પદિયોજના 
િહીિટિાિ (અતધકાિી) પાસે સકંલિત આદિજાતત 
તિકાસ પદિયોજનાનો હિાિો હોય છે જ્યાિે 
તાલકુા તિકાસ અતધકાિી (B.D.O.) પાસે તિકાસ 
તાલકુાનો હિાિો હોય છે. સ.ંઆ.તિ. 
પદિયોજનાઓમા ં િહીિટી શૃખંિા તિશાળ 
(સામાન્ટ્ય) અથયમા ંનીિે મજુબની હોય છે. 

આ પદ્ધતતમા ંએક એકરૂપ (સગંદઠત) એિી 
તનયતં્રણ (અતધકાિ) પદ્ધતત સ્થાપિામા ંઆિે છે. 
જો કે એમ કહી શકાય કે તેનાથી સપંણૂયપણે હતે ુ
(મતિબ) સિે છે. 

પદિયોજનાની કક્ષાએ આયોજન અન ે
કામગીિી ઉપિ િેખિેખ િાખિા માટે અતધકાિીઓ 
અને લબન-અતધકાિી સભ્યોની એક સતમતત 
બનાિિામા ંઆિી છે. 

એ હકીકતની સપંણૂય પ્રતીતત (ખાતિી, 
ભાન) થઇ છે કે સ.ંઆ.તિ. પદિયોજનાના સ્તિે 
નીતતઓ અને કાયયક્રમોના અમિીકિણનો સપંણૂય 
આધાિ તેમના અમિીકિણમા ં િોકાયેિા 
કમયિાિીની ગણુિત્તા (સતંનષ્ઠા) ઉપિ છે. જે 
પરુુર્ષો અને સ્ત્રીઓને આદિિાસી તિકાસની 
જિાબિાિી સોંપિાની હોય તેમની પસિંગી માત્ર 
તેમની સક્ષમતા (કાયયશસ્તત) માટે જ નહીં પણ 
તેમની સિંેિનશીિતા અન ેસમપયણ ભાિના પણ 
િક્ષમા ં િઇને કિિી જોઇએ. ઉપિાતં તેમને 
પયાયપ્ત પ્રતશક્ષણ પણ આપવુ ંજોઇએ. 

આયોજન આયોગ (પ્િાનીંગ કતમશન) ના 
PEO એ ગજુિાતમા ં કિેિા સ.ંઆ.તિ. 
પદિયોજનાના મલૂ્યાકંનના અહિેાિ (1987)મા ં
ઉલ્િખે કયો છે કે ગજુિાતમા ં િધેલુ ં િેવુ ં
(િેિાિાિી) નીિેના પદિબળોને આભાિી છે.  

- આતથિક અસતંિુન 

- ઉપભોતતાના માિસામાન  ખેતીિક્ષી 
િોકાણોની દકિંમતમા ંિધાિો 

- સામાજજક પ્રસગંો (ઉત્સિો, કાયો)મા ં
ભાિે ખિય 

- આદિિાસી િસતીની તિતિધ શાખ 
જરૂદિયાતોની કાળજી િાખિા માટે 
સસં્થાકીય (િહીિટી) માળખાની 
મયાયિાઓ.  

એક એન્ટ્ય અહિેાિમા ં ઓદિસ્સામા ં િધેિા િેિા ં
માટે નીિેના કાિણો શોધી કાઢિામા ંઆવ્યા. 

- પામિ (તચુ્છ, મજબિૂ) ગિીબાઇ. 
- આદિિાસીઓમા ંદુુઃખ અને અજ્ઞાન 

- સિકાિી અને બેંકના અતધકાિીઓનુ ં
િાગણીહીન, કઠોિ અને ઉપેક્ષાભયુું 
િિણ. 

- જરૂિી િીજિસ્તમુા ં તીવ્ર ભાિિધાિો 
િગેિે. 

આ અભ્યાસમા ંએ પણ િેખાયુ ં કે તેમણ ે
નમનૂા તિીકે િીધેિા િાતર્ષિક રૂ. 1500/- થી 
ઓછી આિક ધિાિતા િાભાથીઓ પૈકી માત્ર 8 
ટકા ગિીબીની િેખા ઓળંગી શક્યા હતા. બાકીના 
92 ટકા અને રૂ. 1500/- થી રૂ. 2500/- ની 
આિક મયાયિા ધિાિતા પકૈી 80 ટકા િાભાથીઓ 
હજુ પણ િાતર્ષિક રૂ. 3500/- ની આિક સધુી 
પહોંિિા િિખા ં માિતા હતા. સામાન્ટ્ય િીતે 
ત્રટૂીનુ ં કાિણ િાભાથીઓની ખોટી ઓળખ, 
યોજનાઓની ખોટી પસિંગી િગેિે જેિી િહીિટી 
તનષ્ફળતાને ગણિામા ં આિતુ ં હત ુ.ં આ ઉપિાતં 
નીિેના અન્ટ્ય પદિબળો પણ ખિા ંજ. 

- યોજનાઓ માટે યોગ્ય િોકાણનો 
પિુિઠો સમયસિ મળિા માટે ગ્રામ્ય 
તિસ્તાિોમા ં યોગ્ય આંતિ માળખાનો 
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અભાિ તેમજ પયાયપ્ત િેિાણ 
િાતશની ઊણપ િગેિે. 

- િક્ષ્યજૂથ તિીકે પસિં કિેિા 
પદિિાિોનુ ં યોગ્ય સિેક્ષણ કિિામા ં
તનષ્ફળતા. 

- કાયયક્રમોના સફળ અમિીકિણ માટે 
જરૂિી પાસાઓંનો તિિાિ (િિકાિ) 
કયાય િગિ કેિિ ભૌતતક 
(આંકડાકીય) િક્ષ્યાકંો તસદ્ધ કિિા 
ઉપિ જ બેહિ ભાિ મકૂિો. 

- સકંલિત ગ્રામતિકાસ કાયયક્રમ (IRDP) 

ના એક અંતગયત ભાગ તિીકે “ગ્રામ્ય 
યિુકોને સ્િિોજગાિીની તાિીમ” 
(TRYSEM) પિ પિૂત ુ ં ધ્યાન 
આપિાનો અભાિ. 

- ઉપયોલગતાની રન્દ્ષ્ટએ મલૂ્યાકંન 
કિિાના વ્યિહારંુ અલભગમનો 
અભાિ. 

ગજુિાત અને અન્ટ્ય આંધ્રપ્રિેશ, લબહાિ, 
મધ્યપ્રિેશ, મહાિાષ્ર, ઓદિસ્સા અને િાજસ્થાન 
જેિા 6 િાજ્યો પ્િાનીંગ કતમશન (યોજના 
આયોગ) હાથ ધિેિા એક અન્ટ્ય મલૂ્યાકંન 
અભ્યાસ (1997) મા ંનીિેની બાબતો છતી થઇ. 

1. એક મહાિાષ્ર અને આંધ્રપ્રિેશને બાિ 
કિતા ં સકંલિત આદિજાતત તિકાસ 
પદિયોજના અતધકાિીઓની ભતૂમકા 
આદિિાસી તિકાસ કાયયક્રમોના આયોજન 
અને અમિીકિણમા ં નદહિત ્ હતી. 
પદિયોજના હઠેળના ં તિસ્તાિમા ંઅગ્રીમતા 
નક્કી કિિા અને સસંાધનોની ફાળિણી 
ઉપિ તેનો કોઇ સીધો અંકુશ ન હતો. 

2. સકંલિત આદિજાતત તિકાસ પદિયોજના 
કાયયક્રમના અમિીકિણમા ં સતુનયતં્રણ 
તેની નબળામા ંનબળી કડી જણાઇ હતી. 
તેથી અભ્યાસમા ં એવુ ં સિૂન પણ 
કિિામા ંઆવ્યુ ં છે કે સકંલિત આદિજાતત 
તિકાસ પદિયોજના માટે ભડંોળ છૂટંુ કિિા 
માટે એક સતુનયતં્રણ અને મલૂ્યાકંન સેિ 
હોવુ ંતે પિૂયશિત હોિી જોઇએ. 

3. તિતિધ સઆં.તિ. પદિયોજનામા ં સ્ટાફની 
તિાહમા ંએકરૂપતા નથી. જે તે સ.ંઆ.તિ. 
પદિયોજનામા ં એટિો તિશાળ 
કમયિાિીગણની સખં્યાનો તફાિત હતો કે 
લબહાિમા ં તે સખં્યા 3 હતી જ્યાિે 
ઓદિસ્સામા ં તે સખં્યા 213 હતી. તમામ 
સ.ંઆ.તિ. પદિયોજનાઓએ સિેક્ષણો, 
આદિિાસી તિકાસ કાયયક્રમોનુ ં સકંિન 
અને સતુનયતં્રણ હાથ ધિિાનુ ં હોઇને 
િઘતુ્તમ કમયિાિીગણની સખં્યા માટે 
કેટિાકં કાિણો (માપિંડો) શોધી કાઢિા ં
જોઇએ. 

4. આ ઉપિાતં સ.ંઆ.તિ. પદિયોજનાઓમા ં
પ્રતતબદ્ધ, સક્ષમ અને સમતપિત 
અતધકાિીઓની તનમણ ૂકં પણ એટિી જ 
જરૂિી છે. મોટાભાગના ં િાજ્યોમા ં આની 
ખાસ ઊણપ છે. ત્યા ં સધુી કે સ.ંઆ.તિ. 
પદિયોજનાના અતધકાિીઓ માટેના 
તાિીમ કાયયક્રમો પણ તનયતમતપણ ે
યોજાતા નથી. 

5. કેન્ટ્રીય માગયિશયક સિૂના અનસુાિ િાજ્યો 
એ િાજ્ય આયોજન ભડંોળમાથંી કમસ ે
કમ િાજ્યમા ં આદિિાસી િસતીના ં
પ્રમાણમા ં (ટકાિાિી પ્રમાણે) રાયબિ 
સબપ્િાનને ભડંોળ ફાળિિાનુ ં હોય છે. 
પણ લબહાિ અને ઓદિસ્સાને બાિ કિતા ં
બીજા િાજ્યો રાયબિ સબપ્િાનને બહ ુજ 
ઓછી ફાળિણી કિે છે. 

6. આ બધા િાજ્યોમા ંરાયબિ સબપ્િાનના 
ભડંોળનો ઘણો મોટો ભાગ ખેતી, િઘ ુ
તસિંિાઇ અને ઊજાયને ફાળિી િેિામા ંઆિે 
છે. પણ એણ છતા ંએવુ ંજાણિા મળયુ ંછે 
કે ખેતીમા ં સ.ંઆ.તિ. પદિયોજનાની 
િતિણ પદ્ધતત નબળી છે. 

7. આિોગ્ય અન ે તશક્ષણ ક્ષતે્રમા ં કામગીિી 
સતંોર્ષકાિક જણાઇ ન હતી, એ િીતે કે 
ગામડામા ં તશક્ષકો અને આિોગ્ય સ્ટાફની 
સખં્યા અપયાયપ્ત (જરૂદિયાત કિતા ં
ઓછી) હતી. 
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8. ગિીબાઇ, તનિક્ષિતા, એકિિાયાપણુ ં
અને પોતાના હક્કો તિશેના જ્ઞાનનો 
અભાિ અતધકાિીઓને શોર્ષણો સહિેાઇથી 
ભોગ બનાિે છે. જમીન બીજાના નામ ે
િડાિી િેિી એ હજુ આજે પણ ગભંીિ 
સમસ્યા છે. આદિિાસીઓમા ં સભાનતા 
(જાગતૃત) પેિા કિિાની તાતી જરૂિ છે કે 
જેથી તેઓ આયોજન પ્રદક્રયામા ં સામેિ 
થાય. 

પાિંમી પિંિર્ષીય યોજનામા ં સ.ંઆ.તિ. 
પદિયોજનાઓ દ્વાિા આયોજન અને અમિીકિણમા ં
સકંલિત અલભગમની જરૂદિયાત અસદંિગ્ધપણે 
(તનુઃસિેંહપણે) સ્િીકાિિામા ં આિી હતી. આ 
નીતતઓનુ ં દક્રયાત્મક કાયયક્રમોમા ં પદિિતયન 
કિિાનો સમય આિે ત્યાિે િિમા ં જે સભંતિત 
તિઘ્નો આિી શકે તેમ હોય તેમની સામે ઢાિરૂપે 
રાયબિ સબપ્િાન હઠેળ નીતતનુ ં માળખુ ં તદ્દન 
સ્પષ્ટ (ઉઘાડુ)ં બનાિિામા ંઆવ્યુ ંહત ુ.ં તિકાસની 
વ્યહૂિિનામા ંસકંિનનુ ંએક તત્િ તિીકે અગત્યનુ ં
તિતશષ્ટ – અનન્ટ્ય – િક્ષણ મહત્િનુ ં છે. આમા ં
મળૂભતૂ િીતે ............. પ્રવતૃત્તઓની 
પનુુઃગોઠિણીની જરૂિ છે. 

નવુ ં આદિિાસી તિકાસનુ ં માળખુ ં સિયગ્રાહક 
હોય તેિી કલ્પના કિિામા ં આિિે અન ે
આદિિાસી જીિનનુ ં કોઇ પાસુ ં અને આદિિાસી 
તિસ્તાિોને િગતી કોઇપણ સમસ્યા તેની બહાિ ન 
હોિા જોઇએ. િાજ્યની યોજનાઓ અન ે િાષ્રીય 
યોજના સદુ્ધા ં કિતા ં રાયબિ સબપ્િાનનુ ં ક્ષેત્ર 
ઘણુ ં િધાિે તિશાળ છે. એ મળૂભતૂ ધ્યેયોની 
પદિપતૂતિ (તસદ્ધદ્ધ) માટે કોઇ તથય આિશ્યક 
(અતનિાયય) ગણાયુ ં હોય તો તેઓ યોજના 
તસિાયની બાબતો અને સ્થાતનક પદિસ્સ્થતતના 
લબનતિકાસિક્ષી પાસાઓંને પણ આિિી િઇ શકે 
છે. 

રાયબિ સબપ્િાનનો પાયાનો હતે ુ જે તે 
સ્થળે જીિતી આદિિાસી પ્રજાના તિકાસને કેન્ટ્રમા ં
િાખીને સકૂ્ષ્મ (બાિીક) પ્રિેશ માટે સપંણૂય 
તિકાસનો કાયયક્રમ શોધી કાઢી પ્રગટ કિિાનો છે. 
આ સિંભયમા ં એકરૂપતા (તાિાત્મ્ય)નો તિશાળ 

પ્રિાિ છે. સગંઠનીય સકંિન ઉપિાતં કોઇપણ 
સકંિનના પ્રયત્નમા ં કાયયક્રમની તિગતો 
ધ્યાનાકર્ષયણનુ ંમખુ્ય કેન્ટ્ર હોિી જોઇ. 

સકંિનના ં 4 મખૂ્ય પાસા ં છે. જે કોઇપણ 
પ્રિેશના તિકાસ માટેની સકંલિત કાયયયોજના 
તૈયાિ કિતી િખતે િક્ષમા ં િાખિા ંજોઇએ તેઓ 
છે... 

1. તિતિધ કાયયક્રમોના દક્રયાન્ટ્િયન (કાયયિત 
કિિા)ના ક્ષેત્રોનુ ં એકીકિણ કિવુ ં (એક 
સાથે, એક સમયે કિવુ)ં. 

2. સ્પષ્ટ, સપંણૂય, સમજણ સાથે કાયયક્રમોનુ ં
સકંિન કિવુ.ં 

3. સગંઠનીય સકંિન (એકરૂપતા) 

4. નાણાકંીય સકંિન 

રાયબિ સબપ્િાન અલભગમ હઠેળા 
આદિિાસી તિસ્તાિોમા ં આયોજન ત્રણ તબક્કામા ં
તિિાિિામા ં આવ્યુ ં હત ુ.ં િાજ્યના રાયબિ 
સબપ્િાન એક વ્યાપક નીતત તિર્ષયક માળખુ ં
તિશાળ સ્તિે પરંુૂ પાઠિાનુ ં હત ુ ં અને તિદ્યમાન 
બ્િોક (તાલકુો) આયોજન માટે એક િઘતુ્તમ 
(સકૂ્ષ્મ-અણ)ુ એકમ તિીકે િેિાનો હતો. આિા 
બધા સકૂ્ષ્મ કક્ષાના એકમો એક તિશાળ સ્તિના 
માળખા માટેનો એક વ્યાપક બ્િોક બનાિિાનુ ં
કામ કિતા હતા કે જે યોજના અને અમિીકિણના 
એક પ્રાથતમક (મખુ્ય) એકમ તિીકે કામ કિિાનો 
હતો. આ િીતે અસખં્ય બ્િોકો કે તેના ભાગો ભેગા 
કિીને સકંલિત આદિજાતત તિકાસ પદિયોજના 
રાયબિ સબપ્િાનના નેજા હઠેળ બનાિતા હતા. 

સકંલિત આદિજાતત પદિયોજનાઓમા ં નિા 
એકમોનુ ં લિત્ર િોિતા ંએ બાબત ભિે જરૂિી નહીં 
તો પણ ઇચ્છનીય તો ગણિામા ં આિી હતી કે 
તેઓ શક્ય હોય ત્યા ં સધુી િધમુા ં િધ ુ િહીિટી 
એકમોને આિિી િિેા. જેથી તિતિધ 
કમયિાિીઓની કાયયક્ષેત્રના આદિિાસી તિસ્તાિની 
પનુુઃવ્યિસ્થા કિિાની સમસ્યાઓ બને તેટિી 
ઘટાડી શકાય. તાજેતિમા ં સકંલિત આદિજાતત 
તિકાસ પદિયોજનાઓની િિના રાયબિ 
સબપ્િાનના લિત્રાકંન સાથે જ હાથ ધિિામા ં
આિી હતી. તેમા ં તેિી ધાિણા હતી કે એક 
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સ.ંઆ.તિ. પદિયોજનામા ં એિા તાલકુાઓનુ ં જૂથ 
સમાતિષ્ટ હોય કે જે તિશાળ પદિપે્રક્ષ્યમા ંપ્રાકૃતતક 
સસંાધનો, ભૌતતક િાક્ષલણકતાઓ, જે તે તિસ્તાિમા ં
િહતેા આદિિાસી િોકોના ં તિકાસનુ ં સ્તિ અને 
આયોજન કામગીિીને પ્રસ્તતુ (અનરુૂપ) અન્ટ્ય 
સામાજજક-આતથિક પદિસ્સ્થતતઓની યોગ્ય નોંધ િે. 
છેિટે જે સ.ંઆ.તિ. પદિયોજનાઓ અસ્સ્તત્િમા ં
આિી છે ત ે સામાન્ટ્ય િીતે જે તે તિસ્તાિના કિ 
અને આદિિાસી િસતીની ગીિતા (ધનત્િ, 
એકજુથત્િ)ના આધાિે િિેક િાજ્યમા ં અને તેના 
તિતિધ પ્રિેશોમા ં કોઇ મહાિ, તાલકુા કે જજલ્િા 
સાથે સહમકુામ (સમમજંીિ) રૂપ હોય છે. 

પાિંમી પિંિર્ષીય યોજનામા ં તિતિધ 
િાજ્યોમા ં કુિ 180 આદિજાતત તિકાસ 
પદિયોજનાઓ સ્થાપિામા ં આિી હતી. એિી 
કલ્પના કિિામા ં (ધાિણા િાખિામા)ં આિેિ કે 
એક સિેિાશ (સામાન્ટ્ય, મધ્યમ) સ.ંઆ.તિ. 
પદિયોજના હઠેળ િગભગ બેથી 3 િાખની િસતી 
આિિી િેિાિી જોઇએ. તેમ છતા ં તિતિધ 
િાજ્યોમા ં તિતિધ પદિસ્સ્થતતઓના કાિણે તિસ્તાિ 
અને િસતી બનંે રન્દ્ષ્ટએ સ.ંઆ.તિ. પદિયોજનાના 
કિમા ં ઠીક ઠીક નોંધપાત્ર કહી શકાય તેિો 
તફાિત જોિા મળે છે. 

છઠ્ઠી પિંિર્ષીય યોજના િિમ્યાન બ્િોક 
(તાલકુા) કિતા ં નાના એકમોને પણ સમાિી 
િઇને રાયબિ સબપ્િાનનુ ં આિિણ તિસ્તતૃ 
કિિામા ં આવ્યુ ં છે. પાિંમી પિંિર્ષીય યોજના 
િિમ્યાન સ.ંઆ.તિ. પદિયોજનાની જે સીમા 
તનધાયદિત કિિામા ં આિી હતી તેની પનુુઃ 
આકાિણી કિિામા ંઆિી છે. જ્યા ંજરૂિ પડી ત્યા ં
આમ કિીને એના એ જ તસદ્ધાતંોને અનસુિીને 
નિી પદિયોજનાઓ સ્થાપિામા ં આિેિ છે. 
સ.ંઆ.તિ. પદિયોજનાઓના કાયયક્ષેત્ર અને અન્ટ્ય 
ક્ષેત્ર તિતશષ્ટ (અમકુ ક્ષેત્રો માટે ખાસ) 
યોજનાઓમા ં એકરૂપતા િાિિા માટે યોગ્ય 
(અનકુળૂ, જરૂિી) િહીિટી ફેિફાિો કિિામા ં
આવ્યા હતા. આ પ્રદક્રયાઓને તનધાયિીત 
(સીમાદંકત) ક્ષેત્રોને તિસ્તાિીને સપંણૂય રાયબિ 
સબપ્િાનન ે આિિી િ ે તે િીતે આદિિાસી 

પદિયોજનાઓને જજલ્િા કક્ષાના કાયયક્ષેત્ર 
(હકુમત)નો િિજ્જો આપીને સિળ બનાિિામા ં
આિી છે. 

િહીિટી એકમોની ભૌગોલિક સમકાિીનતા 
અને તિતિધ તિકાસિક્ષી કાયયક્રમોના ં કાયયક્ષેત્રો 
િિેક સકૂ્ષ્મ (નાનામા ં નાના) તિસ્તાિમા ં થતા 
તમામ કાયયક્રમોના િિનાગત એકીકિણ માટેનુ ં
એક તાદકિક માળખુ ં પરંુૂ પાડ ે છે. જે સબપ્િાન 
વ્યહૂિિનાનો કેન્ટ્રિતી મદુ્દો છે. 

સઘં (કેન્ટ્રશાતસત) પ્રિેશો અને િાજ્ય 
સિકાિોએ પિુસ્કૃત કિેિી અને આતથિક સહાય 
કિેિી તિતિધ યોજનાઓ પોતાના મળૂ 
િક્ષ્યલબિંદુને અમિીકિણના લબિંદુ સધુી પહોંિાડિા 
માટે તિતિધ પ્રકાિના સ્િરૂપો અપનાિે છે. આ 
ફેિફાિ (તફાિત) કૃતત્રમ છે. િાભાથીઓ માટે 
તેમનુ ંકોઇ મહત્િ નથી. જે ખિેખિ અગત્યનુ ંઅને 
િાભાથીઓના દહતનુ ં છે તે તો છે સામાન્ટ્ય 
આદિિાસી અને તેના પદિિાિ માટે યોજનાઓ 
સપંટૂ (પેકેજ). કોઇપણ કાયયક્રમના ં બ ે તિતશષ્ટ 
પાસાઓં હોય છે. જેમ કે તેના માટે નાણાભંડંોળ 
મેળિિાનો સ્ત્રોત (પ્રાપ્પ્તસ્થાન) અને તેના 
અમિીકિણનુ ંવ્યિસ્થાતતં્ર (સગંઠન). 

સ.ંઆ.તિ. પદિયોજના આદિજાતત તિસ્તાિોમા ં
િહીિટી અને તિકાસાત્મક પ્રયત્નોના સપંણૂય 
સમન્ટ્િયનુ ં લબિંદુ બને એિી અપેક્ષા હતી.પણ 
ધાિણા હતી કે કેન્ટ્રમા ં કે િાજ્યોમા ં તિતિધ સ્તિે 
અને તિતિધ સ્ત્રોતો (ઉિગમ સ્થાનો)માથંી તનષ્પન્ન 
થતા તમામ કાયોક્રમો સ.ંઆ.તિ. પદિયોજનામા ં
એકમ (એકજૂથ) થાય અને ત્યાથંી તેમના મળૂની 
કોઇ છાપ િશાયવ્યા િગિ એક સમતોિ અન ે
સવુ્યાખ્યાતયત યોજનાઓના સેટ રૂપે િહ.ે 
ઉિાહિણાથય – તિતિધ સગંઠનો દ્વાિા જો એક જ 
મદુ્દાને આિિી િેતા ંએકથી િધ ુકાયયક્રમો પિુસ્કૃત 
કિાયા હોય તો તેમને જુિી જુિી શિતો 
(સ્સ્થતતઓ) ન હોિી જોઇએ. 

આમ, સ.ંઆ.તિ. પદિયોજનામા ં તિસ્તાિના 
કાયયક્રમો તેમજ િક્ષ્ય-જૂથ કાયયક્રમો એમ બનેંના 
િક્ષણો છે. તે આદિિાસી પ્રિેશના તિકાસ માટેનો 
તિસ્તાિ કાયયક્રમ પણ છે અને તે તિસ્તાિમા ંિહતેી 
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આદિિાસી કોમોને અનિુક્ષીને કુટંુબ આધાદિત 
કાયયક્રમ પણ છે. ટૂંકમા ં રાયબિ સબપ્િાન 
કાયયક્રમ હઠેળ સ.ંઆ.તિ. પદિયોજનામા ં તિતશષ્ટ 
માિજત માટે ઓળખાયેિા (નક્કી થયેિા) 
તિસ્તાિ નીિે મજુબ છે. 

1. ટેકિાળ તિસ્તાિોમા ંખેતીના પેટા પ્રિેશો. 
2. િન સમદૃ્ધ તિસ્તાિો 
3. ઔદ્યોલગક અને ખાણ સકુંિોની 

અસિિાળા તિસ્તાિો 
4. અત્યતં પછાત આદિિાસી પોકેટ્સ (જૂથો) 

5. ભતૂમહીન મજૂિોનુ ંપ્રમાણ ઊંચ ુહોય તેિા 
તિસ્તાિો અન ે

6. ઘાસિાિો, બાગાયત અને પશપુાિન માટે 
અનન્ટ્ય સાધાિણ સસંાધન સમદૃ્ધદ્ધિાળા 
તિસ્તાિો. 

પાિંમી (પિંિર્ષીય) યોજનામા ં રાયબિ 
સબપ્િાન અને સ.ંઆ.તિ. પદિયોજનાઓ સાથે જે  
શરૂઆત થઇ તે સ્પષ્ટ િીતે વ્યાખ્યા કિેિ હતેઓુ 
સદહત બાિીક કક્ષાના આયોજનનો તેની પોતાની 
િીતે પ્રથમ સામિુાતયક પ્રયત્ન હતો. તેથી એ 
જરૂિી બન્ટ્યુ ં કે જે તે તિસ્તાિમાનં ુ ં તમામ િોકાણ 
સ.ંઆ.તિ. પદિયોજનાની યોજનામા ં પ્રતતલબિંલબત 
થવુ ં જોઇએ. કેટિાક તિતશષ્ટ િોક્કસ તિસ્તાિન ે
ખાતા કેન્ટ્રીય કાયયક્રમોમા ં િોકાણો સબપ્િાનના 
ખિયમા ં કિેદડટ (પ્રશસંા) પામ્યા છે. આ જ િસ્ત ુ
સકંલિત આદિજાતત તિકાસ કાયયક્રમને પણ િાગ ુ
પડ ે છે. પણ આ બધા િાલ ુ કાયયક્રમોએ િેખાડી 
આવ્યુ ં છે કે ઘણા દકસ્સાઓમા ં કોઇ જજલ્િામા ં
આદિિાસી તિસ્તાિોને યોજનામા ં તેમનો હકનો 
(િેિિે, વ્યાનબી) ભાગ મળયો ન હતો. 

સ.ંઆ.તિ. પદિયોજનાઓની તૈયાિીમા ં
કામગીિીઓના બે સેટ સતત િેિામા ં આિતા 
હતા. પહિેા તો નાણાકંીય માપિંડો અને તિકાસ 
માટેની વ્યહૂિિના માટેના વ્યાપક નીતતતિર્ષયક 
તનણયયોના સિંભયમા ં એક પાિં િર્ષયના 
સમયગાળાના પ્રોજેતટની યોજનાઓ તબક્કાિાિ 
કાયયક્રમો મજુબ તૈયાિ કિિામા ંઆિી હતી. બીજુ,ં 
તિતિધ સસં્થાઓ દ્વાિા િિેક તિસ્તાિમા ં અમિમા ં
મકૂાઇ િહિેી યોજનાઓનુ ં તિગતિાિી યાિી પણૂય 

કિિામા ં આિી. કોઇપણ િર્ષયમા ં કુિ િોકાણના 
િગભગ 20 ટકા નિા કાયયક્રમોને િગતા હોઇ 
શકે. 

એિી આશા િાખિામા ં આિી હતી કે િિેક 
સ.ંઆ.તિ. પદિયોજના શક્ય એિો એક તિસ્તાિ – 
તિકાસ કાયયક્રમ બનશે જેમા ં આદિિાસી તિકાસ 
કેન્ટ્ર સ્થાને હશે. હાિમા ં સ.ંઆ.તિ. પદિયોજના 
આયોજન અને અમિીકિણનુ ં એકમ હોઇને 
પદિયોજના અતધકાિી પાસે પયાયપ્ત િહીિટી અન ે
નાણાકંીય સત્તા હોિી જોઇએ કે જેથી એક િખત 
પદિયોજનાઓ મજૂંિ થઇ જાય અને નાણા ં
ભડંોળની જોગિાઇ થઇ જાય પછી પદિયોજનાની 
કક્ષાએથી જ મજૂંિી આપી શકાય અને કાયયક્રમનુ ં
અમિીકિણ અસિકાિક િીતે થઇ શકે. તિકાસમા ં
િોકોની ભાગીિાિીની પ્રશ્ન તિકાસના સ્િરૂપ સાથ ે
ગાઢ િીતે સકંળાયેિો છે. 

ભતૂકાળની સ.ંઆ.તિ. પદિયોજનાની 
કામગીિીના આધાિે નીિેના ંસિૂનો કિિામા ંઆિે 
છે. 

1. રાયબિ સબપ્િાન હઠેળના ંકુિ ભડંોળનો 
મોટાભાગનો દહસ્સો િાજ્યમા ં સ.આ.તિ. 
પદિયોજનાઓમા ં િહેંિી આપિો જોઇએ. 
આમ, સમકક્ષતાના ંધોિણ ેથવુ ંજોઇએ. 

2. સઆં.તિ. પદિયોજના/સ.ંઆ.તિ. 
િસ્તાિોની કક્ષાએ સપંણૂય આતથિક, 
કાયયક્રમને િગતુ ં અને િહીિટી સકંિન 
હોવુ ંજોઇએ. 

3. રાયબિ સબપ્િાન હઠેળના તિસ્તાિોમા ં
સગંઠનોની બહતુિધતા (બહસુખં્યતા) દૂિ 
કિિી જોઇએ. 

4. સ.ંઆ.તિ. પદિયોજના તિસ્તાિે જજલ્િાની 
સ.ંઆ.તિ. પદિયોજનાઓના િાજ્ય અને 
શહિેી તિસ્તાિોને આિિી િેિા જોઇએ. 
સ.ંઆ.તિ. પદિયોજના હઠેળ કામ કિતા 
તમામ પદિયોજના/જજલ્િા કક્ષાના 
અતધકાિીઓને તેઓ કયા તિભાગ 
(ખાતા)ના છે તે િક્ષમા ં િીધા તસિાય 
પદિયોજના અતધકાિીના સીધા અંકુશ 
નીિે મકુિા જોઇએ. 
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5. પદિયોજના અતધકાિીને પયાયિપ્ત 
િહીિટી અને નાણાકંીય સત્તા આપિી 
જોઇએ કે જેથી સ.ંઆ.તિ. 
પદિયોજનાઓમા ં તિકાસ કાયયક્રમોની 
પ્રગતત માટે તેને જિાબિાિ ઠેિિી શકાય. 

6. સ.ંઆ.તિ. પદિયોજના અતધકાિની કિેિીને 
પિૂતા સહાયક કમયિાિીગણ અને 
આયોજન, સતુનયતં્રણ અને અમિીકિણ 
માટે જરૂિી સગિડતાઓથી સક્ષમ 
બનાિિા જોઇએ. 

 

ખાસ કેન્દ્રીય સહાય 

રાયબિ સબપ્િાન હઠેળ કાયયક્રમોને 
સહતેકુ સપંટુ (પેકેજ) ઉત્પન્ન કિિાનુ ં પ્રથમ 
સોપાન છે આદિિાસી તિસ્તાિો માટેના સપંણૂય 
નાણાકંીય િોકાણોના સમન્ટ્િય (સકંિન)નો 
સ્િીકાિ. આદિજાતત તિકાસ માટેના ભડંોળના 
4 સ્ત્રોતો (પ્રાપ્પ્તસ્થાનો) છે. ત ેછે – િાજ્યની 
યોજનાઓ, કેન્ટ્રીય યોજનાઓ, સસં્થાકીય 
(િહીિટી) ભડંોળ અને ખાસ કેન્ટ્રીય સહાય. 
ઔપિાદિક (સામાન્ટ્ય) શબ્િોમા,ં ખાસ કેન્ટ્રીય 
સહાય છેક છેલ્િી ઘડી સધુી ખાસ જુિી પાડી 
શકાય તે િીતે એક અિગ નાણાકંીય પ્રિાહ 
તિીકે ઉત્પન્ન કિિામા ં આિી ન હતી. માત્ર 
યોગ્ય અતધકાિીને એક સામાન્ટ્ય અતધકાિ 
તિીકે તિતિધ હતેઓુ માટે અમકુ આપેિી 
મયાયિા સધુી િધાિાનુ ં ભડંોળ િાપિિાની 
સત્તા આપિામા ં આિી હતી. આ િધાિાનુ ં
ભડંોળ આદિિાસી તિસ્તાિો માટે ખાસ પ્રસ્તતુ 
(જરૂિી, આનરુ્ષલંગક) એિા આગળ િધી િહિેા 
કાયયક્રમોને ત્િદિત બનાિિા માટે િાપિી 
શકાય તેમ હત ુ.ં આ માટે જ્યાિે જરૂિી હોય 
ત્યાિે તેમને સ્િીકાિિામા ં આિતા હતા 
અથિા તો સ્થાતનક કાિોબાિને ઇચ્છનીય 
િાગ ે તો ખાિી જગ્યા (અિકાશ, ગાળો) 
પિુિા માટે િાપિિાની હતી. 

તિતશષ્ટ કેન્ટ્રીય સહાય િાજ્યના રાયબિ 
સબપ્િાનમા ં િધાિાની સહાય તિીકે 
“તમતનસ્રી ઓફ રાયબિ એફેસય” (આદિિાસી 

સહાય મતં્રાિય) દ્વાિા આપિામા ં આિે છે. 
તિતશષ્ટ કેન્ટ્રીય સહાય મખુ્યત્િે કૃતર્ષ, 
બાગબાની, િેશમના કીડા ઉછેિ, પશપુાિન 
અને સહકાિ જેિા ક્ષેત્રોમા ં પદિિાિ કેન્ટ્રી 
આિક વદૃ્ધદ્ધ યોજનાઓ માટે હતી. તિતશષ્ટ 
કેન્ટ્રીય સહાયનો અમકુ ભાગ (30 ટકાથી િધ ુ
નહી) એિી આિક િધયક યોજનાના આકસ્સ્મક 
(ખિય માટેના) આંતિમાળખઆના તિકાસ માટે 
િાપિિાનો હતો. 

તિતશષ્ટ કેન્ટ્રીય સહાયનો હતે ુ આદિિાસી 
તિકાસ માટેના િાજ્યના આયોજન પ્રયત્નો 
માટે િધાિાની સહાયનો હતો અને તે રાયબિ 
સબપ્િાનનો એક ભાગ છે. નીિેનાનો આતથિક 
તિકાસ કિિા માટે તેને છૂટી કિિામા ં
(ફાળિિામા)ં આિે છે. 

1. જે તિસ્તાિમા ં કુિ િસતીના 50 ટકા 
કે તેથી િધ ુઆદિિાસી િસતી હોય 
તેના સકંલિત આદિજાતત તિકાસ માટે. 

2. 50 ટકા કે તેથી િધ ુ આદિિાસી 
િસતી ધિાિતા પોકેટ્સ (ઝડં) માટે 
“સધુાિેિા તિસ્તાિ તિકાસ અલભગમ 
(MADA) ” માટે. 

3. 50 ટકા કે તેથી િધ ુિસતી ધિાિતા 
ઝમખા. 

4. તદ્દન પછાત આદિિાસી જૂથ (PTG). 
5. ઉપિ જણાિ ે 1, 2, 3 મા ં નહીં 

આિતી છૂટી છિાઇ આદિિાસી 
િસતી 

6. આદિિાસી ભડંોળ માટે સીમાતં નાણા ં
િોન કાયયક્રમો માટે સહાય અને 
િાજ્યમા ંતિકાસ તનગમોન ેસહાય. 

7. આદિિાસીઓના તિકાસ માટે ખાસ 
પ્રોજેતટ. 

 

સામાન્ટ્ય આયોજન કાયયક્રમની મયાયદિત 
અનકિૂનશીિતાના સિંભયમા ં તિતશષ્ટ કેન્ટ્રીય 
સહાયનો ઉપયોગ કિિાની છૂટ આપિાનુ ં ખાસ 
મહત્િનુ ં બની િહ ે છે. મોટાભાગના િાજ્યોમા ં
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તિતશષ્ટ કેન્ટ્રીય સહાય સબ પ્િાનના કુિ ખિયની 
20 ટકા જેટિી થિા જાય છે. 
બધંાિણની કિમ 275(1) – 

આદિિાસી તિસ્તાિોમા ં સિંાિન 
(િહીિટ)ને િગતો પ્રશ્ન સામાન્ટ્ય આયોજનના 
પ્રયોગ (મહાિિા)મા ં યોગ્ય ધ્યાન સમાિિાનો 
િાિો કિી શકે તેિી અપેક્ષા િાખી શકાય નહીં, 
પણ રાયબિ સબપ્િાનો હઠેળ િોકાણની કક્ષામા ં
સ્સ્થિ (મક્કમ) િધાિો થતો ગયો ત્યાિે િહીિટની 
ગણુિત્તા માત્ર કાયયક્રમોની સફળતા માટે જ નહીં 
પિંત ુ આદિિાસી પ્રજાના કલ્યાણ અને સિંક્ષણ 
માટે પણ એક કટોકટીપણૂય (તિકટ) તત્િ બની િહ ે
છે. તેથી તનેા ઉપિ અિગ અને તાત્કાલિક ધ્યાન 
આપિાની તાતી જરૂિ હતી. 

કિમ 275(1) ની શિતમા ં યાિીમા ં
િાખિ કિાયેિ (નોંધાયેિ) તિસ્તાિો માટે એક 
ખાસ િહેંિણી (ફાળિણી)ની કલ્પના કિિામા ં
આિેિ હતી. તેમા ં આદિિાસી તિસ્તાિોના 
િહીિટની જરૂદિયાતોના સતત મલૂ્યાકંનની 
અપેક્ષા હતી. જરૂિી નાણા ંભડંોળ ભાિતના સક્ષમ 
(એકતત્રત) ભડંોળ ઉપિ એક જિાબિાિી (બોજ) 
બની િહ્ુ.ં 

અનસુલૂિત જનજાતતઓના કલ્યાણને િેગ 
આપિા માટે કિમ 275(1) મા ંઆદિિાસી િોકો 
અને તિસ્તાિોમા ં થતા સામાન્ટ્ય તિકાસિક્ષી ખિય 
ઉપિાતં િધાિામા ં િાજ્યો/કેન્ટ્ર (સઘં) શાતસત 
પ્રિેશોને તિકાસ કાયયક્રમો માટે ગ્રાન્ટ્ટ-ઇન-એઇડ 
(આપિા)ની જોગિાઇ કિિામા ંઆિી છે. 

કેન્ટ્ર સિકાિ િિ િરે્ષ કિમ 275(1) હઠેળ 
િાજ્યોને તેમના આદિિાસી િસતીના દહસ્સાના 
પ્રમાણમા ં ભડંોળની ફાળિણી કિે છે. ત્યાિબાિ 
િાજ્ય સિકાિે પોતાના સિંગ્ન તિભાગોને કલ્યાણ 
ખાતા દ્વાિા આ ભડંોળની ફાળિણી કિે છે. તેમ 
છતા ં તિતિધ િાજ્યોમાથંી પ્રાપ્ત થતી માદહતી 
મજુબ િાજ્ય તિફી પદિયોજના અતધકાિી 
(અતધકિણ) તિફ િહતેો ભડંોળનો પ્રિાહ 
માગયિશયક િેખાઓ અનસુાિ નથી. તેથી રાયબિ 
એફેસય મતં્રાિયે યોજના આયોગની સિાહ િઇન ે
નક્કી કયુું છે કે 2001-2002 ના િર્ષયથી ખિેખિ 

પદિયોજનાની પ્રાપ્પ્ત બાિ જ િાજ્યો માટે ભડંોળ 
છૂટંુ કિિામા ં આિશે. આમ કિિાથી ભડંોળને 
અન્ટ્ય દિશામા ં િાળિાનુ ં જોખમ પણ નહીં િહ ે
અને પદિયોજનાઓ પણ સમયસિ પિૂી થશે. 

માગયિશયક સિૂનોમા ં સિૂિાયેિ આિી 
તિતશષ્ટ પદિયોજનાઓના ઘડતિમા ં આયોજન 
અને સયુોગ્ય અમિીકિણ પદ્ધતતમા ં કડકાઇની 
જરૂિ છે. આિી યોજનાઓની ઓળખ અને ઘડતિ 
માટેની પિૂયશિત છે આદિિાસીઓએ ખિેખિ 
અનભુિેિી જરૂદિયાતોની મોજણી. 

મોટાભાગના િાજ્યોમા ં અહિેાિ તૈયાિ 
કિિાનુ ં તતં્ર અને િેકોડયઝ (નોંધો)ની જાળિણી 
અને આ ગ્રાન્ટ્ટો નીિ ે ભડંોળના ઉપયોગનુ ં તતં્ર 
નબળં છે. જો આ કાયયક્રમને સફળ બનાિિો હોય 
તો સતુનયતં્રણ (િેખિેખ)નુ ં તતં્ર િધ ુ અસિકાિક 
બનાિિાની જરૂિ છે. અગાઉની માગયિશયક િેખાઓ 
અનસુાિ કિમ 275(1) મા ંજોગિાઇ કિેિ ભડંોળ 
નીિેની યોજનાઓમા ંિાપિિાનુ ંહત ુ.ં 

1. તિિિતી (ફિતી) ખેતી કિતા 
આદિિાસીઓનુ ંપનુુઃસ્થાપન. 

2. િન્ટ્ય ગામડાઓંનો તિકાસ. 
3. ખાસ (તિતશષ્ટ) િોગોથી પીડાતા 

આદિિાસીઓનો તિકાસ. 
4. અનસુલૂિત જનજાતતને ખાસ (તિતશષ્ટ 

રૂપે) ફાળિિા ધાિેિા ખીણ પ્રિેશોને 
પનુુઃ ખેતીિાયક બનાિિા. 

5. તિતશષ્ય આિોગ્ય યોજનાઓ (ક) 
પ્રિતયમાન પ્િાન યોજનાઓ દ્વાિા 
નાણાકંીય સહાય પહિેથેી જ ન 
મળતી હોય તેિી (ખ) િાલ ુ પ્િાન 
યોજનાઓ જેમા ં કેટિાકં તિતશષ્ટ 
પાસાઓં અને સમસ્યાઓ ઉપિ ધ્યાન 
આપિામા ંઆવ્યુ ં ન હોય અને જેમા ં
િધાિાના ભડંોળની જરૂિ હોય. 

6. LAMPS (મોટા કિની કૃતર્ષ િેિાણ 
મડંળી) મા ં આદિિાસી સભ્યપિ 
માટેની નોંધણીમા ં સહાય અને 
પ્રાથતમક સહકાિી મડંળીઓએ સાતમી 
(પિંિર્ષીય) યોજના િિમ્યાન 
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અનસુલૂિત જનજાતતઓની 
શતપ્રતતશત (100 ટકા) નોંધણી 
સતુનતિત કિિી. 

7. LAMPS અને અન્ટ્ય સહકાિી મડંળીઓ 
દ્વાિા MFP/SAP ની સમાતંિ 
(મધ્યસ્થ) પ્રદક્રયા (ગતતતિતધ). 

8. આદિિાસી મદહિા સગંઠનની આિક 
વદૃ્ધદ્ધ યોજનાઓ. 

9. જમીન હસ્તાતંિણ (માલિકીની 
ફેિબિિી) શોધી કાઢિી, પસૈા ધીિિા 
(તધિાણ), બધંક મજૂિીના દકસ્સા અને 
યોગ્ય કાયિા કાનનૂ હઠેળ 
ન્ટ્યાયાિયમા ંકેસ િાખિ કિિો િગેિે 
માટે ખાસ તતં્ર. 

10. સહિેાઇથી ભોગ બને તેિા(તનબયળ, 
હમુિાનો સામનો ન કિી શકે તેિા) 
અને સિંેિનશીિ આદિિાસી તિસ્તાિો 
માટે સઆુયોજજત તિસ્તાિ કાયયક્રમો. 

11. તિતશષ્ટ (િોક્કસ) આદિિાસી હનુ્નિ 
તાિીમ કમ ઉત્પાિન કેન્ટ્રો. 

12. સ્િૈપ્ચ્છક સગંઠનો દ્વાિા 
આદિિાસીઓમા ં િારૂબધંીનો પ્રિાિ 
કિિા માટે “નશા તનિાિણ સસં્કાિ 
કેન્ટ્રો”. 

13. તદ્દન પછાત જાતતઓ માટે તનિાસી 
શાળાઓ. 

14. અનસુલૂિત જનજાતતઓને હસ્તાતંદિત 
કિેિ (માલિકી આપેિ) જમીનનો 
તિકાસ. 

15. તિદ્યમાન પ્િાન યોજનાઓ નીિે નહીં 
આિિી િેિાયેિ એિી કોઇ પણ 
આદિિાસીઓને િગતી (સબંતંધત) 
અન્ટ્ય યોજનાઓ. 

 

ભાિતીય સધં આ આતથિક સહાય અસલૂિત 
જનજાતતઓના કલ્યાણન ેઆગળ િધાિિા અથિા 
જે ત ે િાજ્યના બાકીના તિસ્તાિોના િહીિટની 
કક્ષા સધુીના સ્તિે અનસુલૂિત તિસ્તાિોના 

િહીિટને ઊંિો િાિી તેને સમકક્ષ બનાિિા માટે 
આપે છે. 

િાષ્રના અથયતતં્રના િૈતશ્વકિણ અને 
ઉિાિીકિણના આ બિિાયિેા ઘટતા ક્રમમા ંકિમ 
275(1) હઠેળ ધનિાતશ ફાળિિા અને તેના 
સમલુિત ઉપયોગ માટેના તતં્રને બળિત્તિ 
બનાિિા 2જી જુિાઇ, 2002 ના િોજ સિકાિે 
નીિેની માગયિશયક િેખાઓ પ્રકાતશત કિી છે. તેમા ં
કહ્ુ ંછે કે, 

1. કિમ 275(1) હઠેળની ગ્રાન્ટ્ટ સામાન્ટ્ય 
િાજ્ય યોજનાઓ માટે કેન્ટ્રીય સહાય 
ઉપિાતં િધાિાની હશે, જેથી 
અનસુલૂિત જનજાતતઓના કલ્યાણના 
હતે ુ માટે અથિા અનસુલૂિત 
તિસ્તાિોમા ં િહીિટનુ ં સ્તિ ઊંચ ુ
િાિિા માટે િાજ્યો દ્વાિા શરૂ કિાયેિ 
અને રાયબિ એફેસય મતં્રાિયે મજૂંિ 
કિેિ આિી યોજનાઓ/પ્રકલ્પોના 
ખિયને પહોંિી િળી શકાય. 

2. ગ્રાન્ટ્ટો ખાસ કિીને િેશના બાકીના 
ભાગોના સમાન સ્તિે આદિિાસી 
તિસ્તાિોને િાિિા માટે જરૂિી 
આિોિનાત્મક આંતિમાળખાનુ ંસર્જન 
કિિા અને તેને ઉચ્િ િિજ્જો 
આપિા માટે િાપિિામા ં આિશે. 
આંતિમાળખાને એટલુ ં ઉચ્િ કક્ષાનુ ં
બનાિિામા ં આિશે કે ભડંોળોને 
િધાિે સાથયક િીતે અસિકાિક િીતે 
આદિિાસી ક્ષેત્રોમા ં અથયતતં્રની 
સક્ષમતા રઢતિ બને. આ ભડંોળમા ં
સસં્થાકીય (િહીિટી) ભડંોળ (સહાય) 
પણ સમાતિષ્ટ હશ ે અન ે તેથી ત ે
આિક અને િોજગાિ તનમાયણન ે
સાનકુળૂ (પોર્ષક) તકો ઉત્પન્ન થશે. 
આિોગ્ય, તશક્ષણ, આિક તનમાયણ 
િગેિે જેિા માનિ તિકાસ સિૂકાકંોની 
પ્રગતતમા ં અડિણરૂપ તિભાગો 
આંતિમાળખઆને યોગ્ય મહત્િ 
આપિામા ંઆિશે. 
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3. કિમ 275(1) હઠેળ નાણા ં ફાળિિા 
માટે પ્રવતૃત્તઓનુ ં ક્ષેત્ર (તિભાગ)િાિ 
અને િર્ષયિાિ તબક્કા િશાયિતા 
ભૌતતક અને આતથિક આયોજનો સદહત 
તિતશષ્ટ પ્રોજેતટો અન ે યોજનાઓ 
એકંિિ સમગ્ર રાયબિ સબપ્િાનનો 
એક અંતિંગ ભાગ હોિો જોઇએ અન ે
તેથી જ િાજ્યના િાતર્ષિક આયોજનની 
સાથોસાથ જ તયૈાિ કિિા જોઇએ. 
િિેક િાજ્યના સમગ્ર રાયબિ 
સબપ્િાનની િિાય કિિામા ં આિશ ે
અ મતં્રાિય દ્વાિા મજૂંિી આપિામા ં
આિશે. બનતા સધુી િાજ્યના િાતર્ષિક 
આયોજનન ે આખિી સ્િરૂપ આપતી 
િખતે િિેક િાજ્યમા ં જે તે ક્ષેત્ર 
(તિભાગ, સતેટિ)ને કિમ 275(1) 
હઠેળ મળતો નાણાનંો પ્રિાહ, તે 
મજુબ નક્કી થશે અને મજૂંિ થશે. 

4. િોકોની ભાગીિાિી મધ્યસ્થ તાિ 
(િોિો) છે જેની આજુબાજુ આદિિાસી 
તિકાસના સમગ્ર પોત (કાપડ)ના 
તાણાિાણા નખંાય છે. તેથી 
આદિિાસી પ્રજાએ િાિસામા ં
મેળિેિી અ આત્મસાત ્ કિેિી 
સામદુહક જીિન/સહભાગીિાિીની આ 
અસાધાિણ તાકાને તનયતંત્રત કિી 
બળ ઉત્પન્ન કિિામા ં ઉપયોગ 
કિિાનુ ંસતુનતિત કિવુ ંજોઇએ. કિમ 
275(1) હઠેળની ગ્રાન્ટ્ટોમાથંી 
યોજનાઓનુ ં આયોજન અ 
અમિીકિણ કિતી િખત ે
પિંાયતધાિો 1992 અને 
પિંાયતધાિો (અનસુલૂિત તિસ્તાિોનુ ં
તિસ્તિણ) 1996 ને યોગ્ય ધ્યાન 
અપાવુ ંજોઇએ.  

5. તિતિધ તિદ્યાશાખાની ટુકડીઓ દ્વાિા 
‘સકંલિત આદિજાતત તિકાસ 
પદિયોજના’ (ITDP) / ‘સધુાિેિ 
તિસ્તાિ તિકાસ અલભગમ’ (MADA), / 

ઝુમખા ં માટે સકૂ્ષ્મ આયોજન તૈયાિ 
કિિા માટે એક સકંલિત અને 
સિયગ્રાહી અલભગમ અપનાિિો ત ે
પ્રોજેતટો/યોજનાઓનો અસિકાિ 
િક્ષ્ય નક્કી કિિા માટેની આિશ્યક 
પિૂયશિત છે. િાબંાગાળાના સકૂ્ષ્મ 
આયોજનો જે િર્ષયિાિ અને 
તિભાગિાિ ભૌતતક અને આતથિક 
ઘટકો િશાયિે છે તેણે િાજ્ય આયોજન 
(યોજના), તિતશષ્ટ કેન્ટ્રીય સહાય, 
કિમ 275(1) અને તિતિધ કેન્ટ્રીય 
તિભાગો (ક્ષતે્રો) / કેન્ટ્ર સિકાિના 
તિતિધ મતં્રાિયોની કેન્ટ્ર પિુસ્કૃત 
યોજનાઓ િગેિે તિફથી િહતેા 
નાણાનંા પ્રિાહન ે િક્ષમા ં િાખિા 
જોઇએ. 

6. િિેક િાજ્ય, પ્રિેશ, સ.ંઆ.તિ. 
પદિયોજના, સધુાિેિ તિસ્તાિ તિકાસ 
અલભગમ (MADA) અને ઝમખા ં માટે 
નીિો સાક્ષિતા િિ, િસ્તા, પિૂો 
(સેતઓુ), તિજળી, પ્રૌદ્યોલગકી, 
વ્યાિસાતયક સસં્થાઓ, જગંિો, 
ખેિકિૂ પ્રવતૃત્ત આગળ િધાિિી 
િગેિે જેિા ક્ષેત્રો (તિભાગો)મા ં
તિિાિાસ્પિ ગાળા (અંતિ, ખાઇ) 
િગેિે જેિી સ્થાતનક કક્ષાએ 
અનભુિોની જરૂદિયાતોના આધાિે 
ખાસ યોજના બનાિિાની જરૂિ છે. 
તેથી િિેક સ.ંઆ.તિ. પદિયોજના, 
સધુાિેિો તિસ્તાિ તિકાસ અલભગમ 
અને ઝમખા માટે અગ્રીમતા 
આપિાિાયક તિસ્તાિો શોધીન ે
ઓળખી કાઢિા માટેના પ્રયત્નો થિા 
જોઇએ અને તેના આધાિે પ્રિેશ 
અથિા સમગ્ર િાજ્ય માટે આિા 
તિસ્તાિો શોધી કાઢિા જોઇએ. 

7. આ િીતે શોધી કાઢેિા અગત્યના 
તિસ્તાિો (પ્રિેશો) આયોજનનુ ં મખુ્ય 
કેન્ટ્ર બનિા જોઇએ અને તે મજુબ 
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િોક્કસ (તિતશષ્ટ) પદિયોજનાઓ 
તૈયાિ થિી જોઇએ. અસકંલિત 
(છૂટીછિાઇ) પદ્ધતતમા ં ક્ષેત્રીય 
કાયયક્રમોમા ં જે સસંાધનોનો 
આછોપાતળો ફેિાિો (િહેંિણી) થાય 
છે તેને બિિે પ્રાપ્ય સસંાધનોનો 
સાધંો કિિા (એકબીજા સાથ ે
જોડિા)ના પ્રયત્નો કિિા જોઇએ 
જેથી આદિિાસી તિસ્તાિોમા ં નજિે 
િેખાય તેિા પદિિતયનો સતુનતિત કિી 
શકાય. 

8. કુિિતમા ં િધતા (જમા થતા) જતા 
પિાથો ઉપિ ખિય કિિાની સખત 
મનાઇ છે. છતા ંિધમુા ંિધ ુ20 ટકા 
ગ્રાન્ટ્ટ પ્રોજતટ વ્યિસ્થાપન, MIS 
િહીિટી ખિાય અને સતુનયતં્રણ અને 
મલૂ્યાકંન માટે િાપિી શકાય. 

9. આયોજનથી માડંીને અમિીકિણ 
સધુીના તબક્કામા ં મદહિાઓના 
............ સામેિગીિી સદહત 
મદહિાઓને અસિ કિતી તમામ 
બાબતો/સમસ્યાઓ 
પ્રોજેતટ/યોજનાઓ તૈયાિ કિતી 
િખતે કેન્ટ્ર સ્થાને િહિેી જોઇએ. 
પદિયોજનાઓનુ ં આયોજન એ િીતે 
કિવુ ં જોઇએ કે પ્રમાણમા ં ઓછામા ં
ઓછા 30 ટકા િાભો મદહિાઓ માટે 
િલક્ષત થયા હોય. 

10. એવુ ં જોિામા ં આવ્યુ ં છે કે તિતિધ 
િાજ્યોના યોજના તિભાગો કે નાણા ં
તિભાગો ઘણીિાિ અમિ કિનાિ 
સસં્થાઓ માટે ભડંોળ છૂટંુ કિતા ંઘણો 
સમય િે છે અને તથેી પ્રોજેતટ 
અલભગમ અપનાિિાનો હતે ુ જ ખિુ 
માયો જાય છે. તેથી મતં્રાિય દ્વાિા 
ભડંોળ છૂટંુ કિિાનો યોજનાઓના 
અમિીકિણમા ં ખિેખિ થયેિી 
કામગીિી સાથે કડકાઇપિૂયક સાકંળવુ ં
જોઇએ. આમા ં યટુીિાઇઝેશન 

સટીફીકેટ (િપિાશ પ્રમાણપત્ર) 
સમયસિ િજૂ કિિાનો પણ સમાિેશ 
થઇ જિો જોઇએ. 

11. સકૂ્ષ્મ આયોજન (માઇક્રો પ્િાનીંગ 
દ્વાિા) તૈયાિ કિેિ સ.ંઆ.તિ. 
પદિયોજના િીઠ સકંલિત 
આયોજનોના આધાિ ઉપિ તશક્ષણ, 
આિોગ્ય, SSIઓ, જગંિો, જગંિ 
તિસ્તાિના ંગામડાઓં, પીિાનુ ંપાણી, 
તિજળીકિણ, સિેંશા વ્યિહાિ, ગ્રામ્ય 
વ્યાપાિ (બજાિ) ખેતી, પશપુાિન, 
ખેિકિૂમા ં પ્રગતત, (ખેિકિૂને 
પ્રોત્સાહન), ફૂડ પ્રોસેતસિંગ (ખોિાક 
સસં્કિણ), MFP સસં્કિણ, પ્રૌદ્યોલગકી 
અને વ્યાિસાતયક ક્ષેત્રમા ં માનિ 
સસંાધન તિકાસ, પાણી પાક 
(મોસમ), તિસ્થાતપતોનુ ં પનુિયસન, 
આદિિાસી જમીન વ્યિસ્થાપન િગેિે 
જેિા તનણાયયક તિસ્તાિોમા ં આંતિ 
માળખામા ંગાળા (અંતિ) ને સાધંિા 
(સેતથુી જોડિા) માટેના પ્રોજેતટો હાથ 
ધિી શકાય. એ કહિેાની ભાગ્યો જ 
જરૂિ હોય કે માત્ર એિા પ્રોજેતટો જ 
મજૂંિ થશે કે જે આ માગયિશયક 
સિૂનાઓમા ં ગણાિિામા ં આિેિ 
બધા જ તિસ્તતૃ માપિંડો (શિતો) 
પદિપણૂય કિતા હોય અને સામાન્ટ્ય 
િીતે િાજ્ય આયોજન હઠેળ કે ભાિત 
સિકાિના ં તિતિધ મતં્રાિયોની અન્ટ્ય 
યોજના હઠેળ શરૂ કિિામા ંઆવ્યા ન 
હોય. િાજ્યના હક (અતધકાિ) ના 
િધમુા ં િધ ુ 10 ટકા િકમ આંતિ 
માળખાના તનભાિ (જાળિણી) રૂપ ે
મજૂંિ થઇ શકશે (ગ્રાહ્ય િહશેે) પણ એ 
શિતે કે િિખાસ્ત ઉપિ મતં્રાિયની 
પિૂય મજૂંિી િેિી પડશે. 

12. નિમી પિંિર્ષીય યોજના િિમ્યાન 
82 આિશય તનિાસી શાળાઓ દ્વાિા 
આદિિાસી બાળકોને ગણુિત્તાયતુત 
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(આિશય) તશક્ષણ માટેની પ્રાિંલભક 
શરૂઆતન ેઆ શાળાઓની સ્થાપનાને 
િાગેિળગે છે ત્યા ં સધુી િાલ ુ
િાખિામા ં આિશે. અ આિતી અન ે
અનાિતી ગ્રાન્ટ્ટ પ્રિતયમાન ધોિણો 
અનસુાિ પિૂી પાડિામા ં આિશે. 
સમાન હતે ુ ધિાિતી નિોિય 
તિદ્યાિય જેિી અન્ટ્ય શૈક્ષલણક 
સસં્થાઓ પણ જો તેઓ આદિિાસી 
તિદ્યાથીઓ માટે સ્થપાયેિ હશે તો 
તેમને પણ સહાય આપિામા ંઆિશે. 

13. િાજ્ય યોજના હઠેળ તિતિધ 
ખાતાઓં/તિભાગોના રાયબિ 
સબપ્િાન ઘટકોન ે િાજ્યના 
આદિિાસી તિકાસ તિભાગના બજેટમા ં
એક અિગ ડીમાન્ટ્ડ હડેમા ં મકૂિા 
જોઇએ. કિમ 275(1) હઠેળ કુિ 
ફાળિણીની 10 ટકા જેટિી િકમ 
અિગ િાખિામા ં આિશે અન ે
મતં્રાિયની કક્ષાએ િોકી િાખિામા ં
આિશે. આ િકમ િધાિે નિ 
સશંોધનાત્મક પ્રોજેતટો માટે માત્ર 
એિા િાજ્યોને ફાળિિામા ંઆિશે કે 
જેઓ રાયબિ સબપ્િાનને માત્ર 
શબ્િાથયમા ં નહીં પણ તેના િાચ્યાથય 
(હાિય )મા ં પણ સ્િીકાિતા હશે. આ 
માટે તેઓ ખાતિી આપશે કે સપંણૂય 
રાયબિ સબપ્િાન ભડંોળ, ઓછામા ં
ઓછ ં િાજ્યમા ં આદિિાસી િસતીના 
સિખા પ્રમાણમા,ં 
પ્રોજેતટો/યોજનાઓના િધાિે સાિા 
સસુકંલિત (સગુ્રતથત) અને કેન્ટ્રીય 
આયોજન અને અમિીકિણ માટે 
િાજ્ય સિકાિના આદિિાસી તિકાસ 
તિભાગના િહીિટી તનયતં્રણ હઠેળ 
એક જ બજેટ હડે હઠેળ મકુિામા ં
આિશે. આ 10 ટકા અનામત ફડં 
રાયબિ સબપ્િાનના સ્િીકાિ માટેના 
સસં્થાકીય માળખામા ં ફેિફાિો 

કિિાના સાધન તિીકે િાપિિામા ં
આિશ ે અન ે માત્ર એિા િાજ્યોન ે
ફાળિિામા ં આિશ ે જેમણે ગત 
િર્ષયમા ંકમસે કમ 75 ટકા કિતા ંિધ ુ
રાયબિ સબપ્િાન ભડંોળની િકમ 
િાજ્યના આદિિાસી તિકાસ 
તિભાગના બજેટ હડે દ્વાિા 
અમિીકિણ કિતી સસં્થાઓને ફાળિી 
હોય. જે િાજ્યમા ં આદિિાસીઓની 
બહમુતી હોય તેમા ં આ મતં્રાિયની 
કેન્ટ્રીય તિભાગ યોજના હઠેળ છૂટી 
કિાયેિી ગ્રાન્ટ્ટના 75 ટકા િપિાયા 
હોય તો તે નિસશંોધનાત્મક પ્રોજેતટો 
માટેની ગણતિીમા ં િેિા માટેની 
પાત્રતા ધિાિશે. 

14. બાકીનુ ં90 ટકા ભડંોળ સમગ્ર િેશની 
કુિ આદિિાસી િસતીના ટકા તિીકે 
િિેક િાજ્યમા ં આદિિાસી િસતીના 
આધાિે િાજ્યોમા ં િહેંિી આપિામા ં
આિશે. 

 

આયોજન પ્રદક્રયાના પિાસ િર્ષય બાિ 
તિકાસના તેમના તબક્કાને િક્ષમા ં િાખીન ે
આદિિાસી (અનસુલૂિત જનજાતત) િસતીની 
જરૂદિયાતોને િધાિે કેન્ટ્રીય મહત્િ અને સકંલિત 
િીતે શોધી કાઢીને પદિપણૂય કિિાની જરૂિ હતી તે 
માટે ઉપિની માગયિશયક સિૂનાઓ જરૂિી થઇ પડી 
હતી. માનિ તિકાસ સિૂકાકંોની રન્દ્ષ્ટએ તેઓ 
બાકીની િસતીથી ઘણા પછાત છે. એ પણ નોંધ 
િેિી િહી કે આદિિાસી તિસ્તાિોમા ં
આંતિમાળખાકીય તિકાસ અન્ટ્ય તિસ્તાિોની 
હિોળણા ં થયો નથી. કટોકટીપણૂય તિસ્તાિોમા ં
આંતિમાળખાનો ગાળો (તફાિત) સસંાધનોને ત ે
તિફ િાળીને યોગ્ય િીતે (સેતબુધં કિી બનેં છેડા 
સિખા કિી) પિૂિાની જરૂિ છે કે જેથી આદિિાસી 
તિસ્તાિોમા ં સાથયક િીતે અને અસિકાિક િીતે 
ભડંોળનો વ્યાિહાદિક ઉપયોગ કિિાની 
અથયતતં્રની સક્ષમતામા ંિધાિો થાય. 
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