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આઝાદી પછી વિમકુ્ત જાવતઓના વિકાસ માટેના નીવત વિષયક પ્રયાસો  
ડૉ વિનોદ સોનિણે  

આચાર્યશ્રી, બાલહસં કોલેજ ઓફ સોશ્ર્લ વકય   થવા, તા. નેત્રગં જી.ભરૂચ 

ટુુંકસાર  

અંગે્રજો દ્વારા અપરાધી જાતતઓ તરીકે જાહરે કર્ાય બાદ ભારતના એવા ઘણા સમદુાર્ો હતા, જેઓ સમાજ જીવનથી દુર હાતંસર્ામા ં
ધકેલાઈ ગર્ા હતા.અપરાધી તરીકે ની છાપ લાગવાન ે કારણ ે સામાન્ર્ જનસમદુાર્ તમેન ે આજે પણ સ્વીકારતો નથી. આઝાદી 
સમર્ ેસરકારન ેઆ જાતતઓના તવકાસ માટેની ચચિંતા થઇ હતી અન ેતથેી જ આવી જાતતઓના તવકાસ માટે સરકાર દ્વારા  આઝાદી 
પછી તરત જ આર્ગંર કમીશનની રચના કરવામા ંઆવી હતી 1948મા ંઆર્ગંર કમીશનથી માડંીન ે 2017મા ંઇદાત ેકમીશન ેઆ 

જાતતઓના તવકાસ માટે ઘણા નીતત તવષર્ક પગલા સચૂવ્ર્ા છે. પણ કમનસીબ ેઆઝાદીના 75મા ંવષ ેપણ આ જાતતઓન ેઆપણન ે

ન્ર્ાર્ આપી શક્યા નથી. અહી તવમકુ્ત જાતતઓના તવકાસ માટે રચાર્લેા તવતવધ કતમશનો અન ેતનેી ભલામણો ના આધારે સરકારશ્રી 
ના પ્રર્ાસોન ેસમજવાનો પ્રર્ત્ન કરીશુ ં
 

ચાિીરૂપ શબ્દો : ડફેર, તવમકુ્ત જાતતઓ, તવચરતી જાતતઓ, નીતત તવષર્ક પગલાઓ 

પ્રસ્તાિના: 
સ્વતતં્ર ભારતમા ંનબળાવગોના કલ્ર્ાણ માટે તવતવધ 
તવભાગો અને  મતં્રાલર્ોની રચના કરવામા ં આવી 
છે. છતા ં તવમકુ્ત સમદુાર્ોની પરરસ્સ્થતત, તવકાસ 
અને પનુ:સ્થાપન માટેના પ્રર્ત્નોના અભાવને કારણે 
સમાજમા ં તેમની સ્વીકૃતત થઇ શકી નથી. તેઓ 
સમાજના મખુ્ર્ પ્રવાહમા ંભળી શક્યા નથી. આઝાદી 
પછી તવમકુ્ત જૂથોની પરરસ્સ્થતત અને પ્રશ્નોના તપાસ 
માટે સમર્ાતંરે જુદી જુદી સતમતતઓ અને 
આર્ોગોની રચના કરવામા ંઆવી હતી. અભ્ર્ાસના 
સદંભયમા ંઆ જુદાજુદા આર્ોગ અને સતમતતઓ દ્વારા 
કરવામા ં આવેલ ભલામણોનુ ં સમાજકાર્યની દ્રષ્ટીએ 
અહી તવશ્લેષણ કરવાનો પ્રર્ત્ન કરીશુ.ં અહી 
મખુ્ર્ત્વે આ સરકારના તવતવધ આર્ોગો દ્વારા 
તવચરતા અને તવમકુ્ત સમદુાર્ના તવકાસ માટે 
કરવામા ંઆવેલા પ્રર્ાસોની ચચાય કરવામા ંઆવી છે. 
નબળા વગોના તવકાસ માટે તવતવધ તનષ્ણાતં 
સતમતતઓ દ્વારા સચૂન કરવા છતા ંશા માટે નબળા 
વગોના તવકાસ માટે પગલા લઇ શકાર્ા નથી તે 
દરેક નવા સશંોધક માટે શોધનો તવષર્ બની રહશે. 
આમ, આ શોધપત્ર નવા તવષર્ો સશંોધનના તવષર્ો 
તરફ રદશા તનદેશ કરે છે.  

અપરાધી જનજાવત અવધવનયમ તપાસ સવમવત- 
1949  (આયુંગર સવમવત)ની ભલામણો 

1949મા ંશ્રી અનથંશર્નમ આર્ગંરની અધ્ર્ક્ષતામા ં
અપરાધી જનજાતતઓના અભ્ર્ાસ માટે એક 

સતમતતની રચના કરવામા ં આવી હતી. અપરાધી 
જનજાતત અતધતનર્મ (CTA) અંગે સમગ્ર ભારતમા ં
શુ ં સ્સ્થતત છે? તેનો અભ્ર્ાસ કરીને આ સતમતતએ 
પોતાનો રીપોટય  વષય 1950મા ં રજુ કર્ો હતો. અહી 
આ ભલામણોને વતયમાન સમર્ના સદંભયમા ં
તવશ્લેષણ કરવાનો પ્રર્ત્ન સશંોધક દ્વારા કરવામા ં
આવ્ર્ો છે. 
 

 આર્ગંર સતમતતએ 1871ના અપરાધી જનજાતત 
અતધતનર્મને નાબદુ કરવાની ભલામણ કરીને 
તેના સ્થાને સ્વભાવગત અપરાધી 
અતધતનર્મ(Habitual Criminal Tribes Act-

1952)અમલમા ં મકુવાની ભલામણ કરી હતી.. 
આ નવા કાર્દામા ં જ્ઞાતત, જન્મ કે પથંનો ભેદ 
રાખ્ર્ા વગર બધાજ સ્વભાવગત ગનેુગારો પર 
લાગ ુ કરવાની ભલામણ સતમતતએ કરી 
હતી.આમ અહી કાર્દાનુ ં નામ બદલાર્ા છતા ં
તવમકુ્ત જાતતઓ સામે કડક કાર્દાકીર્ પગલા 
લેવાની ભલામણ કરવામા ં આવી હતી. જે 
મજુબ કોઈ વ્ર્સ્ક્ત પાચં વષયમા ં બે વાર 
ગનુારહત કૃત્ર્ કરે તો તેને સ્વભાવગત 
અપરાધી ગણીને ફોજ્દારી કાર્યવાહી કરવાની 
ભલામણ આ કાર્દામા ં કરવામા ં આવી હતી. 
આવી વ્ર્સ્ક્તઓ માટે રહઠેાણની ફેરબદલી કે 
તવસ્તાર માથંી ગેરહાજર હોર્ તો તેણે જાણ 
કરવી પડશે તેમજ આંગળાની છાપ આપનાવી 
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રહશેે –આમ  અપરાધી જનજાતત અતધતનર્મની 
ઘણી જોગવાઇઓનુ ં પનુરાવતયન અહી થરે્લુ ં
જોવા મળે છે. આ ઉપરાતં અગાઉ ચોક્કસ 
જાતતને અપરાધી ગણવામા ંઆવતી હતી જર્ારે 
આર્ગંર કમીશન દ્વારા પાચં વષયમા ં બે વાર 
ગનુારહત કૃત્ર્ કરનારને સ્વભાવગત (રીઢા) 
ગનેુગાર ગણવાનો માપદંડ અપનાવવામા ં
આવ્ર્ો હતો.. 

 ગનુારહત વ્ર્સ્ક્તના બાળકોને તેમનાથી દુર 
રાખવાની જોગવાઈ અર્ોગ્ર્ માનવામા ંઆવી 
છે, તેમછતા ં આ જોગવાઈ નાબદુ કરવામા ં
આવેલ નથી. બાળકોને માતા-તપતાથી અલગ 
રાખવાના તનર્મો બનાવવાની ભલામણ 
કમીશન દ્વારા કરવામા ંઆવી છે. 

 અપરાધી જનજાતત અતધતનર્મ નાબદુ કર્ાય 
પછી નવી કાર્દા વ્ર્વસ્થા ઉભી કરવાની 
ભલામણ કરી હતી જે મજુબ તવમકુ્ત જાતતના 
સભ્ર્ોને ગેરકાર્દેસર રીતે વસાહતમાથંી પકડી 
ન જવા બાબતે હુકમ બહાર પાડવાની સત્તા 
કોટય ને આપવાની ભલામણ કમીશન દ્વ્રારા 
કરવામા ં આવી હતી. આ ઉપરાતં તેમને 
પોતાની સામે થરે્લ આરોપો બાબતે રજૂઆત 
કરવાની તક મળવી જોઈએ તેવી ભલામણ 
કતમશને કરી હતી. આમ ભારતીર્ દંડ 
સરંહતાની ઘણી કલમો હવે તવમકુ્ત જાતતઓના 
કેસમા ં પણ લાગ ુ પડશે તેવી જોગવાઈ 
કરવામા ંઆવી હતી. 
સમાજકાર્ય વ્ર્સ્ક્તના કલ્ર્ાણ અને 
પનુ:સ્થાપન પર ભાર મકેુ છે આર્ગંર કમીશન 
દ્વારા પોતાના અહવેાલમા ં તવમકુ્ત જાતતઓના 
તવકાસ અને પનુ:સ્થાપનના પગલા 
સચૂવવામા ંઆવ્ર્ા છે.જે નીચે છે. 

 

 તવમકુ્ત જાતતઓની સમસ્ર્ાઓને આતથિક, 
શેક્ષચણક અને સામાજજક રીતે સમજવાનો 
પ્રર્ત્ન કરવો જોઈએ. અને તેમને તવકાસ 
માટેની ર્ોગ્ર્ તકો પરૂી પાડવી જોઈએ. 

 તેમના સામાજજક ન્ર્ાર્ અને આદરપણૂય જીવન 
જીવવાના દાવાનો અસ્વીકાર ના થવો જોઈએ. 
હકીકતમા ં  સમદુાર્ના 2 થી 3 % અથવા 
તેથી ઓછી વ્ર્સ્ક્તઓ અપરાધી હોર્ છે. તેથી 
જેમનો કોઈ ગનુો સાચબત થર્ો નથી તેમની 

સજા રદ કરીને તેમને મકુ્ત કરી દેવાની 
ભલામણ કમીશન દ્વારા કરવામા ંઆવી છે. 

 પ્રથમવાર ગનુો કરનારને વ્ર્વસાતર્ક તચલમ 
આપીને પનુ:સ્થાપન કરવાની ભલામણ 
કમીશન દ્વારા કરવામા ંઆવી છે. 

 આ સમદુાર્ના લોકોને ગામમા ંઅથવા ગામથી 
નજીક વસાવવા પ્રર્ત્ન કરવા જોઈએ જેથી 
સમાજના અન્ર્ જૂથો સાથે તેમનુ ં એકીકરણ 
થઈ શકે.  

 તેમને  ર્ોગ્ર્ બાધંકામ વાળા મકાનો પરુા 
પાડવા જોઈએ તેમજ તેમની વસાહતમા ંજઈને 
તેમની આજીતવકાની તકો વધે તેવા પ્રર્ત્નો 
કરવા જોઈએ. તેમને ખેતી માટેની સતુવધા પરૂી 
પાડવી જોઈએ.આ સમદુાર્ના સભ્ર્ો સલામત 
રીતે રોજગાર મેળવી શકે તે માટે રોજગાર 
કેન્દ્રોમા ંતેમની નોંધણી કરાવવી જોઈએ. 

 વસાહતોમા ંશાળાઓ ખોલીને તેમજ યવુાનો અને 
બાળકો બનેંના તશક્ષણ અને વ્ર્વસાતર્ક તાલીમ 
માટે પરૂતા પગલા લેવા જોઈએ. અનસુચૂચત 
જાતત અને અનસુચૂચત જનજાતતની જેમ આ 
જૂથના સભ્ર્ો  પણ રાહત મેળવવા લાર્ક છે. 
તેમની સહકારી મડંળીઓ બનાવી તેમના 
તવકાસને પ્રોત્સાહન આપવુ ંજોઈએ. 

 ઓછામા ં ઓછા બે વષય માટે વ્ર્સ્ક્તઓને 
વસાહતોમા ં રાખવા તેમજ વસાહતોનુ ં સચંાલન 
સરકારશ્રીના કલ્ર્ાણ અને મજૂર તવભાગને 
સોંપવુ.ં 

 સરકાર દ્વારા તવમકુ્ત જાતતઓ અંગે સવે કરાવી 
તેમની વાસ્તતવક પરરસ્સ્થતત જણાવી અને તેમના 
સધુારણા માટેના પગલા લેવા. 

 શરૂઆતના 10 વષય સધુી કેન્દ્ર સરકાર આ 
સમદુાર્ોના તવકાસ માટે ઉદાર હાથે ફાળો 
આપવો જોઈએ. આ જુથના તવકાસ માટે 50 % 
ર્ોગદાન કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા રાજ્ર્ સરકારોને પરંુૂ 
પડવુ.ં 

 બાળકો લાબંા સમર્ સધુી તશક્ષણ સાથે જોડારે્લા 
રહ ે (ડ્રોપ આઉટ ના થાર્) તે બાબતે ધ્ર્ાન 
આપવુ ંજોઈએ. 

 આ સમગ્ર સમદુાર્ કેવી પરરસ્સ્થતતમા ંજીવી રહ્યો 
છે, તે સમજવા માટે એક સપંણૂય સવેક્ષણ હાથ 
ધરવુ ંજોઈએ આ બાબતે ચોક્કસ માપદંડો નક્કી 
કરવા જોઈએ. 
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આમ, આર્ગંર સતમતત દ્વારા ઘણી જ ઉપર્ોગી 
ભલામણો આઝાદીના શરૂઆતના વષોમા ં જ 
કરવામા ંઆવી હતી. અપરાધી જનજાતત અતધતનર્મ 
નાબદુ કરવામા ંઆવ્ર્ો પણ તવમકુ્ત જાહરે થરે્લા 
સમદુાર્ોના પનુ:સ્થાપનના કોઈ તવશેષ પગલા 
લેવામા ંઆવ્ર્ા નરહ.રાજકીર્ ઈચ્છાશસ્ક્તનો અભાવ 
કે અન્ર્ કોઈ કારણોસર આર્ગંર કમીશનની બધી 
ભલામણોનો અમલ થઇ શક્યો નથી. તવમકુ્ત 
સમદુાર્ો સામાજજક ન્ર્ાર્ની પ્રાપ્તત કરી શક્યા નથી 
તેમજ સમાજમા ં તેમના પર લાગેલ અપરાધી 
તરીકેની છાપ ભ ૂસંવામા ં સરકાર અને સામાજજક 
સસં્થાઓ સફળ થઇ નથી. 

આન્ત્રોલકર કમીશન-(1950) 
 

સ્વતતં્રતા પ્રાપ્તત પછી 1950મા ંઅપરાધી જનજાતત 
અતધતનર્મ નાબદૂ થર્ા બાદ તવચરતી અને તવમકુ્ત 
જાતતઓના પ્રશ્નો બાબતે મુબંઈ સરકાર દ્વારા 
આન્ત્રોલકર કમીશનની રચના કરવામા ંઆવી હતી. 
આ કમીશને કરેલ મહત્વપણૂય ભલામણો અહી 
અભ્ર્ાસના સદંભયમા ંરજુ કરવામા ંઆવી છે. 
 આ કતમશને અપરાધી જનજાતતઓના પનુવયસન 

કરવા તશક્ષણ પર ભાર મકુ્યો હતો. તેમના 
પનુ:સ્થાપન અને તવકાસ માટે સરકાર દ્વારા 
સહાર્તા આપવા માટેની ભલામણ કરી હતી. 

 કતમશને લોકસભા અને તવધાનસભામા ં
જનસખં્ર્ા પ્રમાણે તવમકુ્ત જાતતઓને અનામત 
આપવાની ભલામણ કરી હતી. 

 કમીશન દ્વારા તવચરતી તવમકુ્ત જાતતઓ માટે 
સરકારી નોકરીઓમા ં5 % અનામત આપવાની 
ભલામણ કરવામા ંઆવી હતી. 

 

1960 મા ં ગજુરાત અલગ રાજ્ર્ બન્ર્ા પછીથી 
આપણે ત્ર્ા ંતવમકુ્ત અને તવચરતા સમદુાર્ો બાબતે 
નીતત તવષર્ક કોઈ જ કાર્ો થરે્લા જોવા મળતા 
નથી. ગજુરાતના બધા જ 12 તવમકુ્ત સમદુાર્ો 
અન્ર્ પછાતવગો 146 જાતતઓની ર્ાદી મા ંસમાવેશ 
પામે છે. તેમના માટે કોઈ અલગ વ્ર્વસ્થા કરવામા ં
આવી નથી જર્ારે એની તલુનાએ મહારાષ્ર સરકારે 
તવચરતા અને તવમકુ્ત સમદુાર્ માટે તવતશષ્ટ 4% 
અનામતની જોગવાઈ કરી છે. આમ રાજકીર્ રીતે 
ગજુરાતમા ંતવમકુ્ત સમદુાર્ો પર સીધુ ંધ્ર્ાન કેન્દ્ન્દ્રત 

કરવામા ંઆવ્યુ ંનથી. તેથી તેઓ પછાત છે તેમ કહી 
શકાર્  

વિમકુ્ત જાવતઓ અંગેની  કાલેલકર પુંચની 
ભલામણો (1953) 

 

 એમને પ્રાથતમક, ધધંાદારી અને ઔદ્યોચગક 
કક્ષાએ બતુનર્ાદી પદ્ધતતએ તશક્ષણ આપવુ ંજોઈએ 
તે ઉપરાતં ગહૃ ઉદ્યોગો, હસ્ત ઉદ્યોગો, ખેતી 
વગેરેનુ ંતશક્ષણ આપવુ ંજોઈએ. 

 

 તેમને ટોળીઓ ન કહવેી, “ગનુારહત” અને 
“ભતૂપવૂય ગનુારહત“ એવા શબ્દો પણ તેમને માટે 
ન વાપરવા તેમને માત્ર તવમકુ્ત જાતતઓ કહવેી. 
આમ અહી કાલેલકર પચં દ્વારા વ્ર્સ્ક્તના 
ગૌરવને મહત્વ આપવામા ં આવ્યુ ં છે જે 
સમાજકાર્યન ુ ંમહત્વનુ ંમલૂ્ર્ છે. 

 “તવમકુ્ત જાતતઓ”ની બનાવેલી ર્ાદીઓમા ં
તેમનુ ં વગીકરણ અનસુચૂચત જનજાતત, 
અનસુચૂચત જાતતઓ અથવા અન્ર્ પછાત વગો 
પ્રમાણે કરવાની નીતત કાલેલકર કતમશને  માન્ર્ 
રાખી છે, આમ કાલેલકર પચં દ્વારા આ તવતશષ્ટ 
જાતતઓને અલગ દશાયવવાને બદલે તેમને અન્ર્ 
પછાતવગોમા ં મકુ્યા છે તેના પરરણામે તવમકુ્ત 
જાતતઓ પર સીધુ ં ધ્ર્ાન આપી શકાયુ ં નથી. 
અન્ર્ પછાતવગયમા ંપ્રભાવી જાતતઓ બધા લાભ 
મેળવી જાર્ છે.સમાચાર પત્ર Indian Express 
ના એક અહવેાલ મજુબ અન્ર્ પછાતવગોમા ં
સમાવેશ પામતી જાતતઓ માથંી માત્ર 25% 
જાતતઓ જ અનામતનો લાભ લઇ શકે છે.જર્ારે 
અન્ર્ નબળી જાતતઓ અન્ર્ પછાતવગયમા ં
સમાવેશ પામવા છતા ંર્ોજનાકીર્ લાભો મેળવી 
શકતી નથી.  

 આ લોકોના નાના જૂથો બનાવી તેમને શહરેો 
અને ગામડાઓમા ં વહેંચી નાખવા જોઈએ ત્ર્ા ં
તેઓ બીજા લોકોના સપંકયમા ંઆવશે અને તેમને 
જીવન પરરવતયન કરવાની તક મળશે એમ 
આખરે તેઓ સમાજમા ં ભળી જશે. આમ અહી 
પચં દ્વારા સામાજજક સમાવેશન(social Inclusion)  
પર ભાર મકુવામા ં આવ્ર્ો છે. જો કે આ 
સામાજજક સમાવેશન કઈ રીતે કરવામા ં આવશે 
તેની કોઈ સ્પષ્ટતા ના ં હોવાથી આ બાબતે વધ ુ
પ્રગતત સાધી શકાઈ નથી. 
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 તશક્ષણ રમતો અને અન્ર્ રચનાત્મક પ્રવતૃતઓ 
સાથે તેમને નીતતનુ ંતશક્ષણ આપવુ ંજોઈએ. આવુ ં
પ્રમાણપત્ર તેમની પાસે હશે તો સ્થાઈ નોકરી-
ધધા મેળવવામા ંતેમને મદદરૂપ બની રહશેે. 

 સમાજકલ્ર્ાણના કાર્યકરો ઉપરાતં આધતુનક 
ગનુાશાસ્ત્ર અને તશક્ષાશાસ્ત્ર જાણનાર તથા તાલીમ 
પામેલા માનસશાસ્ત્રીઓ, મનોરોગ તનષ્ણાતોની 
સેવાઓનો ઉપર્ોગ રીઢા ગનેુગારોને સધુારવાના 
કામમા ં ઉપર્ોગમા ં લેવી જોઈએ. વ્ર્સ્ક્તગત 
ઘટના અભ્ર્ાસ (case study) પદ્ધતતનો વધનેુ 
વધ ુઉપર્ોગ કરવો જોઈએ. અહી કમીશન દ્વારા 
તનષ્ણાત સેવાઓ દ્વારા તવમકુ્ત સમદુાર્ની સ્સ્થતત 
સધુારવા પર ભાર મકુ્યો છે.પણ આ ક્ષેતે્ર સરકાર 
કે સામાજજક સસં્થાઓ દ્વારા કોઈ તનષ્ણાતં 
સેવાઓનો ઉપર્ોગ કરવામા ં આવ્ર્ો નથી 
પોલીસ અને સરકારના કમયચારીઓને તવમકુ્ત 
સમદુાર્ો બાબતે વધ ુ તાલીમ આપીને 
સવેંદનશીલ બનાવવા માટે રાજ્ર્ સ્તરે કોઈ 
પગલા લીધા હોર્ એમ જોવા મળતુ ંનથી.  

 

 નવા ગનુા માટે જે તશક્ષા કરવામા ંઆવે તેમા ં
માત્ર તશક્ષા કરવાનો હતે ુન રાખતા સધુારવાનો 
હતે ુ પણ રાખવો જોઈએ. તશક્ષાને બદલે 
ફરરર્ાદી પક્ષને વળતર આપવાની જોગવાઈ 
થવી જોઈએ. 

 વ્ર્સ્ક્તના ગનુારહતપણા કરતા સમહૂના 
ગનુારહતપણા સાથે જુદી રીતે વતયવુ ં જોઈએ. 
આવા લોકોના બાળકોને સાત વષયની ઉમરે 
તેમના મા-ંબાપથી અલગ પાડી ર્ોગ્ર્ 
છાત્રાલર્ોમા ં મકુવા જોઈએ. એમની જ્ઞાતત 
પચંાર્તો નાબદુ કરવી જોઈએ. એની જગ્ર્ાએ 
તવતવધ કાર્યકારી સહકારી મડંળીઓ સ્થાપવી 
જોઈએ. મડંળી માટે સરકારે મતં્રી  ઉછીનો 
આપવો જોઈએ.  

 

આમ સમાજકાર્યની દ્રષ્ટીએ તવચારીએ તો કાલેલકર 
કમીશને રોજગાર, તશક્ષણ, અને તાલીમ દ્વારા 
તવમકુ્ત સમદુાર્નુ ં ક્ષમતાવધયન અને સામાજજક 
સમાવેશન દ્વારા તવમકુ્ત સમદુાર્ોનાપનુ:સ્થાપનને 
કેન્દ્રમા ંરાખીને  મહત્વપણૂય ભલામણો કરી છે. જો કે 
આજ રદન સધુી આ ભલામણોની સરકાર દ્વારા કે 
સામાજજક સ્વીકૃતત થઇ નથી. મહારાષ્ર  રાજ્ર્મા ં
તવમકુ્ત જાતતઓને અનામત આપીને સરકારે સતંોષ 

માન્ર્ો છે.જર્ારે ગજુરાતમા ં કોઈ તવશેષ કામગીરી 
થરે્લ જોવા મળતી નથી. 
 

રેણકુા રે સવમવત-1959 

ભારત સરકારે શ્રીમતી રેણકુા રે .ના પ્રમખુ 
પદે એક સતમતતની રચના કરી. આ સતમતતએ 
સમાજકલ્ર્ાણ તથા પછાતવગયના કલ્ર્ાણ અંગેની 
ર્ોજનાઓનુ ંમલૂ્ર્ાકંન કરીને તેમના માટે  અમલમા ં
મકુારે્લ ર્ોજનાઓમા ંસધુારા વધારા સચૂવ્ર્ા હતા. 
 

લોકુર સવમવત -1965 

વષય 1965મા ં અનસુચૂચત જાતત / જનજાતતઓની 
ર્ાદીની સધુારણા અને ફેરતપાસ કરવાના હતેથુી 
ભારત સરકાર શ્રી બી.એન લોકુરની અધ્ર્ક્ષતામા ં
એક સતમતતની રચના કરવામા ં આવી હતી. 
સ્વતતં્રતા પવેૂની તવચરતા અને તવમકુ્ત સમદુાર્ોની 
ઉપલબ્ધ  ર્ાદીને બધંારણીર્ રીતે માન્ર્ ત્રણ 
શે્રણીઓમા ં (1) અનસુચૂચત જાતત, (2) અનસુચૂચત 
જનજાતત અને (3) અન્ર્ પછાત વગો- મા ં
તવભાજીત કરવામા ંઆવી હતી. સતમતતએ અનસુચૂચત 
જાતત અને અનસુચૂચત જનજાતતઓની ર્ાદીની 
સધુારણા અને ફેરતપાસની બાબતને ચસુ્ત રીતે 
પકડી રાખવાનો અચભગમ અપનાવ્ર્ો હતો. 

લોકુર સવમવતએ કેટલીક મહત્િપણૂણ ભલામણો 
 

 આ સમદુાર્ોને જો અનસુચૂચત જાતત અને 
અનસુચૂચત જનજાતતઓની ર્ાદી માથંી જુદા 
પાડીને એક અલગ તવતશષ્ટ જૂથ તરીકે 
તવકસાવવા જોઈએ.આમ અહી કાલેલકર પચં 
કરતા લોકુર સતમતત દ્વારા તવરુદ્ધનો મત રજુ 
કરવામા ં આવ્ર્ો છે. અન્ર્ જાતતઓ સાથે 
સમાવેશન કરવાને બદલે તેમની તવતશષ્ટ 
લાક્ષચણકતાઓને ધ્ર્ાનમા ંરાખીને તેમના માટેની 
તવકાસ ર્ોજનાઓ ઘડવાની ભલામણ લોકુર 
સતમતત એ કરી હતી.  

 લોકુર સતમતત દ્વારા સ્પષ્ટ જણાવવામા ં આવ્યુ ં
હત ુ ં કે તવમકુ્ત સમદુાર્ને આરદજાતત ગણવાને 
બદલે તવતશષ્ટ સમદુાર્ ગણીને તેમના તવકાસ 
માટેના પ્રર્ત્નો કરવા જોઈએ.  

 સતમતત એ બાબતે સજાગ હતી કે તવતવધ 
સમદુાર્ોની ર્ાદી અવ્ર્વસ્સ્થત છે કોઈ એક 
સમદુાર્ એક રાજ્ર્મા ં અનસુચૂચત જનજાતત 
તરીકે ઓળખાર્ છે તો બીજા રાજ્ર્મા ં
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અનસુચૂચત જાતત તરીકે અથવા તો અન્ર્ પછાત 
વગય તરીકે ઓળખાર્ છે.આમ રાજ્ર્વાર અલગ 
અલગ સ્સ્થતત તેમના તવકાસને અટકાવે છે તેથી 
બધી ર્ાદીઓને અભ્ર્ાસ કરીને તવમકુ્ત 
સમદુાર્ની અલગ ર્ાદી બનાવવી જોઈએ. 

 

 સતમતતના મતે તવચરતા તવમકુ્ત સમદુાર્ના 
ઉદભવનુ ં કારણ જ સમદુાર્ોની અવ્ર્વસ્સ્થત 
સ્સ્થતત છે. તેથી જ તેમનામા ં જુદા-જુદા રાજ્ર્ો 
પ્રમાણે આરદજાતતની લાક્ષચણકતાઓ, પરંપરાગત 
અસ્પશૃ્ર્તા, ભટકતા જીવનના લક્ષણો તેમજ 
અસમાજજક પ્રવતૃતઓનો વારસો જોવા મળે છે. 
સામાન્ર્ રીતે અનસુચૂચત જાતત અને અનસુચૂચત 
જનજાતતઓ માટેની તવકાસ ર્ોજનાઓ તવચરતા 
તવમકુ્ત સમદુાર્ો માટે લાભદાર્ી નરહ બને. તેથી 
તેમના માટે અલગથી તવકાસ ર્ોજનાઓ ઘડવી 
જોઈએ. 

આમ લોકુર સતમતત તવમકુ્ત સમદુાર્ોને તવતશષ્ટ જૂથ 
તરીકે તવકસાવવાની ભલામણ  કરે છે. 
 

અનુંત રામન કમીશન(1968) 
 

શ્રી અનતંરામનની અધ્ર્ક્ષતામા ં એક કમીશનની 
તનમણકૂ કરવામા ંઆવી હતી. કતમશનનુ ંમખુ્ર્ કાર્ય 
આંધ્રપ્રદેશમા ં સામાજજક અને શેક્ષચણક પછાતવગય 
માટેના માપદંડ નક્કી કરવાનો તેમજ તે અંગેની 
ર્ાદી તૈર્ાર કરવાનુ ં હત ુ.ં આ ઉપરાતં સામાજજક 
અને શેક્ષચણક પછાતવગયના ઉત્કષય માટે શેક્ષચણક 
સસં્થાઓ અને નોકરીમા ં અનામતની ભલામણ 
કરવાનુ ંહત ુ.ં 
 

આ કતમશને 93 સમદુાર્ોને સામાજજક અને શેક્ષચણક 
રીતે પછાત વગયમા ં મકુ્યા હતા.તેમજ તેમના માટે 
વ્ર્વસાતર્ક તશક્ષણની સસં્થાઓ તેમજ નોકરીમા ં
30% અનામતની ભલામણ કરી હતી. 93 
સમદુાર્ોને  A,B,C અને  D એમ કુલ ચાર જુથમા ં
વહચેીને અનામત લાગ ુ કરવાની તેમણે ભલામણ 
કરી હતી. પ્રથમ તબકે્ક અનામત 10 વષય માટે 
અમલમા ં રહશેે તેમ નક્કી કરવામા ં આવ્યુ ં હત ુ.ં 
આમ, કતમશને અનામતની સમીક્ષા કરવાનો 
અવકાશ રાખ્ર્ો હતો. સરકારે કમીશનનો અહવેાલ 
તા.30/09/1970ના ઠરાવ થી સ્વીકાર્ો હતો જેમા ં
25% અનામત લાગ ુ કરવાનુ ં સરકાર દ્વારા 

સ્વીકારવામા ં આવ્યુ ં હત ુ ં જો કે આ કમીશનની 
જોગવાઈઓને આંધ્રપ્રદેશ હાઈકોટયમા ં પડકારવામા ં
આવી હતી. જેને પછીથી રદ કરવામા ંઆવેલ છે.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

આંધ્રપ્રદેશ પછાતિગણ કમીશન (1968) 
 

આંધ્રપ્રદેશ સરકારના પરરપત્ર ક્રમાકં 870/ 

Education/ 12th april,1968 અન્વરે્ આંધ્રપ્રદેશ ઉચ્ચ 
ન્ર્ાર્ાલર્ના પવૂય મખુ્ર્ ન્ર્ાર્મતૂતિ શ્રી મનોહર 
પ્રસાદની અધ્ર્ક્ષતામા ં આંધ્રપ્રદેશ પછાતવગય 
કમીશનની રચના કરવામા ંઆવી હતી. આ કતમશને 
આંધ્રપ્રદેશમા ંવસવાટ કરતા જુદાજુદા પછાતવગોની 
અગાઉ બનેલી ર્ાદીઓ પનુ:સશંોતધત કરી હતી. 
અહી અભ્ર્ાસના સદંભયમા ં સશંોધકે માત્ર તવમકુ્ત 
જાતતઓની ચચાય કરી છે. 
 

આઝાદી પવેૂ આંધ્રપ્રદેશ મદ્રાસ રાજ્ર્નો ભાગ હતો, 
પણ 1953મા ંઆંધ્રપ્રદેશ રાજ્ર્ અસ્સ્તત્વમા ંઆવ્ર્ા 
બાદ મદ્રાસ રાજ્ર્ની તવમકુ્ત જાતતઓની ર્ાદીમાથંી 
આંધ્રપ્રદેશ રાજ્ર્ની તવમકુ્ત જાતતઓ માટેની અલગ 
ર્ાદી બનાવવામા ં આવી હતી. આઝાદી પવેૂના 
તેલગંાના ક્ષેત્રની તવમકુ્ત જાતતઓને પછીથી 
આંધ્રપ્રદેશ પ્રદેશમા ં સમાવી લેવામા ં આવી હતી. 
1968 સધુી આંધ્રપ્રદેશ સરકારે માત્ર કેટલીક તવમકુ્ત 
જાતતઓને જ B.C.(backward class) મા ં મકૂી હતી. 
પરંત ુ મજુરી કરનાર, ભીખ માગંીને ગજુરાન 
ચલાવનાર એવી ઘણી જાતતઓ હતી કે જે 
આજીતવકાને અભાવે ચોરી કરતા હતા. તેમની 
ચોરીની આદતને કારણે તેઓ સમાજમા ંભળી શકતા 
ન હતા તેમજ સમાજ માન્ર્ વ્ર્વસાર્ કરી શકતા 
ના હતા આ બધી જ જાતીઓનુ ંતવમકુ્ત જાતી તરીકે 
સમાવેશન કરવાની ભલામણ આંધ્રપ્રદેશ પછાતવગય 
કતમશને કરી હતી.  
હાલમા ં જે સમદુાર્મા ં તવચરતા અને તવમકુ્ત 
સમદુાર્ તરીકેની લાક્ષચણકતાઓ જોવા મળી છે. તે 
જાતતઓને જ આ ર્ાદીમા ં રાખી છે જર્ારે બાકીની 
જાતતઓને ર્ાદી માથંી બાદ કરવામા ં આવી છે. 
તવચરતા તવમકુ્ત સમદુાર્ માટે કોઈ તવતશષ્ટ નરહ 
પણ અન્ર્ પછાત વગો માટેની ર્ોજનાઓનો લાભ 
આપવામા ંઆવે છે. આ ઉપરાતં હાલમા ં તેલગંાના 
રાજ્ર્ અલગ પડતા સ્થાતનક તવચરતા તવમકુ્ત 
સમદુાર્ોની અલગ ર્ાદી બનાવવાની જરૂરરર્ાત 
ઉભી થઇ છે. આમ કોઈપણ સમદુાર્ના તવકાસ 
માટેના પ્રર્ત્નો કરવા હોર્ તો તે અંગે ચોક્કસ 
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મારહતી હોવી જરૂરી છે ભારતના દરેક રાજ્ર્મા ં
તવચરતા તવમકુ્ત સમદુાર્ોની સખં્ર્ા, તેમની 
લાક્ષચણકતાઓ અને સામાજજક અને આતથિક 
પરરસ્સ્થતત સદંભે સશંોધન અભ્ર્ાસો હાથ ધરવા 
જોઈએ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ટેકનીકલ સલાહકાર જૂથની ભલામણો 2006 

 

ભારત સરકાર દ્વારા તવચરતા તવમકુ્ત સમદુાર્ની 
પરરસ્સ્થતતનો અભ્ર્ાસ કરીને ભલામણો કરવા 
પ્રો.ગણેશ દેવીની અધ્ર્ક્ષતામા(ંtechnical Advisory 

Group-TAG)ની રચના કરવામા ં આવી હતી. આ 
સલાહકાર જૂથે તવચરતા તવમકુ્ત સમદુાર્ના 
અતધકારો, સરુક્ષા વ્ર્વસ્થા, તવસ્થાપન ન કરવાની 
ખાતરી, નકુશાન સામે વળતરના ધોરણો, મતદાર 
તરીકેના અતધકારો, મોબાઈલ વોટીંગ, જગંલમા ંપશ ુ
ચરાવવા માટેના આતધકારો, વસાહતના હક્કો, જન્મ 
પ્રમાણપત્ર આપવા,  
 

મરહલાઓની સરુક્ષા, તશક્ષણ અને આરોગ્ર્ની 
વ્ર્વસ્થાઓ લોકશાહી સમાજ વ્ર્વસ્થામા ંતેમનુ ં
પ્રતતતનતધત્વ તેમજ તેમના કલ્ર્ાણ માટે ભલામણો 
કરી છે. 
 

આ સલાહકાર જૂથની ભલામણોને એક દશક કરતા 
વધ ુ સમર્ પ્રસાર થઇ ગર્ો છે. હવે રાષ્રીર્ 
આર્ોગની રચના કરવામા ંઆવી છે તેમજ પ્રારંચભક 
આંકડા મેળવવા અંગેના પ્રર્ત્નો સરકાર દ્વારા 
કરવામા ં આવી રહ્યા છે. જો કે સલાહકાર જૂથની 
મોટાભાગની ભલામણોનો અમલ કરવાનુ ંહજી બાકી 
છે. 
 

વધ ુ સારંુ સામાજજક સમાર્ોજન, વધ ુ સારી 
કાર્ાયત્મકતા, ઉધ્વગામી તવકાસ અને સામાજજક 
ન્ર્ાર્ની પ્રાપ્તત –આ ચાર સમાજકાર્યના મખુ્ર્ 
ધ્રે્ર્ો છે. સલાહકાર જૂથ દ્વારા કરવામા ં આવેલી 
ભલામણો આ ચારે ઉદેશ્ર્ોની પ્રાપ્તત કરવા નવા 
આર્ોજનો અને અમલીકરણ કરવાની ભલામણ કરે 
છે. પણ તવતવધ કતમશનોની ભલામણોનો અસરકારક 
અમલ ન થતા તવમકુ્ત સમદુાર્ો બાબતે આપણે 
સમાજકાર્યના દરે્ર્ોની પ્રાપ્તત કરી શક્યા નથી. 

રેનકે કમીશન અહિેાલ -2008 

જુન 2008મા ં “તવમકુ્ત, તવચરતા અને અધય 
તવચરતી જાતતઓ માટેના રાષ્રીર્ આર્ોગ” દ્વારા 

બાલકૃષ્ણ રેનકે ની અધ્ર્ક્ષતામા ં એક એહવેાલ 
પ્રતસધ્ધ કરવામા ંઆવેલ છે. આ અહવેાલના પ્રથમ 
ભાગમા ં જુદાજુદા રાજ્ર્ોમા ં તવમકુ્ત, તવચરતા અને 
અધય તવચરતા જૂથોની વસ્તી, સામાજજક આતથિક 
પરરસ્સ્થતત, પરંપરાગત વ્ર્વસાર્ો, વ્ર્વસાર્ો 
છોડવાના કારણો, ચલિંગભેદની સ્સ્થતત તેમજ આ 
જૂથોના ઐતતહાતસક પરરપે્રક્ષની ચચાય કરવામા ંઆવી 
છે. 
 

જર્ારે ભાગ 2 મા ંઆર્ોગ દ્વારા સમગ્ર રાષ્રમા ંજ્ર્ા ં
NT/ DNTની વસ્તી છે તેવા સ્થળોની મલુાકાત 
લઈને મારહતી એકત્ર કરવામા ં  આવી છે જેમા ં
જમીનની માચલકી, આતથિક સમાવેશન, એરોતસટી, 
જાતત પચંાર્તો, કાર્દાની અસરકારકતા તેમજ 
વચંચતતા જેવા કારણો સમજવાનો પ્રર્ત્ન કરવામા ં
આવેલ છે. આ અભ્ર્ાસ સમગ્ર ભારતનો હોવાથી 
ઘણો જ તવતવધતા સભર છે. સમગ્ર ભારતનો 
અભ્ર્ાસ હોવાથી તેના કારણો કોઈ એક રાજ્ર્ માટે 
લાગ ુ કરી શકાર્ નહી તેમછતા ં ગજુરાત રાજ્ર્ની 
સ્સ્થતત સમજવા પ્રાથતમક માગયદશયન મળી રહ ે છે. 
સમગ્ર દેશમા ંતવમકુ્ત સમદુાર્ોની સ્સ્થતત કેવી છે. તે 
સમજવા ઉપર્ોગી બની રહ ેછે. ભારત સરકાર દ્વારા 
તવચરતા અને તવમકુ્ત સમદુાર્ માટે સ્થાપવામા ં
આવેલ રાષ્રીર્ આર્ોગનો આ પ્રથમ આધારભતૂ 
અહવેાલ છે. જો કે સરકાર દ્વારા આ અહવેાલમા ં
દશાયવવામા ંઆવેલ ભલામણોનો અમલ એક દાર્કો 
પ્રસાર થર્ા પછી પણ કરેલ નથી. 

રાષ્ટ્રીય સલાહકાર પરરષદનુું કાયણજૂથ 2011 

તવમકુ્ત સમદુાર્ની ભતૂકાળની પરરસ્સ્થતતને 
ધ્ર્ાનમા ંરાખીને તેમને અતત પછાત અને વચંચપણા 
માથંી બહાર લાવવા કાર્યજૂથ દ્વારા કેટલીક 
ભલામણો કરવામા ં આવેલ છે. આ કાર્યજૂથ દ્વારા 
તવમકુ્ત સમદુાર્ના મહત્વના પ્રશ્નોની ઓળખ કરવા 
માટે બે રાષ્રીર્ કક્ષાના પરામશયન (consultation)નુ ં
આર્ોજન કરવામા ં આવ્યુ ં હત ુ ં જેમા ં આમતંત્રતોમા 
સમદુાર્ના સભ્ર્ો, મતં્રાલર્ના અતધકારીઓ, 
સામાજજક સસં્થાઓના પ્રતતતનતધઓ, એકેડેતમક 
તનષ્ણાતોનો સમાવેશ થતો હતો. આ રાષ્રીર્ 
કન્સલ્ટેશનના અંતે તવતવધ તનષ્ણાતો સાથે ચચાય 
તવચારણા કર્ાય બાદ કાર્ય જૂથ દ્વારા નીચે જણાવેલ 
મદુ્દાઓ સદંભે મહત્વપણૂય ભલામણો કરેલ છે. જોકે 
ભારત સરકાર દ્વારા રાષ્રીર્ કાર્યજૂથની ભલામણોને 
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ગભંીરતાથી લઈને કોઈ તવશેષ ર્ોજનાઓ કે 
નીતતઓનુ ંઘડતર કયુું નથી. આ કાર્યજૂથ દ્વારા નીચે 
મજુબના પગલા સચૂવવામા ંઆવ્ર્ા હતા. 
 

 કાનનૂી પગલાઓ (Legislative Actions) 

 નીતત તવષર્ક મારહતી (Policy Issue) 

 સસ્થાકીર્ ગોઠવણ (Institutional 

Arrangement ) 

 કાર્યક્રમ/ર્ોજનાકીર્ રીતે ક્ષમતાવધયન 
અને ધ્રે્ર્ તનધાયરણ 

(strenthening and Targeting) 

 વહીવટી પગલાઓ (Administrative 

Measures) 

 

તવચરતા તવમકુ્ત સમદુાર્ોને કાનનૂી સરુક્ષા મળી 
રહ,ે તેમના તવકાસ માટે ભારત સરકાર અને રાજ્ર્ 
સરકાર સ્તરે નીતત તવષર્ક પગલા લઈને આર્ોજનો 
કરવામા ંઆવે, કેન્દ્રીર્ સ્તરથી માડંીને છેવાડા સધુી 
સરકારી અને ચબનસરકારી સસં્થાઓના માધ્ર્મથી 
આ સમદુાર્ોના તવકાસ માટે એક ચોક્કસ 
વ્ર્વસ્થાતતં્ર ગોઠવવામા ં આવે તેમજ તવચરતા 
તવમકુ્ત સમદુાર્ોનુ ં ક્ષમતા વધયન કરવામા ં આવે. 
તવમકુ્ત સમદુાર્ સાથે કામ કરનારા અતધકારીઓ આ 
સમદુાર્ના અતધકારો અંગે સવેંદનશીલ બને અને 
તેમને ર્ોગ્ર્ સેવાઓ મળી રહ ેતે માટે કાર્ય કરવાનુ ં
સચુનો આ તનષ્ણાતં જૂથ દ્વારા કરવામા ંઆવ્ર્ા છે. 

Report-Voice of the DNT/NT Communities in 

India”-2016 

વષય-2015-16 દરમ્ર્ાન કતમશને ભારતના 29 રાજ્ર્ો 
અને 7 કેન્દ્રશાતસત પ્રદેશોના DNT/NT સમદુાર્ોને 
મળીને તેમના પ્રશ્નો જાણવાનો તેમજ તેમના તવકાસ 
માટે તેમની રજુઆતો સમજવાનો પ્રર્ત્ન કર્ો હતો. 
જુદા જુદા સમદુાર્ો પાસેથી કતમશનને કુલ 834 
ફરરર્ાદો મળી હતી, જેમાથંી સૌથી વધ ુ ફરરર્ાદો 
મહારાષ્ર(492) માથંી મળી હતી જર્ારે 75 ફરરર્ાદો 
સાથે ઉત્તરપ્રદેશ બીજા ક્રમે 68 ફરરર્ાદો સાથે 
ગજુરાત ત્રીજા ક્રમે અને 44 ફરરર્ાદો સાથે તેલગંાણા 
ચોથા ક્રમે જોવા રહ્ુ ંહત ુ.ંકતમશને મલુાકાત દરમ્ર્ાન 
સ્થાતનક સમદુાર્ો અને DNT/NT ક્ષેતે્ર કાર્યરત 
સ્થાતનક આગેવાનોને મળ્ર્ા હતા અને તેમની 
ફરરર્ાદો સાભંળી હતી. કતમશનને જે ફરરર્ાદો 
મલૂાકાત દરમ્ર્ાન મળી હતી તે ફરરર્ાદ સાથે 
સકંળારે્લ જે-તે વહીવટી તતં્ર (સમાજકલ્ર્ાણ/ 

કલેકટર/ ડીડીઓ) વગેરેને સોંપવામા ં આવી હતી 

અને તેમની ફરરર્ાદોનુ ં ઝડપી તનવારણ થાર્ તે 
માટે કમીશન દ્વારા ભલામણ કરવામા ં આવી હતી. 
Voice of the DNT/NT Communities in India-રીપોટય  
કમીશન દ્વારા તવચરતા તવમકુ્ત સમદુાર્ોના પ્રશ્નો 
અને અતધકારો બાબતે કરવામા ં આવેલ 
દરમ્ર્ાનગીરી અંગેનો દસ્તાવેજ છે. સમાજકાર્યના 
મલૂ્ર્ો સમાજના નબળાવગોને સામાજજક ન્ર્ાર્ની 
પ્રાપ્તત માટેની ભલામણ કરે છે. આ અહવેાલ  
તવમકુ્ત જાતતઓની ફરરર્ાદોના તનવારણ બાબતે 
સરકાર દ્વારા પહલે કરવામા ં આવી હતી જો કે 
અહવેાલમા ં કરવામા ં આવેલ ભલામણો સદંભે 
અસરકારક અમલનો અભાવ જોવા મળ્ર્ો હતો.  
Report-Draft List of De-notified tribes, Nomadic 

Tribes and Semi Nomadic Tribes of India-2016 

 

તવચરતા અને તવમકુ્ત સમદુાર્ોની ચોક્કસ સખં્ર્ા 
બાબતે કોઈ ચોક્કસ અંદાજ ન હોવાથી સૌપ્રથમ 
આવા સમદુાર્ોની સખં્ર્ા બાબતે મારહતી 
મેળવવાનો પ્રર્ત્ન કમીશન દ્વારા કરવામા ં આવ્ર્ો 
હતો. આર્ગંર સતમતત 1949, રેણકે કમીશન 2008, 
મહાશ્વેતા દેવી અને પ્રો, ગણેશ દેવી જેવા સામાજજક 
કાર્યકરો દ્વારા જાહરે કરવામા ં આવેલ ર્ાદી, SC/ 
ST અને OBC મા ં સમાવેશ ન પામતા હોર્ તેવા 
તવચરતા તવમકુ્ત સમદુાર્ોની ર્ાદીઓને આધારે 
ભારતના જુદાજુદા રાજ્ર્ોમા ં વસવાટ કરતા 
તવચરતા તવમકુ્ત સમદુાર્ોની ર્ાદી તૈર્ાર કરવામા ં
આવી હતી. રાષ્રીર્ આર્ોગ દ્વારા કેન્દ્ર શાતસત 
પ્રદેશો આંદામાન અને તનકોબાર તેમજ લક્ષદ્વીપ 
પાસેથી તેમને ત્ર્ા ંવસવાટ કરતા તવચરતા તવમકુ્ત 
સમદુાર્ોના નામ અને સખં્ર્ા જાણવાનો પ્રર્ત્ન કર્ો 
છે. આમ સમગ્ર ભારતમા ંરાજ્ર્ અને  કેન્દ્ર શાતસત 
પ્રદેશ પ્રમાણે તવચરતા/તવમકુ્ત સમદુાર્ોની સખં્ર્ા 
કેટલી છે તેનો સવેક્ષણ અભ્ર્ાસ કર્ાય પછી સરકારે 
વષય 2016મા ંઆ અંગેની મારહતી ઉપરોક્ત જણાવેલ 
શીષયક હઠેળ પ્રકાતશત કરેલ છે. 
Report-Denotified, Nomadic and Semi Nomadic 

Tribes-A search for New Hope-2016 

 

આ અહવેાલ તવમકુ્ત અને તવચરતી જાતતઓ માટેના 
રાષ્રીર્ આર્ોગ દ્વારા માચય-2016મા ં પ્રકાતશત 
કરવામા ંઆવ્ર્ો છે. આ અહવેાલમા ંપ્રથમ પ્રકરણમા ં
તવચરતા અને તવમકુ્ત સમદુાર્ો કોણ છે તેનો ટૂંકો 
પરરચર્ આપવામા ં આવેલ છે. આ ઉપરાતં રેનકે 
કમીશનનો આધાર લઈને ભારતમા ં તવચરતા 
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તવમકુ્ત સમદુાર્ની કુલ વસ્તીના આંકડા રજુ 
કરવામા ં આવ્ર્ા છે જે મજુબ ભારતના જે 15 
રાજ્ર્ોની મારહતી ઉપલબ્ધ થઇ છે તેમા ં 334 
તવમકુ્ત જૂથો જોવા મળ્ર્ા છે જેમની કુલ વસ્તી 
4,37,23,034 તેવી જ રીતે ભારતમા ં809 તવચરતા 
જૂથો છે, જેમની કુલ વસ્તી  40459137 છે. આ 
અહવેાલમા ં તવચરતા તવમકુ્ત સમદુાર્ માટેના 
રાષ્રીર્ આર્ોગની રચના, કાર્ો, સસ્થાકીર્ માળખુ,ં 
વગેરે તવશેની તવગતો આપવામા ં આવેલ છે. 
આર્ોગની રચના પછી સમગ્ર ભારતમા ં ક્ષેત્રકાર્ય 
કરીને આર્ોગ દ્વારા તવચરતા તવમકુ્ત સમદુાર્ો 
તવશેની મારહતી મેળવવા થરે્લા પ્રર્ત્નોની રજૂઆત 
કરવામા ંઆવી છે. આર્ોગને મળેલી ફરરર્ાદો, તેના 
તનવારણ માટેની વ્યહૂરચના, કાર્ય આર્ોજન, 
જુદાજુદા કાર્ય જૂથોની રચના, આર્ોગના ધ્ર્ાને 
આવેલ જુદાજુદા નીતત તવષર્ક પ્રશ્નો અને આ 
પ્રશ્નોના તનવારણ માટે આર્ોગ દ્વ્રારા કરવામા ંઆવેલ 
ભલામણોની ચચાય આ અહવેાલમા ં કરવામા ંઆવેલ 
છે. આમ વષય 2016 સધુી સરકારશ્રી દ્વારા મખુ્ર્ત્વે 
તવચરતા તવમકુ્ત સમદુાર્ો અંગે મારહતી એકત્રીકરણ 
અંગેના પ્રર્ત્નો થર્ા છે તેમછતા ં હજુ આ રદશામા ં
મેળવેલ મારહતીને આધારે નક્કર કાર્યર્ોજનાનુ ં
અમલીકરણ થરે્લ જોવા મળતુ ંનથી. 
 Idate Commission 2017 

ભારત સરકારના સામાજજક ન્ર્ાર્ અને અતધકારીતા 
મતં્રાલર્ હઠેળ જાન્યઆુરી 2015મા ંશ્રી ભીખ ુરામજી 
ઇદાતેના અધ્ર્ક્ષપણા હઠેળ ઇદાતે કમીશનની 
રચના કરવામા ંઆવી છે. આ કતમશને વષય 2017મા ં
પોતાનો અહવેાલ રજુ કર્ો હતો. આ સશંોધન 
અહવેાલ 4 તવચાગોમા ં તવભાજીત કરવામા ં આવ્ર્ો 
છે. જેમા ં ભાગ-1મા ં તવચરતા તવમકુ્ત સમદુાર્ોની 
સામાજજક આતથિક સ્સ્થતત, અપરાધી જનજાતત 
અતધતનર્મનો ઉદભવ અને તે પછીની સ્સ્થતત, પવેૂ 
થરે્લા અભ્ર્ાસોની સમીક્ષા તેમજ જુદાજુદા રાજ્ર્ો 
દ્વારા હાથ ધરવામા ં આવેલા કાર્યક્રમો અને 
નીતતઓની છણાવટ કરવામા ંઆવી છે. ભાગ-2 મા ં
પદ્દધ્તતશાસ્ત્ર અને અચભગમો તેમજ કમીશન દ્વારા 
કરવામા ં આવેલ કામગીરીની તવગત રજુ કરવામા ં
આવી છે. ભાગ-3 મા ં અહવેાલના તારણો અને 
ભલામણોની રજૂઆત કરવામા ં આવી છે. ભાગ-4 
ચબડાણ છે જેમા ંઇદાતે કતમશને બનાવેલી તવચરતી, 
અધય તવચરતી અને તવમકુ્ત જાતતઓની ર્ાદી, 

SC/ST/OBC મા ં સમાવેશ ના પામેલ હોર્ તેવી 
તવચરતી તવમકુ્ત અને અધય તવચરતી જાતતઓની 
ર્ાદી તેમજ અભ્ર્ાસ માટે ઉપર્ોગમા ં લીધેલ 
પ્રશ્નાવલી મકુવામા ંઆવી છે.  
ઇદાતે કમીશનની ભલામણો અહી ટૂુંકમાું સમજિાનો 

પ્રયત્ન કરીએ. 
 તવચરતી અને તવમકુ્ત જાતતઓના તવકાસ 

માટે કાર્મી રાષ્રીર્ પચંની રચના કરવી.  
 જુદા તવભાગની રચના કરવી તેમજ IAS 

કક્ષાના જુદા ડાર્રેક્ટર ફાળવવા 
 ભારતના જુદાજુદા રાજ્ર્ોમા ંઘણી જાતતઓ 

SC/ST/OBC એવા જુદા જુદા વગોમા ં
સમાવેશ પામે છે તેથી આવી 
તવસગંતતાઓ દુર કરવી.  

 તવચરતા/તવમકુ્ત સમદુાર્ોની વસ્તીનો 
ચોક્કસ ખ્ર્ાલ મેળવવો અને આ મારહતીનો 
ઉપર્ોગ તેમના માટેની તવકાસ ર્ોજનાઓ 
ઘડવામા ંકરવો. 

 તવચરતા તવમકુ્ત સમદુાર્ોની ચોક્કસ 
વ્ર્ાખ્ર્ા નક્કી કરવી. 

 સ્થાતનક સ્વરાજની સસં્થાઓ તેમજ દરેક 
સ્તરે તેમનુ ંપ્રતતતનતધત્વ સતુનતિત કરવુ.ં 

 બધંારણીર્ રીતે તેમના અતધકારોનુ ં રક્ષણ 
કરવુ.ં તેમની કળા સસં્કૃતત, વારસો અને 
હસ્ત કારીગરીની જાળવણી કરવી. તેમના 
માટે અલગ અનામત કોટા ફાળવવો.  
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