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ગજુયાતનાાં આદદલાવી વમદુામની લસ્તીવલમક રૂયેખા 

વિષ્ણ ુએ. હાડ 

વળક્ષણ વશામક , ધી. લી. વી. ટેકવનકર શાઇસ્કરૂ, ભોયફી 
પ્રસ્તાિના 

આદદલાવી વમદુામો વલવળષ્ટ અને આગલી જીલનળૈરી 
ધયાલતો આદદકાથી જગાંર અને લવતીમ પ્રદેળભાાં પ્રકૃવતનાાં ખોે 
લવતો આલેર છે. જે બાયતીમ વભાજ વ્મલસ્થાનુ ાં એક ભહ્ત્લનુાં 
અંગ છે. અંગે્રજી ળબ્દ Tribe  ભાટે ગજુાયાતીભાાં આદદલાવી અને 
આદદજાતી ળબ્દો પ્રમોજલાભાાં આલે છે. જ્માયે બાયતીમ ફાંધાયણભાાં 
કરભ ૩૪૨ મજુફ અનસુચૂિત જન જાવત તયીકે ઓખલાભાાં આલે 
છે. આ ઉાંયાત આ આદદલાવીઓને યાનીયજ , કાીયજ , 
લન્મજાવત, મૂલતની , છત દશન્દુઓ , લનલાવી લગેયે નાભોથી 
ઓખલાભાાં આલે છે. 

 
બાયતભાાં ૨૦૧૧ની લસ્તીગણતયી મજુફ બાયતની કુર 

લસ્તીભાાં અનસુચૂિત જનજાવતની લસ્તી ૮.૬ ટકા છે. આ લસ્તી 
બાયતનાાં વલચબન્ન પ્રદેળભાાં લવલાટ કયે છે. ગજુયાતના ૬ કયોડથી 
લધ ુલસ્તીભાાં ૮૯ રાખથી લધ ુલસ્તી આદદલાવીઓની છે. 
ગજુયાતની લસ્તીભાાં અનસુચૂિત આદદલાવીઓની લસ્તી ૧૪.૮ ટકા 
છે. તેભાથી ૮૦.૨૨ રાખ આદદલાવીઓ ગ્રાભીણ વલસ્તાયભાાં 
લવલાટ કયે છે અને ૮.૯૫ રાખ આદદલાવીઓ ળશયેભાાં લવલાટ 
કયે છે. 

 
ગજુયાતની આદદલાવી લસ્તી વલચબન્ન જજલ્રઓભાાં પ્રવયેરી 

છે. ગજુયાતનાાં અમકુ જજલ્રાનાાં અમકુ તાલકુાભાાં આદદલાવી 
લસ્તીનુ ાં કેન્રીકયણ થમેલુાં છે. આથી આલા જજલ્રાનાાં અમકુ 
તાલકુાને અનસુચૂિત આદદલાવી વલસ્તાયો તયીકે જાશયે કયામેરાાં છે. 
આ વલસ્તાયો ઉયાાંત અન્મ જજલ્રાઓભાાં   ણ આદદલાવી લસ્તી 
પ્રવયેરી છે. 
 
ગજુરાતમાાં જજલ્ાિાર કુ િસ્તીમાાં આદિિાસી િસ્તી  (૨૦૧૧) 

જજલ્રાનુાં 
નાભ 

જજલ્રાની કુર 
લસ્તી 

જજલ્રાભાાં 
આદદલાવી 

લસ્તી 

જજલ્રાની કુર 
લસ્તી 

આદદલાવી 
લસ્તી 

ટકાલાયી 
કચ્છ ૨૦૯૨૩૭૧ ૨૪૨૨૮ ૧.૧૬ 
ફનાવકાાંઠા ૩૧૨૦૫૦૬ ૨૮૪૧૫૫ ૯.૧૦ 
ાટણ ૧૩૪૩૭૩૪ ૧૩૩૦૩ ૦.૯૯ 

ભશવેાણા ૨૦૩૫૦૬૪ ૯૩૯૨ ૦.૪૬ 
વાફયકાાંઠા ૨૪૨૮૫૮૯ ૫૪૨૧૫૬ ૨૨.૩૨ 
ગાાંધીનગય  ૧૩૯૧૭૫૩ ૧૮૨૦૪ ૧.૩૧ 
અભદાલાદ ૭૨૧૪૨૨૫ ૮૯૧૩૮ ૧.૨૪ 
સયેુન્રનગય ૧૭૫૬૨૬૮ ૨૧૪૫૩ ૧.૨૨ 
યાજકોટ ૩૮૦૪૫૫૮ ૨૪૦૧૭ ૦.૬૩ 
જાભનગય ૨૧૬૦૧૧૯ ૨૪૧૮૭ ૧.૧૨ 
ોયફાંદય ૫૮૫૪૪૯ ૧૩૦૩૯ ૨.૨૩ 
જુનાગઢ ૨૭૪૩૦૮૨ ૫૫૫૭૧ ૨.૦૩ 
અભયેરી ૧૫૧૪૧૯૦ ૭૩૨૨ ૦.૪૮ 
બાલનગય ૨૮૮૦૩૬૫ ૯૧૧૦ ૦.૩૧ 
આણાંદ ૨૦૯૨૭૪૫ ૨૪૮૨૪ ૧.૧૯ 
ખડેા ૨૨૯૯૮૮૫ ૪૦૩૩૬ ૧.૭૫ 
ાંિભશાર ૨૩૯૦૭૭૬ ૭૨૧૬૦૪ ૩૦.૧૮ 
દાશોદ ૨૧૨૭૦૮૬ ૧૫૮૦૮૫૦ ૭૪.૩૨ 
લડોદયા  ૪૧૬૫૬૨૬ ૧૧૪૯૯૦૧ ૨૭.૬૦ 
નભવદા ૫૯૦૨૯૭ ૪૮૧૩૯૨ ૮૧.૫૫ 
બરૂિ ૧૫૫૧૦૧૯ ૪૮૮૧૯૪ ૩૧.૪૮ 
ડાાંગ ૨૨૮૨૯૧ ૨૧૬૦૭૩ ૯૪.૬૫ 
નલવાયી ૧૩૨૯૬૭૨ ૬૩૯૬૫૯ ૪૮.૧૧ 
લરવાડ ૧૭૦૫૬૭૮ ૯૦૨૭૯૪ ૫૨.૯૩ 
સયુત ૬૦૮૧૩૨૨ ૮૫૬૯૫૨ ૧૪.૦૯ 
તાી ૮૦૭૦૨૨ ૬૭૯૩૨૦ ૮૪.૧૮ 
સ્ત્રોત: Census of India 2011 

 
ઉયોક્ત કોષ્ટક યથી સ્ષ્ટ થામ છે કે ગજુયાતનાાં 

વલવલધ જજલ્રાની કુર લસ્તીભાાં ટકાલાયીની દ્ર્ ્્ષ્ટએ ડાાંગ જજલ્રાભાાં 
વૌથી લધ ુઆદદલાવી લસ્તી છે. જે ડાાંગ જજલ્રાની કુર લસ્તીભાાં 
૯૪.૬૫ ટકા આદદલાવી લસ્તી છે. ્માયફાદ તાી જજલ્રાની કુર 
લસ્તીભાાં ૮૪.૧૮ ટકા આદદલાવી લસ્તી છે , નભવદા જજલ્રાની કુર 
લસ્તીભાાં ૮૧.૫૫ ટકા આદદલાવી લસ્તી છે , દાશોદ જજલ્રાની કુર 
લસ્તીભાાં ૭૪.૩૨ ટકા આદદલાવી લસ્તી છે , લરવાડ જજલ્રાની કુર 
લસ્તીભાાં ૫૨.૯૩ ટકા આદદલાવી લસ્તી છે.  

 
આભ, ડાાંગ, તાી, નભવદા , દશોદ અને લરવાડ જજલ્રાભાાં 

કુર લસ્તીભાાં ૫૦ ટકાથી ણ લધ ુઆદદલાવી લસ્તી છે. ઉયાાંત 
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નલવાયીભાાં ૪૮.૧૧ ટકા , ાંિભાશારભાાં ૩૦.૧૮ ટકા , લડોદયાભાાં 
૨૭.૬૦ ટકા આદદલાવી લસ્તી જોલા ભે છે. તથા બરૂિ , સયુત , 
અને વાફયકાાંઠા જજલ્રાભાાં ણ આદદલાવી લસ્તી વલળે છે. જ્માયે 
બાલનગય જજલ્રાની કુર લસ્તીભાાં ભાત્ર ૦.૩૧ ટકા જ આદદલાવી 
લસ્તી છે જે વૌથી ઓછી ભાત્રા છે , તથા ભશવેાણા , અભયેરી , 
યાજકોટ, ાટણ જજલ્રાભાાં ણ એક ટકાથી ઓછી આદદલાવી લસ્તી 
જોલા ભે છે. 
 
ગજુરાતમાાં જજલ્ાિાર ગ્રામીણ અને શહરેી આદિિાસી િસ્તી 
(૨૦૧૧) 

જજલ્રાનુાં નાભ 
કુર આદદજાવત 

લસ્તી 
આદદજાવત 
ગ્રાભીણ 

આદદજાવત 
ળશયેી 

ગજુયાત ૮૯૧૭૧૭૪ ૮૦૨૧૮૪૮ ૮૯૫૩૨૬ 
કચ્છ ૨૪૨૨૮ ૧૪૨૮૭ ૯૯૪૧ 
ફનાવકાાંઠા ૨૮૪૧૫૫ ૨૭૧૦૫૫ ૧૩૧૦૦ 
ાટણ ૧૩૩૦૩ ૬૧૮૨ ૭૧૨૧ 
ભશવેાણા ૯૩૯૨ ૩૧૪૪ ૬૨૪૮ 
વાફયકાાંઠા ૫૪૨૧૫૬ ૫૨૦૨૦૩ ૨૧૯૫૩ 
ગાાંધીનગય  ૧૮૨૦૪ ૨૫૮૩ ૧૫૬૨૧ 
અભદાલાદ ૮૯૧૩૮ ૧૬૭૪૯ ૭૨૩૮૯ 
સયેુન્રનગય ૨૧૪૫૩ ૧૯૩૧૩ ૨૧૪૦ 
યાજકોટ ૨૪૦૧૭ ૮૪૦૭ ૧૫૬૧૦ 
જાભનગય ૨૪૧૮૭ ૧૬૪૯૨ ૭૬૯૫ 
ોયફાંદય ૧૩૦૩૯ ૯૯૪૫ ૩૦૯૬ 
જુનાગઢ ૫૫૫૭૧ ૩૭૬૩૩ ૧૭૯૩૮ 
અભયેરી ૭૩૨૨ ૪૧૪૦ ૩૧૮૨ 
બાલનગય ૯૧૧૦ ૩૪૦૮ ૫૭૦૨ 
આણાંદ ૨૪૮૨૪ ૯૮૮૪ ૧૪૯૪૦ 
ખડેા ૪૦૩૩૬ ૨૭૨૭૫ ૧૩૦૬૧ 
ાંિભશાર ૭૨૧૬૦૪ ૬૯૭૫૭૬ ૨૪૦૨૮ 
દાશોદ ૧૫૮૦૮૫૦ ૧૫૨૨૦૦૮ ૫૮૮૪૨ 
લડોદયા  ૧૧૪૯૯૦૧ ૧૦૪૦૫૯૯ ૧૦૯૩૦૨ 
નભવદા ૪૮૧૩૯૨ ૪૬૧૩૯૧ ૨૦૦૦૧ 
બરૂિ ૪૮૮૧૯૪ ૪૩૧૯૮૦ ૫૬૨૧૪ 
ડાાંગ ૨૧૬૦૭૩ ૨૦૦૧૩૮ ૧૫૯૩૫ 
નલવાયી ૬૩૯૬૫૯ ૫૭૧૮૧૨ ૬૭૮૪૭ 
લરવાડ ૯૦૨૭૯૪ ૭૮૫૦૦૨ ૧૧૭૭૯૨ 
સયુત ૮૫૬૯૫૨ ૬૮૩૪૧૩ ૧૭૩૫૩૯ 
તાી ૬૭૯૩૨૦ ૬૫૭૨૨૭ ૨૨૦૯૧ 

 સ્ત્રોત: Census of India 2011 
 ગજુયાતની કુર લસ્તીભાાં ૧૪.૮ ટકા આદદલાવી 
લસ્તી છે. ગજુયાતની કુર આદદલાવી લસ્તીભાાં ૮૯.૯૫ ટકા 

આદદલાવીઓ ગ્રાભીણ વલસ્તાયભાાં લવલાટ કયે છે અને ૧૦.૦૪ ટકા 
આદદલાવી લસ્તી ળશયેી વલસ્તાયભાાં લવલાટ કયે છે. ઉયાાંત 
ઉયોક્ત કોષ્ટક યથી એ ફાફત સ્ષ્ટ થામ છે કે ગજુયાતનાાં 
વલવલધ જજલ્રાભાાંથી વૌથી લધ ુઆદદલાવી લસ્તી દાશોદ જજલ્રાભાં 
જોલા ભે છે જેભાાં ૯૬.૨૭ ટકા ગ્રાભીણ અને  ભાત્ર ૩.૭૨ ટકા 
ળશયેી આદદલાવી લસ્તી છે. તેભજ ગજુયાતનાાં કુર આદદલાવી 
લસ્તીભાાં ૭૩.૨૪ ટકા આદદલાવી લસ્તી ભાત્ર વાત જજલ્રા દાશોદ , 
ફયોડા, લરવાડ , સયુત , ાંિભશાર , તી અને નલવાયી જજલ્રાભાાં 
કે્ન્રત થમેરી જોલા ભે છે , જ્માયે ગજુયાતભાાં વૌથી ઓછી 
આદદલાવી લસ્તી અભયેરી જજલ્રાભાાં જોલા ભે છે.  
 
ગજુરાતમાાં મખુ્ય આદિજાવતિાર િસ્તી (૨૦૧૧) 

આદદલાવીઓ વલચબન્ન જાવત વમદુામભાાં લગીકૃત થમેરા 
છે અને તેઓ વનવિત બૌગોચરક વલસ્તાયભાાં લવલાટ કયે છે. આલી 
૨૯ વલચબન્ન  આદદ જાવત ગજુયાતભાાં લવલાટ કયે છે. જેને બાયતીમ 
ફાંધાયણભાાં અનસુચુિત જન જાવત તયીકેનો દયજ્જો આલાભાાં આલે 
છે. આ ૨૯ આદદલાવી વમદુામભાાં (૧) ફયડા, (૨) ફાલિા, 
ફાભિા, (૩) બયલાડ, (૪) બીર, (૫) િાયણ, (૬) િૌધયી, (૭) 
િોધયા, (૮) ધાનકા, (૯) ઢોદડમા, ધોદડમા, (૧૦) દુફા, 
તરાવલમા, શવત, (૧૧) ગાવભત, (૧૨), ગોંડ, યાજગોંડ, (૧૩) 
કાથોડી, (૧૪) કોકણા, (૧૫) કોી, (૧૬) કોી ઢોય, (૧૭) કુનફી, 
(૧૮) નામકડા, (૧૯) ઢાય, (૨૦) ાયઘી, (૨૧) ાયધી, (૨૨) 
ટેરીમા, (૨૩) ોભેરા, (૨૪) યફાયી, (૨૫) યાઠલા, (૨૬) વીદી- 
વીદીફાદાળાશ, (૨૭) લાઘયી, (૨૮) લાયરી, (૨૯) કોટલાીમા 
લગેયે આદદજાવતનો વાભાલેળ થામ છે. ઉયોક્ત આદદજાવત 
વમદુામભાાંથી મખુ્મ આદદજાવતનાાં લસ્તીવલમક ભાદશતી નીિે 
મજુફ છે. 

 
ક્રભ આદદલાવીઓનુાં નાભ લસ્તી ટકા 
૧ બીર, બીર ગયાવવમા, ઢોરી 

બીર, ડુાંગયી બીર, ડુાંગયી 
ગયાવવમા, ભલેાવી બીર, 
યાલર બીર, તડલી બીર, 
ચબરારા, લાયા, લવાલા, 

લાવાલે 

 
 

૪૨,૧૫,૬૦૩ 

 
 

૪૭. ૨૮% 

૨ િૌધયી (સયુત અન ેલરવાડ 
જજલ્રાભાાં)  

૩,૦૨,૯૫૮ ૩.૪૦ % 

૩ ધાનકા, તડલી, તતેયીમા, 
લરલી  

૨,૮૦,૯૪૯ ૩.૧૫ % 

૪ ધોદડમા, ધોડી  ૬,૩૫,૬૯૫ ૭.૧૫ % 
૫ દુફા, તરાવલમા, શવત

  
૬,૪૩,૧૨૦ ૭.૨૧ % 
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૬ ગાભીત, ગાભતી, ગાવત, 
ભાલિી, ડલી 

૩,૭૮,૪૪૫ ૪.૨૪ % 

૭ કોકણા, કોક્ણી  ૩,૬૧,૫૮૭ ૪.૦૫ % 
૮ નામકડા, નામકા, 

િોરીલારા, નામકા 
કાદડમા, ભોટા નામકા, 
નાના નામકા  

૪,૫૯,૯૦૮ ૫.૧૬ % 

૯ યાઠલા  ૬,૪૨,૩૪૮ ૭.૨૦ % 
૧૦ લાયરી  ૩,૨૮,૧૯૪ ૩.૬૮ % 
૧૧ અન્મ આદદલાવી ૬,૬૮,૩૬૭ ૭.૫૦ % 
 કુર આદદલાવી ૮૯,૧૭,૧૭૪ ૧૦૦ % 

  
સ્ત્રોત : Census of India 2011 
Tribes in Gujarat Wikipedia 
 

ફાંધાયણીમ જોગલાઇ અનવુાય ગજુયાતભાાં ૨૯ અનસુચુિત 
આદદજાવતભાાંથી બીર આદદલાવીઓની લસ્તી વૌથી લધાયે છે. 
્માયફાદ દુફા, યાઠલા, ધોદડમા, કોકણા, ગાભીત લગેયે 
આદદજાવતની ણ લસ્તી વલળે છે. આભ, ગજુયાતનાાં આ જુદી-
જુદી અનસુચુિત આદદભજાવતઓ ોતાની બાા- ફોરી, વલસ્તાય, 
યીતદયલાજ, યાંયા, ધાવભિક ભાન્મતા, જીલનળૈરી લગેયેભાાં કાંઇક 
ભાત્રાભાાં તપાલત જોલા ભે છે. આ ઉયાાંતઉયોક્ત આદદજાવત 
ૈકી કાથોડી, કોટલાચમા, કોરધા, વીદી અને ઢાય લગેયે ાાંિ 
આદદજાવતઓને બાયત વયકાયે આદદભ આદદજાવતઓભાાં વભાલેળ 
કયેર છે. 

 
ગજુરાતના આદિિાસીઓમાાં જજલ્ાિાર જાવત પ્રમાણ અને 
સાક્ષરતા િર (૨૦૧૧) 

જજલ્રાનુાં નાભ જાવત પ્રભાણ વાક્ષયતા દય 

કચ્છ ૮૮૯ ૫૩.૮૯ % 
ફનાવકાાંઠા ૯૬૮ ૪૯.૯૯ % 
ાટણ ૯૪૬ ૬૭.૬૮ % 
ભશવેાણા ૯૨૫ ૭૮.૧૫ % 
વાફયકાાંઠા ૯૮૯ ૬૫.૨૩ % 
ગાાંધીનગય  ૮૭૫ ૭૮.૯૪ % 
અભદાલાદ ૮૯૨ ૬૮.૪૩ % 
સયેુન્રનગય ૯૩૮ ૪૪.૨૯ % 
યાજકોટ ૯૨૧ ૫૭.૩૪ % 
જાભનગય ૯૪૮ ૫૬.૫૧ % 
ોયફાંદય ૯૩૭ ૫૬.૩૬ % 
જુનાગઢ ૯૫૨ ૬૬.૫૨ % 
અભયેરી ૮૯૯ ૪૫.૬૭ % 
બાલનગય ૯૧૭ ૭૩.૪૬ % 

આણાંદ ૯૪૫ ૬૬.૧૧ % 
ખડેા ૯૧૬ ૬૩.૭૯ % 
ાંિભશાર ૯૫૯ ૫૯.૦૯ % 
દાશોદ ૯૯૩ ૫૩.૮૨ % 
લડોદયા  ૯૬૦ ૫૪.૨૭ % 
નભવદા ૯૬૯ ૬૯.૦૪ % 
બરૂિ ૯૫૦ ૬૫.૬૩ % 
ડાાંગ ૧૦૦૯ ૭૪.૪૫ % 
નલવાયી ૧૦૦૧ ૭૪.૫૫ % 
લરવાડ ૧૦૦૨ ૬૭.૨૬ % 
સયુત ૯૯૫ ૬૭.૨૭ % 
તાી ૧૦૨૨ ૨૪.૯૩ % 

સ્ત્રોત: Census of India 2011 
  

૨૦૧૧ ની લસ્તી ગણતયી મજુફ ગજુયાતના વલવલધ 
જજલ્રાની આદદલાવી લસ્તીભાાં ચરિંગપ્રાભાણ જોઇએ તો તાી 
જજલ્રાભાાં વૌથી લધાયે સ્ત્રી પ્રભાણ જોલા ભે છે. જ્માયે ફીજા ક્રભે 
ડાાંગ જજલ્રાનો વભાલેળ થામ છે. લરવાડ અને નલવાયી જજલ્રાભાાં 
ણ ૧૦૦૦ થી લધ સ્ત્રીઓનુાં પ્રભાણ જોલા ભે છે. જ્માયે વૌથી 
નીચુાં સ્ત્રીપ્રભાણ ગાાંધીનગય જજલ્રાભાાં જોલા ભે છે. જેના મખુ્મ 
કાયણ તયીકે ગાાંધીનગયભાાં સ્થામી આદદલાવીઓની વાંખ્મા ઓછી છે 
જમાયે સ્થાાંતયીત આદદલાવી શોલાથી આ જજલ્રાભાાં સ્ત્રીઓનુાં 
પ્રભાણ વનમ્ન જોલા ભે છે.  
 
            જે યીતે આણે આદદલાવીઓની વ્માખ્મા કયીએ છીએ 
તે મજુફ સ્લાબાવલક છે કે આણે તેઓભાાં વાક્ષયતાનો દય ઓછો 
શોલાનુ ાં ભાનીએ છીએ ણ વાિી શકીકત એ છે કે અંગે્રજી ળબ્દ 
પ્રીવભદટલ (આદદભ) ની દયબાાભાાં એલા રોકોનો વભાલેળ થામ 
છે જેઓએ વપ્રચરટયેટ (લૂવ વાક્ષય) ની વાંજ્ઞા આલાભાાં આલે એટરે 
જ્માાં અક્ષયજ્ઞાનનો ઉદબલ જ ના થમો શોમ (રખલા ભાટેની બાા) 
તેથી વપ્રચરટયેટ (લૂવ વાક્ષય) અને ઈચરટયેટ (વનયક્ષય) આ ફે લચ્િે 
તપાલત યાખલાભાાં આલે છે. ઉયોક્ત કોષ્ટક યથી સ્ષ્ટ થામ છે 
કે ગજુયાતનાાં વલવલધ જજલ્રાઓભાાં આદદજાવત વાક્ષયતા દયભાાં 
ગાાંધીનગય જજલ્રનો પ્રથભ ક્રભાક આલે છે જે ૭૮.૯૪ ટકા છે. 
જ્માયે તાી જજલ્રાભાાં વૌથી નીચ ુઆદદજાવત વાક્ષયતા દય છે જે 
ભાત્ર ૨૪.૯૩ ટકા છે. આભ વલવલધ જજલ્રાભાાં આદદજાવત વાક્ષયતા 
દયભાાં તપાલત જોલા ભે છે. 
 
ઉપસાંહાર 
 ગજુયાત યાજમભાાં દયેક જજલ્રાભાાં ઓછા- લત્તા પ્રભાણભાાં 
આદદલાવી લસ્તી જોલા ભે છે. યાંત ુગજુયાત યાજમનો ડુાંગયા 
અને જ ાંગરલાો પ્રદેળ આદદલાવીઓનુાં મખુ્મ યશઠેાણ છે. આ 
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આખા વલસ્તાય વમશુ લૂવ ટ્ટાને ઉત્તય , ભધ્મ અને દચક્ષણ એભ ત્રણ 
વલબાગોભાાં વલબાજજત કયી ળકામ છે. ગજુયાતભાાં આદદલાવીઓને 
લસ્તી જોતા ૭૩.૨૪ ટકા આદદલાવી લસ્તી ભાત્ર વાત જજલ્રાઓ 
દાશોદ, ફયોડ , લરવાડ , સયુત , ાંિભશાર , તાી અને નલવાયી 
જજલ્રાભાાં કે્ન્રત થમેરી છે. તેભજ ડાાંગ , તાી , નભવદા , દાશોદ , 
લરવાડ લગેયે જજલ્રાઓભાાં કુર લસ્તીભાાં ૫૦ ટકાથી લધ ુ
આદદલાવી લસ્તી વનલાવ કયે છે. તથા ગજુયાતની કુર આદદલાવી 
લસ્તીભાાં ૮૯.૯૫ ટકા આદદલાવી લસ્તી ગ્રાભીણ વલસ્તાયભાાં લવલાટ 
કયે છે. ગજુયાતની વલવલધ ૨૯ આદદજાવત ૈકી બીર 
આદદલાવીઓની લસ્તી વલળે છે. જે વલવલધ જજલ્રાઓભાાં જોલા 
ભે છે. ગજુયાતનાાં આદદલાવીઓનો વાક્ષયતા દય ઘણો નીિો છે. 
યાંત ુદયલતવન અને વલકાવની પ્રલાશભાાં તેભજ વયકાયની વલવલધ 
મોજનાઓ તથા અન્મ સ્લૈવછક પ્રમ્નોનાાં કાયણે તેભનાભાાં ધીભી 
ગવતએ ગવતળીરતા જોલા ભે છે. 
 
સાંિર્ભસચૂિ  

 ટેર જે. વી. અને ગાભીત ભશળે:  આદદલાવી વભાજભાાં 
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ગજુયાત વલદ્યાીઠ, અભદાલાદ 

 ગાભીત વવત:  આદદલાવીઓભાાં વાભાજજક- આવથિક 
દયલતવન અને લનફાંધ ુકલ્માણ મોજના - રજ્જા 
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