શમાજ કલ્યાણ

“માત્ર આયોજન નહષ, પણ
નક્કર પરીણામક્ષી – શમયબદ્ધ કાયય દ્વારા
નબલા ળર્ગોનો ઉત્કવય અને શળાાંર્ગી વળકાશ”

વભાજના નફા લગો ના ઉત્કષ ભાટે બાયતના ફંધાયણભાં

વલળે ઉલ્રેખ કયલાભાં

આવ્મો છે કે યાજમના નફા લગો ખાવ કયીને અનુસ ૂચિત જાવતઓ ના તથા અનુસ ૂચિત
જનજાવતઓ ના ળૈક્ષચણક અને આવથિક હશતો ને ધ્માને યાખી તેભના ઉત્કષ ભાટે વલળે ધ્માન આી
ઉત્તેજન આે તેભજ તેભનુ વાભાજજક અન્મામ અને તભાભ પ્રકાય ના ળોણો વાભે યક્ષણ કયળે.
તેઓને વભાન દયજ્જો અને વભાન ન્મામ આળે. તદનુવાય, ગુજયાત યાજ્મભાં અનુસ ૂચિત
જાવતઓના તથા અનુસ ૂચિત જનજાવત ઓ ના વલાાંગી વલકાવની અનેકવલધ મોજનાઓ અભરભાં
મુક્લાભાં આલેર છે .
૨૦૦૧ની લસ્તી ગણતયી અનુવાય ગુજયાતભા અનુસ ૂચિત જનજાવતની વ્મક્ક્તઓની વંખ્મા
૩૫.૯૩ રાખ અને અનુસ ૂચિત જાવતની વંખ્મા ૭૪.૮૧ રાખ એટરે કે યાજ્મ ની કુર ૫૦૬.૭૧
રાખ ની લસ્તી ના અનુક્રભે ૭.૦૯ ટકા અને ૧૪.૭૬ ટકા છે . યાજ્મ ભા ૨૫ આહદલાવી જાવત
લધાયે ઓછી લસ્તી વાથે લવે છે . આ લસ્તી ફનાવકાંઠા, વાફયકાંઠા, ંિભશાર, દાશોદ, સુયત,
લડોદયા, બરૂિ, નભષદા, નલવાયી, લરવાડ અને ડાંગ એભ ૧૧ જીલ્રાઓભાં વનલાવ કયે છે .
આહદજાતી હયમોજના શેઠ ના વલસ્તાયભા યાજ્મના આહદજાતીની કુર લસ્તીની રગબગ ૮૨%
લસ્તી લવલાટ કયે છે .
અનુસ ૂચિત જનજાવત અને અનુસ ૂચિત જાવતના વલકાવની જરૂહયમાતો આહદજાવત વલસ્તાય
ેટા મોજના અને ખાવ અંગભુત મોજના ભાયપતે વંતોલાભા આલે છે . યાજ્મના ભાન.મુખ્મભંત્રીશ્રી
ના અધ્મક્ષણા શેઠ યાજ્મ કક્ષાએ આહદજાતી વલસ્તાય ેટા મોજનાનુ ં આમોજન કયલા ભાટે
યાજ્મ કક્ષાના આમોજન ફોડષ ની યિના કયે ર છે . જજલ્રા કક્ષાએ પાલલાભા આલનાય ૮૦ ટકા

જોગલાઈની મોજનાઓના ઘડતય, અભરીકયણ અને વંકરન ભાટે જજલ્રા કક્ષાએ જજલ્રા
આહદજાતી વલકાવ ભંડની યિના કયલાભા આલી છે . યાજ્મવયકાયે અનુસ ૂચિત જનજાવત ભાટે
નોકયીભાં

અનાભતનુ પ્રભાણ ૧૪ ટકા થી લધાયીને ૧૫ ટકા કયે ર છે . યાજ્મવયકાય દય લે

યાજ્મના લાવિક વલકાવ કામષક્રભ ની કુર જોગલાઈ ના ૧૭.૫૭ ટકા આહદજાતી વલસ્તાય ેટા
મોજના ભાટે અંહકત કયલાનુ ં નક્કી કયે ર છે .
યાજમ વયકાયે વભાજ કલ્માણ ખાતા દ્વાયા વલવલધ પ્રકાયની વળષ્મવ ૃવત્તઓ, ભપત ુસ્તકો,
ુસ્તક ફેંક, છાત્રારમો, આશ્રભળાાઓ, વનલાવી ળાાઓ, વલના મુલ્મે વામકર ુયી ાડતી
વલધ્માવાધના મોજના વલગેયે દ્વાયા વળક્ષણ અને વંસ્કાય ઘડતય ના પ્રમત્નો કયલાભા આલી યહ્યા છે .
અનુસ ૂચિત જાવતની વ્મક્ક્તઓ આવથિક યીતે ગબય થઈ ળકે અને વભાજના અન્મ લગો ના
શયોભાં આલી ળકે તે ભાટે સ્લયોજગાયીની ભાનલ ગહયભા મોજના યાજ્મ વયકાયે અભરભાં મ ૂક્લા
ઉયાંત વલવલધ ક્ષેત્રના વ્મલવામોભા રોન-વશામ-વફવવડી આપ્લાભા આલે છે . જે તાલુકાઓભાં
વલકવતી જાતીની નોંધાત્ર લસ્તી છે , ત્માં અગ્રતા ના ધોયણે પ્રાથવભક ળાાઓ, યસ્તા ના કાભો,
ીલાના ાણીના કાભો, આયોગ્મ કેન્રો, છત્રારમો વલગેયે વલરતો ઉબી કયલાભા આલેર છે . આભ,
અનુસ ૂચિત જાવતના વલાાં ગી વલકાવ ભાટે યાજ્મ વયકાય દ્વાયા વલવલધ કલ્માણકાયી મોજનાઓનો
ત્લહયત ગવતએ અભર થઈ યહ્યો છે .
લધુભાં, યાજ્મભાં ળશેયી વલસ્તાયભાં યશેતા ગયીફ અને લંચિત-દચરત જનવમુદામના ઉત્કષ
ભાટે “ર્ગરીબ શમ ૃધ્ધિયોજના” નુ ેકેજ લષ ૨૦૦૭-૨૦૦૮ થી અભરભાં મુક્લાભા આલેર છે . જેભા
ાંિ લષ ભા રૂ.૧૩૦૦૦ કયોડના ખિષનો અંદાજ છે . જે લધાયીને ૧૨ભીં ંિલવિમ મોજનાભાં
(૨૦૧૨-૨૦૧૭) ` ૨૫,૦૦૦ કયોડના ખિષનો અંદાજ છે . આ મોજના શેઠ ળશેયી ગયીફોને અન્મ
ળશેયીજનોના જીલનધોયણ જેલી જ સુવલધાઓ ભી યશે તે ભાટે જુદા જુદા વલબાગો દ્વાયા તેમ્ના
શસ્તક ના કામષક્રભો ને વંકચરત કયલાભાં આલેર છે . આ મોજના શેઠ એક લષભા એક રાખ
આલાવો અને એક રાખ ળશેયી ગયીફ યુલાનો ને “ઉમ્મીદ” કામષક્રભ શેઠ વ્મલવામી કૌળલ્મ
તારીભ આીને યોજ્ગાયી આલાભા આલળે.
યાજ્મભાં, આહદજાતી કુટુંફો બાયતના અન્મ વલસ્તાયોની ભાપક વલકાવના ભીઠા પોથી
લંચિત યશેરા છે . જેના કાયણોભા વળક્ષણનુ નીચુ સ્તય, અુયત ુ ોણ અને ામાની સુવલધાઓના
અબાલનો વભાલેળ થામ છે . આહદજાતી રોકો છુટાછલામા વલસ્તાયોભા, ટેકયા અને લન્મ
વલસ્તાયોભા યશે છે જે યાજમનો ૧૮% બૌગોચરક વલસ્તાય આલયી રે છે . ગુજયાતના ૩૮% ગયીફો

અનુસ ૂચિત જનજાવતભાંથી આલે છે . આહદજાતી વલસ્તાયોના સુગ્રવથત અને તાહકિક વલકાવ ભાટે
યાજ્મ વયકાયે ૧૧ભી ંિલવિમ મોજનાભાં `૧૫૦૦૦ કયોડની “ળનબંધ ુ કલ્યાણ યોજના” અભરભાં
મુકેર શતી. જેભાં લધાયો કયી ને ૧૨ભી ંિલવિમ મોજનાભાં (૨૦૧૨-૧૭) ` ૪૦,૦૦૦ કયોડ નો
અંદાજ છે . લનફંધ ુ કલ્માણ મોજના ભા આહદજાતી ેટામોજનાની તભાભ મોજનાઓ અને કામષક્રભો
ુ ના
નો વભાલેળ થામ છે . ભાત્રઆમોજન નહશ ણ યીણાભ રક્ષી-વભમફદ્ધકામષ દ્વાયા લનફંધઓ
જીલન ભા નલજીલન ફક્ષલાનો પ્રમાવ છે . લનફંધ ુ કલ્માણ મોજનાએ ભાન.મુખ્મભંત્રીશ્રીના દવ
મુદ્દા કામષક્રભ વલકાવમાત્રાની હદળાનું પ્રથભિયણ છે . આવથિક, વાભાજજક, ળૈક્ષચણક અને આયોગ્મ ની
રષ્ષ્ટ એ જોતા વલષ યીતે વભતોર વલકાવ ળક્ય ફનાલતા આ કામષક્રભભા આજ સુધીના અનુબલોના
આધાયે ભશત્લના વ્યુશાત્ભક પેયપાયો ણ કયલાભા આવ્મા છે . લનફંધ ુ કલ્માણ મોજનાના દવ
મુદ્દાઓ નીિે મુજફ છે .
૧. ાંિ રાખ કુટુંફો ભાટે યોજ્ગાયરક્ષી કામષક્રભ
૨. વળક્ષણ ની ગુણલત્તા અને ઉચ્િ અભ્માવો ય બાય
૩. આહદલાવી વલસ્તાયોનો વલકાવ લેગલંતો ફનાલલો
૪. વૌને ભાટે આયોગ્મ
૫. વૌને ભાટે ઘય
૬. તભાભ આહદલાવી કુટુંફોને સુયચક્ષત અને સ્લચ્છ ીલાના ાણીની વગલડ
૭. વવિંિાઈ સુવલધાઓ
૮. ફાયભાવી યસ્તાઓ
૯. વાલષવત્રક લીજીકયણ
૧૦. ળશેયી વલકાવ
લધુભાં, યાજ્મ વયકાયે આહદજાતી વલસ્તાય વલકાવના અચબગભ ને િોક્કવ સ્લરૂ ભી યશે
ુ રાત પેટનય” નો અચબગભ અનાલેર છે . ગુજયાત ેટનષન ુ બંડો ખુટતી કડીઓના
તે ભાટે “ગજ
જોડાણ ભાટે, આવથિકવલકાવ ભાટે અને સ્થાવનક ભાખાકીમ વલરતોના વલકાવ ભાટે ખાવ
આમોજીત કયે ર છે . ભોટા આંતયજજલ્રાકીમ હયકલ્ો ભાટે ૨૦% બંડો અંહકત કયે ર છે .
આહદલાવી વલસ્તાયોભા ગુજયાત ેટનષ શેઠ છે લ્રા દવ લષ ના ભશત્લ ના કાભો જેલા કે,
વવિંિાઈની વલરતો, શેન્ડં, વામુહશક કુલા મોજના, ઉદલશન વવિંિાઈ, િેકડેભ, ગ્રામ્મ યસ્તાઓનુ
ફાંધકાભ, ળાા ના ઓયડા, ખેતી વલમક વલરતો, જભીન વભત કયલાની કાભગીયી, દુધાા
શુ વશામ, ચફમાયણ હકટવ આલી , ઓઈર એંજીન, જુદા જુદા પ્રકાયની તારીભો, શોક્સ્ટર ભાટે

વાધનો આલા, શોક્સ્ટરના

રૂભો ફનાલલા, એમ્્યુરન્વ આલાની, ફાગામાત ક્ષેત્રે વલવલધ

મોજનાઓનો અભર કયે ર છે .
યાજ્મ વયકાય દ્વાયા અનુસ ૂચિતજાવત ભા અક્ષ્રયજ્ઞાનની ભાત્રા લધાયલા તથા વળક્ષણભાં ડ્રો
આઉટ યે ટ ઘટાડલા વલવલધ પ્રકાયની વળષ્મવ ૃવત્તઓ, ભપત ુસ્તકો, ુસ્તક ફેંક, છાત્રારમો,
આશ્રભળાાઓ, વનલાવી ળાાઓ, વલના મુલ્મે વામકર ુયી ાડતી વળદ્યાશાિના યોજના વલગેયે
દ્વાયા વળક્ષણ અને વંસ્કાય ઘડતયના પ્રમત્નો કયલાભા આલી યહ્યા છે અને અનુસ ૂચિત જનજાવતની
વ્મક્ક્તઓ આવથિક યીતે ગબય થઈ ળકે અને વભાજ ના અન્મ લગોના શયોભા આલી ળકે તે
ભાટે સ્લયોજગાયીની માનળ ર્ગહરમા યોજના ણ યાજ્મ વયકાયે અભરભા મુક્લા ઉયાંત વલવલધ
ક્ષેત્રના વ્મવ્વામોભા રોન-વશામ-વફવવડી આલાભા આલે છે . આહદલાવીઓ ાવે ોતીકો હુન્નયકૌળલ્મ અને કાયીગયી છે . આ ઉત્ાદનો ને મોગ્મ ફજાય ભે અને કાયીગયો ને આવથિક આધાય
ભે તેલા પ્રમત્નો કયલાભા આલી યહ્યા છે . છે રા ાંિ લષભા આહદલાવી વલસ્તાયોભા ખેતી,
ફાગામતરક્ષી કામષક્રભો, ડેયી, લોટય શાલેસ્ટીંગ, વવિંિાઈ, કૌળલ્મ વનભાષણ, ામની વલરતો જેલી કે
યોડ અને વલજી ફાફતભા ઉત્વાશજનક પ્રગવતથમેર છે . આભ, યાજ્મભા વભાજના નફા અને
લંચિત લગોના વલાાંગી વલકાવ ભાટે યાજ્મ વયકાય દ્વાયા વલવલધ કલ્માણકાયી મોજનાઓનો ત્લહયત
ગવતએ અભર થઈ યહ્યો છે .
યાજ્મના અનુસ ૂચિત જનજાવતના ધોયણ ૬ થી ૧૨ના તેજસ્લી વલધ્માથીઓને ળશેયી
વલસ્તાયની વાયી ળાા જેવુ લાતાલયણ અને ક્લોરીટી એજ્યુકેળન ભી યશે તે ભાટે કેન્રવયકાય
દ્વાયા યાજ્મભાં ૧૯૯૯-૨૦૦૦થી “એક્વ્ય મોડે રે શીડેંશી સ્કુ  પ્રોગ્રામ” અભરભા છે . જે અન્લમે
યાજ્મભા ૧૧ ળાાઓ કામષયત છે . યાજ્મ વયકાય દ્વાયા આ સ્કુરો વવિંગાુય ક્સ્થત “ગ્ોબ ઈંહડયા
ફાઉન્ડેન” અને લડોદયા ક્સ્થત “નળરચના એજ્યકુ ેન શોશાયટી” જેલી પ્રોપેળનર ભેનેજભેન્ટને
વોંલાભા આલેર છે .

