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પછાસરતાવના
અે ુચત ેિતને અગાઉના સમયમાં અસરપશૃ્ય ગણવામાં આવતા અન્યઓ બધંારણમાં અે ુચત ેિતઓ તરીકે

ઓળખાય છે બૌાસે ધમ અપનાવી ને પોતાને ેતૂન બૌાસે તરીકેઓળખાય છે

ટી કે ઓગન

પરંપરાગત ભારતીય હંચ ુ સમાજ પાચં િવભાગમાં િવભાજત થયેલો હતો

મુખા ણ
વર્ગિત્રય
વૈશ્યો
 ાુસે
પચંજના પચંના

અે ુચત ેિત એટલે દબાયેલા કચડાયેલા પીડત ભારતીય સમાજમાં દબાયેલા કચડાયેલા અને પીડત
લોકોને અે ુચત ેિત તરીકે ઓળખવામાં આવે છે તેમજ તેઓને સદીઓ થી સામાજક શૈવર્ગણક આિથામાજક ધાિમામાજક
અને નાગરક ષણવનમાં અનેક અંચયાય સહન કરવા પડ ા છે

મી સદીમાં મુખટશરોએ અે ુચત વગ એખું નામ આંગ ું માં ગવમંચટ ઓફ ઇંચડયા એટ માં
અે ુચત ેિતઓ એખું નામ  ચુરા ું અને સરવતતં્ર ભારતમાં બધંારણીય નામ અે ુચત ેિત શ દ પછાયોગ ચાસુ
રા97યા આેિત સમહૂ હવે પોતાને અે ુચતેિતઓ તરીકેઓળખાવે છે



ગજુરાતમાં અે ુચતેિતઓપરચય

ભારતના પવૂ ભાગમાં આવેલ ગજુરાત કરોડ લાખ લોકોની વસરતી છે કે અન્ય જાતલાઓમાં વહચાયેસું છે હંચ ુ ધમની
વસરતી છે મ9ુ7ય બાદાિતઓમાં મુખા ણ પટેલ વર્ગિત્રય કોળી આહીર રાજપતુો અન્યવી બાદાિતઓ છે અે ુચત બાદાિતઓની વસરતી  ુલ વસરતી ના

ટકા વસરતી છે અન્યમાં વણકર રોહત દેવીપજુક અન્યવી બાદાિતઓનો સમાવેશ થાય છે

આેિતના લોકો માટે તેઓના ઉાસથાન અને િવકાસ માટે કેટલીક સરકારી નીિતઓ કાયક્રમો અને બધંારણીય હુજબો માટે અનામત
ને અેસુાર બેઠક રાખવામાં આવી છે રાજકીય વર્ગેત્રે સરથાિનક સરવરાપેથી શે કરીને િવધાનસભાની બેઠકો પણ અનામત રાખવામાં આવી
છે તેમજ િશવર્ગણના વર્ગેત્રે પણ ટકા અન્ય અનામત બેઠકોની જોગવાઇ કરવામાં આવેલી છે અે ુચત ેિતઓ સાથે સઘંષચના અાસયાચાર
અંચયાય ભેદભાવ અન્યવી બાબતો જોવા મળે છે

અે ુચત પછાાસયે કોઈ કારણોસર અપમાન કરખું વાણી વતન અને રાયવહાર થી
અે ુચત ીઓપછાાસયે બળપવૂક અાસયાચાર અને છેડતી કરવી
શારીરક રીતે ઈે પહાયચાડવી હાસયાઓ કરવી
અે ુચતની જમીન પચાવી પાડવી ઝૂટંવી લેવી
અે ુચતેિતના રહઠેાણ કે ગામ છોડવાની ધમકી કે જબરદસરતી કરવી
અે ુચત ની જમીનઅિધકાર કે પાણીના વપરાશ સબંધંી દખલગીરી કરવી
અે ુચત ને બંે આુ મવૂર તરીકે મવૂરી કરાવવી
ેણી સમષણને અે ુચત ેુંઅપમાન કરખું
હલકા એ િનજ્ન બાદાિતના ગણીને અસરપશૃ્યતાેુંઆચરણ કરખું

ગજુરાતમાં માં એક લાખની વસરતી ની ેલુનામાં ગનુાઓઅે ુચતેિત સાથે કરવામાંઆવતા હતા અન્ય સમગ્ર ભારતમાં
બીે ક્રમે હે ુંગજુરાતમાં ની વસરતી ગણતરીના  ુલ અે ુચતેિતની સ9ં7યા ની હતી



ગ્રામીણ િવસરતારમાં લોકો વસતા હતા અને શહરેી િવસરતારમાં લોકોની વસરતી હતી સૌથી વેુ અમદાવાદ કે
સમયાં ની વસરતી હતી બે લાખથી વેુ વસરતી કગેછ બનાસકાઠંા રાજકોટ વુનાગઢ વડોદરા જાતલામાં છે સમયારે પોરબદંર દાહોદ
નમદા ડાગં નવસારી વલસાડ તાપી જાતલામાં ૦ હેરનીઆસપાસ વસતી જોવા મળે છે

ગજુરાતના અે ુચતોમાથંી ખેતી િવષયક વર્ગેત્રમાં રોકાયેલા છે અન્યમાં સૌથી વેુ મવુરી કાય કરે છે અે ૂચત ઓની  ુલ
વસરતીમાથંી અડધી વસરતી પાસે જમીન નથી અને તેઓને બીષણ પછાભાવી બાદાિતઓની જમીનમાં મવૂરી કરવી પડે છે

ગજુરાતમાં અે ુચતેિતઓસાથેની અસરપશૃ્યતા

� ગ્રામીણ અે ુચત ેિતના ધાિમામાજક જાતચનટએ જોઈએ તો િવિવધ ધાિમામાજક કાયક્રમો મદરમાં પછાવેશ ધાિમામાજક ઉાસસવ મેળાવડાઓ
તહવેારો પ ૂે અચના પછાાથના ગાન વગેરે પર પછાિતબધં મકૂવામાંઆરાયા હતા

� બન અે ુચત ેિતઓના ઘરમાં પછાવેશ વસરેઓુનો ઉપયોગ ભાડાેું ઘર મેળવવાેું  ુવાનો ઉપયોગ ખાનપાન પંગેની િનયતં્રણો
વગેરે બાબતોમાં ભેદભાવ ન રાખવા માટે િનયતં્રણો મકુવામાંઆવતા હતા

� સર લૂમાં ેિત આધારત ભેદભાવ અાતપ િશવર્ગણ અલગ બેઠક રાયવસરથા અને સર લૂ સફાઈ કામ મછાયાહન ભોજનમાં અલગ રાયવસરથા
અન્યવી ભેદભાવ  ત રાયવસરથા જોવા મળતી હતી

� અે ુચત ેિતઓ પૈકી કાલમ મવૂરી કાય કરે છે આથી તેઓ ઉછાવગામી ગિતશીલતાની તકો ઓછી મળે છે તેથી તેઓઆિથામાજક
રીતે પછાત જોવા મળે છે

� ગજુરાતમાં અે ુચત ેિતઓ પાસે આઅન્ય પણ સરવગેછતા સબંધંી તમામ કાય કરવામાં આવે છે માથે મેસુ ઉપાડવાની પછાથા
સપંણૂપણે ના દૂ હવુ થઇ નથી

� ગજુરાતમાઅંે ુચત ેિતઓ પર સમયારે સમયારે  મુલાઓ થાય છે ાસયારે કાેનૂી મદદ મેળવવામાં અિધકારીઓ તરફથી સહયોગ
મળતો નથી અને ગ્રામીણ િવસરતારોમાં તેઓ સાથે સામાજક બહચનકારનો ભોગ બનખુંપડે છે

� અે ુચત ેિત અિધિનયમ નો અમલ બરોબર રીતે લાગુ પાડવામાં આવતો નથી એટલે કે કાયદાનો અમલ ભેદભાવપણૂ
રીતે થાય છે કાયદેસર રીતે ગનુો નાયધવામાં કોઈ ચોકસાઈ રાખવામાંઆવતી નથી

આઅન્ય ગજુરાતમાં અે ુચતેિતઓ પછાાસયે અાસયાચાર ભેદભાવ શોષણ અન્યવા રાખવામાં આવે છે તો એક બનીને સમાજક અને
કાેનૂી અિધકાર મેળવવા માટે લડી રીતેા છે



ગજુરાતમાં અે ુચતેિતઓની પરંપરાગત સરથિત

તેઓને વણરાયવસરથાની બહાર રાખવામાંઆરાયા હતા તેઓને ધાિમામાજક શવૈર્ગણક અને ેહરે સરથળોના ઉપયોગ પર િનયતં્રણ હતા તેઓ ેું કાય
સરવગેછતાેું કે અન્ય સમાજેુંઅગાસયેું કાય રમાજું પરંે ુતેઓેુંસામાષણક સરથાન નીસું હે ુ

બાદાિત રાયવસરથાના આધારસરતભં સમાન જજમાની રાયવસરથા માં અે ુચત ેિતઓ અને સફાઈ કામદાર મેસું ઉપાડનાર વણાટકામ મવુર
શોિષત અને ગલુામી કાય કરવામાં આવેું તેઓ પરુોહત હેમ ધોબી સોની  ંુભાર દરષણ બાદાિતઓની સેવાઓથી વચત રાખવામાં આરાયા હતા
ખાનપાનઅને સામાજક રાયવહારો પર પછાિતબધં હતા

તેઓ આિથામાજક રીતે પછાત રીતેા હોવાથી દેવાદાર હતા રહચી ગણાતી બાદાિતના બધંવા મવૂરી તરીકે ફરજયાત કામ કરખું પડે ું હે ું અને
શોષણ હે ું

ગામની િનણય પછાક્રયામાં તેઓ નો અવાજ ન હતો તેઓના ઝઘડાઓ પણ રહચી બાદાિતના લોકો સરકારા પતાવવામાં આવતા આથી તેઓ
રાજકીય રીતે પણઅસમથ રીતેા

િશવર્ગણ અિધકાર ન હતો તેથી રહચી બાદાિતના લોકો અન્યવી ષણવનશલૈી રાયવવાર બોલી ભાષાનો ઉપયોગ કરી શકતા નહવી તેથી તેઓ માં
લઘતુાગ્રિંથ જોવા મળતી હતી

રહઠેાણ પોશાક રાયવસાય ખોરાક વગેરેમાં રહચી બાદાિતના લોકો વગેચે તફાવત જોવા મળતા આથી તેઓ સામાજક રીતે પછાત ગણાતા

તેઓના રહઠેાણો મોટાભાગે ગામની બહાર છેવાડાના િવસરતારમાં રહતેા તેથી તેઓ સમદુાયથી િવ ટૂા પડી જતાં તેના મકાનો પર કાચા અને
ઝૂપંડા અન્યવા હતા માસંાહાર અને મધપાન કરતા અને પોષણ તઆહાર ભાકાયે જ મેળવી શકતા

તેઓના પોશાક અલકંાર પણ ઊચી બાદાિતથી ભઓના હતા તેઓના ધાિમામાજક દેવી દેવતાઓ અને તે પંગેના આચરણો ભઓના હતા તેઓના
પોતાના પરુોહત હતા કે અન્ય સરકારા સસંરકારો ેું કાય થે ું



ગજુરાતમાં અંચય પછાત વગચના પરચય

દરેક સમાજમાં બે પછાકારના મહાસવના વૂથો જોવા મળતા જ હોય છે તેમાં એક વૂથ સમગ્ર રીતે પછાભાવી સબળ વૂથ અને બીવુ ંવૂથ
સમગ્ર રીતે નબતંે વૂથ કાલ માસ િથયરી મજુબ કાલીમતં અને ગરીબ એમ બે વગ હોય છે આ બઓનાે વૂથ પૈકી પછાભાવી વૂથ સમાજમાં
કોટીક્રમમાં સાપેવર્ગ રીતે રહચો દરપેજો ધરાવે છે તેની પાસે સમ ૃાસે છે તે સામાજક આિથામાજક રાજકીય રીતે સાસેર છે સમયારે બીે વૂથના
સભ્યો સામાજક કોટક્રમમાં સાપેવર્ગ રીતે નીચો દરપેજો ધરાવે છે તેઓ સમગ્ર જાતચનટએ િનજ્ન સરથાન ધરાવે છે આવા લોકો સામાજક
આિથામાજક શૈવર્ગણક પછાતપ9ુ ધરાવતા હોય છે અન્યને નબળા વગના લોકો ગણવામાંઆવે છે

નબળા વગચના તરીકે અંચય પછાત વગચના નો પરચય

એક બાદાિત ેિત કે ધમ કે સમદુાયના સભ્યો અે ુચત ેિત જનેતીના સમહૂ ની સાપેવર્ગ રીતે અલગ સમહૂ છે સામાજક રીતે ગરીબ િનરવર્ગર
અંચયાય નીસું આિથામાજક રીતે પછાત પણ હોવાથી તેઓ સમહૂના િવકાસથી વચત રીતેા હોય તેમજ અમકુ અિધકારોના ભોગવટા થી પણ વચત પ9ું
અેભુવતા હોય એવા સમહૂને અંચય પછાત વગચના તરીકેઓળખવામાંઆવે છે

ભારતમાં અંચય પછાત વગચનાની યાદીમાં બાદાિત કે સમહૂો નો સમાવેશ છે સમયારે તેની  ુલ વસરતીના ટકા વસરતી છે ગજુરાતમાં આ વગમાં
આવતા મ9ુ7ય બાદાિત સમહૂ ની સ9ં7યા થવા પામી છે

ભારતમાં અંચય પછાત વગચના બધંારણમાં અેગુેછેદ માં નાગરકોના સામાજક અને શૈવર્ગણક રીતે પછાત વગચના તરીકે ઉાતલેખ કયચના છે અેગુેછેદ માં
સામાજક અને શૈવર્ગણક રીતે પછાત વગ અેગુેછેદ માં લોકો ના નબળા િવભાગોમાં શૈવર્ગણક અનેઆિથામાજક હતો નો ઉાતલેખ છે



વતમાન સમયમાં અે ુચતેિતઓમાંઆવેસું પરવતન

ભારતીય બધંારણ દેશના તમામ નાગરકોને સમાનતા અને સામાજક ંચયાયનો િસાસેાતં સરવીકાયચના તેમજ સામાજક ંચયાય અને અિધકારી ના
મતં્રાલયને આ ેિતના લોકોના કાતયાણ માટે ઉાસકષ માટે  ગુ્રથનમાટે અને દેશના િવકાસમાં પોતાેું પછાદાન આપી શકે એવી નીિતઓ અને
આયોજનો કરવામાંઆરાયા છે

બીષણ બાવુ અે ુચતેિતઓ ને માટે કેંચજાત અને રાસમય સરકારો સરકારા અન્ય  િુવધા સરંવર્ગણ સગવડો લાભ તેમજ પછાોાસસાહનો આપવામાં આવી રીતેા
છે

અે ુચતેિતઓને પરંપરાગત રાયવસાય છોડીને નવા રાયવસાય કરતા થયાં છે
અે ુચતેિતઓનીનવી પેઢી સભ્યોઆેિુનક િશવર્ગણલઇ રીતેા છે અને તે આધારત નવી નોકરીઓઅને રાયવસાયઅપનાવી રીતેા છે
વૂની પેઢીના લોકો પણ પોતાનો પરંપરાગત રાયવસાય મજ રૂીથી કરી રીતેા છે અને તકો મળે તો તે છોડી દેવા તૈયાર છે આ બાબત ખાસ
કરીને ગ્રામીણ િવસરતારમાં િવશષે જોવા મળે છે
નવા રાયવસાયો અને આિથામાજક પછાખિૃયત્વે વેુ વળતર આપે છે એખું સરવીકારી શહરેોમાં અને ગામોમાં અંચય રાયવસાયની પસદંગી
અે ુચતેિતઓમાં જોવા મળે છે
અે ુચત ેિતઓના બાળકો હવુ પણ સરકારી િશવર્ગણ સસંરથાઓના અભ્યાસ કરવાેું વલણ ધરાવે છે સરકોલરશીપ  િુનફોમ છાત્રાવાસ ફી
માફી પાઠ પસુરતકો વગેરે અન્યવી સવલતો મળી રહે છે
ગ્રામીણ િવસરતારમાં બાળકો પણ હવે િશવર્ગણ સસંરથાઓની અનેક િવિવધ પછાખિૃતઓમાં સહભાગી થતા થયા છે અન્ય પરવતન  ચૂક છે
તેમજ શાળા કે કોલેજ તરફથી અંચય ભેદભાવ થતો નથી
અે ુચતેિતના  ુતંુબની  વુતીઓને િશવર્ગણઆપવાની અને  વુકોની સમાન ધોરણે િશવર્ગણઆપવાેુંવલણ જોવા મળેુંથ ું હે ું
ઉાસસવો તહવેારો સવણ લોકો સાથે હવુ પણ સાથે રહીને ઉજવણી થતી નથી
કથા વાસરે ુ સાસસગં કે અંચય ધાિમામાજક કાયચનામાં ભાગીદાર થવાેુંવલણ નહવત જોવા મળે છે
માદંગી કે બીમારીના સમયે અે ુચતેિતના લોકો  વુા દોરા ધાગા ના મતં્ર ેપ અન્યવી પંધકાલાસેા છોડતા થયા છે અને ડોટરોની સેવા લેતા
થયા છે



સામાજક અને શૈવર્ગણક પછાત પણ નુજબી કરવા ના માપદંડ
ભારત સરકાર સરકારા માડંલ પચં સામાજક અને શૈવર્ગણક પછાત પણ નુજબી કરવા માટે ત્રણ િવભાગો સામાજક શૈવર્ગણક આિથામાજક માં  ુલ

માપદંડો અપનારાયા હતા દરેક સામાષણક માપદંડને ગણુ શૈવર્ગણક માપદંડમાં ગણુ અને અંચય આિથામાજક માપદંડને ગણુ ફાળવવામાં આરાયા હતા આ
રીતે ૪ સામાજક માપદંડ ગણુ ત્રણ શૈવર્ગણક માપદંડ ગણુ અને આિથામાજક માપદંડ ગણુ ત્રણેયના ગણુ માથંી અન્ય બાદાિત વગને કે તેથી વેુ
ગણુ મળી તેને સામાજક અને શૈવર્ગણક પછાત બાદાિત વગ ગણવામાંઆરાયા

ેહરેનામાથી અન્ય સમયની ભારત સરકારે આ મડંલ પચંની ભલામણોનો સરવીકાર કયચના અને સરકારી નોકરીમાં અંચય પછાત વગચના ના માટે
ટકા જકાયાઓઅનામત રાખવામાંઆવી અન્યનો  બુ જ િવરોધ થયો સવચનાગેચ અદાલતમાં અનામત જોગવાઈને પડકારતી રટ િપટશનો થઈ

ના રોજ સવચનાગેચ અદાલતે સકુાદો આંગયો કે આઅનામત પંગેના ેહરેનામાનો અમલ કરવામાં અંચય પછાતવગચનામાં અન્ય રાયતઓ સામાજક રીતે િવકિસત
છે તેમાં અનામતના લાભથી બાકાત રાખવા માટે વહીવટી રાયવસરથા સરકારા રાયવસરથા ઊભી કરવામાંઆવી

અંચય પછાત વગચનાના િવકાસ નીિત અસરો

અંચય પછાત વગ બાદાિતઓના િવકાસ કાતયાણ માટેભારત સરકારે તેમજ રાસમય સરકારે િવિવધ આયોજન હેે ઓુ યોજનાઓ કાયક્રમો નીિતઓ
અમલમાં મકૂી છે અન્યના સરકારા તેઓને સામાષણક શૈવર્ગણક અને આિથામાજક પછાતપ9ુ  ૂર કરવા તેઓને સામાષણક ંચયાય આપવા તેમજ તેઓેું સશતકરણ
કરવાના પછાયાસો થયા છે અન્યથી તેઓ િશવર્ગણ નોકરી રોજગારીમાં તકો મળે અને આિથામાજક િવકાસ થાય આથી તકો મળતા અંચય પછાત વગચનાના લોકોને
િવકાસના ફાળો મળે છે અન્ય નીચે મજુબ દશાવી શકાય

િશવર્ગણની તકો અનામત નીિતના લીધે વધી નોકરીની તકો અનામત બેઠકોથી વધવા લાગી વહીવટી રાયવસરથામાં તેઓેું પછાિતિનિધાસવ વછાયો
શૈવર્ગણક રાયવસાિયક અનેઆિથામાજક ગિતશીલતા વધવા લાગી અંચય સમહૂથી હરોળમાં આવવાની તકો મળવા લાગી

અંચય પછાત વગ અને તેની િવકાસની નીિત ના લીધે આ વગચના બાદાિતઓમાં સામાજક પરવતનો આરાયા અને આ લોકોમાં પરંપરાગત રાયવસાયો કે
રોજગાર હતા તેમાં પરવતન જોઇ શકાય છે



અંચય પછાત વગચનાને િવિવધ પચંો

ગજુરાતમાં પછાત વગચનામાં અે ુચત ેિત અને જનેિતના લોકો નો સમહૂ છે અન્ય નુજબી કરવામાં ચોુજબસ માપદંડ છે આ વગચના નુજબી કરવામાં કોઈ
મશુ્કેલીઓ નથી પડતી અન્યમાં મ9ુ7યાસવે માં ગજુરાત હાઇકોટના િનખયૃત્વે મ9ુ7ય ંચયાયાધીશ અને કાયદા પચંના અછાયવર્ગ કાલી એ આર બવર્ગી ના અછાયવર્ગપણા
હઠેળ પચંની િનમ9કુ કરવામાં આવી અન્ય બવર્ગીપચં તરીકે ેણીે ું છે આ પચંમાં િનચનણાતંોની િનમ9કૂ કરવામાં આવી અન્યમાં સમાજશા ી ડો આઈ પી
દેસાઈ પચંના એક સભ્ય તરીકે હતા તેઓના  ચૂન મજુબ બવર્ગીપચં સામાષણક અને શૈવર્ગણક રીતે પછાત ગણાવાની નુજબી કરવામાં બાદાિત સમહૂ ને એકમ
તરીકે ગણવામાંઆવી હતી

માં પચં આ પંગેના અહવેાલ ગજુરાત સરકારને આંગયા બાદમાં ગજુરાત સરકારે અહવેાલ ની ભલામણ સરવીકારી અને અન્યટલી બાદાિતઓને
સામાજક અને શૈવર્ગણક રીતે પછાત તરીકે ેહરે કયા પછામાણે એકથી ની બાદાિત ેિતઓનો સમાવેશ બવર્ગી પચં અંચવયે તારીખ ના ઠરાવ
ક્રમાકં પંગે બી સીઆર દસ થી કરાયેલ છે બાદમાંઆ યાદીમાંઆવનાર  ધુારાઓથતાં રીતેા છે

ગજુરાત સરકાર માં સામાજક શૈવર્ગણક અને આિથામાજક પછાત પણ નુજબી કરવા માટે ંચયાયાધીશ કાલી રાણેના અછાયવર્ગપણા હઠેળ પચંની િનમ9કુ
કરવામાં આવી આ પચંમાં અનેક િનચનણાતંોની િનમ9કૂ થઈ છે અન્યમાં ડો આઈ પી દેસાઈ પણ તજબાદ તરીકે સભ્ય હતા ભારત સરકારે બધંારણના અેગુેછેદ

અને હેે ુઓને અેલુવર્ગીને માં બીે પછાતવગ પચંની િનમ9કુ કરી આ પચં ના અછાયવર્ગ કાલી બી વી મડંળ હતા આ પચંને મડંલ કમીશન
તરીકેઓળખારાયો તે પચંના તજબાદો અને િનચનણાતો પૈકી સમાજશા ી એમ એન કાલી િનવાસ હતા
ગજુરાત સરકાર સરકારા બવર્ગીપચં રાણેપચં અને અંચય પચંની રચના કરી અને અન્ય અન્ય બાદાિતઓને અંચય પછાત વગચના તરીકે નુજબી કરી તેની યાદી નીચે
મજુબ છે


