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ABSTRACT   દેળના તભાભ વલસ્તાયોની આવથિક, વાભાજજક, વાાંસ્કૃવતક, આંતય-ભાખાકીમ કે ફીજી અન્મ ફાફતો વાથે 
વયખાભણીની કયીએ તો તભેાાં ગણો જ તપાલત જોલા ભતો શોમ છે. આ તપાલતના કાયણ ેરોકો એક સ્થે થી ફીજા સ્થે 

સ્થાાંતય કયે છે. આ સ્થાાંતય આંતય-યાષ્ટ્રીમ, યાષ્ટ્રીમ, આંતય-જીલ્રા, ગ્રાભીણ ળશયેી, ળશયેી ળશયેી કે છી ળશયેી થી ગ્રાભીણ 

અથલા સ્થાવનક કક્ષાનુાં ણ શોઈ ળકે છે. ગજુયાત યાજમભાાં 14.75 ટકા આદદલાવી લસ્તી આલરેી છે. આ આદદલાવી લસ્તી ણ 

જુદા જુદા કાયણોવય સ્થાાંતય કયે છે. તો ભેં ગજુયાત યાજ્મના આદદલાવી સ્થાાંતયનુાં વલશ્રેણ ગજુયાત યાજમનુાં કુર 

આદદલાવી સ્થાાંતય. સ્થાાંતયનો પ્રલાશ, સ્થાાંતયનો અથથ, સ્થાાંતયના કાયણો લગેયે ફાફતો લસ્તીના આંકડાને આધાયે 

વભજાલલાનો પ્રમાવ કમો છે. જેની ભાદશતી પ્રસ્તતુ રખેભાાં આરે છે.     
  

Key Words: આદદલાવી સ્થાાંતય. 
 

પ્રસ્તાલના 
બાયત દેળની કુર લસ્તી 1210 193455 છે, તેભાાંથી 104281034 લસ્તી અનસુચુિત જનજાવતની છે. જે દેળની કુર 

લસ્તીના 8.61 ટકા છે. તેલી જ યીતે ગજુયાતની લાત કયીએ તો ગજુયાતભાાં અનસુચુિત જનજાવતની લસ્તી 8917174 છે. જે 

યાજમની કુર લસ્તીના 14.75 ટકા છે. આભ દેળની, યાજમની કે જીલ્રાની લાત કયીએ તો ઘણા આદદજાવત વલસ્તાયો અને ગ્રાભીણ 

કે્ષત્રોભાાં યુતા પ્રભાણભાાં શારભાાં ણ આવથિક, વાભાજજક, આંતય-ભાખાકીમ ફાફતોનો વલકાવ થમો નથી. તેથી આ 

વલસ્તાયોભાાંથી રોકોને યોજગાયી, લેાય, વ્મલવામ, વળક્ષણ લગેયે જેલા અન્મ કાયણોવય અન્મ વલસ્તાયભાાં સ્થાાંતય કયવુાં ડ ેછે. 

દેળભાાં આલા કાયણોવય કુર 307150157 રોકો સ્થાાંતય કયે છે. જે દેળની કુર લસ્તીના 29.86 ટકા છે. જમાયે ગજુયાત યાજમભાાં 
ણ કુર 18810592 રોકો સ્થાાંતય કયે છે, જે યાજમની કુર લસ્તીના 37.12 ટકા છે. આ કુર યાજમના સ્થાાંતયભાાંથી 1864738 

આદદલાવી લસ્તી સ્થાાંતય કયે છે, જે યાજમનાાં કુર સ્થાાંતયના 11.89 ટકા છે. આ ગજુયાત યાજમનાાં આદદલાવી સ્થાાંતયને 

અશી વભજાલલાનો પ્રમત કમો છે, જે નીિે મજુફ છે. 

 

 સ્થાાંતયનો અથથ 
વાભાન્મ અથથભાાં એક સ્થે થી ફીજા સ્થે લવલાટ કયલો તે સ્થાાંતય. આણા કુરુ્ાંફભાાંથી ફશાયગાભ અથલા યદેળ 

ગમેરા દયચિતો ણ સ્થાાંતદયતો જ ગણામ યાંત ુસ્થાાંતય અંગેની ળાસ્ત્રીમ વ્માખ્મા પ્રભાણે “દુયના સ્થે તથા રાાંફા ગાા 
સધુી વ્મક્તતનો લવલાટ એટરે સ્થાાંતય” આભ આ વ્માખ્મા પ્રભાણે ફે ફાફતો સ્ષ્ટ્ટ ફને છે એક સ્થાાંતય રાાંફા વભમ ભાટેનુ ાં 
શોમ છે અને ફીજુ ાં સ્થાાંતય વ્મક્તત ભાટે એક સ્થેથી ફીજા દુયના સ્થે જલા વાથે વાંકામેલુાં છે. જેનાાં ભાટે આવથિક તેભજ ચફન 

આવથિક કાયણો જલાફદાય શોઈ ળકે છે. 

 

 યનુાઇટેડ નેળન્વ ભલ્ટીરીંગર ડેભોગ્રાપી દડતળનયી 
યનુાઇટેડ નેળન્વ ભલ્ટીરીંગર ડેભોગ્રાપી દડતળનયીભાાં આેર સ્થાાંતયની વ્માખ્મા પ્રભાણે “ એક બૌગોચરક એકભ 

અથલા ફીજા એકભથી અન્મ બૌગોચરક એકભ તયપની બૌગોચરક ગવતળીરતા અથલા વલળે ગવતળીરતા જેભાાં વાભાન્મ યીતે 

મૂ સ્થ અને આગભનના સ્થ લચ્િેના યશઠેાણના પેયપાયનો વભાલેળ થામ છે.” 
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 ગજુયાતભાાં આદદલાવી સ્થાાંતય 

દેળ અને દુવનમાભાાં રોકો વલવલધ કાયણોવય એક સ્થેથી ફીજા સ્થે સ્થાાંતય કયતા શોમ છે. તેલી જ યીતે ગજુયાતભાાં 
ણ આદદલાવી વભાજના રોકો એક સ્થેથી ફીજા સ્થે જુદાજુદા કાયણોવય સ્થાાંતય કયે છે. ગજુયાતભાાં આદદલાવી રોકોની 
સ્થાાંતય અંગેની દયક્સ્થવત કેલા પ્રકાયની છે. જેની વલગતલાય ભાદશતી અશી આલાભાાં આલી છે.   

(1) ગજુયાતભાાં અનસુચુિત જનજાવતનાાં રોકોનુ ાં સ્થાાંતય 

ગજુયાતભાાં ખાવ કયીને યાજસ્થાન, ભધ્મપ્રદેળ અને ભશાયાષ્ટ્રની વયશદ ય યાજમની લૂથ ટ્ટીભાાં આદદલાવી ફાહુલ્મ 

ધયાલતા વલસ્તાયો આલેરા છે. આ વલસ્તાયોભાાંથી કેટરા પ્રભાણભાાં સ્થાાંતય થામ છે. જેની વલગતો નીિેના કોષ્ટ્ટકભાાં આલાભાાં 
આલી છે. 

 

ક્રભ છેલ્લુાં યશેઠાણ 
છેલ્લુાં યશેઠાણ 

કુર સ્થાાંતય 

કુર રુુ સ્ત્રીઓ 

1 યાજમનુાં કુર સ્થાાંતય 

ગ્રાભીણ 1,864,738 338,832 1,525,906 

ળશયેી 80,029 35,139 44,890 

કુર 2,237,222 535,467 1,701,755 

2 યાજમના જીલ્રાભાાં છેલ્લુાં યશઠેાણ 

ગ્રાભીણ 1,655,479 256,994 1,398,485 

ળશયેી 50,199 20,655 29,544 

કુર 1,983,136 431,119 1,552,017 

3 યાજ્મના અન્મ જીલ્રાભાાં છેલ્લુાં યશઠેાણ 

ગ્રાભીણ 209,259 81,838 127,421 

ળશયેી 29,830 14,484 15,346 

કુર 254,086 104,348 149,738 

SOURCE:- D-2 ST: -MIGRATION TABLE (D-SERIES) CENSUS OF INDIA 2001 

ઉયોતત કોષ્ટ્ટક પ્રભાણેને જોઈએ તો ગજુયાતભાાં કુર 2237222 આદદલાવી રોકો વલવલધ કાયણોવય સ્થાાંતય કયે છે, 

જે ગજુયાત યાજ્મના કુર સ્થાાંતયનાાં 11.89 ટકા છે. આ સ્થાાંતયને ગ્રાભીણ વલસ્તાય અને ળશયેી વલસ્તાય પ્રભાણે વલબાજીન 

કયીને જોઈએ તો વૌથી લધાયે 1864738 ગ્રાભીણ વલસ્તાયભાાંથી સ્થાાંતય થામ છે. જે કુર ગજુયાતના આદદલાવી સ્થાાંતયના 
83.35 ટકા છે. જમાયે ળશયેી આદદલાવી સ્થાાંતય ભાત્ર 80029 છે, જે કુર આદદલાવી સ્થાાંતયના 3.57 ટકા છે. 

(2) ગજુયાતભાાં અનસુચુિત જનજાવતનાાં રોકોના સ્થાાંતયનો પ્રલાશ(ગ્રાભીણ) 

    ગજુયાત યાજ્મભાાં જેટરા ણ આદદલાવી વલસ્તાયો આલેરા છે, આ વલસ્તાયો ભોટા બાગે ગ્રાભીણ વલસ્તાયોભાાં થયામેરા 
છે. તો આ ગ્રાભીણ વલસ્તાયના આદદલાવી રોકો સ્થાાંતય કયી યાજ્મના જુદા જુદા ળશયેી તેભજ અન્મ ગ્રાભીણ વલસ્તાયોભાાં આલે 

છે. આ આદદલાવી રોકોનો સ્થાાંતયનો પ્રલાશ કેલો છે, જેની ભાદશતી નીિેના કોષ્ટ્ટક પ્રભાણે છે.  

ક્રભ સ્થાાંતય 
ગ્રાભીણ/ળશેયી 

છેલ્લુાં 
યશેઠાણ રુુ સ્ત્રી કુર 

1 
 

યાજમભાાં કુર સ્થાાંતય 

કુર ગ્રાભીણ 427,881 1,580,386 2,008,267 

ગ્રાભીણ ગ્રાભીણ 271,473 1,444,453 1,715,926 

ગ્રાભીણ ળશયેી 12,757 20,291 33,048 

2 

યાજમના જીલ્રાભાાં છેલ્લુાં 
યશઠેાણ 

કુર ગ્રાભીણ 371,420 1,474,504 1,845,924 

ગ્રાભીણ ગ્રાભીણ 224,143 1,347,251 1,571,394 

ગ્રાભીણ ળશયેી 9,116 16,257 25,373 

3 

યાજ્મના અન્મ જીલ્રાભાાં 
છેલ્લુાં યશઠેાણ 

કુર ગ્રાભીણ 56,461 105,882 162,343 

ગ્રાભીણ ગ્રાભીણ 47,330 97,202 144,532 

ગ્રાભીણ ળશયેી 3,641 4,034 7,675 
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SOURCE:-D-2 ST: MIGRATION TABLES-(D-SERIES) CENSUS OF INDIA 2001 

ઉયોતત કોષ્ટ્ટકભાાં આેર ભાદશતી પ્રભાણે યાજમભાાં કુર 2008267 ગ્રાભીણ આદદલાવી સ્થાાંતય થામ છે, જે કુર 

આદદલાવી સ્થાાંતયના 89.76 ટકા છે. આ સ્થાાંતયભાાંથી 1715926 રોકો ગ્રાભીણ આદદલાવી વલસ્તાયભાાંથી યાજમના અન્મ 

ગ્રાભીણ વલસ્તાયભાાં સ્થાાંતય કયે છે. જમાયે 33048 રોકો ળશયેી વલસ્તાયભાાં સ્થાાંતય કયે છે. આભ ઉયોતત કોષ્ટ્ટક પ્રભાણે 

જોઈએ તો ગ્રાભીણ વલસ્તાયભાાં લધ ુપ્રભાણભાાં સ્થાાંતય કયે છે. જમાયે ળશયેી વલસ્તાયભાાં ઓછા પ્રભાણભાાં સ્થાાંતય કયે છે. 

(૩) ગજુયાતભાાં અનસુચુિત જનજાવતનાાં રોકોના સ્થાાંતયનો પ્રલાશ(ળશયેી) 
    ગજુયાતભાાં કેટરાક ળશયેી વલસ્તાયોભાાં ણ આદદલાવી લસ્તી આલેરી છે, અને જે ણ અન્મ વલસ્તાયોભાાં સ્થાાંતય કયતા 

શોમ છે તો આ ળશયેી વલસ્તાયોના આદદલાવી રોકોનો સ્થાાંતયનો પ્રલાશ કેલા પ્રકાયનો છે જેની વલગતો નીિેના કોષ્ટ્ટકભાાં 
આલાભાાં આલેરી છે.    

ક્રભ સ્થાાંતય ગ્રાભીણ/ળશેયી છેલ્લુાં યશેઠાણ રુુ સ્ત્રી કુર 

1 યાજમભાાં કુર સ્થાાંતય કુર ળશયેી 107,586 121,369 228,955 

ળશયેી ગ્રાભીણ 67,359 81,453 148,812 

ળશયેી ળશયેી 22,382 24,599 46,981 

2 યાજમના જીલ્રાભાાં 
છેલ્લુાં યશઠેાણ 

કુર ળશયેી 59,699 77,513 137,212 

ળશયેી ગ્રાભીણ 32,851 51,234 84,085 

ળશયેી ળશયેી 11,539 13,287 24,826 

3 

યાજમના અન્મ 

જીલ્રાભાાં છેલ્લુાં યશઠેાણ 

કુર ળશયેી 47,887 43,856 91,743 

ળશયેી ગ્રાભીણ 34,508 30,219 64,727 

ળશયેી ળશયેી 10,843 11,312 22,155 

SOURCE:- D-2 ST: MIGRATION TABLES-(D-SERIES) CENSUS OF INDIA 2001 

ઉયોતત કોષ્ટ્ટક પ્રભાણે જોઈએ તો ગજુયાત યાજમભાાં કુર 228955 ળશયેી આદદલાવી સ્થાાંતય થામ છે, જે કુર 

આદદલાવી સ્થાાંતયના 10.23 ટકા છે. આ સ્થાાંતયભાાંથી 148,812  રોકો ળશયેી વલસ્તાયભાાંથી યાજમના અન્મ ગ્રાભીણ 

વલસ્તાયભાાં સ્થાાંતય કયે છે. જમાયે 46,981 રોકો ળશયેી વલસ્તાયભાાંથી અન્મ ળશયેી વલસ્તાયભાાં સ્થાાંતય કયે છે. આભ, ઉયોતત 

કોષ્ટ્ટક પ્રભાણે જોઈએ તો યાજમભાાં ળશયેી વલસ્તાયના આદદલાવી રોકો ગ્રાભીણ વલસ્તાયભાાં લધ ુપ્રભાણભાાં સ્થાાંતય કયે છે. જમાયે 

ળશયેી થી ળશયેી વલસ્તાયભાાં ઓછા પ્રભાણભાાં સ્થાાંતય કયે છે. 

(4) ગજુયાતભાાં અનસુચુિત જનજાવતનાાં રોકોના સ્થાાંતયના કાયણો 
ગજુયાતભાાં કુર 2237222 આદદલાવી રોકોનુ ાં સ્થાાંતય થામ છે. આ રોકો ક્યા કાયણોવય સ્થાાંતય કયે છે. તેની 

વલગતો અને આ વલગતો ગ્રાભીણ અને ળશયેી વલસ્તાયને ધ્માનભાાં યાખીને વભજાલલાભાાં આલી છે, જે નીિે પ્રભાણે છે. 

ક્રભ છેલ્લુાં યશઠેાણ છેલ્લુાં  
યશઠેાણ 

કુર  

સ્થાાંતય 

સ્થાાંતયનુાં કાયણ 

યોજગાયી લેાય વળક્ષણ રગ્ન જન્ભ છી શાઉવશોલ્ડ 

 વાથે 

અન્મ 

1 યાજમભાાં કુર સ્થાાંતય 

ગ્રાભીણ 1,864,738 92,658 34,461 45,452 1,287,539 63,549 161307 179772 

ળશયેી 80,029 10,585 2,992 1,299 19,590 11,013 23,401 11,149 

કુર 2,237,222 104,907 38,053 47,856 1,327,249 75,983 189764 453410 

2 જીલ્રાઓભાાં વનલાવ 

ગ્રાભીણ 1,655,479 54,219 23,561 38,163 1,217,096 53,230 109767 159443 

ળશયેી 50,199 4,655 1,741 624 14,359 8,381 12,764 7,675 

કુર 1,983,136 59,924 25,711 39,661 1,250,331 62,724 126050 418735 

3 અન્મ જીલ્રાઓભાાં વનલાવ 

ગ્રાભીણ 209,259 38,439 10,900 7,289 70,443 10,319 51,540 20,329 

ળશયેી 29,830 5,930 1,251 675 5,231 2,632 10,637 3,474 

કુર 254,086 44,983 12,342 8,195 76,918 13,259 63,714 34,675 
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ગજુયાતભાાં કુર 2237222 આદદલાવી લસ્તીનુ ાં સ્થાાંતય થામ છે. જે યાજમના કુર સ્થાાંતયના 11.89 ટકા છે. 

ગજુયાતભાાં યોજગાયી ભેલલા ભાટે 92655 ગ્રાભીણ આદદલાવી લસ્તી અને 10586 ળશયેી આદદલાવી લસ્તી એટરે કે કુર 

104907 આદદલાવી રોકો યોજગાયી ભાટે સ્થાાંતય કયે છે. જે કુર આદદલાવી સ્થાાંતયના  4.68 ટકા છે. અને ગજુયાત યાજમભાાં 
લેાય ભાટે થતા સ્થાાંતયની વલગત જોઈએ તો 34461 ગ્રાભીણ અને 2992 ળશયેી આભ કુર 38053 આદદલાવી રોકો લેાય 

અથે સ્થાાંતય કયે છે, જે કુર આદદલાવી સ્થાાંતયના 1.70 ટકા છે. જમાયે યાજમભાાં વળક્ષણ ભેલલા ભાટે ણ રોકો સ્થાાંતય 

કયે છે, જેભાાં 45452 ગ્રાભીણ, અને 1299 ળશયેી તેભજ કુર 47856 આદદલાવી રોકો સ્થાાંતય કયે છે, જે કુર આદદલાવી 
સ્થાાંતયના 2.13 ટકા છે. 

આદદલાવી લસ્તીનુ ાં રગ્ન ભાટે ખફૂ ભોટા પ્રભાણભાાં સ્થાાંતય થામ છે, જેની લાત કયીએ તો 1287539 ગ્રાભીણ  

19590 ળશયેી અને કુર 1327249 આદદલાવી રોકો રગ્ન અથે સ્થાાંતય કયે છે, જે કુર આદદલાવી સ્થાાંતયના 59.32 ટકા છે. 

અને ગજુયાતભાાં જન્ભ છી કુર 75983 આદદલાવી લસ્તી સ્થાાંતય કયે છે, જે કુર આદદલાવી સ્થાાંતયના 3.39 ટકા છે. જમાયે 

યાજમભાાં 189764 રોકો શાઉવશોલ્ડ વાથે સ્થાાંતય કયે છે, જે કુર આદદલાવી સ્થાાંતયના 8.84 ટકા છે. આ ઉયાાંત યાજમભાાં 
અન્મ કાયણોવય 453410 આદદલાવી લસ્તી સ્થાાંતય કયે છે, જે કુર આદદલવી સ્થાાંતયના 20.26 છે. 

આભ, યાજમભાાં આદદલાવી સ્થાાંતયની લાત કયીએ તો વૌથી લધ ુરગ્ન ભાટે 59.32 ટકા રોકો સ્થાાંતય કયે છે. જમાયે 

4.68 ટકા રોકો યોજગાયી ભેલલા ભાટે સ્થાાંતય કયે છે. તેભજ ગ્રાભીણ અને ળશયેી સ્થાાંતયની લાત કયીએ તો યાજમભાાં ળશયેી 
વલસ્તાય કયતા ગ્રાભીણ વલસ્તાયભાાં લધ ુસ્થાાંતય થામ છે. તેભજ લસ્તી ગણતયી લખતે જે તે મૂ જજલ્રાઓભાાં યશઠેાણ શોમ તેલા 
રોકોનુ ાં પ્રભાણ યાજમના અન્મ જજલ્રાઓભાાં યશઠેાણ શોમ તેના કયતા લધાયે પ્રભાણ જોલા ભે છે. 

 

વભાન  

 આભ, ગજુયાત યાજ્મના આદદલાવી વલસ્તાયોભાાં યોજગાયીની તકો, લેાય, વ્મલવામ, ઉદ્યોગો, આંતય-ભાખાકીમ 

સવુલધાઓ કે ળૈક્ષચણક સવુલધાઓ લગેયે ફાફતોનો લતથભાન વભમભાાં ણ યૂતા પ્રભાણભાાં વલકાવ થમો નથી. જેના દયણાભે 

ગજુયાત યાજમભાાં શારભાાં ણ આદદલાવી સ્થાાંતય ભોટા પ્રભાણભાાં થામ છે. યાંત ુઆ આદદલાવી વલસ્તાયોભાાં યોજગાયીની તકો, 
લેાય, વ્મલવામ, ઉદ્યોગો, આંતય-ભાખાકીમ સવુલધાઓ કે ળૈક્ષચણક સવુલધાઓ લગેયે ફાફતોનો વલકાવ અને વલસ્તાય કયલાભાાં 
આલળે તો આ આદદલાવી સ્થાાંતય ઘટાડી ળકાળે.  
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