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સ્થ્નિક લોકો અને ભ્રત પર આંતરર્ષ્ટ્રીય ચર્ચ્
    ટી.સી.જેમ્સ *

*  વનઝીટીંગ ફેલો, RIS
RISિથા દડરેકટર જિરલ ધયથાપક સચીિ ચત યુવવેિરીિથા પ્યતિો નવિથા આ પેપર શક્ય િન્યુ 
િ હોત. તેમિી સથા્ે ચચથાચા્ી ઘણો લથાભ ્યો છે અિે તેમિી દટપપણી અગથાઉિથા મયુસદ્થામ ં
છે. ઉપરથાતં ઘણથા લોકો સથા્ેિી ચચથાચા્ી પયુષ્કળ ફથાયિો ્યો છે, જેમથા ંઆગળ પડતથા િથામ 
જોઇએ તો તેમથા ંિેશિલ કનમશિ ફોર નશડ્ યૂલડ ટ્થાઇબસિથા ચેરમેિ હરચા ચૌહથાણિો સમથાવેશ 
્થાય છે, જેમણે આ નવરય પર નવગતવથાર ચચથાચા કરરી હતી અિે અસખંય િવી આંતરદ્રનષ્ટ 
આપી હતી. લેખક સૌિથા આભથારરી છે. િશથાચાવેલ મતંવયો અંગત છે. 

સથાર: આિનજથાતનવથાળથા લોકો જૈવનક સ્ત્રોતોિથા ટકથાઉ વનકથાસમથંા મહત્ત્વિો ભથાગ ધરથાવે 
છે અિે આ િથાિત જૈવનક સ્ત્રોતો અિે પરંપરથાગત જ્ઞથાિ તેમજ આિનજથાતન હક્કોિો 
લથાભ ઉઠથાવવથા અિે લથાભ વહંેચણીિે સંિંધનત મયુિ્િથાઓ પર વનવનધ આંતરરથાર્ટ્રીય 
ફોરમમથંા ભથારતિથા વલણમથંા પ્રથા્મનક છે. પરંતયુ જ્યથારે સમથાિ િથાિતમથંા અપ્રસ્તયુત 
મયુિ્િથાઓિે લથાવવથામથંા આવે ત્યથારે ભથારતે ત્યંત સથાવચેતીપયૂર્ણ અભનગમ િર્શથાવવથાિી 
જરયૂર છે. સંયયુક્ત રથાર્ટ્રસંઘિથા સ્્થાિનક પ્રજથાિથા હક્કો 2007 અિે આંતરરથાર્ટ્રીય 
શ્રમ સંસ્્િથા ટ્રથાઇિલ પોપ્યયુલેશિ્સ કોિ્વેિ્શિ, 1989િી અસંમતન પર ભથારતિયું 
આરક્રણ શનક્રણવનંિો અિે િીતનવનરયક વર્તયુળોમથંા િોંધપથાત્ર ચર્ચથામથંા પરનણમ્યયુ 
છે. આ પત્ર (પેપર) શિ્િ ‘સ્્થાિનક’િે આંતરરથાર્ટ્રીય સંમતનઓમથંા ઉપયોગિે 
અિે ભથારતિથા આ િથાિતેિથા આંતરરથાર્ટ્રીય તેમજ ઘરેલયુ ચર્ચથાઓ એમ િિ્િે 
પરિથા વલણિે ચકથાસે છે. વધયુમથંા તે ભથારતિથા વસ્તીવનરયક િસ્તથાવેજો, મતવનસ્તથાર 
વનધથાિસભથા ચર્ચથાઓ અિે સત્તથાવથાર રેકોર્ડ મથારફતે શિ્િિથા ઇતનહથાસ પર િજર 
રથાખે છે. ભથારતમથંા શનડ્યયૂલ્ડ ટ્રથાઇિિથા વનકથાસિથા પથાસથાઓિે પણ આ પત્રમથંા આવરી 
લેવથામથંા આવ્યથા છે. 
કીવરડ્ઝ (અગત્યિથા શિ્િો):આિનવથાસી, િધંથારણ, હકક્ો, શનડય્યૂલ્ડ ટર્થાઇિ, પરપંરથાગત જઞ્થાિ

પરિચય 
પોતથાિી વેિસથાઇટ પર ધી ઇિ્ટરિશિલ વરક્ ગ્રયુપ ફોર ઇિ્ડનજીિીયસ અફરેસ્ 
(IWGIA) િનરીક્રણ કરે છે તે અિયુસથાર:

“ભથારતે સ્વતંત્રતથા િથાિ િરેક ભથારતીયો સ્્થાિનક છે તેવી શરતે સ્્થાિનક પ્રજથાિથા 
હક્કો પર સંયયુક્ત રથાર્ટ્ર સંઘિી ઘોરણથાિી તરફેણમથંા મતિથાિ કર્યયુ હતયુ.ં”1

હથાંસનયથામથાં ધકેલથાઇ ગયેલથા લોકો મથાટે ટેકથાત્મક િહી હોવથાિથા કથારણોસર 
ચોક્કસ કથારણોમથાં ચર્ચથા મથાટે ભથારતિયું વલણ ઉભરી આવ્યયુ છે. ભથારતિથા 
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વલણિથા િેકગ્રથાઉિ્ડ (પૃર્ઠભયૂમન)િી અપયૂરતી સમજણ અસંમતનિો આધથાર છે. 
આ પત્રિો હેતયુ ભથારત જે લથાલસથા સેવવથામથાં આવે છે તેિથા િહયુવનધ સંિર્ભિે 
શોધી કથાઢવથાિો છે. 

જૈવનક વૈવનધ્યતથા, પરંપરથાગત જ્ઞથાિ, પરંપરથાગત િવથા પિ્ધતન અિે આ 
વનરયો સથા્ ેિૌિધ્નક સપંતત્ન અધનકથારો સથા્ ેજોડથાણિ ેરકર્ણ સિંંધનત મયુિિ્થાઓ 
પર આંતરરથાર્ટ્રીય ફોરમમથાં ભથારતે હંમેશથા સક્રનય અિે સકથારથાત્મક ભયૂમનકથા 
ભજવી છે. વધયુમથાં તેણે સમથાવનર્ટ લોકો અિે સમયુિથાયિથા હક્કોિયું રક્રણ કરવથા 
આંતરરથાર્ટ્રીય કથાિયૂિી સથાધિોિો મયુસિ્િો િિથાવવથા મથાટે િોંધપથાત્ર યોગિથાિ 
આપ્યયુ છે. તે અિેક એવથા ્ોડથા િેશોમથાંિો એક છે જેણે સ્્થાિનક ઍક્સેસ અિે 
લથાભ વહેંચણ વ્યવસ્્થા જનિેટનક સ્ત્રોતો અિે સંલગ્િ પરંપરથાગત જ્ઞથાિ 
જૈવનક વૈવનધ્યતથા સંમલેિ અસ્તનત્વમથાં આવ્યયુ તે પહેલથા વનકસથાવ્યયુ હતયુ અિે 
સયુમથાહનતગથાર સંમતન પયૂર્વે (ચતયુર્વેિીઃ 2007) આગળ ધપથાવ્યયુ હતયું. RIS જેવી 
સંસ્્થાઓ સહનતિથા ભથારતીય શનક્રણવનંિો પણ જૈવનક સ્ત્રોતો અિે પરંપરથાગત 
જ્ઞથાિધથારકોિથા હક્કોિથા સંવર્ધિ અિે રક્રણિે લગતથા અભ્યથાસોમથાં તિ્િિ 
સક્રનય હતથા2. ઉપરથંાત ભથારતે મથાિવ અધનકથારો (1957) પરિી સથાર્વત્રનક સંધન 
પર પણ હસ્તથાક્રર કર્યથા છે. ભથારતિયુ ંઆંતરરથાર્ટ્રીય મયુિ્િથાઓ પરિયુ ંવલણ 
હંમેશથા તેિી સંસ્કૃતન અિે સનિ્ધથંાતો પર આધથારનત રહ્યયુ છે મોટે ભથાગે વનકસતથા 
રથાર્ટ્રોિથા હનત તરફેિો અર્્ િતથાવે છે.

મથાિવ અધનકથાર પરિી ચરચ્થાઓએ અલગ રીત ેસ્્ નત લોકોિથા સિંરભ્મથા ંયોગ્ય 
શિ્િો પર પ્રશ્િો ઊભથા કર્યથા છે, ચથાહે તે ઐતનહથાસનક, સથામથાજનક કે આર્્નક 
કેમ િ હોય. આ પ્રકથાિો એક શિ્િ છે ‘સ્્થાિનક’ (ઇિ્ડનજીિીયસ). સંયયુક્ત 
રથાર્ટ્રસંધ(યયુએિ) એ સ્્થાિનક લોકો પરિથા યયુિથાઇટેડ િેશિ્સ વર્કીંગ ગ્રયુપિી 
1982મથાં સ્્થાપિથા કરવથામથાં આવી હોવથા છતથાં ટકથાઉ વનકથાસ 2002 પરિી વૈશ્વનક 
સંમીટિી તેિી રથાજકીય ઘોરણથામથાં સૌપ્ર્મ વખત સત્તથાવથાર રીતે આ શિ્િિો 
ઉપયોગ કર્યો હતો.3 પીટર્સ અિે મીકથા (2017)િથા અિયુસથાર, તે પયૂર્વે આ 
શિ્િિે યયુએિિથા સત્તથાવથાર િસ્તથાવેજમથાં ઉપયોગ મથાટે ‘હજયુ પણ ચર્ચથા હેઠળ’ 
તરીકે ગણવથામથાં આવ્યો હતો4. ઉપરોક્ત સંમીટ િસ્તથાવેજોમથાં, યયુએિ િ્વથારથા 
પ્રકથાશનત કરથાયથા અિયુસથાર આ શિ્િ 173 વખત િેખથાય છે, જોકે િરેક વખતે 
શિ્િ ‘લોકો’િે મથાિ્યતથા આપતો િ્ી.5 શિ્િ પ્રયોગ ‘સ્્થાિનક લોકો’ અિે 
અવતરણોિે ‘સ્્થાિનક’ ભથાવિથા શથાિ્િનક અર્્ પર્ી અલગ રીતે પેિથા કરે છે. 
આ શિ્િિો ડનક્શિરીમથાં અર્્ “ચોક્કસ સ્્ળે, વતિિે લગતી કે કયુિરતી રીતે 
િિવયુ” તેવો અર્્ ્ થાય છે અિે તેિો ઉિભવ 17મી સિીિથા મધ્યમથાં મળી આવે 
છે. 6 વ્યયુત્પત્તનશથાસ્ત્રિી િ્રર્ટનએ તે લેટનિ શિ્િ ઈિ્ડનજેિથા પર્ી ઉતરી 
આવ્યો છે જેિો અર્્ ્થાય છે "અંિર જિ્મેલથા" (પનલ્લથાઈ:2014). સંિંધનત 
શિ્િ ‘ઇિ્ડનજીિ’ 16મી સિીિથા અંતમથાં પથાછો જથાય છે.7 સર ્ ોમસ િ્રથાઉિે તેિો 
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ઉપયોગ તમેિી કતૃન, સય્યુડોડોકસ્નયથા એપનડમેનકથા, 1646મથા ંપર્કથાશનત, અમરેનકથાિથા 
વતિીઓિથા સંિર્ભમથાં આ વથાક્યમથાં કર્યો હતો, “અિે જો કે તેિથા ઘણથા ભથાગોમથાં 
હથાલમથાં સ્પેિનયથાર્ડ હેઠળ સેવથા આપતથા હિસીઓિથા જયૂ્ હોવથા છતથાં, કોલંિસિી 
શોધ્ી, તેઓ િધથાિે આફ્રનકથા્ી લથાવવથામથાં આવ્યથા હતથા; અિે અમેરનકથાિથા 
સ્વિેશી અ્વથા યોગ્ય વતિી િ્ી”8 (ભથાર મયુક્યો).

20મી સિીિી શરયૂઆતમથા,ં ખથાસ કરીિ ેમેકસ્ીકિ કર્થાતંન (1910-1920) પછી 
આ શિ્િ વ્યથાપક શૈક્રણનક ચર્ચથામથાં આવ્યો હોય તેવયું લથાગે છે. આિથા્ી લોકો 
કે જેમિે તેઓએ તથાિે કર્યથા હતથા અિે જેમિી જમીિ પર તેઓએ અતનક્રમણ 
કરય્યુ ંહતયુ,ં મોટથાભથાગે સશસત્ર્ અિે હનસંક સ્્ળથાતંર સથા્ ેવસથાહતી િર્ર્ટનકોણમથા ં
પરનવર્તિિી શરયૂઆત ્ઈ હતી. આ અમેરનકથા, ઉત્તર અિે િક્રનણ િંિે, 
ઑસ્ટ્રેલનયથા અિે િ્યયુઝીલેિ્ડમથાં િિ્યયું હતયું, જ્યથાં મયૂળ વસ્તી સંપયૂર્ણપણે 
િથાજયુ પર રથાખવથામથાં આવી હતી, કેટલીક ઉત્તરિી જેમ ખથાસ િજીકમથાં હતી અિે 
કટેલીકિ ેિકર્નણિી જમે કોઈપણ રથાજકીય અ્વથા આર્્ નક સતત્થા્ી અસરકથારક 
રીતે િયૂર રથાખવથામથાં આવી હતી. જોકે ત્યથાં મોટી સંખ્યથામથાં મેસ્ટીઝોસ હતથા. આ 
એવથા વનસ્તથારો હતથા જ્યથાં ‘ઈતનહથાસ’ મથાત્ર સંસ્્થાિવથાિી સત્તથાઓિો હતો.9

20મી સિીિી શરયૂઆતમથાં, વનિ્વથાિોએ એવો અભનપ્રથાય વ્યક્ત કરવથાિયું 
શરયૂ કર્યયું કે, યયુરોપનયિો સ્્ળથાંતર કરતથા પહેલથા ત્યથાં લોકો રહેતથા હતથા અિે 
તેમિી પોતથાિી સંસ્કૃતન અિે સનસ્ટમો હતી. તે પ્રિેશોિથા પ્રથારંભનક રહેવથાસીઓ 
‘સ્વિેશી’ લોકો હતથા (િેટીલે: 1998). ભથારત અિે અિ્ય એશનયથાઈ િેશો જેવથા કે 
ઈિ્ડોિેશનયથા, શ્રીલંકથા વગેરેમથાં ઈતનહથાસિે સંપયૂર્ણ પણે ભયૂંસી િથાખવથાિયું આટલથા 
મોટથા પથાયે ્યયું િ્ી, જેઓ પણ સંસ્્થાિવથાિિે આધનિ હતથા. યયુએિ જિરલ 
એસેમ્િલીમથાં ઇિ્ડોિેશનયથાિથા પ્રતનિનધન િ્વથારથા અવલોકિ કરવથામથાં આવ્યયું 
હતયું કે, “વસથાહતીકરણ સમયે ઇિ્ડોિેશનયથાિી સમગ્ર વસ્તી ય્થાવત રહી 
હતી." 10 ત્યથાં કોઈ સથામયૂહનક હત્યથાઓ અ્વથા મોટથા પથાયે ઇમનગ્રેશિ િહોતથા, 
જેિથા કથારણે લોકોિો મયૂળભયૂત રંગ િિલથાયો િ હતો. જેણે વતિી લઘયુમતીિે 
જિ્મ આપ્યો હતો. પરનણથામે, સ્વિેશી અિે વનિેશીમથાં વસ્તીિયું કોઈ વનભથાજિ 
િહોતયું. જો કે, જેમ કે આંતરરથાર્ટ્રીય ચર્ચથાઓમથાં તે ઘણી વથાર ્થાય છે, તે 
શરતો, જેિો ઔિ્યોગનક પશ્ચનમ ઉપયોગ કરે છે, તે એશનયિ અિે આફ્રનકિ 
િેશોિથા ઇતનહથાસમથાં પણ લથાગયુ પથાડવથામથાં આવ્યથા હતથા. હકીકત એ છે કે ભથારત 
જેવથા િેશોમથાં સત્તથા આખરે ‘વતિીઓ’િે સ્્થાિથાંતરનત કરવથામથાં આવી હતી, 
પશ્ચનમ િ્વથારથા આ પ્રવચિોમથાં અવગણવથામથાં આવી હતી, કથારણ કે અમેરનકથા 
અિે ઑસ્ટ્રેલનયથામથાં જ્યથાં વસથાહતીઓિી સંખ્યથા વતિીઓ કરતથાં ઘણી વધથારે 
હતી અિે તેઓએ (વસથાહતીઓએ) રથાજકીય સત્તથા મેળવી હતી. વસથાહતી 
મથાસ્ટરો પથાસે્ી. વથાસ્તવમથાં, તે યયુરોપનયિ હથા્મથાં્ી સ્્થાિનક હથા્ોમથાં સત્તથાિયું 
સ્્થાિથાંતરણ હતયું, પરંતયુ સ્્થાિનક હથા્ એ જ જથાતનિથા હતથા જેમણે જમીિ પર 
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વસથાહતિી રચિથા કરી હતી. વ્યવસથાયો પહેલથા તે ભૌગોલનક વનસ્તથારોમથાં રહેતથા 
લોકો સથા્ે રથાજકીય શક્તન વહેંચવથામથાં આવી િ હતી. િક્રનણ આફ્રનકથા જેવથા 
અમયુક આફ્રનકિ િેશોમથાં જ્યથાં વસથાહતીઓ પણ સ્્થાયી ્યથા હતથા, ત્યથાં મયૂળ 
વતિીઓિી તથાિેિથારી હતી પરંતયુ ઉત્તર અમેરનકથામથાં જે રીતે સથામયૂહનક િથાિયૂિી 
જોવથા મળી હતી તે પ્રકથારિી િ્ી. િક્રનણ આફ્રનકથાિથા કનસ્સથામથાં, અંગ્રેજોએ 
શ્વેત વસથાહતીઓ િ્વથારથા સ્વ-શથાસિિી મંજયૂરી આપ્યથા પછી, 1934 ્ી, જેઓ 
રંગભેિ પ્રેક્ટનસ કરતથા હતથા, અશ્વેત આફ્રનકિ (મયૂળ વતિી) લોકો કે જેઓ 
80 ટકથા વસ્તી ધરથાવે છે તેમિે 1994મથાં રથાજકીય સત્તથા મેળવવથા મથાટે લથાંિી 
લડથાઈ લડવી પડી હતી. જે સ્પર્ટપણે િહથાર આવે છે તે એ છે કે ‘સ્વિેશી 
સમસ્યથા’ મયૂળરયૂપે રથાજકીય સત્તથા સથા્ે સંિંધનત છે; તે એક વથાસ્તવનક સમસ્યથા 
છ ેજય્થાં વસથાહતી અતનકર્મણ સમય ેજમીિિથા રહેવથાસી લોકોિથા જય્ૂ  સથા્ ેસતત્થા 
ખરેખર વહેંચવથામથાં આવી િ હતી. ભથારત જેવથા િેશોમથાં મથામલો અલગ છે. તે્ી, 
આવથા કનસ્સથાઓમથાં સ્વિેશી અિે વસથાહતીઓમથાં લોકોિયું વનભથાજિ મથાિ્ય િ્ી. 
િેશિથા આિનવથાસી લોકોિે ‘સ્વિેશી’ તરીકે જોડવથાિયું સયૂચવે છે કે અિ્ય લોકો 
િનિ-વતિી અ્વથા વનિેશી છે ભથારત જેવથા િેશિથા કનસ્સથામથાં યોગ્ય િ્ી. તે્ી, 
યયુિથાઇટેડ િેશિ્સમથાં ચર્ચથાિી શરયૂઆતમથાં જ એવયું મથાિવથામથાં આવતયું હતયું કે 
ભથારતિથા તમથામ લોકો િેશિથા સ્વિેશી છે.

યુએનમ્ં ભ્રત અને અન્ય આંતરર્ષ્ટ્રીય ફોર્
13મી સપટ્મેિ્ર 2007િથા રોજ યોજથાયલેી યયુિથાઈટડે િશેિસ્ જિરલ એસમેિ્લીિી 
107મી પયૂર્ણ િેઠકમથાં ઠરથાવ િ્વથારથા આિનવથાસી લોકોિથા અધનકથારો પર સંયયુક્ત 
રથાર્ટ્રિી ઘોરણથા સ્વીકથારવથામથાં આવી હતી.11 આ એક િનિ-િંધિકથારી ઠરથાવ છે. 
જ્યથારે 143 િેશોએ તરફેણમથાં મતિથાિ કર્યયું અિે ચથાર (યયુિથાઈટેડ સ્ટેટ્સ, કેિેડથા, 
ઑસ્ટ્રેલનયથા અિે િ્યયુઝીલેિ્ડ)એ તેિી વનરયુિ્ધમથાં મતિથાિ કર્યયું હતયુ ત્યથારે 11 
ગેરહથાજર12 હતથા. ભથારતિથા પડોશી િેશ િથાંગ્લથાિેશ અિે ભયૂતથાિ ગેરહથાજર હતથા. 

ભથારતે ઠરથાવિી તરફેણમથાં મતિથાિ કર્યયું હોવથા છતથાં, યયુએિમથાં ભથારતિથા 
પ્રતનિનધન શ્રી અજય મલ્હોત્રથાએ ભથારતમથાં ‘આિનવથાસી લોકો’ કોણ છે તેિથા 
પર ભથારતિી સ્્નતન પર યોગ્ય િનવેિિ આપ્યયું હતયું. તેમણે કહ્યયુ કે: 

જ્યથાર ેઘોરણથામથા ંસ્વિશેી લોકોિી રચિથા શયુ ંછે ત ેિનરધ્થારનત કરવથામથા ંઆવય્યુ ંિ 
હતયું, પરંતયુ સ્વિેશી અધનકથારોિો મયુિ્િો સ્વતંત્ર િેશોિથા લોકો સથા્ે સંિંધનત છે 
જેમિે િશેમથા ંવસતી વસત્ીમથાં્ ી તમેિથા વશંિથા કથારણે સ્વિેશી ગણવથામથા ંઆવતથા 
હતથા, અ્વથા ભૌગોલનક પ્રિેશ કે જે િેશિો હતો. શોધ અ્વથા વસથાહતીકરણિો 
સમય અ્વથા વર્તમથાિ રથાજ્યિી સીમથાઓિી સ્્થાપિથા અિે જેમણે, તેમિી 
કથાિયૂિી સ્્નતનિે ધ્યથાિમથાં લીધથા વનિથા, તેમિી કેટલીક અ્વથા િધી સથામથાજનક-
આર્્નક, સથાંસ્કૃતનક અિે રથાજકીય સંસ્્થાઓ જથાળવી રથાખી હતી.13
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ભથારત ઠરથાવમથાં સ્વ-િનર્ધથારણ સંિંધનત કલમ્ી પણ ચનંતનત હતયું. તે 
મયુિ્િથા પર, પ્રતનિનધનએ કહ્યયું કે: 

સ્વ-િનરણ્યિથા અધનકથારિથા સિંરભ્ો વનશ,ે સ્વ-િનરણ્યિો અધનકથાર ફકત્ વનિશેી 
આધનપત્ય હેઠળિથા લોકોિે લથાગયુ પડે છે અિે તે ખ્યથાલ સથાર્વભૌમ સ્વતંત્ર 
રથાજ્યો અ્વથા લોકોિથા એક વર્ગ અ્વથા રથાર્ટ્રિે લથાગયુ પડતો િ્ી તે તેમિી 
સમજણ હતી, જે રથાર્ટ્રીય અખંડનતતથાિો સથાર હતો. ઘોરણથામથાં સ્પર્ટ કરવથામથાં 
આવ્યયું છે કે સ્વ-િનર્ણયિથા અધનકથારિો ઉપયોગ સ્વ-િનર્ધથારણિથા અધનકથારિો 
ઉપયોગ સ્વિેશી લોકો િ્વથારથા તેમિી આંતરનક અિે સ્્થાિનક િથાિતોિે લગતી 
િથાિતોમથાં, તેમજ તેમિથા સ્વથાયત્ત કથાર્યોિે ધનરથાણ આપવથા મથાટેિથા મથાધ્યમો 
અિે મથારગ્ોિથા સંિરભ્મથા ંકરવથામથા ંઆવશે. વધયુમથા,ં કલમ 46 સપ્રટ્પણે જણથાવ ે
છે કે ઘોરણથાપત્રમથાં કોઈપણ રથાજ્ય, લોકો, જયૂ્ અ્વથા વ્યક્તનિે કોઈપણ 
પ્રવૃત્તનમથાં જોડથાવથાિો અ્વથા ચથાર્ટરિી વનરયુિ્ધ કોઈપણ કૃત્ય કરવથા મથાટેિથા 
કોઈપણ અધનકથારિે સયૂચનત કરે છે તેવયું અર્્ઘટિ કરી શકથાય િહીં. તેિથા આધથારે 
જ ભથારતે ઘોરણથા સ્વીકથારવથાિી તરફેણમથાં મતિથાિ કર્યયું હતયું.14

આંતરરથાર્ટ્રીય શ્રમ સંસ્્થા (ILO) િી ચર્ચથામથાં 1957 (Xaxa:3590) 
મથાં પ્ર્મ વખત આંતરરથાર્ટ્રીય સંસ્્થાિથા વનચથાર-વનમર્શ અિે સથાધિોમથાં 
‘સ્વિેશી’ શિ્િિો ઉપયોગ કરવથામથાં આવ્યો હતો.  

સ્વતંત્ર િેશોમથાં સ્વિેશી અિે અિ્ય આિનજથાતન અિે અર્ધ-આિનજથાતન 
વસ્તીિથા સંરક્રણ અિે એકીકરણ સંિંધનત સંમેલિ (સંમેલિ િંિર 107). જો 
કે, ભથારતે તે સમયે ‘સ્વિેશી’ શિ્િ પર કોઈ વથાંધો ઉઠથાવ્યો િ હતો અ્વથા 
કોઈ ચેતવણી આપી િ હતી કથારણ કે આ શિ્િ અધનકથારો અિે સશક્તનકરણ 
જેવથા મયુિ્િથાઓિે જોડતો િ હતો અિે તે સમયે સ્્થાિનક અિે આિનવથાસી લોકોિે 
વનશથાળ સથામથાજનક મથાળખથામથા ંએકીકતૃ કરવથા પર ધ્યથાિ કિેિ્ર્નત કરવથામથા ંઆવય્યુ ં
હતયું. પરંતયુ જ્યથારે ધ્યથાિ કેિ્િ્રનત કરવથાિથા મયુિ્િથાઓ િિલથાયથા, ત્યથારે ભથારતે 
ભથારતીય સંિર્ભમથાં આ શિ્િિી સયુસંગતતથાિી સ્પર્ટતથાિી જરયૂરનયથાત અિયુભવી 
(Xaxa: 3591) હતી. ભથારતે હજયુ સયુધી 1989િથા સયુધથારેલથા સંમેલિિે િહથાલી આપી 
િ્ી અિે તે 1957િથા સંમેલિ સથા્ે છે, જેિે તેણે 29 સપ્ટેમ્િર 1958િથા રોજ 
િહથાલી આપી હતી. હકીકતમથાં, એશનયથામથાં્ી, મથાત્ર િેપથાળ અિે આફ્રનકથામથાં્ી, 
મથાત્ર મધ્ય આફ્રનકિ પ્રજથાસત્તથાકે 1989િથા સંમેલિિે િહથાલી આપી હતી. 
ચર્ચથા િરમનયથાિ, ભથારતીય પ્રતનિનધનએ પયુિરોચ્ચથાર કર્યો કે: 

ભથારતમથા ંઆિનવથાસી લોકો તમેિી સમસય્થાઓ, રયુચન અિ ેઅધનકથારોિથા સિંરભ્મથા,ં 
અમયુક અિ્ય િેશોિી સ્્થાિનક વસ્તી સથા્ે સરખથાવી શકથાય તેમ િ હતથા. 
આ કથારણોસર, સંકળથાયેલથા કેટલથાક જટનલ અિે સંવેિિશીલ મયુિ્િથાઓ પર 
આંતરરથાર્ટ્રીય ધોરણો િક્કી કરવથાિથા પ્રયથાસો પ્રતન-ઉત્પથાિક સથાિનત ્ઈ 
શકે છે.15
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ચીિ, િથાંગ્લથાિેશ, મ્યથાિમથાર અિે ઈિ્ડોિેશનયથા જેવથા અિ્ય એશનયથાઈ 
િેશોએ પણ આ શિ્િ પ્રત્યેિથા વૈચથારનક અભનગમિે કથારણે ‘સ્વિેશી’ શિ્િ 
સથામે વથાંધો ઉઠથાવ્યો હતો. તેમિો સથામથાિ્ય અભનપ્રથાય એવો હતો કે ‘સ્વિેશી 
લોકો’ િી વનભથાવિથા "યયુરોપનયિ વસથાહતી વસથાહતિથા સથામથાિય્ અિયુભવિયુ ંએટલયુ ં
અવનભથાજ્ય ઉત્પથાિિ છે કે જે એશનયથાિથા તે ભથાગો મથાટે મયૂળભયૂત રીતે અયોગ્ય 
છે કે જેમણે િોંધપથાત્ર યયુરોપનયિ વસથાહતિો અિયુભવ કર્યો િ હતો".16 આ 
પરનપર્કેર્્યમથા,ં કથા ંતો તમેિથા િશેોિથા તમથામ લોકો સવ્િેશી છ ેઅ્વથા સંમલેિમથા ં
જણથાવ્યથા મયુજિ કોઈ પણ સ્વિેશી િ્ી. આફ્રનકિ િેશોએ એવો અભનપ્રથાય 
લીધો કે તમથામ આફ્રનકિ લોકોિે ટેકિનકલી રીતે સ્વિેશી ગણવથામથાં આવે કથારણ 
કે તેઓ યયુરોપીયિ વસથાહતીકરણ પહેલથા ખંડમથાં વસતી વસ્તીિથા વંશજ છે.17 
તેમિથા મતે, ખંડમથાં રહેતથા લોકોિે અલગ કરવથા મથાટે આવથા શિ્િોિો ઉપયોગ 
સહસ્ત્રથાિ્િી મથાટે વનખવથાિ પેિથા કરશે અિે િવથા સ્વતંત્ર િેશોિથા એકીકરણિથા 
મથાર્ગમથાં ઊભથા રહેશે.

યુએન અને અન્ય આંતરર્ષ્ટ્રીય સંસ્થ્ઓ મ્ં 
‘સ્વદેશી લોકો’ ની વ્ય્ખ્ય્
ઘણથા આંતરરથાર્ટ્રીય સંમેલિો અિે કરથારો છે જે ‘આિેશી લોકો’િથા અધનકથારો 
અિ ેવનકથાસિથા મયુિિ્થાઓ સથા્ ેવય્વહથાર કર ેછ ેપરતંયુ અભનવય્કત્નિી સથારવ્તર્નક 
રીતે સ્વીકથાર્ય વ્યથાખ્યથા હજયુ પણ િયૂર છે. યયુએિ ડનપથાર્ટમેિ્ટ ઓફ ઈકોિોમનક 
એિ્ડ સોશનયલ અફેર્સ, તેિી વેિસથાઈટ પર, સ્વિેશી લોકોિે "અિિ્ય 
સંસ્કૃતનિથા વથારસિથારો અિે લોકો અિે પર્યથાવરણ સથા્ે સંિંધ રથાખવથાિી રીતો" 
તરીકે વર્ણવે છે અિે તેઓએ "સથામથાજનક, સથાંસ્કૃતનક, આર્્નક અિે રથાજકીય 
લથાક્રણનકતથાઓ જથાળવી રથાખી છે. તેઓ જે સમથાજમથાં રહે છે તે પ્રિળ સમથાજો્ી 
અલગ છે.” 19 પરંતયુ આિે ઐતનહથાસનક િૃર્ટનકોણ્ી વનશનર્ટતથા િ હોવથા ઉપરથાંત 
સ્્થાિનક લોકોિી ઔપચથારનક વ્યથાખ્યથા તરીકે ગણી શકથાય િહીં; તે કોઈ પણ 
સમયુિથાયિે લથાગયુ પડી શકે છે જે એક અલગ સંસ્કૃતન અ્વથા સથામથાજનક, આર્્નક 
અિે રથાજકીય લથાક્રણનકતથા ધરથાવે છે.

2007 િથા યયુએિ ઠરથાવ િંિર 61/295 મથાં ‘આિનવથાસી લોકો’ િી કોઈ 
વ્યથાખ્યથા િ્ી, પરંતયુ એક અહેવથાલમથાં (યયુએિ પેટથાિથા સ્પેશનયલ રેપોર્ટર જોસ 
આર. મથાર્ટીિેઝ કોિો િ્વથારથા સ્વિેશી વસ્તી સથામે ભેિભથાવિી સમસ્યથા પર 
અભ્યથાસ) ભેિભથાવ િનવથારણ અિ ેલઘયુમતીઓિથા સરંકર્ણ પરિયુ ંકમનશિ, 1981) 
કે જેણે યયુએિિી ચર્ચથાઓિો આધથાર િિથાવ્યો હતો, સ્વિેશી લોકોિી વનભથાવિથા 
િીચે પ્રમથાણે સમજથાવવથામથાં આવી હતી:

સ્વિેશી સમયુિથાયો, લોકો અિે રથાર્ટ્રો એવથા છે કે જેઓ તેમિથા પ્રિેશો 
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પર વનકસેલથા આક્રમણ પયૂર્વેિથા અિે પયૂર્વ-વસથાહતી સમથાજો સથા્ે ઐતનહથાસનક 
સથાતત્ય ધરથાવે છે, પોતથાિે હવે તે પ્રિેશો અ્વથા તેમિથા ભથાગો પર પ્રવર્તતથા 
સમથાજિથા અિ્ય ક્રેત્રો્ી અલગ મથાિે છે. તેઓ વર્તમથાિમથાં સમથાજિથા િનિ-
પ્રભથાવી ક્રેત્રોમથાં રચથાય છે અિે ભવનર્યિી પેઢીઓિે તેમિથા પયૂર્વજોિથા 
પ્રિેશો અિે તેમિી વંશીય ઓળખિે જથાળવી રથાખવથા, વનકથાસ કરવથા અિે 
પ્રસથારનત કરવથા મથાટે સંકલ્પિિ્ધ છે, લોકો તરીકે તેમિથા સતત અસ્તનત્વિથા 
આધથાર તરીકે, તેમિી પોતથાિી સથાંસ્કૃતનક પેટર્િ, સથામથાજનક સંસ્્થાઓ અિે 
કથાિયૂિી પ્રણથાલીઓ.20

અહેવથાલમથાં ઐતનહથાસનક સથાતત્ય િક્કી કરવથામથાં કયથા પરનિળો ધ્યથાિમથાં 
લેવથા જોઈએ તે સમજથાવવથામથાં આવ્યયું હતયું. આ છે:

 y "વથારસથાગત જમીિોિો વ્યવસથાય, અ્વથા ઓછથામથાં ઓછો તેિો ભથાગ

 y આ જમીિોિથા મયૂળ રહેવથાસીઓ સથા્ે સથામથાિ્ય વંશ

 y સથામથાિ્ય રીતે સંસ્કૃતન, અ્વથા ચોક્કસ અભનવ્યક્તનઓમથાં (જેમ કે ધર્મ, 
આિનવથાસી પ્રણથાલી હેઠળ જીવવયું, સ્વિેશી સમયુિથાયિયું સભ્યપિ, પહેરવેશ, 
આજીવનકથાિથા મથાધ્યમ, જીવિશૈલી, વગેરે)

 y ભથારથા (ભલે તેિો ઉપયોગ એકમથાત્ર ભથારથા તરીકે, મથાતૃભથારથા તરીકે, ઘરમથાં 
અ્વથા કયુટયુંિમથાં વથાતચીતિથા રીઢો મથાધ્યમ તરીકે અ્વથા મયુખ્ય, પસંિગીિી, 
રીતભથાત, સથામથાિ્ય અ્વથા સથામથાિ્ય ભથારથા તરીકે ્થાય છે)

 y િેશિથા અમયુક ભથાગોમથાં અ્વથા વનશ્વિથા અમયુક પ્રિેશોમથાં રહેઠથાણ

 y અિ્ય સંિંધનત પરનિળો.”21

પ્રિેશમથાં પયૂર્વ-વસથાહતીિથા સતત અસ્તનત્વ સનવથાય, તે િે મહત્વપયૂર્ણ 
વધથારથાિથા પરનિળો પણ લથાવે છે, એટલે કે, િનિ-પ્રભયુત્વ અિે સમથાજમથાં 
વનશનર્ટતથા. આ તતત્્વો રથાજકીય સત્તથા્ી આશંનક અ્વથા વંચનત લોકોિ ે‘આિેશી 
લોકો’િથા િથાયરથામથા ંસથામલે કરવથાિયુ ંશકય્ િિથાવ ેછે. મથાિવ અધનકથારોિથા સિંરભ્મથા ં
આ ઘટકો મહત્વપયૂર્ણ અિે જરયૂરી છે, પરંતયુ કિથાચ અિ્ય પરનસ્્નતનઓમથાં િહીં. 
જ્યથારે આ િનવેિિ આંતરરથાર્ટ્રીય મંચ પર સ્વિેશી લોકો પરિી ચર્ચથામથાં 
સ્પર્ટતથા લથાવવથાિો પ્રયથાસ કરે છે, ભથારતિથા કનસ્સથામથાં, તે જટનલતથાઓ ઉભી 
કર ેછ.ે આ પયૂરવ્જોિી જમીિોિથા વય્વસથાયિથા પર્્મ પરનિળ્ી અમયુક ભથાગોમથા ં
રહેઠથાણ સયુધી વનસ્તરે છે. ભથારત વનશ્વિયું એક સયૂક્ર્મ ભયૂમન છે. આપણે જયુિી 
જયુિી ભથારથાઓ િોલતથા ધરથાવીએ છે, જયુિથા જયુિથા ધર્મોિયું પથાલિ કરે છે, જયુિથા જયુિથા 
રનવથાજો કરે છે, જયુિથા જયુિથા વેપથાર કરે છે અિે વનવનધ વંશજોિે શોધી કથાઢે છે. 
મથાિવથાધનકથારિથા મયુિ્િથાઓ ભથારતમથાં ‘સ્વિેશી’ અિે ‘વનિેશી’િથા પ્રશ્િ કરતથાં 
વનશનર્ટ પરનમથાણો ધરથાવે છે.
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ભથારથા એ કોઈપણ સમથાજ મથાટ ેચોકક્સપણે એક મહત્વપયૂરણ્ સંકતે છે, પરતંયુ 
ભથારથાઓિથા કનસ્સથામથાં, ભથારથાઓિથા વનવનધ પરનવથારો, જેમ કે ઈિ્ડો-યયુરોપનયિ 
(24 ભથારથાઓ 76.89 ટકથા િ્વથારથા િોલથાય છે), િ્રવનડનયિ (20.82 ટકથા િ્વથારથા 
િોલથાતી 17 ભથારથાઓ), ઓસ્ટ્રો- એશનયથાટનક (1.11 ટકથા િ્વથારથા 14 િોલથાય છે), 
તનિેટો-િર્મીઝ (01.00 ટકથા િ્વથારથા િોલથાતી 66 ભથારથાઓ), અિે સેમનટો-હેમનટનક 
(0.01 ટકથા િ્વથારથા િોલથાતી એક ભથારથા) િેશમથાં િોલથાય છે. તથાઈ-કડથાઈ અિે ગ્રેટ 
આંિથામથાિી ભથારથાિથા પરનવથારો પણ ઓછી સંખ્યથામથાં હોવથા છતથાં િોલિથારથા છે. 22 
િંધથારણિી આઠમી અિયુસયૂચનમથાં 22 ભથારથાઓિી સયૂચન સથામેલ છે. ભથારથાિી આ 
વનવનધતથા અિયુસયૂચનત જિજથાતનિી વસ્તીમથાં પણ જોવથા મળે છે જેમથાં ઓસ્ટ્રો-
એશનયથાટીક (મોિ્ખમેર, મયુંડથારી, સંતથાલી વગેરે), િ્રવનડનયિ (ગોંડી અિે કયુરયુખ 
ભથારથાઓ) અિે ઈિ્ડો-યયુરોપનયિ (ભીલ ભથારથા) પરનવથારો અલગ-અલગ લોકો 
િ્વથારથા િોલવથામથાં આવે છે. આિનવથાસીઓ કેવળ ભથારથાિથા આધથારે વર્ગીકરણ 
હોવથાિે કથારણે, ભથારતિથા આિનવથાસી અિે િનિ-આિનવથાસી લોકોિી વંશીયતથા પર 
કોઈ િનર્કર્ર પર આવી શકતયું િ્ી. ત્યથાં ઘણી પ્રથાચીિ ભથારથાઓ પણ છે, 
જેિયું વર્ણિ ભથારતિી ‘શથાસ્ત્રીય ભથારથાઓ’ તરીકે કરવથામથાં આવે છે, જેમ કે 
સંસ્કૃત23. પથાલી અિે પ્રથાકૃત જેવી અિ્ય જયૂિી ભથારથાઓ પણ છે જે હવે સથામથાિ્ય 
પ્રવચિમથાં ઉપયોગમથાં લેવથાતી િ્ી પરંતયુ વનિ્વતથા અિે ધથાર્મનક વનધનઓિી 
ભથારથાઓ તરીકે રહે છે. તેમથાં્ી ઘણીએ હથાલમથાં િેશમથાં િોલથાતી ભથારથાઓિે જિ્મ 
આપ્યો છે, પરતંયુ તે તમથામિ ેસથામથાિય્ રીત ેભથારતીય ભથારથાઓ તરીક ેઓળખવથામથા ં
આવે છે. આ ભથારથાઓ ઘણી સિીઓમથાં સ્વિેશી રીતે વનકસનત ્ઈ છે. ભથારતમથાં, 
જે ભથારથાઓિે ‘વનિેશી’ તરીકે ઓળખવથામથાં આવે છે તે અંગ્રેજી, ફ્રેિ્ચ અિે 
પોર્ટયુગીઝિી યયુરોપીયિ ભથારથાઓ જેવી છે જેમણે મોટથાભથાગે વસથાહતી કથાળ 
િરમનયથાિ તેમિી એિ્ટર્ી કરી હતી, અિે અરિી, રશનયિ, ચથાઇિીઝ, જથાપથાિીઝ, 
વગેરે જેવી ભથારથાઓ સ્પર્ટપણે છે. અિ્ય િેશો સથા્ે ઓળખી શકથાય અિે જે તે 
િેશોમથાં વનકસનત ્યથા છે.24 કોઈપણ ભથારથાિથા િમિિો મયુિ્િો ત્યથાં િ્ી. જ્યથારે 
કોઈ વ્યક્તનિી મથાતૃભથારથા ભથારતમથાં જિ્મેલી અિે વનકસનત ્યેલી ભથારથા છે, 
એટલે કે, સ્વિેશી ભથારથા, ત્યથારે શયું તે વ્યક્તનિે ‘િનિ-આિેશી’ ગણી શકથાય?

ઈિ્ટરિેશિલ લેિર ઓર્ગેિથાઈઝેશિ (આઈએલઓ) એ 1957 (િં. 107)
મથા ંસવ્િેશી અિે આિનજથાતન વસત્ી સમંલેિ અપિથાવય્યુ ંત્યથાર ેસંયયુકત્ શિ્િસમયૂહ 
‘સ્વિેશી અિે આિનવથાસી વસ્તી’ િો ઉપયોગ કર્યો છે. પ્રવર્તમથાિ સંમેલિ 
વર્ર 1989 (િં. 169)25િયું છે. આ સંમેલિો ‘સ્વિેશી લોકો’ શિ્િિી કોઈ 
ઔપચથારનક વ્યથાખ્યથા આપતથા િ્ી. 1989િથા સંમેલિિી કલમ 1, જો કે, જણથાવે 
છે કે સંમેલિ આિે લથાગયુ પડે છે:

• “(a) સ્વતંત્ર િેશોમથાં આિનવથાસી લોકો કે જેમિી સથામથાજનક, સથાંસ્કૃતનક અિે 
આર્્નક સ્્નતનઓ તેમિે રથાર્ટ્રીય સમયુિથાયિથા અિ્ય વનભથાગો્ી અલગ 
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પથાડે છે, અિે જેમિી સ્્નતન તેમિથા પોતથાિથા રનવથાજો અ્વથા પરંપરથાઓ 
અ્વથા વનશેર કથાયિથાઓ અ્વથા િનયમો િ્વથારથા સંપયૂર્ણ અ્વથા આંશનક રીતે 
િનયંત્રનત ્થાય છે;

• (b) સ્વતંત્ર િેશોમથાંિથા લોકો કે જેઓ વનજય મેળવવથા અ્વથા વસથાહતીકરણ 
અ્વથા વર્તમથાિ રથાજ્યિી સીમથાઓિી સ્્થાપિથા સમયે િેશમથાં વસતી 
વસ્તીમથાં્ી તેમિથા વંશિથા કથારણે સ્વિેશી તરીકે ગણવથામથાં આવે છે, અ્વથા 
ભૌગોલનક પ્રિશે ક ેજ ેિશેિો છ.ે અિ ેજઓે, તેમિી કથાિયૂિી સ્્નતનિે ધય્થાિમથા ં
લીધથા વનિથા, તેમિી પોતથાિી કેટલીક અ્વથા િધી સથામથાજનક, આર્્નક, 
સથાંસ્કૃતનક અિે રથાજકીય સંસ્્થાઓ જથાળવી રથાખે છે." (ભથાર ઉમેર્યો).26

આ વર્ણિમથાં કોિોિી વ્યથાખ્યથામથાં મોટથાભથાગિથા ઘટકો સથામેલ છે. આ 
વ્યથાખ્યથા લોકોિે ‘સ્વિેશી’ કહેવથા મથાટે સમય લથાયકથાત આપે છે, એટલે કે, 
“વનજય અ્વથા સંસ્્થાિવથાિ અ્વથા વર્તમથાિ રથાજ્યિી સરહિોિી સ્્થાપિથા 
સમયે". વર્તમથાિ િેશિથા વસથાહતીકરણ અ્વથા રચિથાિથા સમયગથાળથાિથા સંકેત 
હોવથાિથા કથારણે ચોક્કસ ગયુણો છે, પરંતયુ અમયુક જયૂ્ોિે ‘સ્વિેશી’ તરીકે અલગ 
કરવથા અિે સમયગથાળથા સંકેતિે સંતોરતથા અિ્યિે વંશમથાં્ી િથાકથાત રથાખવથા્ી 
સમસ્યથાઓ ઊભી ્ઈ શકે છે.

વરલ્્ડ ઈિટ્લેેકચ્્યયુઅલ પર્ોપરટ્ી ઓરગે્િથાઈઝેશિ (WIPO) િ ેિથાયકથા્ી 
વધયુ સમય્ી આંતર-સરકથારી સમનતનિી એજિ્સી િ્વથારથા પરંપરથાગત જ્ઞથાિિથા 
રક્રણ મથાટે સંભવનત આંતરરથાર્ટ્રીય કથાિયૂિી સથાધિ(ઓ) પર ચર્ચથા કરી રહ્યયું 
છે. આ સમનતનિી િેઠકોમથાં સ્્થાિનક લોકોિથા પ્રતનિનધનઓ િનરીક્રક તરીકે 
ભથાગ લે છે. જો કે, સંસ્્થાએ આ શિ્િિે ઔપચથારનક રીતે વ્યથાખ્યથાયનત કર્યો 
િ્ી. પરંતયુ સમનતન િ્વથારથા વનચથારણથા હેઠળ પરંપરથાગત જ્ઞથાિિથા રક્રણ પરિથા 
કથાયિથાકીય સથાધિિી મયુસિિ્થા મથાહનતીમથા,ં ‘પરપંરથાગત જ્ઞથાિ’િી વ્યથાખ્યથા કરતી 
વખતે ‘સ્વિેશી’ શિ્િિો ઉપયોગ કરવથામથાં આવ્યો છે:

પરંપરથાગત જ્ઞથાિ એ સ્વિેશી [લોકો], સ્્થાિનક સમયુિથાયો અિે/અ્વથા 
[અિ્ય લથાભથાર્્ીઓ] મથાં્ી ઉિ્ભવતથા જ્ઞથાિિો સંિર્ભ આપે છે જે ગતનશીલ 
અિે વનકસનત હોઈ શકે છે અિે તે િૌિ્ધનક પ્રવૃત્તન, અિયુભવો, આધ્યથાત્મનક 
મથાધ્યમો, અ્વથા પરપંરથાગત સિંરભ્મથા ંઅ્વથા તેિી આતંરિરૃટ્નિયુ ંપરનણથામ છ,ે 
જે જમીિ અિે પર્યથાવરણ સથા્ે જોડથાયેલ હોઈ શકે છે, જેમથાં જ્ઞથાિ-કેવી રીતે, 
કૌશલ્ય, િવીિતથાઓ, પર્્થાઓ, શનકર્ણ અ્વથા શનકર્ણિો સમથાવશે ્ થાય છ.ે27

ચોરસ કૌસંવથાળી અભનવય્કત્નઓિ ેહજયુ સયુધી સરવ્સંમતન પ્રથાપત્ ્ ઇ િ્ી. 
‘સ્વિેશી લોકો’ વથાક્યમથાં ‘લોકો’ એ એક એવો વનવથાિથાસ્પિ શિ્િ છે જ્યથારે તે 
‘સ્વિેશી’ િ્વથારથા લથાયક છે.
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 વર્લ્ડ હેલ્્ ઓર્ગેિથાઈઝેશિ (ડિ્લ્યયુએચઓ) એ િીચેિી શરતોમથાં 
આરોગ્યસંભથાળ સેવથાઓિી જોગવથાઈિથા સિંરભ્મથા ં‘સવ્િેશી વસત્ી’ વથાકય્િે પણ 
વ્યથાખ્યથાયનત કર્યયું છે: “સમયુિથાય કે જેઓ ભૌગોલનક રીતે અલગ પરંપરથાગત 
રહઠેથાણો અ્વથા પયૂરવ્જોિથા પર્િેશોિી અિંર રહ ેછ ેઅ્વથા તેિી સથા્ ેજોડથાયલેથા છ,ે 
અિે જેઓ પોતથાિી જથાતિે એક વનશનર્ટ સથાંસ્કૃતનક જયૂ્િથા ભથાગ તરીકે ઓળખથાવે 
છે, જે આધયુિનક રથાજ્યોિી રચિથા અિે વર્તમથાિ સરહિો વ્યથાખ્યથાયનત કરવથામથાં 
આવી ત ેપહેલથાં વનસત્થારમથાં હથાજર જય્ૂ ોમથાં્ી ઉતરી આવય્થા હતથા. તઓે સથામથાિય્ 
રીતે સથાંસ્કૃતનક અિે સથામથાજનક ઓળખ અિે સથામથાજનક, આર્્નક, સથાંસ્કૃતનક અિે 
રથાજકીય સંસ્્થાઓ જથાળવી રથાખે છે, જે મયુખ્ય પ્રવથાહ અ્વથા પ્રભથાવશથાળી 
સમથાજ અ્વથા સંસ્કૃતન્ી અલગ હોય છ”ે.28

‘સ્વિેશી લોકો’ િી એક સરળ વ્યથાખ્યથા એ છે કે તેઓ "અિથાિન કથાળ્ી 
તમથામ ખંડોમથાં વસવથાટ કરિથારથા લોકો છે. 29 તેઓ તેમિી ભયૂમન પર રહે છે, તેમિથા 
સથાંસ્કૃતનક મયૂલ્યોિે જથાળવી રથાખે છે, તેમિથા પર્યથાવરણિી જથાળવણી અિે ખેતી 
કર ેછ ેઅિે સિીઓ્ી તેમિી પરપંરથાઓિ ેજીવતં રથાખે છે.30 આ કોઈ પણ રથાજકીય 
અસર વનિથાિયું છે અિે ‘આિનજથાતન’ ‘જયૂ્’ ‘સમયુિથાય’ વગેરે જેવથા શિ્િોિે ટથાળે છે 
અિે સમથાવેશ મથાટે છેલ્લયુ વર્ર અ્વથા સમયગથાળો સયૂચવતો િ્ી, સનવથાય કે 
તેઓ તે વનસ્તથારોમથાં ખયૂિ જ લથાંિથા સમય્ી રહેતથા હોવથા જોઈએ. 

ભ્રતીય વસ્તી: ઐતિહ્સિક સ્થળ્ંતર
તથાજેતરિી સિીઓમથાં ભથારતમથાં કોઈ મોટથા પથાયે લોકોિો વસવથાટ જોવથા મળ્યો 
િ્ી. ભથારતમથાં છેલ્લયું મોટયું સ્્ળથાંતર, ડેટનંગ મથાટે ડીએિએિો ઉપયોગ કરતથા 
તથાજેતરિથા અભ્યથાસો મયુજિ, 1000 BCE32 પહેલથાિયું હતયું. તે પહેલથા, અલગ-
અલગ સમયે ઇમનગ્રેશિિથા વનવનધ મોજથા ્ યથા હતથા. ભથારત સરકથારિયું એક પેપર 
ભથારતમથાં સ્્ળથાંતરિથા મોજથાિયું વર્ણિ આ રીતે કરે છે:.

"યયુરોપોઇડ લોકો (કિથાચ ટોચેરનયિસ્)િયુ ંવનસ્તરણ લગભગ 3800 વરર્ પહલેથા ં
શરયૂ ્ યયુ ંહતયુ.ં અિ,ે કિથાચ 1000 વરર્ (અ્વથા વધયુ) અગથાઉ, યયુરલ્સિી િકર્નણે, 
કથાળથા સમયુિ્રિી ઉત્તરે અિે પશ્ચનમ કઝથાકનસ્તથાિમથાં આવેલથા ઓએસનસમથાં્ી 
ઈિ્ડો-યયુરોપનયિ વક્તથાઓ પશ્ચનમ અિે પયૂર્વીય િનશથામથાં આગળ વધ્યથા અિે 
અંતે િક્રનણ તરફ ગયથા, સથા્ે ભળી ગયથા હતથા (સંભવતઃ) િ્રવનડનયિ અ્વથા 
િક્રનણ એશનયથાિથા અિ્ય મયૂળ રહેવથાસીઓ.”33

આ પછી ભથારતમથાં લોકોિો કોઈ મોટો ધસથારો ્યો િ્ી. ત્યથાર્ી િેશિથા 
ઘણથા ભથાગોમથાં વર્તમથાિ શથાસિ ઘણી વખત િિલથાયયું છે. તેમિથા શથાસિિથા અંતે 
િેશ છોડિથારથા એકમથાત્ર શથાસકો અંગ્રેજો હતથા. અિ્ય ભથારતીય સમથાજ અિે 
સંસ્કૃતનમથાં સમથાઈ ગયથા. આિનવથાસી સહનત વનવનધ ધર્મો અિે જથાતનઓિથા લોકો 
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િેશિથા િથાિથા કે મોટથા ભથાગોમથાં પ્રભયુત્વ ધરથાવે છે. વનશ્વથાસિી િહયુમતી એ 
આિનવથાસી અિે િનિ-આિનવથાસીઓ િિંિેી સથામથાિય્ ઘટિથા છ.ે સિીઓ િરમનયથાિ, 
ભથારતમથાં એક અિિ્ય સંયયુક્ત સંસ્કૃતન ઉભરી આવી હતી. તે એક સંસ્કૃતન છે જે 
એકતથામથાં વનવનધતથાિે પ્રતનિનંિનત કરે છે.

પયુરથાતત્વીય ખોિકથામ, િૃવંશશથાસ્ત્ર, ભથારથાશથાસ્ત્ર અિે આિયુવંશનક 
અિયુક્રમ પર આધથારનત તથાજેતરિથા અભ્યથાસોએ ભથારતમથાં હોમો સેપનયિ્સિથા 
મયુખ્ય સ્્ળથાંતરિી એક કરતથાં વધયુ તરંગોિે ઓળખી કથાઢ્યથા છે.34 પ્ર્મ 
લહેર એવથા લોકોિી હતી જેઓ લગભગ 70,000 વર્ર પહેલથાં આફ્રનકથામથાં્ી 
િહથાર આવ્યથા હતથા. અિે પશ્ચનમ એશનયથા, ભથારત, િક્રનણ પયૂર્વ એશનયથા અિે 
ઓસ્ટ્રેલનયથામથાં સ્્ળથાંતર કર્યયું. તેઓ લગભગ 65,000 વર્ર પહેલથાં ભથારતમથાં 
પ્રવેશ્યથા હશે. િથાિથા આંિથામથાિમથાં ઓંગે આિનજથાતનિથા લોકો, જેમિી કયુલ સંખ્યથા 
હવે 100 ્ી ઓછી છે, તેઓિે આ જયૂ્િથા વંશજ ગણવથામથાં આવે છે. તેમિી 
શથારીરનક રયૂપરેખથા ઓસ્ટ્રેલનયિ આિનવથાસીઓ સથા્ે તયુલિથાત્મક છે. ડેવનડ રીક 
(2018) એ અવલોકિ કર્યયું હતયું કે આ લોકો "યયુરેશનયિ મયુખ્ય ભયૂમનિથા લોકો્ી 
હજથારો વર્રો્ી અલગ હતથા."35 જો કે, આિયુવંશનક રીતે, વર્તમથાિ ભથારતીય 
વસ્તીિો પથાયો એ પ્ર્મ જયૂ્ છે જે આફ્રનકથામથાં્ી િહથાર આવ્યયું છે. આજે 
આપણથા જીિોમ-વ્યથાપી વંશિથા અડધથા અિે િે તૃતીયથાંશ આ જયૂ્મથાં્ી આવે છે 
(જોસેફ:2018); “લગભગ તમથામ પ્રિેશો, તમથામ ભથારથાકીય જયૂ્ો અિે િેશિથા 
તમથામ જથાતનઓ અિે જિજથાતનઓ પ્ર્મ ભથારતીયોિી આિયુવંશનક છથાપ ધરથાવે 
છે, જેમ કે વૈજ્ઞથાિનક અભ્યથાસોએ વથારંવથાર િતથાવ્યયું છે"36. સ્્ળથાંતરિી િીજી 
લહરે ઈરથાિિથા ઝથાગ્રોસ પર્િેશમથાં્ ી હતી, જઓે મોટથાભથાગે ખેડયુતો હતથા. પશ્ચનમ 
યયુરેશનયિ લોકોિયું ભથારતમથાં મોટથા પથાયે સ્્ળથાંતર કથાંસ્ય યયુગમથાં (9000 - 7000 
વર્ર પહેલથાં) અ્વથા પછી હતયું. યયુરેશનયિ લોકો કે જેઓ પથાછળ્ી ભથારતમથાં 
અગથાઉિથા વસથાહતીઓ સથા્ે ભળી ગયથા હતથા તે એવથા લોકો હતથા જેઓ અલગ-
અલગ સ્્ળોએ ભથારતમથાં સ્્ળથાંતર કરતથા પહેલથા લથાંિથા સમય સયુધી મેિથાિ 
પર રોકથાયથા હતથા. સ્્ળથાંતરિી ત્રીજી લહેર િક્રનણ પયૂર્વ એશનયથામથાં્ી આવી 
હતી જેણે મયુંડથારી અિે ખથાસી જેવી ઓસ્ટ્રો-એશનયથાટીક ભથારથાઓ લથાવ્યથાં હતથાં. 
2000 અિે 1000 િીસીઇ (જોસેફ: 2018)િી વચ્ચે સ્ટેપ્સિથા ઈિ્ડો-યયુરોપનયિ 
ભથારથા િોલતથા પશયુપથાલકો િ્વથારથા ભથારતમથાં સ્્ળથાંતરિી છેલ્લી મોટી લહેર હતી.

િરસનમ્હિ તેમજ અિ્યિથા અિયુસથાર (2018), “આવશ્યક રીતે હથાલિથા પયૂર્વીય 
અિે િક્રનણ એશનયિોિથા તમથામ વંશ (િક્રનણ એશનયિોમથાં પશ્ચનમ યયુરેશનયિ-
સંિંધનત મનશ્રણ પહેલથા) એક કથાલ્પિનક એકલથા પયૂર્વ તરફિથા પ્રસથારમથાં્ી 
ઉતરી આવ્યથા છે, જેણે વંશિથા ટયૂંકથા ગથાળથામથાં વધથારો કર્યો હતો. AASI (પ્રથાચીિ 
પયૂર્વજ િક્રનણ ભથારતીય), પયૂર્વ એશનયિો, ઓંગે અિે ઓસ્ટ્રેલનયિો”37 તરફ 
િોરી જથાય છે. તેમિથા 2019િથા પેપર િરસનમ્હિ તેમજ અિ્ય િર્શથાવે છે કે 
આધયુિનક િકર્નણ એશનયિોમથા ંવશંિો પ્રથા્મનક સત્ર્ોત ઈરથાિ અિે િકર્નણપયૂરવ્ 
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એશનયથાિથા પ્રથારંભનક શનકથારીઓ સથા્ે સંિંધનત લોકો વચ્ચેિો પ્રથાગૈતનહથાસનક 
આિયુવંશનક ઢથાળ છે.38 ડેવનડ રીક (2018) જેમણે તેિો વનગતવથાર અભ્યથાસ કર્યો 
ડીએિએ પર આધથારનત ભથારતીય વસ્તીએ િે પ્રવથાહો શોધી કથાઢ્યથા છે, એટલે 
કે, પયૂર્વજો િક્રનણ ભથારતીયો (ASI) અિે પયૂર્વજ ઉત્તર ભથારતીયો (ANI)39 
જેમથાં્ી હથાલિી વસ્તી ઉતરી આવી છે. તેમિથા અભ્યથાસમથાં્ી એ િહથાર આવ્યયુ 
હતયુ કે "મયુખ્ય ભયૂમન ભથારતમથાં આજે િરેક જણ પશ્ચનમ યયુરેશનયિો સથા્ે સંિંધનત 
વશંિથા વનવનધ પ્રમથાણમથા ંહોવથા છતથા,ં અિ ેપયૂરવ્ એશનયથા અિ ેિકર્નણ એશનયથાિી 
વનવનધ વસત્ી સથા્ ેવધયુ િજીક્ી સિંંધનત વશંિયુ ંમનશર્ણ છ.ે ભથારતમથા ંકોઈ જય્ૂ  
આિયુવંશનક શયુિ્ધતથાિો િથાવો કરી શકે િહીં. (ભથાર ઉમેર્યો).40 આ મનશ્રણ 20 ્ ી 
80 ટકથા સયુધીિયું છે. રીક અવલોકિ કરે છે કે મયુખ્ય ભયૂમનિથા લોકોમથાં, “કોઈપણ 
જયૂ્ મનશ્રણ્ી અપ્રભથાવનત િ્ી, જથાતન વ્યવસ્્થાિી િહથાર રહેતથા િનિ-હનિ્િયુ 
આિનવથાસી વસ્તી સહનત, ઉચ્ચતમ િ્ી અિે સૌ્ી િીચી જથાતન પણ િ્ી." 
(2008) ભથારતમથાં જથાતન પ્ર્થા મથાત્ર 3,000-5,000 વર્ર જયૂિી છે અિે મથાિવ 
ઉત્ક્રથાંતન સમયિી તયુલિથામથાં તે સમયગથાળો એકિમ તથાજેતરિો છે તે ધ્યથાિમથાં 
લેતથા,ં જથાતન પર્્થાએ ભથારતીય વસ્તીિથા આિયુવશંનક સ્્ થાપત્ય પર મજિયૂત અસર 
કરી િ હોય અિે તે છે. જથાતન અિે સથામથાજનક સથાંસ્કૃતનક સીમથાઓમથાં િોંધપથાત્ર 
પ્રમથાણમથાં જિીિ પ્રવથાહ. તેમિથા અભ્યથાસ મયુજિ, સથામથાજનક સથાંસ્કૃતનક 
પૃર્ઠભયૂમન કરતથાં ભૌગોલનક અંતર ફનલોજેિેટનક સંિંધ પર વધયુ શક્તનશથાળી અસર 
કરે છે.41 ત્રનપથાઠી તેમજ અિ્ય અભ્યથાસોિથા આધથારે, જોકે, િ્રવનડનયિ-ભથારી 
લોકોિે ભથારતિથા સૌ્ી જયૂિથા રહવેથાસીઓ તરીક ેપર્સ્તથાવનત કર ેછ ેજઓે લગભગ 
10,000-15,000 વર્ર પહેલથાં ભથારતમથાં પ્રવેશ્યથા હતથા. તેમિથા મતે, લગભગ 
4,000 વર્ર પહેલથાં મધ્ય એશનયથાિથા મેિથાિોમથાં્ી પશયુપથાલકોિયું આગમિ એ 
વધયુ સ્્ળથાંતર હતયું અિે તેઓ તેમિી સથા્ે ઈિ્ડો-યયુરોપનયિ ભથારથાઓ લથાવ્યથા 
હતથા. આ તમથામ આિયુવંશનકશથાસ્ત્રીઓ જે િનર્ણથાયક મયુિ્િો લથાવે છે તે એ છે કે 
ભથારતીય વસ્તી વનવનધ જિીિોિયુ ંમનશર્ણ, પરતંયુ જથાતનઓ અિ ેજિજથાતનઓમથા ંછ.ે

વનશ્વમથાં િીજથા ક્રમિી સૌ્ી મોટી વસ્તી સથા્ે, ભથારત વનવનધ જયૂ્ોિયું 
મિોરંજિ કરે છે જેમથાં તેમિી વચ્ચે વનવનધતથાઓ છે. આવી ભનિ્િતથા ભથારથાઓ 
અિે િોલીઓમથાં, ધથાર્મનક વનધનઓ અિે સથામથાજનક વ્યવહથારોમથાં, વગેરેમથાં હોઈ 
શકે છે. િેશિી ભૌગોલનક વનશેરતથાઓએ પણ આ વનવનધતથામથાં ફથાળો આપ્યો છે. 
સમય જતથાં, આ જયૂ્ો િેશિથા વનવનધ ભથાગોમથાં સ્્થાયી ્ યથા અિે પોતથાિે વનશનર્ટ 
િિથાવય્થા હતથા. િનરધ્થારનત ભૌગોલનક વનસત્થારિી અિંર પણ, ઘણી વખત, વ્યકત્ન 
વનવનધ સથાંસ્કૃતનક અિે સથામથાજનક જયૂ્ો શોધી શકે છે. તેમિો આર્્નક અિે 
સથામથાજનક વનકથાસ પણ અલગ-અલગ હતો. િેશિી આઝથાિી સમયે, સથામથાજનક અિે 
આર્્નક રીતે પછથાત જયૂ્ોિથા વનકથાસ તરફ ધ્યથાિ આકર્રનત ્યયું અિે ભથારતિથા 
િંધથારણે તેમિથા સથામથાજનક-આર્્નક વનકથાસ મથાટે વનશેર જોગવથાઈઓ કરી હતી.
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વસ્તી ગણતરીન્ દસ્ત્વેજો
આઝથાિીિથા ઘણથા સમય પહેલથા, ભથારતિથા લોકોિથા વર્ગીકરણે સરકથાર મથાટે 
સમસય્થાઓ ઊભી કરી છે, ખથાસ કરીિે િર્નટનશ વહીવટકરત્થાઓ િવ્થારથા શરયૂ કરથાયેલ 
િથાયકથાિી વસ્તી ગણતરી મથાટે કથારણ કે "ભથારતમથાં સંસ્કૃતનિથા તમથામ તિક્કથામથાં 
લોકો જોવથા મળે છે"42. 1872િી સેિ્સ હથાઉસ રજનસ્ટરમથાં ‘જથાતન અ્વથા વર્ગ’ 
શિ્િોિો ઉપયોગ કરવથામથાં આવ્યો હતો અિે તે ‘જથાતન’ િર્શથાવવથા મથાટે પણ 
જરયૂરી હતયુ.ં ત ેવસત્ીગણતરી પણ મયુખ્ય સમયુિથાયો્ી અલગ રહતેથા અિ ેમોટથાભથાગે 
વનચરતી અ્વથા અરધ્-વનચરતી જીવિશલૈીિે અિયુસરતથા અિે મયુખ્ય પર્વથાહો્ી 
અલગ સથાસ્ંકતૃનક અિે ધથારમ્નક પર્્થાઓ અિે સસ્ંકથારો ધરથાવતથા લોકોિથા જય્ૂ ોિો 
સંિર્ભ આપવથા મથાટે ‘એિોરનજનિલ ટ્રથાઇિ્સ’ જેવથા લેિલિો ઉપયોગ કરે છે. 
જોકે 1881િી વસ્તી ગણતરીમથાં મથાત્ર ‘જથાતન’ હતી અિે ‘વર્ગ’ િહીં અિે તે 
પણ જો હનિિ્યુ; અિય્ ધરમ્ોિથા કનસસ્થામથા,ં લોકોએ વસત્ી ગણતરીિી સયૂચન મયુજિ 
‘સપંર્િથાય’ િરશ્થાવવો જરયૂરી હતો. 1891િી વસત્ી ગણતરીિી સયૂચનમથા ંધરમ્ મથાટ ે
જથાતન અિે જથાતનિથા વરગ્ીકરણ અિે સપ્ંરિથાયિો ઉપયોગ કરવથામથા ંઆવ્યો હતો.

શરયૂઆતમથાં આિનજથાતન સથારી રીતે વ્યથાખ્યથાયનત કરવથામથાં આવી િ હતી. 
િથાસ ગયુપ્તથા, સંજયુક્તથા (2019) જણથાવે છે કે વસથાહતી વહીવટીતંત્રે ત્રણ વસ્તી 
ગણતરીિથા અિયુભવ પછી, વીસમી સિીિી શરયૂઆતમથા,ં એક આિનજથાતનિ ે"કયુટયુિંોિો 
સમયૂહ અ્વથા સથામથાિ્ય િથામ ધરથાવતથા પરનવથારોિથા જયૂ્ો તરીકે વ્યથાખ્યથાયનત 
કરવથાિયું સથાહસ કર્યયું હતયું જે એક િનયમ તરીકે કોઈ ચોક્કસ વ્યવસથાય િર્શથાવતયું 
િ્ી; સથામથાિ્ય રીતે પૌરથાણનક અ્વથા ઐતનહથાસનક પયૂર્વજ અિે પ્રસંગોપથાત 
પ્રથાણીમથાં્ી સથામથાિ્ય વંશિો િથાવો કરે છે, પરંતયુ િેશિથા કેટલથાક ભથાગોમથાં 
સગપણિી પરંપરથાઓ કરતથાં રક્ત-વનવથાિિી જવથાિિથારીઓ િ્વથારથા એકસથા્ે 
રથાખવથામથાં આવે છે; સથામથાિ્ય રીતે તે જ ભથારથા િોલે છે, અિે કિજો કરે છે, 
વ્યવસથાય કરે છે અ્વથા િેશિથા ચોક્કસ પ્રિેશ પર કિજો કરવથાિો િથાવો કરે 
છ.ે43" ત ેકહ ેછ ેક ેઅગ્ંરજેોએ આિનવથાસીઓ, વિવથાસીઓ, અસસંક્થારી અિ ે"અરધ્-
અસંસ્કથારી" લોકોિે સફેિ વંશીય શ્રેર્ઠતથાિથા વનશ્વ િૃર્ટનકોણિે પ્રતનિનંિનત 
કર્યથા હોય તેવયું લથાગે છે.

1901િી વસ્તી ગણતરીમથાં, ‘જિજથાતન’ (ટ્રથાઇિ્સ) શિ્િ િીચેિથા 
વર્ગીકરણમથાં પ્રવેશે છે, “હનંિયુઓ અિે જૈિોિી જથાતન, જિજથાતન અ્વથા 
અિ્યિી જથાતન" વસ્તી ગણતરી સયૂચનિથા િંિર 8 પર. આ વર્ગીકરણ 1911િી 
વસ્તી ગણતરીમથાં ચથાલયુ રહ્યયું હતયુ. 1921, 1931 અિે 1941િી વસ્તીગણતરીમથાં 
વર્ગીકરણ ‘વંશ, જિજથાતન અ્વથા જથાતન’ િો ઉપયોગ કોઈપણ ધથાર્મનક અર્્ 
વગર કરવથામથા ંઆવય્ો હતો. 1951 િી આઝથાિી પછીિી પર્્મ વસ્તી ગણતરીમથા,ં 
‘વનશેર જયૂ્ો’ શિ્િિો ઉપયોગ કરવથામથાં આવ્યો હતો અિે આસથામ રથાજ્ય મથાટે 
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પણ, ગણતરીકથારો િ્વથારથા લોકોિે પયૂછવથામથાં આવતો એક પ્રશ્િ હતો "શયું તમે 
આસથામિથા સ્વિેશી વ્યક્તન છો?”, આમથાં કનસ્સથામથાં, સ્વિેશી શિ્િ આસથામ 
રથાજ્ય મથાટે વનશનર્ટ હતો અિે સથામથાિ્ય રીતે ભથારત મથાટે િહીં. તે સમયે, સમગ્ર 
ઉત્તર પયૂર્વ આસથામ રથાજ્યિો ભથાગ હતો અિે ત્યથાં મોટી સંખ્યથામથાં જથાતનઓ 
હતી જેઓ રથાજ્યિથા વનવનધ ભથાગોમથાં પ્રભયુત્વ ધરથાવે છે અિે ત્યથારિથાિ ઉત્તર 
પયૂર્વ રથાજ્યોિથા પયુિર્ગઠિિો આધથાર િિથાવે છે. 1961 ્ી 2011 સયુધી, વસ્તી 
ગણતરીમથાં, એસસી અિે એસટીિી સ્્નતન િર્શથાવવથાિી હતી.44 આ શયું સયૂચવે 
છે કે આિનજથાતનિે વસથાહતીઓ્ી અલગ પથાડતી આિનવથાસી તરીકે ગણવથામથાં 
આવતી િ્ી. હકીકતમથાં, ભથારતિી 2001િી વસ્તી ગણતરીિથા ધર્મ પરિથા 
અહેવથાલમથાં આિનવથાસી લોકોિી આસ્્થાઓ અિે ધથાર્મનક વનધનઓિો સંિર્ભ 
આપવથા મથાટે ‘સ્વિેશી’ શિ્િિો ઉપયોગ કરવથામથાં આવ્યો હતો, જે કોઈ મોટથા 
ધર્મિો ભથાગ િ્ી.

બંધ્રણ સભ્ની ચર્ચ્ઓ
િંધથારણ સભથાિી ચર્ચથા (1946-1949) િરમનયથાિ આિનવથાસીઓિો મયુિ્િો સથામે 
આવ્યો હતો. તત્કથાલીિ િનહથાર (હથાલિયું ઝથારખંડ)િથા શ્રી જયપથાલ સનંહ45 
આિનવથાસીઓિથા પ્રવક્તથા હતથા, જેઓ વનવનધ રીતે પછથાત જથાતનઓ, આિનમ 
જથાતનઓ, ગયુિથાહનત જથાતનઓ અિે જંગલી તરીકે ઓળખથાતથા હતથા. તેમણે િલીલ 
કરી હતી કે આ સનંધયુ ખીણિથા લોકો હતથા અિે અિ્ય લોકો ઘયુસણખોરો છે.46 તેમણે 
રથામગઢ ખથાતે 53મી અખનલ ભથારતીય કોંગ્રેસિી આયોજિ સમનતનિથા અધ્યક્ર 
તરીકે ડૉ. હથાલિયું ઝથારખંડ કે ત્યથાંિથા લોકોિે ભથારતિથા મયૂળ રહેવથાસીઓ તરીકે 
ગણવથામથાં આવે છે.47 જયપથાલ સનંહે ‘આિનિથાસી’ અ્વથા આિનવથાસી શિ્િ પસંિ 
કર્યો. તેમણે વનધથાિસભથાિથા અધ્યક્રિે કહ્યયું કે:

“હયું ઈચ્છયું છયું કે તમે તમથારી અિયુવથાિ સમનતનિે સયૂચિથા આપો કે અિયુસયૂચનત 
જિજથાતનિયું ભથારથાંતર આિનવથાસી (જેિો અર્્ મયૂળ રહેવથાસીઓ અ્વથા સ્્થાિનક 
લોકો) હોવો જોઈએ. આિનવથાસી શિ્િિી કૃપથા છે … આ જયૂિયું અપમથાિજિક 
ઉપિથામ િંજતી (વિવથાસીઓ) શથા મથાટે વપરથાય છે …”48

જોક,ે તેમિો પર્સત્થાવ સવ્ીકથારવથામથા ંઆવય્ો િ હતો. એસેમ્િલીિથા અિ્ય 
સભ્ય, વનશ્વિથા્ િથાસ ે‘આિનવથાસી’ શિિ્િથા ઉપયોગ સથામે જોર્ી વનરોધ કરય્ો 
કે તે અલગતથાવથાિી વલણોિે પ્રોત્સથાહિ આપે છે. તેમણે કહ્યયુ કે:

મેં શ્રી ઠક્કર િથાપથાિે વનિંતી કરી છે કે, િેશિે આ િયુર્ભથાગ્યપયૂર્ણ અભનવ્યક્તન 
‘આિનવથાસીઓ’મથાં્ી િચથાવો. જ્યથાં સયુધી તમે આવથા શિ્િોિે ઓળખો છો ત્યથાં 
સયુધી તમે તફથાવતો ફેલથાવવથાિયું ચથાલયુ રથાખો છો અિે આ શ્રેણી હેઠળ આવવથા 
મથાંગતથા અરણ્યો અ્વથા જંગલી િ્રથાહ્મણો જેવથા ઘણથા લોકો જોશો. તે્ી હયું 
વનિંતી કરયું છયું ... આપણી ભયૂમનમથાં અલગતથાવથાિી વલણોિે પ્રોત્સથાહનત કરતી 
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આ ભેિભથાવોિે કથાયમી િ રથાખવથા. આ શ્રથાપે જ ભથારતિે આટલથા લથાંિથા સમય 
સયુધી વનભથાજીત રથાખ્યયું છે.49

કે.એમ. મયુિશીએ પણ ‘આિનિથાસી’ શિ્િિથા ઉપયોગ સથામે વથાંધો ઉઠથાવ્યો 
હતો અિે કહ્યયું હતયું કે અિયુસયૂચનત જિજથાતનિી સમસ્યથાઓ એક પ્રથાંત્ી િીજથા 
પ્રથાંતમથાં અલગ પડે છે, “કેટલીકવથાર તો જનલ્લથા્ી જનલ્લથામથાં પણ”50. તેમણે 
કહ્યયુ કે:

િરેક પ્રથાંતિી પોતથાિી ઘણી અિયુસયૂચનત જથાતનઓ છે. આ િરેક જથાતનઓ અિ્ય 
વંશીય રીતે તેમજ ભથારથાિથા િૃર્ટનકોણ્ી, સથામથાજનક અિે ધથાર્મનક રીતરનવથાજોિથા 
િર્ૃટનકોણ્ી અલગ છ.ે એક આિનજથાતન અિે િીજી જથાતન વચ્ચે કઈં સથામય્ િ્ી. 
મથારથા પોતથાિથા પ્રથાંતમથાં, પથાંચ જથાતનઓ છે, જે આ િંધથારણ હેઠળ અિયુસયૂચનત 
જિજથાતન છે. િયુિળથા, ભીલ, કોળી, િરિથાસ અિે ગોંડ. … તેઓ એકિીજથા્ી 
સંપયૂર્ણપણે અલગ છે. મિે ખથાતરી છે કે િનહથારિથા સંતથાલ, િોમ્િેિથા ગોંડ 
અ્વથા ભીલ અિ ેઆસથામિથા િથાગથાઓ એક જ વશંીય, ધથારમ્નક અ્વથા સથામથાજનક 
જયૂ્િથા સભ્યો છે તે મત સથા્ે કોઈ સહમત િહીં ્થાય. તેઓ વનવનધ પ્રકથારિી 
સભ્યતથાઓ અિે વનવનધ ભૌગોલનક સમયગથાળથા સથા્ે સંિંધનત છે અિે તેમિે 
િેશિથા િથાકીિથા સ્તરે લથાવવથા મથાટે વનવનધ વનચથારણથાઓ લથાગયુ કરવથામથાં આવે તે 
જરયૂરી છે. તેમિે િધથાિે આિનવથાસીઓ કહેવથા અિે તેમિે એકસથા્ે જયૂ્ કરવથા 
કથારણ કે એક સમયુિથાય મથાત્ર પોતથાિથામથાં જ અસત્ય િ્ી, પરંતયુ આિનવથાસીઓ 
મથાટ ેસપંયૂરણ્પણે વનિથાશક હશ.ે … આિનવથાસીઓ આ િશેમથા ંએક સભથાિ કોરપ્ોરટે 
િ્ી, સમગ્ર સથામયૂહનક છે...”

ડૉ. િી. આર. આંિેડકરે કે.એમ. મયુિશીિથા વલણિે સમર્્િ આપ્યયું અિે કહ્યયું 
કે જ્યથારે રથાર્ટ્રપતનએ તેમિે પયૂછ્યયું કે શયું તેઓ કંઈ કહેવથા ઈચ્છે છે: “શ્રી. 
મયુિશીએ જે કહેવથાિી જરયૂર હતી તે િધયું કહ્યયું છે અિે મિે િ્ી લથાગતયું કે હયું 
ઉપયોગી રીતે કંઈ ઉમેરી શકયું.”51

ચર્ચથાિથા અંતે, અિયુસયૂચનત જિજથાતન િર્શથાવવથા મથાટેિી આિનવથાસી 
અભનવ્યક્તનિે િકથારી કથાઢવથામથાં આવી હતી અિે િંધથારણ ક્યથાંય પણ આિનવથાસી 
શિિ્િો ઉપયોગ કરતયુ ંિ્ી. િધંથારણિથા હનિિ્ી સસંક્રણમથા ંવપરથાયલે જિજથાતનિયુ ં
ભથારથાંતર જિજથાતન છે આિનવથાસી િહીં.52

જોકે, વનધથાિસભથાએ આિનવથાસીઓિથા વનકથાસિથા મયુિ્િથા પર વ્યથાપક ચર્ચથા 
કરી હતી. આ અંગે અભ્યથાસ કરવથા અિે ભલથામણો કરવથા મથાટે તેણે એક વનશેર 
પેટથા સમનતનિી રચિથા કરી હતી. ભથારતિયું િંધથારણ જે મયૂળભયૂત અધનકથાર તરીકે 
સમથાિતથાિો અધનકથાર ધરથાવે છે53 તમથામ લોકો મથાટે ઉપલિ્ધ છે તે સથામથાજનક 
અિે આર્્નક રીતે વંચનત જયૂ્ો મથાટે ચોક્કસ વનશેર સથારવથારિી પણ જોગવથાઈ 
કરે છે, જેિે તે અિયુસયૂચનત જથાતન અિે અિયુસયૂચનત જિજથાતન તરીકે વર્ગીકૃત કરે 
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છે. સમયથાંતરે જથારી કરથાયેલથા ચોક્કસ આિેશો મયુજિ, હથાલમથાં, અિયુસયૂચનત જથાતન 
(એસસી) અિે અિયુસયૂચનત જિજથાતન (એસટી) મથા ં28 રથાજ્યો અિે 8 કિ્ેિર્શથાસનત 
પ્રિેશોમથાં 1,108 જથાતનઓ અિે 22 રથાજ્યોમથાં 705 જથાતનઓ છે. તેમિથા વનકથાસ 
મથાટે સરકથારે અિેક હકથારથાત્મક અિે વનકથાસ કથાર્યક્રમો લીધથા છે. શરયૂઆતમથાં, 
િંધથારણમથાં એસસી અિે એસટી મથાટે 10-વર્રિી અિથામતિી જોગવથાઈ હતી, 
જેિથા િ્વથારથા વનધથાિસભથા િ્વથારથા એવયું મથાિવથામથાં આવતયું હતયું કે તેઓ અિ્ય 
લોકોિી જેમ આર્્નક અિે સથામથાજનક વનકથાસિથા સમથાિ સ્તરે પહોંચશે, પરંતયુ 
આરકર્ણ સમયથાતંર ેલંિથાવવથામથા ંઆવ્યયુ ંછ.ે જમે જમે સમય આગળ વધતો ગયો 
તેમ, અિ્ય પછથાત જથાતનઓ જેવથા અિ્ય જયૂ્ો પણ સરકથારી િોકરીઓ વગેરેમથાં 
અિથામત મથાટેિી વનિંતીઓ સથા્ે આવ્યથા કથારણ કે તેઓિે લથાગ્યયું કે તેઓ તેમથાં 
પથાછળ છે. સથામથાજનક અિે આર્્નક પછથાતતથા એ આવથા આરક્રણ મથાટે મયુખ્ય 
મથાપિંડ છે અિે વંશીયતથા િ્ી.

અિયુચ્છેિ 366 (24) અિે 366 (25) [ડ્રથાફ્ટ િંધથારણિી કલમ 303(1)] 
અિયુક્રમે એસસી અિે એસટીિી િંધથારણમથાં વ્યથાખ્યથાત્મક કલમો છે. અિયુચ્છેિ 
366 (24) કહે છે કે એસસીએ "આવી જથાતનઓ, જથાતનઓ અ્વથા જિજથાતનઓ 
અ્વથા આવી જથાતનઓ, જથાતનઓ અ્વથા જિજથાતનઓમથાંિથા જયૂ્ોિથા ભથાગો છે જેિે 
કલમ 341 હેઠળ અિયુસયૂચનત જથાતન તરીકે ગણવથામથાં આવે છે". એ જ રીતે, કલમ 
366 (25) કહ ેછ ેક ેએસટીએ "આવી જથાતનઓ અ્વથા આિનવથાસી સમયુિથાયો, અ્વથા 
આવથા જિજથાતન અ્વથા આિનવથાસી સમયુિથાયોિથા ભથાગો અ્વથા જયૂ્ો છે જેિે કલમ 
342 હેઠળ અિયુસયૂચનત જિજથાતન તરીકે ગણવથામથાં આવે છે." કલમ 341 અિે 342 
એવી જોગવથાઈઓ છે જે રથાર્ટ્રપતનિે આવી જથાતનઓ અિે જિજથાતનઓિે સયૂચનત 
કરવથાિો અધનકથાર આપે છે. આવી જથાતનઓ અિે જથાતનઓ મથાટે ક્યથાંય વંશીયતથાિે 
મથાપિડં િિથાવવથામથા ંઆવય્ો િ્ી. શર્ી જયપથાલ સનહં, સભ્ય જમેણે આિનવથાસીઓ 
મથાટે જોરિથાર િલીલ કરી હતી, જોકે, આખરે િંધથારણિે તેમિો અવનશ્વસિીય 
ટેકો આપ્યો હતો. તેમણે કહ્યયુ કે:

હયુ ંજથાણયુ ંછયુ ંક ેઆિનવથાસીઓિે લગતી ઘણી િથાિતો છ ેજ ેિધંથારણમથા ંલખેલી િ્ી. 
ઉિથાહરણ તરીક,ે અમિ ેહજયુ સયુધી ખિર િ્ી, સથાહિે, પર્િશેોિથા સમયપત્રકિથા 
પર્શિ્િ ેરથાર્ટર્પતન કવેી રીત ેહથા્મથા ંલેશ.ે ઉિથાહરણ તરીક,ે વનવનધ અિયુસયૂચનત 
જિજથાતનિી કવેથા પર્કથારિી યથાિી િિથાવવથામથા ંઆવશ ેત ેઅમે જથાણતથા િ્ી. અમે 
હજયુ સયુધી જથાણતથા િ્ી ક ેકિેિ્ર્ તરફ્ી સંકલનત વહીવટ ્ શે ક ેકમે જે્ ી વનવનધ 
પ્રથાંતોમથાં જ્યથાં અમથારી પથાસે અિયુસયૂચનત જિજથાતન છે, ત્યથાંિથા કથામિે િનયંત્રનત 
અિ ેિનરિે્શનત કરવથામથા ંઆવશ.ે આમથાિંી કોઈપણ િથાિતોિો ઉલ્લેખ િ્ી અિે 
તેમ છતથાં મિે કહેવથા મથાટે પયૂરતો વનશ્વથાસ છે કે હયું અિયુસયૂચનત જિજથાતન તેમજ 
અિ્ય લોકો મથાટે એક સથારથા ભવનર્યિી રથાહ જોઈ રહ્યો છયું, કથારણ કે તે આપણથા 
મથાટે આપણથા િેશિયું ભવનર્ય ઘડવથાિયું કે ખરથાિ કરવથાિયું છે. િંધથારણ િિથાવવથા 
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અ્વથા તેિે અયોગ્ય કરવથા મથાટે. સથાહેિ, તે ભથારે વનશ્વથાસ્ી હયું િંધથારણિે મથારયું 
અયોગ્ય સમર્્િ આપયું છયું.54

એસસી અ્વથા એસટી મથાટે અિ્ય જથાતનઓ અિે જિજથાતનઓ્ી અલગ 
લથાયકથાત ‘સ્વિેશી લોકો’ એ ભથારતિથા િંધથારણમથાં કોઈ આધથાર વનિથા છે અિે 
તે પછીિી પ્રગતન છે. જો કે, તેઓિે તમથામ ભથારતીયોિે લથાગયુ પડતથા મયૂળભયૂત 
અધનકથારો સનવથાય, િંધથારણમથાં જ કેટલથાક વનશેર અધનકથારો આપવથામથાં આવ્યથા 
હતથા, જે તે સમયે મોટથાભથાગિથા પશ્ચનમી િેશોમથાં સમથાિ સ્્થાિ ધરથાવતથા લોકો 
સથા્ે િ હતથા.

િધંથારણ સભથાએ ઉતત્ર પયૂરવ્મથા ં(5મી, 6ઠઠ્ી અિ ે7મી સપટ્મેિ્ર 1949િથા 
રોજ) આિનવથાસીઓ પર પણ વ્યથાપક ચર્ચથા કરી હતી, પરંતયુ આ ચર્ચથાઓ 
ઉતત્ર પયૂરવ્મથા ં(િંધથારણિી છઠઠ્ી સયૂચન)િથા આિનવથાસી વનસત્થારોિથા વહીવટ સથા્ ે
સંકળથાયેલી હતી અિે તેિથા પર ધ્યથાિ કેિ્િ્રનત કર્યયું િ હતયું. શિ્િ ‘આિનવથાસી’. 
િંધથારણે ‘જિજથાતન’ િી વ્યથાખ્યથા કરી િ્ી.55

જ્યથારે અિયુસયૂચનત જથાતનઓ ફક્ત હનંિયુ અ્વથા િૌિ્ધ અ્વથા જૈિ અ્વથા 
શીખ ધર્મિે લથાગે વળગે છે, ત્યથારે અિયુસયૂચનત જિજથાતન કોઈપણ ધર્મિી 
હોઈ શકે છે. ભથારતિથા લોકોમથાં એસસી અિે એસટી િંિે સથામથાજનક અિે આર્્નક 
રીતે સૌ્ી પછથાત છે. જથાતનિથા મથાપિંડો કડક છે અિે જિ્મ્ી િક્કી ્થાય છે. 
વ્યક્તન પોતથાિી જથાતન િિલી શકતી િ્ી. આિનવથાસીઓ સથા્ે પણ આવયું જ 
છે. કેટલથાક લેખકો ભથારતિથા તમથામ આિનવથાસી લોકો મથાટે ‘આિનવથાસી’ શિ્િિો 
ઉપયોગ કરે છે તે સમજણિથા આધથારે કે તેઓ િેશિથા મયૂળ રહેવથાસીઓ હતથા અિે 
અિ્ય લોકો પથાછળ્ી વસથાહતી હતથા. આ ભથારત પરિથા અમયુક િેશોમથાં ચોક્કસ 
વથાસ્તવનકતથાઓિે ફૉસ્ટ કરી રહ્યયું છે અિે તે કોઈપણ િસ્તથાવેજી ઐતનહથાસનક 
ત્્યો પર આધથારનત િ્ી, કથારણ કે પ્રશ્િિો સમયગથાળો િોંધેલથા ઇતનહથાસિી 
શરયૂઆત પહેલથાિો હતો અિે સંભવતઃ મથાિવો િ્વથારથા લખથાણ વનકસથાવવથામથાં આવે 
તે પહેલથાંિો હતો. તે મથાટે, કોઈપણ જયૂ્ અ્વથા વ્યક્તનઓિથા સમયુિથાય મથાટે 
અધનકૃત રીતે િથાવો કરવો સરળ રહેશે િહીં કે તેઓ સમગ્ર ભથારતિે િથાજયુ પર 
છોડીિે, વર્તમથાિ ભથારતિથા કોઈપણ િોંધપથાત્ર ભથાગમથાં પણ પ્ર્મ વસથાહતી 
હતથા, અિે તેઓિે એક જયૂ્ િ્વથારથા હથાંકી કથાઢવથામથાં આવ્યથા હતથા. િવો સમયુિથાય. 
જમીિમથાં પ્ર્મ વસથાહતી હોવથાિથા િથાવથાિી સ્્થાપિથા વનશ્વસિીય પયુરથાવથા 
અ્વથા ત્્યો પર આધથારનત હોવી જોઈએ. પ્રથાચીિ ઇતનહથાસિથા ક્રેત્રમથાં, 
પયૂર્વ-ઐતનહથાસનક સમય સથા્ે સંિંધનત, આવથા પયુરથાવથાઓ મોટે ભથાગે "અશ્મનભયૂત, 
પ્રથાચીિ મથાિવ વસથાહતોિથા પયુરથાતત્વીય ખોિકથામ, મિયુર્યો િ્વથારથા િિથાવેલ 
વનવનધ વસ્તયુઓ, જેમ કે સથાધિો" (ટોિી જોસેફ:2018. પી.6). 19મી સિીિથા 
અંતમથાં અિે 20મી સિીિી શરયૂઆતમથાં કરવથામથાં આવેલ આ પ્રકથારિયું ખોિકથામ 
છે જેિથા કથારણે એ શોધ ્ ઈ કે સનંધયુ ખીણમથાં 2600 BCE અિે 1900 BCE વચ્ચે 
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સસ્ંકતૃન હતી. જો ક,ે ત ેસંસક્તૃનિો વનકથાસ કરિથારથા લોકોિી વથાસત્વનક ઓળખ હજયુ 
પણ િનર્ણથાયક રીતે સ્્થાપનત ્ઈ િ્ી. ઈતનહથાસકથારો તેિે (સનંધયુ ખીણ અ્વથા 
હડપ્પિ સસંક્તૃન)િ ેઆિનવથાસી િહી ંપણ શહરેી ગણથાવ ેછે. ભથારતમથા ંજિજથાતનઓ 
ઉત્તર અમેરનકથા અ્વથા િક્રનણ અમેરનકથા અ્વથા ઑસ્ટ્રેલનયથાિી જથાતનઓ્ી 
અલગ છે જેઓ 15મી સિી પછી તેમિી જમીિો પર વનજય મેળવિથારથા લોકો 
િ્વથારથા તેઓ રહેતથા હતથા તે ભયૂમનમથાં્ી ભગથાડી ગયથા હતથા.

કોષ્ટક 1: મોટ્ પ્રમ્ણમ્ં એસટી વસ્તીવ્ળ્ ર્જ્યો અને 
કેન્દ્રશ્સિત પ્રદેશો

રથાજય/કેનદ્રશથાનસત રથાજયિી વસતીમથા ંએસટરીિી વસતીિી 
ટકથાવથારરી

રથાજયો
નમઝોરમ 94.5

િથાગથાલનેડ 86.5

મઘેથાલય 86.1

અરૂણિથાચલ પ્િેશ 68.8

મણીપયુર 40.9

નસક્રીમ 33.8

નત્પયુરથા 31.8

છત્ીસગઢ 30.6

ઝથારખડં 26.2

ઓદરસસથા 22.8

મધયપ્િેશ 21.1

કેનદ્ર શથાનસત
લક્યિરીપ (્યુટરી) 94.8

િથાિરથા અિે િગર હવેલી 52.00

સ્ત્રોતઃ રજનસ્ટ્રથાર જિરલ ઓફ ઇિ્ડનયથાિી ઓફનસ. વસ્તીગણતરી 2011.

િરેક રથાજ્યમથાં એસટીિી યથાિી અલગ-અલગ હોઈ શકે છે, એટલે 
કે, એક રથાજ્યમથાં એસટી હોય તે સમયુિથાય િીજથા રથાજ્યમથાં િ પણ હોય. 
તે સયૂચનત રથાજ્ય યથાિીઓ પર આધથારનત છે જે સ્્થાિનક પરનસ્્નતનઓિે 
ધ્યથાિમથાં લે છે. વથાસ્તવમથાં, એસટીિી યથાિીિી સયૂચિથા એ સતત પ્રક્રનયથા 
છે. યથાિીઓ િિથાવવથામથાં ધ્યથાિ રથાખવથામથાં આવતથા કેટલથાક ધોરણો િીચે 
મયુજિ છે, જે લોકયુર સમનતન (1965)56 િ્વથારથા િનર્ધથારનત કરવથામથાં આવ્યથા છે: 
• પ્રથાચીિ લક્રણોિો સંકેત
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 y વનશનર્ટ સંસ્કૃતન

 y મોટથા પ્રમથાણમથાં સમયુિથાય સથા્ે સંપર્કમથાં સંકોચ

 y ભૌગોલનક અલગતથા, અિે

 y પછથાતપણયું.

હથાલમથાં તમથામ રથાજ્યો અિે કેિ્િ્રશથાસનત પ્રિેશોમથાં એસટી તરીકે સયૂચનત 
સમયુિથાયોિી કયુલ સંખ્યથા 705.57 છે આ રથાજ્ય-વનશનર્ટ છે અિે તે્ી, લથાભો મયૂળ 
રથાજ્યમથાં ઉપલિ્ધ છે અિે અિ્ય રથાજ્યોમથાં િહીં.58

આઝથાિી િથાિ એસટી વસ્તીિયું પ્રમથાણ વધ્યયું છે. તે 1951િી વસ્તી 
ગણતરી મયુજિ 5.6 ટકથા હતી જ્યથારે 2011મથાં 8.6 ટકથા હતી. 2011મથાં એસટીિી 
કયુલ સંખ્યથા 10,42,81,034 હતી. ચથાર રથાજ્યો અિે િે કેિ્િ્રશથાસનત પ્રિેશોમથાં, 
તેઓ જિરજસ્ત િહયુમતી િિથાવે છે. 7 અિ્ય રથાજ્યોમથાં તેઓ 20 ટકથા્ી વધયુ 
વસ્તી ધરથાવે છે જે કોર્ટક 1 પર્ી જોઈ શકથાય છે:

આિો અર્્ એ ્યો કે સંખ્યથાિંધ રથાજ્યો અિે કેિ્િ્રશથાસનત પ્રિેશોિથા 
વહીવટમથાં એસટીિો સંભવતઃ િનર્ણથાયક િનવથાસ છે.

જય્થાર ેપર્થાચીિ સમયમથા ંએસટી એ મયુખ્યતવ્ ેડયુગંરથાળ અિે જગંલ વનસત્થારો 
અિે આસપથાસિથા વનસ્તથારોમથાં કિજો જમથાવ્યો હશે, આધયુિનક સમયમથાં, તેઓ 
"મેિથાિ અિે જંગલ્ી લઈિે પહથાડીઓ અિે િયુર્ગમ વનસ્તથારો સયુધીિી વનવનધ 
પર્યથાવરણીય અિે ભયૂ-આિોહવથાિી પરનસ્્નતનઓમથાં રહે છે."59 ગ્રથામીણ અિે 
શહેરી િંિે વ્યવસ્્થામથાં જોવથા મળે છે; 2011િી વસ્તી ગણતરી મયુજિ, તેઓ 
ગ્રથામીણ વસ્તીિથા 8.13 ટકથા અિે શહેરી વસ્તીિથા 2.8 ટકથા છે. કયુલ એસટી 
વસત્ીમથાં્ ી, 89.97 ટકથા ગ્રથામીણ વનસત્થારોમથા ંઅિ ે10.03 ટકથા શહરેી વનસત્થારોમથા ં
રહે છે. 60 આમથાંિથા ઘણથા સમયુિથાયોએ ભથારથા, ધર્મ, પહેરવેશ વગેરેમથાં જીવિિી 
મયુખ્ય પિ્ધતન અપિથાવી છે.

ભ્રતની સર્વોચ્ચ અદ્લત (સુપ્રીમ કોર્ટ ઓફ 
ઇન્ડિય્)
મહથારથાર્ટ્રિથા ભીલ સમયુિથાયિી એક મહનલથાિે લગતથા અપીલ કેસમથાં, જેિે અિ્ય 
સમયુિથાયિથા ચથાર વ્યક્તનઓ િ્વથારથા મથાર મથારવથામથાં આવ્યો હતો, િયુર્વ્યવહથાર 
કરવથામથાં આવ્યો હતો અિે િગ્િ પરેડ કરવથામથાં આવી હતી, પરંતયુ અિયુસયૂચનત 
જથાતન અિે અિયુસયૂચનત જિજથાતન (અતય્થાચથાર િનવથારણ) હઠેળ આરોપીઓિે િોરનત 
ઠરેવવથામથા ંઆવય્થા હતથા. અધનિનયમ, 1989, િોમિે્ હથાઈકોરટ્િી ઔરગંથાિથાિ િેચં 
િ્વથારથા રિ કરવથામથાં આવ્યો હતો, િથામિથાર સયુપ્રીમ કોર્ટે, િનવસિથા અજવથાળથામથાં 
ગથામડથાિથા રસ્તથા પર એક આિનવથાસી મહનલથાિી શરમજિક પરેડ (ચલથાવવથા) પર 
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આઘથાત અિે આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો હતો, તેણે એક ્ીસીસ મયુક્યો હતો જેમથાં 
જણથાવ્યયું હતયુ કે ભથારત સ્્ળથાંતર કરિથારથાઓિી ભયૂમન છે જેમથાં 92 ટકથા્ી વધયુ 
લોકો વસથાહતી છે અિે પયૂર્વ-િ્રવનડ લોકો ભથારતિથા મયૂળ રહેવથાસીઓ છે. આ 
્ીસીસ અિયુસથાર, “ભથારત વ્યથાપકપણે ઉત્તર અમેરનકથાિી જેમ ઇમનગ્રિ્ટ્સિો 
િેશ છે." અિયુસયૂચનત જિજથાતન િ્રવનડ કરતથા પહેલથા હતી તે સથાિનત કરવથા મથાટે 
કોર્ટે ઘણી યથાતિથાઓ ઉઠથાવી છે. તે િક્રનણ ભથારતિી જથાતનઓ અિે જિજથાતનઓ 
(1909)િથા લેખક ્ર્સ્ટિ પથાસે્ી મંજયૂરી લેતથા ટથાંકે છે કે "તે પયૂર્વ-િ્રવનડનયિ 
આિનવથાસી છે, અિે પછીિથા અિે વધયુ સસંક્થારી િર્વનડનયિો િ્ી, જમેિે પર્થાચીિ 
વર્તમથાિ જથાતન તરીકે ગણવથામથાં આવે છે ... (ધ મિ્રથાસ પ્રેસનડેિ્સી, પૃર્ઠ 
124-5)”62. ઉત્તર ભથારતમથા ંઓસટ્ર્નક પરનવથાર સથા્ ેસંકળથાયલેી મયુડંથા ભથારથાઓિથા 
અસત્નત્વિથા આધથાર ેઅિથાલત એ િનર્કરર્ કથાઢય્ો હતો ક ે“હવ ેઉપલિધ્ પયુરથાવથા 
મયુજિ, … ઓસ્ટ્રનક તત્વ સૌ્ી જયૂિયું છે અિે તે વનવનધ પ્રિેશોમથાં ક્રમનક રીતે 
િથાખવથામથાં આવ્યયું છે. એક તરફ િ્રવનડનયિ અિે ઈિ્ડો-યયુરોપનયિિથા તરંગો 
અિ ેિીજી તરફ તનિટેો-ચથાઈિીઝ”. ્ ીસીસ પોત ેપર્સત્થાવિથામથા ંજ એક આધથાર 
રથાખતો હોવથાિયુ ંિખેથાય છ ેજમે ક ેપર્વશેિી અવધનિે ધય્થાિમથા ંલીધથા વનિથા જમીિ 
પર પ્ર્મ પ્રવેશ કરિથારથાઓ સનવથાય અિ્ય તમથામ ઇમનગ્રિ્ટ્સ (કથાયમી 
વસવથાટ કરિથારથા) છે. કોર્ટિો િનર્િેશ ભીલોિથા સથામથાજનક અિે આર્્નક વનકથાસ 
મથાટે લથાભોિો વનસ્તથાર કરવથાિો હતો, તેઓ સથામથાજનક અિે આર્્નક રીતે પછથાત 
હતથા અિે પછીિથા પ્રવેશિથારથાઓ િ્વથારથા વનકથાસિી પ્રગતનિે વેગ અપથાયો 
હતો. કોર્ટે ભથારતિથા આિનવથાસી લોકો સથા્ે ્યેલથા અિ્યથાયિે ઉજથાગર કરવથા 
મથાટે કડક શિ્િોિો ઉપયોગ કર્યો, જે આપણથા િેશિથા ઈતનહથાસમથાં શરમજિક 
પ્રકરણ છે અિે હવે તેમિી સથા્ેિથા ઐતનહથાસનક અિ્યથાયિે પયૂર્વવત્ કરવથાિો 
સમય આવી ગયો છે.

જ્યથારે 2011િથા ઉપરોક્ત કેસમથાં અિથાલત આિનવથાસી લોકો ભથારતિથા 
આિનવથાસી અ્વથા મયૂળ લોકો હોવથા અંગે સકથારથાત્મક હતી, ત્યથારે તેમિથા 
લોર્ડશનપ શ્રી વથાય. કે. સભરવથાલ, ભથારતિથા તત્કથાલનિ મયુખ્ય િ્યથાયથાધીશ 
72મથાં ‘આિનવથાસી લોકોિથા અધનકથારો’ પરિથા વનશથાળ સત્રિે સંિોધતથા હતથા. 
ઈિ્ટરિેશિલ લો એસોસનએશિ (ILA) િ્વનવથાર્રનક પરનરિ કે જે 8 જયૂિ 
2006િથા રોજ ટોરોિ્ટોમથાં પયૂર્ણ ્ ઈ હતી, તેમથાં કહેવથામથાં આવ્યયું હતયું કે ભથારતમથાં 
‘સ્વિેશી લોકો’ શિ્િ પર હજયુ પણ ચર્ચથા ્ઈ રહી છે, અમયુક જયૂ્ોિે સ્વિેશી 
તરીકે ઓળખવથામથાં ઘણી મયુશ્કેલીઓ છે, અિે સથામથાિ્ય ધથારણથા ભથારતિયું કે જે 
મયુજિ ભથારતમથાં ‘સ્વિેશી લોકો’ શિ્િ ખોટયુ િથામ છે. 64 ‘સ્વિેશી લોકોિથા હક્ક’િથા 
સત્રિથા વનરયિો ઉલ્લેખ કરતથા તેમમે જણથાવ્યયું હતયુ કે સ્વિેશી લોકોિથા હક્કોિયું 
રક્રણ કરવથાિો ભથારતીય અિયુભવ વનશ્વિથા અિ્ય ભથાગો કરતથા સથારો પ્રયત્િ 
હતો. તેમણે ધ્યથાિ િોરય્યુ ંહતયુ ંક ેસવ્િશેી લોકો સિંંધનત આતંરરથાર્ટર્ીય કથાયિથાિ ે
ઉકેલો શોધવથાિથા સંિર્ભમથાં અર્્પયૂર્ણ રીતે સંિોધવથામથાં આવી શકે છે જ્યથારે 
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ભથારત જેવથા િેશોિથા હથાલિથા કથાયિથાકીય મથાળખથાિે મોડેલ તરીકે અભ્યથાસ મથાટે 
લેવથામથાં આવે.65

ઘરેલું વિવરણ
જ્યથારે ભથારતે યયુએિમથાં ‘સ્વિેશી’ િથામકરણિથા મયુિ્િથા પર સયૂક્ર્મ વલણ 
અપિથાવ્યયું હતયું, ત્યથારે છેલ્લથા કેટલથાક સમય્ી સત્તથાવથાર િસ્તથાવેજોમથાં 
‘આિનવથાસી’ શિ્િિો ઉપયોગ કરવથાિયું વલણ વધી રહ્યયું છે. તેિથા 1961િથા 
અહવેથાલમથા ંજણથાવથાયયુ ંછ ેક ેઆતંરરથારટ્ર્ીય કથાયિથા હઠેળ અિયુસયૂચનત જિજથાતનઓિ ે
સ્વિેશી લોકો તરીકે ઓળખવથામથાં આવે છે.66

લોકસભથાિથા તત્કથાલનિ અધ્યક્ર સયુશ્રી મીરથા કયુમથારએ, 9મી ઓગસ્ટ 
2012િથા રોજ આંતરરથાર્ટ્રીય સ્વિેશી લોકો િનવસિથા પ્રસંગે િોલતથા ગૃહિે 
જણથાવ્યયું હતયુ કે િેશમથાં સ્વિેશી લોકોિે આિનવથાસી તરીકે ઓળખવથામથાં આવે છે 
(ફૈઝી અિે િથાયર:2017). ગૃહ મંત્રથાલયે 27મી સપ્ટેમ્િર 2018િથા ઓફનસ 
ઓર્ડરમથાં આ શિ્િિો ઉપયોગ કર્યો હતો જેણે "ત્રનપયુરથા રથાજ્યમથાં આિનવથાસી 
વસ્તીિથા સથામથાજનક, આર્્નક, સથાંસ્કૃતનક અિે ભથારથાકીય મયુિ્િથાઓ"િી તપથાસ 
કરવથા મથાટે એક ઉચ્ચ-સ્તરીય સમનતનિી રચિથા કરી હતી. આ કેસ, આઝથાિી 
પહલેથા તર્નપયુરથામથા ંરહતેથા લોકો અિ ેિશેિથા ભથાગલથા સમય ેઅિ ેપછી્ી વરત્મથાિ 
િથાંગ્લથાિેશમથાં્ી ત્રનપયુરથામથાં સ્્ળથાંતર કરિથારથા લોકો વચ્ચેિો સંિર્ભ વનભથાજક 
રહ્યો છે.

િથાગરનકતથા (સયુધથારથા) િનલ 2019િથા ઉિ્િેશો અિે કથારણોિથા િનવેિિમથાં, 
‘સ્વિેશી’ શિ્િિો ઉપયોગ આ સંિર્ભમથાં કરવથામથાં આવ્યો છે કે "િનલ આગળ 
ઉત્તર પયૂર્વીય રથાજ્યોિી સ્વિેશી વસ્તીિે આપવથામથાં આવેલી િંધથારણીય 
ગેરંટીિયું રક્રણ કરવથા મથાંગે છે. િંધથારણિી છઠ્ઠી સયૂચન અિે િંગથાળ ઈસ્ટર્િ 
ફ્રિ્ટીયર રેગ્યયુલેશિ્સ, 1873”,68 િી “ધ ઇિર લથાઇિ” સનસ્ટમ હેઠળ 
આવરી લેવથામથાં આવેલથા વનસ્તથારોિે આપવથામથાં આવેલ વૈધથાિનક રક્રણ, જોકે 
િનલિથા ઓપરેટનવ ભથાગમથાં અ્વથા કથાયિથાિથા ટેક્સ્ટમથાં, એવયું કોઈ િ્ી. સંિર્ભ 
િંધથારણિી છઠ્ઠી સયૂચનમથાં આસથામ, મેઘથાલય, ત્રનપયુરથા અિે મનઝોરમ રથાજ્યોમથાં 
આિનજથાતન વનસ્તથારોિથા વહીવટ તરીકે જોગવથાઈઓ છે. તે ‘સ્વિેશી’ શિ્િિો 
ઉપયોગ કરતયું િ્ી.

જો કે, અિ્ય કથાયિથાઓએ સ્વિેશી અભનવ્યક્તનિો ઉપયોગ કર્યો િ્ી. 
અિયુસયૂચનત જિજથાતન અિે અિ્ય પરંપરથાગત વિ િનવથાસીઓ (વિ અધનકથારોિી 
મથાિ્યતથા) અધનિનયમ, 2006, (વિ અધનકથાર અધનિનયમ), જે વિવથાસીઓિથા 
કથાર્યકથાળ અિે પ્રવેશ અધનકથારોિી લથાંિથા સમય્ી ચથાલતી અસલથામતીિે િયૂર 
કરવથા તરફિયું એક મોટયું પગલયું હતયું, જેમથાં ક્યથાંય ‘સ્વિેશી’  તરીકે અિયુસયૂચનત 
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જિજથાતનિો ઉલ્લેખ િ્ી. તેણે એક િવી શ્રેણી, જંગલમથાં રહેતી અિયુસયૂચનત 
જિજથાતનિો ઉલ્લેખ કર્યો છે અિે તેિે "અિયુસયૂચનત જિજથાતનિથા સભ્યો અ્વથા 
સમયુિથાય તરીકે વ્યથાખ્યથાયનત કર્યયું છે કે જેઓ મયુખ્યત્વે વસવથાટ કરે છે અિે 
જેઓ આજીવનકથાિી જરયૂરનયથાતો મથાટે જંગલો અ્વથા જંગલિી જમીિ પર આધથાર 
રથાખે છે અિે તેમથા ંઅિયુસયૂચનત જિજથાતનિો સમથાવેશ ્ થાય છે. આિનજથાતન પશયુપથાલક 
સમયુિથાયો.”69

જેમણે પીપલ ઓફ ઈિ્ડનયથા પ્રોજેક્ટિયું િેતૃત્વ કર્યયું હતયું તેવથા ભથારતિથા 
મથાિવશથાસ્ત્રીય સર્વેક્રણિથા ભયૂતપયૂર્વ મહથાિનર્િેશક કે.એસ. સનંહિયું મથાિવયું 
હતયું કે આિનવથાસી અિે િનિ-આિનવથાસી વનભથાજિ તથાજેતરિયુ છે. તેમણે એક 
મયુલથાકથાતમથાં કહ્યયું (1996) હતયુ કે “આિનવથાસી ચળવળો, રયૂઢનગત કથાયિથાઓ 
અિે આિનવથાસી અર્્વ્યવસ્્થાિથા અખનલ ભથારતીય સર્વેિયું આયોજિ મથારથા 
િ્વથારથા કરવથામથાં આવ્યયું હતયું. આ સર્વેક્રણો્ી સ્પર્ટ હતયું કે આિનજથાતન અિે 
િનિ-આિનજથાતન વચ્ચેિો ભેિ તથાજેતરિો અિે પ્રથા્મનક રીતે શૈક્રણનક હતો. 
આિનવથાસી અિે િનિ-આિનવથાસીઓ એકિીજથા સથા્ે એટલથા િજીક્ી જોડથાયેલથા 
છે કે પહેલથાિે અલગ પથાડવયું મયુશ્કેલ છે.”70

તે જ સમયે, તેઓ સ્વીકથારે છે કે અભનવ્યક્તન જથાતનઓિે િયૂર કરવી શક્ય 
િ્ી કથારણ કે િેશમથાં િે સિીઓ્ી વધયુ સમય્ી તેિો ઉપયોગ કરવથામથાં આવી 
રહ્યો છે.

એસટીની વર્તમ્ન વહીવટી સ્થિતિ
િધંથારણમથા ંએસટી મથાટ ેવનગતવથાર જોગવથાઈઓ છ.ે િધંથારણિી પથાચંમી અિ ેછઠઠ્ી 
અિયુસયૂચનઓ સથા્ે આ સયુિનશ્ચનત કરે છે કે વનવનધ આિનવથાસી સમયુિથાયો તેમિી 
વનશનર્ટ સંસ્કૃતન જથાળવી રથાખવથામથાં સક્રમ છે અિે તેઓ છઠ્ઠી અિયુસયૂચન72 હેઠળ 
સ્વથાયત્ત જનલ્લથા અિે પ્રથાિેશનક પરનરિોિથા તંત્ર િ્વથારથા તેમિથા વનસ્તથારોિથા 
વહીવટમથા ંસવ્થાયત્તતથા ધરથાવે છે. પથાચંમી અિયુસયૂચન73 હઠેળ આિનજથાતન સલથાહકથાર 
પરનરિ તરીકે. આ કથાઉિ્સનલ પથાસે વનશથાળ શ્રેણીિી કથાયિથાકીય, કથારોિથારી અિે 
િય્થાયનક સત્તથાઓ છ.ે પથાચંમી અિયુસયૂચન આસથામ, મઘેથાલય, તર્નપયુરથા અિ ેમનઝોરમ 
સનવથાયિથા રથાજ્યોમથાં અિયુસયૂચનત વનસ્તથારો અિે અિયુસયૂચનત જિજથાતનિથા વહીવટ 
સથા્ે સંિંધનત છે અિે અિયુસયૂચન છ આ ચથાર રથાજ્યોિથા આિનવથાસી વનસ્તથારો સથા્ે 
વય્વહથાર કર ેછે. મોટથા ભથાગિથા લોકો િવ્થારથા વિ અધનકથાર અધનિનયમિથા અમલિ ે
એસટી સમયુિથાયિથા સશકત્નકરણિી િનશથામથા ંએક મોટથા પગલથા તરીક ેઆવકથારવથામથા ં
આવ્યો છે.74 આ કથાયિો જંગલમથાં રહેતી અિયુસયૂચનત જિજથાતન અિે અિ્ય 
પરંપરથાગત લોકોમથાં જંગલિી જમીિ પરિથા વિ અધનકથારો અિે વ્યવસથાયિે 
મથાિ્યતથા આપે છે અિે િનયયુક્ત કરે છે. વિવથાસીઓ કે જેઓ પેઢીઓ્ી આવથા 
જગંલોમથા ંરહ ેછે પરતંયુ જેમિથા અધનકથારો િોંધી શકથાયથા િ્ી. ત ેજગંલિી જમીિિથા 
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સંિર્ભમથાં આવથા મથાિ્યતથા અિે િનમણયૂક મથાટે જરયૂરી પયુરથાવથાિી પ્રકૃતન અિે તે્ી 
િનહનત વિ અધનકથારોિે રેકોર્ડ કરવથા મથાટેિયું મથાળખયું પણ પ્રિથાિ કરે છે. તેિી 
પ્રસ્તથાવિથામથાં, અધનિનયમ એક એવયું િનવેિિ પણ આપે છે કે:

વસથાહતી સમયગથાળથા િરમનયથાિ રથાજ્યિથા જંગલોિથા એકત્રીકરણમથાં તેમજ 
સવ્તંતર્ ભથારતમથા ંપનતૃઓિી જમીિો અિ ેતેમિથા રહઠેથાણ પરિથા વિ અધનકથારોિે 
પયૂરતથા પ્રમથાણમથાં મથાિ્યતથા આપવથામથાં આવી િ હતી, પરનણથામે ઐતનહથાસનક  
જંગલમથાં રહેતી અિયુસયૂચનત જિજથાતન અિે અિ્ય પરંપરથાગત વિવથાસીઓ સથા્ે 
અિ્યથાય કે જેઓ વિ વ્યવસ્્થાિથા અસ્તનત્વ અિે ટકથાઉપણથાિથા અભનિ્િ 
અંગ છે75.

અિયુસયૂચનત જિજથાતનિથા િોિ્ડેડ મજયૂર િથાિયૂિી અધનિનયમ, 1976, અિે 
અિયુસયૂચનત જથાતન અિે અિયુસયૂચનત જિજથાતન (અત્યથાચથાર િનવથારણ) અધનિનયમ, 
1989 જવેથા અિયુસયૂચનત જિજથાતનિથા અધનકથારોિયુ ંરકર્ણ કરતથા અગથાઉિથા કથાયિથાઓ 
પણ હતથા. િવો કથાયિો ભથારતિી પ્રતનિિ્ધતથાઓિથા એકંિર હનતમથાં છે. જૈવનક 
વનવનધતથાિથા સંરક્રણ અિે ટકથાઉ વનકથાસ પર. જંગલો પર આધથાર રથાખતથા 
આિનવથાસી સમયુિથાયો જવૈનક વનવનધતથાિ ેજથાળવવથામથા ંઅિે વિ પિેથાશોિથા સગ્ંરહમથા ં
ટકથાઉ પ્ર્થાઓ સયુિનશ્ચનત કરવથામથાં હકથારથાત્મક રસ ધરથાવે છે.

અિયુસયૂચનત જિજથાતનઓિથા સંકલનત સથામથાજનક-આર્્નક વનકથાસ તરફ વધયુ 
ધ્યથાિ કેિ્િ્રનત અભનગમ પ્રિથાિ કરવથા મથાટે 1999 મથાં આિનજથાતન િથાિતોિથા 
એક અલગ મતંર્થાલયિી સ્્ થાપિથા કરવથામથા ંઆવી હતી. ભથારત સરકથાર ેિધંથારણિી 
કલમ 338“ મયુજિ અિયુસયૂચનત જિજથાતન મથાટ ેરથારટ્ર્ીય આયોગિી પણ સ્્ થાપિથા 
કરી છે. કમનશિ, અિ્ય િથાિતોિી સથા્ે, િંધથારણ અિે અિ્ય કોઈપણ કથાયિથા 
હેઠળ એસટી મથાટે પ્રિથાિ કરવથામથાં આવેલ સયુરક્રથાિે લગતી તમથામ િથાિતોિી 
તપથાસ અિે િેખરેખ કરવથાિી સત્તથા ધરથાવે છે. આયોગિથા અધ્યક્ર કેિ્િ્રીય 
કિેનિેટ મંત્રીિથા િરજજ્થાિથા હોય છ.ે પર્્મ કમનશિિી સ્્ થાપિથા મથારચ્ 2004મથા ં
કરવથામથાં આવી હતી.

યોગ્ય શિિ્ઃ સવ્િેશી, અસલ રહવેથાસી ક ેઆિનવથાસી? શકૈર્ણનક સથાહનતય્મથા ં
અિે સત્તથાવથાર રેકોર્ડમથાં ઘણથા િધથા શિ્િો છે જેમ કે પ્ર્મ લોકો, પ્ર્મ 
રથાર્ટ્રો, આિનવથાસી લોકો, મયૂળ લોકો, સ્વતઃસંિંધનત લોકો જે સ્વિેશી લોકો 
ઉપરથાંત વર્તમથાિ ઉપયોગમથાં છે, જો કે તે જે આંતરરથાર્ટ્રીય ચર્ચથાઓમથાં 
ચલણમથા ંછ ેત ેછે. યયુએિ િવ્થારથા ઉપયોગમથા ંલેવથાતથા હોવથા છતથા ં‘સ્વિશેી’ શિિ્િે 
સથાર્વત્રનક સ્વીકૃતન મળી િ્ી. 2017િયું પેપર કહે છે કે ઘણથા આિનવથાસી જયૂ્ો 
‘ફર્સ્ટ િેશિ્સ’ શિ્િિે ‘સ્વિેશી’ અ્વથા ‘આિનવથાસી’ કરતથાં વધયુ પસંિ કરે છે. 
ઓસટ્ર્લેનયથા, કિેડેથા, યયુએસએ વગેરમેથા ંફરસ્ટ્ િશેિિે વધયુ સવ્ીકથારય્તથા મળી છે, 
જોકે કેટલથાક મથાિે છે કે અિ્ય શરતો સથા્ે "આિનવથાસી જયૂ્ો મથાટે અપમથાિજિક" 
તરીક,ે ખથાસ કરીિ ેજય્થાર ેઆતંરરથારટ્ર્ીય, સપંયૂરણ્ અિે સથારવ્તર્નક રીત ેઉપયોગ 
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્થાય છે.77 તેઓ તેિે એકરયૂપતથા ધરથાવતથા વનવનધ જયૂ્ો મથાિે છે, જેમ કે વસથાહતી 
િવૃશંશથાસત્ર્ીઓએ ધરમયૂળ્ી અલગ જય્ૂ ોિ ેવ્યથાખ્યથાયનત કરવથા મથાટ ે‘સ્વિેશી’ 
શિ્િિો ઉપયોગ કર્યો હતો કથારણ કે તેઓ લોકોિે એકરયૂપ િિથાવવથાિી એવી 
રીતે અસર કરે છે કે પ્રથારંભનક શથાહી મથાિવશથાસ્ત્રએ ‘અિ્ય’િે ‘સ્વિેશી’ તરીકે 
િિથાવય્થા હતથા, જમે ક ેવસથાહતી વસથાહતીઓ્ી અલગ હતથા. ઘણથા વનિવ્થાિો િલીલ 
કરે છે કે "વનશ્વિથા આિનવથાસી જયૂ્ોિે િથામ આપવથા મથાટે વપરથાતી સથામયૂહનક 
સંજ્ઞથાઓ વધયુિે વધયુ સમસ્યથારયૂપ િિી રહી છે અિે સ્ત્રોત પર આ શિ્િો 
ઘણી વખત અપમથાિજિક, ઐતનહથાસનક રીતે અચોક્કસ અિે વસથાહતી ભયૂતકથાળ 
િ્વથારથા િયૂરનત ્યથા છે. પશ્ચનમી જ્ઞથાિથાત્મક શ્રેર્ઠતથાિી ધથારણથા." (પીટર્સ 
અિ ેમીકથા:2017). જો ક,ે ઘણથા લોકો હજયુ પણ ‘સવ્િેશી’ શિ્િિો ઉપયોગ કરવથાિયુ ં
પસિં કર ેછ.ે ઈિ્ટરિશેિલ વરક્ ગ્રયૂપ ફોર ઈિ્ડનજીિસ અફરેસ્ (IWGIA), એક 
વશૈવ્નક મથાિવથાધનકથાર સસં્્ થા છ ેજ ેકોપિહગેિમથા ંવડથામ્ક સથા્ે સ્વિશેી લોકોિથા 
અધનકથારોિે પ્રોત્સથાહિ આપવથા, રક્રણ આપવથા અિે િચથાવવથા મથાટે સમર્પનત 
છે, આંતરરથાર્ટ્રીય શ્રમ સંસ્્થા (આઈ. ILO), વગેરે આ અભનવ્યક્તનિો 
ઉપયોગ કરે છે. કેટલથાક વનિ્વથાિો ‘સ્વિેશી અિે વંશીય’78 િો ઉપયોગ કરે છે. 
રોકસ્િે ડિિથાર-ઓરટ્નઝે ત ેભયૂમનિથા મયૂળ રહવેથાસીઓિથા પરનપ્રકેર્ય્મથા ંયયુિથાઇટડે 
સ્ટેટ્સિથા તેિથા ઇતનહથાસિે "યયુિથાઇટેડ સ્ટેટ્સિો સ્વિેશી લોકોિો ઇતનહથાસ" 
(2014) તરીકે શીર્રક આપ્યો. તેણી "સ્વિેશી", “ભથારતીય", અિે "મયૂળ" 
શિ્િોિો એકિીજથાિથા િિલે ઉપયોગ કરે છે. જો કે "ભથારતીય" શિ્િ ખોટયુ િથામ 
છ,ે લેખક કહ ેછે ક ેઉતત્ર અમરેનકથાિથા આિનવથાસી લોકો "એકિંર ેતિેે કલંક મથાિતથા 
િ્ી."79 સવ્િેશી અભનવ્યકત્નિો ઉપયોગ ભથારતમથા ંઘણથા િથાગરનક સમથાજ સગંઠિો 
િવ્થારથા કરવથામથાં આવ ેછ ેજમે કે સવ્િશેી લોકો’ ફોરમ ઓરનસસ્થા (IPFO), ઝથારખડં 
ઈિ્ડનજનિસ એિ્ડ ટ્રથાઈિલ પીપલ્સ ફોર એક્શિ (JITPA), ઝો ઈિ્ડનજનિસ 
ફોરમ (ZIF), મનઝોરમ, વગેરે. જો કે, પીટર્સ અિે મીકથા િ્વથારથા સંપથાિકીયમથાં 
જોવથામથાં આવ્યયું છે તેમ, િનયયુક્ત કરથાયેલથા લોકો િ્વથારથા વથાંધો ઉઠથાવવથામથાં આવ્યો 
છે. તે્ી ‘સ્વિેશી’ અિે ‘આિનવથાસી’ (અિે તેિથા જ્ઞથાતનઓ) શિ્િો મથાટે "કથારણ 
કે તેઓ લોકોિે એકરયૂપ િિથાવવથાિી એવી રીતે અસર કરે છે કે પ્રથારંભનક શથાહી 
મથાિવશથાસ્ત્રે વસથાહતી વસથાહતીઓિથા ભેિભથાવ અિે વનરોધમથાં ‘અિ્ય’િે 
‘સ્વિેશી’ તરીકે િિથાવ્યથા" (પીટર્સ અિે મનકથા:2017). જો કે, ઘણથા લોકો હજયુ 
પણ ‘સ્વિેશી’ શિ્િિો ઉપયોગ કરવથાિયું પસંિ કરે છે. ઈિ્ટરિેશિલ વર્ક 
ગ્રયૂપ ફોર ઈિ્ડનજનિસ અફેર્સ (IWGIA), એક વૈશ્વનક મથાિવથાધનકથાર સંગઠિ 
છે જે કોપિહેગિમથાં મયુખ્ય મ્ક સથા્ે સ્વિેશી લોકોિથા અધનકથારોિે પ્રોત્સથાહિ 
આપવથા, રક્રણ આપવથા અિે િચથાવવથા મથાટે સમર્પનત છે, આંતરરથાર્ટ્રીય 
શ્રમ સંસ્્થા (આઈ. ILO), વગેરે આ અભનવ્યક્તનિો ઉપયોગ કરે છે. કેટલથાક 
વનિવ્થાિો ‘સ્વિશેી અિ ેવશંીય’78િો ઉપયોગ કર ેછ.ે રોકસ્િે ડિિથાર-ઓરટ્નઝે ત ે
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ભયૂમનિથા મયૂળ રહેવથાસીઓિથા પરનપ્રેક્ર્યમથાં યયુિથાઇટેડ સ્ટેટ્સિથા તેિથા ઇતનહથાસિે 
"યયુિથાઇટેડ સ્ટેટ્સિો સ્વિેશી લોકોિો ઇતનહથાસ" (2014) તરીકે શીર્રક આપ્યો. 
તેણી "સ્વિેશી", “ભથારતીય", અિે "મયૂળ" શિ્િોિો એકિીજથાિથા િિલે ઉપયોગ 
કરે છે. જો કે "ભથારતીય" શિ્િ ખોટયુ િથામ છે, લેખક કહે છે કે ઉત્તર અમેરનકથાિથા 
સ્્થાિનક લોકો "એકંિરે તેિે કલંક મથાિતથા િ્ી." 79 સ્વિેશી અભનવ્યક્તનિો 
ઉપયોગ ભથારતમથાં ઘણથા િથાગરનક સમથાજ સંગઠિો િ્વથારથા કરવથામથાં આવે છે જેમ કે 
સ્વિેશી લોકો’ ફોરમ ઓરનસ્સથા (IPFO), ઝથારખંડ ઈિ્ડીજીિસ એિ્ડ ટ્રથાઈિલ 
પીપલ્સ ફોર એક્શિ (JITPA), ઝો ઈિ્ડીજીિસ ફોરમ (ZIF), મનઝોરમ, વગેરે. 
જો કે, પીટર્સ અિે મીકથા િ્વથારથા સંપથાિકીયમથાં જોવથામથાં આવ્યયું છે તેમ, િનયયુક્ત 
કરથાયેલથા લોકો િ્વથારથા વથાંધો ઉઠથાવવથામથાં આવ્યો છે. તે્ી ‘સ્વિેશી’ અિે 
‘આિનવથાસી’ (અિે તેિથા જ્ઞથાતનઓ) શિ્િો મથાટે "કથારણ કે તેઓ લોકોિે એકરયૂપ 
િિથાવવથાિી એવી રીતે અસર કરે છે કે પ્રથારંભનક શથાહી મથાિવશથાસ્ત્રે વસથાહતી 
વસથાહતીઓિથા ભેિભથાવ અિે વનરોધમથાં ‘અિ્ય’િે ‘સ્વિેશી’ તરીકે િિથાવ્યથા 
હતથા" (પીટર્સ અિે મનકથા:2017).

ભથારતમથાં, આિનજથાતન, આિનવથાસી, વિવથાસી, વગેરે શિ્િો એકિીજથાિથા 
િિલથામથા ંઘણી વખત ઉપયોગમથા ંલેવથાયથા છ.ે લઘયુમતી અધનકથાર જય્ૂ  ઇિ્ટરિશેિલ 
કહે છે કે આિનવથાસી શિ્િ "ભથારતિથા ઘણથા સ્્થાિનક લોકો"િયું સથામયૂહનક િથામ છે. 
તે આગળ સમજથાવે છે કે આ શિ્િ િે હનિ્િી શિ્િોમથાં્ી આવ્યો છે, એક આિન 
અર્્ શરયૂઆત્ી અિે વથાસીિો અર્્ િનવથાસી ્થાય છે.

આ શિ્િિથા ઉપયોગ પર, તે કહે છે કે "તે 1930િથા િથાયકથામથાં િિથાવવથામથાં 
આવ્યો હતો, જે ભથારતિથા વનવનધ સ્વિેશી લોકોમથાં ઓળખિી ભથાવિથા િિથાવવથા 
મથાટે એક રથાજકીય ચળવળિયું પરનણથામ છે."80 અિયુચ્છેિ સ્વીકથારે છે કે તેઓ 
એકરયૂપ િ્ી. જયૂ્ અિે "તેમિથા ઇતનહથાસ વનશે ્ોડયું જથાણીતયું છે". 1938િથા મે 
મહનિથામથા આિનવથાસી મહથાસભથાિી રચિથા િથાિ આ શિ્િ લોકપર્નય િિ્યો હોય તવેયુ ં
લથાગે છે જેિથા પ્રમયુખ શ્રી જયપથાલ સનંહ હતથા અિે જેિો હેતયુ છોટથાિથાગપયુર અિે 
સથાંતથાલ પરગણથાિથા અલગ પ્રથાંતિી રચિથા કરવથાિો હતો જે તે સમયે િનહથારિો 
ભથાગ િિ્યો હતો.81 િથાસગયુપ્તથા, સંગીતથા (2018) કહે છે કે ‘આિનવથાસી’ શિ્િ 
રથાજકીય રીતે અડગ શિ્િ છે અિે તે "રથાજકીય સંિર્ભમથાં, 1938મથાં પ્ર્મ 
વખત ઉપયોગમથાં લેવથાયો હતો".82

આંિેડકરે આિનવથાસીઓ મથાટે ‘આિનવથાસી’ શિ્િિો ઉપયોગ કરવથાિયું પસંિ 
કર્યયું. તેમણે તેમિથા પયુસ્તક ‘એિનહનલેશિ ઑફ કથાસ્ટ’ (1936)મથાં જે લથાહોરિથા 
જથાટ-પટ-તોડક મંડળિી વથાર્રનક પરનરિ મથાટે તૈયથાર કરથાયેલયું ભથારણ હતયું, પરંતયુ 
વનતરનત કરય્યુ ંિ હતયુ,ં તઓે કહ ેછ ેક ે“આ આિનવથાસીઓ તેમિી આિનમ અસંસ્કતૃ 
સ્્નતનમથાં રહ્યથા છે. એક એવી ભયૂમન જે હજથારો વર્ર જયૂિી સંસ્કૃતનિયું ગૌરવ ધરથાવે 
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છે. તેમિી રથાજકીય તકોિો શ્રેર્ઠ ઉપયોગ કરવથા મથાટે કોઈપણ રથાજકીય સયૂઝ 
વનકસથાવી અિે તઓે િહયુમતી અ્વથા લઘયુમતીિથા હથા્મથા ંસરળતથા્ી સથાધિ િિી 
શકે છે અિે ત્યથાં પોતથાિયું કોઈ ભલયું કર્યથા વનિથા સંતયુલિિે ખલેલ પહોંચથાડે છે. 
19 ડનસેમ્િર 1946િથા રોજ િંધથારણ સભથામથાં જયપથાલ સનંહે શયું િલીલ કરી હતી કે 
આિનવથાસી લોકો િરકે અિય્ ભથારતીયિી જમે વરત્ ેતવેયુ ંઇચ્છ ેછ ેઅિ ેતેઓ કોઈ 
વનશેર રક્રણ ઇચ્છતથા િ્ી, જે ઉચ્ચ રથાજકીય સયૂઝ િર્શથાવે છે.85 આંિેડકરિથા 
મંતવ્યો અિયુસયૂચનત જથાતનઓ પ્રત્યેિી તેમિી ચનંતથાઓ્ી પ્રભથાવનત ્ઈ શકે 
છે, જેમથાં્ી ઘણથા ‘અસ્પૃશ્ય’ (અસ્પૃશ્ય) હતથા જેિી વનરયુિ્ધ તે સમયે સમગ્ર 
ભથારતમથાં ઘણી ચળવળો ચથાલી રહી હતી, એસટી સથા્ેિથા કેસ્ી વનપરીત. તેઓ 
અગથાઉ અિે િંધથારણ સભથામથાં પણ એસ.ટી.િથા મયુિ્િથા પર એસસી એક્ી અલગ 
અભનગમ મથાટ ેવનિતંી કરી રહય્થા હતથા. જો ક,ે મયુખ્ય મયુિિ્ો એ છે ક ેતે ‘આિનવથાસી’ 
અભનવ્યક્તનિો ઉપયોગ કરી રહ્યો િ હતો.

‘આિનવથાસી’ શિ્િિો ઉપયોગ હથાલમથાં ભથારતિથા તમથામ આિનવથાસી લોકો 
મથાટે ભથારત અિે વનિેશમથાં સથામથાિ્ય પ્રવચિ અિે મીડનયથા અહેવથાલોમથાં ્ થાય છે.

 આિનજથાતન અિયુસયૂચનત જિજથાતનિી યથાિીમથાં સથામેલ છે કે િહીં તે ધ્યથાિમથાં 
લીધથા વગર. વથાસત્વમથા,ં આિનવથાસી લોકોિો એક જય્ૂ  િ્ી પરતંયુ વનવનધ જથાતનઓ 
સથા્ે સંિંધ ધરથાવે છે, શહેરો સહનત વનવનધ રથાજ્યો અિે સ્્ળોએ સ્્થાયી ્યથા 
છે, વનવનધ ધર્મોિથા અભ્યથાસીઓ, વનવનધ ભથારથા પરનવથારો સથા્ે સંિંધનત વનવનધ 
ભથારથાઓ િોલે છે અિે વનવનધ સથાંસ્કૃતનક અિે સથામથાજનક પ્ર્થાઓ ધરથાવે છે. તે 
જ સમયે, ‘આિનવથાસી’ શિ્િિથા ઉપયોગ અંગે પણ શનક્રણવનિો અિે િથાગરનક 
સમથાજ સગંઠિો વચ્ચે કોઈ સરવ્સમંતન િ્ી, જિેો શથાિિ્નક અર્્  છ,ે સસંક્તૃમથા ં
મયૂળ અ્વથા પ્રથારંભનક વસથાહતીઓ (આિન=પ્ર્મ વત્તથા વથાસી=િનવથાસી). 
ઘયુર્યથા આ શિ્િ્ી અિયુકયૂળ િ હતથા અિે "કહેવથાતથા આિનવથાસી" (Xaxa: 1999) 
અભનવ્યક્તનિો ઉપયોગ કર્યો. પ્ર્મથા િેિર્જી 2016 િથા પેપરમથાં ફયૂટિોટમથાં 
સ્પર્ટતથા કરે છે કે તેઓ િંિે શિ્િોિો ઉપયોગ કરે છે કથારણ કે ઉત્તર પયૂર્વમથાં 
આિનવથાસી જયૂ્ો પોતથાિે આિનવથાસીઓિે િિલે આિનવથાસી કહેવથાિયું પસંિ કરે 
છે કથારણ કે તે (આિનવથાસી) શિ્િ મધ્ય ભથારતમથાં્ી સ્્ળથાંતર કરિથારથાઓિે 
લથાગયુ પડે છે. 86 મથાં અર્્શથાસ્ત્ર, (“ઓછથામથાં ઓછથા એક હજથાર વર્ર પહેલથા 
લખથાયેલ રથાજ્યકળથા પર એક અગ્રણી કથાર્ય"87) કૌટનલ્ય આિનવથાસીઓ અિે 
આિનવથાસી લોકોિો ઉલ્લેખ કર ેછે. ત ેસરહિી આિનવથાસીઓિી વથાત કર ેછે (સીમં્ 
જથાતન) ("સરહિિથા પ્રિેશો ક્યથાં તો પર્વતીય હતથા અ્વથા જંગલો આિનવથાસીઓ 
િ્વથારથા વસવથાટ કરે છે જે સંપયૂર્ણપણે રથાજથાિથા િનયંત્રણ હેઠળ િ હતથા"88), અિે 
આિનવથાસીઓ સ્વતંતર્ છે ("અિસમજયુ જગંલ જથાતનઓ તમેિથા પોતથાિથા પર્િશેમથા ં
રહે છે. , વધયુ અસંખ્ય, િહથાિયુર, િનવસિથા પ્રકથાશમથાં લડે છે અિે, િેશોિે કિજે 
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કરવથાિી અિે િથાશ કરવથાિી તેમિી ક્રમતથા સથા્ે, રથાજથાઓિી જેમ વર્તે છે”)89 
પરંતયુ અભનવ્યક્તન આિનવથાસીિો ઉપયોગ કરતથા િ્ી.

મોટે ભથાગે ડયુંગરથાળ અિે જંગલ વનસ્તથારો પર કિજો જમથાવ્યો હોવથા 
છતથાં, 14મી્ી 18મી સિી િરમનયથાિ મધ્ય ભથારતમથાં ગોંડ સથામ્રથાજ્યોિી જેમ 
અમયુક જથાતનઓએ પોતથાિથા સથામ્રથાજ્યોિી રચિથા કરી હતી. તેઓ, વથાસ્તવમથાં, 
મધ્યપ્રિેશ, છત્તીસગઢ અિે મહથારથાર્ટ્રિથા વનિર્ભિથા ભથાગો સહનત મધ્ય 
ભથારતિથા સમગ્ર પહથાડી પ્રિેશ પર લગભગ ચથાર સિીઓ સયુધી શથાસિ કર્યયું. 
તેઓ તે સમયિથા હનંિયુ અિે મયુસ્લનમ શથાહી પરનવથારોિી પ્રિળ સંસ્કૃતનઓ સથા્ે 
િોંધપથાત્ર િથાિ-પ્રિથાિ ધરથાવતથા હતથા, જેમથાં આંતર-લગ્િોિો સમથાવેશ ્થાય 
છે. કોરેટી (2016) મધ્ય ભથારતિથા વનવનધ ગોંડ સથામ્રથાજ્યોિથા ઘણથા પ્રખ્યથાત 
રથાજથાઓિી વથાત કરે છે. તેમિી મથાતૃભથારથા ગોંડી હતી, જે ઈિ્ડો-િ્રવનડનયિ 
પરનવથારિી હતી, અિે તે છ રથાજ્યો મધ્ય પ્રિેશ, મહથારથાર્ટ્ર, છત્તીસગઢ, 
આંધ્ર પ્રિેશ, તેલંગથાણથા અિે ઓડનશથામથાં િોલથાતી હતી.90 પ્રથાચીિ સમયમથાં 
કિંોજથા જેવથા આિનવથાસી સથામર્થાજય્ો હતથા, જિેો ઉલ્લેખ મહથાભથારતમથા ંછ.ે આસથામિયુ ં
અહોમ સથામર્થાજય્ (1228-1838) િીજયુ ંઉિથાહરણ છે91. ગોંડ અિ ેઅહોમ્ી વનપરીત, 
એવથા આિનવથાસી રથાજથાઓ છે કે જેઓ કેરળિથા મિ્િથાિ જેવથા જંગલ વનસ્તથારોમથાં 
જ તેમિી પ્રજથા પર શથાસિ કરે છે, જેઓ તેમિી વથાર્તથાઓમથાં િથાવો કરે છે કે 
તેઓ 700 વર્ર જયૂિથા છે અિે તેઓ પંડ્યથા રથાજથા ચનરવર્મિિથા વંશજ છે જેમિે 
ચોલ રથાજથાએ પરથાજનત કર્યથા હતથા. અિે સથાત સિીઓ પહેલથા કેરળિથા ઇડયુક્કી 
જનલ્લથામથાં સ્્થાયી ્યથા હતથા.92

આિિ્ર્ ેિટેીલે 1998િથા પપેર93મથા ંભથારતિથા અમયુક જય્ૂ ો મથાટ ે‘જિજથાતન’િથા 
હોિ્િથાિી ઉત્ક્રથાંતનિયું વર્ણિ કરે છે. તે ભયૂતકથાળમથાં જયુિથા જયુિથા શિ્િોિથા ઉપયોગ 
વનશે િોલે છે જેમ કે ‘પ્રથાચીિ’ જે િીજથા વનશ્વયયુિ્ધ પછી તરફેણમથાં્ી િહથાર 
િીકળી ગયથા હતથા, ‘વંચનત’, ‘પહથાડી અિે જંગલ જથાતનઓ’, ‘આિનવથાસી જથાતનઓ’ 
(‘આિનવથાસી’) અિે પછી િનર્િેશ કરે છે. કે આઝથાિી પહેલથા જ ભથારત સરકથાર 
િ્વથારથા ‘અિયુસયૂચનત જિજથાતન’ શિ્િ અપિથાવવથામથાં આવ્યો હતો. તેઓ િનર્િેશ 
કરે છે કે ભથારતમથાં "આિનવથાસી અિે િનિ-આિનવથાસી િંિે વસ્તી પચથાવી પથાડવયુ, 
વશંજ અિે સ્્ળથાતંર િવ્થારથા ઘણથા પરનવરત્િો હઠેળ્ી પસથાર ્ ઇ છ"ે અિે 19મી 
સિીિથા મધ્ય સયુધીમથાં આજિી જથાતનઓ મોટથાભથાગે "આર્્નક, રથાજકીય અિે રીતે 
ગૌણ અ્વથા હથાસંનયથામથા ંધકલેથાઈ ગઈ છ.ે" સથામથાજનક રીત"ે. પરતંયુ આ ઑસટ્ર્લેનયથા 
અ્વથા યયુએસએમથા ં્ યલેથા પચથાવી પથાડવથાિથા પર્કથાર્ી અલગ છ ેઅિે ‘સવ્િેશી’ 
શિ્િિથા ઉપયોગિી યોગ્યતથા જે ભથારતીય સંિર્ભમથાં વનશ્વિથા ચોક્કસ ભથાગમથાં 
ચોક્કસ અિયુભવિથા પ્રતનભથાવમથાં ઉભરી આવી છે તે ચર્ચથાસ્પિ છે. .
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ભથારતીય સંિર્ભમથાં, ‘સ્વિેશી’ િી વનભથાવિથાિે રથાર્ટ્ર-રથાજ્યિથા ખયૂણથા્ી 
િહીં પણ ખંડીય પરનપ્રેક્ર્ય્ી શોધવથાિી જરયૂર છે. િથાિમથાં, સથામથાિ્ય રીતે એક 
પ્રિળ જયૂ્ છે જેિી ભથારથા અિે સંસ્કૃતન રથાર્ટ્ર અ્વથા રથાજ્યિથા ઉિ્િેશ્યિો 
આધથાર િિથાવે છે. ભથારતિથા કનસ્સથામથાં, વનશ્વિી િીજી સૌ્ી મોટી વસ્તી સથા્ે, 
જે વનશ્વિી વસ્તીિથા 16 ટકથા છે, 2.4 ટકથા્ી વધયુ જમીિ વનસ્તથાર સથા્ે, 94 ત્યથાં 
22 સત્તથાવથાર ભથારથાઓ છે જે તેિથા િંધથારણમથાં જ મથાિ્ય છે.95આ ભથારથાઓ છે 
ચથાર મયુખ્ય ભથારથા જયૂ્ોમથાં, એટલે કે, ઈિ્ડો-યયુરોપનયિ, િ્રવનડનયિ, ઓસ્ટ્રો-
એશનયથાટનક અિે ચીિ-તનિેટીયિ. ત્યથાં વનવનધ સ્ક્રનપ્ટો છે, લગભગ તમથામ 
સ્વિેશી રીતે વનકસથાવવથામથાં આવી છે. વનવનધ રથાજ્યોમથાં મયુખ્ય ભથારથાઓ અલગ 
અલગ છે, એક છેડે કેરળમથાં 96 ટકથા્ી વધયુ મલયથાલમ ભથારથા િોલિથારથા છે અિે 
િીજથા છેડે િથાગથાલેિ્ડમથાં મથાત્ર 14 ટકથા ““ િોલે છે. 1,652 જેટલી મથાતૉભથારથાઓ 
છે જેમથાં એક જ િેશમથાં 103 વનિેશી મથાતૃભથારથાઓિો સમથાવેશ ્થાય છે.96 તે સેંકડો 
વનવનધ સમયુિથાયો છે જેઓ િધથા એક િેશ િિથાવવથા મથાટે ભેગથા ્યથા છે, અિે એક 
સમયુિથાય એક જ ભથારથા િોલતો િ્ી. આિનવથાસી અિે જથાતન જયૂ્ો આમથાં િધથા 
સમથાિ ભથાગીિથાર છે. તેઓ િધથાિથા મયૂળ છે જે આ િેશમથાં 2000 વર્ર્ી વધયુ 
ચથાલે છે. એ િૃર્ટનકોણ્ી ભથારતિથા તમથામ લોકો ‘આિનવથાસી’ છે અિે તેમિી 
વચ્ચે ભેિ પથાડવો યોગ્ય િ્ી.

શૈક્રણનક અિે કથાર્યકર્તથા સથાહનત્યમથાં, એવથા ઘણથા [પરમથાર (2018 અિે 
2019), પનલ્લઈ (2014)] છે જેઓ ભથારતિથા આિનવથાસી લોકોિો ઉલ્લેખ કરવથા 
મથાટે ‘સ્વિેશી’ અભનવ્યક્તનિી તરફેણ કરે છે. તેઓ મોટે ભથાગે આ િનવેિિ પર 
તેમિી િલીલિો આધથાર રથાખે છે કે આિનવથાસીઓ “ભથારતિથા સૌ્ી પ્રથાચીિ 
રહેવથાસીઓ છે”.97 તેઓ િંધથારણ સભથામથાં જયપથાલ સનંહિથા િનવેિિો અિે કૈલથાસ 
કેસ (2011)મથાં સયુપ્રીમ કોર્ટિથા ચયુકથાિથા પર આધથાર રથાખે છે. સર્વોચ્ચ અિથાલતે 
િોંધ્યયું હતયું કે આિનવથાસી લોકો સંભવતઃ ભથારતિથા મયૂળ રહેવથાસીઓિથા વંશજ છે, 
અિે એ પણ અવલોકિ કર્યયું હતયું કે તેમિી સ્્નતન ઉચ્ચ સ્તરિી ગરીિી, 
િનરક્રરતથા, િેરોજગથારી, રોગ અિે ભયૂમનહીિતથા િ્વથારથા વર્ગીકૃત ્યેલ છે, જે 
ઐતનહથાસનક અિ્યથાયિયુ ંપરનણથામ છ.ે આ વચંનતતથાઓ છ ેજેિે ચોકક્સપણે અગ્રતથા 
પર સંિોધનત કરવથાિી જરયૂર છે અિે કોર્ટે કહ્યયું હતયું કે "ઐતનહથાસનક રીતે વંચનત 
જય્ૂ ોિે વનશેર સયુરકર્થા અિ ેમિિ આપવી જોઈએ જે્ી કરીિ ેતઓે તમેિી ગરીિી 
અિે િીચી સથામથાજનક સ્્નતનમથાં્ી ઉભરી શકે".98

એસટીિથા સભ્યોમથાં એક અંતર્ગત ભય છે કે આિનવથાસી લોકોિે સ્વિેશી 
િ ગણવથા્ી તેઓ આિનવથાસી લોકોિથા મથાિવ અધનકથારોિે િકથારી શકે છે, જે 
તેમિો અધનકથાર છે. સ્વિેશી સમયુિથાયોિથા મથાિવ અધનકથારોિથા રક્રણ મથાટેિથા 
આંતરરથાર્ટ્રીય ચળવળિો ભથાગ િિવથા્ી તેમિથા પ્રયત્િોિે સ્વથાભથાવનક રીતે 
જ પ્રોત્સથાહિ મળે છે. કથાર્લસિ કહે છે કે ભથારતમથાં અિેક આિનવથાસી સંગઠિો 
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તેમિથા અધનકથારો સ્્થાપનત કરવથા મથાટેિથા તેમિથા સંઘર્રિો આધથાર એવથા િથાવથા 
પર છે કે તેઓ િેશિથા આિનવથાસી લોકો છે અિે સ્વિેશી અધનકથારોિે મજિયૂત 
કરવથામથાં રોકથાયેલથા રથાર્ટ્રીય, પ્રથાિેશનક અિે આંતરરથાર્ટ્રીય િેટવર્કમથાં ભથાગ 
લે છે (કથાર્લસિ: 2008). ‘આિનવથાસી’ અ્વથા ‘સ્વિેશી’ િી તરફેણમથાં ઘણથા 
કથાર્યકરો એસટીિે જમીિિથા અધનકથારો િકથારવથા અંગે ચનંતનત છે. તેઓ વનકથાસ 
પ્રોજેક્ટ્સ િરમનયથાિ વનમયુખ આિનવથાસીઓિી જમીિોિે પયુિઃસ્્થાપનત િ કરવથા 
સથામે અવથાજ ઉઠથાવે છે. ઉત્તર પયૂર્વમથાં, સમયુિથાયો કોલસથા, જંગલો અિે તેલ પર 
તમેિી મથાલનકીિી મથાિય્તથાિી મથાગં કર ેછ.ે (IWGIA: 2021). તેઓ હમેંશથા તેમિી 
જમીિ અિે સંસ્કૃતન પરિથા તેમિથા અધનકથારો વનશે ચનંતનત હતથા, જેમ કે સથાયમિ 
કમનશિ (1928), જણથાવ્યયું હતયું કે: “તેઓ સ્વ-િનર્ણય મથાટે પયૂછતથા િ્ી, પરંતયુ 
જમીિિથા કથાર્યકથાળિી સયુરક્રથા મથાટે, આજીવનકથાિી પરંપરથાગત પિ્ધતનઓિી 
શોધમથા ંસ્વતતંર્તથા મથાટ ેઅિે તેમિથા પયૂરવ્જોિથા રનવથાજોિી વથાજિી કવથાયત મથાટ ે
પયૂછતથા હતથા.” 99 આ ચનતંથાઓ હજયુ પણ ય્થાવત છે અિે ‘સ્વિેશી’ િથામકરણ તમેિે 
આતંરરથાર્ટર્ીય સથાધિો પરિી મથાગંિ ેઆધથાર િિથાવવથામથા ંમિિ કર ેછ.ે ઉિથાહરણ 
તરીકે, રોય િર્મિ કહે છે કે "આિનવથાસીઓ મથાટે આિનવથાસી અ્વથા સ્વિેશી 
િરજ્જથાિો િથાવો કરવથા મથાટેિયું એક મયુખ્ય પરનિળ તેમિે પ્રથાિેશનક, જમીિિથા 
અધનકથારો અિે કયુિરતી સંસથાધિો પર િનયંત્રણ મેળવવથા સક્રમ િિથાવવથાિયું 
છે" (રોય િર્મિ: 2009). તે હિ સયુધી, શિ્િિો ઉપયોગ રથાજકીય િનવેિિ છે.

ભથારત તથાજેતરિી સિીઓમથાં મોટથા પથાયે ધસથારો અિે લોકોિથા સથામયૂહનક 
વનિથાશિથા વસથાહતી િથાંધકથામમથાં સહેલથાઈ્ી િંધિેસતયું િ્ી. ભથારતમથાં લથાભિથાયી 
અિે વંચનત િંિે જયૂ્ો છે અિે િ્રનટનશ ભથારતિથા તમથામ લોકો, અિે પરોક્ર રીતે 
રજવથાડથાઓ, 1947 સયુધી વસથાહતી તથાિેિથારી હેઠળ હતથા, તેમિથા મથાિવશથાસ્ત્રીય 
અ્વથા સથામથાજનક અ્વથા આર્્નક વર્ગીકરણિે ધ્યથાિમથાં લીધથા વનિથા. પરંતયુ, 
જમે ક ેિટેીલે અવલોકિ કરય્યુ ંછે, “આજ ેિૌિધ્નક વનિ્યથાશથાખથાઓ એટલી સગંઠનત 
છે કે વનશ્વિથા ચોક્કસ ભથાગમથાં ચોક્કસ અિયુભવિથા પ્રતનભથાવમથાં ઉિ્ભવતથા 
વનભથાવિથાઓ અિે શરતો તેિથા અિ્ય ભથાગોમથાં પ્રવથાસ કરે છે જ્યથાં તેઓ પોતથાિે 
રોકે છે અિે પોતથાિયું જીવિ પ્રથાપ્ત કરે છે. ”100 તે િૌિ્ધનક મયૂંઝવણ પેિથા કરે 
છે અિે ચોક્કસ જયૂ્ોિથા રથાજકીય અ્વથા આર્્નક એજિ્ડથા મથાટે ઉપયોગમથાં 
લેવથાય છે. િથાસગયુપ્તથા એસ. (2018) સ્પર્ટ રીતે જણથાવે છે કે આિનવથાસીિો 
સહજ અર્્ ‘અસલ રહેવથાસી’ તરીકે કરીએ તો તે આ સમયુિથાયિે તેમિી જથાતે 
વ્યયૂહથાત્મક રીતે અિે રથાજકીય રીતે, વૈશ્વનક સ્તરે સ્વિેશી લોકો તરીકે સ્્નત 
્વથામથાં મિિ કરે છે.”101

અિયુસયૂચનત જિજથાતન સનવથાયિથા સમયુિથાયો પણ સ્વિેશી લોકોિી સ્્નતનિો 
િથાવો કરે છે. આમથાં અિ્ય વનવનધ જયૂ્ો જેવથા કે િલનતો, મણનપયુરિથા વૈર્ણવ 
મીતીઓ અિે આસથામિથા જ્ઞથાતનિથા હનંિયુઓિો સમથાવેશ ્થાય છે (રોય િર્મિ: 
2009).
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ભથારતિથા સથાચથા પ્ર્મ વસથાહતીઓિી ઓળખ કરવી મયુશ્કેલ કથાર્ય છે, 
પરતંયુ એ હકીકત છે ક ેઉતત્ર પયૂરવ્મથા ંિથાગથાઓ જવેી ઘણી જથાતનઓ િહયુ પ્રથાચીિ 
વસથાહતી િ્ી. તેઓ પ્ર્મ સહસ્ત્રથાિ્િીિથા મધ્યમથાં ભથારતમથાં આવ્યથા 
હોવથાિયું મિથાય છે. મનઝો 16મી સિીમથાં જ ભથારતમથાં આવ્યથા છે (Xaxa:1999). 
ઉપરથાંત, આિનવથાસીઓ તેમજ અિ્ય સમયુિથાયો ભયૂતકથાળમથાં ભથારતમથાં પણ ઘણી 
વખત તેમિથા વ્યવસથાયિથા સ્્ળોએ્ી સ્્ળથાંતરનત ્ યથા છે. ભથારતમથાં કોઈપણ 
જયૂ્ મથાટે ઐતનહથાસનક વંશીયતથા લથાગયુ કરવી એ એક ગયૂંચવણભરી કવથાયત છે; 
ભથારતીય ઉપ-ખંડિથા સમગ્ર પ્રિેશિે એક તરીકે ગણવથામથાં આવે કે શયું ચોક્કસ 
પ્રિેશોિે ઓળખવથામથાં આવે; સ્્થાિ પર રહેવથાિી લંિથાઈ કેટલી હોવી જોઈએ, 
અિે; જ્યથારે લોકો મયુક્તપણે ભળી રહ્યથા છે ત્યથારે કેટલી સથાંસ્કૃતનક શયુિ્ધતથા 
સયુિનશ્ચનત કરવી જોઈએ?

જઓે ‘સ્વિશેી’ શિિ્ મથાટ ેિલીલ કર ેછે અિ ેભથારતિી એસટીિ ેસ્વિેશી102 
તરીક ેમથાિ્યતથા આપે છ ેતમેિી મયુખ્ય ચનતંથા એ છે ક ેયયુએિ ઘોરણથામથા ંસમથાવનરટ્ 
મથાિવ અધનકથારો પરિથા સનિ્ધથાંતો અિે જવથાિિથારીઓ આ લોકો સયુધી વનસ્તરવી 
જોઈએ. ઉિથાહરણ તરીકે, 2016103મથાં સંયયુક્ત રથાર્ટ્ર મથાિવ અધનકથાર પરનરિ 
મથાટે તેિથા અવલોકિોમથાં સથાંસ્કૃતનક અસ્તનત્વ િીચેિથા પ્રકથારિથા અધનકથારોિથા 
ઉલ્લંઘિિો ઉલ્લેખ કર ેછ ેજમે ક ેજમીિ અિ ેપતથાવટિથા અધનકથારો, િનરક્રર્ણ 
ઉિ્યોગો િ્વથારથા મયુક્ત, પયૂર્વ અિે જથાણકથાર સંમતનિી અવગણિથા અિે ત્રથાસ, 
શથારીરનક શોરણ અિે હત્યથા . આ લગભગ તમથામ સમયુિથાયોિે સમથાિ રીતે લથાગયુ 
પડે છે જે પ્રોજેક્ટ વનસ્તથારોમથાં હોઈ શકે છે. તેમથાં કોઈ િે િલીલો િ્ી કે 
એસટી વસ્તીિથા મથાિવ અધનકથારોિયું રક્રણ ્ વયું જોઈએ, પરંતયુ તે જ રીતે અિ્ય 
સમયુિથાયોિથા મથાિવ અધનકથારો, ખથાસ કરીિ ેઅિયુસયૂચનત જથાતન જવેથા સવેંિિશીલ જય્ૂ ો 
છે. તે જ સમયે, ‘સ્વ-િનર્ણય’િો અધનકથાર સમસ્યથાઓ ઊભી કરે છે. કથાર્લસિ 
યયુએિમથાં ભથારતિથા વલણ મથાટેિથા સંભવનત કથારણોિો ઉલ્લેખ કરતથા કહે છે કે 
"આ એવયું જોખમ છે કે તે રથાર્ટ્રીય સથાર્વભૌમત્વ અિે પ્રથાિેશનક અખંડનતતથાિે 
િિળી પથાડશે" (કથાર્લસિ: 1999. પૃર્ઠ 26). કેટલથાક સમયુિથાયો પર સ્વિેશીિો 
ટગે લગથાવવથા્ી, જેિ ેિધંથારણ હઠેળ હકથારથાતમ્ક કથારય્વથાહી મથાટ ેવનશરે સથારવથાર 
આપવથાિથા ચોક્કસ હેતયુ મથાટે ઓળખવથામથાં આવી હતી, તે ઐતનહથાસનક ચોકસથાઈિે 
ધ્યથાિમથાં લીધથા વનિથા, ગયૂંચવણો ઊભી કરે છે. પહેલે્ી જ ઉલ્લેખ કર્યો છે તેમ, 
વનકથાસ હેતયુઓ મથાટે આવી વનશેર સથારવથાર એસસી જેવથા અિ્ય સથામથાજનક અિે 
આર્્નક રીતે વંચનત જયૂ્ મથાટે ઉપલિ્ધ છે. એસટી િે એસસી સથામે સરખથાવતથા 
જણથાય છે કે વધયુ િહી તો તે ગેરલથાભ મેળવિથારથા, અયોગ્ય છે.

એસટી મથાટે ઉપયોગમથાં લેવથાતથા િરેક શિ્િોિથા પોતથાિથા ગયુણ અિે ખથામીઓ 
છે. આિનવથાસી શિ્િિો અર્્ ફક્ત પ્ર્મ રહેવથાસીઓ જ છે, કેટલથાક ભથાગોમથાં 
સથામથાિય્ રીત ેિનિંથાતમ્ક અર્્ ો સથામથાિય્ પર્વચિોમથા ંઉપયોગ િવ્થારથા પર્થાપત્ 
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્યો હતો. અલિત્ત અમયુક જયૂ્ કે જેઓ ‘સંસ્કથારી’ િ્ી, અ્વથા અસંસ્કથારી, 
વગેર.ે આ વલણ, અલિતત્, શિિ્ અ્વથા તિેથા શિિ્કોશિથા અર્્  પર આધથારનત 
િ્ી, પરંતયુ અિ્ય લોકો (એટલે     કે, પ્રભથાવશથાળી અિ્ય) કેવી રીતે જયુએ છે 
તેિથા પર િનર્ભર છે. તેમિે કેમ્િ્રનજ ડનક્શિરી તરીકે સ્વિેશી વ્યથાખ્યથાયનત 
કરે છે કે જે લોકો "મયૂળ રયૂપે એક જગ્યથાએ રહેતથા હોય તેવથા લોકોિો ઉલ્લેખ 
કરે છે, તેિથા િિલે અિ્ય જગ્યથાએ્ી ત્યથાં રહેતથા લોકો"104 આ વ્યથાખ્યથાિે 
વનસ્તૃત કરવથા્ી, કોઈ િે િનર્કર્ર પર આવી શકે છે: એક, સ્વિેશી લોકો તે 
છે જેઓ હજયુ પણ ત્યથાં છે જ્યથાં હોમો સેપનયિ્સિો સૌપ્ર્મ ઉિભવ ્યો હતો, 
જે આફ્રનકથામથાં વનક્ટોરનયથા તળથાવિી આસપથાસ છે, વર્તમથાિ જ્ઞથાિિી સ્્નતન 
મયુજિ, અિે િે, કોઈપણ ભયૂમનમથાં પ્ર્મ મથાિવ વસથાહતીઓ (જે એશનયથા અિે 
આફર્નકથાિથા મોટથાભથાગિથા િશેોમથા ંખયૂિ જ સિંંધનત અિે સમસ્યથારયૂપ છે. વરત્મથાિ 
રથાજકીય સીમથાઓ િહયુ પ્રથાચીિ િ્ી). સર્વોચચ્ અિથાલતે િીજથા પરનપ્રેક્ર્યિે 
અિયુસર્યયું હોય તેવયું લથાગે છે, પરંતયુ ભથારતિથા પ્રિેશિી અંિર ("ભીલો કિથાચ 
િેશિથા વનવનધ ભથાગોમથાં ખથાસ કરીિે િક્રનણ રથાજસ્્થાિ, મહથારથાર્ટ્ર, મધ્ય 
પ્રિેશ વગેરેમથાં રહેતથા ભથારતિથા કેટલથાક મયૂળ રહેવથાસીઓિથા વંશજો છે.”105). 
તે જ સમયે, તે સમજવયું આવશ્યક છે કે ભથારતમથાં, આિનવથાસી શિ્િ એ લોકો 
મથાટે લથાગયુ કરવથામથાં આવે છે જેમિે િહથાર્ી સંિોધવથામથાં આવે છે જે્ી ‘પ્રિળ 
સમયુિથાય્ી તફથાવતોિે ચનહ્િનત કરવથા’. તે પણ ધ્યથાિમથાં રથાખવયું જોઈએ કે આ 
શિ્િ હવે સંિંધનત લોકો િ્વથારથા આંતરનક કરવથામથાં આવ્યો છે અિે તેઓ તેિો 
ઉપયોગ ‘સશક્તનકરણ મથાટે ઉચ્ચથારણિથા સથાધિ’ (Xaxa:1999) તરીકે કરે છે.

નિષ્કર્ષ
ભથારતિી એક અિોખી રથાર્ટ્ર િનર્મથાણ કવથાયત છે. વનવનધ ભથારથાઓ િોલતથા, 
વનવનધ ધર્મો પથાળતથા અિે સથામથાજનક અિે સથાંસ્કૃતનક પ્ર્થાઓિી િહયુવનધતથા 
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