
C:\Users\dell\Desktop\SEBC (gujrati)_146.doc 

સામા જક અને શૈ ણક ર તે પછાત િતઓની યાદ  

જુરાત રાજયની સા.શ.ૈપ.વ. મા ંસમાવાયેલ ૧૪૬ િતઓની યાદ  

૧.   આ ી  

૨.  આહ ર, આયર-બોર ચા, આ હર સોરઠ યા, આ હર મ  છોયા, આ હર પચંોળ ,  આ હર 

નઘરેા, આ હર વણાર, આ હર બોર ચા, આ હર વાગડ યા, આ હર ભં રુ, આ હર હરકટ, 

આ હર કાબંળ યા, આ હર મોલ, આ હર પરાથર યા.  

ર-અ.    યાદવ 

૩.   બારોટ, વહ વચંા, ચારણ-ગઢવી  

૪.  બાફણ ( ુ લમ)    

૫.  (બાવચા) હવે અ ુ ુચત જન િતમા ંસમાવેશ કરાયેલ છે  

૬.  બાવર  અથવા બાઓર   

૭.  બાવા, અતીત બાવા, ગૌ વામી, વૈરાગી-બાવા, ગોસાઇ, દશનામ ગો વામી, રામાનદં  

બાવા, રામાનદં  સા ,ુ રુ , ભારતી, કાપડ , કાપડ યા, નાથબાવા, ભરથર , માગ , 

ગગંાજલીઆ, દશનામી બાવા, ગર .  

૮.  ભાલીઆ  

૯.  ભામટા, પરદશી ભામટા  

૧૦.  ભરવાડ, મોટાભાઇ ભરવાડ, નાનાભાઇ ભરવાડ 

૧૦-અ.   કબાર , બાર યા, મોટાભાઇ, ચોસલા, જનપદા (જયા ંતેઓ આ દવાસી ન  હોય)  

૧૧.  (ભીલ) હવે અ ુ ુચત જન િતમા ંસમાવંેશ કરાયલે છે  

૧૨.  ભોઇ, ભોઇરાજ, ઢ મર, ઝ ગાભોઇ, કવટ ભોઇ, ભાનારા ભોઇ, મિછ ભોઇ, પાલેવાર ભોઇ, 

   કરાતભોઇ, કહાર ભોઇ, પરદશીભોઇ, ીમાળ  ભોઇ.  

૧૩.  ચારણ ગઢવી 

૧૩-અ.  ભાટ  

૧૪.  છારા, આડોડ યા સાસંી, આડોડ યા, સાસંી  

૧૫.  નુારા  

૧૬.  ુવંાળ યા કોળ   

૧૭.  ડબગર  
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૧૮.  દવેચા કોળ   

૧૯.  ડફર ( હ ુ  અને ુ લમ)  

૨૦.  ધોબી  

૨૧.  ફક ર ( ુ લમ)  

૨૨.  ગધઇ ( ુ લમ)  

૨૩.  ગાડલીઆ અથવા ગાડ  હુાર આ 

ર૩-અ.  હુાર યા/ વુાર યા  

૨૪.  ગળ આરા ( ુ લમ)  

૨૫.  ધાચંી ( ુ લમ) 

રપ-અ.  તલેી, મોઢ ધાચંી  

૨૬.   ધેડ યા કોળ     

૨૭.  ગોલા-રાણા  

૨૮.  હગોરા ( ુ લમ) 

ર૮-અ.  હગોરા ( હ ુ )  

૨૯.  ુલાયા, ગરાણા, તર યા અને તર  (બધા ુ લમ) 

ર૯-અ.  જલાયા ( ુ લમ) 

ર૯-બ.  તર યા, તાઇ, તર યા-તાઇ, રુ યા (બધા ુ લમ)  

૩૦.  જત ( ુ લમ)  

૩૧.  કકાડ   

૩૨.  કાબંડ આ ભગત  

૩૩.  કાગંસીઆ  

૩૪.  ખાટક  અથવા કસાઇ, ચામડ યા ખાટક , હાલાર  ખાટક  (બધા ુ લમ)  

૩૫.  ખટ ક  

૩૬.  ખાટં, ખાટં રાજ તૂ, ખાટં િ ય  

૩૭.  ખારવા-ભાડલા  

૩૮.  તી, જુરાતી યન, (ફકત અ ુ ૂચત િતમાથંી ધમ પ રવતન કરનાર)  

૩૯.  કોળ , ઇડર યા કોળ , ખારવા કોળ , રાઠવા કોળ , બાર યા કોળ , ઢબર યા કોળ . 

૩૯-અ.  કોળ  મ હાર, કોળ  મહાદવ અથવા ડ ગર કોલી (જયા ંઆ દવાસી ન હોય)  
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૪૦.  લબાના, મહરાવત, ગોટ , હડકશી, ઝોડ, ઢ ગા, પે યા, શાતબ,ે બામણ  

૪૧.  લોધા  

૪૨.  મીર, ઢાઢ , િમરાસી, લધંા (બધા ુ લમ)  

૪૩.  માછ  ( હ ુ ) ખારવા, ખલાસ, ઢ મર, ઢ વર, િમતના, ટંડલ, માગેંલા, ખલાસી, સારંગ, 

કહાર.  

૪૪.  મદાર , નાથ, ભરથર   

૪૫.  માજોઠ  ુ ંભાર,માજોઠ , ુ ંભાર, દરબાન અથવા દરબાન માજોઠ  (બધા ુ લમ)  

૪૬.  મકરાણી ( ુ લમ)  

૪૭.  મતવા અથવા મતવા ુરશી ( ુ લમ) ગવલી ( હ ુ )  

૪૮.  મ.ે, મેતા  

૪૯.  મેણા (ભીલ)  

૫૦.  મેર  

૫૧.  િમયાણા ( ુ લમ) 

૫૧ અ.  િમઆણા, િમયાણા ( હ ુ )  

૫૨.  મોચી, જણસાલી, િસવણીયા,  યાનગંર , જનગર ,દસાણીઆ, ચામડ યા, ભરતભરા, 

ચાદંલીયા, સોનાર , આર ભરતભરા  (ડાગં જ  લો અને વલસાડ જ  લાના મરગામ 

તા કુા િસવાય) 

૫૩.  નટ, બ ણીયા, બા ગર, નટડા  

૫૪.  ઓડ  

૫૫.  (પઢાર) હવ ેઅ ુ ુચત જન િતમા ંસમાવંેશ કરાયેલ છે  

૫૬.  પદમશાલી-પ શાલી  

૫૭.  િપ રા, ધાચંી-િપ રા, મ રુ -િપ રા (બધા ુ લમ) 

પ૭-અ.  મનસાર  ( ુ લમ) 

૫૮.  રબાર , ભોપા, કોડ આતર, સોરઠ યા રબાર , ચં યા 

પ૮-અ.  ચારલીયા, ચરમટા, ણુી, ુશાર, ટાકં, ુ છલ, કડ યા ુ ંભાર (જયા ંતેઓ  આ દવાસી ન    

          હોય)  

૫૯.  રાઠોડ યા  
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૬૦.  રાવળ, જતી અથવા રાવળયોગી, ગર યા  

૬૦-અ.  પડાત, રાવર, રાવલીયા 

૬૧.  સલાટ (સોમ રુા સલાટ િસવાયના) સલાટ ઘેરા  

૬૨.  સધંી ( ુ લમ) 

૬૨ અ.  સધંી ( હ ુ ) 

૬૩.  સરાણીયા  

૬૪.  સરગરા  

૬૫.  વણ, સરવણ  

૬૬.  િશકલીગર  

૬૭.  િસદ ્   

૬૮.  િસપાઇ, પટણી જમાત અથવા કુ જમાત (બધા ુ લમ)  

૬૯.  તળપદા કોળ / તરબદા કોળ   

૭૦.  તનકર  

૭૧.  તરગાળા, ભવૈયા, નાયક, ભોજક  

૭૨.  ઠાકરડા, ઠાકોર, પાટણવાડ યા, ધારાળા, બારયા, બાર યા, પગી 

૭ર-અ.  પાલનવાડ આ  

૭૩.  ઠબા ( ુ લમ)  

૭૪.  વાદ  

૭૪-અ.  જોગીવાદ   

૭૫.  હર જન વણકર અન ેચમારના વહ વચંા ચારણ-ગઢવી  

૭૬.  વાળંદ, નાયી અન ેબાબર ( હ ુ ), હ મ ( હ  ુ  તથા િુ  લમ), ખલીફા ( ુ લમ) 

૭૬-અ.  વાલ ે( હ ુ )  

૭૭.  વણકર-સા  ુ 

૭૮.  વાસંફોડા, વાસંફોડ આ અથવા વાઝંા 

૭૮-અ.  વાઝંા ( ળૂ સૌરા ના વતની હોય)  

૭૯.  વણ રા, િશનાગવાળા અને કાગંસીવાલા ( હ ુ ) અને ફકત ડાગં જ લાના વણ રા 

( ુ લમ) 
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૭૯-અ.  વણઝારા, ચારણ વણઝારા, મ રુા વણઝારા, મા  વણઝારા, ભગોરા  વણઝારા, બાગોરા 

વણઝારા, કાગંસીયા વણઝારા, બામણીયા વણઝારા, લાડોનીયા વણઝારા, લદ ણયા 

વણઝારા, ગવા રયા, ગાવર યા અથવા ગાવલીયા રો હદાસ વણઝારા, ગાવલીયા, 

રો હદાસ વણઝારા  

૮૦.  વાઘર , દાતણીયા વાઘર , વે ુવાઘર , તળપદા વાઘર , ગામ ચયા વાઘર , ગોદડ યા 

વાઘર , ચીભડ યા વાઘર , મારવાડા અથવા મારવાડ  વાઘર , દવી જૂક. 

૮૦-અ.  વાઘર  ગમીચો, વાઘર  ધામેચા, વેડવા રુાલીયા, જ ડુ યા, દવી જૂક (જયા ં તેઓ 

અ ુ ૂચત જન િતના ન હોય) 

૮૦-બ.  વેડવા વાઘર /વેળવા વાઘર , દવી જૂક.  

૮૧.  વાઘરે ( હ ુ  અને ુ લમ)  

૮૨.  વાઢંારા  

૮૩.  આરબ  

૮૪.  ભાડં  

૮૫.  ુ ડ  

૮૬.  ચ વદયા દસાર  

૮૭.  ચૌધર / હ ુ  જણા ચૌધર  (જયા ંતેઓ આ દવાસી ન હોય) જણા, જણા પટલ, 

જણા પાટ દાર, જણા દસાઇ, જણા કણબી, ચૌધર  પટલ, ચૌધર  પાટ દાર  

૮૮.  ચામઠા  

૮૯.  ડકાલે   

૯૦.  દપાળા  

૯૧.  ઘટં યા  

૯૨.  ઘાચંા  

૯૩.  ગલક ા  

૯૪.  ગવલી (તા.૪/૨/૨૦૦૯ ના ઠરાવથી રદ કરલ છે.) 

૯૫.  હાટ   

૯૬.  ચક  

૯૭.  કલહોડ યા  

૯૮.  કોટવાળ  
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૯૯. ુ ંભાર, ુ ંભાર (બીયાર, કદરા પટલ, લાઠ યા, પોટમકેર, પિત, વર યા, વર આ) 

સોરઠ યા ુ ંભાર, ુ ર ુ ંભાર, વાટલીયા ુ ંભાર, પિત, સોરઠ યા પિત, ુ ર 

પિત, વાટલીયા પિત, ુ જર ીય કડ યા, કડ યા ુ ંભાર, ીય કડ યા, 

કડ યા.  

૧૦૦. ખરક  

૧૦૧. ખવાસ, સોરઠ યા રજ તૂ  

૧૦૨. કારડ યા-નાડોદા, કારડ યા, નાડોદા, ભાથી રાજ તૂ, કાર ડયા રાજ તૂ, નાડોદા રાજ તૂ  

૧૦૩. ખિસયા  

૧૦૪. િમ ી, જુર િમ ી રાઠોડ, િમ ી થુાર, થુાર, તુાર, થુાર ુ ર, ગ જર થુાર, 

ુ ર, િમ ી તુાર, હુાર, પચંાલ, ક ડયા, થુાર.  

૧૦૫. ુડંા  

૧૦૬. માધવીયા  

૧૦૭. માળ /માળ  રામી, મારવાડ  માળ   

૧૦૮. મૈયા/મહ યા  

૧૦૯. પાલવાડ યા  

૧૧૦. પઢાર યા  

૧૧૧. પખાલી  

૧૧૨. સઘંડેા  

૧૧૩. શ ગદવ અથવા શ ગડ યા  

૧૧૪. સોચી  

૧૧૫. મુરા ( ુ લમ)  

૧૧૬. સગર  

૧૧૭. સથવારા, સતવારા, કડ યા-સથવારા, કડ યા સતવારા, દલવાડ  અથવા કડ યા  

૧૧૮. ઠા ુર ( બન રાજ તૂ)  

૧૧૯. ટ માલી  

૧૨૦. તરક ( ુ લમ)  

૧૨૧. વ ર  
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૧૨૨. કાઠ   

૧૨૩. લખારા, લખવારા, લ કાર  

૧૨૪. કલાલ ( ુ લમ)  

૧૨૫. ગર   

૧૨૬. જોગી  

૧૨૭. ભવૈયા ( ુ લમ)  

૧૨૮. િનઝામા ( હ ુ )  

૧૨૯. ગડર યા  

૧૩૦. કમા લયા- ુ રા  

૧૩૧. ગાર  – (તા. 

૧૩૨. સોરઠ   

૧૩૩ કામળ   

૧૩૪. તબંોળ   

૧૩૫. ગરવી  

૧૩૬. રુવ  

૧૩૭. કલાલ ( હ ુ )  

૧૩૮. સઘંાર ( હ ુ )  

૧૩૯. નગારચી  

૧૪૦. કાય થ (પચં ી  વારા સવ કરાયેલ)  

૧૪૧. ગાધંવ( હ ુ )  

૧૪૨. દર   

૧૪૩. ભડંાર   

૧૪૪. કાઠ  રાજગોર, આ હરના ગોર એટલે પર જયા રાજગોર  

૧૪૫. ુ ુહ ન શે ી 

૧૪૬. હ ુર  (રાજ તૂ)  

ન ધઃ- આ યાદ  મા  


