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भारतातील आिदवास या िनरिनरा या सम या, प रणाम व शासन योजना – एक अ यास 

 

ा. िदप एकनाथ नवले 
कला, वािण य व िव ान महािव ालय, 

राजारामनगर (कादवा कारखाना)  

ता. िदंडोरी िज. नािशक. 
 

 

तावना – 

आधूिनक जिटल सं कृतीचा अ यास कर यापूव  आिदवास या सा या व िबनगुं ता गुं ती या सं कृतीचा अ यास जा त 

संयु ि क ठरतो. कारण सा या सं कृत चे अ ययन के याने मानवी यवहाराची मुलभूत त वे शोधून काढण ेव यां या आधारे 

जिटल सं कृत ना समजून घे याचा य न करण,े अिधक सोप ेव उपयु  होते. नागर सं कृती पासून दु र व अिल  रािहलेले सबंधीत 

देशातील मुळचे रिहवासी हणजे आिदवासी असे सामा यपण े हणता येईल. 

 आिदवासी हा इं जीतील ॲबॉ रिजनीअस या श दाचा ढ मराठी पयाय आहे. यांना वनवासी हणावे, अिदवासी हण ू

नये, असाही एक ीकोन आहे. आिदवास ची वेगळी अि मता िकंवा सं कृती नसून ते इतर नाग रकां माणेच आहेत. ते वनात 

व ती क न राहतात. एवढाच यांचा वेगळेपणा आहे. बरेच आिदवासी गट ड गरात राहत अस यामूळे यांना अिलकडे िग रजन 

हटले जाते. सवसाधारण समाजात आिदवास बाबत भीतीयु  औ सु य असते. ाथिमक अथ यव था असणारे, ि यां चे 

जबरद तीने अपहरण क न यां याशी पाशवी वतन करणारे, व छंद लिगक सं बंध ठेवणारे, वाटेल ते भ ण करणारे, िकंबहना 

नरभ णाचीही खंत न बाळगणारे, तसेच जाद ूटो यावर दा ठेवणारे, उघडे नागडे लोक हणजे आिदवासी असा एक समज आहे. 

 भारतीय मृती ं थात आिदवासी जमात चा उ लेख सापडतो. मृित करांनी जमाती अनुलोम - ितलोम संकरातून 

िनमाण झा या असे हटले आहे. परंत ु यातील श द, र श, िनषाद, िकरात यासां रखे पु कळसे गट जाती नसून आिदवासी होते. व 

यामूळे यांना हीन दजा ा  झाला. 

 रामायणात िकरात, िनशाद, शबर इ. आिदवास चा उ लेख आहे. बेटावर राहणारे, क चे मासे खाणारे व खाली मानवाचे 

व वर वाघाचे शरीर असणारे असा िकरात िवणयीचा उ लेख आहे. महाभारतात पु िलंद व िकरात हे िहमालयात राहणारे 

आिदवासी, असा अ लेख आहे. एकल याची कथासव ृत आहेच पु ढे कलचुरी राजािव द िध  नावा या जामातीने बंड 

के याचा उ लेख चेदी राजां या िशलालेखात सापडतो. भारता या इितहासात आिदवासी जमाती थािनक राजां या वतीने 

लढ याची अनेक उदाहरण ेआहेत. िशवाजी महाराजांस रामोशी व कोळी जमात चे बरेच साह य झाले. आिदवास ची िपळवणूक 

कर या या ंिव द बरीच बं डे झाली 1778 ते 1947 या दर यान आसाम, िबहार, म य देश व आं देश या रा यांत सुमारे 75 

बं डे झाली. यांतील अिधकांश ि टीश रा यक या या िव द होती. महारा ातही िभ लांनी इं जिव द उठाव केला होता. 1956 

ते 1958 या दर यान ठाणे िज हायात वार यां नी जमीनदारी या िव द बंड पूकारले हेाते.  

 सतरा या शतकात आिदवास या सुखमय िजवनावर आधारलेले बरेच लिलत सािह य िलहीले गेले. 1640 साली 

वॉ टर हेमा डने मादागा कर बेटावरील लोक जगात सवात सुखी आहेत असा िनवाळा िदला. आिदवासी समाजा िवषयीचे 

िक येक गैरसमज आिदमां या िवषय या शा ीय व वा तव अ यासाने दु र होत गेले. आिदमा िवषयी चुक चे ह क न 

यां याब ल काही िवकृत क पना क न घेण ेहे अगदीच अयो य आहे. वा तवते या ीकोनातून िवचार करता, य  िनरी ता 

प दतीवर आधारले या आधूिनक मानवशा ीय अ यासामूले आिदवासी समाजाची ल ण े प  करण ेअिधक श य झालेले 
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आहे. 

● आिदवासी कोणाला हणावे ? 

आिदवासी समाज हणजे अगदी ाचीन काळातील समाज िकंवा अगदी मूळचे रिहवाशी असा अथ मानवशा  करीत 

नाहीत. ऐितहासीक ीने पाहता इतर कोण याही समाजाला जेवढा दीघकालीन इितहास लाभलेला आहे. तेवढाच आिदम 

समाजाचाही वाटयाला आलेला आहे. ते हा आिदवासी समाज हणजे कोण याही देशातील आदय रिहवासी न हेत. याचबरोबर 

हेही ल ात घेतले पािहजे िक, इतर कोण याही समाजापे ा गौण व िनकृ  असणा या समाजाला उ ेशूनही “आिदवासी समाज” 

असे हणत नाहीत. 

● आिदम समाजाची या या – 

1. एका िविश  भू देशावर राहणारा, समान बोलीभाषा बोलणारा व समान सां कृितक िजवन जगणारा पण अ र 

ओळख नसले या थािनक गटां या समु ययला “आिदवासी समाज” हणतात - िगिलन व िगिलन     

2. समान बोलीभाषा बोलणा या व एकाच मनास भ-ू देशावर वा त य करणा या समूहाला आिदम समाज असे 

हणतात. - ड य.ूजे.पेरी. 

3. समान बोलीभाषा बोलणा या एकाच भ-ूभागात राहणा या,सु वातीला अंतिववाही अस याची श यता असलेला 

पण सवसामा यपण ेअंतिववाह नसले या व समान नाव धारण करणा या कुटंुबा या समु ययाला आिदवासी 

समाज असे हणतात.  - इंपी रयल गॅझेट. 
 

िवषयिववेचन  

● आिदम समाजा या सम या – 

ठ कर बा पा हणतात आपण जर थोडासा गंभीरपण े िवचार केला तर भारतातील आिदवास ची सामािजक, आिथक, 

भौितक आिण नैितक सुधारणा कर याचा  िकती िबकट आिण िनकडीचा आहे हे आप याला समजून येईल. भारतातील 

आिदवास समोर काही नवीन आ हाने व नवीन  बदल या काळानुसार उभ ेरािहलेले आहेत. आज या युगात मानवाची झालली 

वै ािनक गती, िविवध सुिवधांची झालेली सोय इ. ल ात घेता भारतातील 7% आिदवासी अजुनही ारं िभक अव थेितल जीवन 

जगतात. आिदवास या समोर असणा या ां चे व प अिधक गुं तागूं तीचे आहे. यां या ां ना आिथक, सामािजक, सां कृितक 

अशा अनेकिवध छटा आहेत. यामुळे स यि य, ामािणक व बाळबोध वळणा या या सा याभो या आिदवास चे  गुं तागुं तीचे 

असावेत हा एक दु दवी िवरोधाभास आहे. आिदमां या सम येची सवकष क पना ये यासाठी यां यापूढ ल सम यां चे कार 

खालील माण ेसांगता येतात. 

1) आिथक सम या – 

रोटी, कपडा व मकान या मूलभूत गरजां या पूत साठी सबंध मानवी जमातीची धडपड चाललेली आहे. भारतातील आिदम 

समाजाची आिथक सम या ही मूलभूत व मह वपूण आहे. पोटात ओडणारे कावळे शांत झा यािवना का य िनमाण होत नाही. हे 

ि कालाबािधत स य आहे. याव नच आिदमां य मागसलेपणाचे कारण सहज ल ात येते. के.जे. सावे हणतात सव सुधारणांचा 

आधार शै िणक व ाथिमक िश णातील सूधारणा आहे. असे कोणताही उ साही सुधारक िनि तपण े हणेल पण वार यां या 

सार या आिदमां या बाबतीत भाकरीचा  या आधी सोडिवला पािहजे भुकेची नैसिगक गरज थम भागिवली पािहजे. या 

लोकांना दोन वेळेला पोटभर भाकरी िमळत नाही यां यािवषयी सा रता हा अवा तव िवषय होईल. जीवन िनवाहा या साधनांचा 

अभाव व यां या मूलभूत गरजांकडे शासकांनी केलेले अ य दु ल  याचमूळे िभ ल लोकांना चोरी, दरोडा यांचा आसरा यावा 
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लागला. िभ लासारखे सरळमाग  आिदवासी गु हेगार जमात झाली, याचे कारण दा र य आहे. ते हा आिदमां य अिधक ावर 

िवशेष गांभीयाने िवचार हावयास हवा. हे आिथक  खालील माण.े 

1. कुळकायदयाचे प रणाम –  

आिदमां या आिथक जीवनावर कुळकायदयाने अिन  प रणाम केलेले आहेत. हे प दतशीर साधन जमीनदार व सावकारां ना 

लाभले. यायालयीन प दती व भाषा आिदमांना अजुनही कळत नाही. आपली जिमन केवळ आपली आहे ती कूणीही काढून घेऊ 

शकत नाही. अशी समजूत आिदमांची होती. पण जिमिन या मालक  िवषयी ि िटशांनी केलेले कुळकायद ेव जिमन महसूल कायदे 

यामूळे आिदमां चे आिथक िजवन अ यंत क मय झाले. 

2. जिमनीचे ह तांतरण – 

संथाळ, उरॉव, मुंडा, वारली समाजातील अनेक आिदवास नी आप या जिमनी हरव या आहेत. कारण आिदवासी 

अगितक, असा , व अ ानी अस याने यां या या ि थतीचा गैरफायदा धुत जिमनदार व सावकार यांनी उठिवलेला आहे. 

सावकारां नी आिदम कूळांना हसकावून लावले व यां या जिमनी आप या पदरात पाडून घेत या. 

3. थानांत रत शेती – 

लाकडे जाळून िनमाण झाले या राखे या गादीत भोके पाडून बी-बीयाण ेटाकून शेती कर याची ही प दत अितमागासलेली 

आहे. यात काहीच शंका नाही. यांतून येणारे उ प न अती तूटपूं जे असते. यां या दा र याचे हे कारण आहे. भारतातील पहािडया, 

बैगा, िबरहोर, कोरवा हे लोक नांगरणी करीत नाही. आजही यां यात थानांतरीत शेती ढ आहे. याच बरोबर या प दतीने 

िवल ण जंगलतोड होऊन वनसंप ी न  होत आहेच. आिदमांना शेतीसाठी नवीन जागा पहावी लागते. 

4. मु ा धान अथ यव था व कजबाजारीपणा –  

जंगलकायदया माण ेआिदमां या  जीवनावर दु रगामी प रणाम करणारी दु सरी बाब हणजे पैशा या अथ यव थेचा ज म 

होय. पैशा या अथशा ाने यां य बं िद त व वतं  िजवनावर सरळ – सरळ आ मण केले. कारण आिदवासी जमातीत व तूचंी 

देवाण – घेवाण होत असे. अ यंत अ ानी व ड गरकपा यांत जगापासून दु र राहणा या आिदमां या सम यांत यामूळेच भर पडली 

यापारी, महाजन, सावकार, यांनी यां या अ ानाचा पु रेपू र फायदा उठिवला व एक कारचे आिथक शोषण चाल ूकेले. 

आिदमां या संपूण सम यांची छाननी करतांना यां या आिथक ां ना अ म िदला पािहजे. हे आिथक ां या 

व पाव न सहज कळून येते. भाकरीचा  िकती मुलभूत असतो व तो  सतत ासत असेल तर या यासाठी संपूण जीवनाची 

िकंमत कशी दयावी लागते याचे जीवंत उदाहरण हणजे आिदमां चे जीवन आहे. 

ब) सामािजक व सां कृितक सम या –  

आधुिनक समाजाचा संपक िदवसेिदवस अटळ होत आहे. पण या संपकातूनच आिदम जीवन ढवळून िनघत आहे, हे प पण े

िदसते. हणून आिदमां या सामािजक व सां कृितक सम या समजावून घेण ेमह वाचे आहे.  

1) संपक –  

      आिदवासी जीवनात ि थ यंतरे घडू लागली कारण, यांचा संपक ि िटश स ाधारी, ीमंत जमीनदार, िहं द ूलोक व 

ि ती धम सारक यां याशी येऊ लागला. ि टीश लोक व ीमंत जिमनदार हे आिथक या संप न अस याने यां या जीवन 

जग याचा भाव आिदमांवर पडला. आिदमांना ा लोकांब ल आदर वाटू लागला. यां याब ल े वाची तर वत:ब ल 

युनगंडाची भावना िनमाण झाली. िहं द ूलोक व ि ती धम सारक यांनी आिदमां या सुधारणा घडवून आण याचे य न केले 

आहेत. िहं द ुलोकांब ल आिदमां या मनात उ च भावना होती. यामुळे आिदम वे छेने िहं द ू जीवनप दतीचा वीकार क  
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लागले. परंत ु ि ती धम सारकांचा हेत ू वेगळा होता. यांनी आिदमांना बाटिव याचा चंग बांधला होता. या ि येमूळे आिदम 

जीवन ढवळून िनघाले. बा  सं कृती या संपकाने आिदम जीवनात वादळी बदल होत आहे. आिदवासी समूह वत:् या 

िहतसंबंधा या िवचार करावयास तयार नाहीत. ते आिधकािधक आ म क ी बनत चालले आहे. जमाती पे ा ते यि ला अिधक 

मह व देऊ लागले आहेत. हणून बा  जगा या संपकात आले या आिदमांची अव था ि शंकूसारखी झाली आहे. हणून या 

आिदवास या पुनवसनाचा  वेग या ीने हातळला पािहजे. 

2) यसनािधनता – 

      िसिमंगट्न हणतात, “सव आिदवासी जमातच यसनी असते. मदयपानाचे यसन आिदम समाजात खोलवर जलेले 

िदसून येते. कोणतीही य , ी-पू ष यसना पासून वाचूच शकत नाही. यां या मूलांना लहान पणापासूनच यसनाचे धडे 

िमळतात. हे लोक कुठूनही उसनवारी क न भीक मागून दा  िपतात, थोड यात या जमात ना यसनमु  हो याची मूभा नसते. 

जिमनदार व जंगल कं ाटदार तर एखादी ताडीची बाटली देऊन यां या कडून भरपूर कामे क न घेतात. वारली जमातीत याला 

पेणी असे हणतात. ते हा यसनािधनता ही आिदम समाजाला लागलेली िकड आहे. गूलामी वृ ी, शारी रक अनारो य व दा र य 

इ. सव  मूळ यां या यसनािधनतेत आहे. 

3) युवागृहांचा हास –  

      युवा गृहे हणजे सामािजक  व सां कृितक मह व असणारी आिदमांची सं था आहे. था, ढी, परंपरा, जीवनप दती 

सं कार इ. चे अभंग व व सात य िटकवून ठेव याचे काम युवागृहां नीच केलेले आहे. हे अमा य करता येत नाही. आिदमां या 

आिथक कायातही सहभागी हो याचे िश ण त ण िपढीला िमळत रािह याने एका बाजून समूहाब लची बां िधलक  िनमाण होत 

होती तर दु स या बाजू ने जीवन जग याचे साम य आपो-आपच िमळत रािह याने त ण िपढीला भिवत याचा  कधीच भेडसावत 

न हता. पण स य लोकां या संपकाने युवागृ हात जाण ेकमी पणाचे माण ूलागले शाळा म ये जाणारी मुले युवागृहाकडे येईनात. 

युवागृहासार या उपयु  सं थाचे पतन हणजे आिदम जीवनावर मोठा आघात आहे. 

4) अिन  थांचा िशरकाव –  

      आिदम जमात चा संपक बाहयलोकांशी आ याने आिदमां य काही चांग या था इितहासजमा होऊ लाग या. बाहय 

अिन  थांचा प रणाम यां या जीवनावर झाला ही िचंतिनय बाब आहे. आिदवासी समाजात बालिववाहाची प दत न हती. वध ू

मू य केवळ ितक हणून घेतले जात होते. याम ये सामािजक आशय होता. पण सुधारले या लोकां या अथ यव थेशी व 

सं बंधीत असणारे आिदवासी वधूमू य पैशा या व पात माग ूलागले. ी – पु षां या सं बंधाकडे पाह याची ी अगदी िनकोप 

होती. 
 

भारतातील आिदवास साठी शासना या िविवध योजना / आिदवासी क याण काय म – 

1. वातं यो र कालखंड – 

वतं यो र  कालखंडात आिदमांसाठी वातं य यु दात गक झाले या भारतीयां ना आिदमांकडे पु रेसेल  देता आले नाही. 

याचाच फायदा िमशन-यांनी उठिवला यामुळे वातं यानंतर वतं  भारतावर आिदमांची फारमोठी जबाबदारी येऊन पडली. 

वातं यानंतर रा यपातळीवर आिदवास चे क याण काय म हाती घेतले आहेत. “आिदमांचा उ दार” हा आज या शासन 

सं थेचा वतारा आहे. हणून समाज सेवेचे कंकण हाती बांधनू आिदमांचा उ दार कर यासाठी िबन – सरकारी पातळीवर 

सामािजक सं था पु ढे येऊ लाग या आहेत.  
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वतं  भारताने ि िटशां य नकारा मक धोरणाचा पूणपण े याग क न आिदमां िवषयी होकारा मक धोरणांचा अवलंब 

केला. आिदमां या आ ानाबरोबर अलगतेचाही गैरफायदा िमशनरी लोक घेतात. यामूळे आिदमांची प रि थती ल ात घेऊन 

यांना घटना क संर ण िदलेले आहे. 
 

घटना मक तरतूदी – 

      वतं  भारताने 26 जानेवारी 1950 साली नवी रा यघटना कायवाहीत केली. यात भारताने सव नागिवकांना समािव  

कर यात आले. पण आिदवास चे जीवन अिधक दु बल व अस य अस याने यां यासाठी काही िवशेष तरतूदी करण ेआव यक 

होते. हणून समानतेचे त व धा यावर न बसिवता आिदमांसाठी काही िवशेष तरतूदी केले या आहेत. 

1) घटने या 15 या कलमा माण ेधम, वंश, जात, िलंगभेद व ज मिठकाण याव न कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही. 

ि िटशां या अमदानीत हा भेद केला जात होता. 

2) घटने या 16 या कलमा माण ेशासक य नोक यांबाबतही भेदभाव केला जाणार नाही. सवाना समान संधी उपल ध 

क न दे यात आलेली आहे.  

3) घटने या 17 या कलमा नुसार अ पृ यता न  करण ेश य झाले आहे. 

4) घटने या 23 या कलमा वये स ने काम क न घेण,े वेठ-िबगारी प दत, य चा अनैितक यापार इ. बाबी 

बेकायदेशीर ठरािव यात आले या आहेत. 

5) घटने या 16 या भागातील कलम 330 ते 332 अ वये लोकसभेत व रा या या िवधानसभेत आिदवास या ितिनधी 

करीता लोकसं ये या आधारावर काही जागा राखून ठेवले या आहेत. 

6) घटने या 338 या कलमा वये अनुसू िचत जाती – जमात या संर णासाठी रा ा य  िवशेष अिधकारी नेम ूशकतात. 

हा अिधकारी आिदवासी क याि वषयक स ला रा पत ना देईल. 

7) घटने या 6 या भागातील कलम 244 (2) व 275 (1) या कमानूसार संयु  खासी जैनितया हा ड गरीभाग, मासे, िभजी 

ठ गरी भागात एक ादेिषक प रषद व पाय िज हापिवषदा थािपत केले या आहेत.  
 

       वरील घटना मक तरतुदी न हे प  होते िक, आिदवास म ये शै िणक, आिथक व सामािजक सूधारणा घडून या यात व 

इतर गत समाजा या कळत न कळत होणा या आिदमांकरील आ मणापासून आिदमांना संर ण िमळावे यासाठभ ् वतं  

भारतातील शासन किटब द आहे. यां यासाठी लोकसभेत व िवधानसभेत जशा राखीव जागा ठेवले या आहेत याच माण े

यांना शासिकय व सावजिनक सेवेतही काही जागा यां यासाठी सुरि त ठेवले या आहेत. आिदमां यासाठी वयाची बंधनेही 

िशिथल कर यात आलेली आहेत. 

      ाथिमक िश ण हे सव देशांत मोफत िदले जाते. आिदवास ना याचाही फायदा िमळतो. शालांत परी ेपयत यांना 

पू तके, पोशाख, दु पारचे जेवण इ. चा खच भागिवतायावा हणून िश यवृ या िद या जातात. ही योजना सव रा यांत चाल ूआहे. 

इ.स. 1944 साली आिदवास ना उ य िश ण उप ध हावे हणून यांना िश यवृ ी दे याची योजना थम लाग ूकर यात आली. 

इ.स. 1952 – 53 सालापासून गुणां या ट केवार चा िवचार न करता सवच आिदवासी मुलां ना ही िश यवृ ी िमळ याची तरतूद 

कर यात आली. इ.स.1971 पयत 120313 आिदवासी त णांनी उ य िश ण घेतले आहे. व यां यासाठी 5.92 कोटी पये खच 

सरकारने केलेला आहे. 

      शै िणक सं थामधूनही आिदमांना राखीव जागा ठेवले या आहेत. तां ि क िश णा या सं थामधील 20% राखीव 

जागापक  15% जागा वग कृत जामात साठी ठेवले या आहेत. आिदवास या क याणासाठी आतापयत या पंचवािषक योजनांत 
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िकती खच झाला हे पािह यास आिदम क याण काय माला सं बंध योजनेत िकती मह व आहे हे प  होते. 

▪ पिहली पंचवािषक योजना – 170 कोटी पये 

▪ दु सरी पंचवािषक योजना – 41 कोटी पये 

▪ ितसरी पंचवािषक योजना – 53 कोटी पये 

▪ चौथी पंचवािषक योजना – 142. 53 कोटी पये. 

       अशा कारे योजना आखून आिदवासी समाज पूणत: बदलेल व आिदम समाजा पूढील सम या िमटतील अशी समजूत 

क न घेण ेधो याचे आहे. सदर योजनांची अमंलबजावणी कशी व कूठवर होते. हे पू हा – पू हा तपासून पाहण ेगरजेचे आहे. 

वत:चा िवकास वत: क न यावा अशी भावना आिदमां या मनात िनमाण केली पािहजे. अ यथा िकतीही सवलत चा वषाव 

केला तरी सव अनाठायी ठरेल. 
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