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भारतातील आ दवासी समुदायाची ि थती व सम या 

डॉ. योगेश भादे 

सहायक ा यापक 

लोक शासन वभाग 

ववेकानंद कला सरदार द लप सगं वा ण य व व ान महा व यालय , 

 औरंगाबाद 
 

तावना  

भारतीय समाज व वधातपूण आहे. जाती, धम, भाषा, देश यासह अनेक 

घटकांम ये भारतीय समाज वभागलेला आहे. आधु नक काळात जाती, धम 

आ ण भाषा यामधील अतंर काह से अ प ट होत चालले असून समाजातील 

सवच घटक आता वकासा या समान वाहाम ये आलेले दसून येतात. 

कंबहुना शासना या योजनांचा लाभ सव तरांपयत पोहोचत आहे. परंतु हा 

लाभ सम माणात आहे अस हणता येणार नाह . ामु याने जो समाज शहर  

कंवा ामीण भागाशी संबं धत आहे यां यापयत या योजना कमी अ धक 

माणात पोहोचतानंा दसतात परंतु जे अजूनह  शहर  कंवा ामीण 

भागापासून दरू आहेत जे जगंलाम ये, दगुम वनांम ये था यक आहेत, यानंा 

आ दवासी असे हटले जाते, अशा समुदायाचा येथे संदभ येतो. या समाजाची 

एक वतं  ओळख आहे, वतं  जीवनशैल  आहे. भारतात अनेक जमाती 

असनू या सव जमाती भाषा, सं कृती याबाबतीत एकमेकांपासून भ न आहेत. 

देशातील शहर  आ ण ामीण समाजापे ा हे समाज खूप मागासलेले आहेत. 

वाढती लोकसं या, वनांचे घटते माण यासार या कारणामंुळे हजारो 

वषापासनू वतं  जीवन जगणारा हा समाज आता सुर त रा हलेला नाह . 

वातं य ा ती पासनू या समदुाया या वकासासाठ  घटना मक तरतुद , 

शासक य यं णा, व वध वकास योजना, क प, काय मे या मा यमातनू 
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शासन तरावर व वध य न केले गेले, परंतु या य नानंा अपे त यश 

लाभलेले दसून येत नाह . सदर लेखाम ये भारतातील या आ दवासी 

समुदाया या सम यांचा आढावा घेतलेला आहे. देशातील इतर समदुायांपे ा 

आ दवासी समदुायां या सम या भ न आहेत, यां या गरजा भ न आहेत, 

यांचा सां कृ तक वेगळेपणा कायम राखून यानंा वकासा या वाहात 

आणणे हे एक ज टल काय आहे. भारतातील जमाती यां या सामािजक-

आ थक आ ण राजक य वकासा या ट ने भ न आहेत. यापैक  काह चें 

व वध मुख धमाम येसमवेशीकरण झालेले आहे. काह  आ दवासी लोक 

सं मणा या ट यात आहेत, तर काह  यां या जु या जीवनशलै ला चकटून 

आहेत. यातून भारतातील आ दवासी समाजातील लोकांमधीलबदल आ ण 

वकासाची असमान या दसनू येते. यां या वकासासाठ  आख यात 

आले या धोरणांचा आ ण काय मांचा फायदा फ त काह  आ दवासी 

समाजातील लोकानंाच झाला आहे. 

भारतातील आ दवासी समुदाय 

२०११ साल या जनगणणेनुसार, भारतात अनुसू चत जमातींची सं या 

१०,४२,८१,०३४ इतक आहे. तीचे माण भारता या एकूण लोकसं ये या ८.६% 

आहे. अनुसू चत जमातीचे एकूण ९,३८,१९,१६२ लोक ामीण भागात राहतात 

तर १,०४,६१,८७२ लोक शहर  भागात राहतात. ामीण भागातील एकूण 

लोकसं ये या११.३% आ ण शहर  भागातील २.८% अनुसू चत जमाती आहेत. 

म य देश, ओ रसा, गुजरात, राज थान, महारा  आ ण बहारम ये या 

समुदायांची लोकसं या २२.९७ ट के (म य देशात) ते ८.३१ ट के 

( बहारम ये) दर यान आहे. मझोराम, अ णाचल देश, नागालँड आ ण मेघालय 

यांसार या लहान रा यांम ये एकूण लोकसं येत ८०ट याहूंन अ धक 

लोकसं या या समदुायाची आहे. आ दवासी समुदायासाठ  Aborigines, 

Indigenous people, First People, मूळ नवासी हे पयायी श द वापरले 



“Knowledge Scholar” 
An International Peer Reviewed E-Journal Of Multidisciplinary Research 

Volume: 08, Issue: 02, Mar. – Apr. 2021                                                    eISSN NO. 2394-5362 
Impact Factor (SJIF) – 5.266 

http://www.ksijmr.com   Pg. Nos. 18-27    Page | 20 

जातात. २०११ साल या आकडेवार नुसार भारतात सुमारे ७०५ आ दवासी 

जमाती आहेत.याम ये भ ल, ग ड, मुंडा, संथाळ, टोटो,बोडो, खासी, अंगामी, 

भूतीया,गारो, नशी, वारल , कातकर , चेनचू, स धी, सो ळगा, कोडा, त डवा,इ लार, 

कु बा, अंदमाणीइ याद  मुख जमाती आहेत.भारतीय सं वधानात या 

समुदायांसाठ  अनुसू चत जमाती (Scheduled Tribes) ह  सं ा वापरलेल  आहे. 

सं वधानातील कलम ३३६ व ३४२ अनुसू चत जमातींशी संबं धत असून 

कोण या समुदायाचा या वगात समावेश करायचा कंवा वगळायचे याबाबत 

रा पतीनंा अ धकार दान केलेला आहे. परंतु जमात (Tribe) या श दाची 

या या केलेल  नाह . ा. डॉ. डी . एन. मुजुमदार यानंी अनुसू चत जमातीची 

काह  वै श ये सां गतल  आहे.  

१. जंगलात कंवा ड गरात वा त य करणारा, पूणत: कंवा अशंत:पथृक समुदाय.  

२. व श ट अशा भौगो लक सीमा असले या देशातील वा त य  

३. वतं  बोल भाषा असलेला  

४. वै श यपूण अशी जीवनप धती कंवा सं कृती असलेला  

५. नैस गक वातावरणात राहणारा  

६. वतं  व वास, धा आ ण देव-देवतानंा मानणारा समुदाय  

थोड यात मु य वाहापासनू पूणपणे वगेळे व वतं  अि त व 

असलेला हा समुदाय आहे. या य त र त काह  अ यासक आहे यानंी या 

समुदायाची या या कर याचा य न केलेला आहे. याम ये ग लन आ ण 

ग लन, जी. एस. घुय, हटन, बी. एस. गुहा यांचा उ लेख करता येईल. ग लन 

आ ण ग लन यां या मते, एका व श ट भू देशात राहणारा, समान 

बोल भाषाबोलणारा, समान सां कृ तक जीवन जगणारा परंतु अ र ओळख 

नसलेला था नक गटा या समु चयास आ दवासी समुदाय हणता येईल. जी. 

एस. घुय यां या मते, आ दवासी लोकांचे यो य वणन हे यां या क थत 

वयं स धतेशी न जोडता ते हदं ू समाजातील कंवा यां या जवळील 
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थानाशी संबं धत असले पा हज.े काह  आ दवासी हे हदं ू समाजात 

यवि थत र या एक प झालेले आहेत तरकाह  श थलपणे एक त आहेत, 

तर काह  जमाती ड गर आ ण जंगलात एकाक  राहतात. घुय यानंी अनुसू चत 

जमातीनंा ‘मागास हदं’ू हणणे पसंत केले. अ ययना या ट नेभारतातील 

आ दवासींचेभौगो लक तथा भा षक आधारावर वग करण केले जाते. भौगो लक 

े  अनुसार उ र-उ र -पूव भागआ दवासी याम ये क मीर, पंजाब, उ र 

देश, नागालँड, आसाम देशातील जमातींचा समावेश होतो, म य भाग 

याम ये बगंाल, बहार, उ र देश, राज थान या देशांतील समदुायांचा 

समावेश होतो, तस या भागात हणजेच द ण भागात द ण महारा , आं  

देश, ता मळनाडू, केरळ या देशातील समुदायांचा समावेश होतो. भा षक 

आधारावर या समुदायांचे तीन वग पडतात. सनो तबेटन, ऑस क आ ण 

ा वडी असे तीन भा षक वग आहेत.   

भारतातील आ दवासी समाजा या सम या  

 भारतात आ दवासी समदुाय अनेक रा यांम ये कमी अ धक माणात 

आढळून येतात.या सव समदुायांचा शोध घेवून यानंा मु य वाहात 

आण यासाठ  शासन थरावर य न केले जात आहे. वातं य ा तीपासनूच 

शासक य पातळीवर व वध योजना, काय म राबवून या समुदायाचा वकास 

कसा करता येईल, यानंा वक सत समुदाया माणे जीवनमान सा य करता 

याव ेयासाठ  य न केले गेले आहेत. परंतु या य नांम ये काह  ुट  राहून 

गे या यामुळे या समुदाया या वकासात अनेक अडथळे येत गेले. अजनूह  

काह  सम या आहेत या या समुदाया या गतीम ये अडसर ठरतात. या 

सम या पुढ ल माणे आहेत.  
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१. श णाचा अभाव: 

२०११ साल याजनगणनेनुसार एकूण रा य सा रतचेे माण ७३ होते. 

आ दवासी समुदायातील सा रतेचे माण रा य माणापे ा खूप कमी 

हणजे ५९ ट के इतके होते.  आ दवासीं या वकास येत यांचा 

अ धका धक सहभाग सु नि चत कर यासाठ  श ण हे एक भावी साधन 

हणनू काम क  शकते.तर ह  आ दवासींना श णाम ये अडसर ठरणारे काह  

घटक आहेत जे द घकाळापासनू दलु त आहेत.या घटकांम ये अधं धा 

आ ण पूव ह, आ यं तक ग रबी, काह  जमातींची भटक  जीवनशैल , मात ृ

भाषेतून कंवा था नक भाषतूेन श णाचा अभाव, परक य भाषतेनू 

शकव या जाणा या परदेशी वषयांम ये रस नसणे आ ण आ दवासी भागात 

यो य श क आ ण इतर सु वधांचा अभाव यांचा समावेश होतो. 

२. नैस गक संसाधनावर ल नयं ण गमावणे: 

भारतीय उपखंडात इं ज ये यापवू  आ दवासीना जमीन, जंगल, व यजीव, 

पाणी, मातीइ याद  नैस गक साधनसंप ीवर मालक  आ ण पूण अ धकार होते .

भारतात औ यो गक करणप चात आ ण ख नज व इतर ससंाधनांचा शोध 

लाग याने आ दवासी व ती असले या भागात मो या माणावर बा य 

जगाचे अ त मण होत गेले .आ दवासीं या ह काची जागा रा य 

नयं णाखाल  गेल  .येथून पढेु आ दवासीं या द:ुखाची मा लका सु  

होते. वातं यानंतर वकास येला गती मळा याने वन जमीन आ ण 

जंगलांवर दबाव वाढला , यातून नवनीकरण जलद होत गेले .यामुळे 

आ दवासीं या उदर नवाहा या े ावर अ त मण झाले . यातनू  द घकाल न 

कजबाजार पणा, जमीनदार, सावकार, कं ाटदार आ ण अ धकार  यां यामुळे 

ज मनीवर ल मालक  ह क मया दत झाले. संर त जंगले आ ण रा य 

जंगले या संक पना चलनात आ याने, आ दवासींना यां या नैस गक आ ण 
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अनेक प यापंासनू चालत आले या ह का या ज मनीवर ल, वनांवर ल 

नयं ण गमवावे लागले. 

३ . व थापन आ ण पुनवसन: 

वातं य ा ती नंतर देशापुढे आ थक वकासाचे ल य नधा रत केले 

गेले. आ थक वकासासाठ  मु य भर दला गेला अवजड उ योग े ावर. 

देशांतगतमोठे पोलाद क प, ऊजा क प आ ण जल सचंना या गरजांची 

पूतता कर यासाठ  मोठ  धरणे उभारल  गेल  .देशा या वकासासाठ  

औ यो गक करण हे नतांत गरजेचे होते, मा  याची कंमत मो या माणार 

चुकवावी लागल  ती वनांम ये आ ण जंगलाम ये था यक आ दवासी 

समुदायानंा .औ यो गक करणासाठ  तसेच मोठ मोठ  धरणे बांध यासाठ  

नवनीकरण कर यात आल.े यापैक  बहुतांश आ दवासी व ती असले या 

भागातखाणकामालाह  वगे आला. या क पांसाठ  सरकारने आ दवासीं या 

ज मनी संपा दत के यामुळे आ दवासींचे मो या माणावर व थापन झाले. 

छोटानागपूर देश, ओ रसा, पि चम बंगाल आ ण म य देशातील 

आ दवासीनंा याचा सवा धक फटका बसला. सरकारने दलेल  रोख 

नुकसानभरपाई अपया त ठरल . औ यो गक े ातील व था पत 

आ दवासींसाठ , यांना झोपडप यांम ये प रघात राह यास भाग पाडले गेले 

कंवा ग रबी या प रि थतीत अकुशल कामगार हणनू काम कर यासाठ  

लगत या रा यांम ये थलांत रत केले गेले, यां यासाठ  कोण याह  वसाहती 

दान के या गे या नाह त. उदर नवाहासाठ  या आ दवासींना शहर  भागात 

थलांतर करावे लागले परंतु शहर  जीवनाशी जुळवून न घेवूशक यामुळे 

यां यापुढे अनेक सामािजक ,आ थक ,राजक य तथा मान सक सम या नमाण 

झा या. 
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४.सामािजक सम या:  

आ दवासी समुदायांचे सामािजक आ ण सां कृ तक जीवन वै श यपणू 

होते. नसगाव थेपासनू चालत आलेले यांचे जीवन हे एक कारे वयंपूण 

आ ण सपं न असे होते. मु य समाज वाहापासून दरू राहून यांनी आपल  

खास जीवनशैल  वक सत केल  होती. समदुाया या अतंगत गरजा पूण क  

शकेल अशी याचंी सं कृती होती. गत बा य जगताशी सपंक आ यानंतरहा 

समुदाय मो या माणवर वच लत झालेला दसून येतो. या समुदायाची 

जीवनशैल  यां या अतंगत गरजां या पतूते या अनुषंगाने प रपूण असल  

तर  बा य जगतापे ा ते खूप मागे होते. नर रता, अंध धा, देवभोळेपणा 

अशा वभावामुळे गत समजा या तुलनेत हा समुदाय खूप मागासलेला 

बनला. यां या याच प रि थतीचा बा य गत समाजाकडून गैरफायदा घे यात 

आला. बा य गत सं कृती या संपकातून या समुदाया या पारंपा रक 

सं कृतीचा हास होत गेला. ग रबी मुळे समुदायातील ी-पु ष यांचे शोषण 

होऊ लागले. व थापना, बेकार , यसनाधीनता अशा अनेक सम यांमुळे या 

समुदाया या अडचणी वाढत गे या.  

५. आ थक सम या:  

आ दवासींचे वा त य मुळात वनातं आ ण ड गरद यात असते. 

जंगलातील संसाधनांवर आधा रत आ थक यव था असले या या समुदाया या 

जीवनमानाचा दजा खालावलेला आहे. वन वभागाची कायप धती, सुपीक 

ज मनीचा अभाव,अि थर शतेी, शतेज मनीचा हास, शतेीपरूक यवसायाचा 

अभाव, शहर  भागात वेठ बगार  आ ण गुलाम गर  अशा अनेक सम या 

आ दवासी समदुाया या आ थक प रि थतीला भा वत कर त असतात. मुळात 

व थापनामुळे अनेक समुदायानंा आपल  पारंपा रक यवसायाला मुकाव े

लागले. तसेच जे वनांत राहतात यां या अ ानामुळे यांचे गत समाजातील 

सावकार जमीनदार वगाकडून शोषण के या गे याचेदेखील दाखले आहेत. 



“Knowledge Scholar” 
An International Peer Reviewed E-Journal Of Multidisciplinary Research 

Volume: 08, Issue: 02, Mar. – Apr. 2021                                                    eISSN NO. 2394-5362 
Impact Factor (SJIF) – 5.266 

http://www.ksijmr.com   Pg. Nos. 18-27    Page | 25 

अनेक वष हा समदुाय मु य वाहापासून दरू रा ह यामुळे देशातील 

वकासा या येत यानंा सहभागी होता आले नाह . यामुळे आ थक 

वप नता, ग रबी, दा र य सार या सम यामुंळे हा समाज त आहे.  

६. आरो य आ ण पोषण सम या: 

आ थक मागासलेपणा, आरो य सु वधेचा अभाव कंवा कमतरता, गर बी 

आ ण असुर त जीवनमान यांमुळे आ दवासीनंा आरो या या अनेक वध 

सम याचंा सामना करावा लागतो, याम ये मले रया, कॉलरा, यरोग, अ तसार 

आ ण कावीळ सार या व वध रोगांचा ादभुाव, लोहाची कमतरता आ ण 

अश तपणा, उ च बालमृ यू दर, जीवनाची न न पातळी यासार या 

कुपोषणाशी संबं धत सम या समावेश होतो. मुळात वातं य ा ती नंतर देशात 

जो आरो य े ाचा वकास आ ण सार झाला तो ामु याने शहर  आ ण 

ठरा वक ामीण भागापुरताच मया दत होता. आ दवासी समुदाय जो पारंप रक 

जीवन शैल  जगतो आ ण िजथे अंध धा आ ण जुनाट था-परंपरांचा मोठा 

भाव आहे तथे आरो य सु वधेचा जाणीवपूवक आ ण भावीपणे व तार 

होणे गरजेचे होते. 

७. राजक य सम या: 

वातं य ा ती नंतर अि त वात आले या सं वधानाने भारतात 

काय याचे रा य नमाण क न लोकशाह  यव था वीकारल . लोकशाह  

हणजेच लोकांचे शासन. देशाची सव च स ा जनते या हाती सोपवल . 

यामुळे आता सवाना या राजक य यव थेत समान सहभाग घेता येईल 

अशी प रि थती नमाण झाल . सं वधानाने सव नाग रकानंा समान सामािजक, 

आ थक आ ण राजक य ह क दान केले. याबरोबरच लोकशाह ला मजबतू 

कर यासाठ  तचे वक करण कर यात आले. तळागाळापयत लोकशाह ला 

पोहोचव यात आले. सव थरातील नाग रकानंा या यव थेत सहभाग दे यात 

आला. सव जाती, धमा या लोकांना संधी दे यात आ या. मा  या ठकाणी 



“Knowledge Scholar” 
An International Peer Reviewed E-Journal Of Multidisciplinary Research 

Volume: 08, Issue: 02, Mar. – Apr. 2021                                                    eISSN NO. 2394-5362 
Impact Factor (SJIF) – 5.266 

http://www.ksijmr.com   Pg. Nos. 18-27    Page | 26 

आ दवासी कंवा यांना अनुसू चत जमाती असे हटले गेले यानंा मा  पुरेसे 

त न ध व मळाले नाह . या समुदायातील ठरा वक वग जे शहर  कंवा 

ामीण भागा या सपंकात आले यानंा या यव थेत सधंी मळाल  मा  जे 

अजनूह  वनात, जंगलात कंवा दगुम अशा ड गर-द यात वा त याला आहे 

यानंा मा  या राजक य ह काचा लाभ घेता आला नाह . या समुदायापयत 

शासना या क याणकार योजना पोहोचू शक या नाह त. या समुदायां या 

राजक य सहभागाला वृ धगंत करणे गरजेचे आहे आ ण हे त हाच श य 

होईल ज हा या े ात श ण सु वधा पोहोचतील. पायाभतू सु वधांचा अभाव, 

नर रता आ ण अ ान यामुळे हा समुदाय राजक य या देखील मागास 

रा हला.  

समारोप  

 आ दवासीसमाजा या अनेक सम या आहेत. आ ण या सम यां या 

पाठ मागे व वध घटक ामु याने जबाबदार आहेत. मुळात अ ान, अंध धा, 

देवभोळेपणा, भ पेणा, अ पसंतोषी वृ ी, असंघट तपणा यासह वक सत तथा 

गत समाजापासून द घकाल न दरुावा यामुळेदेखील या समुदायाचा वकास 

होऊ शकला नाह .तसेच गत समाजाचा या समाजाकड ेबघ याचा ट कोन 

देखील येथे कषाने नमदू करता येईल. भो या-भाब या, नर र असा हा 

समाज ज हा-ज हा गत समाजा या संपकात आला त हा -त हा अनेक 

ठकाणी यांचे शोषण केले गेले. गत समाज िजतका अ धक वक सत होत 

गेला ततक च या गत समाजातील संवदेनशीलता देखील घटत गेल . वाथ  

राजक य नेते, शासक य अ धकार , था नक जमीनदार, सावकार आ ण 

नि य समाज हे सव घटक आ दवासीं या अधोगतीस जबाबदार आहेत. 

यामुळे केवळ शासन कंवा शासनाला येथे जबाबदार न धरता सवाना 

सोबत घेऊन सवसमावेशक अशा योजना आ ण उप मांची नतांत गरज 

आहे.लोकशाह चे वक करणकरतानंा क , रा य आ ण ामीण असे तीन 
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तर पुरेसे नाह त. याम ये चौ या तराची भर घालून वने, जगंले तथा दगुम 

ड गर- द यातील भागाचा यात समावशे हावा. आ दवासी समुदायातील 

नव श त त णांना संघट त क न आ दवासी े ात वयंसेवक हणनू 

जबाबदार  सोपवावी. वकासा या येत या समुदायाचे अ य वक सत 

जातींकडून कंवा सधन वगाकडून शोषण होणार नाह  यासाठ  यावर ल  

ठेवणार  एक स म यं णा उभारणे गरजेचे आहे. या यं णेत मानव ह क 

कायक याचा जा तीत जा त सहभाग अपे त आहे. थोड यात आ दवासी हे 

या भूमीवर ल मळु नवासी आहेत. यांना दलु त क न देशा या वकासाची 

क पना करता येणार नाह . 
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