
शा�त िवकासाम�ये आ�दवासी स�ंकृतीचे योगदान : 

एक िच�क�सक अ�ययन 
 

1.संदीप तुडूंरवार 

रा�यशा� िवभाग �मुख  

�ी. �बंझाणी नगर महािव�ालय नागपूर    

2.�कशोर नतैाम                                                 

  �ी. �बंझाणी नगर महािव�ालय,  नागपूर 
    

3.  डॉ.शभुागंी बोि�पलवार 

सहा�यक �ा�यापक   किम�स कॉलेज ऑफ इंिजिनअ�रंग फॉर वूमन,  नागपूर  

 

साराशं – 

एकोिणसा�ा शतकातील औ�ोगीक �ांतीनंतर जगात 

यांि�क�करण आिण कारखानदारीचा वेग वाढत गेला िवकासाची 

गरज भागिव�यासाठी जो एक आकृितबंध युरोिपयन रा� ेव अमे�रका 

सार�या दशेाम�य ेतयार झाला होता �यात िव�ान आिण तं��ानाचा 

वाढता वापर क�न माणसा�या नवन�ा गरजा भागवणारी साधन े

िनमा�ण कर�यावर भर �दलेला होता. कापड कारखानदारी ,वाफेची 

इंिजन, रे�व,े जहाज,े वीजयं� ेब�ब, टेलीफोन यापासून सु�वात क�न 

पोलाद कारखान,े जल, िवधूत �क�प अणुउजा� �क�प, संगणक आिण 

मािहती यं�णेच ेसव�� जाळे पसरले व िव�ान तं��ाना�या वापराण े

सुखोपभोगाची साधने िनमा�ण क�न �या उ�पादना�या िवतरणातनू 

मो�ा �माणावर पृ�वीवरील नैस�ग�क संसाधनाचा मो�ा �माणात 

वापर होऊ लागला. वरचेवर माणसा�या वाढत जाणा�या गरजा 

आिण �यासाठी वाढत जाणारी उ�पादने �यातनू िनमा�ण होणारी 

चढाओढीत पृ�वीवरील नैस�ग�क  साधनसंप�ी माणसाला पुरेल �कवा 

नाही यांचा िवचार िवकासिभमुख समाजात कुठेही केला गेलेला नाही 

�यामुळे भौितक िवकास होत गेला. �यामुळे नैस�ग�क संसाधनाचा �ास 
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वाढत गेला व आज िवकास �क�येचा पुन�िवचार कर�याची जगाला 

आव�यक भासली व िवकासाला शा�ते�या द�ृीकोनातून पाहण े

आव�यक झाले. पृ�वीवरील लोकांना पया�वरणाच ेजतन व संवध�न 

कर�यासाठी �ो�साहन द�ेयासाठी आंतररा�ीय �तरावर टाकहोम यथे े

प�रषद आयोिजत केली गेली �या प�रषदते नंतर भारतान े

संिवधानाम�य े42 व संशोधन क�न कलम 48 म�ये पया�वरण वने व 

व�यजीव यांचा सरं�णासाठी व िवकासासाठी सव� �कारच े �य� 

कर�याची जबाबदारी रा�याकड ेसोपिव�यात आली सव� जीिवत मा� 

मानव �ाणी आिण वन�पती यां�या अि�त�वासाठी अ�याव�यक 

असलेली पया�वरण िवषयक िचरता व प�रि�थतीक�य संतलुन �टकवनू 

वातावरणातील समतोल ��थािपत करणे मानव जातीच े अि�त�व 

�टकून राह�यासाठी स�ि�थतीतील व भिव�यकालीन असले�या 

गरजांची सुरि�तता अबािधत राहावी यासाठी वन बोनस �ोतांचा 

शा�त वापर आिण या �ोताची िनरंतर समृ�ी होणे आव�यक आह े

यासाठी या सव� �ोतांची सां�कृितक बांिधलक� असणा�या समुदाय 

जो िप�ानिप�ा जल जंगल जमीन या �ाकृितक दश�न घडवणा�या 

आ�दवासी सं�कृतीत आढळून येतो आ�दवासी सं�कृती िनसग�पूजक 

असून या सं�कृतीन ेपय�त िनसगा��या सािन�यात रा�न पया�वरणाच े

व नैस�ग�क संसाधनांच ेसंवध�न केले आह े��तुत शोधिनबधंात नैस�ग�क 

साधनसामु�ीचा ससंाधनांच े�व�थापन व िवकास याम�ये संतुलन 

करणारी �व�था �हणून आ�दवासी सं�कृतीकड े पाह�याची 

आव�यकता आह.े 

श�दकंुजी – आ�दवासी, सं�कृती, पया�वरण, संशाधने,   

सशंोधनाचा उ�ेश –  

सदर शोधिनबंधा�या उ���ांची मांडणी खालील �माणे कर�यात 

आली आह.े 

१. समकालीन शा�त िवकासाची संक�पना अ�यासणे.  
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२. आ�दवासी सं�कृती शा�त िवकासाला पूरक आह ेकाही याची 

िच�क�सा करणे. 

३. शा�त िवकास आिण आ�दवासी सं�कृती यातील सहसंबंध 

तपासणे. 
 

सशंोधनाच ेगहृीतके -  

सदर शोध िनबंधासाठी खालील गृहीतकाची माडणी कर�यात आली 

आह.े  

 आ�दवासी सं�कृती शा�त िवकासाला पूरक आह.े  
 

 सशंोधन प�दती - 

कोणतेही संशोधन शा�ीय हो�याक�रता संशोधन प�दतीची 

आव�यकत असते. ��तुत शोधिनबंधसाठी द�ुयम, वण�ना�मक 

संशोधन प�तीचा वापर कर�यात आला आह.े �यासोबतच �ंथ, 

मािसके, वृ�प�े, शोधिनबंध आिण शा�त िवकासाम�ये आ�दवासी 

सं�कृतीचे योगदान यासंदभा�त िमळाले�या मािहती�या आधारावर 

सदर शोधिनबंधात मांडणी कर�यात येत आह.े   

��तावना  

मनु�या�या िवकासा�या जडणघडणीत समाज�व�था हा 

मूलभतू घटक मानला जातो. भारतासार�या महािवशालकाय 

दशेातील समाज�व�थेचा आिण मानवी जीवन प�दतीचा अ�यास 

के�यास असे �दसून येते क�, िव�ानामुळे एकूणच मनु�यां�या जीवन 

प�दतीत आिण समाज�व�थेत आमूला� बदल घडून आल े आह.े  

सामािजक प�रवत�न घडवून आण�यासाठी आ�थ�क, तं��ान आिण 

सां�कृितक घटक मह�वपूण� भूिमका पार पाडतात. या �कारच े व�� 

सोशल अॅड क�चरल डायनािम�स या �थात सोरो�कन यांनी केल े

आह.े याला सामािजक गतीिशलतेचा िस�दात �हटल ेजाते. आधुिनक 

युगात तं��ाना�या िवकासामुळे, संगणक, लॅपटोप, मोबाईल, केबल, 

टेिलि�हजन इ�यादी साधनामुळे जग गितशील झालेल े आह.े याचा 
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प�रणाम सां�कृितक घटकावर मोठया �माणात झालेला आह.े सं�कृती 

ही �सारणिशल असते. भाषा, सािह�य, िश�ाचार, तं�िव�ाना�मक 

�ान, या�सारणा�या साधणामुळे सां�कृितक प�रवत�न घडून येत 

असतात. समाज जीवनात काही दोषपणू� ि�थतीम�य े�य�पूव�क बदल 

घडवून आण�या�या ��कयेला सामािजक प�रवत�न अस े�हणतात. ह े

प�रवत�न आंदोलन �कंवा चळवळी�ारे घडिवले जात असत.े 

सामािजक प�रवत�नात समायोजन ���यलेा िवशेष �थान �ा� झाल े

आह.े भारतात अ�यापही दगु�म भागातील काही जमाती िवकासा�या 

व प�रवत�ना�या बाजुने आहते. तर काही जमाती अिभ� आहते. 

आ�दवासी लोक अ�य जमाती�या आिण गैरआ�दवासी लोका�या 

संप�कात आ�यानतंर �यां�या सामािजक, सा�कृितक जीवनात 

प�रवत�न घडून येतात.  

दसु�या महायु�ानंतर अनेक रा� एकामागोमाग 

वसाहतवादा�या दा�य�वातून मु� होऊन �वतः�या अि�मतेचा शोध 

घेऊ लागले.  िप�ािप�ा शोषणा�या बंधना नतंर उ�व�त झाले�या 

अथ��व�थेची आिण वाढ�या लोकसं�येचा मेळ बसव�यासाठी 

रा�ातील जनते�या आशा आकां�ाची पूत� करणे कठीण होत े

अशावेळी पा�ा�यीकरण क�न प�ुहा वसाहतवादा�या जा�यात 

जायच ेक� नवीन पया�य शोधायचा असे अनेक �� िनमा�ण झाले होत.े 

जर पाि�मा�यीकरण केल ेअसत ेतर यरुोिपयन रा�ांच ेअनुकरण क�न 

गुलामिगरी ची फळे नको होती, �हणून पा�ा�यीकर�या�या ऐवजी 

आधुिनक�करणाची कास धर�याचे �दसत.े आधुिनक�करण या ���येत 

समाज आपल ेपरंपरागत मू�य आिण सं�थांना समोरे जाऊन आधुिनक 

जगा�या अनु�प जीवन प�ती आ�मसात करीत असते. आधुिनक 

जीवनप�ती उ�ोग आिण तं��ान समाजासाठी उपय�ु असतात या 

प�तीत जगातील मानवां�या इ�छा-आकां�ा आिण आव�यकता पूण� 

करणे उ�पादना�या न�ा तं�  प�ती�या �वीकार क�न जन �वतं�त 

�ा� रा�ाने शहरीकरण करणे, उ�पादना�या न�ा तं� प�तीचा वापर 

Suraj Punj Journal For Multidisciplinary Research

Volume 12, Issue 7, 2022

ISSN NO: 2394-2886

Page No: 14



करणे, सा�रतेचा �सार करणे, �िशि�त करणे अशा �कारचा हतेू 

गृिहत धरला होता, �यातून दशेातील नाग�रकांना आ�थ�क संधी 

उपल�ध होईल व रा�ातील �ित ��� उ�पादनात वाढ होऊन 

लोकां�या राहणीमानात सुधारणा घडवून आणून  �यां�या राजक�य 

���येत व �वि�थत सहभाग वाढिवण ेअसा दरू दिृ�कोण �यामागचा 

होता. परंतु युरोिपयन रा�ांनी �वतःच ेआधुिनक�करण क�न घेतले 

आिण तं��ान, आचार-िवचार, सामािजक-आ�थ�क सम�या, 

मू�य�व�था यावर डोळे झाकून संप�ीचा उपयोग केला. मा� या 

आधूिन�ककरणा�या ���येन े नव�वतं� रा�ाचां �मिनरास झाला. 

�यातून िवकास हा लोकािभमुख न होता जनता या ���येपासून 

दरुावली गेली. 

आधुिनक�करण आिण िवकास यातनू िनमा�ण झालेला असमतोल 

िवकास सव�सामा�य जनतेला नकोसा होता. आ�थ�क िवकास काही 

�माणात झाला तरी सामािजक �यायाची मा� िपछेहाट झाली होती. 

आधुिनक�करणा�या अनुकरण वादी धोरणान े नवो�दत रा�ीय 

�वावलंबी तर बनलेच नाही पण नवे तं��ान भांडवली व�तूंची आयात 

आंतररा�ीय मु�ा कोष िव� बँक याचं ेकज� घेण ेव दसु�या बाजूला 

आप�या दशेातील नैस�ग�क साधन संपदाचा अतोनात वापर अशा 

दो�ही द�ृच�ात नवो�दत रा�ीय गुतंत गेले. �याम�ये भारत दशे पण 

�वतःला वेगळे ठेव ूशकला नाही. यातून जो काही िवकास होत होता 

तो िचरकाल �टकणारा आिण भिव�याचा वेध घेणारा न�हता तर तो 

ता�पुर�या �व�पाचा होता. कारण �या म�ये पया�वरणाचा अमाप 

उपयोग क�न िनसगा�वर मात कर�यासाठी पाऊल उचललेले �दसून 

येते.१ �हणूनच िवकास आिण आधुिनक�करणाचे नवीन �ा�प 

शोध�याची आव�यकता भासली जेणेक�न सव� जीवन सृ�ी आिण 

भावी िप�ांना िवकासाची चव चाखायची असेल तर शा�त 

िवकासाची कास धरावी लागेल. आ�दवासी सं�कृती म�ये ह ेशा�त 
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िवकासच ेनवे �ा�प अमलात आण�यासाठी नवीन शोध घेणे आव�यक 

वाटते. 
 

गोषवारा -  
 

शा�त िवकास -  

शा�सता �हणज े अशी अव�था क� जी थोडा �कंवा अनंत 

काळापय�त �टकून राहत.े२                 इंटरनॅशनल युिनयन फॉर 

कंजव�शन ऑफ नेचर अंड नॅचरल �रसोस�स या सं�थेन ेसन 1991 म�ये 

शा�तता �हणज ेसजीव प�रि�थतीक�त �कंवा नैस�ग�क �ोतांचा असा 

वापर करणे जो पुढे भ�न काढ�या जाईल. जो िवकास चाल ू

िप�ां�या गरजाची पूत�ता क�न  पुढील िपढी�या गरजा धो�यात न 

आणता पूण� करतो अशा िवकासाला शा�त िवकास �हणता येईल. जो 

िवकास मानवां�या स�या�या व भिव�यातील गरजांची सतंुिलत कृती 

करतो तोच शा�त िवकास होय. सन 1972 ला संयु� रा�ा�या 

�टॉकहोम येथील प�रषदते औ�ोिगक व िवकसनशील रा�ांम�य े

मानवी कुटंुबाच े आरो�य व उ�पादक पया�वरणासाठी असणारे ह� 

ठरिव�याबाबत एकमत झाले. ‘इंटरनॅशनल युिनयन फार कंजव�शन 

ऑफ नेचर’ ने सन 1980 म�ये �िस� केले�या जागितक संवध�न 

रणनीती म�ये शा�त िवकास संदभा�त पया�वरण सवंध�न आिण 

िवकास यामधील पर�परावलंबन सूिचत कर�यात आल े होत.े३  

को�ावधी लोकांना ग�रबीतून बाहरे काढ�यासाठी िवकास आव�यक 

असून िवकासासोबतच िनसगा�च ेसंवध�न के�यािशवाय िवकास होणार 

नाही ही रणनीती नैस�ग�क �ोतां�या संर�ण करणा�या आय.ु सी. 

एन. या आंतररा�ीय संघटनेने �िस� केलेली आह.े 

शा�सतेची संक�पना सामा�यपणे चार पैलूशी िनगिडत आह.े 

 १) पया�वरणीय  

२) आ�थ�क 
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 3) सामािजक  

 ४) सं�था�मक शा�तता  

  वरील पैक� जरी एखाद ेपैल ूदलु�ि�त झाले, तरी समाजाची �गती 

खुंटेल आिण समाजा�या  अि�त�वाला बाधा येईल. पया�वरणीय 

शा�तता  �हणज े�ाणी व इतर सजीवांना आव�यक व�तू व सेवा 

पुरवत राह�याची प�रसं�थेची �मता होय. एखा�ा समाजाची 

सां�कृितक व आ�थ�क अव�था �टकून राहणे �कंवा पृ�वीवरील नैस�ग�क 

�ोतांच ेसंर�ण व संवध�न करण ेअपिे�त आह.े सुरवाती�या काळात 

नैस�ग�क संसाधनाची िवपुलता होती. काळानुसार लोकसं�या वाढत 

गेली. त�िव�ाना�या �गती बरोबरच मनु�यांचा उपभोग घे�याचा 

�तरही उंचावत गलेा आह.े एवढेच न�ह ेतर सव�सामा�य जीवनाम�य े

कृि�म साधनाचे �योग इतके वाढल ेक� �यामुळे िनसग�च दिूषत होऊ 

लागला आह.े िनसगा�पासून मनु�य दरू जाऊ लागला आह.े आ�थ�क 

उ��� े सा�य कर�या�या धावपळीत पया�वरणा�या िवनाशाकड े

दलु�ि�त झाले आह.े ४  

जगभरात झाले�या औ�ोगीकरण आिण �यातून िनमा�ण झालेल े

आधुिनक�करण यामुळे िवकासा�या �ा�प बदलू लागले. ��येक रा� 

िवकासा�या पड�ाआड नैस�ग�क साधन संपदांचा अमाप �माणात 

वापर क� लागला आह.े �यातून पया�वरण संवध�न आिण िवकास या 

दो�ही संक�पनाचा मेळ घाल�या�या द�ृीकोनातून शा�त 

िवकासा�या नवीन प�रभाषेची गरज भासली. जगा�या �ासपीठावर 

सवा�त पिहल े ‘�लब ऑफ रोमन’ वाढी�या मया�दा या नावाखाली 

अहवाल �िस� केला आह.े या अहवालात साधनसंप�ी�या अित�र� 

वापरामुळे ‘आपल ेभिव�य कसे अंधकारमय सम�यायु� होत आह’े, 

या�कारचा द�ृी�ेप  टाकून िवकासवादी जगाला संदशे �दला आह.े ५ 

 

जग – शा�त िवकास -  
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जागितक पया�वरण व िवकास आयोग (world commission 

on environment and development) संयु� रा� संघा�या 

आमसभेची �वतं� सं�था �हणून काय� करीत आह.े पृ�वीवरील 

सामािजक पया�वरणीय सम�याच ेिनरी�ण क�न �यावर वा�तववादी 

उपाय योजनासाठी आिण पृ�वीवरील संसाधन े पुढील िप�ांसाठी 

राखून �यांचा उपयोग चालू िपढीसाठी शा�त�र�या कसा करता 

येईल, यासाठी उपायोजना सोध�याच ेकाय� युनोन े �दले आह.े सदर 

आयोग बँ�ड लँड आयोग �हणून ओळख�या जातो. सदर आयोगाची 

शा�त िवकासा�या संदभा�त सव�मा�य उ��� ेआहते. ती अशी –  

1) िवकासाचे पुन��ीवन  

2) िवकासाचा दजा� सुधारणे  

3) रोजगार अ� ऊजा� पाणी आिण �व�छता याबाबतीत गरजा पूण� 

करणे  

4) संसाधानाचे र�ण आिण संवध�न करणे  

5) तं��ानाचा वापर करणे  

6) िनण�य���येम�ये पया�वरण व अथ�शा� चा समावेश करणे  

सदर आयोगाने सांिगतलेली उ��� े सा�य कर�यासाठी शा�त 

िवकासा�या मा�यमातून िवकास हा पुढील िपढीसाठी समृ� व 

प�रपूण� कसा राहील ? यावर उहापोह केलेला आह.े  मानवाची ��येक 

िपढी नैस�ग�क संसाधनाचा िवकास व �हास करीत असते. 

संशोधना�या वापरात आिण �हासा�या गुणो�रा म�ये मोठी तफावत 

�दसून येत आह.े अशाच �माणात ह ेसु� रािहल ेतर आ�थ�क िवकास 

थांबेल. �यासाठी जागितक �तरावर “व�ड� वाइड वबे फाँर नेचर 

इंटरनॅशनल युिनयन फाँर कंजव�शन आफँ नेचर” या सार�या िविवध 

संघटनां�या मा�यमातून शा�त िवकासाला चालना द�ेयासाठी 

संशाधनाचा मया�दीत वापर �कंवा पनुवा�पर करणे, पारंपा�रक सौर 

ऊजा�, कोळसा, खिनज तेल, नैस�ग�क वायू, पया�वरण व आ�थ�क 

िवकासातील संतुलन क�न जल, जंगल, जमीन 
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इ�यादी  साधनसंप�ीचे �व�थापन आिण सामािजक  िनकषासोबत 

�यांचा समतोल साधने आव�यक आह.े िनसगा�चे नुकसान क�न मानव 

जातीचा शा�त िवकास साधता येणार नाही. ��येक नाग�रक आपली 

जीवनशैली पया�वरण पूरक ठेव�याचा �य� करतो. मानवी व नैस�ग�क 

संसाधनािधि�त िवकासातील �ितमानात मानवी समुदाय 

सामावललेा आह.े 
 

आ�दवासी स�ंकृती –  

भारतीय संिवधानातील कलम ३४१व ३४२ म�य े केले�या 

तरतूदीनुसार आ�दवासीना ‘अनुसूिचत जनजाती’ संबोधल आह.े काही 

�ठकाणी वनवासी िगरीजन जमात असाही उ�लेख आढळतो. भारतात 

एकूण १७८ आ�दवासी जमातीची न�द  झालेली असून २००१ �या 

जनगणेनुसार दशेात ८.४३ कोटी आ�दवासी लोकसं�या आह े�माण 

एकूण लोकसं�या ८.२ आह े साधारणपणे एकूण आ�दवासी�या 

�माणात १३ भारतीय ��� आहते. १९९१ �या जनगणेनुसार 

भारतात आ�दवासीची सं�या ६.७५८ कोटी होती. ही लोकसं�या 

इं�लड�या लोकसं�येबरोबर होती.  

ज�मानंतर, मानवी िशशुवर मानविन�म�त वातावरणाचा �भाव 

पडतो. या वातावरणात साधन,े घरे, फ�न�चर, मूत� व�तूसोबतच, 

धा�म�क आचरण, परंपरा, िवचार आिण �ानासह अमूत� व�तूचा 

दखेील समावेश होतो. या सव� गो��च े �व�प केवळ आज�या 

सं�कृती�ारे ठरवल ेजाते. �या समाजात एखादी ��� ज�माला येत,े 

�या समाजातील स�ंकृतीचा �भाव ����या �ि�म�वावर िनि�त 

�भाव पाडतो. आिण ��� सं�कृती�या म�यभागी राहते, मग ती मतू� 

असो वा अमूत� असो.६  अशाच �कारे आ�दवासी जमात �हणून ओळख 

पावललेी एक जमात या भूपृ�ावर आह.े ‘धरतीची लेकरे िनसगा��या 

कुशीत जीवन जगणारी, जंगला�या झाडाझुडपातून, पव�तां�या 

द�याखो�यातून, �यां�या पाऊलवाटा गवसणारी जमात �हणज े
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‘आ�दवासी’ होय. ७ आ�दवासी समाज हा हजारो वषा�पासनू संकटांना 

त�ड दते आपल े जीवन �तीत करीत आह.े आ�दवासी सं�कृतीच े

�व�प समजून घे�यासाठी या जमातीतील धा�म�क �व�था ह ेमुलत: 

िनसग�वादी आह.े िनसगा�तील ��येक व�तू एक श�� असते, आिण �या 

श��ला मानवी जीवनात काहीतरी �थान असते. असे भारतातीलच 

नाही तर जगातील आ�दवासी समुदायात अस�याचे अ�यास आढळून 

आल े आह.े आ�दवासी समुदायातील लोक िनसगा�तील अलौ�कक 

श��ची पूजा क�न मानवा�या सव� मूळ ��ाच ेउ�रे धमा��या �ारे 

�ा� कर�याचा �य� करीत असतात. आ�दवासी सं�कृतीचे दश�न 

�यां�या दनैं�दन वापरा�या व�तू आिण आहार या  िनसगा�तील 

िमळणा�या व�तू पासून पूण� करीत असतात. �याम�य े बांबू पासनू 

अनेक �टकाऊ व�तू बनवल े जातात. तसेच आ�दवास�च े जीवन 

कंदमुळे, फळे, फुल,े रानभा�या, मांस इ�यादीवर अवलंबून असते. 

मा� या सं�कृतीत या सव� घटकाचंा वापर करीत असताना आ�दवासी 

जमात िनसगा�वर पु�ा�माणे �ेम करीत असते.८  

 

आ�दवासी�या िवकासाची �ा�ी –  

 आ�दवास��या िवकासाचा एकूण सबंंध एका अथा�न े �ामीण 

िवभागा�या िवकासाशी आह.े याम�ये आ�दवासी लोकां�या 

जीवनमानाचा दजा� सुधारण े �कंवा �याम�ये गुणा�मक वृ�ी घडवून 

आणण े ह े अपेि�त आह.े �यामुळे या समाजाला िवकासाची संधी 

िमळेल आिण �यातून �यांचे जीवनमान उंचावू शकेल. आ�दवासी 

िवकासा�या ���येत सामािजक �याय, िश�ण, रोजगार, िव�ीय 

मदत, �ामीण �व�छता व आरो�य, िनवारा, पया�वरण व सुर�ा यांचा 

समावेश होतो. आ�दवासी�या �ा�ीत पुढील बाब�चा समावेश होतो.  

१. शतेी व सल�ं सवेा �वसायाचंा िवकास – आ�दवासी व �ामीण 

िवकास िह �ापक संक�पना असनू �यात शेती, शतेी संलि�त 
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�वसाय, �ामो�ोग, वाहतूक व दळणवळण, वने पया�वरण आरो�य 

यासार�या बाब�चा समावेश होतो.  

२. लोकाचंा सघंटीत सहभाग – आ�दवासी व �ामीण िवकासाची 

���या �भावीपण ेराबिव�या�या हतेून ेशासन, �वयंसवेी सं�था व 

आ�दवासी समाजा�या सुधा�रत �य�ाची गरज आह.े �याच�माण े

केवळ शासनाच े�य� पुरेशे नसून आ�दवासी िवकासा�या काय��मात 

लोकांचा संघटीत सहभाग असणेही गरजेच ेआह.े तरच आ�दवासीचा 

िवकास घडवून आणता येईल. 

३. जीवना�यक व�तचूी पतू�ता – आ�दवासी समाजात दा�र�ाच े

�माण सवा�त अिधक आह.े आ�दवासी िवकास काय��मात दा�र� 

िनमु�लन हा मु�य हते ू असतो. �यामुळे गरीब रेषेखालील लोकाचं े

जीवनमान उंचाव�यासाठी �कंवा �यांना दा�र� रेषे�या वर 

आण�यासाठी िवशषे भर द�ेयाचा काय��म घेतला आह.े �याक�रता 

�कमान अ�, व�, िनवारा, िश�ण व आरो�य या िजवनाव�यक 

गरजाचंी पूत�ता कर�या�या द�ृीन े�य� केला जातो. 

४. �भावी नते�ृव – आ�दवासी िवकासासाठी आ�दवासी जनतेतूनच 

�मािणक व सम�प�त नेतृ�व िनमा�ण होण ेआव�यक आह.े अशा �कारच े

नेतृ�व उदयास य�ेयासाठी �य� केला जातो. कारण जोपय�त 

आ�दवासी समाज �वत:�न पुढे येत नाही. तोपय�त �याचंा िवकास 

सा�य होणार नाही. �हणून �मािणक दरूद�ृीच ेनेतृ�व िनमा�ण करण े

आ�दवासी िवकासात अिभ�ेत आह.े 

५. �िश�ण  व�ैािनक प�तीचा आधार – शेती व शतेीसल� 

�वसाय, �ामो�ोग इ�यादीवर िवकास ���या अवलंबनू असते. या 

घटकां�या उ�पादकतेत वाढ कर�यासाठी वै�ािनक प�ती�या 

वापरास उ�ेजन द�ेयासाठी नवीन तं��ानाची ओळख क�न दणे,े 

�यांचा अवलंब कर�यास �ो�साहन दणेे आिण �िश�णा�ारे �ामीण 

कारािगरा�या व अ�  �ासायीकां�या कौश�यात वाढ करणे यात 

समािव� आह.े  
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६. पारंपा�रक िवचारसरणीत बदल – आ�दवासी समाजात 

चालीरीती परंपरा यांचा सवा�त जा�त पगडा आह.े �यामुळे या 

समाजात नवीन बदलांचा सहजासहज �वीकार होत नाही. आ�दवासी 

िवकासात �ामीण जीवनांची पुनर�चना तसेच लोकां�या आ�थ�क व 

सामािजक जीवनमानात सुधारणा व �यां�या पारंपा�रक 

िवचारसरणीत िवकासाला अनुकूल असे आमुला� प�रवत� अपेि�त 

आह.े याव�न असे �प� होत े क�, आ�दवासी िवकासात शेती, 

शेतीपूरक उ�ोगाचंा िवकासात शेती, शेतीपूरक उ�ोगांचा िवकास, 

िश�ण, आरो�य, िप�याच े पाणी असा सामािजक गरजांचा व 

सुिवधांचा िवकास आिण सां�कृितक व वैचा�रक द�ृीकोनात बदल 

घडवून आणणा�या ���येचा समावेश होतो. एकंदरीत नैस�ग�क 

प�रि�थतीत जमीनधारणा प�ती, शेतीजिमनीचा आकार, 

जल�संचन, यांि�क�करण, �वयंरोजगार, जोड�वसाय, सुधा�रत 

साधनाचा वापर करणे, शेतमजूर, कारागीर, �ामीण उ�ोग, 

पशुपालन, पया�वरण, जंगल,े नैस�ग�क व मानवी साधना�या 

िवकासाचा काय��म इ�यादीचा आ�दवासी िवकासात समावेश होतो.  

७. वनौषधी – जंगल भागात कंदमुळे, भा�या, फळझाड े

नैस�ग�करी�या उपल�ध आहते. �याचबरोबर हरदलु,े कांद,े मटाळू, 

ममनाल, अंबाडी, पुनवा�, तादंळुजा, मोह, चार, आवळा, टेभ�न, 

मा�ल, हरा�, बहडेा, �गंड, लाख, सालबीज  इ�यादी वन�पती, 

वेलीयु� वनऔषधी �ा सवा�चा उपयोग �वा�थ संवध�नासाठी क�न 

घेत�यास कुपोषणासार�या ��ावर पया�य ठ� शकतो. कमीत कमी 

पैशात उपल�ध साधन संपतीचा वापर क�न आपल े आरो�य व 

पैशाची बचत होऊ शकत.े यावर ��कया करणारे उ�ोग िनमा�ण 

के�यास रोजगाराला मदत होऊ शकत.े येथील जगंलातील व 

प�रसरातील असल�ेया वनऔषधीच ेशा�ो� प�तीने संकलन क�न 

वनौषधीचा उपयोग करणा�या उ�ोगांना संधी �द�यास हा एक 

िनयिमत वनाधा�रत िन�म�ितचे �मुख साधन �हणून खे�ातील 

Suraj Punj Journal For Multidisciplinary Research

Volume 12, Issue 7, 2022

ISSN NO: 2394-2886

Page No: 22



जनतेसाठी उपल�ध होऊ शकेल. यथेील आ�दवासी जगात अनके 

वषा�पासून पांरपा�रक वनऔषधीचा उपयोग करीत आह.े९  

आ�दवासी�या सां�कृितक बदलामुळे �ा�त िवकास झाला आह.े 

आ�दवासी समाज�व�थेच ेसामािजक, राजक�य, आ�थ�क, सां�कृितक 

इ�यादी िविवध पलै ूआहते. अथ��व�था हा समाजाचा एक पैलू आह.े 

जमाती�या अथ���थेच े वग�करण करतांना िवकासवादी 

िवचारसरणीचा �भाव �प�पण े आढळतो. आ�दवासी समाजाची 

अथ��व�था ही इतर समाज �व�थ�ेया मानान ेवेगळी आह.े इतर 

समाजा�या तुलनेत आ�थ�कद�ृ�ा आ�दवासी अितशय मागास आह.े 

��येक ����या आ�थ�क ि�थतीचा �भाव �या व�तूं�या उ�पादनाचा 

�मुख आधार आह.े उदरिनवा�हासाठी आव�यक गरजा पणू� करण ेहचे 

आ�दवास�चे आ�थ�क ��येचे उ��� आह.े आजच े युग मृ�ा�धान 

अथ��व�थेचे आह.े मु�ा�धान अथ��व�थे�या तुलनेत आ�दवासी 

अथ��व�थेत पैशाचा अभाव असण े ह े िविच� वाटते. परंतु ही 

व�तुि�थती आह.े आ�दवासी उ�ोगात अथ���थेत िवशषेीकरण �दसनू 

येत नाही. ��य�ात आजची बाजारपेठ �यावरच चालत आह.े 

�वसाया�या द�ृीन े िशकार आिण शेती या गो�ी �ित�र� 

आ�दवास�नी समाजाला इतर उ�ोग धंद े��तािपत कर�याची नामी 

संधी िनमा�ण क�न �दली आह.े   

 

 

िन�कष� –  

१. आ�दवासी सं�कृतीमुळे सामािजक, सां�कृितक प�रवत�नामुळे 

�ा�त िवकासाला चालना िमळाली आह.े  

२. आ�दवासीनी िव�ाना�या युगातही आप�या चालीरीती, परंपरा 

या सु�च ठेव�या आहते, �यामुळे �याचंा प�रणाम समाजमा�यमावर 

म�यम �व�पाचा झाला आह.े  
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३. आ�दवास�नी जनसंवाद मा�यमाचा उपयोग के�यामुळे �यां�या 

सां�कृितक पैलूत िविवध अंगान ेबदल घडून आल ेआहते. 

४. आ�दवासी सं�कृती ही िनसग��ेमी अस�यामुळे आधुिनक युगात 

उ�वले�या सम�यांचा सामना कर�याक�रता इतर लोक 

आ�दवास��या मूळ सं�कृतीकड ेवळल ेआहते.   

५. वनावर आधा�रत उ�ोगामुळे जगातील रा�य े आ�थ�कद�ृ�ा 

मजबूत झालेली आहते, �याचे �ेय ह े आ�दवासी�या वनछा�दत 

काय��म व धोरणानंा �दले जात.े  

६. जल, जंगल, जमीन या ि�सू�ीवर आधारतीत आ�दवास�च े

जनजीवन सु� आह,े या ि�सू�ीचा प�रणाम वेगान े सामािजक, 

आ�थ�क, राजक�य घटकावर होत आह.े  

७. ‘जूण त े सोन’ ही �हण आ�दवासी�या अनादी काळापासून स�ु 

असले�या अनेक बाब�चे �ित�बबं �ा�त िवकासस पूरक आहते.  
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