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सारां� (Abstract) : 

भारतीय समाजात जवळपास सहा हजारापे�ा जा� जातीचे लोक वा�� करतात 

�ापैकी पाचशे भट�ा  आिण अध� भट�ा जमाती आहेत असे भट�ा जाती�ंा संदभा�त 

२००५ म�े िनयु� केले�ा रा�� ीय आयोगाने �टले आहे.  �ाचीण काळात भारतावर 

आ�मण करणा�या शक, �न, पठाण, मंगोले इ�ादीनंी आ�मण क�न मुळ रिहवाशांचा 

पराभव केला ते रानोवणी भटकत रािहले, �ां�ा वंश िव�ार हाच काही भट�ा 

जमातीचंा उ�ांचा इितहास.  इितहास जरी वेगवेगळा असला तरी भारतात भट�ा 

जामाती, िवमु� जाती, अ�ा� भट�ा जातीचंी लोकसं�ा जवळपास अकरा कोटी इतकी 

आहे. महारा�� ात �ा िवमु� जाती १९८ व ३०८ भट�ा व अथ� भट�ा जमाती आहे. �ांची 

सां�ृितक परंपरा इतर जाती समूहा पे�ा वेगळी आहे. ि�टीशांनी अ�ाच काही भट�ा 

जातीचंा गु�ेगार जातीम�े समावेश केला मा�  �ातं�ा नंतरही लोक �ां�ा कडे 

गु�ेगार �णूनच बघतो. 

भारतीय समाज अनेक जाती- जमाती म�े िवभाग�ा गेला असून ��ेक जाती - 

जमातीची समािजक, आिथ�क आिण शै�िणक ��थती समान नाही. मानव हा सामािजक 

�ाणी आहे असे अँरी�ाटल यांनी �टले आहे �ामुळे मानवाने अनेक �े�ात �गती केली 

आहे. आिथ�क आिण शै�िणक िवकासामुळेच जैिवक �ा�ाचे �पांतर सामाजीक 

�ा�ानम�े झाले �णूनच िश�णा िवषयी महा�ा �ोितबा फुले �णतात िक, “�ा 

िश�णामुळे माणसाला खर काय आिण खोट काय हे कळत ते �णजे िश�ण होय”.  या 

व�न हे �� होते िक िश�णामुळेच मानवाला नािव�ता �ा� होते. काय �ीकारावे काय 

�ीका� नये �ाची जाणीव िश�णाने होते. 

बीज सं�ा (Key-Words): 
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�ै�िणक ��थती, आिथ�क ��थती, सामािजक ��थती.  

��ावना (Introduction)- 

महारा�� ात  अनेक ��ीने दुल�ि�त राहीलेला समाज �णजे भराडी, नाथजोगी, 

वासुदेव गोधंळी, वा�ा, मुरळी, पोतराज इ�ादी बारा लोक सां�ृितक मा�मातून हा 

समाज प�रचयाचा आहे परंतु देशा�ा अनेक �देशात िवखुरलेला हा समाज �णजे भराडी  

समाज अनेक सम�ां�ा िवळ�ात सापडलेला आहे. नागपूर प�रसरात या समाजाची 

सं�ा बरीच मोठी आहे. परंतु तो एका िठकाणी ��थराव�ाचा िदसून येत नाही. तो �तः  

�ा व कुटंुबा�ा उदरिनवा�हासाठी सतत कोठे ना कोठे भटकंती करीत असतो. �णजेच 

आज इथे, उ�ा ितथे अशीच �ांची काहीशी अव�था आहे.  भटकंती करीत असलेला 

भराडी समाज इतर जातीपे�ा अगदी वेगळा आहे, �ा समाजाकडे उपजीवेकेसाठी 

कोण�ाही �कारचे साधन नस�ामुळे कुटंुबाचा उदरिनवा�हासाठी �ां�ा भटकंती�ा 

काळात उघ�ावर पाल टाकून राहतात, एवढेच नाही तर, गाव, व�ी पासून दूर कोठेतरी 

तंबू ठोकून राहतात, तेच �ांचे िनवा�थान असते. 

देशात नाथ सं�दायाला मानणारे लोक मो�ा �माणात आहे. यातील बरेचसे लोक 

नवनाथाला मानत असले तरी �वसायानुसार एक दुस�यापासून वेगळे समजतात. 

काळानुसार �ांचे वेगळेपण वेगवेग�ा जमातीम�े िवभािजत झाले. आप-आपसातील 

िववाह संबंध बंद झाले, �ापैकी काही जमाती एका िठकाणी वा�� क� लागले तर 

काही जाती सतत भटकत रािहले, �ा भट�ा जमातीपैकी एक जमात �णजे “नाथजोगी” 

होय. िवदभा�त �ांना “भराडी”, िकंगरीवाले िकंवा बालसंतोषी �णतात. िकंगरीवाले गायन 

आिण वादन क�न िभक िकंवा  िभ�ा मागतात तर नाथजोगी नाथा�ा नावाने वेश धारण 

क�न िभ�ा मागतात तसेच बालसंतोशी लोकांचे भिव� सांगतात. भटका असणारा 

भराडी समाज भिव� व िभ�ा मागून आप�ा कुटंुबाचा उदरिनवा�ह करीत असला तरी 

समाजा�ा मु� �वाहात ये�ासाठी सतत धडपड करीत आहे. (लोकस�ा-

२५/०४/२०१५). 

                भराडी समाजाला भट�ा जमाती (ब) म�े समावेश क�न २.५% आर�ण 

दे�ात आले. परंतु हा समाज क� �ाम�े इतर मागासवग�य जाती �णजेच OBC �वगा�त 

गणला जातो तर रा�ात भट�ा िवमु� �वगा�त मोड�ा जातो �ामुळे या समाजाला 

आर�णाचा फारसा फायदा होत नाही.  िवशेष �णजे हा समाज सतत भटकत 

अस�ामुळे जातीचे �माणप� िमळत नाही कारण �ासाठी  �ांना १९६१ चा ज�ाचा 

पुरावा आव�क आहे. 

१५ आग� १९४७ भारत �तं� झाला. २६ जानेवारी १९५० ला भारताला संिवधान 

िमळाले. आज पय�त अनेक प�ाचे सरकार आले. परंतु दुल�ि�त असले�ा भराडी 
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समाजापय�त अनेक योजना पोहचवू शकले नाही. आिथ�क, सामािजक आिण शै�िणक 

�ू��ा मागास असले�ा समाजापय�त िश�ण पोहच�ा आधीच िश�नाचे खाजगीकरण 

झाले. सामािजक आिण शै�िणक �ू��ा मागास असले�ा भराडी समाजाचा िश�णाचा 

ह� आिण अिधकार िहरावून घेत�ा.  भारतीय रा�घटने�ा कलम ४६ अंतग�त ०६ ते 

१४ वयोगटातील सव� मुला - मुलीना मोफत आिण स�ीचे िश�ण केले.  असे असले  तरी, 

�ाची यो� प�तीने अंमलबजावणी होत नस�ाचे िदसून येते  �णून भराडी समाजात 

सा�रतेचे �माण नाही�ा बरोबरीचे आहे �णून भट�ा जमाती�ा �णजे भराडी 

समाजाची शै�िणक आिण सामािजक ��थी काय आहे. याचा अ�ास कर�ाचे आिण 

वा�व शोध�ाचा  �य� ��ुत �ोध िनबंधात कर�ात येत आहे. 

  
संशोधनाची उि��े - 

१) भराडी  समाजाती� �ोकां�ा आिथ�क ��थतीचा �ोध घेणे. 

२) भराडी  समाजाती� �ै�िणक ��थतीचा �ोध घेणे. 

३) भराडी  समाजाती� मु�ांना ि��णा�ा �वाहात आण�ासाठी उपाययोजना 

सुचिवणे.  

सं�ोधन िवषयाची गृहीतके -  

१) भराडी समाजाती� �ै�िणक ��थती िन� द�ा�ची आहे. 

२) भराडी समाजाती� �ोकांची आिथ�क ��थती कमकुवत आहे. 

           सं�ोधनाची �े� – 

              ��ुत �ोध िनबंधात सं�ोधकाने वधा� िज�्याती� भराडी समाजा�ा आिथ�क 

व �ै�िणक ��थी जाणून घे�ासाठी वधा� िज�्�ाती� वडनेर, धानोरा आिण भगवा या 

तीन गावाती� भराडी समाजाती� व�ी�ा ��� भेट देऊन सामािजक, आिथ�क व 

�ै�िणक ��थतीचा �ोध घेते�े�ा आहे. 

सं�ोधन प�ती – 

             सं�ोधनाचे ��प व आक�न हो�ासाठी सं�ोधाकाणे सं�ोधनात वै�ािनक 

प�तीचा अव�ंब के�ा आहे. �णून ��ुत �ोध िनबंधात सं�ोधाकाने वण�णा�क 

सं�ोधन प�दतीचा अव�ंब के�ा आहे. 

नमुना िनवड – 

              ��ुत िवषयावरी� सं�ोधानासाठी नमुना िनवड प�तीचा अव�ंब कर�ात 

आ�ा आहे. सं�ोधानासाठी तीन गावाती� ६० उ�रदा�ांची िनवड कर�ात आ�ी आहे. 
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त� संक�न – 

              भराडी समाजाती� सामािजक, आिथ�क व �ै�िणक ��थतीची सम�ा 

अ�ासासाठी �ाथिमक व दु�म साधनांचा अव�ंब के�ा असून मु�ाखत व ��नाव�ी, 

मािसके, इंटरनेट इ�ादीचा वापर कर�ात आ�ा आहे. 

1) शै�िणक ��थती - 

जगातील ��ेक देशाचा िवकास हा �ा देशातील �ाथिमक ते उ� िश�ण यात 

असतो कारण �ाथिमक िश�णातून उ� िश�णाची �ेरणा ��ेक िव�ा�ा�ना िमळत 

असते �ातूनच संशोधन िवकिसत होत असते.  �ामुळे अनेक िवकिसत रा�� े वै�ािनक 

आिण औ�ोिगक �ु��ा िवकिसत होते, परंतु भारतातील ��थती मा� वेगळीच आहे.  भारत 

जागितक महास�ा बन�ाचे �� पाहत असतांना तळागळातील ��ेक ��ीला 

�ाथिमक िश�ण ते उ� िश�ण स�ीचे व मोफत करणे तेवढेच मह�ाचे आहे.  

महारा�� ातील सरकारी �ाळांमधील िश�णाचा दजा� अ�ंत दैिनय आहे.  कधी िश�क 

असतो तर कधी िव�ाथ� राहत नाही कधी इं�जीचा, गिणताचा िकंवा िव�ानाचा दे�खल 

िश�क राहत नाही तर कधी िश�कांना िवना वेतन काम करावे लागते.  �ामुळे िश�ण 

दज�दार होत नाही.  �ा�न कायम वीना अनुदािनत शाळामुळे तर गरीब कुटंुबातील मुलांचे 

फार नुकसान होत अस�ाचे िदसून येते.  सरकार िश�णातील गळतीचे �माण कमी 

कर�ाचे खूप �य� करीत आहे परंतु एवढे असूनही भराडी समाजाची आिथ�क व 

सामािजक पर��थतीमुळे �ा समाजातील मुलांम�े शै�िणक गळतीचे �माण सवा�िधक 

आहे, कारण आिथ�क व सतत�ा भटकंतीमुळे हा समाज िश�णाकडे फार कमी �माणात 

आकिष�त होत आहे. एकंदरीत भटके जीवन, आिथ�क ��थती �थािनक पातळीवर शै�िणक 

असुिवधा तसेच िश�णाचे न समजलेले मह� इ�ादी मुळे भराडी समाजातील 

ि��णाती� गळतीचे �माण सवा�िधक अस�ाचे ��ुत अ�ासाव�न िदसून आले. (�े� 

सव��ण). 

भराडी समाजातील िश�णातील �माण : 

अ.�. ि��ण एकूण ट�ेवारी 

१ िनर�र २५ ४१.६६% 

२ बा�वाडी /अंगणवाडी १४ २३.३३% 

३ �ाथिमक १५ २५.००% 

४ मा�िमक ०५ ०८.३३% 

५ उ� मा�िमक ०१ ०१.६६% 

६ पदवी / पद्वु�र ०० ००.००% 

 एकूण :- ६० १००.००% 
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            सव�ि�त भराडी समाजा�ा कुटंुबातील एकूण ६० मुलांची शै�िणक ��थती जाणून 

घेतली असता ४१.६६% मुल हे अंगणवाडी / बालवाडीम�े  जातात, �ाथिमक िश�ण 

२५% मुले घेतात तर मा�िमक व उ� मा�िमक असे एकूण १०% मुले िश�ण घेत 

अस�ाचे िदसून आले. याचा अथ� असा की, भराडी समाजातील ७०% मुले आजही िश�णा 

पासून वंिचत अस�ाचे िदसून येत आहे. 

2) आिथ�क ��थती – 

भराडी समाज अठरा िव� दा�र�ामुळे आजही ते पालात िकवा पा�ात राहतात. 

�ां�ात बदल घडवून आण�ासाठी �ांना राह�ासाठी �त:�ा मालकीची जागा व 

प�े घर, उदरिनवा�हसाठी शेतीसारखे कायम ��पी साधन �ासाठी िविहरी क�रता 

अनुदान, शेतीसाठी औजारे, मोटरपंप व खावटी साठी मदत इ�ादी घटक मह�ाचे आहे 

शासना कडून �ां�ासाठी अनेक योजना रािबवा�ा जातात या योजनेम�े भराडी 

समाजाचाही  समावेश आहे.  दा�र� रेषे�ा यादी म�े नाव नसलेली िकवा बीपीएल �ा 

यादीत �ांना समावेश कर�ात आलेला नाही असे ��� िनदश�नास आले �ामुळे �ांना 

शासकीय योजनांचा लाभ िमळत नाही िकंवा �ांना िवकास योजने पासून वंिचत राहवे 

लागते. 

भराडी समजातील लोक िनर�र व अध�सा�र अस�ामुळे अकुशल काम क�न 

आपला उदरिनवा�ह क�रत असतो �ां�ाकडे रोजगाराचे कायम ��पी साधन 

नस�ामुळे मजुरी व रोजंदारीचे काम करतात, तर काही लोक िशकार व मासेमारी  

क�न �त:ची पोट भरतात. 

 

 �वसाय एकूण ट�ेवारी 

१ �ेती ०१ ०१.६६ % 

२ नोकरी ०० ००.०० % 

३ धंदा २१ ३५.०० % 

४ रोजमजुरी ३८ ६३.३३ % 

 एकूण ६० १०० % 

 

��� सव��णाव�न भराडी समाजा�ा आिथ�क ��थतीचा आढावा घेतला असता, 

असे िनदश�नात आले की, ६० पैकी ०१ ��ीजवळ शेती आहे तेही सरकारकडून 

िमळालेली (िशिलंग). �णजेच ०१.६६ ट�े कुटंुबाकडे शेती आहे. सरकारी नोकरी 
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कोणाकडेही नस�ाचे िदसून आले. �वसाय २१ लोक करीत असून �ाचे �माण ३५ 

ट�े आहे तर रोजमजुरी ३८ लोक करीत असून �ाचे �माण ६३.३३ ट�े एवढे आहे. 

वरील त�ाव�न हे �� होते िक, शेती केवळ एका ��ीकडे असून तेही 

िशिलंग�ा मा�मातून िमळाली आहे, �ां�ाकडे शेती कस�ासाठी कोणतेही साधने 

उप�� नस�ामुळे ती �ेती पिडत आहे, ३५ ट�े लोक �वसाय केवळ शेळी पालन, 

गोणे िशवणे, �ोव आिण शेग�ा, िम�र, कुकर दु�� करणे इ�ादी.  हे करीत 

असतांना कोण�ाही �कारचे �िश�ण घेतलेले नाही तर, ६६.३३ ट�े लोक आजही 

रोजमजुरीचे कामे क�न उदरिनवा�ह करीत आहे. मजुरीचे काम संपले की, एका 

िठकाणाव�न दुस�या िठकाणी भटकंती करीत असते �णून आजही भराडी समाज 

मो�ा�माणात आिथ�क���ा मागासलेले आहे.   हे या सव��णाव�न �� होते. 

3) सामािजक ��थती:- 

भराडी समाज भटकंतीमुळे िश�णापासून वंिचत रािहला. तो समाज िश�णापासून 

वंिचत अस�ामुळे �ां�ा िजवनात अंध-िव�ास व अंध��ा जा� �माणात िदसून येते, 

तो समाज गावापासून दूर राहत अस�ाने �ां�ा व�ीम�े िदवा-ब�ीची सोय नाही. 

भटकंती व आिथ�क दा�र�ामुळे �तः चे घर बांधू शकत नाही. ह�ाची जागा नस�ामुळे 

शासनाचे घरकुल िमळत नाही. दूरव�न िप�ासाठी पाणी आणावे लागते. �ां�ात �ेम 

िववाहाला मा�ता नसली तरी काही �माणात बालिववाह आढळून येते, परंतु  िववाह 

जुळवतानी वधू िप�ाकडील मंडळीला वधूमू� दे�ाची �था आहे.  िववाह मुली�ंा घरी 

केला जातो. �ा समाजाम�े मृत ��ीला माती दे�ाची प�त आहे. �ा िठकाणी एक 

दगड ठेवुन ितन िदवसांनी �ा दगडाला श�दूर लाव�ा जाते. एक वषा�नंतर मृत ��ीला 

चांदी�ा धातूने घडिवले जाते �ां�ात मिहला चांदी�ा पाट�ा, चाळ व चांदी�ा बी�या 

वापरतात. (��� मुलाखत) 

असे असले तरी भराडी समाजातील लोक गावा�ा शेजारी राहात अस�ामुळे 

�ां�ात बराच बदल होत आहे. 

 

उपाययोजना :-  

१) भराडी समाजाती� मु�ा मु�ीनंा पिह�ी ते पदवी पय�त मोफत ि��णाची सोय 

करावी. 

२) �ांचे ि��णाती� गळती चे �माण थांबिव�ासाठी िनवासी �ाळा व खाजगी 

�ाळेत मोफत �वे� देणे. 

Suraj Punj Journal For Multidisciplinary Research

Volume 12, Issue 12, 2022

ISSN NO: 2394-2886

Page No: 31



३) भराडी समाजाती� मु�ा-मु�ीनंा �ाळेत �वे� घे�ासाठी ज�ा�ा दाख�्याची 

स�ी क� नये. 

४) ि��कांनी मू�-मु�ी �ाळेत न ये�ाची कारणे �ोधून, �ाचे िनराकरण क�न 

�ांना �ाळेत ये�ास �ो�ाहन देणे. 

५) पिह�ी पासून ते पुढी� ि��णापय�त सव�सामा� मु�ांपे�ा जा� ि��ण भ�ा 

दे�ात यावा. 

६) दहावी नंतर ि��ण घेत अस�े�्या मु�ा-मु�ीनंा जाती�ा �माणप�ाची अट 

ि�ती� करावी िकंवा �ाळेतच �ां�ा  जाती�ा नोदंी�ा आधारावर जात �माणप� 

दे�ात यावे. 

७) मनरेगा योजने�ा मा�मातून मजुरांना  कामे व रोजगार उप��  क�न देणे.  

८) भराडी समाजाती� �ोकांना आिथ�क ���ा स�म कर�ासाठी मदत व पुनव�सन 

करणे, राह�ासाठी जागा व प�ी घरे बांधून देणे. 

९) उदरिनवा�हासाठी आिण �थाियक हो�ासाठी �ांना ि�ि�ंगची �ेत-जमीन देणे. 

१०) �ेती क�रता �ागणारे अवजारे, बी-िबयाणे, खते, िविहर, मोटरपंप, बै�जोडी 

इ�ादी सािह� मोफत दे�ात यावे. 

११) भराडी समाजाती� �ोकांचा आिथ�क िवकास घडून आण�ासाठी आिण �तं� 

�वसायासाठी दीघ� मु�्तीचे कज� �ावे.  ते ही  िबन�ाजी दे�ात यावे. 

१२) या जमातीनंा एकाही �ासकीय योजनेचा �ाभ घेता येत नाही.  �ािवषयी जनजागृती 

कर�ात यावी.  

१३) भराडी समाजाती� �ोकांना व कुटंुबांना आधार काड� व रे�न काड� उप�� 

क�न देणे. 

१४) स�ा �ा िठकाणी वा�� करीत आहे �ाच िठकाणी ह�ाची जागा आिण 

घरकु� बांधून दे�ात यावे. 

१५) राहत अस�े�्या िठकाणी वीज, पाणी, र�े, आरो� इ�ादी नागरी सुिवधा 

पुरिव�ात या�ा. 
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१६) भराडी समाजाती� कुटंुबात अप�ांची सं�ा जा� आहे ती कमी कर�ासाठी 

कुटंुब िनयोजना संदभा�त जनजागृती करणे. 

१७) भराडी जमातीचे �बोधन क�न अिन� �था परंपरेतून मु� करणे. 

िन�ष� – 

भराडी भट�ा जमातीतील मुलांची शै�िणक ��थती पाहत असतांना ७० ट�े मुल 

िश�णापासून वंिचत आहे. �ा जमाती�ा सरकारी शाळा पुरेशा उपल� नाही. अती 

दा�र�ामुळे ते खाजगी शाळेत िश�ण घेऊ शकत नाही. िश�णिवषयक  जागृती �ा 

समाजात फारसी झालेली नाही. सतत�ा भटकंतीमुळे िश�णातील गळतीचे �माण 

सवा�िधक आहे. िश�णाचे आकष�ण नस�ामुळे अनेक मुले शाळेत जात नाही अनेक 

मुलांना िश�ण ह� काय�ाची मािहती नाही, नाथजोगी समाजातील मुल िशकत असतांना 

शाळेत िश�क व िव�ा�ांकडून भेदभावाची वागणूक िदली जात अस�ाचे सांगतात, 

अनेक पालक व िव�ा�ा�कडे ज�ाचा दाखला व जात �माणप� नस�ामुळे ते शाळेत 

�वेश व सवलतीचा लाभ घेऊ शकत नाही. दा�र�यामुळे दज�दार िश�ण घेऊ शकत नाही 

िकंवा चांग�ा शाळेम�े �वेश घेऊ शकत नाही. कुटंुबात अप�ाची सं�ा बरीच मोठी 

अस�ामुळे ��ेकाना िश�ण देऊ शकत नाही.  भराडी समाजाची बोलीभाषा इतर 

भाषापे�ा वेगळी अस�ामुळे मु�ांचे शाळेत व ि��णात �� लागत नाही.   भराडी 

समाजातील लोकांकडे �थायी हो�ासाठी जमीन नाही, काही लोकांकडे जमीन आहे पण 

कस�ासाठी पुरेसे साधने उपल� नाही ते�ा ते लोक �तः चे व कुटंुबाचे पोट 

भर�ासाठी भिव� पाहणे, शेळी पालन, शेगडी, �ोव, कुकर व गोणे िशवणे इ�ादी 

�वसाय करतात पर�ु हे सव� �वसाय करतांना कोण�ाही �कारचे �िश�ण घेतलेले 

नाही. रोजमजुरी करतांना मालक �ांना कमी मजुरी देऊन �ांचे आिथ�क शोषण करतात. 

सतत�ा दा�र�ामुळे भराडी समाजाची सामािजक पर��थती अ�ंत ग�रबीची आहे. सतत 

भटकंतीमुळे �ां�ाकडे �तः ची जागा व प�े घर नाही, सरकारी �� धा� िमळावे 

�णून �ां�ाकडे राशन काड� नाही, अनेक लोकांकडे आधार काड� नाही, अिशि�त 

अस�मुळे अंध��ा व अंधिव�ास या सार�ा सम�ा �ां�ात आहे. 
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