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आददळासी स्त्रियाांचे सामास्त्िक – आर्थिक रथान आणण तयाांच्या ऩुढीऱ आव्हान े
 

डॉ. रामकुमार प्रधान 
इततशाव वलबाग, 

एव. एन. डी. टी. करा आणण एव. वी. फी. लाणणज्म ल वलसान भहशरा भशावलद्मारम, भ ुंफई - २० 
 

प्ररताळना  :  
जगातीर वलव देळात कभी अधधक प्रभाणात आहदलावी जभाती लास्तव्माव आशेत. वलळऴेत: आशळमा, आफ्रिका 

ल अभेरयका  मा खुंडातीर  देळाुंभध्मे  भोठमा प्रभाणात आहदलावी जभाती आढऱतात. वुंऩणूव जगात आहदलावी जभातीची 
रोकवुंख्मा एकूण रोकवुंखेच्मा २७ टक्के आशे.i बायतातीर आहदलावीुंना याज्मघटनेन वाय ‘ अन वधूचत जभाती’ मा 
नालाने ओऱखर े जात.े बायतातीर  आहदलावी जभातीची रोकवुंख्मा एकूण रोकवुंखेच्मा ८.६१ टक्के आशे. 

भशायाष्ट्रातीर आहदलावी जभातीची रोकवुंख्मा एकूण रोकवुंखेच्मा ९.३५ टक्के अवनू आहदलावी जभातीभधीर 

भहशराुंची रोकवुंख्मा एकूण भहशरा रोकवुंखेच्मा ९.५२ टक्के आशे.ii तमाुंचे प्रभाण कभी अवल्माने प्रस्थावऩत 

वभाजाऩेषा द रवक्षषत आशेत. बायतातीर आहदलावीुं जभातीच्मा वलवलध वभस्माुंच े तनयाकयण कयण्मावाठी म्शणजेच 

आहदलावी जभातीच्मा वलकावाठी बायतीम वुंवलधानात वलशळष्ट्ट तयतदू कयण्मात आरी  आशे. आहदलावी स्त्स्िमाुंच्मा 
आधथवक,वाभास्त्जक स्त्स्थतीत भोठा  फदर घडलनू आणण्मावाठी  याज्मघटनेत करभ २७५ न वाय स्लतुंि आधथवक तयतदू 

कयण्मात आरी आशे.iii एखाद्मा व्मक्तीच े फ्रकुं ला वाभास्त्जक वभशूाच े स्थान शे तमाच्मा ळषैणणक, आयोग्मवलऴमक, 

योजगायाची स्त्स्थती आणण तनणवम षभतधेच ऩािता मालय तनधावरयत अवत.ेशे वलव घटक एकभेकाुंलय अलरुंफनू अवतात. 

शळषणाची ऩातऱी हश आयोग्मा वलऴमी जागरूकता, योजगायाची वुंधी, तनणवम षभता तनभावण कयत.े 

रळातांत्र्याऩळूि कालातीऱ आददळासी स्त्रियाांच ेरथान: 

प्राचीन आहदलावी वभाजव्मलस्थेत स्त्स्िमाुंना वलळऴे भशतल शोत.े क ट ुंफाच्मा ल वभशूाच्मा धाशभवक कामावत 

आहदलावी स्त्स्िमाुंना तनस्त्चचतच स्थान शभऱत शोत.े प्राचीन काऱाऩावनू आहदलावी जभातीत भातलृुंळीम वभाज व्मलस्था 
आशे. स्त्स्िमाुंना धाशभवक कामव आणण ऩजूा-ऩाठ माभध्मे आदयाच ेस्थान शोत.े गशृस्थ धभावची प्रततष्ट्ठा स्त्स्िमाुंलय तनबवय 

शोती. आधथवक षेिातीर तमाुंचा वशबाग भशतलाचा अवल्माने तमाुंना वाभास्त्जक व्मलशायात फयीच व ट शभऱत अव.ेiv 

वाभ दातमक तनमभाुंची अुंभरफजालणी करून घेण्मात ल वालवजतनक तनतीभतता उचरनू धयण्मात तमाुंची बशूभका भ ऱीच 

भशतलाची नवत ेकायण ती काभ ेऩुंचामती फ्रकुं ला जभात भुंडऱे कयीत अवत . 

स्लातुंत्र्माऩलूव काऱात आहदलावी स्त्स्िमाुंची स्त्स्थती अतमुंत दमनीम शोती. आयोग्म वलऴमक वभस्मा भोठ्मा 
प्रभाणात शोतमा. वाथीच्मा योगाुंचा प्राद बावल शोत अवल्माभ ऱे प्रवतूी काऱात भतृमचूे प्रभाण अधधक शोत.े मा काऱात 

वालकायी ल जभीनदायी ऩद्धतीचे लचवस्ल शोत े तमाभ ऱे आहदलावी जभातीभध्मे लेठ्बफगायीच े वभस्मा प्रभ ख शोती. 
स्त्स्िमाुंनाशी लेठबफगाय म्शणून काभ कयाले रागत अव.े स्त्स्िमा प्राभ ख्माने कुं दभ ऱे गोऱा कयणे, राकूड पाटा गोऱा कयणे 

हश उऩजीवलकेची वाधने शोती. मा फयोफयच घय वाुंबाऱणे, भ राुंचे वुंगोऩन, शस्तकरेच्मा लस्त ूफनवलणे ल वुंस्कृतीच े

जतन कयणे हश काभ े कयीत अवत.v आहदलावी जभातीुंचा चयीथाथव तनवगावलय आधारयत अवल्माने तमाुंच्मा गयजा 
तनवगावतनू ऩणूव शोत अवत. तमाुंचे व्मलशाय शे लस्तवूलतनभम ऩद्तीने चारत शोत.ेvi मा काऱात फाजायऩेठा, यस्त े ल 

लाशत कीचा अबाल अवल्माने आहदलावी स्त्स्िमाुंचा वुंऩकव  फाह्म जगाळी आरेरा हदवत नाशी. 
रळातांत्र्योततर  कालातीऱ आददळासी स्त्रियाांच ेरथान: 
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बायतारा १९४७ भध्मे स्लातुंत्र्म शभऱाल्मानुंतय आहदलावीुंच्मा स्त्स्थतीत थोडा फदर शोऊ रागरा. ऩुंडडत नेशरूच्मा 
ऩुंचविूी कामवक्रभान वाय धोयणाची अुंभरफजाणी शोऊ रागरी. आहदलावी बागाुंभध्मे अनेक कामावरम, ळाऱा, 
आठलडीफाजाय स्थाऩन झार.े फाजायाच्मा तनशभतताने आहदलावी वभजाचा इतयाुंळी वुंऩकव  मेऊ रागरा. माच काऱात 

स्त्स्िमाुंचाशी इतय वभाजातीर स्त्स्िमाुंळी वुंऩकव  आल्माने तमाुंच्मात फदर घडून मेऊ रागरा. १९७० च्मा दळकात ऩावनू 

तेंदऩूाने गोऱा कयणे, वलड्मा फाुंधणे, डड ुंक भध राकड ेलनौऴधी गोऱा कयणायी आहदलावी स्त्स्ि इतयाुंच्मा ळतेालय तवेच 

योजगाय शभी अुंतगवत शभऱणाऱ्मा काभालय मेऊन ऩळैा कभाऊ रागरी आशे. भशायाष्ट्रातीर पाय भोठमा  बबूागालय  

आहदलावी जभातीच ेलास्तव्म आशे. ऩयुंत  माऩकैी फयाच बाग नाषरग्रस्थ आशे.vii आहदलावी क ट ुंफातीर काशी ऩ रुऴ मा 
नषर चऱलऱीत काभ कयीत अवल्माने क ट ुंफाची जफाफदायी स्त्स्िमाुंलय आरी आशे.    

कौट ुंबफक ऩातऱीलय आहदलावी स्त्स्िमा अथावजवन कयत अल्मातयी फयोफयीच े काभ कयताना तमाुंना शभऱणाये 

आधथवक उतऩन खचव कयण्माच ेस्लातुंत्र्म भाि तमाुंना नाशी ऩ रुऴाच्मा लचवस्लाखारी आध तनक आहदलावी स्िी लालयत ेआशे. 

मारा प्रभ ख कायण म्शणज े गयै आहदलावीच्मा  ल आध तनकतचे्मा वुंऩकावत मेणाया आहदलावी वभाज अव ेम्शणता मेईर. 

तमाभ ऱे स्त्स्िमाुंच्मा इतय वभस्मा प्रभाणे आधथवक वभस्माुंची तीव्रता अधधक जाणलत आशे.  

आददळासी स्त्रियाांच ेसामास्त्िक – आर्थिक रथान : 

स्त्स्िमाुंच ेस्थान वभाज यचना आणण वाभास्त्जक प्रकाय मालय अलरुंफनू अवत.े बायतीम वभाजव्मलस्थेतीर क ट ुंफ 

यचनेत ऩ रुऴाुंच ेप्राफल्म आशे. वलवलध आहदलावी जभातीभध्मे भातवृतताक क ट ुंफ ऩध्दती आढऱून मेत.े वऩतवृतताक 

क ट ुंफ ऩध्दती ऩेषा भातवृतताक क ट ुंफ ऩध्दती भध्मे स्त्स्िमाुंचा दजाव उच्च हदवनू मेतो. वलवलध अभ्मावान वाय 

भशायाष्ट्रातीर गोंड, शरफी,कातकयी, शबल्र, ठाकूय मा आहदलावी वभाजाभध्मे स्त्स्िमाुंना भानाच े स्थान हदर े जात.े 

तवेच तमाुंच्मा वुंऩततीभध्मेशी वशबागी करून घेतरे जात.े ज्मा आहदलावी जभातीभध्मे वऩतवृतताक क ट ुंफ ऩध्दती आशे, 

ततथे स्त्स्िमाुंच ेस्थान ऩ रुऴाुंऩेषा कभी अवत.े  ऩलूव भशायाष्ट्रातीर गोंड, कुं लय, शरफी, तवेच वह्माुंद्री ऩट्मातीर कातकयी, 
शबल्र, ठाकूय इतमादी आहदलावी जभातीभधीर स्त्स्िमा वाभस्त्जक वण वभायुंबात ऩ रुऴाुंफयोफयीने वशबागी शोताना 
हदवतात.viii आहदलावी जभातीभध्मे स्त्स्िमाुंना पाय भशतल हदर ेजात ेकायण इतय वभाजातीर स्त्स्िमाुंऩेषा  आहदलावी 
स्त्स्िमा ऩ रुऴाुंच्मा फयोफयीने  कष्ट्ट करून आधथवक दजावची काभ ेकयीत अवतात. 

आयोग्म स्त्स्थतीलयशी स्त्स्िमाुंच े स्थान तनधावरयत अवत.े इतय वभाजातीर रोकवुंखेच्मा त रनेत आहदलावी 
स्त्स्िमाुंची आयोग्मवलऴमक स्त्स्थती अतमुंत कभी प्रतीची अवत.े आहदलावी जभाती भध्मे अबवक भतृम दय, उच्च जन्भदयाच े

प्रभाण जास्त आशे. माशळमाम तमाुंच्मात वऩण्माच ेऩाणी, स्लच्छता, योगाुंफद्दर आणण आयोग्माची काऱजी घेण्माफद्दर 

अबाल हदवनू मेतो. क ऩोऴण हश तमाुंच्माभधीर वलवभान्म फाफ झारेरी आशे. तमाचा ऩरयणाभ आहदलावी भ राुंलय हदवनू 

मेतो. वुंवगवजन्म ऩरयस्त्स्थती तनभावण शोऊन काशी लेऱा तीव्र आजायाव वभोय जाल ेरागत.ेix तमाुंचे आयोग्म वलऴमक स्थान 

शे आधथवक आणण ळषैणणक घटकाळी वुंफधधत आशेत. औद्दोधगक अथवव्मलस्थेत वशबागी शोण्माच्मा ऩाितचेा अबाल 

अवल्माने तमाुंचा याशणीभानाचा दजाव खारालरेरा आशे. आजशी भोठ्मा प्रभाणात आहदलावी स्त्स्िमा ऩायुंऩारयक कभी 
उतऩन्न शभऱणाये व्मलवाम कयण्मात ग ुंतरेल्मा आशेत. 

आहदलावी जभातीचा ळषैणणक स्तय पायच कभी आशे. वध्माच ेचार ूळषैणणक धोयणाचा प्रबाल आहदलावी 
वभाजालय पायवा झारेरा हदवत नाशी. तमाुंच्मातीर ळषैणणक स्तय कभी हदवत अवरा तयी वयकायच्मा आयषण 

धोयणाभ ऱे ळषैणणक स्त्स्थतीभध्मे थोडा फदर हदवनू मेतो. तमाुंच्मातीर शळषणारा कभी भशतल देणे शे शळषणाचा स्तय 

कभी अवण्माचे भ ख्म कायण आशे.x वध्माची शळषण ऩध्दती आणण ळषैणणक अभ्मावक्रभ तमाुंच्मात आलड तनभावण 
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कयीत नाशी. आहदलावीुंना प्राथशभक स्तयालय तमाुंच्मा बाऴते जीलनाऩमोगी अभ्मावक्रभ अवरेरे शळषण हदर ेऩाहशज.े 

आहदलावी वभाज भोठमा प्रभाणात दारयद्र्मात अवल्माभ ऱे आऩल्मा भ राुंना ळाऱेत ऩाठलीत नाशी तय उरट तमाुंना 
आधथवक भदत कयण्माव शातबाय रागेर अळा वलचाय कयीत अवतात. 

आददळासी स्त्रियाांच्या सामास्त्िक ऩररळतिनातीऱ आव्हाने : 

आज जागततकीकयणाच्मा म गात भशायाष्ट्र एक प्रगत ल वलकावात अग्रेवय याज्म म्शणून ओऱखर ेजात.े तयीशी 
याज्मातीर वलव वभाज  घटकाुंचा वलावगीण वलकाव झाल्माशळलाम प्रगत याज्म शे स्लप्न वलावथावने वुंफोधता मेणाय नाशी. 
याज्मातीर आहदलावी जभातीचा आणण वलकावाच्मा प्रलाशातीर भ ख्म घटक वभजल्मा जाणाऱ्मा स्त्स्िमाुंचा वलकाव 

अजून ऩमतं झारेरा नाशी. वाभास्त्जक ऩरयलतवनाच्मा उुंफयठ्मालय उबी अवणाऱ्मा आहदलवी स्त्स्िमाुं वभोय अनेक आव्शाने 

आशेत. आहदलावी स्त्स्िमा क ट ुंफाचा चायीथाथव चारवलण्मावाठी ऩ रुऴाच्मा फयोफयीने काभ कयीत अवरी तयी तनमशभत 

योजगाय उऩरब्ध याशत नाशी. जुंगरवलऴमक कामदे अस्त्स्ततलात आल्माने ततच ेजुंगरालय आधारयत उतऩनाच ेवाधन फुंद 

झार ेआशे. तमाभ ऱे तीचा याशणीभानाचा दजाव घवयतो ल दारयद्र्मात जीलन जगत.े दारयद्र्म हश पाय भोठे आव्शान आशे. 

दारयद्र्माभ ऱे अनेक गयजाुंची ऩतूवता शोत नाशी. ततच्मा वलकावाच्मा भागावतीर वलावत भोठा अडथऱा म्शणज ेदारयद्र्म 

शोम. ततच्मा दैनुंहदन जीलनळरैीलय प्रततकूर प्रबाल ऩडतो. ळावना भापव त आहदलावी स्त्स्िमाुंवाठी अनेक मोजना 
याफवलण्मात मेतात, ऩयुंत  तमाचा पामदा फोटालय भोजण्माइतऩत स्त्स्िमाुंना झारा आशे. आहदलावी स्त्स्िमाुंना शभऱणाये 

उतऩन शे अन तऩादक कामावलय खचव शोत अवल्माने तमाुंना फचत कयता मेत नाशी. आहदलावी क ट ुंफात कजव घेण्माच ेप्रभाण 

जास्त अवत े तमाचाशी ततरा वाभना कयाला रागतो. आहदलावी स्त्स्िमाुंचा वलकाव घडलनू आणण्मावाठी ळावनाद्लाये 
अनेक मोजना याफवलल्मा जातात. भाि मा मोजनाचा पामदा गयै आहदलावी घेताना हदवतात. मोजना याफवलणाऱ्मा 
मुंिणेत अनेक दरार, भ्रष्ट्ट अधधकायी अशळक्षषत आहदलावी स्त्स्िमाुंकडून तमाुंची प्रभाण ऩि ेजोडून, तमाुंच ेअुंगठे घेऊन 

तमाुंच्मा मोजना इतयि शस्ताुंतरयत कयतात. ऩरयणाभत: आहदलावी स्त्स्िमाुंना मोजनेऩावनू लुंधचत याशाल ेरागत.े  

साराांऴ :  

आहदलावी जभातीच ेजीलन, तमाुंचे व्मलवाम भलू्मे, वुंस्कृती, प्रगतीच्मा कल्ऩना गयै आहदलावी वभाजाऩेषा 
लेगळ्मा अवल्माभ ऱे मा वभाजात स्त्स्िमाुंना इतय लगावप्रभाणे लागणूक हदरी गेरी नाशी . स्िी- ऩ रुऴ वभानता मा ततलालय 

आहदलावी वभाज व्मलस्था आजतागामत उबी आशे. स्त्स्िमाुंना स्लताच्मा वललाशाऩावनू त े ऩ नावलवलाशाऩमतं तनणवम 

घेण्माचे स्लातुंत्र्म आशे तमाभ ऱे आहदलावी स्त्स्िमाुंच ेजीलन अधधक वषभ, स्लतुंि ल भ क्त अवरेरे हदवत.े आहदलावी 
स्त्स्िमाुंभध्मे शळषणाफाफत जागरूकता तनभावण शोत अवल्माच े हदवत.े आहदलवी स्त्स्िमा फचत गटाचा लाऩय करून 

स्लत:भध्मे आणण क ट ुंफाभध्मे आधथवक फदर तनभावण करू ऩाशत आशेत. आहदलावी वुंस्कृतीभध्मे भशतलाचा घटक म्शणून 

स्त्स्िमाुंकड े फतघतरे जात.े क ट ुंफाची जफाफदायी वाुंबाऱण्मावाठी स्िीचा पाय भोठा वशबाग अवतो. वभाजातीर 

वलववाभान्म स्त्स्िमाुंच्मा त रनेत आहदलावी स्त्स्िमाच े शळषण, आयोग्म, योजगायाभधीर स्थान भागावरेर ेआशे.  आज 

फदरतमा उुंफयठमालय आहदलावी स्िी उबी आशे. मा फदरतमा वभाज जीलनाचा ऩरयणाभ ततच्मा अस्त्स्तलालय तनस्त्चचतच 

शोत आशे. 
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