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िवकास क पांमुळे िव थािपत झाले या आिदवास या सम या
ीमती मोनाली नदं िकशोर देशमख
ु
इिं दरानगर, नािशक.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

तावना : भारतात वातं यो र कालखंडात िवकासा मक योजना मोठ्या माणात हाती घे यात आ या.
िवकास ि येत के वळ आिथक वृ ीवर भर नसावा. कारण आिथक वृ ीची सक
ं पना सं या मक आहे. तर
िवकासा या संक पनेत गणु ा मक पैलंवू र भर आहे. देशा या एकूण रा ीय उ प नात सव तरातील लोकां या
राहणीमानात सात यपणू वाढ होणे हे आिथक िवकासाचे गमक असून समाजातील सव िवकासाची सद यांना
िवकासाची समान सधं ी िमळणे हा िवकासाचा आधार आहे. देशाचा िवकास घडवनू आण यासाठी भारतातील
अनेक रा यात औ ोिगक े े िनमाण कर यात आली. मोठमोठे क प िनमाण कर यात आले. भारताची शेती
धानता ल ात घेता याच िवकास योजनांचा एक भाग हणनू शेती िवकासाकरीता िसंचन क पां या िनिमतीला
सु वात झाली. शेतीसाठी मबु लक पाणी िमळावे हणनू मोठी धरणे बांध यात आली. अशा कारचे सव
िवकासाचे काय म सु कर यासाठी या या े ातील गावे उठिवली जातात. जे लोक अनेक िपढ्यापं ासनू
वश
ं परंपरे ने या गावात रािहले ते गाव यांना सोडून दे यास भाग पाडले जाते. अशा िव थािपत झाले या लोकांचे
िविवध िनमाण होतात.
संशोधनाची गरज : भारतीय लोकसं येत 8.6 ट के लोकसं या असणारा आिदवासी समाज हा सलग समाज
नसनू तो अनेक जमात म ये िवभािजत झाला आहे. यांचे िनवास थान, बोलीभाषा, था-परंपरा, सं कृ ती,
एकूणच जीवन जग या या प ती वेगवेग या आहेत.िविश भू देशात वा त य, र संबंधावर आधा रत संबंध,
वतःची बोली भाषा, साधी अथ यव था, वैिश ्यपणू जीवनप ती, समान धम, सीिमत तं िव ा, सामािजक
ऐ य भाव हे आिदवास चे मख
ु वैिश ्ये आहेत. िवकासामुळे आिदवास या झाले यािव थापनामळ
ु े
आिदवास या समोर असणा या ांचे व प अिधक गतंु ागंतु ीचे आहे. कारण यां या आिथक, सामािजक,
सां कृ ितक अशा अनेक बाब ना यामळ
ु े ध का पोहोचला आहे.
सम या िवधान : िवकास क पांमळ
ु े िव थािपत झाले या आिदवास या सम या
सश
ं ोधनातील काया मक या या :
1.
2.
3.

ामीण समुदाय–सामा य जीवनशैली असणा या, िविश भौगोिलक देशात िनवास करणा या
य या सामािजक समहू ास ामीण समदु ाय असे हणतात.
आिदवासी - पणू पणे िनसगावर गजु राण असणा या, ड गरकपारीत, जगं लात राहन आपले वतं
अि त व िटकवणा या आिदम जमातीस आिदवासी असे हणतात.
िव थािपत- िवकास येमळ
ु े आपले मळ
ू िनवास थान सोडून इतर जावे लागणा या लोकांना
िव थािपत असे हणतात.
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उि े–
1.
2.
3.

िवकास क पामं ळ
ु े आिदवास या सम येत वाढ होते.
िवकास क पामं ळ
ु े आिदवास चे शोषण वाढते.
िवकास क पामं ळ
ु े आिदवास चे सामािजक, आिथक, सां कृ ितक नक
ु सान होते.

गृहीतके –
1.
2.
3.

िवकास क पामळ
ु े आिदवास या उदरिनवाहा या सम या उ या रािह या.
वैतरणा िवकास क पामळ
ु े आिदवास चे सामािजक, आिथक, सां कृ ितक नक
ु सान झाले.
वैतरणा िवकास क पामळ
ु े बेरोजगार आिदवास चे पाढं रपेशीय समाजाकडून शोषण होऊ लागले. यात
आिदवास ना अ प मजरु ी देण,े यां या भोळेपणा, अ ानाचा फायदा घेणे यासं ारखे कार होऊ लागले.

सश
ं ोधनाची या ी आिण मयादा :
‘िवकास क पांमळ
ु े िव थािपत झाले या आिदवास या सम या’ हा संशोधन क प वैतरणा धरण
बाधं णी क पामळ
ु े िव थािपत झाले या धारगाव प रसरातील आिदवासी लोकां या आिथक, सामािजक व
सां कृ ितक घटक परु ताच मयािदत आहे.
मािहती संकलनासाठी वापरलेली साधने :
वैतरणा क प :
वैतरणा ही पि म वािहनी नदी आहे. ही नदी यंबके र या दि णे या ड गर रांगेतनू उगम पावनू मंबु ई
पासनू सुमारे 48 िकलो मीटर उ रे ला अरबी समु ाला िमळते. वैतरणा व आळवडं ी न ां या संगमावर वैतरणा
दगडी धरण मबंु ई-आ ा रा ीय महामाग मांक तीन वरील घोटी गावापासनू सुमारे वीस िकलोमीटर अंतरावर
मौजे धारगाव तालक
ु ा इगतपरु ी िज हा नािशक येथे बाधं यात आले आहे. वैतरणा नदी समु ारे 274 मीटर नैसिगक
पात उपल ध अस यामळ
ु े याचा उपयोग जलिव तु क प िनिमतीसाठी क न यानंतर मबुं ईत पाणी परु वठा
या दो ही उ श
े ाने ितस या पंचवािषक योजनेत वैतरणा जलिव तु क पाचे काम हाती घे यात आले.
बडु ीत े ातील घरे व शेत जिमनी सन 1972 पवू सपं ािदत क न याबाबतचा पणू मोबदला
संबंिधतांना दे यात आलेला आहे. क पाचे बुडीत े ात इगतपरु ी तालु यातील तीन गावे व आठ पाढे बुडीत
े ात गेलेले आहेत. सदर गावांचे पनु वसन क पा या जवळच धारगाव, नागोसली व डहाळेवाडी या नवीन
गावठाणा म ये कर यात आलेले आहेत.
िव े षण :
संबंिधत िवकास क प हा थािनक आिदवास साठी नाव नाही. या धरणाचा जलसाठा याचा फायदा
शेजारील गावांना होतो. धरण उशाला आिण कोरड घशाला. पवू ापार काळापासनू थािनक आिदवासी हे वन
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जिमनीवर उदरिनवाह करत आहेत. याच माणे तेथील वनजिमनी यां या नावावर असतील असेही नाही. परंतु
वैतरणा िवकास क पाम ये शासनाने यां या जिमनी यां या नावावर क न िद या व यानं ा आिथक मोबदला
देऊन संबंिधत जिमनी ता यात घेत या. अशा कारे धरणात यां या जिमनी गे यावर यां या उदरिनवाहाचा
िनमाण झाला.
यामुळे पुढील सम या तयार झा या :
1.

2.

थािनक आिदवास या जिमनी धरणात गे यामळ
ु े याला दैनंिदन गरजा भागव यासाठी इतर जावे लागले.
यामळ
ु े थलांतराची सम या िनमाण झाली. यामळ
ु े यां या सामािजक जीवनात धोका पोहोचला
आिदवासी जवळ या खेड्याशी संपकात होता. या आिदवास चा आधुिनकतेशी संपक न आ याने यांना
यांि क साधनाचं ा, सपं कसाधनाचं ा प रचय नाही. थलातं रामळ
ु े एकमेकाशी सपं क साधनू न शक याने
याचे सामािजक संबंध धो यात आले. तो या या नातेवाईकांपासनू िम ांपासनू दरू लावला गेला.
पयायाने सामािजक अतं र तयार झाले.
थािनक रोजगार नाही, कस यासाठी जिमनी नाही हणनू असा आिदवासी नािशक म ये बाधं काम मजरू
हणनू , गजु रात म ये ऊस तोडणी कामगार हणनू जाऊ लागला. यामळ
ु े यां या मल
ु ांचे िश ण खटंु ले.
याध ना तो बळी पडू लागला.

िन कष :
उपरो िवषयावर के ले या अ यायनानसु ार असे िदसनू येते क , सवसाधारण कोणतेही िवकास
क पांची उभारणी ही सामा यत समदु ायासाठी घातक ठरते.काल मा स या मतानुसार येक समाजा या
िवकासात या या िवनाशाची बीजे असतात. कारण ितथे उभा रािहले या क प जरी मठु भर लोकांसाठी
िहतावह असला तरी आिदवासी समदु ायासाठी तो घातच व पाचा आहे. आिदवास ची िव थािपताचं ी सम या
ही िनसगिनिमत नसनू मानविनिमत आहेत. मानव यांनी के ले या ह त ेपामळ
ु े आिदवासी िव थािपत झाला.
आिण िव थािपत आिदवास ना िश णाला व मल
ू भतू सिु वधांना मक
ु ावे लागले. िवकास क पांमळ
ु े
आिदवास या शोषणाम ये चडं वाढ झाली. कारण यां या हतबलतेचा फायदा इतर समदु ाय घेतात. आिण
आिदवास ना वेठीसधरतात.
संदभ :


भारतीय समाज
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