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तावना : 

औ ोगीक करण, नागरीकरण, दळणवळणाची साधने, चार- सार मा यमे, िश णाचा सार इ. 

अनेक कारणांमुळे ५० वषा या काळात आ दवास चा महारा ातील जनतेशी बराच जवळचा संबंध आला 
आहे. यामुळे आ दवास ची इतरांशी िवचारांची देवाण घेवाण होवू लागली. आजपयत सेवाकायासाठी 

कायक यानी केलेले काय व शासनाने दले या सहकायाचा हात यामुले आ दवासी समाजात सामािजक 
प रवतनाचे नवे दालन खुले झाले. अ याय जुलूम, जबरद ती यांपासून दरू ठेव याऐवजी अ यायाला 

ितकार कर याची िज  यां यात िनमाण होव ूलागली. सेठ, सावकरांना, अिधका यांना िबचकावणा या 

आ दवास चा बुजरेपणा, भेकडपणा गे या ५० वषात बराच कमी झाला आहे. 

महारा ातील आ दवासी जमात म ये होत असलेले हे प रवतन वा सामािजक बदल सव ठकाणी 
तसेच सव कोकणा, ठाकूर, राजग ड, आिण िभ ल या जमातीतील बदल झपा ाने होत अस याचे दसते. 

तर मािडया, कोरकू, लाम, कातकरी व वारली या जमाती कमी अिधक माणात आपले पारंपा रक जीवन 

जगत आहते. आ दवास या सामािजक बदलांचे समालोचन करणे तसे कठीण आहे. प रवतना या मुळाशी 

अससेली एक गो  मा  िन ववाद मा य केली पािहजे ती हणजे या जमाती शेतमालक आहते यां यात 
बा  समाजाशी संघष कर याचे धा र े व मािनसक कुवत िनमाण झाली आह े व िजथे सामािजक आिण 
शै िणक सं थांनी जागृती िनमाण केली आह े या जमातीत सामािजक आिण आ थक बदल िश गतीने होवू 
लागले आहते.  यां यात िवकासाची वृ ी वाढत आहे. िश णाची गोडीही वाढत आहे. 

इगतपुरी तालु यातील ठाकूर आ दवासी जमातीत सु दा िवकासाची वरील ल णे सु ा हळूहळू 
दसू लागली आहते.  आजपयत िवकासासाठी झालेला खच मु य वे वैयि क व पा या योजना व 
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यं णेवर झा यामुळे समाजा या आ थक व शै िणक िवकासाची गतीमंद आहे. सावकारी िनयं ण 

काय ाने या आ दवासी भागात थोडाफार उपयोग झालेला आहे. 

सशंोधनाची गरज : 

ठाकूर जमातीतील आ दवास या दैनं दन जीवनमानातही आता खूप फरक पडू लागला आहे. 

यां या पारंपा रक जीवनात आता खूप बदल झा याचे आढळून येतात. याला अनेक बाबी कारणीभूत 

आहते.  उदा. पाणीपुरवठा, सहकार, शेती, पंचायतराज, आ मशाळा, शै िणक सं था, दळवळणाची 

साधने, न ाने िनमाण झालेले उ ोग, नागरीकरण इ. ह े बदल मु यत: अ  वेषभूशािवषयी यां या 

सवयी, ढी, िनतीमु ये, िववाह िवषयक क पना, धा मक िवधी, अंध ा, आरो य िवषयक सवयी इ. 

बाबतीत िन ीतपणे घडून येताना दसत आहते. 

वरील बदल घडून येताना कोण कोणती कारणे/बाबी आहते याचा शोध घे यासाठी संशोधकाने 

इगतपुरी तालु यातील ३० गावातील पाच कुटंूबाचा सहतेूक नमूना िनवड प तीने अ यास केला आहे. 

उ ी  े: 

१) ठाकूर जमातीतील आ दवासी मधील सामािजक िनयं ण प तीचा हास अ यासणे. 

२) ठाकूर आ दवासी जमातीमधील बदल या ित ा मु यांचा अ यास करणे. 

३) ठाकूर आ दवासी जमातीमधील िनतीमु यात झालेला बदल अ यासणे. 

४) ठाकूर आ दवासी जमातीमधील सामािजक सां कृितक बदलांचा अ यास करणे. 

५) ठाकूर आ दवासी जमातीमधील शै िणक बदलांचा अ यास करणे. 

गृहीतके : 

१) ठाकूर आ दवासी सामाजावर इतर बा  घटकांचा, समाजाचा भाव पडत आहे. 

२) ठाकूर आ दवासी सामाजावर शासक य योजना, धेय-धोरणे यांचाही प रणाम दसून येत आहे. 

३) ठाकूर आ दवासी जमातीचा जीवनाकडे पाह या या दृ ीकोनात बदल दसून येत आहे. 

सशंोधन प ती :  

तूत िवषयावर त य संकलन कर यासाठी संशोधकाने ाथिमक व दु यम त यांचा आधार घेतला 
आहे. अ यास े ातील तीस कुटंूबाची िनवड सहा गावातून क न असंरिचत मुलाखती ारा माहीतीचे 

संकलन केले आह.े िशवाय िनगडीत ंथ पु तके, मािसके व िवशेषांका या आधारे त य संकलन केले आहे. 

वणना मक संशोधन आराख ा या सहा याने त यांचे िव ेषण व अ वयाथ लाव याचा य  केला आहे. 

नमनूा िनवड : 

इगतपुरी तालु यातील `ठाकूर` आ दवासी वा त  करत अससे या सहा गावे वापा ातून येक  
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 पाच आ दवासी कुटंूबे अशी एकूण तीस कुटंूबाची सहेतूक नमूना िनवड प तीने नमूना िन ीत केला आहे.   

िव षेण : 

तूत संशोधन करताना संशोधकास समाजशा ीय दृ ा पुढील बदल कषाने दसून आल.े 

१) सामािजक िनयं ण प तीचा हास : 

आ दवासी समाजातील सामािजक िनयं ण ठेवणारी पारंपा रक प ती आता ब तांशी िनकामी 
झाली आहे. येक जमातीत पूव  यांची वतं  जमात पंचायत होती. या पंचायती ारे जमातीतील 

वाद, भांडणे, िमटव यासाठी गु हगेार ना िश ा दे यासाठी उपयोग होई. यां यात िश ेचे व 

गु ाचे व प साधारण असेच असे. परंतु स याची िनयं ण प ती पारंपा रक प ती या अगदी 

िवरोधी ठरली. स या या िनवडणूका या प तीत गाव, तालूका, िज हा पातळीवर िवशेष मह व ा  

झा याने नेता िनवड याची पारंपा रक प ती माग ेपडली आहे. ि ला वातं  िमळाल ेआहे. 

२) बदलती ित ा मु य े: 

अनूसुिचत जमातीतील ित ा मु ये ही ब याच माणात बदलत आहते. याला ठाकूर 

आ दवासी जमातीतही अपवाद नाही. जमीन जुमला, जनावरे, वय व दैवीशि वरील िनयं ण या 

गो ीमुळे पूव  आ दवासी जमातीम ये स ित ा ा  होत असे. या मु यांचे मह व ठाकूर 

आ दवासी जमातीम ये हळूहळू कमी होत चालल ेआहे. व याची जागा िश ण, समाज सेवा, राजक य 

नेतृ व इ. मु ये घेत आहते. ठाकूर जमातीतील आ दवासी पा ावरील सामूिहक व सहकाय भावना 

कमी होत चाल या आहते. कामाचा मोबदला पैशा या पाने घेतला जावू लागला आहे. 

३) िनती मु यात बदल :   

ठाकूर आ दवासी जमातीतील िनती मु येही बदलत चालली आहते. पण या बदलांचा वेग मा  

कमी आहे. पारंपा रक प ती, धा मक मु ये व भगत, भुतावळी सार या गो ना अजूनही मह व 

दे यात येत आहे. ी-पु ष संबंधािवषयी पारंपा रक िनतीमु यांना मा  िन छीतपणे ध ा बसला 

आहे.  त ण मुला-मुल मधील िववाहपूव शा ररीक संबंध पूव  काही बाबतीत सहन केले जात होते. पण 

आता ते सहन केले जात नाही. 

४) सामािजक व सां कृितक बदल : 

ठाकूर जमातीतील आ दवास चे पारंपा रक सामािजक थान खूपच दु यम व किन  होते.  पूव  

अ य समाज आ दवास या हाताने अ  ि वकारत नसत. या माणे अ पृ यांना वागणूक दली जात 

अस े या माणे आ दवा सना वागणूक दली जात असे. परंतू इगतपुरीतील ठाकूर आ दवासी जमात 

बा  समाजा या जवळ आला अस या कारणान े खूपच बदल घडून आलेला आह.े आ दवासीम ये 
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देखील े -किन पणा आढळून येत असे. यांचात रोटी-बेटी वहार चलीत न हता. आज सु दा 

फारसे प रवतन झा याचे दसून येत नाही.  मा  रोटी वहार सु  झालेला आहे. आ दवासी बा  

संपकामुळे पूव  इतके िभ े, मवाळ व आगितक रािहलेले नाही. ठाकूर आ दवासी जमातील लोकांनी 

हद ूसं कृतीचा ि वकार क न यांची देव-देवता, कथा, नृ य, यांवर हद ूसं कृतीचा भाव पडला आहे. 

यामुळे आ दवास ची गाणी, कथा, लोककथा इ. लोप पावू लाग या आहते. थोड यात आ दवास या 

पारंपा रक जीवनाचे मह व िनि तपणे बदलल आहे. हद ूसं कृितचे अनूकरण आ दवासी क  लागले 

असल े तरी यां या पारंपा रक जीवनातील साधेपणा, वभावातील भोळेपणा, ामािणकपणा, 

पापिभ वृ ी, अबोलपणा इ. गुण यां यात अजूनही कषाने जाणवतात. 

५) शै िणक बदल : 

ठाकूर आ दवासी जमातीत कुटंूब आिण युवागृहा या मा यमातून अनौपचा रक प तीने िश ण 
दे यात येत आह ेआज आ दवासी े ात शाळा, महािव ालये, वसतीगृह,े वसाय िश ण क  सु  

झा यामुळे शयनगृहाचा हास झाला असून औपता रक िश णाला ाधा य दले जात आहे. आ दवासी 

िश णाचे माण वाढले यामुळे डॉ टर इंिजनीअर, वक ल, ा यापक, िश क व इतर शासक य 

खा यात िज हािधकारी पदापासून खाल या तरापयत अनेक आ दवासी लोक नोकरी करतांना दसून 
येतात. 

िन कष : 

पारंपा रक आ दवासी ह े पुव चे आ दवासी न राहता बा  जगा या व समाजा या संपकामुळे 
यां या सामािजक, आ थक, धा मक, सां कृितक व राजक य तसेच शै िणक े ात अ यंत मह वपूण बदल 

झा याचे दसून येतआहते. परंतू काही आ दवासी जमाती भारतासार या देशात वातं य िमळा यानंतर 

सु् ा द या खो यात, जंगलात, दगूम भागात वा त  करतांना दसत आहते. अजूनही यां या पयत 

िवकासाची गंगा पोहचली नाही याचे मह वाचे कारण हणजे भारत सरकार यांची कायदे व शासक य 
यं णे या ामािणकपणाचा अभाव व अंमलबजावणीतील उणीवा होय. 
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