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Abstract 

भानलाचा वलागगीण वलकाव , वलवलध षभतांचा आणण तमांच्मा व्मक्ततभतलाचा  

वलागगीण वलकाव शळषणाच्मा भाध्मभातून शोतो ल शेच शळषणाच ेउद्ददष्टे आशे 

अवे म्शणण्माव काशी शयकत नाशी.  आददलावींचा इततशावच भऱूात तमांनी 

आdभणालाद्मांवल:ध्द केरेल्मा प्रततकायाचा इततशाव आशे.  लवाशतलाद्मांवल:ध्द 

प्रततकायाची ल वंघऴागची वु:लात आददलावींनी केरी. इ.व.ऩलूग १५०० च्मा वभुायाव 

नागयी वंस्त्कृती भादशती नवरेल्मा बटतमा टोऱमांचा बायतालय म्शणजे शवधं ू

वंस्त्कृतीलय जो आघात झारा तमा आधीच ेरोक , ते आददलावी बायतातीर 

आददलावींना लेरयअय एक्ल्लन आणण जलाशयरार नेश : मांनी भरूतनलावी म्शणून 

वंफोधरे. जगातीर वलग देळात आददलावी जभाती अक्स्त्ततलात आशेत.  वलळऴेत 

आशळमा, आवप्रका आणण रॅदटन अभेरयका मा खंडातीर देळात आजशी आददलावी 

जभाती भोठमा प्रभाणात आढऱतात.  १९९७ च्मा आकडलेायीनवुाय जगातीर ७० 

देळातीर शभऱून जागततक रोकवंख्मेच्मा ४ टतके एलढी आददलावी जभातींची 

रोकवंख्मा आशे. 
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Research Paper 

प्रथतावना  

डॉ. एक्ल्लन Aborigineds मा ळब्दाने आददलावी जभातीच ेआददलावीतल वांगतात.  

तय डॉ.  शट Primitive Tribe (आददभ जभाती) अवे म्शणतात.  रयवरे, रॅस्त्वी, 

गगतवन, ळफुनग, वेडवलक आणण भादटगन मा वलचायलंत , वभाजळस्त्रसांनीशी तमांना 

अगदी प्राचीन Aboriginal ककंला अगदी भऱूच ेयदशलावी Aborigines म्शटरे आशे. 

तमाचप्रभाणे थोय बायतीम वभाजळास्त्रस डॉ.  घमेु मांनी तमांना तथाकगथत भऱूच े

यदशलावी (so called Aborigines) अवे म्शटरे आशे.  १९३१ भध्मे ब्रिदटळ वयकायने 

आददलावीची जनगणना केरी तमालेऱी ऩळऩुजूक ( Animist) अळी तमांची नोंद 

केरी. ब्रिदटळांनी आददलावी ( Tribal) शाच ळब्द लाऩयरा.  ऩढेु स्त्लातंत्र्मानंतय 

बायतीम याज्मघटनेचे , करभ ३४२(१) अनवुाय याष्रऩतींनी घोवऴत केरेल्मा 

वाभाक्जक वभशूांना अनवूगूचत जभाती ( Scheduled Tribes) अवे वंफोधरे.  

जगातीर २३ टतके आददलावीऩकैी बायतात ८ टतके ऩेषा जास्त्त आददलावी 

आशेत. तमांऩकैी ५ टतके आददलावी बमाण भयणमातना बोगताशेत तवेच एकूण 

आददलावी रोकवंख्मेच्मा ७१ टतके आददलावी रोकवंख्मा भध्मप्रदेळ , भशायाष्र, 

याजस्त्थान, गुजयात, ब्रफशाय आणण ओरयवा मा वशा याज्मांभध्मे लास्त्तव्म कयते.  

माभध्मे एकूनच आददलावी जभातीची रोकवंख्मा आणण आंतययाष्रीम दजागची 

ळषैणणक दजाग , गुणलत्ता ल व्मलस्त्थेचा अबाल अवल्माच ेददवनू मेत आशे.  मारा 

फघनू अवे लाटते की बायतीम ळषैणणक ऩध्दती अतमाधतूनक कयण्माची लेऱ 
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आरी आशे जेणेक :न देळातीर ऩदलीधय आऩरा देळ जास्त्तीत जास्त्त वलकशवत 

क:न लास्त्तवलक २१ व्मा ळतकाभधीर आददलावी वभाज मेण्माव प्रेयणा शभऱेर. 

बायतात उच्च शळषणाची ऐततशाशवक ऩाश्र्लबभूी   

 १९९१ च्मा जनगणनेनवुाय भशायाष्रातीर एकूण रोकवंख्मा प्रभाणात 

आददलावींची रोकवंख्मा ९.१९ इतकी शोती. तमाचप्रभाणे आददलावींच्मा वभस्त्मांचा 

गंबीयऩणे ळावकीम ऩातऱीलय वलचाय कयण्माचा ऩदशरा रयतवय प्रमतन लाम.  डी. 

वेशभग  ंटन मा आम वी एव अगधका-माची तनमतुती क :न १९३८ वारी केरा.  

तमालेऱी भुंफई प्रांतातीर आददलावी रोकांची वलागगीण ऩाशणी क:न वधुायणांवाठी 

वयकायरा वचुना कयण्माच ेतमांना वांगण्मात आरे. 

काशी भशतलाच्मा शळपायळी 

 आददलावी वलबागातीर प्राथशभक शळषणाची जफाफदायी स्त्कूर फोडागकडून काढून 

स्त्लत:वयकायने घ्माली. 

 वयकायरा वल्रा देणा-मा वशभतमा आददलावींच्मा ल वाभाक्जक कामगकताच्मा 

वशबागातून फनलाव्मा. 

 आददलावी भरुांना वततीच ेशळषण घाले. प्रतमेक तारतुमात आश्रभळाऱा ल 

फोर्ड गग काढाले. 

 तमाचप्रभाणे वेशभग्टन नंतय भुंफई वयकायने १९४७ वारी ठाणे क्जल्शमातीर 

आददलावींच्मा ऩाशणीवाठी लांदे्रकय वशभती नेभरी, तमांनी शळषावंफंधी काशी 

शळपायळी केल्मा. 

 वलग आददलावींना वततीच ेशळषण. 
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 ५०० ळ.ेच्मा लय रोकवंख्मेच्मा गालात प्राथशभक ळाऱा 

 प्रतमेक दशा ळाऱांभध्मे एक कें द्रळाऱा ल लवतीगशृ ल ळतेीच ेशळषण    

     देण्मावाठी जभीन  

 ळाऱेरा ल शळषकारा ळाऱेवाठी ल याशण्मावाठी स्त्लतंर इभायती 

 आददलावी षेरातल्मा शळषकांना वलळऴे बतत्ता. 

१९२६ ऩावनू वतत वगऱमा अशलारात आददलावी शळषणालय तनमशभत शळपायळी 

केरेल्मा ददवतात. तमा मोजना आखून आगथगक तयतुदीच ेल खचागच्मा आकडमांच े

अशलार प्रशवध्द झारेरे ददवतात.  ऩयंतु वगऱमा ऩंचलावऴगक मोजनांभधल्मा ल 

अन्म अनेक प्रवंगाने केरेल्मा तयतुदीच ेआकड ेऩादशरे तय भशायाष्रातीर 

आददलावी वगऱमा श्रीभंत जगत अवाला.  कायण तमांच्मा मोजना ल तयतुदी 

बल्मा भोठमा आकडलेा-मा अवरेल्मा ददवतात.  प्रतमषात ळंबय लऴागत ऩाच लऴाग 

इतकाशी वलकाव ददवत नाशी.  म्शणजेच वयकायच्मा जलऱऩाव मोजना आददलावी 

ऩमतं ऩोशचल्माच ेददवत नाशी. शे काशी आकडलेायी ऩादशल्माव जाणलते. 

१९७१ वाराऩमतं ४.३ टतके वाषयता, शळषण नव्शे, ६००० शजाय खेडमांऩकैी १५०० 

खेडमात शळषणाचा ऩणुग अबाल ९० ,००० शजायात ३ टतके शळषण ,३० राख 

रोकवंख्मेत ३ शजाय वलद्माथ्र्मानी भाध्मभीक शळषण ऩणूग केरे.१० ,००० शजाय 

वलद्माथ्र्माभधनू भाध्मशभक ऩातऱीलय १२६ , तय उच्च ऩातऱीलय भार १२ इतके 

प्रभाण अवल्माच ेददवते.  शे अळा प्रकाये वाषयता चारल्मानंतय शळषण , वभाज, 

आगथगक षेर मा भध्मे वलकाव कळा स्त्ल :ऩात आणण कधी आददलावी जन 

वभदूाम शळषणाच्मा प्रलाशात मेईर. 



http://www.epitomejournals.com, Vol. 2, Issue 12, December 2016, ISSN: 2395-6968 

 

6  MHG                                                                    Dr. Pramod Ambadasrao Pawar, Editor-in-Chief ©EIJMR, All rights reserved. 

आददलावी वभाजातीर वाषयता 

वलगवाधायणऩणे भशावलद्मारमात अगय वलद्माऩीठात शभऱणाये शळषण म्शणजे 

उच्चशळषण म्शणून वंफोधरे जाते.  आददलावींच्मा ळषैणणक क्स्त्थतीकड ेऩादशल्माव 

प्रांततनशाम ळषैणणक प्रगती ककंला शळषणाच ेप्रभाण कभी जास्त्त अवल्माच ेददवनू 

मेते. १९९१ च्मा जनगणना अशलाराभध्मे ळषैणणक क्स्त्थतीची वलवलधता ददवनू 

मेते. बायतातीर आददलावींभधीर वाषयतेच ेप्रभाण १९६१ , १९७१, १९८१ आणण 

१९९१ च्मा जनगणनेनवूाय अनकुभे ८.५३ टतके ,११.३० टतके,१६.३५ टतके, आणण 

२९.६१ टतके शोते.गेल्मा ३० लऴागत आददलावी जीलनावंफंधी रोकांना फयीच 

भादशती झारेरी आशे.  १९३५ ते १९५०च्मा दयम्मान शबल्र वेला भंडऱ , डांग वेला 

भंडऱ, आददलावी वेला भंडऱ, जंगर काभगाय वोवामटमा मांवायख्मा वाभाक्जक ल 

ळषैणणक ऩरयलतगनाच ेकाभ कयणा-मा अनेक वंस्त्था आददलावी वलबागात स्त्थाऩन 

झाल्मा आशे. ळावनातपे चारवलल्मा जाणा-मा वलवलध मोजनांव्दायेशी वधुायणेच ेल 

फदराच ेकामग आददलावी वभाजात चार ूआशे. 

उच्च शळषणाभधीर वद्मक्स्त्थती 

आजादी के तातकार फाद वंवलधान भे वाभाक्जक, ळषैणणक एलं आगथगक :ऩ वे 

क्जन दो लगी मा वभशूो गचन्शीत ककमा गमा था, उनभें एक आददलावी लगग शै 

क्जवे वंवलधान भें अनवुगूचत जनजातत, भाना गमा था, ऩयंतु आज आददलावी लगग 

को देळ का वलागगधत ळोवऴत लंगचत औय कपवदी लगग-वभशू फना ददमा गमा शै. 
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तमाचप्रभाणे आददलावी वभाजारा वलवलध प्रश्न आणण अनेक प्रकायच्मा वभस्त्मांना 

वाभोये जाले रागते. मा वभाजाच्मा केलऱ आगथगक वभस्त्मा नव्शेत तय ळषैणणक, 

वाभाक्जक आणण वांस्त्कृततक वभस्त्माशी भोठमा प्रभाणात आशेत. 

  १ ळषैणणक वभस्त्मा      

  १ उच्च शळषणाभधीर शळषणाचा अबाल. 

  २ ऩयेुळा शळषणाच्मा ववुलधा उऩरब्ध नवणे. 

  ३ ऩारकांच ेशळषणाकड ेअवरेरे दरुगष ल उदावीनता. 

  ४ भशावलद्मारम अध्र्मालय वोडून देणे. 

  ५ आश्रभ ळाऱेत ददल्मा जाणा-मा लस्त्तुंचा तनकृष्ट दजाग. 

  ६ बाऴा भाध्मभाचा प्रश्न. 

  ७ ळषैणणक वादशतमात स्त्थातनक लशैळष्टमांचा अबाल. 

  ८ अभ्मावdभ आणण आददलावी जीलन मातीर ववंुगतीचा अबाल. 

  ९ आददलावी जीलनावंफंधी अवरेरी अनास्त्था. 

  १० असान ल अंधश्रध्दा. 

  ११ ऩदलीधय गुणलते्तचा अबाल. 

आयंबीच्मा काऱात गुणातभक लाढीकड ेआऩण प्रकऴागने रष ददरे नाशी तयी उच्च 

शळषणाच्मा गुणलते्तकड ेरष देणे आलश्मक शोते.  आज आऩल्मा देळात ऐकीकड े

ळषैणणक गुणलत्ता लाढवलण्मावाठी ल जागतीक दजागच्मा शळषणऩध्दतीचा अलरंफ 

शोण्मावाठी ग्राभीण आणण ळशयी षेराच ेवंऩणूग वंळोधन कयणे गयजेच ेआशे.  

आधतुनक ळषैणणक उऩ dभांतगगत वफ ऩढो-वफ फढो  शा वंदेळ देउन शळषणाच े
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र्डजीटरामझळेन म्शणजे ई-शळषणावाठी , रतनगं कॉन्वेप्ट शी अशबनल वंकल्ऩना 

क्जलनाच ेकामग वु : आशे. मा आधतुनक वंकल्ऩनेअंतगगत ऩयंऩयागत शळषण 

ऩध्दतीतीर दप्तय ल ऩसु्त्तकाच े :ऩांतय आता वी.  डी. र्ड. व्शी. डी ,ऩेन ड्राईव्श , 

भेभयी काडग, टॅफरेट आदद शरतमा शळषा वाधनांभध्मे ऩयालततगत शोणाय आशे भग 

ज्माव्दाये ळषैणणक अभ्मावकभ क्व्शज्मअुराईज आणण वशज वभजू ळकेर 

मावाठी शी जागतीक दजागची शळषणऩध्दती देळातीर गा यभीण आणण ळशयी 

षेरातीर वलग वलद्माथ्र्मीवाठी उऩरब्ध व्शाली म्शणून बायत वयकाय , भनषु्मफऱ 

भंरारम, शळषण भंरारम , आददलावी वलबाग प्रमतन कयीत आशेत.  शी फाफ 

देळातीर शळषणाची बवलष्मकारीन गुणलत्ता लाढवलण्मावाठी ल जागततक स्त्ऩधेत 

दटकाल धयण्मावाठी अतमंत भशतलाच ेआशे.  ऩयंतू आददलावी मलुक शा पतत 

ववुक्षषत शोत चाररा अवनू तो शळक्षषत शोण्माच्मा भागोल :न वलचरीत शोतांना 

ददवत आशे.कायण आज आददलावी वलबागाकडून अनेक प्रकायच्मा ळावकीम 

मोजना उऩरब्ध अवतांना स्त्लातंत्र्मानंतय वधु्दा आददलावी वभाजाचा वलकाव 

शोतांना ददवत नाशी. 

वभायोऩ 

आज वंऩणूग जगात तनतम नलनलीन ळास्त्र , घटक, ऩध्दती मांची तनशभगती शोते.  

तमांच्माफयोफयच आददलावींना मोग्म प्रलाशात आणण्मावाठी तमांच्मा उन्नतीवाठी 

ऩोऴक लातालयण, प्रशळक्षषत, गुणलत्ता धायण प्रशळषण अवेर तय तमांच्मा सानात 

ल कौळल्मात बय टाकरे जाईर.  तमाच्मावाठी उच्च शळषण घेणा-मा , उच्च 

गुणलत्ताधायक ल ऩणुग कौळल्म वलकशवत केरेल्मांना उच्च शळषणात वभावलष्ट 
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क:न घ्माले जेणेक:न आददलावींना तमांच्मा आगथगक , वाभाक्जक, ळषैणणक फदर 

घडवलण्माभध्मे ऩरयऩयुक ठयेर ल तमांना तमाभधनु अनेक प्रकायच ेयोजगाय वंधी 

प्राप्त क:न देणाये शळषण तनभागण शोईर. 
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