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  “भटक्या विमकु्त जमातीिी के्षत्रीय पहाणी” 

      प्रा. डॉ. घाडगे डी. के  

      वववेकानदं महाववद्यालय कोल्हापरू (थवायत्त)  

      Email – devanandghadge071@gmail.com   

सारांश – 

भारतीय जातीसमदुायािा अभ्यास करत असताना आपल्याला त्यािे वेगवगेळ्या थवरुपात वििन करावे लागले. 

त्यामध्ये ववमकु्त, भटके, अधिभटके अशा पद्धतीने त्याि े वििन केले गेल ेआह.े भारतीय पातळीवर भटक्या जाती जमातीिा 

अभ्यास करत असताना आपल्याला असे वदसनू येते वक भारतामध्ये जवळपास ५७१ ववमकु्त जमाती, १०६२ भटके व २५ 

अधिभटके अशा एकूि १६५८ जमाती  असल्यािे आढळून येत.े त्यामध्ये काहींना गनु्हगेार जमाती म्हिनू समजल ेगलेे. ज्या 

गनु्हगेार जमाती आहते त्यामध्ये १४ जमाती या ववमकु्त जमाती म्हिनू त्यांिी गिना केली. त्यािबरोबर ज्या ४७ जमाती आहते 

त्या जमातीपैकी काहींना नोंदिीकृत जमाती म्हिनू संबोधले गेल.े तसेि त्यांना Notified tribes असे म्हटंले गलेे, तर ज्यािंी 

नोंदिी नाही अशांना De Notified tribes असे म्हटंल ेगलेे.  

Keywords – गनु्हगेार जमाती, भटक्या जमाती   

प्रस्तािना – 

 जगातील सवि दशेात भटक्या आवदवासी जमातीिे अवथतत्व असल्यािे आपल्याला वदसनू येत.े ववशेषतः आवशया, 

आवफ्रका आवि अमेररका या खडंातील दशेात आवदवासी जमाती मोठ्या प्रमािात आढळतात. १९९७ च्या आकडेवारीनुसार 

जगातील ७० दशेात आवदवासी जमाती आढळून येतात. त्यािंी संख्या वह कमी अवधक प्रमािावर आह.े जगभर सवित्र राष्ट्रीय 

सीमेमळेु आवदवासी लोक ह ेअनके भागात ववभागललेे आहते उदाहरिाथि इनूईट (एवथकमो) लोक ह,े कॅनडा, ग्रीनलंड, संयकु्त 

संथथाने आवि रवशया या दशेात ववखरुलले ेआहते. आवफ्रकेतील फुलगंी जमातीिे लोक ८ दशेात पसरलेल ेआहते. ‘यपअुन्स’ ह े

इडंोनेवशयातील आवदवासी आहते. ‘पापआु’ न्यवुगनी, वमसा व लशुाई जमातीिे लोक भारत आवि म्यानमार या दशेाच्या भमूीवर 

पसरलेले आहते. जवळपास ५०% लोक वमस्रो म्यानमारमध्ये राहतात. आवदवासी लोक ह ेिौथे जग म्हिनू ओळखले जाते. 

जागवतक सभनेे दसुऱ्या (साम्यवादी गट) आवि वतसऱ्या (ववकसनशील गट) जगापासनू वेगळे असल्यािे थपष्ट केले आह.े  

अभ्यासािा उदे्दश –  

१. भटक्या ववमकु्त जाती जमातीिा संवगिवनहाय अभ्यास करिे. 

२. भटक्या ववमकु्त जातीच्या सामावजक, आवथिक, शकै्षविक, सांथकृवतक बाबीिा अभ्यास करिे. 

३. भटक्या ववमकु्त जमातीच्या गनु्हगेारी प्रकृतीिा अभ्यास करिे. 

 आवदवासी समाजजीवनािा अभ्यास करत असताना मानववंशशास्त्रज्ञ आवि समाजशास्त्रज्ञ यानंी त्यांि े ववववध 

दृष्टीकोनातून वववेिन केल ेआह.े आवदवासी समाज हा समग्र समाजातील एक प्रकार आह.े आवदवासीमध्ये भटक्या आवि ववमकु्त 

जमातीिा ववभाग हा प्रमखु अभ्यास समाजाला जातो. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३४२ प्रमािे भटक्या जमातीच्या बाबतीत 

असे वदसनू येत े वक त्यांनी त्यािंी थवतःिी एक थवतंत्र भाषा, संथकृती, सि, उत्सव, रूढी-परंपरा यांि े एक वेगळेपि वटकवनू 

ठेवलेल ेआह.े या जमाती प्रामखु्याने दऱ्या-डोंगरात तसेि जंगलव्याप्त प्रदशेात आपल ेवाथतव्य करतात म्हिनू त्यांना जंगलातील 

जाती, वनवासी जनजाती अशा ववववध नावान ेओळखल ेजात.े भारतीय संववधानात त्यांिा समावेश अनुसवूित जमाती असा 

करण्यात आलेला आह.े समाजशास्त्रज्ञ आवि मानववंशशास्त्रज्ञ यानंी त्यांिी वेगवेगळी वैवशष्ट ेसांवगतललेी आहते. 

आवदिासी जमातीिी िैवशि े– 

१. या जमातीला ततं्रज्ञान अवगत नव्हते. 

२. जंगलातील झाडपाला, फुले, फळे, वडंक, लाख, मध जमा करून आपली उपजीववका करिे. 
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३. वशकार, मासेमारी करिे, त्यावर उपजीववका करिे. 

४. िोऱ्या माऱ्या करिे, लटुालटू करिे आवि उपजीववका करिे इत्यादी  

भारतीय समाजशास्त्रज्ञ डॉ. जी. एस. घयेु यांनी त्यानंा तथाकवथत मळुिे रवहवासी व मागसललेे वहदं ू(backword hindu) 

असे म्हटल ेतसेि डॉ. डी. एन. मजुमुदार यांनी ‘समान नाव असिारा, एकाि भपू्रदशेावर वाथतव करिारा, एकि भाषा बोलिारा 

व वववाह व्यवसाय इत्यादी बाबतीत समाज वनषेध वनयमािंे पालन करिारा व परथपर उत्तरदावयत्व वनमािि करण्याच्या दृष्टीन ेएक 

पद्धतशीर व्यवथथा थवीकारिाऱ्या कुटंुबाि ेवकंवा कुटंुब समहूािे एकत्रीकरि म्हिजे आवदवासी होय’ अशी व्याख्या केली.  

आवदिासी समाजािी संकल्पना – 

इगं्रजीमधील Tribe या शब्दािा अथि ‘जमात’ असा होतो. आदी पासनू वकंवा अगदी सरुवातीपासनू ज्यांि ेवाथतव्य ह े

जंगलात, दऱ्याखोऱ्यात आह ेअशानंा आवदवासी असे म्हटले जाते. ‘डॉ. व्हरेीयर एवल्वन आवि ठक्करबाप्पा’ यांनी आवदवासींना 

‘Aboriginal’ म्हिजेि मळुिे वनवासी असे संबोधले तर भारतीय संववधानात आवदवासींना अनुसवूित जमाती असा उल्लखे 

केला गलेा.  

१९६२ मध्ये ‘वशलॉगं’ येथे आवदवासींिी एक जागवतक पररषद भरली होती. या पररषदमेध्य ेआवदवासी जमातीिी एक व्याख्या 

केली. त्या पररषदनेुसार आवदवासी कोिाला म्हिावे तर “समान भाषा बोलिारा, एकाि पवूिजांपासनू आपली उत्पत्ती सांगिारा, 

एका वववशष्ट भपू्रदशेावर वाथतव्य करिारा, तांवत्रक ज्ञानाच्या दृष्टीने मागासललेा, अक्षर ओळख नसलेला व रक्तसंबंधावर 

आधाररत असललेा गट तसेि सामावजक व राजकीय प्रथािे प्रामाविकपिे पालन करिाऱ्या एकवजनसी गटाला आवदवासी म्हटल े

गेल.े”  

महाराष्ट्रातील भटक्या जमातीिे स्िरूप - 

महाराष्ट्रात भटक्या ववमकु्त जमातीिी एकूि ४७ इतकी संख्या मानली गेली आह.े त्यापैकी १४ जमाती या ववमकु्त जमाती ह्या 

विटीशांच्या काळात गनु्हगेार जमाती म्हिनू जाहीर केल्या गेल्या होत्या तर १८ जमाती या भटक्या जमाती म्हिनू ओळखल्या 

गेल्या. या जमातीच्या पोटजातीिा वविार केला तर त्यािंी एकूि संख्या समुारे २०० पेक्षा अवधक असल्यािे वदसनू येते. या सवि 

जमाती या थवतःला थवतंत्र आवि इतर जमातीपेक्षा वेगळ्या मानतात. या जमाती अंतगित रोटीबेटी व्यवहार केल ेजात नाहीत मात्र 

अलीकडील काळात त्यांच्यात मोठ्या प्रमािात बदल होत असल्यािे वित्र वदसनू येत.े या जमातीिे लोकजीवन ह े वभन्नवभन्न 

थवरूपाि ेअसनू या जमाती ह्या माळरान, डोंगरमाथ्यावर राहताना वदसनू येतात. प्रत्येक जमातीि ेपाल ह ेवेगवेगळे असनू त्यांच्या 

प्रत्येकाच्या पालावर वेगवेगळ्या रंगािे झेंडे वनशाि असते. भटक्या जमातीिी वगिवारी बघता आपल्याला असे वदसेल वक त्यांना, 

१. कलावंत जमाती  

२. कष्टािी काम ेकरिाऱ्या जमाती  

३. दवेदवेतांच्या नावान ेवभक मागिाऱ्या जमाती  

४. ज्योवतष आवि भववष्ट्य सागंिाऱ्या जमाती  

५. व्यवसाय करिाऱ्या जमाती  

६. पशपुालक जमाती  

७. पशपुक्ष्यािंी वशकार करून जगिाऱ्या जमाती होय. 

उदरवनवािहािे कोितेि साधन नसल्यामळेु त्यांना िोऱ्या करिे, दरोडे घालिे व गनु्हगेारी मागािनिे आपली उपजीववका 

करण्याि ेमागि वशल्लक ठेवल.े एकाअथािन ेया दशेातील भटक्या ववमकु्त जमातीिी वाटिाल गनु्हगेारीकडे केली असे म्हटंल्यास 

अवतशोक्ती ठरिार नाही आवि ह ेकेवळ इथली वगिव्यवथथा व समाजव्यवथथा त्याला कारिीभतू आह.े  
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थवातंत्र्यािी ७० वषे उलटून गलेी पि भटक्या जमातीिी वथथती अजनूही सधुारलेली नाही. भारतात आजघडीला जवळपास 

१४ कोटी भटक्या ववमकु्त जमातीिी लोकसंख्या आह.े त्यांना भारतीय संववधानात घटनात्मक संरक्षि दवेनूही त्यांिी वथथती न 

घरका न घाटका अशीि आह.े 

भटके कोणाला म्हणािे – 

भटके वकंवा भटक्या जमाती या आवदवासी समाजािा एक भाग आह.े भटकी जमात वह एक संकल्पना आह.े त्यािंा एक 

थवतंत्र गट म्हिनू वविार केला जातो. भटक्या जमातीिे लोक ह ेकायम एका वठकािी थथावयक नसतात.  

ते अन्न-पाण्याच्या आवि वनवाऱ्याच्या शोधात सतत भटकंती करत असतात त्यामळेु त्यांना भटके असे म्हटंले गेल.े ते ठराववक 

काळाति एका वठकािी थथावयक होतात. भटक्या जमातीिी अथिव्यवथथा वह साधी आवि सरळ थवरुपािी असते. त्यांच्या गरजा 

भागवल्या जातील एवढिे ते उत्पादन करतात. या भटक्या ववमकु्त जमाती ह्या भारताच्या सविि प्रांतात कमी अवधक प्रमािावर 

वदसनू येतात. महाराष्ट्रात ज्या भटक्या ववमकु्त जाती जमाती आहते त्यांिी गावपातळीवर नोंद झाल्याि ेवदसनू येत नाही. ज्यािंी 

नोंद झाली त्यांना ‘Notified Tribes’ आवि ज्यांिी नोंद झाली नाही त्यांना ‘DeNotified Tribes’ असे म्हटंल ेगलेे. ३६ 

राज्य आवि ७ कें रशावसत प्रदशेािंा अभ्यासदौरा या पाहिीत असे आढळून आल ेवक, दशेात असा एकूि ५७१ ववमकु्त, १०६२ 

भटके व २५ अधिभटके अशा एकूि १६५८ जमाती असल्याि ेआढळून येते. 

महाराष्ट्रात Nomadic Tribes आवि De Notified Tribes आहते. अशा भटक्या जमातीिी संवगिवनहाय नोंद करण्यात 

आलेली आह.े २०११ च्या जनगिनेनुसार अनुसवूित जाती जमातींिी संख्या वह ४७ एवढी आह.े त्यात De Notified Tribes 

िी लोकसंख्या वह १,०५१,०२१३ एवढी आह.े ज्या De Notified Tribes आहते त्यात बरेड, बेथतर, भामटा, कैकाडी, 

कंजारभट, लमािी, फासेपारधी, भामटा राजपतू, रामोशी, वडार, वाघारी आवि छप्परबंद या १४ जमातीिा (VJNT) व्ही. ज.े 

एन. टी. या संवगाित समावेश करण्यात आला आह.े  

Nomadic Tribes –  

महाराष्ट्रात ज्या भटक्या ववमकु्त जमाती आहते त्यामध्ये बावा, बेलदार, भारुडी, गारुडी, वित्रकथी, वघसाडी, गोंधळी, 

गोपाळ, जोशी, रावळ, वासदुवे, भतुे, िलवादी, गोला, हलेवे, काशी कापडी, कोल्हाटी, मरीआईवाल,े मसंजोगी, नंदीवाले, 

पांगळु, वशकलगार, ठाकर, वैद ू इत्यादी जमातींिा समावेश होतो. या सवि जमातींिा प्रत्येक राज्यात वेगवेगळ्या संवगाित समावेश 

होतो. 

तक्ता क्रमांक १  

क्रमांक  राज्य बंजारा वडार कैकाडी पारधी कंजारभाट बेरड 

१ अरुिािल प्रदशे ST SC SC SC SC SC 

२ कनािटक SC SC SC ST ST ST 

३ वदल्ली SC SC SC ST ST SC 

४ उत्तर प्रदशे OBC OBC SC ST ST ST 

५ ओडीसा ST SC SC ST ST SC 

६ बंगाल ST ST ST ST ST SC 

७ वबहार ST ST SC ST ST ST 
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८ गजुरात ST ST SC ST ST ST 

९ वहमािलप्रदशे SC SC SC ST ST ST 

१० राजथथान SC SC SC ST ST SC 

११ महाराष्ट्र DNT DNT SC ST DNT DNT 

१२ तावमळनाडू DNT DNT SC ST DNT DNT 

           प्रा. मोतीराज राठोड  

(Denotified and Nomedic tribes in Maharashtra)   

तक्ता क्रमांक २  

१ बहुरूपी  
अरुिािल 

प्रदशे  NT  
गजुरात NT  महाराष्ट्र NT  मध्यप्रदशे NT  कनािटक SC  

२ बावा गजुरात SC महाराष्ट्र NT  मध्यप्रदशे NT  - - 

३ बेलदार 
मध्यप्रदशे 

SC 
ओडीसा SC उत्तरप्रदशे  SC बंगाल SC महाराष्ट्र NT  

४ भामटा 
महाराष्ट्र NT  

 
अरुिािल प्रदशे  DN  गजुरात DNT - 

- 

 

५ भोई कनािटक SC  
ओडीसा  

SC 
महाराष्ट्र NT       -    - 

६ बुडबुडके  महाराष्ट्र NT  अरुिािल प्रदशे NT  गजुरात NT       -      - 

७ िलवादी  महाराष्ट्र NT अरुिािल प्रदशे SC  गजुरात NT       -      - 

८ िीत्तपराधी  महाराष्ट्र ST गजुरात NT मध्यप्रदशे NT  कनािटक NT       - 

९ 
डावरी 

गोसावी  
महाराष्ट्र NT गजुरात NT उत्तरप्रदशे NT       -      - 

१० गाडीलोहर  महाराष्ट्र NT मध्यप्रदशे NT गजुरात NT राजथथान NT       - 

११ घंटीिोर  महाराष्ट्र NT गजुरात NT मध्यप्रदशे NT वदल्ली NT       - 

१२ गारुडी  महाराष्ट्र NT गजुरात NT मध्यप्रदशे NT      -      - 

१३  वघसाडी  महाराष्ट्र NT गजुरात NT मध्यप्रदशे NT वदल्ली NT 
राजथथान 

NT 

१४  भोला   महाराष्ट्र NT गजुरात NT 
अरुिािल प्रदशे 

NT 
     - कनािटक NT  

१५  गोंधळी  महाराष्ट्र NT अरुिािलप्रदशे NT कनािटक NT गजुरात NT      - 

१६  गोपाळ  महाराष्ट्र NT मध्यप्रदशे NT  गजुरात NT      -      - 

१७  जोगी  महाराष्ट्र NT वहमािलप्रदशे SC  तावमळनाडू DNT  गजुरात NT      - 
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१८  कहार  महाराष्ट्र NT गजुरात NT मध्यप्रदशे NT       -      - 

१९  कापडी  महाराष्ट्र NT गजुरात NT मध्यप्रदशे NT      -      - 

२०  कोल्हाटी  महाराष्ट्र NT मध्यप्रदशे NT कनािटक NT      -      - 

२१   मसन जोगी  महाराष्ट्र NT 
अरुिािलप्रदशे 

DNT 
कनािटक SC       -      - 

२२  वशकलगार  महाराष्ट्र NT पंजाब SC  वदल्ली SC वहमािलप्रदशे SC      - 

२३  वत्रमाली   महाराष्ट्र NT गजुरात NT कनािटक SC 
अरुिािलप्रदशे 

SC  
     - 

२४  वासदुवे  महाराष्ट्र NT गजुरात NT मध्यप्रदशे NT      -      - 

वरील सवि जमाती या कलावंत जमाती, कष्टाि ेकाम ेकरिाऱ्या जमाती, दवे दवेतांच्या नावान ेवभक्षा मागिाऱ्या जमाती, 

ज्योवतष, भववष्ट्य सांगिाऱ्या जमाती, व्यावसावयक जमाती, पशपुालक जमाती आवि पशपुक्षी यांच्या वशकारी करून जगिाऱ्या 

जमाती म्हिनू त्यांना ओळखल ेजाते. वरील वववेिनाच्या आधारे आपिास असे म्हिता येईल वक, भारतात ज्या भटक्या ववमकु्त 

जाती जमाती आहते त्यािंे वेगवेगळ्या संवगाित वगीकरि करण्यात आलेल ेआह.े  
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