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प्रस्तावना –  

 जगात सर्य देशात ननरननराळर्ा प्रदशेात आनदर्ासी सर्हुाची र्स्ती आह.े नर्शेर्तः आनशर्ा, आनिका 

आनण अरे्ररका हर्ा खंडातील दशेात आजही आनदर्ासी जर्ात र्ोठर्ा प्रर्ाणात आढळते. परंत ू आधनूनक 

काळातही प्राथनर्क अर्स्थेतील जीर्न जगणाऱ्र्ा रनहर्ाशांचे प्रर्ाण नजतके आिीका खंडात आह,े नततके अन्र्त्र 

कोठेही नाही.  

 हर्ा जर्ातीला काही नर्चाररं्तांनी, अभ्र्ासकांनी र् सार्ाजीक कार्यकत्र्ाांनी नर्नर्ध नारे् नदली आहते. 

र्ा लोकांना अगदी प्रानचण नकंर्ा अगदी र्ुळचे आनदर्ासी म्हटले जाते.  

 1962 मध्ये जशलाांग येथे भरलेल्या आजदवासी पररषदेत ‘आजदवासी’ या शबदाांची व्याख्या 

करण्यात आली.  

व्याख्या - 

 ‘‘एका सर्ान भारे्चा र्ापर करणाऱ्र्ा एकाच परु्यजापासनू उत्पत्ती सांगणारा. एका नर्नशष्ट भपु्रदशेार्र 

र्ास्तर् करणाऱ्र्ा तंत्र शास्त्रीर् दृष्टीने र्ागासलेला, अिर ओळख नसलेला र् रक्त संबंधार्र आधाररत सार्ाजीक 

र् राजकीर् ररतीररर्ाजांचे प्रार्ाणीकपणे चलन करणाऱ्र्ा एकनजन्सी गटाला आनदर्ासी सर्ाज असे म्हणतात.  

महाराष्रातील एकूि लोकसांख्या आजदवासी लोकसांख्या 

अ.क्र. िनगिना वषव राज्याची एकूि 

लोकसांख्या 

आजदवासी 

लोकसांख्या 

1 1971 504.12 38.41 

2 1981 627.84 57.12 

3 1991 789.37 73.18 

4 2001 968.79 85.77 

5 2011 987.80 87.68 

जिल्हा जनहाय लोकसांख्या 

अमरावती जवभाग 

अ.क्र. जिल्हयाचे नाव लोकसांख्या (लाखात) प्रमाि 

1 र्धाय  1237 11.45 

2 नागपरू  4068 10.91 

3 भंडारा  1136 8.60 

4 गोंनदर्ा  1201 16.32 

5 चंद्रपरू  2071 18.11 

6 गडनचरोली  970 38.35 
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आजदवासींच्या शेती जवकासासािी आवश्यक तत्वे - 

1. चंद्रपरू नजल्हर्ातील आनदर्ासींचे कृर्ी ह ेअल्पकृर्ी भधुारक आहते. त्र्ार्ुळे हर्ा भधुारकांनी नर्कास 

र्ोजनेची तत्र्े नस्र्कारली पानहजे.  

2. शेती सधुारण्र्ाच्र्ा कार्यिर्ात जलनसंचनाला अग्रिर्ण दनेे आर्श्र्क आह.े त्र्ासाठी शासनाने 

नसंचनाची साधने आनदर्ासी भधुारकांना उपलब्ध करून देणे आर्श्र्क आह.े  

3. कर्ी दजायची शेती असल्र्ार्ुळे आनदर्ासी आपल्र्ा कृर्ीर्ध्र्े सोर्ाबीन र्ूग, धान, र्ासारखे हलके धान्र् 

नर्कनर्त असनू अनधक धान्र् नपकनर्ण्र्ाच्र्ा दृष्टीने संशोधन करून हलक्र्ा प्रनतच्र्ा धान्र्ाच्र्ा संकररत 

जाती उत्पादन करणे आर्श्र्क आह.े  

4. आनदर्ासी शेती सधुारणेची प्रनिर्ा ही सतत चालणारी आह.े र्ाकररता तरूण र् सनुशनित बेरोजगारांना 

शेती संबंधी प्रनर्िण दणेे गरजेचे आह.े  

5. आनदर्ासींच्र्ा आनथयक सर्स्र्ेर्ध्र्े बेकारी नदर्सेंनदर्स र्ाढत आह.े त्र्ार्र र्ात करण्र्ासाठी शेतीत 

भरपरू उत्पन्न काढण्र्ाच्र्ा दृष्टीने र्ंत्र सार्गु्री र् अनदुानाची व्र्र्स्था केल्र्ास शेती नर्कास र् आनथयक 

नर्कास लर्कर होऊ शकतो.  

सांशोधनाची उद्दीष्टे - 

1. उत्पन्न कर्ी असण्र्ाची कारणे.  

2. आनथयक सर्स्र्ांची कारणे  

भुधारक - 

 2011 च्र्ा कृर्ी गणनेच्र्ा र्ानहतीनसुार नजल्हर्ात एकूण 304227 भधुारक असनू त्र्ांच्र्ा जर्ळील 

एकूण शेत जनर्न 540914.6 हके्टर आह.े र्ापैकी 2.7 टक्के धारण िेत्र (0.5) हके्टर खाली 8.9 टक्के धारण िेत्र 

(0.5 ते 1) हके्टर खाली 25.7 टक्के धारण िेत्र (1 ते 2) हके्टर खाली 42.7 टक्के धारण िेत्र (2 ते 5) हके्टर खाली 

16.1 टक्के धारण िेत्र (5 ते 10) हके्टरखाली 3.1 टक्के धारण िेत्र (10 ते 20) हके्टरखाली तर 20टक्के र् त्र्ापेिा 

अनधक धारण िेत्र 0.8 टक्के आह.े  

पीक पद्धती - 

 2011-12 र्ध्र्े एकूण नपकाखाली असणाऱ्र्ा 520877 हके्टर िेत्रापैकी अन्नधान्र् नपकाखाली 251775 

हके्टर म्हण्जो एकूण नपकाखालील िेत्राच्र्ा 48.3 टक्के आह.े धान्र् नपकापैकी सर्ायत जास्त िेत्र तांदळु र्ा 

नपकाखाली िेत्राच्र्ा 31.9टक्के आह.े  

रासायजनक खताचे वाटप - 

 चंद्रपरू नजल्हर्ात 120888 र्े. टन रासार्ननक खताचे र्ाटप करण्र्ात र्ेते.  

वनके्षत्र –  

नजल्हर्ात र्निेत्र 3600.6 चौ. की. र्ी. िेत्र असनू नजल्हर्ाच्र्ा िेत्राकाळाशी त्र्ांचे प्रर्ाण 31.05 टक्के 

इतके आह.े  
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साक्षरता –  

2011 च्र्ा जनगननेनसुार एकूण लोकसंख्र्ा 80.00 टक्के लोकसंख्र्ा सािर असनू ग्रार्ीण भागातील 

सािरतेचे प्रर्ाण 25.5 टक्के तर नागरी भागातील 88.2 टक्के आह.े परुूर् र् नस्त्रर्ा सािरतेची टक्केर्ारी अनिुरे् 

86.8 टक्के आनण 73.0 टक्के आह.े  

पािी पुरविा - 

 नजल्हर्ात र्ोठे तलार् नाहीत अने र्ध्र्र् तलार् आहते.  

िजमनीचा प्रकार -  

 नजल्हर्ात जनर्नीचे नर्नर्ध प्रकार असनू ती काळी रेताळ बरजी आनण पांढरी आह.े   

चांद्रपूर जिल्हयातील आजदवासी शेतकऱयाांच्या समस्या - 

1. सािरतेचे प्रर्ाण कर्ी  

2. व्र्सनानधनतेचे प्रर्ाण जास्त 

3. शेतीला पाणीपरुर्ठर्ाचे प्रर्ाण कर्ी  

4. शेतीचा आकार कर्ी 

5. र्जरूांचा प्रश्न   

6. रासार्ननक खताचे नबर्ाने र् नकटक नाशकांचा नकंर्ती  

7. दळणर्ळणाच्र्ा सोर्ीचा अभार्  

8. र्न्र् जीर्ापासनू नकुसान  

9. हलक्र्ा दजायच्र्ा शेती  

  हर्ा सर्य सर्स्र्ा असल्र्ार्ुळे चंद्रपरू नजल्हर्ातील आनदर्ासी शेतकरी आपला नर्कास र् 

नजर्नर्ान उंचार् ूशकत नसल्र्ार्ळेु त्र्ांना नर्नर्ध प्रकारच्र्ा सर्स्र्ांना तोंड दर्ारे् लागते. 

जनष्कषव -  

 र्ा सर्य अभ्र्ासार्रून असे लिात र्ेते की, चंद्रपरू नजल्हर्ातील आनदर्ासी शेतकरी आजही आनथयक 

सर्स्र्ांचा सार्ना करतांनी नदसतो आह.े म्हणनू आनदर्ासी शेतकरी आपल्र्ा पररर्ारांचा नर्कास करण्र्ास सिर् 

नाही. म्हणनू आनदर्ासी शेतकरी दाररद्रर्ात जीर्न जगतांनी नदसतो आह.े अशा नर्नर्ध आनथयक सर्स्र्ा आहते.  
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