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�वषय- धनगरांचा समावेश आ�दवासींमध्य करण्याच् राज्यघटन �वरोधी मागणीला द�लत, पुरोगामी व आ�दवासी

संघटनांचा तीव �वरोध…

महोदय,

धनगर समाजातील काह� नेत्यांन धनगरांचा समावेश आ�दवासींच्य घटनात्म याद�त करावा या मागणीसाठ�साठ�
बारामती येथे जनतेची �दशाभूल करणारे व खर्य आ�दवासींच्य अिस्तत्वा उठणारे राजक�य आंदोलन सुर केले आहे .

त्यांच् ह्य �नव्व आपमतलबी व स्वाथ राजक�य मागणीला भाजप, राष्ट्रव, �शवसेना, मनसे, कोन्ग्,

स्वा�भमान शेतकर� संघटना ह्य प�ांनी दे खील येत्य �वधानसभा �नवडणुक�च्य पाश्वर्भूमी धनगरांच्य एक गठ्

मतांवर डोळा ठेऊन पाठ�ंबा �दला आहे. राज्यघटनेती आ�दवासींच्य अनुसू�चत समावेशासाठ� अत्यावश् असणारे
�नकष धनगर पूणर करू शकत नसल्यान राज्यघटने धनगरांचा समावेश आ�दवासींमध्य झालेला नव्हत. केवळ

येणार्य �वधानसभा �नवडणुक�तील उप�वमुल्याच भांडवल करू व आंदोलने करू आ�दवासींमध्य समावेश करण्याच

कारस्था सरळ सरळ राज्यघटनेती तरतुद�ंची पायमल्ल ठरेल. म्हणून ह्य स्वाथ मागणीला आम्ह द�लत,

पुरोगामी, डाव्य व आ�दवासी संघटना �वरोध कर�त असून महाराष् शासनाने धनगरांचा समावेश आ�दवासींमध्य

करण्याच प्रस् दे खील करण्याल आम्ह तीव �वरोध कर�त आहोत. सामािजक न्याय ऐवजी मतांच्य राजकारणासाठ�
आर�णाचा गैरवापर करण्याच असे �नव्व स्वाथ राजक�य प्रय आर�णाच्य मुलभूत न्या तत्वाल बदनाम

कर�त असून त्या�वरोधा सवा�नी उभे राहून आर�णाच्य सामािजक न्यायाच् मूळ उ�द्दष्ट संर�ण करण्याच

आवाहन आम्ह कर�त आहोत.

१) धनगर समाजाचा दावा आहे �क आ�दवासी याद�तील क्रमा ३६ मध्य त्यांच समावेश असून याद�त असलेला "

धनगड " हा उल्ले म्हणज टाय�पंग मधील चूक आहे व धनगड असे वाचण्य ऐवजी ते " धनगर " असे वाचले गेले

पा�हजे.
हा दावा अत्यं खोडसाळपणाचा व �दशाभूल करणारा आहे.
"ओरान, धनगड (DHANGAD) " व " धनगर( DHANGAR) " ह्य दोन संपूणर्पण �भन्, वेगळ्य व परस्परांश काडी
इतकाह� संबंध नसलेल्य स्वतं जमाती आहेत. आ�दवासी याद�त क्रमा ३६ मध्य " ओरान, धनगड "
असा एकत उल्ले असून धनगड �ह ओरानची उपशाखा जमात आहे. धनगड याचा अथर " शेतमजूर ". महाराष्ट्
ओरानला धनगड �कं वा कुरु दे खील म्हणता त्यांच मुख् व्यवसा शेती व शेत मजरु � करणे असून ओ�रया भाषेशी

त्यांच् भाषेचा संबंध असून मुळात छोटा नागपूर मधून मध् प्रद, ओ�रसा, पिश्च बंगाल ह्य सलग आ�दवासी

पटट्य
ते िस्थरावल आहेत. महाराष्ट्रा चंद्रप मधील बल्लारशा पेपर�मल मध्य जंगल कामगार म्हणू काम ते
्

करतात. तर दस
ु र�कडे धनगर �ह मुळात ' इतर मागासवगार ' तील परं तु नंतर ' भटक्या ' मध्य समा�वष् जात आहे .

नामसादृश्याच पल�कडे धनगड व धनगर यांच्या कोणतेह� साम् नाह�.

२) ओरान, धनगड यांची भौगो�लक अ�लप्तत- महाराष्ट्रा �समालगत �व�शष् अश्य चंद्रप व गड�चरोल�च्य
�ेत्रा �ह जमात आढळून येते. फक् �व�शष् भौगो�लक प्रदेशात त्यांच वास्तव हे त्यांच वै�शष्ट आहे. भौगो�लक

अ�लप्तत हे मानववंशशास्र दृष्ट आ�दवासी असण्याच प्रम ल�ण आहे. शासन दे खील ह्य �नकषावर

आ�दवासीपण ठरवते. ते ओरान, धनगड पूणर करतात तर याउलट धनगर हे महाराष्ट्रा अनेक िजल्ह्या मोठ्य

संख्येन आढळतात व ते साहिजकच आ�दवासी ठरत नाह�त.

३) उपरोक् सत् पायदळी तुडवून महाराष् सरकार धनगरांच्य दबावाला बळी पडून व �नवडणुक�वर डोळा ठे ऊन जर

धनगरांना आ�दवासींच्य याद�त समा�वष् करण्याच प्रस् तयार करू क�द सरकारकडे पाठ�वण्याच �वचार करत
असेल तर� प्रत्य सध्य बंधनकारक असलेल्य कायदे शीर प्र�क पूणर केल्या�शवा मनमानी पद्धती तसे करण्याच

अ�धकार राज् सरकारला नाह�त. ५ फेब्रुवा १९८८ च्य �नणर्यानुसा आ�दवासी मं�यांच्य अध्य�तेखाल�

स�मतीच्य, आ�दवासी संशोधन क�द्राच व राज्यघटनेती ५ व्य अनुसूचीनुसार अिस्तत्व असलेल्य महाराष्ट्रा

आ�दवासी सल्लागा प�रषदेच्य मान्यते�शवा असा प्रस् दे खील तयार करण्याच अ�धकार महाराष् सरकारला
नाह�त.

ह्य सवर सत् पाश्वर्भूमी धनगरांच्य आ�दवासींमधील घस
ु खोर�चा प्रय संपूणर्पण अयोग् व आ�दवासींवर घोर
अन्या करणारा आहे. तसेच केवळ मतांवर डोळा ठे ऊन राजक�य उ�द्दष्टास आर�णासारख्य उदात् तत्वाच
गैरवापर करू धनगरांना पाठ�ंबा दे णार्य राष्ट्रव कोन्ग्, कोन्ग्, भाजप,�शवसेना,मनसे, स्वा�भमान शेतकर� प�
इत्याद�ंच दे खील आम्ह �नषेध करतो व त्यांन राज्यघटन पायदळी तुड�वणारे आपमतलबी राजकारण त्व�र थांबवावे

असे आवाहन आम्ह कर�त असून खर्य आ�दवासींच्य आर�णाच्य संर�णासाठ� व आर�णाचे मतांसाठ�चे राजकारण
हाणून पाडण्यासाठ आम्ह त्यांच् सोबत असल्याच ग्वाह आम्ह देत आहोत.
आपले,

�प्रयदश� तेलं

डॉ संजय दाभाडे

अ�धकार आंदोलन

मंच

द�लत आ�दवासी

आ�दवासी अ�धकार

डॉ. �सध्दाथर् ध�ड

�करण मोघे

डॉ.�नतीश नवसागरे
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