
 
प्र नोट    पुण् | ०१/०८/२०१४  

 

 

 

प्र- मा. रंपादक  

        दै�नक................  
पुण् 

�वषय- धनगरांचा रमाव्श आ�दवाररंमधय् करणयााया राजययटना �वरोधर मागणरला द�ल्, पुरोगामर व आ�दवारर 
रंयटनांचा ्रव �वरोध… 

महोदय, 

धनगर रमाजा्रल काह� न्तयांनर धनगरांचा रमाव्श आ�दवाररंाया यटनातमक याद�् करावा या मागणरराठ�राठ� 

बाराम्र य्थ् जन््चर �दशाभूल करणार् व खरया आ�दवाररंाया अिस्तवावर उठणार् राजक�य आंदोलन रुर क्ल् आह्. 

तयांाया हया �नववव आपम्लबर व सवाथथ राजक�य मागणरला भाजप, राष्वाद�, �शवर्ना, मनर्, कोन््र, 

सवा�भमानर श््कर� रंयटना हया प�ांनर द्खरल य्तया �वधानरभा �नवडणुक�ाया पाशववभूमरवर धनगराांया एक गठा 

म्ांवर डोवा ठ्ऊन पाठ�ंबा �दला आह्. राजययटन््रल आ�दवाररंाया अनुरू�च् रमाव्शाराठ� अतयावशयक अरणार् 

�नकष धनगर पूणव करच शक् नरलयान् राजययटन्् धनगरांचा रमाव्श आ�दवाररंमधय्  झाल्ला नवह्ा. क्वव 

य्णारया �वधानरभा �नवडणुक�्रल उप�वमुलयाच् भांडवल करन व आंदोलन् करन आ�दवाररंमधय् रमाव्श करणयाच् 

कारसथान ररव ररव राजययटन््रल ्र्ुद�ंचर पायमलल� ठर्ल. महणूनच हया सवाथथ मागणरला आमह� द�ल्, 

पुरोगामर, डावया व आ�दवारर रंयटना �वरोध कर�  ्अरून महाराष् शारनान् धनगरांचा रमाव्श आ�दवाररंमधय् 

करणयाचा पस्ाव द्खरल करणयाला आमह� ्रव �वरोध कर�  ्आहो्. रामािजक नयाया ऐवजर म्ांाया राजकारणाराठ� 

आर�णाचा गैरवापर करणयाच्  अर्  �नववव सवाथथ राजक�य पयतन आर�णााया मुलभू  ्नयाय ्तवाला बदनाम 

कर�् अरून तया�वरोधा् रवा�नर उभ् राहून आर�णााया रामािजक नयायााया मूव उ�दषटाच् रंर�ण करणयाच् 

आवाहन आमह� कर�् आहो्.  

१) धनगर रमाजाचा दावा आह् �क आ�दवारर याद�्रल कमांक ३६ मधय् तयांचा रमाव्श अरून याद�् अरल्ला " 

धनगड " हा उलल्ख महणज् टाय�पगं मधरल चूक आह् व धनगड अर् वाचणया ऐवजर ्् " धनगर " अर् वाचल् ग्ल् 

पा�हज्.  

 हा दावा अतयं् खोडरावपणाचा व �दशाभूल करणारा आह्.  

"ओरान, धनगड (DHANGAD) " व  " धनगर( DHANGAR) " हया दोन रंपूणवपण् �भनन, व्गळया व परसपरांशर काडर 

इ्काह� रंबंध नरल्लया सव्ंं जमा्र आह््. आ�दवारर याद�् कमांक ३६ मधय् " ओरान, धनगड "  

अरा एकं उलल्ख अरून धनगड �ह ओरानचर उपशाखा जमा् आह्. धनगड याचा अथव " श््मजूर ". महाराष्ा् 

ओरानला धनगड �कंवा कुरख द्खरल महण्ा् तयांचा मुखय वयवराय श््र व श्् मजुर� करण् अरून ओ�रया भाष्शर 

तयांाया भाष्चा रंबंध अरून मुवा् छोटा नागपूर मधून मधय पद्श, ओ�ररा, पिशचम बंगाल हया रलग आ�दवारर  



 
 

 

 

पटय्ा् ्् िसथरावल् आह््.  महाराष्ााया चंदपूर मधरल बललारशाह प्पर�मल मधय् जंगल कामगार महणून काम ्् 

कर्ा्.  ्र दरुर�कड् धनगर �ह मुवा् ' इ्र मागारवगाव ' ्रल परं्ु नं्र ' भटकया ं' मधय् रमा�वषट जा् आह्. 

नामरादशयााया पल�कड् धनगड व धनगर यांाया् कोण््ह� रामय नाह�.  

२) ओरान, धनगड यांचर भौगो�लक अ�लप््ा- महाराष्ााया �रमालग  ्�व�शषट अशया चंदपूर व गड�चरोल�ाया 

�्ंा्च �ह जमा् आढवून य्््. फक् �व�शषट भौगो�लक पद्शा्रल तयांच् वास्वय ह् तयांच् वै�शष्य आह्. भौगो�लक 

अ�लप््ा ह् मानववंशशासरय दष्या आ�दवारर अरणयाच् पमुख ल�ण आह्. शारन द्खरल हया �नकषावर 

आ�दवाररपण ठरव््. ्् ओरान, धनगड पूणव कर्ा  ््र याउलट धनगर ह् महाराष्ा्रल अन्क िजलहयां् मोठया 

रंखय्न् आढव्ा् व ्् राहिजकच आ�दवारर ठर् नाह�्.  

३) उपरोक  ्रतय पायदवर ्ुडवून महाराष् ररकार धनगराांया दबावाला बवर पडून व �नवडणुक�वर डोवा ठ्ऊन जर 

धनगरांना आ�दवाररंाया याद�् रमा�वषट करणयाचा पस्ाव ्यार करन  क� द ररकारकड् पाठ�वणयाचा  �वचार कर् 

अर्ल ्र� पतय�ा् रधया बंधनकारक अरल्लया कायद्शरर प�कया पूणव क्लया�शवाय मनमानर पद्रन् ्र् करणयाच् 

अ�धकार राजय ररकारला नाह�्. ५ फ्बुवार� १९८८ ाया �नणवयानुरार आ�दवारर मं�यांाया अधय�््खाल�ल 

र�म्राया, आ�दवारर रंशोधन क� दााया व राजययटन््रल ५ वया अनुरूचरनुरार अिस्तवा् अरल्लया महाराष्ा्रल 

आ�दवारर रललागार प�रषद्ाया मानय््�शवाय अरा पस्ाव द्खरल ्यार करणयाच् अ�धकार महाराष् ररकारला 

नाह�्.  

हया रवव रतय पाशववभूमरवर धनगराांया आ�दवाररंमधरल युरखोर�चा पयतन रंपूणवपण् अयोगय व आ�दवाररंवर योर 

अनयाय करणारा आह्. ्र्च क्वव म्ांवर  डोवा ठ्ऊन राजक�य उ�दषटाराठ� आर�णारारखया उदात् ्तवाचा 

गैरवापर करन धनगरांना पाठ�ंबा द्णारया राष्वाद� कोन््र, कोन््र, भाजप,�शवर्ना,मनर्, सवा�भमानर श््कर� प� 

इतयाद�ंचा द्खरल आमह� �नष्ध कर्ो व तयांनर राजययटना पायदवर ्ुड�वणार् आपम्लबर राजकारण तव�र् थांबवाव् 

अर् आवाहन आमह� कर�् अरून खरया आ�दवाररंाया आर�णााया रंर�णाराठ� व आर�णाच् म्ांराठ�च् राजकारण 

हाणून पाडणयाराठ� आमह� तयांाया रोब् अरलयाचर गवाह� आमह� द्् आहो्.  

आपल्, 

 

�पयदशथ ््लंग  
द�ल् आ�दवारर 
अ�धकार आंदोलन  

डॉ रंजय दाभाड्  
आ�दवारर अ�धकार 
मंच  

डॉ. �रधदाथव ध�ड्  �करण मोय्  

जनवाद� म�हला 
मंच  

डॉ.�न्रश नवरागर्  
द�ल् आ�दवारर 
अ�धकार आंदोलन 

 


