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मराठवा यातील राजकारणात बंजारा समाजाचा सहभाग

तीथपुर

 बंजारा समाज हा भारतीय
घटक रा य आ ण तीन 
ओळखला जातो. या समाजा
मणशील रा हलेला आहे. 
यां याम ये चांगले श ण 
नमाण झाल  आहे. मुलत:
आहे. या समाजाम ये अनेक
कै.ब ळराम हरामण राठोड
थापना न करता ह  ख

जनजागतृी सु  केल . वेशभुषा
करणे व तां यातील लोकांनी
 महारा ात बंजारा समाजाची
बंजारा समाजाची लोकसं या
12 ते 17 देशाम ये “रोमा
सुधारणा चळवळीची सु वात
बाब सगं दगडू सगं राठोड, 
महारा ा या राजकारणात 
मह व मळवून दले. 
 बंजारा या श दा या
बन+ज+अर  अशा तीन श दापासुन
यापार असा होतो. ए थोवेन या
नह  चावल ले जानेवाला, 
है”। 
 महारा ात एकुण सहा
औरंगाबाद, जालना, परभणी
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मराठवा यातील राजकारणात बंजारा समाजाचा सहभाग
 

ा.अंकुशराव अबंादास च हाण 
रा यशा ञ वभाग 

म योदर  कला महा व यालय, 
तीथपुर , ता, घनसावंगी, िज.जालना 

भारतीय समाजाचा एक अ वभा य घटक 
 के ं शा सत देशात तो वा त यास असुन

समाजा म ये अनेक उपजाती आहेत. हा
. परंतु मागील 100 वषा या काळात तो ि थरावला
 आ ण जीवन जग या या यो य साधनाची

मुलत: शौय, काटकपणा, संघष शलता, हा समाजाचा
अनेक सुधारक झाले. यापैक  मराठवा यातील 
राठोड ( कनवट) यांनी कोण याह  कारा या 

ख-या अथाने समाज सुधार यासाठ  चळवळी या
वेशभुषा बदल  करणे, श णाला ांरभ करणे, 

लोकांनी ि थर जीवन जगावे. या साठ  यांनी अहोराञ
समाजाची लोकसं या सुमारे 50 लाख आहे. 

लोकसं या सुमारे सात कोट  आहे. हा समाज भारता
रोमा िज सी” या नावाने वा त य करतो आहे. 

सु वात ख-या अथाने बळीराम हरामण राठोड, 
, हरामण पवार, ताराचदं नमाण झाले. त बल
 राहून यांनी बहूजन समाजाबरोबर बंजारा 

श दा या उ प ती वषयी अनेक मतमतांतरे आहेत
श दापासुन बनलेला आहे. ‘बनज’ याचा 

ए थोवेन या मते “बंजारा न तो केवल जंगलम े
, बनजारा क  सह  उ प ती पंजाबी के बनज

सहा वभागापैक  मराठवाडा हा एक वभाग
परभणी, हगंोल , नांदेड, बीड, लातुर, उ मानाबाद
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 आहे. देशातील 23 
असुन अनेक नावान े
हा समाज पुव पासुन 
ि थरावला आहे. यामुळे 

साधनाची इ छा वा आकां ा 
समाजाचा थायी भाव  
 प हले समाजसुधारक 
 सामुदा यक संघटेची 

चळवळी या मा यमातुन 
, यसना धनता न ट 

अहोराञ प र म केले.  
. तर संपुण भारतात 

भारता बरोबरच जगातील 
. बंजारा समाजा या 
, फुल सगं नाईक, 

त बल 23 वष सतत 
 समाजालाह  वशषे 

आहेत. बंजारा हा श द 
 अथ वा ण य कंवा 
 घुमनेवाला है। और 

बनज या वजन श द स े

वभाग होय. या म ये 
उ मानाबाद अस े एकुण 
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आठ िज हे असुन औरंगाबाद
वा समुह वा त य क न आहेत
मराठवा यात या बंजारा 
ामपंचायतीचा दजा दे यात

सहभाग लोकशाह  प दतीने
अि त वात आले या आहेत
नग य होता. परंतु आज तो
माणात या समाजाला त न ध व

भुजबळ समता प रषदे या मा यमातुन
वंजार  समाजात खा. 

माण जा त आहे. हणुन
परंतु बंजारा समाज आज 
यंचा प रणामकारक सहभाग
नेतृ वाची पोकळी नमाण झालेल

 मराठवा यात

िज हा लोकसभा % 
वधान

प रषद

नांदेड नरंक 1(11

परभणी नरंक नरंक

हगंोल  नरंक नरंक

जालना नरंक नरंक

औरंगाबाद नरंक नरंक

बीड नरंक नरंक

लातूर नरंक नरंक

उ मानाबाद नरंक नरंक

ञोत: नांदेड, परभणी, हगंोल
प रषद, पंचायत स मती, नगर

      त तयानुसार अस े
सद यापैक  बंजारा समाजाचा
संघात बंजारा समाज मो या
दरू ट  ठेवुन समाजाला येथे
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औरंगाबाद हे वभागीय शहर आहे.या वभागात अनके
आहेत. यातील बंजारा हा एक भटका व वमु त
 तां याची लोकसं या जा त आहे. या

दे यात आला आहे. वतंञ मतदारसंघ, राजकारणात
प दतीने मतदानाची सोय या न या संक पना 
आहेत. पूव  या समाजाम ये राजक य यव थेत

तो कमी अ धक माणात नमाण होत आहे. 
त न ध व मळालेले नाह . या माणे माळी
मा यमातुन समाज बोधन कर त आहेत.  
. गोपीनाथ मुंढे यांच ेनेतृ व आहे. दो ह  

हणुन महारा ा या राजक य स तेत या समाजाचे
 मराठवा यात मो या माणात असुनह  राजक य

सहभाग नमाण झालेला नाह . यामुळे समाजात
झालेल  दसुन येते. 

त ता . १ 
मराठवा यात राजक य येम ये बंजारा समाजाचा

वधान 
प रषद % 

िज हा 
प रषद % 

पंचायत 
स मती % 

ामपंचायत  
% पा लका

11.11) 7(१०.९४) 15(१२.०९) ८९५(8.३९) ४

नरंक 2(3.85 3(2.88) 304(5.53) 3

नरंक 1(2.00) 1(1.00) 225(5.22) 

नरंक 3(5.45) 9(9.47) 455(7.12) 1

नरंक 1(1.67) 5(4.17) 401(6.01) 

नरंक 1(1.69) नरंक 398(5.08) 

नरंक 1(1.72) नरंक 255(3.96) 2

नरंक नरंक 3(2.78) 183(3.49) 2

हगंोल , जालना, औरंगाबाद, बीड, लातुर, उ मानाबाद, या सव
नगर पा लका, व काह  महानगर पा लका यांच ेसामा य वभाग

वधानसभा, यांच ेशासन राजपञ 2010 

 नदशनास येते क , नांदेड िज हयातील एकूण
समाजाचा 1(11.11) सद य आहे. िज हयातील 

मो या माणात आहे. यामुळे रा वाद  काँ सचे
येथ े उमेदवार  दल  आ ण वजय संपादन 
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अनके कार या जाती 
वमु त समाज आहे. 
या ठकाणी वतंञ 

राजकारणात ि ञयांचा 
 तांडा सं कृतीम ये 

यव थेत ि ञयंाचा सहभाग 
. तर  लोकसं ये या 

माळी समाजात धगन 
 

 समाजात श णाच े
समाजाच े भु व जाणवते. 

राजक य यव थेतह  
समाजात सवसमावेशक अशा 

समाजाचा सहभाग  

नगर 
पा लका % 

महानगर 
पा लका % 

४(१७.००) नरंक 

3(8.33) नरंक 

नरंक नरंक 

1(1.85) नरंक 

नरंक 2(2 
.02) 

नरंक नरंक 

2(3.22) नरंक 

2(11.76) नरंक 

सव िज हयातील िज हा 
वभाग आ ण लोकसभा, 

एकूण 9 वधानसभा 
 कनवट या मतदार 

काँ सच ेशरद पवार यांनी 
 केला आहे. येथील 
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हदगाव, देगलुर, कनवट, 
7(10.94) पंचायत स मती
सहभाग मराठवा यातील बंजारा
मा.खा. उ तमराव राठोड यांनी
केले आहे. 
      मराठवा यातील राजक य
2009 या लोकसभेम ये 
नागर  वरा य सं थेत अ य प
माणात सहभाग दसुन येतो

सहभाग अ तशय कमी आहे
आजपयत राजक य या
सामािजक करणाची या 
ड गर द-यात उदर नवाहासाठ
अस यामुळे यांना राजक य
नेतृ व उ यास आले. परंतु
समाजा या प रणामकारक राजक य
    मराठवा यातील इतर 
माणात बंजारा समाज वा त यास

स तेत यांचा सहभाग आहे
ामपंचायत आ ण िज हा प रषदेम ये

1) उ च श तांच ेअ य प
आहे. उ च श णामुळे वकास
पुरोगामी ि टकोनामुळे समाजाचे
श णा या बळावर नेता आपले
घडुन येते. श ण हे सवागीण
समाजाम ये असलेले अ य प
मयादा ठरत ेआहे. 
2) आ थक कमकुवता: राजकारणाम ये
आहे. यामुळे ीमंत कुटंुबाचे
आहे. य ती या जीवनात 
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, मुखेड नगर प रषदेत येक  1(5.88

स मती  15(12.09) ांमपंचायत 895 (8
बंजारा समाजा या मतदारसंघाच ेद घकाल न 
यांनी इ.स. 1980  ते 1990 पयत सलग

राजक य येचा बंजारा समाजा या अनषंगाने 
 एकह  त नधी नाह . तर वधानसभेत 

अ य प आहे. ामीण था नक वरा य सं थेत
येतो. परंतु अपे त नाह . समाज आजपयत
आहे. याला समाजा या म हला देखील अपवाद

या अ वक सत रा हलेला आहे. यां याम ये
 अ तशय हळुवार आहे. मुलत: इतर गत

उदर नवाहासाठ  भटकत रा ह यामुळे व  यांची भटक याची
राजक य येच े मह व समजलेले नाह . समाजात

परंतु यांना राजक य पाठबळ मळालेले नाह
राजक य सहभागा या काह  मयादा आहेत. 
 िज या या तुलनेत उ मानाबाद िज हयात

वा त यास आहे. येथील 8 पैक  5 तालु याम ये
आहे. परंतु वाशी, भूम, परंडा, या तालु यात
प रषदेम ये आढळुन आलेला नाह . 

अ य प माण: बंजारा समाजम ये उ च श तांचे
वकास कायाकड े पाह याचा ि टकोनात 

समाजाच ेआ ण आ थक न सोड व यास 
आपले वचार लोकांना पटवुन देतात यातुन
सवागीण वकासाच े भावी साधन आहे. 

अ य प माण हे यां या प रणामकारक राजक य

राजकारणाम ये आ थक बाज ूबळकट असणे नेतृ वासाठ
कुटंुबाच े लोकच नेते होऊ शकतात. अशी धारणा

 या या आ थक दजाला अन य साधारण 
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88) िज हा प रषद 
8.39) हा राजक य 
 नेतृ व या समाजाच े

सलग दोन वेला नेतृ व  

 वचार केला असता 
 केवळ एक आहे. 

सं थेत समाजाच काह  
आजपयत समाजाचा राजक य 

अपवाद नाह . समाज 
यां याम ये राजक य 
गत समाजापासुन दरू 

भटक याची वृ ती कायम 
समाजात ज े काह  थोड े
नाह . यामुळे बंजारा 

िज हयात सवात कमी 
तालु याम ये ामपंचायती या 

तालु यात समाजाचा 

श तांच े माण अ य प 
 बदल होत असतो. 
 मदत होत असते. 

यातुन समाज प रवतन 
. परंतु या बाबतीत 
राजक य सहभागातील 

नेतृ वासाठ  आव यक 
धारणा नमाण झाल  

 मह व ा त झाले 
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आहे. या समाजा या ाथ मक
कोण याह  कारची प रणामकारक
3) असंघ टतपणा: कोण याह
पूतता कर यासाठ  यां याकडुन
मराठवा यातील बंजारा समाजाम ये
यांचा प रणामकारक राजक य
4) राजक य प ाचा नकारा मक
    सन 2009 या वधानसभा
या मह वा या राजक य प ांनी
आण याचा य न केला नाह
यांना कनवट वधानसभेची
प ांचा समाजा ती ि टकोन
5) समाजाची मया दत लोकसं या
    लोकशाह त नवडणुक मुळे
बंजारा समाजाची मयाद त
सहभागाची मयादा आहे. 
6) श ण या समाजा या
    श ण हे मनु या या 
ह  केवळ ानाची क  नाह त
आहेत. याम ये रा यशासन
यामधनु भावी राजक य 
संसद, शाळा, स मती, व याथ
सामािजक सं थांची ओळख
समाजा या तळपातळीवर वक सत
होऊ शकलेला  नाह . 
7) समाजाम ये राजक य बोधनावर
    बंजारा ने यांनी राजक य
राजक यीकरण समािजक करण
प ाच े चार सा ह य पुि तका
समाजातील लोकां या राजक य
नमाण होत असतो. परंतु 
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ाथ मक गरजा जेथे पूण होत नसतील
प रणामकारक राजक य सहभागाची अपे ा करता येणार
कोण याह  समाज ेराजक य ह त संबंध न हे तर सवागीण हत

यां याकडुन संघ टतपणे य न होणे गरजेचे
समाजाम ये संघ टतपणाचा अभाव अस याचे दसुन

राजक य सहभाग नमाण होऊ शकलेला नाह . 
नकारा मक ि टकोन : 
वधानसभा नवडणुक त रा य काँ ेस, भाजपा
प ांनी या समाजाला एकह  वधानसभेची उमेदवार
नाह . माञ रा वाद  काँ ेसने बंजारा समाजा या

वधानसभेची उमेदवार  देऊन नवडुन आणले आहे. 
ि टकोन नकारा मक दसुन येतो. 

लोकसं या: 
नवडणुक मुळे लोकसं येला अ तशय मह व ा त झाले
मयाद त असलेल  लोकसं या ह  यां या प रणामकारक

समाजा या तळपातळीवर वक सत करणे: 
 वकासाच े भावी साधन आहे. याम ये शाळा
नाह त तर सामािजक करणाची मुख प रणामकारक

रा यशासन, राजक य प ,राजक य यव था, इ गो ट
 सामािजक करण घडुन येते. योगा मक 
व याथ  ने यांची नवडणुक यातुनच आदश

ओळख होत. परंतु समाजा या राजक य ने यांनी
वक सत यामुळे यांचा प रणामकारक राजक य

बोधनावर चचासञ,े जनजागतृी, या याने 
राजक य यव थे वषयी समाजात जनजागतृी केलेल

समािजक करण भावीपणे झालेले नाह . या याने, जाह र
पुि तका, मोच, प रषदा, बोधनावर भाषणेस
राजक य ानात भर पडते. यातुन प रणामकारक

 या बाबतीत समाज बहुतांशी अन भ  आहे.
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नसतील तेथे यां याकडुन 
येणार नाह . 
सवागीण हत संबंधाची 

गरजेच े आहे. परंत ु
दसुन येते. यामुळे 

भाजपा, शवसेना, मनस े
उमेदवार  देऊन नवडुन 
समाजा या द प नाईक 
. परंतु इतर राजक य 

झाले आहे. यामुळे  
प रणामकारक राजक य 

शाळा, महा व यालय, 
प रणामकारक मा यमे 

गो ट  ते शकतात. 
 अ भ प (mock) 

आदश राजक य आ ण 
ने यांनी श ण या 
राजक य सहभाग नमाण 

 यांचा अभाव : 
केलेल  नाह . समाजाच े
जाह र सभा. राजक य 

भाषणेस चचा सञ ेयामुळे 
प रणामकारक राजक य सहभाग 

. 
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8) वैचा रक मागासलेपणा
राजकारणातील न सम या
कंवा  सवप ीय सम वय असलेले
9) अधं दा: अधं देपोट
म याच े नैव य देणे इ अ न ट
आहेत. अ ान, अधं देला
राजक य सहभाग नणाण होणार
सारांश:    
     मराठवा यातील बंजारा
आ थक या खपु दबुल 
आ थक दबुलता, नर रता
उदासीनता, यसना धनता, 
यव था, वाथ  समाज नेतृ व
दसुन येत नाह . बहूसं य
वै व यपुण सां कृ तक वारशाचे
जाव ेया वचारात आहे. यामुळे
सम या सोड व यासाठ  नेतृ वाने
सजग हावे आ ण याला आपला
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मागासलेपणा: बंजारा समाज आज राजक य या
सम या सोड व यासाठ  एकुम समाजाच े हणुन

असलेले दसुन येत नाह . 
अधं देपोट  देवी देवतांना बकरे बळी देणे, नवस

अ न ट चाल र ती ढ  परंपरा बंजारा समाजाला
अधं देला तलांजल  द या शवाय या समाजा या

होणार नाह .  

बंजारा समाज शतेी आ ण मजुराशी जोडलेला
 आहे. तसेच अनेक वध सम यांनी ासलेला

नर रता, राजक य जा णवांचा अभाव, मतदान
, हंुडा प ती, वाईट ढ  परंपरा, ट 
नेतृ व इ राजक य येम ये प रणामकारक

बहूसं य माणात तां यावर राहत असलेला हा
वारशाच ेजतन क न आधु नक वाहाशी कशा

यामुळे सामािजक, आ थक, राजक यस सां कृतीक
नेतृ वाने आ ण शासनाने चांगले सहकाय क न
आपला वकास क न यावा अस े दसुन येते

बुधन बंजारा वशषेांक नो हबर-जानेवार  2004 
त ठाण, द ल  

राठोड, गोर बंजारा इ तहास व लोकांचा 
यवतमाळ, 1973 
बंजारा इ तहास व लोकजीवन, गोरवट काशन

. 1,2 

 का टस ऑफ बाँ बे भाग 2, पृ ठे .22

संपादक) गोरवाणी ( मर णका ) काशन
संमेलन, औरंगाबाद, जानेवार  2003  
 ह तकलेची शोकां तका, गौरव काशन, अमरावती

ि मणी पवार, बंजारा लोकजीवन प दती, कैलास पि लकेश स
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राजक य या दशाह न आहे. 
हणुन कोणतेह  नयोजन 

नवस करणे, पूवजांना 
समाजाला मागे नेणा-या 
समाजा या प रणामकारक 

जोडलेला  आहे. तो 
ासलेला आहे. यामुळे 
मतदान ये वषयींची 

 झालेल  सामािजक 
प रणामकारक भाव समाजाचा 

हा समाज आप या 
कशा प दतीने जोड या 
सां कृतीक इ कार या 
क न समाजान ेअ धक 
येते. 

2004 काशक महापं डत 

 इ तहास, काशक 

काशन मोहा, थम 

22 

काशन संयाजन स मती, 

अमरावती, 2008 

कैलास पि लकेश स,औरंगाबाद 


