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आ�दवासी आ	ण वनवासी. 

संघ प�रवार आ�दवासी हा श�द न वापरता वनवासी हा श�द वापरतो.  आ�दवासी �हणजे मूळच ेर�हवासी. 
 

1994 पासनू संयु#त रा$%े 9 ऑग(ट हा �दवस आ�दवासी �दवस1 �हणून साजरा करतात. 

जगभरात आ�दवासींची ससेहोलपट होताना �दसत.े  त ेगर-ब, मागास, 0नर1र आ	ण अ3ानी राह-ले आहेत.  

आधु0नक 5व3ान, सा�ह6य, राजकारण, अथ8कारण, समाजकारण, कायदे, 9यायालये, या:याशी 6यांचा फारसा 

संबंध नाह-.  अमे�रकेतील रेड इं>डय9सना मा?न आजची अमे�रका उभी राह-ल- आहे.  आज अमे�रकेती एका 

राBयात 6यां:यासाठD काह- जागा आरE1त ठेवFयात आल- आहे.  Gाझील :या अमेझॉन:या खोKयामLये आजह- 

काह- आ�दवासी (वतंM व(ती क?न राहत आहेत.   

 

भारतातह- आ�दवासींना 6यांच ेह#क Nमळणे मOुकPल झाले आहे.  त ेराहत असलेQया भागात मोRया Sमाणावर 

ख0नज आ	ण जंगल संप6ती आहे.  ती NमळवFयाचा Sय6न करFयाKया भांडवलदारांना आ	ण 6यांना पा�ठंबा 

देणाKया सरकारला 6यांना 6या जागांव?न हुसकून लावायच ेअसत.े  6यांना योTय नुकसानभरपाई दे	खल Nमळत 

नाह-.  त ेसंघट-त नसQयामुळे मोRया Sमाणावर आ	ण Sभावी आंदोलने क? शकत नाह-त.  9यायालयाचा माग8 

6यांना अVधकच अवघड वाटतो.  दरूVचMवाणी, रे>डओ, वत8मानपMे ह- माLयमे मLयमवगा8:या आ	ण 

भांडवलदारां:या ता�यात असQयामुळे आ�दवासीं:या SOनांकडे फारसे ल1 देत नाह-त.   

 

काह- (वयंसेवी सं(था आ	ण आ�दवासींमधील काह- जागतृ गट 6यांची बाज ूघेऊन लढताना �दसतात.  परंतू 

6यांचा लढा फारसा Sभावी नाह-.   

 

भारतीय राBयघटनेने अनुसूVचत जमातींना 5वशेष आर1ण �दले आहे. 

महारा$% 5वधानसभेमLये अनुसूVचत जमातींसाठD 27 जागा आरE1त ठेवFयात आQया आहेत. 

1. Nandurbar ST लोकसभा  

1.1. Akkalkuwa (ST)  

1.2. Shahada (ST)  

1.3. Nandurbar (ST)  

1.4. Nawapur (ST)  

1.5. Sakri (ST)  

1.6. Shirpur (ST) 

 

2. Gadchiroli-Chimur ST लोकसभा  
2.1. Amgaon (ST)  

2.2. Armori (ST)  

2.3. Gadchiroli (ST)  

2.4. Aheri (ST)  

2.5. Brahmapuri  

2.6. Chimur 

 

 

3. Dindori ST लोकसभा  
3.1. Nandgaon  

3.2. Kalwan (ST)  

3.3. Chandvad  

3.4. Yevla  

3.5. Niphad  

3.6. Dindori (ST) 
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4. Palghar ST लोकसभा  
4.1. Dahanu (ST)  

4.2. Vikramgad (ST)  

4.3. Palghar (ST)  

4.4. Boisar (ST)  

4.5. Nalasopara  

4.6. Vasai 
 

याNशवाय –  

Nशड_ मतदारसंघातील  

अकोले  

हा 5वधानसभा मतदारसंघ आ�दवासींसाठD राखीव आहे. 
 

Bhiwandi Rural (ST)  

Shahapur (ST) 

 

असे एकूण 27 मतदारसंघ आ�दवासींसाठD आरE1त आहेत. 
 

महारा$%ातील आ�दवासी 1ेM दाख5वणारा नकाशा 

 
 

रायगड, ठाणे, नाNशक, नंदरुबार, धुळे, गडVचरोल-, ग`�दया, चंaपूर या िजQcयांमLये Sामुdयाने आ�दवासी 

जमाती आढळतात. 
 

महारा$% शासनाचा (वतंM आ�दवासी 5वभाग आहे - https://tribal.maharashtra.gov.in/  
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महारा$%ातील Sमुख आ�दवासी जमातींची याद- 
 

http://www.mahashabri.com/ शबर- आ�दवासी 5व6त व 5वकास महामंडळ – महारा$% शासनाचा उपfम 

 

कॉ ghेस प1 आपला 0नवडणुक Sचार सहसा नंदरुबार या आ�दवासी िजQcयातून करतो.  

  

भाजपने वनवासी कQयाण आiमा:या माLयमातून आ�दवासींमLये (थान 0नमा8ण करFयाचा Sय6न केला आहे. 
 

सा�यवाjयांनी ठाणे िजQcयात व 5वदभा8मLये आ�दवासींमLये आपले चांगलेच (थान 0नमा8ण केले आहे. 
 

आ�दवासी आ	ण न1लवाद-. 
 

भूNमसेना 
 

ठाणे िजQcयातील आ�दवासींची लढाऊ संघटना.  काळूराम धोदड ेहे सं(थापक नेत.े 

आ�दवासींनी �हदं ूkकंवा इतर कोणताह- धम8 न मानता (वतःची सं(कृती मानावी हा 6यांचा आhह 

6यां:या काया8बmल 6यांना 2001 मLये महारा$% फाऊंडशेनचा2 पुर(कार Nमळाला. 

पालघरातून काळूराम धोदड े�रडालोसच ेउमेदवार – 2009 5वधानसभा 0नवडणुका – जनता दल से#युलर तफo  उभे- 

पराभूत.  6याजागी बहुजन 5वकास आघाडीचा उमेदवार 0नवडून आला.  दसुKया fमांकावर Nशवसेनेचा उमेदवार
  

“�रपि�लकन डावी लोकशाह- सNमती:या वतीने जनता दल (से)च ेउमेदवार �हणून काळूराम काकडय़ा 
धोदड ेयां:या नावाची अVधकृत घोषणा करFयात आल- आहे. जनता दलाच ेपालघर तालुका अLय1 अ ॅड. 
अमतृ अVधकार- यांनी एका SNसtी पMकाjवारे ह- घोषणा केल- आहे. सNमतीतफo  झालेQया जागावाटपात 
पालघर लोकसभा मतदारसंघांतग8त बोईसर 5वधानसभा (राखीव) मतदारसंघ जनता दला:या वाटय़ास 
आलेला असनू, या बोईसर 5वधानसभा मतदारसंघातून धोदड ेह- 0नवडणूक लढ5वणार आहेत.” 

 

काळूराम धोदड ेगेल- तीन दशकाहून अVधक काळ (साधारणपणे 1975 :या आसपास)  आ�दवासी, दNलत तसेच 

शेतकर--शेतमजूर व वंVचत समाजघटकासाठD अ5वरतपणे काम कर-त आहेत. कुळ कायjयाअंतग8त आ�दवासीं:या 

जNमनी आ�दवासींना Nमळाvयात यासाठD 6या काळात झालेQया लढय़ातून भूNमसेनेचा ज9म झाला. तvेहापासनू त े

भूNमसेनेच ेनेत6ृव कर-त आहेत. आ�दवासी अि(मता-सं(कृती- Sशासन अशी नवी ओळख देणाKया आ�दवासी 

एकता प�रषदेचहे- त ेगेल- अनेक वषo नेत6ृव कर-त आहेत. 6यां:या या कामाची दखल राBय व रा$%-य 

पातळीवरह- घेतल- गेल-. राBय शासनाने ‘आ�दवासी सेवक’ पुर(कार देऊन 6यांचा गौरव केला, तर S0त$ठे:या 

मानQया जाणाKया ‘महारा$% फxडशेन’:या ‘समाज काय8कता8’ पुर(काराचहे- त े२००१ मLये मानकर- ठरले. 

‘बँक ऑफ महारा$%’:या संचालकपदावरह- 6यांनी काह- वषo काम केले आहे.     

 

पालघर म	ुयालयाला आ�दवासींचा �वरोध 

ठाFयातील आ�दवासींना 5वकासा:या मूळ Sवाहात आणFयासाठD िजQcयाच े5वभाजन करFयाच ेठरवले असनू 

पालघर हे िजQcयाच ेमुdयालय होणार आहे. माM… 

ठाFयातील आ�दवासींना 5वकासा:या मूळ Sवाहात आणFयासाठD िजQcयाच े5वभाजन करFयाच ेठरवले असनू 

पालघर हे िजQcयाच ेमुdयालय होणार आहे. माM, याला ठाणे, जvहार, मोखाडा, वाडा, 5वfमगड येथील 

आ�दवासींनी ती} 5वरोध दश8वला आहे. 
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ठाणे hामीण िजQcयातील आ�दवासी बांधवांचा सवा8गीण 5वकास vहावा, हा मूळ उmेश घेऊन देशात सवा8त मोठा 

असलेQया ठाणे िजQcयाच ेएक मे रोजी 5वभाजन जाह-र होFयाची श#यता वत85वFयात येत आहे. ठाणे 

िजQcयाच े5वभाजन क?न िजQcयाच ेमुdयालय पालघर येथे करFयाच ेयोजले असQयाच ेसमजत.े या 

मुdयालयाला 5वरोध करFयासाठD अनेक प1 संघटनांनी आपला ती} 5वरोध आंदोलना:या माLयमातून वेळोवेळी 

दश8वला आहे. 
 

पालघर हे िजQcयाच ेमुdयालय होणार असQयाने आ�दवासी तालु#यातून या �ठकाणाला मोठया Sमाणात 5वरोध 

होताना �दसत आहे. पालघर मुdयालयाला 5वरोध दश8वFयासाठD सव8Sथम रा$%वाद- वाडा तालुका शाखेने 5वरोध 

केला होता. 6यानंतर डहाणूमLये आ�दवासी एकता प�रषद व भमूी सेना यांनी मोचo काढून या मुdयालयाला 

5वरोध दश85वला होता. तर पालघर मुdयालयाला 5वरोध दश8वFयासाठD iमजीवी संघटनेने जvहार येथे भvय मोचा8 

काढला होता. 
 

िजQहा 5वभाजन करFयाचा मूळ उmेश आ�दवासी बांधवांचा सवा8गीण 5वकास करणे आहे. हा मूळ उmेश साLय 

होFयासाठD आ�दवासी लोकसंdया मोठया Sमाणात असलेQया 6याच 5वभागात िजQcयाच ेमुdयालय असायला 

हव.े तसेच त ेसवा8ना मLयवत_ पडले, असे असणे गरजेच ेआहे. पालघर तालु#यात रेQवेची सु5वधा आहे. तसेच 

कम8चा-यांना ये-जा करFयासाठD सोयी(कर असQयाच ेएकच कारण गहृ-त ध?न जर पालघर िजQcयाच ेमुdयालय 

केले तर भ5व$यात वाडा, 5वfमगड, मनोर, जvहार, मोखाडा यांसारdया अ0तदगु8म तालु#यात राहणा-या आ�दवासी 

बांधवांवर मोठा अ9याय होईल. या अ9यायातून लोकां:या भावनांचा उaेक होFयाची श#यता आहे. या गो$ट-ंची 

काळजी सरकारने वेळीच घेतल- पा�हज.े पु9हा hामीण आ�दवासी भागांचा योTय सv  हo क?न भौगोNलक~$टया 

मLयवत_ असलेQया �ठकाणीच िजQcयाच ेमुdयालय झाQयास ख-या अथा8ने आ�दवासी बाधंवांचा सवा8गीण 

5वकास होFयास मदत होऊन, 6यांना योTय 9याय Nमळेल. 
 

िजQहा 5वभाजन होत असताना सरकार- अVधका-यांना kकमान दोन म�हने तर- आधी सूचना देणे गरजेच ेआहे. 

माM, कोणतीह- सूचना अVधका-यांना देFयात आलेQया नसQयाच ेसमजत.े वाडा, 5वfमगड, मनोर, मोखाडा, जvहार, 

खोडाळा येथील आ�दवासी बांधवांनी वेळोवेळी पालघर मुdयालयाला आपला 5वरोध दश8वला आहे. हा 5वरोध 

डावलनू सरकारने घाई-घाईने िजQहा 5वभाजनाचा 0नण8य घेतला तर मोठा अनथ8 होऊ शकतो. हे मुdयालयाला 

5वरोध करणा-या आंदोलनाव?न Nसt होत आहे. 
 

ख-या अथा8ने 5वभाजनाचा उmेश सफल करायचा असेल तर िजQcयाच ेमLयतव_ �ठकाण �हणून सव8 

आ�दवासीबहुल तालु#यांना वाडा हेच िजQcयाच ेमुdयालय योTय आहे. वाडय़ातील पाल- येथे मोठD सरकार- जागा 

आहे. येथेच 5पजंाळ SकQप असQयाने पाणीह- मुबलक आहे. दळणवळणा:या ~$ट-ने दो9ह- बाजूने चौपदर- हायव े

आहेत. तर भौगोNलक~$टया 5वचार केला तर सवा8ना मLयवत_, असे �ठकाण आहे. सरकारने पालघर मुdयालयाला 

होणारा 5वरोध ल1ात घेऊन मुdयालयाच े�ठकाण हे मLयवत_च कराव.े अ9यथा जनतेचा मोठा उaेक होFयाची 

भीती आहे. 
 

वाडा, 5वfमगड, मनोर, जvहार, डहाणू, खोडाळा या hामीण आ�दवासी भागाचा ख-या अथा8ने 5वकास साधायचा 

असेल तर िजQcयाच ेमुdयालय हे मLयवत_च असावे, यातच आ�दवासींचा सवा8गीण 5वकास आहे. 
 

आ�दवासींचा 5वधानभवनावर मोचा8 
Mar 10, 2011, 01.57AM IST 

  

वनह#का:या जNमनी नावावर करFयाची मागणी  

 

म. टा. व6ृतसेवा । पालघर  
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वनह#क कायjयाची अमलबजावणी योTय पLदतीने करFयात यावी, या मागणीसाठD राBयातील आ�दवासी पायी 

चालत 'कम8वीर दादासाहेब गायकवाड जंगल अVधकार संघष8 सNमती':या नेत6ृवाखाल- १५ माच8ला 5वधानभवनावर 

धडकणार आहेत.  

 

नंदबुार, धुळे, अमरावती, नाNसक, रायगड, ठाणे या िजQcयांतील आ�दवासी मोRया संdयेने उपि(थत राहणार आहेत. 

आ�दवासी एकता प�रषद, सव8हारा जन आंदोलन, iNमक fांती संघटना, भमूीसेना, क$टकर- संघटना, जनता दल 

से#युलर, शेतमजूर संघटना, �रपि�लकन पाट-र,् शेतकर- कामागार प1, सीपीएम, समाजवाद- पाट-र,् भाकप, लोक 

जनश#ती पाट-र,् लाल0नशाण गट आद- ४० संघटनां:यावतीने हा धडक मोचा8 आयोिजत करFयात आला आहे.  

 

क� द सरकाने जंगल तसेच जंगल जमीनीवर-ल आ�दवासी व �बगर आ�दवासीं:या 5प�यान 5प�या कसत 

असलेQया व�हवाट-चा ह#क मा9य क?न 6यांची न`द सरकार- सात बारा उताKयावर करFयाचा कायदा २००६ 

साल- मंजूर केला. माM या ह#कांची न`द करFयासाठD उप5वभागीय पातळीवर २लाख ८८ हजार दाvया पैकP 

केवळ १ लाख ०९ हजार दाvयांनाच मा9यता Nमळाल- आहे. १लाख ०७ हजार दाव ेफेटाळFयात आले आहेत, 

6यांचा फेर5वचार करFया:या मागणीसाठD हा माचा8 काढFयात येणार आहे.  

 

AYUSH | Re: Fw: Adiwasi Gaurav Din 9 Aug 2013 

AYUSH Adivasi Yuva Shakti Sat, 10 Aug 2013 01:36:29 -0700 

*पालघरमLये आ�दवासी स9मान �दवस उ6साहात* 

 

पालघर : संयु#त रा$%संघा:या सव8साधारण आमसभेत पा�रत केलेQया  

ठरावाSमाणे ९ ऑग(ट हा �दवस आंतररा$%-य आ�दवासी स9मान �दवस �हणून साजरा  

केला जातो. या �दवसाच ेमह6व खे�यापा�यात तसेच ड`गरदया8 त राहत असलेQया  

आ�दवासी समहूापय�त पोहच5वणे आवOयक असQयाने हजारो संdयेने आज आ�दवासी  

बांधवांनी आपल- एकजुट दाख5वल-. यावेळी पालघर (टेशन त ेतहसील काया8लयापय�त  

रॅल- आयोिजत क?न पालघर तहसीलदारांना 0नवेदन देFयात आले.  

*आ�दवासी सं(कृतीवर होणारे आfमण व मुdय Sवाहा:या नावाखाल- 6यांच ेकेले  

जाणारे साNमल-करणामुळे आ�दवासी सं(कृतीच धो#यात आल- आहे. 0नसगा8शी 6यांच े 

वंशपरंपरेने चालत आलेले नात ेसंपु$टात येत असनू जाग0तकPकरण व बाजार-करणामुळे  

नैसVग8क संपदा ओरबाडून न$ट क?न 5वकासा:या नावाखाल- आ�दवासी समहुाच ेबळी  

जात आहेत. मोठमोठD धरणे, खदाणी, खाणी, रा$%-य महामाग8, रा$%-य उjयाने,  

अभयारFये यामुळे आतापय�त सवा�त मोठय़ा Sमाणात आ�दवासी समहुाच े5व(थापन  

करFयात आले आहे. याच ेद$ुप�रणाम आ�दवासी समहुा:या सं(कृतीवर, Nश1णावर  

पडत आहे. नैसVग8क संपदेची वारेमाप लुट राजरोसपणे सव8M चाल ूआहे. भोगवाद-  

सं(कृतीमुळे Tलोबल वाNम�गच ेद$ुप�रणाम संपूण8 जगालाच धो#यात आणू पहात  

असनू उ6तराखंडमLये झालेला Sलय हे 0नसगा8वर झालेQया आfमणाच ेखरे उदाहरण  

असQयाच ेयावेळी सांगFयात आले. * 

भमूीसेना आ�दवासी एकता प�रषद आयोिजत आज:या काय8fमात राBयमंMी राज�a  

गावीत, िजQहाLय1 द6ता करबट, 0नमंMक, काळुराम धोरड,े सुरेश हांडवा,  

तालुकाLय1 अशोक ठाकरे, सVचव रामचंa सांबरे इ. मा9यवर उपि(थत होत.े  

यावेळी आjयfांतीकारक �बरसा मुंडा यांच े(मरण क?न मशाल SBवल-त करFयात  

आल-. यावेळी काळुराम धोदड ेयांचा स6कार करताना राBयमंMी �हणाले कP  

आ�दवासी समाजातील संघष8 हा आपQया पाचवीलाच पुजला असनू शासना:या आ�दवासी  
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समाजा:या 5वकासासाठD अनेक योजना असनू 6या योजनांचा लाभ मा�या आ�दवासी  

बांधवांनी �यावा असे आवाहन शेवट- 6यांनी केले.(वाता8हर) 
 

*- मोठमोठD धरणे, खदाणी, खाणी, रा$%-य महामागा8, रा$%-य उjयाने,  

अभयारFये यामुळे आतापय�त सवा�त मोठय़ा Sमाणात आ�दवासी समहूाच े5व(थापन  

करFयात आले आहे.  

- आ�दवासी समहूा:या सं(कृतीवर Nश1णावर प�रणाम होत आहे. नैसVग8क संपदेची  

वारेमाप लुट राजरोसपणे सव8M चाल ूआहे. Tलोबल वाNम�गच ेद$ुप�रणाम  

संपूण8 जगालाच धो#यात आणू पहात असनू नुक6याच झालेQया घटना हे 6याचेच  

उदाहरण असQयाच ेसांगFयात आले.* 

 

 म. टा. व6ृतसेवा । पालघर  

�वात�ंयानंतरच आदवास�वर अिधक अ�याचार�वात�ंयानंतरच आदवास�वर अिधक अ�याचार�वात�ंयानंतरच आदवास�वर अिधक अ�याचार�वात�ंयानंतरच आदवास�वर अिधक अ�याचार    
 

 

इंhजां:या राजवट-पे1ा (वातं�यानंतरच आ�दवासींवर अVधक अ6याचार झाQयाचा आरोप आ�दवासी एकता 

प�रषदेच ेनेत ेव भूNमसेनेच ेअLय1 काळूराम धोदड ेयांनी येथे बोलताना केला.  

 

सहा दशकांपासनू वनजNमनीवर आ�दवासी गुजराण कर-त आहेत माM अjयाप 6यां:या नावावर �लॉट नाह-त. 

कोट8 कचKेया क?नह- 9याय Nमळत नसQयाने आ�दवासींनी येथील तहNसलदार काया8लयावर गु�वार- मोचा8 काढला 

होता. मो:या8त पालघर, वसई, वाडा, जvहार, 5वfमगड व डहाणु. आद- भागातील आ�दवासी मोRया संdयेने सामील 

झाले होत.े  

 

आ�दवासीं:या 5वकासासाठD शंभर कोट- �पये मंजूर केले जातात परंतु ९० कोट- �पये मंMी व अVधकार- यां:या 

5वमान Sवासात तसेच खाणावळीत जातात S6य1ात आ�दवासींसाठD काह-च उरत नाह- असा आरोप धोदड ेयांनी 

केला. यावेळी रामचंद गोवार-, द6ताराम करबट, राज ूपांढरा, जीवन शेलार आद-ंची भाषणे झाल-. 5व5वध मागFयांच े

0नवेदन मोचके8 Kयांनी नायब तहNसलदार अच8ना खंडागळे यां:याकड ेसादर केले. ठाणे िजQcयात जमीन 

एक�Mकरण Skfयेत हडप केलेQया जNमनी सvहेर ्क?न आ�दवासींना परत करFयाची मागणी यावेळी करFयात 

आल-.  

 

�वात�ंय आदंोलनातील आदवास��या काया�ची न�द �वात�ंय आदंोलनातील आदवास��या काया�ची न�द �वात�ंय आदंोलनातील आदवास��या काया�ची न�द �वात�ंय आदंोलनातील आदवास��या काया�ची न�द 
नाहीनाहीनाहीनाही    
 

नर�a पाट-ल   ,   पालघर  

आ�दवासी समाजातील अनेकांनी (वातं�य आंदोलनात तसेच देश उभारणीत आपला खूप मोठा सहभाग �दला माM 

तर-ह- देशातील एकाह- पु(तकात आ�दवासीं:या इ0तहासाची न`द केल- गेल- नाह- अशी खंत आ�दवासी एकता 

प�रषदेच ेनेत ेव SNसLद कवी वाह? सोनावणे यांनी ' आ�दवासी समाज जोडो अNभयाना ' :या समारोप Sसंगी 

vय#त केल-.  

आ�दवासी एकता प�रषदे:यावतीने ६ मेपासनू ठाणे िजQcयात ' आ�दवासी समाज जोडो अNभयान ' राब5वFयात 

आले 6याचा समारोप पालघर येथ करFयात आला. अLय1(थांनी भूNमसेना नेत ेकाळूराम धोदड ेहोत.े  
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आ�दवासी समाजात समानता बंधूभाव �टकून होता. समाजाच ेशोषण होत नvहत.े जल , जंगल , जNमनीवर 

आ�दवासींचचे ह#क होत.े 6यामुळे कोण6याह- परवानTयांची गरज लागत नvहती. माM क� a सरकारने १८६५ मLये 

जंगलाचा कायदा आणला व लाकूड तोडFयासाठDदेखील परवानगीची गरज लाग ूलागल- आ	ण मग आ�दवासी 

देशोधडीला लागला , असे सोनावणे यांनी (प$ट केले. आ�दवासी समाज 0नसगा8शी संबVधत (वत::या देवदेवतांना 

5वसरला असनू अ9य समाजा:या देवदेवतांना नमन क? लागला आहे. अशी खंत 6यांनी यावेळी vय#त केल-.  

काळूराम धोदड ेयांनी सांVगतले कP , आ�दवासी एक झाला पा�हज.े आ�दवासींचा राजकPय फायदा काह- धूत8 

राजकPय नेत ेमंडळी घेत असनू ह- मडळी समाजात नेहमी फूट पाडFयाचेच काम करत असत.े ६४ वषo 

आ�दवासींवर वेगवेगळया Sकारे अ9याय केला जात असनू सरकारची ह- दादाVगर- या पुढे खपवनू घेतल- जाणार 

नाह-.  

समारोपा:या काय8fमात द6ता करबट , जीवन शेलार , Nमना धोदड े, राज ूपांढरा , अशोक चौधर- , गीता पागी ,डॉ. 

सु0नल पKहाड Sभतृींनी यावेळी आद-ंनी माग8दश8न केले.  

 

ससुर� धरण �वरोधी संघष� स�मती 
सुसर- नद-वर धरण होऊ देणार नाह-, होव ूदेणार नाह- 

जाह-र सभा 

�ठकाण कासा क� a �दनांक ९ ओ#ट २०११ रोजी सकाळी १० वाजता 

सुसर- नद-वर 0नयोिजत धरण S(था5वत आहे. या धारणा मुळे मौज ेरानशेत, आवढाणी, महाल�मी, धा0नवर- , 

दह-गाव, ओसुर, असर5वरा, नवनाथ आ	ण गनेशबाग (रानशेत) येथील आ�दवासीं:या जNमनी व वनजNमनीच ेसमुारे 

१००० हे#टर पे1ा जा(त 1ेM पाFयाखाल- येणार आहे. या धरणातील ५४ दश ल1 घनमीटर पाणी पाईप लाईन 

jवारे वसई, 5वरार व नवघर मा	णकपूर व नालासोपाKयाला नेFयात येणार आहे. या धरणाला आमचा Sखर 5वरोध 

आहे. आजवर अ�पर वैतरणा, मLय वैतरणा, भातसा सारdया SकQप jवारा मुंबई ला पाणी नेFयात येऊन ठाणे 

िजQcयातील आ�दवासी भागातील पाFयाची लुट करFयात आलेल- असनू तथेील SकQप hा(तांच ेपनुवस8न झालेले 

नाह- आ	ण आता मुंबई उपनगरे या भागात रा�हलेQया पाFयाची साधने हडप क? पाहत आहे. यातून आ�दवासी 

साठD काह-ह- NशQलक राहणार नाह-. 
 

�हणूनच आतापय�त झाले इतके पुरे झाले, असे सरकारला ठणकावनू सांगFयाची वेळ आल- आहे. या पुढे 

आ�दवासी 0नयोजन�हत नागर-करणाचा बोजा सहन करणार नाह-. दरूवर आ�दवासी भागात धरण बांधFया एवजी 

वसई तालु#यात असलेQया पाFया:या (Mोताचा वापर करायला हवा. Nसडकोने या साठD कामन, खो�सा पाडा, 

उसगाव, सा0तवल-, इ6याद- जागा सुच5वQया असनू या �ठकाण:या पाFया:या (Mोताचा वापर केला गेQयास. दर 

�दवशी १२४ एम एल डी एvहड ेपाणी उपल�ध होव ूशकेल असे �हटले आहे. सुसर- धरणात NमळणाKया पाFया 

पे1ा हे Nमळणारे पाणी kकती तर- पट-ने अVधक असेल या खेर-ज पाईप लाईन तसेच बांधकाम खचा8चीह- बचत 

होव ूशकेल. माM ठेकेदारां:या लॉबीला बळी पडत सरकारने या सुचणे कड ेदलु81 केले आहे. आम:या भागातील 

काह- राजकारणी लोकांनी आ�दवासी कQयाणाचा 5वचार करFया एवजी या धरणाच ेसमथ8न करत (वतःची तंुबडी 

भरFया:या उmेशाने मागे लागले आहेत. 
 

आम:या नjयाच ेपाणी आम:या मालकPच ेआहे 6या:या वापरावर आमचा अVधकार आहे आ�हालाच जर 5पFया 

साठD पाणी नाह- तर आ�ह- येथील पाणी वसई 5वरार ला का पाठवाव े? आ	ण 6यात तर शहरा:या मागFया रोज 

वाढत आहेत. तसेच शहर- भागात दर माणसी पाFयाचा वापरह- जा(त केला जातो. शहरा:या नवीन वसाहतीं:या 

गरजा भागवFय साठD अVधका अVधक धरणे बांधल- जातील. वसई 5वरार मधल- �बQडर लॉबीने चाल5वQया 

0नयोजनशू9य आ	ण अ0नब�Vधत वाढ-मुळे येथे पाFयाची कमतरता भासत राहणार आहे. सूया8 SकQपाच ेपाणी 

आ�दवासींची शेती फुला5व9या साठD �दले जाणार होत ेपरंतु ठेकेदारांनी पtतशीर पणे वसई 5वरार सारdया 
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योजना मधून हे पाणी अ9यM कसे वळवता येयील हे काम केले आहे. आ�दवासी भागाच ेवसाहतीकरण आ	ण 

6यांच ेपाणी इ6तर साधनांनी लुट या पुढे थांबवा असे सरकारला सांगFयासाठD कासा येथे एकM जमायच ेआहे. 

सुसर- धरण 5वरोध संघष8 सNमती 

अLय1 : iी नरेश हाQया बोलाडा 

उपध�य : iी चंद ूसोनू वरठा 

सVचव : iी दे5वदास नंदकुमार तQहा 

खिजनदार : iी सुरेश बाब ूकडू 

सावळ�च ेमह66वपूण8 योगदान 

(22-02-2014 : 00:56:22)       

 

 

नाNशक : Gाझील येथील पावलो �ेअरे या Nश1णतB3ा:या 5वचारांनी Sभा5वत होऊन द6ता सावळे यांनी Nश1ण 

1ेMात अनेक Sयोग केले. यासह सामािजक व प�रवत8नवाद- चळवळींमLये 6यांच ेमोठे योगदान असQयाच े

S0तपादन जे$ठ 5वचारवंत वसंत पळशीकर यांनी येथे vय#त केले. 
 

महारा$% सेवा मंडळा:या वतीने द6ता सावळे यां:या (म0ृत0नNम6त आयोिजत करFयात आलेQया 5वचार 

संमेलना:या उjघाटनSसंगी त ेबोलत होत.े पळशीकर �हणाले, द6ता सावळे हे सामािजक 1ेMातील अhगFय 

काय8कतo होत.े समाजवाद- 5वचारां:या SचारासाठD १९४0 पासनू 6यांनी आपले जीवन वाहून घेतले. Sामुdयाने 

वारल- आ�दवासीं:या Nश1णासाठD 6यांनी मोठे काय8 केले. भमूी सेना यासह देशभरातील 5व5वध प�रवत8नवाद- 

चळवळींमLये 6यांचा सहभाग रा�हला आहे.  

 

याSसंगी मोहन �हरालाल, डॉ. सतीश गगुुलवार, देवाजी तोफा, डॉ. उQहास जाज,ू राजन इंदलुकर, मुकंुद द-E1त, 

संजय सावळे, अ0नता बोरकर, 0नतीन परांजपे, अिजत सावळे, सुजाता सावळे आ�द उपि(थत होत.े (S0त0नधी) 
 

 

आ�दवासी एकता प�रषदेच ेआवाहन 

 

9 ऑग(ट हा �दवस आंतररा$%-य आ�दवासी �दन �हणून पाळFयात येतो. 6या0नNम6ताने डहाणूत   आ�दवासींची 

(टेशन त े Sर्ांत काया8लय अशी भvय रॅल- काढFयात येणार आहे. यावेळी मोठय़ा संdयेने सहभागी होFयाच े

आवाहन आ�दवासी एकता प�रषदेच ेकाळूराम धोदड,े Oयामसुंदर चौधर- भरत वायडा, डॉ.  पहाड़, संघटक 5वराज 

गडग यांनी केले आहे. आ�दवासी 5वकास SकQपाकडूनह-  या0नNम6त  आiमशाळेतील 5वjया�या�ना खाऊवाटप 

केला जाईल. 
 

काळूराम धोदड ेयांना आ�दवासी सेवा पुर(कार 

जvहार तालु#यातील (वातं�यसै0नक रेवजीभाई चौधर- सामािजक S0त$ठान:या वतीने �दला जाणारा आ�दवासी 

सेवा पुर(कार यावेळी ठाणे िजQcयातील भमूीसेना व आ�दवासी एकता प�रषदेच ेनेत ेकाळूराम धोदड ेयांना 

S0त$ठानच ेअLय1 5व$णू रेवजी चौधर- यां:या ह(त ेSदान करFयात आला. पाच हजार �पये, शाल, iीफळ तसेच 

स9मानVच9ह व स9मानपM देऊन यावेळी 6यांचा गौरव करFयात आला. रेवजीभाई चौधर- यां:या ९९ vया 

जयंती0नNम6त 6यां:या खरवंद गावी आयोिजत या पुर(कार सोह�यात काळूराम धोदड ेयांनी गेQया ४० वषा�हून 

अVधक काळ अथकपणे आ�दवासी समाजाला 6याची अि(मता व मूलभूत ह#क Nमळवनू देFयासाठD 0न:(वाथ8पणे 

�दलेQया योगदानाची यावेळी Sशंसा करFयात आल-. 
 

 


