
 

 

 



 

 



 

 



 



 

 

भद्रावती तालुक्यातील बंजारा आदिवासींच्या सामाजजक समस्या 
 

 ववषयाच ेमहत्व :  

भद्रावती तालकु्यातील रहिवासी समदुायाचा अध्ययन केल्यामळेु येथील 

स्थाननक गोंड आहदवासीच्या समस्यची इत्यम भतू माहिती संशोधन कत्यााला 

ममळत.े आहदवासीच्या सामाजिक समस्येआमध्ये दाररद्रय, बेरोिगारी, 

अज्ञानीपणा व्यसनाधधनता यासारख्या सामाजिक समस्येची माहिती प्राप्त 

झाल्यामळेु त्या सोडववण्याकररता मदत लाभते. शासन आहदवासींचा ववकास व 

आहदवासींच े धोरण राबवीत असताना कुठल्या सोयीची आवश्यकत आिे िे 

शासनाला कळते व नवीन कायदे करून योिना राबवनू त्यांच्या समस्या 

सोडववण्याचा यशोधचत्त प्रयत्न केला िातो. त्या सोबतच स्वयंमसेवी संस्थांना 

सदु्धा गोंडाच ेप्रश्न सोडववण्याकररता सामाजिक क्रयामध्ये िातभार लागते. 

लोकांना आहदवासी बाबतच ेज्ञान प्राप्त िोते.  

काम हदले तरी मिुरीतून त ेफार शोषण करतात. त्यामळेु आयषु्यभर 

दाररद्रयात िगणारे माडडया गोंड आििी दाररद्रायातच िगतात. १९९७ च्या 

नोंदीप्रमाणे गडधचरोली जिल््यात ८० टक्के लोक दाररद्रयात िगतात. यावरून 

त्यांची भद्रावती तालकु्याची समस्या लक्षात येते.  



भद्रावती तालकु्यातील आधनुनक मशक्षणाचा अभाव आहदवासी खेडयांपयतं 

उमशरा का िोईना, पण गेला िी समाधानाची बाब वाटत असली तरी गोंड 

िमातीच्या दृष्टीने त े समाधन व्यक्त करतांना हदसत नािी. या आधनुनक 

मशक्षण िीवनमशक्षण व मलु्यमशक्षणाला िादरे बसत आिेत असे गोंड 

आहदवासींना वाटते. गावात नेमलेल्या मशक्षक पगारापरुताच काम करतो. पण 

आहदवासी मलुांमध्ये समरथ िोत नािी. त्यांच्या मातभृाषतेून हदले िाणारे 

मशक्षण िे प्रभावी ठरते, पण गोंडी भाषचेी कोणतीिी मलपी ककंवा संशोधन शासनान े

केले नािी. पररणामी मराठी मशक्षणे िे इंग्रिी मशकण्याएवढे त्यांना कठीण वाटत.े 

पसु्तकी मशक्षणामळेु गोंड यवुक आपल्या पववत्र संस्कृतीपासनू दरू िातो आिे. 

गोंड आहदवासींना वाटते.  

 उद्दिष्ट्य :- 

१) भद्रावती तालकु्यातील आहदवासीच्या समस्या िाणून घेणे. 

२) गोंड आहदवासीच ेसामाजिक सांस्कृनतक िीवन समाधानी बनवण्याचा प्रयत्न 

करतात.  

३) शासकीय योिनेमध्ये येथील आहदवासीच्या कल्याणाकररता मित्व प्राप्त 

करून देणे. 

४) ववद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमास स्थाननक आहदवासीच्या अध्ययनाला मित्व 

प्राप्त करून देणे.  

सामाजजक सवेक्षण पद्धत : 



 सामाजिक संशोधन मध्ये संशोधनासाठी उपयकु्त ठरणारी माहिती आणण 

तथ्य गोळा करण्याच ेकाये संशोधन कराव ेलागते. संशोधक िेव्िा स्वत: माहिती 

संकमलत करतो. तवे्िा त्यास स्त्रोतासद्वारे माहिती संकलन असे म्िणतात. 

वेगळ्या शब्दात अशा स्त्रोतास प्रथम सामग्री असेिी म्िणतात. यामध्ये ननरीक्षण 

प्रश्नावली मलुाखत वयैजक्तक अध्यन पद्धतीचा समावेश िोतो. तथ्य आणण 

माहिती संकलनासाठी या सवा पद्धती सोबतच सवेक्षण पद्धतीची उपयोग 

माहिती संकलनासाठी िोतो. िेव्िा संशोधक संशोधन करताना स्वत: सोबत इतर 

तज्ञांचा सिभाग घेवनू िेव्िा संशोधक संशोधन करताना स्वत: सोबत 

मागादश्कााचा सियोग घेवनू संशोधनासाठी लागणारी माहिती गोळा करतो. तेव्िा 

त्यास सवेक्षण असे म्िणतात.  

 

 

भद्रावती तालुक्यातील बंजारा अदिवासीच्या सामाजजक समस्या :- 

 भारतात मिाराष्र, मसैरू, रािस्थान, मध्यप्रदेश, मद्रास, आंध्रप्रदेश या 

घटकराजयांमध्ये बिंारा िी आहदवासी िमत वास्तव्य करीत असल्याच ेआढळून 

येते. बिंारा ककंवा बिंारी िी एक भटकी िमात असनू या लोकांना बिंारा, बबिारी, 

तमाण, लम्बाडी,लभाण, लम्बाडोडू, सकुलीर अशा ववववध नावाने ओळखले िाते. 

हिदं,ू शीख, िैन व मसु्लीम धममायांचा भरणा बंिारा िमातीत आिे. हिदं ूबंिारा 

िे स्वत:ला रािपतूवंशीय समितात.  



 ववशषे म्िणिे आिच्या काळात ब-याच प्रमाणात बंिारा लोक भटकत्या 

िीवनाला पणूाववराम देऊन स्थानयक झाल ेआिेत. बलैांच्या पाठीवर खिरू, मीठ 

लावनू ते एका हठकाणावरून दसु-या हठकाणी नेणे िा या िमातीचा परंपरागत 

व्यवसाय िोता. संस्कृतीतील ‘ वाणणजय’ पासनू वनि/ बनि त्यातून वंिारा 

ककंवा बिंारा असे शब्द रूढ झाल ेअसावे. “ववदभाात भद्रावती या तालकु्यात बिंारा 

िी िमत तांडा या गावी हदसनू येते. त्याचाप्रमाणे ते बलैांच्या पाठीवर मीठ वािून 

नेतात. म्िणून ‘लवण’ म्िणिे मीठ यापासनू ‘लवाणी’ ककंवा ‘लमाणी’ असे नाव 

पडले असावे से अभ्यासकांना वाटत.े अशाप्रकारे पशपुालन व कफरता व्यापार िा 

त्यांचा परंपरागत व्यवसाय असल्यामळेुच िी िमात भटकी आिे म्िणून भारतीय 

घटनेनसुार भटक्या ववमकु्त               (V.J.N.T.) िातीमध्ये बिंारा या आहदवासी 

िमातीचा समावेश िोतो. बंिारा लोकांची वस्तीला “तांडा’ म्िणतात. बिंारा 

िमातीच्या अनेक उपिाती असनू त्या ववमभन्न के्षत्रात व्यवसाय करतात. या 

िमातीच्या वामंशक मळुाबाबतसदु्धा दोन प्रकारच ेमतप्रवाि आढळतात. फार 

पवूी कोठून तरी बािेरून िे हिदंसू्थानात आल ेअसावते अशाप्रकारचा मतप्रवाि 

आढळतात तर दसु-या दृष्टीकोनानसुार िे लोक रािस्थानातून आपले असनू 

तेथील चारण ककंवा भात या िातीतीन ते आलेले आिेत अशी कल्पना श्री. 

कम्बरलिे यांनी मांडली असनू श्री. रसेल आणण हिरालाल यांनी पाठींबा हदला 

आिे. रािस्थानातून मसुलमानांच्या फौिांना रसद पोिचववण्यासाठी ते दक्षक्षणेत 

झाल े असािी दृष्टीकोन आिे. बलैांच्या पाठीवर धान्य, नारळ, खिूर, मीठ 

इत्यादी माल पोिचववण्याचा व्यवसाय िोता आणण इ. स. १३९६ ते १८९६ समुारे 



५०० वषााच्या कालखंडात ते िाच व्यवसाय करीत िोते. अत्यंत अवघड अशा 

प्रदेशातून माल वािून नेण्यात त्यांच ेतांड ेप्रमसद्ध िोते. पढेु बिटीश रािवटीत 

रेल्वे वाितकू सरुु झाल्यान ेत्यांच्या या व्यवसायावर पररणाम झाला. त्यामळेु त े

पशपुालन, मिुरी व गनु्िेगारी (घरफोडी, शळे्यामेंढ्या चारणे, वपके कापणे, दारू 

गाळणे इ.) याकड े वळले. मिाराष्रातील शासकीय ननयमानसुार बंिारा िी 

‘ववमकु्त िात’ आिे. समािशास्त्रीयदृष््या असेच म्िणता येते. म्िणनूच बंिारा 

समिूाचा अभ्यास आहदवासी िमातीच्या अंतगात समािशास्त्रात केला िातो. 

ववदभाात बिंारा समािाची वस्ती मखुत्वे यवतमाळ जिल््यातील पसुद आणण 

वाशीम,मंगरूळ पररसरात कें द्रीत झाली आिे. एकमेकांशी संपकाात येणा-या 

प्रत्येक समािाचा आणण त्या समािाच्या संस्कृतीचा परस्परांवर प्रभाव पडत 

असतो. या ननयमाला बिंारा समािसदु्धा अपवाद ठरू शकत नािीत. ववदभाातील 

अन्य समािाच्या संपकाात आल्यामळेु ववदभाातील लोकांना बिंारा समिू 

आपल्यापेक्षा वगेळा आिे असे वाटत नािी. िे सवा मान्य केले तरी बिंारा 

लोकिीवनाला एक परंपरा आिे. आचार व्यविाराची एक वगेळी चाकोरी आिे. 

म्िणूनच समािशास्त्रीयदृष््या बंिारा लोकसमिूाचा अभ्यास आहदम 

िनिातीच्या अंतगात करणे आवश्यक ठरते. 

बंजाराचे सामाजजक संघटन : 

१) बंिारा कुटंुब : बिंारा िमातीतील लोकसमिूात वपतसृत्ताक कुटंुबपद्धती आिे. 

वववािानंतर वाढू पतीच्याघरी िाऊन रािते. त्यामळेु ती वपतवंृशीय व 



वपतसृ्थानीय िमात मानली िाते, अन्य समािाप्रमाणेच त्यांचािी कल ववभक्त 

कुटंुबपद्धतीकडचे झकुलेला हदसतो. त्यांच्यात ववववध प्रकारची सासं्कृनतक व 

सामाजिक बंधन ेलावण्यात आलेली िोती, पण पररवतान प्रकक्रयेत आता िी बंधन े

पवूीपेक्षा बचत प्रमाणात मशधथल झालेली हदसतात. िा शिरी संस्कृतीच्या 

पररणामाचा प्रभाव अस ूशकतो.  

२) बंिारा वववाि :- बंिारा िमातीत मलुीच्या वववािाच ेवय १० त े१२ वषााच ेअसत े

तर मलुांच ेवववािाच े१५ त े२० वषाापयतंच ेअसते. मात्र चारण व लमाणा या 

उपिमातीत मलुी २० ते ३० वषा वयापयतं अवववाहित असतात. वर वपता वधलूा 

मागणी घालतो. या समिूात वधमुलु पद्धती रूढ आिे. त्याला दिेि असे 

म्िणतात. ५० रुपयापासनू ते ५०० रुपयांपयतं वधमूलू्य पद्धती रूढ आिे. बा्य 

समािाच्या संपकाामळेु िी प्रथा िळूिळू कमी िोत आिे. जयांना वधमूलु देतो. 

जयांना वाढू मलु देणे शक्य झाल ेनािी, तर वराला आपल्या भावी सास-याकड े

दोन-तीन वषा करावे लागते. सखुवस्तू नाईक कुटंुबात भावी िावयाला लग्नापवूी 

पाच-सिा महिने घरी ठेवनू घेत िोत.े आता ती प्रथा कमी िोत आिे.  

बंिारामधील उपिातीमध्ये ववववध प्रकारच ेवववािववधी रात्री िोत.े एका 

वववािववधीप्रमाणे नवरा मलुगा एक कु-िाड सोबत घेऊन शणेाच्या सातवेळा 

डाव्या पायाच्या अंगठ्यान ेस्पशा करतात. नतंर त्यांना िळद, मेिंदी लावनू स्नान 

घालतात. पाणी, गळु, जवारी आणण गिू याचं ेचार घर मांडतात व याभोवती 

सतुाच ेचार वेढे घालतात. नतंर ते सतु काढून त्याला सात गाठी बांधतात. त े



वर व वधचू्या गळ्यात बांधतात. वध-ूवरच्या वस्त्रांना गाठ बांधनू सजयपदी 

िोत ेपाच िाताच्या अंतरावर दोन खांब उभे केलेले असतात. त्यांना सात 

प्रदक्षक्षणा घालतात. नंतर चा खांबाच्या मध्ये साखर व कणीक ममसळून 

तयार केलेले पदाथा सातवळेा वराच्या िातान ेवधलूा खाऊ घालतात व त्यांच े

एका िातात ताटात िेवण िोते. सोभाग्याच े धचन्ि म्िणून ‘घुगंरी’ नावाचा 

एक अलंकार व िस्तेदंती बागंडया वधलूा देतात. कािीमध्ये परुोहित 

लग्नाववधी पार पाडतो. वाढू पळून िाव ूलागते. नतला वर अडकतो.तांदळू व 

धान्याचा त्यांच्यावर मारा करतात आणण ववधी पणूा झाल्यावर त्यांचा 

मानसन्मान करतात. बंिारामध्ये मामाच्या मलुीशी लग्न िोत नािीत. ववधवा 

स्त्रीच ेहदराशी लग्न ेिोते. कुटंुबाच्या बािेर ववधवा स्त्रीन ेवववाि केल्यास नतचा 

िोणा-या नव-याकडून नकुसान भरपाई घेतली िाते.  

३) बंजाराचा पोशाख व आभूषणे : 

बंिारा, परुुष,धोतर, पायिामा, अंगरखा, डोक्याला पांढरे ककंवा रंगीन 

पागोटे असा पोशाख करतात. चांदीच ेकािी दाधगनेिी परुुष घालतात. बिंारा 

जस्त्रया देखण्या असनू लालभडक चोळी ककंवा ननळा लेिंगा घालतात. त्याच रंगाची 

भडक चोळी ककंवा पोलके घालतात. सामान्यत: छाती व पोटचा भाग पोलक्यान े

झाकला िाऊन पाठ मात्र उघडी असत.े ररगें, मनी ककंवा बसववलेली ओढणी असनू 

या जस्त्रया कोपरापयतं िाड,े िस्तीदंत, मशगें ककंवा वपतळेचा बंगल्या घालतात. 

वववाहित जस्त्रया माथ्यावर केस उंच बांधनू यात फनी खोचतात. चारण 



सौभाग्यवती जस्त्रया माथ्यावर समुारे २ इंच लांबीच ेमशगं अगर काठी खोचतात 

आणण यावरून ओढणी घेतात. जस्त्रया अनेक प्रकारच े दाधगन े घालतात. 

कपडयावर भरतकामिी केलेले असते. मलुी सिा-सात वषााच्या झाल्या कक, 

त्यांच्या ओढणीच्या दोन्िी टोकांना ताईळ कवडया व सपुारी यांची एक परूचुंडी 

बांधतात व ती पढेु एक व मागे एक सोडतात. िी अवववाहित मलुीची खुण असते. 

लग्नानंतर त्या परूचुडंचा कमरेला बांधतात. मग त्या अंगावरून कधीिी 

काढवयाचा नसतात. 

४) बंजारा धमम व जाि ू:- 

बंिारा िे मशवाच े पिूक आिेत. मिादेव(शंकर), तळुिाभवानी, बालािी िी 

बंिाराची कुलदैवते िोते. ते राम, मारुती, अंबाबाई, मिाकाली, शीतलादेवी, 

मरीअम्मा, कामलका, बिंारीदेवी इत्यादी देवदेवतांची पिूा करतात. देवी हिगंला 

िमाता िी त्यांच्या ताडंयाची देवी मानल्या िाते. प्रत्येक घरात उंच हठकाणी एक 

िुने खोगीर ठेवलेले असते. त्याची बिंारादेवी म्िणून प्रवासाल ननघताना पिूा 

करतात. मशवामयै्या िा एक साध ू िोवनू गेला. त्याची समाधी अकोला 

जिल््यातील वाशीम तालकु्यात पोिूर गावी आिे. दरवषी दस-याला त्याची यात्रा 

भरते. त्याची पिूा करूनच बंिारी लोक आपल ेनवीन काम सरुु करतात.    

५) बंजारांच ेतांडासंघटन : 



बंिारा िी भटकी िमत असल्यामळेु त ेगटा-गटाने प्रवास करीत असतात 

पढेु ते वस्ती करू लागल्यावर नाईकाच्या झोपडीच्या आसपास इतर लोक लिान-

लिान झोपडया करून राित असत. त्यांना ‘कंुडी’ ककंवा ‘छावणी’ असे म्िणतात. 

नाईक िा सवा िमातीतील भांडणावर ननणाय देतो. तांडयातील लोकांना 

अडचणीच्या वेळी मदत व मागादशान करतो. दरोडयांमध्ये भाग घेतल्यास त्याला 

दोन हिस्से देण्याची पद्धत िोती. नाईकच्या वर दसुरी कोणतीिी सल्ला असत 

नािी. जया तांडासमिूात एकपेक्षा अधधक नायकांच ेतांड ेअसतात त्याच्या संयकु्त 

बठैकीत प्रत्येक नायकाच ेपाचमंडळ असते. या बठैकीच्या अध्यक्षपदी कोणत्यािी 

एका नायकाला सामाजिक प्रनतष्ठेच्या दृष्टीकोनातून ननवडून हदले िात.े 

नायकांच्या पंचमंडळात ननणाय झाला तर ती एकमतान ेघेतला िातो. नायकान े

पद वंशपरंपरेने चालते. एखादा नायक दगुुाणी अथवा नालायक ननघाल्यास यांच्या 

ननयंत्रणातून फुटून दसुरा समिू ननमााण िोतो. त्याचा स्वतंत्र नायक नमेला नाते. 

नवनायकच्या काराककदीची सरुवात ‘ओरी’ नावाचा बोकट बळी देण्याच्या प्रथेन े

िोते. लबाडी उपिमातीमध्ये तांडयाच्या प्रवासाच्या सरुवातीला लिान मलुांचा 

बळी देण्याची प्रथा िोती, असे कम्बरलि यांनी मलिून ठेवली आिे.  

६) शशक्षण व ववकास :- 

पवूी मलहिता-वाचता येत नसले तरी बिंारा लोक बदु्धीने तल्लख आिेत. असे 

कनाल मॅकेन्झी यांनी मलिून ठेवले आिे. याची आििी सास पटत.े गुन्िेगारी आता 

संपषु्टात आली असनू शतेी व पशपुालन याकड ेिे लोक आता वळल ेआिेत. पसुद, 



दारव्िा, यवतमाळ व पांढरकवडा या भागात शकै्षणणक व सांस्कृनतक के्षत्रात 

त्यांनी बरीच प्रगती केली असनू अध्ययन-अध्यापन, प्रशासन व रािकारण 

इत्यादी के्षत्रात अनेक बिंारा कुटंुब नवलौकककास आल ेआिेत.  

ववकास योिनांचा लाभिी त्यांनी ब-याच मोठ्या प्रमाणावर घेतला आिे. 

मिाराष्र वंसतराव नाईक मािी मखु्यमंत्री यांच्या कायाामळेु या िमातीमध्ये 

आधनुनकीकरणाची प्रकक्रया प्रारंभ झाली आिे. लोक नवीन प्रगत िीवन िगत 

आिेत.  

ती त्यांची एक समस्या आिे. त्यांडयातील लोकांची आधथाक जस्थती 

आता सारखी राहिली नािी. त्यांच्यामध्ये आता श्रीमंती शतेकरी-सामान्य 

शतेकरी व आधथाकदृष््या कमकुवत शतेकरी-शतेमिूर अशा तीन वगांम्ये 

बंिारा ववभाजित झाला आिे. आधथाक बदलाचा पररणाम त्यांच्या सामाजिक 

ऐक्यभावनेवर झाला आिे. परंपरेन े िपलेली संस्कृती, रूढी, परंपरा आि 

कमकुवत िोत आिे. सामाजिक ननयंत्रण व्यवस्था कमकुवत बनत आिे. त्यांच्या 

समाजिक- सांस्कृनतक समस्या आिेत. लोकसंख्येचा वाढता दबाव व सरुक्षक्षत 

यवुकांना नोक-यांची दमुमाळता िी यांची आधथाक समस्या म्िणता येईल.     

बंिाराच ेदाररद्र्य िीच खरी समस्या आिे. वन उत्पन्नातून यांना फारस े

उप्तन्न ममळत नािी. मोिफुल, डडकं, चारोळी यासारखे वन उत्पन्न गोळा करून 

ववकणे, शतेमिूर म्िणून शारीररक श्रमाची कामे करणे िीच त्यांच्या 

उपिीववकेची साधन े आिेत. िी मासािारी िमात असनू िंगल खताच्या 



धोरणामळेु मशकारीला प्रनतबंध बसला आणण वन-संपत्तीबाबतची ठेकेदारी पद्धती 

यामळेु कोरकुना उपासमारीला सातत्याने तोंड द्यावे लागते. याची लिान मलेु 

कुपोषणाला बळी पडत मागील एक-दोन वषाात ििारो बालके कुपोषणामळेु 

मतृ्यमूखुी पडली. त्यामळेु ‘कोवळी पानझळ’ िी फार गंभीर समस्या आिे. 

व्यसनाधीनता िी सदु्धा त्यांची एक समस्या आिे.  

 सामाजिक व सांस्कृनतक समस्या : 

बंिाराच्या ब-याच सामाजिक व सांस्कृनतक समस्या त्यांच्या पारंपाररक 

िीवनपद्धती तूनच ननमााण झाल्या आिेत. आधथाक उत्पन्न तुटपुंिे असनूिी 

कमाकांडावर त्याचा बराच पसैा खचा िोतो. देवदेवतांना प्रसन्न करून घेण्यासाठी 

बळी देणे, दैवी शक्तीला प्रसन्न करण्यासाठी वेळोवळेी, पिुा याचं ेआयोिन 

करणे, शकून-अपशकुनांवर ववश्वास ठेवणे यांसारख्या अनके अंधश्रद्धामधनू 

यांची अद्यापिी सटुका झालेली नािी, उलट अंधश्रद्धेच्या खाईत लोटल्या िात 

आिेत. वाईट शकूनाचा पररणाम कमी करण्यासाठी भमुकांची मदत घेतात. 

रोगराईच ेननवारण करण्याची पररिारन ेसांधगतलेल्या गोष्टीच्या आिारी िातात. 

्या त्यांच्या समस्या पारंपाररक िीवन पद्धतीतूनच ननमााण झाल्या आिेत. 

बा्य समिाच्या संपकाामळेु त्यांची पंचायत व्यवस्था कमकुवत िोत आिे. 

त्यांची सामाजिक ननयंत्रण व्यवस्था णखळणखळी बनत चालली आिे. त्यामळेु 

त्यांच्या सामाजिक सासं्कृनतक समस्येत हदवसेंहदवस वाढच िोत आिे.  
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