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होलार समाज संशोधन,बार्टी, पणेु    1 

 

गोषवारा 

 

भारतीय समाजाच्या पारंपारीक जाती व्यवस्थेमध्ये श्रेष्ठता- कनिष्ठता, उच्च-िीचता असा भेदभाव 

प्रामखु्यािे पाळला जातो. एक जात दसुऱ्या जातीपेक्षा कशी श्रेष्ठ आहे हे िेहमीच दाखनवण्याची चढाओढ 

असलेली नदसते. भारतीय राज्यघटिा समाजात सामानजक समता प्रस्थानपत करण्यासाठी मलुभतू भनूमका 

बजावते. सामानजक न्यायाच्या दृष्टीकोिातिू सामानजक भेदभाव नमटनवण्यासाठी राज्यघटिेमध्ये स्वातंत्र्य, 

समािता, बंधुता या ततवांचा अंगीकार केला आहे. सामानजक, सांस्कृनतक, आर्थथक व शैक्षनिकदृष्या 

मागासलेल्या अशा गटातील लोकांची नवशेष काळजी घेतली जावी, या उदे्दशािे राज्यघटिेत नवनवध तरतदुी 

केलेल्या आहेत.  

महाराष्र राज्याच्या अिसुनूचत जातीच्या यादीतील अि.ु क्र. २६ वरील होलार ही अनतशय 

मागासलेली जात आहे. होलार समाजामध्ये परू्वी ग्रामव्यर्वस्थेमध्ये र्वाजंत्रीचे काम केले जाई. तदनंतर नर्वीन 

चप्पल बनवर्वणे त्या दरुुस्त करणे, दोरखंड तयार करणे ही कामे हा समाज करीत असे. महाराष्रातील सांगली, 

पिेु, सोलापरू, सातारा, आनि िागपरू या नजल्हयांमधिू या समाजाची लोकसंख्या जास्त प्रमािात आढळूि 

येते. नशक्षिाचा अभाव, उतपन्िाच्या साधिांचा अभाव, रूढी परंपरांचा पगडा, इ. घटक या समाजाच्या 

मागासलेल्या स्स्थतीस कारिीभतू आहेत. पारंपानरक व्यवसायात असल्यािे हा समाज आपली प्रगती करू 

शकला िाही. नशवाय, होलार समाजासंबंधी फारसे संशोधि झालेले िाही. 

त्यामळेु, सदर अभ्यासात प्रामखु्याने दोन उविष्ट्ये ठेर्वण्यात आली आहेत. १) महाराष्ट्रातील होलार 

समाजाच्या सामावजक–आर्थथक र्व शैक्षवणक मागासलेल्या स्स्थतीचा अभ्यास करणे. २) होलार जातीच्या 

चकुीच्या जात नोंदीं अभ्यासणे. तसेच सर्वेक्षण संशोधन पद्धतीने महाराष्ट्रातील होलार समाजाकडून कुरंु्टब 

यादीची मावहती संकलीत करण्यात आली. यात २०११ च्या जनगणनेनसुार पस्चचम महाराष्ट्र र्व मराठर्वाडा 

अशा दोन्ही वर्वभागातनू सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेल्या प्रत्येकी दोन वजल््ांची वनर्वड करण्यात आली. 

यामध्ये  सोलापरू ,सांगली, परभणी र्व बीड या वजल््ांची वनर्वड करण्यात आली. शास्त्रीय आधारार्वर एकूण 

होलार कुरंु्टब संख्येच्या २०% कुरंु्टबे  ही यादसृ्च्िक नमनुा वनर्वड (Random sampling) पद्धतीने वनर्वडण्यात  

आली. यासाठी तयार करण्यात आलेल्या मलुाखत अनसुचूीचा र्वापर करण्यात आला. अशाप्रकारे एकूण 
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१३८० कुरंु्टबांकडून या मलुाखत अनसुचूीद्वारे गणुात्मक र्व सांस्ख्यकीय मावहतीचे संकलन करण्यात आले. 

तसेच होलार समाजाचे र्वास्तव्य असलेल्या काही र्वाड्या र्वस्त्यांना प्रत्यक्ष भेर्टी देऊन त्यांच्या सद्य स्स्थतीचे 

वनरीक्षण करण्यात आले.  

होलार समाजाच्या कुरंु्टब सर्वेक्षणातनू असे आढळून आले की, पस्चचम महाराष्ट्राच्या तलुनेत 

मराठर्वाडा क्षेत्रामध्ये होलार समाजाच्या कुरंु्टबाना र्वाहतकू व्यर्वस्था उपलब्धता सांडपाणी  व्यर्वस्थेची 

उपलब्धता, शौचालय उपलब्धता, पाणी परुर्वठा सवुर्वधा, र्वीज सवुर्वधा, आरोायाच्या  सवुर्वधा इत्यादी सोयी-

सवुर्वधा परेुशा प्रमाणात उपलब्ध नाहीत. याउलर्ट मराठर्वाड्यात पक्कक्कया रस्त्याची उपलब्धता जास्त आहे. 

तसेच, आधार काडड र्व मतदान काडड यांची कुरंु्टबामध्ये असणारी उपलब्धता पस्चचम महाराष्ट्र र्व मराठर्वाडा 

यामध्ये सारख्या प्रमाणात आहे. कुरंु्टबात दीर्डकालीन आजार असल्याचे प्रमाण मराठर्वाड्यात जास्त आहे. 

एकत्र कुरंु्टबात राहत असल्याचे प्रमाण पस्चचम महाराष्ट्रामध्ये मराठर्वाड्यापेक्षा जास्त आहे. कुटंुबातील 

व्यसिाधीितेचे प्रमाि पस्चचम महाराष्राच्या तुलिेत मराठवाड्यात अनधक नदसते. कुटंुबाचे स्थलांतर होण्याचे 

प्रमाि पस्चचम महाराष्रामध्ये तलुिेिे मराठवाड्यापेक्षा ककनचत अनधक नदसते. सिई वाद्याचा वापर करिे हे 

पस्चचम महाराष्रामध्ये मराठवाड्याच्या तलुिेत अनधक वदसते. होलार समाजातील प्रकल्पग्रस्तांचे प्रमाण 

अत्यंत कमी वदसनू येत असनू ते केर्वळ पस्चचम महाराष्ट्रात असल्याचे वदसते. प्राथवमक शाळा सवुर्वधेचे 

प्रमाण दोन्ही वर्वभागात असले तरीही तुलनेने मराठर्वाड्यात हे प्रमाण अवधक आहे. होलार समाजाच्या 

अभ्यासाकवरता वनर्वडलेल्या क्षेत्रामध्ये एकूण होलार समाजाच्या लोकसंख्येत अवशवक्षतांचे प्रमाण 

मराठर्वाड्यामध्ये जास्त आहे. तसेच, प्राथवमक वशक्षणाचे प्रमाणही मराठर्वाड्यातच पस्चचम महाराष्ट्रच्या 

तलुनेत जास्त आहे. वशक्षणासाठी आर्वचयक कागदपते्र  उपलब्ध असण्याचे प्रमाण मराठर्वाड्यात जास्त आहे. 

याउलर्ट, वबकर्ट आर्थथक पवरस्स्थतीमळेु वशक्षणातनू गळती झालेल्या होलार समाजातील लोकांचे प्रमाण 

पस्चचम महाराष्ट्रमध्ये अवधक आहे. मराठर्वाड्यामध्ये वशक्षणाची स्स्थती पस्चचम महाराष्ट्राच्या तलुनेत 

असमाधानकारक असल्याचे वचत्र आहे.  

पस्चचम महाराष्ट्रामध्ये मराठर्वाड्यापेक्षा जास्त कुरंु्टबामध्ये जोगर्वा मागण्याची प्रथा र्व सयूड र्व चंद्रग्रहण 

मागण्याचे प्रमाण जास्त आहे. मराठर्वाड्यात बरु्वा-बाबा, भगत यांना मानण्याचे प्रमाण, पोतराज प्रथेचे प्रमाण 

पस्चचम महाराष्ट्रापेक्षा जास्त आहे. मराठी ही बोलीभाषा मराठर्वाडा वर्वभागामध्ये जास्त प्रमाणात आहे. पस्चचम 
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महाराष्ट्र वर्वशेषतः सांगली, सोलापरू या भागात कन्नड भावषकांचे प्रमाण काही प्रमाणात वदसनू येते. 

आंतरजातीय वर्वर्वाहाचे प्रमाण अत्यल्प असले तरीही ते मराठर्वाड्यातच वदसनू येते.  पस्चचम महाराष्ट्रात 

मराठर्वाड्याच्या तलुनेत यात्रांमध्ये होलार समाजाचे लोक जास्त एकत्र येतात. 

होलार समाजाच्या मवहलांच्या स्स्थतीबाबत काही वर्वशेष बाबी आढळून येतात. र्र्टस्फोर्टांनंतर पोर्टगी 

वमळण्याचे प्रमाण, मवहलांच्या पनुर्थर्वर्वाहाचे प्रमाण र्व देर्वदासींच्या प्रथेचे प्रमाण पस्चचम महाराष्ट्रामध्ये 

मराठर्वाड्याच्या तलुनेत जास्त वदसनू येते. तर हंुडा देण्याच्या प्रथेचे प्रमाण र्व मावसक पाळीत अस्पचृयता 

मानण्याचे प्रमाण मराठर्वाड्यात पस्चचम महाराष्ट्राच्या तलुनेत जास्त आढळून येते. मांसाहाराचे प्रमाण 

मराठर्वाडा र्व पस्चचम महाराष्ट्र यामध्ये जर्वळ जर्वळ सारखेच आहे. जातपंचायत असल्याचे प्रमाण पस्चचम 

महाराष्ट्रमध्ये अत्यल्प असले तरीही मराठर्वाड्यापेक्षा जास्त आहे. पस्चचम महाराष्ट्राच्या तुलनेत 

मराठर्वाड्यामध्ये मलुींच्या लानाचे र्वय १८ र्वषापेक्षा जास्त असण्याचे प्रमाण कमी वदसनू येते. तसेच, 

बाळंतपणानंतर वर्वर्टाळ मानण्याचे प्रमाण मराठर्वाड्यात पस्चचम महाराष्ट्राच्या तलुनेत जास्त आहे.  

इतर समाजाकडून भेदभार्वाची र्वागणकू वमळण्याचे प्रमाण मराठर्वाड्यात जास्त असनू पस्चचम 

महाराष्ट्रमध्ये इतर समाजातील लोकांच्या समारंभात सहभागी होण्याचे प्रमाण मराठर्वाड्याच्या तलुनेत जास्त 

आहे. पस्चचम महाराष्ट्राच्या तलुनेत मराठर्वाड्यात जास्त प्रमाणात इतर समाजाची दहशत होलार समाजार्वर 

असल्याचे वदसते. त्याचबरोबर अत्याचार प्रवतबंधक कायद्याअंतगडत मराठर्वाड्यामध्ये गनु्हा नोंद होण्याचे 

प्रमाण पस्चचम महाराष्ट्रापेक्षा जास्त वदसते. अनसुवूचत जातींसाठी असणाऱ्या योजना मावहत असल्याचे प्रमाण 

मराठर्वाड्यापेक्षा पस्चचम महाराष्ट्रामध्ये जास्त वदसले. तसेच मराठर्वाड्यापेक्षा पस्चचम महाराष्ट्रामध्ये होलार 

समाजाच्या संर्र्टना आहेत असे सांगणाऱ्या कुरंु्टबाचे प्रमाण जास्त आहे.  

होलार समाजांतगडत बेर्टी व्यर्वहार होण्याचे कुरंु्टबाचे प्रमाण पस्चचम महाराष्ट्रात जास्त आहे. तर होलेर 

समाजात बेर्टी व्यर्वहार होण्याचे कुरंु्टबाचे प्रमाण मराठर्वाड्यात जास्त आहे. मांग जातीत कुरंु्टबाचे बेर्टी व्यर्वहार 

करण्याचे प्रमाण फक्कत पस्चचम महाराष्ट्रमध्ये आहे, ते मराठर्वाड्यात अवजबात वदसनू येत नाही .तसेच होलार 

समाजातील लोकांचे सर्वेक्षण केल्यानंतर असेही वदसनू आले की, “फक्कत होलारच जात आहे” असे 

मानणाऱ्याचे  पस्चचम महाराष्ट्रमध्ये प्रमाण जास्त आहे. तर “फक्कत होलेरच जात आहे” असे मानणाऱ्यांचे  

मराठर्वाड्यामध्ये प्रमाण जास्त आहे. तसेच, स्र्वतःला मातंग-मांग मानणाऱ्यांचे प्रमाण फक्कत पस्चचम 
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महाराष्ट्रातील होलार समाजातील लोकांतच वदसनू येते. परंत ुसदर मांग-मातंग जातींच्या व्यक्कतींचे नातेर्वाईक 

होलार समाजातील आहेत र्व त्यांचे रोर्टी बेर्टी व्यर्वहार होतात. यार्वरुन होलार समाजातील जी कुरंु्टबे मांग-

मातंग र्वस्तीस र्वास्तव्यास असतात त्यांची जात मांग ककर्वा मातंग लागली असार्वी. मराठर्वाड्यात स्र्वतःला 

मांग मानणाऱ्याचे प्रमाण अवजबात नाही. तसेच होलार म्हणनू जातप्रमाणपत्र पडताळणी झाल्याचे लोकांचे 

प्रमाण पस्चचम महाराष्ट्रामध्ये जास्त असनू मराठर्वाड्यात होलेर म्हणनू जात प्रमाणपत्र पडताळणी झालेल्या 

लोकांचे प्रमाण जास्त वदसनू येते. तर मांग म्हणनू फार अल्प प्रमाणात जातप्रमाणपत्र पडताळणी झालेल्या 

लोकांचे प्रमाण पस्चचम महाराष्ट्रामध्ये वदसनू येते. त्याचबरोबर लोकांना ते “कोणत्या जातीचे आहेत असे 

समजतात” असे सर्वेक्षणादरम्यान वर्वचारण्यात आले. त्यार्वर पस्चचम महाराष्ट्रातील लोकांनी मोठ्या प्रमाणात 

ते होलार जातीचे आहेत असे सांवगतले तर मराठर्वाड्यातील लोकांमध्ये ते होलेर र्व व्हलार आहे असे 

सांगण्याचे प्रमाण पस्चचम महाराष्ट्राच्या तलुनेत जास्त वदसते. आपण “मळू मांग आहोत” असे सांगणाऱ्या 

लोकांचे प्रमाण पस्चचम महाराष्ट्रामध्ये वदसनू येते. त्याचप्रमाणे जातीचा दाखला वमळण्यासाठी ककर्वा जात 

प्रमाणपत्र पडताळणी करण्यासाठी अनसुवूचत जातींना 10/08/१९५० या मािीव नदिांक पवूीचा पुरावा असिे 

आवचयक असते. पस्चचम महाराष्ट्रामध्ये असा परुार्वा असणाऱ्या कुरंु्टबाचे प्रमाण जास्त आढळून येते. 

धार्थमक वर्वधी पणूड करण्यासाठी कोंबडा, बकरा इत्यादी बळी देण्याचे प्रमाण ,जादरू्टोणा मानणाऱ्याचे 

प्रमाण, अंगात येण्याचे प्रमाण मराठर्वाड्यातील होलार समजाच्या कुरंु्टबामध्ये जास्त आहे. “कोणीतरी 

आपल्यार्वर जादरू्टोणा केला आहे” असे मानणाऱ्या कुरंु्टबाचे प्रमाण मराठर्वाड्यात थोडे जास्त वदसते. बाळ 

जन्मल्यािंतर पारंपारीक नवधी करण्याचे प्रमाि व सटवाईची पजूा करण्याचे प्रमाि पस्चचम महाराष्र व 

मराठवाडा यामध्ये फारशी तफावत नदसिू येत िाही. परंत,ु बाळाच्या जन्माआधी ओटी भरण्याचे नवधी 

करण्याचे प्रमाि फक्त पस्चचम महाराष्रामध्येच नदसिू येते. तसेच, बाळाच्या जन्माआधी जेवि देण्याच्या 

नवधीचे प्रमाि मराठवाड्याच्या तलुिेिे पस्चचम महाराष्रामध्ये अनधक आहे.  

पवूवजांचा जनु्या चपला नशविे हा व्यवसाय असिाऱ्या कुटंुबांचे प्रमाि पस्चचम महाराष्रामध्ये 

मराठवाड्यापेक्षा जास्त आहे. मेलेल्या जिावरांची कातडी काढिे हा पवूवजांचा व्यवसाय असिाऱ्या कुटंुबांचे 

प्रमाि पस्चचम महाराष्राच्या तलुिेिे मराठवाड्यात कमी आहे. पवूवजांचा सतुार काम हा व्यवसाय असिाऱ्या 

कुटंुबांचे प्रमाि पचचीम महाराष्राच्या तलुिेत मराठवाड्यामध्ये अनधक आहे. सावकारािे होलार समाजातील 
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कुटंुबांची जमीि नगळंकृत करण्याचे प्रमाि पस्चचम महाराष्रामध्ये व मराठवाड्यामध्ये अतयल्प असले तरीही 

समाि आहे. कुटंुबांकडे भाकड जिावरांची मालकी असण्याचे प्रमाि पस्चचम महाराष्र व मराठवाड्यामध्ये 

सारखेच नदसते.  शेळ्या-मेंढ्या असण्याचे प्रमाि पस्चचम महाराष्रामध्ये मराठवाड्याच्या तलुिेिे जास्त आहे. 

दभुती जिावरे असण्याचे प्रमाि पस्चचम महाराष्राच्या तलुिेत मराठवाड्यामध्ये जास्त आहे. पस्चचम 

महाराष्ट्राच्या तलुनेत मराठर्वाड्यात स्र्वतःच्या मालकीचे र्र असण्याचे प्रमाण जास्त आहे. तसेच र्रांच्या 

प्रकारा मध्ये कच्ची र्रे असणाऱ्या कुरंु्टबाचे प्रमाण मराठर्वाड्यात तलुनेने जास्त आहे. इतर मजरुीचे प्रमाण 

पस्चचम महाराष्ट्रातील होलार समाजाच्या लोकांमध्ये जास्त आहे. तर शेतमजरुीचे प्रमाण मराठर्वाड्यातील 

होलार समाजातील लोकांमध्ये जास्त आहे. सरकारी नोकरी असणाऱ्या लोकांचे प्रमाण पस्चचम महाराष्ट्रामध्ये 

मराठर्वाड्याच्या (एकंदरीत कमी असले तरीही) तलुनेने अवधक आहे. र्वाजंत्री म्हणनू व्यर्वसायात काम 

करणाऱ्या लोकांचे प्रमाण मराठर्वाड्यात अवधक आहे . तसेच, कुरंु्टबाचे मावसक उत्पन्न दहा हजार रुपयांपेक्षा 

कमी असणाऱ्या कुरंु्टबाचे प्रमाण मराठर्वाड्यात अवधक आहे. जवमनीच्या मालकीचे प्रमाण मराठर्वाड्यापेक्षा 

पस्चचम महाराष्ट्रामध्ये जास्त आहे .तसेच, जमीन वजरायत असण्याचे प्रमाणही पस्चचम महाराष्ट्रात जास्त 

आहे . जमीन असणाऱ्या कुरंु्टबामध्ये र्ववडलोपार्थजत जवमनीर्वर मालकी असणाऱ्या कुरंु्टबाचे प्रमाण पस्चचम 

महाराष्ट्रामध्ये जास्त आहे. परंत,ु भवूमहीन असणाऱ्या कुरंु्टबाचे प्रमाण मराठर्वाड्यामध्ये पस्चचम महाराष्ट्राच्या 

तलुनेत जास्त आढळून येते. कुरंु्टबातील वकमान एक व्यक्कती कमार्वती असल्याचे होलार समाजातील कुरंु्टबाचे 

प्रमाण पस्चचम महाराष्ट्रामध्ये मराठर्वाड्याच्या तलुनेत अवधक आहे. जनार्वरांची मालकी असल्याचे प्रमाण 

पस्चचम महाराष्ट्रामध्ये तुलनेने अवधक असनू वकमान एक जनार्वर असल्याचे कुरंु्टबाचे प्रमाणही 

मराठर्वाड्यापेक्षा पस्चचम महाराष्ट्रामध्ये अवधक आहे. तसेच, होलार समाजाच्या पारंपावरक व्यर्वसायात 

असल्याचे प्रमाण पस्चचम महाराष्ट्रामध्ये तलुनेने अवधक आहे. 

अ. क्र.  चल ववभाग प्रमाण (%) 
सोयी-सवुवधा उपलब्धता याांची सांविप्त माविती 

1 पाणीपरुर्वठा सवुर्वधा नसणे 
मराठर्वाडा  54.9% 
पस्चचम महाराष्ट्र 16.9% 

2 र्वीज सवुर्वधा नसणे 
मराठर्वाडा  59.3% 
पस्चचम महाराष्ट्र 7.5% 

3 सांडपाणी व्यर्वस्था उपलब्धता 
मराठर्वाडा  35.0% 
पस्चचम महाराष्ट्र 59.6% 

4 शौचालय उपलब्ध नाही 
मराठर्वाडा  77.2% 
पस्चचम महाराष्ट्र 26.2% 
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5 दर्वाखाना सवुर्वधा नसणे 
मराठर्वाडा  52.4% 
पस्चचम महाराष्ट्र 17.1% 

6 पक्कके रस्ते उपलब्धता 
मराठर्वाडा  44.3% 
पस्चचम महाराष्ट्र 25.0% 

7 र्वाहतकू व्यर्वस्था उपलब्धता 
मराठर्वाडा  56.5% 
पस्चचम महाराष्ट्र 29.4% 

8 आधार काडड उपलब्धता 
मराठर्वाडा  99.2% 
पस्चचम महाराष्ट्र 99.1% 

9 मतदान काडड उपलब्धता 
मराठर्वाडा  98.4% 
पस्चचम महाराष्ट्र 95.5% 

शैिवणक स्थिती 

10 प्राथवमक शाळा असण्याचे प्रमाण 
मराठर्वाडा  94.7% 
पस्चचम महाराष्ट्र 92.5% 

11 अभ्यास क्षेत्रातील एकूण लोकसंख्येत अवशवक्षतांचे प्रमाण 
मराठर्वाडा  34.6% 
पस्चचम महाराष्ट्र 23.9% 

12 अभ्यास क्षेत्रातील एकूण लोकसंख्येत प्राथवमक वशक्षणाचे प्रमाण 
मराठर्वाडा  29.8% 
पस्चचम महाराष्ट्र 27.1% 

13 वबकर्ट आर्थथक पवरस्स्थतीमळेु वशक्षणातनू गळती झाल्याचे प्रमाण 
मराठर्वाडा  19.8% 
पस्चचम महाराष्ट्र 32.9% 

14 वशक्षणासाठी आर्वचयक कागदपते्र उपलब्ध असण्याचे प्रमाण 
मराठर्वाडा  97.2% 
पस्चचम महाराष्ट्र 79.5% 

सामाविक स्थिती 

15 वनर्वासस्थानी राहण्याचा कालार्वधी (जन्मापासनू) 
मराठर्वाडा  90.2% 
पस्चचम महाराष्ट्र 80.6% 

16 प्रकल्पग्रस्त कुरंु्टबांचे प्रमाण 
मराठर्वाडा  0.0% 
पस्चचम महाराष्ट्र 1.8% 

17 स्थलांतर करण्याचे प्रमाण 
मराठर्वाडा  9.3% 
पस्चचम महाराष्ट्र 11.8% 

18 कुरंु्टबाचा प्रकार (एकवत्रत) 
मराठर्वाडा  26.0% 
पस्चचम महाराष्ट्र 61.6% 

19 कुरंु्टबात  दीर्डकालीन आजार असण्याचे प्रमाण 
मराठर्वाडा  14.6% 
पस्चचम महाराष्ट्र 6.4% 

20 बोलीभाषा (मराठी) 
मराठर्वाडा  98.8% 
पस्चचम महाराष्ट्र 95.2% 

21 जोगर्वा प्रथा 
मराठर्वाडा  26.0% 
पस्चचम महाराष्ट्र 30.2% 

22 बाबा-बरु्वा यांना मानण्याचे प्रमाण 
मराठर्वाडा  17.5% 
पस्चचम महाराष्ट्र 12.5% 

23 पोतराज प्रथेचे प्रमाण 
मराठर्वाडा  2.4% 
पस्चचम महाराष्ट्र 1.8% 

24 सयूड ग्रहण/चंद्र ग्रहण मागण्याचे प्रमाण 
मराठर्वाडा  1.2% 

पस्चचम महाराष्ट्र 25.8% 
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25 
धार्थमक वर्वधी पणूड करण्यासाठी कोंबडा, बकरी इ. बळी देण्याचे 
प्रमाण 

मराठर्वाडा  93.9% 
पस्चचम महाराष्ट्र 84.2% 

26 पवत्रका जळुर्वनू वर्वर्वाह करण्याचे प्रमाण 
मराठर्वाडा  84.6% 
पस्चचम महाराष्ट्र 90.3% 

27 जादरू्टोणा मानण्याचे प्रमाण 
मराठर्वाडा  30.9% 
पस्चचम महाराष्ट्र 9.6% 

28 अंगात येणे 
मराठर्वाडा  13.4% 
पस्चचम महाराष्ट्र 6.0% 

29 तमुच्यार्वर कुणी जादरू्टोणा केला आहे का? 
मराठर्वाडा  4.1% 
पस्चचम महाराष्ट्र 4.3% 

30 जर्टा असण्याचे प्रमाण 
मराठर्वाडा  2.0% 
पस्चचम महाराष्ट्र 2.1% 

31 बाळ जन्मानंतर वर्वधी करण्याचे प्रमाण 
मराठर्वाडा  100.0% 
पस्चचम महाराष्ट्र 96.6% 

32 बाळ जन्मानंतर सर्टर्वाईची पजूा करण्याचे प्रमाण 
मराठर्वाडा  99.2% 
पस्चचम महाराष्ट्र 98.3% 

33 बाळ जन्माआधी ओर्टी भरण वर्वधींचे प्रमाण 
मराठर्वाडा  0.0% 
पस्चचम महाराष्ट्र 17.9% 

34 बाळ जन्माआधी डोहाळे जेर्वण वर्वधींचे प्रमाण 
मराठर्वाडा  8.9% 
पस्चचम महाराष्ट्र 28.4% 

35 सनई र्वाद्याचा र्वापर करणे 
मराठर्वाडा  9.8% 
पस्चचम महाराष्ट्र 13.8% 

36 समाजाची यात्रा भरण्याचे प्रमाण 
मराठर्वाडा  6.1% 
पस्चचम महाराष्ट्र 72.6% 

37 डफ र्वाद्याचा र्वापर करणे 
मराठर्वाडा  8.5% 
पस्चचम महाराष्ट्र 8.6% 

38 दहन करणे अंत्यवर्वधी 
मराठर्वाडा  99.2% 
पस्चचम महाराष्ट्र 98.4% 

39 वतसऱ्या वदर्वशी दशविया वर्वधी करण्याचे प्रमाण 
मराठर्वाडा  2.8% 
पस्चचम महाराष्ट्र 98.0% 

40 दहाव्या वदर्वशी दशविया वर्वधी करण्याचे प्रमाण 
मराठर्वाडा  54.1% 
पस्चचम महाराष्ट्र 1.3% 

41 कुरंु्टबातील व्यसनाधीनतेचे प्रमाण 
मराठर्वाडा  19.5% 
पस्चचम महाराष्ट्र 9.1% 

42 मावसक पाळीत अस्पचृयतेचे प्रमाण 
मराठर्वाडा  98.8% 
पस्चचम महाराष्ट्र 85.8% 

43 मलुींच्या लानाच्या र्वय 18 र्वषापेक्षा जास्त असण्याचे  प्रमाण 
मराठर्वाडा  87.4% 
पस्चचम महाराष्ट्र 94.5% 

44 मवहला बाळंत झाल्यार्वर वर्वर्टाळ मानण्याचे  प्रमाण 
मराठर्वाडा  98.8% 
पस्चचम महाराष्ट्र 93.7% 

45 र्र्टस्पोर्टानंतर पोर्टगी वमळण्याचे प्रमाण 
मराठर्वाडा  24.4% 

पस्चचम महाराष्ट्र 34.3% 
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46 मवहलांच्या पनुर्थर्वर्वाहाचे प्रमाण 
मराठर्वाडा  27.6% 
पस्चचम महाराष्ट्र 85.4% 

47 हंुडा देण्याच्या प्रथेचे प्रमाण 
मराठर्वाडा  96.7% 
पस्चचम महाराष्ट्र 16.7% 

48 देर्वदासी प्रथेचे प्रमाण 
मराठर्वाडा  0.0% 
पस्चचम महाराष्ट्र 16.8% 

49 मांसाहाराचे प्रमाण 
मराठर्वाडा  91.1% 
पस्चचम महाराष्ट्र 94.0% 

५० जातपंचायत असण्याचे प्रमाण 
मराठर्वाडा  0.4% 
पस्चचम महाराष्ट्र 1.1% 

51 आंतरजातीय वर्वर्वाहाचे प्रमाण 
मराठर्वाडा  3.3% 
पस्चचम महाराष्ट्र 0.7% 

52 इतर समाजाकडून भेदभार्वाची र्वागणकू वमळणाचे प्रमाण 
मराठर्वाडा  32.1% 
पस्चचम महाराष्ट्र 4.8% 

53 इतर समाजातील लोकांच्या समारंभात सहभागी होण्याचे प्रमाण 
मराठर्वाडा  95.5% 
पस्चचम महाराष्ट्र 97.7% 

54 इतर समाजाची दहशत असण्याचे प्रमाण 
मराठर्वाडा  22.0% 
पस्चचम महाराष्ट्र 3.4% 

55 अत्याचार प्रवतबंध कायद्या अंतगडत गनु्हा दाखल होण्याचे प्रमाण 
मराठर्वाडा  27.2% 
पस्चचम महाराष्ट्र 22.4% 

56 समाजाच्या संर्र्टना असण्याचे प्रमाण 
मराठर्वाडा  61.0% 
पस्चचम महाराष्ट्र 78.4% 

57 १९५० चा परुार्वा असण्याचे प्रमाण 
मराठर्वाडा  6.9% 
पस्चचम महाराष्ट्र 65.1% 

58 कोणत्या जातीत बेर्टी व्यर्वहार होतो (होलार) 
मराठर्वाडा  59.3% 
पस्चचम महाराष्ट्र 89.2% 

59 कोणत्या जातीत बेर्टी व्यर्वहार होतो (होलेर) 
मराठर्वाडा  39.4% 
पस्चचम महाराष्ट्र 0.0% 

60 कोणत्या जातीत बेर्टी व्यर्वहार होतो (होलार/मांग) 
मराठर्वाडा  0.0% 
पस्चचम महाराष्ट्र 10.2% 

61 
अनसुवुचत जातीसाठी असणा-या शासकीय  योजना मावहत 
असण्याचे प्रमाण 

मराठर्वाडा  15.4% 
पस्चचम महाराष्ट्र 21.0% 

62 कुरंु्टबाची जात (होलार) 
मराठर्वाडा  65.4% 
पस्चचम महाराष्ट्र 85.4% 

63 कुरंु्टबाची जात (होलेर) 
मराठर्वाडा  30.1% 
पस्चचम महाराष्ट्र 0.1% 

64 कुरंु्टबाची जात (मांग-मातंग) 
मराठर्वाडा  0.0% 
पस्चचम महाराष्ट्र 13.8% 

65 जात प्रमाण पत्रार्वरील जातीचे प्रमाण (होलार) 
मराठर्वाडा  8.6% 
पस्चचम महाराष्ट्र 65.6% 

66 जात प्रमाण पत्रार्वरील जातीचे प्रमाण (होलेर) 
मराठर्वाडा  15.0% 

पस्चचम महाराष्ट्र 0.0% 
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67 जात प्रमाण पत्रार्वरील जातीचे प्रमाण (मांग) 
मराठर्वाडा  0.0% 
पस्चचम महाराष्ट्र 9.9% 

68 जात पडताळणी प्रमाणपत्र (होलार) 
मराठर्वाडा  0.9% 
पस्चचम महाराष्ट्र 17.8% 

69 जात पडताळणी प्रमाणपत्र (होलेर) 
मराठर्वाडा  0.7% 
पस्चचम महाराष्ट्र 0.0% 

70 जात पडताळणी प्रमाणपत्र (मांग) 
मराठर्वाडा  0.0% 
पस्चचम महाराष्ट्र 0.4% 

71 मळू जातीचे प्रमाण (होलार) 
मराठर्वाडा  60.3% 
पस्चचम महाराष्ट्र 97.0% 

72 मळू जातीचे प्रमाण (होलेर) 
मराठर्वाडा  35.6% 
पस्चचम महाराष्ट्र 0.1% 

73 मळू जातीचे प्रमाण (व्हलेर) 
मराठर्वाडा  3.9% 
पस्चचम महाराष्ट्र 0.4% 

74 मळू जातीचे प्रमाण (मांग) 
मराठर्वाडा  0.0% 
पस्चचम महाराष्ट्र 2.4% 

आर्थिक स्थिती 

75 र्राची  मालकी (स्र्वत:चे) 
मराठर्वाडा 97.6% 
पस्चचम महाराष्ट्र 81.2% 

७६ र्राच प्रकार (कच्चे) 
मराठर्वाडा  56.9% 
पस्चचम महाराष्ट्र 50.4% 

77 परू्वडजांचा र्वाद्य र्वाजवर्वणे व्यर्वसाय असणाऱ्या कुरंु्टबांचे प्रमाण 
मराठर्वाडा  44.7% 
पस्चचम महाराष्ट्र 64.7% 

78 परू्वडजांचा जनु्या चपला वशर्वणे व्यर्वसाय असणाऱ्या कुरंु्टबांचे प्रमाण 
मराठर्वाडा  3.3% 

पस्चचम महाराष्ट्र 57.2% 

79 परू्वडजांचा दोरखंड तयार करणे व्यर्वसाय असणाऱ्या कुरंु्टबांचे प्रमाण 
मराठर्वाडा  1.6% 
पस्चचम महाराष्ट्र 23.7% 

80 मेलेल्या जनार्वरांची कातडी काढणे हा परू्वडजांचा व्यर्वसाय 
असणाऱ्या कुरंु्टबांचे प्रमाण 

मराठर्वाडा  11.0% 
पस्चचम महाराष्ट्र 21.3% 

81 परू्वडजांचा सतुार काम हा व्यर्वसाय असणाऱ्या कुरंु्टबांचे प्रमाण 
मराठर्वाडा  12.2% 
पस्चचम महाराष्ट्र 0.2% 

82 सार्वकाराने जमीन वगळंकृत केल्याचे प्रमाण 
मराठर्वाडा  1.2% 
पस्चचम महाराष्ट्र 1.1% 

83 भाकड जनार्वरांची मालकीचे प्रमाण 
मराठर्वाडा  6.9% 
पस्चचम महाराष्ट्र 7.8% 

84 शेळ्या-मेंढ्या असण्याचे प्रमाण 
मराठर्वाडा  10.6% 
पस्चचम महाराष्ट्र 19.0% 

85 दभुती जनार्वरे असण्याचे प्रमाण 
मराठर्वाडा  13.4% 
पस्चचम महाराष्ट्र 9.3% 

86 लोकांचा व्यर्वसाय (इतर मजरुी) 
मराठर्वाडा  10.8% 

पस्चचम महाराष्ट्र 13.9% 
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87 लोकांचा व्यर्वसाय (शेत मजरुी) 
मराठर्वाडा  19.4% 
पस्चचम महाराष्ट्र 11.3% 

88 लोकांचा व्यर्वसाय (सरकारी नोकरी) 
मराठर्वाडा  0.3% 
पस्चचम महाराष्ट्र 1.1% 

89 लोकांचा व्यर्वसाय (र्वाजंत्री) 
मराठर्वाडा  1.4% 
पस्चचम महाराष्ट्र 1.0% 

90 कुरंु्टबाचे मावसक उत्पन्न (10 हजारपेक्षा कमी) 
मराठर्वाडा  89.4% 
पस्चचम महाराष्ट्र 88.4% 

91 जवमनीच्या मालकीचे प्रमाण 
मराठर्वाडा  24.4% 
पस्चचम महाराष्ट्र 33.2% 

92 जमीनीचा प्रकार (वजरायती) 
मराठर्वाडा  0.4% 
पस्चचम महाराष्ट्र 4.5% 

93 कुरंु्टबातील एक कमार्वती व्यक्कतीं असण्याचे प्रमाण 
मराठर्वाडा  56.5% 
पस्चचम महाराष्ट्र 66.6% 

94 जवमनीच्या मालकीचा प्रकार (र्ववडलोपार्थजत) 
मराठर्वाडा  6.1% 
पस्चचम महाराष्ट्र 26.4% 

95 भवूमहीन 
मराठर्वाडा  75.6% 
पस्चचम महाराष्ट्र 66.8% 

96 जनार्वरांच्या मालकीचे प्रमाण 
मराठर्वाडा  30.9% 
पस्चचम महाराष्ट्र 36.3% 

97 एक जनार्वर असण्याचे संख्येचे प्रमाण 
मराठर्वाडा  11.8% 
पस्चचम महाराष्ट्र 13.7% 

98 पारंपावरक व्यर्वसायात असण्याचे प्रमाण 
मराठर्वाडा  20.3% 
पस्चचम महाराष्ट्र 23.4% 
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प्रकरण १  

प्रस्तावना  
 

भारतीय समाज व्यवस्थेमध्ये मािसाच्या जन्माबरोबरच तयाला तयाच्या जातींची वैनशष्ये नचकटतात. 

जातींच्या निर्थमतीमध्ये व्यवसाय, जातीतच रोटी-बेटी व्यवहार, जातीच्या स्वतंत्र वस्तया आनि जातपंचायतींिी 

आखिू नदलेल्या िीतीनियमांचे पालि ही महतवाची वैनशष्टे आढळूि येतात. जातीव्यवस्थेत श्रेष्ठता- 

कनिष्ठता, उच्च-िीचता असा भेदभाव प्रामखु्यािे पाळला जातो. कनिष्ठ जातींत क्षमता असो ककवा िसो 

तयांची सामानजक गनतमािता खुंटवूि तयांिा कनिष्ठ स्थािावरच कसे ठेवता येईल हे पानहले जाते. दसुऱ्या 

बाजलूा वनरष्ठ स्थािावर नवसावलेल्या जातींत क्षमता असो ककवा िसो तयांचे सामानजक स्थाि हे अबानधतच 

राहते. हे सामानजक स्स्थतीचे वास्तव आजही कायम नदसिू येते. तसेच, एक जात दसुऱ्या जातीपेक्षा कशी श्रेष्ठ 

आहे हे िेहमीच दाखनवण्याची चढाओढ असलेली नदसते. तसेच, काही समाज शास्त्रज्ञ व मािववंश शास्त्रज्ञ 

असे मत मांडतात की, भारतीय समाजात पवूापार जात अस्स्ततवात असली तरीही तयाची जािीव समाजात 

िव्हती. उलट, निटीश काळािंतर ‘जात जािीवा’ अनधकानधक नवकनसत होत गेल्या.  स्वातंत्र्योत्तर काळात 

मात्र ‘जातीभेद’ िष्ट करण्यात आले, तयासाठी भारतीय राज्यघटिेत मलुभतू हक्क आनि मागवदशवक ततव 

यांच्याआधारे िागनरकांच्या मािवी अनधकाराला संरक्षि देण्यात आले. असे असले तरीही, जात ही फक्त 

निटीशांच्या कल्पिारनचतेचा भाग िसिू ही प्राचीि काळापासिू भारतीय समाज व्यवस्थेत रुजलेली आहे असे 

म्हिता येईल.  भारतीय राज्यघटिा समाजात सामानजक समता प्रस्थानपत करण्यात मलुभतू भनूमका बजावते.  

तयात अिसुनूचत जातींसाठी पढुील तरतुदी केल्या आहेत.  

कलम १५ (१)  : राज्य कोितयाही िागनरकाला प्रनतकूल होईल अशाप्रकारे केवळ धमव, वंश, जात, 
कलग, जन्मस्थाि या अथवा यापैकी कोितयाही कारिावरूि भेदभाव करिार िाही. 

कलम १६ (२) : कोिताही िागनरक केवळ धमव, वंश, जात, कलग, कूळ, जन्मस्थाि, निवास या ककवा 
यापैकी कोितयाही कारिांवरूि राज्याच्या नियंत्रिाखालील कोितेही सेवायोजि 
ककवा पद यांच्याकनरता अपात्र असिार िाही, अथवा तयांच्याबाबतीत तयाला 
प्रनतकूल असा भेदभाव केला जािार िाही.  

कलम १६ (४)  : कोितयाही गोष्टीमळेु, राज्याच्या नियंत्रिाखालील सेवांमध्ये िागनरकांच्या ज्या 



होलार समाज संशोधन,बार्टी, पणेु   12 

 

कोितयाही मागासवगाला, राज्याच्या मते, पयाप्त प्रनतनिनधतव नमळालेले िाही अशा 
मागास वगाकरीता नियकु्तया ककवा पदे राखिू ठेवण्यासाठी कोितीही तरतदू 
करण्यास राज्याला प्रनतबंध होिार िाही.  

कलम १७  : अस्पचृयता िष्ट करण्यात आली आहे व नतचे कोितयाही स्वरूपातील आचरि 
निनषद्ध करण्यात आले आहे. “अस्पचृयतेतिू” उद्भविारी कोितीही नििःसमथवता 
लादिे हा कायद्यािसुार नशक्षापात्र अपराध असेल.  

कलम ४६  : राज्य, जितेतील दबुवल घटक, आनि नवषेशत: अिसुनूचत जाती, अिसुनूचत 
जिजाती यांचे शैक्षनिक व आर्थथक नहतसंवधवि नवशेष काळजीपवूवक करील आनि 
सामानजक अन्याय व सवव प्रकारचे शोषि यांपासिू तयांचे रक्षि करील.  

कलम ३३० : लोकसभेत अिसुनूचत जाती व अिसुनूचत जिजाती यांच्या कनरता जागा राखिू 
ठेविे. 

कलम ३३८ : अिसुनूचत जाती राष्रीय आयोग स्थापि करिे. 

कलम ३४१  : राष्रपतींच्या आदेशािसुार भारतीय समाजातील काही जातींिा ‘अिसुनूचत जाती’ 
असे गिले जाते.  

कलम ३६६ (२४) : अिसुनूचत जाती याचा अथव, या संनवधािाच्या प्रयोजिाथव ३४१ अन्वये अिसुनूचत 
जाती असल्याचे मािले गेले आहे. अशा जाती, वंश ककवा जमाती अथवा जातीचे, 
वंशाचे ककवा जमातीचे भाग अथवा तयातील गट असा आहे.   

 

Govt.of India Act 1935 च्या कायद्यािसुार इंग्रजी राजवटीत प्रथम अिसुनूचत जाती हा शब्दप्रयोग 

वापरण्यात आला होता. सामानजक न्यायाच्या दृष्टीकोिातिू सामानजक भेदभाव नमटनवण्यासाठी 

राज्यघटिेमध्ये स्वातंत्र्य समािता, बंधतुा या ततवांचा अंगीकार केला आहे. सामानजक, सांस्कृनतक, आर्थथक व 

शैक्षनिक दषु्या मागासलेल्या अशा गटातील लोकांची नवशेष काळजी घेतली जावी, या उदे्दशािे राज्यघटिेत 

नवनवध तरतदुी केलेल्या आहेत.  

होलार ही अिसुनूचत जातीमधील अनतशय मागासलेली जात आहे. होलार शब्दाचा अथव भनूमपतु्र 

असा होतो. होलार जातीमध्ये आयवळे, नबरलींगे, गारोडे, गेजगे, गळुीक, जावीर, कारडे, हलमािे, िामदासे, 

पारसे, वागर इ. आडिावे आढळूि येतात. होलार ही मांग जातीची उपजात मािली जाते. होलार जातीचे खाि-
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पाि व पेहराव यांच्याबाबतीत मांग जातीशी साम्य नदसिू येते. ते चमवकार व मांग यांच्याप्रमािेच बटू, चपला, 

पाण्याच्या नपशव्या, घोड्यावरील बस्कर, टांगयांच्या वेसि, घोड्यांच्या खरुाकांच्या नपशव्या इ. तयार करीत 

असत (सोलापरू गझेॅट, १८८४: प.ृ क्र. ११७). परंत,ु होलार समाज ही स्वतंत्र जात आहे. काही वेळा होलार हे 

चांभार जातीसारखेच आहेत, असे गैरसमज आहेत. चांभार जातीचे लोक हे िवीि चपला तयार करतात, तर 

होलार जातीचे लोक चपला ककवा चामड्याच्या वस्तूंची दरुुस्ती करतात. तसेच  ग्रामसंस्कृतीमध्ये र्वाजंत्रीचे 

काम करीत असे. तदनंतर काही लोक दोरखंड बनवर्वण्याचे काम करीत र्व त्यामळेु त्यांच्या या व्यर्वसायार्वरून 

त्यांच्या जातीच्या नोंदी चांभार, मांग अशा झाल्याचे वदसनू येते. मात्र होलार हा समाज स्र्वजातीय वर्वर्वाह 

करणारा (endogamous) समाज आहे. हा समाज चांभार र्व मांग या समाजाच्या मलुा मलुींशी वर्वर्वाह करीत 

नाही. होलार, चांभार आवण मांग या समाजाची परंपरा काही प्रमाणात सारखीच आढळत असली तरी होलार 

समाजाअंतगडत वर्वर्वाह ही परंपरा स्र्वतंत्रपणे जपली आहे (   , 1993). तयांच्या काही सांस्कृनतक बाबीं चांभार 

आनि मांग जातीशी साम्य दाखविाऱ्या असल्या तरी होलार स्वतंत्र अस्स्ततव असिारी व जातीअंतगवत बेटी 

व्यवहार जति करिारा समहू आहे (कसग, १९७६: ८१३).  

महाराष्रातील सांगली, सांगोला, पिेु, सोलापरू, सातारा, आनि िागपरू या नजल्हयांमधिू या 

समाजाची लोकसंख्या जास्त प्रमािात आढळूि येते. २०११ च्या जिगििेिसुार महाराष्रामध्ये या जातीच्या 

लोकांची लोकसंख्या समुारे १ लाख ८ हजार ९०० एवढी आहे (पहा तक्ता क्र. १). नशक्षिाचा अभाव, 

उतपन्िाच्या साधिांचा अभाव, रूढी परंपरांचा पगडा, इ. घटक या समाजाच्या मागासलेल्या स्स्थतीस 

कारिीभतू आहेत. पारंपानरक व्यवसायात असल्यािे हा समाज आपली प्रगती करू शकला िाही. या 

समाजाच्या उन्ितीसाठी, तयांिा नशक्षि प्रवाहात आिण्यासाठी तसेच िोकरीच्या संधी उपलब्ध करूि 

देण्यासाठी सामानजक न्याय नवभागाच्या नवनवध योजिा उपलब्ध आहेत. परंत ुया योजिांचा लाभ घेण्यासाठी 

या लोकांिा काही कागदपत्रांचा पाठपरुावा करावा लागतो. जसे की जातीचा दाखला, जात पडताळिी दाखला 

इ. मागासलेल्या व भटक्या स्वरूपामळेु या जातीच्या लोकांकडे अशा कागदपत्रांचा अभाव नदसिू येतो. 

तयासाठी “५० वषापवूीचे वास्तयव्याचे परुावे” नमळनवण्यात या लोकांिा अडचिी येतात. नशवाय, होलार 

समजासंबंधी फारसे संधोधि सदु्धा झालेले िाहीत. पनरिामी या लोकांिा नवकासाच्या मखु्य प्रवाहात 

आिण्यासाठीच्या शासिाच्या योजिा असिूही तयांपासिू होलार समाज वंनचत रानहलेला नदसत आहे, असे 

प्राथनमकदृष्या म्हिण्यास वाव आहे.  
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ऐनतहानसकदृष्या होलार समाजातील लोक धिगर समाजासाठी डफ वाजनवण्याचे काम करीत 

असत. तयामळेु आजही होलार समाजातील लोक वाजंत्री पथकाशी संबंनधत आहेत असे नदसते. होलार 

जातीची उपजात िाही पि व्हलार, होलीया हे िामसदृश आहेत.  

संशोधनाची सैद्ांततक चौकट 

भारतात जात-जािीवा ह्या प्राचीि काळापासिू असल्या तरीही तयांच्या अस्स्ततवाची जािीव 

वसाहतीक काळातच झाली. १९ व्या शतकात निनटशांिी  जात आधानरत जिगििा केली. तयाचकाळात 

निटीश सिदी अनधकाऱ्यांिी व अिेक अभ्यासकांिी ‘जातीं’चा अभ्यास केला आहे. एम. एि. श्रीनिवास 

(१९७9) यांिी गिुातमक संशोधि पद्धतीवर नवशेष भर देऊि पवूाश्रमीच्या अस्पचृय जातींचा अभ्यास 

करण्यास प्राधान्य नदलेले आहे. तयासाठी ते म्हितात नक, अस्पचृयांच्या वस्तीत राहूि तयांचा वांनशक अभ्यास 

(ethnography) केल्यासच आपिास तयांचे जीवि समजिू घेता येईल. तसेच, लईुस डूमो (१९99) या प्रनसद्ध 

समाजशास्त्रज्ञािे प्रनतपादि केले आहे नक, अस्पचृयांचा अभ्यास करतािा तयांचे समाजव्यवस्थेतील स्थाि उदा. 

श्रेष्ठता-कनिष्ठता, शदु्धा-अशदु्धतेच्या कल्पिा यांवरूि ठरलेला असतो. शदु्ध-अशदु्धतेच्या कल्पिा ह्या दहेुरी 

(binary) आहेत. ज्यामळेु िाह्मि व वनरष्ठ जातींचे वचवस्व नसद्ध होते. जातीव्यवस्थेच्या अभ्यासात डूमोचे हे 

नवचलेषि मलुभतू समजले जाते. आंदे्र नबते (१९६६) व जोधाका (२००६) हे मान्य करतात नक, ततकालीि 

भौनतक बदलांमळेु भारतीय समाजव्यवस्था बदलली. तयातिू जातीय स्वरुपात देखील बदल होत आहेत.  

पवूीच्या जन्मी ज्यांिी पाप केले, तयांचा जन्म कनिष्ठ जातीत होतो. म्हििू जन्म हा अपघात िसिू 

पवूवजन्माच्या पाप-पणू्यावर आधानरत आहे. याउलट, ज्यांिी पवूवजन्मी पणु्य केले आहे, ते िाम्हि निज (twice 

born) म्हििू जन्माला येतात असा समज आहे. स्पशृ-अस्पचृयतेच्या संकल्पिा पवुाश्रमींच्या अस्पचृय 

जातीतही रुजलेली नदसते. चांभार, महार, मांग, भंगी यांच्यामध्येही अस्पचृयता पाळली जाते. चांभार स्वतिःला 

महार-मांग यांच्यापेक्षा श्रेष्ठ माितात. तर, महार-मांग हे भंगी यांच्यापेक्षा स्वतिःला श्रेष्ठ समजतात.  

पजूा-पाठ, व्रतवैफल्ये इ. माध्यमांतिू जातीव्यवस्था घट्ट होत असते. देव-देवतांची पजूा व नवधी करूि 

तयांच्यामाफव त आपल्याला अपेनक्षत फळ प्राप्त करूि घेण्याचा मािव समाज प्रयति करीत असतो. तयाअथािे 

होलार समाजाचे देवासमोर मंगलसमयी वाद्य वाजनविे हे आर्थथक िसिू धार्थमक वैनशष्ये नदसते, असे 

मािावयास हरकत िाही.  सामानजक उतरंडीमध्ये वरच्या स्थािावर असलेल्या जातींचे उतरंडीमध्ये खाली 
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असलेल्या जातींवर वचवस्व असते. उतरंडीमध्ये जस जसे खालच्या स्थािावर एखादी जात जात असते तस 

तसा तया जातीचा सामानजक दजा खालावत जातो. याउलट उतरंडीमध्ये एखादी जात जस जशी वरच्या 

स्थािावर जाते तसे नतचे प्रभुतव अनधकानधक वाढत जाते. तयामळेु एकंदरीत उतरंडीमध्ये एखादी जात तया 

खालील सवव जातीचे दमि करते. तया अथािे अिसुनूचत जातीमधील सवव जाती या पवूाश्रमीच्या अस्पचृय जाती 

म्हििू गिल्या जातात. आनि तयांचे अनधकानधक दमि होतािा नदसते. उच्च-िीचतेच्या आधारावर उच्च 

जातींचा कनिष्ठ जातींबरोबर व्यवहार ठरतो. तो मखु्यतिः अस्पचृयता व भेदभावावर आधानरत असतो. प्राचीि 

काळापासिू सध्याच्या अिसुनूचत जातीच्या यादीतील सवव जाती अस्पचृय समजल्या जात होतया. तयामळेु 

अस्पचृयता, भेदभाव यांिा या सवव जातींिा सामोरे जावे लागत असे. तयादृष्टीकोिातिू होलार समाजाचे 

वेगळेपि आपल्याला तपासता येईल. तसेच होलार समाजाचे समानजक, आर्थथक व शैक्षनिक स्स्थतीचे 

आकलि करता येईल.  
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तक्ता क्र. १: तिल्हातनहाय होलार समािाची लोकसंख्या  

अन.ु 
क्र. तिल्हा 1961 1981 1991 2001 2011 

1.  सोलापरू 10827 1357 21,571 22319 30011 
2.  सांगली 5679 9496 11,527 15093 17962 
3.  पणेु 2821 5359 12,492 9037 13191 
4.  सातारा 4769 7937 8,610 11062 13136 
5.  नांदेड 0 784 781 2696 4570 
6.  कोल्हापरू 861 0 2,550 2938 4098 
7.  यवतमाळ 0 417 1,126 1449 2804 
8.  ठाणे 124 513 934 1521 2646 
9.  परभणी 9 1154 53 879 2555 
10.  बीड 0 693 0 1309 2308 
11.  मुंबई उपनगर 117 2218 0 1808 2223 
12.  नातशक 4 1058 1,043 1390 2018 
13.  अहमदनगर 653 885 196 1407 1890 
14.  लातरू 0 0 235 1299 1662 
15.  हहगोली 0 0 0 619 1394 
16.  उस्मानाबाद 0 1158 559 552 1156 
17.  िळगांव 299 371 284 603 956 
18.  मुंबई (तवभाग-१९६१) 1,992 0 2,355 808 934 
19.  चंद्रपरू 0 310 111 692 691 
20.  धळेु 560 542 8 524 562 
21.  नंदरुबार 0 0 0 310 540 
22.  बलुढाणा 0 1378 433 503 380 
23.  रायगड 0 38 33 179 331 
24.  वाशीम 0 0 0 144 276 
25.  औरंगाबाद 0 6 12 27 262 
26.  अकोला 0 370 116 37 109 
27.  नागपरू 0 148 98 65 83 
28.  रत्नातगरी 93 37 3 120 66 
29.  वधा 0 34 5 31 27 
30.  हसधदुगुग 0 0 5 15 22 
31.  गोंतदया 0 0 0 0 18 
32.  िालना 0 0 2 18 15 
33.  गडतचरोली 0 0 242 0 5 
34.  अमरावती 0 57 65 5 4 
35.  भंडारा 0 234 47 2 3 

 
एकूण 28808 36554 65496 79461 108908 

स्त्रोत: २०११ जनगणना.  
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होलार समाज महाराष्ट्रामध्ये अनसुवूचत जातीच्या प्रर्वगात येतो. ते मखु्यतः ग्रामीण भागात राहतात. 

होलार समाज हा मखुतः सोलापरू, सांगली, पणेु, सातारा, नांदेड, कोल्हापरू, यर्वतमाळ, मुंबई, अहमदनगर 

नावशक र्व जळगार्व वजल्हा येथे र्वास्तव्यास आहेत. त्यांची लोकसंख्या प्रामखु्याने महाराष्ट्र-कनार्टक या 

सीमालगत  भागात अवधक वदसनू येते. सन 19६1 च्या जनगणनेनसुार होलार समाजाची लोकसंख्या 28,808 

इतकी होती, तर सन 2011 च्या जणगणनेनसुार लोकसंख्या 1,08,908 इतकी आहे. सर्वात जास्त होलार 

समाजाची लोकसंख्या महाराष्ट्रामध्ये सोलापरू वजल््ामध्ये आहे.  तसेच होलार समाज पठारी, मैदानी प्रदेशात 

र्वास्तव्य करतो.  

होलार समाजाचा परू्वड इवतहास असा आहे की, ते धनगर समाजासाठी र्वाद्य र्वाजवर्वण्याची कामे करत 

असत. संगीतामध्ये मखु्यतः डफ आवण तंबोरा यांचा र्वापर करतात. होलार समाज लानामध्ये र्व इतर 

मंगलकायामध्ये संगीत (र्वाद्य) र्वाजवर्वण्याचे काम करीत असे. आजच्या काळामध्ये सदु्धा हा समाज बडँ 

पथकामध्ये आपल्या संगीताने चांगली साथ देत आहे. या जातीची कोणतीही उपजात ककर्वा उपवर्वभाग 

आढळून येत नाही; परंतु इतर राज्यात त्यांचे दसुरे नार्व होलाया आहे (पहा, कसग 1993). एथोर्वन (1922) 

यांच्या मताप्रमाणे,  होलाया हा शब्द प्रयोग कन्नड र्टोला या भागातनू आलेला आहे. होलाया या शब्दाचा अथड 

मजरू असा होतो. कानडी होलाया या समाजाचा मखु्य व्यर्वसाय हा मतृ प्राणी           काढणे, त्यांची कातडी  

र्व कशगे काढून वर्वकणे, कातडी पासनू चपला बनवर्वणे, जनू्या चपला वशर्वून देणे. इत्यादी. गार्वात एखादा प्राणी 

मतृ झाला तर तातडीने धार्वपळ करुन तो प्राणी गार्वाबाहेर काढून त्याची वर्वल्हेर्वार्ट लार्वतात. हे काम 

केल्याबिल गार्वातनू त्यांना अन्नधान्य वदले जात होते. समाजातील काही लोक दसुऱ्याच्या शेतामध्ये शेतमजरू 

म्हणनू काम करतात र्व काही लोक वकरकोळ वर्विीचा व्यर्वसाय करतात. होलार समाजातील लोकांना 

उन्हाळा र्व वहर्वाळा या ऋतमुध्ये हाताला काम असते. मात्र पार्वसाळ्यात त्यांना रोजगार उपलब्ध होत नसतो. 

आर्थथक आवण शैवक्षवणक दषृ्ट्या हे लोक गरीब आहेत. र्व त्यांच्यामधील मलेु हे माध्यवमक पयंत वशक्षण पणूड 

करतात र्व मलुी ्ा साधारणतः प्राथवमक पयंत वशक्षण रे्तलेले आढळतात. आर्थथक पवरस्स्थती नाजकू 

असल्यामळेु र्व पालकांमध्ये वशक्षणाबिलची जागतृी कमी असल्यामळेु बहुतेक मलेु हे माध्यवमक शाळेतनू 

वशक्षण सोडून देतात. मलुगा ककर्वा मलुगी असो त्यांच्या अंगार्वर कमी र्वयातच र्राची जबाबदारी पडलेली 

असते. त्यामळेु ते वशक्षण पणूड करू शकत नाहीत. कुरंु्टबातील व्यक्कती अजारी पडल्यास आर्थथक पवरस्स्थती 

नसल्यामळेु ते सरकारी दर्वाखान्यामध्ये उपचार रे्तात. 
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बहुतेक होलार समाजातील व्यक्कती र्रामध्ये र्व बाहेरील लोकांशी बोलताना मराठी बोली भाषेचा र्वापर 

करतात. काही मोजक्कयाच लोकांना कहदी मधनू बोलता येते. कनार्टक राज्याच्या सीमेलगतच्या होलार 

समाजाच्या लोकांना कन्नड भाषा समजते. महाराष्ट्रामध्ये ते मराठी देर्वनागरी भाषेत वलखाण करतात. होलार 

समाजाची वर्ववशष्ट्र्ट अशी ओळख नाही. मात्र गडद र्व मध्यम बांध्याचे सर्वडसाधारण लोक त्यांच्यामध्ये 

आढळतात. परुुष धोती, कुता, बवनयान आवण पायजमा अशा प्रकारचा पेहरार्व करतात आवण स्स्त्रया लगुडी, 

चोळी आवण तरुण मलुी खेड्यामध्ये खडबडीत कापडाची साडी पवरधान करतात. वर्वशेषतः कायडिमाच्या 

वनवमत्ताने स्स्त्रया नाकामध्ये र्व कानामध्ये करगा र्ालतात. 

होलार समाज मांसाहारी असनु ते मर्टण, मासे, वचकन र्व अंडी इत्यादी पदाथड खातात. त्यांचा मखु्य 

आहार हा ज्र्वारीची भाकरी, आमर्टी, भाजी (पालेभाज्या), चर्टणी (वहरव्या वमचीची) पालेभाज्यामध्ये करडई, 

मेथी आवण शेतामध्ये उपलब्ध असलेल्या इतर भाज्या ते खातात. डाळी, कडधान्ये, फळे र्व दधु इत्यादी पदाथड 

अगदी कमी प्रमाणात त्यांच्या आहारामध्ये आढळतात. इतर अन्नधान्य मध्ये गहू, तांदळू, बाजरी आवण मका 

इत्यादींचा र्वापर करतात. तरू, मगु, उडीद या डाळीचाही कधी कधी त्यांच्या आहारामध्ये समार्वेश असतो. ते 

शेंगदाणा, करडई, जर्वस यांचे तेल स्र्वयंपाकामध्ये र्वापरतात.  

होलारांना शदु्र समजले जाते. जंगम समाजाचे लोक होलार समाजाचा वर्वर्वाह वर्वधी (मंगलअष्ट्र्टके) 

पार पाडतात. काही खेड्यामध्ये ते इतर मांग र्व चांभार समाजापासनू र्वेगळे राहतात. र्वाद्य र्वाजवर्वणारे शहनाई, 

हलगी र्व डफ इत्यादी र्वाद्य र्वाजवर्वतात. होलार समाजामध्ये एकपत्नीत्र्व हा सामावजक वनयम असला तरीही 

अपर्वादात्मक पवरस्चततीत बहुपत्नीत्र्व पद्धती या समाजामध्ये मान्य केली जाते. समाजातील आडनार्वांच्या 

बाहेर आवण जातीतच वर्वर्वाह या वनयम बंधनकारक मनाला जातो. ते सारख्याच कुळामध्ये वर्वर्वाह करत 

नाहीत. होलार समाजामध्ये जार्वीर, पारसे, कें गार, आयर्वळे, गेंझे, हेगडे, सोनोने, जाधर्व, शेकार आवण आर्वारे्ट 

हे कुळ आहेत. समाजामधील कुळामधील कायडिम हा वर्वर्वाह सोहळे एकवत्रत सहभागाने साजरे करतात. 

हंुड्याची पद्धत आहे. मलुीच्या र्ववडलांनी मलुाच्या र्ववडलांना हंुडा द्यार्वा लागतो त्याची सरुुर्वात 50 रु. पासनू 

ककर्वा त्याच्या पढुील रकमेपासनू होते. हंुड्याची रक्ककम ही पालकांच्या ठरलेल्या र्वार्टार्ार्टीप्रमाणे र्व 

मलुीकडील र्रच्या पवरस्स्थतीर्वर अर्वलंबनू असते. हंुडा हा रोख स्र्वरुपात ककर्वा अन्य कोणत्याही स्र्वरुपात 

वदला जातो. समाजामध्ये परंपरेनसुार लान केल्यानंतर नर्वऱ्याच्या र्री राहतात. तसेच, भार्वाच्या वर्वधर्वा 



होलार समाज संशोधन,बार्टी, पणेु   19 

 

पत्नीशी ककर्वा वर्वधरुाचा मतृ पत्नीच्या बवहणीशी वर्वर्वाह मान्य केला जातो. नर्वरा ककर्वा बायको मधील 

र्र्टस्पोर्ट रे्ण्याचे प्रमाण होलार समाजामध्ये नगण्य आहे.  

कुरंु्टबामध्ये मवहलांची मखु्य भवूमका असते. स्र्वयंपाक बनवर्वणे, मलुांचा सांभाळ करणे, शेतमजरुी 

करणे जळाऊ लाकडे गोळा करणे, पाळीर्व जनार्वरांचा सांभाळ करणे आवण कुरंु्टबाच्या संबधीची इतर सर्वड 

कामे करणे. मात्र र्रामध्ये वतला दयु्यम स्थान वदले जाते. ते सर्वड सामावजक आवण धार्थमक कामात सहभागी 

होतात. र्राचे व्यर्वस्थापन परुुष मंडळी बर्त असतात. 

बळाचा जन्म झाल्यानंतर पाचव्या आवण सहाव्या वदर्वशी पजूा केली जाते. त्याला पाचर्वी र्व िर्टी असे 

म्हणतात. बहुतेक करून त्याच वदर्वशी बाळाचे नामकरण केले जाते. आईला र्व बाळाला गरम पाण्याने अंर्ोळ 

र्ातली जाते. लहान मलुांना गोड आवण डाळ भात तयार करून वदला जातो. 

मतृ्य ूनंतर होलार समाजामध्ये अंत्यसंस्कार अस्ानदहन पद्धतीने केले जातात. मतृ्यचेू दहा वदर्वस नंतर 

दशविया वर्वधी केला जातो त्यामध्ये जर्वळचे नातेर्वाईकांना बोलार्वून जेर्वणाची मेजर्वानी वदली जाते. 12 व्या,     

13 व्या वदर्वशी कपडदान केले जाते. या वर्वधीसाठी जंगम समाजातील व्यक्कतीची सेर्वा रे्तली जाते. तीन 

र्वषाखालील लहान मलुांना मतृनंूतर जवमनीत पुरले जाते.  

होलार कहद ुधमड मानतात. ते मरीआई, ताई कनार्टका या देर्वतेची उपासना करतात. काही लोक त्या 

देर्वीला मकुबाई असे म्हणतात. जेजरुी र्व कोल्हापरूचा ज्योवतबा यांची ते भक्कती करतात. तसेच कशगणापरूचा 

महादेर्व र्व तळुजापरूची तळुजाभर्वानी यांचीही ते पजून करतात. होलार समाजातील काही स्स्त्रया अंबाबाईची 

हातार्वरती परडी रे्ऊन मंगळर्वारी र्व शिुर्वारी पाच र्रे मागतात. ते लोक पौष मवहन्यातील खंडोबाच्या याते्रला 

जातात. चैत्राच्या मवहन्यामध्ये महादेर्वाची यात्रा केली जाते. मखु्यतः ते वदर्वाळी, दसरा, महावशर्वरात्री, 

गढुीपाडर्वा, वपत्रमोक्ष अमार्वस्या, रामनर्वमी, एकादशी, आषाढी एकादशी, नागपंचमी, गणेश चतथुी होळी 

आवण मकर संिात इत्यादी सण साजरे करतात. 
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होलार समाज संशोधन: मावहती संकलन 
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प्रकरण 2 
     संशोधन पद्ती 

अभ्यासाची उतिष्ट्ये:  

1. महाराष्रातील होलार समाजाच्या सामानजक–आर्थथक व शैक्षनिक मागासलेल्या स्स्थतीचा अभ्यास करिे. 

2. होलार जातीच्या चकुीच्या जात िोंदीं अभ्यासिे.  

महाराष्रातील होलार समाजाच्या सामानजक-आर्थथक व शैक्षनिक मगासलेल्या स्स्थतीच्या अभ्यास 

करण्याच्या उदे्दशािे होलार समाजातील लोकप्रनतनिधींशी वेळोवेळी प्रतयक्ष संवाद साधला गेला. या 

समाजाच्या िेमक्या कोिकोिततया अडी अडचिी व समस्या आहेत हे समजिू घेण्यासाठी नदिांक ५ 

जािेवारी २०१६ रोजी राज्यस्तरीय कायवशाळेचे पिेु येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृनतक भवि येथे 

आयोजि करण्यात आले. यावेळी या समाजातील सवव स्तरावरील प्रनतनिधींिी होलार समाजाच्या मागण्या व 

समस्यांनवषयी चचा केली. या चचासत्रात महाराष्रातील चंद्रपरू, कहगोली, सांगली, लातरू, परभिी, पिेु, बीड, 

उस्मािाबाद, ठािे, मुंबई, सातारा, व कोल्हापरू या नजल्ह्यांमधिू लोक उपस्स्थत रानहले. तयाचबरोबर, मुंबई येथे 

(स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्रीय स्मारक सभागहृ, मबुई.) येथे होलार समाजाच्या एकनदवसीय कायवशाळेचे 

आयोजि करण्यात आले.  सदर आयोनजत केलेल्या कायवशाळेत मुंबई व तयालगत असलेल्या भागातिू 

आलेले समाज प्रनतनिधी उपस्स्थत होते. नदिांक 

२७ सप्टेंबर २०१६ रोजी या कायवशाळेत 

महाराष्रातील नवनवध भागांमधिू एकूि २५० 

होलार प्रनतनिधींिी सहभाग घेतला. यावेळी तयांिी 

होलार समाजाच्या मागासलेपिा बाबत आपले मत 

मांडले. अशाप्रकारे प्रतयक्ष संवाद साधिू या 

समाजाच्या चालीरीती, व्यवसाय, वास्तव्य, नशक्षि 

अशा नवनवध बाबींनवषयी मानहती संकनलत केली.  

 

होलार समाजाचे राज्यस्तरीय चचासत्र 
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प्रस्ततु संशोधिात सवेक्षि संशोधि पद्धतीिे महाराष्रातील होलार समाजाकडूि कुटंुबाबाबतची 

मानहती संकलीत करण्यात आली. यात मलुाखत अिसुचूी आनि गटचचा सचूी या साधिांिारे सांस्ख्यकीय व 

गिुातमक अशा दोन्ही स्वरूपाच्या मानहतीचे संकलि करण्यात आले. महाराष्रात सवव नजल्ह्यांमध्ये या 

समाजाच्या लोकांचे वास्तव्य असल्यािे २०११ च्या जिगििेिसुार महाराष्रातील या समाजाची लोकसंख्या 

साधारिपिे सवव नजल्ह्यांमध्ये वास्तव्यास असल्यािे तयापैकी पस्चचम महाराष्र व मराठवाडा अशा दोन्ही 

नवभागातिू सवात जास्त लोकसंख्या असलेल्या प्रतयेकी दोि नजल्ह्यांची निवड करण्यात आली. यामध्ये  

सोलापरू, सांगली, परभिी व बीड या नजल्ह्यांची निवड करण्यात आली (पहा तक्ता क्र. १ व तक्ता क्र. २).  

                 राज्यस्तरीय चचासत्रात मागडदशडन करतांना बार्टीचे महासंचालक                     मावहती संकलनासाठी समतादतूांची मागडदशडनपर बैठक 

 

 

पिेु व मुंबई येथील होलार समाजाच्या राज्यस्तरीय चचासत्रात उपस्स्थत प्रनतनिधी  
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अभ्यासाचे के्षत्र व व उतरदरदात्यांयाया मातहतीचा गोावारा 

आकृती क्र. २:  महाराष्ट्र राज्याचा नकाशा 
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आकृती क्र. २:  मराठवाडा तवभागातील परभणी व बीड तिल्हा 

 

 

 

 

 

 

आकृती क्र. ३:  पश्चचम महाराष्ट्रातील सांगली व सोलापरू तिल्हा 

या नजल्ह्यांमधिू होलार कुटंुबांची निवड संभाव्यता िमिुा निवड पद्धतीिे (Probability Sampling 

Method) करण्यासाठी होलार समाजाच्या कायवकतयांकडूि संपिूव नजल्ह्यातील कुटंुबांची गावनिहाय यादी 

मागनवण्यात आली. यासाठी नदिांक १५ जािेवारी २०१६ रोजी महाराष्रातील नवनवध नजल्ह्यांमधील होलार 

समाजाच्या प्रनतनिधींची बैठक घेण्यात आली. यावेळी सवेक्षिादरम्याि  वापरण्यात येिाऱ्या िमिुा निवड 

पद्धतीवर सनवस्तर चचा करण्यात आली  व उपरोक्त चार नजल्ह्यांमधिू गावनिहाय होलार कुटंुबांची यादी 

तयार करण्याची जबाबदारी या प्रनतनिधींिी घेतली. तसेच याच बैठकीत सदर समाजाच्या आर्थथक सामानजक 

स्स्थती जाििू घेण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या मलुाखत अिसुचुीवर सखोल चचा करण्यात आली. 

यामध्ये उपस्स्थत असलेल्या प्रनतनिधींची मते जाििू घेऊि तयांिी केलेल्या सचूिांचा समावेश अंनतम मलुाखत 

अिसुचूीमध्ये करण्यात आला. अशा रीतीिे, ही अिसुचूी जास्तीत जास्त शास्त्रीय व पवूवग्रहरहीत करण्यावर 

भर नदला गेला.  

होलार प्रनतनिधींिी सादर केलेल्या कुटंुब यादीिसुार बीड (६०८ कुटंुबे), परभिी (६३० कुटंुबे), 

सांगली (३१५१ कुटंुबे) आनि सोलापरू (२२९७ कुटंुबे) अशाप्रकारे एकूि मराठवाडा व पस्चचम महारष्रातील 

एकूि ६६८६ कुटंुबाची यादी तयार केली गेली. या यादीचा िमिुा निवड प्रनकयेत उपयोग केला गेला. या 

यादीतिू शास्त्रीय आधारावर एकूि कुटंुब संख्येच्या २०% कुटंुबे ही यादृस्च्िक िमिुा निवड (Random 
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sampling) पद्धतीिे निवडण्यात आली. या िसुार निवड झालेल्या कुटंुबाची संख्या पुढील तक्तयात दशवनवली 

आहे (पहा तक्ता क्र. २). 

होलार समाजाच्या सामानजक-आर्थथक व शैक्षनिक स्स्थतीचा अभ्यास करिे व या समाजाच्या 

जातीनवषयक चकुीच्या िोंदींचा अभ्यास करण्याच्या उदे्दशािे मलुाखत अिसुचूी तयार करण्यात आली.  तसेच 

एक नदवसीय प्रनशक्षिाचे आयोजि करूि, या अिसुचूीिारे मानहतीचे संकलि कसे करायचे याचे मागवदशवि व 

प्रनशक्षि मानहती संकनलत करिाऱ्या बाटीच्या समतादतूांिा करण्यात आले. अशाप्रकारे एकूि १३८० 

कुटंुबांकडूि या मलुाखत अिसुचूीिारे गिुातमक व सांस्ख्यकीय मानहतीचे संकलि करण्यात आले. तसेच 

होलार समाजाचे वास्तव्य असलेल्या काही वाड्या वस्तयांिा प्रतयक्ष भेटी देऊि तयांच्या सद्य स्स्थतीचे निरीक्षि 

करण्यात आले. उपरोक्त चारही नजल्ह्यांमध्ये नदिांक २८/७/२०१६ ते १४/१०/२०१६ या दरम्याि प्राथनमक 

मानहतीचे संकलि केले गेले. संकनलत केलेल्या मानहतीचे Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS), या सॉफ्टवेअर मध्ये नवचलेषि केले आहे. तयाआधारे नवचलेषि करण्यात आले आहे.  

तक्ता क्र. २: तिल्हातनहाय होलार समािाची लोकसंख्या  

अ.क्र. विल्िा सवेक्षण केलेली 
कुटंुब संख्या टक्केवारी 

१ सांगली 663 48.0 
२ सोलापरू 470 34.1 
३ परभणी 125 09.1 
४ बीड  122 08.8 
५ एकूण 1380 100.0 

 

तक्ता क्र.3 : वयोगटानसुार वगगवारी 

अ.क्र. वयोगट वारांवारता टक्केवारी 
१ 14 र्वषे ते  18 र्वषे 8 0.6 
२ 19 र्वषे ते 40 र्वषे 450 32.6 
३ 41 र्वषे ते  60 र्वषे 600 43.5 
४ 60 र्वषाच्या पढेु  310 22.5 
५ नमदू न केलेले  12 0.9 
६ एकूण  1380 100.0 
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तक्ता क्र.4 : ललगनसुार वगगवारी  

अ.क्र. ललग  वारांवारता टक्केवारी 
१ स्त्री  135 09.8 
२ परुुष  1245 90.2 
३ एकूण  1380 100.0 

 

तक्ता क्र.5: ववभाग व ललगवनिाय लोकसांख्येचे प्रमाण  

ववभाग 
ललगानसुार लोकसांख्येचे प्रमाण  एकूण 

टक्केवारी मविला  परुुष  ततृीय पांिी  

मराठर्वाडा  656 655 0 1311 
50.0% 50.0% 0.0% 100.0% 

पस्चचम महाराष्ट्र  2816 2807 1 5624 
50.1% 49.9% 0.0% 100.0% 

एकूण  3472 3462 1 6935 
50.1% 49.9% 0.0% 100.0% 

 
तक्ता क्र.५ िसुार मराठवाड्यातील होलार समाजात मनहला व स्स्त्रयांचे सम प्रमाि नदसिू येते. तर पस्चचम 

महाराष्रात परुुषांच्या तलुिेत (५०.१%) स्स्त्रयांचे प्रमाि (४९.९%) ककनचत जास्त आहे.  

तक्ता क्र.6: वैवाविक स्थिती 
अ.क्र. वैवाविक स्थिती वारांवारता टक्केवारी 
१ र्र्टस्फोर्टीत /वर्वधर्वा  66 4.80 
२ वर्वर्वावहत 1281 92.80 
३ अवर्वर्वावहत 25 1.80 
४ वर्वधरू  8 0.6 
 एकूण  1380 100.0 

तक्कता ि. 6 नसुार होलार समाजातील एकूण 92.80 र्टक्कके उत्तरदाते वर्वर्वाहीत तर केर्वळ 1.80 र्टक्कके 

उत्तरदाते अवर्वर्वाहीत आहेत. र्र्टस्फोर्टीत/ वर्वधर्वा असणाऱ्या मवहलांचे प्रमाण 4.80 र्टक्कके वदसनू येते. तर 

वर्वधरु असणारे परुुष केर्वळ 0.6 र्टक्कके आहेत.  
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तक्ता क्र.7: विवयाांग वयक्तींचे प्रमाण   

अ.क्र. विवयाांग वयक्ती  वारांवारता टक्केवारी 

१ होय 39 2.8 
२ नाही 1341 97.2 
 एकूण 1380 100.0 

तक्कता ि. ७ नसुार होलार समाजात 2.८ र्टक्कके वदव्यांग लोकांचे प्रमाण वदसनू येते.  

तक्ता क्र.8: वयोगटानसुार लोकसांख्येचे प्रमाण  

ववभाग 
वय 

0 ते 6 6 ते  14 14 ते 18 18 ते 40 40 ते 60 60 + प्रवतवक्रया 
नािी एकूण 

मराठर्वाडा  
125 244 120 510 198 110 4 1311 

9.5% 18.6% 9.2% 38.9% 15.1% 8.4% 0.3% 100.0% 

पस्चचम महाराष्ट्र  
495 901 446 2397 918 430 37 5624 

8.8% 16.0% 7.9% 42.6% 16.3% 7.6% 0.7% 100.0% 

एकूण  
620 1145 566 2907 1116 540 41 6935 

8.9% 16.5% 8.2% 41.9% 16.1% 7.8% 0.6% 100.0% 

 
तक्कता ि. 8 नसुार होलार समाजातील १८ ते ४० वयोगटातील सवानधक लोकसंख्येचे प्रमाि ४१.९ टक्के 

आहे. यापैकी ३८.९ टक्के लोकसंख्या मराठवाड्यातील तर ४२.६ टक्के लोकसंख्या पस्चचम महाराष्रातील 

आहे. तसेच ६ ते १४ वयोगटातील १८.६ टक्के लोक मराठवाड्यात तर १६ टक्के लोक पस्चचम महाराष्रात 

आहेत. तसेच सवात कमी लोकसंख्या ६० पेक्षा जास्त वायोगटातील नदसिू येते.  

मानहती संकलि व गटचचे साठी जमलेले  होलार कुटंूबे 
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तक्ता क्र.९: वशिणाचे प्रमाण  

ववभाग 

उत्तरिातयाांचे वशिणाचे प्रमाण 

अवशवित प्रािवमक माध्यवमक उच्च 
माध्यवमक पिवीधर पिवयतु्तर उच्च 

वशवित 
प्रवतवक्रया  

नािी एकूण 

मराठर्वाडा 
137 56 31 12 8 2 0 0 246 

55.7% 22.80% 12.6% 4.9% 3.3% 0.8% 0.0% 0.0% 100.0% 

पस्चचम 
महाराष्ट्र 

361 290 293 88 57 31 9 5 1134 

31.8% 25.50 25.8% 7.8% 5.0% 2.7% 0.8% 0.4% 100.0% 

एकूण 
498 346 324 100 65 33 9 5 1380 

36.1% 25.10% 23.5% 7.2% 4.7% 2.4% 0.7% 0.4% 100.0% 

 
तक्ता क्र. ९ िसुार सवेक्षिासाठी होलार समाजातील कुटंुबांतील प्रमखु ककवा मानहतीगार व्यक्तींकडूि  

कुटंुबांची मानहती घेण्यात आली. तयामध्ये उत्तरदाते म्हििू अनशनक्षत लोकांचे सवात अनधक प्रमाि 

मराठवाड्यात नदसत असिू ते ५५.७ टक्के एवढे आहे. तर पस्चचम महाराष्रात अजिूही ३१.८ टक्के लोक 

अनशनक्षत आहेत. तसेच, प्राथनमक ते उच्च नशक्षि अशा सवव पातळ्यांवर पस्चचम महाराष्राच्या तलुिेत 

मराठवाड्यातील होलार कुटंुबातील उत्तरदातयांच्या नशक्षिाचे प्रमाि कमी नदसत आहे. होलार समाजातील 

उच्च नशनक्षत उत्तरदाते म्हििू फक्त पस्चचम महाराष्रातच ०.७ टक्के प्रमाि नदसिू येते. यावरुि होलार 

समाजातील उच्च नशक्षिाचा प्रभाव अतयल्प आहे.  

 
अभ्यासाची वयाप्ती व मयािा 

सदर संशोधना अंतगडत पस्चचम महाराष्ट्र र्व मराठर्वाडा या भागातील होलार समाजाचे सर्वेक्षण 

करण्यात आले असनू या मध्ये प्राप्त झालेले वनष्ट्कषड हे या भागातील होलार समाजाच्या सामावजक-आर्थथक र्व 

शैक्षवणक वर्वकासासाठी र्व वनयोजनासाठी अत्यंत उपयकु्कत ठरू शकेल असे र्वार्टते. त्या आधारे शासनास 

होलार समाजाच्या कल्याणाच्या दषृ्ट्र्टीने वर्ववर्वध योजना, धोरणे र्व कायडिम इत्यादी आखनू राबवर्वण्यास र्वार्व 
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वमळू शकतो. सदर संशोधनातील वनष्ट्कषड हे मराठर्वाडा र्व पस्चचम महाराष्ट्रातील होलार समाजासाठीच 

संबंवधत असले तरी यार्वरुन इतर वठकाणची    पवरस्थीती लक्षात रे्ण्यास मदत होईल. 

 

 
 
 

 

 
 

 पिेु येथे होलार समाजाच्या राज्यस्तरीय एकनदवसीय चचासत्रात उपस्स्थत प्रनतनिधी  

 

मंगळरे्वढा तालकु्कयातील होलार समाजाच्या 
प्रवतवनधींशी गर्टचचा 

सोलापरू वजल््ातील होलार कुरंु्टबाचे मावहती संकलन  
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होलार समाज संशोधन: मावहती संकलन 
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प्रकरण 3  

महाराष्ट्रातील अनसुतूचत िाती व होलार समािाची सद्यश्स्िती 
 

प्रस्ततु प्रकरणामध्ये महाराष्ट्रातील अनसुवूचत जाती, या प्रर्वगातील काही प्रमखु जातींची सद्यस्स्थती र्व 

या अनषंुगाने होलार समाजाचे स्थान यावर्वषयी चचा केली आहे. देशात दर दहा र्वषांनी होणाऱ्या जनगणनेची 

आकडेर्वारी सामावजक गर्टांच्या वशक्षण, आरोाय, उपलब्ध सोयी सवुर्वधा, कामगारांची संख्या अशा वर्ववर्वध 

र्र्टकांची स्स्थती दशडवर्वते. मानर्व वर्वकासाच्या मानकांमध्ये वशक्षण, आरोाय, रोजगार, दरडोई उत्पन्न इत्यादी 

र्र्टक महत्र्वाचे ठरतात. संवर्वधानाने देखील र्वंश, जात, कलग, भौगोवलक क्षेत्र, र्वय असा कुठलाच भेदभार्व न 

करता गणुर्वत्ता पणूड जीर्वन जगण्याचा अवधकार भारतातील प्रत्येक नागवरकास वदला आहे. परंत ु तरीही 

मलुभतू गरजांपासनू समाजातील काही र्र्टक र्वंवचत रावहलेला वदसनू येतो. यामध्ये अनसुवूचत जातीमधील 

लोकांचा समार्वेश होतो. अजनूही अनसुवूचत जातींतील अनेक सामावजक गर्टाचे मागासलेपण वदसनू येते. 

खलु्या सामावजक र्र्टकांशी अनसुवूचत जातीची तलुना करता हे मागासलेपण स्पष्ट्र्टपणे तर वदसनू येतेच, परंतु 

अनसुवूचत जातीमधीलदेखील काही वर्ववशष्ट्र्ट जातींच्या तलुनेत अजनूही इतर अनसुवूचत जाती मागासलेल्या 

अर्वस्थेत वदसनू येतात. त्याअथाने होलार ही मागासलेल्या प्रर्वगात येणारी जात आहे.  

या समाजाच्या सर्वेक्षणातनू होलार कुरंु्टबांना आर्वचयक असणाऱ्या वर्ववर्वध सोयी सवुर्वधा 

तलुनात्मकदषृ्ट्या कमी असलेल्या वदसनू येतात. याबातचा सवर्वस्तर आढार्वा पढुीलप्रमाणे रे्ण्यात आला 

आहे.  

तक्ता क्र. 10: अनसुवूचत िातींची लोकसांख्या  

अ. क्र. भौगोवलक 
िेत्र 

लोकसांख्या 

एकूण अनसुवूचत िाती प्रमाण % 

१ भारत १२१,०८,५४,९७७ २०,१३,७८,३७२ १७.०० 

२ महाराष्र ११,२३,७४,३३३ १,३२,७५,८९८ १२.०० 
                            स्त्रोत: २०११ जिगििा 

तक्ता क्र.१० िसुार २०११ च्या जिगििेिसुार भारताच्या एकूि लोकसंख्येत अिसुनूचत जातीचे प्रमाि १७ 

टक्के एवढे नदसिू येते तर महाराष्रात हेच प्रमाि १२ टक्के एवढे आढळूि येते.  
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तक्ता क्र.11: विल्यावनिाय िोलार समािाच्या लोकसांख्येचे प्रमाण  

अ.क्र. विल्िा 
िोलार 

समािाची 
लोकसांख्या 

प्रमाण 
(%) 

मिाराष्ट्र १०८९०८ 
१ सोलापरू  30011 27.56 
२ सांगली  17962 16.49 
३ परभणी  2555 2.35 
४ बीड  2308 2.12 

                                                      स्त्रोत: २०११ जिगििा  

तक्ता क्र. ११ मध्ये सोलापरू, सांगली, परभिी, बीड या नजल्ह्यांमधील होलार समाजाच्या लोकसंख्येचे 

महाराष्रातील एकूि होलार समाजाच्या लोकसंख्येशी असलेले प्रमाि नदसिू येते. या चार नजल्ह्यांपैकी  

सवानधक प्रमाि हे सोलापरू नजल्ह्यात २७.५६ टक्के एवढे नदसिू येते. तर बीड नजल्ह्यात २.१२ टक्के होलार 

समाजाचे लोक आहेत.  

 
तक्ता क्र. 12: धमगवनिाय िोलार समािाचे अनसुवूचत िातीतील प्रमाण  

अ.क्र. सामाविक गट एकूण 
लोकसांख्या प्रमाण (%) 

1 कहद ूहोलार  107968 0.81 
2 कहद ूवबगर होलार अन.ुजाती  7952162 59.90 
3 वशख होलार  11 0.00 
4 वशख वबगर होलार अन.ुजाती  11473 0.09 
5 बौद्ध  होलार  929 0.00 
6 बौद्ध वबगर होलार अन.ुजाती 5203355 39.20 
7 सर्वड धमीय अन.ुजाती  13275898 100.00 

                        स्त्रोत: २०११ जिगििा  

तक्ता क्र.१२ िसुार महाराष्रातील एकूि अिसुनूचत जातीच्या लोकसंख्येपैकी कहद ू धमीय होलार लोकांचे 

प्रमाि ०.८१ टक्के नदसिू येते. हे प्रमाि कहद ूनबगर होलार अिसुनूचत जातीच्या तलुिेत खपू कमी नदसते. बौद्ध 

नबगर होलार अिसुनूचत जातीचे प्रमाि ३९.२० टक्के एवढे नदसिू येत आहे. तर नशख आनि बौद्ध धमीय 

होलार असिाऱ्यांचे प्रमाि हे िगण्य नदसिू येते.  
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तक्ता क्र.१३: सामातिक गटतनहाय तपण्यायाया पाण्याचा मखु्य स्त्र वोताचे प्रमाण 

 
 

सामाविक गट 

वपण्याच्या पाण्याचा मखु्य थत्रोताचे प्रमाण )%(  
 

एकूण 
नळाचे शदु्ध 

पाणी 
नळाचे 
अशदु्ध 
पाणी 

बंवदस्त 
वर्वहीर 

उर्डी 
वर्वहीर 

हातपंप बोअर
रे्वल 

पार्वसार्वर 
अर्वलंबनू 

नदी  /
कालर्वा /

तळे 

इतर 

अनसुवूचत 
जाती 

56.2 11.9 1.9 10 12.8 5.2 0.1 0.8 1.3 
100 

वबगर अन.ुजाती 56.4 11.5 2.3 12.6 9.4 5.7 0.4 0.8 1.0 100 

स्त्रोत: २०११ जिगििा  

तक्ता क्र. १३ िसुार नपण्याच्या पाण्याच्या मखु्य स्त्रोताचे प्रमाि हे नबगर अिसुनूचत जातीमध्ये अिसुनूचत 

जातीच्या तुलिेत ककनचत फरकािे जास्त नदसिू येते. िळापासिू  शदु्ध पािी नमळिाऱ्या कुटंुबांचे प्रमाि 

अिकु्रमे ५६.४० टक्के व ५६.२० टक्के एवढे नदसते. तर िळाचे अशदु्ध पािी वापरिाऱ्या कुटंुबांचे प्रमाि 

अिसुनूचत जातीमध्ये तलेुिेिे जास्त ११.९० टक्के एवढे आहे. बंनदस्त नवनहरीपासिू पािी नमळनविाऱ्या 

अिसुनूचत जातीमधील कुटंुबांचे प्रमाि हे तुलिेिे १.९० टक्के कमी नदसिू येते. 

 तक्ता क्र.१४: सामातिक गटतनहाय वपण्याच्या पाण्याच्या थत्रोताचे विकाण   

सामाविक गट 
वपण्याच्या पाण्याच्या थत्रोताचे विकाण   

राहत्या 
पवरसरातच   

पवरसरा 
जर्वळ  

राहत्या वठकाणा 
पासनू दरू  एकूण  

अनसुवूचत जाती 52.80 31.90 15.30 100 

वबगर अन.ुजाती 60.50 26.90 12.70 100 

               स्त्रोत: २०११ जिगििा  

तक्ता क्र. १४ िसुार नपण्याच्या पाण्याचे स्त्रोताचे नठकाि अिसुनूचत जातीमध्ये राहतया पनरसरातच असण्याचे 

प्रमाि ५२.८ टक्के आहे. तर नबगर अि.ु जाती मध्ये हे प्रमाि तलुिेिे जास्त म्हिजेच ६०.५ टक्के एवढे आहे. 

तसेच राहतया नठकािाहूि दरू पाण्याचा स्त्रोत असिाऱ्या कुटंुबांचे प्रमाि अि.ु जातीमध्ये जास्त नदसते. हे 

प्रमाि १५.३ टक्के एवढे आहे. तर नबगर अि ुसनूचत जातीमध्ये ते १२.७ टक्के एवढे आहे. 
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तक्ता क्र.१५: सामाविक गटवनिाय न्िाणीघर उपलब्धतेचे प्रमाण 

अन.ु 
क्र. सामाविक गट 

घरात न्िाणीघर उपलब्धतेचे प्रमाण (%) 
घरातच मोरी  
असलेली घरे 

घराच्या बािेर  
न्िाणीघर 

असलेली घरे 

न्िाणीघर  
नसलेली 

घरे एकूण 

1.  अनसुवूचत जाती  38.75  17.10  44.15   100 
2.  अनसुवूचत जमाती  28.15 11.40 60.45 100 
3.  खलुा गर्ट  52.95 15.35 31.70 100 

                 स्त्रोत  :राष्ट्रीय नमनुा सरे्वक्षण यांची 69 र्वी फेरी  

तक्ता क्र.१५ िसुार अिसुनूचत जातीमध्ये घरातच मोरी असण्याचे प्रमाि हे खलु्या गटाच्या तलुिेत कमी 

असल्याचे नदसिू येते. हे प्रमाि अिकु्रमे ३८.७५ टक्के व २८.१५ टक्के असल्याचे नदसते. तसेच अिसुनूचत 

जातीमध्ये १७.१ टक्के घरांकडे न्हािीघर आहे तर ४४.१५ टक्के घरांकडे न्हािीघरच िसल्याचे नदसिू येते. 

अिसुनूचत जातींच्या तलुिेत खलु्या गटामध्ये हेच प्रमाि जास्त १५.३५ टक्के व ३१.७० टक्के असल्याचे 

नदसते. 

तक्ता क्र.१६: होलार समािातील सोयी-सवुवधा उपलब्धत असणाऱ्या कुटुांबाांचे प्रमाण  

अ.क्र. सोयी सवुवधा उपलब्ध असलेली  
कुटुांबे (%) 

उपलब्ध नसलेली  
कुटुांबे (%) 

एकूण 
(%) 

१ पाण्याची  उपलब्धता 76.30 23.70 100 
२ र्वीज  83.30 16.70 100 
३ र्वाहतकू व्यर्वस्था 65.80 34.20 100 
४ पक्कके रस्ते  71.60 28.40 100 
५ दर्वाखाना  76.60 23.40 100 
६ सांडपाणी व्यर्वस्था 55.20 44.80 100 
७ शौचालय 64.70 35.30 100 
८ प्राथवमक शाळा  92.90 7.10 100 

                    स्त्रोत: प्राथवमक स्त्रोत 

तक्ता क्र. १६ िसुार असे नदसिू येते नक, अजिूही २३.७ टक्के कुटंुबांिा नपण्याच्या पाण्याची सनुवधा उपलब्ध 

िाहीत तर २३.४ टक्के कुटंुबे तयांच्या घरालगत दवाखािा उपलब्ध िसल्याचे सांगतात. तसेच, अजिूही 

४४.८ टक्के कुटंुबांिा सांडपाण्याची व्यवस्था उपलब्ध िसल्याचे नदसते. तर ३४.२ टक्के कुटंुबे वाहतकू 
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व्यवस्था उपलब्ध िसल्याचे सांगतात. यावरूि होलार समाजाला जीविावचयक सेवा-सनुवधा नमळिे 

आवचयक आहे असे वाटते.  

तक्ता क्र.१७: सामातिक गटतनहाय तदवयांगतेचे प्रमाण  
 

सामाविक 
गट 

एकूण 
विवयाांग 

लोकसांख्या 
िषृ्ट्टीिोष  कणगिोष मकू िालचाल मतीमांि मानवसक 

आिार 
बिु 

ववकलाांग इतर 

अन.ु जाती  406277 20.91 14.35 9.88 19.51 5.44 1.92 5.55 22.44 
वबगर 
अन.ुजाती  2557115 19.13 16.23 16.95 18.35 5.40 1.99 5.54 16.41 

स्त्रोत: २०११ जिगििा  

तक्ता क्र.१७ िसुार महाराष्रातील एकूि नदव्यांग अिसुनूचत जातीच्या लोकसंख्येपैकी २०.९१ टक्के लोकांिा 

दृष्टीदोष तर १४.३५ टक्के लोकांिा किवदोष असल्याचे प्रमाि नदसिू येते. नबगर अिसुनूचत जातीमध्ये हे 

प्रमाि तलुिेिे कमी असिू ते अिकु्रमे १९.१३ टक्के व १६.२३ टक्के एवढे नदसिू येते. तसेच हालचाल 

करण्याची अक्षमता, मनतमंदतव व बहुनवकलांग या प्रकारांमध्ये अिसुनूचत जातीमधील लोकांचे प्रमाि अनधक 

असल्याचे नदसते. हे प्रमाि अिकु्रमे १९.५१ टक्के, ५.४४ टक्के तसेच ५.५५ टक्के एवढे नदसत आहे. होलार 

समाजाच्या सवेक्षिातिू असे नदसिू येते की होलार समाजात २.८ टक्के कुटंुबांमध्ये अपंग व्यक्तींचे प्रमाि 

आहे. (पहा तक्ता क्र.७ ) 

तक्ता क्र.१८: सामातिक गटतनहाय घरांची अवस्िा 

सामाविक गट  

कुटुांबाांच्या घराांची अवथिा  

चांगली  जगण्याजोगी 
मोडकळीस 
आलेल्या 
अर्वस्थेत  

एकूण 

अनसुवूचत जाती 56.40 37.30 6.30 100 
वबगर अन ु.जाती  65.30 30.70 4.00 100 

                            स्त्रोत: २०११ जिगििा  

तक्ता क्र. १८ िसुार अिसुनूचत जातीमधील ५६.४ टक्के कुटंुबांच्या घरांची अवस्था चांगल्या स्वरूपाची 

असिू हेच प्रमाि नबगर अिसुनूचत जातीमध्ये ६५.३० टक्के एवढे नदसिू येते. अिसुनूचत जातीतील ३७.३ 

टक्के कुटंुबाची अवस्था बरी तर अिसुनूचत जातींमध्ये हेच प्रमाि ३०.७० टक्के एवढे नदसत आहे. अिसुनूचत 
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जातीतील ६.३० टक्के कुटंुबांच्या घरांची अवस्था मोडकळीस आलेल्या स्वरूपात नदसिू येते. हेच प्रमाि 

नबगर अिसुनूचत जातींसाठी ४ टक्के एवढे नदसिू येते. यावरूि नबगर अिसुनूचत जातीच्या तलुिेत अिसुनूचत 

जातीच्या कुटंुबांच्या घरांची अवस्था दयिीय नदसिू येते. 

तक्ता क्र.१९: सामातिक गटतनहाय घरांची मालकी  

सामाविक गट 
घराची मालकी (%) 

एकूण (%) 
स्र्वत:चे   भाड्याचे  इतर  

अनसुवूचत जाती 80.30 15.40 4.30 100 

वबगर अन ु.जाती  81.30 15.80 2.90 100 
                                   स्त्रोत: २०११ जिगििा  

तक्ता क्र. १९ िसुार महाराष्रातील अिसुनूचत जातीमधील ८०.३० टक्के घरांची स्वत:ची मालकी नदसिू येते 

तर नबगर अिसुनूचत जातीमधील स्वतिःच्या मालकीचे घर असण्याचे प्रमाि तलुिेिे जास्त म्हिजेच ८१.३० 

टक्के एवढे नदसते. भाड्याच्या घराचे प्रमाि अि.ुजातीमध्ये १५.४० तर नबगर अि.ुजातीमध्ये १५.८० टक्के 

नदसिू येते. याव्यनतरीक्त इतर प्रकारातील घरांचे प्रमाि अिसुनूचत जातीत जास्त असिू ते ४.३० टक्के एवढे 

नदसत आहे. या प्रकारामध्ये अनतक्रनमत जागा व झोपडपट्टीचे प्रमाि असते. 

तक्ता क्र.२०:  होलार समािातील घराची मालकी 

 

 

 

                                                
स्त्रोत: प्राथनमक स्त्रोत 

 

तक्ता क्र. २० िसुार एकूि ८४.१० टक्के होलार कुटंुबांकडे स्वत:चे घर आहे. तर ८.७० टक्के कुटंुबे 

अनतक्रनमत व ७.२० टक्के कुटंुबे भाड्याच्या घरात राहतात. हे प्रमाि स्वत:च्या घराच्या प्रमािाच्या तलुिेत 

कमी असले तरी नवचार करण्याजोगे आहे. 

 

अ.क्र. घराची मालकी वारांवारता टक्केवारी 
१ अवतिवमत 120 8.70 
२ स्र्वत:चे  1161 84.10 
३ भाड्याचे 99 7.20 
 एकूण  1380 100.0 
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तक्ता क्र.२१: होलार समािातील घराचा प्रकार 

अ.क्र. घराचा प्रकार वारांवारता टक्केवारी 
१ कच्चे 711 51.50 
२ पक्कके 669 48.50 
 एकूण  1380 100.0 

                                              स्त्रोत: प्राथवमक स्त्रोत 

तक्ता क्र. २१ होलार समाजातील घरांचे स्वरूप दशवनवत आहे. यािसुार एकूि ५१.५० टक्के होलार कुटंुबे 

कच्च्या स्वरूपाच्या घरात राहत असल्याचे नदसिू येते. तर ४८.५० टक्के कुटंुबे पक्क्या घरात राहतात. या 

वरूि कच्च्या स्वरूपाच्या घरात राहिाऱ्या होलार कुटंुबांचे प्रमाि अनधक नदसत आहे. 

तक्ता क्र.२२: िातीतनहाय कामगारांचे प्रमाण 

अनसुवूचत 
िातीचे 
नाव 

कामगार लोकसांख्या एकूण 
लोक
सांख्ये
तील 
प्रमा
ण  

(%) 

कामगार नसलेली लोकसांख्या एकूण 
लोक
सांख्ये
तील 
प्रमा
ण  

(%) 

एकूण
प्रमा
ण % 

एकूण       
कामगार 

लोकसंख्या 
परुुष स्स्त्रया 

एकूण 
कामगार 
नसलेली 

लोकसंख्या 

परुुष स्स्त्रया 

अन.ुजाती 5,831,108 3,670,806 2,160,302 44 7,444,790 3,096,953 4,347,837 56 100 

महार 3,534,874 2,202,613 1,332,261 44 4,471,186 1,867,617 2,603,569 56 100 

मातंग 1,133,947 686,081 447,866 46 1,354,584 580,485 774,099 54 100 

चांभार 596,299 401,629 194,670 42 814,773 327,511 487,262 58 100 

मेहतर-भंगी 78,458 54,465 23,993 36 138,708 54,559 84,149 64 100 

ढोर 43,348 30,175 13,173 37 72,939 28,857 44,082 63 100 

होलार 51,041 30,545 20,496 47 57,867 24,946 32,921 53 100 

खावर्टक 40,521 30,274 10,247 37 67,970 25,337 42,633 63 100 

स्त्रोत: २०११ जिगििा  

उदरनिवाह आनि आर्थथक उन्ितीसाठी रोजगार असिे गरजेचे असते. तक्ता क्र. २२ िसुार अिसुनूचत 

जातीमध्ये एकूि कामगारांचे प्रमाि ४४ टक्के तर कामगार िसलेल्या लोकसंख्येचे प्रमाि ५६ टक्के एवढे 

आहे. होलार समाजातील कामगारांचे प्रमाि ४७ टक्के आहे. तयाचबरोबर मातंग व महार समाजातील 

कामगारांचे प्रमाि अिकु्रमे ४६ टक्के व ४४ टक्के असे नदसिू येते.  म्हिजेच अिसुनूचत जातीमधील प्रमखु 
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जातीच्या तुलिेत होलार समाजाच्या कामगारांचे प्रमाि सवानधक आहे असे नदसते. याउलट होलार 

समाजाच्या कामगार िसलेल्या लोकसंख्येचे प्रमाि ५३ टक्के एवढे लक्षिीय आहे. 

तक्ता क्र.२३: होलार समािातील कुटंुबांचे पारांपारीक वयवसायाचे प्रमाण 

अ.क्र पारांपारीक वयवसाय  िोय % नािी % एकूण 

१ र्वाद्य र्वाजवर्वणे  61.20 38.80 100 
२ चपला वशर्वणे  47.60 52.40 100 
३ दोरखंड तयार करणे 19.80 80.20 100 
४ मेलेल्या जनार्वरांची कातडी काढणे  19.40 80.60 100 
५ र्ोंगडी वर्वणणे  14.30 85.70 100 

                        स्त्रोत: प्राथवमक स्त्रोत 

तक्ता क्र. २३ िसुार होलार समाजात वाद्य वाजनविे हा पारंपारीक व्यवसाय असिाऱ्या कुटंुबांचे प्रमाि 

अनधक नदसिू येते. यामध्ये सरू, डफ, सिई या वाद्यांचा समावेश होतो. हे प्रमाि ६१.२० टक्के एवढे आहे. 

पवूवकाळात लोकांच्या मंगल कायात, तसेच सैन्यांिा प्रोतसाहि देण्यासाठी वाद्य वाजनवले जात असे. परंत ू

कालांतरािे हा व्यवसाय लयास गेला. तयामळेु हा समाज जनु्या चपला नशवण्याचे काम तसेच दोरखंड तयार 

करण्याचे काम करू लागला असे मत होलार समाजातील कायवकतयांिी मांडले आहे. उपरोक्त तक्तयािसुार 

चपला नशविे हा पारंपारीक व्यवसाय असण्याचे प्रमाि ४७.६० टक्के एवढे नदसिू येते. तसेच दोरखंड तयार 

करणे, मेलेल्या जनार्वरांची कातडी काढणे आवण र्ोंगडी वर्वणणे या पारंपारीक व्यर्वसायांचे प्रमाण तुलनेने 

कमी म्हणजेच अनिुमे 19.80 र्टक्कके, 19.40 र्व 14.30 र्टक्कके एर्वढे वदसनू येते.  

 

सांगली वजल््ातील होलार र्वस्ती 
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तक्ता क्र.२४: होलार समािातील कुटंुबाचा मखु्य वयवसाय 

अ.क्र. वयवसाय  वारांवारता टक्केवारी 
१ शेतमजरू  441 32.0 
२ शेती 160 11.60 
३ व्यर्वसावयक 61 4.40 
४ सरकारी नोकरी 51 3.70 
५ र्वाजंत्री 45 3.30 
६ इतर मजरुी 553 40.10 
७ खाजगी नोकरी  69 5.00 

 एकूण  1380 100.00 
                                              स्त्रोत: प्राथवमक स्त्रोत 

तक्ता क्र.२४ िसुार सद्यस्थीतीत होलार समाजात कुटंुबाचा प्रमखु व्यवसाय म्हििू शेतमजरुी व इतर मजरुी 

करण्याचे प्रमाि अनधक नदसिू येते. हे प्रमाि अिकु्रमे ३२ टक्के व ४०.१० टक्के नदसते. पारंपानरक व्यवसाय 

वाजंत्री असला तरी सद्यस्स्थतीत हे प्रमाि केवळ ३.३० टक्के एवढे आहे. तसेच सरकारी िोकरी व खाजगी 

िोकरी करिाऱ्या कुटंुबाचे प्रमाि अिकु्रमे केवळ ३.७० टक्के व ५ टक्के एवढे आहे.  

तक्ता क्र.२५: होलार समािातील कुटुांबाचे मावसक उतपन्न 

अ.क्र. कुटुांबाचे मावसक उतपन्न वारांवारता टक्केवारी 
१ रु. 20,000 पेक्षा जास्त   52 3.80 
२ रु.10,000 ते रु. 20,000  80 5.80 
३ रु. 10,000 पेक्षा कमी  1223 88.60 
४ उत्तर वदलेले नाही  25 1.80 

 एकूण  1380 100.0 
                                     स्त्रोत: प्राथवमक स्त्रोत 

 

तक्ता क्र.२५ िसुार असे नदसिू येते नक, रुपये १० हजार पेक्षा कमी मानसक उतपन्ि असिाऱ्या कुटंुबांिा 

“कमी उतपन्ि गट”, रुपये १० हजार ते २० हजार मानसक उतपन्िासाठी “मध्यम उतपन्ि गट” तर २० हजार 

रुपये मानसक उतपन्िापेक्षा जास्त असलेल्या कुटंुबांिा “उच्च उतपन्ि गट” असे संबोधले आहे. तक्ता क्र. १० 
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िसुार कमी उतपन्ि असलेल्या गटात सवात जास्त होलार कुटंुबे नदसिू येतात. तर उच्च उतपन्ि गटात केवळ 

३.८ टक्के कुटंुबे आहेत. यावरूि होलार समाजाच्या आर्थथक स्स्थतीचा अंदाज येतो.  

तक्ता क्र. २६: होलार समािातील कुटंुबाकडे िनावराांची मालकी 

अ.
क्र. 

िनावराांची 
मालकी वारांवारता टक्केवारी 

१ नाही 892 64.60 
२ होय 488 35.40 

 एकूण  1380 100.0 
                                                  स्त्रोत: प्राथवमक स्त्रोत  

तक्ता क्र. २६ िसुार केवळ ३५.४० टक्के होलार कुटंुबांकडे जिावरांची मालकी आहे. तर ६४.६० टक्के 

कुटंुबांकडे कोितयाही प्रकारची जिावरे िाहीत.  

तक्ता क्र. २७: िातीतनहाय साक्षरतेचे प्रमाण  

अनसुवूचत 
िातीचे नाव 

सािर लोकसांख्या 
एकूण लोकसांख्येतील 

सािरतेचे प्रमाण 
)%( 

एकूण 
लोकसांख्या 

परुुष स्स्त्रया साक्षर 
लोकसंख्या  

एकूण अन.ु 
जाती 5,166,876 4,118,792 9,285,668 70 13,275,898 

महार  3,177,926 2,572,769 5,750,695 72 8,006,060 
मातंग  879,003 661,681 1,540,684 62 2,488,531 
चांभार  572,061 450,598 1,022,659 72 1,411,072 
मेहतर-भंगी   85,605 73,291 158,896 73 217,166 
ढोर  47,351 40,078 87,429 75 116,287 
होलार  38,202 27,762 65,964 61 108,908 
खावर्टक  45,556 39,249 84,805 78 108,491 

     स्त्रोत: २०११ जिगििा  

तक्ता क्र. २७ िसुार महाराष्रातील एकूि अिसुनूचत जातीच्या लोकसंख्येपैकी अिसुनूचत जातीचे साक्षरतेचे 

प्रमाि ७० टक्के एवढे नदसिू येते. तर या प्रवगातील प्रमखु  सहा जातींमधील खानटक समाजामध्ये सवानधक 

साक्षरतेचे प्रमाि (७८ टक्के) असिू या खालोखाल ढोर (७५ टक्के) मेहतर-भंगी (७३ टक्के) नदसिू येते. 
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सवानधक कमी साक्षरतेचे प्रमाि होलार समजात नदसिू येते. हे प्रमाि ६१ टक्के एवढे आहे. यावरूि 

अिसुनूचत जाती प्रवगात साक्षरतेच्या बाबतीत होलार समाज इतर अिसुनूचत जातींपेक्षा मागे असल्याचे 

नदसते. असे असले तरी पवूापार नशक्षि घेण्याचे प्रमाि कमी असलेल्या होलार समाजात नशक्षिाबाबतची 

जागतृता सध्या वाढत आहे, असे मत होलार समाजातील कायवकतयांिी चचेच्या वेळी मांडले. 

तक्ता क्र. २८: िातीवनिाय वनरिरतेचे प्रमाण  

अनसुवूचत 
िातीचे नाव  
  

वनरिर लोकसांख्या एकूण 
लोकसांख्येतील 
वनरिरतेचे 
प्रमाण )%( 

एकूण 
लोकसांख्या 

परुुष  स्स्त्रया  एकूण वनरक्षर 
लोकसंख्या  

एकूण अन.ु जाती 1,600,883 2,389,347 3,990,230 30 13,275,898 

महार  892,304 1,363,061 2,255,365 28 8,006,060 
मातंग  387,563 560,284 947,847 38 2,488,531 

चांभार  157,079 231,334 388,413 28 1,411,072 
मेहतर-भंगी   23,419 34,851 58,270 27 217,166 
ढोर  11,681 17,177 28,858 25 116,287 
होलार  17,289 25,655 42,944 39 108,908 
खावर्टक  10,055 13,631 23,686 22 108,491 

      स्त्रोत: २०११ जिगििा  

तक्ता क्र. २८ िसुार महाराष्रातील एकूि अिसुनूचत जातीच्या लोकसंख्येपैकी अिसुनूचत जातीच्या 

निरक्षरतेचे प्रमाि ३० टक्के असल्याचे नदसिू येते. तर प्रमखु अिसुनूचत जातींशी तलुिा करता सवानधक 

निरक्षरतेचे प्रमाि होलार समाजामध्ये नदसिू येते. हे प्रमाि ३९ टक्के एवढे आहे. सवात कमी निरक्षरता 

खानटक समाजामध्ये २२ टक्के एवढी नदसिू येते. 

तक्ता क्र.२९: िोलार समािात शैिवणक कागिपत्राांची उपलब्धता 

अ.
क्र. 

शैिवणक 
कागिपत्राांची 
उपलब्धता 

वारांवारता टक्केवारी 

१ नाही 239 17.30 

२ होय 1141 82.70 

 एकूण  1380 100.00 
                                               स्त्रोत: प्राथवमक स्त्रोत 
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तक्ता क्र. २९ िसुार एकूि ८२.७० टक्के होलार कुटंुबांकडे शैक्षनिक कागदपत्रांची उपलब्धता असल्याचे 

नदसिू येते. यामध्ये रनहवासी दाखला, जन्माचा दाखला, शाळा सोडल्याचा दाखला अशा प्रकारच्या नशक्षि 

घेण्यासाठी आवचयक कागदपत्रांचा समावेश होतो. तर १७.३० टक्के होलार कुटंुबांिी ही कागदपते्र िसल्याचे 

नदसिू येते. अशा प्रकारची कागदपते्र िसल्यािे नशक्षि घेण्यात अडचिी येतात असे मत होलार समाजातील 

लोकांिी चचेदरम्याि मांडले.  

तक्ता क्र.३०: होलार समािातील अन.ुिातीसािी असलेल्या शासकीय योिनाांबाबत माविती 

अ.क्र. 
अन.ु िातीसािी असलेल्या 
शासकीय योिनाांबाबत 

माविती 
वारांवारता टक्केवारी 

१ होय 276 20.00 

२ नाही 1104 80.00 

 एकूण  1380 100.00 
                                    स्त्रोत: प्राथवमक स्त्रोत 

तक्ता क्र. ३० िसुार अिसुनूचत जातीसाठी असलेल्या शासकीय योजिांबाबत मानहती िसलेल्या कुटंुबांचे 

प्रमाि सवानधक नदसिू येते. हे प्रमाि ८० टक्के एवढे आहे. तर केवळ २० टक्के कुटंुबे आपिास नवनवध 

शासकीय योजिा मानहत असल्याचे सांगतात.  
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प्रकरण 4  
िोलार समािाची सामाविक स्थिती 

होलार समाज हा कहद ूधमड, संस्कृती मानणारा समाज आहे. या समाजात प्रामखु्याने कहद ूदेर्वी-देर्वतांना 

पजूले जाते. यामध्ये भैरर्वनाथ, वबरोबा, दगुामाता, ज्योतीबा, खंडोबा, मरीमाता, वसद्धनाथ, यल्लमा देर्वी अशा 

अनेक देर्वी-देर्वतांची पजूा केली जाते. तसेच या देर्वतांचे सण-उत्सर्व र्व यात्रा साजऱ्या केल्या जात असल्याचे 

सदर सर्वेक्षणातनू समोर आले. होलार समाज हा मांसाहार करणारा समाज आहे. या समाजाची बोलीभाषा 

प्रामखु्याने मराठी आहे. होलार समाजात आंतरजातीय वर्वर्वाह करण्याचे प्रमाण कमी आहे. तसेच पवत्रका 

जळुर्वून मगच वर्वर्वाह केला जातो. बीड परभणी वजल््ांमधील होलार समाजात मोठ्या प्रमाणात हंुडा रे्ण्याची 

पद्धत आहे. तर र्र्टस्फोर्टानंतर मवहलांना पोर्टगी वमळण्याचे प्रमाण कमी वदसनू येते. या समाजात जातपंचायत 

असल्याचे वनदशात आले नाही.  

अन्न, र्वस्त्र वनर्वारा या बरोबरच जगण्याचा वकमान दजा अबावधत ठेर्वण्यासाठी र्वस्तीपातळीर्वर सोई 

सवुर्वधा उपलब्ध असणे गरजेचे असते. यामध्ये स्र्वच्ि शौचालयाची सवुर्वधा, सांडपाण्याची सवुर्वधा, वर्वजेचा 

परुर्वठा, वपण्याचे पाणी, पक्कके रस्ते, र्वाहतकुीची साधने अशा सवुर्वधांचा समार्वेश होतो. २०११ च्या 

जनगणनेनसुार भारतीतील एकूण 53.1 र्टक्कके लोक चांगल्या स्स्थतीमधील र्रात राहतात तर 41.5 र्टक्कके 

कुरंु्टबांच्या र्रांची अर्वस्था वकमान जगण्याजोगी वदसनू येते. महाराष्ट्रात हेच प्रमाण 64.1 र्टक्कके र्व 31.6 र्टक्कके 

एर्वढे आहे. तर होलार समाजातील ५१.५ र्टक्कके कुरंु्टबे अजनूही कच्च्या स्र्वरूपाच्या र्रात राहत असल्याचे 

वनदशडनास आले.  

होलार समाजातील देर्वीदेर्वता 
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होलार समाजाला गार्व र्व र्वस्ती पातळीर्वर उपलब्ध असणाऱ्या सोयी-सवुर्वधा, मवहलांचे स्थान, होलार 

समाजात प्रचवलत असणाऱ्या रूढी परंपरा याचे सवर्वस्तर वर्वचलेषण  पढेु करण्यात आले आहे.  
 

तक्ता क्र.31: ववभागवनिाय वाितूक वयवथिेचे प्रमाण  

ववभाग वाितूक वयवथिा 
एकूण 

नािी  िोय  

मराठर्वाडा  
139 107 246 

56.5% 43.5% 100.0% 

पस्चचम महाराष्ट्र  333 801 1134 
29.4% 70.6% 100.0% 

एकूण  
472 908 1380 

34.2% 65.8% 100.0% 
 
तक्कता ि. 31 नसुार असे नदसते की, मराठवाड्यातील केवळ ४३.५ टक्के होलार समाजाच्या कुटंुबांकडे 

वाहतकू व्यवस्थेची उपलब्धता आहे. तर पस्चचम महाराष्रात हे प्रमाि ७०.६ टक्के एवढे आहे. यािसुार 

पस्चचम महाराष्राच्या तलुिेत मराठवाड्यात हे प्रमाि कमी नदसिू येते.  

तक्ता क्र.32: ववभागवनिाय साांडपाणी वयवथिेचे प्रमाण   

ववभाग 
साांडपाणी वयवथिा 

एकूण नािी  िोय  

मराठर्वाडा  
160 86 246 

65.0% 35.0% 100.0% 

पस्चचम महाराष्ट्र  
458 676 1134 

40.4% 59.6% 100.0% 

एकूण  
618 762 1380 

44.8% 55.2% 100.0% 

 
 
तक्कता ि. 32 िसुार मराठवाड्यातील केवळ ३५ टक्के होलार समाजाच्या कुटंुबांकडे सांडपािी व्यवस्था 

आहे. पस्चचम महाराष्रात ही व्यवस्था अनधक प्रमािात  म्हिजेच ५९.६० टक्के एवढी आहे. यावरूि असे 

नदसते की, सांगली नजल्ह्यातील तासगावातील वंजारवाडी येथे राहिाऱ्या होलार वस्तीत उघडी गटारे 

असल्याचे क्षेत्र भेटी नदसिू आले.  

 

होलार र्वस्तीची सांडपाण्याची व्यर्वस्था: पळशी गांर्व, जत तालकुा 
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तक्ता क्र.३३: तवभागतनहाय शौचालय असण्याचे प्रमाण   

ववभाग 
शौचालय 

एकूण नािी  िोय  

मराठर्वाडा  
190 56 246 

77.2% 22.8% 100.0% 

पस्चचम महाराष्ट्र  
297 837 1134 

26.2% 73.8% 100.0% 

एकूण 
487 893 1380 

35.3% 64.7% 100.0% 

 
तक्कता ि. 33 नसुार अजिूही मराठवाड्यातील ७७.२० टक्के होलार कुटंुबांकडे शौचालयाची सनुवधा 

उपलब्धतेचा अभाव आहे. तया तलुिेिे पस्चचम महाराष्रात हे प्रमाि २६.२ टक्के एवढे आहे.  होलार 

कुटंुबांकडे वैयस्क्तत शौचालय िसल्याचे गट चचे दरम्याि नदसिू आले. तरीही स्वच्ि भारत अनभयाि 

अंतगवत तयांिा शैाचालयाचा लाभ देिे सोईचे होईल.  

 

तक्ता क्र.३४: तवभागतनहाय आधारकाडग असण्याचे प्रमाण  

ववभाग 
आधार काडग 

एकूण नािी  िोय  

मराठर्वाडा  
2 244 246 

0.8% 99.2% 100.0% 

पस्चचम महाराष्ट्र  
10 1124 1134 

0.9% 99.1% 100.0% 

एकूण 
12 1368 1380 

0.9% 99.1% 100.0% 

 
तक्कता ि. 34 नसुार मराठवाडा व पस्चचम महाराष्र यादोन्ही नवभागात आधार काडव प्रमाि उल्लेखिीय 

असल्याचे नदसिू येते. हे प्रमाि अिकु्रमे ९९.२ टक्के व ९९.१ टक्के एवढे आहे. 
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तक्ता क्र.35: तवभागतनहाय मतदान काडग असण्याचे प्रमाण  

ववभाग 
मतिान काडग 

एकूण नािी  िोय  

मराठर्वाडा  
4 242 246 

1.6% 98.4% 100.0% 

पस्चचम महाराष्ट्र  
51 1083 1134 

4.5% 95.5% 100.0% 

एकूण 
55 1325 1380 

4.0% 96.0% 100.0% 

 
तक्ता क्र. ३५ िसुार मराठवाड्यातील ९८.४ टक्के तर पस्चचम महाराष्रातील ९५.५ टक्के कुटंुबांकडे मतदाि 

काडव असल्याचे नदसते. अथात हे प्रमाि सदु्धा उलेखिीय आहे असे म्हिता येईल.  

 
तक्ता क्र.36 : तवभागतनहाय पक्के रस्ते असण्याचे प्रमाण   

ववभाग 
पक्के रथते 

एकूण नािी  िोय  

मराठर्वाडा  
109 137 246 

44.3% 55.7% 100.0% 

पस्चचम महाराष्ट्र  
283 851 1134 

25.0% 75.0% 100.0% 

एकूण 
392 988 1380 

28.4% 71.6% 100.0% 

  
 

तक्कता ि. 36 नसुार अजनूही मराठर्वाड्यातील ४४.३ र्टक्कके होलार समाजाच्या कुरंु्टबांना तर पस्चचम 

महाराष्ट्रातील २५ र्टक्कके कुरंु्टबांना पक्कक्कया रस्त्यांची सवुर्वधा उपलब्ध नाही. यार्वरून मराठर्वाड्यातील हे प्रमाण 

अवधक असल्याचे वदसनू येत आहे र्व पक्कके रस्ते त्यांच्या र्वस्तीपयडत पोहचणे आर्वचयक आहेत. 

 

 

 

आर्टपाडी तालकु्कयातील होलार र्वस्तीतील अंतगडत रस्ता  
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तक्ता क्र.37: तवभागतनहाय पाणीपरुवठ्याचे प्रमाण   

ववभाग 
पाणीपरुविा 

एकूण नािी  िोय  

मराठर्वाडा  
135 111 246 

54.9% 45.1% 100.0% 

पस्चचम महाराष्ट्र  
192 942 1134 

16.9% 83.1% 100.0% 

एकूण 
327 1053 1380 

23.7% 76.3% 100.0% 

 
तक्ता क्र. ३७ िसुार  सवेक्षि केलेल्या नवभागात अजिूही एकूि २३.७ टक्के होलार कुटंुबािा 

पािीपरुवठ्याची सनुवधा उपलब्ध िाही. मराठवाड्यात हे प्रमाि अनधक म्हिजेच, ५४.९ टक्के कुटंुबािा तर 

पस्चचम महाराष्रातील १६.९ टक्के कुटंुबांिा पािीपरुवठा पािी परुवठा उपलब्ध िाही. उन्हाळ्यात बीडमधील 

िेकिरू गावातील होलार समाजातील कुटंुबे १२० रुपये देऊि ५०० नलटर पािी नवकत घेतात. यावरुि असे 

निदशविास येते की या नठकािी पािी परुवठयाची सनुवधा उपलब्ध करुि देिे आवचयक आहे.  

 

तक्ता क्र. 38: ववभागवनिाय वीिेची सोय असण्याचे प्रमाण  

ववभाग 
वीि 

एकूण नािी  िोय  

मराठर्वाडा  
146 100 246 

59.3% 40.7% 100.0% 

पस्चचम महाराष्ट्र  
85 1049 1134 

7.5% 92.5% 100.0% 

एकूण 
231 1149 1380 

16.7% 83.3% 100.0% 

 
तक्कता ि. 38 तक्तयािसुार मराठवाड्यातील ५९.६ टक्के कुटंुबांिा नवजेची सनुवधा उपलब्ध िसल्याचे नदसिू 

येते. तलुिेिे पस्चचम महाराष्रात वीज उपलब्धतेची स्स्थती समाधािकारक असल्याचे नदसिू येते. शासिाच्या 

धोरिाप्रमािे तयांिा 100 टक्के वीज परुवठा करुि देिे आवचयक आहे. 
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तक्ता क्र.39: तवभागतनहाय दवाखाना असण्याचे प्रमाण   

ववभाग 
िवाखाना 

एकूण नािी  िोय  

मराठर्वाडा  
129 117 246 

52.4% 47.6% 100.0% 

पस्चचम महाराष्ट्र  
194 940 1134 

17.1% 82.9% 100.0% 

एकूण 
323 1057 1380 

23.4% 76.6% 100.0% 

 
वरील तक्तयािसुार मराठवाड्यातील ५२.४ टक्के कुटंुबांच्या मते तयांिा दवाखान्याची सनुवधा उपलब्ध िाही. 

तर पस्चचम महाराष्र हे प्रमाि १७.१ टक्के इतके आहे.  
 

तक्ता क्र.40: तवभागतनहाय घरायाया मालकीचे प्रमाण  

ववभाग 
घराची  मालकी 

एकूण अवतक्रवमत  थवत:चे  भाड्याचे  

मराठर्वाडा 
4 240 2 246 

1.6% 97.6% 0.8% 100.0% 

पस्चचम महाराष्ट्र 
116 921 97 1134 

10.2% 81.2% 8.6% 100.0% 

एकूण 
120 1161 99 1380 

8.7% 84.1% 7.2% 100.0% 

 
तक्कता ि. 40 नसुार तक्तयािसुार स्वत:चे घर असिाऱ्या होलार कुटंुबांचे मराठवाड्यातील प्रमाि ९७.६ 

टक्के तर पस्चचम महाराष्रात हे प्रमाि ८१.२ टक्के आहे. तसेच, पस्चचम महाराष्रातील १०.२ टक्के कुटंुबे 

अनतक्रनमत जागयावरील घरांमध्ये राहतात तर हेच प्रमाि मराठवाड्यात कमी (१.६०%) नदसिू येते. यावरूि 

असे निदशविास येते नक, मराठवाड्याच्या तलुिेत पस्चचम महाराष्रात घराची मालकी असण्याऱ्या होलार 

कुटंुबांचे प्रमाि कमी आहे.  तयांिा घरांची सनुवधा उपलब्ध करुि देिे गरजेचे वाटते.  
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तक्ता क्र. 41: तवभागतनहाय घरायाया प्रकाराचे प्रमाण  

 
तक्कता ि. 41 नसुार होलार समाजातील कच्चे र्र असणारऱ्या कुरंु्टबाचे सर्वावधक प्रमाण वदसनू येत आहे. 

यामध्ये पस्चचम महाराष्ट्रातील होलार समाजातील ५०.४ र्टक्कके कुरंु्टबे तर मराठर्वाड्यातील ५६.९ र्टक्कके कुरंु्टबे 

कच्च्या र्रात राहत आहेत.  शासनाच्या र्रकुल योजनेचा लाभ होलार समाजातील कुरंु्टबांना प्रथम प्राधान्याने 

देणे आर्वचयक आहे. 

तक्ता क्र.42: तवभागतनहाय िोगवा प्रिा असण्याचे प्रमाण  

ववभाग  
िोगवा प्रिा  एकूण 

नािी  िोय  

मराठर्वाडा  
182 64 246 

74.0% 26.0% 100.0% 

पस्चचम महाराष्ट्र  
791 343 1134 

69.8% 30.2% 100.0% 

एकूण 
973 407 1380 

70.5% 29.5% 100.0% 

 
तक्कता ि. 42 नसुार होलार समाजातील एकूण २९.५ र्टक्कके कुरंु्टबामध्ये  जोगर्वा प्रथा असल्याचे वदसनू येते. 

यापैकी हे प्रमाण पस्चचम महाराष्ट्रातील सांगली र्व सोलापरू वजल््ांमध्ये अवधक ३०. २ र्टक्कके असल्याचे वदसनू 

येते. कुलदेर्वतांची नार्वे र्व त्यांच्यार्वरील अपार श्रद्धा यामळेु जोगर्वा प्रथा अजनूही वर्टकून असल्याचे वदसनू येते.  

 

 

 

 ववभाग  
घराचा प्रकार  एकूण 

कच्चे  पक्के  

मराठर्वाडा  
140 106 246 

56.9% 43.1% 100.0% 

पस्चचम महाराष्ट्र  
571 563 1134 

50.4% 49.6% 100.0% 

एकूण 
711 669 1380 

51.5% 48.5% 100.0% 
आर्टपाडी तालकु्कयातील होलार कुरंु्टबांची र्रे  
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तक्ता क्र.43: तवभागतनहाय कुटुांबात बाबा-बवुा याांना मानण्याचे प्रमाण  

ववभाग  
कुटुांबात बाबा-बवुा याांना मानण्याचे प्रमाण  एकूण 

नािी  िोय  

मराठर्वाडा  
203 43 246 

82.5% 17.5% 100.0% 

पस्चचम महाराष्ट्र  
992 142 1134 

87.5% 12.5% 100.0% 

एकूण 
1195 185 1380 

86.6% 13.4% 100.0% 

 
तक्कता ि. 43 नसुार होलार समाजातील बाबा बवुा यांिा माििारे १३.४ टक्के कुटंुबे आहेत. यापैकी 

मराठवाड्यात १७.५ टक्के तर पस्चचम महाराष्रात १२.५ टक्के कुटंुबे बाबा बवुा यांिा माितात. यावरूि या 

समाजात काही प्रमािात असिारी अंधश्रद्धा नदसिू येते. बवुाबाजीमधिु हा समाज मकु्त करण्यासाठी 

जिजागतृी करिे आवचयक आहे. 

तक्ता क्र.44: तवभागतनहाय मावसक पाळीत मविलाांनी बािलूा बसण्याचे प्रमाण  

ववभाग  मावसक पाळीत मविलाांनी बािलूा 
बसण्याचे प्रमाण  

एकूण 

नािी  िोय 

मराठर्वाडा  
3 243 246 

1.2% 98.8% 100.0% 

पस्चचम महाराष्ट्र  
161 973 1134 

14.2% 85.8% 100.0% 

एकूण 
164 1216 1380 

11.9% 88.1% 100.0% 

 
तक्कता ि. 44 नसुार जानतव्यवस्थेच्या स्पचृय-अस्पचृय या कल्पिा समाजाच्या व्यवहारात खोलवर रुजलेल्या 

आहेत. स्स्त्रयांिा सदु्धा मानसक पाळीदरम्याि अस्पचृयतेचे चटके सहि करावे लागतात. वरील तक्तयावरूि 

मावसक पाळीमध्ये मवहलांचा वर्वर्टाळ मानणाऱ्या होलार कुरंु्टबाचे प्रमाण ८८.१ र्टक्कके एर्वढे वदसनू येत आहे. 

मराठर्वाड्यात हे प्रमाण ९८.८ र्टक्कके एर्वढे आहे. मवहलांना या काळात धार्थमक काये, सन समारंभ र्व उत्सर्व इ. 

मध्ये सहभाग रे्ण्यास प्रवतबंध र्ातला जातो. याबाबत र्वैज्ञावनक दषृ्ट्र्टीकोणातनू त्यांच्यामध्ये जनजागतृी करणे 

आर्वचयक आहे. 
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तक्ता क्र.45: ववभागवनिाय पोतराि प्रिेचे प्रमाण 

पोतराि प्रिेचे प्रमाण एकूण 
ववभाग  नािी  िोय  

 
मराठर्वाडा  

240 6 246 
97.6% 2.4% 100.0% 

पस्चचम महाराष्ट्र 
1114 20 1134 

98.2% 1.8% 100.0% 

एकूण 
1354 26 1380 

98.1% 1.9% 100.0% 

 
तक्कता ि. 45 नसुार आयषु्यभर देवाची पजूाअचा करिे, देवाच्या िावािे नभक्षा मागिे हे काम पोतराजाचे 

असते. तयािे तयाचे आयषु्य देवालाच अपवि केलेले असते. अशी प्रथा आहे. वरील तक्तयावरूि केवळ १.९ 

टक्के कुटंुबांमध्ये पोतराज प्रथा असल्याचे नदसिू येते. हे अतयल्प प्रमाि आहे.   

 
तक्ता क्र. 46: ववभागवनिाय बोलीभाषेचे प्रमाण   

ववभाग 
बोलीभाषा 

एकूण 
अविराणी िोलारी कन्नड मरािी मरािी आवण 

कन्नड 

मराठर्वाडा  
1 1 1 243 0 246 

0.4% 0.4% 0.4% 98.8% 0.0% 100.0% 

पस्चचम महाराष्ट्र  
0 1 13 1080 40 1134 

0.0% 0.1% 1.1% 95.2% 3.5% 100.0% 

एकूण 
1 2 14 1323 40 1380 

0.1% 0.1% 1.0% 95.9% 2.9% 100.0% 

 
तक्ता क्र.४६ िसुार एकूि ९५.९ टक्के होलार कुटंुबांची बोलीभाषा ही मराठी आहे. हे प्रमाि मराठवाड्यात 

९८.८ टक्के तर पस्चचम महाराष्रात ९५.२ टक्के एवढे आहे. याव्यनतरीक्त मराठवाड्याच्या तलुिेत पस्चचम 

महाराष्रात मराठी व कन्िड या दोन्ही बोली भाषा बोलण्याचे प्रमाि ३.५ टक्के एवढे नदसते. किाटक 

सीमेलगत असल्या कारिािे सोलापरू नजल्ह्यातील होलार समाजात कन्िड भाषा काही प्रमािात बोलली जाते. 

मराठवाड्यात अनहरािी, होलारी व कन्िड या भाषा काही अंशी बोलल्या जातात. तयांचे प्रमाि िगण्य आहे. 

पस्चचम महाराष्रात मात्र अनहरािी भाषा बोलली जात िाही.   
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तक्ता क्र.47: ववभागवनिाय वनवासथिानी रािण्याचा कालावधी 

ववभाग 
वनवासथिानी रािण्याचा कालावधी 

एकूण िन्मापासनू  5 वषापेिा 
कमी  

5 ते  10 
वषग  

10 ते 15 
वषग 

15 पेिा िाथत 
वषे   

प्रवतवक्रया  
नािी 

मराठर्वाडा  
222 5 2 2 14 1 246 

90.2% 2.0% 0.8% 0.8% 5.7% 0.4% 100.0% 

पस्चचम महाराष्ट्र  
914 17 31 29 140 3 1134 

80.6% 1.5% 2.7% 2.6% 12.3% 0.3% 100.0% 

एकूण  
1136 22 33 31 154 4 1380 

82.3% 1.6% 2.4% 2.2% 11.2% 0.3% 100.0% 

 
तक्कता ि. 47 नसुार वनर्वासस्थानी जन्मापासनू र्वास्तव्य करणाऱ्या होलार कुटंुबांचे प्रमाि अनधक नदसिू येते. 

यामध्ये मराठवाड्यात ९०.२ टक्के तर पस्चचम महाराष्रात ८०.६ टक्के एवढे प्रमाि आहे. तसेच १५ वषांपेक्षा 

जास्त कालवधीसाठी वास्तव्य करिाऱ्या कुटंुबांचे प्रमाि पस्चचम महाराष्रात (१२.३०%) मराठवाड्याच्या 

तलुिेत अनधक नदसते. हे प्रमाि मराठवाड्यात ५.७ टक्के आहे.  

 
तक्ता क्र.48: ववभागवनिाय आांतरिातीय वववािाचे प्रमाण  

ववभाग  आांतरिातीय वववािाचे प्रमाण  एकूण 
नािी  िोय  

मराठर्वाडा  
238 8 246 

96.7% 3.3% 100.0% 

पस्चचम महाराष्ट्र  
1126 8 1134 

99.3% 0.7% 100.0% 

एकूण 
1364 16 1380 

98.8% 1.2% 100.0% 

 
तक्ता क्र.४८ िसुार नदसिु येते नक, होलार समाजामध्ये आंतरजातीय नववाहाचे प्रमाि खपूच कमी म्हिजे 

केवळ १.२ टक्के एवढे आहे. एकूि ९८.८ टक्के कुटंुबांमध्ये ‘जाती’तच नववाह केला जातो असे नदसिू येते. हे 

प्रमाि मराठवाड्यात ९६.७ टक्के तर पस्चचम महाराष्रात ९९.३ टक्के एवढे आहे.  
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तक्ता क्र. 49: ववभागवनिाय घटथपोटानांतर पोटगीचे प्रमाण  

ववभाग  घटथपोटानांतर पोटगीचे प्रमाण  एकूण 
नािी  िोय  

मराठर्वाडा  
186 60 246 

75.6% 24.4% 100.0% 

पस्चचम महाराष्ट्र  
745 389 1134 

65.7% 34.3% 100.0% 

एकूण 
931 449 1380 

67.5% 32.5% 100.0% 

 
तक्कता ि. 49 नसुार र्वरील तक्कत्यार्वरून असे वदसते की, केर्वळ ३२.५ र्टक्कके कुरंु्टबांच्या मते मवहलांना 

र्र्टस्फोर्टानंतर पोर्टगी वदली जाते. पस्चचम महाराष्ट्राच्या तलुनेत मराठर्वाड्यात हे प्रमाण कमी म्हणजेच २४.४ 

र्टक्कके एर्वढे आहे. यावरूि मनहलांच्या दयु्यम स्स्थतीबाबत स्पष्टता येते.   

 

तक्ता क्र. 50: ववभागवनिाय मविलाांच्या पनुर्थववािाचे प्रमाण 

ववभाग 
मविलाांच्या पनुर्थववािाचे प्रमाण 

एकूण 
नािी  िोय  

मराठर्वाडा  
178 68 246 

72.4% 27.6% 100.0% 

पस्चचम महाराष्ट्र  
166 968 1134 

14.6% 85.4% 100.0% 

एकूण 
344 1036 1380 

24.9% 75.1% 100.0% 

 
तक्ता क्र. ५० िसुार वरील तक्तयावरूि मराठवाड्यातील होलार समाजातील मनहलांच्या पिुर्थववाहाचे प्रमाि 

कुटंुबांच्या मते अतयंत कमी म्हिजेच २७.६ टक्के एवढे नदसिू येते. तर पस्चचम महाराष्रात हेच प्रमाि ८५.४ 

टक्के एवढे नदसिू येते. यावरूि मराठवाड्यातील होलार समाजातील मोठ्या प्रमािातील मनहलांिा पिुर्थववाह 

करण्यास परवािगी िसल्याचे नदसिू येते.  
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तक्ता क्र.51: ववभागवनिाय माांसािाराचे प्रमाण 

ववभाग 
माांसािाराचे प्रमाण 

एकूण नािी  िोय  

मराठर्वाडा  
22 224 246 

8.9% 91.1% 100.0% 

पस्चचम महाराष्ट्र  
68 1066 1134 

6.0% 94.0% 100.0% 

एकूण 
90 1290 1380 

6.5% 93.5% 100.0% 

 
तक्ता क्र. ५१ िसुार होलार समाजात मांसाहार मोठ्या प्रमािात केला जातो. वरील तक्तयावरूि असे नदसते 

की, ९३.५ टक्के कुटंुबांमध्ये मांसाहार केला जातो. मराठवाडा व पस्चचम महाराष्र या दोन्ही भागांमध्ये हे 

प्रमाि जवळपास सारखेच म्हिजेच अिकु्रमे ९१.१ टक्के व ९४ टक्के एवढे आहे.  

 

 

 

 

वंदि गावातील होलार समाजाशी लक्ष गटचचा सोलापरू नजल्ह्यातील होलार प्रनतनिधींसोबत बाटीचे अनधकारी  
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तक्ता क्र.52: ववभागवनिाय िातपांचायत असण्याचे प्रमाण 

ववभाग 
िातपांचायत असण्याचे प्रमाण 

एकूण नािी  िोय  

मराठर्वाडा  
245 1 246 

99.6% 0.4% 100.0% 

पस्चचम महाराष्ट्र  
1122 12 1134 

98.9% 1.1% 100.0% 

एकूण 
1367 13 1380 

99.1% 0.9% 100.0% 

 
या समाजात जातपंचायत नाही असे क्षेत्र भेर्टी दरम्यान होलार समाजातील लोकांनी मांडले. तक्कता ि.52 

नसुार यास दजुोरा वमळतो त्यात एकूण ९९.१ र्टक्कके कुरंु्टबांनी जात पंचायत नसल्याचे सांवगतले. मराठवाडा व 

पस्चचम महाराष्र या दोन्ही भागांमध्ये हे प्रमाि जवळपास सारखेच म्हिजेच अिकु्रमे 99.6 टक्के व 98.9 

टक्के एवढे आहे.   

तक्ता क्र.53: ववभागवनिाय िुांडा िेण्याच्या प्रिेचे प्रमाण 

ववभाग िुांडा िेण्याच्या प्रिेचे प्रमाण 
एकूण 

नािी  िोय  

मराठर्वाडा  
8 238 246 

3.3% 96.7% 100.0% 

पस्चचम महाराष्ट्र  
945 189 1134 

83.3% 16.7% 100.0% 

एकूण 
953 427 1380 

69.1% 30.9% 100.0% 

 
 

तक्ता क्र. ५3 िसुार होलार समाजात हंुडा देण्याची प्रथा असल्याचे एकूि ३०.९ टक्के कुटंुबांचे 

म्हििे आहे. यापैकी सवात जास्त प्रमाि हे मराठवाडा नवभागात नदसिू येते. मराठवाड्यातील बीड व परभिी 

नजल्ह्यातील गावांमध्ये ९६.७ टक्के होलार कुटंुबांमध्ये हंुडा देण्याची प्रथा असल्याचे नदसिू येते. या प्रथेमळेु 

मनहलांिा दयु्यम स्थाि नदले जात असिू मलुी म्हिजे आई वनडलांवरचे ओझे मािले जाते.                   

                  ज  ज                    . 

 

आर्टपाडी तालकु्कयातील होलार समाजाच्या मवहला 
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तक्ता क्र.54: ववभागवनिाय सयूग ग्रिण/चांद्र ग्रिण मागण्याचे प्रमाण 
 

  ववभाग 
सयूग ग्रिण/चांद्र ग्रिण मागण्याचे प्रमाण 

एकूण नािी  िोय  

मराठर्वाडा  
243 3 246 

98.8% 1.2% 100.0% 

पस्चचम महाराष्ट्र  
841 293 1134 

74.2% 25.8% 100.0% 

एकूण 
1084 296 1380 

78.6% 21.4% 100.0% 

 
तक्ता क्र. ५4 िसुार असे वदसते की, अजनूही एकूण २१.४ र्टक्कके होलार कुरंु्टबे सयूव ग्रहि/चंद्र ग्रहि मागतात. 

हे प्रमाि पस्चचम महाराष्रात मराठवाड्याच्या तलुिेत जास्त म्हिजेच २५.८ टक्के एवढे आहे. जातीय 

व्यवस्थेमध्ये पारंपानरक पद्धतीिे ग्रहिाच्या वेळी नभक्षा मागिे पवूाश्रमीच्या काही अस्पचृय जातींिा सक्तीचे 

मािले जात असे. ही प्रथा काही प्रमािात आजही कायम असल्याचे नदसिू येते.  

 

तक्ता क्र. 55: ववभागवनिाय १९५० चा परुावा असण्याचे प्रमाण 

ववभाग 
१९५० चा परुावा असण्याचे प्रमाण 

एकूण नािी  िोय  

मराठर्वाडा  
229 17 246 

93.1% 6.9% 100.0% 

पस्चचम महाराष्ट्र  
396 738 1134 

34.9% 65.1% 100.0% 

एकूण 
625 755 1380 

45.3% 54.7% 100.0% 

 
तक्ता क्र. ५5 िसुार अनसुवूचत जातीसाठीच्या वर्ववर्वध शासकीय योजनांचा लाभ रे्ण्यासाठी जातीचा दाखला 

आर्वचयक असतो.  हा दाखला वमळर्वण्यासाठी १९५० परू्वीचा जातीचा उल्लेख असलेला कोणताही शासकीय 

अवभलेख हा परुार्वा म्हणनू जातीच्या प्रमाणपत्रासाठी आर्वचयक आहे. परंत,ु होलार समाजातील एकूण ४५.३ 

र्टक्कके कुरंु्टबांकडे अशा प्रकारचा परुार्वा उपलब्ध नाही असे र्वरील तत्क्कयार्वरून वदसनू येते. यामध्ये सर्वात 
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जास्त प्रमाण मराठर्वाड्यातील होलार कुरंु्टबांमध्ये वदसनू येत आहे. या वर्वभागातील  ९३.१ र्टक्कके कुरंु्टबांकडे 

१९५० चा परुावा उपलब्ध िाही. तर पस्चचम महाराष्र हेच प्रमाि ३४.९ टक्के एवढे आहे. तयामळेु ही कुटंुबे 

मागासवगीय सामाजाला मखु्य प्रवाहात आिण्यासाठी असिाऱ्या शासकीय योजिांपासिू वंनचत राहतात. 

होलार समाजातील कोितयाही िातेवाईकाच्या जात प्रमािपत्राच्या आधारे तयांिा जात प्रमािपत्र नदल्यास हा 

प्रचि सटूु शकतो.  

तक्ता क्र.56: ववभागवनिाय कुटुांबात िीघगकालीन आिार असण्याचे प्रमाण 

ववभाग 
कुटुांबात  िीघगकालीन आिार 

असण्याचे प्रमाण एकूण 
नािी  िोय  

मराठर्वाडा  210 36 246 
85.4% 14.6% 100.0% 

पस्चचम महाराष्ट्र  1061 73 1134 
93.6% 6.4% 100.0% 

एकूण 1271 109 1380 
92.1% 7.9% 100.0% 

 
तक्ता क्र. ५६ िसुार असे नदसते होलार समाजातील कुटंुबांमध्ये दीघव कालीि आजार उदा. क्षयरोग, ककव रोग, 

हत्तीरोग, कुष्टरोग, गलगंड, दमा, मधमेुह, हृदयरोग इ.असण्याचे प्रमाि अतयल्प म्हिजेच ७.९ टक्के आहे. 

यामध्ये पस्चचम महराष्राच्या तलुिेत मराठवाड्यात हे प्रमाि जास्त म्हिजेच १४.६ टक्के एवढे आहे. तयांचे 

मेळावे, आरोगय नशनबरे घेिे व नदधवकालीि आजाराची कारिे शोधिू उपाय योजिा करिे आवचयक आहे. 

तक्ता क्र. 57: ववभागवनिाय कुटुांबाचा प्रकार 

ववभाग 
कुटुांबाचा प्रकार 

एकूण 
ववथतावरत कुटुांब एकत्र कुटुांब ववभक्त कुटुांब 

मराठर्वाडा  0 64 182 246 
0.0% 26.0% 74.0% 100.0% 

पस्चचम महाराष्ट्र  23 699 412 1134 
2.0% 61.6% 36.3% 100.0% 

एकूण 23 763 594 1380 
1.7% 55.3% 43.0% 100.0% 

तक्ता क्र.५७ िसुार होलार समाजातील कुटंुबांमध्ये एकत्र कुटंुबांचे प्रमाि सवानधक नदसत आहे. हे प्रमाि 

पस्चचम महाराष्रात जास्त असिू ते ६१.६ टक्के तर मराठवाड्यात केवळ २६ टक्के एवढे आहे. तसेच नवभक्त 
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कुटंुबांचे सवानधक प्रमाि म्हिजे ७४ टक्के हे मराठवाड्यात नदसिू येत आहे. तर पस्चचम महाराष्रात नवभक्त 

कुटंुबांचे प्रमाि ३६.३ टक्के एवढे आहे. होलार समाजात नवस्तारीत कुटंुबांचे प्रमाि अतयंत कमी म्हिजेच 

१.७ टक्के एवढे नदसत आहे. ही नवस्तारीत कुटंुबे फक्त पस्चचम महाराष्रात नदसिू येतात.  

तक्ता क्र. 58: ववभागवनिाय िेविासी प्रिेचे प्रमाण 

ववभाग िेविासी प्रिेचे प्रमाण 
एकूण 

नािी  िोय  

मराठर्वाडा  246 0 246 
100.0% 0.0% 100.0% 

पस्चचम महाराष्ट्र  943 191 1134 
83.2% 16.8% 100.0% 

एकूण 1189 191 1380 
86.2% 13.8% 100.0% 

 
तक्ता क्र. ५८ िसुार १३.८ टक्के कुटंुबाच्या मते होलार समाजात अजिूही मनहलांमध्ये देवदासी प्रथेचे प्रमाि 

आहे. मराठवाड्यात ही  प्रथा िसल्याचे नदसत आहे. परंतु कुटंुबाच्या मते पस्चचम महाराष्रात हेच प्रमाि १६.८ 

टक्के एवढे आहे. मलु होत िाही म्हििू पनहले होिारे मलु हे देवाला अपवि केले जाईल असा िवस केला 

जातो. पहीले अपतय जर मलुगी झाली तर नतचा देवाशी नववाह केला जातो. देवाशी नववाह झालेल्या मनहलांिा 

देवदासी म्हटले जाते. देवदासी प्रथेला कायद्यांिी बंदी असली तरी देवदासींचे होिारे शोषि व तयांचे पिुववसि 

ही कचतेची बाब आहे. 

तक्ता क्र. ५९: ववभागवनिाय इतर समािाकडून वमळणाऱ्या वागणकुीचे प्रमाण  

ववभाग 
इतर समािाकडून वमळणाऱ्या 

वागणकुीचे प्रमाण एकूण 
भेिभावाची  समानतेची  

मराठर्वाडा  
79 167 246 

32.1% 67.9% 100.0% 

पस्चचम महाराष्ट्र  
54 1080 1134 

4.8% 95.2% 100.0% 

एकूण 
133 1247 1380 

9.6% 90.4% 100.0% 
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तक्ता क्र. ५९ िसुार एकूि ९.६ टक्के कुटंुबांिा इतर समाजाकडूि भेदभावाची वागिकू नमळते. 

मराठवाड्यातील होलार कुटंुबािा सवानधक प्रमािात भेदभावाला सामोरे जावे लागते. या नठकािी ३२.१ टक्के 

कुटंुबांिी  भेदभावाची वागिकू नमळत असल्याचे मत मांडले. अिसुनूचत जातींिा पवूापार अस्पचृय समजिू 

तयांच्याकडे पाहण्याचा प्रनतकूल दृष्टीकोि यामागे असल्याचे नदसिू येतो. हा दृष्टीकोि बदलण्यासाठी 

अस्पषृ्यता निवारि सप्ताह या सारखे कायवक्रम साजरे करुि समाज प्रबोधि घडनवण्याची आवचयकता वाटते. 

तक्ता क्र. 60: ववभागवनिाय इतर समािातील लोकाांच्या समारांभात सिभागी िोण्याचे प्रमाण 

ववभाग 
इतर समािातील लोकाांच्या समारांभात 

सिभागी िोण्याचे प्रमाण एकूण 
नािी  िोय  

मराठर्वाडा  
11 235 246 

4.5% 95.5% 100.0% 

पस्चचम महाराष्ट्र  
26 1108 1134 

2.3% 97.7% 100.0% 

एकूण 
37 1343 1380 

2.7% 97.3% 100.0% 

 
तक्ता क्र. ६० िसुार एकूि २.७ टक्के कुरंु्टबे इतर समाजातील लोकांच्या समारंभात सहभागी होत िाहीत. 

मराठवाड्यात हे प्रमाि ४.५ टक्के तर पस्चचम महाराष्रात हे प्रमाि २.३ टक्के आहे. यासाठी सामानजक 

अनभसरिाची प्रनक्रया राबनविे गरजेचे आहे. 

तक्ता क्र.61: ववभागवनिाय बेटी वयविार िोणाऱ्या िातींचे प्रमाण     

ववभाग  
कोणतया िातीत बेटी वयविार िोतो  

एकूण 
िोलार िोलार/ 

चाांभार िोलार/माांग िोलेर माांग माांग /िोलार 
/चाांभार 

वल्िार 

मराठर्वाडा  146 0 0 97 0 0 3 246 
59.3% 0.0% 0.0% 39.4% 0.0% 0.0% 1.2% 100.0% 

पस्चचम महाराष्ट्र  1012 3 116 0 2 1 0 1134 
89.2% 0.3% 10.2% 0.0% 0.2% 0.1% 0.0% 100.0% 

एकूण 1158 3 116 97 2 1 3 1380 
83.9% 0.2% 8.4% 7.0% 0.1% 0.1% 0.2% 100.0% 
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होलार समाजात आंतरजातीय वर्वर्वाहांचे प्रमाण खपू कमी आहे. तक्ता क्र. ६१ िसुार या समाजात होलार 

जातीतच बेटी व्यवहार करण्याचे एकूि कुटंुबांचे प्रमाि ८३.९ टक्के एवढे आहे. मराठवाडामध्ये हे प्रमाि 

५९.३ टक्के असिू पस्चचम महाराष्रात हेच प्रमाि ८९.२ टक्के आहे. मराठवाड्यात होलेर जातीबरोबर बेटी 

व्यवहाराचे ३९.४ टक्के प्रमाि नदसिू येते. तर पस्चचम महाराष्रात हेच प्रमाि अनजबात नदसिू येत िाही. असे 

असले तरीही, होलार, होलेर आनि वल्हार हे समािाथी वापरले जातात. इतर जाती जसे की, होलार आनि 

चांभार, होलार आनि मांग, मांग, मांग-होलार आनि चांभार या जातींबरोबर बेटी व्यवहार करण्याचे प्रमाि 

अतयल्प (८.८० टक्के) नदसिू येत आहे.  

 
तक्ता क्र. 62: ववभागवनिाय अनसुवुचत िातीसािी असणा-या शासकीय योिना मावित असण्याचे प्रमाण 

ववभाग 
अनसुवुचत िातीसािी असणाऱ्या शासकीय  

योिना मावित असण्याचे प्रमाण एकूण 
नािी  िोय  

मराठर्वाडा  
208 38 246 

84.6% 15.4% 100.0% 

पस्चचम महाराष्ट्र  
896 238 1134 

79.0% 21.0% 100.0% 

एकूण 
1104 276 1380 

80.0% 20.0% 100.0% 

 
तक्ता क्र. ६२ िसुार वदसनू येते की, एकूण ८० टक्के होलार कुरंु्टबांना अिसुनुचत जातीसाठी असिा-या 

शासकीय  योजिा मानहत िाहीत. मराठवाड्यातील होलार कुटंुबांमध्ये योजिा मानहत िसण्याचे प्रमाि (८४.६ 

टक्के) तलुिेिे जास्त आहे. तर पस्चचम महाराष्रात हे प्रमाि ७९ टक्के आहे. योजिा माहीतच िसल्यािे 

तयांचा लाभ घेण्यात मयादा येतात.  
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 तक्ता क्र.63: ववभागवनिाय समािाच्या सांघटना असण्याचे प्रमाण  

ववभाग  समािाच्या सांघटना असण्याचे प्रमाण  एकूण 
नािी  िोय  

मराठर्वाडा  96 150 246 
39.0% 61.0% 100.0% 

पस्चचम महाराष्ट्र  245 889 1134 
21.6% 78.4% 100.0% 

एकूण 341 1039 1380 
24.7% 75.3% 100.0% 

 
तक्ता क्र. ६३  िसुार होलार समाजातील ७५.३ टक्के कुटंुबांिी या समाजाच्या संघटिा असल्याचे सांनगतले. 

संघटिा असण्याचे प्रमाि मराठवाड्याच्या तलुिेत पस्चचम महाराष्रात जास्त आहे. मराठवाड्यात ६१ टक्के 

कुटंुबे तर पस्चचम महाराष्रात ७८.४ टक्के कुटंुबे अशा संघटिा असल्याचे सांगतात.  

 

तक्ता क्र. 64: ववभागवनिाय धार्थमक ववधी पणूग करण्यासािी कोंबडा, बकरी इ. बळी िेण्याचे प्रमाण  

ववभाग 
धार्थमक ववधी पणूग करण्यासािी कोंबडा, 

बकरी इ. बळी िेण्याचे प्रमाण एकूण 
नािी  िोय  

मराठर्वाडा  
15 231 246 

6.1% 93.9% 100.0% 

पस्चचम महाराष्ट्र  
179 955 1134 

15.8% 84.2% 100.0% 

एकूण 
194 1186 1380 

14.1% 85.9% 100.0% 

 
तक्ता क्र. ६४ िसुार होलार समाजाच्या कुरंु्टबांमध्ये  धार्थमक वर्वधी पणूड करण्यासाठी कोंबडा, बकरी इ. बळी 

देण्याचे एकूि प्रमाि ८५.९ टक्के एवढे नदसिू येते. मराठवाड्यात हे प्रमाि ९३.९ टक्के तर पस्चचम 

महाराष्रात हे प्रमाि ८४.२ टक्के आहे. िवस पिूव करिे, पजूा, सिसमारंभ, नववाहात्तोर नवधी या प्रसंगी 

प्राण्याचे बळी नदले जातात. मांसाहार करिारा हा समाज असल्यािे धार्थमक प्रसंगी प्राण्याचे बळी देऊि तयाचा 

िेवैद्य सामनूहकरीतया खाण्याची प्रथा आहे.   



होलार समाज संशोधन,बार्टी, पणेु   62 

 

तक्ता क्र. 65: ववभागवनिाय पवत्रका िळुवनू वववाि करण्याचे प्रमाण  

ववभाग 
पवत्रका िळुवनू वववाि करण्याचे प्रमाण 

एकूण नािी िोय 

मराठर्वाडा  
38 208 246 

15.4% 84.6% 100.0% 

पस्चचम महाराष्ट्र  
110 1024 1134 

9.7% 90.3% 100.0% 

एकूण 
148 1232 1380 

10.7% 89.3% 100.0% 

 
तक्ता क्र. ६५ िसुार होलार समाजात पवत्रका जळुर्वून नववाह करण्याचे प्रमाि जास्त नदसिू येते. पस्चचम 

महाराष्रात हे प्रमाि ९०.३ टक्के तर मराठवाड्यात हे प्रमाि ८४.६ टक्के एवढे आहे. या वरूि पवूीपार 

चालत आलेल्या कहद ूसमाजातील नववाह प्रथा अजिूही पाळल्या जातात.  

तक्ता क्र.66: ववभागवनिाय िािटूोणा मानण्याचे प्रमाण  

ववभाग 
िािटूोणा मानण्याचे प्रमाण  

एकूण नािी  िोय  

मराठर्वाडा  
170 76 246 

69.1% 30.9% 100.0% 

पस्चचम महाराष्ट्र  
1025 109 1134 

90.4% 9.6% 100.0% 

एकूण 
1195 185 1380 

86.6% 13.4% 100.0% 

 
तक्ता क्र. ६६ िसुार होलार समाजातील एकूि १३.४ टक्के कुटंुबे जादटूोिा माित असल्याचे सांगतात. 

मराठवाड्यात जादटूोिावर नवचवास ठेवण्याचे प्रमाि अनधक नदसिू येत आहे. हे प्रमाि ३०.९ टक्के एवढे 

आहे. तर पस्चचम महाराष्रात ९.६ टक्के कुटंुबे अशा नवचवास असल्याचे सांगतात. यावरूि मराठवाड्यातील 

होलार समाजात अंधश्रद्धा बाळगण्याचे प्रमाि जास्त असल्याचे नदसिू येते. 
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तक्ता क्र. 67: ववभागवनिाय अांगात येण्याचे प्रमाण   

ववभाग  अांगात येणे  एकूण 
नािी  िोय  

मराठर्वाडा  
213 33 246 

86.6% 13.4% 100.0% 

पस्चचम महाराष्ट्र  
1066 68 1134 

94.0% 6.0% 100.0% 

एकूण 
1279 101 1380 

92.7% 7.3% 100.0% 

 
तक्ता क्र. ६७ िसुार होलार समाजात अंगात येिे ही प्रथा मराठवाड्यात जास्त प्रमािात असल्याचे नदसिू येते. 

हे प्रमाि १३.४ टक्के एवढे आहे. कुटंुबाचे कुलदैवत व्यक्तीच्या अंगात येऊि निमाि झालेल्या समस्येवर 

अथवा संकटावर उपाय सांगते. यासाठी ही व्यक्ती ज्या नवधी अथवा काये करण्यास सांगते तया पिूव 

करावयाच्या असतात अन्यथा देवाचा कोप होतो अशी समाजातील लोकांची धारिा आहे.   

तक्ता क्र.68: ववभागवनिाय िािटूोणा केल्याचे प्रमाण   

ववभाग 
तमुच्यावर कुणी िािटूोणा केला आिे 

का ? एकूण 
नािी  िोय  

मराठर्वाडा 
236 10 246 

95.9% 4.1% 100.0% 

पस्चचम महाराष्ट्र 
1085 49 1134 

95.7% 4.3% 100.0% 

एकूण 
1321 59 1380 

95.7% 4.3% 100.0% 

 
तक्ता क्र. ६८ िसुार एकूि ४.३ टक्के कुटंुबािा आपल्यावर कोिीतरी जादटूोिा केला आहे असे वाटते. 

मराठवाडा व पस्चचम महाराष्र या दोन्ही भागात हे प्रमाि जवळपास सारखे म्हिजेच ४.१ टक्के व ४.३ टक्के 

एवढे आहे. 
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तक्ता क्र. 69: ववभागवनिाय िटा असण्याचे प्रमाण   

ववभाग 
िटा 

एकूण 
नािी िोय 

मराठर्वाडा  
241 5 246 

98.0% 2.0% 100.0% 

पस्चचम महाराष्ट्र  
1110 24 1134 

97.9% 2.1% 100.0% 

एकूण 
1351 29 1380 

97.9% 2.1% 100.0% 

 
तक्ता क्र. ६९ िसुार होलार समाजात जटा असण्याचे प्रमाि अतयंत अल्प म्हिजे २.१ टक्के एवढे आहे. 

मराठवाडा व पस्चचम महाराष्र या दोन्ही भागात हे प्रमाि जवळपास सारखे म्हिजेच २ टक्के व २.१ टक्के 

एवढे आहे. 

तक्ता क्र. 70: ववभागवनिाय िातीचे प्रमाण  

ववभाग 
 कुटुांबाची िात 

एकूण 
िोलार  िोलेर  माांग/मातांग इतर  

मराठर्वाडा  
161 74 0 11 246 

65.4% 30.1% 0.0% 4.5% 100.0% 

पस्चचम महाराष्ट्र  
969 1 157 7 1134 

85.4% 0.1% 13.8% 0.6% 100.0% 

एकूण 
1130 75 157 18 1380 

81.9% 5.4% 11.4% 1.3% 100.0% 

 
होलार समाजात उपजात िाही. परंत ु होलार या शब्दाच्या अपभं्रशामळेु होलेर, व्हलेर, व्हलार अशा जातीं 

असल्याचे नदसते. तक्ता क्र. ७० िसुार या समाजातील एकूि ८१.९ टक्के कुटंुबांिी आपली जात होलार अशी 

सांनगतली. होलार जात असल्याचे ८५.४ टक्के कुटंुबांचे तर मराठवाड्यातील 65.4 टक्के कुटंुबे होलार 

असल्याचे सांगतात. आपि मांग नकवा मातंग समाजाचे असल्याचे पस्चचम महाराष्रातील १३.८ कुटंुबांिी 

सांनगतले तर मराठवाड्यात होलार समाज मांग-मातंग िाही. सांगली नजल्ह्यातील क्षेत्रभेटी दरम्याि सांनगतले 

गेले नक, सदर १३.८ टक्के कुटंुबे स्वतिःला मांग म्हिवतात व होलार जात अशी ओळख ते माित िाहीत.   
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मराठवाड्यात ४.५ टक्के कुटंुबे यापैकी वेगळी जात असल्याचे सांगतात. यामध्ये चांभार, मोची, कलगायत, 

व्हालार अशा जातींचा उल्लेख होतो. तर हेच प्रमाण पस्चचम महाराष्ट्रात नगण्य (०.६० र्टक्कके) आहे.  

तक्ता क्र. 71: ववभागवनिाय िात प्रमाणपत्रावरील िातीचे प्रमाण  

ववभाग 
िात प्रमाणपत्रावरील िातीचे प्रमाण 

एकूण 
िोलार िोलेर विलार िोलार 

माांग 
माांग मरािा न्िावी 

ललगायत 
चाांभार िात प्रमाण 

पत्र नािी 

मराठर्वाडा  
113 197 9 0 0 2 0 0 990 1311 

8.6% 15.0% 0.7% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 75.5% 100.0% 
पस्चचम 
महाराष्ट्र  

3690 2 8 13 554 0 4 19 1334 5624 
65.6% 0.0% 0.1% 0.2% 9.9% 0.0% 0.1% 0.3% 23.7% 100.0% 

एकूण 
3803 199 17 13 554 2 4 19 2324 6935 

54.8% 2.9% 0.2% 0.2% 8.0% 0.0% 0.1% 0.3% 33.5% 100.0% 

 
तक्ता क्र. ७१ िसुार नदसिू येते की, मराठवाड्यात ८.६ टक्के व पस्चचम महाराष्रात ६५.६ टक्के लोकांच्या 

जात प्रमािपत्रावर होलार अशी जात िोंदनवली आहे. तसेच जात प्रमािपत्रावर होलेर ही जात असल्याचे 

मराठवाड्यात १५ टक्के प्रमाि असिू पस्चचम महाराष्रात या जातीची िोंद असलेली जात प्रमाि पत्र 

िसल्याचे नदसते. यावरूि फक्त मराठवाड्यात होलेर असे संबोधले जाते. तसेच व्हलेर या जातीचे मराठवाडा 

व पस्चचम महाराष्र अिकु्रमे ०.७ टक्के व ०.१ टक्के एवढे प्रमाि नदसते. तसेच मराठवाड्यातील ७५.५ टक्के 

व पस्चचम महाराष्रातील २३.७ टक्के लोकांकडे जात प्रमािपत्रच िसल्याचे आढळूि आले. मराठवाडा याही 

बाबतीत मागासलेला नदसिू येतो.  

तक्ता क्र. 72: ववभागवनिाय िात पडताळणी प्रमाणपत्रावरील िातीचे प्रमाण  

ववभाग 
िात पडताळणी प्रमाणपत्र 

एकूण 
िोलार िोलेर विलरे माांग चाांभार 

िात पडताळणी 
प्रमाण पत्र नािी 

लाग ूनािी 

मराठर्वाडा  
12 9 1 0 0 1284 5 1311 

0.9% 0.7% 0.1% 0.0% 0.0% 97.9% 0.4% 100.0% 

पस्चचम महाराष्ट्र  
1002 0 0 25 1 3977 619 5624 

17.8% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 70.7% 11.0% 100.0% 

एकूण 
1014 9 1 25 1 5261 624 6935 

14.6% 0.1% 0.0% 0.4% 0.0% 75.9% 9.0% 100.0% 
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तक्ता क्र. ७२ िसुार मराठवाड्यातील होलार समाजातील ९७.९ टक्के लोकांकडे जात पडताळिी प्रमािपत्र 

िाही, तर हेच प्रमाि पस्चचम महाराष्रात ७०.७० टक्के आहे. पस्चचम महाराष्रातील १७.८ टक्के होलार 

समाजातील लोकांकडे तर मराठवाड्यातील ०.९ टक्के लोकांकडील जात पडताळिी प्रमािपत्रावरील जात ही 

होलार आहे. मराठवाड्यात जात पडताळिी प्रमािपत्रावर होलेर ०.७ टक्के व तेच प्रमाि पस्चचम महाराष्रात 

अजीबात िाही, असे नदसते. पस्चचम महाराष्रात ०.४ टक्के लोकाकडे मांग जातीचे प्रमािपत्र नदसत असिू 

तेच प्रमाण मराठर्वाड्यात नसल्याचे वदसते.  

तक्ता क्र.73: ववभागवनिाय मळु िातीचे प्रमाण   

ववभाग 
मळू िातीचे प्रमाण  

एकूण 
िोलार िोलेर विलरे माांग मिार 

न्िावी 
ललगायत 

मरािा 

मराठर्वाडा  
791 467 51 0 0 0 2 1311 

60.3% 35.6% 3.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 100.0% 

पस्चचम महाराष्ट्र  
5454 5 25 135 1 4 0 5624 

97.0% 0.1% 0.4% 2.4% 0.0% 0.1% 0.0% 100.0% 

एकूण 
6245 472 76 135 1 4 2 6935 

90.1% 6.8% 1.1% 1.9% 0.0% 0.1% 0.0% 100.0% 

 
तक्ता क्र. ७३ िसुार पस्चचम महाराष्रात ९७ टक्के तर मराठवाड्यात ६०.३ टक्के होलार समाजातील लोक 

तयांची मळू जात होलार असल्याचे सांगतात. मराठवाड्यात ३५.६० टक्के लोकांच्या मते ते होलेर या मळू 

जातीचे आहेत. जर होलार आनि होलेर हे एकाच मािले तर मराठवाड्यात हे प्रमाि ९५.९० टक्के प्रमाि 

असेल. तसेच मराठवाड्यात व्हलेर ही मळू जात असल्याचे ३.९ टक्के तर पस्चचम महाराष्रात ०.४ टक्के 

नदसते. मांग या जातीचे प्रमाि फक्त पस्चचम महाराष्रात २.४ टक्के एवढे नदसिू येते.  
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तक्ता क्र.७4: ववभागवनिाय प्रािवमक शाळा असण्याचे प्रमाण  

ववभाग 
प्रािवमक शाळा 

एकूण 
नािी िोय 

मराठर्वाडा  
13 233 246 

5.3% 94.7% 100.0% 

पस्चचम महाराष्ट्र  
85 1049 1134 

7.5% 92.5% 100.0% 

एकूण 
98 1282 1380 

7.1% 92.9% 100.0% 

तक्ता क्र. ७४ िसुार मराठवाड्यातील ९४.७ टक्के कुटंुबांिी तर पस्चचम महाराष्रातील ९२.५ टक्के कुटंुबांिी 

आपल्या गावात प्राथनमक शाळेची सनुवधा असल्याचे नदसिू येते. प्रामखु्यािे, गावपातळीवर शैक्षनिक सनुवधा 

परुनवण्याचे शासकीय धोरि असल्यािे दोन्ही नवभागात प्राथनमक शाळा असण्याचे प्रमाि अनधक आहे.  

तक्ता क्र. 75: ववभागवनिाय वशिणाचे प्रमाण  

ववभाग 
अभ्यास िेत्रातील एकूण लोकसांख्येत वशिणाचे प्रमाण  एकूण  

अवशवक्षत  साक्षर  
परू्वड 

प्राथवमक  
प्राथवमक  माध्यवमक  

उच्च 
माध्यवमक  

पदर्वीधर  पदव्यतु्तर  
उच्च 

वशवक्षत  
इतर  

लाग ू
नाही  

 

मराठर्वाडा 
453 4 12 391 220 80 31 7 2 0 111 1311 

34.6% 0.3% 0.9% 29.8% 16.8% 6.1% 2.4% 0.5% 0.2% 0.0% 8.5% 
100.0

% 

पस्चचम 
महाराष्ट्र 

1343 0 115 1524 1401 549 245 48 18 10 371 5624 

23.9% 0.0% 2.0% 27.1% 24.9% 9.8% 4.4% 0.9% 0.3% 0.2% 6.6% 
100.0

% 

एकूण 
1796 4 127 1915 1621 629 276 55 20 10 482 6935 

25.9% 0.1% 1.8% 27.6% 23.4% 9.1% 4.0% 0.8% 0.3% 0.1% 7.0% 
100.0

% 
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तक्ता क्र. ७५ िसुार असे नदसिू येते की, होलार समाजातील अनशनक्षत गटातील लोकसंख्येचा प्रमाि जास्त 

आहे. यातही तलुिेिे मराठवाडा नवभागातील होलार समाजात अनशनक्षत लोकसंख्येचे प्रमाि अनधक नदसिू 

येते. मराठवाडामध्ये हे प्रमाि ३४. ६ टक्के एवढे आहे, तर पस्चचम महाराष्रात हे प्रमाि २३.९ टक्के एवढे 

आहे. या खालोखाल प्राथनमक नशक्षि घेतलेल्या लोकसंख्येचे प्रमाि नदसते. मराठवाडामध्ये हे प्रमाि २९.८ 

टक्के व पस्चचम महाराष्रात २७.१ टक्के असे नदसिू येते. तसेच, पदवी, पदव्यतु्तर व उच्च नशक्षि घेतलेल्या 

लोकसंख्येचे प्रमाि पस्चचम महाराष्राच्या तलुिेत मराठवाड्यात कमी नदसिू येते. १० वी िंतरच्या 

नशक्षिासाठी मराठवाड्यातील मलेु पिेु, िांदेड, औरंगाबाद, लातरू या नठकािी नशक्षिासाठी जातात, असे 

वंदि गावातील होलार लोकांिी गट चचे दरम्याि सांनगतले.  

 

तक्ता क्र. ७6: ववभागवनिाय गळतीच्या कारणाांचे प्रमाण 

ववभाग 

गळतीच्या कारणाांचे प्रमाण 

एकूण 
अपांगतव 

कौटुांवबक 
समथया 

वशिणाच्या 
सवुवधाांचा 
अभाव 

वशिणाची 
आवड 
नसणे 

वववाि 
वबकट 
आर्थिक 
पवरस्थिती 

लाग ूनािी 

मराठर्वाडा  
3 63 1 27 12 260 945 1311 

0.2% 4.8% 0.1% 2.1% 0.9% 19.8% 72.1% 100.0% 

पस्चचम महाराष्ट्र  
5 129 10 130 362 1851 3137 5624 

0.1% 2.3% 0.2% 2.3% 6.4% 32.9% 55.8% 100.0% 

एकूण 
8 192 11 157 374 2111 4082 6935 

0.1% 2.8% 0.2% 2.3% 5.4% 30.4% 58.9% 100.0% 

 

तक्ता क्र. ७६ िसुार नशक्षिातिू गळतीच्या कारिाचे प्रमाि नदसते. यामध्ये सवानधक प्रमाि हे नबकट आर्थथक 

पनरस्स्थती असल्याचे नदसिू येते. पस्चचम महाराष्रात हे प्रमाि ३२.९ टक्के तर मराठवाड्यात हे प्रमाि १९.८ 

टक्के एवढे नदसते. वंदि गावातील होलार लोकांिी सांनगतले की, सातवी िंतरचे नशक्षि घ्यायला दसुऱ्या 

गावात जायला लागते. तयासाठीचा प्रवास खचव परवडत िसल्यािे आमची मलेु शाळा सोडूि देतात. नववाह 

ठरल्यामळेु नशक्षि अधववट सोडूि नदल्याचे अनधक प्रमाि पस्चचम महाराष्रात असिू ते ६.४ टक्के एवढे आहे. 
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यामध्ये मलुींचे प्रमाि अनधक असल्याचे गट चचेत सांनगतले. नशक्षिाची आवड िसल्यामळेु गळती झाल्याचे 

प्रमाि जवळपास दोन्ही नवभागात-- मराठवाडा (२.३%) व पस्चचम महाराष्र (२.१%) सारखेच आहे. तसेच 

मराठवाड्यात कौटंुनबक समस्यांमळेु नशक्षि सोडण्याचे प्रमाि (४.८%) पस्चचम महाराष्रापेक्षा (२.३%) 

अनधक एवढे आहे.  दोन्ही नवभागातील एकूि ५८.९ टक्के लोकसंख्या सध्या नशक्षि घेत असल्यािे ती लाग ू

िाही या गटात नदसिू येते. “मराठवाड्यातील बहुतांशी मलेु ऊसतोडिी साठी स्थलांतरीत होतात. तयामळेु ते 

आपले नशक्षि पिूव करू शकत िाहीत. तसेच मलेु ७ वी पयवत नशकतात. पि मलुी  नशकत िाहीत. १८ 

वषाच्या आत मलुींचे नववाह झाल्यािे तयांच्या नशक्षिावर पनरिाम होतो.” असे मत वंदि आनि नवडा 

गावातील गट चचेत होलार लोकांिी मांडले. या गावांत १० वी पास झालेली काही मलेु आहेत. तर िेकिरू 

गावातील लोकांिी गनरबीमळेु ४ थी -५ वी िंतर मलेु शकत िसल्याचे सांनगतले.  

तक्त क्र. 77: ववभागवनिाय वशिणासािी आवश्यक कागिपते्र उपलब्ध असण्याचे प्रमाण 

ववभाग 

वशिणासािी आवश्यक 
कागिपते्र उपलब्ध असण्याचे 

प्रमाण एकूण 

नािी िोय 

मराठर्वाडा  
7 239 246 

2.8% 97.2% 100.0% 

पस्चचम महाराष्ट्र  
232 902 1134 

20.5% 79.5% 100.0% 

एकूण 
239 1141 1380 

17.3% 82.7% 100.0% 

 
होलार समाजात नशक्षिाचे प्रमाि कमी असल्याचे मराठवाड्यातील गटचचे दरम्याि लोकांिी सांनगतले. 

तक्ता क्र. ७७ िसुार अजिूही १७.३ टक्के कुटंुबांकडे नशक्षिासाठी आवचयक कागदपते्र आवचयक िाहीत. 

यामध्ये जन्माचा दाखला, जातीचा दाखला, रनहवाशी दाखला अशा कागदपत्रांचा समावेश होतो. 

मराठवाड्याच्या तलुिेत पस्चचम महाराष्रात कागदपते्र उपलब्ध िसल्याचे प्रमाि अनधक म्हिजे २०.५ टक्के 

एवढे नदसत आहे. यामळेु नशक्षि घेण्यात अडचिी येत असल्याचे मत होलार समाजातील लोकांिी मांडले.  
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तक्ता क्र. 78: ववभागवनिाय पवूगिाांच्या वयवसाय करण्याचे कुटुांबाांचे प्रमाण  

ववभाग वाद्य 
वािववणे 

िनु्या चप्पला 
वशवणे 

िोरखांड तयार 
करणे 

मेलेल्या 
िनावराांची 

कातडी काढणे 

घोंगडी 
बनववणे 

सतुार काम 

मराठर्वाडा  
110 8 4 27 3 30 

44.7% 3.3% 1.6% 11.0% 1.2% 12.2% 

पस्चचम महाराष्ट्र  
734 649 269 241 195 2 

64.7% 57.2% 23.7% 21.3% 17.2% 0.2% 

एकूण 
844 657 273 268 198 32 

61.2% 47.6% 19.8% 19.4% 14.3% 2.3% 

 

मराठवाड्यातील एकूि 246 व पस्चचम महाराष्रातील एकूि 1134 कुटंुबाकडूि घेतलेल्या मानहतीिसुार 

नवभाग निहाय पारंपारीक व्यवसायाचे प्रमाि तक्ता क्र. ७८ मध्ये नदसिू येते. यािसुार एकूि ६१.२ टक्के 

होलार कुटंुबांचे पवूवज वाद्य वाजनविे हा पारंपारीक व्यवसाय करत असल्याचे नदसिू येते. हे प्रमाि 

मराठवाड्यात ४४.७ टक्के तर पस्चचम महाराष्रात ६४.७ टक्के एवढे आहे. यावरूि पस्चचम महाराष्रातील 

अनधक कुटंुबे या पारंपारीक व्यवसायात होती असे नदसते. तसेच, जनु्या चपला नशवण्याच्या व्यवसायात 

सवानधक पस्चचम महाराष्रातील होलार कुटंुबाच्या पवूवजांचे प्रमाि नदसिू येते. हे प्रमाि ५७.१ टक्के एवढे 

आहे. मराठवाड्यात मात्र हे प्रमाि कमी ३.३ टक्के एवढेच नदसते. होलार कुटंुबांच्या पवूवजांचा व्यवसाय 

दोरखंड तयार करण्याचा असल्याचे प्रमाि पस्चचम महाराष्रात (२३.७ टक्के ) मराठवाड्याच्या (१.६ टक्के) 

तलुिेत अनधक नदसिू येते. एकूि १९.४ टक्के होलार कुटंुबांच्या पवूवजांचा व्यवसाय हा मेलेल्या जिावरांची 

कातडी काढण्याचा असल्याचे नदसिू येते. हे प्रमाि मराठवाड्याच्या तलुिेत पस्चचम महाराष्रात अनधक असिू 

ते अिकु्रमे ११ टक्के व २१.३ टक्के असल्याचे नदसिू येते.  तसेच,  घोंगडी बिनविे हा पवूवजांचा व्यवसाय 

असिाऱ्या कुटंुबांचे प्रमाि हे केवळ १४.३ टक्के एवढे नदसते. तसेच मराठवाड्यात हे प्रमाि कमी १.२ टक्के 

असिू ते पस्चचम महाराष्रात तलुिेिे अनधक १७. २ टक्के एवढे आहे. होलार कुटंुबांचे पवूवज हे सतुार काम 

करत असल्याचे कुटंुब सवेक्षिात आढळूि आले आहे. तयाचे प्रमाि मराठवाड्यात १२.२ टक्के हे पस्चचम 

महाराष्रापेक्षा (०.२०%) अनधक असल्याचे नदसते. मराठवाड्यातील िेकिरू गावातील क्षेत्र भेटी दरम्याि 
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होलार समाजातील काही लोक सतुार काम करत असल्याचे नदसिू आले. सतुारी कामात घरगतुी वापराच्या 

वस्त ूबिनविे हे काम प्रामखु्यािे केले जाते.  

तक्ता क्र. 79: ववभागवनिाय सावकाराने िमीन वगळां कृत केल्याचे प्रमाण 

ववभाग सावकाराने िमीन वगळांकृत केली 
असल्याचे प्रमाण 

मराठर्वाडा  
3 

1.2% 

पस्चचम महाराष्ट्र  
13 

1.1% 

एकूण 
16 

1.2% 
 
तक्ता क्र. ७९ िसुार असे नदसते की, होलार समाजातील एकूि १.२ टक्के कुटंुबामधील जनमिी या खाजगी 

सावकारािे नगळंकृत केल्या आहे. हे प्रमाि मराठवाड्यात व पस्चचम महाराष्रात जवळपास सारखेच नदसिू 

येते.  

तक्ता क्र. 80: ववभागवनिाय िनावराांचा प्रकार 

ववभाग 
िनावराांचा प्रकार 

एकूण 
भाकड  शेळ्या-मेंढ्या  िभुती  लाग ूनािी 

मराठर्वाडा  
17 26 33 170 246 

6.9% 10.6% 13.4% 69.1% 100.0% 

पस्चचम महाराष्ट्र  
89 216 105 724 1134 

7.8% 19.0% 9.3% 63.8% 100.0% 

एकूण 
106 242 138 894 1380 

7.7% 17.5% 10.0% 64.8% 100.0% 
 
तक्ता क्र. ८० िसुार मराठवाड्यात ६.९ टक्के तर 

पस्चचम महाराष्रात ७.८ टक्के होलार कुटंुबांकडे 

भाकड जिावरे आहेत. तसेच शेळ्या मेंढ्या असण्याचे 

प्रमाि मराठवाड्याच्या तुलिेत पस्चचम महाराष्रात 

अनधक असिू ते १९ टक्के एवढे आहे. दभुती जिावरे 

मात्र पस्चचम महाराष्राच्या तुलिेत मराठवाड्यात अनधक 
होलार कुरंु्टबाकडे असणारे पशधुन  
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नदसिू येतात. हे प्रमाि मराठवाड्यात १३.४ टक्के तर पस्चचम महाराष्रात ९.३ टक्के आहे.   

तक्ता क्र.८1: ववभागवनिाय बाळ िन्मानांतर पाचवी, बारावी करण्याचे प्रमाण 

 

ववभाग 
बाळ िन्मानांतर पाचवी, 
बारावी करण्याचे प्रमाण एकूण 
नािी  िोय  

मराठर्वाडा  
0 246 246 

0.0% 100.0% 100.0% 

पस्चचम महाराष्ट्र  
39 1095 1134 

3.4% 96.6% 100.0% 

एकूण 
39 1341 1380 

2.8% 97.2% 100.0% 

 
तक्ता क्र. ८१ िसुार र्वरील तक्कत्यानसुार होलार समाजात बाळ जन्मािंतर पाचवी बारावी करण्याचे प्रमाि 

नदसिू येते. हे प्रमाि मराठवाड्यात १०० टक्के तर पस्चचम महाराष्रात ९६.६ टक्के एवढे आहे. पवूापार चालत 

आलेली  प्रथा असल्याचे वंदि गावातील गट चचेत होलार लोकांिी सांनगतले.  

 
तक्ता क्र. 82: ववभागवनिाय बाळ िन्मानांतर सटवाईची पिूा करण्याचे प्रमाण   

 

ववभाग 
बाळ िन्मानांतर सटवाईची पिूा 

करण्याचे प्रमाण  
एकूण 

नािी  िोय  

मराठर्वाडा  
2 244 246 

0.8% 99.2% 100.0% 

पस्चचम महाराष्ट्र  
19 1115 1134 

1.7% 98.3% 100.0% 

एकूण 
21 1359 1380 

1.5% 98.5% 100.0% 

 
तक्ता क्र. ८२ िसुार होलार समाजात बाळ जन्मल्यािंतर सटवाईची पजूा करण्याचे मोठे प्रमाि नदसिू येते. हे 

प्रमाि दोन्ही नवभागात जवळपास सारखेच असिू ते मराठवाड्यात ९९.२ टक्के तर पस्चचम महाराष्रात ९८.३ 

टक्के आहे.  
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तक्ता क्र.८3: ववभागवनिाय बाळ िन्माआधी करावयाच्या ववधींचे प्रमाण 

ववभाग 

बाळ िन्माआधी करावयाच्या ववधींचे प्रमाण 

एकूण 
ओटी भरण 

चोळीचा 
कायगक्रम डोिाळे िेवन 

कोणतेच 
नािी 

मराठर्वाडा  
0 1 22 223 246 

0.0% 0.4% 8.9% 90.7% 100.0% 

पस्चचम महाराष्ट्र  
203 12 322 597 1134 

17.9% 1.1% 28.4% 52.6% 100.0% 

एकूण 
203 13 344 820 1380 

14.7% 0.9% 24.9% 59.4% 100.0% 

 
तक्ता क्र. ८३ िसुार सांस्कृनतक ठेवा जति करण्यासाठी बाळ जन्माच्या आधी ओटी भरि, चोळीचा कायवक्रम 

व डोहाळे जेवि अशा नवधी करण्याचे प्रमाि होलार समाजात नदसिू येते. हे प्रमाि पस्चचम महाराष्रात 

अनधक नदसते. मराठवाड्याच्या (८.९ टक्के) तलुिेत पस्चचम महाराष्रामध्ये सवानधक २८.४ टक्के कुटंुबे 

डोहाळे जेवि करत असल्याचे  व १७.९ टक्के कुटंुबे ओटी भरिाचा कायवक्रम करत असल्याचे नदसते.  

तक्ता क्र. 84: ववभागवनिाय वापरत असलेल्या वाद्याांचे प्रमाण  

ववभाग 
कोणतया वाद्याचा वापर करता 

सनई डफ सरू इतर लाग ूनािी एकूण 

मराठर्वाडा  
24 21 1 14 186 246 

9.8% 8.5% 0.4% 5.7% 75.6% 100.0% 

पस्चचम महाराष्ट्र  
157 97 48 59 773 1134 

13.8% 8.6% 4.2% 5.2% 68.2% 100.0% 

एकूण 
181 118 49 73 959 1380 

13.1% 8.6% 3.6% 5.3% 69.5% 100.0% 

 
तक्ता क्र. ८४ िसुार सिई या पारंपानरक वाद्याचा, वाद्य वाजनवतािा वापर करीत असल्याचे सवानधक प्रमाि 

नदसिू येते. हे प्रमाि मराठवाड्याच्या (९.८० %) तुलिेत पस्चचम महाराष्रात अनधक १३.८ टक्के एवढे नदसते. 

तसेच डफ हे वाद्य वाजनवण्याचे प्रमाि दोन्ही नवभाग जवळपास सारखेच नदसिू येते. हे प्रमाि मराठवाड्यात 

८.५ टक्के तर पस्चचम महाराष्रात ८.६ टक्के एवढे नदसते.  
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तक्ता क्र.85: ववभागवनिाय अांतय सांथकाराचा प्रकार  

ववभाग 
अांतय सांथकाराचा प्रकार  

एकूण 
िफन करणे ििन करणे 

मराठर्वाडा  
2 244 246 

0.8% 99.2% 100.0% 

पस्चचम महाराष्ट्र  
18 1116 1134 

1.6% 98.4% 100.0% 

एकूण 
20 1360 1380 

1.4% 98.6% 100.0% 

 
तक्ता क्र. ८५ िसुार दोन्ही नवभागातील होलार समाजातील अंतय संस्काराच्या नवधीमध्ये दहि करिे या 

प्रकाराचे सवानधक प्रमाि नदसिू येते. यामध्ये मराठवाड्यात ९९.२ टक्के कुटंुबे तर पस्चचम महाराष्रातील 

९८.४ टक्के कुटंुबे पे्रताला दहि करूि अंतय नवधी पार पाडतात.  

 
तक्ता क्र. 86: ववभागवनिाय िशवक्रया ववधीचे प्रमाण  
 

ववभाग 
िशवक्रया ववधी करण्याचा विवस  एकूण 

वतसऱ्या  ििावया  तेरावया   

मराठर्वाडा  
7 133 106 246 

2.8% 54.1% 43.1% 100.0% 
पस्चचम 
महाराष्ट्र  

1111 15 8 1134 
98.0% 1.3% 0.7% 100.0% 

एकूण 
1118 148 114 1380 

81.0% 10.7% 8.3% 100.0% 
 
तक्ता क्र. ८६ िसुार, मराठर्वाड्यातील होलार समाजामध्ये दशविया नवधी दहाव्या व तेराव्या नदवशी करत 

असल्याचे नदसिू येते. हे प्रमाि अिकु्रमे ५४.१ टक्के व ४३.१ टक्के एवढे आहे. परंत ुपस्चचम महाराष्रात 

मात्र दशनक्रया नवधी नतसऱ्या नदवशी करत  असिू हे प्रमाि ९८ टक्के एवढे आहे.  
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तक्ता क्र. 87: ववभागवनिाय कुटुांबातील वयसनाधीनतेचे प्रमाण 

ववभाग 
कुटुांबातील वयसनाधीनतेचे प्रमाण 

एकूण नािी  िोय  

मराठर्वाडा  
198 48 246 

80.5% 19.5% 100.0% 

पस्चचम महाराष्ट्र  
1031 103 1134 

90.9% 9.1% 100.0% 

एकूण 
1229 151 1380 

89.1% 10.9% 100.0% 

 
तक्ता क्र. ८७ िसुार मराठवाड्यातील होलार समाजात १९.५ टक्के कुटंुबांमध्ये व्यसिाधीितेचे प्रमाि नदसिू 

येते. तर पस्चचम महाराष्रात हेच प्रमाि ९.१ टक्के एवढे आहे. अशा प्रकारे एकूि १०.९ टक्के होलार कुटंुबात 

व्यसिाधीिता नदसिू येते. 

तक्ता क्र.88: ववभागवनिाय थिलाांतर करण्याचे प्रमाण 

  

ववभाग 
थिलाांतर करण्याचे प्रमाण  

एकूण नािी  िोय  

मराठर्वाडा  
223 23 246 

90.7% 9.3% 100.0% 

पस्चचम महाराष्ट्र  
1000 134 1134 

88.2% 11.8% 100.0% 

एकूण 
1223 157 1380 

88.6% 11.4% 100.0% 

 
तक्ता क्र. ८८ िसुार एकूि ११.४ टक्के होलार कुटंुबे आपल्या मळुच्या निवासस्थािापासिू स्थलांतनरत 

झालेले नदसिू येतात. हे प्रमाि पस्चचम महाराष्रात अनधक ११. ८ टक्के एवढे आहे. तर तलेुिेिे मराठवाड्यात 

कमी म्हिजेच ९.३ टक्के एवढे नदसिू येते.  
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तक्ता क्र. 89: ववभागवनिाय थिलाांतराच्या कारणाचे प्रमाण 

ववभाग 

थिलाांतराचे कारण  

एकूण 
िषु्ट्काळ  

कौटुांवबक 
समथया  

चाांगले 
िीवनमान 

िगण्यासािी 

पक्के घर 
बाांधण्यासािी  रोिगार लाग ूनािी 

मराठर्वाडा  
0 2 3 2 16 225 246 

0.00% 0.80% १.२०% 0.80% 6.50% 91.50% 100.00% 

पस्चचम 
महाराष्ट्र  

7 5 18 1 98 1006 1134 
0.60% 0.40% 1.60% 0.10% 8.60% 88.70% 100.00% 

एकूण 
7 7 21 3 114 1231 1380 

0.50% 0.50% 1.50% 0.20% 8.30% 89.20% 100.00% 

 
तक्ता क्र. ८९ िसुार सवानधक रोजगाराच्या कारिावरूि आपल्या पवूीच्या निवास स्थािापासिू स्थलांतरीत 

झालेल्या कुटंुबांची संख्या नदसिू येते. यामध्ये मराठवाड्यातील ६.५० टक्के तर पस्चचम महाराष्रातील ८.६० 

टक्के कुटंुबे नदसिू येतात. तसेच चांगले जीविमाि जगण्यासाठी स्थलांतरीत झालेल्या कुटंुबाचे प्रमाि 

मराठवाड्यात १.२० टक्के तर पस्चचम महाराष्रात १.६० टक्के नदसिू येते. पवूीच्या नठकािी दषु्काळ असल्यािे 

पस्चचम महाराष्रात स्थलांतरीत झालेली फक्त ०.६० टक्के कुटंुबे नदसिू येतात.  

 

तक्ता क्र. ९0: ववभागवनिाय मलुींच्या लग्नाच्या वयाचे प्रमाण 

ववभाग 
मलुींच्या लग्नाच्या वयाचे प्रमाण 

एकूण 
10 ते  18 वषे  18 वषापेिा िाथत   १० वषाखालील  

मराठर्वाडा  
31 215 0 246 

12.6% 87.4% 0.0% 100.0% 

पस्चचम महाराष्ट्र  
59 1072 3 1134 

5.2% 94.5% 0.3% 100.0% 

एकूण 
90 1287 3 1380 

6.5% 93.3% 0.2% 100.0% 

 
तक्ता क्र. ९० िसुार १० ते १८ वयोगटातील मलुींचे नववाह होत असल्याचे प्रमाि मराठवाड्यात पस्चचम 

महाराष्राच्या तलुिेिे अनधक असिू ते १२.६ टक्के एवढे आहे. तर पस्चचम महाराष्रात हे प्रमाि ५.२ टक्के 
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एवढे आहे.  तासगाव मध्ये झालेल्या गट चचेत आपल्या समाजात बालनववाह होत असल्याचे होलार लोकांिी 

सांनगतले. तर मराठवाड्यामधील गावांतील पालक ऊस तोडीसाठी स्थलांतर करीत असल्यामळेु मलुींवर लक्ष 

कोि ठेविार या कचतेमळेु १८ वषाच्या आतच आपल्या मलुींचे लगि लावतात, असे मत तयांिी  मांडले. 

तयामळेु मराठवाड्यात बाल वयातच नववाह केले जातात.   

तक्ता क्र. ९1: ववभागवनिाय मविला बाळांत झाल्यावर ववटाळ मानण्याचे प्रमाण   

ववभाग 
मविला बाळांत झाल्यावर 
ववटाळ मानण्याचे  प्रमाण  एकूण 

नािी  िोय  

मराठर्वाडा  
3 243 246 

1.2% 98.8% 100.0% 

पस्चचम महाराष्ट्र  
72 1062 1134 

6.3% 93.7% 100.0% 

एकूण 
75 1305 1380 

5.4% 94.6% 100.0% 

, 

तक्ता क्र. ९१ िसुार होलार समाजात मनहला बाळंत झाल्यावर नवटाळ मािण्याचे मराठवाडा आनि पस्चचम 

महाराष्र या दोन्हीमध्ये मोठे प्रमाि नदसिू येते. यामध्ये मराठवाड्यात ९८.८ टक्के तर पस्चचम महाराष्रात 

९३.७ टक्के कुटंुबे असा नवटाळ माितात. बाळंत झाल्यावर मलुगी झाली तर सात नदवस व मलुगा झाला तर 

१२ नदवस नवटाळ मिाला जातो, असे िेकिरू गावात झालेल्या गट चचेत होलार समाजािे सांनगतले.  

तक्ता क्र. ९2: ववभागवनिाय प्रकल्प ग्रथत कुटुांबाांचे प्रमाण 

ववभाग 
प्रकल्प ग्रथत कुटुांबाांचे प्रमाण 

एकूण नािी  िोय  

मराठर्वाडा  
246 0 246 

100.0% 0.0% 100.0% 

पस्चचम महाराष्ट्र  
1114 20 1134 

98.2% 1.8% 100.0% 

एकूण 
1360 20 1380 

98.6% 1.4% 100.0% 
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तक्ता क्र. ९२ िसुार होलार समाजातील प्रकल्पग्रस्तांचे प्रमाि अतयंत कमी नदसिू येत असिू ते केवळ पस्चचम 

महाराष्रात असल्याचे नदसते. या नवभागात हे प्रमाि १.८ टक्के एवढे नदसते.  

तक्ता क्र. ९3: ववभागवनिाय इतर समािाची ििशत असण्याचे प्रमाण 

ववभाग 
इतर समािाची ििशत असण्याचे 

प्रमाण एकूण 
नािी  िोय  

मराठर्वाडा  
192 54 246 

78.0% 22.0% 100.0% 

पस्चचम महाराष्ट्र  
1095 39 1134 

96.6% 3.4% 100.0% 

एकूण 
1287 93 1380 

93.3% 6.7% 100.0% 

 
तक्ता क्र. ९३ िसुार मराठवाड्यातील २२ टक्के कुटंुबांिी इतर समाजाची दहशत असल्याचे सांनगतले. हे 

प्रमाि पस्चचम महाराष्रात ३.४ टक्के एवढे नदसिू येते.  

तक्ता क्र. ९4: ववभागवनिाय अतयाचार प्रवतबांध कायद्या अांतगगत गनु्िा िाखल िोण्याचे प्रमाण 

ववभाग 
अतयाचार प्रवतबांध कायद्या अांतगगत गनु्िा 

िाखल िोण्याचे प्रमाण एकूण 
नािी  िोय  

मराठर्वाडा  
179 67 246 

72.8% 27.2% 100.0% 

पस्चचम महाराष्ट्र  
880 254 1134 

77.6% 22.4% 100.0% 

एकूण 
1059 321 1380 

76.7% 23.3% 100.0% 

 
तक्ता क्र. ९४ िसुार, मराठवाड्यातील २७.२ टक्के होलार कुटंुबांच्या मते होलार समाजातवर अन्याय 

अतयाचार झाल्यावर अतयाचार प्रनतबंध (अिसुनूचत जाती-जमाती) कायद्याअंतगवत गनु्हा दाखल होतो. तर हेच 

प्रमाि पस्चचम महाराष्रात तलुिेिे कमी म्हिजेच २२.४ टक्के आहे. अिसुनूचत जाती व जमातीनवरोधात 

होिारे अतयाचार, गनु्हे, बदिामी, अपमाि यापासिू संरक्षि नमळवण्यासाठी १९८९ साली हा कायदा मंजरू 
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करण्यात आला. परंत ु एवढ्या मोठ्या प्रमािात अजिूही होलार समाजातील लोकांिा हा कायदाअंतगवत 

संरक्षि नमळत िसल्याचे वाटते.  

 

तक्ता क्र. ९5: ववभागवनिाय समािाची यात्रा भरण्याचे प्रमाण 
 

ववभाग 
समािाची यात्रा भरण्याचे 

प्रमाण  एकूण 
नािी  िोय  

मराठर्वाडा  
231 15 246 

93.9% 6.1% 100.0% 

पस्चचम महाराष्ट्र  
311 823 1134 

27.4% 72.6% 100.0% 

एकूण 
542 838 1380 

39.3% 60.7% 100.0% 
 

तक्ता क्र. ९५ िसुार, पस्चचम महाराष्रात मोठ्या प्रमािात यात्रा, उतसव साजरा करण्याचे प्रमाि नदसिू येते. 

अशा यात्रांमध्ये होलार समाजाची लोक एकत्र येतात. पस्चचम महाराष्रामध्ये हे प्रमाि ७२.६ टक्के एवढे आहे. 

तर मराठवाड्यात हे प्रमाि केवळ ६.१ टक्के आहे.  

होलार समाजातील मनहला व परुुष 



होलार समाज संशोधन,बार्टी, पणेु   80 

 

होलार समाज संशोधि : मानहती संकलि  
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प्रकरण 5  
िोलार समािाची आर्थिक स्थिती 

भारतीय समाजात जाती व्यवस्था आपली मळेु खोलवर रुतवूि बसलेली आहे. या जाती व्यवस्थेिे 

प्रतयेक जातीस व्यवसाय िेमिू नदला आहे. तयािसुार प्रतयेक जातीचा उच्च व कनिष्ठ असा परंपरागत दजा 

ठरनवला जातो. होलार समाजाचा वाद्य वाजनविे हा पारंपारीक व्यवसाय आहे. हे लोक अलगजु, सिई, डफ 

समहुािे वाजनवण्यात प्रवीि असतात. तयासाठी तयांिा लगि समारंभात बोलाविी येतात. कधी कधी वाजवूि 

ते नभक्षा मागण्याचाही व्यवसाय करतात (भारतीय संस्कृतीकोश). होलार म्हिजे वाजंत्री. डफडे वाजवूि 

गािारा (महाराष्र शब्दकोश). परंतु सद्य स्स्थतीमध्ये उदरनिवाहासाठी या व्यवसायावर अवलंबिू ि राहता इतर 

व्यवसाय या समाजािे स्वीकारलेले नदसिू येतात.  पारंपारीक व्यवसायात असिाऱ्या होलार कुटंुबांचे अतयल्प 

प्रमाि नदसिू येते. तसेच शेत जमीि व शेतीची साधिे उपलबद्ध िसल्यािे शेत मजरुी व इतर मजरुी करिाऱ्या 

कुटंुबांचे प्रमाि अनधक आहे.  यातिू नमळिारा आर्थथक मोबदला हा तटुपुंजा म्हिजेच कमी उतपन्ि गटातील 

नदसिू येतो. कमी उतपन्ि असल्यामळेु सामावजक,आर्थथक,शैक्षवणक मागासलेपणा वदसनू येतो. तसेच आर्थथक 

उत्पन्नाच्या बाबतीत पस्चचम महाराष्ट्राच्या तलुनेत मराठर्वाड्यातील होलार समाज अवधक मागास असलेला 

वदसनू येतो. अशाप्रकारे होलार सामाजाची आर्थथक स्स्थती, त्यांकडे असणारे उत्पन्नाची साधने, जनार्वरे, 

जमीन याबाबतचे सवर्वस्तर वर्वर्वेचन प्रस्ततु प्रकरणामध्ये वदले आहे.  

 

 

 

 

 

 

 

 

सांगली वजल््ातील होलार समाजाच्या व्यक्कतीचा चपला दरुुस्तीचा व्यर्वसाय   
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तक्ता क्र. 96: ववभागवनिाय कुटुांबाच्या मखु्य वयवसायाचे प्रमाण  

ववभाग 
कुटुांबाचा मखु्य वयवसाय 

एकूण 
शेतमिरूी शेती वयवसावयक सरकारी 

नोकरी वािांत्री इतर मिरूी खािगी 
नौकरी 

मराठर्वाडा  76 31 0 4 14 117 4 246 
30.9% 12.6% 0.0% 1.6% 5.7% 47.6% 1.6% 100.0% 

पस्चचम महाराष्ट्र  365 129 61 47 31 436 65 1134 
32.2% 11.4% 5.4% 4.1% 2.7% 38.4% 5.7% 100.0% 

एकूण  441 160 61 51 45 553 69 1380 
32.0% 11.6% 4.4% 3.7% 3.3% 40.1% 5.0% 100.0% 

 
तक्ता क्र. ९6 िसुार होलार समाजातील मजरुी करिे हा मखु्य व्यवसाय असिाऱ्या एकूि कुटंुबांचे प्रमाि 

सवानधक म्हिजे ४०.१ टक्के एवढे नदसत आहे. पस्चचम महाराष्राच्या (३८.४०%) तलुिेिे मराठवाड्यात हे 

प्रमाि अनधक म्हिजे ४७.६ टक्के एवढे आहे. या खालोखाल शेतमजरुी करण्याऱ्या एकूि कुटंुबाचे प्रमाि 

३२ टक्के एवढे नदसत आहे. यामध्ये गडी म्हििू इतरांच्या शेतात चाकरी करिारी होलार कुटंुबे 

मराठवाड्यात ३०.९०% तर पस्चचम महाराष्रात ३२.२०% कुटंुबे नदसिू येतात. शेत जनमिीची अितुपादकता, 

पाण्याचा कमतरता आनि भमूीहीिता यामळेु बीड व परभिी मधील बहुतांशी कुटंुबे उस तोडीसाठी आपल्या 

कुटंुबासोबत स्थलांतर करूि उदरनिवाह करतात. वाजंत्री हा जरी नपढीजात व्यवसाय असला तरीही  सद्य 

पनरस्स्थतीत हा व्यवसाय करिाऱ्या कुटंुबाचे प्रमाि सवात कमी नदसिू येत आहे. हे प्रमाि ३.३ टक्के एवढेच 

आहे. पस्चचम महाराष्रातील तासगावातील ६०० वषापवूीच्या गिेश मंनदरात िगारा वाजनवण्याचा पारंपानरक 

व्यवसाय अजिूही करिारे होलार कुटंुबे वंजारवाडी या वस्तीमध्ये क्षेत्र भेटी दरम्याि नदसिू आले.   

तक्ता क्र. 97: ववभागवनिाय कुटुांबाचे मावसक उतपन्न 

ववभाग  
कुटुांबाचे मावसक उतपन्न 

एकूण 
िाथत  उतपन्न मध्यम उतपन्न  कमी उतपन्न  प्रवतवक्रया नािी   

मराठर्वाडा  
4 19 220 3 246 

1.6% 7.7% 89.4% 1.2% 100.0% 

पस्चचम महाराष्ट्र  48 61 1003 22 1134 
4.2% 5.4% 88.4% 1.9% 100.0% 

एकूण  52 80 1223 25 1380 
3.8% 5.8% 88.6% 1.8% 100.0% 
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तक्ता क्र. ९7 िसुार सवात जास्त कुटंुबांचे प्रमाि (८८.६० टक्के) हे कमी उतपन्ि गटात येत आहे. यामध्ये 

मराठवाडा नवभागातील ८९.४ टक्के कुटंुबे तर पस्चचम महाराष्रातील ८८.४ टक्के कुटंुबे कमी उतपन्ि गटात 

येतात.  रुपये ५००० पेक्षा कमी मानसक उतपन्ि असलेल्या कुटंुबांचे वगीकरि कमी उतपन्ि गट असे केले 

आहे. तसेच जास्त उतपन्ि व मध्यम उतपन्ि गटातील कुटंुबांचे प्रमाि अतयंल्प स्वरुपात नदसिू येते. 

मराठवाड्यातील केवळ १.६० टक्के लोक हे जास्त उतपन्ि गटात तर ४.२० टक्के लोक मध्यम उतपन्ि गटात 

येत असल्याचे नदसते. यािसुार पस्चचम महाराष्राच्या तुलिेत मराठवाड्यातील होलार समाजातील कुटंुबांचे 

मानसक उतपन्ि कमी असल्याचे नदसिू येते. 

तक्ता क्र.98: ववभागवनिाय िवमनीच्या मालकीचे प्रमाण 

 ववभाग 
िवमनीच्या मालकीचे प्रमाण 

एकूण नािी  िोय  

मराठर्वाडा  
186 60 246 

75.6% 24.4% 100.0% 

पस्चचम महाराष्ट्र  
758 376 1134 

66.8% 33.2% 100.0% 

एकूण 
944 436 1380 

68.4% 31.6% 100.0% 
 

तक्ता क्र. 98 िसुार पस्चचम महाराष्रात ३३.२ टक्के होलार कुटंुबांकडे मालकीच्या जनमिी आहेत. 

मराठवाड्यात हे प्रमाि तलुिेिे कमी असिू ते केवळ २४.४ टक्के एवढे आहे. अशाप्रकारे होलार समाजात 

एकूि जनमिीच्या मालकीचे प्रमाि केवळ ३१.६ टक्के एवढे नदसिू येते. िेकिरू, वंदि, नवडा या गावांमध्ये 

झालेल्या गट चचेत आमच्या पवूवजांकडे शेतजनमिी िसल्याचे होलार कुटंुबांिी सांनगतले. ग्रामीि भागात 

जमीि हे मखु्य उतपादिाचे साधि असल्यािे व मालकीची जमीि िसल्यािे बहुतांशी होलार कुटंुबे गायराि 

यावर कब्जा करूि ते कसण्याचा प्रयति करतात. पि ही गायरािे पारधी, मसु्लीम, महार, मांग अशा 

समाजाच्या लोकांिी धरल्यामळेु तयांिा कसायला जमीिच िसल्याचे नवडा गावातील होलार लोकांिी 

सांनगतले. अिसुनूचत जातीच्या शेत मजरूासाठी असलेल्या “कमववीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरि व 

स्वानभमाि योजिा” या अंतगवत होलार समाजास जमीिी उपलब्ध झाल्यास सदर प्रचि सटूु शकतो. 
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तक्ता क्र.99: ववभागवनिाय िवमनीच्या प्रकाराचे प्रमाण  

ववभाग 
िमीनीचा प्रकार 

एकूण विरायत  बागायत  िोन्िी  लाग ूनािी  

मराठर्वाडा  
1 59 0 186 246 

0.4% 24.0% 0.0% 75.6% 100.0% 

पस्चचम महाराष्ट्र  
51 296 29 758 1134 

4.5% 26.1% 2.6% 66.8% 100.0% 

एकूण  
52 355 29 944 1380 

3.8% 25.7% 2.1% 68.4% 100.0% 

 
तक्ता क्र. ९९ िसुार मराठवाड्यातील ०.४ टक्के कुटंुबांकडे नजरायत जनमिी आहेत तर हेच प्रमाि पस्चचम 

महाराष्रात ४.५ टक्के एवढे नदसत आहे. मराठवाड्यातील २४ टक्के होलार कुटंुबांकडे बागायत जनमिी 

आहेत तर पस्चचम महाराष्रात हेच प्रमाि २६.१ टक्के आहे. नजरायती व बागायती अशा दोन्ही प्रकारच्या 

जनमिी असण्याचे प्रमाि (२.६० टक्के) फक्त पस्चचम महाराष्रातच नदसिू येते. एकूि ६८.४ टक्के कुटंुब 

भनूमहीि आहेत.  

तक्ता क्र. १00:  ववभागवनिाय िवमनीच्या िेत्रफळाचे प्रमाण 

 

 

भौगोवलक िेत्र  
िेत्रफळ (एकर) 

1 एकर 
पेिा कमी  1 ते 2  2 ते 3  3 ते 4   

4  ते  5 
5 पेिा 
िाथत 

िमीन 
नािी एकूण 

 
मराठर्वाडा 

6 27 15 3 6 3 187 247 

2.4% 10.9% 6.1% 1.2% 2.4% 1.2% 75.7% 100.0% 

 
पस्चचम महाराष्ट्र 

77 174 17 34 52 22 757 1133 

6.8% 15.4% 1.5% 3.0% 4.6% 1.9% 66.8% 100.0% 

एकूण 
83 201 32 37 58 25 944 1380 

6.0% 14.6% 2.3% 2.7% 4.2% 1.8% 68.4% 100.0% 
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तक्ता क्र. १०० िसुार ज्या कुटंुबांकडे जनमिी आहेत अशा कुटंुबांपैकी १ त २ एकर जमीि 

असण्याऱ्याकुटंुबांचे प्रमाि सवानधक म्हिजे १४.६ टक्के एवढे आहे. या खालोखाल १ एकर पेक्षा कमी 

जमीि असण्याचे प्रमाि नदसिू येते. हे प्रमाि ६ टक्के एवढे आहे. तसेच ४ ते 5 एकर जमीि असलेली कुटंुबे 

४.2 टक्के एवढी आहेत.5 एकर पेक्षा जास्त जमीि असलेली एकूि होलार कुटंुबे केवळ १.८ टक्के एवढी 

नदसिू येतात. पस्चचम महाराष्राच्या तलुिेत मराठवाड्यात जनमिी कमी असल्याचे प्रमाि नदसिू येतअसिू 

दोन्ही नवभागात १ ते2 एकर जनमि असलेल्या कुटंुबांचे प्रमाि इतर वगववारीच्या तलुिेत जास्त नदसते. 

तक्ता क्र. 101: ववभागवनिाय कुटुांबातील कमावतया वयक्तींची सांख्या 

ववभाग 
कुटुांबातील कमावतया वयक्तींची सांख्या 

एकूण 
एक िोन तीन तीन पेिा िाथत प्रवतवक्रया नािी 

मराठर्वाडा  139 74 21 10 2 246 
56.5% 30.1% 8.5% 4.1% 0.8% 100.0% 

पस्चचम महाराष्ट्र  755 260 71 45 3 1134 
66.6% 22.9% 6.3% 4.0% 0.3% 100.0% 

एकूण  894 334 92 55 5 1380 
64.8% 24.2% 6.7% 4.0% 0.4% 100.0% 

 

तक्ता क्र. १०1 िसुार असे नदसिू येते की, केवळ एकच कमावती व्यक्ती असलेल्या कुटंुबांचे प्रमाि पस्चचम 

महाराष्रात ६६.६ टक्के एवढे आहे तर हेच प्रमाि मराठवाड्यात ५६.५० टक्के इतके आहे. मराठवाड्यात 

दोि कमावतया व्यक्ती असिाऱ्या कुटंुबाचे प्रमाि ३०.१० टक्के तर पस्चचम महाराष्रात हे प्रमाि २२.९ टक्के 

आहे. अशा प्रकारे एक कमावती व्यक्ती असल्याचे प्रमाि हे तलुिेिे पस्चचम महाराष्रात जास्त तर दोि 

कमावतया व्यक्ती असल्याचे प्रमाि मराठवाड्यात जास्त नदसिू येते.   
 

तक्ता क्र. 102: ववभागवनिाय िवमनीच्या मालकीचा प्रकार  

ववभाग 
िवमनीच्या मालकीचा प्रकार 

एकूण 
ववडलोपार्थित 

खरेिी 
केलेली इनामी इतर 

लाग ूनािी 
(भवूमिीन) 

मराठर्वाडा  
15 27 17 1 186 246 

6.1% 11.0% 6.9% 0.4% 75.6% 100.0% 
पस्चचम 
महाराष्ट्र  

299 14 52 11 758 1134 
26.4% 1.2% 4.6% 1.0% 66.8% 100.0% 

एकूण  
314 41 69 12 944 1380 

22.8% 3.0% 5.0% 0.9% 68.4% 100.0% 
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तक्ता क्र. १०2 िसुार पस्चचम महाराष्रातील २६.४ टक्के कुटंुबांकडे तर मराठवाड्यातील केवळ ६.१ टक्के 

कुटंुबांकडे वनडलोपार्थजत जमीि आहे. मराठवाड्यातील कुटंुबांकडे वनडलोपार्थजत जमीि असण्याचे व इिामी 

जमीि असण्याचे प्रमाि अनतशय कमी नदसिू येते. तसेच खरेदी केलेल्या जनमिीच्या बाबतीत पस्चचम 

महाराष्राच्या तलुिेत मराठवाड्यातील कुटंुबांचे  प्रमाि थोडे अनधक आहे. हे प्रमाि मराठवाड्यात ११ टक्के 

तर पस्चचम महाराष्रात केवळ १.२ टक्के एवढे आहे. 

 तक्ता क्र. 103: ववभागवनिाय िनावराांच्या मालकीचे प्रमाण 

ववभाग 
िनावराांच्या मालकीचे प्रमाण एकूण 

नािी  िोय   

मराठर्वाडा  170 76 246 
69.1% 30.9% 100.0% 

पस्चचम महाराष्ट्र  722 412 1134 
63.7% 36.3% 100.0% 

एकूण  892 488 1380 
64.6% 35.4% 100.0% 

तक्ता क्र. १०3 िसुार एकूि ३५.४ टक्के होलार कुटंुबांकडे मालकीची जिावरे आहेत. यामध्ये पस्चचम 

महाराष्राच्या तलुिेत मराठवाड्यात मालकीची जिावरे असण्याचे प्रमाि कमी नदसिू येते. हे प्रमाि अिकु्रमे 

३६.३ टक्के व ३०.९ टक्के एवढे आहे. 

तक्ता क्र. 104: ववभागवनिाय िनावराांच्या सांख्येचे प्रमाण 

 
 

तक्ता क्र. १०4 िसुार केवळ एक जिावर संख्या असलेल्या होलार कुटंुबांचे प्रमाि अनधक नदसिू येत आहे. 

यामध्ये मराठवाड्यात केवळ ११.८ टक्के तर पस्चचम महाराष्रातील १३.७ टक्के कुटंुबांकडे एकच जिावर 

ववभाग 
िनावराांच्या सांख्येचे प्रमाण एकूण 

एक िोन तीन चार चारपेिा 
िाथत 

लाग ूनािी  

मराठर्वाडा  29 18 10 6 13 170 246 
11.8% 7.3% 4.1% 2.4% 5.3% 69.1% 100.0% 

पस्चचम 
महाराष्ट्र  

155 145 51 16 45 722 1134 
13.7% 12.8% 4.5% 1.4% 4.0% 63.7% 100.0% 

एकूण  184 163 61 22 58 892 1380 
13.3% 11.8% 4.4% 1.6% 4.2% 64.6% 100.0% 
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आहे. तसेच दोि जिावरे असलेल्या कुटंुबांचे मराठवाड्यातील प्रमाि ७.३ टक्के तर पस्चचम महाराष्रात 

१२.८ टक्के एवढे आहे. तसेच तीि जिावरे असलेल्या कुटंुबांचे प्रमाि अिकु्रमे ४.१ टक्के व ४.५ टक्के 

एवढे आहे. यावरूि पस्चचम महाराष्राच्या तलुिेत मराठवाड्यात जिावरे कमी असल्याचे प्रमाि नदसिू येत 

आहे. उन्हाळ्यात दषु्काळजन्य पनरस्स्थतीमध्ये आमच्याकडे असिाऱ्या जिावरांचे खपू हाल होतात, अशी 

मानहती बीड नजल्ह्यातील  िेकरूर व परभिी नजल्ह्यातील वंदि गावात झालेल्या गटचचेत होलार कुटंुबांिी 

नदली. 

तक्ता क्र. 105: ववभागवनिाय पारांपावरक वयवसायात असण्याचे प्रमाण 

ववभाग 
पारांपावरक वयवसायात असण्याचे प्रमाण 

एकूण 
नािी  िोय  

मराठर्वाडा  196 50 246 
79.7% 20.3% 100.0% 

पस्चचम महाराष्ट्र  869 265 1134 
76.6% 23.4% 100.0% 

एकूण  1065 315 1380 
77.2% 22.8% 100.0% 

 
तक्ता क्र. १०5 िसुार अजिूही २२.८ टक्के कुटंुबे पारंपानरक व्यवसाय (वाद्य वाजनविे) यामध्ये गुंतलेले 

आहेत. मराठवाड्यातील २०.३ टक्के तर पस्चचम महाराष्रातील २३.४ टक्के कुटंुबे पारंपानरक व्यवसायात 

आहेत. अशाप्रकारे पस्चचम महाराष्रात पारंपानरक व्यवसायात असण्याचे प्रमाि तलुिेिे अनधक नदसत आहे. 

वाद्य वाजनविे, सतुारकाम हा पारंपानरक व्यवसाय असल्याचे सांगली नजल्ह्यातील तासगाव, बीड नजल्ह्यातील 

िेकिरूमधील गटचचेत समोर आले. तर बीड नजल्ह्यात कातडी सोलण्याचा पवूवजांचा व्यवसाय असल्याचे 

सांनगतले.   

होलार समाजाचे पारंपानरक वाद्य सिई, सरू व डफ  



होलार समाज संशोधन,बार्टी, पणेु   88 

 

 
 
 

होलार समाज संशोधन अहर्वाल यार्वर सामावजक तज्ञ, होलार समाजातील प्रवतवनधी र्व बार्टीचे पदावधकारी यांची चचा 
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प्रकरण 6  
साराांश व वशफारशी 

 
      होलार समाजाच्या समस्या व चकुीच्या जात िोंदी यांतील अडचिी दरू होण्याकरीता आनि या 

समाजाच्या सामानजक-आर्थथक, शैक्षनिक उन्िती आनि नवकासासाठी पढुील नशफारशी शासकीय व बाटी 

स्तरावर प्रस्तानवत करण्यात येत आहेत.  

1. र्वीज, पाणी, सांडपाणी, शौचालय र्व आरोाय इ. सारख्या मलुभतू सोयी-सवुर्वधा या समाजातील कुरंु्टबांना 

वमळणे गरजेचे आहे. शौचालय  र्व सांडपाण्याची सवुर्वधा उपलब्ध नसल्याने त्याचे आरोायास हानी 

पोहचण्याची शक्कयता आहे, असे वनदशडनास आले. तेव्हा, र्वीज, रस्ते, पाणी, सांडपाण्याची सवुर्वधा, शौचालय 

इ. होलार समाजाच्या र्वस्त्यांना प्राधान्याने उपलब्ध करून देण्यासाठी शासकीय स्तरार्वरून प्रयत्न होणे 

आर्वचयक आहे. त्यासाठी पंचायत राज संस्थांनी (ग्राम पंचायत, पंचायत सवमती, वजल्हा पवरषद)  संबवधत 

क्षेत्रात अशा योजना राबवर्वण्याबाबत शासनस्तरार्वरुन कायडर्वाही करार्वी.   

2. मराठर्वाड्यातील होलार समाजातील कुरंु्टबांकडे १९५० चा मानक वदनांकाचा परुार्वा जातीचे दाखले आवण 

जात प्रमाणपत्र पडताळणीचे दाखले वमळवर्वण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात नाहीत. तेव्हा, असे प्रमाणपत्र पडताळणी 

दाखले अदा करण्यासाठी काही अर्टी वशवथल अथर्वा त्यामध्ये उवचत बदल करण्यास  करण्यास हरकत 

नसार्वी. अलीकडेच वद. ३ ऑक्कर्टोबर २०१७ रोजी महाराष्ट्र राज्याच्या मंवत्रमंडळाने र्ववडलांच्या रक्कत-नाते 

संबंधातील कोणत्याही व्यक्कतीकडे जात पडताळणी र्वैधता प्रमाणपत्र असल्यास त्या कुरंु्टबातील इतर सदस्यांना 

जात पडताळणी र्वैधता प्रमाणपत्र देण्याची मान्यता वदलेली आहे. त्याच धतीर्वर जात प्रमाणपत्र देण्याचे धोरण 

शासन स्तरार्वरून आखण्यासाठी योाय तो वनणडय घ्यार्वा.  

3. या समाजातील वशक्षण रे्णाऱ्या वर्वद्यार्थ्याला शैक्षवणक अडीअडचणीं येऊ नयेत, यासाठी त्यांना शासकीय 

र्वस्तीगहृात आवण शैक्षवणक संस्थामध्ये प्राधान्याने प्रर्वशे, वर्वद्यार्वेतन आवण आर्वचयक शैक्षवणक सहाय्य  

परुवर्वणेबाबत  शासनस्तरार्वरुन कायडर्वाही करार्वी.    

4. सामावजक न्याय वर्वभागामाफड त र्वैयस्क्कतक लाभाच्या योजनेचा उदा. र्रकुल, प्रवशक्षण, रोजगारासाठी 

अथडसहाय्य इ. प्राधान्याने होलार समाजाला वमळणेबाबत शासनस्तरार्वरुन कायडर्वाही करार्वी.  .  
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5. होलार समाजामध्ये भवूमहीन कुरंु्टबांचे प्रमाण अवधक असल्याने त्यांना शासकीय योजनाअंतगडत जमीन खरेदी 

करता यार्वी, यासाठी प्राधान्याने शासन स्तरार्वरून योाय तो वनणडय घ्यार्वा. 

6. होलार हे राज्याच्या अनसुवूचत जातींच्या यादी ि. २६ र्वर देण्यात आली असनू संत रोवहदास चमोद्योग र्व 

चमडकार वर्वकास महामंडळच्या र्वतीने राबवर्वण्यात येणाऱ्या योजनांमध्ये या समाजाच्या वर्वकासासाठी तरतदुी 

करण्यात येतात. सदर होलार समाजाच्या सर्वेक्षणातनू असे वदसनू आले आहे वक, जनू्या चपला वशर्वणे आवण 

मेलेल्या जनार्वरांची कातडी काढणे हे व्यर्वसाय करताना पस्चचम महाराष्ट्रातील होलार समाज वदसनू येतो.  

परंत,ु मराठर्वाड्यात हे व्यर्वसाय केले जात नाहीत. तेव्हा संत रोवहदास महामंडळाकडून व्यर्वसायासाठी देण्यात 

येणारे अथडसहाय्य हे अवधक व्यापक स्र्वरुपात राबर्वार्वेत. र्व या समाजाच्या वर्वकासासाठी लोकसंख्येच्या 

प्रमाणात तरतदुी करून त्यांना लाभ देण्याबाबत शासनाने कायडर्वाही करार्वी.  

7. संत रोवहदास चमोद्योग र्व चमडकार वर्वकास महामंडळाच्या संचालक मंडळार्वर होलार समाजाचा वकमान एका 

प्रवतवनधीची नेमणकू करार्वी. जेणे करून सदर महामंडळामाफड त देण्यात येणारे लाभ होलार समाजापयंत 

पोहचवर्वणे शक्कय होईल यासाठी शासनस्तरार्वर योाय तो वनणडय घ्यार्वा. 

8. होलार समाजाच्या जातीसंदभात लागलेल्या चकुीच्या नोंदींचा अभ्यास करण्यासाठी शासनस्तरार्वर उच्च 

स्तरीय सवमतीची स्थापना करण्यात यार्वी.  

9. संबंवधत शासकीय वर्वभागातील वर्ववर्वध स्तरार्वरील अवधकारी आवण कमडचारी जे अंमलबजार्वणी करतात असे 

अवधकारी र्व कमडचारी यांना र्वेळोर्वेळी योाय प्रवशक्षण देऊन त्यांचे क्षमता संर्वधडन करण्याचा कायडिम 

आखण्याबाबत शासनाने कायडर्वाही करार्वी.  

10. या समाजाच्या कालबद्ध उन्नती आवण वर्वकासासाठी पवरपणूड आराखडा तयार करून त्याचे संवनयंत्रण, 

अंमलबजार्वणी आवण मलू्यमापन व्यर्वस्था वनमाण करून त्यांचा सातत्याने आढार्वा रे्ण्यात यार्वा याबाबत 

शासनाने कायडर्वाही करार्वी.  

11. धार्थमक वर्वधीसाठी पशबुळी देणे, पोतराज प्रथा, जोगर्वा मागणे, देर्वदासी  इ. प्रथेला प्रवतबंध करणे आवण 

त्यापासनू या समाजाला परार्वतृ्त करण्यासाठी या समाजाचे रचनात्मक र्व प्रबोधानात्मक कायडिम रे्णे 

आर्वचयक आहे. पस्चचम महाराष्ट्र र्व मराठर्वाडा या दोन्ही भागात या प्रथा-परंपरा यांचे पालन करण्याचे प्रमाण 
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अवधक असल्याने त्या पवरक्षेत्रात अवधक लक्ष देण्याची आर्वचयकता आहे. बार्टीच्या समतादतूांमाफड त यासंबंधी 

प्रचार आवण प्रसाराचे कायड करण्यासाठी परर्वानगी देर्वून आर्थथक तरतदूीबाबत शासनाने कायडर्वाही करार्वी.  

12. अनसुवूचत जातींसाठी असणाऱ्या शासकीय योजनांवर्वषयी होलार समाजातील लोकांना मावहती नसल्याने 

त्यांच्या अडचणींत भर पडलेली आहे. अशा योजनांची मावहती या समाजापयंत पोहचर्वण्यासाठी वर्वस्ततृ प्रचार 

आवण प्रसाराचा कायडिम बार्टीच्या र्वतीने तयार करून राबवर्वणे गरजेचे ठरेल. त्यासाठी काही संर्र्टना र्व 

स्र्वयंसेर्वी संस्थांची आवण सामावजक जबाबदारीतनू काम करणारे उद्योग समहू (उदा. CSR) यांची सदु्धा मदत 

रे्णे शक्कय आहे. तसेच, बार्टीमाफड त राबवर्वण्यात येणाऱ्या कौशल्य वर्वकासाच्या कायडिमात या समाजातील 

लोकांना प्राधान्याने वनर्वडण्यासाठी परर्वानगी देण्यात यार्वी.  जेणे करून या समाजाला अवधकावधक रोजगार 

आवण उपजीवर्वकेच्या संधी उपलब्ध होतील यासाठी शासनाने कायडर्वाही करार्वी.  

13.  तसेच, काही प्रमाणात होलार समाजातील कुरंु्टबांकडे जवमनीची मालकी असल्याचे आढळून आले आहे. 

तेव्हा अशा कुरंु्टबांतील सदस्यांसाठी शेतीवर्वषयक “क्षमतार्वदृ्धी प्रवशक्षण” कायडिम बार्टीच्या र्वतीने 

राबवर्वण्यात येण्यासाठी मान्यता र्व आर्थथक तरतदू उपलब्ध होण्यासाठी शासनाने योाय तो वनणडय घ्यार्वा.   

14.  होलार समाजासाठी र्वाजंत्री पथक आवण चमोद्योग यामध्ये उदरवनर्वाह करणाऱ्या लोकांसाठी बार्टीच्या र्वतीने 

प्रवशक्षण कायडिमांचे आयोजन करण्यासाठी शासनाने कायडर्वाही करार्वी.   

15.  जात प्रमाणपत्र सबळ परुाव्याअभार्वी देण्यात येत नाही. र्व समाजातील लोकांना अनेक अडचणींचा सामना 

करार्वा लागतो. त्यासाठी बार्टीचे अवधकारी, वर्वभागीय अवधकारी आवण उप-वर्वभागीय अवधकारी यांची संयकु्कत 

सवमती स्थापनू वशवबराद्वारे जातीचे दाखले देता येतील. यासंबंधी वर्वशेष मेळार्वे बार्टीमाफड त आयोवजत 

करण्यासाठी शासनाने  कायडर्वाही करार्वी.    

क.    . 6     , 2018 व वि. 9 िानेवारी 2019      स                         स    
                  स              ,               स         स                 स . 

1. होलार समाज मानर्वता मंवदर - या संर्र्टनेच्या प्रवतवनधींनी बार्टीने केलेल्या होलार संशोधन कायाचे कौतकु र्व 

अवभनंदन केले. 
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2. अवखल भारतीय होलार समाज संर्र्टना, अॅड. वकरण जार्वीर, श्री ज्ञानदेर्व कृष्ट्णा जार्वीर, -  होलार समाजाच्या 

अभ्यासासाठी स्र्वतंत्र अभ्यास आयोग नेमण्यात यार्वा, जातप्रमाणपत्र देताना, १९५० परू्वीच्या परुाव्यांच्या 

अर्टीमध्ये वशवथलता वमळार्वी आवण 13% अनसुवूचत जातीच्या आरक्षणामध्ये अ,ब,क,ड अशा प्रकारची 

र्वगडर्वारी करून होलार समाजाला एक ठरावर्वक र्टक्कके आरक्षण वमळार्वे. होलार समाजाची स्थावनक चौकशी 

करून त्या आधारार्वर जात पडताळणी प्रमाणपत्र द्यार्वे. कारण चकुीच्या नोंदींमळेु जात पडताळणी प्रमाणपत्र 

वमळण्यात अडचणी येतात यासाठी शासन स्तरार्वरून  कायडर्वाही बार्टी संस्थेने करार्वी. 

3. श्री.दत्ता हेगडे, स्र्वावभमानी संर्र्टना: होलार समाजातील र्वाजंत्री कलाकारांसाठी शासनाकडे अनदुानाची 

वशफारस करार्वी, उसतोड कामगारांसाठी र्वेगळा र्वगड करून त्यांना सर्वलती वमळाव्यात, तसेच ऊसतोड 

कामगारांच्या मलुांसाठी र्वसवतगहृासाठी शासनस्तरार्वर कायडर्वाही प्रस्तावर्वत आहे. होलार समाजाच्या 

पारंपारीक व्यर्वसायास बळकर्टी वमळार्वी, र्वाजंत्री होलारांना कजड सवुर्वधा वमळार्वी, सरकारी नोकरीमध्ये 

सर्वलती वमळाव्यात यासाठी शासन स्तरार्वर कायडर्वाही व्हार्वी.  

4. श्री.दादासाहेब पारसे, होलार वर्वद्याथी सहाय्यक फौंडेशन- होलार समाजातील वर्वद्यार्थ्यांच्या माध्यवमक आवण 

उच्च वशक्षणाला प्राधान्य वमळार्वे म्हणनू वर्वशेष तरतदुी कराव्यात.  

5. अवखल भारतीय होलार समाज संर् गर्ट-अ: महाराष्ट्रातील होलार समाजाच्या सर्वेक्षण केलेल्या लोकसंख्येची 

फेररचना करण्यात यार्वी. आवण होलार समाजाला जात दाखले देताना कशाप्रकारे अर्टी लार्वणार र्व कसे 

देणार याचा वर्वचार व्हार्वा.   

6. श्री. मावनकरार्व भंडगे, डॉ. वबरा पारसे - होलार समाजाच्या कलार्वंताना पेन्शन चाल ू करार्वी, त्यांच्यासाठी 

स्र्वतंत्र प्रवशक्षण कें दे्र स्थापन करार्वे यासाठी शासन स्तरार्वर कायडर्वाही व्हार्वी.  

7. गरुुजी :  बार्टीने होलार समाजाची दखल रे्तली वह अत्यंत चांगली गोष्ट्र्ट आहे. परंत ुमहाराष्ट्रातील होलार 

समाजाची लोकसंख्या ही 1 लाख नसनू 15 लाख इतकी आहे. महाराष्ट्रामध्ये अनेक नेते झाले मात्र होलार 

समाजाची अर्वस्था दयनीय राहीली. ज्याला जमीन नाही, जे भमूहुीन आहेत अशा होलार समजातील लोकांना 

5 एकर जवमन शासनाने द्यार्वी. वर्वद्यार्थ्यांना दरर्वषी रु.5 लाख  शैक्षवणक अनदुान शासनाने द्यार्वे. प्रत्येक 

होलार र्रातील वर्वद्यार्थ्याला नोकरी वमळार्वी यासाठी यासाठी शासन स्तरार्वर कायडर्वाही व्हार्वी.  

8. होलार सेर्वा संस्था - मागासर्वगीय वर्वद्याथी र्वसवतगहृात होलार समाजातील वर्वद्यार्थ्याना प्राधान्याने प्रर्वेश 

वमळार्वे. 
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9. श्री. नंदकुमार कें गार - होलार समाजाच्या उन्नतीसाठी शासकीय योजनांचा प्रचार करार्वा. 

10. श्री. हैदर तकुाराम मसाळ - रमाई आर्वास योजना, प्रधानमंत्री आर्वास योजना या योजनांसाठी जागा र्व 

भवूमहीनांना जवमनी उपलब्ध व्हाव्यात, होलार समाजासाठी स्र्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्याचा वर्वचार व्हार्वा. 

होलार समाजाच्या जातीच्या दाखल्यासाठी वशवबरांचे आयोजन व्हार्वे. 8 र्वी नापास असणाऱ्यांना कौशल्य 

आधावरत प्रवशक्षण द्यार्वे र्व त्यांना व्यर्वसायासाठी कजड उपलब्ध व्हार्वे. बचत गर्टांना उदरवनर्वाहासाठी गर्ट 

शेतीस प्रोत्साहन वमळार्वे.  

11. होलार वर्वद्याथी सहाय्यक फौंडेशन या संर्र्टनेने पढुील वशफारशी केल्या आहेत. 

१) चकुीच्या जात नोंदीमळेु उच्च वशक्षण र्व व्यार्वसावयक वशक्षण रे्णाऱ्या वर्वद्यार्थ्यांना प्रर्वेश नाकारला 

जातो. अशा वर्वद्याथांना नातेर्वाईकांच्या जातीच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे नोंदणीकृत र्व अवधकृत होलार 

समजा संर्र्टनांच्या वशफारशी नसुार प्रर्वेश वमळार्वा. 

२) होलार समाजाच्या अवधकृत र्व नोंदणीकृत संस्थांना समाजासाठीचे शैक्षवणक, बेरोजगार र्व उद्योग धंदे 

यावर्वषयीचे उपिम राबवर्वण्यासाठी आर्थथक तरतदू उपलब्ध व्हार्वी. 

३) होलार समाजातील वर्वद्यार्थ्यांसाठी स्र्वतंत्र वजल््ास्तरीय र्वसवतगहृ, र्वदृ्धाश्रम, संस्कार र्वगड राबवर्वले 

जार्वेत. त्यासाठीची शासनाने जागा र्व बांधकामासाठी तरतदू करार्वी. 

४) होलार समाजाच्या पारंपावरक कला र्वदृ्धीसाठी गरुुकुल पद्धतीने कला प्रवशक्षण कें द्र उभारले जार्वे. 

५) उच्च वशक्षण रे्ण्यासाठी तसेच वर्वना अनदुावनत संस्थेत वशक्षण रे्ण्यासाठी होलार समाजातील 

वर्वद्यार्थ्यांना प्रर्वेश शलु्क माफ व्हार्वे र्व वर्वना शलु्क प्रर्वेश वमळार्वा. वशक्षणास प्रोत्साहन देण्यासाठी बार्टी 

माफतड वशष्ट्यर्वतृ्ती र्व कजडयोजना राबर्वाव्यात. 

६) शैक्षवणक प्रवशक्षण, भरतीपणूड प्रवशक्षण (बकँ, वर्वमा, पोलीस, सैन्य भरती) यासाठी बेरोजगार यरु्वक 

यरु्वतींना अथड सहाय्य वमळार्वे. यासाठी वशवबरे र्व चचासते्र आयोवजत व्हार्वीत. आर्थथक वर्वकास 

महामंडळामाफड त अथर्वा इतर अनसुवूचत जातींसाठी अस्स्तत्र्वात असणाऱ्या संस्थांमाफड त सवुशवक्षत र्व 

वनरक्षर यरु्वक-यरु्वतींना स्र्वयंरोजगार उपलब्ध होण्यासाठी कजड सवुर्वधा उपलब्ध व्हार्वी. शासना माफड त 

अनसुवूचत जातीसाठी उपलब्ध असणाऱ्या योजना 'होलार वर्वध्याथी सहाय्यक फौंडेशन' या संस्थेच्या 

माध्यमातनू पोहोचर्वाव्यात. शासनाने शाळाबा् वर्वद्यार्थ्यांना वशक्षणाच्या मखु्य प्रर्वाहात आणण्यासाठी 

प्रयत्न व्हार्वेत. 
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महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्राची आर्थथक पाहणी २०१४-२०१५, अथड र्व सांवखकी संचालनालय २०१५.  

राष्ट्रीय नमनुा सर्वेक्षण यांची ६९ र्वी फेरी 
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पवरवशष्ट्ट : 1 

(फक्त संशोधन हेतसूाठी, गोपनीय)                                                                                                  मलुाखत अनसुचूी क्रमांक :   

महाराष्ट्रातील होलार समािायाया सामातिक, आर्थिक, शैक्षतणक व मागासलेल्या 
श्स्ितीचा पिदशी अभ्यास 

मलुाखत अनसुचूी 
   मलुाखतीचा नदिांक: _______     गावाचे िाव: ____________तालकु्याचे िाव :_______________ 

नजल्हा:_______________ 

प्र. 
.क्र  

प्रचन संकेतांक 

१.  उत्तरदातयाचे िांव: 
 

२.  वय: 
 

 

३.  कलग:       1. स्री 
              2. परुुष 
              3. ततृीय पंथी 
 

 

४.  वैवानहक स्स्थती : 
1. नववानहत 
2. अनववानहत 
3. घटस्फोनटत 
4. नवधवा 
5. पनरतयक्ता 
6. नवधरू 

 
 

 

५.  जात:  
६.  पोटजात :  
७.  धमव :  

८.  मोबाइल क्रमांक: 
९.  तमु्ही अपंग आहेत का ? 

१.होय       २.  िाही  
 
 

१० 
 
 
 
 
 
 

 

उत्तरदातयाचे नशक्षि: 
१. प्राथनमक 
२. माध्यनमक 

     ३.   उच्च माध्यनमक 
     ४.  पदवीधर 
     ५.  पदव्यतु्तर 
     ६.  उच्च नशनक्षत 
     ७.  अनशनक्षत  

 

 
 
 

 

 
११. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

कुटंूबाचा मखु्य व्यवसाय 
       १.शेती 
       २.शेत मजरूी 
       ३.इतर मजरूी 
       ४.शेती संलगि व्यवसाय 
        ५.खाजगी िौकरी 
        ६.सरकारी िोकरी 
        ७.व्यवसानयक 
         ८.वाजंत्री 
         ९.इतर 

 

 
 
 

१२. कुटंुबाचा प्रकार: 
१. नवभक्त कुटंुब 
२. नवस्तानरत कुटंुब 
३. एकनत्रत कुटंुब 

 

१३. तमुच्या कुटंुबातील कमवतया 
व्यक्तींची संख्या 

 

१४. कुटंुबातील कमवतया व्यक्तींचे 
एकनत्रत मानसक उतपन्ि (रु.) 

1. 5000 रु. पेक्षा कमी  
2. 5000 रु. ते  10000 रु.  
3. 10000 रु. ते  15000 रु. 
4. 15000 रु. ते  20000 रु. 
5. 20000 रु. ते  पेक्षा जास्त 
6.  प्रनतनक्रया िाही   

 

१५. घराची मालकी : 
१. स्वत:चे 
२. भाड्याचे 
३. अनतक्रनमत 
४. शासकीय निवास्थाि   

 

१६ कुटंुब तक्ता   
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कुटंुब तक्ता  
 

 
 

अि.ुक्र       िाव वय  नशक्षि   व्यवसाय   कुटंुब 
प्रमखुाशी  
   िाते            

जात प्रमाि 
पत्रावरील  
   जात 

  जात 
पडताळिी 
प्रमािपत्रा 
वरील   
जात                 

मळू जात  
 

         

         

         

         

         

  

१७. तमुच्या कुटंूबाला 
कोिकोितया सोई सनुवधा 
उपलब्ध आहेत? योगय 
पयायासमोर   अशी खिू 
करा.  

1. पािीपरुवठा  
2. वीज 
3. वाहतकू व्यवस्था  
4. पक्के रस्ते 
5. दवाखािा 
6. सांडपािी व्यवस्था  
7. शौचालय 
8. प्राथनमक शाळा  
9. इतर (िमदू करा) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

१८. तमुचे घर कसे आहे?
  

1. पक्कके     
2. कच्चे 

 

 

१९. तमुच्या निवासस्थािी तमु्ही 
नकती वषापासिू राहत 
आहात? 

1. जन्मापासिू  
2. 5 वषापेक्षा कमी 
3. 5 ते 10 वषे  
4. 10 ते 15 वषे  
5. 15 पेक्षा जास्त वषे 
6. प्रनतनक्रया िाही  

 

२०. तमुच्याकडे आधार काडव आहे 
का? 

१. होय      2.   नाही 
 

 

२१. तमुचे मतदाि काडव आहे का? 
1. होय      2.   नाही 

 

 

२२. तमुच्या मालकीची जमीि 
आहे का? 

1. होय      2.   नाही 
 

 
 

 



होलार समाज संशोधन,बार्टी, पणेु  3 

 

२३. असल्यास कोितया प्रकारची  
1. वजरायत          2. बागायत 
३.  नजरायत व बागायत दोन्ही  
 
 

 

२४. असल्यास नकती एकर? 
1. वजरायवत     2. बागायत 
 
 

 

२५. तमुच्याकडील जमीि 
कोितया प्रकारची आहे? 
१.वाडीलोपाजीत   २.इिामी  
३.देवस्थाि    ४.अनतक्रनमत  
 
 

 

२६. जर जमीि असेल तर ती 
खासगी सावकारांिी नगळंकृत 
केली आहे का? 

१ होय          २. िाही  

 

२७. तमुच्याकडे जिावरे आहेत 
का? 
1. होय      2.   नाही   
 

 

२८. होय, असल्यास, जिावरांची 
एकूि संख्या: 
 
 

 

२९. होय असल्यास,कोिती 
जिावरे आहेत? 
 1. दभुती          
 2. भाकड 
 3.शेळ्या ,मेंढ्या   
4.इतर (नमुदू करा ) 
 
 

 

३०. तमु्हाला नशक्षिासाठी 
आवचयक कागदपते्र  (उदा. 
जन्म दाखला, रहवाशी 
दाखला, इ.) सहज उपलब्ध 
होतात का? 
 
         १.होय      2.   िाही 
 

 

३१. 
 

तमुच्या कुटंुबातील नशनक्षत 
लोकांची संख्या सांगा. 
 
 

 

३२. तमुच्या कुटंुबातील  अनशनक्षत 
व्यक्तींची संख्या सांगा. 

 
 

 

३३.         तशक्षणायाया श्स्ितीचा तक्ता  (१ली ते १२ पयंत ) 

कुटंुबातील तशक्षण घेणाऱयांची संख्या 

तशक्षणातून 
गळती 

झालेल्यांची  
संख्या 

 
 

मलुे मलुी मलुे   मलुी 

३३.१ प्राथनमक नशक्षि 
 

 
 

 
 

 
 

 

३३.२ माध्यानमक नशक्षि  
 

 
 

 
 

 
 

३३.३ उच्च माध्यनमक 
नशक्षि 

 
 

 
 

 
 

 
 

३४. 
तमुचे पवूवज कोिता व्यवसाय करीत  
होते? योगय पयायासमोर  अशी 
खिू करा. 
           १.वाद्य वाजनविे  
    २.जनु्या चप्पला नशविे 
           ३.दोरखंड तयार करिे 
           ४.मेलेल्या जिावरांची 
           ५. कातडी काढिे                     
           ६.घोंगडी नवििे 
           ७.  इतर (िमदू करा) 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
३५. 

 
अजिूही तमु्ही पारंपानरक व्यवसाय 
करत आहात का?      
1. होय      2.   नाही 
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३६. जर वाद्य वाजनविे हा पारंपानरक 
व्यवसाय करीत असाल तर कोितया 
वाद्याचा वापर करता? 

१. सिई  
२. सरू 
३. डफ  
४. इतर 
५. लाग ू िाही 

 

 

३७. तमु्ही सदर निवासस्थािी स्थलांतनरत 
झाले आहात का?  
१. होय २. िाही 

 

३८. होय असल्यास, स्थलांतराचे कारि 
सांगा. 
 
 

 

३९. तमुचे कुटंूब स्थानयक झाले 
असल्यास, नकती वषापवूी  स्थानयक 
झाले आहे? 

१. ३० वषापवूी  
२. ३० ते ६० वषापवूी  
३. ६० वषापेक्षा जास्त  
४. लाग ूिाही 
५. मानहत िाही 

 

 

४०. बाळ जन्मल्यािंतर तमु्ही पाचवी  
बारावी व इतर कोितीही नवधी 
करता का? 
       1. होय    2.नाही  
 

 

४१. बाळाच्या जन्माआधी काही नवधी 
केले जातात का?  
      1. होय      2.   नाही 
 

 

४२. होय असल्यास कोिते ? 
 
 

४३. तमुच्या जातीत देवदासीची/ 
मरुळीची प्रथा अवलंबतात 
का? 

1. होय      2.   नाही 
 

 

४४. मलुींिा प्रथम मानसक पाळी 
आल्यावर  धार्थमक नवधी 
केला जातो का?  
1. होय    2. नाही 
 

 

४५. तमुच्या कुटंुबात  
आंतरजातीय नववाह केला 
जातो का? 

१. होय      २. िाही 
 

 

४६. तमुच्या समाजात घटस्फोटीत/ 
नवधवा  मनहला पनु्हा नववाह 
करू शकते का? 

1. होय      2.   नाही 
 

 

४७. 
 

मनहलांिा घटस्फोटा  िंतर 
पोटगी नमळते का?   
    1. होय      2.   नाही 
 

 

४८. मतृ शरीराला कोितया 
पद्धतीिे अंतय संस्कार केले 
जातात? 
      १. परुिे      
      २.जाळिे 
 

 

४९. व्यक्ती मतृ झाल्यावर 
दशनक्रया नवधी कोितया 
नदवशी केला जातो 
        १.नतसऱ्या  
        २.सातव्या  
        ३.दहाव्या  
        ४.तेराव्या 

 

 

५०. तमुच्या कुटंुबाची  बोलीभाषा 
कोिती आहे?  
             १.अनहरािी  
             २. होलारी  
             ३. मराठी 
             ४.कन्िड  
             ५. इतर (िमदू करा) 
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५१. तमु्ही मांसाहार करता का? 
    1. होय       2. नाही 
 

 

५२. करत असल्यास कोिते मांस 
खाता? योगय पयासमोर  
अशी खिू करा. 

 
 

       १. मटि (मेंढी, बकरी)  

      २. नचकि (कोंबडी)  

      ३ .पोकव  (डुक्कर)  

     ४. बीफ ( गाय, म्हैस,बैल)   

      ५. इतर (िमदू करा)  
५३. 
 

तमुच्या कुटंुबात कोिी 
िशापाि करतात का? 
     १. होय      २.   िाही 

 

५४. तमुचे  कुटंुबाचे प्रमुख 
कुलदैवत कोिते आहे?      
 

 

५५. तमुच्या समाजाचे कुलदैवत व 
स्थाि कोिते? 
 
 

 

५६. इतर समाजातील लोकांच्या 
समारंभात तमु्ही सहभागी 
होता का? (लगि, भोजि 
वगैरे)         
1. होय              2.   नाही                    

 

५७. इतर समाजाची लोक तमुच्या 
समाजाच्या समारंभात 
सहभागी होतात का? (लगि, 
भोजि वगैरे) 
       1. होय        2.   नाही 

 

५८. 
 

िसल्यास तयामागील  कारिे 
सांगा. 
 

 

५९. तमु्हाला इतर समाजातील 
लोकांकडूि कशी वागिकू 
नमळते?     
               १. समाितेची   
               २. भेदभावाची 
 

 

६०. तमु्हाला समहुािे राहावे लागते 
का? 
1.  होय              2.   नाही 
 

 

६१ . तमुच्या समाजात हंुडा देण्याची 
पद्धत आहे का? 
        1. होय             2. नाही 
 

 

  ६२. होय असल्यास हंुडा कोिाला 
नमळतो? 
   १.मलुगी        २.मलुगा   
 

 

  ६३. तमुच्या कुटंुबात इतर इतर 
जातींशी रोटी व्यवहार होतो 
का? 
१. होय              २.   िाही 
 

 

  
६४. 

तमुच्या समाजात जात 
पंचायत आहे का?    
      1. होय           2. नाही 
 

 

६५. होय असल्यास, जात 
पंचायतीचे िाव सांगा.  
 

 
 

६६. होय, असल्यास जात 
पंचायतीकडूि कोितया 
समस्या सोडनवल्या जातात? 

१. कौटंुनबक तंटा  
२. इतर तंटा निवारि  
३. नववाह संबनधत  
४. स्स्त्रयांवरील 

अतयाचार 
५. इतर (िमदू करा) 
६.  

 

६७. जात पंचायतीकडूि नदलेल्या 
नशक्षेचे स्वरूप काय असते?       

१. वाळीत टाकिे 
२. दंड 
३. शारीनरक नशक्षा  
४. समज देिे  
५. दंड व वाळी टाकिे 

दोन्ही     
६. मानहत िाही  
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६८. आपिास अिसुनुचत 
जातीसाठी  असिा-या 
शासकीय  योजिा मानहत 
आहेत का?   
1. होय      2.   नाही 

 

६९. कोितया कारिासाठी या 
योजिांचा लाभ तुम्ही घेतला 
आहे? 

१. रोजगार व 
उपजीनवका  

२. नशक्षि  
३. प्रनशक्षि  
४. घरकुल 
५. कोितयाही 

योजिेचा लाभ 
घेतला िाही  

६. इतर  

 

७०. कोितयाही योजिेचा लाभ 
घेतला िसल्यास तयाचे प्रमखु 
कारि: 

१. योजिांची मानहती 
िव्हती  

२. कागदपत्रांची पतूवता 
करण्यास 
असमथवता  

३. अंमलबजाविी  
अनधकाऱ्यांकडूि 
उदासीिता  

४. योजिेचा लाभ 
घेण्यासाठी 
आवचयक 
असिारी रक्कम ि 
भरता  येिे 

५. योजिेचा लाभ 
घेण्यासाठी 
आवचयक पात्रता 
िसिे 

६. योजिेचा लाभ 
नमळण्यासाठी 
होिारी नदरंगाई  

७. इतर (उदा. स्पधा, 
बनहष्कार इ.)  

८. लाग ूिाही 

 

७१  तमुच्या समाजाच्या संघटिा 
आहेत का? 
1. होय      2.   नाही 

 

७२  होय असल्यास संघटिेचे िाव 
सांगा. 
 

 

७३  तमु्हाला तयांची कोिती मदत 
होते? 

१. जातीचे प्रमािपत्र 
नमळविू देिे 

२. शासकीय योजिा 
लोकांपयंत 
पोहचविे 

३. लोक प्रबोधि करिे 
४. शैक्षनिक व 

सामानजक 
नवकासासाठी प्रयति 

५. कोितीही मदत 
िाही 

  
 
 

 
 
 

७४  या संघटिा मदतीसाठी तमुच्या 
कडूि  कोिती मागिी 
करतात? 
        १.लोक वगविी  
२.वस्त ूस्वरूपात मागिी 
३.कोितीही मागिी िाही 

 
 
 
 
 

७५  तमुच्या कुटंुबामध्ये 
जोगवा/परडीची प्रथा आहे 
का? 

1. होय      2.   नाही 
 

 

७६  तमुच्या कुटंुबात बाबा-बवुा 
यांिा माितात का? 
         1. होय      2.   नाही 
 

 

७७  कुटंुबामध्ये धार्थमक नवधी पिूव 
करण्यासाठी कोंबडा, बकरी 
इ. बळी नदल्या जातात  का? 

1. होय      2.   नाही 
 

 

७८  तमुच्या कुटंुबात पनत्रका 
जळुवूि नववाह करतात का?  

1. होय      2.   नाही 
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७९  तमु्ही जादटूोिा माितात का? 
1. होय      2.   नाही 

 

 

८०  तमुच्यावर कुिी जादटूोिा 
केला आहे का ? 
   1. होय      2.   नाही 
 

 

८१  तमुच्या कुटंुबात कोिाच्या 
अंगात येते का?    
          1. होय      2.   नाही 
 

 

८२  तमुच्यात कुटंुबात  बायकांिा 
मानसक पाळी आली असता 
बाजलूा बसवतात का? 

1. होय      2.   नाही 
 

 

८३  तमुच्या कुटंुबात बायकांिा 
जटा असतात का? 

1. होय      2.   नाही 
 

 

८४  तमुच्या कुटंुबात मलुींचे लगि 
कोितया वयात करतात? 

१. १० वषापेक्षा कमी 
२. १० वषव ते १८ वषव 
३. १८ वषापेक्षा जास्त 

 

 

८५  तमुच्या कुटंुबात कोिी 
पोतराज आहे का? 
1. होय      2.   नाही 
 

 

८६  तमुच्या कुटंुबात मनहला 
बाळंत झाल्यावर कुटंुबात  
नवटाळ माितात का? 
1. होय      2.   नाही 
 

 

८७  तमुच्या कुटंुबात कुिी  सयूव 
ग्रहि/चंद्र ग्रहि मागतात का? 
     1. होय      2.   नाही 
 

 

८८  तमुच्या कुटंुबात मलू 
जन्माच्या ५ व्या नदवशी 
सटवाईचे पजूा करता का?    

  1. होय      2.  नाही 

 

८९  कुटंुबात कोिी आजारी 
पडल्यास तमु्ही कोिाकडे  
उपचार करता? 

१. घरगतुी उपचार 
२. भगत 
३. पारंपानरक वैद्य  
४. दवाखािा  

 

 

  ९१. कुटंुबात कोिाला 
खालीलपैकी  दीघवकालीि 
आजार आहेत का? 
 [क्षयरोग,ककव रोग (कॅन्सर), हत्तीरोग,  
कुष्ठरोग, गलगंड, दमा (अस्थमा), 
मधमुेह, हृदयरोग, इ.] 
1. होय      2.  नाही 
 

 

 ९२. 
 

तमुच्याकडे  १९५० चा परुावा 
आहे का? 
१. होय      २.  िाही 
 

 

 ९३. आपले कुटंुब प्रकल्पग्रस्त 
आहे का? 
 १.होय      २. िाही 
 

 

९४. आपल्या समाजावर इतर 
समाजाची दहशत आहे का? 
१ .होय         २. िाही 
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                                                               शासकीय योिनेची मातहती 
शासकीय  योजिेचे       

िाव 
         कोिता  नवभाग /मंडळ  
(उदा.संत रोनहदास नवकास  महामंडळ ) कोितया कारिासाठी      कोितया वषी    कोितया प्रवगातिू घेतला 

     
     
     
     
     
     
     
 
अन्वेाकाचे नाव व सही :      _______________________  
 
 
अन्वेाकाचे तनरीक्षण 
 
 
 
 
 
 

 

९५. अिसुनूचत जाती-जमाती (अतयाचार 
प्रनतबंध )कायदा १९८९ च्या अंतगवत 
तमुच्या तक्रारींवर गनु्हा दाखल केला 
जातो  का? 
१ .होय         २. िाही 

 

९६. तमुच्या समाजाची कुठली  यात्रा आहे 
का ज्यामध्ये  होलार समाज बांधव 
सांस्कृनतक कायवक्रमानिनमत एकत्र  
येतात का ?  
1. होय      2.  िाही 

 

९७. होय असल्या सांस्कृनतक कायवक्रमाचे 
िाव सांगा ? 
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पवरवशष्ट्ट 2 
 

डॉ. बाबासािेब आांबेडकर सांशोधन व प्रवशिण सांथिा (बाटी), पणेु 
संशोधन वर्वभाग 

मिाराष्ट्रातील िोलार समाि सवेिण 
कुरंु्टब यादी 

 
गावाचे नाव:_____________ तालुका:_________________ विल्िा:_________________ 

  
अन.ु 
क्र. 

कुटुांब प्रमखुाचे नाव वथतीचे नाव 
कुटुांबातील 

सिथय सांख्या 
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पतरतशष्ट्ट क्र. ३ 

होलार समाि वास्तवयास असलेल्या पश्चचम महाराष्ट्र व मराठवाड्यातील गावांची यादी 

सांगली तिल्यातील गावांची यादी 

अन ु
क्र गावाचे नाव तालकुा 

१ आवंढी जत  
२ लोहगाव जत  
३ बेविरु जत  
४ गळुवंची  जत  
५ प्रतापपरू  जत  
६ नहवरे  जत  
७ धावडवाडी  जत  
८ शीगिहाळी जत  
९ कंुभारी  जत  
१० गेसारी  जत  
११ मल्ल्याळ  जत  
१२ कोकळे  कवटे महाकाळ  
१३ जत  जत  
१४ माडगयाळ जत  
१५ दरीआडची  जत  
१६ मेढेनगरी  जत  
१७ काज  जत  
१८ अचकिहली   जत  
१९ येळदरी जत  
२० बागेवाडी  जत  
२१ खैराराव  जत  
२२ कूढी जत  
२३ खंडिाळ जत  
२४ शीगिापरू  जत  
२५ मोटेवाडी  जत  
२६ धळुकारवाडी  जत  
२७ करेवाडी (तीकोंडी ) जत  
२८ जालीहाळ  जत  
२९ पांढरेवाडी  जत  
३० वायफळ  जत  
३१ घरनिकी  आटपाडी  
३२ तडवळे आटपाडी 

अन ु
क्र गावाचे नाव तालकुा 

३३ नवभतूवाडी आटपाडी 
३४ झरे  आटपाडी 
३५ पारेकरवाडी  आटपाडी 
३६ वलवि आटपाडी 
३७ कलगीवरे आटपाडी 
३८ नवटा  खािापरू  
३९ खबाळे खािापरू  
४० भागयिगर  खािापरू  
४१ िागेवाडी  खािापरू  
४२ घािवड खािापरू  
४३ देनवकखडी खािापरू  
४४ कुली  खािापरू  
४५ बिरुगड खािापरू  
४६ पळशी  खािापरू  
४७ जखीिवाडी  खािापरू  
४८ वासुंबे  खािापरू  
४९ धिगड खािापरू  
५० गाडी खािापरू  
५१ वेजेगाव  खािा परू  
५२ सांगोले  खािापरू  
५४ साळकशगे खािापरू  
५५ लेंगरे  खािापरू  
५६ भडू खािापरू  
५७ कडेगाव  कडेगाव 
५८ कडेपरू  कडेगाव  
५९ देवराष्रे  कडेगाव  
६० नचखली  कडेगाव  
६१ नवहापरू  कडेगाव  
६२ नशवाजीिगर  कडेगाव  
६३ येतगाव  कडेगाव  
६४ बलुी  पलसू  
६५ कंुडल  पलसू  
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अन ु
क्र गावाचे नाव तालकुा 

६६ इस्लामपरू  वाळवा  
६७ आस्टा वाळवा  
६८ भडकंबे वाळवा  
६९ नमरजवाडी  वाळवा  
७० ताकारी  वाळवा  
७१ नसदे्धवाडी तासगाव  
७२ तासगाव  तासगाव  
७३ वंजारवाडी  तासगाव  
७४ दहीवडी तासगाव  
७५ यमगरवाडी  तासगाव  
७६ नशरगाव  तासगाव  
७७ ढवळी तासगाव  
७८ िागज  कवठेमहंकाळ 
७९ जाखापरू  कवठेमहंकाळ 
८० आरेवाडी  कवठेमहंकाळ 
८१ ढालगाव  कवठेमहंकाळ 
८२ घोरपडी  कवठेमहंकाळ 
८३ दधेुभावी  कवठेमहंकाळ 
८४ मडेुवाडी आटपाडी 
८५  धावडवाडी आटपाडी 
८६ करगिी आटपाडी 
८७ गळवेवाडी  आटपाडी 

अन ु
क्र गावाचे नाव तालकुा 

८८ बोंबेवाडी  आटपाडी 
८९ सोिारनसद्धिगर  आटपाडी 
९० तळेवाडी आटपाडी 
९१ कपपरी (ब)ु  आटपाडी 
९२ शेटफळे आटपाडी 
९३ नदघंची आटपाडी 
९४ कपपरी स्ब.ु आटपाडी 
९५ आवळाई आटपाडी 
९६ नवठलापरू  आटपाडी 
९७ कभगेवाडी  आटपाडी 
९८ देशमखुवाडी आटपाडी 
९९ वालेवाडी आटपाडी 
१०१ माधविगर  नमरज  
१०२ सांगली  नमरज  
१०४ माधविगर  नमरज  
१०५ कपवाड  शहर  नमरज  
१०६ मालगाव  नमरज  
१०७ नसदे्धवाडी  नमरज  
१०८ पाटगाव खि पारसे वस्ती  नमरज  
१०९ खरसुंडी  आटपाडी  
११० किबवडे  आटपाडी  
१११ आटपाडी  आटपाडी  
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सोलापरू तिल्यातील गावांची यादी 

अन ु
क्र गावाचे नाव तालकुा 

1.  घेरडी  सांगोला  
2.  वािी कचचाळे सांगोला  
3.  कडलास  सांगोला  
4.  कमलापरु  सांगोला  
5.  वासदु  सांगोला  
6.  चोपडी  सांगोला  
7.  िाझरे  सांगोला  
8.  बलवाडी  सांगोला  
9.  उदिवाडी  सांगोला  
10.  म.ुझापाचीवाडी पो.उदिवाडी  सांगोला  
11.  वाटंबरे  सांगोला  
12.  राजरूी  सांगोला  
13.  नचिके  सांगोला  
14.  प.मंगेवाडी  सांगोला  
१५. अजिाळे  सांगोला  
१६. खपुसंगी  मंगळवेढा  
15.  नसध्दापरु  मंगळवेढा  
16.  नचकलगी  मंगळवेढा  
17.  खवासपरू  सांगोला  
18.  बागलवाडी  सांगोला  
19.  सोिलवाडी  सांगोला  
20.  कटफळ  सांगोला  
21.  लोटेवाडी सांगोला  
22.  अचकदािी सांगोला  
23.  लक्ष्मीिगर  सांगोला  
24.  जवळा सांगोला  
25.  पारे सांगोला  
26.  नडकसळ सांगोला  
27.  िराळे सांगोला  
28.  हंनगरगे  सांगोला  
29.  सोिंद  सांगोला  
30.  लोिनवरे सांगोला  
31.  डोंगरगाव  सांगोला  
32.  मािेगाव  सांगोला  
33.  निजामपरु सांगोला  
34.  भाळविी  मंगळवेढा 

अन ु
क्र गावाचे नाव तालकुा 

35.  कात्राळ मंगळवेढा 
36.  मरवडे  मंगळवेढा 
37.  लेंडवे कचचाळे  मंगळवेढा 
38.  गळुवंची  उत्तर सोलापरू  
39.  कचचोली  सांगोला  
40.  पंढरपरू (शहर) पंढरपरू 
41.  खडी  पंढरपरू 
42.  हुन्िरू  मंगळवेढा 
43.  मरवडे  मंगळवेढा 
44.  महमदाबाद (शेटफळ) मंगळवेढा 
45.  खडकी  मंगळवेढा 
46.  जंगलगी मंगळवेढा 
47.  पौट मंगळवेढा 
48.  आसबेवाडी मंगळवेढा 
49.  डािेज मंगळवेढा 
50.  अरळी मंगळवेढा 
51.  बढाि मंगळवेढा 
52.  सलगर बदु्रकु मंगळवेढा 
53.  लवंगी  मंगळवेढा 
54.  येडाव मंगळवेढा 
55.  गोडवाडी  सांगोला  
56.  हातोद सांगोला  
57.  नकडेबीसरी सांगोला  
58.  बदेु्धहाळ सांगोला  
59.  जजुारपरू सांगोला  
60.  पाचगाव खदुव  सांगोला  
61.  खरवहावाडी  सांगोला  
62.  वाढेगाव  सांगोला  
63.  सावे  सांगोला  
64.  देवळे  सांगोला  
65.  मेथवडे  सांगोला  
66.  शेविे सांगोला  
67.  कचचोळी  सांगोला  
68.  वाकी  सांगोला  
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परभणी तिल्यातील गावांची यादी 

अन ु
क्र गावाचे नाव तालकुा 

१ धिगर माहे  गंगा खेडे 
२ ईळेगाव गंगा खेडे 
३ उमाटवाडी  गंगा खेडे 
४ बोथी गंगा खेडे 
५ गुंजेगाव  गंगा खेडे 
६ पांगरी  गंगा खेडे 
७ बेलवाडी  गंगा खेडे 
८ केरवाडी पालम  
९ तंबळूगाव गंगाखेड 
१० चाटोरी  गंगाखेड 
११ कोडगाव  गंगाखेड 
१२ कळगाववाडी  पिूा  
१३ ताडकळस  पिूा  
१४ रवडी पालम  
१५ बिवस  गंगाखेड  
१६ वैताकग सोिपेठ  
१७ उखळी (ब)ु  सोिपेठ  
१८ आवलगाव सोिपेठ  
१९ शेळगाव  सोिपेठ  

२० कोरटेड  सोिपेठ  
२१ वंदि  सोिपेठ  
२२ निवठािा सोिपेठ  
२३ िैकोठा सोिपेठ  
२४ बकु्तरवाडी  सोिपेठ  
२५ कािेगाव  सोिपेठ  
२६ भांबरवाडी  गंगाखेड  
२७ सरुळवाडी  गंगाखेड  
२८ वागदरा गंगाखेड  
२९ मरगळवाडी गंगाखेड  
३० महातपरुी गंगाखेड  
३१ आकोली  गंगाखेड  
३२ मरडसगाव  गंगाखेड  
३३ मरडसगाव  गंगाखेड  
३४ रोकडेवाडी गंगाखेड  
३५ खलेुवाडी पालम  
३६ कोद्री गंगाखेड 
३७ बडविी गंगाखेड 
३८ माखिी गंगाखेड 
३९ डोंगरगाव (शे) गंगाखेड 

  

बीड तिल्यातील गावांची यादी 

अन ु
क्र 

गावाचे नाव तालकुा 

1 गेवराई गेवराई 
२ वडविी वडविी 
३ माजलगाव  माजलगाव  
४ बीड बीड 
५ िेकिरू बीड 
६ केज केज 
७ पाटोदा  पाटोदा  

८ केि केि 
९ आंबेजोगाई  आंबेजोगाई  
१० िागदरा  परळी (वै) 
११ कासारवाडी  परळी (वै) 
१२ घाटिांदरू  आंबेजोगाई  
१३ पांढरीचीवाडी  बीड 
१४ दगडवाडी  परळी (वै) 
१५ लाडझरी परळी (वै) 
१६ कंुडी धारूर  

 

 

 

 





                                    ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ´ÖÖ÷ÖÖÃÖ¾Ö÷ÖáµÖÖÓ“Öß µÖÖ¤üß

                   †−ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß ¾Ö †−ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß †Ö¤êü¿Ö (ÃÖã¬ÖÖ¸ü�ÖÖ) �úÖµÖ¤üÖ 1976
                 ( 1976 “ÖÖ 108 ¾ÖÖ ) ´Ö¬Öß»Ö ¯Ö×¸ü×¿ÖÂ™ü  1 ´Ö¬Öß»Ö ³ÖÖ÷Ö-10 ´Ö¬µÖê −Ö´Öæ¤ü �êú»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖ�Öê

                                              †−ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß (†Ö¸ü�Ö�Ö 13 %)

48) ´Ö®Öê24)Æü»»Öß¸ü
47) ´ÖÖÓ÷Ö-÷ÖÖ¸üÖê›üß, ´ÖÖÓ÷Ö-÷ÖÖ¹ý›üß23)‘ÖÖÃÖß, ‘ÖÖÃÖßµÖÖ

46) ´ÖÖÓ÷Ö, ´ÖÖŸÖÓ÷Ö, ×´Ö×−Ö´ÖÖ×¤ü÷Ö, ¤ü�Ö−Öß-´ÖÖÓ÷Ö,
´ÖÖÓ÷Ö-´Æü¿Öß, ´Ö¤üÖ¸üß, ÷ÖÖ¹ý›üß, ¸üÖ¬Öế ÖÖÓ÷Ö

22) ÷Ö¸üÖê›üÖ, ÷ÖÖ¸üÖê
45) ´ÖÖ»ÖÖ ÃÖ−µÖÖÃÖß21) ÷ÖÓ›üÖ, ÷ÖÓ›üß
44) ´ÖÖ»ÖÖ ÃÖÖ»Öê, −Öê™ü�úÖ−Öß20) µÖê»»Ö´Ö»Ö¾ÖÖ¸ü, µÖê»»Ö´Ö»Ö¾ÖÓ›ü»Öã
43) ´ÖÖ»ÖÖ ´ÖÃŸÖß19) ›üÖê´Ö, ›ãü´ÖÖ¸ü
42) ´ÖÖ»ÖÖ •ÖÓ÷Ö´Ö18) œüÖê¸ü, �úŒ�úµµÖÖ, �Óú�úµµÖÖ, ›üÖêÆüÖê¸ü
41) ´ÖÖ»ÖÖ Æü®ÖÖ‡Ô17) ›üŒ�ú»Ö, ›üÖêŒ�ú»Ö¾ÖÖ¸ü
40) ´ÖÖ»ÖÖ ¤üÖÃÖ¸üß16) “Öê®Ö¤üÖÃÖ¸ü, ÆüÖê»ÖµÖÖ ¤üÖÃÖ¸ü, ÆüÖê»ÖêµÖÖ ¤üÃÖÖ¸üß
39) ´ÖÖ»ÖÖ15) “Ö»Ö¾ÖÖ¤üß, “Ö®ÖµÖÖ
38) ´ÖÖÆüµÖÖ¾ÖÓ¿Öß, ¬Öê›ü, ¾Ö�Ö�ú¸ü, ´ÖÖ¹ý-¾Ö�Ö�ú¸ü14) ²µÖÖ÷ÖÖ¸üÖ
37) ´ÖÆüÖ¸ü, ´ÖêÆü¸üÖ, ŸÖ¸üÖôû, ¬Öê÷Öæ-´Öê÷Öæ13) Ø²Ö¤ü»ÖÖ

36) ´ÖÖ×¤ü÷ÖÖ 12) ³ÖÓ÷Öß, ´ÖêÆüŸÖ¸ü, †Öê»Ö÷ÖÖ−ÖÖ, ¹ý�Öß, ´Ö»Ö�úÖ−ÖÖ,
Æü»ÖÖ»Ö�ÖÖȩ̂ ü, »ÖÖ»Ö²Öê÷Öß, ²ÖÖÛ»´Ö�úß, �ú¸üÖȩ̂ ü, —ÖÖ›ü÷Ö»»Öß

35) ´ÖÖ¤ü÷Öß11) ³ÖÖÓ²Öß, ³ÖÖÓ³Öß, †ÃÖÖ¤ü¹ý, †ÃÖÖê¤üß, “ÖÖ´Ö×›üµÖÖ,
“Ö´ÖÖ¸ü, “Ö´ÖÖ¸üß, “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü, “Ö´Ö÷ÖÖ¸ü, Æü¸üôûµµÖÖ,
Æü¸üÖôûß, �ÖÖ»Ö¯ÖÖ, ´ÖÖ“Öß÷ÖÖ¸ü, ´ÖÖê“Öß÷ÖÖ¸ü, ´ÖÖ¤ü¸ü,
´ÖÖ×¤ü÷Ö, ´ÖÖê“Öß, ŸÖê»Ö÷Öæ ´ÖÖê“Öß, �úÖ´ÖÖ™üß ´ÖÖê“Öß,
¸üÖ�Öß÷ÖÖ¸ü, ¸üÖê×Æü¤üÖÃÖ, −ÖÖê−ÖÖ, ¸üÖ´Ö−ÖÖ´Öß, ¸üÖê×ÆüŸÖ,
ÃÖ´Ö÷ÖÖ¸ü, ÃÖŸÖ−ÖÖ´Öß, ÃÖæ¸ü•µÖ²ÖÓ¿Öß, ÃÖæ¸ü•µÖ¸üÖ´Ö−ÖÖ´Öß

34) Ø»Ö÷Ö›êü¸ü10) ²Öê›ü¸ü
33) �úÖȩ̂ üß9) ²Öê›üÖ•ÖÓ÷Ö´Ö, ²Öã›ü÷ÖÖ •ÖÓ÷Ö´Ö
32) �úÖê»Öǣ Öæ»Ö-¾ÖÓ›ü»Öã8) ²ÖÃÖÖê¸ü, ²Öã¹ý›ü, ²ÖÖÓÃÖÖê¸ü, ²ÖÖÓÃÖÖê›üß
31) �ÖÖ×™ü�ú, ×“Ö�ú¾ÖÖ, ×“Ö�ú¾Öß7) ²Ö»ÖÖÆüß, ²Ö»ÖÖ‡Ô
30) �ÖÓ÷ÖÖ¸ü, �ú−Öȩ̂ üÖ, ×´Ö¸ü¬ÖÖ6) ²ÖÖ�ú›ü, ²ÖÓ™ü
29) �ú×™üµÖÖ, ¯Ö£Ö×¸üµÖÖ5) ²ÖÆü−ÖÖ, ²ÖÆüÖ−ÖÖ

28) �îú�úÖ›üß ( †�úÖê»ÖÖ, †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß, ³ÖÓ›üÖ¸üÖ,
²Öã»ÖœüÖ�ÖÖ, −ÖÖ÷Ö¯Öæ̧ ü, ¾Ö¬ÖÖÔ ¾Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ×•Ö»Æêü ¾Ö  
¸üÖ•Öæ¸üÖ ŸÖÖ»Öã�úÖ ÃÖÖê›æü−Ö “ÖÓ¦ü¯Öæ¸ü ×•Ö»ÆüÖ µÖÖÓŸÖ )       

4) †Ö¸ü¾ÖÖ ´ÖÖ»ÖÖ
27)ÆüÖê»ÖµÖ, ÆüÖê»Öê¸ü, ÆüÖê»ÖêµÖÖ, ÆüÖê×»ÖµÖÖ3) †Ö¸êü´ÖÖ»ÖÖ
26)ÆüÖê»ÖÖ¸ü, ¾Æü»ÖÖ¸ü2) †−Ö´Öã�ú
25)Æü»ÖÃÖÖ¸ü, ÆüÃÖ»ÖÖ¸ü, Æãü»ÖÃÖ¾ÖÖ¸ü, Æãü»ÖÃÖ¾ÖÖ¸ü1) †÷Öȩ̂ ü

-1-

 *  :-¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö
ÖÔµÖ �Îú :- ÃÖß²ÖßÃÖß10/2006/¯ÖÏ �Îú 85/´ÖÖ¾Ö�ú-5,×¤ü. 5 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü,2006
** :-¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö
ÖÔµÖ �Îú :- ÃÖß²ÖßÃÖß10/2008/¯ÖÏ �Îú 235/´ÖÖ¾Ö�ú-5,×¤ü. 25 •Öã−Öü,2008                  (×¤ü 25/06/2008 ÃÖã¬ÖÖ¸üßŸÖ)



54)¯ÖÖÃÖß
59)ŸÖã¸üß 53)−ÖÖ×›üµÖÖ, ÆüÖ¤üß
58)×ŸÖ¸ü÷ÖÖ¸ü, ×ŸÖ¸ü²ÖÓ¤üÖ52)´Öã�Îúß
57)ØÃÖ¬ÖÖê»»Öæ, Ø“Ö¤üÖê»»Öæ51)×´ÖšüÖ, †µÖ»Ö¾ÖÖ¸ü
56)¿Öê�Ö¾ÖÖ, “Öê�Ö¾ÖÖ, ÃÖê›ü´ÖÖ, ¸üÖ¾ÖŸÖ50)´Öë‘Ö¾ÖÖ»Ö, ´Öë‘Ö¾ÖÖ¸ü
55)ÃÖÖÓÃÖß49)´ÖÃŸÖß
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 *  :-¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö
ÖÔµÖ �Îú :- ÃÖß²ÖßÃÖß10/2006/¯ÖÏ �Îú 85/´ÖÖ¾Ö�ú-5,×¤ü. 5 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü,2006
** :-¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö
ÖÔµÖ �Îú :- ÃÖß²ÖßÃÖß10/2008/¯ÖÏ �Îú 235/´ÖÖ¾Ö�ú-5,×¤ü. 25 •Öã−Öü,2008                  (×¤ü 25/06/2008 ÃÖã¬ÖÖ¸üßŸÖ)



×¾Ö´ÖãŒŸÖ •ÖÖŸÖß  -† (V.J.)
†Ö¸ü�Ö�Ö ( 3 %)  

”û¯¯Ö¸ü²ÖÓ¤ü ( ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ¬Ö´ÖáµÖÖÃÖÆü )14
†) ÃÖ»ÖÖŸÖ , ²Ö) ÃÖ»ÖÖŸÖ ¾ÖÖ‘Ö¸üß¾ÖÖ‘Ö¸üß13

†) ÷ÖÖ›üß ¾Ö›Ëü›ü¸ü, ²Ö) •ÖÖŸÖß ¾Ö›Ëü›ü¸ü, �ú) ´ÖÖŸÖß ¾Ö›Ëü›ü¸ü
›ü) ¯ÖÖ£Ö¸ü¾Ö™ü , ‡) ÃÖÓ÷ÖŸÖ¸üÖ¿Ö / ¤ü÷Ö›ü±úÖê›æü , ‡Ô) ¾Öøü¸ü

¾Ö›üÖ¸ü12
-¸üÖ´ÖÖê¿Öß11
†) ¯Ö¸ü¤êü¿Öß ³ÖÖ´Ö™üÖ,  ²Ö) ¯Ö¸ü¤êü¿Öß ³ÖÖ´Ö™üß ¸üÖ•Ö¯ÖæŸÖ ³ÖÖ´Ö™üÖ10
†) *** , ²Ö) ÷ÖÖ¾Ö ¯ÖÖ¸ü¬Öß  , �ú) Æü¸ü�Ö ×¿Ö�úÖ¸üß , ›ü) **¸üÖ•Ö ¯ÖÖ¸ü¬Öß9
¯ÖÖ»Ö ¯ÖÖ¸ü¬Öß***8

7)  †) ÷ÖÖȩ̂ ü ²ÖÓ•ÖÖ¸üÖ , ²Ö) »ÖÓ²ÖÖ›üÖ / »ÖÓ²ÖÖ¸üÖ , �ú) »ÖÓ³ÖÖ�Öß
      ›ü)  “Ö¸ü�Ö ²ÖÓ•ÖÖ¸üÖ, ‡)  »Ö³ÖÖ�Ö , ±ú) ´Ö£Öã¸üÖ »Ö³ÖÖ�Ö
      ÷Ö ) �ú“Ö�úß¾ÖÖ»Öê ²ÖÓ•ÖÖ¸üÖ , Æü) »Ö´ÖÖ−Ö ²ÖÓ•ÖÖ¸üÖ
      ‡) »Ö´ÖÖ�Ö / »Ö´ÖÖ�Öß , •Ö) »Ö²ÖÖ−Ö , �ú) *** , 
      »Ö) ¬ÖÖ»Öß / ¬ÖÖ»ÖßµÖÖ , ÷Ö) ¬ÖÖ›üß  / ¬ÖÖ¸üß , −Ö) ØÃÖ÷ÖÖ¸üß 
      ¾Ö) −ÖÖ¾Öß ²ÖÓ•ÖÖ¸üÖ, ¯Ö) •ÖÖê÷Öß ²ÖÓ•ÖÖ¸üÖ , ŒµÖã) ** ,  ¸ü)  **
      ÃÖ) ²ÖÓ•ÖÖ¸üß

²ÖÓ•ÖÖ¸üÖ7
-�ú™üÖ²Öæ6
5) †)  ”ûÖ¸üÖ ,  ²Ö)  �Óú•ÖÖ¸ü , �ú)  −ÖÖŸÖ�Óú•ÖÖ¸ü³ÖÖ™ü5

4)   †) ¬ÖÖëŸÖ»Öê
       ²Ö) �úÖȩ̂ ü¾ÖÖ
       �ú) ´ÖÖ�ú›ü¾ÖÖ»Öê Ø�ú¾ÖÖ �úÖë“Öß�úÖȩ̂ ü¾ÖÖ
       ›ü) ¯ÖÖ´Ö»ÖÖê¸ü
       ‡) �úÖȩ̂ ü¾Öß

�îú�úÖ›üß
( ´ÖãÓ²Ö‡Ô, šüÖ�Öê, �ãú»ÖÖ²ÖÖ,
¸üŸ−ÖÖ×÷Ö¸üß, −ÖÖ×¿Ö�ú, ¬Öãôêû,
•Öôû÷ÖÖ¾Ö,  ¯Öã�Öê, †Æü´Ö¤ü−Ö÷Ö¸ü,
ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ,ÃÖÖÓ÷Ö»Öß,  �úÖê»ÆüÖ¯Öæ̧ ü,  
ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü, †Öî̧ Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü,²Öß›ü,
¯Ö¸ü³Ö�Öß, ˆÃ´ÖÖ−ÖÖ²ÖÖ¤ü, −ÖÖÓ¤êü›ü,
×•Ö»Æêü ¾Ö “ÖÓ¦ü¯Öæ¸ü ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö
¸üÖ•Öæ¸üÖ ŸÖÖ»Öã�úÖ µÖÖŸÖ)

4

3)   †) ³ÖÖ´Ö™üß , ²Ö)  ×÷Ö¸ü�Öß ¾Ö›Ëü›üÖ¸ü, �ú) �úÖ´ÖÖ™üß , ›ü) ¯ÖÖ£Ö¹ý™ü
      ‡) ™ü�úÖ¸üß ( ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ¬Ö´ÖáµÖÓÖÃÖÆü) , ±ú) ˆ“Ö»Öê, ÷Ö) ‘ÖÓ™üß“ÖÖê¸ü 

³ÖÖ´Ö™üÖ3
2)   ÃÖÓ“Ö»Öæ ¾Ö›üË›üÖ¸ü²ÖêÃŸÖ¸ü2
1)  †) ** , ²Ö) −ÖÖ‡Ô�ú¾ÖÖ›üß , �ú) ŸÖ»Ö¾ÖÖ¸ü, ›ü)  ¾ÖÖÛ»´Ö�úß²Öê¸ü›ü1
ŸÖŸÃÖ´Ö •ÖÖŸÖß†.�Îú.
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 *  :-¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö
ÖÔµÖ �Îú :- ÃÖß²ÖßÃÖß10/2006/¯ÖÏ �Îú 85/´ÖÖ¾Ö�ú-5,×¤ü. 5 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü,2006
** :-¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö
ÖÔµÖ �Îú :- ÃÖß²ÖßÃÖß10/2008/¯ÖÏ �Îú 235/´ÖÖ¾Ö�ú-5,×¤ü. 25 •Öã−Öü,2008                  (×¤ü 25/06/2008 ÃÖã¬ÖÖ¸üßŸÖ)



³Ö™üŒµÖÖ •Ö´ÖÖŸÖß - ²Ö (N.T.-B)

( †Ö¸ü�Ö�Ö 2.5 %)

---¾Öî¤æü23
---¾Ö÷Öôû»Öê22

�ú™üÖ¸üß, ÃÖêŒŒ»Ö÷Ö¸ü (´ÖãÃ»Öß´Ö ¬ÖÙ´ÖµÖ), Û¿Ö�Ö-×¿Ö�ú»Öß÷ÖÖ¸ü, ×¿Ö�Ö-×¿Ö�ú»Öß�ú¸ü,
�úÖŸÖÖ¸üß ×¿Ö�ú»Ö÷ÖÖ¸ü, ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ×¿Ö�ú»Ö÷ÖÖ¸ü, ×¿Ö�ú»Öß÷ÖÖ¸ü, ×¿Ö�ú»Öß÷Ö¸ü, ×¿Ö�ú»Ö÷ÖÖ¸ü,
×¿Ö�úß»Ö÷Ö¸ü, ×¿Ö�ú»Ö�ú¸, ×¿Ö�ú»Öß�ú¸, ×¿Ö�ú»Ö�ú¸üß, ×ÃÖ�ú»Ö�ú¸ü, ×ÃÖ�ú»Öß�ú¸ü,
×ÃÖ�úß»Ö÷Ö¸ü, ×ÃÖ�úß»Ö�ú¸, ×ÃÖ�ú»Öß‘Ö¸, ×ÃÖŒ�ú»Ö�ú¸, ×ÃÖ�ú»Öß÷Ö¸ü, ×ÃÖ�ú»Ö÷Ö¸,
×ÃÖŒ�ú»Öß÷Ö¸, ÃÖÖµÖ�ú»Ö÷Ö¸ü, ÃÖî�ú»Ö�ú¸ü, ÃÖî�ú»Ö÷Ö¸ü

×ÃÖŒ�ú»Ö÷Ö¸ü21
¸üÖ‰úôû Ø�ú¾ÖÖ ¸üÖ¾ÖôûµÖÖê÷Öß¸üÖ¾Öôû20
---¯ÖÖÓ÷Öæôû19
×ŸÖ¸ü´Ö»Ö−ÖÓ¤üß¾ÖÖ»Öê18

1) ÃÖã¤ü÷Ö›ü×ÃÖ¬¤ü , 2) ´Ö¯Ö−Ö•ÖÖê¿Öß, 
3) ¿ÖÖ¸ü¤üÖ�úÖ¸ü /¿ÖÖ¤üÖÔ�úÖ¸ü/¿ÖÖ¸ü¤üÖ�úÖôû/²ÖÖ»ÖÖÃÖÓŸÖã**

´ÖÃÖ−Ö•ÖÖê÷Öß17
†) ¤üÖÓ÷Ö™ü , ²Ö) ¾Öß¸ü´Öî¸üÖôû16
›üÖë²ÖÖ¸üß �úÖê»ÆüÖ™üß15
----�úÖ¿Öß �úÖ¯Ö›üß14

†) ²Öã›ü²Öã›ü�úß , ²Ö) ›ü´Ö¹ý¾ÖÖ»Öê, �ú) �ãú›ü´Öã›êü, ›ü) ´Öëœü÷Öß ,‡) ÃÖ¸üÖê¤êü, ÃÖ¸üÖê¤üß ,
±ú) ÃÖÆü¤êü¾Ö •ÖÖê¿Öß, ´Ö) ÃÖ¸ü¾Ö¤êü, Æü) ÃÖ¸üÖê¤üÖ

•ÖÖê¿Öß13
12)  ×Æü»Ö¾Ö Æêüôû¾Öê12
†) ÷ÖÖê̄ ÖÖ»Ö ³ÖÖê¸ü¯Öß  ²Ö) �Öêôû�ú¸üß ÷ÖÖê̄ ÖÖ»Ö11
---÷ÖÖë¬Öôûß10
÷ÖÖê»»Öê¾ÖÖ¸ü, ÷ÖÖê»Öȩ̂ ü, ÷ÖÖê»Ö�ú¸ü÷ÖÖê»»ÖÖ9

×‘ÖÃÖÖ›üß, ×‘ÖÃÖÖ›üß »ÖÖêÆüÖ¸ü Ø�ú¾ÖÖ ÷ÖÖ›üß »ÖÖêÆüÖ¸ü Ø�ú¾ÖÖ ×“ÖŸÖÖê›üß »ÖÖêÆüÖ¸ü,
¸ü•Ö¯ÖæŸÖ »ÖÖêÆüÖ¸ü, ¯ÖÖÓ“ÖÖôû »ÖÖêÆüÖ¸ü, �ÖÖŸÖß, �ÖÖŸÖ¾ÖÖœüß, ×•Ö−Ö÷Ö¸ü, ×“ÖŸÖÖê›üßµÖÖ-»ÖÖêÆüÖ¸ü

»ÖÖêÆüÖ¸ü8
ÃÖÖ¯Ö÷ÖÖ¹ý›üß (´ÖãÃ»Öß´Ö ¬ÖÙ´ÖµÖÖÓÃÖÆü )÷ÖÖ¹ý›üß7
------×“Ö¡Ö�ú£Öß6
------**5
³ÖÖê¯Öê³ÖãŸÖê4

†) ²ÖÖôû ÃÖÓŸÖÖê¿Öß ²Ö)  Ø�ú÷Ö¸üß¾ÖÖ»Öê �ú) −ÖÖ£Ö²ÖÖ¾ÖÖ ›ü) −ÖÖ£Ö •ÖÖê÷Öß,  ÷ÖÖ¸ü¯Ö÷ÖÖ¸üß
‡ ) −ÖÖ£Ö¯ÖÓ£Öß ›ü¾Ö¸üß ÷ÖÖêÃÖÖ¾Öß  ‡Ô) −ÖÖ£Ö, •ÖÖê÷Öß, −ÖÖ£Ö¯ÖÓ£Öß ˆ) ›üü¾Ö¸üß 

³Ö¸üÖ›üß3

†Öê›ü, ´ÖãÃ»Öß´Ö ²Öê»Ö¤üÖ¸ü ,
²Öê»Ö¤üÖ¸ü �úÖ¯Öê¾ÖÖ¸ü , ²Öê»Ö¤üÖ¸ü ´Öã®Ö¸ü-�úÖ¯Öê¾ÖÖ¸ü, ²Öê»Ö¤üÖ¸ü ´Öã®Ö¸ü �úÖ¯Öã, ²Öê»Ö¤üÖ¸ü ŸÖê»ÖÓ÷ÖÖ,
²Öê»Ö¤üÖ¸ü ŸÖê»Ö÷Öß , ²Öê»Ö¤üÖ¸ü-¯ÖêÓ™ü¸êü››üß , ²Öê»Ö¤üÖ¸ü ²Öã�êú�ú¸üß**

²Öê»Ö¤üÖ¸ü2

1) ²ÖÖ¾ÖÖ  2) ²Öî̧ üÖ÷Öß  3) ³ÖÖ¸üŸÖß 4) ×÷Ö¸üß ÷ÖÖêÃÖÖ¾Öß 5) ³ÖÖ¸üŸÖß ÷ÖÖêÃÖÖ¾Öß
6) ÃÖ¸üÃ¾ÖŸÖß ¯Ö¾ÖÔŸÖ 7) ÃÖÖ÷Ö¸ü 8) ²ÖÖ−Ö Ø�ú¾ÖÖ ¾ÖÖ−Ö 9) ŸÖß£ÖÔ †ÖÁÖ´Ö 
10) †¸ü�µÖ ‘Ö¸ü³ÖÖ¸üß 11) ÃÖÓ−µÖÖÃÖß 12) −ÖÖ£Ö¯ÖÓ£Öß ÷ÖÖêÃÖÖ¾Öß 13) ¯Öã¸üß **

÷ÖÖêÃÖÖ¾Öß1
ŸÖŸÃÖ´Ö•ÖÖŸÖß†.�Îú.
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 *  :-¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö
ÖÔµÖ �Îú :- ÃÖß²ÖßÃÖß10/2006/¯ÖÏ �Îú 85/´ÖÖ¾Ö�ú-5,×¤ü. 5 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü,2006
** :-¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö
ÖÔµÖ �Îú :- ÃÖß²ÖßÃÖß10/2008/¯ÖÏ �Îú 235/´ÖÖ¾Ö�ú-5,×¤ü. 25 •Öã−Öü,2008                  (×¤ü 25/06/2008 ÃÖã¬ÖÖ¸üßŸÖ)



---------¤ü¸ü¾Öê¿Öß, ¾ÖÖ‘Ö¾ÖÖ»Öê -¿ÖÖÆü (´ÖãÃ»Öß´Ö ¬Ö´ÖáµÖ), †Ã¾Ö»Ö¾ÖÖ»Öê 37
--------÷Ö¾Öôûß, ´ÖãÃ»Öß´Ö ÷Ö¾Öôûß, ÷Ö¾Ö»ÖÖ−Ö,÷¾ÖÖ»Ö¾ÖÓ¿Ö** 36
--------³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ‡¸üÖ�Öß 35
--------´ÖãÃ»Öß´Ö ´Ö¤üÖ¸üß, ÷ÖÖ¹ý›üß, ÃÖÖ¯Ö¾ÖÖ»Öê ¾Ö •ÖÖ¤æü÷Ö¸ü34
--------÷ÖãÃÖÖ‡Ô / ÷ÖÖêÃÖÖ‡Ô33
--------×÷ÖÆü¸üÖ / ÷ÖÆü¸üÖ32
-------´Ö¸üß†Ö‡Ô¾ÖÖ»Öê, �ú›ü�ú»Ö�´Öß¾ÖÖ»Öê, ´Ö¸ü÷Ö´´ÖÖ¾ÖÖ»Öê31

      ³Ö™üŒµÖÖ •Ö´ÖÖŸÖß ²Ö ( N.T.- B)( †Ö¸ü�Ö�Ö 2.5 %)
¾ÖÓ•ÖÖ¸ü, ¾ÖÓ•ÖÖ¸üÖ¾ÖÓ•ÖÖ¸üß  30

³Ö™üŒµÖÖ •Ö´ÖÖŸÖß ›ü ( N.T.- D)
(†Ö¸ü�Ö-Ö 2 %)

1) †×Æü¸ü 2) ›üÖÓ÷Öê  3) ÷Ö™ü¸üß 4) ÆÓü›êü 5) ŸÖê»Ö¾Ö¸ü 6) Æü™ü�ú¸ü 7) ÆüÖ™ü�ú¸ü 
8) ¿Öê÷Ö¸ü , ÃÖ÷Ö¸ **ü ,ÃÖê÷Ö¸ü ** 9) �Öã™êü�ú¸ü 10) ŸÖê»ÖÓ÷Öß 11) ŸÖê»»ÖÖ¸üß 
12) �úÖê�ú�Öß -¬Ö−Ö÷Ö¸ü 13) �úÖ−Ö›êü 14) ¾Ö-ÆüÖ›êü ¬Ö−Ö÷Ö¸ü 15) —ÖÖ›êü 16) —Öë›êü 
17) �ãú¸ü´ÖÖ¸ü 18) ´ÖÖÆãü¸êü 19) »ÖÖ›üÃÖê 20) ÃÖ−Ö÷Ö¸ü 21) ¬Ö−Ö¾Ö¸ü 22) ÷Ö›üÖ×¸üµÖÖ
23) ÷Ö›Òüß 24) ÷Öœü¸üß 25) ›Óü÷Öê¬Ö−Ö÷Ö¸ü ¾Ö ›üÖë÷Ö¸üß ¬Ö−Ö÷Ö¸ü 

¬Ö−Ö÷Ö¸ü   29

³Ö™üŒµÖÖ •Ö´ÖÖŸÖß �ú ( N.T.-C)
(†Ö¸ü�Ö-Ö 3.5 %)

†) †ÖêŸÖ−Ö�ú¸ü, ²Ö) †ÖêŸÖ�ú¸ü , �ú) ¾ÖŸÖÖ¸üß, ›ü) †Öê—ÖÖ¸üß
‡) ¾ÖŸÖ�ú¸ü, ¾ÖŸÖ�ú¸üß, ¾ÖŸÖ−Ö�ú¸ü, ¾ÖŸÖÖê�ú¸ü, †ÖêŸÖ�ú¸üß, †ÖêŸÖÖê�úÖ¸ü‡) ¾ÖŸÖÖê�úÖ¸ü

†ÖêŸÖÖ¸üß28

-šêü»ÖÖ¸üß ( ¬Öãôêû,
−ÖÖ×ÃÖ�ú,
•Öôû÷ÖÖ¾Ö, ¾Ö
†Öî̧ Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü
×•Ö»ÆüµÖÖŸÖ )

27
†) ²ÖÖêÆü¸ü¿Öß, ²Ö)  ²ÖÆãü¹ý×¯ÖµÖÖ , �ú)  ³ÖÖê¸ü¯Öß , ›ü)  ¸üÖµÖ¸Óü¬ÖÐ, ‡)  †µµÖÖ¸ü ¾Ö †µµÖÖ¸üß²ÖÆãü¹ý¯Öß26

1) Ø—Ö÷ÖÖ ³ÖÖê‡Ô 2) ¯Ö¸ü¤êü¿Öß ³ÖÖê‡Ô 3) ¸üÖ•Ö³ÖÖê‡Ô 4) ³ÖÖê‡Ô 5) �úÆüÖ¸ü 6) ÷ÖÖê×›üµÖÖ �úÆüÖ¸ü
7) ¬Öã×¸üµÖÖ �úÆüÖ¸ü 8) ×�ú¸üÖŸÖ 9) ´Ö”ãû†Ö 10) ´ÖÖÓ—Öß 11) •ÖÖ×ŸÖµÖÖ 12) �êú¾Ö™ü 
13) œüß¾Ö¸ü 14) ¬Öß¾Ö¸ü 15) ¬Öß´Ö¸ü 16) ¯ÖÖ»Öê¾ÖÖ¸ü 17) ´Ö”ëû¦ü 
18) −ÖÖ¾ÖÖ›üß ,³ÖÖê‡Ô −ÖÖ¾ÖÖ›üß ** , ŸÖÖ¹ý-−ÖÖ¾ÖÖ›üß **19) ´Ö»ÆüÖ¸ü 20) ´Ö»ÆüÖ¾Ö 
21) ²ÖÖê‡Ô 22) ÷ÖÖœü¾Ö ³ÖÖê‡Ô 23) �ÖÖ›üß ³ÖÖê‡Ô 24) �ÖÖ¸êü ³ÖÖê‡Ô 25) œêü¾Ö¸üÖ
26) ³Ö−ÖÖ¸üÖ, ³Ö−ÖÖ¸üß, ³Ö−ÖÖ¸êü *

³ÖÖê‡Ô 25
----¾ÖÖÃÖã¤êü¾Ö24
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                      ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ‡ŸÖ¸ü ´ÖÖ÷ÖÖÃÖ»Öê»µÖÖ ¾Ö÷ÖÖÔ“Öß µÖÖ¤üß(†Ö¸ü�Ö�Ö - 19 %)

74) �úÖ´ÖÖ™üß37) ¾Ö÷Öôû»Öê
73) �úÖ¤êü¸üÖ36) ÷Öã•Ö¸üÖ£Ö ²ÖÖê¸üß 
72) �ú“ÖÖȩ̂ üÖ35) ÷ÖÓ¬ÖÖ¸ü¯Ö
71) ¾Ö÷Öôû»Öê34) ¾Ö÷Öôû»Öê
70) �úÖê“ÖÔ̧ ü33) ¾Ö÷Öôû»Öê
69) �úÖë÷ÖÖ›üß32) ¾Ö÷Öôû»Öê
68) ¾Ö÷Öôû»Öê31) ¾Ö÷Öôû»Öê
67) ¾Ö÷Öôû»Öê30) œüÖê»Öß,  Æü¿´Öß /›ü±ú»Öß
66) ¾Ö÷Öôû»Öê29) ¾Ö÷Öôû»Öê
65) �ÖÖ™üß28) ¤êü¾Ö×¤ü÷Ö, ¤êü¾ÖÖ×›ü÷ÖÖ **
64) ¾Ö÷Öôû»Öê27) ¤êü¾Öôûß
63) �úÖ¯Ö›üß26) ¤êü¯Ö»ÖÖ
62) �ú´´Öß25) ¤üÖ¾Ö÷Ö¸ü
61) ¾Ö÷Öôû»Öê ü24) ¤üÖÃÖ Ø�ú¾ÖÖ ¤üÖÓ÷Ö›üß¤üÖÃÖ
60) •ÖÖ›üß23) ×“Ö¯¯ÖÖ, ×”û¯ÖÖ
59) ¾Ö÷Öôû»Öê, ×“ÖŸÖÖ¸üß -×•Ö−Ö÷Ö¸ü *22) “ÖÖ¸üÖê›üß
58) •ÖÓ÷Ö´Ö21) “Ö¸ü�Ö Ø�ú¾ÖÖ ÷Öœü¾Öß
57) •Öã»ÖÖÆüÖ, †−ÃÖÖ¸üß20) “ÖÖÓ¤ü»Ö÷Ö›üÖ
56) •ÖÖêÆüÖ¸üß19) “Ö´Ö£ÖÖ
55) •ÖÖê÷Öß�Ö 18) ³Ö™ü, ³ÖÖ™ü
54) ¾Ö÷Öôû»Öê17) ³ÖÖÓ™üÖ

53) •Ö¾Æêü¸üß, ¯Ö¸ü•ÖßµÖÖ ÃÖÖê−Öß16) ³Ö›ü³ÖãÓ•ÖÖ, ³Öæ•Ö¾ÖÖ, ³ÖæÔ•Ö¾ÖÖ, ³Öæ•Öá, ³Ö¸ü›ü³ÖæÓ•ÖÖ,       
³Öæ¸Óü•Öß, ³ÖæÓ•Ö

52) •ÖÖ×ŸÖ÷Ö¸ü15) ²ÖêÃÖ¤êü¾ÖÖ
51) •Ö×ŸÖµÖÖ14) ²Öê¸üßµÖÖ
50) •Ö•ÖÖ�ú13) ²ÖÖ¸üß Ø�ú¾ÖÖ ²ÖÖ¸ü‡Ô
49) •Ö÷ÖßµÖÖÃÖß12) ¾Ö÷Öôû»Öê
48) ¾Ö÷Öôû»Öê11) ×³ÖÃŸÖß Ø�ú¾ÖÖ ¯Ö�ÖÖ»Öß, ÃÖŒ�úÖ
47) ¾Ö÷Öôû»Öê10) ³ÖÖ×¾Ö�Ö
46) Æü»Öê̄ Öî�ú9) ³Ö¾ÖîµÖÖ Ø�ú¾ÖÖ ŸÖÖ¸ü÷Ö»Ö
45) ÷Ö¾ÖÓ›üß, ÷Öã•ÖÔ̧ ü-�ú›üßµÖÖ8) ³ÖÖÓ›ü, ”û¯¯Ö¸ü³ÖÖÓ›ü, ´ÖãÃ»Öß´Ö ³ÖÖÓ›ü *
44) ¾Ö÷Öôû»Öê, ** 7) ²Öã™Ëü™üÖ»Ö
43) ÷Öã̧ ü¾Ö6) ²ÖÖ•Öß÷Ö¸ü
42) ÷ÖÖê“ÖÖ�úß5) ²Ö•ÖÖ×−Ö†Ö
41) ¾Ö÷Öôû»Öê4) ²Ö›üß†Ö
40) ¾Ö÷Öôû»Öê3) ¾Ö÷Öôû»Öê
39) ÷Öœü¾Öß2) ²ÖÖ÷Ö›üß
38) ¾Ö÷Öôû»Öê1) †×»ÖŸÖ�úÖ¸ü
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138) ¾Ö÷Öôû»Öê109)  −Öê£Öã¸üÖ

137) ¾Ö÷Öôû»Öê108) −ÖÖ¾Öß, −ÆüÖ¾Öß (ÃÖ»Ö´ÖÖ−Öß, Æü•ÖÖ´Ö), ¾ÖÖ×¸ü�ú,
−ÖÖ×³Ö�ú,−ÖÖ×¯ÖŸÖ, ´ÆüÖ»Öß, ¾ÖÖ»ÖÓ¤ü, Æü›ü¯Ö¤ü,
Æü••ÖÖ´Ö,−ÖÖ¾ÖßÃÖê−Ö,ÃÖ»Ö´ÖÖ×−ÖµÖÖò

136) ¾Ö÷Öôû»Öê107)  ×−Ö¸ü×¿Ö�úÖ¸üß
135) Ó̧ü÷ÖÏê•Ö (³ÖÖ¾ÖÃÖÖ¸ü, Ó̧ü÷ÖÖ¸üß)106)  −ÖÖ´Ö¬ÖÖ¸üß ¯Öî�
134) ¸üÖ†ÖêŸÖ, ¸üÖ¾ÖŸÖ, ¸üÖ‰úŸÖßµÖÖ105)  −ÖÖ´Ö¬ÖÖ¸üß
133) Ņ̃ü÷ÖÏê—Ö104)  ´Ö£Öã¸üÖ
132) Ó̧ü÷ÖÖ¸üß ü103)  ¾Ö÷Öôû»Öê
131) ¸ü“Ö²ÖÓÓ×¬ÖµÖÖ         102)  ×´ÖšüÖ
130) ²ÖÓ›üß        101)  ´ÆüÖ»Öß
129) ¸üÖ‡Ô�ú¸üß, ¸üÖµÖß�ú¸ü100)  ´Öê¤üÖ¸
128) ¸üÖ“Öê¾Ö¸         99)   ´ÖÆü»Öß
127) ±ãú»ÖÖ¸üß        98)   ×´Ö−ÖÖ

97)   ´Öê     
96)  ´ÖÖ¸ü¾ÖÖ¸ü ²ÖÖê¸üß
95)  ¾Ö÷Öôû»Öê
94)´ÖÖ−Ö³ÖÖ¾Ö ,´ÖÆüÖ−Öã³ÖÖ¾Ö ³ÖÖê¯Öß *, ´ÖÖ−Ö³ÖÖ¾Ö ³ÖÖê¯Öß * 
93)  ´ÖÖ““Öß
92)  ¾Ö÷Öôû»Öêü,  Æü›üÖ›ü/×´ÖÃ¡Öß (»ÖãÆüÖ¸ü, »Öã¾ÖÖ¸ü )
91)  »Ö�Öȩ̂ üßµÖÖ  

126) ¯ÖÖ™ü�ú¸ü, ÃÖÖê´Ö¾ÖÓ¿ÖßµÖ ÃÖÆüÃ¡ÖÖ•ÖæÔ−Ö �Ö×¡ÖµÖ,           
        ¯Ö™ü¾Öê�ú¸üß ,¯Ö™ü¾Öê÷ÖÖ¸ü, ¯Ö™êü÷ÖÖ¸ü, 
         ¯Ö¼êü÷ÖÖ¸ü,¯Ö™ü¾Öß, �Ö×¡ÖµÖ ¯ÖÖ™ü�ú¸ü ,�Ö¡Öß, �Ö×¡ÖµÖ**
    

90)  »Ö›üÖ± ,  »Ö‡›üÖ±ú (−Ö¤Ëü¤üÖ±ú), ´Ö−ÃÖã¸üß
125) ¯Ö¸üß™ü Ø�ú¾ÖÖ ¬ÖÖê²Öß, ŸÖê»Ö÷Öæ ´Ö›êü»Ö¾ÖÖ¸ü (¯Ö¸üß™ü)89)  »Ö›üßµÖÖ, »ÖœüßµÖÖ, »Ö×¸üµÖÖ          
124) ¯ÖãŸÖ»Öß ÷Ö¸ü88)  »ÖÖ³ÖÖ
123) ¯Öê�úá, ¯Öȩ̂ ü�êú¾ÖÖ›ü, ¯Öȩ̂ üß�úÖ, ¯Öȩ̂ üß�êú,  ¯Öȩ̂ ü�úÖ87)  �úÖÃÖÖ¸ü (¯ÖÖê™ü•ÖÖŸÖß- �Óú“ÖÖ¸ü, �ú“ÖÖ¸üß)
122) ¯ÖÖÓ�úÖ86)  �úÖšüß
121) ¯ÖÖÓ“ÖÖôû85)  �ú“Öß
120) ¯Ö�ÖÖ»Öß, ÃÖŒ�úÖ84)  ¾Ö÷Öôû»Öê
119)  ±ãú›ü÷Öß       »Öê¾ÖÖ ¯Ö™üß¤üÖ¸ü, ´Ö¸üÖšüÖ �ãú�Ö²Öß ¾Ö  �ãú�Ö²Öß ´Ö¸üÖšüÖ)
118)  ±úÖÃÖê“Ö¸üß83)  �ãú�Ö²Öß (¯ÖÖê™ü•ÖÖŸÖß-»Öê¾ÖÖ �ãú�Ö²Öß, »Öê¾ÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö,
117)  ¯ÖÖ¡Ö¤üÖ¾Ö¹ý      82)�ãÓú³ÖÖ¸ü Ø�ú¾ÖÖ �ãú´ÆüÖ¸ü, �ãÓú²ÖÖ¸üÖ, �ãÓú³ÖÖ¸üÖ, �ãú»ÖÖ»ÖÖ, ´Öæ»µÖÖ
116)  ¯Ö›üßµÖÖ¸        81)  �ãú”ûÖ×¸üµÖÖ
115)  ¯Ö¬ÖÖ×¸üµÖÖ80)  �ãú“Ö²ÖÓ¬Ö
114)  −Öê�úÖ¸ü •ÖÖ›üÖ79)  ¾Ö÷Öôû»Öê
113) −Öß»Ö�úÖÓŸÖß ú78)  ¾Ö÷Öôû»Öê
112) −Öß»Öß77)  ¾Ö÷Öôû»Öê
111) −ÖŒ�úÖ¿Öß76) ¾Ö÷Öôû»Öê
110) −ÖÖê−ÖßµÖÖ, »ÖÖê×−ÖµÖÖ, »Öã×−ÖµÖÖ, −Öã×−ÖµÖÖ75) �úÃÖ²Öß 
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192) ±ú�úß¸ü ²ÖÓ¤ü¸ü¾ÖÖ»ÖÖ171) �ãú¸üÆüß−Ö¿Öê¼üß
191) ´ÖÖê´Öß−Ö, †−ÃÖÖ¸üß170) ³ÖÖ¾ÖÃÖÖ¸ü

190) �úÖ£ÖÖ¸ü,�úÖ£ÖÖ¸ü ¾ÖÖ�Öß,�ÓúšüÆüÖ¸ü ¾ÖÖ�Öß,¾Öî¿µÖ ¾ÖÖ�Öß ,          
         �ãú»Ö¾ÖÓŸÖ ¾ÖÖ�Öß, −Öê¾Öß**,

¬ÖÖ�ú›ü,×´Ö™ü�ú¸üß¾ÖÖ�Öß,¾ÖÖ�Öß, ²ÖÖê¸üôû (Ø»Ö÷ÖÖµÖŸÖ ¾ÖÖ�Öß
Ø�ú¾ÖÖ »ÖÖ›ü¾ÖÖ�Öß ÃÖÖê›æü−Ö ),²ÖÖê¸üÖôû, ²ÖÖê¹ýôû, ²ÖÖê¸ü›ü,
ŸÖÖÓ²ÖÖêôûß.

169) †Ö÷Ö¸üß, †Ö÷Öôêû Ø�ú¾ÖÖ �úÖôû�Ö

189)¯ÖÖê¾ÖÖ¸ü Ø�ú¾ÖÖ ¯Ö¾ÖÖ¸ü(¯ÖÖê¾ÖÖ¸ü Ø�ú¾ÖÖ ¯Ö¾ÖÖ¸ü†Ö›ü−ÖÖ¾Öê )
        ³ÖÖêµÖ¸ü, ³ÖÖê‡¸ü, ³ÖÖêµÖß¸ü

168) µÖȩ̂ ü�ãú»ÖÖ
188) ÷ÖÖ−Ö»Öß Ø�ú¾ÖÖ ÷ÖÖÓ›ü»Öß        167) ¾Ö÷Öôû»Öê
187) ³ÖÓ›üÖ¸üß,  ²ÖÖ¾Ö“Öá/³Ö™üßµÖÖ¸üÖ (´ÖãÃ»Öß´Ö ¬Ö´ÖáµÖ)166) ¾Ö£Öá
186) ¸ü‘Ö¾Öß (×¾Ö¤ü³ÖÔ ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö)165) ¾Ö÷Öôû»Öê **
185) ŸÖ»Ö¾ÖÖ¸ -�úÖ−Ö›ê /�úÖ−Ö›üßü **164) ¾ÖÓÃÖ±úÖê›ü, ØÆü¤æü ¬Ö¸ü�úÖ¸ü
184) ¾Ö÷Öôû»Öê163) ¾Ö÷Öôû»Öê
183) »ÖÖê�ÖÖ¸üß162) ¾Ö›üß      

161) £ÖÖê÷ŸÖß
160) ŸÖÖÓ²Ö™ü, Ÿ¾ÖÂ™üÖ �úÖÃÖÖ¸ü, �úÖÃÖÖ¸ü
159) £ÖÖê¸üßµÖÖ 
158) £Öê™ü¾ÖÖ¸ü
157) ŸÖÖ¸ü÷Ö»ÖÖ
156) ¾Ö÷Öôû»Öê
155) ŸÖÖÓ›êü»Ö

182) ´ÖÖôûß (¯ÖÖê™ü•ÖÖŸÖß-±ãú»Ö´ÖÖôûß, ±ãú»Öê, Æüôû¤êü,�úÖ“ÖÖ,
         �ú›æü, ²ÖÖ¾Ö−Öê, †¬Ö¯ÖÏ³Öæ, †¬Ö¿Öê™üß, ×•Ö¸êü,ˆÓ›êü,   
        Ø»Ö÷ÖÖµÖŸÖ ´ÖÖôûß ‡.) ²ÖÖ÷Ö¾ÖÖ−Ö(´ÖãÃ»Öß´Ö ¬Ö´ÖáµÖ)
        ³ÖÖ¸üŸÖ ²ÖÖ÷Ö¾ÖÖ−Ö, ´Ö¸üÖ¸ü, ´Ö¸üÖôû, �úÖêÃÖ ȩ̂ü,
        ÷ÖÖÃÖê ¾Ö−Ö´ÖÖôûß, ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ´ÖÖôûß, 
        “ÖÖî�úôû¿Öß, ¾ÖÖ›ü¾Öôû, ¸üÖ‡Ô−Ö (²ÖÖ÷Ö¾ÖÖ−Ö), 
        ¯ÖÖ“Ö�úôû¿Öß,
        ŸÖŸÃÖ´Ö •ÖÖŸÖß: ÃÖÖê´Ö¾ÖÓ¿ÖßµÖ-¯ÖÖšüÖ¸êü �Ö×¡ÖµÖ,          
         ¯ÖÖšüÖ ȩ̂ü-�Ö×¡ÖµÖ-¯ÖÖ“Ö�úôû¿Öß, ¯ÖÖšüÖ¸êü �Ö×¡ÖµÖ,
        ÃÖãŸÖÖ¸ü, ÃÖÖÃ™üßê�ú¸ü, ‘ÖÖê›êü�ÖÖˆü, ‹ÃÖ.�êú.¯Öß,

154) ÃÖÖê−ÖÖ¸ü

153) Ø¿Ö¯Öß , ‡×¦üÃÖß / ¤ü•Öá, ÃÖÖ‡ÔÃÖãŸÖÖ¸ü,  •Öî−Ö Ø¿Ö¯Öß,   
        ÁÖÖ¾Ö�ú Ø¿Ö¯Öß, ¿ÖêŸÖ¾ÖÖôû,  ¿ÖêŸÖ¾ÖÖ»Ö, ÃÖîŸÖ¾ÖÖôû,     
        ÃÖîŸÖ¾ÖÖ»Ö ,´Öê¹ý Ø¿Ö¯Öß / ´Öê¹ý �Ö×¡ÖµÖ Ø¿Ö¯Öß **

152) ¾Ö÷Öôû»Öê
181) ŸÖê»Öß, ×ŸÖôû¾Ö�Ö ŸÖê»Öß, ´Ö¸üÖšüÖ ŸÖê»Öß,
        ŸÖ¸üÖ�Öê ŸÖê»Öß, ¤êü¿Ö�ú¸ü ŸÖê»Öß, ‹¸Óü›êü»Ö ŸÖê»Öß,
        Ø»Ö÷ÖÖµÖŸÖ ŸÖê»Öß, ‹�ú²Öî»Ö ŸÖê»Öß, ¤üÖê−Ö ²Öî»Ö ŸÖê»Öß     
          ÃÖÖ¾ÖŸÖê»Öß, ‹�ú ²Ö×ÆüµÖÖ ŸÖê»Öß

151) ¾Ö÷Öôû»Öê
180) ¾Ö÷Öôû»Öê149) ×¿Ö»ÖÖ¾Ö™ü
179) ×³Ö»ÖÖ»ÖÖ148) ÃÖ¯Öê¸üÖ
178) ¾Ö÷Öôû»Öê147) ÃÖÖ×ÆüÃÖ, ÃÖÖ‡ÔÃÖ, ×¿ÖÃÖ
177) Ø¯Ö•ÖÖ¸üÖ, Ø¯Ö•ÖÖ¸üß, ´Ö−ÃÖã¸üß146) ÃÖã£ÖÖ×¸üµÖÖ (ØÃÖ¬Ö´Ö¬Öß»Ö)
176) ¾Ö÷Öôû»Öê145) ÃÖã̄ ¯ÖÖØ»Ö÷Ö
175) ±ãúŸÖ÷Öã›üß144) ¾Ö÷Öôû»Öê

143) ¾Ö÷Öôû»Öê
142) ¾Ö÷Öôû»Öê

174) ÃÖãŸÖÖ¸ü, ÃÖã£ÖÖ¸ü, ¾ÖÖœü‡Ô, ²ÖÖœüß,¾Öœü‡Ô,²ÖÖœü‡Ô,
         ²Öœü‡Ô,¾ÖÖœüß, ¾ÖÖ›üß,¾Ö¬ÖÖ‡Ô , 
         ¯ÖÖê™ü•ÖÖŸÖß : —ÖÖ›êü ÃÖãŸÖÖ¸ü, ¯ÖÖÓ“ÖÖôû ÃÖãŸÖÖ¸ü **

141) ÃÖ¸üÖ×−ÖµÖÖ
173) �úÖêÃÖ�úÖÓŸÖß ¤êü¾ÖÖÓ÷Ö140) ÃÖÓ•ÖÖê÷Öß
172) −Öß»Ö÷ÖÖ¸ü, ×−Ö»Öß, ×−Ö¸üÖôûß139) ¾Ö÷Öôû»Öê
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270) ´Öî¤üÖÃÖß232) “Öê−¾Öæ Ø�ú¾ÖÖ “Öê−¾Ö¾ÖÖ¸ü
269) ´ÖÖ×Æü»Ö231) “ÖÖÓ›üÖôû
268) ¾Ö÷Öôû»Öê230) “Ö�Îú¾Ö¤üµÖ-¤üÖÃÖ¸ü
267) “Öã−ÖÖ¸üß229) “ÖÖ¤ü¸ü
266) »ÖÖêÆüÖ¸ü-÷ÖÖ›üÖ, ¤üÖê›üß, �ÖŸÖ¾Ö»Öß, ¯ÖÖÓ“ÖÖôû,¯ÖÓ“ÖÖ»Ö228) ²Öã̧ ü²Öã�ú
265) »Ö�ÖÖ¸üß227) Ø²Ö¤ü»Öß
264) �úÖë›æü226) ³ÖÖêµÖ¸ü
263) �úÖế ÖÖ�ú¯Öã225) �ÖÖ¸ü¾Öß, ¬Öß¾Ö¸ü ³ÖÖê‡Ô
262) �úÖê›ü�æú ÃÖÆü �úÖȩ̂ ü¾ÖÖ224) ³ÖÖÓ›ü¤ãü¸üÖ, ×²Ö»»Ö¾ÖÖ, ×£ÖµÖÖ **, ²Öê»Ö”êû›üÖ
261) �úÖȩ̂ üÖ“ÖÖ¸ü Ø�ú¾ÖÖ �úÖȩ̂ ü¾Öê223) ˆ×“Ö»ÖÖ
260) ×õÖ¿“Ö−Ö �úÖêôûß222) ¤üÖÃÖ¸ü
259) ×�ú¸üÖ¸ü221) ¯ÖÖë÷Ö
258) �ú™üß¯ÖÖ´Öã»ÖÖ220) ³ÖÖ´¯Ö™üÖ Ø�ú¾ÖÖ ‘ÖÓ™üß“ÖÖê¸êü Ø�ú¾ÖÖ ¯Ö¸ü¤êü¿Öß
257) �úÃÖÖ‡Ô, �úÃÖÖ²Ö, �ãú ȩ̂ü¿Öß219) ²Öê÷Ö¸üß
256) �úÃÖȩ̂ üÖ 218) ²Ö×£Ö−Öß
255) �úÖÓ¤êü»Ö        217) �úÖêôûß ²ÖÖ¸üßµÖÖ

216) ²ÖÖ†Öë×¸üµÖÖ
215) Ø¿Ö÷ÖÖ›üµÖÖ ²ÖÓ•ÖÖ¸üÖ

254) �ú»ÖÖ»Ö, �ú»ÖÖ¸ü, »ÖÖ›ü, »ÖÖ›ü¾Ö�ú,
        ÷ÖÖî›ü �ú»ÖÖ»Ö, ×¿Ö¾ÆüÖ¸êü, •Öî−Ö �ú»ÖÖ¸ü 
        (»ÖÖ›ü ²ÖÎÖ´Æü�Ö ¾Ö÷Öôãû−Ö) **

214) ¬ÖÖ×»ÖµÖÖ ²ÖÓ•ÖÖ¸üÖ
253) �úÖȩ̂ üÖ“Ö, ¯ÖÖ›ü»ÖÖê¸ü213) ÃÖã−ÖÖ¸ü ²ÖÓ•ÖÖ¸üÖ
252) �úÖ×”ûµÖÖ 212) ±úÖ−Ö›êü ²ÖÓ•ÖÖ¸üÖ
251) ×¾Ö−Ö�ú¸ü, ¾Ö−µÖÖ, ²Ö−Ö�ú¸211) »ÖÓ²ÖÖ›êü
250) ¤êü¾Öê¸üß210) Ø¿Ö÷ÖÖ›êü ²ÖÓ•ÖÖ¸üÖ
249) ×Æü»Ö-¸êü×›ü›üÃÖ209) ´Ö£Öã¸üÖ ²ÖÓ•ÖÖ¸üÖ
248) Æü¸ü�Öß208) ²ÖÖ»ÖÃÖÓ£Ö−Ö´Ö
247) ÆüÖ²Öã¸üÖ207) ˆ¤üÖÃÖß, ¾Ö÷Öôû»Öê
246) ÷ÖÖê¤üôûÖ206) ´ÖÖ¸ü¾ÖÖ¸ü ²ÖÖ†Öê¸üß, ´ÖÖ¸ü²ÖÖ¸ü ¾ÖÖ‘Ö¸üß
245) ÷ÖÖê»»Öȩ̂ ü205) ²Ö÷Öôæû
244) ÷ÖÖ¸üÖê›üß204) ²ÖÖ¤ü�ú, ²ÖÖ¸ü¾Ö
243) ÷ÖÓ÷ÖÖ�Öß203) †Öî×¬ÖµÖÖ
242) ÷ÖÖ›üÖ²ÖÖ Ø�ú¾ÖÖ ÷ÖÖê›ü²ÖÖ202) †ŸÖÖ¸ü
241) ›üÖê´´ÖÖ¸üÖ201) ¾Ö÷Öôû»Öê * 
240) ¾Öò™üÃÖ, ³Ö›ü¾ÖÖ»Ö, ¸ü•ÖÖ�ú200) ¾Ö÷Öôû»Öê 
239) Æü¸ü�úÖÓ¡ÖÖ, ´ÖÖÓ÷Öê»Öß, ´ÖÖÓ÷Öê»Öê, ¯ÖÖ÷Öê, ÃÖÓ¤ãü¸üß           199) »ÖÖ›üÃÖß
238) �ãú¸ü²ÖÖ, �ãú¹ý²ÖÖ¸ü198) µÖÖ¤ü¾Ö
237) ¾Ö÷Öôû»Öê 197) »ÖÓ—ÖÖ›ü , »Ö—ÖÖ›ü **
236) ¤ü•Öá196) †−ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖßŸÖæ−Ö ×õÖ¿“Ö−Ö ¬Ö´ÖÔ ÛÃ¾Ö�úÖ¸ü»Öê»Öê
235) ›üÖ�úÖ»Öê¹ý195) ŸÖÖÓ²ÖÖêôûß, ( ´ÖãÃ»Öß´Ö ¬Ö´ÖáµÖ ¯ÖÖ−Ö±ú¸üÖê¿Ö)
234) Ø“ÖŸÖÖ»ÖÖ194) ‘Ö›ü¿Öß
233) ×“Ö´Öæ¸ü193) ¾Ö÷Öôû»Öê
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342) −Öê¾Öê¾ÖÖ�Öß *307)  µÖȩ̂ ü÷ÖÖê»ÖÖ¾ÖÖ›ü Ø�ú¾ÖÖ £Öê»»ÖÖ ¯ÖÖ´ÖÖ»Ö¾ÖÖ›üÃÖ        

 341) ‡ÔÃ™ü ‡Ó×›üµÖ−Ö, ‡ÔÃ™ü ‡Ó×›üüµÖ−Ö ×õÖ¿“Ö−Ö,
         ‡ÔÃ™ü ‡Ó×›üµÖ−Ö �òú£ÖÖò×»Ö�ú

306)  µÖê−ÖÖ×›ü¾ÖÖ›ËüÃÖ
340) ´Öã»ÖÖ�ÖÖ, ´Öã»ÖÖ�Öß, ´Öã»ÖÖ�Öê305)  ¾Ö−ÖÖ›üß
339) ´Öã•ÖÖ¾Ö¸ü 304)  ¾Ö›ü›êü¸ü (�úÖ»ÖÖ¾Ö›êü¸ü Ø�ú¾ÖÖ ¯ÖÖ£Ö¸üÖê›ü)

338) �ãú»Öê�ú›ü÷Öß, �ãú»»Öê�ú›ü÷Öß, �ãú»ÖÖ�ú›ü÷Öß,         
�ãú»»ÖÖ�ú›ü÷Öß

303)  ¾ÖÖ»Ö¾ÖÖ‡Ô
337) −ÖÖ»Ö²ÖÓ¤ü302)  ×ŸÖ´ÖÖ»Öß
336) »ÖÖê¬Ö, »ÖÖê¬ÖÖ, »ÖÖê¬Öß301)  £ÖÖê™êü¾ÖÖ›æü
335) ±ú�úß¸ü300)  ÷ÖÓ×�Ö÷ÖÖ, ÷ÖÖÓ“Öß
334) ´ÖÆüÖŸÖ / ´ÖÖÆæüŸÖ, ´ÖÆüÖ¾ÖŸÖ299) ³Ö›üÖ‡Ô
333) µÖ»Ö´Ö/µÖê»Ö´Ö/µÖ»»Ö´Ö298) ÃÖã®ÖÖ‡Ô
332) ¯ÖëœüÖ¸üß297) ÃÖã®ÖÖ
331) †»Ö�ú¸üß296) ÃÖÖê¸ëü
330)  ³ÖÖ»Ö¤üÖ ü̧295) ØÃÖ¬Öæ¸ü
329)  ´ÖÛ“”û´ÖÖ¸ü ( ¤üÖ»¤üß)294) Ø¿Ö÷Ö›üÖ¾Ö Ø�ú¾ÖÖ Ø¿Ö÷ÖÖ›üµÖÖ
328)  ÷Ö›ü×¸üµÖÖ293) ³ÖÖ¾Ö÷Ö¸ü, ×¿Ö¾Ö Ø¿Ö¯Öß, −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö
327)  ¯ÖÆüÖ›ü/¯ÖÆüÖ›üß292) ÃÖÖ¸êü 

291) ÃÖÖ¾ÖŸÖê»Öß
290) ÃÖÖ‰ú−ŸÖÖ Ø�ú¾ÖÖ ÃÖÖê−ŸÖÖ

326)  ¤üÖê›êü ÷Öã•Ö¸ü, ÷Öã•Ö¸ü, »Öê¾Öê ÷Öã•Ö¸ü,
          ¸êü¾Öê ÷Öã•Ö¸ü, ¸êü¾ÖÖ ÷Öã•Ö¸ü, ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß ÷Öã•Ö¸ü,
          ²Ö›ü÷Öã•Ö¸ü**, ŸÖŸÃÖ´Ö •ÖÖŸÖß :- »ÖÖëœüÖ¸üß/ ¯ÖëœüÖ¸üß 

289) ÃÖÓŸÖÖ»Ö
325)  Æü�Ö²Ö¸288) ÃÖÓ÷ÖÖ¸üß
324)  ÃÖÖ¾Ö�ú»ÖÖ¸ü287) ¸üÖˆ×ŸÖµÖÖ
323)  ¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸ü286) ¸üÖ“Ö³ÖÖêµÖÖ
322)  ²ÖêÃŸÖÖ, ²ÖêÃŸÖß, ²ÖêÃŸÖ»»Öæ285) ¯Öã¸ü¾ÖÖ»Öß
321)  ×“Ö¡Ö�ú£Öß Æü¸ü¤üÖÃÖ284) Ø¯Ö•ÖÖ¸üß
320)   ×−Ö·ÆÖôûß (×−Ö¸üÖôûß)283) ±ú¸ü
319)  ¬ÖÖ¾Ö›ü282) ¯ÖÓ›üÖ
318)  ¾Öê›æü ( ¾ÖÖ‘Ö¸üß)281) ¯ÖÓ“Ö´ÖÖ
317)  ›üÖÓ÷Ö¸üß280) ¯ÖÖ´Öæ»ÖÖ
316)  �ÖÖ×™ü�úú, �ãú ȩ̂ü¿Öß �ÖÖ×™ü�ú,  �úÃÖÖ‡Ô279) ×³ÖÃŸÖß
315)  �úÖêÆüôûß278) ¯Ö¤ü´Ö¯ÖÖ×¸ü
314)  ¾Ö÷Öôû»Öêü277) ¯ÖÖ“Ö³ÖÖê™ü»ÖÖ, ¯ÖÖ“Ö²ÖÖê™ü»ÖÖ
313)  ¾Ö÷Öôû»Öê**/¾Ö÷Öôû»Öê/�ÖÖŸÖ¾ÖÖœü‡Ô276)Æü•ÖÖ´Ö, �úÖ»ÖÃÖê¹ý, −ÖÖ¾Ö×»Ö÷ÖÖ, �úÖ−¿Öß, −ÖÖ×³Ö�ú,−ÖÖ‡Ô, ¾ÖÖ»ÖÓ¤ü 
312)  �ãÓú�æú¾ÖÖ»Öê275) ´ÖãÓ›üÖ
311)  �ú¸üÖ›üß274) ´ÖÖë›üß¾ÖÖ¸ü, ´ÖÖë›üß¾ÖÖ¸üÖ
310)  •ÖÖŸÖ÷ÖÖ¸ü273) ´ÖÖ−Ö�ú¸ü �ÖÖ»Öã
309)´Ö�µÖÖ¸ü ( ²ÖÖÓ÷Ö›üß¾ÖÖ»ÖÖ), ´Ö�µÖÖ¸ü, ´Ö×�ÖµÖÖ¸ü ¾Ö ´Ö�Öȩ̂ üß272) ´Ö×ŸÖµÖÖ¸üÖ, ´Ö×ŸÖÆüÖ¸üÖ
308) †Öê›êü¾ÖÖ¸ü271) ´ÖÖ—Ö¾ÖÖ¸ü
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346) ¯Ö™ü¾ÖÖ **344) ´ÖãÃ»Öß´Ö¬Ö´ÖáµÖ �úÖ�ú¸ü **
345) ¤üÖȩ̂ üß�ú **343) »ÖÖ›ü¿ÖÖ�ÖßµÖ ¾ÖÖ�Öß **
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                                               ×¾Ö¿ÖêÂÖ ´ÖÖ÷ÖÖÃÖ ¯ÖÏ¾Ö÷ÖÔ (S.B.C.)
                                                  (†Ö¸ü�Ö�Ö 2 %)

´ÖãÃ»Öß´Ö ¬Ö´ÖáµÖ ³ÖÓ÷Öß / ´ÖêÆüŸÖ¸ü / »ÖÖ»Ö²Öê÷Ö/ Æü»ÖÖ»Ö�ÖÖȩ̂ ü / �ÖÖ�ú¸üÖê²Ö **         7)     
÷ÖÖ²ÖßŸÖ6)    

1) ´Öã®Öê¸ü¾ÖÖ¸ü, 2) ´Öã®Öã¸ü¾ÖÖ¸ü, 3) ´Öã®Öã¸ü, 4) ŸÖê»Ö÷Öã ´Öã®Öã¸ü, 5) ´Öã®Öã¸ü¾ÖÖ¸ü ŸÖê»Ö÷Öã, 6)¾Ö÷Öôû»Öê **
7)¾Ö÷Öôû»Öê**ü,8) ŸÖê»Ö÷Öã �úÖ¯Öê¾ÖÖ¸ü, 9) ´Öã®Ö¸ü¾ÖÖ›ü, 10) ŸÖê»Ö÷Öã ±ãú»Ö´ÖÖôûß, 

5)    

1) �úÖêôûß, ŸÖŸÃÖ´Ö •ÖÖŸÖß, 2) ´ÖÛ“”û´ÖÖ¸ü �úÖêôûß, 3) †Æüß¸ü �úÖêôûß, 4) �ÖÖ−Ö¤êü¿Öß �úÖêôûß, 5) ¯ÖÖ−Ö�úÖêôûß,
6) ×õÖ¿“Ö−Ö �úÖêôûß, 7) “ÖãÓ²Öôêû �úÖêôûß, 8) ¯ÖÖ−Ö³Ö¸êü �úÖêôûß, 9) �úÖêôûß ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß, 10) ´ÖÖÓ÷Öê»ÖÖ, 
11) ÃÖÖê−Ö�úÖêôûß, 12) ¾ÖîŸÖß, 13) �ÖÖ¸ü¾ÖÖ Ø�ú¾ÖÖ �ÖÖ¸ü¾Öß, 
14) †−ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß´Ö¬µÖê ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö −ÖÃÖ»Öê»Öê �úÖêôûß

4)     

1) �úÖêÂ™üß, 2) Æü»Ö²ÖÖ �úÖêÂ™üß, 3) ¾Ö÷Öôû»Öê, 4) ÃÖÖôûß, Ã¾Ö�ãúôû ÃÖÖôûß 5) »ÖÖ›ü�úÖêÂ™üß, 
6) ÷Öœêü¾ÖÖ»Ö �úÖêÂ™üß, 7) ¤êü¿Ö�ú¸ü, 8) ¾Ö÷Öôû»Öê **, 9) ¯Ö© ¿ÖÖ»Öß, ŸÖŸÃÖ´Ö •ÖÖŸÖ: ÃÖÖ»Öê¾ÖÖ¸ü **, “Öê−Öê¾ÖÖ¸ü,
“Ö−Öê¾ÖÖ¸ü, “Öê®Öê¾ÖÖ¸ü 10) ¤êü¾ÖÖÓ÷Ö, 11) �úÖ“Öß ²ÖÓ¬Öê, 12) ¯Ö™ü¾ÖßÃÖ, 13) ÃÖŸÖÃÖÖ»Öê, 14) ÃÖÖ›êü, 
15) •Öî−Ö�úÖêÂ™üß

3)      
¾Ö÷Öôû»Öê, 2)     
÷ÖÖê¾ÖÖ¸üß, ÷Ö¾ÖÖ¸üß1)     

•ÖÖŸÖß“Öê −ÖÖÓ¾Ö†.�Îú.
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