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प्रास्त्ताववक 

 

भारतीय संधवधान हे 26 नोव्हेंिर 1949 रोजी अंगीकृत आधण अधधधनयधमत करून 

स्वतःप्रत आपण अपपण केले आहे. त्यामध्ये सवप भारतीयांस न्याय, स्वातंत्र्य आधण िंधतुा यांचे 

आश्वासन देण्यात आले आहे. राज्यघटनेच्या मागपदशपक तत्वांमधील 46 व्या कलमानसुार, 

अनसुधूचत जाती व अनसुधूचत जमाती यांचे शैक्षधणक व आर्थथक संवधपन करून त्यांचे अन्याय व 

सवप प्रकारच्या धपळवणकूीपासनू “राज्य” संरक्षण करण्यािाित हमी देण्यात आली आहे. कायद्याने 

‘अस्पशृ्यता’ नष्ट्ट केली आहे. अनसुधूचत  जाती आधण जमाती यांचे कल्याण होण्याच्या दषृ्ट्टीने 

शासन अनेक धवधायक योजना, उपक्रम रािवीत आहे. डॉ. िािासाहेि आंिेडकर संशोधन व 

प्रधशक्षण संस्था (िाटी) ही सामाधजक न्याय व धवशेष सहाय्य धवभाग, महाराष्ट्र शासन यांची स्वायत्त 

संस्था असनू धवशेषतः अनसुधूचत जातींच्या धवकासासाठी अनेक धवधायक उपक्रम रािधवण्यासाठी 

कटीिद्ध आहे.  

महाराष्ट्रातील अनसुधूचत जातीतील कैकाडी समाजाचे क्षेत्र िंधन उठवून धवदभाप्रमाणे 

संपणूप राज्यामध्ये कैकाडी समाज अनसुधूचत जातीमध्ये समाधवष्ट्ट करणेकधरताकैकाडी समाजाचा 

सामाधजक, आर्थथक, शैक्षधणक, मानववंशशास्त्रीय अहवाल” करण्याच्या प्रश्नावली तयार करून 

िाटी मधील संशोधन अधधकारी, संशोधन सहाय्यक व समतादतू धवभागातील समतादतूामार्प त व 

कैकाडी समाजाचे कायपकते यांना सोित घेऊन महाराष्ट्रातील 940 कैकाडी जातीच्या कुटंुिाची 

माधहती गोळा करण्यात आली. प्राप्त झालेल्या 940 कुटंुिाच्या माधहतीचे  व 26 लक्ष्य गट चचपद्वारे 

प्राप्त माधहतीचे तक्तीकरण, धवश्लेषण करण्यात आले असनू त्याआधारे अहवाल लेखनाचे काम 

पणूप करण्यात आले आहे. 

सदर अहवाल धनवतृ्त प्राध्यापक डॉ. राम गंभीर, मानववंशशास्त्र धवभाग, साधवत्रीिाई रु्ले 

पणेु धवद्यापीठ यांच्या मागपदशपन व अधभप्राय धवचारात घेवून पणूप करण्यात आला आहे.  

समाजातील धवधवध क्षेत्रातील सामाधजक समतेशी संिंधधत धवषयावर संशोधन करणे, हे 

िाटीच्या प्रमखु उधिष्ट्टांपैकी एक आहे. त्या आधारे महाराष्ट्रातील धवधवध जातींचे संशोधन करून 

दस्तावेज तयार करण्यात येतात. संशोधनाचा उपयोग शासकीय धोरणे व योजना यांमध्ये आवश्यक 

िदल करण्यासाठी होत असतो. कैकाडी समाज महाराष्ट्रातील धवदभामध्ये अनसुधूचत जातीच्या 
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यादीमध्ये तर उवपधरत महाराष्ट्रात धवमकु्त जातीमध्ये समाधवष्ट्ट आहे. एकाच राज्यामध्ये एकाच जात 

धह दोन प्रवगामध्ये धदसनू येते. या धभन्न प्रवगामध्ये या समजास अनेक सामाधजक अडचणी येत 

असनू शैक्षधणक व आर्थथक धवकासावरही पधरणाम होत असल्याने या धवषयािाित संशोधन करून 

अहवाल राज्य शासनास सादर करण्यासंदभातील धनदेश प्राप्त झाले असनू या अनषंुगाने सदर 

संशोधन अभ्यास करण्यात आलेला आहे.  

सदर संशोधन अभ्यासामध्ये कैकाडी समाजाची सद्यस्स्थतीची धवस्ततृ मांडणी केली असनू 

जातींच्या दोन धभन्न प्रवगामध्ये समाधवष्ट्ट असल्यामळेु त्यांचेवर झालेले पधरणाम आधण त्यांची 

कारणे मांडण्याचा प्रामाधणक प्रयत्न केला आहे. कैकाडी समाजाचे धवदभातील कैकाडी (अनसुधूचत 

जाती)  आधण उवपधरत महाराष्ट्रातील कैकाडी (धवमकु्त जाती) यांचा तलुनात्मक अभ्यास िाटी - 

पणेु मार्प त करण्यात आला असनू त्याआधारे सामाधजक न्याय धवभाग, महाराष्ट्र शासन त्यांचे 

क्षेत्रीय िंधन उठधवण्यािाित योग्य ती कायपवाही करेल, अशी मला आशा आहे. 
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कुटंुबाची इतर मावहती व सोई सवुवधा 

तक्ता क्र. 28 धवदभामधील कैकाडी समाज व उवपधरत महाराष्ट्रामध्ये असणारा समाज एकच 
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तक्ता क्र.  36 आपल्या कुटंूिातील कोणत्याही मधहलेचा पनुपधववाह झाला आहे का ? 

 

महाराष्रातील कैकाडी कुटंुबांकडे असलेले शासकीय दाखले  

तक्ता क्र.  37  रेशन काडप आहे का? 

तक्ता क्र.  38 कोणत्या रंगाचे रेशन काडप आहे. 
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तक्ता क्र.  41 जातीची चकुीची नोंद झाली आहे का? 

तक्ता क्र.  42 शासकीय योजनांचा लाभ घेतला आहे का? 
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तक्ता क्र.  45 आपल्या कुटंूिाचा धपढीजात (पारंपाधरक) व्यवसाय आहे का? 

तक्ता क्र.  46 समाजातील इतर लोकांच्या दषृ्ट्टीने धपढीजात (पारंपाधरक) व्यवसायाचा दजा कसा 

आहे? 

तक्ता क्र.  47 तमुच्या पढुील धपढीने तमुचा पारंपाधरक व्यवसाय करावा असे वाटते का 

तक्ता क्र.  48 आपले कुटंूि स्थलांतरीत कुटंूि आहे का  

तक्ता क्र.  49 सदरील धठकाणी धकती वषापासनु राहता 

 

सामावजक मावहती 

तक्ता क्र. 50 इतर समाजाचे तमुच्याकडे िघण्याचा दषृ्ट्टीकोण कसा आहे  

तक्ता क्र.  51 इतर समाजाच्या समारंभात तमु्ही सहभागी होता का (लग्न भोजन इ.) 

तक्ता क्र.  52 इतर समाजाचे लोक तमुच्या समारंभात सहभागी होता का 

तक्ता क्र.  53 इतर जातीतील लोकांच्या स्वयंपाक घरात तमु्हास प्रवेश धदला जातो का? 

तक्ता क्र.  54 कामाच्या धठकाणी लकवा कोणत्याही कारणाने तमु्ही तमुची जात लपवता का? 

तक्ता क्र.  55 धशक्षण घेताना शाळा / धवद्यालय मध्ये आपणास अस्पशृ्यतेििल अनभुव आला 

का? 

तक्ता क्र.  56 तमुच्या समाजातील मधहलांना हळदी कंुकू लकवा तत्सम कायपक्रमात आमंधत्रत 

केले जाते का? 

तक्ता क्र.  57 कैकाडी समाजाचे असल्यामळेु कोणत्याही कारणास्तव कधी गावातील लकवा 

इतर समाजातील  लोकांनी तमु्हाला मारहाण / धशवीगाळ असे काही केले आहे 

का  

तक्ता क्र.  58 समाजातील सावपजधनक मंधदरामध्ये आपल्याला प्रवेश आहे का  

तक्ता क्र.  59 कैकाडी समाजास जातीच्या उतरंडीमध्ये कधनष्ट्ठ दजा देऊन अन्याय झाला आहे 

असे वाटते का? 
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तक्ता क्र.  60 तमु्हाला गावामध्ये प्रवेश आहे का? 

 

कैकाडी समाजातील मवहलांची स्स्त्िती 

तक्ता क्र.  61 आपल्या कुटंूिात कमधवत्या मधहला आहेत का ? 

तक्ता क्र.  62 कमधवण्याचे कारण 

तक्ता क्र.  63 आपल्या घरातील मधहला अथाजनाकधरता अंग मेहनती / श्रमाचे काम करतात 

का? 

तक्ता क्र.  64 घराची मालकी अथवा शेत जधमन यावर मधहलांचे नाव धदले जाते का? 

तक्ता क्र.  65 तमुच्या पधहल्या प्रसतूीच्या वेळी वय धकती होते 

तक्ता क्र.  66 मागच्या वेळेस िाळंतपण कोठे झाले. 

तक्ता क्र.  67 मागील 5 वषात कुटंूिातील स्त्रीचा प्रसतूी दरम्यान मतृ्य ुझाला आहे का  

तक्ता क्र.  68 घरातील धवधवध धनणपय प्रधकयेत मधहलांच्या धवचारांना प्राधान्य / मत घेतले जाते 

का?  

तक्ता क्र.  69 कुटंूिामध्ये तमु्हाला कशाप्रकारे वागणकू धदली जाते 

 

कैकाडी समाजातील अंधश्रद्धा 

तक्ता क्र.  70 कंुडली पाहता का? 

तक्ता क्र.  71 कुठल्या महात्त्वाच्या कामासाठी जाताना महूुतप पाधहला जातो का ? 

तक्ता क्र.  72 देव-देवतेला पश ुिळी देतात का ? 

तक्ता क्र.  73 मंधदरात जाता का ? 

तक्ता क्र.  74 आपणास पनुजपन्म आधण शकुन अपशकुन यावर धवश्वास आहे का?  

तक्ता क्र.  75 माधसक पाळीच्या वेळी घरातील मधहलेस िाजलूा िसधवले जाते का?  

तक्ता क्र.  76 आपल्या मरुळी / देवदासी सोडणे अशी घटना घडली आहे का ? 
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प्रस्त्तावना 
 

भारतीय समाज व्यवस्थेत जात हा प्रमखु घटक असल्याचे धदसनू येते. प्रत्येक व्यक्तीची 

ओळख पटण्यासाठी प्राचीन काळापासनू जात हा घटक प्रमाण मानला जात असे. भारतीय 

समाजव्यवस्थेचे ‘जाधतव्यवस्था’ हे एक महत्वपणूप वैधशष्ट्टय आहे. जातीव्यवस्था ही भारतीय 

समाजातील एक अत्यंत महत्वाची सामाधजक संस्था आहे. भारतातील सामाधजक, सांस्कृधतक, 

आर्थथक व राजकीय जीवनाचे रंगरूप जातीव्यवस्थेनसुार ठरते. व्यक्तींची जीवनपध्दती व 

सामाधजक संिंधाचे स्परूप जातीनसुार कळते. म्हणनू जातीव्यवस्था हा भारतीय समाजव्यवस्थेचा 

अधवभाज्य घटक असनू तो भारतीय समाजरचनेचा पाया आहे. 

कोणत्याही व्यक्तीला आपल्या गरजा, प्रश्न, अडचणी एकटे राहून सोडधवता येणे शक्य 

नसते, त्यावर अनेक मयादा पडतात. म्हणनू व्यक्ती एकटे न राहता समहू करून राहतात. जेव्हा 

मानव समहूातील परस्पर संिंधाचे संघटन होते, तेंव्हा समाज अस्स्तत्वात येतो. अगदी त्याचप्रमाणे 

भारतीय समाज अस्स्तत्वात आला आहे. कालांतराने भारतीय समाजामध्ये ‘वणपव्यवस्था आधण 

जाधतव्यवस्था’ धनमाण झाल्या आधण भारतीय समाज वणप आधण जाती व्यवस्थेमध्ये िंधदस्त झाला.  

भारतीय समाज व्यवस्था अधतप्राचीन आधण धततकीच  गुंतागुंतीचा आहे. जवळ जवळ 

मागील पाच हजार वषापासनू त्याची वाटचाल सरुू आहे. भारतामध्ये मखु्यत: धहन्द ूधमाचे प्रािल्य 

आहे. धहन्द ूधमप भारतात प्राचीन काळापासनू आजपयंन्त आपले प्रािल्य व अस्स्तत्व धटकवून आहे. 

लहद ू धमाच्या स्स्थत्यंतर (संक्रमण) काळामध्ये जी ‘वणपव्यवस्था’ आधण ‘जातीव्यवस्था’ धनमाण 

झाली धतने भारतीय समाजात उच्च-धनच्च, श्रेष्ट्ठ-कधनष्ट्ठ, स्पशृ्य-अस्पशृ्य, गलुाम-दास असे गट 

धनमाण करून उतरंडीची धवषम व्यवस्था धनमाण केली. त्यामळेु संपणूप भारतीय धहन्द ू समाज 

वेगवेगळया जाती-उपजातीमध्ये धवभागला गेला आधण धहन्द ू धमप हा जातीव्यवस्थेचे जन ू

संग्रहालयच िनला. 

भारतात सवप प्रदेशात कोणतीही एक ‘जात’ आढळून येत नाही. “संिंध भारतामध्ये” धहन्द ू

धमात 8000 (आठ हजार) जाती आहेत असा उल्लेख मराठी धवश्वकोष खंड सहा मध्ये केला 

आहे. तसेच संस्कृती कोष खंड तीन मध्ये 8000 जाती आहेत असे महादेवशास्त्री जोशी यांनी 

सांगीतले आहे. डॉ. श्री. व्यं केतकर यांच्या मते, ”भारतीय समाज व्यवस्थेत जातींची एकूण संख्या 
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4000 (चार हजार) एवढी आहे”  तर वल्डपिकु मधील खंड सी. सी. एच. 3 प.ृ क्र. 279 वर ही 

संख्या 3000 (तीन हजार) देण्यात आली आहे. डॉ चांदेकरांनी भारतात जातींची संख्या 6000 (सहा 

हजार) असनू प्रत्येक जातीत पनु्हा साडेिारा जाती आहे. असे म्हटले आहे. डॉ. घयेु यांच्या मते जात 

हा भाधषक क्षेत्रीय गट आहे. एका प्रदेशात 200 जाती गट असनू त्याची 3000 लहान गटात 

धवभागणी केली आहे यावरून असे धदसनू येते की,  भारतीय समाजता जाती उपजातींची संख्या 

लक्षणीय आहे. 

र्भारतीय जात व्यवस्त्िेचा उर्म :  

भारतीय समाज व्यवस्थेत जातीच्या धनर्थमतीच्या संदभात अभ्यास केला असता असे धदसनू 

येते की, भारतीय समाजव्यवस्थेत जातीची धनर्थमती, उत्पत्ती कें व्हा झाली हे मात्र धनस्श्चत सांगता 

येणे र्ारच कधठण आहे. परंत ुभारतीय समाजव्यवस्थेत जाधतव्यवस्था खोलवर रूजली असनू ती 

एक भारतीय समाजरचनेचे अधवभाज्य अंग िनली आहे. ‘जात’ हा शब्द अत्यंत र्सवा आहे. 

ह.भ.प. िािा महाराज सातारकर यांनी ‘जात’ या शब्दाची र्ार सोपी, चपखल अशी व्याख्या केली. 

“जी मनातनू जात नाही ती जात होय” मनषु्ट्य जोपयंन्त स्वत:ला अन्य प्राणी मात्रापेक्षा श्रेष्ट्ठ समजत 

होता तोपयपन्त धठक होत. पण जेंव्हा एक व्यक्ती स्वत:ला दसुऱ्या व्यक्तीपेक्षा श्रेष्ट्ठ समज ूलागला 

तेंव्हा अनथप ओढवला आधण यामळेुच सामाधजक धवषमतेच्या धवषवकृ्षाची धनर्थमती झाली. 

जातीच्या व्याख्या (Definition of Caste): 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : 

1. जाधतअंतगपत धववाह जातींच्या उत्पत्तीचे कारण आहे. 

2. धमानेच जातीच्या लभती धनमाण केल्या आहेत. 

3. जातीमध्ये एका लोक समहुाचा इतर जातीमधील लोक समहुािरोिर खाण्याधपण्याचा संिंध 

नसतो. 

जातीची संकल्पना : 

‘जात’ या शब्दाला पयायी शब्द म्हणनू इंग्रजीत (Caste) शब्द वापरला जातो. परंत ु

(Caste) हा शब्द ‘Caste’ या लधॅटन शब्दापासनू िनला आहे. ‘Caste’ या शब्दाचा अथप प्रजाती 

लकवा जन्मभेद असा होतो. म्हणनू जात ही जन्मभेदाच्या आधारवर धनमाण झालेली व्यवस्था होय, 
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असे म्हणता येईल. जातीला मराठीत ‘यती’ आधण ‘ज्ञाती ’ तसेच दधक्षण भारतात ‘कुलम’ असे 

पयायी शब्द आहेत. यातील जाती हा शब्द जरी जात या अथाचा असला तरी धवस्ततृ जातीच्या 

अल्पशा ज्ञात भागालाच जात म्हटले जाते. भारतातील जातीसाठी Caste हा शब्द वापरला. जात या 

शब्दाची उत्पत्ती ‘जन’ या संस्कृत शब्दापासनू झाली असनू, त्याचा अथप जन्माने अस्स्तत्वात येणार 

गट होय. 

प्राचीन काळी दळणवळणाची साधने अल्प असल्यामळेु लग्न संिंध दरू धठकाणी होत 

नसत. दसुऱ्या कुळाची माधहती धमळण्यास पंचाईत पडत असे. त्यामळेु जवळच्या प्रदेशात लग्न 

सिंध करणे योग्य समजत असे. जातीला मराठीत “याती ,” ज्ञाती आधण दधक्षण भारतात कुलम 

असे पयायी शब्द आहेत .यातील जाती हा शब्द जरी जात असला तरी धवस्ततृ जातीची अल्पशा 

ज्ञात भागालाच जात म्हटले आहे. प्राचीन काळी दळणवळणाची साधने अल्प असल्यामळेु लग्न 

संिंध दरू धठकाणी होत नसत. दसुऱ्याकुळाची माधहती धमळण्यास पंचाईत पडत असे. त्यामळेु 

जवळच्या प्रदेशात लग्न संिंध करणे योग्य समजत असे हे ज्ञात असलेले  म्हणनू संिंध योग्य क्षेत्र 

जाती होय. 

जातीचा अभ्यास केलेल्या तज्ञांनी जातीची काही लक्षणे व वैधशष्ट्ये धवषद केली आहे. 

यामधील“सेनाटप ” या फ्रें च तज्ञांच्या मते जात ही अनवुंशीकतेच्या दढृ िंधनाची तत्वशः िांधलेली 

एक घधनष्ट्ट संस्था होय. धतला रूढीने चालत आलेली एक स्वतंत्र जात पंचायत असते. या 

पंचायतीचा एक प्रमखु असतो. या पंचायतीची िैठक धनस्श्चत सणाच्या धदवशी व खास प्रसंगी होते. 

त्यात िहुधा  धनवडक लोक भाग घेतात. जात एका धवधशष्ट्ट धंद्याशी धनगडीत असते. जातीतील 

लोकांचा परस्परातील संिंध मखु्यत: रोटी िेटी व्यवहार व सावपजधनक उत्सवांनी धनमंधत्रत होतो. 

धवटाळाच्या मयादा वेगवेगळ्या असतात. परंतु समाज प्रमखुाला धवधशष्ट्ट प्रकारचे दंड ठोठावण्याचा 

पणूपतः अधधकार असतो. तसेच जाती िाहेर टाकण्याचा सवात मोठा अधनिंध अधधकारही समाज 

प्रमखुाला देण्यात आलेला असतो. डॉ.इरावती कवे यांच्या मते धववाह र्क्त “जातीच्या आतच 

होतो ”. िहुधा एका मयाधदत भागात, िहुधा एका भाधषक भागात असतो. धतला पारंपाधरक असे एक 

लकवा अधधक धंदे असतात. तीचे इतर जातीच्या अनषंुगाने उच्च अथवा नीच असे कमी अधधक 

धनस्श्चत स्थान असते आधण इतर जातीशी कसे वागावे याििलची एक परंपरा असते. 

महाराष्ट्रातील जातींना लाग ूहोतील अशा वैधशष्ट्यांचा धनदेश डॉ. इरावती कवे यांनी केलेला आहे. 
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त्याचा उल्लेख करणे हे जातीच्या संकल्पना समजनू घेण्यासाठी  उपयकु्त ठरेल. ती वैधशष्ट्ये 

पढुीलप्रमाणे होत. 

१. जात हा एक असा गट आहे, धक, ज्यात धववाह “आतल्या आत होतात.” 

२. प्रत्येक जातीची परंपरागत अशी एक धवधशष्ट्ट आचार पद्धती असते व ती पाळली 

जात आसे धक नाही हे पाहण्याचे काम जातीतील वदृ्ध व आदरणीय व्यक्तीच्या जात 

पंचायतीकडे असते. 

३. धनरधनराळ्या जातीचे लोक एकमेकांशी सरासपणे न धमसळता शेजारी शेजारी 

राहतात व त्यांचा संिंध वरवरचा असतो. 

४. प्रत्येक जातीला वधडलोपार्थजत असा पारंपाधरक धंदा असतो. पण एकाच तऱ्हेचा 

धंदा करणाऱ्या एकाहून अधधक जाती अस ूशकतात. 

५. समाजात जातींना उच्च नीच स्थाने असतात व सवप जातीची एक श्रेणी अथवा 

धशडी असते.इ .स.  पवूप ३०० मध्ये भारतात आलेल्या मगॅसॅ्थेनीस ह्या ग्रीक  राजदतूाने जातीचे 

वणपन करताना या समाजातील  लोक वेगवेगळ्या व्यवसाय गटात जावू शकत नाहीत असे 

म्हंटलेले आढळते.तसेच काही तज्ञांनी जातीच्या व्याख्या केलेल्या आहेत. त्यावरूनही जातीचे 

स्वरूप स्पष्ट्ट करण्यास मदत होईल. 

६. जात हा एक असा लोकसमहू असतो धक, त्याचा इतर लोकसमहूाशी लग्न व खाणे 

धपणे यािाितीत परस्पर संिध मळुीच नसतो या समहुातील व्यक्ती केवळ अंतगपत गटातील 

व्यक्ती परुतेच वरील प्रकारचे संिध मयाधदत ठेवतात. 

७. जेव्हा “एखादा वगप हा पणूपपणे अनवुांधशकतेवर आधाधरत असतो, तेव्हा त्या वगास 

जात असे म्हणतात.” अशी व्याख्या ‘कुले’ यांनी केली.  

८. डॉ. इरावती कवे यांच्या मते “धवस्ततृ संिंध असणारा आंतरधववाही समहू म्हणजे 

जात होय.”  

थोडक्यात जातीच्या व्याख्या करण्याचे अनेक प्रयत्न झालेले आहेत. त्यात सवास लाग ू

पडणारे स्थलू लक्षण म्हणजे “ज्या धवधशष्ट्ट संघामध्ये प्रवेश जन्माने होतो आधण दसुऱ्या कोणत्याही 

कारणाने होत नाही व ज्या संघातील व्यक्तीस त्या संघातील व्यक्तीिरोिर लग्न करता येत नाही 

त्या स्नाघास जाती म्हणावे 
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अस्त्पशृ्यतेची वनर्थमती :-  

क्षदु्रामधील सवपच अस्पशृ्य नाहीत. कारण क्षदु्राचे धनवाधसत व अधनवाधसत असे दोन प्रकार 

पडतात. त्यापैकी ज्यांचे भोजन केलेले पात्र धतुल्यावर तै्रवणीकास चालते ते अधनवाधसत क्षदु्र होत  ,.

व ज्यांचे चालत नाही ते धनवाधसत क्षदु्र होय. अस्पशृ्य जाती या धनवाधसत क्षदु्र होय, म्हणनू त्या 

अस्पशृ्य होत. 

अस्पशृ्यता ही जातीसंस्था धनमाण होण्याचे एक कारण आहे असे गहृीत धरून िऱ्याच 

अभ्यासकांनी अस्पशृ्यता व जाती संस्था यावर आपली मते मांडून त्याचे मुळ शोधण्याचा प्रयत्न 

केला आहे. डॉ. िािासाहेि आंिेडकरांच्या मते अस्पशृ्यतेचा उगम तीन कारणातनू झालेला आहे. 

ते पढुील प्रमाणे :-  

१. अस्पशृ्य समाज हा पवूप काळी पराभतू झालेल्या टोळ्यातनू रु्टून वेगळा पडलेला अवशेष 

आहे. 

२. ब्राम्हण समाजाने िौद्ध धर्थमयांशी जो झगडा केला त्या शत्रतू्वातनू अस्पशृ्यतेचा जन्म झाला. 

३. अस्पशृ्याने गोमांस भक्षण न सोडल्याने अस्पशृ्यता पक्की करण्यात आली. कारण गोमांसास 

धार्थमक पापाचे रूप देण्यात आले. 

अस्पशृ्यतेचा जन्म इ .स.पु.  ६०० मध्ये झाला असावा असे धह म्हंटले जाते. कारण चीनचा 

दसुरा प्रवाशी यआुन चगँइ .स.पु. ६२९ मध्ये भारतात आला. त्याचे सोळा वषे भारतात वास्तव्य होते. 

त्याने येथील लोकांच्या चालीरीती आधण रूढी यांची व्यवस्स्थतपणे नोंद केलेली आहे. येथील 

शहराििल तो धलधहतो शहराभोवतालच्या लभती उंच व रंद आहेत.रस्ते अरंद व धनमळुते आहेत.  

खाधटक, कोळी, झाडूवाले यांच्या वस्त्या ओळखता याव्यात म्हणनू धभन्न धभन्न धचन्हे उभी केलेली 

आहेत. त्यांना सक्तीने  शहरािाहेर ठेवले आहे. त्यांना गावात जाताना डाव्या िाजनेू अंग चोरून व 

नरमाईने जावे लागते .म्हणनू त्या काळी अस्पशृ्यता होती हे स्पष्ट्ट होते. 

अस्पशृ्यतेच्या संदभात कमपवीर धव. रा. लशदे धलधहतात ,“   भारतीय अस्पशृ्यता ही अग्नेय  

आधशयातील देशातनू आयपपवूप संस्कृतीमध्ये दधक्षणेकडे प्रथम आलेली असावी” कारण उत्तरेपेक्षा 

दधक्षणेत अस्पशृ्यता  होती हे स्पष्ट्ट होते.   

जातीचे स्त्वरूप :  
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जातीव्यवस्था ही भारतीय समाजातील एक अत्यंत महत्वाची सामाधजक संस्था आहे. 

प्रचधलत जातीव्यवस्थेचे मळू वणपव्यवस्थेत आहे आधण जातीव्यवस्था ही वणपव्यवस्थेच्या िडुाशी 

असलेल्या धसध्दांताला कालांतराने आलेले र्ळ आहे; असे सवपसाधारणपणे मानले जाते. 

भारतातील सामाधजक, आर्थथक, राजकीय व सांस्कृधतक जीवनाचे रंगरूप जाधतव्यवस्थेनसुार ठरते. 

म्हणनू ‘जातीव्यवस्था हा भारतीय समाज रचनेचा पाया मानला जातो. डॉ. िािासाहेि आंिेडकरांनी 

जाती संस्था कशी धनमाण झाली याचे केलेले धववेचन थोडक्यात असे सांगता येईल. जगातील इतर 

सवप समाजाप्रमाणे भारतीय समाजही कालोघात वगीय समाज िनला. त्या काळात त्यात अ) 

ब्राम्हण लकवा परुोधहत ि) क्षधत्रय लकवा सैधनक क) वैश्य लकवा व्यापारी ड) शदू्र लकवा शेतकरी, 

मजरू आधण कलावंत एवढे वगप होते. सरुूवातीला हे वगप पधरवतपलीय होते. त्यांच्या व्यक्तीगत गणु 

व अवगणुांमळेु वगातील व्यक्ती िदलत राहत होत्या परंत ुपढेु कधीतरी लहदचू्या इधतहासात परुोधहत 

वगाने इतर जतनेपासनू स्वत:ला वेगळे तोडून घेतले आधण आपल्या वगात इतरांना प्रवशे नाकारून 

स्वत:च्या वगाचे जातीत स्थलांतर करून घेण्यात हा वगप यशस्वी झाला. पढेु श्रम धवभागाणीच्या 

तत्वानसुार िाकीच्या जनतेची ही धवभागणी झाली. क्षत्रीय वगाचे तर राज्यकते आधण सैधनक अशी 

पोट धवभागणी झाली. ही पोटधवभागणी नैसर्थगक, होती हे खरे परंत ु वगप पध्दतीतील मकु्त प्रवेश 

पध्दती िंद करणे ही अनैसर्थगक िाि होती. त्यामळेु वगप िंधदस्त झाले व वगाचे स्थलांतर जातीत 

झाले.” 

लोकसंख्या जस जशी वाढत जाऊ लागली तसे समाजातील लोकांनी गरजेप्रमाणे वेगवेगळे 

व्यवसाय हाती घेतले. पधहल्यांदा समाजाची धवभागणी व्यवसायानसुार झाली. भारतीय 

अथपव्यवस्थेत समाज रचनेचा धवचार करताना प्रत्येक धंद्याची स्वतंत्र जात असनू त्या जातीचे ग्राम 

िनले आहे. प्रत्येक जात आपआपलया धंदयाची वतनदारी होती. त्यामळेु एखादया गावािाहेरील 

माणसू गावात आल्यास स्थाधनक होऊ शकत नसे ; कारण ज्याला ‘वतृ्ती’ म्हणजे वतन नाही असा 

मनषु्ट्य ग्रामात हक्काने राहू शकत नसे. त्याला जर गावात स्थाधयक व्हायचे असेल तर संपणूप 

गावकऱ्यांनी त्याला एकमताने परवानगी धदली पाधहजे. परवानगी धमळाल्यानंतरही ती व्यक्ती केवळ 

उपरी म्हणनू स्थापन होत असे. उपरीचा धमरासी म्हणजे धपढीजात ग्रामस्थ होण्यास धकते्तक धपढया 

जाव्या लागत. धपढीजात ग्रामस्थ होणे याचा राजवाडयांनी सांधगतलेला अथप त्या व्यक्तीची 

जातीसंस्थेत व्यवस्था लावणे होय.” 
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म्हणजेच जातीव्यवस्थेचा सिंध भौधतक पधरस्स्थती, उत्पन्नाची स्तोते्र, उपजीधवकेची साधने 

व त्यातनू धनमाण झालेली परंपरागत व्यवसाय पध्दती आहे. वगपवादी जातीव्यवस्थेचा िदलाच्या 

संदभात श्री शरद पाटील यांचे तत्व धवचारात घेण्यासारखे आहे. ते म्हणतात, प्राचीन काळापासनू 

ज्या भारतीय इधतहासाचे पधरशीलन करता येईल. जातीव्यवस्था ही उत्पादन संिंधाच्या 

धवकसनातील एक महत्वाचा टप्पा होता. आद्य भारतीय समाज हा स्त्री सत्तावादी होता या 

स्त्रीसते्तच्या पोटी आद्य दैवण्यपव्यवस्था, पढेु मातवंृ्रधशकतेवर उभी असलेली तै्रवण्यपव्यवस्था, 

धपतवृंधशकतेच्या पोटी आलेली चातवुपण्यपव्यवस्था व या वणपव्यवस्थेतनूच पढेु जातीव्यवस्था 

अशाक्रमाने भारतातील वणप जातीव्यवस्थेचा धवकास झाला आहे. अशा प्रकारच्या श्रेणीिध्द 

रचनेमळेु समाजाचे श्रेष्ट्ठ-कधनष्ट्ठ अशा असंख्य श्रेणीत धवभाजन झाले. प्रत्येक धंदयाची स्वतंत्र जात 

असनू त्याजातीचे समाज िनले उदा. कंुभारवाडा, मांगवाडा, महारवाडा, चांभारवाडा, सतुारवाडा, 

धनगरवाडा, वडारवाडा इत्यादी यातनू प्रत्येक जात आपआपल्या धंद्याची वतनदार िनली. 

महाराष्ट्रात ग्रामसंस्थाधधस्ष्ट्ठत वसाहत स्थापन होत असतानाच येथे जातीसंस्था स्स्थरावली असे 

राजवाडे यांचे मत होते. महाराष्ट्रात ग्रामीण भागात जातींना वंशपरंपरागत हक्क मळणनू जे वतन 

धमळालेले आहे, वतन या संजे्ञत जातधंदा, वंशपरंपरागत कायप, चाकरी, नेमणकू, उत्पन्न अधधकार, 

मानपान, हक्क, वधडलोपाजीत धमळकत, स्थावर अगर स्थावराच्या योग्यतेची जंगत मालमत्ता, 

जन्मभमूी या सवाचा समावेश होय. या वतनाच्या संकल्पनेतनूच जातीभेद उच्च-कधनष्ट्ठ अशी 

प्रतवारी सरुू झाली व यातनूच पढेु शदु्र ही जात धनमाण झालेली धदसनू येते. 

अस्त्पशृ्यतेचा उर्म आवण ववकास : 

मानवी संस्कृती आधण त्यातही भारतीय मानवी संस्कृतीमध्ये जातीपलीकडे जातीपेक्षा 

भयानक असणारा रोग अस्स्तत्वात आहे, ज्याला ‘अस्पशृ्यता’ म्हणतात. अस्पशृ्य या शब्दाला 

इंग्रजी भाषेत ‘Untouchability’ म्हणतात. भारतात वणपव्यवस्थेच्या िाहेर असणारा आधण 

जातीव्यवस्थेत सवात खाली असणारा समाज अस्पशृ्य मानला जातो. भारतामध्ये अस्पशृ्याना शदू्र, 

हधरजन, दधलत, पाचवा वणप, मागासलेल्या जाती, मागावगीय आधण इतर अनेक नावांनी संिोधले 

जाते. 

अस्त्पशृ्यतेचा अिण :   
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अस्पशृ्य म्हणजे, “स्पशप करण्यास अयोग्य होय” डॉ. िािासाहेि आंिेडकरांनी 

धहन्दसू्थानातील अस्पशृ्यतेच्या स्वरूपाचा उहापोह करण्यापवूी जगातील इतर देशामध्ये अस्पशृ्यता 

होती काय?  या प्रश्नाचा वेध घेतला आहे. त्यांनी अमेधरका, आधफ्रका, यगुांडा, मलाया, 

ऑस्रेधलया, स्पाटा, न्यधूझलंड, धर्जीिेटे, इधजप्त, ग्रीक, रोमन येथील अधदम परुातन टोळया व 

लोक व त्या समाजामध्ये प्रचधलत असलेल्या धवटाळाच्या कल्पना व शधु्दीकरणाचा साचा एक 

सारखाच होता म्हणनू धवटाळ, भ्रष्ट्टता, िाटणे आधण अशा प्रकारच्या धवटाळातनू मकु्त होण्याची 

भावना ही िहुतांश अस्पशृ्यतेमध्ये अंतभूपत होती असे प्रधतपादले आहे. परंत ुधहन्दमूधील अस्पशृ्यता 

ही एक केवळ धवधचत्र घटना आहे. जगामधील दसुऱ्या भागात मानवतेने आजपयंन्त कधीच या 

समस्येचा अनभुव घेतला नाही, असे स्पष्ट्ट प्रधतपादन केले. 

 कैकाडी समाज 

महाराष्र राज्याच्या अनसुवूचत जातीच्या यादीमध्ये राजरुा तालुका वाग्लीउन संपणूण ववदर्भण  

त्याचप्रमाणे उवणवरत महाराष्रामध्ये ववमकु्त जातीच्या यादीमध्ये के्षत्र बंधन असलेली अशी 

कैकाडी वह जात आहे. 

एखाद्या समाजाचा धवशेषता: आर्थथक, समाजसंघटन आधण त्या समाजाची नैसर्थगक 

साधनसामगु्री उदा. जंगल संपत्ती, झाडे, प्राणी आधण त्या समाजातील लोकांचे इतर जाती आधण 

लोकसमहू यांच्याशी असणारे नातेसंिंध इत्यादींचा अभ्यास करणे, हे त्या समाजाला त्याच्या 

उन्नतीच्या दषृ्ट्टीने समजनू घेण्यास अत्यंत महत्वाचे ठरते. सदर संशोधनात “अनसुधूचत जाती” 

‘भटके’, भटकी गनु्हेगार जमात, ‘धवमकु्त जमात’, अशा जीवन पध्दतीतनू प्रवास करणाऱ्या 

कैकाडी या स्वत:च्या जमातीचा (समदुायाचा) सामाधजक, आर्थथक ,शैक्षधणक पैल ूया दषृ्ट्टकोनातनू 

अभ्यास करणे प्रधान हेत ूआहे. 

‘कोणत्याही एके धठकाणी स्थायी स्वरूपाची वस्ती न करता उपजीधवकेसाठी सतत आधण 

वरचेवर स्थलांतर करणाऱ्या जमाती म्हणजे भटक्या जमाती. अनादी काळात टोळी जीवन पध्दतीने 

रहाणारा मानव अस्स्थर होता. उदरधनवाहाचे कोणतेही धनस्श्चत साधन नसल्याने त्याला कायम 

भटकंती करावी लागे. संघषाच्या काळात दिुपल टोळींचे तर हे जीवनच िनले. पढेु जशी कालैघात 

मानवाला चधरताथाची साधने माहीत होत गेली, तसे हे जीवन धनस्श्चत करणे शक्य झाले नाही. ते 
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भटकतच राधहले. या लोकांना आजही कायमस्वरूपी उदरर्थनवाहासाठी साधने उपलब्ध  नाहीत. 

पधरणामी त्यांचे जीवन मागासलेले, अस्स्थर, दधरद्री व दलुपधक्षत असे झाले आहे. या पधरस्स्थतीत 

आजही र्ारसा र्रक नाही. भटकणे हाच त्यांचा स्थायी भाव आहे. 

समाजाची ववर्भार्णी 

भारताच्या संदभात काळाच्या गरजेनसुार समाजाची धवभागणी होत गेली. कोणत्याही 

एखाद्या गावात एक सवणप समाज, जो  इतरांकडून आपल्यासाठी श्रम करून घेत होता, आजही 

काही प्रमाणात घेत आहे. दसुरा या समाजाची सेवा करणारा अथवा रािणारा त्याला कधनष्ट्ठ 

मानलेला वगप समाजाचा धतसरा वगप डोंगरकपारीत रहाणारा आधदवासी आधण चौथा अन्नाच्या 

शोधासाठी रानोमाळ, गावाच्या आश्रयाने पण गावात स्स्थर न होता भटकणारा व कोणतेही धनस्श्चत 

जीवन जगणारा भटका वगप. यांपैकी सवणप समाज गेली अनेक वषे कायम श्रेष्ट्ठ राधहला. अस्पशृ्य व 

आधदवासी समाजासाठी कल्याणकारी  कायपक्रम रािधवले गेले आहेत लकिहुना जात आहेत. या 

सवप पधरस्स्थतीत भटका समाज मात्र उपेधक्षत रहात गेला आहे. कारण हा समाज कोठेच एके 

धठकाणी स्स्थर नव्हता. त्यांची संख्या धनस्श्चत धमळत नाही. मतदार यादीत नाव येत नाही. मतदार 

नसल्याने राजकीय लोकांचे र्ारसे लक्ष या लोकांकडे गेलेले धदसत नाही. यामळेु कल्याणकारी 

योजनांचा लाभ या लोकांना धमळाला नाही. 

भटके या शब्दाच्या उत्पत्ती धवषयक समाजधवज्ञान कोश (1986, पान 392) मध्ये भटके 

(Nomadics) या शब्दाची उत्पत्ती ‘नेमो’(Nemo) या ग्रीक शब्दापासनू झाली आहे. याचा अथप 

‘चारणे’ असा होतो. जनावरांना घेऊन जेथे चारा उपलब्ध होईल, तेथे नेण्याच्या प्रवतृ्तीतनू एक 

समाज तयार झाला. या धनधमत्ताने लहडणारा व पढेु आपल्याही उपजीधवकेसाठी तो भटका समाज 

िनला. 

परंतु हा शब्द लकवा संकल्पना जंगलात भटकणाऱ्या लोकांसाठीच वापरली जात नाही, तर 

एकाच धठकाणी कायमचे वास्तव्य न करता भटकंती करणाऱ्या लोकांसाठीही ती वापरली जाते. 

खेचरे, गाढवे, घोडे, उंट इत्यादींवर आपल्या जीवनावश्यक वस्त ूलादनू स्वत:च्या इच्छेनसुार लकवा 

पधरस्स्थतीच्या दडपणामळेु (धब्रधटशांच्या जंगलधवषयक धोरणामळेु) चांगली उपजीधवका होऊ 

शकेल, अशा धठकाणाच्या शोधात असे लोक सतत स्थलांतर करीत रहातात. डोंिाऱ्याचे खेळ, 
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भधवष्ट्य कथन, धकरकोळ व्यापार, काराधगरी, वैद्यकी, िटुया, पाटया (धवणकाम) इ. व्यवसाय ते 

करतात.  

कैकाडी लोकांचे मळूचे वस्त्तीस्त्िान :  

कैकाडी लोकांच्या मळू वस्तीस्थानाधवषी व्ही. राघवय्या (1968, पान 173), लक्ष्मण माने 

(1997, पान 57), डॉ. ना. धो. कदम (1968, पान 49), धत्र. ना. अते्र (1911, पान 40), प्रभाकर 

मांडे (1983, पान 119) या लेखक व अभ्यासकांनी असे म्हटले आहे की, कैकाडी समदुाय 

महाराष्ट्रात जरी आढळत असला, तरी तो मळूचा महाराष्ट्रातील समदुाय नाही. धब्रधटशांच्या 

जंगलधवषयक धोरणामळेु जंगलातनू िाहेर पडून उपजीधवकेसाठी भटकंती करत महाराष्ट्रात काही 

कुटंुिे आली आहेत. हे लोक मळूचे आंध्रप्रदेशच्या धकनारपट्टीवर आढळतात, ताधमळनाडूतील 

तेलंगण प्रदेशातील कुरूची भागातील लोक आहेत. 

1) र्भारतामधील कैकाडी समाजाचे वास्त्तव्य:  

वरील अभ्यासकांच्या मते कैकाडी समाजातील लोक आंध्रप्रदेश ताधमळनाडू, केरळ, 

कनाटक, ओधरसा, मध्यप्रदेश, धिहार आधण महाराष्ट्रात आढळतात. वेगवेगळया प्रांतांत हे लोक 

वेगवेगळया नावांनी ओळखले जातात. उदा. आंध्रप्रदेशमध्ये  येरकुला, म्हैसरू-कोरच्या, कनाटक 

राज्यामध्ये - कोरवी, मद्रास-कोरवी, मध्यप्रदेश व महाराष्र राज्यामध्ये  कैकाडी म्हणनू 

ओळखले जातात. 

2) महाराष्र राज्यामधील कैकाडी समाजाचे वास्त्तव्य:  

कैकाडी समाजाची  महाराष्ट्रात धवदभात मोठया प्रमाणावर वस्ती आढळती. येथे हे लोक 

‘अनसुधूचत जात’ म्हणनू ओळखले जातात. उवपधरत महाराष्ट्रात सवपत्र ‘धवमकु्त जाती’ म्हणनू 

ओळखले जातात. हे लोक आंध्र व मध्य प्रदेशातनू महाराष्ट्रातील धवदभप, नाधशक धवभाग व 

मराठवाडयात आलेले आहेत. पस्श्चम महाराष्ट्रातील लोक कनाटक राज्यातनू आलेले आहेत. हा 

र्रक कैकाडी लोकांच्यातील भाषेवरून जाणवतो. धवदभप, मराठवाडा नाधशक धवभागातील कैकाडी 

लोकांची िोली भाषा एक आहे, तर पस्श्चम महाराष्ट्टातील िोलीभाषा वेगळी आहे. उदा.  ‘काय 

आहे’ हे म्हणत असताना धवदभप, मराठवाडा, नाधशक धवभागातील कैकाडी ‘मदुा धकर’ असे 
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म्हणतात तर पस्श्चम महाराष्ट्रातील कैकाडी ‘यांद इधगद’ असे म्हणतात. पस्श्चम महाराष्ट्रातील 

कैकाडी स्वत:ला कोरवी, िजंत्री समजतात. यावरून महाराष्ट्रात कैकाडी लोकांचे स्थलांतर 

कोणकोणत्या प्रदेशातनू झाले आहे हे समजते. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रकरण दसुरे 

संशोधन पद्धती 
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संशोधन पद्धती 
 

भारतीय जनगणना 2011  च्या जनगणनेनसुार 11.24  कोटी लोकसंख्या असलेले 

महाराष्ट्र राज्य लोकसंख्येनसुार देशात दसुऱ्या क्रमांकाचे राज्य आहे.  राज्याचे मोठ्या प्रमाणात 

शहरीकरण झाले असनू 45.2  टक्के जनता शहरात राहते. जनगणनेनसुार राज्यात अनसुधूचत 

जातीची लोकसंख्या 1.33 कोटी एवढी आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या अनसुचुीत जातीच्या यादीत एकूण 

59 जातींचा समावेश आहे. अनसुधूचत जमातीमध्ये 47 जाती, धवमकु्त जातीमध्ये एकूण 14 जाती, 

भटक्या जातीमध्ये 37 जाती, इतर मागासवगीय जातीमध्ये 350 जातींचा समावेश आहे. यामध्ये 

प्रकषाने आढळून येते धक, अनसुधूचत जातीतील  यादी क्र. 28 वर नमदू असलेली कैकाडी जातीचा 

उल्लेख धवमकु्त जातीतील यादी क्र.4 मध्ये नमदू असल्याचे आढळून येत आहे. सदर प्रवगातील 

धभन्नता धह क्षेत्रीय िंधनामळेु झाली असनू या सवांचा पधरणाम कैकाडी समाजाच्या सामाधजक, 

आर्थथक, शैक्षधणक धवकासावर होत आहे.  

कैकाडी समजाचे दोन धभन्न प्रवगामध्ये समाधवष्ट्ट असल्यामळेु एकूणच या समाजावर काय 

पधरणाम झाले आहेत, हे पाहण्यासाठी सदर धवषय अभ्यासण्यात आलेला आहे.  

 महाराष्ट्रातील जाती व्यवस्थेचा आढावा घेतांना आढळुन आले की कैकाडी ह्या जातीचा 

उल्लेख अनसुधुचत जातीच्या यादी मध्ये क्र.28 मध्ये आहे तर अकोला, अमरावती, भंडारा, 

िलुढाणा, नागपरू, वधा, व यवतमाळ धजल्हे व राजरुा तालकूा सोडुन चंद्रपरु धजल्हयांत वास्तव्य  
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करणाऱ्या कैकाडी समाज अनसुधुचत जातीमध्ये प्रधवष्ट्ठ आहे तर उवपधरत धजल्हयातील वास्तव्य 

करणारे कैकाडी लोक व धवमकु्त जातीमधील यादीतील क्र.4 मध्ये प्रधवष्ट्ठ आहेत.  यावरन स्पष्ट्ट 

धदसते धक एकच जात दोन वेगवेगळया प्रवगामध्ये धवभागली गेलेली आहे. 

 डॉ. िािासाहेि आंिेडकर संशोधन व प्रधशक्षण संस्था ( िाटी ) पणेु ही सामाधजक न्याय 

धवभाग, महाराष्ट्रर राज्य यांची स्वायत्त संस्था असनु या संस्थेमार्प त अनसुधुचत जातीतील 

वेगवेगळया जातींचे संशोधन करण्यात येते. 2014 साली कैकाडी समाज संघटना,  महाराष्ट्र राज्य  

धद.25/06/2014 रोजी एक धनवेदन िाटी संस्थेस धदले होते. त्यामध्ये राज्यातील कैकाडी समाजास 

धवदभाप्रमाणे अनसुधुचत जाती या प्रवगामध्ये समाधवष्ट्ट करण्यासाठी संशोधन करण्यािाित धनवेदन 

धदले. या अनषंूगाने डॉ. िािासाहेि आंिेडकर संशोधन व प्रधशक्षण संस्था पणेु येथे कायपरत 

असलेल्या संशोधन अधधकारी यांनी राज्यातील कैकाडी समाजाची लोकसंख्या असलेल्या गावात  

लक्ष्य गट चचेचे आयोजन करून कैकाडी समाजाचा व्यवसाय ,राहणीमान ,त्यांची संस्कृती ,त्यांची 

लग्न पद्धती, देवदेवता, धरती धरवाज  तसेच इतर तत्सम माधहती गोळा करन एक अहवाल महाराष्ट्र 

राज्य शासनास धदनांक 5 सप्टेंिर 2014 रोजी सादर केला होता.  

   धभन्न प्रवगप असनूही दोन्ही प्रवगातील कैकाडी  समाज यांच्यामध्ये रोटी ,िेटी 

व्यवहार आहेत. त्यांना सामाधजक दषृ्ट्टया खालच्या दजाची व अस्पशृ्यतेची वागणकु धदली जाते. 

त्यामळेु धवदभप व उवपधरत महाराष्ट्ररातील कैकाडी जातीवरील क्षेत्रिंधन उठधवण्यास हरकत नसनू 

संपणुप राज्यामधील कैकाडी समाजाला सामाधजक न्याय धमळण्याच्या दषृ्ट्टीने अनसुधूचत जातीमध्ये 

समाधवष्ट्ट करणे योग्य राहील असे नमदु केले होते. सदर अहवाल महाराष्ट्र शासनाने धदनांक 7 

ऑक्टोंिर 2014 रोजी पढुील कायपवाहीसाठी कें द्र सरकारकडे पाठधवला होता .त्यानंतर कें द्र 

शासनाच्या सामाधजक न्याय व सिलीकरण मंत्रालय,भारत सरकार, नवी धदल्ली यांनी धदनांक 16 

धडसेंिर 2014 रोजी सदर प्रस्तावािाित त्यांचे अधभप्राय व मागपदशपनासाठी महालनिधक आधण 

जनगणना आयकु्त, नवी धदल्ली (आर.जी.आय) यांचे कायालयाकडे पाठधवण्यात आला होता. 

 सदर अहवालािाित महाधनिंधकआधण जनगणना आयकु्त यांनी त्रटृी काढलेल्या होत्या. 

त्यामध्ये प्रामखु्याने मानववंश शास्त्रीय व संस्कृतीधवषयक साधहत्य उपलब्ध नसल्याचे कळधवण्यात 

आले होते.सदर त्रटृीची पतुपता करून िाटीने कैकाडी जातींचा अहवाल कें द्रशासनाकडे रे्रसादर 

केला होता. परंत ु धदनांक 07/08/2017 रोजी महाराष्ट्र शासनाने पाठधवलेल्या पत्रात राज्यातील 

कैकाडी समाजाचे क्षेत्रीय िंधन उठधवण्यािाितचा कें द्र शासनाकडुन आलेला प्रस्ताव पनु्हा पधरपणुप 
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माधहतीसह कें द्र शासनाकडे पाठधवण्यािाित आदेश देण्यात आलेले आहे. त्यानसुार दोन प्रवगात 

समाधवष्ट्ट असलेल्या कैकाडी जातींच्या िांधवामध्ये असणारे साम्य शोधण्यासाठी महाराष्ट्ररातील 

कैकाडी जातींचे सामाधजक,आधथेक, शैक्षधणक, मानवंशशास्त्रीय दषृ्ट्टीने अभ्यास करण्यात येत 

आहे. सदर संशोधनाची उधिष्ट्ये खालीलप्रमाणे  

संशोधनाची उवदष्ये :- (Objective)  

1. कैकाडी समाजाचे दोन धभन्न प्रवगामध्ये असल्यािाितची कारणे शोधणे. 

2. धवदभप व उवपधरत महाराष्ट्रामधील  कैकाडी समाज यांच्यातील सामाधजक, शैक्षधणक व आर्थथक 

सध्यस्स्थतीचा अभ्यास करणे. 

3. धवदभप व उवपधरत महाराष्ट्रातील कैकाडी समाज यांच्यातील साम्य/साधमप शोधणे. 

4. धवदभप व उवपधरत महाराष्ट्रातील कैकाडी समाज यांच्या व्यावसाधयक सध्यस्स्थतीचा अभ्यास 

करणे. 

5. उवपधरत महाराष्ट्ररातील कैकाडी समाजामध्ये धवदभाप्रमाणे अस्पशृ्यता आहे का ते अभ्यासणे. 

6. कैकाडी समाजाच्या भाषा ,रढी, परंपरा, देव देवता,अंधश्रध्दा इत्यादीचा मानववंशदषु्ट्रीने 

अभ्यास करणे. 

7. कैकाडी समाजातील मधहलांची सध्यस्स्थती अभ्यासणे. 

8. कैकाडी समाजाला धमळालेल्या शासनाच्या धवधवध योजनांचा लाभ तसेच लाभ घेतांना 

आलेल्या अडचणींचा अभ्यास करणे. 

र्हृीतके :- (Hypothesis) 

1. कैकाडी समाजामध्ये स्स्त्रयांचे धशक्षणाचे प्रमाण परुषांच्या तलुनेत अत्यंत कमी आहे. 

2. कैकाडी समाजातील लोकांची आर्थथक पधरस्स्थती अत्यंत हलाखीची आहे. 

3. धवदभाप्रमाणेच उवपधरत महाराष्ट्रात कैकाडी समाजािाित अस्पशृ्यता पाळली जाते. 

4. धवदभप व उवपधरत महाराष्ट्रातील कैकाडी समाज यांच्यामध्ये धभन्न प्रवगप असनूही रोटी िेटी 

व्यवहार होतात. 

5. कैकाडी समाजातील लोकांना शासनाच्या योजनांचा लाभ खपू कमी प्रमाणात धमळालेला 

आहे. 

संशोधन पध्दती (Research Methodology) :- 
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   महाराष्ट्रातील अनसुधूचत जातीतील यादीमध्ये धवदभात वास्तव्य करणारा कैकाडी समाज 

अनसुधूचत जातीमध्ये प्रधवष्ट्ट आहे. तर उवपधरत महाराष्ट्रात कैकाडी समाज हा धवमकु्त जातीमध्ये 

समाधवष्ट्ट आहे,  त्यामळेु त्यांचे क्षेत्रीयिंधन उठवून संपणूप कैकाडी समाजाला अनसुधूचत जातीमध्ये 

प्रधवष्ट्ट करण्यासाठी “धवदभप” व “उवपधरत महाराष्ट्र राज्यामधील” कैकाडी जातीचा सामाधजक, 

आर्थथक, शैक्षधणक तसेच मानववंशशास्त्रीय पद्धतीने तुलनात्मक अभ्यास करण्यात येणार आहे 

त्याचे अभ्यास क्षेत्र संपणूप महाराष्ट्र राज्य आहे.  सदर संशोधन अभ्यास तलुनात्मक असल्यामळेु 

धवदभप व उवपधरत महाराष्ट्रातील धजल्ह्याची धनवड नमनुा पद्धतीने करण्यात आलेली आहे. कैकाडी 

समाजाची सामाधजक, आर्थथक, शैक्षधणक स्स्थतीचा अभ्यास करण्यासाठी प्राथधमक तसेच दयु्यम 

स्त्रोतामार्प त माधहती गोळा करण्यात आलेली आहे.  प्राथधमक स्वरूपाची माधहती गोळा 

करण्यासाठी मलुाखत अनसुचूी, लक्ष गट चचा, व प्रत्यक्ष धनरीक्षण पद्धती वापरण्यात आलेली 

आहे. या तीन पद्धतीतनू संकधलत माधहतीची एकमेकांशी पडताळणी करण्यात आलेली आहे.    

माधहतीचे संकलन व लेखन गणुात्मक तसेच संख्यात्मक स्वरूपात आहे. मानव वंश शास्त्रीय 

माधहती, क्षेत्रीय िंधनामळेु काकीआडी समाजावर झालेले पधरणाम अशा स्वरूपाची माधहती 

गणुात्मक स्वरूपामध्ये मांडण्यात आलेली आहे. तर सामाधजक-आर्थथक-शैक्षधणक स्स्थती चे 

वास्तव सांस्ख्यकीय माधहतीच्या स्वरूपात मानाद्नन्यात आलेले आहे.  

नमनुा वनवड पद्धती (Sampling Methodology): 

धवदभप व उवपधरत महाराष्ट्रातील कैकाडी समाजाचे सवेक्षण करताना  महाराष्ट्रातील 13 

धजल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यासाठी धवदभातील काही धजल्हे तसेच उवपधरत 

महाराष्ट्रातील  धजल्ह्यांची धनवड करण्यात आली . 
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ववदर्भातील अनसुवूचत जातीमध्ये असणायाया कैकाडी  समाजाकवरता नमनुा 

वनवड पद्धती 

धवदभातील कैकाडी समाज अनसुधूचत जातीमध्ये असल्यामळेु भारतीय जनगणना 1961 -

2011 नसुार धवदभातील धजल्ह्यांची कैकाडी समाजाची लोकसंख्येची आकडेवारी प्राप्त झाली ती 

खालीलप्रमाणे  

वजल्हा 
कैकाडी लोकसंख्या 

1961 1981 1991 2001 2011 

अकोला  878 822 1368 734 760 

अमरावती   205 282 16 797 700 

बलुढाणा  0 1050 1408 1403 1602 

यवतमाळ  149 252 173 409 487 

वाशीम  0 0 0 849 927 

नार्परू 0 54 480 370 563 

वधा   0 44 15 85 45 

रं्भडारा  0 22 17 48 1 
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चंद्रपरू 0 152 251 537 514 

एकूण 1232 2678 3728 5232 5599 

  

 

कुटंुि धनहाय यादी प्राप्त होऊ न शकल्याने इथे गैर संभाव्यता नमनुा धनवड पद्धतीचा वापर करण्यात 

आलेला आहे.  

उवणवरत महाराष्र राज्यामधील ववमकु्त जातीतील कैकाडी समाजाकवरता नमनुा 

वनवड पद्धती: 

 उवपधरत महाराष्ट्र मधील कैकाडी समाज हा धवमकु्त जातीमध्ये असल्यामळेु त्यांची 

आकडेवारी प्राप्त झाली नाही. त्यामळेु संपणूप महाराष्ट्रामध्ये धवमकु्त जातीतील कैकाडी समजाची 

कुटंुिे शोधण्यासाठी  गैर संभाव्यता नमनूा (Non-probability Sampling ) नसुार  सधुवधा नमनुा 

धनवड (Convenience sampling) पद्धतीचा वापर करण्यात आला आहे.  

 2014 साली कैकाडी समाज संघटनेने धदलेल्या धनवेदनामळेु तसेच महाराष्ट्र शासनाने 

धदलेल्या आदेशानसुार कैकाडी समाजाचे सवपक्षण िाटी कडून सरु करण्यात आले होते. त्यामळेु 

कैकाडी समाजाकडून प्रश्नावली भरण्यासाठी कैकाडी समाजातील सामाधजक कायपकते 

यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या माधहतीनसुार सवेक्षणासाठी  एकूण 13  धजल्ह्याची धनवड करून  
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एकूण 940  कैकाडी कुटंुिाची माधहती गोळा करण्यात आली.  धनवड करण्यात आलेल्या 

धजल्ह्यांची नमनुा संख्या व त्याची टक्केवारी पढुीलप्रमाणे:   

ववर्भार्  अ.क्र. वजल्याचे नाव 
नमनुा  
संख्या 

टक्केवारी 

उवपधरत 
महाराष्ट्र  

१ मुंिई १६१ १७ 
२ अहमदनगर  ५५ ६ 
३ औरंगािाद  ५५ ६ 
४ कोल्हापरू ५६ ६ 
५ जळगाव  १५६ १७ 
६ जालना  ५४ ६ 
७ पणेु  ५५ ६ 
८ सातारा ५५ ६ 
९ िीड  ५० ५ 
१० चंद्रपरू (राजरुा तालकुा ) ५ १ 

धवदभप  

११ वाशीम  ९२ १० 
१२ िलुढाणा  ५४ ६ 
१३ चंद्रपरू ४० ४ 
१४ नागपरू  ५२ ६ 

एकूण  ९४० १०० 
 

तसेच मानवशास्त्रीयदषृ्ट्टीने अभ्यास करण्यासाठी वरील धनवडलेल्या धजल्ह्यामध्ये लक्ष्य गट चचा 

आयोधजत करण्यात आलेल्या होत्या. त्यामध्ये टेप रेकोडप व छायाधचत्र यांचा वापर करून कैकाडी 

समाजाची घरांचे स्वरूप, व्यवसायाचे स्वरूप, भाषा, सण-समारंभ, पेहराव इत्यादी माधहती गोळा 

करण्यात आलेली आहे.  

प्रत्यक्ष रे्भटी व लक्ष्य र्टचचा आयोवजत करण्यात आलेली र्ावे व वजल्हे 

ववर्भार् 
वजल्यांची 

नावे 
र्ावाची नावे 

उवणवरत 

महाराष्र 

सातारा, 

कोल्हापरू,  

1. गाव नागठाणे तालकुा धजल्हा सातारा.  

2. गाव तारळे तालकुा पाटण धजल्हा सातारा. 
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अहमदनगर, 

औरंगािाद, 

जालना, िीड. 

3. गाव काशीळ तालकुा धजल्हा सातारा. 

4. गाव उंब्रज (धशवडे) तालकुा कराड धजल्हा सातारा.  

5. गाव पेठवडगाव तालकुा हटकणगले धजल्हा कोल्हापरू  

6. कोरवी गल्ली इचलकरंजी धजल्हा कोल्हापरू.  

7. गाव हंगा तालकुा पारनेर धजल्हा अहमदनगर. 

8. गाव वांिोरी तालकुा राहुरी धजल्हा अहमदनगर. 

9. कैकाडी समाज मोहल्ला, जालना धजल्हा जालना.  

10. गाव धिडकीन तालकुा पैठण धजल्हा औरंगािाद.  

11. गाव गेवराई तालकु गेवराई धजल्हा िीड.  

12. गाव नवगण राजरुी तालकुा धजल्हा िीड. 

ववदर्भण  

 

 

 

 

िलुढाणा, 

अकोला, 

वाशीम,  

यवतमाळ, 

चंद्रपरू, 

नागपरू.  

 

1. कैकाडी गल्ली मेहकर, तालकुा मेहकर धजल्हा िलुढाणा.  

2. धभल्ल गल्ली, िलुढाणा शहर, धजल्हा िलुढाणा.  

3. गाव धचखलगाव तालकुा अकोला धजल्हा अकोला. 

4. गाव कान्हेरी सरार् तालकुा िाशीटाकळी धजल्हा अकोला  

5. गाव मेडशी तालकुा मालेगाव धजल्हा वाशीम. 

6. गाव आमानी तालकुा मालेगाव धजल्हा वाशीम.  

7. इंधदरानगर कारंजा (लाड) तालकुा कारंजा(लाड) धजल्हा 

वाशीम.  

8. गाव दारव्हा तालकुा दारव्हा धजल्हा यवतमाळ. 

9. जगन्नाथ िािा मठ नगर चंद्रपरू, धजल्हा चंद्रपरू.  

10. गाव राजरुा तालकुा राजरुा धजल्हा चंद्रपरू. 

11. गाव भटाळा तालकुा वरोरा धजल्हा चंद्रपरू.  

12. गाव पाथरी तालकुा धजल्हा चंद्रपरू. 

13. रामेश्वरी नगर, नागपरू शहर.  

14. सोनाजी कैकाडी नगर, नागपरू.  
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1 

जात 

(इतर नावाने ओळखली जात 

असल्यास त्याचा उल्लेख) 

18 पारंपाधरक पोशाख 

2 उपजात 19 
धवधशष्ट्ट प्रकारचे दागदाधगने - 

अलंकार 

3 व्यवसाय 20 जन्मधवधी 

4 वास्तव्य / लोकसंख्या 21 पाचवी पजूा 

5 स्थलांतर 22 िारसे 

6 
इधतहास (उगम कसा झाला 

यािाितची काही कथा असल्यास) 
23 

मलुगी वयात आल्यानंतर करण्यात 

येणारे धवधी 

7 आडनाव े 24 मलुीचे लग्नाचे वय 

8 िोली भाषा 25 लग्न जमधवण्याची पध्दत 

9 

आहार पध्दती, शाकाहारी / मांसाहारी 

/ सणसमारंभ याकरीताचे भोजन 

कोणत्या प्रकाराचे मास खातात 

26 
धववाह पध्दत (वर-वध ुपाहण्यापासनू 

ते धववाहानंतरच्या सवप धवधी) 

10 पारंपाधरक कला कौशल्य 27 हंुडा पध्दत 

11 कुळ 28 सवप धवधी कोणामार्प त केले जातात. 

12 गोत्र 29 
मतृ्य ुधवधी (मरणापासनू तेरावा/वषप 

श्राध्द पयंत) 

13 कुलदैवत 30 अंधश्रध्दा (जटा, वैद,ू इतर) 

14 प्रमखु सण उत्सव 31 धियांचा सामाधजक दजा 

15 जत्रा 32 जातपंचायत 

16 तीथपस्थाने / तीथप क्षेत्र 33 रोटी िेटी व्यवहार  
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संदर्भण सावहत्याचे अवलोकन  
 

भारतामध्ये ताधमळनाडू, आंध्र, केरळ, कनाटक महाराष्ट्र या राज्यामध्ये प्रामखु्याने कैकाडी 

जात आढळून येते. महाराष्ट्र राज्यामध्ये वास्तव करणारा कैकाडी समाज राज्य शासनाकडून दोन 

वेगवेगळ्या प्रवगामध्ये धवभाधजत करण्यात आला आहे. वास्तधवक यामागील कारणांचा आधण 

यामळेु झालेल्या पधरणामांचा अभ्यास करण्यासाठी कैकाडी समजािाित दयु्यम माधहतीच्या आधारे 

तथयांचे संकलन करण्यात आले. यामध्ये अनेक संदभप गं्रथामध्ये कैकाडी समाजाची माधहती 

उपलब्ध झाली असनू त्याची धवस्ततृ स्वरूपात मानादानी केली आहे.  

 

1. द वपपल ऑफ इंवडया- महाराष्र पाटण व्हॉल्यमू xxx, श्री. के. एस. ससर् यांच्या 

पसु्तकानसुार कैकाडी या जातीचे लोक भटकंती करत असनू ते सध्या धवदभात राहतात व 

त्यांची भाषा ही ताधमळ व तेलग ूभाषा धमश्रीत आहे. कैकाडी यांचा प्रमखु व्यवसाय हा टोपल्या 

िनधवणे, खडी र्ोडणे असा आहे. कैकाडींचा धमप लहद ूअसनू त्यांचे दैवत खंडोिा, मारामा माता 

आहेत. प्रामखु्याने लहद ूसण उदा. पोळा, दसरा, धदवाळी साजरा करतात. सामाधजक स्तरावर 

कैकाडी हे महार, प्रधान आधण मांग या जातींसोित राहत व पवुीच्या काळी त्यांच्याकडून इतर 

लहद ूसमाजातील लोक पाणी सधु्दा घेत नसे. (पधरधशष्ट्ट 6) 

2. अन्थ्रोपॉलॉजी सवे ऑफ इंवडया - श्री. के. एस. ससर् यांच्या पसु्तकानसुार महाराष्ट्रातील 

काही भागामध्ये कैकाडीला गढवे सोनार असे संिोधले जाते.  कैकाडी हे तेलंगाना मधनू 

स्थलांतरीत झालेले आहेत.(एथोवेन १९२२). कैकाडी यांना िांि ूपासनू टोपली तयार करणारे 

असेही संिोधले जाते.  कैकाडी धवदभातील धजल्ह्यामध्ये पसरलेले आहेत.  सध्या कैकाडी 

मराठी भाषेत िोलतात. धवदभात जाधव, गायकवाड, पत्की, मळेु आधण माने धह आडनाव े

आढळतात त्यांना कुळ नावे संिोधली जातात.  एकाच कुळातील लोकांचे धववाह जळुधवले 

जात नाहीत. व्यक्ती वडीलांच्या िधहणीच्या मलुीशी अथवा आईच्या भावाच्या मलुीशी लग्न 

करू शकतात.  कैकाडी लग्न पद्धतीत वधचूी धकमत मोजावी लागते. कुणिी पद्धतीने लग्न 

पद्धती आहेत. (घटपजूा, मंगलअष्ट्टका इ.) धवधवा पनुर्थववाह व घटस्र्ोटाची परवानगी आहे.  
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           समाजातील वदृ्ध व्यक्तींच्या उपस्स्थतीत धववाह, इतर सामाधजक िािीवर धनणपय 

तसेच  कौटंुधिक वादधववाद धमटधवले जातात . ते लहद ू धमप, पजूा, ब्राह्मण ण देवदेवतांची पजूा 

करतात आधण सवप प्रमखु लहद ूसणांचे पालन करतात  .ते मरमाताई , धवठ्ठल रक्मणी, नारायण 

आधण वाघोिा या सवप स्थाधनक देवतांची देखील पजूा करतात.  टोपल्या  िनवणे आधण 

दगडर्ोडणे  ही कैकाडीची पारंपधरक परंपरा आहे  .पवूीच्या काळात डुक्कर-गाढव-पालन 

देखील प्रमखु आर्थथक कारणे मानली गेली.  

3. मराठी ववश्वकोष मध्ये कैकाडी समाजािाित पढुीलप्रमाणे नमदु केले आहे.  कैकाडी समाज 

हे कनाटक व दधक्षण महाराष्ट्र येथील रधहवासी आहेत. दरोडेखोर व मशुाधर्री या िाित 

कैकाडयांची प्रधसध्दी आहे. त्यामळेु पोधलसांची त्यांच्यावर नजर असते. त्यांचा पारंपाधरक 

व्यवसाय टोपलया तयार करणे, पक्षी व हरीण पकडयाची जाळी तयार करणे, पक्षांचे लपजरे 

तयार करणे, मलुांची खेळणी तयार करणे, टोपल्यांतील साप लोकांना दाखवून पैसे गोळा 

करणे. या जातीत नऊ पोट जाती आहेत. िोरीवाले, धनताळे, कामाठी, काइजी, लमाण, 

माकडवाले, उरूकैकाडी, वाइिेस व भामटे असे ते नऊ भाग आहेत. कैकाडी हे लहद ूधर्थमय 

असनू वारसांसंिंधी लहद ुकायद्याचाच अवलंि करतात. लहद ु देवतांना मान देऊन लहद ुसणच ते 

पाळतात.  िधहरोिा, भवानी, मधरआइ, धर्रंगाई, तकुाई, यमाई वगैरे देवतांची ते उपासना 

करतात. सोनोरीचार, िधहरोिा, जेजरुीचा खंडोिा, तळुजापरूची भवानी व मारूती या त्यांच्या 

कुलदेवता होत. टोपल्यांतील साप लोकांना दाखवून काही लोक धभक्षा मागतात, वाळू, माती, 

धवटाख् कौलें वगैरे गाढवांवर लादनू नेआण करण्याचे कामधह लोक करतात. काहीं लोक शेती 

व मजरूी करंू लागले आहेत. िकरें, हरीण, ससे व डुक्कर यांवर उपजीधवका करून ते दारू 

धपतात. त्यांचा सामाधजक दजा कुणब्याहुन अत्यंत हीन आहे. (पधरधशष्ट्ट - 7) 

4. द राईब्स ॲण्ड कास्त्ट द सेंरल प्रास्व्हन्थ्सेसे ऑफ इंवडया बाय आर. व्ही. रसेल ॲण्ड 

वहरालालच्या पसु्तकामध्ये कैकाडी व कैकारी या दोन्ही जातींििल स्पष्ट्ट केले आहे की, या 

दोन्ही जाती भटकणाऱ्या असनू काही धठकाणी त्यांना िरगंडी,  एरूकुला, कोरवा, कोरावारस 

व कोरावास या नावाने देखील ओळखतात. त्यांची िोली भाषा ही ताधमळ आधण तेलग ूधमश्रीत 

आहे. त्यांचा पारंपाधरक व्यवसाय हा पामच्या झाडाच्या पाने व गवतापासनू टोपल्या लकवा 

कनग्या तयार करणे, िऱ्याच धठकाणी ते दगड, माती, धवटा वाहून नेण्याचे काम करतात. ते 

नेहमी भटकत असतात. तसेच ते चोऱ्या करणे व दरोडे टाकण्याचे देखील काम करत. कैकाडी 



 
33 

लोक डुक्कराचे, मेंढी इ. जनावरांचे मांस खातात. तसेच त्यांचा जातीतील माणसे स्त्रीया व 

परुूष दोघेही दारू धपतात. या जातीमध्ये धनयमीत स्नान करणे हा प्रकार नाही. त्यांचे कपडे व 

राहणीमान अस्वच्छ आहे. त्यांच्याकडून कोणी धान्य लकवा इतर साधहत्य घेत नाहीत त्यांचा 

स्पशप देखील ब्राम्हण, कलार, िधनया, व इतर जातींना देखील नकोसा असतो. मंधदर 

प्रवेशापासनू त्यांना मज्जाव केलेला आहे. त्यांचे समाजातील स्थान धनम्न दजाचे आहे असा 

उल्लेख आहे.  (पधरधशष्ट्ट - 8) 

5. मराठी ववश्वकोष :-  ववर्भार् अकरावा : काव्य – खतें कैकाडी कनाटक व दधक्षण 

महाराष्ट्र येथें या जातींची वस्ती साधारणत: असनू 1991 साली मुंिई इलाख्यात ह्यांची संख्या 

9614 होती. दरोडेखोरी व मशुार्री याििल कैकाडयांची प्रधसस्ध्द आहे. अजनूधह चोऱ्या व 

घरर्ोडी करण्याचा त्यांचा व्यवसाय चाल ू असला तथाधप अलीकडे त्यांची थोडी सधुारणा 

झाली आहे.  आपले मळू धठकाण तेलंगण होय असें ते सांगतात आधण तेलग ूव कानडी धमधश्रत 

अशी त्यांची भाषा ऐकली की, तें तेलंगणचे असाव ेहें  संभवनीय धदसतें. कैकाडी जातीतं भामटे 

व लमाण वगैरे गनु्हेगारधह धशरले असनू काहींना अधपवट मराठी धह िोलता येते. या जातींत नऊ 

पोटजाती आहेत. िोरीवाले, धनताळे, कामाठी, काइजी, लमाण, माकडवाले, उरूकैकाडी 

वाइसिेस व भामटे असे ते नऊ भाग आहेत. या सवांचा धंदा म्हणजे माकडें घेऊन रे्री करणें, 

टोपल्या करणें, जादधूगरी करणें व धखसे कातरणें लकवा अशाच स्वरूपाचा असतो. ओड व 

कोल्हाटी जातींशी त्यांचे सादशृ्य धदसनू येतें. उपरोक्त जातींधशवाय गोत्रांतर – धववाहामळेु 

झालेले काहीं भेद आढळतात. जाधव, माने गायकवाड, माधवंत व पोवार असे पांच मखु्य वंश 

आहेत. जाधवांचे मधू व सपाटसर आधण मान्यांचे मानक व मालाजरू असे भेद आहेत. कांहीं 

धठकाणी वरील वंशाचीं नांवें हल्ली आडनावें िनली आहेत. मखु्य वंशांनां, सातपादी, मेलपादी, 

कावाडी, मेंढरेगदुी व संगाडी अशीं दसुरीं नांवें आहेत. 

        त्यांच्यांत िालधववाह रूढ असनू िहुपत्नीत्वास मभुा ठेवली  आहे. मलुाचा िाप प्रथम 

मागणी घालतो  व वधसू िापास 25 ते 100 रूपयेपयंत देतो. लग्नाचा महूुतप व कायप 

ब्राह्मण णांकडून करधवण्यांत येतें. पंचपालवी हें  कैकाडयांचे देवक असनू त्याची लग्नाच्या धदवशीं 

स्थापना कधरतात. होम, मंगळसतू्र, कंकण वगैरे समारंभ कुणब्याप्रमाणेंच करण्यांत येतोत. 

खानदेश व िेळगांव धजल्ह्यांत अशी चाल आहे कीं, नवरयानें आपल्या िायकोच्या घरीं तीन 

मलुें होईपयंत राहून आपल्या सासरयाच्या कुटंुिास पोसलें पाधहजे. अशा अटीवर लग्न 
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ठरवल्यानंतर पढुें नवरा-िायकोत कलह झाल्यास धतच्या आई िापास पोसण्याची जिािदारी 

नवऱ्यावर असते.  धनताळे कैकाडयांत पंचाकडून लग्न ठरधवण्यात येतें. लपपळाची डहाळी 

एका घटांत घालनू व त्यांत पाणी घालनू, त्या घटांपढेु वधवूरास िसधवतात. लोकांनी अक्षता 

टाकल्यानंतर लग्नधवधध पणूप होतेा. या जातींत धवधवाधववाहास मोकळीक आहे.  एक ब्राह्यण 

उपाध्याय व धवधवा स्स्त्रयाच धवधवेच्या लग्नांत भाग घेतात. एखाद्या अधववाधहत परुूषास 

धवधवेशी लग्न कतपव्य असेल तर त्यास प्रथम शमी वकृ्षाशी लग्न करावे लागतें. नवरा-िायकोंत 

भांडण झाल्यास काडीमोड करण्याची वधहवाट आहे. 

       कैकाडी हे लहदधुमीय असनू वारसासंिंधीं लहद ु कायद्याचाच अवलंि कधरतात. लहद ु

देवतांना मान देऊन लहद ुसणच ते साजरे करतात. िधहरोिा, भवानी, मधरआइ, धर्रगाई, तकुाई, 

यमाई वगैरे देवतांची ते उपासना करतात. सोनोरीचा िधहरोिा, जेजरुीचा खंडोिा, तुळजापरुची 

भवानी व मारूती या त्यांच्या कुलदेवता होत. आळंदी, जेजरुी, सोनोरी, तळुजापरू, पंढरपरू वगैरे 

धठकाणीं ते याते्रस जातात. गोसावी हे त्यांचे धमपगरुू असनू शकून, जादगुारी, चेटूक, कौल 

इत्याधदवर त्यांची श्रध्दा असते.  एखादी साथ उदभवली कीं, िकरें लकवा रेडा िळी देतात. 

खानदेशचे कैकाडी दावमुधलक नांवाच्या मसुलुमान साधसू र्ार मान देतात. या जातीचे उपाध्ये 

साधारणपणें देशस्थ ब्राम्हाण असतात. कैकाडी लोक मतृांस परुतात लकवा जाळतात.  दहा 

धदवसपयंत सतुक पाळण्यांत येतें व पे्रतवाहक धह सतुक पाळतात. रक्षा क्षौर करणें वगैरे सवप 

धवधी करण्यांत येतात.मातीची एक मरू्थत घरच्या देवांत पजेुकधरता ठेवण्यात येते. श्राध्द 

करण्याची चाल या लोकांत नाही. 

       कैकाडी चोर म्हणनू प्रवसध्द असल्याने त्यांच्यावर पोवलसांची नेहमी नजर 

असते. त्यांचा परंपरार्त धंदा टोपल्या करणे हा होय. पक्षी व हधरण पकडण्याची  जाळी 

तयार करणें, पक्ष्यांचे लपजरे करणें,  मलुांची खेळणीं तयार करणे वगैरे धह धंदे कैकाडी लोक 

करतात. 

     टोपल्यांतील साप लोकांना दाखवून काहीं लोक धभक्षा मागतात. वाळू, माती, धवटा, 

कौलें वगैरे गाढवांवर लादनू नेआण करण्याचें काम धह काहीं लोक करतात. काहीं लोक शेती 

व मजरुी करंू लागले आहेत. िकरें, हरीण, ससे व डुक्कर यांवर उपजीधवका करून ते दारूधह 

धपतात. त्यांचा समाधजक दजा कुणब्याहून अत्यंत हीन आहे. 
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        या जातीचा उल्लेख दामाजीपंत मंगळवेढेकर यांच्या वेळीं (तेरावें शतक) झालेल्या 

एका ऐधतहाधसक महजरांत स्पष्ट्ट आढळते. महारांनी गांवातील कोणत्या लोकांपासनू 

कोणकोणते हक्क वसलू करावेत याििलच्या यादींत त्यांनी कैकाडी लोकांपासनू, प्रत्येक 

लग्नास सवा दोन रूपये व मर्थतकाच्या प्रत्येक मढयाििल साडेतीन रूपये वसलू करावेत असा 

धनदेश केलेला आहे. [इधत. मंङ चतु. सं. व.ृ 62] 
 

वरहाड मध्यप्रांतांतील कैकाडी  

मध्यप्रांतांत यांची वस्ती जास्त आहे. हे कान्होिा रमजानास आपला पवूपज समजतात व 

तयानें आपल्या मलुास एक र्ांदी धदली व त्यावर धनवाह करण्यास सांधगतलें म्हणनू आम्ही 

टोपल्या धवणनू धनवाह करतो, अशी हें  जीवनवतृ्ती समजावतात. नेमाड धजल्ह्यांत यांच्या दोन 

जाती आहेत. एक मराठी व दसुरी धर्रस्ता. मराठे कैकाडी दसुऱ्या वगास नीच समजतात. 

नागपरुांत यांच्या अनेक उपजाती आहेत. उदा. (कामाठी भामटी, कुणिी, तोकींवाला व 

िोरीवाला) यावरून अन्य जातींनीं आपल्यातनू काढून धदलेले लोक कैकाडी जातींत धशरले 

असाव ेअसें धदसते. वऱ्हाडांत यांच्या साडेिारा पोटजाती आहेत. नेमाडांत यांचे दोन वगप जादों 

व गायकवाड असे आहेत व हे परस्परांशी धववाह करतात. दधक्षण धजल्ह्यांतनू जादों, माने, 

कुमरे, जेष्ट्टी, कलें, दाने व इतर असे अनके वगप आहेत. यांचा मद्रासच्या कोरवा जातीशीं पवूी 

केव्हां तरी धनकट संिंध असावा. 

सगोत्र धववाह यांच्यात धनधषध्द आहेत. मलुीचें लग्न 8 ते 12 वषाच्या वयांत होतें. 

मलुीला वर धमळत नसला तर दसुऱ्या कोणाच्या तरी लग्नांत अकाच्या झाडािरोिर लकवा 

अंगठीिरोिर धतचें लग्न करतात, व तें झाड र्ार जपनू वाढधवतात आधण ती आंगठी िोटांत 

घालतात. जर तें झाड मेलें लकवा अंगठी हरवली तर त्यांची उत्तरधक्रया करतात. 20 ते 100 

रूपयांपयंत मलुीचें शलु्क असतें. धवधवेनें नवऱ्याच्या पाठच्या भावािरोिर लग्न केलें पाधहजे व 

या पाठच्या भावाखेरीज इतर भावािरोिर धतला लग्न करतां येत नाहीं. जर धतनें योग्य धदरास 

सोडून इतरास वधरलें तर त्या माणसानें धतच्या लग्नाचा अधा खचप धदरास भरून धदला पाधहजे. 

धवधवाधववाह धतच्या नवऱ्याकडेच झाला पाधहजे. प्रथम वरानें धवधवेिरोिर लग्न करण्यापवूी 

रूईच्या झाडािरोिर प्रथम धववाह केला पाधहजे. हे पषु्ट्कळ िायका करतात. पण पधहल्या 
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िायकोच्या परवानगीधशवाय दसुरें लग्न करतां येत नाहीं व पधहली िायको  नवऱ्याकडून दसुरे 

लग्न केल्यावर “मी चांगला वागेन” असे कागदावर धलहून घेते. िहुधा पधहल्या िायकोचे 

आईिाप दसुरें लग्न करू देत नाहींत. सिळ कारणें असलींच तर घटस्र्ोट करू देतात. 

पंचायतीच्या सह्यांसह एक र्ारखतीचा कागद तयार करतात, त्याििल नवऱ्यास 8 ते 10 

रूपये भरावे लागतात.  

कैकाडी लोक नागाला देव म्हणनू पजूतात तसेच ते खंडोिाची व मरीमातेची देखील 

पजूा करतात. हे लोक र्ार अपधवत्र समजले जातात. ब्राम्हण, वाणी व कलारसधु्दा यांस स्पशप 

करीत नाहींत. यांस मंधदरांत येऊ देत नाहींत.  

कैकाडी समाजामध्ये जातपंचायत असनू ती धनरधनहाळया अपराधांििल धशक्षा करते. 

जर कोणा कैकाधडणीनें धभन्न जातीच्या परुषाशी व्यधभचार केला तर धतला नदीवर लकवा 

धवधहरीवर नेतात. धतचें संपणूप क्षौर करतात. मग दोन दारांचें झोपडें मिुाम जवळच तयार करून 

ठेवलेलें असतें. त्यांत ती एका दाराने जातें व िाहेरून ते झोपडें पेटधवतात. तें पेटत असतानां ती 

कांही वेळ झोंपडीत िसते. नंतर दसुऱ्या दारानें िाहेर पडते. मग एका लहान मलुास प्रथम 

धतच्या हातचें जेवण घालतात. असाच धवधध मुंिईचे कैकाडी (कोरवा) लोक करतात. [रसेल व 

वहरालाल.] 

6.  कैकाडी जातीचा अनसुधूचत जातीच्या प्रवगात राष्ट्रापतीचे  आदेश व ज्या शासन धनणपयानसुार 

समावेश करण्यात आलेला आहे, त्याचा संधक्षप्त तपशील खालीलप्रमाणे आहे. 

क्र. शासन वनणणय क्रमांक शेरा 

1 The Gazette of India, 
Extra Aordinary Part II-
Section 3 New Delhi 
Notification Dated 10 
August 1950 Ministry of  
Law. 
(पवरवशष्ट-1) 

मध्य प्रदेश राज्याच्या यादीमध्ये अनकु्रमांक 19 वर 
कैकाडी ही जात अकोला, अमरावती, यवतमाळ 
भंडारा, चांदा, नागपरू व वधा धजल्ह्यामध्ये अनसुधूचत 
जातीमध्ये दशपधवण्यात आलेली आहे.भारताचे मा. 
राष्ट्रपती यांनी राज्य घटनेतील कलम 341 नसुार 10 
ऑगस्ट 1950 रोजी आदेश धनगपधमत करून मध्यप्रदेश 
या राज्यामध्ये (धवदपभातील सवप धजल्ह्यामध्ये) कैकाडी 
जातीचा समावेश अनसुधूचत जातीच्या यादी केलेला 
आहे. सदर भाग नंतर महाराष्ट्रात समाधवष्ट्ट झाला. 
त्यावेळेचा धवदपभ हा धवभाग, 1960 च्या महाराष्ट्राच्या 
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पनुपरचनेपयंत मध्य प्रदेशमध्ये होता. 

2 Maharashtra 
Reorganization Act 1960, 
Notified in Part VII-A of 
the Seventh Schedule of 
the Bombay 
Reorganization Act, 1960 
(पवरवशष्ट-2) 

Part VII –A of the Seventh Schedule of the 
Bombay Reorganization Act, 1960 मध्ये 
िलुढाणा, अकोला, अमरावती, यवतमाळ, वधा, 
नागपरू, भंडारा व चांदा कैकाडी जातीचा अनसुधूचत 
जातीमध्ये समावेश केलेला आहे. 

3 Government of 
Maharashtra, Education 
and Social Welfare 
Department, Resolution 
and Social Welfare 
Department, Resolution 
No. CBC. 1361-M, dated 
21/11/1961 
(पवरवशष्ट-3) 

या शासन धनणपयानसुार कैकाडी या जातीचा अ.क्र. 4 
वर समावेश धवमकु्त जातीमध्ये संपणूप महाराष्ट्राकरीता 
करण्यात आलेला आहे. परंतु वर नमदु केल्यानसुार 
राज्यघटनेतीन अनचु्छेद 341 अन्वये भारताचे मा. 
राष्ट्रपतींनी धदनांक 10 ऑगस्ट 1950 रोजी अधधसधूचत 
केलेल्या आदेशानसुार वर नमदु केलेल्या धवदभातील 
धजल्हयापरुता कैकाडी जातीचा अनसुधुचत जातीमध्ये 
समावेश केल्याचे, राज्यशासनाचे 1961 सालाच्या 
शासन धनणपयामध्ये सामावेश करण्याचे राहून गेले आहे. 
तथाधप भारताचे मा. राष्ट्रपतीचे सदरचे आदेश हे 
घटनात्मक असल्याने त्याचे सवोच्च स्थान आहे. तसेच 
तद्ननंतर सदर धवदभातील धजल्हयांमध्ये कैकाडी ही जात 
अनसुधूचत जातीमध्ये अनसुधूचत जाती, अनसुधूचत 
जमाती आदेश (सधुाधरत) कायदा क्र. 108/1976 
नसुार कायम करण्यात आलेली आहे. 
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4 Government of 
Maharashtra Circular, 
Education and Social 
Welfare Department, No 
CBC-1462-M, dated 1st 
October 1962. 
(पवरवशष्ट-4) 

सदर शासन धनणपयामधील अनसुधूचत जातीच्या यादीत 
धवदभातील क्षेत्रामध्ये राजरूा तालकुा वगळून, कैकाडी 
या जातीचा समावेश अन.ु क्र. 9 वर दशपधवण्यात 
आलेला आहे. 

5 अनसुधूचत जाती, अनसुधूचत 
जमाती आदेश (सधुाधरत) 
कायदा 196 क्र. 108/1976 
(पवरवशष्ट-5) 

अनसुधूचत जातीच्या यादीत अन.ु क्र. 28 वर (र्क्त 
अकोला, अमरावती, भंडारा िलुढाणा, नागपरू वधा, 
यवतमाळ आधण चंद्रपरू धजल्हा (राजरूा तहधसल 
वगळता) नमदु आहे. 

 

1. राष्ट्रपती यांनी राज्य घटनेतील कलम 341 नसुार, मध्यप्रदेश या राज्यासंदभात 10 ऑगस्ट, 

1950 रोजी अद्यादेश धनगपधमत करून ववदणर्भातील सवण वजल्यामध्ये कैकाडी जातीचा समावेश 

अनसुधूचत जातीच्या यादीत केलेला आहे. त्यावेळेस धवदपभातील सवप धजल्हे, 1960 च्या 

महाराष्ट्राच्या पनुपरचनेपवूी मध्य प्रदेशमध्ये होते. 

2. दरम्यान कालावधीत धवमकु्त जाती भटक्या जमातीचा स्वतंत्र प्रवगप महाराष्ट्र शासन धनणपय 

धदनांक  21 नोव्हेंिर, 1961 नसुार धनमाण करण्यात आला. या आदेशानसुार धवमकु्त जातीच्या 

प्रवगात अन.ु क्र. 4 वर कैकाडी जातीचा समावेश करण्यात आला परंतु तत्पवुी म्हणजेच, 21 

नोव्हेंिर, 1961 पवुी Part VII-A of the Seventh Schedule of the Bombay 

Reorganization Act, 1960 मध्ये दशपधवण्यात आलेल्या यादीनसुार धवदभातील उपरोक्त 

धजल्ह्यांमध्ये कैकाडी या जातीचा समावेश अनसुधूचत यादीत आहे. 

3. कें द्र शासनाने अनसुधूचत जाती व अनसुधूचत जमातींच्या यादीमध्ये दशपधवण्यात आलेले क्षेधत्रय 

िंधन उठवून, अनसुधूचत जाती, अनसुधूचत जमाती आदेश (सधुाधरत) कायदा, 1976 क्र. 

108/1976 नसुार अनसुधूचत जातीची सधुाधरत यादी प्रधसध्द केली . त्यामध्ये अनसुधूचत 

जातीच्या यादीत अन.ु क्र. 28 वर कैकाडी या जातीचा समावेश र्क्त अकोला, अमरावती, 

भंडारा, िलुढाणा नागपरू, वधा, यवतमाळ आधण चंद्रपरू (राजरूा तहधसल वगळता) या 

धजल्हयांमध्ये करण्यात आला. 
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4. राज्य मागासवगप आयोग, पणेु यांचा अहवाल क्र. 18/ जलैु 2006 मध्ये आयोगास 

शासनाचे सामाधजक न्याय धवभागाचे पत्र क्रमांक धवपआ -2003/प्र.क्र.37/मावक -5 धदनांक 

15 ऑक्टोंिर 2003 धदनांक 2.9.2004  च्या प्राप्त पत्रानसुार कैकाडी समाजावरील क्षेत्रिंधन 

उठधवण्यािाितची माधहती व कायपवाही करण्यािाित मागणी करण्यात आलेली होती.  

त्यानसुार राज्य मागासवगप आयोगाने नागपरू, चंद्रपरू, व सोलापरू या धजल्ह्याच्या समाज 

कल्याण धवभागास  सवेक्षण करून माधहती मागधवली होती ती खालीलप्रमाणे  

“संबंवधत समाज कल्याण अवधकारी वजल्हा पवरषद, वजल्हा अकोला, यांचे अवर्भप्राय 

खालील प्रमाणे आहे.      

1. धवदभातील कैकाडी समाजाचे धवदभािाहेरील कैकाडी समाजाशी िेटी व्यवहार आहेत. 

2. अकोला धजल्ह्यामधील िहुतांशी कैकाडी समहुाचे पवूपज हे धवदभातील आहेत. 

3. नोकरी पेशात असणारे लकवा मोठया व्यवसायाच्या दषृ्ट्टीने स्थायी झालेले लोक वगळता 

इतरांचा अद्यापही कायम ठाव धठकाणा नाही. 

4. सवणप लहद ूसमाजात कैकाडी समाजास अद्यापही धनम्न दजा आहे. 

5. खेडयापाडयातनू राहणारा कैकाडी समाज आजही गाढवावरून माती / रेती वाहून, डाले, 

टोपले धवणणे / धवकणे अशा स्वरूपाचे व्यवसाय करतो. 

6. वरील करणास्तव कैकाडी जातीवरील क्षेत्रिंधन उठधवण्यात हरकत नाही असे मत आहे. 

 

प्राप्त झालेल्या सवेक्षण अहवालमधील वनष्कषण खालील प्रमाणे आहेत. 

1. व्यवसाय डुक्कर पालन, गाढव पालन, गाढवावरून माती / रेती वाहून नेणे, टोपले धवणणे / 

धवकणे. मधहलासधु्दा हाच व्यवसाय करतात. 

2. धशक्षणचे प्रमाण र्ारच कमी आहे व शैक्षधणकदषृ्ट्टया मागासलेले आहेत. 

3. अजनूही समहूातील काही लोकांना गनु्हेगार समजतात. 

4. आजही कैकाडी समहूातील काही लोकांना अस्पशृ्य समजण्यात येते. 

5. कैकाडी समहूातील िहुतांश व्यक्तींना सावपजधनक धठकाणी पाणी भरण्यास व मंधदर 

प्रवेशास मनाई केली जात नाही  
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आयोगाच्या धदनांक 29/11/2005 रोजी झालेल्या िैठधकत ठरल्याप्रमाणे आयोगाचे 

मा. सदस्य डॉ. श्रीमती भोईटे व मा. श्री गायकवाड यांनी कोल्हापरू धजल्ह्याची कैकाडी समहुाची 

क्षेत्रपाणी करून पढुील िैठधकत त्यांनी क्षेत्रपाहणी अहवाल सादर करावा असे सवानमुते ठरले 

होते. त्याप्रमाणे आयोगाचे मा. सदस्य डॉ. श्रीमती भोईटे व मा. श्री. गायकवाड यांनी धदनांक 

3/12/2005, रोजी कोल्हापरू धजल्ह्याची कैकाडी समहुाची क्षेत्रपाहणी केली, धवशेष धजल्हा 

समाज कल्याण अधधकारी श्री. िाजीराव पाटील व त्यांचे सहकारी ही क्षेत्रपाहणीच्या वेळी 

उपस्स्थत होते. सदरहू क्षेत्रपाहणी अहवाल धदनांक 23/2/2006 रोजी पणेु येथील आयोगाच्या 

िैठधकत मा. सदस्या डॉ. श्रीमती भोईटे यांनी सादर केला. 

 

 

 

कैकाडी समहुाचे के्षत्रपाहणी अहवालाचे वनष्कषण खालील प्रमाणे आहेत. 

1. उवपधरत महाराष्ट्रातील धजल्हे व धवदभप यामधील कैकाडी समहुांच्या लोकांमध्ये िेटी 

व्यवहार होतो, असे काहीजणांनी सांधगतले तर काही लोकांनी िेटी व्यवहार होत नाही अशी 

उत्तरे धदली. 

2. सदरील समहुातील िहुतांश व्यक्ती शैक्षधणकदषृ्ट्टया मागासलेले आहेत. 

3. समहुाचा व्यवसाय वेताच्या िटुया, टोपल्या िनधवणे असा आहे, काही व्यक्ती खाजगी, 

शासकीय / धनमशासकीय सेवेत आहेत. आर्थथक व सामाधजक स्स्थती िेताची आढळली, 

िहुसंख्य व्यक्ती दाधरद्रयरेषेखालील जीवन जगतात, असे धदसनू आले. 

4. तसेच क्षेत्रिंधन उठवून धवदभातील कैकाडी समहुाप्रमाणेच उवपधरत महाराष्ट्रातील कैकाडी 

समहुास अनसुधूचत जातीच्या सवलतीस पात्र ठरवाव,े अशी उत्तरदात्यांची मागणी आहे. 

या लोकांची प्रत्यक्ष पाहणी केल्यानंतर असे वाटते की या समाजाला अनसुधूचत जातीमध्ये 

समावेश करण्याची धशर्ारस शासनाकडे आयोगामार्प त करावी. म्हणजे दाधरद्रय व आर्थथक दषृ्ट्टया 

खालावलेल्या या कैकाडी समाजाला सवप भारतभर आपली उन्नती करून घेण्याची संधी धमळेल, 

असे मत मा. सदस्यांनी व्यक्त केले. 
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वरील िािींिाित आयोगाच्या  .िापट यांच्या अध्यक्षतेखाली  सखोल चचा झाली. मा. सदस्यांनी 

केलेला क्षेत्रपाहणी अहवालाचे वाचन केल्यानंतर अहवालावर सखोल चचा होऊन सदरहू 

अहवालास सवानमुते मान्यता धदली.  यास्त्तव कैकाडी समहूाचे के्षत्रबंधन उठववण्यात यावे व 

त्यांचा समावेश अनसुवूचत जातीमध्ये करण्याची वशफारस कें द्र शासनाकडे करण्यासाठी 

आयोर्ाची एकमताने वशफारस आहे. तिावप हा समहु अनसुवूचत जातीमध्ये समाववष्ट 

होईपयंत त्यांच्या ववमकु्त जातीच्या सवलती सरुू ठेवाव्यात.”    

7. लक्ष्मण माने (उपरा कांदबरी) :- लक्ष्मण माने यांच्या मते कैकाडी समाजात जात पंचायत 

अस्स्तत्वात होती (उपरा, पान क्र.३२ ). कैकाडी समाजात लग्न ठरधवताना नवऱ्या मलुीच्या 

मामाचा हक्क असतो.  मामाला धवचारल्याधशवाय मलुींच लग्न होत नाही.  मामाला 

मावळखंड म्हणनू सव्वा रपयांपासनू पंच ठरवतील तेवढा मान असतो.  तो नवऱ्याच्या 

मालकांन द्यायचा असतो.  मावळखंड धदल्याधशवाय मामा लग्नाला होकार देत नाही.  

मामाला होकार धमळाला नाही तर पंचायत िसते. (पान क्र.३४) 

8. महाराष्रातील वनवडक जाती-जमाती (डॉ. एस.जी.देवर्ावकर) पान न. 188 ते 190. 

 भारतातील अनेक राज्यात आढळणारी आधण महाराष्ट्रातही धवधवध धजल्हयांमध्ये 

पसरलेली ही जात असनु धतला वेगवेगळया भागात वेगवेगळया नावाने ओळखतात.  कैकारी, 

कैकाडी, िरगंडी, येरकला, कोरवा अशीही नाव े आहेत.  कैकाडी या शब्दाचा शब्दाथप ताधमळ 

भाषेत कयी म्हणजे हात आधण कुडे म्हणजे टोपली म्हणजे हाताने टोपल्या धवणणारे असा होतो.  

त्यांच्या िोलीभाषेत ताधमळ आधण तेलगु ु शब्द आढतात.  ताधमळनाडु, तेलगु ु भागात येरकला 

लकवा कोरवा नावाची जात आहे.  धकट्स यांच्या मते कैकाडींना अरकॉट मध्ये कोरवार, 

कानाटकात कोरवा म्हणनु ओळखतात. मध्यप्रदेशाच्या नेमाड धजल्हयात ते आढळतात आधण ते 

आपण तेलंगणातनु, दख्खनमधनु आलो आहे असे सांगतात. ते धवदभात, खानदेशात राहत असनु 

त्यांच्यात साडेवारा जाती असल्याचे सांगतात. 

नेमाडमध्ये त्यांच्यात दोनच पोटजाती असनु त्यांना मराठा कैकाडी आधण धर्रस्ती कैकाडी 

म्हणतात. नेमाड आधण खानदेशात त्यांच्यात र्क्त दोनच कुळे असनु त्यात जाधव आधण 

गायकवाड ही दोन कुळे आहेत.  नागपरू धवभागात आणखी आंतर्थववाही पोटधवभाग आढळतात.  
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त्यात कामाठी (ताडीची पाने व खेळणी धवकणारे) भामटी (िाजारात चोरी करणारे), कुणिी 

(शेतकरी), टोकरीवाले (टोपल्या करणारे), िोरीवाले (धवटा, दगड, धगट्टी वाहुन नेणारे) इ. कामाठी 

हा शब्द महाराष्ट्रात तेलगु ु भागातनू आलेल्यांसाठी वापरण्यात येतो.  कुणिी आधण भामटी ही 

दसुऱ्या जातींची नाव ेहोत.  दधक्षणेकडच्या  धजल्ह्यांमध्ये धवदभात पातके, गायकवाड, जाधव, माने, 

कुमरे, जेष्ट्ठी, काळे, दाने इ.  परगोत्रधववाही कुळे आढळतात.   एथनोव्हेन यांनी नऊ आंतर्थववाही 

धवभाग सांधगतले आहेत. (1) िोरीवले (2) ढंुताळे लकवा चोर (3) कामठी (4) काइजी (5) लमाण 

(6) माकडवाले (7) उर कैकाडी (8) धवयािासे (9) भामटा.  जाधव हे राजपतुांचे आडनाव त्यांनी 

घेतले आहे.  

जातीत, पोट-जातीत लकवा पोट-धवभागात आंतर्थववाही (endogamy) आधण कुळांच्या 

स्तराला िधहर्थववाह (exogamy) हा प्रकार कैकाडींमध्ये आहे.  कुळाच्या आत धववाह करता येत 

नाही.  पत्नीच्या मोठया िधहणीशी धववाह होत नाही मात्र लहान िधहणीशी करता येतो.  आईच्या 

भावाच्या मलुीशी (मामेिधहणीशी) लकवा वधडलांच्या िधहणीच्या मलुीशी (आतेिधहणीशी) धववाह 

करता येतो मात्र आईच्या िधहणीच्या मलुीशी (िधहणीशी) धववाह करता येत नाही. िहुपत्नी 

धववाहाला संमती असली तरी िहुतांश कैकाडी हे एकपत्नी धववाहच करतात.  दसुऱ्या धववाहाला 

पधहल्या पत्नीची संमती आवश्यक असते.  सहसा र्ार दरुच्या मलुीशी धववाह करीत नाहीत.  

गावातल्या / खेडयातल्याच मलुीशी धववाह करतात. लग्नानंतर मलुगी मलुाच्या घरीच रहायला 

जाते. पवुी वधमूलू्याची (Bride-price) पध्दती होती, मात्र आता नाही.  घटस्र्ोट घेतो येतो.  

पंचायत समोर घटस्र्ोट घेतात व पती पंचायतीला दंड भरतो.  कोटात जात नाहीत.  न पटणे, 

भांडण, मलू न होणे, धववाहिाह्य संिंध यातनु घटस्र्ोट होतात. धवधवा धववाहाला संमती असनु 

िहुधा पतीच्या लहान भावांशी धववाह करतात. तो अधववाधहत असल्यास त्याचे प्रथम रईच्या 

झाडशी लग्न लावतात. 

कैकाडींच्या स्स्त्रयांचे त्यांच्या व्यवसायात महत्त्वाचे योगदान असल्यामळेु त्यांना कुटंुिात 

जवळजवळ परुषांच्या िरोिरीचे स्थान असते. स्त्रीचे पधहले िाळंतपण माहेरी होते.  दाई लकवा 

अनभुवी स्त्री मदत करते.  चाकूने नाळ कापनु तो खोलीतच एका कोपऱ्यात परुतात.  तो खड्डा दाई 

पाचव्या धदवशी भरते.  जन्माचे अशौच (वधृ्दी) सात धदवस पाळतात.  िाराव्या धदवशी िारसे करन 

नामकरण करतात.  िाळाची माता त्या धदवशी शधु्द होते व सवप कामात भाग घेऊ शकते. धववाह 
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घरची वडील माणसे ठरधवतात.  परंतु पळून जाऊन धववाह क्वधचतच आढळतो.  दसुऱ्या जातीत 

धववाह होत नाहीत.  पवूी मलुींचे धववाह 8 ते 12 वषे वयात होत.  मात्र आता 16 ते 17 वषे वयात 

आधण मलुांचे 18 ते 20 वषे वयात होतात.  मे आधण जनू मध्येच जास्त धववाह होतात.  

साधारणपणे कुणब्यांप्रमाणेच पध्दती आढळते.  

यात घटपजूा महत्त्वाची असते.  पाण्याचे भरलेल्या मातीच्या दोन घडयांमध्ये नदीचे पाणी 

आणनू त्यात लपपळाची लहान र्ांदी टाकून घरी तांदळुाच्या धढगावर ठेवतात.  नंतर त्यांत आंब्याची 

पाने, सपुाऱ्या, हळद व थोडे पैसे (नाणे) टाकून त्यांची तोंडे कपडयाने िांधतात.  त्यांस पाच वेढे 

सतुाचे देतात.  याला ‘मगर माथन’ म्हणतात.  त्याच्या जवळ वध-ूवरांना िसवून त्यांच्यावर 

उपस्स्थत सवप तांदळूाच्या अक्षता टाकतात.  त्याचवेळी अधलकडे मंगलाष्ट्टके म्हणतात.  वधचूी 

आई त्यांच्या कपडयांची गाठ िांधते.  याने धववाहधवधी पणूप होतो.  नंतर सवांना मेजवानी देतात.  

लग्नाचा खचप वरधपता करतो. 

कैकाडी मतृांना अग्नी देतात लकवा जधमनीत परुतात.  साधारणपणे 16 वषाखालच्या 

मलुांना परुतात.  मतृ्यचेू अशैच 12 धदवस असते.  मतृाला घेऊन जाणारे पाच धदवस अशौच 

पाळतात.  धतसऱ्या धदवशी घ्सरी स्वयंपाक होतो.  तोपयंत अतर लोक अन्न पाठधवतात.  तेराव्या 

धदवशी घराची शधु्दी होते.  भताचे दधुात केलेल्या लपड मतृाच्या नावे ठेवतात यालाच लपडदान 

म्हणतात.  नंतर सवांना जेवण देतात.  वैशाखातल्या पधहल्या पंधरवाडयातल्या धतजेला 

(अक्षयतधृतयेला) पवूपज पजूा करतात.कैकाडी लहद ूअसनू सवप लहद ू देवदेवातांची पजूा करतात.  ते 

नागदेवतेची पजुा करतात व नागपंचमी करतात.  खंडोिा, मरीमाता, वाघोिा यांची पजूा करतात.  

धवठ्ठल,  रखमुाई यांचीही भक्ती कर लागले आहेत.  पोळा, दसरा, धदवाळी, होळी साजरी करतात.  

पंढरपरूला कैकाडी महाराज या संताचा मोठा मठ आहे.   

टोपल्या िनधवणे आधण दगड र्ोडणे हा त्यांचा परंपरागत व्यवसाय आहे. परंत ु

िांिचू्यापासनू नव्हे तर कापसूाच्या झाडाच्या काडया, ताडाच्या व लशदीच्या झाडांची पाने (Palm 

leaves)  आधण धवधशष्ट्ट प्रकारचे गवत यापासनू टोपल्या, झाडण्या िनवतात.  दगड र्ोडणे, दगड, 

धवटा, मरुम, धगट्टी, रेती इ. वाहून नेणे हे काम दधक्षणेतले कैकाडी जास्त करतात.  धवदभात 

आढळणारे रान कैकाडी हे गनु्हेगारी करतांनाही आढळतात.  गाढवांवर सामान लादनू कैकाडी 
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धर्रतात.  ते दगडाचे पाटे व जाते करन धवकतात.  भंडारा धजल्ह्यावरच्या इ.स. 1867 च्या भंडारा 

सेटलमेंट धरपोटपमध्ये लॉरेन्स म्हणतात की, कैकाडी हे व्यवसायाने चोर असनू घरांच्या लभतींना 

भगदाडे पाडून घरात घसुण्यात कुशल आहेत.   मात्र िाहेर ते अन्य व्यवसाय दशपधवतात. 

सामाधजक उतरंडीत कैकाडी हे महार, मांग व परधान यांच्या जवळ मागण्यात येतात.  

त्यांच्यात परंपरागत जाधतपंचायत नाही.  ते खेडयाच्या पंचायतीच्या सरपंचासमोरच आपले वाद 

नेतात.  धशक्षणाला मळुीच महत्त्व नाही.  साक्षरता नगण्य आहे.  मलेु-मलुी 14 वषांची झाली की 

घरच्या व्यवसायाला लागतात.  त्यामळेु शैक्षधणक सवलती, धशक्षण आधण नोकऱ्यातले आरक्षण 

इत्यादींचा ते लाभ घेत नाहीत.  त्यांची आर्थथक पधरस्स्थती अजनूही र्ारच दाधरद्रयपणूप असनू 

भटकेपणा पषु्ट्कळ प्रमाणात आढळतो.  

 

9. ववमकु्तायन- लेखक श्री. लक्ष्मण माने महाराष्रातील ववमकु्त जमाती : एक 

वचवकत्सक अभ्यास  (पान क्र. 57 ते 70) 

भारतामध्ये ताधमळनाडू, आंध्र, केरळ, कनाटक, ओधरसा, मध्यप्रदेश, धिहार आधण 

महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये कैकाडी ही भटकी जमात धदसनू येते. ताधमळनाडूत धतला कुरव अथवा 

कोरवा या नावने ओळखतात. तसेच आंध्र प्रदेशात यांना येरकुला असे म्हणतात. कनाटकामध्ये या 

जमातीस कोरवी, कोरवा लकवा िंजत्री म्हणनू ओळखतात. महाराष्ट्रात व मध्यप्रदशात ही जमात 

कैकाडी म्हणनु ओळखली जाते. लसदीच्या अथवा जंगलातील काही झाडांच्या र्ोकांपासनू टोपल्या, 

कुरकुली, झाप, कणगी, चटया, इ. वस्त ूतयार करन गावगाडयात राहणाऱ्या कुळवाडयांना देऊन 

त्यांच्या िदल्यात धान्य घेऊन कैकाडी आपली उपजीधवका करतात. कैकाडी भीक मागत नाहीत. 

परंतु सपेु, कणग्या  डालगे इ. वस्त ूदरुस्त केल्याच्या िदल्यात भाकरी लकवा शेतकरी देईल ते अन्न 

घेतात. कैकाडी जमात आपल्यािरोिर नेहमी गाढवे पाळते. ही गाढव ेत्यांचा संसार एका गावावरून 

दसुऱ्या गावाकडे नेण्यास उपयोगी पडतात. धशवाय गाढवावरन माती व दगड वाहण्याचे काम 

करता येते. काही कैकाडी सणगरांना कंुच्या तयार करन देतात. झाडांच्या मळुापासनू तयार 

केलेल्या या कंुच्याचा उपयोग घोंगड्ांना खळ लावण्यासाठी होतो. त्यावरन त्यांना कंुचीकोरवी 

असेही म्हटले जाते. उपजीधवकेसाठी भटकताना जे जे व्यवसाय जमतील ते ते व्यवसाय कैकाडी 
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जमातीने आत्मसात केल्याचे धदसनू येते. काही धठकाणी या जमातीमधील लोक लहान माकडांना 

पकडून त्यांना धशकधवतात व त्यांचा खेळ करन धदखधवतात, म्हणनु त्यांना माकडवाले म्हणतात.  

अशा प्रकारे कैकाड्ांमध्ये पढुील प्रकार धदसनू येतात: (1) चोर कैकाडी ऊर्प  धर्रस्ते 

लकवा डोंटलमोर. (2) गाव कैकाडी, जे गावात राहतात पण िटु्टी, टोपल्या, कणगी करन देऊन 

धनरधनराळया धठकाणी भटकत राहतात व पावसाळयाच्या धदवसांत काही धदवस राहण्यासाठी ते ज्या 

गावी स्थाईक झाले असतील धतथे येऊन राहतात आधण सगुी सरु झाली की पनु्हा भटकतात. 

यांमधील जे कैकाडी वाजंत्री वाजधवतात त्यांना िजंत्री लकवा सनादी कैकाडी म्हणनू ओळखतात. 

(3) कुडची कैकाडी लकवा कंुचीवाले कैकाडी. (4) माकडवाले-यांनाच लालिाजारवाले लकवा 

गणसरू असे म्हणतात. (5) पामलोर-सापाचा खेळ करन दाखधवणाऱ्या कैकाड्ांना कनाटकात 

पामलोर म्हणनू ओळखतात. असे कैकाड्ांचे धनरधनराळे प्रकार धदसनू येतात. 

तंजावरकडील मराठी राजांनी धलधहलेल्या ‘कुरवंजी’ नाटकामध्ये राजघराण्यातील स्स्त्रयांना 

भधवष्ट्य सांगणारी, शकुन सांगणारी कुरत्ती स्त्री म्हणजे कैकाधडणीचे पात्र आहे. ती डोक्यावर पाटी 

घेते. पाठीला मलू िांधलेले असत. ती गावात शकुन सांगण्यासाठी व भधवष्ट्य सांगण्यासाठी धर्रत 

असल्याचे धदसनु येते. आजही कैकाडी स्त्री याच स्त्रीप्रमाणे धर्रत असल्याचे धदसनू येते. 

त्याचप्रामणे कुरव कैकाडी समाजाची अशी धारणा आहे की, कैकाडी स्त्री ही आधदमातेचे रप आहे. 

ती सवप मातदेृवतांची माता आहे. मातदेृवतांचा उपासक पोतराज आपल्या एका गीतातनू 

कैकाधडणीचे परुातन काळापासनू अस्स्तत्तव मान्य कारतो.  

कैकाड्ांची बोली र्भाषा : 

कैकाडी लोकांची भाषा म्हणनू या भाषेस ‘कैकाडी भाषा’ असे आपण म्हणतो. परंतु ही 

द्रधवड िोलींमधील एक प्रमखु िोली भाषा आहे व धतला ‘कुळूर’ भाषा असे म्हटले जाते. कैकाडी 

जेव्हा ही भाषा िोलतात तेव्हा ती दसुऱ्याला काहीच समजत नाही. आज चाल ू असलेली 

कैकाड्ांची िोली भाषा ही मळूची तधमळ भाषा आहे. कारण ह्या भाषेची रचना, व्याकरण व 

िोलण्याची पध्दत ही सवप तधमळ भाषेिरोिर जळुताना धदसते. कारण महाराष्ट्रातील एखाद्या 

कैकाडयािरोिर तधमळ भाधषक िोल ूलागला तर त्या कैकाड्ास धकमान ऐंशी टक्के भाषा तरी 

समजते असे कैकाडी समाजाचे कायपकते मलाजरेु सांगतात यावरन कैकाडी समाजाची भाषा ही 

तधमळ आहे. र्ार प्राचीन काळापासनू कैकाडी हे भटकत आल्यामळेु ते ज्या ज्या प्रांतात गेले, त्या 
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त्या भागातील प्रमखु भाषेतील शब्द त्यांनी आपल्या भाषेत समावून घेतले आहेत. या भाषेमध्ये 

तलग,ू मल्याळम, कानडी आधण मराठी या सवप भाषांतील शब्द आलेले आहेत. या भाषेमध्ये तेलग,ू 

मल्याळम, कानडी आधण मराठी या सवप भाषांतील शब्द आलेले धदसनू येतात.  

कुरव म्हणजे कैकाडी हे धनरधनराळया प्रांतात आपले पोट भरण्यासाठी शेकडो वषे भटकत 

आहेत. त्यामळेु त्या त्या राज्यातील लोकजीवनाचे ते एक महत्त्वपणूप भाग िनले आहेत. परंत ुआज 

अखेर त्यांनी आपली मळू भाषा सोडलेली नाही. आजही ते प्रामखु्याने त्यांच्याच भाषेमध्ये िोलत 

असतात. कैकाडी ज्या ज्या प्रांतात राहतात त्या त्या प्रांतातील लोकभाषा ते अधतशय उत्तम रीत्या 

िोलतात व त्यांच्या गोड व लोकांवर छाप पाडणाऱ्या िोलण्याच्या कौशल्यामळेु ते गावामध्ये 

भधवष्ट्य सांगणे व शकुन सांगण्याचा उद्योग कर शकतात. कैकाडी धवशेषत: गाव कैकाडी 

जमातीमध्ये लोकगीते, पारंपाधरक गीते ऐकावयास धमळत नाहीत, परंतु कंुचकोरवी अथवा 

माकडवाले यांच्या कुरव भाषेमध्ये अनेक प्रकारची गाणी, लोकगीते असल्याचे धदसनू येते. 

लग्नासारख्या संमारंभात ही लोकगीते म्हटली जातात. महाराष्ट्रामध्ये भटक्या धवमकु्त समाजाचे 

कायप करणारे व मराठीमधील साधहस्त्यक लक्ष्मण माने यांच्या गाजलेल्या ‘उपरा’ या आत्मकथनपर 

गं्रथात अनेक वाक्ये ही कैकाडी िोलीमधील आहेत. ती धवचारात घेता आपणांस कैकाडी भाषेचे 

स्वरप समजनू येईल.  

कैकाडी जमात ही मातदेृवता मानणारी जमात आहे. स्त्री-देवतांचे प्रस्थ यांच्यात मोठया 

प्रमाणात धदसनू येते. जवळजवळ सवपच पजूाधवधी व जत्राखेत्रा ह्या स्त्री-देवता प्रसन्न करन 

घेण्यासाठीच केलेल्या धदसतात. शडीदेवी (वकृ्षदेवता)ख् उरअम्मा (लक्ष्मीदेवी), वासलअम्मा 

(दारदेवी), धर्रस्ती अम्मा, आरकुल अम्मा (जलदेवी), म्हशायताई अम्मा, देव्हरं अम्मा (कुलदेवी) 

या देवातांना कैकाडी भजताना धदसतात व या सवप देवींचे नवस रे्डण्याची  पध्दतीही शडीदेवी 

लकवा आंगणजत्रा व सटवीपजूनाच्याप्रमाणेच असतात. 

जावतबवहष्कृत करणे : 

कैकाडी समाज कैकाडी म्हणनू अत्यंत िंधदस्त स्वरपाचा आहे. जमात-पंचायत व 

जमातीचे आजअखेर घालनू धदलेले रढ धनयम जर जमातीच्या सदरस्याकडून मोडले गेले तर त्याला 

जमातीतनू िधहष्ट्कृत केले जाते. उदाहणाथप एखाद्याने सगोत्री धववाह केला असेल त्या परुषास धशक्षा 

धदली जाते. स्त्रीला धशक्षा देण्याची पध्दत नाही. डुकराची धवष्ट्ठा, मलमतू्र गोळा करून एका टोपलीत 
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भरतात. एक लहानशी झोपढी िांधतात. या झोपढीस समोरासमोर अशी दोन दारे असतात. ज्याने 

चकू केली असेल त्याच्या डोक्यावर डुकराच्या मलमतू्राने भरलेली टोपली देतात. या टोपलीत इतर 

लोक पाणी ओतावयास सरुूवात करतात. त्यामळेु टोपलीतील सवप घाण ज्याच्या डोक्यावर असते 

त्याच्या अंगावर ओघळत असते. अशा अवस्थेत त्याची गावभर धमरवणकू काढतात. धमरवणकू 

झाल्यावर धशक्षेसाठी मिुाम िांधलेल्या झोपडीच्या एका दरवाजातनू आत नेतात व दसुऱ्या 

दरवाजाने िाहेर काढतात. तो िाहेर आला की झोपडी पेटवून देतात. झोपढी जळल्यानंतर तो शधु्द 

झाला असे मानले जाते. अशा प्रकारची गोष्ट्ट कैकाडी समाजात चकूुनच घडते. जर कैकाडी 

जमातीमधील व्यक्तीने परजातीतील व्यक्तीशी संिंध लकवा सोयरीक केली तर धतला जमातीमधनू 

िधहष्ट्कृत करतात. जर धतने जमातीची मार्ी माधगतली नाही तर जमात ती व्यक्ती मेली असे 

समजनू धतचा धदवस घातला जातो. कैकाडी जमातीमध्ये जातीच्या रक्षणासाठी म्हणनू जरी 

जमातीिधहष्ट्कृत करण्याचे धनयम असले तरी पंचानी धनणपय धदल्यानंतर िाहेरच्या कोणत्याही 

व्यक्तीस कैकाडी समाजात िरोिरीचे स्थान धदले जाते. अशा स्त्री-परुषांना या जमातीध्ये घेण्याच्या 

पध्दतीस ‘उरसांड घेणे’ असे म्हणतात. या उरसांडामध्ये परुष असेल तर त्यास ‘देल्लक’ म्हणतात 

व स्त्री असेल तर धतला ‘पकूी’ असे म्हटले जाते. अशा उरसांड व्यक्तीस जो कैकाडी घेणार असेल 

तो जर कवाडी असेल तर त्याने त्या व्यक्तीस सातपाडी कैकाड्ाच्या मांडीवर द्यावे लागते व अशा 

रीतीने त्याचा नवा जन्म झाला असे मानण्यात येते. त्या व्यक्तीने ज्याने मांडीवर घेतले असेल 

त्याच्या नावाने करदोडा िांधावा लागतो. अशा प्रकारे धवधधपवूपक िाहेरील व्यक्तीस जमातीमध्ये 

घेतले जाते व त्याच्या मलुांना जमातीची मान्यता धमळते. अशा प्रकारे मान्यता धमळाल्यावर या 

जमातीत उरसांड झालेली स्त्री लकवा परुषास जमातीच्या इतर सदस्यांप्रमाणे जमातीचे सवप अधधकार 

व मान धमळतात. 

कैकाडयांची जमात – पंचायत 

कैकाडी जमातीमध्ये जमातीच्या चालीधरतींधवरध्द लकवा जमातीचे धनयम मोडणारे काही 

गनु्हे घडले तर त्यासाठी जमात – पंचायत म्हणजेच कैकाडी जमातीचे न्यायालय असते. कोणताही 

गनु्हा घडला असेल लकवा न्या पाधहजे असेल तर जमातीमध्येच धनवाडा करण्यात येतो. कोटप लकवा 

पोधलसांकडे तक्रार घेऊन जाणे जमातीमध्ये गनु्हा समजण्यात येतो.  िायको पळधवली, ‘सलु्ल्या’ ची 

ठरलेली रक्कम धदली नाही, कोणी करणी केली, देव घातला, देणे िडुधवले अशासारखे खटले 
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जमात-पंचायतीसमोर येतात. एखाद्या व्यक्तीने परजातीच्या व्यक्तीशी लग्न केले, जमातीमधील 

धवधवेशी अनैधतक संिंध ठेवले लकवा एकाच गोत्रामध्ये लग्न केले तर ते जमातिधहष्ट्कृत कृत्य 

म्हणनू त्या व्यक्तीस धशक्षा लकवा दंड देण्यासाठी ही जमात-पंचायत िसधवली जाते.  कैकाडी 

समाजामध्ये जमात-पंचायत प्रभावी धदसनू येते. 

जमात-पंचायतीमध्ये न्याय देणाऱ्या व्यक्तीस ‘ओकाळे’ असे म्हणतात. ही व्यक्ती 

वसाहतीमध्ये वयोवधृ्द, अनभुवी व जमातीवर प्रभाव असणारी अशी असते. धतच्या मदतीला पंच 

असतात. तसेच वादी व प्रधतवादी आपले वकील लकवा प्रधतधनधी धनयकु्त करतो. नेहमी 

न्यायालयात ज्याप्रमाणे वकील िाज ूमांडत असतात तसेच हे प्रधतधनधी आपल्या अधशलाची िाज ू

मांडतात. यांना कैकाडी मजात ‘कै’ असे म्हणते. समजा एखादा वाद धनमाण झाला व त्या व्यक्तीस 

खरे-खोटे करन घ्यावयाचे आहे, म्हणजेच प्रकरण पंचायतीसमोर आणायचे असेल तर वादीचा पक्ष 

प्रधतवादी पक्षास ‘दवुाय’ घालतो. दवुाय म्हणजे शपथ घालणे. दवुाय घातली की प्रधतवादीला 

कोणत्याही स्स्थतीमध्ये पंचांच्यासमोर यावेच लागते. कारण ‘दवुाय’ मोडली तर त्यास 

जाधतिधहष्ट्कृत करण्यात येते. वादी व प्रधतवादी आपआपले जमीनदार धनयकु्त करतात. 

जमीनदारांच्या हातावर रपया ठेवला जातो. त्यास ‘धचप्पा मारणे’ असे म्हणतात. जोपयंत खटल्याचा 

धनकाल लागत नाही तोपयंत जामीनदार िदलता येत नाही. त्याने त्याच पक्षाकडे राधहले पाधहजजे. 

धनकाल लागल्यानंतर जामीनदाराकडील िदलता येत नाही. त्याने त्याच पक्षाकडे राधहजे पाधहजे. 

धनकाल लागल्यानंतर जामीनदाराकडील रपया पक्षाकाराकडे परत येतो. त्यांच्या हातावर पाणी 

घातले जाते व त्यांना जिािदारीतनू मकु्त करण्यात येते. 

‘ओकाळे’ असलेले पंच, जामीनदार या सवांचे जेवणखाण, दार या सवासाठी पाधहल्यांदा 

वादी-प्रधतवादींना खचप भरावा लागतो. याला थळभरणी असे म्हणतात. तरच पंचायतीच्या कामास 

सरुूवात होते. देन्हीकडील वकील िाज ूमांडतात व शेवटी ओकाळे दोन्ही िाज ूऐकून घेऊन धनणपय 

देतात. ‘धनणपय मान्य आहे काय?’ म्हणनू धवचारले जाते. जर धनणपय दोघांनाही मान्य झाला तर 

खटल्याचा धनकाल लागतो. परंतु जर एखाद्यास धनणपय मान्य नसेल तर त्या पंचायतीचा झालेला 

खचप भागवून तो खटला पढुच्या स्थळी वगप करतात, म्हणजे दसुरीकडे धजथे कुठे जमात असेल 

धतथले स्थळ धदले जाते व त्या धठकाणी परत धतथे असणाऱ्या ‘ओकाळयांसामोर’ खटल्याचे काम 

सरु होते. काही वेळेला धनव्वळ ईषा धनमाण झाल्यामळेु तेराचौदा धठकाणी खटला खलधवला 

गेल्याची कैकाडी जमातीमध्ये उदाहरणे आहेत. यात वादी-प्रधतवादीस इतका खचप येतो की, नंतर ते 
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काहीतरी करन पंचांना धमटधवण्याची धवनंती करतात व खटला धमटधवण्यात यतो. पंच वादी व 

प्रधतवादींकडून जमलेल्या लोकांसाठी जेवणाचा व इतर खचप घेतात. यामध्ये िसणाऱ्या सवांना दार 

प्यावी लागते. कारण पंचामध्ये लहानमोठा असा भेद नसतो. लहान मलुांनाही दार पाजली जाते. 

10. र्ांव-र्ाडा – (लेखक श्री. सत्रबक नारायण आते्र) 

वास्तधवक लग्न धमाचायानी लावावयास पाधहजे परंतु कोल्हाटी, कंुचीवाले (कैकाडी) लहद ू

जाती कोणत्याही धमपचयाकडून लग्न न लावता जातपंचाकडून लाधवतात. ( पान क्र.48) 

कैकाडी गांवािाहेर उघड्ा पटांगणांत झाडाच्या सावलीला उतरतात. त्यांची चारपांच 

लकवा अधधक धिऱ्हाडे असतात.  दर धिऱ्हाडाला दोन तीन गाढवे आधण शेळ्या, कोंिड्ा कुत्री 

असतात ते धपटकुल, करंजी,  तरवड वैगरेची र्ोंक काढून त्यांच्या पाया कणगी, कोंिड्ाचे डाले 

लकवा झाप करतात आधण धवकतात.  धह जात भीक मागणारी व चोरटी आहे.  भीक मागताना ते 

घराची कुलपेु काडून चोरी करतात.  ज्या घरांत थोडी माणसे असतील त्याच्या मागच्या दारी काही 

कैकाडणी िसतात व काही जणी पढुच्या दारी भांडून एकमेकांना रक्त धनघेपयंत मारतात.  घरातील 

माणसे तंटा तोडण्याला दारािाहेर गेली म्हणजे मागच्या दारी िसलेल्या कैकाडणी लागेल ते घेऊन 

पसार होतात.  धपके, धान्य, शेळ्या, मेंढ्या, कोंिड्ा चोरण्यात त्यांचा हातखंडा आहे.  कुचेवाले 

उर्प  माकडवाले धह कैकाडीची पोटजात आहे.  ते गावािाहेर सरूड नावाच्या गवतांच्या पालात 

राहतात.  त्यांची दहा िारा धिऱ्हाडे एकमेळाने असतात.  माकडाचे खेळ करतात. त्यांच्या िायका 

िायकांना गोंधतात.  लशदीचे खळुखळेु धवकतात, व सपुें टोपली र्ोकायांनी संधीतात.  िायका, 

परुष, पोरं गावात तकुडे ए शेतात धान्य मागतात. (पान क्र. 114-115) कैकाडी लहद ूजाती डुकरे 

पाळतात. 
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लक्षर्ट चचेद्वारे संकवलत मानववंश 
शास्त्त्रीय मावहती 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कैकाडी समाज लक्षर्ट चचा - अहवाल  
मराठवाडा, पस्श्चम महाराष्र व खान्थ्देश ववर्भार् 

 

 कैकाडी समाजाची सामाधजक पधरस्स्थती, त्यांच्या रूढी, परंपरा, चालीरीती, परस्पर 

असणारे संिंध, धार्थमक प्रथा, िोलीभाषा, मराठवाड्ात आधण पस्श्चम महाराष्ट्रात राहणारा 

कैकाडी समाज व धवदभात राहणारा कैकाडी समाज कोणत्या प्रकारे समान आहे, 

मानववंशशास्त्रीय दषृ्ट्टीकोनातनू धवधवध माधहती जाणनू घेण्यासाठी मराठवाडा व पस्श्चम 

महाराष्ट्रातील सातारा, कोल्हापरू, अहमदनगर, औरंगािाद, जालना, आधण िीड धजल्ह्यातील 
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धवधवध गावात घेण्यात आलेल्या लक्षगट चचा व प्रत्यक्ष पाहणी दरम्यान खालीलप्रमाणे माधहती 

धमळाली.    

1. कैकाडी समाजातील आडनावे   
कैकाडी समाजामध्ये प्रामखु्याने जाधव, गायकवाड, माने ही मळू आडनावे मोठ्या 

प्रमाणात धदसनू येतात. त्याचिरोिर शामधगरे, सपटसर, उतरसर, पवार, कोरवी, िजंत्री, 

देवधगरे, कतराळे, सातपाडे, मेंडके, रु्लारी, देशमाने, सपट, गजरे, कैवाडे, कवाडे, मळेु, 

कोरवी, लसधी, लशदे, चौगलेु, वाजंत्री, संगनाळे, नरगुंडे, िनुांदे्र, धजस्टे, भामरे, धनष्ट्ठुरे, कवाडी, 

धिजले, धदष्ट्टे, जमुालसर, लोडे, काडे, हजारे, पाटोळे, कांिळे, नागोर, मानके इत्यादी आडनाव े

धदसनू येतात. अहमदनगर धजल्ह्यातील हंगा या गावातील चचे दरम्यान असे सांगण्यात आले 

धक राजपतू, घाडगे, लशदे, काळे हे ठराधवक गावात कैकाडी समाजाचे लोकांनी स्वतः हून  नावे 

लाऊन घेतली आहेत.  तसेच कोल्हापरू धजल्ह्यातील इचलकरंजी या शहरातील चचे दरम्यान 

कोरवी, चौगलेु, सखुसारे, भंगारे, कानंगले, संगनाळे हे नेहमीच्या आडनावा व्यधतधरक्त 

आडनावे धदसनू आली.   

 

2. उपजात/पोटजाती 
कैकाडी समाज हा महाराष्ट्रामध्ये धवधवध धजल्ह्यामध्ये पसरलेला असनू धतला 

वेगवेगळ्या भागात वेगवेगळ्या नावाने तसेच व्यवसायावरून सदु्धा ओळखले जाते. कैकाडी 

समाजातील धवधवध व्यवसायावरून त्यांच्या उपजाती पडलेल्या धदसनू येतात. त्या 

खालीलप्रमाणे आहेत:-  

अ) र्ाव कैकाडी :- काड्ा गोळा करून लकवा जंगलातील लशदीच्या र्ोकापासनू, धनरगडुीच्या 

झाडाच्या र्ोकापासनू टोपल्या, कणगी, पाया,  ताया धवणणे आधण िाजारात त्यांची धवक्री 

करणारे कैकाडी लोकांना गाव कैकाडी म्हणनू संिोधले जाते. गावात राहून धपढीजात 

पारंपाधरक व्यवसाय करणाऱ्या कैकाड्ांना गाव कैकाडी म्हणतात.  गाव कैकाडी हे कैकाडी 

समाजातील उच्च लोक म्हणनू सदु्धा ओळखले जातात.  



 
53 

आ) पामलोर :- पामलोर धह कैकाडी समाजाची पोटजात आहे. “पाम म्हणे साप” सापाचे लपगी 

वाजवून खेळ करणारे लकवा सापाला दाखवून धभक मांगनू आपला उदरधनवाह भागधवणारे 

कैकाडी यांना पामलोर कैकाडी म्हणनू संिोधले जाते.  

इ) दोन्थ्तले/धंतोळे/चोर कैकाडी :- चोऱ्या करून आपला उदरधनवाह भागधवणारे कैकाडी 

यांना दोन्तले, धंतोळे लकवा चोर कैकाडी म्हणतात. चोर कैकाडी हे सतत भटकंती करतात. 

यांना धर्रस्ते कैकाडी असे सदु्धा म्हणतात.   

ई) कंुचीकोरवी :- कंुची लकवा झाडू-केरसनुी िनवून त्यांची िाजारात धवक्री करून आपला 

उदरधनवाह भागधवणारे कैकाडी लोकांना कंुचीकोरवी म्हणतात.  

उ) कोतीकुळू/माकडवाले कैकाडी:- कोती म्हणजे माकड. माकडांना प्रधशक्षण देवून माकडांचे 

खेळ करणारे कैकाडी समाजाला कोतीकुळू लकवा माकडवाले कैकाडी असे म्हणतात. 

माकडवाले कैकाडी हे जंगल भागात मोठ्या प्रमाणात वास्तव्य करताना धदसनू येतात.  

संपणूप महाराष्ट्रामधील कैकाडी समाज हा एकच असनू र्क्त व्यवसाय व भागानसुार त्याला 

वेगवेगळे नावे पडली आहेत असे सांगण्यात आले.   

3. कैकाडी समाजाची पारंपाधरक व्यवसाय 

कैकाडी समाजातील लोक अजनूही धपढीजात परंपरागत व्यवसाय करून आपला उदरधनवाह 

भागधवताना आपणास धदसनू येतात. प्रामखु्याने खालील प्रमाणे कैकाडी समाजातील लोक 

व्यवसाय करतात. 

अ) बांब ु व्यवसाय/ववणकाम:- वधडलोपार्थजत चालत आलेला िांि ु व्यवसाय कैकाडी 

समाजामध्ये पवुी पासनू मोठया प्रमाणात केला जातो.  डोंगरावर, जंगलामध्ये, रानामध्ये 

वाढलेला िांि,ु लशदीचे र्ोक, धनरगडुीच्या झाडाची र्ोक, कवळीची र्ोक/िांि ू आणनू 

त्यापासनू झाप, साध्या टोपल्या, ताया, िटु्टया, पाटया, डालग्या आधण कणग्या तयार करत.  

पवूी शेतात धपकलेले काढल्यानंतर शेतकऱ्यांना धान्य साठधवण्यासाठी मोठया कणग्याची 

आवश्यकता असते.  कणग्या आकाराने मोठया असल्याने एका जागी तयार करन 

शेतकऱ्यांच्या घरी नेऊन देणे शक्य होत नसे, त्यामळेु शेतकरी कैकाडी लोकांना कणग्या 

धवणण्याची जागा तयार करून देत आधण कैकाडी लोक त्या धठकाणी जाऊन कणग्या धवणत 
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असत. पवूी शेतकरी त्या मोिदल्यात अन्नधान्य देत असत. आता रोखीच्या िदल्यात धवक्री 

केली जात होती. तसेच झाडू/केरसनुी िनवून त्यांची धवक्री करणे हा पण व्यवसाय कैकाडी 

समाजातील लोक करतात.  िांिपुासनू धवधवध वस्तु िनवून धवक्री करण्याचा व्यवसाय 

आजच्या तंत्रज्ञानाच्या आधण प्लास्स्टकच्या यगुामध्ये लोप पावत चालला आहे.त्यामळेु 

घरातील स्स्त्रया खरुपणी, मजरुी तर परुष मंडळी हे मजरुी करून आपला उदरधनवाह भागवत 

आहेत.   

 

आ)  वराहपालन/ डुक्कर(फँड्री) पालन:-  कैकाडी समाजाची ओळख सांगाणारा, समाजाला 

ओळख देणारा हा व्यवसाय आहे.  कैकाडी म्हटलं की सवात प्रथम िाि जी डोळयासमोर 

येते ती म्हणजे त्यांचे डुक्कर पाळणे आधण डुकराचे मांस खाणे. कैकाडी समाजामध्ये डुक्कर 

पालन हा प्रमखु व्यवसाय मानला जातो.  डुक्कर पालन करणे त्यांच्याकरीता दहेुरी  र्ायद्याचे 

आहे.  डुकराचे मांस कुटंूिाच्या खाण्यात देखील येते तसेच मांसाची धवक्री करन धमळालेल्या 

पैशातनु उदरधनवाह होतो. पवूी ज्या प्रमाणात डुक्कर पाळणे लकवा पाळलेले डुक्कर मारून 

खाणे याचे प्रमाण होते त्या तुलनेने आत्ता कमी प्रमाणात व्यवसाय चाल ूआहे. अनेकदा 60-

70 रपये धकलो ने डुकराचे मांस धवकायला िाजारात ठेवले जाते. कैकाडी समाजा अंतगपत 

डुकरांच्या मासांची देवाण-घेवाण होत होती. तसेच काही धठकाणी डुकराची लीद/शेण 

शेतीसाठी परूक असल्यामळेु ती साठवणे आधण ते शेतकऱ्यांना धवक्री केली जाते.  कैकाडी 

समाजाकडे असणारी डुक्कर संकधरत स्वरपाची नाहीत. धह डुक्करे गावात लहडून जगणारी 

डुक्करे असतात, धवधशष्ट्ट कुटंुिांची एक धवधशष्ट्ट खणु असते. डुकराचा अधा कान कापलेला 

असतो, शेपटू अधी कापलेली असते, कान मधनू धचरला जातो, अधा कान व अधी शेपटू 

कापलेली असते इत्यादी खुण केल्या जातात. वरील खुणाच्या सहाय्याने कोणत्या कुटंुिांची 

कोणती डुक्करे आहेत, हे कळते. या खणुा जेव्हा प्रसतू होते, तेव्हा केल्या जातात. यावरून 

आपल्या मालकीची डुक्करे धकती व कोणती हे त्यांना कळतात.  गावातील धवरोधामळेु 

डुक्कर पाळणे हा व्यवसाय िंद होत चालला आहे. डुक्करे पाळणे हे अस्वच्छतेचे लक्षण 

म्हणनू इतर लोक पाहतात.   

इ) र्ाढवपालन/ र्ाढवाच्या सहाय्याने मजरुी:- कैकाडी लोक पवूी गाढव हा पाळीव प्राणी 

म्हणनू पाळत असत. कैकाडी समाज हा कायमस्वरूपी एका जागी स्थाधयक नसल्याने नेहमी 
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भटकंती करत असत, अश्यावेळी गाढवाच्या सहाय्याने एका गावाहून दसुऱ्या गावाला 

जाण्यासाठी याचा उपयोग होत. त्याचिरोिर मजरुी करण्यासाठी या गाढवांचा उपयोग होत 

उदा. रस्त्यावर मरुूम, खडी, वाळू माती टाकणे लकवा वाहून नेणे, तलावांना िंधारा 

घालण्यासाठी मरुूम, माती उचलणे लकवा खडे्ड खणणे अशी जड ओझी वाहण्याची कामे 

करत असत.  कमी वेळेत जास्त काम, हे आधधुनक साधनांमळेु शक्य होते. त्यामळेु याही 

व्यवसायाचा  ऱ्हास होत चालला आहे.  

ई) वाजंत्री/बडँ व्यवसाय:- सातारा, सांगली, कोल्हापरु या भागात कैकाडी समाज वाजंत्रीचे 

काम करत असत. कलाट, ढोलक, रमपेट, पडघम, िडा ढोल असे अनेक प्रकारचे वाद्य 

कैकाडी समाजामध्ये वाजवली जातात.  लग्न, धार्थमक कायपक्रम, गावातील जत्रा लकवा इतर 

कोणत्याही मंगल प्रसंगी सपुारी घेऊन वाद्य वाजधवण्याचा व्यवसाय करतात. तसेच त्यांना 

खेडेगावातील संगीतकार असे सदु्धा म्हटले जाते.  

      अश्याप्रकारे कैकाडी समाजामध्ये पारंपाधरक व्यवसाय केले जातात. त्याचिरोिर 

प्लास्स्टक वस्तूंचा मोठ्या प्रमाणात वापर, वराह पालन साठी असलेला धवरोध यामळेु 

समाजाची पारंपाधरक व्यवसायांचा ऱ्हास होत आहे. त्यामळेु कैकाडी समाजातील लोक मजरुी 

करणे, गवंडी काम, ऊस तोडणी, ओझे उचलण्याची कामे इत्यादी कामे करून आपला 

उदरधनवाह भागधवतात.  

4. स्थलांतर 

महाराष्ट्रात कैकाडी समाज हा सवप धजल्ह्यामध्ये आढळून येतात. कैकाडी समाजाच्या 

घेण्यात आलेल्या  लक्षगट चचे दरम्यान,  कैकाडी हे मळुचे कनाटक, मध्यप्रदेश,  ताधमळनाडू व 

आंध्रप्रदेश येथील मळू रधहवासी असनू तेथनू महाराष्ट्रात स्थलांतधरत झाले असावेत असे सांगण्यात 

आले.  त्यांच्या कैकाडी भाषेमध्ये कानडी आधण तेलग ु शब्दांचा भरणा धदसनू येतो.  एका 

धठकाणाहून दसुऱ्या धठकाणी व्यवसायासाठी हा समाज स्थलांतरीत झालेला धदसनू येतो. कैकाडी 

समाज हा एकाच धठकाणी वास्तव्य करत नव्हते. व्यवसायासाठी गावी-गाव धर्रस्ते स्थलांतर 

झाल्याचे धदसनू येते. कैकाडी समाज कायम धर्रस्ती असल्यामळेु कैकाडी समाज कायम गावाच्या 

िाहेर लकवा वेशीिाहेर आपले वास्तव्य करत असलेले धदसनू येते.  कैकाडी समाजाची स्वतं्रत वस्ती 

असल्याचे मोठ्या प्रमाणात सवेक्षण दरम्यान धदसनू आले.  
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5. कैकाडी शब्दाचा अथप 

कै म्हणजे हात आधण काडी - म्हणजे काडीकाम करणारे लोक. हाताने गवत, िांि ूकापनू 

त्याच्या वस्त ू िनवून उदरधनवाह करणारे व्यावसाधयक म्हणजे कैकाडी होय. कैकाडी समाजाला 

कनाटक मध्ये कोरवी, आंध्रप्रदेश मध्ये येरकुला तर मध्यप्रदेश व महाराष्ट्टामध्ये कैकाडी म्हणनू 

ओळखला जातो. कैकाडी समाज हा महाराष्ट्रामध्ये सवप धजल्ह्यामध्ये व्यवसायामळेु स्थलांतधरत 

झालेला आहे.  कैकाडी समाजाचा मखु्य व्यवसाय हा डाले, टोपले धवणणे हाच आहे. परंतु धवधवध 

धठकाणी उदरधनवाह भागधवण्यासाठी वराहपालन, गाढवाच्या साह्याने माती वाहने, मजरुी करणे असे 

धवधवध व्यवसाय करत असलेले धदसनू येतात. व्यवसायावरून त्यांना उपजाती पडलेल्या धदसनू 

येतात.  

6. कैकाडी समाजाची िोली भाषा 

कैकाडी समाजाची कैकाडी हीच िोली भाषा आहे. कैकाडी भाषेला धलपी नाही. प्रामखु्याने 

त्यांची भाषेमध्ये तेलग ु आधण कन्नड भाषेचे धमश्रण असलेले धदसनू येते. सद्य स्स्थतीमध्ये इतर 

समाजाच्या संपकात आल्याने मराठी भाषा मोठ्या प्रमाणात िोलली जाते. कैकाडी समाजातील 

लोक आपापसात िोलण्यासाठी कैकाडी भाषेचाच वापर मोठ्या प्रमाणात करताना धदसनू येतात.  

कैकाडी समाजातील वधरष्ट्ठ/जनु्या  व्यक्तींना पणूपपणे कैकाडी भाषा िोलता येते परंतु सद्याची तरण 

धपढी कैकाडी भाषा कमी िोलते. तर काही तरण िोलतच नाही.  कैकाडी भाषा सावपजधनक 

धठकाणी िोलण्यास संकोच करतात कारण आपली कैकाडी भाषा िोलणे म्हणजे मागासलेपणाच 

लक्षण आहे असे ते मानतात.  शाळेत लहान मलुांना मराठी भाषा व घरात कैकाडी भाषा यांमळेु 

त्यांना शाळेत मराठीतनू धशकधवलेले सरुवातील समजत नाही. त्यामळेु इतर मलुांच्या तलुनेत 

शैक्षधणकदषृ्ट्या धह मलेु मागास राहतात. सद्यस्स्थतीत नवीन धपढी कैकाडी भाषा िोलतच नाही, 

त्यामळेु धह भाषा लोप पावेल, असा प्रश्न धनमाण होतो.  

7. पारंपाधरक कला कौशल्य 

कैकाडी समाजामध्ये धवधवध कला कौशल्य धदसनू येतात. लसदी, धनरगडुी इत्यादी झाडांच्या 

र्ोकांचा वापर करून परंपरागत धान्य साठवण्याच्या कणग्या, डाले, झाप, साध्या टोपल्या, पाया, 

िटु्या, ताटी इत्यादी वस्त ू िनवने, िेंड वाजधवणे (वाजंत्री व्यवसाय करणारे कैकाडी समाज), 
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माकडांचा खेळ करणे, धशकार करणे  इत्यादी कला कौशल्य कैकाडी समाजाच्या लोकांमध्ये 

अंतभूपत असलेली धदसनू येतात. ख्वल्ली (धवळा), कोयता या  अवजाराच्या सहाय्याने कणगी, 

पाया. डाले, टोपले धवणणे हे मखु्य कौशल्य कैकाडी समाजातील परुष तथा मधहला मंडळ यांच्या 

मध्ये परंपरागत आलेले धदसनू येते. या व्यासायाद्वारे कैकाडी समाज आपला उदरधनवाह भागधवतो.    

8. कुलदेवता 

कैकाडी समाजामध्ये रेणकुा देवी म्हणजेच यल्लम्मा, पालीचा खंडोिा, जेजरुीचा खंडोिा, 

धर्रस्ती आई (धर्रंगी आई), तळुजापरूची तळुजाभवानी, काधनर्नाथ मढी, मधरमाता, वाघजाई, 

महाकाली, झाडांचा देव/रानाचा देव यालाच र्ाल्ददेऊर असेही म्हणतात, येडाई इत्यादी कुलदेवता 

आहेत. या धशवाय कैकाडी समाज इतर अनेक देव मानतात आधण पजूले जातात.  कैकाडी समाज 

हा प्रामखु्याने धर्रस्ती देवी यांना मोठ्या प्रमाणात मानतात. धर्रस्ती देवीला आखाड/आषाढ 

मधहन्यात  पाट (शेळी), िकरे, कोंिडा यांचे िळी  देऊन वनभोजन केले जाते. कैकाडी समाज 

व्यवसाय संदभात भटकंती करत असला तरी अश्या कायपक्रमाच्या वेळी सवप समाज एकत्र येऊन 

कुलदेवीची पजूा करतात.  कैकाडी समाज हा लहद ूरीतीधरवाज प्रमाणे इतर धह सण, उत्सव देखील 

साजरे करतात.   कैकाडी समाजातील लोकांना मंधदरात प्रवेश नसायचा िाहेरूनच दशपन घ्यावे 

लागत असे.   

9. कैकाडी समाजातील कुळ 

सातपाडे आधण कवाडे हे दोन मखु्य कुळ कैकाडी समाजामध्ये आहेत असे सांगण्यात 

आले. तसेच इतर कुळी हे पढुीलप्रमाणे आहेत – धदष्ट्टे, लोढे, मनाडे, शामगीरे, देवधगरे, दोन्तले, 

पटाले, नागोरे, डाने, सपटसरे, उतरसरे, धतरकाळे, मानपाडे, मदनसर, जलमसर, पतके, धनगुंदा, 

नळगुंदे्र, हवाले, जलगुंदे्र, मछीन्द्र, धचखलकर, सधुजतराय, खालजीते्र, मध,ु सोनसर, डांगे, िलुाजरे, 

पालीसर, कटोरे, धमए, कायसो, लालिजारी, नरगुंदे, काडे, धिजलीसरे, अंगसो, िलुाकरे, कायसरे, 

रामधगरे, गजरे, चीतपतु, डाने इत्यादी कुळे चचे दरम्यान कैकाडी समाजाच्या लोकांकडून सांगण्यात 

आले.   

10. रूढी परंपरा 

अ) ताईबाईची जत्रा 
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        घरातील पवूपजांच्या आत्म्यास शांती धमळण्याकरीता कुटंूिातील पढुील धपढयांनी 

त्यांच्या पवूपजांच्या राहत्या धठकाणी (िडुका धजथे असेल धतथे) तीन वषातनू एकदा ताईिाईची 

जत्रा करावी लागते.  जते्रमध्ये आटकुरी मेंढी {दोन धपल्ले पोटात असलेली 4 मधहन्याची गाभण 

मेंढी आधण 1 वषांचे 1 दात असलेले गनु्नी (छोटा डुक्कर) अपपण करतात}.  संध्याकाळी सवप 

एकाच आजोिा लकवा पणजोिाच्या सवप पढुील धपढी, भावकी एकत्र येऊन सवप पजेूचे साधहत्य 

आणायचे. त्यानंतर मेढीला हळद कंुकू वाहून पजुा करतात.  त्यानंतर मेंढी कापल्यानंतर धतच्या 

पोटात असलेले अभपक िाजलुा काढुन ठेवतात, आधण मेंढीच्या मांस धशजवनु स्वयंपाक करतात.  

मधहला स्वयंपाक करत असताना, परुष मंडळी घरात खड्डा खणतात. 

स्वयंपाक तयार झाल्यानंतर मेंढीच्या मांसाचा खड्ड्ड्ात नैवेद्य दाखवतात.  त्यांनतर 

सवप धमळुन जेवण करतात.  जेवण झाल्यानंतर राधहलेले उष्ट्टे खरकट िाजलुा काढून ठेवतात.  

त्यानंतर अभपक आधण राधहलेले खरकट जेवण एकत्र करन घरात खणलेल्या खड्ड्ड्ात  टाकले 

जाते, आधण ते खरकट खाण्यासाठी सोित आणलेले डुकराचे छोटे धपल्ल ु (गनु्नी) खड्ड्ड्ात 

सोडले जाते.  डुकराचे धपल्ल ु खरकट खात असताना त्याच्यावरन माती टाकली जाते आधण 

डुकराच्या छोटे धपल्ललूा धजवंत परुले जाते.  अशा प्रकारे त्यांचा सन्मान करत घरातील पवूपजांच्या 

आत्म्यास शांती धदली जाते.  आजोिा लकवा पणजोिा पासनु झालेल्या कुटंूि धवस्तारातील सवप 

भावकी व नातेवाईकानी  एकत्र येऊन धह यात्रा पार पाडायची असते.  (िडुका म्हणजे 

आजोिांच्या मळु गावात, यालाच िेट म्हणतात) या प्रथेला ताईबाईची जत्रा म्हणतात.  

आ) आखाडी जत्रा/आषाढी जत्रा 

कैकाडी समदुायात आखाडी जत्रा करण्याची प्रथा आहे. या जते्रत िोकड लकवा कोंिडा 

कापण्याची प्रथा आहे. या धदवशी घरातील देवदेवतांची पजूा केली जाते. िोकड व कोंिडा िळी 

देऊन नातेवाईकांना जेवण धदले जाते. या  जते्रला ज्यांना देवीच्या धठकाणी काही कारणामळेु जात 

येत नसेल अशा वेळी यामध्ये कोिंडी कापतात यावेळी धचखलाची देवीची प्रधतकृती व धर्रता 

लक्ष्मीचा गाडा तयार करतात. दोन रेडे तयार केले जातात. (रेडयाचा गाडा), चार चाक, 

गाडयाच्या भोवती काटयांची कमान तयार करतात.  त्यामध्ये देवी ठेवतात.   

 सकाळी अंघोळ करन िाजारातनु लागणारे साधहत्य खरेदी करन आणले जाते.  

घराजवळच्या झाडाखाली जमीन सरावली जाते, शेतातनु माती आणनु धचखल तयार केला जातो 
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आधण त्या धचखलाचे देव व दोन रेडे, चार चाकांचा गाडा तयार करतात.  कळकाच्या (िांिचूी 

कमान) िांिचेु खोप तयार करायचे त्या खोपमध्ये कांिळ ठेउुन त्यावर देव ठेवायचे.  धतला 

चोळी-िांगडी, डोरले, ओटीचे सगळे सामान देवीला अपपण करतात. या धदवशी पाच सहुाधसनी 

उपवास करतात.  संध्याकाळी 4 वाजता कोंिडे लकवा ज्यांची ऐपत आहे ते िोकड कापतात.  

अधधकतर लोक कोंिडे कापतात कारण त्यांची अशी धारणा आहे की देवीला कोंिडे आवडते.  

 रात्री आठ वाजेनंतर नैवैद्य दाखधवला जातो त्यानंतर सहुाधसनी उपवास सोडतात.  

सवप कायपक्रम झाल्यानंतर जेवण झाल्यांनतर रात्री 11-12 च्या दरम्यान एका टोपलीमध्ये सवप देव, 

रेडे आधण गाडा अस सवप गावािाहेर लकवा वेशी िाहेरच्या िाभळीच्या झाडाखाली नेऊन 

सोडतात.  सोडुन येताना मागे वळुन पाधहले जात नाही.  समाजाला असे वाटते की देवी 

आपल्यासोित आपाली सवप दखेु व संकटे घेऊन जाते.  धह यात्रा जागेवर जाऊन केली तरी या 

पध्दतीनेच करतात. अशी यात्रा धह आखाडाच्या मधहन्यात केली जाते, म्हणनू धतला आखाडी 

जत्रा म्हणतात.   

इ) यल्लम्मा सौंदत्तीची जत्रा 

कैकाडी समदुाय यल्लमा देवीची जत्रा साजरी करतात.  याला ललि नेसणे असे म्हणतात.  

प्रत्येकी तीन वषांनी हा कायपक्रम करतात.  आपले चांगले व्हाव ेम्हणनु धह पंरपरा पाळली जाते.  

सौंदत्ती यल्लमा कनाटक राज्य येथे आहे.  ऐपतीनसुार लोकं नवीन कपडे घेतात.  या जते्रसाठी 

पौर्थणमा लकवा एक धदवस आधी धतथे पोहचतात.  तेथे गेल्यांनतर तेथील कंुडात अंघोळ करन 

ललिाचा पाला कमरेला आधण छातीला िांधला जातो यालाच “धलम नेसणे”  असेही म्हटले जाते.  

ललिाचा डहाळ िांधनू देवळाभोवती तीन प्रदधक्षणा मारतात.  

 पवूीच्या काळात अंगावर कोणतेही कपडे न घालता केवळ ललिाचा ढहाळा िांधनु 

प्रदधक्षणा घालत असत, परंत ुया प्रथेमध्ये सधुारणा झालेली पाहायला धमळते.  यामध्ये मधहला व 

परुष दोघांचाही सहभाग असतो.  धह प्रथा आजही चाल ुआहे.  यानंतर परुणपोळीचा स्वयंपाक 

तयार केले जाते.  त्यानंतर घरातील सवप जण एकत्र येऊन नैवैद्य दाखवून 10 ते 12 नारळ 

र्ोडतात.  प्रत्येक नारळातील अधा नारळ देवळात अपपण करन उरलेलं अध ेनारळ घरी येताना 

घेऊन येतात.  जत्रा संपवून घरी येताना घराजवळ आल्यानंतर पाच पाऊले मागे जाऊन एक 

नारळ र्ोडायचा आधण सोित आलेल्या देवीला परत पाठवायचं. याला देव िोळवने म्हणतात.  
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त्यावेळी आपल्यासोित आणलेल्या नारळाची खीर करतात आधण सवांनी त्याचा आस्वाद 

घ्यायचा. (म्हणजे सोित देव आलेले आहेत अशी समजतु आहे त्यांना गोड (खीर) देऊन परत 

पाठवायचे). अश्या प्रकारे यल्लम्मा सौंदत्तीची जत्रा साजरी केली जाते. 

ई) वलम नेसणे (सलबाचा कायणक्रम)  

यल्लम्मा सौंदत्ती, कनाटक येथनू आल्यानंतर आठ धदवसांनी िोकड आणनू पनु्हा ललिाचा 

कायपक्रम उत्सव साजरा करतात.  यामध्ये जागतीणींना िोलावले जाते.  सौंदतीच्या जत्रामध्ये 

ज्यांनी धलम नेसली असेल त्यांना पनु्हा ललि नेसायला लावतात. संध्याकाळी चार वाजेच्या समुारे 

िोकड कापतात आधण कापलेल्या िोकडाचे वाहते रक्त ओलांडून त्या व्यक्तीला जावे लागते, 

गावाच्या िाहेर गेल्यांनतर ओढयाच्या धठकाणी, नदीजवळ लकवा पाण्याजवळ जावून अंगावर 

नेसलेले ललि पाण्यात सोडून देतात.  ललि सोडला धक नवीन कपडे घालनु घरी परत यायचे.  जे 

ते आपले नवीन कपडे घेतात.  

 घरी परतल्यावर घरातील मधहला िोकडाच्या मांसाचे स्वयंपाक करतात.  तसेच 

गोडधोड म्हणनु परुणपोळीचा स्वयंपाक देखील करतात. परणपोळयांच्या गोड नैवैद्याने पाच 

परडया भरतात.  त्यानंतर यल्लमा देवीला सटुी-रूटीचा नैवैद्य दाखवायला जातो, नैवैद्यमध्ये 

िोकडाचं काळीज, धसना आधण रोटी या धतन्हीही गोष्ट्टी दाखधवल्या जातात. नैवैद्य दाखधवल्यानंतर 

सहुाधसनांना जेव ुघातले जाते, आधण मग इतर नातेवाईकांना जेवण धदले जाते.  जेवणांतर रात्रभर 

जोगतीणीच्या गाण्याचा कायपक्रम ठेवला जातो.  हा कायपक्रम िऱ्याचदा पाहाटे पहाटे चार 

वाजेपयंत चाल ुअसतो.  

उ) फास्ल्दवरचा कायणक्रम/ रानकारण   

र्ाल्द म्हणजे शेत. म्हणजे गावाच्या िाहेर रानात लकवा जंगलात हा कायपक्रम केला जातो.  हा 

कायपक्रम गावाच्या वस्ती िाहेर केला जातो. आखाडी/आषाढ मधहन्यात धचखलाची देवी तयार 

करण्यात येते व त्याची ओटी भरण्यात येते. तसेच एक धर्रता गाडा तयार करून त्यात 

धचखलाची देवी (लक्ष्मी) िसवून त्याची पजूा केली जाते. त्याचिरोिर दोन धचखलाचे रेडे तयार 

करण्यात येतात. धचखलाची देवी च्या समोर नैवैद्य दारू, धिडी, तंिाख,ू पंचपक्क्वान ठेवले जात 

व नतंर पजूा केली जाते.  पजूा झाल्यानतर रात्री तो गाडा गावािाहेर ठेऊन येतात.   
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गावािाहेर ठेवताना एकदा धर्रता गाडा व त्यातील धचखलाची देवी ठेवल्यानंतर पाठीमागे वळून 

पाहू नये.  अश्या पजेूमळेु आपले संकट वगेरे गावािाहेर जाते असा त्यांचा समज आहे.  धर्रस्ती 

देवीच्या श्रद्धा असल्यामळेु भटकी समाज भटकत असताना धर्रस्ती देवी त्यांच्या पाठीशी 

असयाचे असा कैकाडी समाजाचा समज आहे. या पजेूमळेु भतूांचा त्रास होऊ नये असा त्यांचा 

समज आहे. यावेळेस िोकड, कोंिडा लकवा डुक्कर कापले जात होते. नैवैद्य ठेवल्यानंतर 

जेवणाची पंगत िसत होती.   

ऊ) शाल्र्ाची (मोठे डुक्कर) यात्रा 

ही यात्रा दोन-तीन वषातनू एकदा करण्याची प्रथा प्रचधलत आहे. यासाठी डुक्करामधील नर 

डुक्कर पवूपजांच्या नावे पाळला जातो. हा डुक्कर गावाच्या िाहेर वडाच्या काठीने मारला जातो व 

तो  भाजला जातो. कापनू त्याचा नैवैद्य पवूपजांचे पाच दगड मांडून त्यांना हळद-कंुकू वाहून 

दाखवला जातो. कैकाडी समदुायातील नातेवाईकांना जेवण धदले जाते. परंत ुस्स्त्रयांचा या याते्रत 

सहभाग असत नाही. या याते्रत सवप स्वयंपाक परुषच करतात.  

या याते्रत धशल्लक राधहलेले मास घरी नेले जात नाही. ते तेथेच खाऊन संपवले जाते. अशा 

पद्धतीने पवूपजांची पजूा करण्याची प्रथा आहे. यामळेु पवूपजांचे आपल्यावर चांगले लक्ष राहते असा 

कैकाडी समाजाचा समज आहे. 

ऋ)  नवस बोलणे व फेडण्याची प्रिा  

कैकाडी समाजामध्ये मलु आजारी पडणे लकवा घरातील कोणताही व्यक्ती आजारी पडणे, काम 

धमळत नसेल, काम धमळूनही पैसे धशल्लक राहत नसतील, पवूी गाढव आजारी पडले लकवा 

हरवले, मधहलांना मलु होत नसेल, काही अधनष्ट्ट घडले असेल तर काळूिाई, यल्लम्मा, 

तळुजाभवानी या देवतांना ऐपतीप्रमाणे नवस िोलले जातात. उदा. पाच नारळाचे तोरण िांधणे, 

खणा नारळाने ओटी भरणे, पाव धकलो पेढे वाहने, कोंिडे लकवा िोकड कापनू जेवण देणे अशा 

प्रकारचे नवस िोलले जाते. जर कैकाडी लोकांना वाटले धक, आपल्याला सखु शांती लकवा 

संकटातनू मागप धमळणे, आजारी व्यक्ती िरी होणे हे नवस िोलल्यामळेु घडले असेल तर ते नवस 

िोलल्याप्रमाणे रे्डतात. काही धठकाणी डुक्कर कापनू सदु्धा नवस रे्डले जात असत.  

11. जत्रा  
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कावनफनाि मढी:- अहमदनगरहून पाथडी रोड वरील धनवडंुगे हे गाव आहे. तेथनू ३ धक.मी. 

अंतरावर मढी हे गाव आहे. पाथडीहून मढी गाव १२ धक.मी. अंतरावर आहे. र्ाल्गनु वद्य पंचमीला 

(होळी)  मढीला काधनर्नाथांची यात्रा भरते. ही यात्रा पाडव्या पयंत चालते. होळीते गढुी पाडव्या 

पयंत मढी व धनवडंुगे गावामध्ये धवधवध व्रतिंधने पाळली जातात. यात शेतीची कामे, 

धववाह/वास्तशुांती, दाढी/हजामत करणे, नवीन कामास प्रारंभ, तसेच घरामध्ये पदाथप तळणे, मांस न 

खाणे इत्यादी कामे वज्यप केली जातात. भटक्यांची पंढरी म्हणनू समजल्या जाणाऱ्या श्री क्षेत्र मढी 

इथे सकाळी नाथ मंधदराच्या कळसाला कैकाडी समाजाची मानाची काठी लाऊन खऱ्या अथाने मढी 

याते्रला प्रारंभ होतो. मानाची काठी ही २० ते २५ रु्टाची असते तसेच काठीला धत्रशलू आधण अधप 

चंद्र लावलेला असतो.  होळी ते गढुीपाडवा या काळापयंत ही यात्रा उत्सव चालतो.  येथे कैकाडी 

समाजाचे सवप लोक जमा होतात.  

कैकाडी समाजाने गडाचे िांधकाम करण्यास सहकायप केले काधनर्नाथ पैठण येथे 

वास्तव्यास असताना त्यांची सेवा केली.  याििल नाथांनी स्वतः कैकाडी समाजाला मान धदला.  हा 

गढ उभा करताना त्यांनी मदत केल्याने त्यांना हा कळसाला काठी लाऊन यात्रा सरु करण्याचा मान 

धदला जातो.  पवूी याते्रच्या वेळेस वोकाळे (जातपंचायत) भरवले जात होते.  वोक खेळणे म्हणजे 

न्याय धनवाडा करणे, वाद सोडवणे. मलुामलुीचे भांडणे धमटवले जात होते. जातपंचायत मध्ये 

वोकाळे धवधवध धशक्षा/दंड म्हणनू त्यात वाळीत टाकणे, सवप समाजातील लोकांना दारू पाजणे, 

मटन खायला देणे इत्यादी धशक्षा धदली जात होती. सध्या जातपंचायतला िंदी आल्याने अशी 

जातपंचायत भरत नाही. या याते्रत गावातील लोक कैकाडी समाजाच्या लोकांना मान-पान देतात, 

आदर सत्कार करतात, त्यांची जेवणाची सोय करतात. कैकाडी समाजामध्ये या याते्रची र्ार मोठे 

महत्त्व धदसनू येते.  

वबडकीन जत्रा:- गाव धिडकीन तालकुा पैठण धजल्हा औरंगािाद येथील चचेदरम्यान असे 

सांगण्यात आले धक, गावातील  मधरमाता मंधदराच्या धठकाणी आषाढ/आखड मधहन्यात येथील 

प्रत्येक कैकाडी समाजाच्या कुटंुिातील एक डुक्कर मधरमाता देवीला कापले जाते. येथे कैकाडी 

समाजातील सवप लोक एकत्र जमा होतात. या धठकाणी या याते्रदरम्यान 25-30 डुक्कर कापले 

जातात.  डुक्कराचे मुंडके आधण पाय नैवैद्य म्हणनू ठेवली जातात. डुक्कराला सवपप्रथम हळद कंुकू 

लावून त्याला सातरी च्या धठकाणी नेले जाते. सातरी म्हणजे खाट-कुट लकवा कापण्याचे धठकाण 
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होय. डुक्कर कापनू देवीला नैवैद्य ठेवले जातात व नतंर पंगत िसवतात. यावेळेस प्रत्येक घरातील 

एक डुक्कर कापवेच लागते. याला कैकाडी समाजामध्ये याला र्ल्देवर िाग असे म्हणतात. अशी 

यात्रा आखाड/आषाढ मधहन्यात भरवली जाते.  

कैकाडी महाराजांची जयंती:- कैकाडी महाराज हे राजाराम जाधव नावाचे संत होते. त्यांनी गाडगे 

महाराजांचे धशष्ट्यवतृ्त पत्करले होते. त्यांनी कैकाडी समाजाच्या लोकांना चांगल्या गोष्ट्टीची धशकवण 

धदली, जनजागतृी केली, पश ुहत्या करू नका असे त्यांनी सांधगतले, चांगले धशक्षण घ्या सांधगतले. 

त्यामळेु कैकाडी समाजामध्ये त्यांना मोठा मान आहे. त्यामळेु अनेक धठकाणी कैकाडी महाराजांची 

जयंती साजरी केली जाते.  कैकाडी महाराजांच्या जयंती धनधमत्त धवधवध कायपक्रम ठेवून जनजागतृी 

केली जाते. काही धठकाणी यात्रा भरवली सदु्धा जाते.  

12. जन्मधवधी 

पाचवीची पजूा - कैकाडी समाजामध्ये मलू जन्माला आल्यानंतर िारसे घालण्याची प्रथा धदसत 

नाही परंत ु मलू जन्माला आल्यानंतर पाचव्या धदवशी पाचवीची पजूा केली जाते.  घरात िाळ 

जन्माला आल्यास त्याच धदवशी घराच्या िाहेरील िाजसू नाहणी म्हणजे िाळाला अंघोळ 

घालण्यासाठी खड्डा खांदला जातो अश्या प्रकारे पाच धदवस त्याच खड्ड्ड्ात अंघोळ घालत असत. 

मलु जन्माला आल्यास पाचव्या धदवशी अशी पजूा केली जाते. या पजेूमध्ये गव्हाच्या धपठापासनू 

धदवे मटुके, पान सपुारी, खारीक-खोिरे, नारळ, र्ळे, ज्वारी-हरभरा च्या घगुऱ्या यांचा समावेश 

होतो.  धह पजूा सायंकाळी केली जाते. एका सपुात पानावर धदवे-मटुके व सपुारी ठेवली जाते. त्याच 

सपुात घगुऱ्यावर नारळ ठेवला जातो, तसेच िोकडाची मुंडी आधण पाय ठेवून पजूा केली जाते. 

 पाचव्या धदवशी मलुाला नवीन कपडे नेसवले जात असत.  पाचव्या धदवशी पजूा 

झाल्यानतर  तो खड्डा भुजवला जातो. दसुऱ्या धदवशी सपूमधील सवप वस्त ू नदीत सोडून द्यायचे.  

पाचव्या धदवशी 5 सहुाधसनी धदवसभर उपवास धरत असत. पाचव्या धदवशी ज्या कैकाडी कुटंुिाची 

आर्थथक पधरस्स्थती चांगली असेल ते पाट, कोंिडी कापली जात आधण त्याची जेवण धदले जात 

होते. अन्यथा वरण, भात, पोळी तयार करून सोयरे यांना जेवण धदले जाते. मलुगी जन्माला आली 

असेल तर पाट (शेळी) कापतात आधण मलुगा असेल तर िोकड कापतात.  पाचवीच्या धदवशी 

र्क्त अशी पजूा करून जेवण धदले जात होते व नाहणीचा खड्डा भजूावला जात होता. या धदवशी 

िाळाचे नाव ठेवले जात नव्हते. धह पजूा करण्यामागे लोकांची अशी श्रद्धा असते धक, या धदवशी 
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सटवाई त्या जन्मलेल्या िाळाचे नशीि धलधहत असते.  तसेच काही धठकाणी या धदवशी सपुामध्ये 

असलेल्या धदव्यावर सईु गरम करून िाळाच्या पोटावर हलके डाग (चटका) देतात.  

बारसे - कैकाडी समाजामध्ये िाळाचे िारसे करण्याची लकवा नाव ठेवण्याची प्रथा नाही. घरातील 

लोकांना आवडेल त्या नावाने िाळाला हाक मारायला सरुवात केली जाते आधण तेच नाव 

कायमस्वरूपी राहते. परंतु काही धठकाणी इतर समाजाच्या रूढी परंपरा कैकाडी समाजाने 

अंधगकारलेल्या धदसनू येतात. घरातील मधहला िाळ जन्माला आल्यानंतर पाच मधहलांना आमंत्रण 

धदले जाते, िाळाला पाळण्यात घालायचे व नाव ठेवायचे. नाव ठेवताना गाणी म्हटली जातात. 

िाळाचे नाव मावळण (आत्या) ठेवतात.  

जावळ - जन्मानंतर िाळ सव्वा मधहन्याचे झाल्यानंतर लग्न होण्याच्या आधीपयंत कधीही जावळ 

(िट काढणे) काढले जाते. जावळ काढते वेळी मलुाचे जावळ काढायचे असल्यास िोकड कापनु 

धवधी केले जातात, तर मलुीची जावळ काढायची असल्यास पाट (शेळी) कापनु धवधी करतात.  

जावळ काढते वेळी ज्याचे जावळ काढायचे आहे त्याच्या मामाला आमंधत्रत केले जाते.  िोकड 

लकवा शेळी आणले जाते, नातेवाईकांना आमंधत्रत केले जाते.  घरातील मंडळी मामासाठी नवीन 

कपडे आणतात आधण मामा ज्याचे जावळ काढायचे आहे त्या मलुाचे/मलुीचे कपडे आणतो.  

जावळ काढण्याचे धवधी घरापासनु दरु रानात केले जातात धजथे पाण्याची सोय आहे. तर काही 

धठकाणी जावळ करत असताना कैकाडी समाजाच्या प्रत्येक कुटंुिाची आसराया वेगवेगळ्या 

धठकाणी असते.  आसराया देवी धजथे असतात धतथे जाऊन जावळ करतात. जावळ करताना 

िाळाला नवीन कपडे घालते जातात.  िाळ स्वत: पाटावर िस ु शकेल एवढा मोठा असल्यास 

त्याला पाटावर िसले जाते आधण जर िाळ पाटावर िस ुशकत नसेल तर मामा िाळाला पाटावर 

िसवून त्याच्या मांडीवर िाळाला िसधवले जाते.  त्यांनतर मामाच्या हातात पान आधण कात्री धदली 

जाते.  यानंतर िाळाच्या िटेवर खाण्याचे पान ठेवनु केसांची िट आधण पान पाच वेळा कापतो.  िट 

कापण्याची धवधी पणूप होताच आणलेल्या िोकडाची लकवा शेळीची हळद कंुकू वाहून पजुा केली 

जाते आधण िोकड/शेळी कापतात.  त्यानंतर स्वयंपाक करन आलेल्या सवांना मेजवानी धदली 

जाते.  जेवढा स्वयंपाक तयार केला जातो ते पणुप संपवनु घरी येतात, कोणताही धशल्लक अन्नपदाथप 

घरी आणत नाही. लग्न होण्याच्या अगोदर पयंत जावळ काढणे कैकाडी समाजामध्ये िंधनकारक 

असलेले धदसनू येते.  



 
65 

13. मयत/मतृ्य ूधवधी:-   

 लहद ूधमाच्या प्रथेनसुार कैकाडी समाजामध्ये सदु्धा धवधशष्ट्ट मतृ्य ूधवधी पार पाडला जातो. 

कैकाडी समाजामध्ये पे्रताला अग्नी धदले जाते लकवा परुले जाते. कैकाडी समाजामध्ये मतृ्यधुवधी 

िाित सधवस्तर धवचारणा केल्यास खालीलप्रमाणे माधहती धमळाली :-  

नातेवाईकांना कळववणे आवण वतरडी बांधणे  

 कैकाडी समाजामध्ये कुटंुिातील एखादी व्यक्ती मयत झाल्यानंतर घराच्या िाहेर मांडी 

घालनू लभतीला आधार देवून मयत व्यक्तीला िसवले जात असत. त्यांनंतर कुटंुिातील व्यक्ती सवप 

नातेवाईकांना तातडीने कळवले जाते. मयत झालेल्या धदवशी समाजातील प्रमखु व्यक्तीला 

कळधवले जाते, आधण त्यांना तेथे िोलधवले जाते. ज्याप्रमाणे इतर जाती धमांमध्ये धवधी करण्यासाठी 

स्वामी, गरुजी लकवा ब्राम्हण असतात त्याचप्रमाणे कैकाडी समाजामध्ये धवधशष्ट्ट व्यक्ती सवप धवधी 

करतात. मयताच्या अंतधवधी िाित सवप धवधी व रीतीधरवाज त्यांच्याकडून पणूप करून घेतले 

जातात. एका िाजलूा धतरडी िांधायला घेतात, धतरडी िांधताना जवळपास उपलब्ध असलेले 

धचवटया, कया, िांि ू गोळा करायचे, कडिा आणला जातो. कडिा नसेल तर लपजरा लकवा 

धनलधगरीच्या र्ांद्या वापरून धतरडी िांधली जात असे. मयताला अंघोळ घातली जाते, पांढरे कपडे 

मयताला नेसवले जातात. त्या नंतर िांिचूी धतरडी िांधनू त्यावर मतृ व्यक्तीला झोपवले जात 

असत. सपुामध्ये ज्वारी लकवा तांदळू घालनू त्यामध्ये एक नाणे घालनू ते मयताच्या िाजलूा ठेवले 

जाते. मयतावर रु्ल लकवा रु्लांचा हार चढवला जातो आधण गलुाल टाकला जातो आधण मयत 

उचलली जाते.  

खांदा देणे/ खांदेकरी 

 खांदा देण्यासाठी भावकीतील दोन व्यक्ती आधण  सोयऱ्यांकडील दोन व्यक्ती अशा चार 

जणाना तयार केले जाते.  मयताच्या कुटंूिातील परुूषाने लकवा मयताचा मलुगा मयतासमोर पाणी 

धरन चालतो.  स्मशानभमूीमध्ये पाहेचल्यानंतर धवसाव्याच्या धठकाणी मयत ठेवली जाते.  येथे खांदे 

िदल करतात, मागचे दोघे पढेु येतात आधण पढुचे मागे जातात.  त्यानंतर मयत घेऊन अंत्यधवधी 

करण्यासाठी सारणावर ठेवनु मयताच्या मलुाने पणी धरलेला माठ खाद्यावर घेवनु चीते भोवती पाच 

पाच रे्ऱ्या मारायच्या, रे्ऱ्या मारताना प्रत्येक रे्री सरुू करायच्या आधी मडक्याला पारंपाधरक 

धवळीने म्हणजेच ख्वल्ली एक धछद्र पाडले जाते.  पाच रे्ऱ्या पणूप झाल्यानंतर मडकं दगडावर 
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आपटून र्ोडले जाते.  त्यानंतर मयताला अग्नी धदला जातो.  दहन करताना मोठा मलुगा धचतेला 

अग्नी देतो. अग्नी देताना मयताचे शीर दधक्षणेकडे ठेवतात. तर मयत दर्न केले जात असेल तर 

खड्डा करताना दधक्षणोत्तरचा खड्डा खणला जातो व परुताना देखील मयताचे शीर दधक्षण धदशेला 

असते.  शक्यतो अंत्यधवधीला मधहलांना नेत नाहीत.  मातीचा कायपक्रम करण्यासाठी मधहलांना नेले 

जाते. आता सद्यस्स्थतीत स्मशानभुमीत दहन करतात.  समाजातील अस्पशृ्यता असल्या कारणामळेु 

मयत गावात परुली लकवा जाळण्यासाठी गावातनु मज्जाव केला जात होता, काही धठकाणी 

स्मशानभमूीत दहन करण्याची परवानगी गावात धमळत नसत त्यावेळेस कुठेतरी लांि जंगलाच्या 

धठकाणी /शेतात लकवा दोन गावाच्या मध्ये असणारे धशवार/िोडपर च्या धठकाणी मयताला अग्नी 

धदला जात होता अथवा दर्न केले जात होते.     

 र्ार वषांपवुी गावांतील स्मशानभुमीमध्ये मयताला अग्नी देण्यासाठी एकच जागा होती, 

जेथे केवळ सवणप जातींना अंत्यसंस्कार करण्याची परवानगी असे. दवलत, मार्ासवर्ीय अस्त्पशृ 

समजल्या जाणायाया समाजाला त्या वठकाणी अंत्य संस्त्कार करण्यास परवानर्ी नव्हती.  

कैकाडी हा समाजदेखील त्या पैकीच एक होता.  त्यामळेु त्यांनाही र्ावातील प्रमखु 

स्त्मशानर्भमुीमध्ये अंत्यसंस्त्कार करण्यास परवानर्ी नव्हती. कैकाडी हा समाज देखील 

त्यापैकीच एक आहे.  त्यामळेु त्यांनाही गावातील प्रमखु स्मशानभुमीमध्ये अंत्यसंस्कार करण्यास 

मनाई होती.  कैकाडी समाज भटकंती करणारा समाज होता, ज्या गावातील लोक दाखवतील त्या 

धठकाणी  पे्रत परुत असत.  पे्रत परुण्यासाठी पाच-सहा रु्ट खोल खड्डा खणतात, त्यामध्ये मीठ 

घालतात, तसेच धतथे आलेली भावकीतील व नातेवाईक मंडळी कोणत्याही झाडाच्या पानाने थोडे 

थोडे पाणी घालतात, याला पाणी घालणे असे म्हणतात.  त्या नंतर पे्रत त्या खड्डयामध्ये परुतात.   

 त्यानंतर एका माठात पाणी भरतात. जी व्यक्ती अंत्यधवधी करणार आहे त्या व्यक्तीने 

माठ डाव्या खांद्यावर घेऊन मयताच्या भोवती पाच रे्ऱ्या मारतो.  प्रत्येक रे्री मारते वेळी धवधी 

करवनु घेणारे समाजाचे प्रमखु / त्या माठाला त्यांच्या पारंपाधरक धवळीने म्हणजे ख्वल्लीने धछदे्र 

पाडतात.  पाच रे्ऱ्यापणुप झाल्यानंतर माठ खांद्यावरन मागच्या िाजलुा सोडून र्ोडला जातो.  

मलुगा यावेळी “िोंि मारतो”.  ज्या दगडावर गाडगे टाकले जाते तो दगड मयताला धजथे परुले गेले 

आहे त्याचे शीर ज्या िाजलुा असेल त्या िाजलुा ठेवून त्याची पजुा करतात. त्यानंतर सवपजण एकत्र 

येऊन वगपणी गोळा करतात.  गायकवाडाच्या घरातील व्यक्ती मयत झाला असेल तर जाधवच्या 
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घरातील लोक वगपणी गोळा करतात आधण जाधवच्या घरातील व्यक्ती मयत झाला असेल तर 

गायकवाडाच्या घरातील लोक वगपणी गोळा करून त्या पैश्याची दारू आणली जाते व   सवांना 

पाजली जाते.  धतसऱ्या धदवसापयंत ज्याच्या घरात मयत झाली असेल तेथे चलू पेटत नाही. धतसऱ्या 

धदवशी घरी स्वयंपाक होतो. तो पयंत इतर लोक अन्न पाठधवतात.  

राख सावळणे/मातीचा कायणक्रम  

दसुऱ्या लकवा धतसऱ्या धदवशी राख सावळली जाते. यासाठी भावकीला, पाहुण्यांना धनरोप धदला 

जातो.  मयताला पुरले अथवा जाळले गेले आहे तेथे सवपजण एकत्र जमतात. मयताला परुले असेल 

तर सवप जण मातीला हात लावतात. ज्या धठकाणी मयताला धवसावा देण्यात आला होता त्या 

धठकाणी एरंडेलल्या पानावर दामटी टाकुन त्याच्यावर भात, भाज्या, शाकाहारी, मांसाहारी असा सवप 

नैवेद्य ठेऊन जवळच्या नातेवाईकांनी  हा नैवेद्य तेथे ठेवायचा.  ते सवप तेथे उद घालनु ठेवला जातो व 

कावळा धशवण्यासाठी ठेवला जातो.  कावळा धशवला तर धठक नाही तर एखाद्या गायीला आणले 

जाते लकवा तसाच तेथे ठेवला जातो. लांिनु येणाऱ्या पाहुण्यांची जेवणाची सोय करावी म्हणनु 

डुक्कर मारन त्याचे मांस धशजवनु त्याचे जेवण सवांना धदले जाते.   

खांदा उतरववणे 

मातीच्या धदवशी ज्यांनी मयत उचलताना डोके धदले आहे त्यातला भाऊिंदकीतला एक व 

पाहुन्यातला एक तसेच ज्याने धशकाळ धरले आहे त्या मलुाचे केस कापतात.  त्यानंतर त्यांचे खांदे 

उतरवतात.  म्हणजे येणारे पाहुणे हरळी घेऊन येतात.  त्यावेळी घराच्या समोर एक शेणाचे आळे 

केले जाते.  त्याच्यामध्ये गोमतु्र टाकले जाते.  हरळी त्याच्या िाजलुा ठेवली जाते.  मयत झालेल्या 

मलुाच्या डोक्यावर समाजाचे पंच ते सगळं ठेवतात आधण त्याला उलट चालवत नेतात.  पंच 

ललिाचा पाला लकवा धनरगडुीचा पाला आणनु पाणी त्याच्या डोक्यावरन टाकतात आधण पाधठवर 

थाप मारन खांदा उतरधवण्याची पध्दत असते.  यावेळी खांदा उतरला का? खांदा उतरला का? असे 

धवचारले जाते. मग खांदेकरी व्यक्ती  उतरला असे म्हणतो. उलट चालवत नेऊन 50-100 रु्टावर  

ते सवप डोक्यावरचे टाकुन धदले जाते. घरी आल्यानंतर ज्यांनी मयताला खांदा / डोक धदल आहे 

अशा केशवपण केलेल्या चोघांना जेवणासाठी ताट वाढले जातात.  एक चापातीचा दामटा आधण 

मटन त्याच्यावर ठेवले जाते.  प्रत्येकाने ते खायचे त्यामध्ये एक ताट िाजलुा काढून ठेवले जाते 

आधण राधहलेल्या दोन ताटातले धतघांनी धमळून खायचे, नंतर थोडे खाऊन झाल्यावर पनु्हा दसुरे ताट 
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िाजलुा केले जाते.  आता उरलेल्या एका ताटामध्ये धतघांनी खायचे असते. यानंतर सवप पाहुणे 

जेवतात. 4 खांदेकरी आधण पाणी पाजणारे पाच धदवस धशव ओलांडत नसत म्हणजेच गावाच्या 

िाहेर जात नव्हते.   

 मातीचा कायपक्रम झाल्यावर “धदवसाचा”  म्हणनु संध्याकाळी कायपक्रम असतो.  दपुारी 

जेवणे झाल्यानंतर सगळे घर स्वच्छ केले जाते.  मयत झालेल्या व्यक्तीचे अथंरन-पांघरन 

वापरण्यात असलेले कपडे धवुायचे आधण ते संध्याकाळी पजुायचे आधण एक पांढरे कापड आणनु 

त्याच्या वर सपुारी भाजनु कापडावर माणसा सारखी आकृती असणारे धचन्ह काढायचे / प्रधतमा 

काढायची व त्याची पजुा करायची.  पांढऱ्या कापडसमोर वाळु लकवा माती ठेवली जाते व त्यामध्ये 

कापनु त्यावर िळी धदलेल्या कोंिडयाचे रक्त सांडायच. कोंिडा लकवा कोंिडी हाताने मान मरुगळूुन 

मारली जाते.  मयत स्त्री असेल तर कोंिडी व परुूष असेल तर कोंिड्ाचा िळी / नैवेद्य धदला 

जातो.   त्याचिरोिर मयत झालेल्या व्यक्तीला ज्या वस्त ू, पदाथप आवडत असेल ते ठेवायचे उदा.  

दार, तिांख,ु धसगरेट, धिडी,  मयत स्त्री  असेल तर धतचे मंगळसतु्र, परुूष असेल तर त्याचे घड्ाळ 

लकवा वापरण्यातील वस्त ुधतथे ठेवतात.  व त्याची संध्याकाळी सात वाजता पजुा करतात.  हे सगळ 

पजुनू उद घालतात आधण सवप  घरातील लोक िाहेर येऊन दरवाजा िंद करतात आधण दहा पंधरा 

धमधनटांनी दरवाजा उघडून मामा जेवायला का? मावशी जेवलाय का? असे धवचारन एक दोन 

रे्ऱ्या मारतात.   

 संध्याकाळी परत धतथे दधु घालतात.  कोंिडा लकवा कोंिडी मरुगळूुन मारल्यानंतर 

त्याची भाजी िनवली जाते, तसेच त्यात भाजी जास्त िनधवण्यासाठी हरभरा डाळ लकवा इतर डाळी 

टाकून धशजवून सवांना जेवण धदले जाते. यालाच “गोडाचे जेवण” म्हणतात.  त्या धदवशी काहीतरी 

गोड पदाथप केले जातात. ज्यांना आर्थथक पधरस्स्थती मलेु गोडाचे जेवण देणे शक्य होत नाही ते 

धकमान चहा तरी देतात. लकवा सवप जण वगपणी गोळा करून जेवण धदले जाते. कोंिडा लकवा 

कोंिडी कापणे आर्थथक पधरस्स्थतीमलेु शक्य नसेल तर काही  धठकाणी डुक्कराचे मटन नैवैद्य 

म्हणनू सदु्धा ठेवले जाते.  मोठे डुक्कर कापनूच सवांना जेवण धदले जाते. त्यामळेु या दखुात इतर 

समाज सहभागी होताना धदसत नाही. मतृािाित शोक तीन, पाच, दहा अथवा िारा धदवस करतात. 

पवूी सव्वा मधहन्यानंतर जेवण घालण्याची प्रथा होती.  ऐपतीप्रमाणे पाचव्या धदवशी ज्या धठकाणी 

मयत ठेवली गेली होती त्या धठकाणी परुष मयत असेल तर िोकड आधण मधहला मयत असेल तर 
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पाट लकवा शेळी कापले जाते. सातव्या धदवशी डुक्कर कापले जात असत व दारू वगेरे पाजनू सवे 

नातेवाईक व पाहुणे आपआपल्या घरी धनघनू जात होते.  

वपत्र पजुण्याची ववधी  

 मतृ पवुपजांच्या आत्म्यास शांती देण्याकधरता कुटंूिाच्या ऐपतीप्रमाणे आधण पैशाच्या 

उपलब्धतेप्रमाणे वषातनु लकवा दर तीन वषांनी एकदा सवांना जेवण घालण्याची प्रथा या 

समाजामध्ये अस्स्तत्तवात आहे.  या कायपक्रमामध्ये आणले जाणारे डुक्कर 1 वषांपेक्षा जास्त वयाचे 

असनु नर डुक्कर लागतो.  डुकरािाित खास िाि म्हणजे हे डुक्कर मोठया डोक्याचे असते म्हणनु 

याला भ्यारवशरज (म्हणजे मोठया धशराचा डुक्कर) असे म्हटले जाते.  कायपक्रमाच्या धदवशी डुक्कर 

आणला जातो.   

 नंतर सवप नातेवाईक आधण कुटंूिातील लोक आपल्या पवुपजांना परुलेल्या जागा/ 

थडग्याजवळ जातात.  तेथे पोहोचल्यानंतर डुकराला थडग्यापाशी  नेऊन त्यावर गलुाल आधण रु्ल 

टाकून त्याला पजूतात, त्यानंतर दोघे जण डुकराला ओणव करन त्याचे पढुचे पाय धरतात आधण 

एक व्यक्ती डुकराच्या छातीमध्ये लोखंडी पारेने वार करतात.  पार घसुवल्यानंतर मरण पावलेल्या 

डुकराला भाजनु घेतात आधण कापतात.  छाती जवळच्या मांसाचे लांि लांि तकुडे कापनु घेतात 

यालाच वार काढणे असेही म्हणतात.  त्यानंतर मटन धशजवनु नैवेद्य दाखवतात.  नैवेद्य दाखधवताना 

मतृ व्यक्तीस आवडत असलेल्या सवप गोष्ट्टी दाखधवल्या जातात उदा. दार, धसगारेट, धिडी इत्यादी 

गोष्ट्टी नैवेद्य म्हणनु दाखधवल्या जातात.  त्यानंतर सगळे एकत्र भोजन करन घरी येतात. भोजन 

केल्या नंतर दारू धपण्याचे प्रमाणसदु्धा धदसनू येते.     

वपत ृघालणे 

 काही धठकाणी धपत ृघालण्यासाठी एक धवधशष्ट्ट वार ठरवून त्या धदवसा अगोदर एक मोठे 

डुक्कर पकडून ठेवले जात असत. कैकाडी समाजच्या इतर धदवशी कायपक्रमात दगडांनी लकवा 

खोऱ्यानी/गजानी डुक्कराला ठार मारले जाते परंतु त्या धदवशी र्ाशी देऊन डुकराला मारले जाते 

आधण त्याचे मुंडके एका सपुात ठेवून तसेच त्यात दारू, गांजा, धसगरेट नैवैद्य म्हणनू ठेवले जाते. 

त्या धदवशी पाच सोयरे उपवास करतात. डुकर भाजले जाते. त्यानंतर सोयरे उपवास सोडतात 

आधण सवप जण जेवायला िसतात. 
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र्ण घालणे 

 गाव हंगा तालकुा पारनेर धजल्हा अहमदनगर येथील झालेल्या चचेनसुार असे सांगण्यात 

आले धक,  कुटंुिातील पवूपजांच्या आत्म्यांचा शांतीसाठी गण घातले जाते.  पवूपजांना ज्या गोष्ट्टी 

आवडतात त्या गोष्ट्टी नैवैद्य म्हणनू ठेवली जातात. पवूपजांना डुक्कर आवडत असल्यामळेु डुक्कर 

कापनू त्याचे नैवैद्य ठेवले जाते. गण धह कुटंुिाच्यापरुते मयाधदत असते. या कायपक्रमाला कैकाडी 

समाजच उपस्स्थत असतो. डुक्कर कापनू झाल्यानंतर त्याची भाजी िनवून जेवण िनवले जात होते. 

एका धठकाणी सपुात नैवैद्य डुक्कराचे मांस, दारू, धवड्ा अश्या वस्त ू ठेवून सवप जण जेवण 

करायला िसत असत. 

14. लग्न जमधवण्याची पद्धत/ धववाहपद्धती 

 सवेक्षण अंतगपत झालेल्याचचेनसुार लग्न जमधवण्याची पद्धत आधण धववाह कसा पार पाडला जातो 

याििल खालीलप्रमाणे माधहती धमळाली:- 

 कैकाडी समदुायामध्ये पवुी मलुीचे वय 15 ते 17  वषप व मलुाचे वय 18 ते 20 वषप  

होण्यापवुीच लग्न  करायचे.  लग्नाचा कायपक्रम तीन चार धदवस चालत असनु पधहल्या धदवशी 

हळद, दसुऱ्या धदवशी वरात काढली जात. एखाद्या कुटंूिात मलुाचे 16-17 आधण मलुीचे 14-15 

वय झाले धक ते लग्नायोग्य झाले आहेत असे समजनु कुटंूिातील सदस्य सोयरीक जमधवण्याचा 

धवचार करत असत.  एखादी मलुगी लग्नाला आली धक, धतच्यावर धतच्या मामाचा अधधकार 

असतो.  धतच्या मामाच्या परवानगी धशवाय धतचे लग्न होत नव्हते.  जोपयंत मामा लग्नाला तयार 

नसे तोपयंत धतचे लग्न ठरत नसत.  कैकाडी समाजामध्ये मलुींना आपल्याच जवळच्या नात्यात 

देण्याच्या प्रथेमळेु मलुीला आपली सनु करन घेण्याचा पधहला अधधकार मामाला धदलेला आहे.  

मलुीला मामा असतील आधण मामा त्याच्या धववाह योग्य मलुाचे लग्न त्या मलुीशी लावनु देण्यास 

मामा तयार असेल तर मलुीचे लग्न मामाच्या मलुाशी ठरधवले जाते.  जर मामाला धववाह योग्य  

मलुगा नसेल तर मामाला थोडेर्ार पैसे देवून मलुीचे लग्न दसुऱ्या मलुाशी लावनु देण्यास मान्यता 

घेत असत.  याला “सलु्ला देणे” असे म्हणतात. व मामाला ‘सलुाकार’ म्हटले जाते.  हा सलु्ला 

125 रपये पयंत असायचा. सलु्ला नवरा मलुाकडून मामाला धदला जात असत.  मलुीचे लग्न 

जमधवण्याचा मखु्य अधधकार मामाला असतात, त्यामळेु जोपयंत मलुीच्या लग्नाला मामाचा होकार 

धमळत नाही तोपयंत मलुीचे लग्न जळुत नाही.  
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 लग्न जमधवण्यासाठी मलुी िघण्यापासनू सरुवात होते.  एखाद्या कुटंूिातील मलुगा 

धववाहा योग्य असेल तर त्याच्या कुटंूिातील कुटंूिप्रमखु, जेष्ट्ठ व्यक्ती आधण भावकीतील काही 

नातेवाईक ओळखीच्या लकवा नात्यातल्या लोकांकडे मलुगी पाहण्यासाठी जातात.  एकाच 

खेड्ातील मलुा-मलुीचे धववाह केले जातात. दरूवर मलेु - मलुी शोधण्यास जात नाहीत. धववाह 

ठरवून केले जातात. मलुगी पाहायला जाताना ब्लाऊजपीस, नारळ घेऊन जातात. मलुीच्या घरी 

पोहचल्यानंतर मलुीकडचे मलुीला आवरन पाहायला आलेल्या पाहुण्यांसमोर आणनु िसवतात, 

मलुगी िघनु झाल्यानंतर मलुगी पसंत असेल लकवा नसेल हे स्पष्ट्ट सांधगतले जाते.  त्यातही मलुगी 

पसंत असेल तर नारळ आधण ब्लाऊजपीस देऊन मलुीची ओटी भरण्याचा कायपक्रम केला जातो 

आधण सोयरीक जळुवली जाते. यालाच “शाई िदाई” असे म्हणतात. शाई िदाई म्हणजे कंुकू 

लावणे.  यामध्ये कुटंूि प्रमखुाची भुधमका महत्त्वाची असते.  लग्न ठरधवणे, त्यािाित िोलणी करणे 

याची पणुप जिािदारी प्रमखुाची असते.  मलुाला लकवा मलुीला जोडीदार पसंत लकवा नापसंत 

करण्याचा हक्क धदला जात नाही, कुटंूिातील जेष्ट्ठ व्यक्ती ठरवतील त्याच व्यक्तीशी लग्न करावे 

लागते. लग्न जळुले की मलुीकडचे लोक मलुाकडच्या लोकांना जेवण वैगरे घालतात. 

 मलुा-मलुीकडील व्यक्तींनी पसंती कळधवल्यानंतर मलुीचे नातेवाईक मलुा कडील 

मंडळीना धववाह ठरधवण्यास यावे, असे धनमंत्रण देतात.  काही धदवसांनी मलुाकडचे पाच ते दहा 

मोठया व्यक्ती  लकवा नातेवाईक धववाह ठरधवण्यास जातात.  िोलणी करताना हंुडा (अगदी 

धकरकोळ स्वरपात), कपडे घेणे देणे, लग्नातील मानपान यािाित चचा केली जाते.  िहुतांशी 

लग्नाचा खचप दोन्ही कुटंूि धमळुन करतात.  मलुाकडचे लोक मलुीच्या आजीला “आज्जीचेर” 

म्हणनु साडी-चोळीभेट देतात.  लग्नाचा धदवस ठरवला जातो, धदवस ठरधवताना कोणताही महूुतप न 

पाहता शक्यतो श्रावण मधहन्यातील एखादा धदवस ठरवला जातो. पवूी व्यवसायासाठी, 

कामधंद्यासाठी िाहेर गेलेला कैकाडी समाज वषातनू एकदा तरी श्रावण मधहन्यात आपल्या मळु 

गावी येतो.  यावेळी सगळा समाज एकत्र जमतो.  लग्नासाठी समाजातील जास्तीत जास्त लोकांची 

उपस्स्थती लागावी याकरीता िहुतांश लग्न श्रावण मधहन्यात म्हणजे पावसाळयात लावली जातात.  

िोलणी झाल्यानंतर मलुीचे मामा गहु, ज्वारी, तांदळु, डाळ, गळु असे धान्य मलुीच्या घरच्यांना 

नेऊन देतात.  या प्रथेला “पटुु्टल देणे” असे म्हटले जाते.   
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 या धान्यामध्ये मलुीकडच्या लोकांनी आणखी धान्याची भर टाकुन लग्नामध्ये सवांना 

जेवण घालाव ेलागते.  लग्नाचा पणुप कायपक्रम 3 धदवसांचा असनु पधहल्या धदवशी  हळद, दसुऱ्या 

धदवशी लग्न आधण धतसऱ्या धदवशी वरात काढल्यानंतर लग्नकायप पणुप होते.  तर काही धठकाणी 

पधहल्या धदवशी संध्याकाळी हळद, दसुऱ्या धदवशी गाढवावरून वरात धनघत असे आधण लग्न होत 

असे, आधण लग्न झाल्यानंतर दसुऱ्या धदवशी डुक्कराचे मांस, दारू च कायपक्रम असायचा. सवेक्षण 

दरम्यान िीड धजल्ह्यातील गेवराई गावातनू अशी माधहती धमळाली धक, कैकाडी समाजामध्ये लग्न 

पवूी पाच धदवस सदु्धा चालत होते. पधहल्या ते पाचव्या धदवसापयंत नवरामलुगा व नवरी मलुीला 

हळद लावली जात होती आधण पाचव्या धदवशी लग्न लावले जात होते. लग्न झाल्यानंतर दसुऱ्या 

धदवशी डुक्कर पकडून त्याचे जेवण व दारूची मेजवानी होत होती.     

पवहला वदवस: हळद लावण्याचा कायणक्रम 

 लग्नकायप मलुीकडे होत असल्याने मलुीकडचे लोक हळदी साठी आधण लग्नासाठी 

घरासमोर िांि,ु र्ोक, ललिाचा पाला आधण आंब्याचा डहाळ वापरन मांडव तयार करतात. नवरा 

मलुगा हळदीच्या धदवशी त्याच्या घरन हळदीचा कायपक्रम ठरधवल्या धठकाणी सवप तयारीसह येतो.  

नवरा मलुगा मांडवात पोहचल्यानंतर जातभाई/ कुळवे हळधदच्या धठकाणी जधमनीवर तांदळाची 

चौकट आखतात आधण चारही कोपऱ्यामध्ये पानाचा धवडा ठेवतात त्यानंतर नवरा मलुगा मांडवात 

पोहचल्यानंतर जातभाई / कुळवे हळधदच्या धठकाणी जधमनीवर तांदळाची  चौकट आखतातआधण 

चारही कोपऱ्यामध्ये पानाचा धवडा ठेवतात त्यानंतर नवरा मलुगा आधण नवरी मलुगी यांना 

चौकोनाच्या दोन िाजलुा िसवनु हळद लावायला सरुवात करतात.  हळद लावायला सरुवात 

कोणत्याही नातेवाईकाने लकवा कुटंूिातील सदस्यांनी केली तरी हरकत नसते, परंतु मान म्हणनु 

पधहली हळद लग्न लावणाऱ्या कुळवेना असतो.   

 लग्न लावणाऱ्या व्यक्तीला जातभाई लकवा कुळवे म्हटले जाते. त्यांना हळद लावली 

धक इतर सवप जाण दोघांना हळद लावतात.  तर काही धठकाणी हळदीच्या धदवशी गावातील अथवा 

घरातील देवांना परुण पोळीचा नैवैद्य दाखवला जात असत. नवरा मलुाला 5 सवुाधसनी प्रथम हळद 

लावतात नंतर तीच उष्ट्टी हळद नवरी मलुीला लावली जात होती.  तसेच िीड धजल्ह्यातील गेवराई 

गावातील चचेनसुार अशी माधहती धमळाली धक, पन्ना म्हणजे मोठे खगुीर गाढव यावर नवरदेवाला 

िसवून हळद लावली जात असे.  हळदीचा कायपक्रम संपन्न झाल्यानंतर मलुगीला धतच्या घरी नेले 
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जाते.  मलुाला त्यानंतर मलुीच्या घरी जाता येत नाही, म्हणनु मलुीकडचे नवऱ्या मलुाची आधण 

त्यांच्या घरातल्या लोकांच्या राहण्याची सोय त्यांच्या घराजवळ एखाद्या खोलीमध्ये करतात, याला 

“जानवस”  घर म्हणतात.  हे घर त्याचं स्वत:च लकवा भावधकचे नसते.  

दसुरा वदवस : लग्न कायाचा वदवस 

दसुऱ्या धदवशी सकाळी नवरा मलुगा स्वत:च आवरन गावतल्या मारतीच्या पाया 

पडण्यासाठी/दशपन घेण्यासाठी जातो.  त्याच्या सोित मलुीकडचे चार-पाचजण जातात.  त्यांना 

प्रत्येका सोयऱ्यांना हातात गव्हाच्या धपठापासनु िनवलेले दोन दोन मटुके/ ललिोटे घ्यायचे.  नवरा 

मलुगा मंधदरात जाऊन दशपन घेतो, त्यानंतर िाहेर येताना आपल्या हातातील कयार जधमनीवर 

आडवी ठेवनु ती ओलांडुन पढेु येतो आधण त्यानंतर कायार पनु्हा हातात घेतो.  त्यानंतर 

त्याच्यासोित आलेले सगळे सोयरे त्याच्या हातातले मटुके / ललिोटे नवऱ्या मलुाला रे्कून 

मारतात आधण त्याला घेऊन चालत मांडवात येतात.  नवरा मलुगा मांडवाजवळ आल्यावर 

मांडवािाहेर त्याला अंघोळ घालनु नवीन कपडे घालतात आधण मांडवात नेतात.  तोपयंत धतकडे 

नवरी कडचे लोक धतला तयार करन मांडवात आणतात.   

मांडवात आणल्यानंतर दोघांना पाटावर उभे करतात.  त्यानंतर त्याच्यावर अक्षदा म्हणनु 

तांदळु टाकतात आधण लग्न लावतात.  लग्न लागल्यानंतर नवरा नवरीला त्याच पाटावर 

िसवतात.  त्यांच्या  िाजनेु चार करवल्या उभ्या राहतात आधण लग्न लावणारे कुळवे दोरा घेऊन 

नवरा नवरीच्या भोवती दोरा सतुवतात.  दोरा सतुवताना प्रत्येक रे्री पणुप करताना दोरा 

करवल्यांच्या हातात धदला जातो.  चार रे्ऱ्या पणुप केल्यानंतर दोरा काढुन घेतात आधण मांडवावर 

टाकतात.  त्यानंतर तांदळु घेवनु नवरा नवरी वरन उतरन टाकतात, याला सेसा भरणे असेही 

म्हटले जाते.  यानंतर लग्न कायप पणुप होते, आधण जेवणाच्या पंगती िसतात.  संध्याकाळी नवरा 

मलुीच्या घरी सवांच्या पाया पडायला जातात. पाया पडुन झाल्यानंतर वऱ्हाड घालावण्याचा 

कायपक्रम होतो, यामध्ये कोणत्याही धवधी लकवा खास िाि नसनू यामध्ये एकमेकांचा धनरोप घेतला 

जातो. लग्नात प्रामखु्याने उदरधनवाहसाठी धशदोरी म्हणनू धवळा म्हणजेच ख्वल्ली धदली जात होती, 

त्याचा वापर करून कैकाडी समाजातील स्स्त्रया आपला रोजगाराचा प्रश्न सोडवत असे.  
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कैकाडी समदुायात पारंपाधरक धववाहाच्या प्रथाप्रमाणे प्रगत समाजाच्या संपकामळेु प्रगत 

समाजातील लहद ूधववाह प्रथाही आत्मसात करताना धदसनू येतात. उदा. मेहंदी कायपक्रम, साखरपडुा, 

पजूा, धवधी करणे अश्या प्रथा सदु्धा आत्मसात करताना कैकाडी समाज धदसनू येतो.  धार्थमक धवधी 

करण्यासाठी ब्राम्हण येत नसल्यामळेु लग्नकायप पार पाडण्यासाठी कैकाडी समाजातील जेष्ट्ठ 

व्यक्तीच लग्नधवधी पार पाडत असे.  

लग्नकायण दरम्यान वववशष्ट प्रिा 

लक्षगट चचे दरम्यान जालना शहरामध्ये झालेल्या चचेनसुार लग्न कायप पार पडत 

असताना धवधवध खेळ व महत्वाची नोंद सांगण्यात आले ते खालीलप्रमाणे  

अ) लग्नकायप पार पडल्यानंतर नवरा नवरीचे धवधवध खेळ घेतले जात होते. नवरा मलुाने 

थोडेसे खोिरे चावून घ्याचे आधण थोडेसे पाणी धपऊन त्याची गळुणी करून नवरीच्या 

तोंडावर थुंकायचे नंतर नवरीने पण अशीच धक्रया करायची याला “र्ळुणार्ळुणी” असे 

म्हणतात.  

आ) नवरदेवाने डाव्या हातात सपुारी ठेवायची आधण नवरीने ते दोन्ही हाताने सोडवायचा प्रयत्न 

कायाचा नंतर नवरीने दोन्ही हातात धमळून एक सपुारी ठेवायची आधण नवरदेवाने ते र्क्त 

डाव्या हाताने सोडवायचा प्रयत्न करायचा असा खेळ खेळला जात होता.  

इ) त्याचिरोिर अशी माधहती सदु्धा धमळाली धक,  पवूी धवधशष्ट्ट अशी प्रथा होती ज्यात 

नवरीला गावातील एखाद्या घरात लपवून ठेवली जात होती आधण नवरदेव गाढव अथवा 

उपलब्ध होत असेल तर घोड्ावर वाजत गाजत गावातील सगळ्या घरात शोधत शोधत 

धमरवणकू काढली जात होती. नवरी मलुीचा शोध लागल्यानंतर मांडवात आणनू लग्न 

लावून धदले जात होते.  झाडाची मांडव तयार करून लग्न लावली जात होती.  

ई) अहमदनगर धजल्ह्यातील हंगा गावातील चचे दरम्यान असे सांगण्यात आले धक, लग्न कायप 

होण्याच्या अगोदर नवरा मलुाचे जावळ कायपक्रम झालेला असणे गरजेचे आहे. प्रामखु्याने 

जाधव कुटंुिातील नवरा मलुगा असेल तर लग्नाच्या अगोदर जावळ (िट कापणे) करून 

िोकड कापावेच लागत होते. व नंतरच लग्न होत होते.  
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15. आहार 

  कैकाडी समाज हा शाकाहारी आधण मांसाहारी अशा दोन्ही प्रकारचे अन्न खातात. 

परंत ुमखु्यतः कैकाडी समाज मांसाहारी असनू आहारामध्ये अधधकतर डुकराचे मांस खातात. 

समाजातील अनेक धरती धरवाज, रूढी, परंपरा जपताना डुकराचा िळी देऊन त्याच्या मांसाचे 

नैवद्य दाखधवणे आधण सेवन करण्याची प्रथा रूढ आहे. यामध्ये शाल्ग (मोठे डुक्कर), गनु्नी 

(छोटे डुक्कर), भ्यारधशरज (मोठ्या डोक्याचे डुक्कर) यांचा वापर पारंपाधरक उत्सवांमध्ये केला 

जातो.  या व्यधतधरक्त धचकन, मटन, मासे आधण घोरपडीचे मांस देखील खाण्यात येते.   

 कैकाडी समाजामध्ये दारू धपण्याचे प्रमाण सदु्धा मोठ्या प्रमाणात धदसनू येते. सण, 

उत्सव, धववाह अश्या कायपक्रमामध्ये परुी, भाजी असे पदाथप असतात. अलीकडच्या काळात 

काही वषांमध्ये गावामध्ये डुक्कर पाळणे आधण खाणे अधधक कठीण झाले आहे.  इतर 

समाजातील लोक कैकाडी समाजाला डुक्कराचे मांस खाण्यावरून धचडवतात, त्रास देतात 

त्यामळेु कैकाडी लोक इतरांपासनू लपवून डुकराचे मांस खातात. तर नवीन धपढीचे तरणांमध्ये 

डुक्कराचे मांस खाण्याचे प्रमाण कमी आहे लकवा त्यांनी पणूपपणे सोडलेले धदसून येते. तसेच 

सध्या वराहपालन साठी गावातनू धवरोध होत असल्यामळेु त्याचे प्रमाण कमी झालेले धदसनू 

येते.  

16. कैकाडी समाजातील अंधश्रद्धा  

  कैकाडी समदुायामध्ये अंधश्रदे्धचा प्रभाव आजही असल्याचे धदसनू येते. कैकाडी 

समाजामध्ये मधहलांच्या अंगात येणे, पोट दखुत असेल तर ललिाच्या काडीने डाग देणे, चटका 

देणे हा प्रकार धदसनू येतो. त्याचिरोिर अंधश्रद्धावर भर असल्याने  शेळी (पाट), िकरे, डुकर, 

कोंिडा िळी देण्याची पद्धत या समाजात मोठ्या प्रमाणात आहे. िोकड, कोंिड्ा िळी 

धदल्याने देव प्रसन्न होतात व ते आपल्याला संकटातनू वाचधवतात. कुटंुिातील व्यक्ती आजारी 

पडली तर रग्णालयात न जाता अंगात येणाऱ्या व्यक्तीकडे जातात. आखाडीच्या/ आषाढीच्या 

मधहन्यात पश ुिळी धदले जातात.  

  तसेच लग्न समारंभ, जावळ करणे, जत्रा, पाचवीच्या धदवशी पश ु  िळी धदले 

जातात.  नवस िोलणे व रे्डणे हे सवप अंधश्रदे्धची लक्षणे या समदुायात मोठ्या प्रमाणात 
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आढळून येतात. कैकाडी समाजातील ज्या मधहलेच्या अंगात येते त्यांचा मतृ्यधुवधी करताना 

प्रामखु्याने त्यांचा दर्नधवधी केला जातो व इतर मधहलांना दर्न न करता त्यांना जाळले (अग्नी 

देणे) जात असत असे  मराठवाड्ातील जालना शहरात झालेल्या लक्षगट चचे दरम्यान 

सांगण्यात आले.  
 

17. जातपंचायत  

  कोणताही समाज घेतला तर त्या त्या समाजामध्ये अंतगपत कलह हा असतोच. या 

अंतगपत कलहाणे समाजामध्ये अनेक समस्या धनमाण होतात. यासाठी पवूी समाज अंतगपत 

कलह धमटधवण्याची व्यवस्था त्या त्या समाजाने केली होती.  त्या व्यवस्थेला जातपंचायत असे 

म्हणतात. कैकाडी समदुायामध्ये जातपंचायत अस्स्तत्वात होती. जातपंचायतीमध्ये न्यायधनवाडा 

करणारे समाजातील शहाणे व जेष्ट्ठ व्यक्तींचा समहू पंच म्हणनू काम करतात. कैकाडी 

समदुायामध्ये अश्या पंचांना “ओकाळे” असे म्हणतात.  तर ओक खेळणे म्हणजे न्यायधनवाडा 

करणे, वाद सोडधवणे होय.  जातपंचायत मध्ये पंच म्हणनू र्क्त परुषच असतात.  

 अशी जातपंचायत ठराधवक धदवशी लकवा ठराधवक वळेी िसत नाही, जर एखाद्या 

कुटंुिात वाद झाला असेल व तो कुटंुिात सटुत नसेल तर तो वाद जातपंचायतकडे नेला जातो. 

तसेच कैकाडी समाज व्यवसायधनधमत्त सततचे स्थलांतर करीत असतो. त्यामळेु जत्रा-यात्रा 

असेल तर हा समाज एकधत्रत येतो अश्या वेळेस सदु्धा जातपंचायत भरवली जाते.  

 या जातपंचायतीमध्ये धवधवध वाद व प्रश्न मांडले जातात व त्याची सोडवणकू करण्याचा 

प्रयत्न केला जातो.  अश्या जातपंचायतीत कौटंुधिक कलह उदा. पत्नीपासनू लकवा पतीपासनू 

काडीमोड घेणे (घटस्र्ोट), पत्नी नांदावयास न येणे (पतीच्या घरी राहत नसणे), पती पत्नीला 

घरात न घेणे, िंधू – िंधू यांच्यातील भांडणे वगेरे प्रश्न तसेच आर्थथक व्यवहारातनू उद्भवलेली 

प्रश्न इत्यादी प्रश्नही जातपंचायतीसमोर मांडले जातात.  असे प्रश्न उद्भवल्यानंतर जात पंचायत 

धनणपय देण्यासाठी िसतात. त्यावेळी समाजातील इतर लोक व ज्या कुटंुिाचा वाद आहे अश्या 

कुटंुिातील लोक आधण पंच िैठकीत उपस्स्थत राहतात. दोन्ही िाजचू्या मंडळीना िोलण्याची 

संधी धदली जाते. त्यांचे एकूण घेतल्यानंतर पंच धनणपय देतात. जातपंचायतीमध्ये धशक्षा म्हणनू 

मधहलांचे केस कापणे, परुष असल्यास टक्कल करून त्याला चप्पल ने मारणे, जातीच्या िाहेर 

टाकणे (िधहष्ट्कृत करणे/वाळीत टाकणे/कटमोडी करणे), पैश्याच्या स्वरपात दंड आकारणे, 



 
77 

समाजातील सवप लोकांना जेवण देणे लकवा पंचांना जेवण देणे, दारू पाजणे इत्यादी धशक्षा केली 

जात होती.  

  सद्यस्स्थतीमध्ये अश्या जातपंचायत भरधवणे व न्यायधनवाडा करणे यावर शासनाने 

िंदी घातली आहे. त्यामळेु कैकाडी समदुायामध्ये अशी जातपंचायत भरधवणे िंद झालेले धदसनू 

येते. कैकाडी समाज सध्या आपले कलह आपआपसात लकवा न्यायपाधलकेद्वारे सोडवताना 

धदसनू येतात. अहमदनगर, िीड धजल्ह्यातील लक्षगट चचे दरम्यान असे सांगण्यात आले धक, 

अहमदनगरहून पाथडी रोड वरील धनवडंुगे गाव येथनू 3 धकमी अंतरावर असणारे मढी गाव येथे 

काधनर्नाथ यांची र्ाल्गनु वद्य पंचमीला (होळी) यात्रा भरते. या याते्रदरम्यान पवूी जातपंचायत 

भरवली जात होती.  वषपभरातील धवधवध भांडणे, वाद येथे सोडधवले जात होती. परंत ुअश्या 

जातपंचायती भरधवण्यावर शासनाकडून िंदी आल्याने सध्या जातपंचायत भरत नाही.  
 

18. समाजातील स्थान  

  कैकाडी समाजातील लोकांकडे आजही उपजीधवकेचे साधने नसल्यामळेु त्यांच्या 

सामाधजक आधण आर्थथक पधरस्स्थती मध्ये सधुारणा झालेली नाही. डाले, टोपल्या धवणणे हा 

व्यवसाय प्लास्स्टकच्या वस्तचूा वापर मोठ्या प्रमाणात होत असल्यामळेु लपु्त होण्याच्या 

मागावर आहे. समाजातील खालचे स्थान, डुकराचे मांस खाल्यामळेु इतर लोक त्यांना काम देत 

नाहीत. त्यामळेु दैनंधदन कष्ट्टाची कामे करून कैकाडी समाजातील लोक आपली उपजीधवका 

भागवतात असे धदसनू आले. कैकाडी समाजात साक्षरता नगण्य आहे. त्यामळेु शैक्षधणक 

सवलती, धशक्षण आधण नोकऱ्या इत्यादींचा ते लाभ घेत नाहीत. त्यांची आर्थथक पधरस्स्थती 

अजनूही र्ारच दाधरद्र्य असनू उदरधनवाह भागधवण्यासाठी ते गावोगावी भटकत असतात.  

  कैकाडी समाजातील लोक हे व्यसनाधीन असनू दारू धपणे हे व्यसन मोठ्या 

प्रमाणात असलेले धदसनू येते.  कैकाडी समाजाच्या लोकांना सावपजधनक धठकाणी पाणी भरू 

धदले जात नाही, मंधदर मध्ये प्रवेश करण्यास मनाई करण्यात येते, शाळेमधील कैकाडी 

समाजाच्या मलुांना त्यांचे नावाने हाक न मारता, “ये कैकाडी” लकवा “कैकाड्ाचा सनुील” 

म्हणनू हाक मारली जाते, गावातील लग्न समारंभ व इतर कायपक्रमामध्ये कैकाडी समाजाच्या 

लोकांना आमंत्रण नसायचे आधण असेल तर त्यांना वेगळ्या धठकाणी स्वतंत्र िसधवण्यात येते 

अशी दयु्यम लकवा अस्पशृ्यतेची वागणकू धदली जात असल्याचे लक्ष गट चचेमध्ये कैकाडी 
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समाजाच्या लोकांनी सांधगतले.  मराठवाडा आधण पस्श्चम महाराष्ट्रातील  िहुतेक गावात 

कैकाडी समाजाची कुटंुिे धह मळू गावाच्या वस्ती िाहेर असलेली धदसनू आली. त्यांच्या शेजारी 

असणारे कुटंुिे धह सदु्धा अनसुधूचत जातीमधील उदा. महार, मांग, चांभार अश्या समाजाची 

कुटंुिे आहेत.  

  अनसुधूचत जातीमधील लोक ज्यांना अस्पशृ्य मानले जाते त्याचप्रमाणे कैकाडी 

समाजाला अस्पशृ्यतेची वागणकू धमळते. कैकाडी समाजातील लोक गावातील गणपती, जयंती 

सारख्या मोठ्या उत्सवात सहभागी होत नाही. जरी क्वधचतच संिध आला तरी अशा 

समाजासोित मैत्री आहे ज्यांना अस्पशृ्य लकवा हीन जातीची वागणकू धमळते, अशा 

समाजासोितच सहभागी होतात.  लग्नकायप, मतृ्यधुवधी असे महत्वाचे धवधी करण्यासाठी 

ब्राम्हण येत नसल्यामळेु कैकाडी समाजातील जेष्ट्ठ व्यक्ती अश्या धवधी पणूप कर असतात. 

कैकाडी समदुाय आजदेखील अस्पशृ्यतेचे जीवन जगताना धदसनू येतो.   सामाधजक जाती 

व्यवस्थेमध्ये कैकाडी समाज हा कधनष्ट्ठ वगात गणला जातो.  

 

19. रोटी िेटी व्यवहार  

उवपधरत महाराष्ट्र व धवदभप भागातील कैकाडी समाजामध्ये रोटी िेटी व्यवहार होतो. 

धवदभामध्ये राहणाऱ्या अनसुधूचत जातीमध्ये समाधवष्ट्ट असणारा कैकाडी समाज व धवदभप वगळता 

उवपधरत महाराष्ट्रातील  धजल्ह्यामध्ये वास्तव्य करत असलेला कैकाडी समाज यांचे राहणीमान, 

चालीरीती, िोलीभाषा, खान-पान, रूढी, परंपरा, पारंपाधरक व्यवसाय, धववाहपद्धती, कुलदेवता, 

कुळ, आडनावे व इतर समाजाकडून धमळणारी वागणकू या सवप िािी एकच असल्याचे धदसनू येते. 

त्यामळेु यांच्यात रोटी िेटी व्यवहार होत असलेला धदसनू येतो. त्या संदभात पस्श्चम महाराष्ट्र आधण 

मराठवाडामधील धजल्ह्यामध्ये झालेल्या लक्षगट  चचेदरम्यान व प्रत्यक्ष पाहणीद्वारे अनेक लोकांनी 

त्या संदभात माधहती धदली तसेच धववाह/लग्नपधत्रका, धववाह नोंदणी प्रमाणपत्र दाखवण्यात आले.   
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कैकाडी समाज लक्षर्ट चचेदरम्यान संकवलत र्ावाची मावहती व 
वनरीक्षणे 

पस्श्चम महाराष्र, मराठवाडा आवण खान्थ्देश मधील वजल्यामधनू  
 

1. र्ाव नार्ठाणे तालुका सातारा वजल्हा सातारा या धठकाणी कैकाडी समाजाची सात ते दहा 

कुटंुिे आहेत. येथील कैकाडी समाजाची वस्ती धह मळू गावाच्या िाहेर असलेली धदसनू येते. 

कैकाडी समाज हा व्यवसायासाठी सतत भटकंती करत असल्यामळेु गावाच्या िाहेर ते 

वास्तव्य करतात व तसेच पुढे धनघनू जातात. पाया, टोपले धवणणे अश्या हात कौशल्यामळेु 

कैकाडी असे नाव पडले असावे असे सांगण्यात आले. कैकाडी समाजामध्ये कै म्हणजे हाथ 

आधण काडी म्हणजे काड्ा. डुक्कर सदु्धा पाळले जाते परंतु हा व्यवसाय नसनू र्क्त 

खाण्यासाठी मांस उपयोगात आणण्यासाठी पाळले जाते. कैकाडी समाजातीलच डुक्कराचे 

मांस धवकत घेतात.  येथील समाज मोठ्या प्रमाणात वाद्य वाजवण्याचा व्यवसाय करताना 

धदसनू येतो.  लग्नात, याते्रत कलाट, ढोलक, रमपेट, पडघम, िडा ढोल इत्यादी वाद्य वाजवले 

जात.  इतर समाजाच्या दषृ्ट्टीने कैकाडी समाजाला दयु्यम स्वरपाची वागणकू धदली जाते. 

  शाळेत मलुांना अस्पशृ्यतेची वागणकू धमळते. शाळेतील मलुांचे धमत्रसदु्धा कधनष्ट्ठ 

समजल्या जाणाऱ्या जातीमधील मलेुच असतात. इतर समाजच्या स्मशानभमूीत कैकाडी 

समाजाच्या व्यक्तीस जाळण्यास मनाई होती.  त्यामळेु नदीकडेला, गावाच्या िाहेर जाळले 

जात होते. सध्या नागठाणे येथे कैकाडी समाजाची स्मशानभमूी स्वतंत्र आहे. पवूी येथे कैकाडी 

समाजाची जातपंचायत भरवली जात होती. कौटंुधिक वाद, वैवाधहक वाद सोडवण्यासाठी 

अशी जातपंचायत भरवली जात होती. जातपंचायतमधील पंचना ओकाळे म्हणनू संिोधले 

जाते. न्यायधनवाडा करताना धशक्षा म्हणनू पैसे देणे, काडीमोड देणे, समाजातील व्यक्तींना 

जेवण देणे, समजावून सांगणे, वाळीत टाकणे, पंचांना दारू पाजणे अश्या स्वरपात दंड धदला 

जात होता. सद्यस्स्थतीमध्ये अशी जातपंचायत भरवली जात नाही. वाद कुटंुिात आपापसात 

धमटवले जातात. अन्यथा न्यायालयात सदु्धा जावून वाद धमटवले जातात. 

2. र्ाव तारळे तालुका पाटण वजल्हा सातारा या धठकाणी कैकाडी समाजाची 30 ते 35 कुटंुिे 

आहेत. कैकाडी समाजाची वस्तीच्या शेजारी आजिूाजलूा महार, मांग, चांभार, वडारी अश्या 
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समाजाची घरे आहेत.  येथील कैकाडी समाज पाया, टोपले धवणणे व धवक्री करणे, वाजंत्री 

व्यवसाय, वराह पालन, गाढवावरून माती वाहने, चोऱ्या करणे अश्या स्वरपात व्यवसाय 

करतात. पवूीपासनू चालत आलेला टोपल्या धवणणे हा व्यवसाय लोप पावत चालला आहे 

आधण डुक्कर पालन करू नये याकधरता देखील त्यांच्यावर िंदी आणण्यात येत आहे. 

आजिुाजतुील गावकरी डुकरांना औषध घालनू मारतात.  ग्रामपंचायतीने नोटीस काढून डुक्कर 

पाळण्यास मनाई केली आहे.  त्यामळेु उदरधनवाहाचे कोणतेच साधन त्यांना प्राप्त होत नाही. 

आमदारांना जमीन धमळण्यासाठी अजप केला परंत ुकोणतेही दखल घेण्यात आली नाही.   

          पवूी सावपजधनक पाण्याच्या धठकाणी धवधहरीवर पाणी भरू धदले जात नव्हते. इतर 

समाजातील लोक पाणी िादलीत भरून कैकाडी समाजाच्या लोकांच्या िादलीत टाकत असे. 

कायपक्रमाच्या वेळी जेवणाची पंगत वेगळी िसवली जात होती.  मागील 15 ते 20 वषापासनू 

यात िदल धदसत असला तरी अद्याप मंधदरामध्ये नैवैद्य दाखवू देत नाहीत.  डुक्कर पाळली 

जातात म्हणनू मंधदरात प्रवेश नाकारला जातो. गावातील सावपजधनक याते्रमध्ये कैकाडी 

समाजाला सहभागी करून घेतले जात नाही, धनयोजनामध्ये त्यांना धवचारणा केली जात नाही 

केवळ िघ्याची भधूमका कैकाडी समाजाची असते. शाळेत जाणाऱ्या मलुांना तमु्ही लोक 

डुक्कर खाता, तझु्याशी िोलणार नाही असे सारखे म्हणतात गावातील कैकाडी समाजाच्या सवप 

मलुांना असा त्रास होतो. त्यामळेु मलेु लवकर धशक्षण सोडून देतात. त्यामळेु कैकाडी समाजाचे 

धशक्षणाचे प्रमाण कमी आहे असे धदसनू येते. पवूी येथे कैकाडी समाजाची जातपंचायत होती. 

जातपंचायत प्रमखुाला ओकाळे म्हणतात. येथील लोकांचा धवदभातील कैकाडी समाजातील 

लोकांशी रोटी-िेटी व्यवहार होतो.  धवदभातील कैकाडी समाज आधण सातारा धजल्ह्यातील 

समाज हा एकच असनू त्यांचे रूढी, परंपरा, चालीरीती एकच आहेत असे सांगण्यात आले.  

3. र्ाव काशीळ तालुका वजल्हा सातारा यावठकाणी कैकाडी समाजाची 7 ते 8 कुटंुिे आहेत. 

या कुटंुिांनी एकत्र येऊन जमीन धवकत घेतली आधण येथे एकधत्रत वास्तव्य करीत आहेत. 

कैकाडी समाजाच्या आजिूाजसू धनगर वाडा व िौद्ध वस्ती आहे. कैकाडी समाजाची वस्ती 

मळू गावाच्या िाहेर आहे. वस्तीमध्ये कोणतीही सधुवधा उपलब्ध नाही. तसेच कोणत्याही 

शासकीय योजनेचा लाभ येथील लोकांना भेटला नाही. व्यवसायासाठी भटकंती करताना 

मोठ्या प्रमाणात धदसनू येतात. पाया टोपल्या धवणणे,डुक्कर पालन, गाढवावरून माती वाहने 

अशी व्यवसाय येथील कैकाडी समाज करतो.  रक, रक्टर सारख्या आधधुनक साधनाचा वापर 
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वाढल्यामळेु गाढवावरून माती वाहने हा व्यवसाय िंद झाला आहे.  पवूी हा समाज डुक्कर 

पाळत होता परंत ुगावातल्या लोकांनी धवरोध केला म्हणनू लोक डुक्कर पाळत नाही.  

       डुक्कर पाळलेच लकवा गावात कोणाच्या शेतात डुक्कर गेले तर गावकरी औषध 

घालनू डुकरांना मारून टाकतात लकवा भांडणे काढतात, नकुसानभरपाई द्यावी लागते. त्यामुळे 

अश्या िािी घडू नये म्हणनू सद्यस्स्थतीमध्ये हा समाज डुक्कर पाळत नाही. डुक्कर खाणे लकवा 

पाळणे धह गोष्ट्ट इतर समाज घाणेरढे समजतात.  कैकाडी समाजातील लोकांना जातीवरून 

धशव्या धदल्या जातात, डुक्कराचे मांस खातात या मलेु इतर समाज जवळ करून घेत नाही. 

येथील कैकाडी समाजामध्ये धशक्षणाििल उत्सकुता धदसनू आली परंत ु नोकरी धमळत नाही 

यामळेु हा समाज अजनू धपछाडीवर जाण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. शाळेत मलुांना 

कैकाडीवरून धचडवणकू होत असे. येथील कैकाडी समाजाचे धवदभातील कैकाडी 

समाजािरोिर रोटी-िेटी व्यवहार होतात असे सदु्धा सांगण्यात आले. तसेच लग्नपधत्रका 

दाखवण्यात आले.   

4. र्ाव उंब्रज (वशवडे) तालुका कराड वजल्हा सातारा येथे कैकाडी समाजाची 10 ते 12 कुटंुिे 

आहेत. येथील समाज भटकंती करून येथे वास्तव्यास आला आहे. ग्रामपंचायतीद्वारे भाडेपट्टीने 

जागा राहण्यासाठी धमळाली आहे. पंढरपरुी कैकाडी धह आमची जात आधण ख्वल्ली ह्या मखु्य 

शस्त्रानेच आमची ओळख अशी माधहती येथील समाजाने धदली. येथे कैकाडी समाजात माने 

आधण जाधव हे मळू आडनाव आहेत. कैकाडी समाजाला वेगवेगळ्या धठकाणी वेगवेगळी नाव े

आहेत परंतु जात एकच आहे. कोल्हापरू पासनू साताऱ्याच्या िाजलूा पधहले तर तेथे कैकाडी 

म्हणनू समाजास ओळखतात.  

     कोल्हापरू पासनू पढेु सांगली, इचलकरंजीच्या िाजलूा कोरवी म्हणतात, कनाटकच्या 

िाजलूा िजंत्री म्हणतात आधण सोलापरू च्या िाजलूा माकडवाले कैकाडी म्हणतात. कैकाडी 

समाज एकच परंत ुगावे िदलली तर त्यांची समाजाच्या नावाची ओळख िदलेली धदसनू येतात. 

डुक्कर खातात म्हणनू शाळेतील मलुांना अस्पशृ्यता अनभुवास येते, शाळेतील इतर मलेु 

धचडवतात त्यामळेु दसुऱ्या धदवसापासनू शाळेला न जाने हा प्रकार धदसनू आला. त्यामळेु 

धशक्षणाचे प्रमाण येथे कमी आहे. पारंपाधरक टोपल्या धवणणे हा व्यवसाय लोप पावत 

असल्यामळेु नवीन प्रकारे काड्ाची शोभेच्या वस्त ू तयार करून धवक्री केली जाते. येथील 

कैकाडी समाजाला कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ धमळाला नाही.  
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5. पेठ वडर्ाव तालुका हातकणर्ले वजल्हा कोल्हापरू याधठकाणी कैकाडी समाजाची 175 

च्या आसपास कुटंुिे आहेत. टोपल्या, िटु्या, पाटी, कणगी िनवून िाजारात लकवा घरोघरी 

धवकणे हा त्यांचा मखु्य व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात धदसनू येतो. परंत ुप्लास्स्टक वस्तचू्या वाढत्या 

वापरामळेु हा व्यवसाय लोप पावत आहे.  वराह पालन हा व्यवसाय सदु्धा पवूीप्रमाणे चालत 

नाही. स्वाईन फ्ल ूमळेु येथील नगरपाधलकाने नोटीस काढून डुक्कर पाळण्यास िंदी केली आहे. 

ज्या धठकाणी डुक्कर पाळले जात होते त्या धठकाणी औषध घालनू डुकरांना मारले गेले आहे. 

त्यामळेु हा व्यवसाय सदु्धा लोप पावत आहे. त्यामळेु हा समाज आत्ता मजरुी, गवंडी काम 

इत्यादी कामे करून आपला उदरधनवाह भागधवतात. 

       येथील कैकाडी समाजाला इतर समाजातील लोकांकडून समारंभात आमंत्रण जास्त 

प्रमाणात धदले जात नाही, आधण आमंत्रण असेल तर जेवताना कैकाडी समाजाची वेगळी पंगत 

िसवली जात असे. कैकाडी समाजातील लोकांना नावाने हाक मारताना सदु्धा जातीद्वारे 

उल्लेख करून हाक मारली जाते उदा. कैकड्ाचा िंडू, कैकड्ाचा माने असे नाव घेऊन 

पकुारले जाते. गधरिीमळेु व उदरधनवाहाचे साधन लोप पावत असल्यामळेु धशक्षण घेणे अवघड 

जात आहे.   त्यामळेु सदु्धा मलेु लवकर शाळा सोडून मोल-मजरुी करायला लागतात.  येथील 

कैकाडी समाज 85% अधशधक्षत असलेला धदसनू येतो. येथील कैकाडी समाज हा आपल्या 

घरात सवांदासाठी मोठ्या प्रमाणात कैकाडी भाषेचा वापर करतात.  

6. कोरवी र्ल्ली इचलकरंजी वजल्हा कोल्हापरू येथे कैकाडी समाजाची 300 ते 350 कुटंुिे 

आहेत. साधारण 2500 ते 3000 पेक्षा कैकाडी समाजाची लोकसंख्या इचलकरंजी येथे आहे. 

कोरवी गल्ली येथे कैकाडी समाज  वास्तव्यास आहे. येथील कैकाडी समाजास कोरवी समाज 

म्हणनू ओळखला जातो. कोरवी म्हणजेच कैकाडी होय, असे येथील लोकांनी सांधगतले.  र्क्त 

सांगली, कोल्हापरू या धठकाणी कैकाडी जातीला कोरवी असे संिोधले जाते असे सांगण्यात 

आले. येथील लोक प्रामखु्याने कणगी, िटु्या तयार करून धवकणे, वराहपालन करणे, वाजंत्री 

व्यवसाय करणे, गाढव पाळणे  हा व्यवसाय करताना धदसनू येतात. व्यवसाय करत असताना व 

सामाधजक जीवन जगत असताना त्यांना धवधवध अस्पशृ्यतेचे अनभुव येतात.  

       अस्पशृ्यतेििल त्यांनी आपले मनोगत मांडले:- िटु्या, कणगी जेंव्हा गल्लोगल्ली 

धवक्री साठी जात होते. त्यावेळी मधहलांना कणगी धवकत घेतल्यानंतर त्यांनाच पाणी मारून, 

धवुून स्वच्छ करून द्यायला सांगत असत. तसेच अश्या वेळी कैकाडी समाजातील मधहलांनी 
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पाणी धपण्यासाठी माधगतल्यानंतर घरािाहेर ठेवलेल्या तांब्यातनूच पाणी धपण्यास धदले जात 

होते. उंचावरून स्पशप होणार नाही अशा िेताने पाणी लांिनू धदले जाते.  गावात जर डुक्कर मेले 

असेल तर ते उचलण्यासाठी कैकाडी समाजातीलच लोकांना िोलवले जाते. अनसुधूचत 

जातीमधील इतर समाजाप्रमाणेच कैकाडी समाजाला अस्पशृ्याची वागणकू धदली जाते. त्यांची 

वस्ती धह मळू गावाच्या वेशी िाहेर होती.  

       आत्ता शहरीकरण वाढल्यामळेु आजिूाजलूा वस्ती राहण्यास आलेली धदसनू येते. 

येथील कैकाडी समाजातील मधहलांना हळदी कंुकू साठी इतर समाजातील मधहला िोलवत 

नाही. मंधदरात जाताना काहीतरी कारण सांगनू मंधदरात प्रवेश नाकारला जायचा, कायपक्रमामध्ये 

गोठ्यात िसवून जेवायला वाढले जाते, अनेकदा तर कायपक्रमाचे धनमंत्रण धदले जात नाही, धदले 

तर आवार, गोठा स्वच्छ करायला िोलवले जात होते, कैकाडी समाजातील लोकांना 

जातीवरूनच हाक मारली जाते उदा. कैकाड्ाचा सनुील, कैकाड्ाचा धवलास अशी हाक 

मारली जाते इत्यादी अनभुव येताना धदसनू येतात.  

       गावातील मंधदरात केवळ वाजंत्री म्हणनू िोलवले जाते परंत ु मंधदराच्या गाभाऱ्यात 

प्रवेश धदला जात नाही. गावातील याते्रमध्ये कैकाडी समाजाचा सहभाग नसायचा.  शाळेत 

धशकणाऱ्या मलुांना सदु्धा जातीवरून धचडवले जाते.  शाळेतील मलुांना शेवटच्या िेंच वर 

िसवले जाते. कैकाडी समाजातील मलुांचे धमत्रसदु्धा हे अस्पशृ्य मानले जाणाऱ्या अनसुधूचत 

जातीमधील समदुायची आहेत. धवदभातील अनसुधूचत जातीमध्ये असणारे कैकाडी आधण 

येथील कैकाडी समाज एकच आहे. त्यांच्यात रोटी-िेटी व्यवहार होतात. दोन्ही भागातील 

देवदेवता, आडनावे, भाषा, धार्थमक परंपरा, पारंपाधरक व्यवसाय हे एकच आहेत. असे 

सांगण्यात आले. त्यासंदभातील लग्नपधत्रका दाखवण्यात आले.  

7. र्ाव हंर्ा तालुका पारनेर वजल्हा अहमदनर्र येथील कैकाडी समाज हा 30 ते 40 वषापवूी 

येथे स्थलांतधरत होऊन येथे वास्तव्यास आलेले आहेत. पवूीपासनूच कैकाडी समाजाची वस्ती 

गावाच्या िाहेर आहे. त्यांच्या आजिूाजलूा मातंग समाजाची लोक वास्तव्यास आहेत. पाया, 

टोपले धवणनू धवक्री करणे, वराह पालन, गाढवावरून माती वाहने हा येथील कैकाडी समाजाचा 

मखु्य व्यवसाय धदसनू येतो. व्यवसाय करण्यासाठी कच्च्या मालाची उपलब्धता होत 

नसल्यामळेु व्यवसाय िंद पडत आहे. इतर व्यवसायात सहभागी होताना अस्पशृ्यता पाळली 

जाते.   येथील कैकाडी समाजाला इतर समाजाप्रमाणे मान नाही असे येथील लोकांचे म्हणणे 
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आहे.  सावपजधनक धठकाणी कैकाडी समाजाला धवधहरीवर पाणी भरू धदले जात नव्हते, इतर 

समाजाची लोक लांिनू त्यांच्या िादलीत पाणी टाकत होते. हंगा गावातील कैकाडी समाज 

िोलीभाषा म्हणनू कैकाडी भाषेचा वापर मोठ्या प्रमाणात करतात.   

      र्ास्ल्दवरचा कायपक्रम, गण घालणे, आखाडी यात्रा अश्या रूढी परंपरा पाळली 

जातात. या धठकाणी पवूी कैकाडी समाजाची धवधशष्ट्ट अशी जातपंचायत भरत होती. अश्या 

जातपंचायतीमध्ये ओकाळे (पंच) म्हणनू समाजातील शहाणे/जेष्ट्ठ माणसे काम करतात. धववाह 

संदभातील, कौटंुधिक वाद असतील तर जातपंचायतीमध्ये धमटवली जात होती. न्यायधनवाडा 

झाल्यानंतर दोषी व्यक्तीस समाजातील व्यक्तींना जेवण देणे, दारू पाजणे, िधहष्ट्कार/वाळीत 

टाकणे, समजावून सांगणे अश्या स्वरपात दंड धदला जात असे. 

      महाराष्ट्रामधील सवप कैकाडी समाज एकच असल्याने येथील  कैकाडी समाज आधण 

धवदभातील कैकाडी समाजासोित रोटी-िेटी व्यवहार झाला आहे असे सांगण्यात आले. रवींद्र 

हंसराज गायकवाड या व्यक्तीचे धवदभातील िलुढाणा धजल्ह्यातील मेहकर येथील मनीषा 

गलुािराव जाधव या मलुीशी धववाह झाला आहे. त्या संदभात लग्नपधत्रका, रवींद्र गायकवाड 

यांचे धवमकु्त जातीचे प्रमाणपत्र व मनीषा जाधव यांचे अनसुधूचत जातीचे प्रमाणपत्र दाखवण्यात 

आले.  

8. र्ाव वांबोरी तालुका राहुरी वजल्हा अहमदनर्र येथे कैकाडी समाजाची 21 कुटंुिे 

वास्तव्यास आहेत.  गाढवावरून माती वाहने, डुक्कराची धशकार करणे, मुंगसु पकडणे, ताया, 

टोपल्या धवणणे, माकडांचा खेळ करणे, लाकडांची खेळणी तयार करणे, चोऱ्या करणे इत्यादी 

व्यवसाय येथील कैकाडी समाज करताना धदसनू येतो.  पवूी कैकाडी समाजाला हीन स्वरपाची 

वागणकू धमळायची उदा. सावपजधनक धठकाणी धवहीधरवर पाणी भरण्यास िंदी होती, त्यांना 

धवधहरीला स्पशप करू देत नव्हते. समाजात मान धमळत नव्हता. कैकाडी समाज डुक्कर 

पाळतात, खातात त्यामळेु त्यांना मंधदरात प्रवेश नसायचा. येथील कैकाडी समाज हा धर्रस्ती 

आईला मोठ्या प्रमाणात मानतात. काधनर्नाथ मढीच्या याते्रदरम्यान गावातील कैकाडी समाज 

हा मांसाहारी जेवण करत नाही.  

9. र्ाव वबडकीन तालुका पैठण वजल्हा औरंर्ाबाद कैकाडी समाज हा डाले टोपले धवणणे, 

वराहपालन, गाढवावरून माती वाहने, धशकार करणे, िडँ व्यवसाय, सनई, ढोल वाजवणे 

इत्यादी व्यवसाय करतात. येथील कैकाडी समाजाला डुक्कर पाळतात, त्याचे मांस खातात 
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यामळेु  मंधदरात प्रवेश नसायचा, िाहेरूनच दशपन घ्यावे लागत होते, पानवायावर पाणी भरू 

धदले जात नव्हते अथवा तेथे धशवू धदले जात नव्हते, लग्नसमारंभामध्ये जेवणाची पंगत 

सगळ्यात शेवटी िसवले जात होते अश्या प्रकारे अस्पशृ्यता पाळली जात होती. आर्थथक 

पधरस्स्थती धिकट असल्याने आहारासाठी डुकराचे मांस मोठ्या प्रमाणात खाल्ले जात होते. 

येथील कैकाडी समाजात व्यसनाधीनता मोठ्या प्रमाणात धदसनू येते. लग्न समारंभात दारू धपणे 

हा धनयधमतपणा असायचा. पवूी  गावातील इतर लोक कैकाडी समाजातील मयत लोकांना 

गावात परुू अथवा जाळू देत नव्हते. ते लोक सांगतील त्या धठकाणी गावाच्या िाहेर 1 ते 2 

धकमी िाहेर जाळले अथवा परुायला सांधगतले जात होते. सवपसाधारण स्मशानभमूीत कैकाडी 

समाजाला जाळू धदले जात नव्हते.   

       सध्या कैकाडी समाजाची वेगळी स्वतंत्र स्मशानभमूी गावाच्या िाहेर आहे. गावातील 

मधरमाता देवीच्या मंधदराच्या धठकाणी आखाड/आषाढ मधहन्यात कैकाडी समाजातील प्रत्येक 

कुटंुिाला एक डुक्कर कापवेच लागते. प्रत्येक कुटंुि एक डुक्कर कापनू देवीला मुंडके आधण 

पाय नैवैद्य म्हणनू ठेवून कैकाडी समाजातील लोकांना जेवण धदले जाते. येथील कैकाडी समाज 

आधण धवदभातील कैकाडी समाज एकच असल्याचे सांगण्यात आले. तेथील रूढी, परंपरा, 

यात्रा एकच असनू त्यांच्यासोित रोटी-िेटी व्यवहार होतात. येथे पवूी कैकाडी समाजातील 

लोकांमध्ये काही वाद धनमाण झाल्यास, कौटंुधिक वाद असल्यास ते सोडवण्यासाठी  कैकाडी 

समाजाची धवधशष्ट्ट अशी जातपंचायत भरली जात होती. सध्या अशी जातपंचायत भरली जात 

नाही. वाद असतील तर आपापसात वाद धमटवली जात होती. वषातनू एकदा मढीला 

जातपंचायत भरवली जात होती असे सदु्धा सांगण्यात आले. 

      प्रामखु्याने डुकराचे मांस खाणे, दारू धपणे, अधशधक्षतपणा, अंधश्रद्धा, आर्थथक दिुपलता, 

समाजातील इतर लोकांकडून भेटत असलेली मानहानीकारक वागणकू अश्या कारणामळेु 

कैकाडी समाज हा मोठ्या प्रमाणात अस्पशृ्यतेची जीवन जगत असलेला धदसनू येतो.  

10. कैकाडी समाज वस्त्ती जालना वजल्हा जालना येथे झालेल्या सवेक्षण दरम्यान पढुील 

माधहती धमळाली. जालना येथील कैकाडी समाज वस्ती या भागात कैकाडी लोकांची 100 च्या 

आसपास कुटंुिे आहेत. या लोकांचा मखु्य व्यवसाय डाले, टोपले धवणणे व गावोगावी त्याची 

धवक्री करणे, डुक्कर पाळणे, चोऱ्या करणे इत्यादी व्यवसाय करतात. वराहपालन करत 

असताना वेगवेगळ्या कुटंुिातील व्यक्ती आपल्या मालकीच्या डुक्कर ओळख खणु म्हणनू 
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डुकराचे अधे कान कापणे, अधी शेपटू कापणे अशी धवधवध खणु करतात. कैकाडी 

समाजातील लोकांना इतर समाजातील लोकांकडून अस्पशृ्य माननू मोठ्या प्रमाणात 

अस्पशृ्यता पाळली जाते हे धदसनू आले. येथील कैकाडी समाज मोठ्या प्रमाणात कैकाडी 

भाषा िोलताना धदसनू येतो.   

  धशक्षणाचा अभाव धदसनू येतो, त्यामळेु तरण चोऱ्या करणे अश्या गनु्हेगारी 

क्षेत्राकडे वळताना धदसनू येतात.  जन्मधवधी, मतृ्यधुवधी अश्या धवधी पारंपाधरक पद्धतीने 

करताना आर्थथक अडचणीमळेु पणूप करता येत नाही. येथील वस्ती मध्ये मधहलांच्या अंगात 

येणे हा अंधश्रद्धा प्रकार धदसनू आला. तसेच ज्या मधहलांच्या अंगात येते त्या मधहलेला जाळले 

न जाता त्यांचा दर्नधवधी केला जातो.  जालना धजल्ह्यामधील मलुा-मलुींचे धवदभामधील 

धजल्ह्यात रोटी-िेटी व्यवहार झालेले आहेत. त्याििल लग्नपधत्रका, जातप्रमाणपत्र दाखवण्यात 

आले.  

11. र्ाव रे्वराई तालुका रे्वराई वजल्हा बीड येथे झालेल्या सवेक्षण दरम्यान पढुील माधहती 

धमळाली. येथील कैकाडी समदुाय डाले-टोपले धवणणे व धवक्री करणे, वराहपालन करणे, 

माकडाचे खेळ करणारे, सापाचे खेळ करणे, ऊसतोडीसाठी जाणे तसेच मोलमजरुीचे कामे 

करून उदरधनवाह भागधवतात. आर्थथक व सामाधजक स्स्थती िेताची आढळली, िहुसंख्य 

व्यक्ती दाधरद्रय  रेषेखाली जीवन जगतात. कैकाडी समदुायाला इतर समाजाकडून 

अस्पशृ्यतेची वागणकू धमळत असल्यामळेु कैकाडी कुटंुिाची मयत गावात परुली अथवा 

जाळण्यासाठी मज्जाव केला जात होता. त्यामळेु दोन्ही गावाच्या मध्ये असणारे धशवार/िोडपर 

च्या धठकाणी सदर मयत जाळली अथवा परुली जात असत. मयत दर्न अथवा जाळल्यानंतर 

धतसऱ्या धदवशी कोंिडी कापली जाते, तर सातव्या धदवशी डुक्कर कापनू नैवैद्य ठेवला जातो. 

अश्या धवधी पार पाडल्या जातात.   

        पवूी येथे कैकाडी समाजाची धवधशष्ट्ट अशी जातपंचायत भरत होती. अश्या 

जातपंचायत मध्ये र्क्त परुषच असतात. जातपंचायत मध्ये दोषी परुष असेल तर टक्कल 

करून चपलाने मारणे, जातीच्या िाहेर टाकणे, पैश्याच्या स्वरपात दंड आकारणे व दोषी 

मधहला असेल तर त्यांचे केस कापणे अश्या प्रकारची धशक्षा केली जात होती.  धवदभातील 

अनसुधूचत जातीमध्ये असणारे कैकाडी व धवमकु्त जातीमध्ये असणारे कैकाडी हे एकच 

आहेत. त्यांचे रक्ताचे नातेसंिंध आहेत. त्यांच्यात रोटी-िेटी व्यवहार होतात. दोन्ही भागातील 
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कैकाडी समाजाचे देवदेवता, कुळ, आडनावे, भाषा, धार्थमक परंपरा, पारंपाधरक व्यवसाय 

एकच आहेत.  असे येथील लक्षगट चचे दरम्यान सांगण्यात आले.  

12. नवर्ण राजरुी तालुका वजल्हा बीड येथे झालेल्या लक्षगट चचेदरम्यान पढुील माधहती 

धमळाली. कैकाडी समाज पवूीपासनू कणगी, ताया, टोपली धवणणे व धवक्री करणे, वराहपालन 

करणे, धशकार करणे, वराहपालन करणे, गाढवपालन करणे, माकडाचे खेळ करणे इत्यदी 

व्यवसाय करून आपला उदरधनवाह भागधवतात. कैकाडी समाजाच्या धार्थमक कायामध्ये 

डुक्कर मारून मांस खाण्याची प्रथा रूढ आहे. नवगण राजरुी येथे लग्न कायामध्ये एक धवधशष्ट्ट 

प्रथा आढळून आली. लग्न कायात काठ्या खेळणे लकवा काठ्या धर्रवणे असा खेळ केला जात 

असे. लक्ष्मी आई आधण धर्रस्ती आईला पश ुिळी देण्याची प्रथा आहे. कैकाडी समाजातील 

लोकांना इतर समाजाकडून अत्यंत हीन दज्याची वागणकू धमळते. कैकाडी समाज डाले, टोपले 

धवक्रीसाठी धर्रस्त असताना इतर समाज पाणी धपण्यासाठी देताना हात लांि धरून ओंजळीत 

पाणी ओतायचे त्यांना धशवून घेत नसे.  

      कैकाडी समाज डुक्कर पाळतो व त्याचे मांस सेवन करतो या कारणामळेु त्यांना 

अशी अस्पशृ्यतेची वागणकू धमळत असल्याची कारणे समोर आली. शाळेत जाणाऱ्या मलुांना 

अनसुधूचत जातीतील मलेु सोडून इतर कोणतीही व्यक्ती जवळ करून घेत नसत. इतर 

समाजातील जत्रा, उत्सव मध्ये कैकाडी समाजाच्या लोकांना मान नसायचा. तसेच मंधदरात 

प्रवेश सदु्धा नसायचा. मंधदराच्या िाहेरूनच दशपन घ्यावे लागत असत. त्यामळेु येथील कैकाडी 

समाजाच्या लोकांनी स्वतःची वेगळे मंधदर स्थाधपत करून पजूा अचपना चाल ूकेली, असे धदसनू 

आले.  कैकाडी समाजातील लग्न लावण्यासाठी ब्राम्हण येत नसे त्यामळेु समाजातील जेष्ट्ठ 

व्यक्ती लग्न लावतात. धवदभातील धजल्ह्यामध्ये रोटी-िेटी व्यवहार होतात, रूढी परंपरा समान 

असल्याचे सांगण्यात आले.    
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कैकाडी समाज सवेक्षण र्ट चचा (FGD)  
ववदर्भण ववर्भार्ातील वजल्हे 

 

र्टचचा मदेु्द व वमळालेली मावहती 

कैकाडी समाजाची सामाधजक पधरस्स्थती, त्यांच्या रूढी-परंपरा, चालीरीती, परस्पर असणारे 

संिध, धार्थमक प्रथा, िोलीभाषा, धवदभातील अनसुधूचत जातीमधील कैकाडी समाज आधण उवपधरत 

महाराष्ट्रामधील धवमकु्त जातीमध्ये असणारा कैकाडी समाज समान आहेत का? मानववंशशास्त्रीय 

दषृ्ट्टीकोनातनू धवधवध माधहती जाणनू घेण्यासाठी धवदभातील नागपरू, चंद्रपरू, िलुढाणा, अकोला, 

वाशीम आधण यवतमाळ धजल्ह्यातील धवधवध गावात घेण्यात आलेल्या लक्षगट चचा व प्रत्यक्ष 

पाहणी दरम्यान खालीलप्रमाणे माधहती धमळाली. 

1. कैकाडी समाजातील आडनावे 

जाधव, गायकवाड, माने ही मळू आडनावे धदसनू येतात. तसेच जाधव आधण माने यांना 

कैकाडी समाजामध्ये धवधशष्ट्ट प्रधतष्ट्ठा आहे. दोन्तले समाजात र्क्त पवार आडनावाचे लोक 

आहेत. तसेच शामगीरे, देवधगरे, मलाजरेु, मळेु, पवार, कोरवी, िजंत्री, धदष्ट्टे, लोडे, नागोर, रु्लारी, 

देशमाने, कवाडे, जमुालस, लशदे, नळगणुदास, िोदे्र, मेहरे इत्यादी आडनावे आढळतात.   

2. उपजात/ पोटजाती 

कैकाडी समाज हा महाराष्ट्रामध्ये धवधवध धजल्ह्यामध्ये पसरलेला असनू धतला वेगवेगळ्या 

भागात वेगवेगळ्या नावाने तसेच व्यवसायावरून सदु्धा ओळखले जाते.  धवदभातील धवधवध 

धजल्ह्यामध्ये गटचचा घेत असताना प्रामखु्याने खालील उपजाती सांगण्यात आल्या आहेत. वऱ्हाडी 

कैकाडी, पंढरपरुी कैकाडी, गावकैकाडी, कंुचीवाले (कंुचीकोरवे), माकडवाले कैकाडी, पामलोर 

कैकाडी, गधेवाले, दोन्तले (चोर कैकाडी) इत्यादी पोट जाती सांगण्यात आले.  संपणूप महाराष्ट्रामध्ये 

असणाऱ्या या पोटजाती मध्ये रोटी िेटी व्यवहार होतात असे धवदभातील लोकांनी सांधगतले.  संपणूप 

महाराष्ट्रामधील कैकाडी समाज हा एकच असनू र्क्त व्यवसाय व भागानसुार त्याला वेगवेगळे 

नावे पडली आहेत असे सांगण्यात आले.  
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3. कैकाडी समाजाची पारंपावरक व्यवसाय 

अजनूही कैकाडी समाजातील लोक लसदी, धनरगडुी इत्यादी झाडांच्या र्ोकांचा वापर करून 

परंपरागत धान्य साठवण्याच्या कणग्या, डाले, झाप, सध्या टोपल्या, पाया, िटु्या, ताटी इत्यादी 

वस्त ू िनवून गावात, शेतकऱ्यांना व िाजारात धवक्री करून आपला उदरधनवाह भागधवतात. 

त्याचिरोिर गाढवावरून माती वाहने, वराह (डुकर) पालन करणे हा सदु्धा व्यवसाय कैकाडी 

समाज करत असलेला धदसनू येतो. कैकाडी समाजाचा  वराहपालन हा व्यवसाय  व्यवसायधभमखु 

नाही तो र्क्त डुकरांचे मांस अन्न म्हणनू खाण्यासाठी उपयोगात आणत होते व समाजांतगपत 

डुकरांच्या मांसासाठी देवाण-घेवाण होत होती.  सद्यस्स्थतीमध्ये लोखंडी व प्लास्स्टक वस्तूंचा वापर 

वाढल्यामळेु डाले, टोपले धवणणे व्यवसाय लोप पावत आहे तसेच गावातील इतर लोकांच्या धवरोध 

असल्यामळेु वराह पालन करणे शक्य नसल्यामळेु कैकाडी समाजातील लोकांना उदरधनवाह 

भागधवण्यासाठी शेतमजरुी, हमालीची कामे पण करावी लागत आहेत.  

4. स्त्िलांतर 

महाराष्ट्रात कैकाडी समाज हा सवप धजल्ह्यामध्ये आढळून येतात. धवदभातील धजल्ह्यामध्ये 

कैकाडी समाजाची लोकसंख्या अधधक असल्याचे धदसनू आले.  कैकाडी समाजाचे मखु्य पवूपज हे 

पंढरपरू, करमाळा धजल्हा सोलापरू येथील असलेले सांगण्यात आले. त्याचिरोिर नागपरू शहर येथे 

झालेल्या चचे दरम्यान असे सांगण्यात आले धक त्यांचा उगम हा केरळ राज्यातनू अस ू शकतो. 

तसेच कनाटक व आंध्रप्रदेश येथील मळू रधहवासी असनू तेथनू स्थलांतधरत झाले असावेत असे 

सांगण्यात आले.  एका  धठकाणाहून दसुऱ्या धठकाणी  व्यवसायासाठी हा समाज स्थलांतरीत 

झालेला धदसनू येतो. कैकाडी समाज हा एकाच धठकाणी वास्तव्य करत नव्हते. व्यवसायासाठी 

गावी-गाव धर्रस्ते स्थलांतर झाल्याचे धदसनू येते. कैकाडी समाज कायम धर्रस्ती असल्यामळेु 

कैकाडी समाज कायम गावाच्या िाहेर लकवा वेशीिाहेर आपले वास्तव्य करत असलेले धदसनू येते.  

5. कैकाडी शब्दाचा अिण 

कै म्हणजे हाथ आधण काडी - म्हणजे काडी चे काम करणारे लोक. हाताने गवत, िांि ू

कापनू त्याच्या वस्त ू िनवून उदरधनवाह करणारे व्यावसाधयक म्हणजे कैकाडी होय. कैकाडी 
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समाजाला कनाटक मध्ये कोरवी, आंध्रप्रदेश मध्ये येरकुला तर मध्यप्रदेश व महाराष्ट्टामध्ये कैकाडी 

म्हणनू ओळखला जातो. कैकाडी समाज हा महाराष्ट्रामध्ये सवप धजल्ह्यामध्ये व्यवसायामळेु 

स्थलांतधरत झालेला आहे.  कैकाडी समाजाचा मखु्य व्यवसाय हा डाले, टोपले धवणणे हाच आहे. 

परंत ु धवधवध धठकाणी उदरधनवाह भागधवण्यासाठी वराहपालन, गाढवाच्या साह्याने माती वाहने, 

मजरुी करणे असे धवधवध व्यवसाय करत असलेले धदसनू येतात.  

6. कैकाडी समाजाची बोली र्भाषा 

कैकाडी समाजाची कैकाडी हीच िोली भाषा आहे. कैकाडी भाषेला धलपी नाही. प्रामखु्याने 

त्यांची भाषेमध्ये तेलग ु आधण कन्नड भाषेचे धमश्रण असलेले धदसनू येते. सद्य स्स्थतीमध्ये इतर 

समाजाच्या संपकात आल्याने मराठी भाषा मोठ्या प्रमाणात िोलली जाते. कैकाडी समाजातील 

वधरष्ट्ठ व्यक्तींना पणूपपणे कैकाडी भाषा िोलता येते परंत ुसद्याची तरण धपढी कैकाडी भाषा कमी 

िोलते. तर काही तरण िोलतच नाही.   

7. पारंपावरक कला कौशल्य 

कैकाडी समाजामध्ये धवधवध कला कौशल्य धदसनू येतात. लसदी, धनरगडुी इत्यादी झाडांच्या 

र्ोकांचा वापर करून परंपरागत धान्य साठवण्याच्या कणग्या, डाले, झाप, सध्या टोपल्या, पाया, 

िटु्या, ताटी इत्यादी वस्त ू िनवने, िेंड वाजधवणे (वाजंत्री व्यवसाय करणारे कैकाडी समाज), 

माकडांचा खेळ करणे, धशकार करणे  इत्यादी कला कौशल्य कैकाडी समाजाच्या लोकांमध्ये 

अंतभूपत असलेली धदसनू येतात लकवा कुटंुिाचे व्यवसाय परंपरेने ते अंधगकारली जातात असे धदसनू 

आले.  

8. कुलदेवता  

धवदभप धजल्ह्यात झालेल्या चचेदरम्यान असे सांगण्यात आले धक, कैकाडी समाजाची 

यल्लमा देवी, धर्रस्ती अम्मा (धर्रस्ती देवी), जेजरुीचा खंडोिा, तळुजापरूची तळुजाभवानी, 

काधनर्नाथ मढी, िलुढाणा येथील आई, काळूिाई इत्यादी कुलदेवता आहेत. कैकाडी समाज हा 

प्रामखु्याने धर्रस्ती देवी यांना मोठ्या प्रमाणात मानतात. धर्रस्ती देवीला आखाड/आषाढ मधहन्यात  

पाट (शेळी), िकरे, कोंिडा यांचे िळी  देऊन वनभोजन केले जाते. कैकाडी समाज व्यवसाय 

संदभात भटकंती करत असला तरी अश्या कायपक्रमाच्या वेळी सवप समाज एकत्र येऊन कुलदेवीची 



 
91 

पजूा करतात. कैकाडी समाज हा लहद ू रीतीधरवाज प्रमाणे इतर धह सण, उत्सव देखील साजरे 

करतात.  

 

 

9. कैकाडी समाजातील कुळ 

धवदभप मधील धवधवध धजल्ह्यामध्ये घेण्यात आलेल्या चचेतनू असे सांगण्यात आले धक 

सातपाडे आधण कवाडे हे कुळ मोठ्या प्रमाणात सांगण्यात आले. तसेच इतर कुळी हे पढुीलप्रमाणे 

आहेत - लोढे, मनाडे, शामगीरे, देवधगरे, दोन्तले, पटाले, नागोरे, डाने, सपटसरे, उतरसरे, धतरकाळे, 

मानपाडे, मदनसर, जलमसर, पतके, धनगुंदा, नळगुंदे्र, हवाले, जलगुंदे्र, मछीन्द्र, धचखलकर, 

सधुजतराय, खालजीते्र, मध,ु सोनसर, डांगे, पालीसर, कटोरे, धमए, कायसो, धिजलीसरे, अंगसो, 

िलुाकरे, कायसरे, रामधगरे, गजरे, चीतपतु, डाने इत्यादी कुळे चचे दरम्यान सांधगतले. 

10. रूढी परंपरा 

अम्मामरमताई (वफरस्त्ती अम्मा) (वनर्भोजन)  उवपधरत महाराष्ट्रामध्ये धर्रस्ती आई, 

लक्ष्मी आई यांचा र्ाल्दीवरचा कायपक्रम केला जातो त्याचप्रमाणे भटाळा येथील झालेल्या 

चचेदरम्यान असे सांगण्यात आले धक, येथील संपणूप कैकाडी समाज हा वगपणी गोळा करून  

गावाच्या िाहेर कायपक्रम केला जातो. हा कायपक्रम गावाच्या वस्ती िाहेर केला जात होता. 

आखाडी/आषाढ मधहन्यात गावाच्या िाहेर धचखलाची देवी तयार करण्यात येते व त्याची ओटी 

भरण्यात येते. तसेच एक धर्रता गाडा तयार करून त्यात धचखलाची देवी (लक्ष्मी) िसवून त्याची 

पजूा केली जाते. त्याचिरोिर दोन धचखलाचे िैल तयार करण्यात येतात. धचखलाची देवी च्या 

समोर नैवैद्य दारू, धिडी, तंिाख,ू कोंिडीचे अंडे, पंचपक्क्वान ठेवले जात व नतंर पजूा केली जाते. 

या कायपक्रमामध्ये प्रामखु्याने एक काळी शेळी िळी देण्यासाठी घेतली जाते. शेळीला पंचरंगी धागा 

िांधला जातो. आधण नंतर िळी धदली जाते. आखाड/ आषाढ मधहन्यातील मंगळवार व शकु्रवार या 

धदवसातच केला जातो. िळी व पजूा वगेरे झाल्या नंतर सवप समाज भोजन करत असत. भोजन 

झाल्यानंतर धर्रता गाडा व त्यातील धचखलाची देवी ज्या धठकाणी असा कायपक्रम झाला आहे त्या 

धठकाणाहून काही अंतरावर धह देवी एका झाडाखाली ठेवली जाते. धचखलाची देवी ठेवल्यानंतर 
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पाठीमागे वळून पाहू नये. तसेच असा कायपक्रम हा कैकाडी समाजाच्या एखाद्या घरात लग्न समारंभ 

असल्यास त्यांना वैयस्क्तक असा कायपक्रम करावा लागतो. 

 

 

11. जत्रा 

अ) काळूबाईची जत्रा सातारा येथील र्लटण येथे भरत असेलेले सांगण्यात आले. या जते्रत 

कैकाडी समाजाचे सवप लोक जमा होतात.  

आ) कावनफनाि मढी:- अहमदनगरहून पाथडी रोड वरील धनवडंुगे हे गाव आहे. तेथनू ३ 

धक.मी. अंतरावर मढी हे गाव आहे. पाथडीहून मढी गाव १२ धक.मी. अंतरावर आहे. 

र्ाल्गनु वद्य पंचमीला (होळी)  मढीला काधनर्नाथांची यात्रा भरते. ही यात्रा पाडव्या पयंत 

चालते. या याते्रत गावातील लोक कैकाडी समाजाच्या लोकांना मान-पान देतात, आदर 

सत्कार करतात, त्यांची जेवणाची सोय करतात. पवूी मढी येथे जात पंचायत भरत होती 

असे गाव- आमानी तालकुा मालेगाव धजल्हा वाशीम येथील लोकांनी सांधगतले. सद्य 

स्स्थतीमध्ये शासनाने िंदी घातल्याने अशी पंचायत म्हणजेच वोकाळे भरत नाहीत.  

इ) नार्परू शहर रामेश्वरी प्रभाग येथे कैकाडीिािा महाराज यांचे मंधदर असनू तेथे जत्रा 

भरली जाते. कैकाडीिािा महाराज हे कैकाडी समाजातील लोकांना चांगले गोष्ट्टी सांगत 

असत, त्यांनी मोठ्या प्रमाणात जनजागतृी केली, पश ुहत्या करू नका, चांगले धशक्षण घ्या 

असे त्यांनी मागपदशपन केले आहे. त्यांची जत्रा नागपरू शहरात रामेश्वरी प्रभागात भरली 

जाते.    

12. जन्थ्मववधी 

पाचवीची पजूा  - कैकाडी समाजामध्ये घरात िाळ जन्माला आल्यास घराच्या िाहेरील िाजसू 

नाहणी म्हणजे िाळाला अंघोळ घालण्यासाठी खड्डा खांदला जातो अश्या प्रकारे पाच धदवस त्याच 

खड्ड्ड्ात अंघोळ घालत असतात. पाचव्या धदवशी सपू मध्ये हळद, कंुकू, पाच धदवे  ठेवून पजूा 

केली जाते आधण पाचव्या धदवशी मलुाला कपडे नेसवले जात असत. आधण पाचव्या धदवशी तो 

खड्डा भुजवला जातो. पाचव्या धदवशी 5 सहुाधसनी उपवास धरत असत. पाचव्या धदवशी ज्या 
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कैकाडी कुटंुिाची आर्थथक पधरस्स्थती चांगली असेल ते पाट, कोंिडी कापली जात आधण त्याची 

जेवण धदले जात होते. अन्यथा वरण, भात, पोळी तयार करून सोयरे यांना जेवण धदले जाते. 

पाचवीच्या धदवशी र्क्त अशी पजूा करून जेवण धदले जात होते व नाहणीचा खड्डा भजूावला जात 

होता. या धदवशी िाळाचे नाव ठेवले जात नव्हते. िाळाच्या जन्माच्या िाराव्या धदवशी िाळाचे नाव 

ठेवले जात होते. कैकाडी समाज हा सतत भटकंती करत असल्यामळेु नाव ठेवण्यासाठी आत्या 

लवकर येणे शक्य नसायचे, जर आत्या येत असेल तर आत्या िाळाचे नाव ठेवत असत. अन्यथा 

घरातील व्यक्ती िाळाचे नाव िाराव्या धदवशी ठेवत असत.  

जावळ काढणे - जन्मापासनू ते लग्न होण्याच्या अगोदर या काळात कधीही जावळ केले जात 

असत. जावळ काढणे गरजेचे कैकाडी समाजात मानले जात असत. जावळ कायपक्रम हा मामाच्या 

हातनू केला जातो.  जावळ करत असताना कैकाडी समाजाच्या प्रत्येक कुटंुिांची आसराया 

वेगवेगळ्या धठकाणी असते. आसराया देवी धजथे असतात तेथे जाऊन जावळ करत असतात. 

जावळ हा मामा िट (चार केस) कापतात. व नंतर मलुगा असल्यास िोकड कापतात व मलुगी 

असल्यास पाट (शेळी) कापतात. कैकाडी समाजामध्ये लग्न करण्याच्या अगोदर जावळ करणे 

गरजेचे आहे, असे सांगण्यात आले. जावळ केल्याधशवाय लग्न लावले जात नसत. 

13. मयत/मतृ्य ूववधी  

 एखादी व्यक्ती मयत झाल्यानंतर घराच्या िाहेर मांडी घालनू लभतीला आधार देवून मयत 

व्यक्तीला िसवले जात असत त्यानंतर मतृ व्यक्तीला अंघोळ घातली जाते. त्या नंतर िांिचूी 

धतरडी िांधनू त्यावर मतृ व्यक्तीला झोपवले जात असत. धतरडीला दोन भावकीमधील व्यक्ती व 

दोन सोयरे मधील व्यक्ती खांदेकरी असतात. पवूी समाजातील मतृ व्यक्तींना जाळू देत नसत कारण 

इतर समाजातील लोक म्हणतात की कैकाडी लोक हे लहद ूधमातील नसल्यामळेु त्यांनी जाळायचे 

नाही तर परुायचे असते अशी ताकीद इतर समाजाकडून कैकाडी समाजाला धदला जात होता. सध्या 

परुण्यासाठी कैकाडी समाजच्या लोकांना जागा धदले जात नाही  म्हणनू जाळले जात आहे. मतृ 

व्यक्ती जाळल्यानंतर दसुऱ्या लकवा धतसऱ्या धदवशी राख सावळली जाते. राख सावल्या धदवशी 

दकुानातनू िोकडाची मुंडी आधण चार पाय आणतो. धजथे धवसावा धदला तेथे मुंडीचानैवैद्य म्हणनू 

ठेवला जातो व धजथे अंत्यधवधी येथे नैवैद्य ठेवतात. कावळा नैवैद्य धशवल्या नंतर सवप लोक घरी 

जातात. धतसऱ्या धदवशी एक मोठे डुक्कर कापनू त्याचे जेवण धदले जाते.  
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14. लग्न जमववण्याची पद्धत/ वववाहपद्धती  

मलुीना हंुडा देण्याची पद्धत ही कैकाडी समाज मध्ये असल्याचे धदसनू येते कारण कैकाडी 

समाजामध्ये मलुींचे प्रमाण कमी होते. कैकाडी समाजामध्ये एकाच कुळात लकवा गोत्रात  धववाह 

होत नाहीत. जाधव-जाधव मध्ये सोयधरक जमत नाही तर गायकवाड-माने, जाधव-माने अशी 

सोयधरक जळुवली जाते. तसेच सातपाडी-सातपाडी लकवा कवाडे-कवाडे अशा गोत्रामध्ये धववाह 

होत नाहीत तर, कवाडी व सातपाडी यांच्यात धववाह होतात.  मावशीच्या मलुीशी धववाह करता येत 

नाही, परंतु मामाच्या मलुीशी धववाह करता येतो. पवूी कैकाडी समाजात पाळण्यात सदु्धा लग्न 

ठरवली जात असत.  जाधव घराण्यातील मलुगा असल्यास लग्नाच्या अगोदर जावळ (िट कापनू) 

करून िोकड कापवेच लागते. व नंतरच लग्न होते. लग्न जळुवूत असताना मामाला मखु्य 

अधधकार म्हणजेच मान असायचा. मलुगी पाहण्यासाठी गेल्यानंतर मलुगा मलुगी एकमेकांना पसंत 

झाल्यास लग्न जमधवले जात असत.  त्यावेळेस मलुाकडच्या कडून मलुीच्या मामाला सलु्ला म्हणनू 

350/- रपये धदले जात होते. सलु्ला धदल्या नंतरच मामा लग्नास परवानगी देत असत. तसेच मलुगा 

मलुीला हंुडा म्हणनू 150/- रपये धदला जात होता. लग्नाचा पणूप खचप नवरदेवाने करायचे. लग्न 

मलुीच्या दारात असयाचे.  “शाई िदाई” लग्नजमधवण्याच्या धक्रयेला म्हणतात. लग्न जमल्यानंतर 

मटन, दारू जेवण व्हायचे.  लग्न तीन धदवस चालत असे. पधहल्याधदवशी संध्याकाळी नवरा 

नवरीला हळद लागत असे. दसुऱ्या धदवशी गाढवावर वरात धनघत असे आधण लग्न होत असे. 

लग्न झाल्यानंतर डुक्कराचे मांस, दारू चा कायपक्रम असायाचा.   

15. आहार 

 कैकाडी समाज हा शाकाहारी आधण मांसाहारी अशा दोन्ही प्रकारचे अन्न खातात.  

कैकाडी समाजामध्ये दारू धपण्याचे प्रमाण सदु्धा मोठ्या प्रमाणात धदसनू येते. सण, उत्सव, धववाह 

अश्या कायपक्रमामध्ये परुी, भाजी असे पदाथप असतात. डुकराचे मांस हे मोठ्या प्रमाणात पवूी खाल्ले 

जात होते, परंत ु सध्या वराहपालन साठी गावातनू धवरोध होत असल्यामळेु त्याचे प्रमाण कमी 

झालेले धदसनू येते.   

16. कैकाडी समाजातील अंधश्रद्धा 

 कैकाडी समदुायामध्ये अंधश्रदे्धचा प्रभाव आजही मोठ्या प्रमाणात धदसनू येतो. कैकाडी 

समाजामध्ये मधहलांच्या अंगात येणे, पोट दखुत असेल तर ललिाच्या काडीने डाग देणे, चटका देणे 
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हा प्रकार धदसनू येतो. त्याचिरोिर अंधश्रद्धावर भर असल्याने  शेळी, िकरे, डुकर, कोंिडा िळी 

देण्याची पद्धत या समाजात मोठ्या प्रमाणात आहे. आखाडीच्या/आषाढीच्या मधहन्यात िळी धदले 

जाते. तसेच लग्न समारंभ, जावळ करणे, जत्रा, पाचवीच्या धदवशी िळी धदले जातात. त्याचिरोिर 

कैकाडी समाज हा धनसगप देवतेला मोठ्या प्रमाणात मानताना धदसनू येतो.   

 

 

17. जातपंचायत 

 कैकाडी समाजाची धवधशष्ट्ट अशी जात पंचायत ठराधवक वेळी िसत नाही, जर एखाद्या 

कुटंुिात वाद झाला, वैवाधहक समस्या धनमाण झाल्यास तो  कुटंुिात वाद सटुत नसेल तर 

जातपंचायत भरली जात होती. कैकाडी समाजाच्या जातपंचायत मध्ये पंच म्हणनू कैकाडी 

समाजाचेच समजदार व्यक्ती लकवा जेष्ट्ठ व्यक्ती काम करतात. पंच दोन्ही िाजकूडील व्यक्तींचे 

वाद ऐकून धनणपय धदला जातो. गनु्हा धसद्ध झाल्यास त्याच्या स्वरूपानसुार धशक्षा ठोठवण्यात येते. 

समाजातील व्यक्तींना जेवण देणे, दारू पाजणे, समज देणे, पैश्याच्या स्वरपात दंड आकारणे, 

जातीतनू िधहष्ट्कृत करणे अश्या स्वरपात धशक्षा ठोठवली जाते.  

18. समाजातील स्त्िान 

 कैकाडी समाजातील लोकांकडे आजही उपजीधवकेचे साधने नसल्यामळेु त्यांच्या 

सामाधजक आधण आर्थथक पधरस्स्थती मध्ये सधुारणा झालेली नाही. डाले, टोपल्या धवणणे हा 

व्यवसाय प्लास्स्टकच्या वस्तचूा वापर मोठ्या प्रमाणात होत असल्यामळेु लपु्त होण्याच्या मागावर 

आहे. समाजातील खालचे स्थान, डुकराचे मांस खाल्यामळेु इतर लोक त्यांना काम देत नाहीत. 

त्यामळेु दैनंधदन कष्ट्टाची कामे करून कैकाडी समाजातील लोक आपली उपजीधवका भागवतात 

असे धदसनू आले. कैकाडी समाजात साक्षरता नगण्य आहे. त्यामळेु शैक्षधणक सवलती, धशक्षण 

आधण नोकऱ्या इत्यादींचा ते लाभ घेत नाहीत. त्यांची आर्थथक पधरस्स्थती अजनूही र्ारच दाधरद्र्य 

असनू उदरधनवाह भागधवण्यासाठी ते गावोगावी भटकत असतात. कैकाडी समाजातील लोक हे 

व्यसनाधीन असनू दारू धपणे हे व्यसन मोठ्या प्रमाणात असलेले धदसनू येते. 
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 कैकाडी समाजाच्या लोकांना सावपजधनक धठकाणी पाणी भरू धदले जात नाही, मंधदर 

मध्ये प्रवेश करण्यास मनाई करण्यात येते, शाळेमधील कैकाडी समाजाच्या मलुांना त्यांचे नावाने 

हाक न मारता, “ये कैकाडी” म्हणनू हाक मारली जाते, गावातील लग्न समारंभ व इतर 

कायपक्रमामध्ये कैकाडी समाजाच्या लोकांना आमंत्रण नसायचे आधण असेल तर त्यांना वेगळ्या 

धठकाणी स्वतंत्र िसधवण्यात येते अशी दयु्यम लकवा अस्पशृ्यतेची वागणकू धदली जात असल्याचे 

लक्ष गट चचेमध्ये कैकाडी समाजाच्या लोकांनी सांधगतले.  धवदभातील िहुतेक धठकाणी कैकाडी 

समाजाची कुटंुिे धह मळू गावाच्या वस्ती िाहेर असलेली धदसनू आली.  लग्नकायप, मतृ्यधुवधी असे 

महत्वाचे धवधी करण्यासाठी ब्राम्हण येत नसल्यामळेु कैकाडी समाजातील जेष्ट्ठ व्यक्ती अश्या धवधी 

पणूप कर असतात.   

19. रोटी बेटी व्यवहार 

 धवदभप व इतर महाराष्ट्र भागातील कैकाडी समाजामध्ये रोटी िेटी व्यवहार होतो. 

धवदभामध्ये राहणाऱ्या अनसुधूचत जातीमध्ये समाधवष्ट्ट असणारा कैकाडी समाज व धवदभप वगळता 

इतर धजल्ह्यामध्ये वास्तव्य करत असलेला कैकाडी समाज यांचे राहणीमान, चालीरीती, िोलीभाषा, 

खान-पान, रूढी, परंपरा, पारंपाधरक व्यवसाय, धववाहपद्धती, कुलदेवता, कुळ, आडनावे व इतर 

समाजाकडून धमळणारी वागणकू या सवप िािी एकच असल्याचे धदसनू येते. त्यामळेु यांच्यात रोटी 

िेटी व्यवहार होत असलेला धदसनू येतो. त्या संदभात धवदभातील धजल्ह्यामध्ये झालेल्या 

चचेदरम्यान अनेक लोकांनी त्या संदभात माधहती धदली तसेच धववाह/लग्नपधत्रका दाखवल्या.     
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कैकाडी समाज लक्षर्ट चचेदरम्यान संकवलत र्ावाची मावहती व 
वनरीक्षणे ववदर्भातील वजल्हे 

1. कैकाडी र्ल्ली, मेहकर वजल्हा बलुढाणा येथे कैकाडी समाजाची जवळपास 30 कुटंुिे 

आहेत. कैकाडी गल्ली च्या आसपास इतर अनसुधूचत जातीतील समाज राहत असलेला धदसनू 

आला. प्रामखु्याने येथील कैकाडी समाजाने असे सांधगतले धक त्यांचे पवूपज ये करमाळा, पंढरपरू 

धजल्हा सोलापरू येथनू 50 वषापवूी उदरधनवाह भागधवण्यासाठी  स्थलांतरीत झालेले धदसनू 

आले. येथील कैकाडी समाजाचा मखु्य व्यवसाय हा डाले, टोपले, कणगी धवणनू धवकण्याचा 

व्यवसाय करतात.   

2. बलुढाणा शहर येथे 100 ते 110 कैकाडी समाजाची कुटंुिे राहत असलेली सांगण्यात आली. 

कैकाडी गल्ली िलुढाणा शहर येथे त्यांच्या आसपास अनसुधूचत जातीतील मातंग, महार, 

धघसाडी असा समाज आजिूाजलूा राहत असलेला धदसनू आला. येथील कैकाडी समाजामध्ये 

सईुने डाग देण्याची पद्धत आढळून आले.  त्याचिरोिर येथील कैकाडी  समाजाची राहणीमान 

थोड्ा प्रमाणात सधुारलेले धदसनू आले. 

3. वचखलर्ाव तालुका वजल्हा अकोला येथे कैकाडी समाजाचे जवळपास 9 कुटंुिे (कैकाडी 

समाजाची लोकसंख्या- 100) आहेत. धब्रटीश राजवटीमध्ये स्वातंत्र्यसैधनक नाथाजी सटवाजी 

जाधव हे मखु्य कुटंुिप्रमखु होते. सध्या त्यांची चौथी धपढीची कुटंुिे राहत असलेली सांगण्यात 

आले. या गावात कैकाडी समाजाच्या आजिूाजसू पारधी, कंुभार, कुणिी समाज राहतो. येथील 

लोकांचा वराह पालन करणे, गाढवावरून माती वाहून नेणे, डाले टोपले धवणणे हा व्यवसाय 

करत असलेले धदसनू आले.  

4. कान्थ्हेरी सराफ तालुका बाशीटाकळी वजल्हा अकोला येथे कैकाडी समाजाची 15 ते 20 

कुटंुिे आहेत.  येथील कैकाडी समाज हा 1955 पासनू येथे वास्तव्य करत असलेले सांगण्यात 

आले. प्रामखु्याने येथील कुटंुि हे पंढरपरू, धजल्हा सोलापरू येथनू स्थलांतधरत झाल्याचे 

सांगण्यात आले. येथील लोक असे म्हणतात धक त्यांना इतर लोक हे “पंढरपुरी कैकाडी” 

म्हणनू संिोधले जाते. महत्वाची नोंद :- कान्हेरी सरर् या गावात ग्रामपंचायत मध्ये 2015 

साली कैकाडी समाजाचे मधहला सरपंच म्हणनू धनवडून आल्या होते. कैकाडी समाजाचे सरपंच 
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असल्या कारणाने इतर ग्रामपंचायत सदस्य यांनी अधवश्वासाचा ठराव पास करून सरपंच 

पदावरून पायउतार करण्याचा प्रयत्न केला गेला.   

5. र्ाव मेडशी तालुका मालेर्ाव वजल्हा वाशीम येथे कैकाडी समाजाची एकूण 3 कुटंुिे 

आहेत. येथील कुटंुि हे श्रीगोंदा, अहमदनगर व मंगलवेढा, तालकुा पंढरपरू धजल्हा सोलापरू 

येथनू स्थलांतधरत झालेला धदसनू येतो . या गावातील कैकाडी समाजाचा संपणूप महाराष्ट्टामध्ये 

रोटी-िेटी व्यवहार होतो असे सांगण्यात आले. तसेच गावात कनाटक राज्यातनू रोटी िेटी 

व्यवहार झालेला आहे.   

6. र्ाव अमानी तालुका मालेर्ाव वजल्हा वाशीम येथे कैकाडी समाजाची एकूण 25 कुटंुिे 

आहेत. गावाची एकूण लोकसंख्या 4 ते 5 हजार आहे. कैकाडी समाजाच्या वस्तीच्या आज ू

िाजसू मातंग, िोद्ध, चांभार समाज राहत असलेला सांगण्यात आले. येथील कैकाडी  समाज 

हा धब्रटीश काळात समुारे 100 वषापवूी व्यवसाय धनधमत्त सोलापरू धजल्ह्यातनू स्थलांतधरत 

झालेले आहेत. धब्रटीश काळात रोड तयार करत असताना गाढवावरून माती वाहने, धरण 

िांधण्यासाठी माती वाहने अशी कामे कैकाडी समाज करत होता. येथे 5 वषापवूी कैकाडी 

समाजाची जातपंचायत भरत होती. परंत ु सध्या शासनाने जातपंचायत भरवण्यास िंदी 

घातल्यामळेु िंद करण्यात आलेली आहे असे सांगण्यात आले. महत्वाची नोंद :-  येथे 

कैकाडी समाजाच्या एका व्यक्तीने असे सांधगतले धक, महाराष्ट्रातील कैकाडी समाज हा मळू 

ताधमळनाडू राज्यातील असलेले सांधगतले. ज्या वेळेस छत्रपती धशवाजी महाराज यांना मसु्लीम 

राजासोित लढाई करण्यासाठी सैन्य कमी पडत होते त्या वेळेस धशवाजी महाराज यांनी 

ताधमळनाडू येथील कैकाडी समाजाला लढाई साठी महाराष्ट्रामध्ये येण्यास सांधगतले. आधण 

लढाई मध्ये लजकल्यास हा समाज येथेच वास्तव्यास राधहला व आपला उदरधनवाह करण्यासाठी 

धवधवध व्यवसाय करू लागले. समाज हा धवखरुलेला असला तरी लग्न, समारंभ वेळी सवप 

समाज एकत्र येतो.  

7. र्ाव कारंजा लाड तालुका कारंजा लाड वजल्हा वाशीम येथे कैकाडी समाजाची 40 ते 50 

कुटंुि आहेत. येथील कैकाडी समाज हा व्यवसाय धनधमत्त स्थलांतधरत झाले आहेत असे 

सांगण्यात आले. येथे माकडवाले कैकाडी धह कैकाडी समाजाची उपजातीची लोक वास्तव्यास 

आहेत. या गावातील कैकाडी समाजातील लोकांना अस्पशृ्यतेचा मोठ्या प्रमाणात अनभुव 

आला. धवहरीवर पाणी भरू देत नव्हते. मंधदरात प्रवेश नसायचा. तसेच नोकरी लागताना सदु्धा 
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अनभुव आला आहे असे येथील कैकाडी समाजाचे  शासकीय कमपचारी असेलेले लोकांना 

आला आहे. तसेच पदोन्नती वेळेस सदु्धा डावलले गेले आहे.  1980 च्या दशकात लग्नधवधी 

करण्यासाठी ब्राम्हण येत नव्हते. कैकाडी समाजातील समजतूदार व्यक्ती लग्न लावत असे 

लकवा मामा लग्न लावत असे. येथील कैकाडी समाजाचे सातारा, जालना, पणेु येथे रोटी िेटी 

व्यवहार झालेला आहे.  कैकाडी समाजावर संशोधन अभ्यास करणारे कैकाडी 

समाजातील मरुलीधर जाधव यांनी असे सांधगतले धक, कैकाडी समाज हा अनसुधूचत जाती 

मध्ये अल्पसंख्याक आहे, त्यांची आर्थथक पधरस्स्थती धह हलाखीची आहे, कैकाडी समाजामध्ये 

धनरक्षरता, अंधश्रद्धा मोठ्या प्रमाणात असलेले सांधगतले. त्याचिरोिर हा समाज पारंपाधरक 

गोष्ट्टीत गतुनू पडलेला धदसनू येतो. कैकाडी समाजामध्ये धववाह हे लहान वयात होताना धदसनू 

येतात. घरातील परुषांचे धशक्षणाचे प्रमाण र्ारच कमी आहे तर मधहलांचे धशक्षणाचे प्रमाण 

नगण्य असल्याचे धदसनू येते.  

8. दारव्हा तालुका दारव्हा वजल्हा यवतमाळ येथे कैकाडी समाजाचे एकूण 15 ते 20 कुटंुि 

आहेत. येथील कुटंुि प्रामखु्याने डाले, टोपले धवणणे असा मखु्य व्यवसाय त्यांचा असल्याचा 

सांगण्यात आला. त्याचिरोिर वराहपालन करणे, गाढवावरून माती वाहून नेणे असा पण 

पारंपाधरक व्यवसाय केला जातो. वराहपालन हा गाव धवरोधामळेु िंद करण्यात येत आहे. 

येथील काही कुटंुि हे पंढरपरू, सोलापरू, नांदेड येथनू स्थलांतधरत होऊन कायमस्वरूपी 

वास्तव्य करत आहे. जातपंचायत ििल त्यांनी असे सांधगतले धक, पवूी जातपंचायत भरत 

होती, अश्या जातपंचायत मध्ये कुळ हे कैकाडी समाजातील जेष्ट्ठ लोक असतात, मधहला पंच 

नसायच्या. अकोला धजल्हा येथे पवूी जातपंचायत भरत होती असे सांगण्यात आले आहे.  

9. जर्न्थ्नािबाबा मठ नर्र, चंद्रपरू येथे कैकाडी समाजाची एकूण 50-60 कुटंुि आहेत. 

येथील कैकाडी समाजाच्या लोकांना समाजामध्ये गधेवाले कैकाडी आधण पंढरपरुी कैकाडी 

अशी ओळख असल्याचे सांगण्यात आले. येथील समाज हा सोलापरू धजल्ह्यातनू भटकत 

भटकत धरणाची कामे करण्यासाठी स्थलांतधरत झाली आहेत. कैकाडी समाज वराहपालनामळेु 

मोठ्या प्रमाणात इतर समाजाकडून दलुपधक्षत झालेला आहे असे सांगण्यात आले.  

10. राजरुा तालुका राजरुा वजल्हा चंद्रपरू येथे प्रामखु्याने 2 कुटंुि असल्याचे सांगण्यात आले 

आहे. येथे मोठ्या प्रमाणात कैकाडी समाज आहे परंत ुसदरील समाजाने आपली जात िदलनू 

घेतली आहे लकवा त्यांनी आंध्रप्रदेश मध्ये आपले स्थलांतर केले आहे असे सांगण्यात आले. 
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राजरुा येथे येथील कुटंुि आखाड/आषाढ मधहन्यात धर्रस्ती आईचा कायपक्रम केला जातो. 

राजरुा मधील कैकाडी समाजाचे संपणूप महाराष्ट्रामध्ये रोटी-िेटी व्यवहार होतो. कैकाडी 

समाजामध्ये एका कुटंुिात प्रामखु्याने नवरा मलुगा हा धवदभातील असल्यामळेु कैकाडी – 

अनसुधूचत जातीमध्ये मोडतो तर नवरी मलुगी धह इतर महाराष्ट्र मध्ये असल्यामळेु कैकाडी – 

धवमकु्त जाती मध्ये मोडतो त्यामळेु मोठ्या प्रमाणात शासकीय अडचण धनमाण होते, संपणूप 

महाराष्ट्रामधील कैकाडी समाज हा एकच असल्याचे त्यांनी सांधगतले आधण राजरुा येथील 

कुटंुिात ते धदसनू आले.  

11. र्भटाळा तालुका वरोरा वजल्हा चंद्रपरू येथे कैकाडी समाजाची एकूण 20 कुटंुिे वास्तव्यास 

आहेत. येथील कुटंुि स्थलांतधरत लकवा भटकत भटकत असनू 70 ते 75 वषापवूी येथे 

कायमस्वरूपी स्थाधयक झाले आहेत. येथील कैकाडी समाजातील तळुशीराम जाधव हे धब्रटीश 

काळात धचमरू येथे “भारत छोडो”  आंदोलनात सहभागी झाले होते. वराहपालन करणे, 

गाढवावरून माती वाहने, डाले टोपले धवणणे, साप पकडून ते घरोघरी दाखवून धभक्षा मांगने 

असा व्यवसाय केला जातो. कैकाडी भाषा धह येथील जनु्या जेष्ट्ठ लोकांना िोलता येते परंतु 

तरण धपढी धह भाषा िोलत नाही लकवा त्यांना ते पणूपपणे िोलता येत नाही. अम्मामरमताई धह 

येथील कैकाडी समाजाची मखु्य कुलदेवता आहे. भटाळा येथे गावाच्या िाहेर जंगलात 

अम्मामरमताई यांचे एका झाडाखाली मंधदर तयार करण्याचे योधजले आहे.  येथील संपणूप 

कैकाडी समाज आखाड/ आषाढ मधहन्यात तेथे एकत्र वगपणी गोळा करून जंगलात जाऊन पाट 

(शेळी) िळी देऊन धचखलाची देवी तयार करून वनभोजन केले जाते. भटाळा येथील समाज 

हा कुटंुिात लग्न असल्यास असा जंगलात जाऊन कायपक्रम करावा लागतो. त्याचिरोिर पवूी 

येथे जातपंचायत भरली जात होती. अश्या जातपंचायतीमध्ये कौटंुधिक, वैवाधहक तंटे सोडवली 

जात होती. जातपंचायत मध्ये पंच म्हणनू दोन्ही िाजचेू जेष्ट्ठ व्यक्ती पंच म्हणनू कायप करत 

असते. अश्या जात पंचायती मध्ये मधहला पंच म्हणनू घेतले जात नव्हते.  महत्वाची नोंद:- १. 

कैकाडी समाजातील शाळेत धशकणाऱ्या एका मलुाला तेथील धशक्षकाने कैकाडी समाजाचा 

असल्याने त्याला शाळेतील संडास िाथरूम सार् करायला लावत असत. त्यामळेु अस्पशृ्यता 

पाळली गेली असल्याचे धदसनू येते. २. पोळा सणाच्या धदवशी पोटाच्या िेंिी भोवताल डाग 

धदले जाते होते याद्वारे अंधश्रद्धा धदसनू येते. ३. भटाळा गावातील सयािाई जनाधपन जाधव या 
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स्त्रीच्या चैत्राच्या मधहन्यात  अम्मामरमताई अंगात येते असे सांगण्यात आले याद्वारे समाजात 

अंधश्रद्धा धदसनू येते.  

12. र्ाव पािरी तालुका चंद्रपरू वजल्हा चंद्रपरू येथे कैकाडी समाजाची एकूण 20 कुटंुि आहेत. 

येथील कैकाडी समाज हा मळू येथील असल्याचे सांधगतले. पवूी कैकाडी समाजाची 

जातपंचायत नदीच्या धकनारी भरली जात होती. सध्या जातपंचायत भरली जात नाही.  

महाराष्ट्रामधील संपणूप कैकाडी समाज हा एकाच असल्याचे सांगण्यात आले. त्यांचा संपणूप 

महाराष्ट्रामध्ये रोटी – िेटी व्यवहार होतो. पाथरी गावातील कुटंुिाचा इतर महाराष्ट्रामध्ये रोटी 

िेटी व्यवहार झाला आहे.  इतर समाज लकवा शासकीय अधधकारी यांना कैकाडी समाज नेमका 

कोण आहे याििल माधहती नाही असा अनभुव कैकाडी समाजाच्या लोकांना झाला आहे.   

13. रामेश्वरी प्रर्भार् 33, नार्परू शहर येथे कैकाडी समाजातील व्यक्तींची लक्ष गट चचा 

घेण्यात आली. येथील लक्ष गट चचे दरम्यान असे सांगण्यात आले धक, त्यांचे आजोिा, 

पणजोिा असे सांगत होते धक आपण मळू पंढरपरू धजल्हा सोलापरू येथनू आलो आहे. तसेच 

काही कुटंुि दारव्हा, यवतमाळ येथनू सदु्धा स्थलांतधरत झालेले आहेत. येथील कैकाडी 

समाजाचा डाले टोपले धवणणे, गाढवावरून माती वाहने, वराह पालन करणे, वराहाच्या 

केसांचा व्यवसाय करणे, सपप पकडून घरोघरी दाखवनू अन्न मांगने (कैकाडी समाज सपप 

पकडून सापांचा खेळ करत नाहीत) इत्यादी व्यवसाय केले जातात. येथील कैकाडी समाजाला 

कैकाडी समाज म्हणनू ओळखले जात नसनू आज देखील त्यांना “गधेवाले” असे म्हणनू 

िोलावले जाते. नागपरू शहरामधील कैकाडी समाजाच्या कुटंुिाचा संपणूप महाराष्ट्रामध्ये रोटी 

िेटी व्यवहार होत असल्याचा सांधगतले. 

महत्वाची नोंद:-   

1.  पवूी  कैकाडी समाजामध्ये कौटंुधिक, वैवाधहक वाद व इतर वाद धनमाण झाल्यास ते 

सोडवण्यासाठी जातपंचायत भरवली जात होती. जातपंचायत ििल असे सांगण्यात आले धक, 

नागपरू शहरातील प्रधतस्ष्ट्ठत व्यक्ती असलेले माझी नगरसेवक जाधव यांच्या वैवाधहक तंटा 

सोडवण्यासाठी अशी जात पंचायत भरवली गेली होती. जात पंचायतीमध्ये दोन्ही पक्षाकडील 

जेष्ट्ठ व्यक्तीनी  पंच म्हणनू काम केल. दोन्ही िाजकूडील म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर धनणपय 

देण्यात आला होता. जाधव यांना धशक्षा म्हणनू सवप पंच म्हणनू आलेल्या व्यक्तींना जेवण 

आधण दारू पाजण्याची धशक्षा सनुावण्यात आली होती.   
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2.  कैकाडी समाजातील नागपरू शहरातील प्रधतस्ष्ट्ठत व्यक्ती असलेले माझी नगरसेवक जाधव 

यांना 1983-84 या साली त्यांना कैकाडी समाजाचे असल्याने सावपजधनक धठकाणी पाणी 

भरायला धदले जात नव्हते.   

3. कैकाडी समाजातील काही व्यक्तींना डाले, टोपले धवकत असताना तहान लागले असता 

इतर समाजातील व्यक्ती त्यांना शोचालयास वापर करण्यात येणाऱ्या डब्ब्याने/तांब्याने पाणी 

प्यायला देत असत.  4.  पवूी दवाखाना नव्हते त्या वेळेस घरघतुी उपचार म्हणनू लहान 

मलुाला चटका धदला जात होते. डाग धदले जात होते.  

14. सोनाजी कैकाडी नर्र, नार्परू शहर येथे कैकाडी समाजाची 40-50 कुटंुि आहेत. येथील 

कुटंुिे हे मराठवाडा येथील धजल्ह्यामधनू व्यवसाय संदभात स्थलांतधरत झालेले आहेत. कैकाडी 

समाज हा पवूी डाले, टोपले धवणणे हा मखु्य व्यवसाय करतात. सद्यस्स्थतीमध्ये पारंपाधरक 

व्यवसाय लपु्त होत असल्या कारणाने आर्थथक गरज भागधवण्यासाठी केसांचा व्यवसाय करणे, 

भांडी धवकणे, मजरुी करणे अशी व्यवसाय करत आहेत.    
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मराठवाडा, पस्श्चम महाराष्र आवण नावशक (खान्थ्देश) ववर्भार्ातील ववमकु्त जातीतील 
(VJ-4)  कैकाडी समाज आवण ववदर्भातील अनसुवूचत जातीतील कैकाडी समाज (SC-

28) लक्ष र्ट चचा आवण प्रत्यक्ष पाहणीतून प्राप्त मावहतीचे तलुनात्मक वववरण:- 
 

चल मराठवाडा, पस्श्चम महाराष्र 
आवण नावशक (खान्थ्देश) 
ववर्भार्ातून प्राप्त मावहती 
कैकाडी - ववमकु्त जाती 

(VJ-4) 

ववदर्भण (नार्परू आवण अमरावती 
ववर्भार्) प्राप्त मावहती 

कैकाडी - अनसुवूचत जाती 
(SC-28) 

 

आडनावे जाधव, गायकवाड आधण माने धह 
मळू आडनावे मोठ्या प्रमाणात 
धदसनू येतात. त्याचिरोिर मळेु, 
शामधगरे, कैवाडे, कोरवी, िजंत्री, 
देशमाने, गजरे इत्यादी आडनावे या 
भागात आहेत. 

जाधव, गायकवाड आधण माने धह 
मळू आडनावे मोठ्या प्रमाणात 
धदसनू येतात. त्याचिरोिर दोन्तले 
समाजात पवार आडनावाची लोक 
आहेत. त्याचिरोिर शामधगरे, 
देवधगरे, मळेु, कोरवी, रु्लारी, 
मलाजरेु इत्यादी आडनाव कैकाडी 
समाजाची या भागात आहेत. 

 

उपजाती गावकैकाडी, पामलोर कैकाडी, 
दोन्तले (चोर कैकाडी), कंुचीकोरवी, 
कोतीकुळू (माकडवाले कैकाडी) 
इत्यादी पोटजाती व्यवसाय व 
भागानसुार त्यांना वेगवेगळी नावे 
पडली आहेत. 

वऱ्हाडी कैकाडी, पंढरपरुी कैकाडी, 
गावकैकाडी, कंुचीकोरवे, 
माकडवाले कैकाडी, पामलोर 
कैकाडी, गधेवाले, दोन्तले (चोर 
कैकाडी) इत्यादी पोटजाती धवदभात 
व्यवसाय आधण भागानसुार 
वेगवेगळी नावे पडली आहेत. 

 



 
104 

व्यवसाय डाले, टोपल्या, कणगी धवणणे व 
त्यांची धवक्री करणे, वराहपालन 
(डुक्कर पालन), गाढवपालन लकवा 
गाढवाच्या सहाय्याने मजरुी करणे, 
वाजंत्री/िडँ व्यवसाय इत्यादी 
पारंपाधरक व्यवसाय या भागातील 
 कैकाडी समाजाद्वारे केली जातात. 

डाले, टोपले, कणग्या, झाप इत्यादी 
वस्त ू िनवून धवक्री करणे, 
वराहपालन, गाढवावरून माती 
वाहने, माकडांचे खेळ करणे इत्यादी 
पारंपाधरक व्यवसाय या भागातील 
कैकाडी समदुायाद्वारे केली जातात. 

 

स्त्िलांतर / 
मळू स्त्िान 

मराठवाडा, पस्श्चम महाराष्ट्र आधण 
नाधशक धवभागातील कैकाडी समाज 
हा कनाटक, आंध्रप्रदेश राज्यातनू 
स्थलांतधरत झाले असावेत असे 
सांगण्यात आले. तसेच येथे राहणारे 
रधहवाशी वेगवेगळ्या धठकाणाहून 
व्यवसायाधनधमत्त उदरधनवाह 
भागधवण्यासाठी भटकंती करतात. 
सद्यस्स्थती मध्ये येथील कैकाडी 
समाज हा एका धठकाणी स्थाधयक 
झालेला धदसनू येतो.  

धवदभातील कैकाडी समाज मध्य 
प्रदेश, कनाटक, आंध्रप्रदेश 
राज्यातील मळू रधहवासी असनू 
तेथनू स्थलांतधरत झाले असावेत 
असे सांगण्यात आले. तसेच येथील 
राहणारे रधहवाशी यांचे पवूपज 
पंढरपरू, करमाळा, सोलापरू 
धजल्ह्यातनू व्यवसायाधनधमत्त 
स्थलांतधरत झालेले आहेत. असे 
सांगण्यात आले. 

 

कैकाडी 
अिण 

कै म्हणजे हात आधण काडी म्हणजे 
काडीचे काम करणारे लोक. हाताने 
गवत, िांि ू कापनू त्यांच्या वस्त ू
िनवून उदरधनवाह भागधवणारे लोक 
म्हणजे कैकाडी होय. कैकाडी 
समाजाला वेगवेगळ्या भागात 
व्यवसायावरून वेगवेगळी नावे 
लकवा उपजाती पडलेल्या धदसनू 
येतात. कैकाडी समाजाला कनाटक 
मध्ये कोरवी, आंध्रप्रदेश मध्ये 
येरकुला तर महाराष्ट्रामध्ये कैकाडी 
म्हणनू ओळखला जातो.  

कै म्हणजे हात आधण काडी म्हणजे 
काडीचे काम करणारे लोक. हाताने 
गवत, िांि ू कापनू त्यांच्या वस्त ू
िनवून उदरधनवाह भागधवणारे लोक 
म्हणजे कैकाडी होय. कैकाडी 
समाजाला वेगवेगळ्या भागात 
व्यवसायावरून वेगवेगळी नावे 
लकवा उपजाती पडलेल्या धदसनू 
येतात. कैकाडी समाजाला कनाटक 
मध्ये कोरवी, आंध्रप्रदेश मध्ये 
येरकुला तर महाराष्ट्रामध्ये कैकाडी 
म्हणनू ओळखला जातो.   
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बोली र्भाषा कैकाडी समाजाची कैकाडी हीच 
िोली भाषा आहे. कैकाडी भाषेला 
धलपी नाही. प्रामखु्याने त्यांच्या 
भाषेमध्ये तेलग ुआधण कन्नड भाषेचे 
धमश्रण असलेले धदसनू येते. कैकाडी 
समाजातील लोक आपापसात 
िोलण्यासाठी कैकाडी भाषेचाच 
वापर मोठ्या प्रमाणात करतात. इतर 
समाजाच्या लोकांशी संपकप  
साधताना कैकाडी समाज मराठी 
भाषा सदु्धा िोलतो. 

कैकाडी समाजाची कैकाडी हीच 
िोली भाषा आहे. कैकाडी भाषेला 
धलपी नाही. प्रामखु्याने त्यांच्या 
भाषेमध्ये तेलग ु आधण कन्नड 
भाषेचे धमश्रण असलेले धदसनू येते. 
कैकाडी समाजातील लोक 
आपापसात िोलण्यासाठी कैकाडी 
भाषेचाच वापर मोठ्या प्रमाणात 
करतात. इतर समाजाच्या लोकांशी 
संपकप  साधताना कैकाडी समाज 
मराठी भाषा सदु्धा िोलतो. 

 

कला 
कौशल्य 

ख्वल्ली (धवळा) च्या सहाय्याने लसदी, 
धनरगडुी इत्यादी झाडांच्या र्ोकांचा 
वापर करून परंपरागत धान्य 
साठवण्याच्या कणग्या, डाले, झाप, 
साध्या टोपल्या, पाया, िटु्या, 
ताटी इत्यादी वस्त ू िनवणे, िडँ 
वाजधवणे, माकडांचा खेळ करणे, 
धशकार करणे इत्यादी कलाकौशल्य 
सदरील भागात  कैकाडी 
समाजामध्ये असलेली धदसनू येतात. 

ख्वल्ली (धवळा) च्या सहाय्याने 
लसदी, धनरगडुी इत्यादी झाडांच्या 
र्ोकांचा वापर करून परंपरागत 
धान्य साठवण्याच्या कणग्या, डाले, 
झाप, साध्या टोपल्या, पाया, 
िटु्या, ताटी इत्यादी वस्त ूिनवणे, 
िडँ वाजधवणे, माकडांचा खेळ 
करणे, धशकार करणे इत्यादी 
कलाकौशल्य सदरील भागात 
 कैकाडी समाजामध्ये असलेली 
धदसनू येतात. 

 

कुलदेवता धर्रस्ती आई (धर्रंगी आई), रेणकुा 
देवी म्हणजेच यल्लम्मा, पालीचा 
खंडोिा, जेजरुीचा खंडोिा, मरीमाता, 
तळुजापरूची तळुजाभवानी, 
वाघजाई, महाकाली, झाडांचा 
देव/रानाचा देव (र्ाल्ददेऊर) इत्यादी 
येथील कैकाडी समाजाची कुलदेवता 
आहेत.  कैकाडी समाज धर्रस्ती 
देवीला मोठ्या प्रमाणात मानतात. 
धर्रस्ती देवीला आखाड/आषाढ 
मधहन्यात पाट(शेळी), िकरे, कोंिडे, 
डुक्कर यांचे िळी देऊन वनभोजन 
करण्याची प्रथा रूढ आहे. 

अम्मामरमताई (धर्रस्ती 
अम्मा/धर्रस्ती देवी), यल्लम्मा 
देवी, जेजरुीचा खंडोिा, तळुजापरूची 
तळुजाभवानी, काळूिाई इत्यादी 
येथील कैकाडी समाजाची 
कुलदेवता आहेत. कैकाडी समाज 
हा अम्मामरमताई (धर्रस्ती देवी) 
यांना मोठ्या प्रमाणात मानतात. 
अम्मामरमताई यांना 
आखाड/आषाढ मधहन्यात पश ुिळी 
देवून सवप कैकाडी  समाजाला 
भोजन देण्याची प्रथा रूढ आहे.  
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रूढी-परंपरा आखाड/आषाढ मधहन्यात धर्रस्ती 
आई या कुलदेवतेला पश ुिळी देऊन 
नातेवाईकांना जेवण देणे 
(र्ाल्दीवरचा कायपक्रम/आखाडी 
यात्रा), कुटंुिातील पवूपजांच्या 
आत्म्याच्या शांतीसाठी पश ु िळी 
देऊन जेवण देणे (ताईिाईची जत्रा), 
यल्लम्मा सौंदत्तीची जत्रा, धलम 
नेसणे, शाल्गाची (मोठे डुक्कर) 
यात्रा, नवस रे्डण्यासाठी डुक्कर 
कापणे इत्यादी प्रथा येथील कैकाडी 
समाज पाळताना धदसनू येतो. 

आखाड/आषाढ मधहन्यात तसेच 
लग्न समारंभ असल्यास लग्नापवूी 
अम्मामरमताई (धर्रस्ती अम्मा) या 
कुलदेवतेला एक काळी शेळी िळी 
देवून पजूा केली जाते. पजूा करून 
सवप कैकाडी समाजातील लोकांना 
वनभोजन धदले जाते. अशी प्रथा 
मोठ्या प्रमाणात येथील कैकाडी 
समाज पाळताना धदसनू येतो. 

 

कुळे सातपाडे आधण कवाडे हे दोन मखु्य 
कुळ कैकाडी समाजामध्ये आहेत 
असे सांगण्यात आले. तसेच धदष्ट्टे, 
लोढे, मनाडे, शामगीरे, देवधगरे, 
दोन्तले, पटाले, नागोरे, डाने, 
सपटसरे, उतरसरे, धतरकाळे, 
मानपाडे, मदनसर, जलमसर, पतके, 
धनगुंदा, नळगुंदे्र, हवाले, जलगुंदे्र, 
मछीन्द्र, धचखलकर, सधुजतराय, 
खालजीते्र, मधु, सोनसर, डांगे, 
िलुाजरे, पालीसर, कटोरे, धमए, 
कायसो, लालिजारी, नरगुंदे, काडे, 
धिजलीसरे, अंगसो, िलुाकरे, 
कायसरे, रामधगरे, गजरे, चीतपतु, 
डाने इत्यादी कुळे येथील कैकाडी 
समाजामध्ये आढळतात असे चचे 
दरम्यान सांगण्यात आले. 

सातपाडे आधण कवाडे हे दोन मखु्य 
कुळ कैकाडी समाजामध्ये आहेत 
असे सांगण्यात आले. लोढे, मनाडे, 
शामगीरे, देवधगरे, दोन्तले, पटाले, 
नागोरे, डाने, सपटसरे, उतरसरे, 
धतरकाळे, मानपाडे, मदनसर, 
जलमसर, पतके, धनगुंदा, नळगुंदे्र, 
हवाले, जलगुंदे्र, मछीन्द्र, 
धचखलकर, सधुजतराय, खालजीते्र, 
मध,ु सोनसर, डांगे, पालीसर, 
कटोरे, धमए, कायसो, धिजलीसरे, 
अंगसो, िलुाकरे, कायसरे, रामधगरे, 
गजरे, चीतपतु, डाने इत्यादी कुळे 
येथील कैकाडी समाजामध्ये 
आढळतात असे चचे दरम्यान 
सांगण्यात आले. 
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जत्रा/यात्रा 1. अहमदनगर धजल्ह्यातील 
काधनर्नाथ मढी यांची यात्रा र्ाल्गनु 
वद्यपंचमीला (होळी) यात्रा भरते. 
याधठकाणी सवे कैकाडी समाज 
एकत्र येतो. 
2. औरंगािाद धजल्ह्यातील िीडधकन 
येथे आखाड/आषाढ मधहन्यात 
मधरमाता देवीला प्रत्येक कैकाडी 
समाजाच्या कुटंुिातील एक डुक्कर 
कापण्याची प्रथा आहे. पणूप 
मधहन्याभरात अशी यात्रा भरली 
जाते. याला कैकाडी समाजामध्ये 
र्ाल्देवर िाग असे म्हणतात. 
3. कैकाडी महाराज हे राजाराम 
जाधव नावाचे संत होते. त्यांना 
कैकाडी समाजामध्ये मोठा मान 
आहे. त्यामळेु अनेक धठकाणी 
कैकाडी महाराजांची जयंती साजरी 
केली जाते. यात्रा भरवली जाते. 
  

1. अहमदनगर धजल्ह्यातील 
काधनर्नाथ मढी यांची यात्रा 
र्ाल्गनु वद्यपंचमीला (होळी) यात्रा 
भरते. याधठकाणी सवे कैकाडी 
समाज एकत्र येतो. 
2. काळूिाईची जत्रा सातारा 
धजल्ह्यातील र्लटण येथे भरते. या 
जते्रत येथील कैकाडी समाजाचे सवप 
लोक जमा होतात. 
3. नागपरू शहर रामेश्वरी प्रभाग येथे 
कैकाडीिािा  महाराज यांचे मंधदर 
असनू तेथे जत्रा भरवली जाते. 

 



 
108 

जन्थ्मववधी 1.  कैकाडी समाजामध्ये िाळाचे 
जन्म झाल्यानंतर पाचव्या धदवशी 
पाचवीची पजूा करण्याची प्रथा रूढ 
आहे. पाचव्या धदवशी ज्या कुटंुिाची 
आर्थथक पधरस्स्थती चांगली असेल ते 
पाट (शेळी), कोंिडी, िोकड कापनू 
त्याचे जेवण धदले जाते. अन्यथा 
वरण, भात, पोळी तयार करून 
सोयरे यांना जेवण धदले जाते.  
2.  जन्मापासनू ते लग्न होण्याच्या 
अगोदर या काळात िाळाचे जावळ 
काढणे कैकाडी समाजात अधनवायप 
मानले जाते. जावळ कायपक्रम 
मामाच्या हातनू केला जातो. जावळ 
करत असताना मलुगा असेल तर 
िोकड आधण मलुगी असेल तर पाट 
(शेळी) कापनू जेवण धदले जाते. 
3. कैकाडी समाजामध्ये िाळाचे 
िारसे करण्याची प्रथा नाही. परंतु 
काही धठकाणी इतर समाजाच्या रूढी, 
परंपरा कैकाडी समाजाने 
अंधगकारलेल्या धदसनू येतात. 

1.  कैकाडी समाजामध्ये िाळाचे 
जन्म झाल्यानंतर पाचव्या धदवशी 
पाचवीची पजूा करण्याची प्रथा रूढ 
आहे. पाचव्या धदवशी ज्या कुटंुिाची 
आर्थथक पधरस्स्थती चांगली असेल 
ते पाट (शेळी), कोंिडी, िोकड 
कापनू त्याचे जेवण धदले जाते. 
अन्यथा वरण, भात, पोळी तयार 
करून सोयरे यांना जेवण धदले जाते.  
2.  जन्मापासनू ते लग्न होण्याच्या 
अगोदर या काळात िाळाचे जावळ 
काढणे कैकाडी समाजात अधनवायप 
मानले जाते. जावळ कायपक्रम 
मामाच्या हातनू केला जातो. जावळ 
करत असताना मलुगा असेल तर 
िोकड आधण मलुगी असेल तर पाट 
(शेळी) कापनू जेवण धदले जाते. 
3. कैकाडी समाजामध्ये िाळाचे 
िारसे करण्याची प्रथा नाही. परंत ु
काही धठकाणी इतर समाजाच्या 
रूढी, परंपरा कैकाडी समाजाने 
अंधगकारलेल्या धदसनू येतात. 

 

मतृ्यवूवधी कैकाडी समाजामध्ये लहद ू धमाच्या 
प्रथेनसुार मयत व्यक्तीला अग्नी 
धदला जातो लकवा परुले जाते. मयत 
व्यक्तीला जाळल्यानंतर दसुऱ्या 
लकवा धतसऱ्या धदवशी राख 
सावळली जाते. मयतिाित शोक 
तीन, पाच अथवा सात धदवस 
करतात.  धतसऱ्या लकवा पाचव्या  
धदवशी पश ु िळी देऊन समाजातील 
िांधवाना गोड जेवण धदले जाते. मतृ 
पवूपजांच्या आत्म्यास शांती 
देण्याकधरता डुकराचे िळी देणे, गण 
घालणे, धपत ृघालणे या धवधी केल्या 
जातात. 

कैकाडी समाजामध्ये लहद ू धमाच्या 
प्रथेनसुार मयत व्यक्तीला अग्नी 
धदला जातो लकवा पुरले जाते. मयत 
व्यक्तीला जाळल्यानंतर दसुऱ्या 
लकवा धतसऱ्या धदवशी राख 
सावळली जाते. मयतिाित शोक 
तीन, पाच अथवा सात धदवस 
करतात. धतसऱ्या लकवा पाचव्या 
 धदवशी पश ुिळी देऊन समाजातील 
िांधवाना गोड जेवण धदले जाते. 
मयत व्यक्तीच्या आत्म्याच्या 
शांतीसाठी धपत ृजेवण धदले जाते. 
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वववाह 
पद्धती 

कैकाडी समाजामध्ये धववाहाची 
धवधशष्ट्ट प्रथा रूढ आहे. कैकाडी 
समाजामध्ये एकाच कुळात लकवा 
गोत्रात धववाह होत नाहीत. जाधव-
जाधव मध्ये सोयधरक जमत नाही तर 
गायकवाड-माने, जाधव-माने अशी 
सोयधरक जळुवली जाते. तसेच 
सातपाडी-सातपाडी लकवा कवाडे-
कवाडे अशा गोत्रामध्ये धववाह होत 
नाही तर कवाडे व सातपाडे यांच्यात 
धववाह होतात. मलुीना हंुडा देण्याची 
पद्धत कैकाडी समाजाध्ये रूढ आहे. 
लग्न जमधवताना मलुीच्या मामाला 
मोठा मान असतो. सवप प्रथम कैकाडी 
समाजामध्ये मलुीना आपल्याच 
जवळच्या नात्यात देण्याच्या प्रथेमळेु 
मलुीला आपली सनू करून घेण्याचा 
पधहला अधधकार मामाला असतो. 
जर मामाला धववाह योग्य मलुगा 
नसेल तर मामाला  सलु्ला देवून 
मलुीचे दसुऱ्या धठकाणी लग्न लावून 
देण्यासाठी परवानगी देत असे.  
लग्नाच्या अगोदर मलुा-मलुीचे 
जावळ कायपक्रम करणे िंधनकारक 
मानले जाते. साधारण लग्न तीन ते 
पाच धदवस चालत असे. पधहल्या ते 
पाचव्या धदवसापयंत नवरा मलुगा व 
नवरी मलुगीला हळद लावली जात 
होती आधण पाचव्या धदवशी लग्न 
लावले जात होते.   

कैकाडी समाजामध्ये धववाहाची 
धवधशष्ट्ट प्रथा रूढ आहे. कैकाडी 
समाजामध्ये एकाच कुळात लकवा 
गोत्रात धववाह होत नाहीत. जाधव-
जाधव मध्ये सोयधरक जमत नाही तर 
गायकवाड-माने, जाधव-माने अशी 
सोयधरक जळुवली जाते. तसेच 
सातपाडी-सातपाडी लकवा कवाडे-
कवाडे अशा गोत्रामध्ये धववाह होत 
नाही तर कवाडे व सातपाडे यांच्यात 
धववाह होतात. मलुीना हंुडा देण्याची 
पद्धत कैकाडी समाजाध्ये रूढ आहे. 
लग्न जमधवताना मलुीच्या मामाला 
मोठा मान असतो. मलुाकडून 
मलुीच्या मामाला सलु्ला म्हणनू 
350/- रपये धदले जात होते. तेंव्हाच 
मामा मलुीच्या लग्नाला परवानगी 
देत असे.  लग्नाच्या अगोदर मलुा-
मलुीचे जावळ कायपक्रम करणे 
िंधनकारक मानले जाते. साधारण 
लग्न तीन ते पाच धदवस चालत 
असे. पधहल्या व दसुऱ्या धदवशी 
हळद व धतसऱ्या धदवशी लग्न असा 
कायपक्रम चालत असे. काही 
धठकाणी लग्न झाल्यानंतर गावात 
वरात/धमरवणकू काढण्याची प्रथा 
रूढ आहे. 
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आहार कैकाडी समाज हा शाकाहारी आधण 
मांसाहारी अशा दोन्ही प्रकारचे अन्न 
खातात. परंत ु मखु्यःत कैकाडी 
समाज मांसाहारी असलेला धदसनू 
येतो. समाजातील अनेक धरती-
धरवाज, रूढी, परंपरा जपताना 
डुकराचा िळी देऊन त्याच्या मांसाचे 
नैवैद्य दाखधवणे व सेवन करण्याची 
प्रथा रूढ आहे. या व्यधतधरक्त 
धचकन, मटन, मासे आधण घोरपडीचे 
मांस देखील खाण्यात येते. सण, 
उत्सव, धववाह अश्या कायपक्रमामध्ये 
परुी, भाजी असे पदाथप िनवले 
जातात. 

कैकाडी समाज हा शाकाहारी आधण 
मांसाहारी अशा दोन्ही प्रकारचे अन्न 
खातात. परंत ु मखु्यःत कैकाडी 
समाज मांसाहारी असलेला धदसनू 
येतो. समाजातील अनेक धरती-
धरवाज, रूढी, परंपरा जपताना 
डुकराचा िळी देऊन त्याच्या मांसाचे 
नैवैद्य दाखधवणे व सेवन करण्याची 
प्रथा रूढ आहे. या व्यधतधरक्त 
धचकन, मटन, मासे आधण घोरपडीचे 
मांस देखील खाण्यात येते. सण, 
उत्सव, धववाह अश्या कायपक्रमामध्ये 
परुी, भाजी असे पदाथप िनवले 
जातात. 

 

अंधश्रद्धा कैकाडी समदुायामध्ये अंधश्रदे्धचा 
प्रभाव आजही असल्याचे धदसनू येते. 
कैकाडी समाजामध्ये मधहलांच्या 
अंगात येणे, पोट दखुत असेल तर 
ललिाच्या काडीने डाग देणे, चटका 
देणे हा प्रकार धदसनू येतो. 
त्याचिरोिर अंधश्रद्धावर भर 
असल्याने  शेळी (पाट), िकरे, 
डुकर, कोंिडा िळी देण्याची पद्धत 
या समाजात मोठ्या प्रमाणात रूढ 
आहे. िोकड, कोंिड्ा िळी धदल्याने 
देव प्रसन्न होतात व ते आपल्याला 
संकटातनू वाचधवतात. नवस िोलणे 
व ते रे्डण्यासाठी पशिुळी देणे हा 
प्रकार सदु्धा धदसनु येतो.  

कैकाडी समदुायामध्ये अंधश्रदे्धचा 
प्रभाव आजही असल्याचे धदसनू 
येते. कैकाडी समाजामध्ये 
मधहलांच्या अंगात येणे, पोट दखुत 
असेल तर ललिाच्या काडीने डाग 
देणे, चटका देणे हा प्रकार धदसनू 
येतो. त्याचिरोिर अंधश्रद्धावर भर 
असल्याने  शेळी (पाट), िकरे, 
डुकर, कोंिडा िळी देण्याची पद्धत 
या समाजात मोठ्या प्रमाणात रूढ 
आहे. िोकड, कोंिड्ा िळी 
धदल्याने देव प्रसन्न होतात व ते 
आपल्याला संकटातनू वाचधवतात. 
नवस िोलणे व ते रे्डण्यासाठी 
पशिुळी देणे हा प्रकार सदु्धा धदसनु 
येतो.  
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जातपंचायत कैकाडी समदुायामध्ये जातपंचायत 
अस्स्तत्वात होती.  जातपंचायतीमध्ये 
न्यायधनवाडा करणारे समाजातील 
शहाणे व जेष्ट्ठ व्यक्तींचा समहू पंच 
म्हणनू काम करतात. कैकाडी 
समदुायामध्ये अश्या पंचांना 
“ओकाळे” असे म्हणतात.  तर ओक 
खेळणे म्हणजे न्यायधनवाडा करणे, 
वाद सोडधवणे होय.  जातपंचायत 
मध्ये पंच म्हणनू र्क्त परुषच 
असतात. अशी जातपंचायत ठराधवक 
धदवशी लकवा ठराधवक वेळी िसत 
नाही, जर एखाद्या कुटंुिात वाद झाला 
असेल व तो कुटंुिात सटुत नसेल तर 
तो वाद जातपंचायतकडे नेला जातो. 
तसेच कैकाडी समाज 
व्यवसायधनधमत्त सततचे स्थलांतर 
करीत असतो. त्यामळेु जत्रा-यात्रा 
असेल तर हा समाज एकधत्रत येतो 
अश्या वेळेस सदु्धा जातपंचायत 
भरवली जाते. या जातपंचायतीमध्ये 
धवधवध वाद व प्रश्न मांडले जातात व 
त्याची सोडवणकू करण्याचा प्रयत्न 
केला जातो. दोन्ही िाजचू्या मंडळीना 
िोलण्याची संधी धदली जाते. त्यांचे 
एकूण घेतल्यानंतर पंच धनणपय देतात. 
जातपंचायतीमध्ये धशक्षा म्हणनू 
मधहलांचे केस कापणे, परुष 
असल्यास टक्कल करून त्याला 
चप्पल ने मारणे, जातीच्या िाहेर 
टाकणे (िधहष्ट्कृत करणे/वाळीत 
टाकणे/कटमोडी करणे), पैश्याच्या 
स्वरपात दंड आकारणे, समाजातील 
सवप लोकांना जेवण देणे लकवा 
पंचांना जेवण देणे, दारू पाजणे 
इत्यादी धशक्षा केली जात होती. 

कैकाडी समदुायामध्ये जातपंचायत 
अस्स्तत्वात होती.  जातपंचायतीमध्ये 
न्यायधनवाडा करणारे समाजातील 
शहाणे व जेष्ट्ठ व्यक्तींचा समहू पंच 
म्हणनू काम करतात. कैकाडी 
समदुायामध्ये अश्या पंचांना 
“ओकाळे” असे म्हणतात.  तर 
ओक खेळणे म्हणजे न्यायधनवाडा 
करणे, वाद सोडधवणे होय. 
 जातपंचायत मध्ये पंच म्हणनू र्क्त 
परुषच असतात. अशी जातपंचायत 
ठराधवक धदवशी लकवा ठराधवक 
वेळी िसत नाही, जर एखाद्या 
कुटंुिात वाद झाला असेल व तो 
कुटंुिात सटुत नसेल तर तो वाद 
जातपंचायतकडे नेला जातो. तसेच 
कैकाडी समाज व्यवसायधनधमत्त 
सततचे स्थलांतर करीत असतो. 
त्यामळेु जत्रा-यात्रा असेल तर हा 
समाज एकधत्रत येतो अश्या वेळेस 
सदु्धा जातपंचायत भरवली जाते. या 
जातपंचायतीमध्ये धवधवध वाद व 
प्रश्न मांडले जातात व त्याची 
सोडवणकू करण्याचा प्रयत्न केला 
जातो. दोन्ही िाजचू्या मंडळीना 
िोलण्याची संधी धदली जाते. त्यांचे 
एकूण घेतल्यानंतर पंच धनणपय 
देतात. जातपंचायतीमध्ये धशक्षा 
म्हणनू मधहलांचे केस कापणे, परुष 
असल्यास टक्कल करून त्याला 
चप्पल ने मारणे, जातीच्या िाहेर 
टाकणे (िधहष्ट्कृत करणे/वाळीत 
टाकणे/कटमोडी करणे), पैश्याच्या 
स्वरपात दंड आकारणे, समाजातील 
सवप लोकांना जेवण देणे लकवा 
पंचांना जेवण देणे, दारू पाजणे 
इत्यादी धशक्षा केली जात होती. 
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समाजातील 
स्त्िान 

समाजातील खालचे, डुकराचे मांस 
खाल्यामळेु इतर लोक त्यांना कामे देत 
नाहीत. कैकाडी समाजात साक्षरता 
नगण्य आहे. आर्थथक पधरस्स्थती 
अजनूही र्ारच दाधरद्र्य असनू 
उदरधनवाह भागधवण्यासाठी ते 
गावोगावी भटकत असतात. कैकाडी 
समाजात व्यसनाधीनता मोठ्या 
प्रमाणात धदसनू येते. कैकाडी 
समाजाला समाजात दयु्यम स्वरपाची 
लकवा अस्पशृ्यतेची वागणकू मोठ्या 
प्रमाणात धमळत असल्याचे धचत्र धदसनू 
येते. सावपजधनक धठकाणी पाणी भरू न 
देणे, मंधदरात प्रवेशास मनाई, 
शाळेतील मलुांना वेगळे िसधवणे, 
जातीवरून हाक मारणे अश्या 
प्रकारची वागणकू धमळते. लग्नकायप, 
मतृ्यधुवधी अश्या महत्वाच्या धवधी 
करण्यासाठी ब्राम्हण येत नसल्यामळेु 
कैकाडी समाजातील जेष्ट्ठ व्यक्ती 
अश्या धवधी पणूप करत असतात. 

समाजातील खालचे, डुकराचे मांस 
खाल्यामळेु इतर लोक त्यांना कामे 
देत नाहीत. कैकाडी समाजात 
साक्षरता नगण्य आहे. आर्थथक 
पधरस्स्थती अजनूही र्ारच दाधरद्र्य 
असनू उदरधनवाह भागधवण्यासाठी ते 
गावोगावी भटकत असतात. कैकाडी 
समाजात व्यसनाधीनता मोठ्या 
प्रमाणात धदसनू येते. कैकाडी 
समाजाला समाजात दयु्यम स्वरपाची 
लकवा अस्पशृ्यतेची वागणकू मोठ्या 
प्रमाणात धमळत असल्याचे धचत्र 
धदसनू येते. सावपजधनक धठकाणी पाणी 
भरू न देणे, मंधदरात प्रवेशास मनाई, 
शाळेतील मलुांना वेगळे िसधवणे, 
जातीवरून हाक मारणे अश्या 
प्रकारची वागणकू धमळते. लग्नकायप, 
मतृ्यधुवधी अश्या महत्वाच्या धवधी 
करण्यासाठी ब्राम्हण येत नसल्यामळेु 
कैकाडी समाजातील जेष्ट्ठ व्यक्ती 
अश्या धवधी पणूप करत असतात. 

 

रोटी-बेटी 
व्यवहार 

उवपधरत महाराष्ट्र व धवदभप भागातील 
कैकाडी समाजामध्ये रोटी िेटी 
व्यवहार होतो. धवदभामध्ये राहणाऱ्या 
अनसुधूचत जातीमध्ये समाधवष्ट्ट 
असणारा कैकाडी समाज व धवदभप 
वगळता उवपधरत महाराष्ट्रातील 
 धजल्ह्यामध्ये वास्तव्य करत असलेला 
कैकाडी समाज यांचे राहणीमान, 
चालीरीती, िोलीभाषा, खान-पान, 
रूढी, परंपरा, पारंपाधरक व्यवसाय, 
धववाहपद्धती, कुलदेवता, कुळ, 
आडनावे व इतर समाजाकडून 
धमळणारी वागणकू या सवप िािी 
एकच असल्याचे धदसनू येते. त्यामळेु 
यांच्यात रोटी िेटी व्यवहार होत 
असलेला धदसनू येतो. 

धवदभप व इतर महाराष्ट्र भागातील 
कैकाडी समाजामध्ये रोटी िेटी 
व्यवहार होतो. धवदभामध्ये राहणाऱ्या 
अनसुधूचत जातीमध्ये समाधवष्ट्ट 
असणारा कैकाडी समाज व धवदभप 
वगळता इतर धजल्ह्यामध्ये वास्तव्य 
करत असलेला कैकाडी समाज यांचे 
राहणीमान, चालीरीती, िोलीभाषा, 
खान-पान, रूढी, परंपरा, पारंपाधरक 
व्यवसाय, धववाहपद्धती, कुलदेवता, 
कुळ, आडनावे व इतर समाजाकडून 
धमळणारी वागणकू या सवप िािी 
एकच असल्याचे धदसनू येते. त्यामळेु 
यांच्यात रोटी िेटी व्यवहार होत 
असलेला धदसनू येतो. 
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र्हृीतक - कैकाडी समाजात रोटी बेटी व्यवहार होत आहेत. 

 
कैकाडी समाजामध्ये झालेले रोटी बेटी व्यवहार 

अ.क्र. वववाह झालेल्या 
मलुाचे नाव 

वजल्हा प्रवर्ण जात 
प्रमाणपत्रा

नसुार 

वववाहीत मलुीचे 
नाव 

वजल्हा प्रवर्ण जात 
प्रमाणपत्रानसुार 

1 दीपक देधवदास 
माने 

अहमदनगर 
  

धवमकु्त 
जाती   

ज्योती संजय 
जाधव 

िलुढाणा अनसुधूचत 
जाती 

2 धदपक नारायणराव 
शामधदरे 

िलुढाणा अनसुधूचत 
जाती 

तनजुा रंगराव 
जाधव 

सांगली धवमकु्त जाती 

3 गणेश रामदास 
गायकवाड 

पणेु धवमकु्त 
जाती 

ज्योत्स्ना रमेश 
जाधव 

अकोला अनसुधूचत 
जाती 

4 लक्ष्मण 
नारायण माने 

सातारा धवमकु्त 
जाती 

धशतल 
मारोतीराव जाधव 

अकोला अनसुधूचत 
जाती 

5 धदलीप 
जयलसग जाधव 

सातारा धवमकु्त 
जाती 

सनंुदा जयदेव 
माने 

वाशीम अनसुधूचत 
जाती 

6 अज्ञान मच्च्छद्र 
माने 

सोलापरु धवमकु्त 
जाती 

धप्रती रमेश जाधव िलुढाणा अनसुधूचत 
जाती 

7 रलवद्र हंसराज 
गायकवाड 

 
अहमदनगर 

धवमकु्त 
जाती 

मधनषा गलुािराव 
जाधव 

िलुढाणा अनसुधूचत 
जाती 

8 राहुल राजेंद्र 
जाधव 

जळगाव धवमकु्त 
जाती  

माने वषा धवष्ट्ण ू िलुढाणा   अनसुधूचत 
जाती  

9 अधवनाश 
अशोक कोरवी 

कोल्हापरू धवमकु्त 
जाती 

वषृाली गणेश 
जाधव 

अकोला अनसुधूचत 
जाती 

10 धवलास प्रकाश 
जाधव 

अकोला अनसुधूचत 
जाती 

धनलीमा सभुाष 
माने 

सोलापरू अनसुधूचत 
जाती 

11 शधशकांत 
शंकर माने 

सातारा धवमकु्त 
 जाती 

जया मारतीराव 
जाधव 

अकोला अनसुधूचत 
जाती 

12 संदीप रवी माने वाधशम अनसुधूचत राजश्री धशवाजी पणेु धवमकु्त जाती 
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जाती जाधव 

13 जाधव योगेश 
सरेुश 

ठाणे धवमकु्त 
जाती 

सधरता वामनराव 
गायकवाड 

वाशीम अनसुधूचत 
जाती 

14 नरेंद्रकुमार प्रमोद 
गायकवाड 

जळगाव धवमकु्त 
जाती 

लिद ूरमेश जाधव अकोला अनसुधूचत 
जाती 

15 जाधव सागर 
धदलीप 

िीड धवमकु्त 
जाती 

गायकवाड 
ऋतजुा हषपकुमार 

िलुढाणा अनसुधूचत 
जाती 

16 जाधव धवशाल 
धदलीप 

िीड धवमकु्त 
जाती 

गायकवाड 
संयोधगता 
उद्धवराव 

िलुढाणा अनसुधूचत 
जाती 

17 धवजयकुमार 
रामदास जाधव 

जळगाव धवमकु्त 
जाती 

ज्योती पंजािराव 
गायकवाड 

अमरावती अनसुधूचत 
जाती 

18 रवींद्रकुमार 
आनंदा 
जालीमसर 

कोल्हापरू धवमकु्त 
जाती 

माधरुी रवी माने वाशीम अनसुधूचत 
जाती 

19 नवनाथ नामदेव 
माने 

पणेु धवमकु्त 
जाती 

मनीषा रमेश 
जाधव 

िलुढाणा अनसुधूचत 
जाती 

20 जयप्रकाश 
 िदु्धाजी कैवाडे 

िीड धवमकु्त 
जाती 

शोभा गायकवाड िलुढाणा अनसुधूचत 
जाती 

21 सोमनाथ नारायण 
माने 

पणेु धवमकु्त 
जाती 

वषा अशोक 
जाधव 

नागपरू अनसुधूचत 
जाती 

  
वरील तक्त्यातील नमदू 21 धववाह नोंदणी वरून  स्पष्ट्ट धदसनू येते धक,कैकाडी समाजात धवदभप व 

उवपधरत महाराष्ट्र यामध्ये रोटी िेटी व्यवहार होत आहेत. तक्त्यात नमदू लोकांचे धववाह नोंदणी पत्र 

व त्यांचे जातीचे प्रमाणपत्र यावरून त्यांचा प्रवगप धदसनू येत आहे. यामध्ये धवमकु्त जाती व 

अनसुधूचत जाती या जातीमध्ये धववाह झालेले असनू सदरचे धववाह लहद ू कायदा तसेच कैकाडी 

समाजाच्या रूढी परंपरेनसुार झालेले आहेत. 
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लक्ष र्टचचेदरम्यान प्राप्त झालेल्या मावहतीवरून प्राप्त वनष्कषण :- 

1.      धवदभप आधण उवपधरत महाराष्ट्रामधील दोन्ही धठकाणी राहणाऱ्या कैकाडी जातीमध्ये आडनावे, 

कुळ, वंश, उपजाती, िोलीभाषा, पारंपाधरक व्यवसाय यामध्ये साम्य धदसनू येते.  

2.      धवदभप आधण उवपधरत महाराष्ट्रामधील दोन्ही धठकाणी राहणाऱ्या कैकाडी जातीमध्ये सण-

उत्सव, रूढी-परंपरा, धववाह पद्धती, जन्मधवधी, मतृ्यधुवधी, आहारपद्धती, कुलदेवता या मध्ये साम्य 

धदसनू येते. 

3.      कैकाडी समाजामध्ये त्यांच्या उपजातीधनहाय काही व्यवसाय वेगवेगळे धदसत असले तरी 

िांि,ू धनरगडुी, लशदी च्या र्ोकापासनू टोपल्या, कणगी, झाप िनधवणे व त्यांची िाजारात धवक्री 

करणे, गाढवावरून माती वाहने लकवा गाढवपालन करणे आधण वराह (डुक्कर) पालन या व्यवसाय 

िाितीत धवदभातील अनसुधूचत जातीमध्ये असणारा कैकाडी समाज आधण उवपधरत महाराष्ट्रातील 

धवमकु्त जातीमध्ये असणारा कैकाडी समाजामध्ये समानता धदसनू येते. 

4. धवदभातील अनसुधूचत जातीतील कैकाडी समाज आधण उवपधरत महाराष्ट्रातील धवमकु्त 

जातीतील कैकाडी समाज एकच असल्याने त्यांच्यात पवूीपासनू रोटी-िेटी व्यवहार होतात. 

त्यासंदभात धववाहनोंदणी प्रमाणपत्र सादर करण्यात आले आहेत. 

5.  पवूी कैकाडी समाज आपले कौटंुधिक, आर्थथक, धववाहधवषयक प्रश्न जातपंचायतीमध्ये 

मांडत व या जातपंचायातीच्या माध्यमातनू या प्रश्नांची सोडवणकू केली जात असे. सद्यस्स्थतीमध्ये 

कैकाडी समाजामध्ये  जातपंचायत व्यवस्था धदसनू येत नाही. 

6.      धवदभातील कैकाडी समाज आधण महाराष्ट्रामधील इतर भागात राहणारा कैकाडी समाजाची 

आहारपद्धती समान असनू धवशेष करून डुकराचे मांस खाणे धह िाि दोन्ही भागात समान धदसनू 

येते. डुक्कराचे मांस खातात या कारणामळेु इतर समाजाकडून अस्पशृ्यतेची वागणकू धमळणे, 

सावपजधनक धठकाणी पाणी भरू न देणे, मंधदरात प्रवेशास मनाई करणे या िाितीत  धवदभप आधण 

उवपधरत महाराष्ट्रात समान धचत्र  असल्याचे धदसनू येते.   

7.  धवदभातील कैकाडी समाज आधण उवपधरत महाराष्ट्रामधील कैकाडी समाजामध्ये लग्नधवधी, 

मतृ्यधुवधी अश्या प्रसंगी धवधी करण्याकधरता ब्राम्हण येत नाही. समाजातील जेष्ट्ठ व्यक्ती त्यांच्या 

अनभुवानसुार धवधी पणूप करतात. 
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8.  धवदभातील आधण उवपधरत महाराष्ट्रातील कैकाडी जातीतील लोकांची वस्ती 

सवपसाधारणपणे मळू गावाच्या िाहेर स्वतंत्र असलेली धदसनू आली. कैकाडी वस्तीच्या शेजारी 

राहणारे लोक सदु्धा अस्पशृ्य समजल्या जाणाऱ्या अनसुधूचत जातीतील असल्याचे धदसनू आले.    

9.      धवदभातील कैकाडी समाज आधण महाराष्ट्रामधील इतर भागात राहणारा कैकाडी समाजाची 

धर्रस्ती आई लकवा अम्मामरमताई, यल्लम्मा, खंडोिा या कुलदेवता समान असलेल्या लक्षगट 

चचेद्वारे धदसनू आले. 

10.  धवदभप आधण उवपधरत महाराष्ट्रातील कैकाडी समाजाची आर्थथक स्स्थती हालाकीची असनू 

िहुतांशी लोक दाधरद्र्य रेषेखाली जीवन जगतात. त्यांचे राहणीमान हे सवपसाधारण धदसनू येते.  
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प्रकरण पाचवे 

मावहती तक्तीकरण व 
सादरीकरण 
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मावहती तक्तीकरण व सादरीकरण 
 

कैकाडी समाजाची कौटंुवबक मावहती 

ववदर्भण तसेच उवणवरत महाराष्रात करण्यात आलेल्या एकूण 940 कुटंुबाचे सवेक्षण व 

त्यातून प्राप्त झालेल्या मावहतीचे ववश्लेषण व तक्तीकरण 

कुटंूबप्रमखुाचे सलर् 

तक्ता क्र. 1 

अ.क्र. 
कुटंुबप्रमखुाचे 

सलर्  

उवणवरत महाराष्र  ववदर्भण  एकूण 

संख्या  संख्या  टक्केवारी  संख्या  टक्केवारी  

1 परुष  551 78 196 82 747 

2 स्त्री   151 22 42 18 193 

एकूण  702 100 238 100 940 

 

धवदभातील 196 (82%) कुटंूिप्रमखु परुष आहेत.  उवपधरत महाराष्ट्रातील  151 (22%) तर 

धवदभातील 42 (18%)  कुटंूिप्रमखु स्त्रीया  आहेत.  
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कुटंूबातील व्यक्तींचे सलर् 

तक्ता क्र.2  

 

 

 

 

 

वरील तक्त्यावरन असे धदसते की, उवपधरत महाराष्ट्रात वास्तव्य करणाऱ्या  702 कैकाडी कुटंुिात  
परुषांची  संख्या 1788 (53%) एवढी आहे.तर धवदभातील  238 कैकाडी कुटंुिात 595 (53%) 
परुष आहेत. 940 कैकाडी कुटंुिात उवपधरत महाराष्ट्रातील स्स्त्रयांची संख्या 1576 (47%) एवढी 
आहे तर धवदभातील 529 (47%) एवढ्या स्स्त्रया  आहेत. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अ.क्र. 
कुटंुबातील 

व्यक्तींचे  सलर्  

उवणवरत महाराष्र  ववदर्भण  एकूण 

संख्या  संख्या  टक्केवारी  संख्या  टक्केवारी  

1 परुुष 1788 53 595 53 2383 

2 स्त्त्री 1576 47 529 47 2105 

एकूण  3364 100 1124 100 4488 
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कुटंूबप्रमखुाचे वय 

तक्ता क्र. 3 

 

अ.क्र. 
कुटंुबप्रमखुाचे 

वय 

उवणवरत महाराष्र  ववदर्भण  एकूण 

संख्या  संख्या  टक्केवारी  संख्या  टक्केवारी  

1 16-20 वषप  2 0 0 0 2 

2 21-30 वषप  77 11 26 11 103 

3 31-40 वषप  194 28 60 25 254 

4 41-50 वषप  191 27 58 24 249 

5 51-60  वषप  131 19 55 23 186 

6 61-70 वषप  86 12 26 11 112 

7 71 पेक्षा जास्त  21 3 13 6 34 

एकूण  702 100 238 100 940 

 

उपरोक्त तक्त्यावरन असे धदसते की,  उवपधरत महाराष्ट्रातील  2 कुटंूिप्रमखुाचे 
वय 16 ते 20 वषप आहे. तर धवदभात 16 ते 20 वयोगटातील कुटंुि प्रमखु नाहीत. उवपधरत 
महाराष्ट्रातील  77 (11%) तर धवदभातील 26 (11%) कुटंूिप्रमखुाचे वय 21 ते 30  वषप  
आहे. उवपधरत महाराष्ट्रातील 194 (28%) तर धवदभातील 60 (25%) कुटंूिप्रमखुाचे वय 
31 ते 40  वषप  आहे.  उवपधरत महाराष्ट्रातील 191 (27%)  धवदभातील 58 (24%) 
कुटंूिप्रमखुाचे वय 41 ते 50 वषप  आहे.  उवपधरत महाराष्ट्रातील 131 (19%) धवदभातील 
55 (23%) कुटंूिप्रमखुाचे वय 51 ते 60  वषप  आहे.  उवपधरत महाराष्ट्रातील 86  (12%) 
धवदभातील 26 (11%) कुटंूिप्रमखुाचे वय 61 ते 70 वषप  आहे.  उवपधरत महाराष्ट्रातील 
21  (3%) धवदभातील 13 (5%) कुटंूिप्रमखुाचे वय 70 वषप  पेक्षा जास्त  आहे.   
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कुटंूबातील व्यक्तींचे वय 

तक्ता क्र.4 

अ.क्र. 
कुटंुबातील 

व्यक्तींचे  वय  

उवणवरत महाराष्र  ववदर्भण  एकूण 

संख्या  संख्या  टक्केवारी  संख्या  टक्केवारी  

1 0-10 वषप  450 13 168 15 618 

2 11-20 वषप  731 22 202 18 933 

3 21-30 वषप  773 23 259 23 1032 

4 31-40 वषप  596 18 198 18 794 

5 41-50 वषप  366 11 119 11 485 

6 51-60 वषप  249 7 103 9 352 

7 61-70 वषप  156 5 53 5 209 

8 71 वषापेक्षा जास्त   43 1 22 2 65 

एकूण  3364 100 1124 100 4488 
  

उपरोक्त तक्त्यावरन असे धदसते की, उवपधरत महाराष्ट्रात 0-10 वषप वयोगटात 450 (13%) 
िालके  आहेत . तर 11-20 या वयोगटातील  731 (22%) मलेु मलुी आहेत . 21-30 वषप 
वयोगटातील लोकसंख्या 773 (23%) असनू 31-40 वषप वयोगटाची  596 (18%) एवढी 
लोकसंख्या आहे. 41-50 वषप वयोगटात  366 (11%) व्यक्ती  आहे. 51-60 वषप वयोगटातील 
लोकसंख्या 249 (7%) एवढी  आहे .तर 61-70 वषप वयोगटात 156 (5%) एवढी लोकसंख्या 
आहे. 71 वषापेक्षा जास्त लोकसंख्या असणाऱ्या व्यक्तींची संख्या 43 (1%) आहे.  

उपरोक्त तक्त्यावरन असे धदसते की, उवपधरत महाराष्ट्रातील 1-10 वषप वयोगटात 168(15%)  
व्यक्ती 11-20 वषप वयोगटात 202 (18%) , 21-30 वषप वयोगटातील लोकसंख्या 259 (23%) , 
31-40 वषप वयोगटात 198 (18%) लोकसंख्या आहे. 41-50 वषप वयोगटातील 168 (18%) , 
51-60 वषप वयोगटातील लोकसंख्या 103 (9%) , 61-70 वषप वयोगटात 53 (5%) लोकसंख्या 
तर 71 वषापेक्षा जास्त लोकसंख्या असणाऱ्या व्यक्तींची  संख्या 22 (2%) आहे. 
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कुटंूबप्रमखुाची वैवावहक स्स्त्िती 

तक्ता क्र. 5 

अ.क्र. 

कुटंुबप्रमखुाची 

वैवावहक 

स्स्त्िती  

उवणवरत महाराष्र  ववदर्भण  
एकूण 

संख्या  संख्या  टक्केवारी  संख्या  टक्केवारी  

1 धववाधहत  595 85 195 82 790 

2 अधववाधहत 7 1 2 1 9 

3 घटस्र्ोटीत  4 1 0 0 4 

4 धवधवा /धवधरु 93 13 34 14 127 

5 पधरत्यक्त्या  3 0 7 3 10 

एकूण  702 100 238 100 940 

 

 वरील तक्त्यावरन असे धदसते की,  594 (85%) उवपधरत महाराष्ट्रातील कुटंूिप्रमखु 
वैवाधहक आहेत. 7 (1) कुटंूिातील कुटंूिप्रमखु अधववाधहत आहेत. 4(1%) कुटंूिप्रमखु 
घटस्र्ोटीत आहे.  93 (13%) कुटंूिातील कुटंूिप्रमखु धवधवा / धवधरु असनू 3 (0%) पधरत्यक्त्या 
स्स्त्रया आहेत. 

  धवदभातील 195 (82%) कुटंूिप्रमखु वैवाधहक आहेत . तर 2 (1%) कुटंूिातील 
कुटंूिप्रमखु  अधववाधहत आहेत. 34 (14%) कुटंूिप्रमखु धवधवा / धवधरु असनू 7 (3%) 
पधरत्यक्त्या  स्स्त्रया आहेत. 
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कैकाडी कुटंुबातील व्यक्तींची  वैवावहक स्स्त्िती 

तक्ता क्र. 6 

अ.क्र. 

कुटंुबातील 

व्यक्तींची 

वैवावहक 

स्स्त्िती  

उवणवरत महाराष्र 

%  
ववदर्भण % 

एकूण 

संख्या  
संख्या  टक्केवारी  संख्या  टक्केवारी  

1 धववाधहत  1891 56 635 56 2526 

2 अधववाधहत 391 12 76 7 467 

3 घटस्र्ोटीत  6 0 3 0 9 

4 धवधवा /धवधरु 166 5 56 5 222 

5 पधरत्यक्त्या  9 0 10 1 19 

 6 लाग ूनाही  901 27 344 31 1245 

एकूण  3364 100 1124 100 4488 

 

वरील तक्त्यावरन असे धदसनू येते की,  उवपधरत महाराष्ट्रातील 1891 (65%) कैकाडी 
कुटंुिात  धववाधहत व्यक्ती  आहेत. तर 391 (12%) व्यक्ती अधववाधहत आहेत.  6 व्यक्ती 
घटस्र्ोटीत  व 9 व्यक्ती  पधरत्यक्या आहेत.  166 (5%) व्यक्ती  धवधवा/धवधरु आहेत. 901 
(27%) व्यक्ती धह िालके व यवुक आहेत त्यामळेु त्यांना सदर िाि लाग ूनाही. 

वरील तक्त्यावरन असे धदसनू येते की,  धवदभातील  635(55%) कैकाडी कुटंुिात 
धववाधहत व्यक्ती  आहेत तर 76 (7%) व्यक्ती  अधववाधहत आहेत.  3 व्यक्ती  घटस्र्ोटीत  आहे.  
56 (5%) व्यक्ती  धवधवा/धवधरु आहेत . 10 (1%) स्स्त्रया पधरत्यक्त्या आहेत. 344 (31%) 
लोकांना सदर िाि लाग ूनाही. 
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कुटंूबप्रमखुाचे वववाहाच्या वेळेचे वय 

तक्ता क्र. 7 

अ.क्र. 

कुटंुबप्रमखुाचे 

वववाहाच्या 

वेळचे वय 

उवणवरत महाराष्र  ववदर्भण  
एकूण 

संख्या  संख्या  टक्केवारी  संख्या  टक्केवारी  

1 8-17 वषप  186 27 51 21 237 

2 18-29 वषप   486 69 156 66 642 

3 30 पेक्षा जास्त  9 1 9 4 18 

4 
माधहती धदली 

नाही  
21 3 22 9 43 

एकूण  702 100 238 100 940 

 

कैकाडी समाजाच्या सवेक्षणात असे धदसनु येते की, उवपधरत महाराष्ट्रातील 186 (27%) 
तर धवदभातील 51 (21%) कुटंूिप्रमखुाचे धववाहाच्या वेळेचे वय 8-17 वषप होते. उवपधरत 
महाराष्ट्रातील 486 (69%) तर धवदभातील 156(66%) कुटंूिप्रमखुाचे धववाहाच्या 
वेळेचे वय 18-29 वषप होते. उवपधरत महाराष्ट्रातील 9 (1%) तर धवदभातील 9 (4%) 186 
(26%) कुटंूिप्रमखुाचे धववाहाच्या वेळेचे वय 30 वषापेक्षा जास्त होते.  उवपधरत 
महाराष्ट्रातील 21 (3%) कुटंूिातील लोकांनी तर धवदभाच्या 22 (9%) लोकांनी माधहती 
धदलेली नाही. 

  वरील तक्त्यावरून आढळून येते वक, कैकाडी समाजात बालवववाहाचे प्रमाण 
उवणवरत महाराष्रात 26% व ववदर्भात 21% आहे. 
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वववावहत व्यक्तींचे वववाहाचे वय 

तक्ता क्र. 8 

अ.क्र. 

 वववावहत 

व्यक्तींचे 

वववाहाचे वय 

उवणवरत महाराष्र  ववदर्भण  
एकूण 

संख्या  संख्या  टक्केवारी  संख्या  टक्केवारी  

1 7-17 वषप  652 34 154 24 806 

2 18-29 वषप   1179 62 463 73 1642 

3 30 पेक्षा जास्त  14 1 18 3 32 

4 
माधहती धदली 

नाही  
46 2 0 0 46 

एकूण  1891 100 635 100 2526 

 

कैकाडी समाजाच्या सवेक्षणात असे धदसनु येते की, उवपधरत महाराष्ट्रातील 7-17 वषप वयोगटात 

धववाह केलेल्या  व्यक्तींची लोकसंख्या 653 (34%) एवढी आहे . तर 18-29 वषप या वयात 

धववाह केलेल्या लोकांची  लोकसंख्या  1179 (62%) एवढी आहे . 30 पेक्षा जास्त वयोगटात लग्न 

झालेल्या व्यक्तींची संख्या 14 (1%) आहे. तर 46 (2%) लोकांनी यािाित  माधहती धदली नाही. 

धवदभात केलेल्या सवेक्षणात असे धदसनु येते की, 7-17 वषप वयोगटात धववाह केलेल्या  व्यक्तींची 

लोकसंख्या 154 (24%) एवढी आहे. तर 18-29 वषप वयोगटातील धववाह केलेल्या  लोकांची 

संख्या  463 (73%) आहे . 30 पेक्षा जास्त वयोगटात लग्न झालेल्या व्यक्तींची संख्या 18 (3%) 

आहे.  
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कुटंूबप्रमखुाचे वशक्षण 

तक्ता क्र. 9 

 

अ.क्र. कुटंुबप्रमखुाचे 
वशक्षण   

उवणवरत महाराष्र  ववदर्भण  एकूण 
संख्या  संख्या  टक्केवारी  संख्या  टक्केवारी  

1 अशिशित  300 43 104 44 404 
2 १ ली ते ७ वी 185 26 54 23 239 
3 ८ वी ते १० वी 132 19 38 16 170 
4 ११ वी ते १२ वी 59 8 28 12 87 
5 १३ वी ते पदवीधर  21 3 11 4 32 
6 पदव्यतु्तर  5 1 3 1 8 

एकूण  702 100 238 100 940 
 

उपरोक्त तक्त्यावरन असे धदसते की, उवपधरत महाराष्ट्रातील 300(43%) कैकाडी समाजातील 

कुटंूिप्रमखुाचे धशक्षण झाले नसनु ते अधशधक्षत आहेत. तर 185 (26%) कुटंूिप्रमखुाचे धशक्षण 1 

ली ते 7 वी पयंत झालेले आहे.  132 (19%) कुटंूप्रमखुाचे धशक्षण 8 वी ते 10 वी पयंत  झालेले 

असनू 59 (8%) कुटंूिप्रमखुाचे धशक्षण 11 वी ते 12 वी एवढे झालेले आहे. 21 (3%) 

कुटंूिप्रमखुाचे धशक्षण 13 वी ते पदवीधर आहेत .तर  5 (1%) कुटंूिप्रमखु पदव्यतु्तर आहे. 

धवदभातील 104(44%) कैकाडी समाजातील कुटंूिप्रमखुाचे धशक्षण झाले नसनु ते अधशधक्षत 

आहेत तर 54 (23%) कुटंूिप्रमखुाचे धशक्षण 1 ली ते 7 वी पयंत झालेले आहे.38 (16%) 

कुटंूप्रमखुाचे धशक्षण 8 वी ते 10 वीपयंत  झालेले असनू 28(12%) कुटंूिप्रमखुाचे धशक्षण 11 वी ते 

12 वी एवढे झालेले आहे. 11 (4%) कुटंूिप्रमखुाचे धशक्षण 13 वी ते पदवीधर आहेत तर 3 (1%) 

कुटंूिप्रमखु पदव्यतु्तर आहे. 
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र्हृीतक :-  कैकाडी समाजामध्ये स्स्त्त्रयांचे वशक्षणाचे प्रमाण परुुषांच्या तलुनेत अत्यंत कमी 

आहे 

 

वरील तक्त्यानसुार असे आढळून येते धक, कैकाडी समाजातील स्स्त्रयांचे धशक्षणाचे प्रमाण र्क्त 
11% आहे तलुनेने परुषांचे प्रमाण 89% असल्याचे धनदशपनास येते. यावरून कैकाडी समाजामध्ये 
धशक्षणाचे प्रमाण परुषांच्या तुलनेने कमी आहे

सलर् /वशक्षण  अवशवक्षत टक्केवारी वशवक्षत टक्केवारी एकूण 

परुष 270 67  477 89 747 

स्स्त्रया 134 33 59 11 193 

एकूण 404 100 536 100 940 
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कुटंुबातील लोकांचे वशक्षण 

तक्ता क्र.10 

                                             

 
 

वरील तक्त्यावरून असे धदसनू येते धक, उवपधरत महाराष्ट्रात 0-3 वषप वयोगटात 
148 (4%) तर धवदभात 47 (4%)  िालके आहेत .उवपधरत महाराष्ट्टातील  38(1%) 
तर धवदभातील 13 (1%) लोकांचे पवूप प्राथधमक पयंतचे धशक्षण झाले आहे.तर उवपधरत 
महाराष्ट्रातील 956 (28%) तर धवदभातील 308 (27%) व्यक्ती अधशधक्षत आहेत. 
उवपधरत महाराष्ट्रात 957 (28%) तर धवदभात 326 (29%) व्यच्क्तनी 1 ली ते 7 वी 
पयंतचे धशक्षण घेतले आहे. 8वी ते 10 वी पयंतचे धशक्षण घेतलेले उवपधरत महाराष्ट्रात 
724 (22 %) तर धवदभात 221 (20%) व्यक्ती आहेत.उवपधरत महाराष्ट्टात 309(9%) 
तर धवदभात 115(10%) व्यच्क्तनी 11 वी ते 12 वी पयंतचे धशक्षण घेतले आहे.तर 
208(6%) उवपधरत महाराष्ट्टातील तर 83 (7%) व्यच्क्तनी 13 वी ते पदवीधर पयंतचे 

अ.क्र. कुटंुबातील लोकांचे  
वशक्षण   

उवणवरत महाराष्र % ववदर्भण % एकूण 
संख्या  संख्या  टक्केवारी  संख्या  टक्केवारी  

1 लाग ूनाही (0-3 वषप ) 148 4 47 4 195 
2 पवूप प्राथधमक  38 1 13 1 51 
3 अधशधक्षत  956 28 308 27 1264 
4 1 ली ते 7 वी 957 28 326 29 1283 
5 8 वी ते 10  वी 724 22 221 20 945 
6 11 वी ते 12  वी 309 9 115 10 424 
7 13 वी ते पदवीधर  208 6 83 7 291 
8 पदव्यतु्तर  24 1 11 1 35 

एकूण  3364 100 1124 100 4488 
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धशक्षण घेतले आहे. उवपधरत महाराष्ट्र मध्ये 24 (1%) तर धवदभात 11 (1%) लोकांनी 
पदव्यतु्तर पयंतचे धशक्षण घेतले आहे. 

वशक्षण मध्ये सोडले आहे का ? 

तक्ता क्र. 11 

अ.क्र. 
 वशक्षण मध्ये 

सोडले का    

उवणवरत महाराष्र  ववदर्भण  एकूण 

संख्या  संख्या  टक्केवारी  संख्या  टक्केवारी  

1 होय  136  52 68 29 429 

2 नाही   115 16 81 34 196 

 3 लाग ूनाही   226 32 89 37 315 

एकूण  202 100 238 100 940 

 

वरील तक्त्यावरन असे धदसते की, उवपधरत महाराष्ट्रातील 361 (52%) तर धवदभातील 68 

(29%) कैकाडी समाजातील लोकांनी धशक्षण मध्ये सोडले आहे. उवपधरत महाराष्ट्रातील 115 

(16%)  तर धवदभातील 81 (34%) लोकांनी धशक्षण मध्ये सोडले नाही.  उवपधरत महाराष्ट्रातील 

226 (32%) लोकांना तर  धवदभातील 89 (37%) लोकांना सदर िाि लाग ुनाही. 
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वशक्षण सोडण्याची कारणे 

तक्ता क्र. 12 

अ.क्र. 
 वशक्षण सोडण्याची 

कारणे 

उवणवरत महाराष्र  ववदर्भण  एकूण 

संख्या  संख्या  टक्केवारी  संख्या  टक्केवारी  

1 
धशक्षणाची आवड 

नसल्याने 
15 4 1 2 16 

2 आर्थथक पधरस्स्थती  275  76 49 72 324 

3 
इतर जातीच्या मलुांच्या 

त्रासामळेु  
8  2 0 0 8 

4 भटकंतीमळेु  14  4 0 0 14 

5 नापास झाल्यामळेु  1  0 0 0 1 

6 इतर  7 2 3 4 10 

7 कामासाठी /नोकरी 24 7 8 12 32 

8 माधहती धदली नाही 17 5 7 10 24 

एकूण  361 100 68 100 429 
 

उपरोक्त तक्त्यावरन असे धदसते की, उवपधरत महाराष्ट्रातील 15 (4%) कैकाडी समाजातील 

लोकांना धशक्षणाची आवड नसल्याने त्यांनी धशक्षण घेतले नाही. तर 245 (76%) लोकांची 

आर्थथक पधरस्स्थती चांगली नसल्याने धशक्षण सोडले आहे.  8 (2%) लोकांनी इतर जातीच्या 

मलुांच्या त्रासामळेु धशक्षण घेणे सोडले असनू 14 (4%) लोकांनी भटकंतीमळेु धशक्षण सोडले 

आहे. 1 (0%) लोकांनी नापास झाल्यामळेु धशक्षण सोडले.  7 (2%) लोकांनी इतर कारणामळेु 

धशक्षण सोडले तर 24 (7%) लोकांनी  कामासाठी /नोकरीसाठी धशक्षण सोडले.  17 (5%) 

लोकांनी माधहती धदलेली नाही. 

तर धवदभातील 1 (2%)  कैकाडी समाजातील लोकांना धशक्षणाची आवड नसल्याने त्यांनी धशक्षण 

घेतले नाही तर 49 (72%) लोकांची आर्थथक पधरस्स्थती चांगली नसल्याने धशक्षण सोडले आहे.  
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इतर जातीच्या मलुांच्या त्रासामळेु धशक्षण घेणे सोडणे, भटकंतीमळेु, नापास झाल्यामळेु धशक्षण 

सोडणाऱ्याचे प्रमाण नगन्य आहे. 3 (4%) लोकांनी इतर कारणामळेु धशक्षण सोडले तर 8 (12%) 

लोकांनी लोकांनी  कामासाठी / नोकरीसाठी धशक्षण सोडले. 7 (10%) लोकांनी माधहती धदलेली 

नाही. 
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कैकाडी समाजाचा मखु्य व्यवसाय 

तक्ता क्र. 13 

 

कैकाडी समाजाच्या करण्यात आलेल्या सवेक्षणात कैकाडी समाजाच्या 
व्यवसायािाित खालीलप्रमाणे माधहती उपलब्ध झाली.उवपधरत महाराष्ट्रातील 24(3%) 
कैकाडी समाजातील कुटंुिप्रमखु सर्ाई कामगाराचे काम करत आहे. 3 (1%) कैकाडी 
कुटंुिप्रमखु अपंग आहेत. 47 (7%) कैकाडी िांधव नोकरी करत आहेत.10(1%) धनवतृ्त 
आहेत. 114 (16%) कैकाडी कुटंुिात मोलमजरुी/हातमजरुी करून उदरधनवाह केला 
जातो. 38(5%) कुटंुिात झाडू िनधवण्याचे काम केले जाते. 130 (19%) कुटंुिात डाल्या 
टोपल्या धवणणे /िांिकूाम यासोित वराहपालन देखील केले जाते.26 (4%) कुटंुिात 
प्रमखु व्यवसाय म्हणनू वराहपालन केले जाते.23(3%) कुटंुिात मधहला घरकाम करत 

अ. 

क्र. 
 व्यवसाय  

उवणवरत महाराष्र  ववदर्भण  एकूण 

संख्या  संख्या  टक्केवारी  संख्या  टक्केवारी  

1 सर्ाई कामगार  24 3 0 0 24 

2 अपंग  3 1 0 0 3 

3 नोकरी  47 7 16 7 63 

4 धनवतृ्त  10 1 6 3 16 

5 मोलमजरुी /हातमजरुी  114 16 61 26 175 

6 झाडू  िनधवणे /धवकणे   38 5 1 0 39 

7 
डाल्या टोपल्या धवणणे / 

िांिकूाम  + वराहपालन  
130 19 12 5 142 

8 वराहपालन   26 4 8 3 34 

9 घरकाम  23 3 12 5 35 

10 व्यवसाय  258 37 63 26 321 

11 धशक्षण  4 1 0 0 4 

12 शेती व शेतमजरुी  8 1 14 6 22 

13 माधहती धदली नाही  17 2 45 19 62 

एकूण  702 100 238 100 940 
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आहेत. 258 (37 ) कुटंुिात छोटे मोठे व्यवसाय उदा. धकराणा दकुान ,केसांचा 
व्यवसाय,भांड्ाचा व्यवसाय इत्यादी केले जातात . 4(1%) कुटंुिात धशक्षण घेतले जात 
आहे.8(1%) कुटंुिात शेती व  शेतमजरुी केली जाते. तर उवपधरत 17(2%) लोकांनी 
यािाित माधहती धदली नाही.    
धवदभातील 16 (7%) कैकाडी िांधव नोकरी करत आहेत. 6(3%) धनवतृ्त आहेत. 61 
(26%) कैकाडी कुटंुिात मोलमजरुी/हातमजरुी करून उदरधनवाह केला जातो.एका 
कुटंुिात झाडू िनधवण्याचे काम केले जाते.12  (5%) कुटंुिात डाल्या टोपल्या धवणणे 
/िांिकूाम यासोित वराहपालन देखील केले जाते.8(3%) कुटंुिात प्रमखु व्यवसाय म्हणनू 
वराहपालन केले जाते.12 (5%) कुटंुिात मधहला घरकाम करत आहेत. 63 (26% ) 
कुटंुिात छोटे मोठे व्यवसाय उदा. धकराणा दकुान ,केसांचा व्यवसाय,भांड्ाचा व्यवसाय 
इत्यादी केले जातात .14  (6 %) कुटंुिात शेती व  शेतमजरुी केली जाते. तर उवपधरत 45 
(19 %) लोकांनी यािाित माधहती धदली नाही. 
 

 

लक्ष्य र्ट चचेदरम्यान कैकाडी समाजाची मवहला बांबकुाम करताना 
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र्हृीतक - कैकाडी समाजातील लोकांची आर्थिक पवरस्स्त्िती अत्यंत 
हलाखीची आहे. 

मावसक उत्पन्थ्न  
तक्ता क्र. 14 

 

अ.क्र. उत्पन्न  
 उर्वरित महािाष्ट्र  रर्दर्व  एकूण 

संख्या  संख्या  टक्केर्ािी  संख्या  टक्केर्ािी  
1 ०-१००० रुपये  76 11 62 26 138 

2 १००१-५००० रुपये  393 56 104 44 497 

3 ५००१-१०००० रुपये  164 23 41 17 205 
4 १०००१-२०००० रुपये  39 6 22 9 61 

5 २०००१ - ३०००० रुपये  8 1 4 2 12 

6 ३०००१-४०००० रुपये  5 1 2 1 7 
७ ४०००१ पेक्षा जास्त  0 0 3 1 3 

7 माहिती हिली नािी  17 2 0 0 17 

एकूण  702 100 238 100 940 

 
िाटी तरे् महाराष्ट्रात करण्यात आलेल्या कैकाडी समाजाच्या सवेक्षणात कैकाडी 

समाजाच्या उत्पन्नािाित माधहती धवचारण्यात आली त्यामध्ये उवपधरत महाराष्ट्रातील 76 
(11%) कैकाडी कुटंुिाचे माधसक उत्पन्न 0-1000 च्या दरम्यान आहे. 393(56%) 
कैकाडी कुटंुिाचे 1001 ते 5000 च्या दरम्यान आहे. 164 (23%) लोकांचे उत्पन्न 5001 
ते 10000  च्या दरम्यान आहे. 39 (6%) लोकांचे उत्पन्न 10001ते 20000 च्या दरम्यान 
आहे. 8(1%) कैकाडी कुटंुिाचे 20001 ते 30000 च्या दरम्यान आहे. 5 (1%) कैकाडी 
कुटंुिाचे 30001ते 40000 च्या दरम्यान आहे.तर उवपधरत 17(2%) कैकाडी कुटंुिांनी 
उत्पन्नािाित माधहती धदलेली नाही. 

धवदभात 62 (26%) कैकाडी कुटंुिाचे माधसक उत्पन्न 0-1000 च्या दरम्यान 
आहे.104(44%) कैकाडी कुटंुिाचे 1001 ते 5000 च्या दरम्यान आहे.41 (17%) 
लोकांचे उत्पन्न 5001ते 10000  च्या दरम्यान आहे.22 (9%) लोकांचे उत्पन्न 10001ते 
20000 च्या दरम्यान आहे. 4(2%) कैकाडी कुटंुिाचे 20001ते 30000 च्या दरम्यान 
आहे. 2 (1%) कैकाडी कुटंुिाचे 30001ते 40000 च्या दरम्यान आहे. तर 3 (1%) 
कुटंुिाचे माधसक उत्पन्न 40001 पेक्षा जास्त आहे.   
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कैकाडी समाजाचा सामावजक दजा 
 

(कुटंुबाची इतर मावहती व सोई सवुवधा ) 
कुटंुबाचा प्रकार 

तक्ता क्र. 15 

 

 

िाटी तरे् कैकाडी या जातीचे सवेक्षण करण्यासाठी महाराष्ट्रातील एकूण  940 
कुटंुिांची धनवड करण्यात आलेली आहे. त्यापैकी 702 कुटंुिे उवपधरत महाराष्ट्रातील 238 
कुटंुिे धवदभातील आहेत. उवपधरत महाराष्ट्रातील 702 पैकी 361 (51%) कुटंुिे  धह 
एकधत्रत कुटंुि पद्धती मध्ये राहतात, 327  (47%)  कुटंुि धह धवभक्त कुटंुि पद्धती मध्ये 

अ .क्र.  कुटंुबाचा प्रकार 
उवणवरत महाराष्र  ववदर्भण  एकूण 

संख्या  संख्या  टक्केवारी  संख्या  टक्केवारी  

1 एकधत्रत  361 51 167 70 528 

2 धवभक्त  327 47 65 27 392 

3 धवस्ताधरत  7 1 0 0 7 

4 र्क्त एकच व्यक्ती  7 1 6 3 13 

एकूण  702 100 238 100 940 
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राहतात, 7 (1%) कुटंुिे धवस्ताधरत कुटंुिात राहतात, तर उवपधरत 7  (1% ) कुटंुिात र्क्त 
एकच व्यक्ती राहते. 

तर धवदभातील एकूण  238  कुटंुिापैकी 167  (70%) कुटंुिे एकधत्रत कुटंुि 
पद्धतीत राहतात. 65 (27%) कुटंुिे धवभक्त कुटंुि पद्धतीत राहत आहेत.तर  धवस्ताधरत 
कुटूिांचे नगण्य प्रमाण असनु, 6  (3%)  कुटंूिात र्क्त एकच व्यक्ती राहते.  
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घराची मालकी 

तक्ता क्र. 16 
 

अ .क्र.  घराची मालकी  
उवणवरत महाराष्र  ववदर्भण  एकूण 

संख्या  संख्या  टक्केवारी  संख्या  टक्केवारी  

1 स्वत :ची   363 52 115 48 478 

2 भाड्ाची  98 14 25 11 123 

3 अधतक्रधमत जागेत  97 14 79 33 176 

4 गावठाण  124 18 16 7 140 

5 शासकीय धनवासस्थान  3 0 1 0 4 

6 इतर  17 2 2 1 19 

एकूण  702 100 238 100 940 

 

वरील तक्त्यावरून असे धनदशपनास येते धक,उवपधरत महाराष्ट्रातील 702 कैकाडी 
समाजातील लोकांपैकी  363 (52%) लोक  स्वतः च्या जागेत राहतात. तर 98(14% ) 
लोक  भाड्ाच्या घरात  राहतात.  अधतक्रधमत तसेच गावठाणात राहणाऱ्या लोकांची 
संख्या 124 (18%) आहे.  शासकीय धनवास स्थानात राहणाऱ्याची संख्या 3 आहे. उवपधरत 
17 (2%) लोक इतर जागेत म्हणजेच 17 पैकी 2 कुटंुिे देवस्थानच्या जागेत , 5 कुटंुिे 
िेघर आहेत.   

तर धवदभातील 238 कैकाडी समाजातील लोकापैकी  115 (48%) लोक  स्वतः 
च्या जागेत राहतात.  तर 25(11% ) लोक  भाड्ाच्या घरात  राहतात.  अधतक्रधमत जागेत 
राहणाऱ्याची संख्या 79 (33%) तसेच गावठाणात राहणाऱ्या लोकांची संख्या 16 (7%) 
आहे.  शासकीय धनवास स्थानात राहणाऱ्याची संख्या 1 (1%) आहे. उवपधरत 2 (1%) 
लोक इतर प्रकारच्या जागेत राहत  आहेत.   
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घराची बांधणी  

तक्ता क्र. 17 
 

अ .क्र.  घराची बांधणी  
उवणवरत महाराष्र  ववदर्भण  एकूण 

संख्या  संख्या  टक्केवारी  संख्या  टक्केवारी  

1 कच्चे  462 66 155 65 617 

2 पक्के  233 33 82 35 315 

3 इतर  7 1 1 0 8 

एकूण  702 100 238 100 940 
 

वरील तक्त्यावरून असे धनदशपनास येते धक, उवपधरत महाराष्ट्रात वास्तव्य 
करणाऱ्या  कैकाडी समाजातील  462 (66%) कुटंुिाच्या घराची िांधणी  कच्च्या 
प्रकारची आहे. 233 (33%) कुटंुिे  पक्क्या घरात राहत आहेत.  तर उवपधरत 7 (1%) 
लोक इतर प्रकारच्या घरात म्हणजे  तंितू  राहतात.  

तर धवदभातील 155 (65%) कैकाडी समाजातील लोक कच्च्या घरात तर 
उवपधरत 35% लोक पक्क्या घरात राहतात. 

 

लक्ष्य गट चचेदरम्यान कैकाडी समाजाच्या कुटंुिांची घराची अवस्था  
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कुटंुबाच्या मालकीची शेतजमीन आहे का ? 
तक्ता क्र. 18 

 

अ.क्र. शेत जमीन आहे का  
उवणवरत महाराष्र  ववदर्भण  एकूण 

संख्या  संख्या  टक्केवारी  संख्या  टक्केवारी  

1 होय  44 6 20 8 64 

2 नाही  650 93 218 92 868 

3 माधहती धदली नाही  8 1 0 0 8 

एकूण  702 100 238 100 940 

 
कैकाडी जातीच्या सवेक्षणात असे आढळून आले धक उवपधरत महाराष्ट्रातील 702 

कुटंुिापैकी 44 (6%)  लोकांच्या कडे स्वतः च्या मालकीची शेतजमीन आहे. तर उवपधरत 
650 (93%) लोकांच्या कडे स्वतःच्या मालकीची जमीन नाही.    

तर धवदभातील 20(8%) लोकांकडे स्वत:ची शेतजमीन आहे. तर उवपधरत 218 
(92%)  लोकांच्या कडे स्वत:ची शेतजमीन नाही. 
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घरात खोल्या वकती आहे. 
तक्ता क्र 19 

अ.क्र. घरात खोल्या वकती 
आहे  

उवणवरत महाराष्र  ववदर्भण  एकूण 
संख्या  संख्या  टक्केवारी  संख्या  टक्केवारी  

1 एक खोल्या 358 51 47 20 405 

2 दोन खोल्या 250 36 125 53 375 

3 तीन खोल्या  63 9 39 16 102 

4 चार व चार पेक्षा जास्त  31 4 27 11 58 

एकूण  702 100 238 100 940 

 

वरील तक्यावरून असे धनदशपनास येते धक, उवपधरत महाराष्ट्रातील 702 कैकाडी 
लोकापैकी 358 (51%) लोक एका खोलीत राहतात.  250 (36%) लोक दोन खोल्या 
असलेल्या घरात राहत आहेत.  63 (9%) लोक तीन खोल्या असलेल्या  घरात राहत 
आहेत. 36 (4%) लोक चार व चार पेक्षा जास्त खोल्या असलेल्या घरात राहतात. 

तर धवदभातील  238 कैकाडी कुटंुिापैकी 47 (20%) लोक एका खोलीत 
राहतात. 125 (53%) लोक दोन खोल्या असलेल्या घरात राहत आहेत. 16% लोक तीन 
खोल्या असलेल्या घरात राहत आहेत. तर 11% लोक चार व चार पेक्षा जास्त खोल्या 
असलेल्या घरात राहत आहेत.  
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स्त्वयंपाकघरात कोणते इंधन वापरल ेजाते 
तक्ता क्र. 20 

अ.क्र. स्त्वयंपाकघरात इंधन 
कोणते  

उवणवरत महाराष्र  ववदर्भण  एकूण 
संख्या  संख्या  टक्केवारी  संख्या  टक्केवारी  

1 चलू-लाकूड  284 40 79 33 363 

2 शेणाची गौरी  5 1 28 12 33 

3 शेगडी  0 0 1 0 1 
4 कोळसा  1 0 0 0 1 

5 गसॅ  330 47 105 44 435 

6 वीज  2 0 0 0 2 
7 चलू-लाकूड +गसॅ  61 9 25 11 86 

8 िायोगसॅ  0 0 0 0 0 

9 इतर  19 3 0 0 19 

एकूण  702 100 238 100 940 

 

महाराष्ट्रात घेण्यात आलेल्या कैकाडी समाजाच्या सवपक्षणात ,वरील तक्त्यावरून 
असे धदसनू येते धक, उवपधरत महाराष्ट्रातील  284 (40%) व्यक्तींच्या घरी  स्वयंपाकासाठी 
इंधन म्हणनू चलू- लाकूड वापरले जातात. 5 (1% ) व्यक्ती घरी स्वयंपाकासाठी इंधन 
म्हणनू शेणाची गौरी वापरतात. शेगडी,कोळसा, वीज, सौर, िायोगसॅ आधण इतर इंधनाचा 
वापर नगण्य स्वरपात केला जातो.  सवात जास्त 330 (47%) व्यक्तींच्या घरी 
स्वयंपाकासाठी गसॅ / PNG इंधन असते. तर 61 (9%) कुटंुिात चलु-लाकुड+गसॅ इंधन 
वापरतात . उवपधरत 3% लोकांच्या घरी  स्वयंपाकासाठी वरील पैकी कोणतेही इंधन धमश्र 
स्वरपात  वापरली जातात. 

तर धवदभात 79 (33%) कैकाडी समाजातील लोक स्वंयपाकासाठी चलू-लाकूड 
वापरतात.  28 (12%) लोक शेणाची गौरी वापरतात.  तर 44% लोक स्वंयपाकासाठी 
गसॅ वापरतात.  11% लोक चल-ुलाकूड+गसॅ वापरतात.  

 

 

 

वपण्याच्या पाण्याचा स्त्त्रोत 
तक्ता क्र. 21 
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वरील तक्त्यावरून असे धदसनू येते धक, उवपधरत महाराष्ट्रातील 330 (47%) 

कैकाडी  समाजाच्या  लोकांचा धपण्याच्या पाण्याचा स्त्रोत सावपजधनक नळ आहे.  189 

(27%)  लोकांना वैयस्क्तक नळ आहे.  तर 47 (7%) लोक धपण्याचे पाणी धवधहरीवरून 

भरत असतात.  7(1%) टाकी /तलावावरून पाणी भरतात. 56 (8%) लोक 

हातपंपावरून धपण्याचे पाणी भरतात. 8 (1%) लोकांकडे िोअरवेल आहे.  31 (4%) 

लोक इतराच्या नळावरून लकवा त्यांचा धपण्याचा पाण्याचा िोत इतर आहे.  34 (5%) 

लोक वैयस्क्तक नळ+सावपजधनक नळावरून धपण्याचे पाणी भरतात.   

धवदभातील 108 (45%) कैकाडी  समाजाच्या  लोकांचा धपण्याच्या पाण्याचा 

स्त्रोत सावपजधनक नळ आहे. 73 (31%)  लोकांना वैयस्क्तक नळ आहे. तर 26 (11%)  

लोक धपण्याचे पाणी धवधहरीवरून भरत असतात. 6 (2%) लोक हातपंपावरून धपण्याचे 

पाणी भरतात 2% लोकांकडे िोअरवेल आहे.   तर 11 (5%) लोक इतर धठकाणाहुन पाणी 

भरतात.  4% लोक सावपजधनक नळ, धवहीर, हातपंपावरून धपण्याचे पाणी भरतात.  

 

 

 

 

अ.क्र. वपण्याच्या पाण्याचा स्त्त्रोत  
उवणवरत महाराष्र  ववदर्भण  एकूण 

संख्या  संख्या  टक्केवारी  संख्या  टक्केवारी  

1 सवाजधनक  नळ  330 47 108 45 438 

2 वैयस्क्तक नळ  189 27 73 31 262 
3 धवहीर  47 7 26 11 73 

4 टाकी/तलाव  7 1 0 0 7 

5 हातपंप  56 8 6 2 62 

6 
िोअरवेल/िोअर(इलेस्क्रकल 
मोटारसह) 8 1 5 2 13 

7 इतर  31 4 11 5 42 

8 धमश्र  34 5 9 4 43 
  एकूण  702 100 238 100 940 
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घरापासनु वपण्याचे पाणी वमळण्याचे अंतर 
तक्ता क्र. 22 

अ.क्र. 
घरापासनू वपण्याचे 
पाणी वमळण्याचे 
अंतर: 

उवणवरत महाराष्र  ववदर्भण  एकूण 
संख्या  संख्या  टक्केवारी  संख्या  टक्केवारी  

1 घरामध्ये  137 19 70 30 207 

2 घरापासनू जवळ   398 57 96 40 494 
3 घरापासनू लांि  167 24 72 30 239 

एकूण  702 100 238 100 940 
 

 

उपरोक्त तक्त्यात असे धदसनू येते धक, उवपधरत महाराष्ट्रातील 137 (19%) 
लोकांच्या घरामध्ये धपण्याच्या पाण्याची व्यवस्था आहे .तर धवदभातील 70 (30%)  
लोकांच्या घरामध्ये धपण्याच्या पाण्याची व्यवस्था आहे.  तर उवपधरत महाराष्ट्रातील 398 
(57 %) व धवदभातील 96 (40%) लोकांच्या घरापासनू जवळच धपण्याच्या पाण्याची 
व्यवस्था असनू उवपधरत महाराष्ट्रातील 167 (24%) तर धवदभातील 72 (30%) 
लोकांच्या घरापासनु लांि धपण्याच्या पाण्याची व्यवस्था आहे.  
 

स्त्नानर्हृाची व्यवस्त्िा कोणत्या प्रकारची आहे. 
तक्ता क्र. 23 

अ.क्र. स्त्नानर्हृाची व्यवस्त्िा  
उवणवरत महाराष्र  ववदर्भण  

एकूण 
संख्या  संख्या  

टक्केवा
री  संख्या  

टक्केवा
री  

1 मोरी/न्हाणीघर  381 54 154 65 535 

2 
उघड्ावर (कंुपण घालनू 
तयार केलेले) 299 43 79 33 378 

3 व्यवस्था नाही  20 3 2 1 22 
4 इतर  2 0 3 1 5 

एकूण 702 100 238 100 940 
 

वरील तक्त्यावरन असे धनदपशनास येते की , उवपरीत महाराष्ट्रातील 381 (54%) 
कैकाडी समाजाच्या लोकांची स्नानगहृाची व्यवस्था मोरी/न्हाणीघर अशी आहे.299 
(43%) लोकांची स्थानगहृाची व्यवस्था उघडयावर (कंुपण घालनू तयार केलेले) आहे. 20 
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(3%) लोकांची स्नानगहृाची व्यवस्था नाही.  2 (0%) लोकांची स्थानगहृासाठी इतर 
व्यवस्था आहे.  

तर 154 (65%)  धवदभातील कैकाडी समाजाच्या लोकांची स्थानगहृाची 
व्यवस्था व्यवस्था मोरी/न्हाणीघर अशी आहे. 79 (33%) लोकांची स्थानगहृाची व्यवस्था 
उघडयावर (कंुपण घालनू तयार केलेले) आहे. 2 (1%) लोकांची स्नानगहृाची व्यवस्था 
नाही.  3 (1%) लोकांची स्थानगहृासाठी इतर व्यवस्था आहे. 
  

शौचालयाचा प्रकार 
तक्ता क्र. 24 

 

 

कैकाडी समाजाच्या सवपक्षणात, वरील तक्त्यावरून असे धदसनू येते धक, उवपधरत 
महाराष्ट्रातील 175 (25%)  कुटंूिाची शौचालयाची व्यवस्था ही वैयक्तीक आहे. 137 
(19%) कुटंूिाची शौचालयाची व्यवस्था सावपजधनक (मोर्त) असनू 82 (12%) कुटंूिाची 
सावपजधनक (पैसे देऊन) आहे. तर 308 (44%) कुटंूि शौचालयासाठी खलु्या जागेचा 
वापर करतात.    

तर धवदभात 131 (55%) कुटंूिाची शौचालयाची व्यवस्था ही वैयक्तीक आहे.  
10 (4%) कुटंूिाची शौचालयाची व्यवस्था ही सावपजधनक (मोर्त) असनू  96 (40%) 
कुटंूि शौचालयासाठी खलु्या जागेचा वापर करतात.    

 
सांडपाण्याची व्यवस्त्िा 

तक्ता क्र. 25 

अ.क्र. शौचालय  
उवणवरत महाराष्र  ववदर्भण  एकूण 

संख्या  संख्या  टक्केवारी  संख्या  टक्केवारी  

1 वैयस्क्तक  175 25 131 55 306 

2 सावपजधनक (मोर्त) 137 19 10 4 147 

3 सावपजधनक (पैसे 
देऊन) 

82 12 1 1 83 

4 खलु्या जागेवर  308 44 96 40 404 

एकूण  702 100 238 100 940 

अ.क्र. 
घरातील साडंपाण्याची 
व्यवस्त्िा कशी आहे? 

उवणवरत महाराष्र  ववदर्भण  एकूण 
संख्या  संख्या  टक्केवारी  संख्या  टक्केवारी  

1 
उघड्ावर 
(गटार,नाला,तलाव,नदी) 591 84 160 67 751 
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उपरोक्त तक्यावरन असे धदसनू येते की, उवपधरत महाराष्ट्रातील 591 (84%) तर 
धवदभामध्ये 160 (77%) कुटंूिाची घरातील सांडपाण्याची व्यवस्था ही उघडयावर (गटार, 
नाला, तलाव, नदी ) आहे . उवपधरत महाराष्ट्रातील 108 (15%) कुटंूिाची सांडपाण्याची 
व्यवस्था िंद गटार असनु धवदभामध्ये 71 (30%) असलेली धदसनु येते.  त्याचप्रमाणे 
उवपधरत महाराष्ट्रामध्ये घरातील सांडपाण्याची  व्यवस्था ही इतर 3 (1%) आहे तर 
धवदभामध्ये 7 (3%) आहे.  

 
कोणत्या प्रकारची वीज वापरली जाते. 

तक्ता क्र. 26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

वरील तक्त्यावरून असे धदसनू येते धक, उवपधरत महाराष्ट्रातील 530 (76%) 
कैकाडी  समाजाच्या लोकांचा  धवजेचा स्त्रोत वीज आहे. 63 (9 %)  लोकांचा रॉकेल हे 
वीजेचे स्त्रोत आहे. तर सौर उजा व इतर तेल यांचा वापर नगण्य स्वरपाचा आहे.  3 (0%) 
लोक इतर धवजेचे स्त्रोत वापरत असतात.  तर 90 (13%) लोकांकडे वीज नाही. 11 (2%) 
लोक वीज व रॉकेलचा वापर करतात. 

धवदभातील 212  (89%) कैकाडी  समाजाच्या  लोकांचा  वीजेचा स्त्रोत वीज 
आहे.  12(5%)  लोकांना रॉकेल आहे. तर सौर उजा व इतर धवजेचे स्त्रोत नगण्य 
स्वरपाचे आहे.  4 (2%)  लोक इतर धवजेचे स्त्रोत वापरत असतात.   9 (4%) लोकांकडे 
वीज नसनू 1 (0%)  लोक वीज व रॉकेल यांचा वापर करतात.  

2 िंद गटार  108 15 71 30 179 
3 इतर  3 1 7 3 10 

एकूण 702 100 238 100 940 

अ.क्र. ववजेचा स्त्त्रोत 
उवणवरत महाराष्र  ववदर्भण  एकूण 

संख्या  संख्या  टक्केवारी  संख्या  टक्केवारी  

1 वीज  530 76 212 89 742 
2 रॉकेल  63 9 12 5 75 

3 सौर उजा  0 0 0 0 0 

4 इतर तेल  3 0 0 0 3 
5 इतर  3 0 4 2 7 

6 वीज नाही  90 13 9 4 99 

7 वीज+ रॉकेल  11 2 1 0 12 

 8 माधहती धदली नाही  2 0 0 0 2 
एकूण 702 100 238 100 940 
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ववज परुवठा कसा होतो 
तक्ता क्र. 27 

 

 

उपरोक्त तक्त्यावरन असे धनदशपनास येते की,  उवपधरत महाराष्ट्रातील 286 

(41%) तर धवदभामध्ये 152 (64%) लोकांना धनयधमत धवजेचा परुवठा होतो.  उवपधरत 

महाराष्ट्रातील 226 (32%) तर  धवदभामध्ये 57 (24%) लोकांना अधनयधमत धवजेचा 

परुवठा होतो.  उवपधरत महाराष्ट्रामध्ये 172 (24%) तर धवदभामध्ये  26 (11%)लोकांना 

धवजेचा परुवठा होत नाही.  

 

 

 

 

 

 

 

अ.क्र. ववज असल्यास 
परुवठा कसा होतो  

उवणवरत महाराष्र  ववदर्भण  एकूण 
संख्या  संख्या  टक्केवारी  संख्या  टक्केवारी  

1 धनयधमत  286 41 152 64 438 

2 अधनयधमत  226 32 57 24 283 

3 माधहती धदली नाही  18 3 3 1 21 
4 वीज नसलेले  172 24 26 11 198 

एकूण  702 100 238 100 940 
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महाराष्रातील कैकाडी समाजाची वैवावहक मावहती. 

र्हृीतक :-ववदर्भामधील असणारा कैकाडी समाज व उवणवरत महाराष्रामध्ये 
असणारा समाज एकच आहे का? 

                              तक्ता क्र. 28 

 

कैकाडी समाजाच्या सवपक्षणात, वरील तक्त्यावरून असे धदसनू येते धक,  उवपधरत 
महाराष्ट्रातील 621 (88%) लोकांनी कैकाडी समाज एकच आहे अशी माधहती धदली . 
56 (7%) लोकांनी धवदभप व उवपधरत महाराष्ट्रातील कैकाडी समाज एक नाही अशी 
माधहती धदली.40 (6%) लोकांनी यािाित काही माधहती नसल्याचे सांधगतले.तर 7(1%) 
लोकांनी  काही माधहती धदली नाही.उवपधरत 2 लोकांनी भाषेत र्रक असल्याचे नमदू केले 
आहे. 

तर धवदभातील 193 (81%) लोकांनी धवदभप व उवपधरत महाराष्ट्रातील कैकाडी 
समाज एकच आहे अशी माधहती धदली. 26 (11%)  लोकांनी धवदभप व उवपधरत 
महाराष्ट्रातील कैकाडी समाज एक नाही अशी माधहती धदली.  18 (8%) लोकांनी कैकाडी 
समाजाच्या साम्यािाित काही माधहती नाही असे उत्तर धदले आहे.तर उवपधरत 1 व्यक्तीने 
भाषेत र्रक असल्याचे सांधगतले. 

  
वरील दोन्थ्ही ववर्भार्ातील अनकु्रमे 88% व 81 % लोकांनी ववदर्भातील कैकाडी 

समाज व उवणवरत महाराष्रातील कैकाडी समाज एकच असल्याची मावहती वदली आहे. 
यावरून दोन्थ्ही ववर्भार्ातील कैकाडी समाज एकच आहे असे वनष्कषांअंती वदसनू येते व 
त्यांचा अनसुवूचत जातीमध्ये समावेश करणे योग्य वाटते. 

  

अ.क्र. 

ववदर्भामधील असणारा 
कैकाडी समाज व उवणवरत 
महाराष््मध्ये असणारा 
समाज एकाच आहे का? 

उवणवरत महाराष्र  ववदर्भण  
एकूण 
संख्या  संख्या  टक्केवारी  संख्या  टक्केवारी  

1 होय  621 88 193 81 814 

2 नाही  32 5 26 11 58 
3 माधहती नाही  40 6 18 8 58 

4 माधहती धदली नाही  7 1 0 0 7 

 5 भाषेत र्रक आहे  2 0 1 0 3 

एकूण  702 100 238 100 940 
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कुटंूबामध्ये पोटजाती वववाह होतो का ? 
तक्ता क्र. 29  

 

कैकाडी जातीच्या सवेक्षणात असे आढळून आले धक उवपधरत महाराष्ट्रातील 449 
(64%) तर धवदभात 186 (78%) कुटंूिामध्ये पोटजातीमध्ये  धववाह होतो . उवपधरत 
महाराष्ट्रातील 250(36%) कुटंूिामध्ये पोटजातीमध्ये  धववाह केला जात नसनू धवदभातील 
51 (22%) लोकांकडे कुटंूिातील पोटजातीमध्ये  धववाह केला जात  नाही. पोटजाती मध्ये 
धववाह करण्याचे प्रमाण जास्त आहे असे धनदशपनास येते. 

 

कुटंूबामध्ये आंतरजातीय / अंतरधमीय वववाह केला आहे का ? 
तक्ता क्र. 30 

अ.क्र. 
आपल्या कुटंुबात 
आंतरजातीय/आंतरधमीय  
वववाह केला आहे का? 

उवणवरत महाराष्र  ववदर्भण  एकूण 
संख्या  संख्या  टक्केवारी  संख्या  टक्केवारी  

1 होय  50 7 12 5 62 

2 नाही  651 93 225 95 876 
3 माधहती धदली नाही  1 0 1 0 2 

एकूण  702 100 238 100 940 
 

वरील तक्त्या वरून असे धदसनू येते की, उवपधरत महाराष्ट्रातील 50 (7%) तर 
धवदभामध्ये 12 (5%) कैकाडी समाजाच्या कुटंूिामध्ये आंतरजातीय / आंतरधमीय धववाह 
केला आहे . उवपधरत महाराष्ट्रामध्ये 651 (93 %) कुटंूिामध्ये  आंतरजातीय / आंतरधमीय 
धववाह केला नसनू धवदभामध्ये याचे प्रमाण 225 (95%) एवढे आहे. उवपधरत 

अ.क्र. 
आपल्या कुटंुबात 
पोटजाती मध्ये 
वववाह होतो का? 

उवणवरत महाराष्र  ववदर्भण  एकूण 
संख्या  संख्या  टक्केवारी  संख्या  टक्केवारी  

1 होय  449 64 186 78 635 

2 नाही  250 36 51 22 301 

 3 माधहती धदली नाही  3 0 1 0 4 

एकूण  702 100 238 100 940 
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महाराष्ट्रातील 1 (0%) कुटंूिातील लोकांना कुटंूिामध्ये  आंतरजातीय / आंतरधमीय 
धववाह केला आहे का यािाितची माधहती धदली नाही. 
      

 

आंतरधमीय / आंतरजातीय वववाह केला असेल तर तपशील 
तक्ता क्र. 31 

अ.क्र. 
होय असल्यास 
तपशील   

उवणवरत महाराष्र  ववदर्भण  एकूण 
संख्या  संख्या  टक्केवारी  संख्या  टक्केवारी  

1 आंतरधमीय  36 72 0 0 36 

2 आंतरजातीय  14 28 6 50 20 
4 माधहती धदली नाही  0 0 6 50 6 

एकूण  50 100 12 100 62 
 

उपरोक्त तक्यावरन असे धदसनु येते की, 36(72%) उवपधरत महाराष्ट्रातील 
कुटंूिातील लोकांनी आंतरधर्थमय धववाह केला असनु 14 (28%) कुटंूिातील लोकांनी 
आंतरजातीय धववाह केला आहे .  

तर  धवदभामध्ये अंतरधर्थमय धववाह करण्याचे प्रमाण नगण्य स्वरपात आहे.  6 
(50%) कुटंूिातील लोकांनी आंतरजातीय धववाह केला आहे.  6 (50%) लोकांनी 
माधहती धदली नाही.  

 
आंतरधमीय / आंतरजातीय वववाह केल्यामळेु समाजातील इतर लोकांकडुन 

वमळणारी वार्णकु 
तक्ता क्र. 32 

अ.क्र. 

हा वववाह केल्यामळेु 
आपल्याला 
समाजातील इतर 
लोकांकडून कशी 
वार्णकू वमळाली  

उवणवरत महाराष्र  ववदर्भण  

एकूण 
संख्या  संख्या  टक्केवारी  संख्या  टक्केवारी  

1 समान  37 74 7 58 44 

2 भेदभाव  9 18 0 0 9 
4 माधहती धदली नाही  4 8 5 42 9 

एकूण  50 100 12 100 62 
 

वरील तक्यावरन असे धदसनु येते की, उवपधरत महाराष्ट्रामध्ये 37 (74%) 
कैकाडी समाजातील लोकांना आंतरधमीय / आंतरजातीय धववाह  केल्यामळेु समाजातील 
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इतर लोकांकडुन धमळणारी वागणकु ही समान पध्दतीची आहे. 9 (18%) लोकांना 
आंतरधमीय / आंतरजातीय धववाह केल्यामळेु समाजातील इतर लोकांकडुन  भेदभावाची 
वागणकु धमळत आहे. 4 (8%)  लोकांना हा धववाह केल्यामळेु कशी वागणकु धमळते हे 
सांधगतले नाही. 

तर धवदभामध्ये 7 (58%) कैकाडी समाजातील लोकांना आंतरधमीय / 
आंतरजातीय धववाह  केल्यामळेु समाजातील इतर लोकांकडुन धमळणारी वागणकु ही 
समान पध्दतीची आहे. तर धवदभामध्ये 5 (42%) लोकांना हा धववाह केल्यामळेु 
धमळणाऱ्या वागणकुीििल माधहती धदली नाही.   

 
आंतरजातीय वववाह केल्यामळेु आपल्या कुटंूबाला अडचणींना सामोरे जावे लार्ल ेहोते का 

? 
तक्ता क्र. 33 

 
 

कैकाडी जातीच्या  सवेक्षणात असे आढळून आले धक उवपधरत महाराष्ट्रातील 9 

(18%) कैकाडी समाजातील लोकांना आंतरजातीय धववाह केल्यामळेु अडचणीनां सामोरे 

जावे लागले. उवपधरत महाराष्ट्रातील 31 (62%) कैकाडी समाजातील लोकांना तर 

धवदभातील 6 (50%) लोकांना हा आंतरजातीय धववाह  केल्याने कोणत्याही अडचणींना 

सामोरे जावे लागत  नाही.  

आपल्या कुटंूबात हंुडा देण्याची / घेण्याची पध्दत आहे का ? 
तक्ता क्र. 34 

अ.क्र. 

अंतरजातीय वववाह 
केल्यामळेु आपल्या 
कुटंुबाला अडचणी 
आल्या का? 

उवणवरत महाराष्र  ववदर्भण  
एकूण 
संख्या  संख्या  टक्केवारी  संख्या  टक्केवारी  

1 होय 9 18 0 0 9 

2 नाही  31 62 6 50 37 

3 लाग ूनाही  8 16 5 42 13 
4 माधहती धदली नाही  2 4 1 8 3 

एकूण  50 100 12 100 62 

अ.क्र. 

आपल्या कुटंुबात 
हंुडा देण्याची / 
घेण्याची पद्धत आहे 
का? 

उवणवरत महाराष्र  ववदर्भण  
एकूण 
संख्या  संख्या  टक्केवारी  संख्या  टक्केवारी  
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वरील तक्त्यावरन असे धदसनु येते की,उवपधरत महाराष्ट्रामध्ये 308 (44%) तर 

136 (57%) धवदभामध्ये कैकाडी समाजात लग्नाच्यासाठी हंुडा देण्याची/ घेण्याची पध्दत 

आहे.  394 (56%) उवपधरत महाराष्ट्रातील  तर 102 (43%) धवदभातील कैकाडी 

समाजामध्ये हंुडा दण्याची/घेण्याची पध्दत नाही. 

हंुडा घेण्याची पद्धत  असल्यास कोणाकडुन वदला जातो 
तक्ता क्र. 35 

अ.क्र. 
होय असल्यास 
कोणाकडून वदला 
जातो  

उवणवरत महाराष्र  ववदर्भण  एकूण 
संख्या  संख्या  टक्केवारी  संख्या  टक्केवारी  

1 
मलुीकडून मलुाला धदला 
जातो  

246 80 128 94 374 

2 
मलुाकडून मलुीला धदला 
जातो  55 18 2 1 57 

3 दोन्ही कडून    1 0 5 4 6 

4 माधहती धदली नाही  6 2 1 1 7 

एकूण  308 100 136 100 444 
 

 

 
 

1 होय  308 44 136 57 444 
2 नाही  394 56 102 43 496 

एकूण  702 100 238 100 940 
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कैकाडी समाजाच्या सवेक्षणावरन असे धदसनु येते की, उवपधरत महाराष्ट्रामध्ये 
246 (80%) लग्न पद्धतीत मलुीकडुन मलुाला हंुडा धदला जातो तर धवदभामध्ये याचे 
प्रमाण 128 (94%) आहे.  मलुाकडुन मलुीला हंुडा देण्याचे प्रमाण उवपधरत महाराष्ट्रामध्ये 
55 (18%) असनु धवदभामध्ये 2 (1%) लोक मलुाला हंुडा देतात. उवपधरत महाराष्ट्रामध्ये 
र्क्त एका कुटंुिात दोन्ही कुटंुिांना हंुडा देण्याची पद्धत आहे. तर धवदभामध्ये 5 (4%) 
कुटंुिात दोन्हीकडील कुटंुिांना हंुडा देण्याची पध्दत आहे.  6 (2%) उवपधरत 
महाराष्ट्रामधील लोकांनी तर 1 (1%) धवदभातील लोकांनी हंुडा पद्धतीििल माधहती धदली 
नाही.  

आपल्या कुटंूबातील कोणत्याही मवहलेचा पनुणवववाह झाला आहे का ? 
तक्ता क्र. 36 

 

 

उपरोक्त तक्त्यावरन असे धदसते की, उवपधरत महाराष्ट्रातील 85 (12%) कैकाडी 

समाजातील कुटंुिात मधहलेचा पनुर्थववाह झाला आहे. तर धवदभातील 7 (3%)  मधहलांचा 

पनुपधववाह केला आहे .  याउलट उवपधरत महाराष्ट्रातील 617 (88%) कैकाडी समाजातील 

कुटंूिामध्ये मधहलांचा पनुपधववाह होत नाही . तर धवदभातील 231 (97%) कैकाडी 

कुटंूिातील मधहलांचा पनुपधववाह केला जात नाही.  

 

रेशन काडण आहे का? 

तक्ता क्र. 37 

अ .क्र.  रेशन काडण  
उवणवरत महाराष्र  ववदर्भण  एकूण 

संख्या  संख्या  टक्केवारी  संख्या  टक्केवारी  

अ.क्र. 

आपल्या कुटंुबातील 
कोणत्याही मवहलचेा 
पनुणवववाह झाला आहे 
का? 

उवणवरत महाराष्र  ववदर्भण  एकूण 
संख्या  

संख्या  टक्केवारी  संख्या  टक्केवारी  

1 होय  85 12 7 3 92 

2 नाही 617 88 231 97 848 

एकूण  702 100 238 100 940 
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1 होय  619 88 220 92 839 

2 नाही  83 12 18 8 101 

एकूण  702 100 238 100 940 

 

वरील तक्त्यावरन असे धदसनु येते की, उवपधरत महाराष्ट्रातील 619 (88%) कैकाडी समाजातील 

लोकांकडे तर धवदभातील 220 (92%) लोकांकडे रेशन काडप आहे.  तर उवपधरत महाराष्ट्रातील  

83 (12%) लोकांकडे तर धवदभातील 18 (8%) लोकांकडे रेशन काडप नाही. 
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कोणत्या रंर्ाचे रेशन काडण आहे. 

तक्ता क्र. 38 

 

उपरोक्त तक्त्यावरन असे धदसते की,  214 (34%) उवपधरत महाराष्ट्रातील कैकाडी समाजातील 

लोकांकडे धपवळया रंगाचे रेशन काडप आहे.  378 (61%)  लोकांकडे केशरी रंगाचे रेशन काडप 

आहे. 23 (4%) लोकांकडे  पांढऱ्या रंगाचे रेशन काडप आहे तर 4 (1%) लोकांनी माधहती धदली 

नाही.   

धवदभातील 118 (54%) कैकाडी लोकांकडे  धपवळया रंगाचे रेशन काडप असनु 91 (41%) 

लोकांकडे केशरी रंगाचे रेशन काडप आहे.  तर 10 (5%) लोकांकडे पांढरे रेशन काडप  आहे.  

 

अ .क्र.  रेशन काडाचा रंर्  
उवणवरत महाराष्र  ववदर्भण  एकूण 

संख्या  संख्या  टक्केवारी  संख्या  टक्केवारी  

1 धपवळे  214 34 118 54 332 

2 केशरी  378 61 91 41 469 

3 पांढरे  23 4 10 5 33 

 4 माधहती धदली नाही  4 1 1 0 5 

एकूण  619 100 220 100 839 
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रेशन काडण आहे का? 
तक्ता क्र. 37 

अ.क्र. रेशन काडण  
उवणवरत महाराष्र  ववदर्भण  एकूण 

संख्या  संख्या  टक्केवारी  संख्या  टक्केवारी  

1 होय  619 88 220 92 839 

2 नाही  83 12 18 8 101 

एकूण  702 100 238 100 940 

 

वरील तक्त्यावरन असे धदसनु येते की, उवपधरत महाराष्ट्रातील 619 (88%) 
कैकाडी समाजातील लोकांकडे तर धवदभातील 220 (92%) लोकांकडे रेशन काडप आहे.  
तर उवपधरत महाराष्ट्रातील  83 (12%) लोकांकडे तर धवदभातील 18 (8%) लोकांकडे 
रेशन काडप नाही. 

कोणत्या रंर्ाचे रेशन काडण आहे. 
तक्ता क्र. 38 

 

उपरोक्त तक्त्यावरन असे धदसते की,  214 (34%) उवपधरत महाराष्ट्रातील 
कैकाडी समाजातील लोकांकडे धपवळया रंगाचे रेशन काडप आहे.  378 (61%)  
लोकांकडे केशरी रंगाचे रेशन काडप आहे. 23 (4%) लोकांकडे  पांढऱ्या रंगाचे रेशन काडप 
आहे तर 4 (1%) लोकांनी माधहती धदली नाही.   

धवदभातील 118 (54%) कैकाडी लोकांकडे  धपवळया रंगाचे रेशन काडप असनु 
91 (41%) लोकांकडे केशरी रंगाचे रेशन काडप आहे.  तर 10 (5%) लोकांकडे पांढरे 
रेशन काडप  आहे.  

अ.क्र. रेशन काडाचा रंर्  
उवणवरत महाराष्र  ववदर्भण  एकूण 

संख्या  संख्या  टक्केवारी  संख्या  टक्केवारी  

1 धपवळे  214 34 118 54 332 

2 केशरी  378 61 91 41 469 

3 पांढरे  23 4 10 5 33 

 4 माधहती धदली नाही  4 1 1 0 5 

एकूण  619 100 220 100 839 
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जातीचा दाखला आहे का ? 
तक्ता क्र. 39 

 

िाटी या संस्थेने केलेल्या सवेक्षणावरन असे धदसते की, उवपधरत महाराष्ट्रातील 
388 (55%) कैकाडी समाजातील तर धवदभातील (62%) 147 लोकांकडे जातीचा 
दाखला आहे. उवपधरत महाराष्ट्रातील 246 (35%) व धवदभातील 87 (36%) लोकांकडे 
जातीचा दाखला नाही. उवपधरत महाराष्ट्रातील 68 (10%) लोकांनी माधहती धदलेली नाही 
तर 4 (2%) कैकाडी लोकांनी माधहती धदलेली नाही.  

जातपडताळणी प्रमाणपत्र 
तक्ता क्र. 40 

अ.क्र. जातपडताळणी  प्रमाणपत्र  
उवणवरत महाराष्र  ववदर्भण  एकूण 

संख्या  संख्या  टक्केवारी  संख्या  टक्केवारी  

1 होय 67 10 45 19 112 

2 नाही  471 67 187 79 658 

4 माधहती धदली नाही  164 23 6 2 170 

एकूण  702 100 238 100 940 

 

वरील तक्त्यावरन असे धदसते की, उवपधरत महाराष्ट्रातील 67 (10%) धवदभातील 
45 (19%) कैकाडी समाजातील लोकांकडे जातपडताळणी प्रमाणपत्र आहे. उवपधरत 
महाराष्ट्रातील 471 (67%) तर धवदभातील 187 (79%) कैकाडी  लोकांकडे 
जातपडताळणी प्रमाणपत्र नाही. 23 % उवपधरत महाराष्ट्रातील  व 2% धवदभातील लोकांनी  
जातपडताळणी प्रमाणपत्रािाित माधहती धदली नाही. 

 

अ.क्र. जातीचा दाखला  
उवणवरत महाराष्र  ववदर्भण  एकूण 

संख्या  संख्या  टक्केवारी  संख्या  टक्केवारी  

1 होय  388 55 147 62 535 

2 नाही  246 35 87 36 333 

3 माधहती धदली नाही  68 10 4 2 72 

एकूण  702 100 238 100 940 



 
157 

 

जातीची चकुीची नोंद झाली आहे का? 
तक्ता क्र. 41 

 

उपरोक्त तक्त्यावरन असे धदसनु येते की, उवपधरत महाराष्ट्रातील 112 (16%) 
कैकाडी समाजातील कुटंूिातील लोकांच्या जातीची चकुीची नोंद झालेली आहे. 480 
(68%) लोकांची जातीची चकुीची नोंद झालेली नाही. तर 3 लोकांनी जातीच्या चकुीच्या 
नोलदिाित माधहती नाही असे सांधगतले . 

तर धवदभातील 3 (1%) कैकाडी समाजातील कुटंूिातील लोकांच्या जातीची 
चकुीची नोंद झाली आहे. धवदभातील 228 (96%) कैकाडी समाजातील लोकांची जातीची 
चकुीची नोंद झाली नाही. उवपधरत महाराष्ट्रातील 15 %  लोकांनी तर धवदभातील 3 % 
लोकांनी जातीच्या चकुीच्या नोंदीििल माधहती धदली नाही.  

      र्हृीतक : कैकाडी समाजातील लोकांना शासनाच्या योजनांचा लार्भ खपू कमी प्रमाणात 
वमळालेला आहे. 

 

शासकीय योजनांचा लार्भ घेतला आहे का? 
तक्ता क्र. 42 

अ.क्र. 
कोणत्या शासकीय 
योजनांचा लार्भ घेतला आहे 
का?  

उवणवरत महाराष्र  ववदर्भण  एकूण 
संख्या  संख्या  टक्केवारी  संख्या  टक्केवारी  

१ होय 54 8 24 10 78 
२ नाही 648 92 214 90 862 

एकूण  702 100 238 100 940 
 

अ.क्र. जातीची चकुीची नोंद झाली 
आहे का?  

उवणवरत महाराष्र  ववदर्भण  एकूण 
संख्या  संख्या  टक्केवारी  संख्या  टक्केवारी  

1 होय  112 16 3 1 115 

2 नाही 480 68 228 96 708 

3 माधहती नाही  3 1 0 0 3 
5 माधहती धदली नाही  107 15 7 3 114 

एकूण  702 100 238 100 940 
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वरील तक्त्यावरन असे धदसनु येते की, 54 (8%) उवपधरत महाराष्ट्रातील तर 

धवदभातील 24 (10%) कैकाडी लोकांनी शासकीय योजनांचा लाभ घेतला आहे .  648 

(92%) उवपधरत महाराष्ट्रातील व धवदभातील 214 (90%) लोकांनी कोणत्याही शासकीय 

योजनांचा लाभ घेतला नाही. 

होय असल्यास योजनेचे नाव 
तक्ता क्र. 43 

अ.क्र. होय असल्यास योजनेचे नाव  
उवणवरत महाराष्र  ववदर्भण  एकूण 

संख्या  संख्या  टक्केवारी  संख्या  टक्केवारी  

१ GAS-BPL योजना  1 2 0 0 1 

२ अपंग धशष्ट्यवतृ्ती  1 2 0 0 1 

३ इंधन योजना  1 2 0 0 1 

४ इंधदरा आवास योजना 24 44 18 75 42 

५ संजय गांधी धनराधार योजना  5 9 1 4 6 

७ महात्मा रु्ले योजना  1 2 0 0 1 

८ शौचालय  योजना  4 7 0 0 4 

९ श्रावण िाल धनराधार योजना  2 4 1 4 3 

११ स्वच्छ भारत  3 5 0 0 3 

12 सेन्रल िकँ (िचतगट ,मदु्रा 
लोन ) 

1 2 २ 8 3 

13 माधहती धदली नाही  9 17 2 8 11 

14 धशलाई मशीन व हीनपते्र  2 4 0 0 2 

एकूण  54 100 24 100 78 

  

             िाटी या संस्थेने केलेल्या सवेक्षणावरन असे धदसते की,  उवपधरत महाराष्ट्रातील 1 
(2%) कैकाडी समाजातील लोकांना GAS-BPL योजना, अपंग धशष्ट्यवतृ्ती, इंधन योजना, 
महात्मा रु्ले योजना, सेन्रल िकँ (िचतगट, मदु्रा लोन) या योजनांचा लाभ घेतला आहे.  
24 (44%)  लोकांनी इंधदरा आवास योजनेचा लाभ घेतला आहे.  5 (9%) लोकांनी 
संजय गांधी धनराधार योजनेचा लाभ घेतलेला आहे. 4 (7%) लोकांनी शौचालय योजनेचे 
लाभ घेतला आहे.  2 (4%) कुटंूिातील लोकांनी श्रावण िाळ धनराधार योजनेचा लाभ 
घेतलेला असनू 3 (5%) लोकांनी स्वच्छ भारत या योजनेचा लाभ घेतला आहे.  9 
(17%) लोकांनी माधहती धदली नाही तर 2 (4%) कैकाडी कुटंूिीयांनी धशलाई मशीन व 
हीनपते्र या योजनेचा लाभ घेतला आहे. 



 
159 

धवदभातील कैकाडी समाजातील GAS-BPL योजना, अपंग धशष्ट्यवतृ्ती, इंधन 
योजना, महात्मा रु्ले योजना, शौचालय योजना, स्वच्छ भारत, धशलाई मशीन व हीनपते्र या 
योजनेचे लाभ घेणाऱ्या लोकांचे प्रमाण नगण्य स्वरपात आहे. 18 (75%) लोकांनी इंधदरा 
गांधी आवास योजनेचा लाभ घेतला आहे.  1 (4%) लोकांनी संजय गांधी धनराधार 
योजना, श्रावणिाळ धनराधार योजनेंचा लाभ घेतला आहे.  2 (8%) लोकांनी सेन्रल िकँ 
(िचत, मदु्रा लोन) या योजनेचे लाभ घेतला आहे. धशलाई मशीन व हीनपते्र  योजनेंचा लाभ 
घेणाऱ्याचें नगण्य स्वरपाचे आहे. 

योजनेचा लार्भ घेताना आपणास अडचणी आल्यात का ? 
तक्ता क्र. 44 

अ.क्र. योजनेचा लार्भ घेताना आपणास 
अडचणी आल्यात का?  

उवणवरत महाराष्र  ववदर्भण  एकूण 
संख्या  संख्या  टक्केवारी  संख्या  टक्केवारी  

1 कागदपत्रांची पतूपता झाली नाही  52 7 1 1 53 

2 अंमलिजावणी अधधकाऱ्यांकडून 
उदासीनता  

15 2 3 1 18 

3 लाभ धमळण्यासाठी होणारी धदरंगाई  16 2 0  0 16 

4 आवश्यक पात्रता नसणे  4 1 0 0 4 

5 इतर  7 1 0 0 7 
6 लाग ूनाही  545 78 215 90 760 

7 

कागदपत्रांची पतूपता झाली 
नाही+अंमलिजावणी 
अधधकाऱ्यांकडून उदासीनता +लाभ 
धमळण्यासाठी होणारी धदरंगाई 
+आवश्यक पात्रता नसणे  

59 8 16 7 75 

8 माधहती धदली नाही   4 1 3 1 7 

एकूण  702 100 238 100 940 
 

वरील तक्त्यावरन असे धदसनु येते की,  उवपधरत महाराष्ट्रातील  52 (7%) 
कैकाडी समाजातील लोकांना कागदांपत्रांची पतुपता न झाल्याने योजनेचा लाभ घेता आला 
नाही.  15 (2%) लोकांना अंमलिजावणी अधधकाऱ्याकडुन उदाधसनता धमळाल्याने 
योजनेचा लाभ घेता आला नाही.  16 (2%) लोकांना लाभ धमळण्यासाठी होणाऱ्या 
धदरंगाईमळेु लाभ घेता आला नाही.  4 (1%) लोकांना योजनेसाठी असणारी पात्रता 
नसल्याने, इतर कारणांमळेु व योजनेची कोणतीच माधहती नसल्याने कोणत्याही शासकीय 
योजनांचा लाभ धमळाला नाही.  545 (78%)  लोकांना लाग ू होत नाही. 59 (8%)  
लोकांना कागदपत्रांची पतूपता झाली नाही, अंमलिजावणी अधधकाऱ्यांकडून उदासीनता, 
लाभ धमळण्यासाठी होणारी धदरंगाई, आवश्यक पात्रता नसणे यामळेु योजनेचा लाभ घेता 
आला नाही. 
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तर धवदभातील 1 (1%)  लोकांना कागदपत्राची पतुपता न झाल्याने कोणत्याही 
शासकीय योजनांचा लाभ घेता आलेला नाही.  3(1%) लोकांना अंमलिजावणी 
अधधकाऱ्याकडुन उदाधसनता धमळाल्याने योजनेचा लाभ घेता आला नाही. लाभ 
धमळण्यासाठी होणारी धदरंगाई, आवश्यक पात्रता नसणे व इतर कारणांमळेु योजनांचा लाभ 
घेता आलेला नाही. 245 (90%) लोकांना शासकीय योजनांचा लाभ हे लाग ुहोत नाही 
तर 16 (7%) लोकांना कागदपत्रांची पतूपता झाली नाही, अंमलिजावणी अधधकाऱ्यांकडून 
उदासीनता, लाभ धमळण्यासाठी होणारी धदरंगाई, आवश्यक पात्रता नसणे यामळेु योजनेचा 
लाभ घेता आला नसनू 3 (1%) लोकांनी माधहती सांधगतलेली नाही. 

आपल्या कुटंूबाचा वपढीजात (पारंपावरक) व्यवसाय आहे का? 
तक्ता क्र. 45 

अ.क्र. 
आपल्या कुटंूबाचा वपढीजात 
(पारंपावरक) व्यवसाय आहे 
का ? 

उवणवरत महाराष्र  ववदर्भण  एकूण 
संख्या  संख्या  टक्केवारी संख्या  टक्केवारी  

1 होय 626 89 172 72 798 

2 नाही 76 11 66 28 142 

एकुण 702 100 238 100 940 
 

वरील तक्त्यावरन असे धनदशपनास येते की, उवपधरत महाराष्ट्रातील 626 (89%)  
तर धवदभातील 172 (72%) कैकाडी समाजातील लोकांचा धपढीजात पारंपाधरक व्यवसाय 
आहे. उवपधरत महाराष्ट्रातील 76 (11%) लोकांचा पारंपाधरक व्यवसाय नासनू तर 
धवदभातील 66 (28%) लोकांचा धपढीजात पारंपाधरक व्यवसाय नाही. 

 

 

 

 

 

समाजातील इतर लोकांच्या दषृ्टीने वपढीजात (पारंपावरक) व्यवसायाचा दजा 
कसा आहे? 
तक्ता क्र. 46 

 

अ.क्र. 
समाजातील इतर लोकांच्या 
दषृ्टीने वपढीजात (पारंपावरक) 
व्यवसायाचा दजा कसा आहे  

उवणवरत महाराष्र  ववदर्भण  एकूण 
संख्या  संख्या  टक्केवारी संख्या  टक्केवारी  
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1 कमी 526 75 189 79 715 
2 मध्यम 124 18 35 15 159 

3 उच्च् ाा 20 3 2 1 22 

5 माधहती धदलेली नाही  32 4 12 5 44 

एकुण 702 100 238 100 940 

 

वरील धनधरक्षणावरन असे धदसनु येते की, उवपधरत महाराष्ट्रातील 526 (75%) 
तर धवदभातील 189 (79%) कैकाडी समाजातील लोकांना त्यांचा धपढीजात व्यवसायाचा 
दजा कमी वाटतो.  उवपधरत महाराष्ट्रातील 124 (18%) तर 35 (15 %) लोकांना त्यांचा 
पारंपाधरक व्यवसाय मध्यम स्वरपाचा वाटतो.  उवपधरत महाराष्ट्रातील 20 (3%) व 
धवदभातील 2 (1%) समाजातील लोकांना पारंपाधरक व्यवसाय उच्च दजाचा वाटतो.  तर 
उवपधरत महाराष्ट्रातील 32 (4%) व धवदभातील 12 (5%) लोकांनी माधहती धदलेली नाही. 

तमुच्या पढुील वपढीने तमुचा पारंपावरक व्यवसाय करावा असे वाटते का? 
तक्ता क्र. 47 

 

 

 

 

  

 

अ.क्र. 
तमुच्या पढुील वपढीने तमुचा 
पारंपावरक व्यवसाय करावा 
असे तमु्हांला वाटते का ? 

उवणवरत महाराष्र  ववदर्भण  एकूण 
संख्या  संख्या  टक्केवारी संख्या  टक्केवारी  

1 होय 47 6 3 1 50 

2 नाही 616 88 221 93 837 

3 पयाय नाही  5 1 0 0 5 
4 माधहती धदली नाही  34 5 14 6 48 

एकुण 702 100 238 100 940 
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उपरोक्् तक्त्यावरन असे धनदशपनास येते की,  उवपधरत महाराष्ट्रातील 47 (6%) 
तर धवदभातील 3 (1%) कैकाडी समाजातील लोकांना त्यांचा पारंपाधरक व्यवसाय पढुील 
धपढीने करावा असे वाटते .  उवपधरत महाराष्ट्रातील 616 (88%) लोकांना त्यांचा 
पारंपाधरक व्यवसाय पढुील धपढीने करू नये असे वाटते .तर  धवदभातील याचे प्रमाण 221 
(93) एवढे आहे. उवपधरत महाराष्ट्रातील 5 (1%) लोकांना पयाय नाही असे वाटते. उवपधरत 
महाराष्ट्रातील 34 (5%) लोकांनी तर धवदभातील 14(6%) लोकांनी माधहती धदली नाही 

 

आपल ेकुटंूब स्त्िलांतरीत कुटंूब आहे का ? 
तक्ता क्र. 48 

अ.क्र. आपले कुटंूब स्त्िलांतरीत 
कुटंूब आहे का ? 

उवणवरत महाराष्र  ववदर्भण  एकूण 
संख्या  संख्या  टक्केवारी संख्या  टक्केवारी  

1 होय 368 52 63 26 431 

2 नाही 334 48 175 74 509 

एकुण 702 100 238 100 940 
 

िाटी या संस्थेने केलेल्या सवेक्षणावरन असे धदसते की,  उवपधरत महाराष्ट्रातील 
368 (52%) कैकाडी समाजातील कुटंूि स्थलांतरीत कुटंूि आहे . 63 (26%) कैकाडी 
कुटंूि स्थलांतरीत नाही.  

तर  धवदभातील 63 (26%) कुटंूि स्थलांतरीत कुटंूि आहे. 175 (74%) 
कैकाडी कुटंूि स्थलांतरीत कुटंूि नाही. 

 
 
 

सदरील वठकाणी वकती वषापासनु राहता 
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तक्ता क्र. 49 

अ.क्र. 
सदरील वठकाणी वकती 
वषापासनु राहता  

उवणवरत महाराष्र  ववदर्भण  एकूण 
संख्या  संख्या  टक्केवारी संख्या  टक्केवारी 

1 0 ते पाच वषे 10 1 2 1 12 

2 6 ते 10 वषे 21 3 8 3 29 
3 11 ते 20 वषे 30 4 20 8 50 

4 21 ते 30 वषे 37 5 37 16 74 

5 31 ते 40 वषे 66 10 59 25 125 
6 40 पेक्षा जास्त 440 63 86 36 526 

7 लाग ूनाही  98 14 26 11 124 

एकुण 702 100 238 100 940 
 

वरील तक्त्यावरन असे धदसते की, 0 ते पाच वषापासनु राहणाऱ्या कैकाडी 
समाजाची  संख्या उवपधरत महाराष्ट्रामध्ये 10(1 %) तर धवदभात  2 (1%) आहे.  तर 6 ते 
10 वषापासनू रहाणाऱ्या लोकांची संख्या उवपधरत महाराष्ट्रामध्ये 21 (3 %) तर धवदभात 8 
(3%)आहे.  11 ते 20 वषे सदर धठकाणी रहाणाऱ्यांची संख्या उवपधरत महाराष्ट्रामध्ये 30 
(4%) तर धवदभात 20 (8%) आहे.  21 ते 30 वषे सदर धठकाणी रहाणाऱ्यांची संख्या 
उवपधरत महाराष्ट्रामध्ये 37 (5%)  तर धवदभात 37 (16%) आहे.  तर 31 ते 40 वषे सदर 
धठकाणी रहाणाऱ्यांची संख्या उवपधरत महाराष्ट्रामध्ये 66 (10%) तर धवदभात 59 (25%) 
असनू 40 पेक्षा जास्त वषे सदर धठकाणी संख्या उवपधरत महाराष्ट्रात 440 (63%) तर 
धवदभात 86(36%)आहे. 
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सामावजक मावहती (जातीववषयक मावहती ) 
र्हृीतक : ववदर्भाप्रमाणेच उवणवरत महाराष्रात अस्त्पशृ्यता आहे  

इतर समाजाचे तमुच्याकडे बघण्याचा दषृ्टीकोण कसा आहे ? 
तक्ता क्र. 50 

 

 

 

 

 

 

 

कैकाडी समाजाच्या सवेक्षणावरन असे धदसनु येते की,  उवपधरत महाराष्ट्रामध्ये 
375 (53%) लोकांच्या मते इतर समाजाचे कैकाडी समाजातील लोकांकडे िघण्याचा 
दषृ्ट्टीकोणात समानता आहे. तर 308 (44%) लोकांच्या मते इतर समाजाचे कैकाडी 
समाजातील लोकांकडे िघण्याचा दषृ्ट्टीकोणात भेदभाव आहे.  12 (2%) लोकांच्या मते 
त्यांच्या कडे िघण्याचा दषृ्ट्टीकोण अत्यंत कमी दजाचा आहे. 1 (1%) लोकांच्या  मते इतर 
समाज कधी  समानता तर कधी  भेदभावाने िघतात.  तर 6 (1%)  कैकाडी समाजातील 
लोकांनी माधहती धदलेली नाही. 

तर धवदभातील 198 (83%) कैकाडी समाजातील लोकांच्या मते त्यांच्याकडे इतर 
समाजाचा  िघण्याचा दषृ्ट्टीकोण समानता पवुपक आहे.  36 (15) लोकांच्या मते कैकाडी 
समाजातील लोकांकडे िघण्याचा दषृ्ट्टीकोणात भेदभाव आहे.  2 (1%) लोकांकडे इतर 

अ.क्र. 
इतर समाजाचे तमुच्याकडे 
बघण्याचा दषृ्टीकोण कसा 
आहे ? 

उवणवरत महाराष्र  ववदर्भण  एकूण 
संख्या  संख्या  टक्केवारी संख्या  टक्केवारी  

1 समानता 375 53 198 83 573 
2 भेदभाव 308 44 36 15 344 

3 कमी दजाची  12 2 2 1 14 

4 समानता+भेदभाव  1 0 0 0 1 
5 माधहती धदली नाही  6 1 2 1 8 

एकुण 702 100 238 100 940 
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समाजाचा िघण्याच्या दषृ्ट्टीकोण कमी दजाचा आहे तर 2 (1%) लोकांनी यािाित माधहती 
धदली नाही . 

वरील आकडेवारीवरून ववदर्भापेक्षा उवणवरत महाराष्रात रे्भदर्भावाचे प्रमाण जास्त्त आढळून येत 
आहे. 

 
 
 
 
 
 
 

इतर समाजाच्या समारंर्भात तमु्ही सहर्भार्ी होता का (लग्न र्भोजन इ.) 
तक्ता क्र. 51 

अ.क्र. इतर समाजाच्या समारंर्भात 
तमु्ही सहर्भार्ी होता का  

उवणवरत महाराष्र  ववदर्भण  एकूण 
संख्या  संख्या  टक्केवारी संख्या  टक्केवारी  

1 होय 461 66 221 93 682 
2 नाही 237 34 16 7 253 

3 माधहती धदली नाही  4 0 1 0 5 

एकुण 702 100 238 100 940 
  

 वरील तक्त्यावरन असे धदसनु येते की,  उवपधरत महाराष्ट्रामध्ये 461 (66%) तर 
धवदभातील 221 (93%) कैकाडी समाजातील लोक इतर समाजाच्या समारंभात सहभागी 
होतात. उवपधरत महाराष्ट्रातील 237 (34%) तर धवदभातील 16 (7%) लोक इतर 
समाजाच्या समारंभात सहभागी होत नाही.  उवपधरत महाराष्ट्रातील 4 (0%) लोकांनी तर 
धवदभातील एका व्यक्तीने माधहती धदली नाही.  

 

इतर समाजाचे लोक तमुच्या समारंर्भात सहर्भार्ी होता का? 
तक्ता क्र. 52 

अ.क्र. 
इतर समाजाचे लोक तमुच्या 
समारंर्भात सहर्भार्ी होता 
का? 

उवणवरत महाराष्र  ववदर्भण  एकूण 
संख्या  संख्या  टक्केवारी संख्या  टक्केवारी  

1 होय 440 63 215 90 655 

2 नाही 257 36 18 8 275 
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3 माधहती धदली नाही  5 1 5 2 10 

एकुण 702 100 238 100 940 
 

उपरोक्त तक्त्यावरून असे धदसनु येते की, 440 (63%)  उवपधरत महाराष्ट्रातील 
तर 215 (90%) धवदभातील कैकाडी समाजातील लोकांच्या समारंभात इतर समाजातील 
लोक सहभागी होतात .257 (36%) उवपधरत महाराष्ट्रातील कैकाडी समाजातील 
लोकांच्या समारंभात इतर समाजातील लोक सहभागी होत नाही.  तर  18 (8%) 
धवदभातील कैकाडी समाजातील लोकांच्या समारंभात  इतर समाजातील लोक सहभागी 
होत नाही. तर 5 (1%) लोकांनी माधहती धदली नाही. 

 

 
इतर जातीतील लोकांच्या स्त्वयंपाक घरात तमु्हास प्रवेश वदला जातो का? 

तक्ता क्र. 53 

 

वरील तक्त्यावरन असे धदसते की, उवपधरत महाराष्ट्रातील 364 (52%) तर 
धवदभातील 179 (75%) लोकांना इतर जातीतील लोकांच्या स्वयंपाक घरात प्रवेश धदला 
जातो. उवपधरत महाराष्ट्रातील 338 (48%) लोकांना इतर जातीतील लोकांच्या स्वयंपाक 
घरात प्रवेश धदला जात नसनू धवदभातील 59 (25%) समाजातील लोकांच्या इतर 
समाजातील लोक सहभागी होत नाहीत. 

 

कामाच्या वठकाणी सकवा कोणत्याही कारणाने तमु्ही तमुची जात लपवता का? 
तक्ता क्र. 54 

अ.क्र. 
कामाच्या वठकाणी सकवा 
कोणत्याही कारणाने तमु्ही 
तमुची जात लपवता  का? 

उवणवरत महाराष्र  ववदर्भण  एकूण 
संख्या  संख्या  टक्केवारी संख्या  टक्केवारी  

1 होय 42 6 9 4 51 
2 नाही 603 86 207 87 810 

अ.क्र. 
इतर जातीतील लोकांच्या 
स्त्वयंपाक घरात तमु्हास 
प्रवेश वदला जातो का? 

उवणवरत महाराष्र  ववदर्भण  एकूण 
संख्या  संख्या  टक्केवारी संख्या  टक्केवारी  

1 होय 364 52 179 75 543 

2 नाही 338 48 59 25 397 

एकुण 702 100 238 100 940 
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3 कधीकधी 57 8 22 9 79 

एकुण 702 100 238 100 940 
 

िाटी या संस्थेने केलेल्या सवेक्षणावरन असे धदसते की,  उवपधरत महाराष्ट्रातील 
42 (6%) कैकाडी समाजातील लोक जात लपवतात. 603 (86%) लोक त्यांची कैकाडी 
जात लपवत नाहीत , तर 57 (8%) लोक कधी कधी जात लपवतात. 

धवदभातील 9 (4%) लोक त्यांची जात लपवतात तर 207 (87%) लोक त्यांची 
जात लपवत नाहीत.  तर 22 (9%) लोक कधी कधी जात लपवतात. 

 

वशक्षण घेताना शाळा / ववद्यालय मध्ये आपणास अस्त्पशृ्यतेबद्दल अनरु्भव 
आला का? 
तक्ता क्र. 55 

अ.क्र. 
वशक्षण घेताना शाळा / ववद्यालय 
मध्ये आपणास अस्त्पशृ्यतेबदद्यदल 
अनरु्भव आला का? 

उवणवरत महाराष्र  ववदर्भण  एकूण 
संख्या  संख्या  टक्केवारी संख्या  टक्केवारी  

1 होय 202 29 14 6 216 

2 नाही 491 70 220 92 711 

4 माधहती धदली नाही  9 1 4 2 13 

एकुण 702 100 238 100 940 

 

वरील तक्त्यानसुार असे धदसनु येते की, उवपधरत महाराष्ट्रातील 202 (29%) 
कैकाडी समाजातील लोकांना धशक्षण घेत असताना अस्पशृ्यतेििल अनभुव आला.  
उवपधरत महाराष्ट्रातील 491 (70%) लोकांना धशक्षण घेत असताना अस्पशृ्यतेििल 
अनभुव आला नाही. उवपधरत महाराष्ट्रातील 9 (1%) लोकांनी यािाित माधहती धदली नाही 

तर धवदभातील 14 (6%)  लोकांना धशक्षण घेत असताना अस्पशृ्यतेििल 
अनभुव आला.  धवदभातील 220 (92%)  लोकांना धशक्षण घेत असताना अस्पशृ्यतेििल 
अनभुव आला नाही.  धवदभातील 4 (2%) लोकांनी माधहती धदली नाही. यावरून असे 
धदसनू येते धक,धवदभापेक्षा उवपधरत महाराष्ट्रातील धवद्याथयांना अस्पशृ्यतेचा अनभुव येण्याचे 
प्रमाण जास्त आहे. 

वरील आकडेवारी वरून 29 % उवणवरत महाराष्रातील ववद्यार्थ्यांना वशक्षण घेत 
असताना अस्त्पशृ्यतेबदद्यदल अनरु्भव आला असल्याची मावहती वदलेली आहे.यावरून 
उवणवरत महाराष्रातील अस्त्पशृ्यता वदसनू येते. 
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तमुच्या समाजातील मवहलांना हळदी कंुकू सकवा तत्सम कायणक्रमात आमंवत्रत 
केल ेजाते का ? 

तक्ता क्र.56 

अ.क्र. 

तमुच्या समाजातील 
मवहलांना हळदी कंुकू सकवा 
तत्सम कायणक्रमास आमंवत्रत 
केले जाते का ? 

उवणवरत महाराष्र  ववदर्भण  
एकूण 
संख्या  संख्या  टक्केवारी संख्या  टक्केवारी  

1 होय 437 62 209 88 646 

2 नाही 255 36 26 11 281 
3 लाग ूनाही  1 1 0 0 1 

4 माधहती धदली नाही  8 1 3 1 11 

 5 कमी प्रमाणात  1 0 0 0 1 

एकुण 702 100 238 100 940 

 

सवेक्षणावरन असे धदसनु येते की, उवपधरत महाराष्ट्रातील 437 (62%) कैकाडी 
समाजातील मधहलांना  हळदी कंुकू लकवा तत्सम कायपक्रमास आमंधत्रत केले जाते.  225 
(36%) कुटंुिातील मधहलांना हळदी कंुकू लकवा तत्सम कायपक्रमास आमंधत्रत केले जात 
नाही. 1 कुटंुिाला सदर िाि लाग ुनाही अशी माधहती धदली तर एका कुटंुिाने मधहलांना 
कमी प्रमाणात आमंधत्रत केले जाते अशी माधहती धदली.8 (1%) लोकांनी यािाित  माधहती 
धदली नाही. 

धवदभातील 209 (88%) कैकाडी समाजातील मधहलांना हळदी कंुकू लकवा 
तत्सम कायपक्रमास आमंधत्रत केले जाते. 26 (11%) मधहलांना हळदी कंुकू लकवा तत्सम 



 
169 

कायपक्रमास आमंधत्रत केले जात नाही. 1 कुटंुिाला सदर िाि लाग ु नाही अशी माधहती 
धदलेली आहे. 3 (1%) लोकांनी माधहती धदली नाही. 

 

 

 

 

 

कैकाडी समाजाचे असल्यामळेु कोणत्याही कारणास्त्तव कधी र्ावातील सकवा 
इतर समाजातील लोकांनी तमु्हाला मारहाण / वशवीर्ाळ असे काही केल ेआहे 

का ? 
तक्ता क्र. 57 

 

अ.क्र. 

 र्ावातील सकवा इतर 
समाजातील लोकांनी 
तमु्हाला मारहाण 
/वशवीर्ाळ असे काही केले 
आहे का  

उवणवरत महाराष्र  ववदर्भण  

एकूण 
संख्या  संख्या  टक्केवारी संख्या  टक्केवारी  

1 होय 188 27 18 8 206 
2 नाही 499 71 219 92 718 

३ माधहती धदली नाही  15 2 1 0 16 

एकुण 702 100 238 100 940 

 

वरील तक्त्यावरन असे धदसते की, उवपधरत महाराष्ट्रातील 188 (27%) लोकांना 
कैकाडी समाजाचे असल्यामळेु काही  कारणास्तव गावातील लकवा इतर समाजातील 
लोकांनी मारहाण / धशवीगाळ केली आहे . 499 (71%) लोकांना कैकाडी समाजाचे 
असल्यामळेु मारहाण लकवा धशवीगाळ करण्यात आलेली नाही. उवपधरत महाराष्ट्रातील 15 
(2%)  लोकांनी माधहती धदली नाही. 

तर धवदभातील 18 (8%) लोकांना कैकाडी समाजाचे असल्यामळेु कोणत्याही 
कारणास्तव गावातील लकवा इतर समाजातील लोकांनी मारहाण / धशवीगाळ केली आहे.  
धवदभातील 219 (92%) लोकांना कैकाडी समाजाचे असल्यामळेु कोणत्याही कारणास्तव 
कधी गावातील लकवा इतर समाजातील लोकांनी मारहाण / धशवीगाळ केलेली नाही.   
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यावरून असे वनदशणनास येते वक, ववदर्भापेक्षा उवणवरत महाराष्रातील कैकाडी  
समाजाला  अस्त्पशृ्यतेचा जास्त्त त्रास झाला आहे.तरीवह उवणवरत महाराष्रातील कैकाडी 
समाज अनसुवूचत जातीत समाववष्ट नसनू ववमकु्त जातीत समाववष्ट आहे.  

 

 

 

 

समाजातील सावणजवनक मंवदरामध्ये आपल्याला प्रवेश आहे का ? 
तक्ता क्र. 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

अ.क्र. 

 समाजातील 
सावणजवनक मंवदरामध्ये 
आपल्याला प्रवेश आहे 
का ? 

उवणवरत महाराष्र  ववदर्भण  
एकूण 
संख्या  संख्या  टक्केवारी संख्या  टक्केवारी  

1 होय 530 76 236 99 766 
2 नाही 146 21 1 1 147 

3 होय पण कधी कधी 
रोखले जाते  

10 1 0 0 10 

4 जात नाहीत  7 1 0 0 7 

5 माधहती धदली नाही  9 1 1 0 10 

एकुण 702 100 238 100 940 



 
171 

वरील तक्त्यावरन असे धदसनु येते की,  उवपधरत महाराष्ट्रातील 530 (76%) 
कैकाडी समाजातील लोकांना सावपजधनक मंधदरामध्ये प्रवेश आहे.  146 (21%) कैकाडी 
समाजातील लोकांना सावपजधनक मंधदरामध्ये प्रवेश नाही.  1% समाजातील लोकांना कधी 
कधी रोखले जाते. तर  7(1 %) लोकांनी ते  मंधदरात जात नाही अशी माधहती धदली . 

धवदभातील 236 (99%) समाजातील लोकांना प्रवेश मंधदरामध्ये आहे.  1 (1%) 
लोकांना मंधदरात प्रवेश नसनु समाजातील  एका व्यक्तीने  माधहती धदली नाही.   

वरील आकडेवारीवरून असे वदसनू येते वक,उवणवरत महाराष्रातील 146 कैकाडी 
बांधवांना सावणजवनक मंवदरात प्रवेश नाही.याउलट ववदर्भात फक्त एका व्यक्तीने प्रवेश 
नसल्याचे सांवर्तले आहे.यावरून उवणवरत महाराष्रातील कैकाडी बांधवांना अस्त्पशृ्यतेचा 
अनरु्भव येत आहे असे आढळून येते. 

 

 

 

 

कैकाडी समाजास जातीच्या उतरंडीमध्ये कवनष्ठतेचा दजा देऊन अन्थ्याय 
झाला आहे असे वाटते का? 

तक्ता क्र.59 

अ.क्र. 

कैकाडी समाजास 
जातीच्या उतरंडीमध्ये 
कवनष्ठतेचा दजा देऊन 
अन्थ्याय झाला आहे असे 
वाटते का ? 

उवणवरत महाराष्र  ववदर्भण  

एकूण 
संख्या  संख्या  टक्केवारी संख्या  टक्केवारी  

1 होय 368 52 56 23 424 

2 नाही 328 47 180 76 508 
3 माधहती धदली नाही  6 1 2 1 8 

एकुण 702 100 238 100 940 

 

वरील तक्त्यावरन असे धदसनु येते की, उवपधरत महाराष्ट्रातील 368 (52%) 
कैकाडी समाजास जातीच्या उतरंडीमध्ये कधनष्ट्ठतेचा दजा देऊन अन्याय झाला आहे.  
328 (47%) कैकाडी समाजास जातीच्या उतरंडीमध्ये कधनष्ट्ठतेचा दजा देऊन अन्याय 
झालेला नाही. 6 (1%) लोकांनी माधहती धदली नाही. 
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तर धवदभातील 56 (23%) कैकाडी समाजास जातीच्या उतरंडीमध्ये कधनष्ट्ठतेचा 
दजा देऊन अन्याय झाला आहे.  तर 180 (76%) कैकाडी समाजास जातीच्या 
उतरंडीमध्ये कधनष्ट्ठतेचा दजा देऊन अन्याय झाला नाही. धदली नसनू धवदभात 2 (1%) 
लोकांनी माधहती धदली नाही. 

ववदर्भातील कैकाडी लोकांपेक्षा उवणवरत महाराष्रातील 52% कैकाडी लोकांना 
जातीच्या उतरंडीमध्ये कवनष्ठतेचा दजा देऊन अन्थ्याय झाला आहे.यामध्ये त्यांना 
अस्त्पशू्यता, जातीवाचक वशवीर्ाळ, मारहाण, पाणी न र्भरण्यास मज्जाव करणे इत्यादी चा 
समावेश आहे. 

 

 

 

 

 

 

तमु्हाला र्ावामध्ये प्रवेश आहे का? (जर कुटंुब र्ावाच्या बाहेर वास्त्तव्य करत असले 
तर) 

तक्ता क्र. 60 
 

अ.क्र. 
तमु्हाला र्ावामध्ये 
प्रवेश आहे का ?  
 

उवणवरत महाराष्र  ववदर्भण  एकूण 
संख्या  संख्या  टक्केवारी संख्या  टक्केवारी  

1 होय 485 69 179 75 664 

2 नाही 56 8 1 1 57 

5 माधहती धदली नाही  161 23 58 24 219 

एकुण 702 100 238 100 940 
 

िाटी या संस्थेने केलेल्या सवेक्षणात जर कुटंुि गावाच्या िाहेर वास्तव्य करत 
असले तर त्यांना गावात प्रवेश आहे का यािाित प्रश्न धवचारण्यात आला त्यामध्ये वरील 
तक्त्यावरून असे धनदशपनास येते धक,  उवपधरत महाराष्ट्रातील  485 (69%) कैकाडी  
समाजातील लोकांना तमु्हाला गावामध्ये प्रवेश आहे. तर उवपधरत महाराष्ट्रातील 56 (8%) 
कैकाडी लोकांना गावामध्ये प्रवेश नाही. उवपधरत महाराष्ट्रातील 161 (23%) लोकांनी 
माधहती धदली नाही 
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धवदभातील 179 (75%) कैकाडी समाजातील लोकांना गावामध्ये प्रवेश आहे. 
धवदभामध्ये 1 (1%)  लोकांना गावामध्ये प्रवेश नाही. तर उवपधरत  धवदभातील 58 (24%) 
लोकांनी माधहती धदली नाही. 

यावरून कैकाडी बांधवांना र्ावात प्रवेश असल्याची आकडेवारी ववदर्भात उवणवरत 
महाराष्रापेक्षा जास्त्त असल्याची आढळून येत आहे. 

 

कैकाडी समाजातील मवहलांची स्स्त्िती 

आपल्या कुटंूबात कमववत्या मवहला आहेत का ? 

तक्ता क्र. 61 

अ.क्र. 
आपल्या कुटंूबात 
कमववत्या मवहला आहेत 
का ? 

उवणवरत महाराष्र  ववदर्भण  एकूण 
संख्या  संख्या  टक्केवारी संख्या  टक्केवारी  

1 होय 508 72 133 56 641 

2 नाही 194 28 105 44 299 

एकुण 702 100 238 100 940 
 

वरील तक्त्यावरन असे धदसते की,  उवपधरत महाराष्ट्रामध्ये कमधवत्या मधहलांची 
संख्या 508 (72%) आहे तर धवदभामध्ये कमधवत्या मधहलांची संख्या 133 (56%) आहे.  
उवपधरत महाराष्ट्रात 194 (28%) मधहला तर  धवदभामध्ये 105 (44%) मधहला 
कमधवत्या नाहीत. 

 
 

कमववण्याचे कारण 
 तक्ता क्र. 62 

अ.क्र. कमववण्याचे कारण  
उवणवरत महाराष्र  ववदर्भण  एकूण 

संख्या  संख्या  टक्केवारी संख्या  टक्केवारी  

1 मखु्य कमावती स्त्री म्हणनू  54 10 23 17 77 

2 घरास आर्थथक मदत 
म्हणनू 

415 82 105 79 520 

  वरील दोन्ही  23 5 1 1 24 
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3 धशक्षणासाठी  2 0 0 0 2 
4 लग्नासाठी  1 0 0 0 1 

5 इतर  4 1 1 1 5 

7 माधहती धदली नाही  9 2 3 2 12 

एकुण 508 100 133 100 641 

 
 

 

 

उपरोक्त तक्त्यावरन असे धदसते की, उवपधरत महाराष्ट्रामध्ये 54 (10%) मधहला 
मखु्य कमवती स्त्री म्हणनु काम करतात. 415 (85%) मधहला घरास आर्थथक मदत 
म्हणनु काम करतात तर 23 (5%) मधहला मखु्य कमावती स्त्री म्हणनु व घरास आर्थथक 
मदत म्हणनु दोन्ही कारणास्तव काम करतात.  तसेच धशक्षणासाठी व लग्नासाठी अनकु्रमे 
2,1 (0%) मधहला कमावतात.  4 (1%) मधहला इतर कारणासाठी कमाधवतात तर 9 
(2%) मधहलांनी माधहती धदली नाही. 

धवदभामध्ये 23 (17%) मधहला मखु्य कमवती स्त्री म्हणनु काम करतात. 105 
(79%) मधहला घरास आर्थथक मदत म्हणनु काम करतात. 1 (1%) मधहला मखु्य 
कमावती  स्त्री , घरास आर्थथक मदत व इतर कारणासाठी काम करतात. धशक्षणासाठी व 
लग्नासाठी कमधवणाऱ्या मधहलांची संख्या नगण्य स्वरपात असनू 3 (2%) मधहलांनी 
माधहती धदली नाही. 
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आपल्या घरातील मवहला अिाजनाकवरता अंर् मेहनती / श्रमाचे काम करतात का? 
तक्ता क्र. 63 

अ.क्र. 

आपल्या घरातील 
मवहला अिाजनाकवरता 
अंर् मेहनती / श्रमाचे 
काम करतात का ? 

उवणवरत महाराष्र  ववदर्भण  
एकूण 
संख्या  संख्या  टक्केवारी संख्या  टक्केवारी  

1 होय 447 64 78 33 525 

2 नाही 255 36 160 67 415 

एकुण 702 100 238 100 940 

 
वरील तक्त्यावरन असे धदसते की,  उवपधरत महाराष्ट्रातील 447 (64%) मधहला 

तर धवदभातील 78 (33%) मधहला अथाजनाकधरता अंग मेहनत लकवा श्रमाचे काम 
करतात . उवपधरत महाराष्ट्रातील 255 (36%) मधहला व धवदभातील 160 (67%) मधहला 
अथाजनाकधरता अंगमेहनत / श्रमाचे काम करत नाहीत.  

घराची मालकी अिवा शेत जवमन यावर मवहलांचे नाव वदले जाते का? 
तक्ता क्र. 64 

अ.क्र. 

घराची मालकी अिवा 
शेत जमीन यावर 
मवहलांचे नाव वदले 
जाते का ? 

उवणवरत महाराष्र  ववदर्भण  
एकूण 
संख्या  संख्या  टक्केवारी संख्या  टक्केवारी  

1 होय  255 36 128 54 383 

2 नाही  404 58 72 30 476 

3 लाग ूनाही  5 1 1 0 6 
4 माधहती धदली नाही  38 5 37 16 75 

एकुण 702 100 238 100 940 
 

उपरोक्त तक्त्यावरन असे धदसनु येते की, उवपधरत महाराष्ट्रातील 225 (36%) 
कैकाडी समाजाच्या कुटंूिात  घराची मालकी अथवा शेत जमीन यावर मधहलांचे नाव धदले 
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जाते .तर धवदभातील त्याचे प्रमाण 128 (54%) एवढे आहे .  उवपधरत महाराष्ट्रातील 
404 (58%) तर  धवदभातील 72 (30%) कुटंूिात घराची मालकी अथवा शेत जमीन 
यावर मधहलांचे नाव धदले जात नाही. उवपधरत महाराष्ट्रामध्ये 5 (1%) कुटंूिातील मधहलांना 
तर धवदभातील 1 (0%) कुटंूिातील मधहलांना सदर िाि लाग ुनसल्याचे उत्तर धदले आहे. 
उवपधरत महाराष्ट्रातील 38 (5%)  कुटंूिातील मधहलांनी तर  धवदभातील 37 (16%) 
मधहलांनी यािाित माधहती धदलेली नाही. 

तमुच्या कुटंुबातील मवहलेचे पवहल्या प्रसतूीच्या वेळी वय वकती होते 
तक्ता क्र. 65 

अ.क्र. 
तमुच्या पवहल्या 
प्रसतूीच्या वेळी वय 
वकती होते 

उवणवरत महाराष्र  ववदर्भण  एकूण 
संख्या  संख्या  टक्केवारी संख्या  टक्केवारी  

1 18 पेक्षा कमी 226 32 51 22 277 

2 18 पेक्षा जास्त 379 54 164 69 543 
3 माधहत नाही 4 1 0 0 4 

4 मलु नाही  7 1 3 1 10 

5 लाग ूनाही  6 1 0 0 6 
6 माधहती धदली नाही  80 11 20 8 100 

एकुण 702 100 238 100 940 

 

 
 

िाटीने केलेल्या सवेक्षणात असे धदसनु येते की, उवपधरत महाराष्ट्रातील 226 
(32%) कैकाडी समाजातील कुटंूिातील मधहलांचे पधहल्या प्रसतूीच्या वेळी वय 18 
वषापेक्षा कमी होते .तर 379 (54%) मधहलांचे पधहल्या प्रसतूीच्या वेळी वय 18 वषापेक्षा 
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जास्त होते.  1% मधहलांना वय माधहत नाही, 1% मधहलांना मलु नाही व सदर िाि लाग ु
नसनू 80 (11%) मधहलांनी माधहती धदली नाही. 

धवदभातील 51 (22%) कैकाडी समाजातील कुटंूिातील मधहलांचे पधहल्या 
प्रसतूीच्या वेळी वय 18 वषापेक्षा कमी होते. तर 164 (69%) मधहलांचे पधहल्या प्रसतूीच्या 
वेळी वय 18 वषापेक्षा जास्त होते. 3 (1%) मधहलांना मलु नाही. 20 (8%) मधहलांनी 
माधहती धदलेली नाही. 

मार्च्या वेळेस बाळंतपण कोठे झाल.े 
तक्ता क्र. 66 

अ.क्र. 
मार्च्या वेळेस 
बाळंतपण कोठे झाले ? 

उवणवरत महाराष्र  ववदर्भण  एकूण 
संख्या  संख्या  टक्केवारी संख्या  टक्केवारी  

1 सरकारी दवाखाना 351 50 107 45 458 

2 खाजगी दवाखाना 63 9 22 9 85 
3 घरी 260 37 92 39 352 

4 
सरकारी +खाजगी 
दवाखाना 3 0 0 0 3 

5 खाजगी दवाखाना+घरी 1 0 1 0 2 

6 लाग ूनाही  20 3 13 6 33 

7 माधहती धदली नाही  4 1 3 1 7 

एकुण 702 100 238 100 940 
 

 

वरील तक्त्यावरन असे धदसते की,  उवपधरत महाराष्ट्रातील 351 (50%) कैकाडी 
समाजातील मधहलांचे मागच्या वेळेस िाळंतपण सरकारी दवाखान्यात झाले. 63 (9%) 
मधहलांचे  िाळंतपण हे खाजगी दवाखान्यात झाले आहे. 260 (37%) मधहलांचे 
िाळंतपण घरीच झालेले आहे. 3,1 (0%) मधहलांचे िाळंतपण अनकु्रम े सरकारी + 
खाजगी दवाखाना आधण खाजगी दवाखाना + घरी झालेले आहे.  20 (3%) मधहलांना हे 
लाग ूनाही तर 4 (1%) मधहलांनी माधहती धदलेले नाही. 

 

तर धवदभातील 107 (45%)  कैकाडी समाजातील मधहलांचे मागच्या वेळेसचे 
िाळंतपण सरकारी दवाखान्यात झालेले आहे तर 22 (9%)  मधहलांचे िाळंतपण खाजगी 
दवाखान्यात झाले आहे.  92 (39%) मधहलांचे िाळंतपण घरी झालेले आहे.  सरकारी + 
खाजगी दवाखाना + खाजगी दवाखाना + घरी िाळंतपण झालेल्या मधहलांचे प्रमाण नगन्य 
स्वरपाचे आहे.  13 (6%) मधहलांना हे लाग ू होत नसनू 3 (1%) मधहलांनी यािाित 
माधहती धदलेली नाही 



 
178 

 

 
 
 
 

 
मार्ील 5 वषात कुटंूबातील स्त्त्रीचा प्रसतूी दरम्यान मतृ्य ुझाला आहे का ? 

तक्ता क्र. 67 

अ.क्र. 

मार्ील ५ वषात 
कुटंुबातील स्त्त्रीचा 
प्रसतूी दरम्यान मतृ्य ू
झाला आहे का?  

उवणवरत महाराष्र  ववदर्भण  
एकूण 
संख्या  संख्या  टक्केवारी  संख्या  टक्केवारी  

1 होय  20 3 3 1 23 

2 नाही 657 94 232 98 889 
3 माधहती धदली नाही  25 3 3 1 28 

एकूण  702 100 238 100 940 
 

उपरोक्त तक्त्यावरन असे धदसनू येते की, 20 (3%) उवपधरत महाराष्ट्रातील तर 3 
(1%) धवदभातील कैकाडी समाजातील मधहलांचा प्रसतूी दरम्यान मतृ्य ुझाला आहे. 657 
(94%) महाराष्ट्रातील कैकाडी समाजातील मधहलांचा प्रसतूी दरम्यान मतृ्य ुझालेला नाही 
तर त्याचे प्रमाण धवदभातील 232 (98%) एवढे  आहे. 25 (3%) उवपधरत महाराष्ट्रातील 
तर 3 (1%) धवदभातील मधहलांनी माधहती धदलेली नाही . 

घरातील ववववध वनणणय प्रवकयेत मवहलांच्या ववचारांना प्राधान्थ्य / मत घेतले 
जाते का ? 
तक्ता क्र. 68 

अ.क्र. 

घरातील  ववववध वनणणय 
प्रवक्रयेत मवहलांच्या 
ववचारांना प्राधान्थ्य/मत  
घेतले जाते का 

उवणवरत महाराष्र  ववदर्भण  
एकूण 
संख्या  संख्या  टक्केवारी  संख्या  टक्केवारी  

1 होय  517 74 200 84 717 

2 नाही  157 22 32 13 189 

3 माधहती धदली नाही  28 4 6 3 34 

एकूण  702 100 238 100 940 
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वरील तक्त्यावरन असे धदसते की, उवपधरत महाराष्ट्रातील  517 (74%) 
धवदभातील 200 (84%) कैकाडी समाजातील कुटंूिात घरातील धनणपय प्रधक्रयेत 
मधहलांच्या धवचारांना प्राधान्य/मत घेतले जाते. उवपधरत महाराष्ट्रातील 157 (22%) तर 
धवदभातील 32 (13%) कैकाडी समाजातील कुटंूिात घरातील धनणपय प्रधक्रयेत मधहलांच्या 
धवचारांना प्राधान्य/मत घेतले जात नाही .उवपधरत महाराष्ट्रातील 28 (4%) तर धवदभातील 
6  (3%)मधहलांनी माधहती धदलेली नाही. 

कुटंूबामध्ये तमु्हाला कशाप्रकारे वार्णकू वदली जाते 

तक्ता क्र. 69 

अ.क्र. 
कुटंुबामध्ये तमु्हाला 
कशाप्रकारे वार्णकू 
वदली जाते  

उवणवरत महाराष्र  ववदर्भण  एकूण 
संख्या  संख्या  टक्केवारी  संख्या  टक्केवारी  

1 समान  339 57 199 84 598 

2 धमश्र  163 23 20 8 183 
3 दयु्यम  133 19 16 7 149 

4 माधहती धदली नाही  7 1 3 1 10 

एकूण  702 100 238 100 940 
  

 

 उपरोक्त तक्त्यावरन असे धदसनू येते की, उवपधरत महाराष्ट्रातील 339 (57%) 
कैकाडी समाजातील माधहलांना कुटंूिामध्ये समान वागणकू देतात .163 (23%) मधहलांना 
कुटंूिामध्ये धमश्र वागणकु धमळते. 133 (19%) मधहलांना दयु्यम प्रकारे वागणकु धमळते. 
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  तर धवदभामध्ये 199 (84%) मधहलांना कुटंूिामध्ये समान वागणकु देतात.  20 
(8%) मधहलांना कुटंूिामध्ये धमश्र वागणकु धमळते.  16 (7%) मधहलांना दयु्यम प्रकारे 
वागणकु धमळते.  

  उवपधरत महाराष्ट्रातील 7 (1%) व धवदभातील 3 (1%) मधहलांनी माधहती धदली 
नाही.  

 

 

कैकाडी समाजातील अंधश्रद्धा 

 

कंुडली पाहता का? 

तक्ता क्र. 70 

अ.क्र. कंुडली पाहता का  
उवणवरत महाराष्र  ववदर्भण  एकूण 

संख्या  संख्या  टक्केवारी संख्या  टक्केवारी 

1 होय 460 66 199 84 659 
2 नाही 242 34 39 16 281 

एकुण 702 100 238 100 940 
  

 कैकाडी समाजाच्या करण्यात आलेले सवेक्षावरन असे धदसते की, उवपधरत 
महाराष्ट्रातील 460 (66%) व धवदभातील 199 (84%) कैकाडी समाजातील कुटंूिामध्ये 
कंुडली पाहतात. तर उवपधरत महाराष्ट्रातील 242 (34%) व धवदभातील 39 (16%) 
कैकाडी समाजातील कुटंूिामध्ये कंुडली पाहत नाही. 

कुठल्या महात्त्वाच्या कामासाठी जाताना महूुतण पावहला जातो का ? 
तक्ता क्र. 71 

अ.क्र. 
कुठल्या महत्वाच्या 
कामासाठी जाताना 
महूुतण पावहला जातो का  

उवणवरत महाराष्र  ववदर्भण  एकूण 
संख्या  संख्या टक्केवारी संख्या टक्केवारी 

1 होय 345 49 81 34 426 

2 नाही 345 49 150 63 495 
3 माधहती धदली नाही  12 2 7 3 19 

एकुण 702 100 238 100 940 
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वरील तक्त्यावरन असे धदसनु येते की,  उवपधरत महाराष्ट्रातील 345 (49%) 
कैकाडी समाजातील कुटंूिामध्ये महत्वाच्या कामासाठी जाताना महूुतप पाधहला जातो .तर 
345 (49%) कैकाडी कुटंुिात महत्वाच्या कामासाठी जाताना महूुतप पाधहला जात नाही.  
12 (2%) कुटंूिामध्ये महत्वाच्या कामासाठी जाताना महूुतप पाधहला जातो धक नाही यािाित 
माधहती धदली नाही. 

धवदभातील 81 (34%) कैकाडी समाजातील कुटंूिामध्ये महत्वाच्या कामासाठी 
जाताना महूुतप पाधहला जातो. 150 (63%) कुटंूिामध्ये महत्त्वाच्या कामासाठी जाताना 
महूुतप पाधहला जात नाही. तर 7 (3%) समाजातील लोकांनी माधहती धदली नाही. 

 

देव-देवतेला पश ुबळी देतात का ? 
तक्ता क्र.72 

 

अ.क्र. 
  

देव-देवतेला पशु 
बळी देतात का ? 

उवणवरत महाराष्र  ववदर्भण  एकूण 
संख्या  संख्या टक्केवारी संख्या टक्केवारी 

1 होय 650 93 217 91 867 

2 नाही 52 7 16 7 68 
3 माधहती धदली नाही  0 0 5 2 5 

एकुण 702 100 238 100 940 
 

उपरोक्त तक्त्यावरन असे धदसनु येते की, 650 (93%) उवपधरत महाराष्ट्रातील तर 
16 (7%) धवदभातील कैकाडी समाजात देव-देवतेला पश ु िळी देतात. उवपधरत 
महाराष्ट्रातील 52 (7%) तर  धवदभातील 16 (7%) लोक देव-देवतेला िळी देत नाही. 
धवदभातील 5 (2%) लोकांनी माधहती धदली नाही. 

 

मंवदरात जाता का ? 
तक्ता क्र. 73 

अ.क्र. मंवदरात जाता 
का ? 

उवणवरत महाराष्र  ववदर्भण  एकूण 
संख्या  संख्या टक्केवारी संख्या टक्केवारी 

1 होय 614 87 230 96 844 
2 नाही 85 12 4 2 89 

3 माधहती धदली नाही  3 1 4 2 7 

एकुण 702 100 238 100 940 
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वरील तक्त्यावरन असे धदसनु येते की, कैकाडी समाजातील उवपधरत 
महाराष्ट्रातील 614 (87%) लोक मंधदरात जातात. 85 (12%) कैकाडी िांधव मंधदरात 
जात नाहीत . 3 (1%) लोकांनी माधहती धदलेली नाही. 

तर धवदभातील 230 (97%)  लोक मंधदरात जातात. 4 (2%) लोक मंधदरात 
जात नाही.  तर धवदभातील 4 (2%) लोकांनी माधहती धदलेले नाही. 

 

आपणास पनुजणन्थ्म आवण शकुन अपशकुन यावर ववश्वास आहे का ? 
तक्ता क्र.74 

अ.क्र. 
आपणास पनुजणन्थ्म 
आवण शकुनअपशकुन 
यावर ववश्वास आहे का  

उवणवरत महाराष्र  ववदर्भण  एकूण 
संख्या  संख्या टक्केवारी संख्या टक्केवारी 

1 होय 375 53 100 42 475 

2 नाही 320 46 131 55 451 

3 माधहती धदली नाही  7 1 7 3 14 

एकुण 702 100 238 100 940 
 

कैकाडी समाजाचे सवेक्षणावरन असे धदसते की, उवपधरत महाराष्ट्रातील 375 
(53%) व धवदभातील 100 (42%) कैकाडी समाजातील लोकांचा  पनुजपन्म आधण शकुन 
अपशकून यावर धवश्वास आहे.  तर उवपधरत महाराष्ट्रातील 320 (46%) तर  धवदभातील 
131 (55%)  कैकाडी समाजातील लोकांचा  पनुजपन्म आधण शकुन अपशकून यावर 
धवश्वास नाही.  उवपधरत महाराष्ट्रातील 7 (1%) तर  धवदभातील 7 (3%) लोकांनी माधहती 
धदलेली नाही. 

मावसक पाळीच्या वेळी घरातील मवहलेस बाजलूा बसववल ेजाते का ? 
तक्ता क्र.75 

अ.क्र  
मावसक पाळीच्या वेळी 
घरातील मवहलसे बाजलूा 
बसववले जाते का ? 

उवणवरत महाराष्र  ववदर्भण  एकूण 
संख्या  संख्या  टक्केवारी  संख्या  टक्केवारी  

1 होय  498 71 127 53 625 

2 नाही  192 27 98 41 290 
3 माधहती धदली नाही  12 2 13 6 25 

एकूण  702 100 238 100 940 
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वरील  तक्त्यावरन असे धदसते की,  उवपधरत महाराष्ट्रातील 498 (71%) 
कैकाडी समाजातील कुटंूिामध्ये मधहलांना माधसक पाळीच्या धदवसांमध्ये िाजलुा िसधवले 
जाते. तर 192 (27%) कैकाडी समाजातील कुटंूिामध्ये मधहलांना माधसक पाळीच्या 
धदवसांमध्ये िाजलुा िसधवले जात नाही.  12 (2%) लोकांनी माधहती धदलेली नाही. 

धवदभामध्ये 127 (53%) कैकाडी समाजातील कुटंूिामध्ये मधहलांना माधसक 
पाळीच्या धदवसांमध्ये िाजलुा िसधवले जाते तर 98 (51%) मधहलांना माधसक पाळीच्या 
धदवसांमध्ये िाजलूा िसधवले जात नाही.  13 (5%) लोकांनी माधहती धदलेली नाही. 

आपल्या घरात नवस फेडण्यासाठी मरुळी / देवदासी सोडणे अशी घटना 
घडली आहे का ? 

तक्ता क्र. 76 

अ.क्र  

आपल्या घरात नवस 
फेडण्यासाठी मरुळी / देवदासी 
सोडणे अशा सारखी काही 
घटना घडली आहे का?   

उवणवरत महाराष्र  ववदर्भण   
एकूण 
संख्या  संख्या  टक्केवारी  संख्या  टक्केवारी  

1 होय  10 1 2 1 12 

2 नाही  687 98 232 97 919 

3 सांधगतलं नाही  5 1 4 2 9 

एकूण 702 100 238 100 940 

  

 वरील तक्त्यावरन असे धदसते की, उवपधरत महाराष्ट्रामध्ये 10 (1%) कैकाडी 
समाजातील कुटंूिामध्ये नवस रे्डण्यासाठी मरुळी/देवदासी सोडणे अशा घटना घडल्या 
आहेत . 687 (98%) कुटंूिामध्ये  मरुळी/देवदासी सोडणे अशा घटना घडल्या नाहीत. तर 
उवपधरत  5 (1%) कैकाडी लोकांनी यािाित माधहती धदली नाही. 

तर धवदभामध्ये 2 (1%) कुटंूिामध्ये नवस रे्डण्यासाठी मरुळी/देवदासी सोडणे 
अशा घटना घडल्या आहेत. 232 (97%) कुटंूिामध्ये  मरुळी/देवदासी सोडणे अशा घटना 
घडल्या नाहीत.  तर धवदभातील 4 (2%) लोकांनी माधहती धदलेली नाही. 
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अहवालातील ठळक बाबी 
 

 कैकाडी समाजाची कौटंुवबक मावहती 
 

 उवपधरत महाराष्ट्रातील 551 (78%) तर धवदभातील 196 (82%) कुटंूिप्रमखु परुष आहेत 
.उवपधरत महाराष्ट्रातील  151 (22%) तर धवदभातील 42 (18%)  कुटंूिप्रमखु स्त्रीया  आहेत.  
 

 िाटीने केलेल्या कैकाडी समाजाच्या सवेक्षणात असे धदसनु येते की, उवपधरत महाराष्ट्रातील 186 
(27%) तर धवदभातील 51 (21%) कुटंूिप्रमखुाचे धववाहाच्या वेळेचे वय 8-17 वषप होते. यावरून 
कैकाडी समाजात िालधववाहाचे प्रमाण आढळून येते. 
 

 उवपधरत महाराष्ट्रातील 300 (43%) तर धवदभातील 104 (44%) कैकाडी समाजातील 
कुटंूिप्रमखुाचे धशक्षण झाले नसनु ते अधशधक्षत आहेत.तर पदवीधर व पदव्यतु्तर धशक्षण घेणाऱ्या 
व्यक्तींचे प्रमाण अत्तल्प आहे. कैकाडी समाजात अवशवक्षत  लोकांचे प्रमाण जास्त्त आहे. 

 
 उवपधरत महाराष्ट्रात धशक्षण अधपवट सोडण्याचे प्रमाण 52% आहे. पैकी उवपधरत महाराष्ट्रातील 

245 (76%) लोकांनी तर धवदभातील 49 (72%) लोकांची आर्थथक पधरस्स्थती चांगली 
नसल्याने त्यांनी धशक्षण  अधपवट सोडले  आहे.   
 
 

 कैकाडी समाजात उदरधनवाहासाठी मोलमजरुी ,िांिकूाम ,वराहपालन केले जाते.तसेच लघ ु 
व्यवसाय करणाऱ्याचे प्रमाण जास्त आढळून आले. 
  

 कैकाडी कुटंुिाचे  माधसक उत्पन्न उवपधरत महाराष्ट्रात 393(56%) तर धवदभात 104 (44%) 
कैकाडी कुटंुिाचे 1001ते 5000 च्या दरम्यान आहे. यावरून त्यांची आर्थथक पधरस्स्थती धिकट 
असल्याचे आढळून येते. 
 

 कुटंुबाची इतर मावहती व सोई सवुवधा 
 

 उवपधरत महाराष्ट्रातील 702 पैकी 361 (51%) तर धवदभातील एकूण  238  कुटंुिापैकी 167  
(70%) कुटंुिे  धह एकधत्रत कुटंुि पद्धती मध्ये राहतात, 327  (47%) तर धवदभातील 65 (27%  
कुटंुि धह धवभक्त कुटंुि पद्धती मध्ये राहतात. 
 



 
186 

 
 उवपधरत महाराष्ट्रातील 363 (52%) तर धवदभातील 115 (48%) लोक  स्वतः च्या जागेत 

राहतात. तर 98 (14% ) तर धवदभातील 25 (11%) लोक  भाड्ाच्या घरात  राहतात.  उवपधरत 
महारष्ट्रातील 97 (14%) तर धवदभात 79 (33%) लोक अधतक्रधमत जागेत राहतात. 
 

 उवपधरत महाराष्ट्रात वास्तव्य करणाऱ्या  कैकाडी समाजातील  462 (66%) कुटंुिाच्या तर 
धवदभातील 155 (65%) कुटंुिाची  घराची िांधणी  कच्च्या प्रकारची आहे. 233 (33%) कुटंुिे  
पक्क्या घरात राहत आहेत. तर उवपधरत 7 (1%) लोक इतर प्रकारच्या घरात म्हणजे  तंितू  
राहतात.  
 

 उवपधरत महाराष्ट्रातील 702 कुटंुिापैकी 44 (6%)  तर धवदभातील 20(8%) लोकांच्या कडे 
स्वतः च्या मालकीची शेतजमीन आहे. तर उवपधरत महाराष्ट्रातील  650 (93%) तर धवदभात 218 
(92%)  लोकांच्या कडे स्वत:ची शेतजमीन नाही. 
 

 उवपधरत महाराष्ट्रातील 702 कैकाडी लोकांपैकी 358 (51%) लोक एका खोलीत राहतात.  250 
(36%) लोक दोन खोल्या असलेल्या घरात राहत आहेत.  तर धवदभातील  238 कैकाडी 
कुटंुिापैकी 47 (20%) लोक एका खोलीत तर  125 (53%) लोक दोन खोल्या असलेल्या घरात 
राहत आहेत.  
 

 कैकाडी समाजाची वैवावहक मावहती 
 

  उवपधरत महाराष्ट्रातील 621 (88%) तर धवदभातील 193 (81%) लोकांनी कैकाडी समाज एकच 
आहे अशी माधहती धदली . उवपधरत महाराष्ट्रात 56 (5%) तर धवदभात 26 (11%)  लोकांनी धवदभप 
व उवपधरत महाराष्ट्रातील कैकाडी समाज एक नाही अशी माधहती धदली. 
 
 

 कैकाडी जातीच्या सवेक्षणात असे आढळून आले धक उवपधरत महाराष्ट्रातील 449 (64%) तर 
धवदभात 186 (78%) कुटंूिामध्ये पोटजातीमध्ये  धववाह होतो . उवपधरत महाराष्ट्रातील 
250(36%) कुटंूिामध्ये पोटजातीमध्ये  धववाह केला जात नसनू धवदभातील 51 (22%) 
लोकांकडे कुटंूिातील पोटजातीमध्ये  धववाह केला जात  नाही.  
 

 उवपधरत महाराष्ट्रातील 50 (7%) तर धवदभामध्ये 12 (5%) कैकाडी समाजाच्या कुटंूिामध्ये 
आंतरजातीय / आंतरधमीय धववाह केला आहे . उवपधरत महाराष्ट्रामध्ये 651 (93 %) कुटंूिामध्ये  
आंतरजातीय / आतंरधमीय धववाह केला नसनू धवदभामध्ये याचे प्रमाण 225 (95%) एवढे आहे.  

 36 (72%) उवपधरत महाराष्ट्रातील कुटंूिातील लोकांनी आतंरधर्थमय धववाह केला असनु 14 
(28%) कुटंूिातील लोकांनी आंतरजातीय धववाह केला आहे . तर  धवदभामध्ये अंतरधर्थमय धववाह 
करण्याचे प्रमाण नगण्य स्वरपात आहे.  6 (50%) कुटंूिातील लोकांनी आतंरजातीय धववाह 
केला आहे.  6 (50%) लोकांनी माधहती धदली नाही.  



 
187 

 
  उवपधरत महाराष्ट्रामध्ये 37 (74%) तर धवदभामध्ये 7 (58%) कैकाडी समाजातील लोकांना 

आंतरधमीय / आतंरजातीय धववाह  केल्यामळेु समाजातील इतर लोकांकडुन धमळणारी वागणकु 
ही समान पध्दतीची आहे अशी माधहती धदली . उवपधरत महारष्ट्रातील 9 (18%) लोकांना 
आंतरधमीय / आतंरजातीय धववाह केल्यामळेु समाजातील इतर लोकांकडुन  भेदभावाची वागणकु 
धमळत आहे.  
 

 उवपधरत महाराष्ट्रामध्ये 308 (44%) तर 136 (57%) धवदभामध्ये कैकाडी समाजात 
लग्नाच्यासाठी हंुडा देण्याची/ घेण्याची पध्दत आहे.  394 (56%) उवपधरत महाराष्ट्रातील तर 102 
(43%) धवदभातील कैकाडी समाजामध्ये हंुडा दण्याची/घेण्याची पध्दत नाही. 
 

  उवपधरत महाराष्ट्रामध्ये 246 (80%) लग्न पद्धतीत मलुीकडुन मलुाला हंुडा धदला जातो तर 
धवदभामध्ये याचे प्रमाण 128 (94%) आहे.  मलुाकडुन मलुीला हंुडा देण्याचे प्रमाण उवपधरत 
महाराष्ट्रामध्ये 55 (18%) असनु धवदभामध्ये 2 (1%) लोक मलुाला हंुडा देतात. उवपधरत 
महाराष्ट्रामध्ये र्क्त एका कुटंुिात दोन्ही कुटंुिांना हंुडा देण्याची पद्धत आहे. तर धवदभामध्ये 5 
(4%) कुटंुिात दोन्हीकडील कुटंुिांना हंुडा देण्याची पध्दत आहे.   
 
 

 उवपधरत महाराष्ट्रातील 85 ( 12%) कैकाडी समाजातील कुटंुिात मधहलेचा पनुर्थववाह झाला आहे. 
तर धवदभातील 7 (3%)  मधहलांचा पनुपधववाह केला आहे . 
   

 कैकाडी कुटंुबांकडे असलेले शासकीय दाखले 
 

  उवपधरत महाराष्ट्रातील 619 (88%) कैकाडी समाजातील लोकांकडे तर धवदभातील 220 (92%) 
लोकांकडे रेशन काडप आहे.  तर उवपधरत महाराष्ट्रातील  83 (12%) लोकांकडे तर धवदभातील 18 
(8%) लोकांकडे रेशन काडप नाही. 
 

 उवपधरत महाराष्ट्रातील 214 (35%) धवदभातील 118 (54%) कैकाडी समाजातील लोकांकडे 
धपवळया रंगाचे रेशन काडप आहे.  उवपधरत महाराष्ट्रातील 378 (61%) तर धवदभात 91 (41%) 
लोकांकडे केशरी रंगाचे रेशन काडप आहे.  
 

 उवपधरत महाराष्ट्रातील 388 (55%) कैकाडी समाजातील तर धवदभातील 147 (62%)  
लोकांकडे जातीचा दाखला आहे. उवपधरत महाराष्ट्रातील 246 (35%) व धवदभातील 87 (37%) 
लोकांकडे जातीचा दाखला नाही.  
 

 उवपधरत महाराष्ट्रातील 67 (10%) धवदभातील 45 (19%) कैकाडी समाजातील लोकांकडे 
जातपडताळणी प्रमाणपत्र आहे. उवपधरत महाराष्ट्रातील 471 (67%) तर धवदभातील 187 
(79%) कैकाडी  लोकांकडे जातपडताळणी प्रमाणपत्र नाही.  
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 उवपधरत महाराष्ट्रातील 112 (16%) कैकाडी समाजातील कुटंूिातील लोकांच्या जातीची चकुीची 

नोंद झालेली आहे. 480 (68%) लोकांची जातीची चकुीची नोंद झालेली नाही. तर 3 लोकांनी 
जातीच्या चकुीच्या नोलदिाित माधहती नाही असे सांधगतले .तर धवदभातील 3 (1%) कैकाडी 
समाजातील कुटंूिातील लोकांच्या जातीची चकुीची नोंद झाली आहे. धवदभातील 228 (96%) 
कैकाडी समाजातील लोकांची जातीची चकुीची नोंद झाली नाही.  
 

 54 (8%) उवपधरत महाराष्ट्रातील तर धवदभातील 24 (10%) कैकाडी लोकांनी शासकीय 
योजनांचा लाभ घेतला आहे . 648 (92%) उवपधरत महाराष्ट्रातील व धवदभातील 214 (90%) 
लोकांनी कोणत्याही शासकीय योजनांचा लाभ घेतला नाही. 
 

 जातीववषयक मावहती- 
 

 उवपधरत महाराष्ट्रातील 308 (44%) लोकांच्या मते इतर समाजाचे कैकाडी समाजातील लोकांकडे 
िघण्याचा दषृ्ट्टीकोणात भेदभाव आहे.  12 (2%) लोकांच्या मते त्यांच्या कडे िघण्याचा दषृ्ट्टीकोण 
अत्यंत कमी दजाचा आहे. तर धवदभातील 36 (15) लोकांच्या मते कैकाडी समाजातील लोकांकडे 
िघण्याचा दषृ्ट्टीकोणात भेदभाव आहे.  2 (1%) लोकांकडे इतर समाजाचा िघण्याच्या दषृ्ट्टीकोण 
कमी दजाचा आहे. वरील आकडेवारीवरून ववदर्भापेक्षा उवणवरत महाराष्रात रे्भदर्भावाचे 
प्रमाण जास्त्त आढळून येत आहे. 
 

 उवपधरत महाराष्ट्रातील 237 (34%) तर धवदभातील 16 (7%) लोक इतर समाजाच्या समारंभात 
सहभागी होत नाही.   
 

 440 (63%)  उवपधरत महाराष्ट्रातील तर 215 (90%) धवदभातील कैकाडी समाजातील लोकांच्या 
समारंभात इतर समाजातील लोक सहभागी होतात .257 (36%) उवपधरत महाराष्ट्रातील तर 
धवदभातील 18 (8%) कैकाडी समाजातील लोकांच्या समारंभात इतर समाजातील लोक सहभागी 
होत नाही. 
 

 उवपधरत महाराष्ट्रातील 364 (52%) तर धवदभातील 179 (75%) लोकांना इतर जातीतील 
लोकांच्या स्वयंपाक घरात प्रवेश धदला जातो. उवपधरत महाराष्ट्रातील 338 (48%) लोकांना इतर 
जातीतील लोकांच्या स्वयंपाक घरात प्रवेश धदला जात नसनू धवदभातील 59 (25%) समाजातील 
लोकांच्या इतर समाजातील लोक सहभागी होत नाहीत. 

 

 उवपधरत महाराष्ट्रातील 42 (6%) कैकाडी समाजातील लोक जात लपवतात. 603 (86%) लोक 
त्यांची कैकाडी जात लपवत नाहीत ,तर 57 (8%) लोक कधी कधी जात लपवतात. धवदभातील 
9 (4%) लोक त्यांची जात लपवतात तर 207 (87%) लोक त्यांची जात लपवत नाहीत.  तर 22 
(9%) लोक कधी कधी जात लपवतात. 
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 उवपधरत महाराष्ट्रातील 202 (29%) कैकाडी समाजातील लोकांना धशक्षण घेत असताना 

अस्पशृ्यतेििल अनभुव आला.तर धवदभातील 14 (6%)  लोकांना धशक्षण घेत असताना 
अस्पशृ्यतेििल अनभुव आला.  
वरील आकडेवारी वरून 29 % उवणवरत महाराष्रातील ववद्यार्थ्यांना वशक्षण घेत असताना 
अस्त्पशृ्यतेबदद्यदल अनरु्भव आला असल्याची मावहती वदलेली आहे.यावरून उवणवरत 
महाराष्रातील अस्त्पशृ्यता वदसनू येते. 
 

 उवपधरत महाराष्ट्रातील 188 (27%) तर धवदभातील 18 (8%)  लोकांना कैकाडी समाजाचे 
असल्यामळेु काही  कारणास्तव गावातील लकवा इतर समाजातील लोकांनी मारहाण / धशवीगाळ 
केली आहे 
यावरून असे वनदशणनास येते वक, ववदर्भापेक्षा उवणवरत महाराष्रातील कैकाडी  समाजाला  
अस्त्पशृ्यतेचा जास्त्त त्रास झाला आहे.तरीवह उवणवरत महाराष्रातील कैकाडी समाज 
अनसुवूचत जातीत समाववष्ट नसनू ववमकु्त जातीत समाववष्ट आहे.  
 

 उवपधरत महाराष्ट्रातील 146 (21%) कैकाडी समाजातील लोकांना सावपजधनक मंधदरामध्ये प्रवेश 
नाही.  1% समाजातील लोकांना कधी कधी रोखले जाते. उवणवरत महाराष्रातील 146 कैकाडी 
बांधवांना सावणजवनक मंवदरात प्रवेश नाही.याउलट ववदर्भात फक्त एका व्यक्तीने प्रवेश 
नसल्याचे सांवर्तले आहे.यावरून उवणवरत महाराष्रातील कैकाडी बांधवांना अस्त्पशृ्यतेचा 
अनरु्भव येत आहे असे आढळून येते. 
 

 उवपधरत महाराष्ट्रातील 368 (52%) तर धवदभातील 56 (23%) कैकाडी समाजास जातीच्या 
उतरंडीमध्ये कधनष्ट्ठतेचा दजा देऊन अन्याय झाला आहे.  ववदर्भातील कैकाडी लोकांपेक्षा 
उवणवरत महाराष्रातील कैकाडी लोकांना जातीच्या उतरंडीमध्ये कवनष्ठतेचा दजा देऊन 
अन्थ्याय झाला आहे. 
 

 उवपधरत महाराष्ट्रातील  485 (69%) धवदभातील 179 (75%) कैकाडी  समाजातील लोकांना 
तुम्हाला गावामध्ये प्रवेश आहे. तर उवपधरत महाराष्ट्रातील 56 (8%) कैकाडी लोकांना गावामध्ये 
प्रवेश नाही. यावरून कैकाडी बांधवांना र्ावात प्रवेश असल्याची आकडेवारी ववदर्भात 
उवणवरत महाराष्रापेक्षा जास्त्त असल्याची आढळून येत आहे. 
 

 कैकाडी समाजातील मवहलांची स्स्त्िती 
 

 उवपधरत महाराष्ट्रामध्ये कमधवत्या मधहलांची संख्या 508 (72%) आहे तर धवदभामध्ये कमधवत्या 
मधहलांची संख्या 133 (56%) आहे. 
 

 उवपधरत महाराष्ट्रामध्ये 54 (10%) मधहला मखु्य कमवती स्त्री म्हणनु काम करतात. 415 (82%) 
मधहला घरास आर्थथक मदत म्हणनु काम करतात तर 23 (5%) मधहला मखु्य कमावती स्त्री म्हणनु 
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व घरास आर्थथक मदत म्हणनु दोन्ही कारणास्तव काम करतात.  धवदभामध्ये 23 (17%) मधहला 
मखु्य कमवती स्त्री म्हणनु काम करतात. 105 (79%) मधहला घरास आर्थथक मदत म्हणनु काम 
करतात. 
 

 उवपधरत महाराष्ट्रातील 447 (64%) मधहला तर धवदभातील 78 (33%) मधहला अथाजनाकधरता 
अंग मेहनत लकवा श्रमाचे काम करतात . 
 

 उवपधरत महाराष्ट्रातील 225 (36%) कैकाडी समाजाच्या कुटंूिात  घराची मालकी अथवा शेत 
जमीन यावर मधहलांचे नाव धदले जाते .तर धवदभातील त्याचे प्रमाण 128 (54%) एवढे आहे .  
उवपधरत महाराष्ट्रातील 404 (58%) तर  धवदभातील 72 (30%) कुटंूिात घराची मालकी अथवा 
शेत जमीन यावर मधहलांचे नाव धदले जात नाही. 
 

 उवपधरत महाराष्ट्रातील 226 (32%) धवदभातील 51 (22%)  कैकाडी समाजातील कुटंूिातील 
मधहलांचे पधहल्या प्रसतूीच्या वेळी वय 18 वषापेक्षा कमी होते. 
 

 उवपधरत महाराष्ट्रातील 260 (37%)  तर धवदभातील 92 (39%) मधहलांचे िाळंतपण घरीच 
झालेले आहे. 
 

 20 (3%) उवपधरत महाराष्ट्रातील तर 3 (1%) धवदभातील कैकाडी समाजातील मधहलांचा प्रसतूी 
दरम्यान मतृ्य ुझाला आहे. 
 

 उवपधरत महाराष्ट्रातील  517 (74%) धवदभातील 200 (84%) कैकाडी समाजातील कुटंूिात 
घरातील धनणपय प्रधक्रयेत मधहलांच्या धवचारांना प्राधान्य/मत घेतले जाते. उवपधरत महाराष्ट्रातील 
157 (22%) तर धवदभातील 32 (13%) कैकाडी समाजातील कुटंूिात घरातील धनणपय प्रधक्रयेत 
मधहलांच्या धवचारांना प्राधान्य/मत घेतले जात नाही. 
 

 उवपधरत महाराष्ट्रातील 339 (57%) तर धवदभामध्ये 199 (84%) कैकाडी समाजातील मधहलांना 
कुटंूिामध्ये समान वागणकू देतात .163 (23%) तर धवदभामध्ये  20 (8%) मधहलांना कुटंूिामध्ये 
धमश्र वागणकु धमळते. 133 (19%) तर धवदभामध्ये 16 (7%) मधहलांना दयु्यम प्रकारे वागणकु 
धमळते. 

 
 कैकाडी समाजातील अंधश्रद्धा 

 
 उवपधरत महाराष्ट्रातील 460 (66%) व धवदभातील 199 (84%) कैकाडी समाजातील कुटंूिामध्ये 

कंुडली पाहतात. 
 

 उवपधरत महाराष्ट्रातील 345 (49%) तर धवदभातील 81 (34%)  कैकाडी समाजातील 
कुटंूिामध्ये महत्वाच्या कामासाठी जाताना महूुतप पाधहला जातो. 
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 650 (93%) उवपधरत महाराष्ट्रातील तर 217 (91%) धवदभातील कैकाडी समाजात देव-देवतेला 

पश ुिळी देतात. 
 

 उवपधरत महाराष्ट्रातील 375 (53%) व धवदभातील 100 (42%) कैकाडी समाजातील लोकांचा  
पनुजपन्म आधण शकुन अपशकून यावर धवश्वास आहे.   
 

 उवपधरत महाराष्ट्रातील 498 (71%) धवदभामध्ये 127 (53%) कैकाडी समाजातील कुटंूिामध्ये 
मधहलांना माधसक पाळीच्या धदवसांमध्ये  िाजलुा िसधवले जाते. 
 

 उवपधरत महाराष्ट्रामध्ये 10 (1%) तर धवदभामध्ये 2 (1%) कुटंूिामध्ये नवस रे्डण्यासाठी 
मरुळी/देवदासी सोडणे अशा घटना घडल्या आहेत. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
192 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

प्रकरण सातवे 

वनष्कषण व वशफारशी 
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वनष्कषण 

 सवेक्षण करण्यात आलेल्या सवप धजल्ह्यात कैकाडी समाजात अधशधक्षत लोकांचे प्रमाण जास्त आहे. 

तसेच यामध्ये मधहलांचे धशक्षणाचे प्रमाण परुषांपेक्षा अत्यंत कमी आहे. 

 आर्थथक पधरस्स्थती  धिकट असल्यामळेु धशक्षण अधपवट सोडण्याचे प्रमाण धवदभापेक्षा उवपधरत 

महारष्ट्रात जास्त आहे. 

 कैकाडी समाजाच्या सवेक्षणात असे धदसनु येते की, कैकाडी समाजात िालधववाहाचे प्रमाण जास्त 

आहे. 

 धवदभाप्रमाने उवपधरत महाराष्ट्रातील कैकाडी समाजाचा वराहपालन हा मखु्य व्यवसाय  आहे.तसेच 

कैकाडी समाजात  अजनूही पारंपधरक व्यवसाय िािकुाम करणाऱ्याचे प्रमाण जास्त आहे. 

 र्क्त 1000 रपये पयंत माधसक उत्पन्न असल्याचे प्रमाण उवपधरत महाराष्ट्टात 11% तर धवदभात 

26 % आढळून येत आहे.उवपधरत महाराष्ट्टातील 56% कैकाडी समाजाचे माधसक उत्पन्न हे र्क्त 

1001 ते 5000रपये  च्या दरम्यान आहे.तर धवदभात याचे प्रमाण 44 % आहे. यावरून त्यांची 

आर्थथक पधरस्स्थती अत्यंत हलाखीची असल्याचे आढळून येते. 

 दोन्ही धवभागातील लोकांनी धवदभातील कैकाडी समाज व उवपधरत महाराष्ट्रातील कैकाडी समाज 

एकच असल्याची माधहती धदली आहे. 

 उवपधरत महाराष्ट्रातील 16% कैकाडी समाजातील लोकांची जातीची नोंद चकुीची लागलेली आहे.  

 उवपधरत महाराष्ट्रातील 52% कुटंुिे धह स्थलांतरीत कुटंुिे आहेत. धवदभात स्थलांतधरत कुटंुिाचे 

प्रमाण कमी आहे. 

 उवपधरत महाराष्ट्रातील कैकाडी समाजाकडे इतर समाजाचा िघण्याचा दषृ्ट्टीकोन  44% 

भेदभावाचा आहे.तर धवदभात याचे प्रमाण र्क्त 15% आहे.धवदभापेक्षा उवपधरत महाराष्ट्रात 

भेदभावाचे प्रमाण जास्त आढळून येत आहे. 

 कैकाडी समाजाच्या समारंभात इतर समाजाचे लोक सहभागी होण्याचे प्रमाण धवदभापेक्षा उवपधरत 

महाराष्ट्रात तुलनेने कमी आहे. 

 इतर जातीच्या स्वयंपाक घरात प्रवेश असण्याचे प्रमाण धवदभापेक्षा उवपधरत महाराष्ट्रात तलुनेने कमी 

आहे. 
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 उवपधरत महाराष्ट्रातील 29% कैकाडी समाजातील लोकांना धशक्षण घेत असताना अस्पशृ्यतेचा 

अनभुव आला आहे.याउलट धवदभात याचे खपू कमी आहे. 

 उवपधरत महाराष्ट्रातील 27% कैकाडी लोकांना कैकाडी असल्यामळेु  कोणत्याही कारणास्तव इतर 

समाजाकडून मारहाण धशवीगाळ करण्यात आली आहे .याउलट धवदभात याचे प्रमाण अत्यल्प 

आहे. धवदभापेक्षा उवपधरत महाराष्ट्रातील कैकाडी  समाजाला  अस्पशृ्यतेचा जास्त त्रास झाला 

आहे.तरीधह उवपधरत महाराष्ट्रातील कैकाडी समाज अनसुधूचत जातीत समाधवष्ट्ट नसनू धवमकु्त 

जातीत समाधवष्ट्ट आहे.  

 अजनूही उवपधरत महाराष्ट्रातील कैकाडी समाजातील 21% लोकांना सावपजधनक मंधदरात प्रवेश 

नाही. तर धवदभातील सवप कैकाडी समाजाला मंधदरात प्रवेश आहे. 

 उवपधरत महाराष्ट्टातील 52% कैकाडी िांधवांना जातीच्या उतरंडीमध्ये कधनष्ट्ठतेचा दजा देऊन 

अन्याय झाला आहे. यामध्ये त्यांना अस्पशू्यता,जातीवाचक धशवीगाळ,मारहाण ,पाणी  भरण्यास 

मज्जाव करणे इत्यादी चा समावेश आहे.तर धवदभात याचे प्रमाण 24% आहे. 

 कैकाडी समाजातील स्स्त्रयांना अंगमेहनतीचे काम करावे लागते. जसे डाल्या टोपले धवणणे, 

केरसणुी तयार करून धवकणे इत्यादी. 

 तसेच या समाजात अंधश्रद्धचे प्रमाण जास्त असल्याचे आढळून आले.उ दा.या समाजात देवतेला 

पश-ूिळी देण्याचे प्रमाण खपू जास्त प्रमाणात आहे. माधसक पाळीच्या वेळेस मधहलांना िाजलूा 

िसधवण्याचे प्रमाण जास्त आहे. 

 

लक्ष्य र्ट चचेतून वमळालेले वनष्कषण 

 

 धवदभप आधण उवपधरत महाराष्ट्रामधील दोन्ही धठकाणी राहणाऱ्या कैकाडी जातीमध्ये आडनावे, 
कुळ, वंश, उपजाती, िोलीभाषा, पारंपाधरक व्यवसाय यामध्ये साम्य धदसनू येते.   
 

 धवदभप आधण उवपधरत महाराष्ट्रामधील दोन्ही धठकाणी राहणाऱ्या कैकाडी जातीमध्ये सण-
उत्सव, रूढी-परंपरा, धववाह पद्धती, जन्मधवधी, मतृ्यधुवधी, आहारपद्धती, कुलदेवता या मध्ये साम्य 
धदसनू येते.  
 

 कैकाडी समाजामध्ये त्यांच्या उपजातीधनहाय काही व्यवसाय वेगवगेळे धदसत असले तरी 
िांि,ू धनरगडुी, लशदी च्या र्ोकापासनू टोपल्या, कणगी, झाप िनधवणे व त्यांची िाजारात धवक्री 
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करणे, गाढवावरून माती वाहने लकवा गाढवपालन करणे आधण वराह (डुक्कर) पालन या 
व्यवसाय िाितीत धवदभातील अनसुधूचत जातीमध्ये असणारा कैकाडी समाज आधण उवपधरत 
महाराष्ट्रातील धवमकु्त जातीमध्ये असणारा कैकाडी समाजामध्ये समानता धदसनू येते. 
 

 धवदभातील अनसुधूचत जातीतील कैकाडी समाज आधण उवपधरत महाराष्ट्रातील धवमकु्त 
जातीतील कैकाडी समाज एकच असल्याने त्यांच्यात पवूीपासनू रोटी-िेटी व्यवहार होतात. 
त्यासंदभात धववाहनोंदणी प्रमाणपत्र सादर करण्यात आले आहेत.  
 

 पवूी कैकाडी समाज आपले कौटंुधिक, आर्थथक, धववाहधवषयक प्रश्न जातपंचायतीमध्ये 
मांडत व या जातपंचायातीच्या माध्यमातनू या प्रश्नांची सोडवणकू केली जात असे. सद्यस्स्थतीमध्ये 
कैकाडी समाजामध्ये  जातपंचायत व्यवस्था धदसनू येत नाही. 
 

 धवदभातील कैकाडी समाज आधण महाराष्ट्रामधील इतर भागात राहणारा कैकाडी समाजाची 
आहारपद्धती समान असनू धवशेष करून डुकराचे मांस खाणे धह िाि दोन्ही भागात समान धदसनू 
येते. डुक्कराचे मांस खातात या कारणामळेु इतर समाजाकडून अस्पशृ्यतेची वागणकू धमळणे, 
सावपजधनक धठकाणी पाणी भरू न देणे, मंधदरात प्रवेशास मनाई करणे या िाितीत  धवदभप आधण 
उवपधरत महाराष्ट्रात समान धचत्र  असल्याचे धदसनू येते.  
 

  धवदभातील कैकाडी समाज आधण उवपधरत महाराष्ट्रामधील कैकाडी समाजामध्ये लग्नधवधी, 
मतृ्यधुवधी अश्या प्रसंगी धवधी करण्याकधरता ब्राम्हण येत नाही. समाजातील जेष्ट्ठ व्यक्ती त्यांच्या 
अनभुवानसुार धवधी पणूप करतात. 
 

 धवदभातील आधण उवपधरत महाराष्ट्रातील कैकाडी जातीतील लोकांची वस्ती सवपसाधारणपणे 
मळू गावाच्या िाहेर स्वतंत्र असलेली धदसनू आली. कैकाडी वस्तीच्या शेजारी राहणारे लोक सदु्धा 
अस्पशृ्य समजल्या जाणाऱ्या अनसुधूचत जातीतील असल्याचे धदसनू आले.    
 

 धवदभातील कैकाडी समाज आधण महाराष्ट्रामधील इतर भागात राहणारा कैकाडी समाजाची 
धर्रस्ती आई लकवा अम्मामरमताई, यल्लम्मा, खंडोिा या कुलदेवता समान असलेल्या लक्षगट 
चचेद्वारे धदसनू आले.  
 

 धवदभप आधण उवपधरत महाराष्ट्रातील कैकाडी समाजाची आर्थथक स्स्थती हालाकीची असनू 
िहुतांशी लोक दाधरद्र्य रेषेखाली जीवन जगतात. त्यांचे राहणीमान हे सवपसाधारण धदसनू येते.   
 



 
196 

 

वशफारशी 
 

शासनाने धदलेल्या आदेशानसुार िाटीमार्प त कैकाडी समाजाचा धवदभप आधण उवपधरत 

महाराष्ट्रातील धजल्ह्याचा तलुनात्मक अभ्यास करीत असताना अनेक संदभप साधहत्यातनू  

मानववंशशास्त्र दषृ्ट्टीकोनातनू, लक्ष गट चचा आधण धनरीक्षण त्याचप्रमाणे प्रत्यक्ष सवेक्षण करून 

माधहती संकधलत करण्यात आलेली आहे .  

सदर अभ्यासातनू उवपधरत महाराष्ट्र आधण धवदभामधील कैकाडी समाज यांचे राहणीमान, 

व्यवसाय, आडनावे, िोली भाषा त्यांचे देव देवता एकच असल्याचे धनष्ट्कषप समोर आले आहेत. 

तसेच त्यांच्यात रोटी िेटी व्यवहार देखील होत आहेत .  

त्याचप्रमाणे अनसुधूचत जातीमध्ये समाधवष्ट्ट करण्यासाठी आवश्यक असणारे सवप 

धनदेशांक दोन्ही प्रवगातील कैकाडी समाजामध्ये धदसनू येतात. उदा. 

 दोन्ही प्रवगातील कैकाडी समाजासोित अस्पशृ्यता पाळली जाते. धवशेषतः धवमकु्त 

जाती या प्रवगातील समाजासोित आजही अस्पशृ्यता पाळली जात आहे. 

 दोन्ही प्रवगातील कैकाडी समाज यांच्यात रोटी िेटी व्यवहार होतात. 

 दोन्ही प्रवगातील कैकाडी समाज सामाधजक. आर्थथक, शैक्षधणक दषृ्ट्या अधतशय 

मागासलेले आहेत. 

 दोन्ही प्रवगातील कैकाडी समाज हे अस्वच्छ काम करतात व डुकराचे पालन करतात 

व डुकराचे मांस खातात  

या संशोधन अभ्यासाचे  हे मखु्य धनष्ट्कषप आहेत .  
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अहवालाच्या वनष्कषामधनू करण्यात आलेल्या वशफारशी 

1. कैकाडी  समाजाचे क्षेत्रीय िंधन उठवून संपणूप महाराष्ट्रामध्ये कैकाडी समाजास एकाच 

प्रवगामध्ये समावेश करावा. संपणूप महाराष्ट्रामध्ये दोन्ही प्रवगामध्ये असणारे कैकाडी समाज 

यांच्यात प्रवगप धभन्नता नसनू त्यांच्या रोटी- िेटी व्यवहार होतात, त्यांना अस्पशृ्यासम वागणकू 

धमळते, जाती भेद पाळले जातात, सामाधजक, आर्थथक शैक्षधणक मागासलेपणा कैकाडी 

समाजामध्ये जास्त प्रमाणात आहे. या मदु्यांच्या आधारे कैकाडी समाजाचे  के्षत्रबंधन उठवनू 

ववदर्भाप्रमाणे संपणूण महाराष्र राज्यामध्ये कैकाडी समाज अनसुवूचत जातीमध्ये 

समाववष्ट करणेबाबत हा अभ्यास अहवाल वशफारस करीत आहे . 

या मखु्य धशर्ारधशसोित  सोित समाजाची पाश्वपभमूी पाहता खालील प्रमाणे इतर धशर्ारशी 

करण्यात येत आहे .  

2. मलुर्भतू सोयी सवुवधांबाबत वशफारशी: 

कैकाडी समाज प्रामखु्याने शहरातलगत वसलेल्या वस्त्या लकवा झोपडपट्यामध्ये वास्तव्यास 

असनू कच्चे िांधकाम असलेल्या मातीची स्थाधनक कुडाच्या लभतीच्या घरांमध्ये राहतो,पत्र्याची 

घरे,धपण्याच्या पाण्याची व्यवस्था , सावपजधनक शौचालय,पातळीवर शासनाने जरी वीज 

केलेल्या असल्या तरीही त्या अपऱु्या असनू उघडी गटारे,कचऱ्याचे ढीग आधण अस्वच्छतेमळेु 

घाणीचे साम्राज्य पसरलेले आजही धदसते. तसेच डुक्करांचे पालन देखील ते लगतच्या 

उधकरडयावर करत असल्यामळेु मखु्य लोकवस्ती पासनू लांि लकवा काही अंतरावर त्यांचे 

वास्तव्य धदसनू येते. 

 सामाधजक न्याय धवभाग महानगर पाधलका आधण समाज कल्याण 

प्रशासनामार्प त,स्थाधनक नेततृ्व यांनी पढुाकार घेऊन वस्त्यांचे पनुवपसन करण्याकधरता 

योजना तयार करन  त्यांची अंमलिजावणी करावी. कैकाडी समाज कें धद्रत क्षेते्र आधण 

झोपडपट्या धवकधसत करण्यािाित शासनाने योग्य ती कायपवाही करावी .  
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 उवपधरत महाराष्ट्रामधील गावािाहेर राहणारा धवमकु्त जातीतील कैकाडी हा अनसुधूचत 

जाती मध्ये नसल्यामळेु अनसुधूचत जाती आधण नविौद्ध घटकांच्या वस्तींचा धवकास  )

दधलत वस्ती सधुार योजना (या अंतगपत देखील त्यांची वस्तींचा धवकास होत नाही, 

यामळेु देखील या वस्त्या अधवकधसत असल्याचे धदसनू येत आहे.त्यामळेु या 

समाजाला वैयस्क्तक लक्ष कें धद्रत करन मागपदशपन करण्यािाित उपक्रमांची आखणी 

करावी.   

 वस्तीचा ववकास होण्यासाठी रस्ते,वीज परुवठा, पाणी परुवठा, रस््यावरील प्रकाश 

व्यवस्था  ,साववजविक वठकाणची स्वच्छाता अशा, सोयी उपलब्ध करुि देत असतािा 

समाज मंवदरे,बगीच्या सारखी मिोरंजिाची वठकाणे सधु्दा-बाग,मागवदशवि 

कें दे्र,वाचिालये,अंगणवाडया स्थापिेबाबत शासिािे योग्य ती कायववाही करावी. 

 शाळा,महाववद्यालये,साववजविक सवुवधा आवण रुग्णालयांसारख्या सोयी-सवुवधांच्या 

वठकाणी ्यांिा   प्रवेश सहज घेता येण्यासाठी मागपदशपन करणे आवश्यक आहे. 

अशाने समाजामध्ये सकारात्मक पधरणाम होऊन त्यांच्या सामाधजक स्स्थतीमध्ये 

सधुारणा होईल.पायाभतू सधुवधांच्या धवकासाच्या अवस्थेत, महाराष्ट्र शासनातरे् 

प्रभावी अंमलिजावणी करण्यािाित शासनाने योग्य ती कायपवाही करावी.  

3. शैक्षवणक के्षत्रातील वशफारशी  

ग्रामीण भागातील कैकाडी समाजा सोित  पाळली जाणारी अस्पशृ्यता यामळेु शाळा गळतीचे 

प्रमाण अधधक असल्याचे धदसत.धशक्षणाधशवाय हा समाज प्रगती करू शकणार नाही. त्यासाठी 

शैक्षधणक क्षेत्रामध्ये अंमलिजावणी करण्यायेग्य धशर्ारशी खालील प्रमाणे करण्यात येत 

आहेत.  

प्रािवमक ते उच्च माध्यवमक वशक्षण  

 पधहली ते दहावीचा या टप्प्यातील धवद्याथयांना शैक्षधणक गोडी धनमाण होण्यासाठी तसेच 

अधधकतम शाळा गळतीचे प्रमाण कमी करण्यास कैकाडी समाजातील सवप 

धवद्याथयांना चांगल्या दजाच्या शाळांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी अथपसहाय्य करण्यािाित 

शासनाने  योग्य ती कायपवाही करावी. 
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 दहावीच्या पढेु वशक्षणामध्ये तांविक वशक्षण ककवा व्यावसावयक वशक्षणाच्या संधी 

उपलब्ध करुि आय.टी.आय. ककवा इतर व्यावसाय प्रवशक्षण माध्यमातिू 

व्यावसाविमखु वशक्षण देणेबाबत शासिािे उवचत असा विणवय घ्यावा जेणे करुि ते 

िववष्यात चांगला रोजगार वमळवू शकतील ककवा स्वत: िोकरी ,धंदा सरुु करू 

शकतील. 

 कला व्यवस्थापि अशा मेवडकल ववज्ञाि शाखेसोबतच अवियांविकी,वावणज्य, ववववध 

शाखांमधिू पदवी ,पदव्यतु्तर पदवी वमळववण्यासाठी वशष्यवुतृ्ती देणेबाबत शासिािे 

उवचत असा विणवय घ्यावा.  

 शाळा लकवा महाधवद्यालयातील प्रवेश प्रधक्रयेिाित जनजागतृी आधण धशक्षण धवषयक 

मागपदशपन व सल्ला देणेकरीता कायपशाळा आयोधजत करून धवद्याथयांसाठी  वैद्यकीय, 

अधभयांधत्रकी, माधहती व तंत्रज्ञान व  तत्सम व्यावसाधयक अभ्यासक्रमािाित मागपदशपन 

तसेच शैक्षधणक क्षेत्रातील धशष्ट्यवतृ्ती व सवलती धमळवून देण्यासाठी धवशेष मदत 

करण्यािाित शासनाने  योग्य ती कायपवाही करावी. 

 औपचाधरक धशक्षणासोित अनौपचाधरक धशक्षणास प्राथधमक स्तरापासनूच सरुवात 

करण्यािाित शासनाने  योग्य ती कायपवाही करावी जेणेकरून मलुांमधील इतर कला 

गणु कौशल्य धवकास वचृ्ध्दगत होण्यास मदत होईल. 

 वैद्यकीय अधभयांधत्रकीय धशक्षणासाठी सेट लकवा नेट सारख्या प्रवेश परीक्षा लकवा 

धवधवधध धशष्ट्यवतृ्या धमळधवण्यासाठी आवश्यक प्रवेश परीक्षेची तयारी करणाऱ्या 

धवद्याथयांना अथपसहाय्य लकवा मागपदशपन लकवा मोर्त कोलचग उपलब्ध करून 

देणेिाित शासनाने योग्य ती कायपवाही करावी. 

4. आर्थिक के्षत्रातील वशफारशी 

कैकाडी समाजातील अधधक तर लोक डाल्या लकवा टोपल्या धवणणे,मजरू , केरसणुी 

िनधवणे,म्हणनू काम करतात. सर्ाई सारख्या अस्वच्छ कामामध्ये सर्ाई कामगार व धिगारी 

कामगार म्हणनू काम करण्याचे प्रमाणदेखील जास्त आढळून आले आहे. कैकाडी समाजाला 

सन्मानाने करता येईल अशा प्रकारच्या नोकरी – धंद्यात आणण्यासाठी धवधवधध धशर्ारसी 

करण्यात आल्या आहेत. 
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 स्वयंरोजगार वाढववण्यासाठी महाराष्ट्र शासन तसेच सी.एस.आर. अंतगपत उपलब्ध 

असलेल्या रोजगाराच्या कायपक्रमांचे शहरी व ग्रामीण भागामध्ये योग्यधरत्या अंमलिजावणी 

करण्यािाित शासनान योग्य ती कायपवाही करावी.   

 तोप्ल्या ककवा डाला ववणणे हा पारंपावरक  व्यवसाय आधधुनक जगामध्ये कालिाह्य ठरत 

असनू त्यास जागधतक िाजारपेठेमध्ये मागणी कमी आहे. अशा पारंपाधरक व्यवसायाला व 

कलेला जोपासण्यासाठी त्याला आधधुनकतेची जोड देणे आवश्यक आहे. 

 खाजगी व शासकीय नोकरी च्या संधी कैकाडी समाजापयंत पोहोचधवण्यासाठी जनजागतृी 

पर कायपक्रम ,धशधिरे,कायपशाळा,रािवून चांगल्या दजाच्या कामाच्या संधी उपलब्ध करवून 

देणेिाित शासनाने योग्य ती कायपवाही करावी. 

 पोलीस भरती संशोधन क्षेत्र कंपनीमध्ये होणारी कौशल्याधाधरत भरती ,सैन्य भरती ,व 

प्रधशक्षण कें दे्र सरुू मागपदशपन धकमान िारावी लकवा पदवीचे धशक्षण पणुप झालेल्यांना 

उपजीधवकेसाठी धह क्षेते्र त्यांना उपलब्ध करण्यािाित शासनाने उधचत असा धनणपय घ्यावा. 

 एम.पी.एस.सी. / य.ुपी.एस.सी. स्पधा परीक्षा देण्यासाठी आवश्यक प्रधशक्षण कें द्रांची 

स्थापना करन लकवा अस्स्तत्वात असलेल्या संस्थांमध्ये धवनामलु्य प्रवेश देणेिाित 

शासनाने योग्य ती कायपवाही करावी. जेणेकरन कैकाडी समाजातील धवद्याथी देखील 

शासकीय सेवेमध्ये आपले योगदान देवू शकतील.यामळेु समाजाची देखील प्रधतमा 

उंचाधवण्यास मदत होईल. 

5. मवहला सक्षमीकरण : 

 मधहला सक्षमीकरणाकधरता शासन स्तरावर रािधवण्यात येणारे स्वयंसहाय्यता िचत गट 

वस्त्यांमध्ये प्रभावीपणे रािधवण्यासाठी (िचत गटाकधरता व मधहलांना व्यवसाय उद्योग 

उभा करण्यासाठी कायपशाळांचे आयोजन करण्यात ,धवधवध प्रधशक्षणाचा येउुन घरगतुी 

व्यावसाय सरु करण्याकधरता अल्प दरात कजप उपलब्ध करून देणेिाित शासनाने योग्य 

ती कायपवाही करावी. 

 धशक्षण स्वच्छता या सवप िाितीत राहणीमानाचा दजा, आरोग्य , मधहलांचा दसृ्ष्ट्टकोन 

धवकधसत होण्याकधरता मधहलांधवषयक शासकीय योजना कायदे  यािाित मधहलांना 

माधहती देणेिाित शासनाने योग्य ती कायपवाही करावी.   
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6. सामावजक बांवधलकी (कॉपोरट सोशल वरस्त्पॉस्न्थ्सबीवलटी - सी.एस.आर.)  

आज िहुतांश कंपन्या अंतगपत मराठी व इंस्ग्लश धमडीयम शाळांमधनू धडधजटल (सी.एस.आर.) 

क्लास इ. स्वच्छता गहृ,लर्थनग-धपण्याचे शधु्द पाणी अशा अनेक गोष्ट्टी उपलब्ध करून देण्याकधरता 

अनेक उपक्रम रािवीत आहेत.तसेच मोर्त आरोग्य सेवा,पयावरण परूक उपक्रम,शैक्षधणक 

धवकासासाठी आर्थथक सहाय्य,स्वच्छता मोहीम,वकृ्ष लागवड व जोपासना , उद्यान असे प्रकल्प 

रािवीत आहेत.  

 सी.एस.आर. उपक्रम रािधवणाऱ्या धवधवध कंपन्यांशी करार करून पढुील पाच ते दहा 

वषासाठी कैकाडी समाजाचे वास्तव्य मोठ्या प्रमाणात असलेल्या भागामध्ये धवधवध सोयी 

सधुवधा परुधवण्यािाित शासनाने योग्य ती कायपवाही करावी. 

2. सामावजक संस्त्िा सहर्भार् : 

सामाधजक संस्थामध्ये शास्त्रीय पद्धतींचा वापर करून समाज धवकासाकधरता अनेक स्तरावर 

त्यांच्याकडून कृती आराखडा तयार करण्यात येत असतो.धवधवध क्षेत्रातील काम करणाऱ्या 

सामाधजक संस्थांना कैकाडी  समाजाची लक्ष कें धद्रत वस्त्यांची पाहणी करून धवकास आराखडे 

व कृती आराखडे सादर करण्याचे आव्हान करून ते रािधवण्यािाित शासनाने योग्य ती 

कायपवाही करावी.   

8. अस्त्पशृ्यता वनवारण : 

शासनामार्प त तसेच अनेक समाज कायप करणाऱ्या संस्थांमार्प त अंधश्रद्धा ,व्यसनाधीनता, 

गनु्हेगारी ,लहसाचार इत्यादी धवषयावर जाणीवजागतृीपर कायपक्रम घेताना धदसत आहे. परंत ु

अस्पशु्यता धह समजाला लागलेली कीड कालिाह्य झालेली असनू या धवषयाकडे म्हणाव े

धततके गांभीयाने पाधहले जात नाही. परंतु आजही धह समस्या अनेक भागांमध्ये असनू त्याचे 

समळू उच्चाटन करून माणसाला माणसासारखे जगता यावे यासाठी सवप स्तरातनू प्रयत्न होणे 

धह आजची गरज आहे .  
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