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प्राथताचवक  
डॉ. िािासाहेि आंिेडकर संशोधन व प्रधशक्षण संस्था, पणेु प्रधशक्षण व संशोधन क्षेत्रामध्ये 

काम करणारी संस्था असनू धवशेषतः अनसुधूचत जातीच्या धवकासासाठी संशोधन करून शासनास 

धोरणात्मक धशफारशी करणे हे संस्थेचे कायय आहे. या अनषंुगाने िार्टी, पणेु या संस्थेचा महासंचालक 

या नात्याने माधदगा समाजाच्या संदभातील “महाराष्ट्रातील अनसुधूचत जातीतील माधदगा समाजाचे 

सामाधजक, आर्थथक, शैक्षधणक सद्यस्स्थती व जात प्रमाणपत्र व जात पडताळणी संदभातील अडचणी 

- कारणे - पधरणाम - उपाय”  महाराष्ट्र राज्य शासनास सादर करण्यास मला अत्यंत आनंद होत आहे.  

श्री आदी जांिमनुी  सेवा समाज, पणेु (मादगी, मादरू व मोची समाज, पणेु) यांनी मा. मंत्री, 

सामाधजक न्याय व धवशेष सहाय्य मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंिई-32 यांना जातीचे दाखले या 

धवषयांतगयत धनवेदन धदले असनू यामध्ये माधदगा या जातीचे दाखले धमळावे व जात पडताळणी करून 

धमळावी. शैक्षधणक सवलत, महसलू परुावा न मागता आई वधडलांचे जन्म दाखले ककवा नातेवाईकांचे 

शाळा सोडल्याचे दाखले पाहून ककवा आई-वडील सरकारी अथवा खासगी क्षेत्रात काम करीत 

असताना अपघाताने मतृ्य ूझाल्यास अथवा अपंगत्व इ. गंभीर दखुापत झाल्याचे हॉस्स्पर्टलचे पुरावे 

ग्राह्य धरावे,  समाजाचे अध्यक्ष आधण कधमर्टीचे दोन सदस्यांच्या धशफारशीनसुार दाखले धमळावे. 

अशा मागण्यांचा समावेश आहे. यानसुार िार्टी, पणेु यांनी जातीिाित व त्यांना येणाऱ्या 

अडचणीिाित सवेक्षण करून शासनास अहवाल सादर करण्यािाितचे धनदेश धदले आहेत. सदर 

धनदेशानसुार; सवेक्षण आधण लक्षगर्ट चचेद्वारा मानववंशशास्त्रीय दषृ्ट्र्टीकोनातनू माधदगा समाजाची 

सामाधजक, आर्थथक, शैक्षधणक पधरस्स्थतीधवषयक माधहती संकधलत करण्यात आली असनू संदभय 

साधहत्याच्या अवलोकनातनू प्रात त झालेल्या सहसंिंध तपासनू त्याप्रमाणे अहवालाची मांडणी  

करण्यात आलेली आहे.  

माधदगा समाजाचा समावेश महाराष्ट्रासोितच इतर राज्यांच्या अनसुधूचत जातीच्या 

यादीमध्येच धदसनू येतो, कोणत्याही राज्यामध्ये माधदगा समाजाच्या प्रवागािाित धभन्नता धदसनू येत 

नाही. माधदगा समाज स्थलांतधरत समाज असल्याने त्यांच्याकडे मळू जातीची कागदपते्र उपलब्ध 

नाहीत तसेच त्यांच्या जातीच्या संदभात चकुीच्या नोंदी झाल्याचेही धदसते. सदर संशोधन 

अभ्यासादरम्यान पवूाभ्यास करण्यात आला असनू त्यानसुार, समाजाची स्स्थती अत्यंत खालावलेली 

असनू जातीच्या संदभात झालेला चकुीच्या नोंदी आधण जातीचे दाखले नसणे याचा पधरणाम या 



समजाच्या सामाधजक, शैक्षधणक, आर्थथक धवकासावर झालेला आहे. सदर िािीची सत्यता 

पाहणीसाठी सवेक्षणाअंतगयत एकूण 556 कुरंु्टिातनू 2856  लोकांचा अभ्यास करण्यात आला 

असनू त्याद्वारे प्रात त  धनष्ट्कषांच्या आधारे माधदगा समाजाची पधरस्स्थती एकंदरीत अत्यंत मागास 

असल्याने समजते. त्याकधरता महाराष्ट्राच्या धवधवध भागातील माधदगा समाजाच्या संघर्टनाच्या एकत्र 

कामे करत आहेत, परंत ुजातीच्या चकुीच्या नोंदीमळेु, जातीचे दाखले उपलब्ध नसल्याने तसेच 1950 

पवूीचे परुावा नसल्याने, धवकास साधण्यामध्ये त्यांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे.  

सदर माधहती माधदगांच्या जीवन पद्धतीवर प्रकाश र्टाकणारी आहे, असे मला अत्यंत 

प्रामाधणक पणे वार्टते.  त्यामळेु अशा प्रकारची माधहती लोकांसमोर आणताना मला अत्यंत आनंद 

होत आहे. या संशोधन अहवालाचा उपयोग शासन, माधदगा समाज व भावी संशोधकांना नक्की 

होईल, याचा मला धवश्वास आहे.  

वरील सवय िािींचा धवचार करता या समाजाला धवकासाच्या प्रवाहामध्ये आणण्यासाठी  

आवश्यक सवय प्रश्नांवर शासनास अहवालाद्वारे धोरणात्मक धशफारशी  करण्यात आल्या आहेत.  

या धशफारशींच्या अनषंुगाने माधदगा समाजाच्या धहतासाठी सामाधजक न्याय धवभाग व धवशेष सहाय्य 

धवभाग सकारात्मक धनणयय घेईल, अशी मला पणूय खात्री आहे.   
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51)  1950 सालापवुीचे जातीचे दाखले उपलब्धता व त्याचे प्रमाण दशयधवणारी सारणी 
52)  1950 पवूीचा परुावा उपलब्ध नसल्याची कारणे दशयधवणारी सारणी 
53)  अनसुधूचत जाती व अनसुधूचत जमाती (अत्याचार प्रधतिंधक) कायदा – 1989 

िाित माधहती असणाऱ्यांचे माधदगा समाजातील कुरंु्टिाचे प्रमाण दशयधवणारी सारणी 
54)  अनसुधूचत जाती व अनसुधूचत जमाती (अत्याचार प्रधतिंधक) कायदा – 1989  या  

कायद्यांतगयत गनु्हा दाखल करण्याचे प्रमाण दशयधवणारी सारणी 
55)  अनसुधूचत जाती व अनसुधूचत जमाती (अत्याचार प्रधतिंधक) कायदा – 1989  या  

कायद्यांतगयत गनु्हा दाखल न करण्याची कारणे व प्रमाण दशयधवणारी सारणी 
56)  आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, कनार्टक राज्यातील माधदगा समाज व महाराष्ट्रातील माधदगा 

समाज यांच्यातील समानतेिाित मत व त्यांचे प्रमाण दशयधवणारी सारणी 
57)  महाराष्ट्र राज्यातील माधदगा समाजाचे आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, कनार्टक राज्यामध्ये 

असणारे नातेवाईक व रक्त संिंधीय दशयधवणारी सारणी 
58)  रोर्टी िेर्टी व्यवहार होत असल्यािाित मते व त्यांचे प्रमाण दशयधवणारी सारणी 
59)  जातपंचायत संिंधी माधहती दशयधवणारी सारणी 
60)  जातपंचायती अंतगयत न्यायधनवाडा करण्यास घेतले जाणारे धवषय दशयधवणारी 

सारणी 
61)  जातपंचायतीची अपराधी िाित घेतल्या जाणाऱ्या भधूमकांचे प्रमाण दशयधवणारी 

सारणी 



62)  मधहलांचे अथाजयन करण्याचे प्रमाण दशयधवणारी सारणी 
63)  मधहलांच्या अथाजयना मागील कारणे व त्यांचे प्रमाण दशयधवणारी सारणी 
64)  मधहलांच्या नावावर असलेल्या संपत्तीचे प्रकार व प्रमाण दशयधवणारी सारणी 
65)  मधहलांचे िाळंत होण्याचे धठकाण त्यांचे प्रमाणासह दशयधवणारी सारणी 
66)  कुरंु्टिातील धनणययप्रधियेमध्ये मधहलांचा सहभाग दशयधवणारी सारणी 
67)  मधहलांना कुरंु्टिामध्ये धमळणारी वागणकू दशयधवणारी सारणी 
68)  माधदगा समाजातील श्रद्धा आधण अंधश्रद्धा दशयधवणारी सारणी 
69)  उपवास करण्यामागील कारणे आधण त्यांचे प्रमाण दशयधवणारी सारणी 
70)  कुरंु्टिातील व्यक्ती आजारी पडल्यांनातर करण्यात येणारे उपाय दशयधवणारी सारणी 
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आकडेवारी दशयधवणारा आलेख   
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20.  माधदगा समाजातील श्रद्धा आधण अंधश्रद्धा दशयधवणारी सारणी 
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प्रस्तावना 
----------------------------------------------------------------------------------------  

अनसुहूित जाती 

भारतीय घटनेतील कलम 341 व 342 नसुार कें द्रशासनाने अनसुचूित जाती व जमातींिी 

यादी घोचित केली आहे. राज्यचनहाय घोचित केलेल्या यादीप्रमाणे एखाद्या व्यक्तीिी जात असेल 

आचण ती त्या चवचशष्ठ राज्यािी रचहवासी असेल तर ती व्यक्ती त्या राज्यासाठी अनसुचूित जाती 

ककवा जमातीिी सदस्य म्हणनू गणली जाते. महाराष्र राज्याच्या अनसुचूित जातींच्या यादीमध्ये एकूण 

59 जातींिा समावेश आहेत. जातीसमहुास अनसुचूित जातीच्या यादीमध्ये समाचवष्ट करण्यासाठी 

शासनािे चनदेशाांक तयार करण्यात आले असनू खालीलप्रमाणे चदलेले चनदेशाांक लाग ूहोत असलेल्या 

जातीना अनसुचूित जातींच्या यादीमध्ये समाचवष्ठ केले जाते.  

1.    अस्पशृ्यता 

2.   सामाचजक, आर्थिक व शैक्षचणक मागासलेपण 

3.   अस्वच्छ काम  

भारतीय समाजव्यवस्िेमधील सवात खालच्या स्तरातील समाज म्हणनू दचलत समाजाकडे 

पाचहले जाते. पवूीपासनू दचलत समाजातील जातींना अस्पशृ्य मानले जाते. समाजामध्ये उच्िवणीय 

व दचलत असा भेद चनमाण होता. उच्ि वणीयाांकडून शदु्र समजल्या जाणाऱ्या जातीतील लोकाांना 

अत्यांत चहनतेिी  वागणकू चदली जात असे. शदू्राांना शैक्षचणक, आर्थिक आचण सामाचजक चवकासाच्या 

सांधी नाकारल्यामळेु ते आजही अनेक सोयी-सचुवधाांपासनू आचण चवकासापासनू वांचित असल्यािे 

चित्र चदसते. दचलत समजल्या जाणाऱ्या जातीिा सवांगीण चवकास होण्याच्या दषृ्टीने राज्यशासनाने 

मागासलेल्या अनेक जातींना अनसुचूित जाती म्हणनू घोचित केले आहे. समान वैचशष्ठे, समस्या, 

सामाचजक, आर्थिक व शैक्षचणक स्स्िती व अस्पशृ जातींिा एक समहू तयार करण्यात आला, यालाि 

अनसुचूित जाती  म्हटले जाते. या गटामध्ये समाचवष्ठ जातींच्या समस्या समान असनू त्यावरील उपाय 

देखील समान आहेत. आरक्षणासाठी आचण चवचशष्ट अशा काही कायदेशीर बाबींसाठी अनसुचूित 

जाती हे नाव देण्यात आले.  

अनसुचूित जाती ही सांज्ञा प्रिम सायमन कचमशनने वापरली, पढेु 1935च्या कायद्यात 

अांतभूूत करण्यात आली. सामान्यतः सामाचजक व आर्थिकदषृ्या मागास तसेि अस्वच्छतेिे  काम 
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करणाऱ्या आचण अस्पशृ्य मानल्या गेलेल्या जातीिा समावेश अनसुचूित जातीत होतो. 1935 च्या 

कायद्याच्या पचरचशष्टामध्ये अनसुचूित जातीिी अचधकृत यादी प्रकाचशत करण्यात आली होती.  

 1961 सालच्या जनगणनेप्रमाणे अनसुचूित जातींिी सांख्या अांदाजे 1000 होती आचण त्याांिी 

लोकसांख्या 6,45,11,313 असनू भारताच्या एकूण लोकसांख्येच्या 14.64 टक्के होती. 

महाराष्रातील लोकसांख्या 60,72,536 होती, त्यापैकी जवळपास 16 लाख, म्हणजेि 18 टक्के 

लोकसांख्या अनसुचूित जातींमधील, महार, माांग, िाांभार अशा समुारे 59 अनसुचूित जातींिी होती. 

यापैकीि माचदगा चह देखील अनसुचूित जातीच्या यादीमध्ये असणारी जात आहे.  

सामाचजक न्याय व चवशेि सहाय्य मांत्री, महाराष्र राज्य याांना श्री. आदी जाांबमनुी  सेवा 

समाज, पणेु ( मादगी, मादरू व मोिी समाज, पणेु) याांिेकडून देण्यात आलेल्या चनवेदनामध्ये  माचदगा 

समाजाच्या चवकासामध्ये अडिणी चनमाण करणाऱ्या अनेक घटक दरू करून समाजाच्या प्रगतीिा 

मागू मोकळा करण्याबाबत अनेक चवनांत्या करण्यात आल्या होत्या. 

पचहली मागणी अशी आहे चक, महाराष्र राज्यातील अनसुचूित जातीच्या यादीमधील अ. क्र. 

11, 35, 36 व 45 मध्ये मादर, माचदगा, मोिी, तेलग ुमोिी, कामाठी मोिी, मादागी, माचदगा अशा 

चवचवध जातींिा समावेश आहे, त्यानसुार माचदगा जातीिे दाखले व जात पडताळणी करून चमळावी.  

दसुरी मागणी, शैक्षचणक विू 2016-17 या विात माचदगा समाजाच्या चवद्यार्थ्यांना चशक्षणात 

सवलत चमळावी. चतसरी मागणी म्हणजे महसलू पुरावा न मागता आई वचडलाांिे जन्म दाखले ककवा 

नातेवाईकाांिे शाळा सोडल्यािे दाखले ककवा आई-वडील सरकारी अिवा खासगी क्षेत्रात काम करीत 

असताना अपघाताने मतृ्य ू झाल्यास अिवा अपांगत्व इ. गांभीर दखुापतीच्या समयी रुग्णालयात 

केलेल्या जातीच्या नोंदी परुावे म्हणनू ग्राह्य धरण्यात यावे. िौिी चवनांती म्हणजे राष्रीयत्वािा दाखला, 

घरकुल योजना आचण झोपडपट्टी पनुवूसनाकचरता  जे परुावे ग्राह्य धरले जातात त्यािप्रमाणे जातीिे 

दाखले देण्यात यावेत. पािवी चवनांती होती चक, शाळेत प्रवेश घेताना आई-वचडलाांच्या 

अचशचक्षतपणामळेु जातीच्या नोंदणी करताना तेलग,ु हचरजन, कोंगाडी, कानडी, महार इतर चवचवध 

िकुीच्या नोंदी झालेले आहेत. परुावे पाहून त्या चठकाणी माचदगा या जातीिे नोंद होणे बाबत आदेश 

काढावे.   

माचदगा समाजाच्या लोकाांना दाखले समाजािे अध्यक्ष आचण कचमटीिे दोन सदस्याांच्या 

चशफारशीनसुार चमळण्यासाठीिी तरतदू करावी अशी चवनांती करण्यात आली आहे.  
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वरील चनवेदनाच्या अनिुांगाने मा. मांत्री सामाचजक न्याय चवभाग याांच्या अध्यक्षतेखाली 

चदनाांक 15 जनू 2016 रोजी पार पडलेल्या बैठकीमध्ये डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर सांशोधन व प्रचशक्षण 

सांस्िा, (बाटी) पणेु सांस्िेस चनदेश देण्यात आले आहेत चक, बाटी सांस्िेने माचदगा समाजािे महाराष्र 

राज्यातील माचदगा समाजाच्या प्रचतचनधीिी सहाय्याने त्याांच्या वास्त्यव्यािा अभ्यास करून चवचवध 

भागातील माचदगा समाजाला जातीबाबत येणाऱ्या अडिणी आचण त्याांिी एकां दरीत पचरस्स्ितीिे 

सव्हेक्षण करून सांबचधत अहवाल शासनास सादर करावा.  

सामाचजक न्याय व चवशेि सहाय्य चवभागाच्या चनदेशानसुार माचदगा समाजािा सांशोधन 

अभ्यास करण्यात आला असनू अभ्यासादरम्यान चवचवध सांशोधन कायूपद्धती व सांशोधन टप्प्याांिा 

शास्त्रशधु्द पद्धतीने अवलांब केला आहे. सांशोधन अभ्यासाच्या पचहल्या टप्प्यामध्ये माचदगा समाजािी 

माचहती चमळचवणेकचरता चवचवध सांदभू ग्रांि, पसु्तके, वेबसाईटस व सांशोधन लेख याांिा अभ्यास 

करण्यात आला आहे.  सांशोधन पद्धतीप्रमाणे पणेु, मुांबई व सोलापरू शहरातील चठकचठकाणी माचदगा 

समाजाच्या लोकाांसोबत लक्षगट ििा आयोचजत करण्यात आल्या. आयोचजत लक्षगट ििेमधनू  

मानववांशशास्त्रीय दषृ्टीकोनातनू माचदगा जातीसांबांधी माचहती सांकचलत करण्यात आली. तसेि 

माचदगा जातींच्या लोकाांिी सामाचजक, आर्थिक, शैक्षचणक सद्यस्स्िती जाणनू घेण्यासाठी सवेक्षण या 

शास्त्रीय पद्धतीिा वापर करून पणेु, मुांबई आचण सोलापरू चजल्ह्यामधील चवचवध भागाांमध्ये 

वास्तव्यास असणाऱ्या माचदगा समाजािी माचहती सांकचलत करण्यात आली . सांदभू साचहत्याच्या 

अवलोकनातनू प्राप्त झालेली माचहती व प्रत्यक्ष लक्ष गट ििा, सव्हे व चनरीक्षणातनू प्राप्त झालेली 

माचहती यािा trangular method ने माचहतीिा एकमेकाांशी सहसांबांध तपासनू त्याप्रमाणे अहवालािी 

माांडणी  करण्यात आलेली आहे.  

तसेि माचदगा समाजािा समावेश महाराष्रासोबति इतर राज्याांमध्ये हा अनसुचूित जातीमध्ये 

चदसनू येतो, या अनिुांगाने अनसुचूित जाती म्हणजे काय आचण अनसुचूित जातीमध्ये समाचवष्ट 

करण्यासाठी शासनािे चनदेशक कोणते आहेत यािी माांडणी करण्यात आली आहे. 
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संशोधन अभ्यास पद्धती 
------------------------------------------------------------------- 

संशोधन हवषय : 

महाराष्रातील अनसुचूित जातीतील माचदगा समाजािे सामाचजक, आर्थिक, शैक्षचणक सद्यस्स्िती व 

जात प्रमाणपत्र व जात पडताळणी सांदभातील अडिणी - कारणे - पचरणाम - उपाय.  

समस्या सतू्रण: 

महाराष्र राज्याच्या अनसुचूित जातीच्या यादीमध्ये क्रमाांक 36 वर माचदगा जातीिा उल्लेख आहे.  

माचदगा समाज मळुिा महाराष्रातील नसनू पवूेकडील आांध्रप्रदेश, तेलांगणा, कनाटक राज्याांमधनू 

स्िलाांतरीत होऊन महाराष्रामध्ये स्िाचयक  झालेला आहे. उदरचनवाहासाठी स्िलाांतचरत झालेल्या या 

समाजािी आर्थिक व शैक्षचणक पचरस्स्िती दयनीय असनू अत्यांत मागासलेल्या अवस्िेमध्ये जीवन 

व्यतीत करीत आहे. शैक्षचणक, रोजगार ककवा इतर शासकीय योजना उपलब्ध असनूही जातीिे 

दाखले उपलब्ध नसल्याने त्याांिा लाभ घेऊ शकत नाही, पचरणामी त्याांिा चवकास होत नाही. तसेि 

बहुताांश लोकाांिी कागदपत्री जातीिी िकुीिी नोंद झाली असनू त्याबाबतिे परुावे त्याांिेकडे उपलब्ध 

नाहीत त्यामळेु त्याांिा वापर करूनही योजनाांिा लाभ घेता येत नाही. जातीिे दाखले प्राप्त करून 

घेण्यासाठी आवश्यक असणारे परुावे मखु्यतः 1950 पवूीिा परुावा या समाजाकडे नाही. यामळेु 

कोणत्याही शासकीय आरक्षण धोरणाांिा, योजनाांिा लाभ हा समाज घेऊ शकला नाही. या सवािा 

पचरणाम समाजाच्या चवकासावर होत आहे. या अनिुांगाने माचदगा समजािी सामाचजक, आर्थिक व 

शैक्षचणक सद्यस्स्िती  जाणनू घेण्यासाठी तसेि जातीिे दाखले व जात पडताळणी सांदभात त्याांना 

भेडसावणाऱ्या समस्याांच्या सांदभात वास्तचवकता जाणनू घेऊन शासनास धोरणात्मक चशफारशी 

करण्याकचरता सदर सांशोधन अभ्यास पणूू केला आहे.   

संशोधन अभ्यासािी उहिष्ट:  

1.   माचदगा समाजािी सामाचजक,आर्थिक व शैक्षचणक सद्यस्स्िती अभ्यासणे. 

2. माचदगा समाजािे मळू वास्तव्य व रूढी परांपरेिा अभ्यास करणे.  

3. माचदगा जातींच्या समाजातील लोकाांच्या कागदोपत्री जातींिी िकुीच्या नोंदी झाल्या आहेत 

ककवा नाहीत याबाबत पडताळणी करणे.  
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4. माचदगा समाजास जात प्रमाणपत्र व जात पडताळणी चमळणेकचरता येणाऱ्या अडिणींिा 

अभ्यास पाहणे.  

5. माचदगा समजास शासकीय आरक्षण धोरणे व उपायाांिा लाभ होतो ककवा नाही यािे वास्तव 

पाहणे व त्यािा पचरणाम अभ्यासणे.  

6. माचदगा समाजाच्या सवांगीण चवकासाकचरता शासन स्तरावर अांमलबजावणी करण्यायोग्य 

उपाययोजना सिुचवणे. 

संशोधनािी गिृीतकृत्ये: 

1. आांध्रप्रदेश, कनाटक व तेलांगणा राज्यातील माचदगा समाज महाराष्रामध्ये 1950 पवूी पासनू 

स्िलाांतचरत असनू केवळ त्याबाबतिे परुावे उपलब्ध नसल्याने जात प्रमाणपत्र व पडताळणी 

करताना चमळत नाही.  

2. माचदगा समाज स्िलाांतचरत असल्याने बहुताांश समाजािी कागदोपत्री जातीिी नोंद िकुीिी 

लागली असल्याने त्यासांदभातील मळू परुावे सादर न करू शकल्याने आरक्षणािा फायदा 

चमळत नाही. 

3. माचदगा समाजास जात प्रमाणपत्र व जात पडताळणी चमळत नसल्याकारणाने महाराष्र 

शासनाच्या शैक्षचणक, रोजगार सांबधी, आर्थिक सहाय्य, कजू योजना इत्यादी योजनाांिा लाभ 

घेता येत नाही.  

4. शासकीय योजनाांिा चमळत नसल्याने माचदगा समाजािा आर्थिक, सामाचजक, शैक्षचणक 

चवकास झाला नसनू दाचरद्र्य, बेरोजगारी, व्यसनाधीनता अशा प्रकारिे चनकृष्ठ जीवनमान 

जगत आहे.  

नमनुा हनवड: 

माहदगा:- जनगणना अिवाल- 2011  (एकूण लोकसंख्या - 15,318) 

माचदगा जातीिे सवेक्षणासाठी नमनुा चनवड करताना बहुस्तरीय नमनुा चनवड (Multistage 

Sampling)  पद्धतीिा अवलांब केला असनू चनवडीिे टप्पे पढुीलप्रमाणे माांडण्यात आले 

आहे.  

 महाराष्र राज्यातील पणेु, मुांबई व सोलापरू या चजल्ह्याांिी चनवड करण्यात आली आहे. विू 

2011 च्या जनगणनेनसुार जरी त्याांिे वास्तव्य पणेु सारख्या शहराांमध्ये कमी चदसत असले 

तरी माचदगा समाज  सांस्िा आचण सांघटनानी चदलेल्या माचहतीनसुार माचदगा समाजािी 
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लोकसांख्या अचधक असल्यािे चदसते. त्यामळेु लोक प्रतीचनधीसोबत ििा करून माचदगा 

लोकवस्ती अचधक असणाऱ्या पणेु, मुांबई व सोलापरू या तीन चजल्ह्याांिी चनवड करण्यात 

आली.  

 
मिाराष्र राज्यामधील हनवडलेल्या हजल््ांिा नकाशा  

 

 स्नो बॉल टेस्क्नकिा वापर करून नमनुा चनवड करण्यात आली आहे.  

 सव्हेक्षणाद्वारे एकूण 556 कुटुांबाांतगूत 2863 लोकाांिी माचहती सांकचलत करण्यात आली 

असनू चवचवध स्िरावर त्याांिी पडताळणी करण्यात आली आहे.   

 जनगणना 2011 अध्ये नमदू माचदगा समाजाच्या उपलब्ध आकडेवारीच्या आधारे माचदगा 

समाजािे प्रत्यक्ष वास्तव्य असलेल्या चठकाणाांिा शोध घेणे कठीण असल्याने समाजािे 

वास्तव्य आचण लोकसांख्येबाबात वास्तचवक माचहती जाणनू घेण्यासाठी माचदगा समाजािे 

प्रचतचनधीत्व करणाऱ्या सांस्िा, सांघटना, प्रचतचनधी, अभ्यासक व मांडळे याांच्याकडून माचहती 

घेऊन नमनुा चनवड पद्धती चनस्च्छत करून त्यािा अवलांब करण्यात आला आहे. 

 तीन चजल्ह्याच्या चठकाणी एकूण प्रत्येकी तीन याप्रमाणे एकूण नऊ लक्ष गट ििा घेऊन 

इिनोवेन याांनी माांडलेल्या चनदेशाकाांच्या आधारे व सद्यस्स्िती िा चविार करता या 
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चनदेशाांकामध्ये भर घालनू मानववांशशास्त्रीय दषृ्टीकोनातनू माचहती सांकचलत करण्यात 

आली आहे.    

 माचहती सांकलन करण्याकचरता प्रािचमक स्त्रोत (मलुाखत अनसुिूी, लक्ष गट ििा, प्रत्यक्ष 

चनरीक्षण) व दयु्यम स्त्रोताांच्या (सांदभू, साचहत्य, शासन चनणूय, इ) आधारे माचहती सांकलन 

करण्यात आली आहे.   

 सदर अभ्यासादरम्यान माचदगा समाजाबद्दलिी माचहती चवचवध पद्धतीने सांकलन करण्यात 

आली असनू त्यामध्ये माचहतीिे दयु्यम स्त्रोत, क्षेत्र-सवेक्षण आचण लक्ष गट ििा या तीन 

पद्धतीिा वापर करण्यात आला आहे. सदर अभ्यास पद्धतीमळेु चवचवध स्त्रोताद्वारे प्राप्त 

होणाऱ्या माचहतीिी (Triangulation of data) तर्थ्याांिी पडताळणी करण्याकचरता 

उपयोगात आणली असनू यामळेु अहवालास वैधता/ सत्यता प्राप्त होण्यास सहाय्य झाले 

आहे.  

 माचहतीिे सांकलन करण्यासाठी बांचदस्त आचण खलु्या प्रश्नाांिा समावेश असणारी प्रश्नावली 

तयार करण्यात आली होती. 

 माचहतीिे सांकलन सांख्यात्मक व गणुात्मक दोन्ही पद्धतीने करण्यात आले आहे. तर्थ्याांिे 

सारणीकरण व चवश्लेिण करून त्याआधारे अभ्यासािी चनष्किू नमदू करण्यात आली 

आहेत.  

संशोधनािी व्याप्ती 

सदर सांशोधन अहवालामध्ये माचदगा समाजािा सामाचजक, आर्थिक व शैक्षचणक 

सद्यस्स्ितीिे चनदेशाांक समाचवष्ट केले आहेत. मानववांशशास्त्रीय दषृ्टीकोनातनू माचहती 

सांकचलत करण्यात आली आहे. प्राचतचनचधक नमनुा चनवड पद्धतीने अभ्यास केला 

असल्यामळेु हा अभ्यास सांपणूू महाराष्र राज्यासाठी लाग ूहोतो.  
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संदर्भ साहित्य 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

माहदगा समाजाच्या संदर्ात खालील प्रमाणे माहिती संदर्भ साहित्यामधनू संकहलत 

करण्यात आलेली आिे.  

1. मांग आहण त्यांिे मागते, प्रर्ाकर मांडे, गोदावरी प्रकाशन, औरंगाबाद.  

मांग आहण त्यांिे मागते,  या सांदभातील माांग , माांगेला आचण माचदग या प्रकरणामध्ये प्रभाकर 

मांडेला असे म्हणतात चक, महाराष्रातील माांग अिवा मातांग याप्रमाणेि कनाटकात माचदग आचण 

गजुरातेत माांगेला अशा पवूास्पशृ्याांिा जाती आहेत असे काहींिे मत, तर एक जातीच्या 

प्रदेशचवचशष्ट पोटजाती आहेत असे दसुरे मत. महिी चवठ्ठल रामजी कशदे याांनी देखील या सांदभात 

चदलेली माचहती लेखकाला अचधक चवश्वासाहू वाटते. 

 महिी चवठ्ठल रामजी कशदे याांच्या मते ‘माांगेल’ चह स्वतांत्र जात असनू त्याांच्या माांग आचण 

माचदग याांच्याशी काहीही सांबांध नाचह. ते कोळयाांिे वांशज आहेत. मच्छीमारी हा जो कोळयाांिा 

व्यवसाय आहे तोि माांगेला व्यवसाय आहे. कोळयाांना ज्याप्रमाणे अस्पशृ्य मानले जात नाही 

त्याप्रमाणे माचदगाांनाही अस्पशृ्य मानले जात नव्हते. नांतर त्याांना केव्हा आचण का अस्पशृ्य मानले 

गेले यासांबांधी स्पष्ट माचहती देता येत नाही. माटे याांनी त्याांच्या ‘अस्पशृ्याांिा प्रश्न’ या ग्रांिात 

माांगाांच्या उपजातीसांबांधी उल्लेख केला आहे. त्यात त्याांनी माांगाांच्या तीन भेदाांिा उल्लेख केला 

आहे.  माांग, माांगेल आचण माचदग या स्वतांत्र परांतु एकमेकाांशी सवू दषृ्टीने सारख्या असलेल्या 

जाती आहेत असे प्रचतपादन केले आहे. प्रदेशपरत्वे त्याांिे चभन्न व्यवसाय असल्यािे त्याांनी 

दाखचवले आहे. माांग, माांगेल आचण माचदग या एकाि जातीच्या उपजाती नसनू स्वतांत्र जाती 

आहेत. असे यावरून स्पष्ट होते. या तीनही जातींिे त्या त्या प्रदेशातील सामाचजक स्िान आचण 

व्यवसाय याांत मलुभतू अांतर असल्यािे स्पष्ट चदसते. म्हणनूि भारतीय सांस्कृती कोशात माांग, 

माचदग, आचण माांगेल याांचवियी स्वतांत्रपणे नोंदी घेतल्या आहेत. लेखकाने असे म्िंटले आिे 

हक मांग मातंग आहण माहदग या जाती एकसारख्या हदसत असल्या , त्यांच्या िालीरीती 

देवदेवता यामध्ये समानता हदसनू येत असली तरी त्या स्वतंत्र जाती आिेत. 
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लेखकाने खालील मित्वपणूभ बाबी देखील नमदू केलेल्या आिेत. 

         माचदग ही म्हैसरू राज्यातील जात असनू त्याांिी जाांबव, पद्मजाती, यावरु, मातांग, 

िाांभार अशी नावे आहेत. ते जाांबऋिीना आपला मळू परुुि मानतात. त्यावरूनि त्याांना जाांबव 

हे नाव चमळाले अशी नोंद आढळते. स्वातांत्र्यपवूू काळातील म्हैसरू राज्यािा अांतभाव कनाटक 

मध्ये आहे. कनाटकात पवूी मातांग नावािा वांश राज्य करीत होता. मातांग हे त्या वांशातीलि 

असावेत असेही एक मत असल्यािे नोंदचवण्यात आले आहे. तेि हे माचदग होय. थस्टभनच्या 

मताप्रमाणे मातंग ककवा मातंगी िे माहदगांिे पयायी शब्द आिेत. माहदग लोक स्वतःला 

“मातंगी” वक्कलू म्िणजेि मातंगीिेपतु्र असे मानतात. 

     माहदगा िी मिाराष्रातील मातंगासारखीि  पवूास्पशृ्य जात असनू या जातीिे 

लोक िामड्यािा व्यवसाय करतात. ते स्वतःला “जांबवतलुू” आहण “मातंगलू” असे 

म्िणतात. सषृ्टीच्या चनर्थमतीच्या आधी सहा मचहने शक्तीने जाांबवांत चनमाण केला अशी माचदगाांिी 

श्रद्धा आहे. म्हणजे भमूी चनमाण होण्याच्या आधीि जाांबवांतािी चनर्थमती झाली आचण त्याांिे 

आपण वांशज आहोत अशी त्याांिी समजतू आहे. म्हणनूि माचदग स्वतःला आचदपरुुि मानतात.  

      माचदगा, बैदल, डक्कल आचण डक्कल ू अशा माचदगाांच्या उपजाती आहेत. या 

उपजातींना परांपरेने िालत आलेले स्वतांत्र काम आचण स्िान असते. िींडूल हे माचदगाांिे मागते 

असनू त्याांिे परांपरेने िालत आलेले काम परुाण साांगण्यािे आहे. माचदगाांिे हे जातीपरुाण ते 

अत्यांत पचवत्र मानतात. 

2. श्री प्रर्ाकर मांडे यांिा 1973 सालिा  तरुण र्ारत मधील लेख   

      श्री प्रभाकर माांडे याांनी त्याांच्या या सांदभामध्ये पढुील उल्लेख देखील केला आहे. श्री 

भोंडे याांनी 1973 साली एक लेख पणेु येिनू प्रचसद्ध होणाऱ्या तरुण भारत या अांकात चलचहला. 

“मांगानाि कनाटकात माहदग म्िणतात आहण गजुरातेत मांगेल म्िणतात असे म्िंटले 

आिे. डॉ. ताराबाई परांजपे यांनी मराठवाड्याच्या पवूभ सरििीवरील लोक साहित्यािा 

अभ्यास या शोध पदवीसाठी हलहिलेल्या प्रबंधात आधं्रात मांगाना माहदग असे म्िणतात 

आहण िे मांगांिे प्रदेशहवहशष्ट नाव आिे” असे म्िंटले आिे. 
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       िोडक्यात असे चक माांग, माचदग आचण माांगेल या स्वतांत्र जाती असल्यािे चदसनू येत 

असले तरी त्याांिे समाजातील स्िान, इतर जातींशी याांिे असलेले सांबांध, उपासनापद्धती 

पवूूपरांपरा यावरून या तीनही जाती एकाि जातीिी प्रदेश चवचशष्ट नाव आहे असे म्हांटले आहे. 

तीनही जातीिे लोक मरीआईिे उपासक आहेत. जाांबऋिीला आपला मळू परुुि मानतात. त्याांिे 

मागते त्याांना जातीपरुाण ऐकवतात. या तीनही जातींिे लोक प्रािीन काळात साचक्षन भारतात 

होऊन गेलेल्या मातांग या राजवांशािे आपण वांशज आहोत असे मानतात. या माहितीवरून 

कनाटक, गजुरात तसेि आंध्रप्रदेशमध्ये देखील मांगाना माहदग संबोधले जाते िे स्पष्ट 

िोते. 

3. मुंबई इलाख्यातील जाती, गोकवद मंगेश कालेलकर 

      गोकवद मांगेश कालेलकर, मुांबई इलाख्यातील जाती या पसु्तकामध्ये लेखकाने असे नमदू 

केले आहे चक, माांग हे महाराष्र, कनाटक व दचक्षणगजुराि येिे आढळतात. यास कानडीत 

माचदग व गजुरािीत माांगेला असे म्हणतात. सांस्कृतात मातांग ह्या नावाच्या जातीिे वणून आहे. 

तेि हे माांग होत. ते आपली उत्पत्ती जाांब ऋिीपासनू झाली आहे असे साांगतात.महाराांप्रमाने याांस 

अस्पशृ्य गणण्यात येते. यावरून ते येिील मळू रचहवाशाांपैकी असावे. असे चदसते.  

       दचक्षण महाराष्र व कनाटक येिील माांग िामड्यािे दोर, िाबकू वैगेरे चजन्नस करतात. 

तसेि ते तागािे दोर, कशदीच्या केरसणु्या आचण बाांबचू्या टोपल्या, पडदे इत्यादी चजन्नस करतात. 

ते झाडू वाल्यािे काम करतात, शेती करतात, मजरुी करतात. व एका गावातनू दसुऱ्या गावास 

चनरोप पोिचवण्यािे कामा करतात. काही वाजांत्री आहेत. गजुरािेतील माांगेला टोपल्या व सपेु 

करतात. माांग, माचदग आचण माांगेला ह्या तीन प्रातींक स्वरूपाच्या स्वतांत्र जाती असनू त्याांिा 

परस्पर रोटी-बेटी व्यवहार होत नाहीत.  

      माचदगात तेरा पोटभेद आहेत; १. असादरू, २. िन्न होलीया  ३. डकलेरू ४. डबके 

माचदग, ५ दळया ६. ढोर ७. माांग गडे्डरु ८. माांग गडीगेर ९. चमनी माचदग, १०. मोिीगर ककवा मोिी 

११. पेड ककवा फेड १२. माांग राउत १३. सनादी ककवा वाजांत्री , ह्यातील बहुतेक पोटभेद मराठा 

माांगातही आढळतात. ह्यावरून मराठा माांग व कानडी मलुािे एकाि असावे असे अनमुान होते. 

मोिी, फेड आचण सनाचद याांिा परस्पर रोटी व्यवहार होतो, परांत ुएकमेकाांशी चववाह जळुत नाहीत 
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ककवा बेटी व्यवहार होत नाही. माचदगाांच्या िालीरीती व धमूसमजतुी माांगाप्रमाणेि आहेत. मात्र 

ते डुकरािे माांस खात नाहीत.  

 

4. “हपपल ऑफ इंहडया नशॅनल सेरीस Vol - II, द शेडूयलू्ड कास्ट , के. एस कसग, १९९३         

        या सांदभानसुार मादगी लोक हे आांध्रप्रदेश मधनू स्िलाांतचरत झाले असनू याांिी 

बोलीभािा तेलग ु आहे. १९८१ भारतीय जनगणना अहवालानसुार  मादगी समाजािी एकूण 

लोकसांख्या ३४,५४४ एवढी असनू त्यात १७,३६६ परुुि आहेत तर १७,१७८ इतकी स्स्त्रयािी 

सांख्या आहे. हा समाज मखु्यत्वे ग्रामीण भागात आढळतो. 

         या समाजातील लोक मखु्यत: माांसाहारी  आहेत. ह्या समाजातील लोक डुकरािे मास 

खातात. तसेि ज्वारी व भात हे या ह्या समाजातील लोकाांिे मळू अन्न आहे. मादगी समाजािी 

व कुटुांबािी कुलदेवता ‘जाकीदी अन्जम्मा’ चह आहे. गावपातळीवरती मादगी लोक ‘पोिम्मा’ व 
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क्षेत्रीय पातळीवरती ‘आचद शक्ती’ या देवताांिी पजूा करतात. माकंड ऋिी मांचदर व चवठ्ठलािे 

पांढरपरू चह मादगी समाजािी श्रद्धास्िाने आहेत. मादगी समाजातील लोकाांिे धमूगरुु हे मगर 

समाजातील असतात. 

मादगी समाजातील जनु्या चपठीतील लोक मातभृािेतनू बोलतात तर नवीन चपठी ही 

मराठी ह्या क्षेत्रीय भािेिा वापर करते. मादगी समाजातील लोक चह कहद ूसमाजािा चवरोध करतात. 

तसेि ह्या समाजातील बऱ्याि लोकाांनी चिस्त धमू स्वीकारला आहे. मादगी समाज खाली नमदू 

केलेल्या उपजाती मध्ये चवभागाला आहे. 

1-मार मादगी, 2- कसधी मादगी, 3- दक्लेडू  मादगी  4- मोिी चकवा िाांभार मादगी,  5-

मतु्तडूु मादगी. मादगी समाजात िलुत भावा बचहणीच्या चववाहाला परवानगी आहे. चववाह हे 

कुटुांबाच्या सांमतीने व वाटाघाटी करून पार पाडले जातात. प्रामखु्याने चववाहाच्या वेळी वरािे वय 

20 विू व वधिेू वय 12 विू असते. ह्या समाजात एकचववाह पद्धत आहे. परांत ुदसुरा चववाह 

सदु्धा पचहल्या पत्नीच्या सांमतीने केला जातो. चववाहािी व्यवस्िा जात पांिायत  करते तसेि या 

चवधीत रुपये 51, सपुारीिे पान व सपुारी चदले जातात. घटस्पोटािी प्रचक्रया (सोडचिट्ठी) चह 

मखु्यत्वे जात पांिायत कडून पार पडली जाते. घटस्पोटीत मचहलेिा दसुरा चववाह यास ‘पट’ 

म्हटले जाते. बौद्ध समाजातील चभक्खकूडून चववाहािा  चवधी पार पडला जातो. चववाह 

समारांभाच्या सरुवातीला ‘पोिम्मा’ देवीिी आराधना केली जाते. चववाह समारांभ प्रामखु्याने मराठी 

भाचिक याांच्या धामीक पद्धतीने केला जातो. काही आांतरजातीय चववाह सदु्धा नोंदचवल्या गेल्या 

आहेत. मादगी समाजात बाळ जन्माला आल्याच्या 10 व्या चदवशी नामकरण समारांभ आयोचजत 

केला जातो त्यास ‘बारस’ असे म्हणतात.  

मादगी लोक कहद ूतसेि मसु्लीम समाजातील सण व उस्तवातही सहभाग घेतात. मादगी 

समाजातील लोकाांिा पारांपाचरक व्यवसाय, मेलेल्या जनावराांिी हाडे व त्विा काढून त्याांिी 

चवल्हेवाट लावणे हा आहे. ह्या समाजातील काही लोक त्यापासनू िप्पल व बटू बनवण्यािा 

व्यवसाय करतात. तर काही लोक त्यापासनू िामडीिी दोरी व चवचहरीतनू पाणी काढण्यासाठी 

वापरण्यात येणारे िामडीिे भाांडे (मोट) बनचवण्यािा व्यवसाय करतात त्या भाांड्यास मांिनवाडा 

चकवा माशक म्हणतात. त्याबरोबर काही लोक गावात लग्न व मतृचु्या चवधी कायात हलगी 

वाजचवण्यािे काम करतात. तसेि काही लोक दैचनक भत्त्यावर व शेतातही मजरू (सालगडी) 
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म्हणनू काम करतात.  काही लोक सरकारी नोकरीवर असनू चशक्षक , रेवेन्य ुइन्स्पेक्टर, पटवारी 

आचण फोरेस्ट गाडू या पदावर काम करत आहेत. 

अांत्यसांस्काराच्या चवधीत, परुुिािे मतृशरीर (ईशम्भर) हे नवीन पाांढऱ्या कपड्यामध्ये 

गुांडाळले जाते व बाांबचू्या चशडी वरती उिलवून अांत्यसांस्काराच्या चठकाणी आणले जाते. तसेि 

चवधवेकडून चववाचहत असल्यािे सवू चिन्ह, अलांकार नष्ट करेपयूत मतृशरीर ठेवले जाते व नांतर 

अांत्यसांस्कार चवधी पार पडला जातो. 

     

5. र्ारतातील मध्य प्रांतामधील आहदवासी व जाती (खंड - I आहण II) रॉबटभ वनॅ रसेल  

       भारतातील मध्य प्राांतामधील आचदवासी व जाती (खांड - I आचण II) रॉबटू वनॅ 

रसेल याांच्या या सांदभानसुार िामड्याच्या कामाशी सांबांचधत कामगाराांिा तेलग ूजाती, मद्रास, 

मैसरू आचण हैद्राबादमधील जवळपास 1 कोटी 70  लाखाांिी सांख्या आहे. 1911 मध्ये सेंरल 

प्रोस्व्हन्सेसमध्ये समुारे 6000 व बेरारमध्ये 3 हजार मादगी समाजािे लोक होते.  
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     िांदामध्ये मादगीच्या सहा उपजाती आढळून आल्या आहेत. नळका िांचद्रया ककवा 

पजुारी, अनापा ककवा कातडी व्यावसाचयक; कसधी जे लोक नाटकाांमध्ये  अचभनयािे काम 

करतात, मस्ती ककवा नतूक; कोम्म ूककवा किा किन करणारे; आचण वांशावळीतज्ञ. असे म्हटले 

जाते की कोम्म ूम्हणजे खरोखर कशग व डेक्का म्हणजे खरू, या दोन्हीही सांज्ञा सवात खालच्या 

उपचवभागात आहेत, त्यािसोबत सवात हीन स्िान व्यापत प्राप्त आहे. त्याांना पलांगावर 

झोपायला मनाई असे त्याि सोबत झाडाांिी पाने तोडणे, गाढव वगळून इतर कोणत्याही 

जनावराांवर भार वाहणे. स्वत: साठी अन्नही चशजवू नये, परांत ुइतर मादगी जातींच्या ककवा इतर 

कोणत्याही जातींच्या सदस्याांनी खाऊन उवूचरत राचहलेले अन्न खाऊन चनवाह करावे. 

     नल्का िांद्राय्या ककवा पुजारी  हे सवोच्ि उपजाती असनू आहेत आचण ते इतर 

कोणत्याही अन्नातनू अन्न ककवा पाणी घेत नाहीत याव्यचतचरक्त उवूचरत िार उपजाती 

एकमेकाांसोबत अन्न व पाणी घेतात, परांत ुपरस्पर चववाह करत नाहीत. असे अनेक सामाचजक 

गट आहेत जे त्याांच्या समाजाांतगूत चववाह करत नाहीत. यापैकी बहुताांश नावे प्रादेचशक नावे 

आहेत. याव्यचतचरक्त काही नावे काल्पचनक  ककवा सवूसमान अशी आहेत. मसु्क्कडी, नाक 

नसलेली;  कुमारा, कुां भार; नागरवार, नागचरक; डब्बलुवार, ज्याच्याकडे  डब्बलु ु ककवा ताांबे 

नाणे आहेत; म्हाहु वकृ्षापासनू इप्पावर; इटकलवार पासनू इटकल, इत्यादी. मादगी जात अपचवत्र 
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जात असनू ते सवू इतर जातींच्या समाजाने चशल्लक ठेवलेले, चशळे अन्न खातात.त्याांिा त्याांच्या 

स्पशाने चवटाळ पसरत असल्याने त्याांना गावाबाहेर राहावे लागत असे. 

माहदगा समाजािी हवहवध राज्यातील यादी व अनकु्रमांक व लोकसंख्या 

 
Source :- https://joshuaproject.net/assets/media/profiles/maps/m16625.pdf 
 

राज्य  अनसुहूित जातीच्या यादीतील क्रमांक  
आांध्रप्रदेश 32 क्रमाांक  - माचदगा (Madiga) 
आांध्रप्रदेश 33 क्रमाांक - माचदगा, दास,ू मश्तीन (Madiga, Dasu, Mashteen) 

कनाटक 61 क्रमाांक - माचदगा (Madiga) 
महाराष्र 36  क्रमाांक- माचदगा (Madiga) 
ओचडशा 54 क्रमाांक माचदगा (Madiga) 
ताचमळनाडू 38 क्रमाांक – माचदगा (Madiga) 

 

माहदगा :-जनगणना अिवाल- 2011  

क्र. चजल्हा लोकसांख्या क्र. चजल्हा लोकसांख्या क्र चजल्हा लोकसांख्या 
1 अकोला 0 13 कोल्हापरू 17 25 रायगड 105 
2 अमरावती 168 14 सातारा 10 26 रत्नाचगरी 2 

https://joshuaproject.net/assets/media/profiles/maps/m16625.pdf
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3 बलुढाणा 0 15 साांगली 53 27 कसधदुगूु 103 

4 यवतमाळ 22 16 नागपरू 681 28 औरांगाबाद 63 

5 वाशीम 0 17 वधा 11 29 जालना 18 
6 नाचशक 94 18 भांडारा 2 30 परभणी 18 
7 अहमदनगर 15 19 गोंचदया 3 31 कहगोली 0 
8 धळेु 1 20 गडचिरोली 174 32 बीड 1 
9 जळगाव 23 21 िांद्रपरू 1939 33   
10 नांदरुबार 9 22 मुांबई चवभाग 

-1961 ) 
3278 34 उस्मानाबाद 0 

11 पणेु 930 23 मुांबई 3440 35 लातरू 15 
12 सोलापरू 110 24 ठाणे 3852  एकूण 15318 
    नाांदेड 161    

 

प्रस्ततु संशोधन अभ्यास िा माहदगा समाजाच्या जातीच्या झालेल्या िकुीच्या  

नोंदींच्या संदर्ात असनू त्यांच्या नोंदी या प्रामखु्याने मोिी, िांर्ार, िमार, मिार, रं्गी अशा 

झालेल्या आिेत, माहदगा समाजािी मानववंश शास्त्रीय माहिती सोबति सामाहजक आर्थथक 

व शैक्षहणक पाश्वभर्मूी तपासत असताना या समाजाच्या मिार, मांग,मातंग, मोिी या नोंदी 

िोण्यािे कािी कारण ककवा सि संबंध तपासण्यासाठी या जातीसंदर्ात माहिती नमदू िोणे 

आवश्यक आिे. 

6. मुंबई इलाख्यातील जाती; गोकवद कालेलकर  

अ. िांर्ार समाज:      

गजुरातमध्ये  या जातीसामान जी जात आहे, चतला मोिी ककवा िमार म्हणतात. िाांभारास 

कानडा  चजल्ह्यात िमगार आचण कनाटकात समगार असेही मानतात. िाांभार हा शब्द जातीदशूक 

असनू चशवाय त्यािा अिू िामड्यािे काम करणारा असाही असल्यामळेु हे काम करणाऱ्या इतर 

जातीसचह तो लावण्यात येतो.िाांभाराांिी अस्पशृ्यता गणना होते व महाराांप्रमाणे त्याांनाही गावाच्या 

सीमेबाहेर राहावे लागते. वैचदक काळी आचण बधुाच्या पवूू काळी िामड्यािे काम करण्यािा धांदा 

हलका मानला जात नसे. यजवुेदाच्या वाजसनेय सांचहतेच्या परुुश्मेध नावाच्या भागात िामान्न 

(िाांभार) योग्य बळी आहे असे साांचगतले आहे. पाली जातकात ज्याच्याशी राजे सांबांध ठेवीत असत 

असा अठरा व्यापाऱ्याांच्या सांिाांिा उल्लेख आहे. ह्यापैकी एक सांघ िम्मकाराांिा (िाांभाराांिा) होता. 
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साधारणत: िाांभार सरेुख असतात, आचण त्याांच्या स्स्त्रयाांिी ( चवशेितः) कानडा चजल्ह्यातील 

स्स्त्रयाांिी) सौंदयूचवियी ख्याती आहे, ह्या गोष्टीवरून त्याांच्यात आयांिे िोडे तरी रक्त असावे असे 

जे चकत्येकाांिे म्हणणे आहे त्यास बळकटी येते. उलट पक्षी त्याांच्यात आढळून येणारे देवकाांिे अवशेि 

व त्याांनी पत्करलेला नीि धांदा यावरून ते येिील मळुिे  रचहवासी असावे असे चदसते. चनदान इतके 

तरी चदसते चक, आयू लोक पवूी िामड्यािे काम करीत असत. पढेु िामड्याच्या  स्पशाने चवटाळ 

होतो हे मत जेव्हा स्वीकारण्यात आले आचण िामड्याच्या धांद्यास हीन स्वरूप प्राप्त झाले तेव्हा जे 

आयू हा धांदा करीत असत त्यास समाज बचहष्कृत करण्यात येऊन ते मळुच्या राचहवाशात सामील 

झाले असावे. 

िाांभारात भािा चभन्नत्वेमळेु झालेले मराठा आचण कानडी असे दोन पोटभेद आहेत. मराठा 

िाांभारात िेवली, दाभोली, घाटी, कोकणी इत्यादी प्राांचतक स्वरूपािे पोटभेद आहेत. खान्देशात 

आचहर नावािा एक पोटभेद असनू बाकीच्यास हरली िाांभार असे म्हणतात. कोल्हापरुात 

िामड्याच्या कामच्या दोन प्रकाराांवरून दोन पोटभेद झालेले आढळतात. त्याांच्यात आडनावाने 

दशूवली जाणारी अनेक कुळे आहेत. त्याांच्यात देवकेही आहेत, त्यापैकी खालीलप्रमाणे आहेत. 

िांर्ार जातीतील कुल व गोत्र 
कुळािे  नाव गोत्रािे नाव 

अचहरराव चनम 
अरखे हचरयाळी 
बमने पािपालवी 

भोसले राजहांसािा पांख  
डोईफोडे पािपालवी  

करांडे पािपालवी  
पवार पािपालवी 
शेळके वड 
कशदे मयादवेल 

वसाईत वासनवेल 
 

रत्नाचगरी चजल्ह्यातील िाांभाराांिी देवके उांबर, कळांब, मोरािे पीस, गरुडािा पांख, आचण 

कोया (एक पक्षी) ही आहेत. मराठा िाांभार मखु्यत्वेकरून बचहरोबा, जनी, जोखाई, आचण जाखाई 

याांस भाजतात. त्याांिे उपाध्ये ब्राम्हण असतात. ठाणे आचण अहमदनगर चजल्ह्यात त्याांिे अांत्यचवधी 
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अनकु्रमे कुां भार आचण जांगम िालचवतात. मतृास जाळण्यात अगर पणु्यातही येते. ते माांस खातात व 

दारू चपतात.  

कानडी िाांभार सांप्रदायी आहेत. त्याांिे उपाध्ये कऱ्हाडे ककवा हचवक ब्राम्हण असतात. 

कनाटकात अांत्यचवधी जांगमाांकडून िालचवला जातो. मतृास परुतात. ते महालय करतात, शाधू करीत 

नाहीत ते माांस खातात व दारू चपतात. 

आ.  रं्गी समाज:  

इलाख्यात सवूत्र आढळतात. गजुरािेत त्याांना हलालखोर, ओळवाना, बारवाचशया, 

मेत्तचरया, जांफोडा आचण मेला अशीही नावे आहेत. ह्यापैकी हलालखोर हे नाव महाराष्रातही प्रिचलत 

आहे.भांगी चह कहद ू समाजातील सवात हलकी जात असनू त्याांच्यात दसुया जातींनी जातीबाहेर 

टाकलेल्या अनेक लोकाांिे सांचमश्रण झालेले आहे. ह्याप्रमाणे त्याांच्यात एकसारखी भेसळ आहे. 

गजुरािेत त्याांना जरी धेंडापेक्षा अमांगल व हलके मानण्यात येते, तरी धेंडापेक्षा त्याांच्याकडे लोक 

अचधक दयादूतेने पाहतात. धेंडाप्रमाणे त्याांना कधीही अपमानकारक चनबंध घालण्यात आले नव्हते. 

उलट टोपली घेऊन िाललेला भांगी समोर आल्यास तो शभु शकून मानतात व भाांग्याांिा आशीवादही 

शभुदायक समजतात. महाराष्रात त्याांिा दजा महार माांगाप्रमाणे आहे.  

भांगी परुुि व बायका मल वाहून नेतात व रस्ते झाडतात. ते वेळूच्या टोपल्या करतात आचण 

गरुाांचशवाय इतर मेलेल्या जनावरास परुतात. गजुरािेत प्रवाशास वाट दाखचवण्यािे काम भांग्याांिे 

आहे. 

महाराष्रातील भांग्यात 1) भसोड, 2) िनगडी, 3) हेला, 4) लालबेटी, 5) मचखयार आचण 

6) शेख असे सहा पोटभेद आहेत. त्यापैकी लालबेगी आचण शेख याांिा परस्पर रोटी व्यवहार होतो. 

व फक्त पणु्यात बेटी व्यवहार होतो. बाकीच्या िार पोटभेदाांपेक्षा त्याांना श्रेष्ठ मानण्यात येते. ह्या िारी 

पोटभेदाांिा परस्पर रोटी बेटी व्यवहार होत नाही. 

सहा-सात चपढ्ाांच्या आत लग्न करीत नाहीत. चवधवा चववाह आचण सोडचिठ्ठी याांस 

मोकळीक आहे. शेख भांगी आपणास मसुलमान म्हणचवतात. लाल बेगी अधूवट कहद ू अधूवट 

मसुलमान आहेत. शेख चशवाय करून बाकीिे सवू कहदूांिे बहुतेक देव व मुसलमानाांिे पीर याांस 

भाजतात. ते देवळापयंत काही अांतरावर उभे राहून देवास नमस्कार करतात. गजुरािेत भांग्याांिी 
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लागणे गारुड िालचवतात. महाराष्रात त्याांिी लागणे हुसेनी ब्राम्हण िालचवतात. फक्त शेखाांिी 

लागणे मात्र काजी लावतात. मतृास जाळण्यात अगर परुण्यात येते. ते श्राद्ध करीत नाहीत.  

भांगी गोमाांसासदु्धा सवू प्रकारिे माांस खातात व दारू चपतात. महाराष्र आचण सरुत चशवाय 

करून इतर चठकाणी ते मतृ जनावराांिेही माांस खातात. महाराष्रातील भांगी इतर माांस खाणाऱ्या 

जातीप्रमाणे श्रावण मचहन्यात माांस खात नाहीत आचण खेद चजल्ह्यातील भांगी सनाच्या चदवशी मास 

खात नाहीत. गजुरािेतील भांगी बाजाचनया आचण वाघ्री चशवाय इतर सवू जातींच्या हातािे अन्न 

खातात. महाराष्रात ते महार माांगाांच्या हातािे अन्न खात नाहीत व महार माांग त्याांच्या हातािे अन्न 

खात नाहीत.    

सारांश 

रसेल हिरालाल आहण के. एस. कसग यांच्या संदर्ातील माहितीिा पडताळा प्रत्यक्ष 

लक्ष गट ििेद्वारे घेण्यात आला परंत ुबदलत्या काळानसुार या माहितीला पषृ्टी करणारी 

माहिती उपलब्ध झाली नािी.  

माहदगा समाजािी पढेु प्रस्ततु करण्यात आलेली मानव वंश शास्त्रीय माहिती आहण 

वरील संदर्भ साहित्यामधनू संकहलत करण्यात आलेली रं्गी आहण िांर्ार समाजािी माहिती 

यामध्ये कोणत्यािी प्रकारिे साम्य हदसनू येत नािी, त्यांिी आडनावे रूढी परंपरा, कुळ गोते्र 

यामध्ये हर्न्नता असनू यावरून माहदगा िांर्ार आहण रं्गी, मिार या जाती एका वगामध्ये 

येत असल्या तरी जातीच्या असणाऱ्या वैहशष्यानसुार यांच्यामध्ये कोणत्यािी प्रकारिे साम्य 

नािी.  
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प्रकरण िौथे 

मानववंशशास्त्रीय माहिती  
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मानववंशशास्त्रीय माहिती 
----------------------------------------------------------------------------- 

माचदगा समाजािे प्रचतचनधी, अभ्यासक याांच्या सोबत झालेल्या  लक्षगट ििा व सांदभू ग्रांि, सांशोधन 

साचहत्य, लेख, सांकेतस्िळ अशा चवचवध स्त्रोताद्वारे उपलब्ध सांदभू साचहत्याांमधनू प्राप्त माचहतीच्या 

आधारे माचदगा समाजािी मानववांशशास्त्रीय दषृ्या प्राप्त माचहती खालीलप्रमाणे माांडण्यात आली 

आहे.  

महाराष्र राज्याच्या 1950 साली प्रचसद्ध झालेल्या अनसुचूित जातीच्या यादीमध्ये माचदगा समाजािा 

उल्लेख आहे. महाराष्र राज्याच्या यादीमध्ये केवळ माचदगा म्हणनू समाजािे नाव असले तरी हा 

समाज माचदगा, मादरा, आचद जाांबावा, मातांगी, मोक्कल ूआचण मादरू या नावाने देखील ओळखला 

जातो. पवूी कातडी कमावणे, हलगी वाजवीने या व्यवसायामळेु हा समाज “मोिी” म्हणनू देखील 

ओळखला जातो. या समाजातील अनेक व्यक्तींच्या जातीच्या दाखल्यावर  “मोिी” जातीिा उल्लेख 

असल्याबाबतिे प्रत्यक्ष या समाजातील व्यक्तींनी साांचगतले आहे.  

व्यवसाय :   

हा समाज  हलगी वाजचवणे, िप्पल चशवणे, कातडी काम करणे, मेलेल्या जनावरािी कातडी काढणे 

अशा पद्धतीिी कामे देखील करत असत. त्यामळेुि अनेक चठकाणी या समाजाला मोिी म्हणनू 

देखील ओळखले जाते. याांिे मळु आांध्रप्रदेश, तेलांगणा व कनाटक राज्याांमध्ये असनू व्यवसाय, 

नोकरीच्या चनचमत्ताने महाराष्रामध्ये स्िलाांतर झालेले आहे.  

आडनावे :   

मखु्यतः पुांद्री, इटकल, पल्ले, कानडी, जगले, देवनोळ, डोल, मडु्मल, कोनाांटी, म्हेते्र, एलसणती, 

गरुजाल, गोपरेड्डी, तलवार तर सोलापरू व महाराष्राच्या चसमालगत चजल्ह्याांमध्ये अशी आडनाव े

याांच्यामध्ये चदसनू येतात. तर या समाजािी बोलीभािा तेलग ुव कन्नड आहे.  
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लोकसंख्या : 

2011 च्या जनगणना अहवालानसुार महाराष्रातील एकूण लोकसांख्या 56481 इतकी आहे. मुांबई-

उपनगर, मुांबई, िांद्रपरू, गडचिरोली, ठाणे, पणेु, सोलापरू, नाांदेड, यवतमाळ व नागपरू या चठकाणी 

अचधक प्रमाणात लोकसांख्या चदसनू येते.  

कुळ 

माचदगा समाजामध्ये नारीपोग,ु वेसापोग,ु लक्केपोग,ु चबरापोग,ु परीचसपोग,ुपल्लेपोग,ु कोलीकापोग,ु 

कोचनकापोग,ु कोदेपोग,ु गांगेपोग,ु काते्तपोग,ु राम्पोग,ु केसापोग,ु बेसपुोग,ु मेसापोग,ु कन्नेपोग,ु 

मल्लेपोग ुअशा प्रकािी गोत्र अस्स्तत्वात असनू याव्यचतचरक्त गोते्र असण्यािी शक्यता नाकारता येत 

नाही.  

कुलदैवत :  

माचदगा समाज रामायणातील जाांबमनुी ऋिीच्या नावाने म्हणजेि आचद-जाांबमूनुी या नावाने देखील 

ओळखला जातो. चडसेंबर मचहन्यातील 22 तारखेला जाांबमनुी ऋिींच्या नावाने जयांती साजरी केली 

जात असल्यािे समाजातील धार्थमक चवधी पार पडणाऱ्या प्रचतचनधींनीकडून साांगण्यात आले. 

याबाबत चलचखत उल्लेख सांदभू साचहत्यामध्ये आढळून आला नाही. यल्लमा, जमलम्मा, रेणकुा 

माता, पांढरपरूिा चवठ्ठल, नरकसह, खांडोबा, पोिम्मा,  अांजनेय, हनमुान, मारुती, बालाजी, कुरुमतुी या 

देवदेवताांना माचदगा समाजामध्ये मानले जाते.  

मादगी समाजातील रूढी परंपरा:  

माचदगा लोक आपल्या अडिणी, पचरस्स्िती, जगण्यातल्या समस्या दरू करण्यासाठी ककवा इस्च्छत 

मनोकामना पणूू होण्यासाठी देवीला 

नवस बोलतात. त्यातही यामध्ये 

मचहलाकडून नवस करण्यािे 

प्रमाण जास्त आहे. ज्या मचहला 

नवस करतात, इच्छापतूी झाल्यास 

त्याांना तो पणूू करावा लागतो, 

अन्यिा अघटीत घटना घडतात, 
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सांकट येतात अशी भावना माचदगा लोकाांच्या मनात असते. नवस पणूू करण्याकचरता चवचशष्ट 

प्रकारिा चवधी केला जातो. घरासमोरील अांगणामध्ये जचमनीवर शेणाने सारवले जाते. त्यावर हळदी 

व कुां कुिा िौरांग बनवतात (िौकट) त्यावर ज्वारीिे पीठ टाकले जाते. िारी बाजनेू खारीक खोबरे 

सपुारी व ब्लावजु पीस ठेवले जातात.  

िौरांगाच्या मधोमध गव्हािी रास टाकून त्यावर कणकेिा चदवा ठेवला जातो. नैवेद्य म्हणनू ताडीिे 

दोन माठ समोर ठेवले जातात. घरामध्ये परुण पोळीिा स्वयांपाक करून नैवेद्य चदला जातो. तेिे जागेवर 

नारळ फोडला जातो. नवस फेडणाऱ्या मचहलेला िौरांगाच्या समोर आणले जाते. नातेवाईक आचण 

शेजारिी मांडळी चमळून चतच्या अांगाला हळदी- कुां कू लावतात. परडी घेऊन जोगवा मागणाऱ्या मातांग 

समाजाच्या मचहलाांना ककवा ज्याांच्या अांगात येते अशा मचहलाांना हळद लावण्यािा मान चदला जातो.  

हळद लावल्यानांतर नवस फेडणाऱ्या मचहलेला घरात नेले जाते. चतच्या अांगावरील वस्त्र काढून 

टाकले जातात आचण कपड्याांऐवजी सांपणूू अांगाला कलबािा पाला बाांधनू अांगणात आणले जाते. 

मचहलेला िौरांगाभोवती फेऱ्या मारण्यास साांचगतले जाते आचण चतच्या मागेमागे घरातील इतर सवू 

मांडळीदेखील फेऱ्या मारतात. ढोल ताशा (हलगी) च्या सािीने मातांग समाजातील मचहला यल्लमा 

देवीिी गाणी म्हणतात. काहीवेळा मातांग समाजातील तसेि मादगी समाजातील मचहलाांच्या अांगात 

येते. अांगात आलेल्या देवीिे भांडारा वैगेरे लावून , चतला नैवैद्य देवून शाांत केले जाते. त्यानांतर सवूजण 

वाजत गाजत देवीच्या मांचदरामध्ये जातात. मांचदरामध्ये जाताना नवस फेडणारी मचहलेच्या  तोंडामध्ये 

कलबािे पान धरायला चदले जाते आचण डोक्यावर कणकेिा चदवा ठेवला जातो. सोबत देवीला बळी 

देण्यासाठी बकरां नेले जाते. डोक्यावरील चदवा देवीसमोर ठेवून देवीिी पजूा केली जाते. चह पजूा फार 

मोठी असते. पजेूदरम्यान देवीला बकऱ्यािा बळी अपूण केला जातो, त्यासाठी मसु्लीम समाजातील 

व्यक्तीला बोलावले जाते. यानांतर मचहलेिे नातेवाईक चतला िोळी-बाांगडी , साडी िा आहेर करतात 

आचण पजूा आटोपली जाते. चह पजूा साधारणः सकाळी सात वाजता सरुु होते आचण मध्यरात्री पयंत 

िाल ूअसते. 

बळी चदल्यानांतर बकऱ्याच्या मटणािा मांचदराच्या आवाराति स्वयांपाक तयार केले जाते आचण 

सवांना जेवण चदले जाते. उरलेले अन्न प्रसाद म्हणनू वाटतात. नवस फेडण्यासाठी सलग तीन विू 

अशा पद्धतीने पजूा केली जाते. आर्थिक पचरस्स्िती िाांगली असणारे माचदगा समाजािे लोक यापेक्षा 

जास्त विासाठी देखील नवस बोलतात.   
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परुुषास नामम ओढणे:- 

माचदगा समाजात ज्या प्रमाणे मचहलाांना देवी बाांधली जाते, त्यािप्रमाणे घरातील ज्येष्ठपरुुिाांना ककवा 

सवात लहान मलुास नामम टाकला जातो. हनमुान व नरकसह देवािे आराधना करण्यासाठी परुुिाांना 

नामम चदला जातो. ज्याांना नामम चदला आहे त्याांनी दर शचनवारी व सोमवारी  हनमुान व नरकसह 

देवाच्या नावाने उपवास करायिा असतो. उपवासाच्या चदवशी घरातील सवू लोक नामम धाचरत 

परुुिाांिा उपवास सोडून झाल्यानांतरि भोजन करतात.  

हवहशष्ट प्रकारिे दागदाहगने - अलंकार :  

प्रत्येक मचहला रेणकुा देवीिी माळ पचरधान करते. यावर लहान लहान चटकल्या (धातिूी गोल-िपटी 

नाणी प्रमाणे) असतात यावर रेणकुा देवीिी प्रचतमा असते.  

जन्महवधी:  

बाळांतपण करणाऱ्या मचहलेला “सलुगीती” (सईुन) म्हणतात. जन्मानांतर चतसऱ्या चदवशी “फुरुड” 

नावािा कायूक्रम / चवधी केला जातो. बाळािी नाळ कापनू  छोया मडक्यात  ठेवले जाते. त्यानांतर 

ते मडके अांगणात खड्डा करून परुतात. मडके परुलेल्या जागी फरशी बसवून फरशीवर कलबािा पाला, 

हळद,कुां कू टाकून पजूा करतात. घरातील वयस्कर मचहलेला पजेूिा मान चदला जातो. सलुगीती बाई 

बाळाला कमीत कमी पाि चदवस सकाळ - सांध्याकाळ त्या चठकाणी आांघोळ घालते. 

बारसे: 

बाळ सव्वा मचहन्यािे झाल्यानांतर ककवा आपल्या सोयीनसुार बाळाच्या नामकरणािा कायूक्रम केला 

जातो. बाळांत मचहलेिे आई - वडील बाळासाठी पाळणा आणतात. नामकरण करतेवेळी बाळाला 

पाळण्यात टाकण्याच्या अगोदर मरुमरेु कपड्यात बाांधनू  पाळण्यात  ठेवतात. कायूक्रमादरम्यान 

हरभरा, िवळीच्या घगुऱ्या व मरुमरेु लोकाांना वाटले जाते. काही चठकाणी हुलगे वाटले जातात. 

पाळण्याखाली ताांदळू ठेऊन त्यावर ताांब्या ठेऊन त्यािी पजूा केली जाते. बाळािी आत्या ककवा आजी 

बाळािे नाव ठेवते.  
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मलुगी वयात आल्यानंतर करण्यात येणारे हवधी 

“पदमांशी”  ककवा  “येडताळा” नावािा चवधी केला जातो.  मलुगी  वयात आली की, मलुीला सात 

ककवा नऊ चदवस  बाजलूा बसचवले जाते. घरामध्ये एका बाजलूा मखराप्रमाणे सजवले जाते, त्यामध्ये 

रोज सांध्याकाळी मलुीला बसवले जाते. त्यानांतर घरातली मांडळी, नातेवाईक आचण शेजारी सवूजन 

मलुीच्या वयात येण्याबद्दलिी गाणी म्हणतात. त्यामधनू चतला पढुील आयषु्याबद्दल चदशा देतात. या 

सांपणूू काळामध्ये चशवाताचशवत पाळली जाते. या नऊ चदवसाांमध्ये मलुीिी आत्या (सवुासीन) 

मलुीला हळद लावून आांघोळ घालण्यािे काम करते. मलुीच्या आहारामध्ये हलका आचण पौस्ष्टक 

आहार चदला जातो, तेलकट चतखट चदले जात नाही.  तसेि कडकािे लाडू, गळु- खोबरे  खाण्यासाठी 

चदले जाते. शेवटच्या चदवशी परुणपोळीिा स्वयांपाक करून सवांना गोडधोडािे जेवण चदले जाते. नऊ 

चदवस मलुीिी सेवा केल्याबद्दल आत्याला कपड्यािा आहेर केला जातो, मानपान केला जातो.  

लग्न जमहवण्यािी पद्धत: 

पवूी चववाह ठरचवताना मलुामलुींिे मत चविारात घेतले जात नसत. त्याांच्या घरातली जेष्ठ मांडळी 

मलुामलुींिी लग्न जळुवत असत. चववाहापवूी मलुगा व मलुगी समोरासमोर येत नसत, लग्न 

ठरचवण्यािा सांपणूू अचधकार घरातील मांडळ बजावत. लग्नायोग्य वय झाल्यानांतर नात्यामध्ये ककवा 

इतर चठकाणी चववाहयोग्य मलुगी बघायला सरुुवात केली जात. ज्या घरी लग्नायोग्य मलुगी आहे 

अशा चठकाणी घरातले तीन िार मांडळी मलुगी पाहायला जात. मलुगी पाचहल्यानांतर, ती मलुगी पसांत 

असेल तरि त्या घरिे पाणी घेतले जात. मलुगी पसांत नसेल तर मलुाकडील मांडळी पाणीही न घेता 

घरातनू चनघनू जातात. यावरून वधकूडील मांडळी मलुगी पसांत आहे ककवा नाही हे समजनू जातात. 

मलुाकडील मांडळींनी मलुगी पसांद असल्यािे सिुवल्यानांतर मलुाकडील आचण मलुीकडील परुुि 

मांडळी ताडी प्यायला जात, म्हणजेि चववाह पक्का झाले समजले जात. वध ूव वराच्या जन्मपचत्रका 

पाहून महूुतू पाहून साखरपडुा ठरचवला जातो. साखरपडु्यािा खिू नवरीकडे असे.  

देवाण-घेवाण  

देवाण-घेवाण म्हणनू मलुाकडील मांडळी मलुीकडच्या कुटुांचबयाांना “होली” देत, म्हणजेि ऐपतीप्रमाणे 

रोख रक्कम देत. तुमच्या घरािी लक्ष्मीरुपी मलुगी आमच्या घरी व आमच्या घरातील लक्ष्मीरुपी 

रक्कम तुमिे घरी ही भावना मलुाकडील मांडळींमध्ये असते.  
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साखरपडुा:  

पांिवीस एक चकलो ताांदळू आचण नऊ खोबऱ्याच्या वाया, खारीक, हजार एक खाण्यािे पानां, अधा 

चकलो सपुारी अस सवू साचहत्य नवऱ्या मलुाकडील मांडळी मलुीकडच्याांना देतात. मलुीला साडी 

चदली जाते. पाि मचहलाांकडून मलुीिी ओटी भरली जाते. मलुगी मलुाला िाांदीिी अांगठी घालते. 

त्यानांतर नवऱ्या मलुाला कपड्याांिा आहेर केला जातो. आचण साखरपडुा कायूक्रम सांपन्न होतो. 

साखरपडु्यानांतर उपस्स्ित सवांना पान, सपुारी व साखर चदली जाते आचण जेवणािा कायूक्रम केला 

जातो.  

हववाि पद्धत (वर-वधु पाहण्यापासनू ते चववाहानांतरच्या सवू चवधी) 

चववाहािा कायूक्रम पाि पाि चदवस िालतो. प्रत्यक्ष चववाहाच्या दोन चदवस आधी चववाहाच्या कायास 

सरुुवात होते आचण चववाहानांतर दोन चदवसाांनी चवहािा एकां दरीत कायूक्रम सांपतो त्यामध्ये 

परांपरेनसुार चवचवध चवधी व  प्रिा पार पडल्या जातात. चववाह मलुाकडे असते, त्यामळेु मलुाच्या 

दारात आांब्याच्या डहाळीिा माांडव टाकला जातो,  याला “पंद्री” म्हणतात. चववाहािा खिू सवू 

नवरदेवाकडे असतो.  

पचहल्या चदवशी, म्हणजेि प्रत्यक्ष चववाहाच्या तीन चदवस अगोदर नवऱ्याकडील मांडळी वधलूा 

आणण्यासाठी चतच्या घरी जातात.  त्यावेळी  ते नवरीच्या आईला, आजीला साड्या भेट म्हणनू देतात, 

तसेि नवरीला वरातीसाठी “हमरवणकुीिी साडी” भेट म्हणनू देतात. या साडीला “पतनाम” 

म्हणतात. यावेळी धान्य देखील चदले जाते. त्या चदवशी नवऱ्याकडील लोक नवरीच्या घरीि राहतात.  

दसुऱ्या चदवशी चनघण्यापवूी नवरी मलुगी चतच्या घरािा उांबरा धवुून पजूा करते. घरातील मोठ्या 

व्यक्तींच्या पाया पडते. त्यानांतर मलुाकडील मांडळी मलुीला घेऊन नवऱ्याच्या घरी जाण्यासाठी 

चनघतात. चववाहाच्या गावी ककवा चठकाणाजवळ आल्यानांतर नवऱ्याच्या घरी आणण्यापवूी नवऱ्या 

मलुीला गावातील मारुतीच्या देवळाबाहेर  बसचवली जाते. चतिे त्याांिी सोय केली जाते. मलुीसोबत 

आलेली करवली आचण मलुाकडील करवली एक कळस (कळशी) घेऊन येतात. मांचदराजवळ गाणी 

म्हांटली जातात, ओवाळनीच्या ताटािी आचण कळसािी अदला-बदल केली जाते. नवऱ्या मलुीला 

हलगी वाजवत मलुाच्या घरी आणले जाते. त्यानांतर आलेली सवू पाहुणे मांडळी जेवण करतात. 
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यानांतर “साका” हवधी  होतो. हळदी कुां कवािा िौकोन करून त्यामध्ये लग्नािे कपडे, ताडीिा 

ताांब्या( माठ), एकरुपयािी नाणी, दोन नारळ कलबािा पाला ठेवले जाते. िौकोनाच्या भोवती नाऊ 

कणकेिे चदवे लावतात. याि िौकोनात नैवेद्य म्हणनू पोळया, भात, भाजी, घगुऱ्या  ठेवतात.  “साका” 

तयार करण्यासाठी परडी घेऊन चफरणारे मातांग समाजाच्या लोकाांना बोलाचवले जाते.  नवऱ्या मलुाला 

त्य साका भोवती फेऱ्या मारायला लावल्या जातात, त्यामागे नवरी मलुगी आचण कुटुांबातील इतर 

सदस्य साका भोवती फेऱ्या मारतात. फेऱ्या मारताना सवाना तोंडामध्ये धरण्यासाठी पाला चदला जातो, 

अशा वेळी बोलायला मनाई केली जाते.  

चतसऱ्या चदवशी शेणाने सारवलेल्या अांगणात ताांदळू सडल्यावर चनघणाऱ्या भुसाने िौकोनाकृती 

आखली जातो. पवूी भुसा वापरायला जायिा आता ताांदळू वापरले जातात. िौकोनाभोवती पाि 

पाण्याने भरलेली छोटी मडकी ठेवली जातात. िार कोपऱ्यामध्ये िार व समोरील बाजसू मध्ये एक 

याप्रमाणे ठेवले जातात. दोरा माठा भोवती गुांडाळून िौकोनाभोवती पाि फेऱ्या मारायच्या असतात. 

सवात प्रिम नवरा व करवली साका भोवती पाि फेऱ्या मारतात. चफरताना नवरा हातामध्ये ताांदळू 

घेऊन प्रत्येक मडक्यात टाकतो. मागे असणारी करवली त्या मडक्याला ओवाळते. नांतर करवली 

आचण नवरदेवाला “दासाऱ्या” (भटजी) भस्म व हळद कुां कू लावतात. “सकुसम” (फुलाच्या 

मुांडोळया) करवलीला बाांधतात. मलुाला बाकशग बाांधले जाते. घरातील पाि मोठ्या व्यक्ती नवरा व 

करवली याांच्या अांगावर अक्षदा टाकतात, दोघाांना या िौकोनाति अांघोळ घालनू  नवीन वस्ते्र पचरधान 

करण्यासाठी देतात. याला “ तोडगकुुनर” असे म्हणतात. त्याांनतर दोघाांनाही देवाच्या पाया पडायला 

नेले जाते. आचण अशाि पद्धतीने नवरी व करवली याांना या िौकोनात आणले जाते. त्याांना आांघोळ 

घालनू नवीन कपडे पचरधान करण्यासाठी  चदले जातात.  

चववाह चवधीसाठी  नवरा आचण नवरीला “पांद्रीमध्ये” म्हणजेि माांडवामध्ये  आणले जाते. माांडवात 

दोन टोपलीमध्ये ज्वारी आचण ताांदळू हळदीत कालवून ठेवली जाते आचण त्यातल्या एका टोपलीत 

नवऱ्या मलुाला आचण दसुऱ्यामध्ये नवऱ्या नवऱ्या मलुीला उभां केले जाते. त्यानांतर दोघाांमध्ये 

अांतरपाट धरला जातो. अांतरपाट काढतेवेळी अक्षदा टाकल्या  जातात. यावेळी “ व्यांकट रमण्णा 

गोकवदा........... गोकवदा” असे लग्न लावणारा दासऱ्या म्हणतो. त्यानांतर नवरा मलुगा नवरीच्या 

पायावर पाय ठेऊन उभा राहतो आचण नवरीला मांगलसतू्र बाांधतो. आचण चववाह सांपतो. आलेले सव ू

पाहुणे नवरा व नवरीला आहेर देतात, जेवण करतात आचण चदवस कायूक्रम आटोपला जातो.  
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िौर्थ्या चदवशी नवरा व नवरीिी चमरवणकू काढली जाते. चमरवणकू काढण्यापवूी  नवऱ्यामलुाने 

मलुीकडच्या मांडळीना बकरे आचण ताांदळू देण्यािी रीत आहे. मलुीकडच्याांनी बकऱ्यािे मटण आचण 

ताांदळू याांिे स्वयांपाक तयार करायिे. चमरवणकुीला तयारी करण्याच्या अगोदर नवरीकडिे लोक 

नवरीला लपवून ठेवण्यािी गमतीशीर प्रिा आहे. यामध्ये नवरीसारखा शरीराने असणाऱ्या मलुाला 
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नवऱ्या मलुीसारखे नटवले जाते आचण नवऱ्या मलुीला आचण सजवलेल्या मलुाला शेजारच्याच्या 

घरामध्ये लपवून ठेवले जाते. नवऱ्या मलुाला तयार झाल्यानांतर त्याला मलुगी शोधायला लावतात.  

मलुगी सापडली तरी िेहरा पाहायला मनाई असते, सापडलेल्या नवरी मलुीला मलुाने उिलनू 

न्यायािी असते. चमरवणकुीच्या जागी आल्यानांतर िेहरा पाहायिा, जर मलुीच्या जागी नटवलेला 

मलुगा असेल तर मलुगी चमळण्यासाठी मलुीकडच्याांना दचक्षणा द्यावी लागते अन्यिा पनु्हा जावून 

नवरी मलुगी शोधावी लागते. चमरवणकुीच्या वेळी नवरा-नवरी दोघाांना घोड्यावर बसवायिे, 

घोडेवाल्याांना चशधा म्हणनू दाल, गळु, ताांदळू, पान सपुारी खोबरे व दचक्षणा चदली जाते. हलगी वाजवून 

चमरवणकू गावातल्या मारुतीच्या देवळापयंत नेली जाते. मारुतीच्या देवळामध्ये घोंगडी टाकून त्यावर 

ताांदळुािा िौकोन काढला जातो. त्यामध्ये नवरा व नवरी याांना त्यावर बसवून दोघाांच्या डोक्यावर 

अक्षता टाकल्या जातात.  

दोघाांना समोरासमोर यावेळी बसवून “पान सपुारीिा” कायूक्रम होतो. यामध्ये नवऱ्याच्या तोंडामध्ये 

पान देतात, त्यानांतर त्याांनी िावलेले पान नवरीला भरवले जातो. त्यानांतर ते पान नवऱ्या मलुाने 

आपल्या तोंडाने नवरीच्या तोंडातनू काढून घ्यायिे असते. तसेि नवरीच्या बाबतीत केले जाते. 

यावेळी नवरीने नवयाच्या तोंडातील पान आपल्या तोंडाने काढून घ्यायिे असते. तोंडातनू पान 

काढताना जमलेली मांडळी नवरा - नवरीला तोंडातनू पान काढता येऊ नये म्हणनू मागे ओढतात व 

िेष्टा –मस्करी करतात. यानांतर मलुगा मलुीला उिलनू घेतो आचण माांडवाबाहेर घेऊन येतो. 

कायूक्रम झाल्यानांतर घोड्यावर बसवून दोघाांना  घरी आणले जाते.  

सांपणूू कायूक्रम झाल्यानांतर सायांकाळी मलुाच्या शेजारीपाजारील प्रत्येक मोहल्ल्यातील (आळीतील) 

चकमान एका व्यक्तीला जेवणािे आमांत्रण चदले जाते. यामध्ये चनरचनराळया कुळातील प्रत्येक एक 

अशा रीतीने  चकमान नऊ कुळातील लोक तरी बोलाचवले जाते याांना मलुीच्या कुटुांबाकडून जेवण 

चदले जाते. या खास आमांचत्रताांच्या जेवणानांतर इतर सवू जन जेवतात, जेवणामध्ये बकऱ्यािे मटन, 

भात आचण ताडी चदली जाते. मलुीकडून एक माठ व मलुाकडून दोन माठ अशा पद्धतीने ताडी एकत्र 

केली जाते व ती  सवांना वाटली जाते.  

रात्री “नागोल” कायूक्रम होतो. रात्रीच्या वेळी नवरा व नवरीला आांघोळ घातली जाते. आवरून पनु्हा 

खेळ खेळले जातात. यामध्ये नवरा व नवरीला पाटील करायिे आचण पाहुन्यातील एखादा नातेवाईक 
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त्याांिा नोकर म्हणनू काम करत. पाटील-पाटलीन नोकराांना चक, शेतातील ही कामे करा ककवा 

घरातील अमकु काम करा, असे आदेश देतात. सवू जन त्याांिा सांस्कार असाि सखुािा आचण 

समदृ्धीिा होण्यासाठी आशीवाद देतात.  

पािवा चदवशी सांध्याकाळी अनोखा कायूक्रम केला जातो. यामध्ये मलुीकडील लोक मलुाच्या 

घरातील व आजबूाजचू्या घरातील सवू जनु्या, तटुक्या - फुटक्या वस्त ूजमा करतात आचण देवळात 

घेऊन जातात. नवरा व नवरीला देखील देवळामध्ये आणले जाते. सवांना पे्रक्षक म्हणनू बसवतात 

आचण नवरा-नवरीला सवांसमोर उभां करून जमा करून आणलेल्या सवू जनु्या परुाण्या वस्त ूनवऱ्या 

मलुाला आहेर म्हणनू चदला जातात. हा सवू प्रकार गमतीदार असला तरी, मलुीच्या सांसारात जे जे 

हव ेआहे आचण मलुाच्या घरी जे जे नाही ते सवू आपल्या ऐपतीप्रमाणे आम्ही तमु्हाला भेट म्हणनू देत 

आहोत, त्यािा स्वीकार करा, तमुिा सांसार सखुािा होवो अशी भावना मलुीकडील लोकाांच्या मनात 

असते.  

यानांतर नवऱ्याकडील लोक नवरीला घेऊन नवरीच्या घरी जातात. चतिे रात्री एकत्र आांघोळ घातली 

जाते. हा कायूक्रम “साबासाशा” म्हणनू ओळखला जातो. यामध्ये नवऱ्या मलुाला साडी व नवरीला 

नवऱ्या मलुािे कपडे घालायला देतात. कपड्याांिी अदलाबदल करतात. चववाह केल्याप्रमाणेि सव ू

कायूक्रम केला जातो. सहावी चदवशी सकाळी नवरा आपल्या नवरीला घेऊन आपल्या घरी परततो.  

मतृ्य ूहवधी (मरणापासनू तेरावा/विू श्राद्ध पयंत) 

माचदगा समाजामध्ये एखाद्या व्यक्तीिी मयत झाल्यास त्यािा मतृदेह पुरण्यािी प्रिा रूढ आहे. 

कालाांतराने यामध्ये बदल झाला असला तरी आजही अनेक चठकाणी मतृदेह परुला जातो. केवळ 

मयत व्यक्तीिा मतृ्य ूएखाद्या अपघाताने, फाशी घेतल्यामळेु, आगीत जाळल्यामळेु ककवा पाण्यात 

बडूुन अकाली मतृ्य ूआल्यास मतृदेह जाळला जातो.  

एखाद्या व्यक्तीिा मतृ्य ू झाल्यास प्रिमतः सवांना दखुािा चनरोप चदला जातो. गावातील – 

बाहेरगावातनू येणारे नातेवाईक येताना चमळून चमसळून हलगी वाजवीत येतात.  

मतृदेहास आांघोळ घातली जाते. मतृास नवीन वस्त्र घातली जातात. स्त्री वारली असेल तर चतला 

माहेरिी साडी नेसचवली जाते. नांतर अांगणामध्ये घराबाहेर दाराशेजारी, कट्ट्यावर मयतास बसचवले 

जाते. दरूवरून येणाऱ्या नातेवाईकाांिी वाट पाहत असल्यािी भावना यामागे असते. दरम्यान 
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झाडाच्या फाांद्याांिी चतरडी बाांधली जाते. त्यावर ज्वारीिी पेंड (कडबा) टाकून एक पाांढरा कपडा 

अांिरला जातो.  चतरडीला “पाड्या कया” म्हणतात.  अांतयात्रा हलगी वाजवत चनघते. मयत झोपवून 

ककवा बसवून नेली जाते.  

मयत नेताना, एका मडकां  घेवून त्याच्या झाकणावर भात ठेवून सोबत नेला जातो. गावाच्या बाहेर, 

चवसाव्याच्या चठकाणी पोहिल्यानांतर मयत चवसाव्याच्या चठकाणी ठेवतात. त्यानांतर मडके घेऊन 

मलुगा ककवा भाऊबांध ककवा घरातील मोठी व्यक्ती मयताच्या भोवती तीन िकरा मारतात आचण 

मयताच्या डोक्याजवळ मडकां  फोडल जातो. मयत करून आल्यानांतर सांध्याकाळी घरातील सवांना 

बसवून त्याांच्या हातावर गळु व साधे पाणी टाकून सवांिे दखु दरू केले जाते. सवू व्यक्ती अांघोळ 

करतात. यानांतर सवांना ताडी चदली जाते. चतसऱ्या चदवशी सावडण्यािा कायूक्रम होतो. मतृ 

व्यक्तीला आवडणारे पदािू बनवून सावडण्यासाठी  जातात. यावेळी कपड तयार करून ठेवले जाते. 

कावळा कपडाला चशवाल्यानांतर लोक घरी चनघनू येतात. घरातील सवू वस्त ू धवुून स्वच्छ केल्या 

जातात, घराला रांग चदला जातो. पांिागानसुार दहावा, बारावा, करण्यािे ठरचवले जाते.  
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प्रकरण पािवे  

सांख्ख्यकीय हवश्लेषण 
(सामाहजक, आर्थथक व शैक्षहणक सद्यख्स्थती) 
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सांख्ख्यकीय हवश्लेषण 
(सामाहजक, आर्थथक व शैक्षहणक सद्यख्स्थती) अभ्यास पद्धती 

----------------------------------------------------------------------------- 

प्रततु अभ्यासाकचरता सवेक्षण पद्धतीच्या वापर करण्यात आला असनू माचदगा समदुायािी 

सामाचजक, आर्थिक, शैक्षचणक स्स्िती अभ्यासण्यात आला आहे. अभ्यासामध्ये वापरण्यात आलेल्या 

मानववांशशास्त्रीय पद्धतीच्या माध्यमातनू आपणास समदुायािे जीवन चवश्व समजनू घेण्यास मदत 

होते. प्रख्यात मानववांशशास्त्रीय एन्िोवेन याांनी या अभ्यासाकचरता चनस्च्छत केलेल्या चनदेशकाांिा 

तसेि प्लेटो अँड प्लेटो 1978 याांच्या पद्धतीिा अभ्यास करून साचमश्रीत अशी चनदेशक तयार करून 

मानववांशशास्त्रीय दषृ्टीकोनात ूमाचहती सांकचलत करण्यात आली आहे.  

प्रस्ततु अभ्यासाकचरता सांख्यात्मक आचण गणुात्मक माचहतीिा वापर करण्यात आला असनू त्याच्या 

आधारावर प्रािचमक आचण दयु्यम साधने सांकचलत केली आहे. माचहती सांकलन करताना प्रािचमक 

स्त्रोत म्हणनू माचदगा जातीिे लोक, सामाचजक कायूकते, लोकप्रचतचनधी, सांघटना, सांस्िा, लक्षगट 

ििा, अभ्यासक इत्यादींशी सांपकू साधनू माचहती सांकचलत केली आहे, तर माचहतीच्या दयु्यम स्त्रोत 

म्हणनू जनगणना अहवाल, चवचवध शासकीय दादस्तऐवज, कागदपते्र, सांशोधन लेख आचण चवचवध 

अहवालामधनू माचहती सांकचलत केली आहे.  
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सांख्ख्यकीय हवश्लेषण 

------------------------------------------------------------------- 

1. उत्तरदात्यांिी लोकसंख्या दशभहवणारी सारणी  

सारणी क्र.  1 

अन.ुक्र. पयाय उत्तरादात्यांिी संख्या टक्केवारी 

1 एकूण लोकसांख्या -मचहला 1422 49.67 

2 एकूण लोकसांख्या - परुुि 1441 50.33 

   एकूण लोकसांख्या 2863 100 
 

आलेख क्र. 1 

 

सदर सांशोधन अभ्यासामध्ये एकूण 556 कुटुांबाांिी माचहती घेतली असनू 556 कुटुांबाांमध्ये एकूण 

2863 इतकी लोकसांख्या असनू त्यापैकी 1422 ( 49.67%) मचहला आहेत तर परुुिाांिी  1441 

(50.33%) आहे. यावरून असे लक्षात येते चक, माचदगा समाजामध्ये कलग गणुोत्तर 1 :1 याप्रमाणे 

आहे.  

  

49.67

50.33

लोकसंख्या 

एकूण लोकसंख्या -महिला
एकूण लोकसंख्या - पुरुष
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2. उत्तरदात्यांिे वय व त्यांिी आकडेवारी दशभहवणारी सारणी 

सारणी क्र. 2 

अन.ुक्र. पयाय उत्तरादात्यांिी संख्या टक्केवारी 

1 0 ते 6 465 16.24 

2 11 ते 20  540 18.86 

3 21 ते 30  696 24.31 

4 31 ते 40 462 16.14 

5 41 ते 50  335 11.70 

6 51 ते 60  215 7.51 

7 61 ते 70  113 3.95 

8 71 पेक्षा जास्त 37 1.29 

  एकूण लोकसांख्या  2863 100 

 

वरील सारणी उत्तरदात्याांच्या कुटुांबातील एकूण लोकसांख्येिे वय दशूचवणारी असनू एकूण 2863 

लोकाांपैकी सवाचधक 21 ते 30 या वयोगटातील असनू त्याांिी सांख्या 696 (24.31%) इतकी आहे. 

11 ते 20 विू वयोगटामध्ये 540 (18.86%) लोकसांख्या आहे. 10 विापेक्षा कमी वय असणाऱ्यािी 

सांख्या 465 (16.24%) आहे तर 31 ते 40 विू वय असणाऱ्यािे प्रमाण 462 (16.14%) इतके 

आहे. 41 ते 50 विू वय असणाऱ्यािे प्रमाण 335 (11.70%) इतके आहे. 61 ते 70 विू वय 

असणाऱ्यािे प्रमाण 113 (3.95) 71 विा पेक्षा जास्त वय असणाऱ्या उत्तरदात्याांिे प्रमाण सवात 

कमी म्हणजेि 37 (1.29%) इतके आहे.  

यावरून असे चदसनू येते चक, एकूण लोकसांख्येपैकी यवुकाांिी सांख्या जवळपास पांिवीस टक्के असनू 

वदृ्ध ककवा जेष्ठ लोकाांिी सांख्या तलुनेने फार कमी आहे.  
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3. माहदगा समाजािे मिाराष्रातील वास्तव्यािा कालावधी दशभहवणारी सारणी 

सारणी क्र. 3 

अन.ुक्र. पयाय उत्तरादात्यांिी संख्या टक्केवारी 

1 10 विापेक्षा कमी  4 0.72 

2 11 ते 20 विू 12 2.16 

3 21 ते 30 विू 32 5.76 

4 31 ते 40 विू 29 5.22 

5 41 ते 50 विू 57 10.25 

6 51 ते 60 विू 79 14.21 

7 61 ते 70 विू  97 17.45 

8 71 विापेक्षा जास्त  246 44.24 

  एकूण उत्तरदाते कुटुांब 556 100 

 

आलेख क्र. 2 

 
 

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00

10 विापेक्षा कमी 

11 - 20 विू

21 - 30 विू

31 - 40 विू

41 - 50 विू

51 - 60 विू

61 – 70 विू 

71 विा पेक्षा जास्त 

वास्तव्यािा कालावधी

टक्केवारी
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वरील सारणी, उत्तरदात्याांिे महाराष्र राज्यातील वास्तव्यािा कालावधी दशूचवणारी असनू एकूण 

556 उत्तरदात्या कुटुांबाांपैकी सवाचधक म्हणजे 246 (44.24%) उत्तरदात्याांिे महाराष्रामधील 

वास्तव्य हे 71 विापेक्षा अचधक आहे. त्याखालोखाल 61 ते 70 विू इतक्या कालावधीिे वास्तव्य 

97 (17.45%) इतक्या उत्तरदात्या कुटुांबाांिे आहे. 79 (14.20%) कुटुांबाांिे वास्तव्य 51 ते 60 

विांच्या दरम्यान असनू 57 (10.25%) कुटुांबाांिे वास्तव 41 ते 50 विांच्या दरम्यान आहे. 31 ते 

40 विू वास्तव्य असणाऱ्या कुटुांबािी सांख्या 29 (5.22%) आह त्यािबरोबर 11 ते 20 विू वास्तव्य 

असणाऱ्या कुटुांबािी सांख्या 12 (2.16%) आहे. केवळ 4 (0.72%) कुटुांबे 10 विापेक्षा कमी 

वास्तव्य असणारी आहेत.  

या आकडेवारीवरून असे स्पष्ट होते चक, एकूण माचदगा समाजातील उत्तरदात्याांपैकी 62% कुटुांबािे 

महाराष्र राज्यातील वास्तव्य 60 विापेक्षा अचधक काळ असनू 1950 सालापवूीपासनू ते 

महाराष्रामध्ये राहतात.  
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4. माहदगा समाजािे इतर राज्यांमधनू मिाराष्र राज्यात स्थलांतर झाले असल्यािी 

आकडेवारी दशभहवणारी सारणी 

सारणी क्र. 4 

अन.ुक्र. पयाय उत्तरादात्यांिी संख्या टक्केवारी 

1 होय 532 95.68 

2 नाही 24 4.32 

  एकूण उत्तरदाते कुटुांब 556 100 

 

वरील सारणीवरून असे चनदशूनास येते चक, 556 उत्तरदात्या कुटुांबाांपैकी एकूण 532 म्हणजेि 

(95.68%) इतकी कुटुांबे चह महाराष्रामध्ये स्िलाांतचरत झाली आहे. आचण 24 (4.32%) 

उत्तरदात्याांनी त्याांिे स्िलाांतर  झाले नसल्यािे साांचगतले.   
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5. इतर राज्यांमधनू मिाराष्रात झालेल ेस्थलांतर व त्यांिे प्रमाण दशभहवणारी सारणी  

सारणी क्र.  5 

अन.ुक्र. पयाय उत्तरादात्यांिी संख्या टक्केवारी 

1 आांध्रप्रदेश 125 22.48 

2 तेलांगणा 192 34.53 

3 कनाटक 215 38.67 

5 लाग ूनाही  24 4.32 

  एकूण उत्तरदाते कुटुांब 556 100 

 

आलेख क्र. 3 

  

वरील सारणीवरून असे चनदशूनास येते चक, एकूण 556 कुटुांबाांपैकी तेलांगणा राज्यातनू 192 

(34.53%) आचण आांध्रप्रदेश राज्यातनू 125 (22.48%) कुटुांबािे महाराष्र राज्यामध्ये स्िलाांतर  

झाले आहे. कनाटक राज्यातनू महाराष्र राज्यामध्ये स्िलाांतर झालेल्या कुटुांबािी सांख्या 215 

(38.67%) असनू 24(4.32%) कुटुांबािे स्िलाांतर  झाले नसल्यािे समोर आले आहे.   

यावरून असे चदसते चक, बहुताांश कुटुांबे इतर राज्याांमधून स्िलाांतचरत असनू कनाटक राज्यामधनू 

झालेले स्िलाांतरािे प्रमाण सवाचधक आहे.  

आंध्रप्रदेश
22%

तलेंगणा
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कर्ााटका
39%

माहित र्ािी
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6. माहदगा समाजाच्या स्थलांतरािी कारणे दशभहवणारी सारणी 

सारणी क्र.  6 

अन.ुक्र. पयाय उत्तरादात्यांिी संख्या टक्केवारी 

1 चशक्षण 6 1.08 

2 व्यवसाय / नोकरी 500 89.93 

3 नातेवाईक 48 8.63 

4 नैसर्थगक आपत्ती 29 5.22 

5 कौटूांचबक समस्या 37 6.65 

6 वैयस्क्तक कारणे  3 0.54 

7 लाग ूनाही.  24 4.32 

 

आलेख क्र. 4 

 

वरील सारणी उत्तरदात्याांिी स्िलाांतरािी कारणे दशूचवणारी आहे. स्िलाांतरािी कारणे दशूचवत 

असताना त्याांिी, शैक्षचणक, व्यवसाय ककवा उदरचनवाह, कौटुांचबक  समस्या, नैसर्थगक आपत्ती या 

वेगवेगळया चनदेशकाांिा वापर करण्यात आला आहे.  आर्थिक पचरस्स्िती चबकट असल्याने,  

गचरबीमळेु उदरचनवाहासाठी व्यवसायासाठी ककवा नोकरीसाठी झालेले स्िलाांतर सवाचधक म्हणजेि 
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50.00

100.00

स्िलाांतरािी कारणे

टक्केवारी
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500 (89.93%) आहे. त्याखालोखाल नातेवाईक ककवा नातेसांबांधीय स्िलाांतचरत झाल्याने 

त्याांच्यासोबत स्िलाांतरीत झालेल्याांिी सांख्या 48 (8.63%), कौटुांचबक समस्याांमळेु स्िलाांतर 

केलेल्यािे प्रमाण 37 (6.65%), नैसर्थगक आपत्ती मळेु स्िलाांतर केलेल्यािे प्रमाण 29 (5.22 %) 

आहे.  चशक्षणासाठी स्िलाांतर झाल्यािे प्रमाण सवाचधक कमी म्हणजेि 6 (1.08 %) इतके आहे.  

 

सारांश 

माचदगा समजािे साधारण 70 विापवूी स्िलाांतर झाल्यािे प्रमाण आचण मळुिे 

महाराष्रातील माचदगा समजािे प्रमाण याांिी आकडेवारी लक्षात घेतली तर 1950 या विाच्या 

कालावधीमध्ये त्याांिे महाराःस्त्रातील वास्तव्य लक्षात येते. तसेि  वरील एकां दरीत आकडेवारीवरून 

असे लक्षात येते चक, माचदगा समाजािी आर्थिक पचरस्स्िती चबकट असल्यामळेु व त्याांच्या मळु 

राज्याांमध्ये उदरचनवाहािी साधने कमी असल्यामळेु व्यवसाय-नोकरी या कारणासाठी स्िलाांतर 

केलेल्यािे प्रमाण अचधक चदसनू येते तर चशक्षणाकचरता स्िलाांतर केलेल्यािे प्रमाण अत्यांत कमी 

आहे. चशक्षणासाठी स्िलाांतर केलेल्यािी आकडेवारी पाहता चशक्षणास महत्व नसल्यािे चदसनू येत 

आहे.  

आांध्रप्रदेश, कनाटक, तेलांगणा राज्याांमधील रोजगाराच्या सांधी उपलब्ध नसल्याने 

महाराष्रातील मुांबई, पणेु आचण कनाटक सीमेवर असणाऱ्या सोलापरू शहारमध्ये माचदगा लोकाांिे 

स्िलाांतर जास्त प्रमाणात झालेले चदसनू येते. महाराष्र राज्यामधील शहराांमध्ये त्याांना रोजगार चमळत 

असल्याने िोड्याफार प्रमाणात आर्थिक उत्पन्न चमळते.  

        महाराष्रातील शहराांमध्ये त्याांना चनरपेक्ष वागणकू चमळण्यािे प्रमाण जास्त आहे. व्यवसाय 

आचण नोकरीसाठी अशा उदरचनवाहाच्या साधनाांिी उपलब्धता असल्याकारणाने स्िलाांतरािे प्रमाण 

अचधक असल्यािे चदसनू येते. अभ्यासादरम्यान करण्यात आलेल्या चनरीक्षणावरूनही असे चदसनू 

येते चक, सदरिे स्िलाांतर हांगामी स्वरूपािे नसनू कायम स्वरूपािे आहे. त्यािप्रमाणे ग्रामीण 

भागाकडून शहराकडे केवळ स्िलाांतर झालेले नाही तर ग्रामीण ते ग्रामीण असे स्िलाांतर चदसनू येत 

आहे. 
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7.  माहदगा समाजातील एकूण लोकसंख्येिी वैवाहिक ख्स्थती दशभहवणारी सारणी 

सारणी क्र. 7 

अन.ुक्र. पयाय उत्तरादात्यांिी संख्या टक्केवारी 

1 चववाचहत 1356 47.36 

2 
अचववाचहत (18 विापढुील मचहला व 21 

विापढुील परुुि ) 
582 20.33 

3 घटस्पोटीत  11 0.38 

4 चवधवा 165 5.76 

5 चवधरु 30 1.05 

6 पचरतक्त्या 8 0.28 

7 लाग ूनाही (18 विाच्या आतील ) 711 24.83 

  एकूण लोकसांख्या 2863 100 

 

वरील सारणी लोकसांख्येिी वैवाचहक स्स्िती दशूचवणारी आहे. 2863 लोकसांख्येपैकी 711 

(24.83%) उत्तरदाते हे 18 विाखालील आहे. उवूचरत चववाचहत लोकसांख्येिी सांख्या सवात अचधक 

1356 (47.36%) आहे. तर ज्या मचहलाांिे वय 18 विापेक्षा जास्त व परुुिाांिे वय 21 विापेक्षा 

जास्त आहे परांत ु चववाह झालेला नाही अशा लोकसांख्येिी सांख्या 582 (20.33%) इतकी आहे. 

घटस्फोटीत, चवधवा व पचरत्यक्त्या याांिे प्रमाण अनकु्रमे 11 (0.38%), 165 (5.76%), 8 

(0.28%) असे आहे. चवधरुाांच्या तलुनेत चवधवाांिे प्रमाण जास्त असल्यािे चदसते. 
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8. माहदगा समाजातील लग्नािे वय दशभहवणारी सारणी 

सारणी क्र.  8 

अन.ुक्र. पयाय उत्तरादात्यांिी संख्या टक्केवारी 

1 15 विांपेक्षा कमी वयात  229 14.59 

2 16 ते 18 423 26.94 

3 19 ते 21 356 22.68 

4 21 ककवा जास्त 562 35.80 

 एकूण 1570 100 

 

आलेख क्र.  5 

 

माचदगा समाजातील एकूण 2863 लोकसांख्येपैकी  चववाचहताांिी लोकसांख्या 1570 इतकी आहे. 

त्यापैकी कायदेशीरचरत्या उचित वयामध्ये म्हणजेि वयाच्या 21 विानांतर पार पडलेली चववाहािे 

प्रमाण सवाचधक आहे, त्याखालोखाल 19 ते 21 लग्न झालेल्या लोकसांख्येिी सांख्या 356 

(22.68%) इतकी समाधानकारक चदसते. परांतु माचदगा समाजामध्ये बाल चववाह म्हणजेि वयाच्या 

15 विांपेक्षा कमी वयात लग्न झालेल्या लोकसांख्येिी सांख्या 229 (14.59%) इतकी असनू 16 ते 

18 वयोगटामध्ये 423 (26.94%) चववाह झालेली आहेत. 

चनरीक्षणानसुार 50 ते 60 दशकापवूी ज्याांिी लग्न झालेली आहेत अशा लोकसांख्येिे वय 15 पेक्षा 

लहान असताना लग्न झालेले आहे, परांतु सद्यस्स्ितीमध्ये मलुीला 18 विू पणूू व मलुाला 21 विू पणूू 

झाल्यानांतरि लग्न केलेल्यािे चदस ूयेत आहे.   
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9. रहिवास व नागहरकत्वासंबंधी आवश्यक परुावे उपलब्ध असलेबाबत आकडेवारी 

दशभहवणारी सारणी 

सारणी क्र. 9 

अन.ुक्र. पयाय उत्तरादात्यांिी संख्या टक्केवारी 

1 आधार काडू 2617 91.41 

2 मतदान काडू  1630 87.73 

3 पनॅकाडू  1050 36.67 

 

शासकीय योजनाांिा लाभ चमळचवणेकचरताककवा कोणत्याही शासकीय प्रचक्रया पणूू करण्याकचरता 

आपली ओळख दाखचवण्यासाठी आधार काडू, मतदान काडू व पनॅकाडू चह कागदपते्र आधारभतू 

मानली जातात. कें द्र शासनाच्या आधार योजनेंतगूत त्यानसुार 2863 पैकी 2617 (91.41%) 

व्यक्तींकडे आधारकाडू आहे. आर्थिक उत्पन्न ककवा बकेँतील व्यवहारासाठी आवश्यक  पनॅकाडू 

केवळ 1050 (36.67%) व्यक्तींकडे आहे. तसेि वयािी 18 पणूू केलेल्या 1858 इतक्या 

लोकाांपैकी म्हणजेि 1630 (87.73%) व्यक्तींकडे मतदान काडू आहे.  
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10. हशधापहत्रका उपलब्ध असणे बाबत आकडेवारी दशभहवणारी सारणी 

सारणी क्र. 10 

अन.ुक्र. पयाय उत्तरादात्यांिी संख्या टक्केवारी 

1 चपवळे 66 11.87 

2 केशरी 378 67.99 

3 पाांढरे  89 16.01 

4 चशधापचत्रका ( रेशन काडू) नाही 23 4.14 

   एकूण उत्तरदाते कुटुांब  556 100 

 

आलेख क्र. 6 

 
चशधापचत्रका असलेल्या उत्तरदात्या कुटुांबाांपैकी 66 (11.87%) उत्तरदात्याांकडे दाचरद्र रेिेखालील 

घटकाांसाठी चदली जाणारी, चपवळया रांगािी चशधापचत्रका आहे. केशरी चशधापचत्रका असणाऱ्या 

लोकसांख्या 378 (67.99%) आहे. पाांढरी चशधापचत्रका असणाऱ्या लोकसांख्या 89 (16.01%) 

आहे. चशधापचत्रका नसलेल्याांिी कुटुांबािी सांख्या 23 (4.14%) आहे.  
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चशधापचत्रकाांिे चपवळे, नारांगी व पाांढरी अशा तीन प्रकारामध्ये चवभाजन करण्यात आले आहे. चपवळी 

चशधापचत्रकाधारक दाचरद्र रेिेखालील घटकाांसाठी आचण केशरी चशधापचत्रकाधारक कमी 

उत्पन्नगटामध्ये मोडणाऱ्या घटकाांसाठी देण्यात येते. आर्थिकदषृ्या सधन असणाऱ्या कुटुांबास  

पाांढरी चशधापचत्रका देण्यात येते. वरील आकडेवारीवरून असे चदसनू येते चक, माचदगा समाजामध्ये 

असणारी आर्थिक दषृ्या सधन कुटुांबािी सांख्या कमी असल्याने पाांढरी चशधापचत्रका असण्यािे 

प्रमाण देखील अल्प आहे.  

अनेकदा स्िाचनक नगरसेवक तसेि शासनाकडून याबाबत वारांवार पाठपरुावा केला जात 

असल्यामळेु तसेि आधार काडू व मतदान काडू महत्वपणूू आधारभतू परुावा असल्यामळेु अचधकतर 

लोकाांकडे चह कागदपते्र असल्यािे चदसनू आले आहे.  
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माहदगा समाजािी शैक्षहणक ख्स्थती : 

स्वातांत्र्यानांतर राज्य घटनेतील राज्य धोरणाच्या नीती चनदेशक तत्वाच्या 45 कलमान्वये प्रािचमक 

चशक्षण 14 विाखालील मलुाांना मोफत व सक्तीिे केलेले आहे. तसेि 1993 मध्ये सवोच्ि 

न्यायालयाने जीचवताच्या अचधकाराखाली चशक्षणािा अचधकार हा मलुभतू अचधकार आहे असा 

चनणूय चदला आहे. 86 व्या घटना दरुुस्तीमधील अनचु्छेद 45 अांतगूत हे मान्य केले आहे. सामाचजक 

आचण आर्थिक चवकासामध्ये चशक्षणाच्या भचूमकेचवियी तज्ञ अभ्यासकाांिा असा चवश्वास आहे चक, 

समाजातील लोकाांमध्ये अशी  क्षमता असणे आवश्यक आहे, जी सभोवताली वैज्ञाचनक आचण 

वास्तववादी, आधचुनक ज्ञान आचण कौशल्य वेगाने बदलत आहे, या क्षमताांिा वापर करून, त्या 

वेगास अनसुरून कायू पणूू करेल, चह क्षमता चवकचसत करण्यािे काम चशक्षणामळेुि सहज शक्य 

होते.   चशक्षणामळेु देशचहतािे आचण चवकासाकचरता परूक अशा चविाराांिे, मलू्याांिे सांवधून होण्यास 

मदत होते. चशक्षणाच्या मदतीने बालक आचण यवुकाांमधील  कायात्मक आचण चवश्लेिणात्मक क्षमता 

सधुारण्यािी  चदशा चमळते. व्यस्क्तगत आचण सामचुहक स्वरूपामध्ये कौशल्य सांपादन करण्याच्या 

सांधी वाढत जातात, जेणेकरून जीवन जगण्याच्या पद्धतीिा दजा देखील चवकचसत होतो. 
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11. माहदगा समाजािे हशक्षणािे प्रमाण दशभहवणारी सारणी 

सारणी क्र. 11 

अन.ुक्र. पयाय उत्तरादात्यांिी संख्या टक्केवारी 

1 अचशचक्षत /चनरक्षर 636 22.21 

2 
सहा विाखालील /लहान गट, मोठा गट, 

अांगणवाडी ककवा बालवाडी 
226 7.89 

3 पचहली ते िौिी 416 14.53 

4 पािवी ते सातवी 487 17.01 

5 आठवी ते दहावी 644 22.49 

6 अकरावी ते बारावी 308 10.76 

7 पदवी 129 4.51 

8 पदव्यतु्तर पदवी 11 0.38 

9 आय.टी.आय/ चडप्लोमा/ सर्थटचफकेट 5 0.17 

10 एम.चफल / पी.एि.डी 1 0.03 

  एकूण लोकसांख्या 2863 100 

 

माचदगा समाजातील एकूण 2863 लोकसांख्येपैकी अचशचक्षत ककवा चनरक्षर लोकाांिी सांख्या 636 

(22.21%) आहे. आठवी ते दहावी पयंतिे चशक्षण घेतलेल्यािी लोकसांख्या  644 (22.49%) 

इतकी आहे. पािवी ते सातवी पयंत चशक्षण घेतलेल्याांिी सांख्या 487 (17.01%) आहे. पचहली ते 

िौिी पयंत चशक्षण घेतलेल्यािी सांख्या 416 (14.53%) इतकी आहे. सहा विाखालील /लहान गट, 

मोठा गट, अांगणवाडी ककवा बालवाडी पयंत चशक्षण घेतलेल्यािी  सांख्या 226(7.89%) इतकी 

आहे.  
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आलेख क्र. 7 

 

अकरावी ते बारावी पयंत चशक्षण घेतलेल्या उत्तरदात्याांिी  सांख्या 308 (10.76%) आहे. उच्ि 

माध्यचमक चशक्षण क्षेत्रामध्ये जेिे चवद्यार्थ्याला आपल्या आयषु्यातील ककवा भचवष्यातील क्षेत्रािी 

चनस्च्छत करण्यािी  सांधी असते तेिे सदु्धा माचदगा समाजातील व्यक्ती चशकण्यािे प्रमाण कमी चदसनू 

यते आहे. पदवी पयंत चशक्षण घेतलेल्यािी  सांख्या 129 (4.51%) इतकी आहे तर पदव्यतु्तर 

पदवीपयंत चशक्षण घेतलेल्यािी  सांख्या 11 (0.38%) इतकी आहे. आय.टी.आय/ चडप्लोमा/ 

सर्थटचफकेट पयंत चशक्षण घेतलेल्यािी  सांख्या 5 (0.17%) इतकी आहे. एम.चफल / पी.एि.डी  पयंत 

चशक्षण घेतलेल्यािी  सांख्या सवाचधक कमी  1 (0.03%) इतकी आहे. 

या आकडेवारीवरून हे स्पष्ट होत आहे चक, एकूण लोकसांख्येपैकी जवळपास 80% समाज 

दहावीपयंतदेखील  चशक्षण घेवू शकला नाही. त्यापढुील चशक्षण म्हणजेि पदवीनांतरिे चशक्षण ककवा 

उच्ि चशक्षणापयंत या समाजातील अत्यल्प प्रमाणात पोहि ूशकला असनू त्यािेही प्रमाण अगदी 

शलु्लक आहे. अचभयाांचत्रकी, वैद्यकीय शास्त्र अशा व्यावसाचयक अभ्यासक्रम बाबत तर हा समाज 

अनचभज्ञ असल्यािे चदसनू आले आहे. वास्तचवक पाहता चकमान पदवीपयंतिे चशक्षण सवूसाधारण 

चवद्यार्थ्यांसाठी आयषु्यातील सत्ता, सांपत्ती प्रचतष्ठा प्राप्त करण्यािे तसेि दषृ्टीकोन चवकचसत करण्यािे 

मागू आहे, परांत ुया सांधीपयंत देखील हा समाज पोिण्यािे प्रमाण कमी आहे. 

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00

अशशक्षक्षत /ननरक्षर
सिा वषाडखालील /लिान गट, मोठा गट, …

पहिली ते चौथी
पाचवी ते सातवी
आठवी ते दिावी

अकरावी ते बारावी
पदवी

पदव्युत्तर पदवी
आय.टी.आय/ डर्प्लोमा/ सहटडकिकेट

एम.किल / पी.एच.र्ी

शकै्षणणक स्स्थती टक्केवारी
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12.  माहदगा समाजािी शैक्षहणक ख्स्थती दशभहवणारी सारणी 

सारणी क्र. 12 

अन.ुक्र. पयाय उत्तरादात्याांिी सांख्या टक्केवारी 

1 शाळेत कधी न गेलेले 636 22.21 

2 शाळा गळती झालेले  1212 42.33 

3 वय विे सहा पेक्षा कमी असलेली मलु-मलुी 226 7.89 

4 चशक्षण घेत असलेले  789 27.56 

   एकूण लोकसांख्या 2863 100 

 

माचदगा समाजािी शैक्षचणक माचहती घेताना चशक्षण घेत असलेले व वय विू सहा पेक्षा कमी वय 

असलेलेल्यािी आकडेवारी सोडता शाळेत कधी न गेलेल्यािे प्रमाण 636 (22.21%) इतके आहे. 

शाळा गळती झालेले 1212 (42.33%) इतके आहेत तर  चशक्षण घेत असलेल्यािे प्रमाण सवात 

कमी म्हणजे 789 (27.56%) इतके आहे.  
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13. हशक्षणािे माध्यम दशभहवणारी सारणी 

सारणी क्र. 13 

अन.ुक्र. पयाय उत्तरादात्याांिी सांख्या टक्केवारी 

1 मराठी 1646 57.49 

2 इांग्रजी 190 6.64 

3 तेलग ु 102 3.56 

4 कन्नडा 63 2.20 

5 अचशचक्षत व बालक 0-6 वय (लाग ूनाही) 862 30.11 

    एकूण लोकसांख्या 2863 100 

 

माचदगा समाजातील एकूण 2863 लोकसांख्येपैकी मराठी माध्यमातनू चशक्षण घेतलेल्या ककवा घेत 

असलेल्या उत्तरदात्याांिे प्रमाण सवाचधक म्हणजे 1646 (57.49%) इतके आहे. इांग्रजी माध्यमातनू 

चशक्षण घेतलेल्यािे ककवा घेत असलेल्याांिे प्रमाण 190 (6.64%) इतके आहे. यामध्ये अचधकतर 

पािवी इयते्तच्या आतील मलुाांिा समावेश आहे, म्हणजेि बदलत्या काळानसुार काही कुटुांबाांमध्ये 

मलुाांच्या चशक्षणाबाबत चविारपवूूक चनणूय घेतला जात असला तरी हे प्रमाण कमी आहे. तेलग ु 

माध्यमातनू चशक्षण घेतलेल्यािे प्रमाण 102 (3.56%) इतके आहे. कन्नडा माध्यमातनू चशक्षण 

घेतलेल्यािे प्रमाण सवाचधक कमी म्हणजेि 63  (2.20%) इतके आहे. 

अचशचक्षत ककवा चनरक्षर व ज्याांिे वय लहान असनू ते चशक्षण घेऊ शकत नाही अशा व्यक्तींिा 

समावेश 862 (30.11%) इतके आहे. माचदगा समाजािे महाराष्रामध्ये इतर राज्यातनू स्िलाांतर झाले 

असल्याने त्याांिी मातभृािा कन्नड, तेलग ुअशी आहे. परांत,ु माचदगा समाजािे स्िलाांतर 1950 च्या 

पवूीपासनू झाले असल्याने अनेक कुटुांबाच्या चपढ्ानचपढ्ा महाराष्रामध्ये वास्तव्यास असल्याने 

मराठी शाळेत चशक्षण घेण्यािे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात चदसनू येते. चनरीक्षणामध्ये असे चनदशूनास 

आले चक जे कन्नड आचण तेलग ु माध्यमातनू चशकले आहे त्त्याांिे वयोगट हे वय विू 50 च्या 

जवळपास ककवा 50 पेक्षा जास्त असनू त्याांिे चशक्षण जेमतेम 5 वी ते 7 वी पयंत झाले असनू 

स्िलाांतरापवूी त्याांच्या मळु राज्यामध्ये घेतलेले चशक्षणािे हे प्रमाण अस ूशकते.  
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14.  शाळेत दाखल न करण्यािी शाळा गळतीिी कारणे व प्रमाण दशभहवणारी सारणी  

सारणी क्र.  14 

अन.ुक्र. पयाय उत्तरादात्यांिी संख्या टक्केवारी 

1 गचरबी 1517 81.30 

2 अचशचक्षत पालक 32 1.71 

3 लग्न झाल्याने 83 4.45 

4 चशक्षणात रस नव्हता 192 10.29 

5 इतर 42 2.25 

 

आलेख क्र. 8 

 

वरील सारणी शाळेमध्ये न जाण्यािी ककवा शाळा गळतीिी कारणे दशूचवणारी आहे. गचरबी ककवा 

आर्थिक पचरस्स्ितीमळेु शाळा गळती झालेले ककवा शाळेत कधी न गेलेल्यािी सांख्या सवाचधक 

म्हणजेि 1517 (81.30%) आहे. तर चशक्षणाच्या सांदभात पालकाांिे मागूदशून न चमळाल्यािे ककवा 

अचशचक्षत पालकाांमळेु चशक्षणापासनू वांचित राहावे लागत असल्यािे मत 32 (1.71%) लोकाांनी 

गहरबी, 81.30, 
81%

अहशहक्षत पालक, 
1.71, 2%

लग्न झाल्याने, 
4.45, 5%

हशक्षणात रस 
नव्िता, 10.29, 

10%

इतर, 2.25, 2%

शाळा गळतीिी कारणे
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व्यक्त केले आहे. लग्न झाल्यामळेु 83 लोकाांनी चशक्षण सोडले.  असे कारण व्यक्त करणाऱ्या सव ू

मचहला असनू चशक्षणािी आवड नसल्यामळेु 192 (10.29%) लोकाांनी चशक्षण सोडलेले आहेत.  

वरील आकडेवारी पाहता आर्थिक पचरस्स्िती चबकट असल्यामळेु उत्तरदात्याांिे शाळेत न जाण्यािे 

ककवा शाळा सोडून देण्यािे प्रमाण अचधक आहे.  

सारांश 

माचदगा समाजािी एकां दरीत शैक्षचणक स्स्िती पाहता, असे स्पष्ट होते चक, शाळेमध्ये प्रवेश घेवूनही 

अनेक कारणामळेु चशक्षण िाांबवावे लागलेल्या लोकाांिे प्रमाण अचधक आहे. वय विे सहा पेक्षा कमी 

असलेली मलु-मलुी आचण चशक्षण घेत असलेले याांिी एकचत्रत आकडेवारी 1015 इतकी चदसनू येत 

असली तरी या चवद्यार्थ्यांमधनू शाळा गळती होण्यािी ककवा पढेु जाऊन चशक्षण िाांबवावे लागले, असे 

उत्तरदाते असण्यािी शक्यता असल्यामळेु चह आकडेवारी प्रिमदशूनी समाधान देणारी चदसत असली 

तरी फसवी आकडेवारी आहे असे याला आपण म्हण ूशकतो. एकूणि एका स्तरावर शाळेमध्ये प्रवेश 

घेतलेला चदसनू येतो तर दसुऱ्या स्तरावर शाळा गळती झाली आहे असे म्हणावे लागेल. 

कुटुांबािी आर्थिक पचरस्स्िती चबकट असल्यामळेु अनेक मलुाांना जेमतेम सहावी सातवी पयंत चशक्षण 

घेतले चक 14 ते 15 विाति चबगारी कामासाठी जुांपले जाते. त्यामळेु अनेक मलुाांिी शाळा गळती 

होते, मलुीमलुींच्या बाबतीत आर्थिक पचरस्स्िती सोबत लग्न, कुटुांबाच्या जबाबदाऱ्या, लहान 

भावांडाना साांभाळण्याच्या जबाबदाऱ्या या सवू गोष्टींमळेु चशक्षण अध्यावर सोडाव े लागते. अल्प 

प्रमाणात ज्या व्यक्तींिे चशक्षण पदवी अिवा त्यापढेुही झाले आहे, ते देखील सफाई कमूिारी, चबगारी 

तत्सम करतानाि समोर चदसतात, त्यामळेु चशक्षणामळेु पचरस्स्िती बदलेल आचण म्हणनू चशक्षण घेतले 

पाचहजे असा कोणताही आदशू या व्यक्तींसमोर नसल्यामळेु देखील चशक्षणािी त्याांच्यामध्ये रुिी 

चदसनू येत नाही.  

माचदगा सारख्या स्िलाांतचरत जातीिे वरील आकडेवारीनसुार चदसनू येणारे चवशेित्व म्हणजे त्याांिे 

शैक्षचणक मागासलेपण होय, भारत जे कल्याणकारी राज्य असनू राज्य घटनेनसुार सवांना सविू 

क्षेत्रात चवकास करण्यािे स्वातांत्र्य चदले आहे. सवूि अनसुचूित जातींना चवशेि शैक्षचणक सचुवधा 

परुचवण्यात आल्या आहेत त्यातनू अनसुचूित जातीतील काही जातीना लाभ झाला असनू त्याांनी 

सवािाने त्याांिी प्रगती केली आहे. परांत ुमाचदगा समाजाला हा चवकास साध्य करून घेता आला आहे, 
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असे चदसनू येत नाही. उपलब्ध शैक्षचणक सोयीिा उपयोग माचदगाांना घेता आला नाही याच्या महत्वपणूू 

कारणाांपैकी दाचरद्र्य हे महत्वािे कारण आहे. त्याांना उपजीचवकेिी साधने नाहीत, दरडोई उत्पन्नािे 

प्रमाण अचतशय कमी आहे, शासकीय योजना व सवलती याबाबत त्याांच्यामध्ये सजगता नाही, 

चवकासासाठी लागणारे सामाचजक व वैिाचरक प्रोत्साहन नाही, इतर अनसुचूित जातींच्या तलुनेने 

शैक्षचणक क्षेत्रात साक्षरता, प्रािचमक, माध्यचमक उच्ि माध्यचमक, पदवी, उच्ि चशक्षण, व्यावसाचयक 

अभ्यासक्रम अशा सवूि स्तरावर सा समाज मागे पडलेला चदसनू येत आहे.  

मोफट्टने आपल्या सांदभामध्ये डूमोच्या जाती उतरांडीच्या सावूचत्रक चविारसरणीिे समिून केले आहे, 

“समानतेतील शेवटिे” (Last among equals) असे अस्पशृ्य जातीचवियी मत नोंदचवले आहेत, 

परांत ु चनरीक्षणातनू देखील माचदगा समाजािा चदसनू आलेला शैक्षचणक मागासलेपणा शैक्षचणक 

क्षेत्रातील चवकासाच्या दषृ्टीने असमानता दशूचवतो.  

सच्िर सचमती अहवाल 2006, 49  नसुार “वैज्ञाचनक व तांत्र ज्ञानात्मक ज्ञान आपल्या जीवनािे सवू 

आयाम बदलनू टाकताना आपण पाहत आहोत. जोपयंत आपण सकू्ष्म आर्थिक पचरणामाांिी दाखल 

घेणार नाही तोपयंत मानवी भाांडवल व राष्रीय चवकास  वदृ्धीसांबांधी आत्याांचतक प्रचतपादन करणे 

सांयसु्क्तक ठरणार नाही म्हणनू व्यक्ती व समदुाय या दोन्हीच्या दषृ्टीने यवुकाांिी व मलुाांिी कायात्मक 

व आकालानात्मक क्षमता वकृद्धगत करणे आवश्यक ठरते. चशक्षणातनू कायूक्षमता वकृद्धगत करता 

येते , जीवन जगण्यािी गणुवत्ता देखील वकृद्धगत होते”, याप्रमाणे तत्व माांडले आहे  परांत ु माचदगा 

समाजािी शैक्षचणक स्स्िती पाचहली तर त्याांिा  या क्षेत्रातील मागासलेपणा मळेु त्याांिा दषृ्टीकोन, 

ज्ञान, कौशल्य, राहणीमानािा दजा, जीवन जगण्यािा दजा अचतशय खालावलेला आहे असे आपण 

म्हण ूशकतो.  

महाराष्रामध्ये स्िलाांतचरत झालेल्या समाजाांमध्ये आर्थिक मागासलेपणा सोबत चशक्षणािा अभाव 

देखील जास्त प्रमाणामध्ये चदसनू येतो. वास्तचवकत: चशक्षण हेि सामाचजक पचरवतूनािे, सवांगीण 

चवकासािे आचण सामाचजक समता व न्याय प्रस्िाचपत करण्यािे एक महत्वािे साधन आहे (पटवधून, 

1973, चिटणीस, 1975) असा उल्लेख राष्रीय स्तरावरील दस्तावेजामध्ये करण्यात आला आहे. 

चशक्षण व समाजािा  चवकास यािा सांबांध फारि जवळिा व परस्परावलांबनू आहे.  
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माहदगा समाजािी आर्थथक ख्स्थती 

 

15. माहदगा समाजािे अथाजभनािी साधने ककवा व्यवसाय आहण उत्पन्न दशभहवणारी सारणी 

सारणी क्र. 15 

अन.ुक्र. पयाय उत्तरादात्यांिी संख्या टक्केवारी 

1 

काम न करणारे (बालक, गचृहणी आचण 

61 विापढुील ज्येष्ठ नागचरक, चवद्यािी 

वगळून )   

1596 55.75 

2 बेरोजगार 175 6.11 

3 
मजरू, चशपाई, इतराांकडे घरकाम, ड्रायव्हर 

यासारखे काम 
942 32.90 

4 

घरगतुी ककवा लहान व्यवसाय (टपरी, 

लहान दकुान, भाजी-फळे चवक्री ककवा 

यासारखे व्यवसाय 

56 1.96 

5 
ऑचफसर, शासकीय नोकरी, पाांढरपेशी 

नोकरी, खाजगी नोकरी 
59 2.06 

6 मोठे उद्योग  35 1.22 

    एकूण 2863 100 
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आलेख क्र. 9 

 

वरील सारणी उत्तरदात्याांिी अिाजूनािी साधने दशूचवणारी आहे. 2863 लोकसांख्येपैकी 1596 

लोकसांख्या गचृहणी, 18 विाच्या आतील मलेु, चवद्यािी, व वदृ्ध या गटामध्ये असनू हा गट अकायूक्षम 

ककवा उत्पादनक्षमता असतो. चह सांख्या वगळता उवूचरत लोकसांख्येपैकी म्हणजे एकूण 1254 पैकी 

175 (6.11%) लोकां   बेरोजगार आहेत तर 942 (32.90%) उत्तरदाते मजरू, चशपाई, घरकाम, 

ड्रायव्हर अशा प्रकारच्या कामामध्ये असनू  चनरीक्षणामध्ये सफाई कमूिारी व मजरू ककवा चबगारी 

काम करणारे उत्तरदाते अचधक आहेत. लहान प्रमाणात व्यवसाय करणाऱ्या लोकसांख्येिी सांख्या 56 

(1.96%) इतकी आहे. ऑचफसर, शासकीय नोकरी, पाांढरपेशी नोकरी, खाजगी नोकरी असणारे 

केवळ 59 (2.06%) इतके आहेत तर मोठे व्यवसाय ककवा स्स्िर व्यवसाय करणाऱ्याांिी सांख्या 

35(1.22% ) इतकी आहे. बालकामगार नसल्यािे वरील आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे.  

म्हणजेि समाजाच्या सांरिनेमध्ये हलक्या दजािे काम करणाऱ्या लोकसांख्येिी  सांख्या सवात अचधक 

आहे त्याखालोखाल बेरोजगाराांिी सांख्या आहे तर प्रचतष्ठीत स्वरूपािे काम करणाऱ्या लोकसांख्येिी  

सांख्या कमी आहे.   
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16. माहदगा कुटंुबांिे माहसक उत्पन्न दशभहवणारी सारणी  

सारणी क्र. 16 

अन.ुक्र. पयाय उत्तरादात्यांिी संख्या टक्केवारी 

1 0 रु.ते 5000 रु. 47 8.45 

2 5,001 रु. ते 10,000 रु. 157 28.24 

3 10,001 रु. ते 15,000 रु. 106 19.06 

4 15,001 रु. ते 20,000 रु. 95 17.09 

5 20,001 रु. ते 25,000 रु. 43 7.73 

6 25,001 रु. ते 30,000 रु. 33 5.94 

7 30,001 रु. ते 35,000 रु. 29 5.22 

8 35,001 रु. ते 50,000 रु. 32 5.76 

9 50,001  रु. ते 1,00,000 रु. 12 2.16 

10 1,00,000 रु. च्या पढेु  2 0.36 

  एकूण उत्तरदाते कुटुांब 556 100 

 

आलेख क्र. 10 
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वरील सारणी चह कुटुांबािे उत्पन्न दशूचवणारी आहे. सांयकु्त कुटुांबामधनू 5001 ते 10000 उत्पन्न 

असणारे 157 (28.24%) कुटुांबे आहेत, त्याखालोखाल 10001 ते 15000 उत्पन्न असणारे 106 

(19.06%) कुटुांबे आहेत, 95(17.09%) कुटुांबाांिे उत्पन्न 15001 ते 20000 रु. इतके आहे. 47 

(8.45%) कुटुांबाांिे  उत्पन्न  सवात कमी म्हणजे 5000 रु इतके आहे. 20001 ते 25000 रु. उत्पन्न 

असणारे 43 (7.73%) टक्के लोक आहेत.   

25001 ते 30000 रु, 30001 ते 35000 रु, 30001 ते 35000 रु. एकचत्रत उत्पन्न असणारे 

अनकु्रमे 33 (5.94%), 29(5.22), 32(5.76%) टक्के आहे. 50001 ते 1,00,000 एकचत्रत 

उत्पन्न असणारे 12 (2.16%) इतके तर 1,00,000 च्या पढेु उत्पन्न असणारे केवळ 2 (0.36%) 

इतके आहेत. 
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17. घरातील आवश्यक सोयी सहुवधा, साधन सामग्री व मनोरंजनािी साधनांिी उपलब्धता 

दशभहवणारी सारणी   

सारणी क्र. 17 

अन.ुक्र. साधन सामगु्री -सोयी सहुवधा उपलब्ध सोयी सहुवधा टक्केवारी 

1 टी. व्ही.  (TV) 489 87.95 

2 मोबाईल 527 94.78 

3 सांगणक (डेस्कटॉप/ लपॅटॉप) 14 2.52 

4 पांखा 505 90.83 

5 कुलर 31 5.58 

6 चशलाई मचशन 89 16.01 

7 वॉटर चफल्टर 3 0.54 

8 पाण्यािी मोटर 47 8.45 

9 सोफा सेट  22 3.96 

10 मायके्रावेव्ह 3 0.54 

11 चमक्सर 386 69.42 

12 फूड प्रोसेसर  0 0.00 

13 फ्रीज 156 28.06 

14 वाकशग मचशन 18 3.24 

15 लोखांडी कपाट 292 52.52 

16 सायकल 125 22.48 

17 दिुाकी 252 45.32 

18 िारिाकी 2 0.36 

19 टेम्पो 4 0.72 

20 रँक्टर 0 0.00 

 



 
65 

आलेख क्र. 11 

 

वरील सारणीवरून असे चनदशूनास येते चक, 556 पैकी 527 (94.78%) जणाांकडे मोबाईल आहे. 

मोबाईल  जे आजच्या आधचुनक काळातील सांपकू करण्यािे प्रभावी साधन आहे, त्यामळेु आर्थिक 

पचरस्स्िती िाांगली असो ककवा चबकट, सांपकू करण्याच्या दषृ्टीने अचधकतर व्यक्तींकडे मोबाईल 

असल्यािे चदसनू आले. इतर  साधनाांमध्ये 489 (87.95%), पांखा 505  (90.83%), सांगणक 

(डेस्कटॉप/ लपॅटॉप) 14 (2.52%) कुलर 31 (5.58%), चशलाईमचशन   89  ( 16.01%), वॉटर 

चफल्टर  3 ( 0.54%) पाण्यािी मोटर 47 (8.45%), सोफा सेट  22 (3.96%),  चमक्सर  386 

(69.42%), फ्रीज 156 (28.06%), वाकशग मचशन 18 (3.24%) लोखांडी कपाट 292 

(52.52%), सायकल 125   (22.48%), दिुाकी    252  (45.32%), िारिाकी    2 (0.36%) 

आचण टेम्पो 4( 0.72%) वस्त ू त्याांच्या नावासमोर नमदू प्रमाणात आहेत. शेती परूक ककवा 

व्यावसाचयक कामाांकचरता वापरत येणारा रँक्टर कोणत्याही उत्तरदात्याांकडे नसल्यािे चदसते.   

आजच्या घडीला प्रत्येक घरामध्ये मनोरांजनािे माध्यम म्हणनू टी.व्ही., सांपकासाठी मोबाईल, आचण 

मचहलाांिे काम सोयीस्कर करण्यासाठीिा अगदी स्वस्तातला चमक्सर अशा बाबी अगदी चकरकोळ 

असनू अत्यांत महत्वाच्या आहेत. या वस्तूांवरून माचदगा समाजािे जीवनमान ककवा राहणीमानािा 

दजा कसा आहे हे शोधण्यािा प्रयत्न काही चनदेशकाांच्या आधारे करण्यात आला आहे. वीजपुरवठा, 

टेचलस्व्हजन, मोबाईल, चमक्सर, फ्रीज, वाहने, पशधुन अशा काही वस्त ूउत्तरदात्याांकडे आहेत ककवा 

नाही यािे परीक्षण या अभ्यासामध्ये करण्यात आले आहे.  
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सारांश  

रोजगारािी उपलब्धता कोणत्याही व्यक्तीला आचण त्याच्या कुटुांबाला त्यािे दैनांचदन खिू, मलुभतू 

गरजा, चशक्षणािा दजा, मनोरांजनािी साधने हे सवू उपलब्ध करून घेण्यासाठी सक्षम बनवतात. परांतु 

वरील आकडेवारी पाहता आर्थिक उत्पन्नक्षमता नसलेल्या लोकसांख्येच्या खालोखाल चनम्न स्तरावर 

काम करणाऱ्या लोकसांख्येिी आकडेवारी जास्त आहे.  यावरून त्याांिी आर्थिक पचरस्स्िती 

अवलांबनू करते जी सद्यस्स्ितीमध्ये अत्यांत खालावलेली चदसते. रोजगाराच्या सांधीिी चह तफावत 

माचदगा समाजाला चमळणाऱ्या दजात्मक शैक्षचणक सांधी, आरोग्यािी साधने, मलुभतू गरजा, 

मनोरांजनािी साधने सवात महत्वािे दजेदार शैक्षचणक याच्यावर प्रभाव  करणारी आहे.  

माचदगा समाजातील कुटुांबाांिे एकचत्रत उत्पन्न पाचहले तर 5 हजार ते 10 हजार उत्पन्न असणारे कुटुांबे 

सवात जास्त आहेत, तीन व्यक्तींिे एक कुटुांब असे प्रमाण जरी ग्राह्य धरले तरी पाि हजार ते 15 

हजार हे उत्पन्न कुटुांबाच्या चकमान गरजा भागचवण्यासाठी अचतशय कमी आहे. या उत्पन्नात दैनांचदन 

गरजा यासोबत दजेदार शैक्षचणक व आरोग्य या मलुभतू गरजा पणूू करण्यासाठी परेुसे नाहीत. माचदगा 

समाजातील सांयकु्त कुटुांबाांमध्ये आजही दहापेक्षा अचधक सदस्य असतात. अशा कुटुांबािे उत्पन्न 

अचधक चदसत असले तरी कुटुांब सदस्य सांख्येिा चविार करता ते परेुसे नसण्यािीि शक्यता आहे.   

कुटुांबामध्ये असणाऱ्या साधन साचहत्य व मनोरांजनािी साधने पाचहली तर पत्र्यािी घरे, मातीिी घरे 

असताना देखील केवळ गरज म्हणनू वापराव्या लागणाऱ्या सांख्येमध्ये पांख या साधनािा वापर 

अचधकतर कुटुांबे करतात, सांपकू साधनासाठी मोबाईल आचण मनोरांजनामाध्ये टीव्ही या व्यचतचरक्त 

नमदू सवू साधनाांिा वापर क्वचित  चदसतो.  यावरूनही या कुटुांबाांिी आर्थिक स्स्िती मागासलेली 

आहे हे लक्षात येते.  
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18.  बितीिे माध्यम व त्यांिे प्रमाण दशभहवणारी सारणी 

सारणी क्र. 18 

अन.ुक्र. पयाय उत्तरादात्यांिी संख्या टक्केवारी 

1 स्वःतकडे 105 18.88 

2 बकेँत/ पतपेढी 97 17.45 

3 चवमा (LIC) 78 14.03 

4 चभशी 30 5.40 

5 बित गट 45 8.09 

6 बित करत नाहीत 363 65.29 

 

वरील सारणी उत्तरदात्याांनी बित करण्याच्या माध्यमाांिे बहुपयाय चनवडले असल्याने प्रत्येक 

प्रकारच्या माध्यमािी  चनवड करण्यािे प्रमाण 556 उत्तरदात्याांपैकी आहे. स्वतःकडे रोख रकमेिी 

बित करणाऱ्या उत्तरदात्याांिी सांख्या 556 पैकी 105 (18.88%) असनू त्याखालोखाल 97 

(17.44%) उत्तरदाते बकेँमध्ये ककवा पतपेढीमध्ये पैशािी बित करतात. एकूण उत्तरदात्याांपैकी 78 

(14.03%) उत्तरदाते चवम्यामध्ये पैसे भरतात, चवमा काढणाऱ्या उत्तरदात्याांमध्ये शासकीय सेवेमध्ये 

असणारे सफाई कमूिारी सवाचधक आहेत. बित गटाांमध्ये पैसे ठेऊन बित करणाऱ्या उत्तरदात्याांिे 

प्रमाण 45 (8.09%) असले तरी बित गटामध्ये जमा करण्यात येणारी रक्कम चह प्रचतमाह केवळ 

50 ते 100 रुपयाांिी बित असते, या आधारे त्याांना अल्प प्रमाणात कजू चमळू शकते. बित न 

करणाऱ्या उत्तरदात्याांिे प्रमाण सवात जास्त म्हणजे 556 पैकी 363 (65.28%) इतके आहे.  

माचदगा समाजामध्ये आर्थिक मागासलेपणा जास्त प्रमाणत चदसनू येतो. अचशचक्षतपणा, कौशल्याांिा 

अभाव   यामळेु चबगारी कामगार, मजरुी, घरकाम, सफाई काम अशा प्रकारच्या ककवा कमी उत्पन्न 

असलेली कामे करावी लागतात, पचरणामी मोठ्या कष्टाने आपल्या पोटािी खळगी भरण्यासाठी 

काबाडकष्ट करणारा हा समाज असल्याने दैनचदन गरजा भागचवता भागचवता त्याांिी दमछाक होत 

असते, अशा पचरस्स्ितीमध्ये बित होणे कठीण होऊन जाते. त्यामळेुि बहुताांश कुटुांबाांमध्ये बित न 

करणाऱ्याांिे  कमी प्रमाणात चदसनू येत आहे.   
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19.   आर्थथक गुंतवणकुीसाठी हनवडलेले पयाय व त्यांिे प्रमाण दशभहवणारी सारणी 

सारणी क्र.  19 

अन.ुक्र. पयाय उत्तरादात्यांिी संख्या टक्केवारी 

1  दाचगने 15 2.65 

2 जमीन 4 0.71 

3  घर / फ्लटँ 10 1.76 

4 इतर जांगम मालमत्ता 0 0 

5 गुांतवणकू करत नाहीत 538 94.89 

  

वरील सारणी उत्तरदात्याांनी गुांतवणकुीिे बहुपयाय चनवडले असल्याने दाचगने, जमीन, घर ककवा इतर 

चठकाणी गुांतवणकू करण्यािे प्रमाण 556 उत्तरदात्याांपैकी आहेत. एकूण 556 उत्तरदात्याांपैकी 538 

(94.89%) उत्तरदाते गुांतवणकू करीत नाहीत, तसेि 556 पैकी केवळ 15(2.65%) उत्तरदाते 

दाचगन्याांमध्ये गुांतवणकू करतात. घर ककवा फ्लटँमध्ये गुांतवणकू करणाऱ्यािे प्रमाण 10 (1.76%) 

आहे. गुांतवणकू म्हणनू जमीन खरेदी करणारे केवळ 4 (0.71) आहेत. 
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20. कजभ घेण्यािी कारणे व त्यांिे प्रमाण दशभहवणारी सारणी 

सारणी क्र.  20 

अन.ुक्र. पयाय उत्तरादात्यांिी संख्या टक्केवारी 

1.  वैयस्क्तक समस्या 10 1.80 

2.  चववाह 23 4.14 

3.  घर बाांधकाम 18 3.24 

4.  व्यवसाय 8 1.44 

5.  पवूीिे कजू फेडण्यासाठी 2 0.36 

6.  चशक्षण 9 1.62 

7.  वैद्यकीय उपिार 26 4.68 

8.  कजू घेतले नाही  460 82.73 

 एकूण उत्तरदाते कुटुांब 556 100 

 

आलेख क्र.  12 
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वरील सारणी मागील पाि विामध्ये कजू घेतलेल्या उत्तरदात्याांिी आकडेवारी दशूचवणारी आहे. 

एकूण 556 उत्तरदात्याांपैकी कजू घेतलेल्या उत्तरदात्याांिी सांख्या 96 (17.27%) इतके आहे. 

त्यापैकी वैद्यकीय उपिारासाठी कजू घेणारे सवाचधक 26 (4.68%) असनू चववाहासाठी कजू घेणारे 

उत्तरदात्याांिी सांख्या 23 (4.14%) आहे. घर बाांधकाम साठी कजू घेणारे उत्तरदात्याांिी सांख्या 18 

(3.24%) आहे. व्यवसाय, चशक्षण, वैयस्क्तक समस्याकचरता कजू घेणारे उत्तरदाते अनकु्रमे 8 

(1.44%), 9 (1.62) आचण 10(1.80%) उत्तरदात्यानी कजू घेतले आहे. पवूी घेतलेलां कजू फेडता 

न आल्याने ते कजू फेडण्यासाठी नवीन कजू घेणाऱ्याांिी सांख्या 2 (0.36%) इतकी आहे.  
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21. कजािे स्त्रोत व त्यांिे प्रमाण दशभहवणारी सारणी 

सारणी क्र.  21 

अन.ुक्र. कजािे स्त्रोत  उत्तरादात्यांिी संख्या टक्केवारी 

1 सावकार 15 2.70 

2 चमत्र /नातेवाईक 11 1.98 

3 बकँ 35 6.29 

4 पतपेढी 3 0.54 

5 बित गट 23 4.14 

6 भचवष्य चनवाह चनधी 2 0.36 

7 चवत्त कां पनी 7 1.26 

8 कजू घेतलेले नाही   460 82.73 

  एकूण उत्तरदाते कुटुांब 556 100 

 

वरील आकडेवारीवरून चनदशूनास येते चक, बकेँकडून कजू घेणारे उत्तरदाते 35 (6.29%) इतके 

आहेत तर  बित गटामधनू कजू घेणारे उत्तरदाते 23 (4.14%) इतके आहेत. सावकाराकडून कजू 

घेणाऱ्या उत्तर दात्याांिी सांख्या 15 (2.70%) असनू आपल्याि चमत्राांकडून ककवा नातेवाईकाांकडून 

कजू घेणाऱ्या कुटुांबािे प्रमाण 11 (1.98%) आहे. चवत्तकां पन्यामधनू 7 (1.26%) तर पतपेढीमधनू 

3 (0.54) कुटुांबाांनी कजू घेतले आहे. याचशवाय स्वतःच्या भचवष्यचनवाह चनधीमधनू कजू 

घेणालेल्याांिी सांख्या केवळ 2 (0.36 %) आहे. एकूण 556 पैकी 460 (82.73%) उत्तरदात्या 

कुटुांबाांनी कजू घेतले नाही.  
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22.  घेतलेल ेकजभ फेडण्यािे प्रमाण दशभहवणारी सारणी 

सारणी क्र. 22 

अन.ुक्र. पयाय उत्तरादात्यांिी संख्या टक्केवारी 

1 होय 12 12.5 

2 नाही 6 6.25 

3 िाल ूआहे 78 81.25 

    एकूण 96 100 

 

कजू घेतलेल्या एकूण 96 उत्तरदात्याांपैकी 78 (81.25%) उत्तरदात्याांकडून कजािी फेड िाल ूआहे, 

तर 12 (12.5%) उत्तरदात्याांनी घेतलेले कजू पणूूपणे फेडले आहे, याउलट 6(6.25%) उत्तरदात्याांनी 

अद्याप कजू फेडले नाही ककवा त्यािी परतफेड देखील केली नाही.   

सारांश  

यावरून असे लक्षात येते चक, मळुाति उत्पन्न कमी असल्यामळेु कजू घेण्यािे प्रमाण देखील या 

समाजािे  कमी आहे, ज्याांनी कजू घेतले आहे अशा व्यक्तींमध्ये शासकीय सेवेमध्ये काम करणाऱ्या 

कमूिाऱ्याांिा समावेश अचधक आहे. चशक्षणाकचरता कजू घेण्यािे प्रमाण कमी आहे म्हणजेि 

चशक्षणाप्रती उदासीनता चदसनू येत आहे, कजू घेऊन मलुाांना चशकचवण्याकडे पालकाांिा कल कमी 

आहे असे चदसते.  

तसेि बकँाकडून चदले जाणारे कजू, सावकाराकडून चदले जाणारे कजू हे त्या व्यक्तीिी पत ककवा 

कजू फेडण्यािी योग्यता पाहून देखील चदली जाते, अिाति ज्याांिी बकेँमध्ये बित आहे व खात्यावर 

पैसा आहे, तारण ठेवण्यासाठी घर, जागा, दाचगने आहेत, अशाि व्यक्तींना बकँ कजू देते. अशा 

िौकटीना लक्षात घेतले तर वरील आकडेवारी माचदगा समाजािी, सामाचजक व आर्थिक पत 

चनदशूनास आणनू देत आहे. बित गटाांकडून चमळणारे ककवा घेतले जाणारे कजू हे अत्यांत अल्प 

म्हणजे 1000 ते 5000 रुपये ककवा क्वचित यापेक्षा जास्त चदले जाते, आचण त्यािा कजािा हप्ता हा 

100 ते 500 रु इतकाही असतो . त्यामळेु हे कजू मचहलाांना घेणे आचण फेडणे सहज होते.   
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शासकीय स्तरावर अनेक कजू योजना ककवा व्यवसाय योजना आचण त्यास अनसुरून  सबचसडी, 

महामांडळाकडून चमळणारे कजू, मदु्रा योजना, शैक्षचणक कजू असें असताना कजासाठी हे पयाय 

चनवडल्यािे चदसनू येत नाही यावरून यासांदभातील माचहतीिा अभाव स्पष्ट जाणवतो.  
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माहदगा समाजाच्या आर्थथक व सामाहजक पहरख्स्थतीिे वास्तव समजनू घेण्यासाठी घरािे 

स्वरूप व बांधणी, के्षत्र, शौिालयािी सहुवधा, वीज, पाण्यािी सहुवधा या हनदेशकांिा वापर 

केला आिे.  

23.  माहदगा समाजाच्या घराच्या मालकीबाबत माहिती दशभहवणारी सारणी 

सारणी क्र.  23 

अन.ुक्र. पयाय उत्तरादात्यांिी संख्या टक्केवारी 

1 स्वत:िी 396 71.22 

2 भाडयािी 57 10.25 

3 अचतक्रचमत जागेत 27 4.86 

4 शासकीय चनवासस्िान 73 13.13 

5 बाांधकामािे चठकाण 2 0.36 

6 नातेवाईकाांच्या घरी 1 0.18 

  एकूण उत्तरदाते कुटुांब 556 100 

 

आलेख क्र.  13 
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75 

वरील सारणी माचदगा समाजातील लोकाांच्या घराांिे प्रकार दशूचवणारी आहे, या सारणीवरून असे 

चनदशूनास येते चक, स्वतःच्या घरामध्ये राहणाऱ्यािी सांख्या 396 (71.22%) आहे. भाडयाच्या 

घरामध्ये राहणाऱ्यािी सांख्या 57 (10.25%) इतकी असनू अचतक्रचमत जागेत राहणाऱ्यािी सांख्या 

27 (4.86%) इतकी आहे. शासकीय चनवासस्िानमध्ये राहणाऱ्यािी सांख्या 73 (13.13%) इतकी 

आहे. बाांधकामािे चठकाणी राहणाऱ्यािी सांख्या 2 (0.36%) इतकी आहे. नातेवाईकाांच्या घरामध्ये 

राहणाऱ्यािी सांख्या 1 (0.18%) इतकी आहे.  
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24. घराच्या बांधणीिा प्रकार त्यांच्या आकडेवारीसि दशभहवणारी सारणी 

सारणी क्र. 24 

अन.ुक्र. पयाय उत्तरादात्यांिी संख्या टक्केवारी 

1 कच्िे (िटईिे, झोपडी, पत्र्यािे घर) 225 40.47 

2 अधूवट पक्के (मातीिे बाांधकाम) 90 16.19 

3 पक्के (चसमेंट–चवटाांिे बाांधकाम) 241 43.35 

 एकूण उत्तरदाते कुटुांब 556 100 

 

वरील सारणीवरून माचदगा समाजाच्या घराांिी बाांधणी स्वरूप चनदशूनास येते. कच्िे स्वरुपाच्या 

म्हणजेििटईने बाांधलेल्या झोपड्या, पत्र्यािी घरे अशा प्रकारच्या घराांमध्ये राहणाऱ्यािी सांख्या 225 

(40.47%) इतकी आहे. मातीने बाांधलेल्या अधूवट पक्क्या स्वरूपाच्या घरामध्ये राहणाऱ्यािी 

आकडेवारी 90 (16.19%) इतकी आहे. चसमेंट - चवटाांनी बाांधकाम केलेल्या पक्क्या घरात 

राहणाऱ्यािी सांख्या 241 (43.35%) आहे. 

सोलापरू चजल्ह्यातील, सोलापरू महानगरपाचलकेमध्ये सफाईकाम करणारे कमूिारी 

महानगरपाचलकेकडून चमळालेल्या शासकीय क्वाटूसूमध्ये राहतात. महानगरपाचलकेने सफाई 

कामगाराांसाठी स्वतांत्र वस्त्या स्िापन केल्या असनू सवू घरे पक्क्या स्वरुपािी आहेत.  चह सवू घरे 

पाचलकेिी मालमत्ता असल्याने माचदगा समजतील लोकाांिा त्यावर हक्क नाही.  
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25. माहदगा समाजाच्या लोकांच्या घरातील खोल्यांिी संख्या व त्यांिी आकडेवारी 

दशभहवणारी सारणी 

सारणी क्र. 25 

अन.ुक्र. पयाय उत्तरादात्यांिी संख्या टक्केवारी 

1 एक खोली 192 34.53 

2 दोन खोल्या 299 53.78 

3 तीन खोल्या 44 7.91 

4 िार खोल्या 17 3.06 

6 पािपेक्षा जास्त खोल्या 4 0.72 

 एकूण उत्तरदाते कुटुांब 556 100 

 

वरील सारणी उत्तरदात्याांच्या घराांमध्ये असणाऱ्या खोल्याांिी सांख्या दशूचवते. सारणीनसुार दोन खोल्या 

असणारे उत्तरदाते सवात जास्त म्हणजे 299 (53.78%) इतके आहेत, त्याखालोखाल एक खोली 

असणाऱ्या लोकसांख्येिी सांख्या 192 (34.53%) इतकी आहे. तीन खोल्या असणाऱ्या 

उत्तरददात्याांिी सांख्या 44(7.91%), िार खोल्या असणाऱ्या उत्तरददात्याांिी सांख्या 17 (3.06) तर 

पाि खोल्याांच्या घरात राहणारे उत्तरदाते केवळ 4 (0.72%) इतके आहेत.  
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सारांश  

वरील आकडेवारीनसुार 2863  उत्तरदत्याांपैकी 396 (71.22%) लोकसांख्येकडे स्वतःिे घर आहे. 

िटईच्या घरामध्ये ककवा  पाल टाकून, पत्र्याच्या घरात तसेि मातीने सारवलेल्या घराांमध्ये राहणाऱ्या 

लोकाांिी सांख्या आचण अधूवट पक्क्या स्वरूपाच्या घराांमध्ये राहणाऱ्या उत्तरदात्याांिी आकडेवारी 

315 (56.66.%) आहे. 

जी कुटुांबे पक्क्या घरामध्ये राहतात, ती शासकीय  चनवास स्िान ककवा  भाडेतत्वावर असल्याने घराांिी 

मालकी त्याांिी नाही, असे चदसनू येते. बहुतेकाांना स्वतःिी घरे असली तरी त्या घरातील स्स्िती 

पाचहली तर फारि वाईट आहे. घरामध्ये शौिालय, स्नानगहृ, साांडपाणी व्यवस्िा नसल्यािे चदसते. 

एकूणि हा समाज मलुभतू सचुवधाांसाठी सांघिू करीत असनू सचुवधाांच्या पतूूतेचशवाय सामाचजक 

पचरस्स्िती सधुारणे अशक्य ठरेल. माचदगा समाजािी चनवाऱ्यािी मलुभतू गरज पणूू होत असताना 

त्यािी स्स्िती चनम्न दजािी ककवा त्यापेक्षा कचनष्ठ दजािी असल्यािे चदसते.  

सांशोधन अभ्यासादरम्यान करण्यात आलेल्या चनरीक्षणामध्ये आढळून आलेल्या घराच्या स्स्िती 

शहरामध्ये वसलेल्या वस्त्याांमधील असनू, वस्तीमधील घराांना घर सांकल्पना लाग ूहोऊ शकत नाही. 

चनकृष्ठ पद्धतीने केलेली घरािी बाांधणी, उन, वारा, पाऊस याांपासनू सरुक्षतेिा अभाव, वीज, पाणी, 

शौिालया सारख्या अगदी मलुभतू सोयी सचुवधाांिा अभाव अशा खडतर पचरस्स्ितीमध्ये समाज 

जीवनमान व्यतीत करीत आहे. त्यािे राहणीमान उांिाचवण्यासाठी शासनाकडून ठोस पावले उिलणे 

अत्यावशक असल्यािे जाणवते.  

वस्तींिी सांरिना देखील अचतशय दाटीवाटीने, एकमेकाांना चिकटून, गजबजलेली असते. जागेच्या 

अभावामळेु घराबाहेर वाटाांना पावूलवाटेिे स्वरूप प्राप्त होते, अशा गल्ल्या-गल्याांमधील रुां दी दोन 

फुटाांपेक्षा कमी असते. कपडे धणेु, भाांडी घासणे, अांघोळ करण्यासाठी रस्त्यािा वापर केला जातो, 

ज्यामळेु आरोग्यािे प्रश्न भेडसावत असतात, तर साांडपाण्यािा चनिरा होईल अशी सावूजचनक उत्तम 

व्यवस्िा चदसनू येत नाही. तसेि वस्तीमध्ये वाढत असलेल्या आगीसारख्या दघूुटनेच्या वेळी अरुां द 

रस्त्याांमळेु अस्ग्नशामक दल घटनेच्या चठकाणी वेळेमध्ये पोहच्ण्यास चवलांब होत असल्याने मनषु्यहानी 

आचण चवत्तहानी अचधक होण्यािी शक्यता नाकारता येत नाही. 
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26. शेती असणाऱ्या उत्तरदात्यांिी शेतीच्या प्रकारासि आकडेवारी दशभहवणारी सारणी 

सारणी क्र. 26 

अन.ुक्र. पयाय उत्तरादात्यांिी संख्या टक्केवारी 

1 चजरायती 70 12.41 

2 बागायती 6 0.90 

3 पडीक जमीन 17 3.06 

4 शेतजमीन नाही.  463 83.27 

  एकूण उत्तरदाते कुटुांब 556 100 

 

वरील सारणी उत्तरदात्याांकडे असलेल्या शेतजमीनबाबत आकडेवारी दशूचवणारी आहे. एकूण 556 

उत्तरदात्या कुटुांबाांपैकी 463 (83.27%) उत्तरदात्याांकडे स्वतःिी शेतमालकी ककवा शेत जमीन 

नाही, तर स्वतःच्या मालकीिी शेत जमीन असणाऱ्या उत्तरदात्याांिे प्रमाण केवळ 93 (16.73%) 

इतके आहे.  

ज्या उत्तरदात्याांकडे शेत जमीन आहे, त्याांच्यातील 17 (3.06%) उत्तरदात्याांिी जमीन पडीक ककवा 

नापीक आहे. अनकु्रमे चजरायती व बागायती जमीन असणारे 93 उत्तरदात्याांपैकी 70 (12.41%), 

6(0.90) इतके आहेत.  
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27. शेतजहमनीिा असणाऱ्या उत्तरदात्यांकडे शेती उपयोगी पाण्याच्या स्त्रोतांिी 

उपलब्धतता दशभहवणारी सारणी 

सारणी क्र. 27 

अन.ुक्र. पयाय उत्तरादात्यांिी संख्या टक्केवारी 

1 चवहीर  6 1.08 

2 बोअर 1 0.18 

3 ओढा /  नदी 2 0.36 

4 कालवा 4 0.72 

5 इतर  80 14.39 

6 लाग ूनाही  463 83.27 

  एकूण उत्तरदाते कुटुांब 556 100 

 

माचदगा समाजातील एकूण 556 पैकी 463 उत्तरदात्याांकडे जमीन नाही, तर उवूचरत 93 पैकी 

पावसाच्या पाण्यावर 80 (14.39%) उत्तरदाते अवलांबनू आहेत तर स्वतःिी चवहीर असणारे 

उत्तरदाते 6 (1.08%), बोअर असणारे 1 (0.18%), ओढ्ाच्या ककवा नदीच्या पाण्यािा वापर 

करणारे उत्तरदाते 2 तर कालव्याच्या पाण्यावर अवलांबनू राहणाऱ्या उत्तर दात्याांिी सांख्या 4 

(0.72%)आहे.  

एखाद्या व्यक्तीकडे शेतजमीन चकती आहे यावर त्यािी समाजामधील पत चनस्च्छत केली जाते. ग्रामीण 

भागामध्ये तर शेती असणे, हे प्रचतष्ठेिे लक्षण मानले जाते. परांतु माचदगा समाजाच्या अचधकतर 

कुटुांबाकडे स्वतःच्या मालकीिी शेत जमीन नाही. ज्याांच्याकडे शेती आहे त्यापैकी बहुताांश लोकाांिी 

जमीन नापीक ककवा पडीक असण्यासोबति शेती ककवा जमीन गुांठ्याांमध्ये आहे.  शेतीतनू उत्पन्न 

घेणारे अगदी नगण्य आहे. यावरून आर्थिकदषृ्या स्िावर सांपत्तीच्यादषृ्टीने हा समाज अचतशय 

मागास आहे, असे म्हण ूशकतो. 
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28.  घरातील पाण्यािी सहुवधा दशभहवणारी सारणी 

सारणी क्र. 28 

अन.ुक्र. पयाय उत्तरादात्यांिी संख्या टक्केवारी 

1 वैयस्क्तक नळ 226 40.65 

2 सावूजनीक नळ  326 58.63 

3 हातपांप /  बोअर 4 0.72 

    एकूण उत्तरदाते कुटुांब 556 100 

 

आलेख क्र. 14 

 
वरील सारणीवरून असे चनदशूनास येते चक, एकूण उत्तरदात्या कुटुांबाांपैकी 226 (40.65%) मध्ये 

चपण्याच्या पाण्यािी सोय वैयस्क्तकचरत्या असनू त्यापेक्षाही जास्त म्हणजेि 326 (58.63%) 

उत्तरदात्याांच्या घरामध्ये चपण्याच्या पाण्यािी वैयस्क्तक सचुवधा नसल्याने सावूजचनक नळािा वापर 

करावा लागतो. केवळ 4 (0.72%) उत्तरदाते पाणी भरण्यासाठी सावूजचनक चठकाणी असलेल्या 

हातपांपािा वापर करतात.  
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29.   हपण्याच्या पाण्याच्या हठकाणांिे घरापासनूिे अंतर दशभहवणारी सारणी  

सारणी क्र. 29 

अन.ुक्र. पयाय उत्तरादात्यांिी संख्या टक्केवारी 

1 घरामध्ये /अांगणामध्ये 285 51.26 

2 घरापासनू 100 ते 500 मीटर च्या आत 255 45.86 

3 
घरापासनू 600 मीटर ते  1 चकमी 

अांतरावर 
9 1.62 

4 घरापासनु 2  चकमी पेक्षा जास्त अांतरावर 7 1.26 

  एकूण उत्तरदाते कुटुांब 556 100 

 

घरापासनू चपण्याच्या पाण्यािी सचुवधा चकती अांतरावर आहे यािे प्रमाण दशूचवणारी वरील 

आकडेवारी आहे. घरामध्ये ककवा अांगणामध्ये चह सचुवधा असणारे उत्तरदाते सवाचधक म्हणजे 285 

(51.26%) इतके आहेत, तर त्याच्या जवळपास जाणारी आकडेवारी  म्हणजेि 255 (45.86%) 

उत्तरदात्याांना चपण्याच्या पाण्यासाठी घरापासनू 100 ते  500 मीटर च्या आत जावे लागते. 9 

(1.62%) उत्तरदात्याांना घरापासनू अनकु्रमे घरापासनू 600 मीटर ते 1 चकमी अांतरावर पाणी 

आणण्यासाठी जावे लागते. केवळ 7 (1.26%) उत्तरदात्याांना घरापासनु 2 चकमी पेक्षा जास्त 

अांतरावर पाणी आणण्यासाठी जावे लागते.   

 

  



 
83 

30. हवजेिी मालकी दशभहवणारी सारणी 

सारणी क्र. 30 

अन.ुक्र. पयाय उत्तरादात्यांिी संख्या टक्केवारी 

1 कुटुांबाच्या नावावर 403 72.48 

2 भाडयाने 151 27.16 

3 इतर  2 0.36 

   एकूण उत्तरदाते कुटुांब 556 100 

 

31. तासानसुार हवजेिी उपलब्धता दशभहवणारी सारणी 

सारणी क्र. 31 

अन.ुक्र. पयाय उत्तरादात्यांिी संख्या टक्केवारी 

1 िार तास  1 0.18 

2 आठ तास  5 0.90 

3 बारा तास 8 1.44 

4 िोवीस तास  542 97.48 

    एकूण उत्तरदाते कुटुांब 556 100 

 

चवजेिी उपलब्धता दशूचवणाऱ्या सारणीनसुार एकूण 556 कुटुांबाांमध्ये चवजेिे कनेक्शन असनू 

त्यापैकी 403 (72.48%) कुटुांबामध्ये वीज कनेक्शन कुटुांबाच्या नावावर आहे. तर भाडयाने वीज 

घेणाऱ्या उत्तरदात्याांिी सांख्या 151 (27.16%) इतकी आहे. पणेु, मुांबई आचण सोलापरू शहरातील 

वस्त्याांच्या चठकाणच्या घराांमध्ये वीज  24 तास चवज उपलब्ध असणारे उत्तरदाते सवात जास्त म्हणजे 

542 (97.48%) इतके आहेत. तालकु्याच्या ककवा शहरापासनू दरू राहणाऱ्या वस्त्याांमध्ये अनकु्रमे 

बारा तास, आठ तास व िार तास वीज असणाऱ्या उत्तरदात्याांिी सांख्या 8 (1.44)%), 5 (0.90%), 

4(0.18%) इतकी आहे.  



 
84 

32.   इंधनािा वापर दशभहवणारी सारणी 

सारणी क्र. 32 

अन.ुक्र. पयाय उत्तरादात्यांिी संख्या टक्केवारी 

1 गसॅ 526 94.60 

2 रॉकेल 11 1.98 

3 जळावू लाकुड  18 3.24 

4 कोळसा 0 0.00 

5 इतर  1 0.18 

   एकूण उत्तरदाते कुटुांब 556 100 

 

 वरील सारणी वरून असे चनदशूनास येते चक, 556 कुटुांबाांपैकी 526 (94.60) कुटुांबे गसॅिा वपर 

करतात, कोळश्यािा वापर करणारी कुटुांबे 11 (1.98%) आहेत तर जळावू लाकूडािा वापर करणारी 

कुटुांबे 18 (3.24%) इतकी आहेत.   

चनरीक्षणामध्ये असेही आढळून आले चक, आर्थिक पचरस्स्िती हलाखीिी असताना देखील केवळ 

जळावू लाकूड उपलब्ध होत नसल्याने िलू िा वापर करू शकत नाही त्यामळेु गसॅ परवडत नसताना 

देखील जळावू नाईलाजाने गसॅ िा वापर करावा लागतो. असेही या समाजाने माचहती चदली आहे.  
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33. शौिालयािी सहुवधा दशभहवणारी सारणी 

सारणी क्र. 33 

अन.ुक्र. पयाय उत्तरादात्यांिी संख्या टक्केवारी 

1 वैयस्क्तक शौिालय 112 20.14 

2 सावूजचनक शौिालय  432 77.70 

3 खलु्या जागेत 12 2.16 

   एकूण उत्तरदाते कुटुांब  556 100 

 

34. शौिालयामधील पाण्यािी व्यवस्था दशभहवणारी सारणी 

सारणी क्र. 34 

अन.ुक्र. पयाय उत्तरादात्यांिी संख्या टक्केवारी 

1 होय 281 50.54 

2 नाही 263 47.30 

3 लाग ूनाही  12 2.16 

   एकूण उत्तरदाते कुटुांब  556 100 

 

वरील सारणीवरून असे लक्षात येते चक, 556 उत्तरदात्याांपैकी सावूजचनक शौिालयािा वापर 

करणाऱ्या उत्तरदात्याांिी सांख्या 432 (77.70%) असनू याव्यचतचरक्त वैयस्क्तक शौिालयािा 

वापर करणाऱ्याांिी  सांख्या 112 (20.14) आहे. खलु्या जागेवर शौिास जाणाऱ्याांिी सांख्या 12 

(2.16%) इतके आहेत.  

सावूजचनक व वैयस्क्तक शौिालयाांमध्ये पाण्यािी सोय आहे, असे साांगणारे 281 (50.54%) 

आहेत. तर पाण्यािी सोय नाही असे साांगणारे उत्तरदाते 263 (47.30) इतके आहेत.  

कें द्र व राज्य शासनाने फार मोठ्या प्रमाणात शौिालय बाांधणीिा कायूक्रम हाती घेतला आहे, तिाचप 

माचदगा समाज वास्तव्यास असणारी वस्तीिी सांरिना, कच्िी घरे आचण ड्रेनेज चसस्टीमच्या 
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अभावामळेु अचधकतर कुटुांबाना सावूजचनक शौिालयािा वापर करावा लागत आहे. तसेि शौिालय 

असताना देखील केवळ पाण्याच्या अभावामळेु देखील अनेकदा शौिालयािा वापर होत नसताना 

चदसते. आजही जवळपास 50% लोक सावूजचनक शौिालयािा वापर करत असनू वैयस्क्तक 

शौिालय उपलब्ध करून देण्यासाठी शासकीय योजनाांिी कायूक्षम अांबलबजावणी करणे आवश्यक 

वाटते.  
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35.  सांडपाणी व्यवस्था दशभहवणारी सारणी 

सारणी क्र. 35 

अन.ुक्र. पयाय उत्तरादात्यांिी संख्या टक्केवारी 

1 ड्रेनेजमध्ये  329 59.17 

2 बांदगटार 91 16.37 

3 उघडी गटारे/ नाला 135 24.28 

5 खलु्याजागेवर 1 0.18 

   एकूण उत्तरदाते कुटुांब 556 100 

 

वरील सारणी साांडपाणी व्यवस्िेबाबत माचहती दशूचवतो. अभ्यासामध्ये सहभागी 556 कुटुांबाांपैकी 

329 (59.17%) कुटुांबाांनी साांडपाणी वाहून नेण्यासाठी ड्रेनेज व्यवस्िा असल्यािे साांचगतले. उघडी 

गटारे असल्यािे साांगणारे 135 (24.28%) उत्तरदाते आहेत याउलट बांदगटार व्यवस्िा असल्यािे 

91 (16.37%) उत्तरदात्याांनी साांचगतले आहे.  
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36.    किरा व्यवस्थापन दशभहवणारी सारणी 

सारणी क्र. 36 

अन.ुक्र. किरा व्यवस्थापन  उत्तरादात्यांिी संख्या टक्केवारी 

1 किरा वेिका देतो 23 4.14 

2 किरापेटी / किराकुां डी 164 29.50 

3 किरागाडी 332 59.71 

4 खलु्याजागेवर 37 6.65 

    एकूण उत्तरदाते कुटुांब 556 100 

 

महानगरपाचलकेतफे शहरी भागाांमध्ये आचण वस्त्याांमध्ये किरा व्यवस्िापन िाांगल्या परके करण्यात 

आले असनू किरा उिलण्यासाठी किरा वेिक, घांटागाड्या आचण किरा पेयाांिा वापर केला 

जातो. सांशोधन अभ्यासादरम्यान चनवड करण्यात आलेल्या भागाांमध्ये राहणाऱ्या कुटुांबाांपैकी 332 

(59.71%) कुटुांबाांनी साांचगतले चक, त्याांच्या भागामध्ये किरा नेण्यासाठी किरागाडी येते तर किरा 

किरापेटी / किराकुां डी  मध्ये टाकणाऱ्या उत्तरदात्याांिी आकडेवारी  164 (29.50%) इतकी आहे. 

23 (4.14%) कुटुांबे त्याांच्याकडील किरा वेिकास देतात. उवूचरत 37 (6.65%) कुटुांबे कोणतीही 

व्यवस्िा नसल्याने खलु्याजागेवर किरा टाकतात असे समजते.  
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शासकीय योजनांच्या बाबत  

समाजातील दबूुल घटकाांना सरुक्षा कवि प्रदान करणे हे एकूणि आपल्या शासनािे  महत्वािे लक्ष 

राचहले आहे, चशक्षण व आरोग्याच्या सोयी व सवलतीबरोबर शेती, जलकसिन, जमीन चवतरण, इ 

बाबी दबूुल घटकाांच्या दषृ्टीने महत्वाच्या आहेत. त्याि बरोबर सावूजचनक चवतरण व्यवस्िा सक्षम 

करणे, एकास्त्मक बाल व मचहला चवकास योजना राबचवणे यावर अचधक लक्ष देऊन त्यािा लाभ 

गचरबाांना देणे इ. धोरणे आता राष्रीय धोरणे झाली आहेत, सवुणू जयांती ग्राम स्वयांरोजगार चह ग्रामीण 

गचरबाांसाठी चनमाण करण्यात आलेली एकमेव स्वयांरोजगार योजना आहे.  

शासनामाफूत सरुु करण्यात आलेला हा कायूक्रम IRDP, TRYSEM, DWDCRA, SITRA, 

GKY आचण NWS याच्या जागी आला आहे. ग्रामीण क्षेत्रातील गचरबाांच्या क्षमतेिा उपयोग करून 

लहान लहान उद्योग धांदे सरुु करणे, त्याांच्या अांतगूत असलेल्या कौशल्यािा प्रोत्साहन देऊन उत्पादने 

व सेवा चनमाण करण्यासाठी चह योजना सरुु करण्यात आली.  

घरे बाांधणीसाठी घरकुल योजना कायान्वइुत करण्यात आलेल्या आहे, चशक्षण व उच्ि चशक्षणासाठी 

चशष्यवतृ्ती व  प्रवेचशत जागाांमध्ये आरक्षण चनमाण केले आहे, व्यवसायासाठी कजू योजना व सबचसडी 

आहे.  अशा अनेक अनसुचूित जातींसाठी असणाऱ्या योजनाांिा लाभ घेऊन अनसुिुीत जाती मधील 

महार, िाांभार, माांग , मातांग अशा काही समाजाांनी  आपला चवकास साधला आहे. तिाचप माचदगा 

समाज या पद्धतीने आपला चवकास साध ूशकला नाही.  
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37. शासकीय योजनांिी जनजागतृी असणेबाबत माहिती दशभहवणारी सारणी 

सारणी क्र. 37 

अन.ुक्र. पयाय उत्तरादात्यांिी संख्या टक्केवारी 

1 होय 42 7.55 

2 नाही 514 92.45 

   एकूण उत्तरदाते कुटुांब 556 100 
 

वरील सारणीवरून असे स्पष्ट होते चक, एकूण 556 उत्तरदात्याांपैकी केवळ 42 उत्तरदात्याांना 

शासकीय योजनाांबाबत माचहती आहे. याउलट 514 (92.45%) उत्तरदात्याांना कोणत्याही शासकीय 

योजनाांिी माचहती नाही.  
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38.    योजनांिी माहिती नसण्यािी कारणे दशभहवणारी सारणी 

सारणी क्र. 38 

अन.ुक्र. पयाय उत्तरादात्यांिी संख्या टक्केवारी 

1 योजनेबाबत जनजागतृी  160 28.78 

2 जातीिा दाखला नसणे  32 5.76 

3 चनरक्षरता  159 28.60 

4 योजनेमध्ये चवशेि रुिी नसणे  91 16.37 

5 स्िलाांतर  1 0.18 

6 वेळ नाही  3 0.54 

7 माचहती िे स्त्रोत  83 14.93 

8 शासकीय अचधकाऱ्याांिी उदासीनता  26 4.68 

9 साांग ूशकत नाही  1 0.18 

   एकूण उत्तरदाते कुटुांब 556 100 

 

आलेख क्र.  15 
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अनसुचूित जातीच्या सवूकि चवकासाच्या दषृ्टीने शासन स्तरावर चवचवध योजना राबचवण्यात येत 

असतात. स्िाचनक स्वराज्य सांस्िेच्या स्तरावर योजनेला प्रचसद्धी चदली जात असताना देखील 

अनसुचूित जातीसाठी असणाऱ्या योजनेबाबत उत्तरदात्याांना माचहती नसल्यािे चदसनू आले. या 

अनिुांगाने घेतलेल्या माचहतीमध्ये सवात अचधक म्हणजे 556 पैकी 159 (28.60%) उत्तरदात्याांनी 

पालकाांिा आचण स्वतःिा अचशचक्षतपणा व अडाणीपणा यािा सवात मोठा अडसर योजनेिी माचहती 

घेताना होतो. योजनाांबाबत माचहती नाही ककवा जागतृी नसल्यामळेु योजनेबाबत सांपणूू माचहती 

नसल्याबाबतिे मत 160 (28.78%) उत्तरदात्याांनी  चदले आहे. 

योजनेमध्ये चवशेि रस नसल्याबाबतिे मत 91 (16.37%) उत्तरदात्याांनी  चदले आहे. योजनेबाबत 

सचवस्तर माचहती ककवा मागूदशून चमळण्यािी चठकाणे माचहती नसल्यामळेु योजनेबाबत काहीि 

समजत नसल्यािे  मत  83 (14.93) उत्तरदात्याांनी  चदले आहे. जातीिा दाखला नसल्यामळेु तसेि 

सांबांचधत अचधकाऱ्यािी उदासीनता चह दोन कारणे असल्याबाबतिे मत अनकु्रमे 32(5.76%) व 

26 (4.68%) उत्तरदात्याांनी चदले आहे. बचहताांश माचदगा समाज रोजांदारीवर काम करत असल्याने 

योजनेिी माचहती घेण्यासाठी वेळ चमळत नाही, वेळ काढल्यास रोजांदारी बडेुल या चविाराने रजा 

घेण्यािे टाळले जाते असे मत असणायांिे प्रमाण 3 (0.54%) आहे. तर 1 (0.18%) उत्तरदात्याांनी 

चदली नाही.  

चनरीक्षणावरून असे आढळले चक अचशचक्षतपणा ककवा अडाणीपणा यामध्ये शासकीय 

कायालयामध्ये जाऊन तेिील कमूिाऱ्याांकडे  जाऊन योजनेिी माचहती घेणे, आवश्यक असणारे 

कागदपते्र उपलब्ध करून ते सादर करणे या सवू बाबींमध्ये सामाजीकीकरणाच्या स्तरावर अडिणी 

येत असणार आचण आत्मचवश्वासाच्या अभावी, आचण स्िलाांतर व भािेिा अडसर या दडपणाखाली 

असल्यामळेु देखील योजनेबाबत फारसा सकारात्मक चविार करताना चदसनू येत नाही.  

सोबति अचशचक्षतपणा घरामध्ये रेडीओ ककवा टी. व्ही, रोजिे घरी येणारी वतूमानपते्र या सवांिे 

प्रमाण अत्यांत कमी असल्याने माचहतीिा अभाव जाणवतो. स्िलाांतरामळेु भािेमळेु आचण एकूणि 

मागासलेपणामळेु त्याांना या गोष्टींबाबत एक प्रकारिी भती मनात आहे  
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39. शासकीय योजनेिा लार् घेतला असल्याबाबतिे आकडेवारी दशभहवणारी सारणी 

सारणी क्र. 39 

अन.ुक्र. पयाय उत्तरादात्यांिी संख्या टक्केवारी 

1 होय 25 4.50 

2 नाही 531 95.50 

  एकूण उत्तरदाते कुटुांब 556 100 

 

वरील सारणी वरून असे चनदशूनास येते चक, 556 पैकी एकूण 531 (95.50%) उत्तरदात्याांनी 

योजनेिा लाभ घेतलेला नाही, तर केवळ 25 (4.50%) उत्तरदात्याांनी योजनेिा लाभ घेतलेला आहे. 

चशष्यवतृ्तीिा लाभ घेणारे 10 कुटुांबे, घरकुल योजनाांिा लाभ घेणारे 9 कुटुांबे, कजू योजना 6 कुटुांबे 

आचण अशी 5 कुटुांबातील लोकाांनी रोजगार चमळचवण्यासाठी योजनाांिा लाभ घेतला आहे जेज्यािे 

प्रमाण अगदी हाताांच्या बोटाांवर मोजण्यासारखी आहे.  त्या 25 कुटुांबाांपैकी काहीनी दहेुरी योजनेिा 

लाभ घेतलेला आहे.  

यावरून असेल चदसते चक, योजनेिा लाभ न घेणाऱ्या उत्तरदात्याांिी सांख्या सवाचधक असण्यामागे 

अनेक कारणे समोर असली तरी चवकासाच्या दषृ्टीने राबचवण्यात येणाऱ्या योजनाांिी माचहती तसेि 

त्याांिे लाभ समाजापयंत पोहोिचवणे पचरणामी त्याांिा त्यामाफूत चवकास घडचवणे महत्वािे ठरते, परांतु 

प्रत्यक्षात मात्र असे होताना चदस ू येत नाही जेणेकरून त्याांिी एकां दरीत पचरस्स्िती अजनूही 

मागासलेल्या अवस्िेत असल्यािे जाणवते.  
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40. लार् घेण्यात आलेल्या योजनेिे स्वरूप दशभहवणारी सारणी 

सारणी क्र. 40 

अन.ुक्र. पयाय उत्तरादात्यांिी संख्या टक्केवारी 

1 
शैक्षचणक - शालेय साचहत्य / चशष्यवतृ्ती / 

अचधछात्रवतृी / वसचतगहृ  
10 1.80 

2  रोजगार 5 0.90 

3 
आर्थिक सहाय्य – कजू सचुवधा / 

सबचसडी   
6 1.08 

4 प्रचशक्षण/कौशल्य चवकास प्रचशक्षण 0 00 

5 घरकुल / जमीन /पाळीव प्राणी/ चवहीर  9 1.62 

6 कोणत्याही योजनेिा लाभ घेतला नाही.  531 95.50 

    

 

वरील सारणीवरून असे चनदशूनास  येते चक, 556 कुटुांबाांपैकी सवाचधक 531 (95.50%) 

उत्तरदात्याांनी कोणत्याही योजनेिा लाभ घेतलेला नाही. चशष्यवतृ्ती, अचधछात्रवतृ्ती, वसचतगहृ अशा 

शैक्षचणक योजनाांिा लाभ घेणाऱ्या उत्तरदाते 10 (1.80%) आहेत. घरकुल, जमीन, पाळीव प्राणी, 

चवहीर सांदभातील योजनाांिा लाभ घेणारे उत्तरदाते 9 (1.62%) इतके आहे. रोजगार आचण आर्थिक 

सहाय्य, कजू सचुवधा, सबसीडी या सांदभातील  योजनाांिा लाभ घेणारे उत्तरदाते अनकु्रमे 5 (0.90%), 

6 (1.08%) इतकी आहे, तर प्रचशक्षण कौशल्य चवकास प्रचशक्षण सारख्या योजनेिा लाभ घेणारे 

उत्तरदात्याांिे  प्रमाण 0 आहे.  

वरील सारणी वरून 95.50% उत्तरदाते कोणत्याही योजनेिा लाभ घेत नाही, त्यामळेु माचदगा 

समाजाच्या सामाचजक, आर्थिक व शैक्षचणक चवकासावर मोठ्या प्रमाणात नकारात्मक पचरणाम 

होताना चदसनू येत आहे.   
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41. योजनेिा लार् घेण्यामध्ये येणाऱ्या अडिणी दशभहवणारी सारणी 

सारणी क्र. 41 

अन.ुक्र. पयाय उत्तरादात्यांिी संख्या टक्केवारी 

1 योजनेिी माचहती नाही. 451 81.12 

2 कागदपत्रािी पतूूता करण्यास असमिूता  443 79.68 

3 
जातीिा दाखला / जातपडताळणी प्रमाणपत्र 

नाही 
459 82.55 

4 अचधकाऱ्याांकडून उदासीनता  292 52.52 

5 
योजनेिा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक 

असणारी रक्कम  भरता न येणे.   
65 11.69 

6 
योजनेिा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक पात्रता 

नसणे.  
45 8.09 

7 योजनेिा लाभ चमळण्यासाठी होणारी चदरांगाई  28 5.04 

 

वरील सारणीवरून योजनेिा लाभ घेण्यामध्ये येणाऱ्या अडिणीबाबत माचहती चनदशूनास असनू 

उत्तरदात्याांना येणाऱ्या अडिणी एकापेक्षा अचधक अस ूशकतात, हे लक्षात घेवून त्याांना बहुपयाय 

चनवडण्यास मभुा देण्यात आली होती, त्यामळेु उत्तरदात्याांनी त्याांच्या अडिणी नमदू करण्यासाठी 

बहुपयाय चनवडले आहेत.  

एकूण उत्तरदात्याांपैकी “योजनेिी माचहतीि नाही” असे साांगणाऱ्या उत्तरदात्याांिे प्रमाण 451 

(81.12%) असनू योजनेसांबांधी आवश्यक प्रचक्रया पणूू करण्यासाठी महत्वपणूू कागदपत्राांिी पतूूता 

करण्यास असमिू असणारे उत्तरदात्याांिे प्रमाण 443 (79.68) इतके आहे. जातीिा दाखला, जात 

पडताळणी प्रमाणपत्र नसल्यामळेु योजनेसाठी अजू करताि येत नाही असे साांगणाऱ्या कुटुांबाांिी 

सांख्या 459 (82.55) आहे.  

अचधकारी वगािी उदासीनता हे कारण साांगणारे उत्तरदाते 292 (52.52%) इतके आहेत. आर्थिक 

अडिणीमळेु योजनेिा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक असणारी रक्कम भरू शकत नसल्यािे 
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65(11.69%) उत्तरदात्याांिे मत आहे. योजनेिा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक पात्रता नसल्याबाबतिे 

मत 45(8.09%) उत्तरदात्याांनी चनवडले आहे. योजनेिा लाभ चमळताना होणारी चदरांगाई आचण 

लागणारा चवलांब यामळेु योजनेिा लाभ घेताना येणारी उदासीनता बाबत 28 (5.04%) उत्तरदात्याांनी 

आपले मत व्यक्त केले आहे.  
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42. समाजािा धमभ उत्तरदात्यांिा धमभ दशभहवणारी सारणी 

सारणी क्र. 42 

अन.ुक्र. पयाय उत्तरादात्यांिी संख्या टक्केवारी 

1 कहद ू 555 99.82 

2 बौद्ध 1 0.18 

   एकूण उत्तरदाते कुटुांब 556 100.00 

 

वरील सारणीवरून असे चनदशूनास येते चक, एकूण 556 उत्तरदात्याांपैकी  555 (99.82 %) 

उत्तरदात्याांनी आपला धमू चहद ू असल्यािे साांचगतले आहे, तर केवळ 1 (0.18) कुटुांबातील 

उत्तरदात्याने आपला धमू बौद्ध असल्यािे साांचगतले आहे. यावरून असे लक्षात येते चक, माचदगा 

समाज मळूतः कहद ूअसनू काही कुटुांबाांनी बौद्ध देखील धमू स्वीकारला आहे.  
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सदर अभ्यास माहदगा समजाच्या जातीच्या संदर्ात झलेल्या िकुीच्या नोंदी व त्यािी कारणे 

याकडे हवशेष लक्ष वेधतो.  

माहदगा समाजाने त्यांच्या जातीच्या संदर्ात झालेल्या िकुीच्या नोंदी आहण त्यामळेु 

उद्भवणाऱ्या समस्यांबाबत मिाराष्र राज्य शासनाकडे हनवेदन हदले असनू त्याअनषंुगाने सदर 

हवषयािी माहिती घेण्याकहरता अनेक अभ्यासपवूभक हनदेशक तयार करण्यात आले आिेत. 

ज्यामध्ये एकूण लोकसंख्येकडे असणाऱ्या जात प्रमाणपत्र असण्यािे प्रमाण, िकुीच्या 

नोंदीिीं आकडेवारी आहण त्यामागील अशा अनेक घटकांिा अभ्यास करण्यात आला आिे. 

43. माहदगा समाजातील उत्तरदात्यांच्या कागदपत्रावर नोंद असलेली जात दशभहवणारी 

आकडेवारी दशभहवणारी सारणी 

सारणी क्र. 43 

अन.ुक्र. जात उत्तरादात्यांिी संख्या टक्केवारी 

1 माचदगा 85 15.29 

2 मादगी 63 11.33 

3 महार 24 4.32 

4 माांग 102 18.35 

5 हचरजन 5 0.90 

6 मोिी 250 44.96 

7 तेलग ु 6 1.08 

8 वास्ल्मकी 3 0.54 

9 भांगी 6 1.08 

10 िाांभार 9 1.62 

11 बौद्ध 2 0.36 

12 नवबौद्ध 1 0.18 

 एकूण 556 100.00 
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आलेख क्र. 16 

 

सदर सांशोधन अभ्यासामध्ये केवळ माचदगा जातीच्या कुटुांबािा उत्तरदाते म्हण ू सहभाग घेतला 

असनूही वरील सारणीवरून असे चनदशूनास येते चक, माचदगा समाजािी जातीच्या सांदभात चवचवध 

जातींिी नोंद झाली असनू सहभागी कुटुांबे कोणत्याही बाबतीत महाराष्रातील मळू माांग, महार, 

िाांभार, हचरजन, बौद्ध अशा जातींच्या वैचशष्याबाबत साम्य दवीत नाही.  

वरील सारणीमध्ये माचदगा समाजातील लोकाांना लागलेल्या िकुीच्या जाती आकडेवारीनसुार 

दशूचवण्यात आली आहे.  एकूण 556 कुटुांबाांपैकी 250 म्हणजेि (44.96 %) कुटुांबाना मोिी जात 

लागली असनू 102 (18.35%) उत्तरदात्याांनी त्याांिी नोंद माांग म्हणनू झाली असल्यािे साांचगतले 

आहे. अनकु्रमे 72 (12.95%) आचण 69 (12.41%) उत्तरदात्याांनी  माचदगा आचण मादगी जात 

असल्यािे साांचगतले आहे परांतु या व्यक्तींकडे या सांदभातील प्रमाणपते्र ककवा आवश्यक कागदपते्र 

नाहीत. इतर जातीिी कागदपत्रावर नोंद झालेली सांख्या पढुीलप्रमाणे आहे. महार 25 (4.50 %), 

हचरजन 7 (1.26), तेलग ु 6 (1.08), वास्ल्मकी 3 (0.54), भांगी  6 (1.08%), िाांभार 10 

(1.80%)अनसुचूित जाती, बौद्ध, नवबौद्ध याांिे प्रमाण प्रत्येकी 1 (0.18 %) इतकी आहे.  

वरील तक्त्यामध्ये चदसनू येणारे तेलग ुचह जात म्हणनू नमदू असली तरी वास्तचवक तेलग ुचह जात 

कोणत्याि राज्यामध्ये जातीच्या यादीमध्ये नसनू ती भािा आहे. असे असनूही उत्तरदात्याांच्या 

कागदपत्राांवर जातीच्या रकान्यामध्ये तेलग ुजात म्हणनू नोंद झालेली  चदसनू येते.   
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44. माहदगा कुटंुबातील सदस्यांकडे मळू जातीिी नोंद असणारी प्रमाणपते्र दशभहवणारी  

सारणी 

सारणी क्र. 44 

अन.ुक्र. पयाय उत्तरादात्यांिी संख्या टक्केवारी 

1 जात प्रमाणपत्र 39 7.01 

2 जात पडताळणी प्रमाणपत्र 0 0.00 

3 शाळा सोडल्यािा दाखला 63 11.33 

4 शासकीय नोकरीतील कागदपत्र 1 0.18 

5 गाव 14 िा नमनुा 0 0.00 

6 7/12 उतारा  1 0.18 

7 
चनगूम रचजस्टर नोंदणी पुरावा (शाळेत 

नाव टाकते वेळी केलेली नोंद  
0 00 

9 कोणतेही कागदपते्र उपलब्ध नाहीत. 491 88.31 

  

माचदगा समाजातील लोकाांकडे जात नमदू असलेली कागदपत्राांिी पाहणी केली असता मळू जात 

नमदू असलेली कागदपत्राांिे प्रकार व त्याांिी आकडेवारी वरील तक्त्यानसुार माांडण्यात आली आहे.  

एकूण 556 उत्तरदात्या कुटुांबामधील 39 (7.01%) कुटुां चबयाांकडेि माचदगा जातीिे दाखले आहेत  

परांत ुजातीिी पडताळणी होऊन जात पडताळणी प्रमाणपत्र प्राप्त केलेल्याांिी सांख्या शनू्य (0% ) 

आहे.  

तसेि शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावर माचदगा जात नमदू असल्यािे 63 (11.33%) उत्तरदाते 

साांगतात. शासकीय नोकरीतील कागदपत्रावर आचण 7/12 उतारा वर माचदगा जातीिा उल्लेख 

असणारे केवळ 1 (0.18%) उत्तरदाते आहेत. त्यासोबति गाव 14 िा नमनुा आचण चनगूम रचजस्टर 

नोंदणी परुावा (शाळेत नाव टाकते वेळी केलेली नोंद) माचदगा असणारे उत्तरदाते 0 (0%) आहेत. 

माचदगा जातीिी नोंद असणारी कोणतीि कागदपते्र आपल्याकडे नसल्यािे 491 कुटुांबािे म्हणणे 

आहे.  
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वरील चवश्लेिणावरून असे चदसते चक, बहुताांश कुटुांबाकडे ते माचदगा समाजािे असल्यािे कोणतेही 

परुावे उपलब्ध नाहीत. समाजातील चशचक्षत लोकाांकडे चकमान चशक्षणामळेु शाळा सोडल्यािे दाखले 

उपलब्ध असनू काहींनी जातीिे दाखले देखील काढले आहेत. परांत ुअशा कुटुांबािे प्रमाण अगदी 

कमी आहे.  

   एकूण कुटुांबे  

556 

लोकसांख्य  

2863) 

   

       

 माहदगा    माहदगेत्तर  

 कुटंुबे  

85 

(लोकसांख्या  

460) 

   कुटंुबे  

471 

(लोकसांख्या 

(2403) 

 

       

जातीिे 

दाखले 

असणारे 

 जातीिे 

दाखले 

नसणारे 

 जातीिे 

दाखले 

असणारे 

 जातीिे 

दाखले 

नसणारे 

कुटुांबे  

39 

लोकसांख्या  

59 

 कुटुांबे  

 46 

लोकसांख्या 

401 

 कुटुांबे  

196 

लोकसांख्या 

452 

 कुटुांबे  

275 

लोकसांख्या 

1951 

 

 

  



 
102 

45. जातीिे दाखले उपलब्ध असल्याबाबत आकडेवारी दशभहवणारी सारणी 

सारणी क्र. 45 

अन.ुक्र. पयाय उत्तरादात्यांिी संख्या टक्केवारी 

1 एकूण उपलब्ध जातीिे दाखले  540 18.86 

2 एकूण उपलब्ध जात पडताळणी प्रमाणपत्र  17 0.59 

 

एकूण लोकसांख्येपैकी केवळ 488 (17.05%) लोकाांकडे उत्तरदात्याांकडे जातीिे दाखले आहेत. 

यामध्ये माचदगा जातीसोबति इतर िकुीच्या लागलेल्या जातींिे दाखले देखील समाचवष्ठ आहेत.  तर 

केवळ 17 (0.59%)  लोकाांकडेि जात पडताळणी प्रमाणपत्र उपलब्ध असनू त्यािे प्रमाण एक 

टक्क्यापेक्षा कमी असल्यािे पाहायला चमळते.  

सदर सांशोधन अभ्यासादरम्यान एकूण उत्तरदात्या कुटुांबाांपैकी केवळ 85 कुटुांबे अशी आहेत जे 

स्वतःमाचदगा जातीिे असल्यािे साांगतात. त्यापैकी केवळ 39 कुटुांबाांमधील 59 जणाांकडे जातीिे 

दाखले आहेत तर इतर कुटुांबाकडे जातीिे दाखले नाहीत.  
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46. माहदगा कुटंुबामध्ये प्रमाणपत्रांवर इतर जातीच्या झालेल्या (िकुीच्या) नोंदी   

दशभहवणारी सारणी 

सारणी क्र. 46 

अन.ुक्र. पयाय उत्तरादात्यांिी संख्या टक्केवारी 

1 जात प्रमाणपत्र 214 38.49 

2 जात पडताळणी प्रमाणपत्र 11 1.98 

3 शाळा सोडल्यािा दाखला 384 69.06 

4 शासकीय नोकरीतील कागदपत्र 10 1.80 

5 गाव 14 िा नमनुा 0 0.00 

6 7/12 उतारा  0 0.00 

7 
चनगूम रचजस्टर नोंदणी परुावा (शाळेत नाव 

टाकते वेळी केलेली नोंद  
13 2.34 

8 कोणतेही कागदपते्र उपलब्ध नाहीत. 100 17.99 

 

स्वतःला मळुिे माचदगा आहे असे म्हणणाऱ्या समाजाकडेअसणाऱ्या जातीशी सांबांचधत प्रमाणपत्रावर 

त्याांच्या मळु माचदगा जातीएवजी इतर जातीिी नोंद झालेली आहे जी पणूूतः िकुीिी आहे. च्या 

अनिुांगाने याबाबत माचहती घेण्यासाठी िकुीच्या नोंदी झालेल्या कोणकोणते प्रमाणपते्र त्याांच्याकडे 

उपलब्ध आहेत याबाबतिी माचहती घेतली 

शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावर माचदगा ऐवजी इतर जातीिा नमदू असणारे 384 (69.06%) 

सवाचधक उत्तरदाते आहेत. जात प्रमाणपत्रावर माचदगा इतर जातीिा उल्लेख असणारी 214 

(38.49%) उत्तरदात्याांकडे जात प्रमाणपते्र आहेत, शासकीय नोकरीतील कागदपत्र 10(1.80%), 

आचण चनगूम रचजस्टर नोंदणी परुावा (शाळेत नाव टाकते वेळी केलेली नोंद) 13(2.34%), जात 

पडताळणी प्रमाणपत्र 11 (1.98%) उत्तरदाते आहेत. , गाव 14 िा नमनुा व 7/12 उतारा वर इतर 

जातीिा जातीिा उल्लेख असणारे उत्तरदाते 0 (0%) आहेत. 
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47. माहदगा समाजाच्या जातीच्या संदर्ात झालेल्या िकुीच्या नोंदी िी कारणे दशभहवणारी 

सारणी 

सारणी क्र.47 

अन.ुक्र. पयाय उत्तरादात्यांिी संख्या टक्केवारी 

1 अचशचक्षत पालक  356 64.03 

2 
शाळेत नाव टाकताना शाळेतल्या 

अचधकाऱ्याांनी त्याांना समजेल ती जात चलचहली. 
86 15.47 

3 
आमच्या मळू जातीला महाराष्रात मान्यता नाही 

म्हणनू आम्ही येिील जात लावली 
73 13.13 

4 
आमच्या व्यवसायावरून आमिी जात लागली 

आहे. 
15 2.70 

5 मळु जातीिी कागदपते्र उपलब्ध नसल्याने  6 1.08 

6 माचहत नाही 107 19.24 

 

माचदगा समाजातील अनेकाांच्या जातीच्या कागदोपत्री िकुीच्या नोंदी झाल्या आहेत, हे पढुील 

आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. िकुीच्या नोंदी होण्यामागील कारणे व आकडेवारीनसुार पढुीलप्रमाणे 

दशूचवण्यात आली आहेत. पालक अचशचक्षत असल्यामळेु मलुाांच्या शाळा प्रवेशाच्या वेळी ककवा इतर 

चठकाणी जात नमदू करताना योग्य जात न साांचगतल्याने जातीिी िकुीच्या नोंदी झाल्या आहेत, असे 

साांगणाऱ्यािे प्रमाण 356 (64.03%) असनू शाळेमध्ये प्रवेश घेताना मरती भािा वागत नसल्याने 

तेलग ु भािेमधनू होत असलेल्या सांभािणामळेु, िकुीच्या उच्िारामळेु शाळेतील अचधकाऱ्याांनी 

त्याांच्या आकलनाप्रमाणे जातींिी नोंद केली ककवा तेलग ु भािा बोलतात म्हण ू तेलग ु हीि जात 

चलचहली असे म्हणणाऱ्यािें प्रमाण 86 (15.47%) इतके आहे.  

माचदगा समाज हा आांध्रप्रदेश, तेलांगणा आचण कनाटका राज्याांमधनू स्िलाांतर झाल्यानांतर 

आमच्याकडे आम्ही माचदगा असल्यािे मळु राज्यातील परुावे असतानादेखील अनेक विे 
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महाराष्रामध्ये रचहवास असतानाही केवळ येिील रचहवासािे परुावे नसल्याने आमच्या मळू 

राज्यातील जातीच्या प्रमाणपत्राला येिे मान्यता नसल्यािे 73 (13.13%) उत्तरदाते म्हणतात.  

माचदगा समाज पवूी कातडीकाम करत, कातडीपासनू िपला, बटू इत्यादी साचहत्य बनवीत असत 

त्यामळेु त्याांिी नोंद िाांभार, मोिी, हचरजन मोिी अशी झाली त्यािबरोबर सफाई कामामळेु भांगी, 

वास्ल्मकी, बास्ल्मकी अशा जातींिी देखील नोंद झाली. याचशवाय हलगी वाजचवणे, दचलताांमध्ये मोडत 

असल्याने त्याांच्या कागदपत्राांमध्ये चवचवध जातींिी िकुीच्या पद्धतीने नोंद झाल्यािे चदसते. असे 

साांगणायांिे प्रमाण 15 (2.70%) इतके आहे. मळू जातीिी कागदपते्र उपलब्ध नसल्याने कोणत्याही 

प्रकारिे परुावे सादर करता येत नाहीत. त्यामळेु इतर जातींिे दाखले काढले आहेत, त्याकचरता ज्या 

नातेवाईकाांिी जात िकुीिी लागली आहे त्याांिे परुावे जोडले आहेत असे साांगणाऱ्यािें प्रमाण 6 

(1.08) इतके आहे.  
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48. नातेवाईकांकडे असणारे प्रमाणपते्र दशभहवणारी सारणी 

सारणी क्र. 48 

अन.ुक्र. पयाय उत्तरादात्यांिी संख्या टक्केवारी 

1 होय 15 2.70 

2 नाही 541 97.30 

  एकूण उत्तरदाते कुटुांब 556 100 

 

उत्तरदात्या कुटुांचबयाांच्या नातेवाईकाांकडे माचदगा समाजािा उल्लेख असणारी कागदपते्र 

असण्याबाबत माचहती घेतली असता 541 (97.30%) उत्तरदात्याांनी त्याांच्या नातेवाईकाांकडे दाखले 

नसल्याबाबतिे नमदू केले आहे तर दाखले आहेत असे साांगणारे उत्तर दाते केवळ 15 (2.70%) 

आहेत. यावरून असे चदसते चक, माचदगा समाजातील बहुताांश लोकाांकडे ते माचदगा असल्याबाबत 

परुावे उपलब्ध नाहीत.  
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49. माहदगा समाजाच्या जातीच्या संदर्ातील िकुीच्या नोंदीमळेु या समाजास येणाऱ्या 

अडिणी  दशभहवणारी सारणी 

सारणी क्र. 49 

अन.ुक्र. पयाय उत्तरादात्यांिी संख्या टक्केवारी 

1 जातीिे दाखले चमळत नाहीत. 417 75.00 

2 जात पडताळणी दाखला चमळत नाही.  431 77.52 

3 
कोणत्याही शासकीय योजनाांिा लाभ घेता 

येत नाही.  
376 67.63 

4 समाजािी प्रगती खुांटते. 166 29.86 

5 शासकीय नोकरी चमळत नाही 4 0.72 

6 लाग ूनाही  32 5.76 

 

आलेख क्र. 17 

 

माचदगा समाजातील लोकाांच्या शाळेिे दाखले ककवा इतर कागदपत्राांवर झालेल्या िकुीच्या नोंदीमळेु 

अनेक अडिणींना तोंड द्यावे लागते. एकाि कुटुांबातील व्यक्तींना चवचवध जातींिे दाखले चमळाले 

आहेत ककवा शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावर देखील वेगवेगळी जात नमदू आहे. त्यामळेु मादगी ककवा 
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िकुीिी नोंद झालेल्या कोणत्याही जातीिे दाखले चमळत नाही असे साांगणाऱ्या उत्तरदात्याांिे प्रमाण 

417 (75.00%) असनू सवाचधक लोकाांिे हे मत आहे यासोबति जात पडताळणी दाखला चमळत 

नाही असे मत असणारे 431  (77.52%)  उत्तरदाते आहेत.  

कोणत्याही शासकीय योजनाांिा लाभ घेता येत नाही असे मत असलेल्या उत्तरदात्याांिे प्रमाण 376 

(67.63%), इतके आहे  तर िकुीच्या नोंदीमळेु एकां दरीत समाजािी प्रगती खुांटते असे साांगणाऱ्यािी 

सांख्या  166 (29.86%) आहे. त्यािबरोबर शासकीय नोकरी चमळत नाही असे उत्तर देणाऱ्याांिे 

परमन केवळ 4 (0.72) इतके आहेत.  
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50. सन 1950 पवूीिा परुावा असण्याबाबतिी आकडेवारी दशभहवणारी सारणी 

सारणी क्र.  50 

अन.ुक्र. पयाय उत्तरादात्यांिी संख्या टक्केवारी 

1 होय 19 3.42 

2 नाही 537 96.58 

   एकूण उत्तरदाते कुटुांब 556 100 

 

जातीिा दाखला काढण्यासाठी ककवा जात पडताळणीसाठी 1950 पवूीिे महाराष्र राज्यािे रचहवासी 

असल्यािे परुावे सादर करावे लागतात, अन्यिा सदर जातीिा दाखला ककवा पडताळणी चमळत नाही. 

जात प्रमाणपत्र ककवा जात पडताळणीिे दाखले शासकीय नोकरी, चशक्षणामध्ये सवलती, योजनाांिा 

लाभ घेण्याकचरता अत्यांतसाठी शासनास आदर करावे लागतात. परांतु 1950 सालच्या पवूीिा 

कोणताही परुावा नाही, असे साांगणारे उत्तरदाते सवात अचधक म्हणजे 556 पैकी 537 (96.58%) 

इतके आहेत तर परुावे आहेत असे म्हणणारे उत्तर दाते 19 (3.42%) इतके आहे.  
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51.   सन 1950 सालापवुीिे जातीिे दाखले उपलब्धता व त्यािे प्रमाण दशभहवणारी सारणी 

सारणी क्र. 51 

अन.ुक्र. पयाय उत्तरादात्यांिी संख्या टक्केवारी 

1 जात प्रमाणपत्र 0 0.00 

2 जात पडताळणी प्रमाणपत्र 0 0.00 

3 शाळा सोडल्यािा दाखला 18 94.74 

4 शासकीय नोकरीतील कागदपत्र 0 0 

5 गाव 14 िा नमनुा 0 0 

6 7/12 उतारा  1 5.26 

7 
चनगूम रचजस्टर नोंदणी परुावा (शाळेत 

नाव टाकते वेळी केलेली नोंद  
0 0 

  एकूण  19 100 

 

वरील सारणी क्र. 50 नसुार 1950 पवूीिा परुावा आहे असे म्हणणारे उत्तरदात्याांिी सांख्या केवळ 

19 आहेत असनू त्यापैकी 18 उत्तरदात्याांकडे केवळ शाळा सोडल्यािा दाखला आहे. तर 1 (5.26) 

उत्तरदात्याकडे त्याांच्याकडे असलेल्या जचमनीिा 7/12 उतारा आहे. इतर जात प्रमाणपत्र, जात 

पडताळणी प्रमाणपत्र,  शासकीय नोकरीतील कागदपत्र,  गाव 14 िा नमनुा, चनगूम रचजस्टर नोंदणी 

परुावा (शाळेत नाव टाकते वेळी केलेली नोंद यावरील नोंदी या 1950 पवूीच्या नाहीत ककवा हे परुावेि 

उत्तदात्याांकडे नाहीत.  

म्हणजेि जवळ जवळ सवूि उत्तरदात्याांकडे जातीिा दाखला चमळण्याच्या प्रचक्रयेमध्ये आवश्यक 

असणारी कागदपते्र नाहीत हे स्पष्ट होते  
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52.     सन 1950 पवूीिा परुावा उपलब्ध नसल्यािी कारणे दशभहवणारी सारणी 

सारणी क्र. 52 

अन.ुक्र. पयाय उत्तरादात्यांिी संख्या टक्केवारी 

1 चपढीजात चशक्षणािा अभाव 373 67.09 

2 पालक जागतृ नव्हते 80 14.39 

3 स्िलाांतर झाल्यामळेु  146 26.26 

4 
गचरबीमळेु, घर, शेतजमीन नसल्याने 

कागदपत्र जपनू ठेवता आली नाही. 
125 22.48 

5 
नैसर्थगक आपत्ती  व अपघातामळेु  नष्ट 

झाले  
8 1.44 

   

वरील सारणी क्र. 50 नसुार बहुताांश उत्तरदात्याांकडे 1950 पवूीिे कागदपते्र नाहीत हे स्पष्ट झाले 

असनू परुावे नसण्यािी मखु्य कारणीमीमाांसा करताना अनेक कारणे समोर आली आहेत. माचदगा 

समाजातील लोकां  चपढ्ानचपढ्ा शाळेत गेलीि नाहीत. शाळेत प्रवेश घेतलाि नसल्याने शाळा 

प्रवेशािा चनगूम उतारा ककवा शाळा सोडल्यािा दाखला उपलब्ध नाही. चपढीजात चशक्षणािा अभाव 

असल्याने कागदपते्र तयार झाली नाहीत, असे मत असणाऱ्या उत्तरदात्याांिे प्रमाण 373

 (67.09%) इतके आहे. त्यािबरोबर कागदपत्र, जातीिी दाखले, त्याांिा लाभ घेणे याबाबत 

पालकाांमध्ये जागतृी नसल्याने त्याांनी कागदपते्र जपनू ठेवली नाही असे म्हणणाऱ्याांिे प्रमाण 80 

(14.39%) इतके आहे. समाजातील बहुताांश जनता स्िलाांतचरत असल्याने स्िलाांतर करताना अनेक 

कागदपते्र गहाळ झाली ककवा साांभाळून ठेवता आली नाहीत त्यामळेु त्याांिी उपलब्धतता नाही असे 

साांगणारे 146 (26.26%) इतके आहेत. गचरबीमळेु, घर, शेतजमीन नसल्याने कागदपत्र नाहीत असे 

साांगणारे उत्तर दाते 125 (22.48%) इतके आहेत. याचशवाय नैसर्थगक आपत्ती ककवा अपघातामळेु 

त्याांिी कागदपते्र नष्ट झाल्यािे 8 (1.44%) मत आहे.  
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सारांश  

वरील जाती सांदभात चनदशूनास आलेल्या सवू सारण्यावरून लक्षात येते चक, स्िलाांतर आचण 

चशक्षणािा अभाव याांमळेु हा समाज अचतशय दबलेल्या आचण मागासलेल्या स्स्ितीमध्ये रहात आहे. 

शैक्षचणक स्स्िती पाहता, आजदेखील या समाजामध्ये चशक्षणािे महत्व असल्यािे चदसनू येत नाही, 

तर विू 1950 साल ककवा ककवा त्यापवूीिी शैक्षचणक पचरस्स्िती अत्यांत दयनीय अस ूशकते याबाबत 

शांका नाही. शेतजमीन, स्वतःिी घरे, मालमता, उद्योग व्यवसाय अशा कोणत्याही बाबतीत माचदगा 

समाज आजही सक्षम नसल्याने 5-6 दशकाांपवूीिी पचरस्स्िती याहूपेक्षा चबकट असल्यािे चदसते. 

अशा पचरस्स्ितीमध्ये जातीच्या सांदभात आवश्यक असणारे कोणतेि परुावे देऊ शकत नाही ककवा 

अशा प्रकारिे परुावे त्याांिेकडे उपलब्ध नाहीत.  

शासनाने अनसुिुीत जातीच्या चवकासासाठी अनेक उपयोजना, शैक्षचणक आरक्षण, नोकरीमध्ये 

आरक्षण , इतर अनेक योजना सवू राबचवण्यात येत आहे, परांत ुकागदपत्राांच्या अभावी हा समाज या 

कोणत्याही गोष्टीिा लाभ तर घेता येत  नाही, परांतु दसुऱ्या शहरात जाऊन आपली ओळख हरवून 

बसल्याप्रमाणे चखन्नावस्िा  या समाजािी आहे.  
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53. अनसुहूित जाती व अनसुहूित जमाती (अत्यािार प्रहतबंधक) कायदा – 1989 बाबत 

माहिती असणाऱ्यांिे माहदगा समाजातील कुटंुबािे प्रमाण दशभहवणारी सारणी 

सारणी क्र. 53 

अन.ुक्र. पयाय उत्तरादात्यांिी संख्या टक्केवारी 

1 होय 41 7.37 

2 नाही 515 92.63 

    एकूण उत्तरदाते कुटुांब 556 100 

 

 वरील सारणी अनसुचूित जाती जमाती अत्यािार प्रचतबांधक कायद्याबाबत माचदगा समाजामध्ये 

असलेली जागतृीबाबत आकडेवारी दशूचवणारी आहे. यानसुार 556 पैकी 515(92.63%) 

उत्तरदात्याांना याबाबत काहीही माचहती नाही. तर या कायद्याबाबत माचहती आहे असे साांगणारे केवळ 

41 (7.37%) आहे.  

यावरून असे स्पष्ट होते चक, समाजामध्ये चशक्षणािे प्रमाण अचतशय अल्प असनू हा समाज इतर 

समाजामध्ये फार कमी प्रमाणात चमसळतो, त्यामळेु सामाचजकी करणामधनू  चमळणारे ज्ञान व 

दषृ्टीकोन यािा देखील येिे चवकास झालेला चदसनू येत नाही.  
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54. अनसुहूित जाती व अनसुहूित जमाती (अत्यािार प्रहतबंधक) कायदा – 1989  या  

कायद्यांतगभत गनु्िा दाखल करण्यािे प्रमाण दशभहवणारी सारणी 

सारणी क्र. 54 

अन.ुक्र. पयाय उत्तरादात्यांिी संख्या टक्केवारी 

1 होय 0 0.00 

2 नाही 41 7.37 

3 लाग ूनाही 515 92.63 

   एकूण उत्तरदाते कुटुांब 556 100.00 

  

अनसुचूित जाती जमाती अत्यािार प्रचतबांधक कायद्याअांतगूत गनु्हे नोदाचवण्यािे प्रमाण दशूचवणारी 

चह सारणी आहे. सारणी क्र. 53 नसुार कायदा माचहत नसलेल्याांिे प्रमाण 515 (92.63%) इतके 

असनू कायदा माचहत नसल्याने त्यानी त्यािा वापर केला नाही. परांतु 41 (7.37%) उत्तरदत्याांनाि 

कादा माचहत असनूही  त्याांनी गनु्हा नसल्यािे साांचगतले.  
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55. अनसुहूित जाती व अनसुहूित जमाती (अत्यािार प्रहतबंधक) कायदा – 1989  या  

कायद्यांतगभत गनु्िा दाखल न करण्यािी कारणे व प्रमाण दशभहवणारी सारणी 

सारणी क्र. 55 

अन.ुक्र. पयाय उत्तरादात्यांिी संख्या टक्केवारी 

1 
गनु्हा दाखल करण्यािी वेळ आली 

नाहीं 
91 16.37 

2 आम्हाला कायदा माचहतीि नाही 381 68.53 

3 चशक्षणािा अभाव  66 11.87 

4 कोणीही माचहती चदली नाही. 25 4.50 

 

सारणी क्र. 53  नसुार कायदा माचहत असलेल्याांिे प्रमाण अत्यांत कमी असल्यािे चदसनू येते परांत,ु 

ज्याांना कायदा माहीत आहे त्याांनी देखील या कायद्यािा वापर केल नाही असे असताना त्यामागील 

कारणे खालीलप्रमाणे आहेत,  

एकूण उत्तरदात्याांपैकी 91 (16.37%) उत्तरदात्याांच्या मते गनु्हा दाखल करण्यासारखी घटना 

घडलेली नाही. तर उवूचरत उत्तरदात्याांिे म्हणणे आहे. अरोचसटी कायद्याच्या अांतगूत गनु्हा का 

नोंदचवला नाही यािे पयाय व प्रमाण दशूचवणारी सारणी आहे. यामध्ये कायाद्यािी माचहती नसणे, 

चशक्षणािा अभाव आचण या कायद्याबाबत कोणीही माचहती चदली नाही असे एक समान अिाने 

असणारे पयाय चनवडणारे उत्तरदाते अनकु्रमे 381 (68.53%), 66(11.87%), 25(4.50%) 

इतके आहे, तर  

वास्तचवक एकूण उत्तरदात्याांच्या 515 (92.63%) उत्तरदात्याांना या कायद्याबाबत माचहती नाही असे 

आकडेवारीवरून समजते, परांत ुििा करताना असे चनरीक्षणास आले चक, हा समाज शैक्षचणकदषृ्या 

अचतशय मागास असल्याने त्याांना अनसुचूित जाती म्हणजे काय? आपला समाज अनसुचूित 

जातीमध्ये मोडतो चक नाही ? हे देखील माचहती नाही. माचदगा समाज अनसुचूित जाती मध्ये येतो या 

बाबत समाज अनचभज्ञ आहे.  
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माहदगा समाज मळुिा आंध्रप्रदेश, तेलंगणा आहण कनाटक राज्यामधनू मिाराष्र राज्यामध्ये 

स्थलांतहरत झाला आिे. साधारण 1920 -30 पासनू ककवा त्यापेक्षािी आधीपासनू अगदी 

अलीकडच्या काळामध्ये देखील स्थलांतर झाल्यािे हदसते.  आज मिाराष्रातील को समाज 

स्वतःला माहदगा म्िणवनू घेत आिे, तो समाज आहण कनाटक, आधं्रप्रदेश ककवा 

कनाटकमधील माहदगा समाज यांच्यामधील साम्य, हर्न्नता ककवा समान गणुधमांिा अभ्यास 

संशोधन अभ्यासामध्ये करण्यात आली आिे. या अनषंुगाने खालील सारण्यामध्ये रक्तसंबंध, 

नातेसंबध,  रोटी- बेटी व्यविार अशा हनदेशांकांिा आधारे माहिती हमळण्यासाठी वापर 

करण्यात आला आिे.  

56. आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, कनाटक राज्यातील माहदगा समाज व मिाराष्रातील माहदगा 

समाज यांच्यातील समानतेबाबत मत व त्यांिे प्रमाण दशभहवणारी सारणी 

सारणी क्र. 56 

अन.ुक्र. पयाय उत्तरादात्यांिी संख्या टक्केवारी 

1 होय 527 94.78 

2 नाही 6 1.08 

3 साांगता येत नाही 23 4.14 

   एकूण उत्तरदाते कुटुांब 556 100 

 

वरील सारणी चह आांध्रप्रदेश, तेलांगणा, कनाटक  राज्यामध्ये असणारा माचदगा समाज व महाराष्रातील 

माचदगा समाज याांच्यात समानता आहे का यािे आकडेवारी दशूचवणारा आहे. 556 पैकी 527 

(94.78%) उत्तरदात्याांनी समानता असल्याबाबत नमदू केले आहे तर समानता नाही असे साांगणारे  

केवळ 6 (1.08%) इतके आहे, या बाबत माचहती  साांग ून शकणारे उत्तर दाते 23 (4.14%) इतके 

आहेत.   

सवात अचधक  उत्तदात्याांनी समानता असल्यािे साांचगतले. महाराष्र व कनाटक, आांध्रप्रदेश व 

तेलांगणा राज्यामधील माचदगा समाज एकि असनू त्याांच्यात समानता असल्यािे चदसते.  म्हणजेि 
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तेिील समाज माचदगा असेल तर तीि जात येिे अस्स्तत्वात असलेल्या समाजास देखील लाग ूअसणे 

आवश्यक आहे परांत ुयेिील माचदगा समजास िाांभार, मोिी, हचरजन अशा अनेक जाती लागल्या 

आहेत. ज्यामळेु त्याांिे मळू अस्स्तत्व ककवा ओळख पसुली जाण्यािी दाट शक्यता चनमाण झाली 

आहे.  

यावरून असे स्पष्ट होते चक, ज्या उत्तरदात्याांनी नाही ककवा माचहती नाही असे पयाय चनवडले आहेत 

त्यापैकी बहुताांश लोकाांिा जन्म महाराष्रातील असनू कुटुांबामध्ये गावासांबचधत माचहती असणारे 

ककवा ज्येष्ठ व्यक्ती नसल्यािे चनरीक्षणामध्ये चदसनू आले.  

महाराष्र व कनाटक, आांध्रप्रदेश व तेलांगणा राज्यामधील माचदगा समाज एकसारखा आहेत ककवा 

नाहीत? यािा शोध घेण्यासाठी, गणुात्मक स्वरूपात माचहती सांकचलत केली असताना, अचधकतर 

उत्तरदात्याांनी समानता असलेल्या बाबी पढुीलप्रमाणे नमदू केल्या आहेत.  

आांध्रप्रदेश, तेलांगाना, कनाटक  राज्यामध्ये असणारा माचदगा समाज व महाराष्रातील माचदगा समाज 

याांिी आडनावे एक आहे, भािा एक आहे, रूढी परांपरा, धार्थमक चवधी एक आहेत, िालीरीती समान 

आहेत, महाराष्रातील माचदगा समाजािे लोक या राज्याांमधील त्याांच्या गावी जत्रा यात्रा करण्यास 

जातात, त्यािी आहार पद्धती एक आहे, कुल- दैवत सारखे आहेत, या राज्याांमधील माचदगा समाजािे 

परस्पराांमध्ये रोटी बेटी व्यवहार होतात. या सवू मानववांश शास्त्रीय माचहतीिे चनदेशक याांच्यामध्ये 

समानता असल्यािे चदसनू येते.  
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57. मिाराष्र राज्यातील माहदगा समाजािे आधं्रप्रदेश, तेलंगाना, कनाटक राज्यामध्ये 

असणारे नातेवाईक व रक्त संबंधीय असण्यािे प्रमाण दशभहवणारी सारणी 

सारणी क्र. 57 

अन.ुक्र. पयाय उत्तरादात्यांिी संख्या टक्केवारी 

1 होय 511 91.91 

2 नाही 45 8.09 

    एकूण उत्तरदाते कुटुांब 556 100 

 

वरील सारणी वरून असे चनदशूनास येते चक, एकूण 556 उत्तरदात्याांपैकी 511 (91.91%) 

उत्तरदात्याांिे  आांध्रप्रदेश, तेलांगाना, कनाटक राज्याांमध्ये माचदगा समाजािे नातेवाईक व रक्त सांबांधीय 

आहेत, 45 (8.09)  उत्तरदात्याांिे नातेवाईक ककवा रक्त सांबांधीय नाहीत.  

यावरून असे स्पष्ट होते चक आांध्रप्रदेश, तेलांगणा, कनाटक राज्यातील माचदगा समाज व 

महाराष्रातील माचदगा समाज हा एकि आहेत. 
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58. रोटी बेटी व्यविार िोत असल्याबाबत मते व त्यांिे प्रमाण दशभहवणारी सारणी 

सारणी क्र. 58 

अन.ुक्र. पयाय उत्तरादात्यांिी संख्या टक्केवारी 

1 होय 524 94.24 

2 नाही  0 0 

3  माचहती नाही 32 5.76 

   एकूण उत्तरदाते कुटुांब 556 100 
 

वरील सारणी वरून असे चनदशूनास येते चक, महाराष्र राज्यातील माचदगा समाजािे आांध्रप्रदेश, 

तेलांगणा, कनाटक राज्यामध्ये रोटी बेटी व्यवहार होत असल्याबाबतिी माचहती या आकडेवारीमधनू 

प्राप्त होते.  दोन्ही राज्याांमध्ये रचहवास करणाऱ्या माचदगा समाजामध्ये रोटी बेटी व्यवहार होत 

असल्यािे 524 (94.24%) उत्तरदात्याांनी साांचगतले तर 32(5.76%) उत्तरदात्याांनी रोटी बेटी 

होतात ककवा नाही होत याबाबत माचहती नसल्यािे साांगतले.  
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59.   जातपंिायत संबंधी माहिती दशभहवणारी सारणी 

सारणी क्र.  59 

अन.ुक्र. पयाय उत्तरादात्याांिी सांख्या टक्केवारी 

1 होय 389 70.0 

2 नाही 167 30.0 

    एकूण उत्तरदाते कुटुांब 556 100 

 

वरील सारणी माचदगा समाजामध्ये जात पांिायतिी स्स्िती दशूचवणारी आहे. पवूीच्या काळामध्ये 

अस्स्तत्वात असलेल्या जातपांिायतीिे अस्स्तत्व लोप पावत असले तरी समाजावर चनयांत्रण आचण 

समाजािी ओळख चनमाण करण्यामध्ये जात पांिायतीिी महत्वपणूू भचूमका राचहली आहे. माचदगा 

समाजामध्ये पवूी जात पांिायत  होती असे साांगणारे उत्तरदाते 556 कुटुांबाांपैकी  389 (70.0) आहेत, 

तर जातपांिायत िे पवूी अस्स्तत्व  नव्हते असे साांगणारे 167 (30.0%) आहे.   
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60.  जातपंिायती अंतगभत न्यायहनवाडा करण्यास घेतले जाणारे हवषय दशभहवणारी सारणी 

सारणी क्र. 60 

अन.ुक्र. पयाय उत्तरादात्यांिी संख्या टक्केवारी 

1 कौटुांचबक तांटा  365 65.6 

2 इतर तांटा चनवारण  343 61.7 

3 चववाह सांबचधत  309 55.6 

4 स्स्त्रयाांवरील अत्यािार  175 31.5 

5 इतर 13 2.3 

 

आलेख क्र. 18 

 

वरील प्रश्नाांिी उत्तरे देताना उत्तरदात्याांनी बहुपयाय चनवडलेले आहेत. वरील सारणीनसुार स्पष्ट 

होणाऱ्या आकडेवारीनसुार कौटुांचबक तांटा, इतर तांटा चनवारण, चववाह सांबचधत  समस्या जात पांिायत 

माफूत सोडचवल्या जात असत. पांिायतीमाफूत कौटुांचबक तांटा, इतर भाांडण - तांटा चनवारण, चववाह 

सांबचधत समस्या सोडचवल्या जातात असे साांगणाऱ्या उत्तरदात्याांिे प्रमाण अनकु्रमे 365 (65.6%), 

343 (61.7%),  309 (55.6%) असनू स्स्त्रयाांवरील अत्यािाराबाबत वाद चववाद सोडचवण्यासाठी 

जात पांिायतीिा फायदा होत असे म्हणणाऱ्या उत्तरदात्याांिे प्रमाण केवळ 175(31.5%) इतके आहे.   
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61. जातपंिायतीिी अपराधी बाबत घेतल्या जाणाऱ्या र्हूमकांिे प्रमाण दशभहवणारी सारणी 

सारणी क्र. 61 

अन.ुक्र. पयाय उत्तरादात्यांिी संख्या टक्केवारी 

1 वाळीत टाकणे  42 7.55 

2 दांड  168 30.22 

3 दांड व वाळीत टाकणे दोन्ही 45 8.09 

4 शारीचरक चशक्षा  10 1.80 

5 माचहत नाही   34 6.12 

6 समज देणे, समजावून साांगणे.  307 55.22 

 

वरील सारणी जातपांिायतीमाफूत देण्यात येणाऱ्या चशक्षेिा प्रकार दशूचवणारी असनू 

जातपांिायतीकडे चनणूयासाठी आलेल्या प्रकरणात सांबांचधताांना समजावून साांगनू प्रकरण 

सामपोिाराने सोडचवण्यािे प्रमाण सवात जास्त असनू 556 उत्तरदात्याांपैकी 307 (55.22%) 

उत्तरदात्याांिे असे म्हणणे आहे. रकमेच्या स्वरूपात अिवा वस्तचू्या स्वरूपात दांड देण्यात येते असे 

म्हणणाऱ्या उत्तरदात्याांिे प्रमाण 168 (30.22%) असनू चशक्षा म्हणनू वाळीत टाकण्यािी चशक्षा 

देतात असे म्हणणारे उत्तरदाते 42 (7.55%) इतके आहेत.  चशक्षा म्हणनू दांड आचण वाळीत टाकणे 

अशा दोन्ही प्रकारिे चशक्षा चदली जाते असे म्हणणारे उत्तरदाते 45 (8.09%) असनू गनु्ह्यासाठी 

शारीचरक चशक्षा चदली जाते असे म्हणणारे उत्तरदाते केवळ 10 (1.80%) इतके आहेत.   

यावरून असे चदसनू येते चक, जात पांिायत अस्स्तत्वात होती त्याकाळामध्ये जातपांिायत आपसात 

होणारी भाांडणे, तांटे, ककवा इतर वाद चववाद सोडचवण्यासाठी मध्यस्िी करत असे. वाद चववादाांिा 

चनकाल लावून न्याय देत असत. 
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सदर संशोधन अभ्यासाच्या पवूभ पािणी मध्ये सदरिा समाज आर्थथक तसेि सामाहजकदषृ्या 

मागासलेला असल्यािे आढळून येते. कुटंुबाच्या उदरहनवािासाठी परुुषांसोबत महिलादेखील 

अथाजभन करताना हदसनू येते. या अनषंुगाने समाजातील महिलांिी ख्स्थतीबाबत अभ्यास 

करण्यासाठी हवहवध हनदेशकांिा वापर करण्यात आला असनू पढुील सारण्यामध्ये त्यांिी 

मांडणी केली आिे.  

62. महिलांिे अथाजभन करण्यािे प्रमाण दशभहवणारी सारणी 

सारणी क्र.  62 

अन.ुक्र. पयाय उत्तरादात्यांिी संख्या टक्केवारी 

1 होय 235 42.27 

2 नाही 321 57.73 

    एकूण उत्तरदाते कुटुांब 556 100 

 

वरील सारणी चह कुटुांबातील मचहला अिाजूनासाठी काम करते का हे दशूचवणारी आहे. या 

आकडेवारीनसुार 556 कुटुांबापैकी 321 (57.73%) मचहला अिाजूनासाठी काम करीत नाहीत. 

सांशोधकाांच्या चनरीक्षणामध्ये चदसनू येते चक, माचदगा समाज आर्थिकदषृ्या दबूुल असनू कुटुांबातील 

अिाजून करण्यािी जबाबदारी परुुिाांवर आहे. त्यािबरोबर मचहलाांिे अिाजानामध्ये कमी प्रमाण 

कारणे म्हणजे कमी वयाच्या, नवीन लग्न झालेल्या मलुींिे जास्त प्रमाण ककवा कुटुांबातील मचहलेिे 

स्िान अशी आहेत. त्यािबरोबर घरािी आचण लहान मलुाांिी जबाबदारी मचहलाांवर असल्याने त्याांिे 

प्रमाण कमी असल्यािे चदसते.  

तसेि 556 कुटुांबापैकी 235(42.27%) कुटुांबातील मचहला उदरचनवाहासाठी  काम करतात, 

चनरीक्षणामध्ये चनदशूनास आल्यानसुार जवळपास बहुताांश मचहला धणुी- भाांडी ककवा सफाई कमूिारी 

म्हणनू काम करत असनू त्यातनू चमळणारे उत्पन्न हे फारसे समाधानकारक नाही.  
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63.  महिलांच्या अथाजभना मागील कारणे व त्यांिे प्रमाण दशभहवणारी सारणी 

सारणी क्र. 63 

अन.ुक्र. पयाय उत्तरादात्यांिी संख्या टक्केवारी 

1 कुटुांब प्रमखु असल्याने  69 12.41 

2 घर खिास हातभार 177 31.83 

3 आर्थिक पचरस्स्िती  95 17.09 

4 चशक्षणासाठी 4 0.72 

5 लाग ूनाही  321 57.73 

 

वरील सारणी मचहलाांिे अिाजूनािी कारणे दशूचवणारी आहे. 566  उत्तरदात्याकुटुांबाांपैकी 321 

(57.73%) कुटुांबातील मचहला कोणत्याही स्वरूपािे अिाजून करीत नाही, तर अिाजून करीत 

असलेल्या मचहलाांपैकी आर्थिक पचरस्स्िती आचण घर खिास हातभार म्हणनू अिाजून करणाऱ्या 

मचहलाांिी आकडेवारी अनकु्रमे 177 (31.83%) व 95 (17.09%) इतकी आहे. त्याखालोखाल 

कुटुांब प्रमखु ककवा कुटुांबामध्ये करता परुुि नसल्यामळेु अिाजूनािी जबाबदारी पणूू करण्यासाठी 

काम करणाऱ्या मचहलाांिी आकडेवारी 69 (12.41%) इतकी आहे. मलुाांच्या चशक्षणासाठी 

आवश्यक पैशािी गरज भागचवण्यासाठी अिाजून करणाऱ्या मचहलाांिी सांख्या सवात कमी म्हणजे 

केवळ 4 (0.72%) इतकी आहे. चशक्षणासाठी  प्राधान्यक्रम कमी असल्यािे चदसनू येते.  
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64. महिलांच्या नावावर असलेल्या संपत्तीिे प्रकार व प्रमाण दशभहवणारी सारणी 

सारणी क्र. 64 

अन.ुक्र. पयाय उत्तरादात्यांिी संख्या टक्केवारी 

1 घर  36 6.47 

2 जमीन 2 0.36 

3 बकेँतील ठेवी  3 0.54 

4 मचहलाांच्या नावावर सांपती नही 515 92.63 

    एकूण उत्तरदाते कुटुांब 556 100 

 

आलेख क्र. 19 

 

वरील सारणीनसुार  556 उत्तरदात्याांच्या मते 515 कुटुांबातील मचहलाांच्या नावावर कोणतीही सांपत्ती 

नसनू केवळ 41 मचहलाांच्या नावावर सांपत्ती आहे. त्यामध्ये 36 (6.47%) मचहलाांच्या नावावर घर 

आहे. जमीन नावावर असणाऱ्या मचहलाांिे प्रमाण 2 (0.36%), बकेँतील ठेवी नावावर असणाऱ्या  

मचहलाांिे प्रमाण 3 (0.54%) आहे.  

चनरीक्षणामध्ये नोंदचवल्याप्रमाणे, ज्या मचहलाांनी शासकीय नोकरीमध्ये असताना घरासाठी कजू काढले 

आहे अशाि मचहलाांच्या नावावर सांपत्ती म्हणजे घर आहे ककवा पतीच्या चनधनानांतर वारसदार म्हणनू 

मचहलेच्या नावावर घर असल्यािे चदसनू आले आहे. या व्यचतचरक्त मचहलाांच्या नावावर घरासारखी 

मोठी सांपती असल्यािे चदसनू येत नाही.  

घर , 6.47
जमीर्, 0.36

बँकेतील ठेिी ,
0.54

महिलांच््ा र्ािािर 
संपती र्ािी, 

92.63

टक्केिारी
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65. महिलांिे बाळंत िोण्यािे हठकाण त्यांिे प्रमाणासि दशभहवणारी सारणी 

सारणी क्र.  65 

अन.ुक्र. पयाय उत्तरादात्यांिी संख्या टक्केवारी 

1 सरकारी दवाखाना 513 92.27 

2 खाजगी दवाखाना 104 18.71 

3 घरी 178 32.01 

 

वरील सारणी माचदगा समाजातील मचहलाांिी बाळांतपण होण्यािी चठकाणे त्याांच्या प्रमाणासह दशूवते. 

या प्रश्नािे उत्तर देताना असे चदसनू येते चक, उत्तरदात्याांनी बहुपयाय चनवडले असनू एकूण 556 

कुटुांबाांपैकी 513 (92.27%) कुटुांबातील मचहलाांिे बाळांतपण खाजगी दवाखान्यात झाले आहे तसेि 

556 कुटुांबाांपैकी 178 3 (32.01%) कुटुांबातील मचहलाांिे बाळांतपण घरीि झाले आहे.  

खाजगी दवाखान्यामध्ये बाळांतपण झालेल्या मचहलाांिे प्रमाण 104 (18.71%) इतके असनू घरी 

बाळांतपण झालेल्या तसेि सरकारी दवाखान्यात बाळांतपण झालेल्या मचहलाांच्या प्रमाणापेक्षा कमी 

आहे.  

सव्हेक्षणादरम्यान करण्यात आलेल्या चनरीक्षणामध्ये असे चनदशूनास आले आहे चक, घरी बाळांतपण 

झाले असल्यािे साांगणाऱ्या मचहलाांिे वय 50 -60 पेक्षा जास्त असनू सध्याच्या काळात होणारी 

बहुताांश बाळांतपण दवाखान्यात केली जातात. समाजािी एकां दरीत आर्थिक पचरस्स्िती पाहता खाजगी 

दवाखान्यामध्ये बाळांतपण करणे चखशाला परवडणारे नसते, त्यामळेु सरकारी दवाखान्यािा पयाय 

चनवडला जातो. आपत्कालीत पचरस्स्ितीमध्ये घरीदेखील बाळांतपण होत असनू त्यािे प्रमाण अत्यल्प 

प्रमाणात आहे. 
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66. कुटंुबातील हनणभयप्रहक्रयेमध्ये महिलांिा सिर्ाग दशभहवणारी सारणी 

सारणी क्र. 66 

अन.ुक्र. पयाय उत्तरादात्यांिी संख्या टक्केवारी 

1 होय 516 92.81 

2 नाही 40 7.19 

    एकूण उत्तरदाते कुटुांब 556 100 

 

वरील सारणीनसुार असे चनदशूनास येते चक, 556 पैकी 516 (92.81%) मचहलाांनी त्याांना त्याांच्या 

कुटुांबामध्ये घेतल्या जाणाऱ्या महत्वपणूू चनणूय प्रचक्रयेमध्ये सामावून घेतले जात असल्यािे साांचगतले. 

मलुाांिे चशक्षण,  घर- खिू, मलुामलुींिी लग्न अशा महत्वाच्या चवियाांमध्ये मचहलाांसोबत ििा केली 

जाते, त्याांिे मत जाणनू घेतले जाते. तर 40 (7.19%) मचहलाांच्या मते त्याांना कुटुांबामध्ये घेतल्या 

जाणाऱ्या चनणूय प्रचक्रयेमध्ये सहभागी करून घेतले जात नाही.  
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67. महिलांना कुटंुबामध्ये हमळणारी वागणकू दशभहवणारी सारणी 

सारणी क्र. 67 

अन.ुक्र. पयाय उत्तरादात्यांिी संख्या टक्केवारी 

1 समान 530 95.32 

2 दयु्यम 26 4.68 

    एकूण उत्तरदाते कुटुांब 556 100 

 

वरील सारणीवरून असे स्पष्ट होते चक, मचहलाांना कुटुांबामध्ये समान वागणकू चमळते असे 

म्हणणाऱ्या उत्तरदात्यािे प्रमाण 530 (95.32%) इतके आहे. मचहलाांना कुटुांबाांमध्ये दयु्यम स्िान 

असल्यािे साांगणारे उत्तरदाते केवळ 26 (4.68%) इतके आहे. अचधकतर मचहलाांना कुटुांबामध्ये 

समानतेिा दजा आहे ककवा समान वागणकू चमळते.  

साराांश: 

माचदगा समाज आर्थिकदषृ्या ककवा शैक्षचणकदषृ्या मागास असल्यािे चदसत असले तरी  

समाजामध्ये मचहलाांिे स्िान मानािे आहे, त्याांना समानतेिा दजा चदला जातो ककवा त्याांना परुुिापेक्षा 

कमी लेखले जात नाही.  

मचहला सक्षमीकरण अांतगूत येणाऱ्या मदु्याांसांबचधत आकडेवारीवरून असे स्पष्ट होते चक, कुटुांबाांमध्ये 

मचहलाांच्या चविाराांना व चनणूयाला प्राधान्य चदले जात असनू, चह अत्यांत कौतकुास्पद बाब आहे. इतर 

समाजाप्रमाणेि माचदगा समाजातील मचहलादेखील कुटुांबाला हातभार लावण्यासाठी अिाजून 

करतात परांतु चह जबाबदारी पेलताना मचहला स्वतःच्या प्रगतीसाठी ककवा िैन करण्यासाठी कमवीत 

नसनू केवळ कुटुांबाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी काम करताना चदसतात. यामध्ये सफाई काम ककवा 

घरेल ू काम अशा पद्धतीिे काम त्याांना करावे लागते. आर्थिक मागासलेपणामळेु कुटुांबामध्ये 

मचहलाांच्या चशक्षणास कमी महत्व चदले जात असल्याने परुुिाांपेक्षा मचहलाांिे प्रमाण कमी असल्यािे 

चदसते.  
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समाजािी अवस्िा अत्यांत चबकट असनू मचहलाांप्रमाणे परुुिदेखील सक्षम असल्यािे चदसनू येत नाही. 

मचहलाांप्रमाणे परुुिाांनाही चशक्षणासांदभात जागतृी नाही ककवा गाांभीयू नाही असे चदसते. समाजाच्या 

चवकासासाठी राबचवण्यात येणाऱ्या योजना आचण कायद्यािी माचहती नसल्याने अन्यायाचवरुद्ध 

आवाज उठवण्यािी ताकद कमी असल्यािे चदसते. 

“चशक्षणाने प्रगती होते” हा चविारि समाजातील लोकाांमध्ये नाही. त्यामळेु माचदगा समाजातील सवू 

घटकाांिी  व्यिा सारखीि आहे, म्हणनू मचहलाांना त्यातनू वगळून त्याांिा सक्षमीकरणासाठी वेगळे 

चनदेशक घेवून त्यािे सहसांबांध तपासणे अभ्यासामध्ये ततूास बाजलूा ठेवणे  योग्य वाटते, कारण 

सवात आधी समजािी बाांधणी, सांघटन आचणचशक्षणाच्या चविाराांिा प्रसार होणे गरजेिे आहे.  
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68.   माहदगा समाजातील श्रद्धा आहण अंधश्रद्धा दशभहवणारी सारणी 

सारणी क्र. 68 

अंधश्रद्धा प्रकार  िोय टक्केवारी नािी टक्केवारी 

कुां डली पाहतात का? 428 76.97% 128 23.02% 

शभु कायापवूी महूुतू काढतात का ?  410 73.74% 146 26.25% 

पश ुबळी देतात का ? 372 66.91% 184 33.09% 

नवस करतात का ? 347 62.41% 209 37.59% 

देव मानतात का? 543 97.66% 13 2.34% 

समाजात देवदासी - मरुळी प्रिा आहे का? 17 3.1% 539 96.9% 

 

आलेख क्र. 20 
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वरील सारणीनसुार माचदगा समाजातील कुां डलीवर चवश्वास ठेवणाऱ्या उत्तरदात्याांिी आकडेवारी 

पाहता, लग्न कायू ककवा आयषु्यात घडणाऱ्या बऱ्या वाईट घटना यासांबांधी कुां डली पाहून त्यानसुार 

चनणूय घेणारे 556 उत्तरदात्या कुटुांबाांपैकी 428 (76.97%) कुटुांबे आहेत तर कुां डली न पाहणाऱ्या 

उत्तरदात्या कुटुांबाांिी सांख्या 128 (23.02%) आहे. तसेि शभु कायू करतेवेळी महूुतू पाहून शभु 

कायािी वेळ चनस्च्छत करणाऱ्याांिे प्रमाण देखील 556 कुटुांबाांपैकी 410 (73.74%) इतके आहे. 

महूुतू न  पाहणाऱ्या उत्तरदात्या कुटुांबाांिी सांख्या 146 (26.25%) आहे.  यावरून असे चनदशूनास 

येते चक, कुां डलीवर चवश्वास ठेवणाऱ्या तसेि महूुतू पाहणाऱ्या कुटुांबाांिे प्रमाण मोठे असनू याबाबत 

अशभु गोष्टी ककवा घटना टाळण्यासाठी अशा प्रकारच्या अांधश्रदे्धवर चवश्वास ठेवला जातो.  

वरील सारणीमध्ये नमदू केल्याप्रमाणे एकूण 556 उत्तरदात्या कुटुांबाांपैकी 372 (66.91%) कुटुांबे  

पशबुळी देण्यामध्ये चवश्वास ठेवतात, प्रसांगी पशबुळी देतात. नवस, देवािी जत्रा, यात्रा, देव-देवीिा 

उत्सव ककवा खडतर आयषु्यातनू ककवा आजारातनू सटुका करून घेण्यासाठी, ककवा देव-देवीला 

खशु करण्यासाठी असा पशबुळी चदला जातो. आकडेवारी पाहता, माचदगा समाजावर असलेल्या रूढी 

परांपरेिा पगडा असल्यािे चदसते. चपढ्ाचपढ्ा िालत आलेल्या रूढी आचण परांपरच्या प्रवाहामध्ये 

अडकून जत्रा, यात्रा, सण समारांभ अशा धार्थमक रूढी पाळण्यासाठी देव-देवतेसमोर कोंबडे, बकरे 

अशा प्राण्याांिा बळी देतात.  याउलट केवळ 184 (33.09%) कुटुांबे बळी देत नाहीत असे चदसते. 

नवस करणाऱ्या उत्तरदात्याांिी सांख्या 556 पैकी 347 (62.41%) टक्के आहे, याउलट नवस न 

करणाऱ्या उत्तरदात्याांिी सांख्या 209 (37.59%) इतकी आहे.  देवाकडे आपली इच्छा ककवा अपेक्षा 

पणूू करण्यासाठी साकडे घातले जाते आचण ती इच्छा पणूू झाल्यास त्याबदल्यात देवािा उत्सव 

करण्यािे ककवा पैशाांच्या, दागदाचगन्याांच्या, नारळ सारख्या फळाांच्या ककवा पशबुळीच्या स्वरुपात भेट 

िढचवण्यािे आश्वासन चदले जाते. नवस करणे हा श्रदे्धिा भाग असला तरी यामध्ये पशबुळी ककवा 

इतर आत्मक्लेश करून इच्छापतूीिी परतफेड करण्याने अांधश्रदे्धला खतपाणी घालण्यासारखे आहे.  

प्रत्येक व्यक्तीच्या देवावर चवश्वास ठेवतोि. देव आपले नचशब चलचहतो, आचण त्याप्रमाणे सवू होत 

असते अशी धारणा माणसाांमध्ये असते. आपल्या िाांगल्या वाईट प्रसांगामध्ये देवि आपली साि देतो, 

त्याच्यामळेुि आपले आयषु्य असनू आपला उद्धार त्याच्या कृपेनेि होऊ शकतो अशी मनोभावना 

असल्याने आपले नशीब चलचहणाऱ्या देवावर व्यक्ती चवश्वास ठेऊन त्यािी पजूा-अिा करतात. 
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वरील सारणी पाहता असे स्पष्ट होते चक, एकूण 556 उत्तरदात्या कुटुांबाांपैकी 543 (97.66%) 

कुटुांबे देवावर चवश्वास ठेवतात तर केवळ 13 (2.34%) कुटुांबे देव मानत नाहीत.   

माचदगा समाजामध्ये देवदासी ककवा मरुळी म्हणनू मलुाांना ककवा मलुींना देवाला सोडण्यािी प्रिा नाही, 

असे साांगणाऱ्या उत्तरदात्याांिे 539 (96.9%) याउलट केवळ 17 (3.1%) उत्तरदात्या कुटुांबाांनी 

माचदगा समाजामध्ये देवदासी ककवा मरुळी प्रिा असल्यािे साांचगतले परांत ुत्याांिे कुटुांबामधनू अशा 

प्रकारे देवदासी ककवा मरुळी सोडल्यािे चदसनू येत नाही. समाजामध्ये देवाला मलु सोडणे ककवा 

देवदासी असणे म्हणजे समाज फार मोठ्या अांधश्रदे्धमध्ये जगात आहे असे म्हणता येईल.  देवदासी 

ककवा मरुळी या रूढी- परांपराांच्या तळाशी घट्ट रुतलेली असनू अशा प्रिाांना चवरोध करणे ककवा प्रिा 

नष्ट करण्यासाठी प्रयत्न करणे फार आव्हानात्मक  आहे. माचदगा समाजामध्ये देवदासी मरुळी प्रिा 

नाही असे चदसनू येते.  
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69. उपवास करण्यामागील कारणे आहण त्यांिे प्रमाण दशभहवणारी सारणी 

सारणी क्र. 69 

अन.ुक्र. पयाय उत्तरादात्यांिी संख्या टक्केवारी 

1 इच्छापतूी / नवस  198 35.61 

2 चनरोगी / बारीक राहण्यासाठी 45 8.09 

3 श्रद्धा 400 71.94 

4 घरातील इतर करतात म्हणनू 15 2.70 

5 इतर 3 0.54 

6 उपवास करत नाही. 75 13.49 

 

वरील सारणीनसुार नमदू आकडेवारी उपवास करणाऱ्या व्यक्ती व उपवास करण्यािी कारणे 

दशूचवणारी आहे. यामध्ये उत्तरदात्याांनी बहुपयाय चनवडलेले चदसनू येते. या आकडेवारीनसुार 400 

उत्तरदाते (71.94%), श्रद्धा असल्याने उपवास करतात. इच्छापतूी / नवस केल्यामळेु उपवास 

धरणारे उत्तरदाते 198 (35.61%) इतके आहेत तर स्वतःच्या आरोग्यािी काळजी घेण्याच्या हेतनेू 

उपवास करणारे उत्तरदाते 45 (8.09%) टक्के आहेत.  घरामध्ये इतर जण करतात म्हणनू उपवास 

करणारे, ककवा उपवासाच्या मागे कोणतीही भावना नसणारे उत्तरदाते 15(2.70%) टक्के आहेत. 

तर उपवास न करणाऱ्या उत्तरदात्याांिी सांख्या 75 (13.49%) टक्के आहे.  

यावरून असे चनदशूनास येते चक, देवावर असणारी श्रद्धा तसेि देवाकडे एखाद्या गोष्टीसाठी साकडे 

घातल्यानांतर ती बाब पणूू होण्यासाठी उपवास करणाऱ्या उत्त्तरदात्याांिी सांख्या सवात अचधक आहे. 
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70. कुटंुबातील व्यक्ती आजारी पडल्यांनातर करण्यात येणारे उपाय दशभहवणारी सारणी 

सारणी क्र.  70 

अन.ुक्र. पयाय उत्तरादात्यांिी संख्या टक्केवारी 

1 घरगतुी  उपाय 99 17.81 

2 औिधोपिार / डॉक्टरकडे जातो 544 97.84 

3 साधबूआु कडे जातो 9 1.62 

4 यज्ञ- नवस करतो 7 1.26 

 

वरील सारणीवरून असे चनदशूनास येते चक, देवावर चवश्वास ठेवणारे उत्तरदात्याांिी सांख्या जरी 

अचधक असली तरी आजारी पडल्यानांतर डॉक्टरकडे जाणारे ककवा औिधोपिार करणाऱ्या 

व्यक्तींिी सांख्या सवाचधक म्हणजे 544 (97.84) इतकी आहे. यामध्ये उत्तरदात्याांनी बहुपयायाांिी 

देखील चनवड केलेली आहे. 99 (17.81%) लोक लहान-सहान आजाराांसाठी घरगतुी उपाय करतात 

तर साधू बवुाकडे जाणारे व यज्ञ- नवस करणारे अनकु्रमे 9 (1.62%), 7(1.26%) इतके टक्के 

उत्तरदाते आहेत.  

सदर सांशोधन अभ्यासाकचरता पणेु व सोलापरू शहरामधील उत्तरादात्याांिा सहभाग मोठ्या प्रमाणात 

असनू ग्रामीण भागाांमधील कुटुांबाांिा सहभाग कमी प्रमाणात आहे. सबब शहरी भागामध्ये आरोग्य 

सचुवधाांिी सोय ग्रामीण भागाांपेक्षा जास्त प्रमाणात असल्याने, तसेि आरोग्य सचुवधाांबाबत जागतृी 

केली जात असनू अनेक आरोग्य सचुवधा अल्प दारात ककवा मोफत चमळत असल्याने आरोग्याच्या 

समस्याांच्या उपायाांसाठी डॉक्टरकडे जाण्यािे प्रमाण अचधक असनू औिधोपिारदेखील दवाखान्यात 

घेतले जातात. 
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हनष्कषभ 

सदर अहवालािे चनष्किू हे सांदभू साचहत्यातनू चमळालेली माचहती प्रत्यक्ष सवेक्षणातनू चमळालेली 

माचहती, व चनरीक्षण (triangulation of data) या सवातनू सांकचलत करण्यात आली आहे. उपलब्ध 

माचहतीच्या आधारे पढुीलप्रमाणे चनष्किू समोर आले आहेत.  

ठळक व मखु्य हनष्कषभ:  

 माचदगा समाज मखु्यतः कनाटक, आांध्रप्रदेश, तेलांगणा राज्याांमधनू स्िलाांतचरत झाला असनू 

40 ते 70 विांपवूीपासनू स्िलाांतर झाले असल्यािे स्पष्ट होते. रोजगाराच्या सांधी 

शोधण्यासाठी स्िलाांतर झाल्याने प्रामखु्याने आढळून येते.  

 महाराष्रामधील माचदगा समाजातील बहुताांश लोकाांच्या शाळेच्या  दाखल्यावर, जातीच्या  

दाखल्यावर माचदगा जातीिी नोंद झाली नसनू अनसुचूित जातीच्या यादीमधील इतर जातीच्या 

नोंदी झाल्या आहेत.  

 इतर राज्याांमधनू झालेले स्िलाांतर, मराठी भािा आत्मसात नसल्याने भािेिी अडिणी, 

गचरबी, चशक्षणािा अभाव त्यासोबति आवश्यक कागदपत्राांिी माचहती आचण त्याबाबत 

गाांभीयू नसल्याने जातीसांदभातील कागदोपत्री परुावे सादर करण्यास माचदगा समाज असमिू 

आहे.  

 माचदगा समाज आर्थिक व शैक्षचणकदषृ्या मागास असण्याबरोबर सामाचजकदषृ्या देखील 

अचतशय मागासलेला आहे.  

 इतर राज्याांमध्ये माचदगा समाज हा अनसुचूित जातीच्या यादीमाध्येि आहे त्यामळेु प्रवगामध्ये 

कोठे बदल झालेले नाहीत. समस्या केवळ महाराष्रातील परुावे  सादर करणाऱ्या बाबीशी 

चनगडीत आहे.  

उपलब्ध संदर्भ गं्रथामध्ये नमदू जातीसंदर्ात मांडलेले हनष्कषभ  

 अनेक सांदभू ग्रांिामध्ये मादगी, माचदगा एकि असल्यािे नमदू केले आहे, त्यामळेु एकाि 

सांदभामध्ये प्रिम मादगी जातीिी माचहती प्रस्ततु होत असताना पढेु जाऊन ते माचदगा च्या 

नावावर प्रस्ततु होताना चदसत आहे. श्री प्रभाकर माांडे याांच्या सांदभानसुार माांग, मातांग आचण 

माचदग या जाती एकसारख्या चदसत असल्या, त्याांच्या िालीरीती देवदेवता यामध्ये समानता 

चदसनू येत असली तरी त्या स्वतांत्र जाती आहेत. िस्टूनच्या मताप्रमाणे मातांग ककवा मातांगी 



 
137 

हे माचदगाांिे पयायी शब्द आहेत. माचदग लोक स्वतःला “मातांगी” वक्कल ू म्हणजेि 

मातांगीिेपुत्र असे मानतात. माचदगा ही महाराष्रातील मातांगासारखीि  पवूास्पशृ्य जात असनू 

या जातीिे लोक िामड्यािा व्यवसाय करतात. ते स्वतःला “जाांबवतलु”ू आचण “मातांगल”ू 

असे म्हणतात. श्री भोंडे याांनी 1973 साली पणेु येिनू प्रचसद्ध होणाऱ्या तरुण भारत 

अांकामध्ये लेख चलचहला. त्यामध्ये माांगानाि कनाटकात माचदगा आचण गजुरातेत माांगेल 

म्हणतात, असा उल्लेख आहे. डॉ. ताराबाई पराांजपे याांनी मराठवाड्याच्या पवूू सरहद्दीवरील 

लोक साचहत्यािा अभ्यास या शोध पदवीसाठी चलचहलेल्या प्रबांधात आांध्रात माांगाना  माचदगा 

असे म्हणतात आचण हे माांगाांिे प्रदेशचवचशष्ट नाव आहे असे म्हांटले आहे.  

याि सांदभातील माचहतीनसुार कनाटक, गजुरात आचण आांध्रप्रदेश या राज्यामध्ये माांग. 

मातांग हे माचदगािेि पयायी शब्द आहेत. तसेि माचदगा हे िामड्यािा व्यवसाय करतात, 

महाराष्राच्या यादीमध्ये माचदगा समाज असला तरी त्यावेळी 1691 च्या भारतीय जनगणना 

अहवालानसुार त्यावेळी त्याांिी महाराष्रातील एकूण सांख्या चह फक्त 1917 (एक हजार 

नऊशे सतरा) तर 2011 च्या अहवालानसुार चह सांख्या 1,53,018 (एक लाख ते्रपन्न हजार 

अठरा) इतकी आहे, यावरून असे म्हणता येईल चक माचदगािी सांख्या कमी असल्यामळेु या 

समाजाबाबत फारशी माचहती नसण्यािी शक्यता आहे तसेि या जातीबाबत महाराष्रातनू 

त्याकाळामध्ये फारसे चलखाण देखील आढळून येत नाही, म्हणजेि माचदगा समाजाबाबत 

महाराष्रामध्ये फारशी माचहती नाही असे म्हणता येईल. 

 मुांबई इलाख्यातील जाती: (गोकवद मांगेश कालेलकर) या सांदभामध्ये लेखकाने नमदू केले 

आहे चक, माांग हे महाराष्र, कनाटक व दचक्षण गजुरात येिे आढळतात. यास कानडीत 

माचदग व गजुरािीत माांगेला असे म्हणतात. सांस्कृतात मातांग ह्या नावाच्या जातीिे वणून 

आहे. तेि हे माांग होत. ते आपली उत्पत्ती जाांब ऋिीपासनू झाली आहे असे साांगतात. 

महाराांप्रमाने याांस अस्पशृ्य गणण्यात येते. यावरून ते येिील मळू रचहवाशाांपैकी असावे. 

असे चदसते. माांग, माचदग आचण माांगेला ह्या तीन प्रातींक स्वरूपाच्या स्वतांत्र जाती असनू 

त्याांिा परस्पर अन्न व्यवहार व शरीर सांबांध होत नाहीत.  

 माचदगा जातीमध्ये एकूण तेरा पोटभेद आहेत. 1.असादरू, 2.िन्न होलीया, 3.डकलेरू 

4.डबके माचदग, 5.दळया, 6.ढोर, 7.माांग गडे्डरु, 8.माांग गडीगेर, 9.चमनी माचदग, 
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10.मोिीगर ककवा मोिी, 11.पेड ककवा फेड, 12.माांग राउत आचण 13.सनादी ककवा वाजांत्री, 

यातील बहुतेक पोटभेद मराठा माांगातही आढळतात. मोिी, फेड आचण सनादी याांिा 

परस्पराांसोबत अन्नव्यवहार होतो, पण शरीर सांबांध होत नाही. बाकीच्याांिा परस्पर अन्न 

व्यवहार अिवा शरीरसांबांध होत नाही. माचदगाांच्या िालीरीती व धमू समजतुी माांगाप्रमानेि 

आहेत.  

 स्िलाांतर उदरचनवाहासाठी चमळेल तो व्यवसाय स्वीकारला गेला आचण पढुील येणाऱ्या 

चपढ्ाकचरता तोि व्यवसाय वारसा म्हणनू चदला गेल्याने या समाजािी महाराष्रामधील 

ओळख त्या व्यवसायावरुनि चमळाली. मोिीकाम करणारे मोिी, िाांभार झाले, हलगी 

बजावणारे माांग, मातांग झाले. सफाई काम करणारे भांगी, वास्ल्मकी झाले. अशा प्रकारे इतर 

अनेक जाती लागल्यािे आढळते. सोलापरूमध्ये माचदगा लोकाांना मोिी म्हणनू ओळख 

मोठ्या प्रमाणात या समाजाला चमळालेली आढळून येते तसेि माांग आचण मातांग म्हणनू 

देखील त्याांिा उल्लेख ककवा त्याांच्या कागदपत्राांवर नोंद झालेली चदसनू येते.  

 मळु माचदगा जातीिे असताना महार, माांग, मातांग, मोिी, भांगी, िाांभार अशा िकुीच्या 

जातीच्या नोंदी कागदपत्राांवर झाल्या आहेत. परांत ुत्यािा त्याांच्या आपसात होणाऱ्या रोटी-

बेटी व्यवहारावर कोणताही चवपरीत पचरणाम होताना चदसनू येत नाही. तसेि कागदोपत्री 

महार, माांग, िाांभार, मोिी ककवा इतर जात लागल्यामळेु माचदगा समाज महाराष्रातील 

मळुच्या महार माांग, िाांभार, मोिी जातींच्या समाजासोबत असे व्यवहार करत नाहीत ककवा 

झालेले चदसनू येत नाहीत.  

 कनाटक, आांध्रप्रदेश मध्ये महार जातीला मादरू सांबोधले जाते, महार जात सवात खालच्या 

स्तरावरील जात समजली जाते, त्यािप्रमाणे मादगीिा सामाचजक दजा हा महार 

समाजाप्रमाणे जातीच्या उतरांडीमध्ये खालच्या स्तरावर आहे. स्िलाांतरानांतर शाळेमध्ये 

ककवा इतर चठकाणी जातीिी नोंद करताना, भािेच्या अडिणींमळेु तेलग,ु कानडी अशा 

नावानेही जातीिी नोंद झालेली पाहायला चमळते, तसेि भािा येत नसल्याने ककवा जात 

साांगता न आल्याने ककवा साांचगतलेल्या जातीच्या नावाांिे आकलन न झाल्याने केवळ 

खालिी जात असल्यािा बोध घेवून “महार, माांग’ अशी जात लागल्यािेही सवेक्षण 

करतेवेळी या समाजाच्या लोकाांशी बोलताना जाणवले आहे.  
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1. स्थलांतर संदर्ात: 

 माचदगा समाजिे मळू कनाटक, आांध्रप्रदेश व तेलांगणा राज्यात असनू अचधकतर समाज हा 

महाराष्रामध्ये स्िलाांतचरत झालेला आहे. हे स्िलाांतर हांगामी स्वरूपािे नसनू कायम 

स्वरूपािे आहे. आांध्रप्रदेश, कनाटक, तेलांगणा राज्याांमधील रोजगाराच्या सांधी उपलब्ध 

नसल्याने महाराष्रातील मुांबई, पणेु आचण कनाटक सीमेवर असणाऱ्या सोलापरू शहारमध्ये 

माचदगा लोकाांिे स्िलाांतर जास्त प्रमाणात झालेले चदसनू येते. 

 उदरचनवाहासाठी व्यवसायासाठी ककवा नोकरीसाठी झालेले स्िलाांतर सवाचधक आहे.  

 1950 पवूीपासनू महाराष्रामध्ये स्िलाांतर झाले असताना स्वतःिी जमीन ककवा स्वतःिे घर 

नसल्याने शहराांमधील वस्त्याांमध्ये ककवा शासकीय जागाांमध्ये अचतक्रमण करून तेिे पाल,  

झोपडी ककवा पत्र्यािी खोली बाांधनू राहत असल्यािे चदसते.  त्यामळेु अनेकदा एका 

जागेवरून हुसकचवण्यात आल्यास नवीन जागेिा शोध घ्यायिा आचण पनु्हा घर बाांधायिे. 

अशा प्रकारच्या जीवनाक्रमामळेु कागदपत्र बनण्यािा प्रश्नि येत नसे. यामळेु 1950 पवूी 

महाराष्रामध्ये स्िाचयक असल्याबाबतिे परुावे त्याांच्याकडे नाहीत.  

 

2. जातीिे दाखले काढण्यासाठी परुावे सादर करण्यासंदर्ात  

 अनसुचूित जातीच्या प्रवगातनू जातीिा दाखला काढताना ककवा जातपडताळणी करताना 

त्या जातीिा उल्लेख  शाळेच्या दाखल्यावर, वचडलाांिा जातीिा दाखला, 1950च्या पवूीिा 

असा अचधकृत दस्तावेज ज्यावर अजूदाराच्या वांशावळीतील व्यक्तीिे नाव व जात नमदू 

आहे, वचडलाांकडील कोणािीही जातपडताळणी, सातबारा, गाव नमनुा न. 14 या 

दस्तावेजावर त्या जातीिा उल्लेख असणे आवश्यक आहे. परांतु 70 विापेक्षा अचधक काळ 

महाराष्रात वास्तव्यास असनूही चशक्षण नाही, गचरबीमळेु शेती सारखी स्िावर मालमता  

नाही, तर दाखले आचण 7/12 सारखे परुावे कसे तयार होणार ? असा प्रश्न पडतो. या 

समाजामध्ये जवळपास सांपणूू समाज तेलग ुभािा बोलतो तर कनाटक मधनू आलेले लोक  

कन्नड भािा वापरतात. मराठी भािा अवगत नसल्याने भािेिी अडसर चनमाण होऊन 

शाळेमध्ये िकुीिी जात लागली गेली त्यामळेु पढेु शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावर देखील 

त्याि जातीिा उल्लेख केला गेला असल्यािेही अनेकाांनी साांचगतले.  
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 महाराष्रामध्ये जातीच्या िकुीच्या नोंदी झालेला माचदगा समाज हा मळुिा आांध्रप्रदेश, 

तेलांगना, कनाटक मधील असनू अजनूही तेिे त्याांिे रक्त नातेसांबांधीय व नातेवाईक 

स्िाचयक आहेत. अनेक कुटुांबातील या राज्यामधील असनू त्याांिात रोटी-बेटी व्यवहार 

होतात. महाराष्रातील या समाजातील लोक इतर राज्याांमध्ये आपल्या मळूच्या गावी जातात, 

तेिे त्याांिी कुलदेवता यल्लमा, जम्ल्लामा, रेणकुा देवी, हनमुान याांिी जत्रा करतात, जते्रला 

ते कोंबडे, बकरे अपूण करतात, काही जण केवळ  गोडधोडािे, परुणपोळीिे जेवण करतात. 

त्याांच्या रूढी परांपरा एकाि आहेत, यावरून असे चनदशूनास येते चक, इतर राज्यातील 

माचदगा समाज आचण महाराष्रातील माचदगा समाज एकि आहेत.   

 माचदगा जातीिा असतानाही केवळ िकुीच्या जातींिी नोंद झालेला हा समाज, आर्थिक व 

शैक्षचणकदषृ्या चपिलेला असल्याने स्वतःिी ओळख चटकवून ठेवू शकत नाही. हा समाज 

स्वतःिी ओळख देखील हरवून बसला तर, भचवष्यामध्ये तो कोणत्याही प्रकारच्या चवकास 

योजनािा लाभ घेवून स्वतःिे आयषु्य बनवू शकणार नाही.   

 महाराष्राच्या अनसुचूित जातीच्या यादीत एकूण 59 जाती असनू यापैकी फार कमी 

जातींसांदभात त्याांच्या सामाचजक, शैक्षचणक व आर्थिक स्स्िती व अस्स्तत्वािा अभ्यास झाला 

असनू या समाजािी कोणतीही माचहती चलचखत स्वरुपात उपलब्ध नसल्यािे आढळून येते. 

सांशोधनाांदरम्यान करण्यात आलेल्या चनरीक्षणावरून असे स्पष्ट होते चक, वय विू 60 पेक्षा  

पढुील व्यक्ती माचदगा समाजाच्या रूढी परांपरा ककवा समाजािी वैचशष्ये साांग ू शकत 

शकतात, परांतु आजच्या आधचुनक जगातील तरुणाला समाजाबद्दल माचहती नाही. अशाने 

भचवष्यामध्ये एखाद्या चपढीनांतर माचदगा समाजाबाबत माचहती असलेली व्यक्ती चमळणार 

नाही.  

 माचदगा जातीिे परुावे नसल्याने जातीिी दाखले उपलब्ध नाहीत तसेि शाळेच्या दाखल्यावर 

िकुीच्या नोंदी झाल्याने जातीिे दाखलेही चमळत नाहीत.  समाजातील काहींना महार, माांग, 

िाांभार, वास्ल्मकी अशा जातीिे दाखलेही चमळाले आहेत परांत ुत्यािा आधार घेवून केवळ 

शैक्षचणक सवलती घेता येतात, त्याही ठराचवक चशक्षण क्षेत्रासाठी मयाचदत राहून, ज्या 

चठकाणी पडताळणी माचगतली जाते, तेिे पडताळणी न झाल्याने आरक्षणािा लाभ चमळत 

नाही पचरणामी पढुील चशक्षण िाांबवावे लागते यािा त्याांच्या चवकासावर पचरणाम होताना 

चदसतो. सामाचजक आर्थिक शैक्षचणक मागासलेपणािा सांबांध जात पडताळणी, जातीिा 
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दाखला व जातीच्या झालेल्या िकुीिा नोंदी याच्याशी तपासण्यात आला. यामध्ये 

चमळालेल्या चनष्किानसुार या सह सांबांध जवळिा असनू समाजाच्या चवकासावर तो पचरणाम 

करतो. 

 माचदगा समाजाच्या माांग आणी मातांग या जातीच्या नावाने देखील नोंदी झाल्या आहेत.  

मातांग समाज जाांबमनुी ऋिींना पजुतो, त्यािप्रमाणे माचदगा समाज देखील जाांबवुांत ऋिींना 

पजुतो. परांतु, त्याांच्या इतर देवदेवता चभन्न असल्यािे आढळते.  

 लहूजी वस्ताद मातांग आयोगाच्या अहवालानसुार “मालेगावच्या खांडोबाच्या याते्रत मातांग 

समाजािी स्वतांत्र काठी आणनू तेिे हजारोने मातांग लोक दशूनासाठी जातात. जोगतीन, 

देवदासी प्रिा ककवा खांडोबाला मलेु-मलुी सोडणे आचण त्यातनू वाघ्या मरुळी प्रिेिा उदय 

झाला असल्यािा  असा उल्लेख आढळतो, जे चक माचदगा समाजामध्ये या प्रिेबाबत काहीि 

मान्यता नसल्याबाबत समाजातील लोकाांनी साांचगतले, प्रत्यक्ष सवेक्षण व लक्ष गट ििा 

यामध्ये याकुठेि साम्यता चदसनू येत नाही ककवा सांदभू  ग्रांिामध्ये देखील माचदगा समाजामध्ये 

चह प्रिा आहे ककवा नाही याबाबत बोलले गेले नाही. एकूणि दोन समाजातील परांपरेमधील 

चह सवात मोठी चभन्नता आहे.  

 

3. शैक्षहणक सद्यख्स्थती संदर्ातील हनष्कषभ: 

 माचदगा समाजामध्ये चशक्षण घेण्यािे प्रमाण कमी असनू परुुिाांिी व मचहलाांिी शैक्षचणक 

स्स्िती सारखीि खालावलेली असल्यािे चदसते.  

 माचदगा समाजातील चशक्षण घेतलेली मलुामलुी आठवी – दहावी च्या पढेु चशक्षण घेताना 

चदसत नाही. तसेि चनरक्षरतेिे प्रमाण देखील अचधक आहे. अचशचक्षत पालक, गचरबी, 

चशक्षण सोयींिा अभाव आचण जातीसांदभात दाखले उपलब्ध नसल्याने पदवी, पदव्यतु्तर 

पदवी आचण इतर क्षेत्रातील उच्ि चशक्षणापासनू समाज वांचित राचहला आहे. चशक्षण 

घेण्यासाठी प्रािचमक शाळाांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या चवद्यार्थ्यांपैकी चनम्मे चवद्यार्थ्यांिी शाळा 

गळती  झालेली चदसनू येते.   

 मराठी माध्यमातनू शाळा चशकणाऱ्यािे प्रमाण अचधक असले तरीही आर्थिक स्स्िती 

सधुारलेल्या लोकाांनी आपल्या मलुाांना इांग्रजी माध्यमातनू चशक्षण देण्यास सरुुवात केली 

आहे.  
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 समाजािे दजेदार ककवा नामाांचकत शाळेमध्ये प्रवेश नगण्य आहे.  

 पदवी ककवा त्यापढुील चशक्षण अचतशय अल्प स्वरूपािे आहे. ताांचत्रक व व्यावसाचयक 

चशक्षणािे प्रमाण काहीि नाही. चशक्षण नसल्यामळेु इतर सामाचजक चवियामध्ये उदासीनता 

मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे. नोकरी चमळचवण्यासाठी आवश्यक कौशल्याांिा चवकास झाला 

नसल्याने आर्थिक स्स्िती सधुारण्यािे मागू खलेु होत नाहीत. अशा प्रकारिी शैक्षचणक 

मागासलेपणािी ददैुवी स्स्िती अहवालातनू चदसते.  

 कुटुांबािी आर्थिक पचरस्स्िती चबकट असल्यामळेु अनेक मलुाांनी चशक्षण अधूवट सोडून 

कुटुांबास आर्थिक मदत करण्यासाठी 14 ते 15 विाच्या वयाति चबगारी कामास सरुुवात 

केली आहे, तर गचरबीमळेु लहान भावांडाांना साांभाळण्यासाठी ककवा घरकाम करण्यासाठी  

मोठ्या मलुींिी शाळा सोडवून घरी बसचवले जाते. तसेि लहान वयात झालेली लग्न, 

कुटुांबाच्या जबाबदाऱ्या, एक पालकत्व ककवा कुटुांबामध्ये खाणारी तोंडे जास्त असल्याने 

चशक्षण अध्यावर सोडलेले चवद्यािी देखील मोठ्या प्रमाणावर आहेत.  

 शैक्षचणक सोयी सचुवधा, समाजािी आर्थिक पचरस्स्िती आचण चशक्षणाबाबत जागतृी अशा 

अनेक बाबींमळेु समाज चशक्षणापासनू वांचित राचहला असनू जातीिे दाखले व परुावे 

उपलब्ध नसल्याने सांपणूू समाजािे नकुसान होत आहे.  

 

4. आर्थथक संदर्ात  

 माचदगा समाजामध्ये समाजाच्या सांरिनेमध्ये हलक्या दजािे काम करणाऱ्या व्यक्तींिी  

सांख्या सवात अचधक आहे, त्याखालोखाल बेरोजगाराांिी सांख्या आहे तर प्रचतष्ठीत 

स्वरूपािे काम करणाऱ्या लोकसांख्येिी  सांख्या 3 % च्या आसपास आहे. 

 चशक्षणािा अभाव, स्िलाांतर, भािा अवगत नसल्याने साधारणपणे तीन चपढ्ा चबगारी 

काम, शेतमजरुी, मजरुी, सफाई काम अशा प्रकारिी कामे करताना मोठ्या प्रमाणात चदसते. 

 माचदगा समाजातील कुटुांबाांिे एकचत्रत उत्पन्न पाचहले तर 5 हजार ते 10 हजार उत्पन्न 

असणारे कुटुांबे सवात जास्त आहेत, तीन व्यक्तींिे एक कुटुांब असे प्रमाण जरी ग्राह्य धरले 

तरी पाि हजार ते 15 हजार हे उत्पन्न कुटुांबाच्या चकमान गरजा भागचवण्यासाठी अचतशय 

कमी आहे. या उत्पन्नात दैनांचदन गरजा यासोबत दजेदार शैक्षचणक व आरोग्य या मलुभूत 

गरजा पणूू करण्यासाठी परेुसे नाहीत. माचदगा समाजातील सांयकु्त कुटुांबाांमध्ये आजही 
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दहापेक्षा अचधक सदस्य असतात. अशा कुटुांबािे उत्पन्न अचधक चदसत असले तरी कुटुांब 

सदस्य सांख्येिा चविार करता ते परेुसे नसण्यािीि शक्यता आहे.   

 कुटुांबामध्ये असणाऱ्या साधन साचहत्य व मनोरांजनािी साधने पाचहली तर पत्र्यािी घरे, 

मातीिी घरे असताना देखील केवळ गरज म्हणनू वापराव्या लागणाऱ्या साधनाांमध्ये पांखा 

या साधनािा वापर अचधकतर कुटुांबे करतात, सांपकू साधनासाठी मोबाईल िा वापर देखील 

अचधक आहे, आचण मनोरांजनामध्ये टीव्ही या व्यचतचरक्त नमदू सवू साधनाांिा वापर क्वचित  

चदसतो.  यावरूनही या कुटुांबाांिी आर्थिक स्स्िती मागासलेली आहे हे लक्षात येते.  

 अिाजूनासाठी महाराष्रामध्ये स्िाचयक झाल्यानांतर कातडीच्या सांदभातील कामे, मोिी 

कामे, चबगारी कामे अशा प्रकारिी कमी  दजािी समजली जाणारी कामे करीत असल्यामळेु 

कामािा कोठेही लेखाजोखा नाही, त्यामळेु जातीिी नोंद नाही आचण जेिे नोंद झाली तेिे 

कामाच्या स्वरूपावरून मोिी, मातांग, अशा प्रकारे नोंद झाली आहे. परेुसे चशक्षण 

नसल्यामळेु जातीच्या नोंदी, या मखु्य असनू पढेु यातनू त्याांिी आर्थिक, शैक्षचणक चवकासास 

बाधा येऊ शकते या बाबत देखील त्याांिात जागरुकता नाही. 

 उत्पन्नापेक्षा खिू अचधक असल्यामळेु बित करण्यािे प्रमाण खपूि अल्प आहे. चबगारी 

काम ककवा रोजांदारीिे काम करणाऱ्या व्यक्तींनी माचसक पांधरा हजार रुपये कमाई 

साांचगतली असली तरी हे काम नेहमीि असते ककवा प्रत्येक मचहन्याला असेलि नाही कधी 

कधी तर दोन-तीन मचहन्याांच्या चवश्राांतीनांतर देखील हे काम त्याांना चमळत असते. त्यामळेु 

माचसक कामामध्ये सातत्यता  आढळत नाही.  

 उपजीचवकेसाठी त्याांच्याकडे जमीन नाही स्वतःिी सांपत्ती नाही. चशक्षणािा अभाव, 

कौशल्यािा अभाव,  यामळेु आजच्या स्स्ितीमध्ये समाज अत्यांत दारीद्र्यामध्ये  जीवन जगत 

आहे. 

 कोणत्याही उच्ि दजािी नोकरी ककवा उत्पन्नािे साधन त्याांच्याकडे नाही.  

  दाचरद्र्यािी पचरसीमा इतकी आहे चक 3,000 ते 15,000 वेतनावर मचहनाभर हे शारीचरक 

कष्टािे काम करतात. हांगामी स्वरूपािे ककवा चबगारी काम जास्त प्रमाणात असल्यामळेु 

त्याांच्याकडे 12 मचहने कामािी उपलब्धता नसते.  

 माचदगा समाजाच्या अचधकतर कुटुांबाकडे स्वतःच्या मालकीिी शेत जमीन नाही.  ज्याांिेकडे 

शेती आहे, त्यापैकी बहुताांश लोकाांिी जमीन नापीक, पडीक ककवा छोया तकुड्याांमध्ये 
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आहे. शेतीतनू उत्पन्न घेणारे अगदी नगण्य आहे. यावरून आर्थिकदषृ्या स्िावर 

सांपत्तीच्यादषृ्टीने हा समाज अचतशय मागास आहे, असे म्हण ूशकतो.   

 

5. सामाहजक संदर्ात. 

 माचदगा समाज कहद ू धमू मानतो. धमू बदल्यािे ककवा एकापेक्षा जास्त धमािे आिरण 

करण्यािे प्रमाण या समाजात चदसत नाही.  

 अचधकतर माचदगा समाजाच्या व्यक्तींकडे चशधा पचत्रका, मतदान काडू, आधार काडू आहेत, 

पनॅ काडू असणारे केवळ शासकीय नोकरदार आहेत.  

 माचदगा समाज ज्या भागामध्ये राहतो तेिील पायाभतू सचुवधा अत्यांत दयनीय आहेत.  

 ज्या व्यक्तींकडे स्वतःच्या मालकीिी घरे आहेत त्या घराांिे स्वरूप अधे कच्िे, पत्र्यािे अशा 

स्वरूपािे आहे.  

 शहरी वस्त्या, झोपडपट्ट्या रेल्वेच्या अचतक्रचमत जागा अशा चठकाणी घरे बाांधनू लोक 

राहतात, जी कुटुांबे पक्क्या घरामध्ये राहतात, ती शासकीय चनवास स्िान ककवा भाडेतत्वावर 

असल्याने घराांिी मालकी त्याांिी नाही, असे चदसनू येते. बहुतेकाांना स्वतःिी घरे असली 

तरी त्या घरातील स्स्िती पाचहली तर फारि वाईट आहे. घरामध्ये नसल्यािे चदसते. एकूणि 

हा समाज मलुभतू सचुवधाांसाठी सांघिू करीत असनू सचुवधाांच्या पतूूतेचशवाय सामाचजक 

पचरस्स्िती सधुारणे अशक्य ठरेल. माचदगा समाजािी चनवाऱ्यािी मलुभतू गरज पणूू होत 

असताना त्यािी स्स्िती चनम्न दजािी ककवा त्यापेक्षा कचनष्ठ दजािी असल्यािे चदसते.  

 माचदगा लोकही वस्तीमध्ये राहणाऱ्या इतर समाजाप्रमाणे शौिालय, स्नानगहृ, साांडपाणी 

व्यवस्िा, चनकृष्ठ दजािी चनवास व्यवस्िा, अस्वच्छ पचरसर, मनोरांजनाच्या साधनाांच्या  

अभावामळेु हलाकीिे जीवन जगत आहेत. 

 

6. माहदगा समाजास शासकीय योजनांबाबत असलेली माहिती व योजनांच्या 

लार्ासंदर्ातील हनष्कषभ 

 माचदगा समाजामध्ये शासकीय योजनाांिे लाभ घेण्यािे प्रमाण अचतशय कमी आहे. इतर 

समाजापासनू काहीसा अचलप्त असा हा समाज असल्यामळेु योजनाांिी माचहती या वगापयंत 

पोहित नाही. त्यामळेु कोणत्याही शासकीय योजनाांिा लाभ त्याांनी घेतलेला चदसनू येत 
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नाही. लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्राांिी पतूूता करताना जातीच्या दाखल्यािी सवात 

मोठी अडिण  त्याांच्यासमोर असते.  

 बहुताांश लोकाांनी कोणत्याही प्रकारच्या योजनाांिा लाभ घेतलेला चदसनू  येत नाही. तर 

केवळ 25 कुटुांबाांनी योजनाांिा लाभ घेतला आहे, जे प्रमाण 3 ते 4 टक्के इतके आहे. 

त्यामध्ये चशष्यवतृ्ती, घरकुल, कजू योजना अशा योजनािा समवेश होतो.  

 शासकीय नोकऱ्या, रोजगार योजना, उद्योग –व्यवसाय कचरता मोठे कजू ककवा उच्ि 

चशक्षणासाठीच्या योजना अशा योजनाांिा लाभ कोणीही घेतलेला चदसनू येत नाही.  

 योजनेिा लाभ न घेणाऱ्या उत्तरदात्याांिी सांख्या सवाचधक असण्यामागे अनेक कारणे समोर 

असली तरी चवकासाच्या दषृ्टीने राबचवण्यात येणाऱ्या योजनाांिी माचहती तसेि त्याांिे लाभ 

समाजापयंत पोहोिचवणे पचरणामी त्याांिा त्यामाफूत चवकास घडचवणे महत्वािे ठरते, परांत ु

प्रत्यक्षात मात्र असे होताना चदसनू येत नाही जेणेकरून त्याांिी एकां दरीत पचरस्स्िती अजनूही 

मागासलेल्या अवस्िेत असल्यािे जाणवते.  

 शासनाने अनसुिुीत जातीच्या चवकासासाठी अनेक उपयोजना, शैक्षचणक आरक्षण, 

नोकरीमध्ये आरक्षण, इतर अनेक योजना सवू राबचवण्यात येत आहे, परांत ुकागदपत्राांच्या 

अभावी या समाजास कोणत्याही गोष्टीिा लाभ तर घेता येत  नाही, परांत ुदसुऱ्या शहरात 

जाऊन आपली ओळख हरवनू बसल्याप्रमाणे चखन्नावस्िा या समाजािी आहे.  

 

7. सवभ समावेशक हनष्कषभ  

 माचदगा समाजास असरुचक्षततेिी भावना सतत भेडसावत असलेली चदसते. आपण गरीब 

आहोत, आपले जीवन असहाय्य आहे, आपले प्रश्न कोणी  ऐकून घेत नाही, आपण आवाज 

उठवू शकत नाही, अशा भावनेतनू हा समदुाय सतत तणावाखाली वावरताना चदसतो. 

आर्थिक पचरस्स्िती, कामािे स्वरूप, भािेिा अडसर आचण प्रिांड अज्ञान यामळेु हा समाज 

आहे ती पचरस्स्िती चनमटूपणे सहन करत आहे, बदलािा प्रयत्न केला तर हे चह चनसटून 

जाईल या भीतीने हा समाज ग्रस्त असल्यािे चनरीक्षणातनू स्पष्ट जाणवत आहे.   

 ग्रामीण भागातनू ककवा अन्य कोणत्याही चठकाणाहून शहराांकडे लोकसांख्येिे होणारे स्िलाांतर 

या प्रचक्रयेिे समाजावर अनेक पचरणाम होताना चदसतात. व्यवसायास चमळणारी िालना हा 

महत्वािा पचरणाम होय तर दसुरा असा चक जे स्िलाांतचरत होतात ते आपल्यासोबत येताना 
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आपल्या मळुच्या काही रूढी परांपरा घेऊन येतात. परांतु कालाांतराने त्याांिी सांख्या त्या तुलनेने 

कमी असल्यामळेु काही विात त्या रूढी परांपरा स्िलाांतचरत झालेल्या चठकाणच्या  रूढी 

परांपराांमध्ये चवलीन होऊन जातात. आचण त्या नांतरिी त्या समाजािी चपढी या रूढी 

परांपराबाबत सखोल माचहती देऊ शकत नाही, त्याांच्या परांपरा, सणवार, आहार पद्धती, 

वेशभिूा, देवदेवता सवूि चवलीन होत गेल्यामळेु त्या जातीिी मळू वैचशष्ये शोधणे अवघड 

बाब होईन जाते. आचण हळूहळू अशा जाती नामशेि होताना चदसतात. 

 सवूि अनसुचूित जातींना आरक्षणाच्या माध्यमातनू शैक्षचणक सचुवधा परुचवण्यात आल्या 

आहेत, त्यातनू महार, माांग, मातांग, िाांभार या समजािी प्रगती झाली आहे. परांतु माचदगा 

समाजास हे साध्य करता आले नाही. उपलब्ध शैक्षचणक सोयीिा उपयोग माचदगा समाजास 

करून घेता आला नाही. त्याांना उपजीचवकेिी साधने नाहीत, शासकीय सोयी सवलती बाबत 

त्याांच्यात जागरूकता नाही. लागणारे सामाचजक, व वैिाचरक प्रोत्साहन नाही, समाजामध्ये 

कोणी चशकलेला नेततृ्व करणारा नाही.  

 सरुुवातीच्या काळामध्ये या समाजाच्या समस्या व सामाचजक, आर्थिक व  शैक्षचणक स्स्िती  

सोबत जाती प्रमाणपत्र व जात पडताळणी प्रमाणपत्र याप्रश्नाांबाबत अभ्यास कें चद्रत करताना 

हा त्याांच्या जातीच्या अस्स्तत्वािा आचण अस्स्मतेिा देखील प्रश्न आहे आचण यािे स्वरूप 

फार व्यापक असल्यािे चनदशूनास आले आहे.  

 

8. महिला सक्षमीकरण संदर्ात  

 मचहलाांिे चशक्षणािे प्रमाण कमी आहे.  

 माचदगा समाज आर्थिक, सामाचजक दषृ्या जरी मागासलेला असला तरी  चववाह कायद्यािे 

पालन करताना चदसत आहे.  मागील एका दशकामध्ये झालेले चववाह वेळिे वय मलुींसाठी  

18 विू व मलुाांकचरता 21 च्या पढेु आहे.  

 माचदगा समाज आर्थिकदषृ्या दबूुल असनू कुटुांबातील अिाजून करण्यािी जबाबदारी 

परुुिाांवर आहे. त्यािबरोबर मचहलाांिे अिाजानामध्ये कमी प्रमाण असण्यािी कारणे म्हणजे 

कमी वयाच्या, नवीन लग्न झालेल्या मलुींिे जास्त प्रमाण ककवा कुटुांबातील मचहलेिे 

कुटुांबप्रमखु म्हणनू असणारे स्िान. त्यािबरोबर घरािी आचण लहान मलुाांिी जबाबदारी 

मचहलाांवर असल्याने त्याांिे प्रमाण कमी असल्यािे चदसते.  
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 बहुताांश मचहला धणुी- भाांडी ककवा सफाई कमूिारी म्हणनू काम करत असनू त्यातनू 

चमळणारे उत्पन्न हे फारसे समाधानकारक नाही.  

 चशक्षणासाठी आवश्यक पैशािी गरज भागचवण्यासाठी अिाजून करणाऱ्या मचहलाांिी 

अत्यल्प असनू समाजामध्ये चशक्षणाला महत्व असल्यािे चदसत नाही.  

 ज्या मचहलाांनी शासकीय नोकरीमध्ये असताना घरासाठी कजू काढले आहे अशाि 

मचहलाांच्या नावावर सांपत्ती म्हणजे घर आहे ककवा पतीच्या चनधनानांतर वारसदार म्हणनू 

मचहलेच्या नावावर घर असल्यािे चदसनू आले आहे. याव्यचतचरक्त मचहलाांच्या नावावर 

घरासारखी मोठी सांपत्ती असल्यािे चदसनू येत नाही.  

 घरी बाळांतपण झाले असल्यािे साांगणाऱ्या मचहलाांिे वय 50-60 पेक्षा जास्त असनू 

सध्याच्या काळात होणारी बहुताांश बाळांतपण दवाखान्यात केली जातात. समाजािी 

एकां दरीत आर्थिक पचरस्स्िती पाहता खाजगी दवाखान्यामध्ये बाळांतपण करणे चखशाला 

परवडणारे नसते, त्यामळेु सरकारी दवाखान्यािा पयाय चनवडला जातो. आपत्कालीत 

पचरस्स्ितीमध्ये घरीदेखील बाळांतपण होत असनू त्यािे प्रमाण अत्यल्प प्रमाणात आहे. 

 माचदगा समाज आर्थिकदषृ्या व शैक्षचणकदषृ्या मागास असनूही समाजामध्ये मचहलाांिे 

स्िान मानािे आहे त्याांना परुुिापेक्षा कमी लेखले जात नाही.  

 

9. श्रद्धा आहण अंधश्रद्धा बाबत  

 जास्तीत जास्त कुटुांबे चह कुां डलीवर चवश्वास ठेवतात व महूुतू पाहून शभु कायू चनस्च्छत 

करतात.   

 देवावर असणारी श्रद्धा तसेि देवाकडे एखाद्या गोष्टीसाठी साकडे घातल्यानांतर ती बाब पणूू 

होण्यासाठी उपवास करतात. आपले नाचशब देव चलचहतो, आचण त्याप्रमाणे सवू होत असते 

अशी धारणा माणसाांमध्ये असते. आपल्या िाांगल्या वाईट प्रसांगामध्ये देवि आपली साि 

देतो, त्याच्यामळेुि आपल आयषु्य असनू आपला उद्धार त्याच्या कृपेनेि होऊ शकतो अशी 

मनोभावना असल्याने आपले नशीब चलचहणाऱ्या देवावर व्यक्ती चवश्वास ठेऊन त्यािी 

पजूा-अिा करतात. देवावर चवश्वास ठेवणारे उत्तरदाते सवात अचधक आहेत. 

 देवाकडे आपली इच्छा ककवा अपेक्षा पणूू करण्यासाठी साकडे घातले जाते आचण ती इच्छा 

पणूू झाल्यास त्याबदल्यात देवािा उत्सव करण्यािे ककवा पैशाांच्या, दागदाचगन्याांच्या, नारळ 
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सारख्या फळाांच्या ककवा पशबुळीच्या स्वरुपात भेट िढचवण्यािे आश्वासन चदले जाते. 

यामळेु माचदगा समाजामध्ये काही प्रमाणात अांधश्रद्धा असल्यािे चदसनू येते. 

 चपढ्ाचपढ्ा िालत आलेल्या रूढी आचण परांपराांच्या प्रवाहामध्ये अडकून जत्रा, यात्रा, सण 

समारांभ अशा धार्थमक रूढी पाळण्यासाठी देव-देवतेसमोर कोंबडे, बकरे अशा प्राण्याांिा 

बळी देतात. आकडेवारी पाहता,माचदगा समाजावर रूढी परांपरेिा पगडा असल्यािे चदसते.  

 माचदगा समाजामध्ये देवदासी ककवा मरुळी प्रिा नसल्यािे चदसते. 

 

10. जात पंिायत संदर्ात  

 जात पांिायत अस्स्तत्वात होती त्याकाळामध्ये जातपांिायत आपसात होणारी भाांडणे, तांटे, 

ककवा इतर वाद चववाद सोडचवण्यासाठी मध्यस्िी करत असे. वाद चववादाांिा चनकाल लावून 

न्याय देत असत. 

 कौटुांचबक ककवा जातीतील कोणतेही वाद चववाद सोडचवण्यासाठी जात पांिायत एकमात्र 

माध्यम मानले जात, जात पांिायतीने चदलेला चनणूय सवूमान्य असत. आरोपीस ककवा 

पक्षकारास चनणूय मान्य नसल्यास ककवा त्याांनी चनणूयाचवरुद्ध बांड पकुारल्यास समाजातनू 

बाहेर काढले जात. 

 चकरकोळ स्वरूपािे वाद पांिाांना ककवा गावातील प्रचतष्ठीत मांडळींना दारू आचण मटणािी 

मेजवानी देवून चमटवली जात.  

 जात पांिायतीकडून बचहष्कार, वाळीत टाकणे, रकमेच्या सरुपात दांड करणे अशा प्रकारच्या 

चशक्षा  केल्या जात. परांत ुशारीचरक वेतन करण्याच्या हेतनेू कोणतीही चशक्षा करण्यात येत 

नव्हती.  
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हशफारशी 

सामाचजक, आर्थिक आचण शैक्षचणकदषृ्या मागास असलेला समाज, अस्वच्छ काम 

करणारा समाज तसेि ज्याांना इतर समाजाकडून अस्पशृ्यतेिी वागणकू चदली जाते, अशा समाजािी 

नोंद अनसुचूित जाती या प्रवगाच्या अांतगूत करण्यात आली असनू 1950 मध्ये कें द्र शासनाने भारतीय 

राज्यघटनेमध्ये सदर अनसुचूित जातींिी यादी घोचित केली असनू यामध्ये एकूण 59 जातींिा 

समावेश केला असनू माचदगा समाज 36 क्रमाांकावर आहे.  

प्रस्ततु अभ्यासामध्ये महाराष्र  राज्यातील  अनसुचूित जातीमधील  माचदगा समाजािी  सामाचजक, 

आर्थिक, शैक्षचणक स्स्िती समजनू घेण्यािा करण्यात आला आहे. माचदगा समाजाने चदलेल्या 

चनवेदनाच्या अनिुांगाने त्याांच्या जातीच्या सांदभातील झालेल्या िकुीच्या नोंदी आचण त्यामळेु येणाऱ्या 

अडिणी, या सवािा त्याांच्या चवकासावर होणारा पचरणाम अभ्यासण्यात आला आहे.  

माचदगा समाज अनसुचूित जातीमध्ये असल्याने अस्पशृ्यतेसोबति सततच्या अन्याय अत्यािारामळेु 

समाज चपिलेला आहे, त्यािबरोबर स्िलाांतरामळेु शैक्षचणक दबूुलता, अिाजून सांधीिा अभाव अशा 

समस्याांनी समाज ग्रस्त आहे. माचदगा समाजाच्या मागासलेपणािी कारणीमीमाांसा करताना असे 

लक्षात येत चक, सदर अभ्यास माचदगा समाजािे स्िलाांतर, स्िलाांतरािा कालखांड, जातींच्या िकुीिा 

नोंदी अशा बाबींकडे चवशेि लक्ष वेधण्यािा प्रयत्न करतो. समाज जीवनाच्या चवकासावर या सवू 

बाबींमळेु झालेला पचरणाम यािी चिचकत्सा सदर अहवाल करीत आहे.  

प्रस्ततु अभ्यासामध्ये समस्याांिा चविार करताना या समाजािा सामचजक, आर्थिक, शैक्षचणक 

मागासलेपणा यािा सहसांबांध जातीिा दाखला, जात प्रमाण पत्र पडताळणी आचण जातीच्या िकुीच्या 

नोंदी याांच्यासोबत तपासण्यात आला असनू यािा समाजाच्या चवकासावर जवळिा पचरणाम होतो, हे 

प्रस्ततु अभ्यासामध्ये स्पष्ट चदसनु येत आहे. या अनिुांगाने वरील समस्येिा प्रामखु्याने चविार करता 

प्रस्ततु अभ्यासामध्ये पढुीलप्रमाणे टप्याटप्याने चशफारशी करण्यात येत आहे.  

जातीच्या नोंदी व जात प्रमाणपते्र व जात पडताळणी  

माचदगा समाजाकडे महाराष्र राज्यातील 1950 पवूीच्या दाखल्याांिा व कागदपत्राांिा अभाव 

असल्याने जातीिे दाखले आचण जात प्रमाणपत्र पडताळणी चमळचवण्यासाठी अडिणींमध्ये वाढ 

झाल्यािे चदसते. तसेि ज्याांच्याकडे जातीिा उल्लेख असणारी कागदपते्र आहेत, त्यावर स्वतःच्या 
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जाती ऐवजी म्हणजेि माचदगा जातीऐवजी महार, माांग, िाांभार, भांगी, हचरजन, तेलग,ु कानडी, कोंगडी, 

मोिी, वास्ल्मकी अशा िकुीच्या जातींिी नोंद झाल्या आहेत. अशा िकुीच्या नोंदी होण्यामागे अनेक 

कारणे आहेत. जातीिे दाखले काढण्यासाठी आवश्यक परुावे ते सादर करू शकत नाहीत सबब 

त्याांना त्याांच्या जातीिे जातीिे दाखले चमळत नाहीत.  

माचदगा समाजातील लोकाांना मोिी, महार, माांग अशा िकुीच्या जाती लागल्याममुळेु त्याांना महार, 

माांग अशा जातीने ओळखले जाते, परांत ुप्रत्यक्षात महाराष्रातील मळुिा महार, माांग, िाांभार ककवा 

मोिी समाज या समाजाशी कोणतेही सांबध ठेवत नाही ककवा कोणताही व्यवहार, रोटी - बेटी व्यवहार 

होत नाहीत.   

सद्यख्स्थतीमध्ये माहदगा समाज ना मळू राज्यातील राहिला, ना मिाराष्रतला, ना मळू जातीिा 

राहिला ना िकुीच्या नोंद झालेल्या जातीिा... 

माचदगा समाजाच्या अस्स्मतेिा आचण अस्स्तत्वाच्या प्रश्नावर लक्ष वेधनू अभ्यासामध्ये अशी चशफारस 

करण्यात येत आहे चक, अचधकतर हा समाज 70 विांपेक्षाही आधीच्या काळापासनू महाराष्रामध्ये 

स्िलाांतचरत झाला आहे. चपढ्ानचपढ्ा महाराष्रामध्ये अचधवास असलेला हा सांपणूू समाज आज 

महाराष्रािा रचहवासी असनू त्याांना मळू राज्यात जाणे आचण तेिील राज्य शासनाकडून जातीिे 

दाखले ककवा पडताळणी चमळचवणे अशक्य बाब आहे. त्यामळेु हा समाज त्या राज्याांमध्ये न जाता 

महाराष्र राज्याच्या अनसुचूित जातीच्या यादीमध्ये माचदगा समाजािे नाव समाचवष्ठ असल्याने याि 

नावािी ओळख चमळण्यासाठी धडपडत आहे.  

विानवुिे चशक्षणापासनू वांचित राहावे लागल्याने, आर्थिक स्स्िती सधुारता आली नाही, तसेि 

कागदपते्र तयार करण्यासाठी ककवा योजनाांिा लाभ चमळचवण्यासाठी लागणारे परुावे देऊ शकले 

नाहीत, आचण आजही देऊ शकत नाहीत. अशावेळी महाराष्रातील त्याांिे इतक्या विािे वास्तव्य 

चविारात घेवून जातीिा दाखला आचण पडताळणी चमळचवण्यासाठी 1950 पवूीिे परुावे सादर 

करण्यािी अट चशचिल करण्याबाबत तसेि त्या आधारे  त्याांना जातीिे दाखले देणेबाबत शासनाने 

शासन स्तरावर योग्य तो चनणूय घ्यावा.  

माचदगा समाजाच्या सांघटना, मांडळाांिी नोंदणी करवून व त्याांिेकडून िौकशी ककवा पडताळणी 

झालेल्या आचण त्यानांतर सांघटनेकडून चशफारस करण्यात आलेल्या व्यक्तीलाि जातीिा दाखला 
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देण्याबाबत ककवा समाजाच्या तालकुास्तरीय, चजल्हास्तरीय ककवा राज्यस्तरीय सांघटनेमाफूत 

करण्यात आलेल्या चशफारशीच्या आधारे जातीिे दाखले देणेबाबत शासनाने योग्य तो चनणूय घ्यावा.  

 महाराष्र राज्यामध्ये अस्स्तत्वात असलेल्या माचदगा समाजास त्याांच्या मळू जातीच्या नावाने 

जातीिे दाखले चमळण्याकचरता कुटुांबातील ककवा रक्तसांबांधातील कोणत्याही व्यक्तीिा परुावा 

असल्यास तो ग्राह्य धरूनत्याआधारे कुटुांबातील इतराांना दाखले देणेबाबत शासनाने शासन 

स्तरावर योग्य तो चनणूय घ्यावा. 

 आजही काही माचदगा समाजातील व्यक्तींकडे मळू राज्यातील जातीिा दाखला ककवा शाळा 

सोडल्यािा दाखला उपलब्ध आहे ज्यावर त्याांिी जात माचदगा म्हणनू नमदू आहे. आपली ओळख 

दाखचवण्यासाठी अनेकाांनी मळू राज्यामध्ये जाऊन त्याांच्या शाळेतील दाखले काढून आणले 

आहेत तर बहुताांश लोकाकडे अशा प्रकारिे दाखले उपलब्ध नाहीत. तरी ज्याांच्याकडे अशा 

प्रकारिे दाखले आहेत, त्याांिा शासनाने सकारात्मक चविार करता त्याांना महाराष्र राज्यािे 

जातीिे दाखले देणेबाबत शासनाने योग्य तो चनणूय घ्यावा. 

 माचदगा जातीिे असताना देखील शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावर ककवा जातीच्या दाखल्यावर 

माचदगा व्यचतचरक्त इतर कोणतीही िकुीिी जात लागली असता, ती नोंद त्वचरत रद्दबातल ठरवून 

त्याऐवजी माचदगा सांघटना आचण सांस्िा माफूत चशफारसीसह माचदगा जातीच्या नावाने दरुुस्ती 

करण्यात यावी आचण त्याांना माचदगा जातीिे शाळा सोडल्यािे दाखले आचण जातीिे दाखले 

देणेबाबत शासनाने उचित असा चनणूय घ्यावा. 

सोयी सहुवधांबाबत हशफारशी: 

         माचदगा समाज, प्रामखु्याने शहरालगत वसलेल्या वस्त्या ककवा झोपडपट्ट्यामध्ये 

वास्तव्यास असनू कच्िे बाांधकाम असलेल्या मातीिी, पत्र्यािी, कुडाच्या कभतीच्या घराांमध्ये राहतो. 

स्िाचनक पातळीवर शासनाने जरी वीज, सावूजचनक शौिालय, चपण्याच्या पाण्यािी व्यवस्िा केल्या 

असतील तरीही त्या अपऱु्या ठरत असनू उघडी गटारे, किऱ्यािे ढीग आचण अस्वच्छतेमळेु घाणीिे 

साम्राज्य पसरलेले आजही चदसते.   

 सामाचजक न्याय चवभाग, समाज कल्याण प्रशासनामाफूत, महानगर पाचलका आचण स्िाचनक 

नेततृ्व याांनी पढुाकार घेऊन वस्त्याांिे पनुवूसन करण्याकचरता योजना तयार करून त्याांिी 
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अांबलबजावणी माचदगा समाज  कें चद्रत क्षेते्र आचण झोपडपट्ट्या चवकचसत करण्याबाबत 

शासनाने  योग्य ती कायूवाही करावी.  

 घर बाांधणीसाठी शासनाकडून चमळणारा चनधी ककवा योजना राबचवण्यासाठी या समाजाला 

वैयस्क्तक लक्ष कें चद्रत करून मागूदशून करून कागदपत्राांिी पतूूता करण्यामध्ये येणाऱ्या 

अडिणी लक्षात घेता अटी व शती लवचिक ठेऊन जास्तीत जास्त समाजाला लाभ घेता 

देणेबाबत शासनाने उचित असा चनणूय घ्यावा. 

 वस्तीिा चवकास होण्यासाठी रस्ते, वीजपरुवठा, पाणीपरुवठा, रस्त्यावरील प्रकाशव्यवस्िा, 

सावूजचनक चठकाणिी स्वच्छता, अशा सोयी उपलब्ध करून देत असताना समाज मांचदरे, 

अांगणवाड्या, वािनालये, मागूदशून कें दे्र, बाग-बगीच्या सारखी मनोरांजनािी  चठकाणे सदु्धा 

स्िापनेबाबत शासनाने  योग्य ती कायूवाही करावी.  

 शाळा, महाचवद्यालये, सावूजचनक सचुवधा आचण रुग्णालयाांसारख्या सोयी-सचुवधाांच्या 

चठकाणी त्याांना प्रवेश सहज घेता येण्यासाठी मागूदशून करणे आवश्यक आहे. अशाने 

समाजामध्ये सकारात्मक पचरणाम  होऊन त्याांच्या सामाचजक स्स्ितीमध्ये सधुारणा होईल. 

पायाभतू सचुवधाांच्या चवकासाच्या अवस्िेत, महाराष्र शासनातफे प्रभावी अांमलबजावणी  

करण्याबाबत शासनाने  योग्य ती कायूवाही करावी.  

शैक्षहणक के्षत्रातील हशफारशी  

               माचदगा समाजािे प्रािचमक चशक्षणापासनू उच्ि चशक्षण ककवा व्यावसाचयक 

चशक्षणासारख्या सवूि क्षेत्रामध्ये प्रवेश घेण्यािे तसेि उत्तीणू होण्यािे प्रमाण अत्यल्प असनू शाळा 

गळतीिे प्रमाण अचधक असल्यािे चदसते. चशक्षणाचशवाय हा समाज जागचतक स्पधेमध्ये उतरू 

शकणार नाही. त्यासाठी शैक्षचणक क्षेत्रामध्ये अांमलबजावणी करण्यायोग्य चशफारशी खालील प्रमाणे 

करण्यात येत आहेत.  

 प्राथहमक ते उच्ि माध्यहमक हशक्षण  

 पचहली ते दहावीिा या टप्प्यातील चवद्यार्थ्यांना शैक्षचणक गोडी चनमाण होण्यासाठी तसेि 

अचधकतम शाळा गळतीिे प्रमाण कमी करण्यास माचदगा समाजातील सवू चवद्यार्थ्यांना 

िाांगल्या दजाच्या शाळाांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी अिूसहाय्य करण्याबाबत शासनाने  योग्य 

ती कायूवाही करावी. 
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 दहावीच्या पढेु चशक्षणामध्ये ताांचत्रक चशक्षण ककवा व्यावसाचयक चशक्षणाच्या सांधी 

उपलब्ध करून आय टी आय ककवा इतर व्यासाय प्रचशक्षण माध्यमातनू व्यासायाचभमखु 

चशक्षण दे देणेबाबत शासनाने उचित असा चनणूय घ्यावा. जेणेकरून ते भचवष्यात  

िाांगला रोजगार चमळवू शकतील ककवा स्वतः नोकरी- धांदा सरुु करू शकतील.  

 कला, वाचणज्य, चवज्ञान शाखेसोबति अचभयाांचत्रकी, मेचडकल, व्यवस्िापन अशा चवचवध 

शाखाांमधनू पदवी, पदव्यतु्तर पदवी चमळचवण्यासाठी चशष्यवतृ्ती देणेबाबत शासनाने 

उचित असा चनणूय घ्यावा.  

 शाळा ककवा महाचवद्यालयातील प्रवेश प्रचक्रयेबाबत जनजागतृी आचण चशक्षण चवियक 

मागूदशून व सल्ला देणेकरीता कायूशाळा आयोचजत करून चवद्यार्थ्यांसाठी  वैद्यकीय, 

अचभयाांचत्रकी, माचहती व तांत्रज्ञान व  तत्सम व्यावसाचयक अभ्यासक्रमाबाबत मागूदशून 

तसेि शैक्षचणक क्षेत्रातील चशष्यवतृ्ती व सवलती चमळवून देण्यासाठी चवशेि मदत 

करण्याबाबत शासनाने  योग्य ती कायूवाही करावी. 

 औपिाचरक चशक्षणासोबत अनौपिाचरक चशक्षणास प्रािचमक स्तरापासनूि सरुुवात 

करण्याबाबत शासनाने  योग्य ती कायूवाही करावी जेणेकरून मलुाांमधील इतर कला 

गणु, कौशल्य चवकास वकृद्धगत होण्यास मदत होईल.  

 वसतीगहृातील चवद्यार्थ्यािा शैक्षचणक, चनवास, भोजनािा खिू शासनाकडून केला जात 

असल्याने कुटुांबावरील आर्थिक बोजा कमी होईल त्यामळेु सामाचजक न्याय चवभाग, 

महाराष्र शासनाकडे यापवूी या समाजाने महाराष्रातील वसतीगहृामध्ये 10% आरक्षण 

देणेबाबत शासनाने उचित असा चनणूय घ्यावा.  

 इांग्रजी माध्यमातनू चशक्षण घेण्यासाठी चजल्हा पचरिद व महानगरपाचलका याांच्या 

अचधनस्ि असणाऱ्या शाळाांमध्ये देखील 05% जागा राखनू ठेवण्याबाबत शासनाने 

उचित असा चनणूय घ्यावा. 

 वैद्यकीय, अचभयाांचत्रकी चशक्षणासाठी आवश्यक गेट सारख्या प्रवेश परीक्षा, नेट, सेट 

ककवा चवचवध चशष्यवतृ्या चमळचवण्यासाठी आवश्यक प्रवेश परीक्षेिी तयारी करनाऱ्या 

चवद्यार्थ्यांना अिूसहाय्य ककवा मागूदशून ककवा मोफत कोकिग उपलब्ध करून देणेबाबत 

शासनाने  योग्य ती कायूवाही करावी 
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आर्थथक:  

                  माचदगा समाजातील अचधकतर लोक बाांधकाम, शेतीमध्ये, ककवा इतर क्षेत्रामध्ये मजरू 

म्हणनू काम करतात. साफ-सफाई सारख्या अस्वच्छ कामामध्ये सफाई कामगार व चबगारी कामगार 

म्हणनू कामां करण्यािे प्रमाणदेखील जात आढळून आले  आहे. माचदगा समाजातील बेरोजगारी 

आचण समाजाला सन्मानाने करता येईल अशा प्रकारच्या नोकरी - धांद्यात आणण्यासाठी चवचवध 

चशफारसी करण्यात आल्या आहेत.  

 स्वयांरोजगार वाढचवण्यासाठी महाराष्र शासन तसेि सी.एस.आर अांतगूत उपलब्ध 

असलेल्या रोजगाराच्या कायूक्रमाांिे शहरी व ग्रामीण भागामध्ये योग्यचरत्या अांमलबजावणी 

करण्याबाबत शासनाने  योग्य ती कायूवाही करावी. 

 खाजगी व शासकीय नोकरीच्या सांधी माचदगा समाजापयंत पोहोिचवण्यासाठी जनजागतृीपार 

कायूक्रम, चशचबरे, कायूशाळा राबवून िाांगल्या दजाच्या कामाच्या सांधी उपलब्ध करवून 

देणेबाबत शासनाने  योग्य ती कायूवाही करावी. 

 पोलीस भरती, सैन्य भरती, कां पनीमध्ये होणारी कौशल्याधाचरत भरती, सांशोधन क्षेत्र 

मागूदशून कें दे्र, व प्रचशक्षण कें दे्र सरुु करून चकमान बारावी ककवा पदवीिे चशक्षण पणूू 

झालेल्याांना उपजीचवकेसाठी चह क्षेते्र त्याांना उपलब्ध करण्याबाबत शासनाने उचित असा 

चनणूय घ्यावा. 

 एम.पी.एस.सी. / य.ुपी.एस.सी. सारख्या स्पधा परीक्षा देण्यासाठी आवश्यक प्रचशक्षण कें द्राांिी 

स्िापना करून ककवा अस्स्तत्वात असलेल्या सांस्िाांमध्ये चवनामलु्य प्रवेश देणेबाबत शासनाने  

योग्य ती कायूवाही करावी. जेणेकरून माचदगा समाजातील चवद्यािी देखील शासकीय 

सेवेमध्ये आपले योगदान देवू शकतील. यामळेु समाजािी देखील प्रचतमा उांिाचवण्यास मदत 

होईल. 

महिला सक्षमीकरण:  

 मचहला सक्षमीकरणाकचरता शासन स्तरावर राबचवण्यात येणारे स्वयांसहाय्यता गट (बित 

गट) वस्त्याांमध्ये प्रभावीपणे राबचवण्याकचरता व मचहलाांना व्यवसाय उद्योग उभा 

करण्यासाठी, चवचवध प्रचशक्षणािा, कायूशाळाांिे आयोजन करण्यात येऊन घरगतुी 
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व्यावसाय सरुु करण्याकचरता अल्पदरात कजू उपलब्ध करून देणेबाबत शासनाने  योग्य ती 

कायूवाही करावी. 

 चशक्षण, आरोग्य, राहणीमानािा दजा, स्वच्छता या सवू बाबतीत मचहलाांिा दषृ्टीकोन 

चवकचसत होण्याकचरता मचहलाांचवियक शासकीय योजना, कायदे याबाबत मचहलाांना माचहती 

देणेबाबत शासनाने  योग्य ती कायूवाही करावी. 

 (सामहजक बांहधलकी)  कॉपभरेट सोशल हरस्पॉख्न्सबीहलटी (सी.एस.आर)  

आज बहुताांश कां पन्या (सी.एस.आर) अांतगूत मराठी व इांस्ग्लश चमडीयम शाळाांमधनू 

चडचजटल क्लास, इ-लचनंग, स्वच्छता गहृ, चपण्यािे शधु्द पाणी अशा अनेक गोष्टी उपलब्ध करून 

देण्याकरीता अनेक उपक्रम राबवीत आहेत तसेि मोफत आरोग्य सेवा, पयावरणपरूक उपक्रम, 

उद्यान, वकृ्ष लागवड व जोपासना, स्वच्छता  मोहीम, शैक्षचणक चवकासासाठी आर्थिक सहाय्य असे 

प्रकल्प राबवीत आहेत.  

 सी.एस.आर उपक्रम राबचवणाऱ्या चवचवध कां पन्याांशी करार करून पढुील पाि ते दहा 

विांसाठी माचदगा समाजािे वास्तव्य मोठ्या प्रमाणात असलेल्या भागामध्ये चवचवध सोयी 

सचुवधा परुचवण्याबाबत शासनाने  योग्य ती कायूवाही करावी. 

सामाहजक संस्था सिर्ाग : 

सामाचजक सांस्िामध्ये शास्त्रीय पद्धतींिा वापर करून समाज चवकासाकचरता अनेक स्तरावर 

त्याांच्याकडून कृती आराखडा तयार करण्यात येत असतो.  

चवचवध क्षेत्रातील काम करणाऱ्या सामाचजक सांस्िाांना माचदगा लक्ष कें चद्रत वस्त्याांिी पाहणी करून 

चवकास आराखडे व कृती आराखडे सादर करण्यािे आव्हान करून ते राबचवण्याबाबत शासनाने  

योग्य ती कायूवाही करावी. 

अशा चवचवध चशफारशींच्या माध्यमाांद्वारे समाजाला सामाचजक, शैक्षचणक आचण आर्थिक चवकासाच्या 

सांधी उपलब्ध करवून देवून मखु्य प्रवाहात आणण्यासाठी वरीलप्रमाणे चशफारशी करण्यात येत 

आहेत.   
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मानववंशशास्त्रीय दषृ्टीकोनातून जातीसंदर्ातील माहिती संकलन 

लक्ष गट ििा – प्रश्न सिूी  
 

वैहशष्ये जातीिे/ समाजािे नाव 

  दसुऱ्या चजल्ह्याांमध्ये/ राज्याांमध्ये या जातीस इतर नावाने ओळखले जाते का? 

 जातीिा उगम/इचतहास/ सांदभू किा आहेत का? 

 जातीिे /समाजािे वैचशष्य काय आहे? 

 या जातीमध्ये असणाऱ्या इतर उपजाती  

 कुळ कोणते आहे? 

 गोत्र कोणते आहे 

 बेटी व्यवहार करताना कोणत्या कुळ, गोत्र, आडनावामध्ये केला जातो  

 कुलदैवत कोणते आहे.  

 आपल्या जातीतील पवूीिी आडनावे कोणती आहेत? 

  

स्थलांतर मळू कोणत्या राज्यामध्ये आहे. 

 स्िलाांतरािा साधारण कालावधी काय आहे.  

 सध्या रहात असलेल्या चठकाणी चकती विापासनू राहता? 

 स्िलाांतर होण्यािी कारणे काय आहेत 

 स्िलाांतर कशा  स्वरूपािे असते? हांगामी / कायम स्वरूपी  

  

व्यवसाय 

संदर्ात 

आपल्या जातीिा पारांपाचरक व्यवसाय कोणता आहे? 

 मागील तीन चपढ्ाांिे  व्यवसाय काय आहेत. ( आजेबाांिा व्यवसाय, वचडलाांिा 

व्यवसाय, मलुािा व्यवसाय ) 

 इतर कोणते व्यवसाय स्वीकारले आहेत. 
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 पारांपाचरक कला कौशल्य कोणती आहे.  

 व्यवसायाकचरता चवचशष्ट हत्यार वापरले जाते का? कोणते? 

  

र्ाषा आपल्या जातीिी/ समाजािी भािा कोणती आहे  

 बोलीभािा कोणती आहे  

 इतर राज्याांमध्ये त्यामध्ये बदल झालेले आहेत का? 

आहार आपली आहार पद्धती कोणती आहे? शाकाहारी/माांसाहारी  

 सण- समारांभ ककवा चवचशष्ट चदवशी चवचशष्ट आहार केला जाण्यािी समाजािी 

काही पद्धती आहे का? 

  

पोशाख आपल्या समाजािा पोशाख कोणता आहे.  

 धार्थमक चवधीच्या वेळी चवचशष्ट पोशाख पचरधान करता का? 

 चववाहाच्या वेळी चवचशष्ट पोशाख पचरधान करता का? 

 चवचशष्ट प्रकारिे दागदाचगने /अलांकार  

  

धार्थमक / प्रथा-

परंपरा 

आपल्या समाजािा ककवा जातीिा  कोणता चवचशष्ट सण साजरा केला जातो?  

 इतर धमािे सण आपण साजरे करता का? 

 आपल्या समाजात कोणत्या देवािी जत्रा साजरी केली जाते का? 

 जते्रमध्ये कोणते धार्थमक चवधी केले जातात. (सरुुवात ते शेवटपयंत कशापद्धतीने 

केले जातात.) 

 जते्रिी वैचशष्टे काय आहेत? म्हणजे कोणत्या चठकाणी, कोणत्या चवचशष्ट चदवशी, 

नैवेद्य, पारांपाचरक वाद्य वाजचवणे, चवचशष्ट पोशाख, चवचशष्ट जेवण, सवू चवधीमध्ये 

सवू वस्तूांिा  वापर कशा पद्धतीने होतो.   
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 समाजािी/जातीिी तीिू स्िाने/ तीिू क्षेते्र आहेत का? 

 समाजात होणारे धार्थमक चवधी कोणाच्या हाताने केले जातात? ( पजुारी, चवधी 

साांगणारा कोणत्या समाजािा असतो?) 

  

जन्महवधी मचहला गभूवती झाल्यानांतर चवचशष्ट चवधी केला जातो का? – डोहाळे जेवण – 

करण्यािी पद्धत  

बाळांतपण कोठे होते 

बाळाच्या जन्मानांतर बाळाच्या नाळ सांबांधी काही प्रिा आहेत का? 

बाळ जन्माला आल्यानांतर चवटाळ पाळण्यािी पद्धत  

बाळािी पािवीपजून ( कायूक्रमािी सरुुवात ते शेवटपयंत काय काय केले जाते) 

जावळ काढण्यािी पद्धत, प्रिा, परांपरा 

बारसे/ मुांज कशा पद्धतीने केले जाते. 

या चवियाच्या सांदभात आणखी चवचशष्ट प्रिा आहे का? 

  

 मलुगी वयात आल्यानांतर काही धार्थमक चवधी केले जातात का? 

लग्नहवधी लग्न ठरचवताना वर-वध ूपहाणे  या कायूक्रमािी पद्धत कशी आहे? 

चववाहाच्या वेळिे वय काय होते 

लग्न जळुचवताना कुळ, गोत्र, आडनाव या सांदभात काही बाबी तपासल्या जातात 

का?  

लग्न ठरल्यानांतर सपुारी, साखरपडुा या सांदभातील प्रिा काय आहेत? ( वध ूव 

वर या दोन्हीकडील )हळदीिा कायूक्रम कसा केला जातो.  

लग्नाच्या अगोदरिे सवू चवधी ते लग्न झाल्यानांतर पढुील  सवू चवधी  

लग्न लावण्यािी पद्धती  

लग्नामध्ये देण्यात येणारे भोजन  

चवधवा पनुर्थववाह  

दोन लग्न करण्यािी पद्धत  
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चवभक्त होण्यािी प्रिा  

  

िंुडा पद्धत हुांडा कशा स्वरूपात चदला जातो.  

वधकूडून /वराकडून ( कोणाकडून कोणास चदला जातो) 

हुांडा ठरचवण्यािी व देण्यािी पद्धत काय आहे.  

मतृ्य ूहवधी मतृ्य ूचवधी कशा प्रकारे करतात 

सतुक कशा प्रकारे पाळतात 

चतसरा, दहावा, तेरावा चदवस या सांदभातील प्रिा  

 इतर माचहती 

जात पंिायत जात पांिायत कशा प्रकारिी रिना आहे. 

मचहलाांिा सहभाग 

कोणती प्रकाराने हाताळली जातात 

चशक्षेिे स्वरूप काय असते. 

 सामाचजक समस्या  

आर्थिक समस्या  

शैक्षचणक समस्या  

मचहलाांिी स्स्िती  

अांधश्रद्धा  
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डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशशक्षण संस्था, पणेु 
(सामाशिक न्याय व शवशेष सहाय्य शवभाग, महाराष्ट्र शासन) 

महाराष्ट्र राज्यामधील अनसुशूित िातीतील माशिगा िातीिा सवांगीण अभ्यास 
(महाराष्ट्र राज्य) 

 
गावाचे/वस्तीचे नाव:- ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
गाव:- ---------------------------------  तालकुा:- -------------------------------जिल्हा--------------------------- 
 
मलुाखतीचा जिनाांक :       /           /20                  मलुाखतीची वेळ:-          वा.               जम. 
************************************************************************************** 
1.    वैयक्तीक / कौटंूशबक माशहती 

प्र.क्र. प्रश्न पयाय / प्रशतसाि 

1.1 उत्तरिात्याचे नाव :-   

1.2 कुटुांब प्रमखुाचे नाव;-  

1.3 धमम  

1.4 िात  

1.5 पोटिात  
1.6 कुटुांबाचा व्यवसाय   

1.7 सध्या राहत असलेल्या जिकाणी 
जकती वर्षापासनु राहता ? 
 

1.  10 वर्षापेक्षा कमी  
2.  11 - 20 वर्षम 
3.  21 - 30 वर्षम 
4. 31 - 40 वर्षम 
5. 41 - 50 वर्षम 
6.  51 - 60 वर्षम 
7.  61 – 70 वर्षम  
8.  71 वर्षा पेक्षा िास्त  

1.8 तमुचे वडील/आिोबा/पणिोबा 
इतर राज्यातनू महाराष्ट्रामध्ये 
स्थलाांतजरत आहेत का ? 

1.  होय 
2. नाही 

1.9 होय, असल्यास मळु जिकाण 
कोणते 

गाव:-                                              तालकुा:- 
 
जिल्हा:-                                           राज्य:- 

1.10 स्थलाांतर करण्याची कारणे 
 

1. जिक्षण 
2. व्यवसाय / नोकरी 
3. नातेवाईक 
4. नैसर्गगक आपत्ती 
5. कौटूांजबक समस्या 
6. इतर (नमिु करावे.)___________________ 
7. लाग ूनाही. (Not Applicable)  
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2.  कुटंुबातील सिस्यांिी माशहती तक्ता   

अ.क्र सिस्यािे नाव 
(सवव प्रथम कुटंुब 

प्रमखुािे नाव शलहावे.) 

कुटंूब 
प्रमखुशी 

नाते 
 

ललग 
1. स्री 
2. 
परुुष 

वय शशक्षण शैक्षशणक
माध्यम 

1. मराठी 
2. इंग्रिी 
3. लहिी 
4. तेलग ु 
5. कन्नड 

शशक्षण 
अधववट  
सोडले 
आहे 
का?  

1. होय 
2. नाही 

शशक्षण सोडल्यािी कारणे 
/ शशक्षण न घेण्यािी 

कारणे 

कोणत्या 
वगात 
शशक्षण 
सोडले 
आहे ? 

 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 

1          

2  
 

        

3  
 

        

4  
 

        

5  
 

        

6  
 

        

7  
 

        

8  
 

        

9  
 

        

10  
 

        



 
163 

कुटंुबातील सिस्यांिी माशहती तक्ता 

 

 

अ.
क्र 

व्यवसाय उत्पन्न 
 

(एकूण 
माशसक 
उत्पन्न 
नमिू 
करावे) 

वैवाशहक 
स्स्थती 

 
1. शववाशहत 
2. अशववाशहत 
3. घटस्पोटीत 
4. शवधवा 
5. शवधरु 
6. पशरतक्त्या 

शववाह
वेळेिे 
वय 

(वषव) 
 

आधार 
काडव 

 
 

 
1.होय
2.नाही 

मतिान 
काडव 

 
 
 

1. होय 
2.नाही 

पनॅकाडव 
 
 
 

1.होय 
2.नाही 

रेशन
काडव 

 
 

1. 
शपवळे 
2. 

केशरी 
3. 

पांढरे 
4. 
नाही 

िातीिा 
िाखला 

 
1.होय 

(असल्यास 
िाखल्यावर 
कोणती 

िात नमिू 
आहे?) 

 
2.नाही 

िात 
पडताळ
णी 
प्रमाणपर 
 
 
1.होय 
2.नाही 

मळू 
िात 
कोण
ती 

आहे ? 

 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            
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3. अ) कुटंूबाकडील साधन संपत्ती व सोई सशुवधा:  
प्र.क्र. प्रश्न पयाय (योग्य पयायासमोर √ अिी खणु करावी) शनरीक्षण 
3.1 घराची मालकी 

 
1. स्वत:ची 
2. भाडयाची 
3. अजतक्रजमत िागेत 
4. िासकीय जनवासस्थान 
5. इतर (नमिू करा)_______________ 

 

3.2 घराची बाांधणी / स्वरुप 
 

1.  कच्चे (चटईचे, झोपडी, पत्र्याचे घर) 
2.  अधमवट पक्के (मातीचे बाांधकाम) 
3.  पक्के (जसमेंट–जवटाांचे बाांधकाम) 
4.  इतर (नमिू करा) ________________ 

 

3.3 घराचे एकूण अांिािे क्षेत्रफळ:                                            चौ. फुट.   

3.4 घरात जकती खोल्या आहेत ?  
 

1.  एक खोली 
2. िोन खोल्या 
3. तीन खोल्या 
4. चार खोल्या 
5. पाचपेक्षा िास्त खोल्या 

 

3.5 तमुच्या कुटूांबाच्या मालकीची िेतिमीन आहे 
का? 

1. होय 
2. नाही 

 

3.6 असल्यास िेतिमीनीचा प्रकार 1. जिरायती 
2. बागायती 
3. िोन्ही (जिरायत व बागायत) 
4. पडीक िमीन 
5. लाग ूनाही.(Not Applicable)  

 

3.7 जकती िमीन आहे? एकर                     गुांिा    

3.8 जकती एकरा मध्ये जपक घेता ?   

3.9 िेती कजरता पाण्याचे स्त्रोत कोणकोणते 
आहेत? 

1. जवहीर  
2. बोअर 
3. ओढा /  निी 
4. कालवा 
5. तलाव 
6. इतर (नमिू करावे)_______________ 

 

 

3. ब) कुटंूबाकडील सोई सशुवधा:  
प्र.क्र. प्रश्न पयाय (योग्य पयायासमोर √ अिी खणु करावी) शनरीक्षण 
3.10 जपण्याच्या पाण्याचा स्त्रोत 

 
1. वैयक्क्तक नळ 
2. सावमिनीक नळ  
3. जवजहर 
4. बोअर 
5. तलाव /निी/झरे/ओढा 
6.  इतर(नमिू करावे)______________ 

 

3.11 घरापासनु जपण्याचे पाणी जमळण्याचे  
अांतर : 

1. घरामध्ये /अांगणामध्ये   
2. घरापासनू 100 ते 500 मीटर च्या आत 
3. घरापासनू 600 मीटर ते  1 जकमी अांतरावर 
4. घरापासनु 2  जकमी पेक्षा िास्त अांतरावर  
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3.12 घरात वीि कनेक्िन आहे का? 1. होय 
2. नाही  

 

3.13 वीि कनेक्िन असल्यास कोणाच्या नावाने 
आहे? 

1. कुटुांबाच्या नावावर 
2. भाडयाने 
3. इतर (नमिू करा) ______________ 

 

3.14 तमुच्या घरात जिवसातनू जकती तास वीि  
असते?  

१. चार तास  
२. आि तास  
३. बारा तास 
४. चोवीस तास  
५. लाग ूनाही. (Not Applicable) 

 

3.15 आपण स्वयांपाकासािी इांधन कोणते वापरता ? 
 

1.  गसॅ 
2. रॉकेल 
3.  िळाव ूलाकुड  
4. कोळसा 
5. इतर (नमिु करावे)_____________ 

 

3.16 घरातील सिस्य िौचास कोिे िातात? 
 

1.  वैयक्क्तक िौचालय 
2. सावमिजनक िौचालय  
3. खलु्या िागेवर/ िेतात/ माळरानात 

 

3.17 िौचालयात पाण्याची सोय आहे का? 1.  होय    
2.  नाही 

 

3.18 घरातील साांडपाणी कोिे िाते? 1. डे्रनेिमध्ये  
2. बांिगटार 
3. उघडी गटारे/ नाला 
4. इतर (नमिू करावे)______________ 

 

3.19 आपण घरातील केरकचरा कोिे टाकता ?  1. कचरा वेचका िेतो 
2. कचरापेटी / कचराकुां डी 
3. कचरागाडी 
4. खलु्यािागेवर 
5. इतर (नमिू करावे)______________ 

 

 
3. क) आपल्या कुटंूबाकडे असणारी वस्तरुूपी साधने: 

अ.क्र साधन संख्या नमिू करावी  अ.क्र. साधन संख्या नमिूकरावी 

3.20 टी. व्ही.  (TV)   3.30 जमक्सर  

3.21 मोबाईल   3.31 फूड प्रोसेसर   

3.22 सांगणक (डेस्कटॉप/ लपॅटॉप)   3.32 फ्रीि  

3.23 पांखा   3.33 वाशिग मजिन  

3.24 कुलर   3.34 लोखांडी कपाट  

3.25 जिलाईमजिन   3.35 सायकल  

3.26 वॉटर जफल्टर   3.36 िचुाकी  

3.27 पाण्याची मोटर   3.37 चारचाकी  

3.28 सोफा सेट    3.38 टेम्पो  

3.29 मायके्रावेव्ह   3.39 रँक्टर  
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4. शासकीय योिना संिभात :  
प्र.क्र. प्रश्न पयाय (योग्य पयायासमोर √ अिी खणु करावी) 

4.1 अनसुजूचत िातींसािी असणाऱ्या िासकीय योिनाांबद्दल 
तमु्हाला माजहती आहे का ?  

1.  होय 
2. नाही 

4.2 नसल्यास कारणे साांगा   

4.3 तमु्ही योिनाांचा लाभ घेतला आहे का ? 1.  होय 
2. नाही  

4.4 होय असल्यास, कोणकोणत्या योिनेचा लाभ घेतला आहे? 
त्याांची नावे जलहा 
 
 

 

4.5 िासकीय योिनेंतगमत आपल्याला कोणत्या प्रकारचा लाभ 
झाला? 

1. िैक्षजणक – िालेय साजहत्य / जिष्ट्यवतृ्ती / अजधछात्रवतृी / 
वसजतगहृ  

2. रोिगार 
3. आर्गथक सहाय्य – किम सजुवधा / सबजसडी   
4. प्रजिक्षण/कौिल्य जवकास प्रजिक्षण 
5. घरकुल / िमीन /पाळीव प्राणी/ जवहीर  
6. कोणत्याही योिनेचा लाभ घेतला नाही.  
7. इतर (नमिू करावे)___________________  
8. लाग ूनाही.  

4.6 योिनेचा लाभ घेताना कोणकोणत्या अडचणी येतात? 
(पयायासमोर √ अिी खणु करावी) 
 

1.  योिनेची माजहती नाही. 
2. कागिपत्राची पतूमता करण्यास असमथमता  
3. िातीचा िाखला / िातपडताळणी प्रमाणपत्र नाही 
4. अजधकाऱ्याांकडून उिासीनता  
5. योिनेचा लाभ घेण्यासािी आवश्यक असणारी रक्कम    
      भरता न येणे.  
6. योिनेचा लाभ घेण्यासािी आवश्यक पात्रता नसणे.  
7. योिनेचा लाभ जमळण्यासािी होणारी जिरांगाई  
8. इतर (नमिू करावे) _____________________ 
9.  लाग ूनाही.  

 

5.    आर्थथक माशहती संिभात: (रक्कम रुपयात नमिू करावे) 

अ .क्र.  प्रश्न पयाय / प्रशतसाि शनरीक्षण 
5.1 आपल्या कुटूांबाचे एकुण माजसक उत्पन्न: 

 
 

5.2 कुटुांबाचा एकूण माजसक खचम: 
(सिरील खचम खालील सांपणूम खचाची बेरीि 
करून जलहावे)  

------------------------ 
 

5.3 घर- खचम (धान्य, भािीपाला,...)   
5.4 घरभाडे   + वीिजबल (माजसक खचम)  
5.5 आरोग्य (माजसक खचम)  
5.6 जिक्षण (माजसक खचम)   
5.7 प्रवासखचम/ पेरोल खचम (माजसक खचम)   
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5.8 इतर खचम (माजसक खचम)  

5.9 आपण बचत करता का? 1. होय   
2. नाही 

 

5.10 होय असल्यास कोणत्या स्वरुपात बचत  
करतात ? 

1. रोख 
2. िाजगने 
3. िमीन  
4. इतर िांगम मालमत्ता 

 

5.11 रोख रकमेच्या स्वरुपात बचत करत 
असल्यास कोिे करता? 

1. स्वःतकडे 
2. बकेँत/ पतपेढी 
3. जवमा (LIC) 
4. जभिी 
5. बचत गट 
6. इतर(नमिू करावे)_________ 

 

5.12 आपण गुांतवणकू करता का? १. होय   
२. नाही 

 

5.13 गुांतवणकू करत असल्यास कोणत्या 
स्वरुपात करता? 

१. िाजगने 
२. िमीन 
३. घर / फ्लटँ 
४. इतर िांगम मालमत्ता 
५. इतर (नमिू करावे)_________ 

 

5.14 आपण मागील ५ वर्षात कोणत्याही प्रकारचे 
किम घेतले आहे का? 

1.   होय                      (होय असल्यास, खालील तक्ता भरावा)  
2.   नाही 

 

अ.क्र किव घेण्यािे कारण? 
कोणा कडुन 

घेतले? 
तारण म्हणनू 
काय ठेवले? 

किािा 
व्याििर 

किािी परतफेड 
केली का? 

किव न 
फेडण्यािी करणे 

 5.15 5.16 5.17 5.18 5.19 5.20 
1.       

2.       

3.       

4.       

 एकूण किाचे तपिील       

 
6.    सामाशिक माशहती (िाती शवषयक माशहती) 
अ.क्र. प्रश्न पयाय / प्रशतसाि 
6.1 तमुच्या कुटुांबातील सिस्याांकडे मळू िातीची नोंि असणारी 

कोणकोणती प्रमाणपते्र आहेत? 
1. िात प्रमाणपत्र 
2. िात पडताळणी प्रमाणपत्र 
3. िाळा सोडल्याचा िाखला 
4. िासकीय नोकरीतील कागिपत्र 
5. गाव १४ चा नमनुा 
6. ७/१२ उतारा  
7. जनगमम रजिस्टर नोंिणी परुावा(िाळेत नाव टाकते वेळी 

केलेली नोंि  
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8. इतर 
9. कोणतेही कागिपते्र उपलब्ध नाहीत. 

6.2 तमुच्या  कुटुांबास सध्या लागलेली िात नमिू असणारी 
कोणकोणती प्रमाणपते्र तमुच्याकडे आहेत? 

1. िात प्रमाणपत्र 
2. िात पडताळणी प्रमाणपत्र 
3. िाळा सोडल्याचा िाखला 
4. िासकीय नोकरीतील कागिपत्र 
5. गाव १४ चा नमनुा 
6. ७/१२ उतारा  
7. जनगमम रजिस्टर नोंिणी परुावा(िाळेत नाव टाकते वेळी 

केलेली नोंि  
8. इतर 
9. लाग ूनाही. (Not Applicable)  

6.3 तमुच्या कुटुांबाची मळू िात व सध्या तमुच्या  
कागिपत्रावरील नमिू िात याांचेमध्ये फरक असल्यास, 
कारण स्पष्ट्ट करा. 

 
 
 

6.4 तमुच्या रक्त नाते सांबांधातील नातेवाईक आजण तमुची 
िातीची नोंि यामध्ये फरक आहे का ? 

1. होय  
2. नाही  

6.5 होय असल्यास तमुच्या रक्त नाते सांबांधातील 
नातेवाईकाांकडे िात पडताळणी प्रमाणपत्र आहे का ? 

1. होय 
2. नाही  

6.6 होय असल्यास कोणत्या िातीचे   

6.7 तमुच्या कुटुांबाच्या मळू िाती व्याजतजरक्त लागलेल्या 
िातीमळेु तमु्हाला कोणकोणत्या अडचणींना सामोरे िावे 
लागते? 

1. िातीचे िाखले जमळत नाहीत. 
2. िात पडताळणी िाखला जमळत नाही.  
3. कोणत्याही िासकीय योिनाांचा लाभ घेता येत नाही.  
4. समािाची प्रगती खुांटते. 
5. इतर (नमिू करावे)___________________ 

6.8 िात पडताळणी प्रमाणपत्र  जमळण्यामध्ये कोणत्या अडचणी 
येतात? 

1. अजिजक्षतपणा  
2. िातीची चकुीची नोंि  
3. १९५० च्या आधीचे परुावे उपलब्ध नसणे.  
4. वांिावळ मधील नमिू व्यक्तींचे िातीचे परुावे नसणे  
5. इतर (नमिू करावे) ____________________ 

6.9 तमुच्याकडे १९५० पवूीचा मािगी िातीचा उल्लेख 
असलेला परुावा आहे का? 

1. होय 
2. नाही 

6.10 होय असल्यास कोणता परुावा आहे.  

6.11 नाही असल्यास १९५० पवूीचा िाखला उपलब्ध नसल्याची 
कारणे साांगा. 

 
 
 
 

6.12 मािगी आजण माजिगा या िोन िाती एकाच आहेत का? 1. होय 
2. नाही 
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6.13 होय असल्यास त्या बाबत तमुचे मत साांगा.  
 
 
 

6.14 नाही असल्यास त्या बाबत तमुचे मत साांगा.  
 
 
 

6.15 तमु्हाला इतर समािातील लोकाांकडून किी वागणकू 
जमळते ? 

1. समानतेची  
2. भेिभावाची  

6.16 जिक्षण घेत असताना तमु्हाला अस्पशृ्यतेची वागणकू 
जमळाली का ? 

1. होय 
2. नाही  

3. नाही 
6.17 होय असल्यास कोणत्या प्रकारची  

(केस स्टडी घेण्यात यावी) 
 
 
 
 

6.18  तमु्हाला अनसुजूचत िाती िमाती (अत्याचार प्रजतबांधक 
Atrocity Act) कायिा 1989 या कायद्याबद्दल माजहती 
आहे का ? 

1. होय 
2. नाही 

6.19 होय असल्यास तमुच्या तक्रारीवर अॅरोजसटी गनु्हा िखल 
करण्यात आला का ?  

1. होय 
2. नाही  

6.20  नसल्यास त्याचे कारण  ?  

6.21 कनाटक/आांध्रप्रिेि/ तेलांगणा राज्यामध्ये असणारा माजिगा 
समाि व महाराष्ट्रातील माजिगा समािामध्ये समानता आहे 
का? 

 

6.22 कनाटक/आांध्रप्रिेि / तेलांगणा राज्यामध्ये असणारा माजिगा 
समाि व महाराष्ट्रातील माजिगा समािामध्ये समानता 
असल्यास कोणकोणत्या बाबतीत ते स्पष्ट्ट करा. 

 

6.23 कनाटक/आांध्रप्रिेि / तेलांगणामध्ये तमुचे रक्तसांबांधीय 
नातेवाईक आहेत का? 

 
 
 

6.24 कनाटक /आांध्रप्रिेि / तेलांगणामध्ये तमुचे नातेवाईक 
आहेत का? 

 

6.25 कनाटक /आांध्रप्रिेि / तेलांगणामधील माजिगा समािािी 
रोटी -बेटी व्यवहार होतात का? 
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7.    मशहलांिी स्स्थती (घरातील मशहलेस सिर प्रश्न शविारावेत) 
अ.क्र
. 

प्रश्न पयाय / प्रशतसाि 

7.1 घरातील मजहला अथािनासािी काम करतात का ? 1. होय 
2. नाही 

7.2 कमजवण्याचे कारण 1. कुटुांब प्रमखु असल्याने  
2. घर खचास हातभार 
3. आर्गथक पजरक्स्थती  
4. जिक्षणासािी 
5.  इतर (नमिू करावे)___________________ 

7.3 घरातील मजहलाांच्या नावावर  सांपत्ती  आहे का ? 1. होय  
2. नाही  

7.4 होय असल्यास कोणती सांपत्ती नावावर आहे? 1. घर  
2. िमीन 
3. बकेँतील िेवी  
4. इतर (नमिू करावे)____________________ 

7.5 बाळांतपण कुिे होतात? 1. सरकारी िवाखाना  
2. खािगी िवाखाना 
3. घरी 

7.6 मागील 5 वर्षात कुटुांबातील मजहलेचा प्रसजुतिरम्यान  मतृ्य ू
झाला आहे काय? 

1. होय  
2. नाही 

 
 

मजहलेचे नाव  
7.7 

पजहल्या प्रसतुीच्या 
वेळचे वय 

7.8 

मतृ्य ूझालेल्या 
स्त्रीचे वय 

7.9 

मतृ्य ूहोण्या मागचे करणे 
7.10 

    

    

    

 

7.11 घरातील जवजवध जनणमय प्रजक्रयेत मजहलाांच्या जवचाराांना 
प्राधान्य घेतले िाते का?  
(उिा.- मुलाांच्या जिक्षणासािी, लग्नासांिभात घेतले िाणारे 
जनणमय वगैरे)  

१. होय  
२. नाही 

7.12 कुटूांबामध्ये  तमु्हाला किा प्रकारे वागणकु जिली िाते 1.  समान 
2.  ियु्यम 

 



 
171 

8.     अंधश्रध्िा: 
अ.क्र. प्रश्न पयाय / प्रशतसाि 

8.1 कुां डली पाहता का ?  1.   होय 
2.  नाही 

8.2 कुिल्या महत्वाच्या कामासािी िाताना महूुतम पाजहला िातो 
का ? 

1.   होय 
2.  नाही 

8.3 उपवास करत असल्यास का करता? 1. इच्छापतूी / नवस  
2. जनरोगी / बारीक राहण्यासािी 
3. श्रद्धा 
4. घरातील इतर करतात म्हणनू 
5. इतर (नमिू करावे)__________________ 
6. उपवास करत नाही. 

8.4 िेव -िेवतेला पिबुळी िेता का ? 1. होय 
2. नाही 

8.5 नवस करता का? 1. होय 
2. नाही 

8.6 िेवाला मानता का? पिुता का ? 1. होय 
2. नाही 

8.7 आपल्या घरात कोणी आिारी पडले, तर आपण काय 
करता?  

1. घरगतुी  उपाय 
2. और्षधोपचार / डॉक्टरकडे िातो  
3. साधबूआु कडे िातो 
4. यज्ञ- नवस करतो 

8.8 िेविासी / मरुळी प्रथा आहे का?  १. होय  
२. नाही 

9.    मानववंश संिभातील माशहती 

अ.क्र. प्रश्न पयाय / प्रजतसाि 

9.1 तमुच्या कुटांबाचा जपढीिात (पारांपाजरक) व्यवसाय कोणता 
? 

 

9.2 तमुच्या जपढीिात (पारांपाजरक) व्यवसायाचा ििा कसा 
आहे? 

१. कमी 
२. उच्च 

9.3 तमुच्या िातीची साांकेजतक शकवा इतर बोली भार्षा आहे 
का ?  

१. होय  
२. नाही 

9.4  होय असल्यास कोणती ?  

9.5 तमुच्या िाती मधील  प्रचजलत आडनावे कोणती?  

9.6 तमुच्या िातीतील कुळ आजण गोत्र कोणती आहेत ? अ) कुळ - 
 
 
आ)  गोत्र - 

9.7 तमुच्या िातीत रोटी बेटी व्यवहार कोणकोणत्या 
आडनावात, कुळात, गोत्रात होतात ? 
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9.8 तमुचे कुलिैवत कोणते?  

9.9 तमु्ही कोणकोणत्या तीथमस्थळाना भेटी िेता ?  

   9.10 तमु्ही कोणकोणत्या याते्रला िाता ?  

9.11 तमुचे पारांपाजरक खाद्यपिाथम कोणते?  

9.12 तमु्ही माांसाहार करता का ?  

9.13 माांसाहार करत असल्यास कोणते माांस खाता ? योग्य 
पयायासमोर √ अिी खणु करा. 

1. मटन (मेंढी, बकरी) 
2. जचकन  
3. डुक्करचे माांस  
4. गाय,म्हैस,बैल याांचे माांस  
5. इतर(नमिू करावे)__________________ 

9.14 तमुच्या िातीत पवूी िातपांचायत होती का? १. होय  
२. नाही 

9.15 तमुच्या िातीत सध्या िात पांचायत आहे का? 1. होय 
2. नाही 

  9.16 पवूी िात पांचायतमध्ये मजहलाांचा समावेि होता का? 1. होय 
2.  नाही 

  9.17 होय, असल्यास िात पांचायतीकडून कोणत्या समस्या 
सोडवल्या िातात ?  

1. कौटुांजबक तांटा  
2. इतर तांटा जनवारण  
3. जववाह सांबजधत  
4. क्स्त्रयाांवरील अत्याचार  
5. इतर (नमिू करा)________________ 

9.18 िात पांचायतीकडून जिलेल्या जिक्षेचे स्वरूप काय असते? 1. वाळीत टाकणे  
2. िांड  
3. िांड व वाळीत टाकणे िोन्ही 
4. िारीजरक जिक्षा  
5. माजहत नाही   
6. समि िेणे/समिावून साांगणे.  

 
 अन्वेर्षकाचे जनरीक्षण ................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
उत्तरिात्याचे  मत :........................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 

उत्तरिात्यािी नाव व  सही        अन्वेक्षकािे नाव व सही      
मोबाईल नांबर:-  


