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माांग गारुडी सांशोधन अहवाल  1 

 

गोषवारा 

भारतीय समाज व्यवस्थेमध्ये माणसाच्या जन्माबरोबरच त्याला जातींची वैशशष्ट्ये शचकटतात. 

जातीव्यवस्थेत उच्च-नीचता असा भेदभाव प्रामखु्याने पाळला जातो. कशनष्ट्ठ जातींत क्षमता असो ककवा नसो 

त्याांची सामाशजक गशतमानता खुांटवून त्याांना कशनष्ट्ठ स्थानावरच कसे ठेवता येईल हे पाशहले जाते. सामाशजक 

न्यायाच्या दृष्ट्टीकोनातनू हे भेदभाव शमटशवण्यासाठी राज्यघटनेमध्ये स्वातांत्र्य, समानता, बांधुता या तत्वाांचा 

अांगीकार केला आहे. या उदे्दशाने राज्यघटनेत शवशवध तरतदुी केलेल्या आहेत. राज्यघटनेच्या ४६ व्या 

कलमानसुार, अनसुशूचत जातींचे शैक्षशणक व आ्थक सांवधधनन कूनन त्याांना सामाशजक अन्यायापासनू व सवधन 

प्रकारच्या शपळवणकूी पासनू राज्याने त्याांचे रक्षण करण्याची हमी शदलेली आहे. २०११ च्या जनगणनेनसुार 

अनसुशूचत जातींची लोकसांख्या महाराष्ट्रामध्ये ११.८१ % आहे. माांग-गारुडी ही अनसुशूचत जाती मधील 

अशतशय मागासलेली जात आहे. २०११ च्या जनगणनेनसुार महाराष्ट्रामध्ये या जातीच्या लोकाांची लोकसांख्या 

समुारे ३९,९९३  एवढी आहे.  

अन्रोलीकर आयोग १९५० आशण थाडे सशमती याांच्या अहवालानसुार नसुार माांग गारुडी समाज भटकी 

जमात मानण्यात आली. माांग गारुडी जातीचा व्यवसाय हा म्हशी भादरणे हा होता. त्याशशवाय, शकरकोळ 

स्वूनपाच्या चोरी करणे आशण इतर समाजास रासदायक असे व्यवसाय करत असत. परांत,ु इदाते अभ्यास 

सशमतीने (१९९९) माांग गारुडी जात ही भटक्या जमातीमध्ये समशवष्ट्ट नसल्याने सदर जातींचा त्याांच्या अभ्यासात 

समावेश केला नव्हता. परांतु, श्री. रामनाथ चव्हाण याांनी भटक्या व शवमकु्त जाती करीता केलेल्या २००४ मधील 

अभ्यासात  माांग गारुडी समाजाच्या जात पांचायतींशवषयी अभ्यास करताना असे नोंदशवले आहे की, ही जमात 

गनु्हेगार म्हणनू ओळखली जात होती आशण ती मातांग समाजाची पोटजात मानली जाते. परांत,ु महाराष्ट्र 

शासनाच्या अनसुशूचत जातींच्या यादीमध्ये माांग गारुडी जातीची  स्वतांर नोंद क्र. ४७ वर करण्यात आली आहे.  

पारांपाशरक व गनु्हेगारी प्रवतृ्तीच्या व्यवसायात असल्याने हा समाज आपली प्रगती कून शकला नाही. या 

समाजाच्या उन्नतीसाठी, त्याांना शशक्षण प्रवाहात आणण्यासाठी तसेच नोकरीच्या सांधी उपलध ध कूनन 

देण्यासाठी सामाशजक न्याय शवभागाच्या शवशवध योजना उपलध ध आहेत परांत ुया योजनाांचा लाभ घेण्यासाठी या 

लोकाांना काही कागदपराांचा पाठपरुावा करावा लागतो. जसे की जातीचा दाखला, जात पडताळणी दाखला इ. 

मागासलेल्या व भटक्या स्वूनपामळेु या जातीच्या लोकाांकडे अशा कागदपराांचा अभाव शदसनू येतो. त्यासाठी 
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“१० ऑगस्ट १९५० वषापवूीचे वास्तव्याचे परुावे” शमळशवण्यात या लोकाांना अडचणी येतात. शशवाय, माांग-

गारुडी समजासांबांधी फारसे सांशोधन सदु्धा झालेले नाहीत. पशरणामी या लोकाांना शवकासाच्या मखु्य प्रवाहात 

आणण्यासाठीच्या राज्य सरकारच्या योजना असनूही त्याांपासनू माांग गारुडी समाज वांशचत राशहलेला शदसत 

आहे. याच पार्शवधनभमूीच्या आधारे, बाटी सांस्थेच्या सांशोधन शवभागामाफधन त माांग-गारुडी समाजाच्या सामाशजक-

आ्थक मागासलेल्या स्स्थतीचा अभ्यास करण्यात आला आहे.  

पथदशी अभ्यासावूनन माांग गारुडी समाजाची लोकसांख्या महाराष्ट्रातील पणेु शजल्यात मोठ्या प्रमाणात 

असल्याचे शनदशधननास आले. त्यामळेु, पणेु शजल्याची माांग गारोडी समाजाच्या अभ्यासासाठी शनवड करण्यात 

आली. प्रस्ततु सांशोधनात सवेक्षण पद्धतीने (census survey) पणेु शजल्यातील माांग गारोडी समाजातील सवधन 

कुटुांबाांकडून माशहती सांकलीत करण्यात आली. यात मलुाखत अनसुचूी आशण गटचचा मागधनद्शका या 

साधनाांद्वारे साांस्ख्यकीय व गणुात्मक अशा दोन्ही स्वूनपाच्या माशहतीचे सांकलन करण्यात आले. एकूण १२७३ 

कुटुांबाांचे सवेक्षण करण्यात आले. शवशवध गावे व वस्त्याांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन शनरीक्षणाद्वारे गणुात्मक माशहती 

शमळवली. यासाठी पणेु शजल्यातील एकूण ९ वस्त्याांमध्ये गट चचा घडवून आणल्या. गट चचाच्या नोंदी 

डीशजटल रेकॉडधनर आशण नोंदवहीत घेण्यात आल्या. त्याचबरोबर, माांग गारुडी समाजाच्या वास्तव्याच्या   

शठकाणचे छायाशचरे सदु्धा काढण्यात आली होती. तसेच,  शद. १५ सप्टेबर २०१५ ते  २९ ऑक्टोबर २०१५ या 

दरम्यान माशहती सांकलनाचे काम करण्यात आले. पणेु शजल्यातील प्रामखु्याने ग्रामीण व शहरी भागाचा स्वतांर 

चल म्हणनू अभ्यास करण्यात आला. त्याचबरोबर, माांग गारुडी समाजातील कुटुांबाांची वगधनवारी ही आ्थक 

आधारावर कूनन त्याचे सदु्धा शवर्शलेषण करण्यात आले आहे. त्यामध्ये, उच्च, मध्यम आशण अल्प उत्पन्न 

गटाांचा समावेश कण्यात आला आहे. सांकशलत केलेल्या माशहतीचे Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS) मध्ये  शवर्शलेषण करण्यात आले.  

या अभ्यासातनू असे शदसनू आले की, या समाजाचे पवूीचे भटके स्वूनप राशहले नसनू मागील ६० 

वषापेक्षा जास्त कालावधीमध्ये ते स्थाशयक झालेले आहेत. हा समाज कहद ूधमीय असनू पारोशी ककवा शशबारी 

या त्याांच्या बोलीभाषा आहेत. म ांग ग रुडी सम ज त १२ कुळे महत्व ची म नली ज त त. प्रत्येक कुळ चे 

सम ज त ववविष्ट स्थ न आहे. म ांग ग रुडी कुटुांब चे कुलदैवत म्हणनू म्हसोब , मह लक्ष्मी, खांडोब , मरीआई, 

क ळूआई,  तळुज परूची लक्ष्मीआई, खांडोब , मरीआई, क ळूआई, मह लक्ष्मीआई, विरस्तीआई, वखेड चीआई 
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नरसोब , येडूआई, नवदगुा, यल म्म  इ. देवदेवत ांच  सम वेि आहे. अलीकडे मतृाांचा अांत्य शवधी दहन पद्धतीने 

केला जातो. दशशक्रया शवधी हा सातव्या शदवशी केला जातो. शशवाय, त्याांच्या सवधन कुटुांबाांमध्ये माांसाहार करण्याचे 

प्रमाण जास्त शदसनू येते. धा्मक शवधीसाठी पशबुळी देणे, पोतराज प्रथा, जोगवा मागणे, समाजातील स्रीयाांना 

मरुळी, देवदासी म्हणनू देवाला सोडणे इ. प्रथा समाजात शदसनू येतात. या समाजात शपतसृत्ताक पद्धती पाळली 

जाते. म ांग ग रुडी सम ज त वधलू  वर ने हुांड  देण्य ची प्रथ  होती. ती आजही ग्र मीण आवण िह री भ ग त 

थोड्य  अवधक प्रम ण त क यम असल्य चे वदसते. पण, मलुींच  ववव ह ह  वय च्य  १८ व्या वर्षांच्य  आतच 

केल  ज तो. त्यासाठी पशरका जळुशवण्याचे प्रमाण सदु्धा जास्त असल्याचे शदसत आहे. घटस्फोटीत, शवधवाांना 

पनु्ववाहाची परवानगी नसल्याचे शदसत आहे. त्याशशवाय, माशसक पाळीमध्ये मशहलाांना बाजलूा बसशवले जाते. 

जात पांचायती वाद-शववाद शमटशवण्याचे काम करतात, शशक्षा म्हणनू समज देणे या प्रकारला ते प्राधान्य देतात. या 

समाजात अशशशक्षताांचे प्रमाण कमी असनू शशक्षण घेण्याकडे लोकाांचा कल शदसनू येतो. परांतु, त्यासाठी 

आवर्शयक असणाऱ्या  कागदपराांची पतूधनता करणे त्याांना अडचणींचे जाते. जातींचे प्रमाणपर या समाजातील 

बहुताांशी कुटुांबाांकडे आढळले नाही. तसेच, जात प्रमाणपर पडताळणी केलेल्या व्यक्तींची सांख्याही अगदी 

नगण्य आहे. त्यासाठी या समाजातील सांघटना करत असलेले प्रयत्न अल्प आहेत. वीज, रस्ते, पाणी, 

साांडपाण्याची सशुवधा, शौचालय इ. मलुभतू सोयी-सशुवधा कमी प्रमाणात उपलध ध आहेत. शशक्षण आशण 

आरोग्य या सशुवधा शमळण्याचे प्रमाण जास्त आहे. परांतु, ग्रामीण भागात या प्रकारच्या सोयी-सशूवधाांची कमतरता 

शदसनू येते. तेव्हा, शासकीय आशण शबगर शासकीय स्तरावूनन त्यासाठी शवशेष उपाय योजना आखण्याची 

आवर्शयकता आहे.   
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प्रकरण १: 

प्रस्तावना व संशोधन पद्धती 

प्रस्तावना 

भारतीय समाज व्यवस्थेमध्ये माणसाच्या जन्माबरोररबरोरत याया ा जातचीती विष्ट्े षतकटतात. जातचीच्या 

षिर्ममतीमध्ये व्यवसाय, जातीतत ररटी-बेरोटी व्यवहार, जातीच्या स्वतंत्र वस्याया िषण जातचंतायतचीिी िन ि 

षि ेल्या िीतीषियमांते चा ि ही महयावाती विष्टटे िढळ ि येतात (चहा, घयेु १९८६). जातीव्यवस्थेत उच्त-

िीतता असा भेिभाव प्रामखु्यािे चाळ ा जातर. कषिटठ जातचीत क्षमता असर ककवा िसर यायांती सामाषजक 

गषतमािता नुंटव ि यायांिा कषिटठ स्थािावरत कसे ठेवता येई  हे चाषह े जाते. िसुऱ्या बरोाज  ा वषरटठ स्थािावर 

षवसाव ेल्या जातचीत क्षमता असर ककवा िसर यायांते सामाषजक स्थाि हे अबरोाषितत राहते. हे सामाषजक वास्तव 

िजही कायम षिस ि येते. तसेत, एक जात िसुऱ्या जातीचेक्षा क्ी श्रेटठ िहे हे िेहमीत िानषवण्याती 

तढाओढ अस े ी षिसते. तसेत, काही समाज ्ास्त्रज्ञ व मािववं् ्ास्त्रज्ञ असे मत मांडतात की, भारतीय 

समाजात च वाचार जात अस्स्तयावात अस ी तरीही यायाती जाणीव समाजात िव्हती. उ ट, षिटी् काळािंतर 

‘जात जाणीवा’ अषिकाषिक षवकषसत हरत गेल्या.  स्वातंत्र्यरत्तर काळात मात्र ‘जातीभेि’ िटट करण्यात ि े, 

यायासाठी भारतीय राज्यघटिेत म ुभ त हक्क िषण मागगि ग्क तयाव यांच्याििारे िागषरकांच्या मािवी 

अषिकारा ा संरक्षण िेण्यात ि े (चहा, जरिका २०१२). असे अस े तरीही, जात ही फक्त षिटी्ांच्या 

कल्चिारषततेता भाग िस ि ही प्रातीि काळाचास ि भारतीय समाज व्यवस्थेत रुज े ी िहे असे म्हणता येई .  

भारतीय राज्यघटिा समाजात सामाषजक समता प्रस्थाषचत करण्यात म ुभ त भ षमका बरोजावते.  यायात अिसु षतत 

जातचीसाठी चढुी  तरतिुी केल्या िहेत.  

क म १५ (१) : राज्य करणयायाही िागषरका ा प्रषतक   हरई  अ्ाप्रकारे केवळ िमग, वं्, जात, क ग, 

जन्मस्थाि या अथवा याचिकी करणयायाही कारणावरूि भेिभाव करणार िाही.    

क म १६ (२) : करणताही िागषरक केवळ िमग, वं्, जात, क ग, क ळ, जन्मस्थाि, षिवास या ककवा याचिकी 

करणयायाही कारणांवरूि राज्याच्या षियंत्रणाना ी  करणतेही सेवायरजि ककवा चि यांच्याकषरता अचात्र 

असणार िाही, अथवा यायांच्याबरोाबरोतीत याया ा प्रषतक   असा भेिभाव के ा जाणार िाही.  
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क म १६ (४) : करणयायाही गरटटीमळेु, राज्याच्या षियंत्रणाना ी  सेवांमध्ये िागषरकांच्या ज्या करणयायाही 

मागासवगा ा, राज्याच्या मते, चयाप्त प्रषतषिषियाव षमळा े े िाही अ्ा मागास वगाकषरता षियकु्याया ककवा चिे 

रान ि ठेवण्यासाठी करणतीही तरत ि करण्यास राज्या ा प्रषतबंरोि हरणार िाही.  

क म १७ : अस्चशृ्यता िटट करण्यात ि ी िहे व षतते करणयायाही स्वरूचाती  ितरण षिषिद्ध करण्यात 

ि े िहे. “अस्चशृ्यतेत ि” उद्भवणारी करणतीही षििःसमथगता  ािणे हा कायद्यािसुार ष्क्षाचात्र अचराि असे .  

क म ४६ : राज्य, जितेती  िबुरोग  घटक, िषण षविे्त: अिसु षतत जाती, अिसु षतत जिजाती यांते 

ि्क्षषणक व िर्मथक षहतसंविगि षव्ेि काळजीच वगक करी  िषण सामाषजक अन्याय व सवग प्रकारते ्रिण 

यांचास ि यायांते रक्षण करी .  

क म ३३०:  रकसभेत अिसु षतत जाती व अिसु षतत जिजाती यांच्या कषरता जागा रान ि ठेवणे  

क म ३३८ : अिसु षतत जाती राटरीय ियरग स्थाचि करणे 

क म ३४१ : राटरचतचीच्या ििे्ािसुार भारतीय समाजाती  काही जातचीिा ‘अिसु षतत जाती’ असे गण े 

जाते.  

क म ३६६ (२४) : अिसु षतत जाती याता अथग, या संषविािाच्या प्रयरजिाथग ३४१ अन्वये अिसु षतत जाती 

असल्याते माि े गे े िहे अ्ा जाती, वं् ककवा जमाती अथवा जातीते, वं्ाते ककवा जमातीते भाग अथवा 

यायाती  गट असा िहे.   

१९३५ च्या कायद्यािसुार इंग्रजी राजवटीत प्रथम अिसु षतत जाती हा ्ब्िप्रयरग वाचरण्यात ि ा 

हरता. सामाषजक न्यायाच्या दृटटीकरिात ि सामाषजक भेिभाव षमटषवण्यासाठी राज्यघटिेमध्ये स्वात त्र्य 

समािता, बंरोितुा या तयावांता अंगीकार के ा िहे. सामाषजक, सांस्कृषतक, िर्मथक व ि्क्षषणक िटु्ा 

मागास ेल्या अ्ा गटाती   रकांती षव्ेि काळजी घेत ी जावी, या उदे्द्ािे राज्यघटिेत षवषवि तरतिुी 

के ेल्या िहेत. २०११ च्या जिगणिेिसुार भारतामध्ये अिसु षतत जातचीती  रकसंख्या एक ण  रकसंख्येच्या 

समुारे १६.६०% अस ि महाराटरामध्ये तेत प्रमाण ११.८१ % िहे. मांग-गारुडी ही अिसु षतत जाती मिी  

अषत्य मागास े ी जात िहे. महाराटराती  करल्हाच र, चणेु, बरोारामती, िाष्क, बरो ुढाणा, िांिेड, सर ाच र, 

िषण िागच र या षजल्हयांमि ि या समाजाती  रकसंख्या जास्त प्रमाणात िढळ ि येते. २०११ च्या 

जिगणिेिसुार महाराटरामध्ये या जातीच्या  रकांती  रकसंख्या ३९,९९३ एवढी िहे. महाराटराती एक ण ५९ 
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अिसु षतत जातचीती यािी संषविािाच्या अिचु्छेि ३४१ मिी  तरतिुीिसुार मा.राटरचतचीच्या  अध्यािे्ान्वये 

प्रषसद्ध करण्यात ि ी िहे. (चषरष्टट १ मध्ये ती िेण्यात ि ी िहे.) यायामध्ये  षिरषिराळ्या जातचीता 

समावे् िहे. यािीमध्ये मांग गारुडी ही जात ४७ क्रमांकावर िोंिषवण्यात ि ी िहे. ही जात  रकसंख्येच्या 

दृटटीिे अल्च प्रमाणात अस ि अज िही काही सामाषजक-िर्मथक क्षेत्रात मागास ेल्या अवस्थेत िढळ ि येते. 

च वीच्या मुंबरोई ्ासिािे मांग गारुडी जाती ा षवमरतीत जाती म्हणजेत च वाश्रमीच्या गनु्हेगार जाती असे 

संबरोरि े हरते (Bombay Castle- 1st November 1950). षम. स्टाटग सषमतीच्या ष्फार्चीच्या ििारे मुंबरोई 

इ ाना षि. २९ मे १९३३ च्या  ्ासि षिणगयािसुार मागास जातचीती वगगवारी ३ वेगवेगळ्या गटात करण्यात 

ि ी उिा. बरोषहटकृत जाती (Depressed Classes), वन्य व  म ळ षिवासी (Aboriginal Hill Tribes)िषण 

इतर मागास ेल्या जाती (Other Backward Classes). मांग गारुडी  ही बरोषहटकृत जातचीमध्ये िोंिषव े ी िहे 

(Bombay Castle- 29th May 1933). तयाका ीि मुंबरोई राज्य सरकारिे मा. िमिार डॉ. के.बरोी. अन्त्रर ीकर 

यांच्या अध्यक्षतेना ी ‘एक्स षक्रषमि  राईबरो रीहबॅरोी ीटे्ि कषमटी’ २५ ऑगस्ट १९४९ ररजी स्थाचि के ी 

हरती. या सषमतीिे िरहेंबरोर १९५० मध्ये ्ासिा ा अहवा  सािर के ा. या सषमतीता उदे्द् च वाश्रमीच्या 

गनु्हेगारी जमातचीवर अस े ा गनु्हेगारीता क ंक षमटषवण्याच्या दृटटीिे िषण यायांच्या चिुवगसिाच्या प्रश्िांवर 

काम करणे हा हरता. यायामध्ये मांग गारुडी समाजा ा भटक्या जमाती म्हण ि गणण्यात यावे. यायाअििंुगािे 

यायांिा ि्क्षषणक िषण ररजगाराच्या क्षेत्रात सव ती  ाग  करण्यात याव्यात असे स तषवण्यात ि े. तसेत, या 

सषमतीिे सतुषव ेल्या ष्फार्ी ह्या भटक्या जमाती म्हण ि  ाग  हरण्यास मांग गारुडी  समाज चात्र असे .  

समाज कल्याण नायायािे भटक्या-षवमकु्तांमिी  षिरषिराळ्या जमातचीती सामाषयक यािी करूि 

यायांच्या कल्याणासाठी सामाषयक कायगक्रम षतसऱ्या चंतवार्मिक यरजिेत (१९६१-१९६६) राबरोषवण्यासाठी 

अभ्यास गट स्थाचि के ा. या अभ्यासासाठी श्री. ए . बरोी. थाडे यांिा षव्ेि कायगकारी अषिकारी म्हण ि 

षियकु्त के े. हा अभ्यास गट “थाडे सषमती” ह्या िावािे ओळन ा जातर. थाडे सषमती िसुऱ्या चंतवार्मिक 

यरजिेच्या काळातत ‘सामाषयक यािी’ तयार करण्याते काम करत हरती, जेणे करूि षतसऱ्या चंतवार्मिक 

यरजिेता काळ वाया जाऊ िये. थाडे सषमतीिसुार मांग गारुडी समाज हा भटक्या स्वरूचाता असल्यािे 

उचजीषवकेसाठी यायांिा गनु्हे करावे  ागतात. नासकरूि मराठवाड्यामध्ये हा समाज प्रामखु्यािे िारू गाळणे, 

वेश्याव्यवसाय इ. माध्यमात ि उचजीषवका ता वत असत. थाडे सषमतीच्या म्हणण्यािसुार, मांग गारुडी  ही जात 



माांग गारुडी  सांशोधन अहवाल 7 

अस्चशृ्य म्हण ि गण ी गे ी अस ि षतता समावे् महाराटरामध्ये अिुस षतत जातचीच्या यािीमध्ये करण्यात 

ि ा िहे. 

कसग (१९९३) िषण थाडे सषमती यांच्या मते, मांग गारुडी जातीता व्यवसाय हा म्ह्ी भािरणे हा हरता. 

यायाष्वाय, षकरकरळ स्वरूचाच्या तररी करणे िषण वेश्याव्यवसाय सदु्धा करत असत. म्ह्ी सांभाळाय ा 

घेऊि याया चळव ि िेल्या जात हरयाया. अते्र (१९१५) यांिीही मांग गारुडी जातीच्या याप्रकारच्या व्यवसायास 

िजुररा षि ा हरता. यायातप्रमाणे अन्त्रर ीकार सषमतीच्या मते, मुंबरोईती  सिताि तौकी चषरसरात राहणारे मांग 

गारुडी  यांच्याचिकी समुारे ९०% मांग गारुडी  हे ‘स्स्चरीट’ हे द्रव्य मद्यचाि म्हण ि प्रा्ि करीत हरते. असे 

मद्यचाि करण्यासाठी ते मुंबरोई बरोाहेरही जात असत. तसेत, मांग गारुडी  समाजाती  स्स्त्रया ह्या अििषतक मागात ि 

चिसे कमावण्याती यायांती मािषसकता षिस ि येत हरती (अन्त्रर ीकार अहवा  १९५०: ७१). इिाते अभ्यास 

सषमती (१९९९) यांिी मांग गारुडी जात ही भटक्या जमातीमध्ये समाषवटट िसल्यािे यायांता अभ्यासात समावे् 

के ा िव्हता. तरीसदु्धा, यायांिी या समाजाती काही षिरीक्षणे िोंिषव े ी िहेत. यायांच्यामते, सषमतीिे प्रयायक्ष 

भेटी षिल्यािंतर या समाजाती स्स्थती षविारक अ्ी यायांिा षिस ी. तसेत या सषमतीच्या मते, या समाजाता मांग 

गारुडी असा उल् ेन ि करता ष्बरोारी असा उल् ेन करावा अ्ी मागणी या समाजाती  प्रषतषििचीिी इिाते 

सषमती समरर के ी हरती. ही मागणी सषमती ा रास्त वाट ी. 

मटुाटकर सषमती, महाराटर राज्य मागासवगग ियरगच्या मते, गाररडी या ्ब्िाता अथग: साचाते नेळ 

गावरगावी जाऊि करणारे असात रूढ िहे. गारुडी हा अथातत एक व्यवसाय िहे. चरंत,ु मांग गारुडी  म्हणजे 

‘गारुडी ककवा साचगारुडी’ िव्हेत. साचांता नेळ करणे हा मांग गारुडी समाजाता व्यवसाय िाही. रामिाथ 

तव्हाण (२००४) यांिी मांग गारुडी समाजाच्या जात चंतायतचीता अभ्यास के ा िहे. यायामध्ये ते जातचंतायतचीते 

पे्रक्षक म्हण ि सहभागी झा े हरते. यायांिी अिेक षठकाणी भेटी िेऊि चंत िषण इतर  रकांच्या म ुानती 

घेतल्या. यायात ि असे षिि ग्िास ि े की, मांग गारुडी ही जात षवमकु्त जातीमध्ये गण ी गे ी.  षिटी्ांच्या 

काळात ही जमात गनु्हेगार म्हण ि ओळन ी जात हरती. स्वातंत्र्यकाळािंतर सदु्धा यायांच्यावर गनु्हेगारीता 

ष्क्का राषह ा हरता.  मांग गारुडी समाजाती सामाषजक-सांस्कृषतक जडणघडण षवष्टट प्रकारती िहे. मांग 

गारुडी ‘चारर्ी’ ही सांकेषतक भािा म्हण ि वाचरतात. मांग गारुडी ही मातंग समाजाती चरटजात माि ी जाते. 

चरंत,ु मातंग समाज यायांिा ह के समजत असल्यािे यायांच्या्ी बेरोटी व्यवहार करत िाहीत, ष्वाय 
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यायांच्याबरोररबरोर च वी ररटी व्यवहारही के ा जात िसे. मांग गारुडी ही जात यायांच्या चारंचाषरक व्यवसायामळेु मातंग 

समाजाचास ि वेगळी िहे. ‘म्ह्ी भािरणे’ हा यायांता मखु्य व्यवसाय झा ा, यायातबरोररबरोर ते छर्ा-मरठ्या 

तरऱ्या करीत िषण गारुडी समाजाच्या जाि   व हातता ानीच्या व्यवसायातही सहभागी हरत असत. मांग 

गारुडी समाजाती  कुळांती िावे हीत यायांती िडिावे िहेत.  िंब्याते व जांभळाते झाड हे या जातीते िेवक 

माि े जाते. अक्षय ततृीया हा सण यायांच्यात महयावाता माि ा जातर. ष्वाय, सांस्कृषतकदृट्ा यायांच्यामध्ये 

म्ह्ी ा मािाते स्थाि िहे. षत ा ते  क्ष्मी माितात. या समाजाती  स्त्रीयांिा ियु्यम स्थाि िहे. षववाह, मयृाय  

षविी िषण समाजाती  तंटे-बरोनेडे सरडवण्यासाठी जात चंतायत महयावाती भ षमका चार चडत असते. 

समाजाती  न्याय-षिवाडा करतािा ष्क्षेते स्वरूच जात चंतायतीकड ि ठरव े जाते.  

ष्क्षणाता अभाव, उयाचन्िाच्या साििांता अभाव, रूढी चरंचरांता चगडा, वास्तव्याते भटके स्वरूच इ. 

बरोाबरोी या समाजाच्या मागास ेल्या स्स्थतीस कारणीभ त िहेत. चारंचाषरक व गनु्हेगारी प्रवतृ्तीच्या व्यवसायात 

असल्यािे हा समाज िच ी प्रगती करू ्क ा िाही. या समाजाच्या उन्ितीसाठी, यायांिा ष्क्षण प्रवाहात 

िणण्यासाठी तसेत िरकरीच्या संिी उच ब्ि करूि िेण्यासाठी सामाषजक न्याय षवभागाच्या षवषवि यरजिा 

उच ब्ि िहेत. चरंत ुया यरजिांता  ाभ घेण्यासाठी या  रकांिा काही कागिचत्रांता चाठचरुावा करावा  ागतर. 

जसे की जातीता िान ा, जात चडताळणी िान ा इ. मागास ेल्या व भटक्या स्वरूचामळेु या जातीच्या 

 रकांकडे अ्ा कागिचत्रांता अभाव षिस ि येतर. यायासाठी “१९५० विाच वीते वास्तव्याते चरुावे” षमळषवण्यात 

या  रकांिा अडतणी येतात. ष्वाय, मांग-गारुडी समजासंबंरोिी फारसे सं्रिि सदु्धा झा े े िाही. चषरणामी या 

 रकांिा षवकासाच्या मखु्य प्रवाहात िणण्यासाठीच्या राज्य सरकारच्या यरजिा अस िही यायांचास ि मांग गारुडी 

समाज वंषतत राषह े ा षिसत िहे. यात चाश्वगभ मीच्या ििारे बरोाटी संस्थेच्या सं्रिि षवभागामाफग त मांग-

गारुडी समाजाच्या सामाषजक-िर्मथक मागास ेल्या स्स्थतीता अभ्यास करण्यात ि ा िहे. यायासाठी 

वाचरण्यात ि े ी सं्रिि चद्धती चढेु िेण्यात ि ी िहे.  
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संशोधन पद्धती 

या समाजाती   रक संच णग महाराटरात कमी-जास्त संख्येिे 

वेगवेगळ्या भागात वास्तव्य करीत िहेत. या  रकांचयंत 

चरहरतण्याच्या हेत िे एक ण तीि षवभागात गोंषिया, चणेु िषण 

िाष्क येथे कायग्ाळेते ियरजि के े गे े.  यामागी   प्रमनु 

उदे्द् हा हरता की, मांग गारुडी समाजाती  प्रषतषििी िषण इतर 

 रकां्ी प्रयायक्ष संवाि साि ि माषहतीते संक ि करणे. तसेत 

या कायग्ाळांिरम्याि,  या समाजाच्या मागास ेल्या स्स्थतीता 

अभ्यास करण्यासाठी तयार करण्यात ि े ी सं्रििचर प्रश्िाव ी कायग्ाळेत उचस्स्थत असणाऱ्या मांग 

गाररडी समाजाती   रकां्ी प्रयायक्ष संवाि साि ि भरण्यात ि ी. गोंषिया येथी  कायग्ाळा षि. १९ मे २०१५ 

ररजी ियरषजत करण्यात ि ी. चणेु येथे षि. ७ ज ि २०१५ तर िाष्क येथे १४ ज ि २०१५ ररजी कायग्ाळा 

घेण्यात ि ी. तीिही कायग्ाळा षमळ ि एक ण १४९ प्रश्िाव ी भरण्यात िल्या. या सवग कायग्ाळेसाठी मांग-

गारुडी समाजाते प्रषतषििी महाराटराच्या वेगवेगळ्या भागात ि ि े हरते.  उिा. गोंषिया येथे झा ेल्या 

कायग्ाळेसाठी गोंषिया, िागच र, विा इ. षजल्ह्याती  व चणेु येथे झा ेल्या कायग्ाळेत चणेु, मुंबरोई, कल्याण, 

ठाणे, सांग ी, रायगड, अहमििगर, करल्हाच र, बरोीड इ. षजल्ह्यामि ि प्राषतषििी उचस्स्थत हरते. यायातबरोररबरोर, 

िाष्क येथे झा ेल्या कायग्ाळेत िाष्क, िळेु, िंिरुबरोार, जळगाव इ. षजल्ह्याती  प्रषतषििी ि े हरते. या 

कायग्ाळेमळेु मांग गारुडी समाजाच्या  रकां्ी प्रयायक्ष संवाि 

सािता ि ा. तसेत षवषवि षजल्ह्यांमि ि एकात षठकाणी 

 रकांिा संघटीत करण्यासाठी व यायांच्याकड ि माहीतीते 

संक ि करण्यासाठी ही कायग्ाळा एक उचयकु्त माध्यम 

ठर ी. यायातबरोररबरोर, षििांक २० मे २०१५ ररजी गोंषिया 

षजल्ह्याती  घरगरा या गावा ा (घरगरा तौकी, भीमिगर) 

क्षेत्रीय भेट िेऊि मांग गाररडी समाजाच्या सद्यस्स्थतीते प्रयायक्ष 

षिरीक्षण करण्यात ि े. यायांच्या िर्मथक सामाषजक व इतर मागास ेचणाता अभ्यास करण्याच्या हेत िे या 

पणेु येथील माांग गारुडी  समाजाची काययशाळा   

के्षत्र भेट : लोहगाव माांग गारुडी  वस्ती 
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भेटीते ियरजि करण्यात ि े हरते. घरगरा तौकीच्या भेटीते षवश् ेिण प्रस्ततु अहवा ात िेण्यात ि े िहे. 

सरुवातीच्या वरी  टप्प्यात के ेल्या चथि्ी अभ्यासावरूि मांग गारुडी समाजाती  रकसंख्या महाराटराती  

चणेु षजल्ह्यात मरठ्या संख्येिे असल्याते षिि ग्िास ि े. तसेत जिगणिा २०११ िसुार िागच र (६४२८), चणेु 

(६००६) तर िाष्क (५८६५) हे तीि षजल्हे महाराटराती  मांग गारुडी समाजाती सवाषिक  रकसंख्या 

अस े े षजल्हे िहेत. याचिकी चणेु षजल्ह्याती मांग गाररडी समाजाच्या अभ्यासासाठी षिवड करण्यात ि ी. 

प्रस्ततु सं्रििात सवेक्षण चद्धतीिे (census survey) चणेु षजल्ह्याती  मांग गारुडी समाजाती  सवग 

कुटंुबरोांकड ि माषहती संक ीत करण्यात ि ी. यात म ुानत अिसु ती िषण गटतता मागगिर्म्का या 

साििांद्वारे सांस्ख्यकीय व गणुायामक अ्ा िरन्ही स्वरूचाच्या माषहतीते संक ि करण्यात ि े (चहा चषरष्टट 

क्र. २). चणेु षजल्ह्यात वेगवेगळ्या षठकाणी वस ेल्या या समाजाच्या वस्यायामि ि सवेक्षण करण्यात ि े. चणेु 

षजल्ह्याती  मांग गारुडी समाजाच्या कुटंुबरोांती यािी तयार करण्यासाठी या समाजाती  षवषवि संघटिेच्या 

चिाषिकारी िषण कायगकते यांती मित घेण्यात ि ी. यायांिी गावषिहाय व वस्तीषिहाय मांग गारुडी 

समाजाती  कुटंुबरोांती संख्या षि ी. सवेक्षण िरम्याि याया याया वस्तीती  १००% कुटंुबरोांते सवेक्षण करण्यात 

ि े. याप्रमाणे एक ण १२७३ कुटंुबरोांते सवेक्षण करण्यात ि े. (अषिक माषहतीसाठी चषरष्टट क्र. ३  चहा.) 

षवषवि गावे व वस्यायांिा प्रयायक्ष भेटी िेऊि षिरीक्षणाद्वारे गणुायामक माषहती षमळव ी. यासाठी चणेु षजल्ह्याती  

एक ण ९ वस्यायांमध्ये गट तता घडव ि िणल्या. गट तता 

घेण्यासाठी मांग गारुडी समाजाते एक ण ११ भौगरष क 

षवभाग चाडण्यात ि े. जेणेकरूि प्राषतषिषिक स्वरुचात 

गणुायामक माषहतीते संक ि करता ि े. या ततांमि ि 

मांग गारुडी समाजाच्या सामाषजक-िर्मथक व 

मागास ेल्या स्स्थती षवियी महयावाती माषहती षमळा ी. 

यामध्ये  रहगाव, थेऊर,  रणी काळभरर, ष्रूर, चािाण, 

बरोाणेर, तंिवाडी (फुरसुंगी), िमराई (बरोारामती), माळवाडी (हडचसर) इयायािी षठकाणी असणाऱ्या मांग गारुडी 

थेऊर वस्तीमधील गटचचा 
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समाजाच्या वस्यायांता समावे् िहे. गट तताच्या िोंिी रेकॉडगर 

िषण िोंिवहीत सदु्धा घेण्यात िल्या. रेकॉडगर वाचरण्याअगरिर गट 

ततेती   रकांती चरवािगी घेण्यात ि ी हरती. यायातबरोररबरोर, मांग 

गारुडी समाजाच्या वास्तव्याच्या षठकाणांती छायाषतते्र सदु्धा 

काढण्यात ि ी.तसेत, मांग-गारुडी समाजाच्या िर्मथक-

सामाषजक- ि्क्षषणक व एक णत मागास ेल्या स्स्थतीता अभ्यास 

अंतगगत माषहतीते संक ि करण्यासाठी अन्वेिक म्हण ि बरोाटीच्या 

समताितुांती मित घेण्यात ि ी. यायांच्यामाफग त म ुानत अिसुतुीच्या ििारे माषहती संकष त करण्यात 

ि ी. िेम ेल्या अन्वेिकांवर माषहती संक िाच्या वेळी बरोाटीच्या सं्रिि अषिकाऱ्यांिी चयगवेक्षण के े. 

यायांच्या िावांती यािी चषरष्टट क्र. ४  मध्ये िेण्यात ि ी िहे. यायाअगरिर सं्रिि करण्यामागता उदे्द् 

स्चटट करूि माषहती संक ीत करतािा करणयाया बरोाबरोी सं्रििाच्या उदे्द्ािे  क्षात घेणे गरजेते िहे यासाठी 

एक षिवसाते प्रष्क्षण यायांिा िेण्यात ि े. हे प्रष्क्षण षि. ८ सप्टेबरोर २०१५ ररजी घेण्यात ि े. तसेत,  षि. 

१५ सप्टेबरोर २०१५ ते  २९ ऑक्टरबरोर २०१५ या िरम्याि माषहती संक िाते काम करण्यात ि े. चणेु 

षजल्ह्याती  मांग गारुडी समाजाच्या सामाषजक,िर्मथक, व ि्क्षषणक मागास ेल्या स्स्थतीता अभ्यास करूि 

यायाता प्रारुच अहवा  तयार करण्यात ि ा. यायावर मांग गारुडी  समाजाती  काही प्रषतषििचीिा सहभागी 

करूि एकषिवसीय-ततासत्र षििांक १७ मातग २०१६ ररजी घेण्यात ि े. यायामध्ये प्रारूच अहवा ावर सषवस्तर 

व सािकबरोािक तता करण्यात ि ी. प्रषतषििचीिी उचस्स्थत के ेल्या प्रश्िांवर व ्ंकेवर समािािकारक उत्तरे 

िेण्यात ि ी. 

चणेु षजल्ह्याती  प्रामखु्यािे ग्रामीण व ्हरी भागाता स्वतंत्र त  म्हण ि अभ्यास करण्यात ि ा. यात 

ग्रामीण भागाती  एक ण ७११ तर ्हरी भागाती  एक ण ५६२ मांग गाररडी समाजाच्या कुटंुबरो प्रमनुांिी  

उत्तरिाते म्हण ि िच ी कौट ं षबरोक माषहती षि ी. ्हरी भागात चणेु ्हर, कचचरी-कततवड ्हर िषण बरोारामती, 

 रणावळा व ष्रूर इ. छरटी ्हरे यामध्ये जर मांग गारुडी समाजाती कुटंुबेरो वस े ी असती  तर 

षवश् ेिणासाठी यायांता समावे् ्हरी भागात के ा िहे. तसेत, जी कुटंुबेरो ग्राम चंतायत भागात वस े ी 

िहेत यायांता समावे् ग्रामीण भागात करण्यात ि ा िहे. यायातबरोररबरोर, मांग गारुडी समाजाती  कुटंुबरोांती 

वगगवारी ही िर्मथक ििारावर करूि यायाते सदु्धा षवश् ेिण करण्यात ि े िहे. यायामध्ये, उच्त, मध्यम 

लोणी काळभोर वस्तीमधील माहहती संक ि  
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िषण अल्च उयाचन्ि गटांता समावे् करण्यात ि ा िहे. उच्त उयाचन्ि गटात मरडणारे कुटंुबरोांते माषसक 

उयाचन्ि हे रु. २०,००० चेक्षा जास्त िहे. मध्यम उयाचन्ि गटात मरडणारे कुटंुबरोांते माषसक उयाचन्ि  हे रु. १०,००१ 

ते २०,००० चयंत िहे. तसेत, अल्च उयाचन्ि गटात मरडणारे कुटंुबरोांते माषसक उयाचन्ि  हे रु. १०,००० चेक्षा कमी 

िहे. संकष त के ेल्या माषहतीते Statistical Package for Social Sciences (SPSS) मध्ये  षवश् ेिण 

करण्यात ि े. यायािसुार, माषहतीते तक्ते तयार करण्यात ि े.  

सिर अहवा ामध्ये चणेु षजल्हा िषण मांग गारुडी समाजासंबंरोिी प्राथषमक माषहती चषहल्या भागामध्ये 

िेण्यात ि ी िहे. िसुऱ्या भागात मांग गारुडी समाजाती समाषजक िषण सांस्कृषतक जडणघडण याते 

सषवस्तर षववेति करण्यात ि े िहे. षतसऱ्या भागात मांग गारुडी समाजाती िर्मथक स्स्थती याते षववेति 

के े िहे. ्ेवटी, या सं्रििात ि प्राप्त झा े े षिटकिग िषण ष्फार्ची िेण्यात िल्या िहेत.  

पणेु जिल्हा: अभ्यासाचे के्षत्र आजण माांग गारुडी समाि 

  क्षेत्रफळाच्या दृटटीिे महाराटर भारताती  षतसरे व  रकसंख्येच्या बरोाबरोतीत िसुरे मरठे राज्य िहे.  

राज्यात उटण कटीबंरोिीय मरसमी हवामाि िहे.  रकसंख्येच्या बरोाबरोतीत महाराटर हे िे्ात िसुऱ्या क्रमांकाते 

राज्य अस ि राज्याते एक ण भौगरष क क्षेत्र ३.०८  क्ष तौ. षकमी िहे. राज्याती  रकसंख्या जिगणिा २०११ 

िसुार ११.२४ करटी अस ि ती िे्ाती  एक ण  रकसंख्येच्या ९.३ % िहे. राज्याते मरठ्या प्रमाणावर 

िागरीकरण झा े असिु ४५.२ %  रकसंख्या िागरी भागात राहते. महाराटरामध्ये िर हजार चरुुिामागे ९४६ 

इतक्या मषह ा िहेत. राज्यामध्ये अिसु षतत जातचीते प्रमाण ११.८१ % िहे. राज्यात ३६ षजल्हे अस ि 

प्र्ासकीय सषुविेसाठी ते करकण, चणेु, िाष्क,औरंगाबरोाि,अमरावती व िागच र या सहा महस ुी  षवभागात  

षवभाग े िहेत (महाराटर ्ासि २०१५: १-२).  ना ी दिलेल्या महाराष्ट्र राज्याच्या नकाशामध्ये वेगवेगळ्या 

३६ दिल््ाांची स्थिती िशशदवली आहे.  

 

 

 

 

https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4
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आकृती क्र. १ : महाराष्ट्र राज्य नकाशा 

 

 आकृती क्र. 1:  महाराष्ट्र राज्याचा नकाशा 

पणेु हा ऐदतहादसक व साांथकृदतक वारसा लाभलेला दिल्हा आहे. दिल््ाचे १५,६४२ चौरस दक.मी. 

क्षेत्रफळ असनू ते राज्याच्या क्षेत्रफळाच्या ५ % आहे. दिल््ाच्या भौगोदलक क्षेत्रानसुार उिा. घाटमािा, मावळ 

आदण पठार असे दवभाग पडतात. भीमा निी ही दिल््ातील प्रमखु निी आहे. पणेु दिल््ाच्या प्रत्येक 

तालकु्यातनू दकमान एक तरी निी वाहते.  पणेु दिल््ात १४ तहसील असनू ते पढुील प्रमाणे आहेत. िनु्नर, 

आांबेगाव, दशरूर, खेड, मावळ, मळुशी, हवेली, पणेु शहर, िौंड, परुांधर, वेल्हे, भोर, बारामती, आदण इांिापरू. 

दशरूर तालकु्याचे क्षेत्र सवात मोठे असनू सवात कमी क्षेत्र हे पणेु शहराचे आहे. खाली दिलेल्या पणेु दिल््ाच्या 

नकाशामध्ये वेगवेगळ्या भागाांची स्थिती िशशदवली आहे. पणेु दिल््ात पणेु व पपपरी-पचचवड या िोन 

महानगरपादलका असनू पणेु खडकी आदण िेहूरोड येिे कटक मांडळे आहेत. त्याचप्रमाणे खेड तालकु्यात  
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आळांिी, परुांिरमध्ये सासवड व िेिरुी, मावळमध्ये तळेगाव िाभाडे व लोणावळा आदण भोर, िौंड, बारामती, 

दशरूर, िनु्नर व इांिापरू तालकु्यामध्ये प्रत्येकी एक याप्रमाणे दिल््ात एकूण ११ नगरपादलका आहेत. पणेु शहर 

वगळता १३ तालकु्यात पांचायत सदमत्या आहेत. दिल््ात एकूण १८६६ खेडी आहेत, त्याांपैकी १८ खेडी ओसाड 

आहेत. दिल््ाच्या पस्चचमेस १००० दमलीमीटरपेक्षा िाथत तर अदतपवूश भागात समुारे ६०० ते ७०० दमलीमीटर 

पाऊस पडतो.  २०११ च्या िनगणनेनसुार दिल््ाची एकूण लोकसांख्या ९४.२९ लाख असनू यामध्ये ४९.२४ 

लाख परुुष व ४५.०५ लाख स्थत्रया आहेत. यानसुार दिल््ात िर हिार परुुषामागे स्थत्रयाांची सांख्या ९१५ आहे. 

एकूण लोकसांख्येपैकी अनसुदूचत िातीची लोकसांख्या ११.८०  ान (१२.५२%) आहे. दिल््ाचे चाल ू

पकमतीनसुार दनव्वळ उत्पन्न २०११-२०१२ च्या वषाचे िरडोई उत्पन्न रु. १,४०,५७० एवढे िहे (महाराष्ट्र 

्ासि २०१३: १-१०).   

आकृती क्र. २ पणेु जिल्हा नकाशा 

 

आकृती क्र. २: पणेु हजल्ह्याचा नकाशा 



माांग गारुडी  सांशोधन अहवाल 15 

पणेु दिल््ातील माांग-गारुडी समािाच्या सामादिक-आर्थिक मागासलेल्या स्थितीचा अभ्यास करताना 

माांग गारुडी समािात समुारे १२७३ कुटंुबरो सांख्या आढळून आली आहे. या समािातील उत्तरिात्याांकडून 

कुटुांबाांसाठी असणारी मलुाखत अनसुचूी  भरून घेण्यात आली. उत्तरिाते हे प्रामखु्याने कुटुांबातील प्रौढ थत्री-

परुुष होते. त्याची  महत्वपणूश मादहती पढुीलप्रमाणे िेण्यात आली आहे.  

आकृती क्र. ३: उत्तरदातयांचे स्री-परुुष प्रमाण 

 

िकृती क्र. ३ िसुार माांग गारुडी समािाच्या अभ्यासासाठी मादहती िमा करताना मलुाखत घेतलेल्या 

उत्तरिात्याांपैकी  परुुषाांचे प्रमाण स्थत्रयाांच्या तलुनेत िोडे िाथत म्हणजे ५८.३० % आहे.  

तक्ता क्र. १: उत्तरदातयाचे वयजनहाय प्रमाण 

वय वारंवारीता टक्केवारी 

१८ ते ३० ३८६ 30 

३१ ते ४५ ५३५ 42 

४५ ते ६० २६७ 21 

६० चेक्षा जास्त ८२ 6 

एक ण १२७० 100 
 

तक्ता क्र. १ िसुार असे षिसते की, ३१ ते ४५ या वयरगटाती  उतरिायायांते प्रमाण सं्रििासाठी 

माषहती गरळा करतािा ४२ % िहे. यायाना रना  १८ ते ३० वयरगटाती  उत्तरिायायांते प्रमाण ३० % िहे. 

यातात अथग की, अभ्यासामध्ये तरुण उत्तरिाते अषिक प्रमाणात िहेत.  
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तक्ता क्र. २ : उत्तरदातयांची वैवाजहक स्स्िती 

वैवाजहक स्स्िती  वारंवारीता  टक्केवारी  
चषरयायक्ता  १५ १.२ 
घटस्फरटीत  ३ ०.२ 
षववाषहत  १०५९ ८३.२ 
अषववाषहत  ३४ २.७ 
षविवा १५४ १२.१ 
षविरु  ८ ०.६ 
एक ण  १२७३ १००.० 

 

तक्ता क्र. २ िसुार, मलुाखत घेतलेल्या उत्तरिात्याांपैकी  दववादहत उत्तरिात्याांचे प्रमाण सवात िाथत 

आहे. त्याचबरोबर पदरतक्त्या, घटथफोटीत आदण दवधवा मदहलाांचे प्रमाण सदु्धा १३.५ % दिसनू येते. सामादिक 

समथयाांच्या िषु्ट्टीकोनातनू मदहलाांच्या  ्ा प्रमाणाकडे पादहले िाणे आवचयक आहे.  

आकृती क्र. ४: उत्तरदातयांचे जशक्षणाचे प्रमाण 
 

 

िकृती क्र. ४ िसुार, मलुाखत घेतलेल्या उत्तरिात्याांपैकी अदशदक्षत उत्तरिात्याांचे प्रमाण सवात जास्त 

(४९.६०%) िहे. याउ ट, चिवीिर िषण चिव्यतु्तर उच्तष्षक्षत उत्तरिायायाते प्रमाण अयायल्च (१.४%) िहे.  
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तक्ता क्र. ३ : कुटंुबातील सदस्य संख्या व तयाचे प्रमाण 

लिंग वारांवारीता टक्केवारी 

प्रौढ मदहला  1990 28 

प्रौढ परुुष  1804 31 
मलेु 1397 22 
मलुी 1257 19 
एकूण  6448 100.00 

 
२०११ च्या जिगणिेिसुार चणेु षजल्ह्याती  मांग गारुडी समाजाती  रकसंख्या ६००६ िहे. तक्ता क्र. 

३ िसुार,  मांग गारुडी समाजाते सवेक्षण करण्यात ि ेल्या सवग कुटंुबरोाती  सिस्यांती संख्या समुारे ६४४८ 

अस ि यायामध्ये प्रौढ चरुुिांते प्रमाण अषिक िहे. तसेत म ुचीच्या त ुिेत म ुांते प्रमाणही ककषतत अषिक िहे.  

 आकृती क्र. ५: ग्रामीण व शहरी भागातील कुटंुब संख्या व तयाचे प्रमाण 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

िकृती क्र. ५ िसुार, चणेु षजल्ह्याती  मांग गारुडी समाजाती  क्षेत्र षिहाय कुटंुबरोसंख्या ्हरी व ग्रामीण 

अ्ा िरन्ही क्षेत्रात षवभाग ी िहे. याचिकी प्रस्ततु अभ्यासात या  समाजाती ्हरी भागात ि ५६२ तर ग्रामीण 

भागात ि ७११ कुटंुबरो संख्या िढळ ि ि ी िहे. िरन्ही भागांमध्ये जवळचास सारख्या प्रमाणात कुटंुबरो संख्या 

षवभाग े ी षिसत िहे.  
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तक्ता क्र. ४: कुटंुबांचे व्यवसायाचे प्रमाण 

व्यवसाय वारंवारीता टक्केवारी 

्ेती  ११ 0.९ 

्ेती स ग्ि 
व्यवसाय  

११ 0.९ 

्ेत मजरुी  ९० ७.१ 

व्यावसाषयक  १४३ ११.२ 

सरकारी िरकरी  ४४ ३.५ 

  इतर १२४ ९.७ 

इतर मजरुी  ७५५ ५९.३ 

नाजगी  िरकरी  ९५ ७.५ 

एक ण  १२७३ १००.० 

तक्ता क्र. ४ िसुार, मांग गारुडी समाजाच्या सवेक्षणामध्ये समाषवटट असणाऱ्या उत्तरिायायांच्या 

कुटंुबरोांचिकी  इतर मजरुी करणाऱ्या कुटंुबरोाते प्रमाण जास्त (५९.३०%) षिस ि येते. इतर मज रीत अंग-मेहितीच्या 

कामांता समावे् िहे. यामध्ये भंगार गरळा करणे, ताकु ा िार  ावणे, िणंु भांडीती कामे करणे, कतरा 

वेतणे, गवंडी, षबरोगारी, वाढची, हमा ी, गावठी िारू बरोिषवणे अ्ा कामांता समावे् हरतर. यायाचाठरचाठ, छरटे-

मरठे व्यवसाय िषण ्ेतमजरुी यांच्या कामात असण्याते अिकु्रमे ११% व ७.१०% प्रमाण िहे.  ग्रामीण 

भागात उिरषिवाहासाठी म्ह्ी रानरळीिे सांभाळाय ा घेणारी कुटंुबेरो षिि ग्िास ि ी.  

तक्ता क्र. ५: कुटंुबाचे माजसक उतपनाचे प्रमाण 

उतपन्न गट वारंवारीता टक्केवारी 

उच्त १३४ १०.५ 
मध्यम ३९ ३.१ 
अल्च १०९२ ८५.८ 
प्रषतक्रीया िाही ८ .६ 
एक ण १२७३ १००.० 
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तक्ता क्र. ५ िसुार, मांग गारुडी समाजाच्या सवेक्षणामध्ये समुारे ८५.८०% कुटंुबरोाते माषसक उयाचन्ि 

१०००० चेक्षा कमी षिस ि येत िहे. यायावरूि असे म्हणता येई  की, या समाजाती िर्मथक स्स्थती 

समािािकारक िाही. चढुी  प्रकरणात मांग गारुडी समाजाती सामाषजक िषण सांस्कृषतक जडणघडण 

याषवियी षववेति करण्यात ि े िहे.  

 

 

 

बारामती येथील माांग गारुडी वस्ती 
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प्रकरण २: 

म ांग ग रुडी आणि मलुभतू सेव सणुवध  

कोणत्याही समाजाला सधुाररत आरण रनरोगी जीवनमान जगण्यासाठी मलुभतू सेवासरुवधा रमळणे 

क्रमप्राप्त असते. त्यामध्ये रशक्षण, आरोग्य, पाणी, वीज परुवठा, साांडपाण्याची व्यवस्था,  शौचालय, लोक 

वस्तीस जोडलेले रस्ते, आरण वाहतकू व्यवस्था इ. सोयी-सरुवधाांचा समावेश असतो. माांग गारुडी समाजाची 

स्स्थती अभ्यासत असताना पढुील रनरीक्षणे आढळून आली.  

माांग गारुडी समाजासाठी उपलब्ध असणाऱ्या सोई-सवुिधा 

पणेु जिल्ह्यात माांग गारुडी समाि राहत असलेल्ह्या बहुताांश वस्तयाांमध्ये मलुभतू सेवा सजुवधाांची दयनीय 

अवस्था जनदशशनास आली. यामध्ये  जपण्याचे पाणी, अजधकृत जविेची उपलब्धता, साांडपाण्याची सजुवधा 

वस्तीअांतगशत स्वच्छता, कचरा पेटी, घांटा गाडी, भमूी अांतगशत नाले, माांग गारुडी  समािाच्या वस्तीस िोडलेले 

पक्के रस्ते, शौचालय इतयादी सजुवधा जनकृष्ट दिाच्या आढळून आल्ह्या. बारामतीमधील आमराई या माांग 

गारुडी समािाच्या वस्तीमध्ये लोकाांच्या घरासमोरून गटार लाईन काढलेली जदसनू आली.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
थेऊर व चंदवाडी (फुरसुंगी) या मांग गारुडी वस्तींमधील पाण्याची सवुवधा 
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तक्त  क्र. ६ : णवभ गणिह य प ण्य ची सणुवध  उपलब्धतेचे प्रम ि  
 

णवभ ग  
प ण्य ची सणुवध  उपलब्धतेचे 

प्रम ि एकूि 
ि ही होय  

शहरी 
124 438 562 

22.10% 77.90% 100.00% 

ग्रामीण  
363 348 711 

51.10% 48.90% 100.00% 
  
एकूण  

487 786 1273 
38.30% 61.70% 100.00% 

 

तक्ता क्र. ६ नसुार शहरी भागाच्या तलुनेत ग्रामीण भागात पाण्याच्या सरुवधेचा अभाव रिसनू आला. 

ग्रामीण भागातील ५१.१०% कुटुांबाांना पाण्याची सरुवधा उपलब्ध नाही. तर शहरी भागात २२.१० % कुटुांबाना 

पाण्याची सरुवधा उपलब्ध नाही. जरी पाण्याची सरुवधा उपलब्ध असली तरी नळाच्या आजबूाजलूा गटारे-नाले व 

कचरा अशी अस्वच्छता बहुताांशी वस्त्याांमध्ये रनिशशनास आली. असरुरक्षत आरण अस्वच्छ पाण्यामळेु आरोग्य 

धोक्यात असते ह्या अनारोग्य पररस्स्थतीचा सामना त्याांना करावा लागतो. बारामती मधील आमराई वस्तीमधील 

मरहला रोज १ रकलोमीटर पायी चालनू पाट बांधारे खात्याच्या कॅनॉलवर कपडे धणु्यास जातात. लोणी काळभोर 

वस्तीमधील लोक वस्तीच्या मागे वाहणाऱ्या अरतशय अस्वच्छ अशा नाल्यात अांघोळी करतात, कपडे व म्हशी 

धतुात, तसेच येथेच शौचासही बसतात. तसेच माळवाडी, चांिवाडी, लोणी काळभोर, थेऊर येथील माांग गारुडी  

वस्त्याांमध्ये सावशजरनक स्रोताांवर रपण्याच्या पाण्याचे तोटी नसलेले पाईप असल्याचे क्षेर भेटी िरम्यान रिसनू 

आले. 
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तक्त  क्र . ७: णवभ गणिह य वीज सणुवध  उपलब्धतेचे प्रम ि  
 

विभाग 
िीज सवुिधा उपलब्धतेचे प्रमाण 

एकूण 
नाही होय  

शहरी 
132 430 562 

23.50% 76.50% 100.00% 

ग्रामीण 
308 403 711 

43.30% 56.70% 100.00% 
 
एकूण 

440 833 1273 

34.60% 65.40% 100.00% 

 
तक्ता क्र. ७ नसुार  शहरी भागातील २३.५० % कुटुांबाांकडे वीज सरुवधा उपलब्ध नाही. तर ग्रामीण 

भागातील ४३.३०% कुटुांबाांकडे रवजेची सरुवधा उपलब्ध नाही. लोणी काळभोर येथील माांग गारुडी  समाजाच्या 

वस्तीमध्ये आकडे टाकून अनरधकृतपणे वीज घेतल्याचे रिसनू आले. तसेच साडेसतरा नळी मधील बरीचशी 

माांग गारुडी कुटुांबे अजनूही वीज सरुवधा अभावी अांधारात जीवन कां ठतात. 

तक्त  क्र . ८ : णवभ गणिह य व हतूक व्यवस्थ  असण्य चे प्रम ि  
 

णवभ ग  
व हतूक व्यवस्थ  

एकूि 
ि ही होय  

शहरी 
161 401 562 

28.60% 71.40% 100.00% 

ग्रामीण 
348 363 711 

48.90% 51.10% 100.00% 
 
एकूण 

509 764 1273 

40.00% 60.00% 100.00% 
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तक्ता क्र. ८ नसुार  शहरी भागातील ७१.४०% कुटुांबाना वाहतकू व्यवस्था उपलब्ध आहे. यामध्ये 

पी.एम.पी.एल. बस, शेअर ररक्षा अशा वाहतकूीच्या साधनाांचा समावेश आहे. तसेच ग्रामीण भागातील ५१.१० 

% कुटुांबाांना ही सरुवधा आहे. तरीही ४८.९०% ग्रामीण भागातील कुटुांबे वाहतकूीच्या सरुवधाांच्या 

उपलब्धतेपासनू वांरचत आहेत. माांग गारुडी  समाजाची ही कुटुांबे मखु्य वस्ती पासनू िरू अांतरावर असल्याचे 

आढळून आले.   

तक्त  क्र. ९  : णवभ गणिह य पक्के रस्ते उपलब्धतेचे प्रम ि  
 
 

णवभ ग 
पक्के रस्ते उपलब्धतेचे प्रम ि 

एकूि 
ि ही होय  

शहरी 
236 326 562 

42.00% 58.00% 100.00% 

ग्रामीण 
418 293 711 

58.80% 41.20% 100.00% 
 
एकूण 

654 619 1273 

51.40% 48.60% 100.00% 
 

 

वरील तक्ता क्र. ९ नसुार एकां िरीत ५१.४०% माांगगारोडी कुटुांबाांना त्याांच्या वस्तीपासनू पक्क्या 

रस्त्याची सरुवधा उपलब्ध नाही. शहरी भागाच्या तलुनेत ग्रामीण भागात हे प्रमाण जास्त आहे. ग्रामीण भागात 

रनम्म्या पेक्षा जास्त म्हणजे ५८.८०% कुटुांबे पक्क्या रस्त्याच्या सरुवधे पासनू वांरचत आहेत. थेऊर गावातील माांग 

गारोडी वस्ती सरुु होते त्या रठकाणापयंत रस्त्याचे काम केले गेले व वस्ती सरुु होताच पक्का रस्ता बाधण्याचे 

काम थाांबरवलेले रिसनू आले. शहरी भागात िेखील अजनूही ४२% कुटुांबाांना वस्ती अांतगशत पक्का रस्ता नाही. 

बारामती येथील आमराई वस्तीमध्ये माांग गारुडी समाजाची वस्ती सरुु होते त्या रठकाणी पक्के रस्ते केलेले 

नाहीत. उलट, िरलत वस्ती सधुार कायशक्रमाअांतगशत इतर िरलताांच्या वस्तीमध्ये पक्के रस्ते रनमाण केले आहेत 

असे रिसनू आले.  

 

मांग-गारुडी वस्ती थेऊर मधील रस््याची 
अवस्था 
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तक्त  क्र. १०: णवभ गणिह य दव ख ि  उपलब्धतेचे प्रम ि  
 

णवभ ग  
दव ख ि  उपलब्ध उपलब्धतेचे 

प्रम ि  एकूि  

ि ही होय  

शहरी 
85 477 562 

15.10% 84.90% 100.00% 

ग्रामीण  
117 594 711 

16.50% 83.50% 100.00% 

एकूण  
202 1071 1273 

15.90% 84.10% 100.00% 
 

वरील तक्ता क्र. १० नसुार ग्रामीण भागातील ८३.५०% कुटुांबाांना तर शहरी भागातील ८४.९०% 

कुटुांबाांना घराजवळ िवाखाना उपलब्ध आहे. बारामतीमधील आमराई वस्तीमधील माांग गारुडी लोकाांना 

सरकारी िवाखान्यासाठी ३ रकलोमीटर अांतरावर जावे लागते. पण त्यारठकाणी माांग गारुडी समाजातील 

लोकाांना ियु्यम िजेची वागणकू रमळते असे गट चचे िरम्यान लोकाांनी साांरगतले. याचाच अथश की, त्याांना 

आरोग्य सरुवधा उपलब्ध असनूही त्या रमळण्यासाठी  मानहानी सहन करावी लागते.  

तक्त  क्र. ११ : णवभ गणिह य स ांडप िी व्यवस्थ  उपलब्धतेचे प्रम ि 
 

विभाग  
साांडपाणी व्यिस्था उपलब्धतेचे 

प्रमाण एकूण  
नाही होय  

शहरी 
280 282 562 

49.80% 50.20% 100.00% 

ग्रामीण 
487 224 711 

68.50% 31.50% 100.00% 
 

एकूण 
767 506 1273 

60.30% 39.70% 100.00% 
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वरील तक्ता क्र. ११ नसुार ६०.३०% माांग गारोडी कुटुांबाांना साांडपाण्याची सरुवधा उपलब्ध नाही. शहरी 

भागाच्या तलुनेत ग्रामीण भागात हे प्रमाण अरधक रिसत आहे.  ग्रामीण भागात ६८.५०% कुटुांबाांना 

साांडपाण्याची सरुवधा उपलब्ध नाही. यावरून रनम्म्याहून अरधक कुटुांबाांना उघड्यावरील गटारे व  नाले या 

अनारोग्य स्स्थतीस  सामोरे जावे लागत आहे. साांडपाण्याची योग्यरीत्या व्यवस्था नसल्याने आमराई, लोणी 

काळभोर, चांिवाडी, थेऊर, लोहगाव अशा रठकाणच्या माांग गारुडी  वस्त्याांमध्ये िगंुधी व घाणीची पररस्स्थती 

रिसनू आली. साडेसतरा नळी वस्तीमध्ये राहणाऱ्या माांग गारुडी  कुटुांबाांना पावसाळ्यात गडुघ्यापयंतच्या 

पाण्यातनू आपल्या घरात जावे लागते. तर घरात रशरणाऱ्या पाण्याला बािलीने बाहेर काढावे लागते. ही 

पररस्स्थती मारहती सांकलन करताना प्रत्यक्षात रनिशशनास आली. माांग गारुडी  राहत असलेल्या बहुताांशी 

वस्त्याांमधील साांडपाणी उघड्या गटाराांने ओढ्यात आरण जवळच्या कॅनॉलमध्ये सोडले जाते. या रठकाणी 

गावातील मैला पाणी व इतर िरुित पाणी िेखील सोडले जाते. त्यामळेु माांग गारुडी वस्तीच्या जवळून वाहणाऱ्या 

या कॅनॉल आरण ओढ्याचे पाणी अरतशय िरुित व िगंुधी पसररवणारे झाले आहे. त्यामळेु माांग गारुडी  

वस्तीमध्ये िगंुधी व अस्वच्छतेचे वातावरण आढळून आले. या पाण्यामळेु डासाांचे प्रमाण वाढले आहे व 

पररणामी टायफाईड, मलेररया, डेंगसूारखे आजार होण्याची शक्यता वाढत आहे, असे फुरसुांगी मधील चांिवाडी 

या माांग गारुडी वस्तीतील लोकाांनी साांरगतले.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

थेऊर मांग गारुडी वस्तीमधील सांडपाण्याची 
अवस्था  

लोणी काळभोर मांग गारोडी वस्तीमधील 
सांडपाण्याची अवस्था 
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तक्त  क्र. १२: णवभ गणिह य शौच लय व्यवस्थ  उपलब्धतेचे प्रम ि  
 

णवभ ग 
शौच लय व्यवस्थ  उपलब्धतेचे 

प्रम ि एकूि 

नाही होय  

शहरी 
259 303 562 

46.10% 53.90% 100.00% 

ग्रामीण 
476 235 711 

66.90% 33.10% 100.00% 

एकूण  
735 538 1273 

57.70% 42.30% 100.00% 
 

वरील तक्ता क्र. १२ नसुार एकूण ५७.७०% माांग गारोडी कुटुांबाना शौचालयाांची व्यवस्था नाही. हे 

प्रमाण ग्रामीण भागात अरधक रिसते. ग्रामीण भागात अजनूही ६६.९०% कुटुांबे उघड्यावर शौचालयास जातात. 

शहरी भागात ४६.१०% कुटुांबाांना ही सरुवधा उपलब्ध नाही. अजनूही माांग गारुडी समाजातील लोकाांना 

वस्तीलगत वाहणाऱ्या नाल्याच्या अथवा कॅनॉलच्या बाजनेू उघड्यावर शौचास बसावे लागते. अशी पररस्स्थती 

लोणी काळभोर व आमराई या वस्त्याांमध्ये रिसनू आली. ग्रामीण भागमध्ये सांपणूश स्वच्छता अरभयान राबवून 

गाव स्वच्छ आरण हागणिारी मकु्त करण्यासाठी सांकल्प केला जातो. असे प्रयत्न या रठकाणी होताना रिसनू येत 

नाही.  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

साववजविक शौचालय, लोणी काळभोर  लोणी काळभोर येथील ओढा 
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तक्त  क्र. १३: णवभ गणिह य आध र क डड असण्य चे प्रम ि  
 

णवभ ग 
आध र क डड 

एकूि 
ि ही    होय  

शहरी 
51 511 562 

9.10% 90.90% 100.00% 

ग्रामीण  
79 632 711 

11.10% 88.90% 100.00% 

एकूण  
130 1143 1273 

10.20% 89.80% 100.00% 

तक्ता क्र. १३ नसुार ८९.८०% माांग गारोडी कुटुांबाकडे आधार काडश असल्याचे रिसत आहे, शहरी 

भागात त्याचे प्रमाण समुारे ९१ %असनू ग्रामीण भागात तेच प्रमाण ८९ %आहे. आधार काडश कोणत्याही 

शासकीय योजनेसाठी आधारभतू मानले जाते. ते उपलब्ध असेल तर वांरचत राहण्याची शक्यता असते.  

तक्त  क्र. १४ :  णवभ गणिह य मतद ि क डडचे प्रम ि   

विभाग  
मतदान काडड  

एकूण  
नाही  आहे  

शहरी  
64 498 562 

11.40% 88.60% 100.00% 

ग्रामीण  
88 623 711 

12.40% 87.60% 100.00% 

एकूण  
152 1121 1273 

11.90% 88.10% 100.00% 

 तक्ता क्र. १४ मध्ये माांग गारुडी  समाजातील कुटुांबाांकडे उपलब्ध असणाऱ्या मतिान काडाचे एकूण प्रमाण 

८८.१०% रिसत आहे. अजनूही शहरी भागातील ११.४०% व ग्रामीण भागातील १२.४० %कुटुांबाांकडे मतिान 

काडश नाही. रशक्षणाचा अभाव व मतिानाच्या हक्काबाबतची उिासीनता ही यामागील कारणे चचेिरम्यान समोर 

आली. तसेच ग्रामीण भागाच्या तलुनेत शहरी भागातील या समाजाकडे मतिान काडश असण्याचे प्रमाण अल्प 

फरकाने जास्त रिसनू येते.  
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तक्त  क्र. १५: णवभ गणिह य प्र थणमक श ळ व्यवस्थ  उपलब्धतेचे प्रम ि 

 

णवभ ग प्र थणमक श ळ  व्यवस्थ  एकूि 
ि ही   होय 

शहरी 
66 496 562 

11.70% 88.30% 100.00% 

ग्रामीण 
37 674 711 

5.20% 94.80% 100.00% 

एकूण 
103 1170 1273 

8.10% 91.90% 100.00% 

 
तक्ता क्र. १५ नसुार, माांग गारुडी समाजाची सध्याची प्राथरमक शाळेची सरुवधा (सरकारी आरण 

खाजगी असे रमळून) रवचारली  असता असे आढळून आले की, ग्रामीण भागातील ९४.८०% कुटुांबाांना तर 

शहरी भागातील ८८.३०% कुटुांबाना प्राथरमक शाळेची सरुवधा उपलब्ध आहे. (माांग गारुडी समाजाच्या 

शैक्षरणक स्स्थतीचे सरवस्तर रववेचन प्रकरण ३ मध्ये रिले आहे.) 

आरोग्याची स्स्थती  

तक्त  क्र १६ : णवभ गणिह य आज रीपि त उपच र घेण्य च्य  णिक ि चे प्रम ि  
 

णवभ ग  
आज रीपि त उपच र णिक ि 

एकूि 
भगत दव ख ि  घरगतुी 

उपच र   
प रांप णरक 

वैद्य 

शहरी 
27 516 17 2 562 

4.80% 91.80% 3.00% 0.40% 100.00% 

ग्रामीण  
201 497 11 2 711 

28.30% 69.90% 1.50% 0.30% 100.00% 
  
एकूण  

228 1013 28 4 1273 
17.90% 79.60% 2.20% 0.30% 100.00% 

 

मांग गारुडी वस्तीमधील प्राथवमक शाळा  (बारामती) 
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वरील तक्ता क्र. १६ नसुार एकूण ७९.६०% माांग गारुडी  कुटुां बे आजारीपणात िवाखान्यातच उपचार 

घेतात असे रिसते. हे प्रमाण ग्रामीण भागात ६९.९०% तर शहरी भागात ९१.८०% कुटुांबे आजारी पडल्यावर 

िवाखान्यात उपचार घेतात. ग्रामीण भागात अजनूही २८.३०% कुटुांबे आजारपणात बाबा-भगत याांच्याकडे 

जाताना रिसत आहेत. अशाप्रकारे एकां िरीतच माांग गारोडी समाजावर बाबा-भगताचा प्रभाव असल्याचे 

१७.९०% कुटुांबाांनी साांरगतले आहे. 

तक्त  क्र . १७ : णवभ गणिह य कुटुांब तील सदस्य ांि  दीघडक लीि आज र असण्य चे प्रम ि  
 

णवभ ग  
कुटुांब त सदस्य ांि  दीघडक लीि आज र  

एकूि 

ि ही      होय 

शहरी 
506 56 562 

90.00% 10.00% 100.00% 

ग्रामीण  
638 73 711 

89.70% 10.30% 100.00% 

  
एकूण  

1144 129 1273 
89.90% 10.10% 100.00% 

 

 

वरील तक्ता क्र. १७ नसुार ग्रामीण आरण शहरी भागातील कुटुांबाांमधील सिस्याांमध्ये िीघशकालीन 

आजार असण्याचे प्रमाण जवळजवळ सारखेच (९०%) आहे. केवळ १०.१० % कुटुांबाांनी आपणास असे 

आजार असल्याचे साांरगतले. यामध्ये मधमेुह, क्षयरोग, िमा अशा आजाराांचा समावेश आहे. असे असले तरीही, 

साथींच्या रोगाांनी  या समाजातील लोक आजारी पडत असल्याचे रनिशशनास आले आहे. त्या पाठीमागे घाणीच्या 

साम्राज्यात त्याांचे वास्तव्य असण्याचे प्रमखु कारण आहे.  
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प्रकरण ३:  

माांग गारुडी समाजाची सामाजजक-साांस्कृजिक स्स्ििी  

जािीचे मळु व उगम  

म ांग ग रुडी ज त ही मह र ष्ट्र च्य  अनेक ठिक णी ग्र मीण भ ग त आढळून येत असली (Russell 

R.V. and Hiralal 1993, 189) तरी अलीकडे ठतचे प्र बल्य शहरी भ ग तही ज णवू ल गले आहे. म ांग ग रुडी  

हे मखु्यतः ग रुडी म्हणनू ओळखले ज त त. (Enthoven 1990, 358). ‘म ांग- ग रुडी’सम ज चे लोकही 

स्वत:ल   ‘भटकी जम त’ समजत असले तरी, श सन- दरब री तय ांची तशी अधीकृत नोंद न ही (सेंटर ऑफ 

स्टडीज इन सोशल स यन्सेस, 1999). म ांग-ग रुडी ही म ांग ज तीतीलच एक पोट-ज त आहे जी गनु्हेग र जम त 

म्हणनू ओळखली ज त असे (Singh 1993, 900). म ांग ग रुडी हे मेलेले जन वरे उचलण्य त म हीर  असलेल  

गट म नत असे. माांग गारुडी हा समाज “मातांग” समाजाचा एक भाग पवूीपासनू मानला गेलेला आहे. मळू 

मातांग जातीची असलेली ही पोटजात त्ाांच््ा पारांपाररक व््वसा्ामुळे मातांग समाजापासनू वेगळी पडलेली 

आहे. स्वातांत्र््पवूव काळात गनु्हेगार म्हणनू ओळखली जाणारी ही जात उपजीवीकेसाठी जश््ा छोट्या-मोठ्या 

चोऱ््ा  करीत होते तसे काही लोकाांनी  पोट भरण््ासाठी “गारुडी” जमातीची हातचलाखी ककवा जादचूा खेळ 

करणे व््वसा् स्वीकारला होता, म्हणनू लोक त्ाांना माांग गारुडी म्हणनू ओळख ूलागले (चव्हाण, 2004: ६). 

मह र ष्ट्र र ज्य च्य  अनसुठूचत ज तीच्य  य दीनसु र ती म ांग-ग रुडी, म ांग-ग रोडी य  न व ने ही ओळखली ज ते.  

य  सम ज तील क येकतयांशी  चचा करत न  असे ठदसनू आले की, 13 ऑगस्ट 1773 रोजी न र यणर व पेशवे 

य ांच  खनू झ ल . तो ग रदी ह्य  मसु्लीम पि ण ांनी केल . तेव्ह  अस  समज झ ल  की, ह  खनू ग रुडीने केल . 

तय मळेु ग रुडी सम ज ल  गनु्हेग र समजण्य त येऊ ल गले. तसेच, म ांग-ग रुडी ही पवूाश्रमीची गनु्हेग र ज त 

असल्य ने तय ांन  ‘सेटलमेंट कॅम्प’मध्ये िेवण्य त येत होते. आजही ब र मती मधील आमर ई वस्तीत र हण ऱ्य  

म ांग ग रुडी सम ज ल  गनु्हेग र म्हणनू सांशय ने प ठहले ज ते, असे मत गट चचे दरम्य न लोकप्रठतठनधींनी 

म ांडले. पोलीस स्टेशनल  य  सम ज ची योग्य पद्धतीने तक्र र नोंदठवली ज त न ही. य उलट कोणतीही चोरी 

झ ली तर आमच्य  वस्तीत येऊन पोलीस ठवच रपसू करत त, असे य  वस्तीतील लोक ांनी  स ांठगतले. म ांग-

ग रुडी समदु य ह  मळु त सह्य द्रीचीच्य  प ययाय शी र हण र  समजल  ज तो. सांपणूण मह र ष्ट्र त ठवखरुलेल  ह  

सम ज आहे. तय ांची लोकसांख्य  न गपरू, पणेु, न ठशक, कोल्ह परू, वधा, यवतम ळ, सोल परू, ल तरू, 
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अहमदनगर , मुांबई, धळेु, जळग व, भांड र , गोंठदय , नांदरुब र ि णे इ. ठजल्ह्य त आढळून येते. तसेच, बीड, 

स ांगली, गडठचरोली, र यगड, चांद्रीचपरू य  ठजल्ह्य तही म ांग-ग रुडी सम ज ठनव स करत आहे असे पथदशी 

सवेक्षण तनू ठदसनू आले.  

य  सम ज चे लोकही स्वत:ल  ‘भटकी जम त’ समजत असले तरी, वस्ततुः य  ज तीच  सम वेश 

अनसुठूचत ज तीत करण्य त आल  आहे. अनेक ज ती-जम तीचे लोक अनसुठूचत ज तीत सम वेश कर व  अशी 

म गणी करीत असत न  आम्ह ल  अनसुचूीत ज तीतनू क ढून ट क वे अशी य  सम ज ची स त्ततय ने म गणी 

र ठहली आहे (सेंटर ऑफ स्टडीज इन सोशल स यन्सेस, प.ृ क्र. 6-7). तसेच, य  सम ज च्य  क ही 

क यणकतयांच्य  मते, तय ांच  सम वेश अनसुठूचत ज तीत असल  तरीही तय ांच्य  सम ज चे भटके स्वरूप असल्य ने 

तय ांन  ‘भटके’ समजण्य त य वे. रिटीश काळात  ्ा समाजाला गनु्हेगार असे घोरित करण््ात आल््ामळेु 

स्वत:चा जीव धरून गावो गावी कहडत असत. कुठल््ाही गावात हा समाज ३ रदवसापेक्षा जास्त राहत नव्हता. 

भटकां ती स्वरूप असलेल््ा ्ा समाजाला सतत कहडत राहवे लागत होते. रिटीशकाळा पासनूच ्ा समाजाला 

जातीभेद आरण अस्पशृ््ता ्ा समस््ाांना सामोरे जावे लागत असे. चांदवडी, ब णेर, ठशरूर, थेऊर आठण 

ब र मती य  ठिक णी घेतलेल्य  गट चचेत सदु्ध  भटक्य -ठवमकु्त ांच  इठतह स कथन करण्य त आल . ्ा 

समाजाने माांग ्ा समाजाच््ा वस्तीतच आपली वस्ती करून स्वत:चा जीव वाचवण््ासाठी माांग हे नाव जातीपढेु 

लावले आरण तेव्हापासनू माांग गारुडी अशी ्ा समाजाची ओळख पडली.  

तक्ता क्र. १८: विभागविहाय पिूवजाांचे राहण्याचे स्िरूप ि त्याचे प्रमाण 

विभाग  
पिूवजाांचे राहण्याचे स्िरूप एकूण 

भटके स्थावयक 

शहरी 
521 41 562 

92.70% 7.30% 100.00% 

ग्रामीण  
616 95 711 

86.60% 13.40% 100.00% 

एकूण  
1137 136 1273 

89.30% 10.70% 100.00% 
तक्ता क्र. १८ नसु र असे ठदसते की, म ांग ग रुडी सम ज तील एकूण ८९.३० % कुटुांब ांच्य  मते, तय ांच्य  

पवूणज ांच्य  र हण्य चे स्वरूप हे भटके होते. शहरी भागातील ९२.७० % कुटुांब आरण ग्रामीण भागातील ८६.६० 
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% कुटुांबे ्ाांचे पवूवज भटके होते असे आढळून आले आहे. तसेच पवूवज भटके होते पण सध््ा स्थार्क आहोत 

असे बारामती मधील गट चचेत माांग गारुडी लोकाांनी साांरगतले.  

तक्ता क्र. १९: विभागविहाय स्थावयक होण्याच्या कालािधीचे प्रमाण 

विभाग  
स्थावयक होण्याचा कालािधी 

एकूण ३० 
िर्षापिूी 

३० ते ६० 
िर्षापिूी 

६० िर्षापेक्षा 
जास्त 

मावहत िाही 
/ लाग ूिाही 

शहरी 
97 87 309 ६९ 562 

17.30% 15.50% 55.00% १२.२०% 100.00% 

ग्रामीण  
72 97 335 २०७ 711 

10.10% 13.60% 47.10% २९.१०% 100.00% 
  
एकूण  

169 184 644 २७६ 1273 

13.30% 14.50% 50.60% २१.७०% 100.00% 

वरील तक्ता क्र . १९ नसुार ६० विांपेक्षा ज स्त वर्षांप सनू स्थार्क झालेल््ा माांग गारुडी  लोकाांचे 

प्रमाण ग्रामीण व शहरी अशा दोन्ही भागाांत मोठ्या प्रमाणात रदसनू ्ेते. ्ात शहरी भागात ५५% तर ग्रामीण 

भागात ४७.१०% कुटुांबे रदसतात. तसेच शहरी भागात स्थार्क होण््ाचे प्रमाण हे ग्रामीण भागापेक्षा जास्त 

आहे. ३० विांपासनू स्थार्क झालेल््ा ्ा समाजातील लोकाांचे प्रमाण हे केवळ १३.३० % आहे. तसेच, काही 

प्रमाणात उत्तरदात्ाांना त्ाांच््ा पवुवजाांच््ा भटक््ा स्वरूपारवि्ी मारहती नव्हती. फुरसुांगी ्ेथे झालेल््ा गट 

चचेत एका व््क्तीने आपली पाचवी रपढी ्ा वस्तीत राहत असल््ाचे साांरगतले. तसेच काही कुटुांबे जरी एका 

रठकाणी राहत असले तरी कता परुुि गोवोगावी  उदररनवाहासाठी भटकत होता असे साांरगतले. सध््ा तरी  माांग 

गारुडी  समाज स्थार्क झालेला रदसनू ्ेत आहे.  
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तक्ता क्र. २०:  विभागविहाय विविष्ट विकाणी िास्तव्याच्या कालािधीचे प्रमाण 

 

 

 

 

 

 

तक्ता क्र. २० वरून असे रदसनू ्ेते की सद्यस्स्थतीत माांग गारुडी  समाजातील कुटुांबे १५ विांपेक्षा 

जास्त कालावधीपासनू  एका रवरशष्ट रठकाणी राहत आहेत. हे प्रमाण शहरी व ग्रामीण अशा दोन्ही रवभागाांमध््े 

इतर कालावधी पेक्षा जास्त आहे. शहरी भागातील ८५ %कुटुांबे तर ग्रामीण भागातील जवळपास ९० %कुटुांबे 

हे पांधरा विांपेक्षा जास्त कालावधी पासनू सध््ा  राहत असलेल््ा रठकाणी राहत आहेत. ्ावरून पवूापार 

असलेले ्ा समाजाचे भटके स्वरूप आता बहुताांशी कमी झालेले असनू एका रठकाणी राहून उदररनवाह 

करण््ाकडे ्ा समाजाचा कल रदसनू ्ेत आहे.  

भाषा 

तय ांच  धमण ह  हहद ूअसनू भ र्ष  मर िी आहे (L.B.Thade n.d.) कुटुांब सवेक्षण त सदु्ध  असे ठदसले. 

सवणच कुटुांबे हहद ूधमाच  अननुय करत त. य  सम ज तील क यणकतयांशी  चचा करत न  तय ांनी म ठहती ठदली की, 

म ांग-ग रुडी सम ज ची ‘प रोशी’ ही मळू भ र्ष  आहे. ठशव य, मर िी ही तय ांची बोलीभ र्ष  आहे. आप पस त 

चचा करत न  ते प रोशी भ रे्षच  व पर करत त. उद . पैश ल - ख मोशे, ठटपरे तर एक रुपय ल  क ांद , दधु ल  

न खरां म्हणत त. प ण्य ल —ठनरोंब, ब यकोल —म खीन तर नवऱ्य ल  मख्य , पोठलस ल —हचगड , दमरी- 

रुपये, खपळून - पळुन ज ,  लीपडी - कपडे असे सांबोधले ज ते. इतर ज तींशी सांबांध िेवत न  ते तय ांच्य  भ रे्षच  

व पर करत न  ठदसत त. उद . य  सम ज तील लोक चोरी करत न  मर ि  हकव  प टील य ांच्य  समोर स्वभ रे्षत 

जवभाग  
जवजिष्ट जिकाणी वास्िव्याच्या  कालावधीचे प्रमाण  

एकूण ५ वषापेक्षा 
कमी 

५ ते १० 
िरे्ष 

१० ते १५ 
िरे्ष 

१५ िर्षापेक्षा 
जास्त 

शहरी  
34 27 24 477 562 

6.00% 4.80% 4.30% 84.90% 100.00% 

ग्र मीण  
24 26 27 634 711 

3.40% 3.70% 3.80% 89.20% 100.00% 

एकूण  
58 53 51 1111 1273 

4.60% 4.20% 4.00% 87.30% 100.00% 
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बोलत त. उद . “द ांड ल वरीवल . क ही चलुब ू नक .” (मर ि  आल  आहे. क ही बोल ू नक .) य  सम ज चे 

लोक ‘ठशब री’ भ र्ष  बोलत त म्हणनू तय ांच  उल्लेख ‘म ांग-ग रुडी’  अस  न करत  ‘ठशब री’ अस  कर व  अशी 

तय ांची म गणी आहे (सेंटर ऑफ स्टडीज इन सोशल स यन्सेस, प.ृ क्र. 7). परांत,ु पणेु ठजल्ह्य तील अभ्य स त 

असे क हीच आढळून आले न ही.  ठशब री आठण प रोशी ही एकच  भ र्ष  म नली ज ते.  

तक्ता क्र. २१: विभागविहाय बोलीभारे्षचे प्रमाण 
 

जवभाग 
  

बोलीभाषा 
एकूण 

मरािी पारोिी/ 
जिबारी 

शहरी 
369 193 562 

65.70% 34.30% 100.00% 

ग्र मीण 
228 483 711 

32.10% 67.90% 100.00% 

एकूण 
597 676 1273 

46.90% 53.10% 100.00% 

उदा. तक्ता क्र . २१ नसुार असे रनदशवनास आले की, ्ा समाजातील शहरी भागातील ६५.७० 

%कुटुांबाांची भािा ही मराठी असनू ग्रामीण भागातील ६७.९० %कुटुांबाांची भािा ही रशबारी आहे. ्ावरून असे 

रदसते की, ग्रामीण भागात रशबारी भािा बोलण््ाचे प्रमाण अरधक आहे. रामनाथ चव्हाण ्ाांच््ा मते, त्ा 

भािेला माांग गारुडी  “चोरभािा” रकवा “पारोशी”भािा असे म्हणतात. ही भािा मातांग समाजाच््ा “अांबजुवा्” 

्ा साांकेरतक भािेशी जवळची असनू ती इतर समाजातील लोकाांना न कळणारी असल््ाने रवशेितः गनु्हेगारी 

प्रकरणात अडकल््ानांतर रकवा इतराांना आपला व््वहार समज ू न्े म्हणनू हे लोक आपापसात ही भािा 

बोलतात (चव्हाण २००४: ५).  वस्तीपातळीवर केलेल््ा गट चचेत तसेच रदनाांक १७ माचव २०१६ रोजी माांग 

गारुडी समाजाच््ा लोकप्ररतरनधींशी झालेल््ा चाचेत ‘पारोशी व रशबारी ्ा दोन्ही भािा एकच आहेत व रशबारी 

हा शब्द  माांग गारुडी ्ा जातीशी  समानाथी आहे. माांग गारुडी जातीलाच साांकेरतक भािेत रशबारी असे 

म्हणतात.’ असे मत का व्कत्ांनी माांडले.  
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आडनाव  

य  सम ज तील लोक ांचे वगीकरण पवूाश्रमीचे अस्पशृ म्हणनू करण्य त आले आहे. म ांग ग रुडी  

सम ज तील लोक चौगलेु समजले ज त त. तय ांची लोकसांख्य  ही कोल्ह परू भ ग त ज स्त प्रम ण त आढळून येते 

(Singh 1993, 900-909). परांत,ु थ डे सठमतीनसु र ही पवूाश्रमीची गनु्हेग री जम त सवणत्र मह र ष्ट्र त आढळून 

येते. अत्रोलीकर सठमती अहव ल 1949 नसु र, मुांबईमधील न यग व, वरळी, सेत न चौकी, कल्य णजवळील 

व लधनुी य  ठिक णी ह  सम ज रठहव सी असलेल  आढळतो. र मन थ चव्ह ण य ांच्य मते, ्ा समाजाची  काही 

प्रमखु “कुळे” असनू त्ाांना समाजात त्ाांच््ा दजानसुार  मानपान देण््ाची रीत आहे. रवशेितः धार्ममक का्ाचे 

ककवा देव का्ाच््ा प्रसांगी आरण रववाहप्रसांगी सदर कुळाांची प्ररतष्ठा राखली जाते त्ाांना ्ोग्् तो मानपान 

रदला जातो. मात्र तसे घडले नाही तर त्ा कुळाांचा अपमान झाला असे समजनू त्ा कुळातील लोक त्ाचा जाब 

सांबांधीतास रवचारतात, ककवा त्ाांच््ारवि्ीची तक्रार जातपांचा्तीमध््े माांडतात. ्ा समाजातील कुळाांची नावे 

रहच ्ा समाजातील लोकाांची “आडनावे” आहेत (चव्हाण २००४: ६). बारामतीमधील माांग गारुडी समाजाच््ा 

लोकाांनी गा्कवाड, देडे, झेंडे, कसबे, खलसे, लोंढे, भाले, बोडके, उपाध््े, राखपसरे, पाथरकर, काळे ही १२ 

कुळे असल््ाचे साांरगतले. जनगणन  2011 नसु र, म ांग-ग रुडी सम ज ची लोकसांख्य  मह र ष्ट्र त सवणत्र 

पसरलेली आहे. सवात ज स्त लोकसांख्य  न गपरू, पुणे आठण न ठशक ठजल्ह्य त आहे. य  सम ज तील 

क येकतयांशी  चचा करत न  असे ठदसनू आले की, सकट, लोंढे, क ांबळे, र खपसरे, उफ डे, देडे (झेंडे), भ ले, 

कसबे, ह त गळे, फ सगे, न डे, शेंडे, ग यकव ड, सोन वणे,  प थरकर, अवचर (अवचट) अल्ह ट, सोन वणे, 

ल ांडगे,  उपाध््े, काळे, खलसे, बोडखे, राक्षे, रभसे, झेंडे, साने, पाटील, उमप, खांदारे, माले, चव्हाण, घोडगे, 

ढालवाले, अवचरे, कशदे, थोरात इ. आडन वे प्रचठलत आहेत. तय ठशव य, पथदशी सवेक्षण तनू प्र प्त झ लेली 

आडन वे उद . ठपसणे, हशदे, खांद रे, अल्ह ट, रोकडे, चौघलेु, क ळे, अांकुशे, ठभसे, म ने, चव्ह ण, म नकर, 

र खुांडे, सोनटक्के, ज धव, ढ लव ले, इ. आढळून येत त. ह्य  आडन व मध्ये क ल ांतर ने बदल झ लेल  आहे.  

उद . र खपसरे हे पवूी र खडे, र क्षे य  आडन व नी ओळखले ज त होते. कोल्ह परूमध्ये कसबे हे चौघलेु तर 

सकट हे प टील आडन व ने ओळखले ज त होते. सोल परूमध्ये उकरांडे य ांन  क ळे सांबोधले ज त होते. 

न गपरूमध्ये र खपसरे य ांन  म नकर समजले ज त होते. गट चचेमध्ये सदु्ध  ह्य  प्रक रची आडन व ेम ांग ग रुडी 

सम ज त असत त असे स ांगण्य त आले. 
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धमम आजण जरिीजरवाज 

म ांग ग रुडी हे ब्र म्हणी हहद ू आहेत. ते भव नी देवीची  व हहद ू देवत ांची पजू  करत त (Enthoven 

1990, 358). मतृयनुांतर व्यक्तील  झोळीमध्ये घेऊन ज त त आठण तय चे शव परुले ज ते. मतृयनुांतर सतुक 

प ळले ज ते (L.B.Thade, No Date).  गभणध रणेनांतर कोणतेही रीतीठरव ज प र प डले ज त न हीत. मलु च्य  

जन्म नांतर तय चे मुांडन केले ज ते. मलुगी वय त आल्य नांतर तय च  उतसव म्हणनू क ही ठवधी प र प डले 

ज त त. य  सम ज तील क यणकतयांनी म ठहती स ांठगतल्य प्रम णे, म ांग-ग रुडी सम ज चे लक्ष्मीआई ही कुलदैवत  

तर व्य प रीदषृ्ट्य  खांडोब  हे कुलदैवत आहे. वरखडची आई ही सदु्ध  म ांग-ग रुडी सम ज ची कुलदेवत   आहे. 

सयूण, नदी आठण पवूणज य ांची ते पजू  करत असत. पवूी फक्त अक्षय्य ततृीय च स जरी केली ज त होती. आत , 

हहद ू धमाप्रम णे सवण सण स जरे करत त. पथदशी सवेक्षण तनू ठमळ लेल्य  म ठहतीनसु र, हहद ू सण बरोबरच 

अक्षय्यततृीय , आर्ष ढी, जत्र , ग य-म्हैस पजून इ. सण स जरे केले ज त त. तसेच, ओटी भरण, डोह ळे जेवण, 

ब रसे इ. क यणक्रमही केले ज त त. सम ज च्य  देव-देवत ांमध्ये खांडोब , मरीआई, क ळूआई, लक्ष्मीआई, 

मह लक्ष्मीआई, सप्तशांगी म त , ठफरस्तीआई, वखेड चीआई, म ांग ू म्हसोब , तळुज भव नीआई, म नकेश्वरी 

आई, म ांगीरब ब  इ. च  सम वेश आहे. तय चबरोबर, कुटुांब चे कुलदैवत म्हणनू म्हसोब , मह लक्ष्मी, खांडोब , 

मरीआई, क ळूआई, तळुज परूची लक्ष्मीआई, खांडोब , मरीआई, क ळूआई, मह लक्ष्मीआई, ठफरस्तीआई, 

वखेड चीआई, नरसोब , येडूआई, नवदगुा, यल म्म  इ. सम वेश आहे. सम ज च्य  देवत  आठण कुटुांब च्य  

कुलदैवत ांमध्ये ठवशेर्ष फरक ठदसनू येत न ही. य  ब बींन  पणेु ठजल्ह्य त घेण्य त आलेल्य  क ही गट चचेमध्ये 

सदु्ध  दजुोर  ठमळ ल . 

रामनाथ चव्हाण ्ाांच््ामते, ्ा समाजातील कुळाांचे 

“खांडोबा” हे कुलदैवत असनू ्ा कुळाांची कुटुांबे खांडोबाची पजूा 

करतात. इच्छापतूीसाठी खांडोबाला नवस बोलतात. दरविी 

्ेणाऱ््ा “सोमवती अमावास््ला’ जेजरुी गावात खांडोबाच््ा 

्ाते्रत मोठ्या सांख््ेने सहभागी होतात. देवाच््ा नावाने 

भांडारा रकवा खोबरे उधळतात; आपल््ा मलुा-मलुीच््ा 

रववाहानांतर खांडोबाच््ा नावाने जागरण-गोंधळ घालतात.्ा कुळातील काही स्स्त्र्ा रकवा परुुिाांच््ा  अांगात ्ेते 

चंदवाडी वस्तीमधील देवपजूा करणारी महिला   
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असे साांगतात व खांडोबाला मलेु व मलुी सोडण््ाची प्रथा ्ा समाजात आहे त्ाचबरोबर त्ाांचा ‘आखीती’ हा 

सण ते मोठ्या उतसाहाने साजरा करतात. ककबहुना ‘आखीती’ (म्हणजेच अक्ष्ततृी्ा) हा माांग  गारुड्याचा 

सवात मोठा सण मानला जातो (चव्हाण २००४: ६-१४). रशरूरमधील गटचचेत अहमदनगर रजल्यातील 

वरखेडची आई बहुसांख्् माांग गारुडी समाजाची कुलदैवत आहे व ्ा देवीची जत्रादेखील भरवली जाते. तर 

बारामतीमध््े जते्रत देवीला गरोदर असलेली मेंढी बळी रदली जाते, अशी मारहती रमळाली. 

तक्ता क्र. २२: विभागविहाय कुलदैिताचे प्रमाण  

जवभाग  

कुलदैवि  

एकूण  
खांडोबा  लक्ष्मी 

आई  
मरीआई  

तळुजा 
भिािी 
आई  

वरखेडची 
आई  

इतर देिी 
देिता   

शहरी  
157 148 40 30 43 144 562 

27.90% 26.30% 7.10% 5.30% 7.70% 25.60% 100.00% 

ग्र मीण   
211 194 16 45 169 76 711 

29.70% 27.30% 2.30% 6.30% 23.80% 10.70% 100.00% 

एकूण  
368 342 56 75 212 220 1273 

28.90% 26.90% 4.40% 5.90% 16.70% 17.30% 100.00% 

 

माांग गारुडी   समाजात धार्ममक रवधी, देव 

देवताांची पजूा करण््ाचे प्रमाण रदसनू ्ेते. तक्ता क्र. 

२२ नसुार पणेु रजल्यातील जवळपास २९% माांग 

गारुडी  कुटुांबाांचे कुलदैवत हे जेजरुी ्ेथील खांडोबा 

आहे. २७% कुटुांबाांचे कुलदैवत कोल्हापरूची महालक्ष्मी 

आई तर १७% कुटुांबाांची कुलदैवत अहमद नगर 

रजल्यातील वरखेड गावातील देवी आहे. तसेच मरी 

आई, तळुजा भवानी आई व इतर देवी देवताांची 

कुलदैवत म्हणनू पजूा केली जाते. ग्रामीण व शहरी 

भागात कुटुांबाांच््ा कुलदेवताांमध््े फारसा फरक रदसनू ्ेत नाही. ग्रामीण भागात वरखेडची देवी ्ा कुलदेवीला  

मांग गारुडी  कुटंुबातील कुलदैवत, लोणी काळभोर 
वस्ती  



माांग गारुडी  सांशोधन अहवाल 38 

मखु््तवे  (२३.८०%) पजूले जाते. ्ा कुलदैवताांची रन्रमत पजूाअचा करणे, जत्रा भररवणे, नवस बोलणे, 

माांसाहाराचा नवैद्य दाखरवणे, ्ा देवता अांगात ्ेणे अशा प्रकारच््ा परांपरा ्ा समजतात रदसनू ्ेतात.  

तक्ता क्र. २३:  विभागविहाय बाळ जन्मल्यािांतरचे विधी (पाचिी ि बारािी) 

 

विभाग  
जन्मल्यािांतरचे विधी 

एकूण 
िाही      होय 

शहरी 
7 555 562 

1.20% 98.80% 100.00% 

ग्रामीण  
9 702 711 

1.30% 98.70% 100.00% 
  
एकूण  

16 1257 1273 

1.30% 98.70% 100.00% 
 

तक्ता क्र . २३ नसुार असे रनदशवनास ्ेते की ग्रामीण व शहरी अशा दोन्ही भागाांमध््े बाळ 

जन्मल््ानांतर पाचवी, बारावी हे रवधी मोठ्या प्रमाणात साजरे केले जातात. अशा रवधी करणाऱ््ा कुटुांबाांचे 

प्रमाण शहरी आरण ग्रामीण भागात सारखेच (९९%) रदसनू ्ेते. ्ावरून पवूापार चालत आलेले ररती-ररवाज 

आजही ्ा समाजामध््े पाळले जातात, असे रदसनू ्ेते. पाचवीला बकरीचे पाट ककवा कोकरू बळी रदला 

जातो. तसेच न्हाणीची पजूा केली जाते. पाच मलुींना सवाशीण म्हणनू जेवू घातले जाते. काही कुटुांब रतनवी 

म्हणजे बाळाच््ा जन्मानांतर रतसरा रदवसदेखील साजरा करता. जन्मानांतरच््ा रवधी मध््े सटवाई देवीची पजूा 

केली जाते. बाराव््ा रदवशी बकरीची पा्-मुांडी आणनू बाळांतीणीला खा्ला देतात. सध््ाच््ा काळात बारसे 

करण््ाची पधत त रूढ झाली आहे. परांत ुपवूी बाळाचा जन्म रानात, गावाबाहेर, अथवा जेथे वास्त्व््ाला जागा 

रमळेल तेथे होत असे. अशा वेळी बारसे, वाढरदवस वगैरे समारांभ होत नसत.  तसेच अरशरक्षतपणामळेु जन्म 

तारीख देखील आई वडील लक्षात ठेवत नसत.. असे बारामती ्ेथील चचेत सगुांधाबाई देडे ्ा माांग गारुडी  

समाजातील मरहलेने साांरगतले. बाळाला केस आल््ावर साधारणपणे एक विाने जावळाचा का व्क्रम केला 

जातो. ्ावेळी देखील बकरी बळी देऊन त्ाचे रतखट जेवण सवांना खा्ला रदले जाते. 
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तक्ता क्र. २४:  विभागविहाय बाळाच्या जन्माआधीच्या विधी 

 
 

 

 

 

 

तक्ता क्र . २४ नसुार  माांग गारुडी समाजात बाळाच््ा जन्मानांतर आरण जन्मापवूी महतवाचे रवधी केले जातात. 

ग्रामीण आरण शहरी भागातील कुटुांबामध््े बाळाच््ा जन्मानांतर केले जाणाऱ््ा रवधीच््ा प्रमाणात फरक रदसनू 

्ेत नाही. पण, जन्मानांतर केल््ा जाणाऱ््ा रवधीमध््े ग्रामीण भागात ३८.३०% तर शहरी भागात ४८.६०% 

कुटुांबाांचे प्रमाण आहे. शहरीकरणामळेु हे प्रमाण ग्रामीण भागापेक्षा ककरचतसे जास्त रदसते.  

तक्ता क्र. २५: विभागविहाय अांत्य सांस्काराचा प्रकार ि त्याचे प्रमाण  
 

विभाग  
 अांत्य सांस्काराचा प्रकार 

एकूण  
परुणे जाळणे 

शहरी 
43 519 562 

7.70% 92.30% 100.00% 

ग्रामीण 
0 711 711 

0.00% 100.00% 100.00% 

 
एकूण 

43 1230 1273 
3.40% 96.60% 100.00% 

 
माांग गारुडी समाजात ग्रामीण भागातील सववच कुटुांबामध््े मतृ व््क्तीचा अांत् रवधी हा दहन पधत तीने 

केला जातो.  रशवा्, व््क्तीच््ा  मतृ् ूनांतर सातव््ा रदवशी दशरक्र्ा रवधी केला जातो.  पवूी  माांग गारोडी 

समाजात रूढ असलेली मतृ व््क्तीला परुण््ाची पधत त आरण मतृाला झोळीमध््े घेऊन जाण््ाची पधत त आता 

नाहीशी होत असताना रदसत आहे. दफन रवधीसाठी जरमनीची गरज असते, जरमनीचा अभाव ्ा समाजाकडे 

विभाग  
बाळाच्या जन्माआधी काही विधी 

विधी करण्याचे प्रमाण एकूण 
िाही      होय 

शहरी 
289 273 562 

51.40% 48.60% 100.00% 

ग्रामीण  
439 272 711 

61.70% 38.30% 100.00% 
  
एकूण  

728 545 1273 

57.20% 42.80% 100.00% 
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असल््ाचे रदसनू आले आहे. रशवा् इतर समाजात दहन करण््ाची पधत त असल््ाने त्ाचे अनकुरण ्ा 

समाजाकडूनही होत आहे.  ्ा कारणाांमळेु दहन रवधी केला जातो.  

 तक्ता क्र. २६:  विभागविहाय दिवक्रया विधीचा वदिस ि त्याचे प्रमाण 
 

विभाग 
दिवक्रया विधीचा वदिस 

एकूण 
सातव्या दहाव्या तेराव्या 

शहरी 
537 19 6 562 

95.60% 3.40% 1.10% 100.00% 

ग्रामीण 
685 26 0 711 

96.30% 3.70% 0.00% 100.00% 

 
एकूण 

1222 45 6 1273 

96.00% 3.50% 0.50% 100.00% 
 

तक्ता क्र . २६ वरून स्पष्ट होते रक माांग गारोडी समाजात व््क्ती मतृ झाल््ावर दशरक्र्ा रवधी 

सातव््ा रदवशी केला जातो. शहरी व ग्रामीण ्ा दोन्ही भागात हे प्रमाण जवळपास सारखे म्हणजे ९५.६० % व 

९६.३० % असे रदसनू ्ेते.  ्ा उलट शहरी आरण ग्रामीण भागात दहावा आरण तेरावा ्ा रवधीला महतव 

देण््ाचे प्रमाण कमी रदसनू ्ेते. पवूापार असलेल््ा भटक््ा स्वरूपामळेु एका गावात फार काळ राहण््ाची 

परवानगी नसल््ाने दशरक्र्ा रवधी देखील कमी कालावधीत केला जाण््ाची पधत त ्ा समाजात असल््ाचे 

कारण गट चचेत साांगण््ात आले. पवूी ज््ा रदवशी व््क्तीची म्त झाली त्ा रदवशी मद्यपान करून भजनी 

मांडळी भजन म्हणा्चे. तसेच अजनूही मतृ शरीराला खाांदा देणारे ४ खाांदेकरी व एक पाणी देणारा ्ाांना तेल 

लावून खाांदा उतररवण््ाची पधत त आहे. चलू बांद ठेवा्ची. सतूक म्हणनू सातव््ा रदवशी मटन खाऊन सतूक 

सोडा्चे अशी प्रथा असल््ाचे बारामती ्ेथील गट चचे दरम््ान ्ा समाजातील लोकाांनी साांरगतले. 

म ांग-ग रुडी सम ज ह  प्र मखु्य ने म ांस ह री आहे. ज्व री आठण इतर कडध न्य हे सदु्ध  तय ांच्य  आह र त 

सम ठवष्ट्ट असते. य  सम ज तील क ही लोक मद्यप नही करत त (Singh 1993, 909). म ांग-ग रुडी सम ज 

इतर कोणतय ही सम ज स तय ांची दफनभमूी व परण्य ची परव नगी देत न ही. परांत,ु प ण्य ची स धने सवण 

सम ज बरोबर व परत त. म ांग ज त ही म ांग-ग रुडी सम ज सोबत ठवव हसांबांध जळुवत न हीत हकव  
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तय ांच्य कडून अन्न-प णी सदु्ध  घेत न हीत.  य  सम ज तील लोक ांच्य  घर ांची स्स्थती अठतशय व ईट असते. ते 

कुड च्य  घर त र हत त. ते आपल  प रांप ठरक व्यवस य करत भटके जीवन जगत असत त (L.B.Thade एन. 

डी.). परांत,ु अलीकडे य  सम ज तील बहुत ांशी कुटुांबे स्थ ठयक झ लेली आहेत. फक्त मलु ांन च औपच ठरक 

ठशक्षण ठदले ज त होते. तय ांची सदु्ध  म ध्यठमक ठशक्षण नांतर गळती होत होती. मलुीचे ठशक्षण प्र थठमक 

श ळेपयंतच होत होते (Singh 1993, 902-910). य  सम ज तील क यणकते म ठहती स ांगत त की, फक्त 

म ांस ह र ह च लोक ांच  आह र आहे. तय त रेड , ससे, घोरपड, ग यी-म्हशी इ. च  सम वेश असतो. तय मळेु इतर 

सम ज य  लोक ांन  जवळच घेत नव्हते. ठशव य, ग वकुस ब हेरील अस्पशृ्य सदु्ध  य ांन  जवळ करत नव्हते. 

म ांग-मह र प णी दरुून व ढून देत असत. छत्रपती श हू मह र ज ांनी 17 फेब्रवु री 1918 रोजी य  सम ज तील 

लोक ांची हजेरी बांद केली.  सम ज तील क यणकते स ांगत त ठक, छत्रपती श हु मह र ज य ांनी य  सम ज ची 

भटकां तीची स्स्थती प हून तय ांन  कोल्ह परू सांस्थ न त स्थ ठयक होण्य स िी कोल्ह परू शहर च्य  सीमेलगत तय ांन  

जमीन ठदली.  मळु त, य  सम ज तील ठशक्षण चे प्रम ण कमी आहे. तय ांपैकी मलुींचे ठशक्षण चे प्रम ण अजनूच 

कमी आहे. तीन ल कड ची प ल ट कून ग वकुस ब हेर म ळ वर मकु्क म केल  ज तो. नोकरीमध्येही य  

सम ज चे अतयल्प प्रम ण आहे. “म्हैस भ दरणे” हेच य  ज तीचे प्रमखु वैठशये म नले ज ते. न ठशक येथील 

क यणश ळेत एक  प्रठतठनधीने मत व्यक्त केले की, “आम्ही रशक्षणात मागे आहोत. आम्हाला रशक्षणाची सांधी व 

्ोग्् मागवदशवन रमळाले तर आम्ही नक्कीच पढेु जाऊ. आमचे पवूापार भटके स्वरूप आहे. आमचे पवूवज कुठे 

स्थार्क झाले नाही. तर आम्ही १९५० च््ा आधीचा ररहवाशी परुावा कसा देणार? आमचे वडील-दादा शाळेत 

गेले नाही मग कागदपत्र कोठून आणणार? सरकारी ्ोजनाांचा आम्ही लाभ कसा घेणार? जर आमच््ाकडे 

आमची जात रसधत  करण््ासाठीचे परुावेच नाहीत?” सम ज तील क येकते म ठहती स ांगत त की, ब ांबलू  झोळी 

ब ांधनू फक्त तीनच लोक पे्रत ल  अांतयठवधीस िी घेऊन ज त होते. ठतसऱ्य  ठदवशीच स वडणे आठण 

दशठक्रय ठवधी एकत्रच केले ज त होते. क रण, तीनच ठदवस ग व त र हण्य ची परव नगी प टील देत होते. तय  

ठतसऱ्य  ठदवशी रेड्य चे जेवण देण्य ची प्रथ  होती. आत , स तव्य  ठदवशी दशठक्रय  ठवधी केल  ज तो.  
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तक्ता क्र. २७: विभागविहाय माांसाहाराचे प्रमाण 
 

विभाग  
माांसाहार करणे 

एकूण 
िाही      होय 

शहरी 
11 551 562 

2.00% 98.00% 100.00% 

ग्रामीण  
16 695 711 

2.30% 97.70% 100.00% 
  
एकूण  

27 1246 1273 

2.10% 97.90% 100.00% 

 य  सम ज च्य  ज ती वैठशष्ट्य प्रम णे आजही य  सम ज तील  लोक ांमध्ये म ांस ह र करण्य चे प्रम ण 

ठदसनू येते. तक्ता क्र. २७ नसु र ग्र मीण आठण शहरी अश  दोन्ही भ ग त हे प्रम ण स ध रणपणे सारखेच (९८%) 

आहे. य  सम ज ची हल खीची आर्थथक पठरस्स्थती असल्य ने ठमळेल ते अन्न ख ऊन पोट भरण्य स िी म ांस ह र 

केल  ज त असे. “आमच  भटक  सम ज असल्य ने ठमळेन ते ख णे आठण तय तही ग य म्हशींचे म ांस मोठ्य  

प्रम ण त ख णे हे आमच्य  सम ज चे वैठशष्ट्ये आहे.” असे द द ूसकट य  क यणकतयाने म ळव डी येथे झ लेल्य  

गटचचेत स ांठगतले. तर ब र मती येथे झ लेल्य  चचेत पवूी मेलेल्य  जन वर ांचे म्हणजे मेलेल्य  कोंबड्य  व 

शेळय ांचे म ांस ख ऊन पोट भरत होतो, पोल्री फ मणमध्ये मेलेल्य  रोगट कोंबड्य  ख ऊन आम्ही पवूी पोटां भरली 

आहेत असे य  सम ज तील लोक ांनी स ांठगतले. तय चप्रम णे फुरसुांगी येथील म ांग ग रुडी वस्तीतील लोक ांनी 

स ांठगतले की पवूी ग व त कोण च्य  घरी जन वर मेले की ते आमच्य समोर आणनू ट कत मग आम्ही ते मेलेले 

जन वर आप पस त व टून ख त असे. पवूी ठशक रद्व रे देखील जन वरे ख ल्ली ज यची. य त घोरपड, हरण, 

ल वर अश  प्र ण्य ांच  सम वेश होत . पण आत  ठशक रीस बांदी असल्य ने कोणी ठशक र करीत न ही.  धर्ममक 

का्े, सण समारांभ, रववाह, दःुखद का्े अशा अनेक प्रसांगी माांसाहार केला जातो. 
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तक्ता क्र. २८:   विभागविहाय वचकि खाण्याचे प्रमाण       

 जवभाग  
जचकन खाण्याचे प्रमाण 

एकूण  
नाही  हो  

शहरी  
34 528 562 

6.00% 94.00% 100.00% 

ग्र मीण  
41 670 711 

5.80% 94.20% 100.00% 

एकूण  
75 1198 1273 

5.90% 94.10% 100.00% 

तक्ता क्र. २८  नसुार माांसाहारात कोंबडीचे माांस म्हणजेच रचकन खाणाऱ््ा माांग गारुडी  कुटुांबाांचे 

प्रमाण रदसनू ्ेते. ्ामध््े ग्रामीण व शहरी ्ा दोन्ही रवभागामधील कुटुांबाांमध््े जवळपास सारख््ाच प्रमाणात 

रचकन आहारात घेतले जाते. ९४.१०% माांग गारुडी  कुटुांबे आपण रचकन खात असल््ाचे साांगतात. 

माांसाहारातील इतर प्राण््ाचे माांस तलुनेने जास्त महाग रमळते. ते वारांवार खरेदी करण््ास परवडत नाही  व 

कोंबडी कमी रकमतीमध््े खरेदी करता ्ेते. त्ामळेु अलीकडील काळात, हा माांसाहार मोठ्या प्रमाणात करत 

असल््ाचे ्ा कुटुांबाने साांरगतले. 

तक्ता क्र. २९:  विभागविहाय गायी-म्हिीचे माांस खाण्याचे प्रमाण   

जवभाग  
गायी-म्हिीचे माांस खाणे 

एकूण  
नाही  होय  

शहरी  
214 348 562 

38.10% 61.90% 100.00% 

ग्र मीण   
191 520 711 

26.90% 73.10% 100.00% 

एकूण  
405 868 1273 

31.80% 68.20% 100.00% 

तक्ता क्र. २९  मध््े गा्ी-म्हशींचे माांस म्हणजेच बीफ खाणाऱ््ा  कुटुांबाचे एकूण प्रमाण ६८.२०%  

रदसनू ्ेते. शहरी भागातील ६१.९०% तर ग्रामीण भागातील ७३.१०% कुटुांबे बीफ खातात. हे प्रमाण शहरी 

भागाच््ा तलुनेत ग्रामीण भागात अरधक प्रमाणात रदसनू ्ेत आहे.  
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तक्ता क्र. ३०:  विभागविहाय डुकराचे माांस खाण्याचे प्रमाण 

जवभाग  
डुकराचे माांस खाण्याचे प्रमाण 

एकूण  
नाही  होय  

शहरी  
534 28 562 

95.00% 5.00% 100.00% 

ग्र मीण   
706 5 711 

99.30% 0.70% 100.00% 

एकूण  
1240 33 1273 

97.40% 2.60% 100.00% 

माांग गारुडी  समाजात जरी मोठ्या प्रमाणात माांसाहार केला जात असला तरी पोकव  म्हणजे डुकराचे 

माांस खाणे रनरिधत  समजले जाते. तक्ता क्र.३० नसुार ९७.४०% माांग गारुडी  कुटुांबे आपण डुक्कर खात नाही 

असे साांगतात. तर केवळ २.६०% कुटुांबाांनी आम्ही रमळेल ते अन्न खाऊन पोट भरतो मग ्ात डुक्कराचे 

देखील माांस खाल्ले जाते असे मत माांडले. 

तक्ता क्र. ३१:  विभागविहाय इतर प्रकारचे माांसाहार करण्याचे प्रमाण  

जवभाग  
इिर प्रकारचे माांसाहार 

एकूण  
नाही  होय  

शहरी  
410 152 562 

73.00% 27.00% 100.00% 

ग्र मीण   
532 179 711 

74.80% 25.20% 100.00% 

एकूण  
942 331 1273 

74.00% 26.00% 100.00% 

तक्ता क्र.३१ नसुार २६% माांग गारुडी कुटुांबे कोंबडी, बीफ, पोकव  इत्ादी सोडून इतर प्रकारचा माांसाहार 

करतात. ्ात बकरी, शेळी, ससा, घोरपड, मासे ्ाांचा समावेश आहे. पवूी रानात रशकार करून घोरपड, ससा 

असे प्राणी  पकडले जात असत. पण आता रशकार करण््ास बांदी असल््ामळेु इतर प्राणी खाण््ाचे प्रमाण 

कमी झाले आहे असे मत कुां जीरवाडी ्ेथे एका माांग गारुडी  गहृस्थाने माांडले. एकूण ७४% कुटुांबाांनी इतर 

प्रकारचा माांसाहार करीत नसल््ाचे साांरगतले. 
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तक्ता क्र. ३२:  विभागविहाय जोगिा/परडीची प्रथा ि त्याचे प्रमाण 

विभाग  
जोगिा/परडीची प्रथा 

एकूण 
िाही      होय 

शहरी 
420 142 562 

74.70% 25.30% 100.00% 

ग्रामीण  
490 221 711 

68.90% 31.10% 100.00% 

एकूण  910 363 1273 
71.50% 28.50% 100.00% 

तक्ता क्र. ३२ नसुार असे रदसते की, ग्रामीण भागातील कुटुांबामध््े समुारे ३१.१० %कुटुांबात जोगवा 

मागण््ाची आरण परडी रमररवण््ाची प्रथा आहे. तेच प्रमाण शहरी भागासाठी समुारे २५.३० %आहे. ग्रामीण 

भागात नवरात्रीच््ा उतसवात मरहला परडी मागण््ासाठी घरोघरी जातात. परडीत रमळालेले पीठ, तेल , धान्् 

उदररनवाहासाठी वापरतो अशी  लोहगाव व चांदवाडी ्ेथील लोकाांनी क्षेत्र भेट व गटचचा दरम््ान रदली. माांजरी 

व बारामती  ्ेथे पवूापार परडी मागनू पोट भरणारे पुरुि रदसले. बारामती मधील जवळपास सववच कुटुांबे 

नवरात्रीत परडी मागतात.  

तक्ता क्र ३३:  विभागविहाय बाबा-बआु याांिा मािण्याचे प्रमाण  

विभाग  
बाबा बआु याांिा मािणे   

एकूण 
िाही      होय 

शहरी 
297 265 562 

52.80% 47.20% 100.00% 

ग्रामीण  
241 470 711 

33.90% 66.10% 100.00% 
  
एकूण  

538 735 1273 

42.30% 57.70% 100.00% 
 

तक्ता क्र. ३३ नसु र बाबा-बआु ्ाांना मानतो असे म्हणणाऱ््ा कुटुांबाचे प्रमाण रदसत आहे. शहरी 

भागाच््ा तलुनेत ग्रामीण भागात बाबा-बआुला मानण््ाचे प्रमाण जास्त आहे. शहरी भागात ४७.२०% कुटुांबे 
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तर ग्रामीण भागात ६६.१०% कुटुांबे अशा प्रकारच््ा अांधःश्रधत ा पाळताना रदसतात. एकां दरीत अशा श्रधत ा 

ठेवणाऱ््ा माांग गारुडी कुटुांबाची सांख््ा ही रनम्म््ापेक्षा जास्त म्हणजे ५७.७०% आहे.  

तक्ता क्र:.३४: विभागविहाय धार्ममकविधी पणूव करण्यासािी प्राण्याांचा बळी देण्याचे प्रमाण 

 

विभाग  
धार्ममक विधी पणूव करण्यासािी 
प्राण्याांचा बळी देण्याचे प्रमाण एकूण 
िाही      होय 

शहरी 
84 478 562 

14.90% 85.10% 100.00% 

ग्रामीण  
50 661 711 

7.00% 93.00% 100.00% 
  
एकूण  

134 1139 1273 

10.50% 89.50% 100.00% 

 

 तक्ता क्र. ३४ नसु र धार्ममक रवधी पणूव करण््ासाठी कोंबडा, बकरा आरण इतर पश ुबळी देण््ाची प्रथा 

ग्रामीण भागात ९३ %कुटुांबात असनू शहरी भागात ८५.१० %कुटुांबात हे प्रमाण आहे. देव देवताांना पश ुबळी 

देऊन ते माांस प्रसाद म्हणनू सेवन करण््ाची पधत त माांसाहारास प्रोतसाहन देताना रदसते. सणसमारांभ असो 

अथवा अांत् रवधी असो  माांसाहार प्रामखु््ाने केला जातो आरण बळी म्हणनू टोणगा (रेडा) मारला जातो. 

वरखेडची देवी, कोल्हापरूची लक्ष्मी देवी, वणीची देवी ्ा सवव देवताांना बळी म्हणनू टोणगा मारण््ाची पधत त 

असल््ाचे माळवाडी ्ेथे झालेल््ा चचेत समोर आले. दसरा व अक्ष् ततृी्ा ्ा माांग गारोडी समाजाच््ा प्रमखु 

समजल््ा जाणाऱ््ा सणाांना देखील टोणगा बळी म्हणनू मारला जातो. फुरसुांगी ्ेथील चांडवाडी ्ा माांग गारुडी 

समाजाच््ा वस्तीतील लोकाांनी साांरगतले की आमच््ा समाजात मोठ्या प्रमाणात नवस बोलले जातात. व ते पणूव 

करण््ासाठी प्राण््ाांचा बळी देण््ाची पध्दत आहे.  
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तक्ता क्र: ३५: विभागविहाय जादटूोणाचे प्रमाण 
 

विभाग  
जादटूोणाचे प्रमाण 

एकूण 
िाही      होय 

शहरी 
491 71 562 

87.40% 12.60% 100.00% 

ग्रामीण  
518 193 711 

72.90% 27.10% 100.00% 
  
एकूण  

1009 264 1273 

79.30% 20.70% 100.00% 

तक्ता क्र. ३५  नसु र ग्रामीण भागात २७.१० %कुटुांबाांना कोणीतरी त्ाांच््ावर जादटूोणा केला आहे 

असे वाटते तर तेच प्रमाण शहरी भागासाठी १२.६० %आहे. 

तक्ता क्र:. ३६: विभागविहाय कुटुांबातील सदस्याांच्या अांगात येण्याचे प्रमाण  

विभाग  
अांगात येण्याचे प्रमाण 

एकूण 
िाही      होय 

शहरी 

378 184 562 

67.30% 32.70% 100.00% 

ग्रामीण  

436 275 711 

61.30% 38.70% 100.00% 
  
एकूण  

814 459 1273 

63.90% 36.10% 100.00% 
 
 तक्ता क्र. ३६ नसु र ग्रामीण भागात घरातील सदस््ाांच््ा अांगात ्ेण््ाचे ग्रामीण भागात ३८.७० % 

प्रमाण आहे तर शहरी भागात ३२.७० % प्रमाण आहे. काळूबाई, लक्ष्मीआई ्ा देवी अांगात ्ेतात. त्ाला 

देवाचे वारे आले असे म्हणतात. अांगात आलेल््ा व््क्तीला इतर लोक त्ाांच््ा समस््ा साांगतात. मग झाडाला 

म्हणजेच बारधत/ समस््ाग्रस्त व््क्तीला काही करा्ला उदा. नवस करणे, बळी देणे, उपास करणे असे अांगात 

आलेली व््क्ती साांगते. रतखटाचा म्हणजे माांसाहाराचा नेवैद्य दाखवून व हळदी कुां कू लावून अांगात आलेल््ा 

देवीला शाांत केले जाते असे चांदवाडी ्ेथील लोकाांनी साांरगतले.  
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तक्ता क्र. ३७: विभागविहाय पोतराज प्रथेचे प्रमाण 
 

विभाग  
पोतराज प्रथेचे प्रमाण 

एकूण 
िाही      होय 

शहरी 
512 50 562 

91.10% 8.90% 100.00% 

ग्रामीण  
667 44 711 

93.80% 6.20% 100.00% 
  
एकूण  

1179 94 1273 

92.60% 7.40% 100.00% 

 तक्ता क्र. ३७ नसु र ्ा समाजात शहरी भागात कुटुांबामध््े पोतराज असण््ाचे प्रमाण ८.९० %तर हेच 

प्रमाण ग्रामीण भागासाठी ६.२० %आहे.  लोणी काळभोर ्ेथील गट चचेत साांरगतले की,  पोतराज ही प्रथा ्ा 

समाजात आहे. अशाप्रकारे   नवस करणे ,पजूा अचा करणे ,अांगात ्ेणे ्ा प्रथा सरास आहेत. ज््ा लोकाांना 

मलुगा होत नाही ते नवस करतात. त्ात मलूगा झाला की देवीला सोडेल मग हा मलुगा पोतराज होतो व 

देवीच््ा नावाने रभक्षा मागतो तो जन्मापासनू केस कापत नाही. पवूी मलुीसधुत ा देवीला सोडत. त्ाांना देवदासी 

म्हणत. ्ाच वस्तीत राहणाऱ््ा एका बाईला देवाला सोडले आहे. आज रतचे व् ४५ आहे.  

तक्ता क्र. ३८:  विभागविहाय सयूव ग्रहण /चांद्र ग्रहण मागण्याचे प्रमाण 
 

रवभाग  सयूव ग्रहण /चांद्र ग्रहण मागण्याचे प्रमाण एकूण 
िाही      होय 

शहरी 
476 86 562 

84.70% 15.30% 100.00% 

ग्रामीण  
359 352 711 

50.50% 49.50% 100.00% 
  
एकूण  

835 438 1273 
65.60% 34.40% 100.00% 

जातीव््वस्थेमध््े पवूाश्रमीच््ा अस्पशृ्् जातींना चांद्र आरण सू् व ग्रहण मागणे बांधनकारक आहे असे 

मानले जात असे. “दे दान, सटेु रगहान” असे ग्रहण मागताना बोलले जात असे. दान देणाऱ््ावर सांकट ्ेणार 
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नाही अशा भीतीने भीक रदली जात असे. अशा अांधश्रधा आजही समाजात रदसनू ्ेतात. उदा. तक्ता क्र. ३८ 

नसुार, ग्रामीण भागात सू् व व चांद्र ग्रहण मागण््ाचे प्रमाण ४९.५० %तर हेच प्रमाण शहरी भागासाठी १५.३० 

%आहे.  

पेहराव 

म ांग-ग रुड सम ज तील परुुर्ष भ रदस्त देह चे असल्य ने कच्छ , चड्डी  आठण ख ांद्य वर उपरणे अस  

पेहर व अस यच . सम ज तील वस्ती प्रमखु हकव  न ईक हे ल ल रांग ची श ल हकव  ल ल रांग च  पेहर व 

केल्य ने ओळखत  येत असत. य  सम ज तील मठहल  तेलग ुपद्धतीने गडुघ्य च्य वर स डी पठरध न करत. य  

सम ज ची ज त पांच यत ज ती अांतगणत कलह हकव  तांट  ठनव रण करत त. ते सम ज तील देवी-देवत ांची पजू  

करत  (Russell R.V. and Hiralal 1993, 190). य  सम ज तील क यणकते स ांगत त की, ब ई गडुघ्य च्य  वर 

नऊव री स डी व चोळी नेसते. परुुर्ष धोतर, बांडी आठण डोक्य ल  मुांड स (फेट  सदशृ्य क पड) व ख ांद्य वर 

घोंगडी अस  पेहर व असतो. पथदशी सवेक्षण तनू ठमळ लेल्य  म ठहतीनसु र, प रांप ठरक पोश ख त परुुर्ष धोतर, 

कमीज, फेट , बांडी, प यजम , सदर , टोपी, पटक , पांच , ह फ चड्डी, घोंगडी, व क िी इ. पेहर व करत असत. 

पण, आधठुनक क ळ त, पटँ व शटण अस  पेहर व करत त. य  सम ज तील स्स्त्रय  प रांप ठरक पोश ख त नवव री 

स डी व चोळी अस  पेहर व करत असत. तय  सदु्ध  आधठुनक पोश ख कडे वळल्य  आहेत.  

 

 

 

 

 

 

 

परुुषांचा पेिराव स्त्स्ियांचा पेिराव 
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जववाह पद्धिी 

 म ांग-ग रुडी सम ज त घटस्फोट आठण ठवधव  ठवव ह ांन  परव नगी आहे. वधचू्य  घरी स ध्य  पद्धतीने 

लग्नठवधी प र प डल  ज तो. पनुर्थवव ह ांतगणत लग्नठवधी ह्य  मलु च्य  घरी प र पडल्य  ज त त. वधलू  ठदल  

ज ण र  हुांड  ह  शांभर रुपय ांपेक्ष  ज स्त नसतो. घटस्फोट घेण्य स परव नगी असली तरीही मठहल ांन  पोटगीच  

द व  करत  येत न ही. ब लठवव ह स पवूीच्य  क ळी सांमती होती, पण अलीकडे मलु -मलुींचे ठवव ह 15 ते 20 

वरे्ष वय मध्ये केले ज त त (Singh 1993, 909).  बहुपतनी पद्धतील  सदु्ध  म ांग-ग रुडी सम ज मध्ये म न्यत  

आहे. ब्र ह्मण परुोठहत कडून लग्नठवधी सांपन्न केल  ज तो. (Enthoven 1990, 358).  

 य  सम ज तील क यणकतयांनी म ठहती स ांठगतल्य प्रम णे, हुांड  देणे-घेणे ही प्रथ  य  सम ज त प्रचठलत 

न ही. मलुीच्य  वठडल ांन  स ि रुपये ‘देज’ देऊन मलुीचे लग्न हहद ू धमाप्रम णे करून घेत त. नवऱ्य मलु स 

लग्न च  खचण कर व  ल गतो. द रू द्य वी ल गते. सम न आडन व त लग्न केले ज त न ही. ब्र ह्मण दरुूनच 

मांगलअष्ट्टके पटुपटुत असत. ज्य वेळी ब्र ह्मण उपस्स्थत नसतील अश वेळी म ांग-ग रुडी ज तीतीलच प्रमखु 

ठवव ह ल वतो. सपु री, स खरपडु , हळद, लग्न, प च ठदवस ांनी नवरी म हेरी, तेल चे जेवण ते गळु चे जेवण देणे 

इ. ठवधी प र प डले ज त त. न तलग तसेच जवळच्य  मठहल ांन  ब ांगड्य  भरणे, देवक पजूने, लग्न नांतर वधु 

वर ने कुलदैवत चे दशणन घेण्य स ज णे अश  ठवधी केल्य  ज त त. न ठशक येथील क यणश ळेत एक  प्रठतठनधीने 

मत व््क्त केले की, “आमच््ा जात पांचा्तीमध््े पनुर्मववाह होतो. ‘सारख््ाला बारखा’ ही आमच््ाकडे पधत त 

आहे. आम्ही लग्नामध््े बा्कोला ‘हुांडा’ देतो. हे आमच््ा जातीचे वैरशष्ट्य आहे. व आम्हाला त्ाचा 

आरभमान वाटतो.” पथदशी सवेक्षण तनू ठमळ लेल्य  म ठहतीनसु र, हहद ूधमानसु र म ांग-ग रुडी सम ज त लग्न 

ल वण्य ची पद्धती आहे. ज त पांच यत समोर लग्न िरवले ज ते. ते आवश्यक म नले ज ते. नवऱ्य  मलु ने 

नवरील  हुांड  देण्य ची पद्धत य  सम ज त प्रचठलत आहे. शक्यतो मलुीकडे लग्न च  कमी खचण य व  हे प ठहले 

ज ते. लग्न अगोदर श क ह री आठण लग्न नांतर म ांस ह री जेवण देण्य ची पद्धत य  सम ज त रूढ आहे. 

म ांस ह री जेवण त बकरे बळी देण्य ची प्रथ  आहे. 

 माांग-गारुडी समाजात रवधवा रववाहास मान््ता आहे. रवधवा रवना अपत् असेल ककवा तरुण असेल 

तर जातपांचा्तीच््ा परवानगीने अशा रवधवेच््ा रववाहास पवूी मान््ाता रदली जात असे. मात्र अशा 
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पनुर्मववाहास ‘रववाह’ न म्हणता’ मोहतरु’ असे म्हटले जात असे. मोहतरुचा हा रवधी प्रथम रववाहाच््ा रवधीपेक्षा 

खपूच वेगळा असे. तो रदवसा न करता रात्रीच््ा वेळी केला जातो. रवधवा रववाहाला मान््ता असली तरी 

रवधवेला समाजात मानाचे स्थान रदले जात नाही (चव्हाण२००४: १९-२०). पण, अलीकडे, रवधवा पनुर्मववाहाचे 

प्रमाण कमी रदसते. पहा तक्ता क्र. ४९.  

तक्ता क्र. ३९: विभागविहाय आांतरजातीय वििाहाचे प्रमाण  

विभाग 
आांतरजातीय  वििाहाचे प्रमाण 

एकूण 
िाही      होय 

शहरी 
500 62 562 

89.00% 11.00% 100.00% 

ग्रामीण  
670 41 711 

94.20% 5.80% 100.00% 

एकूण  
1170 103 1273 

91.90% 8.10% 100.00% 
 
 तक्ता क्र. ३९ नसुार, बहुताांशी शहरी आरण ग्रामीण भागात अनकु्रमे ८९% व ९४.२०% माांगगारोडी 

कुटुांबे जातीबाय रववाह करत नसल््ाचे रदसते. जातीबाय रववाह न करणे हे जातीसांस्थेने बहाल केलेले 

वैरशष्ट्ये तांतोतांत पाळले जाते असे म्हणावे लागते. जातीबाय रववाह केल््ाने जातीची ‘शधुत ता’ नष्ट होते असे 

मानले जाते.  

तक्ता क्र. ४०: विभागविहाय कुटुांबाांतील मलुींच्या लग्िाच्या ियाचे प्रमाण 

विभाग  
मलुींच्या लग्िाच्या ियाचे प्रमाण 

एकूण १० िर्षापेक्षा 
कमी 

१० ते १८ 
िर्षव १८ िर्षापेक्षा जास्त 

शहरी 
2 238 322 562 

0.40% 42.30% 57.30% 100.00% 

ग्रामीण  
1 331 379 711 

0.10% 46.60% 53.30% 100.00% 
  
एकूण  

3 569 701 1273 

0.20% 44.70% 55.10% 100.00% 
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 तक्ता क्र. ४० नसुार असे रदसते की, एकां दरीत माांग गारुडी समाजातील शहरी आरण ग्रामीण भागात 

अनकु्रमे ४२.७० %व ४६.७० %कुटुांबे घरातील मलुींचे रववाह हे व्ाच््ा १८ विा आधीच करतात. मलुगी 

इ्त्ता ६ वी मध््े गेली रक लग्नासाठी नवरा मलुगा शोध ूलागतात. १२ व््ा विी मलुींचे लग्न लावण््ाचे प्रमाण 

त्ामळेु रदसनू ्ेते. ्ावेळी मलुीची पसांती रवचारात घेतली जात नाही. मलुींचे रशक्षण त्ामळेु अधववट राहते. 

बारामती ्ेथील गट चचेत ्ा समाजातील स्स्त्र्ाांनी साांरगतले की, ‘चलू व मलु साांभाळणे हे अजनूही समाजात 

स्स्त्र्ाांचे स्थान आहे.’  

तक्ता क्र ४१: विभागविहाय कुटुांबात पविका जळुििू वििाहाचे प्रमाण  

विभाग  
कुटुांबात पविका जळुूििू वििाहाचे 

प्रमाण एकूण 
िाही      होय 

शहरी 
115 447 562 

20.50% 79.50% 100.00% 

ग्रामीण  
173 538 711 

24.30% 75.70% 100.00% 
  
एकूण  

288 985 1273 

22.60% 77.40% 100.00% 

 तक्ता क्र. ४१ नसुार ग्र मीण व शहरी अश  दोन्ही भ ग ांमध्ये पठत्रक  जळुवून ठवव ह केल  ज त 

असण ऱ्य  कुटुांब ांचे प्रम ण अठधक आहे. शहरी भागात समुारे ७९.५० %तर ग्रामीण भागात ७५.७० %कुटुांबात 

रववाह करतेवेळी परत्रका जळुवून लग्न लावले जाते. फुरसुांगी मधील चांदवाडी वस्ती मध््े माांग गारुडी  कुटुां बे 

परत्रका पाहून लग्न जळुवत नाही तर नातीगोती, कुळे, आरण पांचाांची मांजरुी ्ा गोष्टी पारहल््ा जातात.  मारहती 

सांकलनातनू परत्रका जळुवून रववाह करण््ाचे प्रमाण अरधक रदसत असले तरी माांग गारुडी समाजाच््ा 

का व्कत्ांनी आपल््ा समाजात ही प्रथा नसल््ाचे रदनाांक १७ माचव २०१६ रोजी झालेल््ा बैठकीत साांरगतले. 
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तक्ता क्र. ४२:  विभागविहाय मलुािे मलुीस हुांडा देण्याचे पद्धतीचे प्रमाण  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 तक्ता क्र. ४२  नसुार वरील तक्त्ानसुार, ग्रामीण भागातील ६०.३० %कुटुांबात नवऱ््ा मलुाने नवरी 

मलुीस हुांडा देण््ाची पधत त आहे. हेच प्रमाण शहरी भागासाठी ५४.६० आहे. लग्नका्ाचा खचव ’चार आणे बारा 

आणे’ ्ा पधत तीने करीत असल््ाने नवरा मलुगा खचाचा मोठा वाटा उचलतो. तसेच लग्न ठरल््ावर मलुीला 

६० रु देज देण््ाची पधत त आजही रूढ असल््ाचे गट चचे दरम््ान समोर आले.  

माांग गारुडी  जािीचे समाजािील स्िान 

 म ांग-ग रुडी ही ज त अस्पशृ्य समजली ज ते. ते जबरदस्त क ांग वखोर व चोर असत त. ग वकरी 

तय ांच्य  त ांड्य त ज ण्य ल  धजत न हीत. तय त कोणी गेले तर परुुर्ष एकच वदणळील  येत त. व ब यक  एकच 

ठगल्ल  करत त.  इतर सम ज शी तय ांचे च ांगले सहसांबांध असत त. य  ज तीतील लोक ांन  न व्ही हकव  परीट 

सेव  देत न हीत. तय मळेु ते स्वतःचे केस स्वत: क पत, अशी क ही वर्षापवूी तय ांची स्स्थती असल्य चे स ांगण्य त 

आले. पण अलीकडील क ळ त ते न्ह व्य च्य  दकु न त ज त त. तय ांची स्वत:ची स्मश नभमूी आहे. स वणजठनक 

प णविय वरुन प णी भरत त. स म ठजक स्तर मध्ये ह  सम ज सवात ख लच्य  स्थ न वर म नल  ज तो. 

वणणव्यवस्थेमध्ये ते शदु्रीच म्हणनु सांबोधले ज त त. 

 म ांग-ग रुडी सम ज चे सम ज त तचु्छ स्थ न समजले ज ते. सन 2015 मध्येही हेच स्थ न आहे. 

अजनूही, य  सम ज ल  अस्पशृ्य म्हणनूच समजले ज ते. य  सम ज कडे फक्त ‘वोट बकँ’ (Vote Bank) 

म्हणनूच प ठहले ज ते.  

विभाग  मलुािे मलुीस हुांडा देण्याचे पद्धतीचे प्रमाण एकूण 
िाही होय 

शहरी 
255 307 562 

45.40% 54.60% 100.00% 

ग्रामीण  
282 429 711 

39.70% 60.30% 100.00% 
  
एकूण  

537 736 1273 

42.20% 57.80% 100.00% 
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तक्ता क्र .४३ : विभागविहाय इतर समाजातील लोकाांच्या समारांभात सहभाग घेण्याचे प्रमाण 

 

विभाग  
इतर समाजातील लोकाांच्या समारांभात 

सहभाग घेण्याचे प्रमाण एकूण 

िाही      होय 

शहरी 
52 510 562 

9.30% 90.70% 100.00% 

ग्रामीण  
71 640 711 

10.00% 90.00% 100.00% 
  
एकूण  

123 1150 1273 
9.70% 90.30% 100.00% 

 
तक्ता क्र. ४३  नसु र इतर समाजातील लोकाांच््ा समारांभात ग्रामीण आरण शहरी भागातील समुारे ९० 

%कुटुांबे सहभागी होत असतात.  

तक्ता क्र .४४ : विभागविहाय इतर समाजातील लोकाांकडूि वमळणारी िागणकूीचे प्रमाण  

 

विभाग 

इतर समाजाकडूि वमळणारी 
िागणकूीचे प्रमाण एकूण 

भेदभािाची समाितेची  

शहरी 
92 470 562 

16.40% 83.60% 100.00% 

ग्रामीण  
257 454 711 

36.10% 63.90% 100.00% 
  
एकूण  

349 924 1273 
27.40% 72.60% 100.00% 

परांतु, तक्ता क्र. ४४ नसु र ग्रामीण भागातील ३६.१० % कुटुांबाांना तर शहरी भागातील  १६.४० % 

कुटुांबाांना सामारजक भेदभावाचा सामना करावा लागतो. थेऊर, लोणी काळभोर आरण लोहगाव ्ेथील  गट 

चचेत असे स ांगण्य त आले की, माांग गारुडी समाजाला गावगाड्यात स्थान नाही. “४० विापवूी आम्हाला इतर 

समाजाचे लोक पांक्तीतनू उठवा्चे आजही मराठा व िाह्मण लोक आमचे पाणी पीत नाहीत. पण तरीही आज 

पररस्स्थती बदलली आहे. आज गावचे सरपांच चहा प््ा्ला बोलरवतात. ्ा समाजाचे इतर समजाबरोबर चाांगले 
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सांबांध आहेत. लग्न व बारशात इतर समाजाचे लोक ्ाांना सहभागी करून घेतात .पण पवूी मात्र अस्पशृ्् 

समजले जात .त्ामळेु भेदभाव केला जात असे .इतर समाजाच््ा पांक्तीमधील उष्टी पत्रावळ ्ा लोकाांना खावी 

लागत. इतर समाजातील लोक ्ा लोकाांना पवूी जवळ घेत नव्हते पण आता घरात जेवा्ला बोलावतात .पवूी 

पाणी रपले म्हणनू आमच््ा लोकाांना खपू मारले होते पण आता लोहगावात पाणी पुरवठा खात्ात माांग गारुडी 

समाजाचे लोक का व्रत आहेत.” असे मत गटचचे दरम््ान ्ा समाजातील लोकाांनी माांडले.  

जिक्षणाची स्स्ििी 

िक्िा क्र. 45: जवभागजनहाय कुटुांबाि जिजक्षि व्यक्िींची सांख्या व त्याचे प्रमाण  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

तक्ता क्र. ४५ नसु र असे रदसते की, ्ा समाजामध््े शहरी भागातील कुटुांबाांमध््े अरशरक्षताांचे समुारे 

१३ %असनू ग्रामीण भागात हे प्रमाण १० %आहे. तसेच, माांग गारुडी समाजाच््ा ग्रामीण भागातील आरण शहरी 

भागातील कुटुांबाांतील १ ते २ सदस्् आरण ३ ते ४ सदस्् आरण त्ापेक्षा जास्त सदस्् रशरक्षत असण््ाचे 

प्रमाण ्ामध््े फारसा फरक रदसनू ्ेत नाही.  

 

विभाग  

कुटुांबात विवक्षत व्यक्तींची सांख्या 

एकूण   
अविवक्षत  

१ ते २ 
व्यक्ती 
विवक्षत  

३ ते ४ 
व्यक्ती 
विवक्षत 

 
५ पेक्षा 
जास्त  

शहरी 
70 222 176 94 562 

12.50% 39.50% 31.30% 16.70% 100.00% 

ग्रामीण  
70 259 256 126 711 

9.80% 36.40% 36.00% 17.70% 100.00% 

  
एकूण  

140 481 432 220 1273 
11.00% 37.80% 33.90% 17.30% 100.00% 
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िक्िा क्र. 46: जिक्षण घेणाऱ्या मलुाांचे प्रमाण 

जिक्षण घेणाऱ्या मलुाांचे प्रमाण 

जवभाग 
प्रािजमक माध्यजमक उच्च माध्यजमक 

एकूण 
मलुे मलुी मलुे मलुी मलुे मलुी 

शहरी 
210 178 73 64 46 19 590 

36% 30% 12% 11% 8% 3% 100% 

ग्र मीण 
263 198 124 71 39 28 723 

36% 27% 17% 10% 5% 4% 100% 

एकूण 
473 376 197 135 85 47 1313 
36% 29% 15% 10% 6% 4% 100% 

 

तक्ता क्र. ४६ मध््े दशवरवल््ाप्रमाणे माांग गारुडी  समाजातील ६ ते १८ व्ोगटातील रशक्षण घेत 

असलेल््ा मलुाांचे प्रमाण रदसत आहे. ्ा तक्त्ावरून रशक्षण घेण््ाच््ा प्रमाणात मलुाांच््ा तलुनेत मलुीची 

सांख््ा ग्रामीण व शहरी अशा दोन्ही भागामध््े कमी प्रमाणात रदसत आहे. शहरी भागातील एकूण मलुाांच््ा 

३०% मलुी ्ा प्राथरमक रशक्षण घेत आहेत. तर ग्रामीण भागात हेच प्रमाण २७% आहे. तसेच प्राथरमक ते  

उच्च माध््रमक प्ंत रशक्षण घेण््ाचे प्रमाण कमी कमी होताना रदसत आहे. उच्च माध््रमक रशक्षण घेणाऱ््ा 

मलुाांचे व मलुींचे प्रमाण शहरी भागात अनकु्रमे ८ % व ३ % रदसत आहे तर ग्रामीण भागात हेच प्रमाण अनकु्रमे 

५ % व ४ % रदसत आहे. ्ावरून माांग गारुडी  समाजातील रशक्षणाबाबतची उदासीनता रदसनू ्ेते. 

सामारजक-आर्मथक मागासलेपणा, पालकाांमधील अरशरक्षतपणा शैक्षरणक सवलती रमळवण््ासाठी आवश््क 

कागदपत्राांचा आभाव ्ामळेु ्ा समाजातील मलेु रशकत नाहीत असे मत लोकाांनी माांडले. 
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िक्िा क्र. ४७: जिक्षणािून गळिी झालेल्या मलुाांचे प्रमाण 

जिक्षणािून गळिी झालले्या मलुाांचे प्रमाण  

जवभाग  
प्रािजमक  माध्यजमक  उच्च माध्यजमक  

एकूण  
मलुे  मलुी  मलुे  मलुी  मलुे  मलुी  

शहरी  
25 28 22 17 4 3 99 

25% 28% 22% 17% 4% 3% 100% 

ग्र मीण 
52 64 44 29 14 2 205 

25% 31% 21% 14% 7% 1% 100% 

एकूण  
77 92 66 46 18 5 304 

25% 30% 22% 15% 6% 2% 100% 

तक्ता क्र. ४७ नसुार माांग गारुडी  समाजातील मलुाांचे शाळेतील गळतीचे प्रमाण रदसनू ्ेते. शहरी 

भागाच््ा तलुनेत ग्रामीण भागात गळती झालेल््ा मलुाांची सांख््ा जास्त आहे. शहरी भागात प्राथरमक ते उच्च 

माध््रमक प्ंत एकूण ९९ मलुाांची गळती झालेली रदसते तर ग्रामीण भागात हाच आकडा दपु्पट म्हणजेच २०५ 

एवढा रदसत आहे. तसेच एकूण गळतीचे प्रमाण प्राथरमक रशक्षण ते माध््रमक रशक्षण असे कमी होताना रदसत 

असनु उच्च माध््रमक रशक्षण घेणाऱ््ा मलुाांचे देखील कमी प्रमाण हे त्ामागील कारण आहे. गट चचेमध््े 

असे आढळून आले की, मलुींचे कमी व्ात होणारे रववाह, त्ाांना घर कामासाठी शाळा सोडावी लागणे ही 

देखील माांग गारुडी  समाजातील मलुाांच््ा गळतीमागील कारणे रदसनू आली. 

तक्ता क्र. ४८: विभागविहाय विक्षणासािी आिश्यक कागदपिाांची उपलब्धता असण्याचे प्रमाण  

 

विभाग  
विक्षणासािी आिश्यक कागदपिाांची  उपलब्धता 

एकूण 
िाही होय 

शहरी 
473 89 562 

84.20% 15.80% 100.00% 

ग्रामीण 
543 168 711 

76.40% 23.60% 100.00% 
 
एकूण 

1016 257 1273 

79.80% 20.20% 100.00% 



माांग गारुडी  सांशोधन अहवाल 58 

माांग गारुडी समाजाच््ा रवकासात रशक्षणासाठी उपलब्ध असणाऱ््ा कागदपत्राांचे महतव प्रकिाने रदसनू 

्ेते, कारण, अशा प्रकारच््ा कागदपत्राांवरच त्ाांना रवकासाच््ा ्ोजना आरण शासकी् ्ोजनेचा लाभ प्राप्त 

होण््ाचा मागव मोकळा होत असतो. तक्ता क्र. ४८ नसु र असे रदसते की, ग्रामीण भागामध््े ७६.४०% 

कुटुांबाांकडे शैक्षरणक कागदपत्राांची उपलब्धता नाही. ्ाउलट, शहरी भागात हे प्रमाण समुारे ८४% आहे. 

त्ामळेु त्ाचा परीणाम त्ाांच््ा रवकासावर साहरजकच होत आहे, असे म्हणावे लागेल. रशवा्, जात प्रमाणपत्र 

आरण जात पडताळणी प्रमाणपत्र रमळवताना सधुत ा अडचणीं ्ेण््ाची शक््ता नाकारता ्ेत नाही.  ्ासांबांधी 

अरधक चचा आर्मथक स्स्थती ्ा प्रकरणा अांतगवत करण््ात आली आहे.  

मजहलाांचे समाजािील स्िान 

तक्ता क्र. ४९: विभागविहाय घटस्फोटीत ि विधिा मवहलाांच्या पिुर्मििाहास परिािगीचे प्रमाण  
 

 

 

 

 

 

 

 तक्ता क्र. ४९ नसुार  ग्रामीण भागात समुारे ९४.५० %कुटुांबे असे म्हणतात की, घटस्फोटीत ककवा 

रवधवा मरहला पनु्हा रववाह करू शकत नाही.  तेच प्रमाण शहरी भागासाठी ८६.७० %आहे. श्री सांज् 

राखपसरे, माांग गारुडी  समाजातील पढुारी का व्कते ्ाांच््ा मते, ्ा समाजात स्स्त्र्ाांना दयु््म स्थान असल््ाचे 

क्षेत्र भेटी दरम््ान रदसनू आले. ्ा समाजातील परुुिाांची स्स्त्र्ाांकडे पाहण््ाची सांश्ी वतृ्ती आहे.  मरहलाांना  

आदराचे स्थान नाही तसेच पुरुिाांच््ा व््सनाधीनतेमळेु मरहलाांना त्रास रदला जातो.  

विभाग  
घटस्फोटीत ि विधिा मवहलाांच्या 

पिुर्मििाहास परिािगी एकूण 
िाही      होय 

शहरी 
487 75 562 

86.70% 13.30% 100.00% 

ग्रामीण  
672 39 711 

94.50% 5.50% 100.00% 
  
एकूण  

1159 114 1273 

91.00% 9.00% 100.00% 
मांग गारुडी  समाजातील स्त्स्िया 
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तक्ता क्र ५०: विभागविहाय मवहलाांिा घटस्फोटािांतर पोटगीचे प्रमाण  
 

विभाग 
मवहलाांिा घटस्फोटािांतर पोटगी 

एकूण 
िाही होय 

शहरी 

511 51 562 

90.90% 9.10% 100.00% 

ग्रामीण 

693 18 711 

97.50% 2.50% 100.00% 
  
एकूण  

1204 69 1273 

94.60% 5.40% 100.00% 

 तक्ता क्र. ५० नसुार मरहलाांना घटस्फोटानांतर ग्रामीण भागात समुारे ९७.५० %तर शहरी भागात 

९०.९० %कुटुांबे पोटगी देत नाहीत. ्ावरून घटस्फोटीत मरहलाांची पररस्स्थती कचताजनक रदसनू ्ेते. आमच््ा 

परुुिाांना रोजगार नाही, अथाजन नाही  तर पोटगी  देणार कुठून असे मत गट चचे दरम््ान बहुसांख्् माांग गारुडी 

लोकाांनी, रवशेितः परुुिाांनी माांडले. तसेच ्ा समाजातील मरहला आपल््ा हक्काांसाठी का्द्याची मदत घेत 

नसल््ानेही हे प्रमाण जास्त रदसनू ्ेत आहे. फुरसुांगी ्ेथे झालेल््ा गट चचेत मरहलाांना घटस्फोट ककवा पोडगी 

घ््ा्चा अरधकार नसल््ाचे वस्तीतील लोकाांनी साांरगतले. रकतीही अडचणी असल््ा तरी मरहलेला पतीसोबत 

नाांदा्लाच लागते. रशवा् कोटाची पा्री चढण््ाची समाजातील स्स्त्र्ाांची ऐपत नाही.  

तक्ता क्र .  ५१: विभागविहाय देिदासी/मरुळी प्रथाांचे प्रमाण 
  

विभाग  
देिदासी/मरुळी प्रथाांचे प्रमाण 

एकूण 
िाही होय 

शहरी 
467 95 562 

83.10% 16.90% 100.00% 

ग्रामीण  
645 66 711 

90.70% 9.30% 100.00% 
  
एकूण  

1112 161 1273 
87.40% 12.60% 100.00% 
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तक्ता क्र. ५१ नसुार असे रदसनू ्ेते की, माांग गारुडी समाजामध््े देवदासी अथवा मरुळीची प्रथा 

असल््ाचे शहरी भागातील १६.९०% तर ग्रामीण भागातील ९.३० % कुटुांबाांनी साांरगतले आहे. अजनूही एकूण 

१२.६०% कुटुांबे अशी प्रथा असल््ाचे साांगतात. ्ावरून ्ा समाजातील स्स्त्र्ाांच््ा स्स्थतीचा अांदाज ्ेतो. 

१९३० मधील अहवालात स्टाटव सरमतीने मरुळी प्रथेच््ा समस््ेवर गाांभी व् व््क्त केले होते. रनष्पाप मलुीना 

देवाच््ा नावाने समाजात सोडण््ात ्ेत होते. त्ाचा देवाशी रववाह करण््ात ्ेत होता. त्ारवि्ी प्ररतबांधातमक 

का्दा माद्णण््ाचे मत सदर सरमतीचे नोंदरवले होते. तसेच, मलुाांना वाघ््ा ककवा पोतराज म्हणनू ‘देवाला दान’ 

करण््ाचीही प्रथा होती. पण त्ाचे प्रमाण मरुळी प्रथेअांतगवत असणाऱ््ा मलुींच््ा तलुनेत कमी होते (स्टाटव 

सरमती १९५०: ९८-९९). अलीकडील काळात, महाराष्रामध््े महाराष्र देवदासी प्रथा रनमुवलन का्दा २००५ 

लाग ू करण््ात आला. त्ात देवदासी प्रथेला प्ररतबांध करून ती प्रथा समळू नष्ट करण््ाचे उरदष्ट ठेवण््ात 

आले. देवदासींना रववाह करता ्ावा व त्ाांचे पनुववसन व्हावे ्ासाठी शासनाने प्र्तन देखील केले आहेत 

(website:bombayhighcourt.nic.in, accessed dated on 13th April 2016).   

तक्ता क्र. ५२: विभागविहाय प्रथम मावसक पाळी आल्यािर धार्ममक विधीचे प्रमाण   

 

विभाग  
प्रथम मावसक पाळी आल्यािर धार्ममक 

विधीचे प्रमाण एकूण 
िाही      होय 

शहरी 
98 464 562 

17.40% 82.60% 100.00% 

ग्रामीण  
128 583 711 

18.00% 82.00% 100.00% 
  
एकूण  

226 1047 1273 

17.80% 82.20% 100.00% 

्ा समाजातील मलुीना मारसक पाळी  आल््ानांतर ग्रामीण आरण शहरी अशा दोन्ही भागात धार्ममक 

रवधी केला जातो.  तक्ता क्र. ५२ नसु र जवळपास ८२% कुटुांबाांमध््े हा रवधी केला जात असल््ाचे रदसनू ्ेत 

आहे.  
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जटा असलेली माांग गारुडी महिला   

तक्ता क्र ५३: विभागविहाय घरातील बायकाांिा मावसक पाळीत विटाळ पाळण्याचे प्रमाण  
 

विभाग  
घरातील  बायकाांिा मावसक पाळी 

आल्यािर बाजलूा बसविणे एकूण 

िाही      होय 

शहरी 
90 472 562 

16.00% 84.00% 100.00% 

ग्रामीण 
48 663 711 

6.80% 93.20% 100.00% 

एकूण 
138 1135 1273 

10.80% 89.20% 100.00% 

 तक्ता क्र. ५३ नसुार ग्रामीण भागात समुारे ९३.२० %कुटुांबे मरहलाांना घरात मारसक पाळी आल््ानांतर 

बाजलुा बसवून त्ा कालावधीमध््े अस्पशृ््ता पाळतात.  मरहलाांनी ्ा काळात घरातील इतर कामे उदा. कपडे 

व भाांडी धणेु, घर साफसफाई करणे ्ा प्रकारची अस्वच्छतेची कामे केली तर ते मान्् असते. पण, त्ाच 

काळात देव पजूा, स्व ा्ंपाक, ककवा इतर धार्ममक का्ात त्ा एकतर सहभागी होऊ शकत नाही ककवा ते का व् 

पार पडणे समाजमान्् नसते. पवूापार अस्स्ततवात असणाऱ््ा जातीसांस्थेने रदलेले स्पशृ््-अस्पशृ्् परवत्र-

अपरवत्र ्ा कल्पना त्ात गुांतलेले असते.  

तक्ता क्र . ५४: विभागविहाय बायकाांिा जटा धारण करण्याचे प्रमाण   

 विभाग  
बायकाांिा जटा धारण करण्याचे  

प्रमाण  एकूण 
िाही      होय 

शहरी 
334 228 562 

59.40% 40.60% 100.00% 

ग्रामीण  
334 377 711 

47.00% 53.00% 100.00% 
  
एकूण  

668 605 1273 
52.50% 47.50% 100.00% 

 
तक्ता क्र . ५४ नसुार ग्रामीण भागात समुारे ५३ %कुटुांबाच््ा म्हणण््ानसुार ्ा समाजातील बा्काांना 

जटा असतात. तर शहरी भागासाठी हेच प्रमाण ४०.६० %आहे.  
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तक्ता क्र ५५: विभागविहाय बाळांतपणात मवहलाांसोबत विटाळ पाळण्याचे प्रमाण  
 

विभाग  
बाळांतपणात मवहलाांसोबत विटाळ 

पाळण्याचे प्रमाण एकूण 
िाही होय 

शहरी 
81 481 562 

14.40% 85.60% 100.00% 

ग्रामीण  
38 673 711 

5.30% 94.70% 100.00% 
  
एकूण  

119 1154 1273 

9.30% 90.70% 100.00% 

 तक्ता क्र. ५५ नसुार असे रदसनू ्ेते रक मरहलाांना बाळांत झाल््ावर कुटुांबापासनू दरू ठेवून 

त्ाच््ासोबत रवटाळ पाळला जातो. एकां दरीत प्रमाण ९०.७० % एवढे आहे. शहरी भागापेक्षा हे प्रमाण ग्रामीण 

भागात जास्त म्हणजेच ९४.७० % एवढे आहे. तर ग्रामीण भागात केवळ ५.३०% कुटुांबे अशा प्रकारे 

मरहलाांसोबत विटाळ पाळत नाहीत. ्ा काळात मरहलाांनी घरातील देव देवताांना स्पशव करू न्े. मरहला ्ा 

काळात अपरवत्र समजल््ा जातात, अशी धारणा असल््ाचे रदसनू आले. 

जाि पांचायि 

 घटस्फोट, ज तींचे तांटे-बखेडे हे ज त पांच य तीम फण त सोडठवले ज त त. य  ज तीत ठपतसृत्त क पध्दती 

प ळत त. सम ज तील क यणकतयांनी म ठहती स ांठगतल्य प्रम णे, अजनूही सम ज ‘ज त पांच यती’च्य  ठनयम प्रम णे 

च लतो, हे ठवशेर्ष आहे. म ांग ग रुडी  सम ज ज त पांच य तील च ‘फड पांच यत’ म्हणतो. तसेच फुरसुांगी येथे 

झ लेल्य  चचेत पवूी म ांग ग रुडी सम ज तील लोक फड बसव यची, पण आत  ही पद्धत न ही असे स ांठगतले 

गेले. य  सम ज त ज त पांच यती मध्ये  प टीलकी करण्य च  अठधक र सकट व र खपसरे ही कुळे बज वत त. 

तसेच लोंढे आडन व असलेल्य  लोक ांन ही पवूी पांच केले होते. पांच ची ठनवड करत न  तो अशील आहे क  

ब डग  हे तप सले ज ते. आपस तील व द ठमटवण्य स िी पांच चे मत घेतले ज ते. ह  सम ज स्वत:ल  गनु्हेग री 

स्वरूप च  सम ज समजत असल्य ने आपण व द सोडठवण्य स िी पोठलस ांकडे क  ज यचे. तय  ऐवजी ज त 

पांच यतीम फण त प्रश्न सोडव यचे अशी पवूाप र समज य  लोक ांमध्ये ठदसनू येते. न ठशक येथील क यणश ळेत एक  
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प्रठतठनधीने मत व्यक्त केले की, “आमच््ा जातीमध््े, माांग गारुडी  समाजात जात पांचा्ातीने एखादी रशक्षा 

रदल््ाचे एकही उदाहरण नाही.” पथदशी सवेक्षण तनू ठमळ लेल्य  म ठहतीनसु र, ज त पांच यतीच  लग्न 

िरठवण्य मध्ये, अथात लग्न, घटस्फोट, स खरपडु  इ. मध्ये ठवशेर्ष सहभ ग असतो. ते मखु्य भठूमक  प र पडत त. 

ज त पांच यत लग्न स िी एकत्र जमल्य नांतर सम ज तील ठनणणय घेतले ज त त. कौटुांठबक व द-ठवव द सदु्ध  

येथेच सोडवले ज त त. उद . ठवव द च्य  ठवर्षय मध्ये तांटे सोडठवत न  दोन्ही पक्ष स सम न न्य य देण्य च  प्रयतन 

ज त पांच यत करते. तरीही समज , ठवव द ठमटत नसेल तर ज ती ब हेर क ढणे, दांड करणे, श रीठरक ठशक्ष  

करणे आठण गावाबाहेर हाकलनू देणे अशा प्रकारच््ा रशक्षा जात  पांचा्त करत असते. पण अलीकडील 

काळात त्ाचे प्रमाण कमी झाल््ाचे रदसते. तसेच धार्ममक का व्क्रमाांमध््ेदेखील पांचाांना आदराचे स्थान असते. 

चैत्र मरहन््ात रेडा बळी देणे, आिाढात बोकड बळी देणे, जत्रा भररवणे ही कामे पांच करतात.  

तक्त क्र. ५६: विभागविहाय जात पांचायतीकडूि सोडविल्या जाणाऱ्या समस्याचे प्रमाण   
 

 

जवभाग 

जाि पांचायिीकडून सोडजवल्या जाणाऱ्या 
समस्या 

एकूण 
कौटुांजबक 

िांटा 
जववाह 
सांबधीि 

प्रजिजक्रया 
नाही 

इिर 
िांटा 

जनवारण 

शहरी  
133 111 34 10 288 

46.20% 38.50% 11.80% 3.50% 100.00% 

ग्रामीण 
91 293 13 14 411 

22.10% 71.30% 3.20% 3.40% 100.00% 

एकूण 
224 404 47 24 699 

32.00% 57.80% 6.70% 3.40% 100.00% 
 

तक्ता क्र. ५६ नसु र, शहरी भागात समुारे ४६.२० %कुटुांबाचे कौटुांरबक तांटा जात पांचा्तीकडून 

सोडरवण््ाचे प्रमाण आहे. तसेच, ग्रामीण भागात कुटुांबाांच््ा रववाहासांबधीच््ा अडचणी सोडरवण््ाचे प्रमाण 

७१.३० %आहे. तक्ता क्र. ४१ नसुार असे रदसते की, त्ासाठी जात पांचा्त जातीतील लोकाांना रशक्षा देण््ाचा 

भाग म्हणनू जास्तीत जास्त ‘समज देणे’ या प्रकाराचा अवलांब करत असल््ाचे रदसते. तसेच इतर स्वरुपाची 

रशक्षा म्हणजे वाळीत टाकणे, शारीररक रशक्षा ्ाांचे प्रमाण अत्ल्प रदसनू ्ेते. 

जातपंचायतीची बैठक (लोहगाव) 
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तक्ता  क्र. ५७: विभागविहाय जात पांचायतीकडूि वदलेल्या विके्षचे स्िरूप याांचे प्रमाण  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
विभाग 

जात पांचायतीकडूि वदलेल्या विके्षचे स्िरूप 

एकूण 
दांड ि 
िाळीत 
टाकणे 
दोन्ही 

समज 
देणे 

मावहत 
िाही/प्रती

वक्रया 
िाही 

िाळीत 
टाकणे दांड 

िारीवरक 
विक्षा 

शहरी 
12 137 98 30 9 2 288 

4.20% 47.60% 34.00% 10.40% 3.10% 0.70% 100.00% 

ग्रामीण 
16 338 30 14 11 2 411 

3.90% 82.20% 7.30% 3.40% 2.70% 0.50% 100.00% 

एकूण 
28 475 128 44 20 4 699 

4.00% 68.00% 18.30% 6.30% 2.90% 0.60% 100.00% 

चुकीच्या प्रवगाात नोंद असलेले  
जात प्रमाणपत्र 
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तक्ता क्र. ५८: विभागविहाय जातीचे प्रमाणपि असण्याचे प्रमाण  

विभाग  
जातीचे प्रमाणपि 

एकूण  
िाही होय 

शहरी 
310 252 562 

55.20% 44.80% 100.00% 

ग्रामीण  
492 219 711 

69.20% 30.80% 100.00% 

 एकूण  
802 471 1273 

63.00% 37.00% 100.00% 
 

तक्ता क्र. ५८ नसु र असे रदसनू ्ेते की, ग्रामीण भागातील समुारे ६९.२० %कुटुांबाकडे जातीचे 

प्रमाणपत्र उपलब्ध नाही. तर हेच प्रमाण शहरी भागासाठी ५५.२० %आहे. सन १९५० पवूीच््ा वास्तव््ाच््ा 

परुाव््ा अभावी बहुसांख्् माांग गारुडी  लोकाांना जातीचे प्रमाणपत्र रमळण््ात अडचणी ्ेतात असे ्ा रदसनू 

आले.  तसेच, जात प्रमाणपत्र पडताळणी न केलेल््ा कुटुांबाचे प्रमाण ग्रामीण भागासाठी ९६.९० % तर शहरी 

भागासाठी ९३.८० %आहे (पहा तक्ता क्र. ५९). मळुातच जातीचे प्रमाणपत्र नसणे, ककवा जात पडताळणी 

प्रमाणपत्राची आवश््कता न भासणे अशी कारणे ही जात पडताळणी प्रमाणपत्र उपलब्ध नसण््ामागे रदसनू 

्ेतात. रशवा्. माांग गारुडी  समाजाला काही रठकाणी जात प्रमाणपत्र हे चकुीच््ा प्रवगात रमळाल््ाचे रदसनू 

आले. मागील पानावर रदलेल््ा आकृतीमध््े त्ाची नोंद घेतलेली आहे.  

तक्ता क्र. ५९: विभागविहाय जात पडताळणी प्रमाणपि असण्याचे प्रमाण  
 

विभाग  
जात पडताळणी प्रमाणपि  

एकूण 
िाही      होय 

शहरी 
527 35 562 

93.80% 6.20% 100.00% 

ग्रामीण  
689 22 711 

96.90% 3.10% 100.00% 
  
एकूण  

1216 57 1273 
95.50% 4.50% 100.00% 
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तक्ता क्र. ६०: विभागविहाय सांघटिा करत असलेली मदतीचे प्रमाण  
 

विभाग 

सांघटिा करत असलेली मदत 

एकूण लोक 
प्रभोधि 
करणे 

िेक्षावणक ि 
सामावजक 

विकासासिी 
प्रयत्ि 

जातीचे 
प्रमाणपि 
वमळूि 
देणे 

िासकीय 
योजिा 

लोकाांपयंत 
पोहचिणे 

कोणतीही 
मदत िाही 

शहरी 
58 39 3 2 191 293 

19.80% 13.30% 1.00% 0.70% 65.20% 100.00% 

ग्रारमण 
115 22 8 18 236 399 

28.80% 5.50% 2.00% 4.50% 59.10% 100.00% 

एकूण 
173 61 11 20 427 692 

25.00% 8.80% 1.60% 2.90% 61.70% 100.00% 
 

्ा समाजामध््े माांग गारुडी समाज ्वुक सांघ, माांग गारुडी रवकास सेवा सांघ अशा सांघटना का व् 

करीत आहेत. तक्ता क्र. ६० नसुार असे रदसते रक, एकूण ६१.७०% कुटुांबाांना अशा सांघटना कोणतीच मदत 

करत नसल््ाचे साांरगतले आहे. शहरी भागात ६५.२० %कुटुांबास कोणतीही मदत होत नाही. आरण हेच प्रमाण 

ग्रामीण भागासाठी ५९.१० %आहे. एकूण २५% कुटुांबाांच््ा मते अशा सांघटना लोक प्रबोधनाचे काम करतात. 

ग्रामीण भागात हे प्रमाण  २८.८०% आहे. तर शहरी भागातील १९.८० %कुटुांबाच््ा मते हे का व् चालते. 

बहुताांशी कुटुांबाांना आपल््ा समाजात कोणत्ा सांघटना आहेत हे मारहत नसल््ाचे रनदशवनास आले. तसेच, 

फूरसुांगी-चांदवाडी ्ेथील गट चचेमध््े ्ा समाजातील लोकाांनी साांरगतले की, २००४ मध््े माांग गारुडी समाज 

्वुक सांघ सांघटनेने पणु््ातील अलका टोकीज ते रजल्हारधकारी का्ाल्ाप्ंत समाजातील का व्कत्ांचा 

मोचा काढला. ्ावेळी माांग गारुडी समाजास राहण््ासाठी सात बारा उतारा असलेली जमीन हवी, जातीच््ा 

दाखल््ासाठी १९५० च््ा वास्तव््ाच््ा परुाव््ाची अट ्ा समाजासाठी रद्द करावी अशा मागण््ा 

रजल्हारधकाऱ््ाकडे केल््ा गेल््ा. त्ा काळापासनू ही सांघटना ्ा समाजाच््ा उन्नतीसाठी सरकारशी पाठपरुावा 

करीत आहे.  
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तक्ता क्र: ६१:  विभागविहाय सांघटिा मदतीसािी करीत असलेली मागणी याचे प्रमाण  

 

विभाग 

सांघटिा मदतीसािी करत 
असलेली मागणी 

एकूण आर्मथक 
स्िरूपातील 

मागणी 

कोणतीही 
मागणी िाही 

शहरी 
36 257 293 

12.30% 87.70% 100.00% 

ग्रारमण 
7 392 399 

1.80% 98.20% 100.00% 

एकूण 
43 649 692 

6.20% 93.80% 100.00% 

 तक्ता क्र. ६१ नसुार एकूण ९३.८०% कुटुांबाांच््ा मते सामारजक कामासाठी ककवा लोकाांच््ा अडचणी 

सोडरवण््ासाठी सांघटना कोणतीच मागणी करीत नाही. परांत,ु अशा कामाांसाठी सांघटना शहरी भागातनू आर्मथक 

स्वरूपातनू मदत गोळा करत असते असे १२.३०% कुटुांबाांनी साांरगतले. तर आर्मथक स्वरूपातील मदतीची 

मागणी करण््ाचे प्रमाण ग्रामीणभागात अत्ल्प असल््ाचे रदसते.  
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प्रकरण ३:  
म ांग ग रुडी  सम ज च  आर्थिक स्तर 

व्यवस य  

 अंत्रोलीकर समितीनसुार, 2000 िांग गारुडी  िुंबईतील नायगाव भागात राहतात. त्यापैकी 200 

लोकांना काहीच काि नाही. 25% लोक गनु्हेगारीकडे वळले आहेत. िुंबईतील सेताण चौकी भागातील 20% 

िांग गारुडी लोकांना रोजगार नाही व ते भीक िागतात. वरळीतील िांग गारुडीपेकी 25% लोकांना व्यवसाय 

नसल्याने ते भीक िागतात. कल्याणिधील वालधनुी या गावात 500 िांग गारुडी आहेत. त्यातील 75% 

लोकांना रोजगार नाही. िांग गारुडी  आमण इतर िाजी गनु्हेगारी जिातीतील रोजगाराचे प्रिाण अनकु्रिे 60 

आमण 40 आहे (अत्रोलीकर समिती अहवाल 1949: 2). िांग-गारुडी सिाजातील काही लोक काही प्रिाणात 

गारुडी सिाजाचा व्यवसाय करत होते, जरी त्यांच्यापैकी बहुतांशी लोकांचा व्यवसाय म्हशी भादरणे ककवा 

म्हशींचा व्यवहार करणे हा होता (Enthoven 1990, 358). थाडे समितीच्या अहवालावरून असे मदसनू येते 

की, या सिाजातील लोक काही प्रिाणात शेती, पशपुालन, टोपल्या-चटया बनमवणे इ. कािे उदरमनवाहासाठी 

करत असले तरीही त्यांची िखु्य उपजीमवका ही गनु्हेगारी (चोरी) या व्यवसायातनूच  होत असल्याचे मदसनू येते. 

िराठवाड्यातील िांग-गारुडी सिाजातील बहुतांशी कुटंुब सिाजमवघातक कृत्यांिध्ये उदा. दारू बनमवणे, 

वेश्याव्यवसाय इ. िध्ये सहभागी मदसतात. िांग-गारुडी सिाजाचा पारंपामरक व्यवसाय म्हशी भादरणे हा आहे. 

तसेच, म्हशी भादरण्याबरोबरच म्हशींची चोरी करणे, जनावरे चोरणे ककवा मपकांची चोरी करणे ह्यािध्ये हा 

सिाज गुंतलेला असायचा. त्यात िमहलांचाही सिावेश असायचा (अते्र 1916: 128). यावरून या सिाजातील 

कुटंुबांना त्यांचे पवूवज करत असलेल्या व्यवसायाबाबत मवचारण्यात आले तेव्हा, सवेक्षण करताना असे 

आढळून आले की, सववच उत्पन्न गटातील बहुतांशी लोकांच्या ितानसुार, त्यांचे पवूवज म्हशी भादरण्याचा 

व्यवसाय करीत होते. तक्ता क्र. 62 नसुार पवूवज चोरी करण्य च  व्यवस य करत होते य चे प्रम ण अल्प उत्पन्न 

गट तील कुटुांब मध्ये ४७.४० टक्के तर उच्च उत्पन्न गट त ४१ टक्के दिसनू येते.  तसेच, तक्त  क्र. ६५ नसु र 

दिक म गण्य च  पवूवज ांच  व्यवस य असण ऱ्य  कुटुांब ांचे प्रम ण अल्प उत्पन्न गट असण ऱ्य  कुटुांब मध्ये समु रे 

५८.४० टक्के आहे. तर हेच प्रम ण उच्च उत्पन्न गट असण ऱ्य  कुटुांब ांमध्ये ४३.६० टक्के दिसते. त्य चबरोबर 

तक्त  क्र. ६४ नसु र स प ांच  खेळ करणे ह  पवूवज ांच  व्यवस य असण ऱ्य  कुटुांब ांचे प्रम ण सववच उत्पन्न गट त 
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अत्यांत अल्प दिसते. पवूवज ांच  ग वगुांडी व ह तचलाखीचा व्यवसाय असणाऱ्या कुटंुबाचे प्रिाण सववच उत्पन्न 

गटात अल्प मदसनू येते. (तक्ता क्र.  66)  मशरूरिधील या सिाजाच्या एका व्यक्तीने पवूी आपण ढोल वाजवून 

डोंबाऱ्याचा खेळ करीत असल्याचे सांमगतले.  

तक्ता क्र. ६२: परू्वजाांच्या चोरी करण्याच्या व्यर्सायाचे प्रमाण  
 

 

 

 

 

 

 

तक्ता क्र   . ६३:  उत्पन्न गटननहाय परू्वजाांचा म्हशी भादरण्याचा व्यर्साय करण्याचे प्रमाण  

 

उत्पन्न गट 
परू्वजाांचा म्हशी भादरण्याचा 

व्यर्साय एकूण 

नाही होय 

उच्च   
2 37 39 

5.10% 94.90% 100.00% 

मध्यम  9 125 134 
6.70% 93.30% 100.00% 

अल्प 
50 1042 1092 

4.60% 93.30% 100.00% 
  
एकूण 

61 1204 1265 

4.80% 95.20% 100.00% 
 

उत्पन्न  परू्वजाांच्या चोरी करण्याच्या व्यर्सायाचे प्रमाण एकूण 

नाही  होय  

उच्च   
88 46 134 

59.00% 41.00% 100.00% 

मध्यम 
574 518 1092 

65.70% 34.30% 100.00% 
अल्प 
  

23 16 39 
52.60% 47.40% 100.00% 

एकूण 
685 580 1265 

54.20% 45.80% 100.00% 

म्हशी भादरण्यासाठी वापरायचे वस्तरे 
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तक्त  क्र   . ६३ वरून असे मदसनू येते मक एकूण ९५.२०% लोक ांच  

म्हशी ि िरण्य च  पवूीच  व्यवस य होत . त्य पैकी अल्प उत्पन्न गट 

असलेल्य  सवादधक म्हणजे ९५.४०% लोक ांनी आपल्या पवूवजांचा 

म्हशी भादरण्याचा व्यवसाय असल्याचे सांमगतले. तर उच्च उत्पन्न 

गटात हा व्यवसाय करण्याचे प्रिाण तलुनेने किी मदसते. फुरसुंगी 

जवळच्या चंदवाडी या िांग गारुडी सिाजाच्या वस्तीिध्ये बहुतांशी 

कुटंुबांिध्ये वस्तरे व केस भादारण्याची इतर साधने पाहायला 

मिळाली. ती सोबतच्या  छायामचत्रात दाखवलेली आहेत. त्याचबरोबर, या सिाजातील काही कुटंुबे राखोळीने 

म्हशी सांभाळण्याचा व्यवसाय करतात, त्याच्या िोबदल्यात एका म्हशीिागे िमहन्याला मकिान एक हजार रुपये 

आकारले जातात, असे क्षेत्राय भेटी दरम्यान मनदशवनास आले. लोहगाविधील िांग गारुडी  कुटंुबाने ‘भोत 

पाडणे’ हा देखील पवुवजांचा व्यवसाय असल्याचे सांमगतले.  गावातील म्हैशीने िेलेल्या मपलाला जन्ि मदल्यास 

दखुााःने मतचे दधु आटू नये म्हणनू िेलेल्या मपलाच्या कातडीिध्ये भुसा भरून त्याची प्रमतकृती तयार केली जाते. 

त्यास भोत पाडणे असे म्हणतात. पवूी हे काि िांग गारुडी  सिाज करत असे.    

तक्ता क्र    . ६४ : उत्पन्न गटननहाय ‘सापाचा खेळ’ हा परू्वजाांचा व्यर्साय असण्याचे प्रमाण  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

तक्ता क्र. ६४ नसुार सापाचा खेळ दाखमवणे हा िांग गारुडी  या सिाजाचा व्यवसाय नसल्याचे 

बहुतांशी लोकांचे म्हणणे आहे. सवव उत्पन्न गटातील मिळून केवळ ३ टक्के लोकच आपले पवूवज इतर 

उत्पन्न 
सापाचा खेळ हा परू्वजाांचा व्यर्साय 

असण्याचे प्रमाण  
    एकूण नाही  होय  

उच्च   
38 1 39 

97.40% 2.60% 100.00% 

मध्यम  
130 4 134 

97.00% 3.00% 100.00% 

अल्प 
1059 33 1092 

97.00% 3.00% 100.00% 
  
एकूण 

1227 38 1265 
97.00% 3.00% 100.00% 

राखोळीने साांभाळायला घेतलेल्या म्हशी  
(चांदवाडी, फुरसुांगी) 
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उदरमनवाहाची साधने नसल्याने हा व्यवसाय करीत होते असे म्हणतात. यािध्ये बाराितीिधील आिराई व 

खांडजगाव तसेच परंुदर तालकु्यातील नीरा या भागातील िांग गारुडी  वस्तीिधील लोकांचा सिावेश आहे. 

 
तक्ता क्र   . ६५ :   उत्पन्न गटननहाय परू्वजाांचा भीक मागण्याच्या व्यर्सायाचे प्रमाण  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

तक्त  क्र. ६५ नसु र अल्प उत्पन्न गट तील म ांग ग रुडी  लोक ांचे  दिक म गण्य चे प्रम ण ज स्त दिसत 

असनू मांदिर च्य  ब हेर, रेल्वे रुळ वर दिग म गण्य च  व्यवस य पवूवज करीत होते अशी म दहती य  सम ज तील 

लोक ांनी दिली. 

 
तक्ता क्र   . ६६ : उत्पन्न गटननहाय परु्वजाांचा गार्गुांडी खेळ हा व्यर्साय असण्याचे प्रमाण  
 

उत्पन्न 
परु्वजाांचा गार्गुांडी खेळ व्यर्साय 

असण्याचे प्रमाण  एकूण 
नाही होय 

उच्च   
33 6 39 

84.60% 15.40% 100.00% 

मध्यम  
122 12 134 

91.00% 9.00% 100.00% 

अल्प 
946 146 1092 

86.60% 13.40% 100.00% 

 एकूण 
1101 164 1265 

87.00% 13.00% 100.00% 

 

उत्पन्न  
परू्वजाांचा भीक मागण्याच्या  

व्यर्सायाचे प्रमाण एकूण 
नाही  होय  

उच्च   
22 17 39 

56.40% 43.60% 100.00% 

मध्यम  
82 52 134 

61.20% 38.80% 100.00% 

अल्प 
454 638 1092 

41.60% 58.40% 100.00% 

 एकूण 
558 707 1265 

44.10% 55.90% 100.00% 
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  य  सम ज तील क येकत्यांशी  चचा करत न  य स िजुोर  दमळ ल  की, ‘म्हशी ि िरण रे’ ककव  म्हशींचे 

सांगोपन ह  म ांग-ग रुडी सम ज च  प रांप दरक व्यवस य आहे. दशव य, दपक ांच्य  चोऱ्य , िुरटी चोरी इ.मध्ये सदु्ध  

य  सम ज तील लोक सहि गी असत त. म ांग ग रुडी  सम ज तील कुटुांबे अजनूही प रांप दरक व्यवस य त 

असण्य चे प्रम ण उल्लेखनीय आहे. उच्च उत्पन्न गट तील कुटुांब ांचे य  व्यवस य तील प्रम ण १२. ८० टक्के 

आहे, तर अल्प उत्पन्न गट तील कुटुांब ांमध्ये हे प्रम ण २१.६० टक्के दिसते. (तक्त  क्र. ६७) त्य चबरोबर, 

ग्र मीण ि ग तील समु रे २७.७० टक्के कुटुांबे आदण शहरी ि ग तील ११.९० टक्के कुटुांबे अजनूही त्य ांच  

पवूवज ांच्य  व्यवस य त गुांतलेले आहेत. (तक्त  क्र. ६८)  

तक्ता क्र   . ६७ :  उत्पन्न गटानसुार अजनूही पारांपानरक व्यर्सायात असण्याचे प्रमाण  

 

उत्पन्न 
पारांपानरक व्यर्साय 
असण्याचे प्रमाण  एकूण 

नाही  होय  

उच्च   
34 5 39 

87.20% 12.80% 100.00% 

मध्यम  
113 21 134 

84.30% 15.70% 100.00% 

अल्प  
856 236 1092 

78.40% 21.60% 100.00% 
  
एकूण 

1003 262 1265 
79.30% 20.70% 100.00% 

 

 वरील तक्त्य त २०.७०% लोक अजनूही प रांप दरक व्यवस य त आहेत. तर ७९.३० % म ांग  ग रुडी 

लोक ांनी आपल  प रांप रीक  व्य वस य सोडून इतर स धने उिर दनवाह स ठी अवलांदबली आहेत. तसेच अल्प 

उत्पन्न गट तील  तलुनेने सवादधक म्हणजे २१.६० टक्के लोक प रांप रीक व्यवस य करीत आहेत. य  वरून 

प रांप दरक व्य स य य जसे की म्हशी ि ि रणे, म्हशी र खोळीने ठेवणे अश  व्यवस य तनू अल्प प्रम ण त उत्पन्न 

दमळत असल्य चे दिसते.  

 

म्हशी भादरण्याचा व्यवसाय करणारे परुुष 
(लोहगाव ) 
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तक्ता क्र  .  ६८ :   शहरी र् ग्रामीण भागानसुार अजनूही पारांपरीक व्यर्सायात असणाऱ्या कुटुांबाांचे प्रमाण  

 

नर्भाग  
अजनूही पारांपानरक 

व्यर्साय एकूण 

नाही      होय 

शहरी 
495 67 562 

88.10% 11.90% 100.00% 

ग्र मीण  
514 197 711 

72.30% 27.70% 100.00% 
  
एकूण  

1009 264 1273 

79.30% 20.70% 100.00% 
 

पणेु मजल्ह्यातील िांग गारुडी  सिाजाच्या लोकांशी गट चचा करण्यात आली. त्यािध्ये असे मदसले की, 

चंदवाडी, बारािती, मशरूर भागात राहणाऱ्या सिाजाचा िखु्य पारंपामरक व्यवसाय हा म्हैस भादरणे आहे पण 

त्य च बरोबर हे लोक िीक म गनू ख णे सदु्ध  करत त. थेऊर मधील गणपती मांदिर च्य  ब हेर हे लोक म गनू 

ख त त. सध्य ची दपढी ही मजरुी क म करून उिर दनवाह करीत आहे व त्य च बरोबर ख सगी कां पनी मध्ये 

कां त्र टी पद्धतीवर क म करून घर च लवत आहे. लोणी क ळिोर, बेट वस्ती, उरळी क ांचन येथील म ांग ग रुडी  

सम ज चे लोक ि रुिट्टी च लवून ग वठी ि रू दवकण्य च  व्यवस य करत त. फुले नगर (आळांिी रोड)  येथील 

इतर र ज्य तनू उिरदनवाह स ठी स्थल ांतरीत म ांग ग रुडी  वस्तीतील लोक च कू-सऱु्य  य ांन  ध र ल वण्य चे 

क म करीत आहेत.  म्हैस ि िरणे ह  व्यवस य कमी झ ल  आहे. म त्र जनेु दपढीचे लोक अजनूही ते करत त. 

चांिव डीतील बरेच लोक अजनूही हे क म करत त. एक म्हैस ि िरण्य स ठी एक  व्यक्तील  स ध रण १५ 

दमदनटे ल गत त आदण त्य स ठी िर ह  १०० रूपये आहे .ब णेर, म ळव डी, लोणीकां ि ि ग त य  सम ज च  

म्हशी ि िरणे आदण ग व ांतील प टल ांच्य  म्हैशी सांि ळणे तसेच चोरी करणे ह  पण एक व्यवस य होत . चोरी हे 

आपले उिरदनवाह करण्यस ठी करत होते.  सध्य च्य  पदरस्स्थतीत दमळेल ते क म करणे, मजरुी करणे आदण 

स्स्त्रय ां हे िसुऱ्य ांच्य  घरी ज वून धणुी-ि ांडी करत त. य उलट, पणेु दजल्य तील थेऊर ि ग त म्हशी दवकण्य च  

व्यवस य अजनूही वस्तीतील लोक करत त .कुण कडेही मोठ्य  व्यवस य ची इतर स धने न हीत, जदमनी 

न हीत .त्य मळेु शेती करत  येत न ही .  य  सम ज कडे उिर दनवाह चे  स धन नसल्य ने अजनूही म ग सलेल्य  

शशरूर मधील भांगार गोळा करणारी माांग गारुडी  
समाजातील मशहला 
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अवस्थेत सम ज जगत आहे .दिवसेंदिवस तो अधोगतील  च लल  आहे. ७० कुटुांब पैकी ५ ते १० कुटुांबे सध्य  

म्हशी ि ि रण्य चे क म करीत आहेत. थेऊर गणपती मांदिर ब हेर य  सम ज तील लोक आजही िीक म गत 

असत त. लोणी क ळिोरमध्ये र खोळीने म्हशी स ांि ळल्य  ज त त. 

पथिशी सवेक्ष ण िरम्य न गोंदिय  दजल्य तील घोगर  येथील वस्तीतील लोक ांशी चचा केल्य नांतर 

म दहती दमळ ली की, म्हशी ि िरणे ह  य  लोक ांच  प रांप दरक व्यवस य आहे. य  सम ज तील क ही लोक ांकडे 

ह  व्यवस य करण्य स ठी त्य  पद्धतीच  वस्त र  आहे. ते म्हशींचे केस ि ि र यचे क म करत त. य  क म स ठी 

एक  म्हशीचे १५० रुपये दमळत त. प्रत्येक २ मदहन्य ने एक म्हैस पनु्ह  केस क ढण्य स ठी तय र होत असते. 

अश प्रक रे स ध रणपणे, िोन मदहन्य तनू १०-१२ म्हशी ि ि रल्य  ज त त. वस्तीमधील बरेच लोक मजरुी करून 

उिरदनवाह करत त. त्य ांन  दिवस ल  ५० ते ६० रु. मजरुी दमळते. तसेच क न तील मळ स फ करणे ह  त्य ांच  

५० वर्षापवूीप सनूच  धांि  आहे असेही त्य  लोक ांनी स ांदगतले. क न तील मळ क ढून उिरदनवाह करण रे १०-

१२ लोक य  वस्तीत आहेत. ग वोग वी दफरून ते ह  व्यवस य करत त. एक  व्यक्तीच  क न स फ करण्य चे ते 

१० रु. घेत त. अश प्रक रे  दिवस ल  अांि जे १०० रुपय ांपयंत त्य ांची कम ई  होते. क ही लोक दिक म गणे, 

िांग र गोळ  करणे अशी क मे करत त. िांग र गोळ  करण ऱ्य ांन  दिवस ल  ५० ते १०० रुपये िांग र दवकून 

दमळत त. त्य चबरोबर, क ही लोक म दलश करून आपल  उिरदनवाह करत त. ते ग वोग व दफरून तेल ने 

म दलश करून िेत त. एक  म दलश चे ५० रु. घेत त. पवूी हे लोक चोरी िेखील कर यचे. गवत-क ड् ांची चोरी 

करणे व शेत त ककव  ग व त लपनू ठेवणे, म्हशींच  च र  चोरणे, शेळ्य  चोरणे अश  प्रक रची क मे करीत 

असत. लोक ांशी चचा करत न  असे समजले की, य  सम ज तील क ही लोक क ही प्रम ण त अवैध धांिे व िुरटे 

चोरी य मध्ये सध्य ही गुांतलेले आहेत. घोगर  चौकी जवळूनच रेल्वे ल ईन ज त असल्य ने रेल्वेमध्ये क ही 

प्रम ण त िुरटे चोरी होते.  

पणेु दजल्य तील सवके्षण िरम्य न ब र मतीमधील एक  वदृ्ध म ांग ग रुडी  व्यक्तीने त्य ांच  अनिुव 

स ांदगतल  की, ३० वर्षापवूी ते चोरी करत असल्य  क रण ने एकूण १० वेळ  तरुुां ग त गेले.  ही चोरी केवळ ऊस, 

मोसांबी, ड कळब अश  फळ ांची होती. आपल्य  कुटुांब च्य  उिरर्ननवाह स ठी  हे गहृस्थ चोरी करत. १५ दिवस 

तरुुां ग त घ लवल्य वर त्य ांची सटुक  होत असे. क ही लोक शेत तील क पसू चोर यचे. शेत तील जन वर ांची पेंढी 

चोरून ती शेतकऱ्य ांन  दवक यचे अशी पदरस्स्थती होती. 
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साधन सांपत्तीर्र मालकी  

पणेु दजल्य तील सवेक्षण तनू असे दिसनू आले की, म ांग ग रुडी  सम ज च्य  एकूण कुटुांब ांमध्ये उच्च 

उत्पन्न गट तील कुटुांब ांमध्ये जदमनीची म लकी असण्य चे प्रम ण समु रे १२.८० टक्के असनू, मध्यम उत्पन्न 

गट तील कुटुांब ांमध्ये हेच प्रम ण ९.७० टक्के तर अल्प उत्पन्न गट तील ४.५० टक्के असल्य चे दिसनू येते 

(तक्ता क्र. 6९). तसेच, य  सम ज तील कुटुांब ांच  उिरदनवाह च्य  स धन ांपैकी जन वर ांची म लकी असण्य चे 

प्रम ण त फ रशी तफ वत दिसनू येत न ही. तक्त  क्र. ६३  प्रम णे उच्च आदण मध्यम उत्पन्न गट तील कुटुांब ांकडे 

१५ टक्के जन वरे असण्य चे प्रम ण आहे, तर हेच प्रम ण अल्प उत्पन्न गट त समु रे १२.१० टक्के आहे.  

तक्ता क्र   ६९:  उत्पन्न गटननहाय मालकीची जमीन असण्याचे प्रमाण  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
तक्ता क्र. ७०: उत्पन्न गटननहाय जनार्राांची मालकी असण्याचे प्रमाण 
 

 

उत्पन्न गट  
जनार्राांची मालकी 

एकूण 
नाही होय 

उच्च   
33 6 39 

84.60% 15.40% 100.00% 

मध्यम  
113 21 134 

84.30% 15.70% 100.00% 

अल्प  
960 132 1092 

87.90% 12.10% 100.00% 
एकूण 1106 159 1265 

87.40% 12.60% 100.00% 

उत्पन्न गट  
 

मालकीची जमीन एकूण 
नाही  होय  

उच्च   34 5 39 
87.20% 12.80% 100.00% 

मध्यम  121 13 134 
90.30% 9.70% 100.00% 

अल्प 1043 49 1092 
95.50% 4.50% 100.00% 

एकूण 
1198 67 1265 

94.70% 5.30% 100.00% 

माांग गारुडी   वस्ती मधील जनावरे (लोहगाव) 
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तक्ता क्र.  ७१ : उत्पन्न गटननहाय घराची मालकी असण्याचे प्रमाण 
 

 

 तक्त  क्र. ७१ नसु र, मध्यम उत्पन्न गट तील सवात ज स्त प्रम ण ७६.१० टक्के कुटुांब ांकडे स्वतःच्य  

म लकीचे घर आहे. त्य नांतर, अल्प उत्पन्न गट तील कुटुांब कडे ६१.४० टक्के आदण उच्च उत्पन्न गट तील 

कुटुांब कडे ५३.८० टक्के म लकीचे प्रम ण आहे. अदतक्रदमत जदमनीवर घर असण्य चे प्रम ण उच्च उत्पन्न 

गट त ज स्त म्हणजे ३३.३० टक्के व अल्प उत्पन्न गट त ३०.७० टक्के आहे. ि ड् च्य  घर त र हण्य चे प्रम ण 

सववच उत्पन्न गट त थोडे आहे.  

तक्ता क्र    . ७२ : उत्पन्न गटननहाय  घराांचे स्र्रूपाचे प्रमाण  
 

उत्पन्न घराांचे स्र्रूप एकूण 
कच्चे पक्के 

उच्च   
19 20 39 

48.70% 51.30% 100.00% 

मध्यम  
46 88 134 

34.30% 65.70% 100.00% 

अल्प  
726 366 1092 

66.50% 33.50% 100.00% 
  
एकूण 

791 474 1265 

62.50% 37.50% 100.00% 
 

उत्पन्न 
घराची मालकी 

 एकूण 
अनतक्रनमत स्र्ःचे भाड्याचे 

उच्च   
13 21 5 39 

33.30% 53.80% 12.80% 100.00% 

मध्यम  
20 102 12 134 

14.90% 76.10% 9.00% 100.00% 

अल्प 
335 671 86 1092 

30.70% 61.40% 7.90% 100.00% 

एकूण  
368 794 103 1265 

29.10% 62.80% 8.10% 100.00% 

माांग गारुडी  कुटुांबाचे कच्चे घर (बारामती) 

लोणी काळभोर मधील अशतक्रशमत जागेवरील वस्ती 
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तक्त  क्र. ७२ नसु र, य  सम ज तील मध्यम उत्पन्न गट तील ६५.७० टक्के कुटुांब कडे पक्के घर आहे 

तर उच्च उत्पन्न गट तील ५१.३० टक्के कुटुांब कडे पक्के घर आहे. य उलट, अल्प उत्पन्न गट तील कुटुांब कडे 

हेच प्रम ण ३३.५० टक्के आहे. 

 
तक्ता क्र    . ७३ : उत्पन्न गटननहाय रेशन काडाचा प्रकार र् त्याचे प्रमाण  
 

उत्पन्न 
रेशन काडाचा प्रकार 

एकूण रेशनकाडव 
नाही 

केशरी पाांढरे नपर्ळा 

उच्च   
6 25 6 2 39 

15.40% 64.10% 15.40% 5.10% 100.00% 

मध्यम  
8 104 13 9 134 

6.00% 77.60% 9.70% 6.70% 100.00% 

अल्प  
171 734 20 167 1092 

15.70% 67.20% 1.80% 15.30% 100.00% 
  
एकूण 

185 863 39 178 1265 

14.60% 68.20% 3.10% 14.10% 100.00% 

 वरील  तक्त  क्र. ७३ नसु र मध्यम उत्पन्न गट तील कुटुांब कडे केशरी रांग चे रेशन क डव असण्य चे 

प्रम ण ७७.६० टक्के असनू अल्प व उच्च उत्पन्न गट तील कुटुांब कडे हेच प्रम ण अनकु्रमे ६७.२०% व 

६४.१०% आहे. 

 य वरून य  सम ज तील मोठ्य  प्रम ण तील लोक ांकडे केशरी रांग चे रेशनक डव असल्य चे दिसते. य  

उलट आमची आर्नथक पदरस्स्थती अत्यांत दबकट असनूही  आमच्य कडे दपवळे रेशन क डव नसल्य चे िःुख 

अनेक लोक ांनी गटचचे िरम्य न व्यक्त केले. अल्प उत्पन्न गट तील केवळ १५.३० % लोक ांकडेच दपवळे 

रेशन क डव आहे. वरील तक्त्य त रेशन क डव असल्य चे प्रम ण दिसत असले तरी बहुत ांशी म ांग ग रुडी  

कुटुांब ांनी त्य ांच्य  कुटुांब ांमध्ये दवव ह झ ल्य नांतर पत्नीचे ककव  अपत्य ांची न वे रेशकनग क डवमध्ये ि खल केलेली 

न हीत.  म ांग ग रुडी  सम ज मध्ये दशक्षण च  व न व नोंिदवण्य च्य  महत्व ब बत ज गतृीच  अि व आहे, असे 

चांिव डी य  फुरसुांगी जवळील वस्तीतील लोक ांनी  स ांदगतले. 
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अनसुचूचत ज तींस ठीच्य  श सकीय योजन  आचि तय ांचे ल भ  

कुटंुब सवेक्षणातनू मिळालेल्या िामहतीनसुार, या सिाजातील लोकांना शासकीय योजनांचा लाभ काही 

प्रिाणात मिळालेला मदसत आहे. त्यात प्रािखु्याने रिाई घरकुल व इंमदरा आवास योजना, िोफत शौचालय, 

मशष्यवतृ्ती इ. यांचा सिावेश आहे. अण्णाभाऊ साठे मवकास िहािंडळा अंतगवत असणाऱ्या योजनेचा सदु्धा 

लाभ घेतलेला आहे. याउलट, काही लोकांना कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळाला नसल्याचे मदसत आहे.  

 

तक्ता क्र   . ७४ : नर्भागननहाय शासकीय योजनेचा लाभ घेण्याची कारणे र् त्याांचे प्रमाण   

 

 शासकीय योजनेचा लाभ घेण्याची कारणे 

नर्भाग नशक्षण 
रोजगार 
आनण 

उपजीनर्का 
घरकुल 

कोणत्याही 
योजनेचा 
लाभ घेतला 

नाही 

एकूण 

शहरी 
  

17 51 33 461 562 
3.00% 9.10% 5.90% 82.00% 100.00% 

ग्र दमण 
  

7 24 82 598 711 
1.00% 3.40% 11.50% 84.10% 100.00% 

एकूण 
 

24 75 115 1059 1273 
1.90% 5.90% 9.00% 83.20% 100.00% 

 

वरील तक्ता क्र. ७४ नसुार असे दिसते की, ग्र मीण ि ग तील समु रे ११.५० टक्के कुटुांब ांनी घरकुल चे 

ल ि घेतलेले आहेत आदण हेच प्रम ण दशक्षण, रोजग र आदण उपजीदवक  य ब बतीत कमी दिसनू येत आहे. 

य उलट, शहरी ि ग त घरकुल चे ल ि घेण्य चे प्रम ण ५.९० टक्के असनू दशक्षण, रोजग र आदण उपजीदवक  

य ांचे प्रम ण अनकु्रम े३ टक्के  व  ९.१० टक्के आहे. य उलट, कोणत्य ही योजनेच  ल ि घेतल  न ही य चे शहरी 

आदण ग्र मीण अश  िोन्ही ि ग त ज स्त दिसनू येते.  

 

 

 

माांग गारुडी   कुटुांबाला घरकुल योजेनेत  
शमळालेले घर (थेऊर गाव)  
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तक्ता क्र  . ७५: नर्भागननहाय शासकीय योजनेचा लाभ न घेण्याची कारणे र् त्याांचे प्रमाण    

 

 

नर्भाग 

शासकीय योजनेचा लाभ न घेण्याची करणे 

योजनेचा 
लाभ 

नमळण्यासा
ठी होणारी 

नदरांगाई 

योजनेची 
लाभ 

घेण्यासठी 
आर्श्यक 
पात्रता 
नसणे 

योजनेचे 
मानहती 
नव्हती 

योजनेचे 
लाभ 

घेण्यासठी 
आर्श्यक 
असणारी 
रक्कम न 
भरता येणे 

कागदपत्राां
ची पतूवता 
करण्यात 
असमर्वता 

अांमलबजा
र्णी 

अनधकाऱ्याां 
कडून 

उदासीनता 

लाग ू
नाही एकूण 

शहरी 
  

2 15 323 3 101 13 4 461 
0.40% 3.30% 70.10% 0.70% 21.90% 2.80% 0.90% 100.00% 

ग्र दमण 
  

6 4 493 9 43 24 19 598 
1.00% 0.70% 82.40% 1.50% 7.20% 4.00% 3.20% 100.00% 

 एकूण 
 

8 19 816 12 144 37 23 1059 
0.80% 1.80% 77.10% 1.10% 13.60% 3.50% 2.20% 100.00% 

 

तक्त  क्र. ७५ नसु र असे दिसते की, ग्र मीण ि ग त श सकीय योजन ांच  ल ि न घेण्य चे प्रमखु 

क रण ांपैकी योजनेची म दहती नसणे हे प्र मखु्य ने दिसले. ग्र मीण ि ग तील समु रे ८२.४० टक्के कुटुांब ांन  

योजन ांची म दहती नव्हती. तर शहरी ि ग तील ७०.१० टक्के कुटुांब ांमध्ये म दहती नसण्य चे प्रम ण दिसनू आले. 

क गिपत्र ांची पतूवत  न करण्य चे प्रम ण शहरी ि ग तील कुटुांब मध्ये २१.९० टक्के तर ग्र मीण ि ग तील 

कुटुांब मध्ये ७.२० टक्के  होते. योजनेच  ल ि दमळण्य स ठी क गिपत्र ांची उपलब्धत  महत्व ची असते.  

पणेु दजल्य तील म ांग ग रुडी  सम ज च्य  लोक ांशी गट चचा करण्य त आली, त्य मध्ये असे स ांगण्य त 

आले श सकीय योजन ब बत वेगवेगळे दवच र म ांडले आहेत. थेऊर येथील लोक ांच्य  मते, क ही वर्षांपवूी 

लोकश हीर अण्ण  ि ऊ स ठे मह मांडळ च्य  वतीने प्रत्येकी १ ल ख असे म ांग ग रुडी    सम ज स ५ कोटी 

रुपय ांचे व टप केले .र ज्य त एकूण ५०० लोक ांन  व्यवस य करण्य स ठी हे आर्नथक सह य्य केले गेले  .पवूी 

घरकुल  दमळ ली पण आत  आम्ह ल  घरे दमळत न ही .लोणी क ळिोर येथे म ांग ग रुडी  सम ज च्य  य  

वस्तीत र हण ऱ्य  ४०-५० लोक ांन  १९८४-८५ ल  घरकुल योजने अांतगवत खोल्य  दिल्य  आहेत .पण आज य  

घर ांची अवस्थ  ियनीय आहे .य  घर त र त्री झोपलेल  म णसू सक ळी दजवांत उठेल की न ही अशी ख त्री न ही 

य  शब्ि ांमध्ये आपले मत उपस्स्थत लोक ांनी व्यक्त केले. लोणी क ळिोर येथील  वस्तीमधील कोणत्य च 

कुटुांब ल  श सकीय योजनेच  ल ि दमळ ल  न ही . १९८४-८५ मध्ये म त्र य  लोक ांन  श सन ने म्हशी प लन 
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करण्य स ठी दिल्य  होत्य . लोहग व तील य  समज पयंत आजही श सकीय योजन  पोहोचल्य  न हीत .ज तीच्य  

ि खल्य  अि वी श सकीय योजन ांच  ल ि घेत  येत न ही .१९५० च  परु व  नसल्य ने ज तीच  ि खल  दमळत 

न ही  .आमचे पवूाप र िटके स्वरूप असल्य ने दशक्षण न ही तर मग ज तीच  ि खल  कस  दमळेल अस  त्य ांनी 

प्रश्न केल . 

याचे प्रिखु कारण म्हणजे ‘िामहतीचा अभाव आमण आवश्यक ते कागदपत्रांची उपलब्धता नसणे’ हे 

होय. या सवेक्षणातनू असेही मदसनू येते की, फक्त 13% कुटंुबाकडेच जात प्रिाणपत्र उपलब्ध आहे. सिुारे 

87%  कुटंुबाकडे जात प्रिाणपत्र उपलब्ध नाही. साधारणपणे 44% कुटंुबाकडे ओळखीसाठी आवश्यक 

असणारी कोणतेही कागदपते्र उपलब्ध नाहीत.  या सिाजातील उरलेल्या काही लोकांकडे ितदान काडव, आधार 

काडव, रेशन काडव, शाळा सोडण्याचा दाखला, पनॅ काडव,  रमहवाशी दाखला, ितृ्य ू दाखला, वीज मबल, टकॅ्स 

पावती, जनेु िहसलू पुरावे यापैकी एक तरी परुावा उपलब्ध आहे. जात प्रिाणपत्र मिळमवताना अनेक 

अडचणींचा सािना करावा लागतो. उदा. वमडलांच्या जातीचा व शाळेचा दाखला नसणे, जनेु िहसलुी परुाव े

नसणे, शासकीय परुावे नसणे,  1950 चा कोणताही परुावा उपलब्ध नसणे इ. अडचणी भेडसावतात. त्यािळेु 

शैक्षमणक सवलती पासनू वंमचत राहावे लागते. वेळेवर प्रिाणपत्र मिळत नसल्याने जास्त खचव करावा लागतो. 

काहीवेळा प्रसंगी कागदपते्र मवकत घ्यावी लागतात. अशी पमरस्स्थती असल्याने शासकीय योजनेचा लाभ घेता 

येत नाही. जातीचे प्रिाणपत्र मिळमवण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी दरू करण्याचे या सिाजातील संघटना प्रयत्न 

करतात. असे संघटन एकत्र येऊन शासकीय योजना लोकांपयवत पोहचवतात. मशवाय, लोकांचे प्रबोधन करून 

त्यांच्या शैक्षमणक व सािामजक मवकासासाठी झटतात. संघटनेकडून शक्य ती कागदपते्र मिळवून देण्याचा प्रयत्न 

केला जातो. संघटनांकडून सिाज काये करण्यासाठी लोकांकडून वगवणी जिा केली जाते. काही वेळा अशी 

कािे मनाःशलु्क सदु्धा केली जातात.  
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प्रकरण ४:  
निष्कर्ष, निफारिी व मागण्या 

अ) निष्कर्ष 

अन्त्रोंलीकर आयोग, थाडे आयोग याांनी माांग गारुडी समाज भटक्या स्वरूपाचा आणण हा समाज 

स्वातांत्र्य पवूव काळात गनु्त्हेगार जमात म्हणनू ओळखला जात असल्याचे नोंदणवले असले तरीसदु्धा, त्याची 

नोंद ही महाराष्ट्र राज्यात अनसुणूचत जातीत झालेली आहे. कारण त्याांना अस्पशृ्यतेची वागणकू णदली जात 

होती. आणण  सामाणजक अस्पशृ्यतेच्या णनकषाच्या आधारावर अनसुणुचत जातींत समावेश होतो. या जातीचा 

व्यवसाय, रोटी-बेटी व्यवहार पवूाश्रमीच्या अस्पशृ्य जातींशी साम्य दाखवतो . रामनाथ चव्हाण (२००४) 

याांनी भटक्या-णवमकु्त जातींच्या जात पांचायतींचा  अभ्यास केला आहे, त्यात त्याांनी माांग गारुडी समाजाचे 

माांग जातीशी साधम्यव असल्याचे दाखणवले आहे. परांत ु वस्तसू्स्थती तशी नाही. माांग-गारुडी ही माांग 

जातीतीलच एक पोट-जात नसावी. कारण, नावावरून साम्य वाटत असले तरी या दोन्त्ही जाती णभन्त्न 

असल्याने अनसुणूचत जातीच्या यादीत णभन्त्न क्रमाांकावर (उदा. माांग अन.ु क्र. ४६ तर माांग गारोडी अन.ु क्र. 

४७) आहेत. माांग गारुडी ही गनु्त्हेगार जमात म्हणनू ओळखली जात. माांग जातीबरोबर णतचा नामातील 

साांधम्यामळेु  सांबांध णदसत असला तरीही त्याांच्यात सामाणजक साांस्कृणतकदृष्ट्या णभन्त्नता आहे. तसेच, 

‘म्हशी भादरणे’ हा त्याांचा पारांपाणरक व्यवसाय आहे. तसेच, वेळोवेळी घेतलेल्या शासकीय णनणवयानसुार, 

मागासवगीय वगववारी करताना माांग गारुडी या जातीची यादीमधील नोंद णभन्त्न क्रमाांकावर करण्यात आली 

आहे. उदा. णद. २९ मे १९३३ च्या शासकीय णनणवयानसुार, यादीमधील नोंद णभन्त्न क्रमाांक (उदा. अन.ु क्र. 

३०), णद. १ नोव्हेंबर १९५० रोजीच्या शासकीय णनणवयानसुार णभन्त्न क्रमाांक (उदा. अन.ु क्र. २४) आणण णद. 

२९ ऑक्टोबर १९५६ रोजी णभन्त्न क्रमाांकावर (उदा. अन.ु क्र. १७) याांवर करण्यात आली आहे.  इदाते 

अभ्यास सणमती (१९९९) याांनी माांग गारुडी जात ही भटक्या जमातीमध्ये समाणवष्ट्ट नसल्याने त्याांचा 

अभ्यासात समावेश केला नव्हता. या समाजाचे पवूीचे भटके स्वरूप राणहले नसनू मागील ६० वषापेक्षा 

जास्त कालावधीमध्ये ते स्थाणयक झालेले आहेत, त्याचे प्रमाण वाढलेले आहे. हा समाज हहद ूधमीय असनू 

‘पारोशी’ हकवा ‘णशबारी’ ह्या त्याांच्या बोलीभाषा आहेत. परांतु त्याांचे ग्रामीण भागात बोलण्याचे प्रमाण 

अणधक आहे. त्याांच्यामध्ये, सकट, लोंढे, काांबळे, राखपसरे, उफाडे, देडे, भाले, कसबे, हातागळे, फासगे, 
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नाडे, शेंडे, गायकवाड, सोनावणे,  पाथरकर, अवचर (अवचट), अल्हाट, सोनावणे, लाांडगे,  उपाध्ये, काळे, 

खलसे, बोडखे, राक्षे, णभसे, झेंडे, साने, उमप, खांदारे, माले, चव्हाण, घोडगे, ढालवाले, अवचरे, हशदे, थोरात 

इ. आडनावे आहेत. माांग गारुडी समाजात १२ कुळे महत्वाची मानली जातात. प्रत्येक कुळाचे समाजात 

वववशष्ट स्थान आहे. वर नोंदववलेली आडनावे नामसदशृ स्वरुपात इतर जातींमध्ये सदु्धा अस्स्तत्वात आहेत 

तेव्हा, ते माांग गारुडी म्हणनू फायदा घेण्याचे नाकारता येत नाही.  

त्यामळेु, माांग गारुडी समाजाचे सामावजक, साांस्कृवतक वैवशष्ये आवण वेगळेपण नोंदववणे आवश्यक 

आहे. माांग गारुडी कुटुांबाचे कुलदैवत म्हणनू म्हसोबा, महालक्ष्मी, खांडोबा, मरीआई, काळूआई, 

तळुजापरूची लक्ष्मीआई, खांडोबा, मरीआई, काळूआई, महालक्ष्मीआई, वफरस्तीआई, वखेडाचीआई, 

नरसोबा, येडूआई, नवदगुा, यलाम्मा इ. आहेत. त्याचबरोबर, समाजात बाळ जन्त्माला आल्यानांतर पाचवी व 

बारावी हे णवधी केले जातात. बाळाच्या जन्त्माआधी केले जाणारे णवधी कमी प्रमाणात आहेत. पवूी मतृ 

शरीराचा अांत्य णवधी हा दफन केला जात असे. अलीकडे, हा णवधी दहन पद्धतीने केला जातो. दशणक्रया 

णवधी हा सातव्या णदवशी केला जातो. णशवाय, त्याांच्या सवव कुटुांबाांमध्ये माांसाहार करण्याचे प्रमाण णदसनू येते.  

जोगवा मागण्याची आणण परडी णमरणवण्याची प्रथा या समाजात काही प्रमाणात आहे आणण बाबा-बआु, 

भगत याांना मानण्याचे प्रमाण सदु्धा णवशेष उल्लेखनीय आहे. हे दोन्त्ही प्रमाण ग्रामीण भागात शहरी भागापेक्षा 

जास्त असल्याचे णदसनू येते. त्याचबरोबर, ग्रामीण आणण शहरी अशा दोन्त्ही भागात धार्ममक णवधी पणूव 

कण्यासाठी पशबूळी देण्याचे प्रमाण सदु्धा जास्त आहे. तसेच, जादटूोणा करणे, अांगात येणे, यासारख्या 

अांधश्रद्धा काही प्रमाणात आजही समाजात णदसनू येतात. सयूव आणण चांद्र ग्रहणाच्या वेळी ग्रहण मागण्याचे 

प्रमाण ग्रामीण भागात ५० टक्के आहे. माांग-गारुडी समाजातील परुुष भारदस्त देहाचे असल्याने कच्छा, 

चड्डी  आणण खाांद्यावर उपरणे असा पेहराव असायचा. परांतु, हा पोशाख आधणुनक काळात कालबाह्य 

झालेला वदसत आहे. माांग गारुडी समाजात वधलूा वराने हुांडा देण्याची प्रथा होती. ती आजही ग्रामीण आवण 

शहारी भागात थोड्यावधक प्रमाणात कायम असल्याचे वदसते. पण, मलुींचा वववाह हा वयाच्या १८ व्या 

वर्षांच्या आतच केला जातो. त्यासाठी पणरका जळुणवण्याचे प्रमाण सदु्धा जास्त असल्याचे णदसत आहे.  

घटस्फोटीत, णवधवाांना पनुर्मववाहाची परवानगी नसण्याचे प्रमाण ग्रामीण आणण शहरी अशा दोन्त्ही भागात 

जास्त आहे. णशवाय, मणहलाांना घटस्फोटानांतर कुटुांबामध्ये पोटगी न देण्याचे प्रमाण ग्रामीण भागात ९८% व 
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शहरी भागात ९१% आहे. देवदासी हकवा मरुलीची प्रथा समाजात कमी प्रमाणत णदसनू आली. त्याउलट, 

मणहलाांना जटा असण्याचे प्रमाण ग्रामीण आणण शहरी दोन्त्ही भागात (५३% आणण ४१%) णदसनू आले. 

प्रथम माणसक पाळी आल्यानांतर धार्ममक णवधी साजरा करण्याचे प्रमाण शहरी आणण ग्रामीण भागात 

सारख्याच (समुारे ८३ टक्के) प्रमाणात णदसनू आले. घरातील बायकाांना माणसक पाळी आल्यावर बाजलूा 

बसणवण्याचे प्रमाण ग्रामीण आणण शहरी भागात अणधक (९३% आणण ८४%) णदसनू येते. णशवाय, मणहला 

बाळांत झाल्यावर काही काळासाठी त्याांना दरू ठेवण्यात येते, याचे प्रमाण ग्रामीण आणण शहरी भागात 

सारखेच असल्याचे णदसत आहे.  

सवेक्षणातनू असे णदसले की, माांग गारुडी समाजाचे लोक इतर समाजाच्या समारांभात सहभागी होत 

असतात, परांत,ु त्याांना भेदभावाचा सामना करावा लागतो. त्याचे प्रमाण ग्रामीण भागात अणधक आहे. तसेच, 

जात पांचायतींमाफव त णपतसृत्ताकता पद्धती पाळली जाते. घटस्फोट, जातींचे तांटे-बखेडे हे जात 

पांचायातीमाफव त सोडणवले जातात. तसेच, जात पांचायतीमाफव त णशक्षाही केली जाते. शहरी भागात समुारे 

४६.२० टक्के कुटुांबाचे कौटुांणबक तांटा जात पांचायतीकडून सोडणवण्याचे प्रमाण आहे. तसेच, ग्रामीण भागात 

कुटुांबाांच्या णववाहासांबधीच्या अडचणी सोडणवण्याचे प्रमाण ७१.३० टक्के आहे. त्यासाठी जातीतील लोकाांना 

णशक्षा देण्यासाठी जास्तीत जास्त ‘समज देणे’ ह्या प्रकारचा अवलांब जात पांचायत करत असल्याचे णदसते.  

अलीकडील काळात या समाजामध्ये णशक्षणाचे प्रमाण वाढत असल्याचे जाणवते. शहरी भागातील 

कुटुांबाांमध्ये अणशणक्षताांचे प्रमाण समुारे १३ टक्के असनू ग्रामीण भागात हे प्रमाण १० टक्के आहे. ग्रामीण 

भागामध्ये समुारे २४ टक्के कुटुांबाांकडे शैक्षणणक कागदपराांची उपलब्धता असते. याउलट, शहरी भागात हे 

प्रमाण समुारे १६ टक्के आहे. त्यामळेु त्याचा पणरणाम  त्याांच्या णवकासावर साहणजकच होत आहे, असे 

म्हणावे लागेल. जात प्रमाणपर आणण त्याची पडताळणी नसणे ह्या प्रमखु समस्या या समाजापढेु आहेत. 

ग्रामीण भागातील समुारे ६९.२० टक्के कुटुांबाकडे जातीचे प्रमाणपर उपलब्ध नाही. तर हेच प्रमाण शहरी 

भागासाठी ४४.८० टक्के आहे. मार, जात प्रमाणपर पडताळणी केलेल्या कुटुांबाांचे प्रमाण ग्रामीण 

भागासाठी ९६.९०% तर शहरी भागासाठी ९३.८० % आहे. शासकीय कामकाजासाठी अशा कागदपराांची 

आवश्यकता लक्षात घेऊन या समाजातील काही सांघटना असे दस्तावेज लोकाांना कसे उपलब्ध होतील 

यासाठी प्रयत्न करतात. परांतु, असे प्रयत्न करण्याचे प्रमाण ग्रामीण आणण शहरी भागात अत्यल्प आहे.  
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आरोग्याच्या बाबतीत ग्रामीण भागात ६९.९०% तर शहरी भागात ९१.८० % माांग गारुडी कुटुांबे आजारी 

पडल्यावर दवाखान्त्यात उपचार घेतात. ग्रामीण भागात अजनूही २८.३०% कुटुांबे आजारपणात बाबा भगत 

जाताना णदसत आहे. या समाजातील कुटुांबाांमध्ये ग्रामीण आणण शहरी भागातील कुटुांबाांमधील सदस्याांमध्ये 

दीघवकालीन आजार असण्याचे प्रमाण जवळजवळ सारखेच (१०%) आहे. शहरी भागाच्या तलुनेत ग्रामीण 

भागात पाण्याच्या सणुवधेचा अभाव णदसनू येत आहे. ग्रामीण भागातील ५१.१०% कुटुांबाांना पाण्याची सणुवधा 

उपलब्ध नाही. तर शहरी भागात २२.१० % कुटुांबाना पाण्याची सणुवधा उपलब्ध नाही. तसेच, त्याांना 

अस्वच्छतेचा सामना करावा लागतो. ग्रामीण भागात ६८.५०% कुटुांबाांना साांडपाण्याची सणुवधा उपलब्ध 

नाही.  तर हेच प्रमाण शहरी भागात समुारे ५० % असल्याचे णदसते. ग्रामीण भागात अजनूही ६६.९० % 

कुटुांबे उघड्यावर शौचालयास जातात. शहरी भागात ४६.१०% कुटुांबाांना ही सणुवधा उपलब्ध नाही.  शहरी 

भागातील ७६.५० % कुटुांबाांकडे वीज सणुवधा आहे. तर ग्रामीण भागातील ५६.७०% कुटुांबाांकडे णवजेची 

सणुवधा आहे. शहरी भागातील ७१.४०% कुटुांबाांना वाहतकू व्यवस्था उपलब्ध आहे. तर ग्रामीण भागातील 

५१.१० % कुटुांबाांना ही सणुवधा आहे. ग्रामीण भागात णनम्म्या पेक्षा जास्त म्हणजे ५८.८०% कुटुांबे पक्क्या 

रस्त्याच्या सणुवधे पासनू वांणचत आहेत.  ग्रामीण भागातील ८३.५०% कुटुांबाांना तर शहरी भागातील 

८४.९०% कुटुांबाांना घराजवळ दवाखाना उपलब्ध आहे. शहरी भागात माांग गारुडी कुटुांबाांकडे आधार काडव 

असण्याचे प्रमाण समुारे ९१ टक्के असनू ग्रामीण भागात तेच प्रमाण ८९ टक्के आहे.  

आजही काही प्रमाणात माांग गारुडी समाजातील काही कुटुांब ‘म्हशी भादरणे’ हा व्यवसाय करत आहेत 

असे णदसले. अल्प उत्पन्त्न गटातील कुटुांबामध्ये इतर उत्पन्त्न गटातील कुटुांबाांपेक्षा हे प्रमाण तलुनेने अणधक 

आहे. तसेच, साधनसांपत्तीवर मालकी सदु्धा या गटाची कमी प्रमाणात णदसनू आली. थोड्या प्रमाणात ग्रामीण 

भागातील कुटुांबाांना घरकुल योजनेचे लाभ णमळालेले णदसनू आले आणण शहरी भागातील कुटुांबाांना रोजगार 

आणण उपजीणवकेचे लाभ णमळालेचे णदसले. अनसुणूचत जातींसाठी असणाऱ्या कोणत्याही शासकीय 

योजनेचा लाभ न घेण्याचे प्रमाण ग्रामीण व शहरी भागातील कुटुांबासाठी सारखेच णदसनू आले. योजनेची 

माणहती नसल्याने लाभ घेता येत नाही अशी पणरस्स्थती आहे.  
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ब) निफारिी 

यावरून माांग गारुडी समाजाच्या जात प्रमाणपर व प्रमाणपर पडताळणी याांतील अडचणी दरू होण्याकणरता 

आणण या समाजाच्या सामाणजक-आर्मथक उन्त्नती आणण णवकासासाठी पढुील णशफारशी प्रस्ताणवत करण्यात येत 

आहेत.  

1. धार्ममक ववधीसाठी पशबुळी देणे, पोतराज प्रथा, जोगवा मागणे, समजातील स्रीयाांना मरुळी, देवदासी 

म्हणनू देवाला सोडणे इ. प्रथेला प्रवतबांध करणे आवण त्यापासनू या समाजाला परावतृ्त करण्यासाठी या 

समाजाचे रचनात्मक व प्रबोधानात्मक काययक्रम घेणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागात या प्रथा-परांपरा 

याांचे पालन करण्याचे प्रमाण अवधक असल्याने त्या पवरक्षेरात अवधक लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. 

2. वीज, पाणी, आरोग्य इ. सारख्या मलुभतू सोयी-सवुवधा या समाजातील कुटुांबाांना वमळणे गरजेचे आहे. 

पणेु वजल्ह्यातील ग्रामीण भागात शौचालया व साांडपाण्याची सवुवधा उपलब्ध नसल्याने त्याचे आरोग्यास 

हानी पोहचण्याची शक्यता आहे, असे वनदशयनास आले. तेव्हा, वीज, रस्ते, पाणी, साांडपाण्याची सवुवधा, 

शौचालय इ. प्राधान्याने उपलब्ध कारण देण्यासाठी शासकीय स्तरावरून प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. 

त्यासाठी पांचायत राज सांस्थाांनी सांबवधत क्षेरात अशा योजना राबववल्या पावहजेत.   

3. माांग गारुडी समाजातील कुटुांबाांना जातीचे दाखले आवण जात प्रमाणपर पडताळणीचे दाखले 

वमळववताना अनेक अडचणी येत असल्याने उदा. १० ऑगस्ट १९५० सालाचा पवूीचा राह्वाशी परुावा 

सदर करणे. परांतु, शैक्षवणक व इतर मागासलेपणामळेु अशाप्रकारचे परुावे उपलब्ध करून देण्यात या 

समाजाला अडचणी उद्भवतात. दक्षता पथकाला क्षेरीय भेटी देऊन अहवाल सादर करताना खरे माांग 

गारुडी ओळखण्यासाठी या अहवालातील त्याांच्या जात वैवशष्याांचा आधार घेता येऊ शकतो.   तेव्हा, 

असे जात प्रमाणपर पडताळणी दाखले अदा करण्यासाठी काही अटी वशवथल करण्यास हरकत नसावी.  

4. अनसुवूचत जातींसाठी असणाऱ्या कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ न घेतल्यामळेु या समाजाच्या 

मागासलेपणात भर पडलेली असल्या कारणाने या समाजातील लोकाांना अनसुवूचत जातीसाठी 

राबववण्यात येणाऱ्या योजनेमध्ये उदा. घरकुल योजना, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे ववकास 

महामांडळच्या ववववध योजना, उपजीववकेसाठी आवश्यक असणाऱ्या कौशल्य ववकासाच्या ववववध 
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योजना इ. मध्ये प्राधन्याने लाभ देण्यात यावेत. वशवाय, अशा योजनाांची मावहती या समाजापयंत 

पोहचवण्यासाठी ववस्ततृ प्रचार आवण प्रसाराचा काययक्रम बाटीच्या वतीने तयार करून राबववण्यात 

यावा. त्यासाठी काही सांघटना व स्वयांसेवी सांस्थाांची आवण सामावजक जबाबदारीतनू काम करणारे 

उद्योग समहू (उदा. CSR) याांची सदु्धा मदत घेणे शक्य आहे. तसेच, बाटीमाफय त राबववण्यात येणाऱ्या 

कौशल्य ववकासाच्या काययक्रमात व स्पधा परीक्षा या समाजातील लोकाांना प्राधान्याने वनवडण्यात यावे. 

जेणे करून या समाजाला अवधकावधक रोजगार आवण उपजीववकेच्या सांधी उपलब्ध होतील.  

5. माांग गारुडी हे राज्याच्या अनसुवूचत जातींच्या यादी क्र. ४७ वर देण्यात आली असनू लोकशाहीर 

अण्णाभाऊ साठे ववकास महामांडळच्या वतीने राबववण्यात येणाऱ्या योजनाांमध्ये या समाजाच्या 

ववकासासाठी तरतदुी करण्यात येतात. तेव्हा या समाजाच्या ववकासासाठी लोकसांखेच्या प्रमाणात 

तरतदुी करून त्याांना लाभ देण्यात यावेत.  

6. या समाजातील वशक्षण घेणाऱ्या ववद्यार्थ्याला शैक्षवणक अडीअडचणीं येऊ नयेत यासाठी त्याांना 

शासकीय वस्तीगहृात आवण शैक्षवणक सांस्थामध्ये प्राधन्याने प्रवेश, ववद्यावेतन आवण आवश्यक 

शैक्षवणक सहाय्य  वदले जावेत.  

7. सांबांवधत शासकीय ववभागातील ववववध स्तरावरील अवधकारी आवण कमयचारी जे अांमलबजावणी साठी 

जबाबदार आहेत, असे अवधकारी व कमयचारी याांना वेळोवेळी योग्य प्रवशक्षण देऊन त्याांचे क्षमतावधयन 

करण्याचा काययक्रम आखण्यात यावा.  

8. या समाजाच्या कालबद्ध उन्नती आवण ववकासासाठी पवरपणूय आराखडा तयार करून त्याचे सांवनयांरण, 

अांमलबजावणी आवण मलू्यमापन व्यवस्था वनमाण करून त्याांचा सातत्याने आढावा घेण्यात यावा.  

9. लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे ववकास महामांडळाच्या सांचालक मांडळावर माांग गारुडी समाजाचा 

वकमान एक प्रवतवनधीची नेमणकू करण्यात यावी.  

10. शासनाच्या स्तरावर माांग गारुडी समाजाला योग्य प्रमाणात लाभ पोहचवण्यासाठी क्राांवतवीर लहूजी 

साळवे मातांग समाज अभ्यास आयोगाच्या धतीवर या समाजासाठी आयोग नेमण्यात यावा.  



माांग गारुडी सांशोधन अहवाल 87 

11. जात प्रमाणपर सबळ परुाव्याअभावी देण्यात येत नाही त्यासाठी जात प्रमाणपर पडताळणी, ववभागीय 

अवधकारी आवण उप-ववभागीय अवधकारी याांची सांयकु्त सवमती स्थापनू वशवबराद्वारे जातीचे दाखले 

देण्यात यावेत.  

12. सामावजक न्याय ववभागामाफय त वैयस्क्तक लाभाच्या योजनेचा उदा. घरकुल, प्रवशक्षण, रोजगारासाठी 

अथयसहाय्य इ. प्राधान्याने माांग गारुडी समाजाला वमळाव्यात.  

13. माांग गारुडी समाजाचे वास्तव्य असणाऱ्या अवतक्रवमत जवमनीवर शासकीय वनयमाप्रमाणे घरकुल 

योजना  राबववण्यास प्राधान्य देण्यात यावे.  

14. बाटी माफय त राबववण्यात येणाऱ्या स्पधा परीक्षा मागयदशयन काययक्रमात सदु्धा या समाजातील लोकाांना 

प्राधान्य देण्यात यावे.  

क) मागण्या:  

माांग गारुडी समाजाच्या प्रवतवनधींसोबत एकणदवसीय-चचासर घेण्यात आले होते. त्यामध्ये 

झालेल्या चचेनांतर माांग गारुडी समाज यवुक सांघ, महाराष्र राज्य, या सांघटनेने प्रारूप अहवालामध्ये 

सधुारणा करून आणखीन काही णशफारशींचा समावेश अहवालात करावा अशी मागणी केली आहे. 

त्या मागण्या पढुीलप्रमाणे आहेत. 

1. माांग गारुडी ही जात अनसुवूचत जातीतील अवतशय मागासलेली जात आहे. वशवाय ती भटकी जमात 

आहे. आवण पारांपवरक व गनु्हेगारीच्या प्रवतृ्तीच्या व्यवसायात असल्याने ह्या समाजाची प्रगती होऊ 

शकली नाही. म्हणनू त्याांच्या आर्मथक उन्नतीसाठी शासकीय, वनमशासकीय, रेल्वे आवण खाजगी 

कारखाण्याांमध्ये नोकरी देण्यासाठी आरक्षणाचे प्रमाण देण्यात यावे. 

2. या समाजातील लोकाांच्या वनवास व्यवस्थेसांबधी ग्रामीण भागात शेती करणा-या व्यक्तीस ३ गुांठे जागा 

व शेती न करणा-या कुटूांबास दीड गुांठा जागा झोपडी बाांधण्यासाठी देण्यात यावी तसेच त्याांच्यासाठी 

सहकारी गहृवनमाण सांस्था स्थापण करण्यात येऊन त्याांना जमीनी उपलब्ध करुन देण्यात यावी. 



माांग गारुडी सांशोधन अहवाल 88 

3. या समाजाच्या शैक्षवणक,अर्मथक,सामावजक ववकासासाठी या समाजातील लोकाांचे योग्य ते पनुवयसन 

होण्यासाठी वजल्हा स्तरावर शासवकय यांरणा उभारण्यात यावी. याखेरीज या समाजाच्या ववकासासाठी 

काम करणा-या स्वयांसेवी सांस्थाांना प्रोत्साहन देण्यात यावे. 

4. या जातीला समाजाच्या मखु्य प्रवाहात आणण्यासाठी भारतीय सांववधानाच्या कलम १६(३), १६(४), १६ 

(४अ) प्रमाणे थेट पदभरती करुन घेण्यात यावी. त्यामध्ये या समाजातील लोकाांना प्राधान्याने 

वनवडण्यात यावे, जेणेकरून या समाजाला अवधकावधक स्स्थर रोजगार आवण उपजीववकेच्या समान 

सांधी उपलब्ध होतील.  

5. माांग गारुडी हा समाज आर्मथक, शैक्षवणक बाबतीत दबुयल घटक असल्याने वशवाय ही जमात अनसुचूीत 

जातीमधील अवतशय मागासलेली असल्याने महाराष्र राज्याच्या ववधी आयोगाच्या योजनाांमाफय त गाय, 

म्हशी, शेळ्या, मेंढ्या याांच्यासाठी व गोठा बाांधण्यासाठी ७५% वनधी उपलब्ध करुन वदला जातो. तो 

वाढवून १००% एवढा उपलब्ध करुन देण्यात यावा. 

6. महाराष्रामध्ये माांग गारुडी समाजाच्या दफन ववधीसाठी कोठेही जागा उपलब्ध करुन वदलेली नाही व 

दफनभमूी नाही म्हणनू सवय मा. वजल्हावधकारी याांना वजल्हा, तालकुा, गाव येथे दफनभूू्मीसाठी जमीन 

उपलब्ध करुन देण्यात यावी. 



माांग गारुडी सांशोधन अहवाल 89 

संदर्ष सचूी 

Enthoven, R. E. The Tribes and castes of Bombay Vol.1. New Delhi: Asian Educational Services, 1990. 

L.B.Thade. Officer on special duty for unification of list of Vimukta Jatis and Nomadic and Semi-Nomadic 

Tribes (Annexure 32).  

Russell R.V. and Hiralal. The Tribes and Castes of the Central Provinces of India Vol. IV. New Delhi: Asian 

Education Services, 1993. 

Singh, K.S. The Scheduled Caste Vol.II 1993 (Page No. 900). London: Oxford University press, 1993. 

O.H.B. Starte, Report of the Depressed Classes and Aboriginal Tribes Committee, Bombay Presidency, 

1930.   

G.S. Ghurye, Caste and Race in India, Popular Prakashan, Mumbai, 2008.  

Antrolikar, Report of The Ex-Criminal Tribes Rehabilitation Committee 

Brochure Containing the List of Schedule Castes, Schedule Tribes, Vimukt Jati/Nomadic Tribes and other 

backward Classes,1986,  Bombay Castle- 29th May 1933 

Web site : Government of Maharashtra, Bombay Hight Court dated on 13the April 2016.  

भारतीय सांस्कृती कोश, सातवा खांड, मराठी भाषा व साणहत्य ते राजस्थान, १९९५.  

महाराष्ट्र शासन, पणेु णजल्हाआर्मथक व सामाणजक समालोचन २०१३, अथव व साांणखकी सांचालनालय २०१३.  

महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्राची आर्मथक पाहणी २०१४-२०१५, अथव व साांणखकी सांचालनालय २०१५.  

मटुाटकर सणमतीच्या णशफारसीवरील अहवाल, महाराष्ट्र राज्य मागासवगव आयोग.  

णभ. रा. इदाते, णवमकु्त व भटक्या जमाती अभ्यास व सांशोधन सणमती, खांड १, महाराष्ट्र शासन (समाज कल्याण णवभाग) 

१९९९.  

 





                                    ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ´ÖÖ÷ÖÖÃÖ¾Ö÷ÖáµÖÖÓ“Öß µÖÖ¤üß

                   †−ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß ¾Ö †−ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß †Ö¤êü¿Ö (ÃÖã¬ÖÖ¸ü�ÖÖ) �úÖµÖ¤üÖ 1976
                 ( 1976 “ÖÖ 108 ¾ÖÖ ) ´Ö¬Öß»Ö ¯Ö×¸ü×¿ÖÂ™ü  1 ´Ö¬Öß»Ö ³ÖÖ÷Ö-10 ´Ö¬µÖê −Ö´Öæ¤ü �êú»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖ�Öê

                                              †−ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß (†Ö¸ü�Ö�Ö 13 %)

48) ´Ö®Öê24)Æü»»Öß¸ü
47) ´ÖÖÓ÷Ö-÷ÖÖ¸üÖê›üß, ´ÖÖÓ÷Ö-÷ÖÖ¹ý›üß23)‘ÖÖÃÖß, ‘ÖÖÃÖßµÖÖ

46) ´ÖÖÓ÷Ö, ´ÖÖŸÖÓ÷Ö, ×´Ö×−Ö´ÖÖ×¤ü÷Ö, ¤ü�Ö−Öß-´ÖÖÓ÷Ö,
´ÖÖÓ÷Ö-´Æü¿Öß, ´Ö¤üÖ¸üß, ÷ÖÖ¹ý›üß, ¸üÖ¬Öế ÖÖÓ÷Ö

22) ÷Ö¸üÖê›üÖ, ÷ÖÖ¸üÖê
45) ´ÖÖ»ÖÖ ÃÖ−µÖÖÃÖß21) ÷ÖÓ›üÖ, ÷ÖÓ›üß
44) ´ÖÖ»ÖÖ ÃÖÖ»Öê, −Öê™ü�úÖ−Öß20) µÖê»»Ö´Ö»Ö¾ÖÖ¸ü, µÖê»»Ö´Ö»Ö¾ÖÓ›ü»Öã
43) ´ÖÖ»ÖÖ ´ÖÃŸÖß19) ›üÖê´Ö, ›ãü´ÖÖ¸ü
42) ´ÖÖ»ÖÖ •ÖÓ÷Ö´Ö18) œüÖê¸ü, �úŒ�úµµÖÖ, �Óú�úµµÖÖ, ›üÖêÆüÖê¸ü
41) ´ÖÖ»ÖÖ Æü®ÖÖ‡Ô17) ›üŒ�ú»Ö, ›üÖêŒ�ú»Ö¾ÖÖ¸ü
40) ´ÖÖ»ÖÖ ¤üÖÃÖ¸üß16) “Öê®Ö¤üÖÃÖ¸ü, ÆüÖê»ÖµÖÖ ¤üÖÃÖ¸ü, ÆüÖê»ÖêµÖÖ ¤üÃÖÖ¸üß
39) ´ÖÖ»ÖÖ15) “Ö»Ö¾ÖÖ¤üß, “Ö®ÖµÖÖ
38) ´ÖÖÆüµÖÖ¾ÖÓ¿Öß, ¬Öê›ü, ¾Ö�Ö�ú¸ü, ´ÖÖ¹ý-¾Ö�Ö�ú¸ü14) ²µÖÖ÷ÖÖ¸üÖ
37) ´ÖÆüÖ¸ü, ´ÖêÆü¸üÖ, ŸÖ¸üÖôû, ¬Öê÷Öæ-´Öê÷Öæ13) Ø²Ö¤ü»ÖÖ

36) ´ÖÖ×¤ü÷ÖÖ 12) ³ÖÓ÷Öß, ´ÖêÆüŸÖ¸ü, †Öê»Ö÷ÖÖ−ÖÖ, ¹ý�Öß, ´Ö»Ö�úÖ−ÖÖ,
Æü»ÖÖ»Ö�ÖÖȩ̂ ü, »ÖÖ»Ö²Öê÷Öß, ²ÖÖÛ»´Ö�úß, �ú¸üÖȩ̂ ü, —ÖÖ›ü÷Ö»»Öß

35) ´ÖÖ¤ü÷Öß11) ³ÖÖÓ²Öß, ³ÖÖÓ³Öß, †ÃÖÖ¤ü¹ý, †ÃÖÖê¤üß, “ÖÖ´Ö×›üµÖÖ,
“Ö´ÖÖ¸ü, “Ö´ÖÖ¸üß, “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü, “Ö´Ö÷ÖÖ¸ü, Æü¸üôûµµÖÖ,
Æü¸üÖôûß, �ÖÖ»Ö¯ÖÖ, ´ÖÖ“Öß÷ÖÖ¸ü, ´ÖÖê“Öß÷ÖÖ¸ü, ´ÖÖ¤ü¸ü,
´ÖÖ×¤ü÷Ö, ´ÖÖê“Öß, ŸÖê»Ö÷Öæ ´ÖÖê“Öß, �úÖ´ÖÖ™üß ´ÖÖê“Öß,
¸üÖ�Öß÷ÖÖ¸ü, ¸üÖê×Æü¤üÖÃÖ, −ÖÖê−ÖÖ, ¸üÖ´Ö−ÖÖ´Öß, ¸üÖê×ÆüŸÖ,
ÃÖ´Ö÷ÖÖ¸ü, ÃÖŸÖ−ÖÖ´Öß, ÃÖæ¸ü•µÖ²ÖÓ¿Öß, ÃÖæ¸ü•µÖ¸üÖ´Ö−ÖÖ´Öß

34) Ø»Ö÷Ö›êü¸ü10) ²Öê›ü¸ü
33) �úÖȩ̂ üß9) ²Öê›üÖ•ÖÓ÷Ö´Ö, ²Öã›ü÷ÖÖ •ÖÓ÷Ö´Ö
32) �úÖê»Öǣ Öæ»Ö-¾ÖÓ›ü»Öã8) ²ÖÃÖÖê¸ü, ²Öã¹ý›ü, ²ÖÖÓÃÖÖê¸ü, ²ÖÖÓÃÖÖê›üß
31) �ÖÖ×™ü�ú, ×“Ö�ú¾ÖÖ, ×“Ö�ú¾Öß7) ²Ö»ÖÖÆüß, ²Ö»ÖÖ‡Ô
30) �ÖÓ÷ÖÖ¸ü, �ú−Öȩ̂ üÖ, ×´Ö¸ü¬ÖÖ6) ²ÖÖ�ú›ü, ²ÖÓ™ü
29) �ú×™üµÖÖ, ¯Ö£Ö×¸üµÖÖ5) ²ÖÆü−ÖÖ, ²ÖÆüÖ−ÖÖ

28) �îú�úÖ›üß ( †�úÖê»ÖÖ, †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß, ³ÖÓ›üÖ¸üÖ,
²Öã»ÖœüÖ�ÖÖ, −ÖÖ÷Ö¯Öæ̧ ü, ¾Ö¬ÖÖÔ ¾Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ×•Ö»Æêü ¾Ö  
¸üÖ•Öæ¸üÖ ŸÖÖ»Öã�úÖ ÃÖÖê›æü−Ö “ÖÓ¦ü¯Öæ¸ü ×•Ö»ÆüÖ µÖÖÓŸÖ )       

4) †Ö¸ü¾ÖÖ ´ÖÖ»ÖÖ
27)ÆüÖê»ÖµÖ, ÆüÖê»Öê¸ü, ÆüÖê»ÖêµÖÖ, ÆüÖê×»ÖµÖÖ3) †Ö¸êü´ÖÖ»ÖÖ
26)ÆüÖê»ÖÖ¸ü, ¾Æü»ÖÖ¸ü2) †−Ö´Öã�ú
25)Æü»ÖÃÖÖ¸ü, ÆüÃÖ»ÖÖ¸ü, Æãü»ÖÃÖ¾ÖÖ¸ü, Æãü»ÖÃÖ¾ÖÖ¸ü1) †÷Öȩ̂ ü

-1-

 *  :-¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö
ÖÔµÖ �Îú :- ÃÖß²ÖßÃÖß10/2006/¯ÖÏ �Îú 85/´ÖÖ¾Ö�ú-5,×¤ü. 5 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü,2006
** :-¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö
ÖÔµÖ �Îú :- ÃÖß²ÖßÃÖß10/2008/¯ÖÏ �Îú 235/´ÖÖ¾Ö�ú-5,×¤ü. 25 •Öã−Öü,2008                  (×¤ü 25/06/2008 ÃÖã¬ÖÖ¸üßŸÖ)



54)¯ÖÖÃÖß
59)ŸÖã¸üß 53)−ÖÖ×›üµÖÖ, ÆüÖ¤üß
58)×ŸÖ¸ü÷ÖÖ¸ü, ×ŸÖ¸ü²ÖÓ¤üÖ52)´Öã�Îúß
57)ØÃÖ¬ÖÖê»»Öæ, Ø“Ö¤üÖê»»Öæ51)×´ÖšüÖ, †µÖ»Ö¾ÖÖ¸ü
56)¿Öê�Ö¾ÖÖ, “Öê�Ö¾ÖÖ, ÃÖê›ü´ÖÖ, ¸üÖ¾ÖŸÖ50)´Öë‘Ö¾ÖÖ»Ö, ´Öë‘Ö¾ÖÖ¸ü
55)ÃÖÖÓÃÖß49)´ÖÃŸÖß
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 *  :-¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö
ÖÔµÖ �Îú :- ÃÖß²ÖßÃÖß10/2006/¯ÖÏ �Îú 85/´ÖÖ¾Ö�ú-5,×¤ü. 5 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü,2006
** :-¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö
ÖÔµÖ �Îú :- ÃÖß²ÖßÃÖß10/2008/¯ÖÏ �Îú 235/´ÖÖ¾Ö�ú-5,×¤ü. 25 •Öã−Öü,2008                  (×¤ü 25/06/2008 ÃÖã¬ÖÖ¸üßŸÖ)



×¾Ö´ÖãŒŸÖ •ÖÖŸÖß  -† (V.J.)
†Ö¸ü�Ö�Ö ( 3 %)  

”û¯¯Ö¸ü²ÖÓ¤ü ( ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ¬Ö´ÖáµÖÖÃÖÆü )14
†) ÃÖ»ÖÖŸÖ , ²Ö) ÃÖ»ÖÖŸÖ ¾ÖÖ‘Ö¸üß¾ÖÖ‘Ö¸üß13

†) ÷ÖÖ›üß ¾Ö›Ëü›ü¸ü, ²Ö) •ÖÖŸÖß ¾Ö›Ëü›ü¸ü, �ú) ´ÖÖŸÖß ¾Ö›Ëü›ü¸ü
›ü) ¯ÖÖ£Ö¸ü¾Ö™ü , ‡) ÃÖÓ÷ÖŸÖ¸üÖ¿Ö / ¤ü÷Ö›ü±úÖê›æü , ‡Ô) ¾Öøü¸ü

¾Ö›üÖ¸ü12
-¸üÖ´ÖÖê¿Öß11
†) ¯Ö¸ü¤êü¿Öß ³ÖÖ´Ö™üÖ,  ²Ö) ¯Ö¸ü¤êü¿Öß ³ÖÖ´Ö™üß ¸üÖ•Ö¯ÖæŸÖ ³ÖÖ´Ö™üÖ10
†) *** , ²Ö) ÷ÖÖ¾Ö ¯ÖÖ¸ü¬Öß  , �ú) Æü¸ü�Ö ×¿Ö�úÖ¸üß , ›ü) **¸üÖ•Ö ¯ÖÖ¸ü¬Öß9
¯ÖÖ»Ö ¯ÖÖ¸ü¬Öß***8

7)  †) ÷ÖÖȩ̂ ü ²ÖÓ•ÖÖ¸üÖ , ²Ö) »ÖÓ²ÖÖ›üÖ / »ÖÓ²ÖÖ¸üÖ , �ú) »ÖÓ³ÖÖ�Öß
      ›ü)  “Ö¸ü�Ö ²ÖÓ•ÖÖ¸üÖ, ‡)  »Ö³ÖÖ�Ö , ±ú) ´Ö£Öã¸üÖ »Ö³ÖÖ�Ö
      ÷Ö ) �ú“Ö�úß¾ÖÖ»Öê ²ÖÓ•ÖÖ¸üÖ , Æü) »Ö´ÖÖ−Ö ²ÖÓ•ÖÖ¸üÖ
      ‡) »Ö´ÖÖ�Ö / »Ö´ÖÖ�Öß , •Ö) »Ö²ÖÖ−Ö , �ú) *** , 
      »Ö) ¬ÖÖ»Öß / ¬ÖÖ»ÖßµÖÖ , ÷Ö) ¬ÖÖ›üß  / ¬ÖÖ¸üß , −Ö) ØÃÖ÷ÖÖ¸üß 
      ¾Ö) −ÖÖ¾Öß ²ÖÓ•ÖÖ¸üÖ, ¯Ö) •ÖÖê÷Öß ²ÖÓ•ÖÖ¸üÖ , ŒµÖã) ** ,  ¸ü)  **
      ÃÖ) ²ÖÓ•ÖÖ¸üß

²ÖÓ•ÖÖ¸üÖ7
-�ú™üÖ²Öæ6
5) †)  ”ûÖ¸üÖ ,  ²Ö)  �Óú•ÖÖ¸ü , �ú)  −ÖÖŸÖ�Óú•ÖÖ¸ü³ÖÖ™ü5

4)   †) ¬ÖÖëŸÖ»Öê
       ²Ö) �úÖȩ̂ ü¾ÖÖ
       �ú) ´ÖÖ�ú›ü¾ÖÖ»Öê Ø�ú¾ÖÖ �úÖë“Öß�úÖȩ̂ ü¾ÖÖ
       ›ü) ¯ÖÖ´Ö»ÖÖê¸ü
       ‡) �úÖȩ̂ ü¾Öß

�îú�úÖ›üß
( ´ÖãÓ²Ö‡Ô, šüÖ�Öê, �ãú»ÖÖ²ÖÖ,
¸üŸ−ÖÖ×÷Ö¸üß, −ÖÖ×¿Ö�ú, ¬Öãôêû,
•Öôû÷ÖÖ¾Ö,  ¯Öã�Öê, †Æü´Ö¤ü−Ö÷Ö¸ü,
ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ,ÃÖÖÓ÷Ö»Öß,  �úÖê»ÆüÖ¯Öæ̧ ü,  
ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü, †Öî̧ Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü,²Öß›ü,
¯Ö¸ü³Ö�Öß, ˆÃ´ÖÖ−ÖÖ²ÖÖ¤ü, −ÖÖÓ¤êü›ü,
×•Ö»Æêü ¾Ö “ÖÓ¦ü¯Öæ¸ü ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö
¸üÖ•Öæ¸üÖ ŸÖÖ»Öã�úÖ µÖÖŸÖ)

4

3)   †) ³ÖÖ´Ö™üß , ²Ö)  ×÷Ö¸ü�Öß ¾Ö›Ëü›üÖ¸ü, �ú) �úÖ´ÖÖ™üß , ›ü) ¯ÖÖ£Ö¹ý™ü
      ‡) ™ü�úÖ¸üß ( ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ¬Ö´ÖáµÖÓÖÃÖÆü) , ±ú) ˆ“Ö»Öê, ÷Ö) ‘ÖÓ™üß“ÖÖê¸ü 

³ÖÖ´Ö™üÖ3
2)   ÃÖÓ“Ö»Öæ ¾Ö›üË›üÖ¸ü²ÖêÃŸÖ¸ü2
1)  †) ** , ²Ö) −ÖÖ‡Ô�ú¾ÖÖ›üß , �ú) ŸÖ»Ö¾ÖÖ¸ü, ›ü)  ¾ÖÖÛ»´Ö�úß²Öê¸ü›ü1
ŸÖŸÃÖ´Ö •ÖÖŸÖß†.�Îú.
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 *  :-¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö
ÖÔµÖ �Îú :- ÃÖß²ÖßÃÖß10/2006/¯ÖÏ �Îú 85/´ÖÖ¾Ö�ú-5,×¤ü. 5 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü,2006
** :-¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö
ÖÔµÖ �Îú :- ÃÖß²ÖßÃÖß10/2008/¯ÖÏ �Îú 235/´ÖÖ¾Ö�ú-5,×¤ü. 25 •Öã−Öü,2008                  (×¤ü 25/06/2008 ÃÖã¬ÖÖ¸üßŸÖ)



³Ö™üŒµÖÖ •Ö´ÖÖŸÖß - ²Ö (N.T.-B)

( †Ö¸ü�Ö�Ö 2.5 %)

---¾Öî¤æü23
---¾Ö÷Öôû»Öê22

�ú™üÖ¸üß, ÃÖêŒŒ»Ö÷Ö¸ü (´ÖãÃ»Öß´Ö ¬ÖÙ´ÖµÖ), Û¿Ö�Ö-×¿Ö�ú»Öß÷ÖÖ¸ü, ×¿Ö�Ö-×¿Ö�ú»Öß�ú¸ü,
�úÖŸÖÖ¸üß ×¿Ö�ú»Ö÷ÖÖ¸ü, ´ÖãÛÃ»Ö´Ö ×¿Ö�ú»Ö÷ÖÖ¸ü, ×¿Ö�ú»Öß÷ÖÖ¸ü, ×¿Ö�ú»Öß÷Ö¸ü, ×¿Ö�ú»Ö÷ÖÖ¸ü,
×¿Ö�úß»Ö÷Ö¸ü, ×¿Ö�ú»Ö�ú¸, ×¿Ö�ú»Öß�ú¸, ×¿Ö�ú»Ö�ú¸üß, ×ÃÖ�ú»Ö�ú¸ü, ×ÃÖ�ú»Öß�ú¸ü,
×ÃÖ�úß»Ö÷Ö¸ü, ×ÃÖ�úß»Ö�ú¸, ×ÃÖ�ú»Öß‘Ö¸, ×ÃÖŒ�ú»Ö�ú¸, ×ÃÖ�ú»Öß÷Ö¸ü, ×ÃÖ�ú»Ö÷Ö¸,
×ÃÖŒ�ú»Öß÷Ö¸, ÃÖÖµÖ�ú»Ö÷Ö¸ü, ÃÖî�ú»Ö�ú¸ü, ÃÖî�ú»Ö÷Ö¸ü

×ÃÖŒ�ú»Ö÷Ö¸ü21
¸üÖ‰úôû Ø�ú¾ÖÖ ¸üÖ¾ÖôûµÖÖê÷Öß¸üÖ¾Öôû20
---¯ÖÖÓ÷Öæôû19
×ŸÖ¸ü´Ö»Ö−ÖÓ¤üß¾ÖÖ»Öê18

1) ÃÖã¤ü÷Ö›ü×ÃÖ¬¤ü , 2) ´Ö¯Ö−Ö•ÖÖê¿Öß, 
3) ¿ÖÖ¸ü¤üÖ�úÖ¸ü /¿ÖÖ¤üÖÔ�úÖ¸ü/¿ÖÖ¸ü¤üÖ�úÖôû/²ÖÖ»ÖÖÃÖÓŸÖã**

´ÖÃÖ−Ö•ÖÖê÷Öß17
†) ¤üÖÓ÷Ö™ü , ²Ö) ¾Öß¸ü´Öî¸üÖôû16
›üÖë²ÖÖ¸üß �úÖê»ÆüÖ™üß15
----�úÖ¿Öß �úÖ¯Ö›üß14

†) ²Öã›ü²Öã›ü�úß , ²Ö) ›ü´Ö¹ý¾ÖÖ»Öê, �ú) �ãú›ü´Öã›êü, ›ü) ´Öëœü÷Öß ,‡) ÃÖ¸üÖê¤êü, ÃÖ¸üÖê¤üß ,
±ú) ÃÖÆü¤êü¾Ö •ÖÖê¿Öß, ´Ö) ÃÖ¸ü¾Ö¤êü, Æü) ÃÖ¸üÖê¤üÖ

•ÖÖê¿Öß13
12)  ×Æü»Ö¾Ö Æêüôû¾Öê12
†) ÷ÖÖê̄ ÖÖ»Ö ³ÖÖê¸ü¯Öß  ²Ö) �Öêôû�ú¸üß ÷ÖÖê̄ ÖÖ»Ö11
---÷ÖÖë¬Öôûß10
÷ÖÖê»»Öê¾ÖÖ¸ü, ÷ÖÖê»Öȩ̂ ü, ÷ÖÖê»Ö�ú¸ü÷ÖÖê»»ÖÖ9

×‘ÖÃÖÖ›üß, ×‘ÖÃÖÖ›üß »ÖÖêÆüÖ¸ü Ø�ú¾ÖÖ ÷ÖÖ›üß »ÖÖêÆüÖ¸ü Ø�ú¾ÖÖ ×“ÖŸÖÖê›üß »ÖÖêÆüÖ¸ü,
¸ü•Ö¯ÖæŸÖ »ÖÖêÆüÖ¸ü, ¯ÖÖÓ“ÖÖôû »ÖÖêÆüÖ¸ü, �ÖÖŸÖß, �ÖÖŸÖ¾ÖÖœüß, ×•Ö−Ö÷Ö¸ü, ×“ÖŸÖÖê›üßµÖÖ-»ÖÖêÆüÖ¸ü

»ÖÖêÆüÖ¸ü8
ÃÖÖ¯Ö÷ÖÖ¹ý›üß (´ÖãÃ»Öß´Ö ¬ÖÙ´ÖµÖÖÓÃÖÆü )÷ÖÖ¹ý›üß7
------×“Ö¡Ö�ú£Öß6
------**5
³ÖÖê¯Öê³ÖãŸÖê4

†) ²ÖÖôû ÃÖÓŸÖÖê¿Öß ²Ö)  Ø�ú÷Ö¸üß¾ÖÖ»Öê �ú) −ÖÖ£Ö²ÖÖ¾ÖÖ ›ü) −ÖÖ£Ö •ÖÖê÷Öß,  ÷ÖÖ¸ü¯Ö÷ÖÖ¸üß
‡ ) −ÖÖ£Ö¯ÖÓ£Öß ›ü¾Ö¸üß ÷ÖÖêÃÖÖ¾Öß  ‡Ô) −ÖÖ£Ö, •ÖÖê÷Öß, −ÖÖ£Ö¯ÖÓ£Öß ˆ) ›üü¾Ö¸üß 

³Ö¸üÖ›üß3

†Öê›ü, ´ÖãÃ»Öß´Ö ²Öê»Ö¤üÖ¸ü ,
²Öê»Ö¤üÖ¸ü �úÖ¯Öê¾ÖÖ¸ü , ²Öê»Ö¤üÖ¸ü ´Öã®Ö¸ü-�úÖ¯Öê¾ÖÖ¸ü, ²Öê»Ö¤üÖ¸ü ´Öã®Ö¸ü �úÖ¯Öã, ²Öê»Ö¤üÖ¸ü ŸÖê»ÖÓ÷ÖÖ,
²Öê»Ö¤üÖ¸ü ŸÖê»Ö÷Öß , ²Öê»Ö¤üÖ¸ü-¯ÖêÓ™ü¸êü››üß , ²Öê»Ö¤üÖ¸ü ²Öã�êú�ú¸üß**

²Öê»Ö¤üÖ¸ü2

1) ²ÖÖ¾ÖÖ  2) ²Öî̧ üÖ÷Öß  3) ³ÖÖ¸üŸÖß 4) ×÷Ö¸üß ÷ÖÖêÃÖÖ¾Öß 5) ³ÖÖ¸üŸÖß ÷ÖÖêÃÖÖ¾Öß
6) ÃÖ¸üÃ¾ÖŸÖß ¯Ö¾ÖÔŸÖ 7) ÃÖÖ÷Ö¸ü 8) ²ÖÖ−Ö Ø�ú¾ÖÖ ¾ÖÖ−Ö 9) ŸÖß£ÖÔ †ÖÁÖ´Ö 
10) †¸ü�µÖ ‘Ö¸ü³ÖÖ¸üß 11) ÃÖÓ−µÖÖÃÖß 12) −ÖÖ£Ö¯ÖÓ£Öß ÷ÖÖêÃÖÖ¾Öß 13) ¯Öã¸üß **

÷ÖÖêÃÖÖ¾Öß1
ŸÖŸÃÖ´Ö•ÖÖŸÖß†.�Îú.
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 *  :-¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö
ÖÔµÖ �Îú :- ÃÖß²ÖßÃÖß10/2006/¯ÖÏ �Îú 85/´ÖÖ¾Ö�ú-5,×¤ü. 5 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü,2006
** :-¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö
ÖÔµÖ �Îú :- ÃÖß²ÖßÃÖß10/2008/¯ÖÏ �Îú 235/´ÖÖ¾Ö�ú-5,×¤ü. 25 •Öã−Öü,2008                  (×¤ü 25/06/2008 ÃÖã¬ÖÖ¸üßŸÖ)



---------¤ü¸ü¾Öê¿Öß, ¾ÖÖ‘Ö¾ÖÖ»Öê -¿ÖÖÆü (´ÖãÃ»Öß´Ö ¬Ö´ÖáµÖ), †Ã¾Ö»Ö¾ÖÖ»Öê 37
--------÷Ö¾Öôûß, ´ÖãÃ»Öß´Ö ÷Ö¾Öôûß, ÷Ö¾Ö»ÖÖ−Ö,÷¾ÖÖ»Ö¾ÖÓ¿Ö** 36
--------³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ‡¸üÖ�Öß 35
--------´ÖãÃ»Öß´Ö ´Ö¤üÖ¸üß, ÷ÖÖ¹ý›üß, ÃÖÖ¯Ö¾ÖÖ»Öê ¾Ö •ÖÖ¤æü÷Ö¸ü34
--------÷ÖãÃÖÖ‡Ô / ÷ÖÖêÃÖÖ‡Ô33
--------×÷ÖÆü¸üÖ / ÷ÖÆü¸üÖ32
-------´Ö¸üß†Ö‡Ô¾ÖÖ»Öê, �ú›ü�ú»Ö�´Öß¾ÖÖ»Öê, ´Ö¸ü÷Ö´´ÖÖ¾ÖÖ»Öê31

      ³Ö™üŒµÖÖ •Ö´ÖÖŸÖß ²Ö ( N.T.- B)( †Ö¸ü�Ö�Ö 2.5 %)
¾ÖÓ•ÖÖ¸ü, ¾ÖÓ•ÖÖ¸üÖ¾ÖÓ•ÖÖ¸üß  30

³Ö™üŒµÖÖ •Ö´ÖÖŸÖß ›ü ( N.T.- D)
(†Ö¸ü�Ö-Ö 2 %)

1) †×Æü¸ü 2) ›üÖÓ÷Öê  3) ÷Ö™ü¸üß 4) ÆÓü›êü 5) ŸÖê»Ö¾Ö¸ü 6) Æü™ü�ú¸ü 7) ÆüÖ™ü�ú¸ü 
8) ¿Öê÷Ö¸ü , ÃÖ÷Ö¸ **ü ,ÃÖê÷Ö¸ü ** 9) �Öã™êü�ú¸ü 10) ŸÖê»ÖÓ÷Öß 11) ŸÖê»»ÖÖ¸üß 
12) �úÖê�ú�Öß -¬Ö−Ö÷Ö¸ü 13) �úÖ−Ö›êü 14) ¾Ö-ÆüÖ›êü ¬Ö−Ö÷Ö¸ü 15) —ÖÖ›êü 16) —Öë›êü 
17) �ãú¸ü´ÖÖ¸ü 18) ´ÖÖÆãü¸êü 19) »ÖÖ›üÃÖê 20) ÃÖ−Ö÷Ö¸ü 21) ¬Ö−Ö¾Ö¸ü 22) ÷Ö›üÖ×¸üµÖÖ
23) ÷Ö›Òüß 24) ÷Öœü¸üß 25) ›Óü÷Öê¬Ö−Ö÷Ö¸ü ¾Ö ›üÖë÷Ö¸üß ¬Ö−Ö÷Ö¸ü 

¬Ö−Ö÷Ö¸ü   29

³Ö™üŒµÖÖ •Ö´ÖÖŸÖß �ú ( N.T.-C)
(†Ö¸ü�Ö-Ö 3.5 %)

†) †ÖêŸÖ−Ö�ú¸ü, ²Ö) †ÖêŸÖ�ú¸ü , �ú) ¾ÖŸÖÖ¸üß, ›ü) †Öê—ÖÖ¸üß
‡) ¾ÖŸÖ�ú¸ü, ¾ÖŸÖ�ú¸üß, ¾ÖŸÖ−Ö�ú¸ü, ¾ÖŸÖÖê�ú¸ü, †ÖêŸÖ�ú¸üß, †ÖêŸÖÖê�úÖ¸ü‡) ¾ÖŸÖÖê�úÖ¸ü

†ÖêŸÖÖ¸üß28

-šêü»ÖÖ¸üß ( ¬Öãôêû,
−ÖÖ×ÃÖ�ú,
•Öôû÷ÖÖ¾Ö, ¾Ö
†Öî̧ Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü
×•Ö»ÆüµÖÖŸÖ )

27
†) ²ÖÖêÆü¸ü¿Öß, ²Ö)  ²ÖÆãü¹ý×¯ÖµÖÖ , �ú)  ³ÖÖê¸ü¯Öß , ›ü)  ¸üÖµÖ¸Óü¬ÖÐ, ‡)  †µµÖÖ¸ü ¾Ö †µµÖÖ¸üß²ÖÆãü¹ý¯Öß26

1) Ø—Ö÷ÖÖ ³ÖÖê‡Ô 2) ¯Ö¸ü¤êü¿Öß ³ÖÖê‡Ô 3) ¸üÖ•Ö³ÖÖê‡Ô 4) ³ÖÖê‡Ô 5) �úÆüÖ¸ü 6) ÷ÖÖê×›üµÖÖ �úÆüÖ¸ü
7) ¬Öã×¸üµÖÖ �úÆüÖ¸ü 8) ×�ú¸üÖŸÖ 9) ´Ö”ãû†Ö 10) ´ÖÖÓ—Öß 11) •ÖÖ×ŸÖµÖÖ 12) �êú¾Ö™ü 
13) œüß¾Ö¸ü 14) ¬Öß¾Ö¸ü 15) ¬Öß´Ö¸ü 16) ¯ÖÖ»Öê¾ÖÖ¸ü 17) ´Ö”ëû¦ü 
18) −ÖÖ¾ÖÖ›üß ,³ÖÖê‡Ô −ÖÖ¾ÖÖ›üß ** , ŸÖÖ¹ý-−ÖÖ¾ÖÖ›üß **19) ´Ö»ÆüÖ¸ü 20) ´Ö»ÆüÖ¾Ö 
21) ²ÖÖê‡Ô 22) ÷ÖÖœü¾Ö ³ÖÖê‡Ô 23) �ÖÖ›üß ³ÖÖê‡Ô 24) �ÖÖ¸êü ³ÖÖê‡Ô 25) œêü¾Ö¸üÖ
26) ³Ö−ÖÖ¸üÖ, ³Ö−ÖÖ¸üß, ³Ö−ÖÖ¸êü *

³ÖÖê‡Ô 25
----¾ÖÖÃÖã¤êü¾Ö24
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                      ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ‡ŸÖ¸ü ´ÖÖ÷ÖÖÃÖ»Öê»µÖÖ ¾Ö÷ÖÖÔ“Öß µÖÖ¤üß(†Ö¸ü�Ö�Ö - 19 %)

74) �úÖ´ÖÖ™üß37) ¾Ö÷Öôû»Öê
73) �úÖ¤êü¸üÖ36) ÷Öã•Ö¸üÖ£Ö ²ÖÖê¸üß 
72) �ú“ÖÖȩ̂ üÖ35) ÷ÖÓ¬ÖÖ¸ü¯Ö
71) ¾Ö÷Öôû»Öê34) ¾Ö÷Öôû»Öê
70) �úÖê“ÖÔ̧ ü33) ¾Ö÷Öôû»Öê
69) �úÖë÷ÖÖ›üß32) ¾Ö÷Öôû»Öê
68) ¾Ö÷Öôû»Öê31) ¾Ö÷Öôû»Öê
67) ¾Ö÷Öôû»Öê30) œüÖê»Öß,  Æü¿´Öß /›ü±ú»Öß
66) ¾Ö÷Öôû»Öê29) ¾Ö÷Öôû»Öê
65) �ÖÖ™üß28) ¤êü¾Ö×¤ü÷Ö, ¤êü¾ÖÖ×›ü÷ÖÖ **
64) ¾Ö÷Öôû»Öê27) ¤êü¾Öôûß
63) �úÖ¯Ö›üß26) ¤êü¯Ö»ÖÖ
62) �ú´´Öß25) ¤üÖ¾Ö÷Ö¸ü
61) ¾Ö÷Öôû»Öê ü24) ¤üÖÃÖ Ø�ú¾ÖÖ ¤üÖÓ÷Ö›üß¤üÖÃÖ
60) •ÖÖ›üß23) ×“Ö¯¯ÖÖ, ×”û¯ÖÖ
59) ¾Ö÷Öôû»Öê, ×“ÖŸÖÖ¸üß -×•Ö−Ö÷Ö¸ü *22) “ÖÖ¸üÖê›üß
58) •ÖÓ÷Ö´Ö21) “Ö¸ü�Ö Ø�ú¾ÖÖ ÷Öœü¾Öß
57) •Öã»ÖÖÆüÖ, †−ÃÖÖ¸üß20) “ÖÖÓ¤ü»Ö÷Ö›üÖ
56) •ÖÖêÆüÖ¸üß19) “Ö´Ö£ÖÖ
55) •ÖÖê÷Öß�Ö 18) ³Ö™ü, ³ÖÖ™ü
54) ¾Ö÷Öôû»Öê17) ³ÖÖÓ™üÖ

53) •Ö¾Æêü¸üß, ¯Ö¸ü•ÖßµÖÖ ÃÖÖê−Öß16) ³Ö›ü³ÖãÓ•ÖÖ, ³Öæ•Ö¾ÖÖ, ³ÖæÔ•Ö¾ÖÖ, ³Öæ•Öá, ³Ö¸ü›ü³ÖæÓ•ÖÖ,       
³Öæ¸Óü•Öß, ³ÖæÓ•Ö

52) •ÖÖ×ŸÖ÷Ö¸ü15) ²ÖêÃÖ¤êü¾ÖÖ
51) •Ö×ŸÖµÖÖ14) ²Öê¸üßµÖÖ
50) •Ö•ÖÖ�ú13) ²ÖÖ¸üß Ø�ú¾ÖÖ ²ÖÖ¸ü‡Ô
49) •Ö÷ÖßµÖÖÃÖß12) ¾Ö÷Öôû»Öê
48) ¾Ö÷Öôû»Öê11) ×³ÖÃŸÖß Ø�ú¾ÖÖ ¯Ö�ÖÖ»Öß, ÃÖŒ�úÖ
47) ¾Ö÷Öôû»Öê10) ³ÖÖ×¾Ö�Ö
46) Æü»Öê̄ Öî�ú9) ³Ö¾ÖîµÖÖ Ø�ú¾ÖÖ ŸÖÖ¸ü÷Ö»Ö
45) ÷Ö¾ÖÓ›üß, ÷Öã•ÖÔ̧ ü-�ú›üßµÖÖ8) ³ÖÖÓ›ü, ”û¯¯Ö¸ü³ÖÖÓ›ü, ´ÖãÃ»Öß´Ö ³ÖÖÓ›ü *
44) ¾Ö÷Öôû»Öê, ** 7) ²Öã™Ëü™üÖ»Ö
43) ÷Öã̧ ü¾Ö6) ²ÖÖ•Öß÷Ö¸ü
42) ÷ÖÖê“ÖÖ�úß5) ²Ö•ÖÖ×−Ö†Ö
41) ¾Ö÷Öôû»Öê4) ²Ö›üß†Ö
40) ¾Ö÷Öôû»Öê3) ¾Ö÷Öôû»Öê
39) ÷Öœü¾Öß2) ²ÖÖ÷Ö›üß
38) ¾Ö÷Öôû»Öê1) †×»ÖŸÖ�úÖ¸ü
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138) ¾Ö÷Öôû»Öê109)  −Öê£Öã¸üÖ

137) ¾Ö÷Öôû»Öê108) −ÖÖ¾Öß, −ÆüÖ¾Öß (ÃÖ»Ö´ÖÖ−Öß, Æü•ÖÖ´Ö), ¾ÖÖ×¸ü�ú,
−ÖÖ×³Ö�ú,−ÖÖ×¯ÖŸÖ, ´ÆüÖ»Öß, ¾ÖÖ»ÖÓ¤ü, Æü›ü¯Ö¤ü,
Æü••ÖÖ´Ö,−ÖÖ¾ÖßÃÖê−Ö,ÃÖ»Ö´ÖÖ×−ÖµÖÖò

136) ¾Ö÷Öôû»Öê107)  ×−Ö¸ü×¿Ö�úÖ¸üß
135) Ó̧ü÷ÖÏê•Ö (³ÖÖ¾ÖÃÖÖ¸ü, Ó̧ü÷ÖÖ¸üß)106)  −ÖÖ´Ö¬ÖÖ¸üß ¯Öî�
134) ¸üÖ†ÖêŸÖ, ¸üÖ¾ÖŸÖ, ¸üÖ‰úŸÖßµÖÖ105)  −ÖÖ´Ö¬ÖÖ¸üß
133) Ņ̃ü÷ÖÏê—Ö104)  ´Ö£Öã¸üÖ
132) Ó̧ü÷ÖÖ¸üß ü103)  ¾Ö÷Öôû»Öê
131) ¸ü“Ö²ÖÓÓ×¬ÖµÖÖ         102)  ×´ÖšüÖ
130) ²ÖÓ›üß        101)  ´ÆüÖ»Öß
129) ¸üÖ‡Ô�ú¸üß, ¸üÖµÖß�ú¸ü100)  ´Öê¤üÖ¸
128) ¸üÖ“Öê¾Ö¸         99)   ´ÖÆü»Öß
127) ±ãú»ÖÖ¸üß        98)   ×´Ö−ÖÖ

97)   ´Öê     
96)  ´ÖÖ¸ü¾ÖÖ¸ü ²ÖÖê¸üß
95)  ¾Ö÷Öôû»Öê
94)´ÖÖ−Ö³ÖÖ¾Ö ,´ÖÆüÖ−Öã³ÖÖ¾Ö ³ÖÖê¯Öß *, ´ÖÖ−Ö³ÖÖ¾Ö ³ÖÖê¯Öß * 
93)  ´ÖÖ““Öß
92)  ¾Ö÷Öôû»Öêü,  Æü›üÖ›ü/×´ÖÃ¡Öß (»ÖãÆüÖ¸ü, »Öã¾ÖÖ¸ü )
91)  »Ö�Öȩ̂ üßµÖÖ  

126) ¯ÖÖ™ü�ú¸ü, ÃÖÖê´Ö¾ÖÓ¿ÖßµÖ ÃÖÆüÃ¡ÖÖ•ÖæÔ−Ö �Ö×¡ÖµÖ,           
        ¯Ö™ü¾Öê�ú¸üß ,¯Ö™ü¾Öê÷ÖÖ¸ü, ¯Ö™êü÷ÖÖ¸ü, 
         ¯Ö¼êü÷ÖÖ¸ü,¯Ö™ü¾Öß, �Ö×¡ÖµÖ ¯ÖÖ™ü�ú¸ü ,�Ö¡Öß, �Ö×¡ÖµÖ**
    

90)  »Ö›üÖ± ,  »Ö‡›üÖ±ú (−Ö¤Ëü¤üÖ±ú), ´Ö−ÃÖã¸üß
125) ¯Ö¸üß™ü Ø�ú¾ÖÖ ¬ÖÖê²Öß, ŸÖê»Ö÷Öæ ´Ö›êü»Ö¾ÖÖ¸ü (¯Ö¸üß™ü)89)  »Ö›üßµÖÖ, »ÖœüßµÖÖ, »Ö×¸üµÖÖ          
124) ¯ÖãŸÖ»Öß ÷Ö¸ü88)  »ÖÖ³ÖÖ
123) ¯Öê�úá, ¯Öȩ̂ ü�êú¾ÖÖ›ü, ¯Öȩ̂ üß�úÖ, ¯Öȩ̂ üß�êú,  ¯Öȩ̂ ü�úÖ87)  �úÖÃÖÖ¸ü (¯ÖÖê™ü•ÖÖŸÖß- �Óú“ÖÖ¸ü, �ú“ÖÖ¸üß)
122) ¯ÖÖÓ�úÖ86)  �úÖšüß
121) ¯ÖÖÓ“ÖÖôû85)  �ú“Öß
120) ¯Ö�ÖÖ»Öß, ÃÖŒ�úÖ84)  ¾Ö÷Öôû»Öê
119)  ±ãú›ü÷Öß       »Öê¾ÖÖ ¯Ö™üß¤üÖ¸ü, ´Ö¸üÖšüÖ �ãú�Ö²Öß ¾Ö  �ãú�Ö²Öß ´Ö¸üÖšüÖ)
118)  ±úÖÃÖê“Ö¸üß83)  �ãú�Ö²Öß (¯ÖÖê™ü•ÖÖŸÖß-»Öê¾ÖÖ �ãú�Ö²Öß, »Öê¾ÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö,
117)  ¯ÖÖ¡Ö¤üÖ¾Ö¹ý      82)�ãÓú³ÖÖ¸ü Ø�ú¾ÖÖ �ãú´ÆüÖ¸ü, �ãÓú²ÖÖ¸üÖ, �ãÓú³ÖÖ¸üÖ, �ãú»ÖÖ»ÖÖ, ´Öæ»µÖÖ
116)  ¯Ö›üßµÖÖ¸        81)  �ãú”ûÖ×¸üµÖÖ
115)  ¯Ö¬ÖÖ×¸üµÖÖ80)  �ãú“Ö²ÖÓ¬Ö
114)  −Öê�úÖ¸ü •ÖÖ›üÖ79)  ¾Ö÷Öôû»Öê
113) −Öß»Ö�úÖÓŸÖß ú78)  ¾Ö÷Öôû»Öê
112) −Öß»Öß77)  ¾Ö÷Öôû»Öê
111) −ÖŒ�úÖ¿Öß76) ¾Ö÷Öôû»Öê
110) −ÖÖê−ÖßµÖÖ, »ÖÖê×−ÖµÖÖ, »Öã×−ÖµÖÖ, −Öã×−ÖµÖÖ75) �úÃÖ²Öß 
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192) ±ú�úß¸ü ²ÖÓ¤ü¸ü¾ÖÖ»ÖÖ171) �ãú¸üÆüß−Ö¿Öê¼üß
191) ´ÖÖê´Öß−Ö, †−ÃÖÖ¸üß170) ³ÖÖ¾ÖÃÖÖ¸ü

190) �úÖ£ÖÖ¸ü,�úÖ£ÖÖ¸ü ¾ÖÖ�Öß,�ÓúšüÆüÖ¸ü ¾ÖÖ�Öß,¾Öî¿µÖ ¾ÖÖ�Öß ,          
         �ãú»Ö¾ÖÓŸÖ ¾ÖÖ�Öß, −Öê¾Öß**,

¬ÖÖ�ú›ü,×´Ö™ü�ú¸üß¾ÖÖ�Öß,¾ÖÖ�Öß, ²ÖÖê¸üôû (Ø»Ö÷ÖÖµÖŸÖ ¾ÖÖ�Öß
Ø�ú¾ÖÖ »ÖÖ›ü¾ÖÖ�Öß ÃÖÖê›æü−Ö ),²ÖÖê¸üÖôû, ²ÖÖê¹ýôû, ²ÖÖê¸ü›ü,
ŸÖÖÓ²ÖÖêôûß.

169) †Ö÷Ö¸üß, †Ö÷Öôêû Ø�ú¾ÖÖ �úÖôû�Ö

189)¯ÖÖê¾ÖÖ¸ü Ø�ú¾ÖÖ ¯Ö¾ÖÖ¸ü(¯ÖÖê¾ÖÖ¸ü Ø�ú¾ÖÖ ¯Ö¾ÖÖ¸ü†Ö›ü−ÖÖ¾Öê )
        ³ÖÖêµÖ¸ü, ³ÖÖê‡¸ü, ³ÖÖêµÖß¸ü

168) µÖȩ̂ ü�ãú»ÖÖ
188) ÷ÖÖ−Ö»Öß Ø�ú¾ÖÖ ÷ÖÖÓ›ü»Öß        167) ¾Ö÷Öôû»Öê
187) ³ÖÓ›üÖ¸üß,  ²ÖÖ¾Ö“Öá/³Ö™üßµÖÖ¸üÖ (´ÖãÃ»Öß´Ö ¬Ö´ÖáµÖ)166) ¾Ö£Öá
186) ¸ü‘Ö¾Öß (×¾Ö¤ü³ÖÔ ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö)165) ¾Ö÷Öôû»Öê **
185) ŸÖ»Ö¾ÖÖ¸ -�úÖ−Ö›ê /�úÖ−Ö›üßü **164) ¾ÖÓÃÖ±úÖê›ü, ØÆü¤æü ¬Ö¸ü�úÖ¸ü
184) ¾Ö÷Öôû»Öê163) ¾Ö÷Öôû»Öê
183) »ÖÖê�ÖÖ¸üß162) ¾Ö›üß      

161) £ÖÖê÷ŸÖß
160) ŸÖÖÓ²Ö™ü, Ÿ¾ÖÂ™üÖ �úÖÃÖÖ¸ü, �úÖÃÖÖ¸ü
159) £ÖÖê¸üßµÖÖ 
158) £Öê™ü¾ÖÖ¸ü
157) ŸÖÖ¸ü÷Ö»ÖÖ
156) ¾Ö÷Öôû»Öê
155) ŸÖÖÓ›êü»Ö

182) ´ÖÖôûß (¯ÖÖê™ü•ÖÖŸÖß-±ãú»Ö´ÖÖôûß, ±ãú»Öê, Æüôû¤êü,�úÖ“ÖÖ,
         �ú›æü, ²ÖÖ¾Ö−Öê, †¬Ö¯ÖÏ³Öæ, †¬Ö¿Öê™üß, ×•Ö¸êü,ˆÓ›êü,   
        Ø»Ö÷ÖÖµÖŸÖ ´ÖÖôûß ‡.) ²ÖÖ÷Ö¾ÖÖ−Ö(´ÖãÃ»Öß´Ö ¬Ö´ÖáµÖ)
        ³ÖÖ¸üŸÖ ²ÖÖ÷Ö¾ÖÖ−Ö, ´Ö¸üÖ¸ü, ´Ö¸üÖôû, �úÖêÃÖ ȩ̂ü,
        ÷ÖÖÃÖê ¾Ö−Ö´ÖÖôûß, ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ´ÖÖôûß, 
        “ÖÖî�úôû¿Öß, ¾ÖÖ›ü¾Öôû, ¸üÖ‡Ô−Ö (²ÖÖ÷Ö¾ÖÖ−Ö), 
        ¯ÖÖ“Ö�úôû¿Öß,
        ŸÖŸÃÖ´Ö •ÖÖŸÖß: ÃÖÖê´Ö¾ÖÓ¿ÖßµÖ-¯ÖÖšüÖ¸êü �Ö×¡ÖµÖ,          
         ¯ÖÖšüÖ ȩ̂ü-�Ö×¡ÖµÖ-¯ÖÖ“Ö�úôû¿Öß, ¯ÖÖšüÖ¸êü �Ö×¡ÖµÖ,
        ÃÖãŸÖÖ¸ü, ÃÖÖÃ™üßê�ú¸ü, ‘ÖÖê›êü�ÖÖˆü, ‹ÃÖ.�êú.¯Öß,

154) ÃÖÖê−ÖÖ¸ü

153) Ø¿Ö¯Öß , ‡×¦üÃÖß / ¤ü•Öá, ÃÖÖ‡ÔÃÖãŸÖÖ¸ü,  •Öî−Ö Ø¿Ö¯Öß,   
        ÁÖÖ¾Ö�ú Ø¿Ö¯Öß, ¿ÖêŸÖ¾ÖÖôû,  ¿ÖêŸÖ¾ÖÖ»Ö, ÃÖîŸÖ¾ÖÖôû,     
        ÃÖîŸÖ¾ÖÖ»Ö ,´Öê¹ý Ø¿Ö¯Öß / ´Öê¹ý �Ö×¡ÖµÖ Ø¿Ö¯Öß **

152) ¾Ö÷Öôû»Öê
181) ŸÖê»Öß, ×ŸÖôû¾Ö�Ö ŸÖê»Öß, ´Ö¸üÖšüÖ ŸÖê»Öß,
        ŸÖ¸üÖ�Öê ŸÖê»Öß, ¤êü¿Ö�ú¸ü ŸÖê»Öß, ‹¸Óü›êü»Ö ŸÖê»Öß,
        Ø»Ö÷ÖÖµÖŸÖ ŸÖê»Öß, ‹�ú²Öî»Ö ŸÖê»Öß, ¤üÖê−Ö ²Öî»Ö ŸÖê»Öß     
          ÃÖÖ¾ÖŸÖê»Öß, ‹�ú ²Ö×ÆüµÖÖ ŸÖê»Öß

151) ¾Ö÷Öôû»Öê
180) ¾Ö÷Öôû»Öê149) ×¿Ö»ÖÖ¾Ö™ü
179) ×³Ö»ÖÖ»ÖÖ148) ÃÖ¯Öê¸üÖ
178) ¾Ö÷Öôû»Öê147) ÃÖÖ×ÆüÃÖ, ÃÖÖ‡ÔÃÖ, ×¿ÖÃÖ
177) Ø¯Ö•ÖÖ¸üÖ, Ø¯Ö•ÖÖ¸üß, ´Ö−ÃÖã¸üß146) ÃÖã£ÖÖ×¸üµÖÖ (ØÃÖ¬Ö´Ö¬Öß»Ö)
176) ¾Ö÷Öôû»Öê145) ÃÖã̄ ¯ÖÖØ»Ö÷Ö
175) ±ãúŸÖ÷Öã›üß144) ¾Ö÷Öôû»Öê

143) ¾Ö÷Öôû»Öê
142) ¾Ö÷Öôû»Öê

174) ÃÖãŸÖÖ¸ü, ÃÖã£ÖÖ¸ü, ¾ÖÖœü‡Ô, ²ÖÖœüß,¾Öœü‡Ô,²ÖÖœü‡Ô,
         ²Öœü‡Ô,¾ÖÖœüß, ¾ÖÖ›üß,¾Ö¬ÖÖ‡Ô , 
         ¯ÖÖê™ü•ÖÖŸÖß : —ÖÖ›êü ÃÖãŸÖÖ¸ü, ¯ÖÖÓ“ÖÖôû ÃÖãŸÖÖ¸ü **

141) ÃÖ¸üÖ×−ÖµÖÖ
173) �úÖêÃÖ�úÖÓŸÖß ¤êü¾ÖÖÓ÷Ö140) ÃÖÓ•ÖÖê÷Öß
172) −Öß»Ö÷ÖÖ¸ü, ×−Ö»Öß, ×−Ö¸üÖôûß139) ¾Ö÷Öôû»Öê
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270) ´Öî¤üÖÃÖß232) “Öê−¾Öæ Ø�ú¾ÖÖ “Öê−¾Ö¾ÖÖ¸ü
269) ´ÖÖ×Æü»Ö231) “ÖÖÓ›üÖôû
268) ¾Ö÷Öôû»Öê230) “Ö�Îú¾Ö¤üµÖ-¤üÖÃÖ¸ü
267) “Öã−ÖÖ¸üß229) “ÖÖ¤ü¸ü
266) »ÖÖêÆüÖ¸ü-÷ÖÖ›üÖ, ¤üÖê›üß, �ÖŸÖ¾Ö»Öß, ¯ÖÖÓ“ÖÖôû,¯ÖÓ“ÖÖ»Ö228) ²Öã̧ ü²Öã�ú
265) »Ö�ÖÖ¸üß227) Ø²Ö¤ü»Öß
264) �úÖë›æü226) ³ÖÖêµÖ¸ü
263) �úÖế ÖÖ�ú¯Öã225) �ÖÖ¸ü¾Öß, ¬Öß¾Ö¸ü ³ÖÖê‡Ô
262) �úÖê›ü�æú ÃÖÆü �úÖȩ̂ ü¾ÖÖ224) ³ÖÖÓ›ü¤ãü¸üÖ, ×²Ö»»Ö¾ÖÖ, ×£ÖµÖÖ **, ²Öê»Ö”êû›üÖ
261) �úÖȩ̂ üÖ“ÖÖ¸ü Ø�ú¾ÖÖ �úÖȩ̂ ü¾Öê223) ˆ×“Ö»ÖÖ
260) ×õÖ¿“Ö−Ö �úÖêôûß222) ¤üÖÃÖ¸ü
259) ×�ú¸üÖ¸ü221) ¯ÖÖë÷Ö
258) �ú™üß¯ÖÖ´Öã»ÖÖ220) ³ÖÖ´¯Ö™üÖ Ø�ú¾ÖÖ ‘ÖÓ™üß“ÖÖê¸êü Ø�ú¾ÖÖ ¯Ö¸ü¤êü¿Öß
257) �úÃÖÖ‡Ô, �úÃÖÖ²Ö, �ãú ȩ̂ü¿Öß219) ²Öê÷Ö¸üß
256) �úÃÖȩ̂ üÖ 218) ²Ö×£Ö−Öß
255) �úÖÓ¤êü»Ö        217) �úÖêôûß ²ÖÖ¸üßµÖÖ

216) ²ÖÖ†Öë×¸üµÖÖ
215) Ø¿Ö÷ÖÖ›üµÖÖ ²ÖÓ•ÖÖ¸üÖ

254) �ú»ÖÖ»Ö, �ú»ÖÖ¸ü, »ÖÖ›ü, »ÖÖ›ü¾Ö�ú,
        ÷ÖÖî›ü �ú»ÖÖ»Ö, ×¿Ö¾ÆüÖ¸êü, •Öî−Ö �ú»ÖÖ¸ü 
        (»ÖÖ›ü ²ÖÎÖ´Æü�Ö ¾Ö÷Öôãû−Ö) **

214) ¬ÖÖ×»ÖµÖÖ ²ÖÓ•ÖÖ¸üÖ
253) �úÖȩ̂ üÖ“Ö, ¯ÖÖ›ü»ÖÖê¸ü213) ÃÖã−ÖÖ¸ü ²ÖÓ•ÖÖ¸üÖ
252) �úÖ×”ûµÖÖ 212) ±úÖ−Ö›êü ²ÖÓ•ÖÖ¸üÖ
251) ×¾Ö−Ö�ú¸ü, ¾Ö−µÖÖ, ²Ö−Ö�ú¸211) »ÖÓ²ÖÖ›êü
250) ¤êü¾Öê¸üß210) Ø¿Ö÷ÖÖ›êü ²ÖÓ•ÖÖ¸üÖ
249) ×Æü»Ö-¸êü×›ü›üÃÖ209) ´Ö£Öã¸üÖ ²ÖÓ•ÖÖ¸üÖ
248) Æü¸ü�Öß208) ²ÖÖ»ÖÃÖÓ£Ö−Ö´Ö
247) ÆüÖ²Öã¸üÖ207) ˆ¤üÖÃÖß, ¾Ö÷Öôû»Öê
246) ÷ÖÖê¤üôûÖ206) ´ÖÖ¸ü¾ÖÖ¸ü ²ÖÖ†Öê¸üß, ´ÖÖ¸ü²ÖÖ¸ü ¾ÖÖ‘Ö¸üß
245) ÷ÖÖê»»Öȩ̂ ü205) ²Ö÷Öôæû
244) ÷ÖÖ¸üÖê›üß204) ²ÖÖ¤ü�ú, ²ÖÖ¸ü¾Ö
243) ÷ÖÓ÷ÖÖ�Öß203) †Öî×¬ÖµÖÖ
242) ÷ÖÖ›üÖ²ÖÖ Ø�ú¾ÖÖ ÷ÖÖê›ü²ÖÖ202) †ŸÖÖ¸ü
241) ›üÖê´´ÖÖ¸üÖ201) ¾Ö÷Öôû»Öê * 
240) ¾Öò™üÃÖ, ³Ö›ü¾ÖÖ»Ö, ¸ü•ÖÖ�ú200) ¾Ö÷Öôû»Öê 
239) Æü¸ü�úÖÓ¡ÖÖ, ´ÖÖÓ÷Öê»Öß, ´ÖÖÓ÷Öê»Öê, ¯ÖÖ÷Öê, ÃÖÓ¤ãü¸üß           199) »ÖÖ›üÃÖß
238) �ãú¸ü²ÖÖ, �ãú¹ý²ÖÖ¸ü198) µÖÖ¤ü¾Ö
237) ¾Ö÷Öôû»Öê 197) »ÖÓ—ÖÖ›ü , »Ö—ÖÖ›ü **
236) ¤ü•Öá196) †−ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖßŸÖæ−Ö ×õÖ¿“Ö−Ö ¬Ö´ÖÔ ÛÃ¾Ö�úÖ¸ü»Öê»Öê
235) ›üÖ�úÖ»Öê¹ý195) ŸÖÖÓ²ÖÖêôûß, ( ´ÖãÃ»Öß´Ö ¬Ö´ÖáµÖ ¯ÖÖ−Ö±ú¸üÖê¿Ö)
234) Ø“ÖŸÖÖ»ÖÖ194) ‘Ö›ü¿Öß
233) ×“Ö´Öæ¸ü193) ¾Ö÷Öôû»Öê
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342) −Öê¾Öê¾ÖÖ�Öß *307)  µÖȩ̂ ü÷ÖÖê»ÖÖ¾ÖÖ›ü Ø�ú¾ÖÖ £Öê»»ÖÖ ¯ÖÖ´ÖÖ»Ö¾ÖÖ›üÃÖ        

 341) ‡ÔÃ™ü ‡Ó×›üµÖ−Ö, ‡ÔÃ™ü ‡Ó×›üüµÖ−Ö ×õÖ¿“Ö−Ö,
         ‡ÔÃ™ü ‡Ó×›üµÖ−Ö �òú£ÖÖò×»Ö�ú

306)  µÖê−ÖÖ×›ü¾ÖÖ›ËüÃÖ
340) ´Öã»ÖÖ�ÖÖ, ´Öã»ÖÖ�Öß, ´Öã»ÖÖ�Öê305)  ¾Ö−ÖÖ›üß
339) ´Öã•ÖÖ¾Ö¸ü 304)  ¾Ö›ü›êü¸ü (�úÖ»ÖÖ¾Ö›êü¸ü Ø�ú¾ÖÖ ¯ÖÖ£Ö¸üÖê›ü)

338) �ãú»Öê�ú›ü÷Öß, �ãú»»Öê�ú›ü÷Öß, �ãú»ÖÖ�ú›ü÷Öß,         
�ãú»»ÖÖ�ú›ü÷Öß

303)  ¾ÖÖ»Ö¾ÖÖ‡Ô
337) −ÖÖ»Ö²ÖÓ¤ü302)  ×ŸÖ´ÖÖ»Öß
336) »ÖÖê¬Ö, »ÖÖê¬ÖÖ, »ÖÖê¬Öß301)  £ÖÖê™êü¾ÖÖ›æü
335) ±ú�úß¸ü300)  ÷ÖÓ×�Ö÷ÖÖ, ÷ÖÖÓ“Öß
334) ´ÖÆüÖŸÖ / ´ÖÖÆæüŸÖ, ´ÖÆüÖ¾ÖŸÖ299) ³Ö›üÖ‡Ô
333) µÖ»Ö´Ö/µÖê»Ö´Ö/µÖ»»Ö´Ö298) ÃÖã®ÖÖ‡Ô
332) ¯ÖëœüÖ¸üß297) ÃÖã®ÖÖ
331) †»Ö�ú¸üß296) ÃÖÖê¸ëü
330)  ³ÖÖ»Ö¤üÖ ü̧295) ØÃÖ¬Öæ¸ü
329)  ´ÖÛ“”û´ÖÖ¸ü ( ¤üÖ»¤üß)294) Ø¿Ö÷Ö›üÖ¾Ö Ø�ú¾ÖÖ Ø¿Ö÷ÖÖ›üµÖÖ
328)  ÷Ö›ü×¸üµÖÖ293) ³ÖÖ¾Ö÷Ö¸ü, ×¿Ö¾Ö Ø¿Ö¯Öß, −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö
327)  ¯ÖÆüÖ›ü/¯ÖÆüÖ›üß292) ÃÖÖ¸êü 

291) ÃÖÖ¾ÖŸÖê»Öß
290) ÃÖÖ‰ú−ŸÖÖ Ø�ú¾ÖÖ ÃÖÖê−ŸÖÖ

326)  ¤üÖê›êü ÷Öã•Ö¸ü, ÷Öã•Ö¸ü, »Öê¾Öê ÷Öã•Ö¸ü,
          ¸êü¾Öê ÷Öã•Ö¸ü, ¸êü¾ÖÖ ÷Öã•Ö¸ü, ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß ÷Öã•Ö¸ü,
          ²Ö›ü÷Öã•Ö¸ü**, ŸÖŸÃÖ´Ö •ÖÖŸÖß :- »ÖÖëœüÖ¸üß/ ¯ÖëœüÖ¸üß 

289) ÃÖÓŸÖÖ»Ö
325)  Æü�Ö²Ö¸288) ÃÖÓ÷ÖÖ¸üß
324)  ÃÖÖ¾Ö�ú»ÖÖ¸ü287) ¸üÖˆ×ŸÖµÖÖ
323)  ¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸ü286) ¸üÖ“Ö³ÖÖêµÖÖ
322)  ²ÖêÃŸÖÖ, ²ÖêÃŸÖß, ²ÖêÃŸÖ»»Öæ285) ¯Öã¸ü¾ÖÖ»Öß
321)  ×“Ö¡Ö�ú£Öß Æü¸ü¤üÖÃÖ284) Ø¯Ö•ÖÖ¸üß
320)   ×−Ö·ÆÖôûß (×−Ö¸üÖôûß)283) ±ú¸ü
319)  ¬ÖÖ¾Ö›ü282) ¯ÖÓ›üÖ
318)  ¾Öê›æü ( ¾ÖÖ‘Ö¸üß)281) ¯ÖÓ“Ö´ÖÖ
317)  ›üÖÓ÷Ö¸üß280) ¯ÖÖ´Öæ»ÖÖ
316)  �ÖÖ×™ü�úú, �ãú ȩ̂ü¿Öß �ÖÖ×™ü�ú,  �úÃÖÖ‡Ô279) ×³ÖÃŸÖß
315)  �úÖêÆüôûß278) ¯Ö¤ü´Ö¯ÖÖ×¸ü
314)  ¾Ö÷Öôû»Öêü277) ¯ÖÖ“Ö³ÖÖê™ü»ÖÖ, ¯ÖÖ“Ö²ÖÖê™ü»ÖÖ
313)  ¾Ö÷Öôû»Öê**/¾Ö÷Öôû»Öê/�ÖÖŸÖ¾ÖÖœü‡Ô276)Æü•ÖÖ´Ö, �úÖ»ÖÃÖê¹ý, −ÖÖ¾Ö×»Ö÷ÖÖ, �úÖ−¿Öß, −ÖÖ×³Ö�ú,−ÖÖ‡Ô, ¾ÖÖ»ÖÓ¤ü 
312)  �ãÓú�æú¾ÖÖ»Öê275) ´ÖãÓ›üÖ
311)  �ú¸üÖ›üß274) ´ÖÖë›üß¾ÖÖ¸ü, ´ÖÖë›üß¾ÖÖ¸üÖ
310)  •ÖÖŸÖ÷ÖÖ¸ü273) ´ÖÖ−Ö�ú¸ü �ÖÖ»Öã
309)´Ö�µÖÖ¸ü ( ²ÖÖÓ÷Ö›üß¾ÖÖ»ÖÖ), ´Ö�µÖÖ¸ü, ´Ö×�ÖµÖÖ¸ü ¾Ö ´Ö�Öȩ̂ üß272) ´Ö×ŸÖµÖÖ¸üÖ, ´Ö×ŸÖÆüÖ¸üÖ
308) †Öê›êü¾ÖÖ¸ü271) ´ÖÖ—Ö¾ÖÖ¸ü
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346) ¯Ö™ü¾ÖÖ **344) ´ÖãÃ»Öß´Ö¬Ö´ÖáµÖ �úÖ�ú¸ü **
345) ¤üÖȩ̂ üß�ú **343) »ÖÖ›ü¿ÖÖ�ÖßµÖ ¾ÖÖ�Öß **
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                                               ×¾Ö¿ÖêÂÖ ´ÖÖ÷ÖÖÃÖ ¯ÖÏ¾Ö÷ÖÔ (S.B.C.)
                                                  (†Ö¸ü�Ö�Ö 2 %)

´ÖãÃ»Öß´Ö ¬Ö´ÖáµÖ ³ÖÓ÷Öß / ´ÖêÆüŸÖ¸ü / »ÖÖ»Ö²Öê÷Ö/ Æü»ÖÖ»Ö�ÖÖȩ̂ ü / �ÖÖ�ú¸üÖê²Ö **         7)     
÷ÖÖ²ÖßŸÖ6)    

1) ´Öã®Öê¸ü¾ÖÖ¸ü, 2) ´Öã®Öã¸ü¾ÖÖ¸ü, 3) ´Öã®Öã¸ü, 4) ŸÖê»Ö÷Öã ´Öã®Öã¸ü, 5) ´Öã®Öã¸ü¾ÖÖ¸ü ŸÖê»Ö÷Öã, 6)¾Ö÷Öôû»Öê **
7)¾Ö÷Öôû»Öê**ü,8) ŸÖê»Ö÷Öã �úÖ¯Öê¾ÖÖ¸ü, 9) ´Öã®Ö¸ü¾ÖÖ›ü, 10) ŸÖê»Ö÷Öã ±ãú»Ö´ÖÖôûß, 

5)    

1) �úÖêôûß, ŸÖŸÃÖ´Ö •ÖÖŸÖß, 2) ´ÖÛ“”û´ÖÖ¸ü �úÖêôûß, 3) †Æüß¸ü �úÖêôûß, 4) �ÖÖ−Ö¤êü¿Öß �úÖêôûß, 5) ¯ÖÖ−Ö�úÖêôûß,
6) ×õÖ¿“Ö−Ö �úÖêôûß, 7) “ÖãÓ²Öôêû �úÖêôûß, 8) ¯ÖÖ−Ö³Ö¸êü �úÖêôûß, 9) �úÖêôûß ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß, 10) ´ÖÖÓ÷Öê»ÖÖ, 
11) ÃÖÖê−Ö�úÖêôûß, 12) ¾ÖîŸÖß, 13) �ÖÖ¸ü¾ÖÖ Ø�ú¾ÖÖ �ÖÖ¸ü¾Öß, 
14) †−ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß´Ö¬µÖê ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö −ÖÃÖ»Öê»Öê �úÖêôûß

4)     

1) �úÖêÂ™üß, 2) Æü»Ö²ÖÖ �úÖêÂ™üß, 3) ¾Ö÷Öôû»Öê, 4) ÃÖÖôûß, Ã¾Ö�ãúôû ÃÖÖôûß 5) »ÖÖ›ü�úÖêÂ™üß, 
6) ÷Öœêü¾ÖÖ»Ö �úÖêÂ™üß, 7) ¤êü¿Ö�ú¸ü, 8) ¾Ö÷Öôû»Öê **, 9) ¯Ö© ¿ÖÖ»Öß, ŸÖŸÃÖ´Ö •ÖÖŸÖ: ÃÖÖ»Öê¾ÖÖ¸ü **, “Öê−Öê¾ÖÖ¸ü,
“Ö−Öê¾ÖÖ¸ü, “Öê®Öê¾ÖÖ¸ü 10) ¤êü¾ÖÖÓ÷Ö, 11) �úÖ“Öß ²ÖÓ¬Öê, 12) ¯Ö™ü¾ÖßÃÖ, 13) ÃÖŸÖÃÖÖ»Öê, 14) ÃÖÖ›êü, 
15) •Öî−Ö�úÖêÂ™üß

3)      
¾Ö÷Öôû»Öê, 2)     
÷ÖÖê¾ÖÖ¸üß, ÷Ö¾ÖÖ¸üß1)     

•ÖÖŸÖß“Öê −ÖÖÓ¾Ö†.�Îú.
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(फक्त संशोधन हेतसूाठी, गोपनीय)                                                                                                  मलुाखत अनसुचूी क्रमांक :   

पणेु जिल्ह्यातील माांगगारुडी समािाच्या सामाजिक-आर्थिक, शैक्षजणक व मागासलेल्ह्या 
स्थितीचे सवेक्षण 
मलुाखत अनसुचूी 

 
   मलुाखतीचा दिनाांक: _______     गावाचे नाव: ____________तालकु्याचे नाव :_______________ दिल्हा:_______________ 

प्र. .क्र  प्रश्न संकेतांक 
१.  उत्तरिात्याचे नाांव:  

(इच्छा असल्यास नमिू करा)------------------------------------ 
 

२.  वय:  

३.  ललग:       1. स्री 
              2. परुुष 
              3. ततृीय पांथी 

 

४.  वैवादहक स्थथती : 
1. दववादहत 
2. अदववादहत 
3. घटथफोदटत 
4. दवधवा 
5. पदरत्यक्ता 
6. दवधरू 

 
 

 

५.  िात :   

६.  धमम :  

७.  पोटिात : 
1. दमनी मालिग, 2. िख्खनी माांग, 
3. माांग महाशी, 4. मिारी,       
5. गारुडी, 6. राधे माांग, 7. 
तेलांगी माांग, 8. कऱ्या माांग ,    
9. ढाल्या  माांग, 10. िासरू माांग,   
11. दिलोरी माांग, 12. पोटिात 
नाही  

 
    

८.  मोिाइल क्रमाांक :  

९.  उत्तरिात्याचे दशक्षण: 
१. प्राथदमक 
२. माध्यदमक 
३. उच्च माध्यदमक 
४. पिवीधर 
५. पिव्यतु्तर 
६. उच्च दशदक्षत 
७. अदशदक्षत 

 
 
 
 

 

१०.  कुटूांिाचा मखु्य व्यवसाय 
१. शेती  
२. शेत मिरूी 
३. इतर मिरूी 
४. शेती सांलग्न व्यवसाय 
५. खािगी नौकरी 
६. सरकारी नोकरी 
७. व्यवसादयक 
८. इतर 

 
 
 
 

११.  कुटुांिातील व्यक्तींची सांख्या: 
१. प्रौढ परुुष 
२. प्रौढ स्थिया 
३. मलेु 
४. मलुी 

 

 

 

 

 

१२.  कुटुांिाचा प्रकार: 
१. दवभक्त कुटुांि 
२. दवथतादरत कुटुांि 
३. एकदित कुटुांि 

 

१३.  तमुच्या कुटुांिातील कमवत्या 
व्यक्तींची सांख्या 

 

१४.  कुटुांिातील कमवत्या व्यक्तींचे 
एकदित मादसक उत्पन्न (रु.) 

1. 5000 रु. पेक्षा कमी  
2. 5000 रु. ते  10000 रु.  
3. 10000 रु. ते  15000 रु. 
4. 15000 रु. ते  20000 रु. 
5. 20000 रु. ते  पेक्षा िाथत 
6.  प्रदतदक्रया नाही   

 
 
 
 

१५.  घराची मालकी : 
१. थवत:चे 
२. भाड्याचे 
३. अदतक्रदमत  
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१६.  तमुच्या कुटूांिाला कोणकोणत्या 
सोई सदुवधा उपलब्ध आहेत? योग्य 
पयायासमोर   अशी खणू करा.  

1. पाणीपरुवठा  
2. वीि 
3. वाहतकू व्यवथथा  
4. पक्के रथते 
5. िवाखाना 
6. साांडपाणी व्यवथथा  
7. शौचालय 
8. प्राथदमक शाळा  
9. इतर (नमिू करा) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

१७.  तमुचे घर कसे आहे?  
1. पक्के       2.    कच्चे 

 

१८.  तमुच्या दनवासथथानी तमु्ही कीती 
वषापासनू राहत आहात? 

1. िन्मापासनू  
2. 5 वषापेक्षा कमी 
3. 5 ते 10 वषे  
4. 10 ते 15 वषे  
5. 15 पेक्षा िाथत वषे 

 
 

१९.  तमुच्या कडे कोणत्या रांगाचे रेशन 
काडम आहे?  

1. दपवळा  
2. केशरी 
3. पाांढरा  
4. रेशनकाडम नाही 

 
 

२०.  तमुच्याकडे आधार काडम आहे का? 
१. होय      2.   नाही 

 

२१.  तमुचे मतिान काडम आहे का? 
1. होय      2.   नाही 

 

२२.  तमुच्या मालकीची िमीन आहे का? 
1. होय      2.   नाही 

 

२३.  असल्यास दकती एकर?  

२४.  तमुच्याकडे िनावरे आहेत का? 
1. होय      2.   नाही   

 

२५.  होय, असल्यास, िनावराांची एकूण 
सांख्या: 

 

२६.  तमु्ह ल  जशक्षण स ठी आर्वश्यक 
क गदपते्र  (उद . िन्म द खल , 
रह्र्व शी द खल , इ.) सहि उपलब्ध 
होत त क ? 

1. होय      2.   नाही 

 

२७.  तमुच्या कुटुांिातील अदशदक्षत 
लोकाांची सांख्या साांगा. 

 

२८.  तमुच्या कुटुांिातील दशदक्षत 
व्यक्तींची सांख्या साांगा. 

 

२९.  शिक्षणाच्या स्थितीचा तक्ता (1 ली ते  12 वी वयोगट) 

 कुटुांबातील जशक्षण घेणाऱयाांची 
सांख्या 

जशक्षणातून 
गळती 
झालेल्ह्याांची  
सांख्या 

  मलुे मलुी मलुे मलुी 

29.1 
प्र थजमक जशक्षण  

    

29.2 
म ध्य जमक जशक्षण  

    

29.3 उच्च म ध्यजमक जशक्षण     
३०.  तमुचे परू्ववि कोणत  व्यर्वस य 

करीत होते? योग्य पयाय समोर  
अशी खणू कर . 

1. म्हशी भािारने  
2. गावगुांडीचा खेळ  
3. दभक मागणे  
4. चोरी करणे 
5. सापाचा खेळ िाखदवणे  
6. दशवणकाम 
7. सतुार काम 
8. लघ ुउद्योग  
9. कानातील मळ काढणे 
10. इतर(नमिू कर ) 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३१.  अिनूही तमु्ही प रांप जरक 
व्यर्वस य करत आह त क ?      
1. होय      2.   नाही 

 

३२.  तमुच्य  परू्ववि ांचे र हण्य चे स्र्वरूप 
कसे होते?  
१.भर्टके     २.  स्थ जयक 

 

३३.  तमुचे कुरू्टांब स्थ जयक झ ले 
असल्य स, जकती र्वर्षापरू्वी  
स्थ जयक झ ले आहे? 

१. ३० र्वर्षापरू्वी  
२. ३० ते ६० र्वर्षापरू्वी  
३. ६० र्वर्षापेक्ष  ि स्त  
४. ल ग ून ही 
५. म जहत न ही 
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३४.  ब ळ िन्मल्य नांतर तमु्ही प चर्वी  
ब र र्वी र्व इतर कोणतीही जर्वधी 
करत  क ? 
       1. होय    2.नाही  

 

३५.  ब ळ च्य  िन्म आधी क ही जर्वधी 
केले ि त त क ?  
      1. होय      2.   नाही 

 

३६.  होय असल्य स कोणत्य ? 
 
 

३७.  तमुच्य  ि तीत देर्वद सीची/ 
मरुळीची प्रथ  अर्वलांबत त क ? 

1. होय      2.   नाही 

 

३८.  म ग सलेल्य  सम ि तील मजहल ांन  
उदरजनर्वाह स ठी देहजर्वक्रीच्य  
व्यर्वस य त उतर रे्व ल गते , तमुच्य  
सम ि त अशी पजरस्स्थती आहे क ? 
   1. होय          2.   नाही 

 

३९.  मलुींन  प्रथम म जसक प ळी 
आल्य र्वर  ध र्ममक जर्वधी केल  
ि तो क ?  
1. होय    2. नाही 

 

४०.  तमुच्य  सम ि तील पोर्टि तीमध्ये 
जर्वर्व ह केल  ि तो क ? 

1. होय      2.   नाही 

 

४१.  तमुच्य  सम ि त घर्टस्पोर्टीत/जर्वधर्व   
मजहल  पनु्ह  जर्वर्व ह करू शकते 
क ? 

1. होय      2.   नाही 

 

४२.  मजहल ांन  घर्टस्पोर्ट नांतर पोर्टगी 
जमळते क ?   
    1. होय      2.   नाही 

 

४३.  मतृ शरीर ल  कोणत्य  पद्धतीने 
अांत्य सांस्क र केले ि त त? 
      १. परुणे      
      २.ि ळणे 

 

४४.  व्यक्ती मतृ झ ल्य र्वर दशजक्रय  
जर्वधी कोणत्य  जदर्वशी केल  ि तो 
        १.जतसऱ्य   
        २.स तव्य   
        ३.दह व्य   
        ४.तेर व्य  

 

४५.  तमुच्य  सम ि ची  बोलीभ र्ष  
कोणती आहे?  
                   १. मर ठी 
                   २. प रोशी     
                   ३. जशब री  
                  ४. इतर (नमदू कर ) 

 

४६.  तमु्ही म ांस ह र करत  क ? 
    1. होय       
    2. नाही 

 

४७.  करत असल्य स कोणते म ांस 
ख त ? योग्य पयासमोर  अशी 
खणू कर . 

 
 

       १. मर्टन (मेंढी, बकरी)  

२. जचकन (कोंबडी)  

३ .पोकव  (डुक्कर)  

       ४. बीफ ( ग य, म्हैस, बैल)   

       ५. इतर (नमदू कर )  

४८.  तमुचे  कुरु्टांब चे प्रमुख कुलदैर्वत 
कोणते आहे?  
       १.खांडोब  
       २  मरीआई  

३   लक्ष्मी आई 
४  र्वरखेडची म त  
५  तळुि भर्व नी आई  
६  इतर (नमदु कर ) 

 

४९.  इतर सम ि तील लोक ांच्य  
सम रांभ त तमु्ही सहभ गी होत  क ? 
(लग्न, भोिन र्वगैरे) 
           1.  होय              2.   नाही 

 

५०.  तमु्ह ल  इतर सम ि तील 
लोक ांकडून कशी र्व गणकू जमळते?     
               १. सम नतेची   
               २. भेदभ र्व ची 

 

५१.  तमुच्य  सम ि त मलु ने मलुीस हुांड  
देण्य ची पद्धत आहे क ? 
        1. होय               2. नाही 

 

५२.  तमुच्य  सम ि त ि त पांच यत आहे 
क ?    
      1. होय           2. नाही 

 

५३.  होय असल्य स, ि त पांच यतीचे 
न र्व स ांग .  
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५४.  होय, असल्य स ि त पांच यतीकडून 
कोणत्य  समस्य  सोडजर्वल्य  
ि त त? 

१. कौरु्टांजबक तांर्ट   
२. इतर तांर्ट  जनर्व रण  
३. जर्वर्व ह सांबजधत  
४. स्स्त्रय ांर्वरील अत्य च र 
५. इतर (नमदू कर ) 

 

५५.  ि त पांच यतीकडून जदलेल्य  जशक्षेचे 
स्र्वरूप क य असते?       

१. र्व ळीत र्ट कणे 
२. दांड 
३. श रीजरक जशक्ष   
४. समि देणे  
५. दांड र्व र्व ळी र्ट कणे दोन्ही     
६. म जहत न ही  

 

५६.  आपण स अनसुजुचत ि तीस ठी  
असण -य  श सकीय  योिन  
म जहत आहेत क ?   
1. होय      2.   नाही 

 

५७.  य पैकी कोणत्य  श सकीय 
योिन ांच  ल भ आत पयंत तमु्ही 
घेतल ? 

 

५८.  कोणत्य  क रण स ठी य  योिन ांच  
ल भ तमु्ही घेतल  आहे? 

१. रोिग र र्व उपिीजर्वक   
२. जशक्षण  
३. प्रजशक्षण  
४. घरकुल  
५. कोणत्य ही योिनेच  ल भ 

घेतल  न ही  

 

५९.  कोणत्य ही योिनेच  ल भ घेतल  
नसल्य स त्य चे प्रमखु क रण: 

१. योिन ांची म जहती नव्हती  
२. क गदपत्र ांची पतूवत  

करण्य स असमथवत   
३. अांमलबि र्वणी  

अजधक ऱ्य ांकडून 
उद सीनत   

४. योिनेच  ल भ घेण्य स ठी 
आर्वश्यक असण री 
रक्कम न भरत   येणे 

 

५. योिनेच  ल भ घेण्य स ठी 
आर्वश्यक प त्रत  नसणे 

६. योिनेच  ल भ 
जमळण्य स ठी होण री 
जदरांग ई  

७. इतर (उद . स्पधा, 
बजहष्क र इ.)  

८. ल ग ून ही 
६०.  तमुच्य कडे ि तीचे प्रम णपत्र आहे 

क ?         
1. होय      2.   नाही 

 

६१.  तमुच्य कडे ि त पडत ळणी 
प्रम णपत्र आहे क ?         
1. होय      2.   नाही 

 

६२.  तमुच्य  सम ि च्य  सांघर्टन  आहेत 
क ? 
1. होय      2.   नाही 

 

६३.  होय असल्य स सांघर्टनेचे न र्व स ांग .  

६४.  तमु्ह ल  त्य ांची कोणती मदत होते? 
१. ि तीचे प्रम णपत्र 

जमळर्वनू देणे 
२. श सकीय योिन  

लोक ांपयंत पोहचर्वणे 
३. लोक प्रबोधन करणे 
४. शैक्षजणक र्व स म जिक 

जर्वक स स ठी प्रयत्न 
५. कोणतीही मदत न ही 

 

६५.  य  सांघर्टन  मदतीस ठी तमुच्य  
कडून  कोणती म गणी करत त? 

१. लोक र्वगवणी  
२. र्वस्त ूस्र्वरूप त म गणी 
३. कोणतीही म गणी न ही  

 
 
 
 
 

६६.  तमुच्य  कुरु्टांब मध्ये िोगर्व /परडीची 
प्रथ  आहे क ? 

1. होय      2.   नाही 

 

६७.  तमुच्य  कुरु्टांब त ब ब -बरु्व  य ांन  
म नत त क ? 
         1. होय      2.   नाही 

 

६८.  कुरु्टांब मध्ये ध र्ममक जर्वधी पणूव 
करण्य स ठी कोंबड , बकरी इ. बळी 
जदल्य  ि त त  क ? 

1. होय      2.   नाही 
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६९.  तमुच्य  कुरु्टांब त पजत्रक  िुळर्वनू 
जर्वर्व ह करत त क ?  

1. होय      2.   नाही 

 

७०.  तमुच्य र्वर कधी कुणी ि दरू्टोण  
केल  आहे क ? 

1. होय      2.   नाही 

 

७१.  तमुच्य  घर त कोण च्य  अांग त येते 
क ?    
          1. होय      2.   नाही 

 

७२.  तमुच्य त घर त ब यक ांन  म जसक 
प ळी आली असत  ब िलू  
बसर्वत त क ? 

1. होय      2.   नाही 

 

७३.  तमुच्य  सम ि त ब यक ांन  िर्ट  
असत त क ? 

1. होय      2.   नाही 

 

७४.  तमुच्य  घर त मलुींचे लग्न कोणत्य  
र्वय त करत त? 

१. १० र्वर्षापेक्ष  कमी 
२. १० र्वर्षव ते १८ र्वर्षव 
३. १८ र्वर्षापेक्ष  ि स्त 

 

७५.  तमुच्य  कुरु्टांब त कोणी पोतर ि 
आहे क ? 
1. होय      2.   नाही 
 

 

७६.  तमुच्य  कुरु्टांब त ,मजहल  ब ळांत 
झ ल्य र्वर कुरु्टांब तनू दरू ठेर्वत त 
क ? 
1. होय      2.   नाही 

 

७७.  तमुच्य  कुरु्टांब त कुणी  सयूव 
ग्रहण/चांद्र ग्रहण म गत त क  ? 
     1. होय      2.   नाही 

 

७८.  तमुच्य  कुरु्टांब त मलू िन्म च्य  ५ 
व्य  जदर्वशी सर्टर्व ईचे पिू  करत  
क ?     1. होय      2.  नाही 

 

७९.  कुरु्टांब त कोणी आि री पडल्य स 
तमु्ही कोण कडे  उपच र करत ? 

१. घरगतुी उपच र 
२. भगत 
३. प रांप जरक रै्वद्य  
४. दर्व ख न   

 

८०.  कुरु्टांब त कोण ल  ख लीलपैकी  
दीघवक लीन आि र आहेत क ? 
[क्षयरोग,ककव रोग (कॅन्सर), हत्तीरोग, 
कुष्ठरोग, गलगांड, दम  (अस्थम ), मधमुेह, 
हृदयरोग, इ.] 
1. होय      2.  नाही 

 

 
अन्वेषकाचे नाव व सही 
________________________  

 

अन्वेषकाचे जनरीक्षण:  
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माांग गारोडी समाजाच्या सामाजजक,आर्थिक, शैक्षजिक व मागासलेल्या स्थितीचा अभ्यास 
 

गट चचा सचूी  
 

१.  तुमच्य  ि तीच्य  उगम जर्वषयीच्य  ऐजतह जसक प र्शर्ववभमूी जर्वषयी स ांग . 

२. तुमच्य  ि तीतीचे लोक मह र ष्ट्र त सर्वात ि स्त सांख्येने कुठे र ह त त.  

३. तुमच्य  ि तीत कोणकोणते आडन र्वे असत त? 

४. तुमच्य  ख ण्य  जपण्य च्य  सर्वयींजर्वषयी स ांग . (अन्न पद र्व) 

५. तुमच  परू्वाप रच  र्व आत्त च   पोष ख कस  आहे? 

६. ब ळ िन्मल्य  नांतर कोणत्य  जदर्वशी कोणत्य  जर्वधी केल्य  ि त त? 

७. तुम्ही कोणकोणते सण सम रांभ कश प्रक रे स िरे करत त? 

८. लग्न क याची पद्धती कश  स्र्वरूप च्य  असत त?  

(लग्न चे र्वय, िोडीद र ची जनर्वड, हुांड  पद्धती, घर्टस्पोर्ट, पोडगी  प्रर् ) 

९. तुमच्य  सम ि च्य  कुलदैर्वत ांची न र्वे स ांग .  

१०. देर्व पिू , नर्वस, ित्र , उपर्व स, बळी अश  प्रर्  म नण्य चे क य प्रम ण आहे? 

११. मतृ च्य  कोणत्य  र्व कश  प्रक रे जर्वधी केल्य  ि त त? 

१२. तुमच्य  र्वस्तीत कोणकोणत्य  सजुर्वध  आहेत? 

१३. तुमच्य  ि तीत स्त्री ल  क य स्र् न आहे? 

१४. जशक्षण पणूव करत न  तुमच्य  सम ि तील लोक ांन  कोणत्य  अडचणी येत त? 

१५. स्त्री परुुष ांच्य  ब बतीत तुमच्य  सम ि त जशक्षण ची क य पजरस्स्र्ती आहे? 

१६. मजहल ांन  जशक्षणस ठी प्रोत्स हन जदले ि ते क ? 

१७. सद्य स्स्र्तीत कोण कोणत्य  व्यर्वस य त (अर्ािवन ची स धने) तुमच  सम ि मोठ्य  प्रम ण त जदसतो?  
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१८. नोकरी जमळजर्वण्य कजरत  तुम्ह ल  क य अडचणी येत त? 

१९. जर्वजर्वध  क गदपते्र (उद . ि तीच  द खल , रजहर्व सी द खल , रेशन क डव) जमळर्वण्य स ठी कोण कोणत्य  अडचणी 

येत त? त्य  तमु्ही कश  सोडजर्वत त? 

२०. तुमच्य  सम ि ने कोण कोणत्य  श सकीय योिन ांच  ल भ आि पयंत घेतल  आहे? 

२१. तुमच्य  सम ि तील कोणत्य  अडचणी प्रर्शन/समस्य  ि त पांच यत सोडर्वते? 

२२. लग्नक यात ि त पांच यतीची क य भजूमक  असते? 

२३. ि त पांच यती कडून जदल्य  ि ण ऱ्य  जशके्षचे स्र्वरूप क य असते? 

२४. जरक म्य  र्वेळ त तुमच्य  सम ि ची लोक क य करत त? (करमणकुीची स धने, स्त्री-परुुष नसु र) 

२५. इतर सम ि शी तुमचे कश प्रक रचे सांबांध आहे असे तमु्ह ल  र्व र्टते? 

२६. तुमच्य  सम ि त क य बदल जकर्व  जर्वक स होत आहे य  जर्वषयी स ांग .  

२७.  य  जर्वक स त श सन ची, सांस्र्  र्व सांघर्टन ांची भजूमक  कश  प्रक रे आहे? 
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महाराष्ट्रातील माांग गारोडी समाजाच्या सामाजजक-आर्थिक, शैक्षजिक व 
मागासलेल्या स्थितीचा अभ्यास 

जनरीक्षण सचूी 

१) घरे: 
 घर ांची रचन  
 घर तील सोई सजुर्वध  

 
२) म ांग ग रोडी सम ि तील लोक 

 म ांग ग रोडी सम ि तील लोक ांच  पेहर र्व/पोश ख 
 आरोग्य ची स्थिती 
 जशक्षण ची स्थिती 
 म ांग ग रोडी सम ि तील लोक ांची बोलीभ ष   

 
३) सांथकृती  

 देर्वदेर्वत  
 सण- उत्सर्व  
 च लीरीती 

 
४) लोकर्वथती 
 र्वथती मधील सोयी सजुर्वध :  

आरोग्य, प णी, र्वीि, शौच लय,रथते, सम िमांजदर इतर 
 

५) व्यर्वस य 
६) स धन सांपत्ती 
७) य  लोक ांमध्ये असलेली ि णीर्व ि गतृी  
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