
 

 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशशक्षण संस्था, पणेु. 
(महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व जवशेष सहाय्य जवभागाची स्वायत्त संस्था) 

 

महाराष्ट्रातील अनसुचूित जातींच्या वस्तयाांमधील सोयी-सचुवधाांिे 
सवेक्षण अहवाल 

 
 

प्रमखु मार्गदर्गक 

श्री. कैलास कणसे, भा.पो.से. 
महासंचालक 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशशक्षण संस्था, पणेु 
२०२०  



 
 

महाराष्ट्रातील अनसुचूित जातींच्या वस्तयाांमधील सोयी-सचुवधाांिे 
सवेक्षण 

 

 
 

अहवाल  

 

ववशेष मार्गदशगन 
डॉ. मकेुश दपुारे, प्रकल्प संचालक 

 

संशोधक 
श्रीमती प्रमोवदनी नाईक, वरिष्ठ संशोधन अरधकािी  

 
 

संशोधन सहाय्य   
श्री. अमर सोनवणे, संशोधन सहाय्यक 
श्री. मोहम्मद कलाल, संशोधन सहाय्यक 

श्री. धीरज खाडे, संशोधन सहाय्यक 
 
 
 
 
 
 

संशोधन ववभार्, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रवशक्षण संस्था (बार्टी), पणेु. 
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शवभाग, महाराष्ट्र शासन यांची स्वायत्त संस्था असनू शवशेषतः अनसुशूचत िातींच्या शवकासासाठी अनेक 
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गेले आहे. याचा उपयोग शासकीय धोरणे व योिना यांमध्ये आवश्यक बदल करण्यासाठी होईल. हा अहवाल 
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प्रकरण: 1  
प्रस्तावना व संशोधन पद्धती  

महाराष्ट्रात विविध जाती धमाचा समाज ग्रामीण भागात राहताना विसतो. यात िवित िस्तयाांमध्ये 

राहणाऱ्या िोकाांचे प्रमाण िक्षणीय आहे. अनसुवूचत जातींमधीि िोकाांना पिूीपासनूच भेिभािास सामोरे जािे 

िागिे आहे. जमीनीची मािकी नसणे, वनकृष्ट्ट िजाची गािकीची कामे सक्तीने पारांपावरकवरतया करािी  

िागणे, तसेच उच्च जातीच्या समाजाकडून वपळिणकू होणे असा भेिभाि तयाांच्यािर होतो. (Sengar, २००७) 

अस्पशृ्य समजल्या जाणाऱ्या िविताांच्या िाट्यास विकासाच्या मखु्य प्रिाहापासनू िांवचत राहून गािाबाहेरचे 

जगणे आिे आहे. अशा विकाणी िास्तव्य करीत असताना जगण्यासािी आिश्यक असणाऱ्या मिुभतू सोयी 

सवुिधाांचे अनन्य साधारण महति असते. परांत ुया सोयी सवुिधाांच्या अभािामळेु ककिा अपरेुपणामळेु अनसुवूचत 

जातींच्या सिांगीण विकासािर विपरीत पवरणाम होत असतो. ग्रामीण भागात िविताांचे िास्तव्य मखु्य 

गािापासनू िेगळे काही अांतरािर िसिेिे असते. तयामळेु मिुभतू नागरी सवुिधा तयाांच्यापयंत पोहचत नाहीत 

ककिा अपऱु्या प्रमाणात असतात. हेतपुरुस्कर अशा सेिा-सवुिधा उपिब्ध करून विल्या जात नाहीत ककिा तया 

वमळविताना अडचणीं आणल्या जातात. अनसुवूचत जातींच्या िस्तयाांमध्ये वपण्याच्या पाण्याची, शौचाियाची ि 

विजेची अपरुी ि वनकृष्ट्ट िजाची सवुिधा याांमळेु आरोग्यािर गांभीर िषु्ट्पवरणाम होतात. २०११ च्या 

जनगणनेनसुार महाराष्ट्रातीि ग्रामीण भागातीि केिळ ४८.५ टक्के अनसुवूचत जातीतीि िोकाांकडे 

ससु्स्ितीमधीि घरे आहेत. उिवरीत िोकाांकडे कच्ची, पक्की घरे आहेत. तर ६७.४ टक्के कुटुांबाांकडे अजनूही 

शौचाियाची सवुिधा उपिब्ध नाही. कें द्र ि राज्य सरकारमार्व त िवित िस्तयाांच्या विकासासािी विशेष सहाय्य 

िेण्याची तरतिू आहे. यामध्ये इांविरा आिास योजना, रमाई आिास योजना, आांबेडकर ग्राम विकास योजना, 

िवित िस्ती विकास योजना अशा विविध योजनाांचा समािेश आहे.  

अनसुचूित जाती म्हणजे अशा जाती, िांश अििा जाती िांशाांचा समहू जो सांविधानाच्या किम ३४१ 

नसुार राष्ट्रपतींच्या अध्यािेशाद्वारे तयार केिेल्या जातींच्या यािीमध्ये येतात. 

अनसुचूित जातीिी वस्ती: अनसुवूचत जातींच्या समाजाचे िोक गािाच्या परीवसमेत िास्तव्य करून 

राहतात. या अनसुवूचत जाती ि उपजातीचे िोक गािात िेगळ्या गटाने िास्तव्य करून राहत असल्यास ि तया 



महाराष्ट्रातील अनसुचूित जातींच्या वस्तयाांमधील सोई सचुवधाांिे सवेक्षण, बार्टी, पणेु                                                                                                           2 
 

सिव जाती/उपजाती याांची एकूण िोकसांख्या ५०% पेक्षा जास्त आवण 50 िोकसांख्येपेक्षा कमी नाही अशा 

िस्तीिा प्रस्तुत सांशोधनामध्ये अनसुवूचत जातींच्या िस्ती असे सांबोधण्यात आिे आहे.  

जनगणना 2011 नसुार, महाराष्ट्रामध्ये अनसुचूित जातींिी समुारे 11.81 र्टक्के लोकसांख्या आहे. 

तसेि  50% पेक्षा जास्त अनसुवूचत जातींची िोकसांख्या असिेल्या गाांिाची सांख्या ८८७ एिढी आहे. या 

विकाणी असिेल्या मिुभतू सोयीसवुिधाांची उपिब्धता ि तयाांचा िजा याबाबी समाधानकारक विसत नाहीत. 

राज्य पातळीवर अनसुचूित जातीिी समुारे 83% हेक्र्टर पेक्षा कमी जमीन धारण क्षमता असनू आर्थिक 

उतपनािे स्रोत व रोजगार याांिे प्रमाण कमी आहे. या समाजातील साक्षरतेिा दर समुारे 78.8 % आहे. 

चिक्षणािे गळतीिे प्रमाण 48% असल्यािे 2007-2008 मध्ये नोंदवले आहे. जगण्याच्या मानवी हक्कामध्ये 

मलुभतू गरजा जसे अन्न, िस्र, वनिारा, वशक्षण, आरोग्य इ. भागविण्याची िजेिार साधने वमळविण्याचा हक्क 

प्रतयेक नागचरकाला आहे. राज्यघर्टनेच्या मागगदिगक ततवाांतील अनचु्छेद 46 नसुार ‘राज्य हे दबुगलेत्तर जनवगग 

चविेषतः अनसुवूचत जाती  ि अनसुवूचत जमाती याांचे विशेष काळजीपिूवक शैक्षवणक ि आर्थिक वहतसांिधवन 

करीि आवण सामावजक अन्याय ि सिव प्रकारचे शोषण याांपासनू तयाांचे सांरक्षण करीि.’ तसेच  किम १४ 

नसुार कायद्यासमोर सिव समान आहेत. तर किम १५ हे धमव, िांश, जात, किग अििा विकाण अशा कुिल्याच 

आधारािर केिेल्या भेिभािािा प्रवतबांध करते. तरीही अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमध्ये जगण्यासािी मिुभतू 

असिेल्या सोयी सवुिधा ि इतर गािाांमध्ये वमळणाऱ्या सोयी सवुिधा यामध्ये तर्ाित विसनू येते. या  िस्तीमध्ये 

िास्तयव्य करणाऱ्या समाजािा या सोयी सवुिधाांच्या अभािामळेु अनेक अडचणींना सामोरे जािे िागते. 

महाराष्ट्र शासनाने १९७४ पासनू ‘िवित िस्ती सधुार योजना’ रावबण्यास सरुुिात केिी. या योजनेअांतगवत 

िवित िस्तयाांना मिुभतू सोयीसवुिधा जसे वक रस्ते, शौचािये, वपण्याच्या पाण्याची सवुिधा, िीज, समाज 

मांविरे, शाळा, ििाखाना अशा सवुिधा उपिब्ध करून िेण्यासािी वनधी परुवििा जातो. िोकसांख्येच्या प्रमाणात 

अनसुवूचत जातींच्या िोकिस्तीच्या विकासासािी शासनाकडून वनधी उपिब्ध होत असतो, उिा. अनसुवूचत 

जातींिी लोकसांख्या जर 51 ते 100 असली तर 8 लाख चनधी, 101 ते 150 असल्यास 12 लाख, 151-300 

असल्यास 15 लाख, 301 पेक्षा जास्त 20 लाख चनधी प्राप्त होत असतो. परांत ुहा चनधी प्रतयक्षात उपयोगात 

आणनू िवित िस्तयाांमधीि जीिनमान सधुारण्याचे प्रमाण कमी विसते. महाराष्ट्रातीि विभागिार िवित 

िस्तयाांमध्ये अनसुवूचत जातीच्या समाजािा वकमान िजाचे जीिन जगता यािे यासािी कोण-कोणतया सोयी 
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सवुिधा उपिब्ध आहेत, तया सोई-सवुिधा परेुशा प्रमाणात आहेत का, तयाांचा िजा कसा आहे, अपऱु्या ि कमी 

िजाच्या सोई-सवुिधा असण्यामागे कोणकोणती कारणे आहेत या सिांचा सामावजक दृष्ट्टीकोनातनू शास्रीय 

अभ्यास होणे गरजेचे आहे. तसेच, इतर सोई-सवुिधा—नािे, गटारे, व्यायामशाळा, िाचनािय, ििाखाने, 

सहकारी सांस्िा इ. उपिब्धतेचे प्रमाण काय आहेत. यािर सांशोधन होणे आिश्यक आहे. तयामळेु राज्यातीि 

िवित िस्तयाांचा वनयोजनबद्ध विकास करण्यात मित होईि. तसेच या अभ्यासाचा धोरणातमक वनणवय 

घेण्यासािी शासनास उपयोग होईि. या अनषुांगाने सिर सांशोधन महतिपणूव िरते. महाराष्ट्रातीि अनसुवूचत 

जातीच्या िस्तयाांच्या सोई सवुिधाांचे सिेक्षणाची पढुीि उविष्ट्ट्ये आहेत.  

संशोधनािी उचिष्ट्ये : 

 महाराष्ट्रातीि अनसुवूचत जातींच्या िस्तयाांमधीि उपिब्ध सोई सवुिधाांचा अभ्यास करणे 

 अनसुवूचत जातींच्या िस्तयाांमध्ये असिेल्या अपऱु्या ि कमी िजाच्या सोई सवुिधाांमागीि कारणाांचा 

विश्िेषणातमक अभ्यास करणे 

 िवित िस्तीच्या विकासासािी असिेल्या योजना ि धोरणाांचा आढािा घेणे  

 िवित िस्ती सधुारणेसािी आिश्यक उपाययोजना सचुविणे  

नमनुा चनवड पद्धती  :  

महाराष्ट्र राज्य : लोकसंख्येच्या दषृ्टीने भारताचा जगात दसुरा क्रमांक आहे. तर महाराष्र हे भारतातील 

आर्थिक, शौक्षणिक व सामाणजकदषृ्या णवकसीत राज्य आहे. राज्याने 3,08,000 चौ.णक.मी क्षेत्रफळ 

व्यापलेले आहे. यामध्ये एकूि 36 णजल्हे, 355 तालकेु व 6 महसलुी णवभागांचा अंतरभाव होतो. सन 2011 

जनगननेनसुार महाराष्राची लोकसंख्या 11,23,74000 एवढी असनू यापैकी 6,15,56,000 एवढी 

लोकसंख्या ग्रामीि भागात तर 5,08,18000 एवढी लोकसंख्या शहरी भागात वास्तव्य करते. यापैकी 

अनसुणूचत जातीची लोकसंख्या 1,32,76,000 एवढी अढळून येते. महाराष्राचा एकूि साक्षरता दर 82.3 

टक्के तर ललग गिुोत्तर 929 एवढे आहे. सदर संशोधनात महाराष्रातील खानदेश, कोकि, मराठवाडा, णवदभभ 

व पश्चचम महाराष्र या प्रिासकीय णवभागांमधील णजल्हांमधनू 50% पेक्षा जास्त अनसुणूचत जातीची 

लोकसंख्या असलेल्या वस्तयांची णनवड केलेली आहे.  
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आकृती क्र.1 महाराष्ट्र राज्य नकाशा 

 

 

 

 

 

 

 

सिर सांशोधनासािी सन भारताच्या 2011 च्या जनगणनेचा आधार घेतिा आहे. या आकडेिारीनसुार 

सांभाव्यता नमनुा वनिड पद्धतीचा अििांब प्रस्तुत सांशोधनात केिा गेिा आहे. यानसुार खािीि तक्तयात 

नमनुा वनिडीचा तपशीि वििा आहे.  

तक्ता क्र. 1 : नमनुा ननवडीचा तक्ता 

चवभाग 

चवभागातील 
५०% पेक्षा जास्त 

अन.ु जातींिी 
लोकसंख्या  

असलेल्या एकूण 
गावांिी संख्या 

सवात जास्त 
५०% पेक्षा 

अचधक   
अन.ुजातींिी 
गावे असलेला 

चजल्हा 

चजल्यातील ५०% 
पेक्षा जास्त 
अन.ुजातींिी 
लोकसंख्या 

असलेल्या गावांिी 
संख्या 

२० % 
गावांिी 

नमनुा चनवड 

२० % 
कुटंुबे 

अमरािती विभाग  ४०९ अमरािती १२७ २४ 1632 
औरांगाबाि विभाग  ४४ उस्मानाबाि ५ १ 184 
नागपरू  २५५ नागपरू ५६ ११ 708 
नावशक   २८ जळगाांि  ३ १ 31 
पणेु   ७३ सोिापरू  ४ १ 49 
कोकण    २९ रतनावगरी १२ २ 140 
िातरू ४४ िातरू ६ १ 60 
एकूण  ८८२   २१३ ४1 2804 

स्त्रोत : जनगनना 2011 
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सिर तक्तयात वििेल्या तपवशिानसुार महाराष्ट्रातीि अनसुवूचत जातींची िोकसांख्या असिेल्या 

गािाांची वनिड करण्यासािी जनगणना २०११ च्या आकडेिारी विचारात घेतिी आहे. यानसुार महाराष्ट्राचे 

एकूण ७ प्रशासकीय विभागाांमध्ये िगविारी केिी असता या विभागाांमध्ये  ५०% पेक्षा जास्त अन.ु जातींची 

िोकसांख्या असल्याचे एकूण ८८२ गािे विसनू आिी. तसेच या विभागाांमधनू सिात जास्त ५०% पेक्षा अवधक 

अन.ुजातींची गािे असिेिे वजल्हे वनिडण्यात आिे. यामध्ये अमरािती, उस्मानाबाि, नागपरू, जळगाि, 

सोिापरू, रतनावगरी, ि िातरू या वजल्याचा अांतभाि झािा. या प्रतयेक वजल्यातनू ५० टक्के पेक्षा जास्त 

अनसुवूचत जातीची िोकसांख्या असिेल्या गािाांची वनिड करण्यात आिी. ही गािाांची सांख्या २१३ एिढी 

विसनू येते. या गािाांमधनू सिावधक िोकसांख्या असिेिी २० टक्के गािाांची वनिड करण्यात आिी. या 

गािाांची सांख्या ४१ एिढी वमळािी. या गािाांमधनू एकूण िोकसांख्येच्या २० टक्के कुटुांबाांची वनिड प्रस्ततु 

सांशोधनात केिी आहे. यानसुार एकूण नमनुा २८०४ इतकी कुटुांब सांख्या वनयोवजत करण्यात आिी. 

अशाप्रकारे बहुस्तरीय (multi stage sampling method) नमनुा वनिडीसािी अििांबिी गेिी. तसेच ५३ 

कुटुांबे अवधक घेऊन प्रतयक्षात २८५७ कुटुांबाांना प्रतयक्ष भेटी िेऊन मावहती सांकिन केिे आहे.  

 
आकृती :2 सवात जास्त ५०% पेक्षा अचधक अन.ुजातींिी गावे असलेल्या चजल्यांिे नकाशे  

अमरािती वजल्हा                                         जळगाि वजल्हा                                                    िातरू वजल्हा  

नागपरू वजल्हा                                     उस्मानाबाि                               रतनावगरी                        सोिापरू  
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माचहती संकलन : 

प्रस्ततु सांशोधनासािी  प्रािवमक मावहती सांकिन गाि ि कुटुांब अशा िोन स्तराांिर केिे गेिे . 

यासािी  िस्ती  पाळतीिर काम करणारे िवित  कायवकते ि कुटुांबप्रमखु हे प्रमखु उत्तरिाते  म्हणनू 

वनिडण्यात आिे आहेत. तयाचबरोबर ियु्यम मावहतीचे सांकिन करण्यासािी प्रतयेक वजल्याचे समाज 

कल्याण अवधकारी, सांबांवधत  ग्राम पांचायत अवधकारी याांच्याशी सांपकव  साधिा गेिा. प्रतयेक वजल्याचा 

राजपवरत अहिाि, िवित िस्ती सधुारणा योजनेचे शासनाने प्रकावशत केिेिे अहिाि ि आकडेिारी  

इतयािी  मावहती सांकिनाची ियु्यम साधनाांचा िेखीि आढािा घेतिा गेिा आहे.  

महाराष्ट्रातीि वनिडिेिे वजल्हे हे स्ितांर चि (Independent Variables) तर पराििांबी  

(Dependent Variables) हे या वजल्याांतीि गािाांमध्ये उपिब्ध असणाऱ्या सेिासवुिधा आहेत. नमनुा वनिड 

पद्धती नसुार ५० टक्के पेक्षा जास्त अनसुवूचत जातीची िोकसांख्या असिेल्या गािाांची खानिेश, वििभव, 

मराििाडा, कोकण ि पस्श्चम महाराष्ट्र या पाच विभागाांमध्ये िगविारी करून हे पाच विभागाांचे स्ितांर चि 

म्हणनू  विश्िेषण केिे आहे. तसेच पराििांबी चिामध्ये शैक्षवणक सवुिधा- बाििाडी, अांगणिाडी, प्रािवमक 

सवुिधा, आरोग्याच्या सवुिधा-ििाखाना, वपण्याच्या पाण्याच्या सवुिधा, नळ योजना, गटारे/नािे, शौचकूप, 

व्यायामशाळा, सािवजवनक िाचनािय, मवहिा मांडळे, यिुक कें दे्र, सहकारी पतसांस्िा, िधु सोसायटी, वपिाची 

वगरणी, रस्ते, विद्यतुीकरणाच्या सवुिधा अशा विविध घटकाांचा समािेश केिा गेिा आहे. माचहती सांकलन 

कामासाठी महाराष्ट्रातील स्िाचनक 

यवुकाांना वतृ्तपरातनू आव्हान केले 

गेले. सवेक्षण कामािा अनभुव 

असणारे व सामाचजक कायािी तळमळ 

असणाऱ्या स्िाचनक यवुकाांिी प्रतयक्ष 

मलुाखत घेऊन अन्वेषक म्हणनू 

नेमणकू करण्यात आली. तसेि 

अनसुचूित जातीच्या वस्तयाांिे सवेक्षण 

करण्यासाठी मलुाखत अनसुिूी 

बार्टी मखु्यालय, पणेु येथे अन्वेषकाांची प्रशिक्षण काययिाळा 
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बार्टीच्या सांिोधन चवभागाने तयार केली. सदर मलुाखत अनसुिूीद्वारे िास्रिदु्धरीतया माचहतीिे सांकलन कसे 

कराव ेतसेि अभ्यासािी व्याप्ती, महतव याबाबतिे मागगदिगन देण्यासाठी  नेमणकू केलेल्या अन्वषेकाांिे चद.१२ 

मे २०१७ रोजी रोजी एक चदवसीय  प्रचिक्षण सांिोधन चवभागातील सहा. प्राध्यापक व सांिोधन अचधकारी याांनी 

आयोचजत केले. या प्रचिचक्षत अन्वषेकाांमार्ग त महाराष्ट्रातीि एकूण ४१ गािाांमधनू एकूण २८५७ कुटुांबाांना 

प्रतयक्ष भेटी िेऊन तयाांच्या िस्तयाांमधीि सोयी सवुिधाांबाबत मावहती  सांकवित केिी आहे. अशा प्रकारे माहे 

जनू २०१७ ते वडसेंबर २०१७ िरम्यान मावहती सांकिन केिे गेिे. सांकिीत मावहतीचे विश्िेषण SPSS या 

स्िॉफ्टवेअरमध्ये करुन प्राप्त झालेला तपशिल पढुील प्रकरणाांमध्ये शिला आहे. 

 

 

 

 

 

 

 

 

सोलापरू येथील वस्तीमध्ये माहिती संकलीत करताना अन्वेषक  
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आंबोली गावातील रस््याची छायाहचते्र 
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प्रकरण : २  
अनसुचूित जातीच्या वस्तयांमधील कुटंुबांिी सामाचजक स्स्िती 

प्रस्ततु प्रकरणाांमध्ये महाराष्ट्रातीि ५० टक्के पेक्षा जास्त अनसुवूचत जातीची िोकसांख्या 

असिेल्या िस्तयाांमध्ये राहणाऱ्या कुटुांबाांच्या सामावजक स्स्ितीचे विश्िेषण केिे आहे. िोकसांख्येच्या 

बाबतीत सन २०११ च्या जनगणनेनसुार भारतातीि अनसुवूचत जातीची िोकसांख्या २०,१३,७८,३७२ 

एिढी तर महाराष्ट्रात १,३२,७५,८९८  एिढी विसनू येते. अनसुवूचत जातीचा भारतातीि साक्षरता िर ६६.१ 

टक्के तर महाराष्ट्रातीि साक्षरता िर ७९.७ टक्के एिढा आहे. प्रस्ततु प्रकरणात उत्तरिातयाांचे िय, किग, 

शैक्षवणक स्स्िती, िैिावहक िजा, जात ि बोिी भाषेचे विश्िेषण केिे आहे. यानसुार चवभागचनहाय 

सामाचजक स्स्ितीिे प्रमाण पुढील ताक्तयात दिगचवले आहे. 

 

तक्ता क्र.2 : विभागविहाय ियािसुार उत्तरदातयाांचे प्रमाण   

विभाग  विभाग विहाय ियािसुार उत्तरदातयाांचे प्रमाण   एकूण 
18 िर्षा 
खालील  

18 ते  35 
िर्षष  

35 ते  60 
िर्षष 

60 ि तया 
पढुील िर्षष 

खानदेि  
0 4 18 9 31 

0.0% 12.9% 58.1% 29.0% 100.0% 

कोकण  
0 27 91 30 148 

0.0% 18.2% 61.5% 20.3% 100.0% 

मराठवाडा  
6 86 122 49 263 

2.3% 32.7% 46.4% 18.6% 100.0% 

चवदभग  
7 552 1309 487 2355 

0.3% 23.4% 55.6% 20.7% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
0 8 38 14 60 

0.0% 13.3% 63.3% 23.3% 100.0% 

एकूण  
13 677 1578 589 2857 

0.5% 23.7% 55.2% 20.6% 100.0% 

तक्ता क्र.2 नसुार सिव विभागामधीि अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमध्ये असणाऱ्या १८ िषा खािीि 

उत्तरिातयाांचे प्रमाण अतयांत कमी असनू सिात जास्त उत्तरिाते ३५ ते ६० ियोगटातीि विसनू येतात. या 

गटातीि एकूण प्रमाण ५५.2 टक्के एिढे आहे. तसेच या गटातीि सिावधक म्हणजे ६३.३ टक्के उत्तरिाते 

पस्श्चम महाराष्ट्रात विसनू येतात. या खािोखाि कोकण 61.5 टक्के, खानिेश ५८.१ टक्के वििभव ५५.६ 

टक्के तर मराििाडा ४६.४ टक्के एिढे प्रमाण विसनू येते.  
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तक्ता क्र.3 : नवभाग व लिंगानसुार िंोकसंख्येचे प्रमाण 

विभाग  ललगविहाय प्रमाण  एकूण 
मवहला  परुुर्ष  

खानदेि  
5 26 31 

16.1% 83.9% 100.0% 

कोकण  
68 80 148 

45.9% 54.1% 100.0% 

मराठवाडा  
40 223 263 

15.2% 84.8% 100.0% 

चवदभग  
302 2053 2355 

12.8% 87.2% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
7 53 60 

11.7% 88.3% 100.0% 

एकूण  
422 2435 2857 

14.8% 85.2% 100.0% 

तक्ता क्र.3 नसुार अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमधीि उत्तरिातयाांमध्ये मवहिाांच्या तुिनेत परुुषाांचे प्रमाण 

अवधक विसनू येत आहे. यामध्ये एकूण ८५.2 टक्के परुुष तर केिळ १४.८ टक्के मवहिा उत्तरिाते विसनू 

येतात. सिर तक्तयानसुार मवहिाांचे सिावधक प्रमाण कोकण विभागात ४५.९ टक्के एिढे आहे. तर सिात 

कमी पस्श्चम महाराष्ट्रात  ११.७  टक्के विसनू येते. यािरून पस्श्चम महाराष्ट्रातीि अनसुवूचत जातीच्या 

िस्तयाांमध्ये परुुष िचवस्ि इतर विभागाांच्या तिुनेत जास्त विसनू येते. कोकण विभाग िगळता सिव 

विभागाांमधीि अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमध्ये परुुषउत्तर िातयाांचे प्रमाण ८० टक्के पेक्षा जास्त असल्याचे 

स्पष्ट्ट होते.  

 

 

 

 

 

 वस्तीमधील कच्िी घरे    
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तक्ता क्र. ४ : अनसुनूचत जातीच्या वस्तयांमधीिं सामानजक गट व लिंगननहाय िंोकसंख्या 

 
अिसुचूी 

क्र. 

 
िस्तीचे िाि 

लोकसांख्या अिसुचूीत जाती लोकसांख्या विगर अिवुचत जाती 

परुुर्ष स्त्स्िया एकूण जिगणिा 
2011 (एकूण) परुुर्ष स्त्स्िया एकूण 

1 परसोडी 35 26 61 66 7 4 11 
2 अमला 98 85 183 238 30 35 65 
3 रामनगर, चिवाजी नगर, आांबेडकर नगर 120 90 210 219 50 45 95 
4 गडपायली 26 21 47 24 6 6 12 
5 बौध्दवाडी 350 250 600 167 30 20 50 
6 दोहनघार्ट 25 17 42 45 15 9 24 
7 गोंडवस्ती 162 149 311 755 19 18 37 
8 कानस 39 37 76 71 21 17 38 
9 आांबोली 290 190 480 477 120 170 290 
10 बौध्दपरुा N.R. N.R. N.R. 344 N.R. N.R. N.R. 

11 वाडग नां. 3  248 167 415 375 89 63 152 
12 वडळी  412 389 801 620 18 14 31 
13 धाकरे्टवाडी 500 400 900 813 3 6 20 
14 खैरीवाडग नां. 1 269 237 506 579 196 206 402 
15 वाडग नां. 1 80 70 150 24 50 40 90 
16 चिवणी 32 33 65 65 17 18 35 
17 मोहाडी 40 35 75 58 20 25 45 
18 आांबेडकरिौक 160 150 310 244 130 120 250 
19 मलकापरू  N.R. N.R. N.R. 194 N.R. N.R. N.R. 
20 ज्योतवाडी 200 190 390 293 80 70 150 
21 भीमनगर 234 221 455 391 150 153 303 
22 दादापरू 159 140 299 89 25 20 45 
23 रतनापरू 45 48 93 74 39 33 72 
24 उतारा  10 104 208 194 15 13 28 
25 देगरुखेडा 107 98 205 170 0 0 0 
26 रमाई  184 162 346 411 21 17 38 
27 बौध्दपरुा  198 174 372 327 154 290 46 
28 पालवडी  220 180 400 363 130 120 250 
29 बौध्दपरुा  426 371 803 819 171 201 372 
30 मोळवन 14 16 30 19 0 0 0 
31 वाडग नां. 2  172 154 326 296 95 82 177 
32 कणगर्ार्टा  85 76 161 141 65 65 130 
33 महातमारु्ले वस्ती  28 27 55 68 0 0 0 
34 दचलतवस्ती 34 32 66 146 0 0 0 
35 उद्खेड N.R. 0 0 386 0 0 0 
36 िाांदरू 162 180 342 304 6 4 10 
37 हहगणा 161 129 290 275 42 36 78 
38 खैरीपांजाबराव 230 210 440 443 165 149 314 
39 पारडी  107 97 204 171 55 60 105 
40 जहानपरू 160 138 298 141 61 56 117 
41 कचपलवस्त ू 202 218 420 343 2724 2906 5630 

  एकूण 6024 5311 11435 11242 4819 5091 9512 
स्त्रोत : प्रािणमक स्त्रोत 
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तक्ता क्र.5: चवभागचनहाय वैवाचहक स्स्ितीिे प्रमाण 

विभाग  विभागविहाय िैिावहक स्त्स्ितीचे प्रमाण  एकूण 
वििावहत  अवििावहत पवरतक्तया  घटस्फोटीत  विधिा  विधरू  

खानदेि  
29 0 0 0 2 0 31 

93.5% 0.0% 0.0% 0.0% 6.5% 0.0% 100.0% 

कोकण  
121 3 1 0 23 0 148 

81.8% 2.0% 0.7% 0.0% 15.5% 0.0% 100.0% 

मराठवाडा  
229 16 1 1 16 0 263 

87.1% 6.1% 0.4% 0.4% 6.1% 0.0% 100.0% 

चवदभग  
2066 39 11 9 209 21 2355 

87.7% 1.7% 0.5% 0.4% 8.9% 0.9% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
53 1 0 0 6 0 60 

88.3% 1.7% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 100.0% 

एकूण  
2498 59 13 10 256 21 2857 

87.4% 2.1% 0.5% 0.4% 9.0% 0.7% 100.0% 

तक्ता क्र.5 नसुार वििावहत उत्तरिातयाांचे प्रमाण सिावधक असनू ते ८७.४ टक्के एिढे आहे. तसेच इतर 

गटातीि प्रमाणामध्ये विधिा स्रीयाांचे एकूण प्रमाण सिावधक ९ टक्के एिढे आहे. तर विधरू असिेल्या 

परुुषाांचे एकूण प्रमाण ०.७ टक्के एिढे आहे. खानिेश, कोकण, पस्श्चम महाराष्ट्र ि मराििाड्यात हे 

प्रमाण “०” टक्के असनू वििभात केिळ ०.९ टक्के उत्तरिाते विधुर असल्याचे विसते. या उिट विधिा 

स्स्रयाांचे प्रमाण अनकु्रमे ६.५ टक्के,  15.5% र्टक्के, 10.0% र्टक्के ,6.1% र्टक्के व ८.९ र्टक्के एवढे 

चदसनू येते. कोकण चवभागात सवाचधक १५.5 टक्के विधिा गटातीि ि ०.७ टक्के पवरतक्तया गटातीि 

मवहिा उत्तरिाते विसनू येतात.  

 

 

 

 

 

 धाकरे्टवाडी वस्तीमधील अन्वेषकाांसोबत यवुक व मलेु   
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तक्ता क्र.6 व आकृती क्र. ३: चवभागचनहाय जातीिे प्रमाण  

विभाग  विभागविहाय जातीचे प्रमाण  एकूण 
िलाई   िेडर  चाांभार  कवटया  खावटक  महार  मातांग  

खानदेि  
0 0 3 0 0 28 0 31 

0.0% 0.0% 9.7% 0.0% 0.0% 90.3% 0.0% 100.0% 

कोकण  
0 0 0 0 0 148 0 148 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 

मराठवाडा  
0 186 1 0 0 66 10 263 

0.0% 70.7% 0.4% 0.0% 0.0% 25.1% 3.8% 100.0% 

चवदभग  
99 0 4 1 2 2194 55 2355 

4.2% 0.0% 0.2% 0.0% 0.1% 93.2% 2.3% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
0 0 0 0 0 37 23 60 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 61.7% 38.3% 100.0% 

एकूण  
99 186 8 1 2 2473 88 2857 

3.5% 6.5% 0.3% 0.0% 0.1% 86.6% 3.1% 100.0% 
 

तक्ता क्र.6 नसुार अनसुवूचत जातींच्या िस्तयाांमध्ये सिावधक महार जातीच्या कुटुांबाांचे प्रमाण विसनू येते. हे 

एकूण प्रमाण ८६.६ टक्के एिढे आहे. यापैकी कोकण विभागात १०० टक्के कुटुांबे हे महार असनू या 

व्यवतरीक्त इतर कुिल्याही अनसुवूचत जातीची कुटुांबे कोकण विभागात आढळत नाहीत. तसेच खानिेश 

मध्ये ९०.३ टक्के तर वििभामध्ये ९३.2 टक्के कुटुांबे महार जातीची विसतात. बिाई जातीची ४.2 टक्के 

कुटुांबे केिळ वििभात विसनू येतात. तर बेडर जातीची कुटुांबे र्क्त मराििाड्यात ७०.७ टक्के या प्रमाणत 

विसनू येतात. वििभात कवटया जातीचे १ ि खावटक जातीचे केिळ 2 कुटुांबे विसनू आिी. चाांभार जातीच्या 

कुटुांबाांचे प्रमाण िेखीि तिुनेने कमी असिे तरी ते खानिेश ९.७ टक्के मराििाडा ०.४ टक्के ि वििभव 

१.2 र्टक्के असे चदसनू येते. गाव पातळीवर सांकलीत केलेल्या माचहती नसुार एकूण 41 गावाांमध्ये महार या 

जातीिी सवाधीक 8420 एवढी लोकसांख्या आढळून आली (पहा पचरचिष्ट्र्ट 1). 
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तक्ता क्र.7: चवभागचनहाय धमािे प्रमाण 

विभाग  विभागविहाय धमाचे प्रमाण  एकूण 
िौद्ध  लहद ू 

खानदेि  
16 15 31 

51.6% 48.4% 100.0% 

कोकण  
148 0 148 

100.0% 0.0% 100.0% 

मराठवाडा  
28 235 263 

10.6% 89.4% 100.0% 

चवदभग  
2128 227 2355 

90.4% 9.6% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
6 54 60 

10.0% 90.0% 100.0% 

एकूण  
2326 531 2857 

81.4% 18.6% 100.0% 
 

तक्ता क्र.7 नसुार अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमधीि एकूण ८१.४ टक्के कुटुांबाांनी आपिा धमव बौद्ध 

असल्याचे म्हटिे आहे. यात कोकण विभागातीि सिव १०० टक्के कुटुांबे तर वििभातीि ९०.४ टक्के 

कुटुांबे आपिा धमव बौद्ध असल्याचे साांगतात. याउिट पस्श्चम महाराष्ट्रातीि ९० टक्के तर 

मराििाड्यातीि ८९.४ टक्के कुटुांबे तयाांचा धमव कहि ूअसल्याचे साांगतात. एकां िरीतच कहि ूधमव साांगणाऱ्या 

कुटुांबाांचे एकूण प्रमाण १८.६ टक्के एिढे आहे.  

तक्ता क्र.8 : चवभागचनहाय चशक्षणािे प्रमाण  

विभाग  विभागविहाय विक्षणाचे प्रमाण  
एकूण अविवक्षत  प्रािवमक  माध्यवमक  उच्च 

माध्यवमक  
पदिीधर  पदव्यतु्तर  उच्च 

विवक्षत  

खानदेि  15 10 5 1 0 0 0 31 
48.4% 32.3% 16.1% 3.2% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

कोकण  32 57 35 17 6 1 0 148 
21.6% 38.5% 23.6% 11.5% 4.1% 0.7% 0.0% 100.0% 

मराठवाडा  97 53 68 21 18 5 1 263 
36.9% 20.2% 25.9% 8.0% 6.8% 1.9% 0.4% 100.0% 

चवदभग  539 535 666 490 98 20 7 2355 
22.9% 22.7% 28.3% 20.8% 4.2% 0.8% 0.3% 100.0% 

प.महाराष्ट्र  27 22 7 3 0 0 1 60 
45.0% 36.7% 11.7% 5.0% 0.0% 0.0% 1.7% 100.0% 

एकूण  710 677 781 532 122 26 9 2857 
24.9% 23.7% 27.3% 18.6% 4.3% 0.9% 0.3% 100.0% 
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तक्ता क्र.8 नसुार अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमध्ये माध्यवमक वशक्षण घेतिेल्या उत्तरिातयाांचे एकूण प्रमाण 

सिात जास्त विसनू येत आहे. हे प्रमाण अनकु्रमे २७.३ टक्के एिढे आहे. या खािोखाि अवशवक्षत 

असिेल्या उत्तरिातयाांचे एकूण 24.9 टक्के एिढे प्रमाण महतिपणूव आहे. अजनूही खानिेशातीि ४८.४ 

टक्के तर पस्श्चम महाराष्ट्रातीि ४५ टक्के उत्तरिाते अवशवक्षत आहेत. वशक्षणाच्या सािवरीकीकरणासािी 

शासकीय ि अशासकीय स्तरािर प्रयतन होताना विसनू येत असनूही अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमधीि 

२३.७ टक्के उत्तरिातयाांनी आपिे केिळ प्रािवमक वशक्षण पणूव केिे आहे. उच्च माध्यवमक ते उच्च वशवक्षत 

वशक्षणापयंत उत्तरिातयाांचे प्रमाण कमी झािेिे विसनू येत असनू केिळ ०.३ टक्के उत्तरिाते उच्च वशवक्षत 

असल्याचे विसनू येतात. खानिेश ि पस्श्चम महाराष्ट्रात एकही उत्तरिाता पििीधर ि पिव्यतु्तर असल्याचे 

विसत नाही. यािरून अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमध्ये वशक्षणाची ियनीय स्स्िती स्पष्ट्ट होते. 

तक्ता क्र.9 : चवभागचनहाय बोली भाषेिे प्रमाण 

विभाग   विभागविहाय िोली भारे्षचे प्रमाण  एकूण 
िेडर  लहदी  मराठी  तेलग ु 

खानदेि  
0 0 31 0 31 

0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 

कोकण  
0 0 148 0 148 

0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 

मराठवाडा  
58 0 124 81 263 

22.1% 0.0% 47.1% 30.8% 100.0% 

चवदभग  
0 106 2249 0 2355 

0.0% 4.5% 95.5% 0.0% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
0 0 60 0 60 

0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 

एकूण  
58 106 2612 81 2857 

2.0% 3.7% 91.4% 2.8% 100.0% 
 

तक्ता क्र.9 नसुार अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमध्ये विभागवनहाय बोिी भाषेचे प्रमाण विसनू येते. यात 

सिावधक मरािी भाषा बोििी जात असल्याचे स्पष्ट्ट विसते. हे प्रमाण ९१.४ टक्के एिढे आहे. एकूण 

टक्केिारीत केिळ 2 टक्के कुटुांबे बेडर भाषा, ३.७ टक्के कुटुांबे कहिी भाषा तर 2.८ टक्के कुटुांबे तेिग ु

भाषा बोितात. तसेच कहिी भाषा बोिणारे ४.5 टक्के कुटुांबे केिळ वििभात आढळून येतात. 

मराििाड्यात २२.१ टक्के कुटुांबामध्ये बेडर भाषा तर ३०.८ टक्के कुटुांबामध्ये तेिग ुभाषा बोििी जाते. 
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पस्श्चम महाराष्ट्रातीि अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमधीि सिव कुटुांबे मरािी भाषेचा िापर करीत असल्याचे 

विसनू यते.  

तक्ता क्र. 10 : नवभागननहाय वििासस्िािी राहण्याचा कालािधी  

विभाग 

वििासस्िािी राहण्याचा कालािधी (िरे्ष) 

एकूण 5 िर्षा 
पेक्षा 
कमी 

5 ते 10 10 ते  15 
15 पेक्षा 
जास्त िर्षष जन्मापासिू 

लाग ू
िाही 

खानदेि 
0 2 10 4 15 0 31 

0.0% 6.5% 32.3% 12.9% 48.4% 0.0% 100.0% 

कोकण  
2 1 0 13 132 0 148 

1.4% 0.7% 0.0% 8.8% 89.2% 0.0% 100.0% 

मराठवाडा  
2 3 2 17 239 0 263 

0.8% 1.1% 0.8% 6.5% 90.9% 0.0% 100.0% 

चवदभग  
85 39 16 399 1816 0 2355 

3.6% 1.7% 0.7% 16.9% 77.1% 0.0% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
0 0 0 30 29 1 60 

0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 48.3% 1.7% 100.0% 

एकूण  
89 45 28 463 2231 1 2857 

3.1% 1.6% 1.0% 16.2% 78.1% 0.0% 100.0% 

 

तक्ता क्र.10 नसुार महाराष्ट्रातीि अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमध्ये जन्मापासनू िास्तयव्य करणाऱ्या 

कुटुांबाांचे एकूण प्रमाण सिावधक आहे. हे प्रमाण ७८.१ टक्के एिढे आहे. यामध्ये मराििाड्यातीि ९०.९ 

टक्के कुटुांबे जन्मापासनू अन.ुजातीच्या िस्ती मध्ये राहत आहेत. तसेच १५ िषापेक्षा जास्त कािािधी 

झािेिे कुटुांबाांचे प्रमाण पस्श्चम महाराष्ट्रात अवधक असनू ते ५० टक्के एिढे आहे. एकूण १६.2 टक्के 

कुटुांबाांना अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमध्ये राहून १५ िषांपेक्षा अवधक कािािधी झािेिा आहे. १० ते 

१५ िषांपयंत िास्तव्य करणाऱ्या करणाऱ्या कुटुांबाांचे एकूण प्रमाण नगण्य असनू ते केिळ एक टक्के 

एिढेच विसते. तर खानिेशात हेच प्रमाण ३२.३ टक्के एिढे आहे. (पहा परीशिष्ट.2) 
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प्रकरण : 3 (अ) 
आर्थिक स्स्िती 

 प्रतयेक व्यक्तीिी आर्थिक पचरस्स्िती ही चतच्या जगण्यािा दजा ठरचवते. प्रस्ततु प्रकरणात महाराष्ट्रातील 

५० र्टक्के पेक्षा जास्त अनसुचूित जातीिी लोकसांख्या असलेल्या वस्तयाांमधील कुरु्टांबाच्याआर्थिक पचरस्स्ितीिे 

चवचलेषण केले आहे. व्यवसाय, उतपन्नािी इतर साधने, उतपन्न, स्िावर व आस्िावर मालमत्ता हे आर्थिक 

स्स्ितीिे महतवािे चनदेिाांक चदसनू येतात. याि चनदेिाांकाच्या आधारे आर्थिक स्स्ितीिा आढावा घेण्यािा 

प्रयतन केला आहे.  

तक्ता क्र. 11: चवभागचनहाय कुटंुबाच्या व्यवसायािे प्रमाण 
विभाग  कुटुांिाच्या व्यिसायाचे प्रमाण एकूण 

िेतमजरुी 
/इतर 
मजरुी  

िेती 
सलग्ि 
व्यिसाय  

िेती  व्यिसा
य  

सरकारी 
िोकरी  

खाजगी 
िोकरी  

इतर  

खानदेि  
18 0 13 0 0 0 0 31 

58.1% 0.0% 41.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

कोकण  
22 6 56 8 10 39 7 148 

14.9% 4.1% 37.8% 5.4% 6.8% 26.4% 4.7% 100.0% 

मराठवाडा  
145 7 94 5 3 6 3 263 

55.1% 2.7% 35.7% 1.9% 1.1% 2.3% 1.1% 100.0% 

चवदभग  
1444 26 705 26 24 83 47 2355 
61.3% 1.1% 29.9% 1.1% 1.0% 3.5% 2.0% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
60 0 0 0 0 0 0 60 

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

एकूण  
1689 39 868 39 37 128 57 2857 

59.1% 1.4% 30.4% 1.4% 1.3% 4.5% 2.0% 100.0% 
 

तक्ता क्र.11 नसुार शेतमजरुी ककिा मजरुी करणाऱ्या कुटुांबाांचे एकूण प्रमाण सिावधक ५९.१ टक्के एिढी 

विसनू येते. प्रस्श्चम महारष्ट्रातीि सिव १०० टक्के कुटुांबे मजरुी करून आपिा उिरवनिाह करतात. तर कोकण 

िगळता इतर सिव विभागाांमध्ये ५५ टक्के पेक्षा जास्त कुटुांबाांचा व्यिसाय मजरुी आहे. या खािोखाि प्रतयक्ष 

शेती करणाऱ्या अनसुवूचत जातीच्या कुटुांबाांचे प्रमाण खानिेशात सिावधक ४१.९ टक्के विसनू येते.  तर 
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कोकण, मराििाडा ि वििभात हेच प्रमाण अनकु्रमे ३७.८ टक्के ३५.७ टक्के २९.९ टक्के एिढे आहे. सरकारी 

नोकरी ि व्यिसाय करणाऱ्या एकूण कुटुांबाांचे अतयल्प प्रमाण विसनू येते. कोकण विभागात २६.४ टक्के कुटुांबे 

खाजकी  नोकरी  करीत असल्याचे विसनू येते. एकां िरीतच अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमध्ये मजरुी याच 

व्यिसायाचे प्रमाण अवधक असल्याचे स्पष्ट्ट होते.  

तक्ता क्र.12 : चवभागचनहाय कुटंुबांिे उतपन्न 

विभाग विभागविहाय कुटुांिाांचे उतपन्ि  एकूण 
उच्च  कमी  मध्यम  

खानदेि  
8 21 2 31 

25.8% 67.7% 6.5% 100.0% 

कोकण  
68 23 57 148 

45.9% 15.5% 38.5% 100.0% 

मराठवाडा  
16 197 50 263 

6.1% 74.9% 19.0% 100.0% 

चवदभग  
109 1753 493 2355 

4.6% 74.4% 20.9% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
0 55 5 60 

0.0% 91.7% 8.3% 100.0% 

एकूण 
201 2049 607 2857 

7.0% 71.7% 21.2% 100.0% 
 

तक्ता क्र.12 मध्ये अनसुवूचत जातीच्या उतपन्नाची स्स्िती विसनू येते. येिे मावसक उतपन्न रु.५,००० ते 

रु.१०,००० असिेल्या कुटुांबाांना कमी उतपन्न, रु.१०,०००/- ते रु.२०,०००/- असिेल्या कुटुांबाांना मध्यम गटात 

तर २०,०००/- रुपयाांपेक्षा जास्त उतपन्न असिेल्या कुटुांबाांना उच्च उतपन्न गटात गणिे आहे.  उपरोक्त 

तक्तयात अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमध्ये कमी उतपन्न गटाच्या कुटुांबाांचे एकूण प्रमाण सिात जास्त ७१.७ 

टक्के एिढे विसत आहे. यामध्ये पस्श्चम महाराष्ट्रातीि ९१.७ टक्के कुटुांबे तसेच वििभव ि मराििाड्यातीि 

७४ टक्के कुटुांबे कमी उतपन्न गटात विसनू येतात. मजरुी करून उिरवनिाह करणारी कुटुांबे या विभागात जास्त 

असल्याने येिे कमी उपन्न गटातीि कुटुांबे अवधक आहेत. याचप्रमाणे मध्यम उतपन्न गटातीि कुटुांबाांचे एकूण 

प्रमाण 21.2 टक्के एिढे आहे.  उच्च उपन्न गटातीि कुटुांबाचे प्रमाण अतयल्प ७ टक्के असिे तरी कोकण 

विभागात मार ४५.९ टक्के कुटुांबे उच्च उतपन्न गटात असल्याचे विसनू येते.  
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तक्ता क्र.13: चवभागचनहाय रोजगारासाठी स्िलांतर करणाऱ्या व्यक्तींच्या संख्येिे प्रमाण    

विभाग  

विभागविहाय रोजगारासाठी स्िलाांतर करणाऱ्या 
व्यक्तींच्या सांख्येचे प्रमाण    

एकूण 

1 व्यक्ती  2 व्यक्ती 2 पेक्षा जास्त 
व्यक्ती 

लाग ूिाही  

खानदेि 1 5 3 22 31 
3.2% 16.1% 9.7% 71.0% 100.0% 

कोकण 9 14 8 117 148 
6.1% 9.5% 5.4% 79.1% 100.0% 

मराठवाडा 13 2 6 242 263 
4.9% 0.8% 2.3% 92.0% 100.0% 

चवदभग 101 24 12 2218 2355 
4.3% 1.0% 0.5% 94.2% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र 0 0 4 56 60 
0.0% 0.0% 6.7% 93.3% 100.0% 

एकूण 124 45 33 2655 2857 
4.3% 1.6% 1.2% 92.9% 100.0% 

 

तक्ता क्र.13 अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमधीि कुटुांबाांमध्ये रोजगारासािी बाहेर गािी स्ििाांतर करणाऱ्या 

व्यक्तीच्या सांख्येचे प्रमाण वििे आहे. यामध्ये कुटुांबातीि १ व्यक्ती स्ििाांतर करीत असल्याचे प्रमाण सिावधक 

कोकण विभागात ४.९ टक्के तर या खािोखाि वििभामध्ये ४.३ टक्के एिढे आहे. तसेच 2 व्यक्ती 

स्ििाांतरीत होत असल्याचे  सिावधक प्रमाण खानिेशात १६.१ टक्के तर कोकण विभागात ९.5 टक्के एिढे 

आहे. इतर विभागाांच्या तिुनेत खानिेश विभागातनू अवधक प्रमाणात स्ििाांतर होत असल्याचे विसनू येते. तर 

एकूण ९२.९ टक्के कुटुांबाांतनू स्ििाांतर होत नसल्याचे विसते.  

 

 

 

 



महाराष्ट्रातील अनसुचूित जातींच्या वस्तयाांमधील सोई सचुवधाांिे सवेक्षण, बार्टी, पणेु                                                                                                           20 
 

तक्ता क्र. 14: चवभागचनहाय स्िलांतरािे प्रमाण 

विभाग  विभागविहाय स्िलाांतराचे प्रमाण  एकूण 
1-6 मवहिे  6 मवहन्याांपेक्षा 

जास्त  
लाग ूिाही  

खानदेि  
5 4 22 31 

16.1% 12.9% 71.0% 100.0% 

कोकण  
3 28 117 148 

2.0% 18.9% 79.1% 100.0% 

मराठवाडा  
5 16 242 263 

1.9% 6.1% 92.0% 100.0% 

चवदभग  
70 67 2218 2355 

3.0% 2.8% 94.2% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
0 4 56 60 

0.0% 6.7% 93.3% 100.0% 

एकूण  
83 119 2655 2857 

2.9% 4.2% 92.9% 100.0% 
 

तक्ता क्र.14 नसुार अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमधीि कुटुांबातीि व्यक्तींचे ६ मवहन्यापेक्षा जास्त 

कािािधीसािी स्ििाांतर होण्याचे सिावधक प्रमाण कोकण विभागात १८.९ टक्के एिढे विसनू येते. हेच प्रमाण 

खानिेश विभागात १२.९ टक्के एिढे आहे. तसेच खानिेशात १-६ मवहने कािािधीसािी स्ििाांतराचे प्रमाण 

१६.१ टक्के एिढे विसनू येते.  

 

 

 

 

 

धाकटेवाडी गावातील अनसुहूचत जातीच्या वस्तीमधील कुटंुब  
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तक्ता क्र.15: चवभाग चनहाय घराच्या मालकीिे प्रमाण 

विभाग  विभाग विहाय घराच्या मालकीचे प्रमाण  एकूण 
अवतक्रवमत  स्ित:चे  भाड्याचे  

खानदेि  
3 25 3 31 

9.7% 80.6% 9.7% 100.0% 

कोकण  
0 141 7 148 

0.0% 95.3% 4.7% 100.0% 

मराठवाडा  
4 253 6 263 

1.5% 96.2% 2.3% 100.0% 

चवदभग  
39 2227 89 2355 

1.7% 94.6% 3.8% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
0 60 0 60 

0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 

एकूण  
46 2706 105 2857 

1.6% 94.7% 3.7% 100.0% 
 
तक्ता क्र.15 नसुार अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमधीि एकूण ९४ .७ टक्के कुटुांबाांकडे स्ित:च्या मािकीचे घर 

आहे. पस्श्चम महाराष्ट्रातीि सिव म्हणजेच १०० टक्के कुटुांबाकडे स्ित:च्या मािकीचे घर आहे. परांतु 

खानिेशातीि ९.७ टक्के िोक अजनूही भाड्याच्या ि ९.७ टक्के अवतक्रवमत घरात राहतात. कोकणातीि 

भाड्याच्या घरात राहणाऱ्या कुटुांबाांचे प्रमाण ४.७ टक्के, मराििाड्यात 2.३ टक्के, तर वििभात हेच प्रमाण 

३.८ टक्के एिढे आहे.  
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तक्ता क्र.16: चवभागचनहाय घरांच्या प्रकारािे प्रमाण 

विभाग  विभागविहाय घराांच्या प्रकाराचे प्रमाण  एकूण 
कच्चे  पक्के  

खानदेि  
25 6 31 

80.6% 19.4% 100.0% 

कोकण  
26 122 148 

17.6% 82.4% 100.0% 

मराठवाडा  
169 94 263 

64.3% 35.7% 100.0% 

चवदभग  
1134 1221 2355 

48.2% 51.8% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
28 32 60 

46.7% 53.3% 100.0% 

एकूण  
1382 1475 2857 

48.4% 51.6% 100.0% 

तक्ता क्र.16 नसुार एकूण कच्च्या घराांचे प्रमाण ४८.४ टक्के तर पक्क्या घराांचे प्रमाण ५१.६ टक्के एिढे आहे. 

खानिेश विभागातीि सिावधक ८०.६ कुटुांबे कच्च्या घरात राहतात. या खािोखाि मराििाडा ६४.३ टक्के, 

वििभव ४८.2 टक्के, पस्श्चम महाराष्ट्र ४६.७ टक्के तर कोकण विभागातीि १७.६ टक्के कुटुांबे अजनूही 

कच्च्या घरात राहत असल्याचे विसनू येते.  

 

 

 

 

 

 

अम्बोली गावातील अनसुहूचत जातीच्या वस्तीमधील कािी घरे 
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तक्ता क्र.17: सामावजक गट विहाय अि.ुजातीच्या िस्तयाांमधील घराांची सांख्या 
क्र. िस्तीचे िाि अिसुवूचत जाती (घरे) विगर अिसुवूचत जाती 

(घरे ) 

एकूण जिगणिा 
२०११ 

(एकूण 
घरे) 

कच्ची  पक्की  एकूण  कच्ची  पक्की  एकूण  कच्ची  पक्की  एकूण  
1 परसोडी  15 8 23 1 2 3 16 10 26 20 
2 अमला 48 36 84 18 16 34 66 52 118 82 
3 राम नगर, चिवाजी 

नगर, आांबेडकर नगर 
25 24 49 5 25 30 30 49 79 105 

4 गडपायली 1 9 10 0 4 4 1 13 14 10 
5 बौध्दवाडी 10 190 200 1 5 6 11 195 206 64 
6 दोहनघार्ट   15 0 15 2 1 3 17 1 18 20 
7 गोंडवस्ती  115 60 165 10 7 17 115 67 182 211 
8 कानस  16 5 21 4 4 8 20 9 29 24 
9 आांबोली  50 60 110 30 70 100 80 130 210 203 
10 बौध्दपरुा  N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 123 
11 वाडग नां. 3  34 73 107 35 33 68 69 106 175 134 
12 वडळी   45 99 144 0 3 3 45 102 147 149 
13 धाकरे्टवाडी  155 40 195 2 1 3 157 41 198 201 
14 खैरी वाडग नां. 1 80 60 140 60 30 90 140 90 230 226 
15 वाडग नां. 1 25 10 35 15 7 22 40 17 57 50 
16 चिवणी  3 20 23 3 6 9 6 26 32 34 
17 Mohadi 3 10 13 2 9 11 5 19 24 24 
18 आांबेडकर िौक  15 55 70 5 55 60 20 110 130 111 
19 मलकापरू  N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 138 200 338 84 
20 ज्योतवाडी   50 15 65 15 10 25 65 25 90 104 
21 भीमनगर  41 11 52 0 30 30 41 41 82 86 
22 दादापरू  17 13 30 5 7 12 22 20 42 37 
23 रतनापरू  5 14 19 2 9 11 7 23 30 29 
24 Utara 4 53 57 3 3 6 7 56 63 64 
25 देगरुखेडा  38 15 53 0 0 0 38 15 53 48 
26 Ramai 35 54 89 8 4 12 43 58 101 119 
27 Baudhapura  74 24 98 46 28 74 122 52 172 150 
28 Palwadi 40 70 110 10 40 50 50 110 160 161 
29 Baudhapura  150 70 220 25 40 75 185 110 295 260 
30 मोळवन 9 0 9 0 0 0 9 0 9 4 
31 वाडग नां. 2  55 23 78 22 12 34 77 36 112 108 
32 Plotbhag  27 4 31 20 6 26 47 10 57 56 
33 महातमा रु्ले वस्ती  9 7 16 0 0 0 9 7 16 34 
34 दचलत वस्ती   20 15 35 0 0 0 20 15 35 72 
35 उद्खेड  0 0 0 0 0 0 90 40 140 130 
36 िाांदरू  60 38 98 4 0 4 64 38 102 80 
37 हहगणा  12 66 78 3 12 15 15 78 93 94 
38 खैरी पांजाबराव  46 62 108 23 61 84 69 123 192 192 
39 पारडी   40 18 58 15 10 25 55 28 83 72 
40 जहानपरू  56 17 73 11 13 24 67 30 97 75 
41 कचपलवस्त ू 25 83 108 155 957 1112 180 1040 1220 96 
स्रोत : प्रािचमक स्रोत   
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तक्ता क्र.18: चवभागचनहाय घराच्या बांधकामाच्या प्रकारािे प्रमाण 

विभाग 
विभागविहाय घराच्या प्रकाराचे प्रमाण 

एकूण वसमेंट 
कोन्क्रीट  

कुडाचे 
कौलारू  

झोपडी  दगड 
विटाकौलारू  

दगड विटा 
पत्र्याचे  

इतर  

खानदेि  
0 1 10 2 18 0 31 

0.0% 3.2% 32.3% 6.5% 58.1% 0.0% 100.0% 

कोकण  
6 15 23 57 47 0 148 

4.1% 10.1% 15.5% 38.5% 31.8% 0.0% 100.0% 

मराठवाडा  
13 12 34 23 180 1 263 

4.9% 4.6% 12.9% 8.7% 68.4% 0.4% 100.0% 

चवदभग  
640 430 181 455 630 19 2355 

27.2% 18.3% 7.7% 19.3% 26.8% 0.8% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
0 2 10 1 36 11 60 

0.0% 3.3% 16.7% 1.7% 60.0% 18.3% 100.0% 

एकूण  
659 460 258 538 911 31 2857 

23.1% 16.1% 9.0% 18.8% 31.9% 1.1% 100.0% 

तक्ता क्र.18 नसुार मराििाडा विभागात 

सिावधक 68.४ टक्के कुटुांबे िगड विटा 

पत्र्याच्या घरात राहतात. पस्श्चम महाराष्ट्रातीि 

६० टक्के, खानिेशातीि ५८.१ टक्के कुटुांबे 

तर कोकणातीि ३१.८ टक्के कुटुांबे अजनूही 

िगड विटा पत्र्याच्या घरात राहतात. तसेच 

झोपडीमध्ये राहणाऱ्या कुटुांबाांचे सिावधक 

प्रमाण खानिेशात ३२.३ टक्के एिढे विसनू 

येते. कुडाच्या कौिारू घरात राहणाऱ्या 

कुटुांबाांचे प्रमाण कोकणात १०.१ टक्के तर 

वििभात १८.३ टक्के विसनू येते. वसमेंट 
अमरावती  येिील अनसुहूचत जातीिी वस्ती 
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कोन्क्रीटच्या घरात राहणाऱ्या कुटुांबाांचे प्रमाण प्रामखु्याने वििभात विसत असिे तरी खानिेश ि पस्श्चम 

महाराष्ट्रात ते शनू्य टक्के विसनू येते.   

तक्ता क्र.19: चवभागचनहाय खोल्यांच्या संख्येिे प्रमाण 

विभाग 
विभागविहाय खोलयाांच्या सांख्येचे प्रमाण 

एकूण एक  दोि  तीि  चार  चार पेक्षा 
जास्त  

खानदेि  
10 19 0 2 0 31 

32.3% 61.3% 0.0% 6.5% 0.0% 100.0% 

कोकण  
10 34 63 27 14 148 

6.8% 23.0% 42.6% 18.2% 9.5% 100.0% 

मराठवाडा  
88 137 29 9 0 263 

33.5% 52.1% 11.0% 3.4% 0.0% 100.0% 

चवदभग  
369 1413 428 121 24 2355 

15.7% 60.0% 18.2% 5.1% 1.0% 100.0% 
पस्चिम 
महाराष्ट्र  

28 30 2 0 0 60 
46.7% 50.0% 3.3% 0.0% 0.0% 100.0% 

एकूण  
505 1633 522 159 38 2857 

17.7% 57.2% 18.3% 5.6% 1.3% 100.0% 
 

तक्ता क्र.19 नसुार अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमध्ये िोन खोल्यामध्ये िास्तयव्य करणाऱ्या कुटुांबाांचे प्रमाण 

अवधक विसनू येते. यामध्ये सिावधक प्रमाण खानिेश ६१.३ टक्के एिढे आहे. तसेच वििभव ६० टक्के, 

मराििाडा ५२.१ टक्के, पस्श्चम महाराष्ट्र ४६.७ टक्के तर सिात कमी म्हणजे कोकण येिे २३ टक्के कुटुांबे 

िोन खोल्याांमध्ये राहतात. याउिट चार खोल्या ि चार पेक्षा जास्त खोल्यामध्ये राहणाऱ्या कुटुांबाचे एकूण प्रमाण 

सिात कमी विसनू येत असनू ते अनकु्रमे 5.६ टक्के ि १.३ टक्के एिढे आहे. कोकण विभागात मार १८.2 

टक्के कुटुांबे चार खोल्यामध्ये राहत असल्याचे स्पष्ट्ट होते. कोकणात सिावधक ४२.६ टक्के कुटुांबाांकडे तीन 

खोल्या असल्याचे विसते. एक खोिी असण्याचे सिावधक प्रमाण पस्श्चम महाराष्ट्रात ४६.७ टक्के एिढे विसनू 

येते. तयाचबरोबर खानिेशातीि ३२.३ टक्के तर मराििाड्यातीि ३३.5 टक्के कुटुांबे केिळ एका खोिीत 

िास्तव्य करीत असल्याचे विसनू येते. 
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तक्ता क्र.20 चवभागचनहाय घराच्या के्षत्रफळािे प्रमाण   

विभाग  विभागविहाय घराच्या के्षिफळाचे प्रमाण  (चौ.फु.) 
एकूण 250 

पेक्षा कमी 
250 ते 
500 

500 ते 
750 

750 ते 
1000 

1000 ते 
1250 

1250 ते 
1500 

1500 
पेक्षा जास्त 

खानदेि  
17 8 6 0 0 0 0 31 

54.8% 25.8% 19.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

कोकण  
10 72 36 11 10 5 4 148 

6.8% 48.6% 24.3% 7.4% 6.8% 3.4% 2.7% 100.0% 

मराठवाडा  
52 60 41 30 24 21 35 263 

19.8% 22.8% 15.6% 11.4% 9.1% 8.0% 13.3% 100.0% 

चवदभग  
253 527 395 451 311 244 174 2355 

10.7% 22.4% 16.8% 19.2% 13.2% 10.4% 7.4% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
50 10 0 0 0 0 0 60 

83.3% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

एकूण  
382 677 478 492 345 270 213 2857 

13.4% 23.7% 16.7% 17.2% 12.1% 9.5% 7.5% 100.0% 

तक्ता क्र. 20 नसुार विसनू येते की अनसुवूचत जातीच्या कुटुांबाांकडीि घरे ही २५० ते ५०० चौ.रु्. क्षेरर्ळ 

असणारी आहेत. याचे एकूण प्रमाण २३.७ टक्के एिढे आहे. तर सिात कमी एकूण प्रमाण ७.5 टक्के एिढे 

१५०० चौ. रू्. घराांचे क्षेरर्ळ असणाऱ्या कुटुांबाचे विसनू येते. खानिेशातीि ५४.८ टक्के कुटुांबाांकडीि 

घराांच्या क्षेरर्ळाचे प्रमाण २५० चौ. रु्.पेक्षा कमी आहे. तर ७५० चौ. रु्. पेक्षा जास्त क्षेरर्ळ असणारे एकही 

अनसुवूचत जातीच्या कुटुांबाचे घर खानिेशात नाही. कोकण विभागात सिावधक 48.6 टक्के तर मराििाड्यात 

२२.८ टक्के घरे २५० ते ५०० चौ. रु्. क्षेरर्ळ असणारी आहेत. तसेच पस्श्चम महाराष्ट्रात ८३.३ टक्के 

कुटुांबाांकडीि घराांचे क्षेरर्ळ २५० चौ. रु्. पेक्षा कमी विसनू येते. यािरून अनसुवूचत जातीच्या कुटुांबाांच्या 

एकूण घराांचे क्षेरर्ळ हे कमी असल्याचे विसनू येते. 
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तक्ता क्र.21: चवभागचनहाय जचमनीच्या मालकीिे प्रमाण    

विभाग 
जवमिीची मालकीचे प्रमाण 

एकूण होय  िाही  

खानदेि  
17 14 31 

54.8% 45.2% 100.0% 

कोकण  
52 96 148 

35.1% 64.9% 100.0% 

मराठवाडा  
153 110 263 

58.2% 41.8% 100.0% 

चवदभग  
1438 917 2355 

61.1% 38.9% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
55 5 60 

91.7% 8.3% 100.0% 

एकूण  
1715 1142 2857 

60.0% 40.0% 100.0% 
 

तक्ता क्र.21 नसुार ६० टक्के कुटुांबाांकडे जवमनीची मािकी नाही. पस्श्चम महाराष्ट्रातीि सिावधक ९१.७ टक्के 

कुटुांबाकडे जवमनीची मािकी नाही. यािरून भवूमहीन अनसुवूचत जातीच्या कुटुांबाांचे सिावधक प्रमाण पस्श्चम 

महाराष्ट्रात विसनू येते. तसेच वििभातीि ६१.१ टक्के, मराििाड्यातीि ५८.2 टक्के, खानिेशातीि ५४.८ 

टक्के तर कोकणातीि ३५ टक्के अनसुवूचत जातीच्या कुटुांबाांकडे स्ित:च्या मािकीची जमीन नाही.   

आकृती क्र. ४ चवभागचनहाय जचमनीिी मालकी असण्यािे प्रमाण (%) 
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तक्ता क्र.22: चवभागचनहाय जचमनीिा प्रकार 

विभाग 
विभागविहाय जवमिीचा प्रकार 

दोन्ही वजरायत 
ि  िागायत 

िागायत वजरायत लाग ूिाही एकूण 

खानदेि  
1 4 9 17 31 

3.2% 12.9% 29.0% 54.8% 100.0% 

कोकण  
24 19 53 52 148 

16.2% 12.8% 35.8% 35.1% 100.0% 

मराठवाडा  
0 12 98 153 263 

0.0% 4.6% 37.3% 58.2% 100.0% 

चवदभग  
142 172 603 1438 2355 

6.0% 7.3% 25.6% 61.1% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
2 1 2 55 60 

3.3% 1.7% 3.3% 91.7% 100.0% 

एकूण  
169 208 765 1715 2857 

5.9% 7.3% 26.8% 60.0% 100.0% 
 

तक्ता क्र.22 नसुार अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमधीि स्ित:च्या मािकीची जमीन आहे अशा कुटुांबापैकी 

वजरायत जमीन असिेल्या कुटुांबाांचे प्रमाण अवधक (26.8%) विसनू येते. यापैकी मराििाड्यातीि ३७.३ 

टक्के, कोकणातीि ३५.८ टक्के तर खानिेश विभागात २९ टक्के कुटुांबाांच्या जवमनी वजरायत प्रकारच्या 

आहेत. बागायत जवमनीचे एकूण प्रमाण केिळ ७.३ टक्के असनू ते कोकण विभागात १२.८ टक्के तर 

खानिेश विभागात १२.९ टक्के विसनू येते. वजरायत ि  बागायत या िोन्ही प्रकारच्या जवमनी असण्याचे प्रमाण 

सिात कमी (5.9 टक्के) असिे तरी ते सिात अवधक कोकण विभागात १६.2 टक्के एिढे विसनू येते.  
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तक्ता 23: चवभागचनहाय जचमनीच्या के्षत्रफळािे प्रमाण  

विभाग 

जचमनीच्या के्षत्रफळािे प्रमाण (एकर मध्ये) 

एकूण 1 एकर 
पेक्षा 
कमी 

1-2 2-3 3-4 4-5 
5 एकर 
पेक्षा 
जास्त 

लाग ू
िाही  

खानदेि 0 12 2 0 0 0 17 31 

0.0% 38.7 % 6.4% 0.0% 0.0% 0.0% 54.9 % 100.0 

कोकण 47 43  0 2  0 4 52 148 
31.7% 29.1% 0.0% 1.4% 0% 2.7% 35.1% 100.0 

मराठवाडा 5 52 23 10 10 10 153 263 
1.9% 19.8% 8.7% 3.8% 3.8% 3.8% 58.2% 100.0 

चवदभग 8 425 180 130 81 93 1438 2355 
0.3% 18.% 7.7% 5.5% 3.5% 3.9% 61.1% 100.0 

पस्चिम महाराष्ट्र 0 5 0 0 0 0 55 60 

0.0% 8.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 91.7 % 100.0 

एकूण 60 537 205 142 91 107 1715 2857 
2.1 % 18.8 % 7.2 % 5.0% 3.2  % 3.7  % 60.0 % 100.0 

 

तक्ता क्र.23 नसुार महाराष्ट्रातीि ५० टक्के पेक्षा जास्त अनसुवूचत जातीची िोकसांख्या असिेल्या 

िस्तयाांमध्ये ज्या कुटुांबाांकडे स्ित:ची जमीन आहे अशा कुटुांबाांकडीि जवमनीच्या क्षेरर्ळाचे विभागवनहाय 

प्रमाण वििे आहे. या नसुार सिावधक एकूण प्रमाण १८.८ टक्के हे १ ते २ एकर एिढे क्षेरर्ळ जमीन 

असणाऱ्या कुटुांबाांचे विसनू येते. खानिेशातीि ३८.७ टक्के, कोकण विभागात २९.१ टक्के, मराििाड्यातीि 

19.८ टक्के, वििभातीि १८ टक्के तर पस्श्चम महाराष्ट्रातीि केिळ ८.३ टक्के अनसुवूचत जातीच्या 

कुटुांबाांकडे १ ते २ एकर एिढ्या क्षेरर्ळाची जमीन आहे. हे प्रमाण समाधानकारक विसनू येत नाही. कोकण 

विभागातीि ३१.७ टक्के कुटुांबाांकडीि जवमनीचे १ एकर पेक्षा कमी क्षेरर्ळ आहे. तर 5 एकर पेक्षा जास्त 

क्षेरर्ळाच्या जवमनी असणाऱ्या कुटुांबाांचे एकूण प्रमाण हे केिळ ३.७ टक्के एिढेच विसनू येते. 
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तक्ता क्र.24: चवभागचनहाय जमीन कसण्यािे प्रमाण  
 

विभाग 
विभागविहाय जमीि कसण्याचे 

प्रमाण एकूण 
होय  िाही  लाग ूिाही  

खानदेि  
14 0 17 31 

45.2% 0.0% 54.8% 100.0% 

कोकण  
45 53 50 148 

30.4% 35.8% 33.8% 100.0% 

मराठवाडा  
86 22 155 263 

32.7% 8.4% 58.9% 100.0% 

चवदभग  
836 81 1438 2355 

35.5% 3.4% 61.1% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
0 5 55 60 

0.0% 8.3% 91.7% 100.0% 

एकूण  
981 161 1715 2857 

34.3% 5.6% 60.0% 100.0% 

तक्ता क्र.24 अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमध्ये स्ित:च्या मािकीची जमीन आहे अशा कुटुांबापैकी एकूण ३४.३ 

टक्के कुटुांबे जमीन कसतात. तर 5.६ टक्के 

कुटुांबे जमीन कसत नाही. पस्श्चम 

महाराष्ट्रातीि एकही कुटुांब जमीन कसत 

असल्याचे विसत नाही. तर खानिेशातीि 

सिव ४५.2 टक्के कुटुांबे जमीन कसत 

असल्याचे विसते. कोकण विभागातीि 

३५.८ कुटुांबे जमीन कसत नाही. तर 

मराििाड्यातीि ८.४ टक्के कुटुांबे जमीन 

कसत नाही. या विभागाांमध्ये वजरायती 

जवमनीचे प्रमाण अवधक असल्याने जमीन 

कसण्यास अडचणी येत असल्याचे आढळून येते. अमरावती  येथील अन.ुजा.च्या वस्तीमधील कुटंुब जमीन कसताना  
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तक्ता क्र.25: चवभागचनहाय जमीन न कसण्यािी कारणे 

विभाग 

विभागविहाय जमीि ि कसण्याची कारणे 

एकूण 
विकृष्ट्ट 
प्रतीची 
जमीि 

कुटुांिात 
अपरेू  

मिषु्ट्यिळ 

जमीि कमी 
असलयािे 

अपरेु भाांडिल 
िेती अिजारे 
ि पिुधि 

लाग ू
िाही इतर कारणे 

खानदेि  
0 0 0 0 31 0 31 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 

कोकण  
8 25 1 2 110 2 148 

5.4% 16.9% 0.7% 1.4% 74.3% 1.4% 100.0% 

मराठवाडा  
0 2 6 9 241 5 263 

0.0% 0.8% 2.3% 3.4% 91.6% 1.9% 100.0% 

चवदभग  
14 20 30 11 2258 22 2355 

0.6% 0.8% 1.3% 0.5% 95.9% 0.9% 100.0% 

प. महाराष्ट्र  
4 0 0 0 56 0 60 

6.7% 0.0% 0.0% 0.0% 93.3% 0.0% 100.0% 

एकूण 
26 47 37 22 2696 29 2857 

0.9% 1.6% 1.3% 0.8% 94.4% 1.0% 100.0% 
 

तक्ता क्र.25 अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमध्ये जमीन न कसण्याच्या कारणाांचे प्रमाण वििे आहे. यात कोकण 

विभागात अपरेु मनषु्ट्य बळ असल्याने जमीन कस्त येत नाही असे साांगणाऱ्या कुटुांबाांचे प्रमाण १६.९ टक्के 

एिढे आहे. तर 5.४ टक्के कुटुांबे तयाांची जमीन वनकृष्ट्ट प्रतीची असल्याने जमीन कसत नाहीत. पस्श्चम 

महाराष्ट्रात ६.७ टक्के कुटुांबे वनकृष्ट्ट प्रतीची जमीन असल्याने ती कसत नाहीत. या उिट मराििाड्यात ३.४ 

टक्के कुटुांबे भाांडिि, शेती अिजारे ि पशधुन याांच्या अभािामळेु जमीन कसत नसल्याचे साांगतात. 

तक्ता क्र.26: चवभागचनहाय जमीन खंडाने/अधालीने कसण्यास घेण्यािे प्रमाण 

विभाग 
विभागविहाय जमीि खांडािे/अधालीिे 

कसण्यास घेण्याचे प्रमाण एकूण 
होय  िाही  लाग ूिाही  

खानदेि  
0 31 0 31 

0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 

कोकण  
13 135 0 148 

8.8% 91.2% 0.0% 100.0% 

मराठवाडा  
9 248 6 263 

3.4% 94.3% 2.3% 100.0% 
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चवदभग  
67 2271 17 2355 

2.8% 96.4% 0.7% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
1 59 0 60 

1.7% 98.3% 0.0% 100.0% 

एकूण  
90 2744 23 2857 

3.2% 96.0% 0.8% 100.0% 
 

तक्ता क्र.26 नसुार सिावधक कुटुांबे (९६ टक्के) खांडाने/अधािीने जमीन कसत नाहीत. यापैकी खानिेशातीि 

एकही कुटुांब जमीन अधािीने कसत नाही. परांत ु कोकण विभागात ८.८ टक्के कुटुांबे तर मराििाडा 

विभागातीि ३.४ टक्के, वििभातीि 2.८ टक्के ि पस्श्चम महाराष्ट्रातीि १.७ टक्के कुटुांबे जमीन 

खांडाने/अधािीने कसायिा घेतात. यािरून अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमध्ये अधािीने जमीन कसण्याचे 

प्रमाण नगण्य विसनू येते.  

तक्ता क्र.27: चवभागचनहाय अधालीने कसण्याच्या जचमनीिा प्रकार 

विभाग 

विभागविहाय अधालीिे कसण्याच्या जवमिीचा 
प्रकार 

एकूण 
दोन्ही वजरायत 
ि  िागायत 

िागायत  वजरायत  लाग ूिाही  

खानदेि  
0 0 0 31 31 

0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

कोकण  
5 3 6 134 148 

3.4% 2.0% 4.1% 90.5% 100.0% 

मराठवाडा  
0 0 8 255 263 

0.0% 0.0% 3.0% 97.0% 100.0% 

चवदभग  
7 10 50 2288 2355 

0.3% 0.4% 2.1% 97.2% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
0 0 1 59 60 

0.0% 0.0% 1.7% 98.3% 100.0% 

एकूण  
12 13 65 2767 2857 

0.4% 0.5% 2.3% 96.8% 100.0% 

तक्ता क्र.27 अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमधीि जी कुटुांबे अधािीने जमीन कसायिा घेतात तयाांपैकी वजरायती 

जवमनीच्या प्रकारचे सिावधक प्रमाण विसनू येते. हे प्रमाण कोकण विभागात ४.१ टक्के एिढे, मराििाडा 
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विभागात ३ टक्के, वििभात 2.१ टक्के तर पस्श्चम महाराष्ट्रात १.७ टक्के एिढे विसते. कोकण विभागात िोन्ही 

बागायती ि वजरायती जवमनी अधािीने घेण्याचे प्रमाण ३.४ टक्के एिढे आहे.  

तक्ता क्र.28: चवभागचनहाय कुटंुबांिा मलुभतू गरजांवरिा माचसक खिच 

विभाग 

विभागविहाय कुटुांिाांचा मलुभतू गरजाांिरचा मावसक खचष 

एकूण 2,500 रु. 
पेक्षा कमी  

रु. 2,500 ते 
रु. 5000 

रु. 5000 
ते रु. 

10,000 

रु. 10,000 
पेक्षा जास्त  

खानदेि  
24 6 1 0 31 

77.4% 19.4% 3.2% 0.0% 100.0% 

कोकण  
23 81 40 4 148 

15.5% 54.7% 27.0% 2.7% 100.0% 

मराठवाडा  
168 51 41 3 263 

63.9% 19.4% 15.6% 1.1% 100.0% 

चवदभग  
1703 567 76 9 2355 

72.3% 24.1% 3.2% 0.4% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
26 29 5 0 60 

43.3% 48.3% 8.3% 0.0% 100.0% 

एकूण  
1944 734 163 16 2857 

68.0% 25.7% 5.7% 0.6% 100.0% 
 

उपरोक्त तक्ता क्र.28 नसुार मिुभतू गरजाांिर मावसक खचव रुपये २५०० रुपयाां पेक्षा कमी करणारेअनसुवूचत 

जातीच्या कुटुांबाांचे प्रमाण अवधक विसनू येते.  याचे एकूण प्रमाण 68 टक्के एिढे आहे. तर सिव विभागाांमध्ये 

सिात जास्त प्रमाण खानिेश येिे विसनू येते. खानिेशातीि सिावधक ७७.४ टक्के कुटुांबे तर वििभातीि 

72.३ टक्के कुटुांबे रु.  २५०० पेक्षा कमी खचव मिुभतू गरजाांिर करतात. रु. २५०० ते ५००० रु. पयंत मिुभतू 

गरजाांिर खचव करणाऱ्या कुटुांबाांचे सिावधक प्रमाण कोकण विभागात असनू ते ५४.७ टक्के एिढे आहे. या 

खािोखाि पस्श्चम महाराष्ट्रातीि कुटुांबाांचे प्रमाण (४८.३ टक्के) एिढे विसनू येते. या उिट रुपये ५००० ते 

१०००० प्रयंत मिुभतू गरजाांिर मावसक खचव करणाऱ्या कुटुबाांचे सिात कमी प्रमाण खानिेशात ३.2 टक्के ि 

वििभातही ३.2 टक्के एिढे विसनू येते. तसेच या तक्तयानसुार रुपये १०,००० पेक्षा जास्त मिुभतू गरजाांिर खचव 

करणाऱ्या एकूण कुटुांबाांचे सिात कमी प्रमाण विसनू येते. हे प्रमाण खानिेश ि पस्श्चम महाराष्ट्रात ०० टक्के 

असनू वििभात केिळ ०.४ टक्के, मराििाड्यात १.१ टक्के तर कोकण विभागात  2.७ टक्के एिढे आहे. 
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यािरून असे स्पष्ट्ट होते की, अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमधीि कुटुबाांची आर्थिक पवरस्स्िती बेताची असनू 

सिात जास्त खानिेश विभागातीि कुटुांबाांचे मिुभतू गरजाांिर मावसक खचव रु. २५०० पेक्षा कमी प्रमाणात 

होतो.   

तक्ता क्र.29: चवभागचनहाय कुटंुबांिा उपभोग्य गरजांवरिा माचसक खिच 

विभाग 

विभागविहाय कुटुांिाांचा उपभोग्य 
गरजाांिरचा मावसक खचष 

एकूण 
रु.5000  
पेक्षा कमी 

5000 ते  
10000 

रु.10000 
पेक्षा जास्त 

खानदेि  
28 3 0 31 

90.3% 9.7% 0.0% 100.0% 

कोकण  
75 67 6 148 

50.7% 45.3% 4.1% 100.0% 

मराठवाडा  
256 7 0 263 

97.3% 2.7% 0.0% 100.0% 

चवदभग  
2229 118 8 2355 

94.6% 5.0% 0.3% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
60 0 0 60 

100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

एकूण  
2648 195 14 2857 

92.7% 6.8% 0.5% 100.0% 
 
तक्ता क्र.29 नसुार उपभोग्य गरजाांिर मावसक खचव रु. ५००० पेक्षा कमी करणाऱ्या कुटुांबाांचे प्रमाण अवधक 

विसनू येते. यामध्ये एकूण ९२.७ टक्के कुटुांबे विसनू येतात. पस्श्चम महाराष्ट्रातीि सिावधक १०० टक्के कुटुांबे 

रु. ५००० पेक्षा कमी मावसक खचव उपभोग्य गरजाांिर करतात. तसेच मराििाडा ९७.३ टक्के, वििभव ९४.६ 

टक्के तर खानिेश ९०.३ टक्के एिढे प्रमाण विसनू येते. उपभोग्य गरजाांिर रु. ५००० ते १०००० पयंत मावसक 

खचव करणाऱ्या कुटुांबाांचे सिात कमी पस्श्चम महाराष्ट्र ०० टक्के तर मराििाडा 2.७ टक्के एिढे प्रमाण विसनू 

येते. याचबरोबर रु. १०००० पेक्षा जास्त मावसक खचव करणाऱ्या कुटुांबाांचे ०० टक्के प्रमाण खानिेश, मराििाडा 

ि पस्श्चम महाराष्ट्रात विसनू येते. कोकण विभागातीि केिळ ४.१ टक्के अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमधीि 

कुटुांबे रु. १०००० पेक्षा अवधक मावसक खचव उपभोग्य गरजाांिर करतात.   
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तक्ता क्र.30: चवभागचनहाय कजच घेण्यािे प्रमाण 

विभाग 
विभागविहाय कजष घेण्याचे प्रमाण 

एकूण 
होय  िाही  

खानदेि  
12 19 31 

38.7% 61.3% 100.0% 

कोकण  
50 98 148 

33.8% 66.2% 100.0% 

मराठवाडा  
43 220 263 

16.3% 83.7% 100.0% 

चवदभग  
555 1800 2355 

23.6% 76.4% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
13 47 60 

21.7% 78.3% 100.0% 

एकूण  
673 2184 2857 

23.6% 76.4% 100.0% 

तक्ता क्र.30  नसुार खानिेशातीि सिावधक ३८.७ टक्के अनसुवूचत जातीच्या कुटुांबाांनी कजव घेतिे असल्याचे 

साांवगतिे. या खािोखाि कोकण विभागातीि ३३.८ टक्के वििभातीि २३.६ टक्के तर पस्श्चम महाराष्ट्रातीि 

21.७ टक्के तर मराििाड्यातीि १६.३ टक्के कुटुांबाांनी कजव घेतिे असल्याचे साांवगतिे आहे.  

तक्ता क्र.31: चवभागचनहाय कजच कोणाकडून घेतले 

विभाग विभागविहाय कजष कोणाकडूि घेतले एकूण 
िकँ/पतसांस्िा  वमि/िातेिाईक  सािकार  िचत गट  इतर  लाग ूिाही 

खानदेि  
2 3 3 4 0 19 31 

6.5% 9.7% 9.7% 12.9% 0.0% 61.3% 100.0% 

कोकण  
44 0 2 3 2 97 148 

29.7% 0.0% 1.4% 2.0% 1.4% 65.5% 100.0% 

मराठवाडा  
26 1 6 8 2 220 263 

9.9% 0.4% 2.3% 3.0% 0.8% 83.7% 100.0% 

चवदभग  
459 25 21 21 28 1801 2355 

19.5% 1.1% 0.9% 0.9% 1.2% 76.5% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
0 0 0 12 1 47 60 

0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 1.7% 78.3% 100.0% 

एकूण  
531 29 32 48 33 2184 2857 

18.6% 1.0% 1.1% 1.7% 1.2% 76.4% 100.0% 
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तक्ता क्र.31 नसुार अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमधीि कुटुांबाांनी सिावधक १८.६ टक्के एिढ्या प्रमाणात बकँा/ 

पतसांस्िाांकडून कजव घेतल्याचे विसनू येते. यात सिात जास्त कोकण या विभागाचे  २९.७ टक्के तर वििभाचे 

19.5 टक्के एिढे प्रमाण आहे.  पस्श्चम महाराष्ट्रात मार प्रामखु्याने बचत गटाकडून (२० टक्के) कुटुांबाांनी कजव 

घेतल्याचे विसते. अजनूही सािकाराकडून कजव घेण्याचे प्रमाण खानिेशात विसनू येते. हे प्रमाण खानिेशात 

९.७ टक्के एिढे तर वििभात ०.९ टक्के एिढे आहे. वमर नातेिाईकाांकडून कजव घेतिेल्या कुटुांबाांचे प्रमाण 

खानिेशात ९.७ टक्के एिढे विसते. 

तक्ता क्र.32: चवभागचनहाय कजच घेण्यामागील कारणे 

विभाग 

विभागविहाय कजष घेण्यामागील कारणे 

एकूण िेती/ 
उद्योग 

धांद्याांसाठी  

मलुाांच्या 
विक्षणासा

ठी  

आजारपणा
त  

उदरवििा
हासाठी  

वििाहा
साठी  

इतर 
करणे  

लाग ूिाही  

खानदेि  
5 2 1 4 0 0 19 31 

16.1% 6.5% 3.2% 12.9% 0.0% 0.0% 61.3% 100.0% 

कोकण  
14 2 6 12 2 14 98 148 

9.5% 1.4% 4.1% 8.1% 1.4% 9.5% 66.2% 100.0% 

मराठवाडा  
12 2 4 11 8 8 218 263 

4.6% 0.8% 1.5% 4.2% 3.0% 3.0% 82.9% 100.0% 

चवदभग  
397 25 22 36 11 62 1802 2355 

16.9% 1.1% 0.9% 1.5% 0.5% 2.6% 76.5% 100.0% 
पस्चिम 
महाराष्ट्र  

2 0 2 1 5 3 47 60 
3.3% 0.0% 3.3% 1.7% 8.3% 5.0% 78.3% 100.0% 

एकूण  
430 31 35 64 26 87 2184 2857 

15.1% 1.1% 1.2% 2.2% 0.9% 3.0% 76.4% 100.0% 
 
तक्ता क्र.32 नसुार सिावधक अनसुवूचत जातीच्या कुटुांबाांनी (१५.१ टक्के) शेती ककिा उद्योग धांद्याांसािी कजव 

घेतल्याचे विसते. यामध्ये खानिेशातीि १६.१ टक्के कुटुांबाांनी ि वििभातीि १६.९ टक्के कुटुांबाांनी शेती ि 

उद्योग धांद्यासािी कजव घेतिे आहे. उिरवनिाहासािी कजव घेण्याचे सिावधक प्रमाण खानिेशात विसत असनू ते 

१२.९ टक्के एिढे आहे. या खािोखाि ८.१ टक्के कोकण ि ४.2 टक्के मराििाडा, १.७ टक्के पस्श्चम 

महाराष्ट्र ि १.5 टक्के वििभातीि अनसुवूचत जातीच्या कुटुांबाांनी कजव घेतल्याचे विसनू येते. मिुाांच्या 
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वशक्षणासािी कजव घेतिेल्या कुटुांबाांचे प्रमाण िेखीि खानिेशात सिावधक म्हणजेच ६.5 टक्के एिढे आहे.  

पस्श्चम महारष्ट्रातीि सिावधक कुटुांबाांनी (8.3 टक्के) वििाहासािी कजे घेतल्याचे विसते. तसेच याच 

विभागातीि ३.३ टक्के कुटुांबाांनी शेती/उद्योग धांद्याांसािी ि ३.३ टक्के कुटुांबाांनी आजारपणात कजव घेतल्याचे 

विसते. एकूण ३ टक्के कुटुांबाांनी इतर कारणाांसािी कजव घेतिे असल्याचे साांवगिते. 

तक्ता क्र.33: विभागविहाय िालमजरूीचे प्रमाण 
 

विभाग  विभागविहाय िालमजरूीचे प्रमाण  एकूण 
होय िाही  लाग ूिाही  

खानदेि  
18 2 11 31 

58.1% 6.5% 35.5% 100.0% 

कोकण  
99 0 49 148 

66.9% 0.0% 33.1% 100.0% 

मराठवाडा  
130 1 132 263 

49.4% 0.4% 50.2% 100.0% 

चवदभग  
657 0 1698 2355 

27.9% 0.0% 72.1% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
43 0 17 60 

71.7% 0.0% 28.3% 100.0% 

एकूण  
947 3 1907 2857 

33.1% 0.1% 66.7% 100.0% 

तक्ता क्र.३3 नसुार महाराष्ट्रातीि अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमधीि एकूण ३३.१ कुटुांबातीि १४ िषाखािीि 

मिेु अिाजवनासािी काम करतात. सिावधक पस्श्चम महाराष्ट्रातीि कुटुांबाांमध्ये बाि मजरुीचे प्रमाण विसनू येते. 

हे प्रमाण ७१.७ टक्के इतके आहे. तसेच कोकण विभागातीि ६६.९ टक्के कुटुांबाांनी बािमजरुी असल्याचे 

साांवगतिे आहे. मराििाड्यातीि ४९.४ टक्के कुटुांबातीि मिेु काम करताना विसनू येतात. बािकामगार 

कायिा  (प्रवतबांधआवण वनयमन) १९८६ पासनू अस्स्ततिात असनूही अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमध्ये १४ 

िषाखािीि मिेु कामे करत असल्याचे विसत आहे. ही कामे मखु्यतिे करून शेतीशी सिग्न व्यिसाया मधीि 

असल्याचे सिेक्षणा िरम्यान कुटुांबाांनी साांवगतिे. 
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चिखली गावातील छायाचिते्र 
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प्रकरण : ३ (ब) 
 कुटंुबातील संपत्ती 

 
प्रस्ततु प्रकरणात अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमधीि कुटुांबातीि अस्िायी स्िरूपाच्या सांपत्तीचे 

विश्िेषण केिे आहे. यामध्ये िैनांविन िापरासािी आिश्यक घरघतुी उपकरणे, मनोरांजनाची साधने, मिुभतू 

गरजा भागविणारी साधने  तसेच पशधुनाचा समािेश केिा आहे. यािरून अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमधीि 

कुटुांबाांच्या आर्थिक स्स्ितीचे विश्िेषण केिे आहे.   

तक्ता क्र.34: नवभागननहाय अिसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमधील कुटुांिाांच्या िस्तयाांमधील टीव्ही चे 
प्रमाण 

विभाग  टीव्ही  एकूण 
िाही  होय  

खानदेि  
13 18 31 

41.9% 58.1% 100.0% 

कोकण  
10 138 148 

6.8% 93.2% 100.0% 

मराठवाडा  
119 144 263 

45.2% 54.8% 100.0% 

चवदभग  
698 1657 2355 

29.6% 70.4% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
26 34 60 

43.3% 56.7% 100.0% 

एकूण  
866 1991 2857 

30.3% 69.7% 100.0% 
 
तक्ता क्र.34 नसुार अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमधीि ३०.३ टक्के कुटुांबाांमध्ये टीव्ही नाही. आजच्या 

तांरज्ञानाच्या यगुात मावहती, ज्ञान, मनोरांजन याचबरोबर इतर िोकाांशी जोडिेिे िेिण्यासािी टीव्ही हे 

पारांपारीक ि िोकवप्रय साधन आहे. परांत ुमराििाड्यातीि ४५.२ टक्के कुटुांबाांकडे, पस्श्चम महाराष्ट्र ४३.३ 

टक्के, खानिेशातीि ४१.९ टक्के कुटुांबाांकडे ि वििभातीि २९.६ टक्के कुटुांबाकडे अजनूही टीव्ही नाही.   
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तक्ता क्र.35: नवभागननहाय टीव्ही सांख्येचे प्रमाण 

विभाग 
टीव्ही सांख्येचे प्रमाण 

एकूण 
0. 1. 2. 

खानदेि  
13 18 0 31 

41.9% 58.1% 0.0% 100.0% 

कोकण  
10 133 5 148 

6.8% 89.9% 3.4% 100.0% 

मराठवाडा  
119 144 0 263 

45.2% 54.8% 0.0% 100.0% 

चवदभग  
698 1653 4 2355 

29.6% 70.2% 0.2% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
26 33 1 60 

43.3% 55.0% 1.7% 100.0% 

एकूण  
866 1981 10 2857 

30.3% 69.3% 0.4% 100.0% 
 
तक्ता क्र.35 मध्ये महाराष्ट्रातीि अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमधीि कुटुांबाांमध्ये उपिब्ध असिेल्या टीव्हीच्या 

सांख्येचे प्रमाण विसनू येते. यानसुार एकूण ६९.३ टक्के कुटुांबाांकडे एक टीव्ही आहे. तर िोन टीव्ही असणाऱ्या 

कुटुांबाांचे ३.४ टक्के प्रमाण कोकण विभागात तर १.७ टक्के प्रमाण पस्श्चम महाराष्ट्रात विसनू येते.  

तक्ता क्र.36: नवभागननहाय पंख्यांचे प्रमाण 

विभाग 
पांखा 

एकूण 
िाही  होय  

खानदेि  
9 22 31 

29.0% 71.0% 100.0% 

कोकण  
7 141 148 

4.7% 95.3% 100.0% 

मराठवाडा  
123 140 263 

46.8% 53.2% 100.0% 

चवदभग  
259 2096 2355 

11.0% 89.0% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
21 39 60 

35.0% 65.0% 100.0% 

एकूण  
419 2438 2857 

14.7% 85.3% 100.0% 
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तक्ता क्र.36 नसुार महाराष्ट्रातीि अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमधीि एकूण १४.७ टक्के कुटुांबाांकडे विजेिर 

चािणारा पांखा नाही. यामध्ये मराििाड्यातीि सिावधक ४६.८ टक्के कुटुांबाांकडे रॅ्न नसल्याचे प्रमाण विसनू 

येते. या खािोखाि पस्श्चम महाराष्ट्रातीि ३५ टक्के तर खानिेशातीि २९ टक्के कुटुांबाांकडे अजनूही पांखा 

नाही. महारष्ट्राच्या पिूेिा असणाऱ्या वििभव विभागात इतर विभागाांच्या तिुनेने अवधक तापमान असल्याने या 

विकाणच्या अनसुवूचत जातीच्या कुटुांबाांकडे पांखा ही अगिी गरजेची िस्त ूआहे. तयामळेु येिे पांखा नसिेल्या 

कुटुांबाचे प्रमाण तिुनेने कमी म्हणजेच ११ टक्के आहे. तर कोकण विभागात सिात कमी ४.७ टक्के 

कुटुांबाांकडे पांखा नसल्याचे विसनू येते.  

तक्ता क्र.37: विभागविहाय कुटुांिातील पांख्याची सांख्या 

विभाग 
विभागविहाय कुटुांिातील पांख्याची सांख्या 

एकूण 
0. 1. 2. 2 पेक्षा जास्त  

खानदेि  
9 21 1 0 31 

29.0% 67.7% 3.2% 0.0% 100.0% 

कोकण  
7 87 28 26 148 

4.7% 58.8% 18.9% 17.6% 100.0% 

मराठवाडा  
123 121 18 1 263 

46.8% 46.0% 6.8% 0.4% 100.0% 

चवदभग  
257 1822 251 25 2355 

10.9% 77.4% 10.7% 1.1% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
21 38 1 0 60 

35.0% 63.3% 1.7% 0.0% 100.0% 

एकूण  
417 2089 299 52 2857 

14.6% 73.1% 10.5% 1.8% 100.0% 

 

तक्ता क्र.37 नसुार अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमधीि कुटुांबामध्ये एक पांखा असल्याचे प्रमाण सिावधक ७३.१ 

टक्के एिढे आहे. यात वििभातीि सिावधक ७७.४ टक्के कुटुांबाांकडे एक पांखा आहे. तर मराििाड्यात सिात 

कमी एक पांखा असिेल्या कुटुांबाांचे प्रमाण विसनू येते. ते ४६ टक्के एिढे आहे. तसेच िोन पांखे असल्याचे 

सिात जास्त प्रमाण कोकण विभागात असनू ते केिळ १८.९ टक्के एिढे विसनू येते. पस्श्चम महाराष्ट्रातीि 

१.७ एिढ्या अतयल्प प्रमाणात िोन पांखे असिेल्या कुटुांबाांचे प्रमाण आहे.  तसेच खानिेश ि पस्श्चम 
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महाराष्ट्रात िोन पेक्षा जास्त पांखे असणारे एकही कुटुांब आढळून येत नाही. तर कोकण विभागात १७.६ टक्के 

कुटुांबाकडे िोन पेक्षा जास्त पांखे आहेत. 

तक्ता क्र.38: विभागविहाय रेविजरेटर सांख्या 

विभाग  रेविजरेटर  एकूण 
िाही  होय  

खानदेि  
30 1 31 

96.8% 3.2% 100.0% 

कोकण  
83 65 148 

56.1% 43.9% 100.0% 

मराठवाडा  
261 2 263 

99.2% 0.8% 100.0% 

चवदभग  
2174 181 2355 

92.3% 7.7% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
59 1 60 

98.3% 1.7% 100.0% 

एकूण  
2607 250 2857 

91.2% 8.8% 100.0% 
 
तक्ता क्र.38 नसुार अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमधीि एकूण कुटुांबामध्ये ९१.2 टक्के कुटुांबाांकडे रेविजरेटर 

नाही. मराििाड्यातीि जिळपास सिवच म्हणजेच ९९.2 टक्के कुटुांबाांकडे रेविजरेटर नाही. तर कोकण 

विभागात रेविजरेटर असिेल्या कुटुांबाांचे प्रमाण ४३.९ एिढे सिावधक विसनू येते.  

 

 

 

 

 

 

 

हचखली गावातील अनसुहूचत जातीच्या कुटंुबप्रमखुाशी चचा करताना   
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तक्ता क्र.39: कुटुांिातील रेविजरेटर ची सांख्या 

विभाग  कुटुांिातील रेविजरेटर ची सांख्या  एकूण 
0. 1. 2. 

खानदेि  
30 1 0 31 

96.8% 3.2% 0.0% 100.0% 

कोकण  
83 65 0 148 

56.1% 43.9% 0.0% 100.0% 

मराठवाडा  
261 2 0 263 

99.2% 0.8% 0.0% 100.0% 

चवदभग  
2171 183 1 2355 

92.2% 7.8% 0.0% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
59 1 0 60 

98.3% 1.7% 0.0% 100.0% 

एकूण  
2604 252 1 2857 
91.1% 8.8% 0.0% 100.0% 

तक्ता क्र.39 नसुार अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमध्ये १ रेविजरेटर असिेल्या कुटुांबाांचे प्रमाण कोकण विभागात 

सिावधक ४३.९ टक्के एिढे विसनू येते. 

तक्ता क्र.40: कुटुांिातील गसॅ िेगडी ची सांख्या 

विभाग  गसॅ िेगडी  एकूण 
िाही  होय  

खानदेि  
29 2 31 

93.5% 6.5% 100.0% 

कोकण  
19 129 148 

12.8% 87.2% 100.0% 

मराठवाडा  
197 66 263 

74.9% 25.1% 100.0% 

चवदभग  
1014 1341 2355 

43.1% 57.0% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
48 12 60 

80.0% 20.0% 100.0% 

एकूण  
1307 1556 2857 

45.7% 54.3% 100.0% 
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तक्ता क्र.40 नसुार अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमधीि एकूण कुटुांबामध्ये ४५.७ टक्के कुटुांबामध्ये अजनूही 

गसॅ शेगडी उपिब्ध नाही. गसॅ शेगडी नसिेल्या कुटुांबापैकी एकट्या खानिेशातीि ९३.५ टक्के कुटुांबाांकडे 

गसॅ शेगडी नाही. पस्श्चम महाराष्ट्रातीि ८० टक्के, मराििाड्यातीि ७४.९ टक्के कुटुांबाांकडे तर वििभातीि 

४३.१ टक्के कुटुांबाांकडे गसॅ शेगडी नसल्याचे विसनू येते. 

 

तक्ता क्र.41: विभागवनहाय कुटुांिातील गसॅ िेगडी सांख्या 

विभाग  कुटुांिातील गसॅ िेगडी सांख्या  एकूण 
0. 1. 2. 

खानदेि  
29 2 0 31 

93.5% 6.5% 0.0% 100.0% 

कोकण  
19 124 5 148 

12.8% 83.8% 3.4% 100.0% 

मराठवाडा  
197 66 0 263 

74.9% 25.1% 0.0% 100.0% 

चवदभग  
1014 1338 3 2355 

43.1% 56.8% 0.1% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
48 12 0 60 

80.0% 20.0% 0.0% 100.0% 

एकूण  
1307 1542 8 2857 

45.7% 54.0% 0.3% 100.0% 

तक्ता क्र.41 नसुार अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमधीि एकूण कुटुांबामध्ये ५४ टक्के कुटुांबाांकडे एक गसॅ शेगडी 

असल्याचे विसनू येते. तर केिळ ०.३ टक्के कुटुांबाांकडे िोन गसॅ शेगड्या आहेत.  

 

 

 

 

धाकटेवाडी वस्ती मधील कुटंुब 
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तक्ता क्र.42: विभागवनहाय कुटुांिातील स्ित:ची विहीर असण्याचे प्रमाण 

विभाग 
स्ित:ची विहीर 

एकूण 
िाही  होय  

खानदेि  
30 1 31 

96.8% 3.2% 100.0% 

कोकण  
135 13 148 

91.2% 8.8% 100.0% 

मराठवाडा  
245 18 263 

93.2% 6.8% 100.0% 

चवदभग  
2326 29 2355 

98.8% 1.2% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
60 0 60 

100.0% 0.0% 100.0% 

एकूण  
2796 61 2857 

97.9% 2.1% 100.0% 
तक्ता क्र.42 नसुार अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमधीि एकूण कुटुांबामध्ये९७.९ टक्के कुटुांबाांकडे स्ित:ची 

विहीर नाही. पस्श्चम महाराष्ट्रातीि सिवच (१०० टक्के) कुटुांबाांकडे विहीर नाही. तर वििभातीि ९८.८ टक्के 

कुटुांबाांकडे विहीर नाही. वििभव ि मराििाड्या सारख्या िषु्ट्काळी भागात केिळ अनकु्रमे १.२ टक्के ि  ६.८ 

टक्के अनसुवूचत जातींच्या कुटुांबाांकडे विवहर आहे. ही बाब िक्षात घेण्याजोगी आहे.   

तक्ता क्र.43: विभागवनहाय कुटुांिातील स्ित:ची विहीरीच्या सांख्येचे प्रमाण 

विभाग 
स्ित:ची विहीर सांख्या 

एकूण 
0. 1. 

खानदेि  
30 1 31 

96.8% 3.2% 100.0% 

कोकण  
135 13 148 

91.2% 8.8% 100.0% 

मराठवाडा  
245 18 263 

93.2% 6.8% 100.0% 

चवदभग  
2327 28 2355 

98.8% 1.2% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
60 0 60 

100.0% 0.0% 100.0% 

एकूण  
2797 60 2857 

97.9% 2.1% 100.0% 
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तक्ता क्र.43 नसुार अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमधीि ज्या कुटुांबामध्ये विहीर आहे तया सिव 2.१ टक्के 

कुटुांबाांकडे एक विहीर असल्याचे विसनू येते.  

 

 

 

 

 

 

 

तक्ता क्र.44: विभागवनहाय कुटुांिातील स्ित:ची िोअरिेल असण्याचे प्रमाण 

विभाग  स्ित:ची िोअरिेल  एकूण 
िाही  होय  

खानदेि  
31 0 31 

100.0% 0.0% 100.0% 

कोकण  
144 4 148 

97.3% 2.7% 100.0% 

मराठवाडा  
261 2 263 

99.2% 0.8% 100.0% 

चवदभग  
2320 35 2355 

98.5% 1.5% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
60 0 60 

100.0% 0.0% 100.0% 

एकूण  
2816 41 2857 

98.6% 1.4% 100.0% 

तक्ता क्र.44 नसुार अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमधीि एकूण ९८.६ टक्के कुटुांबामध्ये स्ित:ची बोअरिेि 

नाही. तर कोकण विभागातीि केिळ 2.७ टक्के ि वििभातीि १.5 टक्के कुटुांबाांकडे बोअरिेि आहे. पस्श्चम 

महाराष्ट्र ि खानिेशातीि एकाही कुटुांबाकडे बोअरिेि असल्याचे विसनू येत नाही. 

 

हपपरी यादगीरे अनसुहूचत जातीच्या वस्तीमधील पाण्याचे स्त्रोत  
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तक्ता क्र.45: विभागवनहाय कुटुांिातील स्ित:ची िोअरिेल असलेलया सांख्येचे प्रमाण 

विभाग  िोअरिेल सांख्या  एकूण 
0. 1. 

खानदेि  
31 0 31 

100.0% 0.0% 100.0% 

कोकण  
144 4 148 

97.3% 2.7% 100.0% 

मराठवाडा  
261 2 263 

99.2% 0.8% 100.0% 

चवदभग  
2321 34 2355 

98.6% 1.4% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
60 0 60 

100.0% 0.0% 100.0% 

एकूण  
2817 40 2857 

98.6% 1.4% 100.0% 
 
तक्ता क्र.45 नसुार अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमधीि ज्या कुटुांबामध्ये स्ित:ची बोअरिेि आहे तया सिव १.४  

टक्के कुटुांबाांकडे एक बोअरिेि असल्याचे विसनू येते.  

तक्ता क्र.46 नवभागननहाय कुटंुबातील स्वत:िी ट्रॅक्टर असण्यािे प्रमाण 
 

विभाग  रॅक्टर एकूण 
िाही  होय  

खानदेि  
31 0 31 

100.0% 0.0% 100.0% 

कोकण  
147 1 148 

99.3% 0.7% 100.0% 

मराठवाडा  
263 0 263 

100.0% 0.0% 100.0% 

चवदभग  
2338 17 2355 

99.3% 0.7% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
60 0 60 

100.0% 0.0% 100.0% 

एकूण  
2839 18 2857 

99.4% 0.6% 100.0% 
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तक्ता क्र.46 नसुार अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमधीि 99.4% टक्के कुटुांबाकडे रॅक्टर नाही. 

खानिेश,पस्श्चम महाराष्ट्र  ि मराििाड्यातीि सिव १०० टक्के कुटुांबाांकडे रॅक्टर नाही तर वििभातीि ि 

कोकण मधीि केिळ ०.७ टक्के कुटुांबाांकडे रॅक्टर असल्याचे विसते. 

तक्ता क्र.47: विभागवनहाय कुटुांिातील स्ित:ची रॅक्टरच्या सांख्येचे प्रमाण 

विभाग  रॅक्टर सांख्या  एकूण 
0. 1. 

खानदेि  
31 0 31 

100.0% 0.0% 100.0% 

कोकण  
147 1 148 

99.3% 0.7% 100.0% 

मराठवाडा  
263 0 263 

100.0% 0.0% 100.0% 

चवदभग  
2338 17 2355 

99.3% 0.7% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
60 0 60 

100.0% 0.0% 100.0% 

एकूण  
2839 18 2857 

99.4% 0.6% 100.0% 
 
तक्ता क्र.47 नसुार वििभव ि कोकण मधीि ज्या ०.७ टक्के कुटुांबाांकडे रॅक्टर आहेत तया सिव कुटुांबाांकडे 

एकच रॅक्टर असल्याचे विसनू येते.  

 

 

 

 

 

 

 हपपरी यादगीरे अनसुहूचत जातीची वस्ती 
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तक्ता क्र.48: विभागवनहाय कुटुांिातील दरूध्ििींची असणाऱ्याांचे प्रमाण 

विभाग  दरूध्ििी  एकूण 
िाही  होय  

खानदेि  
31 0 31 

100.0% 0.0% 100.0% 

कोकण  
148 0 148 

100.0% 0.0% 100.0% 

मराठवाडा  
261 2 263 

99.2% 0.8% 100.0% 

चवदभग  
2348 7 2355 

99.7% 0.3% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
60 0 60 

100.0% 0.0% 100.0% 

एकूण  
2848 9 2857 

99.7% 0.3% 100.0% 

तक्ता क्र.48 नसुार अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमधीि 99.7% टक्के कुटुांबाकडे िरूध्िनी नाही. खानिेश, 

कोकण ि पस्श्चम महाराष्ट्रातीि सिव १०० टक्के कुटुांबाांकडे िरूध्िनी नाही. तर वििभातीि ०.3 टक्के ि 

मराििाड्यातीि ०.८ टक्के कुटुांबाांकडे िरूध्िनी असल्याचे विसते. 

तक्ता क्र.49: विभागवनहाय कुटुांिातील दरूध्ििींची सांख्या 

विभाग 
दरूध्ििी सांख्या 

एकूण 
0. 1. 

खानदेि  
31 0 31 

100.0% 0.0% 100.0% 

कोकण  
148 0 148 

100.0% 0.0% 100.0% 

मराठवाडा  
261 2 263 

99.2% 0.8% 100.0% 

चवदभग  
2348 7 2355 

99.7% 0.3% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
60 0 60 

100.0% 0.0% 100.0% 

एकूण  
2848 9 2857 

99.7% 0.3% 100.0% 
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तक्ता क्र.49 नसुार अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमधीि ज्या कुटुांबाांकडे िरूध्िनी आहे तया सिव ०.३ टक्के 

कुटुांबाांकडे केिळ एकच िरूध्िनी सांच आहे. 

 

तक्ता क्र.50: विभागवनहाय कुटुांिातील स्ित:च्या मोिाईलची सांख्या 

विभाग 
स्ित:च्या मोिाईलची  सांख्या 

एकूण मोिाईल 
िाही  

1 मोिाईल 2 
मोिाईल 

2 पेक्षा जास्त 
मोिाईल  

खानदेि  
10 20 1 0 31 

32.3% 64.5% 3.2% 0.0% 100.0% 

कोकण  
16 33 51 48 148 

10.8% 22.3% 34.5% 32.4% 100.0% 

मराठवाडा  
49 166 41 7 263 

18.6% 63.1% 15.6% 2.7% 100.0% 

चवदभग  
567 1547 200 41 2355 

24.1% 65.7% 8.5% 1.7% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
5 49 6 0 60 

8.3% 81.7% 10.0% 0.0% 100.0% 

एकूण  
647 1815 299 96 2857 

22.6% 63.5% 10.5% 3.4% 100.0% 
 
तक्ता क्र.50 नसुार अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमधीि एकूण २२.६ टक्के कुटुांबाांकडे स्ित:चा भ्रमणध्िनी 

म्हणजेच मोबाईि नाही. यापैकी खानिेशातीि सिावधक ३२.३ टक्के कुटुांबाांकडे तर वििभातीि 24.१ टक्के 

कुटुांबाांकडे स्ित:चा िरूध्िनी नाही. स्ित:चा िरूध्िनी असिेल्या कुटुांबाांपैकी एक िरूध्िनी असिेल्या कुटुांबाांचे 

सिावधक प्रमाण विसनू येते. यामध्ये पस्श्चम महाराष्ट्र, वििभव, खानिेश ि मराििाडा विभागामध्ये हे प्रमाण 

अनकु्रमे 81.7 टक्के, 65.7 टक्के, ६४.5 टक्के ि ६३.१ टक्के एिढे आहे. कोकण विभागात िोन िरूध्िनी 

असिेिे ३४.5 टक्के कुटुांबे आहेत. तर खानिेश ि पस्श्चम महाराष्ट्रात िोन पेक्षा जास्त िरूध्िनी असिेिे 

एकही कुटुांब नाही.   
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तक्ता क्र.51: विभागवनहाय कुटुांिातील इांटरिेटची सांख्या 

विभाग 
इांटरिेट 

एकूण 
िाही  होय  

खानदेि  
31 0 31 

100.0% 0.0% 100.0% 

कोकण  
147 1 148 

99.3% 0.7% 100.0% 

मराठवाडा  
257 6 263 

97.7% 2.3% 100.0% 

चवदभग  
2346 9 2355 

99.6% 0.4% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
59 1 60 

98.3% 1.7% 100.0% 

एकूण  
2840 17 2857 

99.4% 0.6% 100.0% 

तक्ता क्र.51 नसुार अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमधीि एकूण ९९.४ टक्के कुटुांबाांकडे इांटरनेट ची सवुिधा 

उपिब्ध नाही. तर केिळ ०.६ टक्के कुटुांबाांकडे ही सवुिधा आहे. यामध्ये खानिेशातीि सिव १०० टक्के 

कुटुांबाांकडे ही इांटरनेट नाही. 

तक्ता क्र.52: विभागवनहाय कुटुांिातील कपडे धलुाई यांि सांख्या 

विभाग 
कपडे धलुाई यांि 

एकूण 
िाही  होय  

खानदेि  
31 0 31 

100.0% 0.0% 100.0% 

कोकण  
143 5 148 

96.6% 3.4% 100.0% 

मराठवाडा  
263 0 263 

100.0% 0.0% 100.0% 

चवदभग  
2352 3 2355 

99.9% 0.1% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
60 0 60 

100.0% 0.0% 100.0% 

एकूण  
2849 8 2857 

99.7% 0.3% 100.0% 
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तक्ता क्र.52 नसुार अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमधीि एकूण ९९.७ टक्के कुटुांबाांकडे कपडे धुण्यासािी धिुाई 

यांर उपिब्ध नाही. तर केिळ ०.३ टक्के कुटुांबाांकडे धुिाई यांर आहे. यामध्ये खानिेश, मराििाडा ि पस्श्चम 

महाराष्ट्र या तीनही विभागातीि सिव १०० टक्के कुटुांबाांकडे धिुाई यांर नाही. 

तक्ता क्र.53: विभागवनहाय कुटुांिातील AC मिीि िाही सांख्या 

विभाग AC मिीि िाही एकूण 

 
खानदेि  

31 31 
100.0% 100.0% 

 
कोकण  

148 148 
100.0% 100.0% 

 
मराठवाडा  

263 263 
100.0% 100.0% 

 
चवदभग  

2355 2355 
100.0% 100.0% 

 
पस्चिम महाराष्ट्र  

60 60 
100.0% 100.0% 

एकूण 
2857 2857 

100.0% 100.0% 

तक्ता क्र.53 नसुार महाराष्ट्रातीि अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमधीि एकाही कुटुांबाकडे AC मशीन नाही. 

वििभव खानिेश, मराििाडा या जास्त तापमान असिेल्या विभागातीि कुटुांबाकडे िेखीि AC मशीन नाही. हे 

मशीन घेणे परिडत नसल्याचे उत्तरिातयाांनी साांवगतिे. 
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तक्ता क्र.54: चवभागचनहाय वाहने असण्यािे प्रमाण  

 

 

 

 

 

 

 

 

तक्ता क्र.54 मनषु्ट्याच्या विकासात िळणिळणाच्या साधनाांना अनन्य साधारण महति आहे. कुटुांबाांकडे 

स्ित:चे िळण िळणाचे साधन उपिब्ध असेि तर तया कुटुबाांची गवतशीिता (Mobility) ि विकासाच्या सांधी 

शोधण्याचे प्रमाण अवधक अस ूशकते. तक्ता क्र. मध्ये सायकि ते चारचाकी िाहने असणाऱ्या कुटुांबाांचे प्रमाण 

िशववििे आहे. यानसुार महाराष्ट्रातीि अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमधीि एकूण २२.2 टक्के कुटुांबाांकडे 

सायकि आहे. तर 27.6 टक्के कुटुांबाांकडे िचुाकी िाहन आहे. खानिेशातीि केिळ ३.2 टक्के कुटुांबाांकडे 

सायकि तर १२.९ टक्के कुटुांबाांकडे िचुाकी िाहन असल्याचे आढळून येते. हे प्रमाण अतयल्प आहे. या 

विभागात एकाही कुटुांबाकडे तीन चाकी ि चारचाकी िाहन नाही. कोकण विभागात सायकिींचे 8.8 टक्के ि 

िचुाकीचे 36.5 टक्के प्रमाण विसनू येते. हेच प्रमाण मराििाड्यात अनकु्रमे 6.1 टक्के ि 18.3 टक्के तर 

पस्श्चम महाराष्ट्रात ६.७ टक्के ि 21.७ टक्के एिढे आहे. एकां िरीतच सिव विभागाांमधीि कुटुांबाांकडे 

सायकिच्या तिुनेत िचुाकीचे प्रमाण िोडेर्ार जास्त असिे तरी हे एकूण प्रमाणाच्या अतयल्प असल्याचे 

विसते.  तसेच केिळ एकूण ०९. टक्के कुटुांबाांकडे तीन चाकी तर ०.६ टक्के कुटुांबाांकडे चार चाकी िाहन 

असल्याचे विसनू येते. 

विभाग सायकल दचुाकी 
तीि 
चाकी 

चार 
चाकी 

खानदेि  
1 4 0 0 

3.2% 12.9% 0.0% 0.0% 

कोकण  
13 54 1 2 

8.8% 36.5% 0.7% 1.4% 

मराठवाडा  
16 48 0 1 

6.1% 18.3% 0.0% 0.4% 

चवदभग  
601 670 23 14 

25.5% 28.5% 1.0% 0.6% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
4 13 1 0 

6.7% 21.7% 1.7% 0.0% 

एकूण  
635 789 25 17 

22.2% 27.6% 0.9% 0.6% 
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तक्ता क्र.55: चवभाग चनहाय पशुधन असणाऱ्या कुटंुबांिे प्रमाण 

विभाग  विभाग विहाय पिुधि असणाऱ्या कुटुांिाांचे प्रमाण  

दभुतया 
गायी 

भाकड 
गायी 

कालि

डी 
दभुतया 

म्हिी 
भाकड 

म्हिी 
पारडी िैल खोंड/ 

गोऱ्हा 

रेडे िेळ्या मेंढ्या िराह कोंि

ड्या 

खानदेि  
1 0 0 0 0 0 3 0 0 13 0 0 9 

3.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.7% 0.0% 0.0% 
41.9

% 
0.0% 0.0% 

29.0
% 

कोकण  

8 1 0 3 0 0 25 1 1 2 0 0 13 

5.4% 0.7% 0.0% 2.0% 0.0% 0.0% 
16.9

% 
0.7% 0.7% 1.4% 0.0% 0.0% 8.8% 

मराठवाडा  
31 14 14 29 2 5 27 4 3 25 1 0 29 

11.8% 5.3% 5.3% 11.0% 0.8% 1.9% 10.3% 1.5% 1.1% 9.5% 0.4% 0.0% 11.0% 

चवदभग  
157 178 42 38 28 19 277 35 0 450 8 1 186 

6.7% 7.6% 1.8% 1.6% 1.2% 0.8% 11.8% 1.5% 0.0% 19.1% 0.3% 0.0% 7.9% 

पस्चिम महाराष्ट्र  

3 1 4 6 6 9 3 0 1 10 0 0 13 

5.0% 1.7% 6.7% 10.0% 10.0% 
15.0

% 
5.0% 0.0% 1.7% 

16.7
% 

0.0% 0.0% 
21.7

% 

एकूण  
200 194 60 76 36 33 335 40 5 500 9 1 250 

7.0% 6.8% 2.1% 2.7% 1.3% 1.2% 
11.7

% 
1.4% 0.2% 

17.5
% 

0.3% 0.0% 8.8% 

तक्ता क्र.55 मध्ये अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमध्ये विभाग वनहाय पशधुन असणाऱ्या कुटुांबाांचे प्रमाण वििे 

आहे. हे प्रमाण सिवच विभागाांमध्ये अतयांत कमी विसनू येते. िभुतया गायींचे एकूण प्रमाण केिळ ७ टक्के तरे 

सिात कमी (३.2 टक्के) खानिेशात विसनू येते. मराििाड्यात हेच प्रमाण ११.८ टक्के एिढे आहे. भाकड 

गायींचे एकूण प्रमाण ६.८ टक्के असनू खानिेशात एकाही कुटुांबाकडे भाकड गायी नाहीत. िभुतया म्हशी ि 

भाकड म्हशीचे अनसुवुचत जातीच्या िस्तयाांमधीि एकूण प्रमाण अनकु्रमे 2.७ टक्के ि १.३ टक्के हे खरोखर 

नसल्या सारखेच आहे. खानिेश ि कोकण विभागात भाकड म्हशी ि पारडीचे प्रमाण शनू्य टक्के आहे तर 

पस्श्चम महाराष्ट्रात हेच प्रमाण १० ि १५ टक्के एिढे आहे.  अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमध्ये सिव जनािराांच्या 

प्रकारामध्ये शेळ्याांचे प्रमाण जास्त असिे तरी ते केिळ १७.5 टक्के एिढेच आहे. खानिेशात हेच प्रमाण 

४१.९ टक्के तर सिात कमी कोकण विभागात केिळ १.४ टक्के एिढे शेळ्याांचे प्रमाण विसनू येते. ग्रामीण 

भागात ि शेतीच्या कामाांसािी बैिाांचे मोिा उपयोग होतो. परांतु बैि असणाऱ्या कुटुांबाचे एकूण प्रमाण केिळ 
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११.७ टक्के एिढे आहे. पस्श्चम महाराष्ट्रातीि केिळ 5 टक्के कुटुांबाांकडे तर कोकण विभागात १६.९ टक्के 

कुटुांबाांकडे बैि असल्याचे विसतेिराह असिेल्या कुटुांबाचे एकूण प्रमाण शनू्य टक्के एिढे विसनू येते. पशधुन 

हे एक प्रकारे उतपन्नाचे साधन आहे. मार अनसुवूचत जातीच्या अतयल्प कुटुांबाांकडे पशधुन असल्याचे एकूणच 

प्रमाणािरून स्पष्ट्ट होते.  

तक्ता क्र.56: चवभागचनहाय दभुतया गायींिी संख्या 

विभाग  विभागविहाय दभुतया गायींची सांख्या  एकूण  
0. 1. 2. 2 पेक्षा जास्त  

खानदेि  
30 0 1 0 31 

96.8% 0.0% 3.2% 0.0% 100.0% 

कोकण  
140 7 1 0 148 

94.6% 4.7% 0.7% 0.0% 100.0% 

मराठवाडा  
232 25 4 2 263 

88.2%  9.5% 1.5% 0.8% 100.0% 

चवदभग  
2198 117 31 9 2355 

93.3% 5.0% 1.3% 0.4% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
57 3 0 0 60 

95.0% 5.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

एकूण  
2657 152 37 11 2857 

93.0% 5.3% 1.3% 0.4% 100.0% 

तक्ता क्र.56: नसुार केिळ एक िभुती गाय असणारी एकूण कुटुांबे 5.३ टक्के तर 2 िभुतया गायी असणारी 

कुटुांबे १.३ टक्के एिढी आहे. एकही 

िभुती गाई नसणाऱ्या कुटुांबाांचे 

एकूण प्रमाण ९३ टक्के विसते. तर 2 

पेक्षा जास्त िभुतया गायी असणाऱ्या 

कुटुांबाांची सांख्या एकूण केिळ ०.४ 

टक्के विसनू येते. हे प्रमाण अतयल्प 

असनू विचार करण्याजोगे आहे. 
अमरावती, अनसुहूचत जातीच्या वस्तीमधील जनावरे  
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तक्ता क्र.57: चवभागचनहाय भाकड गायींिी संख्या 

विभाग 
विभागविहाय भाकड गायींची सांख्या 

एकूण 
0. 1. 2. 2 पेक्षा जास्त  

खानदेि  
31 0 0 0 31 

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

कोकण  
147 1 0 0 148 

99.3% 0.7% 0.0% 0.0% 100.0% 

मराठवाडा  
249 13 0 1 263 

94.7% 4.9% 0.0% 0.4% 100.0% 

चवदभग  
2177 124 42 12 2355 

92.4% 5.3% 1.8% 0.5% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
59 1 0 0 60 

98.3% 1.7% 0.0% 0.0% 100.0% 

एकूण  
2663 139 42 13 2857 

93.2% 4.9% 1.5% 0.5% 100.0% 
तक्ता क्र.57 नसुार १ भाकड गाय असिेल्या कुटुांबाांचे एकूण प्रमाण केिळ ४.९ टक्के तर 2 भाकड गायी 

असिेल्या कुटुांबाांचे एकूण प्रमाण १.5 टक्के एिढे आहे. वििभातीि कुटुांबे िगळता इतर कोणतयाही विभागात 

2 भाकड गायी नाहीत. 2 पेक्षा जास्त भाकड गायी असिेिी एकूण कुटुांबे केिळ ०.5 टक्के असनू ती वििभात 

ि मराििाड्यात असल्याचे विसते.   

तक्ता क्र.58: विभागविहाय कालिडी सांख्या 

विभाग 
विभागविहाय कालिडी सांख्या 

एकूण 
0. 1. 2 ि 2 पेक्षा जास्त  

खानदेि  
31 0 0 31 

100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

कोकण  
148 0 0 148 

100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

मराठवाडा  
249 13 1 263 

94.7% 4.9% 0.4% 100.0% 

चवदभग  
2313 24 18 2355 

98.2% 1.0% 0.8% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
56 4 0 60 

93.3% 6.7% 0.0% 100.0% 

एकूण  
2797 41 19 2857 

97.9% 1.4% 0.7% 100.0% 
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तक्ता क्र.58 नसुार अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमध्ये एकूण १.४ कुतबुाांकडे केिळ १ काििड आहे तर ०.७ 

टक्के कुटुांबाांकडे 2 आवण 2 पेक्षा जास्त काििडी आहे. हे प्रमाण केिळ वििभव आवण मराििाडा येिे विसत 

असिे तरी ते केिळ ०.४ ि ०.८ एिढेच आहे. खानिेशातीि एका ही कुटुांबाकडे काििड नाही. 

तक्ता क्र.59: चवभागचनहाय दभुतया म्हशींिी संख्या 

विभाग 
विभागविहाय दभुतया म्हिींची सांख्या 

एकूण 0. 1. 2.  2 पेक्षा 
जास्त 

खानदेि  
31 0 0 0 31 

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

कोकण  
145 2 1 0 148 

98.0% 1.4% 0.7% 0.0% 100.0% 

मराठवाडा  
234 24 5 0 263 

89.0% 9.1% 1.9% 0.0% 100.0% 

चवदभग  
2318 17 7 13 2355 

98.4% 0.7% 0.3% 0.6% 100.0% 
पस्चिम 
महाराष्ट्र  

54 4 1 1 60 
90.0% 6.7% 1.7% 1.7% 100.0% 

एकूण  
2782 47 14 14 2857 

97.4% 1.6% 0.5% 0.5% 100.0% 
 
तक्ता क्र.59 ज्या कुटुांबाांकडे िभुतया म्हशी आहेत तया पैकी एकूण १.६ टक्के कुटुांबाांकडे १ िभुती म्हैस तर 

केिळ ०.5 टक्के कुटुांबाकडे 2 िभुतया म्हशी आहेत. खानिेशात एकाही कुटुांबाकडे िभुती म्हैस नाही. वििभात 

०.७ टक्के कुटुांबाांकडे १ म्हैस ि ०.३ टक्के कुटुांबाांकडे 2 म्हैशी असल्याचे अतयल्प प्रमाण आहे.  
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तक्ता क्र.60: चवभागचनहाय भाकड म्हशी संख्या 

विभाग 
विभागविहाय भाकड म्हिी सांख्या 

एकूण 0. 1. 2 आवण 2 पेक्षा 
जास्त 

खानदेि  
31 0 0 31 

100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

कोकण  
148 0 0 148 

100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

मराठवाडा  
261 2 0 263 

99.2% 0.8% 0.0% 100.0% 

चवदभग  
2327 14 14 2355 

98.8% 0.6% 0.6% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
54 5 1 60 

90.0% 8.3% 1.7% 100.0% 

एकूण  
2821 21 15 2857 

98.7% 0.7% 0.5% 100.0% 

तक्ता क्र.60 नसुार एक पेक्षा जास्त भाकड म्हशी असिेल्या कुटुांबाचे अतयल्प आहे. हे एकूण प्रमाण केिळ 

०.5 टक्के एिढे आहे. पस्श्चम महाराष्ट्रातीि केिळ 1.7% कुटुांबाकडे तर वििभातीि 0.6% कुटुांबाांकडे 

भाकड म्हशी आहेत. 

तक्ता क्र.61: चवभागचनहाय पारडी संख्या 

विभाग 
पारडी 

एकूण 0. 1. 2 आवण 2 पेक्षा 
जास्त 

खानदेि  
31 0 0 31 

100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

कोकण  
148 0 0 148 

100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

मराठवाडा  
258 4 1 263 

98.1% 1.5% 0.4% 100.0% 

चवदभग  
2336 10 9 2355 

99.2% 0.4% 0.4% 100.0% 
पस्चिम महाराष्ट्र  51 5 4 60 
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85.0% 8.3% 6.7% 100.0% 

एकूण  
2824 19 14 2857 

98.8% 0.7% 0.5% 100.0% 
 
तक्ता क्र.61 नसुार 2 आवण 2 पेक्षा पारडी असणाऱ्या कुटुांबाचे एकूण प्रमाण केिळ ०.5 एिढे आहे.  तर एक 

पारड असणारी कुटुांबे ०.७ टक्के एिढेच आहे.  

तक्ता क्र.62: चवभागचनहाय खोंड/ गोऱ्हा संख्या 

विभाग 
खोंड/ गोऱ्हा 

एकूण 
0. 1. 2. 

खानदेि  
31 0 0 31 

100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

कोकण  
147 1 0 148 

99.3% 0.7% 0.0% 100.0% 

मराठवाडा  
259 4 0 263 

98.5% 1.5% 0.0% 100.0% 

चवदभग  
2320 19 16 2355 

98.5% 0.8% 0.7% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
60 0 0 60 

100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

एकूण  
2817 24 16 2857 

98.6% 0.8% 0.6% 100.0% 
 
तक्ता क्र.62 नसुार १  गोऱ्हा ककिा खोंड असिेिी अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमधीि एकूण कुटुांबे केिळ ०.८ 

टक्के एिढी आहे. पस्श्चम महाराष्ट्र ि खानिेशातीि एकाही कुटुांबाकडे खोंड नाही. तसेच वििभव िगळता 

कोणतयाच विभागातीि अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमधीि कुटुांबाकडे 2 पेक्षा जास्त खोंड नाहीत. 
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तक्ता क्र.63: चवभागचनहाय रेडे संख्या 

विभाग 
रेडे 

एकूण 
0. 1. 

खानदेि  
31 0 31 

100.0% 0.0% 100.0% 

कोकण  
147 1 148 

99.3% 0.7% 100.0% 

मराठवाडा  
260 3 263 

98.9% 1.1% 100.0% 

चवदभग  
2355 0 2355 

100.0% 0.0% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
59 1 60 

98.3% 1.7% 100.0% 

एकूण  
2852 5 2857 

99.8% 0.2% 100.0% 
 
तक्ता क्र.63 नसुार केिळ ०.2 टक्के कुटुांबाांकडे १ रेडा आहे. इतर सिव ९९.८ टक्के कुटुांबाांकडे रेडे नाहीत. 
 
तक्ता क्र.64: चवभागचनहाय शेळ्या संख्या 

विभाग 
िेळ्या 

एकूण 
0. 1 ते  5 6 ते 10 11 पेक्षा  

खानदेि  
18 13 0 0 31 

58.1% 41.9% 0.0% 0.0% 100.0% 

कोकण  
146 1 1 0 148 

98.6% 0.7% 0.7% 0.0% 100.0% 

मराठवाडा  
238 21 4 0 263 

90.5% 8.0% 1.5% 0.0% 100.0% 

चवदभग  
1905 358 75 17 2355 

80.9% 15.2% 3.2% 0.7% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
50 8 1 1 60 

83.3% 13.3% 1.7% 1.7% 100.0% 

एकूण  
2357 401 81 18 2857 

82.5% 14.0% 2.8% 0.6% 100.0% 
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तक्ता क्र.64 नसुार १ ते 5 शेळ्या असिेल्या एकूण कुटुांबाचे प्रमाण १४ टक्के आहे तर ६ ते १० शेळ्या 

असणाऱ्या कुटुांबाांचे एकूण प्रमाण केिळ 2.८ टक्के इिढे खानिेशात सिावधक ४१.९ टक्के कुटुांबाांकडे १ ते 5 

शेळ्या असल्याचे विसत असिे तरी या कुटुांबाांची सांख्या केिळ १३ एिढीच आहेत. या विभागात ६ पेक्षा जास्त 

शेळ्या असणारे एकही कुटुांब नाही.  

 

तक्ता क्र.65:विभागविहाय दभुतया जिािराांपासिू वमळणाऱ्या दधुाचे प्रमाण (वलटर मध्ये) 

विभाग 
जिािराांपासिू वमळणाऱ्या दधुाचे प्रमाण (वलटर मध्ये) 

एकूण 0.5 ते 3  3 ते 6  6 ते 9  9 पेक्षा 
जास्त   

लाग ू
िाही  

काहीच 
िाही  

खानदेि  
0 1 0 0 30 0 31 

0.0% 3.2% 0.0% 0.0% 96.8% 0.0% 100.0% 

कोकण  
4 3 0 0 141 0 148 

2.7% 2.0% 0.0% 0.0% 95.3% 0.0% 100.0% 

मराठवाडा  
38 7 1 2 215 0 263 

14.4% 2.7% 0.4% 0.8% 81.7% 0.0% 100.0% 

चवदभग  
94 27 16 22 2192 4 2355 

4.0% 1.1% 0.7% 0.9% 93.1% 0.2% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
6 1 0 0 53 0 60 

10.0% 1.7% 0.0% 0.0% 88.3% 0.0% 100.0% 

एकूण  
142 39 17 24 2631 4 2857 

5.0% 1.4% 0.6% 0.8% 92.1% 0.1% 100.0% 

तक्ता क्र.65 मध्ये िभुतया जनािराांपासनू अनसुवूचत जातीच्या कुटुांबाांना रोज सकाळ ि सांध्याकाळ अशा िोन्ही 

िेळेिा वमळणाऱ्या िधुाचे प्रमाण विटर मध्ये िशववििे आहे. यानसुार अधा विटर ते ३ विटर पयंत िधु 

वमळणाऱ्या कुटुांबाांचे एकूण प्रमाण 5 टक्के एिढे आहे. मराििाड्यात सिावधक १४.४ टक्के कुटुांबे रोज ३ 

विटर पयंत िधु वमळित असिे तरीही हे प्रमाण समाधानकारक नाही. एकूण ९२ टक्के कुटुांबाांकडे िभुती 

जनािरेच  नसल्याने तयाांना हा प्रश्न िाग ूहोत नाही. तर ०.१ टक्के कुटुांबाना जनािरे असनूही रोज िधु वमळत 

नाही. ६ विटर पेक्षा जास्त िधु वमळणाऱ्या कुटुांबाांचे प्रमाण अतयल्प विसनू येते. 
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तक्ता क्र.66: विभागविहाय रोज घरी िापरले जाणारे दधुाचे प्रमाण 

विभाग 
रोज घरी िापरले जाणारे दधु 

एकूण 
0.5 ते 3 वल. 3 ते 6 वल. लाग ूिाही  

खानदेि  
2 0 29 31 

6.5% 0.0% 93.5% 100.0% 

कोकण  
7 0 141 148 

4.7% 0.0% 95.3% 100.0% 

मराठवाडा  
45 2 216 263 

17.1% 0.8% 82.1% 100.0% 

चवदभग  
154 5 2196 2355 

6.5% 0.2% 93.2% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
7 0 53 60 

11.7% 0.0% 88.3% 100.0% 

एकूण  
215 7 2635 2857 

7.5% 0.2% 92.2% 100.0% 

तक्ता क्र.66 नसुार केिळ ७.5 टक्के कुटुांबे अधा ते ३ विटर िधु रोज घरी िापरतात. मराििाड्यातीि १७.१ 

टक्के तर कोकणातीि ४.७ टक्के कुटुांबे रोज अधा ते ३ विटर पयंत िधुाचे घरी सेिन करतात. ३ ते ६ विटर 

िधु घरात िापरणाऱ्या एकूण कुटुांबाांचे प्रमाण केिळ ०.2 टक्के असनू ते खानिेश, कोकण ि पस्श्चम 

महाराष्ट्रात शनू्य टक्के आहे. एकूण ९२.2 टक्के कुटुांबाकडे िभुती जनािरेच नसल्याने हा प्रश्न िागचू होत  

नाही. 

 

 

 

 

 

 

नागपरू मधील अनसुहूचत जातीच्या वस्तीमधील घरे 
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तक्ता क्र.67: विभागविहाय दधु सांकलि कें द्रात वदले जाणारे दधु 

विभाग 
विभागविहाय दधु सांकलि कें द्रात वदले जाणारे दधु 

एकूण 0.5 ते  
3 वल. 

3 ते  6 
वल. 

6 ते  9 
वल. 

 9 वल. 
पेक्षा जास्त  

लाग ू
िाही  

काहीच 
िाही  

खानदेि  
0 1 0 0 30 0 31 

0.0% 3.2% 0.0% 0.0% 96.8% 0.0% 100.0% 

कोकण  
7 0 0 0 141 0 148 

4.7% 0.0% 0.0% 0.0% 95.3% 0.0% 100.0% 

मराठवाडा  
18 0 1 1 243 0 263 

6.8% 0.0% 0.4% 0.4% 92.4% 0.0% 100.0% 

चवदभग  
49 21 15 11 2252 7 2355 

2.1% 0.9% 0.6% 0.5% 95.6% 0.3% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
3 1 0 0 56 0 60 

5.0% 1.7% 0.0% 0.0% 93.3% 0.0% 100.0% 

एकूण  
77 23 16 12 2722 7 2857 

2.7% 0.8% 0.6% 0.4% 95.3% 0.2% 100.0% 
 
तक्ता क्र.67 नसुार 2.७ टक्के कुटुांबाांचे केिळ अधा विटर ते ३ विटर पयंत चे िधु बाहेर ककिा िधु सांकिन 

कें द्रात जाते. तर ३ ते ६ विटर बाहेर पािविणारी केिळ ०.८ टक्के कुटुांबे आहेत. कोणक विभागात ३ विटर 

पेक्षा जास्त िधु, िधु सांकिन कें द्रात पािविणारे एकही कुटुांब नाही. खानिेशातीि एक कुटुांब सोडिे तर 

कोणतेच कुटुांब िधु बाहेर पाििीत नाही. पस्श्चम महाराष्ट्र ि मराििाड्यात िेखीि हे प्रमाण र्ारच कमी विसनू 

येते. मळुातच िभुती जनािरेअसण्याचे प्रमाण अल्प असल्याने तयाांपासनू वमळणाऱ्या िधुाचे प्रमाण िेखीि 

कमी असल्याने उतपन्नासािी िधु बाहेर िेण्याचे अनसुवूचत जातीच्या कुटुांबाांमधीि प्रमाण हे अतयांत कमी 

असल्याचे विसनू येते. 
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तक्ता क्र.68: विभागविहाय रेिि काडषचे प्रमाण 

विभाग 
विभागविहाय रेिि काडष 

एकूण 
िारांगी  पाांढरे  वपिळे  िाही 

खानदेि  
6 0 25 0 31 

19.4% 0.0% 80.6% 0.0% 100.0% 

कोकण  
83 12 52 1 148 

56.1% 8.1% 35.1% 0.7% 100.0% 

मराठवाडा  
213 5 28 17 263 

81.0% 1.9% 10.6% 6.5% 100.0% 

चवदभग  
848 48 1333 126 2355 

36.0% 2.0% 56.6% 5.4% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
13 1 46 0 60 

21.7% 1.7% 76.7% 0.0% 100.0% 

एकूण  
1163 66 1484 144 2857 

40.7% 2.3% 51.9% 5.0% 100.0% 
 
तक्ता क्र.68 नसुार एकूण 40.७ टक्के कुटुांबाांकडे नारांगी रांगाचे रेशन काडव आहेत. यापैकी मराििाड्यातीि 

सिावधक ८१ टक्के कुटुांबाांकडे तर सिात कमी खानिेशात 19.४ टक्के कुटुांबाांकडे नारांगी रांगाचे रेशन काडव 

आहेत. वपिळे रेशन काडव असण्याचे प्रमाण तिुनेने अवधक विसत आहे. हे एकूण प्रमाण ५१.९ टक्के एिढे 

आहे. िावरद्र रेषेखािी राहणाऱ्या कुटुांबाना शासनाकडून वपिळे रेशन काडव वमळते.  खानिेशातीि ८०.६ टक्के 

पस्श्चम महाराष्ट्रातीि ७६.७ टक्के तर वििभातीि ५६.६ टक्के कुटुांबाकडे वपिळे रेशन काडव आहे. पाांढरे 

रेशन काडव असणाऱ्या कुटुांबाांचे प्रमाण अतयांत नगण्य असनू ते मराििाड्यात केिळ १.९ टक्के तर खानिेशात 

शनू्य टक्के आहे. तसेच अजनूही 5 टक्के कुटुांबाांकडे रेशन काडवच नाहीत. यात सिावधक मराििाड्यातीि 

६.5 टक्के कुटुांबे आहेत.  
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तक्ता क्र.69: नवभागननहाय दाचरद्र रेषेखालील कुटंुबांिे प्रमाण 

विभाग 
दावरद्र रेरे्षखालील कुटुां िे 

एकूण 
िाही  होय 

खानदेि  
10 21 31 

32.3% 67.7% 100.0% 

कोकण  
101 47 148 

68.2% 31.8% 100.0% 

मराठवाडा  
196 67 263 

74.5% 25.5% 100.0% 

चवदभग  
944 1411 2355 

40.1% 59.9% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
17 43 60 

28.3% 71.7% 100.0% 

एकूण  
1268 1589 2857 

44.4% 55.6% 100.0% 

तक्ता क्र.69 नसुार ५५.६ टक्के कुटुबाांचे ते िावरद्र्य रेषेखािी आहेत असे म्हणणे आहे. यामध्ये पस्श्चम 

महाराष्ट्रातीि कुटुांबाांची टक्केिारी अवधक ७१.७ टक्के एिढी आहे.  वििभात ६७.७ टक्के, तर वििभातीि 

५९.९ टक्के कुटुांबाांचे ते िावरद्र्य रेषेखािीि आहेत असे म्हणणे आहे. 

 

 

मेंढेपठार वस्तीमधील स्वस्त धान्य दकुानात आलेले दाहरद्र्य रेषेखालील गिृस्थ  
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सोलापरू हजल्ह्यातील वस््यांमधील माहिती संकलन 
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प्रकरण : 4  
अनसुचूित जातींच्या वस्तयांमधील सोयी सचुवधा 

जगण्यासाठी आवचयक असणाऱ्या अन्न वस्र, चनवारा, या मलुभतू गरजाांबरोबरि चकमान 

दजाच्या सोयी सचुवधा उपलब्ध असणे गरजेिे आहे.मानव चवकास चनदेिाांक (HDI) िेआयमुान, चिक्षण 

आचण दरडोई उतपन्न हे वनिेशाांक आहेत. एकूण १८९ िेशाांपैकी भारत १३० व्या क्रमाांकािर आहे. शदु्ध 

हिा, वपण्याचे पाणी, वनिारा, आर्थिक पवरस्स्िती, आरोग्य, वशक्षण, करमणकू, मनोरांजन, सामावजक 

सरुवक्षतता हे गणुित्तापणूव जीिना चे वनकष आहेत. याच वनकषाांच्या आधारे महाराष्ट्रातीि ५० टक्के पेक्षा 

जास्त अनसुवूचत जातीची िोकसांख्या असिेल्या असिेल्या सोयी सवुिधा परेुशा प्रमाणात उपिब्ध 

आहेत का हे पाहण्याचा प्रयतन प्रस्ततु प्रकरणामध्ये केिा आहे.  

तक्ता क्र.70 नवभागननहाय समाजमंनिरांचे प्रमाण 

विभाग 
समाजमांवदर 

एकूण 
िाही  होय 

खानदेि  
0 31 31 

0.0% 100.0% 100.0% 

कोकण  
2 146 148 

1.4% 98.6% 100.0% 

मराठवाडा  
57 206 263 

21.7% 78.3% 100.0% 

चवदभग  
314 2041 2355 

13.3% 86.7% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
1 59 60 

1.7% 98.3% 100.0% 

एकूण  
374 2483 2857 

13.1% 86.9% 100.0% 
 
तक्ता क्र.70 नसुार ८६.९ टक्के कुटुांबाांनी तयाांच्या 

िस्तीत समाजमांविर असल्याचे साांवगतिे तर अजनूही 

एकूण कुटुांबाांपैकी १३.१ टक्के कुटुांबाांच्या िस्तीत 

समाजमांविर नाही. मराििाड्यातीि सिावधक 21.७ 

टक्के कुटुांबाांकडे तर वििभातीि १३.३ टक्के 

कुटुांबाांकडे समाज मांविर नसल्याचे विसनू येते.  
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तक्ता क्र.71: समाजमंचदर वापर करण्यािे प्रमाण 

चवभाग  
समाजमंचदर वापर करण्यािे प्रमाण  

एकूण 
लाग ूनाही  नाही  होय  

खानिेश  
0 1 30 31 

0.00% 3.20% 96.80% 100.00% 

कोकण  
2 7 139 148 

1.40% 4.71% 93.90% 100.00% 

मराििाडा  
57 28 178 263 

21.70% 10.64% 67.70% 100.00% 

वििभव  
314 201 1840 2355 

13.30% 8.53% 78.10% 100.00% 

पस्श्चम महाराष्ट्र  
1 46 13 60 

3.30% 76.66% 21.70% 100.00% 

एकूण  
374 283 2200 2857 

13.10% 9.90% 77.00% 100.00% 

तक्ता क्र.71 नसुार एकूण ९.९ टक्के अनसुवूचत जातीची कुटुांबे समाज मांविर असनूही तयाचा िापर करीत 

नाहीत. पस्श्चम महाराष्ट्रात याचे प्रमाण सिावधक विसनू येते, या विभागातीि ७६.६६ टक्के कुटुांबे समाज 

मांविराचा िापर करीत नाहीत.  

तक्ता क्र.72: नवभागननहाय आंगणवाडीचे प्रमाण 

विभाग आांगणिाडी 
एकूण 

िाही  होय  

खानदेि  
31 0 31 

100.0% 0.0% 100.0% 

कोकण  
5 143 148 

3.4% 96.6% 100.0% 

मराठवाडा  
2 261 263 

0.8% 99.2% 100.0% 

चवदभग  
105 2250 2355 

4.5% 95.5% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
2 58 60 

3.3% 96.7% 100.0% 

एकूण  
145 2712 2857 

5.1% 94.9% 100.0% 
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तक्ता क्र.72 नसुार अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमधीि एकूण ९४.९ टक्के कुटुांबाांनी आांगणिाडी 

असल्याचे साांवगतिे. मार खानिेशातीि सिव १०० टक्के कुटुांबाांनी आांगणिाडी नसल्याचे म्हटिे आहे. 

कोकणमध्ये हेच प्रमाण ३.४ टक्के तर वििभात आांगणिाडी नसल्याचे साांगणाऱ्या कुटुांबाांचे प्रमाण ३.३ 

टक्के आहे.  

तक्ता क्र.73: नवभागननहाय अपतयांिे आंगणवाडीत नाव नोंदलेल्या कुटंुबांिे प्रमाण 

विभाग 
विभागविहाय अपतयाांचे आांगणिाडीत िाि 

िोंदलेलया कुटुांिाांचे प्रमाण एकूण 
होय  िाही  लाग ूिाही  

खानदेि  
1 0 30 31 

3.2% 0.0% 96.8% 100.0% 

कोकण  
48 23 77 148 

32.4% 15.5% 52.0% 100.0% 

मराठवाडा  
163 27 73 263 

62.0% 10.3% 27.8% 100.0% 

चवदभग  
536 168 1651 2355 

22.8% 7.1% 70.1% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
10 21 29 60 

16.7% 35.0% 48.3% 100.0% 

एकूण  
758 239 1860 2857 

26.5% 8.4% 65.1% 100.0% 

तक्ता क्र.73 नसुार अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमधीि एकूण २६.5 टक्के कुटुांबाांनी तयाांच्या अपतयाांची नाि 

नोंिणी िस्तीमधीि अांगणिाडीत केिेिी आहे. तर एकूण ८.४ टक्के कुटुांबाांनी ही नोंिणी केिेिी नाही. 

सिव विभागातीि एकूण ६५.१ टक्के कुटुांबाांमधीि अपतये या ियोगटातीि नसल्याने ककिा या िस्तयाांमध्ये 

आांगणिाडीच उपिब्ध नसल्याने हा प्रश्न या कुटुांबाांना िाग ूनाही. मराििाडा विभागातीि सिावधक ६२ 

टक्के कुटुांबाांनी तर कोकण विभागातीि ३२.४ टक्के कुटुांबाांनी तयाांच्या अपतयाांची नाि नोंिणी केिेिी 

आहे. याउिट सिावधक पस्श्चम महाराष्ट्रातीि ३५ टक्के कुटुांबाांनी तयाांच्या अपतयाांची नाांि नोंिणी 

आांगणिाडी मध्ये केिेिी नसल्याचे विसनू येते.  यामागे आांगणिाडी घरापासनू िरू असणे, िस्ती र्ार 

िहान असणे,  मिेु पािकाांच्या बरोबर तयाांच्या कामाच्या विकाणी जात असल्याने ककिा इतर गािात 

स्ििाांतर केल्यामळेु आांगणिाडीत नोंि न केल्याची कारणे उत्तरिातयाांनी साांवगतिी. 
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तक्ता क्र.74: अनसुचूित जातीच्या वस्तयांमधील उपलब्ध शैक्षचणक सचुवधा  

क्र. िस्तीचे िाि  िालिाडी  
प्रािवमक 
िाळा  

माध्यवमक 
िाळा  

मागासिगीय 
िसवतगहृ  

आश्रम 
िाळा  

महा 
विद्यालय  

1 परसोडी  नाही  नाही  नाही  नाही  नाही  नाही  
2 अमला होय  होय  नाही  नाही  नाही  नाही  

3 
राम नगर, चिवाजी नगर, 

आांबेडकर नगर होय  होय  नाही  नाही  नाही  नाही  

4 गडपायली नाही  नाही  नाही  नाही  नाही  नाही  
5 बौध्दवाडी होय  होय  नाही  नाही  नाही  होय  
6 दोहनघार्ट   नाही  नाही  नाही  नाही  नाही  नाही  
7 गोंडवस्ती  होय  होय  नाही  नाही  नाही  नाही  
8 कानस  होय  नाही  नाही  नाही  नाही  नाही  
9 आांबोली  होय  होय  होय  नाही  नाही  नाही  
10 बौध्दपरुा  होय  होय  होय  नाही  नाही  नाही  
11 वाडग नां. 3  होय  होय  नाही  नाही  नाही  नाही  
12 वडळी   होय  होय  नाही  नाही  नाही  नाही  
13 धाकरे्टवाडी  होय  होय  नाही  नाही  नाही  नाही  
14 खैरी वाडग नां. 1 होय  होय  नाही  नाही  नाही  नाही  
15 वाडग नां. 1 होय  होय  नाही  नाही  नाही  नाही  
16 चिवणी  नाही  नाही  नाही  नाही  नाही  नाही  
17 Mohadi नाही  नाही  नाही  नाही  नाही  नाही  
18 आांबेडकर िौक  होय  होय  नाही  नाही  नाही  नाही  
19 मलकापरू  होय  होय  होय  नाही  नाही  नाही  
20 ज्योतवाडी   होय  होय  होय  नाही  नाही  नाही  
21 भीमनगर  होय  होय  नाही  नाही  नाही  नाही  
22 दादापरू  होय  होय  नाही  नाही  नाही  नाही  
23 रतनापरू  होय  होय  नाही  नाही  नाही  नाही  
24 Utara होय  होय  नाही  नाही  नाही  नाही  
25 देगरुखेडा  होय  होय  नाही  नाही  नाही  नाही  
26 Ramai होय  होय  नाही  नाही  नाही  नाही  
27 Baudhapura  होय  होय  नाही  नाही  नाही  नाही  
28 Palwadi होय  होय  नाही  नाही  नाही  नाही  
29 Baudhapura  होय  होय  नाही  नाही  नाही  नाही  
30 मोळवन नाही  नाही  नाही  नाही  नाही  नाही  
31 वाडग नां. 2  होय  होय  नाही  नाही  नाही  नाही  
32 Plotbhag  नाही  नाही  नाही  नाही  नाही  नाही  
33 महातमा रु्ले वस्ती  होय  नाही  नाही  नाही  नाही  नाही  
34 दचलत वस्ती   होय  होय  नाही  नाही  नाही  नाही  
35 उद्खेड  होय  होय  नाही  नाही  नाही  नाही  
36 िाांदरू  होय  नाही  नाही  नाही  नाही  नाही  
37 हहगणा  होय  होय  नाही  नाही  नाही  नाही  
38 खैरी पांजाबराव  नाही  होय  नाही  नाही  नाही  नाही  
39 पारडी   होय  होय  नाही  नाही  नाही  नाही  
40 जहानपरू  होय  होय  नाही  नाही  नाही  नाही  
41 कचपलवस्त ू होय  होय  नाही  नाही  नाही  नाही  

स्रोत : प्रािचमक स्रोत   
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तक्ता क्र.75: नवभागननहाय स्वस्त धान्य दकुानांिे प्रमाण 

विभाग 
स्िस्त धान्य दकुाि 

एकूण 
िाही  होय  

खानदेि  
31 0 31 

100.0% 0.0% 100.0% 

कोकण  
103 45 148 

69.6% 30.4% 100.0% 

मराठवाडा  
3 260 263 

1.1% 98.9% 100.0% 

चवदभग  
485 1870 2355 

20.6% 79.4% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
52 8 60 

86.7% 13.3% 100.0% 

एकूण  
674 2183 2857 

23.6% 76.4% 100.0% 
 
तक्ता क्र.75 नसुार अनसुवूचत जातीच्या 

िस्तयाांमध्ये स्िस्त धान्याचे िकुान नाही असे 

साांगणाऱ्या कुटुांबाांचे एकूण प्रमाण २३.६ टक्के 

आहे. खानिेशातीि सिव १०० टक्के कुटुांबे स्िस्त 

धान्य िकुान िस्तीसािी नसल्याचे साांगतात. तर 

पस्श्चम महाराष्ट्रातीि ८६.७ टक्के ि कोकण 

विभागातीि ६९.६ टक्के कुटुांबाांनी तयाांच्या 

िस्तीसािी स्िस्त धान्य िकुान नसल्याचे 

साांवगतिे. ही बाब िक्षिेधक आहे.           

 

 

 

 

 

 

मेंढेपठार (जं) वस्तीमधील स्वस्त धान्य दकुान  
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तक्ता क्र.76: चवभागचनहाय स्वस्त धान्य चनयचमत चमळण्यािे प्रमाण 

विभाग 
विभागविहाय स्िस्त धान्य वियवमत 

वमळण्याचे प्रमाण एकूण 
होय  िाही  लाग ूिाही  

खानदेि  
0 7 24 31 

0.0% 22.6% 77.4% 100.0% 

कोकण  
45 9 94 148 

30.4% 6.1% 63.5% 100.0% 

मराठवाडा  
246 14 3 263 

93.5% 5.3% 1.1% 100.0% 

चवदभग  
1639 210 506 2355 

69.6% 8.9% 21.5% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
7 6 47 60 

11.7% 10.0% 78.3% 100.0% 

एकूण  
1937 246 674 2857 

67.8% 8.6% 23.6% 100.0% 
 
तक्ता क्र.76 नसुार अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमधीि एकूण ८.६ टक्के कुटुांबाांनी स्िस्त धान्य वनयवमत 

वमळत नसल्याचे साांवगतिे तर ६७.८ टक्के कुटुांबाांचे ते वनयवमत वमळते असे म्हणणे आहे. खानिेशातीि 

सिावधक २२.६ टक्के कुटुांबे तयाांना स्िस्त धान्य वनयवमत वमळत नसल्याचे साांगतात. या विभागात एकाही 

कुटुांबािा वनयवमत धान्य वमळत नाही. हेच प्रमाण पस्श्चम महाराष्ट्रात १० टक्के तर वििभव ि कोकण येिे 

अनकु्रमे ८.९ टक्के ि ६.१ टक्के एिढे आढळते. वनयवमत धान्य वमळत नसल्याची कारणे विचारिी असता 

धान्याचा अवनयवमत परुििा, कमी प्रतीचे धान्य असते, स्िस्त धान्य िकुानात केव्हा धान्य येते याची मावहती 

पोहोचत नाही, हे िकुान घरापासनू िाांब आहे, िकुान चािकाने धान्य परुविणे िाांबवििे आहे अशी कारणे 

उत्तरिातयाांनी साांवगतिी.  

आकृती क्र. : ५  

 

 

 

 

 

खानदेि   
      

कोकण   
     

मराठवाडा   
     

चवदभग         

प महाराष्ट्र   
      

स्वस्त धान्य चनयचमतपणे चमळत नसल्यािे प्रमाण 
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तक्ता क्र.77: चवभागचनहाय स्वस्त धान्य दकुान वस्तीत नसल्यास चकती अंतरावर उपलब्ध आहे 

विभाग 

विभागविहाय स्िस्त धान्य दकुाि िस्तीत िसलयास वकती 
अांतरािर उपलब्ध आहे 

एकूण 
0.5- 1  
वकमी  

1 - 3 
वकमी 

3 - 6 
वकमी 

6 वकमी 
पेक्षा जास्त  

लाग ू
िाही  

खानदेि  
1 15 15 0 0 31 

3.2% 48.4% 48.4% 0.0% 0.0% 100.0% 

कोकण  
9 103 0 0 36 148 

6.1% 69.6% 0.0% 0.0% 24.3% 100.0% 

मराठवाडा  
6 0 0 3 254 263 

2.3% 0.0% 0.0% 1.1% 96.6% 100.0% 

चवदभग  
142 205 114 32 1862 2355 

6.0% 8.7% 4.8% 1.4% 79.1% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
3 8 45 0 4 60 

5.0% 13.3% 75.0% 0.0% 6.7% 100.0% 

एकूण  
161 331 174 35 2156 2857 

5.6% 11.6% 6.1% 1.2% 75.5% 100.0% 

तक्ता क्र.77 नसुार अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांपासनू स्िस्त धान्य िकुान वकती अांतरािर आहे याचे 

प्रमाण विसनू येते.यामध्ये ०.5 ते १  वकमी अांतरािर िकुान असिेल्या सिव विभागाांतीि कुटुांबाांचे एकूण 

प्रमाण र्क्त 5.६ टक्के एिढे आहे. तर एकूण ११.६ टक्के कुटुांबाांना स्िस्त धान्य िकुान १-३ वकमी 

अांतरािर उपिब्ध आहे. यात खानिेशातीि  ४८.४ टक्के कुटुांबे, कोकण विभागातीि ६९.६ टक्के कुटुांबे 

तर पस्श्चम महाराष्ट्रातीि १३.३ टक्के कुटुांबाांना तयाांच्या िस्तीपासनू १-३ वकमी अांतरािर स्िस्त धान्य 

िकुान उपिब्ध आहे. तसेच पस्श्चम महाराष्ट्रातीि अनसुवूचत जातीच्या ७५ टक्के कुटुांबाना तर 

खानिेशातीि ४८.४ टक्के कुटुांबाांना ३-६ वकमी अांतरािर स्िस्त धान्यासािी जािे िागते. तर वििभातीि 

१.४ टक्के ि मराििाड्यातीि १.१ टक्के कुटुांबाांना ही िकुाने तयाांच्या िस्तीपासनू ६ वकमी पेक्षा जास्त 

अांतरािर उपिब्ध असल्याचे स्पष्ट्ट विसते. ही िकुाने जास्त अांतरािर असल्याने वनयवमत धान्य वमळण्यात 

अडचणी येत असल्याचे या कुटुांबाांनी साांवगतिे.  
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तक्ता क्र.78: नवभागननहाय खेळांचे मैिानांचे प्रमाण 

विभाग 
खेळाचे मैदाि 

एकूण 
िाही  होय  

खानदेि  
31 0 31 

100.0% 0.0% 100.0% 

कोकण  
139 9 148 

93.9% 6.1% 100.0% 

मराठवाडा  
193 70 263 

73.4% 26.6% 100.0% 

चवदभग  
1951 404 2355 

82.8% 17.2% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
60 0 60 

100.0% 0.0% 100.0% 

एकूण  
2374 483 2857 
83.1% 16.9% 100.0% 

 
तक्ता क्र.78 नसुार सिव विभागातीि एकूण ८३.१ टक्के कुटुांबाना खेळाचे मैिान उपिब्ध नाही. खानिेश 

ि पस्श्चम महाराष्ट्रातीि अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमध्ये एकाही कुटुांबािा खेळाचे मैिान नाहीत तर हेच 

प्रमाण कोकण विभागात ९३.९ टक्के 

मराििाड्यात ७३.४ टक्के ि वििभात ८२.८ 

टक्के विसनू येते. खेळाचे शारीवरक आरोग्याच्या 

दृष्ट्टीने अनन्य साधारण महति आहे. बाल्यािस्िेत 

तर मिुाांनी आिजूवन मैिानी खेळ खेळणे गरजेचे 

असते. परांतु अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांना 

खेळासािी मैिान उपिब्ध नसल्याचे िक्षणीय 

प्रमाण विसनू येते.  

 

 

 

 

 

अमरावती , प्राथहमक शाळेतील खेळाचे मैदान  
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तक्ता क्र.79: चवभागचनहाय खेळाच्या मैदानािा लाभ घेण्यािे प्रमाण 

विभाग 
विभागविहाय खेळाच्या मैदािाचा 

लाभ घेण्याचे प्रमाण एकूण 
होय  िाही  लाग ूिाही 

खानदेि  
0 0 31 31 

0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

कोकण  
9 0 139 148 

6.1% 0.0% 93.9% 100.0% 

मराठवाडा  
63 7 193 263 

24.0% 2.7% 73.4% 100.0% 

चवदभग  
304 100 1951 2355 

12.9% 4.2% 82.8% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
0 0 60 60 

0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

एकूण  
376 107 2374 2857 

13.2% 3.7% 83.1% 100.0% 
 
तक्ता क्र.79: नसुार अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमधीि ज्या कुटुांबाना खेळाचे मैिान उपिब्ध आहे 

अशापैकी एकूण १३.2 टक्के कुटुांबे या मैिानाचा िाभ घेतात. यामध्ये सिावधक मराििाड्याति कुटुांबाचे 

प्रमाण विसनू 24 टक्के एिढे विसनू येते. वििभातीि १२.९ टक्के तर कोकण विभागातीि ६.१ टक्के 

कुटुांबे खेळाच्या मैिानाचा िाभ घेतात. मार मराििाड्यातीि 2.७ टक्के ि वििभातीि ४.2 टक्के कुटुांबे 

मैंिानाचा िाभ घेत नसल्याचे विसते. एकूण ८३.१ टक्के कुटुांबाांना मैिान उपिब्ध नसल्याने हा प्रश्न िाग ू

होत नाही.  

 

 

 

 

 

 

 

 अम्बोली गावातील वस्ती 
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तक्ता क्र.80: चवभागचनहाय खेळाच्या मैदानाच्या अंतरािे प्रमाण 

विभाग  

विभागविहाय खेळाच्या मैदािाच्या अांतराचे प्रमाण 

एकूण  1 वकमी 
पेक्षा कमी  

1 ते  3 
वकमी  

3 ते 6 
वकमी 

6 ते 9 
वकमी 

9 वकमी 
पेक्षा 
जास्त  

उपलब्ध 
िाही  

लाग ू
िाही  

खानदेि  
13 15 3 0 0 0 0 31 

41.90% 48.40% 9.70% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

कोकण  
70 64 8 0 0 0 6 148 

47.30% 43.20% 5.40% 0.00% 0.00% 0.00% 4.10% 100.00% 

मराठवाडा  
54 42 68 2 2 0 95 263 

20.50% 16.00% 25.90% 0.80% 0.80% 0.00% 36.10% 100.00% 

चवदभग  
591 674 402 97 102 46 443 2355 

25.10% 28.60% 17.10% 4.10% 4.30% 2.00% 18.80% 100.00% 
पस्चिम 
महाराष्ट्र  

0 0 1 0 33 26 0 60 
0.00% 0.00% 1.70% 0.00% 55.00% 43.30% 0.00% 100.00% 

एकूण  
728 795 482 99 137 72 544 2857 

25.50% 27.80% 16.90% 3.50% 4.80% 2.50% 19.00% 100.00% 

तक्ता क्र.80 नसुार सिव विभागातीि अनसुवूचत जातीच्या एकूण २५.5 टक्के कुटुांबाांना १ वकमी पेक्षा कमी 

अांतरािर, २७.८ टक्के कुटुांबाना १-३ वकमी अांतरािर, १६.९ टक्के कुटुांबाांना ३-६ वकमी अांतरािर, ३.5 

टक्के कुटुांबाांना ६-९ वकमी अांतरािर तर ४.८ टक्के कुटुांबाांना ९ वकमी पेक्षा जास्त अांतरािर खेळाचे मैिान 

उपिब्ध आहे. १-३ वकमी अांतरािर खेळाचे मैिान उपिब्ध असण्याचे सिावधक प्रमाण ४७.३० टक्के 

कोकण विभागात विसनू येते. तसेच पस्श्चम महाराष्ट्रातीि सिावधक ५५ टक्के कुटुांबाांना िस्तीपासनू ९ 

वकमी पेक्षा जास्त अांतरािर खेळाचे मैिान उपिब्ध असल्याचे विसते. तर येिे 4३.३ टक्के कुटुांबाांना मैिान 

उपिब्धच नाही.  

 

 

 

 

 

हिगणा, अनसुहूचत जातीच्या वस्तीमधील बधु्द हविारासमोरील मोकळी जागा  
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तक्ता क्र.81: नवभागननहाय औषधांचे िकुानांचे प्रमाण 

विभाग  और्षधाांचे दकुाि  एकूण  
होय  िाही  

खानदेि  
0 31 31 

0.0% 100.0% 100.0% 

कोकण  
1 147 148 

0.7% 99.3% 100.0% 

मराठवाडा  
2 261 263 

0.8% 99.2% 100.0% 

चवदभग  
4 2351 2355 

0.2% 99.8% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
0 60 60 

0.0% 100.0% 100.0% 

एकूण  
7 2850 2857 

0.2% 99.8% 100.0% 

तक्ता क्र.81 नसुार महाराष्ट्रातीि अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमधीि एकूण  ०.2 टक्के कुटुांबाांनी तयाांच्या 

िस्तीमध्ये औषधाचे िकुान असल्याचे साांवगतिे. हे प्रमाण नगण्य असनू विचार करण्याजोगे आहे. 

खानिेश ि पस्श्चम महाराष्ट्रातीि एकाही कुटुांबाच्या िस्तीत औषधाचे िकुान नसल्याचे स्पष्ट्ट होते.  

तक्ता क्र. 82: चवभागचनहाय औषधे आणण्यासाठी चकती अंतरावर जावे लागते 

विभाग 
विभागविहाय और्षधे आणण्यासाठी वकती अांतरािर जािे लागते 

एकूण 0-2 
वकमी 

2-4 
वकमी 

4-6 
वकमी 

6 - 8 
वकमी 

8 - 10 
वकमी 

 10 वकमी 
पेक्षा जास्त  

लाग ू
िाही  

खानदेि  
0 15 16 0 0 0 0 31 

0.0% 48.4% 51.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

कोकण  
42 0 4 0 100 1 1 148 

28.4% 0.0% 2.7% 0.0% 67.6% 0.7% 0.7% 100.0% 

मराठवाडा  
3 13 112 95 0 38 2 263 

1.1% 4.9% 42.6% 36.1% 0.0% 14.4% 0.8% 100.0% 

चवदभग  
233 747 491 288 449 143 4 2355 

9.9% 31.7% 20.8% 12.2% 19.1% 6.1% 0.2% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
0 0 0 36 1 23 0 60 

0.0% 0.0% 0.0% 60.0% 1.7% 38.3% 0.0% 100.0% 

एकूण  
278 775 623 419 550 205 7 2857 

9.7% 27.1% 21.8% 14.7% 19.3% 7.2% 0.2% 100.0% 
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तक्ता क्र.82 नसुार एकूण २७.१ टक्के कुटुांबाांना िस्ती अांतगवत औषधाांचे िकुान उपिब्ध नसल्याने 2-4 

वकमी अांतरािर जािे िागते. यामध्ये खानिेशात ४८.४ टक्के कुटुांबे तर वििभातीि ३१.७ टक्के कुटुांबे 

आहेत. कोकणातीि ६७.६ टक्के कुटुांबाांना ८-१० वकमी अांतरािर औषधाांसािी जािे िागते. पस्श्चम 

महाराष्ट्रातीि ३८.३ टक्के कुटुांबाांना १० वकमी अांतरािर तर ६० टक्के कुटुांबाांना ६-८ वकमी अांतरािर 

औषधे आणण्यासािी जािे िागते.  

तक्ता क्र.83: चवभागचनहाय कुटंुबातील व्यक्ती दवाखान्यात जाणाऱ्या कारणांिे प्रमाण 

विभाग 
विभागविहाय कुटुांिातील व्यक्ती दिाखान्यात जाणाऱ्या कारणाांचे प्रमाण 

इतर आजार 
पणािर 
उपचार  

लसीकरण  िाळांतपणा 
पिुीचे 
उपचार  

िाळांतपणा
साठी  

कुटुांि 
वियोजि  

आरोग्य 
सलला  

खानदेि  
31 27 25 20 19 29 16 

100.0% 87.1% 80.6% 64.5% 61.3% 93.5% 51.6% 

कोकण  
145 106 65 24 27 124 53 

98.0% 71.6% 43.9% 16.2% 18.2% 83.8% 35.8% 

मराठवाडा  
252 214 212 210 199 243 123 

95.8% 81.4% 80.6% 79.8% 75.7% 92.4% 46.8% 

चवदभग  
2137 1208 639 569 697 1681 986 

90.7% 51.3% 27.1% 24.2% 29.6% 71.4% 41.9% 

प.महाराष्ट्र  
60 15 0 0 0 38 3 

100.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 63.3% 5.0% 

एकूण  
2625 1570 941 823 942 2115 1181 

91.9% 55.0% 32.9% 28.8% 33.0% 74.0% 41.3% 
 
तक्ता क्र.83 नसुार महाराष्ट्रातीि अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमधीि कुटुबाांचे ििाखान्यात जाण्यामागच्या 

कारणाांचे विभागिार प्रमाण वििे आहे. यामध्ये खानिेश ि पस्श्चम महाराष्ट्रातीि सिव १०० टक्के कुटुांबे 

आजारपणािर उपचारासािी ििाख्यान्यात जातात. हेच प्रमाण कोकण ९८ टक्के, मराििाडा ९५ टक्के ि 

वििभव ९० टक्के असे विसनू येते. िसीकरणा सािी ििाखान्यात जाणाऱ्या कुटुांबाांचे पस्श्चम महाराष्ट्रात 

कमी प्रमाण विसनू येते. ते केिळ २५ टक्के एिढे आहे. याच विभागात बाळांतपणा पिूीच्या उपचाराांसािी, 

बाळांतपणासािी ि कुटुांब वनयोजनासािी ििाखान्यात जाणाऱ्या कुटुांबाांचे प्रमाण शनू्य टक्के असनू ही बाब 

विचारात घेण्याजोगी आहे. वििभातीि हेच प्रमाण अनकु्रमे ५१.३ टक्के, २७.१ टक्के 24.2 टक्के ि २९.६ 
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टक्के असनू ते समाधानकारक नाही. कोकण विभागात िेखीि कमी प्रमाणत १६.2 टक्के ि १८.2 टक्के 

कुटुांबे अनकु्रमे बाळांतपणासािी ि कुटुांब वनयोजनासािी ििाखान्यात जातात. आरोग्य विषयक केिळ 

सल्िा घेण्यासािी जाणाऱ्या कुटुांबाांचे एकूण प्रमाण ७४ टक्के असल्याचे विसनू येते. याव्यवतवरक्त इतर 

कारणाांसािी ििाखान्यात जाणारी ४१ टक्के कुटुांबे आहेत. 

 

तक्ता क्र.84: चवभागचनहाय चदव्यांग व्यक्तीं असलेल्या कुटंुबािे प्रमाण 

विभाग 

विभागविहाय वदव्याांग 
व्यक्तीं असलेलया कुटुांिाचे 

प्रमाण 
एकूण 

 
िाही  होय  

खानदेि  
25 6 31 

80.6% 19.4% 100.0% 

कोकण  
140 8 148 

94.6% 5.4% 100.0% 

मराठवाडा  
241 22 263 

91.6% 8.4% 100.0% 

चवदभग  
2185 170 2355 

92.8% 7.2% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र   
58 2 60 

96.7% 3.3% 100.0% 

एकूण  
2649 208 2857 

92.7% 7.3% 100.0% 

तक्ता क्र.84 नसुार अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमध्ये एकूण ९२.७ टक्के कुटुांबाांमध्ये विव्याांग व्यक्ती नाहीत 

तर ७.३ टक्के कुटुांबाांमध्ये विव्याांग व्यक्ती आहेत. हे प्रमाण खानिेशात सिावधक 19.४ टक्के एिढे आहे 

तर मराििाड्यात ८.४ टक्के ि वििभात ७.2 टक्के एिढे विसनू येते. 
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तक्ता क्र.85: चवभागचनहाय चदव्यांगाच्या प्रकारानसुार असलेल्या कुटंुबािे प्रमाण 

विभाग 
विभागविहाय वदव्याांगाच्या प्रकारािसुार असलेलया कुटुांिाचे प्रमाण 

दसृ्त्ष्ट्टहीि मकु-
िधीर 

स्ि मग्ि िहु 
विकलाांग 

िौवद्धक 
अक्षमता 

अध्ययि 
अक्षमता 

िारीवरक 
अपांगति 

खानदेि  
2 2 0 0 0 0 1 

6.5% 6.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.2% 

कोकण  
0 2 3 0 1 0 7 

0.0% 1.4% 2.0% 0.0% 0.7% 0.0% 4.7% 

मराठवाडा  
5 2 0 1 1 0 13 

1.9% 0.8% 0.0% 0.4% 0.4% 0.0% 4.9% 

चवदभग  
34 13 5 8 15 2 72 

1.4% 0.6% 0.2% 0.3% 0.6% 0.1% 3.1% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
2 0 0 0 1 0 0 

3.3% 0.0% 0.0% 0.0% 1.7% 0.0% 0.0% 
एकूण  
 

43 19 8 9 18 2 93 
1.5% 0.7% 0.3% 0.3% 0.6% 0.1% 3.3% 

तक्ता क्र.85 नसुार अनसुवूचत जातीच्या कुटुांबाांमध्ये सिावधक प्रमाण ३.३ टक्के एिढे शारीवरक अपांगति 

या विव्याांग प्रकारातीि व्यक्ती असल्याचे विसते तर एकूण १.5 टक्के कुटुांबात दृस्ष्ट्टहीन व्यक्ती असल्याचे 

विसते. तसेच खानिेशात िषु्ट्टीहीन ि मकुबधीराांचे प्रमाण अवधक विसनू येत असनू ते िोन्ही प्रकाराांत ६.5 

टक्के एिढे आहे. 

 

 

 

 

 

 

 

अनसुहूचत जातीच्या वस्तीमधील माहिती संकलन करताना   
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तक्ता क्र.86: चवभागचनहाय चदव्यांग असल्यास शासकीय योजनेिा लाभ घेण्यािे प्रमाण 

विभाग 
विभागविहाय वदव्याांग असलयास 

िासकीय योजिेचा लाभ घेण्याचे प्रमाण एकूण 
होय  िाही  लाग ू िाही 

खानदेि  
1 7 23 31 

3.2% 22.6% 74.2% 100.0% 

कोकण  
4 10 134 148 

2.7% 6.8% 90.5% 100.0% 

मराठवाडा  
1 26 236 263 

0.4% 9.9% 89.7% 100.0% 

चवदभग  
27 202 2126 2355 

1.1% 8.6% 90.3% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
1 19 40 60 

1.7% 31.7% 66.7% 100.0% 

एकूण  
34 264 2559 2857 

1.2% 9.2% 89.6% 100.0% 
तक्ता क्र.86 नसुार अनसुवूचत जातीच्या एकूण कुतबुाांपैकी केिळ १.2 टक्के विव्याांग कुटुांबाांनी शासकीय 

योजनाांचा िाभ घेतल्याचे विसनू येते. तर एकूण ९.2 टक्के िोकाांनी हा िाभ घेतिा नाही. खानिेशात िाभ 

न घेण्याचे प्रमाण २२ टक्के तर पस्श्चम महाराष्ट्रात ३१ टक्के एिढे आहे.  

तक्ता क्र.87: नवभागननहाय व्यायामशाळांचे प्रमाण 

विभाग व्यायामिाळा 
एकूण 

िाही  होय  

खानदेि  
31 0 31 

100.0% 0.0% 100.0% 

कोकण  
106 42 148 

71.6% 28.4% 100.0% 

मराठवाडा  
263 0 263 

100.0% 0.0% 100.0% 

चवदभग  
2348 7 2355 

99.7% 0.3% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
60 0 60 

100.0% 0.0% 100.0% 

एकूण  
2808 49 2857 

98.3% 1.7% 100.0% 
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तक्ता क्र.87 नसुार एकूण ९८ टक्के कुटुांबाांनी िस्तीत व्यायाम शाळा नसल्याचे साांवगतिे. खानिेश, 

मराििाडा ि पस्श्चम महाराष्ट्रातीि सिव १०० टक्के कुटुांबाांनी व्यायामशाळा िस्तीत नसल्याचे साांवगतिे. 

केिळ १.७ टक्के कुटुांबाांनी तयाांच्या िस्तीत व्यायामशाळा आहे असे म्हटिे आहे. हे प्रमाण अतयांत नगण्य 

असनू असमाधान कारक आहे. 

तक्ता क्र.88: चवभागचनहाय व्यायामशाळेिा लाभ घेणाऱ्या कुटंुबांिे प्रमाण 

विभाग 
व्यायामिाळेचा लाभ घेणाऱ्या 

कुटुांिाांचे प्रमाण एकूण 
लाग ूिाही  िाही  होय  

खानदेि  
31 0 0 31 

100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

कोकण  
106 7 35 148 

71.6% 4.7% 23.6% 100.0% 

मराठवाडा  
263 0 0 263 

100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

चवदभग  
2348 2 5 2355 

99.7% 0.1% 0.2% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
60 0 0 60 

100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

एकूण  
2808 9 40 2857 

98.3% 0.3% 1.4% 100.0% 

तक्ता क्र.88 नसुार  अनसुवूचत जातीच्या ज्या िस्तयामध्ये व्यायामशाळा आहेत अशापैकी एकूण १.४ 

टक्के कुटुांबे तयाचा िाभ घेतात तर ०.३ टक्के कुटुांबे व्यायामशाळेचा िाभ घेत नाही. कोकण विभागातीि 

४.७ टक्के कुटुांबे  तर वििभातीि ०.१ टक्के कुटुांबे िस्तीती व्यायामशाळा असनूही तयाचा िाभ घेत नाही.  

तक्ता क्र.८9: नवभागननहाय सांडपाण्यािी व्यवस्िा असणाऱ्या कुटंुबांिे प्रमाण 

विभाग 

साांडपाण्याची व्यिस्िा 
असणाऱ्या कुटुांिाांचे 

प्रमाण एकूण 

िाही  होय  

खानदेि  
30 1 31 

96.8% 3.2% 100.0% 

कोकण  
38 110 148 

25.7% 74.3% 100.0% 
मराठवाडा  107 156 263 
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40.7% 59.3% 100.0% 

चवदभग  
322 2033 2355 

13.7% 86.3% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
56 4 60 

93.3% 6.7% 100.0% 

एकूण  
553 2304 2857 

19.4% 80.6% 100.0% 

तक्ता क्र.८९ नसुार एकूण 19.४ टक्के कुटुांबाांनी 

तयाांच्या िस्तीत साांडपाणी व्यिस्िा नसल्याचे 

साांवगतिे. साांडपाण्याची व्यिस्िा नसिेल्या 

कुटुांबाांमध्ये खानिेशातीि कुटुांबाांचे प्रमाण सिावधक 

असनू ते ९६.८ टक्के एिढे विसते. या खािोखाि 

पस्श्चम महाराष्ट्रात हेच प्रमाण ९३.३ टक्के असनू 

मराििाड्यातीि 40.७ टक्के कुटुांबाांना अजनूही 

िस्तीत साांडपाणी व्यिस्िा उपिब्ध नसल्याचे 

विसते.  

तक्ता क्र.90: चवभागचनहाय सांडपाणी व्यवस्िेिा प्रकार  

विभाग  साांडपाणी व्यिस्िेचा प्रकार  एकूण  
िांवदस्त िाले  उगडी गटारे  इतर  लाग ूिाही  

खानदेि  
1 0 0 30 31 

3.2% 0.0% 0.0% 96.8% 100.0% 

कोकण  
47 58 5 38 148 

31.8% 39.2% 3.4% 25.7% 100.0% 

मराठवाडा  
2 154 0 107 263 

0.8% 58.6% 0.0% 40.7% 100.0% 

चवदभग  
435 1511 87 322 2355 

18.5% 64.2% 3.7% 13.7% 100.0% 
पस्चिम 
महाराष्ट्र  

0 4 0 56 60 
0.0% 6.7% 0.0% 93.3% 100.0% 

एकूण  
485 1727 92 553 2857 

17.0% 60.4% 3.2% 19.4% 100.0% 

 

हपपरी यादगीरे- वस्तीमधील सांडपाण्याची व्यवस्था  
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तक्ता क्र.90 नसुार महाराष्ट्रातीि अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमधीि केिळ १७ टक्के कुटुांबाांकडे बांविस्त 

नािे आहेत. तर एकूण ६० टक्के कुटुांबे उघड्या गटारातनू साांडपाण्याची व्यिस्िा केल्याचे साांगतात. 

वििभात सिावधक उघड्या गटाराांचे प्रमाण (64.2 टक्के) आहे. तर मराििाड्यात हेच प्रमाण ५८. ६ टक्के 

आहे.  एकूण 19.४ टक्के कुटुांबाांकडे साांडपाण्याची व्यिस्िा नसल्याने हा प्रश्न िाग ूहोत नाही.    

तक्ता क्र.91: नवभागननहाय सांडपाण्यािी व्यवस्िा नसल्यामागील कारण 

विभाग  साांडपाण्याची व्यिस्िा िसलयामागील कारण  एकूण  
आर्थिक 
तरतदुीचा 
अभाि   

वियोजिाचा अभाि, 
ग्रामपांचायतीचे दलुषक्ष 

ि अकायष क्षमता  

गटारे 
िाांधण्यासाठी 
अपरुी जागा  

लाग ू
िाही  

खानदेि  
0 22 0 9 31 

0.0% 71.0% 0.0% 29.0% 100.0% 

कोकण  
11 15 4 118 148 

7.4% 10.1% 2.7% 79.7% 100.0% 

मराठवाडा  
6 115 0 142 263 

2.3% 43.7% 0.0% 54.0% 100.0% 

चवदभग  
39 255 1 2060 2355 

1.7% 10.8% 0.0% 87.5% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
57 3 0 0 60 

95.0% 5.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

एकूण  
113 410 5 2329 2857 

4.0% 14.4% 0.2% 81.5% 100.0% 

तक्ता क्र.91 नसुार अनसुचुीत जातीच्या िस्तयाांमध्ये साांडपाण्याची व्यिस्िा नसल्यामागीि कारणाांचे प्रमाण 

विसनू येते आहे. यात ही व्यिस्िा करण्यासािी आिश्यक असणाऱ्या वनधीचा ककिा पैशाचा अभाि 

असल्याचे  कारण सांगाणारी एकूण ४ टक्के कुटुांबे 

आहेत. पस्श्चम महाराष्ट्रातीि सिावधक ९५ टक्के 

कुटुांबाांनी आर्थिक तरतिुीच्या अभािाचे कारण 

साांवगतिे आहे. अकायवक्षम ग्रामपांचायत, ििुवक्ष ि 

वनयोजनाचा अभाि यामळेु िस्तीत साांडपाण्याची 

व्यिस्िा होऊ शकिी नाही असे साांगणाऱ्या कुटुांबाांचे 

७१ टक्के प्रमाण खानिेशात तर ४३ टक्के प्रमाण 
सोलापरू मधील उघडी गटारे   
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मराििाड्यात विसनू येते. तर कोकण विभागातीि 2.७ टक्के कुटुांबाांच्या मते साांडपाण्याची व्यिस्िा 

करण्यासािी िस्तीत जागेचा अभाि असल्याचे कारण आहे.  

तक्ता क्र.92: नवभागननहाय सांडपाणी व्यवस्िा सधुारण्यासाठी वस्तीत केले गेलेले प्रयतन 

विभाग  साांडपाणी व्यिस्िा सधुारण्यासाठी िस्तीत केले गेलेले प्रयति  एकूण  
ग्रामपांचाय

तीत 
पाठपरुािा  

जाणीि 
जग्रीतीचा 

प्रसार  

िैयस्त्क्तक 
प्रयति  

दरुुस्ती 
ि 

देखभाल  

तातपरुती 
व्यिस्िा  

कोणतेच 
प्रयति केले 

िाहीत  

लाग ू
िाही . 

खानदेि  
0 0 0 0 0 28 3 31 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 90.3% 9.7% 100.0% 

कोकण  
0 0 4 0 127 2 15 148 

0.0% 0.0% 2.7% 0.0% 85.8% 1.4% 10.1% 100.0% 

मराठवाडा  
0 0 2 0 83 130 48 263 

0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 31.6% 49.4% 18.3% 100.0% 

चवदभग  
41 212 13 58 1227 706 98 2355 

1.7% 9.0% 0.6% 2.5% 52.1% 30.0% 4.2% 100.0% 
पस्चिम 
महाराष्ट्र  

9 0 1 0 19 8 23 60 
15.0% 0.0% 1.7% 0.0% 31.7% 13.3% 38.3% 100.0% 

एकूण  
50 212 20 58 1456 874 187 2857 

1.8% 7.4% 0.7% 2.0% 51.0% 30.6% 6.5% 100.0% 

तक्ता क्र.92 नसुार अनसुवूचत जातीच्या िस्तीत साांडपाण्याची सधुारणा करण्यासािी काय प्रयतन केिे गेिे 

याचे प्रमाण विसनू येते. ग्रामपांचायती मध्ये सतत सांपकव  साधनू साांडपाण्याची व्यिस्िा करण्यासािी 

पािपरुािा केिा जातो असे साांगणाऱ्या पस्श्चम महाराष्ट्रातीि कुटुांबाांचे प्रमाण १५ टक्के ि वििभागातीि 

कुटुांबाांचे प्रमाण १.७ टक्के आहे. वििभातीि ९ टक्के कुटुांबाांनी मार साांडपाण्याच्या वनचऱ्याबाबत िस्तीत 

जाणीि जाग्रीती केिी जाते असे साांवगतिे. िैयस्क्तक प्रयतनाांतनू साांडपाणी व्यिस्िा करणाऱ्या कुटुांबाांचे 

प्रणाम अतयल्प असनू ते केिळ वििभात 2.5 टक्के विसनू येते. तातपरुुती व्यिस्िा उिा. उघडी गटारे ककिा 

तातपरुता पाईप टाकून साांडपाण्याची व्यिस्िा करणाऱ्या कुटुांबाचे प्रमाण मार सिववधक असनू ते कोकण 

विभागात ८५.८ टक्के, वििभात ५२ टक्के तर मराििाडा ि पस्श्चम महाराष्ट्र या िोन्ही विभागात ३१ टक्के 

एिढे विसनू येते.  
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तक्ता क्र.93: नवभागननहाय चपण्याच्या पाण्याच्या सचुवधेिे प्रमाण 

विभाग  वपण्याच्या पाण्याच्या 
सवुिधेचे प्रमाण  

एकूण  

िाही  आहे  

खानदेि  
16 15 31 

51.6% 48.4% 100.0% 

कोकण  
0 148 148 

0.0% 100.0% 100.0% 

मराठवाडा  
59 204 263 

22.4% 77.6% 100.0% 

चवदभग  
21 2334 2355 

0.9% 99.1% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
0 60 60 

0.0% 100.0% 100.0% 

एकूण  
96 2761 2857 

3.4% 96.6% 100.0% 

तक्ता क्र.93 नसुार अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमधीि खानिेशातीि ५१.६ टक्के कुटुांबाांना ि 

मराििाड्यातीि २२.४ टक्के कुटुांबाांना वपण्याच्या पाण्याची सवुिधा उपिब्ध नसल्याचे विसनू येते.  

तक्ता क्र.94: नवभागननहाय बारमाही स्वरूपात चपण्यािे पाणी उपलब्धतेिे प्रमाण 

विभाग  िारमाही स्िरूपात वपण्याचे पाणी 
उपलब्धतेचे प्रमाण  

एकूण  

N.A. No Yes 

खानदेि  
17 14 0 31 

54.8% 45.2% 0.0% 100.0% 

कोकण  
0 27 121 148 

0.0% 18.2% 81.8% 100.0% 

मराठवाडा  
58 4 201 263 

22.1% 1.5% 76.4% 100.0% 

चवदभग  
17 190 2148 2355 

0.7% 8.1% 91.2% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
0 2 58 60 

0.0% 3.3% 96.7% 100.0% 

एकूण  
92 237 2528 2857 

3.2% 8.3% 88.5% 100.0% 
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तक्ता क्र.94 नसुार अनसुवूचत जातीच्या िस्तयामध्ये वपण्याच्या पाण्याची बारमाही स्िरूपातीि 

उपिब्धतेचे प्रमाण विसनू येते. या मध्ये खानिेशातीि ४५.2 टक्के कुटुांबाांना, कोकण मधीि १८.2 टक्के 

कुटुांबाांना तर वििभातीि ८.१ टक्के कुटुांबाांना बारमाही स्िरूपातीि वपण्याचे पाणी उपिब्ध हो नाही.  

तक्ता क्र.95: नवभागननहाय चपण्याच्या पाण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या स्त्रोतािे प्रमाण 

विभाग  वपण्याच्या पाण्यासाठी उपलब्ध असलेलया स्िोताचे प्रमाण 
िदी िाला तलाि विहीर िोअर कालिा हातपांप िळ टांकर 

खानदेि  
0 0 0 30 1 0 9 1 0 

0.0% 0.0% 0.0% 96.8% 3.2% 0.0% 29.0% 3.2% 0.0% 

कोकण  
2 1 0 94 18 1 3 134 20 

1.4% 0.7% 0.0% 63.5% 12.2% 0.7% 2.0% 90.5% 13.5% 

मराठवाडा  
81 3 110 226 43 1 48 186 1 

30.8% 1.1% 41.8% 85.9% 16.3% 0.4% 18.3% 70.7% 0.4% 

चवदभग  
16 14 0 869 234 103 1115 2062 0 

0.7% 0.6% 0.0% 36.9% 9.9% 4.4% 47.3% 87.6% 0.0% 
पस्चिम 
महाराष्ट्र  

1 0 0 60 34 0 1 0 0 
1.7% 0.0% 0.0% 100.0% 56.7% 0.0% 1.7% 0.0% 0.0% 

एकूण  
100 18 110 1279 330 105 1176 2383 21 

3.5% 0.6% 3.9% 44.8% 11.6% 3.7% 41.2% 83.4% 0.7% 
 

तक्ता क्र.95 नसुार अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमध्ये सिावधक नळ या स्रोतातनू वपण्याचे पाणी उपिब्ध 

होताांना विसत असिे तरी हे एकूण प्रमाण ८३.४ टक्के एिढेच आहे. खानिेशात वपण्याच्या पाण्यासािी 

सिावधक कुटुांबे (९६.८ टक्के) विवहरीिर तर २९ टक्के कुटुांबे हातपांपािर अििांबनू आहेत. मराििाड्यात 

अजनूही ३० टक्के कुटुांबे निीिर, ४१.८ टक्के कुटुांबे तिािािर ८५.९ टक्के कुटुांबे विवहरीिर, ि १८.३ 

टक्के कुटुांबे हातपांप िर वपण्याच्या पाण्यासािी अििांबनू आहेत. कोकण विभागात मार सिावधक ९०.5 

टक्के कुटुांबाांनी नळ असल्याचे साांवगिते. तसेच याच विभागात विवहरी (६३.5 टक्के),  बोअर (१२.2 

टक्के) ि हातपांप (2 टक्के) कुटुांबानी वपण्याच्या पाण्याचे स्रोत असल्याचे साांवगतिे. पस्श्चम महाराष्ट्रातीि 

सिव १०० टक्के कुटुांबाांचा विहीर हा स्रोत असल्याचे स्पष्ट्ट विसते. यािरून अजनूही अनसुवूचत जातीच्या 

िस्तयाांमध्ये सिव कुटुांबाांना वपण्याच्या पाण्यासािी नळ नसल्याचे विसते.   
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तक्ता क्र.96: नवभागननहाय नदी अंतरािे प्रमाण 

विभाग  िदी अांतराचे प्रमाण  एकूण  
0 ते 100 

मी.  
100 ते 

1000 मी. 
1000 मी. 
पेक्षा जास्त   

लाग ू. 

खानदेि  
0 0 0 31 31 

0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

कोकण  
0 0 3 145 148 

0.0% 0.0% 2.0% 98.0% 100.0% 

मराठवाडा  
9 19 52 183 263 

3.4% 7.2% 19.8% 69.6% 100.0% 

चवदभग  
12 3 1 2339 2355 

0.5% 0.1% 0.0% 99.3% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
0 1 0 59 60 

0.0% 1.7% 0.0% 98.3% 100.0% 

एकूण  
21 23 56 2757 2857 

0.7% 0.8% 2.0% 96.5% 100.0% 

तक्ता क्र.96 नसुार सिावधक मराििाड्यातीि कुटुांबाांना (19.८ टक्के) वपण्याच्या पाण्यासािी निी १००० 

मी पेक्षा जास्त अांतरािर उपिब्ध आहे. मराििाड्यात हेच प्रमाण ० ते १०० मी. सािी ३.४ टक्के तर १०० 

ते १००० मी सािी  ७.2 टक्के एिढे विसनू येते.  

तक्ता क्र.97: चवभागचनहाय नदीच्या स्वरूपािे प्रमाण 

विभाग  िदीच्या स्िरूपाचे प्रमाण  एकूण  
लाग ूिाही  िारमाही  हांगामी  

खानदेि  
31 0 0 31 

100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

कोकण  
146 0 2 148 

98.6% 0.0% 1.4% 100.0% 

मराठवाडा  
182 16 65 263 

69.2% 6.1% 24.7% 100.0% 

चवदभग  
2339 1 15 2355 

99.3% 0.0% 0.6% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
59 1 0 60 

98.3% 1.7% 0.0% 100.0% 

एकूण  
2757 18 82 2857 

96.5% 0.6% 2.9% 100.0% 
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तक्ता क्र.97 नसुार ९६.5 टक्के कुटुांबाांना निी या स्रोतामार्व त वपण्याचे पाणी उपिब्ध होत नसल्याचे हा 

प्रश्न िाग ूहोत नाही परांतु एकूण 2.९  टक्के कुटुांबाांना हांगामी स्िरूपाच्या निीिर तर केिळ ०.६ टक्के 

कुटुांबाांना बारमाही स्िरूपाच्या निीिर अििांबनू राहािे िागते. मराििाड्यातीि 24 टक्के कुटुांबे हांगामी 

निीिर अििांबनू आहेत. 

तक्ता क्र.98: नवभागननहाय तलाव अंतरािे प्रमाण 

विभाग  तलाि अांतराचे प्रमाण  एकूण  
0 ते 500 

मी. 
500 ते 1000 

मी. 
लाग ूिाही  

खानदेि  
0 0 31 31 

0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

कोकण  
0 0 148 148 

0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

मराठवाडा  
62 48 153 263 

23.6% 18.3% 58.2% 100.0% 

चवदभग  
0 0 2355 2355 

0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
0 0 60 60 

0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

एकूण  
62 48 2747 2857 

2.2% 1.7% 96.1% 100.0% 

 

तक्ता क्र.98 नसुार मराििाड्यातीि २३.६ टक्के कुटुांबाांना ० ते 

५०० मी अांतरािर, १८.३ टक्के कुटुांबाांना ५०० ते १००० मी 

अांतरािर तिाि उपिब्ध आहे.  एकूण कुटुांबाांपैकी ९६ टक्के 

कुटुांबाांना  हा तिाि स्रोत नसल्याने सिर प्रश्न िाग ूहोत नाही.  
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तक्ता क्र.99: चवभागचनहाय तलावािा प्रकार 

विभाग  तलािाचा प्रकार  एकूण 
लाग ूिाही  हांगामी  

खानदेि  
31 0 31 

100.0% 0.0% 100.0% 

कोकण  
148 0 148 

100.0% 0.0% 100.0% 

मराठवाडा  
153 110 263 

58.2% 41.8% 100.0% 

चवदभग  
2355 0 2355 

100.0% 0.0% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
60 0 60 

100.0% 0.0% 100.0% 

एकूण  
2747 110 2857 
96.1% 3.9% 100.0% 

 
तक्ता क्र. 99 नसुार सिव ३.९ टक्के कुटुांबाना हांगामी स्िरूपातीि तिािातनू वपण्याचे पाणी उपिब्ध 

होताना विसते.  

 
तक्ता क्र.100: नवभागननहाय चवहीर अंतरािे प्रमाण 

विभाग 
विहीर अांतराचे प्रमाण 

एकूण  0 ते 
50 मी  

100 ते 
150 मी 

150 ते 
200 मी 

250 ते 
300 मी 

50 ते 
100 मी 

300 मी 
पेक्षा जास्त  

लाग ू
िाही  

खानदेि  
0 0 0 0 0 29 2 31 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 93.5% 6.5% 100.0% 

कोकण  
24 7 14 2 43 4 54 148 

16.2% 4.7% 9.5% 1.4% 29.1% 2.7% 36.5% 100.0% 

मराठवाडा  
1 1 34 37 3 150 37 263 

0.4% 0.4% 12.9% 14.1% 1.1% 57.0% 14.1% 100.0% 

चवदभग  
159 86 165 19 261 178 1487 2355 

6.8% 3.7% 7.0% 0.8% 11.1% 7.6% 63.1% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
1 0 0 0 0 59 0 60 

1.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 98.3% 0.0% 100.0% 

एकूण  
185 94 213 58 307 420 1580 2857 

6.5% 3.3% 7.5% 2.0% 10.7% 14.7% 55.3% 100.0% 
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तक्ता क्र.100 नसुार ३०० मी अांतरापेक्षा जास्त अांतरािर विहीर उपिब्ध असिेल्या कुटुांबाांचे एकूण प्रमाण 

सिावधक असनू ते १४.७ टक्के एिढे विसते. खानिेशात हे प्रमाण सिावधक असनू सिव ९३.5 टक्के 

कुटुांबाांना विहीर ३०० मी. पेक्षा जास्त अांतरािर उपिब्ध आहे .तसेच मराििाड्यात हेच प्रमाण ५७ टक्के 

तर पस्श्चम महाराष्ट्रात ९८.३ टक्के एिढे विसते.   

तक्ता क्र.101: नवभागननहाय चवचहरीिा प्रकार 

विभाग 
विवहरीचा प्रकार 

एकूण 
लाग ूिाही  िारमाही  हांगामी  

खानदेि  
1 3 27 31 

3.2% 9.7% 87.1% 100.0% 

कोकण  
55 88 5 148 

37.2% 59.5% 3.4% 100.0% 

मराठवाडा  
37 178 48 263 

14.1% 67.7% 18.3% 100.0% 

चवदभग  
1486 570 299 2355 

63.1% 24.2% 12.7% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
0 60 0 60 

0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 

एकूण  
1579 899 379 2857 

55.3% 31.5% 13.3% 100.0% 

तक्ता क्र.101 नसुार बारमाही स्िरूपाच्या विवहरींचे प्रमाण हांगामी विवहरींच्या तुिनेत अवधक असनू ते 

३१.5 टक्के एिढे विसते. खानिेशात ८७ टक्के कुटुांबाांना तर मराििाड्यातीि १८ टक्के तर वििभातीि 

१२ टक्के कुटुांबाांना हांगामी स्िरूपाच्या विवहरीिर वपण्याच्या पाण्यासािी अििांबनू राहािे िागते.  

तक्ता क्र.102: नवभागननहाय बोअरवेल/कुपनचलका अंतरािे प्रमाण 

विभाग  िोअरिेल/कुपिवलका अांतराचे प्रमाण  एकूण 
0 ते 25 

मी  
25 ते  
50 मी 

50 ते   
75 मी 

75 ते  
100 मी 

100 मी 
पेक्षा जास्त  

लाग ू
िाही  

खानदेि  
0 0 0 0 1 30 31 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.2% 96.8% 100.0% 

कोकण  
0 0 0 16 2 130 148 

0.0% 0.0% 0.0% 10.8% 1.4% 87.8% 100.0% 

मराठवाडा  
0 0 0 0 43 220 263 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.3% 83.7% 100.0% 
चवदभग  82 36 21 60 35 2121 2355 
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3.5% 1.5% 0.9% 2.5% 1.5% 90.1% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
0 0 0 34 0 26 60 

0.0% 0.0% 0.0% 56.7% 0.0% 43.3% 100.0% 

एकूण  
82 36 21 110 81 2527 2857 

2.9% 1.3% 0.7% 3.9% 2.8% 88.4% 100.0% 

तक्ता क्र.102 नसुार मराििाड्यातीि १६.३ टक्के कुटुांबाांना १०० मी पेक्षा जास्त अांतरािर बोअर वपण्याच्या 

पाण्यासािी उपिब्ध आहे. तर पस्श्चम महाराष्ट्रातीि ५६.७ टक्के कुटुांबाांना ७५ ते १०० मी अांतरािर 

बोअर उपिब्ध आहे. एकूण कुटुांबापैकी सिावधक ३.९ टक्के कुटुांबाांना बोअर ७५ ते १०० मी अांतरािर 

उपिब्ध असल्याचे विसते.  

तक्ता क्र.103: नवभागननहाय बोअरवेल/कुपनचलका प्रकारिे प्रमाण 

विभाग  िोअरिेल/कुपिवलका प्रकारचे प्रमाण  एकूण  
 हांगामी  लाग ूिाही  िारमाही  

खानदेि  
1 30 0 31 

3.2% 96.8% 0.0% 100.0% 

कोकण  
16 130 2 148 

10.8% 87.8% 1.4% 100.0% 

मराठवाडा  
36 220 7 263 

13.7% 83.7% 2.7% 100.0% 

चवदभग  
2 2121 232 2355 

0.1% 90.1% 9.9% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
33 26 1 60 

55.0% 43.3% 1.7% 100.0% 

एकूण  
88 2527 242 2857 

3.1% 88.4% 8.5% 100.0% 
 
तक्ता क्र.103 नसुार वपण्याच्या पाण्यासािी एकूण 

८.5 टक्के कुटुांबाांकडीि बारमाही स्िरूपाची बोअर 

तर ३.१ टक्के कुटुांबाांकडीि हांगामी स्िरुपाची बोअर 

विसनू येते. पस्श्चम माराष्ट्रात हांगामी बोअरचे प्रमाण 

५५ टक्के, मराििाड्यात १३.७ टक्के तर कोकण 

विभागात हे प्रमाण १०.८ टक्के विसनू येते.  
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तक्ता क्र.104: नवभागननहाय कालव्यांिे अंतर 

विभाग  कालिा अांतर  एकूण 
1000 मी  लाग ूिाही  

खानदेि  
0 31 31 

0.0% 100.0% 100.0% 

कोकण  
1 147 148 

0.7% 99.3% 100.0% 

मराठवाडा  
1 262 263 

0.4% 99.6% 100.0% 

चवदभग  
103 2252 2355 

4.4% 95.6% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
0 60 60 

0.0% 100.0% 100.0% 

एकूण  
105 2752 2857 

3.7% 96.3% 100.0% 

 तक्ता क्र.104 नसुार अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमधीि वपण्याच्या पाण्यासािी काििा हा स्रोत उपिब्ध 

असिेल्या एकूण सिव ३.७ टक्के कुटुांबाांना तो १००० मी ककिा तयापेक्षा जास्त अांतरािर उपिब्ध असल्याचे 

विसते. 

 तक्ता क्र.105: चवभागचनहाय कालवा प्रकारिे प्रमाण 

विभाग  कालिा प्रकारचे प्रमाण  एकूण 
लाग ूिाही  हांगामी  

खानदेि  
31 0 31 

100.0% 0.0% 100.0% 

कोकण  
147 1 148 

99.3% 0.7% 100.0% 

मराठवाडा  
262 1 263 

99.6% 0.4% 100.0% 

चवदभग  
2252 103 2355 

95.6% 4.4% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
60 0 60 

100.0% 0.0% 100.0% 

एकूण  
2752 105 2857 

96.3% 3.7% 100.0% 
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तक्ता क्र.105 नसुार अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमधीि वपण्याच्या पाण्यासािी काििा हा स्रोत उपिब्ध 

असिेल्या एकूण सिव ३.७ टक्के कुटुांबाांच्या मते काििा हांगामी स्िरूपाचा आहे.  

तक्ता क्र.106: नवभागननहाय हातपंप अंतरािे प्रमाण 

विभाग  हातपांप अांतरािे प्रमाण  एकूण 
0-25 मी  25-50 

मी 
50-75 

मी 
75 -100 

मी 
100 मी पेक्षा 

जास्त  
N.A. 

खानदेि  
0 0 0 0 9 22 31 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 29.0% 71.0% 100.0% 

कोकण  
1 0 2 0 0 145 148 

0.7% 0.0% 1.4% 0.0% 0.0% 98.0% 100.0% 

मराठवाडा  
3 32 0 1 11 216 263 

1.1% 12.2% 0.0% 0.4% 4.2% 82.1% 100.0% 

चवदभग  
226 280 166 302 140 1241 2355 

9.6% 11.9% 7.0% 12.8% 5.9% 52.7% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
0 0 0 0 1 59 60 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.7% 98.3% 100.0% 

एकूण  
230 312 168 303 161 1683 2857 

8.1% 10.9% 5.9% 10.6% 5.6% 58.9% 100.0% 

तक्ता क्र.106 नसुार २५ मी ५० मी अांतरािर हातपांप उपिब्ध असिेल्या कुटुांबाांचे एकूण प्रमाण १०.९ 

टक्के एिढे तर ७५ ते १०० मी अांतरािर हातपांप असिेल्या कुटुांबाांचे प्रमाण १०.६ टक्के एिढे विसनू येते. 

मराििाड्यात हे प्रमाण अनकु्रमे १२.2 टक्के ि वििभात ११.९ टक्के एिढे विसनू येते. 

तक्ता क्र.107: नवभागननहाय हातपंप प्रकारािे प्रमाण 

विभाग 
हातपांप प्रकाराचे प्रमाण 

एकूण 
लाग ूिाही  िारमाही  हांगामी  

खानदेि  
22 0 9 31 

71.0% 0.0% 29.0% 100.0% 

कोकण  
145 3 0 148 

98.0% 2.0% 0.0% 100.0% 

मराठवाडा  
216 5 42 263 

82.1% 1.9% 16.0% 100.0% 

चवदभग  
1241 876 238 2355 

52.7% 37.2% 10.1% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
59 1 0 60 

98.3% 1.7% 0.0% 100.0% 
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एकूण  
1683 885 289 2857 

58.9% 31.0% 10.1% 100.0% 

तक्ता क्र.107 नसुार अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमधीि एकूण १०.१ टक्के कुटुांबाांना हांगामी स्िरूपाच्या 

हातपांपातनू वपण्याचे पाणी उपिब्ध होते. खानिेशात हे प्रमाण २९ टक्के तर मराििाड्यात १६ टक्के एिढे 

आहे.  

तक्ता क्र.108: नवभागननहाय नळ अंतराचे प्रमाण 

विभाग 
िळ अांतराचे प्रमाण 

एकूण 0 -25 
मी  

25 - 50 
मी  

50 - 75 
मी  

100 मी 
पेक्षा जास्त  

घरातच  लाग ू
िाही  

खानदेि  
0 0 0 0 1 30 31 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.2% 96.8% 100.0% 

कोकण  
117 1 0 7 9 14 148 

79.1% 0.7% 0.0% 4.7% 6.1% 9.5% 100.0% 

मराठवाडा  
93 29 0 60 4 77 263 

35.4% 11.0% 0.0% 22.8% 1.5% 29.3% 100.0% 

चवदभग  
572 154 22 78 1236 293 2355 

24.3% 6.5% 0.9% 3.3% 52.5% 12.4% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
0 0 0 0 0 60 60 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

एकूण  
782 184 22 145 1250 474 2857 

27.4% 6.4% 0.8% 5.1% 43.8% 16.6% 100.0% 

तक्ता क्र.108 नसुार अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमधीि एकूण ४३.८ टक्के कुटुांबाांना वपण्याच्या 

पाण्यासािी तयाांच्या घरात नळ उपिब्ध असल्याचे विसते. हे प्रमाण कमी असनू कचताजनक आहे. 

खानिेशातीि केिळ ३.2 टक्के तर मराििाड्यातीि र्क्त १.5 टक्के कुटुांबाांना तयाांच्या घरात नळातनू 

वपण्याचे पाणी वमळते. हे प्रमाण अतयांत कमी असल्याचे विसते. पस्श्चम महाराष्ट्रातीि एकाही कुटुांबात 

वपण्याच्या पाण्यासािी नळ उपिब्ध नसल्याचे स्पष्ट्ट विसनू येते. 
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तक्ता क्र.109: नवभागननहाय नळाचा प्रकार 

विभाग 
िळाचा प्रकार 

एकूण 
लाग ूिाही  िारमाही  हांगामी  

खानदेि  
30 0 1 31 

96.8% 0.0% 3.2% 100.0% 

कोकण  
14 68 66 148 

9.5% 45.9% 44.6% 100.0% 

मराठवाडा  
77 149 37 263 

29.3% 56.7% 14.1% 100.0% 

चवदभग  
293 1960 102 2355 

12.4% 83.2% 4.3% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
60 0 0 60 

100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

एकूण  
474 2177 206 2857 

16.6% 76.2% 7.2% 100.0% 
 
तक्ता क्र.109 नसुार एकूण ७६ टक्के कुटुांबाांना बारमाही स्िरूपात नळातनू पाणी वमळते. तर अजनूही 7 

टक्के कुटुांबाांना नळातनू येणारे पाणी हांगामी स्िरूपात असते. कोकण विभागात ४४.६ कुटुांबाना वपण्याचे 

पाणी नळातनू हांगामी स्िरुपात वमळते. तर मराििाड्यात हेच प्रमाण १४.१ टक्के एिढे आहे. ही िक्षात 

घेण्याजोगी आहे. 

तक्ता क्र.110: नवभागननहाय टकँरिे असणाऱ्यांिे प्रमाण 

विभाग 
टकँरचे प्रमाण 

एकूण 
िाही  होय  

खानदेि  
31 0 31 

100.0% 0.0% 100.0% 

कोकण  
128 20 148 

86.5% 13.5% 100.0% 

मराठवाडा  
262 1 263 

99.6% 0.4% 100.0% 

चवदभग  
2355 0 2355 

100.0% 0.0% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
60 0 60 

100.0% 0.0% 100.0% 

एकूण  
2836 21 2857 

99.3% 0.7% 100.0% 
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तक्ता क्र.110 नसुार अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमध्ये कोकण विभागातीि १३.5 टक्के कुटुांबाांना वपण्याचे 

पाणी टकँर या स्रोत मार्व त वमळत आहे. तसेच मराििाड्यात हेच प्रमाण  ०.७ टक्के एिढे आहे.  

तक्ता क्र.111: चवभागचनहाय टकँर प्रकार 

विभाग 
टकँर प्रकार 

एकूण 
लाग ूिाही  हांगामी  

खानदेि  
31 0 31 

100.0% 0.0% 100.0% 

कोकण  
128 20 148 

86.5% 13.5% 100.0% 

मराठवाडा  
262 1 263 

99.6% 0.4% 100.0% 

चवदभग  
2355 0 2355 

100.0% 0.0% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
60 0 60 

100.0% 0.0% 100.0% 

एकूण  
2836 21 2857 

99.3% 0.7% 100.0% 

तक्ता क्र.111  नसुार  अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमधीि सिव ०.७ टक्के टकँर ने वपण्याचे पाणी वमळणाऱ्या 

कुटुांबाांना ते हांगामी स्िरुपात विसत असल्याचे विसते. 

तक्ता क्र.112: चवभागचनहाय पाण्यािी सचुवधा वस्ती अंतगचत असल्यािे प्रमाण 

विभाग 
पाण्याची सवुिधा िस्ती 
अांतगषत असलयाचे प्रमाण एकूण 

होय  िाही  

खानदेि  
15 16 31 

48.4% 51.6% 100.0% 

कोकण  
0 148 148 

0.0% 100.0% 100.0% 

मराठवाडा  
65 198 263 

24.7% 75.3% 100.0% 

चवदभग  
35 2320 2355 

1.5% 98.5% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
0 60 60 

0.0% 100.0% 100.0% 

एकूण  
115 2742 2857 

4.0% 96.0% 100.0% 
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तक्ता क्र.112 नसुार अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमधीि अजनूही एकूण ४ टक्के कुटुांबाांना तयाांच्या 

िस्तयाांमध्ये पाण्याची सवुिधा उपिब्ध नाही. खानिेशात हेच प्रमाण ४८.४ टक्के एिढे विसनू येते. तर 

मराििाड्यातीि 24.७ टक्के कुटुांबाांना अजनूही िस्ती अांतगवत पाण्याची सवुिधा उपिब्ध नसल्याचे 

विसते. 

तक्ता क्र.113: चपण्यािे पाणी भरण्यासाठी लागणाऱ्या वेळेिे प्रमाण 

विभाग 

वपण्याचे पाणी भरण्यासाठी लागणाऱ्या िेळेचे प्रमाण 

एकूण अधा तास 
ि तयापेक्षा 

कमी 

अधा तास ते 
1 तास 

1 तास ते  2 
तास 

2 तास ि 
तयापेक्षा 
जास्त  

लाग ू
िाही  

खानदेि  
3 14 13 1 0 31 

9.7% 45.2% 41.9% 3.2% 0.0% 100.0% 

कोकण  
13 97 34 4 0 148 

8.8% 65.5% 23.0% 2.7% 0.0% 100.0% 

मराठवाडा  
84 98 72 2 7 263 

31.9% 37.3% 27.4% 0.8% 2.7% 100.0% 

चवदभग  
1098 924 326 7 0 2355 

46.6% 39.2% 13.8% 0.3% 0.0% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
49 11 0 0 0 60 

81.7% 18.3% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

एकूण  
1247 1144 445 14 7 2857 

43.6% 40.0% 15.6% 0.5% 0.2% 100.0% 

तक्ता क्र.113 नसुार वपण्याचे पाणी भरण्यासािी 2 तास ि तयापेक्षा जास्त िेळ िागणाऱ्या कुटुांबाांचे 

खानिेशातीि प्रमाण ३.2 टक्के तर कोकण विभाग 2.७ टक्के एिढे आहे. १ ते 2 तास िेळ िागणाऱ्या 

कुटुांबाचे सिावधक प्रमाण खानिेशात विसत असनू ते ४१.९ टक्के एिढे आहे. हेच प्रमाण मराििाडा २७ 

टक्के कोकण २३ टक्के तर वििभात १२.८ टक्के असल्याचे स्पष्ट्ट होते. यािरून अजनूही अनसुवूचत 

जातीच्या कुटुांबाांना वपण्याच्या पाण्यासािी िेळ खचव करून बाहेरून पाणी आणािे िागत असल्याचे विसते.  
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तक्ता क्र.114: नवभागननहाय चपण्यािे पाणी आणण्यािे काम करणारे सदस्य 

विभाग  वपण्याचे पाणी आणण्याचे काम करणारे सदस्य  एकूण  
कुटुांिाती
ल सिष 
सदस्य  

मवहला ि 
परुुर्ष  

मलुे  परुुर्ष  मलुे ि 
मवहला  

मवहला  

खानदेि  
0 19 1 1 0 10 31 

0.0% 61.3% 3.2% 3.2% 0.0% 32.3% 100.0% 

कोकण  
6 8 0 15 1 118 148 

4.1% 5.4% 0.0% 10.1% 0.7% 79.7% 100.0% 

मराठवाडा  
16 31 21 82 6 107 263 

6.1% 11.8% 8.0% 31.2% 2.3% 40.7% 100.0% 

चवदभग  
8 54 88 106 128 1971 2355 

0.3% 2.3% 3.7% 4.5% 5.4% 83.7% 100.0% 
पस्चिम 
महाराष्ट्र  

0 4 1 2 3 50 60 
0.0% 6.7% 1.7% 3.3% 5.0% 83.3% 100.0% 

एकूण  
30 116 111 206 138 2256 2857 

1.1% 4.1% 3.9% 7.2% 4.8% 79.0% 100.0% 

तक्ता क्र.114 नसुार एकूण ७९ टक्के कुटुांबातीि र्क्त मवहिा वपण्याचे पाणी आणण्याचे काम करणात. 

यात सिावधक प्रमाण वििभव ि पस्श्चम महाराष्ट्राचे असनू ते अनकु्रमे ८३.७ टक्के ि ८३.३ टक्के एिढे 

आहे. तसेच मिुाांकडून पाणी भरणाऱ्या कुटुबाांचे मराििाड्यातीि प्रमाण ८ टक्के एिढे असनू ते 

कचताजनक आहे. याउिट र्क्त परुुष पाणी भरण्याचे काम करीत असणाऱ्या कुटुांबाचे एकूण प्रमाण 

केिळ ७.2 टक्के एिढे असनू ते सिावधक मराििाड्यात ३१.2 टक्के एिढे विसत आहे. यािरून 

अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमधीि कुटुांबातीि मवहिाांना असणारे स्िान स्पष्ट्ट होत असनू कुटुांबातीि 

कष्ट्टाची कामे मवहिा मोठ्या प्रमाणात करीत असताना विसतात.  

 

 

 

 

 
सोलापरू अनसुहूचत जातीच्या वस्तीमधील महिला  
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तक्ता क्र.115: नवभागननहाय घरात शौिालय असण्यािे प्रमाण 

विभाग 
घरात िौचालय 
असण्याचे प्रमाण एकूण 
िाही होय 

खानदेि  
26 5 31 

83.9% 16.1% 100.0% 

कोकण  
9 139 148 

6.1% 93.9% 100.0% 

मराठवाडा  
204 59 263 

77.6% 22.4% 100.0% 

चवदभग  
872 1483 2355 

37.0% 63.0% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
34 26 60 

56.7% 43.3% 100.0% 

एकूण  
1145 1712 2857 

40.1% 59.9% 100.0% 

तक्ता क्र.115 नसुार महाराष्ट्रातीि अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमधीि एकूण 40 टक्के कुटुांबाांनी तयाांच्या 

घरात शौचािय नसल्याचे साांवगतिे. शौचािय नसिेल्या कुटुांबाांचे सिावधक प्रमाण खानिेश विभागात 

८३.९ टक्के एिढे विसनू येते. तर मराििाड्यात ७७.६ कुटुांबाांकडे अजनूही शौचािय नसल्याचे स्पष्ट्ट होते. 

तक्ता क्र.116: चवभागचनहाय सावचजचनक शौिालय 

 

विभाग 
सािषजविक िौचालय एकूण 
िाही होय 

खानदेि  
0 31 31 

0.0% 100.0% 100.0% 

कोकण  
50 98 148 

33.8% 66.2% 100.0% 

मराठवाडा  
262 1 263 

99.6% 0.4% 100.0% 

चवदभग  
2147 208 2355 
91.2% 8.8% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
60 0 60 

100.0% 0.0% 100.0% 

एकूण  
2519 338 2857 

88.2% 11.8% 100.0% 
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तक्ता क्र.116 नसुार महाराष्ट्रातीि अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमधीि एकूण ८८ टक्के कुटुांबाांनी तयाांच्या 

िस्तीत सािवजवनक शौचािय नसल्याचे साांवगतिे. पस्श्चम महाराष्ट्रातीि सिव १०० टक्के कुटुांबाांनी 

सािवजवनक शौचािय नसल्याचे साांवगतिे.  

तक्ता क्र.117: नवभागननहाय सावचजचनक शौिालयािा वापर 

विभाग 
सािषजविक िौचालयाचा िापर  एकूण 

लाग ूिाही  िाही होय  

खानदेि  
0 16 15 31 

0.0% 51.6% 48.4% 100.0% 

कोकण  
50 76 22 148 

33.8% 51.4% 14.9% 100.0% 

मराठवाडा  
262 0 1 263 

99.6% 0.0% 0.4% 100.0% 

चवदभग  
2147 174 34 2355 
91.2% 7.4% 1.4% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
60 0 0 60 

100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

एकूण  
2519 266 72 2857 

88.2% 9.3% 2.5% 100.0% 

तक्ता क्र.117 अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमध्ये ज्याविकाणी सािवजवनक शौचािये आहेत अशा कुटुांबाांनी 

तयाचा िापर करतात का नाही याबाबत मत माांडिे. तक्ता क्र. नसुार एकूण केिळ २.5 टक्के कुटुांबे 

सािवजवनक शौचाियाचा िापर करीत असताना विसतात. खानिेशात सािवजवनक शौचाियाचा िापर 

करीत नसिेल्या  ५१.६ टक्के तर िापर करीत असिेल्या ४८.४ टक्के कुटुांबाांचे प्रमाण आहे. तसेच 

वििभात ७.४ टक्के कुटुांबे िस्तीत सािवजवनक शौचािये असनूही तयाचा िापर करीत नाहीत. 

 

 

 

 

 
अमरावती, अनसुहूचत जातीच्या वस्तीमधील शौचालय   



महाराष्ट्रातील अनसुचूित जातींच्या वस्तयाांमधील सोई सचुवधाांिे सवेक्षण, बार्टी, पणेु                                                                                                           102 
 

तक्ता क्र.118: नवभागननहाय सावचजचनक शौिालये वापर करीत नसल्यािी कारणे   

विभाग 

सािषजविक िौचालये िापर करीत िसलयाची कारणे   एकूण 
मावहत 
िाही 

देखभाल ि 
दरुुस्तीचा 
अभाि 

िौचालय 
िापराच्या 
जाग्रीतीचा 
अभाि 

िासि 
यांिणेचे 
दलुषक्ष 

जास्त दरू 
अांतरािर 
िौचालय 

लाग ू
िाही 

खानदेि  
0 3 11 0 0 17 31 

0.0% 9.7% 35.5% 0.0% 0.0% 54.8% 100.0% 

कोकण  
0 57 0 5 8 78 148 

0.0% 38.5% 0.0% 3.4% 5.4% 52.7% 100.0% 

मराठवाडा  
1 0 6 218 4 34 263 

0.4% 0.0% 2.3% 82.9% 1.5% 12.9% 100.0% 

चवदभग  
204 30 42 1370 26 683 2355 

8.7% 1.3% 1.8% 58.2% 1.1% 29.0% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
0 0 0 31 0 29 60 

0.0% 0.0% 0.0% 51.7% 0.0% 48.3% 100.0% 

एकूण  
205 90 59 1624 38 841 2857 

7.2% 3.2% 2.1% 56.8% 1.3% 29.4% 100.0% 

तक्ता क्र.118 सािवजवनक शौचािये नािरुुस्त असल्यामागीि कारणाांचे प्रमाण तक्ता क्र. मध्ये िशववििे 

आहे. यानसुार मराििाडा वििभव ि पस्श्चम महाराष्ट्रातीि अनकु्रमे ८२ टक्के, ५८ टक्के ि ५१ टक्के 

कुटुांबाांनी शासन यांरणेचे ििुवक्ष होत असल्याचे साांवगतिे. तर िोकाांमध्ये शौचािय िापराबाबतच्या 

जाग्रीतीचा अभाि असल्याचे खानिेशातीि ३५ टक्के िोकाांनी साांवगतिे. तसेच जास्त अांतरािर शौचािय 

असणे ि शौचािय नािरुुस्त असणे ही कारणे िापर न करण्यामागे विसनू आिी. 

तसेच सािवजवनक शौचािय नािरुुस्त असल्यास तयाची काय कारणे आहेत अशा प्रश्नािर 

शौचाियासािी परेुशा जागेचा, पैशाचा ि पाण्याचा अभाि, अवनयवमत िेखभाि ि िरुुस्ती, अांमिबजािणी 

करणाऱ्या अवधकाऱ्याांची अकायवक्षमता, अवनयवमत िापर, स्िच्छतेचा अभाि, ग्रामपांचायतीचे ििुवक्ष इ. 

कारणे कुटुांबाांनी साांवगतिी. 
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तक्ता क्र.119: चवभागचनहाय उघड्यावर शौिास जाण्यािे प्रमाण 

विभाग 
उघड्यािर िौचास जाण्याचे 

प्रमाण  
एकूण 

िाही  होय  

खानदेि  
2 29 31 

6.5% 93.5% 100.0% 

कोकण  
145 3 148 

98.0% 2.0% 100.0% 

मराठवाडा  
42 221 263 

16.0% 84.0% 100.0% 

चवदभग  
1421 934 2355 

60.3% 39.7% 100.0% 
पस्चिम 
महाराष्ट्र  

22 38 60 
36.7% 63.3% 100.0% 

एकूण  
1632 1225 2857 

57.1% 42.9% 100.0% 

तक्ता क्र.119 नसुार खानिेशातीि ९३.5 टक्के कुटुांबे उघड्यािर शौचाियास जातात. हेच प्रमाण 

मराििाड्यात ८४ टक्के पस्श्चम महाराष्ट्रात ६३ टक्के तर वििभात ३९ टक्के एिढे असल्याचे विसते.  

तक्ता क्र.120: नवभागननहाय उघड्यावर शौिास िांबचवण्यासाठी होणारे प्रयतन 

विभाग 

उघड्यािर िौचास िाांिविण्यासाठी होणारे प्रयति 

एकूण 
िासकीय 
यांिणेस 
सांपकष   

स्िच्छते 
िाित जि 
जग्रीती  

िौचालय 
िाांधकाम  

विधी 
उभार
णे  

िैयस्त्क्तक 
िौचालय 
िाांधकाम  

लाग ू
िाही  

काहीच 
प्रयति 
िाहीत  

खानदेि  
0 14 1 0 0 0 16 31 

0.0% 45.2% 3.2% 0.0% 0.0% 0.0% 51.6% 100.0% 

कोकण  
0 0 75 0 10 61 2 148 

0.0% 0.0% 50.7% 0.0% 6.8% 41.2% 1.4% 100.0% 

मराठवाडा  
57 4 4 0 3 44 151 263 

21.7% 1.5% 1.5% 0.0% 1.1% 16.7% 57.4% 100.0% 

चवदभग  
241 213 134 14 30 1082 641 2355 

10.2% 9.0% 5.7% 0.6% 1.3% 45.9% 27.2% 100.0% 
पस्चिम 
महाराष्ट्र  

13 0 0 0 0 22 25 60 
21.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 36.7% 41.7% 100.0% 

एकूण  
311 231 214 14 43 1209 835 2857 

10.9% 8.1% 7.5% 0.5% 1.5% 42.3% 29.2% 100.0% 
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तक्ता क्र.120 नसुार एकूण १० टक्के कुटुांबाांनी शासकीय यांरणेस सांपकव  साधनू उघड्यािर शौचास 

अटकाि करण्यासािी प्रयतन केिा हे प्रमाण मराििाड्यात ि पस्श्चम महाराष्ट्रात 21 टक्के तर खानिेश ि 

कोकण मध्ये शनू्य टक्के विसनू येते. खानिेशातीि ४५ टक्के कुटुांबाांनी स्िच्छतेबाबत जन जग्रीती करीत 

असल्याचे साांवगतिे तर हे प्रमाण कोकण ि पस्श्चम महाराष्ट्रात शनू्य टक्के आहे.शौचािय बाांधकाम 

करून उघड्यािर शौचास जाण्याचे रोखण्याचा प्रयतन होत असल्याचे कोकण विभागातीि ५० टक्के 

कुटुांबाांनी साांवगतिे. मार याचे एकूण प्रमाण केिळ ७.5 टक्के एिढेच विसनू येते. वनधी उभारत असल्याचे 

प्रमाण केिळ वििभात असनू ते केिळ ०.६ टक्के असे अतयल्प आहे. काहीच प्रयतन करीत नसल्याचे 

सांगाणाऱ्या कुटुांबाांचे सिावधक प्रमाण विसत असनू ते २९.2 टक्के एिढे आहे. यामध्ये खानिेश मराििाडा 

पस्श्चम महाराष्ट्र येिे अनकु्रमे ५१ टक्के ५७ टक्के ि ४७ टक्के कुटुांबाांनी िस्तीत उघड्यािर शौचास 

जाण्यास अटकाि करण्यासािी काहीच प्रयतन होत नसल्याचे साांवगतिे. 

तक्ता क्र.121: चवभागचनहाय न्हाणी घर / मोरी 

विभाग 
न्हाणी घर /मोरी  एकूण 

िाही  होय  

खानदेि  
6 25 31 

19.4% 80.6% 100.0% 

कोकण  
5 143 148 

3.4% 96.6% 100.0% 

मराठवाडा  
18 245 263 

6.8% 93.2% 100.0% 

चवदभग  
157 2198 2355 

6.7% 93.3% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
5 55 60 

8.3% 91.7% 100.0% 

एकूण  
191 2666 2857 

6.7% 93.3% 100.0% 
 
तक्ता क्र.121 नसुार अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमधीि एकूण ९३ टक्के कुटुांबाांकडे न्हाणी घर आहे परांत ु

खानिेश मधीि अजनूही 19.४ टक्के कुटुांबाांकडे तर पस्श्चम महाराष्ट्रातीि ८.३ टक्के कुटुांबाांकडे न्हाणी 

घर नसल्याचे विसते. 
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तक्ता क्र.122: चवभागचनहाय न्हाणी घरािा प्रकार 

विभाग 
न्हाणी घराचा प्रकार  एकूण 

िांवदस्त  उघडे   लाग ूिाही  

खानदेि  
9 16 6 31 

29.0% 51.6% 19.4% 100.0% 

कोकण  
107 36 5 148 

72.3% 24.3% 3.4% 100.0% 

मराठवाडा  
54 191 18 263 

20.5% 72.6% 6.8% 100.0% 

चवदभग  
1445 753 157 2355 

61.4% 32.0% 6.7% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
45 10 5 60 

75.0% 16.7% 8.3% 100.0% 

एकूण  
1660 1006 191 2857 

58.1% 35.2% 6.7% 100.0% 

तक्ता क्र.122 नसुार अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमध्ये न्हाणी घर असिेल्या एकूण ३५ टक्के कुटुांबाांकडे 

उघडी न्हाणी घरां आहेत. यात मराििाड्यात 72.6 टक्के तर खानिेशात ५१.६ टक्के एिढे एिढे प्रमाण 

असल्याचे विसते.  

तक्ता क्र.123: नवभागननहाय किराकंुडी असण्यािे प्रमाण 

विभाग 
कचराकुां डी असण्याचे 

प्रमाण  
एकूण 

िाही  होय  

खानदेि  
31 0 31 

100.0% 0.0% 100.0% 

कोकण  
66 82 148 

44.6% 55.4% 100.0% 

मराठवाडा  
252 11 263 

95.8% 4.2% 100.0% 

चवदभग  
2203 152 2355 

93.5% 6.5% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
60 0 60 

100.0% 0.0% 100.0% 

एकूण  
2612 245 2857 

91.4% 8.6% 100.0% 
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तक्ता क्र.123 नसुार महाराष्ट्रातीि अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमध्ये एकूण ९१.४ टक्के कुटुांबाांनी कचरा 

कुां डी नसल्याचे साांवगतिे. यानसुार खानिेश ि पस्श्चम महाराष्ट्रातीि सिव १०० टक्के कुटुांबाांनी िस्तीत 

कचरा कुां डी नसल्याचे साांवगतिे. केिळ कोकण विभागातच मोठ्या प्रमाणात कचराकुां डी असल्याचे विसनू 

येते. हे प्रमाण ५५.४ टक्के आहे. 

तक्ता क्र.124: चवभागचनहाय किराकंुडी चनयचमत चरकामी करण्यािे प्रमाण 

विभाग 
कचराकुां डी वियवमत वरकामी करण्याचे 

प्रमाण  एकूण 
लाग ूिाही  िाही होय 

खानदेि  
31 0 0 31 

100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

कोकण  
66 36 46 148 

44.6% 24.3% 31.1% 100.0% 

मराठवाडा  
252 0 11 263 

95.8% 0.0% 4.2% 100.0% 

चवदभग  
2203 56 96 2355 

93.5% 2.4% 4.1% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
60 0 0 60 

100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

एकूण  
2612 92 153 2857 

91.4% 3.2% 5.4% 100.0% 

 

तक्ता क्र.124 नसुार कोकण विभागातीि 24.३ टक्के 

कुटुांबाांनी कचरा कुां डी वनयवमतपणे वरकामी केिी जात 

नसल्याचे साांवगतिे. एकूण प्रमाणाच्या 5.४ टक्केच कुटुांबाांनी 

वनयवमतपणे कचरापेटी वरकामी केिी जात असल्याचे 

साांवगतिे.  

 

 

 

वस्तीमधील उघड्यावर टाकलेला कचरा    
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तक्ता क्र.125: चवभागचनहाय चनयचमतपणे किरापेटी चरकामी केली जात नसल्यािे कारण 

विभाग 
कचरापेटी वरकामी केली जात िसलयाचे कारण  एकूण 

ग्रामपांचायतीचे 
दलुषक्ष  

स्िच्छता कामगाराांचे 
दलुषक्ष, अवियवमतपणा  

लाग ूिाही  

खानदेि  
0 0 31 31 

0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

कोकण  
13 23 112 148 

8.8% 15.5% 75.7% 100.0% 

मराठवाडा  
0 0 263 263 

0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

चवदभग  
56 0 2299 2355 

2.4% 0.0% 97.6% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
0 0 60 60 

0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

एकूण  
69 23 2765 2857 

2.4% 0.8% 96.8% 100.0% 

तक्ता क्र.125 नसुार वनयवमतपणे कचरापेटी वरकामी केिी जात नसल्यामागे कोकण विभागातीि 

ग्रामपांचायतीचे ििुवक्ष असल्याचे ८.८ टक्के कुटुांबाांनी तर स्िच्छता कामगाराांचे ििुवक्ष-अवनयवमतपणा 

असल्याचे १५.5 टक्के कुटुांबाांनी कारण साांवगतिे. याचे एकूण प्रमाणात अनकु्रमे 2.४ टक्के ि ०.८ टक्के 

एिढे प्रमाण विसनू येते.  

तक्ता क्र.126: नवभागननहाय घरात चवजेिे कनेक्शन असण्यािे प्रमाण 

विभाग 
घरात विजेचे किेक्िि असण्याचे प्रमाण  एकूण 
िाही  होय  

खानदेि  
3 28 31 

9.7% 90.3% 100.0% 

कोकण  
0 148 148 

0.0% 100.0% 100.0% 

मराठवाडा  
11 252 263 

4.2% 95.8% 100.0% 

चवदभग  
83 2272 2355 

3.5% 96.5% 100.0% 
पस्चिम 
महाराष्ट्र  

3 57 60 
5.0% 95.0% 100.0% 

एकूण  
100 2757 2857 

3.5% 96.5% 100.0% 
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तक्ता क्र.126 नसुार महाराष्ट्रातीि ५० टक्के जास्त अनसुवूचत जातीची िोकसांख्या असिेल्या 

िस्तयाांमध्येएकूण ९५ टक्के कुटुांबाांनी विजेचे कनेक्शन असल्याचे साांवगतिे तर 5 टक्के कुटुांबाांनी हे 

कनेक्शन नसल्याचे साांवगतिे.  खानिेशातीि ९.5 टक्के कुटुांबाांनी तयाांच्या घरात विजेचे कनेक्शन नाही 

म्हणनू साांवगतिे.  

तक्ता क्र.127: नवभागननहाय चवजेच्या कनेक्शिा प्रकार 

विभाग 
विजेच्या किेक्िचा प्रकार  एकूण 

स्ित:च्या 
मीटरद्वारे  

िेकायदेिीर  लाग ूिाही  भाड्यािे  

खानदेि  
21 4 3 3 31 

67.7% 12.9% 9.7% 9.7% 100.0% 

कोकण  
143 0 0 5 148 

96.6% 0.0% 0.0% 3.4% 100.0% 

मराठवाडा  
158 35 11 59 263 

60.1% 13.3% 4.2% 22.4% 100.0% 

चवदभग  
1906 57 83 309 2355 

80.9% 2.4% 3.5% 13.1% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
17 0 3 40 60 

28.3% 0.0% 5.0% 66.7% 100.0% 

एकूण  
2245 96 100 416 2857 

78.6% 3.4% 3.5% 14.6% 100.0% 

तक्ता क्र.127 नसुार एकूण १४.६ टक्के कुटुांबाकडे भाड्याचे विजेचे कनेक्शन आहे. तर ७८.६ टक्के 

कुटुांबे स्ित:च्या मीटर द्वारे विजेचे कनेक्शन िापरतात. मार एकूण ३.४ टक्के कुटुांबाांनी बेकायिेशीर वरतया 

विजेचे कनेक्शन असल्याचे साांवगतिे. हे प्रमाण खानिेश मध्ये १२.९ टक्के तर मराििाड्यात १३.३ टक्के 

एिढे विसते.  

तक्ता क्र.128: नवभागननहाय वस्तीमध्ये पिचदवे 

विभाग 
िस्तीमध्ये पिवदिे  एकूण 

िाही  होय  

खानदेि  
2 29 31 

6.5% 93.5% 100.0% 

कोकण  
9 139 148 

6.1% 93.9% 100.0% 

मराठवाडा  
90 173 263 

34.2% 65.8% 100.0% 
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चवदभग  
48 2307 2355 

2.0% 98.0% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
6 54 60 

10.0% 90.0% 100.0% 

एकूण  
155 2702 2857 

5.4% 94.6% 100.0% 

तक्ता क्र.128 नसुार एकूण ९४.६ टक्के कुटुांबाांनी िस्तीमध्ये पिवििे असल्याचे साांवगतिे. परांतु 

मराििाड्यातीि ३४.2 टक्के कुटुांबाांनी िस्तीत पिवििे नाहीत असे म्हटिे आहे. पस्श्चम महाराष्ट्रात हेच 

प्रमाण १० टक्के आहे.  

तक्ता क्र.129: चवभागचनहाय पिचदवे नसल्यामागील करणे 

विभाग 

पिवदिे िसलयामागील करणे  एकूण 
पिूीपासिू 
िसलयािे 
आत्ताही 
िाहीत  

ग्रामपांचायत 
दलुषक्ष करते  

लाग ू
िाही  

लहाि/दगुषम/ 
डोंगराळ 
भागातील 
िस्तया  

खानदेि  
0 2 29 0 31 

0.0% 6.5% 93.5% 0.0% 100.0% 

कोकण  
1 7 139 1 148 

0.7% 4.7% 93.9% 0.7% 100.0% 

मराठवाडा  
30 56 173 4 263 

11.4% 21.3% 65.8% 1.5% 100.0% 

चवदभग  
2 41 2307 5 2355 

0.1% 1.7% 98.0% 0.2% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
1 5 54 0 60 

1.7% 8.3% 90.0% 0.0% 100.0% 

एकूण  
34 111 2702 10 2857 

1.2% 3.9% 94.6% 0.4% 100.0% 

तक्ता क्र.129 नसुार पिवििे िस्तीत नसल्यामागीि कारणाांचे प्रमाण वििे आहे. यानसुार एकूण ३.९ टक्के 

कुटुांबाांनी ग्राम पांचायतीचे ििुवक्ष असल्याचे म्हटिे आहे. याचे प्रमाण मराििाड्यात 21.३ टक्के आहे. तर 

पिूीपासनूच पि वििे नाहीत तेव्हा आताही नाही असे म्हणणारे एकूण १.2 टक्के कुटुांबे आहेत. हे प्रमाण 

मराििाड्यात ११.४ टक्के तर खानिेशात शनू्य टक्के आहे. िस्तया िहान ककिा, िगुवम भागात असल्याने 

पिवििे अजनूही िागिे नसल्याचे साांगणाऱ्या कुटुांबाांचे एकूण ०.४ टक्के प्रमाण असनू ते मराििाड्यात 
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१.5 टक्के तर कोकण विभागात ०.७ टक्के एिढे आहे. ९४.६ टक्के कुटुांबाांना हा प्रश्न विचारिा नाही 

कारण तयाांनी पिवििे िस्ती असल्याचे साांवगतिे. 

तक्ता क्र.130: नवभागननहाय पिचदवे िाल ूअवस्िेत असण्यािे प्रमाण 

विभाग 
पिवदिे चालू अिस्िेत असण्याचे 

प्रमाण  
एकूण 

िाही  होय  लाग ूिाही 

खानदेि  
7 22 2 31 

22.6% 71.0% 6.5% 100.0% 

कोकण  
26 113 9 148 

17.6% 76.4% 6.1% 100.0% 

मराठवाडा  
6 167 90 263 

2.3% 63.5% 34.2% 100.0% 

चवदभग  
91 2216 48 2355 

3.9% 94.1% 2.0% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
10 44 6 60 

16.7% 73.3% 10.0% 100.0% 

एकूण  
140 2562 155 2857 

4.9% 89.7% 5.4% 100.0% 

तक्ता क्र.130 अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमध्ये पिवििे आहेत पण ते चाि ू अिस्िेत आहेत का याचे 

प्रमाण तक्ता क्र विसनू येते. एकूण ८९.७ टक्के कुटुांबाांनी पि वििे चाि ूआिस्िेत असल्याचे साांवगतिे. 

खानिेशातीि २२.६ टक्के पस्श्चम महाराष्ट्रातीि १६.७ टक्के तर कोकण विभागातीि १७.६ टक्के 

कुटुांबाांनी िस्तीत पिवििे चाि ूअिस्िेत नसल्याचे म्हटिे आहे. 

 

 

 

 

 अनसुहूचत जातीच्या सोलापरू वस्तीमधील सौर हदवा   
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तक्ता क्र.131: चवभागचनहाय पिचदव्यांसाठी अपारंपचरक उजा स्त्रोतािा वापर करण्यािे प्रमाण 

विभाग 
पिवदव्याांसाठी अपारांपवरक उजा 
स्िोताचा िापर करण्याचे प्रमाण  

एकूण 

लाग ूिाही  िाही  होय  

खानदेि  
24 7 0 31 

77.4% 22.6% 0.0% 100.0% 

कोकण  
2 48 98 148 

1.4% 32.4% 66.2% 100.0% 

मराठवाडा  
93 81 89 263 

35.4% 30.8% 33.8% 100.0% 

चवदभग  
110 911 1334 2355 

4.7% 38.7% 56.6% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
1 0 59 60 

1.7% 0.0% 98.3% 100.0% 

एकूण  
230 1047 1580 2857 

8.1% 36.6% 55.3% 100.0% 
 
तक्ता क्र.131 नसुार केिळ ५५.३ टक्के कुटुांबाांनी पारांपारीक उजा स्रोत जसे की, पिन ऊजा, सौर ऊजा इ. 

चा पिविव्यासािी  िापर केिा जात असल्याचे साांवगतिे. यात सिावधक िापर पस्श्चम महाराष्ट्रात ९८.३ 

टक्के तर कोकण विभागात ६६ टक्के एिढा विसनू येतो. तर खानिेशात हे प्रमाण शनू्य टक्के आहे.  

तक्ता क्र.132: नवभागननहाय कुटंुबांना प्रकाश देणारी उपरणे असण्यािे प्रमाण 

विभाग कुटुांिाांिा प्रकाि देणारी उपरणे असण्याचे प्रमाण 
िलि  टू्यि  कां दील  रॉकेल वदिा  मेणित्ती  िटॅरी वदिा  LED  

खानदेि  
29 11 10 12 0 2 0 

93.5% 35.5% 32.3% 38.7% 0.0% 6.5% 0.0% 

कोकण  
147 129 39 85 52 29 5 

99.3% 87.2% 26.4% 57.4% 35.1% 19.6% 3.4% 

मराठवाडा  
244 22 88 236 20 16 21 

92.8% 8.4% 33.5% 89.7% 7.6% 6.1% 8.0% 

चवदभग  
1946 569 804 1541 553 259 858 

82.6% 24.2% 34.1% 65.4% 23.5% 11.0% 36.4% 
पस्चिम 
महाराष्ट्र  

55 2 0 44 1 0 0 
91.7% 3.3% 0.0% 73.3% 1.7% 0.0% 0.0% 

एकूण  
2421 733 941 1918 626 306 884 

84.7% 25.7% 32.9% 67.1% 21.9% 10.7% 30.9% 
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तक्ता क्र.132 नसुार अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमधीि कुटुांबामध्ये प्रकाश िेणारी उपरणे असण्याचे प्रमाण 

विसत आहे. यानसुार सिावधक बल्ब असण्याचे एकूण प्रमाण (८४.७ टक्के) विसत आहे. या खािोखाि 

रॉकेिच्या विव्याचे एकूण प्रमाण ६७.१ टक्के तर कां िीि चे प्रमाण ३२.९ टक्के आहे. आधवुनक 

बटॅरीिरीि विव्याचे प्रमाण सिात कमी असनू ते केिळ १०.७ टक्के एिढे आहे. यािरून अनसुवूचत 

जातीच्या िस्तयाांमध्ये बल्ब ि रॉकेि च्या विव्याचा प्रकाश वमळविण्यासािी अवधक िापर होत असल्याचे 

विसते.  

तक्ता क्र.133: नवभागननहाय स्वयंपाकासाठी इंधन म्हणनू वापरात येणाऱ्या साधनांिे प्रमाण 

विभाग 
स्ियांपाकासाठी इांधि म्हणिू िापरात येणाऱ्या साधिाांचे प्रमाण 

केरोसीि LPG/ 
PNG िीज लाकडे 

सौर 
उजा ियोगस कोळसा गोिऱ्या 

खानदेि  
2 1 0 28 0 0 0 10 

6.5% 3.2% 0.0% 90.3% 0.0% 0.0% 0.0% 32.3% 

कोकण  
106 141 22 114 2 0 0 5 

71.6% 95.3% 14.9% 77.0% 1.4% 0.0% 0.0% 3.4% 

मराठवाडा  
224 93 85 233 0 2 40 194 

85.2% 35.4% 32.3% 88.6% 0.0% 0.8% 15.2% 73.8% 

चवदभग  
314 1355 55 1968 9 9 66 704 

13.3% 57.5% 2.3% 83.6% 0.4% 0.4% 2.8% 29.9% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
43 17 12 56 0 0 3 36 

71.7% 28.3% 20.0% 93.3% 0.0% 0.0% 5.0% 60.0% 

एकूण  
689 1607 174 2399 11 11 109 949 

24.1% 56.2% 6.1% 84.0% 0.4% 0.4% 3.8% 33.2% 

तक्ता क्र.133 नसुार अनसुचूीत जातीच्या िस्तयाांमधीि कुटुांबाांमध्ये स्ियांपाकासािी इांधन म्हणनू िापरण्यात 

येणाऱ्या साधनाांचे प्रमाण विसनू येते. यात सिावधक एकूण प्रमाण चलू्हीसािी िाकूड िापरण्याचे ८४ टक्के 

एिढे विसनू येते. पस्श्चम महाराष्ट्रात सिात जास्त ९३ टक्के तर खानिेशात ९० टक्के कुटुांबे िाकडे 

अजनूही स्ियांपाकासािी   िाकडे िापरतात.  LPG/ PNG िापरण्याचे सिात कमी प्रमाण खानिेशात ३.2 

टक्के एव्हढे विसनू येते. तसेच केरोसीनचा इांधन म्हणनू िापर करण्याचे प्रमाण खानिेशात ६. टक्के ि 

वििभात १३.३ इतके विसते. याउिट सौर उजा, बायोगसॅ ि कोळसा िापराचे अतयल्प आहे. खानिेश ि 

पस्श्चम महाराष्ट्र या िोन्ही विभागात सौर उजा, बायोगसॅ िापराचे प्रमाण शनू्य टक्के आहे. तर कोकण 

विभागात कोळसा ि बायोगसॅ िापराचे प्रमाण शनू्य टक्के विसनू येते. मराििाड्यात अजनूही ७३ टक्के 

कुटुांबे स्ियांपाकासािी गोिऱ्या इांधन म्हणनू िापरतात. 
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तक्ता क्र.134: नवभागननहाय स्वतंत्र स्वयंपाकघर 

विभाग 
स्ितांि स्ियांपाकघर  एकूण 
िाही होय 

खानदेि  
23 8 31 

74.2% 25.8% 100.0% 

कोकण  
32 116 148 

21.6% 78.4% 100.0% 

मराठवाडा  
229 34 263 

87.1% 12.9% 100.0% 

चवदभग  
1182 1173 2355 

50.2% 49.8% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
41 19 60 

68.3% 31.7% 100.0% 

एकूण  
1507 1350 2857 

52.7% 47.3% 100.0% 
 
तक्ता क्र.134 नसुार अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमधीि कुटुांबाांमध्ये स्ितांर स्ियांपाक घरअसण्याचे प्रमाण 

विसनू येते. यामध्ये मराििाड्यात हे प्रमाण सिात कमी केिळ १२.९ टक्के एिढे विसनू येते. तर 

खानिेशातीि केिळ  २५.८ ि पस्श्चम महाराष्ट्रात ३१.७ टक्के एिढेच विसनू येते.  यािरून अनसुवूचत 

जातीच्या िस्तयाांमधीि कुटुांबाांमध्ये स्ितांर स्ियांपाक घराचे एकूण प्रमाण वनम्म्यापेक्षा कमी (४७.३ टक्के) 

विसनू येते. 

तक्ता क्र.135: नवभागननहाय परुुषांिे बित गटात सहभागी असण्यािे प्रमाण 

विभाग 
परुुर्षाांचे ि.ग. सहभागी असण्याचे प्रमाण  

एकूण 
िाही होय 

खानदेि  
31 0 31 

100.0% 0.0% 100.0% 

कोकण  
90 58 148 

60.8% 39.2% 100.0% 

मराठवाडा  
257 6 263 

97.7% 2.3% 100.0% 

चवदभग  
2317 38 2355 

98.4% 1.6% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
49 11 60 

81.7% 18.3% 100.0% 

एकूण  
2744 113 2857 
96.0% 4.0% 100.0% 
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तक्ता क्र.135 नसुार अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमध्ये 

परुुषाांचे बचत गटात सहभागी असण्याचे प्रमाण र्ारसे 

विसनू येत नाही. हे प्रमाण खानिेश विभागात शनू्य 

टक्के आहे. तर मराििाडा ि वििभात ते अनकु्रमे 2.३ 

टक्के ि १.६ टक्के विसनू येते. एकूण प्रमाणाच्या 

केिळ ४ टक्के कुटुांबातीि परुुष बचत गटात सहभागी 

असल्याचे विसते.  

 
 
तक्ता क्र.136: नवभागननहाय वस्तीत मचहला मंडळािे प्रमाण 

विभाग 
िस्तीत मवहला मांडळाचे 

प्रमाण  
एकूण 

िाही होय 

खानदेि  
31 0 31 

100.0% 0.0% 100.0% 

कोकण  
46 102 148 

31.1% 68.9% 100.0% 

मराठवाडा  
244 19 263 

92.8% 7.2% 100.0% 

चवदभग  
1476 879 2355 

62.7% 37.3% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
1 59 60 

1.7% 98.3% 100.0% 

एकूण  
1798 1059 2857 

62.9% 37.1% 100.0% 

तक्ता क्र.136 नसुार खानिेशातीि अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमध्ये मवहिा मांडळे असण्याचे प्रमाण शनू्य 

टक्के आहे. मराििाड ि वििभात अनकु्रमे ७.2 टक्के ि ३७.३ टक्के कुटुांबाांनी िस्तीत मवहिा मांडळे 

असल्याचे साांवगतिे. यािरून अनसुवूचत जातीच्या िस्तीत मवहिा मांडळे असण्याचे प्रमाण अतयांत कमी 

असनू मवहिाांच्या सांघटन क्षमतेविषयीची कमतरता विसनू येते.  

 

अनसुहूचत जातीच्या वस्तीमधील महिला व परुुषांचा गट  
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तक्ता क्र.137: नवभागननहाय मचहलांिे मचहला मंडळांमध्ये सहभागी होण्यािे प्रमाण 

विभाग 
मवहलाांचे मवहला मांडळाांमध्ये 
सहभागी होण्याचे प्रमाण  

एकूण 

लाग ूिाही  िाही होय 

खानदेि  
31 0 0 31 

100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

कोकण  
46 53 49 148 

31.1% 35.8% 33.1% 100.0% 

मराठवाडा  
244 6 13 263 

92.8% 2.3% 4.9% 100.0% 

चवदभग  
1476 195 684 2355 

62.7% 8.3% 29.0% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
1 20 39 60 

1.7% 33.3% 65.0% 100.0% 

एकूण  
1798 274 785 2857 

62.9% 9.6% 27.5% 100.0% 
तक्ता क्र.137 नसुार मवहिा मांडळे आहेत अशा िस्तयाांमधीि कुटुांबाांतीि मवहिा तया मवहिा मांडळात 

सहभागी होतात का याचे प्रमाण विसनू येते. यानसुार कोकण विभागातीि ३५.८ टक्के ि पस्श्चम 

महाराष्ट्रातीि ३३.३ टक्के कुटुांबातीि मवहिा तयाांच्या िस्तीत असणाऱ्या मवहिा मांडळात सहभागी होत 

नाहीत. हे प्रमाण एकूण प्रमाणाच्या ९.६ टक्के एिढे विसनू येते.  

तक्ता क्र.138: नवभागननहाय मचहला बित गटांिे प्रमाण 

विभाग 
मवहला िचत गटाांचे 

प्रमाण  
 

एकूण 
िाही होय 

खानदेि  
5 26 31 

16.1% 83.9% 100.0% 

कोकण  
5 143 148 

3.4% 96.6% 100.0% 

मराठवाडा  
5 258 263 

1.9% 98.1% 100.0% 

चवदभग  
485 1870 2355 

20.6% 79.4% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
2 58 60 

3.3% 96.7% 100.0% 

एकूण  
502 2355 2857 

17.6% 82.4% 100.0% 
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तक्ता क्र.138 नसुार अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमध्ये अजनूही वििभातीि २०.६ टक्के ि खानिेश 

विभागातीि १६.१ टक्के कुटुांबाांनी तयाांच्या िस्तीत मवहिा बचत गट नसल्याचे साांवगतिे. एकूण प्रमाणाच्या 

१७.६ टक्के कुटुांबाांनी तयाांच्या िस्तीत मवहिा बचत गट नसल्याचे साांवगतिे आहे. 

तक्ता क्र.139: चवभागचनहाय मचहलांिे बित गटात सदस्य असण्यािे प्रमाण 

विभाग 
मवहलाांचे िचत गटात सदस्य 

असण्याचे प्रमाण  
एकूण 

िाही होय लाग ूिाही  

खानदेि  
13 13 5 31 

41.9% 41.9% 16.1% 100.0% 

कोकण  
101 42 5 148 

68.2% 28.4% 3.4% 100.0% 

मराठवाडा  
189 69 5 263 

71.9% 26.2% 1.9% 100.0% 

चवदभग  
1248 622 485 2355 

53.0% 26.4% 20.6% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
29 29 2 60 

48.3% 48.3% 3.3% 100.0% 

एकूण  
1580 775 502 2857 

55.3% 27.1% 17.6% 100.0% 

तक्ता क्र.139 नसुार अनसुचुीत जातीच्या िस्तयाांमध्ये केिळ २७ टक्केच कुटुांबातीि मवहिा बचत गटात 

सिस्य आहेत. मराििाडा विभागवति ७१.९ टक्के, कोकण विभागातीि 68.2 टक्के तर वििभातीि ५३ 

टक्के कुटुांबाांनी मवहिा बचत गटात सिस्य नसल्याचे साांवगतिे. यािरून अनसुचूीत जातीच्या िस्तयाांमध्ये 

मवहिाांचा आर्थिक बचत करणे, सांघटीत होणे याबाबतचा कि कमी असल्याचे विसनू येते.  

तक्ता क्र.140: चवभागचनहाय यवुक मंडळे 

 
विभाग 

यिुक मांडळे  एकूण 
िाही होय 

खानदेि  
31 0 31 

100.0% 0.0% 100.0% 

कोकण  
41 107 148 

27.7% 72.3% 100.0% 

मराठवाडा  
56 207 263 

21.3% 78.7% 100.0% 
चवदभग  1541 814 2355 
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65.4% 34.6% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
3 57 60 

5.0% 95.0% 100.0% 

एकूण  
1672 1185 2857 

58.5% 41.5% 100.0% 

तक्ता क्र.140 नसुार अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमध्ये यिुक मांडळाांचे प्रमाण विसनू येते. खानिेश मधीि 

१०० टक्के कुटुांबाांनी यिुक मांडळे नसल्याचे साांवगतिे. वििभात हेच प्रमाण ६५.४ टक्के विसनू येते. 

एकूणच ५८.5 टक्के कुटुांबाांच्या मते अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमध्ये यिुक मांडळे नाहीत. 

तक्ता क्र.141: नवभागननहाय यवुक मंडळात सदस्य असण्यािे प्रमाण 

विभाग 
यिुक मांडळात सदस्य असण्याचे 

प्रमाण  
एकूण 

होय िाही लाग ूिाही  

खानदेि  
0 0 31 31 

0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

कोकण  
71 63 14 148 

48.0% 42.6% 9.5% 100.0% 

मराठवाडा  
11 119 133 263 

4.2% 45.2% 50.6% 100.0% 

चवदभग  
137 688 1530 2355 

5.8% 29.2% 65.0% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
35 22 3 60 

58.3% 36.7% 5.0% 100.0% 

एकूण  
254 892 1711 2857 

8.9% 31.2% 59.9% 100.0% 

तक्ता क्र.141 नसुार केिळ ८.९ टक्के कुटुांबातीि सिस्य यिुक मांडळात सिस्य आहेत. खानिेशात हे 

प्रमाण शनू्य टक्के आहे. तर मराििाडा ि वििभात अनकु्रमे ४.2 टक्के ि 5.८ टक्के एिढे अतयल्प प्रमाण 

विसनू येते. 
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तक्ता क्र.142: चवभागचनहाय यवुक मंडळात सहभागी होण्यािे प्रमाण 

विभाग 
यिुक मांडळात सहभागी 

होण्याचे प्रमाण  
एकूण 

लाग ूिाही  िाही होय 

खानदेि  
26 5 0 31 

83.9% 16.1% 0.0% 100.0% 

कोकण  
19 31 98 148 

12.8% 20.9% 66.2% 100.0% 

मराठवाडा  
146 64 53 263 

55.5% 24.3% 20.2% 100.0% 

चवदभग  
1582 319 454 2355 

67.2% 13.5% 19.3% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
5 14 41 60 

8.3% 23.3% 68.3% 100.0% 

एकूण  
1778 433 646 2857 

62.2% 15.2% 22.6% 100.0% 

 तक्ता क्र.142 नसुार अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमधीि केिळ २२.३ टक्के कुटुांबातीि सिस्य तयाांच्या 

िस्तीत असिेल्या यिुक मांडळात सहभागी होतात. वििभात हे प्रमाण सिात कमी असनू ते 19.३ टक्के 

एिढे विसत आहे. 

तक्ता क्र.143: नवभागननहाय घरकुल योजनेिा लाभ घेण्यािे प्रमाण 

विभाग 
घरकुल योजिेचा लाभ 

घेण्याचे प्रमाण  
एकूण 

िाही होय 

खानदेि  
25 6 31 

80.6% 19.4% 100.0% 

कोकण  
107 41 148 

72.3% 27.7% 100.0% 

मराठवाडा  
223 40 263 

84.8% 15.2% 100.0% 

चवदभग  
1228 1127 2355 

52.1% 47.9% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
46 14 60 

76.7% 23.3% 100.0% 

एकूण  
1629 1228 2857 

57.0% 43.0% 100.0% 
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तक्ता क्र.143 नसुार अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमधीि एकूण ५७ टक्के कुटुांबाांनी घरकुि योजनेचा िाभ 

घेतिेिा नाही. िाभ न घेण्याऱ्या सिात जास्त कुटुांबाांचे प्रमाण मराििाड्यात ८४.८ टक्के एिढे विसनू 

येते. तर खानिेशातीि िेखीि ८०.६ टक्के कुटुांबाांनी अजनूही घरकुि योजनेचा िाभ घेतिा नाही. 

घरकुि योजनेचा अद्याप िाभ न घेण्यामागीि कारणे विचारिी असता अपरुी कागिपरे 

असल्याने, घरकुि योजनेची मावहती नसल्याने, ग्रामपांचायत ि अांमिबजिणी अवधकाऱ्याांची 

अकायवक्षमता, स्ित:ची जमीन नाही, पारता नाही, पािपरुाव्यासािी प्रयतन कमी पडिे अशी कारणे 

उत्तरिातयाांनी साांवगतिी.  

तक्ता क्र.144: नवभागननहाय व्यवसनाधीनतेिे प्रमाण 

विभाग 
व्यिसिाधीितेचे प्रमाण  एकूण 

िाही होय 

खानदेि  
10 21 31 

32.3% 67.7% 100.0% 

कोकण  
81 67 148 

54.7% 45.3% 100.0% 

मराठवाडा  
132 131 263 

50.2% 49.8% 100.0% 

चवदभग  
1426 929 2355 

60.6% 39.4% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
31 29 60 

51.7% 48.3% 100.0% 

एकूण  
1680 1177 2857 

58.8% 41.2% 100.0% 

तक्ता क्र.144 नसुार अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमध्ये एकूण ४१.2 टक्के कुटुांबाांमधीि व्यक्ती व्यसन 

करीत असल्याचे विसते. यात सिावधक प्रमाण खानिेशात (६७.७ टक्के) असनू मराििाड्यात हे प्रमाण 

४९.८ टक्के एिढे आहे. 
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तक्ता क्र.145: नवभागननहाय व्यसनाच्या प्रकारािे प्रमाण 

विभाग 
व्यसनाच्या प्रकारािे प्रमाण  

चमसरी  तांबाकू  चसगारेर्ट  दारू  गाांजा  इतर  

खानदेि  
3 17 7 1 0 0 

9.7% 54.8% 22.6% 3.2% 0.0% 0.0% 

कोकण  
10 50 12 33 0 7 

6.8% 33.8% 8.1% 22.3% 0.0% 4.7% 

मराठवाडा  
7 112 55 66 8 2 

2.7% 42.6% 20.9% 25.1% 3.0% 0.8% 

चवदभग  
133 738 158 176 10 62 

5.6% 31.3% 6.7% 7.5% 0.4% 2.6% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
6 16 5 9 3 1 

10.0% 26.7% 8.3% 15.0% 5.0% 1.7% 

एकूण  
159 933 237 285 21 72 

5.6% 32.7% 8.3% 10.0% 0.7% 2.5% 

तक्ता क्र.145 नसुार अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमध्ये व्यसनाच्या प्रकारानसुार प्रमाण विसनू येते. यामध्ये 

सिावधक तांबाकूचे व्यसन असण्याचे प्रमाण विसनू येते. खानिेश विभागात ५४.८ टक्के तर मराििाडा 

विभात ४२.६ टक्के कुटुांबाांमध्ये तांबाकूचे व्यसन केिे जाते. तसेच िारूचे व्यसन एकूण १० टक्के 

कुटुांबामध्ये आहेत. यात कोकण विभागात २२.३ टक्के तर मराििाडा विभागात २५.१ टक्के कुटुांबाांमध्ये 

िारूचे व्यसन विसते. वसगारेट चे व्यसन करणाऱ्या कुटुांबाांमध्ये  सिावधक प्रमाण (२२.६ टक्के)  खानिेशात 

विसनू येते. वमसरीचे व्यसन पस्श्चम महाराष्ट्रात सिावधक १० टक्के एिढे आढळून येते. याच विभागातीि 

5 टक्के कुटुांबाांनी गाांजाचे व्यसन असल्याचे साांवगतिे.  

तक्ता क्र.146: चवभागचनहाय व्यसनमकु्ती कें द्र 

विभाग 
व्यसिमकु्ती कें द्र  एकूण 
िाही होय 

खानदेि  
31 0 31 

100.0% 0.0% 100.0% 

कोकण  
146 2 148 

98.6% 1.4% 100.0% 

मराठवाडा  
261 2 263 

99.2% 0.8% 100.0% 

चवदभग  
2355 0 2355 

100.0% 0.0% 100.0% 
पस्चिम महाराष्ट्र  59 1 60 
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98.3% 1.7% 100.0% 

एकूण  
2852 5 2857 

99.8% 0.2% 100.0% 
 
तक्ता क्र.146 नसुार अनसुवूचत जातीच्या िस्तयामध्ये खानिेश ि वििभात व्यसनमकु्ती कें द्राचे शनू्य टक्के 

प्रमाण आहे. तर कोकण, पस्श्चम महाराष्ट्र ि मराििाड्यातीि अनकु्रमे १.४ टक्के, १.७ टक्के ि ०.८ 

टक्के कुटुांबाांनी व्यसन मकु्ती कें द्र असल्याचे साांवगतिे. हे प्रमाण अतयांत कमी असनू गाांभीयाने विचार 

करण्याजोगे आहे. 

तक्ता क्र.147: नवभागननहाय सामाचजक न्याय चवभागाच्या योजनािे लाभ घेण्यािे प्रमाण 

विभाग 

सामावजक न्याय विभागाच्या योजिाचे लाभ घेण्याचे प्रमाण 
आांतरजा

तीय 
वििाहास 
प्रोतसाहि 

अपांग 
कलयाण 
योजिा  

आर्थिक 
उन्िती 
साठी 
सहाय्य  

रोजगार ि 
कौिलय 
विर्षयक 
प्रविक्षण 
योजिा  

वििेर्ष 
सहाय्य 
(विधिा, 
िदृ्ध, 

विराधार ) 

अतयाचारा
स िळी 

ठरणाऱ्यास 
अिषसहाय्य  

िैक्षवणक 
कजष  

िाटीच्या 
विविध 
योजिा  

इतर  

खानदेि  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

कोकण  
4 7 1 15 8 0 48 3 7 

2.7% 4.7% 0.7% 10.1% 5.4% 0.0% 32.4% 2.0% 4.7% 

मराठवाडा  
1 1 1 1 15 0 29 0 0 

0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 5.7% 0.0% 11.0% 0.0% 0.0% 

चवदभग  
17 21 93 45 383 9 792 12 61 

0.7% 0.9% 3.9% 1.9% 16.3% 0.4% 33.6% 0.5% 2.6% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
0 1 1 2 13 1 16 1 1 

0.0% 1.7% 1.7% 3.3% 21.7% 1.7% 26.7% 1.7% 1.7% 

एकूण  
22 30 96 63 419 10 885 16 69 

0.8% 1.1% 3.4% 2.2% 14.7% 0.4% 31.0% 0.6% 2.4% 

तक्ता क्र.147 नसुार अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमधीि कुटुांबाांनी सामावजक न्याय विभागाच्या विविध 

योजनाांचा िाभ घेण्याचे प्रमाण अतयांत कमी असल्याचे विसनू येत आहे. यानसुार खानिेशातीि एकाही 

कुटुांबाने सामावजक न्याय विभागाच्या कोणतयाच योजनेचा िाभ घेतिेिा नसल्याचे स्पष्ट्ट होते. हे प्रमाण 

शनू्य टक्के इतके आहे. कोकण विभागात सिावधक िाभ शैक्षवणक योजना जसे की, वशष्ट्यितृ्ती, 

विद्यािेतन, शैक्षवणक कजव याांचा िाभ घेण्याचे प्रमाण ३२.४ टक्के एिढेच विसनू येते. याच विभागात 

रोजगार ि कौशल्य विषयक प्रवशक्षण योजनेच िाभ घेण्याचे प्रमाण केिळ १०.१ टक्के ि आर्थिक उन्नती 
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सािी सहाय्य योजनेचा िाभ घेण्याचे प्रमाण ०.७ टक्के एिढेच आढळून येते. हे प्रमाण अतयांत कमी 

असल्याचे विसनू येते. िाभ घेणाऱ्या कुटुांबापैक सिात कमी प्रमाण मराििाडा विभागाचे विसते. या 

विभागात केिळ ११ टक्के कुटुांबाांनी शैक्षणी कजव योजना, केिळ 5.७ टक्के कुटुांबाांनी विशेष अिवसहाय्य 

योजना ि प्रतयेकी ०.४ टक्के कुटुांबाांनी आांतरजातीय वििाहास प्रोतसाहन योजना, अन्पांग कल्याण योजना 

ि आर्थिक सहाय्य योजनेचा िाभ घेतल्याचे विसते.  तसेच पस्श्चम महाराष्ट्रातीि एकाही कुटुांबाने 

आांतरजातीय वििाहास प्रोतसाहन योजनेचा िाभ घेतिेिा नाही.   

 

तक्ता क्र.148: नवभागननहाय शासकीय योजनांिा लाभ न चमळण्याच्या कारणांिे प्रमाण 

विभाग 

िासकीय योजिाांचा लाभ ि वमळण्याच्या कारणाांचे प्रमाण   

योजिाांच्या 
मावहतीचा 
अभाि 

कागद 
पिाांची 
पतूषता 

असमिषता 

अांमिल 
िजािणी 

अवधकाऱ्या 
कडूि 

उदासीिता 

िासकीय 
स्िरािर 
विधीची 
कमतरता 

विधी इतर 
विकास 
कामाांकडे 
िळविला 

योजिेचा 
लाभ 

वमळण्यासा
ठी होणारी 
वदरांगाई 

लाग ूिाही 

खानदेि  
25 5 15 1 0 8 1 

80.6% 16.1% 48.4% 3.2% 0.0% 25.8% 3.2% 

कोकण  
64 55 55 45 40 37 34 

43.2% 37.2% 37.2% 30.4% 27.0% 25.0% 23.0% 

मराठवाडा  
198 125 144 131 113 151 30 

75.3% 47.5% 54.8% 49.8% 43.0% 57.4% 11.4% 

चवदभग  
926 629 888 510 494 608 272 

39.3% 26.7% 37.7% 21.7% 21.0% 25.8% 11.5% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
32 19 15 14 15 14 16 

53.3% 31.7% 25.0% 23.3% 25.0% 23.3% 26.7% 

एकूण  
1245 833 1117 701 662 818 353 

43.6% 29.2% 39.1% 24.5% 23.2% 28.6% 12.4% 

तक्ता क्र.148 नसुार अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमध्ये शासकीय योजनाांचा िाभ न घेण्यामागे एकूण ४३ 

टक्के कुटुांबाांनी या योजानाची मावहती नसल्याचे कारण साांवगतिे. यात खानिेशाचे प्रमाण सिावधक ८० 

टक्के एिढे तर मराििाड्यात ७५ टक्के एिढे विसनू येते. कागिपराांची पतूवता करण्यास असमिव 

असल्याने शासकीय योजनाांचा िाभ न घेणारी मराििाड्यातीि ४७ टक्के कुटुांबे आहेत. तर याच 

विभागातीि ५४ टक्के कुटुांबाांनी अांमिबजािणी करणाऱ्या अवधकाऱ्याांकडून उिासीनता असल्याचे 

साांवगतिे. मराििाड्यात ४९ टक्के कुटुांबाांना शासकीय वनधीची कमतरता असल्याचे िाटते. तर ५७ टक्के 
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कुटुांबाांना योजनेचा िाभ वमळण्यासािी विरांगाई होत असल्याने आम्ही िाभ घेऊ शकत नाही असे म्हटिे 

आहे. तक्ता क्र. नसुार शासकीय योजना अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमधीि कुटुांबाांपयंत पोहचत नसल्याचे 

सिावधक कुटुांबाांचे म्हणणे असल्याने शासकीय योजनाबाबत अवधक जनजाग्रीतीची गरज विसनू येते. 

िवित िस्ती सधुार योजने अांतगवत राबविण्यात आिेिी कामे. 

तक्ता क्र. १४९ ते तक्ता क्र. १५९ मध्ये अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमध्ये राबविण्यात आिेल्या 

िवित िस्ती सधुार योजनाांतगवत झािेल्या कामाांबाबत विश्िेषण केिे आहे.  

तक्ता क्र.149: चवभागचनहाय समाजमंचदर बांधकाम 

विभाग 
समाजमांवदर िाांधकाम  एकूण  
होय  िाही  

खानदेि  
31 0 31 

100.0% 0.0% 100.0% 

कोकण  
147 1 148 

99.3% 0.7% 100.0% 

मराठवाडा  
122 141 263 

46.4% 53.6% 100.0% 

चवदभग  
1694 661 2355 

71.9% 28.1% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
1 59 60 

1.7% 98.3% 100.0% 

एकूण  
1995 862 2857 

69.8% 30.2% 100.0% 

तक्ता क्र.149 नसुार अनसुवूचत जातीच्या  िस्तयाांमधीि एकूण ६९.८ टक्के कुटुांबाांच्या मते िवित िस्ती 

सधुार िस्ती योजने अांतगवत समाजमांविर बाांधण्याचे काम झाल्याचे विसते. खानिेशातीि सिव १०० टक्के 

कुटुांबाांनी तर कोकण विभागात ९९.३ टक्के  कुटुांबाांनी हे काम झाल्याचे साांवगतिे. पस्श्चम महाराष्ट्रात मार 

केिळ एका कुटुांबाने (१.७ टक्के) तयाांच्या िस्तीत िवित िस्ती सधुार योजने अांतगवत समाज मांविर बाांधिे 

गेिे असल्याचे साांवगतिे.  
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तक्ता क्र.150: चवभागचनहाय पाणी परुवठा/ नळ योजना 

विभाग 
पाणी परुिठा/ िळ योजिा  एकूण 

िाही  होय  

खानदेि  
18 13 31 

58.1% 41.9% 100.0% 

कोकण  
2 146 148 

1.4% 98.6% 100.0% 

मराठवाडा  
215 48 263 

81.7% 18.3% 100.0% 

चवदभग  
1463 892 2355 

62.1% 37.9% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
17 43 60 

28.3% 71.7% 100.0% 

एकूण  
1715 1142 2857 

60.0% 40.0% 100.0% 
तक्ता क्र.150 नसुार एकूण ६० टक्के कुटुांबाांनी पाणी परुिठ्याची कामे झािी नसल्याचे साांवगतिे. नळ 

योजना आिी नसल्याचे साांगणारी सिावधक कुतबेु मराििाडा या विभागात विसनू येते. महाराष्ट्रातीि 

मराििाडा, वििभव ि खानिेश हा प्रिेश िषु्ट्काळग्रस्त म्हणनू ओळखिा जातो. येिे पाणी परुििा योजनेची 

अवधक गरज असताना ही योजना राबििी गेिी नसल्याचे साांगणाऱ्या कुटुांबाांचे प्रमाण अनकु्रमे  ८१ टक्के, 

६२ टक्के ि ५८ टक्के एिढे विसनू येते. ही बाब िक्षात घेण्याजोगी आहे.   

तक्ता क्र.151: नवभागननहाय गटारे बांधकाम 

विभाग 
गटारे िाांधकाम  एकूण 

िाही  होय  

खानदेि  
31 0 31 

100.0% 0.0% 100.0% 

कोकण  
7 141 148 

4.7% 95.3% 100.0% 

मराठवाडा  
191 72 263 

72.6% 27.4% 100.0% 

चवदभग  
976 1379 2355 

41.4% 58.6% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
59 1 60 

98.3% 1.7% 100.0% 

एकूण  
1264 1593 2857 

44.2% 55.8% 100.0% 
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तक्ता क्र.151 नसुार खानिेशातीि सिव १०० टक्के कुटुांबाांनी  िवित िस्ती सधुार योजने अांतगवत गटाराचे 

बाांधकाम झािे नसल्याचे साांवगतिे. हेच प्रमाण पस्श्चम महाराष्ट्रात ९८.३ टक्के एिढे तर मराििाड्याट 

72.६ टक्के आहे. केिळ कोकण विभाग गटाराांचे काम सिावधक ९५ टक्के एिढे झाल्याचे विसते. 

तक्ता क्र.152: नवभागननहाय चवचहरींिी दरुुस्ती 

विभाग 
विवहरींची दरुुस्ती  एकूण 
िाही  होय  

खानदेि  
31 0 31 

100.0% 0.0% 100.0% 

कोकण  
41 107 148 

27.7% 72.3% 100.0% 

मराठवाडा  
255 8 263 

97.0% 3.0% 100.0% 

चवदभग  
1900 455 2355 

80.7% 19.3% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
52 8 60 

86.7% 13.3% 100.0% 

Total 
2279 578 2857 

79.8% 20.2% 100.0% 

तक्ता क्र.152 नसुार अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमध्ये केिळ एकूण २० टक्के कुटुांबाांनी िवित िस्ती सधुार 

योजने अांतगवत विवहरीच्या िरुुस्तीचे काम झाल्याचे साांवगतिे. खानिेशात हे प्रमाण ० टक्के आहे. तर 

मराििाड्यात केिळ ३ टक्के कुतुबाांनी विहीर िरुुस्तीचे काम झाल्याचे साांवगतिे. यािरून हे प्रमाण 

अतयल्प असनू असमाधानकारक असल्याचे विसते.  

तक्ता क्र.153: चवभागचनहाय रस्ते सधुारणा 

विभाग 
रस्ते सधुारणा  एकूण 

िाही  होय  

खानदेि  
15 16 31 

48.4% 51.6% 100.0% 

कोकण  
2 146 148 

1.4% 98.6% 100.0% 

मराठवाडा  
192 71 263 

73.0% 27.0% 100.0% 

चवदभग  
183 2172 2355 

7.8% 92.2% 100.0% 
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पस्चिम महाराष्ट्र  
5 55 60 

8.3% 91.7% 100.0% 

एकूण  
397 2460 2857 

13.9% 86.1% 100.0% 
 
तक्ता क्र.153 नसुार िवित िस्ती सधुार योजने 

अांतगवत रस्ते सधुारणा काम झाल्याचे एकूण ८६ 

टक्के कुटुांबाांनी साांवगतिे. हे प्रमाण मराििाड्यात 

सिात कमी असनू ते केिळ २७ टक्के एिढे आहे.  

 
 
 
 

तक्ता क्र.154: नवभागननहाय सौर चदवे 

विभाग 
सौर वदिे  एकूण 

िाही  होय  

खानदेि  
31 0 31 

100.0% 0.0% 100.0% 

कोकण  
49 99 148 

33.1% 66.9% 100.0% 

मराठवाडा  
258 5 263 

98.1% 1.9% 100.0% 

चवदभग  
1113 1242 2355 

47.3% 52.7% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
1 59 60 

1.7% 98.3% 100.0% 

एकूण  
1452 1405 2857 

50.8% 49.2% 100.0% 

तक्ता क्र.154 नसुार िवित िस्ती सधुार योजने अांतगवत अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमध्ये एकूण ४९.2 

टक्के कुटुांबाांनी सौर वििे बसविण्याचे काम झािे असल्याचे साांवगतिे. हे प्रमाण खानिेशात मार शनू्य 

टक्के विसते. तर मराििाड्यात केिळ 1.९ टक्के एिढे आहे.  

 

मेंढेपठार वस्तीमधील रस्ता    
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तक्ता क्र.155: नवभागननहाय वीज परुवठा 

विभाग 
िीज परुिठा  एकूण 

िाही  होय  

खानदेि  
31 0 31 

100.0% 0.0% 100.0% 

कोकण  
12 136 148 

8.1% 91.9% 100.0% 

मराठवाडा  
235 28 263 

89.4% 10.6% 100.0% 

चवदभग  
1769 586 2355 

75.1% 24.9% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
56 4 60 

93.3% 6.7% 100.0% 

एकूण  
2103 754 2857 

73.6% 26.4% 100.0% 

तक्ता क्र.155 नसुार महाराष्ट्रातीि अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमध्ये एकूण २६ टक्के कुटुांबाांनी िवित 

िस्ती सधुार योजने अांतगवत िीज परुिठ्याची कामे झािी असल्याचे साांवगतिे.हे प्रमाण खानिेशात शनू्य 

टक्के असल्याचे विसते तर पस्श्चम महाराष्ट्र, मराििाडा वििभात अनकु्रमे ६.७ टक्के १०.६ टक्के ि 

24.९ टक्के एिढे विसनू येते.  

तक्ता क्र.156: नवभागननहाय वॉल कमाऊंड 

विभाग 
िॉल कमाऊां ड  एकूण 

िाही  होय  

खानदेि  
31 0 31 

100.0% 0.0% 100.0% 

कोकण  
137 11 148 

92.6% 7.4% 100.0% 

मराठवाडा  
262 1 263 

99.6% 0.4% 100.0% 

चवदभग  
2104 251 2355 

89.3% 10.7% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
60 0 60 

100.0% 0.0% 100.0% 

एकूण  
2594 263 2857 

90.8% 9.2% 100.0% 



महाराष्ट्रातील अनसुचूित जातींच्या वस्तयाांमधील सोई सचुवधाांिे सवेक्षण, बार्टी, पणेु                                                                                                           128 
 

तक्ता क्र.156 नसुार महारष्ट्रातीि अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमध्ये एकूण ९०.८ टक्के कुटुांबाांनी िवित 

िस्ती सधुार योजने अांतगवत िॉि कमाऊां ड चे काम झािे नसल्याचे साांवगतिे. सिावधक वििभात केिळ 

१०.७ टक्के कुटुांबाांच्या मते हे काम झािे आहे तर खानिेश ि पस्श्चम महाराष्ट्रत िॉि कमाऊां डचे काम 

झाल्याचे प्रमाण शनू्य टक्के विसनू येते.  

तक्ता क्र.157: नवभागननहाय पजचन्य मानािा चनिरा 

विभाग 
पजषन्य मािाचा विचरा  एकूण 

िाही  होय  

खानदेि  
31 0 31 

100.0% 0.0% 100.0% 

कोकण  
147 1 148 

99.3% 0.7% 100.0% 

मराठवाडा  
263 0 263 

100.0% 0.0% 100.0% 

चवदभग  
2351 4 2355 

99.8% 0.2% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
60 0 60 

100.0% 0.0% 100.0% 

एकूण  
2852 5 2857 

99.8% 0.2% 100.0% 

तक्ता क्र.157 नसुार महारष्ट्रातीि अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमध्ये एकूण ९९.८ टक्के कुटुांबाांनी िवित 

िस्ती सधुार योजने अांतगवत पजवन्य मानाचा वनचरा (Rain water harvesting) चे काम झािे नसल्याचे 

साांवगतिे. एकूण प्रमाणाच्या केिळ ०.2 टक्के कुटुांबाांच्या मते हे काम झािे असनू हे प्रमाण केिळ कोकण 

ि वििभात विसते.  

तक्ता क्र.158: नवभागननहाय शौचािंयांचे प्रमाण 

विभाग 
िौचालय  एकूण 

िाही  होय  

खानदेि  
1 30 31 

3.2% 96.8% 100.0% 

कोकण  
9 139 148 

6.1% 93.9% 100.0% 

मराठवाडा  
261 2 263 

99.2% 0.8% 100.0% 
चवदभग  2129 226 2355 
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90.4% 9.6% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
59 1 60 

98.3% 1.7% 100.0% 

एकूण  
2459 398 2857 

86.1% 13.9% 100.0% 

तक्ता क्र.158 नसुार महारष्ट्रातीि अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमध्ये एकूण १३.९ टक्के कुटुांबाांनी िवित 

िस्ती सधुार योजने अांतगवत शौचाियाची कामे झाल्याचे साांवगतिे. हे प्रमाण अतयांत कमी असनू 

मराििाड्यात केिळ ०.८ टक्के, पस्श्चम महाराष्ट्रात १.७ टक्के तर वििभात ९.६ टक्के एिढेच आढळून 

येते.  

तक्ता क्र.159: नवभागननहाय स्मशानभमूीचे काम 

विभाग 
स्मिािभमूीचे काम  एकूण 
िाही  होय  

खानदेि  
31 0 31 

100.0% 0.0% 100.0% 

कोकण  
138 10 148 

93.2% 6.8% 100.0% 

मराठवाडा  
239 24 263 

90.9% 9.1% 100.0% 

चवदभग  
1862 493 2355 

79.1% 20.9% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
60 0 60 

100.0% 0.0% 100.0% 

एकूण  
2330 527 2857 

81.6% 18.4% 100.0% 

तक्ता क्र.159 नसुार महारष्ट्रातीि अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमध्ये एकूण १८.४ टक्के कुटुांबाांनी िवित 

िस्ती सधुार योजने अांतगवत स्मशानभमूीचे काम झािे असल्याचे साांवगतिे. हे प्रमाण पस्श्चम महाराष्ट्र ि 

खानिेशात शनू्य टक्के आहे. तर कोकण ि मराििाड्यात अनकु्रमे केिळ ६.८ टक्के ि ९.१ टक्के एिढे 

आहे. 

तक्ता क्र. 160 ते तक्ता क्र. १६३ अांतगवत अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमध्ये असिेल्या पतसांस्िा ि 

बकेँचे विश्िेषण केिे आहे.  
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तक्ता क्र.160: नवभागननहाय पतसंस्था  

विभाग 
पतसांस्िा  एकूण 

िाही  होय  

खानदेि  
31 0 31 

100.0% 0.0% 100.0% 

कोकण  
140 8 148 

94.6% 5.4% 100.0% 

मराठवाडा  
247 16 263 

93.9% 6.1% 100.0% 

चवदभग  
2294 61 2355 

97.4% 2.6% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
59 1 60 

98.3% 1.7% 100.0% 

एकूण  
2771 86 2857 

97.0% 3.0% 100.0% 

तक्ता क्र.160 नसुार महारष्ट्रातीि अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमध्ये केिळ ३ टक्के कुटुांबाांनी तयाांच्या 

िस्तीत पतसांस्िा असल्याचे साांवगतिे. हे प्रमाण खानिेशात शनू्य टक्के विसनू येते. तर पस्श्चम महाराष्ट्रात 

केिळ १.७ टक्के असनू ते अतयांत कमी आहे.  

तक्ता क्र.161: नवभागननहाय पतसंस्िेिे सभासद असण्यािे प्रमाण 

विभाग 
पतसांस्िेचे सभासद असण्याचे 

प्रमाण  
एकूण 

लाग ूिाही  िाही  होय  

खानदेि  
31 0 0 31 

100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

कोकण  
140 0 8 148 

94.6% 0.0% 5.4% 100.0% 

मराठवाडा  
247 16 0 263 

93.9% 6.1% 0.0% 100.0% 

चवदभग  
2294 58 3 2355 

97.4% 2.5% 0.1% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
59 0 1 60 

98.3% 0.0% 1.7% 100.0% 

एकूण  
2771 74 12 2857 

97.0% 2.6% 0.4% 100.0% 
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तक्ता क्र.161 नसुार महारष्ट्रातीि अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमध्ये केिळ ०.४ टक्के कुटुांबातीि सिस्य 

पतांसस्िेचे सभासि आहेत. तर 2.६ टक्के कुटुांबाांतीि सिस्य सभासि नाहीत. मराििाड्यात ६.१टक्के 

कुटुांबाांच्या मते अनसुवूचत जातीच्या िस्तीत पतसांस्िा असनूही िस्तीमधीि एकही सिस्य तया पतसांस्िेचा 

सिस्य नाही. 

तक्ता क्र.162: नवभागननहाय िकेँत खाते असण्याचे प्रमाण 

विभाग 
िकेँत खाते असण्याचे 

प्रमाण  
एकूण 

िाही  होय  

खानदेि  
19 12 31 

61.3% 38.7% 100.0% 

कोकण  
35 113 148 

23.6% 76.4% 100.0% 

मराठवाडा  
20 243 263 

7.6% 92.4% 100.0% 

चवदभग  
82 2273 2355 

3.5% 96.5% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
0 60 60 

0.0% 100.0% 100.0% 

एकूण  
156 2701 2857 

5.5% 94.5% 100.0% 

तक्ता क्र.162 नसुार महारष्ट्रातीि अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमधीि एकूण केिळ 5.5 टक्के कुटुांबाांचे 

बकेँत खाते आहे. हे प्रमाण पस्श्चम महाराष्ट्रात मार शनू्य टक्के विसते. तर वििभात केिळ ३.5 टक्के  ि 

मराििाड्यात ७.६ टक्के एिढेच विसनू येते. 

तक्ता क्र.163: नवभागननहाय उपलब्ध बकँ अंतरािे प्रमाण  

विभाग बकँ अंतरािे प्रमाण (चकमी) एकूण 
 0 - 3  3 - 6  6 - 9  9 - 12  12 पेक्षा जास्त  लाग ूिाही  

खानदेि  
6 17 3 3 1 1 31 

19.4% 54.8% 9.7% 9.7% 3.2% 3.2% 100.0% 

कोकण  
30 3 0 100 1 14 148 

20.3% 2.0% 0.0% 67.6% 0.7% 9.5% 100.0% 

मराठवाडा  
11 109 46 0 97 0 263 

4.2% 41.4% 17.5% 0.0% 36.9% 0.0% 100.0% 
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चवदभग  
722 701 260 245 128 299 2355 

30.7% 29.8% 11.0% 10.4% 5.4% 12.7% 100.0% 

प. महाराष्ट्र  
1 22 33 0 4 0 60 

1.7% 36.7% 55.0% 0.0% 6.7% 0.0% 100.0% 

एकूण  
770 852 342 348 231 314 2857 

27.0% 29.8% 12.0% 12.2% 8.1% 11.0% 100.0% 

तक्ता क्र.163 नसुार महारष्ट्रातीि अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमध्ये उपिब्ध असिेल्या बकेँच्या 

िस्तीपासनुच्या अांतराचे प्रमाण विसनू येते. िस्तीपासनू ३-६ वकिो वमटर अांतरािर बकँ उपिब्ध 

असल्याचे एकूण प्रमाण सिावधक पणे विसनू येत असनू ते २९.८ टक्के एिढे आहे. मराििाड्यात ३६.९ 

टक्के कुटुांबाांना १२ वकिो मीटर पेक्षा जास्त अांतरािर तर कोकण विभागातीि ६७.६ टक्के कुटुांबाांना ९-१२ 

वकमी अांतरािर बकँ उपिब्ध असल्याचे विसते. 

तक्ता क्र.164: नवभागननहाय चसनेमागहृ/ सांस्कृचतक कें द्र 

विभाग 
वसिेमागहृ/ साांस्कृवतक 

कें द्र  
एकूण  

िाही  होय  

खानदेि  
31 0 31 

100.0% 0.0% 100.0% 

कोकण  
144 4 148 

97.3% 2.7% 100.0% 

मराठवाडा  
263 0 263 

100.0% 0.0% 100.0% 

चवदभग  
2337 18 2355 

99.2% 0.8% 100.0% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
60 0 60 

100.0% 0.0% 100.0% 

एकूण  
2835 22 2857 

99.2% 0.8% 100.0% 

तक्ता क्र.164 नसुार महारष्ट्रातीि अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमध्ये केिळ एकूण ०.८ टक्के कुटुांबाांनी 

िस्तीजिळ वसनेमागहृ ककिा साांस्कृवतक कें द्र असल्याचे साांवगतिे. हे प्रमाण खानिेश, मराििाडा, ि 

पस्श्चम महाराष्ट्रात शनू्य टक्के असल्याचे विसते. 
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तक्ता क्र.165: नवभागननहाय अंतर चसनेमागहृ/ सांस्कृचतक कें द्र 

विभाग 
अांतर वसिेमागहृ/ साांस्कृवतक कें द्र (अांतर वक.मी. मध्ये) एकूण  

0 - 3  12 - 
15 

15 - 
18  

3 - 6  6 - 9  9 - 12  18 पेक्षा 
जास्त  

िाही  

खानदेि  
0 1 13 0 0 17 0 0 31 

0.0% 3.2% 41.9% 0.0% 0.0% 54.8% 0.0% 0.0% 100.0% 

कोकण  
1 0 0 0 0 0 107 40 148 

0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 72.3% 27.0% 100.0% 

मराठवाडा  
0 58 131 32 42 0 0 0 263 

0.0% 22.1% 49.8% 12.2% 16.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

चवदभग  
329 355 130 467 346 437 286 5 2355 

14.0% 15.1% 5.5% 19.8% 14.7% 18.6% 12.1% 0.2% 100.0% 
पस्चिम 
महाराष्ट्र  

0 0 0 0 0 0 60 0 60 
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 

एकूण  
330 414 274 499 388 454 453 45 2857 

11.6% 14.5% 9.6% 17.5% 13.6% 15.9% 15.9% 1.6% 100.0% 

तक्ता क्र.165 नसुार महारष्ट्रातीि अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमध्ये  वसनेमागहृ/ साांस्कृवतक कें द्र सिावधक 

िस्तीपासनू ३-६ वकमी अांतरािर उपिब्ध असल्याचे विसते. 

तक्ता क्र.166: नवभागननहाय वस्तीत चमळणाऱ्या सचुवधांिे प्रमाण 

विभाग 

िस्तीत वमळणाऱ्या सवुिधाांचे प्रमाण  
दधु 

सांकलि 
कें द्र 

आठिडा 
िाजार 

पोस्ट 
ऑवफस 

तलाठी 
कायालय 

पिु 
उपचार 
कें द्र 

िीज मांडळ 
कायालय 

ग्रामपांचाय
त कायालय 

खानदेि  
0 0 0 0 0 0 4 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.9% 

कोकण  
2 17 16 122 100 40 148 

1.4% 11.5% 10.8% 82.4% 67.6% 27.0% 100.0% 

मराठवाडा  
0 0 0 0 0 0 250 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 95.1% 

चवदभग  
194 101 28 374 106 10 1244 

8.2% 4.3% 1.2% 15.9% 4.5% 0.4% 52.8% 

पस्चिम महाराष्ट्र  
0 0 0 0 0 0 2 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.3% 

एकूण  
196 118 44 496 206 50 1648 

6.9% 4.1% 1.5% 17.4% 7.2% 1.8% 57.7% 
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तक्ता क्र.166 नसुार महारष्ट्रातीि अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमध्ये उपिब्ध असिेल्या सवुिधाांचे प्रमाण 

विसत आहे. यानसुार खानिेश, मराििाडा ि पस्श्चम महाराष्ट्र विभागात ग्राम पांचायत कायािय िगळता 

एकाही सवुिधेचे प्रमाण विसनू येत नाही. कोकण विभागात ग्रामपांचायत कायािय उपिब्ध असल्याचे सिव 

१०० टक्के कुटुांबाांनी साांवगतिे तर िधु सांकिन कें द्र ि पोस्ट ऑवर्स उपिब्धतेचे प्रमाण केिळ अनुक्रमे 

१.४ टक्के ि १०.८ टक्के एिढे आहे. वििभात िीज कायािय उपिब्ध असल्याचे केिळ ०.४ टक्के 

कुटुांबाांनी साांवगतिे. अशाप्रकारे अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमध्ये एकां िरीत सवुिधा उपिब्ध असल्याचे 

प्रमाण असमाधान कारक विसनू येते.  

उपरोक्त सवुिधा नसल्या मागीि कारणे विचारिी असता वनधी, जागा, िभुती जनािरे ि 

िाहतकुीच्या साधनाांचा अभाि, िस्ती िहान असणे, िोकसांख्या कमी असणे, ग्रपु ग्रामपांचायत, जनािराांची 

सांख्या कमी असणे, सवुिधा जिळच्या गािात उपिब्ध असणे, अांमिबजािणी अवधकाऱ्याांची उिासीनता, 

सवुिधा पिूीपासनूच नाही अशी  विविध कारणे अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमधीि कुटुांबाांनी साांवगतिी.  

 

 

ग्राम पंचायत कायालये  
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   प्रकरण : 5 
सारांश व चनष्ट्कषच 

“महाराष्ट्रातीि अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमधीि सोयी सवुिधाांचे सिेक्षण” या अभ्यासाांतगवत 

पढुीि वनष्ट्कषव समोर आिे आहेत.  

अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमध्ये ३५ ते ६० ियोगटातीि उत्तरिाते अवधक प्रमाणात आहेत. तसेच 

परुुष उत्तरिातयाांचे ८५.2 टक्के एिढे प्रमाण आहे. स्ित:िा बौध्ि धमीय मानणारा हा समाज असनू एकूण 

८१.४ टक्के उत्तरिातयाांनी तयाांचा धमव बौध्ि असल्याचे साांवगतिे. पस्श्चम महाराष्ट्रातीि मार ९० टक्के 

उत्तरिातयाांचा धमव कहि ूअसल्याचे विसते. 

प्रस्ततु संशोधनात महाराष्ट्ट्रातील सात चजल्यातील ५० टक्के पेक्षा जास्त लोकसंख्या 

असलेल्या एकूण ४१ गावांमध्ये महार व नवबौद्ध या अनसुचूित जातीच्या लोकसंख्येिे प्रमाण 

सवाचधक ८६.६ टक्के असल्यािे स्पष्ट्ट चदसनू येते. तर इतर अनसुिूीत जातींिे एकूण प्रमाण 

१३.४ टक्के एवढे चदसते. यामध्ये बलाई, बेडर, िांभार, कचटया, खाचटक व मातंग जाती आढळून 

आल्या आहेत. अशाप्रकारे या िस्तयाांमध्ये मोठ्या प्रमाणात िास्तयव्य करणाऱ्या महार ि निबौद्ध या 

समाजािा िस्तीमधीि अपऱु्या ि वनकृष्ट्ट िजाच्या सोई सवुिधाांना सामोरे जािे िागत असल्याचे विसते.  

वशक्षणाच्या बाबतीत या िस्तयाांमधीि िोक अवशवक्षत, प्रािवमक ि माध्यवमक वशक्षण या स्तरािर 

जिळपास सारख्यास प्रमाणात असनू ते अनकु्रमे 24.९ टक्के २३.७ टक्के ि २७.३ टक्के एिढे आहे. 

याउिट पििीधर ि पिव्यतु्तर होण्याचे प्रमाण अतयल्प असनू ते केिळ १८.६ टक्के ि ४.३ टक्के एिढे 

असल्याचे विसनू येते. खानिेश ि पस्श्चम महाराष्ट्रात मार पििीधर ि पिव्यतु्तरचे प्रमाण शनू्य टक्के 

विसल्याचे स्पष्ट्ट होते. अनसुवूचत जातीमध्ये मरािी ही बोिीभाषा असनू अतयल्प प्रमाणात बेडर, कहिी ि 

तेिग ू भाषा आढळून येते. बहुताांश प्रमाणातीि कुटुांबे जन्मापासनूच अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमध्ये 

िास्तयव्यास असनू, ते मजरूी काम करून उिरवनिाह करीत असल्याचे प्रमाण विसते. मराििाड्यातीि 

अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमध्ये १०० टक्के उत्तरिाते मजरुीकाम  करतात. तसेच शेती व्यिसायाचे एकूण 

प्रमाण ३०.४ टक्के एिढे आढळते. आर्थिकदृष्ट्ट्या हा समाज मागासिेिा विसत असनू कमी उतपन्न 

गटातीि उत्तरिातयाचे प्रमाण सिावधक (७१.७ टक्के) एिढे आढळते. या िस्तयाांमधीि अनसुवूचत 

जातीच्या समाजाचे स्ित:च्या मािकीचे घर असण्याचे प्रमाण सिावधक (९४.७ टक्के) एिढे आढळून येते. 
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खानिेश विभागातीि अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमधीि ८०.६ टक्के तर मराििाड्यातीि ६४.३ टक्के 

उत्तरिाते कच्च्या स्िरूपाच्या घरात राहतात. यामध्ये िोन खोल्या असिेल्या घराांचे प्रमाण अवधक असनू ते 

५७.2 टक्के इतके विसते. या िस्तयाांमधीि एकूण ६० टक्के कुटुांबाांकडे स्ित:च्या मािकीची जमीन नाही. 

हे प्रमाण पस्श्चम महाराष्ट्र विभागात अवधक आहे. तर ज्याांकडे जमीन आहे, ती वजरायती प्रकारातीि 

अवधक आहे. अनसुवूचत जातीच्या या िस्तयाांमधीि सिावधक कुटुांबाांचा मिुभतू गरजाांिर (उिा. 

अन्न,िस्र, वनिारा, वशक्षण, आरोग्य) मावसक खचव हा 2,५००/- रुपयापेक्षा कमी होतो. यात खानिेश ि 

वििभाचे प्रमाण अवधक विसते. तसेच उपभोग्य गरजाांिर (उिा. करमणकु खचव, टी.व्ही., िाहन, मोबाईि 

खरेिी, वर्रायिा जाणे इ.) खचव रु. ५०००/- पेक्षा कमी होतो. एकूण २३.६ टक्के कुटुांबे विविध कारणाांसािी 

कजव घेतात. तसेच ३३ टक्के कुटुबाांतीि १४ िषाखािीि मिेु अिाजवनासािी काम करतात. यािरून 

अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमधीि कुटुांबाांची आर्थिक स्स्िती खािािेिी विसनू येते. 

कुटंुबातील संपत्ती  

महाराष्ट्रातीि अन.ु जातीच्या िस्तयाांमधीि एकूण ६९.७ टक्के कुटुांबाांकडे मनोरांजनाचे साधन 

म्हणनू टी.व्ही. आहे. एकूण ८५.३ टक्के कुटुांबाांकडे पांखा आहे. एकूण ८.८ टक्के कुटुांबाांकडे रेविजरेटर, 

५४.३ टक्के कुटुांबाांकडे गसॅ शेगडी, 2.१ टक्के कुटुांबाांकडे स्ित:ची विहीर, १.४ टक्के कुटुांबाांकडे स्ित:ची 

बोअरिेि, ०.६ टक्के कुटुांबाांकडे रक्टर, ०.३ टक्के कुटुांबाांकडे िरूध्िनी, ०.३ टक्के कुटुांबाांकडे कपडे 

धिुाई यांर आहे. िाहनाांमध्ये २२.2 टक्के कुटुांबाांकडे सायकि, २७.६ टक्के कुटुांबाांकडे िचुाकी, ०.९ टक्के 

कुटुांबाांकडे तीनचाकी तर ०.६ टक्के कुटुांबाांकडे चारचाकी िाहन असल्याचे विसते. या कुटुांबाांकडे पशधुन 

असल्याचे िेखीि र्ारसे प्रमाण विसनू येत नाही. तसेच वपिळे रेशन काडव धारकाांचे एकूण प्रमाण ५१.९ 

टक्के तर नारांगी रेशन काडव धारकाांचे प्रमाण 40.७ टक्के एिढे विसते. एकूण ५५.६ टक्के कुटुांबे आपण 

िावरद्रय रेषेखािी असल्याचे साांगतात. याचे सिावधक प्रमाण पस्श्चम महाराष्ट्रात विसनू येते. 

सोई सचुवधा  

महाराष्ट्रातीि अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमधीि एकूण १३ टक्के कुटुांबाांनी िस्तीत समाजमांविर 

नसल्याचे साांवगतिे हे प्रमाण मराििाड्यात सिावधक 21.७ टक्के एिढे आहे. खानिेश विभागात एकाही 

िस्तीत आांगणिाडी, खेळाचे मैिान ि स्िस्त धान्य िकुान नाही. एकूण २३.६ टक्के कुटुांबाांच्या मते तयाांच्या 

िस्तीत स्िस्त धान्य िकुान उपिब्ध नाही. तर ते िस्तीपासनू १-३ वकमी अांतरािर उपिब्ध आहे. पस्श्चम 



महाराष्ट्रातील अनसुचूित जातींच्या वस्तयाांमधील सोई सचुवधाांिे सवेक्षण, बार्टी, पणेु                                                                                                           137 
 

महाराष्ट्रात सिावधक कुटुांबाना स्िस्त धान्य िकुान ३-६ वकमी अांतरािर उपिब्ध आहे याच विभागात 

एकाही िस्तीत खेळाचे मैिान उपिब्ध नाही. िस्तीं अांतगवत औषधाांचे िकुान उपिब्ध असण्याचे प्रमाण 

केिळ ०.2 टक्के एिढे म्हणजे नसल्या सारखेच आहे. या िस्तयाांना 2-६ वकमी अांतरािर औषधे 

आणण्यासािी जािे िागते. या िस्तयाांमधीि सिावधक ९१.९ टक्के व्यक्ती आजारपणािर उपचार 

घेण्यासािी ििाखान्यात जातात. या िस्तयाांमध्ये विव्याांग व्यक्ती असिेल्या कुटुांबाांचे एकूण प्रमाण ७.३ 

टक्के विसत असनू सिववधक प्रमाण खानिेशात आहे. विव्याांग कुटुांबाांचा शासकीय योजनाांचा िाभ घेण्याचा 

र्ारसा कि विसत नाही. व्यायामशाळा असणाऱ्या िस्तयाांचे प्रमाण अतयांत कमी विसनू येते.  

या िस्तयाांमध्ये साांडपाण्याची व्यिस्िा नसल्याचे एकूण १९.४ टक्के कुटुांबाांनी म्हटिे असनू याचे 

सिववधक प्रमाण ९६.८ टक्के हे खानिेश विभागात आहे. ज्या िस्तयाांमध्ये ही व्यिस्िा आहे तेिे उघड्या 

गटाराांचे प्रमाण अवधक आहे. साांडपाण्याची वनकृष्ट्ट व्यिस्िा असण्यामागे वनयोजनाचा अभाि, 

ग्रामपांचायतीचे ििुवक्ष ि अकायव क्षमता ही कारणे विसनू येतात तसेच िस्ती पातळीिर तातपरुती व्यिस्िा 

करून साांडपाण्याचा प्रश्न सोडविण्याचे प्रमाण अवधक विसनू येते. 

एकूण ९६.६ टक्के कुटुांबाांनी तयाांच्या िस्तीत वपण्याच्या पाण्याची सवुिधा असल्याचे साांवगतिे. 

परांत ुहे प्रमाण इतर विभागाांच्या तिुनेत खानिेश विभागात कमी (४८.४ टक्के) आहे. एकूण ८८.5 टक्के 

कुटुांबाांनी तयाांना बारमाही स्िरूपात पाणी उपिब्ध असल्याचे साांवगतिे असिे तरी खानिेशात हे प्रमाण 

शनू्य टक्के आढळते. अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमध्ये वपण्याच्या पाण्यासािी नळ, विहीर ि हातपांप इ स्रोत 

अवधक प्रमाणात उपिब्ध असिे तरी पस्श्चम महाराष्ट्रात नळाचे प्रमाण शनू्य टक्के ि वििभात ३.2 टक्के 

विसते. पस्श्चम महाराष्ट्रातीि सिव तर वििभातीि ९६.८ टक्के कुटुांबाांना विवहरीिर वपण्याच्या पाण्यासािी 

अििांबनू राहािे िागते. वपण्याचे पाणी भरण्यासािी शनू्य ते एक तास इतका कािािधी िागण्याचे प्रमाण 

अवधक विसत असनू हे पाणी आणण्याचे काम कुटुांबातीि मवहिाच मोठ्या प्रमाणात करीत असल्याचे 

विसते. र्क्त मिेु, मिेु ि मवहिा याांनी पाणी आणण्याचे प्रमाण ३.९ टक्के ि ४.८ एिढे अतयल्प असिे 

तरी गांभीर आहे.  

अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमध्ये खानिेशातीि ८३.९ टक्के तर मराििाड्यातीि ७७.६ टक्के 

कुटुांबाांनी घरात शौचािय नसल्याचे साांवगतिे. खानिेश विभागात सािवजवनक शौचािय असल्याचे १०० 

टक्के प्रमाण विसते. तर मराििाड्यात सािवजवनक शौचािय असण्याचे प्रमाण िेखीि अतयल्प (०.४) 
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टक्के असनू उघड्यािर शौचास जाण्याचे प्रमाण मार ८४ टक्के विसनू येते. तयाचबरोबर खानिेश 

विभागात ९३ टक्के कुटुांबे उघड्यािर शौचास जात असल्याचे विसते. सािवजवनक शौचािये िापर करीत 

नसल्याच्या कारणाांमध्ये शासन यांरणेचे ििुवक्ष, शौचाियाच्या िापराच्या जागतृीचा अभाि, िेखभाि ि 

िरुुस्तीचा अभाि, जास्त अांतरािर शौचािये इ. कारणे समोर आिी. तसेच उघड्यािर शौचास 

जाण्यापासनू िाांबविण्यासािी र्ारसे प्रयतन होताना विसत नाहीत. या प्रयतनाचे प्रमाण अतयांत कमी 

आहे.अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमधीि एकूण ९३.३ टक्के कुटुांबाांच्या घरात न्हाणी घर/ मोरी आहे. यात 

उघड्या प्रकारच्या मोरीचे प्रमाण ३५.2 टक्के एिढे विसते. मराििाड्यात उघड्या प्रकारच्या मोऱ्या अवधक 

प्रमाणात आहेत. एकूण ९१.४ टक्के कुटुांबाांना िस्तीमध्ये कचराकुां डी उपिब्ध नाही. खानिेश ि पस्श्चम 

महाराष्ट्रात हे प्रमाण १०० टक्के असनू गांभीर आहे. कोकण विभागातीि 24 टक्के कुटुांबाांच्या मते 

कचराकुां डी वनयवमतपणे वरकामी केिी जात नाही. यामागे ग्रामपांचायतीचे ििुवक्ष, स्िच्छता कामगाराांचे 

ििुवक्ष, अवनयवमत पणा ही कारणे समोर आिी.  

एकूण ९६.5 कुटुांबाांच्या घरात विजेचे कनेक्शन आहे. तरीही खानिेशातीि ९.७ टक्के कुटुांबे 

यापासनू िांवचत असल्याचे विसते. भाड्याने विजेचे कनेक्शन घेण्याचे प्रमाण १४.६ टक्के ि 

बेकायिेशीरवरतया िीज िापराचे प्रमाण ३.४ टक्के असिे तरीही ते िक्षणीय आहे. 

एकूण 5.४ टक्के कुटुांबाांनी िस्तीत पिवििे नसल्याचे साांवगतिे. हे प्रमाण मराििाड्यात ३४.2 

टक्के एिढे आहे. एकूण ४.९ टक्के कुटुांबाांनी पिवििे चाि ूअिस्िेत असल्याचेसाांगीतिे. कुटुांबाांना प्रकाश 

िेणाऱ्या उपकरणामध्ये बल्ब ि कां िीिचा िापर अवधक विसनू येतो. तसेच स्ियांपाकासािी इांधन म्हणनू 

िापरात येणाऱ्या साधनाांपैकी िाकडे ि LPG/ PNG याांचा िापर अवधक आहे.  एकूण ५२ टक्के कुटुांबाांना 

स्ितांर स्ियांपाक घर नाही. 

महाराष्ट्रातीि अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमधीि एकूण ५७ टक्के कुटुांबाांनी अद्याप घरकुि 

योजनेचा िाभ घेतिेिा नाही. अपरुी कागिपरे असल्याने, घरकुि योजनेची मावहती नसल्याने, 

ग्रामपांचायत ि अांमिबजिणी अवधकाऱ्याांची अकायवक्षमता, स्ित:ची जमीन नाही, पारता नाही, 

पािपरुाव्यासािी प्रयतन कमी पडिे अशी कारणे िाभ न घेण्यामागे विसनू आिी. 

अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमध्ये ४१ टक्के कुटुांबात व्यसनाधीनतेचे प्रमाण आहे. यात सिावधक 

तांबाकू ि िारूचे प्रमाण विसते. एकूण ९९.८ टक्के कुटुांबाांनी िस्तीत व्यसनमकु्ती कें द्र नसल्याचे साांवगतिे. 



महाराष्ट्रातील अनसुचूित जातींच्या वस्तयाांमधील सोई सचुवधाांिे सवेक्षण, बार्टी, पणेु                                                                                                           139 
 

या िस्तयाांमधीि कुटुांबाांमध्ये सामावजक न्याय विभागाच्या विविध योजनाचे िाभ घेण्याचे प्रमाण अतयांत 

कमी विसनू येते. यामागची कारणेयोजनाांच्या मावहतीचा अभाि, अांमबिबजािणी अवधकाऱ्याकडून 

उिासीनता, कागि पराांची पतूवता करण्यास असमिवता इ. समोर आिी.  

िवित िस्ती सधुार योजने अांतगवत समाजमांविर बाांधकाम झािे नसल्याचे एकूण ३०.2 टक्के 

कुटुांबाांनी साांवगतिे खानिेशात मार १०० टक्के कुटुांबाांनी समाज मांविराचे काम झाल्याचे साांवगतिे. नळ 

योजना/पाणी परुििाचे काम झाल्याचे एकूण 40 टक्के कुटुांबाांनी साांवगतिे. गटारे बाांधकाम झाल्याचे एकूण 

५५.८ टक्के कुटुांबाचे म्हणणे असनू खानिेशात हे प्रमाण शनू्य आहे.  विवहरीच्या िरुुस्तीचे काम झाल्याचे 

र्क्त २० टक्के कुटुांबाांनी साांवगतिे असनू खानिेशात मार हे प्रमाण शनू्य टक्के आहे. रस्ते सधुारणा 

कामाची टक्केिारी मार तुिनेने अवधक असनू ८६.१ टक्के इतकी विसते. सौर विव्याांचे काम झाल्याचे 

एकूण ४९.2 टक्के,िीज परुिठ्याचे काम झाल्याचे एकूण २६.४ टक्के तर िॉि कमाऊां डचे काम झाल्याचे 

एकूण ९.2 टक्के कुटुांबाांनी साांवगतिे. परांत ुखानिेश विभागात हे सिव प्रमाण शनू्य टक्के असनू येिे काम 

झािे नसल्याचे स्पष्ट्ट विसते. िवित िस्ती सधुार योजने अांतगवतशौचािय बाांधकाम एकूण १३.९ कुटुांबाांनी 

ि स्मशानभमूीचे काम एकूण १८.४ टक्के कुटुांबाांनी झाल्याचे साांवगतिे. यािरून िवित िस्ती सधुार 

योजना जास्तीत जास्त िस्तयाांपयवत पाहोचण्याची आिश्यकता विसनू येते. 

याव्यवतवरक्त अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमध्ये पतसांस्िा नसल्याचे एकूण ९७ टक्के कुटुांबाांनी 

म्हटिे आहे. खानिेशात सिव १०० टक्के कुटुांबाां पतसांस्िा नसल्याचे साांवगतिे. बकँ खाते असल्याचे ९४ 

टक्के कुटुांबाांनी म्हटिे आहे. परांत ुयामध्ये खानशाचे प्रमाण तिुनेने कमी असनू ते र्क्त ३८.७ टक्के आहे. 

अनसुवूचत जातीच्या िस्तीत वसनेमागहृ ककिा साांस्कृवतक कें द्र िेखीि नसल्याचे स्पष्ट्ट विसते. तसेच िधु 

सांकिन कें द्र,आििडा बाजार, पोस्ट ऑवर्स, तिािी कायािय, पश ुउपचार कें द्र, िीज मांडळ कायािय, 

इतयािी सवुिधा खानिेश ि पस्श्चम महाराष्ट्र या विभागातीि िवित िस्तयाांमध्ये उपिब्ध नाहीत. तसेच 

कोकण, मराििाडा, वििभव या विभागाांमधीि िवित िस्तयाांमध्ये अतयल्प प्रमाणात या सवुिधा उपिब्ध 

आहेत. यािरून अनसुवूचत जातीच्या िस्तयाांमध्ये सोयी सवुिधा अवधक प्रमाणात उपिब्ध होण्याची गरज 

विसनू येते.  

 

 

 



महाराष्ट्रातील अनसुचूित जातींच्या वस्तयाांमधील सोई सचुवधाांिे सवेक्षण, बार्टी, पणेु                                    140 
 

प्रकरण : 6   
शिफारिी 

 

अनसुचूित जातीच्या वस्तयाांमध्ये राहणाऱ्या कुरु्टांबाांना समाजाच्या मखु्य प्रवाहात आणण्यासाठी आचण 

तयाांच्या सवागीण चवकासासाठी या वस्तयाांमध्ये मलुभुतू सोई सचुवधा उपलब्ध होणे गरजेिे आहे. तसेि या 

सोई सचुवधाांिी चनयचमत देखभाल व पाठपरुावा याद्वारे तयाांिा दजा राखला जाऊ शकतो. यासाठी पढुील 

चशफारशी प्रस्ताचवत करण्यात येत आहेत.  

1. अनसुचूित जातीच्या वस्तयाांमध्ये राहणाऱ्या कुरु्टांबाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी उत्पन्नाचे स्त्रोत व 

रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देणे, यवुकाांमध्ये कौशल्य चवकास घडवून आणणे गरजेिे आहे. 

यासाठी शासनस्तरावरून तसेि स्वयांसेवी सांस्िाांच्या माध्यमातनू प्रयतन करण्यात यावेत.  

2. अनसुचूित जातीमध्ये चशक्षणािे प्रमाण वाढण्याकरीता दजेदार शिक्षण सशुवधा जसे अांगणवाडी, 

प्रािचमक शाळा, माध्यचमक शाळा, महाचवद्यालये आश्रमशाळा, वसतीगहेृ इ. वस्तयापासनू सोईच्या 

अांतरावर उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. तसेि या वस्तयाांमध्ये राहणाऱ्या कुरु्टांबासाठी दळण 

वळणािी साधने उपलब्ध होणे चततकेि गरजेिे आहे.  

3. मशहला सक्षमी करणासाठी मशहलामंडळ, मशहला बचतगट, व मशहला उद्योग कें द्रासाठी 

तालकूाशनहाय मशहला कें द्र स्त्थापन करुन त्यांना सवोत्कृष्ट मागगदिगन उपलब्ध करुन देणे व त्यांना 

हक्काचे व्यासपीठ शमळवणू देणे आवश्यक आहे. या वस्तयाांमधील मचहलाांनी पढेु यावे या उदे्दशाने 

तयाांना चशक्षण, नेततृव, रोजगार अशा माध्यमातनू प्रोतसाहन देण्यासाठी िासकीय पातळीवर उपाय 

योजना करणे अत्यंत गरजेचे आहे. 

4. अनसुचूित जातीच्या वस्तयाांमध्ये पक्कया शनवाऱ्याची व्यवस्त्था करण्यासाठी  घरकुल-आवास 

योजना याांसारख्या योजना अचधक व्यापक कराव्यात. तयाांिा प्रिार करून खऱ्या गरजलूा लाभ 

चमळण्यासाठी वस्ती पातळीवर मागगदशगन कें दे्र उभारावीत.  

5. अनसुचूित जातीच्या वस्तयाांमध्ये मलुभतू सोई सचुवधाांिे प्रमाण कमी असनू ज्या चवभागात या सोई 

सचुवधा उपलब्ध आहेत तया वस्ती पासनू काही अांतरावर असल्याने अशा सचुवधाांिा लाभ घेण्यावर 



महाराष्ट्रातील अनसुचूित जातींच्या वस्तयाांमधील सोई सचुवधाांिे सवेक्षण, बार्टी, पणेु                                    141 
 

मयादा येतात. मराठवाडा चवभागात वस्तीअांतगगत समाज मांचदराांिे प्रमाण कमी चदसनू आल्याने येिे 

समाजमांचदरे बाांधण्यात यावी.  

6. खानदेश चवभागात पवूग प्रािचमक वयोगर्टातील मलुाांसाठी अांगणवाडी सचुवधा वस्ती अांतगगत मोठ्या 

प्रमाणात उपलब्ध व्हावी. तसेि याि चवभागात मलुाच्या शारीचरक व बौचिक चवकासासाठी 

खेळाच्या मैदानािी उभारणी करणे गरजेिे आहे.  

7. अनसुचूित जातींच्या वस्तयाांना स्वस्त धान्य दकुान वस्तीच्या नजदीक उपलब्ध होण्याकचरता शासन 

स्तरावरून प्रयतन व्हावेत.  

8. वस्तयाांतगगत औषधाांिी दकुाने उपलब्ध नसल्यािे चदसनू येते. तयामळेु प्रतयेक वस्तीच्या चकमान 

जवळपास अांतरावर स्वस्त औषधाांिी दकुाने असावीत.  

9. प्रतयेक वस्तीसाठी ससुज्ज व्यायामशाळा उभारावी व चतिी चनयचमत देखभाल करावी तसेि या 

व्यायामशाळेिा लाभ घेण्याबाबत वस्तीमधील तरुणाांना प्रोतसाहनपर कायगक्रम राबवावेत. 

10. वस्तीत राहण्याऱ्या लोकाांना तयाांच्या आरोग्यािे सांवधगन करता यावे, वस्तीमध्ये रोगराई, 

अस्वच््ता पसरू नये यासाठी वस्तीअांतगगत बांचदस्त गर्टारे, साांडपाण्याच्या चनिऱ्यािी सोय, 

स्वच्छ- सलुभ शौिालये, बांचदस्त नाले, बांचदस्त न्हाणी घरे, किराकुां डीिी सचुवधा, ती चनयचमतपणे 

चरकामी करण्यािी यांत्रणा इतयादी सचुवधा उपलब्ध करण्यासाठी चवशेष प्रयतन व्हावेत. खानदेश व 

मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणात घरात शौिालये नाहीत. उघड्यावर न जाता शौिालये वापराबाबत 

मोठ्या प्रमाणात प्रबोधन व्हावे. तसेि चनयचमतणे सावगजचनक शौिालये स्वच्छ करणे, तयाांिी 

दरुुस्ती व देखभाल करण्यासाठी यांत्रणा उभी करण्यात यावी.  

11. चपण्याच्या पाण्यासाठी मखु्यतवे नळ हा स्त्रोत असल्यािे चदसत असले तरी पश्चिम महाराष्ट्र व 

चवदभात चवचहरींवर चपण्याच्या पाण्यासाठी अवलांबनू राहावे लागते. या चवभागातील वस्तयामांध्ये 

कुरु्टांबाांना नळ योजनेद्वारे पाण्यािी सोय उपलब्ध करून द्यावी.  

12. खानदेशात अजनूही काही प्रमाणातील कुरु्टांबाांना चवजेिे कनेक्शन नाही. या चठकाणी वीज उपलब्ध 

होणे गरजेिे आहे.  

13. मराठवाड्यातील अनसुचूित जातीच्या वस्तयाांमध्ये पिचदवे उपलब्ध करून द्यावेत. 
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14. अनसुचूित जातीच्या वस्तयामधील कुरु्टांबाांना घरकुल योजना, दचलत वस्ती योजना, व सामाचजक 

न्याय चवभागाच्या इतर योजनाांिा  लाभ घेण्यात अडिणी येतात. यामध्ये कागदपत्राांिा व 

योजनेबाबतच्या माचहतीिा अभाव  चदसनू येतो. यासाठी शासनाच्या अनसुचूित जातीसाठी उपलब्ध 

असलेल्या सवग योजनाांबाबत, वस्ती पातळीवर जन जागतृी करणारी व योजनेिा लाभ कसा घेता 

येईल यािे चवशेष मागगदशगन करणारी यांत्रणा शासन स्तरावर उपलब्ध व्हावी. तसेि या योजनाांिे 

प्रभावी अांमलबजावणी करण्यासाठी शासकीय अचधकारी-कमगिारी याांिे प्रचशक्षण व्हावे. चजल्हा 

पचरषद, ग्रामपांिायत, सरपांि या चठकाणी योजनेिा प्रिार-प्रसार करून अचधकाऱ्याांमध्ये 

याबाबतिी सांवेदनशीलता जागतृ करावी.  

15. अनसुचूित जातीच्या वस्तयाांमध्ये व्यसनाधीनतेिे प्रमाण चदसनू येते. यासाठी वस्ती पातळीवर 

अिवा नजीकच्या पचरसरात व्यसनमकु्ती कें दे्र स्िापन करावीत. स्वयांसेवी सांस्िाांच्या माध्यमातून 

वस्तयाांमध्ये व्यसनमकु्ती वर प्रबोधन करता येईल.  

16. अनसुचूित जातीच्या वस्त्तीमध्ये वास्त्तव्य करणाऱ्या समाजाला जगण्यािा चकमान दजा प्राप्त 

करण्यासाठी गावामधील इतर समाजाला शमळणाऱ्या सशुवधाांप्रमाणेि  शमळणे गरजेचे आहे. 

17. ज्या कुरु्टांबाांना ग्रामीण भागात राहून िेती करण्याची तयारी आहे अिा कुटुबांना िेती उपलब्ध 

करुन देण्यासाठी प्रयतन करणे गरजेिे आहे. तसेच त्यांना सवगकष कृषी शनयोजनाबाबत 

हंगामशनहाय मागगदिगन व पथदिगक प्रकल्पाद्वारे िेतीचे ज्ञान देणे गरजेचे आहे. 
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परिरिष्ट : १ 
अन.ुजातीच्या वस्तयाांमधील जातरनहाय लोकसांख्या 

क्र. गावाचे नाव बलाई बेडर चाांभार कटीया खाटटक महार माांग नव बौध्द एकूण 
1.  आांबोली            445     445 
2.  अमला            207     207 
3.  बेलखाडा            142     142 
4.  बोडकीपेठ           122     122 
5.  िाांदरू            343   4 347 
6.  चिखली मैना            373 12   385 
7.  दादापरू            99     99 
8.  देगरुखेडा            166     166 
9.  धाकर्टीवाडी    303         11   314 
10.  दोहनघार्ट            62     62 
11.  गडपायली            44     44 
12.  गोंडवाघोली  697       19       716 
13.  हहगणा            331     331 
14.  इस्लामपरू            39     39 
15.  जहानपरू            258     258 
16.  कानस            75     75 
17.  करबडेु            8   461 469 
18.  कणण फार्टा      10     58   91 159 
19.  खैरी पांजाब राव            341     341 
20.  कुां ड खदुण            340 12   352 
21.  मलकापरू            219     219 
22.  मराठेवाडी                195 195 
23.  मेंढे पठार जांगली            331     331 
24.  मोळवन            28     28 
25.  मगूाव      31     221 125   377 
26.  महुकद्परू      15     152     167 
27.  पालवाडी            349 1   350 
28.  पारडी            186     186 
29.  परसोडी            62     62 
30.  हपपरी यादगीरे        4   752 97 18 871 
31.  पसुला            62     62 
32.  रामगाव            301   51 352 
33.  रतनपरू            93     93 
34.  शहापरू            168     168 
35.  चशवणी            69     69 
36.  तरर्ट गाव            140 118   258 
37.  ठोंबरा            461     461 
38.  थगूाव            233     233 
39.  उमरेड            315     315 
40.  उतारा            209     209 
41.  वडळी            616     616 
एकूण लोकसांख्या  697 303 56 4 19 8420 376 820 10,695 
स्त्रोत : प्राथमिक स्त्रोत  
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परिरिष्ट : २ 
अनसुरूित जातीच्या वस्तयाांच्या स्थायी होण्यािा कालावधी 

क्र. वस्तीचे नाव  गाव  तालकुा  जिल्हा  जवभाग 
वस्तीचा स्थाजिक होण्िाचा  

एकूण कालावधी 
1.  कणण फार्टा कणण फार्टा  जामनेर   जळगाव  खानदेश  0 ते  100 वरे्ष 

2.  बौध्दवाडी माराठेवाडी   रतनाचगरी 
रतनाचगरी कोकण 

100 - 200 वरे्ष 
3.  कचपलवस्त ू करबडेु  रतनाचगरी 100 - 200 वरे्ष 
4.  धाकरे्टवाडी  धाकरे्ट वाडी  उमरगा  उस्मानाबाद  

मराठवाडा 
200 वर्षापेक्षा जास्त 

5.  ज्योतवाडी  मगुाव  चनलांगा  लातरू  0 ते  100 वरे्ष 
6.  अमला अमला अमरावती 

अमरावती  
  

चवदर्ण 

100 - 200 वरे्ष 

7.  
राम नगर, चशवाजी नगर, 
आांबेडकर नगर 

मकुकद्परू  अिलपरू  100 - 200 वरे्ष 

8.  गोंडवस्ती  गोंडवाघोली  अिलपरू  200 वर्षापेक्षा जास्त  
9.  कानस  कनस  नाांदगाव खांडे  100 - 200 वरे्ष 
10.  बौध्दपरुा  शहापरू  अमरावती 0 ते  100 वरे्ष 
11.  वडळी   वडळी अांजनगाव सजुी  100 - 200 वरे्ष 
12.  मोहाडी  इस्लामपरू  िा.रेल्वे  100 - 200 वरे्ष 
13.  आांबेडकर िौक  थगुाव  िा.रेल्वे  100 - 200 वरे्ष 
14.  मलकापरू  मलकापरू  र्ातकुली  0 ते  100 वरे्ष 
15.  दादापरू  दादापरू  नायगाव  0 ते  100 वरे्ष 
16.  रतनापरू  रतनपरू  अांजनगाव सजुी  100 - 200 वरे्ष 
17.  देगरुखेडा  देगरुखेडा  र्ातकुली 100 - 200 वरे्ष 
18.  रमाई  रामगाव  अमरावती 100 - 200 वरे्ष 
19.  बौध्द परुा   कुां द खदुण  र्ातकुली 200 वर्षापेक्षा जास्त 
20.  पालवडी  पालवाडी  चतवसा  200 वर्षापेक्षा जास्त  
21.  बौद्धपरुा   कपपरी (यादचगरे ) अमरावती 200 वर्षापेक्षा जास्त  
22.  मोळवन  मोळवन  मोशी  0 ते  100 वरे्ष 
23.  चशवणी  चशवणी  िा.रेल्वे  100 - 200 वरे्ष 
24.  महातमा फुले वस्ती  पसुला   मोशी  0 ते  100 वरे्ष 

25.  दचलत वस्ती   बेलखेडा   िाांदरू बाजार  0 ते  100 वरे्ष 

26.  उद्खेड  उदखेड   अमरावती 0 ते  100 वरे्ष 

27.  पारडी   पारडी   अांजनगाव सजुी  200 वर्षापेक्षा जास्त  
28.  जहानपरू  जहानपरू   दयापरू 200 वर्षापेक्षा जास्त  
29.  िाांदरू  िाांदरू  दयापरू  200 वर्षापेक्षा जास्त 
30.  परसोडी  परसोडी चर्वापरू  

नागपरू  
  

100 - 200 वरे्ष  
31.  गडपायली गडपायली   कुही  0 ते  100 वरे्ष 
32.  दोहनघार्ट   दोहनघर्ट   सावनेर   100 - 200 वरे्ष 
33.  आांबोली  आांबोली  उमरेड  0 ते  100 वरे्ष 
34.  वाडण नां. 3  चिखली मैना  कार्टोल  0 ते  100 वरे्ष 
35.  उतारा उतारा  नरखेड  100 - 200 वरे्ष 
36.  खैरीवड  ठोंबरा   उमडे  0 ते  100 वरे्ष 
37.  वाडण नां. 1 बोडखीपेठ  कुही  0 ते  100 वरे्ष 
38.  वाडण नां. 2  मेंढेपठार जांगली कार्टोल  200 वर्षापेक्षा जास्त 
39.  कहगणा  कहगणा  सावनेर  100 - 200 वरे्ष 
40.  खैरी पांजाबराव  खैरे पांजाबराव  सावनेर 100 - 200 वरे्ष 
41.  र्ीमनगर  तरर्टगाव  उत्तर सोलापरू  सोलापरू  पश्चिम महाराष्ट्र  0 ते  100 वरे्ष 

स्त्रोत: प्राथमिक स्त्रोत 
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परिरिष्ट : 3 
अनसुरूित जातीच्या वस्तयाांमधील सामारजक गटरनहाय लोकसांख्येरवषयी मारहती  

क्र. वस्तीचे नाव 

अनसुचूचत जाती चिगरअन ुजाती 
एकूण 
कुटुुंि 
सुंख्या 

एकूण अल्प 
भधूारक 
कुटुुं िे 

एकूण 
भचूिहीन 
कुटुुं िे 

दाचरद्र्य 
रेषेखालील 
कुटुुंि सुंख्या 

एकूण 
कुटुुंि 
सुंख्या 

एकूण अल्प 
भधूारक 
कुटुुं िे 

एकूण 
भचूिहीन 
कुटुुं िे 

1 परसोडी 35 10 25 25 3 0 0 
2 अमला 78 20 42 45 28 13 12 

3 राम नगर, चिवाजी नगर, 
आांबेडकर नगर 

45 35 15 15 30 25 5 

4 गडपायली 10 4 6 8 4 2 2 
5 बौध्दवाडी 200 180 20 N.R. 6 6 0 
6 दोहनघार्ट 12 5 1 2 6 0 4 
7 गोंडवस्ती 168 80 94 110 17 2 8 
8 कानस 22 16 6 15 8 4 4 
9 आांबोली 150 90 60 35 55 40 15 
10 बौध्दपरुा N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 

11 वाडड नां. 3  103 45 58 68 61 38 23 
12 वडळी  144 127 27 132 3 2 1 
13 धाकरे्टवाडी 195 170 20 49 3 3 3 
14 खैरीवाडड नां. 1 140 70 10 60 90 40 20 
15 वाडड नां. 1 35 26 4 5 22 10 2 
16 चिवणी 22 2 20 22 9 5 4 
17 इस्लामपरू 13 10 3 10 11 8 3 
18 आांबेडकरिौक 70 50 20 40 60 50 10 
19 मलकापरू  70 20 30 50 168 68 100 
20 ज्योतवाडी 65 20 45 35 25 20 5 
21 भीमनगर 52 0 52 0 30 0 5 
22 दादापरू 30 5 20 25 8 4 2 
23 रतनापरू 25 8 17 14 15 11 4 
24 उतारा 57 19 38 30 6 3 3 
25 देगरुखेडा 49 20 29 30 0 0 0 
26 रमाई 89 30 59 89 12 7 5 
27 बौद्धपरुा 102 30 72 85 76 37 39 
28 पालवाडी 400 30 20 30 250 25 5 
29 बौद्धपरुा 233 60 173 200 90 60 30 
30 मोळवन 30 2 7 9 0 0 0 
31 वाडड नां. 2  78 38 40 49 34 21 13 
32 Plotbhag 31 13 18 18 26 20 6 
33 महातमाफुले वस्ती  55 10 3 12 0 0 0 
34 दचलतवस्ती 66 16 9 12 0 0 0 
35 उद्खेड 0 0 0 0 0 0 0 
36 िाांदरू 1108 56 52 90 3 0 3 
37 हहगणा 78 34 44 44 15 8 7 
38 खैरीपांजाबराव 108 57 35 59 84 18 10 
39 पारडी  58 14 44 51 25 15 10 
40 जहानपरू 73 22 51 65 24 13 11 
41 कचपलवस्त ू 106 60 40 33 1112 703 280 

  एकूण 4405 1504 1329 1671 2419 1281 654 
स्त्रोत: प्राथमिक स्त्रोत  
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परिरिष्ट : 4                  
                                                                                                                                      दिन ांक :       /         /  २०१७  

(फक्त संशोधन हेतसूाठी, गोपनीय)                                                                                                  मलुाखत अनसुचूी क्रमांक :   
 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकि संिोधन व प्ररिक्षण संस्था (बाटी), पणेु  

महािाष्रातील अनसुरूित जातींच्या वस्तयांमधील सोयीसरुवधांिे सवेक्षण  
मलुाखत अनसुिूी (कुटंुबासाठी) 

 
वस्ती .................................ग व चे न व..............................  त लकु ...........................   दिल्ह  ................................... 

उत्तरि त्य चे न व : -------------------------------------------------------------  मोब ईल  क्र. ---------------------------------- 

 
अन.ु
क्र. प्रश्न संकेतांक 

१.  वय:  

२.  ललग:       1. स्री 
              2. परुुष 
              3. ततृीय पांथी 
 

 

३.  वैव दहक स्स्थती : 
1. दवव दहत 
2. अदवव दहत 
3. घटस्फोदटत 
4. दवधव  
5. पदरत्यक्त  
6. दवधरू 

 

४.  ि त :  

५.  धमम :  

६.  दिक्षण  
१. प्र थदमक 
२. म ध्यदमक 
३. उच्च म ध्यदमक 
४. पिवीधर 
५. पिव्यतु्तर 
६. उच्च दिदक्षत 
७. अदिदक्षत 

 

७.  कुटुांब ची बोलीभ ष :  

 
८.  कुटुांब च  व्यवस य:  

१. िेती  
२. िेत मिरूी/ इतर मिरूी 
३. िेती सांलग्न व्यवस य 
४. ख िगी नोकरी 
५. सरक री नोकरी 
६. व्यवस दयक 
७. इतर 

 

९.  कुटुांब तील सवम कमवत्य  व्यक्तींचे 
एकदित म दसक उत्पन्न (रु.) 

1. 5000 रु. पेक्ष  कमी  
2. 5000 रु. ते  10000 रु.  
3. 10000 रु. ते  15000 रु. 
4. 15000 रु. ते  20000 रु. 
5. 20000 रु. ते  पेक्ष  ि स्त 

 

 

१०.  कुटुांब तील दकती सिस्य ब हेरग वी रोिग र स ठी 
स्थल ांतर करत त?  (सांख्य  दलह .) 
(नसल्य स ल ग ून ही असे दलह .) 

 
 
 

११.  िर स्थल ांतर करत असतील तर वषातनू दकती 
मदहने? 
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कुटंुब तक्ता 

अनु
क्र 

कुटंुबाती
ल 

व्यक्तींिी 
नावे   

(कुटुांब 
प्रमखु चे 

न व प्रथम 
दलह वे)  

व
य 

लल
ग 

वैवाही
क 

स्स्थती 

रिक्ष
ण 

रिक्षणातू
न 

कोणतया 
वर्षी 
गळती 
झाली  

गळती
िे 

कािण 
(दिक्षण 

च लू 
असल्य 

स  
NA 

दलह वे) 

व्यवसा
य 

(दिक्षण 
च लू 

असल्य 
स  

NA 
दलह वे)  

बेिोजगा
ि (होय/ 

न ही) 

कुटंुब 
प्रमखुा
िी 
नाते 

जात 
प्रमा
ण 
पत्र 
आहे 
का? 
(होय/ 
न ही) 

असल्या
स  

जात 
प्रमाण 
पत्राविी

ल 
जात 

आधा
ि 

काडड 
(होय/ 
न ही ) 

मतदान 
काडड  
(होय/ 
नाही ) 

(१८ 
वषाख ली

ल 
व्यक्तींन  

NA 
दलह वे) 

1.                

2.                

3.                

4.  
              

5.                

6.                

7.                

8.                

9.                

10.                

संकेताकं : ललग : स्िी -1, परुुष -2, ततृीयपांथी- 3 वैवाहीक स्स्थती : दवव दहत-1, अदवव दहत-2 रिक्षण : प्र थदमक- 1, म ध्यदमक -2, उच्च म ध्यदमक-3, पिवीधर-
4 , पिव्यतु्तर - 5, उच्च दिदक्षत -6 , अदिदक्षत-7 (उच्च दिदक्षत असल्य स त्य ांची पिवी नमिू कर वी.) व्यवसाय :िेती-1, िेत मिरुी-2, इतर मिरुी-3, िेती सलग्न 
व्यवस य-4, ख िगी नोकरी-5, सरक री नोकरी-6, व्य वस दयक-7, इतर-9 
गळतीिे कािण थोडक्यात नमदू किावे. 

(टीप: कुटुांब मध्ये १० पेक्ष  ि स्त सिस्य असल्य स त्य ांची स्वतांि प न ांवर म दहती दलहून ती य  अनसुचुीस िोड वी.)  
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१२.  घर ची म लकी : 
1. स्वत:चे 
2. भ ड्य चे 
3. अदतक्रदमत 

 

 

१३.  तमुचे घर कसे आहे?  
1. पक्के 
2. कच्चे 

 

 

१४.  घर च  प्रक र 
१. झोपडी  
२. कुड चे कौल रू  
३. िगड, दवट , कौल रू  
४. िगड दवट  पत्र्य चे  
५. दसमेंट कॉन्क्रीट  
६. इतर   

 

 

१५.  तमुच्य  घर त दकती खोल्य  आहेत? 
१. एक 
२. िोन 
३. तीन 
४. च र 
५. च र पेक्ष  ि स्त  

 

 

१६.  घर चे क्षेिफळ (चौ.फुट त) 
 

१७.  तमुच्य  म लकीची िमीन आहे क ? 
1. होय      2.   न ही 

 

 

१८.  असल्य स कोणत्य  प्रक रची  
1. दिर यत          2. ब ग यत ३.  दिर यत 
व ब ग यत िोन्ही  ३. ल ग ून ही  
 

 

१९.  असल्य स दकती एकर ? 
 
 
 
 

२०.  (प्रश्न. क्र. 17 चे उत्तर होय असल्य स) 
तमु्ही तमुच्य  म लकीची िमीन कसत  क ?  

१. होय     2.   न ही  ३. ल ग ून ही  
 

 

२१.  कसत नसल्य स, िमीन न कसण्य ची 
क रणे स ांग . 

१. िमीन कमी असल्य ने  
२. कुटुांब त अपरेु मनषु्यबळ 

असल्य ने  
३. अपरेु भ ांडवल असल्य ने 
४. अपरेु िेती अवि रे व पिधुन  
५. दनकुष्ट प्रतीची िमीन  
६. इतर क रण ांमुळे  
७. ल ग ून ही  

 

२२.  तमु्ही इतर ांची िमीन खांड ने/ अधालीने 
कसण्य स घेत  क ? 

१. होय     2.   न ही  

 

२३.  होय असल्य स दकती एकर ? 

२४.  होय असल्य स िदमनीच  प्रक र स ांग . 
1. दिर यत          2. ब ग यत ३.  दिर यत 
व ब ग यत िोन्ही  ३. ल ग ून ही 
 

 

२५.  तमुच्य  कुटुांब च  मलुभतू गरि ांवर प्रती 
मदहन  दकती खचम होतो? (अन्न, वस्ि, दनव र , 
दिक्षण,आरोग्य) 

1. रु.2500 पेक्ष  कमी  
2. रु. 2500 ते रु. 5000  
3. रु.5000 ते  रु.10,000  
4. 10,000 रु. पेक्ष  ि स्त 

 

२६.  तमुच्य  कुटुांब च  उपभोग्य गरि ांवर प्रती 
मदहन  दकती खचम होतो? (उि . करमणकू खचम, 
टीव्ही.फोन, व हन, मोब ईल खरेिी, दफर यल  ि णे ) 
१. रु. 5000 पेक्ष  कमी  
२. रु.5000 रु. ते  रु.10,000  
३. रु. 10,000 पेक्ष  ि स्त  

 

 

२७.  तमुच्य  कुटुांब ने किम घेतले आहे क ? 
1. होय       2.  न ही  

 

२८.  होय असल्य स कोण कडून ? 
1. बकँ/ पतसांस्थ   
2. स वक र 
3. दमि/न तेव ईक  
4. बचत गट  
5. इतर (नमिू कर ) 
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२९.  किम घेतले असल्य स कोणत्य  क रण स ठी 
किम घेतले आहे? 

1. उिरदनवाह स ठी 
2. मलु ांच्य  दिक्षण स ठी 
3. लग्न क यास ठी  
4. िेव धमम/पिू /नवस  
5. िेती/उद्योग धांद्य स ठी  
6. आि रपण त उपच र ांस ठी  
7. इतर क रण (नमिू कर  ) 

 
 

 

३०.  तमुच्य  कुटुांब तील 14 वषाख लील मलेु 
अथािमन स ठी क म करत त क ?  

1. होय     2.   न ही  ३. ल ग ून ही  

 

३१.  असल्य स कोणत्य  प्रक रचे ? 
 
 
 
 

३२.  कुटुांब तील सांपत्तीच  तक्त  
 

 
 

क्र. नाव होय/नाही संख्या 

१ टीव्ही    
२ पांख     
३ रेदििरेटर   
४ गसॅ िेगडी    
५  स्वतःची दवहीर    
६ स्वत:चे बोअरवेल    
७ ट्रॅक्टर    
८ टेदलफोन   
९ मोब ईल    
१० इांटरनेट    
११ कपडे धुल ई यांि    
१२ A/C  मिीन    
१३ स यकल    
१४ िचु की    
१५ तीनच की   
१६ च रच की   

३३.  तमुच्य कडे पिधुन असल्य स पढुील तक्त्य त त्य ची 
सांख्य  दलह .  

क्र. नाव होय/नाही संख्या 

१ िभुत्य  ग यी    
२ भ कड ग यी    
३ क लवडी    
४ िभुत्य  म्हिी    
५  भ कड म्हिी    
६ प रडी    
७ बैल    
८ खोंड/गोऱ्ह     
९ रेडे    
१० िेळ्य     
११ मेंढ्य    
१३ वर ह    
१४ कोंबड्य     

३४.  िभुती िन वरे असल्य स - िभुत्य  िन वर ांप सनू रोि 
दमळण रे िोन्ही वेळेचे एकूण िधू (दलटर मध्ये) 
 

३५.  त्य पैकी रोि घरी व परले ि ण रे िधु  
(दलटर मध्ये) 
 

३६.  ब हेर लकव  िधु सांकलन कें द्र त दकती दलटर िधु ि ते? 
  

३७.  तमुच्य  कुटुांब चे  कोणत्य  रांग चे रेिन क डम 
आहे?  
1. दपवळ   
2. केिरी 
3. प ांढर  

 

३८.  तमुचे कुटुांब ि रीद्रय रेषेख ली (BPL) आहे 
क ?   1. होय      2.   न ही    

 

३९.  सध्य च्य  तमुच्य  दनव सस्थ नी तमु्ही कीती 
वषाप सनू र हत आह त? 

1. िन्म प सनू  
2. 5 वषापेक्ष  कमी 
3. 5 ते 10 वषे  
4. 10 ते 15 वषे  
5. 15 पेक्ष  ि स्त वषे 

 

४०.  तमुच्य  वस्तीमध्ये सम िमांदिर आहे क ?  
1. होय      2.   न ही 
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४१.  असल्य स तमु्ह ल  त्य च  व पर करत  येतो 
क  ?  
1. होय      2.   न ही ३. ल ग ून ही  

 

४२.  तमुच्य  वस्तीमध्ये अांगणव डी  आहे क ? 1. 
होय      2.   न ही 

 

४३.  अांगणव डीमध्ये तमुच्य  अपत्य ांची न व  
नोंिणी झ ली आहे क ? 
1. होय      2.   न ही    ३. ल ग ून ही 

 

४४.  नसल्य स त्य ची  क रणे स ांग . 
 
 

४५.  अांगणव डीमधनू तमुच्य  अपत्य स कोण कोणत्य  सेव  
सदुवध  दमळत त ? सदवस्तर स ांग . 
 
 
 
  
 

४६.  तमुच्य  वस्तीस ठी स्वस्त ध न्य िकु न  आहे 
क ?         1. होय      2.   न ही 

 

४७.  होय असल्य स, त्य म फम त तुम्ह ल  दनयदमत 
ध न्य दमळते क ?  
1. होय      2.   न ही      ३. ल ग ून ही 

 

४८.  दनयदमत ध न्य दमळत नसल्य स त्य चे क रण क य 
आहे? 
 
 
 
 
 

४९.  तमुच्य  वस्तीमध्ये स्वस्त ध न्य िकु न नसल्य स दकती 
अांतर वर तमु्ह ल  स्वस्त ध न्य िकु न उपलब्ध आहे? 
(मीटरमध्ये) 
 

५०.  तमुच्य  वस्तीमध्ये मलु ांस ठी खेळ यचे 
मैि न आहे क  ?   1. होय      2.   न ही 

 

५१.  असल्य स त्य च  ल भ तमुच्य  घर तील मलेु 
घेत त क ? 
1. होय      2.   न ही       ३. ल ग ून ही 

 

५२.  नसल्य स दकती अांतर वर खेळ चे मैि न उपलब्ध 
आहे? (अांतर मीटर मध्ये दलह ) 
 

५३.  तमुच्य  वस्तीमध्ये प्र थदमक आरोग्य कें द्र 
/उपकें द्र  आहे क  ?  
1. होय      2.   न ही 

 

५४.  असल्य स य  दठक णी आपण स योग्य, 
म फक व ििायकु्त उपच र दमळतो क ?  
1. होय      2.   न ही ३. ल ग ून ही 

 

५५.  आपल्य  वस्तीमध्ये औषध ांचे िकु न 
(मेदडकल) आहे क  ?  
1. होय      2.   न ही 

 

५६.  वस्ती अांतगमत औषध ांचे िकु न उपलब्ध नसल्य स 
तमु्ह ल  औषधे आणण्य स ठी दकती अांतर वर ि वे 
ल गते?  
 

५७.  तमुच्य  कुटुांब तील व्यक्ती िव ख न्य त 
कोणत्य  क रण स ठी ि त त? 

 

कािण होय/ 
नाही 

१. आि रपण वर उपच र  
२. लसीकरण स ठी  
३. ब ळांतपण पवूीचे उपच र  
४. ब ळांतपण स ठी  
५. कुटुांब दनयोिन स ठी  
६. आरोग्य सल्ल   
७. इतर  

५८.  तमुच्य  कुटुांब त कोणी दिव्य ांग (अपांग) 
आहेत  क ? 
 1. होय      2.   न ही 

 

५९.  असल्य स ख लीलपैकी कोणत्य  प्रक रचे 
अपांगत्व आहे? 

 
 

क्र. अपंगतवािा प्रकाि  होय/ नाही 

१. िसृ्ष्टहीन   
२. कणम व मकू बधीर  
३. स्वमग्न   
४. बहुदवकल ांग   
५. बौदिक अक्षमत   
६. अध्ययन अक्षमत    
७. ि रीदरक अपांगत्व  
८. इतर (नमिू कर )  
९. ल ग ून ही   
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६०.  अपांगत्व असल्य स ि सकीय योिनेच  
ल भ घेतल  आहे क ? 
1. होय      2.   न ही   ३. ल ग ून ही 

 

६१.  ल भ घेतल  असल्य स त्य  योिन ांची  न वे  नमिू 
कर .  
 
 
 

६२.  ल भ घेतल  नसल्य स त्य  म गील क रण स ांग . 
 
 
 
 
 

६३.  तमुच्य  वस्तीमध्ये व्य य मि ळ  आहे क ? 
1. होय      2.   न ही 

 

६४.  असल्य स तमुच्य  कुटुांब तील व्यक्ती त्य च  
ल भ घेत त क ? 
1. होय      2.   न ही 

 

६५.  तमुच्य  वस्तीमध्ये स ांडप णी व्यवस्थ   
आहे क ? 
1. होय      2.   न ही 

 

६६.  असल्य स कोणती व्यवस्थ   
१. बांदिस्त न ले 
२. उघडी गट रे  
३. इतर (नमिू कर ) 
४. ल ग ून ही  

 

६७.  नसल्य स त्य म गील क रणे क य आहेत? 
 
 
 
 
 
 
 
 

६८.  स ांडप णी व्यवस्थ  सधु रणेस ठी तुमच्य  वस्तीत 
कोणकोणते प्रयत्न केले आहेत?  
 
 
 
 
 

६९.  तमुच्य  वस्तीमध्ये दपण्य च्य  प ण्य ची 
सदुवध  आहे क ? 
1. होय      2.   न ही 

 

७०.  असल्य स ब रम ही स्वरूप त दपण्य चे  
प णी उपलब्ध आहे क ?   
1. होय      2.   न ही  ३. ल ग ून ही  

 

७१.  तमुच्य  वस्तीमध्ये ख लीलपैकी कोणत्य  स्िोत म फम त 
दपण्य चे प णी उपलब्ध होते?  

क्र. नाव होय/ 
नाही 

अंति 
(मी)  

बािमाही/ 
हंगामी  

1.  निी        
2.  न ल      
3.  तल व       
4.  दवहीर        
5.  कूप नदलक / बोअर            
6.  क लव         
7.  ह तपांप      
8.  नळ       
9.  टकँर     
10.  इतर    

७२.  प ण्य ची सदुवध  वस्तीअांतगमत  
उपलब्ध आहे?     1. होय    2.न ही 

 

७३.  दपण्य चे प णी भरण्य स ठी तमु्ह ल  दकती वेळ खचम 
कर व  ल गतो? 

७४.  तमुच्य  कुटुांब मध्ये दपण्य चे प णी आणण्य चे क म 
कोण करतो? 

७५.  तमुच्य  वस्तीमध्ये ख लीलपैकी कोणत्य  स्िोत म फम त 
घरघतुी व पर स ठी प णी उपलब्ध होते?  

 

क्र. नाव 
होय/ 
नाही 

अंति 
(मी)  

बािमाही/ 
हंगामी  

१ निी        
२ न ल      
३  तल व       
४  दवहीर        
५  कूप नदलक / बोअर            
६  क लव         
७  ह तपांप      
८  नळ       
९  टकँर     
१०  इतर    
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७६.  तमुच्य  घरी िौच लय आहे क ?  
1. होय      2.   न ही 

 

७७.  तमुच्य  वस्तीमध्ये स वमिदनक िौच लय 
उपलब्ध आहे क ? 
1. होय      2.   न ही 

 

७८.  असल्य स स वमिदनक िौच लय च  तमु्ही 
व पर करत  क ? 
1. होय      2.   न ही   ३. ल ग ून ही 

 

७९.  नसल्य स त्य ची क रणे क य आहेत? 
 
 
 
 
 
 

८०.  स वमिदनक िौच लय न िरुुस्त असल्य स त्य ची 
क रणे क य आहेत? 
                                     
                     
                                                  
 
 

८१.  तमुच्य  कुटुांब तील व्यक्ती उघड्य वर 
िौच लय स ि त त क ?   
1. होय      2.   न ही 

 

८२.  ते थ ांबदवण्य स ठी कोणते प्रयत्न झ ले आहेत? 
 
 
 
 
 
 

८३.  तमुच्य  घर त न्ह णी घर/मोरी (Bathroom) 
आहे क  ?    
1. होय      2.   न ही 

 

८४.  असल्य स कोणत्य  प्रक रची ? 
1. बांदिस्त      2.   उघडी  ३. ल ग ून ही  

 

८५.  तमुच्य  वस्तीस ठी कचर पेटी आहे क  ?   
1. होय      2.   न ही 

 

८६.  असल्य स ती दनयदमतपणे दरक मी केली 
ि ते क ? 
 1. होय    2.   न ही  ३. ल ग ून ही  

 

८७.  कचर पेटीतील कचर  दनयदमतपणे उचलल  ि त 
नसेल, तर त्य म गे कोणती क रणे आहेत? 
 
 
 
 
 
 
 
 

८८.  तमुच्य  वस्तीस ठी कचर पेटी उपलब्ध नसल्य स 
वस्तीप सनू दकती अांतर वर कचर पेटी उपलब्ध आहे? 
(अांतर मीटर मध्ये दलह . ) 
 
 

८९.  तमुच्य  घर त दविेचे कनेक्िन आहे क ? 1. 
होय      2.   न ही 

 

९०.  असल्य स कि प्रक रे  
१. स्वत:च्य  दमटरद्व रे  
२. भ ड्य ने  
३. बेक यिेिीरदरत्य   
४. ल ग ून ही  

 

९१.  तमुच्य  वस्तीमध्ये पथदिवे आहेत क ?  
1. होय   2.न ही 

 

९२.  नसल्य स त्य ची क रणे स ांग . 
 
 
 
 
 
 
 

९३.  तमुच्य  वस्तीमधील पथदिवे च ल ूअवस्थेत 
आहेत क ?   
1. होय   2.न ही   ३. ल ग ून ही 

 

९४.  नसल्य स केव्ह प सनू ? 
 
 

९५.  पथदिवे क यमस्न्वत करण्य स ठी अप रांप दरक 
उिा स्िोत (उि . सौर उिा, पवन उिा इ. ) 
च  व पर केल  ि तो क ? 
1. होय   2.न ही    ३. ल ग ून ही 
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९६.  तमुच्य  कुटुांब त प्रक ि िेण री ख लीलपैकी कोणती 
उपकरणे/यांिे  आहेत?   

क्र. सरुवधा  होय/ नाही संख्या 

१. बल्ब    
२. ट्यूब    
३. कां िील    

४. रॉकेलच  दिव  
(दचमणी)   

५. मेणबत्ती    
६. बटॅरीवरील दिव     
७. LED    
८. इतर (नमिू कर ) 

   

९७.  स्वयांप क स ठी इांधन म्हणनू क य व परत ? 
 केरोसीन                   1. होय   2.न ही  

LPG/PNG              1. होय   2.न ही  
वीि                      1. होय   2.न ही       
ल कडे/ चलू              1. होय   2.न ही  
सौर उिा                   1. होय   2.न ही  
बयोगसॅ                    1. होय   2.न ही  
कोळस                     1. होय   2.न ही  
गोवऱ्य                      1. होय   2.न ही  
इतर (नमिू कर )         1. होय   2.न ही  

९८.  तमुच्य  घर त स्वयांप क स ठी स्वतांि 
स्वयांप क घर आहे क  ?  
1. होय      2.   न ही 

 

९९.  तमुच्य  कुटुांब तील परुुष बचत गट त 
सहभ गी आहेत क ?  
1. होय      2.   न ही 

 

१००.  तमुच्य  वस्तीमध्ये म दहल  मांडळे आहेत 
क ? 1. होय      2.   न ही 

 

१०१.  असल्य स तमुच्य  कुटुांब तील मदहल ांन  
त्य त सहभ गी होत  येते क ? 
1. होय      2.   न ही  ३. ल ग ून ही  

 

१०२.  तमुच्य  वस्तीमधील मदहल ांच  बचत गट 
आहे क ?      1. होय      2.   न ही 

 

१०३.  तमुच्य  कुटुांब तील मदहल  त्य त सिस्य 
आहे क ?  1. होय      2.   न ही 

 

१०४.  वस्तीमध्ये यवुक मांडळे आहेत क ? 
1. होय      2.   न ही 

 

१०५.  तमुच्य  कुटुांब तील यवुक त्य  मांडळ ांचे 
सिस्य आहेत क ? 
1. होय      2.   न ही  ३. ल ग ून ही 

 

१०६.  तमुच्य  कुटुांब तील व्यक्ती यवुक 
मांडळ ांमध्ये  सहभ गी होत त क ?  
1. होय      2.   न ही  ३. ल ग ून ही 

 

१०७.  तमुच्य  वस्तीमधील कुटुांब ने घरकुल 
योिनेच  ल भ घेतल  आहे? 
1. होय      2.   न ही 

 

१०८.  नसल्य स क रण स ांग .  
 
 
 
 
 

१०९.  तमुच्य  कुटुांब तील व्यक्ती व्यसन करत त 
क ?  1. होय      2.   न ही 

 

११०.  असल्य स कुठल्य  प्रक रचे ?  
दमसरी                   1. होय   2.न ही  
तांब ख ू                  1. होय   2.न ही  
दसग रेट/ दबडी        1. होय   2.न ही  
ि रू                      1. होय   2.न ही  
ग ांि                      1. होय   2.न ही  
इतर (नमिू कर )       

१११.  तमुच्य  वस्ती लगत व्यसनमुक्ती कें द्र आहे 
क ?    1. होय   2.न ही 

 

११२.  स म दिक न्य य दवभ ग ांतगमत ख लीलपैकी कोणत्य  
योिनेच  ल भ तमुच्य  कुटुांब ने घेतल  आहे क ?  

क्र. योजना  
होय/ 
नाही 

१. आांतरि तीय दवव ह स प्रोत्स हन  
२. अपांग कल्य ण योिन   
३. आर्थथक उन्नतीस ठी सह य्य  

४. रोिग र व कौिल्य दवषयक प्रदिक्षण 
योिन  

 

५. दविेष सह य्य(दवधव , विृ, दनर ध र)  
६. अत्य च र स बळी ठरण ऱ्य स अथमसह य्य  
७. िैक्षदणक किम/ दिष्यवतृ्ती/ दवद्य वेतन  
८. ब टीच्य  दवदवध योिन   
९. इतर (नमिू कर ) 
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११३.  कोणत्य ही योिनेच  ल भ दमळ ल  नसल्य स 
त्य म गील क रण स ांग . 

 

क्र. कारण होय/ 
नाही 

१ योिन ांची म दहती नव्हती  
२ क गिपि ांची पतूमत  करण्य स असमथमत   

३ अांमलबि वणी अदधक ऱ्य ांकडून 
उि सीनत    

४ ि सकीय स्थर वर दनधीची कमतरत   
५ दवधी इतर दवक स क म ांकडे वळदवल   

६ योिनेच  ल भ दमळण्य स ठी होण री 
दिरांग ई  

७ इतर (उि . स्पधा, बदहष्क र इ.)                      
८ ल ग ून ही  

११४.  िदलत वस्ती सधु र योिन ांतगमत कोणकोणती क मे 
तमुच्य  वस्तीमध्ये र बदवण्य त आली आहेत?  

क्र कामे  होय/ नाही 

१ सम िमांदिर ब ांधक म     
२ प णीपरुवठ /नळ योिन    
३ गट रे ब ांधक म             
४ दवदहरींची िरुुस्ती           
५ रस्ते िोड/ सधु रण    
६ सम ि मांदिर                  
७ सौर दिवे                       
८ वीि परुवठ   
९ वॉल कम्प उांड  

१० पिमन्यम न च  दनचर  (rain water 
harvesting)  

११ िौच लय  
१२ स्मि न भमूीचे क म   
१३ इतर (नमिू कर  )   

       

१४  कोणतीही न ही              

११५.  तमुच्य  वस्तीध्ये पतसांस्थ  आहे क ?       
 1. होय      2.   न ही 

 

११६.  असल्य स तमु्ही त्य चे सभ सि आह त क ? 
1. होय      2.   न ही  ३. ल ग ून ही 

 
 

११७.  तमुचे बकेँत ख ते आहे क ? 
1. होय      2.   न ही 

 

११८.  वस्ती अांतगमत बकँ उपलब्ध नसल्य स दकती अांतर वर 
उपलब्ध आहे? 
 

११९.  आपल्य  वस्तीिवळ दसनेम गहृ/ स ांस्कृदतक 
कें द्र आहे क ? 
1. होय      2.   न ही 

 

१२०.  नसल्य स दकती अांतर वर उपलब्ध आहे? 
 

१२१.  वस्तीमधील पढुील सदुवध  तुम्ह ल  दमळत त  क  ?  

क्र. सवुिधा  होय/ 
नाही 

नसल्यास कारण 
साांगा 

१. िधु सांकलन कें द्र        
२. आठवड  ब ि र         
३. पोस्ट ऑदफस            
४. तल ठी क यालय        
५. पि ुउपच र कें द्र         
६. वीि मांडळ क यालय     

७. ग्र मपांच यत 
क यालय                             

 
 
 

 सवेक्षकािे नाव व सही : 
------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------- 
दिन ांक : ---------------------------------------------- 
मोब ईल क्र:  ----------------------------------------- 
 
 

 तपासणी अरधकाऱ्यािे नाव व सही  
 

------------------------------------------------------ 
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सवेक्षक ांनी कुटुांब ब तची त्य ांची दनरीक्षणे व इतर महत्व ची म दहती य  प न वर दलह वी. 
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परिरिष्ट : 5  

महािाष्रातील ५० टक्के पेक्षा जास्त अनसुरूित जातीिी लोकसंख्या असलेल्या वस्तयांच्या 
सवेक्षणांतर्गत सवेक्षकांिी यादी 

क्र. सवेक्षकािे नाव र्ाव रजल्हा 
1 भागवत ववनोद अरुण  तरट गाव  सोलापरू  

 2 लोखंडे यमाजी लहू  तरट गाव  
3 श्री. लवाटे सागर परमेश्वर   माराठेवाडी 

रत्नावगरी  
4 कांबळे मोहन दत्त ू कवपलवस्त ू 
5 सोमनाथ विवाजी वडजे  धाकटेवाडी  

उस्मानाबाद  6 चौधरी सदुिशन दगडू धाकटेवाडी  
7 तांदळे धनंजय अवनल धाकटेवाडी  
8 सोनेकर राज ूसीताराम  मेंढेफाटा, वचखली  

नागपरू  
 

9 िंभरकर रवी बदु्धभगवान बोडकी पेठ, ठोम्बरा  
10 अते्तला रामगोपाल दगुशय्या आंबोली, परसोडी   

11 रामटेके वनतीन रमेि हहगणा, उतारा,गडपायली   

15 उंवदरवाडे सम्राट अिोक खैरी, दोहनगट  

12 कांबळे ववजयकुमार हनमंत  जोतवाडी  लातरू  
13 पाटील रवींद्र प्रकाि कणाफाटा  

जळगाव  
14 संतोष काविनाथ भाटकर कणाफाटा  
16 नेताणराव भीमराव जानराव मलकापरू, दादापरू  

अमरावती  

17 गुंजकर जीवन रामचंद्र जहानपरू, पाडी  

18 बेंदाडे गजानन महादेव गोंड वाघोली, अमला, मलु्कीद्परू  

19 अवहरे रवींद्र दगडू वडाळी, लांडी  

20 दाहट संदीप अिोकराव विवणी, पालवडी, इस्लामपरू,  थगूाव  

21 वैराळे आकाि अरहवद रामगाव, देगरुखेडा, हपपरी ,कंुड खदुश  
22 दाबले अजय ववठ्ठलराव िहापरू, उदखेड , मलकापरू, दादापरू  
23 खवले रोषण रामरावजी बेलखेडा, पसुळा, मोळवण  

 

 


