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ढोर-  उत्पत्ती आणि विकास 

 

 

भारती शििश िंगराि खरटम  

 

सिंिोधन अशधकारी, डॉ. बाबासाहेब आिंबेडकर सिंिोधन ि प्रशिक्षि सिंस्था. 
 
 

प्रस्तािना- भारतीय समाजव्यिस्थेती  अनुसशूित जाती हया समाजव्यिस्थेिे एक महत्िािे असे अशभन  ् न अिंग 

आहे, त  ् यामुळेि अनुसूशित जातीिंि  ् या विकासाशििाय देिािा विकास अपुिण आहे.  “जात” हे आपल्या समाजात े 
एक भयानक िास्ति आहे तसेि ती एक मानशसकता आहे. हजारो िर्ाणनिंतरही ददेुिाने ती शततकीि घट्टपिे 

अणस्तत्िात आहे. जात शनमुण नासाठी हजारो समाजसुधारकािंनी प्रयत्न के े, पि ददेुि म्हिजे ज्या 
समाजसुधारकािंनी आणि महापुरुर्ािंनी जातीच्या शनमुण नासाठी आयुष्य़ िेि े त्यािंनाही त्यािंच्या जातीत विभागुन 

टाक े गे े े आहे. 

 
अस  ् पिृ  ् य मान  ् या गे े  ् या जाती समूहािंि  ् या सामाणजक, राजकीय, िकै्षणिक ि आशथणक विकासाि  ् या 

िाटाि या जातीि  ् यिस  ् थेने बेडीत जखडून ठेि  ् या.  भारताि  ् या स  ् िातिंत्र्य  ढयात अनुसूशित जातीिंि  ् या न  ् याय ि 

हक  ्काि  ् या  ढयामुळे,  भारतीय सिंविधानामध  ् ये अनुसूशित जातीिंि  ् या सिाांगीि विकासासाठी,  समतेि  ् या 
तत  ् त  ् िािर “सकारात  ् मक भेदभािाि  ् या” माध  ् यमातुन म  ् हिजेि “आरक्षिाि  ् या” माध  ् यमातुन सामाणजक, 

िकै्षणिक, राजकीय क्षेत्रात हक  ्कािंि  ् या जागा बाबत घटनात  ् मक सिंरक्षि देि  ् यात आ े. 
 राज  ् यघटनेती  46 ि  ् या क मानसुार अनुसूशित जाती-जमातीिे आणि समाजीती  इतर दबुण  ि मागास 

समाज घटकािंिे सिण प्रकारि  ् या िोर्िापासून ि सामाणजक अन  ् यायापासून सिंरक्षि करि  ् यािी जबाबदारी कें द्र ि 

राज  ् य िासनािर टाकि  ् यात आ ी आहे,  घटनेती  हे एक महत  ् त  ् िािे मागणदिणक तत  ् त  ् ि आहे.   आज 62 िर्ाणनिंतर 
या पररणस्थतीिा  ेखा जोखा घ  ् यायिा ठरि िं तर ख-याि अथाणने अनुसूशित जातीिंमधी  सिण समूह घटकािंिा 
विकासाच्या योजनािंमध्ये  सारखाि िाटा आहे का? हे पडताळिी गरजेिे िाटते.  
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 अनुसूशित जाती-जमातीिंना भारतीय राज्यघटनेने घटनात्मक सिंरक्षि तसेि शिक्षि, रोजगार, पिंिायतराज सिंस्था 
ि स्थाशनक स्िराज्य सिंस्थािंमध्ये आरक्षिािी तरतुद के ी अस ी, तरी अनुसूशित जाती-जमाती यािंिेविर्यािी 
खाजगी ि सािणजशनक जीिनाती  भेदभाि, मानिी हककािंिे उल् िंघन कमी झा े े नाही. अस्पशृ्यतेसारखी प्रथा 
काही प्रमािात नष्ट झा ी अस ी, तरी निनव्या रुपात जातीय भेदभाि अजुनही मोठ्या प्रमािात पाळ ा जातो 
यािी उदाहरिे आपल्या ा दैनिंददन णजिनात पदोपदी पहाय ा ि अनुभिाय ा शमळतात आणि या 
भेदभािाबरोबरि अनुसूशित जातीिंिरी  व्यविगत ि सामूदहक दहिंसा हे भारतीय घटनेने दद ले्या समता, न्याय, 

बिंधुत्िाच्या अमिं बजाििीत ा सिाणत मोठा अडथळा आहे.   

 

ढोर समाजािी उत्पत्ती :-  
 ढोर समाजािी शनशमणतीही ऋग्िेद काळापासुनि मानािी  ागे . या समाजाच्या उत्पत्ती बद्द  असे म्हट े 

जाते की, पाण्याच्या डोहाजिळ िस्ती करुन राहिा-या  ोकािंना डोहोर या नािाने ओळख े जात.  डोहोर बो ता- 
बो ाता त्यािे डोहर झा े, डोहर िब्दािा अपभ्रिंि होऊन ढोर झा े. “ढोर” िब्दाबद्द  ही सत्य पररणस्थती  क्षात न 

घेता दहिंद ुसमाजाने त्यास िैगुण्यदिणक अथण  ाि ा. “गुरे-ढोरे” याती  ढोर िब्द घेऊन त्यािंिी दटिंग -टिाळी 
करण्याच्या हेतुने “ढोर” िब्दािा प्रिार होऊ  ाग ा. आजही ते साक्षात ििंकरािे पुत्र म्हिुन स्ित: ा डोहार 
म्हििून घेतािंना आढळतात, कातडी कमाििे हा ढोर जातीिा परिंपरागत व्यिसाय होय.  तसेि ढोर समाजात होऊन 

गे ेल्या कक्कय्या या महापुरुर्ास धमणगुरु  मानिारे ढोर  ोक स्ित: ा ििै करुय्या म्हिवितात. ढोर या 
समाजाती   ोकािंिी िस्ती पुिी गािाबाहेर दकिं िा गािािजेारी  थॊड्या अिंतरािर नदीच्या दकिं िा ओढ्याच्या काठी 
राहतािंना आढळत.1

 ढोर समाजा ाही हेटाळिीिजा सिंबोधन नकोसे झा े. ढोर समाजा ाही हे हेटाळिीिजा सिंबोधन 

नकोसे झा े. म्हिुन आधुशनक ढोर समाजाती   ोकािंनी  स्ित: ा ढोर न म्हिता “कक्कया” म्हिाियास सरुुिात 

के ी आहे. 

प्रामुख्याने या जाती   ोक हे गुरािंिी कातडी कमविण्यािा व्यिसाय करत अस  ् यामुळे त  ् यािंस ढोर हे नाि 

पड े े आहे. ढोर जातीत प्रामुख्याने दोन गट आढळतात, बुध ेकरी ि किं क्कया ढोर. या दोन्ही गटात रोटी-बेटी 
व्यिहार होत नाही. “बुध ेकरी” हे नाि “बुध ा” म्हिजे कातडी पासून िस्तु बनवििारे यािरुन पड े े आहे.

2  

पुिीपासुन अस्पशृ्यतेच्या विळख्यात गुरफट े ा, उच्ििणिणयािंकडुन सतत दहन, तुच्छतेिी िागिुक शमळिारा, 
                                                             
1 न ांदेड गझेॅटीअर, भ ग-१, मह र ष्ट्र श सन, पेज नां. २७६ 
2 The Caste & Tribes of H.E.H. THE NIZAM’S DOMINIONS, By Syed Siraj Ul Hassan, Pub- J.Jetly, yr-1920, p-171 
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कातडी कमाविण्यािा गश च्छ, घािेरडा असा व्यिसाय करिा-या या समाजािी गिना िमणकाराताि होते. 

िमणकारािंच्या ज्या अनेक पोटजाती होत्या त्यापैकी ढोर ही एक जात होय.       

 

सिंत बसिेश्वर :- महात्मा बसिेश्वर ि सिंत कक्कय्या यािंिा का खिंड १२ व्या ितकाती  (सन ११५६ ते ११६८) असे 
ििणन श्री बस्िेश्वर िररत्रात आढळते. महात्मा बस्िेश्वर हे त्या काळिे धमणसुधारक, व्यिहारितुर, मोठे सिंघटक, 

आत्मज्ञानी होते. कल्याि येथी  राजा वबज्ज राि यािंिेकडे महामिंत्री म्हिून बस्िेश्वर होते. बस्िेश्वरािंनी “िैि” 

धमाणिा प्रसार के ा. त्याकाळी जातपात न मानता सिण मानि एकसारखे आणि एक आहेत असे त्यािंिे मखु्य तत्ि 

होते. या धमाणिा प्रिार ि प्रसार जोरात झा ा. हरळ्ळैया या िािंभराच्या मु ाबरोबर ब्राम्हि कन्या “मधुिरसा” दहिा 
वििाह झा ा. बसिेश्वरािंच्या तत्िाप्रमािे हा एक आदिण वििाह होता. परिंतु तो कमणठ दहिंद ु ोकािंना पसिंत पड ा नाही. 
नाही. बसिेश्वरािंनी स्ित: राजदरबारी राजा ा सािंशगत े की मु ाम ुीिंिे आईिडी  शनदोि आहेत. तरी राजाने त्या 
जोडप्याच्या आईिडी ािंना देहािंतािी शिक्षा देऊन ती अमिं ात आि ी. यामुळे बस्िेश्वरािंनी मिंत्रीपद सोडुन शनघुन 

गे े. यािरुन त्या काळात महात्मा बस्िेश्वरािंिे समाजाप्रती अस  ेे िािंग े वििार समोर येतात. महात्मा 
बसिेश्वरािंनी श िंगायत पिंथािी स्थापना के ी, भरपुर जातीच्या  ोकािंनी या पिंथािा स्िीकार के ा आहे. त्यापैकी ढोर 
समाजाती   ोकािंनी हा पिंथ स्िीकार ा. या महात्मा बसिेश्वरािंिे परमशिष्य सिंत कक्कया होते.  कक्कया जातीने 
ढोर होते,  हे त्यािंच्या सभामिंडपात प्रििन ऎकण्यास येत. आजिे सिण ढोर समाजाती   ोक हे कक्कयािंिे ििंिज 

आहेत. म्हिुन आधुशनक काळाती  ढोर समाजाती   ोक हे स्ित: ा कक्कया सिंबोधतात. 
3 

 

िीरििै िरि –सिंत कक्कया  
श्री सिंत कक्कया,  मुळ कनाणटकाती  राहिारे,  बाराव्या ितकामध्ये बसिेश्वर हे ििै (शििधमण) सिंस्थापक 

होते. सिंत कक्कया हे महात्मा बसिेश्वरािंकडे अस  ेे प्रामाणिक शिष्य ि  ढाऊ िीर होते. त्यािंनी ढोर समाजाती  

 ोकािंना त्यािंच्या श्रमा ा ि उद्योगा ा समाजात एक प्रशतष्ठा शनमाणि करुन दद ी होती. त्या काळात (इ.स. ११६८ 

सा ी) त्यािंनी णजििंत समाधी घेत ी. सिंत कक्कया म्हिुन ढोर समाजाती  सिणजि त्यािंना सिंबोधतात. सिंत 

किं क्कया ढोर हे श्रषे्ठ समाज सुधारक ि ज्ञानी परम शििभि असुन त्यािंिे ढोर हे अनुयायी आहे त. 

                                                             
3 चममक र, डॉ. सत्यदेव शशांदे, सुग व  प्रक शन, पणेु, पेज नां.५०-५१ 
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मुळ स्थान:- अनुसुशित जातीच्या यादीती  ढोर, डोहोर, कक्कय्या, किं कय्या (१८) या नािािंनी सिंबोध ी जािारी ही 
जात  ोकसिंख्येने कमी असुन मुळत: उत्तर दहिंदसु्थान, आिंध्रप्रदेि,कनाणटकात विजापूर ि बेळगाि णजल्हयात तसेि 

महाराष्ट्रात मराठिाडा, विदभण, पणिम महाराष्ट्रात थोड्या-थोड्या सिंख्येने विखुर  ेे ददसुन येतात.  ढोर गुरािंिी 
कातडी कमािीत असल्यामुळे त्यािंस ढोर(गुरु) हे नाि पड े असािे.

4    

 

अस्पशृ्यता:- ढोर  ोकािंिे हे कातडी कमाविण्यािे काम हे अत्यिंत गश च्छ, घािेरडे असल्याने यािंच्या घरी सििण 
समाजाती   ोक कधी येत नव्हते. हे काम करुन त्यािंिे हात, नखे पुिणपिे  ा  रिंगािे होत असत. सतत 

पाण्यामध्ये, िुन्यामध्ये काम असल्यामुळे त्यािंना भरपुर प्रमािात त्ििारोग होत. त्यािंिे कपड्यािंिा, अिंगािा 
अत्यिंत घाि िास या कामामुळे येत. त्यामुळे त्यािंच्या घरिे पािी दसु-या जातीती   ोक वपत नसत. हातािरिे 

काम असल्याने काही िेळेस िािंग ी पररणस्थती असायिी पि काही िेळेस अत्यिंत हा ाणखिे ददिस या  ोकािंना 
काढािे  ागत. सतत या घाि िासात काम करािे  ागत असल्याने त्यािंना दारु, वबडी,तिंबाखु िगैरे व्यसनािे प्रमाि 

या   ोकािंमध्ये जास्त प्रमािात आढळते. 

तसेि घराती  मु ािंना िाळेत प्रिेि दद ा तर िाळेमधी  इतर समाजाती  विद्याथी िेजारी बसत नसत 

कारि त्यािंच्या अिंगािा घाि िास येत. िाळा करत घराती  िामड्यािर पािी घा ण्यािे काम करत असल्याने त्या 
िामड्यािे पािी िरीरािर पडल्याने कपड्यािा रिंग पि  ा सर होत. यामुळे त्यािंना अत्यिंत दहन िागिुक ही इतर 
समाजाती   ोकािंकडुन शमळत.      

 

 व्यिसाय:- ढोर समाजािा धिंदा गटारात काम करिा-यािंपेक्षाही अत्यिंत दकळसिािा स्िरुपािा, अत्यिंत दगुांधीयुि 

होता. ढोरािंिा धिंदा अशत दगुांधीयुि कच्च्या कातड्यािर प्रत्यक्ष हाताने सिण  सिंस्कार करुन ते रिंगवििे आणि ते 

रिंगविल्यानिंतर कातडे सुकविल्यानिंतर कापडाच्या दकुानाती  ती पैठिीिी घडी आहे असेि िाटे  अस े मऊ, 

मु ायम िामडे तयार करतात. फि म्हसडे दकिं िा बाळदीच्या रिंगािा उग्रट िास येतो. या प ीकडे कपडा आणि 

िामडे यात काही फरक नाही. ही एक महत्िािी क ा यािंच्या अिंगी आहे.  ढोरािंच्या या क ा नैपुण्या ा तोड नाही, 
असे असुनही दहिंद ुधमाणने त्यािंना अस्पशृ्य समजून िकेडो नव्हे हजारो िरे् अत्यिंत हीन आणि अपमानास्पद िागिूक 

दद ी. “ढोर” एक दगुांधीिा गोळा घेऊन त्यािंिे अिंतबाणह्य स्िरुप बद ून टाकतो. जिू सोनारान ेघडवि  ेा सुिंदर 
दाशगना होय. तसेि म्हसड्यािी मोट, पखा , भाता तसेि शभस्त्यािंिी पखा  ढोर  ोक बनवितात. 

                                                             
4
 मुांबई इल ख्य तील ज ती, गोववांद मांगेश क लेलकर, वरद  प्रक शन, वर्म-१९२८, पेज नां. ७५ 
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कातडी कमावििे:-  कातडी कमावििे हा मुख्य व्यिसाय आहे. त्यािंच्या पारिंपाररक पध्दतीने ते  ोक कातडी कमिीत 

असत, आणि त्यापासनू मोट, सोंड, बै ाच्या सापत्या, म्होरक्या, िाळािे पट्टे, िामड्यािी िादी, विि  े ेिाबूक या 
िस्तू तयार करीत ि उर े  ेकातडे िप्प  ि तत्सम िस्तू तयार करण्यासाठी ते िमणकारा ा देत मात्र हल् ीच्या 
काळी खेड्यापाड्याती , िहराती  जातीच्या पारिंपारीक धिंद्यािंना उतरती कळा  ाग ी आहे.   

 

िामडे रिंगवििे :- कच्च्या िामड्यास पक्के करण्यासाठी जिळि पाण्यािा साठा मुब क अस ा पादहजे. िामडे 

सो ल्यापासून पक्के रिंगाय ा एक मदहना  ागत होता. आणि ते ओ े राहण्यासाठी त्यािरि सदैि पाण्यािा मारा 
करािा  ागतो. शििाय कातड्यािे शनघा े े खराब पािी दकिं िा पािीशमश्रीत दगुांधी देखी  िाहून जाण्यास नैसशगणक 

व्यिस्था अस ी पादहजे. या सिण सोयी नदीच्या दकिं िा ओढ्याच्या काठी आणि वििरे्त: ज्या दठकािी पाण्यािा डोह 

आहे तेथेि िक्य होते. कातडे रिंगििीिे काम बाराही मदहने िा त असल्यामुळे पुरे  एिढा पाण्यािा साठा 
जिळपास असिे आिश्यक आहे. म्हिून डोहाच्या िजेारी राहिारे म्हिजे डोहार असे म्हट े जात. प्रत्येक गािा  

डोह असतोि असे नाही. जेथे डोह शमळे  तेथे िस्ती होई.
5
  कच्च्या िामड्यापासून मऊ, मु ायम आणि स्िस्छ 

िामडे बनवििे, रिंगवििे या उद्योगास कातडे कमवििे दकिं िा रिंगवििेअस ेम्हट े जात असे. पुिी गािामध्ये िेळी, 
मेंढी दकिं िा बोकड काप ा असे  तर ढोरा ा शनरोप यायिा ते कातडे घेऊन जाण्यासाठी तसेि गाय, म्हैस, बै  

काहीही मेल्यानिंतर महार जातीती  व्यिी त्या मतृ प्राण्यािे कातडे काढुन ढोर समाजाती   ोकािंकडे आिून देत.  

महार  ोकािंनी आिून दद  े ेकच्िे िामडे ढोर जशमनीिर पसरित त्यानिंतर त्या ा बारीक के े  ेमीठ 

 ािून त्यािी परत घडी घा ून त्यास सुरणक्षत दठकािी ठेि े जात. तीन ते िार ददिसािंनी त्या िामड्यािी घडी 
विस्कटून ते मीठ  ाि े  ेकातडे िािंग े िुर े जाते, मळ  ेजाते दकिं िा कुस्कर  ेजाते. थोडे मऊ झाल्यािर त्या ा 
थोडा िुना  ािून त्यािी परत घडी घा ुन एक ददिस ठेऊन पुन्हा दसु-या ददििी त्या िामड्या ा  उ गडून मळून 

परत त्या ा मऊ करण्यािा प्रयत्न के ा जातो. निंतर त्या िामड्या ा टेब िजा  ाकडाच्या फळीिर पसरुन त्या ा 
शिकट े  ेमािंस व्यिणस्थत शछ ून काढ े जाते ि िामडे स्िच्छ के े जाते. कातड्यास शिकट े  ेजे मािंस शछ ुन 

काढ  े जाते, त्या ा “िा ” म्हितात. या िा ीमधुन मऊ आणि िािंग ी िा  एका बाजू ा ठेिून त्यािा 
शिकटविण्यासाठी उपयोग के ा जात त्यामुळे  ती विक ी जाते. रादह ेल्या खराब िा ीिा एक दढग करुन ठेि ा 
जातो. ह्या िा ीपासुन खत तयार होते, त्या कामासाठी ती विक ी जात. 

                                                             
5
 चममक र, डॉ. सत्यदेव शशांदे, सुग व  प्रक शन, पणेु, पेज नां. ५०-५१ 
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कातड्यािी िगणिारी पुढी प्रमािे- बै , गाय, म्हैस, रेडा, िळे्या- मेंढ्या आणि रेडका- िासरािंिे कातडे िुना  ािून 

िार कुिं डीत शनरशनराळे शभजाियास ठेितात. ह्या िुन्याच्या कुिं डािंना “िुनाडी” म्हितात. 

 

िुन्यािी शनिळी :- िुन्यािी शनिळी म्हिजे िुनाडीत कातड्या ा िुना  ािून त्यात अिंगापुरते पािी घा ुन त्या 
कातड्या ा मुरण्यासाठी, शििाय जादा िुना टाकुन िुन्याच्या पाण्यात शभजत ठेि े  ेिामडे िािंग े शभजल्यानिंतर 

िर येिारे स्िच्छ पािी म्हिजे शनिळी. ढोर  ोक हे िामड्यािे काम करतात हे काम अत्यिंत घािेरडे असल्यामुळे 

त्यािंना अस्पशृ्य म्हट  ेजाते. परिंतु स्पशृ्य समाजाती   ोक कच्च्या िामड्यािी शभजत टाक े ी कुिं डे विसरतात. 

त्यात िुना असल्यामुळे त्यािंना िुन्यािी कुिं डे म्हित. ह्या कुिं ड्याती  िुना कातड्याबरोबर िर खा ी बस े ा असतो. 
असतो. िरती केिळ िुन्यािी सफेद शनिळी येते. अथाणत कातड्यािा सिण अकण  आणि िुन्यािे गुिधमण त्यात 

असतात. या स्पशृ्य समाजाती  आई-िडी  आप ी मु े आजारी पड ी असती  तर, त्या ा भूतबाधा झा ी असे  

असे समजुन त्या ा त्या िुनाडीजिळ आिून एक िमिा िुन्यािी िरिी शनिळी प्याियास देतात. िुन्यािी शनिळी 
एक िमिा प्यायल्यान ेत्या ा झा े ी भुतबाधा नाहीिी होते ि भूत घािीने पळून जाते असा यािंिा समज आहे.6 

िामडी िस्तु, िप ा ह्या दकिं मतीने स्िस्त असिा-या रबर, प् ास्टीक, रेणक्झन इ. च्या पादत्रानािंिी स्पधाण 
करु िकत नाही, त्यामुळे िामडी िप ािंिी मागिी ही पुिीपेक्षा फारि कमी झा ी आहे, त्यामुळे हा व्यिसाय 

अडििीत आ ा आहे.
7 

 

सामाणजक दजाण:- सामाणजक रिनेती  अत्यिंत गश च्छ असे काम करिारा हा समाज असुन सामाणजक रिनेत ढोर 

समाज हा महार ि मािंग यािंि  ् यापेक्षा स  ् ितः ा श्ररे्  ् ठ समजतो.  परिंतु महार ि मािंग समाजाती   ोक पुिी ढोर 
समाजाि  ् या हातिे जेिि खात नव्हते.  ढोर ि  िािंभार या दोन जाती िामड्याच्या व्यिसायािी शनगडीत आहेत. 

ढोर  ोक हे िामड्या ा तयार करण्यािे घािीिे काम करतात परिंतु िािंभार  ोक हे फि तयार िामड्यापासुन 

िप्प  बनविण्यािे काम करतात. त्यामुळे िािंभार जातीती   ोकािंना इतर समाजाकडुन ढोर  ोकािंप्रमािे दहन 

िागिुक  दद ी जात नसे.  ढोर  ोकािंच्या ि  ् यिसायामळेु गािाती  ितेकरी ि त  ् यािसोबत गािाती  राजकीय  ोक 

कधी-कधी त्यािंि   या जिळ होते. गािि  ् या रिनेत ते गािाि  ् या जिळि राहत पि िरि  ् या उि  ् ि जातीिंि  ् या 
 ोकािंपासून दरू राहत. 

                                                             
6
 चममक र, डॉ. सत्यदेव शशांदे, सुग व  प्रक शन, पणेु, पेज नां. ५३-५४ 

7
 कस चां प णी, डॉ. सतीश खांद रे, स हहत्य कल य त्री प्रक शन, पणेु, पेज नां. ९७-९८ 
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पोटजाती:-  यािंच्यात बुध ेकरी दकिं िा बुद ीगर, बिंदे खिंडी, दहिंदसु्थानी, किं कय्या, कनाणटकी, खेतरफेडी, श िंगायत 

आणि मराठा असे आठ पोटभेद आहेत.
8
 त्यािंिात परस्पर रोटीबेटीव्यिहार होत नाही. या सात पोटभेदािंपैकी  ातुर 

णजल्ह्यात मराठा ि कनाणटकी हे दोनि भेद आढळतात. त्यापैकी बहुिंतािंि मराठी भार्ीक ढोर आहेत.
9 

 

१. बुद े ढोर:- िामड्यािे ते ािे बुद े बनवििारे  ढोर, यािंना बुद े ढोर म्हितात. 

२. खेटरे ढोर:- जे ढोर जुनी खेटरे दकिं िा पादत्रािे दरुुस्त करुन उपणजविका करतात त्यािंना खेटरे ढोर म्हितात. 

३. गाििा े ढोर:- मूळ गाििे राहिारे म्हिून यािंना गाििा े ढोर म्हितात.
10 

 

 ोकसिंख्या :- 1956 ि  ् या एका अहिा ानुसार ढोर समाजाती  60%  ोक हे त  ् यािंि  ् या पारिंपाररक ि  ् यिसायामध  ् ये 
होते. 2001 ि  ् या जनगिनेनुसार महारार्  ् ट्राती  ढोर समाजािी एकुि  ोकसिंख  ् या ही 90,226 एिढी आहे. त  ् याती  

63,602  ोक नागरी/िहरी भागािंमध  ् ये राहतात. आणि 2011 च्या जिगिनेनुसार या समाजािी एकुि  ोकसिंख्या 
ही 1,16,287 असुन त्याती  83,868  ोक िहरी भागात राहतात.  ग्रामीि भागाकडुन िहरी भागाकडे शिक्षि, 

रोजगार, नौकरीच्या शनशमत्ताने स्थ ािंतरािे प्रमाि जास्त होत असल्यािे जाििते.  

 

 १९३१ च्या जनगिनेनुसार (Bombay & Central Provinces & Berar) ढोर, डोहोर जातीिी  ोकसिंख्या 
पुढी  प्रमािे 

11 

 

ढोर १८२७७ 

डोहोर ६६१६ 

एकुि २४८९३ 

 
 
 

                                                             
8 Encyalopedia of Indian Tibes & Castes- Vol-6,Cosmo Pub., Yr- 2004, By- S.M. Channa,P-1592 
9 ल तुर गॅझेटीअर, मह र ष्ट्र श सन, पजे नां, १९४ 
10 चममक र, डॉ. सत्यदेव शशांदे, सगु व  प्रक शन, पुणे, पजे नां. ५५ 
11

 १९३१ च्य  जनगणननेसु र 
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महाराष्ट्राती  अनुसुशित जातीिी  ोकसिंख्या- २००१ च्या जनगिनेनुसार 
 

एकुि अनुसुशित 

जातीिी  ोकसिंख्या 
ढोर (१८) िािंभार   (११) 

९८,८१,६५६ ९०,२२६ १२,३४,८७४ 

 

 

 
 

 

२००१ च्या जनगिनेनुसार एकुि  ोकसिंख्या ि साक्षरतेिे प्रमाि 
12

 

 

एकुि  ोकसिंख्या 
ढोर/डोहोर/कक्कया

/किं क्कया 

एकुि 

पुरुर् 

एकुि 

मदह ा 
साक्षरतेिे प्रमाि 

एकुि 

साक्षरता 
एकुि साक्षर 
पुरुर् 

एकुि साक्षर 
मदह ा 

                                                             
12 २००१ जनगणन नसु र  
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९०,२२६ ४६,१३८ ४४,०८८ ६३,११९ ३५,७६३ २७,३५६ 
 

२००१ च्या जनगिनेनुसार ढोर समाजाती  रोजगारासिंदभाणत सािंख्यदकय मादहती  
 

एकुि 

कामगार 
दीघणका ीन 

कामगार 
अल्पका ीन 

कामगार 
बेरोजगार एकुि 

एकुि  २६,४९८ ४,४३४ ५९,२९४ ९०२२६ 
पुरुर् १९,५२२ २,०७८ २४,५३८ ४६१३८ 

मदह ा ६,९७६ २,३५६ ३४,७५६ ४४०८८ 

 

 
 

सारािंि:- ढोर समाजाती   ोकािंमध्ये स्िातिंत्र्योत्तर काळापासुन या समाजाती   ोकािंमध्ये शिक्षिाच्या सिंदभाणत 

जागतृी शनमाणि झा े ी ददसते. ढोर  ोक हे सिंख्येन ेजरी कमी असती  तरी िकै्षणिक ि राजदकय क्षेत्रात या 
समाजाती   ोक उच्ि स्थानािर पोहि े आहेत.  िरी  सिण उप ब्ध मादहती ि आकडेिारीनुसार ढोर या 
समाजाच्या बाबतीत विविध स्िरुपाती  मादहती स्पष्ट होते.  या २००१ च्या जनगिनेनुसार सशुिणक्षत बेरोजगारीिे 
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प्रमाि  हे एकुि ५९,२९४ एिढे  िरी  आ ेखामध्ये स्पष्ट ददसुन येते. तसेि २०११ च्या जिगिनेनुसार  महाराष्ट्रात 

महाराष्ट्रात या  ोकािंिी  ोकसिंख्या एकुि १,१६,२८७ एिढी असुन त्यात ग्रामीि भागात ३२,४१९ ि िहरी भागात 

८३,८६८  ोक राहतात.
13 

तसेि जा ना,  ातुर, पुिे, मुिंबई  िगैरे दठकािी समाजाती   ोकािंनी, समाजाती   ोकािंसाठी घेत ेल्या 
विविध प्रकारच्या सामाणजक कायणक्रमािंतुन  मी स्ित: जाऊन  ोकािंिी बो ल्यानिंतर असे शनदिणनास आ  ेकी, 
िामडे रिंगवििे हा व्यिसाय आज २१ व्या ितकात पुिणपिे बिंद पड े ा आहे.  समाजािा जो प्रमुख व्यिसाय होता 
तो आता ब-याि प्रमािात ठप्प झा े ा असल्याने बेरोजगारीिे प्रमाि िाढ े े ददसते. हातात े काम सुटल्यामुळे 

समाजाती   ोकािंमध्ये व्यसनाशधनतेिे प्रमाि िाढ  ेे ददसुन येते तसेि त्यािबरोबरीने अिंधश्रध्देिे प्रमािदेखी  

िाढ े े आहे. तसेि असे शनदिणनास येते की, या समाजाती   ोकािंत सामाणजक सिंघटन फार कमी प्रमािात ददसुन 

येते. हे  ोक फि विविध मिंडळािंच्या िधुिर मेळाव्यात स्ित:िे नाि करण्यासाठी एकत्र येतात. समाजाच्या 
विकासाकररता कोिीही पाऊ  उि ण्यास तयार नसतािंना ददसतात. विविध िासदकय योजनािंिा फायदा घेण्याच्या 
सिंदभाणत देखी  ढोर समाजाती   ोक उदाशसन ददसतात.  

अिाप्रकारे ढोर समाजािी उत्पत्ती ि विकास यासिंदभाणत आपिािंस मादहती स्पष्ट होतािंना ददसुन येते. 

 

                                                             
13
 १९३१ च्य  जनगणनेनसु र 


