
           

 

 



 

 



 

 



 

 



“भद्रावती शहरातील क ुं भार समाजातील क ट ुंबाचे 
आर्थिक अध्ययन” 

 
 

भारतात विविध िंश धर्म ि संस्कृतीच े लोक राहतात तसेच त्ांची भाषा ि 

बोलीभाषा ्ार्ध््े देखील आपल््ाला विविध आढळून ्ेते. भारतात एकूण 655 जाती 

आहेत. र्हाराष्ट्रात 285 जाती आहेत. प्रत्ेक धर्ामर्ध््े अनके जातीचा सर्ािेश आहे. 

िेगिेगळ््ा जातीर्ध््े आर्थमक ि सार्ाजजक दृष्ट्््ा काही प्रगत जाती आहेत तर 

काही अप्रगत अिस्थेत आहेत. कंुभार जासधु्दा अप्रगत अिस्थेत असलेली ददसनू ्ेते. 

िदैदक सर्ाज रचनेत जातीव््िस्थेची ननर्र्मती झालेली आहे. प्रत्ेक जातीचा व््िसा् 

ठरविण््ात आलेला होता, त्ािेळच््ा प्रचर्लत रूढीप्रर्ाणे व््िसा्ानसुार जात 

ठरविण््ात आली. 

र्हाराष्ट्रात कंुभार सर्ाजाच््ा पोटजाती ्ा र्ोठ््ा प्रर्ाणात आढळून ्ेतात. 

थोर संशोधक आर के गुलाटी ्ांनी र्हाराष्ट्रात पोटजाती सांर्गतलेले आहेत. (इरािती 

किे दहदं ूसर्ाज अन्ि्ाथम पषृ्ट्ठ क्रर्ांक 119) त्ानसुार र्राठा कंुभार, गजुराती कंुभार, 

कोकणी कंुभार, राणा कंुभार, आहीर कंुभार, लाड कंुभार, परदेशी कंुभार, तेलगी कंुभार, 

र्लगंा्त कंुभार, कुरेरे कंुभार, हातगड कंुभार, गधेरर्ा कंुभार इत्ादी. 

चंद्रपरू जजल्््ात राणा कंुभार, तेलग ू कंुभार ि गदेरर्ा कंुभार िास्तिास 

असलेले ददसनू ्ेतात. राणा कंुभार ि तेलगी कंुभार हे र्ातीची भांडी बनिण््ाच ेका्म 

करतात तर गदेरर्ा कंुभार कार्ासाठी स्ितःची गाढिे पाळतात. शासन दप्तरी र्ध््े 

कंुभार सर्ाजाच््ा लोकसंख््े संबंधी कोणतीही नोंद नाही. ्ा सर्ाजात साक्षरतेच े

प्रर्ाण कर्ी आहे ि असंघदटत असल््ाने अनके सार्ाजजक ि आर्थमक सर्स््ानंा 

संघषम करताना आजही ददसनू ्ेतात. ्ा सर्ाजाच््ा आर्थमक, शकै्षणणक, सांस्कृनतक 



उन्नती र्ध््े र्कुल््ार्ळेु हा सर्ाज दाररद्र््ार्ध््े ि अर्शक्षक्षत जीिन जगत आहे. 

आज औद््ोर्गकरणाच््ा ्गुात गाडग््ा र्डक्ांचा िापर कर्ी होत गेलेला आहे 

त्ार्ळेु ्ा सर्ाजाची आर्थमक पररजस्थती हलाखीची झालेली आहे असे ददसनू ्ेत.े 

भद्रािती शहरात कंुभार सर्ाज परुातन काळापासनू र्ोठ््ा प्रर्ाणात राहत आहे. 

ग्रार्ोद््ोग संघार्ळेु ्ा सर्ाजाला भद्रािती शहरात एक िेगळे स्थान होत े परंत ु

बदलत्ा तातं्रिक प्रगतीर्ळेु ्ा सर्ाजािर अनतश् िाईट पररणार् झालेला आहे. 

त्ार्ळेु कंुभार सर्ाजाची भद्रािती शहरातील जस्थती का् आहे ि त्ांच््ा आर्थमक 

पररजस्थतीत सधुारणा करण््ाकररता काही उपा् सचुिता ्ेईल का् ्ा उद्देशाने हा 

संशोधन प्रकल्प राबविण््ात आलेला आहे. गोंडिाना विद््ापीठातील वििेकानदं 

र्हाविद््ाल्ाच ेदहा विद््ाथी हा प्रकल्प घेऊन आर्थमक अध्््न केलेले आहे. 

कंुभार सर्ाजाचा व््िसा् हा उघड््ािर चालत असल््ाने पािसाळ््ात कार् 

करणे त्ांना शक् नसते. र्ातीची भांडी र्डकी करणे नतला िाढविणे नंतर भाजणे 

आणण विटा किले त्ार करणे हे का्म कंुभार सर्ाज करीत आहे. कंुभार सर्ाजाच े

उतपादन हे हंगार्ी स्िरूपाच ेअसलेले ददसनू ्ेते कारण पािसाळ््ात त्ांच ेकार् बदं 

राहत.े त्ार्ळेु र्र्ळणाऱ््ा रोजगारही हंगार्ी स्िरूपाचा आहे. 

 

 सुंशोधनाची उद्दिष्टे : 

1. विद््ार्थ्ाांर्ध््े सार्ाजजक संशोधनाची आिड ननर्ामण करणे. 

2. कंुभार सर्ाजाच््ा कुटंुबाच ेआर्थमक अध्््न करणे. 

3. भद्राितीच््ा आर्थमक विकासात कंुभार सर्ाजाच े्ोगदान जाणून घेणे. 
 

 

 



सुंशोधनाची व्याप्ती व मयाििा : 

प्रस्तुत संशोधनासाठी भद्रािती शहरातील कंुभार सर्ाजाच््ा कुटंुबाची आर्थमक 

जस्थती कशी आहे हे जाणून घेण््ाकररता ि त्ांना कोणत्ा आर्थमक सर्स््ानंा 

सार्ोरे जािे लागतात ्ाच््ा अध्््न करणे ही संशोधनाची व््ाप्ती असनू भद्रािती 

शहरात बद्दल हे संशोधन आहे. 

 

नम ना ननवड : 

प्रस्तुत संशोधनासाठी भद्रािती शहरातील 55 उत्तरदात्ांची ननिड केलेली असनू 

त्ांच््ाकडून प्रश्नािलीच््ा सहाय््ाने ि प्रत्क्ष र्लुाखत घेऊन आर्थमक र्ादहतीच े

अध्््न केलेले आहे. 

 

सुंशोधन पद्धती : 

प्रस्तुसंशोधनासाठी प्राथर्र्क ि दयु््र् साधनसार्ग्रीचा आधार घेण््ात आला. 

प्राथर्र्क साधनांर्ध््े प्रश्नािली ननरीक्षण ि र्लुाखतीचा िापर करण््ात आला. उत्तर 

द््ा त्ांना प्रश्नािलीच््ा सहाय््ाने र्लुाखत घेऊन सिेक्षण करण््ात आले त्ा 

सिेक्षणाच््ा आधारािर आलेखाद्िारे विश्लेषण करून ननष्ट्कषम काढण््ात आला. 

त्ािरून भद्रािती शहरातील कंुभार सर्ाजाच््ा आर्थमक जस्थतीच े अध्््न करून 

अहिालाच््ा र्ाध््र्ाने तो प्रकार्शत करण््ात ्ेत आहे. 

 गगुल फॉर्म च््ा सा््ाने प्रश्नािली संशोधक विद््ार्थ्ाांनी त्ांची र्लुाखत 

घेऊन भरलेली आहे ि त्ा प्रश्नािलीच््ा र्ाध््र्ातून त्ार झालेल््ा आलेखाद्िारे 

त्ाच ेविश्लेषण ि विितमन करण््ात आललेे आहे ि ननष्ट्कषम काढण््ात आलेले आहे. 

 

 

 



 
आलेख क्रम ांक : 1 

 

िरील आलेखात भद्रािती शहरातील कंुभार सर्ाजाच््ा कुटंुबाची आर्थमक जस्थती जाणून 

घेण््ाकररता उत्तरदात्ांचा शैक्षणणक दजाम कसा आहे? हे जाणून घेण््ाचा प्र्तन करण््ात आला. 

55 उत्तरदात्ांपैकी साक्षर असलेले 49 (89.1%) उत्तरदाते होत ेतर ननरक्षर 6 (10.9%) उत्तरदात ेहोत.े 

्ािरून असे लक्षात ्ेत ेकी, कंुभार सर्ाजात शकै्षणणक दजाम चांगला आहे. तरीपण अजूनही 10% 

लोक ननरीक्षण होते ननष्ट्कषम ननघतो. 

 

 
आलेख क्रम ांक : 2 

 

िरील आलेखात उत्तरदात्ांची ििैादहक जीिनाची पररजस्थती जाणून घेण््ाचा प्र्तन केला असता 

85.5% वििादहत होत.े 9.1% उत्तरदात ेअवििादहत होत ेतर 5.5% उत्तरदात ेविधिा होत्ा. 

 



 
आलेख क्रम ांक : 3 

 

िरील आलेखात उत्तरदात्ांचे ि्ासबंधंीची र्ादहती जाणून घेण््ाचा प्र्तन करण््ात आला. 18 त े25 

ि्ोगटातील 3.6% उत्तरदात े होत.े 26 त े35 ि्ोगटातील 20 टकके उत्तरदात े होत.े 36 त े45 ि्ोगटातील 

27.3% होत.े 46 त े55 ि्ोगटातील 25.5% उत्तरदात ेहोत ेतर 55 िषामिरील उत्तरदात े23.6% ्ािरून असा 

ननष्ट्कषम ननघतो की, सिमच ि्ोगटातील उत्तरदात्ाचंे सशंोधकांनी आर्थमक ि सार्ाजजक र्ादहती गोळा केलेली 

आहे. 

 

 
आलेख क्रम ांक : 4 

िरील आलेखात भद्रािती शहरातील कंुभार सर्ाजातील कुटंुबाच््ा आर्थमक अध्््नाकररता सिेक्षण 

करण््ात आले. ्ा सिेक्षणात कुटंुबाचा प्रकार कोणता आहे? हे जाणून घेण््ात आले. 96.4% उत्तरदात े

सं् कुत कुटंुबा पद्धतीत राहणारे होत ेतर 3.6% उत्तरदात ेविभकत कुटंुबात राहणारे होत.े ्ािरून असे लक्षात 

्ेत ेकी, बहुतके कुटंुब हे सं् कुत कुटंुब पद्धतीत राहत आहेत असा ननष्ट्कषम ननघतो. 

 
 

 



 
आलेख क्रम ांक : 5 

िरील आलेखात उत्तरदात्ांच््ा कुटंुबात सभासद सखं््ा ककती आहे हे जाणून घेण््ाचा प्र्तन केला. 

एक सदस्् असलेले उत्तरदात्ाचे कुटंुब 5.5% होत.े दोन सदस्् असलेले उत्तरदात्ाचे कुटंुब 1.8% होत.े तीन 

सदस्् असलेले उत्तरदात्ाच ेकुटंुब 9.1% होत.े चार सदस्् असलेले उत्तर द््ा्चे कुटंुब 27.3% होत ेतर पाच 

पेक्षा जास्त उत्तरदात्ाची कुटंुब 56.4% होत.े ्ािरून असा ननष्ट्कषम ननघतो की, पाचपके्षा जास्त सदस्् 

असलेले उत्तरदात्ाचे कुटंुब असनू सं् कुत कुटंुब पद्धतीत त ेिास्तव्् करीत आहे. 

 

 
आलेख क्रम ांक : 6 

िरील आलेखात भद्रािती शहरातील कंुभार सर्ाजाच््ा कुटंुबाचा आर्थमक स्तर कसा आहे ्ाच े

अध्््न करण््ात आले. िरील आलखेात 74.5% उत्तरदात ेबीपीएल म्हणजचे दाररद्र््रेषखेालील जीिन जगत 

आहेत तर 25.5% उत्तरदात े एपीएल म्हणजेच दाररद्र््रेषचे््ा िर जीिन्ापन करत आहे असा ननष्ट्कषम 

ननघतो. 

 

 



 
आलेख क्रम ांक : 7 

 

िरील आलेखात भद्रािती शहरातील कुटंुबप्रर्खु ककंिा उत्तरदात े ्ांचा र्खु्् व््िसा् का् ्ाच े

अध्््न करण््ात आले. ्ा आलेखािरून असे लक्षात ्ेत ेकी कंुभार व््िसा् करणाऱ््ाचे प्रर्ाण 81.8% 

होत.े रोज र्जुरी करणाऱ््ाचे प्रर्ाण 50.9% होत ेतर इतर व््िसा् करणाऱ््ाचे प्रर्ाण 9.1% होत.े शतेी ि 

नोकरी ्ा व््िसा्ात उत्तरदात्ापकैी एकही उत्तरदाता नव्हता. ्ािरून असे लक्षात ्ेत ेकी, कंुभार व््िसा्, 

र्जुरी ककंिा इतर रोज र्जरुी करणाऱ््ाचे प्रर्ाण कंुभार सर्ाजार्ध््े र्ोठ््ा प्रर्ाणात आहे. 

 

 
आलेख क्रम ांक : 8 

 

िरील आलेखात भद्रािती शहरातील कंुभार सर्ाजाच््ा कुटंुबाचे प्रनत र्दहना एकूण उतपन्न ककती 

आहे ्ाचे अध्््न करण््ात आले. िरील आलखेािरून असे लक्षात ्ेत ेकी, प्रनत र्दहना 2000 त े4000 

रुप्े उतपन्न असलेले 67.3% उत्तरदात ेहोत.े 4000 त े6000 प्रनत र्दहना उतपन्न असलेले 9.1% उत्तरदात े

होत.े 6000 त े8000 रुप्े प्रनत र्दहना उतपन्न असलेले 16.4% उत्तरदात ेहोत.े 8000 त े10000 रुप्े प्रनत 

र्दहना उतपन्न असलेले 5.5% उत्तरदात ेहोत ेतर 10000 पेक्षा जास्त उतपन्न असलेले फकत 1.8% उत्तरदात े



होत.े ्ािरून असा ननष्ट्कषम ननघतो की, भद्रािती शहरातील कंुभार सर्ाजाच््ा कुटंुबाचे प्रनत र्दहना उतपन्न 

अनतश् कर्ी आहे. त्ार्ळेु त्ांना दाररद्र््रेषते जीिन जगािे लागत आहे. ्ािरून असाही ननष्ट्कषम काढता 

्ेतो की त्ांच््ा राहणीर्ानाचा दजाम सदु्धा खालािलेला आहे. 

 

 
आलेख क्रम ांक : 9 

 

भद्रािती शहरातील कंुभार सर्ाजाची आर्थमक जस्थती जाणून घेण््ाकररता उत्तरदात्ाच््ा कुटंुबाचे प्रनत 

र्दहना एकूण खचम ककती आहे ्ाचे अध्््न करण््ात आले. िरील आलेखािरून असे लक्षात ्ेत ेकी, प्रनत 

र्दहना 2000 त े4000 रुप्े खचम असलेले 70.9% उत्तरदात ेहोत.े 4000 त े6000 प्रनत र्दहना खचम असललेे 

उत्तरदात े16.4% होत.े 6000 त े8000 प्रनत र्दहना खचम असलेले 7.3% उत्तरदात ेहोत ेतर 10000 पेक्षा जास्त 

खचम करणारे 5.5% उत्तरदात ेहोत.े ्ािरून असा ननष्ट्कषम ननघतो की, कंुभार सर्ाजात उतपन्नाचा स्तर कर्ी 

असल््ार्ळेु कुटंुबाचा प्रनत र्दहना एकूण खचम ही कर्ी आहे. त्ार्ळेु त्ाचा राहणीर्ानाचा दजामही कर्ी आहे 

असा ननष्ट्कषम ननघतो. 

 

 
आलेख क्रम ांक : 10 

 



भद्रािती शहरातील कंुभार सर्ाजाच््ा कुटंुबाची प्रनत र्दहना एकूण बचत ककती आहे ्ाचे अध्््न 

करण््ात आले. िरील आलखेािरून असे लक्षात ्ेत ेकी, 1000 त े2000 प्रनत र्दहना बचत करणारे उत्तरदात े

83.6% होत.े 2000 त े4000 प्रनत र्दहना बचत करणारे उत्तरदात े3.6% होत ेतर 4000 त े6000 रुप्े प्रनत 

र्दहना बचत करणारे 12.7% उत्तरदात े होत.े 6000 ककंिा त्ापेक्षा जास्त बचत करणारे एकही उत्तरदाता 

नव्हता. ्ािरून असा ननष्ट्कषम ननघतो की, भद्रािती शहरातील कंुभार सर्ाजाच््ा कुटंुबाची बचत क्षर्ताही 

कर्ी आहे. त्ार्ळेु त्ांना आपत्तीच््ा काळात बऱ््ाच आर्थमक सकंटाला सार्ोरे जािे लागत.े 

 

 
आलेख क्रम ांक : 11 

 

भद्रािती शहरातील कंुभार सर्ाजातील बचत गटाच ेसभासद आहेत का् ्ाच ेअध्््न करण््ात 

आले. िरील आलेखािरून असे लक्षात ्ेत े की, 61.8% उत्तरदात े बचत गटाच े सभासद होत े तर 38.2% 

उत्तरदात े बचत गटाचे सभासद नव्हत.े ्ािरून असे ननष्ट्कषम ननघतो की, कंुभार सर्ाजात बचत गटाची 

सभासद र्ोठ््ा प्रर्ाणात असनू त्ाचा फा्दा त्ांच््ा व््िसा्ाकररता ककंिा उपभोगाकररता करता ्ेतो. 

 

 
आलेख क्रम ांक : 12 

 



भद्रािती शहरातील कंुभार सर्ाजाच््ा आर्थमक जस्थतीचे अध्््न करताना हा सर्ाज कजम घेतो का् 

्ाचे अध्््न करण््ात आले. िरील आलेखािरून अस ेलक्षात ्ेत ेकी, 56.4% उत्तरदात े्ांनी कजम घेतलेल े

नाही तर 43.6% उत्तरदात्ांनी कजम घेतलेले आहे. ्ािरून असा ननष्ट्कषम ननघतो की, कंुभार सर्ाजात कजम न 

घेतलेले उत्तरदात ेजास्त असनू त्ांच््ाकड ेस्थािर र्ालर्त्ता ककंिा तारणाकररता काही नसल््ार्ळेु त्ांना कजम 

र्र्ळत नाही त्ार्ळेु कजम घेणाऱ््ाचे प्रर्ाण कर्ी आहे असे ननरीक्षणात आढळून आले. 

 

 
आलेख क्रम ांक : 13 

 

भद्रािती शहरातील कंुभार सर्ाज कजम घेताना कोणत्ा स्िोताचा िापर करतो त्ाचे अध्््न 

करण््ात आले. िरील आलखेािरून अस ेलक्षात ्ेत ेकी, बचत गटाकडून कजम घेणारे 58.2% उत्तरदात ेहोत.े 

सहकारी बँकेकडून 10.9% उत्तरदात्ांनी कजम घेतले. ग्रार्ीण बँकेकडून 16.4% उत्तरदात्ांनी कजम घेतले. तर 

व््ापारी बँकेकडून 7.3% उत्तरदात्ांनी कजम घेतले तर सािकाराकडून 12.7% उत्तर द््ा त्ांनी कजम घेतले. 

्ािरून असा ननष्ट्कषम ननघतो की, सिामत जास्त भद्रािती शहरातील कंुभार सर्ाजातील व््कती बचत 

गटाकडून र्ोठ््ा प्रर्ाणात कजम घेतो. बचत गटाचा व््ाजाचा दर जास्त असतो त्ार्ळेु त्ांना र्ोठ््ा 

प्रर्ाणात व््ाज द््ािे लागत.े 



 
आलेख क्रम ांक : 14 

 

भद्रािती शहरातील कंुभार सर्ाजाच््ा आर्थमक जस्थतीचे अध्््न करत असताना कंुभार सर्ाजात जो 

कजमपरुिठा होतो त्ाचा उद्देश का् आहे ्ाचे अध्््न करण््ात आले. िरील आलेखािरून अस ेलक्षात ्ेत े

की, उतपादनाकररता 3.6% उत्तरदात्ांनी कजम घेतले. प्राथर्र्क गरज पतूी कररता 30.9% उत्तरदात्ांनी कजम 

घेतले. सखुसो्ीच््ा गरजा भागविण््ाकररता 16.4% उत्तरदात्ांनी कजम घेतले. लग्न का्मकताम 1.8% 

उत्तरदात्ांनी कजम घेतले. तर इतर का्मकररता 63.6% उत्तरदात्ांनी कजम घेतलेले आहे असे ददसनू ्ेत.े 

्ािरून असा ननष्ट्कषम ननघतो की, कंुभार सर्ाज इतर का्ामकररता र्ोठ््ा प्रर्ाणात कजम घेतो. उतपादना 

कररता तो र्ाि कर्ी प्रर्ाणात कजम घेतो. त्ार्ळेु त्ांच््ा आर्थमक जस्थतीत सधुारणा घडिनू ्ेत नाही 

वपढ््ान वपढ््ा आर्थमक वििचंनेत त ेददिस काढत आहेत. 

 

 
आलेख क्रम ांक : 15 

 



भद्रािती शहरातील कंुभार सर्ाज जो कजम घेतो त्ा कजामची परतफेड तो नन्र्र्त करतो का् ्ाचे 

अध्््न करण््ात आले. िरील आलेखािरून अस े लक्षात ्ेत े की, 58.2% उत्तरदात े कजामची नन्र्र्त 

परतफेड करतात तर 41.8% उत्तरदात ेकजामची नन्र्र्त परतफेड करीत नाहीत. ्ािरून असे लक्षात ्ेत ेकी, 

कजामची परतफेड काही प्रर्ाणात करीत असतात तर काही प्रर्ाणात करीत नाहीत. त्ांचे उतपन्न नन्र्र्त 

नसल््ार्ळेु बरेच उत्तर जात ेत्ांनी घेतलेल््ा कजामची परतफेड करीत नसलेले ददसनू ्ेतात. 

 

 
आलेख क्रम ांक : 16 

 

भद्रािती शहरातील कंुभार सर्ाजात कुटंुबातील आर्थमक ननणम्  कोण घेतात ्ाचे अध्््न करण््ात 

आले. िरील आलेखािरून असे लक्षात ्ेत े की, 78.2% उत्तरदात े हे पती ि पतनी र्र्ळून ननणम्  घेतात 

त्ार्ळेु असा ननष्ट्कषम ननघतो की, कुटंुबाची आर्थमक ननणम्  दोघे र्र्ळून घेतात ही ््ा सर्ाजात चांगली 

गोष्ट्ट ददसनू ्ेत.े 

 

 
आलेख क्रम ांक : 17 

 



भद्रािती शहरातील कंुभार सर्ाजातील कुटंुबाचे आर्थमक अध्््न करण््ाकररता हा सिे करण््ात 

आला. िरील आलेखािरून असे लक्षात ्ेत ेकी नर्नुा ननिडीतील सिम उत्तरदात्ांचे बँकेर्ध््े खात ेआहे. 

 

 
आलेख क्रम ांक : 18 

 

िरील आलखेािरून अस ेलक्षात ्ेत ेकी, एकूण उत्तरदात्ापकैी 67.3% उत्तरदात्ांचे सहकारी बँकेत 

खात ेआहेत. राष्ट्री्कृत बँकेत 14.3% उत्तरदात्ाचंी खात ेआहेत. 16.4% उत्तरदात्ांचे इतर बँकेर्ध््े तर 

1.8% उत्तरदात्ांचे नागरी सहकारी बँकेत खात ेआहे. ्ािरून असे लक्षात ्ेत ेकी भद्रािती शहरातील कंुभार 

सर्ाजातील कुटंुत्रब्ाचे सहकारी बँकेर्ध््े सिामत जास्त खात ेआहेत. 

 

 
आलेख क्रम ांक : 19 

 

भद्रािती शहरातील कंुभार सर्ाजातील कुटंुबाचे आर्थमक अध्््न हा विष् घेऊन सशंोधन करण््ात 

आला. िरील आलखेािरून असे लक्षात ्ेत ेकी, कंुभार सर्ाजातील कुटंुबी् सरकारी ्ोजना चा लाभ घेतात 

का् ्ाचे अध्््न करण््ात आले. 56.4% उत्तरदात ेसरकारी ्ोजनेचा लाभ घेतात तर 41.8% उत्तरदात े



सरकारी ्ोजना चा लाभ घेत नाहीत असे र्त नोंदविले ्ािरून असे लक्षात ्ेत ेकी सरकारी ्ोजनेचा लाभ 

कंुभार सर्ाजातील कुटंुबी् घेतात. 

 

 
आलेख क्रम ांक : 20 

 

िरील आलेखािरून असे लक्षात ्ेत े की भद्रािती शहरातील कंुभार सर्ाजाचा व््िसा् 

का्र्स्िरूपाचा आहे की हंगार्ी स्िरूपाचा आहे ्ाच ेअध्््न करण््ात आले. 90.9% उत्तरदात्ांनी त्ांचा 

व््िसा् िषमभर चालतो असे उत्तर नोंदविले तर 9.1% उत्तरदात्ांनी त्ांचा व््िसा् हंगार्ी स्िरूपाचा आहे 

असे र्त नोंदविले. ्ािरून असे लक्षात ्ेत े की भद्रािती शहरातील कंुभार सर्ाज चा व््िसा् िषमभर 

चालतो. 

 

 
आलेख क्रम ांक : 21 

 

भद्रािती शहरातील कंुभार सर्ाजाच््ा व््िसा्ाकररता प्रर्शक्षणाची गरज आहे का् ्ाचे अध्््न 

करण््ाकररता उत्तरदात्ांनी आपल््ा व््िसा्ाचे प्रर्शक्षण घेतले आहे का् ्ाचे अध्््न करण््ात आल.े 



िरील आलेखािरून असे लक्षात ्ेत ेकी, 50.9% उत्तरदात्ांनी व््िसा्ाचे प्रर्शक्षण घेतले होत ेतर 49.1% 

उत्तरदात्ांनी व््िसा्ासबंधंीचे प्रर्शक्षण घेतलेले नाही वपढ््ान वपढ््ा परंपरागत पद्धतीने व््िसा् करीत 

असलेले ननष्ट्कषम ननघतो.  

 

 
आलेख क्रम ांक : 22 

 

िरील आलखेािरून असे लक्षात ्ेत ेकी, कंुभार सर्ाजाच््ा परंपरागत व््िसा्ात अनेक सर्स््ा 

आहेत. कच्च््ा र्ालाची सर्स््ा, भांडिलाची सर्स््ा, बाजारपेठेची सर्स््ा ि इतरही सर्स््ा असलेल््ा 

ददसनू ्ेतात. 

 

 
आलेख क्रम ांक : 23 

 

भद्रािती शहरातील कंुभार सर्ाज आधुननक पद्धतीने ्िंाचा िापर करून आपला व््िसा् चालितात 

का् ्ाचे अध्््न करण््ात आले. िरील आलखेािरून असे लक्षात ्ेत े की, 70.9% उत्तरदात ेआपल््ा 

उतपादनात ्िंाचा िापर करीत नाहीत तर 29.1% उत्तरदात े्िंाचा िापर करतात असे र्त नोंदविले. ्ािरून 



असा ननष्ट्कषम ननघतो की अजूनही भद्रािती शहरातील कंुभार सर्ाज परंपरागत पद्धतीने उतपादन व््िसा् 

करतात. 

 
आलेख क्रम ांक : 24 

 

कुटंुबाच््ा विकासाकररता र्शक्षण घेणे र्हत्त्िाचे िाटत ेका् त्ाच ेअध्््न करण््ात आले. िरील 

आलेखानसुार असा ननष्ट्कषम ननघतो की, भद्रािती शहरातील कंुभार सर्ाजातील कुटंुबी्ांचा कुटंुबाच््ा 

विकासाकररता र्शक्षण घेणे र्हत्त्िाचे िाटत े अस े र्त लक्षात ्ेत.े 94.5% उत्तरदात्ांनी कुटंुबाच््ा 

विकासाकररता र्शक्षण घेणे र्हत्त्िाचे िाटत े अस े र्त नोंदविले तर 5.5% उत्तरदात्ांनी कुटंुबाच््ा 

विकासाकररता र्शक्षण घेणे र्हत्त्िाचे नाही असे र्त नोंदविले आहे. 

 

 
आलेख क्रम ांक : 25 

 

भद्रािती शहरातील कंुभार सर्ाजातील कुटंुब ्ांचा आर्थमक दजाम विचारात घेण््ाकररता त्ा कुटंुबांकड े

भौनतक साधने कोणती ि ककती आहेत ्ाचे अध्््न करण््ात आले. िरील आलखेािरून लक्षात ्ेत ेकी, ्ा 



कुटंुबी्ाजिळ जर्ीन, स्ितःच््ा र्ालकीचे घर, टीव्ही, स्ि्पंाकाचा गॅस, र्ोबाईल ि इतर साधने असलेल््ा 

ददसनू ्ेतात. 

 
आलेख क्रम ांक : 26 

 

िरील आलखेािरून असे लक्षात ्ेत ेकी, भद्रािती शहरातील कंुभार सर्ाजातील कुटंुबाच््ा र्ालकीच े

घर आहे ककंिा नाही ्ाचे अध्््न करण््ात आले. िरील आलेखािरून असे लक्षात ्ेत े की 90.9% 

उत्तरदात्ांकड ेस्ितःच््ा र्ालकीचे घर आहे तर 9.1% उत्तरदात्ांकड ेस्ितःच््ा र्ालकीचे घर नाही. ्ािरून 

असा ननष्ट्कषम ननघतो की, भद्रािती शहरातील कंुभार सर्ाजात बहुतकेांच ेस्ितःचे घर आहे. 

 

 
आलेख क्रम ांक : 27 

 

कंुभार सर्ाजातील बहुतके लोकांचे स्ितःचे घर आहे त ेकोणत्ा प्रकारचे आहे हे जाणून घेण््ाचा 

प्र्तन करण््ात आला. िरील आलेखािरून असे लक्षात ्ेत ेकी 56.4% उत्तरदात्ाचंे घर पकके आहे. 27.3% 

उत्तरदात्ाचंे घर कच्चे र्ातीचे आहे तर 16.4% उत्तरदात्ांचे घर कच्चे पकके असलेले ददसनू ्ेतात. ्ािरून 

असा ननष्ट्कषम ननघतो की बहुतके कुटंुबाच ेघरे स्ितःच््ा र्ालकीचे असनू त ेपकक्ा स्िरूपाच ेआहेत. 



 
आलेख क्रम ांक : 28 

 

भद्रािती शहरातील कंुभार सर्ाजातील कुटंुबी्ांकड े घरातील सुखसुविधा कशा आहेत हे 

जाणून घेण््ाचा प्र्तन करण््ात आला. िरील आलेखािरून असे लक्षात ्ेते की 70.9% कुटंुबी्ांकड े

स्ितःच््ा घरी िीजपुरिठा आहे. नळाच््ा पाण््ाची सुविधा 36.4% कुटंुबाकड ेआहे. हातपंप 16.4% 

उत्तरदात्ांकड े आहे. स्ितःच््ा घरी स्िच्छाल्ाची व््िस्था 47.3% उत्तरदात्ांकड े आहे. इतर 

सुविधाही काही लोकांकड े आहे. ्ािरून असे लक्षात ्ेते की, ्ा सर्ाजातील लोकांकड े ज््ा 

र्हत्त्िाच््ा सो्ी असा्ला पादहजे त्ा पूणमतः नाहीत असा ननष्ट्कषम ननघतो. 

 
आलेख क्रम ांक : 29 

 

भद्रािती शहरातील कंुभार सर्ाजातील कुटंुबी् आरोग््ाच््ा दृष्ट्टीने कोणत्ा िदै््की् सवुिधा 

िापरतात ्ाचे अध्््न करण््ात आले. िरील आलखेािरून असे लक्षात ्ेत ेकी 92.7% उत्तरदात ेसरकारी 

दिाखान््ात िदै््की् उपचार घेतात. तसेच 27.3% उत्तरदात ेखाजगी दिाखान््ाचा सदु्धा िापर करतात. 



्ािरून असे लक्षात ्ेत ेकी त्ांची आर्थमक जस्थती खाजगी िदै््की् उपचार घेण््ास सक्षर् नाही त्ार्ळेु 

त्ांना सािमजननक िदै््की् उपचार घ््ािा लागतो. 

 

 

ननष्कर्ि 
भद्रािती शहरातील कंुभार सर्ाजातील कुटंुबी्ांच््ा आर्थमक जस्थतीच े अध्््न करण््ात 

आले. ्ा संशोधनांती खालील ननष्ट्कषम काढता ्ेतात. 

१. कंुभार सर्ाजात शैक्षणणक दजाम जनतेने असलेला ददसून ्ेतो. 

२. कंुभार सर्ाजातील कुटंुबातील सिमच ि्ोगटातील सदस्् आपल््ा परंपरागत व््िसा्ात 

असलेल््ा ददसून ्ेतात. 

३. भद्रािती शहरातील कंुभार सर्ाजातील बहुतेक कुटंुबी् सं्ुकत कुटंुब पद्धती िास्तव्् करीत 

असलेले ददसून ्ेतात. 

४. भद्रािती शहरातील कंुभार सर्ाजातील बहुतेक कुटंुबी् दाररद्र््रेषेखाली जीिन जगत आहेत. 

५. भद्रािती शहरातील कंुभार सर्ाजातील र्ोठ््ा संख््ेन े आपला परंपरागत व््िसा् करीत 

असलेल््ा ददसून ्ेतात. 

६. कंुभार सर्ाजातील कुटंुबाच े उतपन्न अनतश् कर्ी आहे. त्ार्ुळे त्ांचा खचमही कर्ी आहे. 

पररणार्तः बचतही कर्ी आहे ि त्ांचा राहणीर्ानाचा दजामही कर्ी आहे असा ननष्ट्कषम ननघतो. 

७. कंुभार सर्ाजातील बहुतेक कुटंुबी् बचत गटाचे सभासद आहेत. 

८. कंुभार सर्ाजातील बहुतेक कुटंुबी् कजम घेतात त्ाची परतफेड करतात परंतु काही कुटंुबी् कजम 

घेत नाहीत ककंिा त्ांना कजम र्र्ळत नाही ि कजम घेतले तरी त्ाची परतफेड नन्र्र्त करीत 

नाहीत असा ननष्ट्कषम ननघतो. 

९. कंुभार सर्ाजातील बहुतेक कुटंुबी् उतपादना व््नतररकत इतर का्ाांकररता कजमपुरिठा र्ोठ््ा 

प्रर्ाणािर घेतात. 

१०. भद्रािती शहरातील कंुभार सर्ाजातील कुटंुबी् पती ि पतनी दोघांच््ाही संगणर्तान े ननणम्  

घेतात असे ननदशमनास आले. 

११. कंुभार सर्ाजातील बहुतेक कुटंुबी्ांच ेबँकेत खाते असून बहुतेक कुटंुबी्ांच ेसहकारी बँकेत खात े

आहेत. 



१२. कंुभार सर्ाजातील बहुतेक कुटंुबी् सरकारी ्ोजनांचा लाभ घेतात. 

१३. कंुभार सर्ाजातील परंपरागत व््िसा् हा िषमभर चालणार आहे असे लक्षात ्ेते. 

१४. कंुभार सर्ाजातील व््िसा् परंपरागत पद्धतीने चालतो काही लोकांनी प्रर्शक्षण घेतलेल््ा तर 

काहींनी वपढ््ानवपढ््ा तोच व््िसा् करीत असलेले ददसून ्ेतात. 

१५. कंुभार सर्ाजाच््ा परंपरागत व््िसा्ात अनके सर्स््ा आहेत. 

१६. कंुभार सर्ाजाच््ा व््िसा्ात ्ंिाचा िापर कर्ी होतो तर श्रर्प्रधान-तंिाचाच िापर र्ोठ््ा 

प्रर्ाणात होतो असे लक्षात ्ेत. 

१७. कंुभार सर्ाजातील कुटंुबी्ांना सुद्धा र्शक्षणाच े र्हत्त्ि आपल््ा आर्थमक जस्थतीत सुधारणा 

करण््ाकररता र्हत्त्िाच ेिाटते. 

१८. भद्रािती शहरातील कंुभार सर्ाजातील कुटंुबाकड े भौनतक साधने पुरेशी नाहीत असा ननष्ट्कषम 

ननघतो. 

१९. कंुभार सर्ाजातील कुटंुबी्ांकड े स्ितःच््ा र्ालकीची घरे असून काही कुटंुबी्ांकड े पकके तर 

काही कुटंुबाकड ेकच्च ेघरे आहेत. 

२०. कंुभार सर्ाजातील कुटंुबी्ाकड े घरातील सुखसुविधांचा विचार केल््ास बऱ््ाच कुटंुत्रब्ांकड े

आिश््क सुविधांचा अभाि जाणितो. 

२१. भद्रािती शहरातील कंुभार सर्ाजातील कुटंुबी् िैद््की् उपचाराकररता सरकारी दिाखान््ािर 

अिलंबून आहेत. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Google Form Link 

https://forms.gle/KbzATf7irZ2muJjZ9 
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