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महारा��ा�या सहकार चळवळीत को�हापरू िज��ाला फार मह�वाच े�थान िकंबह!ना को�हापरू ह े

महारा��ातील सहकार चळवळीचे माहरेघर आह.े �वातं%यपवू& कालखंडाम)ये छ+पती शाह महाराजांनी 

याची पायाभरणी केली. सहकाराच े मह/व /यांनी ओळखलेले होते. आधिुनक युगातील बदलां�या 

पा5&भमूीवर कारागीरांनी 6यवसाय िटकिव8यासाठी /या�ंयाम)य े सहकाराची जाणीव िनमा&ण करताना ते 

:हणतात या काळात बह!जन समाजा�या हाती स;ा जात अस�याने ही आपली परुाणी प=त आप�या 

उपयोगी पडणार नाही. स)या राजा?यापे@ा लोका?यच िवशषे ?ेय�कर आह.े तसेच आता B/येकाने 

िनरिनराळे काम कर8याच ेिदवस गेले. प�ुकळ लोकांनी आपली कुशलता, अकल, पसैा व अगंमेहनत एक+ 

केली पािहज.े :हणजचे सहकाय& केले पािहज.े पवूF फार तर एक कुटंब एका िठकाणी काम करी येणारा नफा 

Gया कुटंुबातील माणसास उपयोगी पडे. आता आपली ही कुटंुबाची 6याHया प�ुकळ िव�ततृ केली पाहीज.े 

१०/२०/५० कुटंबे या उOोगधंOाकPरता एक झाली पािहजते. /यांना /यां�या योRयतBेमाण ेवतेन िमळाले 

पािहज,े होणारा नफाही वाटून िमळाला पािहज.े यासाठी आपण सहकाय& कर8यास िशका. आपली सहकारी 

पतपेढी काढा. बह!जन समाजा�या िवकासासाठी सहकार हा उ;म माग& आह ेह ेओळखनूच छ+पती शाह 

महाराजांनी सहकारी पतपढ्ेया काढ8याची आवUयकता Bितपादलेली आह.े या अनुषगंाने B�ततु 

शोधिनबंधाम)ये सहकार चळवळीतील ना. भा�करराव जाधवां�या काया&वर Bकाश टाक8यात आलेला 

आह.े  
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सहकार चळवळीचे सं�थानात िबजारोपन:  

सहकार चळवळीची सरुवातच शेतकVयांची सावकारा�या पाशातून मWुता कर8या�या उXशेाने 

झाली. शेतकVयांची सावकाराकडून कशी नाडवणकू होते याचे िवदारक िच+ फुलYनी रेखाटले आह.े 

अडचणीत असले�या शेतकVयाला कज& दतेाना कज&रोख े िलहZन घऊेन 6याजाची कपात क\न राहीलेली 

र]कम /याला िदली जाते. ^ा_ण, मारवाडी सावकार नापती�या अ@रशू̀ य शेतकVयास सांगतात कa, " 

सरकारी कायOामळेु त:ुहाला गहाणावर कजा&ऊ \पये आ:हांस दतेा येत नाहीत. या�तव त:ुही जर आपली 

शेते आ:हांस खरेदी क\न Oाल तर आ:ही त:ुहांस कज& दऊे व तु:ही आमचे \पयांची फेड के�याबरोबर 

आ:ही तमुची शतेे परत खरेदी क\न तमु�या ताcयात दऊे'' :हणनू शपथा घऊेन बो�या मा+ कPरतात. परंत ु

या सोवeया व अिहसंक सावकारांपासनू कुटंबव/सल अfानी भोeया शतेकVयांची सावकार अ@रशू̀ य 

शेतकVयांस कज& दतेाना /याचंे दसुरे नाना Bकारचे नुकसान कPरतात . 

िदनकरराव जवळकर शेतक�या�या दयनीय अव�थेब�ल िलहतात-  

"िहदं�ूथान हा शतेकVयांचा दशे असनूही शतेकVयांची पPरि�थती अितशय केिवलवाणी होती..... 

शेतकVयां�या या दयनीय अव�थेला परकaय सरकार तर कारणीभतू आहचे पण दशेातील सावकारवग& 

कारण आह.े जळवBेमाण े कसलाही आवाज न करता शतेकVयांचे रW शोधनू काढणारा 'सावका' िहदंी 

शेतकVया�या मानगटुीवर जो कY 6हा एकदा बसला तो अजनूही कायम आह.े  

 १९०४ साली भारतात सहकारिवषयक कायदा समतं झाला. १९२१ पयiत तो Bयोिगक �व\पातच 

होता. १९११ साली मुंबई ईलाHयात पिहली सहकारी म)यवतF बkक �थापन झाली. /या कायOा�या 

आधारेच छ+पती शाहZनंी १९१२-१३ साली सहकार िवषयक धोरण को�हापरू राGयात व जहािगरीत जारी 

केले. ?ी. भा�करराव जाधव या�यावर सहकारी िवभागा�या Bमखुपदाची जादा जबाबदारी सोपिवली. 

सहकारी सोसायट्या /यावळेी बा�याव�थेत असताना सं�थानकडून /यांनी िनरिनराeया Bकारची मदत 

िदली. १९१३ साली पिह�या नागरी पतपेढीचा ज`म झाला.  
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सं�थानातील पिहली सोसायटी:  

 २४ म े१९९३ रोजी भा�करराव जाधवांनी अब&न को - ऑप. स�थानातील पिहली सहकारी सं�था 

�थापन केली व /यां�याच स�याने ?ी. धoडी कृ�णाजी मराठे या सं�थानातील मामलेदाराची को-ऑप. 

सोसायट्यांचा पिहला रिज��ार या सोसायटीचा पिहला रिज�ार :हणनू नेम8यात आले . या सोसायटी�या 

�थापनेबाबत गौरवउqार काढताना पी. सी. पाटील :हणतात,  

 “The first society viz. The Kolhapur Urban Cooperative Society Ltd. (Now 

The Kolhapur Urban Coop . Bank) was registered on 24-5-1913. Mr. Bhaskarrao V. 

Jadhav was responsible in organising this society and he is thus the pioneer of the 

Cop operative movement in the State."  िद. को�हापरू अब&न को - ऑप सोसायटी िल. �थापनेचा 

हते:ू छ+पती शाहZ महाराजांचे िव5ास ू स�लागार, सं�थानातील काय&@म अिधकार भा�करराव जाधव 

१९०४ ते १९१८ पयiत नगरपािलकेचे सवा&िधकारी :हणनू काम पहात होते. नगरपािलकेम)ये काम 

करणाVया सेवकांची सावकाराकडून कज&बाजारीपणामले होणारी आिथ&क िपळवणकू /यांनी जवळून 

पािहली होती. /यांची आिथ&क शोषणात मWुता कर8या�या हतूेने भा�करराव जाधवांनी 'िद. को�हापरू 

अब&न को - ऑप. सोसायटी िल. ची �थापना केली. भा�करराव जाधव ह े या सोसायटीचे सं�थापक 

अ)य@ होते १३० सोसायटीला कचेरी नगरपािलके�या इमारतीम)येच होती. सोसायटी �थापनेचा हते �प  

करताना भा�करराव जाधव :हणतात,-  

 "मजरू कारागीर लहान व पतीचे 6यापारी, कारकून, शेतकरी वगरेै सव& दजा&�या व धंOा�या 

लोकांस थोड्याबह!त रकमचेी ज\री लागते. ती भागवणकेPरता कज& जबर 6याजाने काढाव ेलागते. /यामळेु 

नफा 6याजात जाऊन धंदा उिज&त दशसे येत नाही. ही अडचण दरू 6हावी, 6यिW�या फायOाकडे न पाहता 

साव&जिनक िहताकडे नजर देऊन एकजटुीने काम करणचेी लोकांस सवय लागावी,  /यांची चालरीत व 

दानत सधुा\न ते स¡त&नी 6हावते, गरीब लोकांस थोडा थोडा संचय करणचेी सवय होऊन /यांची पत 

वाढावी बगैरे अनेक हते ूही सं�था काढ8याचे आहते." 

 नामदार भा�करराव जाधव यां�या अ)य@तेखाली सोसायटी �थापनसाला सव&साधारण सभा     

२४ /५ /१९९३ रोजी को�हापरू नगरपािलके�या सभागहृात भरिव8यात आली. /याम)ये बाळकृ�ण गणशे 
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पंिडत, ल¢मण अनंत बाडीकर, मोरे5र केशव वाणकर, बाळा कृ�ण कंुभार, गोिवदंा बाळाजी कंुभार, आ£पा 

लाडजी बागवान, आ8णा सभुाना भगंी, जमुन रामलाल भगंी, कृ�ण बजापा माने, दामोदर पांडुरंग 

कंुभोजकर, हसन इ^ािहम रिहमतपूरकर, सदािशव रामचं¤ कारखािनस, गोिवदं रावजी साळोख,े ल¢मण 

गोिवदं सातारकर, कान ूिनळू मे¥ी, मा\ती नरिलंगा च6हाण असे १७ जण िविवध जातीचे Bवत&क होत.े 

सव& जाती�या लोकांना एक+ क\न भा�करराव जाधवांनी ही सोसायटी �थापन केली. /यातनूच /यांचा 

सामािजक जाणीव जागतृीचा िवचार िदसनू येतो.  

१२ जनू १९९३ रोजी भा�करराव जाधव यां�या अ)य@तखेाली ७ जणांच ेपिहले काय&कारी मंडळ 

नेम8यात आले ते पढुीलBमाण.े  

काय&कारी मडंळाचे सभासद-  

१) भा�करराव िवठोजी जाधव अ)य@  

२) बाळकृ�ण गणेश पडंीत.  

३) सदािशव रामचं¤ कारखािनस.  

४) बाळा कृ�ण कंुभार,  

५) गोिवदं रावजी साळोख.े  

६) कृ�ण बजापा माने.  

७) गोिवदं बाळाजी कुलकणF.  

 पिह�या वषF १८१ लोकाना सभासद क\न घ8ेयात आले. /यात १४ मागासलेले होते. यापैकa 

२० ि¥या कज&दार सद�य हो/या. /यासाठी िडि6हडंटही वाट8यात आला. भारतात ऐितहािसक काळापासनू 

ि¥यांचा दजा& गौण होता. िहदं ूधमा&ने ि¥यांवर अनेक बधंने लादली होती. प\ुषांपे@ा ितला किन© लेखनु 

ितचे सव& Bकारचे �वातं%य नाकारलेले होते. 'Women under primitive Buddhism' या संशोधनपर 

«ंथात होन&र या ि^टीश संशोिधकेने िलहले आह े कa, बौ=काळात पPरवत&न झाले. ि¥यांना अिधक 

समतेचा उपभोग घतेा आला. अिधक आदर आिण अिधकार ज ेआ;ापयiत कधीही ि¥यांना िमळालेले 

न6हते ते /यांना िमळाले. या पा5&भमूीवर सोसायटी�या Bवत&कांनी ि¥यांना सभासद क\न घऊेन /यांना 

प\ुषां�या बरोबरीने काम कर8याची संधी िदली ही एक मोठी सामािजक ¬ांती होती. दबु&ल लोकां�या 
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उ/थानासाठी सु\ केले�या या सोसायटीतनू एक \पयाची कज& द8ेयाची सोय होती. एक \पयाची कज 

घणेाVयांची संHया ३५ तर २ \. ची कज& घणेाVयांची संHया ७८ इतकa होती जवळ िश�लक असेल /या 

मानाने लहान लहान रकमा मागणाVयां�या गरजा भागवनू िशलक रािह�यास मोठ्या रकमचेे कज& िदले जात 

असे सोसायटीच ेधोरण होते. पठाणांच ेश.े २०० ट]के 6याज मXुल न माग8याची पण 6याज न सोड8याची 

Bव;ी. हातातील सोटा यामळेु कज&दार गभ&गळीत होत. अशा गरजनूा कज& द8ेयाची सोय सोसायटी माफ& त 

केलेली होती. 

 सरुवातीला सं�थे�या काय&कारी सिमतीत सात सभासद पढु े १९२१ ला ही नऊ इतकa झाली. 

पिहली सलग पाच वष भा�करराव जाधवांनी सं�थेचे काम उ/कृ पण ेपािहले. मह�वाचा व नवीन त - हचेा 

जमाखच&, सभे�या कामकाजाची नoद, तसेच मािसक आढाव ेयासारHया गो ी /यांनी �वत: च पािह�या.  

 
सोसायटी इमारतीसाठी भा�करराव जाधवांचे 'य(न:  

 भा�करराव जाधव नगरपािलकेच े सवा&िधकारी असताना सोसायटीचे नगरपािलके�या 

इमारतीम)येच होत.े नगरपािलकेचे त/कालीन अिध@क, िदलवाली यांनी काया&लयीन जागसंेबंधी 

बVयाचवेळा कटकटी के�यामळेु सं�थेला दसुरी जागा घणेे भाग पडले इमारतीची गरज ओळखनू 

भा�करराव जाधवांनी ही गो  छ+पती शाहZ महाराजांना ल@ात आणनू िदली. महाराजांनी गरीब कज&दारांना 

सोसायटीकडून होणारी मदत, /यांची Bगती पािहली होती. अशा उपयुW सं�थे�या जागसेाठी अडचण होऊ 

नये :हणनू गगंावेशमधील चार cलॉक सं�थे�या इमारत बांधकामासाठी ब@ीस :हणनू िदले.  

 
सहकारी 'िश)ण सं�थेची �थापना:  

 सन १९९८ म)ये मुंबई येथे सहकारी Bिश@ण सं�थेची �थापना झाली . भा�करराव जाधवांनी या 

पा5&भमूीवर िद . १६ / ९ / १९१८ ते २५ / ९ / १९१८ या कालावधीकPरता को - ऑपरेिट6ह से¬टरीचा 

Gयिुनअर �ेिनंग ]लास भरिवला. या वगा&म)ये सातारा , बेळगांव, औधं सं�थान , इचलकरंजी जहािगरी 

येथील १२३ सिचव Bिश@णासाठी होते. सोसायट्यांचा कारभार 6यवि�थतपण े चाल8यासाठी तीन 

सभासदांची पय&व@ेक सिमती �थापन केली. भा�करराव जाधव या सिमतीचे अ)य@ होते . सिचवांना 
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सहकार कायद,े िनयम, पPरप+के, सहकारी सं�थेचे कामकाज प=ती यांची पPरपणू& मािहती 6हावी हा 

भा�करराव जाधवांचा Bिश@ण वग& घ8ेयाचा हते ूअस�याचे पहावयास िमळते  

 
को - ऑपरेिट-ह सोसायटीचे रिज�.ार /हणून भा�करराव जाधवांनी केलेले काम:  

 को- ऑप. सोसायटीचे रिज��ार :हणनू भा�करराव जाधवांनी अितशय मह�वपणू& जबाबदारी पार 

पाडली. त े:हणतात, “कांही सोसायट्याम)ये कागद पाहता /यात कजा&ची नoद ठेवताना B/येकa वषा&स १ 

पासनू नंबर द8ेयात येत असतात असे िदसनू आले, /यामळेु मागील सालची बाकa एखाद ेकजा&ची राहीली 

अस�यास कज& नंबराच ेबराबर /याच ेसालही िलहाव ेलागते. दरसाल नंबर बदल�यापासनू फायदा नसनू 

अशी अडचण पैदा होते. "याकPरता चाल ूसाल अखरे िजतके नंबर होतील /याच ेपढील नंबर पढुील साली 

िलह8याचे स\ु कराव ेया योगाने कागदिचटी बचत होईल व /याचBमाण ेकज& खाते व ठेवखाते यांस २/३ 

ओळीची जागा सोडून एक पानावर २/३ खाती िलह8याची बिहबाट नजरेस येते व अशी कमी जागा 

रािह�याने दरसाला खातवेाही नवी घालावी लागते यामळेु चकुा हो8याचा संभवही बराच राहतो . यासाठी 

सचुना द8ेयात येते कa , B/येक खा/यास िनदान अध पान सोडाव ेव B/येक खात २ / ३/४/५ वष& /याच 

पानावर िलहीत जाव.े दरसालास नवीन खाते घालनू मागील बाकa िलह8याचा +ास घवेनू नये या Bमाण े

ठेव कज& खा/याची 6यव�था ठेवावी. रिज��ार काम कPरत असताना सोसायट्यां�या द°रांचा बारकाईने 

अ±यास क\न अनेक िवधायक सचुना भा�करराव जाधवांनी केले�या िदसतात. रिज��ार :हणनू /यांनी 

आपली भिूमका अितशय काय&@मपण ेपार पाडलेली िदसनू येते. 

 रिज�टार :हणनू अनेक पतसं�था /यानी रिज�टर केले�या िदसतात. एका नोटीसम)ये ते :हणतात, 

"सन १९९२ �या को- ऑपरेिट6ह सोसायटी�या अ]ॅट २ �या कलम ९ अ`वये बिहरेवाड़ी सहकारी पतपेढी 

अनिलिमटेड ही तारीख २९ माच& १९२१ इ. रिज�टर कर8यात आललेी आह.े भा�करराव जाधवांनी अशा 

अनेक सं�था रिज�टर क\न सहकार चळवळ गतीमान कर8याचा Bय/न केलेला िदसनू येतो.  
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भा�करराव जाधवांचे मंुबई 'ांत सहकार चळवळीतील योगदान:  

 को�हापरू सं�थानम)ये सहकाराचा पाया घालनू सहकार चळवळ िव�तारीत कर8यासाठी 

भा�करराव जाधवांनी अथक पPर?म घतेले. 'मनेॅिजंग किमटी ऑफ बॉ:ब े कं�ोल को- ऑप. 

इि`�टट्युटफचे सद�य :हणनू /यांनी काम केले. सदर सं�थेची सरुवात ि^िटश िज�ह ेआिण ईलाHयातील 

राGय येथ ेसहकाराचा Bचार आिण Bसार कर8यासाठी केली होती.  

 को�हापरू सं�थान�या सेवेतनू िनव;ृ झा�यानतंर ते मुबंई Bांता�या सहकारी चळवळीत अ«भागी 

होते. १२ / १२ / १९२९ रोजी मकंुुदराव पाटलांना िलहले�या प+ात ते :हणतात. "साव&जिनक कामात ल@ 

जा�त घालावयाच ेआह े. सहकारी पतपेढ्याचे काम जा�त कराव ेलागले. "१९२८ साली मुंबई इलाHयाचे 

सहकार मं+ी झा�यानंतर /यांनी ईलाHयातील अनके सहकारी सं�था, बँका यांना माग&दश&न केले. 

/याचबरोबर िवमायWु घरबाधंणी, कज& योजना, कापµरेशन, सहकारी, आरोRय िवमा योजना या कPरता मुबंई 

Bांत को- ऑप. सोसायटी रिज��ारकडून सहकार @े+ातील तGf स�लागार :हणनू /यांना बोलिवले गलेे 

होते.  

 बॉ:बे Bॉि6हि`शयल को - ऑप बँकेचे ते डायरे]टर होत.े को. ऑपरेिट6ह इि`�टट्यटूचे ते अ)य@ 

होते. मराठा एGयुकेशन को- ऑपरेिट6ह सोसायटीचे सं�थापक होते. मुबंई मराठा माक ट पीप�स को- ऑप. 

बँकेची �थापना /या दखेरेखीखाली झाली. इटंरनशॅनल बँक ऑफ इिंडया�या मुबंई Bांता�या पिह�या मY 

मडंळाचे ते अ)य@ होत.े Pरझ6ह& बँक ऑफ इिंडया�या मुबंई Bांता�या संचालक मंडळावरही /यांनी काम 

केले होते . िवमा @े+ातही /यांनी भरीव कामिगरी केली मुंबई�या मोशन िप]चर सोसायटीचे ते अ)य@ 

होते. मुंबई Bॉि6हि`शयल को इि`�टट्यूटच े१९४२ पयiत अ)य@ होत.े /यां�या काया&चा गौरव करताना या 

अ)य@ ?ी. ज े . एस. मदन :हणतात, सं�थे�या रौ£यमहो/सवा िनिम; काय&कारी मY ठरिवले आह े कa, 

आप�याकडून सं�थेची अमोल सेवा झाली आह.े सं�थेस सम ि�थितBत आण8यास आपली सं�थेवरील 

िन©ा व माते�या भिूमकेतनू घेतलेली काळजीच कारणीभतू आह.े /याची ¶Uय �व\पात दखल घे8याचे 

ठरवून आप�यास सं�थेचे मानद सभासद/व दऊेन आप�या सहकार @+ेातील अि¡तीय कामिगरीची नoद 

घ8ेयाच ेठरिवले आह.े आिण आपली मानद सभासद :हणनू िनयWुa ता. १३/ ७/ १९४३ रोजी भरले�या 

रौ£यमहो/सवात जाहीर कर8यात आली आह.े भा�करराव जाधवांनी सदर सं�थेची केलेली िन©ापवू&क सेवा 
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व /यांची सहकार @+ेातील कामिगरी याची ही पोचपावतीच होती. को�हापरू सं�थान बरोबरच मुबंई 

Bांतातही सहकार चळवळ व=ृ·गत कर8यसाठी /यांनी अथक Bय/न केलेले िदसतात.  

 
सहकार सिमतीचे चेअरमन /हणून भा�करराव जाधवांचे काम: 

 भा�कराव जाधव यां�या अ)य@तेखाली Pरज`सी कौि`सलने १९४२ म)ये सहकार सिमती िनयWु 

केली. सदर सिमतीने आपला मह�वपणू& अहवाल १९४४ म)ये सादर केला.  

 त/कालीन सहकारी सोसावट्यां�या कामा�या प=तीची \परेषाम)ये कशा प=तीने सधुारणा करता 

येतील या संबंधीचे माग& सदर सिमतीने सुचिवलेले िदसतात.  सहकार सिमतीने सचुिवले�या 

िशफारश·�या पPरणामामळेु को�हापरूम)ये �वतं+ सहकार कायदा आला को�हापरू सहकार सोसायटी 

अ]ॅटअ`वये खालील नवीन उप¬म सचुिवले.  

१) गाववार सहकारी सोसायट्याचंी नoदणी करावी, /यातील सभासदांची जबाबदारी मया&िदत ठेवावी.  

२) सदर�या सहकार कायOा`वये अमया&िदत जबाबदारी मया&िदत कर8याची तरतदु असावी.  

३) को�हापरू सहकारी कायदा १९४५ साठी िनयम िनयमावली तयार करावी व /यात सभासदांना 

मदत कर8याची तरतदू असावी अशी मदत कर8यासाठी नकार नसावा. 

४) सदर कायOाम)य ेअ±यास ुव तGf सहकार सिमती िनयुW करावी :हणज ेसहकार कायOाBमाण े

काय& चालेल. 

५) सदर सहकारी सोसायटीम)ये पगारदार नोकर सभासद असतील तर दर मिह`या�या योRय /या 

कपाती करण.े  

६) सभासदाला सं�था �थापनेनंतर पाच वषाiनी /याच ेअि�त/व असेपयiत लाभांष Oावा. 

७) सदर सहकार कायOाम=े जर सावकारी �व\पात सं�था चालत असतील तर /याची नoदणी 

आवUयक आह.े उदा िभशी, म�ुतीफंड इ .  

८) सहकार सोसायटीतून कज& घेत�यानतंर /या�या वसलुीसाठी योRय ती मालम; तारण :हणनू 

¸यावी. 
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९) को�हापरू सहकार कायदा १९४५ म)ये सभासद होताना एक िकंवा दोन सहकार सोसायट्यां�या 

सभासद होता येईल. GयाBमाण ेभारतीय कंपनी कायदा तरतदुीनसुार बँकांची नoदणी होते व /यात 

सभासद �वीकारल ेजातात . जर अशा सं�था आप�या िज�हयात �थापन केले�या असतील तर 

वरील िनयम लाग ूहोतील. वरील सहकाराबाबत सचुिवले�या तरतदु·चा िवचार करता भा�करराव 

जाधवां�या सहकारातील गाढा अ±यासाचा B/यय येतो.  

 
सहकार चळवळीिवषयी भा�करराव जाधवांचा िवचार:  

 २४ म े १ ९९ ३ रोजी अब&न को - ऑप सोसावटी िल . ची �थापना झाली . २४ मY १९३८ 

रोजी�या रौ£यमहो/सवी समारंभात अ)य@ीय भाषण करताना भा�करराव जाधव :हणतात.  

 "सहकार चळवळ श]य ितत]या आप�या पायावर उभी रहावी ह ेचांगले. सरकारची सहानभुतूी 

अवUय पािहज;े पण सरकारी पशैाची मदत फारशी नसावी. सढळ हाताने सरकारी मदत झा�यास 

सोसायट्यांची ि�थती सधुार8याऐवजी िबघडते मला अनभुव आह.े''  

 सहकारी चळवळ भ]कम पायावर अिध©ीत राह8याकPरता तीचे सरकारी मदतीवर अवलंबन 

असता कामा नय,े असा िवचार सहकार चळवळीला भा�करराव जाधव मांडताना िदसतात.  

 सहकाराचे त/व सो£या भाषेत समाजासमोर ठेवताना ते :हणतात, मन�ुयBाणी हा समाज �थापन 

झा�यापासून एकज राहZ लाग�यापासून सहकाराची गरज /याला भास ूलागली. दसु`याची मदत घणे ेकाही 

काही अवUय भास ूलागले. :हणनू आपणही दसु`या�या कामात मदत करणे ज\र झाले अशारीतीने दोन 

इसमांत सहकार स\ु झा�यापासनू /याची Bगती एका गावांतील सव& माणसांशी सहकाय& कर8यापयiत 

पोचली गावात पाणी िप8याची अडचण अस�यास सव& गावान ेअंगमेहनत क\न िबहीर खोद8याची काम े

प�ुकळ झाली आहते. अशा िबहीरीत साचलेला गाळ काढ8याच ेकामी गावचे सव& लोक वषा&तनू एक अगर 

दोन िदवस झटत असतात हीच गो  गावची तळी द\ु�त कर8या�या कामीही नजरेस येते. िबहीरीचा गाळ 

काढ8याच ेकामी गावचा B/येक घरचा माणसू झटत असतो. /या B/येकाचा उXशे आप�या घराला �व�छ 

पाणी िमळाव े येथे एकेक 6यिW सव& 6यिWकPरता झटत असते व गावचे सव& लोक एका 6यिW�या 

िहताकPरता झटत असतात. हचे सहकाराचे मHुय त�व आह.े भा�कररराव जाधव ह े सहकामाच े गाढ े
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अ±यासक होते. सावकारी पाशातून समाजाची मWुता कर8यासाठी /यांनी सहकार चळवळीला Bो/साहन 

िदले. तळागळातील माणसाला सहका`या�या मा)यमातून िवकासा�या वाटेवर ने8यासाठी /यांनी अथक 

Bय/न केले. भा�करराव जाधव ह े सहकार चळवळीतील अधार�तंभ होते. सहकारा�या मा)यमातनू 

सामािजक ऐ]य व समाजाचा भौितकिवकास साधता येईल यावर /यांचा िव5ास होता .  

छ+पती शाहZ महाराजांनी \जवले�या सहकारी सं�थांचा िवचार को�हापरू व मुबंई Bातंाम)ये 

िव�तारीत कर8याम)ये भा�करराव जाधवांनी फार Bय/न केलेत. आज महारा��ाम)ये जे सहकाराच ेजाळे 

िनमा&ण झालेले आह े/याचे ?ेय भा�करराव जाधव यांना Oावे लागले. 

 

संदभ4: 

१) िद को�हापरू अब&न को - ऑप बँक िल सवुण&महो/सवी �मतृी «ंथ १९६५. 

२) को�हापरू सं�थान सव&साधारण Bशासन अहवाल १९२०-२१  

३) िद को�हापरू अब&न को - ऑप सोसायटी िल. रौ£यमहो/सवी अहवाल १९८१. 

४) को�हापरू अडॅिमिन��ेटी6ह Pरपोट& १९१८-१९. 

५) करवीर सरकारच े:यािझट १९ माच& १९२९ रेकॉड& ऑिफस को�हापरू. 

६) करवीर सरकारच े:यािझट ९ एिBल १९२९ रेकॉड& ऑिफस को�हापरू. 

७) औOोगीक खास अकं ३० एिBल १९५०.  

८) किडवाळ रा. अ.ना. कै. भा�करराव जाधव यांचे जीवन व काय&, इदंमूती Bकाशन, को�हापरू 

१९९०.  

  

 


