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                 राजर्षी शाहू परू्वकाळातील कोल्हापरू राज्यातील उद्योगधदं े
 

 

  .              

            ,                                 ,      
  

 

         – 

छत्रपती शशर्ाजी महाराजानी स्थापन केलेल्या हहदर्ी स्र्राज्याच े आठराव्या 

शतकाच्या पशहल्या दशकात महाराणी ताराबाई र् छत्रपती शाहू महाराज यांच्यातील 

संघर्षावतनू सातारा र् कोल्हापूर अशी दोन राज्य ेशनमावण झाली. महाराणी ताराबाईंनी सन 

१७१० मध्ये कोल्हापूर राज्याची स्थापना केली. कोल्हापूर राज्य ह ेदशिण संस्थानातील 

सर्ावत मोठे राज्य होत.े असे ह े कोल्हापूर राज्य कृशर्षप्रधान असले तरी एकोशणसाव्या 

शतकामध्ये राज्यात उद्योगधंद्याचा बराच शर्कास झाला होता. राज्यात उद्योगधंद्यांना 

शेतीइतकेच महत्र् होते. उद्योगधंद्यांसाठी लागणारी पररस्थीती तसेच कच्चा माल, कुशल 

कामगार, र्ाहतुकीच्या सोयी, इ. गोष्टी अनुकूल होत्या. या राज्याच्या सन १८८३ त े

१८९४ या आकरा र्र्षावच्या कालखंडातील उद्योगधंद्यार्र फारस े कोणी संशोधन केले 

नाही. ढोबळ मानान ेआजचा पुणव कोल्हापूर शजल्हा आशण कनावटकातील रायबाग तालुका 

यांचा समार्ेश कोल्हापूर राज्यात होत होता. अशा या कोल्हापूर राज्यात राजर्षी शाहूचं्या 

राज्यशभर्षेकागोदर अनेक उद्योगधंद े चालत. या उद्योगधंद्याची तुलना आजच्या 

औद्योशगककरणाबरोबर होत नसली तरी ह ेउद्योग राज्याच्या अथवव्यर्स्थेचा कणा होता. 

या उद्योगधंद्याचा कोल्हापूर राज्याचा आर्थथक शर्कासार्र चांगला पररणाम झाला होता. 

राजर्षी शाहू महाराजांच्या काळात कोल्हापूर राज्याची औद्योशगक प्रगती फार मोठ्या 

प्रमाणार्र झाली. कारण राजर्षी शाहूनंी या िेत्राकड े शर्शेर्ष लक्ष्य ददले होत.े यामुळे 

लोकांना रोजगार उपलब्ध झाला. कोल्हापूर राज्याची आर्थथक प्रगती करुन घेण्यासाठी 

उद्योगधंद्यांची र्ाढ महत्र्ाची होती याची जाशणर् शाहू महाराजांना झाली होती. पण 

त्यांच्या राज्याशभर्षेकापूर्ी कोल्हापूर राज्यात कोण-कोणते उद्योग चालत होत ेयाचा शोध 

घेण्याच्या दषृ्टीने येथे प्रयत्न केला आह.े कोल्हापूर राज्यात सन १८९४ च्या दरम्यान कुटीर 

उद्योग मोठ्या प्रमाणात चालत. काही शहरी व्यर्साय ग्रामीण व्यर्सायार्र आधारीत 

होत.े स्र्ार्लंबन ह े ग्रामीण व्यर्सायाच े ध्येय होत.े शेती हा ग्रामीण भागात मुख्य 

व्यर्साय असल्याने त्यार्र आधाररत अनेक व्यर्साय चालत. गार्ातील कारागीर 
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लोकांच्या गरजा भागशर्त. काराशगरांच ेस्थलांतर होऊ नये म्हणून गार्करी र् र्तनदार 

लोक काळजी घेत. कोल्हापूर राज्यात खालील उद्योगधंद ेचालत होत.े  

सोन्या-रुप्याच ेकाम – 

 कोल्हापूर राज्यात सन १८८३ च्या सुमारस सोनाराची १२०० कुटंुबे होती . यापैकी ४०० कुटंुबे 

सोनार काम करुन शेती करत होत.े मोठ्या बाजाराच्या गार्ी ककर्ा मोठ्या खेड्यात सोनारकाम चाल.े 

रुप्याच्या कामास दर तोळ्यास पाऊण आण्यापासून चार आण्यापयंत मजुरी शमळत होती.1 सन १८९४ 

मध्ये कोल्हापूर शहरात सोनाराची ९ ६ दकुाने होती.  

ताबंट काम- ( जनुी भाडंी दरुुस्त करणारे ) 

 कोल्हापूर राज्यात तांबटांची सन १८८३ च्या सुमाराला ७० कुटंुबे होती. यांच्या धंद्याला २० ते ५० 

रुपयांची हत्यारे लागत. तांबट ददर्साला ७-८ आणे शमळर्त. सन १८ ९ ४ मध्ये राज्यात फक्त २८ तांबट 

लोक होत.े त्यांची १८ दकुाने असून त्यांत ४४ कामगार काम करीत होत.े  

 कंुभारकाम – 

 कोल्हापूर राज्यात सन १८९४ च्या सुमारास १,०५५ कंुभाराच्या भट्टया होत्या. या भट्टयांमध्य े

३,३१२ कामगार काम करीत. साधनसामग्री खरेदीसाठी एकूण ३,८०५ / - रुपये भांडर्ल गंुतर्ल ेहोत.े 

कच्चा माल र् सरपण यार्र २१,७७५ / - रु. खचव केला होता. एका र्र्षावत १,१५,१७८ / - रुपय ेककमतीचा 

पक्का माल तयार केला होता. राज्यात २६१ रठकाणी कंुभारकाम चालत होत.े पन्हाळा, भुदरगड र् 

गडहहग्लज तालुक्यातील माती कंुभारकामासाठी चांगली होती. गडहहग्लज र् शेणगार् येशथल माती 

शर्टांसाठी चांगली होती.2 

बांगडी उद्योग – 

 बांगड्या तयार करण्याचा उद्योग पाडळी, फेशजर्ड,े गारगोटी, तासगार्, हत्तीगार्, र्ाकुड ेर् घोनसारी 

येथे चालत होता. गारगोटी येशथल बागंडी उत्तम प्रतीची होती. या बांगड्या मणेर ककर्ा कासार लोक 
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शर्कत घेत. पण मंुबई, पुणे, शमरज यारठकाणाहून कोल्हापूर राज्यात उच्च प्रतीच्या बांगड्या येऊ लागल्याने 

या धंद्यास फारसी तेजी नव्हती. 

 सतुार र् लाख काम – 

 कोल्हापूर राज्यात ५६७ रठकाणी सुतारकाम चालत होते. यामध्ये २,४५९ कामगार काम करत. पाटगार् 

येथे उत्तम लाकडी पाळणे तयार केले जात. भुदरगड तालुक्यातील पाटगार् र् शशर्डार् येथे लाखकाम 

मोठ्या प्रमाणार्र चाले. कोल्हापूर, शशरोळ र् हचचली येथेही लाखकाम चाले.3  

चमोद्योग – 

 कोल्हापूर राज्यात कातडी कमार्ण्याचा उद्योग २९ रठकाणी चालत होता. कातडी कमाशर्ण्याची १३४ 

कंुड ेहोती. र्र्षावला २९,७३१ रुपये ककमतीच ेकातड ेतयार केल ेजाई. हा व्यर्साय ढोर जातीच ेलोक करत. 

कातड ेकमाशर्ल्यानंतरच ते चामडी र्स्तू तयार करण्यासाठी योग्य होत असे. कोल्हापूर राज्यात १,२५९ 

रठकाणी चांभारकाम चाल.े या उद्योगात २,०५५ कामगार काम करीत. जोड,े चप्पल, मोटा, पखाली अशा 

कातडी र्स्तू चांभार बनशर्त. अळत े पेटयातील चांभार घोड्याचे लगाम र् घोड्याचा संरजाम तयार 

करीत.4  

शर्णकाम उद्योग – 

सतुी शर्णकाम 

 कोल्हापूर राज्यात सन १८९४ च्या सुमारास ३,०३२ हातमाग होत.े शर्णकर सुती तयार कापड 

शेजारच्या बाजारपेठेत शर्कत र् तेथून कच्चा माल खरेदी करत. शर्णकाम केल्यार्र शर्णकारास एक 

रुपयांमागे अधाव ककर्ा एक आणा नफा शमळत होता. मोमीन लोक यंत्री सुताचा उपयोग कापड 

शर्णण्यासाठी करत. रंशगत सुतापासून लुगडी तयार केली जात. कोष्टी लोक दरमहा १५ रुपयापासून ३५ 

रुपयांपयवत नफा शमळर्त. कोल्हापूरच्या मध्यर्ती तुरंुगात १७ हातमाग होत े त्यात हात पुसण्याचे जाड 

टारे्ल, टेबलार्रील जाड कापड तयार केले जाई. शर्लायती कापड येर्ू लागल्यापासून राज्यातील 
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हातमागाची संख्या कमी होत गेली. कोल्हापूर, कोडोली, हलकणी, उत्तूर, बशहरेर्ाडी, हमीदर्ाडा र् 

कापशी येथ े काठाची धोतरे तयार केली जात. हलकणी येथे कौशल्यपूणव साडी शर्णकाम केल े जाई. 

इचलकरंजी येथे कुशल शर्णकर होत.े  

घोंगडी शर्णकाम  

कोल्हापूर राज्यातील शशरोळ, हरेर्ाड, हचचणी, नांदणी, रायबाग येशथल धनगर घोंगडी तयार करीत. 

रायबाग महालामध्ये कौशल्यपूणव घोंगडी धनगर शर्णत. मुलाळ, हारळी, र्ाघापूर,पट्टणकोडोली र् र्ाशी 

येथे घोंगडी शर्णत. पट्टणकोडोली, हचचली, र्ाशी येशथल यात्रा ही रठकाण ेघोंगडी बाजारासाठी राज्यात 

प्रशसद्ध होत्या.  

 तले व्यर्साय –  

 कोल्हापूर राज्यात तेल काढण्यासाठी करडई, कोरटे, भुईमुग, अंबाडी, तीळ, जर्स, मोहरी यांचा र्ापर 

केला जाई. राज्याच्या पशिम भागात करंज्याच्या शबयांचे र् अळते ( सध्याचा हातकणंगले तालुका ) 

पेट्यात तंबाखूच्या शबयांचे तेल काढत. शेतकरी शिया एरंडीचे, शपर्ळ्या धोत्र्याच्या शबयांचे तेल काढत. 

एरंडीच्या तेलाचा जाळण्यास र् रेचक म्हणून उपयोग केला जाई. अंगार्र फोड आल्यास त्यार्र धोत्र्याच े

तेल लार्त.5 

कागद व्यर्साय – 

 कोल्हापूर शहरात कागद तयार करण्याच े चार कारखाने होत.े या प्रत्येक कारखान्यार्र सहा मजूर 

काम करत. हा कागद जाडा, खरबरीत पण बळकट र् मोहोरदार असा होता. कागद तयार करण्यासाठी 

लागणारा कच्चा माल बेळगार्, कोगनोळी र् इतर रठकाणाहून आणला जाई. या कागदाशशर्ाय कोल्हापूरात 

तीन प्रकारच ेसफाईदार कागद तयार केले जात. या चार कारखान्यात र्र्षावला ३००० रु. चा कागद तयार 

केला जाई. कोल्हापूरातच २७०० रु. कागद शर्कला जात होता. तर ३०० रु . कागद शमरज- सगलीकड े

शर्कला जाई. सन १८५३-५४ मध्ये कोल्हापूर राज्यात कागद तयार करण्याच े१८ करखान ेअसून त्यात 
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६६६ कामगार काम करीत. या कागदास दशिणी संस्थानात कायावलयीन कामासाठी चांगली मागणी होती. 

कोल्हापूर जेलमध्येही कागद तयार करण्याचा एक लहान कारखाना होता. मात्र युरोशपयन चांगले र् स्र्स्त 

कागद आल्यानंतर कोल्हापुरी कागदाची मागणी कमी झाली होती.  

 सगुधंी पदाथव 

 कोल्हापूर राज्यात सुगंधी पदाथव तयार केले जात. बुक्का, अगरबत्ती, उदले, दांतर्ण इ. पदाथव तयार 

केले जात. बुक्का तयार करण्यासाठी घोणेसरीची र्ाळलेली फुले, उद, चंदनी अत्तर, कस्तुरी यांचा र्ापर 

केला जाई. अगरबत्त्या तयार करण्यासाठी बाभळीचे कोळसे, कचोरा, तगरीची फुले, नागरमोघा, चंदन र् 

कस्तुरीचा र्ापर केला जाई. उदाचे र् शतळाच े तेल शमसळून उदले तयार केल े जाई. दांतर्ण तयार 

करण्यासाठी कात, शहरड,े मोरचुद, शबबे, आर्ळकाठी, नागकेशर, शहरडा र् लर्ंग या पदाथांची पूड तयार 

केली असता दांतर्ण तयार होई. बुक्का, अगरबत्त्या र् दांतर्ण शर्कण्याचा. व्यर्साय आत्तार लोक करत.6 

दोरखंड व्यर्साय – कोल्हापूर राज्यात दोरखंड तयार करण्याचा व्यर्साय करर्ीर, अळते, शशरोळ, 

पन्हाळा या पेट्यात मोठ्या प्रमाणर्र चालत होता. दोरखंड तयार करणाऱयांना नाड े मांग म्हटल े जाई. 

दोरखंड तयार करण्यासाठी अंबाडी, ताग, केकतीच्या बाकाचा उपयोग केला जाई. हा व्यर्साय उन्हाळ्यात 

मोठया प्रमाणार्र चालत होता. ज्या भागात शेतीला मोटेद्वारे पाणीपुरर्ठा केला जाई तेथ े दोरखंडास 

चांगली मागणी होती.  

शचरमरेु व्यर्साय – कोल्हापूर राज्यात नऊ रठकाणी शचरमुरे तयार केले जात. करर्ीर पेट्यात शनगर् ेर् 

शशरसे, भुदरगड पेट्यात र्ाळर्ा, कंुभारर्ाडी, शेणगार् र् शनश्नप, कागल जहाशगरीत यमगे, बार्डा 

जहाशगरीत राशशर्डे र् इचलकरंजी जहाशगरीत आजरा येथे हा व्यर्साय चाल.े पण शनगर्,े र्ाळरे् र् यमगे 

येथेच हा व्यर्साय मोठ्या प्रमाणार्र चाल.े हा व्यर्साय र्र्षावतून ९ -१० मशहने चाले. सन १८९४ च्या 

सुमारास राज्यात शचरमुरे तयार करण्याच्या १३९ भट्टया असून ३५९ कामगार काम करत होत.े7  
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गळु र् साखर व्यर्साय – कोल्हापूर राज्यात गुळ बनशर्ण्याचा व्यर्साय अळते, पन्हाळा पेट्यात र् आजरा 

महालात चाल.े या शशर्ाय यळगुड, शशरोली र् सांगरुळ येथेही गुळ तयार केला जाई. गुळाबरोबरच 

काकर्ीही तयार केली जाई. राज्यातून र्र्षावला अंदाजे १२९६ खंडी गुळ तयार होत असे. त्यांची अंदाजे 

ककमत १,२०,५३९ / - रुपये एर्ढी होती.8  राज्यात सन १८९३ मध्ये १० रठकाणी साखर तयार केली 

जात होती. सुळकूड र् रेंदाळ ही दोन रठकाण ेसाखरेसाठी प्रशसद्ध होती. शशरोली, सांगरुळ, हलगनूर येथेही 

साखर तयार केली जाई. कोल्हापूरी गुळाची शनयावत गुजरात राज्यात होत असे. कोल्हापूरची हर्ा, पाणी र् 

जमीन उसाच्या लागर्डीस योग्य होती. राज्यात तयार झालेला गुळ चर्दार र् रटकाऊ होता.9 "थोडक्यात 

कोल्हापूर राज्यात सन १८८३ ते १८९४ या कालखंडात र्रील उद्योगधंद े चालत होते. यातील कांही 

उद्योगांर्र त्यार्ेळीसुद्धा आयात मालामुळे पररणाम झाल्याचे ददसत.े उदा.- बांगडी उद्योग, कापड उद्योग, 

कागद उद्योगांमध्ये मंदी शनमावण झाली होती. इतर व्यर्साय मात्र चांगले चालत होत.े असे ददसत.े   
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