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प्रस्तािना 

डॉ. बाबासाहबे अंबेडकर ह े एक जागवतक ऄथाशा्त्रजज्ञ अहते. ्यानं  अपले सशंोधन, पुस्तके, 

भाषणे, शोधवनबंध, लेख आ्याद  माध्यमातून िेळोिेळ  अपले अर्थथक विचार मांडलेले अहते. विशेषतः 

सािाजवनक अयव्यय, रुपयाचा प्रश्न, जात व्यिस्थेचे ऄथाशात्र, शेत , पाण , ि ज, रोजगार, िेतन ि  

सहकार या विषयािर अपले विचार व्यक्त केलेले अहते. सदर शोधवनबंधाच्या माध्यमातून अपण डॉ. 

बाबासाहबे अंबेडकर याचं्या ‘सहकार’ विषयक दषृ्ट कोनाच  चचाा करणार अहोत.  

ईद्देश : 

डॉ. बाबासाहबे अंबेडकर यांच्या सहकार 

विषयक विचारांचा  ऄभ्यास करणे. 

गहृ तक : 

डॉ. बाबासाहबे अंबेडकर याचंा सहकार विषयक 

दषृ्ट कोन सिासमािेशक स्िरूपाचा ऄसून ्यात 

शेतकर , बवहष्कृत समाज, अददिास  ऄशा  

समाजात ल शेिटच्या घटकाचंा विचार करण्यात 

अलेला अह.े  

सशंोधन पद्धत  : ‘डॉ. बाबासाहबे अंबेडकर यांच े  

सहकार विषयक विचार’  शोधवनबंध  हा पूणापणे  

मावहत च्या दयु्यम साधनसामग्र  िर अधाररत 

अह.े विशेषतः संदभागं्रथ, वनयतकावलके अवण  

ितामानपत्रात प्रकावशत झालेल्या लेखांचा अधार 

घेतला गेला अह.े विशे्लषण पद्धत चा ऄिलंब 

करून  वनष्कषा काढण्यात अलेले अह.े 

सशंोधनाच ेमह्ि : 

अज दशेात ल  ८५ टके्क पेक्षा जास्त शेतकर  

ऄल्पभूधारक अहते. तसेच शेतजवमन च े

विभाजन ऄगद  लहान लहान तुकड्यात 

झालालेले अह.े पूिााश्रम चा बवहष्कृत समाजाच े

सहकार क्षेत्रात ल प्रवतवनवध्ि नगण्य स्िरूपाच े

अह.े ्यामुळे ्यांच्या ईन्नत साठ   सहकार क्षेत्र 

मह्िाचे क्षेत्र ठरणार अह.े 

 सहकाराच  सरुुिात : सहकार ह  एक व्यापक 

संकल्पना ऄसून वनसगातःच माणसामध्ये 

एकमेकांना सहकाया करण्याच  प्रिृत्त  अह.े 

अधुवनक सहकाराच  सुरुिात सन १८४४ मध्ये 

आंग्लंड मध ल ‘रॉश्डले’ येथ े झाल्याचा आवतहास 

साक्ष ला अह.े २८ विणकरांन  एकत्र येिून 

‘रॉश्डले पायोवनयसा आदिटेबल सोसायट ’ या 

नािाने  सहकार  ग्राहक भांडाराच   स्थापन 

केल  अवण त च जगात ल पवहल  सहकार  

संस्था ठरल . भारतामध्ये सहकाराच  सुरुिात 

विट श कालखंडात झाल . शेतकऱयानंा कजा 

घेण्यासाठ  सािकाराच्या दारात जािे लागत 

ऄसे. ्यामुळे शेतकऱयांच्या शोषणात िाढ झाल  

होत . यािर ईपाय सचुविण्यासाठ  ‘फे्रडररक 

वनकोल्सन’ यांच  वनयुक्ती करण्यात अल . ्यांन  

भारतात ल शेतकऱयांना सहकार  त्िािर कजा 

पुरिठा करणार  व्यिस्था ऄसल  पावहजे ऄश  

वशफारस केल . ्यानुसार ‘सहकार  पतसंस्था 

ऄवधवनयम १९०४’ पार त करण्यात 

अला,्यानंतरच्या काळातच  भारतामध्ये  खऱया 

ऄथााने  सहकार  चळिळ चा ईदय झाला.  

ऄल्पभधूारक शतेकऱयानंा विनाशापासनू 

िावचिण्यासाठ  सहकार  शते  : 

भारतात य शेत मध्ये ऄप्लभुधारक शेतकऱयांच े

प्रमाण ८५ टके्क पेक्षा जास्त अह.े डॉ. बाबासाहबे 

अंबेडकर यांन  अपल्या सहकार विषयक 

विचारामध्ये ऄल्पभूधारक शेतकऱयांच्या वहताचा 

विचार केलेला अह.े 
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ऄल्पभधूारक मदत विधयेक : 

ऑक्टोबर १९२७ मध्ये एफ.ज .एच. ऄँडरसन 

यांन   मंुबइ कायद े मंडळात ‘ऄल्पभूधारक मदत 

विधेयक’ (Small Holders Relief Bill) मांडले 

होते. डॉ. बाबासाहबे अंबेडकर यांन  या 

वबलाला कडाडून विरोध केला. कारण ऄँडरसन 

यांच्या सदर विधेयकानसुार एका विवशष्ट 

अकाराच्या धारणक्षेत्रापेक्षा  कम  धारणक्षेत्र 

कसणाऱया शेतकऱयास वशक्षचे  तरतूद  करण्यात 

अलेल  होत . बाबासाहबेांच  भूवमका ऄश  

होत  की, एकदा धारणक्षेत्र एका विवशष्ट 

अकाराच ेऄसले पावहजे ऄश  कायदशे र तरतूद  

झाल  तर छोट्या  शेतकऱयानंा अपल्या 

शेतजवमन  मोठ्या शेतकऱयांना विकल्याश िाय 

पयााय राहणार नाह . पररणाम  छोटे शेतकर  

भूवमह न शेतमजूर होत ल अवण दशेोधड ला 

लागत ल. म्हणून ऄशा विखुरलेल्या ि लहान 

धारणक्षेत्राच  समस्या सोडविण्यासाठ  

बाबासाहबेांन  सहकार  शेत चा पयााय ददला. 

यासंदभाात बाबासाहबे म्हणतात की, “एका 

विवशष्ट अकाराच  सहकार  शेत े ऄवस्त्िात 

अणल्यास अपल्याला (श्र . ऄँडरसन यांच्या) 

प्रस्तुत विधेयकात ऄवभपे्रत  ऄसलेल  ईदद्दष्ट ेसाद्य 

करता यते ल. मुख्य म्हणज े अपल्याला छोट्या 

शेतकऱयांना ्याचं्या विनाशापासून िाचविता 

येइल. सहकार  शेत मुळे शेतकऱयांच्या 

जवमन िर ल मालकीहक्क ऄबावधत राह ल.”१  

बवहष्कृत िगााच्या ईन्नत साठ  सहकार  ससं्थाच  

गरज : 

बवहष्कृत िगााच  ईन्नत  करण्यासाठ  सहकाराच  

कास धराि  लागेल ऄश  भूवमका डॉ. 

बाबासाहबे अंबेडकर यानं  िेगिगळ्या रठकाण  

घेतलेल्या पररषदांमधून मांडलेल  अह.े 

कुलाबा वजल्हा बवहष्कृत पररषद : 

डॉ. बाबासाहबे अंबेडकर यांच्या ऄध्यक्षतेखाल  

महाड या रठकाण   ददनांक १९ ि २० माचा 

१९२७  रोज   कुलाबा वजल्हा बवहष्कृत पररषद 

भरल  होत . सदर पररषदते मांडण्यात अलेल्या 

ठरािात ल भूवमकेतून बाबासाहबे अंबेडकर 

यांचा सहकार विषयक दषृ्ट कोन लक्षात यतेो. 

१) ऄस्पृश्य लोकांन  महारकी िगैरे सारख ेहलके 

धंद ेकरण्याचे सोडून शेत  िगैरेसारखे स्ितंत्र धंद े

करण्याच  पद्धत जोरान े ऄमलात अणाि . 

शेत स जरूर ऄसलेल्या ‘सहकार  पतपेढ्या’ 

काढण्यात याव्यात. 

२) दषु्काळ, ऄवतिृष्ट स तोंड दणे्यासाठ  ि 

्याचप्रमाणे सािकाराचे मगरवमठ तून 

सुटण्यासाठ  ‘सहकार  गल्ले’ स्थापन कराि त, 

ऄश  या सभेच  बवहष्कृत िगाास अग्रहाच  

विनंत  अह.े 

सोलापरू वजल्हा ितनदार महार पररषद : 

 डॉ. बाबासाहबे अंबेडकर यांच्या ऄध्यक्षतेेखाल   

ददनांक २६  ि २७  नोव्हेंबर १९२७  रोज   

‘सोलापूर  वजल्हा ितनदार महार  पररषद’ 

भरल  होत .  सदर पररषदते ल ‘ठराि क्रमांक 

अठ’ मध्ये बाबासाहबेांच  सहकार विषयक 

भूवमका लक्षात यतेे. “वजल्या-वजल्यात ल महार 

लोकांच  अर्थथक गुलामवगर  नाह श  

करण्यासाठ  ि ्यांचा ससंार ऄवधक सुखमय 

व्हािा म्हणून प्र्येक वजल्हा ितनदार महासंघान े

सहकार  मंडळं स्थापन करण्याच , सूत कातणे ि 

कापड विणणे या कामांचा प्रसार करण्यासाठ  ि 

सहकार  शेत िगा िसाहत  स्थापन करण्याच  

शक्य वततक्या लिकर व्यिस्था कराि .” 

बळेगाि वजल्हा बवहष्कृत िगा सामावजक पररषद  

 डॉ. बाबासाहबे अंबेडकर यांच्या ऄध्यक्षतेेखाल  

ददनांक २३ माचा १९२९  रोज   ‘बेळगाि वजल्हा 

बवहष्कृत िगा सामावजक   पररषद’ भरल  होत .  

सदर पररषदते ल ‘ठराि क्रमांक सहा’  मध्य े

बाबासाहबेांच  सहकार विषयक भूवमका लक्षात 

येते. “चांभाराच्या धदं्याच  वस्थत  ऄ्यंत 

हलाख च  झाल  ऄसल्यामुळे ्यांचे धंद े

वशक्षणाचे िगा काढािे  ि ्या समाजात ल 

लोकांन  सहकार तेच्या त्िािर चालविलेल्या 

संस्थांना सरकारानं  सढळ हाताने मदत कराि  

अवण ्यांच्यात ल लायक विद्यार्थयाांस सरकार  

खचााने ्याचं्या धदं्यांचे वशक्षण घेण्याकररता 

परदशे  पाठिािे, ऄसे या पररषदचेे मत अह.े”  

ऄस्पशृ्य ि अददिासींना सहकार ससं्थाचं े

प्रवतवनवध्ि  

 शासनाने ऄस्पृश्यांच्या ि अददिास  जमातींच्या 

शैक्षवणक , अर्थथक ि सामावजक वस्थत च  

चौकश  करून त  सुधारण्यासाठ  ईपाययोजना 

सुचविण्याकररता शासनाने वनयुक्त केलेल्या स्टाटा 

सवमत िर डॉ.  बाबासाहबे अंबेडकर ह े एक 

सदस्य म्हणून वनयुक्त करण्यात अले होते. या 
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सवमत न े माचा, १९३० मध्ये शासनास सादर 

केलेल्या ऄहिालाद्वारे ऄस्पृश्य ि अददिासींना 

ग्राम ण क्षेत्रात ल सहकार  संस्थांिर प्रवतवनवध्ि 

दणे्यात यािे, ऄश  वशफारस करण्यात अलेल  

होत . 

स्िततं्र मजरू पक्षाचा जाह रनामा ि सहकार   

 डॉ. बाबासाहबे अंबेडकर यांन  ददनांक १५ 

ऑगस्ट १९३६ रोज   स्थापन केलेल्या स्ितंत्र 

मजूर पक्षाच्या जाह रनाम्यात सुद्धा सहकार  

संस्थांचा समािेश केलेला अह.े तो ऄसा शेत च  

प्रगत  होउन तो धंदा फलद्रपू व्हािा म्हणून लँड 

मॉगेज बँका, ई्पादक शेतकर  िगााच्या सहकार  

पतपेढ्या अवण खरेद  विक्री करणार  मंडळे 

(Marketing Societies) यांच  स्थापना 

करण्याचा या पक्षाचा कायाक्रम अह.े 

सहकार विषयक सवंिधावनक तरतदु  : 

 डॉ. बाबासाहबे अंबेडकर ह ेभारत य संविधान 

मसुदा सवमत चे ऄध्यक्ष होते. ्यामुळे संविधान 

वनर्थमत मध्ये वनवितच ्यांचा हसहाचा िाटा 

रावहलेला अह.े भारत य संविधानामध्ये 

सहकारासंबंध त काहं  प्र्यक्ष अवण ऄप्र्यक्ष 

स्िरूपाच्या तरतुद  करण्यात अलेल्या अहते. 

१) मुलभूत ऄवधकार ऄनु. १९ (१) (स ) 

सहकार  संस्था स्थापन करणे या बाब चा 

समािेश मुलभूत ऄवधकारात करण्यात अलेला 

अह.े 

२) राज्य धोरणाच्या मागादशाकिवनदशेक त्ि 

(ऄनु.४३ ब ) मध्ये सहकार  संस्थांच  ऐवच्छक 

स्थापना, स्िायत्त कायापद्धत , लोकशाह  

वनयंत्रण, व्यािसावयक व्यिस्थापन अदींचा 

समािेश अह.े तर (ऄनु.४३) नुसार  राज्य  

सहकार  त्िािर कुरटरोद्योगांच े संिधान 

करण्यासाठ  प्रयत्नश ल राह ल, ऄश  तरतूद 

केल  गेल  अह.े 

वनष्कषा : 

१) अधुवनक सहकाराच  सरुुिात आंग्लंड मध ल 

रॉश्डले येथे १८४४ मध्ये झालेल  ऄसून भारतात 

१९०४ साल ईजाडािे लागले.  

२) ऄँडरसन यांच्या स्मॉल होल्डसा ररल फ 

वबलास विरोध करून डॉ. बाबसाहबे अंबेडकर 

यांन  ऄल्पभूधारक शेतकऱयांच्या वहतासाठ  

सहकार शेत  कश  ईपयुक्त अह े ह  भूवमका 

मांडल . ज  ्यांन  १९१८ मध्ये “ स्मॉल होहल्डग 

आन आंवडया ऄँड दऄेर रेवमड ज” मध्ये ऄगोदरच 

मांडलेल  होत . 

३) बवहष्कृत िगााच्या सामावजक अर्थथक 

ईन्नत साठ  सहकार  संस्था मह्िाच्या अहते. 

ऄस्पृश्य ि अददिशींना योग्य प्रवतवनवध्ि 

वमळाले पावहजे  ऄश  ऄ्यंत मह्िाच  भूवमका  

डॉ. बाबासाहबे अंबेडकर घतेल्याचे ददसून येते. 

४) स्ितंत्र मजूर पक्ष या अपल्या राजकीय 

पक्षाच्या जाह रनाम्यामध्य े सहकार  संस्था 

स्थापन करण्याचा संकल्प करून सहकार क्षेत्र 

दकत  मह्िाचे अह े याच  जाण ि करून 

ददल्याचे ददसते. 

५) भारत य संविधनामध्ये प्र्यक्ष अवण 

ऄप्र्यक्षपणे सहकार  संस्थांच्या संदभाात ल 

तरतुद  करून सहकाराच े मह्ि ऄधोरेवखत 

करण्याचा प्रयत्न झाल्याचे ददसते. 

साराशं : 

        डॉ. बाबसाहबे अंबेडकर यानं  िेगिगळ्या 

माध्यमातून समाजात ल शेिटचा तसाच िंवचत  

ऄसणारा  िगा म्हणज े ऄल्पभूधारक शेतकर ,  

बवहष्कृत िगा, अवण अद िाश  यांच्या 

ईन्नत साठ  सहकर क्षेत्र मह्िाचे अह ेह ेदाखिून 

ददले. ्यामळेु अजह  समाजात ल ऄल्पभूधारक 

शेतकर , ऄनुसवूचत जात , ऄनुसूवचत जमात , 

आतर मागास जात , मवहला यांच्या ईन्नत साठ  

सहकाराच  गरज अह.े या िगााला सहकार  

संस्थामध्ये योग्यप्रमाणात संध  वमळाल  पावहजे. 

सहकार  संस्थाना सरकारने ऄनुदान िाढिले 

पावहजे. तरच हा िगा सामावजक अर्थथक दषृ्ट्या 

सुरवक्षत राह ल. 
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