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 मौखखक आखतहासलखेन पद्धती  
 

 

 

  .                   

आखतहास खिभाग प्रमुख, श्री शहाजी छत्रपती महाखिद्यालय, कोल्हापूर, महाराष्ट्र  
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प्रस्तािना: 

 आखतहासलेखन ि अधुखनक संदभभ साधनाचंे क्षेत्र ऄखधक खिस्तारत अह.े आखतहासलेखनात निनखिन खिचार प्रिाहांचा 

ऄंतभभाि झालेला अह.े िंखचताचंा आखतहास, ऄॅनल्स, संरचनािादी, स्थाखनक, सामाखजक, सांस्कृखतक, खाद्य संस्कृतीचा आखतहास 

आत्यादी निनिीन प्रकारचे  आखतहासलेखन प्रिाह एकाच घटनचेे खिखिध ऄंगानी आखतहास लखेन करताना ददसतात. या नखिन 

खिचारप्रिाहानंीनव्याने ऐखतहाखसक साधनांच े महत्ि, खचदकत्सा, खिशे्लषण ऄथिा प्रचखलत साधनाचंा नव्या पध्दतीन े िापर 

करण्यास सरुुिात केलेली अह.े यामध्ये मौखीक परंपरा अखण साधनां ऄनन्यसाधारण महत्ि प्राप्त झाले अह.ेमौखखक साधने ककिा 

मौखखक आखतहास म्हणजे आखतहास लेखनासाठी ईपयुक्त ठरणाऱ्या व्यखक्तगत, कौटंुखबक, समूखहक, सामाखजक, राजकीय, सांस्कृखतक 

अखण दनैंददन जीिनातीलमहत्त्िपूणभ घटनांसबंधी मौखखक स्िरूपातील माखहतीचा संग्रह अखण ऄभ्यास होय. खलखखत साधनांपेक्षा 

मौखखक साधनाचंी खिश्वासाहभता कमी मानली जात ऄसली, ह ेजरी खरे ऄसले तरी जेथे खलखखत साधनाचा ऄभाि ऄसतो तेथ े

मौखखक साधने काळजीपिूभक ईपयोगात अणता यतेात.मानिी समाजात काही समहूाकडे-जमातींकड े खलखखत साधनाचंा ऄभाि 

होता ऄथिा त्यानंा लेखन कलचेी माखहती नव्हती. त्याचप्रमाणे लेखन कलेची माखहती ऄसनू दखेील काही समूहानंी अपली 

माखहती मौखखक परंपरेनचे खपढ्यानखपढ्या संक्रखमत केली अखण पाठातंराद्वारे खपढ्यानखपढ्या त्यांचे जतन दखेील केले. ऄशा 

पद्धतीने ज्ञान, स्मृखत, भूतकालीन घटना, पारंपाररक कथा-गाणी, पारंपाररक कायद े याचंे ग्रहण, संिधभन अखण सकं्रमण होत 

राखहले. पारंपाररक कथा, दतंकथा, खमथके, म्हणी, पोिाड,े ओव्या, गाणी आत्यादींचा ऄतंभाभि मौखखक परंपरेत केला जातो. मौखखक 

परंपरेतनू खमळालले्या माखहतीची खलखखत ऄथिा पुरातत्त्िीय साधनांशी पडताळणी करून आखतहासकार त्या माखहतीचा िापर 

करतात. ऄशा पडताळणीमुळे माखहतीच्या सत्यासत्यताची तपासणी करता यतेे. ऐखतहाखसक घटना ककिा घडललेे प्रसगं बऱ्याच 

िेळा खलहून ठेिललेे नसतात ककबहुना ते त्यांना शक्यही नव्हते. कारण प्राचीन काळापासून साक्षरतचेे प्रमाण ऄल्प होते. त्यामुळे 

त्या घटना ककिा प्रसंगाचंी नोंद झाली नाही. परंतु मौखखक साधनांच्या मधून ते प्रखतबबखबत झाललेे ददसते. मौखखक परंपरेत प्रसंग 

ककिा घटना सारखीच ऄसते परंतु सांगणारी व्यक्ती िेगळी ऄसते, त्यामध्ये तो स्ित: ची भर घालून ऄखधक रंजकता अणण्याचा 

प्रयत्न करत ऄसतो ककिा केलेला ऄसतो. त्यामुळे घटना ि प्रसंग सारखाच ऄसतो परंतु त्यातील नािे िेगिेगळी ऄसतात. तो प्रसगं 

ककिा घटना ऄनके मौखखक साधनांच्या माध्यातनू िषाभनिुषे सांगण्याचे काम चालू ऄसते. त्यामुळे प्रसंगातील िस्तूखनष्ठता लपु्त 

होते. पररणामी मौखखक साधनाचंा आखतहास लेखनामध्ये फारसा ईपयोग होत नाही, त्याचे महत्िही राहत नाही, ह ेजरी खरे ऄसल े

तरी ऄशा मौखखक साधनांच्या माध्यमातनू जी माखहती प्राप्त होते ऄथिा त्यामधुन जो ऄथभबोध होतो त्या माखहतीच्या अधारे पूिी 

घडलेल्या घटनांच्या ऐखतहाखसक सत्यापयतं जाता यतेे. जेव्हा एखाद्या महत्िाच्या घटनखेिषयी कोणताही खलखखत ऄस्सल परुािा 

ककिा साधन ईपलब्ध होत नाही तेव्हा ऄशा मौखखक साधनांच्या अधाराने काही ऄंशी त्या घटनेिर प्रकाश टाकणे शक्य होते. 

मौखखक साधनांच्यामधून खमळालेल्या ऐखतहाखसक माखहतीची तकभ  संगत दषृ्टीकोणातनू खचदकत्सा ककिा ऄभ्यास करून त्या संबंधीत 

घटनचेा ईचीत ऄन्ियाथभ काढता यतेो. मौखखक साधनांच्या माध्यमातून परंपरागत चालत अलेल्या सामाखजक, सांस्कृखतक, 

धार्ममक, राजकीय आखतहासािर प्रकाश टाकण्यास मदत होते. त्याचबरोबर तत्कालीन अचार-खिचार, रुढी-परंपरा, अहार-खिहार 

आत्यादी संबंधी माखहतीही खमळत.े 

 

मौखखक आखतहासाची सकंल्पना:  

 ऐखतहाखसक घटनांमधील साक्षीदाराकंडून त्यांच्या 

स्मृतींिर अधाररत माखहती गोळा करणे ि त्याचंे खिशे्लषण 

करणे म्हणजे मौखखक आखतहास होय. ही दक्रया एका  

 

 

खपढीकडून दसुऱ्या खपढीकड े मौखखकपद्धतीने जात ऄसते. 

ऄसंरखचत मलुाखतीच्या माध्यमातनू व्यक्तीकडून एखाद्या 
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घटनचेी, कायभक्रमाची ककिा दक्रयचेी माखहती गोळा 

करण्याची ही पद्धती होय. मौखखक आखतहास हा व्यखक्तच्या 

अठिणींिरती अधाररत ऄसतो. भूतकाळात घडलेल्या 

सामाखजक, अर्मथक, सांस्कृखतक या घटना व्यक्ती खतच्या 

अठिणींच्या अधारे एखाद्यास सांगतो ि ऐकणारा त्या 

अठिणींच्या अधारािरून खिशे्लषण करीत ऄसतो. मौखखक 

आखतहासपद्धती ही ऐखतहाखसक दस्तऐिजीकरणासाठी 

िापरात येणारी सिाभत जनुी पद्धती मानली जाते. 

एकोखणसाव्या शतकाच्या मध्यात युरोखपयन समाजात 

प्रामखु्याने ऄखशखक्षत–सिभसामान्य समाजािरील सशंोधनात 

मौखखक आखतहासपद्धतीचा िापर केला गेला. मौखखक 

आखतहासपद्धतीचा िापर खरिटटनमधील कामगाराचंी 

पररखस्थती समजनू घेण्यासाठी केला गेला.पखहल्या ि दसुऱ्या 

जागखतक युद्धांतील साक्षीदाराकंडून युद्धाच्या अठिणी 

जाणनू घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणािर या पद्धतीचा िापर 

करण्यात अला.१ 

 मौखखक आखतहास ह े एखाद्या खिखशष्ट व्यक्तीच्या 

खिधानाचंी, ऄनुभिांची अखण अठिणींची एक पद्धतशीर 

संकलन अह,े जे आखतहासकारानंी सादर केले अह.े एक 

मौखखक आखतहासकार प्राप्त केलेल्या मौखखक माखहतीची 

तपासणी, परीक्षण अखण खिशे्लषण करतो. कारण मौखखक 

आखतहास िैयखक्तक खिधानांच्या स्मृतीिर अधाररत ऄसतात. 

त्यामुळे त्यात खिचलन होण्याची शक्यता अह.े म्हणनूच 

कागदपत्रे अखण ऄखभलेखािर अधाररत आखतहासकार त्यािर 

टीका करतात. त्यांच्या मते मौखखक आखतहास म्हणज े

एखाद्या खिखशष्ट व्यक्तीचे ियैखक्तक ऄसते.  म्हणूनऄशा 

प्रकारचा आखतहास बर् याच मयाभददत अखण ऄरंुद ऄसू शकतो. 

मात्र ह ेह ेपूणभ सत्य नाही.२ 

 औद्योखगकीकरणाच्या ऄगोदर मौखखक परंपरा 

समाजाचंे एक महत्त्िाचे ऄंग होते.  जगभरात या काळात 

खशक्षण ि तंत्रज्ञान प्रसार पाखहजे तेिढा झाललेा नव्हता. 

आखतहासाच्या खनर्ममती, संप्रेषण अखण संिधभनात 

मौखखकतचेी भूखमका महत्त्िपणूभ होती. हरेोडोटस, कल्हन, 

आब्न बततुा, ऄल्बेरुनी, बर्मनयर मध्याकालीन प्रिाशाचंे लेखन 

अधुखनक आखतहासकारांच्या लखेनाचे प्रमुख साधन अह,े 

मात्र अपण ह े लक्ष्यात ठेिल े पाखहजे की याचंे खलखान 

मौखखक माखहतीिर अधाररत अह.े अपण जर फाह्यान, 

हूनत्सगं अखण माको पोलो यासारख्या  प्रिाशाचं्या 

लेखनाबद्दल बोललो तर त्यांनी त्यांच्या प्रिासात भेटलले्या 

सिभसामान्य लोक, शेतकरी, व्यापारी, कलाकार, राज्यकत े

अखणऄखधकारी आत्यादींचे ऄनुभि जाणनू घतेल्यानतंरच त े

खलपीबद्ध केले अहते, या ऄथाभने जर अपण याचा खिचार 

केला तर एक प्रकारे हा मौखखक आखतहासच अह.े या 

दषृ्टीकोणातनू पखहले तर मौखखक आखतहास अखण लेखी 

आखतहास परस्परांना पूरक अहते. त्या दोघांमध्ये एक समान 

धागा अढळतो. कधीकधी मौखखक आखतहास चुकीचा ऄस ू

शकतो अखण खलखहललेा आखतहास चकुीचा ऄथिा खिपररत 

दखेील ऄसू शकतो. ईदा. प्राचीन भारताचा आखतहास 

खलखहण्यासाठी जर अपण िेदाचंा साधन म्हणनू ईपयोग 

केला तर ते स्पष्टपणे मौखखक परंपरािर ऄिलबंून अह.े 

कारण िेद खलखखत येण्यागोदर त ेमौखखक होते. 

 युरोपीय आखतहासकार खमशलेट अखण बकभ हाडभ 

सारख्या आखतहासकारांच्या मते १९ व्या शतकापयंत 

आखतहासलेखनात मौखखकता महत्त्िपूणभ होती. परंत ु

संस्थात्मक व्यािसाखयक आखतहासकारानंी या पद्धतीला धक्का 

ददला कारण त्यानंा कागदपत्रे महत्िाची िाटत होती एका 

ऄथाभने ते ‘no documents,no history'या खिधानािर 

काम करत होते त्यामुळे त्यांना ऄसे िाटत होते की मौखखक 

आखतहासलेखन ह ेकागदपत्रे ऄथिा दस्तऐिजािंर अधाररत 

नाही. ३१९४८ मध्ये डलॅन नेिील ि पॉल थॉमसन यानंी 

मौखखक आखतहासाचा िापर सरुू केला. या पद्धतीिरती पॉल 

थॉमसन यानंी १९८७ मध्ये खलखहलले े‘द िॉआस ऑफ द 

पास्ट-ओरल खहस्री’ ह ेऄखतशय मूलभतू पुस्तक अह.े १९७० 

च्या दशकात अतंरराष्ट्रीय स्तरािर मौखखक आखतहासाला 

प्रोत्साहन दणे्याचे काम पोल थॉम्पसनने यानंी केले. " 

खरिटटीश ओरल खहस्री सोसायटी" च्या माध्यमातनू मौखखक 

आखतहासाला प्रोत्साहन दणे्याची महत्त्िपणूभ भूखमका 

बजािली. १९७० च्या दशकात अतंरराष्ट्रीय स्तरािर 

अणखी एक महत्िाची भूखमका मायकेल दिसच यांनी 

बजािली. त्यांच्या "ऄमेररकन स्टडीज ऑफ खहस्री" मध्य े

त्यांनी ऄसा एक प्रश्न ईभा केला की, खरोखरच मौखखक 

आखतहासाच्या माध्यमातनू जो आखतहास पुढे अलेला अह ेतो 

खरोखरच घडला अह ेदकिा काय? हा प्रश्न मौखखक आखतहास 

जगभरातील आखतहासकाराचंा अखण संस्थाचंा चचभचा खिषय 

झाला होता४ 

आखतहासलखेनाची बदलती सकंल्पना अखण मौखखक 

आखतहास:  

 आखतहास म्हणजे गाडललेे मुडद े ईकरून काढणे, 

आखतहास म्हणजे राजा अखण राणी , आखतहास म्हणजे युद्ध, 

आखतहास म्हणजे गतकालीन राजकारण, आखतहास म्हणज े

नेत्याचंी चररत्र ऄसा एक समज सिभ सामान्याच्या मध्य े

अह.े आखतहासकार ‘नो डॉक्युमेंट नो खहस्टरी’ या 

खिधांनािरती श्रद्धा ठेित ऄसल्याने ते या परीघाच्या बाहरे 

पाहाियास तयार नव्हते अखण नाहीत. आखतहासाच े

पारंपररक स्िरूप मयाभददत अह.े २० व्या शतकाच्या 

पूिाभधाभमध्ये ज-ेजे घडल े त-ेते खलहणे ऄथिा 

पुराखभलेखागारातील कागदपत्राचं्या सहाय्याने कागदपत्रात 

ज्या घटनाचंे प्रखतबबब ईमटले अह े त्याची मांडणी 

करण्याची सकंल्पना रूढ होती. पुराखभलेखागारातील 

कागदपत्राचं्यामध्ये प्रखतबबबीत झाललेा राजे-राजिाड,े युद्ध, 
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घटना ि ऄखभजनिादी घटकाचंा आखतहास खलखहण्याचा हा 

प्रकार जोमत सरुू होता. पुराखभलेखागारातील 

कागदपत्राचं्यामध्ये जतन करून ठेिलेला आखतहास नमेका 

कोणाचा आखतहास सांगतात हा प्रश्न त्याकाळातील 

आखतहासकारानंा पडला नाही. मात्र  आखतहास लेखनाचा हा 

पारंपररक दषृ्टीकोण अता मागे पडत अह.े आखतहास म्हणज े

राजा अखण राणी ऄसे समीकरण न राहता, आखतहास म्हणज े

मानिी समाजाची सिांगीण कहाणी या ऄथाभने ‘मनषु्य’ हा 

आखतहासलेखनाच्या कें द्रस्थानी अलेला अह.े मानिी 

जीिनाशी संबंखधत सिभच ऄगंोपांगांचा उहापोह अता 

आखतहासात अखण आखतहासलेखनात होणे ऄपेखक्षत अह.े 

आखतहासातील नि-निीन दषृ्टीकोन ि प्रिाहाच्यामुळे 

आखतहासलेखन समृद्ध बनत अह.े आखतहासातील या खिखिध 

दषृ्टीकोनाच्याबरोबर आखतहासाची अतंरखिद्याशाकीय 

(Interdisciplinary)मांडणी होिू पाहत अह.े ऄनॅाल्स 

परंपरा आखतहासलेखनात रूढ झाल्यानतंर 

अंतरखिद्याशाकीय मांडणी ऄखधक बळकट झाली. 

आखतहासात केिळ समग्रलक्ष्यी(Macro History) 

आखतहासाला महत्ि नसनू ऄंशलक्ष्यी (Micro History) 

आखतहासही खततकाच महत्िाचा बनला अह.े यातनू 

‘स्थाखनक आखतहासलेखन’ परंपरा ऄथिा पद्धती खिकखसत 

झाली.५ स्थाखनक आखतहास लेखन ह ेऄनॅाल्स परंपरेचे फखलत 

अह.े सद्य खस्थतीत जगभरात समकालीन,स्थाखनक अखण 

मौखखक आखतहासलेखन परंपरेला चालना खमळालेली अह.े 

समकालीन अखण स्थाखनक आखतहास लेखनात मौखखक 

परंपराचंी भखूमका खततकीच महत्िाची अह.े  

 आखतहास म्हणजे काय हा प्रश्न जेव्हा अपल्या 

समोर येतो तेव्हा भूतकालीन राजकारण, थोरामोठय़ाचंी 

चररत्र,े िगभसंघषभ, खिखिध घटनाचंा ऄन्ियाथभ अखण 

खचदकत्सा ऄशा ऄनके धारणा समोर येतात.मात्र 

आखतहासाची ही धारणा अखण संकल्पना कालक्रमात कशी 

बदलली अहयेाची साक्ष दणेारी ऄनेक ईदाहरणे दतेा 

येतील. आखतहास म्हणजे राजा, लढाया, स्िातंत्र्य-

अंदोलनाचे िृत्ांत आथपयंतच मयाभददत राखहललेा नाही. 

मानिी समाजाची सिाभगीण कहाणी बनू पाहत अह.े 

आखतहासलेखनाच्या कें द्रस्थानी माणूस अल्याने मानिी 

जीिन ि समाजाशी खनगखडत सिभच घटकाचंी चचाभ 

आखतहासलेखनाच्या ितुभळात अखण कक्षेत होउ लागली अह.े 

स्थाखनक ते िैखश्वक (Local to Global) अखण िैखश्वक त े

स्थाखनक (Global to Local) ऄसा सिभस्पशी आखतहास 

अखिष्कृत होत अह.े नि-निीन लेखनप्रिाह अखण 

दषृ्टीकोणामुळे(Resent trends or Approaches) 

आखतहासलेखन समृद्ध बनत अह.े ऐखतहाखसक 

संशोधनपद्धतीत अमलूाग्र बदल घडून अलेला अह.े नि-

निीन प्रिाह ऄथिा दषृ्टीकोणामुळे अललेा बदल आतका 

खिलक्षण अह े की, आखतहास या खिद्याशाखेचा अखण 

आखतहासलेखनाचा चेहरामोहरा बदलनू टाकला अह.े 

आखतहास हा खिषय मानिाच्या ऄखस्तत्िाआतका प्राचीन अह.े 

आखतहास म्हणजे मानिाची कहाणी ऄस े ऄसली तरी ती 

ितभमानातील गरजतेून साकारलेली ऄसते. जसे प्रत्येक 

व्यक्तीचे नाि, गाि, कुटंुब, प्रदशे, राष्ट्र यातंून खतची ओळख 

खनमाभण होत,े तशी मानिी समाजाची व्यापक ओळख 

आखतहासातनू होते. आखतहास व्यक्तीला/समूहाला ऄखस्मता 

प्रदान करतो ि अत्मभानही दतेो. आखतहासलेखन ही मानिी 

समाजाची मानखसक ि बौखद्धक गरज अह.े मानि आखतहास 

घडितो अखण आखतहासलेखनातनू अपल्या ऄखस्तत्िाच,े 

मानिी जीखिताचे श्रेयस तो शोधत ऄसतो.भतूकाळाचा 

संदभभ सोडून जगणे अपल्याला शक्य होइल का? अथभर 

मार्मिक या तत्त्िज्ञाने म्हटले अह,े आखतहासाखिना मानिी 

समाजाची ऄिस्था स्मृखतभ्रंश झालेल्या माणसासारखी 

होइल. ६ 

 आखतहास शब्दाचे प्रयोजन दोन ऄथाभनी केले जाते. 

आखतहास म्हणजे घडून गेलेला भतूकाल अखण 

भूतकालाखिषयीचे लेखन. आखतहासलेखन या दोन गोष्टींना 

सांधण्याचे काम करते. आखतहास ह ेएक शास्त्र अह.े आखतहास 

कसा खलखहला जातो? या खिद्याशाखेची म्हणून एक 

संशोधनपद्धती अह.े आखतहासलखेनाची परंपरा जगभरात 

प्राचीन काळापासून होती. मात्र मानव्यखिदे्यतील एक 

खिद्याशाखा म्हणनू आखतहासाची ईत्क्रातंी पाखिमात्य दशेांत 

प्रबोधनकालापासनू (Renaissance) घडून अली. 

आखतहास म्हणजे भतूकालाखिषयीचे ज्ञान. ह े शास्त्रीय 

पद्धतीने कसे खनमाभण करायचे? आखतहासाचे लेखन 

ऐखतहाखसक साधनांखशिाय करण ेऄशक्य अह.े७ 

 आखतहासलेखनशास्त्रमध्ये साधनानंा ऄथिा 

पुराव्याला कच्चा माल (Raw material) म्हटले जाते. 

अपणास ज्या काळाचा शोध घ्यायचात्या काळात खनमाभण 

झाललेी ही साधने आखतहासलखेनाची प्राथखमक साधन े

ऄसतात. ज्या घरटताचंा ऄभ्यास करायचा, त्याचंा प्रत्यक्ष 

पुरािा या साधनापंासनू खमळतो. नंतरच्या काळात खनमाभण 

झाललेे ग्रंथ आखतहासलेखनाची दयु्यम साधने मानली 

जातात. प्राथखमक साधनाचंा खरेपणा अखण  खिश्वासाहभता 

खसद्ध केल्यािरच त्याचा साधन म्हणनू िापर केला जातो. 

साधनामंधून जी तथ्ये ककिा घरटते ददसतात, त्यािरून 

आखतहास जसा घडला तसा मांडणे, ह ेआखतहासकाराचे कतभव्य 

अह,े ऄसे खलओपोल्ड फॉन राकें (१७९५-१८८६) यांचा 

खिचार होता. आखतहासलेखन िस्तुखनष्ठपणे (Objectively) 

केले पाखहजे ह े आखतहासलेखनाचे ध्येय ऄसल े पाखहजे, हा 
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खिचार ज्ञानोदयकालापासनू (Enlighten) प्रभािी ठरू 

लागला. युरोपमध्ये राष्ट्र-राज्य (Nation-state) ही 

संकल्पना युरोपीय राजकारणािर प्रभाि गाजित होती, त्या 

काळात राकें ज्या काळात ही आखतहासखिषयक मांडणी करत 

होता.हगेेल, रांकेसह सिभच खिचारिंताचंी ऄशी धारणा 

अखण श्रद्धा होती की, मानिी समाजाची प्रगती होण्यासाठी 

राष्ट्र-राज्य ह े महत्त्िाचे अह.े याच काळात राष्ट्र-राज्याशी 

खनगखडत महत्त्िपणूभ दस्तऐिजाचंे जतन करण्यासाठी 

ऄखभलेखागार स्थापन होउ लागले. ‘आखतहास म्हणज े

गतकालीन राजकारण’ ही आखतहासखिषयक संकल्पना 

प्रभािी बनली.‘दस्तऐिजांमध्य े जे नसत,ेते ऄखस्तत्िात 

नसत,े’ ऄसे राकेंने जाहीर केले. रांकेची ही धारणा यरुोपीय 

आखतहासकाराचं्या तीन खपढ्यानंी प्रमाण मनाली.  

 भारतामध्ये आखतहासलेखनाची ही शास्त्रशुद्ध 

परंपरा िासाहखतक काळापासनू सरुू झाली.भारतातील 

आखतहासलेखनािर तब्बल दीडशे िषे रांकेच्या 

आखतहासलेखण परंपरेचा प्रभाि होता.८ आखतहास म्हणज े

राजकीय संघषभ ही धारणा यरुोपीय अखण भारतातील 

आखतहासलेखनाचे समान सूत्र ऄसललेे ददसते. यरुोप ि 

भारतातील प्रारंभीचे आखतहासलेखन पाखहले तर लढाया, 

संघषभ, एकंदरीत राजाची गोष्ट आथपयंतच आखतहास सीखमत 

ऄसललेे ददसते. 

 औद्योखगकक्रातंीनतंर मानव्यखिद्यांतील 

संशोधनासाठी शास्त्रीय पद्धतीचा ऄिलंब केला पाखहजऄेशा 

खिचार मूळ धरू लागला.  शास्त्रीय संशोधनपद्धतीत 

ऄनभुिजन्य पुरािा, प्रयोग, ऄनुमान, खनगमन ि खिगामी 

तकभ पद्धत (Deductive and Inductive Method) या 

गोष्टींना महत्त्ि अह.े खििेकखनष्ठा (Reason) ि 

प्रत्यक्षप्रमाणिाद (Empiricism) ह ेशास्त्रीय सशंोधनासाठी 

ऄत्यािश्यक घटक बनले. या संशोधनपद्धतीने काही गृहीतके 

खनमाभण केली. िस्तुखनष्ठ ऄसे िास्ति ऄखस्तत्िात ऄसते. 

माणसाची सदसदखििेकबुद्धी ि ज्ञानेंदद्रये याचं्या सम्यक 

ईपयोगाने या िास्तिाचे / बाहय़ जगाचे िस्तुखनष्ठपण े

अकलन करणे शक्य अह.े मानिी स्िभाि हा िैखश्वक 

ऄसतो. त्यामुळे प्रत्यके व्यक्तीला होणारे अकलन सारखेच 

ऄसते अखण म्हणून ज्ञान ह े िैखश्वक ऄसते. ऑगस्त कॉम्त 

(१७९८-१८५७) याच्या प्रत्यक्षाथभिादाने (Positivism) 

ऐखतहाखसक घरटतांच्या ऄभ्यासातून मानिी 

समाजाखिषयीचे खनयम/खसध्दातं (laws) मांडता येतात, 

ऄशी मांडणी केली.९ 

 रांकेप्रणीत आखतहासलेखनपद्धतीची अखण ऑगस्त 

कॉम्तच्या प्रत्यक्षाथभिादाची खचदकत्सा १८ व्या शतकापासनू 

सुरू झाली. मात्र हने्री बेर, (१८६३-१९५४) ल्युखसन फेबव्र 

(१८७८-१९५६) ि माकभ  ब्लॉक (१८८६-१९४४) यांनी 

आखतहास म्हणजे राजकीय घडामोडी अखण िणभनात्मक 

आखतहास या संकल्पनानंा ऄखतशय प्रभािीपणे अखण 

पद्धतशीरपणे खिरोध केला. घरटते म्हणजे समाजातील 

घडामोडींचा केिळ दशृ्य भाग ऄसतो. आखतहासाच्या 

खहमनगाचा ऄदशृ्य भाग शोधून काढायचा तर ऄखधक 

सखोल दखृष्टकोनाचा ऄिलंब केला पाखहजे. ख-या ऄथाभन े

मानिी आखतहास शोधून काढायचा ऄसेल तर घरटतानंा 

प्रभाखित करणारे, युगानुयुगे मानिी जीिनास अकार दणेारे 

घटक सामाखजक रचना, पयाभिरण, अर्मथक ईलाढाली, 

सांस्कृखतक पलैू ऄशा सिभच खिषयांचे खिश्लेषण केले पाखहजे; 

मानिी जीिनाला व्यापनू राहणा-या सिभच पलैूचंा समािेश 

करणा-या समग्र आखतहासाची मांडणी केली पाखहजे, ऄस े

एनाल्स परंपरेने ऄधोरेखखत केले. आखतहास खिषयाला 

अंतरखिद्याशाखीय (Interdisciplinary) करण्याचे श्रये 

एनाल्स परंपरेला ददले जाते. खिखिध खिद्याशाखांच्या 

संशोधनपद्धती, संज्ञा-संकल्पना अयात करून ऐखतहाखसक 

संशोधनासाठी त्याचंा ऄखभनिपणे िापर करण्याचा प्रारंभ 

केला. आखतहास या खिषयाची एक निी संशोधनपद्धती यातनू 

खिकखसत झाली. दस्तऐिजापं्रमाणेच साखहत्य, कथा, 

लोकसाखहत्य, गाणी, मौखखक परंपरा याचंे आखतहासलेखनात 

ऄखतशय  महत्त्िपूणभ योगदान ऄसू शकते, याचे ददग्दशभन 

त्यांनी केले. एनाल्स परंपरेचा आखतहासलेखनािर खोल 

प्रभाि पडला. यातनूच स्थाखनक आखतहास, पयाभिरणाचा 

आखतहास, खाद्यसंस्कृतीचा आखतहास अखण मौखखक आखतहास 

ह े निे आखतहासलेखन प्रिाह खिकखसत झाले. केिळ 

समग्रलक्ष्यी आखतहासमहत्त्िाचा नसून ऄंशलक्ष्यी 

आखतहासऄथिा खिशेष ऄभ्यास (Case Studies) हहेी 

तेिढचे महत्त्िपूणभ अहते, या भूखमकेतनू निनिे संशोधन पुढ े

अले.१० 

मौखखक आखतहासलखेन अखण सशंोधन पद्धती:  

 आखतहासलेखन ि पुनभलेखनासाठी ऄनेक प्राथखमक 

ि दयु्यम संदभभ साधनाचंा अधार घ्यािा लागतो. याखशिाय 

आखतहासलेखन पररपूणभ होत नाही. प्राचीन ि ऐखतहाखसक 

घटना ि व्यक्तीच्या संदभाभत संशोधन करताना काही घटना 

ककिा व्यक्तीच्या संबंधी-पररपणूभ माखहती ऄथिा साधन े

ईपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे अशा ऐखतहाखसक घटना 

ककिा व्यक्तीचा आखतहास खलखहताना काही िेळा पोकळी 

राखहललेी ददसते. राजकीय, सामाखजक, धार्ममक ककिा 

सांस्कृखतक आखतहास संदभभ साधनांच्या खशिाय पररपूणभ होि ू

शकत नाही. संदभभ साधनांच्या कमतरतेमुळे खनमाभण झालेली 

ही पोकळी भरून काढण्याचे काम मौखखक साधने काही 

प्रमाणात पूणभ करतात. मौखखक साधने म्हणजे खपढ्यान-

खपढ्या एका खपढीकडून दसुऱ्या खपढीकड ेमौखखक स्िरूपात 
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अलेले साखहत्य होय. साखहत्यामध्ये दखेील मौखखक 

साखहत्यनािाचा स्ितंत्र प्रकार अह.े ऄसे साखहत्य खलखहलेल े

नसते ि त्याचा कताभ बऱ्याच प्रसंगी ऄज्ञात ऄसतो, परंतु त े

खपढ्या-दर -खपढ्या मौखखक स्िरूपात परंपरेन ेचालत अलेल े

ऄसते. यामध्ये लोककथा, दतंकथा, पुराणकथा, पोिाड,े 

खंडकाव्य, िीरगीत,े ओव्या, जात्यािरची गाणी, म्हणी ि 

िाक्प्रचार आत्यादी चा समािेश होतो. िास्तखिक पाहता 

मौखखक आखतहास ऄथिा आखतहासलेखणाचा मुख्य ईद्दशे 

संभाषणाद्वारे एखादी घटना ऄथिा ककिा घटनाक्रमाच े

खिशे्लषण करणे ककिा त्याचंे िणभन करणे हा अह.े या मध्य े

मुख्यतःज ेमखु्य प्रिाहात सामील होत नाहीत त्याचंा अिाज 

सामील केरून घेण्याची प्रदकया अह.े त्यानंा एक व्यासपीठ 

ईपलब्ध करून दतेे. ज्यामध्ये ते अपला मुद्दा मांडू शकतात. 

यामध्ये त्याचा अधार म्हणज े लोकाचंी थेट मलुाखत. 

मौखखक आखतहासाने लोकांच्या िृत्ी अखण ऄनभुिाचंा 

आखतहासात समािशे करून आखतहासात बदल घडिून अणले. 

मौखखक साधनाचे ऐखतहाखसक संशोधनाच्या दषृ्टीने, ढोबळ 

मानाने दोन प्रकार पडतात, एकमौखखक परंपरा अखण दसूरा 

मुलाखत. मौखखक परंपरा म्हणज,े परंपरेन,े एका खपढीकडून 

दसुऱ्या खपढीकड े सकं्रखमत होणारी खिखभन्न स्िरूपातील 

मौखखक माखहती होय, याला अपण मौखखक िाङ्ममय दखेील 

म्हणू शकतो.   

 खसडनी हुक, ‘द खहरो आन खहस्री’ या ग्रंथात 

मौखखक आखतहास लेखांनासंबंधी ऄसे म्हणतात 

की,‘आखतहासकारांच्या दषृ्टीकोणातनू आखतहासाचे स्पष्टीकरण 

अखण कथनापंेक्षा मौखखक आखतहासाची संशोधन पद्धत 

ऄखधक खक्लष्ट अह.े मौखखक आखतहासात मलुाखत ऄखधक 

तथ्यात्मक अखण खिशे्लषणात्मक ऄसणे अिश्यक अह.े 

त्यांच्याकड े एखाद्या घटनचेा ककिा पररखस्थतीचा प्रत्यक्ष 

ऄनभुि ऄसािा लागतो. ऄशा मुलाखतींचा ईपयोग युद्ध, 

व्यिसाय, शेती, पत्रकार, स्थलांतर, कामगार, मखहला, 

क्रीडा, संगीत, परोपकार, मानिाखधकार चळिळी, खिज्ञान, 

साखहत्य, नृत्य अखण परदशेी संबंध आखतहासािर प्रकाश 

टाकण्यासाठी केला जाउ शकतो. आतर ऄनके खिषयापं्रमाणे, 

ऐखतहाखसक पररखस्थतीिर प्रकाश टाकण्यासाठी, त्याच े

खिशे्लषण अखण त्याचंे िणभन करण्यासाठी मौखखक 

आखतहासाची स्ितःची संशोधन पद्धत अह.े ह ेसामूखहक गट, 

व्यक्ती अखण समुदायाच्या मानिी स्मरणशक्तीशी संबंखधत 

ऄभ्यासाचा खिषय अह.े मौखखक आखतहासािर अधाररत 

अख्याखनक कथा सामान्य माणसाचे जीिन अखण कथा, 

ऐखतहाखसक ज्ञानाचा एक भाग म्हणून त्यांची खनराशा अखण 

अकांक्षा प्रस्ततु करतात. ऄशा प्रकारेमौखखक आखतहास 

सध्याच्या अखण भखिष्यातील खपढ्यांसाठी एक ईदयास 

येणारी खशस्त म्हणनू व्यािहाररक ईपयुक्त अह’े.११ 

 मौखखक आखतहासाचे अणखी एक ऄभ्यासक रीची 

डोनाल्ड यांनी अपल्या ‘रेकॉर्डडग ओरल खहस्री’ ग्रंथात 

मौखखकआखतहासलेखांना संबंधी,‘सामाखजक शास्त्राच्या आतर 

क्षेत्रांप्रमाणे मौखखक आखतहासाची संशोधन पद्धत पद्धतशीर 

अखण सिभसमािेशक अखण कथात्मक ऄसािी लागते. 

मौखखक आखतहासकलेखकाचंा ऄसा खिश्वास अह े की 

आखतहासकारानंी ददलेल्या व्याख्या अखण कथनांपके्षा त्याचंा 

आखतहासातील ऄनभुि ऄखधक जरटल अह.े एखाद्या 

ऐखतहाखसक घटनेशी संबंखधत मुलाखतीद्वारे क्वखचतच 

ऐखतहाखसक परुािे खमळू शकतात. परंतु, कधीकधी ऄशा 

घटनते आखतहासाच्या कोणत्याही शाखांखिषयीच्या अपल्या 

कल्पनामंध्ये बदल घडण्याची क्षमता ऄसते’ ऄसे रीची यांनी 

नमदू केले अह.े१२ मौखखक आखतहासामध्ये अतंररक टीका, 

बाह्य टीका, खनणभयाचे मूल्य कमी करणे अखण सामान्यीकरण 

यासारख्या िैज्ञाखनक आखतहासाच्या लेखनासाठी ऄंगीकृत 

संशोधन पद्धती स्िीकारली जाउ शकते. मौखखक 

आखतहासाची िगभिारी अखण िचैाररक बांखधलकी दखेील 

अह.े त्याचे खनमूभलन ही एक कठीण प्रदक्रया अह.े ह ेमुख्यत: 

सामाखजक खिज्ञान म्हणनू आखतहासाच्या िाढीमुळे होते. 

सामाखजक खिज्ञान म्हणनू ते केिळ एक तथ्यात्मक कथनच 

नाही तर तथ्यांचे िैज्ञाखनक स्पष्टीकरण दखेील अह.े१३  

समकालीन आखतहास लखेन अखण मौखखकता (मलुाखत) 

समकालीन आखतहास लेखनासाठी ऄत्यंत ईपयुक्त 

तंत्र म्हणनू मलुाखत पद्धतीचा िापर केला जातो. व्यक्तीगत 

ऄथिा सामूखहक पद्धतीने मलुाखत घेिून आखतहासकार 

त्याचा ईपयोग समकालीन आखतहास लेखनासाठी करू 

शकतो.  स्िातंत्र्योत्र भारतात एकाच कळात नागरी क्रातंी, 

औद्योखगक क्रातंी, हररतक्रातंी, धिलक्रातंी, लोकशाही 

सशक्तीकरण, राजकीय स्थरीकरण अखण ऄखभसरण, 

सामाखजक, सांस्कृखतक ि धार्ममक बदल मोठ्या प्रमाणात 

झाललेे अहते. मात्र ह्या मूलभतू खस्थत्यतंराचंा राष्ट्र, प्रदशे, 

जात, िगभ, बलग अखण अर्मथक दषृ्टीकोणातनू आखतहास ि 

खिश्लेषणात्मक दषृ्टीकोणातनू खलखाण करणे ह े महत्त्िाचे 

अह.े स्ितंत्र भारतातील जाखतव्यिस्थेिर साखहखत्यक ऄथिा 

राजकीय ईद्देशाने खलहीलले े शेकडो ग्रंथ पहाियास 

खमळतात, मात्र काही ऄपिाद िगळता स्िातंत्र्योत्र 

काळातील भारतातील जातीव्यिस्थेचे खिश्लषेण करणारा 

ऄथिा ईत्क्रातंी ऄभ्यासणारा आखतहास खलहीला गलेा नाही. 

त्यासाठी समकालीन आखतहास लखेन गरजेचे अह,े अखण त े

मौखखक (मुलाखत) साधनाच्या माध्यमातून सहज शक्य 

अह.े  

 समकालीन आखतहास सशंोधकाला पारंपाररक 

साधनाचं्याबरोबर ऄपारंपाररक संदभभ साधनाचा मोठ्या 
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प्रमाणािर अपल्या लेखनासाठी िापर करून घेिू शकतो. 

खिशेषत: मौखखक आखतहास, कारण समकालीन आखतहासल 

लेखकाला फक्त खलखखत पुराव्यािर खभस्त ठेिनू चालत 

नाही, त्यासाठी मौखखक हा पयाभय राहतो. ज्या घटनांच्या, 

व्यक्तीच्या, समूहाचा आखतहास खलखखत स्िरूपात माग े

राखहललेा नाही ककिा जे घटक समूह शांतच राखहले. त्यांच्या 

आखतहासाची पनुभप्राप्ती करण्याचे मौखखक साधन ह ेईत्म अह े

मात्र मौखखक आखतहासाच्या मयाभदा ि धोके लक्षात घउेन 

त्याचा सािध ईपयोग करणे गरजचेे ठरते. या संबंधी बलॅाडभ 

यांनी अपल्या ‘न्यू ममुेंट्स आन द स्टडीऄँड रटबचग ऑफ 

खहस्री’या ग्रंथात ‘मौखखक आखतहास लेखनपद्धतीत मुलाखत 

ऄखधक तथ्यात्मक अखण खिशे्लषणात्मक ऄसणे अिश्यक 

अह.े त्यांच्याकड े एखाद्या घटनचेा ककिा पररखस्थतीचा 

प्रत्यक्ष ऄनभुि ऄसणे अिश्यक अह.े खरं तर त्यांच्या 

मुलाखतींचा ईपयोग युद्ध, व्यिसाय, शेती, पत्रकाररता, 

लोकसमूहांचे स्थलातंर, कामगार, मखहला, क्रीडा, संगीत, 

परोपकार, मानिाखधकार चळिळी, खिज्ञान, साखहत्य, नृत्य 

अखण परदशेी संबंध आखतहासािर प्रकाश टाकण्यासाठी केला 

जाउ शकतो. भतूकाळातील मौल्यिान माखहती मौखखक 

साधंनाचं्या माध्यमातून पुन्हा जमा केली जािू शकते.१४  

मौखखक आखतहासाचा िापर समकालीन 

आखतहासकाराने खुबीने अखण अंतरखिद्याशाखीय दिुा 

िापरून करणे गरजचेे अह.ेनतून आखतहासायाचेखिषय 

ईदाहरणाथभ सबाल्टनभ (िंखचत) ऄथिा स्त्रीिादी 

आखतहासलेखनासाठी ऐखतहाखसक साधनेप्राप्तहोणे ऄिघड. 

आखतहासकार कोणतीही ‘अिाज नसलेल्या’ (Voiceless) 

तळागाळातील लोकांच्या ककिा सामान्य खस्त्रयाचंा आखतहास 

खलहू शकत नाही. ऄशा पररखस्थतीत समकालीन 

आखतहासकारानंी ह्या लोकाचं्या मौखखक आखतहासाच्या 

शास्त्रानुसार मुलाखती घेउन त्या टंकखलखखत करून त्यांच े

एक साधन म्हणनू िापर करणे ि साधन तयार करण े

क्रमप्राप्त होत,े ऄसे केल्यास भखिष्यकाळातील 

आखतहासकारानंा एक मौखलक ऐखतहाखसक साधन 

खमळण्याची शक्यता खनमाभण होते.घटना ककिा 

पररखस्थतीबद्दल चांगली स्मरणशक्ती ककिा ज्ञान सिभच 

व्यक्तींची मुलाखत घेणे शक्य नाही. काही प्राखतखनखधक 

स्िरुपात घटनते प्रत्यक्ष सहभागी, स्ितच्या डोळयांनी 

एखादी घटना पखहली ऄसलयास, प्रितभक अखण िैचाररक 

मांडणी केलेल्या व्यक्तींची खनिड महत्िाची ऄसते. मात्र 

ऄशा व्यक्तींच्या ऄनपुखस्थतीत, परंपरा, िारसा ककिा प्रथा 

कायम ठेिणार् या समदुायाची स्मृतीची  खनखित मदत 

घेतली जािू शकते.  

अठिण, स्मतृी अखण मौखखक आखतहास:  

 मौखखक आखतहासाचा िापर १९८० मध्य े

‘आखतहास’ ि ‘अठिणी’ यांच्या सहसंबंधातील ईदयामुळे 

मोठ्या प्रमाणािर होउ लागला. अठिण ही मौखखक 

आखतहासाचा खूप मोठा अधार अह.े अठिण ही सामाखजक 

ईत्पादनाचे प्रभािी साधन मानता यते; कारण अठिणीतनू 

दनैंददन जीिनातील भतूकाळ ि ितभमानकाळ यानंा 

जोडणारे ज्ञान तयार होत ऄसते. मौखखक आखतहासपद्धतीमुळे 

दलुभखक्षत घटकाचंी जाणीि, संिदेना समजनू घेण्यास मदत 

होते. मौखखक आखतहास हा सत्ाधारी घटकाकडून न यतेा, तो 

थेट भोगलेल्या व्यखक्तच्या तोंडून बाहरे यते ऄसतो. ग्लक 

यांच्या मत,े ‘ज्या खस्त्रयानंी औपचाररक खशक्षण घतेले नाही 

ककिा ज्या खस्त्रयानंा संिाद साधण्यास जमत नाही, ऄशा 

खस्त्रयाचंी माखहती घणे्यासाठी ि त्यांना सशक्त 

बनखिण्यासाठी मौखखक आखतहास महत्त्िाचे साधन अह.े१५ 

 आखतहास जेिढा ग्रंथांच्यामध्ये अह े तेिढचे 

आखतहासाच्या बाहरे सुद्धा अह?े जेव्हा एखाद्या व्यक्तीच्या 

अठिणी जगतात अखण ज्या कोठेही नोंदिल्या गेलले्या 

नसतात. एखाद्या व्यक्तीने एखाद्या घटनचेी अठिण कशी 

जगािािी ह ेत्याचे स्ित:चचे िणभन ऄसत,े की जे दसुर् यापेक्षा 

पूणभपणे खभन्न ऄसते. खिस्थाखपत, शोखषत, खपडीत,बलात्कार 

ऄथिा पनुिभखसत याचंे स्ित:चे ऄनभुि ऄसतात. सािभजखनक 

अठिणींमध्ये नोंदलले्या ऄशा घटनाकंड े दलुभक्ष करून 

कोणत्याही जाती, समाज ककिा राष्ट्राचा सपंूणभ आखतहास 

अपण जाणू शकतो का, यात मला शंका अह.े अठिणी 

कोण, काय, कोण अखण कसे सगं्रखहत करतात यािर बरेच 

काही ऄिलंबनू अह.े ऄसे ऄसनूही, एखाद्या िांखशक गट 

ककिा व्यक्तीस एखाद्या घटनचेी अठिण कशी होते, 

कोणाकड,े ज्याच्या समोर ती सांखगतली जाते, मुख्य 

घटनेबद्दल ककिा खतच्या कोणत्याही ईप-घटनेबद्दल त्याचा-

त्याचा दखृष्टकोन काय अह,े ह ेऐखतहाखसक तथ्यांशी समातंर 

होते की नव्हते याचे ईत्म ज्ञात ऄसले पाखहजे.  

 िैयखक्तक अठिण अखण स्मतृी मौखखक आखतहासाची 

महत्त्िपणूभ बाजू अहते. मुलाखत घेणार् याला तांखत्रक कौशल्य 

अखण ऄनभुि अिश्यक ऄसतो. मलुाखत घणेार् या 

व्यक्तीकडून काय शोधायचे अह ेअखण काय काढायचे अह े

याखिषयी माखहती ऄसणे अिश्यक अह.े प्रश्नांचा सबंंध 

परस्पर संबंखधत क्षेत्रािर कें द्रीत ऄसला पाखहजे. जणेे करून 

ऄखधक ऄतंरदषृ्टीने समश्येिर प्रकाश टाकता येइल. मौखखक 

आखतहासकार त्यासाठी व्यािसाखयकदषृ्या सुसज्ज अखण 

ऄनभुिी ऄसण े गरजचेे ऄसते. ऐखतहाखसक घटनचे्या 

कोणत्याही पलैूिर त्यांचे प्राथखमक ज्ञान ऄसणे अिश्यक 

अह.े१६ या संबधी बखभहाडभ, अपल्या ‘जजमेंट्स आन खहस्री 

ऄँड खहस्टोरीन्स’ या ग्रंथात म्हणतो की,मौखखक आखतहास 
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केिळ स्मतृीिर अधाररत अह.े म्हणनू मलुाखत घेणार् यान े

घटनचेी ककिा प्रथचेी चांगली स्मरणशक्ती ठेिली पाखहजे. 

घटनचेी तारीख ककिा तपशील कदाखचत बरोबर ऄसू शकत 

नाहीत अखण त्या तपासण्यासाठी ककिा ऄस्सल खलखखत 

स्त्रोतांद्वारे तपासले जाणे अिश्यक अह.े मुलाखत ककिा 

त्याच्या अत्मचररत्राची कोणतीही घटनचेी नोंद ऄथिा 

डायरी दखेील त्याच्या कथनात ककिा ऄनभुिासाठी परूक 

म्हणनू िापरली जाउ शकते. ऄशा पररखस्थतीत 

मुलाखतदारास मलुाखती घेणार् या ईपक्रम, योगदान अखण 

सहभागाची चांगली माखहती ऄसणे अिश्यक अह.े 

ईदाहरणाथभ, संगीतकार अखण साखहत्य यासारख्या क्षते्रांिर 

सामाखजक कायभकत्याभकडून माखहती गोळा करण्याचा ऄथभ 

नाही, जोपयतं तो त्या क्षेत्रामंध्ये काम करणारे अखण 

प्रत्यक्षय ऄनभुिी ऄसत नाहीत तो पयभन्त त्याला काही ऄथभ 

ईरत नाही.१७ अठिण, स्मृती अखण मौखखक आखतहास या 

संदभाभत अपण ‘द सीन्स िुआ मेड - ऄ ॅन ओरल खहस्टरी 

ऑफएक्स्पेररमेंटल खथएटर आन मुंबइ’१८ह े  शांता 

गोखलेयाचं्या ग्रंथाचे एक ईत्म ईदाहरण म्हणनू दिेू शकतो. 

याखशिाय अपण नेहरू स्मारक संग्रहालयाने १९६६ मध्य े

जी मौखखक आखतहासाचा प्रकल्प सुरू केला त्याचाही ईल्लेख 

खिशेषकरून करािा लागले. या मध्ये त्यानंी १३५१ खिखिध 

महत्ि पणूभ व्यक्तीच्या मुलखीत घेिून त्याचे या पकैी ८८२ 

प्रखतलेख नेहरू स्मारक संग्रहालयाच्या िाचनालयात 

ईपलब्ध अहते१९ 

 मौखखक आखतहास ऄनभुिाच्या ऄखधक व्यखक्तपरक 

पैलू प्रकट करतो. अयषु्याचा दीघभ ऄनुभि ऄसलेला एखादा 

माणूस म्हणजे त्याच्या जीिनातील ऄनभुिामंधील एक 

महत्त्िाचा स्त्रोत सामग्री ककिा मौल्यिान दस्तऐिज. त्याच े

जतन केिळ मौखखक आखतहासाद्वारे शक्य अह.े मौखखक 

आखतहासाच्या रूपातील ऄसे ऄनुभि मौखखक आखतहासाच्या 

योग्य सगं्रहात जतन केले जाणे अिश्यक अह.े त्याचंी 

सामग्री, नाि, व्यिसाय, कालािधी अखण महत्त्ि यासारख्या 

तपशीलासंह दस्तऐिजीकरण केले जाउ शकते. ददुिैाने, 

भारतीय अखण सरकारी संस्था ऄशा दोन्ही संस्थांना 

मौखखक आखतहास ऄखभलेखाच े ककिा ऄशा प्रकल्पांच े

ईपनगरीय गट ककिा ईपेखक्षत खिभागांचा आखतहास 

नोंदखिण्याचे महत्त्ि कळले नाही. मौखखक आखतहास एखाद्या 

रस्त्याच्या आखतहासातील लोकानंा मदत करतात.२० 

प्रादखेशक, स्थाखनक आखतहास अखण मौखखकता:   

 प्रादखेशक ककिा स्थाखनक आखतहासामध्ये कुटंुबाचंी 

भूखमका प्रमुख अह.े कौटंुखबक आखतहासाचे लेखन ही 

प्रादखेशक ककिा स्थाखनक आखतहासाच्या पुनरभचनचेी एक 

पररपूणभ अिश्यकता अह.े ददुिैाने अपल्या शैक्षखणक 

कामामंध्ये ऄसा निीन प्रिाह समोर अला नाही. मौखखक 

परंपरा अखण व्यक्तींच्या स्मतृी ऄशा खलखाणांसाठी बसहाचा 

िाटा पुरितात. या ददशाखनदशेातील मुलाखती स्थलांतर, 

शेती, ईद्योग, संस्कृती अखण कौटंुखबक प्रणालीशी संबंखधत 

मुद्यांना ईजाळा दउे शकतात. सेटलमेंट पॅटनभ, 

परस्परािलंबन, सामाखजक सबंधं,खििाह संबंध कौटंुखबक 

आखतहासात अढळू शकतात. यथेे तथ्यात्मक कथन अखण 

स्मरणशक्तीच्या अधारे माखहती एकखत्रत केली जाउ शकते. 

मखहला मुलाखतदारानंा कौटंुखबक रीखतररिाज, कौटंुखबक 

संसाधनाचंा िापर, स्थाखनक भाडंणे अखण संघषभ यासबंंधी 

ऄखधक तपशीलिार माखहती प्रदान करण्यात मदत होइल. 

स्थाखनक कायभक्रम राष्ट्रीय अखण अंतरराष्ट्रीय घडामोडींशी 

कसे जोडले जातात ह ेसामान्य लोक खशकतात. ऐखतहाखसक 

चौकशीच्या प्रकाराबद्दल लोकाशंी संिाद साधण्याची ही 

संधी अह.े समाज ककिा अददिासी गट ककिा ईपखेक्षत 

खिभाग यांच्या एकखत्रत स्मतृी मौखखक आखतहासकारांनी 

त्यांचे प्रथा, खशष्टाचार, खिधी अखण सामान्य ऄनभुि 

प्रकाशात अणण्यासाठी ऄथिा करण्यासाठी नोंदिल्या जाउ 

शकतात. यथे,े परुुष ककिा खस्त्रया ककिा अददिासी ककिा 

स्थलातंररताचंा खिखशष्ट गट त्यांचे सामान्य ऄनुभि 

सािभजखनक करू शकतात. कोणतीही ऄखतशयोक्ती ककिा 

ऄनमुानानसुार ऄथिा ऄखतऄदंाजीत ऄसल्यास त्या समुहा 

ऄथिा गटांकडूनच दरुुस्त होण्याची शक्यता अह.े 

समुदायाची स्मरणशक्ती ककिा सामूखहक स्मरणशक्ती 

खनखित करण्यासाठी एकखत्रत मलुाखतीचा ककिा 

समुदायाचा मुलाखत घेण्याचा दषृ्टीकोन म्हणजे एखाद्या 

खिखशष्ट सामाखजक, अर्मथक अखण राजकीय पररखस्थतीत 

त्यांच्या ऄनभुिांशी सबंंखधत ऄसलेल्या एखाद्या समदुायाचा 

ककिा अददिासींच्या मौखखक आखतहासाचा मागोिा 

घेण्यासाठी योग्य पद्धत अह.े मौखखक आखतहासाद्वारे, 

भूतकाळाच्या तथ्याचंे सपंूणभ खिशे्लषण करण्यासाठी, 

संस्कृतीचे मौखखक रूप अखण ज्ञान पुढील खपढ्यांपयतं 

पोहोचखिण्याचा प्रयत्न केला जातो, ऄनेक ऄथाभने मौखखक 

आखतहास ऄनके समाजाचं्या भतूकाळच्या पनुरभचनते ऄत्यंत 

महत्िाची भखूमका बजाितो.  

मौखखक आखतहासची पारंपररक साधन:े  

 पािात्त्य दशेात अतंर्मिद्याशाखीय ऄभ्यास 

प्रगतािस्थेस पोहचललेे अहते. मौखखकतेसबंंधीचाखिचार 

प्रथम त्यांच्याकड े मांडला गलेा. खमलमन पॅरी याचं े

होमरखिषयक संशोधन, अल्बटभ लॉडभ यांचे 'द बसगर ऑफ 

टेल्स', रूथ दफनेगन याचंा 'ओरल पोएरी: आटस् नचेर, 

खसखिदफकन्स ऄॅण्ड सोशल कॉन्टेक्स्ट', िॉल्टर अँग याचंा 

'ओरॅखलटी ऄॅण्ड खलटरसी' ह ेग्रंथ महत्िाचे अहते. भारतीय 

मौखखक साखहत्यअखण साधंनाचंा शोध घ्यायला आंग्रजानी 

सुरुिात केली. आंग्रजानंी िसाहतींिादा संबंधी जे धोरण 

स्िीकारले होते त्यानसुार ज्या रठकाणी राज्य कराियाच े

तेथील लोक लोकजीिन, भूतकाळ, िाङ्ममय, चालीरीती, 
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प्रथा,परंपरा,अचार, खिचार,समजतुी याचंी बारकाइ 

ऄभ्यास करण्यास प्रारंभ केला,त्यांच्या राजकीय धोरणाचा 

तो एक महत्त्िाचा भाग होता. येथील लोकसंस्कृतीचा 

पररचय करून घेण्याचा एक मागभ म्हणनू त्यांनी येथी 

समाजजीिन, धमभजीिन, सांस्कृखतक जीिन याचंे ऄिलोकन 

करण्यास सरुुिात केली. मौखखक िाङ्मयाचाही त्यानंी 

ऄभ्यास करण्यास सरुिात केली. खिल्यम् जोन्स यांच्या 

प्रेरणनेे अखण प्रयत्नाने 'एखशयारटक सोसायटी ऑफ बंगाल' 

या संस्थचेी कलकत्ा येथे १८७४ मध्ये स्थापना करण्यात 

अली. या संस्थेनचे प्रथम लोकसाखहत्याच्या संशोधन अखण 

संकलनास सरुुिात केली. भारतातील आंग्रज ऄखधकारी अखण 

खिस्ती धमोपदशेक यांचे भारतीय लोकसंस्कृती खिषयक 

कुतहुल जागे झाले अखण ते भारतीय लोकसाखहत्याच्या 

ऄभ्यासाकड े िळले. कनभल टॉड हे राजस्थानचे रेखसडेंट 

ऄसताना राजस्थानी लोकसंस्कृती अखण लोकसाखहत्याचा 

त्यांनी ऄभ्यास केला. राजस्थानी मौखखक िाङमयातील 

कथा-गीते अखण पोिाड े त्यानंा खमळाले. १८२९ साली 

कनभल टॉड यांनी या ऄभ्यासाला प्रारंभ केला अखण 'एनल्स 

ऄॅण्ड एंरटदक्वरटझ ऑफ राजस्थान’ हा मौखलक ग्रंथ साकार 

केला. १८५४ साली रॉयल एखशयारटक सोसायटीच्या 

मुखपत्रातनू जे. एलट यानंी 'पजंाबची िीरगाथा' हा लेख 

खलखहला अखण पजंाबी लोकजीिनात प्रचखलत ऄसलेल्या 

पराक्रमाची गाथा शब्दरूप केली.२१ प्रो. व्हीस डखेव्हड्स 

यांनी ' द बुखद्धस्ट स्टोरीज' ह ेदखेील यातील ईत्म ईदाहरण 

अह.े  

 मेरी दिऄरचे 'ओल्ड डके्कन डजे' (१८६८),चाल्सभ 

ग्रोिरने 'दखक्षण भारतातील लोकगीत'े 

(१८७१),डॉल्टनच'ेखडखस्क्रप्टीव्ह एन्थोलॉजी ऑफ 

बंगाल'(१८७२), तारादत् याचंे 'बहदसु्थानातील पोिाड े

अखण दतंकथा' (१८८२),लाल लालखबहारी ड े यांनी 

खलखहललेे ‘बंगालच्या लोककथा’ (फोकटेल्स ऑफ बंगाल) 

(१८८३),सर ररचडभ कारनकॅ टेंपल यांचे 'पजंाबच्या 

लोककथा', (लीजंड ऑफ द पंजाब) (१८८४),आ. जे. 

रोखबन्सन याचंे 'दखक्षण भारतातील लोकगीते ि लोककथा’ 

(१८८५),खग्रयसभन यांनी खलखहललेा ‘भोजपुरी 

गीत'े(१८८६),कुक यानंी खलखहलेला ‘पॉप्यलुर ररखलजन 

ऄॅन्ड फोक लोऄर ऑफ नॉदभन आंखडया' (१८९६),थस्टभन याच े

'ओमेन्स ऄणॅ्ड सुपरखस्टशन्स ऑफ सदनभ आंखडया' अखण 

'कास्टस् ऄॅण्ड राआब्ज ऑफ सदनभ आंखडया' आत्यादी ग्रंथ  

भारतीय मौखखक अखण लोक साखहत्याच्या दषृ्टीकोणातनू 

मौखलक स्िरूपाचे अहते.२२मराठी लोकसाखहत्याच्या 

ऄभ्यासाचा जाणीिपूिभक प्रयत्न खि. का. राजिाड े यानंी 

केला. १९२५ साली त्यांनी 'सज्जनगडािरील लोकगीत' 

अखण ‘सूयभनारायणची कहाणी ि सूयभव्रत’ या शीषभकान े

'अददत्य राणुबाइची कहाणी' हस्तखलखखतिरून ऄसे दोन 

लेख प्रकाखशत केले प्रकाखशत केली.डी. डी. कोसंबी यांच े

‘खमथ ऄँड ररयखलटी’शं. गो.  दाते यानंी 'लोककथा' 

(१९३०), दगुाभ भागित यानंी 'सातपुड्यातील गोंड 

जमातीची लोकगीत' (१९५०), आत्यादी भारतीय 

ऄभ्यासकानंी या सबंंधी महत्िपूणभ काम केले अह.ेयाच 

बरोबर भारतीय खहन्दी लेखकानंी भारतीय मौखखक अखण 

लोकसाखहत्याच्या ऄभ्यासाला प्रारंभ केला. डॉ. ददनेशचंद्र 

सेन, रायबहादरू शरचंद्रराय, रामन खत्रपाठी, दिेेंद्र सत्याथी 

िगैरेंचा प्रामुख्यणे ईल्लेख होतो.२३ 

१) पोिाड:े 

 पोिाडा म्हणजे एखाद्या घटनेिर ऄथिा व्यक्तीिर 

अधारीत काव्य स्िरुपात अिेशयुक्त भाषते खनिेदन करणारे 

किन. गायनाद्वारे मनोरंजनात्मकदषृ्या पोिाडा सादर 

करणाऱ्या व्यक्तीस ‘शाहीर’ ऄसे म्हणतात. बहामनी 

राज्याच्या ऄमलापासनू ‘शाहीर’ह े नाि ऄरबी-फारसी 

भाषेतनू मराठीत रुढ झाले. पोिाडा हा खिराचं्या 

पराक्रमाच,े खिद्विानाचं्या, बुखध्दमत्ेच,े सामथ्याभच,े गुण-

कौशल्याचे काव्यात्मक िणभन ऄथिा स्ततुी स्िरुपात ऄसते. 

पोिाड्यामधील ऄनके िणभन ऐखतहाखसक सत्याला धरून 

ऄसल्यामळेु त्याचा एक मौखखक साधन म्हणनू िापर केला 

जातो. बखरीपेक्षा पोिाड्यास िरचे स्थान ऄसािे ऄसे मत 

खि. का. राजिाड े यानंी व्यक्त कललेे अह.े पोिाड्याच े

छखत्सगडी पोिाड,े कच्छमधील भाट ि िादी यांचे पोिाड,े 

बसधचे पोिाड,े मराठी पोिाड े आत्यादी प्रांखतक भाषनेसुार 

प्रकार अढळतात. मराठी भाषतेील ३०० ऐखतहाखसक 

पोिाड े ईपलब्ध ऄसनू त्यापैकी खशिकालीन ०४, 

शाहूकालीन ०३, पेशिेकालीन १५० िईिभररत आंग्रजी 

कालखंडातील अहते. मराठ्यांच्या आखतहासािरील 

पोिाड्याचंे संकलन आत्यादी संपादन शाळीग्राम, 

य.न.केळकर यानंी केलेले अह,े ददनेशचंद्र सेन यानंी 

‘Ballads of Eastern Begal Mai Manisng’या ग्रंथात 

बंगाल प्रातंातील पोिड्याचंे सकंलन अह.े  

 आखतहासाचे साधन म्हणनू पोिाड्याचंा मयाभदीत 

प्रमाणात ईपयोग होतो. राजकीय आखतहासापेक्षा तत्कालीन 

सांस्कृखतक जीिनाचंे प्रखतबबब पोिाड्यातनू ठळकपण े

ईमटलेले ददसते. ऄफझल खानचा िध, बसहगडाची स्िारी, 

सिाइ माधिरािाचा मृत्य,ु संभाजी महाराज, महाराणी 

ताराबाइ, तुळाजी अगं्र,े संताजी-धनाजी, बाजीप्रभू दशेपांड,े 

तानाजी मालुसरे ि पखहला बाजीराि याचं्यािरील पोिाड े

ईपलब्ध अहते. पेशव्याचं्या काळात ऄनंत फंदी ( १७४४-
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१८५३ ), शाहीर परशराम ( १७५४-१८४४ ), रामजोशी ( 

१७५८-१८१३ ), प्रभाकर ( १७६ ९ १८४३ ), सगनभाउ 

( १७७४-१८४० ) ि होनाजी बाळा आत्यादी प्रखसध्द शाहीर 

होिून गलेे. पोिाड्यांची परंपरा मौखखक पध्दतीने एका-

खपढीकडून दसुऱ्या खपढीकड े जात ऄसल्याने बऱ्याच िेळा 

मूळ पोिाड्यातील काही कडिी खिसरली जाउन त्या 

रठकाणी दसुरी कडिी अललेी ददसतात. खशिाय पोिाड ेह े

मनोरंजनाचे साधन ऄसल्याने त्यामध्ये रंजकता 

अणण्यासाठी ऄखतशयोक्ती, पाल्हाळ, दतंकथा, खिभतूीपूजा 

ज्याच्यािर पोिाडा रचाियाचा अह े त्याच्या खिषयी 

िाटणारा अदर ककिा अकस यामुळे पोिाड्यातनू त्याचा 

खिपयाभस झाललेा ददसतो. तरी ही पोिाड ेह ेएक ऐखतहाखसक 

साधन म्हणनू महत्ि अह े.  

२) म्हणी अखण िाक्प्रचार: 

 लौदकक ऄथाभने ऄनेक म्हणी ि िाक्प्रचार बोली 

भाषेच्या रुपाने व्यिहारात प्रचखलत ऄसतात. त्यापकैी काही 

म्हणी ि िाक्प्रचार ऐखतहाखसक घटना ि प्रसंगािर अधाररत 

ऄसतात. िाक्प्रचार अखण म्हणी हा मौखखक िाङमयाचा 

ऄमोल ठेिा अह.े कणभर शब्दात मणभर अशय प्रकट करण े

ह े या म्हणींचे िैखशष्टय अह.े भाखषक आखतहासाच्या दषृ्टीन े

िाक्प्रचार अखण म्हणींचे महत्ि अह.े िाक्प्रचार ि म्हणी हा 

जीिनातील ऄनभुिाचंा ऄकभ  ऄसतो.तो एक भाखषक, 

ऄल्पाक्षरी जीिनानभुि ऄसतो.एखादा खिखशष्ट प्रसंग 

लोकाचं्या मनािर चागंलाच पररणाम घडिनू अणतो. हा 

प्रसंग खजतका संस्मरणीय ऄसले, त्या प्रमाणात त्यािर 

अधारीत एखादी म्हण ऄथिा िाक्प्रचार ऄखस्तत्िात यतेो ि 

बराच काळ ऄखस्तत्िात राहतो. ऐखतहाखसक प्रसगंािरून 

ककिा पुरुषाचं्या नािािरून तयार झालेल्या म्हणी पुढे काही 

शतके जनमानसािर प्रभाि टाकतात. म्हणीला भाषा 

संप्रदाय याचंे मयाभदीत स्थान ऄसते. एखादी म्हण ऄथिा 

िाक्प्रचार एखाद्या गािापूरता ककिा भौगोखलक प्रदशेापुरता 

मयाभदीत ऄसतो. म्हणी साधारणतः दतंकथा, पुराणकथा 

ककिा खिखशष्ट ऐखतहाखसक प्रसगंािर अधारीत ऄसतात. 

काही म्हणींचा ऄथभ सरळ ऄसतो तर काहींचा ऄथभ खिरोधी, 

ईपरोधी ऄथिा खनषेधी स्िरूपाचा ऄसतो. 

 खशिकालीन प्रसगंािर अधारीत काही म्हणी 

अजही रटकून अहते. ईदा. ‘होता जीिा म्हणनू िाचला 

खशिा’, ‘गड अला पण बसह गलेा’, ‘अधी लगीन कोंडाण्याच े

मग रायबाच’े, ‘बचेंगे तो और भी लढेंग’ेआत्यादी याखशिाय 

काही म्हणी ि िाक्प्रचार ऐखतहाखसक दतंकथेिर अधारीत 

ऄसतात, ईदाः ‘हा सुयभ हा जयद्रथ’, ‘सतीचे िाण’ (ही 

म्हण/िाक्प्रचार दासकन्या सतीच्या दतंकथेिर अधारीत 

अह.े) म्हणीप्रमाणे काही िाक्प्रचारही ऐखतहाखसक घटनेिर 

अधाररत ऄसतात. ईदा. ‘लष्कराच्या भाकरी भाजण’े, 

‘तोफेच्या तोंडी दणे’े, ‘सुळािर दणेे’, ‘सुळािरची पोळी’, 

‘हुतात्मा होण’े, ‘आतश्री होण’ेआत्यादी स्िरुपाच्या म्हणी ि 

िाक्प्रचारातनू काही ऐखतहाखसक प्रसंग तत्कालीन 

न्यायखनिाडा, सामाखजक, सांस्कृखतक, प्रथा परंपराचं्यािर 

प्रकाश टाकतात. िाक्प्रचार अखण म्हणींतनू 

जाखतव्यिस्थेिरही प्रकाश पडतो. ईदा. 'पाटलाचा घोडा, 

महाराला भषूण', 'पाटलाची घोडी, महाराला बढाआ', 'गाि 

तेथे महारिाडा' या म्हणी या संदभाभत बोलक्या अहते. 

'महार मलेा अखण खिटाळ गेला' सारख्या म्हणींतनू 

ऄस्पृश्यतेचे दशभन घडते. ‘चाभंाराच्या दिेाला खेटराची 

पूजा, चांभार चतुराइ’‘बामनाला ददली िसरी, हळूहळू पाय 

पसरी’, यामधून मानिी स्िभािाचे दशभन घडते. 

 म्हणी ि िाक्प्रचार याचंेही सकंलन करण्याचा 

पखहला प्रयत्न म्हणून ‘ज्ञानबसध’ूछापखान्याने सन १८४२ 

मध्ये केला. म्हणीचा पखहला संग्रह ‘कुडूकिही’ (फुडभक िही) 

या नािाचा काढला. सदाखशि खिश्वनाथ यानंी 'सिभ 

दशेांतील खनिडक म्हणी' या नािाने चार हजारांिर 

म्हणींचा संग्रह सन १८५८ मध्ये प्रखसद्ध केला 'सिभ दशेांतील' 

ऄसे म्हटले ऄसले तरी मुख्यत्ि े आंग्रजी ि मराठी म्हणींचा 

संग्रह हचे त्याचे स्िरूप अह.े गंगाधर गोबिद सापकर ह्यानंी 

१८७२ मध्ये 'मराठी प्रचारातील म्हणी' चा एक संग्रह 

प्रकाखशत केला. रेव्हरंड ए. मॅनिॉररग याचं्या ‘मराठी 

प्रोव्हभभ’ (Marathi Proverbs) या मराठी म्हणींच्या 

संग्रहातून येथील जनसामान्यांची खिचारपद्धती ि 

स्िभािधमभ यािंर चांगला प्रकाश पडतो. गुणित्ेच्या दषृ्टीन े

मॅनिॉररगचे ह े काम ऄखधक िाखाणण्याजोगे अह.ेयानतंर 

सन १९०० मध्ये म्हणींचा पखहला कोश गणेश नारायण 

दशेपांड ेयानंी तयार केला. २४ 

३) लोकपरंपरा : (लोककथा/दतंकथा अखण प्रथा परंपरा) 

 पारंपाररक सांस्कृखतक अशय ऄसलेली ि मौखखक 

परंपरेने जतन केली जाणारी कथा म्हणजे ‘लोककथा’होय. 

समग्र लोक साखहत्याप्रमाणे लोककथा ही सुध्दा समूहखनर्ममत 

ि समूहरखहत ऄसते. मौखखक परंपरेने एका खपढीकडून 

दसुऱ्या खपढीकड ेती सकं्रखमत होत ऄसते ि खपढ्यान खपढ्या 

जतन केली जाते. लोक कथा या प्रिाही ि 

पररितभनशीलऄसतात अखण भौगोखलक प्रदशेानुसार त्याचंी 

रूपेही बदलतात. खि. का. राजिाड े यानंी पारंपाररक 

कथासाठी सिभप्रथम ‘लोककथा’हा शब्द िापरला. 

लोककथानंा खिखिध सामाखजक, सांस्कृखतक, धार्ममक ि 

पारंपाररक रूढी परंपराचंे अशय ऄसतात. ईदा. रिटह्मकथा, 

पंचततं्र, जातककथा, िेताळ पचंखिशी आत्यादी.मेरी दिऄरच े

'ओल्ड डके्कन डजे' (१८६८),मध्ये काही पारंपाररक 
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लोककथाचे सकंलन केललेे अह.े तर ररचभड टेंपल यानंी 

राजपतूाना ि पजंाबमधील पारंपारीक मौखखक लोककथा 

‘लीजण्ड्स ऑफ पजंाब’या ग्रंथात सकंखलत केलले्या अहते 

दतंकथा ही संज्ञा स्थाखनक ऄथिा ऐखतहाखसक 

अख्याखयकांना िापरली जाते. आंग्रजीतील ‘Legend’या 

शब्दाला मराठीत ‘दतंकथा’हा समानाथी शब्द जातो. 

दतंकथा म्हणजे ऄसंबध्द ि पषु्कळदा खिस्मतृ आखतहास ऄस े

लोकसाखहत्याचे खिशारद मानतात. ह ेजरी खरे ऄसले तरी 

दतंकथते आखतहासाचा ऄगदी सकु्ष्म का ऄसेना भाग ऄथिा 

धागा ऄसतो. श्रीधरानंी खलखहलले्या ‘पांडिप्रताप’या ग्रंथात 

प्रथम‘दतंकथा’हा शब्द िापरला.श्रीधरानंी दतंकथा हा शब्द 

‘तोंडो-तोंडी’सांखगतलेल्या गोष्टी ज्यांना पुराव्याचा लेखी 

अधार नाही या ऄथाभने िापरललेा अह.े दतंकथचेा प्रभाि 

जनमानसािर कायम राहतो. दतंकथेमध्ये सत्य ि कखल्पत 

यांची ऄशी सरखमसळ केलेली ऄसते की, िस्तूखस्थती 

त्यापेक्षा िेगळी ऄसते. शंकर गणेश दाते “लोककथातं 

कथाचंा तर समािशे होतोच, पण नाना तर् हचे्या लौदकक 

समजतुी, लोकाचार, लिखिधी,ऄंत्यखिधी िगैरेसंबंधी 

खिखधखिशेष याचंीही यातच गणना होते. भुताखेतांसबंंधी 

गोष्टी, जनुाट गाणी, ऄंगाइ गीत,े भाकड कथा, म्हणी, 

लोकिचने या सिाचंा लोककथाशास्त्र सामग्र्याने खिचार 

करते .......जातीजातींमधील ि िंशािंशांमधील संबंधाचा 

दकत्यके िेळा या गोष्टींनी ईलगडा होतो. केव्हा केव्हा या 

क्षुल्लक गोष्टींनी भाषाशास्त्रािर महत्त्िाचे ईपकार केल े

अहते. समाजशास्त्राचा ि लोककथाशास्त्राचा ऄत्यतं 

खनकटचा संबंध अह े ........”२५ दाते याचं्या लोककथा भाग 

१ ि २ संग्रहाच्या पखहल्या भागात ऄकरा लोककथा, अठश े

भाकड कथा, शेहचेाळीस लोकगीते अहते, तर दसुऱ्या 

भागात चौदा लोककथा अखण चार गीते अहते. दोन्ही 

भागांस त्यांनी शब्दकोश जोडला अह े. 

 राघोबा मोरोबा यानंी सन १८५५ मध्ये केलेल े

'Tales of King Vikrama of Ujjain' प्राकृत भाषेतील 

हररदास याचं्या पुस्तकाचे आंग्रजीत केललेे भाषातंर ह ेमराठी 

माणसाने केलेले गोष्टींचे पखहले संकलन ऄसले तरी, 

भारतातील मौखखक कथांच्या मौखखकता अखण लोकसाखहत्य 

संकलनाचा पाया मेरी दिऄर खहने घातला. सन १८६८ 

मध्ये खतने ‘ओल्ड डके्कन डजे’ या अपल्या पुस्तकास 

भारतातील कथाचंे प्राखतखनखधक स्िरूपाचे संकलन केले. 

त्यातनू महाराष्ट्रातील काही ऐखतहाखसक दतंकथा अखण 

काही लोककथा हाती लागतात. या पुस्तकास सर बाटभल 

यांनी प्रस्तािना खलखहली अह.े सर बाटभल दिऄर यांनी 

अपल्या प्रस्तािनते “Collections of this kind are 

specially desirable as regards the popular non-

Brahmanical superstitions of the lower orders” 

ऄसा अपला ऄखभप्राय ददला अह.े मौखखक संकलनामधनू 

तत्कालीन खनम्नस्तरीय समाजाचा रिटाह्मणी कमभठपणाला 

ऄसणारा खिरोध प्रकटत ऄसे. बाटभल याचंे खनरीक्षण मार्ममक 

अह.े ते म्हणतात की,"Few, even of those who have 

lived many years in India and made some 

inquiry regarding the external religion of its 

inhabitants, are aware how little the popular 

belief of the humbler classes has in common 

with Hinduism of the Brahmins and how much 

its differs in different provinces and in different 

races and classes in the same province.”२६ 

 सेतमूाधिराि पगडी यांनी ऄशाच दतंकथेिर 

अधारीत ‘आखतहास ि कखल्पत’हा ग्रंथ खलखहलेला अह.े ना. 

गो.चापकेरांनी ‘बदलापरू’या पुस्तकामध्ये चंद्रहासाची 

कातोडी दतंकथा सकंखलत केललेी अह.े त्र्य. 

श.शेजिलकरांनी खि. ग. खभड े यांच्या ग्रंथाच्या प्रस्तािनते 

मोत्याच्या कखणसाची दतंकथा ददललेी अह.े 

भटक्यायहुश्याच्या मीडसच्या दतंकथेच्या धतीिर श्री शं. ग. 

दाते यानंी ‘लोककथा ि लोकगीत’ेया ग्रंथात ‘राजा बधग 

माया बशग’ही दतंकथा सकंखलत केलेली अह.े याखशिाय 

राजपतूान्यामधील ‘खेमरोजी अभलद’ेराजा हुण ि त्याची 

पत्नी बपगला यांच्यािरील ‘बपगलेची कथा’आत्यादी प्रखसध्द 

ऐखतहाखसक दतंकथा अहते. दतंकथचेा ईगम िस्तूखस्थतीत 

ऄसला तरी त्या िस्तूखस्थतीला ऄखधक ईठाि ककिा रंजकता 

यािी म्हणनू त्या घटना ऄथिा व्यक्तीला दिैत्ि ककिा 

दिेतास्िरुप दणे्याचा प्रयत्न केलेला ऄसतो ऄसे सरोखजनी 

बाबर याचंे मत अह.े दतंकथचे्या अधारे आखतहासलेखन 

करताना ऄखधक खबरदारी घतेली जाते. जरी दतंकथतेनू 

काही ऐखतहाखसक घटनांचा बोध होत ऄसला तरी दतंकथा 

या खिपभस्त ऄसतात. प्रत्येक भाग, खजल्हा, तालकुा ि त्या 

तालकु्यातील गािा-गािात ऄशा काही दतंकथा प्रचखलत 

ऄसतात, की त्यांचा सदंभभ काही ऐखतहाखसक घटनेशी 

ऄसतो. बऱ्याच दतंकथा िंशपरंपरेने चालत अलले्या 

ऄसतात. ऄशा दतंकथाचंा शोध घेिून त्यांचा ऐखतहाखसक 

ऄन्ियाथभ लािण्याचा प्रयत्न केल्यास निीन आखतहास समोर 

येण्याची शक्यता ऄसते.  

 अथभर क्रॉफडभचे 'लीजंडस् ऑफ कोकण' (१९०९) ह े

पुस्तक दतंकथांचा सुरेख संग्रह अह. यात ऄगदी जुन्या 

पुराणकथा ि खशिाजीच्या, पेशव्यांच्या ि आंग्रजांच्या 

सत्ेच्या ऄनषुंगाने खनमाभण झालेल्या नव्या दतंकथा याचं े

गमतीदार खमश्रण अह.े भाषाखिज्ञान, लोकसाखहत्य ि 
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सामाखजक आखतहास या दषृ्टींनी या संग्रहाचे महत्त्ि खिशेष 

अह.े२७जेम्स कॅम्बेलच‘ेखस्परीट बेखसस ऑफ बलेीफ ऄँड 

कस्टम’ (१८८५) ह ेपुस्तक 'आंखडयन ऄरँटक्वरी' मधून क्रमशः 

रटपणांच्या स्िरूपात पखहल्यांदा प्रखसद्ध झाले. कॅम्बेलचे ह े

काम म्हणजे तत्कालीन ईच्चिणीय ि कखनष्ठिणीय बहद ू

प्रजचे्या मनात खोलिर रुजलले्या समजतुींचा शोध अखण 

खिशे्लषण अह.े कॅम्बेलने बहदमूधील प्रथाप्रघातांचे खनरीक्षण 

करताना खिशेषतः जन्म, खििाह, स्त्रीत्ि, गरोदरपण, 

ऄंत्यसंस्कार यांिर खिशेष भर ददला अह.े२८ 

 बी. ए. गुप्ते यानंी खलखहललेे ‘बहद ू हॉखलडजे ऄँड 

सेरेमोनीज, खिथ डजेरटेशन ऑन ओररजन, फोल्क्लोरे ऄँड 

बसबोल’ (१९१०)Hindu Holidays and Ceremonies, 

with dissertations on origin, folklore and 

symbols ह ेपुस्तक महाराष्ट्रातील बहद ूजातीजमातीत त्या 

काळी प्रचखलत ऄसणाऱ्या व्रतिकैल्यांची, ईपिास 

तापासाचंी, सणाईत्सिाचंी माखहती अह.े या ऄनषुंगान े

लेखकाने ऄनके कहाण्याचंे भाषान्तर केले अह.े श्रािणी 

रखििार, अजेपाडिा, चैत्रगौरी, चंपाषष्ठी अखण 

अददत्यराणबुाइची कहाणी, खंडोबा अखण बनाइची 

कहाणी, गोपद्माची कहाणी ि गोपाद्यपजूा, महालक्ष्मीची 

कथा अखण महालक्ष्मीचे व्रत, सोमिाराचे व्रत, नागपचंमीच े

व्रत ि नागपचंमीची कथा यासंारख्या ऄनके तपखशलानंी 

युक्त ऄसणारे ह ेपुस्तक सांस्कृखतकदषृ्या मौल्यिान माखहती 

पुरखिते.२९ ए. एम. टी. जकॅ्सन अखण अर. इ. एन्थोिेन 

यांच्या Folklore of konkan (१९१५) for Folk-Lore 

of Bombay (१९२४) खनदशे येथेच कराियास हिा. 

जॅक्सनचा नाखशकला िध झाल्यािर लोकसाखहत्याच्या 

संकलनाच्या कामाची जबाबदारी एन्थोिेन यांच्यािर यउेन 

पडली. जकॅ्सन याचंी टाचणे ( Folklore notes on the 

Konkan and Gujarat ) एन्थोिेन यानंी आंखडयन 

ऄँरटके्वरीत दोन लेखांत प्रखसद्ध केली. त्यानंतर त्यांनी 

स्ितंत्रपण ेह ेकाम पुरे केले ऄसे एन्थोिेननी नमूद केले अह.े 

या सकंलनामागील त्याचंी भूखमका कॅम्बेलना ऄनसुरणारी 

अह.े एन्थोिने खलखहतात , " the elaborate rites 

practiced by Hindus at the time of pregnancy, 

birth, adolescence, marriage, and death, 

Campbell aims at proving that the basis of 

these practices in spirit scaring. It will be found 

that the materials contained in the present 

volume lend a considerable measure of support 

to Campbell's theory." ३० 

 सी. ए. कककेड याचंे Deccan Nursery Tales 

(१९१४) ह े पुस्तक परुाणातील, मध्ययुगीन ि स्थाखनक 

स्िरूपाच्या ऄनके गोष्टींचा सगं्रह अह.े मुलानंा अकषभक 

िाटतील ऄशा गोष्टींच्या या संग्रहातील कथाखनिेदन ि 

शैलीही िेधक अह.े रखििार, सोमिार, मंगळिार, बुधिार 

अखण गरुुिार, शुक्रिार, शखनिार ऄशा िारांच्या गोष्टी, 

महालक्ष्मी ि दोन राण्या, बेटािरील राजिाडा, नागोबा-

सापाचंा राजा, सोनरेी मंददर यांसारख्या एकंदर सतरा 

गोष्टी येथे अहते.  

४) लोकगीत:े  

 मौखखक परंपरेने चालत अलेल्या ऄनेक खिखिध 

गीतप्रकाराचंा समािशे ‘लोकगीत’ेया संज्ञेत होतो. 

पारंपाररक गीतानंा लोकगीते हा शब्द प्रयोग सिभ प्रथम खि. 

का. राजिाड े यानी िापरला.प्राचीन काळापासनु प्रचखलत 

ऄसललेा ‘गाथा’ प्रकार हा लोकगीताचाच प्रकारमनाला 

जातो लोकगीताचाच एक प्रकार मानला जातो. लोकगीत 

ऄथिा लोकगाथा हा मौखखक परंपरेने चालत अललेा प्रदीघभ 

कथनपर गीत काव्याचा प्रकार खि. का. राजिाड े यानंी 

‘सज्जनगडचे एक लोकगीत’FlockSong ofSajjangad’ हा 

लेख खलहून लोकगीतातून अलेली ऐखतहाखसकता ऄथिा 

आखतहासाचे ऄंग शोधण्याचा प्रयत्न केला. यानतंर 

लोकगीताच्या माध्यमातनू सामाखजक आखतहासाचे संशोधन 

ठरण्याच्या ईद्देशाने सन १९१५-२५ या काळात भारत 

आखतहास संशोधन मंडळाने िार्मषक माध्यमातून लोकगीताचंा 

संग्रह प्रखसध्द केला. यामध्य े खि. का. राजिाड ेि श्री मुंडल े

यांनी धनगरांच्या ओव्या आत्यादी सपंादन केले अह.े 

महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील धनगरांच्या दोन मौखखक 

ओव्याचंा ऄभ्यास प्रा. ऄनॅ फेल्डहाईस अखण त्यांच्या 

सहकाऱ्यानंी केला अह.े ह्या ओव्याचे ध्िखनमुद्रण प्रखसद्ध 

जमभन ऄभ्यासक गुंथर सोन्थायमर यानंी आ.स. १९७० मध्य े

केले होते. ओिी धनगर लोकांच्या खबरोबा अखण धुळोबा ह्या 

दिेांबद्दल अहते. याओव्याचंा सखोल ऄभ्यास करून धनगर 

लोकाचंे जीिन ऄनभुि, सामाखजक चालीरीती, मूल्य,ं 

संकल्पना, भौखतक पररखस्थती ि मानखसकते बद्दल महत्त्िाची 

अंतरदषृ्टी खमळते. धनगराचंा भौगोखलक प्रदशे, त्याचंी 

ऄथभव्यिस्था, जात अधाररत श्रम-खिभागणी अखण त्यांच े

राजकीय जीिन याचे संदभभ कळतात. मौखखक साधनाचंा 

ऄभ्यास करून प्रा. ऄॅन फेल्डहाईस यानंी धनगर समूहाच े

जग अखण जीिन िाचकासमोर प्रकट केले अह.े३१ 

 ना. गो. चापेकरांनी महाराष्ट्रातील मुसलमान 

खस्त्रयाचं्या ओव्या आत्यादी संपादन केले अह.े ना. गो. 

चापकेरांनी महाराष्ट्र साखहत्य पखत्रके मध्ये िासुदिे गीते, 

गोसािी गीत,े आत्यादी संकलन केलेले अह.े एखाद्या 

ऐखतहाखसक घटनेिर ऄथिा प्रसगंािर ि व्यखक्तिर अधारीत 
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भारतातील खिखिध प्रांखतक भाषेतील मौखखक परंपरेन े

चालत अललेी लोकगीते अजही मोठ्या प्रमाणािर ईपलब्ध 

अहते. या लोकगीतातनू तत्काखलन सामाखजक, सांस्कृखतक, 

धार्ममक, रुढी, परंपरा आत्यादी संबंधी माखहती खमळण्यास 

मदत होते. लोकगीतामधनू प्रखतखिधीत झाललेा आखतहास 

खरा ऄसेलच ऄसे ठाम सांगता येत नाही यामध्ये काही 

प्रमाणात खिपयभस्त माखहती येण्याची शक्यता ऄसते.  

मौखखक परंपरेच ेधोके  

 युरोपमधील बर् याच पत्रकारानंी अखण 

आखतहासकारानंी समकालीन आखतहासलेखनात साखहत्य 

म्हणनू ऄशी ऄनेक पुस्तके ददली अहते ज्यामळेु अपल्याला 

आखतहास पुन्हा समजण्यास भाग पाडले अह.ेआखतहासाची 

मौखखक परंपरा दीघभकाळ रटकणारी अह,े परंतु ती कधीतरी 

नोंदखिली जाणे दखेील अिश्यक अह.े ऄशा स्त्रोताचंा धोका 

दखेील कमी नाही, कारण बर् याच िेळा लोक अपल्या 

समुदायाचा ऄखभमान बाळगण्यास ऄखतशयोक्तीही करतात. 

पण त्यात सत्याचा काही ऄंश नक्कीच अह.े हा तुकड्याची 

चाळण करून तो समोर अणण्याची जबाबदारी 

आखतहासकाराचंी अह.े 

 

समारोप :  

 आखतहासाचे पारंपररक स्िरूप मयाभददत अह.े मात्र 

आखतहास लेखनाचा हा पारंपररक दषृ्टीकोण अता मागे पडत 

अह.े आखतहास म्हणजे राजा अखण राणी ऄसे समीकरण न 

राहता आखतहास म्हणजे मानिी समाजाची सिागंीण कहाणी 

या ऄथाभने ‘मनुष्य' हा आखतहासलखेनाच्या कें द्रस्थानी अलेला 

अह.े मानिी जीिनाशी सबंखंधत सिभच ऄंगोपांगांचा 

उहापोह अता आखतहासात अखण आखतहासलेखनात होण े

ऄपेखक्षत अह.े आखतहासातील नि-निीन दषृ्टीकोन ि 

प्रिाहाच्यामुळे आखतहासलेखन समृद्ध बनत अह.े 

आखतहासातील या खिखिध दषृ्टीकोनाच्याबरोबर आखतहासाची 

अंतरखिद्याशाकीय मांडणी होिू पाहत अहे. आखतहासात 

केिळ समग्रलक्ष्यी आखतहासाला महत्ि नसनू ऄंशलक्ष्यी 

आखतहासही खततकाच महत्िाचा बनला अह.े त्याचबरोबर 

सध्यखस्थतीत स्थाखनक पातळीिरील दलुभखक्षत ि िंखचत 

घटकाचा सिांगीण ऄभ्यास होण्याची संधी नि संशोधकानंा 

संशोधनासाठी ईपलब्ध झाला अह.ेस्थाखनक 

आखतहासकारानंी मौखखक साधनाचंा ईपयोग लेखी साधनानंी 

दलेेल्या माखहतीची खात्री करण्यासाठी करािा अखण लेखी 

साधनाचंा ईपयोग मौखखक साधनांची खिश्वासाहभता 

तपासण्यासाठी करािा. मौखखक साधनाचंा िापर 

आखतहासकारानंा लोकांच्या भािना अखण माणसुकी 

याबद्दलची जाणीि दतेो. तत्कालीन लोकाचं्या प्रेरणा, 

प्रिृत्ी, स्िप्ने समजनू घ्यायची ऄसतील तर अपल्याला 

त्यांच्या मुलाखती अखण मौखखक परंपरा समजून घेण े

अिश्यक ठरते.  
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१६) बानेस, एच, आ., ए खहस्री ऑफ खहस्टॉररकल 

रायटींग,न्यूयाकभ , १९५०, पृ. ३४   

१७) बखभहाडभ, जे.,जजमेंट्स आन खहस्री ऄँड 

खहस्टोरीन्स,लंडन १९५८, पृ.९  

१८) शांता गोखले यानंी या पुस्तकाची प्रस्तािना केली 

अह.े संपाददकेने जाणीिपूिभक एक िेगळी संकल्पना 

राबिली अह.े त्या काळच्या मुंबइतली, रंगभमूीसाठी 

महत्त्िाच्या ऄसलेल्या तीन महत्त्िाच्या ‘जागा/स्थळे’ त्यांनी 

खनिडली अहते अखण त्या ऄनषुंगाने या आखतहासची 

संरचना केली अह.े स्िाभाखिकच या पुस्तकात त्या 

काळातले रंगकमी जे बोलतात त्यातले जिळजिळ कोणीच 

या रंगभूमीच्या स्िरूपाबाबतच्या तत्त्िबचतनात जात नाहीत 

अखण त्यामागचे कारण शांताबाईंच्या या नोंदीतच अढळते. 

प्रा. गो. पु. दशेपांड े याचं,े ‘एक्स्पेररमेंटल खथएटर : व्हॉट 
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िॉज दटॅ’ या शीषभकाखाली खलखहलेले लेखिजा प्रास्ताखिक 

मात्र ऄशी कुठलीही डोळेझाक न करता, या सपंूणभ 

कालखंडाचा एक ईत्म खचदकत्सक अढािा घेते. या लेखाची 

सुरुिातच गो. पुं. नी त्या काळातल्या प्रायोखगकतमेाग े

सामाखजक-राजकीय प्ररेणा होत्या ककिा कसे याबाबत शकंा 

घेउन केली अह.े त्याचप्रमाणे छखबलदास िा आतरही दोन 

स्थळे, या चळिळीच्या कें द्रस्थानी होती काय -कारण 

‘घाशीराम कोतिाल’सारखी महत्त्िाची प्रायोखगक नाटके 

खतथे झालेली नाहीत-ह े ही ते नोंदखितात. त्या काळाची 

आखतश्री का झाली ऄसािी याबद्दलचे त्याचंे खििेचनही 

सामाखजक ऄंगाने थोडक्यात ऄसले तरी खूपच ऄखधक 

खोलात जाणारे अह.ेमौखखक आखतहासाचा पखहला टप्पा 

येतो तो भलुाभाइ दसेाइ मेमोररयल आखन्स्टटय़ूटच्या 

ऄिकाशाबाबत. या प्रकरणात गासभन डा कुन्हा, प्रफुल्ल 

डहाणूकर, ऄकबर पदमसी, ऄलके पदमसी, खगरीश कनाभड, 

श्याम बनेेगल, कुसमु हदैर, सत्यदिे दबुे अखण पुह सयानी 

यांच्या मुलाखती अहते. या जागेबद्दल सिाभच्याच 

मांडणीतनू सिाभत महत्त्िाचे काय जाणित ऄसेल तर त्या 

रठकाणी ऄनेक कलांचे अखण त्यातील कलाकाराचंे एकत्र 

येणे! ही बाब ददुिैाने अता कुठेही होताना ददसत नाही. 

‘अषाढ का एक ददन’, ‘तुघलक’ ते ‘खमस ज्यूली’, ‘ऄ ॅखण्टगनी’, 

‘एऱ्युडाआस’ ऄशा नाटकांच्या अठिणी या प्रकरणात अहते. 

एखाद े ऄिकाश िा िास्त,ू त्यात िािरणाऱ्या माणसानंा 

कशी घडिते त्याचे दशभन अपल्याला या पुस्तकातनू घडते; 

त्याची पखहली चुणकू येथे खमळते. दसुरे प्रकरण िालचंद 

टेरेस या िास्तभूोिती गुफंलेले अह.े या जागेतली रंगभमूी 

खिशेषत: सत्यदिे दबुे अखण ऄररिद दशेपांड े या दोन 

रंगकमीभोिती दफरली. ‘हयिदन’, ‘अधे-ऄधुरे’, 

‘िल्लभपरूची रूपकथा’, ‘ययाती’, ‘ऄंधारयात्रा’, ‘ईद्धध्िस्त 

धमभशाळा’, ‘ऄिध्य’ ऄशा नाटकांच्या जन्मकथा या जागशेी 

थेट िा अडिळणाने खनगखडत अहते. या प्रकरणात ऄमोल 

पालकेर, सुनील शानबाग, सरयू दोशी, गासभन डा कुन्हा, 

खगरीश कनाभड, श्रीराम लाग,ू ऄलेक पदमसी, श्याम बेनेगल, 

गो. पु. दशेपांड,े ददलीप कोल्हटकर, सुखनला प्रधान, हमे ू

ऄखधकारी, दीपा श्रीराम, ऄच्यतु िझ,े कमलाकर सारंग, 

सत्यदिे दबु,े मीना नाइक, रत्ना पाठक शहा आत्यादींच्या 

मुलाखती अहते. पुस्तकाची मखु्य मयाभदा ही म्हणता यइेल 

की संपादकाने प्रयत्न करूनही बहुतके मलुाखती ऄ ॅनके्डोट्स 

अखण स्मरणरंजनात कमी-ऄखधक प्रमाणात प्रमाणात 

ऄडकलेल्या अहते. एकंदरीने पहाता, मुंबइच्या संस्कृतीच्या 

दषृ्टीनचे हा महत्त्िाचा दस्तऐिज अह.े सांस्कृखतक जीिनात 

रस ऄसणाऱ्या सिाभसाठीच ह ेपुस्तक संग्रा अह.े 

१९) नेहरु स्मारक संग्रहालय एिं पुस्तकालय की मौखखक 

आखतहास पररयोजना की पररकल्पना शोध पररयोजना के 

रूप में की गइ थी। आस ददशा में पहला कदम 1966 में 

ईठाया गया था। अज की तारीख में नेहरु स्मारक संग्रहालय 

एिं पुस्तकालय द्वारा 1351 व्यखक्तयों के संस्मरण ररकॉडभ 

दकए जा चकेु हैं और आन साक्षात्कारों के 882 प्रखतलेख नेहरु 

स्मारक संग्रहालय एिं पुस्तकालय ऄखभलेखागार के 

िाचनालय )Reading Room) में ऄध्यतेाओं के प्रयोग हते ु

ईपलब्ध ह।ै खजन व्यखक्तयों ने आसके तहत ऄपने ससं्मरण 

ररकॉडभ कराए हैं ईनमें खान ऄब्दलु गफ्फार खान, अचायभ 

जे  .बी .कृपलानी , रेणकुा राय, कमला दिेी चट्टोपाध्याय, 

सुशीला नायर, इ  .एम .एस .नम्बूदरीपाद , एच  .िी .कामत , 

ए  .पी .जैन , निाब छत्ारी, जीिराज महेता, अर  .के .नेहरु , 

एच  .एम .पटेल , ज्योखत बस,ु अइ  .के .गुजराल तथा िी .पी .

बसह शाखमल हैं। खजन िैज्ञाखनकों केे साक्षात्कार ररकॉडभ 

दकए गए हैं, ईनमें एस  .चन्द्रशेखर तथा नामी खगोल 

भौखतक िैज्ञाखनक और प्रोफेसर, सत्यने बोस शाखमल हैं। 

आसके ऄखतररक्त जिाहरलाल नहेरु ऄथिा भारतीय राष्ट्रीय 

अंदोलन पर खजन खिदशेी हखस्तयों को ररकॉडभ दकया गया ह ै

ईनमें लइू माईंटबैटन, फेन्नर रिटॉकि,े होरेस ऄलैक्जैऺंडर, जेम्स 

कैमरून, यहूदी मनेूखहन, श्रीमती मार्टटन लूथर ककग, खिली 

रिटैनडट्, चांसलर क्रीआस्की )अखस्रया( , पीऄरे मेंडीस )िासं( , 

चेस्टर बोल्स, टीबोर मेंड,े फैज़ ऄहमद फैज़ और बहुत स े

ऄन्य व्यखक्त शाखमल हैं । 

20) Gottschalk. L., Generalization in the Writing 

of History, Chicago,1963,p.45 

२१) खिद्या, व्यिहारे, लोकसाखहत्य अखण लोक संस्कृती, 

प्रखतमा प्रकाशन, 2002, पृ. ३७ 

२२) दकत्ा, पृ. ३८-४२ 

२३) ढेरे, रा. खच., पद्मगंधा प्रकाशन, पुणे २००९ 

लोकसाखहत्य: शोध अखण समीक्षा, पृ. १२९,खोल,े खिलास, 

मराठीतील मौखखक साखहत्याच े संकलन, मौखखता अखण 

लोकसाखहत्य (संपा.) िाकोड े मधुकर, करोगल सषुमा, 

साखहत्य ऄकादमी, २००८, पृ. ३५    
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आपल्या दशेात औद्योतगकरणाची सुरूवात तगरण्या कारखानयाांच्या तनर्ममतीने झाली आतण कामगाराांचा वगग 

तनमागण झाला तेव्हा दशेावर इांग्रजाांची सत्ता होती. आतण त्यावेळी कोणतहेी कामगार कायद ेअतततत्वात नव्हत.े 

आपल्या नयाय हक्कासाटी कामगाराांनी सांप केला तर त्याांना तुरूां गात पाठतवले जात असे. आतण त्याांच्याकडून 

नुकसान भरपाई वसुल करण्याचा अतधकार मालकाला होता. अशा प्रकारच्या अनयायामुळे कामगाराांमध्ये जागृती 

झाली आतण आपण सवाांनी एकत्र येणे गरजेचे आह ेअशी त्याांची मानतसकता तयार झाली. त्यावेळी कामाचे तास 

ही तनतित नव्हते. मालकाला जसे वाटेल तस ेकाम करून घेतल ेजात असे. मालक लोकाांचेच राज्य होत.े त्यामलुे 

कामगाराांना असे वाटू लागले की आपण एकत्र आलो तरच आपल्या प्रश्ाांचे तनराकरण होईल पण एकत्र येणाचा 

प्रयत्न केला की मालक कामगाराांना नोकरीवरून काढून टाकायचा, यामुळे कामगाराांना कळुन चकुले होते की 

एकजुट केल्यातशवाय गत्यांतर नाही. म्हणून कामगाराांची युतनयन बनतवण्याचा अतधकार, कामाचे तास, आपल्या 

नयाय मागण्याांसाटी सांप करण्याचा अतधकार इत्यादी हक्काांसाठी लढा दणे्याचा तनिय केला. यावेळी गोरगरीब 

कष्टकरी बहुजन समाजामध्य ेजागृती करून नवसमाज तनर्ममतीसाठी तनिःतवातथी व त्यागी वृत्तीने प्रयत्न करणारे 

नारायण मेघाजी लोखांड ेयाांनी त्याकाळातील प्राप्त पररततथतीत जो लढा उभारला आतण सांघरटत शक्ती तनमागण 

करण्याचा जो पतहला यशतवी प्रयत्न केला त्याचेच फतलत म्हणजे आजच्या सांघटीत कामगार वगागला तमळालेल्या 

कामगार कल्याणाच्या व सामातजक सुरतिततचे्या तवतवध सोयी व सवलती. आजची सांघटीत कामगार चळवळ 

उभी राहण्याच े शे्रय तनतितपणे नारायण मेघाजी लोखांड े याांना द्यावे लागेल. म्हणूनच आज आपण कामगार 

चळवळीचे जनक (प्रणेते) असा त्याचा उल्लेख करतो.1 

 

           नारायण मेघाजी लोखांड ेयाांचे घराणे मुळचे 

पुणे तजल्यातील खेड तालुक्यातील कनहरेसर गावचे 

जातीन े फुलमाळी समाजातील असल्यामुळे फुले-

फळे, भाजीपाला तवकुन उदरतनवागह करण्यासाठी 

त्याचे वडील ठाण्यात तथाईक झाले असावेत. 

त्यामुळे त्याचा जनम 13 ऑगतट 1848 साली ठाणे 

येथे एका गरीब माळी कुटूांबात झाला.2 1848 ह ेवषग 

अनेक अांगानी कस े महत्त्वाचे आह े मे 2005 मध्य े

तत्कालीन पांतप्रधान डॉ. मनमोहन ससग याांनी 

साांतगतले. 1848 साली महात्मा फुले याांनी पुणे येथ े

मुलीची शाळा काढली तसचे 1848 साली कालग 

माक्सग आतण फे्रडररक एांजले याांनी “कम्युतनष्ठाचा 

जाहीरनामा” प्रतसध्द केला. तसेच 1848 साली स्त्री 

उध्दारच्या कायागची अमेररकेतील नयुयाकग  शहरातील 

वेतल्सयन चचग येथे सुरूवात झाली.3 हा एक 

योगायोग आह.े कारण तवतिः नारायण लोखांड ेयाांनी 

आपले आयुष्य कालग माक्सग व एांजेल याांचे कामगार 

वगागचे तहत व महात्मा फुलेंच्या स्त्री तशिणातून 

उध्दार या बाबींसाठी खची घातले. नारायण लोखांड े

याांचे मॅरिक पयांतचे तशिण ठाणे येथे झाले. घरच्या  

गरीबीमुळे लोखांड े याांना नोकरी करणे भाग होते. 

यावेळी फाजलभाई नानशी या खोजा व्यापा-याांशी 

त्याचे सांबांध चाांगले असल्यामुळे त्याांनी प्रथम रेल्वेत 

नोकरी केली त्यानांतर पोतटात नोकरी केली. 

त्यानांतर 1870 सोली माांडवी तमलमध्ये तटोअर 

http://www.ijaar.co.in/
mailto:dattatrayakharade@gmail.com


IJAAR    Vol.3 No.5  ISSN – 2347-7075 

15 

डॉ. दत्तात्रय पाांडुरांग खराडे 

 

ककपर म्हणून नोकरीस लागले.4 लोखांड ेह ेचौकस व 

करारी व्यतक्तमत्वाचे होते. समाजाचे अज्ञान 

चालीररती, तशिणाची गरज या तवषयी त्याांची तपष्ट 

व परखड अशी मते होती. माांडवी तमलमध्ये तटोअर 

कीपर म्हणून काम करताना त्याांनी कामगाराांची 

दयनीय ततथती केवळ जवळुन पातहली नव्हती तर 

ती प्रत्यिात अनुभवली होती. यातनुच पुढे कामगार 

चळवळीची मुहुतगमेढ उभी राहु लागली.  

 नारायण लोखांड े याांचा या दरम्यानच्या 

काळात मुांबईतील काही सामातजक कायगकत्याांमाफग त 

महात्मा फुलेंच्या सत्यशोधक समाजाच्या 

चळवळीशी सांबांध आला आतण त्यातुनच पुढे मुांबईत 

सत्यशोधक समाजाची तथापना करण्यासाठी त्याांनी 

1 तडसेंबर 1873 ला ताडदवे येथे महात्मा फुले याांचे 

जाहीर व्याख्यान ठेवले होते. त्यानांतर जानेवारी 

1874 मध्ये म. फुले याांच्या मुांबईतील परळ, वरळी, 

माझगाव, माांडवी, भायखळा, लालबाग, 

सचचपोकळी, तशवडी, नायगाव, कुलाग या कामगार 

वतत्याांमध्ये अनेक सभा लावल्या व कामगाराांमध्ये 

सत्यशोधक समाजाचा तवचार पसरतवण्याच े प्रयत्न 

केले. या काळात मुांबईतील तगरणी कामगाराांचे, 

तस्त्रयाांचे कसे अमानुष शोषण होत े त े नारायण 

लोखांड े याांनी महात्मा फुल्याांना समजावनू 

साांतगतले.5 त्यानांतर फुल्याांनीच लोखांडनेा मुांबईतील 

तगरणी कामगाराांमध्ये काम करण्याचा सल्ला कदला. 

नांतर लोखांड े कामगार कष्टक-याांच्या समतया, प्रश् 

समजावून घेऊ लागले, व कामगाराांना सांघरटत 

करण्याचा प्रयत्न सुरू केला.  

 बहुजन समाजाच्या तहतासाठी ब्राह्मणेत्तराचे 

पतहले वृत्तपत्र कृष्णराव भालेकर याांनी 1877 मध्य े

‘दीनबांधू’ या नावान े पुण्यामध्ये सुरू केले.6 अनके 

अडचणीचा मुकाबला करत सातत्याने 3 वषे ह े

वृत्तपत्र भालेकराांनी मोठ्या तजद्दीने चालतवले. परांत ु

जेव्हा सवग बाजुनी नाईलाज झाला तेव्हा भालेकराांना 

दीनबांधू पत्राची जबाबदारी सोडावी लागली. 

‘दीनबांधू’ चालू ठेवणे सवाांनाच आवश्यक वाटत होते. 

म्हणूनच नारायण लोखांड ेआतण रामजी सांतुजी आवटे 

याांनी दीनबांधु मुांबईत आणला आतण मुांबईत दोघाांनी 

भागीदारीत ह ेवृत्तपत्र सुरू केले. यावेळी सांपादनाची 

मुख्य जबाबदारी लोखांड े याांच्याकड े होती. 9 मे 

1880 रोजी मुांबईहुन ‘दीनबांधु’ चा पतहला अांक 

प्रतसध्द झाला. ‘दीनबांध’ु च्या मुखपृष्ठावर ‘Journal 

devoted to the interest of working class’ 

असे छापलेले असे यावरून ‘दीनबांध’ु ह े कष्टकरी 

वगागच्या तहताचे वृत्तपत्र असल्याचे तपष्ट होते. तसेच 

मुखपृष्ठाखाली “दीनबांधु हतेु सेतु व्हावेत दीन 

सुमतीचेष करीता तवनांती परतुनी खांडन करणे 

त्वरीत दमुतीच।।” असा श्लोक तलतहला असे. तसेच 

सांपादकीय पानावर “अज्ञाने मतहमातजदीनां अवघ े

सवोपरर गाांजले। तवद्याधमग तथा न सेव्य म्हणुतन 

तवाथी बहु माजले। धुतगतह मनी मत्सरास धरूतन 

केली अशी ददुगशा। जाणेतन बहुमान योग्य करोनी 

तवद्येप्रतत व्हा वशा।।”7 राजकीय, सामातजक आतण 

तशिणासाठी इत्यादी सांबांधीचा श्लोक छापलेला असे. 

लोखांड ेयाांचे सांपादकीय तलखाण ह ेअततशय प्रभावी 

आतण राांगड्या मराठीत असे. एखाद्या मुद्यावर 

आपली मते माांडताना अततशय रोखठोक आतण 

तनर्मभडपणे प्रततपिाच्या एकेक मुद्याचा धुव्वा / 

उडवावा असे बोली भाषे सारखे त्याांचे तलखाण असे 

त्याांचे तलखाण वाचताना ते तवतिः आपल्यासमोर उभे 

राहून आपलेच दिुःख माांडत असल्याचे तचत्र उभ े

करायचे. दशेाचे भतवतव्य ह ेकष्टक-याांच्या श्रमावर, 

उत्पादकतेवर अवलांबुन असल्यामुळे, सरकारन े

त्याांच्या तशिणासाठी वाहुन घ्यायला हव े अशा 

आशयाचे तलखाण तत्कालीन पररततथतीत करून तस े

सरकारला करावयास भाग पाडणारे तनर्मभड पत्रकार 

हा एक अत्यांत महत्त्वाचा पैलू त्याांच्या व्यतक्तमत्त्वाचा 

कदसून येतो.  

 नारायण मेघाजी लोखांड े याचे कामगार 

िेत्रातील योगदान म्हणजे ज्वलांत ऐततहातसक 

कामगार चळवळच होय. कापड तगरणीमध्ये तवतिः 

काम करत असल्यामुळे तथेील अमानवी ततथतीची 

चीड त्याच्या मनात होती. नारायण लोखांड े याांनी 

यावेळी तवतिः कापड तगरण्यामध्ये जाऊन 

कामगाराांना सांघरटत करून बॉम्बे तमल हडॅस 

असोतसएशन ही कामगाराांच्या प्रततसादातनु 

दशेातील पतहली कामगार सांघटना तथापन केली.8 

मुांबई सरकारने 1881 च्या फॅक्टरी अॅक्ट मध्ये 

सुधारणा करण्यासाठी 1884 मध्ये कलेक्टर डब्लल्यु. 

बी. मुलक याांच्या अध्यितेखाली नेमलेल्या 

कतमशनला कामगाराच्या मागण्या सादर करता 

याव्यात यासाठी पतहली ऐततहातसक जाहीर सभा 

नारायण लोखांडचे्या अध्यितेखाली 23 सटेंटेंबर 
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1884 रोजी सुपारी बाग परळ येथे सुमारे 4000 

कामगाराांच्या उपततथतीत पार पाडली. यावेळी या 

युतनयनच्या वतीने त्याांनी कामगाराांची मजुरी 

वाढतवणे, त्याच्या कामाचे तास कमी करणे, कायम 

कामाची हमी, जेवणाची सुट्टी, स्त्री कामगाराांना 

सांध्याकाळी सहा नांतर काम करण्यास मनाई, सोळा 

वषागखालील मुलाांना कामावर ठेवू नय े मुलाांच्या 

तशिणाची सोय करावी. कामगाराांना भर पगारी 

हक्काची रजा तमळावी, पगार वेळेवर तमळावा 

कामगाराांना तडकाफडकी कामावरून काढता कामा 

नये, रतववारी कामगाराांना हक्काची रजा तमळावी, 

सुधाररत फॅक्टरी अॅक्टची कडक अांमलबजावणी 

करण्यात यावी इत्यादी तत्कालीन कामगाराांच्या 

महत्त्वाच्या मागण्याांचा पाठपुरावा नारायण लोखांड े

याांनी आपल्या असोतशएशन माफग त केल्या.9 दसुरी 

जाहीर सभा 26 सटेंटेंबर 1884 रोजी भायखळा येथ े

घेण्यात आल.े या सभेला ही कामगाराांचा मोठा 

प्रततसाद तमळाला. या दोनही सभेतील ठराव 

कामगाराांसाठी नेमलेल्या कतमशन समोर 15 ऑक्टो. 

1884 रोजी भायखळा येथे घेण्यात आल.े या 

सभेलाही कामगाराांचा मोठा प्रततसाद तमळाला. या 

दोनही सभेतील ठराव कामगाराांसाठी नेमलेल्या 

कतमशन समोर 15 ऑक्टो. 1884 रोजी सादर 

करण्यात आले. यातुनच पुढे कामगाराांनी तीव्र 

आांदोलन उभारले. 24 एतप्रल 1890 रोजी लोखांड े

याांच्या अध्यितेखाली कामगाराांचा सभा 

महालक्ष्मीच्या रेसकोसग मैदानावर घेण्यात आली. या 

सभेला दहा हजार कामगार उपततथत होते. तवशेष 

म्हणजे दोन कामगार तस्त्रयाांनी या सभेत भाषणे 

करून आपल्या व्यथा समाजापुढे माांडल्या.10 ही 

घटना म्हणजे लोखांडचे्या कामगार चळवळीने समाज 

जागृतीचा एक टटेंपा पूणग केल्याचे प्रततक होते. या 

सभेने मुांबईच्या कामगार वगागत प्रचांड जागृती 

तनमागण झाली होती. त्याचप्रमाणे तगरणी मालक व 

सरकारलाही कामगाराांच्या सामर्थयाांचे महत्त्व कळल े

होते. त्यानांतर तमलओनसग असोतसएशनची सभा 

झाली या सभेत 10 जनु 1890 रतववारची सुट्टी 

मांजुर करण्यात आली. भारतातील कष्टकरी शक्तीच्या 

एकजुटीने तमळतवलेला हा पतहला महत्त्वपुणग तवजय 

होता.11 हा तवजय म्हणज े कामगार चळवळीचा 

आत्मतवश्वास वाढीस लागुन कामगार चळवळ 

अतधक सिम होण्यास व ततची व्याप्ती वाढण्यास 

कारणीभुत ठरला असे म्हटल ेतर वावगे ठरू नये.  

 25 सटेंटेंबर 1890 मध्य सवगसमावेशक लेबर 

कतमशनची तनयुक्ती झाली. इतकेच नव्ह े तर या 

कतमशनवर मदतनीस म्हणून सरकारन े नारायण 

लोखांड े याांची तनयुक्ती केली. 1 जानेवारी 1892 

रोजी नवा फॅक्टरी अॅक्ट उदयास आला. सत्यशोधक 

चळवळीतुन लोखांड े याांनी कामगार चळवळीची 

पे्ररणा घेतली होती.12 कामगाराांची शोषणापासून 

मुक्ती व्हावी. कामगार तशतित व्हावा. जातीभेद 

रूढी व अांधश्रध्द ेपोटी करीत असलेल्या उधळपट्टीतून 

मुक्त होवून, तशिण, सहकार, लोकशाही व समता 

या आधुतनक मुल्याांची ओळख अतशतित कष्टकरी 

समाजाला व्हावी, ह े या कामगार चळवळी मागचे 

नारायण लोखांड ेयाांचे ध्येय होते.  

 महात्मा फुले याांनी सत्यशोधक समाजाची 

तनर्ममती करून त्याांनी शुद्राततशुद्राांच्या तवकासाचे नवे 

तत्वज्ञान माांडले. नारायण लोखांड े याांनी या 

तत्त्वज्ञानावर आधाररत कष्टक-याांची चळवळ 

उभारली. तसेच 1887 साली इांग्रज सरकारने सहद ू

समाजातील अतनष्ठ रूढी व चालीररतीचा तवचार 

करण्यासाठी वडगतवथग कतमटी नेमली होती. या 

तनतमत्ताने सहद ू समाजाला भेडसावणा-या अतनष्ठ 

चातलररतीसांबांधी तवचारमांथन होऊन लागले. 

केशवपनाची समतया ही ब्राह्मण वगागची होती. ही 

दषु्ट चाल बांद व्हावी म्हणून 24 माचग 1890 रोजी 

लोखांड े याांनी नातभक समाजाची सभा घेतली 

होती.13 त्या सभेला 500 हुन अतधक नातभक जमल े

होते. लोखांड े याांच्या कायागबद्दल मामा परमानांद 

याांनी लोखांड े याांच े अतभनांदन केले. 1893 मध्य े

मुांबईमध्ये  पतहली सहद ू – मुतलीम दांगल झाली. 

त्यात मोठ्या प्रमाणात कष्टकरी माणसे मारली गेली 

होती. यावेळी गोदी, तगरण्या बांद पडल्या होत्या, 

सवगत्र दहशतीच े भीतीचे वातावरण होत े कष्टक-

यामधला हा धार्ममक उद्रके सत्यशोधकाांना धक्का 

दणेारा होता. यावेळी मजुराांमध्ये शाांतता प्रतथातपत 

करण्यासाठी लोखांड े याांनी तनकराचे प्रयत्न केले. 

लोकाांना धीर दवेून शाांती प्रतथातपत केली. 1 ऑक्टो. 

1893 रोजी राणीच्या बागेतील मैदानात एकोपा 

मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले.14 चळवळीमध्ये 

काम करताना एकात्मतेचे भान ठेवणे आतण प्रसांगी 

जातीय दांग्याच्या वणव्यात तशरून शाांतता प्रतथातपत 

करण्याच े धाडस लोखांड े हचे दाखवू शकले. राष्ट्रीय 

एकात्मतेचे प्रणेते म्हटल ेतर ते वावगे होणार नाही. 

लोखांड े याांच्या या कायागची दखल घेवून सरकारन े
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त्याांना ‘रावबहादरू’ हा ककताब. 1896 च्या अखेरीस 

कदला. मुांबई पररसरामध्ये टेंलेगच्या साथीने थैमान 

घातले होते. या भीषण आपत्ती मध्ये गोरगरीबाांना 

औषधोपचार तमळावेत म्हणून लोखांड े याांनी 

भायखळा येथे ‘मराठा हॉततपटल’ सुरू केले.15 

हॉततपटलची उभारणी व रोगग्रतताची दखेभाल यात 

लोखांड ेयाांची प्रचांड दगदग झाली व त्यातुनच त्याांनी 

टेंलेगची बाधा झाली. त्यातच 9 फेब्रुवारी 1897 

रोजी त्याांचे तनधन झाले. नारायण मेघाजी लोखांड े

याांनी सांपूणग आयुष्यभर अतशतित कष्टकरी बहुजान 

समाजामध्ये जागृती करून नवसमाज तनर्ममतीचा 

सातत्याने प्रयत्न केला. म्हणूनच मे 2005 मध्ये 

भारत सरकारच्या पोतट खात्याने याची दखल घेवून 

नारायण मेघाजी लोखांड े याांच्या वरील टपाल 

ततककटाच े प्रकाशन केले. हा प्रकाशन सोहळा 

तत्कालीन पांतप्रधान मनमोहन ससग याांच्या हतते 

सांपन्न झाला. त्यावेळी त े म्हणाल े - “कामगार 

चळवळीचे तपतामह नारायण मेघाजी लोखांड े ह े

केवळ कामगाराचे नेते नव्हते तर गोरगरीब कष्टकरी 

मतहला याांचे जीवन समृध्द करण्यासाठी तसेच सहद-ू

मुततलम ऐक्यासाठी कायग करणारे समाजसुधारक 

होते.”16 

समारोप :-  

 नारायण मेघाजी लोखांड ेयाांनी आपले सांपुणग 

आयुष्य उपेतित, गोरगरीब, कष्टकरी, बहुजन 

समाजाच्या तहतासाठी वेचले. त्याांच्या लढा, त्याांची 

चळवळ ही तवषमते तवरूध्द आतण शोषण मुक्त 

समाजाकड े होती. आज कष्टकरी कामगाराांच्या 

आयुष्यात ज्या काही कमी अतधक प्रमाणात सोई-

सुतवधा कदसून येतात. त्यापाठीमागे नारायण लोखांडे 

याांच्या त्यागाचा आतण कतृगत्वाचा इततहास आह.े 

तेव्हा त्याांचा लढा हा समग्र सामातजक पररवतगनाचा 

लढा होता. त्याांच्या आदशगवत कायागचा आतण 

सामातजक पररवतगनाच्या लढ्याचा दषृ्टीकोन 

सध्याच्या कामगार चळवळीतील नेत्याांनी आतण 

कायगकत्याांनी अतधक व्यापक प्रमाणात आत्मसात 

करून कामगार चळवळ अतधक सिम करण्याची 

काळाची गरज आह.े  
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 गोषवारा :   

              आधुचनक भारताच्या इचतहासाची व आधुचनक चशक्षण पद्धतीचा सुरुवात ईस्ट इंचडया कंपनीच्या 

आगमनापासून सुरुवात होत ेअसे म्हटले जाते. कंपनी व चिटटश पालधमेंट या दशेात शैक्षचणक धोरण राबचवताना 

भारतीयानंा चशक्षण दणेे ह े आपले कायध तथा कतधव्य नाही अशी भूचमका घेतली होती. इंग्लंडने तयांच्या दशेात 

इसवी सन १८७०, १८७६ आचण १८८० मध्ये तयांच्या दशेातील नागटरकासंाठी मोफत व सक्तीचे चशक्षण कायदा 

करून शासनाच्या वतीने शैक्षचणक सुचवधा उपलब्ध करून ददली. याच धरतीवर बडोद्याचे सयाजीराव गायकवाड 

महाराज बडोद्यात मोफत व सक्तीचे शैक्षचणक धोरण यशस्वीपणे राबचवले. नामदार गोपाळ कृष्ण गोखले यांनी 

ततकालीन सभागृहात दोनदा भारतातील वंचचतांसाठी इंग्लंडप्रमाणे शैक्षचणक सुचवधा उपलब्ध करून द्यावे असे 

चवधेयक सादर केल े होत.े चवठ्ठलभाई पटेल यांच्या पुढाकाराने संपूणध भारताऐवजी बॉम्बे प्रांतापुरते मोफत व 

सक्तीचे चशक्षण कायदा करून घेतले होते. तयानुसार दशेातील इतर प्रांत तयाचं्या सोयीनुसार मोफत व सक्तीचे 

चशक्षण कायदा करून घतेले. असा हा मोफत व सक्तीचे चशक्षण कायद्याचा प्रवास इसवी सन १९१० सुरू झाला 

आचण इसवी सन २०१० मध्ये म्हणजे स्वतंत्र भारतानतंर तब्बल ६३ वषाांनी व नामदार गोखले यांची मागणी 

१०० वषाांनंतर पूणध झाली.  

सूचनक शब्द (Key-Words)–मोफत व सक्तीचे चशक्षण कायदा, सदभावना, १८६० चा सोसायटी  

                                              कायदा, वूडचा खचलता  
 

भारतातील आधचुनक चशक्षण पद्धतीचा थोडक्यात 

आढावा  

 भारतात ईस्ट इंचडया कंपनीचे आगमन 

झाल्यानंतर ततकालीन काळात भारतात भारतातील 

जे काही चवद्वान ज्या ज्या चवषयात चवद्वत्ता प्राप्त 

केली होती. तयानुसार भारतातील काही ठराचवक 

घटकातील नागटरकानंाच चशक्षण चमळत होता. परंत ु

या चशक्षणाला कोणतहेी अस ेआधुचनक प्रमाणे पदवी 

व क्रचमक चशक्षणासारखे दजाध नव्हता. जे काही 

चशक्षण ददले जाते त े धार्ममक स्वरूपाचे होते. ईस्ट 

इंचडया कंपनीने पचहल्या टप्पप्पयात इसवी सन १६०० 

ते इसवी सन १७५७ पयांत फक्त  व्यापारी हतेून े

कामकाज केल ेहोते. याकाळात भारतातील धार्ममक, 

सांस्कृचतक व शैक्षचणक बाबतीत कोणतेही दखल 

घेतली नव्हती. परंतु तयानतंर इसवी सन १७५७ त े

इसवी सन १८५८ पयांतच्या कालावधीत दसुर् या 

टप्पप्पयात मात्र साम्राज्यवादी दषृ्टीने भारतावर 

राजकीय वचधस्व प्रस्थाचपत करून भारतातील 

धार्ममक, सांस्कृचतक व शैक्षचणक बाबतीत दखल 

घेतली होती. या काळात तयांनी भारतात इंग्लंड 

प्रमाणे आधुचनक पद्धतीचे चशक्षण दणे्यासाठी चिश्चन  

चमशनरी यांना सवलत ददली.१ या चिश्चन  

चमशणार् यांनी भारतातील सवध प्रकारच्या 

नागटरकानंा आधुचनक पद्धतीचे चशक्षण द्यायला सरुू 

केली. तयातूनच आधुचनक चशक्षण प्राप्त केलेल्या 

भारतीय नागटरकानंी चशक्षणाचा प्रसार व प्रचार 

होणेसाठी सदभावनचे्या हतेूने ज्या तया स्थाचनक 

पटरसरात उदारमतवादी भचूमकेने लोकसहभागातनू 
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आर्मथक दणेगी प्राप्त करून घेऊन शैक्षचणक संस्था 

उभारले.  या नाना जगन्नाथ शंकर शेठ अगे्रसर होते. 

तयानंतर महातमा फुले यानंी वंचचतासंाठी चशक्षण 

प्राप्त व्हावे म्हणून साचवत्रीबाई फुले यांच्या 

सहकायाधने अनेक शाळा स्थापन केल्या.२ अशा 

टरतीने भारतात आधुचनक चशक्षण पद्धतीचा पाया 

घातला गेला.  

ईस्ट इंचडया कंपनीच्या काळातील चशक्षणासाठी 

केलले ेकायदशेीर तरतदू  

 चिटटश संसदनेे ईस्ट इंचडया कंपनीसाठी 

इसवी सन १८१३ मध्ये जो कायदा केला होता. 

तयात  भारतीयांना चशक्षण दणे्याच्या हतेूने रुपये एक 

लाख तरतूद केले असल्याच ेउल्लेख केला होता. परंत ु

सदर तरतूद इसवी सन १८३३ च्या नवीन कायदा 

होई पयांत कोणतेही अंमलबजावणी केले होते. 

तयानंतर इसवी सन १८३३ च्या कायद्यात 

भारतीयानंा तयांच्या मातभृाषेत चशक्षण द्यायच े

ककवा इंग्रजी भाषेत चशक्षण द्यायचे यावर मोठ्या 

प्रमाणावर चचाध होऊन शेवटी इंग्रजी भाषेत चशक्षण 

द्यायचे ठरले.३ 

 इसवी सन १८५३ चा कायदा होई पयांत 

भारतीयानंा कंपनीच्या वतीने इंग्रजी भाषेत चशक्षण 

ददले गेले. चशक्षणावरील खचध कंपनीला पेलवत 

नसल्यामुळे कंपनीने भारतीयानंा शैक्षचणक 

धोरणावर दजुाभावाचे भूचमका घ्यायला सुरुवात 

केली. कंपनीने इसवी सनाच्या १८५३ च्या 

कायद्यातनू इसवी सन १८५४ मध्ये वूडचा खचलता 

पास करून खाजगी उदरमतवादी संस्थांना शैक्षचणक 

शाळा स्थापना करण्यास आव्हान केले. तया संस्थांना 

अनुदान व आर्मथक दबुधल घटकांना चशष्यवृत्ती दऊेन 

चशक्षणाचा प्रसार व प्रचार करण्यासाठी प्रोतसाचहत 

केले होते.४ असे असल ेतरी भारतीयानंा पाचहज ेतसा 

चशक्षण प्राप्त होत नव्हता.  

 चतसर् या टप्पप्पयात कंपनीच े राज्य जाऊन 

इसवी सन १८५८ पासून चिटटश पालधमेंट ककवा 

राणीचे साम्राज्य सरुू झाले होते. या काळात वूडच्या 

खचलतानुसार भारतातील चशक्षणाचा दकती चवकास 

झाला याचा आढावा घेण्यासाठी इसवी सन १८८२ 

मध्ये हटंर कचमशन नेमले होते.  

 भारतातील सवध प्रकारच्या भारतीयांना 

चशक्षण दणेेसाठी वूडच्या खचलतानुसार खाजगी 

उदरमतवादी संस्थांना शैक्षचणक शाळा स्थापना 

करण्यास आव्हान केले होते. परंतु तयानुसार 

भारतीयानंा पुरेपूर व दजेदार चशक्षण चमळणार नाही 

याचा अनुभव घेतललेे महातमा फुले आचण दादाभाई 

नौरोजी यांनी या हटंर कचमशन५ समोर पचहल्यांदा 

इंग्लंडच्या धरतीवर इसवी सन १८७०, १८७६ 

आचण १८८० च्या मोफत व सक्तीच्या चशक्षणाच्या 

कायद्यानसुार६ भारतातील सवध प्रकारच्या 

भारतीयानंा मोफत व सक्तीचे चशक्षण चमळावे 

यासाठी मागणी केलेली होती. हटंर कचमशनने या 

मागणीचा कोणताही चवचार केला नाही.    

मोफत व सक्तीच ेशकै्षचणक धोरणाच ेयशस्वी प्रयोग  

 इंग्लंडने इसवी सन १८७०, १८७६ आचण 

१८८० मध्ये  मोफत व सक्तीच्या चशक्षणाचा कायदा 

पास करून घतेला होता. तयांनी तयानसुार तेथ े

तयांच्या सवध प्रकारच्या नागटरकांसाठी धोरण 

राबचवले होते. याच धरतीवर आपल्या दशेात असा 

प्रयोग यशस्वी होईल का नाही या चवचारान े सवध 

प्रथम बडोद्याचे महाराजा सयाजीराव गायकवाड 

यांनी तयाचं्या संस्थानातील अमरोली तालुक्यातील 

दहा ग्रामीण भागात गांवामध्ये मोफत व सक्तीच्या 

चशक्षणाचा कायदा पास करून अंमलबजावणी केली 

होती. तयाचा उस्फूतध प्रचतसाद पाहून संपूणध 

तालुक्यासाठी इसवी सन १९०१ मध्य े

अंमलबजावणी केली. तयानंतर इसवी सन १९०६ 

संपूणध संस्थानात ६ ते १२ वयाच्या मुलांसाठी आचण 

६ त े १० वयांच्या मुलींसाठी यशस्वीपणे मोफत व 

सक्तीचे शैक्षचणक धोरण राबचवले.७ 

 तयानंतर याप्रमाणे इसवी सन १९१७ मध्य े

कोल्हापूर मध्ये छत्रपती शाहू महाराजानंी 

यशस्वीपणे आपल्या संपूणध संस्थानात मोफत व 

सक्तीचे शैक्षचणक धोरण राबचवले.८ 

भारतातील वचंचतासंाठी मोफत व सक्तीच ेशकै्षचणक 

धोरण  

 इसवी सन १९०५ दरम्यान भारतात 

स्वदशेी चळवळ मोठ्या प्रमाणात सरुू झाली होती. 

यातच भारतातल्या प्राथचमक तथा एकूणच 

चशक्षणाच्या चवकासाबाबत चचाध सुरू झाली होती. 

तयात असे चनदशधनास आल े की, इंग्रजांच्या १५० 

वषाांच्या चिटटश राज मध्ये आज अखेर केवळ ६% 

भारतीयानंी चशक्षण घेतल.े इंग्रजांच्या भारतीय 

नागटरकाचं्या चशक्षणाच्या धोरणाबाबत सवध 

स्तरातनू मोठ्या प्रमाणावर टीका होण्यास सुरू 
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झाली. अशावेळी नामदार गोपाळ कृष्ण गोखल े

यांनी बडोद्याचे महाराज सयाजीराव गायकवाड 

यांच्या तयानंी यशस्वीपणे राबचवलेल्या मोफत व 

सक्तीच्या चशक्षणाचे पे्ररणा घेतली तसेच इंग्लंडन े

इसवी सन १८७0, १८७६ आचण १८८० मध्ये 

पाटरत केलेल्या मोफत व सक्तीच्या चशक्षण कायद्याच े

अंमलबजावणी व्हावे असे सवधप्रथम  अचधकृतपणे 

चवचधमंडळाच्या कायद े सभागृहात दद. १८ माचध 

१९१० मध्ये ठरावाचे प्रस्ताव सादर केला. सदर 

ठरावातील ज े स्वीकारण्या योग्य आहते त े चिटटश 

शासनाने स्वीकारून ठरावाच्या प्रस्ताव मागे घेण्यास 

भाग पाडले.  

 एका वषाांनंतर नामदार गोखले यांनी दद. 

१६ माचध १९११ रोजी तयाच सभागृहात स्वतंत्रपणे 

संपूणध भारतीयासंाठी मोफत व सक्तीचे चशक्षण 

चमळावे याकटरता एक खाजगी चवधेयक सादर केले. 

सदर चवधेयकावर मोठ्या प्रमाणावर चचाध झाली. 

चचाध होऊन चवधेयक पास व्हावे ककवा नाही यासाठी 

सभागृहात मतदान घेण्यात आली. चवधेयकाच्या 

चवरोधात ३८ सदस्यांनी मतदान केले आचण १३ 

सदस्यांनी चवधेयकाच्या बाजूने मतदान केले. एवढे 

होऊनही नामदार गोपाळ कृष्ण गोखले यांनी संपूणध 

भारतीयांसाठी मोफत व सक्तीचे चशक्षण चमळावे 

यासाठी शेवटपयांत आग्रही होते. नामदार गोपाळ 

कृष्ण गोखले यांचे इसवी सन १९१५ मध्ये चनधन 

झाले. तयाच काळात पचहल े महायुद्ध सुरू झाल्यान े

सवध भारतीयांसाठी मोफत व सक्तीचे चशक्षण 

बाबतचे चवषय काही काळासाठी बाजूला पडले होते.  

 इसवी सन १९१७ मध्ये चवठ्ठलभाई पटेल 

यांनी बॉम्बे चवधी मंडळात यांनी दकमान बॉम्ब े

म्यूचनचसपल प्रांतात तरी मोफत व सक्तीचे चशक्षण 

धोरण राबचवण्यात यावे असे चवधेयक सादर केल े

होते. सदर चवधेयकास मंजरूी चमळाली. तयानसुार 

भारतातल्या इतर प्रांतातील प्रांतीय शासनकते अशा 

प्रकारचे प्रांतापुरती मोफत व सक्तीचे चशक्षण कायदा 

करून वंचचतांसाठी व पयाधयाने सवध नागटरकांसाठी 

मोफत व सक्तीचे चशक्षण धोरण राबचवले गेले.९ 

 दसुर् या महायुद्धमुळे मोफत व सक्तीचे 

चशक्षण धोरण पाचहजे तसा अंमलबजावणी झाली 

नाही. भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीच्या लढ्यामुळे 

संपूणध भारतीयासंाठी मोफत व सक्तीचे चशक्षण 

धोरण मागे पडले. असे धोरण भारताच्या 

स्वातंत्र्यानंतरही राबचवण्यात इसवी सन २०१० 

पयांत अपयश आले. भारतीय संचवधानातील मूलभतू 

कतधव्य अंतगधत इसवी सन २००२ मध्ये सुधारणा 

करून सवध भारतीयांसाठी मोफत व सक्तीचे चशक्षण 

चवधेयक संसदमेध्ये इसवी सन २००९ मध्ये मंजूर 

करण्यात आले.१० तयाची अंमलबजावणी आजअखेर 

जेमतेम असले तरी भचवष्यात मात्र या 

कायदानुसारसवध भारतीयासंाठी मोफत व सक्तीचे 

चशक्षण चमळेल अशी आशा बाळगण्यास हरकत 

नाही. 

सशंोधन पद्धती  

 उपरोक्त संशोधन लेखासाठी अचभलेख, 

चवशे्लषणातमक संशोधन पद्धतीचा उपयोग करण्यात 

आलेला आह.े याकरीता प्राथचमक व दयु्यम 

साधनांचा अभ्यास केलेला आह.े 

सशंोधन आचण चचाध  

 ईस्ट इंचडया कंपनीने व पयाधयाने चिटटश 

संसदनेे भारतीयानंा चशक्षण दणेेबाबत आपले कायध 

ककवा कतधव्य नाही अशा प्रकारचे भूचमका घेऊन 

शासकीय शाळा व महाचवद्यालये अचधकाचधक न 

स्थापन करता तसेच खचध न करण्याचे धोरण 

स्वीकारले होत.े तयांनी इसवी सन १८५४ मध्य े

वूडचा खचलता पास करून ज्या भारतीय 

नागटरकानंा सदभावना व उदारमतवादी भूचमका 

आह े तयांनी १८६० च्या सोसायटी कायदानसुार 

शैक्षचणक संस्था स्थापन कराव े आचण तयांनी 

भारतीयानंा चशक्षण द्यावे तयासाठी आम्ही अनुदान 

दऊेन अशी भूचमका घेतली होती. परंतु सदर धोरण 

अयशस्वी झाल्याने पुढील काळात भारतात सवध 

भारतीयानंा इंग्लंडच्या मोफत व सक्तीचे चशक्षण 

कायद्याच्या धरतीवर महातमा फुले, दादाभाई 

नौरोजी आचण नामदार गोपाळ कृष्ण गोखले यांनी 

आवाज उठवला. या अशा महनीय कायाधच े

ऐचतहाचसक अभ्यास होणे आवश्यक होते म्हणून 

संशोधक संशोधन लेखासाठी उपरोक्त चवषय 

चनवडला आह.े    

चनष्कषध : 

 वस्तुत:  चशक्षणाबाबतीत वस्तुचनष्ठपणे 

पाहता चशक्षण ह े कोणतयाही दशेातील नागटरकानंा 

तया दशेाने मोफत व सक्तीच ेदणेे आवश्यक आह.े जर 

तया तया दशेातील नागटरकांना उच्च दजाधचे व चांगल े

चशक्षण चमळत नसेल तर तया दशेाचा कोणतयाही 

प्रकारचा चवकास होत नाही. ककवा अचतटरक्त चवकास 
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जरी झाला असला तरी त े पुढे व्यवचस्थत सांभाळ 

व्हावे याकटरता चशक्षण महत्त्वाचे आह.े असे आज 

अखेरच्या जगभरातील प्राचीन काळापासून त े

आधुचनक काळापयांत अनके ऐचतहाचसक घटनांमधून 

चनदशधनास आले आह.े तयामुळे मोफत व सक्तीचे 

चशक्षण भारतीयांना प्राप्त व्हावे यासाठी महातमा 

फुले, दादाभाई नौरोजी आचण नामदार गोपाळ कृष्ण 

गोखले यांनी आवाज उठवला होता. तयाच े

फलस्वरूप म्हणून इसवी सन २००९ मध्ये सवध 

भारतीयांसाठी मोफत व सक्तीचे चशक्षण कायदा 

दकमान वयाच्या ६ त े १४ पयांतच्या मुलांसाठी 

पाटरत केले आह.े  आचण त ेभारतीय संचवधानाच्या 

कलम २१ अ मध्ये समाचवष्ट केले आह.े  
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प्रस्तािना : 

प्राचीन काळापासनू सहकार हा मानिी सांस्कृतीचा एक महत्त्िाचा भाग बनला आह.े मानिाच्या तशकारी अिस्थेपासनू 

आजच्या प्रगत अिस्थेपयतंचा तिचार केला तर असे आढळते की, एकतितपणे तिचार करणे ि काम करणे ही मानिाची सहज 

आतण नसैर्गगक प्रिृत्ती आह.े त्यातनू त्याला सुखी आयुष्य जगण्याची प्ररेणा तमळते. त्यातनूच त्याच्या आर्गथक आतण सामातजक 

आयुष्यात पुढे क्ाांतीकारक बदल घडून आले. सहकार ही मानिी सहजीिनाच्या कल्पनचेी एक प्रगत अिस्था आह.े यामध्ये 

मानिास आर्गथक ि सामातजक तिकासासाठी आतण अन्याय तनिारण्यासाठी एकि येण्याची प्रखर इच्छा तनमाधण होते. मानिाच्या 

जीिनप्रणालीचा इततहास हा सहकाराचा इततहास आह.े त्यामळेु आधुतनक अथधव्यिस्थेत सहकाराला तिशेष महत्त्ि प्राप्त झाले आह.े 

सहकार म्हणजे एकमकेाांना मदत करणे, कौटुांतबक ि सामातजक जीिनात एकतित राहणे ि काम करणे. सहकार आतण मानिी 

सहजीिन याांचा जिळचा सांबांध आह.े सहकारामध्ये व्यक्तिंनी एकतित राहण्याबरोबरच एकमकेाांना मदत करण्यासाठी केलले्या 

सामूतहक प्रयत्ाांचाही समािेश होतो. सिानंी तमळून एकमेकाांच्या मदतीने सिाचं्या तहतासाठी, एकतित काम करणे याला 

सहकारात तिशेष महत्त्ि आह.े 

 

 सहकाराला इांग्रजीमध्ये Co-operation अस े

म्हणतात. Co-operation हा मूळ शब्द लॅटटन भाषतेील 

Cooperari या शब्दापासनू आला आह.े या शब्दात co 

म्हणजे 'सह' ककिा एकि ि operari म्हणजे कायध करण े

असा या शब्दाांचा अथध आह.े त्यामुळे Co-operation 

म्हणजे एकतितपणे काम करणे होय. कोणतेही काम 

एकतितपणे कराियाचे असल्यास त्यासाठी इतर व्यक्तिंची 

मदत घेणे आिश्यक असते. लोकाांना स्ित:च्या ज्या गरजा 

िैयतिंकटरत्या पूणध करता येत नाहीत अशा गरजा 

एकमेकाांच्या साहाय्याने सहकारात पूणध केल्या जातात. 

सहकार म्हणजे समाजातील आर्गथकदषृ्या दबुधल व्यक्तिंनी 

एकतित येऊन एकमकेाांच्या मदतीने आपल्या तितिध गरजा 

पूणध करण्यासाठी स्थापन केलेली सांस्था होय. 

व्याख्या: अनके तिचारिांताांनी सहकाराच्या ककिा सहकारी 

सांस्थेच्या केलले्या व्याख्या पढुीलप्रमाणे.  

१) एच. कॅल््हटध- "मानिी भूतमकेतनू व्यक्तिंनी स्िेच्छेन े

एकि येऊन आपल्या िृद्धीसाठी समानतेच्या तत्त्िािर 

स्थापन केलेली सांघटना म्हणजे सहकारी सांस्था होय."  

२) श्री. बैकुां ठलाल मेहता (भारतीय सहकारी चळिळीच े

प्रणतेे) -"समान गरजा असलेल्या व्यक्तिंनी एकि यऊेन 

आपल्या समान आर्गथक उद्दिष्ाांच्या पतूधतेसाठी स्िेच्छेन े

स्थापन केलेला सांघटन प्रकार म्हणजे सहकारी सांस्था होय.  

३) भारतीय सहकार कायदा (१९१२) - "सहकारी तत्त्िाांना 

अनसुरुन आपल्या सभासदाांचे आर्गथक तहतसांबांध िृद्धींगत 

करण्याचे ज्या सांस्थचेे उद्दिष् असते ततला सहकारी सांस्था 

असे म्हणतात". 

४) सहकार तनयोजन सतमती (१९४६) -"सहकार हा 

व्यिसाय सांघटनचेा एक प्रकार असनू व्यतिं आपल्या 

तहतरक्षणासाठी समानतेच्या तत्त्िािर स्िेच्छेने एकि 

येतात." ५) प्रा. पॉल लॅम्बटध - "स्ित:च्या उपयोगासाठी 

व्यक्तिंच्या समूहाने तनमाधण केललेी आतण द्ददग्दर्गशत केललेी, 

लोकशाही तनयमानुसार चालतिलेली, सभासद ि एकूण 

समाज याांच्या सेिेसाठी स्थापन झाललेी व्यिहार सांस्था 

म्हणजे सहकारी सांस्था होय."  

पांढरपरुच ेभौगोतलक स्थान : 

पांढरपुरचे भौगोतलक स्थान 17° 41° ते 39° उत्तर 

अक्षाांश आतण 75° ते 19' 49" पूिध रेखाक्षाांशी सीतमत आह.े 

पांढरपुरचे क्षेिफळ साधारणता १,३०३.६ चौ. द्दकमी आह.े 

समुद्र सपाटीपासनू पांढरपूरची उांची ४६५.१२ मी आह.े 

पांढरपुरातील महसुली गािाांची सांख्या १०१ आह.े 

भारतीय सहकारी चळिळ : 

१८ व्या शतकात इांग्लांडमध्ये झालेल्या औद्योतगक क्ाांतीमुळे 

िस्तूांचे मोठया प्रमाणािर उत्पादन होऊ लागले. पक्कक्कया 

मालाची हक्काची बाजारपेठ ि कच्च्या मालासाठी भारताच्या 
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भूप्रदशेाचा िापर तिटटशाांनी केला. औद्योतगक क्ाांतीचा 

दषु्पटरणाम ि तिटटशाांच्या कूटनीतीमुळे भारतातील लघु ि 

कुटीरोद्योग बांद पडले. कारागीर ि कामगार बकेार झाले. 

रोजगारासाठी ते शतेीकड े िळले. पटरणामी शतेीिर 

अिलांबनू असणाऱयाांची सांख्या िाढली. शेतीिरील अततटरिं 

भार, दषु्काळ यामुळे शेतकऱयाांची आर्गथक तस्थती दबुधल 

झाली. शेतकऱयाांचा कजधबाजारीपणा िाढला. 

शेतकऱयाांिरील कजाधचा बोजा िाढून ते सािकारी पाशात 

अडकले. शेतकऱयाांना सािकारी पाशातून मुिं करण्यासाठी 

सरकारने शेतकऱयाांना पतपुरिठा करण्याच्या दषृ्ीन े

कायदशेीर उपाय योजले. मुांबई प्राांतातील बडोदा येथ े

भारतातील पतहली सहकारी पतपरुिठासांस्था ५ फेिुिारी, 

१८८९ रोजी स्थापन झाली. प्रा. तिठ्ठल लक्ष्मण किठेकर 

याांनी अन्योन्य सहाय्यकारी मांडळी' या नािाने पतहली 

पतपुरिठा सांस्था स्थापन केली. तिटटश सरकारन े

भारतातील सहकारी चळिळीस मूतध स्िरूप दणेारा पतहला 

सहकार कायदा सन १९०४ मध्ये सांमत केला. भारतीय 

शेतकऱयाांच्या आर्गथक ि सामातजक जीिनास निे िळण 

दणेारा हा कायदा होता. हा कायदा फिं पतसांस्था स्थापन 

करण्यापुरताच मयाधद्ददत होता. सन १९०४ च्या 

कायद्यातील िुटी ि उतणिा दरू करण्यासाठी सन १९१२ 

मध्ये दसुरा सहकार कायदा सांमत केला. या सहकार 

कायद्यामुळे सहकारी सांस्थाांची स्थापना सिधके्षिात होऊ 

लागली. भारतातील सहकारी चळिळीची प्रगती ि िुटी 

अभ्यासण्यासाठी सन १९१४ साली तिटीश सरकारन े

एडिडध मॅक्कलेगन याांच्या अध्यक्षतेखाली एक सतमती नमेली. 

या सतमतीने सहकारी चळिळीच्या भतिष्यातील 

िाटचालीबाबत मौतलक सचूना केल्या. पतहल्या 

महायुद्धानांतर सन १९१९ मध्येतिटटश सरकारन े‘मॉन्टफोडध 

सुधारणा कायदा' मांजूर केला. या कायद्यामुळे सहकार हा 

तिषय कें द्र सरकारकडून प्राांततक सरकाराांच्या अखत्याटरत 

आला. त्यानुसार सिधप्रथम मुांबई प्राांताने सन १९२५ मध्य े

सहकार कायदा सांमत केला. सहकारी चळिळीची पनुरधचना 

करण्यासाठी ज्या तितिध सतमत्या तनयुिं केल्या होत्या 

त्याांच्या तशफारशीिरुन भारतात टरझ्हध बँकेची स्थापना १ 

एतप्रल, १९३५ रोजी करण्यात आली. या बँकेने शेती 

पतपुरिठा तिभाग सुरू केला. यानांतरच्या काळात कें द्र 

सरकारने सहकाराच्या तिकासासाठी प्रा.धनांजयराि 

गाडगीळ याांच्या अध्यक्षतेखाली 'कृषी अथधपरुिठा सतमती' 

(१९४४) ि श्री.आर.जी.सरैय्या याांच्या अध्यक्षतेखाली 

'सहकार तनयोजन सतमती' (१९४५) तनयुिं केली. बँककग 

सोयी ि सुधारणासाठी सरकारने श्री. परुुषोत्तमदास 

ठाकुरदास याांच्या अध्यक्षतेखाली ‘ग्रामीण ि बँककग चौकशी 

सतमती' (१९४९) नेमली. सन १९५१ मध्येग्रामीण 

कजधपरुिठ्याचा अभ्यास करून तशफारस करण्यासाठी 

'अतखल भारतीय ग्रामीण पतपुरिठा पाहणी सतमतीची' डॉ. 

ए. डी. गोरिाला याांच्या अध्यक्षतेखाली तनयुिंी केली होती. 

सन १९५४ मध्ये या सतमतीने आपला अह्िाल सरकारकड े

सादर केला. या सतमतीने आपल्या अहिालात असे मत 

नोंदतिले की, ‘सहकार अयशस्िी ठरला आह े तथातप तो 

यशस्िी झालाच पातहजे.' स्िाांतत्र्य प्राप्तीनांतर भारत 

सरकारने सन १९५१ पासनू पांचिार्गषक योजनाांच्या 

माध्यमातून दशेाचा आर्गथक तिकास घडिनू आणण्याच े

धोरण स्िीकारले. पांचिार्गषक योजना दरम्यान सहकारी 

चळिळीचा तिकास ि सहकारी चळिळीत लोकाांचा 

सहभाग िाढतिणे यािर भर दणे्यात आला. 

 महाराष्ट्रातील सहकारी चळिळ;  

महाराष्ट्र ह े सहकार क्षेिातील पुढारललेे राज्य 

असनू राज्यभरात सहकारी सांस्थाांचे मोठे जाळे पसरले आह.े 

सहकारी पतपुरिठा सांस्था, तबगर कृषी पतपुरिठा सांस्था, 

तिपणन सहकारी सांस्था, ग्राहक सहकारी सांस्था, प्रद्दक्या 

सहकारी सांस्था, सेिा सहकारी सांस्था, मजूर सहकारी 

सांस्था, गृहतनमाधण सहकारी सांस्था अशा तितिध प्रकारच्या 

सहकारी सांस्थाांची स्थापना झाली. त्या यशस्िीपणे कायधरत 

असल्यामळेु महाराष्ट्रातील सामान्य नागटरक, शेतकरी या 

ना त्या कारणामुळे सहकारी सांस्थेच्या सांपकाधत आला. 

महाराष्ट्रातील सहकारी चळिळीला सुमारे शांभर िषाधहून 

अतधक काळाचा इततहास आह.े मुांबई तजल्हा मध्यिती 

सहकारी सांस्थचेी स्थापना सन १९२३ मध्ये झाली. या 

बॅंकेचे पुढे राज्य तशखर बकेँत रूपाांतर होऊन ती सध्या 

‘महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक तलतमटेड' म्हणून कायधरत आह.े 

महाराष्ट्रामध्ये सहकारी पतपुरिठ्याबाबत तिस्तरीय रचना 

तस्िकारललेी आह.े प्राथतमक स्तरािर प्राथतमक सहकारी 

पतपुरिठा सांस्था, तजल्हा स्तरािर तजल्हा मध्यिती 

सहकारी बकँा, तर राज्य स्तरािर राज्य सहकारी बकँ 

(तशखर बँक) कायध करते. स्िातांत्र्यानांतर सन १९५१ मध्य े

प्रा.धनांजयराि गाडगीळ ि पमश्श्री डॉ. तिठ्ठलराि 

तिखेपाटील याांच्या मागधदशधनामुळे प्रिरा सहकारी साखर 

कारखाना तल., प्रिरानगर तज. अहमदनगर येथ े

महाराष्ट्रातील पतहला सहकारी साखर कारखाना स्थापन 

झाला. महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्याांनी 

सहकारी चळिळीचे एक निे पिध सुरू केले. १ मे १९६० 

रोजी महाराष्ट्र राज्याची तनर्गमती झाली. महाराष्ट्र सहकारी 

सांस्था कायदा १९६० या कायद्यानुसार सहकारी सांस्थाांच े

तनयमन ि तनयांिण केले जाते. सन १९६१ मध्ये महाराष्ट्रात 

तितिध प्रकारच्या ३१,५६५ सहकारी सांस्था होत्या. माचध 

२०१८ अखेर ही सांख्या १,९८,२५२ पयंत पोहोचली. 

सहकारी सांस्थाांच्या सांख्यते जसजशी िाढ झाली तसतशी 

सहकारी सांस्थाांच्या सभासद सांख्यते, भागभाांडिल, कज,े 

ठेिी यामध्ये िाढ झाली. 

सोलापरू तजल्यातील सहकारी चळिळ : 

सोलापूर तजल्यात सहकारी चळिळीचा तिकास 

मोठ्या प्रमाणात झाला आह.े या चळिळीचा या तजल्याच्या 
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दषृ्ीने तिचार केला असता अस े द्ददसून यईेल द्दक, सहकारी 

सोसायटी अतस्तत्िाचा कायदा १९०४ साली करण्यात 

आला. १९०५ साली बाशी तालकु्कयामध्ये 'तडिळे' या गािी 

पतहली सहकरी सोसायटी स्थापन झाली. सोलापरू 

तजल्यातील सहकारी चळिळीचा तिस्तार पांचिार्गषक 

योजनचे्या काळात मोठ्या प्रमाणािर झाला पतहली 

पांचिार्गषक योजना सरुू होण्याच्या पूिी या तजल्यात 471 

सहकारी सोसायटी होत्या आतण त्याांच्या सभासदाांची सांख्या 

83 हजार 700 होती ि खेळते भाांडिल अडीच कोटी 

रुपयाांचे होते इसिी सन 59 60 अखेर तजल्यातील सहकारी 

सांस्थाांची सांख्या 1294 झाली, तसचे या सोसायटीचे खेळत े

भाांडिल रुपये 6.91 कोटी होते.  

सोलापूर तजल्यातील या चळिळीच्या तिकासाची 

खऱया अथाधने सरुुिात ती म्हणज ेसोलापरू तजल्हा मध्यिती 

सहकारी बँक मयाध सोलापूर या बँकेच्या स्थापननेे झाली या 

बँकेची स्थापना द्ददनाांक 8 माचध 1818 रोजी झाली या 

बँकेच्या िाढीस प्रारांभी सोलापरू शहरातील रा ब जी के 

साठी ्ही एस जोग एम आर गोडबोले जी डी पुांड े ज े

इकुलकणी जी आर कुां भकोणी या मान्यिराांनी योगदान द्ददल े

बँकेच्या सभासदात्िास ग्रामीण भागात िाि तमळू लागला 

ते्हापासनू शेतकऱयाांमधील ि तजल्यातील नतेृत्ि या बँकेस 

तमळू लागले त्यामध्ये गणपतराि साठी सहकार महषी 

शांकरराि मोतहते पाटील नामदिेराि जगताप याांनी या 

बँकेच्या उिेशास शेतकऱयाांच्या कारातगराांच्या घरापयंत 

पोचतिण्यास ि तजल्यामध्ये सहकारी साखर कारखान्याच्या 

स्थापनेस ि िाढीस क्तसहाचा क्तसहाचा िाटा उचललेला होता 

सामान्य शतेकरी आतण सहकारी सांस्था बळकट करण्यासाठी 

या बँकेची स्थापना झाली स्थापनेपासून ही बँक 

शेतकऱयाांच्या उन्नतीचे कायध करते गाि पातळीिर शाखा 

स्थापन करून शतेकऱयाांच्या दारापयंत अथधसाहाय्य घेऊन 

जाणारी ही महत्िपूणध बँक आह े सोलापरू तजल्यात 

साधारणता इस 1904 ते 1918 या कालािधीत समुारे 

100 पेढे स्थापन झाल्या होत्या या पतपढे्ाांना मुांबई सेंट्रल 

बँकेकडून कजध पुरिठा होत असले त्याकाळी तजल्हा गॅरांटी 

युतनयनसमाफध त कजध तमळत असे अशा युतनयन्स कुई 

म्हसैगाि टेंभुणी ि पापरी येथे स्थापन झाल्या होत्या. 

पांढरपरू तालकु्कयातील सहकार चळिळ : 

पांढरपूर ह े सोलापरू तजल्यामधील महत्त्िाचे अस े

तालकु्कयाचे टठकाण आह.े स्िातांत्र्योत्तर काळानांतर भारतात 

कृतष तिकास, औद्योतगक तिकास आतण शैक्षतणक 

तिकासासाठी पांचिार्गषक योजनाांच्या माध्यमातून ि 

सहकारी चळिळीच्या माध्यमातनू स्थातनक भागाच्या 

तिकासास सरुूिात झाली. अत्यांत कमी पाऊस पडत 

असलले्या या क्षिेामध्ये स्िातांत्र्यपूिध काळात पारांपटरक 

पद्धतीने शतेी ि उद्योग केले जात होते. 

स्िातांत्र्योत्तरकाळानांतर ि सहकारी चळिळीच्या 

तिकासानांतर तालुक्कयातील पीक पद्धतीत मोठया प्रमाणात 

बदल होऊन ऊस, कापसू, डाक्तळब, द्राक्षे यासारखी नगदी 

तपके घतेली जाऊ लागली. या बदलत्या पीक पद्धतीमुळे 

सहकारी चळिळीच्या माध्यमातनू तितिध सहकारी 

सांस्थाांची स्थापना झाली. सहकार क्षेिाने पांढरपरू 

तालकु्कयाच्या ग्रामीण अथधव्यिस्थेमध्ये आमूलाग्र बदल केला, 

क्ाांती घडतिली, सामान्य माणसाला उभे करण्याचे काम 

केले. पांढरपरू तालुक्कयात तितिध प्रकारच्या सहकारी 

सांस्थाांची स्थापना झालेली आह.े त्यामध्ये प्रामुख्याने ति. का. 

सेिा सहकारी सांस्था, सहकारी साखर कारखान,े नागरी 

सहकारी बँका, पतसांस्था, पगारदार सिेकाांच्या पतसांस्था, 

अबधन बकँा, पणन सांस्था, शेतीमाल प्रद्दक्या सांस्था, ग्राहक 

भाांडार, मजूर सांस्था, बलुतदेार सांस्था, औद्योतगक िसाहती, 

सूततगरण्या, हातमाग तिणकर सांस्था, यांिमाग तिणकर 

सांस्था, दखेरेख सांघ, शेती साधन पुरिठा सांस्था, गृहतनमाधण 

सांस्था, िाहतूक सांस्था इत्यादी तितिध प्रकारच्या सहकारी 

सह. सांस्थाांची स्थापना झाली आह.े  

पांढरपूर तालुक्कयातील पतहली प्राथतमक शेती 

पतपुरिठा सहकारी सांस्था (ति.का.सेिा.सह.सांस्था) द्ददनाांक 

३ नो्हेंबर १९११ रोजी भाळिणी ता. पांढरपरू या टठकाणी 

स्थापन झाली. या सहकारी सांस्थेचे नाि भाळिणी ति. का. 

सेिा. सांस्था मयाध. भाळिणी असे असनू ततचा नोंदणी 

क्माांक एसयुआर / पीआरआर / आरएसआर/ एसआर / 

२७६३ असा आह.े दसुरी ति. का. सेिा सहकारी सांस्था 

द्ददनाांक १५ जानेिारी १९१३ रोजी स्थापन झाली. या 

सहकारी सांस्थचेे नाि करकां ब नां. १ ति. का. सेिा सह सांस्था 

मयाध, करकांब असे आह.े तर ततचा नोंदणी क्माांक एसयुआर / 

पीआरआर / आरएसआर / एसआर / ५३७ असा आह.े इ.स. 

१९११ ते इ.स. २००४ या कालखांडात एकूण १२८ ति. का. 

सेिा, सह. सांस्था. पांढरपरू तालुक्कयात कायधरत होत्या. 

पांढरपूर तालुक्कयातील दसुरी सहकारी सांस्था ि पतहली बँक 

द्ददनाांक १९ नो्हेंबर १९१२ रोजी पांढरपूर अबधन को-ऑप 

बँक तल पांढरपरू या नािाने स्थापन झाली. या सांस्थचेा 

नोंदणी क्माांक एसयआुर / बीएनके / (ओ) /५१० असा आह.े 

' नोकरदाराांच्या पत परुिठा सहकारी सांस्थमेध्ये पांढरपूर 

नगरपटरषद नां.१ कमधचारी सहकारी पत सांस्था मयाध; 

पांढरपूर ही सांस्था द्ददनाांक २० माचध १९१८ मध्ये स्थापन 

झाली. इ.स. २००४ पयतं या प्रकारच्या सहकारी सांस्थाांची 

सांख्या २७ इतकी होती. 

इतर नागरी पत पुरिठा सहकारी सांस्थामध्य े

(ग्रामीण) यशिांतराि च्हाण ग्रामीण तबगर शतेी सह. पत 

सांस्था मयाध, गुरसाळे या सांस्थचेी स्थापना १६ जानेिारी 

१९८६ रोजी झाली. या प्रकारच्या सहकारी सांस्थाांची सांख्या 

इ.स. २००४ पयंत २५ इतकी होती. इतर नागरी पत 

पुरिठा सहकारी सांस्था (नागरी) या प्रकारच्या सहकारी 

सांस्थामध्ये श्री तशिप्रताप नागरी सहकारी पत सांस्था मयाध. 

पांढरपूर या सांस्थेची स्थापना द्ददनाांक १४ जानेिारी १९८९ 
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रोजी झाली. इ.स. २००४ पयंत या प्रकारच्या सहकारी 

सांस्थाांची सांख्या ११ एिढी होती. द्ददनाांक ९ जुलै १९५१ 

रोजी पांढरपूर तालुका सहकारी खरेदी-तिक्ी सांघ मयाध 

पांढरपूर या सांस्थचेी स्थापना झाली. असून ततचा नोंदणी 

क्माांक २४०६० इतका आह.े या सांस्थेच्या माध्यमातनू 

शेतकऱयाांच्या मालाला बाजारपठे उपलब्ध झालेली आह.े 

द्ददनाांक १७ एतप्रल १९८९ रोजी श्री तिठ्ठल फळ उत्पादक 

सहकारी सांस्था मयाध. पांढरपूर या सांस्थचेी स्थापना झाली. 

पांढरपूर तालुक्कयात दोन सहकारी साखर कारखाने कायधरत 

आहते त्यापकैी श्री तिठ्ठल सहकारी साखर कारखाना तल. 

िेणुनगर गुरसाळे या कारखान्याची स्थापना ०५ माचध 

१९७४ रोजी झाली असनू त्याचा नोंदणी क्माांक 

एसयआुर/पीआरजी (ओ) / ४ असा आह े तर चांद्रभागा 

(स.तश.ि. काळे) सहकारी साखर कारखाना भाळिणी या 

सहकारी साखर कारखान्याची पीआरआर/पीआरजी / (अ)/ 

२९ / (एस) असा आह.े  

सामुदातयक शेती सांस्थाांमध्ये द्ददनाांक ७ तडसेंबर 

१९६४ रोजी क्तशगला तगरीजन मागासिगीय सामुदाई शेती 

सहकारी सांस्था मयाध, बादलकोट नेमतिाडी या सांस्थेची 

स्थापना झाली तर २१ ऑगस्ट १९६९ रोजी शेगाांि दमुाला 

मागासिगीय सामदुाई शेती सहकारी सांस्था मयाध; शेगाांि 

दमुाला या सांस्थचेी स्थापना झाली. तेल घाण्या सहकारी 

सांस्थाांमध्ये द्ददनाांक १८ तडसेंबर १९५६ रोजी करकां ब तले 

उत्पादक सहकारी सांस्था मयाध. करकां ब या सांस्थेची स्थापना 

झाली. ताडगुळ सहकारी सांस्थामध्ये द्ददनाांक १२ ऑक्कटोबर 

१९५६ रोजी पांढरपूर तिभाग तनरा ताड पदाथध उत्पादक 

सहकारी सांस्था मयाध; पांढरपूर या सांस्थचेी स्थापना झाली. 

द्ददनाांक ८ ऑगस्ट १९९१ रोजी पांढरपरू गटपातळीिरील 

बहुउिशेीय औद्योतगक सहकारी सांस्था मयाध पांढरपरू या 

सांस्थचेी स्थापना झाली. द्ददनाांक ७ जानेिारी १९६० रोजी 

मेिा तमठाई उत्पादक सहकारी सांस्था मयाध, पांढरपरू या 

सांस्थचेी स्थापना झाली असनू ततचा नोंदणी क्माांक 

एसयआुर / पीआरआर / पीआरडी / (आय) / ५४३० इतका 

आह.े द्ददनाांक ०७ माचध १९९३ रोजी श्री. तिठ्ठल खत 

उत्पादक सहकारी सांस्था मयाध; पांढरपरू या सांस्थचेी स्थापना 

झाली. द्ददनाांक ५ तडसेंबर १९९० रोजी श्री, तिठ्ठल सहकारी 

सांस्था सतू तगरणी मयाध; पांढरपरू या सहकारी सूत तगरणीची 

स्थापना झाली. द्ददनाांक २९ नो्हेंबर २००० रोजी श्री 

रूतक्कमणी सहकारी औद्योतगक िसाहत मयाध, पांढरपरू या 

सांस्थचेी स्थापना झाली, प्राथतमक ग्राहक भाांडार सहकारी 

सांस्थामध्ये पांढरपूर द्दकराणा भुसार सहकारी ग्राहक भाांडार 

सांस्था मयाध. पांढरपरू या सांस्थेची द्ददनाांक १ ऑक्कटोबर 

१९४८ रोजी स्थापन झाली असनू ततचा नोंदणी क्माांक 

एसयआुर / पीआरआर / सीओएन / ११५५ असा आह.े इ.स. 

२००४ पयतं अशा प्रकारच्या सहकारी सांस्थाची सांख्या ८ 

इतकी होती. गृहतनमाधण सहकारी सांस्था (ग्रामीण) मध्य े

द्ददनाांक १२ ऑगस्ट १९९७ रोजी श्री तिश्वकमाध गुमास्ता सह 

गृहतनमाधण सांख्या मयाध कासेगाांि या सांस्थचेी स्थापना 

झाली. तर नागरी भागात द्ददनाांक १४ नो्हेंबर १९५६ 

रोजी तसद्धाथध बैकिडध क्कलास सह. गृहतनमाधण सांस्था मयाध 

पांढरपूर या सांस्थचेी स्थापना झाली मजरू सहकारी 

सांस्थामध्ये द्ददनाांक २७ ऑगस्ट १९५७ रोजी पांढरपूर िडार 

समाज मजरू सहकारी सांस्था मयाध पांढरपूर या सांस्थचेी 

स्थापना झाली असून ततचा नोंदणी क्माांक एसयुआर / 

पीआरआर /१२४ पीआरडी / (एल) ३९३० असा आह.े 

इ.स. २००४ पयतं अशा प्रकारच्या सहकारी सांस्थाांची 

सांख्या ७८ इतकी होती, िाहतकू सहकारी सांस्थाांमध्य े

द्ददनाांक २९ सप्टेंबर १९९८ सुधाकरपांत पटरचारक िाहतूक 

सहकारी सांस्था मयाध पांढरपरू तर द्ददनाांक २२ माचध २००१ 

रोजी श्री चांद्रभागा कृतष उद्योग ऊस तोडणी िाहतूक 

सहकारी सांस्था मयाध भाळिणी या इ.स. सांस्थेची स्थापना 

झाली. पाणी िापर सहकारी सांस्थामध्ये द्ददनाांक ३० माचध 

१९७९ रोजी श्री. तिठ्ठल कालिा पाणी िापर सह. सांस्था 

मयाध, शांकरगाांिनळी या सांस्थेची स्थापना झाली. २००४ 

पयतं पांढरपूर तालुक्कयातील अशा प्रकारच्या सहकारी 

सांस्थाांची सांख्या ३२ इतकी होती. उपसा जलक्तसचन 

प्रकारच्या सांस्थामध्ये द्ददनाांक २७ सप्टेंबर १९९१ रोजी श्री 

गणेश पाणी पुरिठा सहकारी सांस्था मयाध करकां ब या 

सांस्थचेी स्थापना झाली. द्ददनाांक १६ जनू १९९४ रोजी 

पांढरपूर तालुका कृतष पदिीधर सहकारी सांस्था मयाध, 

पांढरपूर या सांस्थेची स्थापना झाली. शतेी सिेा साधन 

पुरिठा सहकारी सांस्थामध्ये द्ददनाांक १ फेिुिारी १९९३ 

रोजी ज्योततर्ललग रासायतनक खते तब-तबयाणे सह.सांस्था 

मयाध, अजनसोंड या सांस्थचेी स्थापना झाली. सहकारी 

औद्योतगक िसाहती सांस्थमेध्ये द्ददनाांक २९ नो्हेंबर २००० 

रोजी श्री रूतक्कमणी सहकारी औद्योतगक िसाहत मयाध 

पांढरपूर या सांस्थचेी स्थापना झाली असनू ततचा नोंदणी 

क्माांक एसयआुर / पीआरआर / आरएसआर / १०७१ असा 

आह.े इ.स. १९०४ ते इ.स. २००४ पयतंच्या कालखांडात 

पांढरपूर तालुक्कयातील तितिध प्रकारच्या सहकारी सांस्थाांची 

सांख्या ७७२ एिढी होती. 
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प्रस्तावना:-  

आखतहास ऄभ्यास व संिोधनासाठी वस्तुसंग्रहालयाचे महत्वाची भूखमका पार पाडत ऄसतात. एखाद्या कालखंडाचा 

राजघराण्याचा ऄभ्यास करीत ऄसतांना ज्या ठठकाणी खलखखत माखहती कमी प्रमाणात ईपलब्ध ऄसते वा माखहती खमळत नाही ऄिावेळी 

वस्तुसंग्रहालये ईपयोगी पडतात वस्तुसंग्रहालयातील खवखवध वस्तूच्या ऄभ्यासान े अपल्याला त्या काळातील सामाखजक, अर्थथक, 

सांस्कृखतक पठरखस्थती, कला व स्थापत्य, िस्त्रात्रे,पोषाख, दागदाखगने, कलात्मक वस्तु, हत्यारे, नाणी आ. माखहती खमळत े व त्याचा 

ऄभ्यासासाठी ईपयोग होतो. आखतहासाची एक िाखा म्हणून वस्तुसंग्रहालयाकडे पाखहले जाते. अधुखनक काळात दखेील संग्रहालयाच्या 

ऄभ्यासाच ेमहत्व कमी झालेले नाही.  तर ते ददवसेंददवस वाढतच अह ेतसेच वस्तुसंग्रहालयांचा खवकास झालेने त्याचे पयडटनाच्या दषृ्टीन े

महत्व वाढत चाललेले अहे. ‘’मानवी जीवनाच्या भूत -वतडमान व भखवष्यकाळातील सवड व्यवहारासंबंधी वस्तूंचे हतेुखनष्ठ िास्त्रीय संग्रहण 

करून त्यांच ेतत्व या ईद्देिानुसार जनतेच्या सवडच खवखिष्ट वगाडसाठी पद्धतिीर वगीकरण, प्रदिडन व संरक्षण करून  मनोरंजन व ज्ञान या 

साधनांनी मानवी प्रगतीच्या कडा रंदावण्यास मदत करणारी संस्था म्हणजे संग्रहालय होय”. प्रस्तुत िोधखनबंधात श्री छत्रपती खिवाजी 

वस्तुसंग्रहालय सातारा यावर ऄल्पसा  प्रकाि टाकण्याचा प्रयत्न केला अह.े 

‘वस्तसुगं्रहालय’ संकल्पना :- 

  जगाच्या सांस्कृखतक आखतहासाचा मागोवा घेतला 

ऄसता ऄस े अढळून येते की, खनरखनराळ्या वस्तूंमध्ये काही 

िक्ती ऄसत.े पूवी राजे-महाराजे, संस्थाखनक सरदार, 

जहाखगरदार, जमीनदार आत्यादी लोक वस्तूसंग्रह करीत 

पारंपठरक तसेच कलाकुसरीच्या दरु्थमळ व मूल्यवान वस्तूचा, 

अपल्या पराक्रमाचे प्रखतक म्हणून जंगली प्राण्यांचा संग्रह करीत 

ऄसत. अपल्या संग्रही चमत्काठरक, ऄचंबा  वाटणाऱ्या व 

सामान्यपण ेकधी न दषृ्टीस पडणाऱ्या वस्तू ऄसाव्यात यासाठी 

एकप्रकारची चुरस ऄसे. सामान्य लोक ऄिा वस्तू पाहून 

खस्तखमत होत, त्या गोष्टीचे कौतुक करीत व ऄिा 

वस्तुसंग्रहालयास 'ऄजबखाना' ककवा जादगूार म्हणून संबोखधत 

ऄसत. ऄिा संग्रहालयात फक्त राजघराण्यातील व्यक्ती त्यांचे 

नातेवाइक, खमत्रमंडळी, परदिेी पाहुणे वगेरे खवखिष्ट लोकांनाच 

प्रवेि खमळत ऄस.े ककवा राज्यारोहणाचे प्रसंगी, धार्थमक ऄगर 

आतर ईत्सवावेळी राज्यातील प्रखतठठत नागठरक, िास्त्री पंखडत, 

संिोधक, ऄिा मंडळींना प्रवेि खमळत ऄसे. "म्युखझयम या 

िब्दाचा ईगम ग्रीसमध्ये झाला. ग्रीक पुराणात 'म्युझेस या 

दवेतांना मुद्धी व कलेची दवेते समजत. या दवेतांच्या दाट 

झाडीतील खनवासस्थानास ईद्देिून प्लेटोने 'म्यखुझऑन' या 

िब्दाचा ईपयोग केला. 'म्युखझऑन' या िब्दापासूनच आंग्रजी 

म्युखझयम' हा िब्द तयार झाला. प्रारंभीच्या काळात ज्या  

संस्थेत तत्वज्ञान, साखहत्य व कला या खवषयांचा ऄभ्यास होत 

ऄसे, त्या संस्थेस 'म्युखझयम' हा िब्द वापरला जाइ. अधुखनक 

वस्तुसहालयातूनही ज्ञानसत्र चालखवले जात.े त्यामुळेच डॉ. 

क्लाकड  यांनी ऄिा संग्रहालयांना बौखद्धक महत्वाकांक्षा पूणडत्वास 

नेणारे पखवत्र मंददर ऄसे गौरवाने म्हटले अह.े 

अधुखनक काळातील संग्रहालयाचे स्वरूप पाहाता 

त्याची साधारण व्याख्या करणे िक्य अह.े ती ऄिी मानवी 

जीवनाच्या भूत वतडमान, भखवष्यकाळातील सवड 

व्यवहारासंबंधी वस्तूंचे हतेुखनष्ठ िास्त्रीय संग्रहण करून त्यांचे 

तत्त्व वा  ईद्देिानुसार जनतेच्या सवड वा खवखिष्ट वगाांसाठी 

पद्धतिीर वगीकरण, प्रदिडन व संरक्षण करून मनोरंजन व ज्ञान 

या साधनांनी मानवी प्रगतीच्या कडा रंदावण्यास मदत 

करणारी संस्था म्हणजे संग्रहालय होय. युनेस्कोनेही 

संग्रहालयाची केलेली व्याख्या महत्त्वाची वाटते. ती ऄिी, [A 

museum is a permanent establishment 

administred in the general intrest. for the purpose 

http://www.ijaar.co.in/
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of preserving, studying, enhancing by various 

means and in the particular of exhibiting to the 

public for its delecation and Instruction groups of 

objects and specimens of cultural value, artistic, 

historical, scientific and technological collections, 

botanical and zoological and aquariums etc.") 

(Public libraries and public archival institutions 

maintining permanent exhibition rooms shall be 

considered to be the museums") महाराष्ट्राचे पखहले 

मुख्यमंत्री (मुंबइ आलाख्याचे पंतप्रधान) बा. गं. खरे यांनी १८ 

फेब्रुवारी १९४७ रोजी लॉडड रे महाराष्ट्र औद्योखगक 

संग्रहालयासंबंधी मुंबइ खवधानसभेत खवधेयक मांडताना 

संग्रहालयाच्या िैक्षखणक कायाडबद्दल अपले मत व्यक्त केले होते. 

से म्हणतात (In the past a museum was known 

merely as a collection of monuments of antiquity 

of other objects Intersting to the scholars and men 

of science, arranged and displayed in accordance 

with scientific method. I am giving the accepted 

definition of a museum is more than that. the 

modern museum is veritable domical of learning, 

a college of education. It is a teaching in tution 

and entitled to be recognized as a university 

which through its various branches is functioning 

for the advancernent of education.) पद्धतिीर 

ऄवलोकन, ऄनुभव व प्रयोग यानंी खनमाडण केलेल्या मानवी 

जीवाच्या कोणत्याही संग्रखहत ज्ञानखवभागाला संग्रहालय 

म्हणतात. 

श्री छत्रपती खिवाजी वस्तसुगं्रहालय, सातारा :-  

पूवी सातारा ही मराठी साम्राज्याची राजधानी 

होती. या िहराला समृद्ध राजकीय वारसा लाभलेला अह.े 

छत्रपती खिवाजी महाराजांच्या खनधनानतंर मराठेिाही 

खालसा होइपयांत महाराजांच्या पुढील खपढया मधील राजकीय 

वारसदारांनी येथूनच मराठी सामाज्याची धुरा संभाळण्याचा 

प्रयत्न केला. सन १८३९ मध्ये खब्रठटिांनी सातारा संस्थान 

खालसा केले. त्यानंतर दखेील छत्रपतींचे वंिज अजतागायत 

याच राजधानीच्या िहरात वास्तव्य करून अहते. छत्रपती 

खिवाजी महाराजांपासून त े त्यानतंरच्या सवड राजघराण्यािी 

संबंखधत वस्तूंचे जतन व्हावे व वस्तू पुढील खपढयांना पाहाता 

याव्यात व ऄभ्यासता याव्यात, या प्रमुख ईद्देिान े या 

वस्तुसंग्रहालयांची ईभारणी करण्यात अली अह.े महाराष्ट्र 

पुरातत्व खवभागाने या कामी खविेष पुढाकार घेतला. सातारा 

एस टी स्थानकापासून केवळ १०० मीटर ऄंतरावर, 

पोवइनाक्याकडे जाताना ईजव्या हाताला दमुजली आमारत 

बांधून त्यात त्या संग्रहालयाची खनर्थमती करण्यात अली अहे. 

या आमारतीची पायाभरणी र १९६६ मध्ये करण्यात अली त्या  

नंतरच्या चार वषाांच्या कालावधीत या आमारतीचे बांधकाम व 

वस्तुसंग्रहालय रचना पूणड झाली. सदर वस्तुसंग्रहालयाचे 

ईद्घाटन दद. १३ जानेवारी १९७० रोजी तत्कालीन कें द्रीय 

गृहमंत्री कै. यिवंतराव चव्हाण यांच े िुभहस्ते झाले. हे 

वस्तुसंग्रहालय ईभारण्याच्या कामी  राजमाता सुखमत्राराज े

भोसले यांच ेअिीवाडद व बहुमूल्य सहकायड मोलाचे ठरले. 

या वस्तुसंग्रहालयात  प्रामुख्यान े छत्रपती खिवाजी 

महाराज यांच्या स्वतःच्या तसेच, त्यांच्या घराण्यातील राज 

पुरषांनी वापरलेल्या वस्तु, साधने, िासे्त्र अखण वैखवध्यपूणड 

पोषाखांचा संग्रह अह.े या संग्रहालयामुळे १७ व्या व १८ व्या 

ितकातील खवखवधतेने नटलेले राजकीय संस्कृतीचे दिडन घडते. 

या संग्रहालयातील प्रत्येक वस्तू छत्रपती खिवाजी महाराज 

अखण त्यांच्या वंिजांच्या पराक्रमाची व िोयाडची साक्ष पटवते. 

या संग्रहालयामुळे महाराजांनी प्रस्थाखपत केलेल्या हहदवी 

साम्राज्याचा सुवणडकाळ ऄनुभवता येतो.  

या संग्रहालयाचे प्रमुख दोन भाग अहते. एक वस्तुप्रदिडन अखण 

दसुरे कला संस्कृती प्रदिडन. वस्तुसंग्रहालयाचे पुन्हा चार ईप-

खवभाग अहते. - (१) ित्र दालन. (२) खिलालेख दालन, (३) 

खचत्र दालन अखण (४) वस्त्र दालन.  

(ऄ) वस्त ूप्रदिडन :- 

१) िस्त्र दालन :-  

या दालनात अपल्याला त्या काळात युद्धात वापरली 

जाणारी खवखवध प्रकारची िस्त्रासे्त्र पाहाता येतात. ती 

खालीलप्रमाणे : भाल्ये, दफलनळ, खचलखते, ऄंकुि, तीरकमठा 

(धनुष्यबाण), जेडची मूठ, बंदकुांचे खवखवध प्रकार, कट्यारी, 

ईष्ट्रनळ, तलवारी, परिू, सोनसळी पटे्ट, खवचवा, संगीनी 

(खब्रठटि गन्स), खेंजरे, खिरस्राण,े तोफगोळे, गुप्तयांचे ऄनेक 

प्रकार, ढाली, वाघनखे, खपस्तुले.  

याखिवाय प्रत्यक्ष युद्धात वापरल्या गेलेल्या खब्रठटि 

बंदकुा, दकल्ल्याचा कदडी दरवाजा व तटबंदी भेदण्यासाठी हत्ती 

कडून वापरावयाची खवखवध हत्यारे, रणहिगे, पालख्या व 

मेण्यांच्या दांड्ांवरील खवखवध सोन-ेचांदीतील राजकीय 

मानखचन्ह ेऄसे खवखवध प्रकारचे युद्ध-साखहत्य व ईपयुक्त साधने 

येथे अकषडक रीतीन े प्रदर्थित केली अहते. प्रत्येक वस्तूजवळ  

त्याच्या नावाची पाटी व साल ऄसल्यामुळे अपल्याला त्यांची 

ईपयुक्तता, महती व त्या वस्तूचा कालावधीत लक्षात येतो. 

याच दालनात दिडनी बाजूला राजांचे असनस्थ 

होण्याचे तख्त ऄखतिय अकषडक व हुबेहूब पद्धतीन ेमांडले अहे. 

कोरीव नक्षीकम केलेले चकचकीत कृष्णवणी खिसवीचे खांब, 

खवखवध अकारातील मेघडंबऱ्या, मखमली पडदे, भरजरी 
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वस्त्राने अच्छाददत लोड व तके्क, काचेच्या खवखवध दीपदाण्या व  

हडं्ा अपल्या डोळ्यांचे पारणे फेडतात. सवड सजावटीवर 

कलात्मक पद्धतीन े टाकलेले रंगीत खवद्युत प्रकािझोत आतके 

पठरणामकारक व नेत्रदीपक अहते की, क्षणभर अपल्याला 

प्रत्यक्ष महाराजांच्या राजदरबारात वा महालातच अपण ईभे 

ऄसल्याचा भास होतो. या सजावटीच्या एका बाजूला 

अकािातून ददसणाऱ्या दकल्ले राजगडाची प्रखतकृती अपली 

नजर अकषूडन घेते. िस्त्र दालनात सवाडत डावीकडे पोलादी 

खचलखत अखण खिरस्रान (खिरटोप) ठेवले अहे. खचलखत 

म्हणजे पोलादी सळ्यांपासून तयार केलेला सदरा होय. ज्याचा 

ईपयोग युद्धात व गोपनीय राजकीय गाठी-भेटीच्या वेळी, 

दगाफटक्यापासून स्वसंरक्षण करण्यासाठी कपडयांच्या अत 

खविेष केला जात ऄसे. खिवाजी महाराजांनी स्वतः वापरलेली 

तलवार येथे सुरखक्षत ठेवण्यात अली अह.े या तलवारीच्या 

चांदीच्या  म्यानावर सोन्याचा मुलामा ददलेला ऄसून, 

तलवारीची मूठ खहरे व रत्नजखडत अह े 

२) खिलालखे दालन :- 

या दालनात महाराजांचे सुमारे ३५ खिलालेख 

हस्तखलखखत स्वरूप हभतीवर अकषडकठरत्या लावण्यात अले. 

संिोधनाच्या हतेूने या खिलालेखांचे महत्व ऄनन्यसाधारण 

अह.े त्यामुळे आखतहास संिोधकांसाठी ह े दालन बघणे म्हणजे 

एक पवडणी ठरू  िकते. 

३) खचत्र दालन :- 

खचत्र दालनात ऄखतिय दरु्थमळ व ईत्तमोत्तम 

तैलरंगातील  खचत्रांचा संग्रह करण्यात अला अहे. या 

खचत्रामध्ये प्रामुख्यान े खिवाजी महाराज अखण त्यांच्या वारस 

राजांची अकषडक व अपल्याला मंत्रमुग्ध करणारी ऄनेक खचत्रे 

अहते. त्यावरून महाराजांच्या अकषडक व्यखक्तमत्वाची अखण 

त्यांच्या राजेिाही वारसदारांची जणू प्रत्यक्ष ओळख अपल्याला 

येथे होते. येथे ऄनेक पारंपठरक धार्थमक खचत्रे तस ेिास्त्रीय राग-

राखगणीवर अधाठरत महान कलाकारांनी अपल्या कंुचल्यातून 

रेखाटलेली खचत्ताकषडक, बोलकी खचत्रे अपल्याला त्या काळात 

घेउन जातात. तसेच येथे लावलेली काही आखतहासकालीन खचत्रे 

ऄभ्यासकांचे लक्ष खास वेधून घेतात. कागदांवरील 

खचत्रांसोबतच येथील काचेवरील खचत्रे, हभत्तीखचत्रे ऄखतिय 

सुरेख अहते. 

 ४) वस्त्र  दालन :- 

वस्त्र  दालनात ठेवलेल्या खवखवध प्रकारच्या  वस्त्रा 

वरून त्या काळी राजघराण्यातील पुरष व खस्त्रया वापरत 

ऄसलेल्या पोषाखांची  कल्पना येते. या ऄंतगडत ऄंगरखा, 

बख्तर-बाहू अच्छादने, तुमानी, फेटे, खवखवध प्रकारच्या 

पगड्ा, िेल,े जरी-बुट्टी  केलेले कपडे, पैठण्या, भरजरी िालू, 

साड्ांचे खवखवध प्रकार ऄिा बहुरंगी वस्त्रांचा  समावेि होतो. 

ब) कला-ससं्कृती प्रदिडन :- 

श्री छत्रपती खिवाजी वस्तुसंग्रहालयाचा दसुरा भाग 

अह े मराठी कला व संस्कृती प्रदिडन, यामध्ये मराठी कला व 

संस्कृती संबंखधत ऄनेक वस्तू व साधनांचा समावेि होतो. 

त्यामधील काही महत्त्वाच्या ईपयुक्त व दरु्थमळ वस्तूंमध्ये - 

ऄनेक प्रकारच ेबुखद्धबळ पट  व  सोंगट्या, सारीपाटांच ेपट व 

फासे, गंखजफा, मुद्रा, ऄनेक प्रकारचे मुखवटे व मूती, ईदबत्तीची 

कलात्मक घरे, दवेघरातील खवखवध प्रकारची भांडी व ईपकरणे, 

घोड्ांची खोगीरे व लगाम, तेल साठखवण्याचे चामड्ाचे 

बुधले, आत्यादी ऄनेक प्रकार येथे अपल्याला प्राचीन मराठी 

संस्कृतीचे व कलेचे दिडन घडखवतात. या संग्रहालयातील 

हभतीवर काही दरु्थमळ पण महत्त्वपूणड गोष्टी अपल्याला 

पाहावयास व वाचावयास खमळतात. येथे प्रदर्थित केलेली 

सवाडत महत्वपूणड गोष्ट म्हणजे छत्रपती श्री खिवाजी 

महाराजांच्या वंिावळीचा तक्ता ऄथाडत वंिवृक्ष  येथे खिवाजी 

महाराजांचे पणजोबा बाबाजीराजे भोसले यांपासून ते अजच्या 

खपढीतील खिवरायांचे तेरावे वंिज श्री ईदयनराजे भोसले 

यांच्यापयांतच्या राजवंिातील सवड राजांची नावे व कालावधी 

वंिवृक्ष स्वरूपात ददलेली अहते. 

ऄिा प्रकारे, साताऱ्यातील श्री छत्रपती खिवाजी 

वस्तुसंग्रहालय हे संग्रहालय म्हणजे खिविाहीिी संबंधीत वस्तू 

व खचत्रांचा समृद्ध ठेवा अहे. या संग्रहालयातील प्रत्येक वस्तू व 

खचत्र पुरातत्व खवभागातफे योग्यप्रकारे जतन व प्रदर्थित केले 

अह े येथे खवद्युत – प्रकािझोतांच्या अधारे वस्तू व खचत्रांना 

खचत्ताकषड पणे प्रदर्थित करण्यात अले अह.े ह े वस्तुसंग्रहालय 

पाहताना अपण काही काळ खिवसृष्टीत वावरत ऄसल्याचा  

भास खनखितच   खनमाडण होतो. ह े वस्तू खचत्र वस्तुसंग्रहालय 

म्हणज े श्री छत्रपती खिवाजी महाराजांच्या  भोसले 

घराण्याच्या पराक्रमाची व तत्कालीन  मराठा संस्कृतीची साक्ष 

दणेारे संग्रहालय अह,े ऄसे अवजूडन नमूद करावेसे वाटते.  

संग्रहालयाला सोमवारी सुटी ऄसते.  आतर ददविी मात्र ते 

सकाळी १० ते दपुारी १ वाजेपयांत व दपुारी १.३० ते ५ ऄिा 

वेळेत सवाांसाठी खुल ेऄसते. प्रौढासंाठी प्रत्येकी ३ रपये व अठ 

वषाडच्या अतील बालकांसाठी केवळ १ रपया आतके ऄल्प प्रवेि 

िुल्क अकारले जात.े 

समारोप :- 

अधुखनक काळात खिक्षणाच्या अखण ज्ञानाच्या कक्षा 

प्रचंड रंूदावल्या अहते. अज कोणत्याही िास्त्राचा स्वतंत्रपणे 

कोणत्या तरी खवषयािी संबंध प्रस्थाखपत झालेला ऄसतो. 

त्यामुळे तिाच पद्धतीन े संिोधक अपल्या संिोधनाचे कायड 

करीत ऄसतो. ईदा. अपणास गुप्तकालीन अर्थथक खस्थतीचा 

अढावा घ्यावयाचा ऄसेल, तर वस्तुसंग्रहालयातील संग्रखहत 

केलेली नाणी मोठ्या प्रमाणात ईपयुक्त ठरतात. थोडक्यात, 

वस्तुसंग्रहालयामध्ये वस्तू खमळखवणे, त्या मांडणे, त्यामधून एक 

सूत्र तयार करणे ही महत्त्वाची भूखमका ऄसत ेवस्तुसंग्रहालय ह े

ठठकाण खिक्षण, संिोधन, राष्ट्रीय ईदात्तीकरण व सांस्कृखतक 
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वारसा यांचा ऄभ्यास करण्याच े ठठकाण अह.े त्यामुळेच 

वस्तुसंग्रहालयाकडे खिक्षणाच ेव प्रबोधनाचे एक प्रभावी साधन 

म्हणून पाखहले जाते. तसेच ती ऄखवरतपणे ज्ञानदान करण्याचे 

महत्त्वपूणड काम करीत ऄसतात.  
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प्रस्तावना -  

                 १८ व्या व १९ व्या शतकापासून अपल्या ऄचस्तर्तवासाठी या दशेात ऄनके चळवळी झाल्या. र्तयात काही चळवळी 

परकीयाचं्या चवरोधात झाल्या तर काही चळवळी ह्या स्वकीयांच्या चवरोधात झालेल्या अपणास कदसनू येतात. या ऄनेक 

चळवळीमध्ये शेतकरी चळवळी, कामगारांच्या चळवळी, अकदवासींच्या चळवळी, शोचषतांच्या चळवळी, मचहलाचं्या चळवळी 

झालले्या अपणास कदसनू यतेात. परंतु डॉ.बाबासाहबे अंबेडकर या महामानवांच्या चवचारसरणीतनू प्रेरणा घेउन या दशेात व 

चवशेषतः महाराष्ट्रात ऄशा ऄनके चळवळीपकैी प्रभाव पाडणारी जी चळवळ झाली चतला ‘अबंेडकरी चळवळ’ ऄसे म्हणतात. या 

चळवळीत लाखो काययकर्तयाांनी डॉ.बाबासाहबे अंबेडकर याचं्या चवचारान े प्रभाचवत होउन अपल्या ऄचस्तर्तवासाठी चळवळीत 

सहभाग घेतला. दबुयल समाजासाठी ऄहोरात्र कायय केले. ऄशा ऄनके काययकर्तयायच्या योगदानाची माचहती भावी चपढीला चमळावी. 

मात्र र्तयाचं्या  कायायची नोंद अज म्हणावी तसी घेतलेली कदसनू येत नाही. या चळवळीमध्ये हजारो कायकेते सहभागी 

होते.र्तयातील काही काययकते महर्तवाचे अहते की, र्तयांच्या योगदानाची ओळख पुढील चपढीला नाही. र्तयामध्ये अंबेडकरी 

चळवळीत काययरत ऄसणारे श्री. केरू रामचदं्र जाधव सोलापूर, श्री. श्रीपती शशद,े दचलतचमत्र श्री. नामदवेराव व्हटकर, भाउ बाप ू

नारायणगावकर, श्री. दचेवदासराव  कांबळे इ. ऄनेक काययकर्तयाांचा समावशे होतो.ऄशा वंचचत राचहलेल्या काययकर्तयायच्या कायायची 

ओळख अजच्या अंबेडकरी चळवळीतील काययकर्तयायला व्हावी. व र्तयातनू र्तयानंी प्रेरणा घेउन अंबडेकरी चळवळ वेगाने पुढे जावी. 

ही सामान्यातल्या सामान्य लोकाचंी ऄपेक्षा अह.े हाच या शोध चनबंधामागचा  प्रामाचणक ईद्देश  अह.े 

सशंोधनाची ईकद्दष्ट े :– 

१  समग्र अंबेडकरी चळवळीतील काययकर्तयाांच्या 

योगदानाचा ऄभ्यास करणे. 

२  डॉ.बाबासाहबे अंबेडकर यांच्या चळवळीत ऄनके 

समाजातील काययकर्तयाांचा समावशे होता.याचा ऄभ्यास 

करणे. 

३  अंबेडकरी चळवळीत ऄनके मातंग समाजातील वंचचत 

ऄसलले्या  काययकर्तयाांचे योगदान पाहणे. 

४  डॉ. बाबासाहबे अंबेडकर यांच्या सवय सर्तयागृहात अचण 

लढ्यात ऄनेक काययकर्तयाांचा समावेश कदसनू यतेो. 

५  अंबेडकरी चळवळीचे यश म्हणजे सवय समुहातील 

घटकाचंे योगदान होते. 

६  अंबेडकरी चळवळीतील वंचचत ऄसलले्या काययकर्तयाांच े

योगदान पाहून प्ररेणा घेणे. 

७  अंबेडकरी चळवळीत ऄसलेल्या काययकर्तयाांच्या 

कायायचा ऄभ्यास करून चळवळीला पूढे नेणे. 

८  वंचचत समुहातील चनष्टावान चवश्वासू नेर्तयाचं्या व 

काययकर्तयाांच्या कतुयर्तवाचा चळवळीसाठी ईपयोग करून 

घेणे. 

सशंोधनाची पद्धत :- 

                वरील संशोधनासाठी ऐचतहाचसक अचण 

चवशे्लशनार्तमक पद्धतीचा वापर करण्यात अलेला अह.े 

र्तयासाठी प्राथचमक व दयु्यम साधनाचंा वापर करण्यात 

अलेला अह.े 

१  श्री. केरू रामचदं्र जाधव – सोलापरू :-  

                    सोलापरू यथेील मातगं समाजातील श्री. 

केरू रामचदं्र जाधव ह े धडाडीचे नतेे होते. डॉ.बाबासाहबे 

अंबेडकर यांच्या चवचार व कायायने प्रभाचवत झालेल्या केरू 

जाधव यानंी अयषु्यभर अंबडेकरी चळवळीचा चवचार 

सोलापूर पररसरात व महाराष्ट्रातील मातंग समाजाच्या 

मनात पेरन्याचा  प्रयत्न केला. यांच्या कायायची नोंद घेणे ह े

सवय काययकर्तयाांचे कतयव्य अह.े केरू रामचदं्र जाधव ह े

र्तयाकाळातील अंबेडकरी चळवळीला वाहून घतेललेे एक 

चनष्टावान  काययकते होते. मात्र अज र्तयांच्या कायायची 

ओळख अजच्या काययकर्तयाांना म्हणावी तशी घेता अली 

नाही. ही एक खंत अह.े केरू जाधव  ह ेमातंग समाजातील 

एक चनष्टावान, प्रामाचणक काययकते होते. तसचे 

डॉ.बाबासाहबे अंबेडकर याचंा सहवास लाभललेे ते एक 

चवश्वासू  काययकते होत.े१ ज्या-ज्या वेळी डॉ. बाबासाहबे 

अंबेडकर सोलापूर दौऱ्यावर येत ऄसत. तेव्हा केरू जाधव ह े

र्तयांच्या स्वागतासाठी रेल्वे स्टेशनवर जात ऄसत. तसचे ३० 

मे १९३६ मध्ये नायगाव (मुंबइ) येथे अयोचजत केलले्या 
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ऄचखल मुंबइ आलाखा मातंग पररषद संपन्न झाली.२ र्तयावेळी 

श्री.केरू रामचंद्र जाधव यानंी सोलापरूहून ५००० लोकानंा 

घेउन गलेे होते.अचण र्तयानंी या परीषदते धमाांतराचा 

ऐचतहाचसक ठराव मांडला.डॉ.बाबासाहबे अंबेडकर यानंी 

ज्या-ज्या सर्तयागहृाचे नतेृर्तव केले.र्तया सवय  रठकाणी केरू 

जाधव यांची ईपचस्थती अपल्या ऄनयुायासह होती. र्तयांच्या  

सोबत अप्पाराव दणाणे, बी. वाय. सरवद,े सीताराम लांडगे 

ह े दखेील चळवळीत सक्रीय होते. ऄशा प्रकारे ऄर्तयतं 

महर्तवाचे कायय केरू जाधव यानंी केलेले कदसुन यतेे. मात्र 

र्तयांचे ह ेकायय  प्रकषायने  पुढे अललेे कदसनू यते नाही. र्तयाचंा 

आचतहास पुढे अल्यास अंबेडकरी चळवळीला खऱ्या ऄथायन े

अणखी बळ चमळेल यात शंका नाही. तेव्हा ऄशा ऄनके 

वंचचत काययकर्तयायमध्ये  केरू जाधव याचंी नोंद घणेे ही 

काळाची गरज अह.े 

२  श्री. दचेवदासराव नामदवे काबंळे :- 

                    श्री. दचेवदासराव नामदवेराव कांबळे 

(चनजाम स्टेट) या मातगंसेवक चवद्यार्थयायने डॉ.बाबासाहबे 

अंबेडकर यांना पत्र पाठउन ऄनके प्रश्न ईपस्थीत केले होते. 

र्तयातील प्रमुख प्रश्न ऄसा होता की, बाबासाहबे ह ेफक्त बौध्द 

लोकानंाच जवळ करीत ऄसतात. र्तयानंी ह े धोरण सोडून 

दउेन सवय ऄस्पृश्य समाजातील जमातीसाठी र्तयानंी कायय 

करावे. र्तयाचं्यातील समाजसेवकांना जवळ करावे. या 

पत्रातील मुद्यानंा बाबासाहबेानंी ईत्तरे कदली. र्तया ईत्तरात 

र्तयांच्या द;ुचखत भावनाचंे अचण संतापजनक ईद्वगेाच े

प्रचतशबब चमळतचे पण र्तयाचंा आतर समाजसवेकाकड े

पाहण्याचा दषृ्टीकोन तसा नव्हता. याचेही चचत्र पहावयास 

चमळते. र्तयांचे ह े ईत्तर एक ईर्तकृष्ट नमनुा अह.े श्री. 

नामदवेराव कांबळे याचंे ह ेपत्र १४/६/१९४१ च्या जनतेत 

(पा.५) वर छापललेे होते. व बाबासाहबेाचंे ईत्तर ऄग्रलेख 

म्हणनू ऄकंात छापले होते.३ श्री. दचेवदासराव कांबळे यांच्या 

मते, मातंग समाजाच्या सुधारणचेी सवयस्वी जबाबदारी 

माझ्या चशरावर अह.े मी अपणास सामान्य चवद्याथय या 

नार्तयाने पत्र पाठवीत नसनू चनजाम स्टेटचा मातंग 

समाजाचा भावी पुढारी म्हणनू पत्र पाठवीत अह.े म्हणनू 

ईत्तर दणे्यास ऄनुमान करू नये. ज्य ू लोकांमध्ये जसा 

‘मोझेस’ तसे मातंग समाजात अपण अहात.ह े अपल्या 

भाषेवरून ईघड अह.े या वरून अपणास ऄसे कदसते की, 

मातगं समाजाच्या ईद्धारासाठी बाबासाहबेानंी र्तयाकाळात 

ऄनके पररषदा घेउन मातंग समाजाच्या ईद्धाराचे कायय 

केल्याचे कदसनू येते. परंतु अपली खंत र्तया चवद्यार्थयाांनी व्यक्त 

केललेी कदसनू येते. ह ेअपणास या चवद्यार्थयायच्या पत्रावरून 

कदसनू यतेे. ऄसे ऄनके काययकत े र्तयाकाळी अंबेडकरी 

चवचारसणीत काययरत ऄसल्याच े कदसून यतेात. तेव्हा ऄशा 

काययकर्तयायची दखल घेणे गरजचेे वाटते. 

३  दचलत चमत्र श्री. नामदवेराव व्हटकर :- 

                    महामानव डॉ. बाबासाहबे अंबेडकर याचंा 

महापररचनवायण कदवस म्हणजे ६ चडसेंबर १९५६ होय. 

ऄन्याचवरुद्ध, चवषमते चवरुद्ध ऄगंार कडाडणारी तोफ शांत 

झाली होती. नउकोटी जनता क्षणात पोरकी झाली होती. 

प्रर्तयकेाच्या पायातील युगायुगाचा गुलामचगरीचा साखळदडं 

अपल्या चवद्वत्तनेे तोडणारा तो करोडोंचा कैवारी अता 

चनघनू गेला होता. र्तयाचं कदल्लीत महापररचनवायण झाल्याची 

बातमी वाऱ्यासारखी दशेभर पसरली. अपल्या लाडक्या 

नेर्तयाचं्या ऄंर्तययात्रेला ऄवघा दशे लोटला. जस कळेल तस ं

शहरातून, खेडोपाड्यातनू पाउल मुंबइच्या कदशनेे पडू 

लागली होती. या ऄंर्तययात्रेच्या ईसळलले्या जनसागराच्या 

असवाने  मुंबइचा रस्ता ओलाशचब झाला होता. या 

सगळ्यात समातंर एक गोष्ट घडत होती. या गोष्टी पुढ े

यायच्या सोडून काळाच्या ओघात गडप झाल्या. र्तया 

शेवटच्या क्षणांना कायमच कैद करणारे श्री. नामदवेराव 

व्हटकर ह े होत,र्तयासाठी अपल राहत घर अचण अपला 

छापखाना चवकणारे नामदवेराव व्हटकर अजही सवाांसाठी  

वंचचतच अहते.४ ही माचहती म्हणावी तशी पुढे अली नाही 

ही खूप मोठी शोकांचतका अह.े 

दचलतचमत्र श्री. नामदवेराव व्हटकर याचंा पररचय :- 

                   माजी अमदार, दचलत चमत्र श्री. नामदवेराव 

व्हटकर यांच्या चवषयी बऱ्याच जणानंा माचहती नसावी. 

र्तयांचा जन्म २४ ऑगस्ट १९२१ मध्ये कोल्हापरू चजल्यातील 

मसूद मालेगाव या गावी झाला. एकाच वेळी र्तयांनी 

संपादक, साचहचर्तयक, नाट्यरंग चचत्रपट नभोवाणी, 

स्वातंत्रसैचनक, प्रगतीशील शतेकरी, ऄशा पंधरा हून ऄचधक 

क्षेत्रात र्तयानंी ईल्लेखनीय योगदान कदलेले अह.े 

बालपणापासनूच बसलेल्या जातीयतचे्या चटक्यामुळे र्तयांनी 

संपूणय अयुष्यभर ऄस्पशृ्यता चनवारण्याचे काम केले. ऄसा 

एक प्रसंग अह ेकी, एकदा दाढी करीत ऄसताना नाव्ह्यान े

चवचारले की, तुम्ही कोणर्तया जातीचे यावेळी र्तयांनी दचलत 

म्हणनू ईत्तर कदले. र्तयावेळी या ईत्तराने नाव्ह्याचा वस्तरा  

गाल कापनू गेला. तो चेहऱ्यावरचा  डाग  घालवता येणार 

नाही पण या दशेावरचा ऄस्पृश्तेचा डाग मला पुसनू 

काढावा लागले. ऄसा पण करून र्तयानंी ऄख्ख अयुष्य 

र्तयासाठी खचय घातल होत.५ ऄशाप्रकारे वर सांचगतलेल्या 

सवय क्षेत्रातनू र्तयानंी या ऄस्पृश्यतचे्या चवरोधात अवाज 

ईठचवला. र्तयांच्या या कामाची दखल घेउन र्तयांना पचहला 

‘दचलत चमत्र’परुस्कार दउेन सन्माचनत केले. 

डॉ. बाबासाहबे अबंडेकर याचं्या ऄरं्तययात्रचे े चचत्रीकरण  :- 

                   ६ चडसेंबर १९५६ रोजी नामदवेराव व्हटकर 

ह े मुंबइतच होते. र्तयांना डॉ. बाबासाहबे अंबेडकर याच ं

महापररचनवायन झाल्याच समजल्यानतंर र्तयानंा ऄतीव द;ुख  

झाल. र्तयांची ऄंचतमयात्रा चचचत्रत करून ठेवावी ऄसे र्तयांच्या 

मनात अले.र्तयाकाळात चचत्रपट, नाटक यामुळे र्तयाचं्या 

ऄनकेांशी ओळखी होर्तया र्तयांनी ऄनकेानंा चवचारल पण 

कुणी तयार होत नव्हत, काहींनी तर ‘र्तयाच अम्हाला काय, 

तो तमुचा नेता अह,े ऄस्पृश्याचा नेता अह ेअम्ही करणार 

नाही ‘ऄसे स्पष्ट शब्दात ईत्तर कदल. कुणीतरी ह ेकाम करेल 

ऄशी र्तयाचंी भाबडी अशा फोल ठरली होती. येणाऱ्या 

काळासाठी या चचत्रीकरणाच महर्तव र्तयांनी ओळखल होत. 

कुणी मदत करो नं करो, मी स्वतःकरतो ऄसे र्तयानंी ठरवील. 
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पण ही आतकी सहजसोपी गोष्ट नव्हती. र्तयाकाळी चव्हडीओ 

रेकॉर्डडगसाठी कॅमरेा अचण र्तयासाठी रील आतक्या खर्चचक 

गोष्टी होर्तया की, र्तयाचंा अज ऄंदाज दखेील लावता यते 

नाही. ऄंदाजे तीन हजार फुट चनगेटीव््ची रील, कॅमरेा 

अचण कॅमेरामन  यासाठी जवळपास १३०० ते १४०० 

रुपये खचय येइल ऄसा ऄदंाज र्तयांनी बांधला.५ अता पसै े

कोठून ईभे करायचे हा मोठा प्रश्न होता. काही ककरकोळ 

कारणासाठी काहीतरी वस्तू तारण ठेउन ते एका मारवाड्या 

कडून पैसे घते ऄसत. पण यावेळी रक्कम मोठी होती. 

र्तयासाठी र्तयांना अपला एकमेव छापखाना गहाण ठेवावा 

लागला.६ र्तयांना याच्या बदल्यात एकूण दीड हजार रुपय े

चमळाले.अचण ते धावत-पळत शंकरराव सावकेर या 

कॅमरेामनकड ेगलेे. र्तयानंी १५० रु. प्रचतकदवस भाड्याने एक 

कॅमरेा अणला.अचण रात्री १०-११ च्या समुारास राजगहृ 

गाठले. अचण बाबासाहबेांचे पार्चथव पहाटे अले. एका 

ट्रकवरून ऄंर्तययात्रलेा सरुुवात झाली. याच ट्रकवर कसाबसा 

कॅमरेा लावनू ईभा राहण्याची जागा चमळाली.पचहला शॉट 

खोदादाद सकय ल वर घेण्यात अला. यानतंर ऄंर्तयदशयनासाठी 

लोटलले्या ऄलोट गदयच कदवसभर चचत्रीकरण सरुूच होते. 

सायकंाळी पार्चथव दादर चौपाटीवर पोहोचल.या रठकाणी 

शाही मानवंदना दणे्यात अली. चंदनाच्या लाकडावर 

पार्चथव ठेवण्यात अले. र्तयाचं्या मुखाजवळ शेवटच लाकुड 

ठेवण्यापयांत चचत्रीकरण सरुूच होत. बाबासाहबेांचा 

शेवटचा चेहरा या रठकाणी चचचत्रत झाला.चचतलेा ऄग्नी 

कदल्यानतंरही चचत्रीकरण करण्यात अले. 

ऄशाप्रकारे या सगळ्या चचत्रीकरणासाठी एकूण २ हजार 

८०० फुट रील संपली होती. दसुऱ्या कदवशी बॉम्बे कफल्म 

लॅबोरेटरी ही कफल्म प्रोसेसला दणे्यात अली. अता ही 

कफल्म धुणे, दसुऱ्या पॉचझटीव््ववर   ररशप्रट काढणे अचण 

एचडटटग करणे यासाठी ऄडीच ते तीन हजार रुपये खचय 

येणार होता. र्तयासाठी पुन्हा र्तयाच मारवाड्याकड े जाउन 

र्तयांनी राहत घर गहान ठेउन तीन हजार रुपये अणले. पुढ े

या तारण ठेवलले्या चमळकती सोडचवता अल्या नाहीत. 

र्तयामुळे र्तया कायमच्या गेल्या. व र्तयांना मुंबइ सोडावी 

लागली. परंतु मालमत्ता गेली तर गेली. पण 

बाबासाहबेांच्या शवेटच्या स्मतृी जप्त अल्या. र्तयाचं्या 

ईघड्या चेहऱ्याचा जगातील शवेटचा क्षण युगायुगांसाठी 

कैद करता अला. याच समाधान र्तयानंा होत. केवढी ही 

चनष्ठा या काययकर्तयायकड ेहोती. ह ेअपणास श्री. नामदवेराव 

व्हटकर याचं्या कायायवरून कदसनू यतेे. अज अपण पाहतोय 

र्तया शेवटच्या क्षणाची नामदवेराव यांनी केलले ह ेजगातील 

एकमेव चचत्रकफत अह.े मात्र या गोष्टीच र्तयानंी कधीही श्रये 

घेतला नाही. ककवा ं याच भांडवल केल नाही. ऄशा एका 

वंचचत काययकर्तयायचे कायय अजच्या काययकर्तयायला नक्कीच 

ईभारी दउे शकते. ह े सवय चचत्रीकरण अचण र्तयावळेच्या 

अठवणी हा संदभय र्तयांच्या ‘कथा माझ्या जन्माची’ या 

अर्तमचररत्रातून घतेला अह.े म्हणनूच श्री. नामदवेराव 

व्हटकर  समजनू घ्यायचे ऄसतील तर ह े अर्तमचरीत्र 

प्रर्तयकेानी नक्की वाचले पाचहजे. व र्तयांना नतमस्तक झाल े

पाचहजे. ऄसे ह े वंचचत राचहललेे अंबेडकरी चळवळीतील 

काययकते होते. बाबासाहबेांवर काढललेा लघुचचत्रपट, 

१९५६ च्या ऑक्टोबर मचहन्यात एक महर्तवाची गोष्ट 

घडली. ती म्हणजे दसऱ्याला नागपूरला डॉ. बाबासाहबे 

अंबेडकर यानंी शहद ू धमय र्तयागून धमाांतर केले. ते बौद्ध 

झाले. अमचा छापखाना नायगावच्या महार वस्तीच्या 

अगारातच होता. डॉ. बाबासाहबेांनी चस्वकारलेला धमय तरी 

कसा, बौद्ध धमायत काय अह.े ऄसे चवचारायला दररोज 

छापखान्यात ऄनेक जन यउे लागले. र्तयावेळी ‘बौद्ध 

धम्मदीप’ या नावाचे लहान पुस्तक केवळ अठ-दहा 

कदवसात अमच्या छापखान्यातच छापनू अम्ही तयार केले. 

ह ेकेवळ एक रुपयाचे पुस्तक दररोज छापखाण्यातनू चवकल े

जाउ लागले. ऄसे ह ेनामदवेराव व्हटकर म्हणजे अबंेडकरी 

चळवळीतील एक मोठे काययकते होते. 

४  शकंरराव अवळे - ईफय  बाबा :-  

                   राजषय शाहू महाराजाचंा पुरोगाचमर्तवाचा 

वसा अचण वारसा कोल्हापुरात चालचवला तो मातंग 

समाजाच्या शकंरराव अवळे ईफय  बाबा यांनी होय. फुले-

शाहू अंबेडकर ऄण्णाभाउ या महापरुुषांच्या तर्तवज्ञानाचा 

प्रचार-प्रसार बाबा अवळे यांनी केला. ऄल्पचशचक्षत ऄसनूही 

सामाचजक बांचधलकी या गणुामळेु बाबा अवळे अंबेडकरी 

चळवळीचे मोठे नतेे गणले जात होते. भाइ माधवराव 

बागल यानंी १९५० मध्ये कोल्हापूरच्या शबद ू चौकात डॉ. 

बाबासाहबे अंबेडकर याचंा र्तयांच्या हयातीत पतुळा 

ईभारला. म्हणून भाइच्या कतुयर्तवाने शकंरराव अवळे ही 

अरपार बदलले.७ ऄस्पृश्य जातीत अंतरजातीय चववाह 

झाले पाचहजते रोटीबेटी चशवाय जातीऄतं होणार नाही. 

सवाांनी संघटीत झाल्याचशवाय अपली प्रगती होणार नाही. 

ऄसे व्यापक पुरोगामी चवचार मांडत ऄसत. बाबा अवळे 

यांनी भाइ माधवराव बागल यांच्या कडून बौध्दधम्माची 

दीक्षा घेतलेली होती. मी अता बौद्ध अह ेयाचा र्तयांना साथय 

ऄचभमान वाटत ऄसे. पॅन्थरच्या चळवळीत ऄसताना बाबा 

अवळेच्या ऄध्यक्षतेखाली चनगव ेदमुाला, बेलवले, घोटवळे, 

प्रयाग चचखली, साजणी, आचलकरंजी ऄशा चवचवध रठकाणी 

मोठमोठे काययक्रम पार पडले. दत्ता जाधव, प्रकाश हुलस्वार, 

बाबा वडगावकर या सारख्या तरुणानंा पंथर म्हणनू 

घडचवण्यात बाबा अवळे यांचा मोठा वाटा होता. बुद्धर्तव 

स्वीकारलले्या या मातंग नेर्तयांच्या प्रबोधन कायाांचा गौरव 

म्हणनू र्तयानंा ऄखेर ‘दचलतचमत्र’ पुरस्काराने गौरचवण्यात 

अले.८ ऄसे ह े एक मातगं समाजातील अंबेडकरी 

चळवळीतील वंचचत ऄसललेे काययकते होते. 

चनष्कषय :- 

                कोणर्तयाही चळवळीचा ऄभ्यास केल्यास 

अपणास कदसनू यतेे की, अपल्या ऄचस्तर्तवासाठी  चळवळ 

करण े भाग पडते. र्तयासाठी कोणर्तयातरी चवचारधारेतनू 

ऄनके काययकते घेउन एका चवचारसरणीतनू चळवळीचा 

जन्म होत ऄसतो. ऄशाच प्रकारे भारतात एक चळवळ सुरु 

झाली. चतला ‘अंबेडकरी चळवळ’ ऄसे म्हणतात. या 
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चळवळीचा पाया फुल-ेशाहू-अंबेडकर यांच्या चवचारातनू 

अलेला अह.े समाजातील वंचचत, दलुयचक्षत समूहाला मखु्य 

प्रवाहात अणण्यासाठी डॉ. बाबासाहबे अंबेडकरांच्या  

चवचारधारेतनू १९ व्या शतकात महाराष्ट्रात एक परुोगामी 

चवचाराने अपले ऄचस्तर्तव चसद्ध करण्यासाठी अंबेडकरी 

चळवळ ऄचस्तर्तवात अली. चतच ेखूप मोठे पररणाम अजही 

कदसनू येतात. मानवाच्या जीवनात कोणतेही हक्क व 

ऄचधकार चमळचवण्यासाठी चळवळीचशवाय अज पयायय 

राचहललेा नाही. तेव्हा चळवळ चजवंत ठेवणे ह े प्रर्तयकेाच े

कतयव्य अह.े भारतात झालले्या ऄनके चळवळीपैकी 

‘अंबेडकरी चळवळ’ ही प्रामुख्याने एक प्रभाव पाडणारी व 

अपले हक्क व ऄचधकार चमळचवण्यासाठी सतत संघषयरत 

ऄसणारी या दशेातील एक मोठी चळवळ अह.े तेव्हा या 

चळवळीत कायय केलेले परंतु वंचचत राचहलेले ऄनके काययकत े

अहते. ज्याचं्या कायायवर ऄजनू म्हणावा तसा प्रकाश 

पडललेा नाही.तेव्हा ऄशा वंचचत राचहलेल्या काययकर्तयाांच्या 

कायायची सवाांनी दखल घेउन र्तयातनू प्ररेणा घउेन 

अंबेडकरी चळवळ जोमान े पुढे जावी. हाच या 

शोधचनबंधाचा मखु्य हतेू अह.े 
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प्रस्तावना:  

 आधुतनक भारताच्या इततहासात म. गांधी प्रणीत सत्याग्रह या कृती काययक्रमास अनन्य साधारण महत्त्व आह.े 

सत्याग्रहाच्या तत्व प्रणालीमुळे व स्वरूपामुळेसामन्यातील सामान्य नागररक कोणत्याही सत्तचे्या तवरोधात संघषय करण्यासाठी 

एकत्र येऊ शकत होता. त्यामळेु या कृती काययक्रमाच्या माध्यमातनू गांधीजीनी भारतातील सवय वगायतील लोकानंा तरिटीीशाचं्या 

तवरोधात संघषय करण्यासाठी एकत्र केले. सत्याग्रह चळवळीच्या माध्यमातनू त्यानंी लोकांच्या मनात तरिटीीशांच्या तवरोधात 

असतंोष तनमायण केला. पररणामी तरिटीीशांच्या तवरोधातील भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यास यश प्राप्त झाले.सत्याग्रह चळवळीच्या मुळे 

प्राप्त झालेल्या या यशामुळे तत्कालीन कालखंडात सत्याग्रहाच्या तत्व प्रणालीचा मोठा प्रभाव भारतातील प्रत्येक राजकीय 

नतेृत्वावर व नागररकांच्यावर होता. या प्रभावातूनच गोव्याच्या मुक्ततसेाठीसत्याग्रहाच्या मागायचा स्वीकार करण्यात आला. याची 

सुरुवात ददनाकं १८ जनू १९४६ पासनू झाली. ददनाकं १८ जनू १९४६ रोजी भारतीय समाजवादी पुढारी राम मनोहर लोतहया 

यांनी गोव्यातील सामान्य गोमतंक नागररकाला घीनात्मक अतधकारप्राप्त व्हावे यासाठी पोतुयगीज सत्तेच्या तवरोधात सत्याग्रहाच्या 

माध्यमातून संघषायचे अस्त्र उचलले. यासाठी ददनाकं १८ जनू रोजी लोतहया यानंी मडगाव येथील लोतहया मैदानात (सध्याचे नाव) 

पतहला सत्याग्रह केला. या पतहल्या सत्याग्रहाच्या नतंर गोव्याच्या मुक्ततसेाठी सत्याग्रह चळवळीच्या नवीन अध्यायाची सरुुवात 

झाली. पढुे या सत्याग्रह चळवळीच्या माध्यमातून गोव्याचा लढा सामन्यातील सामान्य भारतीयाचं्या पयतं पोहोचला. भारतातील 

प्रत्यके नागररक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे या चळवळीशी जोडला गलेा. पररणामी तरिटीीशांच्याप्रमाणचे गोव्यातील लढ्याला यश प्राप्त 

झाले. त्यामुळे गोवा मुक्तीच्या लढ्यात ददनाकं १८ जनूच्या सत्याग्रह चळवळीस अनन्य साधारण महत्त्व आह.े सदरच्या संशोधन 

लेखात या सत्याग्रह चळवळीचा आढावा घेण्यात येणार आह.े  

ददनाकं १८ जनू १९४६ ची सत्याग्रह चळवळ:  

सन १९४२ साली तरिटीीशाचं्या तवरोधात भारतीय 

कााँग्रेसने ‘छोडो भारत’ ही चळवळ सरुू केली. या 

चळवळीची सरुुवात होण्यापूवीच कााँग्रसेच्या अनके 

महत्त्वाच्या नेत्यानंा तरिटरीशांनी अीक केली. यामळेु या 

चळवळीचे नतेृत्व समाजवादीतवचारांचा प्रभाव असलेल्या 

नतेृत्वाकड ेगलेे. या नेत्यानंी अहहसक पण दहशतप्रधान अशी 

भूतमगत चळवळ सरुू केली. या भूतमगत चळवळीचे नेतृत्व  

डॉ. राममनोहर लोतहया, अरुणा असफअली, जयप्रकाश 

नारायण यांसारख्या दकत्यके समाजवादी नेत्यानंी केले.  

चळवळीमध्ये केलेल्या भूतमगत कायायमुळे लोहीयानंा 

तरिटरीशांनीददनांक १९ मे १९४४ रोजी अीक करून त्यानंा 

११ एतप्रल १९४६ पयंत कारागृहात ठेवले होते. या 

दरम्यानच्या कालावधीमध्ये तरिटरीशांनी त्याचंा कारागृहात 

शारीररक छळ मोठ्या प्रमाणात केला. त्यामुळे कारागृहातनू 

सुीका झालनेतंर त्यानंा शारीररक तवश्रांतीची तनतातं 

आवश्यकता होती. यासाठी ते ददनांक १० जून १९४६ रोजी 

गोव्यातील त्याचंे तमत्र डॉ. तमनेतझस यांच्या असोळण े

येथील घरी गलेे.१तमनेतझस व त्याचंी मतै्री ही तवद्याथी 

दशेपासूनची होती. दोघेही जमयनीतील बर्ललन 

तवश्वतवद्यालयात तशक्षणासाठी एकतत्रत होते. यामुळेच 

त्यांनी तवश्रातंीसाठी गोव्यात जाण्याचे तनतित केले. १९४२ 

च्या ‘छोडो भारत’ लढ्यातील कायायमुळे लोहीयाचंी प्रतसद्धी 

या लढ्यातील प्रमुख नतेे व म. गांधीजींचे अनयुायी अशा 

प्रकारची झाली होती. त्यामुळे ते असोळणेया 

रठकाणीआल्याची मातहती कळताच त्यांची गोव्यातील 

अनके प्रमुख राजकीय नेत्यानंी भेी घतेली. यामध्य े

रोदकतजन्यआूल्मेद, वसतं वकंुैठ कारे, परुुषोत्तम काकोडकर 

इ. नेत्याचंा समावेश होता. या नेत्यानंी लोतहया यानंा 

गोव्यातील पोतुयगीजांच्या सपंूणय  वसाहतवादी व्यवस्थेची 

मातहती ददली. एका फॅतसस्ी राजवीीची गोवा ही एक 

वसाहत आह.े सरंजामशाहीच्या काळाला शोभेल अशी 

येथील राजकीय पररतस्थती व शासन व्यवस्था आह.े येथ े

मुद्रण व भाषण स्वातंत्र्य नाही. सभा भरतवण्याचा अतधकार 

नाही. अशा प्रकारची मातहती त्यांना भेीायला येणार् या 

प्रत्यके नेत्यानंी व नागररकानंी त्यांना सांतगतली. या 

कथनातनू लोहीयानंा गोव्यातील एकंदर सवय पररतस्थती 

समजनू आली. या नंतर लोतहयानंीदसुर् या ददवशी परुुषोत्तम 

काकोडकर याचं्याशी प्रदीघय चचाय करून १८ जूनला 

सत्याग्रह करून; भाषणबदंीचाकायदभेंग करण्याचा तनणयय 

घेतला. यानतंर दोन ददवसानंी मडगाव येथील दामोदर 

तवद्याभूवनातगोमंतकातील सवय महत्त्वाच्याराजकीय 
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नेत्याचंी एक बैठक घेण्यात आली. ही बैठक पणूयपणे गुप्त 

स्वरुपाची होती. या बैठकीला श्री. पुरुषोत्तम काकोडकर, 

गोपीनाथ कृष्ण कुराड,े वसंत वकंुैठ कारे, केशवबाब नाईक, 

डॉ. वी. ना. मयेकर, तवश्वनाथ लवंद ेयाचं्यासह १५ ते २० 

मंडळी हजर होती.२ 

या बैठकीच्या सरुुवातीस काकोडकरानंी डॉ. 

लोहीयाशंीबैठकीपवूी झालेल्या भेीीतील सपंूणय  संवादाचा 

गोषवारा सांगीतला. ते म्हणाले की, ‘डॉ. लोतहया यांच े

म्हणण ेह ेकी आपणगले्या चार ददवसातं तनरीक्षण करून ज े

अनभुवले त्यावरून गोव्याची सध्याची राजकीय, सामातजक, 

सांस्कृततकपररतस्थती अत्यतं खराब व केतवलवाणी 

असल्याचे आपले मत आह.े हहदसु्थानात कोठेही नाही असा 

नागररकस्वातंत्र्याच्या सपंूणय अभाव या रठकाणी आपणास 

ददसला व तो पाहून धक्काच बसला. नागररक 

स्वातंत्र्याच्याअभावामुळेच येथील सामातजक, राजकीय व 

सांस्कृततक जीवन साचलले्या डबक्याप्रमाणे कुजी व 

संकुतचत बनलेअसनू नागररक स्वातंत्र्यावरील सवय बंधन े

झुगारून दणेे ह ेआपले व गोमंतदकयाचंे सवयप्रथम कतयव्य आह े

आतणम्हणनू येत्या मंगळवारी दद. १८ जनू रोजी मडगाव 

येथे  सधं्याकाळी चार वाजता नागररक स्वातंत्र्याची मागणी 

करूनआपण सत्याग्रह करणार आहोत. 

गोमतंकीयबंधूनीआपल्याबरोबर या लढ्यात त्या ददवशी 

सामील व्हावे अशीत्यानंी अपेक्षा व्यक्त केल्याच े

सांतगतले.काकोडकरानंी पुढे असेही सांतगतले की, डॉ. 

लोतहया यांनी ह े पाऊलतनधायरपूवयक उचलले असनू 

कुठल्याही पररतस्थतीत या तनणययात बदल होणार नाही, 

कोणीही बरोबर न आल्यासम.गांधीजींचे नाव घेऊन आपण 

एकीाच पुढे जाईन असे तनक्षनू सांतगतले आह.े’३ 

काकोडकरांच्या या तवधानाचं्या नतंर बठैकीत दोन मत 

प्रवाह तनमायण झाले. यातील एका पक्षाचे मत होत े

की,लोतहयानंी  हा तनणयय तवचारपूवयक घेतला नसनू तो 

अनाठायी स्वरुपाचा आह.े संघीना उभी केल्यातशवाय अशा 

प्रकारच्या सत्याग्रहाला सरुुवात करणे योग्य नाही. त्यामळेु 

हा लढा दोन मतहने पुढे ढकलावा.  तर दसुरा पक्ष हा 

लोतहयाचंा तनणयय योग्य असनू हा लढा दोन मतहने पुढ े

ढकलण्याचा युतक्तवाद हा कातडीबचाव धोरण असल्याची 

ीीका केली. यामुळे या बैठकीत मोठ्या प्रमाणत वादगं 

मजला. हा वादगं सुरू असतानाच  तवश्वनाथ लवंद ेएकदम 

मध्यचे उठून उभा रातहले आतण म्हणाले, ‘चचाय बस्स झाली. 

डॉ. लोहीयांना एकीे जाऊ दणे्यात गोमतंकीयाचंी शान ती 

काय राहील? तनदान मी तरी त्यांना एकीे जाऊ दणेार 

नाही. त्याचं्याबरोबर सत्याग्रह करून तुरंूगात जाण्याचे मी 

ठरतवले आह.े आतण तसे मी या रठकाणी जाहीर करीत 

आह.े’४ लवंद े  यांच्या या तवधानाने बैठकीचा सूर एकदम 

बदलला व आणखीन आठ जणानंी आपली नावे या 

सत्याग्रहासाठी ददली. यामध्ये डॉ. पुरुषोत्तम काकोडकर, 

व्यकंीेश वेरेकर, डॉ. तवनायक मयकेर, डॉ. जे. काव्हायल्यो, 

तनळकंठकारापूरकर, सौ. प्रतमलाबाईजांबावलीकर, जयवतं 

माजंरेकर व वसतं कारे याचंा समावेश होता.५ 

यानतंर १६ जनू १९४६ रोजी पणजी येथेही 

लोहीयाचंी या सत्याग्रहाच्या सदंभायत एक बठैक झाली. या 

बैठकीत या सत्याग्रहाच्या फलश्रुततबाबत शंका व्यक्त 

करण्यात आली. भारत दशे अजनू पूणयपणे स्वतंत्र झालेला 

नाही. आपला काययक्रम आपणास व आम्हासही जाचक 

होण्याचा सभंव आह.े याचा आपण तवचार केला आह ेकाय? 

स्वातंत्र्य संपादन करण्यासाठी कष्ट व झीज सोसलीच पातहज े

याची जाणीव आम्हासं आह.े परंतु आमची शक्ती कमी आह.े 

यासाठी आपली व आपल्या भारतीय तमत्रमंडळींची मदत व 

नतेृत्व आम्हाला नेहमी तमळत जाईल अशी आशा करता 

येईल काय?६पणजीतील लोकाचंे असे प्रश्न तवचारण्याच े

मागचे कारण गोव्याच्या बाबतीत कााँग्रेसचे असललेे धोरण 

कारणीभतू होते. सन १९२८ साली डॉ. कुन्हा यानंी 

भारतीय राष्ट्रीय कााँग्रसेला संलग्न असललेी ‘गोवा नशॅनल 

कॉग्रेस’ या नावाची एक शाखा गोव्यात स्थापन केली. त्यांना 

या कमी पं. नेहरू याचंे सहकायय लाभले होते.७ मात्र १९३५ 

च्या अतधवेशनात भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रेसने आपले काययक्षेत्र 

तरिटीीश भारता परुते मयायददत केले. पररणामी गोव्यात 

स्थापन झाललेी कााँग्रेसची शाखा बंद झाली. याच प्रकारचा 

अनभुव या सत्याग्रह चळवळीच्या बाबतीत येऊ शकेल अशी 

शंका असल्याने पणजीत लोहीयानंा वरील प्रश्न तवचारण्यात 

आले. मात्र लोहीयानंा या सवय प्रश्नांच्यावर ठाम उत्तर ददल े

की, ‘तुम्हाला शक्य तततकी सवय मदत मी परुवीन.’८प्रत्यक्ष 

सत्याग्रहाच्या ददवशी ते थांबलले्या ररपतललक हॉीेल मध्य े

त्यांची भेी अॅड. जझुेइनातसयू द े लॅायोल यानंी घतेली. या 

भेीीत त्यांनी लोहीयाचं्याकड ेमागणी केली की, दकमान सहा 

मतहने आपण हा सत्याग्रह पुढे ढकलावा. मात्र लोतहयांनी 

यास साफ नकार ददला. मग तो काययक्रम तीन मतहने ककवा 

दकमान एक मतहना तरी पुढे ढकलावा अशी तवनतंी लॅायोल 

यांनी केली. मात्र ही पण त्याचंी मागणी लोतहयानंी उडवून 

लावली.९ 

वरील काही लोकाचंा अपवाद वगळता या 

सत्याग्रह चळवळीच्या बाबतीत गोव्यात सवयत्र पूरक अस े

वातावरण तयार झाले होते. सवांनी या व्यवस्थेच्या 

तवरोधात लढा दणे्याचा तनधायर केला. यातनूच १८ जनू 

१९४६ रोजी मडगाव येथील मैदानात (आजचे लोतहया 

मैदान) पतहला सत्याग्रह यशस्वी झाला. १८ जनू च्या या 

लढ्याचे गोव्यात इतके वातावरण तयार झाले होते की, 

संपूणय गोव्यातील तवतवध भागातून लोक सत्याग्रह 

पाहण्यासाठी आले होते. १८ जनूच्या या वातावरणाच े

वणयन डॉ. नारायण भेंरिटे यांनी ददनांक १८ जनू १९७१ रोजी 

दतैनक गोमतंकला ददलले्या मलुाखती मध्ये केले आह.े “१८ 

जनूचा तो ददवस मंगळवार होता. पाऊस जोरात पडत 

होता. अशा भर पावसात मडगावच्याचौकीपासून 

नगरपातलकेपयतं सवय मैदान हजारो माणसानंी भरून गले े

होते. पोतुयगीज दडपशाहीच्या काळात एवढ्या मोठ्या 

संख्यनेे लोक जमलेले पाहून आमचा भ्रमतनरास झाला. 
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स्वातंत्र्यलढ्याला जनता तसद्ध होती. आम्ही काययकतचे माग े

होतो. ते या घीननेे तसद्ध झाले. जनतलेा तनभीड नतेृत्व 

दणेारे नतेे हवे होते व तचे नतेे त्या काळात नव्हते, ह े त्या 

ददवसाच्या घीनेने कळून चकुले.”१०डॉ. भेंरिटे यांच्या या 

वणायवरून या सत्याग्रह चळवळीचे महत्त्व तवशद होते. 

म्हणनूच १८ जनू १९४६ च्या सत्याग्रह चळवळी पासनू 

गोव्याच्या मुक्ती संग्रामाची सरुुवात झाली असे म्हणतात.  

सत्याग्रह करून पोतुयगीज कायदा मोडला म्हणनू 

लोतहयाचं्या बरोबरीने डॉ. तमनेतझश, लक्ष्मीदास बोरकर, 

डॉ. तवनायक मयेकर, व्यकंीेश वेरेकर, तत्रतवक्रम तव. वैद्य, 

तनळकंठकारापूरकर, कु. वत्सला दकतयनी व इव्हातग्रयू जॉजय 

यांना अीक करण्यात आली.११ कु. वत्सला दकतयनी तहची 

अीकेतनू सुीका करावी यासाठी साठ तस्त्रयाचंा मोचाय 

मडगाव पोलीस स्ीेशनवर गलेा. दकतयने तहची सुीका करा 

नाही तर आम्हाला पण अीक करा अशी मागणी या 

मोचायतील तस्त्रयानंी केली. तस्त्रयाचं्या या मागणीला पाठठबा 

दणेेसाठीमडगावातील सुमारे ३००० लोक पोलीस 

स्ीेशनाच्या बाहरे जमले.१२ हा समुदाय अततशय स्फोीक 

प्रततदक्रया व्यक्त करीत होता. यामुळे पोतुयगीज पोतलसांनी 

लोहीयानंा तवनतंी केली की जमाव आपल्या सवाचं्या 

सुीकेसाठी स्ीेशनवर हल्ला करू शकतो. आपण त्यांना अस े

न करण्या बाबतीत सचूना द्याव्यात. यानंतर स्वत: लोतहया 

स्ीेशन मधून बाहरे आले. त्यांनी जमावाला शांत राहण्याची 

सूचना केली. तसचे आपआपल्या घरी तनघून जाण्याबद्दल 

तवनतंी केली. लोतहयांच्या तवनतंीला मान दऊेन लोकानंी 

एक तमरवणकू काढली आतण सभा भरवून सरकारचा तनषेध 

करून आपले आदंोलन सपंवले. १८ जनू रोजी अीक केलेल्या 

लोहीयाचंी पोतुयगीज सरकारने २० जनू रोजी सुीका करून 

त्यांना गोव्याच्या सरहद्दीबाहरे पाठतवले.१३ 

समारोप: 

 गोव्याची पोतुयगीजांच्या अंमलातनू सुीका व्हावी 

यासाठी ददनाकं १८ जनू १९४६ रोजी भारतीय समाजवादी 

पुढारी डॉ. राम मनोहर लोतहया यानंी गोव्यात सत्याग्रह 

केला. अचानक झालेल्या या सत्याग्रह चळवळीचे गोवा 

मुक्ती संग्रामात अनन्य साधारण महत्त्व आह.े कारण या 

सत्याग्रह चळवळी नतंरच खऱ्या अथायने गोव्यातील लढ्यास 

व्यापक अथायने सरुुवात झाली. या लढ्याची ओळख अतखल 

भारतीय पातळीवर होण्याबरोबरच याची दखल 

भारतातील सवय नेत्यांनी घतेली. पररणामे गोवा मुक्ती 

संग्रामाला अतखल भारतीय पातळीवरून पाठठबा तमळत 

गेला. पुढे गोव्याच्या मुक्ततसेाठी अनके लहान मोठ्या 

चळवळीची गोव्यात झाल्या. या चळवळीच्या माध्यमातनू 

सामान्य नागररक या लढ्यासाठी पुढे आला. सामान्य 

नागररकाचं्या या सहभागाचा पररणाम भारताच्या 

तत्कालीन राजकीय सत्ताधारी वगायवर झाला. सामान्य 

नागररकाचं्या या दबावामुळेच तत्कालीन असणार् या 

आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या पररणामाचा तवचार न करता 

भारत सरकारने लष्कराच्या सहाय्याने गोव्याची मुक्तता 

केला.  

ददनाकं १८ जनू या सत्याग्रह चळवळीचे आणखीन 

एक यश म्हणजे या चळवळी नतंर गोमतंक लोकांच्यामध्य े

संघीीतकाययकरण्याची प्रेरणा जागृत झाली. या सत्याग्रह 

चळवळीच्या अगोदर पोतुयगीज सत्तेच्या तवरोधात अनेक 

उठाव गोव्यात झाले होते. मात्र ह े उठाव तत्कालीन 

असलले्या प्रश्नांच्यासाठी मयायददत होते. त्यामुळे त्या प्रश्नांच े

तनराकरण झाल्यास त्या उठावास पूणय तवराम तमळत असे. 

मात्र या सत्याग्रह चळवळी नतंर संघीन तनमायण केल्या 

तशवाय गोव्याच्या लढ्यास यश प्राप्त होणे अशक्य आह े

याची जाणीव तनमायण झाली. या जातण वेतूनच  पुढे  नॅशनल 

कॉग्रेस (गोवा) या संघीनचेी स्थापना झाली. या संघीनचे्या 

माध्यमातूनच पुढे गोव्याच्या संबंतधत असलेली सत्याग्रह 

चळवळ चालतवली गेली. या राजकीय जागृती बरोबरच 

लोकाचं्या अतधकाराच्या बाबतीत ही जागृती झाली. 

जनतलेा काय हवे याची खासगी रीतीने पोतुयगीज 

सरकारकडून तवचारणा होऊ लागली. यामुळे लोकांच्या 

मनात राजकीय स्वातंत्र्याची भावना तनमायण झालीच, पण 

राजकीय स्वातंत्र्यतहदषृ्टीपथात आले अशी भावना तनमायण 

झाली. त्यामुळे गोवा मुक्ती संग्रामात ददनाकं १८ जनू 

१९४६ च्या सत्याग्रह चळवळीस अनन्य साधारण महत्त्व 

आह.े  
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‘दत्क्षणद्वारका’ म्हणनू या तीथथक्षते्राचा उल्लेख केला जातो. या आध्यात्ममक पंढरपरूच्या त्वकासात बार्शीलाईट रेल्वचेा वाटा मोठ्या 

प्रमाणात आह े. मयाच प्रमाणे  बार्शीलाईट रेल्वनेे पंढरपरू र्शहराला अनके ठठकाणी जोडून त्वकासाच्या वाटा त्नमाथण केल्या. मयाच 

बरोबर पंढरपूरच्या यात्रेला भक्त-भात्वकांना आणण्याचे महमवाच ेकामही या रेल्वनेे केले. इ.स. १८५३ मध्ये ठाणे ते मुबंई दरम्यान 

पत्हली रेल्वे धावली आत्ण मया नतंरच्या काळात भारतात खाजगी रेल्वे कंपन्या त्नमाथण झाल्या. इंग्लंडमधील उद्योजक 

मंडळीआत्ण भारतातील संस्थात्नक मंडळी यांच्या मदतीने जी.आय.पी , बी.बी.सी.आय.,सदनथ मराठा रजपुतना, पजंाब, ससध 

इमयादी रेल्वे कंपन्यानी संपणूथ दरे्शभरात रेल्वचेे जाळे त्नमाथण केले. संपूणथ दरे्शात नॉरोगजे, मीटरगेज , ब्रॉडगेज आर्शा वेगवेगळ्या 

प्रकारात रेल्वेमागाथचे त्वभाजन झाले. इ.स. १८८५ च्या समुारास इंग्लंड मध्ये बार्शी लाईट कंपनीची स्थापना झाली. 

महाराष्ट्रातील सोलापूर आत्ण लातूर, सांगली, डफळापरू या संस्थानाच्या प्रातंातून त्ह बार्शी लाईट रेल्वे धावणार होती. लातरू 

आत्ण बार्शी या सारखी व्यापारी कें द्र े , पंढरपरू सारखे धार्ममक तीथथके्षत्र व जत ,बेंबळी ,ढालगाव या सारख्या मागासलले्या 

भागाला एकत्त्रत आणण्याचे काम बार्शीलाईट रेल्वे करणार होती. यामुळे पंढरपरूला यणेाऱ्या यात्रकेरंची चांगली सोय होणार 

होती. 

 

बार्शी लाईट रेल्व े कंपनीची स्थापना : इ.स. १८८५ च्या 

सुमारास इंग्लंड मध्ये बार्शी लाईट कंपनीची स्थापना झाली. 

महाराष्ट्रातील सोलापरू आत्ण लातूर, सांगली, डफळापूर या 

संस्थानाच्या प्रांतातनू त्ह बार्शी लाईट रेल्वे धावणार होती. 

लातरू आत्ण बार्शी या सारखी व्यापारी कें द्र े, पंढरपूर सारख े

धार्ममक तीथथके्षत्र व जत ,बेंबळी ,ढालगाव या सारख्या 

मागासलेल्या भागाला एकत्त्रत आणण्याचे काम बार्शीलाईट 

रेल्वे करणार होती. यामुळे पंढरपूरला यणेाऱ्या यात्रेकरंची 

चांगली सोय होणार होती.बार्शी लाईट रेल्वे कंपनीन े

सवथप्रथम कुडूथवाडीच्या जी.आय.पी  रेल्वेस्टेर्शन पासनू बार्शी 

टाऊनपयंत नॉरोगजे मागाथची उभारणी केली ७ एत्प्रल 

१८९३ पासनू हा लोहमागथ प्रवार्शी वाहतकुीसाठी खुला 

झाला. या लोहमागाथच्या उभारणीसाठी कंपनीने एक लाख 

चाळीस हजार पौंडचे कजथरोख े उभारले होते. या प्रवार्शी 

गाडीला चांगला प्रत्तसाद त्मळाला.या मुळे बार्शी लाईट 

रेल्वे कंपनीला चांगला फायदा झाला. या नंतर बार्शी लाईट 

रेल्वे कंपनीने पुन्हा कुडूथवाडी ते पंढरपरू या एकतीस 

मैलाच्या नॉरोगजे रेल्वेमागथ बांधणीला सरुुवात केली. २५ में 

१९०५ रोजी या रेल्वमेागाथच्या त्नर्ममतीचा र्शभुारंभ करन 

तो लवकर पणूथ करण्यात आला. २ त्डसेंबर १९०६ मध्ये 

रेल्वेगाडी पंढरपूरच्या नदीपलीकडील स्टेर्शनपयतं यऊेन 

पोहचली. पण पंढरपरुात पोहचावयास मात्र इ.स. १९१५ 

सालापयतं कालावधी लागला.१ 

  या कामासाठी चदं्रभागानदीवर पूल बांधणे आवश्यक 

होते.मयासाठी पुलाच्या बांधकामाचे कंत्राट वालचंद फाटक 

कंपनीला ददले. इ.स. १९१३ च्या त्डसेंबर मत्हन्यात 

पुलाच्या बांधकामाची सरुुवात झाली. इ.स. १९१५ च्या 

जुलै मत्हन्यात पलुाचे बांधकाम पूणथ झाले. २८ जलुै १९१५ 

रोजी मुंबई इलाख्याचे तमकालीन गव्हनथर लॉडथ त्वसलग्डन 

यांच्या हस्ते पलुाचे उद्घाटन करण्यात आले. मयावेळी मयानंा 

पाच तोफाचंी सलामी दणे्यात आली. त्ब्रटीर्शांचे ‘युत्नयन 

जॉक’फडकावनू उद्घाटन करण्यात आले. या पूवी 

नदीपलीकड ेथांबणाऱ्या रेल्वनेे पंढरपूर र्शहरात प्रवेर्श केला. 

पुढे त्ह रेल्वे इ.स. १९२७ पयतं त्मरज, डफळापरू, सांगली, 

बेंळकी आदी संस्थानाच्या भागातनू प्रवास करीत त्मरजलेा 

पोहचली.२  

बार्शीलाईट रेल्वे कंपनी १ जानेवारी १९५४ पासनू 

भारतीय रेल्वते त्वलीन झाली. सुरुवातीस इ.स. १९५४ त े

इ.स. १९६६ पयतं मध्य रेल्वते, इ,स. १९६६ ते १९७७ 

पयतं दत्क्षण मध्य रेल्वते, पुन्हा इ.स.१९७७ च्या 

ऑक्टोबरपासनू मध्य रेल्वेच्या सोलापूर त्वभागात 

कायाथत्न्वत झाली.३ 
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प्रा.डॉ.चौधरी दत्तात्रय मल्हारी 

 

 

ब्रॉडगजे मध्य े रपातंर होण्यासाठी जन आदंोलन : या 

नतंरच्या काळात छोट्या लोहमागाथचे ब्रॉडगजे मध्य े

रपातंठरत व्हावे म्हणनू जनांदोलन उभारली गलेी. 

पंढरपुरचे माझी आमदार तामयासाहबे सडगर, अत्नल बडव े

इमयादी मंडळींनी या छोट्या लोहमागाथचे ब्रॉडगेज मध्य े

रपातंठरत व्हावे म्हणनू वेळोवळेी आंदोलने केली. माजी 

आमदार तामयासाहबे सडगरे यांनी पंढरपरूच्या रेल्वचे्या 

ब्रॉडगेजचा भारताचे माजी पतंप्रधान कै. इंददरा गांधी, 

तसचे भारताचे माजी राष्ट्रपती कै. र्शंकरदयाळ र्शमाथ या 

व्यक्ती ज्यावेळी पंढरपरुात आल्या मया-मया वेळी हा प्रश्न 

अग्रक्रमाने मयानंी मांडला. तसचे वारकऱ्याचंा ददडी मोचाथ, 

दडंवत मोचाथ, रेल रोको आदंोलन या सारख्या मागाथचा 

अवलंब करण्यात आला.र्शेवटी भारताचे माजी राष्ट्रपती  

कै.र्शंकरदयाळ र्शमाथ यांच्या हस्त ेब्रॉडगेज या रेल्वे मागाथच्या 

भूत्मपजूनाचा कायथक्रम मोठ्या थाटात पार पडला. मयानतंर 

कुडूथवाडी ते पंढरपरू हा लोहमागथ ब्रॉडगेजमध्ये बदलण्यात 

आला. आज हा लोहमागथ पूणथपणे ब्रॉडगेज मध्ये बदलण्यात 

आला आह.े४ 

रेल्व े वाहतकुीमळेु पढंरपरूच्या यात्रलेा यणेाऱ्या भक्त-

भात्वकाचंी झाललेी वाढ :रेल्व े वाहतकुीमुळे पढंरपूरच्या 

यात्रेला यणेाऱ्या भक्त-भात्वकाचंी मोठ्या प्रमाणता झालेली 

वाढ ह ेखालील तक्मया वरन ददसून यतेे. 

इ.स  चैत्री  आषाढी  कार्मतकी  माघी  

१८९०-

९१  
३१,५२२  ४०,२२१  ३०,२३१  २७,७३३  

१९१०-

११  

३५ 

,४२१  

४५ ,४२१  ३२, 

२२२  
२९,३६८  

१९२०-

२१  

४३,७२५  ८०,८३३  ६८,२३३  ४१,५५२  

१९३७-

३८  

४७,१०४  १,७६,११४   

७०,२५९  

४८,५६५  

 

वरील तक्या वरन असे ददसनू येतकेी पंढरपरूला यणेाऱ्या 

वारकऱ्याचंी सखं्या ददवसेंददवस वाढत असललेी ददसून येत े

याचे कारण म्हणजे इ.स १९१५ पासनू रेल्वे वाहतुकीचा 

झाललेा त्वकास होय. आत्ण मयाचा बरोबर वारकरी 

संप्रदायाचा झालेला प्रचार आत्ण प्रसार होय. 

मलू्यमापन :-पंढरपरू ह े महाराष्ट्रातील प्रमुख धार्ममक 

तीथथके्षत्र असल्यामुळे प्रमयके यात्रेला येणाऱ्या वारकऱ्याचंी 

संख्या ददवसेनददवस वाढत असललेी ददसनू यतेे. या 

आध्यात्ममक पढंरपूरच्या त्वकासात बार्शीलाईट रेल्वचेा 

वाटा मोठ्या प्रमाणात असलेला ददसून यतेो. मयाच प्रमाण े 

बार्शीलाईट रेल्वेने पंढरपरू र्शहराला अनेक ठठकाणी जोडून 

त्वकासाच्या वाटा त्नमाथण केल्याचे ददसनू येते. या रेल्व े

वाहतकुीमुळे पंढरपरूच्या यात्रलेा येणाऱ्या वारकऱ्याचंी त्ह 

ददवसने ददवस वाढत असल्याचे वरील तक्मया वरन ददसनू 

येते.  
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प्रस्तावना: 

 आब्राहहम अददलशहा दसुरा हा अददलशाही घराण्याचा पाचवा राजा यास ‘जगद्गरुु आब्राहहम अददलशहा’ 

ऄसेही ओळखले जाते. या अददलशहाचा कालखंड आसवी सन 1580 ते 1627 ऄसा राहहला अह.े1 वयाच्या नवव्या वषी 

राजससहासनावर बसला तरी खरी राजसत्ता त्याला आ.स.1590 मध्ये वयाच्या हवसाव्या वषीच हमळाली. दहिण भारतातील 

त्याच्या राज्यात मराठी, कानडी, काही प्रमाणात तलेुगु भाहषक प्रांत यते होता. या स्थाहनक भाषाबंरोबरच हहन्दी, दखनी, फारसी 

भाषेचा वापर या कालखंडात होत होता.  आब्राहहम अददलशहा (II) हा सत्ताधीश ऄसला तरी माणूसच होता,माणूस म्हणनू 

त्याच्यात जे गुण-दोष, ज्या अवडी-हनवडी ऄसतील; त्याचा पररणाम त्याच्या राज्यकारभारावर होणे ऄपररहाययच ऄसते.त्याने 

काव्य, संगीत, हचत्रकला, वास्तू हनमायण या िेत्रात हवशेष लि घातले. आस्लामानंी आराण व ऄरबस्थानातनू अणलेले ज्ञान व 

कलाप्रकार अहण प्राचीन सहद ूसंस्कृती याचंा प्रभाव आब्राहहम अददलशहा (II) याच्याकालावधीत ददसून यतेो. 

पार्श्यभमूी  

 आ.स.1590 मध्ये आब्राहहम अददलशहान े

राज्यशक्तीची सवय सूत्रे अपल्या हाती घतेली.2‘तो हवद्याप्रमेी 

ऄसनू कहवतचेा व संगीताचा हवशेष चाहता अह े अहण 

स्वतः एक ईत्तम गायक व गीतरचनाकार ही अह’े ऄशी 

त्याची कीती अधीच सवय दरू पसरललेी होती. तेव्हा त्या 

िेत्रातील लोकानंा हवजापरूच्या दरबाराचे अकषयण वाटू 

लागणे साहहजकच होते. याच सुमारास ऄहमदनगर 

हनजामशाहीमध्ये बरीच घडामोड होत होती. आब्राहहम 

हनजामशहाच्या अमदनीतील कारभारी एकलास खान हा 

परदशेी मुसलमानाचा हतरस्कार करी. त्यांच्या ईघड ईघड 

कत्तली त्यावेळेस होउ लागल्या. तेव्हा दकत्यके परदशेी 

हवद्वान तेथील दरबारातून हनघनू हवजापरू दरबारी येउन 

दाखल झाले.3 

 त्याच्या अधी त्याचा चुलता ऄली अददलशहाच्या 

कारकीदीत चार आस्लामी राजसत्तानंी  एकत्र यउेन 

दहिणतेील हवजयनगरचे राज्य बुडवले होते. हवजयनगर ही 

एक राजकीय सत्ता होती ह े  खरेच; पण एक सहद ू हवद्या-

कलाचंे मोठे अश्रयस्थानही होते. ते राज्य बुडाल्यावर तेथील 

हवद्वान अहण कलाकार हनराधार होउन ऄनके रठकाणी 

पांगले गलेे.  त्यातील काही संगीततज्ञ हवजापरूच्या 

दरबारीही अले ऄसणार. ऄली अददलशहाने हवजय नगरच े

राज्य बुडवण्यात पुढाकार घेतला ऄसला, तरी तेथील 

कलाकाराशंी वैर धरण्याचे काही कारण नव्हते.  ऄली 

अददलशहा  थोडा कमयठ मसुलमान ऄसला तरी फार 

कू्ररकमाय नव्हता.  तो व्यक्तीश: कुठल्याही कलते पारंगत जरी 

नसला तरी त्याने ऄनेक कलाकारानंा अपल्या दरबारात 

जागा ददल्या होत्या. यातच हवजयनगर येथनू अललेे काही 

संगीततज्ञही ऄसणार. आब्राहहमला बालवयापासनू त्याचंा 

सहवास लाभला ऄसावा अहण त्यांच्याकडून त्याने या 

हवदे्यचे पहहले पाठ घतेले ऄसावेत. सरस्वती पजून वगैरे 

संस्कार त्याच्यावर या सहद ू गायकीमुळे झाले ऄसणार.  

त्याच्या गीतातनू त्याच्यावर सहद ूपरुाणे,  महाकाव्य,े सहदूचं े

अचार-हवचार याचा केवढा मोठा पगडा होता ह े स्पष्ट 

ददसते.4 

साहहत्य 

आब्राहहम अददलशहा (II) च्या दरबारात फारसीतून रचना 

करणारा सवायत मोठा कवी ‘झुहूरी’ हा होय. तो आ.स. 1580 

मध्ये आराणमधून ऄहमदनगरला अला होता. तथेे मतुुयजा 

हनजामशहाच्या पदरी राहून त्याने काव्यरचना केली.बुरहाण 

हनजामशहावरील ‘साकीनामा’या काव्याबद्दल त्याला फार 

मोठी ददली हबदागी हमळाली होती.  पण मुतुयजा 

सुलतानाच्या मृत्यनूंतर ऄहमदनगरमध्ये त्याला सुरहितता 

वाटेना, म्हणून तो आ.स.1596 मध्ये हवजापुरास आब्राहहम 

अददलशहाकड ेअला व वीस वषे  त्याच्याच अश्रयाखाली 

राहहला. तो  आ.स. 1616 मध्ये तो वयाच्या एक्याऐंशीव्या 

http://www.ijaar.co.in/
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वषी वारला. त्याने 30000 हून ऄहधक कहवता केल्या.  

त्याचे लेखन त्यातील ऄलंकार प्रचुरतसेाठी प्रहसद्ध अह.े5 

 ‘झुहूरी’चा सासरा ‘मौलाना महलक’ हा ही 

जावयाप्रमाणे आराणातून ऄहमदनगर व तेथनू हवजापूरास 

अलेला होता. जोहरीच्या खालोखाल दजेदार ऄशी 

काव्यरचना त्याची ऄसल्याचे ददसून यतेे. 

 लहलतस्वरूपाच्या ग्रथंलखेनासहीआब्राहहम 

अददलशहाने ईत्तजेन ददले. सहदसु्थानातील मसुलमानी 

सत्तेच्या प्रारंभ पासनू 17 व्या शतकाच्या पहहल्या 

दशकापयतंचा हवस्तृत आहतहास प्रथम ह्याच सुलतानाच्या 

श्रेयाखाली प्रहसद्ध झाला.‘फेरीस्ता’ नावाच्या आहतहासकारान े

घेतललेा हा अढावा ‘गुलशन-ए-आब्राहहम’ ककवा 

‘नवरसनामा’म्हणून प्रहसद्ध अह.े हा एक बराच ईपयुक्त 

ऄसा साधनग्रंथ मानला जातो. आब्राहहमच्या सवेेतील ‘रदफक 

ईद्दीन हशराजी’ने हलहहललेा ‘तजदकरात-ईल-मुल्क’ हाही 

एक ग्रंथ त्या काळचा महत्त्वाचा आहतहासाचा ग्रंथ 

होय.याहशवाय ‘सलामी’ नावाच्या लेखकाने जगातील 

अश्चययकारक गोष्टींची माहहती दणेारे ‘मजमा-ईल-घराइब’ 

ह े एक वैहशष्ट्यपूणय ऄसे पुस्तक हलहहले. आब्राहीमकड े

ऄसललेाएक कवी  स्वतःला ‘दहेलवी’ म्हणून म्हणणारा व 

ददल्लीत राहणारा होता. मात्र त्याला ऄरबी ककवा फारसी 

भाषा यते नव्हती ऄसे त्याने म्हटले अह,े अपल्याला फक्त 

‘सहदइू’ही भाषा येते ह ेस्पष्ट करून याच भाषते त्याने 712 

बैताचंे ‘आब्राहहमनामा’ ह ेदीघय काव्य हलहहले. 

सगंीत 

 आब्राहीम अददलशहा(II) कवी तर होताच पण तो 

एक हततकाच ककवा त्याहून जास्त मोठा ऄसा संगीततज्ञ 

होता.  त्याने स्वतःसाठी ‘जगद्गुरु’ ही पदवी घेतली होती 

ती पदवी त्याला स्वतःला अत्महवर्श्ास अहण ऄहभमान 

होता त्या सगंीत िेत्रात ऄसलले्या श्रेष्ठत्वाची हनदशयकच 

होती. एक जानकार गायक अहण वादक म्हणनू त्याचा 

ऄहधकार त्याच्या दरबारी अलेल्या ऄकबर बादशहाचा 

वकील ऄसदबगे,ऄकबरानतंर गादीवर अललेा मोगल 

बादशहा जहांगीर याचंे पासनू तर त्याच्या राज्यातील 

शेकडो-हजारो सहगायक, त्याच े हशष्ट्य, लाखो रहसक  या 

सगळयानंीच मान्य केला होता.  तेव्हा आब्राहहम ने स्वतः 

तशी पदवी घेणे म्हणजे केवळ पोकळ प्रौढी नव्हती. 

 आब्राहीम ऄददलशाहा(II) कृत रहचत ‘दकताब-ए-

नवरस’ मध्ये तत्कालीन सगंीतातील ईच्च श्रणेी समजल्या 

जाणार् या‘ध्रुपद’गायकीसाठी 59 गीते व 17 दोहरे दखनी 

भाषेत ईपलब्ध अहते.6 आब्राहहमने  गायनात हवपुलता 

हमळवण्यासाठी ऄगदी लहानपणापासनू ऄहतशय पररश्रम 

केले होते. रात्र-रात्र जागनू तो ररयाज करी ऄशी माहहती 

तत्कालीनानंी नोंदवललेी अह.े अपल्यालाही हवद्या 

सरस्वती अहण गणपती यांच्या कृपेमुळेच हमळाली ऄसेया 

गीतातंनू तो वारंवार सागंतो.  

 आब्राहहम अददलशाह गायन हवदयते प्रवीण 

झालाच पण त्याहून महत्त्वाची गोष्ट त्या कलचे्या 

प्रसारासाठी तो अटोकाठ अमरण झटला. ऄनके रठकाणी 

माणसे पाठवून माहहती हमळवून तो ऄनेक गाणाऱयानंा 

हवजापुरात अणनू बसवीत ऄसे.  हे काम हनरंतरपण े

चाललेले होते.  त्यामळेु त्याचंी संख्या सतत वाढत होती 

सुरुवातीला 900 हमळाले तर पढुे हा अकडा 4000 पयतं 

गेलेला ददसून यतेो.  या सगळयांच्या हनवायहाचे जबाबदारी 

त्यांनी घतेली, दकत्येकानंा हनयहमत माहसक वतेन ददले जाइ 

तर काहींना जमीन जुमला वगैरे स्वरूपात हबदागी सुद्धा 

हमळत. हवजापरूात रोजच्या रोज गाण्याच्या मैदफली झडत.  

राजवाड्याप्रमाणे बाहरेी रठकरठकाणी जलसे होत.  राज्यात 

ऄन्यत्रही सगंीताच्या साधना होत रहाव्यात म्हणनू तो 

प्रयत्नशील ऄसे.  काही ठराहवक ददवशी मोठ्या प्रमाणावर 

मैदफलीचे काययक्रम अयोहजत केले जात होते.  

हचत्रकला 

संगीताच्या बरोबरीने हचत्रकलसेाठीही आब्राहहम 

अददलशहाची कारकीदय ईल्लेखनीय अह.े  हवजापूरच्या 

दरबारात हचत्रकलेला ऄगदी पहहल्या अददलशाहीपासनू 

म्हणजे युसफु अददलशहापासनू ईत्तजेन हमळत अलले े

ददसनू यतेे.  मात्र सुरवातीची काही वषे तरी दरबारात 

तुकी, आराणी वगैरे बाहरेून अणलेल्या हचत्रकाराचंी वणी 

लागत ऄसे.  अददलशाही सुलतानाचे पोतुयगीजांशी सबंंध 

अले. पोतुयगीज हचत्रकारानंा राजवाड्यातील ककवा ऄन्य 

आमारतीतील सभतीवर हचत्रे काढण्याचे काम ददले जाइ.  

दसुऱया आब्राहहमच्या काळातही ते यरुोपीय दरबारी  सेवते 

ऄसल्याचे ददसते. हवजयनगरच्या पाडावानंतर त्या 

दरबारातील काही हचत्रकार ही हवजापूरास अले अहण 

आब्राहहमच्या काळात हनभययपणे त्यांना अपली कामहेी 

करता अली तथाहप आब्राहहमच्या दरबारी हचत्रकारात सहद ू

कलावतंाचंे नाव अढळत नाही. आब्राहहमच्या अश्रयाखालील 

प्रमुख हचत्रकार ‘फारुख हुसने’ हा आराणमधनू अललेा होता.  

दसुरा एक ‘मतुुयजा खान’ तोही आराणीच  ऄसावा अहण 

हतसरा ‘महमंद ऄली’ हा मात्र कोण अह ेह ेकळत नसलं तरी 

फक्त मुसलमान होता ह े स्पष्ट अह.े  ह े आराणी, पोतुयगीज 

अहण सहद ू हचत्रकार सामान्यतः अपल्याला भावणाऱया 

हवषयावर अपापल्या शैलीने हचत्रे रेखाटत ऄसावेत.  त्यांचा 

एकमेकावंर प्रभाव पडत नव्हता ऄसे नाही पण त्यातनूही 

एक ऄगदी नवीन दहिणेशैली हनमायण झाली.7 

दरबारी हचत्रकार फारूक हुसने यांने  बादशाहच्या  

काढलले्या हचत्रात सलुतान अपल्या अवडत्या नवरस 

हत्तीवर बसललेा दाखवललेा अह.े काही हचत्रात त्याचा 
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पोशाख पणूय तुकी पद्धतीचा तर काही मध्ये तुकी इराणी 

ऄंगरखा तर डोक्याला दहिणी पागोटे ऄसाही ददसतो.  एका 

हचत्रात त्याच्या हातात काठी अह ेतर कधी हातात तलवार, 

तर अणखी एका हचत्रात  बागेत ईभा राहून त्याच्या हातात 

एक वाद्य ऄसनू ते वाजवीत ऄसल्याची ददसते. आब्राहहमच्या 

कारदकदीतले नदीकाठी बसलेली एक योहगनी, एक साधूंचा 

मेळावा, साठमारीचे दशृ्य, प्रणययुगुल अहण मोहर अलले्या 

अंब्याच्या फांद्यावरील दोन हचमण्या ऄशी वेगवेगळया 

हवषयाची पुष्ट्कळ सुंदर हचत्रे आब्राहहमच्या काळात काढली 

गेली ऄसे मानले जाते. या काळातील हचत्रामध्ये आराणी 

शैलीतील गडद हनळया व सोनेरी रगाचंी छाप पडलेली 

ददसनू यतेे.  आब्राहहमच्या कारदकदीतल े

हवजापुरातल्या सामाहजक जीवनाचे वणयन ऄसलेले ऄसे एक 

हस्तहलहखत पुस्तक व दसुरे पाकशास्त्रावरील एक पुस्तक 

यात काही हचत्रे अहते. एवढ्यावरून त्याकाळी ‘सहचत्र’ 

हस्तहलहखतातं बराच रस घतेला जात होता ऄसे ददसनू यतेे. 

सुरेख वळणदार ऄशा ऄलंकाररक ऄिरलेखनात आब्राहहमला 

खूप रस होता. हवहवध पद्धतीने अकषयक ऄिररचना करणारे 

दकत्यके लेखहनक त्याच्या सवेते होते. तो स्वतःही ह्या 

ऄिरांच्या निी  कामात तरबजे होता ऄसे तत्कालीनानंी 

नमदू करून ठेवले अह.े तो चागंला हचत्रकार ऄसल्याचेही 

जुहूरीने म्हटले अह.े एकंदरीतच त्याच्या कारदकदीत 

हचत्रकललेा फार चांगले ददवस अले. 

वास्तकुला 

आब्राहहम अददलशहा(II)च्या कारदकदीत हवजापूर अहण 

हवजापूरबाहरेही राज्यात ऄनेक रठकाणी पषु्ट्कळ बांधकाम े

झाली. त्यात काही नवी झाली तर काहीमध्ये दरुुस्ती ऄथवा 

त्यात फेरफार करण्यात अले.  त्याने अपल्या हाती 

सत्ता घतेली तेव्हा तो चांगला समजदार झाला होता 

आमारती कशा स्वरूपात बांधायच्या यासंबंधी हनणयय घेउ 

शकत होता. सात मंहझल महल, ददलखषु महाल, हदैर 

(ईपरी) बरुुज अहण महलकजहां महिद या आमारती 1583 

ते 1587 या काळात ईभ्या राहहल्या. 

‘अनंदमहल’ ही वास्तु  आ.स.1588 मध्ये बांधली 

गेली.8अनदं महल ही एक सुदंर चार मजली आमारत होती. 

गाणे बजावण्यासाठी सात मंहझल महलचा ईपयोग केला 

जायचा पण मोठ्या मैदफलीसाठी आब्राहहमने पुढे मखु्यतः 

हीच जागा पक्की केली. दकल्ल्यात मध्यभागी ऄसलले्या या 

महालात चोरवाटा, भुलभलुैय्या ऄशा काही ऄद्भुत गोष्टीही 

होत्या. ‘ऄंदमूशीद’ह बहुमजली आमारत हनहश्चतपणे दसुरे 

आब्राहहमच्या सत्ता काळातीलच अह.े  पण ती त्याच्या 

आतबारखान नावाच्या ईमरवाने आ.स. 1608 मध्ये 

बांधली.9हवजापुरातनू 300हून ऄहधक महशदी अहते 

त्यातल्या वीस पचंवीस तरी प्रिेणीय म्हणता यतेील ऄशा 

अहते पण सुंदर नजर खेळून ठेवणारी महशदीची आमारत 

म्हणजे हीच अह.े  वास्त ु हनर्ममतीच्या िते्रातील 

आब्राहहमच्या कारदकदीतील सवायत मोठे काम म्हणज े

‘आब्राहहम रोजा’.ही आमारत आ. ल. 1626 मध्ये पूणय झाली. 

याची रचना ईद्यानाच्या मधोमध थोड्या ईंचीवर दोन 

आमारती ऄसनू लाबंून पाहहल्यावर त्या अकाराने व 

प्रकाराने ही सारख्याच भासतात पण प्रत्यिात त्या तशा 

नाहीत, ह े जवळून पाहहल्यावर लिात यतेे. अपल्या 

ऄंतभायगात राजघराण्यातील सहा कबरी साभंाळणारी ही 

वास्तू ऄहतशय दखेणी अह.े  प्रवेशाच्या कमानी व   

स्तभंावरील अकषयक निीकाम, सुडौल घुमट वगैरे सगळे 

हमळून ही कलाकृती ऄप्रहतम अह.े ‘महलक संदल’ या 

प्रहतभाशाली ऄहभयंत्याच्या दखेरेखीखाली आमारतीचे काम 

ह ेकाम पूणय झाले. ह ेकाम पणूय व्हायला 36 वषय 11 महहन े

अहण 11 ददवस लागले अहण 6533 एवढे कामगार अहण 

1,50,900हन आतका खचय झाल्याचे अकड े हशलालेखात 

ददले अहते.10 

 अथर महल, मेहतर महल, अपल्या राणीच्या 

नावाने ताजबावडी आत्यादद वास्तूंसह आ.स 1599 ते 1605 

दरम्यान ‘नवरसपरु’ नावाचे ऄनोखे शहर वसवले. संस्कृत 

काव्यमीमांसते ‘नउ रस’ भावना दशयहवण्यासाठी मानल े

अहते. कवी व गायक ऄसणार् या आब्राहीम अददलशहा (II) 

याने अपल्या गीतातंनू, काव्यातंनू नउ रसाचंा अहवष्ट्कार 

व्हावा हाच हतेु ऄसल्याचे ददसून येते. हवजापूर शहराखेरीज 

ऄन्यत्रही काही बांधकामे आब्राहहम अददलशहाच्या काळात 

होत होती. त्यात नळदगुय दकल्ल्यातील ‘पाणी महल’ ह े

लिात घेण्यासारखे काम झाले अह.े  दकल्ल्यातनू वाहणाऱया 

बोरी नदीचे पाणी ऄडवण्यासाठी खूप ईंच अहण रंुद ऄसा 

बंधारा बांधण्यात अला. त्यामध्ये ‘पाणी महल’ ऄसनू 

त्याच्या वरुन पाणी जाते पण महालात मात्र एक थेंबही 

पाणी हशरत नाही. जल महालात बसनू सुरहितपण े

जलप्रवाहांचे खेळ पाहण्यासाठी केलेली ही योजना मोठी 

ऄद्भतु होती. याचे बांधकाम आ.स.१६१२-१३ झाल्याच े

हशलालेखावरून ददसनू यतेे.11 

 याखेरीज कंधार, पन्हाळा या रठकाणी 

आब्राहहमच्या काळात काही बांधकामे  झाली. नवीन 

वस्तूंच्या ईभारणी बरोबर जनु्या वस्तूनंा नवीन रूप 

दणे्याचा प्रयत्नही केललेा अह.े ऄलकंाररक ऄिर लेखनाच्या 

ऄहभरुचीमळेु आब्राहहम रोजातील स्तभंावर कुरणातील 

वचनाचंे  कोरीवकाम अकषयक झाले अह.े 

समारोप  

सोळावे अहण सतरावे शतक म्हणजे लढाइच्या 

धामधुमीचा काळ होता. कोणता शत्रू केव्हा धाड घालील ह े

सांगणे कठीण ऄसे,  त्यामुळे कधी लहान-मोठ्या सत्ता 

संघषायत तर  कधी ऄंतगयत कलहात लष्ट्कर सतत तैनात 
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ठेवावे लागत ऄसे. आब्राहहमने पूवीपासून ऄसलेली 

राज्यव्यवस्था दहिणेमध्ये कायम ठेवली होती. आब्राहीम 

अददलशहा (II) ची कारकीदय शेवटच्या टप्पप्पयात 

भरभराटीची व प्रजेस हहतावह ऄशीच झाली. हवजापूरच्या 

सवय शहरामध्ये हा फार मोठा व यूसफु अददलशाहानतंर खूप 

पराक्रमी व लोकहप्रय झाला. आब्राहीम अददलशहा (II) ची 

कीती ऄशी की त्याला दहिणतेील ऄकबर म्हणत. धमायच्या 

बाबतीत तो ऄकबरपेिा जास्त ईदार होता.12  ऄकबर 

बादशहा हा आब्राहहम अददलशहाचा समकालीन होता त्यांच े

समकालीनत्व 1590 ते 1605 एवढे 15 वषाचंे धरता 

येइल. या दोन सत्ताधीशामंध्य े ऄनेक बाबतीत हवलिण 

साम्यता ददसनू यतेे दोघेही सहहष्ट्णू अहण सवयधमयसमभाव 

मानणारे होते.  दोघेही हवद्या कलांचे चाहते होते अहण 

कलाचंे अश्रय दातेही होते. महत्त्वाचे म्हणजे दोघहेी 

संगीतात रस घेणारे होते.  एकूण संगीताच्या हवकासासाठी 

अहण प्रचारासाठी प्रसारासाठी त्यांनी जे योगदान ददल े 

त्याला कलचे्या हवर्श्ात आहतहासात हनहश्चत महत्त्वाचे स्थान 

लाभले अह.े  

आब्राहहमचे सांस्कृहतक व्यहक्तमत्त्व प्रभावशाली 

होते. तो स्वत: ईत्तम कवी व ईत्कृष्ट गायक होता. त्याच्या 

सवय हवद्या-कलानंा ईत्तजेन दणे्याच्या धोरणामुळे दकत्यके 

रठकाणचे ऄनेक हवद्वान व कलाकार हवजापुरात येउन 

राहहले. खऱया ऄथायन े तो कला ईपासक व कलचेा ईत्तम 

अश्रयदाता होता.  
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प्रथतािना 

    सोलापरू जिल्हातील माांग मलूतः हहद ू आहते.त्यामुळे त्याांचे धार्ममक िीिन हहदचुेच आह.ेहहदचु्या परांपरेने चालत 

आलेल्या धारणा त्याांच्यात आहते.ते जनसगग पूिक आहते.हहदचूे सिग सण- उत्सि सािरे करतात. दसरा ,ददिाळी ,नागपांचमी ,पोळा 

,सांक्रात ,होळी ह ेसगळे हहदचु्या सांथकृतीतील परांपरेतील सण  माांग सािरे करतात.दगुागमाता ,मातांगी ि महादिे ह े त्याांचे दिे 

आहते. याजशिाय खांडोबा ,म्हसोबा ,जिठोबा ,लक्ष्मीआई ,मरीआई ,िरीआई, या दिेता जशिाय हहदचु्या इतर सिग दिेताची पिूा 

सोलापूर जिल्हातील माांग समाि करतो.याच्याजशिाय सोलापूर जिल्हातील माांग समाि इतर धमागतील दिेदिेताची पिूा 

उपासना करतात. 

माांग आजण मातांगी – 

मातांगी ही दिेता केव्हा केव्हा रेणुके सारखी 

थितांत्रपणे पिुली िाते.तर कधी कधी रेणुका आजण मातांगी 

या दोन्ही दिेता एकरूप होतात. मरीआई ही महार आजण 

माांग या दोन्ही िातीची प्रमुख दिेता आह.ेमातांगी दिेीच े

मुख्य ठठकाण माहूरला आह.ेकनागटकातील माददगा ह ेदखेील 

माांगच असल्यामुळे मातांगी चे उपासक आहते.मारम्मा 

,मसाई,मातांगी,ककिा महालक्ष्मी अशीही या दिेतेची नाि े

आहते.जतला लक्ष्मीआई असहेी म्हणतात .मारी ककिा 

मरीआई ही दखेील मातांगीच आह.ेमाहूर येथेल  दिेी रेणकुा 

या नािाने अजधजित आह ेतीच मातांगी दिेी आह े.१ 

लक्ष्मी ककिा मरीआई – 

 माांग आजण मातांग याांच्या श्रद्धा,जिश्वास,लक्ष्मी 

आई ककिा मरीआई या दिेतेला फार महत्त्ि आह.ेलक्ष्मी आई 

ककिा लखाई ही आपली प्रमुख दिेता असल्याच े

मानतात.महाराष्ट्रात ििळ ििळ सिग गािाांत लक्ष्मीआईच े

ठाणे आह े .लक्ष्मीआई चे ठाणे गािाबाहरे एखाद्या 

बाभळीच्या ककिा हलबाच्या  झाडा खाली ओठ्यािर  

असते.माांग ककिा मातांगी ही तर प्रमुख दिेता आह.ेजहला 

िाजहलले्या ककिा जहची भक्ती थिीकारलेल्या व्यक्तीला 

पोतरािाची दीक्षा ददली िाते.पोतराि ह ेबहुधा माांग आजण 

महार िातीचे असतात.केस राखून कपाळािर कुां किाचा 

मळिट भरून आजण कमरेला खण खोचून आजण अिून  

खाांद्यािर लक्ष्मीआई सोट घेऊन लक्ष्मीआई ककिा 

मरीआईची गाणी म्हणणारे पोतराि आि ही आढळतात. २ 

सोलापूर जिल्हातील लक्ष्मी दजहिडी येथे िैशाख 

मजहन्यात ित्रा भरते.जिल्हातील  सिग पोतराि एकत्र 

येतात. पोतराि आपल्या कां बरेला आजण पायात जिजशष्ट 

लयबद्धनाद करणाऱ्या घुांगरमाळा (िाकी )बाांधतात. 

पोतरिाच्या या िेशभूषलेा “आभरान”अस े

म्हणतात.माांगच्या धार्ममक िीिनात लक्ष्मीआई ककिा 

मरीआईच्या या भगतला फार  महत्त्ि आह.े३ 

माांग आजण केरसणुी : 

 माांग परांपरेने केरसुणी तयार करण्याचा 

व्यिसाय करतात. केरसुणी सांबांद्धी काही समितुी समािात 

रूढ आहते.. केरसणुी उभी ठेऊ नये.ददिाळीत 

लक्ष्मीपिूनाच्या ददिशी लक्ष्मी म्हणून केरसुणी जिकत 

घेतात.केरसुणी ची पिूा म्हणिचे लक्ष्मीची पिूा 

आह.ेमाांगाचे लक्ष्मी आई  ककिा लक्ष्मी ह ेदिैत आह ेत्यामुळे 

माांगाचा केरसुणीशी सांबध परांपरेने चालत आला आह.े४ 

गािातील सण – उत्सिात माांगाचा सहभाग – 

माांग गािगाड्यात पूणगपणे एकरूप होऊ शकल े

नाहीत.त्याांना अलग ठेिण्यात आले.पूिागथपुर्शयागमध्ये त्याांची 

जथथती अजतशय दयनीय असल्याचे ददसते.त्याांना गािाची 

ितनदारी नव्हती.गािकुसाबाहरे ितनाची िमीन 

नसते.गािाच्या  सािगिजनक जिधी-उत्सिात ,सण –

समारांभात त्याांचा सहभाग महत्िाचा आजण आिर्शयक 

मानला गेला आह े .पोळ्याच्या ददिशी बैलाचे खाांद े

मळण्यासाठी मोळ आणण्याचे काम परांपरेने माांगाकड ेहोत े

.माांगाने पजहल्याांदा िेसन घालनू बैलाला कामाला िुांपल े

त्याचे थमरण या प्रथतेून िागते ठेिण्यात आल े

आह.ेपोळ्याच्या ददिशी िेशीला तोरण बाांधण्याचे काम 

दखेील माांगच करतात.५ 

माांगीण मरीआई ची प्रजतजनधी – 

 गािाच्या सामुजहक जिधीमध्ये माांगाची  मह्त्तत्त्िपूणग 

भूजमका असते.आषाढाच्या मजहन्यात माांग स्रीला ितगथथ 

बसािे लागते.जतची खणानारळाने ओटीभारतात . आषाढ 

िद्य अमािासेला जतची जमरिणकू काढून जशिे पयगत जतला 
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नतेात. यािेळी जमरिणूकी बरोबर मरीआई चा 

गाडाहीअसतो.हा सगळा कायगक्रम सामुजहक रीतीने मोठ्या 

भजक्तभािे सगळे गािकरी जमळून करतात.लक्ष्मीआई ककिा 

मरीआईच्या या प्रजतिषी होणाऱ्याजिधीत बजलदानाला 

जिशेष महत्ि असते .मरीआईच्या रूपाने ती गािाच े

प्रजतिषी शुद्धीकरण करते.६ 

होळीची पिूा आजण  माांग :- 

 माांग ह े अग्नी पिूक आहते. गािातील सािगिजनक 

होळी पेटिण्यासाठी माांगाच्या घरून अग्नी आणािा अशी 

अनके गािात रूढी आह े .पजहली गोिरी ककिा सनकाडी 

माांगाच्या घरून आणली िाते. होळीचा नारळ ह े गािाच े

यश मानला िातो. पूिी एका गािाचे माांग शिेारच्या 

दसुऱ्या गािातनू नारळ बलपिूगक आणीत असत. अशा िेळी 

हाणामारी होत असे .कधी कधी दसुऱ्या गािातून यशाचा 

नारळ आणण्याच्या प्रयत्नात माांगाचा बळीही िात 

असे.गािासाठी हुत्तात्मा झाललेा हा माांगिीर सिग समािाला 

पूिनीय होत असे. ७ 

सफुलीकरणजिधी आजण माांग :- 

 माांग िातीचे लोक प्राचीन काळापासनू हहद ू

िीिनशलैी नुसार िीिन िगत आले आहते. हहदचु्या 

साथकृजतक िीिनात सफुलीकरणजिधीला जिशेष महत्त्ि आह े

.यासांबांधीत जिधीत माांगाची अत्यांत महत्त्िाची भूजमका आह.े 

भाद्रपद मासातील महालक्ष्मीची पूिा ककिा िेिा-कजनिाची 

पूिा माांग जस्रया करतात. मडकी ककिा सुगड ेघेऊन त्याला 

चनुा लािनू त्यािर नाक - डोळे काढतात. त्याच्या 

मुखिठ्याची मखरात माांडणी करून सुशोजभत अशी आरास 

करतात. हळदी-कुां किानी मुखिाठ्याची पिूा करतात. 

महालक्ष्मीची पिूा ककिा िेिा-कजनिाची हा पूिाजिधी 

सुफलीकरणजिधी आह.े८ 

समारोप :- 

माांगाचे धर्ममक िीिन जिजिधपणूग सांजमश्र परांतु समृद्ध आह.े 

प्राचीनकाळापासनू समाि अनके िातीिमातीमध्ये जिघटीत 

झाला आह.े िातीिमातीमध्ये श्रेि-कजनि ककिा उच्च-जनच्च 

भाि आह.े त्यामुळे िातीजिजशि सांथकृती िीिन प्रत्यके 

िातीचे लोक िगतात असे िरकरणी ददसते. माांग ह े

थित:ला  मातांगीचे पुत्र समितात. ते मातांगीचे उपासक 

असतात. त्यामुळे मातृदिेत्येच्या उत्सिात माांगाचा सहभाग  

महत्त्िपणूग असतो. दसऱ्याला मातांगी परडी भरते.  दसरा 

,ददिाळी ,नागपांचमी ,पोळा ,सांक्रात ,होळी ह े सगळे 

हहदचु्या सांथकृतीतील परांपरेतील सण  माांग सािरे 

करतात.दगुागमाता ,मातांगी ि महादिे , खांडोबा ,म्हसोबा 

,जिठोबा ,लक्ष्मीआई ,मरीआई ,िरीआई, या दिेता जशिाय 

हहदचु्या इतर सिग दिेताची पिूा सोलापूर जिल्हातील माांग 

समाि करतो.याच्याजशिाय सोलापूर जिल्हातील माांग 

समाि इतर धमागतील दिेदिेताची पूिा उपासना 

करतात.सोलापरू जिल्हातील माांग समाि हा धार्ममक असनू 

तो अनके दिेतािादी आहते.माांग समािामध्ये धमागला फार 

महत्त्िाचेथथान आह.े 
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प्रस्तार्ना:- 

‘िेतकऱ्याचा मुलगा ते राजा’ यापुढे जाऊन महाराजा सयाजीरार् गायकर्ाड याांनी आपल्या मर्मर्ध क्षेत्रातील सुधारणाांमधून 

‘दरूदषृ्टी असलेला समाजामभमुख राजा’ अिी महती मनमावण केली आह.े मध्ययुगीन  काळातील पारांपररक मानमसकतेत अडकलेल्या 

समाजार्र प्रचमलत आधुमनक दषृ्टीने सांस्कार करणे ह े सरकारच े कतवव्य आहे,असेतयाांचे मत होत.ेजागमतक पातळीर्र भारताला 

स्थान ममळर्ायचे असेल तर काळाबरोबर चालार्े लागेल या धारणनेे तयाांनी िैक्षमणक क्षेत्रातही आधुमनक दषृ्टीने सुधारणा र् कायद े

केले. तयाांनी केललेे कायद,े मर्िेषतः ‘प्राथममक मिक्षण मोफत र् सक्तीचे कायदा’ हहदसु्थानातील मिरिि राजर्िीपेक्षाही प्रगत 

होता. 

इमतहास:- 

धमवप्रसारासाठी म्हणून यरुोपमध्ये प्रथम १५२४मध्ये मार्टिन 

ल्युथर याांनी सक्तीच्या मिक्षणाच्या कल्पनचेा मर्कास 

केला.१७१७ मध्ये प्रमियामध्ये सक्तीच्या मिक्षणाचा 

झाललेा कायदा हा इमतहासातील पमहला आदिव कायदा 

होय. भारतीय मिक्षण क्षेत्रात सार्वमत्रक प्राथममक मिक्षण 

सक्तीचे र् मोफत असार्े ही सांकल्पना पुढील चार 

िप्प्याांमध्ये मर्कमसत झाललेी पाहायला ममळते. 

१.मुांबई इलाख्याचे सर्ेक्षण आयकु्त कॅप्िन मर्नगेि, गजुरात 

मर्भागाचे मनरीक्षकिी.सी.होप याांनी सक्तीच्या मिक्षणाची 

मिफारस केली पण तयार्र मिरिि सरकारने कोणतीही 

कायवर्ाही केली नाही. तयातनूच प्रेरणा घेऊन दादाभाई 

नौरोजींनी १८८२मध्ये भारतीय मिक्षण आयोगापढुे मह 

कल्पना माांडली. पण अहर्ालात तयाचा उल्लेख ही करण्यात 

आला नाही. 

२.बडोदा सांस्थानाचे अमधपती महाराज सयाजीरार् 

गायकर्ाड याांनी १८९३  मध्ये अमरेली मर्भागात  सक्तीच े

र् मोफत मिक्षण केले. तया यिामुळे प्रोतसामहत होऊन 

तयाांनी १९०६  मध्ये सर्व सांस्थानात हा कायदा लागू केला. 

यानांतर छत्रपती िाहू महाराजाांनी कोल्हापरू सांस्थानात २४ 

जुलै१९१७ रोजी हा कायदा लागू केला. 

3.मुांबई महानगरपामलका मर्भागाांमध्ये १९१८ मध्य े

प्राथममक मिक्षण कायदा करण्यात आला.तयातही त्रुिी 

होतया. कोठारी आयोगान े १९७५-७६पयतं प्राथममक 

िाळेच्या पमहली ते पाचर्ी इयत्ाांचे मिक्षण ६ते ११र्ष े

र्याच्या मलुाांना सक्तीचे करार्े अिी मिफारस केली१.भारत 

सरकारने ४ ऑगस्ि २००९च्या राजपत्रातRight of 

children tofree and compulsory education Act-

2009अांतगवत ६ ते १४ र्षे र्योगिातील सर्व बालकाांना 

मोफत र् सक्तीचे मिक्षण अमधमनयम १ एमप्रल २०१० 

पासनू सर्व भारतात (जम्मू कश्मीर सोडून) लागू केल्याच े

नमदू केले. 

पार्श्वभमूी:- 

भारताच्या िैक्षमणक इमतहासात सयाजीरार् गायकर्ाड 

महाराज याांच्या मिक्षण मर्षयक सुधारणाांचा गौरर्पणूव 

उल्लेख केला गेला पामहजे. या राजाने आयुष्यभर मिकण्याच े

र् इतराांना मिक्षण दणे्याचे व्रत सुरू ठेर्ले. आधुमनक  

भारताच्या िैक्षमणक जडणघणीचे मिल्पकार असलले्या 

महाराजा सयाजीरार् गायकर्ाड याांनी ज्ञानाचे प्रबोधन 

करत सर्व मपढीसाठी कल्याणकारक असा ‘मोफत र् सक्तीच े

मिक्षण’ कायदा केला.आपल्या एका हुकमात महाराज 

म्हणतात,“मनराधार मनुष्यास मदत करण्याचे सरकारच े

कतवव्य आह.े या न्यायाने अज्ञानी मनुष्य ज्ञानी करण्याचेही 

कतवव्य आह.े लोकसांख्येपकैी बऱ्याच भागाची अज्ञानाची 

मस्थती पाहता, दिेाच्या अमनष्ट मस्थतीत मिक्षण हीच 

सांजीर्नी आह,े अिी आमची खात्री झाली आह.े तयामुळे सर्व 

रयतेस मिक्षण फुकि दणे्याची र् मिक्षण रयतेकडून सक्तीन े

घेर्मर्ण्याची योजना सरकारकडून करण्यात आली२. 

प्राथममक मिक्षण मोफत र् सक्तीच ेकायदा:- 

सन १८९३मध्ये मोफत र् सक्तीच्या प्राथममक मिक्षणाची 

सुरुर्ात प्रायोमगक तत्त्र्ार्र बडोदा राज्याच्या अमरेली 

मर्भागात सरुू करण्यात आली. अमरेली मध्ये ममळालेल्या 

यिानांतर हळूहळू सांपूणव बडोदा राज्यात सन १९०६ मध्य े

मोफत र् सक्तीच्या प्राथममक मिक्षण कायदा मांजरू करण्यात 

आला भारतात सर्वप्रथम केललेा र् अमलात आणललेा हा 
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कायदा होय.महाराज फक्त कायदा करून थाांबले नाहीत तर 

र्ेळोर्ेळी या कायद्याच्या अांमलबजार्णीत यणेाऱ्या 

अडचणी समजार्नू घेऊन तया दरू करून हा कायदा 

आणखीन मजबतू करण्याकड ेपरेुपरू लक्ष ददले. पुढे मिक्षण 

आयोगाच्या मिफारिी प्रमाणे तसचे हुजूर 

आदिेानुसार,१९१०-११मध्य े सक्तीच्या मिक्षणाची 

र्योमयावदा र्ाढरू्न ती मलुाांसाठी १२र्षे तर मुलींसाठी११ 

र्षे करण्यात आली३. मिक्षण क्षेत्रातील सर्व गोष्टींर्र 

महाराजाांचे मर्िेष असे लक्ष होते. पाठ्यपुस्तकाांची गुणर्त्ा 

दजदेार पुस्तक मनर्ममती मिक्षक गुणर्त्ा यार्र तयाांनी 

र्ेळोर्ेळी लक्ष दऊेन तयात सुधारणा केल्या. हरगोहर्द दास 

याांना मलमहलले्या एका पत्रात महाराज 

म्हणतात,”मर्द्यार्थयाचं्या तरुण बुद्धीला कोड्यात िाकतील 

अश्या प्रकारच्या बाबींचा समार्ेि तयाांच्या पुस्तकात 

अमजबात नसार्ा.मर्ज्ञानाचे सर्व धड ेह ेताांमत्रक र् दकचकि 

भाषेऐर्जी साध्या,सोप्या र् सरळ भाषते असार्े४.  

भारतातील उर्वररत भागातील लोकाांच्या मनात मोफत 

आमण सक्तीच्या मिक्षणप्राप्तीचा मर्चार यणे्याआधीच 

बडोद्यात तो अमलातही आणण्यात आला 

होता५सक्तीचेर्मोफतप्राथममकमिक्षणकायदाकरणारेबडोदाहे

भारतातीलपमहलेसांस्थानआहमेिरििभारतातहीहाकायदाअ

मस्ततर्ातनव्हतामर्िेषम्हणजेभारतातहाकायदालागूहोण्याआ

धी१०४र्षेबडोद्यातीलप्रजलेासयाजीरार्ाांनीयाकायद्याचा

लाभकरूनददला६. 

मोफत र् सक्तीच ेप्राथममक मिक्षण कायद्यातील काही ठळक 

र्मैिष्य:े- 

१) सक्तीच्या प्राथममक मिक्षणाचा कायदा सांपूणव बडोदा 

राज्याला लागू करण्यात आलेला होता. कायद्याच्या कलम 

दोन नसुार काही अपर्ादातमक पररमस्थतीत महाराजा 

सयाजीरार् गायकर्ाड एखाद्या मर्भागाला ककर्ा 

समुदायाला या कायद्यातनू सूि दऊे िकत होते. 

२) सक्तीच्या प्राथममक मिक्षणासाठी कलम चार नसुार मुला 

मुलींसाठीचे र्योमयावदा ७ ते १२ र्षे अिी ठेर्ण्यात आली 

होती. कलम पाच नुसार मनधावररत केलले्या र्यातील मलुा 

मुलींच्या पालकाांर्र आपल्या मुला मुलींना िाळेत 

पाठमर्ण्याचे बांधन होते. 

३)काही अपर्ादातमक पररमस्थतीत मुला-मुलींना िाळेत 

गैरहजर राहण्याची परर्ानगी दणे्यात आली होती.४) 

सक्तीच्या प्राथममक मिक्षणाच्या कायद्यानुसार र्ार्मषक 

परीक्षचे्या एक ममहना अगोदर गार्ातील महसूल अमधकारी 

िाळेतील मिक्षकाांच्या मदतीने िाळायोग्य र्याच्या 

मर्द्याथी मर्द्यार्मथनींची जनगणना करत असत आमण कलम 

8 अन्र्ये यादी प्रमसद्ध केली जात असे. 

५)यादी प्रमसद्ध झाल्यापासनू 30 ददर्साच्या आत ज्या 

पालकाांना यादीमध्ये दरुुस्ती सांबांधी ककर्ा कायद्यातनू 

सर्लत ममळण्यासांबांधी अजव करार्याच्या असतील ते तस े

अजव सादर करू िकत असत. 

६)ज्या पालकाांच्या मलुा मुलींची नार्े यादीमध्ये आहते 

आमण ज्याांना कोणतयाही प्रकारचे सुि तरतदुी नुसार 

ममळाली नाही अिा पालकाांची यादी प्रमसद्ध झाल्यापासून 

30 ददर्साच्या आत मुला मुलींना िाळेत पाठर्ण े

बांधनकारक होते. 

७) कलम १२ नुसार मुख्याध्यापकाांनी यादीत नार् 

असलले्या मात्र िाळेत दाखल न झालेल्या मलुा मलुींचा 

अहर्ाल दर ममहन्याला सरकारला सादर करणे बांधनकारक 

असेल. 

८)मुख्याध्यापकाांकडून ममळालले्या नार्ानसुार ग्रामपांचायत 

तहसील आमण मजल्याच्या रठकाणी मामलदेार सांबांमधत 

पालकाांना नोिीस पाठर्त असत  

९)कलम 13 नुसार जोपयतं पालक मलुाांना िाळेत पाठर्त 

नाहीत तोपयतं प्रतयेक ममहन्याला दांड आकारण्याची तरतूद 

केली होती. प्रतयके मर्द्याथी ममहन्यात कामाच्या एकूण 

ददर्सा पकैी दोन ततृीयाांि इतके ददर्स िाळेत हजर असण े

अमनर्ायव होते. 

१०)सक्तीच्या प्राथममक मिक्षण र् मिक्षणाच्या र्यातील 

मर्द्यार्थयानंा कामार्र ठेर्णाऱ्या मालकाांर्र सुद्धा गुन्हा 

दाखल करण्याची तरतूद या कायद्यानसुार करण्यात आलेली 

होती. 

११)जमा झाललेी दांडाची रक्कम ही फक्त मिक्षणासाठी खचव 

करण्यात येण्याची तरतूदही कायद्यानुसार केलेली होती७
. 

र्रील र्ैमिष्ये लक्षात घेता,प्राथममक मिक्षण ह े सर्व 

मिक्षणाच्या इमारतीचा मखु्य पाया आह े आमण तो जास्त 

मजबूत असला पामहजे या दषृ्टीने महाराजाांनी अमधकामधक 

लक्ष र् मनधी हा प्राथममक मिक्षणासाठी उपयोगात आणला. 

बडोद्यात मिक्षणार्र प्रमतव्यक्ती सात आणा इतकी रक्कम 

खचव केली जात असे तर मिरिि इांमडयात हचे प्रमाण एक 

आणा इतके होते८महाराजाांच्या या सर्व प्रयत्ाांचा भाग 

म्हणनू भारतातील इतर कोणतयाही राज्यापेक्षा बडोद्यात 

एकूण लोकसांख्यचे्या प्रमाणात िाळेत जाणाऱ्या बालकाांच े

प्रमाण जास्त होते. 

समारोप:- 

प्राथममक मिक्षणाची व्याप्ती र्ाढार्ी समाजातील िेर्िच्या 

घिकापयतं मिक्षण पोहोचार्े म्हणून महाराजाांनी अमतिय 

दरूदषृ्टीने मिक्षण मर्षयक मर्चार माांडले होते.महाराज 

म्हणतात की,“िाळा ही गार्ातल्या प्रतयेक उपक्रमाच े

कें द्रहबद ू झाली पामहजे,तसचे ग्राम जीर्नातील तो एक 

महत्त्र्ाचा भाग झाला पामहजे” सयाजीरार् गायकर्ाड याांनी 

आपल्या राजकीय कारदकदीत सर्ावत जास्त लक्ष मिक्षण 

खाते सक्षम करण्यार्र ददले,तयातही प्राथममक मिक्षणार्र 



IJAAR    Vol.3 No.5  ISSN – 2347-7075 

48 

                   

 

 

 

मर्िेष भर ददला. प्रतयकेाला तयाच्या गरजनेुरूप मिक्षण घतेा 

यार्े या दषृ्टीने मिक्षण यांत्रणचेे मनयोजन तयाांनी केले होते. 

भारत सरकारने२००९मध्ये याच ‘समता’ या मदु्द्द्यार्र भर 

ददला,जे महाराजाांनी िांभर र्षांपरू्ीच केले होते.तयाांनी 

जगातल्या कोणतयाही मिक्षण व्यर्स्थेचे अांधानुकरण केल े

नाही.आपल्यासमोर असलेल्या समाजाला,समाजातील 

व्यक्तींना.जे साजेल, रुचले अिी मिक्षण व्यर्स्था दणे्याचा 

प्रयत् महाराजाांनी सतत केला.भारतातील बडोदा ह ेमोफत 

र् सक्तीचे प्राथममक मिक्षण सुरू करणारे पमहले राज्य 

होते,यार्रून महाराजाांच्या दरूदषृ्टीची प्रमचती यतेे महाराज 

केर्ळ मोफत र् सक्तीचे प्राथममक मिक्षण हा कायदा करून 

थाांबले नाहीत तर काळाबरोबर तयामध्ये सतत पररर्तवन र् 

बदल करण्यार्रही भर ददला.मर्मर्ध चौकिी सममतया नेमनू 

तयाांच्या मिफारिीनुसार तसेच बदलत जाणाऱ्या 

काळानुसार तयाांनी योग्य ते बदल मिक्षण व्यर्स्थेत केले . 

तयाांच्या  या सर्व प्रयत्ाांचा भाग म्हणून बडोदा सांस्थानात 

मिक्षणाचे र् एकूण स्त्री मिक्षणाचे प्रमाण भारतातील इतर 

राज्याांच्या तलुनेत सर्ावमधक रामहले. 
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प्रस्तािना : 

रयत णशक्षण सांस्था ही आणशयातील अग्रगण्य शैक्षणणक सांस्थाांपैकी एक आह.े सिासाधारणपणे णशक्षणातील तयाांच्या 

योगदानाचे मोल खूप मोठे आह.े सुरुिातीपासनूच समाजाचा एक मोठा भाग असलेल्या गरीब आणण अज्ञानी याांच्या णशक्षणािर 

भर दणे्याचा सिातोपरी प्रयत्न केला आह.े सांस्थेचे सांस्थापक डॉ. कमािीर भाऊराि पाटील ह े णशक्षणासाठी सिा तन-मन झोकून 

दणेारे जनसामान्य होते. ४ ऑक्टोबर १९१९ रोजी मध्ये काले, ता. कराड, णज. सातारा येथे बोर्डडग हाऊस सुरू करून रयत 

णशक्षण सांस्थचेा पाया घातला. 

 शोधणनबांधाची उद्दिष्ट े: 

१  साांगोला तालुक्यातील रयत णशक्षण सांस्थेच्या शाखा 

स्थापनचेा आढािा घेणे. 

२  साांगोला तालुक्यातील रयत णशक्षण सांस्थेच्या शाखेतील 

गुणित्ता णिकास अभ्यासणे. 

सांशोधन पद्धती : 

  सदर शोधणनबांधासाठी ऐणतहाणसक ि 

ग्रांथालयीन पद्धतीचा िापर केला असनू शाखाइणतहास 

माणहती, सांस्था िबेसाईट, सांदभाग्रांथ अशा णिणिध प्राथणमक 

ि दयु्यम साधनाांचा आढािा घेण्यात आला आह.े 

 शाखाांचा इणतहास  : 

१  सरदार शामराि णलगाड े णिद्यालय ि भाई. जगन्नाथराि 

णलगाड ेज्यणुनअर कॉलजे ऑफ सायन्स (कृषी) अकोला(िा.) 

णशक्षणाणशिाय तरणोपाय नाही याची जाणीि 

झाल्यामळेु गािातील णशक्षणप्रमेी लोकाांच्या अथक 

पररश्रमातनू रयत णशक्षण सांस्थचेी शाखा अकोला या गािात 

१९५७ साली सरुु झाली. साांगोला या दषु्काळी 

तालकु्यातील अकोला या गािी णिद्यालयाची स्थापना 

होण्यापूिी फक्त इयत्ता ७ िी पयतं शाळा सुरु होती. 

णशक्षणासाठी पररसरातील णिद्यार्थयानंा साांगोला या 

तालकु्याच्या रठकाणी असलले्या एकमेि हायस्कूलमध्य ेजाि े

लाग.े तयाकाळी पाऊसकाळ चाांगला असल्यान ेनदीला पाणी 

अस.े पािसाळ्यात नदीला परू आल्यानांतर णिद्यार्थयांना 

आपला जीि मुठीत घालनू रेल्िचे्या जुन्या पुलािरून चालत 

जाि े लाग.े यामुळे तयाांना ५ त े ६ द्दकलोमीटरचा ज्यादा 

प्रिास करािा लाग.े या गोष्टीमुळे णशक्षणाच े प्रमाण कमी 

होत.े स्त्री णशक्षणाच े प्रमाण तर अगदी नगण्य होत.े फक्त 

उच्चभ्र ू समाजातील हाताच्या बोटािर मोजता येतील 

इतक्याच मुली हायस्कूलच े णशक्षण घेत असत. तयामुळे या 

णिद्यालयाची स्थापना झाल्यान े अकोला पांचक्रोशीतील 

सिाच मुलाांच्या णशक्षणाची सोय झाली. 

ह े णिद्यालय सुरुिातीला णिठ्ठल मांडप दिेळाची 

िािरी येथ े भरत होत.े नांतर शांकर णभम ू खटकाळे याांच्या 

िाड्यात भरत होत.े णिद्याथी सांख्या िाढत गेल्यािर 

इमारतीची कमतरता भास ूलागली. याच गािातील सरदार 

शामराि णलगाड े याांच्या स्मरणाथा तयाांच्या कन्या 

सतिशीलादिेी पिार याांनी १३ एकर १२ गुांठे जमीन दान 

द्ददली. तयाच बरोबर गािातील शशद ेपररिार याांनी ५ एकर 

२० गुांठे ि गव्हाण ेपररिार याांनी ३ एकर २० गुांठे जमीन 

बक्षीस रूपान े द्ददली. तद्नांतर १९९६ साली दादा इांगोल े

याांनी जणमनीच्या पाण्याची गरज भागिण्यासाठी २ गुांठे 

जागा नदी कडलेा द्ददली. तया जागते णिहीर पाडल्यान े

तयाकाळी णिद्यालयाची सिा जमीन बागायत झाली. यामुळे 

साधारणपण े १९९५-९६ पयतं शेतात ऊस ह े पीक घेतल े

जात होत.े 
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सुरुिातीच्या काळात इमारतीच ेबाांधकाम गािातील 

तया काळच्या मात्तब्बर व्यक्तींनी श्रमदानातनू केल.े बरेचस े

काम श्रमदानातून झाल्यान े इमारत अगदी कमी खचाात 

झाली. जनुी कौलारू इमारत कमी पडू लागल्यान े१९८५-

८६ ला भाई. जगन्नाथराि णलगाड े ि इतर मान्यिराांच्या 

मदतीन े ि रयत बँकेच्या सहकायाान े तयाकाळच े

मुख्याध्यापक एम.डी.गायकिाड याांनी सात खोल्याांची 

स्लॅबची इमारत पूणा केली. तयानांतर पररसरातील दानशूर 

व्यक्तींच्या मदतीतनू ि शाखाांना लाभलेल्या 

मुख्याध्यापकाांनी िरील सात खोल्याांच ेबाांधकाम पूणा केल.े 

रयत णशक्षण सांस्थचेे ततकालीन मॅनेशजग कौणन्सल 

सदस्य ि सध्याच े जनरल बॉडी सदस्य प्रा. नानासाहबे 

णलगाड े याांच्या सहकायाातनू ि प्रेरणतेनू २००८ साली 

ज्युणनअर कॉलजेची इमारत सुरु झाली. ती इमारत पूणा 

करण्यासाठी पररसरातील दानशूर व्यक्तींनी बहुमोल 

सहकाया केल.े २०१९ मध्ये इमारतीचे काम पणूा झाले. 

इमारत बाांधकाम पणूातिाकड े नेण्यामध्ये आजी-माजी 

णिद्याथी, ग्रामस्थ, सिा स्टाफ, णिणिध दणेगीदार बहुमोलाच े

योगदान लाभले. 

२  श्री णशिाजी णिद्यालय ि ज्यणुनअर कॉलजे महूद(ब.ु) : 

श्री णशिाजी णिद्यालय ि ज्युणनअर कॉलजे 

महूद(बु.) या णिद्यालयाची स्थापना महुद (बु.) पररसरातील 

णशक्षणाची जाणीि ग्रामस्थाांनी या िटिृक्षाची पारांबी 

आपल्या गािात रुजािी म्हणनू कमािीर भाऊराि पाटील 

याांची भेट घऊेन णिद्यालय येथे स्थापन करािे अशी मागणी 

केली. तयाांच्या होकारानांतर सन १९५९ मध्ये महुद (बु.) येथ े

श्री णशिाजी णिद्यालय या नािाने कामकाजास सुरुिात 

झाली. प्रारांभी आधारस्तांभ म्हणनू नारायण रामजी पाटील 

ह ेकाम पाहत होते. परांतु णिद्यालयास जागचेी गरज होती. 

ह े पाहता धोंडीरामजी मेटकरी, आबा मारुती मेटकरी ि 

णनितृ्ती आबा मेटकरी याांनी आपला भव्य िाडा 

णिनामोबदला णिद्यालयाच्या िापरासाठी द्ददला. सन 

१९६१ नांतर बांडू मातंड बाजारे, रामचांद्र बापू बाजारे ि 

लक्ष्मण गणपत बाजारे याांनी स्ितःच्या मालकीची जमीन २ 

एकर १३ गुांठे रु.१८९ (रुपय े एकशे एकोणनव्िद) या 

नाममात्र द्दकमतीस सांस्थेस कायमस्िरूपी खरेदी रुपात 

द्ददली. तयामुळे णिद्यालयाची भव्य इमारत या जागिेर उभी 

आह.े सन १९५९ पासून आज अखेर शाखेस लाभलेल्या सिा 

सन्मानीय मुख्याध्यापक याांनी आपापल्या परीने शाळेच्या 

णिकासास भरीि योगदान द्ददलले ेआह.े 

३  माांजरी हायस्कूल, माांजरी : 

माांजरी हायस्कूल माांजरी या णिद्यालयाची स्थापना 

होण्यापूिी मेथिड,े माांजरी, सांगेिाडी ि णशरभािी या 

गािातील मुलाांना ७ िी पुढील णशक्षण घेण्यासाठी साांगोला-

पांढरपूर या रठकाणी जािे लागत होते. तयािेळी तालकु्याच्या 

रठकाणी िाहतकुीची सोय नव्हती. तयामुळे बहुताांश मध्य े

शाळा सोडून दते होते. िास्तणिक पाहता िाहतकुीची सोय 

नसल्यामुळे पालक मुलींना पाठित नव्हते, शाळा सोडली 

की तयाांचे लग्न करून द्ददले जात असे आणण णशक्षणाला 

पूणाणिराम णमळत असे. णशक्षणाचे महत्त्ि ओळखून 

पांचक्रोशीतील काही णशक्षणप्रमेी नागररकाांनी एकत्र यऊेन 

णिद्यालय स्थापन करण्याचे ठरिले तयातील माांजरी गािच े

पी.एस. कुलकणी, मेथिड ेगािच ेतुकाराम गणपत खांडागळे 

ि माांजरी गािचे कृष्णाजी आण्णाजी जगताप या णतघाांनी 

एकत्र येऊन णशक्षणाचा प्रसार व्हािा ि खेडगेािातील मुला 

मुलींची णशक्षणाची सोय व्हािी म्हणनू णशक्षण सांस्था 

स्थापन करण्याचा णिचार केला. तयाांनी १९७१ साली 

शासनाकड ेप्रस्ताि द्ददला प्रस्ताि मांजूर होऊन आल्यानांतर ७ 

जनू, १९७२ रोजी माांजरी या गािात शाळा सुरू केली. 

प्रथम कृष्णाजी आण्णाजी जगताप याांनी स्ितःच्या िाड्यात 

इयत्ता आठिीचा िगा सुरू केला. आठिीच्या िगाात 

पांचक्रोशीतील णिद्याथी गोळा करून िगाात पणहल्याांदा ३५ 

णिद्याथी होते. नसैर्गगक तकुडी णनमााण झाली नांतर १९७३-

७४ ला इयत्ता ९ िी ची तकुडी णनमााण झाली. १ ऑगस्ट 

१९८५ पासनू णिद्यालय मेथिड ेफाटा या रठकाणी भरिली 

जाऊ लागली. १ एणप्रल १९८९ पासनू ही शाखा रयत 

णशक्षण सांस्थेला जोडण्यात आली. ग्रामस्थ, णशक्षक 

मुख्याध्यापक याांच्या समन्ियान े गुणित्ता णिकासाचे काया 

सुरु आह.े 

शाखाांची सद्यणस्थती :  

    णिद्यार्थयाचंा 

सिांगीण णिकास व्हािा यासाठी सांस्था णिद्याथी पालक 

णशक्षक याांच्या सिासमािेशक प्रयत्नाांनी णिणिध उपक्रम 

राबिनू गुणित्तापूणा णशक्षण प्रद्दक्रया राबिण्याचे काया 

णिद्यालयामाफा त केले जाते. आज या ग्रामीण  भागातील  

प्रतयके शाखेत सरासरी हजार ते दीड हजार णिद्याथी 

गुणित्तापूणा णशक्षण घेत आहते. णिद्यालयात णिद्याथांना 

सांस्था, ग्रामस्थ, णिद्याथी, णशक्षक  याांच्या योगदानातनू 

णिणिध सोई-सुणिधा पुरिनू णशक्षण प्रद्दक्रया सुलभ करण्याच े

काया सरुु आह.े णिद्यालयातील णिणिध सोई- सणुिधा : 

१  सुसज्ज इमारत  

२  स्ितांत्र िगाखोल्या 

३  णपण्याच्या पाण्याची RO सुणिधा 

४  सुरक्षसेाठी CCTV कॅमरेे 

५  स्ितांत्र सांगणक कक्ष 

६  अतयाधुणनक णिज्ञान प्रयोगशाळा 

७  भव्य क्रीडाांगण  

८  अतयाधुणनक ग्रांथालय 

९  मुले ि मलुींसाठी स्ितांत्र शौचालय  
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१०   द्ददव्याांग णिद्यार्थयांच्या अनषुांगाने आिश्यक सोई-

सुणिधा  

११   अटल टटकटरग प्रयोगशाळा (अकोला)  

१२   लॅपटॉप ि LCD प्रोजेक्टर  

१३   निनीत ि चाणक्य सॉफ्टिेअर 

१४   गरीब ि होतकरू णिद्याथांना मदत  

१५   मुले ि मलुींसाठी स्ितांत्र सायकल स्टॅन्ड 

गणुित्तािाढीसाठी णिणिध उपक्रम/ प्रकल्प/ सणमतया :  

१  अणनिासी गरुुकुल प्रकल्प  

२  दरूस्थ गरुुकुल प्रकल्प  

३  शासकीय ि अशासकीय स्पधाा परीक्षा मागादशान – 

५ िी ि ८ िी णशष्यिृत्ती परीक्षा, ५ िी निोदय, ८ 

िी NMMS,  ७ िी रयत प्रज्ञा शोध परीक्षा, ९ िी 

रयत ओलांणपयाड परीक्षा, १० िी NTS परीक्षा, 

MTS परीक्षा, मांथन परीक्षा ई. 

४  FALI प्रकल्प  

५  CET मागादशान  

६  उन्हाळी ि णहिाळी सुट्टीत जादा ताणसका 

७   इन्स्पायर अिाडा  

८   RSP प्रकल्प  

९   शालेय क्रीडा स्पधाा 

१०   शैक्षणणक सहल  

११   क्षेत्रभेट आयोजन  

१२   बाह्य तज्ञ व्यक्तींचे मागादशान  

१३   ग्रीन कॅम्पस प्रकल्प  

१४   कमािीर णिद्यापाबोणधनी प्रमाणपत्र परीक्षा  

१५   णचत्रकला परीक्षा मागादशान  

१६   रयत नॉलजे बकँ  

१७   ROSE प्रकल्प  

१८   रयत कृतीपाणत्रका  

१९   रयत णिज्ञान प्रश्नमांजषुा 

२०   करीयर गाईडन्स  

२१   रयत णिज्ञान प्रकल्प 

२२   गाांधी ररसचा फौंडशेन परीक्षा 

२३   मीना राजू मांच 

२४   हररतसेना  

२५   स्टाफ अकॅडमी 

२६   सेतू चाचणी प्रकल्प  

२७   बोटॅणनकल गाडान 

२८   णिद्याथी आरोग्य तपासणी/ लसीकरण  

२९   मोफत बस पास योजना  

३०   सिा णशक्षा अणभयान  

३१   प्रधानमांत्री पोषण आहार योजना  

३२   रयत स्कूल ERP 
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प्रस्तावना 

          भारतीय समाजाला प्रदीघघ संस्कृतीचा वारसा लाभला आह.े प्राचीन काळात संहहता, ब्राह्मणके आरण्यके, उपहनषद,े पुराण, 

स्मृती ग्रंथ, महाकाव्य इत्यादी साहहत्य हनमाघण झाले. भारतीय तत्त्वज्ञानाच्या दषृ्टीने महाभारत काव्याचे महत्त्व अलौककक आह.े 

भारतीय संस्कृती, परंपरा, नीती कल्पना, सामाहजक धारणा राजकारण,व्यवहार, जीवनाचे ध्यये इत्यादी गोष्टींचा महाभारताशी 

हनकटचा संबंध आह.े १  महाभारत हा प्राचीन संस्कृत काव्यग्रथं आहे मूळ महाभारत महषी व्यासानंी हलहले.नतंर  सौती व 

वैश्यपायन यानंी महाभारतात अनेक कथा समाहवष्ट केल्या.अशाप्रकारे  एक लक्ष श्लोकाचे महाभारत काव्य तयार झाले. महाभारत 

मूळ ग्रंथ ससं्कृत भाषते आह.े महाभारताच्या कालखंडासदंभाघत इहतहासकारामंध्ये मत हभन्नता आढळते. महाभारत ग्रंथाचा 

भारतीय अभारतीय  पंहडतांनी अभ्यास केललेा आह.े. महाभारत महाकाव्यावर आधाररत अनके पुस्तके ,नाटके हचत्रपट तयार 

करण्यात आली  आहते. महाभारत महाकाव्यात न्याय, हशक्षण वैद्यकशास्त्र, धमघशास्त्र, ज्योहतष, युद्धशास्त्र, योगशास्त्र, अथघशास्त्र, 

वास्तुशास्त्र,हशल्प शास्त्र, इत्यादी हवषयांवर तपशीलवार वणघन पाहायला हमळते. महाभारताचा अभ्यास केला असता 

महाभारतातील मळू कथानकात  व उपकथनकात अनेक हस्त्रयां त्यांच्या हवद्वत्ता पणूघ कायाघमुळे नावारूपास आल्या अशा हस्त्रयाचंा 

उल्लेख महाभारत कालीन हवदषुी ककवा ब्रह्मवाकदनी असा केला जातो. हवहवध हवषयात प्राहवण्य हमळवणाऱ्या हस्त्रयानंा हवदषुी 

ककवा ब्रह्मवाकदनी म्हटले जात होते. डॉ. मंजुला गुप्ते यांच्या मते महाभारत कालीन हवदषुी हस्त्रयानंी आपल्या प्राप्त हवदे्यच्या आधारे 

ब्रह्मचचतन,अध्यात्म, राजकीय, धार्ममक तत्वज्ञान ,युद्धशास्त्र, योगशास्त्र, अशा अनके हवषयावर  उपदशे केल्याचे कदसते. महाभारत 

कालीन गांधारी, कंुती द्रोपदी, शकंुतला दमयंती सुलभा आशा काही हवद्वान स्त्री व्यहिरेखाचंा अभ्यास करण्यात आला आह े.परंत ु

महाभारतात वरील हवदषुी व्यहतररि आपल्या जीवनदशघनातनू आपली हवद्वत्ता हसद्ध करणाऱ्या स्त्री व्यिी रेखाचा अभ्यास फारसा 

करण्यात आला नाही. चसध  राजापासनू पराभतू होऊन हनराश होऊन घरात बसलेल्या आपल्या पुत्राला युद्ध करण्याची प्रेरणा 

दणेाऱ्या कतघव्यदक्ष माता, महान तजेस्वी ब्रह्मवाकदनी हवदलुाचा अभ्यास करणे महत्त्वाचे ठरते. 

       

महाभारतातील उद्योग पवाघ  मध्ये माता कंुतीने कृष्णाजवळ 

आपल्या प्रतापी पाच मलुानंा सदंशे दते असताना वीरमाता 

हवदलुाच्या कथचेा उल्लेख केला आह.े भारतीय स्त्री ही माता 

म्हणनू ककती प्रमेळ असते पण तीच प्रसंगी ककती कतघव्य 

कठोर बनते याचे उदाहरण म्हणजे हवदलुा होय. महाभारत 

उपकथनकातील ब्रह्मवाकदनी हवदलुा यशहस्वनी कुलीन 

शास्त्र धमघरात, दरूदर्मशनी, राज्यसभेत हवख्यात होती व 

शास्त्र वचने ऐकून बहुशु्रत झाली होती.२  हवदलुाचा मलुगा 

संजयचा चसध राजाने पराभव केला होता. सजंय कदन होऊन 

बसला होता. तेव्हा हवदलुाने केलेला उपदशे अहतशय प्रेरक 

व मौल्यवान आह.े संजय युद्ध न करता घरात बसला आह ेह े

हवदलुाच्या बुद्धीला मान्य नव्हत े. हवदलुा सजंय ला म्हणत े

“तुझ्या या कृतीमुळे तू शत्रचूा आनदं व माझे दुुःख वाढवीत 

आहसे तुला स्वकल्याण साधायच ेअसेल तर कतघव्याची धुरा 

हातात घे. स्वतुःला कमी लेखू नकोस. स्वतुःच्या नावाला 

शोभेल अशी महत्वकांक्षा बाळग. मनाला खंबीर कर तुझ्या 

मनातील भीतीचा पूणघपणे त्याग कर छोट्या नकदला लवकर 

पूर यतेो. त्याप्रमाणे भ्याड परुुष थोडक्यात सतंुष्ट होतात.त ु

मरण पत्कर प्राण सकंटात पाड  पण तझुा पराक्रम दाखव.” 

या रठकाणी वीर माता हवदलुा नैराश्या अवस्थेत बसलेल्या 

मुलाच्या मनात आत्महवश्वास हनमाघण करण्याचा प्रयत्न करत 

असल्याचे कदसते कारण आत्महवश्वास हा हवजयाचा पहहला 

टप्पा असतो याची जाणीव हवद्वान हवदलुाला असावी. तसचे 

हवदलुा सजंयला हनभघर होण्यास सांगते स्वपराक्रमातून 

स्वतुःचे कतुघत्व हसद्ध करण्यासाठी सांगते. हवदलुाला 

मुलाच्या जीहवत पेक्षा त्याचा पराक्रम श्रेष्ठ वाटतो यावरून 

हवदलुाच्या तेजस्वी क्षहत्रय पाण्याची कल्पना यतेे.  

संजयला स्वाहभमान व कतघव्यपरायणता याची 

जाणीव व्हावी म्हणनू हवदलुा सजंयला म्हणते “ शत्रू तझु्या 

छातीवर पाय दऊेन उभा आह े तरी तू असा धीर सोडून 
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बसला आह.े स्वाहभमानी जगायचे असले तर स्वपराक्रमान े

स्वतुःचे कतुघत्व हसद्ध करून दाखव. भीतीच्या अशान े

कोंड्याच्या अग्नीप्रमाणे ज्वालाहशवाय तू धूसमत राहू नको. 

दीघघकाळ धूसमत राहण्यापेक्षा क्षणभर पेटवून भस्म होण े

चांगले. तू राजघराण्यात  जन्माला आला आहसे. तु  शौयघ 

दाखव ककवा मृत्यू पत्कर. जर तलुा राजधमाघचे पालन करता 

येत नसेल तर तझुा जगनू तरी काय उपयोग? हवदलुान े

संजयला जो उपदशे केला यावरून हवदलुाला राजनीतीच े

यथाथघ ज्ञान असावे असे कदसत.े माता हवदलुाचे आपल्या 

मुलावर आंधळे मात्र प्रमे नव्हते याची कल्पना येत े

.राजकारणातील अनके डावपचेाचा आधार घेऊन यशस्वी 

राज्यकारभार करण्यास सांगणारी माता हवदलुा ककती 

कतुघत्वान व धोरणी असेल याचा प्रत्यय यतेो. आपल्या 

पुत्राला युद्धासाठी व हवजयप्राप्तीसाठी उत्साहीत करणे हा 

चतुर हवदलुचेा हतेू होता. म्हणून ती सजंयला म्हणते “ 

युद्धात मनुष्याला शोभणारा अत्यतं पराक्रम दाखवल्यान े

त्याला जरी हवजय हमळाला नसला तरी तो धमाघच्या 

ऋणातून मुि होतो. व स्व चनदा टाळतो. कायाघच्या 

फलप्राप्तीत अहनहिता असते. सतत कमघ करणे आवश्यक 

आह.े तेव्हा तू एकतर पराक्रम दाखव ककवा अंत गतीस 

जा”.३  या रठकाणी हवद्वान हवदलुेने प्रयत्नातनू यश प्राप्ती हा 

महत्त्वाचा हवचार मांडल्याचे कदसते. यावरून हवदलुेच्या 

प्रयत्नशील व उद्योगी बुहद्धमत्तचेी कल्पना यतेे. 

          संजयची स्तब्धता पाहून पुढे हवदलुा सजंला  म्हणते, 

“ आपणावर ककती जरी सकंट आली तरी आपण  खचनू जाऊ 

नये शेवटपयतं दम धरून राहणे हचे योग्य असते. तु  धैयघ व 

अहभमान धर आपले पौरुष्य दाखव. राजाच्या शौयाघच्या 

आधारावर सामान्य लोक सुखी समृद्ध जीवन 

जगतात.स्वतुःच्या भाऊबलाने या जगात मान मान्यता 

हमळवणाऱ्याचा हवजय होतो.” या रठकाणी हवदलुा सजंला 

दढृहवश्वास कायम ठेवण्यास सागंते.तसचे धार्ममक गोष्टीचा 

आधार घेऊन सजंयच्या अंगी धाडस हनमाघण करायचा प्रयत्न 

करताना कदसते   संजयच्या अगंी असणारी  अल्पसंष्टता 

हमटवण्यासाठी माता हवदलुा सजंयला म्हणते “ अल्प सतंुष्ट 

व्यिीचा कधीही हवकास घडवनू येत नाही संजय तुझ्या या 

हनबळेपणामुळे तू राज्यभ्रष्ठ  होशील. आमची राज्यातून 

हकालपट्टी होईल.आहण स्थान भ्रष्ट व द्रवहीन झाल्यामळेु 

आपली अवस्था कदन होईल म्हणून संजय तू अफाट 

हवजयाची महत्त्वकांक्षा बाळग. स्वराज्याचे, स्वजनाचे रक्षण 

कर. तू एक राजा आहसे राजाप्रमाणे जीवन जग. शूर तेज 

संपन्न व चसहाप्रमाणे पराक्रमी राजा मरण पावला तरी 

त्याची प्रजा सुखी असते. जो आपल्या सुखाचा त्याग करून 

राज्याच्या हवकासासाठी जगतो तो तोच खऱ्या अथाघन े

जीवन जगतो”.४  भहवष्यात आपल्या राज्यावर येणारे संकट 

टाळण्यासाठी हवदलुा सजंयला महत्वकांक्षा बाळगनू 

राज्याचा हवकास करण्यास सांगते.यावरून हवदलुचे्या 

दरूदशी हवद्वत्तेची कल्पना यतेे. 

माता हवदलुाचे भाषण ऐकून संजय हवदलुाला 

म्हणतो “ माझी आई इतकी हनदघयी कशी तू माझ्या 

राजवैभावाची काळजी करते. पण युद्धात मला मरण आले, 

मी तझु्या दषृ्टी आड झालो तर तुला राजवभैवाचा काय 

उपयोग?” यानतंर हवदलुाने संजयला अहतशय शांतपणे 

कदलेल ेउत्तर मतृाला सजंीवनी दणेारे आहे हवदलुा सजंयला 

म्हणते “ संजय तू जे  वात्सल्य, पुत्र प्रेम समजतोस ककवा 

माझे रठकाणी जे असावे अस े म्हणून समजतोस ते खरे 

वात्सल्य नव्ह ेमाये पोटी पुत्राला पोटाशी कवटाळून  बसण े

मी अज्ञान समजते. आणीबाणीच्या वेळी तलुा प्रेरणा दते 

नाही ते कसले वात्सल्य. माझ्या मते कुसतंानंा पके्षा हनतानं 

बरे. पुत्राच्या कल्याणाची बुद्धी म्हणजेच खरे वात्सल्य 

असते.”५  कतघव्यपरायण माता हवदलूाने केललेी पुत्र 

वात्सल्याची व्याख्या अहतशय साथघ वाटते. यानंतर सजंय 

हवदलुाला म्हणतो “माझ्याजवळ पुरेसे सैन्यबळ नाही 

मदतीला हमत्रही नाही. मग मी एकटा गलेेले राज्य कसे परत 

हमळवनाऱ” यानतंर हवदलुा सजंयला म्हणते “ राजकारणात 

अनके क्लुप्त्या असतात त्याचं्या साह्याने आपल्याला 

पररहस्थती हवी तशी बदलता यतेे. चसध दशेाच्या राजाचा 

हतरस्कार करणारे व त्याचं्या वैभवाचा हवेा करणारे सवघ 

लोक तलुा वश होतील काही हनरपेक्ष हमत्रही तुला मदत 

करतील फि तुझ्याकड ेआत्महवश्वास असणे आवश्यक आहे.” 

या रठकाणी हवद्वान हवदलुाने चाणक्य नीहत प्रमाणे अहतशय 

महत्त्वाचा राजकीय सल्ला सजंयला कदल्याचे कदसते. 

       ब्रह्मवाकदनी  हवदलुाला सजंयला म्हणते “ ज्ञानी पुरुष 

सफलता व असफलता याचंा हवचार झटकून सफलता 

हमळेलच असा सकंल्प धरून कायघ करीत असतात. 

क्षहत्रयाला अहभप्रते असललेा पुरुषाथघ सपंादन करण्याची 

हीच वेळ आह.े आपला प्रहतपक्षी प्राणावर उधार झाला आह े

ह े एकदा का शत्रलूा कळाले की मग शत्रू त्याला घाबरतो. 

शत्रू बलाढ्य आह ेत्याला चजकण ेशक्य नाही ह ेजर समजल े

तर तो विृत्व कुशल दतू  शत्रूकड े भांडण हमटावे म्हणनू 

पाठवतो. आपण शत्रूला पराभतू करण्याची इच्छा कायम 

बाळगावी . कोणतीही आपत्ती आली तरी राजाने कधी धैयघ 

सोडू नये कारण राजाचे धैयघ नष्ट झालेले पाहून त्याचे सवघ 

सैन्य व अमात्य यांचहेी धैयघ नष्ट होते. तझु्या अंगी तू सामर्थयघ 

पराक्रम उत्साह हनमाघण कर. तलुा हवजय हनहित हमळेल. 

या रठकाणी हवदलुा राजाला हवजयाची प्राप्ती कशी करता 

येईल याची पद्धतशीरपणे माहहती दते असल्याचे कदसते.   

वीरमाता हवदलुाच्या प्रेरणादायी मार्ममक भाषणाचा सजंय 

वर अपेहक्षत पररणाम झाला. संजय माता हवदलुाच्या 

सल्ल्याने सवघ बेत अखू लागला व मोठ्या उमेदीने पुढील 

कामाला लागला कदन होऊन बसलेला मुलाचा स्वाहभमान 

जागतृ करून त्याला पराक्रम दाखवण्यास हतने प्रेररत केल े

राजकारणात अनके वषघ कामकाज पाहणाऱ्या राजकीय 

व्यहिमत्वाप्रमाणे हवदलुेचे राजकीय ज्ञान होते शास्त्र 

धमाघप्रमाणे मलुाला वतघन करण्यास ती सांगते. हतने केलेल्या 

उपदशेामुळे ती श्रेष्ठ हवदषूी स्त्री म्हणनू ओळखली जात े
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हवदलुचेा उत्साह युि उपदशे संसारातील हवपत्ती ग्रस्त 

प्रत्यके व्यिीला प्रेरक ठरतो.६ हवदलुेच्या उपदशेात 

व्यवहारातील व राजकीय पररहस्थतीतील उदात्त व 

उत्साहायुि नीती भरलेली आह े असे कदसते. ब्रह्मवाकदनी 

हवदलुाच्या वरील  उपदशेावरून हतच्या हवहवधांगी  

बुहद्धमत्तेची,  व्यवहार कुशल, व राजनीहत संपन्न हवद्वत्तचेी 

कल्पना येते.  
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प्रस्तावना: 

भारताला स्वातंत्र्य तमळून या वषी ७५ वषष पूणष होतआहते. त्या तनतमत्ताने होणा-या सोहळ्याला ‘आजादी का अमृत 

महोत्सव’ असे नाव ददले आह.े या प्रसंगी भारत सरकारने ‘हर घर ततरंगा’ या मोतहमचेी सरुुवात केली आह.ेया अतभयाना अतंगषत 

१३ ते १५ ऑगस्ट या दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यानंी प्रत्यके घरावर ततरंगा फडकवण्याचे आवाहन केले आह.ेराष्ट्रातभमानाच े

प्रततक म्हणजे भारताचा राष्ट्रध्वज होय. भारताचा राष्ट्रध्वज भारतीय लोकाचं्या आशा आतण आकांक्ाचंे प्रतततनतधत्व करतो. 

राष्ट्रध्वज हा त्या दशेाची ओळख असते. यशाचे, मानाचे व आदशाषचे तचन्ह म्हणनू ध्वजाचा वापर अगदी प्राचीन काळापासनू 

केल्याचे ददसून यतेे. प्रत्यके दशेाचा एक राष्ट्रध्वज असतो तो दशेातील लोकानंा एकत्र बांधतो. छत्रपती तशवाजी महाराजाचंा 

जरीची झालर लावललेा भगवा ध्वज प्रतसध्द व महत्वपूणष आह.े भारतीय प्रजासत्ताक ददन हा ददवस ध्वज ददन म्हणनूही साजरा 

केला जातो. हवेत फडकणारा ततरंगा ह ेआपल्या स्वातंत्र्याचे प्रततक आह.े 

सशंोधनाच ेउद्देश :  

१. राष्ट्रीय ध्वज आपल्या स्वातंत्र्याचे महत्व प्रकट करतो. 

२. आपल्या दशेाचा राष्ट्रीय ध्वज ततरंगा आपल्या दशेाचा 

सांस्कृततक वारसा, सभ्यता आतण इततहास प्रततबबतबत 

करतो. 

गहृीतक : १. भारतीय राष्ट्रध्वजाचा इततहास जगामध्य े

सवषश्रेष्ठ आह.े  

मखु्य व सचूक शब्द:ततरंगा,राष्ट्रतपता, प्रततक, मानतचन्ह, 

कॅप्टन, संतहता, सभ्यता, शौयष 

सशंोधन पद्धती : प्रस्तुत सशंोधनासाठी ऐततहातसक संशोधन 

पद्धतीचा अवलंब करण्यात आलेला आह.े महत्वपणूष अशा 

प्राथतमक व दयु्यम साधनांचा वापर करण्यात आला 

आह.ेयाचबरोबर वतषमानपत्रे, मातसके,साप्तातहके या 

साधनाचंाही वापर करण्यात आलेला आह.े  

तवषय तववचेन:भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याचा इततहास 

जगामध्ये सवषश्रेष्ठ आह.े भारतीय स्वातंत्र्यलढा वेगवेगळ्या 

आंदोलनानी भरललेा आह.े या स्वातंत्र्यलढ्याचे मागष 

वेगवेगळे असले तरी लक्ष्य मात्र एकच होते. ते म्हणज े

स्वातंत्र्य दद. २८१२१८८५ मध्ये अतखल भारतीय राष्ट्रीय 

सभचेी स्थापना झाली. भारतातील सवष स्वातंत्र्यप्रमेी 

संघटनानंा एक व्यासपीठ तमळाले. परंतु राष्ट्रीय ध्वज मात्र 

वेगवेगळे होते. इ. स. १९०५-१९०६ च्या दरम्यानच्या 

कालखंडामध्ये भारतीय लोकांच्यामध्ये इंग्रजाचंा यतुनयन 

जॅक जावून त्या ठठकाणी आपले राष्ट्रीय तनशाण फडकल े

पातहजे अशी भावना तनमाषण झाली.यातनू आपापल्या 

कल्पननेसुार राष्ट्रध्वजाचे रंग, रूप व आकार घेऊ लागले. 

कालखंडानुसार राष्ट्रध्वजाचे रंग, रूप बदलत गेले.  २२ जुलै, 

१९४७ रोजी भारताने आपला राष्ट्रीय ध्वज स्वीकारला. 

भारतीय राष्ट्रध्वजात तीन रंग आहते म्हणनू त्याला ततरंगा 

असे म्हणतात. आपला राष्ट्रध्वज आपल्या दशेाची बंधुता, 

एकता आतण मानवता दशषतवतो. याचबरोबर सत्य आतण 

एकात्मे बद्दलचा आपला तवश्वास वाढतवण्यासही मदत होते. 

दरवषी १५ ऑगस्टला दशेाचे पतंप्रधान व २६ जानेवारी या 

ददवशी दशेाचे राष्ट्रपती ध्वजारोहन करतात. आपला 

राष्ट्रध्वज खादीच्या कपड्ांनी बनतवलेला आह.े 

खादीतशवाय दसु-या कोणत्याही कपड्ाचा ध्वज 

फडकतवण्यास परवानगी नाही. ध्वजाची लाबंी आतण रंुदी 

३:२ या प्रमाणात आह.े इ. स. १९५० मध्ये राज्य घटना 

अतस्तत्वात आल्यानतंर स्वततं्र प्रजासत्ताकचा राष्ट्रध्वज 

म्हणनू घोतषत करण्यात आला.१९०४-०६ च्या दरम्यान 

राष्ट्रध्वज  जनतसेमोर आला. या ध्वजाचे रंग तपवळे आतण 

लाल रंगाचे होते. ज्यामध्ये लाल रंग स्वातंत्र्याचे प्रततक 

होता व तपवळा रंग तवजयाचे प्रततक होते. नंतर या ध्वजात 

थोडा बदल करण्यात आला. त्यात तीन रंग होते. भगवा, 

तपवळा व तहरवा रंग होता. ज्याला कलकत्ता ध्वज अस े

म्हणतात. दद. ०७ ऑगस्ट १९०६ रोजी कोलकत्त्याच्या 

पारशी बागान चौकात ग्रीन पाकष  येथे पतहला राष्ट्रध्वज 

फडकतवण्यात आला. लाल, तपवळा व तहरवा या रंगाचे तीन 
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पटे्ट वरच्या लाल पट्ट्यावर एका रांगेत पांढरी आठ कमळे, 

तपवळ्या पट्ट्यावर तनळ्या रंगात वंद े मातरम ही अक्रे 

आतण खालच्या तहरव्या पट्ट्यावर डावीकड ेपाढं-या रंगात 

सूयष, उजवीकड ेचादंतारा अशी तचन्ह े होती. मादाम कामा 

आंतरराष्ट्रीय समाजवादी पठरषेदलेा स्वतंत्र भारताच्या 

प्रतततनधी म्हणनू गरुुवार दद.२२ ऑगस्ट १९०७ रोजी 

जमषनमधील स्टूटगाडष येथे भरलले्या पठरषदेलेा हजर होत्या. 

अतभनव सोसायटी तफे मादाम कामावर ही जबाबदारी 

टाकण्यात आललेी होती. मादाम कामानंी इंग्रज प्रतततनधी 

रॅम्से मकॅ्डोनाल्ड यांच्या तवरोधाला न जमुानता त्या 

परीषेदमेध्य े भारताबद्दलचा प्रस्ताव मांडला. मादाम कामा 

यांनी मांडलेल्या प्रस्तावाला इंग्लंडमध्ये बहडमन व फ्रान्सच े

जीना ज्वारे यानंी मॅक्डोनाल्डतवरोधी जाऊन पाठींबा 

दशषतवला.इंग्रज प्रतततनधींनी हा प्रस्ताव आतंरराष्ट्रीय 

सतमतीपढुे आधीच ठेवला गेला नसल्यामुळे तांतत्रक कारण 

दाखवून त्याला तवरोध केला. तो प्रस्ताव या पठरषदेते मजंरू 

होऊ ददला नाही. मादाम कामा यांना भाषण करण्याची 

संधी मात्र दणे्यात आली. दशे स्वतंत्र करू इच्छीणा-या 

क्ांततकारकाचं्या त्या मेळाव्यात प्रत्येक दशेाच्या राष्ट्रीय 

झेंड्ाला अतभवादन करण्यात आले. स्वतंत्र राष्ट्राचा झेंडा 

कुठून असणार त्यावेळी कल्पननेसुार तयार झाललेा ततरंगा 

झेंडा मोठ्या धैयाषने त्या ठठकाणी फडकावनू मादाम कामा 

उदगारल्या “माझ्या स्वतंत्र भारताचा हा ततरंगा झेंडा मी 

हातात धरून फडकवीत आह.े स्वातंत्र्यप्रेमी म्हणतवणा-या 

या परीषेदतेील सदस्यानंा माझ ेह ेआव्हान आह.े जगातील 

एकपचंमांश मानव जात भारतात वास करीत आह.ेएवढ्या 

मोठ्या मानव समूहाला इंग्रजानंी गुलामतगरीत तखतपत 

पडण्याची पाळी यावी तह घटना स्वातंत्र्यप्रेमी लोकांना 

शोभा दणेारी नाही. भारतातील मानव समहू स्वतंत्र 

झालाच पातहजे. स्वतंत्र भारताचे मानतचन्ह असणारा हा 

ततरंगा ध्वज आपणास आव्हान दते येथे फडकवत आह.े या 

स्वातंत्र्याच्या ध्वजासाठी भारतीय तरुणानंी आपल्या रक्ताच े

बतलदान करून त्याला पनुीत केले आह.े या ध्वजाला प्रणाम 

करा असे हृदयस्पशी स्फू्रतीदायक उदगार ऐकताच जगातील 

सवष समाजवादी सदस्यानंी उभे राहून त्या ध्वजाला नम्रपण े

वंदन केले”. भारताच्या या झेंड्ावर तहरव्या, तपवळ्या व 

लाल रंगाचे पटे्ट होते. त्यावर दाखतवललेे उमलते आठ 

पाकळ्याचंे कमळ ह े तत्कालीन भारतातील आठ प्रातंाच े

जणू प्रतततनतधत्व करणारे होत.े वंदमेातरम् ह े दवेनागरी 

अक्रामंध्ये झडे्ांच्या मध्यभागी तलतहले होते. झेंड्ावर 

काढललेे सूयष व चंद्र ही बहद-ूमसु्लीम तवश्वास दशषतवणारी 

तचन्ह े होती.  भारतात होमरूळ चळवळभरात आलेली 

असताना इ. स. १९१७ मध्य े ध्वजाचे ततसरे रूप प्रकट 

झाले. एक आड एक तांबडी व तहरवी पट्टी अशा नऊ पट्ट्या 

असलले्या या ध्वजावर काठीजवळच्या डाव्या वरच्या कोप-

यात युतनयन जॅक,उजव्या कोप-यात चादंतारा, पांढ-या 

रंगात आतण खाली पाढं-याच रंगात सात तारे असे या 

ध्वजाचे रूप होते. राष्ट्रतपता महात्मा गांधीजी यानंी इ. स. 

१९२१ मध्ये बहदसु्थानातील सवष धमाषमध्ये ऐक्य तनमाषण 

व्हावे या भावननेे पाढंरा, तहरवा व लाल अस ेतीन रंग व 

ध्वजावर मध्यभागी चरखा असावा असे सुचतवले. परंतु हा 

ध्वज कााँग्रसे कतमटीने मान्य केला नाही. शीख संप्रदायानंी 

आपल्याही रंगाचा स्वतंत्र पट्टा ध्वजावर असावा. असा 

आग्रह धरल्याने दद. १ एतप्रल व २ एतप्रल १९३१ रोजी 

कराची येथे भरलले्या अतधवेशनात एका सतमतीची तनयुक्ती 

करण्यात आली. संपणूष केशरी ध्वज व त्यावर डाव्या वरच्या 

कोप-यात चरखा असावा असे या सतमतीने सचुतवले. परंत ु

सतमतीने या ध्वजाचा स्वीकार केला नाही. इ. स. १९३१ 

मध्येध्वजावरील रंग ह ेजाती धमाषचे प्रतततनतधक रूप नसनू 

तवतवध गुणवाचक प्रतीकात्मक असावते. असा संकेत धरून 

ध्वजाचे सहावे रूप सतमतीसमोर आले. हा ध्वज ततरंगीच 

होता. तीन समान रंुदीच्या अनकु्मे केशरी, पांढरा व 

तहरव्या रंगांच्या पट्ट्या व मध्यभागी तनळ्या रंगात 

असललेा पांढ-या पट्टीवरील चरखा असा ध्वज होता. मात्र 

हा ध्वज दखेील सतमतीने राष्ट्रध्वज म्हणनू स्वीकारला नाही. 

दद.२२ जुलै १९४७ रोजी घटना सतमतीने राष्ट्रध्वज म्हणनू 

स्वीकारललेा ध्वज म्हणजे आजचा ततरंगा होय. या ध्वजावर 

केसरी, पांढरा व तहरवा या रंगाच्या पट्ट्या असनू 

मध्यभागी पांढ-या रंगाच्या पट्टीवर तनळ्या गडद रंगात 

अशोकचक् आह.ेध्वजाची लाबंी रंुदी ३:२ प्रमाणात असून 

हाच आपला तवद्यमान ततरंगा राष्ट्रध्वज होय.१५ ऑगस्ट 

१९४७ रोजी स्वततं्र भारताचा राष्ट्रध्वज म्हणनू ततरंगा 

गगनात फडकला व ध्वज तनतितीकरण सतमतीने घटना 

सतमतीस हा ध्वज सादर केला. या सतमतीत सरदार 

वल्लभाई पटेल, पंतडत जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आझाद, 

सरदार ताराबसह, काका काललेकर, डॉ. 

पट्टातभसीतारामय्या व डॉ. ना. सु. हडीकर असे सात सदस्य 

होते. राष्ट्रीय ध्वज ह े स्वातंत्र्यासाठी आतण राष्ट्रीय 

संपत्तीसाठीच्या दीघष लढ्याचे प्रतततनतधत्व करते. ह े स्वतंत्र 

भारताच्या प्रजासत्ताकाचे प्रतीक आह.े १५ ऑगस्ट १९४७ 

ते २६ जानवेारी १९५० या काळात राष्ट्रध्वज भारताच े

अतधराज्य म्हणनू सादर करण्यात आला. 

राष्ट्रध्वजाचा वापर आतण कायषप्रदशषन गुन्ह े

प्रततबंधक कलम इ.स. १९५० आतण गुन्हगेारी प्रततबंधक 

कलम इ.स. १९७१ साठी राष्ट्रीय सन्मान अतंगषत तवतहत 

केललेे आह.े भारतीय ध्वज संतहता इ. स. २००२ मध्य े

भारतीय ध्वजाच्या सन्मानासाठी सवष कायद,े पद्धती आतण 

सूचनाचंे तनयमन करण्यासाठी स्थापन करण्यात आला आह.े 

आपल्या दशेाचा राष्ट्रीय ध्वज ततरंगा आपल्या दशेाचा 

सांस्कृततक वारसा, सभ्यता आतण इततहास प्रततबबतबत 

करतो. राष्ट्रीय ध्वज आपल्या स्वातंत्र्याचे महत्व प्रकट करते. 

प्रत्यके स्वतंत्र दशेाचा एक आपला ध्वज आह.े हा ध्वज त्या 

दशेाची ओळख मानला जातो. आपल्या राष्ट्रध्वज हा 

तवतवधतते एकतचेे प्रततक मानला जातो. भारतीय राष्ट्रध्वज 

आयताकृती असनू यात तीन मोठ्या पट्ट्या आहते. सवाषवर 
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केशरी, मध्य भागात पांढरा, सवाषत खाली तहरव्या रंगाची 

अशा तीन समान आकाराच्या पट्ट्या आहते. राष्ट्रध्वजातील 

मध्यम पट्ट्यात तनळ्या रंगाचे अशोकचक् आह.े ह े

इ.स.पू.ततस-या शतकातील मौयष शासक सम्राट अशोक 

यांच्या सारनाथ स्तभंातून घतेले आहे. ह ेचक् जीवन चक्ाच े

व प्रगतीच्या गतीचे प्रततक मानले जाते. तसचे जीवनातील 

तवतवध गोष्टींबाबत जीवनाचे चक् तनरंतर राहते याच े

द्योतक अशोक चक् मानले जाते. मच्छीपट्टणम जवळ 

जन्मलेल्या बपगाली वेंकय्या यानंी  ततरंग्याची रचना केललेी 

आह.े सवषपल्ली राधाकृष्णन यानंी भारतीय राष्ट्रध्वजाच्या  

रचनचेे महत्व तवषद केले आह.े भारतीय सातहत्यात व 

राष्ट्रभक्ती गीतामध्ये ध्वजाचे महत्व स्पष्ट करण्यात आलेल े

आह.े भारतीय राष्ट्रगीताप्रमाने ध्वजानेही भारतीय 

स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात व स्वातंत्र्य काळात ही 

भारतीयांना प्रेरणा ददललेी आह.े बहदी कवी श्यामलाल गुप्त 

पाषषद याने तलतहलेल्या ‘तवजयी तवश्व ततरंगा प्यारा झेंडा 

उंचा रह े हमारा’ या गीतास १९३८ च्या कााँग्रेस 

अतधवेशनात झेंडा गीत म्हणनू स्वीकारले गेले. बा. भ. 

बोरकर व योग्येश्वर अभ्यकंर यांनी स्वातंत्र्य लढ्यासाठी 

तलतहलले्या प्रेरणादायी गीतातनू ध्वजाचे महत्व स्पष्ट होते. 

‘बहदसु्थान की कसम’ या बहदी तचत्रपटातून व ‘लग्नाची 

वरात’ या मराठी तचत्रपटातनू ध्वजाचे महत्व गीतातनू स्पष्ट 

केले आह.े राष्ट्रध्वजाचा वरचा भाग केसरी आह.े जे त्यागाच े

प्रतीक आह.े दशेप्राप्ती धैयष व तनस्वाथीपणा दशषवते. बहद,ू 

बौध्द व जैन या धमाषतील हा अततशय सामान्य आतण 

धार्ममक महत्वाचा रंग आह.े राष्ट्रध्वजाच्या मध्यवती 

भागाची रचना पाढं-या रंगाने करण्यात आललेी आह.े जी 

राष्ट्राची शांतता, पतवत्रता आतण प्रामातणकपणा दशषतवते. 

भारतीय तत्वज्ञानानुसार पाढंरा रंग शुद्धता आतण 

इनामदारी दशषवतो. राष्ट्राला मागषदशषन करण्यासाठी त े

सत्याच्या मागाषवर प्रकाश टाकते. तहरवा हा ततरंग्याच्या 

तळाशी असलेला रंग आह.े जो तवश्वास, उवषरता, सुख, 

समृद्धी आतण प्रगती दशषवतो. भारतीय तत्वज्ञानानुसार 

तहरवा हा उत्सव आतण दढृतचेा रंग आह.े जो जीवन आतण 

आनदंाचे प्रतततनतधत्व करतो. संपूणष भारताच्या मातीतही 

तहरवाई दाखवतो. बहद ू धमाषनुसार परुाणामध्ये २४ 

क्माकंाचे खूप महत्व आह.े अशोक चक् ह ेधमष चक् मानल े

जाते. ज्याला वेळ चक् ही म्हणतात. अशोक चक्ाच्या 

मध्यभागी २४ प्रवके्त आहते. ज े ददवसाच्या २४ मौल्यवान 

तासाचंे प्रतततनतधत्व करतात. ह े बहद ू धमाषतील २४ धमष 

ऋषी दखेील प्रदर्मशत करते. बहद ूधमाषनसुार राष्ट्रध्वजाचे सवष 

२४ प्रवके्त जीवनाचे प्रतततनतधत्व करतात म्हणजचे धमष ज े

खालील प्रमाणे आह.े प्रमे, शौयष, संयम, शांती, उदारता, 

चांगलुपणा, तवश्वास, सौम्यता, तन:स्वाथषता, आत्मसयंम, 

आत्मत्याग, सत्यता, धार्ममकता, न्याय, दयाळूपणा, 

आकषषकता, नम्रता, सहानुभतूी, करुणा, धार्ममक शहाणपणा, 

नैततक मलु्ये, धार्ममक समाज, दवेाचे भय आतण 

तवश्वास.भारतीय ध्वजाच्या मध्यभागी अशोक चक् 

असण्यामागेही मोठा इततहास आह.े राष्ट्रध्वजाच्या पांढ-या 

पट्टीच्या मध्यभागी असलेले अशोकचक् तनळा रंग तवश्वाच े

सत्य दशषवतो. ह ेआकाश आतण समुद्राचे रंग दखेील दशषवतो. 

भारतीय राष्ट्रीय ध्वजासाठीचे तनयम दद. २६ जानेवारी 

२००२ मध्ये तलतहले गेले आतण भारतीय ध्वज तनयम 

२००२ च्या रुपात लागू झाल.े ते तीन भागात आहते. 

पतहल्या भागात राष्ट्रध्वजाचे सामान्य वणषन आह.े दसु-या 

भागात सरकारी, खजगी संस्था व शैक्तणक संस्थाव्दारे 

त्याचा वापर करण्याबाबत मागषदशषक तत्वे दणे्यात आली 

आहते. ततस-या भागात कें द्र आतण राज्य सरकारे व त्यांच्या 

एजन्सीव्दारे त्यांच्या वापराबाबत सचूना दणे्यात आलेल्या 

आहते.  

साराशं :आपला राष्ट्रध्वज म्हणजे आपल्यासाठी शौयाषचे व 

प्रेरणचेे प्रततक आह.े प्रत्येक भारतीयांनी आपल्या 

राष्ट्रध्वजाचा आदर केला पातहजे. भारतीय ततरंग्याचा 

इततहास महत्त्वपूणष आह.े कोणत्याही स्वतंत्र दशेाला राष्ट्र 

म्हणनू स्वतंत्र ओळख तमळवण्यासाठी ध्वजाची आवश्यकता 

असते. भारतीय ध्वज हा राष्ट्रातभमानाचे प्रततक आह.े जो 

लोकाचं्या आकांक्ा व आशा दशषवतो. आपला ध्वज सपंूणष 

दशेासाठी खूप महत्वाचा आह.े बहद,ू मुतस्लम, शीख, तिचन 

आदी. तभन्न तवचारधारा आतण धमष असनूही ते सवष धमाांना 

एकाच मागाषवर घेऊन जाते आतण आपल्यासाठी एकतचे े

प्रतीक आह.े त्यात असललेे तीन रंग आतण अशोक चक् यांचा 

स्वत:चा अथष आह.े राष्ट्रध्वज हा भारताच्या अतस्मतचेे प्रततक 

आह.े  
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     वना :-   

 भारतात प्रदशेतनहाय तवतभन्न जमाती आढळतात, तयाांच्या भाषा, रूढी, परांपरा, वेशभूषा, आचरण पध्दती इ. मध्य े

वेगळेपण आढळते. तयाच प्रमाणे महाराष्ट्रात सुध्दा आपणास एकूण 46 आददवासी जमाती आढळतात. उदा. गोंड, परधान, तभल्ल, 

कोलाम, आांध, महादवे कोळी, कोरकू, ठाकर, हल्बा, कातकरी, पारधी, गावीत, तडवी इ. या आददवासी जमाती मध्य े

जमाततनहाय स्वतांत्र चातलररती, प्रथा, परांपरा रूढ झालेली आढळते. एवढेच नव्ह े तर प्रतयके जमात एका तवतशष्ट भपू्रदशेात 

वास्तव्यास असलेली आढळते. उदा. सातपूडा पववत राांगाांमध्ये आपणास महादवे कोळी, तभल्ल, कोकणा, गावीत, तडवी ही जमात 

आढळते तर सह्याद्रीच्या पववत राांगाांमध्ये व कोकणात कातकरी, वारली, ठाकर, कोकणा, कोकणी, जमाती  व तवदभव – मराठवाडा 

या भागात गोंड, परधान, आांध, कोलाम, हया जमाती आढळतात. या पार्श्वभमूीवर महाराष्ट्रातील परधान जमातीचे तनरीक्षण केले 

असता, आपणास ही जमात भारतात मुख्यतवे चार प्रदशेात आढळते. उदा. 1) मध्यप्रदशे (सेवनी, माांडला, तिन्दवाडा, 

होशींगाबाद, बेतलू, बालाघाट आतण जबलपरू तजल्हा) 2) ित्तीसगढ (रायपूर व तबलासपरू तजल्हा) 3) तेलांगणा (आददलाबाद 

तजल्हा) 4) महाराष्ट्र (तवदभव, मराठवाडासह इतर प्रदशेात अल्प प्रमाणात).  रसेल – तहरालाल याांच्या “ The Tribes and 

castes of the central provinces of India” या ग्रांथात तसचे स्टेफन  फक्स, व्हरॅरयर एतल्वन, रेव्ह – तहस्लॉप, ररचडव टेंपल व 

तग्रगसने या सारख्या पाश्चातय सांशोधक – अभ्यासकाांनी या जमातीचा सवाांगीण अभ्यास करून ग्रांथ तनमीती करून ठेवली आह.े 

तसचे डॉ. बी.एच.मेहता, इरावती कवे, डॉ. एस. आर. मुरकूटे, डॉ. गोववद गारे, व्यांकटेश आत्राम व इतर काही अभ्यासक – 

                                                 ,                                                         

                                    .               1981                                     

11,16,919             1981      98685          ,                                                       . 

       :-  

1)                त्              –          

          . 

2)                सामातजक                 

          . 

3)                                         

          . 

  गतृहतके :-  

1) भारतातील आददवासी या प्रचीन व मूळ समाजातील  

परधान ही एक जमात आह.े 

2) आददवासी समाजातील गोंड जमातीशी याांचा सहसांबांध 

आह.े 

3) स्वातांत्र्य नांतरच्या कालखांडात या जमातीचा अध्यापही 

व्हावा तसा तवकास झाला नाही. 

सांशोधन पध्दती:- 

           प्रस्तूत सांशोधनासाठी ऐततहातसक सांशोधन 

पध्दतीचा वापर केला गलेा आह,े तयासाठी प्राथतमक 

साधने, मुलाखती, सवेक्षण, सरकारचे तवतवध अहवाल, 

गॅझेटेअर, वृत्तपत्रातील तवतवध लेख इ. साधनाांचा 

आधार घेण्यात आला आह.े  

      –               :- 

              :                -     

   .                         “    ”           

                        –                       

“The Tribes and castes of the central provinces 
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of India”                      ,            , 

                                            

“     ”                .  

                               ए  

                                       , 

ए                                              

                                          .          

        ए                ए                      

/                           ,                

                                                   

             .                                  

                                             , 

ए                                               

                (    )     . 

                                       

                                           . 

                                              / 

                          ,         ,           , 

                                . 

                     :-  

                             :           

                                         

                                       .    

                                    

                                .              : 

                                         

                                    .   

           :-  

                         ‘    –        ’ 

                       .                 : 

                    .         ‘          ’ 

         .                                     

                                                 , 

               असे म्हणतात. या पध्दतीचा अवलांब 

करून तववाह तवधी पार पडते, काही अांशी आांतरजातीय व 

आांतरधमीय तववाह होतात परांतु या तववाहाांना सांमती 

तमळत नाही. 

 

 

           :-  

              “    /         ”            

         ,       सात दवे, सहा दवे, पाच दवे, चार दवे 

या दवेाांवरून तवतशष्ट आडनाव असलले्याांचा एक समुह 

तयार होतो. उदा.  

सात दवे :-  

1)मेश्राम 2)कनाके 3)सोयाम / वशद े4) मडावी 5) 

धुवे 6) पुरके 7)मरसकोले 8) पांधरे 9) जमुनाके 

10) कुळसांगे 11) ततरणकर  

सहा दवे :-  

1) गेडाम 2) आत्राम 3) उइके / केळकर 4) 

तोडसाम 5) कुडमेथे  

पाच दवे :-  

1) डोंगरे / कुां भरे 2) घोडाम 3) दकनाके 4) 

परचाके 5) आरके  

चार दवे :-  

1)कोवे 2) केराम 3) तसडाम / चौधरी 4) 

मांगाम 5) पोयाम  

6) नैताम 7) तलाांड े8) टेकाम  

        उपरोक्त दवे पद्धतीच्या अनषुांगाने प्रतयेक दवे 

समुहाांचा एक तवतशष्ट कुलदवैत असतो. उदा, तशव शांकर, 

कावलका, नाग दवेता, अांबा, रेणुका, भीमदवे, लहान 

भीमदवे इतयादी. 

 परधान जमातीत साधारणतः नोव्हेंबर त े

जानेवारी  या कालखांडात वनदवेतचेी पजूा केली जाते. 

वनदवेतचे्या पजूेसाठी या जमाती मधील लोक 

सामुतहकररतया दोन ददवसाांसाठी जांगलात जाऊन पारांपररक 

पद्धतीने ढोल, ककगरी, सुरनाई इतयादी वाद्ाांसह नृतय – 

गायन कररत आपल्या वनदवेतचे्या पूजते बकरी, कोंबडा 

याांचा बळी दतेात. 

आर्थथक व राजकीय जीवन :-  

 महाराष्ट्रातील 2011 च्या जनगणननेुसार एकूण 

आददवासी लोकसांख्या 10510213 म्हणजे एकूण 

लोकसांख्येच्या 9.04% आह े तर आददवासी मधील उप 

जमाती घटकाांची लोकसांख्या 1981 च्या जनगणनचे्या 

आधारे परधान जमातीची लोकसांख्या 98685 होती आज 

तया सांख्येत वाढ झाली असली तरी परधान जमाती मध्य े

शेती करण्याचे प्रमाण अल्प असल्याने व शते मजूरी व तबगर 

शेतीय कामे करणे आतण दयु्यम स्तरीय प्रशासकीय नोकरीत 

काम करीत असल्याने आर्थथक पररतस्थती तनम्न वा 

हलाखीची आढळते, तसचे महाराष्ट्रातील परधान जमात ही 

लोकसांख्येच्या दषृ्टीने अल्प असून तो तवतभन्न प्रदशेात 

तवभागलेला आह.े आर्थथक व शकै्षतणक मागासलपेणामूळे या 

जमातीत राजकीय जाणीवा प्रगल्भ झाल्या नाही. 

साांस्कृततक योगदान :-  



IJAAR    Vol.3 No.5  ISSN – 2347-7075 

61 

                   

 

आददवासी समाजातील तवतभन्न जमातीत तयाांची 

स्वत:ची अशी तवतशष्ट लोकगीते, लोककथा, लोकनृतय व 

वाद् सांगीत आढळून यतेात. तयाचप्रमाणे परधान जमातीत 

तयाच्या बोली भाषते लोककथा, लोकगीते याांची रचना 

झाललेी आढळते. या जमातीमध्ये ककगरी व ढोल हा वाद् 

लोकतप्रय असनू, कदडार व ढेमसा ही लोकनृतय केली जाते. 

झुलवे :- आददवासी लोकगीताांच्या समृध्द दालनाचा 

एक सुशोतभत व आकषवक कप्पा म्हणजे गोंड व परधान या 

दोन्ही जमातींच्या काव्य प्रततभतेनू झुलव्याांची उपज आह.े 

परधानाांच्या मराठी भाषतेील झलुव्याांचे तयाांच्या रूपानुसार 

खालील प्रमाणे वगीकरण केले जाऊ शकते. 

1) अध्याततमक धारा जोपासणारे झलुवे. 

2) पौरातणक सांदभव घऊेन आललेे झलुवे. 

3) साांस्कृततक दशवन घडतवणारे झुलवे. 

4) समाज प्रबोधन करणारे झलुवे. 

5) तवनोदतनमीती करणारे झुलवे. 

साराांश :-  

परधान जमातीची आर्थथक पररतस्थती तनम्नस्तरीय 

असल्याने हा समाज तशक्षणापासनू वांतचत तसचे 

रहाणीमानाचा दजाव तनम्न, तनयतमत रोजगारापासनू वांतचत, 

अतनष्ट प्रथा, परांपरा यात भरकटललेा आह.े तत्रिययाांमध्य े

तशक्षणाचा अभाव असल्याने या जमातीत तयाांना दयु्यमतव, 

एकां दरीत सामातजक दषृ्टया ही दलुवतक्षत, वांतचत, उपेतक्षत 

आह.े 

आव्हाने :- 

 1) दाररद्र्य  2) तशक्षण 3) आरोग्य 4) अतनष्ट रूढी, प्रथचे े

प्रचलन.  
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प्रस्तावना  :  

भारत हा अपला दशे ववववध धमम, संस्कृती, परंपरा, कला, चालीरीती, भाषा यानंी बहरललेा अह.े यातील ववववध धमम 

अवण तयाचं्या दवेता याचं्याशी संवाद साधण्याचे साधकाच े स्थान म्हणजे मंददर. प्राचीन व मध्ययुगात मंददराकड ेज्ञान व ग्रंथ 

राखण्याची परंपरा होती. मंददर स्थापतय शैलीच्या नागर(ईत्तर भारतीय) अवण द्रववड(दविण भारतीय) या पद्धती मानतात. 

नागर या मंददर स्थापतय शैलीतील हमेाडपतंी मंददर शैली ही एक वैभवशाली मंददर स्थापतयाची परंपरा अह.े हमेाडपंती 

मंददराची रचना वैवशष्ट्यपूणम ऄसते. हमेाडपतंी मंददराचा गाभारा चौकोनी व सभामंडपाला ऄनेक खांब, पौरावणक प्रसंगाची वचत्र े

छतावर कोरलेली ऄसतात. दशमनी भागात भोजमंडप ऄसतो. भभती कोनयुक्त ऄसतात. सवम बाधंकाम काळ्या दगडात ऄसते. 

दवेालये पूवामवभमुख ऄसतात. दोन दगडांच्यामध्ये अधार म्हणनू खोबणी अवण कंगोरे याचंा वापर करून दगडाचंी कलातमक 

रचना करून मंददरे बांधण्यात अली. ह्या बांधकामाचे श्रेय यादव प्रधान हमेाद्रीस ददले जाते. केशव अप्पा पाध्ये याचं्या ‘हमेाद्री 

ईर्म  हमेाडपंत याचंे चररत्र’ या पसु्तकानसुार हमेाद्री ईर्म  हमेाडपतंाने ज्या एका वववशष्ट रीतीने दवेालये बांधण्याचा ईपक्रम केला 

ककवा ऄनेक रिकाणी मंददराचंा जीणोद्धार करण्यात अला तयावळेी पासनू तया पद्धतीच्या मंददरांना ‘हमेाडपंती’ ह े टोपण नाव 

ददले. यादव सत्ता येण्याच्या अधी पासनू या दगडी पद्धतीची बांधकाम पद्धत होती. पण मध्ययुगात महाराष्ट्रात यादव सत्ता 

ऄसताना मोठ्या प्रमाणात हमेाडपंती मंददर बांधण्यात अले. महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत मौयम, सातवाहन, वाकाटक, राष्ट्रकुट, 

यादव,वशलाहार, बहामनी व मरािे आतयादी सत्ताचंा महतवाचा वाटा अह.े या सत्ताचंा पररणाम सांगली वजल्हयातील मंददर 

स्थापतय शलैीवर झाललेा ददसनू यतेो. सांगली वजल्ह्याला खूप मोिी यादव व वशलाहार घराण्याची पार्श्मभमूी लाभली अह.े 

तयामुळे तयाचं्या धार्ममक धोरणाचा मोठ्या प्रमाणात पररणाम समाज जीवनावर झाला. तयातीलच एक वैवशष्ट्यपूणम बाब म्हणज े

यादव प्रधान हमेाद्री याच्या नावाने प्रचवलत झालेली हमेाडपतंी मंददर स्थापतयशैली. या हमेाडपंती स्थापतय शैलीच्या मंददराचंी 

वववशष्ट ऄशी स्थापतय रचना अह.े हमेाडपतंी मंददराच्या वशखराची काटकोनी वनमळुती होणारी घडण, माती-चनुा यांचा ऄपवाद 

हा या मंददराच्या स्थापतयाचा महतवाचा व ऄभ्यासाचा भाग अह.े हमेाडपंती मंददराच्या सभामडंपाचे चौकोनी खांब, सवम दगडी 

बांधकाम, कोरीव वशल्पकला, खाबांची अखीव रेखीवता, दगडावरील निीकाम, भव्य गाभारा ऄसा समृद्ध ऐवतहावसक वारसा व 

तयाचा आवतहास या बाबीवर प्रकाश टाकणे अवण तयाचंा शोध घेणे हा प्रस्ततु वनबंधाचा मखु्य ईद्दशे अह.े कोणतहेी मंददर बवघतल े

की अपण तया मंददराचा ऄवधष्ठान, ऄंतराळ, ऄधममंडप, ईत्तरांग, चतुरस्त्र, दवेकोष्ठ, प्रवेशद्वार, द्वारशाखा, ग्रीवा, जंघा, किासन, 

कणी/कवणका, विप्त, ललाटभबब, मुखमंडप, प्रवग्रवा, प्राकार, सभामंडप, शुकनास, वारीमागम अवण छत आतयादी गोष्टींचा मावहती 

घेतो. याही शोध वनबंध वरील मंददर घटकांचा वचदकतसक ऄभ्यास अढावा घेण्यात यते अह.ेवरील बाबींचे वेगळेपण प्रतयके 

रिकाणी बघयला वमळते.  

.शोध वनबधंाच ेईद्देश :  

१) सांगली वजल्ह्यातील हमेाडपतंी मंददराचा शोध घेण े व 

तयांचा ऐवतहावसक आवतहास ऄभ्यासणे.  

२) सांगली वजल्ह्यातील हमेाडपंती मंददराच्या स्थापतय 

शैलीचा ऐवतहावसक ऄभ्यास करणे.  

३) सांगली वजल्ह्यातील हमेाडपंती मंददराच्या स्थापतय 

शैलीच्या वैभावावरून ततकालीन राजसत्तांचा ऄभ्यास 

करणे.  

४) सांगली वजल्ह्यातील हमेाडपंती मंददराचं्या 

स्थापतयशैलीचे संरिण व संवधमनासािी अवश्यक वशर्ारशी 

करणे. 

 

गहृीतके :  

१) मध्ययगुीन काळात सांगली वजल्ह्याला महतवाचे स्थान 

वमळाल्याने तयाकाळात बांधण्यात अलेल्या हमेाडपंती 

मंददराचा समृद्ध वारसा ईपलब्ध अह.े  

२) सांगली वजल्ह्यातील यादव सत्तमेुळे मंददर बांधकामाची 

हमेाडपतंी ही ववशेष स्थापतय शलैी ववकवसत झाली.  

३) सांगली वजल्ह्यातील हमेाडपंती मंददराच्या 

ऄभ्यासावरून कला व सांस्कृवतक वेगळेपणास प्राधान्य 

दउेन हमेाडपंती मंददर संवधमन करणे क्रमप्राप्त महतवाच े

अह.े 

 

सागंली वजल्ह्यातील हमेाडपतंी मदंदरे – ऄथम अवण स्वरूप : 

यादव सत्तेच्या प्रचंड ववस्तारास कारणीभतू झालेल्या हमेाद्री 

प्रधानाचा ऄभ्यास केला ऄसनू तयाच्या कालखंडातील 
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प्रचवलत मंददर बांधकाम शैली ऐवतहावसक दषृ्ट्या महतवाची 

िरली. तसचे संशोधानामध्ये प्रामुख्यान े सांगली वजल्ह्यात 

बांधण्यात अलले्या हमेाडपंती बांधकाम शलैीचा वचदकतसक 

ववचार ऄभ्यास केला अह.े कारण कोणतयाही सत्तचेी, 

समाजाची सपंन्नता मंददर स्थापतयावरून शोधता येते. 

अजपयतं सांगली वजल्ह्याचा राजकीय आवतहास, क्रांवतकारी 

चळवळ याचंा ऄभ्यास व आवतहास मांडललेा ददसनू येत 

ऄसला तरी सांगली वजल्ह्यातील हमेाडपंती मंददराचंा 

आवतहास शोधून तयाची मांडणी केली जाइल. यादव 

राजघराण्यानंी महाराष्ट्रात राज्यसत्ता भक्कम केली. तयाच 

कालखंडात हमेाडपतंी बांधकाम शैली वभैवाच्या वशखरावर 

पोहोचली परंतु वारंवार होणाऱ्या आतर राज्यसात्तांच्या 

अक्रमणामुळे सागंली वजल्ह्यातील हमेाडपतंी बांधकाम शैली 

दलुमवित झाली. परंतु अजही तयांचे स्थान ऄजरामर अह.े 

सांगली वजल्ह्यातील हमेाडपतंी बांधकाम शैली, तयांचा 

शोध, मंददर बांधकाम ऄभ्यास, ततकालीन राज्यसत्ता, 

मंददरांचा आवतहास, भौगोवलक भूभाग यावर प्रकाश टाकून 

मंददर संरिण व संवधमन करणे महतवाचे िरणार अह.े 

सागंली वजल्ह्यातील वनवडक हमेाडपतंी मदंदरे अवण तयाचंा 

अढावा  : 

१  सागरेर्श्र मदंदर,सागरेर्श्र– सह्याद्रीच्या डोंगररांगेत 

वहरव्यागार वनराइत सागरेर्श्र दवेस्थान अह.ेया मंददराला 

समुद्ररे्श्र मदंदर ऄसेही म्हटंले जाते. याचा प्राचीन आवतहास 

अह.े या मंददराची स्थापना कंुडलचा सतेर्श्र नावाच्या 

राजाने केली ऄसनू १०८ वशवभलगे, पाण्याचे कंुड अहते. 

येथे मोकळ्या अवारात व बाजूच्या टेकड्यावर सोमेर्श्र, 

नागेर्श्र, काशीववर्श्रे्श्र, भीमरे्श्र, महाकंालरे्श्र, नंददकेर्श्र, 

वसद्धरे्श्र, गणपती, ऄंबाबाइ ऄशी ऄनके छोटी मोिी ४३ 

मंददरे अहते. अवारात १२ ज्योवतर्ललगाची मंददरेही अहते. 

काही ववरगळ, दोन वझजलेले वशलालेख ऄसे ऄनके ऄवशेष 

येथे अहते. एक जनुी महावीराची मूतीही अह.े सागरेर्श्र 

मंददर ह ेहमेाडपंती पद्धतीचे मंददर ऄसनू चौकोनी  खांबावर 

ईलटे नाग कोरले अहते. मंददराचे वशखर सवुस्थत ऄसनू 

वनमळुतया होत जाणाऱ्या पायऱ्यांचे वशखर ऄसनू तयावर 

एक मोिा अमलक अह.े पररसरात अढळणाऱ्या आतर 

छोया मंददराचंी वशखरे याच प्रकारची ददसनू येतात. 

मंददरांच्या बाह्य भभतीवर कोणतेही कोरीव काम झालेल े

ददसनू येत नाही. गाभाऱ्यात जवमनीलगत वशवभपडी ऄसनू 

तयाची पजूा केली जाते. गाभाऱ्याच्या प्रवेशद्वारावर कोरीव 

स्तभं शाखा व बाजूला बंददस्त झरोखा ददसनू येतो. 

गभाऱ्याच्या प्रवशेद्वाराच्या बाजलूा मंददरातील 

तालववन्यासाचा कणी, अतंरपट्ट, ऄधःपद्म व खुर व्यववस्थत 

ददसनू यतेो. यावरून कारावगरीची समृधता ददसनू यतेे. 

२  श्री खरसुडं वसद्ध, खरसुडंी – अटपाडी तालकु्यातील 

खरसुंडी येथे श्री वसद्धनाथ मंददर हमेाडपतंी पद्धतीचे ह ेजुन े

मंददर. श्री वसद्धनाथांचे खरसुंडीत दविणावभमुख हमेाडपतंी 

पद्धतीचे मखु्य मंददर अह.े समोरील मुख्य प्रवेशद्वार, भव्य 

गाभारा व नाथ योगरे्श्राची मुती ऄसलेले गभमगृह व 

तयावरती अकषमक बांधकाम शैलीतील वशखर अवण 

भोवताली प्रदिणा मागम ऄशी मदंदराची एकूण रचना अह.े 

मंददरातील गभमगृहामध्ये चांदीच्या मखरामध्ये श्री वसद्धनाथ 

व योगरे्श्री दवेीची खडी मूती अह.े स्वयभंू वशवभलग अहते. 

गाभाऱ्याच्या बाहरे यतेाच पत्र्याचा भव्य सभा मंडप नवीन 

बांधला अह.े मखु्य गभाऱ्याभोवती समुारे १५०रु्ट ईंचीच े

भव्य वशखर अह.े पूवीच्या काळी संपूणम दगडी बांधकाम 

ऄसणाऱ्या वशखराचे सन १९७९ मध्ये जीणमद्धार करून 

रंगरूप बदलले. संपणूमपणे संगमरवराचा वापर ऄसल्यान े

वशखरास वेगळेच सौंदयम प्राप्त झाले अह.े मंददरात दविणकेड े

ऄसलले्या प्रमुख प्रवेशद्वासह पवूम व पविमेकडून अते दोन 

बांधली अहते. समोरील नगारखाना प्रवेशद्वार हा कलातमक 

बांधकामाचा ईतकृष्ट नमनुा ऄसनू प्रवेशद्वारावर दोन 

गदाधारी द्वारपाल जय ववजय ऄसून तयावर नगारखाना 

आमारत ऄसनू वतथे नगर िेवण्याची जागा अह.े वसद्धनाथ 

मंददर हमेाडपतंी पद्धतीचे ऄसल ेतरी खांबांवर कोरीव काम 

अढळत नाही. गाभाऱ्याच्या प्रवशेावर कीर्मतमुख, गणेशपट्टी 

अह.े या मंददराला दोन तटभभती, दोन प्रवेशद्वार अहते. 

पवहल्या तटभभतींच्या अत ६ दीपमाळा पेशवाइ पद्धतीच्या 

अहते. सवांवर हत्ती व आतर वचत्रे कोरललेी अहते. 

मंददराकड ेतोंड करून एक मारुतीचे मंददर ऄसनू हा मारुती 

५ रू्ट ईंचीचा अह.े ३ गाभाऱ्याचे मंददर ऄसनू गाभाऱ्यात 

जवमनीलगत वसद्धनाथांचे मूलस्थान अह.ेमंददराच्या 

मंडोदरावर कोणतेही वशल्पकाम नसनू मंददराचे ऄवधष्ठान 

स्पष्ट ददसते. तयावरील कपोत, ऄंतरपट्ट, कणी, कंुभ, खुर 

याची कोरीव रचना अजही ददसून यतेे. मंददराचंे वशखर ह े

वनमळुते होत जाणारे ऄसनू पायऱ्यां-पायऱ्याचंे ईंच वशखर 

ऄप्रवतमपणे दगडात कोरलेले ददसनू यतेे.वशखरावर शवेटी 

मोिा अमलक बसवलेला अह.े मंददराची दखेभाल योग्य 

पद्धतीने ददसनू येत अह.े  

३  हमेाडपतंी वशवमदंदर, माहुली–खानापूर तालुक्यातील 

माहुली यागावी ईत्तरावभमुख मंददर. पूवी तटभभत व 

प्रवेशद्वार ऄसावे. अज ह ेमंददराचे वशखर ऄवस्ततवात नाही 

ते पडले अह.े मंददराचे ऄवधष्ठान सुवस्थत ऄसून कपोत, 

ऄंतर, पट्ट, कणी, कंुभ, खुर ऄशी ऄवधष्ठानाची रचना ददसनू 

येते. ऄवधष्ठानावर थोड ेऄतंर सवम बाजनूी  िेवनू मंददराची 

वनर्ममती करण्यात अली अह.े मंददराच्या बह्याभभतीवर 

डावीकड,े मध्यभागी व ईजवीकड े दवेकोष्ट मध्यभागी 

ऄसललेे ददसनू येते. यावरून ह े मंददर कोणतयातरी 

राजवटीत बांधले ऄसावे ऄसे ददसते. बह्याभभतीवर माग े

एके रिकाणी सुरसुंदरी ची मतुी अह े पण ती अज भग्न 

स्वरुपात बघायला वमळते. बह्यभभतीवर मध्यभागावर काही 

रिकाणी निीकाम केललेे ददसनू येते. ऄधीष्ठानावरील बाह्य 

भभत ही दगडात काटकोनी खाचा करून तयार केली अह े

तयामुळे ती एकावर एक थर ऄसल्यासारखे ददसते. ऄवधष्ठान 

व तयावरील बाह्यभभत या दरम्यान पुरेशी जागा अह े

तयावरून मंददराला गोल प्रदविणा करता यतेील. मखु्यप्रवेश 
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द्वाराजवळ ऄवधष्ठान च्या कडलेा दगडामध्ये रु्ल कोरण्यात 

अले अह.े बऱ्याच हमेाडपतंी मदंदरात ऄसे रु्ल दगडामध्य े

कोरलेले ददसनू यतेे.मंददरामध्ये अत व बाहरे कोिे लाकूड 

ऄथवा चनुा याचंा वापर केललेा अह े ऄसे ददसत नाही. 

प्रवेशद्वाराच्या दगडी ईंबरठ्याच्या खाली एकमकेात मोिे व 

लहान गोल कोरललेे अहते. मंददराच्या मखु्य प्रवेश 

द्वाराच्या दोन्ही बाजलूा दगडी कोरीव काम अवण चौकटीची 

स्तभं शाखा ददसून यतेे. गंगा-यमुना ककवा द्वारपाल याची 

प्रवतमा येथे अढळत नाही. ववशेष गोष्ट म्हणजे मखु्य 

प्रवेशद्वार हा अतील प्रवेशद्वारापेिा लहान अह.े मुख्य 

प्रवेशद्वारातनू अत गेल्यावर सभामंडपाचा भाग अह.े 

मध्यम अकाराचा सभा मंडप ददसून यतेो. सभामंडपात 

मध्यभागी नदंीची मुती अह.े सभामंडपात १६ खांब ऄसून 

तयापकैी १२ खांब भभतीला व छताला अधर दणे्याचे काम 

करतात. ह े खांब चौकोनी अकाराचे अह.े मध्यभागी 

ऄसणारे ४ खांब ह ेकोपेर्श्र मंददराप्रमाणे कोरीव निीकाम 

केललेे अहते. खांबांवर बेल बुट्टीचे निीकाम अढळते. 

छतावर कोरीव काम केललेे अढळत नाही. सभामंडपाच्या 

डाव्या व ईजव्या बाजूलाही प्रवशेद्वार अह.े सभामंडपातनू 

दसुऱ्या गाभाऱ्यात जाताना तथेील प्रवशेद्वारावर दगडी 

चौकटीला लागून जाळीदार जलवातायण अह.े मुख्य 

गाभारात जाण्याचा जो प्रवेशद्वार अह े तयावर तीन नाजूक 

कोरीव काम केलेले ईत्तरागं अह.े डाव्या व ईजव्या बाजलूा 

स्तभं शाखा अहते. याच गाभाऱ्याच्या प्रवेशाद्वारा जवळ 

खाली निीदार ऄशी चंद्रवशला अह.े मुख्य गाभाऱ्याच्या 

मध्यभागी महादवेाचे भपड अह.े गाभाऱ्याच्या चारी 

कोपऱ्यात काटकोनी खांब अहते. गाभाऱ्याच्या छताला 

निी कोरलेली अह.े गाभाऱ्याच्या भभतीतनू, दवेमतूीच्या 

ऄवभषकेाचे पाणी बाहरे पडण्यासािी काढलेला मागम म्हणज े

वारीमागम येथे अह.े मंददराच्या अजूबाजचूा भाग पडललेा 

अह.े मुख्य प्रवेशद्वाराच्या वरचा भाग सुद्धा पडलेला अह.े 

अजूबाजलूा ऄनके लहान मोिे घडीव दगड पडलेल े

ददसतात. यावरून ऄसे ददसते की मंददराचे बांधकाम एक 

तर ऄपणूम रावहले ककवा अददलशाहीच्या काळात मोडतोड 

झाली. 

४  कुकटोळीचा वगरीभलग डोंगर, कुकटोळी– कविेमहांकाळ 

तालकु्यात वगरभलग टेकड्या अहते. तया टेकड्या दरम्यान 

श्री वगरभलग मंददर ह ेहमेाडपतंी पद्धतीचे मंददर अह.े ईंच 

टेकडीवर ह ेस्थान अह.े व्यास ऊषींचे वडील पराशर ऊषी 

ह े येथे तपियाम करीत होते. तयांची ही समाधी ऄस े

सांगतात. येथे वगरभलग महाराज म्हणनू नाथपंथीय साध ू

रावहले यावरून या स्थानाला पुढे वगरभलग म्हणू लागले. 

याचे वगेळेपण म्हणजे सभामडंप, गाभारा ईत्तरावभमुख 

ऄसनू अतील वशवभपड पविमावभमुख अह.े पवहला 

मंददरात गले्यावर हमेाडपतंी पद्धतीचा सभामंडप अह.े 

मुख्य दार पविमावभमुख अह.े यात ३ कोनाड ेऄसनू तयात 

गणपती, मवहषासुरमर्ददनी रूपातील दवेी, नतंर दसुरे 

प्रवेशद्वार अह.े दसुऱ्या मंडपात मध्यभागी नदंीची मतुी 

अह.े तयारिकाणी गुहमेध्ये कोरून डोंगराचे खांब तयार केल े

अहते. सध्या ते चुण्याने रंगववले अहते. तयानतंर गुहमेध्य े

गाभारा अह.े सभा मंडपात एकूण १६ खाबाचंी मांडणी 

ऄसनू सवम खांब चौकोनी अकाराचे अहते. मध्यभागी 

ऄसणारे ४ खांब हमेाडपतंी पद्धतीचे अहते. दगडाचा कोन 

व चौकोनी रचना ऄसणारे खांब अहते. तयाला रंग दणे्यात 

अलेला अह.े मुख्य सभामंडपातनू अत जाताना ऄसलले े

प्रवेशद्वारावर वर ४ ईत्तरांग कोरलेले अहते. तयाखाली 

गणेशपट्टी अह.े प्रवेशाद्वारच्या कडलेा स्तभं शाखा 

कोरलेल्या अहते. सभामंडपाच्या प्रवेशद्वाराच्या डावी व 

ईजवीकड े १२ छीद्रांचे जलवातायन अह.े मंददराच्या 

वशखरचा भाग हा लहान पायऱ्यासारखा ऄसनू लहान 

अकाराचा अह.े ऄमलकाचा अकार सुद्धा लहान अकाराचा 

अह.ेमंददराच्यावर पिारी भाग अह.े सदरचे मंददर दलुमवित 

झाललेे अह ेह ेददसून येते. 

५  श्रीराम मदंदर, करघनी– वभवघाट ते अटपाडी रस्तयालगत 

ऄसललेे करगणी ह ेगाव.दगडी  रामाचे मंददर म्हणून ओळख 

ऄसललेे तटभभत, मोिे प्रवेशद्वार, खूप मोकळे अवार 

ऄसललेे हमेाडपंती पद्धतीच े मंददर. पूवी याचे नाव 

लखमरे्श्र होते. नंतर रामेर्श्र व सध्या राम मंददर म्हणनू 

ओळखले. मुख्य मंददराचे प्रवशेावर कृष्ट्ण लीलेचे प्रसंग 

कोरले अहते. तसेच ३बाय ६ ऄशा मोठ्या पाषाणावर निी 

कोरलेले अह.े सभामंडपाच्या खांबावर निी कोरललेी अह.े 

मध्यावर नादंी अह.े छतावर ववतानाच्या भागावर 

वतुमळाकार निीयुक्त कोरीव काम केललेे अह.े गाभाऱ्यात 

मोिी वशवभपडी ऄसून तया मागे, राम, लक्ष्मण, सीता व 

शंकर पावमतीच्या मतुी अहते. बाहरेून ऄनके कोनी ऄसनू ३ 

कोनाड ेअहते. मंददराचे वशखर पूणमतः दगडी ऄसनू वनमळुत े

होत जाणारे पायऱ्यांचे अह.े ववशेष बाब म्हणजे वशखरावर 

गोपूर पद्धतीची निी काम व मतुी कोरलेल्या अहते. 

प्रवेशद्वारावर ईत्तरांग व गणेश पट्टी अहते. बाजूला स्तभं 

पट्टी व तयाच्या बाजलूा रु्लाचे निीकाम कोरलेले अह.े 

गाभाऱ्याच्या प्रवेशद्वारावर वशल्प कलेचा ईत्तम नमनुा अह े

तो  म्हणजे मकरतोरण. बह्याभभतीवर व वशखरावर दवेकोष्ट 

अह.े मंददराच्या पररसरात दगडात कोरललेे मुख व 

ववरगळअहते. यावरून ह े मंददर मध्ययगुाच्या काळातील 

अह ेह ेददसनू यतेे. 

या वनवडक हमेाडपतंी मंददराचा सखोल ऄभ्यास करण्यात 

येत अह.े बहुतके मंददरांच्या दशमनी भागी भोगमंडपाची 

योजना अह.े तसचे मंददराच्या सभामंडपाकररता वेगळे 

खांब ईभारण्यात यउेन वशवाय तयातील हरएक कोपऱ्यात 

खांब चौकोनी साधून ईभारलेले ऄसतात.भव्य गाभारा, ईंच 

वशखर, खांबावरील वशल्प खांबांची चौकोनी अखीव-

रेखीवता, दगडावरील निीकाम, माती-चनुा याचंा ऄपवाद, 

छोटी आतर मंददरे तयावरून ददसून यणेारी स्थापतय कला 

तसचे या हमेाडपंती मंददराचा आवतहास व समृद्ध 

ऐवतहावसक वारसा आतयादी बाबींचा ऄभ्यास मांडला अह.े 

सदरची मावहती, अढावा घेताना ऄनेक लोकांना भेटल्यावर 
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ऄनके अख्यावयका ऐकण्यास वमळाल्या. काही रिकाणी तर 

रािस लोकांनी मंददर बांधले ऄसे लोकानंी सांवगतले पण 

कोणताही परुावा, अधार आवतहास ईपलब्ध नाही. याच 

मंददरांसारखी आतर मदंदर अज सुवस्थत अहते. ईदा. 

सुक्रचायम मंददर पळशी, प्राचीन वशव मंददर रामपूर जत, 

पशुपती नाथ मदंदर रेिरेहरणाि, सोमेर्श्र मंददर अष्टा, 

दान्नमादवेी मंददर गुड्डापूर, हमेलींग व मवल्लकाजुमन मंददर 

ईमराणी, कालेर्श्र मंददर ढालगाव, भीमाशंकर मंददर 

वभवघाट, वबरावससध मदंदर कविेएकंद.  

साराशं : 

भारतातील हमेाडपतंी मंददर स्थापतयाचे श्रये हमेाद्रीला 

ददले जाते. पण तयाच्याही पवूी दगडाचा वापर केलेली 

मंददरे होती. तसेच वशलाहार राज्य सत्तचे्या काळात सदु्धा 

ऄनके मंददराचे बांधकाम सांगली पररसरात अहते. 

महाराष्ट्रात ऄनके वजल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात हमेाडपतंी 

मंददरांची बांधणी झाली. अजही मोठ्या प्रमाणात सांगली 

वजल्ह्यात हमेाडपतंी स्थापतय शलैीची मंददरे अढळतात. तया 

मंददरांचा प्रतयि अढावा घेउन हमेाडपतंी मंददराचंा 

आवतहास, स्थापतय शैलीची वैवशष्ट्यपूणमता ददसनू येणार 

अह.े तसचे तया मंददर स्थापतयावरून ततकालीन राजसत्ता 

तयाची अर्मथक सपंन्नता याची मावहती समोर येणार अह.े 

तयाचबरोबर तया मंददराचे संरिण व संवधमनासािी 

अवश्यक बाबी सांगता येइल. यातनू अपला ऐवतहावसक 

स्थापतयाचा वारसा जतन करून िेवण्यास मदत होइल. 

मंददरांचा अढावा घतेाना ऄनके मंददरे पडलेली, दलुमवित 

ऄसललेी ददसनू अली अहते. तयाचा ववकास व पुन्हा 

बांधणी करणे ऄपेवित अह.े परुाततव ववभागाकडून याची 

दखेभाल केली गेली, काही रिकाणी ईतखनन केले  तर 

अपला १००० वषामचा आवतहासाचा वारसा व सासं्कृवतक 

युग पुन्हा ऄवतरेल ह ेनक्की.  
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प्रस्तािना:  

भारतीय स्िातांत्र्य चळिळीच्या इवतहासात विटर्शाांच्या जलुमी राजिर्ीतनू दशेाला मुऺक्त करण्यासाठी दशेाच्या 

िेगिेगळया भागात, िेगिेगळया कालखांडात अनेक ज्ञात – अज्ञात क्ाांवतकारकाांनी, दशेभक्ताांनी प्रत्यि–अप्रत्यिरीत्या खूप मोठे 

प्रयत्न केल.े अनकेाांनी आपल्या घरादारािर, सांसारािर तुळशीपत्र ठेिनू र्ार मोठा त्याग केला. अनकेाांनी मातृभमूीच्या 

स्िातांत्र्यासाठी स्ित:च ेबवलदान ददल.े अनकेाांनी सोसलेल्या यातनाांमुळे, भोगलले्या हाल-अपेष्टाांमुळे आवण केलले्या त्यागामुळे आज 

आपण दशेाच्या स्िातांत्र्याचा अमतृ महोत्सि साजरा करु शकतो.विटर्शाांच्या पोलादी पकडीच्या राजिर्ीविरुध्द लढा दणे ेही सोपी 

बाब नव्हती.परांत ुक्ाांवतकारकाांच्या उदात्त ध्येयिादामुळे आवण अखांड प्रयत्नामुळे ह ेसिफ शक्य झाल.े अशा अनेक क्ाांवतकारकाांपैकी 

एक 'उपेवित क्ाांवतकारक' म्हणनू ओळखल्या जाणाऱ्या विठ्ठल तुकाराम घाडग ेउर्फ  बुिा म्हािशीकर याांच्या योगदानाचा आढिा 

प्रस्ततु शोधवनबांधाद्वारे घेतला आह.े 

 सांशोधन पध्दतीच ेस्िरुप: 

  कोणत्याही विषयाच े शास्त्रशुध्द ज्ञान 

वमळविण्याची एक 'सांशोधन पध्दती' 

असत.ेइवतहासासारख्या गतकाळाचा अभ्यास करणाऱ्या 

विषयातील शास्त्रशधु्द ज्ञान वमळविण्यासाठी 'ऐवतहावसक 

सांशोधन पध्दतीचा' अिलांब केला जातो.त्यानुसार प्रस्तुत 

शोधवनबांधाच्या अनषुांगान ेपुढील मुद्दयाांच्या आधारे सांशोधन 

पध्दतीच ेस्िरुप स्पष्ट केल ेआह.े 

१) समस्या सतू्रण: 

  भारताच्या स्िातांत्र्यलढ्यात 

वशिरायाांच्या महाराष्ट्राच ेयोगदान अविस्मरणीय स्िरूपाच े

रावहल ेआह.ेइ.स. १९४२ च्या ‘भारत छोडो’ आांदोलनात 

सातारच्या प्रवत-सरकारन े क्ाांवतससह नाना पार्लाांच्या 

नतेृत्िात गौरिास्पद कामवगरी केली.प्रवत-सरकारातील 

बहुतके बड्या क्ाांवतकारकाांच्या कायाफिर अनेकाांनी प्रकाश 

र्ाकला आह.े परांत ुम्हािशी (ता. पार्ण) च ेसुपुत्र श्री विठ्ठल 

तुकाराम घाडग े उर्फ  बुिा म्हािशीकर याांच्या कायाफिर 

इवतहास लेखनशास्त्राच्या चौकर्ीतनू समग्रपण ेर्ारस ेकोणी 

वलवहल्याच े ददसत नाही. प्रवत-सरकार चळिळीच्या 

इवतहासातील ही एक उणीि ककिा त्रुर्ी राहून गेल्याच े

जाणिल े म्हणनू प्रस्ततु शोधवनबांधाचा हा खर्ार्ोप केला 

आह.े 

 विषय वनिडीच ेमहत्त्ि: 

  सातारच्या प्रवत-सरकार चळिळीचा 

इवतहास म्हणज ेसिफ भूवमगताांच्या, सामुवहक प्रयत्नाांचा दशृ्य 

आविष्कार होता. या चळिळीतील अनेक घर्ना ककिा प्रसांग 

ह े S4ळ आवण व्यक्ती याांच े अवस्तत्ि अधोरेखीत करतात. 

त्यामुळे स्थावनक इवतहासाच्या अनषुांगान े विशेषत: पार्ण 

तालकु्याचा विचार करता बुिा म्हािशीकराांच े कायफ खूप 

मोठे होत.े म्हणनू हा विषय र्ार महत्त्िाचा ठरतो. 

 विषयाची व्याप्ती आवण मयाफदा: 

  प्रस्ततु विषय हा बुिा म्हािशीकर या 

एका व्यक्तीच्या कायाफशी सांबांवधत असला तरी त्याांच ेकायफ 

सातारच्या प्रवत-सरकारच्या कायाफशी ककिा त्या अगोदरच्या 

स्िातांत्र्य लढ्याशी वनगवडत आह.े त्यामुळे प्रस्ततु विषयाची 

व्याप्ती स्िातांत्र्य चळिळीला व्यापणारी बनत.ेम्हणजचे खूप 

व्यापक बनत.ेपरांत ु विस्तार भयास्ति आवण अभ्यासाच्या 

सोईसाठी एका व्यक्तीच्या कायाफशी सांबांवधत घर्नाांचा 

आढािा या टठकाणी घेतला आह.ेएकाच व्यक्तीच्या कायाफच्या 

अनषुांगान े केललेी माांडणी ही या विषयाची मयाफदासुध्दा 

http://www.ijaar.co.in/
mailto:shashikantmohite6151@gmail.com
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ठरत.ेकारण त्यामुळे इतर व्यक्तींच्या कायाफिर पुरेसा प्रकाश 

र्ाकता येत नाही. 

 

तथ्य सांकलन ि साधन वचदकत्सा: 

  प्रस्ततु शोधवनबांध तयार करताना काही 

समकालीन प्राथवमक साधन ेि इतर दयु्यम साधन ेिापरली 

आहते. िेगिेगळ्या ग्रांथालयाांना भेर् दऊेन तथ्य सांकलन केल े

आह.ेउपलब्ध मावहतीची वचदकत्सा करुन प्रस्तुत शोधवनबांध 

तयार केला आह.ेशोधवनबांधाच्या शेिर्ी सांदभफ ग्रांथाांची यादी 

ददली आह.े 

उदद्दष्ट:े 

 प्रस्ततु अभ्यासाची उदद्दष्ट ेखालीलप्रमाण ेआहते- 

१) विठ्ठल तुकाराम घाडग े उर्फ  बुिा म्हािशीकर याांचा 

पूिफितृ्ताांत आवण त्याांच ेव्यवक्तमत्त्ि याांचा अभ्यास करण.े 

२) विठ्ठल तकुाराम घाडग ेउर्फ  बुिा म्हािशीकर याांच ेस्िातांत्र्य ्

चळिळीतील सुरूिातीच ेकायफ अभ्यासण.े 

३) विठ्ठल तकुाराम घाडग े उर्फ  बुिा म्हािशीकर याांच े इ.स. 

१९४२ च्या लढ्यातील कायफ अभ्यासण.े 

४) विठ्ठल तुकाराम घाडग े उर्फ  बुिा म्हािशीकर याांच्या 

योगदानाच ेमलू्यमापन करण.े 

गहृीतके: 

प्रस्ततु शोधवनबांध तयार करताना खालील गृहीतके 

गृहीत धरलेली आहते- 

१) विठ्ठल तकुाराम घाडग े उर्फ  बुिा म्हािशीकर ह े दगुफम 

भागातील सिफसामान्य कुरु्ांबातनू पुढ े आलले े प्रभािी 

व्यवक्तमत्िाच ेकणखर नतेृत्ि होत.े 

२) विठ्ठल तकुाराम घाडग े उर्फ  बुिा म्हािशीकर याांनी 

इ.स.१९३० च्या सविनय कायदभेांग चळिळीत उत्कृष्ट 

पध्दतीन े कायफ केल्यामुळे त्याांच्या नतेृत्िाला लोकमान्यता 

वमळाली. 

३) विठ्ठल तकुाराम घाडग े उर्फ  बुिा म्हािशीकर याांनी 

इ.स.१९४२ च्या लढ्यात बहुविध स्िरुपाच े कायफ करुन 

सक्ीय सहभाग घेतला. 

४) विठ्ठल तकुाराम घाडग ेउर्फ  बुिा म्हािशीकर याांच ेस्िातांत्र्य ्

चळिळीतील योगदान खूप मोलाच ेहोत.े 

 सांशोधन पध्दती: 

  प्रस्ततु शोधवनबांध तयार करताना 

‘ऐवतहावसक सांशोधन’ पध्दतीचा अिलांब केला 

आह.ेविषयाच्या अनषुांगान ेउपलब्ध साधनाांचा शोध घेऊन, 

त्याांच े परीिण करून, व्यक्तीवनष्ठ दवृष्टकोनातून अन्ियाथफ 

वनरूपण करण्याचा प्रयत्न केला आह.े सामावजक शास्त्र े

सांशोधन पध्दतीतील व्यक्ती अध्ययनाच े ( Case Study ) 

प्रारूप डोळ्याांसमोर ठेिून बुिा म्हािशीकर या एककाचा 

अभ्यास केला आह.े ऐवतहावसेक सांशोधन पध्दतीतील 

‘विशे्लषणात्मक सांशोधन’ या सदरात प्रस्ततु शोधवनबांध 

मोडणारा आह.े 

 विठ्ठल तकुाराम घाडग े उर्फ  बिुा म्हािशीकर याांचा 

पिूफितृ्ताांत आवण व्यवक्तमत्त्ि: 

सातारा वजल्यातील पार्ण सारख्या दगुफम 

भागात पार्णपासनू अिघ्या ०३-०४ दकलोमीर्र अांतरािर 

असलले्या म्हािशी या छोट्या खेडयात इ.स. १९१२ साली 

विठ्ठल तकुाराम घाडग े उर्फ  बुिा म्हािशीकर याांचा जन्म 

झाला. त्याच े वशिण इयत्ता सातिी पयतंच 

झाल.े१सभोितालच्या भौगोवलक पटरस्थव तीमुळे 

त्याांचवे्यवक्तमत्त्ि अवतशय भारदस्त आवण प्रभािी बनलेल े

होत.े याविषयी कासेगाांिकर िै´ आपल्या आठिणीत 

म्हणतात की, “बुिा म्हािशीकर म्हर्ल्यािर िार्ल े िॄऺध्द, 

गोपीचांदनाच्या मुद्रा लािलेल े गृहस्थ असतील. जाऊन 

बघतो तर एक काळाभोर तरुण, नाचण्याच्या काांजीिर 

ददिस काढून, म्हािशीच्या डोंगरात लपून कायफ करणारे 

पार्ण तालुक्यातील त े प्रवसध्द भूवमगत होत.े”२त्याांची 

शरीरयष्टी वधप्पाड आवण कणखर होती. त्याांच्या 

शरीरासारखे त्याांच े मनही दणकर् बनल े होत.े३थोडक्यात 

पार्णसारख्या दगुफम भागातनू, सिफसामान्य  कुरु्ांबातनू पुढे 

आलेल े बुिा म्हािशीकर ह े अत्यांत प्रभािी ि भारदस्त 

व्यवक्तमत्त्िाच ेनतेृत्ि होत.े 

विठ्ठल तकुाराम घाडग ेउर्फ  बिुा म्हािशीकर याांच ेस्िातांत्र्य 

चळिळीतील सरुुिातीच ेकायफ: 

  भारताच्या राजकीय वितीजािर म. 

गाांधी याांचा उदय झाल्यापासून स्िातांत्र्य चळिळीत 

सिफसामान्य लोकाांचा सहभाग िाढू लागला.इ.स.१९३० 

च्या सविनय कायदभेांग चळिळीच्या िेळी कराड 

पटरसरातील िातािरणािर टर्प्पणी करताना 

श्री.यशिांतराि चव्हाण म्हणतात की, “या िेळे पयंत 

चळिळीच्या िातािरणान,े नसुत े कराडच नव्ह,े तर पुरा 

कृष्णाकाठ भारुन गेला होता.गािोगािी सभा होत. बाहरेच े

मोठ मोठे कायफकत े सभसेाठी येत. वतरांगी झेंड्याच्या 
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मरिणुका वनघत, आता ही चळिळ काही शहरापरुती 

मयाफददत रावहली नव्हती.”४थोडक्यात ग्रामीण भागात या 

चळिळीच ेलोण पसरल ेहोत.े 

इ.स.१९३० च्या सविनय कायदभेांग 

चळिळीत सातारा वजल्यात जनू १९३० पासनू वमठाच्या 

सत्याग्रहाचा जोर कमी झाला आवण जांगल सत्याग्रह 

करण्यािर भर दणे्यात आला.सातारा वजल्यात अदमास े३५ 

टठकाणी जांगल सत्याग्रह करण्यात आले. यात वबळाशी, 

ताांबिे, काल,े रेठरे (हरणाि), किठे, िाठार, पुणदी, 

येडमेसच्छद्र, पेठ, वशराळा, प्रवचतगड, लोणारे, कामरेी, 

बेलमाची, मायणी आवण इस्लामपूर येथ े झालेल्या 

सत्याग्रहाांचा समािेश होतो.५एका सांदभाफनसुार इ.स.१९३० 

साली बुिा म्हािशीकर याांनी रेठरे सत्याग्रहात भाग घेतला. 

दारू वपकेर्ींग ि प्रभात रे्री यामध्य ेभाग घेतला.६तथावप ह े

रेठरे म्हणज े नेमके कोणत,े?रेठरेधरण की 

रेठरेहरणाि?याविषयी सांभ्रम वनमाफण होतो.कारण 

रेठरेहरणािचा उल्लेख िर आललेाच आह.ेपरांत ुइ.स.१९३० 

साली सातारा वजल्यात ताांबिे (ता. कराड), रेठरेधरण (ता. 

िाळिा) आवण वबळाशी (ता. वशराळा) या तीन टठकाणी 

प्रवस² जांगल सत्याग्रह झाल.ेत्यापैकी वबळाशीच े बांड खूप 

गाजल.ेतथावप रेठरेधरण येथ े तथेील स्थावनक कााँग्रेस नेत े

श्री.बापूसाहबे दशेमुख याांच्या नतेृत्िात ०८ त े१० हजार 

शेतकऱ्याांनी जांगल सत्याग्रह केला होता.यामध्य े क्ाांवतससह 

नाना पार्ील, श्री.आत्माराम पार्ील आवण श्री. विनायकराि 

थोरात िगैरे मांडळी सहभागी झाली होती.७बहुधा 

यामांडळीसमिेत बुिा म्हािशीकर या सत्याग्रहात सहभागी 

झाल े असािते. पुढ े इ.स.१९४० साली िैयक्तीक सत्याग्रह 

चळिळ सुरु झाली. या चळिळीत इ.स.१९४१ साली बुिा 

म्हािशीकर याांनी भाग घेतला म्हणून त्याांना सहा 

मवहन्याांची सश्रम कारािासाची वशिा झाली.८िैयक्तव क 

सत्याग्रह चळिळीत बुिा म्हािशीकराांचा सहभाग विशेष 

महत्त्िाचा ठरतो. कारण तत्कालीन सातारा वजल्यात केिळ 

६२ लोकाांनाच िैयक्तव क सत्याग्रह करण्याची परिानगी 

वमळाली होती.९थोडक्यात सविनय कायदभेांग चळिळीत 

बुिा म्हािशीकर याांनी उत्कृ*र् कायफ केल.े त्यामळेु इथनू 

पुढच्या काळात पार्ण तालकु्यात त्याांच्या नेतृत्िाला 

लोकाांनी स्िीकारल.े 

विठ्ठल तकुाराम घाडगे उर्फ  बिुा म्हािशीकर 

याांचइे.स.१९४२च्या लढ्यातील योगदान: 

इ.स.१९४२ च्या ‘भारत छोडो’ आांदोलनात 

महाराष्ट्रात विशेषत: सातारा वजल्यात प्रांचड जन-आांदोलन 

उर्ाळून आल.े या आांदालनाचा प्रिास गुप्त बैठका, 

वमरिणुका, प्रचार सभा, मोच,े मोडतोड पिफ, भूवमगत 

आांदोलन आवण त्यातनू सातारच्या प्रवत-सरकारची स्थापना 

असा झाला.या सिफ घडामोडीत बुिा म्हािशीकर याांच े

योगदान खूप मोठे होत.ेत्याचा आढािा खालील प्रमाण ेघेता 

येईल. 

 पार्णच्या ऐवतहावसक मोचाफच ेनतेतृ्ि केल:े 

इ.स.१९४२ च्या लढ्यात सातारा वजल्यात 

क्ाांवतकारकाांनी िेगिेगळ्या टठकाणी गुप्त बैठका घेऊन 

विटर्शाांविरुध्द रान तापविल े होत.े त्यातनूच ०९ ऑगष्ट 

१९४२ त े२६ जानेिारी १९४३ या कालािधीत पोलीस 

दप्तरातील नोंदीनसुार १६७ वमरिणकुा आवण १४८ प्रचार 

सभा पार पडल्या.१०त्यानांतर मोचाफ पिाफला सुरूिात झाली. 

या मोचाचं े स्िातांत्र्य चळिळीच्या इवतहासात र्ार मोठे 

स्थान आह.े यशिांतराि चव्हाण याांच्या मत,े“कराड, पार्ण, 

तासगाि, िडूज, आवण इस्लामपूर याटठकाणी झालेल े ह े

मोच े १९४२ च्या चळिळीच्या इवतहासाच े सोनरेी पान 

होत”े.११या मोचाफ पिाफची सरुुिात कराड आणी पार्ण 

तहसील कचेरीिर एकाच ददिशी म्हणज े २४ ऑगस्र् 

१९४२ रोजी काढलेल्या मोचांनी झाल.े त्या अनषुांगान े

पूिफतयारी म्हणनू यशिांतराि चव्हाण याांनी दकरप ेगािात 

विठ्ठल बुिा म्हािशीकर आवण सुपन ेयेथील बाबा सशद ेिगैरे 

अनके भूवमगत कायफकत्याचंी बैठक घेतली. या बैठकीत 

पार्णच्या मोचाफ विषयी चचाफ झाली आवण त्याची तयारी 

करण्याची जबाबदारी विठ्ठलराि म्हािशीकर याांनी 

घेतली.१२ 

यशिांतरािाांच्या इच्छेनुसार बुिा म्हािशीकर 

ि खाशाबा रोमन याांनी दकसन करकरे, चांद्रहार सरेकर, 

चाांदगुड ेमामा, हटरभाऊ घोड,े वभकू पार्ील, बाळू चव्हाण, 

गोसिदराि साांगिडकेर, गोसिद आप्पा पार्ील, शांकर 

पार्ील, गणपा गुरि, विष्णपूांत गुरि, श्रीपती बाळू नाांगरे ि 

इतराांशी सांिाद साधून म्हािशी, अरर्ळे, अदलू, डरेिण, 

नानेगाि, साांगिाड, विरे्, सुरुल, मूळगाि, बहुल,े कुां भारगाि 

िगैरे गािे वपजूांन काढली आवण लोकाांचा मोचाफसाठी पाठठबा 

वमळविला. २४ ऑगस्र् १९४२ रोजी दपुारी साधारण १२ 

िाजता २ हजाराांपेिा जास्त मोचेिाल े पुलाजिळ 

जमल.ेजमािाच े वमरिणकुीत रुपाांतर झाल.ेत्याच े नेतृत्ि 

बुिा म्हािशीकराांनी केल.ेहाती वतरांगा झेंडा घेऊन 
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कााँग्रेसच्या घोषणा दते सरकारचा वधक्कार करीत मोचाफ 

गोगलगायच्या गतीन े मामलेदार कचरेीकड े जाऊ 

लागला.दपुारी ३.३० िाजता मोचाफ जेव्हा कचेरीजिळ 

पोहचला तेव्हा मोचाफिाल्याांना कचरेीत जाता येऊ नय े

म्हणनू वतथल्या र्ौजदारान े पोलीसाांना गेर्िर ताबडतोब 

उभ े केल.े“कचरेीिर झेंडा र्डकविण्यासाठी आम्ही आलो 

आहोत आवण झेंडा िांदनाचा कायफक्म पार पाडणार आहोत” 

अस े बुिा म्हािशीकराांनी र्ौजदाराला साांवगतल.ेप्रस्तावित 

क्ायफक्माला र्ौजदारान ेविरोध केला.परांत ुबुिा म्हािशीकर 

याांनी ि इतराांनी वनधाफरान े कां पाउांडच्या छोट्या खाांबाला 

दोरीन ेझेंडा बाांधला आवण कााँग्रेस पवत्रका नां.२ च े िाचन 

केल.ेबुिा म्हािशीकर ि इतर ९ जण या कायफक्मात 

ठळकपण े आळढून आल.े१३सरकारी आकडिेारीनुसार हा 

मोचाफ लहान होता. त्यात ३०० त े४०० लोकाांचाच सहभाग 

होता.१४खरेतर मोचाफमध्य ेदकती लोकाांचा सहभाग होता हा 

मुद्दा महत्त्िाचा नसून लोकाांच ेउत्स्रू्तफ प्रवतदक्या ककिा साथ 

दकती होती हा मुद्दा र्ार महत्त्िाचा होता. पार्णसारख्या 

दगुफम भागातनू लोकसांघर्न करण्याची मोठी जबाबदारी या 

वनवमत्तान ेबुिा म्हािशीकर याांनी उत्तमरीत्या पार पाडली. 

 प्रभातरे्ऱ्या, सभा आवण घातपाती कारिायाां मधील 

सहभाग: 

इ.स. १९४२ लढ्यातप्रभातरे्ऱ्या, सभा, 

वमरिणुका, घातपाती कारिाया याांसारख्या उपक्माांना र्ार 

महत्त्िाच ेस्थान होत.ेबुिा म्हािशीकराांनी अशा उपक्माांमध्य े

मोठ्या उत्साहान े भाग घेतला.२७ ऑगस्र् १९४२ रोजी 

बुिा म्हािशीकराांच्या नेतृत्िात चार्ळ येथ े प्रभात रे्रीच े

आयोजन केल.े ०५ ऑक्र्ोबर १९४२ रोजी त्याांनी अन ेयेथ े

सभा घेतली.१५ ०१ सप्र्ेंबर १९४२ रोजी बुिा 

म्हािशीकराांच्या गर्ान ेनाड ेगािच्या हद्दीत रे्वलग्रार् तारा 

तोडल्या ि सुमारे ४७१ रू्र् लाांबीच्या तारा दरू नेल्या. १९ 

ऑक्र्ोबर १९४२ रोजी म्हािशीकराांनी ताांबिे गर्ाच्या 

मदतीन े कराड-पार्ण रोडिर ७ टठकाणी रे्वलग्रार् तारा 

तोडल्या ि रे्वलग्रार् खाांबाच े नुकसान केल.े२१ नोव्हेंबर 

१९४२ रोजी अदलू ि येरर्ळे याांच्या हद्दीत 

म्हािशीकराांच्या गर्ान े रे्वलग्रार् तारा तोडल्या.२२ 

नोव्हेंबर १९४२ रोजी त्याांच्या गर्ान े कराड- वचपळूण 

रस्त्यािर विह े ि वनसरे गािच्या हद्दीत रे्वलग्रार् तारा 

तोडल्या. 

०४ सप्र्ेंबर१९४३ रोजी बुिा म्हािशीकर 

गर्ान े कराड ि पार्णमध्य े रे्वलग्रार् तारा तोडल्या. १३ 

सप्र्ेंबर १९४३ रोजी त्याांच्या गर्ान ेकराड–पेठ रस्त्यािर 

कराडपासनू ८ मैलाच्या अांतरािर मालखेडच्या हद्दीत ६ 

रे्वलग्रार् खाांब मोडल ेि त्यािरील रे्वलग्रार् तारा तोडल्या. 

१६ सप्र्ेंबर १९४३ रोजी याच गर्ान ेकराड ि पार्णच्या 

मध्य े मैल नां.१७ येथ े रे्वलग्रार् तोडल्या ि एक खाांब 

मोडला.७ ऑक्र्ोबर १९४३ रोजी त्याांनी कराड-पार्ण 

रस्त्यािरील िसांतगड गािच्या हद्दीत मैल नां.६/१ येथ े

रे्वलर्ोन तारा तोडल्या.जानेिारी १९४४ च्या दसुऱ्या 

आठिड्यात कराड ि पार्णच्या मध्य े मलै नां.१८ येथे 

रे्वलग्रार् तारा तोडण्यात आल्या.१२ ऑक्र्ोबर १९४२ 

रोजी बुिा म्हािशीकराांनी बाबू कृष्णा सशद,े अप्पाजी भरैु 

कदम, शांकर मोरे, ि इतराांच्या मदतीन े भोसेगाि येथील 

र्ॉरेस्र् इन्सपेक्शन बांगला जाळला.२ नोव्हेंबर १९४२ रोजी 

मल्हारपठे येथील इन्सपेक्शन बांगला जाळला. २३ नोव्हेंबर 

१९४२ रोजी कराड-वचपळूण रस्त्यािरील विह े गािच्या 

हद्दीत बुिा म्हािशीकराांनी राम ू पिार, सहदरूाि पार्ील 

िगैरेच्या मदतीन ेर्ॉरेस्र् स्र्ोअर डपेोची इमारत जाळली. 

त्यात अांदाज े ५०० रुपयाांच े नुकसान झाल.े७ जानेिारी 

१९४४ रोजी बुिा म्हािशीकर गर्ान े हळेिाक येथील 

इन्सपेक्शन बांगला जाळला.त्यात अांदाज े८ हजार रुपयाांच े

नुकसान झाल.े ८ जानेिारी १९४४ रोजी भोसेगाि येथील 

र्ॉरेस्र् बांगला जाळण्यात आला त्यात अांदाज े ५ हजार 

रुपयाांच े नकुसान झाल.े१६या सिफ घडामोडींचा आढािा 

घेतला असता असे ददसून यते ेकी, विठ्ठल तुकाराम घाडग े

उर्फ  बुिा म्हािशीकर याांनी इ.स.१९४२ रोजी लढ्यातर्ार 

मोठे काम केल ेहात.े 

 प्रवत-सरकार स्थापनतेील बठैकाांतील सहभाग: 

  सातारच्या प्रवत-सरकारची स्थापना ही 

भूवमगत आांदोलन चाल ू ठेिण्याच्या प्रयत्नातनू सांयोगान े

झाली.पोवलसाांच्या िाढत्या दबािामुळे भूवमगताांना सांघटर्त 

होणे गरजचे े िारू् लागल.ेत्या अनषुांगान े तीन महत्त्िाच्या 

बैठका आयोवजत करण्यात आल्या. या सांदभाफत कासेगाांिकर 

िै´  याांच्या पुढाकारान ेसलब येथे पेरुच्या बागेत २५ त े३० 

भूवमगताांची बैठक भरली. या बैठकीत भूवमगताांच ेपनुसंघर्न 

करण्याच्या आिश्यकतचेी खात्री सिानंा पर्ली.नजीकच्या 

भविष्यात वजल्यातील ठळक भूवमगत नेत्याांची बैठक 

घेण्याची कल्पना दकसनिीर याांनी माांडली.त्याांच्या कल्पनेला 
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बुिा म्हािशीकर, के.डी. पार्ील, बड ेमास्तर, नाना पार्ील, 

नाथाजी लाड िगैरे भूवमगताांनी पाठठबा ददला.१७ 

िरील वनयोजनानुसार कामेरी येथ े १ जनू 

१९४३ रोजी उसाच्या शेतात बैठक भरली.या बैठकीला 

कासेगाांिकर िै´, वभकू पार्ील, डी.जी.दशेपाांड,े दकसन िीर, 

चांद्रोजी पार्ील, के.डी.पार्ील, नाथाजी लाड, बड ेमास्तर, 

बुिा म्हािशीकर इत्यादी ४० लोक जमल े होत.े१८या 

बैठकीत प्रवत-सरकारची औपचाटरक स्थापना झाली.या 

बैठकातील बुिा म्हािशीकराांचा सहभाग प्रवत-सरकारच्या 

स्थापनेतील त्याांची सक्ीयता दशफवितो. 

 बिुा म्हािशीकर गर्प्रमखु आवण त्याांची काय:े 

  बुिा म्हािशीकर प्रवत-सरकारच्या 

कायफकारी सवमतीच े ककिा सल्लागार सवमतीच े सदस्य 

होत.ेकामकाजाच्या सोईसाठी आवण कायफिम कृतीसाठी 

प्रवत-सरकारच्या नेत्याांनी वजल्याची ३ िेत्रात आवण २० 

मांडलात विभागणी केली होती.प्रत्यके मांडलात ३३ ते ३५ 

गािे होती.मांडल नां.१, ज्याच े िेत्र पूिेकड े गारुड े पयतं, 

पविमकेड े रत्नावगरी वजल्याच्या हद्दीपयतं, दविणकेड े

ददिशीपयतं आवण उत्तरेकड े चरणिाडीपयतं होत.े या 

मांडलाच ेगर्नायक बुिा म्हािशीकर होत ेतर उपगर्नायक 

यशिांतराि गायकिाड, सीताराम ि पाांडुरांग डरेिणकर 

होत.े१९ 

गर्प्रमुख म्हणनू त्याांनी उत्तम काम 

केल.ेउदा.गारिड े येथील माांग समाजाच्या लोकाांनी 

अत्याचाराचा अगदी कहर केला होता.त्यामुळे कासेगाांिकर 

िै´, डी.जी. पार्ील, बुिा म्हािशीकर िगैरे ५० लोकाांनी 

वमळून गारिड्याांच्या गुन्हगेाराांना वशिा केली.२०तसचे पाांडु 

मास्तर, आवण कासेगाांिकर िै´ याांच्या मदतीन े नडशी, 

सुपन,े अन,े येणके, म्होप्र,े बेलदरे, कोळे, पोतल,े ताांबिे 

आवण दकरप ेयाांसारख्या अनके गािात न्यायदानमांडळे आवण 

राष्ट्रसेिादलाांच्या शाखा उघडल्या.२१यावशिाय २४ जुल ै

१९४५ रोजी बांडू दिेकर, कोंडी कदम, शांकर कदम िगैरे 

सहकाऱ्याांच्या मदतीन े कुां डलीक बाबाजी कदम या सरकार 

धार्जजण्या व्यक्तीला पत्र्या मारल्या. तसचे १८ रे्िुिारी 

१९४५ रोजी ४० त े ५० भूवमगताांच्या मदतीन े खांडणी 

िसूल केलेल्या ज्ञान-ूभाऊ सशद े यासारख्या गुांडाला पत्र्या 

मारल्या.२२अशा प्रकारे त्याांनी गर्प्रमुख म्हणनूही त्याांनी 

उत्तम काय ेकेल.े  

७) वनष्कषफ: 

एकां दरीत िरील सिफ वििेचनािरुन साराांश रुपान े

विठ्ठल तुकाराम घाडग े उर्फ  बुिा म्हािशीकर याांच्या 

स्िातांत्र्य चळिळीतील योगदानाविषयी अस े म्हणता येईल 

की, पार्णसारख्या दगुफम भागात एका सिफसामान्य कुरु्ांबातनू 

पुढ ेयेऊन बुिा म्हािशीकर याांनी पार्ण आवण पटरसरातील 

सामान्य जनतेच्या मनात स्िातांत्र्याच े बीजाांकूर वनमाफण 

करुन, त्याांना सांघटर्त करुन, इांग्रजाांच्या जुलमी 

राजिर्ीविरुध्द लढण्यास प्रिृत्त केल.े स्ित: भूवमगत राहून 

इ.स. १९३० आवण इ.स.१९४२ च्या लढ्यात खूप मोठी 

कामवगरी बजािली. विशेषत: इ.स.१९४२ च्या लढ्यात 

पार्ण मोचाफ पासनू त े प्रवत-सरकारच्या पूणाफिस्थेच्या 

काळापयतं अनेक घर्नाांमध्य ेबुिा म्हािशीकराांचा सहभाग 

उल्लेखनीय होता. त्याांनी या चळिळीत बहुउपयोगी 

स्िरुपाची काय ेकेली. मोचाफ, प्रभात रे्ऱ्या, सभा, घातपाती 

कारिाया(उदा. रे्वलग्रार् तारा तोडण,े खाांब पाडण,े बांगल े

जाळण े िगैरे) इत्यादी माध्यमातनू स्िातांत्र्याची चळिळ 

सतत तेित ठेिली. प्रवत-सरकारच्या स्थापनसेबांधी झालेल्या 

विविध बैठकाांमधनू सक्ीय सहभाग घेतला.मांडल क्.१ च े

गर्प्रमुख म्हणनू उत्कृष्ट काम केल.ेएकां दरीत बुिा म्हािशीकर 

ह ेएक अस ेउपेवित क्ाांवतकारक होत ेकी ज्याांनी स्िाांतत्र्य 

लढ्यात खूप मोठे योगदान ददल े होत.े स्ित:च्या प्राणाांची 

बाजी लािून स्िातांत्र्य लढ्यात उतरलेल ेबुिा म्हािशीकर ह े

खऱ्या अथाफन े सातारच्या प्रवत-सरकार चळिळीतील एक 

तजेस्िी व्यवक्तमत्त्ि  होत,े अस ेम्हणता येईल. 
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प्रस्ताविक :- 

भारतीय संस्कृतीत वियांच्या आचार विचारांिर सावित्रीचा फार मोठा प्रभाि पडलेला आह.े 

महाभारतातील अरण्यकपिाम मध्य े सावित्री चे कथानक आलेल े आह.े अरण्यकपिाम मध्य े राजा युवधषष्ठी राने  

माकंडेय ऋषींना विचारले की, द्रोपदीप्रमाणे दसुरी एखादी पवतव्रता  तुमच्या पाहण्यात ि ऐकण्यात आली आह े

का? यािेळी माकंडेय ऋषीनी  सावित्रीच े उपाख्यान सांवगतले आह.े पवतव्रता सावित्रीचा आदर्म भारतीय 

समाजात सिमश्रेष्ठ ठरला आह.े सावित्रीच्या तेजस्िी चररत्राचे पुण्यस्मरण करण्यासाठी ज्येष्ठ पौर्णणमेस तीन ददिस 

उपिास करण्याची पद्धत भारतीय समाजामध्ये आह.े सावित्रीने आपल्या बुवद्धचातुयम, प्राप्तज्ञानाने,तप:सामर्थयम ि 

सावविक गुणांच्या साह्याने पतीला मृवयूच्या दाढेतून बाहरे काढले. सासर ि माहरे दोन्ही कुळाचा  उद्धार घडिून 

आणला. वयामुळे सावित्री युगानुयुगे प्रात:अस्मरणीय ठरली आह.े सावित्रीच्या व्यिहारज्ञान ि बौवद्धक 

कौर्ल्यामुळे ती महाभारता उपकथनकावतल विदषुी िी म्हणून ओळखली जाते. अर्ा महान तेजस्िी विदषुी 

सावित्रीच्या व्यविमत्त्िाचा अभ्यास करणे महत्त्िाचे ठरते. 

प्रारंवभक जीिन:- 

मद्रदरे्ामध्ये एक अवयंत धममश्रेष्ठ अश्वपती 

नािाचा राजा होता. सिम प्राण्यांच ेवहत करण्यामध्ये 

आसि असणारा राजा अश्वपतीला संतती नव्हती. 

संतान प्राप्तीसाठी राजाने अनेक िषम कडक वनयमांचे 

पालन केल.े सावित्रीने  मंत्राच े एकलक्ष हिन केले. 

जिळजिळ अठरा िषम राजा अश्वपती ने कडक 

वनयमांचे आचरण केल.े वयानंतर दिेी सावित्री राजा 

अश्वपतीिर संतुष्ट झाली आवण  अग्नीहोत्रातून बाहरे 

पडून अवयंत आनंदाने “हिा तो िर माग” असे 

राजाला म्हणाली. वयािर अश्वपती म्हणाला, “ मला 

कुलाचा उवकषम करणारे अनेक पुत्र होऊ दते” वयािर 

सावित्री म्हणाली, “ ह े राजा, मी हा तुझा मनोरथ 

ओळखून तुझ्या पुत्राविषयी भगिान ब्रह्मदिेांना 

विनंती केली होती.वयांच्या प्रसादान ेतुला लिकरच 

एक तेजस्िी कन्या होईल”.वयानंतर दिेी सावित्री 

अंतधामन पािली ि राजा अश्वपती आपल्या या 

नगरास आला. काही काळ वनघून गेल्यानंतर वया 

दढृिती राजापासून वयांच्या ज्येष्ठ विच्या रठकाणी 

गभम रावहला. कालांतरान ेकमलनयना मुलीचा जन्म 

झाला. सावित्रीमंत्राच ेहिन केल्यामुळे मुलीची प्राप्ती 

झाली म्हणून राजा अश्वपतीने मुलीच ेनाि सावित्री 

असे ठेिले. ह्याप्रमाणे सावित्री चा जन्म एक 

राजघराण्यात झाला.  सावित्री च ेबालपण अवतर्य 

आनंदात ि सुखात गेल.ेराजा अश्वपती ने सावित्रीला 

उत्तम वर्क्षण ददले. कालांतराने सावित्री तरुण झाली 
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सावित्री एखाद्या दिेकन्या प्रमाण ेददसू लागली. वतचे 

रूप अवतर्य तेजस्िी होते. सावित्रीची िृत्ती, र्ांत 

सुर्ील होती. परंतु सावित्रीच्या तेजस्िीपणामुळे 

वतला कोणीही िरले नाही. वयामुळे राजा दुुःखी 

झाला .एक ददिर्ी वनवयवनयमाप्रमाणे स्नान ि पूजा 

आटोपून  वपवयाला अवभिादन करण्यासाठी सावित्री 

गेली असतात दखुी राजा अश्वपती सावित्रीला 

म्हणाला, “मुली सध्या तुझ्या वििाहाचा काल आह े

पण अजूनही माझ्याकडे कोणी मागणी घातली नाही 

तेव्हा आता तूच तुला साजेल असा पती र्ोधून 

काढा. तुला जो पुरुष इष्ट िाटेल वयाची मला मावहती 

द े म्हणज ेमी विचार करून वयाच्यार्ी तुझा वििाह 

लािून दईेल. ह ेमाझे सांगणे ऐकून तू पतीचा र्ोध 

कायामस सुरुिात कर”. या रठकाणी लक्षात 

घेण्यासारखी बाब अर्ी की, स्ितुः एक राजा 

असतानादखेील सावित्रीचे िडील वतला तुझा पती 

तूच र्ोध अस े सांगतात. कन्येच्या वििाहाच्या 

बाबतीत राजा हतबल झाला असेल पण राजाचा 

आपली मुलगी सावित्रीच्या बुवद्धमत्तेिर ि वनिडीिर 

विश्वास असल्याच े ददसते. एखादा वनणमय घेण्याची 

क्षमता, योग्य-अयोग्य जान सावित्रीला असािी असे 

िरील प्रसंगािरून ददसून येते. सावित्रीने राजाची 

आज्ञा मान्य केली ि अवतर्य धाडसाने िर संर्ोधन 

कायामस तयार झाली. आपल्या वपवयाच्या चरणांना 

िंदन करून ि विश्वासू, िृद्ध मंत्री ि सल्लागार 

आपल्या बरोबर घेऊन िर र्ोधकायामस वनघाली. 

सावित्री विविध तपोिन,ेतीथे इवयादी रठकाणी 

दानधमम करीत अनेक दरे्ांमध्ये दफरली. याचाच अथम 

असा की जोपयंत सावित्रीला स्ितुःचा इष्ट पुरुष 

आढळत नाही तोपयंत ते अनेक दरे्ात दफरत 

रावहली. म्हणजेच योग्य व्यिीची वनिड 

करण्यासाठी आिश्यक असणारे गुण सावित्रीच्या 

रठकाणी असल्याचे ददसते 

 सावित्रीच ेििैावहक जीिन:- 

एके ददिर्ी एका घनदाट अरण्यातून 

सावित्री जात असताना समोरून एक तरुण खांद्यािर 

कुऱ्हाड घेऊन चालललेा वतने पावहला. ज्याचा र्ोध 

घेत मी आजपयंत हहडत होते तोच हा तरुण! अर्ी 

सावित्रीची खात्री पटली. ताबडतोब सावित्रीने वया 

तरुणासंबंधी सिम मावहती वमळिली ि ही मावहती 

पीवयाच्या कानािर घालण्यासाठी सावित्री 

अश्वपतीच्या दरबारात आली. यािेळी दरबारात 

दिेषी नारद ि राजा अश्वपती बोलत होते. वया 

दोघांनाही सावित्रीने िंदन केल.े तेव्हा नारद 

अश्वपतीला म्हणाले, “मी यासाठीच सावित्रीला 

िरसंर्ोधनासाठी पाठिले होते. ती आजच परतली 

आह.े यास्ति ह ेदिेषी हीने जो पती िरला आह ेह े

सावित्रीच्या तोंडून ऐका. “यानंतर सावित्री म्हणाले 

र्ाल्िदरे्ामध्ये   द्युमवसेन नािाचा एक धमामवमा 

क्षवत्रय राजा होता. पुढे तो अंध झाला तेव्हा वयाचा 

मुलगा बाल्यािस्थेत होता.वयामुळे जिळच्या र्त्रून े

द्युमवसेनच े राज्य हरण केले. नंतर द्युमवसेन आपली 

भायाम ि आपले लहान मुल यांच्यासह अरण्यात 

राहाियास गेला. वयाच द्युमवसेनचा सवयिान 

नािाचा पुत्र आह े तोच मला योग्य असा पती आह े

असे समजून मी वयाला मनाने िरले आह.े “सावित्रीच े

बोलण े संपते न संपते तोच नारद म्हणाले”, अरे 

राजा, सावित्रीने गुणिान सवयिानाला िरले खरे 

पण ददुिैाने आजपासून एक िषामने गुणी सवयिान 

मृवयुमुखी पडेल.  

नारदांचे बोलण ेऐकताच राजा अश्वपती ि 

सावित्रीला अवतर्य दुुःख झाले. राजा अश्वपतीने 

सावित्रीवतला सांवगतले की, कल्याणी सावित्री तू 

सवयिानचा विचार सोडून द.े तू दसुऱ्या पुरुषार्ी 

वििाह कर. यानंतर सावित्रीने राजाला उत्तर ददल ेते 

वतच्या ज्ञानसंपन्न बुवद्धमत्तेच्या ि पररवस्थतीर्ी न 

घाबरता आपल्या वनश्चयािर ठाम राहण्याची 

भूवमका याची साक्ष वमळते. सावित्री राजाला 
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म्हणते, दयाभाग एकदाच होतअसते, कन्यादान 

एकदाच होत असते, आवण दतेो असे ही एकदाच 

म्हणत असतात. या वतन्ही गोष्टी सज्जनाच्या हातून 

एकदाच घडत असतात. म्हणूनच सवयिान दीघमआय ु

असो अथिा अल्पायु असो. एकदा मी पती म्हणून 

िरला आह े यास्ति मी आता दसुऱ्याला िरणार 

नाही. एका र्ुभददनी राजा अश्वपती ि वयाची राणी 

दोघे द्युमवसेनाकडे आले. राजा अश्वपती द्युमवसेना 

म्हणाला, ह े राजषी सावित्री नािाची माझी कन्या 

आह.े आपण आपली स्नषुा ि सवयिानाची भाररया 

म्हणून वतचा स्िीकार करा. द्युमवसेनाने सवयिान ि 

सावित्री च्या वििाहाची परिानगी ददली ि सिम 

आश्रमिार्ी ब्राम्हणांना बोलिुन सवयिान ि 

सावित्री यांचा यथाविधी वििाह कराविला 

कन्यादान करून अवतर्य आनंदाने अश्वपती आपल्या 

राज्यात परतला सिमगणुसंपन्न भाररय वमळाल्यामुळे 

सवयिानाला आनंद झाला ि मनाने िरलेल्या 

सवयिानार्ी वििाह झाल्यामुळे सावित्रीला आनंद 

झाला. अश्वपवत वनघून गेल्यानंतर पवतव्रता ि कुलींन 

सावित्रीने आपले सिम अलंकार काढले ि ऋषींच्या 

स्नुषानेला र्ोभेल असे िेर् पररधान केले. 

राजिाड्यात िाढलेल्या सावित्रीने गहन अरण्यात 

आपल्या पतीच्या झोपडीत राहू लागली. 

द्युमवसेनच्या दररद्री आश्रमात सावित्रीच्या संसारास 

सुरुिात झाली. सद्गुण, नम्रता आवण सिांच्या 

इच्छेप्रमाणे ितमन या गोष्टींच्या योगाने सावित्रीने 

सिांना संतुष्ट केल.े कठोरिाणी आवण अवभप्राय 

आचरण सावित्रीच्या जीिनात कधीच उदय पािली 

नाहीत असे िडीलधाऱ्यांना िाटत अस.े दिेाप्रमाणे 

सवकार ि वहतकारक भाषण करून सावित्रीने 

श्वर्ूराला संतुष्ट केले. केिळ प्रेमासाठी,वर्ल ि 

सद्गुना साठी राजिैभिची वयाग करणारी सावित्री 

सवयिानला वप्रय िाटत होती. भाषण, कायमदक्षता, 

र्ांती ि एकांतातील सिेा या योगाने सावित्रीने पती 

सवयिानाला संतुष्ट केले. 

सावित्री आपले सासू-सासरे ि पतीच्या 

सेिेस कायम तवपर राहत होती. नारदमुनीचे िाक्य 

आठिताना सावित्रीचे मन विददणम होत अस.े मात्र 

सावित्रीने मनाचा तोल ढळू ददला नाही. सावित्रीचे 

सवयिानािर अवतर्य प्रेम होते. सावित्रीने आपला 

पती ि सास-ूसासर्-यांना नारदमुनीची भविष्यिाणी 

कळू ददली नाही. दुुःखाच्या खोल सागरात बुडालेल्या 

सावित्रीने कधीही आपले दुुःख ओठािर आणले नाही. 

उलट नेहमी प्रसन्नमुद्रने े पतीची ि िवडलधार्यांची 

सेिा करीत होती. महान वयागी सावित्रीच्या 

व्यिीमविातील हा महत्त्िाचा पैल ू होता. स्ितुःचे 

दुुःख लपिून आनंद दणे्यासाठी अवतर्य सहनर्ील ि 

उदारता लागते ती सावित्रीच्या व्यविमतत्त्िात 

होती. सवयिानाचा मृवयू चा ददिस जसजसा जिळ 

येऊ लागला तस तर्ी सावित्रीचे सावित्री अस्िस्थ 

बनत होती. पतीच्या आयुष्यासाठी सावित्रीने कडक 

व्रताचरणास सुरुिात केली. कडक व्रताच्या 

वनयमामुळे सावित्रीच े र्रीर अवतर्य कृर् बनत 

चालल े होते. सवयिानाचा मृवय ू अिघ्या चार 

ददिसांिर येऊन ठेपला वयामुळे सावित्रीचे मन 

अस्िस्थ झाले. पण सावित्रीच्या स्ितुःच्या प्रेमािर, 

धमामच्या सामर्थयामिर ि ईश्वराच्या दयार्ीलवििर 

विश्वास होता. भिीसपंन्न सावित्रीने तीन ददिस 

पाणी न वपता कठोर व्रत पालन करण्याच े ठरिले 

श्वर्ुर द्युमवसेनने सावित्रीला कठोर व्रत पासून 

परािृत करण्याचा प्रयत्न केला पण सावित्रीने आपला 

वनणमय बदलला नाही. दसुऱ्या ददिर्ी पतीला मरण 

येणार  या दुुःखाने सावित्रीने रात्र मूकरंुदन करण्यात 

ि मनोभािे ईश्वराची प्राथमना करण्यात घालिली.  

सवयिान ि सावित्री च्या जीिनातील 

भयानक ददिस उजाडला. सावित्रीने वनवयनेमाने 

ददनक्रम सुरू केला. सिमिृद्ध ब्राह्मणांना आवण सास-ु

सासर्यांना िंदन केले. सिांनी सावित्रीला 

सौभाग्यिती चा आर्ीिामद ददला. वयािेळी सवयिान 
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िनात जाण्यास वनघालेला ददसला. सावित्रीने 

सवयिानना बरोबर िनात जाण्याची इच्छा सास-ू

सासर्यासमोर प्रकट केली. द्युमवसेन वतच्या 

थकलेल्या वस्थतीत सावित्रीला व्यथम कष्ट न 

घेण्याविषयी सांवगतले पण आपली स्नुषा सावित्रीने 

पवहल्यांदाच आपल्याकडे इच्छा व्यि केले आह.े 

म्हणून द्युमवसेनाणे सावित्रीला सवयिानाच्या बरोबर 

जाण्याची परिानगी ददली. सावित्रीने अवतर्य 

नम्रपणे श्वर्ुरांची परिानगी वमळिली. वयाचप्रमाणे 

अंत:करणात दुुःख होत होते तरीही सावित्रीने श्वर्ुर 

ि पवतला कोणतीही रं्का येऊ नय े म्हणून 

हसतमुखाने सवयनािाबरोबर िनात गेली. िनामध्ये 

भ्रमंती करत असताना सवयिान सावित्री ला 

आसपासचा वनसगमरम्य पररसर दाखिीत होता. परंत ु

अंतुःकरणातील दुुःखामुळे िनात प्रवयेक पाऊल 

टाकताना सावित्रीला आनंद यातना होत होवया. 

अर्ा कठीण प्रसंगी दखेील सवयिानाला प्रसन्न 

ठेिण्यासाठी सवयिानाचे मन ररझिीत होती. प्रवयेक 

वस्थतीमध्ये सावित्रीचे सवयिानाकडे सूक्ष्म लक्ष होते. 

सावित्रीच े बवुद्धचातयुम, विद्वता ि धाडस 

 आपल्या भायामसह िनात आलेल्या 

सवयिाना ने फळे तोडली ि नंतर लाकूड तोडू 

लागला वया क्षणी सवयिानाच्या मस्तकात िेदना 

होऊ लागल्या. सवयिान सावित्रीला म्हणाला 

“श्रमाने माझ्या मस्तकात िेदना उवपन्न झाली आह.े 

माझे अंत:करण वखन्न झाल्यासारखे िाटते. वयामुळे 

मी थोडा िेळ झोपतो”. सावित्रीने सवयिानाचे 

मस्तक आपल्या मांडीिर घेतल.े वयाचक्षणी 

नारदमुनीनी सांवगतलेली िेळ आल्याचे सावित्रीला 

जाणिली. वयाक्षणी सावित्रीने मनोमन परमेश्वराची 

प्राथमना करू लागली .वयाच िेळी अर्ि िि 

पररधान केलेला पुरुष सवयिानाजिळ उभा 

रावहलेला सावित्रीला ददसला. वया पुरुषाला 

पाहतात द:ुखाकूल सावित्री हात जोडून म्हणाली, 

“आपण कोण आहात? आपण इथ े कर्ास्ति आला 

आहात. यानंतर यम सावित्रीला म्हणाला “सावित्री 

तू पवतव्रता आह ेआवण ते तपोवनष्ठ आहसे. यामुळे मी 

तुझ्यार्ी बोलू र्कतो. मी यमदिेता आह.े तुझा पती 

सवयिानाचे आयुष्य नष्ट झालेले आह.े वयामुळे याला 

मी घेऊन जाण्यासाठी आलेलो आह.े यमदिेताचे 

भाषण ऐकता सावित्रीचे मन र्तर्ुः झाले विददणम 

झाले. सावित्री यमदिेतेला म्हणते ह े दिेावधदिे 

आपणच मला पवतव्रता अस े म्हटल े आह.े माझ्या 

पतीला वजकडे नेलेजाईल वतकडे पत्नीन े जाि े हा 

सनातन धमम आह.े तप, गुरूभिी,पतीप्रेम, व्रत आवण 

बलाच्या साह्याने माझी गतीही अंगुठीत झाली आह.े 

धममर्ािातील तत्त्िाच े ज्ञान असलेल े लोक  सात 

पािले बरोबर चालल े तर वयांच्यात मैत्रीच े नाते 

वनमामण होते. या मैत्रीच्या आधारे मी तुम्हाला सांगू 

इवच्छत े की, आश्रम धमामत गृहस्थाश्रम हा प्रमुख 

आश्रम आह ेअसे सज्जन म्हणतात. गृहस्थाश्रमािरच 

इतर आश्रम अिलंबून असतात. माझ्या पतीला नेऊन 

आमच्या गृहस्थ धमामचा विध्िंस करू नका. 

सावित्रीचे धार्णमक भाषण ऐकून यम सावित्री िर 

प्रसन्न झाले ि सावित्रीला म्हणाले. सावित्री तुझ्या 

सहतेुक ि वमत भाषणाने मी संतुष्ट झालो आह.े तू 

सवयिानाच्या जीिनाव्यवत ररि तुला हिा तो िर 

मागून घ.े वतने दिेतेला िंदन केले ि वतच्या 

स्ितुःिरील कृपे बद्दल कृतज्ञता व्यि केली ि वयाच 

िेळी अंध सासऱ्याची असहाय्यता सावित्रीच्या 

डोळ्यासमोर आली. यमदिेतेच्या कृपेने आपल्या 

श्वर्ुराची वस्थती सुधारािी असा योग्य विचार करून 

सावित्री हात जोडून यमदिेतेला म्हणाली. “आपण 

जर मला कोणताही एक िर दणेार असाल तर राजा 

भ्रष्ट झालेले ि अरण्यात जीिन व्यतीत करीत 

असलेल ेमाझे अंध श्वर्ुर यांना पुन्हा दषृ्टी प्राप्त व्हाि े

ि बळ प्राप्त व्हाि ेएिढीच इच्छा आह”े सावित्रीच्या 

उदार अंत:करणातील िाक्य ऐकताच यमदिेतेने 

ितीने तथास्तु म्हणून सावित्रीची इच्छा पूणम केली ि 

थकलेल्या सावित्रीला परत जाण्यास सांवगतले. 
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यारठकाणी विर्ाल नयना सावित्रीने स्ितुःसाठी 

काहीच मावगतले नाही. उलट स्ितुः दखुी असताना 

दखेील सवयिानाच्या ददन ि असाहाय्य वपवयाच्या 

वस्थतीचा विचार सावित्रीने केला. यािरून 

सावित्रीची हृदयाची विर्ालता स्पष्ट होते. 

यमदिेतेला बोलण्यात गुंतिून ठेिण्यासाठी सावित्री 

पुन्हा या यमदिेतेला िंदन करून म्हणाली  ह ेदिेश्रेष्ठ 

पती सवन्नध  असताना मला श्रम कुठून येणार. 

प्रवतव्रता िीचे जीिन पतीच्या छाय े सारखे असते 

वतथे माझे पती जाईल वतथे माझे विश्व आह.े 

संतांच्या संगतीत थोड्याच िेळात पोरकेपणा  वनघून 

जाते आवण परस्परात विलक्षण औदायम  वनमामण 

होते. सवपुरुषांची संगती वनष्फळ कधीच होत नाही. 

म्हणून संतसंगती वजतकी लाभेल. वततकी तरी कधी 

सोडू नये. या रठकाणी बुवद्धमान सावित्री र्ब्दाच े

पार् वनमामण करून यमदिेतेच्या मनात भािवनक 

ओलािा वनमामण ि आपुलकी वनमामण करण्याचा 

प्रयत्न करत असल्याच े ददसते. सावित्रीने केलेल्या 

सवसंगाच े िणमन ऐकून प्रसन्न यमदिेतेने सावित्रीला 

सवयिानाच्या जीिाता वर्िाय इतर िर मागण्यास 

सांवगतले. तेव्हा सावित्रीने पुन्हा एखादा स्ितुःसाठी 

काहीच न मागता आपल्या सास-या च े राज्य परत 

वमळािे ि राज्यकवयांच्या पररपालन पासून वयांची 

बुद्धी भ्रष्ट होऊ नय ेअसा िर मावगतला. यमदिेतेचे 

मन आपल्या संिादामुळे प्रसन्न होत चालल्याच ेचतुर 

सावित्रीच्या पूणमत: लक्षात आले होते. म्हणून पुन्हा 

सावित्री या यमदिेतेला हात जोडून म्हणते. आपण 

सिम प्रजेच े योग्य ते वनयमन करता ि वयांना 

स्िइच्छेप्रमाण ेघेऊन जाता. म्हणूनच ह ेदिेा यम ही 

आपली प्रवसद्धी आह.े आपल्या सारखे थोर पुरुष  ह े

जीिनातील उदावयाचे आधार आहते. वयामुळे मी 

तुम्हाला आणखी काही सांगू इवच्छत ेऐका, कोणीही 

प्राण्याचा दक्रयेने ि िाणी ने द्वषे करू नये. उलट 

दानधमम करणे हा सज्जनाचा सनातन धमम होय. 

सामान्य मनुष्य सुद्धा सामर्थयमसंपन्न असून मृद ुअथिा 

दसुर्यास दुुःख न दणेारे असतात आवण सज्जन तर 

र्त्रूिर ही दया करतात. या रठकाणी सावित्रीने 

केलेल्या भाषणातून सावित्रीच्या दयार्ील िृत्ती ि 

आपल्या संिादातून यमदिेताच्या मनात दयाभाि 

वनमामण करण्याची विद्वत्ता याचा प्रवयय येतो. 

एखाद्या तहानलेल्या व्यिीला पाणी वमळाि े

याप्रमाणे सावित्री च े भाषण ऐकून आनंददतत 

यमदिेतेने वतला पुन्हा िर मागण्यास सांवगतले.नंतर 

सावित्रीने आपल्या वपवयाचे ि वपवयाच्या कुलाच े

कल्याण व्हाि े म्हणून यमदिेते पुढील इच्छा प्रकट 

केली. सवयिानाला आपल्या बरोबर परत घेऊन 

जाण्याच्या वनश्चयानेच  सावित्री यमाच्या मागे जात 

होती. वयामुळे यमामान े सावित्रीला तू फार दरू 

आली आहसे, मागे फीर अस ेसांवगतले तरी सावित्री 

मागे दफरली नाही. आपल्या अंगी असणाऱ्या दढृ 

वनश्चयाच्या आधारे पुन्हा सावित्री यमदिेतेला हात 

जोडून म्हणाली, “मी पतीच्या सवमप असल्यामळेु मी 

फार दरू आली असे मला िाटते नाही.ह े दिेावधदिे 

आपण सूयामच्या प्रताप र्ाली पुत्र आहात. म्हणून 

ज्ञानसंपन्न लोक आपणाला िैिस्ि असे म्हणतात. ह े

ईश्वरा आपण धममराज आहात. मनुष्याचा सजनािर 

जो विश्वास असतो तो स्ितुःच्या िर दखेील नसतो. 

कोणवयाही प्राण्याचा वनमामण होणारा विश्वास 

म्हणजे वयाचे कारण प्रेम होय. म्हणून लोक विरे्ष 

करून सजनािर प्रेम करतात. साहसी साध्िी 

सावित्रीच्या बोलण्याने यमदिेता अवतर्य भािूि 

झाली ि प्रसन्न मुद्रने ेसवयिानाच्या वजविता वर्िाय 

इतर िर मागण्यास सावित्रीला सांवगतले वयािेळी 

चतुर सावित्रीच्या सूक्ष्म दषृ्टी जाणिल े की कठोर 

यमदिेता िावसलेच्या भािनेने भारािून बुद्धी 

र्िीच्या कें द्रापासून विचवलत झाली आह.े या 

संधीचा योग्य फायदा बुवद्धमान सावित्रीने घेतला. 

याकड े पुढील िराची मागणी केली .ह े धममराज 

मजपासून सवयिानास बल आवण िीयम याच्या 

योगाने र्ोभणारे र्ंभर पुत्र हा व्हाि”े अर्ाप्रकारे 
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प्रा, िटाणे कल्याण राजेंद्र 

 

 

 

यारठकाणी सावित्रीने भािना वननष्ट यमाच्या 

मनुःवस्थतीचा विचार करून िर मागताना र्ब्दांची 

केलेली रचना सावित्रीच्या अलौदकक बुवद्धमत्तेची 

आवण मानसर्ािीय सखोल विद्वत्तेची साक्ष दतेात. 

     सावित्रीच्या कोमल,नम्र ि धार्णमक तत्त्िज्ञानािर 

खूर् झालेल्या भािवनक यमदिेतेने सावित्रीला 

मनोरथ पूणम होईल असे सांवगतले. याच क्षणी 

सावित्रीच्या बुद्धीचातुयामचा ि वतच्या दढृ 

विश्वासाचा विजय झाल्याचे ददसते यमाकडून 

मावगतलेल्या चौर्थया िरामध्य े सावित्रीच्या कमामची 

पूणमता झाल्याचे ददसते. चौर्थयािर ददल्यानंतर 

यमदिेता सावित्रीला परत जाणार सांगत.े आपण 

आत्ताच मला र्ंभर पुत्रांची माता होर्ील असा िर 

ददला आह.े पण माझ्या पतीचे जीवित दणे्यास आपण 

वसद्ध नाही तेव्हा आयम धमामनुसार माझ्या 

पवतव्रवयाला कलंक लागेल असे मातृवि मी कसे 

स्िीकारू र्कते, सावित्रीच े र्ब्द ऐकून यमदिेता 

भानािर आली. सावित्रीने बुद्धी कौर्ल्याने 

आपल्यािर मात केली असे पाहून यमदिेता क्रोवधत 

होण्याऐिजी वयाने सावित्रीचे कौतुक केले ि 

सवयिानाला वजिंत केले. दोघा उभयंताना रु्भ 

आर्ीिामद दऊेन ग्रामदिेता यमलोकी वनघून गेली. 

याप्रमाणे पवतव्रता सावित्रीने र्ब्दाच्या जाळ्यांची 

मोवहनी यमदिेतेिर घालून आपला पती 

सवयिानाला वजिंत केले. सवयिानाच्या ददुिैी 

दिैािर मात केली. सवयिान वपता आपल्या पुत्रा ि 

सुनुषा अजून कसे िनातून परत आले नाहीत म्हणून 

हचतातुर झाला. वयािेळी सवयिादी ब्राह्मण सूयामचा 

म्हणाला सवयिानाची सावित्री तप ि सदाचाराने 

युि आह.े वयामुळे सवयिान ि सावित्री वजिंत आहते 

यात कोणतीच रं्का नाही. वयानंतर सवयिान ि 

सावित्री आश्रमाकड े आले. सावित्रीने िनातील 

घटनेचे िृत्त सिांना वनिेदन केले. वयानंतर 

आश्रमातील सिमऋषींनी सावित्रीच्या सावित्रीची 

प्रर्ंसा केली. 

 

सारारं् /वनष्कषम 

 अर्ाप्रकारे सावित्रीने आयुष्यातील प्रवयेक कठीण 

प्रसंगांिर आपल े धाडस ि बुवद्धमत्तेच्या आधारे 

समथमपण े मात केली . कठोर यमादिेतेचे हृदय 

पाजरून या यमदिेतेकडून सासर ि माहरे दोन्ही 

कुळांचा उद्धार घडिून आणला. पवतव्रता सावित्रीने 

अवतर्य कौर्ल्याने मृत पतीचे प्राण पुनश्च प्राप्त केल.े 

यम ि सावित्री यांचा संिाद तर सावित्रीच्या 

अलौदकक बुवद्धमत्तेची, अध्याववमक विद्वत्तेची साक्ष 

आह ेम्हणून चतुर, व्यिहारकुर्ल प्रसंगानुसार ितमन 

ठेिल्यामळेु सावित्रीला विदषुी िीचा दजाम प्राप्त 

झाला आह.े सावित्रीच्या चररत्राच्या भारतीय ि 

अभारतीय मनािर प्रभाि पडलेला आह.े डॉ. 

हिटरनीटझ यांनी आपल्या “वहस्टरी ऑफ इंवडयन 

वलटरेचर “या ग्रंथात विदषुी सावित्रीची प्रर्ंसा केली 

आह.े प्रवतव्रता सावित्रीच े चाररत्र्य भारतीय 
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                           भारताचा स्िातांत्र्यलढा हा आपल्या भारतीयाांच्या दषृ्टीने खूप महत्त्िपणूय आह.े दशेाला स्िातांत्र्य तमळण्यासाठी 

अनकेाांनी आपापल्या परीने स्ितांत्रता चळिळीमध्ये भाग घतेला. िेगिेगळे मागय अिलांबले.  स्िातांत्र्य लढ्यामध्ये महाराष्ट्रातील 

महत्त्िाचे नाि म्हणजे क्ाांततससह नाना पाटील स्िातांत्रपूिय काळात १९४२ च्या चलजेाि चळिळीच्या काळात प्रततसरकार 

उभारून त्याला समाजाचा पाठींबा तमळिण्याचे कायय त्याांनी करून दाखिले होते. दशेाच्या स्िातांत्र्यलढ्याच्या इततहासामध्य े

प्रततसरकारला अत्यांत महत्त्िपूणय स्थान आह.े प्रततसरकारच्या अभ्यासातशिाय दशेाच्या स्िातांत्र्यलढ्याचा इततहास पूणय होऊ शकत 

नाही.१ 1942 च्या चळिळीमध्ये सातारा साांगली सारख्या महत्त्िाच्या तजल््ाांमध्ये तिटटश सरकारच्या काळात प्रततसरकारचा 

प्रयोग त्याांनी यशस्िी करून दाखिला होता. तिटटश शासनाला समाांतर अशी शासनयांत्रणा उभी केली पातहजे असा नाना 

पाटलाांचा तिचार होता. हा तिचार त्याांनी 1942 च्या चलेजाि चळिळीत प्रत्यक्ष अमलात आणला. दशेाचा कारभार आपणच 

केला पातहजे या जातणितेनू प्रततसरकार ही सांकल्पना नानाांनी प्रत्यक्षात आणली होती. प्रततसरकारच्या माध्यमातून लोकोपयोगी 

कामे केली जात. लोकन्यायालय, सैतनक सांघटना, कजय तनिारण, दारूबांदी, जमीनदारी ि सािकारी बाबतचे प्रश्न, अन्नधान्य 

पुरिठा,  आरोग्य, तशक्षण, समाजाचे नैततक पुनरिसनाचे प्रश्न, जातीयतलेा मठूमाती, बाजार व्यिस्था यासारखी 12 कलमी 

योजना नानाांच्या ग्रामराज्यात अांतभूयत होती. तिटटशाांची राज्यव्यिस्था नाकारून त्याांनी 1942 च्या दरम्यान सातारा तजल््ात 

स्ितांत्र राज्याची स्थापना केली. 1943 ते 1946 या काळात सातारा ि साांगली तजल््ात सुमारे दीड हजार गािात प्रततसरकार 

काययरत होते. प्रततसरकारचे आणखीन एक िैतशष्ट्ये म्हणजे प्रततसरकार त्याकाळी माता-भतगनींचा पणूय पाठठबा आतण सहकायय 

लाभले. प्रततसरकारमधील भूतमगत काययकते याांना ज्या ज्या िेळेस गरज लागले, त्या त्या िळेेस या माता भतगनींनी त्याांना आश्रय 

ददला आतण पोतलसाांपासनू लपिून ठेिलां तसचे त्याांच्या जेिणाची सोय सुद्धा केली. अगदी तळागाळातील मतहलाांनी सुद्धा 

िेळप्रसांगी आपल्याला जमले तसे सहकायय या प्रततसरकारला केलले ेददसनू यतेे. याचे एक उदाहरण साांगायचे झाले तर, एकदा एका 

गािात नाना पाटलाांना पकडण्यासाठी पोलीस घरोघर तपास करत होते. अशािेळी बाहरे पडणसेदु्धा अशक्य होते. अशािेळी एका 

ओल्या बाळांतीणीने आपल्या बाजल्यािरची जागा नाना पाटलाांना ददली. पाांघरून घेऊन निजात अभयका शजेारी ते झोपनू रातहले. 

त्या खोलीत बाळांततणीच्या खोलीचे िातािरण नैसर्गगकटरत्याच होते. बाजेखालची शगेडी िगैरे सिय. खरी बाळाांतीण चलुीसमोर 

काम करत बसली. पोतलसाांच्या तपासात नाना पाटील ददसलचे नाहीत. बाळांतीण ददसली. त्या बाजेिरची बाळांतीण पोलीस 

तनघनू गेल्यािर उठून गलेी. फरारी झाली. क्ाांततससहाांच्या बाबतीत हा प्रसांग घडला तश्याच प्रकारचे अनेक प्रसांग इतर भूतमगताांना 

िाचिण्यासाठी घडले. स्ितः दडपलले्या अिस्थेत असणाऱ्या दयु्यम स्थानािर ठेिले गेलेले तियाांनी सुद्धा आपली जबाबदारी पार 

पाडली.२ 

उद्देश - 

 प्रततसरकारच्या माध्यमातनू अनके तियाांनी भारताच्या 

स्िातांत्र्य लढ्यासाठी सक्ीय योगदान ददले आह.े मात्र त्याांचा 

इततहास दलुयतक्षत रातहला आह.े त्यािर अजनू सांशोधन 

होिून हा इततहास उजेडात येणे गरजचेे आह.े या 

शोधातनबांधाच्या माध्यमातनू अश्याच दलुयतक्षत तियाांचा 

इततहास पुढे आणण्याचा उद्दशे आह.े 

  प्रततसरकार मधील मतहलाांचा सहभाग - 

              प्रततसरकारमध्ये अनके मतहलाांनी सदक्य सहभाग 

घेतला. प्रततसरकार मध्ये काम करणाऱ्या अनके तरुण 

क्ाांततकारकाांच्यामध्ये मतहलाांचाही समािेश होता. 

पुरुषाांप्रमाणे चळिळीत काम करण्यासाठी बाहरे पडणे, 

भूमीगत राहणे ही त्या काळाच्या दषृ्टीने अत्यांत अिघड 

िाटणारी कामे तियाांनी प्रततसरकारमध्ये सहभाग घऊेन 

केललेी आहते. या तियाांनी केिळ घर सोडून पूणयिेळ 

प्रततसरकारसाठी काम केले असे नाही तर हाती शि घऊेन 

गुांडाांचा आतण पोतलसाांचा मकुाबला करण्यात त्या प्रत्यक्ष 

सहभागी झाल्या होत्या. त्याांची खास सेिादल े

प्रततसरकारमाफय त सुरू करण्यात आली होती. तसेच तफुान 

सेनमेध्ये तियाांचा सहभाग महत्त्िपणूय होता. तुफान 

सेनमेाफय त या िीयाना शि चालिण्याचे प्रतशक्षणही 

तमळाले होते. या तियाांच्या मध्ये लीलाताई पाटील, 

लक्ष्मीबाई नायकिडी,राजमती पाटील, इांदतुाई पाटणकर, 

मुक्ताबाई साठे, पद्मािती कुलकणी, इांददराबाई दशेपाांड,े 

शकुां तलाबाई रणखाांबे, आकुबाई माळी, अक्काताई यादि, 

सोनाबाई जगताप, अक्काबाई बड,े कलािती अष्टकेर, तिमल 
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दशेपाांड,े सतेतुाई पाटील, सोनतुाई पाटील अशा अनेक 

तियाांचा सहभाग होता. पण तिशेष महत्त्िाची बाब म्हणज े

स्ितः क्ाांततससह नाना पाटील याांची एकुलती एक कन्या 

हौसाताई पाटील याांचाही याच्यामध्ये सदक्य सहभाग 

रातहललेा आह.े स्िातांत्र्याच्या इततहासामध्ये कतुयत्ििान 

तपत्याच्या पोटी कतुयत्ििान मलुगा जन्मलाचे अनके दाखल े

सापडतील. पण  आपल्या पुरुषसत्ताक पद्धतीमध्य े

कतुयत्ििान तपत्याचा िारसा तोही क्ाांततकायायचा 

चालिणारी तततकीच कतुयत्ििान मुलगी असल्याचे उदाहरण 

कदातचत एकमेि असािे. ते बापलके म्हणजचे क्ाांततससह 

नाना पाटील ि त्याांची मलुगी क्ाांतततिराांगणा हौसाताई 

पाटील. ‘क्ाांतततिराांगना’ ही पदिी त्याांना िारश्यान े

तमळाली नाही तर, त्याांच्या स्िकतृयत्िािर तमळाली आह.े 

यासाठी त्याांनी अनांत अडचणींचा धैयायन,े तजद्दीन,े हुशारीन,े 

दढृ तनश्चयाने सामना केला आह.े त्यामुळेच लोकाांनी त्याांना 

क्ाांतीिीराांगणा ही साथय पदिी ददली. प्रततसरकारमधील 

त्याांचे योगदान अत्यांत मोलाचे आह.े मात्र इततहासान े

त्याांच्या कायायची तततकीशी दखल घेतली नाही. 

बालपण –  

क्ाांततससह नाना पाटील ि अक्कुबाई पाटील या दाांपत्याच्या 

पोटी हौसाताईंचा जन्म 12 फेिुिारी 1927 ला त्याांच्या 

आजोळी दधुोंडी यथे े झाला.३  त्याांच्या जन्मानांतर काहीच 

ददिसात क्ाांततससह न ेतलाठ्याची नोकरी सोडून भारताच्या 

स्िातांत्र्यसांग्रामात भाग घेतला. त्यानांतर पोतलसाांचा 

तससेतमरा नाना पाटलाांच्या माग ेलागलाच पण तिटटशाांच्या 

िक्दषृ्टीतनू त्याांचे कुटुांब ही सटूु शकले नाही. तिटटशाांनी 

नाना पाटलाांच्या घर ि जतमनीिर जप्ती आणली. पतीच्या 

काळजीने नाना पाटलाांची पत्नी खांग ू लागली. अशातच 

हौसाताईंच्या पाठीिर झालेले आपत्य अल्पायुषी ठरले. या 

सगळ्याचा पटरणाम हौसाताईच्या आईच्या प्रकृतीिर 

होऊन हौसाताई तीन-चार िषायच्या असताना त्याांची आई 

या जगातनू तनघून गलेी. यानांतर काही िषायतच चलुती, 

आजोबा, पणजी अशा एकापाठोपाठ एक कुटुांबीयाांचा मृत्य ू

झाला. अडचणींचा डोंगर चहू बाजनूे कोसळत होता. या 

कठीण प्रसांगी नाना पाटीलाांना मात्र पोतलसाांमुळे घरच्याांना 

भेटता यते नव्हते की त्याांचे साांत्िन करता यते नव्हते. मात्र 

घर, शेत जमीन जप्त झाल्यानांतर रोजगार करून उदरतनिायह 

करािा लागला. पोतलसाांच्या भीतीने शेजारी - पाजारी ही 

फटकून िागत. दकुानदार मीठही दते नव्हता.४ या सिय 

पटरतस्थतीमुळे तशक्षण बांद पडल.े (पुढे काही िषाांनी स्ितः 

नाना पाटलाांनी त्याांना तलहायला िाचायला तशकिले.) 

घरदार जप्त झाल्यामुळे लहानपणापासनूच अपार कष्ट 

अांगिळणी पडले.पण या सिय प्रततकूल पटरतस्थतीमधून 

त्याांची जडणघडण होऊन त्या खांबीर बनल्या. त्या लहान 

असताना सांत गाडगेबाबा त्याांना ि त्याांच्या आजीला 

भेटायला आले यािेळी धीर दतेाना त्याांनी म्हटले होत,े 'तू 

िाघाची बच्ची आहसे िातघणीसारखी रहा. िातघणीसारखचे 

तुझहेी नाि गाजल'े.५ ह े शब्द त्याांनी पुढे साथय करून 

दाखिले. 

 

 तििाह -  

हौसाताई पाटील याांचा तििाह 1940 साली सध्याच्या 

साांगली तजल््ातील कडगेाि तालकु्यातील हणमांतितडय े

गािचे स्िातांत्रता चळिळीतील काययकते भगिानराि मोरे 

पाटील याांच्याशी झाला. ितडलाांप्रमाणचे क्ाांततकायायत 

सदक्य सहभागी असणाऱ्या पतीलाही पकडायला इांग्रज 

अतधकारी टपलेल े होते. सासर माहरेची दोन्ही कुटुांब े

स्िातांत्र्याच्या होमात धगधगत होती.पण हौसाताई 

डगमगणाऱ्या नव्हत्या. कुटुांबाची जबाबदारी पलेताना 

त्याांनीही पतीच्या खाांद्याला खाांदा लािनू स्िातांत्र्यलढ्यात 

भाग घेतला.६ 

 स्िातांत्र्य लढ्यातील सहभाग –  

स्िातांत्र्य लढ्याशी सांबांतधत सासर - माहरे असणाऱ्या 

हौसाताईचा आल्या पटरतस्थतीशी धयायने सामना करण्याचा 

सपड होता. घरातील कते परुुष पकडले गेल्यानांतर घरातील 

तियाांना धीर दते त्या घर ि शतेातील पडले ती कामे करत 

होत्या. स्िातांत्र्यासाठी समपयणाची भािना, स्िातांत्र्य ओढ 

त्याांच्या रक्तातच होती. हौसाताई म्हणजे क्ाांततससह नाना 

पाटलाांसारख्या धगधगत्या सयूायतनू तनघाललेी ज्िाला होती. 

या ज्िालेने स्िातांत्र्यलढ्यात सदक्य प्रिेश केला तेव्हा ती 

पाच मतहन्याांची गरोदर होती. स्िातांत्र्यलढ्यात त्याांची 

सुरुिात गुप्तहरे म्हणनू झाली. इततहास अभ्यासक श्रीमांत 

कोकाटे त्याांचा उल्लेख 'हौसक्का म्हणजे स्िातांत्र्यलढ्यातील 

बतहजी नाईक होत्या' असा करतात. 

िाांगी चा डाग बांगला जाळला –  

१९४२ च्या चळिळीत सातारा तजल्यात प्रततसरकारची 

स्थापना झाली. तिटटशाांिर जरब बसिण्यासाठी या 

प्रततसरकारने िाांगी (सध्या तालकुा कडगेाि, तजल्हा 

साांगली) येथील डाग बांगला जाळण्याचे ठरिले. यािळेी 

पाच मतहन्याांची गरोदर असणाऱ्या हौसाताई ि 

कुां भारगािचे प्रततसरकार मध्ये 'शेलार मामा' म्हणनू प्रतसद्ध 

असणारे कृष्ट्णा साळुांखे याांनी बाप लेकीचे सोंग घतेले आतण 

सात-आठ दकलोमीटर पायी चालत जाऊन िाांगी यथे े डाग 

बांगल्याच्या पटरसरामध्ये थाांबले.यािेळी पोतलसाांनी हटकल े

असता  पोतलसाांना आमची गाडी येईपयांतच थाांबतो, अशी 

भूलथाप ददली. यानांतर ददिसभर गाडीची िाट बघत दोघ े

तेथचे थाांबले. यािेळी पोतलसाांशी गप्प मारत , पोतलसाांना 

बोलण्यात गुांतिनू,  डाक बांगला ि त्याच्या सुरतक्षततेसाठी 

असणारे पोलीस, हत्यारे याांची  मातहती तमळिली. ि 

सांध्याकाळी ते तेथनू गाडीचा काहीतरी घोटाळा झाला 

असेल त्यामुळे गाडी आली नाही असे साांगनू तेथनू तनघाले. 

पौष मतहना सरुु असल्याने प्रचांड गारठा होता. त्यापासनू 

बचािासाठी दोघाांनी स्मशानभूमीत जळत असलले्या 
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तचतचेी शेकोटी करून त्याची ऊब घेतली. दसुऱ्याच ददिशी 

या दोघाांकडून आलेल्या मातहतीच्या आधारे प्रतत सरकारच्या 

क्ाांततकारकाांनी िाांगीचा डाक बांगला जाळला. 

भिानीनगर स्टेशन िरील प्रसांग –  

हौसाताई दशेप्रमेाने दकती भरिल्या होत्या याची साक्ष 

दणेारा हा प्रसांग आह.े सात ददिसाांची ओली बाळांतीण 

असणाऱ्या हौसाताईने बाळापके्षा, मातृत्िपेक्षा सांघटनेच्या 

कायायला महत्त्ि ददले. सांघटनचे्या तनरोपानसुार शेलार 

मामा, धुळ्याचे डॉक्टर उत्तमराि पाटील, पाऱ्याच े

भगिानराि सूययिांशी ि हौसाबाई याांनी सासरे, भाऊ,सून 

अशी सोंग ेघेतली.७ ि आधीपासून टेहळणी करून केलेल्या 

काटेकोर तनयोजनानुसार गाडी यायच्या अधाय तास आधी 

भिानी नगरच्या रेल्िे स्टेशनिर सासरा - सुनचेे भाांडण ि 

मारहाण असा दखेािा उभा केला. यािेळी स्टेशनिर 

रायफलींच्या सांरक्षणासाठी असणाऱ्या दोघा पोतलसाांना  ( 

यािेळी इतर पोलीस जेिायला गेल े होते.) भाांडण े

सोडिण्यासाठी म्हणनू बोलिून आणले. त्याच िेळी रेल्ि े

गाडी आली. क्ाांततकारकाांनी चपळाईने सिय रायफल्स 

पोत्यात भरून ते पोते त्याच रेल्िेने पळिले. तरीसुद्धा हा 

कट क्ाांततकारकाांनी रचला होता ह ेपोतलसाांच्या लक्षात आल े

नाही.अन् शिलुटीची मोहीम फत्ते झाली.८ याच शिाांचा 

पुढे क्ाांततकायायसाठी िापर झाला. 

सलुी घाटात टपाल गाडी लटुली - 

 कराड - तिटा रस्त्यािरील सुली घाटात टपालगाडी 

लुटण्याच्या धाडसी कामतगरीमध्ये हौसाताई पाटलाांना 

तिश्वासाने सामील करून घेण्यात आले. यामध्ये त्याांचे पती 

भगिानराि पाटील, शेलार मामा, कुां डलचे कॅप्टन रामभाऊ 

पिार इत्यादींचाही समािेश होता. सुली घाटाच्या 

माथ्यािरून तळातील तचत्र स्पष्ट ददसत होते. यािेळी 

लेकीला सासरी सोडायला तनघाल्याचा बहाणा करून 

गाडीत पोतलसी सांरक्षण नसल्याची खात्री करून शेलार 

मामा ि हौसाताई गाडीत बसले. त्याांनी घाटािरून टे 

हाळणी करणाऱ्या क्ाांततकारकाांना इशारा केला. गाडी 

घाटािर येतात ततची लूट करण्यात आली या पैशातनू 

क्ाांततकारी चळिळीला बळ तमळाले. 

तफुान सनेसेाठी शि े- 

 क्ाांततससह नाना पाटलाांनी प्रतत सरकार अांतगयत स्थापन 

केलले्या तफुान सनेेला शिाांची गरज होती. त्यासाठी 

गोव्यािरून शिे आणण्याचे ठरले. या कामी पुन्हा एकदा 

हौसाताईिर तिश्वास दाखिण्यात आला. जी.डी. बापू लाड 

ि हौसाताई या दोघाांनी तमळून गोव्याहून शिे घेऊन परतत 

असताना पोतलसाांचा तससमेीरा चुकिण्यासाठी अनोळखी 

िाट ि जांगले पार करत मोहीम फत्ते केली.९ 

बाळ जोशींची सटुका –  

प्रतत सरकारचे काययकते गोसिद उफय  बाळ जोशी ह े

सांघटनसेाठी शािािे आणायला गोव्याला गलेे असता 

पकडले गेल े होते. त्याांना पणजीतील तरुुांगात भेटून 

प्रततसरकारच्या काययकत्याांचा तनरोप त्याांच्यापयांत 

पोहोचिायचा होता.१० यासाठी जी. डी. बापू लाड ि 

हौसाताई पणजीला गेल.े हौसाताईंनी बाळ जोशींची बहीण 

बननू भेट घेत केसाांच्या अांबाड्यात लपिलेली, सुटकेची 

योजना तलतहललेी तचठ्ठी त्याांना ददली. बाळ जोशी तरुुांगातनू 

पळाले मात्र पोतलसाांच्या नजरेत आलले्या हौसाताईंना 

पणजीतून बाहरे पडणे अिघड झाले.यािेळी पोतलसाांपासनू 

िाचण्यासाठी मध्यरात्री माांडिी नदी पोहून पार केली ि 

जळिाांचा भयांकर त्रास असललेे जांगल पार करून आठ 

ददिसाांनी बेळगािला ि तेथून रेल्िेने घरी पोहोचल्या. काही 

ददिसाांनी तुरुांगातनू पळालले े बाळ जोशीही सुखरूप 

पोहोचले. 

बांदकू चालिण्याच ेप्रतशक्षण  –  

गोव्याहून परतल्यानांतर प्रततसरकार माफय त हौसाताईंना 

स्िरक्षणासाठी बांदकू चालिण्याचे प्रतशक्षण ददले गेल.े 

त्याांच्यासोबत प्रततसरकारच्या तुफान सेनते काययरत 

असणाऱ्या तिजयाताई लाड, माई माांजडकेर, इांदमुती 

पाटणकर, राजतूाई तबरनाळे याांनाही ह े प्रतशक्षण दणे्यात 

आले होते. 

 स्ितांत्रता चळिळीनांतर च ेकायय  – 

 दशेाला स्ितांत्र तमळाल्यानांतर हदैराबाद मुतक्तसांग्राम, गोिा 

मुतक्तसांग्राम, सांयुक्त महाराष्ट्र चळिळ यात त्याांचा सदक्य 

सहभाग होता. याचबरोबर स्िातांत्र्योत्तर काळात रोजगार, 

पाणी, चारा, महागाई, शेतकरी ि कामगार तहत या 

प्रश्नाांसाठी त्या लढल्या. तरुुांगिासाचे प्रसांगही त्याांच्या 

नतशबी आले. या सिय प्रसांगा मधून त्याांच्यातील शूरता, 

पराक्म, लढाऊबाणा, तहम्मत, कणखरपणा, तनभीडपणा 

ददसनू आला. सरकारच्या धोरणाांिर नाराजी व्यक्त करताना 

त्या म्हणायच्या 'स्िराज्य आतण सुराज्य यासाठी आमच े

लढाई होती. मात्र ते स्िराज्य आले नाही आतण सरुाज्य ही 

आले नाही.११ 

हौसाताईंना तमळालले ेपरुस्कार - 

       हौसाताईंना महाराष्ट्र शासनाचे 'स्िातांत्र्य सैतनक 

सन्मानपत्र' ३१ माचय १९९४ ला तत्कालीन मखु्यमांत्री शरद 

पिार याांच्या हस्ते तमळाले. १९ फेिुिारी २००९ ला 

माननीय राष्ट्रपती प्रततभाताई पाटील याांच्या हस्ते सत्कार 

झाला. यातशिाय नांतरच्या काळात अनेक 

राज्यापातळीिरील, स्थातनक पातळीिरील पुरस्कार त्याांना 

तमळाले. मात्र त्याांना शासनाचे मानपत्र तमळाल्यानांतर 

तमळाले. आतण शासनाने त्याांना मानपत्र द्यायला १९९४ 

साल उजडािे लागले. ह े आपणाला ददसनू येते. शासनाचा 

पुरस्कार तमळाल्यानांतर त्याच्या कायायची दाखल घेिून 

त्याांना इतर परुस्कार तमळाले. यामध्ये हुतात्मा चाफेकर बांधू 

पुरस्कार सपपरी-सचचिड येथ े के सुदशयन याांच्या हस्त े
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प्रा.शीला बाळासाहबे इांगिले. 

 

 

२००५, क्ाांती प्रततष्ठान सातारा पुरस्कार 2006, क्ाांती 

तमत्र पुरस्कार 2006 दतैनक लोकमत स्ितांत्र सेनानी गौरि 

2008, स्िातांत्र्यसैतनक नारायणराि माने सन्मान पुरस्कार- 

हस्ते कल्पनाराजे भोसले प्रा. डॉ. आ. ह. साळुांखे २००९, 

स्िातांत्र्य लढ्यातील योगदानाबद्दल गौरि परुस्कार 2010, 

महाराष्ट्र राज्य तनमीती सुिणयमहोत्सिी िषय तनतमत्ताने गौरि 

पुरस्कार ठाणे येथे - हस्त े मा. उध्दि ठाकरे ि मा. नाम. 

एकनाथ सशद े २०१०, सांयकु्त महाराष्ट्रातील तनर्गमती 

लढ्यातील योगदानाबद्दल गौरि पुरस्कार- क्ाांततससह नाना 

पाटील लोकतिद्यापीठ, तिटा. २०१०,  हनमुान ज्येष्ठ 

नागटरक सांघ, हणमांतितडये - हणमांतितडये भुषण पुरस्कार 

२०११, तशिाजी तिद्यापीठाचा स्िातांत्र्य लढ्यातील 

योगदान बद्दल गौरि 2012,  स्िा. सै. भाई गांगाराम गजुर 

पुरस्कारहस्ते आम. बाळासाहबे पाटील ि डॉ. गजुर २०१२, 

जनमान्य पुरस्कार 2014, रायबाग( कनायटक) तजजाऊ 

पुरस्कार 2019, क्ाांततिीरांगणा तिशेष सन्मान 2018, 

रणबहाद्दर महाराजा दत्ताजीराि सशद ेपुरस्कार हस्ते - मा. 

शतशकाांत सशद२े०१८ तशक्षण महषी बापजूी साळुांखे 

पुरस्कार 2019 तिजय ददिस समारोह सतमती कराड 

तिद्यमाने ‘आदशय माता पुरस्कार’ २०१९ इत्यादी असांख्य 

पुरस्कार त्याांना तमळाले आहते.  

तनष्ट्कषय –  

       1942 च्या चलजेाि चळिळी दरम्यान पतश्चम 

महाराष्ट्रामध्ये स्थापन झालेल े प्रततसरकार ह े  तिटटश 

शासनासाठी डोकेदखुी ठरले होते. या प्रततसरकारने इांग्रज 

सरकारला जरेीस आणले होते. यात िर उल्लेखलेल्या िी 

क्ाांततकारकाांचा मोलाचा िाटा आह.े या तियाांपकैीच एक 

असणाऱ्या स्ितांत्र लढ्यातील िी क्ाांततकारक म्हणनू 

हौसताईचे योगदान अत्यांत महत्िपूणय आह.े यात शांका नाही. 

असचे म्हणािे लागले. खरांतर स्िातांत्र्य लढ्यात हौसाताईंनी 

ददलेल्या योगदानाची दखल उतशराच घतेली गलेी. इतकेच 

नाही तर ज्या प्रमाणात दाखल घ्यायला हिी होती, 

त्याप्रमाणात घतेली नाही. असे खेदाने म्हणािे लागेल. 

तिशेष म्हणजे स्ितांत्र्यलढात सदक्य सहभागी राहून 

आयुष्ट्याच्या आखरेपयांत जनतहतासाठी त्या आपल्या 

ितडलाांप्रमाणे झटल्या. आपल्या आयुष्ट्यभराच्या कायायन े

क्ाांतीिीराांगणा ही लोकाांनी ददललेी तबरूदािली त्याांनी साथय 

केली.त्याांना तमळालेल्या पुरस्काराांची यादी मोठी ददसत 

असली तरी दशेपातळीिरील परुस्कार त्यात फारसे ददसत 

नाही याची खांत िाटते. 
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प्रस्तरवनर :  

 भररतरत आजपयतं अनके क्रांत्यर घडून गेल्यर. परांतु यर क्रांत्यरांचर फरयदर हर शतेकरी वगरालर झरलेलर ददसून यते नरही. 

परांतु हररतक्रांती ही अशी एकमवे क्रांती घडवून गेली की त्यरचर सांपूणा शतेकरी वगरालर फरर मोठ्यर प्रमरणरत फरयदर झरलर. क्रांती 

हर शब्द बदल ककवर पररवतान दशाक आह.े बदल घडून येणे जवेढे महत्वरचे, तेवढचे ह ेबदल ज्यर वेगरने घडून यतेरत तो वेग आवण 

बदलरचे स्वरूप ह्यर बरबी सदु्धर वततक्यरच महत्वरच्यर आह.े वतसऱ्यर पांचवरर्षषक योजनेच्यर सुरुवरतीलर १९६०-६१ पयतं 

भररतरतील शतेी व्यवसरय सरमन्यत: फरयदशेीर नव्हतर. हररत क्रांतीमुळे शतेीमध्ये बदल घडून आले. यर क्रांतीमुळे कृषी 

सांशोधनरत महत्वरची प्रगती होऊन बी-वबयरण्यरबरबत सांशोधन झरले. परणी व ररसरयवनक खत ेयरचर वरपर केलरस जरस्त वपक 

दणेररी बी-वबयरणे वनमराण झरली. शेतीचे एकूण उत्परदन वरढले. वहरव्यर क्रांतीमुळे सुयोदयरपरसून ते सूयरास्तरपयतं पररश्रम केल्यर 

नांतरही अधापोटी ररहणरऱ्यर व अब्रू झरकण्यर इतपतही वस्त्र न वमळणरऱ्यर लक्षरवधी भररतीय शतेकऱ्यरांच्यर जीवनरत उत्कषराची 

पहरट उगवली.  

उदिष्ट्य े:  

१  हररत क्रांतीचे शतेकऱ्यरांनर झरललेे फरयद े यरचर 

अभ्यरस करणे.  

२  यर क्रांतीमुळे शतेकरी वगरात जो बदल घडवनू आलर तो 

बदल अभ्यरसणे.  

३  हररत क्रांतीमुळे झरललेर शतेकरी वगरावर झरलेल्यर 

पररणरमरचर शोध घेणे.  

गहृीतके :  

१  हररतक्रांती ही शतेीमध्ये घडून आलेली क्रांती होय.  

२  हररत क्रांतीमुळे शतेी तसेच शतेीचे इतर सरधने यरमध्य े

अमलुरग्र बदल घडून आलर.  

३  भूक, उपरसमररी नष्ट करण्यरच्यर लढरईत हररत 

क्रांतीमुळे श्वरस घ्यरयलर फुरसद दखेील वमळरली नरही.  

दषु्ट्करळ वनवररण्यरसरठी  प्रयत्न -   

 प्ररचीन ते आधुवनक करलखांडरपयतं भररतीय 

शेतकऱ्यरांनर वररांवरर दषु्ट्करळरचर सरमनर कररवर लरगलर. 

वब्रटीश करलखांडर मध्ये लोक अन्न अन्न करून तडफडून मरण 

परवल्यरची नोंद आह.े ह्यर वररांवरर पडणरऱ्यर दषु्ट्करळरमळेु 

जनतचे्यर हरलअपेष्टरत ददवसेंददवस भर पडत गेली. 

शरसनरने दषु्ट्करळ वनवररण्यरसरठी करही उपरययोजनर 

दखेील केल्यर परांतु त्यरांनर णाहणरवे असे यश आले नरही. 

हररतक्रांती होण्यरपवूी भररतीय शेतकरी परांपररगत पद्धतीन े

शेती करत होतर. शेती ही खऱ्यर अथराने जीवन जगण्यरची 

एक पद्धती होती. वहरव्यर क्रांतीमळेु मयराददत अथराने कर 

होईनर पररवतान घडून आले. अन्नधरन्यरच्यर उत्परदनरत वरढ 

घडवून आली. नवीन शरसकीय प्रगतीमुळे बरगरयत 

जवमनीचे उत्परदन क्षमतर जरस्त प्रमरणरत वरढली 

असल्यरमळेु वववहरी खोदनू वर अनके अन्य मरगरान े परणी 

पुरवठ्यरची सोय करणे, बरांधबांददस्ती करून जवमनीचर पोत 

सुधररणे इत्यरदी गोष्टीवर भरांडवल गुांतववणे आज फरयद्यरच े

झरले आह.े यर गोष्टी अथरातच खरजगी खचराने होतरत आवण 

त्यरचर लरभही ज्यर त्यर जमीन मरलकरस वमळतो. हररत 

क्रांतीमुळे शतेी उत्परदनरत प्रगती झरली. शतेी ववकरसरसरठी 

मजरुरांची गरज भरसू लरगली. परांतु त्यरचबरोबर 

यरांविकीकरणरनेही गती घेतली. आधुवनकीकरणरचर भरग 

णाहणनू बैलरांच्यर ऐवजी शतेी ही टॅ्रक्टरच्यर सहरय्यरने होऊ 

लरगली. त्यरमुळे बैल व मजरू शेतरतून हि परर होऊ लरगले.  

तांिज्ञरनरतील व आर्षथक प्रगतीच्यर वरटेवर 

पयरावरणरचर नरश होत असल्यरचर धोक्यरचर इशररर 

१९६२ सरली कसान यरांनी सरयलेंट स्प्स्प्रग यर पुस्तकरत ददलर 

होतर. लोकसांख्येच्यर भस्मरसरुरचर वरढतर दबरव लक्षरत न 

घेतर कोणीही बोलू नये. विस्त जन्मरच्यर वेळी २५ कोटी 

लोकसांख्यर असलले्यर दवुनयते आज ६०० कोटी जनतर 

वरवरते. त्यर प्रमरणरत धरन्य कसे वरढववणरर ? 

मुबलकतेच्यर करळरतील प्रश्न कोणीही पसांत करेल अशर 

प्रकररे यर क्रांतीमुळे शतेकरी वगरालर फरयदहेी झरलचे परांत ु

करही तोटे सुद्धर झरलेत.  

वनष्ट्कषा :  

 हररत क्रांतीमुळे शतेीच्यर उत्परदनरत वरढ घडून 

आली. तसचे बी-वबयरणरांच्यर वेगवेगळ्यर सांशोधनरन े

शेतीची उत्परदन क्षमतर वरढीस लरगली व नवीन 

तांिज्ञरनरचर दखेील ववकरस यर क्रांतीमळेु घडून आलर. 

त्यरचप्रमरणे हररत क्रांतीमुळे पयरावरणरचर ऱ्हरस झरलर. 

बेसुमरर कीटक नरशकरांनी कका रोगरसररखी भयरनक आजररे 

उदयरस आले. अशी टीकर यर क्रांतीवर होत गलेी.  
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प्रस्तावना:- 

   नक्षलवाद ही भारतातील कडव्या साम्यवादी संघटकानंी चालवलेली सशस्त्र चळवळ आह.े भारतातील ववषमतेवर आधारलेली 

सामावजक व राजकीय व्यवस्था उद्ध्वस्त करून शस्त्रांच्या बळावर राजकीय सत्ता प्रस्थावित करणे आवण आिल्या ववचाराचं े

शासन वनमााण करून सवासामानयांच्या समस्याचे वनराकरण करण्यासाठी भारताम्ये नक्षलवादी चळवळीचे काया सुरू आह.े दशेात 

असललेे संित्तीचे कें द्रीकरण आवण समाजात असललेी आर्थथक ववषमता या नक्षलवाद्ांना मानय नाहीत. त्याच्या उच्चाटनासाठी 

नक्षलवादी कारवाया सरुू आहते.आर्थथक आवण सामावजक ववषमता नष्ट करण्यासाठी नक्षलवाद्ांनी वनवडललेा हहसाचाराचा मागा 

कोणत्याही िररवस्थतीत समथानीय नाही. 'हहसा' ह ेकधी तत्वज्ञान असू शकत नाही. जगातील कोणताही दशे,कोणतीही संस्कृती, 

कोणताही धमा याचे समथान करणार नाही. ककवा ते तत्वज्ञान मानय करणार नाही. म्हणनू नक्षलवाद हा समाजववघातक ठरला 

आह.े नक्षलवादाची ववचारसरणी,कायािद्धती आवण त्यांच्या कारवायाचंे प्रकटीकरण ह े कोणत्याही नावाजलेल्या दहशतवादी 

संघटना िके्षा कमी नाही.म्हणनूच नक्षलवाद हा दहशतवादाचे दसुरे रूि आह.े ' दद इवनस्टट्यूट फॉर इकोनॉवमक्स अँड िीस' ही 

वसडनीवस्थत ससं्था जागवतक स्तरावर दहशतवादी संघटनांच्या हालचालीवर लक्ष ठेवते. भारतातील आददवासींची मुख्य समस्या 

ही आर्थथक आवण सामावजक स्वरूिाची आह.ेत्याचे वनराकरण करण्यासाठी नक्षलवादी चळवळ ही सरकारशी लढा दते आहे,अस े

नक्षलवाद्ांनी आददवासी याचं्या मनावर हबबवले आह.े श्रीमतंाच्या हातात उत्िादनाची साधने असतात, त्याच्या बळावर त े

गररबाचंे शोषण करतात. हीच िररवस्थती बदलण्यासाठी कष्टकरी वगा क्ांती करण्यासाठी िुढे येतो आवण प्रस्थावित व्यवस्था 

उलथनू टाकतो.िरंतु नक्षलवाद्ांचे उदिष्ट आवण महत्वकांक्षा वेगळी आह.े चीनमधील सशस्त्र क्ांतीच्या मागााने भारतातील 

नक्षलवाद्ांना भारतातील राजकीय यंत्रणा उलथनू टाकायची आह ेआह ेआवण आिली सत्ता प्रस्थावित करायची आह.े शस्त्र लढा 

दऊेन सरुुवातीला खेडी ताब्यात घ्यायची,नंतर शहराभोवती ची गावे ताब्यात घेऊन शहराची कोंडी करून शहरे ताब्यात घ्यायची 

व आिली सत्ता प्रस्थावित करायची ह ेनक्षलवाद्ाचंे अंवतम ्यये आह.े म्हणनू भारतातील नक्षलवादी संघटनांनी सरकारववरुद्ध 

चालवलले्या सशस्त्र चळवळीचा उगम व ववस्तार याचा ऐवतहावसक अंगाने अभ्यास करून त्यावर संभाव्य उिाययोजनाचंा शोध 

घेण ेहा शोध वनबंधाचा मखु्य उिशे आह.े 

उिेश :- 

1. भारतातील नक्षलवादी चळवळीचे स्वरूि अभ्यासणे. 

2. भारतातील नक्षलवादाचा उगम ववस्तार याचा 

ऐवतहावसक दषृ्टीने वचदकत्सक अभ्यास करणे. 

3. नक्षलवादाचे सामावजक जीवनावर झालेल्या 

िररणामाचंा शोध घेणे. 

4. नक्षलवादाचे आर्थथक जीवनावर झालले्या िररणामाचा 

शोध घेणे. 

5. नक्षलवादावरील संभाव्य उिाययोजनाचंा शोध घेणेण ्

गवृहतके:- 

1. नक्षलवाद ही भारतातील कडव्या साम्यवाद्ाचंी 

सशस्त्र चळवळ आह.े 

2. स्वातंत्र्यानतंर नक्षलवादी चळवळीचा उदय झाला 

आवण आज त्याचा भारतातील बहुतांशी आददवासी 

भागात ववस्तार आह.े 

3. नक्षलवादी चळवळीचे सामावजक जीवनावर वविरीत 

िररणाम झाले. 

4. नक्षलवादी चळवळीचे आर्थथक जीवनावर वविरीत 

िररणाम घडून आले. 

5. स्थावनक आददवासींच्या ववकासाला प्राधानय दऊेन 

नक्षलवादाला आवर घालता येईल. 

नक्षलवादी चळवळ: अथा आवण स्वरूि:- 

भारतातील कडव्या साम्यवादी संघटनानंी 

हहसाचाराच्या मागााने चालवललेी सशस्त्र चळवळ म्हणज े

नक्षलवाद होय. 60 च्या दशकाच्या उत्तराधाात िविम 

बंगाल मधील नक्षलबारी या गावात चारू             

                                             

                            . चीनमधील कामगार 

नतेा माऊ-त्से-तुंग याच्या तत्त्वज्ञानाच्या प्ररेणतेनू भारतात 
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ही सशस्त्र चळवळ चालवली जाते. म्हणनू त्यास माओवाद 

असे दखेील म्हटले जाते. मजुमुदार यांनी सरुू केलले्या 

जमीनदाराचं्या ववरोधातील सशस्त्र आंदोलनाला नक्षलवाद 

म्हटले जाते. “ ररव्होल्यूशन इज नॉट वडनर िाटी इट सीक्स 

सॅदक्फाइस” या माओच्या युविवादाला वशरसावंद् माननू 

भारतातील नक्षलवादी चळवळ सुरू आह.े माओच्या 

तत्त्वज्ञानाची िवहली चाचणी म्हणून भारतातील नक्षलवादी 

चळवळीकड े िाहावे लागेल असे ‘व्यकंटेश रामकृष्ण’ यांच े

मत आह.े  

नक्षलवादाचा उगम आवण ववस्तार:-  

िूवीिासनूच भारतातील काही भागांम्य े

जमीनदारी िद्धती अवस्तत्वात होती. उच्च वगाातील 

जमीनदार आवण श्रीमतं लोकाकंडून शेतमजूर व भूवमहीन 

लोकांवर अनयाय होत असे. यासाठी जमीनदारा ं ववरोधात 

सशस्त्र लढे सुरू झाले. भारताम्ये प्रथम या लढ्याची 

सुरुवात िविम बंगाल मधील नक्षलबारी या गावातनू 

झाली. चारू मजुमुदार व कान ू संनयाल यानंी या लढ्याच े

नतेृत्व केले. माओच्या तत्त्वज्ञानाला समोर ठेवनू चारू 

मजमुदार आवण कानू संनयाल यांनी िविम बंगालमधील 

जमीनदारा ववरोधात व राजकीय प्रशासन उलथनू 

टाकण्यासाठी सशस्त्र लढा ददला. 

िविम बंगाल राज्यातील नक्षलबारी या गावात 

'सोनम वागंडी' या िोवलस वनरीक्षकाचा एका आददवासी 

तरुणाच्या तीर कामठयान ेमृत्यू झाला. याचे िडसाद म्हणनू 

'आसाम फं्ररटयर रॅफल्स' कडून आददवासी जमावावर 

गोळीबार करण्यात आला. दद. 25 मे 1967 रोजी घडलेल्या 

या घटनते 7 मवहला व 4 बालकाचंा मृत्यू झाला. म्हणनू 

माओवादी कम्युवनस्ट संघटनने े स्थावनक आददवासींच्या 

मदतीने िविम बंगाल सरकारववरुद्ध सशस्त्र उठाव केला 

याच घटनेिासून भारताम्य े नक्षलवादी कारवायानंा 

सुरुवात झाली. सुरुवातीला चारू मुजमुदार आवण कान ू

सनयाल ह े दोघे नक्षलवादी चळवळीच्या राजकीय 

आघाडीम्ये सदक्य होते. िुढे मुजमुदारानंी 1969 साली 

'कम्युवनस्ट िाटी ऑफ इंवडया' ची स्थािना केली. स्या 

नक्षलवादी गट व समववचारी संघटना (आंध्रप्रदशेातील 

िीिल्स वॉर ग्रुि) भारताच्या 20 राज्यातील 220 वजल्यात 

कायारत असून त्याचं्या कारवाया भारताच्या 

आददवासीबहूल 'लाल िट्ट्ट्यात' कें दद्रत झाल्या आहते. 

नक्षलवादाच ेसामावजक जीवनावर झालले ेिररणाम :-   

नक्षलवाद हा चारू मुजमुदार व कानू सनयाल 

यांच्या नक्षलबारी या िविम बंगालमधील गावांमधनू 

1967 ला लढा सरुू झाला. हा लढा 70 ददवसांच्या वर 

चालला. याम्ये एक िोवलस व नऊ आददवासी मारले गेले. 

साम्यवादी तत्त्वज्ञान मानणारया गटाने व्यवस्थेववरुद्ध 

सशस्त्र लढा दऊेन गरीबीतून सुटका या तत्त्वज्ञानाचा प्रसार 

केला. विळवणकू आवण शोषण करणारे सरकार हातात शस्त्र 

घेतल्यावशवाय गररबानंा घाबरणार नाही आवण 

सावकाराकंडून गररबानंा नयाय वमळणार नाही ह े लक्षात 

आल्यावर जंगलातील शोवषत व अववकवसत जनतकेडून या 

तत्त्वज्ञानाला म्हणजचे नक्षलवादाला प्रचंड लोकवप्रयता 

वमळाली. िविम बंगालच्या नक्षलबारी या खेड्यातनू उगम 

िावलले्या या चळवळीने आज दशेातील बहुतांशी रठकाणी 

आिल ेिाय िसरले आहते. नक्षलवादाचे समथान करणारे सुप्त 

आवण उघड समथाक ही आज समाजाम्ये ददसत आहते 

ववकास न झाल्याने व िुरेशी ससंाधने उिलब्ध न झाल्याने 

हा लढा उभा असल्याचे समथाकाचंे म्हणणे आह.े खरे तर हा 

शोवषत आवण अववकवसत वगा आह.े िरंतु चाललेला सवा 

प्रयत्न ववकासासाठी आह े का? यातनू ववकास सा्य होत 

आह े का? या नक्षलवादी गटानंा हाताशी धरून कोणी 

आिली िोळी भाजत आहते का? या सवा बाबी खरोखरच 

हचतनीय आहते. 

नक्षलवादाच ेआर्थथक जीवनावर झालले ेिररणाम :-  

नक्षलवादी चळवळीचे मूळ इथल्या व्यवस्थेत आह.े 

ही व्यवस्था भ्रष्ट आह े अशी नक्षलवाद्ाचंी धारणा आह.े 

आिल्या दशेाची आजची व्यवस्था ही प्रश्ांदकत प्रजासत्ताक 

अशी आह.े एका बाजलूा मोठया प्रमाणात श्रीमताचंी संख्या 

वाढत आह.े तर दसुरीकड े त्यािके्षा दपु्िट वेगाने गररबांची 

संख्या सुद्धा वाढत आहते ह ेआजचे वास्तव आह.े 60 च्या 

दशकात नक्षलवादी शोषणाववरुद्ध उभे रावहले होत,े तेच 

नक्षलवादी आज तेथील लोकाचंे शोषणकते बनले आहते. 

नक्षलवाद्ांना येणाा या बाहरेील ितशातनू व साधन 

सामुग्रीतनू आज नक्षलवाद्ांकड ेअत्याधुवनक शस्त्रास्त्रे आली 

आहते. याच्याच जोरावर नक्षलवादी स्थावनक लोकाचं े

अजनू भीषण शोषण करू लागले आहते. 

वशक्षण, वीज, रस्ते आरोग्य या सवा मूलभतू 

सुववधा नक्षलवादी आददवासी ियतं िोहोचू दते नाहीत. 

िररणामी आददवासींचे आर्थथक नुकसान झाले. म्हणनू या 

सवा आवश्यक सुववधा या लोकांियतं िोहोचणे आवश्यक 

आह.े  

नक्षलवाद रोखण्याच्या सभंाव्य उिाय योजना:-  

भारतातील नक्षलवाद्ांच्या समस्येचे मूळ ह े

आददवासींच्या ववकासातील सरकारी धोरण ह े आह.े 

कोणत्याच राजकीय िक्षाला आददवासींच्या ववकासात रस 

नव्हता. त्यातच वनयजीव रक्षण कायदा व ियाावरण 

कायद्ामंुळे आददवासींच्या जीवन िद्धतीवर, जंगलसिंत्ती व 

वशकार करणे यावर वनबंध आले. कायद्ाने वनरक्षकांच्या 

हाती अमयााद सत्ता आली. यातूनच वनरक्षक व 

कंत्राटदारानंी आददवासींची विळवणूक सरुू केली. 
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आददवासी ववकासाच्या प्रदक्यते मुख्य अडसर हा राजकीय 

इच्छाशिीचा व आददवासी मानवसकतचेा होता. 

  आददवासींच्या समस्या प्रामुख्याने आर्थथक आवण 

सामावजक आहते.िरंतु नक्षलवाद्ांचे उिेश वेगळे आहते. 

त्यांना सद् राजकीय यतं्रणा डावलनू आिल्या ववचाराचंी 

सत्ता स्थािन करायची आह.े म्हणून सरकारी कामानंा 

नक्षलवादी ववरोध करतात. 

साराशं:-  

चीनम्ये वजथे माओवाद िसरला तेथेच बौद्ध धमा 

व कन्युवशयस याचंे ववचारही प्रमाण मानले जातात. या 

वनवमत्ताने डॉक्टर बाबासाहबे आंबेडकराचं्या ववचाराचंी 

आवजूान आठवण होते. निेाळमधील काठमांडू येथे दद 20 

नोव्हेंबर 1956 रोजी भरलेल्या जागवतक बौद्ध िररषद 

वतला उिेशनू येथील केललेे भाषण महत्त्विणूा ठरावे अस े

आह,े त्याम्ये ते म्हणतात की, नतवतक वशकवणीने व प्रमेान े

लोकाचंी मने वळवणे यावर बुद्धांचा भर आह.े जोरजबरीन े

ककवा सत्तनेे बुद्धाला ववरोधकांना हजकायचे नसनू प्रमेाने व 

आिुलकीने हजकायची आह.े तत्वज्ञान प्रस्थािनेसाठी बुद्धास 

रििात मानय नाही उलट नक्षलवाद्ांना माओचा हहसेचाच 

मागा िसतं आह.े बौद्ध तत्वज्ञान व माओवाद याचंा ततलवनक 

अभ्यास केला तर भारतातील नक्षलवादी या एका फार 

मोठ्या समस्येच्या बाबतीत बुद्धाचंा शांततचेा मागा सवोत्तम 

व भरभक्कम ियााय आह.े  
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प्रस्तावना :-  

भारताला स्वातंत्र्य ममळाल्यावर तत्कालीन राष्ट्रपती सववपल्ली राधाकृष्णन ्जयानंी स्त्रीमिक्षणाचा पुरस्कार केला. आचायव 

नरेंद्र दवे यांच्या नतेृत्वाखाली जी कममटी नेमली गेली मतनेही स्त्रीमिक्षणावर भर ददला. मस्त्रया मिकल्या नाहीत. तर समाज अधुरा 

राहील यावर राजयकत्याांचा भर होता. मस्त्रयानंा प्राथममक आमण माध्यममक व्यवसायाच े मिक्षण दणेारी नॉमवल स्कूल सरकारन े

काढली. यामिवाय आग्रा लखनऊ कानपरू येथे वैद्यकीय मिक्षणात मस्त्रयांसाठी जागा राखीव ठेवल्या िैक्षमणक आयोगान े१९४७ 

मध्य ेअनके िैक्षमणक सुधारणा सूमचत केल्या. त्यांत स्त्रीमिक्षणास प्राधान्य ददले. सहमिक्षण दणेाऱ्या संस्थानी मस्त्रयानंा जरूर त्या 

सुखसोयी उपलब्ध करून द्याव्यात हा मवचार मांडला. स्त्रीमिक्षण ह े राष्ट्राच्या गतीमिलतचे े द्योतक आह.े मानवाच्या 

सुसंस्कृतपणाच ेप्रमतक आह.े स्त्रीमिक्षण ह ेमानवी प्रगतीच ेसाधन आह.े राष्ट्र मजतके सुसंस्कृत मततकी मिमक्षत मस्त्रयाचंी संख्या 

जास्त, राष्ट्राच्या मवकासावर स्त्रीमिक्षण अवलंबनू असत े व स्त्रीमिक्षणावर राष्ट्राचा मवकास अवलंबनू असतो. या दोन्ही 

परस्परावलंबी बाबी आह.े “आपल्या दिेाची अधी लोकसखं्या म्हणज ेदिेातल्या मस्त्रया अमिमक्षत, अडाणी रामहल्या, माग ेरामहल्या 

तर आपल्या दिेाचा मवकास होईल का? तर आपल्या दिेातील बालके आत्ममनभवर, कायवक्षम असे भारताच ेनागररक होतील का” 

पंमडत जवाहरलाल नेहरु.  स्त्रीमिक्षण दकती आवश्यक आह ेयाच ेसुंदर मववेचन डॉ. राधाकृष्णन यांनी केलेल ेआह.े डॉ. ॲनी बेझटं 
म्हणतात त्याप्रमाण ेआकािात भरारी घेणाऱ्या पक्ष्याला दोन्हीही पंख सारखेच समथव असाव ेलागतात एक पंख दबुळा झाला तर 

पक्षी भरारी मारु िकणार नाही. इतकेच नव्ह ेतर थोडाही वर जाणू िकणार नाही. पक्ष्याप्रमाणचे प्रगतीच्या भरारीला मनघालले्या 

राष्ट्राच ेस्त्री-परुुषरुपी दोन्ही पखं सारखेच प्रबल असल ेपामहजते. या सामर्थयावमध्य ेसंस्कारक्षमता, मवचारमिलता, ज्ञानमधष्ठान, 

सुसंस्कृतता, संवेदनमिलता, इ. अनके व्यमिगत गुणमविषेांचा अंतभावव होतो. याकरीता स्त्री व पुरुष या दोघांच्याही मिक्षणाची 

योजना करण ेह ेसमाजाच ेकाम ठरत.े   स्त्री मिक्षण मवकास कायवक्रमातंगवत मिष्यवतृ्ती, मोफत मिक्षण, उपमस्थतीसंबंधी मिष्यवतृी, 

मोफत गणवेि, मोफत क्रममक पसु्तके, मिक्षकाची नमेणकू, सहमिक्षण दणेाऱ्या िाळामधून मुलीवर दखेरेख करणाऱ्या आयाच्या 

नेमणुका अिा महत्त्वाच्या मिफारिी अमलात आणल्या गेल्या. स्त्रीमिक्षणाच्या वाटचालीत अमभयामंिकी, तंिमनकेतन, कला मिल्प 

औषधिास्त्र पिुवैद्यकिास्त्र िेती, वनपालन, वामणजय, कायदा उपयोमजत कला व वास्तुिास्त्र प्राच्यमवद्या अभ्यास, समाज मिक्षण, 

िारीररक मिक्षण, ग्रंथालयिास्त्र, नृत्य व गायन अिा मवमवध क्षेिात मस्त्रयांसाठी सहमिक्षणाची तरतूद झाली. 

उद्देि :- 

1) स्त्री मिक्षण मवषयक योजनाचंा अभ्यास करण.े 

2) स्त्री मिक्षण मवषयक योजनाचं्या अंमलबजावणीचा 

अभ्यास करण.े 

3) मवमवध िैक्षमणक योजनाचंा स्त्री जीवनावर झालेला 

सामामजक पररणाम अभ्यासण.े  

 

 

गमृहतके :- 

1) स्त्री मिक्षण योजना स्पष्ट असतात. 

2) स्त्री मिक्षण योजनाचंी अंमलबजावणी स्पष्ट असत.े 

3) स्त्री मिक्षण योजनांमुळे स्त्रीयाचं्या सामामजक 

जीवनावर पररणाम होतो.  

4) स्त्री मिक्षण योजनामंुळे स्त्री मिक्षणास चालना ममळत.े  
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स्त्री मिक्षण अथव आमण स्वरुप :- 

मिक्षणाची सकंल्पना :- मिक्षणाच्या संकल्पनचेा मवचार 

करताना व्युत्पत्तीिास्त्रानुसार मिक्षण संकल्पना, मिक्षणाच्या 

प्राचीन संकल्पना, भारतीय मवचारवतंानुसार मिक्षण 

मवषयक संकल्पना आमण पाश्चात्य मवचारवंताच्या दषृ्टीन े

मिक्षण मवषयक संकल्पना अस ेवगीकरण करता येत.े  

स्त्री मिक्षण : स्त्रीयाना मलमहता वाचता येण्याबरोबरच 

मिक्षणामळेु त्याच्यामध्य ेहोणारा इष्ट बदल, िालेय मिक्षण, 

संसार उपयोगी मिक्षण, दनैंददन व्यवहार ज्ञान व मस्त्रयाचंा 

सवाांगीण मवकास.  

महाराष्ट्र िासनाच्या स्त्री मिक्षण मविषेक योजना  

1) मुलींना मोफत मिक्षण योजना 

2) अमहल्याबाई होळकर मुलींना मोफत प्रवास योजना 

3) बामलका समृध्दी योजना  

4) सामविीबाई फुल ेमिष्यवृत्ती योजना  

5) राजमाता मजजाऊ मोफत सायकल 

6) राष्ट्रीय योजनतेून रु.3000/- प्रोत्साहनपर भत्ता 

7) कस्तरुबा गांधी बामलका मवद्यालय 

स्त्रीमिक्षणाच े महत्त्व आता सववमान्य झाल े आह.े 

स्त्रीमिक्षणाचा प्रसार व प्रचार व्हावा म्हणनू कें द्रिासन  

राजय िासन ेव अन्य संस्था संघटना इत्यादीच ेसवव स्तरावर 

प्रयत्न चाल ूआहते. सवव मिक्षा अमभयान योजनलेा अनुसरून 

2002 व 2009 मध्य ेघटना दरुुस्तीन े6 त े14 वष ेवयाच्या 

सवव मुला मुलींना मोफत व सिीच्या मिक्षणाचा कायदा 

संमत केला. कें द्र िासनान ेतत्पूवी दगुवम भागातील मुलीच्या 

मिक्षणासाठी नॅिनल प्रोग्रमॅ फॉर एजयुकेिन ऑफ गल्सव भेंट 

एमलमेंटरी लेव्हल हा कायवक्रम सुरू केला असून मलुीनी 

प्राथममक िाळा सोडून जाऊ नय े. अस ेप्रयत्न या योजनादं्वारे 

केल े जातात तसचे ममहला समाख्य योजना 1982 मध्य े

ग्रामीण भागातील मुलीच्या व्यमिमवकासासाठी सुरू 

करण्यात आली सांप्रत ही योजना दहा राजयातील 204 

मजल्यात कायवरत आह.े िैक्षमणक दषृ्या दगुवम व मागास 

भागांत असलेल्या माध्यममक व उच्च माध्यममक िाळांतील 

मुलींसाठी वसमतगहृ े बांधण्याची योजना 2009-10 मध्य े

कृतीत आली आह.े जवाहर नवोदय मवद्यालय े ही 

सहमिक्षणाच्या तत्त्वावर स्थापन झालेली मनवासी मवद्यालय े

असनू त्यात दकमान ३३ मलुी असाव्यात असा दडंक आह े

२००९ मध्य ेभारतात अिी ५७६ मनवासी मवद्यालय ेहोती. 

२००१ च्या जनगणननेसुार ५३.६७% प्रौढ मस्त्रया साक्षर 

होत्या. म्हणनू कें द्र िासनान े साक्षर भारत आमण राष्ट्रीय 

साक्षरता अमभयान यावर २०११ मध्य े मविेष भर ददला 

आह.े मस्त्रया मिमक्षत झाल्यास कुटंुब मनयोजन, लोकसंख्येता 

आळा आमण बालमृत्यचू ेप्रमाण घटून कुटंुबाच्या आरोग्याकड े

लक्ष ददल े जाईल. तसचे त्यांच े सबलीकरण हाही उद्देि 

त्यामाग ेआह.े  महाराष्ट्र राजय ह ेस्त्री मिक्षणाच्या क्षेिातील 

प्रागमतक राजय असनू सामविीबाई फुल े दत्तक योजनचेी 

अमभनव कल्पना महाराष्ट्रात कायव-वाहीत आणली गेली. 

त्यामुळे बारावीपयांतच्या मुलींना मोफत मिक्षण दणे्याचा 

पायंडा महाराष्ट्रात प्रथम पाडला गेला. मुलींसाठी प्रत्यके 

तालकु्याच्या गावी वसमतगृह ेबांधण्याचा कायवक्रम महाराष्ट्र 

राजयान े हाती घेतला आह.े मलुींच्या मिक्षणाच्या क्षेिात 

1983-84 दरम्यान उत्कृष्ट कायव केल्याबद्दल कें द्रिासनान े

महाराष्ट्र राजयाला कें द्र 50 लाख रुपयाच े पाररतोमषक व 

ढाल ददली आह.े िासनाच ेसवव कायवक्रम मचकाटीन ेराबवीत 

आह.े 

उद्योजक, प्रिासकीय अिा एरवी मस्त्रयानंा खुल्या 

नसणाऱ्या व स्पधावत्मक जगात सत्ता हाती असणाऱ्या 

महत्त्वाच्या स्थानांवरही मस्त्रयांचा हळूहळू प्रवेि होऊ 

लागला आह.े स्त्रीमिक्षणान े मतला आपली उन्नती करण्याची 

ऊजाव ददली असून त्यांना पुरुषाइंतकाच अमधकार प्राप्त झाला 

आह.े जेव्हा खेड्ातंील आमण दगुवम भागांतील प्रत्येक मुलगी 

मिमक्षत झाललेी असेल. तेव्हा भारताची नोंद मवकसनिील 

दिे अिी न राहता मवकमसत दिे अिी होईल. भतूपूवव 

राष्ट्रपती अब्दलु कलाम यानंी २०२० पयांत भारत एक 

महासत्ता बनण्याच ेपामहलेल े स्वप्न पूणव होण्यासाठी प्रत्येक 

भारतीयान ेस्त्रीमिक्षणास अग्रक्रम ददला पामहज.े  

सारािं :- 

 मिक्षणान े मस्त्रयानंा केवळ साक्षर केल े नाही तर 

स्वत:कड,े जीवनाकड,े जगाकड े आमण सामामजक प्रश्ांकड े

बघण्याची नवी दषृ्टी ददली. मस्त्रया खऱ्या अथावन ेसुमिमक्षत 

झाल्या व वैचाररक प्रगल्भता, िैक्षमणक क्षमतेबरोबर 

मवकमसत झाली. मस्त्रयांनी स्वत:ला पारंपाररक कल्पनेच्या 

दास्यत्वातनू मुि कराव,े ज्ञानाची कास धरावी, स्वत:च्या 

जीवनाकड े डोळसपण े पहाव े व स्वत:ला बदलाव े मस्त्रयाचं े

उदबोधन कराव.े चाकोरीबध्द मवचारकक्षा वाढवावी व 

मस्त्रयानंा मानमसक मुिता ममळावी ही जाणीव मस्त्रयानंा 

होणे काळाजी गरज आह.े  
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प्रस्तावना :- 

  आपला भारत दशे हा कृषीप्रधान दशे आह.े आपल्या दशेात शेती व्यवसाय परंपरागत पध्दतीने चालत आलेला आह ेव या 

शेती व्यवसायाबरोबर त्याला परुक सवेा दणेारा कामगार वगगही अस्स्तत्वात आह.े मानवाला स्नसगगत: भटकंती करून व स्शकार 

करून आपले जीवन जगताना स्नसगागतील घडलेल्या गोष्टीचा चमत्कार स्नदशगनास आला. म्हणजे झाडाच्या बीयापासनू पुन्हा तसचे 

झाड स्नमागण होवनू आपणाला त्यापासून फळे स्मळतात. तसचे स्नररक्षण शक्तीने त्याच्या लक्षात आले की, एका दाण्यापासनू 

आपणाला हजारो दाणे स्मळू शकतात व तेथनू पुढे शतेी या व्यवसायाला खऱ्या अथागने सरुवात झाली. प्रारंभी तो स्थलातंरीत शतेी 

करू लागला. पण त्याच्या बुध्दीचा जस जसा स्वकास होत गलेा तस तसा त्याने शेती व्यवसायात बदल करण्यास सुरवात केली. 

नतंर तो नदीच्या ककनारी सुस्पक गाळाच्या प्रदशेात शतेी करू लागला. तसेच शतेीला पाण्याची ससु्वधा स्नमागण केल्यास आपणाला 

भरपूर उत्पादन स्मळू शकते ह े त्याच्या लक्षात आल्यावर त्याने पाटाद्वारे जस्मन ओस्लताखाली आणण्यास सरुवात केली. तथेनू 

मानवाने शतेीव्यवसायात कदवसेंकदवस प्रगती केलेली आपणासं कदसनू येते. मानव शतेी व्यवसायात जसा स्स्थरावत गेला तसा 

त्याने अनके नवनवीन प्रयोगातनू शतेीमध्ये आमुलाग्र बदल घडवले व त्यातनू त्याने कृषी क्ातंी घडवून आणली. त्यामुळे त्याला 

एकट्याने कराव्या लागणाऱ्या शेती व्यवसायात मदत करणाऱ्या कामगार वगागची गरज स्नमागण झाली व तेथनू पुढे शेतकऱ्यानंा 

मदत करणाऱ्या कामगाराचंा एक स्वतंत्र वगगच स्नमागण झाला. पण मानवाने शतेीव्यवसायातील प्रगती बरोबर आपल्या बुध्दी 

चातुयागने इतरही उद्योग व्यवसायातील काही शतेीला पूरक असतील काही स्बगर परूक उद्योग उभारले व या उद्योग व्यवसायात 

काम करण्यासाठी काही मजूर वगग स्नमागण झाला. अशाप्रकारे काही शतेी व्यवसायात काम करणारे मजूर तर काही उद्योग 

व्यवसायात काम करणारे मजूर ककवा कामगार वगग उदयास आला.   तर आता आपणाला या दोन्ही वगाांना सुखा समाधानाने जगत 

असताना चळवळी का कराव्या लागल्या यास्वषयी मास्हती अभ्यासणे गरजचेे आह.े   जो शतेकरी स्वत:च्या उपजीवीकेसाठी 

अन्नधान् य उत्पादन करत होता तो स्वत:च्या उपजीवीकेबरोबर उरललेे धान्य इतरानंाही कामाच्या मोबदल्यात दवेनू त्याचंीही भकू 

भागवत होता. पण जस जसे शतेीचे व्यापारीकरण घडून आले तसे शतेीकड ेबघण्याचा दषृ्टीकोन बदलत गलेा. शेतीकड ेव्यापारी 

दषृ्टीने पाहून त्यातून स्वज्ञानाच्या प्रगतीच्या जोरावर शेतकरी मोठ मोठी व स्नरस्नराळ्या प्रकारची खर्चचक उत्पादने घेवू लागला. 

पण यात एक गोष्ट मात्र तो स्वसरला की, या जागस्तकीकरणाच्या बाजारपठेेत त्याला स्वत:च्या वस्तचूा भाव ठरवण्याचा अस्धकार 

राहीला नाही व सरकारही त्याच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभे राहू शकले नाही. त्यामुळे शेतकरी कदवसेंकदवस संकटात सापडत गेला 

व त्याची पररस्स्थती स्बकट बनत चालली व यातनूच काही शतेकरी संघटनाचंा जन्म झाला व त्यानंी शतेकऱ्याचं्या न्याय हक्कासाठी 

लढा उभारला व त्यातूनच शतेकऱ्यांच्या चळवळीसाठी संघषग उभा रास्हला. तीच पररस्स्थती कामगारांच्या बाबतीत घडली. 

उद्योग व्यवसायात काम करणारा कामगार असले ककवा मळेमालकाकड े व वेठस्बगारीने काम करणारा कामगार असेल अशा 

कामगारावर या मालक वगागकडून अन्याय अत्याचार कामाच्या बाबतीत होवू लागला व त्यातनू त्यांची दयस्नय अवस्था पाहून 

काही लोकानंी कामगार संघटना उभारल्या व कामगाराचं्या न्याय हक्कासाठी चळवळी सुरू केल्या. 

उद्दीष्ट े:- 

1. शेतकऱ्याचं्या चळवळींचा आढावा घेणे. 

2. कामगारांच्या चळवळींचा आढावा घेणे. 

3. शेतकऱ्याचं्या चळवळीवतनु शेतकरी संघटनेच्या 

माध्यमातून शतेकऱ्यानंा न्याय दणे्याच्या प्रयत्नाचा 

अभ्यास करणे. 

4. कामगारांच्या चळवळीतनू कामगार संघटनेच्या 

माध्यमातून कामगारांना न्याय दणे्याच्या प्रयत्नाचा 

अभ्यास करणे. 

5. कामगारांच्या चळवळीतनू कामगार संघटनेन े

कामगारास्वषयी केलले्या कायागचा आढावा घेणे. 
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6. शेतकरी व कामगार यांच्या समस्या जाणनू घेता 

येतील. 

शतेकरी चळवळी :- 

  भारत हा कृषीप्रधान दशे आह.े भारतीय 

समाजातील बहुसंख्य लोक शेतीशी संबंस्धत व्यवसायाशी 

संलग्न आहते. शेतकरी हा भौगोस्लकदषृ्ट्ट्या स्वखुरलेला वगग 

आह.े तरीही असतंोषाला प्रस्तसाद म्हणनू त्यानंी एकत्र 

येण्याची उदाहरणे. भारतीय इस्तहासात सापडतात. 

भारतातील शतेकरी सघंषग :- 

1. प्राथस्मक काळातील असतंोष :- १८५७ त े १९२१ 

पयांतचा काळ  

कॅथस्लन गफ यानंी स्िटीश काळाचे वणगन करताना त्याचा 

भारताच्या ग्रामीण भागावर झालेला पररणाम अधोरेस्खत 

केला आह.े स्िटीश राजवटीच्या सुरवातीच्या काळातील 

महसलु प्रणाली शोषणकारी होती. त्यामुळे शेतकऱ्यानंा कर 

दणे्यासाठी सावकराकडून पैसे व्याजाने घ्यावे लागत. या 

टप्यात जस्मनदारी व्यवस्था प्रचस्लत झाली. ज्यामुळे गरीब 

शेतकऱ्याकंडून पसैे वसुल झाल े नाही तर जस्मन मालक 

त्यांची जस्मन स्हसकावनू घेवू शकत होते. बऱ्याच गरीब 

शेतकऱ्यानंी त्याचं्या वंशपरंपरागत जस्मन व संसाधनावरील 

आपला हक्क गमावला. याच काळात दषु्ट्काळ आस्ण नैसर्चगक 

आपत्ती यामुळे पररस्स्थती अस्धक गंभीर झाली. शतेकऱ्याचंा 

कजगबाजारीपणा वाढत गेला. त्यामुळे शतेकऱ्यामंध्ये प्रचंड 

असतंोष पसरला व या काळात बंड स्वरूपात अनेक उठाव 

झाले. उदा. सावकारास्वरूध्द डके्कन उठाव, बंगाली कुळांचा 

जस्मनदारी स्वरूध्द उठाव, पंजाबमधील शेतकऱ्याचंा 

सावकार स्वरूध्दचा संघषग इ. 

  १९१७ ते १९१८ मध्ये नशॅनल कााँग्रसेच्या 

नतेृत्वात दोन मोठे शतेकरी सघंषग झाले. १) स्बहारमधील 

नीळ बागायतदारांच्या स्वरोधातील चपंारण्य संघषग, २) 

पीक नासाडी पार्श्गभूमीवर कैरा येथे शेतमजरूानंी जमीन 

महसलू जमा करण्याच्या स्वरोधातील सघंषग. 

2. ककसान सभाचंा उदय :- १९२२ त े १९४६ 

पयांतचा कालावधी 

  जस्मनदार व भांडवलदारानंा पाठींबा दणे्यासाठी 

कााँग्रेसने घतेलले्या पढुाकाराने संघषग करणाऱ्या 

शेतकऱ्यामंध्ये नाराजी स्नमागण झाली. १९२६-२७ दरम्यान 

बंगाल, पंजाब आस्ण उत्तर प्रदशेात अनके ककसान सभानंी 

क्ांतीकारी सकंल्पना आयोस्जत केल्या गेल्या. स्वामी 

सहजानदं सरस्वतींच्या नेतृत्वात स्बहारमध्ये जस्मनदारी 

स्वरूध्द आवाज उठवण्याच्या उद्देशाने ककसान सभचे्या 

चळवळीस प्रारंभ झाला. बारडोली स्जल्यातील शतेकरी 

वगागचे दोन संघषग एका पाठोपाठ एक सुरू झाले. पहीला 

संघषग १९२८-२९ मध्ये आस्ण दसुरा १९३०-३१ मध्य े

झाला.१९३० च्या दशकात या चळवळीला वेग आला. 

१९३५ मध्ये पहीली ककसान कााँग्रेस पररषद आयोस्जत 

करण्यात आली. ज्यामध्ये शतेकऱ्यांच्या असतंोषाची दखल 

घेतली गलेी. याची पररणीती म्हणून एस्प्रल १९३६ राष्ट्रीय 

कााँग्रेसच्या लखनौ अस्धवेशनात अस्खल भारतीय ककसान 

सभचेी स्थापना झाली. हा संघषग भारताच्या इतर भागातही 

पसरला. पंजाबमध्ये राजा महेंद्रप्रताप यांच्या नतेृत्वात 

शेतकरी चळवळ ऊफाळून आली. पजंाबमधील शतेकरी 

आस्ण शतेमजरू एकस्त्रत आणण्यासाठी गदर पक्षान े

महत्वपूणग भमूीका बजावली. गुजरातमध्ये महात्मा गांधींनी 

खेडा या गावी स्िटीश सरकार स्वरोधात शतेकऱ्यांच्या 

संघषागचे नतेृत्व केले. दस्क्षणकेडील पट्यात (उदा. आंध्र 

प्रदशे) वन कायद्या स्वरूध्द सघंषग सुरू झाला. या टप्यात 

शेतकऱ्याचंी स्स्थती अस्धक स्बघडत गेली. ज्याचा पररणाम 

म्हणजे अनेक बंडस्वरूप व स्नषेधात्मक आदंोलनाची 

मास्लका तयार झाली.  

3. स्वाततं्र्योत्तर कालावधी :-  

  राजकीय स्वातंत्र्य प्राप्तींनतंरही शेतकरी आस्ण 

शेतमजरूांच्या पररस्स्थती फारशी सुधारणा झाली नाही. 

स्वातंत्र्योत्तर काळातील शतेकरी चळवळीचा उदय हा 

१९७० च्या दशकातला म्हटला जाऊ शकतो. 

  कृषी औद्योस्गक तसचे व्यावसास्यकदषृ्ट्ट्या, 

स्वत्तकारणात आघाडीवर असलेल्या पजंाब, हररयाणा, उत्तर 

प्रदशे, महाराष्ट्र, गुजरात, कनागटक, आस्ण तास्मळनाडू या 

राज्यामंध्ये साहस्जकच सवगप्रथम शेतकऱ्यामंधील असतंोष 

व्यक्त होवू लागला. स्वातंत्र्योत्तर काळातील नव्या वचैाररक 

पररप्रेक्षयाचंा चळवळीवर प्रभाव पडला. 

  १९६० आस्ण १९७० च्या दशकात या चळवळीच े

स्वरूप अस्धक संघटीत झाल.े चरणससग ह े शेतकरी 

संघषागतील एक महत्वाचे नाव बनले. त्यांनी टोकाच े

यांस्त्रकीकरण आस्ण औद्योस्गकरणाला स्वरोध केला आस्ण 

शेतीत कमी भांडवलाचं्या गुंतवणकूीच्या सकंल्पनचेा 

पुरस्कार केला. १९७४ मध्ये त्यांनी भारतीय क्ातंीदल 

आस्ण भारतीय लोकदल या संघटनाचंी स्थापना 

केली. १९७० पासनू कोणत्याही राजकीय संघटनेचा 

पाठींबा न घतेा शतेकऱ्यानंी आपल े गट तयार करण्यास 

सुरवात केली. १९७३ व १९७८ मध्ये कदल्ली येथ े

शेतकऱ्याचंे अस्धवेशन झाले. त्यात सरकारला २० कलमी 

मागण्याचंी सनद सादर केली. त्यात स्नणगय प्रकक्यतेील 

महत्वाच्या ससं्थावर शतेकऱ्याचंे प्रस्तस्नधी, शेती आस्ण 

उद्योग यांच्यातील असमतोल दरू करणे यासारख्या 

मागण्याचंा समावेश होता. याच सुमारास तास्मळनाडू आस्ण 

पंजाबमध्ये सशक्त अशा शतेकरी संघटनाचंा उदय झाला. 

महाराष्ट्रामध्ये १९८० मध्ये शरद जोशी यांच्या नतेृत्वात 
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शेतकरी संघटना आस्ण एम.डी. नन जुंडा स्वामी याचं्या 

नतेृत्वात कनागटक राज्य रयत सघं यांची स्थापना झाली. या 

संघटना म्हणजे भारतातील शतेकरी चळवळीतील मलैाच े

दगड म्हणावे लागतील. औद्योस्गकरणाच्या आस्ण 

जागस्तकीकरणाच्या प्रकक्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पररस्स्थतीत 

वेगाने बदल झाला आह.े हगंामी चढउतार, सरकारची 

उदास्सनता आस्ण नागरी समुहाकडून उपके्षा यामुळे शतेकरी 

स्पडीत रास्हला. शेतीशी स्नगडीत स्वपन्न अवस्थेमुळे 

शेतकरी नैराश्याच्या खाईत ढकलला जात 

आह.े शेतकऱ्याचं्या आत्महत्या ही एक सामान्य बाब बनली 

आह.े त्यामळेुच सरकारने केलले्या तीन कृषी कायद्याचं्या 

स्वरोधात माचग २०२१ मध्ये कदल्ली या रठकाणी पजंाब व 

हररयाणामधील शतेकरी संघटनांनी एक मोठे आंदोलन उभ े

केले व त्याला आपल्या दशेातील संपूणग शेतकरी संघटनानंी 

पाठींबा कदला व सरकारवर दबाव आणून आपल्या मागण्या 

मान्य करून घतेल्या. तसचे माचग २०१८ मध्य े

महाराष्ट्रातील स्वस्वध भागातील हजारो शतेकऱ्यांनी एकत्र 

येत आपल्या तक्ारीचा पाढा सरकारसमोर वाचण्यासाठी व 

आपली स्नराशा व्यक्त करण्यासाठी लााँग माचग करत मुबंई 

येथील मतं्रालयाकड े कुच केले. शेतकऱ्यानंी बाजारपेठेशी 

असहकार पकुारत कृषी उत्पादन रस्त्यावर फेकून कदले. 

आस्ण शेतकऱ्यांचा सपं ही संज्ञा प्रथमच माध्यमामध्य े

वापरली गेली. शतेकऱ्यांच्या संघषागचा हा पणूगपणे नवा 

अध्याय म्हणता यईेल. 

कामगार चळवळ :- 

कामगार चळवळीचा उदय १८५० त े १९१८ या 

कालावधीचा पस्हला टप्पा :- 

  हा प्राथस्मक स्वरूपाचा होता. पुवगस्नयोजन आस्ण 

पूवगसंघटन न करता कामगाराचं्या गटानंी केललेा स्नषेध 

स्वयंपतूग असला तरी स्वतंत्र घटनापरुता मयागदीत होता. 

माचग १८७५ मध्ये शापुरजी बेंगाली यांनी कामगारांच्या 

असमाधानकारक पररस्स्थती स्वरूध्द बंड केले. त्यांच्या 

प्रयत्नाचंा पररणाम म्हणनू १८८१ मध्ये पहीला कारखाना 

कायदा लागू झाला. नारायण मघेाजी लोखंड ेयानंी दशेातील 

पहीली कामगार संघटना बॉम्बे स्मल हाँडस असोस्सएशन ही 

संघटना २३ सप्टेंबर १८८४ रोजी स्थापना केली. त्यानंा 

भारतीय कामगार चळवळीचे जनक मानले जाते. 

दसुरा टप्पा :- 

दबाव गटाचंा उदय १९१८ त े१९४७  

  पहील्या महायुध्दानतंर अथगव्यवस्था व उद्योगात 

अनके बदल घडून आले. वस्तुंच्या ककमती व नफा वाढला. 

परंतु कामगारांच्या रोजगाराची आस्ण कामाची पररस्स्थती 

सुधारली नाही. यामुळे कामगारांमध्ये असतंोष व अशातंता 

स्नमागण झाली. संप ह ेकामगाराचंे अस्त्र असते. कामगाराचं्या 

असतंोषाचे प्रस्तसबब १९१८ ते १९२० या कालावधीत 

अनके संपाच्या रूपाने कदसून आले. मुंबई, अहमदाबाद, 

सोलापूर, मद्रास येथील कापड स्गरणी कामगार, कानपुरची 

लोकर स्गरणी, कलकत्याच्या जटु स्गरण्या तसचे मुबंईतील 

गोदी कामगार यांनी स्नदशगनेही केली.  कामगार संघटनाचंा 

दबाव गट म्हणनू उदय ही या चळवळीतील प्रगतीदशगक 

घटना म्हटली जाऊ शकते. असमाधानकारक औद्योस्गक 

वातावरणामुळे भारतात कामगार संघटनेची चळवळ अस्धक 

संघटीतपणे उभी रास्हली. ऑक्टोबर १९२० मध्ये ६४ 

कामगार संघटनाचं्या प्रस्तस्नधीची पररषद आयोस्जत केली 

गेली. याचा पररणाम म्हणनू लाला लजपतराय यांच्या 

अध्यक्षतेखाली अस्खल भारतीय कामगार संघटना कााँग्रेसची 

स्थापना झाली. १९२६ मध्ये सरकारने इंडीयन टे्रड युस्नयन 

कायदा संमत केला. ज्याच्यामुळे सवग नोंदणीकृत संघटनानंा 

मान्यता दणे्यात आली. या अस्धस्नयमातंगगत १९२६ साली 

मान्यता प्राप्त करणारी पस्हली सघंटना म्हणजे ना.म. जोशी 

यांच्या नतेृत्वाखाली बॉम्बे टेक्स्टाईल लेबर युस्नयन 

होय. कामगार चळवळीतील माक्सगवादी स्वचाराचंा प्रमुख 

प्रभाव असलले्या डाव्या स्वचारसरणींचा उदयदखेील या 

काळात झाला. आर्चथक महामंदीचा भारतीय कामगार 

चळवळीवर स्वपरीत पररणाम झाला. संपाची वारंवारीता 

वाढली आस्ण कामगार, संघषग अस्धक तीव्र करण्यात मुझफर 

अहमद, श्रीपाद अमतृ डांगे या नेत्यानंी महत्वपूणग भूस्मका 

बजावली. वेगवेगळ्या वचैारीक पार्श्गभूमी असलेल्या 

कामगार संघटनांची सखं्या वाढली. याचं्यात समन्वय 

साधण्यासाठी नॅशनल टे्रड युस्नयन फेडरेशनची स्थापना 

केली गलेी. 

स्तसरा टप्पा :-  

INTUC ची भसू्मका १९४८ त े१९६० 

  सन १९४७ साली इंटकची स्थापना झाली. 

१९४८ मध्ये कामगारांच्या हक्काच्या रक्षणासाठी सहद 

मजदरू सभा ही स्वतंत्र संस्था स्थापना केली गलेी. तर 

१९४९ मध्ये यनुायटेड टे्रड युस्नयन कााँग्रेस नावाची एक 

संस्था स्थापन झाली. १९५५ मध्ये भारतीय मजदरू संघाची 

स्थापना झाली. १९४७ मध्य े कााँग्रेसची सत्ता आल्यावर 

कामगार सघंटनाचं्या उपक्माचंे पररक्षण सुरू झाले. 

वेळप्रसंगी रटकाही झाली. यात महत्वाची रटका म्हणज े

सरकारचा कामगार संघटनांच्या कामातील हस्तक्षपे ही 

होय. 

  या चार कामगार संघटनांच्या व्यतीररक्त इतर 

अनके कामगार सघंटना कामगार चळवळीत महत्वाची 

भूस्मका बजावत होत्या. त्यानतंरच्या काही वषागत 

कामगारानंी उद्योगपतींच्या स्वरोधात अनकेवेळा संपाच े

हत्यार उपसले. साठच्या दशकात कामगाराचं्या तक्ारी 
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वेतन, बोनस आस्ण ओव्हर टाईमशी संबंस्धत होत्या. 

त्यानतंरच्या काळात प्रत्येक राजकीय पक्षाने कामगारावर 

स्नयतं्रण ठेवण्यासाठी व आपली मतपेढी वाढवण्याच्या 

उद्देशाने स्वत:ची कामगार संघटना स्वकस्सत केली. याचा 

पररणाम असा झाला की, राजकीय पक्ष स्जतका मोठा 

स्ततकाच त्याचा कामगाराचंा गट स्वस्ततृ व सामर्थयगवान 

ठरू लागला. त्याचप्रमाणे जर पक्षात फुट पडली तर 

संघटनाचंे स्वभाजन होऊ लागले. 

चौथा टप्पा :- 

चळवळीच े एकत्रीकरण आस्ण स्वस्वधीकरण १९६० आस्ण 

त्यानतंरचा कालावधी. 

  पन्नासच्या दशकाच्या सुरवातीच्या काळापयांत 

कामगार चळवळ, कामगारानंा कामाचा मोबदला, कामाची 

पररस्स्थती इत्यादीबाबत लढा दणे्यात यशस्वी ठरली. 

साठच्या दशकात आर्चथक वाढ व स्वस्ताराची गती कमी 

झाली होती. आर्चथक मंदीमुळे व्यवस्थापकानंी कामगारांच्या 

मागण्या नाकारण्यास सुरवात केली होती. औद्योस्गक कलह 

कायदा १९४७ हा औद्योस्गक कलहाचंी तपासणी तसचे 

त्यावर तोडगा काढण्यासाठी यंत्रणा व प्रकक्या करून 

औद्योस्गक शांतता व सुसंवाद सुस्नस्ित करण्यासाठी पारीत 

केला गलेा. या कायद्याद्वारे कामगार व व्यवस्थापनातील 

संघषग कमी करण्यासाठी समेट, लवाद आस्ण न्यायालयीन 

स्नवाडा याचं्या यंत्रणा वापरण्यास अनुमती कदली गेली.  

अगदी प्रस्तकुल पररस्स्थतीतही १९७० च्या दशकापयांत 

चळवळीने कामगारांच्या स्हतसंबंधाचे आस्ण समस्यांच े

प्रस्तस्नस्धत्व करण्याचे आर्श्ासक काम केले. १९७० नतंर 

मात्र चळवळीची गती मदंावली. साधारणपणे आठ वष े

चाललेला स्गरणी कामाराचंा संप हा शेवटचा मोठा संप 

होता. या ऐस्तहास्सक बॉम्ब े टेक्स्टाईल संपाची सुरवात 

जानेवारी १९८२ मध्ये मुंबईतील स्गरणी कामगाराचंे कें द्रीय 

नतेे दत्ता सामतं यांच्या नतेृत्वाखाली झाली. एकूण ६५ 

कापड स्गरण्यामधील २,५०,००० कामगारानंी काम 

थांबवले. वेतन आस्ण बोनस संबंस्धत बाबींमध्ये वाढ 

करण्याची मागणी ह े या सपंाचे मुख्य उद्दीष्ट होते. 

याबरोबरच दत्ता सामंत यांनी १९४७ चा बॉम्बे इंडस्ट्रीयल 

कायदा रद्द करण्याची मागणी केली. तत्कालीन सरकारन े

या कामगाराचंी मागणीला ठामपणे नकार कदला. हा संघषग 

वषागनुवषे सरुू रास्हला. या संपामुळे उद्योगाचे मोठे नुकसान 

झाले आस्ण कामगार दाररद्रयाच्या खाईत ढकलले गलेे.  

भारत सरकारच्या कामगार मतं्रालयाच्या लेबर ब्युरोच्या 

२०१२ च्या अहवालानसुार भारतात अदंाजे १६१५४ 

कामगार संघटना अस्स्तत्वात आहते. भारतीय मजदरू संघ 

ही भारतातील सवागत मोठी संघटना आह.े आजच्या घडीला 

चळवळ मखु्यत्वे राजकीय स्नकषावर स्वभागली गेली आह.े  

औद्योस्गक क्षेत्राची सध्याची पररस्स्थती पाहता सरकारच्या 

भूस्मकेत लक्षणीय बदल करण्यात आले आहते. कामगार 

मंत्रालय, भारत सरकारने मान्यता कदलले्या राष्ट्रीय 

स्तरावरील काही संघटना म्हणजे ऑल इंडीया टे्रड युस्नयन 

कााँग्रेस, इंस्डयन नॅशनल टे्रड युस्नयन कााँग्रसे, स्वयंरोजगार 

मस्हला संघटना या होय. कामगार संघटना बऱ्याचदा 

मोठ्या फेडरेशनशी संलग्न असतात. उदा. ऑल इंस्डयन बाँक 

एम्लाईज असोस्सएशन, रेल्वे कामगार संघटना यासारख्या 

टे्रड युस्नयन फेडरेशन अजूनही कायगरत आहे. राष्ट्रीय 

स्तरावर कामगाराचंे प्रस्तस्नधीत्व करणारी दशेातील एक 

प्रमुख फेडरेशन म्हणजे सेंट्रल टे्रड युस्नयन ऑगगनायझेशन. या 

संघटनाचं्या माध्यमातनू कामगार चळवळीने मोठा टप्पा 

गाठला आह.े 

स्नष्ट्कषग :- 

1. शेतकऱ्याचं्या न्याय व हक्कासाठी ही चळवळ उभी 

रास्हली. 

2. शेतकऱ्याचं्यावर होणाऱ्या अन्यायास्वरोधात सरकारवर 

दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला गेला. 

3. शेतकरी संघटनांच्या दबाव ततं्रामुळे काही वस्तुचंा 

भाव सरकारला स्नस्ित करावा लागला म्हणज े

हमीभाव शेतकऱ्याला द्यावा लागला. 

4. कामगारांच्या न्याय हक्कासाठी ही चळवळी उभी 

राहीली. 

5. कामगार चळवळीला आकार दणेार नतेृत्व यातनू 

स्नमागण झाले. 

6. कामगार संघटनाचंे राजकीयकरण झाले. 
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प्रस्तावना- 

मानवी जीवनाचा आततहास हा चळवळीचा आततहास अह.े प्राचीन काळापासनू चळवळीनचे मानवाला ददशा ददलीअह.े 

भारतात शासक अतण शोषक या पूवाांपार चालत अलले्या संस्कृतीने चळवळी गततमान केले अहते. कोणतीही चळवळ ही लोक 

तवकासाचा पाया ऄसते. समाजाचे प्रश्न सोडवणे, समाज पररवततन घडतवणे ऄशा चळवळी भारतामध्ये पूवाांपार काळापासनू 

वेगवेगळ्या कालखंडात झालेल्या अहते. पररवततन घडतवणे हाच चळवळीचा हतेू ऄसतो. समाजाला संघरित करूनच चळवळी 

लढवाव्या लागतात. यायापीक च ऄन्य चळवळी पीक  शतेकरी चळवळ मानली अह.े शेतकरी चळवळीचा आततहास पाहताना 

स्वातंत्र्यपूवत काळातील शतेकरी चळवळ अतण स्वातंत्र्योत्तर काळातील शतेकरी चळवळ या ऄनषुंगाने तवचार करावा लागले. 

स्वातंत्र्यपूवत काळातील 'तटं्या तभल्ल' याने सावकारा तवरोधी जी चळवळ ईभी केली. ती ऄलीकडच्या काळातील शेतकरी 

चळवळच मानावी लागेल. महायामा ज्योततबा फुलेंनी शतेकऱयानंा संघरित करून लढा ईभा केला. 'शेतकऱयाचंा असूड' हा ग्रथं 

तलहून एक प्रगल्भ तवचार शेतकऱयामंध्ये रुजतवला. शेतकऱयानंा मुक्त च्या तवचाराचंी ददशा ददली.6 संत तकुडोजी महाराज यानंी 

'ग्रामगीता'या ग्रंथामंध्ये शतेकऱयांचे प्रश्न अतण व्यथाचंे वास्तव तचत्रण केल्याचे ददसून येते.11 राजषी छत्रपती शाहू महाराज, डॉ. 

बाबासाहबे अंबेडकरव नेयायानंी शेतकऱयाचं्या प्रश्नावर ती अदंोलने ईभा करून शेतकऱयावर ऄन्याय होणाऱया प्रश्नांना वाचा 

फोडली. स्वातंत्र्योत्तर काळात शेतकऱयानंा न्याय तमळवून दणे्यासाठी तातमळनाडू, पंजाब, कनातिक, अंध्र प्रदशे ,ईत्तर प्रदशे या 

राज्यांच्या पाठोपाठ महाराष्ट्रामध्ये शतेकरी चळवळ सुरू झाली. महाराष्ट्राचे प्रांततक कााँग्रेस ऄध्यक्ष केशवराव जेधेंनी बहुजन 

समाजाकड ेकााँग्रेसचे लक्ष वेधल्याने 3ऑगस्ि 1947 शतेकरी कामगार पक्ष स्थापन झाला.14 प्रारंभीच्या कालखंडात तुळशीदास 

जाधव, नाना पािील, ऄण्णासाहबे गव्हाणे, माधवराव बागल, बापूसाहबे राउत, दत्ता दशेमुख याचंे योगदान महत्त्वपणूत 

ठरते.1980 च्या दशकाच्या सुरुवातीला शेतकऱयांच्या मालाला दकफायाततशर तमळावा म्हणून ऄनेक मोचे व शेतकरी 

अंदोलनाच्या माध्यमातून डॉ.एन .डी.पािील व शरद जोशी यानंी शतेकरी चळवळ मोठ्या जोमाने चालतवली.यायांच्या शेतकरी 

चळवळीची संबंध भारतभर दखल घेतली गेली. चळवळ एका तवतशष्ट ध्येयाने प्रेररत होउन शतेकऱयांना संघरित करून चळवळीशी 

यायांना जोडून घतेले. भाइ ईद्धवराव पािील, गंगाधरबरुांड,ेतवठ्ठलराव नाइक, भाइ गणपतराव दशेमुख, जी.डी लाड, शरद जोशी, 

नागनाथऄण्णा नायकवडी, सदाभाउ खोत,राजू शेट्टी व ऄन्य नेयायांनी शतेकऱयांच्या प्रश्नावर तवतवध प्रदशेात अतण भागात शेतकरी 

चळवळी ईभ्या केल्याच्या ददसनू यतेात.4 परंतु प्रस्ततु शोधतनबंधात तवषयाची व्याप्ती वाढू नये म्हणनू ईदाहरणादाखल माजी 

अमदार भाइ गणपतराव दशेमखु, जी. डी. बापू लाड, शतेकरी नेते शरद जोशी व क्ांततवीर नागनाथऄण्णा नायकवडी याचंाच 

शेतकरी चळवळीचा तवचार करण्याचे ठरतवले अह.े  

भाइ गणपतराव दशेमखु  व शतेकरी चळवळ - 

सांगोल्याचे भाग्यतवधाते म्हणून प्रचतलत ऄसणारे 

बहुअयामी व्यतक्तमयाव म्हणजचे मा. गणपतराव दशेमुख 

होय. 1947 मध्ये शेतकरी कामगार पक्षाची स्थापना झाली. 

यावेळी सागंोला तालुका शतेकरी कामगार पक्षाच्या 

चळवळीमध्ये अघाडीवर होता. 1947 ते 2019 पयांतच्या 

कामगार पक्षाचे नतेृयाव पातहले ऄसता ऄसे ददसून येते क , 

शंकरराव मोरे यांच्या समथत नतेयृावाने गाजलले्या या पक्षान े

महाराष्ट्रात ग्रामीण भागातील बहुजन समाजातील कततबगार 

तरुणाचंी एक नवी तपढी घडतवल्याचे ददसून यतेे. ते शेतकरी 

कामगार पक्ष या महाराष्ट्रातील राजक य पक्षातील 

राजकारणी होते. सांगोला तवधानसभा मतदारसंघातनू 

1962 पासून महाराष्ट्र तवधानसभते तनवडून गेले.3 

महाराष्ट्रातील सवातत ज्येठ आ अमदार ऄसण्याचा मान 

तमळालले्या गणपतराव दशेमुख यांनी 11 वेळा तवधानसभा 

तनवडणकू जजकली. गरीब,मतहला, शेतकरी,कामगार 

यांच्यासाठी यायानंी ऄनके लढे ददले व यशस्वीही केले. 1959 

मध्ये खासदार क्ांततजसह नाना पािील याचं्या 

ऄध्यक्षतेखालील सांगोल्यात प्रचंड दषु्काळी पररषद 

अयोतजत केली. 1965 मध्य ेपंढरपरू येथे शेतकरी कामगार 
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पक्षाचे ऄतधवेशन भरून सजगेर सगर,तवश्वासराव फािे, 

मुरलीधर थोरात याचं्या सहकायातने यशस्वी केली. 1965 – 

1966 मध्ये स्वस्त धान्य दकुानातून दशेभर ऄन्निंचाइ 

तनमातण झाली ऄसता भाईंनी 'ईपासमार तवरोधी कृती 

सतमती'स्थापन करून रोजगार व धान्य तमळवून दणे्यासाठी 

ऄनके मोचे संघरित केले. 1978 ते 80 मध्ये ते कृषी व 

ग्रामीण खायायाचे कॅतबनेि मंत्री ऄसताना कृषी मंत्री म्हणनू  

शेतकऱयाचंी 127 कोिी रुपयाचंी बंजडगची  कजे माफ  

केली.3 व 1999 ते 2002 मध्य ेपणन व रोजगार रोजगार 

हमी मतं्री होते. या कालावधीत यायांनी शतेमजूर,शेतकरी व 

ग्रामीण जनतचेे प्रश्न,दषु्काळी भागाचे प्रश्न तवधानसभते 

मांडून चळवळी ईभा केल्या.'माणगगंा सहकारी कारखाना'व 

'सागंोला तालकुा शतेकरी सतूतगरणी ची'स्थापना केली. 

शेतकरी मतहला सहकारी वस्त्रतनमातण सूततगरणीची 

ईभारणी यायानंी केली. 

शेतीचे पाणी व तपण्याच्या पाण्याबाबत यायांनी कृष्णा पाणी 

तंिा लवादाने महाराष्ट्राला ददललेे 594 िी. एम. सीपाणी 

ऄडतवण्याचा प्रश्नाला महाराष्ट्र शासनाने प्रथम हक्क द्यावा 

यासाठी तयाकालीन मखु्यमंत्री वसंतदादा पािील याचं्या 

ऄध्यक्षतेखाली 13 ऑगस्ि 1977 रोजी नागज येथे पाणी 

पररषद अयोतजत केली.12 दषु्काळी भागाला पाणी तमळाव े

यासाठी यायानंी तवधान सभेत व तवधानसभेच्या बाहरे 

शेतकरी अदंोलने करूनसांगोला शाखा िेंभू,म्हीसाळ या 

प्रकल्पाचे पाणी सांगोला,अिपाडी व व पतिम 

महाराष्ट्रातील 13 दषु्काळी तालुक्याला तमळावे यासाठी 

संघषत केला. दषु्काळग्रस्त शतेकऱयाचंी पाणी पररषद 

तासगाव येथे 21 मे 1997 रोजी अयोतजत करून कृष्णेच्या 

पाण्याच्या मागणीसाठी नागनाथऄण्णा नायकवडी, डॉ. 

बाबुराव गरुव, डॉ.भारत पािणकर यानंी चळवळी सरुू 

ठेवल्या.2 याप्रमाणचे गणपतराव दशेमुख यांनी सांगोला 

शहर व ग्रामीण भागातील शेतकऱयानंा न्याय तमळवून 

दणे्यासाठी शतेकऱयानंा संघरित करून पाणी 

चळवळमहत्त्वपूणत व दखलपात्र ठरली अह.े  

क्ातंतऄग्रणी जी.डी लाड अतण शतेकरी चळवळ - 

कष्टकऱयाचंे झुंजार नेते गोरगरीब ईपेतक्षताचंे अधारस्तभं व 

भारतीय स्वातंत्र्य अदंोलनातील सातारा प्रतत सरकारच े

कल्पक व धाडसी नेतृयाव म्हणज ेक्ांततऄग्रणी जी. डी.लाड 

होय. यायांनी कााँग्रेसचा यायाग केला अतण भाउसाहबे राउत 

व केशवराव जेधे याचं्याबरोबर पुढाकार घेउन शेतकरी 

कामगार पक्षाची स्थापना केली. 'कामाप्रमाण े दाम दणेारी 

समाज व्यवस्था अली पातहजे.या भूतमकेने शतेकरी, 

खंडकरी, कुळांच्या जतमनीचा लढा, तवद्याथी युवक मेळावे, 

ऄभ्यास तशतबरे, शेतमालाला दकफायतशीर भाव तमळाला 

पातहजे. यासाठी संघषत केला सामान्य कष्टकरी माणसाची 

ईन्नती हाच कें द्रजबद ू ठेवून यायांनी योगदान ददल्याचे ददसनू 

येते.9 

कृषी औद्योतगक समाज रचनेसाठी शेती, सहकार ,तशक्षण 

पयातवरण या क्षेत्रात यायानंी परुोगामी दतृष्टकोनातून काम 

ईभा करून महाराष्ट्रा पुढे अदशत ठेवला. यायानंी सयायशे्वर, 

बसवशे्वर, गणशेवाडी या नावाच्या तीन सहकारी 

पाणीपुरवठा करणाऱया संस्था ईभारून कंुडलच्या माळ 

रानावर उस,द्राक्ष,े ऄन् केळीचे मळे फुलवले. कंुडल अतण 

पररसरातील दहा हजार एकर शेती ओतलताखालीअणली. 

शेती ईयापादन वाढीसाठी तज्ांच्या मागतदशतनाखाली 

पररसंवाद, चचातसत्रे अयोतजत करून खते,पाणी वापर,बी-

तबयाणे वापर क िकनाशके वापरासंबंधी शतेकऱयांना 

मागतदशतन घडतवले.16 ईयापादनाला ईयापादन खचातवर 

अधाररत दर तमळावा, यासाठी शेतमाल प्रदक्या ईद्योगाला 

प्राधान्य दणे्याच्या ईद्देशाने 'क्ातंी सहकारी कारखाना'2002 

ला स्थापन केला. 'क्ातंी दधू सघं', ' क्ातंी गारमेंट्स'या 

संस्था ईभारल्या. भ्रष्टाचार मुक्त सहकार, सहकारी 

कारखानदारीच्या खाजगीकरणाला तवरोधी यायाचंी भूतमका 

होती. शतेकरी कामगार पक्ष व भारतीय कष्टकरी समाजाच े

प्रबोधन व संघिन करून यायांनी  जनतलेा न्याय तमळवून 

ददल्याचे ददसनू यतेे.14 

शरद जोशी व महाराष्ट्रातीलशतेकरी चळवळ - 

शेतकरी सघंिनाचं्या चळवळीमध्ये शरद जोशी याचंे नाव 

प्रामखु्याने घेतले जाते. 1980 च्या दशकामध्ये महाराष्ट्रात 

यायांच्या नतेृयावाखाली शतेकऱयांची मोठ्या प्रमाणामध्य े

जनअंदोलने ईभी रातहल्याच े ददसून यतेात. यामध्य े

माधवराव बोरास्ते, प्रल्हाद बोरावले याचं्या सहकायातन े

'शेतकऱयांच्या मालाला योग्य भाव तमळावा'ह ेईदद्दष्ट माननू 

शतेकरी कजातत जन्मतो,कजातत जगतोअतण कजाततच 

मरतो'ही वस्तुतस्थती बदलण्यासाठी शतेीचे खरे ऄथतशास्त्र 

शरद जोशींनी सांतगतले.स्वातंत्र्यानतंर प्रामखु्यान े

कामगाराचं,ेशेतकऱयाचंे ऄनेक लढे या दशेाने ऄनुभवल े

अहते. महाराष्ट्रामध्ये शेतकऱयाचंी अर्थथक व सामातजक 

बाजू प्रथमतः भक्कमपणे ऄगदी पुराव्यासह मांडण्याचे कायत 

शरद जोशी यानंी केल्याचे ददसून यतेे.15'भीक नको हव े

कामाच ेदाम'ऄशी प्रमुख मागणी यायांनी केली. शेतकऱयांच्या 

मालाला योग्य हमीभाव तमळावा. म्हणून मुक्त ऄथतव्यवस्था 

व डकेंल प्रस्तावाचे समथतनही केल े अह.े13 मालाचे दर 

ठरवण्याचे ऄतधकार ह े ईयापादन करणाऱया शेतकऱयाला 

हवेत. ही मागणी यायांनी प्रथम केली. 1987 साली संघिनेचा 

शेतकरी, शेतमजरू महामेळावा नागपूरच्या कस्तरुचदं 

पाकत वर झाला. तेव्हा या कायतक्माला ऄिलतबहारी 

वाजपेयी, तवश्वनाथ प्रताप जसह चंद्रशेखर यासारख्या 
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नेयायासंह तरेा राज्यातील शतेकरी नतेे ईपतस्थत होते. 

वध्यातच्या सरोज ताइ काशीकर,चंद्रपूरचे वामनराव 

चिप,कृषी तवषयाचे अतंरराष्ट्रीय ख्यातीचे तज् तवजय 

जावंतधया यांसारखी ददग्गज मंडळी ईपतस्थत होती. 

1978 ते 1983 या कालखंडात शतेकऱयाचंी अंदोलने 

ऄतधक प्रभावीपणे झाली. 1978 साली पुणे तजल्यातील 

खेड तालुक्यामंध्ये शरद जोशी यांनी संघिनेच्या बांधणीला 

सुरुवात केली.1979 मध्ये शतेकऱयांच्या हक्काची चळवळ 

सुरू केलीअतण 1980 मध्ये या संघिननेे शरद जोशी यांच्या 

नतेृयावाखाली कांद्याच्या योग्य भावासाठी चाकण यथे े

पतहलमेोठे रास्ता रोको अदंोलन केले. कांद्यासह, 1980 

मध्ये उस तपकवणाऱया नातशक तजल्यातील तनफाड 

तालकु्यातील शेतकऱयांसाठी संघिनचे्या नेयायाचं्या 

नतेृयावाखाली उसाला प्रतत िन तीनशे रुपये भाव तमळावा 

यासाठी अंदोलन केले.2 व ह े अंदोलन यशस्वी झाल्याच े

ददसनू यतेे.तनपाणी येथील तबंाखू अंदोलन 

अंदोलनाबरोबरच 22 एतप्रल 1982 रोजी धुळ्यामध्य े

भरलेल्या शेतकरी संघिनेच्या मेळाव्यामध्ये दधुाला योग्य 

भाव तमळावा म्हणनू अंदोलन सुरू करण्यात अले. 

वेळप्रसंगी यायांनी मळेावे तशतबरे या मागातचा सुद्धा ऄवलंब 

केला. शतेकऱयाचं्या दरुावस्थेच े  वणतन करणारी आंतडया 

तवरुद्ध भारत ही सकंल्पना मांडली व ती क्ांततकारी सुद्धा 

ठरली. यायासाठी ईपोषणे, तमळावे, तशतबरे या मागाांनी 

ऄनके मागण्या मान्य करून घेतल्या. 1990 नतंर जागततक 

बाँकेच्या दबावामुळे दशेाचे ऄथतव्यवस्था खुली करण्याचा 

तनणतय तयाकालीन पंतप्रधान श्री. पी. व्ही. नरजसह राव अतण 

तयाकालीन ऄथतमंत्री मनमोहन जसग यानंी घेतले. यायाचवेळी 

गॅि कराराचा  मसुदा 'डकेंल ड्राफ्ि' म्हणून गाजू लागला. 

पेिंि कायद्याची सवाांना भीती दाखवून या सवाांनी तवरोधात 

शेतकऱयानंा ईभे करण्याचा प्रयत्न केला होता. शरद जोशींनी 

डकेंल प्रस्तावाचे स्वागत करून खुल्या ऄथतव्यवस्थेचा 

पुरस्कार केला.15 

राज्यातील शतेकऱयांच्या पत्नीला यायाचं्याकड े ऄसलेल्या 

संपत्ती मध्ये वािा  तमळवून दणे्याचे  महत्त्वपूणत कायत शरद 

जोशी यानंी केल्याचे ददसनू यते.े पतीच्या तनधनानतंर ही 

याया शेतकरी मतहलेला सन्मानाने जगता यावे.याकररता 

शरद जोशी यानंी 'लक्ष्मीमुक्त ' कायतक्म चळवळ ईभारली. 

नातशक तजल्यातील चांदवड येथे 1986 रोजी शेतकरी 

संघिनचेी जाहीर सभा झाली. यायातच पत्नीच्या नावावर 

शेतकऱयानंी जतमनी करून द्यायच्या ऄसा ठराव पाररत 

करण्यात अला. दारूबदंीचा ठरावही याच बीठक त झाला. 

पुढे दोन लाख शेतकऱयानंी यायांच्या जतमनी पत्नीच्या 

नावावर केल्या. या चळवळीची दखल तयाकालीन मखु्यमंत्री 

ना. सुधाकरराव नाइक यांनी घतेली. लक्ष्मी मुक्त  नावान े

शासक य ऄतधतनयम काढला.या चळवळीला यश तमळवून 

दणे्यामध्ये शरद जोशी याचंे योगदान महत्त्वपणूत ठरते. 

शेतकरी संघिनलेा स्वततं्र ऄतधठ आान ऄसावे या हतेून े 'स्वततं्र 

भारत पक्षाची स्थापना'केली. प्रगत,खुल्या,अर्थथक अतण 

समाजातील ईद्योगी प्रयोगशील लोकानंा एकत्र अणणारा 

हा स्वतंत्र मजरू पक्ष अह.े ऄसा तवचार जनमानसात 

रुजवला गेला. दरम्यान शरद जोशींनी राष्ट्रीय लोकशाही 

अघाडीतील राजक य पक्षाच्या पाठठबावर राज्यसभचे े

सदस्ययाव प्राप्त केले. 

क्ातंतवीर नागनाथऄण्णा व कृष्णा खोऱयातील ऐततहातसक 

पाणी सघंषत चळवळ - 

महाराष्ट्रात शरद जोशींप्रमाणचे महाराष्ट्राच्या तवतवध 

प्रदशेांमध्य े शेतकऱयाचंे प्रश्न घउेन अंदोलने ईभे करणारे 

नतेृयाव ईदयास अले. यातील एक प्रभावी नतेृयाव म्हणजेच 

नागनाथऄण्णा होय. नागनाथऄण्णानी भिक्या जमाती, 

धरणग्रस्त, दषु्काळग्रस्त भागातील जनतेसाठी अपले सवत 

अयुष्य खचत केले. सांगली, सोलापरू, सातारा तजल्यातील 

13 दषु्काळी तालकु्यानंा यायांच्या हक्काचे पाणी तमळाव े

म्हणनू'पाणी संघषत लढा' हाती घेतला.17 यायासाठी लागणारा 

अर्थथकखचत 'हुतायामा साखर कारखान्याच्या' माध्यमातनू 

केला. दषु्काळी तालकु्यातील  शेतकऱयानंा संघरित करून 

यायांच्या हक्काची जाणीव करून ददली. क्ांततजसह नाना 

पािलानंी पारतंत्र्याच्या काळात 1930 सालापासनू 1942 

सालापयांत बारा वषे स्वातंत्र्यासाठी लोकजागतृीचे कायत 

ज्यापद्धतीने केले. यायाच पद्धतीने क्ांततवीर 

नागनाथऄण्णानंी व यायांच्या सहकाऱयानंी दषु्काळी 

भागातल्या शेतकऱयानंा पाणी सघंषत चळवळीसाठी संघरित 

करण्याचे काम केले. अिपाडी तालुक्याप्रमाणचे 

खंडाळा,खिाव, माण,तासगाव,फलिण,जत, 

कवठेमहाकाळ,तमरज, सांगोला व मंगळवढेा या दषु्काळी 

तालकु्यात सभा घेउन जागतृी केली. सांगोल्याचे भाइ 

गणपतराव दशेमुख यांनी सरुुवातीपासनू ऄण्णानंा पाणी 

संघषत चळवळीसाठीसाथ ददली. यायांनी दषु्काळी जनतेला 

सांतगतले क , कृष्णा खोऱयातील तुमच्या हक्काचे पाणी 

अह.ेह े अपले हक्काचे पाणी तपण्यासाठी व शतेीसाठी 

तमळालचे पातहजे अतण यायासाठी हा पाणी संघषत लढा 

अह.े9 

नागनाथऄण्णानंी दषु्काळी जनतलेा अश्वासन ददले क , मी 

तुमच्या तालुक्यातून कधीच तनवडणकू लढवणार नाही 

ऄथवा कोणतेही राजकारण करणार नाही. मी तुम्हाला 

अवाहन करतो सुभाषचंद्र बोस नी जनतेला अव्हान केल ं

होतं क , 'तमु मझुे खून दो, मी तमु्हें अजादी दूगंा' यायाप्रमाण े

'तुम्ही मला ताकद द्या, मी तमु्हाला पाणी दतेो' यातनूच 

पाणी संघषातची मशाल पेिली.1 तेरा दषु्काळी तालुक्यात 

पाणी संघषत चळवळ सुरू झाली. सरकारला जाणीव व्हावी 

म्हणनू पतहला धक्का दणे्यासाठी ऄण्णानंी सांगोल्याचे भाइ 

गणपतराव दशेमुख, डॉ. भारत पािणकर, कॉ. नाना शेिे 
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डॉक्िर बाबुराव गरुव,जयतं तनकम,बाळासाहबे बागवान,  

तवश्वासराव बाबर, राजेंद्र ऄण्णा 

दशेमुख,अर.एस.चोपड,ेहनमुंतराव बारगुल,े तशवाजीराव 

काळंुग,े बबनराव गायकवाड चदं्रकातं लोंढ,े शरद पािील, 

या प्रतततनधींना एकतत्रत घेउन 26 जलुी 1993 साली 

अिपाडी यथेे पतहली पाणी पररषद घतेली. ह ेपाणी संघषत 

चळवळीचे तशलेदार होते. 

याया पररषदमेध्ये नागनाथ ऄण्णा म्हणाले क , शेतकरी 

कष्टकरी संघिनचेा तवजय ऄसो, कृष्णा खोऱयाचे हक्काच े

पाणी या भागाला तमळालचे पातहजे ',पाणी अमच्या 

हक्काच,ेनाही कुणाच्या बापाचे. ''दषु्काळ तनमूतलन 

चळवळीचा तवजय ऄसो'.जमीन व पाण्याचे शास्त्रीय 

तनयोजन झालचे पातहजे.2000 सालाच्या अत कृष्णा 

खोऱयाच्या पाण्याचे वािप झाले पातहजे .'कामगार 

शेतकरी,कष्टकरी,एकजुिीचा तवजय ऄसो' ऄशा हजारो 

शेतकरी बांधवानंी घोषणा ददल्या. ऄण्णांच्या सचूनपे्रमाण े

डॉ. भारत पािणकर यानंी ठराव मांडले. ऄण्णानंी पररषदते 

जन समदुायाला सांतगतले क  ,ही पाणी संघषत चळवळ 

रानात पाणी येइपयांत चालचू राहणार अह.े ऄशाप्रकारे 

दरवषी अिपाडीला 26 जलुीला क्ांततवीर नाना यायानंा 

पररषदा घते होते.पुढे 1994 ते 2012 पयांत पाणी पररषदा 

चालचू होयाया. प्रयायेक तालुक्यात पररषदा घतेल्या. हजारो 

लोकानंी तनवदेन े सरकारला पाठवली. साखर 

कारखान,ेसोसायिी, ग्रामपचंायत, सहकारी संस्था, तशक्षण 

संस्था आयायादींनी पाणी मागण्याचे ठराव शासनाला पाठवले. 

यामध्ये महाराणी दवेी ऄतहल्याबाइ होळकर एज्युकेशन 

सोसायिीच्या माध्यमातनू अम्हीही तवद्याथी दशे पासूनच 

या पाणी संघषत चळवळीमध्ये सहभागी झालो. मामलेदार, 

प्रांत कलेक्िर पयांत घेराव घातल,े तनवदेन ददली,पाणी 

प्रश्नाची तीव्रता सरकारला दाखवून दणेे शक्य होतं याया 

साऱया मागाांचा ऄवलंब केला. लोकजागतृीसाठी गावोगावी 

पोवाड ेअतण क्ातंीची प्रेरणा दणेारी  कलापथके पाठवली. 

यातनू पाणी संघषत चळवळीला गती अली. शेविचा पयातय 

म्हणनू साराबदंीचा तनणतय घतेला व तो यशस्वी केला. 

यातनूच िेंभू योजनचेा जन्म झाला. 

तेरा दषु्काळी तालुक्याच्या पाणी प्रश्नाच्या लढ्याला वीस 

वषे झाली. चळवळ चालू होती अतण पढुेही रानात पाणी 

येइपयांत ही जवळ चालू राहणार या चळवळीचे जनक 

क्ांततवीर नागनाथऄण्णाचंे 12 माचत 2022 रोजी तनधन 

झाले. व ऄण्णांच्या तनधनानतंर प्रथम घरतनक  च्या 

तलावात पाणी पोहोचले व ऄण्णाचंे स्वप्न साकार झाले. 

कृष्णाचे पाणी दषु्काळी अिपाडी तालुक्यातील घानंद 

तलावामध्ये पोहोचले ऄसता, मा. वीभव काका, ईस्मानवी 

शेख, अर. एस .चोपड,े जयवतं ऄतहर. यांच्या ईपतस्थतीत 

पाणी पजून केले.12 क्ांततवीर नागनाथांनी दषु्काळ 

हितवण्यासाठी जी ऐततहातसक चळवळ ईभी केली ती 

तनस्वाथतपणे चालवली. वीस वषातच्या संघषाततून अिपाडी व 

आतर तालुक्यात कृष्णचेे पाणी अले. या ऐततहातसक पाणी 

संघषत चळवळीत नागनाथ ऄण्णांच्या नतंर वीभव काका 

नायकवडी याचंे नतेृयाव तमळाले अहे. 26 जून 2022 पयांत 

एकूण 29 पाणी संघषत पररषदा संपन्न झाल्या. कृष्णचेे पाणी 

दषु्काळी भागापयांत पोहोचल े अह े .व यायाचा फायदा 

शेतकऱयानंा होत अह.े हचे ऄण्णांच्या चळवळीचे फतलत 

अह.े 

तनष्कषत- 

स्वातंत्र्योत्तर महाराष्ट्रातील शेतकरी चळवळीच्या 

योगदानाचे मूल्यमापन करीत ऄसताना प्रकषातने तनदशतनास 

येते क , शेतकरी,कष्टकरी वगातला न्याय तमळवून दणे्यासाठी 

ऄनके नेयायानंी अवाज ईठतवला. जी.डी.लाड याचं्या 

कायातमुळे शेती,सहकार, तशक्षण पयातवरण या क्षेत्रामंध्य े

पररवततन घडून अले. भाइ गणपतराव दशेमुख यानंी 

सांगोला व पररसरातील 95 गावांचा कायापलि केला. 

शेतमजरू, शेतकरी व ग्रामीण जनतचेे प्रश्न सोडवून पाणी 

संघषत  चळवळीच्या माध्यमातनू िेंभू, म्हीसाळ, कृष्णा खोरे 

यांसारख्या योजनांच्या माध्यमातनू शेतात पाणी पोहोचल े

.हीच चळवळीची फलश्रतुी होय. नागनाथऄण्णानंी कृष्णा 

खोऱयातील तेरा दषु्काळी तालुक्यांना पाणी तमळाले पातहजे, 

यासाठी ऐततहातसक पाणी सघंषत चळवळ ईभी केली. 

सद्य:तस्थतीत 26जनू 2022पयांत एकूण 29 पाणी पररषदा 

झाल्या. कृष्णा नदीचे पाणी दषु्काळी भागातल्या तवतवध 

रठकाणी पोहोचले. हीच पाणी संघषत चळवळीचे फलश्रतुी 

होय.शरद जोशी यांच्या नेतृयावामुळे तर शतेकरी चळवळ 

महाराष्ट्रभर  पसरली. यायाचं्या या अंदोलनामुळे राज्यातील 

शेतकऱयानंा उस,तंबाखू, दधू भात,कापूस आयायादी 

तपकासंाठी योग्य हमीभाव तमळू लागला. लक्ष्मीमकु्त  

चळवळीमुळे तस्त्रयानंा  पतीच्या संपत्तीत वािा तमळाला. 

महाराष्ट्राच्या तवतवध भागांमध्ये ऄनके नेयायानंी 

शेतकऱयासंाठी अंदोलने केली.व शेतकऱयानंा न्याय तमळवून 

दउेन भरीव कामतगरी केली.अजवर ऄनके नेयायानंी शतेकरी 

व यायांच्या प्रश्नावर ऄनेक शतेकरी चळवळी ईभ्या केल्या 

अहते परंतु तनढातवललेे ऄतधकारी अतण बेदफक र राज्यकत े

यांना जाग्यावर अणण्यासाठी व शेतकऱयांच्या प्रश्नाला 

वाचा फोडण्यासाठी शतेकरी चळवळीची ऄयायंत गरज अहे. 

याया शेतकरी चळवळी अधी गततमान केल्या पातहजते ऄस े

वाित ऄसले तरीही शे.का.प. चे अमदार जयंत पािील 

माजी खासदार राजू शेट्टी व हाताच्या बोिावर मोजणारे 

ऄन्य नतेे सोडल ेतर महाराष्ट्रातील शतेकरी चळवळी अज 

क्षीण होत अहते क  काय ऄस े वािून राहते. म्हणून नवा 
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दतृष्टकोन बाळगणारे शेतकरी चळवळीचे नतेृयाव करणाऱया 

नेयायाचंी खूप मोठी गरज अह.े ऄसे माझे मत अह.े 
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प्रस्तावना : 

भारतामध्ये जातीव्यावस्था मोठ्या प्रमाणात मूळ धरल्याचे ददसून यतेे. या जातीच्या उतरंडीमध्ये अस्पृश्य म्हणनू गणल े

गेलेल्या जातीमध्ये दयु्यम गणल ेजाते. त्यामुळे या स्त्रियांना सामास्त्रजक, आर्थथक, कौटंुस्त्रिक, राजकीय या सववच क्षेत्रात स्वातंत्र्य 

ददलेले नाही असे ददसनू यतेे. सदरचा अभ्यास करतानंा दस्त्रलत समाजातील स्त्रिया या दिकून मास्त्रहती प्रयत्न करत असल्याच े

संशोधन करतानंा लक्षात यतेे. काही स्त्रिया या प्रश्नाची उत्तरे दणे्याचे टाळत होत्या तर काही महत्वाच्या प्रश्नाला िगल दणे्याचा 

प्रयत्न करत होत्या. महाराष्ट्रात अस्पृस्यासंिंधी स्त्रव. रा. शशद े (१९३३),  स्त्रत्र. ना. अत्रे (१९५९), गोरे व स्त्रलमये (१९७३), डॉ. 

िािासाहिे आिंेडकर इत्यादींनी  वेगवेळ्या ग्रंथात अस्पृस्यासिंधंी स्त्रवशे्लषण केले. महाराष्ट्रात महार, मांग, चाभंार, ढोर आस्त्रण 

होलार अशा पाच प्रमुख अस्पृश्य जातींचा अभ्यास भारतीय अस्पृश्यतचेा प्रश्न या ग्रंथात केला गेला आह.े  स्त्रत्र. ना. अत्रे यानंी 

(१९३३) “गावगाडा”   या मध्य ेतर गोरे व स्त्रलमये यांनी (१९७३) महाराष्ट्रातील दस्त्रलत शोध आस्त्रण िोध  यामध्ये, डॉ. सनुंदा 

पटवधवन यानंी “चेंज अमााँग इंस्त्रडयाज हरीजंस” या सवव अध्यायानामध्ये वरील जातींचा अभ्यास करण्यात आला परतू अण्णा भाऊ 

साठेंनी आपल्या सास्त्रहत्याच्या माध्यमातनू िी जीवनावरती वेगळा प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे अण्णा भाऊ  साठेंच्या 

सास्त्रहत्याने दस्त्रलत िीला स्त्रशक्षणाची जाणीव झाली आह.े स्वाततं्र्यानतंर डॉ. िािासाहिे आंिेडकर, महात्मा लुले, रांांतीयोयोती 

सास्त्रवत्रीिाई लुले याचं्या स्त्रवचारातनू प्ररेणा स्त्रमळाली आह.े आता दस्त्रलत स्त्रिया स्त्रशक्षणाकड ेवळू लागल्या आहते, ही थोडी सुखद 

घटना वाटली तरी िहुसंख्य दस्त्रलतांच्या मुली स्त्रशक्षणापासनू वंस्त्रचत आहते. एकंदर उपेस्त्रक्षत असणाऱ्या दस्त्रलत समाजाची िी दखेील 

खूपच उपेस्त्रक्षत रास्त्रहली आह.े पती व्यासनाधीन असले तर त्या िीच्या वाट्याला खूप मोठी दनै्यावस्था येते आस्त्रण दस्त्रलत समाजात 

िहुसंख्य परुुष दारू, जुगार, मटका, गुटखा अशा व्यासनाने गरुलटलेला असल्याने आस्त्रण दारूच्या नसते पत्नीला मारहाण करतो या 

भीतीने कष्टातनू ससंार चालवत आपल्या पतीच्या दारुची उधारी भागवणारी हतिल दस्त्रलत िी सववत्र ददसते.  
        
               सास्त्रहत्यसम्राट अण्णा भाऊ साठे यानंी इ. स. 

१९४८-४९ पासनू कथा, कादिंरी लेखनास प्रारंभ केला. 

त्यानतंर त्याचंे त्याचंे १३ कथासगं्रह ३५ कादिंऱ्या प्रकास्त्रशत 

झाल्या. तत्पूवी १९५० पयंत िीचे सास्त्रहत्यातली स्थान 

दयु्यम होते. ती एक शोभेची िाहुली ककवा परुुषपरूक 

प्रस्त्रतमा होती. स्त्रतला स्वत:चे अस्त्रस्तत्व नव्हते. स्त्रतचे स्थान 

लक्त मनोरंजनापुरातचे होते. ह. ना. आपटे, श्री व्यं. केतकर, 

स्त्रवभावरी स्त्रशरुरकर, यानंी स्त्रियांना सास्त्रहत्यातनू मांडण्यास 

सुरवात केली. परंतु स्त्रह परंपरा पुढे पुसट झाली. िीची 

भूस्त्रमका दयु्यमच रास्त्रहली. ती स्त्रनयतीला शरण जाणारी, 

दसुऱ्यांच्या स्त्रवचारावर चालणारी, पुरुषप्रधान संस्कृतीचाच 

पुरस्कार करणारी ठरली. परंत ुया परंपरेला लाटा दणे्याच े

काम अण्णाभाऊंनी केले. त्यानंी आपल्या अनेक कथा, 

कादांिऱ्या श्रीप्रधानतलेा स्वत:चा शोध घेण्यासाठी 

वास्त्रहल्या. स्त्रियाचंा कोंडमारा करणाऱ्या प्रथा व रूढीवर 

प्रहार करणाऱ्या स्त्रवशायामाध्यचे कथािीज शोधले. आपल्या 

संस्कृतीत स्त्रवश्वात िीने खूप रडून घेतले आताही रडत आह.े 

पण एकदा का ते अश्रु सुकले की स्त्रतथे असणारा आनंदाचा 

अखंड झरा िाहरे यायला वेळ लागणार नाही. तीच िीची 

खरी ताकद आह.े अण्णाभाऊंनी ह ेअचकू हरेले होते. आस्त्रण 

म्हणनूच अण्णाभाऊंच्या सास्त्रहत्यातील िीही मनस्वी 

िंडखोर व्यावस्थेस्त्रवरुद्ध पेटून उठणारी स्त्रनयतीला शरण 

आणणारी अशी तजेस्वी, योवालाग्रही आह.े नायक प्रथा 

कादिंऱ्यामध्ये स्त्रतचे स्थान तेवढेच महत्वाचे आह.े अण्णा 

भाऊंना परुुषाचंा परारांम व िीचे शील अस्त्रतशय महत्वाच े

वाटत होते. त्यामळेुच त्यांच्या नास्त्रयका चाररत्र्यवान तर 

नायक तडलदार, शूर, परारांमी आहते. या भूस्त्रमकेमाग े

त्यांच्या चळवळीचे साम्यवादी स्त्रवचारसरणी, खेड्यातील 

सरंजामवृत्ती व मुंिईला ते जथेे रास्त्रहले तेथील कामगार 

जीवन या अनुभवाचंा पररपाक आह.े भारतीय 

समाजव्यवस्थेत स्त्रियानंाही अस्पृश्यासंारखेच तचु्छ ठरवल े

स्त्रतचा लायदा शतकानुशतके घेत रास्त्रहले. मननुे व िी 

स्वातंत्र्य अहवती असे म्हटल े व इथल्या पुरुषप्रधान 

सामाजव्यावस्थनेे मनूच्या या वाक्याचे काकोर पालन केले. 

चूल आस्त्रण मुल या पलीकड ेिीचे स्त्रवश्व असू शकते, याची 

जाणीव स्त्रतला होऊ ददली नाही. इंग्रजाच्या अगमानमळेु इथ े

स्त्रशक्षण आले. परुुषी चळवळीने िी स्त्रशक्षणावर, समानतेवर 

भर ददली. स्त्रिया थोड्यालार प्रमाणावर स्त्रशकू लागल्या. 
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महात्मा योयोतीराव लुल्यानंी स्त्रियाचं्या स्त्रशक्षणाला अग्ररांम 

ददला. सास्त्रवत्रीिाईनीही त्यांच्या या कायावत स्वत:ला वाहून 

घेतले. त्यातनूच पढुे मुक्ता साळवे, तारािाई शशद े अशा 

अनके तडलदार स्त्रिया पुढे आल्या. मुक्ता साळवेनी आपल्या 

स्त्रनिंधात दस्त्रलतांवर होणाऱ्या अन्यायाचे स्त्रवद्रोही वणवन केले, 

तर तारािाई शशदेंनी “िी परुुष तलुना” या स्त्रनिंधातून 

पुरुषी वतृ्तीला पत्यके पापाच े कारण मानले व िीच्या 

स्वातंत्र्याचा व्यापक स्त्रवचार मांडला.  योया 

समाजव्यावस्थमेध्ये दस्त्रलत पुरुषानंाच काही स्थान नाही. 

दाररद्र्य, अंधश्रधा, अज्ञानात टो गुरलटललेा आह.े सत्तते तो 

लक्त साधन आह.े एकूणच रचनते त्याचे मूल्य नगण्य आह.े 

स्त्रतथे स्त्रियानंा कोणते स्थान असणार? या स्त्रिया कुटंुिावर 

स्त्रनतांत प्रेम करणाऱ्या, एकस्त्रनष्ठ आहते. त्यानंा 

परपुरुषापासनू असरुस्त्रक्षतता वाटते. तसे वाटल्यावर त्या िंड 

करून उठाणाऱ्या आहते.  

अण्णा भाऊ साठेंच्या कथा, कादिंऱ्यामधील िी 

ही सदसदस्त्रववेक िुद्धीने स्त्रनणवय घेणारी मनस्त्रस्वनी आह.े ती  

समाजातील सवोच्य स्तरातील नसून, िंददस्त आस्त्रण 

िांधलेल्या समाज जीवनात करकचनू जखडलेली, स्वत:च्या 

स्वातंत्र्यासाठी आस्त्रण अस्त्रस्मतेसाठी जिरदस्त संघषव करणारी 

आस्त्रण स्त्रवजयी होणारी एक साधी कुठल्याही सामान्य 

कुटंुिात आढळून येणारी आह.े पण स्वत:च्या मताने जीवन 

जगण्याचा स्त्रतच्या अस्त्रधकाराची पायमल्ली होताच खवळून 

उठून रणांगणात लढणारी ही मनस्वी अण्णा भाऊंच्या सवव 

स्त्रवश्वाला व्यापनू उभारणारी आह.े िीची स्वातंत्र्यता, 

अस्त्रस्मता आस्त्रण मनस्त्रस्वता यानंी आणा भाऊ स्त्रवलक्षण 

भाराऊन गेले होते ह ेपाहून त्याचंा आदर स्त्रिगणुीत होतो. ही 

नास्त्रयका लढाऊ अत्मास्त्रवश्वासाने िहरललेी आह.े लुला. 

स्त्रनखारा, डोळे या काथामधील नास्त्रयका मळुापासून 

पाहण्यासारखी आह.े आपल्यावर िलात्कार करण्याचा प्रयत्न 

करणाऱ्या गुडं्या या गावगुंडाला शेवटी लुला ही नास्त्रयका 

त्याच्या रानातल्या घरात कोंडून जाळून मारते. िापान े

आजारी अयोग्य नावऱ्याशी लग्न लावले म्हणनू त्याला सोडून 

जाणारी िारिाद्या कंजाऱ्याची मुलगी आस्त्रण मलुीच्या 

भल्यासाठी समाजाचे वैर ओढून घेणारा िरिाद्या. या 

कथामध्ये  चुकीचे सिंंध लेटाळणाऱ्या नास्त्रयकेचे दशवन घडते. 

चीरानगरच्या भतूामधील मकंी, रमी या नास्त्रयका 

झोपडपट्टीमधील िेदरकार श्रीयाचंे दशवन घडवतात. अण्णा 

भाऊच्या नास्त्रयकांचे खरे वस्ततृ जीवन त्यांच्या कादिंऱ्यात 

ददसनू यतेे.   

स्त्रनष्कषव :  

अण्णा भाऊ  साठेंच्या सास्त्रहत्याने दस्त्रलत िीला 

स्त्रशक्षणाची जाणीव झाली आह.े स्वातंत्र्यानंतर डॉ. 

िािासाहिे आंिेडकर, महात्मा लुले, रांातंीयोयोती 

सास्त्रवत्रीिाई लुले याचं्या स्त्रवचारातनू प्रेरणा स्त्रमळाली आह.े 

आता दस्त्रलत स्त्रिया स्त्रशक्षणाकड े वळू लागल्या आहते, तरी 

पण कौटंुस्त्रिक, सामास्त्रजक आर्थथक क्षेत्रात दस्त्रलत मस्त्रहलानंा 

पास्त्रहजे तवेढे स्वातंत्र ददले जात नाही. िहुतांश हा सामाज 

झोपडपट्टीच्या भागात राहत असल्याचे आढळून येते. 

त्यामुळे या स्त्रियाचंा स्त्रवकास झाललेा ददसत नाही. अन्न, 

पाणी, इंधनासाठी झगडावे लागत होते. त्यातच त्यांच्या 

अस्त्रशस्त्रक्षतपनाचे प्रमाणही प्रचडं असल्याचे ददसनू यतेे. 

मुलींच्या स्त्रशक्षणाचा महात्मा योयोतीराव लुले यानंी 

सांस्त्रगतलेला मूलमंत्र या समाजान ेकधी ऐकलाच नाही आस्त्रण 

आचारणातही आणला नाही. गररिी, अज्ञान, अंधकार, 

स्त्रनकृष्ट राहणी, यामुळे हतिल झाललेी िी दवैावर हवाला 

ठेवते. जवळपास असलले्या दवेाला नवस िोलते, अंगात 

येणे, परडी हाती घेणे, जोगवा मागणे, मुलींना दवेदासी-

मुरळीम्हणनू सोडणे या सवव प्रकारात स्त्रियाचंा मोठा वाटा 

असतो यामध्य ेया स्त्रिया गुरलटलेल्या ददसून यतेात. अशा 

अंधाश्राधेतनू या मस्त्रहलाचंी अधोगती झाललेी ददसनू 

येते.अण्णा भाऊ साठेंच्या सास्त्रहत्यातील िी तजेस्वी, 

योवालाग्राही, व्यवस्थेस्त्रवरुद्ध पटूेन उठणारी अशी आह.े 

स्वत:च्या स्वातंत्र्यासाठी आस्त्रण अस्त्रस्मतेसाठी व्यवस्थेस्त्रवरुद्ध 

संघषव करणारी िी अण्णा भाऊंनी आपल्या सास्त्रहत्यातनू 

मांडली आह.े   
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स्वांतत्र्यसैननक म्हणजे ज्यवने फक्त तुरांग्वसच भोगलव ाअह े ाऄशी व्यवख्यव न करतव ‘स्वांतत्र्यसांग्रवमवत ज्यव रपवने ज्यवने भवग 

घेतलव ाअह े ् ज्यवलव कोणत्यव - नव कोणत्यव प्रकवरे हवल सोसव्े लवगले ाअहते, तो स्वांतत्र्यसैननक' ाऄशी व्यवख्यव भवरतीय 

स्वांतत्र्यसैननक ाअांदोलन ाआनतहवस सनमतीने केलेली ाअह.े यव स्वांतत्र्यसैननकवांनी १९४२ च्यव लढ्यवमध्ये भवग घेाउन सांघटितटरत्यव 

प्रनतकवर केलव. त्यवसवठी ाऄनेक स्वांतत्र्यसैननकवांनी ाअपल्यव प्रवणवचे बनलदवन ददले. हवलाऄपषे्टव सहन केल्यव. ाअपले सांसवर 

ाईघड्यव्र िवकले. भूनमगत रवहून त्यवांनव ाअपले जी्न रवनव्नवत कवढव्े लवगललेे ददसते. यव स्वांतत्र्यसैननकवांच्यव त्यवगवलव नसमव 

नव्हती. तसचे प्रवणपणवलव लव्ून त्यवांनी ननमवाण केलेल्यव ाऄनसमतेलव तोड नव्हती. ाऄशव यव १९४२ च्यव 'छोडो भवरत' 

चळ्ळीमध्ये भवग घतेलले्यव स्वांतत्र्यसैननकवांच्यव कवयवाची दखल मवनहती भव्ी नपढ्यवांनव होणे ाअ्श्यक ाअह.े यवसवठीच प्रसततु 

शोधननबांधवमध्य ेकोल्हवपूर नजल्यवतील ् नशरोळ तवलुक्यवतील हरे्वड गव्चे स्वतांत्र्यसनैवनी कै. श्री. ाअदगोंडव ाअण्णव पविील 

यवांचे १९४२ च्यव लढ्यवतील योगदवनवचव सवधवर ाअढव्व घेण्यवचव प्रयत्न केलव ाअह.े भवरत दशेवचव पणूा ाआनतहवस ाऄभ्यवसलव तर 

ाऄसे ाअपणवस ददसनू यतेे की, स्वतांत्र्यसांग्रवमवची सरु्वत ही प्रथम जेव्हव परदकयवांचे ाअक्रमण झवले तेव्हवपवसनू झवलेली ददसत े

ाअनण हव स्वतांत्र्यसांग्रवमवचव लढव सन १९४७ मध्ये भवरत दशेवलव स्वतांत्र्य नमळेपयात ाऄनतशय ननकरवने लढलव 

गेलव. नििीश ाऄांमल प्रसथवनपत होाइपयात यव स्वतांत्र्यलढ्यवचे स्रप, प्रवदनेशक कक्व रवजकीय स्रपवचे ाऄसलेले ददसते. परांत ु

त्यवलव लोकवनभमुख स्रप प्रवप्त झवलेले नव्हते. ह े लोकवनभमुख चळ्ळीचे स्रप महवत्मव गवांधी युगवमध्ये नमळवललेे ददसत.े 

त्यवचवच भवग म्हणनू गवांधी युगवत स्ासवमवन्य जनतनेे यव स्वतांत्र्यसांग्रवमवत यव नव त्यव प्रकवरे भवग घेाउन भवरतवलव स्वतांत्र्य 

नमळ्नू दणे्यवत महत््वची कवमनगरी बजव्ललेी ददसते. 

                

०२ ऑगसि १९४२ रोजी च्यव कॉंग्रेस कवयाकत्यवाच्यव 

बैठकीत महवत्मव गवांधीनी ाअांदोलन सरु करण्यवचव दकती 

ननधवार केलव होतव, यवचे रवजवजी यवांनी सपष्टीकरण केलले े

ाअह.े १९४२ चव लढव शे्िपयात चवलू रवहील हहसवत्मक 

प्रकवरवमळेु तो थवांब्लव जवणवर नवही, ाऄसे महवत्मव गवांधी 

यवांनी सपष्टपणे बोलल्यवची मवनहती रवजवजी यवांनी 

कवाँग्रेसजनवांनव ददली. यव मवनहती ्रन ाअपल्यवलव १९४२ 

मधील “चले जव्” कक्व “छोडो भवरत" चळ्ळ दकती 

"करो यव मरो” यव ननणायव्र पोहचली होती ह ेाअपल्यवलव 

कळून येते.महवत्मव गवांधीची भेि घेाउन ाअल्यवनांतर सवतवरच े

क्रवांतीहसह नवनव पविील यवांनी स्वांतत्र्यलढ्यवसवठी योगदवन 

दणे्यवचव ाअदशे ददलव होतव. तसचे प्रत्येकवांनी स्ताःस 

स्तांत्र्य मवनुन ाआांग्रजवची रवज्ि नष्ट करण्यवचे ाअांदोलन 

करव्े ाऄसे ही सवांनगतले होते.यवच धोरणवनुसवर सवतवरव, 

सवांगली प्रमवणे कोल्हवपूरवतील भूनमगत चळ्ळीने ाअपली 

भूनमकव ्ठ्ललेी ददसते. १९४२ च्यव यव भूनमगत 

चळ्ळीची सवखळी महवत्मव गवांधी - क्रवांतीहसह नवनव 

पविलवचे - पत्रीसरकवर ्सांतदवदव पविील - प्रजवपटरषदचे े

रत्नवप्पव कुां भवर - हरे्वड मधील (नशरोळ तवलकु्यवमधील) 

स्वतांत्र्य सैननक ाऄशी होती यवच ाअशयवने ाअपल्यवलव 

भवरतीय स्वतांत्र्यलढ्यवचव ाऄभ्यवस करव्व लवगतो. यव 

सवखळीमधील एक ाऄग्रणी स्वतांत्र्यसनेवनी होते. - 

श्री. ाअदगोंडव ाअण्णव पविील यवांचव जन्म १३ ऑगसि 

१९१७ मध्ये हरे्वड मधील तव. नशरोळ, नज. कोल्हवपूर येथ े

एकव शतेकरी कुिूांबवमध्ये झवलव. त्यवांचे नलनहण्यव-

्वचण्यवपुरते नशक्षण झवल्यवनांतर ते ाअपली घरची शेती 

पवहू लवगले. महवत्मव गवांधीजीच्यव न्चवरवने प्रभवन्त 

होाउन स्दशेी ाअांदोलन ाअनण खवदीचव ्वपर यवसवठी 

जनजवगृती केली. १९४२ च्यव 'छोडो भवरत' चळ्ळी मध्य े

भवग घेण्यवसवठी हरे्वडमधील ाअलगोंडव पविील, बवळगोंडव 

पविील, रवमु पजुवरी यवांच्यवसोबत बैठकव घेाउन रोज प्रभवत 

फेरी कवढण,े जवहीर सभव घेण े यवमध्ये सदक्रय भवग घेाउ 
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लवगले. यव्ेळी त्यवांच्यव यव कवयवात रवमगोंडव पविील, 

ननलवप्पव कवांबळे, ाऄ्नवप्पव कवांबळे, श्रीपती कवांबळे, बवळू 

मुल्लव, धोंनडबव बरगवले ाआ. स्वतांत्र्यसनेवनी सोबत होते. श्री. 

ाअदगोंडव पविील ह े गव्वमधील जवहीर सभमेध्ये सडतेोड 

भवषण करीत ाऄसत. ते ाअपल्यव भवषणवमध्ये ाआांग्रजवांच्यव 

ाऄन्यवयवबद्दल सपष्टपणे बोलवयचे. ते ाअपल्यव भवषणवमध्य े

म्हणवयचे की, ाआांग्रजवनी गोळ्यव जरी घवतल्यव तरी मवग े

हिणवर नवही तेव्हव स्ा लोकहो ाआांग्रजवांनव घवल्नू ाअपल्यव 

दशेवलव स्तांत्र करयव. 

नशरोळ तवलुक्यवमधील तसचे हवतकणांगले तवलुक्यवमधील 

ाऄनके क्रवांतीकवरी मोनहममध्ये त्यवांनी ाअपले योगदवन ददले. 

यवमध्ये जवांभळी, नवांदणी, ाऄजुान्वड, कोरोची, रकडी, 

हवतकणांगले ाआ. गव्वमधील चव्डी जवळण्यवमध्ये सहभवग 

घेतलव. तसचे कुरांद्वड पटरसरवतील दवरची दकुवने ाईध््सत 

केली. त्यवचबरोबर त्यवांचव सगळ्यवत महत््वचव एक गुण 

होतव तो म्हणज,े ाआांग्रजवन्रोधवत जहवल भवषण करणे, 

त्यवांची भवषण करण्यवची कलव ाऄनतशय प्रभव्शवली होती. 

गव् चव्ड्यव जवळण,े दवरची दकुवने ाईध््सत करणे, 

ाआांग्रजवन्रोधवत जहवल ् सडतेोड भवषणे करणे यव न्न्ध 

गुन्यवखवली त्यवांनव बेदम मवरहवण करन ाऄिक केली. ाअनण 

त्यवांच्यव्र खिलव चवलन्ण्यवत येाउन ०६ मनहन्यवांची नशक्षव 

झवली. ाअनण ही नशक्षव भोगण्यवसवठी कोल्हवपूर येथील 

सेंट्रल जले मध्ये पवठन्ण्यवत ाअले. नशक्षव भोगून गव्वत 

परत ाअल्यवनांतर ते परत स्वतांत्र्यचळ्ळीशी ननगडीत 

रवनहले. 

कोल्हवपूर प्रजव पटरषदचेे सांनच् रत्नवप्पव कुां भवर यवांचव 

त्यवांच्यव्र खूपच प्रभव् पडललेव होतव. त्यवांच्यव ाअदशेवने ् 

मवगादशानवने श्री. ाअदगोंडव पविील यवांनी १९४२ च्यव 

स्वतांत्र्य लढ्यवमध्ये महत्त््पूणा कवमनगरी केली. दशेभक्त 

रत्नवप्पव कुां भवर यवांचे ते कट्टर ाऄनयुवयी म्हणून शे्िपयात 

रवनहले. 

हरे्वड गव्वतील सवमवनजक, ाअर्थथक ् शैक्षनणक 

कवयवामध्ये त्यवांनी सहभवग घाेउन सढळ हवतवने ाअर्थथक मदत 

करत रवनहले. गव्वतील दवरबांदीसवठी सतत प्रयत्नशील 

रवनहले. 'ाअझवद' दधु सांसथचे्यव ाईभवरणी मध्येही त्यवांनी 

मोलवचे योगदवन ददले.  

कै. श्री. ाअदगोंडव पविील यवांच्यव भवरतीय 

स्वतांत्र्यलढ्यवतील कवयवाची दखल घेाउन महवरवट्र श शवसनवन े

त्यवांनव स्वतांत्र्यसैननक सन्मवन पत्र ाअनण पेन्शन दाेउन गौर् 

केलव ाअह.े स्वतांत्र्यवचव सु्णा महोत्स्वत त्यवांनव मव. 

तत्कवलीन प्रवांतसवहबे यवांच्यव हसते सन्मवनपदक ही दणे्यवत 

ाअले ाअह.े 

स     स  न  : 

१. महवरवट्र श शवसन स्वतांत्र्यसैननक पत्र 

२. मुलवखत दणेवरे मुलगव - रवयगोंडव पविील ् त्यवांचव 

पटर्वर 

३. सत्वांतर १९४७ खांड- ३ गोंन्द तळ्लकर - 

४. भवरतीय स्वतांत्र्य लढ्यवतील हरे्वडचे स्वतांत्र्यक्रवांतीच े

नशलेदवर - बवबवसवहबे नदवफ 

५. महवरवट्र श शवसन स्वतांत्र्यसैननक चटरत्र कोष खांड - १ 
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प्रास्ताचवक: 

अचशयािे नोबेल ककवा नोबेल पुरस्करािी अचशयाई आवृत्ती म्हणून ज्यािे वणणन केले जाते तो पुरस्कार म्हणजे रॅमन 

मॅगसेसे पुरस्कार होय. यािी सुरवात 'न्यूयॉकण  येथील रॉकफेलर भावंडांनी केली असून, फफचलपाईन्सिे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष रॅमन 

मॅगसेसे यांच्या नावाने १९५७ पासून द रॅमन मॅगसेसे अवॉडण फाऊंडेशन तफे दरवषी हा पुरस्कार फदला जातो. १) फफचलपाईन्सिी 

राजधानी मनीला येथून चवतररत केला जाणारा हा पुरस्कार सरकारी सेवा समाजकारण, साचहत्य, पत्रकाररता, शांतता आचण 

आंतरराष्ट्रीय संबंध इत्यादी क्षेत्रातील कायणकत्याांना फदला जातो. प्रशस्तीपत्र, स्मृचतचिन्ह आचण रोख रक्कम असे या पुरस्कारािे 

स्वरूप आह.े यावषीिा म्हणजे '२०२२ सालिा ६४ वा रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार भारतातील कॉमे्रड के. के. शैलजा यांना जाहीर 

झाला. त्या मूळच्या 'केरळ घटकराज्यातील कुन्नूर चजल्हयाच्या मट…प्रमुख इंग्रजी वृत्तपत्रांनी पचहल्या पानावर याला प्रचस् 

फदली. तर टीआरपी हा एकमेव उद्देश समोर ठेवून कायणरत असलेल्या न्यूज िॅनल्सने याला कव्हरेज द्यायला सुरवात केली. युटयुब, 

फेसबुक, ललक्ड इन, व्हाट्सअप, मेसेंजर, इंन्स्टाग्राम, चव्हटर आचण ऑनलाईन न्यूज पोटणलवर उलट-सुलट ििाांना उधाण आले. 

वृत्तपत्रांनी अग्रलेख, स्फुटलेख, स्तंभलेख याद्वारे आपली मते व्यक्त केली. तर सोशल नेटवकण वर चव्हडीओज, मीम्स, टीकारटप्पणी 

व्हायरल झाल्या. आचण एक राष्ट्रीय प्रश्न या स्वरूपात हा मुद्दा भारताच्या ििाणचवश्वात आला.यावर साधारणपणे प्रमुख पाि 

प्रकारच्या उलट-सुलट प्रचतफिया उमटल्या. पचहल्या प्रकारिी प्रचतफिया म्हणजे डावे ह ेमूलत:ि पोतीनीष्ठ व कट्टर असतात आचण 

त्यांना वास्तचवकतेशी व राष्ट्रवादाशी काहीही दणेे-घेणे नसते. तसेि ते कोणत्याही राष्ट्रचहताशी बांधील नसतात अशी टीका 

करण्यात आली. साहचजकि ही प्रचतफिया सध्या दशेात जे मध्यातून उजव्या चविाराकडे वळलेले भाजपप्रचणत राष्ट्रीय लोकशाही 

आघाडी सरकार आह े त्यांच्या गटातून आली होती. साधारणपणे कम्युचनस्ट हे दशेद्रोही असतात हा चशक्का जनमानसात 

लबबवण्यासाठी आचण या घटनेतून कम्युचनस्टांवर टीका करण्यािी संधी चमळावी या उद्देशाने अशा प्रकारिी टीकारटप्पणी केली 

गेली. दसुऱ्या प्रकारिी प्रचतफिया म्हणजे जागचतक पटलावर भारतािे नाव उंिावण्यािी संधी डाव्यांनी गमावली. तसेि जागचतक 

पातळीवर यामुळे भारतािी नािक्की झाली. असा सूर लावत टीका करण्यात आली. साहचजकि ही प्रचतफिया दशेात सवाणचधक 

काळ सत्तेवर असलेल्या परंतु केरळमध्ये सातत्यपूणण प्रयत्न करूनही कायम चवरोधी बाकावर बसलेल्या कााँग्रेसप्रचणत संयुक्त 

पुरोगामी आघाडीच्या गटाकडून करण्यात आली. चतसऱ्या प्रकारिी प्रचतफिया ही स्त्रीवादी गटाकडून आली. त्यांिा रोख कोणताही 

राजकीय पक्ष मचहलांना स्वताःच्या कतुणत्त्वािा कुठेही ठसा उमटवू दते नाही आचण राजकीय पक्ष ह ेपुरूषसत्ताक व्यवस्था चनर्ममती 

करण्याति स्वताःला धन्य समजतात याकडे होता. िौथ्या प्रकारिी प्रचतफिया ही उदासीन होती. यामध्ये थोडया प्रमाणात नाराजी 

आचण काही अंशी स्वीकार असे या टीकारटप्पणीिे स्वरूप होते. तर पािव्या प्रकारिी प्रचतफिया ही डाव्या चविार गटाकडून आली 

होती. त्यामध्ये के. के. शैलजा यांच्या भूचमकेिा स्वीकार करून त्यांिे अचभनंदन करणारी होती. यामध्ये प्रामुख्याने व्यक्ती 

महत्त्वािा नसून सामूचहक जबाबदारीिे तत्त्व याला जास्त महत्त्व फदले होते. तसेि पक्ष व चविार प्रथम आचण व्यक्ती चद्वतीय अशा 

प्रकारिे स्वरूप असलेली ही प्रचतफिया होती. परंतु या सवण घडामोडीत के. के. शैलजा यांच्या जीवन व कायाणवर फारसा प्रकाश 

पडला नाही. तसेि त्यांच्या व्यचक्तमत्त्वाच्या चवचवध पैलंूवरही चवचवध अंगाने भाष्य झाले नाही. त्यािबरोबर दचक्षण भारतातील 

डाव्या चविारािे मचहला नेतृत्त्व म्हणूनही त्या वंचिति राचहल्या. म्हणून प्रस्तुत रठकाणी मचहला या वंचित समूह गटातील एक 

सक्षम नेतृत्त्व या अंगाने त्यांच्या जीवन व कायाणिा आढावा घेऊन, त्यांिे चविार, नेतृ्तत्त्व, कायण व भूचमकेिी ििाण केलेली आह.े 

कॉम्रडे के. के. शलैजा: जीवन पररिय 

'कॉमे्रड के. के. शैलजा यांिा जन्म २० नोव्हेंबर 

१९५६ रोजी दचक्षण भारतातील केरळ घटकराज्याच्या 

कन्नुर चजहयातील मट्टानूर येथे झाला आह.े त्यांच्या 

वचडलांिे नाव के. कंुदन हे असून, आईिे नाव के. के. शांता 

ह े आह.े तर आर. भास्करन ह े त्यांिे पती आहते. त्यांनी 

केमेस्री चवषयात बी. एस्सी ही पदवी प्राप्त केली असून, 

त्यनंतर बी. एड. िे चशक्षणही पुणण केले आहे (७) 
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राजकारणात येण्यापूवी त्या फफचजक्स चवषयािे अध्यापन 

कायण कररत होत्या. 

प्रभाव व वैिाररक अचधष्ठान: 

कॉमे्रड के. के. शैलजा यांिा जन्म साम्यवादी 

चविारधारेिा पुरस्कार करणाऱ्या कुटंुबात झाला आह.े 

त्यामुळे साहचजकि त्यांच्यावर साम्यवादी तत्त्वज्ञानािा 

फार मोठा प्रभाव पडलेला फदसून येतो. कालण माक्सण, 

फेडररक एंजल्स, अॅन्थोचनओ ग्रामशी, माओ-त्स-ेतंुग यांिे 

लेखनही त्यांच्या आकषणणािा कें द्रलबद ूआह.े तसेि एम. एन. 

रॉय यांच्या साम्यवादी व नवमानवमानवतावादी 

तत्त्वज्ञानाशीही त्यांिी बांचधलकी असलेली फदसते. कॉमे्रड 

बी. टी. रणफदवे, श्रीपाद अमृत डांगे, अचहल्याबाई रांगणेकर, 

ज्योती बस,ू सोमनाथ िटजी, हरफकशनलसग सरुजीत, 

प्रकाश करात, वृंदा करात इत्यादी भारतीय साम्यवादी 

नेतृत्त्वािाही त्यांच्यावर प्रभाव पडलेला आह.े 

ग्रथंरिना व लखेन साचहत्य: 

'कॉमे्रड के. के. शैलजा यांनी २ ग्रंथ चलचहले आहते. 

ते म्हणजे १. Indian Varthamanavum 

Sthreesamoohavum व २. China : Rashtram, 

Rashtreeyam, kazhchakal, ह े होय. ") यापैकी 

Indian Varthamanavum Sthreesamoohavum या 

ग्रंथात त्यांनी वतणमान काळातील भारतीय मचहलांिी 

चवदारक चस्थती स्पष्ट केली आह.े तसेि, प्रथा, परंपरा, 

िालीररती, ररवाज आचण अंधश्र्ा ह े भारतीय 

मचहलांवरील प्रिंड मोठे ओझे असल्यािे चनरीक्षण नोंदवले 

आह.े तर China : Rashtram, Rashtreeyam 

kazhchakal या ग्रंथात त्यांनी िीनिी राष्ट्रकल्पना, तेथील 

लोकांिी राष्ट्रीयत्त्वािी भावना आचण राष्ट्रचनर्ममतीतील 

डाव्या चविारािे योगदान यावर भाष्य केले आह.े 

त्यािबरोबर त्यांनी 'केरळमधील All India Democratic 

Women's Association (AIDWA) ही जी स्वतंत्र डावी 

मचहला संघटना आह े चतिे मुखपत्र असलेल्या स्त्री शब्दम 

(Sthee Shabdam) या माचसकािे संपादन कायणही केले 

आह.े यामध्ये त्या सातत्यपूणण अग्रलेखाद्वारे आपली स्वताःिी 

व पक्षािी वैिाररक भूचमका मांडत असतात. तसेि 

स्त्रीयांच्या प्रश्नांिी शब्दब् मांडणी करत असतात. 

सघंटनात्मक कायण: 

उच्च चशक्षण घेत असताना म्हणजेि 

महाचवद्यालयीन जीवनाति 'कॉमे्रड के. के. शैलजा यांिा 

संबंध माक्सणवादी कम्युचनस्ट पक्षप्रचणत स्टुडंट फेडरेशन ऑफ 

इंचडया (SFI) या चवद्याथी संघटनेशी आला होता. १०) या 

संघटनेमाफण त त्यांनी फियाशील सदस्य म्हणून कायण करताना 

साम्यवादी िळवळीत सहभाग घ्यायला सुरवात केली. 

शुल्कवाढीचवरोधात आंदोलन करणे, महाचवद्यालयीन चशक्षण 

घेत असलेल्या मुलींना मागणदशणन करणे, त्यांच्यावर अन्याय, 

अत्यािार झाल्यास त्याचवरोधात आंदोलन करणे. इत्यादी 

शस्त्रांद्वारे त्यांनी साम्यवादी आंदोलन िालचवले. त्यानंतर 

'केरळमधील Kerala Socialist Youth Federation 

(KSYF) या संघटनेिे त्यांनी फियाशील सदस्यत्त्व 

स्वीकारले आचण युवा कायणकत्याण म्हणून कॉमे्रड के. के. 

शैलजा कायणरत झाल्या. 'माक्सणवादी कम्युचनस्ट पक्षप्रचणत 

राष्ट्रीय पातळीवरिी Democratic Youth Federation 

of India (DYFI) ही जी संघटना आह.े त्या संघटनेच्या 

शाखाप्रमुख पदापासून ते चजल्हाध्यक्ष पदापयांत त्यांनी मजल 

मारली व राष्ट्रीय संघटन कायाणत स्वताःला झोकून फदले. 

त्यांच्या या संघटनात्मक गणुांिी दखल घेत २०१८ साली 

त्यांना माक्सणवादी कम्युचनस्ट पक्षाच्या कें द्रीय सचमतीिे 

सदस्य करण्यात आले. तसेि All India Democratic 

Women's Association (AIDWA) या संघटनेिे राज्य 

सचिव पद दणे्यात आले. १२) सध्या त्या याि संघटनात्मक 

पदावर कायणरत आहते. 

चनवडणकूीतील सहभाग: 

१९९६ साली कॉमे्रड के. के. शैलजा यांनी चशक्षकी 

पेशाला सोडून चनवडणूकीत सिीय सहभाग घ्यायला 

सुरवात केली. ‘१९९६ साली केरळ चवधानसभा 

चनवडणूकीत माक्सणवादी कम्युचनस्ट पक्षाच्या चतफकटावर 

कुथुपरंबा चवधानसभा मतदारसंघातून त्यांनी चनवडणूक 

लढचवली आचण आपल्या पचहल्याि चनवडणूकीत त्यांनी 

केरळ चवधीमंडळात प्रवेश केला. त्यानंतर २००६ साली 

त्यांनी कन्नूर चजल्हयातील पेरावूर चवधानसभा 

मतदारसंघातून आचण २०१६ मध्ये पुन्हा कुथुपरंबा 

चवधानसभा मतदारसंघातून चवजय प्राप्त केला. २०१६ 

मधील कुथुपरबा चवधानसभा मतदारसंघातून त्यांनी 

चतसऱ्यांदा चवजय प्राप्त केल्यानंतर त्यांिा २०१६ ते २०२१ 

या काळात चपनराई चवजयन यांच्या नेतृत्त्वाखालील 

राज्यसरकारमध्ये समावेश झाला. आचण त्यांना केरळिे 

आरोग्य व कुटंुबकल्याण मंत्री म्हणून कायण करण्यािी संधी 

चमळाली.' ७ (२३) त्यांच्या कारकिदकदीत २०१८ साली केरळ 

घटकराज्यात चनपाह वायरसिा चशरकाव झाला. चनपाह 

संसगण इतका धोकादायक होता की त्यावेळी त्यािा मृत्यूदर 

७० टके्क होता. यावेळी के. के. शैलजा यांनी चवचशष्ट रणनीती 

आखत चनपाह संसगण आटोक्यात आणला.  

 २०२० साली त्यांच्यासमोर कोरोना या जागचतक 

महामाराने आव्हान उभे केले. यावेळीही त्यांनी न डगमगता 

कोरोना महामारीिा धाडसाने सामना केला. त्यांनी आपल्या 

कायाणिी िुणूक दाखवताना केरळातील सवण एअरपोटण, रेल्वे 

स्टेशन व बस स्टॅडवर चस्िलनग करायला सुरवात केली आचण 

लक्षणे अढळताि सदर रूग्णांना दवाखान्यात भरती केले. 
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तसेि संसगणदर जास्तीत जास्त कमी करून मृत्यूदर वाढणार 

नाही यािीही दक्षता घेतली. चवशेष म्हणजे कें द्र सरकार 

स्वताःिी जबाबदारी ढकलत असतानाच्या काळात 

कोणतीही साधने हाताशी नसताना त्यांनी चवचशष्ट प्रयत्न 

केले. आचण कोरोना महामारी अटोक्यात आणण्यािा प्रयत्न 

केला. त्यानंतर २०२१ साली पार पडलेल्या केरळ 

चवधानसभा चनवडणूकीत त्यांनी मट्टानूर चवधानसभा 

मतदारसंघातून चनवडणूक लढचवली. या चनवडणूकीत त्यांनी 

६७ हजार पेक्षाही जास्त मतांनी चवजय चमळवून पुन्हा 

केरळ चवधीमंडळात प्रवेश केला. केरळ घटकराज्याच्या 

राजकारणातील हा एक प्रकारे चविमि होता. यावरूनि 

त्यांच्या लोकचप्रयतेिा अंदाज येतो. परंतू यावेळी त्यांना 

पुन्हा मंत्रीमंडळात स्थान चमळू शकले नाही. कम्युचनस्ट 

पक्षातील अंतगणत राजकारण व त्यांिी वाढलेली लोकचप्रयता 

या कारणामुळे त्यांिा राजकीय बळी फदला गेला. परंतु 

तरीही सत्तेिी अघोरी हाव नसल्याने कोणतीही कुरकुर न 

करता हे दाुःखही त्यांनी पिचवले. सध्या त्या केरळ 

चवधीमंडळात कायदा चनर्ममतीत महत्त्वपूणण योगदान देण्याि े

कायण करीत आहते. 

सन्मान व परुस्कार: 

कॉमे्रड के. के. शैलजा यांनी २०१६ ते २०२१ या 

काळात आरोग्य मंत्री म्हणनू केलेल्या कायाणिी भारतासह 

जगभरात दखल घेतली गेली आह.े चवशेषत: चनपाह आचण 

कोरोना सारख्या जागचतक महामारीत त्यांनी जे संयमी 

परंतु आश्वाशक नेतृत्त्व केले त्यािी मोठया प्रमाणात दखल 

घेण्यात आली. 'संयुक्त राष्ट्र संघाने तर त्यांना २०२१ मध्ये 

युनायटेड नेशन्स पचब्लक सर्मवस डे चनचमत्त तज्ज्ञ व्याख्याता 

म्हणून आमंचत्रत केले. (१४) 'इंग्लंडमधील प्रमुख वृत्तपत्र द 

गार्मडयन ने त्यांना रॉकस्टार ही उपाधी बहाल केली. चिटीश 

मॅगझीन प्रास्पेक्टने २०२० साली टॉप लथकर यादीत त्यांना 

प्रथम िमांकािे स्थान फदले. चिटीश वेबसाईट 

फायनाचन्सयल टाईम्सने २०२० सालातील सवाणत 

प्रभावशाली मचहलांच्या यादीत, तर बीबीसीने के. के. 

शैलजा यांना एचशयन वुमन कोरोना फयटसणच्या यादीत 

स्थान फदले.' आचण सवाणत शेवटी म्हणजे जो पुरस्कार त्यांनी 

स्वीकारणास नकार फदला तो पुरस्कार म्हणजे रॅमन मॅगसेसे 

पुरस्कारही त्यांना २०२२ साली जाहीर झाला होता. इतकी 

प्रभावी व सक्षम कामचगरी त्यांनी करून दाखचवली आह.े 

समारोपाः 

नेतृत्त्व अभ्यास हा नेहमीि सामाचजक शास्त्रातील 

एक लितन चवषय राचहलेला आह.े त्यातल्या त्यात जर 

वंचित समूह गटातील नेतृत्त्वाच्या अभ्यासािा चवषय असेल 

तर त्यािे आणखीन पराकोटीिे आकषणण असलेले फदसते. 

यािे कारण म्हणजे या अभ्यासातून वंचित समूहातील 

नेतृत्त्व, त्यािी जडण-घडण, व्यवहार, सामाचजक व 

राजकीय प्रश्न, समाजािा मानचसक दजाण, नेतृत्त्व गुण, 

समाज सुधारणा इत्यादी चवचवध घटकांिी माचहती चमळते. 

तसेि भावी चपढीलाही मानचसक उजाण चमळते, मनातील 

स्फुललग पेटून उठते आचण कळत-नकळत त्यािा 

व्यचक्तमत्त्वार पररणाम होत असतो. या पाश्वणभूमीवर जर 

कॉमे्रड के. के. शैलजा यांच्या नेतृत्त्वािा अभ्यास केल्यास 

एक सक्षम मचहला नेतृत्त्वािा पररिय होतो. त्या दचक्षण 

भारतातील केरळ घटकराज्यािे प्रचतचनधीत्त्व करतात. आचण 

सवाणत महत्त्वािे मचहला त्या वंचित समूह गटातील नेत्या 

आहते. म्हणजेि मचहला ही त्यांिी पचहली वचितता 

असलेली फदसते. त्यानंतर त्यांिे दचक्षण भारतीय असणे, 

साम्यवाद की जी भारतात कें द्रीय सत्तास्थनी नसलेल्या 

चविाराला स्वीकारून राजकीय सहभाग घेणारी मचहला, 

लेखन व चविाराद्वारे संवदेनशील मुद्यांवर बेधडक चनणणय 

घेणारी मचहला, अल्पसंख्य चिश्चन समुदायातील मचहला या 

सवाांमधून त्यांिी वंचितता स्पष्ट होते. परंतु तरीही या 

सवाांवर मात करून त्यांनी अत्यंत खंबीर आचण सक्षम नेतृत्त्व 

करून जागचतक पातळीवर स्वताःच्या कतृणत्त्वािा ठसा 

उमठचवलेला आह.े या सवाणिे श्रेय वंचिताबद्दल इचतहास 

लेखन करणाऱ्या इचतहासकार व लेखकांना फदले पाचहजे. 

कारण इचतहासाच्या प्रत्यके टप्प्यावर लेखकांनी वंचित 

समूह शोधून त्यािी वंचितता स्पष्ट केली आह.े तसेि वंचित 

समूहांना शोधून मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी चवचवध 

उपाययोजनाही सुिचवल्या आहते. त्यािी फलचनष्पत्ती 

म्हणजे वंचित समूहही राष्ट्रचनर्ममतीत योगदान दते असल्यािे 

फदसते. तसेि स्वातंत्र्योत्तर भारतात वेगवेगळया क्षेत्रातून 

कॉमे्रड के. के. शैलजा यांच्यासारखे सक्षम मचहला नेतृ्तत्त्व 

उभे राहत आह.े हे चनचश्चति वंचित इचतहास लेखनािे 

महत्त्वपूणण योगदान आह.े 
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        : 

भारताच्या सामाजजक चळवळीमध्ये परुोगामी महाराष्ट्राने नेहमी पुढाकार घतेला अह.े महाराष्ट्राच्या सामाजजक 

चळवळींना मोठा वारसा अह.ेमहाराष्ट्रातील सामाजजक चळवळीमध्य े महात्मा ज्योजतबा फुले, राजश्री शाहू महाराज, डॉक्टर 

बाबासाहबे अंबेडकर, महषी जवठ्ठल रामजी शशद,े भाइ माधवराव बागल याचंे कायय दशेाला अजण महाराष्ट्राला प्रेरणा दणेारे 

अह.ेपजिम महाराष्ट्रातील जवद्यमान सामाजजक कामांमागे एकेका समर्पपत व्यक्तीचे सततचे कायय अह.े अपल्या स्वयसंेवी संस्था 

लाभकें द्रीत न करता लाभाथी कें द्रद्रत केल्या. जनत्य नवे ईपक्रम राबवून मदर तेरेसांचे तत्व ऄनुकरण केले.संस्था चालवताना त्यानंी 

स्वत्व जन स्वाजभमान जपला. अपल्या कामासबंंधी पारंपाररक दया, करुणेच्या जागी धीर व सहकायायच्या भावनाचंी रुजवण 

केली.या संस्थाचंं अणखी एक वैजशष्ट्य म्हणजे त्या राजकारण व राजकारणीमुक्त राजहल्या. सवय राजकीय पक्ांची या 

कामाबद्दलची भूजमका ईदार व सहकायायची राजहली. वंजचत वगायच्या जवकास, कल्याणाची हुकमी तरतूद घटनेत नाही .

स्वातंीयानतंर कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेचा भाग म्हणनू अपणाकड े ऄनाथ, जनराधार, ऄंध, ऄपंग, मजतमंद, मुकबजधर, बंदी, 

वेश्या, दवेदासी, कुमारी माता, बलात्कारीत, एड्सग्रस्त, धरणग्रस्त, वृद्ध, घटस्फोटीत आत्यादी वगायसाठी मजहला, बाल, ऄपंग, 

कल्याण जवभागामाफय त जजुबी योजना, संस्था काययरत अहतेकें द्र .त्यापकैी बायाच स्वयसंेवी ऄसनू काही एक शासकीय अहते., 

राज्य सरकारे, कें द्रशाजसत प्रदशे यांच्या अपापल्या जवकास काययक्रमातंगयत या वगायच्या संगोपन, संरक्ण, जशक्ण, पुनवयसनाचे कायय 

चालतेकारण या वगय .गरज अजण सोय याचं्यातील दरी रोज रंुदावत अहे.ााची संख्या वाढते अहऄेल्प तरतूद व ऄसखं्य वंजचत  .

स्वातंीयाच्या सुमारे सात दशकाचं्या जवकासात या वगायच े.तील वंजचत जीव मठुीत घेउन जगत अहतेऄशा जवषम पयायवरणात दशेा

राष्ट्रीय सवर्वक्ण नाही, जनगणनेत स्वतंत्र नोंद घेउन शासनास अपण द्रकती वंजचतांना जबाबदार अहोत ह ेठरवावसेे वाटले नाही, 

कारण हा वगय एक द्रदवसापासनू शंभर वषर्व वयोगटातील अहतेो नोंदवला न गेल्याने हााचा एकगाा मतदार  .तो संघरटत नाही .

त्यामुळे या वगायला ना अरक्ण.होउ शकला नाही, ना प्राधान्य यानंा ओळखपत्र, अधार काडय, जवजवध प्रमाणपत्र,े दाखल,े 

जशधापजत्रका दणे्याची हााची ऄजधकारी तरतूद नाहीऄजधकारी अहते ., पण ऄजधकार नाहीत ऄशी जस्थती अहसेामाजजक .

संगोपन :संरक्ण योजना ही सामान्यत, संरक्ण, जशक्ण, पुनवयसन जवषयक कायय करतजतचा लाभ बालगुन्हगेार , ऄनाथ व 

जनराधार बालके, रस्त्यांवरील मुल,े जभक्ेकरी व त्याचंी ऄपत्ये, बालमजरू, नैजतक संघषयग्रस्त जिया, जेष्ठ नागररक, ऄपंग 

आत्यादींना जमळत ऄसतो. वंजचत जवकासाचे कायय सवायजधक महत्त्वाचे ऄसून 21 व्या शतकात हा काययक्रम मानवाजधकार, 

जवशेषाजधकार, बालकहा आत्यादी दषृ्टीनी प्राधान्याचा बनलेला अहजेागजतकीकरणातही त्यास . प्राधान्य दणे्यात यते अह.े 
 

'वंजचत' शब्द ईपेजक्त, ऄंतरलेला, बजहष्ट्कृत, 

शोजषत, गरीब, जनराधार, पीजडत, ग्रस्त, गरजू ऄशा व्यापक 

ऄथायने वापरला जातो .हा संस्कृत भाषतेील मूळ शब्द होय .

आंग्रजीत स्थूलपणे याचा समानाथी शब्द सांगायचा झाला 

 तर deprived म्हणता यतेोवं.जचतता ही बहुजवध ऄसते .

जात, धमय, शलग, परंपरा, प्रथा, जवचार, पंथ, सामाजजक, 

अर्पथक, शारीररक, सांस्कृजतक, राजकीय, ऐजतहाजसक 

जस्थती अजण जस्थत्यतंरातंनू समाजात जवजवध प्रकारच्या 

वंजचतता द्रदसनू यतेातश्रीमतं- त्यातनू गरीब., ईच्चनीच -, 

सुवणय अवणय-, िीपुरुष -, ततृीयपंथी, शहरीग्रामीण -, 

दजलत, अद्रदवासी, भटके, कुष्ठपीजडत, दवेदासी, जवधवा, 

ऄनाथ, ऄपंग, बंदी, ऄंध, मजतमदं, मकुबजधर,एड्सग्रस्त, 

धरणग्रस्त, वेश्या, कुमारी माता, बलात्कारीत, घटस्फोटीत, 
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वृद्ध, मजूर, भूजमहीन, जवस्थाजपत, कजयबाजारी, दभुंगलेली 

कुटंुब,े माणस,े बालके, जिया ऄसं वंजचताचं व्यापक जवश्व 

अह े .वंजचतता जनसगायपेक्ा मनषु्ट्यजनर्पमत ऄजधक ऄसते.

सांस्कृजतक जीवनात समाजातील वेगवेगजया ऄल्पसंख्य, 

वंजचत समुदायानंा बहुसंख्य समाज कधी व्यक्तीशतर कधी  :

सामूजहकपणे वंजचत, बजहष्ट्कृत, पीजडत, ग्रस्त करीत 

ऄसतोसामाजजक., अर्पथक, पारंपाररक, सांस्कृजतक, 

शैक्जणक, शारीररक प्रथाजवषयक जुन्यापुराण्या धारणाचंा  -

बळी ठरललेा शोजषत वगय नेहमीच हा, ऄजधकार, संधी, 

सुजवधापासनू वंजचत राहत अला अहेजात., धमय, शलग, 

भेदाआतकीच गंभीर वंजचतता प्रथा, परंपरा, धारणाचंी राहत 

अली अह े जो वंजचत .वगय सघंरटत होता त्याचे लेखन 

आजतहासात ठळकपणे नोंदले गलेे ऄसले तरी त्याच्या आतकेच 

ऄन्याय, ऄत्याचार, ईपेक्ा, बजहष्ट्काराचा बळी ठरललेा 

ऄसंघरटत, जवखुरललेा, जवस्कटलेला, दबलेला जो वगय अह े

त्याचीही नोंद घउेन वंजचत घटकाचंे अकलन अपण करून 

घेतले अह े अजण अजवर आजतहास लेखनातील तुटलेले, 

ईपेजक्त, ऄनलु्लेजखत दवे जर अपण जोडू शकलो तर 

आजतहास लेखनाच्या पाश्वयभूमीवर दजाय ईंचावायला व पुढील 

अव्हानाचंे वस्तुजनष्ठ अकलन होण्यास साह्य होइलपजिम .

महाराष्ट्र हा सामाजजक, शैक्जणक, सहकारासारख्या 

क्ेत्रातील अघाडीच े कायय करणारा भाग म्हणनू सवयत्र 

पररजचत अह े पजिम महाराष्ट्रात .5 जजल्ह,े 58 तालकेु 

अजण 5960 गावे अहतेपजिम महाराष्ट्रात ऄनके रठकाणी .

तत्कालीन संस्थाजनकानंी अपापल्या  .संस्थानी होती

संस्थानात ऄनेक लोककल्याणकारी कायाकना केवळ प्रोत्साहन 

द्रदले नाही, तर त्यांच्या पाठीशी भाम ऄथयबळ ईभ े केले .

नतंर जन तेही जवशेषकेरून महाराष्ट्र राज्यातील स्वातंीया

पजिम महाराष्ट्रात स्वयंसेवी संस्थांचे चांगले जाळे जवकजसत 

 .झालेकोल्हापूरच्या बालकल्याण संकुल, हले्पसय ऑफ द्रद 

हजँडकँड, स्वयंसुद्धा, चेतना मजतमंद जवकास मंद्रदर, मातोश्री 

वृद्धाश्रम, रेडक्रॉस सोसायटी, जजज्ञासा, लोजहया मूकबजधर 

जवद्यालय, द्रदलासा,दवेदासी पुनवयसन संस्था, मुजस्लम 

तलाकपीजडत पनुवयसन कें द्र यासारख्या संस्थातील डॉक्टर 

सुनील कुमार लवटे, नजीमा हूरजुक, कांचन परुळेकर, पवन 

खेबुडकर, हुसेन जमादार, डॉक्टर रूपा शहा,प्राध्यापक 

जवठ्ठल बने्न प्रभतुींना अपापल्या क्ेत्रात ऄक्रश: 

जहमालयासारखं काम केले अह.ेऄनाथ, ऄपगं, मजतमंद, 

मूकबजधर, ऄंध, पररत्यक्ता, हुडंाबळी, दवेदासी अद्रद 

राजकीय परीघावर दलुयजक्त राजहलेल्या ईपेजक्तांचे ऄतंरंग 

जाणनू या संस्था व काययकत्याकनी जे काम केलं त्याचंी राष्ट्रीय 

व अंतरराष्ट्रीय पातळीवर नोंद झाली.यापेक्ा ऄजधक 

महत्त्वाचे ऄसे की, ही कामे तळागाळातील, ग्रामीण, गरज ू

लाभार्थयायपयकत पोहोचवली. या सवय सेवा वरील संस्था जन 

व्यक्तींनी गरजूनंा मोफत पुरवल्या व तेही स्वतः कसलेही 

मानधन न घेता त्या संस्थते काययरत राजहले.लीलाताइ 

पाटील याचंेच सजुन अनंद कें द्र ह े शैक्जणक ऄसलं तरी 

त्याचं समाजपररवतयन संदभायत अगळे वेगळे महत्त्व अह.े 

सोलापूरच्या 'जजव्हाळा' या मजतमंदांच्या जशक्ण व पनुवयसन 

कायय करणाच्या संस्थाने अपल्या 'पालवी' प्रकल्पाद्वारे 

महाराष्ट्रात एक वेगळी वाट चालनू मजतमदंांच्या पूणय 

पुनवयसनाचा वस्तपुाठ महाराष्ट्रापढुे ठेवला.प्राचायय रणद्रदवेंनी 

मजतमंदतेर ऄपंगाचं्या सघंठनाचेही कायय केले. 

बालगुन्हगेारांच्या संगोपन, संरक्ण, जशक्ण, पुनवयसन 

कायायत पजिम महाराष्ट्रातील सवयच जनरीक्णगहृांनी 

अपल्या संस्थानंा 'मुक्तांगण' बनवनू नव्या दषृ्टीचा पररचय 

द्रदला.डॉक्टर श्याम तोष्ट्णीवाल सोलापुरात जवकजसत करत 

ऄसललेे जनरीक्ण गृह ह ेयापैकी एक होय. ऄरुण दशेपांडेंचा 

जवज्ञान प्रकल्प ही रेखांद्रकत करता येइल. सांगलीचे वेलणकर 

बाजलकाश्रम, दादकूाका जभड े जनरीक्ण गृह, सुंदरबाइ माल ू

कन्या ऄजभरक्णगगृह, भजगनी जनवेद्रदता संस्थचे े

एड्सग्रस्ताचंे पनुवयसन कें द्र, पाठक ऄनाथाश्रम, जमरज, 

जमरजचेी मनोरुग्ण जन संसर्पगक रोग जनयतं्रण कें द्र ेयानंी या 

पररसरात माणसुकीचा गजहवर जपलाया जजल्ह्याने पजिम .

महाराष्ट्रात ऄनके नवीन ईपक्रम सुरू करण्यात जनकत्वाच े

कायय केलेपनुवयसन कें द्र  एड्सग्रस्त मजहला व मुलींचे .

डॉक्टर मुकंुदराव पाठक .यासंदभायत ठळकपणे लक्ात यतेे, 

रेवती हातकणंगलकेर, वेलणकर, मराठे कुटंुबीयांनी आथ े

सामाजजक कायायस प्रजसद्धीसाठी साथ द्रदली .सातारा 

जजल्ह्यातील 'ईपरा' कार लक्ष्मण माने याचंाचं भटक्या व 

जवमुक्ताचंे ऄजखल भारतीय मंडळ व त्यामाफय त चालवल्या 

जाणााया शैक्जणक संस्था, अश्रम शाळा, डॉक्टर नरेंद्र 

दाभोळकरांनी ऄंधश्रद्धा जनमूयलन सजमती, तकय तीथय 

लक्ष्मणशािी जोशींच्या तपासून साकारललेी प्राज्ञ 

पाठशाळा व जवश्वकोश मंडळ ही सातारा जजल्ह्याने पजिम 

महाराष्ट्रालाच नव्ह ेतर भारताला द्रदलेली दणेगी होयया  .

संस्था व व्यक्ती त्रयीनी अधुजनक महाराष्ट्राच्या प्रबोधनाच े

.मोठे कायय केले 

पुणे जजल्ह्यातील छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, 

प्रजशक्ण अजण मानव जवकास ससं्था पुण े)सारथी(, डॉक्टर 

बाबासाहबे अंबेडकर संशोधन व प्रजशक्ण संस्था  )बाटी(

पुण,े स्नेहालय सामाजजक संस्था, भटकी जवमुक्त प्रजतष्ठान, 

राजश्री जशवराय प्रजतष्ठान, मातोश्री वृद्धाश्रम, चतेना 

मजहला जवकास कें द्र,भारतीय समाज सेवा कें द्र, हले्पजे 
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आंजडया, सेवा सहयोग फाईंडशेन, ग्लोबल जव्हजन, ऄजस्मता 

फाईंडशेन, जान्हवी फाईंडशेन, अधार प्रजतष्ठान ट्रस्ट, धौयय 

सामाजजक संस्था,अकांक्ा संघटना आत्यादी तसचे श्री .

जगरीश कुलकणी, बाबा अढाव यांनी पुणे जजल्ह्यात 

सामाजजक संस्था स्थापन करून सामाजजक न्यायाच्या 

प्रस्थापनसेाठी सतत प्रयत्नशील राजहले अहतेपजिम .

महाराष्ट्रातील स्वयंसेवाी संस्थांच्या कायायचे वेगळेपण ह े

त्यांच्या वैजवध्यात जसे अह ेतसचे ते त्यांच्या अगजया ऄशा 

काययपद्धतीतही सामावले अहयेा सवय संस्था मुळात  .

कल्याणकारी कायय करण्याच्या आराद्यातनू जन्मल्या 

प्रत्यके संस्थते स्थापनेपासून समर्पपत काययकत्याकची .अहते

परंपरा द्रदसनू यतेेवजंचताचं्या  बहुधा सवय संस्था .

कोल्हापरूच्या  .कल्याणासाठी झगडताना द्रदसतात

बालकल्याण सकुंलाने आंटरनेटद्वारे अपली संस्था जगाच्या 

नकाशावर नोंदवनू एक नवा कीतीमान स्थाजपत केला 

या  .बायाच संस्था संगणकीय कायय करताना द्रदसतात.अहे

 संस्थांच्या कायायत सवयस्तरातील लोकाश्रय द्रदसून यतेो .

पजिम महाराष्ट्र हा सामाजजक, शैक्जणक, सहकारासारख्या 

क्ेत्रातील अघाडीच े कायय करणारा भाग म्हणनू सवयत्र 

पररजचत अह े पजिम महाराष्ट्रात .5 जजल्ह,े 58 तालकेु 

अजण 5960 गावे अहतेपजिम महाराष्ट्रात ऄनके रठकाणी .

 .संस्थानी होतीतत्कालीन संस्थाजनकानंी अपापल्या 

संस्थानात ऄनेक लोककल्याणकारी कायाकना केवळ प्रोत्साहन 

द्रदले नाही, तर त्यांच्या पाठीशी भाम ऄथयबळ ईभ े केले .

स्वातंीयानतंर जन तेही जवशेषकेरून महाराष्ट्र राज्यातील 

पजिम महाराष्ट्रात स्वयंसेवी संस्थांचे चांगले जाळे जवकजसत 

झालेप्रकारच्या कामांच्या तुलनते  महाराष्ट्रातील ऄशा.

पजिम महाराष्ट्रातील सामाजजक संस्था वेगळा चेहरा घउेन 

एक तर या सवय संस्था प्रथम सामाजजक  .पुढे येतात

 .काययकत्याकनी मोउा ऄंगमेहनतीने ईोया केल्या अहते

त्यांना त्यानंी अपल्या समपयण व सेवावृतीने लोक लोकाश्रय 

जमळवला सनाचेपुढे शा. ऄथयबळ, नैजतक पाठबळ त्यांना 

लाभलेयेथील प्रसार माध्यमानंी  .लोकमान्यता जमळाली .

सामाजजक कामाकड े ईदारपणे पाजहले व त्याचंे बळ कस े

पजिम  .वाढेल ऄशी सतत जवधायक भूजमका घतेली

महाराष्ट्रातील स्वयंसेवी संस्थानंा स्थाजनक समदृ्धीमुळेच 

ऄथयबळ लाभले ऄसे म्हणणे बरोबर होणार नाहीयेथील .

मातीत तत्कालीन संस्थाजनकानंी रुजवलेल्या ईदारमतवादी 

वृतीमुळे येथील दातृत्वभावही सतत समृद्ध होताना द्रदसनू 

ऄशा कामानंा वरच्या .येतो, चढत्या भाजणीने जमळणारे 

ऄथयसाह्य हचे सांग  सामाजजक न्यायाच्या प्रतीके्त .

 ऄसलले्यावंजचत घटकासाठी राज्य व कें द्र शासनान े

स्वातंीयाच्या 75 वषायत शासकीय, जनमशासकीय व 

स्वयंसेवी संस्थाचंे जाळे जवकजसत करण्यास हातभार लावला 

अहते्यांच्या जवकास व कल्याणाच्या जवजवध योजना अखून  .

संस्थांना ऄनुदान द्रदल े .त्यांची ऄमंलबजावणी केली अहे

जशक्ण व नोक.अहरेीत अरक्ण द्रदले अहजेनवायहभता ., 

जववाह ऄनुदान, ईद्योगास बीजभांडवल पुरवले अह े .

ऄशाप्रकारे साह्य राज्य व कें द्र शासनाने मागासवगीय, 

भटके, जवमुक्त, अद्रदवासी आत्यादींना द्रदले अहवेंजचतानंा .

द्रदले गेललेे सहाेय व दजलत वगायस द्रदले गेललेे यांची तुलना 

केल्या ऄसता ऄसे द्रदसते की, दजलतानंा शासन नेहमी झुकत े

माप दते ऄसलेले अहतेे दणे्याबद्दल दमुत ऄसण्याचे  .

प्रो अह े तो  .काहीच कारण नाही तेही वंजचतच अहते

दजलतसदशृ्य वंजचत घटकानंा तसचे झुकते माप का 

नाही?सामाजजक न्याय जवकास व कल्याण योजनातंगयत 

सुजवधा व दजाय, ऄनुदान, योजनावरील लाभाथीसखं्या व 

अर्पथक तरतूद याचंा तुलनात्मक ऄोयास करतात ऄस े

द्रदसते की, शासन जवशुद्ध सामाजजक न्यायाच्या कसोटीवर 

जवकास व कल्याणाच्या काययक्रम राबवीत नाहीदजलत व .

त्यानंा जात .वंजचत दोघांमध्ये ऄजधक गरजू वजंचत ऄसतात, 

धमय, वंश ऄजस्तत्व जनमायण .करण्यापासनू ते समाजाच्या 

मध्यप्रवाहात येण्यापयकत त्यांना सतत ऄडथजयाचंी शययत 

पार करावी लागतेदजलतानंा जशा सोयी., सुजवधा, ऄनुदान, 

अरक्णाचा ईदार मदतीचा हात शासन दतेेतोच  .

वंजचतानंा द्रदला गेला तर त्याचंे सामान्यीकरण होउन त े

त्यासाठी समाज व श .समाजमान्य घटक होतील 

शासनाच्या वंजचताप्रजत सकारात्मक कारवाइची गरज अहे. 
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        : अन्न, वस्त्र, ननवारा या मुलभुत मानवी गरजा नवशीष्ट भुप्रदशेातील लोकजीवन संस्कृती यांचे 

प्रनतननधीत्व करीत असतात. भारतातील नवनभन्न प्रांतात नमळणारे खादयपदाथथ. त्यातील वैनवध्य तसेच 

काळानुसार त्यामध्ये होणारे बदल खऱ्या अथाथने त्या खादयसंस्कृतीला अनधक संपन्न करीत असतात.  

पनिम महाराष्ट्रातील अनेक पदाथथ ह ेएकंदरीत नतखट व मसालेदार चवीबद्दल प्रनसध्द आहते. मांसाहारी 

पदाथाथबरोबरच येथील शाकाहारी पदाथाांनीही ही समान चवीची परंपरा केवळ जपलेली नाही तर त्यात 

कौशल्यापूणथ भर घालून त्याचे मूल्यवधथन केलेले आह.े पनिम महाराष्ट्रामध्ये मंुबई-चेन्नई महामागाथवर 

उरूण-इस्लामपूर परीसरमध्ये बतातांश हॉटेलमध्ये &#39;अख्खा मसूर&#39; ह े शाकाहरी पध्दतीचे 

जेवन नमळते. या लोकनप्रय जेवण प्रकाराची सुरवात अरूण पाटील यांनी 1983 मध्ये एका ढाब्याच्या 

माध्यमातून केली. महामागाथवर प्रवासी व माल वाहतूक करणारे श्रमीक तसेच आजूबाजूच्या 

ग्रामीणपरीसरातील कष्टकरी वगथ यांना एक स्वस्तातील पोटभर जेवणाचा पयाथय उपलब्ध झाला. अख्खा 

मसूर ही एक प्रकारची मसालेदार व रूचकर पातळ भाजी आह.े हा पदाथथ रोटी, चपाती व भाताबरोबर 

खाल्ला जातो. अख्खा मसूर हा पदाथथ बनवण्यासाठी सालीसहीत मसूर ह ेकडधान्य, कांदा, टोमॅटो,लाल 

नमरची पावडर, गरम मसाला आनण नमठ इतकेच माफक साहीत्य लागते. इतर कोणतेही साहीत्य लागत 

नाही. त्यामुळे गरीब व वंचीत लोकांमध्ये कमी खचाथत तयार होणारा &#39;अख्खा मसूर&#39; हा 

प्रनथनांनी समृध्द असलेला पौष्टीक पदाथथ लोकनप्रय आह.े 

           मसूरा या कडधान्याचे मूलस्थान 

आनशया मायनर व इराण समजले जाते. इ.स.पू. 

8 ते 11 व्या शतकापासून मसूर ह ेमानवास ज्ञात 

असल्याचे उल्लेख सापडतात. मध्यपूवेत 

सुमेरीयन संस्कृतीच्या संशोधनासाठी उत्खनन 

करताना तीन नशलालेख सापडले आहते. त्या 

नशलालेखावर क्युननफॉमथ या प्राचीन सुमेरीयन 

नलपीमध्ये मसूर डाळ ही मांस व उत्तेजक 

पेयासोबत खाल्ली जात असल्याचे कोरले आह.े 

संशोधकांनी काबथन डेंटीग द्वारे या नशलालेखाचा 

कालावधी इ. स. पू. 11 वे शतक असल्याचे 

नसध्द केले आह.े हलेेननक (ग्रीस) व सेल्टीक 

(पनिम युरोप) या प्राचीन युरोनपय संस्कृतीतही 

मसुराचा खादयपदाथाथतील वापराचा संदभथ 

आढळतो. फारसी साम्राज्यातही मसुराची भाजी 

मेंढीच्या मांसासोबत खात असलेल्या नोंदी 
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सापडतात. बायबलातील 

&#39;जेनेसीस&#39; या प्रनसध्द प्रकरणामध्ये 

मसुराच्या पातळ आमटीचा व पीठाचा वापर 

धार्ममक कायाथसाठी केल्याचे ददसून येते. प्रानचन 

इनजनशशयन संस्कृतीत अजस्त्र नपरॅनमड चे 

बांधकाम करणाऱ्या मजुरांना ननयनमतपणे 

मसूराचे धान्य खावयास दणे्यात यावे असे 

शासदकेय आदशे असल्याचे अनेक पुरावे 

संशोधनातून पुढे आले आहते. भारतात हडशपा 

संस्कृतीत मसुराचे अवशेष काही ठठकाणी 

उत्खननात सापडले आहते. वेदकालात मसुराचे 

उत्पादन घेतले जात होते. या काळात 

सैननकांच्या आहारात याचा आवजुथन सामावेश 

करण्यात येत असे. कारण मसुर ह े डाळवगीय 

कडधान्य बलवधथक असलेचे संदभथ चरकसंनहता 

व सुश्रुतसंनहतेत आढळतात. मसुर या 

कडधान्याची खरेदी नवक्री मोठया प्रमाणात होत 

असल्याचा उल्लेख कौठटलीय अथथशास्त्रात येतो. 

प्रनसध्द इनतहासकार केन अल्बाला यांचे मते, 

इनतहासपूवथ काळातील वाढत्या जनसंख्येला 

नवशेषत:हा कमी शारीरीक बळ असलेल्या लहान 

मुले व नस्त्रया यांना आहाराकरीता पुरेसे अन्न 

पदाथथ नमळत नसत. कारण अन्नाचा मुख्य स्त्रोत 

असलेल्या प्राण्यांच्या नशकारीस पुरूषांचीच 

नेहमी ननवड केली जात असे. अशा वेळी इतर 

पूरक अन्न म्हणन फळे, कंद भाज्या, मासे या 

सारख्या अन्नावर लहान मुले व नस्त्रयांना 

उपनजनवका करावी लागत असे. नंतरच्या 

काळात भटकी अन्नसंग्रहकाची अवस्थासंपून 

स्थीर जीवन सुरू होण्यासाठी कृषी क्रांती ही 

कारणीभूत ठरली. यामध्ये गहू, मसूर, वाटाणे, 

बाली या धान्यांचा वाटा मोठा आह.े “नननितच 

अल्प प्रमाणातील पाऊस व हलक्या प्रनतच्या 

जनमनीतही चांगले उत्पादन दणे्याची क्षमता 

मसूर या नपकामध्ये असल्याने प्रानचन काळात 

युरोपातील सखल भाग , मध्य पूवथ, इरान व हहद ू

कुश पवथताचे पठरसरात मसूराची मोठया 

प्रमाणावर लागवड करण्यात येत होती”. 

ख्यातनाम  इनतहासकार व भारतीय संस्कृतीचे 

अभ्यासक के.टी. अचय्या यांनी त्यांचे संशोधनात 

मसूर या शब्दाची उत्पत्ती शोधण्यासाठी काही 

मुद्दे उपनस्थत केले आहते. त्यांचे मते मसूर हा 

नमसर ककवा नमस्त्र या शब्दाचा अपभं्रश असावा. 

नमस्त्र (नमसर) दशे म्हणजे आजचा इनजप्त दशे 

होय. व्यापारी ककवा इतर मागाथनी मसूर ह े

कडधान्य प्रनचन काळी भारतात पोहचले असावे. 

त्यातूनच नमसर अथवा नमस्त्र या भागातून 

आलेले कडधान्य म्हणजे मसूर ह ेनाव रूढ झाले 

असावे. मुनस्लम शासकांच्या काळातील 

संदभथसाधनांमध्ये लखनवी डाळ मसूर मुसल्लम 

मध्ययुगीन खादय पदाथाथचा अनेकदा उल्लेख 

येतो. हा पदाथथ भारतात आजही अनेक ठठकाणी 

नमळतो व जनसामान्यांच्यात तो खुप लोकनप्रय 

आह.े तसेच दाल मखणी हा पदाथथ ही उत्तर 

भारतात प्रनसध्द आह.े अख्खा मसूर व मसूर 

डाळीचे अनेक पदाथथ फार पूवीपासून भारतात 

प्रचनलत आह.े पुवी ह े फक्त गरीबांचे कडधान्य 

म्हणून ओळखले जात. काही धामीक पंथामध्ये 

याचा वापर कमी प्रमाणात केला जात होता. 

परंतू आधुननक काळात वैद्यदकय प्रगती व आहार 

शास्त्रातील नवीन संशोधनामुळे मसूर या 

कडधान्यातील पोषणमूल्यांची माहीती सवथत्र 

पसरली आह.े गरीब लोकांबरोबर श्रीमंत 

वगाांनीही मसूर ह ेआपले आवडते खाद्य बनवले 

आह.े सध्या अनेक पंचतारांकीत हॉटेल मध्येही 

या डाळींच्या पदाथाांचा सढळ हाताने वापर 

होताना ददसतो. उदा. ओबेरॉय शेरेटन, ताज 
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प्रेसीडेंसी हॉटेल इ. याबरोबरच अनेक पािात्त्य 

हॉटेलमध्येही नवनवध खाद्यपदाथाांच्या 

ननर्ममतीमध्ये मसूरचा वापर केला जातो. यात 

ली मेरीडीयन, नहल्टन हॉटेल व ली पेन 

के्वडीटीयन ही फ्रें च फूड रेंस्टारंट चेन ही काही 

प्रानतननधीक उदाहरणे होय.  

       : 

कोणत्याही संस्कृतीचे सवाथत दयृमयमान लक्षण 

म्हणजे अन्न होय. अन्न केवळ नवनशष्ट ठठकाणी 

काय खल्ले जाते याची व्याख्या करीत नाहीत. 

तर ते अन्न त्या संस्कृतीचे, समाजाचे प्रनतननधीत्व 

करते. महाराष्ट्राची ककबहूना भारताची खाद्य 

संस्कृती अनेकनवध संनमश्रतेचे एकीकरण आह.े 

या खाद्यसंस्कृतीत सतत बदल होत असतो. नतचे 

योग्य दस्तवेजीकरण करणे ही काळाची गरज 

आह.े खाद्यसंस्कृतीचा इनतहास हा अव्यक्त/मूक 

असतो. इनतहास या नवषयाच्या कक्षा 

ददवसेंददवस रंूदावत चालल्या आहते. त्यातूनच 

इनतहासात अनेक नवे अभ्यास प्रवाह प्रकषाथने 

सामोरे येत आहते. त्यापैकी एक म्हणजे खाद्य 

संस्कृतीचा इनतहास होय. 

           : 

1. भारतीय खाद्यसंस्कृतीचा इनतहास – ले. वषाथ 
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        :- 

आततहास, संस्कृतींच्या पाउल खुणांचा शोध घेताना आतर ऄनेक साधना आतकीच महत्त्वाची ठरतात ती म्हणज े

वस्तुसगं्रहालये महाराष्ट्राला सपंन्न ऄशा ऄनेक वस्तसुंग्रहालयाचा वारसा लाभला अह.े म्हणनूच ज्याचा पययटनाच्या यादीत 

समावेश केलाच पातहजे ते म्हणजे महाराष्ट्रातील ऐततहातसक वारसा लाभललेे सातारा शहर अतण या शहराजवळच साधारणत: 

45 ककलोमीटर च्याकलचेा ऄतंरावर कलचेा वारसा तमरवणारे एक सुंदर शहर वजा गाव अह ेते म्हणजे औंध. दशे तवदशेात औंध 

ओळखलं जातं ते म्हणजे ततथल्या तनतातं सुंदर वस्तुसंग्रहालयामळेुच. त्याचे नाव अह ेश्री भवानी तचत्र संग्रहालय व ग्रंथालय. ह े

संग्रहालय दशेातील आतर संग्रहालयापेक्षा थोडसेे वेगळे ऄसे अह.े कारण आथे संग्रतहत अहते जगभरातील, दशेातील अतण अपल्या 

महाराष्ट्रातील ऄस्सल परंतु दरु्ममळ तचत्रकृती, तशल्पकृती अतण ही प्रतसद्ध तचत्रे,तशल्पकृतींच्या प्रततकृती. या कला कृती 

साकारल्यात प्रत्यक्ष त्या त्या काळातील जगप्रतसद्ध कलाकारानंी. या कलाकृतींना आथ े महाराष्ट्रात औंधला कटपूपवूयक, 

कलात्मकतने,ेतततक्याच सौंदययदटृपूीने जमवले एका मराठी संस्थातनक राजाने त्याचंे नाव श्रीमतं भवानराव पतं प्रतततनधी ईर्य  

बाळासाहबे पतंप्रतततनधी राज,े औंध संस्थान. हा राजा होता कलारतसक, कला आततहास ऄभ्यासक, कलासंग्राहक, छायातचत्रकार, 

कलाकाराचंा अश्रयदाता अतण महत्त्वाचे म्हणजे स्वतः एक तसद्ध हस्त तचत्रकार. अज श्री भवानी तचत्र संग्रहालय व ग्रंथालय 

महाराष्ट्रातीलच नव्ह ेतर दशेातील एक वेगळे अतण खास ऄसे सगं्रहालय ठरले अह.े या संग्रहालयाच्या अवारात प्रवेश करताच 

कदसते ते श्रीमंत भवानराव पंत प्रतततनधीचे ततथल्या असमतंात ऄसणारे मेघडम्बरीतील स्मारक रुपी ऄतस्तत्व. त्यानंतर अहते 

आततहासाचे पाषाण रुपी साक्षीदार; ऄप्रततम जनै, वैष्णव, गजलक्ष्मी आत्यादी मतूींचे ऄवशेष, प्राणांची अहुती कदलले्या वीरांच्या 

तशळा ज्याला “ वीरगळ” म्हणतात. ते पतततनधनानतंर सती गेलेल्या वीरांगणाचं्या “ सतीतशळा”; ‘ तशलालेख’ अतण आतर ऄवशेष. 

मुख्य आमारतीच्या समोर अवारात ईभे ऄसलेले रूपवान संगमरवरी पतुळे अतण यातनू पढुे कदसतो तो या संग्रहालयाचा कमानी 

वरांडा. त्याच्यासमोरच प्रवेशवारार त्यावर तवराजमान ऄसललेी ररद्धी तसद्धीसह श्री गणेशाची प्रततमा सकळकलाचंी दवेता. 

ईकिटपू े:- 

1) औंध वस्तुसंग्रहालयाचे पययटनाच्या दटृपूीने महत्त्व लक्षात 

येइल. 

2) औंध वस्तसुंग्रहालयाचे स्वरूप अतण तनर्ममतीचा अढावा 

घेता येइल. 

3) औंध वस्तुसंग्रहालयाचा सामातजक, सांस्कृततक वारसा 

जपता यइेल. 

4) औंध वस्तुसगं्रहालयामुळे पययटन क्षेत्रात भर पडले. 

5) औंध वस्तुसंग्रहालयामुळे स्थातनक लोकानंा रोजगार 

ईपलब्ध होइल. 

सशंोधन पद्धती :- 

“औंध वस्तुसंग्रहालय अतण पययटन” या शोधतनबंधासाठी 

समाजशास्त्रीय ऐततहातसक संशोधन पद्धतीचा ऄवलबं केला 

अह.े तसचे हा शोध तनबंध तयार करण्यासाठी 

ग्रंथालयातील वस्तसुंग्रहालय अतण पययटन,औंध संस्थान 

यातवषयीची ऄनके पुस्तके, ग्रंथ अतण दयु्यम साधनसामुग्री 

वापरण्यात अलेली अह.े 

औंध ससं्थान तनर्ममती :- 

आ.स.1666 मध्ये स्थापन झालले े1300 ककलोमीटर जागवेर 

वसललेे औंध ह े महाराष्ट्रातील महत्त्वपणूय संस्थान होते. ह े

श्रीमतं पंतडत पतं प्रतततनधी यांच्या संस्थानाचे संप्रतचेे मुख्य 

रठकाण होते. पूवी पंतप्रतततनधी यांचे मखु्य रठकाण कराड 

येथे होते कराड आंग्रज सरकारात आ. स.1854 मध्ये पंतडत 

पंत प्रतततनधी याचं्या संस्थानाच ेसंप्रतचेे मखु्य रठकाण होते 

पूवी पतंप्रतततनधी याचंे मखु्य रठकाण कराड येथे होते. कराड 

आंग्रज सरकारात आ. स. 1854 मध्ये गेल्यानतंर श्रीमतं पंत 

प्रतततनधींची गादी औंध येथे अली. ऄठराव्या शतकाच्या 

अरंभी महाराष्ट्रात पुन्हा मराठीशाही स्थापन झाली. 
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त्यावेळी पंतप्रतततनधी घराण्याचे, मूळ परुुष परशुराम 

त्र्यंबक यांना पंतप्रतततनधी पदवी पुन्हा तमळाल्यापासून ( आ. 

स. 1707 ) औंध तालुक्यावर पंतप्रतततनधींचा ऄंमल सुरू 

झाला. तो आ. स. 1806 साली पेशव्याचंी जप्ती होइपयतं 

होता. पुढे आ.स. 1811 साली जप्ती खुली झाल्यावर पुन्हा 

पंतप्रतततनधींचा ऄंमल बसला तो सारखा चालचू अह.े 

पतंप्रतततनधी घराण्याचा आततहास :- 

श्रीमतं पंतप्रतततनधी ह े ककन्हइ येथील कुलकणी अहते. पंत 

प्रतततनधी घराण्याचे मूळ संस्थापक परशरुाम पतं व त्याचं े

वडील त्र्यबंक पतं याचंे ऄगोदर 2-3 तपढ्या ककन्हइचा 

ईल्लेख सापडतो. 17 व्या शतकाच्या ईत्तराधायत कराड व 

मसरू या घराण्याबरोबर ह े गाव शहाजी महाराज भोसल े

यांच्या जहातगरीत जाउन नतंर मराठी राज्याची स्थापना 

झाल्यावर ते मराठी राज्यात ऄंतभूयत झाले. 18 व्या 

शतकाच्या प्रारंभी परशरुाम त्र्यंबक ह े प्रतततनधी पदाच े

ऄतधकारी झाल्यावर त्यास आ. स.1713 च्या तहात 

घावयांच्या जहातगरीत जाउन नतंर मराठी राज्याची 

स्थापना झाल्यावर ते मराठी राज्यात ऄतंभूयत झाले 18 व्या 

शतकाच्या प्रारंभी परशरुाम त्र्यंबक ह े प्रतततनधी पदाच े

ऄतधकारी झाल्यावर त्यास आसवी सन 1713 च्या तहात 

गाव आनाम तमळाला. तो 1806 पयंत प्रतततनधीच्या 

ताब्यात होता .पुढे पेशव े

सरकारकडून हा गाव जप्त करण्यात अला. नतंर आ. स. 

1866 मध्ये आंग्रजसरकारकड े हा गाव ऄसता ऄमलाबिल 

पुणे खतजन्यातून जे 4000 रुपये दरवषी प्रतततनधीस रोख 

तमळत त्याबिल पुन्हा प्रतततनधीकड ेदणे्यात अला. 

तनर्ममती आततहास :- 

औंध भवानी सगं्रहालयातील तशल्पे, तचत्र,े कोरीव तशल्प,े 

सोने अतण चांदीच्या मुत्याय या सवय एकत्र जमवण्याचे काम 

एका व्यक्तीने केले. ते म्हणजे औंध चे राजे भवानराव पतं 

प्रतततनधी होय. या संग्रहालयामध्ये परदशेातील 

रठकरठकाणीच्या तसचे भारतातील ऄनेक वस्तू एकत्र 

ठेवलले्या अढळतात. आ. स. 1919 मधील एक गोटपू. चार 

बैल ऄसलले्या एका खास बैलगाडीतनू संग्रहालयासाठी एका 

मोठ्या लाकडी पेटीमध्ये एक वस्तू अणण्यात अली होती. 

पेटी ईघडल्यावर त्यात संगमरवराची एक सुदंर मूती बाहरे 

काढण्यात अली. ग्रीक दवेता&#39; डायना ‘ ची ही मूती 

होती. पॅररस मधल्या लुव्ह रे म्युतझयम मधल्या मूतीची ही 

प्रततकृती होती. त्यानतंर आ. स. 1937 मध्ये भवानराव पतं 

यांनी हने्नरी मूर या जगप्रतसद्ध तशल्पकाराने बनवललेे एक 

तशल्प या संग्रहालयासाठी तमळवले. भवानराव ज्यावेळी 

औंध संस्थानचे राजे झाले त्यावळेी म्हणजे आ. स.1909 मध्य े

औंध राजवाड्यामध्ये एकही कलात्मक वस्तू नव्हती. 

भवानरावांच्या अगमनानतंर मात्र तवतवध प्रकारची तचत्र,े 

तशल्प,े गातलचे आत्यादी वस्तुंनी राजवाडा भरून गेला. 

कलात्मक वस्तूचंा संग्रह करण्याची त्यानंा तवशेष अवड 

होती. वेगवेगळ्या वस्तू ते ईत्साहाने जमवीत ऄसत. 

भवनरावांच्या बालपणापासनू त्यांच्या वतडलांनी कलचेी 

अवड लावल्यामुळे त्यानंा कलेमध्ये तवशेष स्वारस्य तनमायण 

झाले होते. आ. स. 1901 मध्ये भवानरावाचंे वडील 

श्रीतनवासराव यांचे तनधन झाले. त्यावेळेपयतं भवानराव 

तचत्रकलते पारंगत झाले होत.े त्यांनी स्वतःची ऄनके 

तैलतचत्रे बनवली होती. या काळात भवान रावानंी 

काढललेी रामायणावरील तचत्रे अजही भवानी संग्रहालयात 

अहते. भवानरावानंी स्वतः आ. स.1888 ते आ.स. 1905 या 

काळात त्रावणकोरच्या रतववमाय यांच्या स्टुतडओला ऄनेकदा 

भेट कदली. भवानरावांचे तचत्रकलेच्या बाबतीत स्वतःचे ऄस े

खास ततं्र होते. त्यानंी म्हभातायव ृमध्ये काढलेल्या 12 मोठ्या 

तचत्रामंध्ये ही शैली ईठून कदसते. तसचे रामायणावर 

भवानरावांनी काढलेली 60 तचत्रे ही सुद्धा खास त्यांच्या 

शैलीतीलच अहते. औंध मध्ये आ.स. 1912 ते आ. स. 1934 

या काळात जगातल्य वगेवेगळ्या वस्तू होत्या. कदल्लीहून 

अलेल्या कलात्मक वस्तू तवकणाऱ्या एका व्यापारासह 

भवानराव महाबळेश्वरला गेले. ततथे या व्यापाऱ्याने 

त्यांच्यासाठी कदल्लीहून अणलेली “ऄटपू नातयका” ही 

तचत्राचंी मातलका दाखवली. ही पाहून राजे भवनरावानंा 

आतका अनंद झाला की त्यानंी अजूबाजचू्या सवय लोकांना 

बोलावनू ही तचत्रे दाखवली. अतण त्या 17 व्या शतकातील 

तचत्राबिल मातहती सांतगतली. आ. स. 1927 ते आ. स. 

1937 या काळात भवानरावानंी ऄशा प्रकारचे तचत्राचंे 

ऄनके सचं तवकत घेउन ते अपल्या संग्रही ठेवले.आ. स. 

1951 नतंरच्या काळात श्रीमतं बाळासाहबे महाराजाचं े

तचरंजीव श्रीमतं अप्पासाहबे पंत ह े प्रदशेात भारताच े

राजदतू म्हणनू गलेे ऄसताना त्यांनी सपंादन केलले्या 

ततबेरटयन अतण आतजपतशयन काही मौल्यवान वस्तू अणनू 

या संग्रहालयात भर घातली. भवानरावांना आथल्या 

जनतबेिल खूप प्रमे होते. सामान्यजणांसाठी काहीतरी केल े

पातहजे ऄसे त्याचं्या मनात सतत ऄसायचे. जनता ससुंस्कृत 

अतण कलाचंा अस्वाद घउे शकणारी ऄसावी. ऄस े

भवानरावांना वाटत ऄसे. त्याचंी ही आच्छा गेल्या पन्नास 

वषायच्या काळात थोड्यार्ार प्रमाणात पणूय झाली अह.े ऄस े

म्हणता येइल. भवानी वस्तसुंग्रहालयात हजारो लोक भेट 

दतेात. ततथल्या ईच्च दजायच्या तचत्रांचा अतण तशल्पाचंा 

अनदं घेतात. त्यातील काही मंडळी कलावतं ऄसतात. 

त्यांना ह ेपाहून स्रू्ती तमळते. अतण ते नवनवीन कलात्मक 

वस्तू बनवतात. ऄशा प्रकारची संग्रहालये राज्यभर ग्रामीण 

भागात सवयत्र ऄसावीत. ऄशी भवनरावांची आच्छा होती. 
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खेड्यातील लोकापयतं कलात्मक वस्तू अतण संस्कृती 

पोहोचावे ऄसे त्यानंा नेहमीच वाटत ऄसे. 

वस्तसुगं्रहालयाची तनर्ममती :- 

स्वतःच्या खाजगी दौलतीतनू जगाच्या कानाकोपऱ्यातनू 

ईत्तम कलाकृती, तशल्प,े दरु्ममळ वस्तू औंधला अणल्या. 

त्यातनूच त्यांच्या अयषु्याच्या ईत्तराधायत त्यांनी श्री 

यमाइदवेीच्या डोंगरावर ऄप्रततम ऄशा श्री भवानी तचत्र 

पदाथय परुाण वस्तसुंग्रहालयाची तनर्ममती केली. 

भवानरावांनी 12 एतप्रल 1937 रोजी श्री भवानी 

संग्रहालयाच्या वास्तूचे काम सुरू केले. 12 जुलै 1938 रोजी 

ते पूणय झाले. त्याकाळी या वास्तुसाठी जवळजवळ 70 

हजार रुपये खचय झाला. या वास्तचुा रचनेचा अराखडा 

स्वतःभवानरावानंीच तयार केला होता. युरोपच्या खाजगी 

दौलतीतून जगाच्या कान कोपऱ्यातनू ईत्तम कलाकृती तशल्प े

दरु्ममळ वस्तू औंधला अणल्या त्यातनूच त्याचं्या अयुष्याच्या 

ईत्तराधायत त्यानंी श्री यमाइ दवेीच्या डोंगरावर ऄप्रततम 

ऄशा श्री भवानी तचत्रपट पुराण वस्तू संग्रहालयाची तनर्ममती 

केली भवान रावांनी 12 एतप्रल 1937 रोजी श्री भवानी 

संग्रहालयाच्या वास्तूचे काम सरुू केले 12 जुलै 1968 रोजी 

ते पूणय झाले त्याकाळी या वास्तसुाठी जवळजवळ 70 हजार 

रुपये खचय झाला या वास्तचुा रचनचेा अराखडा स्वतःभवान 

रावानंीच तयार केला होता युरोपस्वतःच्या खाजगी 

दौलतीतून जगाच्या कान कोपऱ्यातनू ईत्तम कलाकृती तशल्प े

दरु्ममळ वस्तू औंधला अणल्या त्यातनूच त्याचं्या अयुष्याच्या 

ईत्तराधायत त्यानंी श्री यमाइ दवेीच्या डोंगरावर ऄप्रततम 

ऄशा श्री भवानी तचत्रपट पुराण वस्तू संग्रहालयाची तनर्ममती 

केली भवान रावांनी 12 एतप्रल 1937 रोजी श्री भवानी 

संग्रहालयाच्या वास्तूचे काम सरुू केले 12 जुलै 1968 रोजी 

ते पूणय झाले त्याकाळी या वास्तसुाठी जवळजवळ 70 हजार 

रुपये खचय झाला या वास्तचुा रचनचेा अराखडा 

स्वतःभवानरावानंीच तयार केला होता. युरोपच्या दौऱ्यात 

त्यांनी ऄनेक संग्रहालयाच्या आमारती पातहल्या होत्या. 

त्याचा ऄभ्यास केला होता. त्यातनूच त्यानंी र्ारसा 

डामडौल नसललेी परंतु कलाकृती पाहण्यासाठी यणेाऱ्याचा 

पूणय तवचार करून या वास्तचूी रचना केली होती. 

संग्रहालयात एकच प्रवेशवारार अतण एकच कदशामागय 

ऄसल्यामळेु एका दालनातनू दसुऱ्या दालनात जाताना 18 

पैकी एकही दालन पाहावयाचे राहून जात नाही. या 

संग्रहालयात वास्तू रचनते प्रकाशाचा ऄततशय कल्पकतने े

वापर करून घेतल्यामळेु तचत्रे व तशल्पे पाहताना वेगळा 

अनदं तमळतो. संग्रहालयात नैसर्मगक प्रकाशाचा वापर 

करण्यात अला अह.े अता यासारखीच अणखी एक आमारत 

शेजारी अह.े त्या रठकाणी तचत्रतशल्पाचंी नव्याने अकषयक 

मांडणी करण्यात अली अह.े सवय तचत्र,े तशल्पे अतण 

नानातवध वस्तू पाहून अपण सगं्रहालयाच्या पायऱ्या ईतरू 

लागतो. तेव्हा छोट्याशा संस्थांच्या कला प्रमेी राजाच्या 

छंदातनू ईभे रातहललेे ह ेसंग्रहालय पाहून मन थक्क होते. श्री 

भवानी संग्रहालयात एकूण 18 दालने अहते. त्यामध्य े

भारतीय तसचे परकीय तचत्रकारांनी काढललेी तचत्रे अहते. 

त्यामध्ये काचेची, वाळूची ही तचत्रे अहते. बाळासाहबे पतं, 

धुरंदर, लाला काका, अबालाल, बाबुराव पेंटर, पंतडत 

श्रीपाद दामोदर, सातवळेकर, रा. दा. तचतारी, बरमाप्पा 

कोट्याळकर, राजा रतववमाय, हळदणकर या भारतीय 

तचत्रकाराचंी तचत्रे अहते. तचत्रकार ठाकूरससह यानंी 

काढललेे “ओलेती” ह ेप्रतसद्ध तचत्रही येथे अह.े तसचे राजा 

रवी वमाय याचंी “सैरंद्री” “मल्याळी स्त्री” व “दमयंती” ही 

प्रतसद्ध तचत्र े अहते. परकीय तचत्रकारामंध्ये गेल्टन  ,मेरीटी, 

मायकेल एजंोलो, मुरीलो, रारे्ल आत्यादींच्या कलाकृती ही 

येथे अहते.”मोनालीसा” या जगप्रतसद्ध तचत्राची प्रततकृती ही 

येथे अह.े “ पॅररस रस्ता” ह े कातनरल याचंे भव्यतचत्र येथ े

लक्ष वेधू घेते. 

ऐततहातसक वस्त ूअतण दालन े:- 

या वस्तुसगं्रहालयात एकूण 18 दालने अहते. त्यात पतहल्या 

तवभागामंध्ये श्रीमतं बाळासाहबे महाराजांच्या अयषु्यातील 

काही प्रसंग छायातचत्रबद्ध केललेे अहते. त्यानंतर 

पंतप्रतततनधी दालनामध्ये श्रीमतं बाळासाहबे महाराजाचं्या 

तचत्राबरोबर त्यांच्या पररवारातील ऄनकेाचंी तचत्रे ही 

रेखाटललेी पाहावयास तमळतात. त्यानतंर 

 कोट्याळकर तचत्रदालनामध्ये श्रीकृष्णाची, तशवतांडवाची 

नृत्यतचत्र,े तत्रपुरासुर वध, तशवराज्यातभषके, 

द्रौपदी वस्त्रहरण आत्यादी तचत्र े अहते. पाश्चात्य तचत्रकार 

तचत्रदालनामध्ये प्रामखु्याने तनसगय तचत्रे अहते. ती 

तनसगयतचत्रे त्या त्या तचत्रकारान े त्या त्या रठकाणी जाउन, 

पाहून तचत्रबद्ध केललेी अहते. ऄसजठा तचत्रदालनामध्य े

श्रीमतं बाळासाहबे पतंप्रतततनधी यांनी ही लेणी पातहली. 

त्यावेळी त्यानंी तनजामाकडून त्यां तचत्रांच्या प्रततकृतीची 

परवानगी तमळवून अपल्याकडील कलाकारांकडून त्या 

तचत्राचं्या प्रततकृती बनवनू घेतल्या. ततबेरटयन कला वस्त ू

दालनामध्ये ऄनेक सुंदर व दखेण्या ततबेरटयन वस्त ू

पाहावयास तमळतात. बंगाल स्कूल तचत्रामंध्ये लघुतचत्र े

अहते. या शलैीची सुरुवात टागोर घराण्यातील ऄवनींद्रनाथ 

टागोर यांनी केली अह.े पाश्चात्य तचत्रकारानी त्याचंी शैली 

भारतीय शैलीमध्ये तमसळून घेतली होती. भारतीय 

तचत्रकार दालनामध्य े बाबुराव पेंटर, रावबहादरू धुरंदर, 

एस. एल. हळदणकर, ए. एच. मूल्लर या प्रतसद्ध भारतीय 

तचत्रकाराचंी तचत्रे अहते. पाश्चात्य तचत्रकला दालनामध्य े

रेम््ांट, ररे्ल, जे. जे. हने्नर ए.तबन मायकेल एजंेलो, एर्. 

मुरोली आत्यादी तचत्रकारांनी काढलेली सुदंर तचत्रे अहते. 
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राजा रतववमाय दालनामध्य े त्यांनी काढलेली तचत्र े

पाहावयास तमळतात. त्यांच्या तचत्राचे खास वैतशष्ट्य 

म्हणजे त्यानंी काढलले्या तचत्रातील तस्त्रयाचं्या चेहऱ्याची 

ठेवण एकसारखीच कदसते. धातू कला वस्तू दालनामध्ये 

युद्धाच्या वेळी वापरली जाणारी शस्त्रे, रोजच्या वापरातील 

वस्त,ू शोभेच्या वस्त,ू लहान पुतळे, तबके ऄशा वेगवेगळ्या 

वस्तू ठेवलले्या अहते.हतस्तदतंी कला वस्तू दालनामध्य े

हत्तीच्या दातापासनू बनवलले्या वस्तू म्हणजे तशल्पकलचेा 

एक सुदंर नमनुा अहते. त्याचंी कलाकुसर अतण रेखीवपणा 

पाहताना एक वेगळे समाधान तमळते. या दालनातील तशल्प े

श्री महादवे पाथरवट अतण त्यांच्या काही तवद्यार्थयानंी औंध 

येथचे घडवललेी अहते. व्यक्तीतचत्र दालनामध्ये श्रीमतं 

बाळासाहबे महाराज, एम. व्ही. धुरंदर, एम. ए. जोशी, 

लाला काका, एस. एल. हळदणकर, दादाभाइ नौरोजी, 

बाबुराव पेंटर याचबरोबर ऄनके व्यक्तींचे तचत्रे या दालनात 

पाहावयास तमळतात. दसुऱ्या तवभागामध्ये अणखी काही 

भाग वाढवून त्यामध्ये तचत्रे ठेवण्यात अलेली अहते. तसचे 

भरतदसुऱ्या तवभागामध्ये अणखी काही भाग वाढवून 

त्यामध्ये तचत्रे ठेवण्यात अललेी अह ेतसचे श्रीमतंी रमाबाइ 

यांनी तयार केललेे भरत कामाचे नमनुेही या रठकाणी 

ठेवललेे अहते. चदंनीकला वस्तू दालनामध्ये तशल्पकार 

रामचंद्र गुतडयार यानंी चंदनाच्या लाकडावर नाजकू कोरीव 

काम केलेल्या वस्तू पाहावयास तमळतात. भारतीय तचत्रकार 

दालन ह े जोड आमारतीत केललेे अह.े यामध्ये एम. व्ही. 

धुरंदर, एम. अर. सरदसेाइ, के. अर. केतकर, ए. एच. 

मूल्यv जोशी बाबुराव पेंटर यानंी काढलेली तचत्रे पाहावयास 

तमळतात या संग्रहालयातील नावाजलेल्या तचत्रांपकैी एक 

तचत्र म्हणजे एसजी ठाकूर ससगजोड आमारतीत केलेले अह े

यामध्ये एम तवदरंुदर एम अर सर दसेाइ के अर केतकर, ए. 

एच. मूल्लर, एम. व्ही. जोशी, बाबुराव पेंटर यानंी काढलेली 

तचत्रे पाहावयास तमळतात. या सगं्रहालयातील नावाजलले्या 

तचत्रापंैकी एक तचत्र म्हणजे एस.जी. ठाकूरससग यांनी 

काढललेे “ओलतेी” ह े तचत्र होय. पाश्चात्य तचत्रकार दालन 

ही जोड आमारतीत अह.े यामध्ये जीन हॉनय ब्लोमने,ऄँड , 

संत क्ले आत्यादी पाश्चात्य तचत्रकाराचंी तचत्रे अहते. 

लघुतचत्रामंध्ये ऄकबर बादशहा दसुरा याचा कदल्ली येथील 

‘कदवाने खास दरबार; तचत्रबद्ध केलेला अह.े त्यानंतर 

महाराष्ट्र स्कूल, त्यालाच मराठा तचत्रशैली म्हणनू सुद्धा 

ओळखले जाते.त्यामध्ये ऄनके पौरातणक प्रसंग तचत्रे अहते. 

त्यानतंर राजपतू स्कूल – बारामास लघुतचत्रे यामध्ये मराठी 

बारा मतहन्यांची बारा तचत्रे अहते. म्हणनू यानंा बारामास 

तचत्रे ऄसे म्हणतात. तवजापरू स्कूलमध्ये तवजापूर शलैी ही 

लघुतचत्रामंधील तशी र्ारशी वेगळी शैली नाही. या 

शैलीमध्ये दख्खन, मोगल. रजपूत या ततन्हीही शैलींचा 

प्रभाव कदसतो.त्यानतंर रुतक्मणी हरण मध्ये तभमक राजाची 

कन्या रुतक्मणी अतण कृष्ण याचंी ही कथा अह.े पहाडी 

स्कूल मध्ये सतराव्या शतकाच्या ईत्तराधायत मुघलाचंा 

राजश्रय सुटल्यामुळे त्यांच्याकड े ऄसललेे रजपतू 

घराण्यातील काही तचत्रकार ह े आतर राजांच्या अश्रयाला 

अले. अतण त्यामुळे तहमालयाच्या प्रदशेात एक नवीन शैली 

ईदयास अली ती म्हणजे ‘पहाडी शैली&#39; होय. यामध्य े

रजपतू अतण मोगल या दोन्ही शलैींचा ऄतंभायव कदसून यतेो. 

तसचे यामध्ये बसोहली, कांगडा, गढवाल, मंडी, नुरपरू या 

पहाडी शैलींचा समावशे होतो. पाश्चात्य तचत्रकार दालामध्य े

ए. तबन, ररे्ल डी. व्ही. पंतडत एम. तवतलयम पुऄटय, जे. 

सेमन थेऄर, एर्. कॅचोल्ड, जेम्स मनेोट, मॉनेटी, एस. 

कॉतननयल, ऄँनटूथ, अय पेटलँड, तमस टूथ अतण फ्रातन्सस या 

पाश्चात्य तचत्रकारानंी काढललेी तचत्रे पाहावयास तमळतात. 

औंधच ेपययटन दटृपूीन ेमहत्त्व :- 

महाराष्ट्रातील ऐततहातसक वारसा लाभलेले शहर सातारा. 

या शहराजवळ साधारणत: 45 ककलोमीटरच्या ऄतंरावर 

कलचेा वारसा तमरवणारे एक सुंदर शहर वजा गाव अह े

औंध. औंधला पोहोचण्यासाठी प्रथम साताऱ्याला जाव े

लागते. सातारा शहर मुंबइ, पणुे, कोल्हापरू ऄशा मोठ्या 

शहरांशी महामागायने अतण लोहमागायने जोडललेे अह.े 

औंधला जवळ ऄसणारे दसुरे छोटे शहर म्हणजे रतहमतपरू. 

ह े शहरदखेील रेल्वनेे जोडलले े अह.े ऐततहातसक शहर 

रतहमतपूर अतण तथेील सतराव्या शतकातील रणदलुा 

खानची कबर अतण आस्लामी वास्तू पाहून औंधला जाता 

येते. औंधला जाणारा रस्ता बदलणाऱ्या ऊतपू्रमाणे तहरव्या, 

तपवळ्या, नानातवध छटांतन दतुर्ाय बहरलेला ऄसतो. 

नागमोडी वळणे घेत जाणारा हा रस्ता एका छोट्या घाट 

मार्थयावर येउन पुढे औंध शहराकड े वळतो. औंध शहरात 

प्रवेश करण्यापूवी ईजवीकड े दरूवर एक ईंच पहाड अतण 

त्यावर तटबुरुजायच्या कोंदणात एका मंकदराचा कळस कदस ू

लागतो. ह े मंकदर अह े श्री यमाइ दवेीच;े श्रीमंत भवनराव 

पंत प्रतततनधी याचंी ही कुलदवेता. मुख्य रस्त्याला र्ाटा दते 

एक रस्ता डोंगर मार्थयाच्या कदशेने मंकदराकड े चढताना 

कदसतो. वळण घेत डोंगराच्या मधल्या टप्प्यावर हा रस्ता 

पोचतो तो औंधच्या श्री भवानी तचत्र संग्रहालय व 

ग्रंथालयाच्या अवारात. आथे ईभी अह ेआ. स. 1938 साली 

बांधून पणूय झालेली तनळे सावळे डोंगर व अकाशाच्या 

सातनध्यातील संग्रहालयाची पांढरी करडी आमारत; वृक्षवेली, 

बगीच्यानंी वेडलेली अह.े या आमारतीची रचना खास 

संग्रहालयासाठीच केलेली अह.े या संग्रहालय वास्तूच े

वैतशष्ट्य म्हणजे आमारतीच्या अत सूययप्रकाशाची केलेली 

कल्पक योजना. येथे मांडलले्या प्रत्येक कलावस्तूवर 

कदवसभर पातहजे तवेढा सूययप्रकाश सौम्यपणे पसरलेला 

ऄसतो. या आमारतीच्या छतसभतींची खास रचना आथल्या 
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तशल्पतचत्रांना नैसर्मगक प्रकाशात ईजळवून टाकते. प्रकाशाच े

ऄसे तनयोजन तचत्रातील रंग, रेषा, पोत अतण तशल्पावर 

पडणाऱ्या छाया प्रकाशाच्या खेळाला ऄप्रततम लावण्य 

बहाल करते. श्री भवानी तचत्रसंग्रहालय व ग्रंथालयाचा 

तवस्तार एकूण 18 प्रशस्त कला तवभागांचा ऄसनू, तो खाली 

अतण वर ऄशा दोन भागात तवभागला गलेा अह.े तळाचा 

मध्यवती भाग पुन्हा दोन तवभागात तवभागनू यात 

प्रामखु्याने पाषाण अतण धात ू तशल्पांची मांडणी केललेी 

अह.े आथली सवय तशल्पे नसैर्मगक प्रकाशात ईजळललेी 

ऄसतात. या तशल्पाचंा लयदार अरासपानी शरीरावर 

होणाऱ्या छायाभेदामुळे तशल्प सौंदयायची नेत्रसुखद ऄनभुूती 

येते. या संग्रहालयात अहते काही कदग्गज कलाकारानंी 

साकारललेी ऄस्सल तशल्प,ं तर काही जागततक कीतीच्या 

कलाकारानंी साकारलेल्या महान कलाकृतींच्या हुबेहूब 

प्रततकृती, त्याही तततक्याच तोडीच्या कलाकारानंी 

घडतवलेल्या अहते. सगं्रहालयाच्या अतील प्रशस्त प्रवेश 

मागय वेगवेगळ्या गॅलरीजना जोडला ऄसनू, या मागायवर 

श्रीमतं भवानराव पतं प्रतततनधींचे अत्मचररत्र कृष्णधवल 

छायातचत्रांच्या माध्यमातनू प्रदर्मशत केले अह.े या 

छायातचत्रातनू पुढे सरकणारा त्यांचा जीवन प्रवास दशयकास 

घेउन जातो तो थेट भारतीय लघुतचत्राचं्या, जलतरंग, 

तैलरंगाच्या तचत्रमय जगतात. आथल्या गॅलरीजच्या सभतीवर 

तवराजमान अहते, प्रतसद्ध तचत्रकाराचंी तचत्रे. जगतवारख्यात 

दशेी- परदशेी तचत्रकारांच्या प्रतसद्ध तचत्रांच्या प्रततकृती. तर 

काही तचत्रकारांच्या एकमेव ऄस्सल तचत्रकृती, ऄसजठ्याच्या 

तचत्राचं्या अद्य प्रततकृती, लाकडावर केललेे ऄप्रततम कोरीव 

काम, हतस्तदतंातील प्रततमा अतण त्यावरील नाजकू 

कलाकुसर, काश्यमूती, पतुळे, तचनीमातीची रंगीत नाजूक 

भांडी, कापडावरील नक्षीकाम, गालीच,े शस्त्रास्त्र,े ततबेटी, 

तचनी, अकफ्रकन कला वस्त ू ऄशा नानातवध दरु्ममळ 

ऐततहातसक कलावस्तू पाहण्यासाठी औंधचे पययटन स्थळ 

होणे गरजचेे अह.े 

औंध यथे ेभटे दणेाऱ्या पययटकाचंी सखं्या :- 

श्री भवानी तचत्र संग्रहालय व ग्रंथालय, औंध. सातारा या 

रठकाणी भेट दणेाऱ्या पययटकांची संख्या खालील प्रमाणे वीस 

वषायची दणे्यात अललेी अह.े वषय- पययटकाचंी एकूण सखं्या 

शेरा 2001- 90330, 2002- 100139,2003- 

85040,2004 -98357,2005- 10077, 2006 ते 2009 

तनरंक तवस्ताररत आमारती बांधकाम चालू ऄसल्यान े

संग्रहालय बंद ठेवण्यात अले होते., 2010 -

226755,2011- 276073,2012- 230285,2013 -

221822,2014- 198213, 2015 -176337,2016 -

142077,2017- 152649,2018 -167567,2019 -

144149,2020 तनरंक कोतवडमुळे बंद,2021 तनरंक 

कोतवडमुळे बंद. 

वरील वीस वषायतील पययटक संख्यचेा अलेख पातहल्यास 

ऄसे लक्षात यतेे की, कदवसेंकदवस वस्तू संग्रहालयास भेट 

दणेाऱ्या पययटकांची सखं्या वाढत अह.े या वाढत्या पययटक 

संख्यचेा तवचार करून त्यानंा योग्य सुतवधा दखेील 

तमळाल्या पातहजते. ऄसे मला वाटते. त्यासाठी शासनाने ही 

प्रयत्न केले पातहजते. 

शासनाची भतूमका :- 

औंध येथील वस्तसुंग्रहालयातील वीजपरुवठा, दरुुस्ती, 

रंगकाम, आमारत दरुुस्ती, नवीन दालन आत्यादी कामाच े

प्रस्ताव पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालय तवभाग महाराष्ट्र शासन 

यांच्याकड े पाठवले जातात. त्या प्रस्तावना मजंुरी 

तमळाल्यानंतर त्यावर काययवाही होउन कामे पूणय केली 

जातात. प्रस्ताव योग्य ऄसले तर महाराष्ट्र शासन त्यावर 

खचय करते. तसेच वस्तुसगं्रहालय पाहण्यासाठी यणेारी 

माणसे ही सवयसामान्य ऄसल्यामुळे महाराष्ट्र शासनान े

ततकीट दर र्ार कमी ठेवला अह.े शालेय मुलानंा वय वषय 

10 पयंत एक रुपया, 10 ते 15 वषेपयतं पाच रुपय,े प्रौढ 

व्यक्तींना 10 रुपये अतण परदशेी पययटकानंा 100 रुपय े

आतके ततकीट दर अकारललेे अहते. ऄंदाजे वषायला 125 ते 

150 लाख पययटक वस्तु संग्रहालयाला भेट दतेात. त्यामार्य त 

जवळजवळ 6 लाख रुपये आतके सरकारला जमा होतात. सवय 

खचय ऄदंाज े 40 लाखाच्या असपास सगं्रहालयातील 

वेतनासतहत होतो. सवयसाधारणपणे तवचार केला तरी 

संग्रहालयासाठी ऄनेक गोटपूींची गरज ऄसते. त्यासाठी ऄजनू 

शासनाने तनधी पुरवला पातहजे. वेळेत कामे पणूय करून 

घेतली पातहजते. कायायलयाच्या माध्यमातनू पररसर 

स्वच्छता, पाणीपुरवठा, पार्ककग सुतवधा, ईपाहारगृह, 

स्वच्छता ग्रह आत्यादी मागयदशयक सुतवधा ऄतधक परुतवल्या 

पातहजते. जणेेकरून पययटकाला कोणतेही ऄडचण तनमायण 

होणारा नाही ऄसे योग्य तनयोजन केले पातहजे. 

तनष्कषय :- 

औंध संस्थाचंे तत्कालीन राजे श्रीमंत भवनराव पतं 

प्रतततनधींनी बांधललेे श्री भवानी तचत्र संग्रहालय व ग्रंथालय 

वैतशष्ट्यपणूय अह.े कारण आथली प्रत्यके ऄमूल्य कलावस्त ू

त्यांनी स्वतः दशे-तवदशेात जाउन जमवलेली अह.ेत्यांच्या 

या कलासगं्रहाचा अतण संग्रहालय ईभारणीचा काही तवतशटपू 

हतेू होता. हा हतेू मराठी मनाच्या ज्ञानमय कला जातणवचेा, 

सौंदययदटृपूीचा अतण तवशेष म्हणजे भतवष्यातील 

कलाकाराचं्या तपढीसाठी नवतनर्ममतीचा प्रेरणासोत अदशय 

कलासंग्रहालय अह.े स्वातंत्र्यपूवय काळात तचत्रकला, 

तशल्पकला संग्रहालयाची ऄशी वेगळी अदशय कल्पना बहुधा 
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महाराष्ट्रात, सवयप्रथम औंधलाच साकाली अह.े त्यावरून 

अज श्रीमतं भवनराव पंत प्रतततनधीच्या मनातील 

संग्रहालयाची कल्पना सर्ल झाली अह.े ऄसे वाटते. 

त्यामुळेच ह े संग्रहालय सवयसामान्यांच्या कला जातणवेचे, 

तचत्रतशल्प कलचे्या ऄभ्यासाच े कें द्र ठरले अह.े म्हणनूच 

औंधने अपली पवूयजनाचंी संस्कृती जपतच अधुतनकता 

स्वीकारललेी अह.े औंधने स्वदशेीचा परुस्कार करून स्वतः 

त्याचा ऄवलबं केला अह.े सवय कलांचा अस्वाद घतेला अह.े 

अतण ईत्कषय ही पातहला अह.े केवळ स्वतःपरुता हा वारसा 

मयायकदत न ठेवता पुढच्या तपढीला ककवा दशेाला तो कदला 

अह े हीच औंधच्या सांस्कृततक आततहासाची सवायत मोठी 

दणेगी औंधने जगाला कदली अह.े याचे सवय श्रेय कदले जात े

श्रीमतं भवानराव पंत प्रतततनधी यांना. या वस्तुसंग्रहालयाचे 

वैभव पाहण्यासाठी ह े पययटन स्थळ होणे ऄततशय गरजचे े

अह.े औंध वस्तु संग्रहालयाला पययटन स्थळाचा दजाय 

तमळावा ऄशी माझी मनापासून ऄपेक्षा अह.े त्यासाठी मी 

हा तवषय तनवडलेला अह.े 
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5) बाळासाहबे पतं. पंतप्रतततनधी भवानराव श्रीतनवास 

अत्मचररत्र, खंड दसुरा. 

6) खाड ेभरत, ईपरोक्त. 

7) श्री भवानराव गौरव गंध भाग पतहला. 

8) औंध संस्थानातधपती श्रीमंत भवानराव पंतडत, 

पंतप्रतततनधी जन्मशताब्दी स्मरतणका, पतंप्रतततनधी 

   जन्मशताब्दी स्मारक सतमती, 1968. 

9) श्रीमतं बाळासाहबे पतंप्रतततनधी, ईपरोक्त. 

10) महाराष्ट्र तचत्रकार पररषद, प्रथम ऄतधवेशन, पुणे. 

भाषण. 

11) Aundh Administrative Report Year 1936-37 

12) प्रधान श्रीकातं पययटन तवशेष: औंधचे तनतांत सुंदर 

संग्रहालय, दतैनक लोकसत्ता 2 रे््ुवारी 2021. 

13) मांढरे सूययकातं, गाथा मराठी तचत्रसृटपूीची, आंद्रायणी 

सातहत्य प्रकाशन, पुणे. 1999. 

14) र्डके अकदत्य, श्री भवानी तचत्र संग्रहालय व ग्रंथालय, 

स्नेहल प्रकाशन, पुणे. 2019. 

15) हळदणकर श्रीकृष्ण, रागमाला तचत्रातंील 

संगीताअतवष्कार. 

16) र्डके अकदत्य, ईपरोक्त. 

17) लोकसत्ता पययटन तवशेष : औंधचे तनतातं सुंदर 

संग्रहालय, 2 रे््ुवारी 2022. 

18) श्री. जगताप श्रेयस (मुलाखत), म्युतझयम ऄतसस्टंट 

12/10/2022. दपुारी वाजता12:30 श्री 

    भवानी वस्तसुंग्रहालय व ग्रंथालय औंध. 

19) श्री दत्तात्रये चव्हाण (तलतपक), 12/10/2022. दपुारी 

1 वाजता. श्री भवानी तचत्र संग्रहालय व 

     ग्रंथालय, औंध. 
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प्रस्तावना :- 

प्रवास करणे हा माणसाचा जुना छंद आह.े अगदी प्राचीन काळापासून काहीतरी नवीन ऐततहातसक ठिकाणचा शोध 

घेण्यासािी नव-नवीन ठिकाणी पाहण्यासािी व आपल्या सभोवतालच्या वातावरणात बदल व्हावा म्हणून माणूस प्रवास 

करीत आह.े प्रवास करण ेही जरी जुनी गोष्ट असली तरी “पययटन” या संज्ञेत सांतगतल ेजाते ते मात्र नवीन आह.े साधारणपण े

पतहल्या महायुधाच्या काळानंतर पययटनाला मोठ्या प्रमाणावर सुरुवात झाली आतण आज त ेआतंरराष्ट्रीय पातळीवर घडत 

आह.े 

पययटनाची व्याख्या  : -  

“एखाद्या देशांत ककवा शहरात परदेशी व्यक्तीचे 

आगमन होऊन भ्रमंती करणे व परत स्वगृही जाणे म्हणजे 

पययटन होय. या भ्रमंतीत तो तनरतनराळे ठिकाणी पाहतो 

व आनंद घतेो”. 

(प्रतसद्ध ऑस्रेतलयन अथयशास्त्रज्ञ हमयन) 

“एखादी व्यक्ती आपल्या वास्तव्याच्या 

ठिकाणापासून दसूऱ्या स्थळी सलग एक वषायपेक्षा अतधक 

काळ न राहता आराम, उद्योग ककवा इतर कामासािी 

भ्रमंती ककवा प्रवास करतो त्या सवाांचा अंतभायव पययटनात 

होतो. 

(जागततक पययटन संघटना  ) (WTO)  

12व्या शतकातील पययटनाच्या दतृष्टकोनातून 

इततहासात फक्त लढाया, स्वाततं्र्य आदंोलनाचे वृत्ांत, 

राजेराजवाडे, युवराज, धमयगरुू, सरदार, सरंजामवगय 

एवढाच त्याला अथय मयायददत नसून स्थातनक 

इततहासाच्या दतृष्टकोनातून ऐततहातसक पययटन हा तवषय 

इततहासाच्या कें द्रस्थानी आललेा ददसतो. 

इततहास म्हणजे भूतकाळातील घटना, इततहास 

म्हणजे थोर व्यक्तीचे चठरत्र्य, इततहास म्हणजे वगय कलह, 

अशा इततहासातवषयी असणाऱ्या धारणा, संकल्पनेस 

आज छेद तमळतो. तर इततहासाच्या कें द्रस्यानी पययटन 

इततहास ददसतो. त्यातून स्थातनक ते वैतिक असा सवय 

स्पशीय पययटन इततहास आता अतवष्कृत होत आह े.  12 

व्या शतकात इततहासात अनेक नवनवीन इततहास 

लेखनाचे प्रवाह उदयास आल ेत्यामुळे डॉ. लहू गायकवाड 

यांनी ‘स्थातनक इततहास लेख’ डॉ .राजा दीतक्षत यांनी 

‘प्रादेतशक इततहास लेखन’ केले. इततहासामध्य ेअसंख्य 

इततहास लेखन प्रवाह असले तरी सध्या स्थातनक आतण 

प्रादेतशक इततहास लेखनातून पययटन इततहासाला अनन्य 

साधारण महत्व आल ेआह े.आज स्थातनक इततहास 

लेखनामुळे त्या ठिकाणचा इततहास ,प्रदेशाचा इततहास ,

त्या गावचा इततहास ,मंददरांचा इततहास ,समाजाचा 

इततहास ,संस्कृतीचा इततहास ,दकल्ल्यांचा इततहास इ .

ची मातहती पययटनाच्या माध्यमातून समजून घेण्यास 

मदत होत े.यास नवीन स्थातनक इततहास लेखनाचा 

आधार घऊेन, “12व्या शतकातील पययटनाच्या 

दतृष्टकोनातून माणदेशातील ऐततहातसक बाणूरगड 

दकल्ल्याचा अभ्यास" हा तवषय मी संशोधन प्रबंधासािी 

तनवडला आह.े 

उदिष्य े:- 

   1) पययटनाच्या माध्यमातून माणदशेातील बाणूरगड 

दकल्ल्याच्या ऐततहातसक पाियभूमीचा अभ्यास करण.े 

   2) पययटनाच्या माध्यमातून माणदशेातील बाणूरगड 

दकल्ल्यावरील ऐततहातसक स्थळांचा  अभ्यास करण.े 

सशंोधन पध्दत :- 

http://www.ijaar.co.in/
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 सदर तवषयाच्या संशोधन प्रबंधन लेखनासािी 

प्राथतमक व दयु्यम साधनांचा वापर करण्यात आललेा 

आह.े व प्रत्यक्षात या स्थळाला (बाणूरगड) भेट देऊन 

मातहती संकतलत केली आह.े सदर शोधप्रबंधासािी 

पययटनाच्या दषृ्टीन े संशोधन पध्दतीचा वापर करुन 

तवश्लेषण केलेल ेआह.े 

पययटनाच्या दषृ्टीन े माणदेशातील बाणरूगड दकल्ल्याची 

ऐततहातसक पाियभमूी :- 

                               माणदेशातील बाणरूगड 

(भपूाळगड) 

 माणदेश म्हणजे भीमा नदीला उजवीकडून 

तमळणाऱ्या माण नदीच्या खोऱ्यातील भौगोतलक प्रदेश 

होय. साधारणपण ेमाण नदीला जेथून-जेथून पाणी येऊन 

तमळते तो पाणलोट क्षेत्राचा भौगोतलक भाग म्हणजे  

माणदेश होय. तनसगायचा सवयच दतृष्टन ेअवकृपा असलले्या 

माळरानाचा प्रदेश म्हणून माणदेश ओळखला जातो. 

तसेच ज्या प्रदेशातून माण नदी वाहत े या नदीच्या 

नावावरुन माणदेश अस े नाव पडलले े आह.े व या माण 

नदीच्या प्रदेशात माण खडकांची जमीन बऱ्याच ठिकाणी 

आढळत.े त्या खडकाच्या नावावरुन या नदीला माण नदी 

व माण नदीवरुन या प्रदेशाला माणदेश म्हणून ओळखल े

जाते. आज हा प्रदेश सातारा, सांगली व सोलापूर या तीन 

तजल्याच्या सीमेवर येतो आतण याच सीमा प्रदेशातील 

सांगली तजल्यातील खानापूर तालुक्यातील बाणूर 

गावाजवळ बाणूरगड दकल्ला आह.े बाणूरगड दकल्याच्या 

मातहती पययटनाच्या माध्यमातून जाणून घेता येत.े तसेच 

२१ व्या शतकातून या दकल्यास अनन्य साधारण महत्व 

आल ेआह.े 

 माणदेशातील बाणरूगड (भपूालगड) दकल्ल्याच्या 

नावाची उत्पत्ी :- 

 “बुसातीन-उस-सलातीन” या साधन ग्रंथानुसार 

छत्रपती तशवरायांनी मांजऱ्यानजीकच्या पवयतावर एक 

मजबूत दकल्ला बांधून त्यास भूपाळगड अस ेनाव ददले.  

 “लोककथेनुसार” भूपालससह राजाने हा गड 

बांधला म्हणून या गडाचे नाव भूपाळगड गड असे पडल े

आह.े या दकल्लाचा आकार बाणासारखा असल्यान े या 

दकल्ल्यास बाणूरगड असे म्हणतात. दकल्ल े बाणूरगड हा 

इततहासात भूपाळगड ककवा भोपालगड या नावान े

ओळखला जातो. सांगली तजल्यातील, खानापूर व 

आटपाडी तालुका व सोलापूर तजल्यातील सांगोला 

तालुक्याच्या सीमारेषेवर भूपाळगड उभा आह.े छत्रपती 

तशवाजी महाराजांच्या काळात स्वराज्याच्या 

सीमारक्षेच्या दषृ्टीने या दकल्ल्यास अततशय महत्त्वाचे 

स्थान आह.े 

 माणदेशातील बाणरूगड (भपूाळगड) वरील ऐततहातसक 

घटना :- 

पययटनाच्या माध्यमातून आपणास माणदशेातील 

बाणूरगड दकल्यावरील ऐततहातसक घटना जाणून घेता 

येते.  

घटना क्रमाकं – १   

 हा प्रदेश व बाणूरगड सवय प्रथम आददलशहच्या 

वचयस्वाखाली होता. पण 10 नोव्हेंबर 1659 साली 

आददलशाही सरदार अफजलखान वधानंतर तो दकल्ला 

छत्रपती तशवरायांच्या ताब्यात आला. तो दकल्ला 

छत्रपती तशवरायांच्या ताब्यात आल्यानंतर त्या 

दकल्ल्याच्या संरक्षण व डागडुजीची व्यवस्था दफरगोजी 

नरसाळा या व्यक्तीकडे देउन, त्यांची दकल्लेदार म्हणून 

नेमणूक केली. 

घटना क्रमाकं – २   

 तडसेंबर 1678 मध्य े युवराज संभाजी राजे 

मोगलास जाऊन तमळाल,े त्यावेळी युवराजांना 

बादशहाने प्रसन्न होवून संभाजी राजांना मोठ्या प्रमाणात 

नजराणा पािवीला व सात हजार मनसबदारी ददली व 

काही मतहन े तनघून गेल्यानतंर एके ददवशी संभाजी 

राजांना घेऊन ददलेरखान मरािी मुलखातील प्रदेशावर 

हल्ल ेकरत तनघाला. त्यातच पुढे तवजापूरवर चालून जात 

असताना वाटेत लागणऱ्या भूपालगडावर मोगलांनी 

हल्ला चढतवला. या युध्दात ददलेरखानान े दकल्ल्याच्या 

शेजारील डोंगरावरुन तोफा डागून गडाचा एक बुरुज 

पाडला व एका प्रहारात 17 एतप्रल 1679 रोजी हा 

दकल्ला मोगलांनी सजकून घतेला. या घटनेचा खटला 

शंभूराजेंच्या तवरोधात कारभारी मंडळींनी दरबारात 
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बसवला व शंभूराजे यांच्या कडून दकल्ल्याचा दकल्लेदार 

दफरंगोजी नरसाळा यांच्या पुराव्याने संभाजी राजांना 

दोषमुक्त केल.े  

घटना क्रमाकं – ३  

 छत्रपती तशवाजी महाराजांच्या गुप्तहरे खात्याचे 

प्रमुख बर्हहजी नाईक यांच्याकडे जवळ-जवळ 3-4 हजार 

गुप्तहरे होते. त्याचे तो नेतृत्त्व करत होता. या गुप्तहरेाची 

समाधी बाणूरगड दकल्ल्यावर आह.े  

 बर्हहजी नाईकाच्या मृत्युतवषयी िोस पुरावा 

सापडत नाही पण भूपाळगडावर हरेतगरी करताना 

त्यांचा मृत्य ु झाला. लढाईत जखमी झालेल्या बर्हहजी 

नाईक यांनी भूपाळ गडावर येऊन महादेवाच्या चरणी 

आपल ेप्राण सोडले. अशा आख्यातयका तत्कालीन बखरीत 

सापडतात. 

इ. घटना क्रमांक एक, दोन, तीन तवषयी मातहती 

स्थातनक इततहासाच्या लेखन प्रवाहातून पुढे आललेी 

आह.े तह सवय मातहती पययटनाच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष 

ठिकाणास भेट ददल्यास मातहती तमळण्यास मदत होते. 

 माणदेशातील बाणरूगड (भपूालगड) दकल्ल्यावरील 

महत्त्वाची ऐततहातसक स्थळे :-  

 भूपाळगड हा दकल्ला आकाराने व तवस्तारान े

प्रचंड क्षेत्रफळाचा आह.े तसेच एका कोपऱ्यात बाणूरगाव 

वसलेल ेआह.े या गावातून पायवाट गडाकडे जाते. तसेच 

तेथून पुढे काताळात खोदनू तयार केलेल्या एका मोठ्या 

तलावावर येऊन पोहचते. आतण या तलावाजवळूनच 

गडाच्या बालेदकल्ल्याकडे जाण्यासािी दगडी पायऱ्यांची 

वाट आह.े टेकडीसमोरच महादेवाचे मंददर आह.े त्या 

मंददराच्या मुख्य गाभाऱ्यात तशवसलग असून ते बाणूर्ललग 

या नावाने ओळखल ेजाते. 

 या मंददरातून बाहरे पडल्यावर उजव्या हातास 

छत्रपती तशवाजी महाराजांच्या गुप्तहरे खात्याचा प्रमुख 

बर्हहजी नाईक यांची दगडी चौथऱ्यावर वंृदावन समाधी 

आह.े तसेच समाधी समोरुन जाणाऱ्या पायवाटेने थोडे 

खाली आल्यास गडाची तटबंदी आह.े तटबंदीत 

जागोजागी बाहरे पडण्यासािी छोटे-छोटे चोर दरवाजे 

आहते. आशा पध्दतीन ेभूपाळगड हा दकल्ला आकाराने व 

तवस्ताराने तवशाल असला तरी त्या दकल्ल्यावर एक 

तलाव, महादेव मंदीर, बर्हहजी नाईकांची समाधी व 

जुजबी तटबंदी अस े ऐततहातसक अवशेष या गडावर 

पाहावयास तमळतात. म्हणून या गडास ऐततहातसक 

पययटन म्हणनू अनन्य साधारण महत्व तमळाले आह.े 

 

 

ऐततहातसक पययटन स्थळ म्हणनू बाणरूगडाची सद्यतस्थती 

:- 

 बाणूरगड (भूपाळगड) ह े भारताच्या महाराष्ट्र 

राज्यातील, सांगली तजल्यातील खानापूर- तवटा 

तालुक्यातील एक गाव आह.े त्या गावची स्थातनक भाषा 

मरािी आह.े बाणूरगड गावची एकूण लोकसंख्या 2011 

च्या  जनगणनेनुसार 722 असून, तेथील घरांची संख्या 

163 आह.े तसेच गावातील साक्षरता 66.2% आह.े ते 

पतिम महाराष्ट्रतील एक गाव असून पुण ेतवभागाअंतगयत, 

सांगली तजल्हा मुख्यालयापासून उत्रेकडे 61 KM 

अंतरावर आह.े बाणूरगड गावाचा तपनकोड 414311 

आह.े त्याचे पोस्टल मुख्य कायायलय सावळज आह.े 

सध्यतस्थतीला बाणूरगडावर एक तलाव, महादेव मंददर, 

बतहजी नाईकची समाधी व दकल्याची तटबंदी इ. अवशेष 

तशल्लक आहते. सध्या  बाणूरगड दकल्याचे जीणोद्धाराचे 

काम चालू आह.े 

 (तशवकालीन गपु्तहरे खात्याचा प्रमखु बतहजी नाईक 

याचंी समाधी) 

साराशं :- 

 २१व्या शतकातील पययटनाच्या दषृ्टीकोनातून 

माणदेशातील ऐततहातसक बाणूरगड दकल्ल्याचा अभ्यास  

या शोधतनबंधातून भूपाळगडचा इततहास, तत्कालीन 

ऐततहातसक घटना व तेथील ऐततहातसक स्थळे इ. सवय 

दकल्ल्याची मातहती जाणून घेण्यास मदत होते.    
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प्रस्तावना :  

अठराव्या शतकापासून इततहास तवषयक रुढ धरणाांना आव्हान दणेारे नवनवे प्रवाह अवतरू लागले. या 

प्रवाहाांनी इततहास या ज्ञान शाखेच्या कक्षा मोठ्या प्रमाणात रुांदावल्या. इततहास या तवद्याशाखेमध्ये स्थातनक 

इततहास, प्रादतेशक इततहास, पयाावरणाचा इततहास, खाद्यसांस्कृतीचा इततहास आतण सबाल्टना म्हणजेच 

वांतचताांचा इततहास यासारखे असे अनके प्रवाह तनमााण झाले. या इततहास लेखनान े परांपरागत व अतभजन 

इततहास लेखन पद्धतीला आव्हान ददले. आतण इततहास लेखनासाठी नवीन तक्षतीचे खुली केली. या सबाल्टना 

इततहास लेखन पद्धतीमुळे भारतीय इततहासामध्ये नवीन तवचारमांथन घडून आल.े वसाहतवादी, राष्ट्रवादी, 

मार्कसावादी या पारांपाररक इततहास लेखन प्रवाहाांमधील अतभजनवादी प्रवृत्तीला ततलाांजली दऊेन वेगळ्या 

ततवाांचा आतण पद्धतीशास्त्राचा अवलांब करून  समाजतळातून इततहास तलतहण्याचा प्रयत्न या प्रवाहामध्ये झाललेा 

आह.े सबाल्टना तवचाराचा ताततवक आधार इटातलयन मार्कसावादी तवचारवांत अँटीतनओ ग्रामची याांच्या 

तलखाणाांमध्ये आढळून येतो. इटातलयन मार्कसावादी तवचारवांत म्हणून ते प्रख्यात होते ग्रामची याांनी आपल्या 

तलखाणात काला मार्कसाने माांडलेल्या तसद्धाांताचा बदललेल्या जागततक पररतस्थतीच्या सांदभाात नवा अन्वयाथा 

लावला सामातजक तवकासाचा व पररवतानाचा मुळ आधार उतपादन प्रदिया असत ेआर्थथक व्यवहार समाजाच्या 

तवकासाची ददशा तनधााररत करतात तवचार व सांस्कृती तयामुळे तनधााररत होते. असा तवचार मार्कसा ने माांडला. या 

तसद्धाांताला छेद दऊेन ग्रामची असा तवचार माांडतात की आर्थथक तवचार सामातजक जीवनाला आधारभूत असले 

तरी तयावरील साांस्कृततक इमला दखेील तततकाच महत्त्वाचा असतो सामातजक पररवतानाला सांस्कृती गती दते े

ददशा दतेे असा तसद्धाांत ते माांडतात. 

अथा :  

सबाल्टना ही सांज्ञा लष्करी अतधकार 

सोपानातील तनम्नस्तरीय शे्रणींना उद्दशूेन वापरण्यात 

येते. परांतु ग्रामची याांनी सबाल्टना ही सांकल्पना 

धुरीणतव नसलेल्या गटाला ककवा वगाांना लागू केली 

आह.े वगा भान असलेले अांदकत असाही तयाचा अथा 

होतो. वगा, जात, ललग, वय, पद या व अशा इतर 

घटकाांच्या आधारे अांदकत असणारे लोक म्हणज े

शोतषत अांदकत अशी व्याख्या अशोक सने याांनी 

सबाल्टना स्टडीजच्या पाचव्या अांकात केली आह.े 

थोडर्कयात सबाल्टना हा शब्द समाजातील तया 

गटाांना सुतचत करतो जे समाजातील सत्ताधारी 

वगााच्या वचास्वाच्या अतधन आहते समाजातील 

उपेतक्षत समूहाांना ही सांज्ञा लागू होते. तिरटश 

इततहासकार इ.पी. थॉमसन याांनी द टाइम्स 

मॅगतझनमध्ये एका तलतहलेल्या लेखात सबाल्टना ही 

सांज्ञा दलुातक्षत उपेतक्षत गरीब याांच्यासाठी वापरलेली 

आह.े 

स्वरुप :  

इततहास लेखनाच्या हजारो वषाांमध्ये ह े

ददसून येते की, समाजामध्ये दोन प्रकारचे लोक 

असतात.कतनष्ठ आतण वररष्ठ.यामध्ये वररष्ठाांना 

अतधक महत्त्व ददले गेले आह.ेतयामुळे सबाल्टना 

दतृिकोनातून इततहास पुन्हा तलतहणे गरजेचे होत.े 

समाजातील खालच्या स्तरातील लोकाांचा ककवा 

सवासामान्य माणसाांचा, किकरी, शोतषत जाती, 

तस्त्रया यासारख्या समूहाांच्या चेतना  हा या 

अभ्यासाचा पाया आह.ेसबाल्टना स्टडीज केवळ 

http://www.ijaar.co.in/
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वैचाररक भाग नाही तर यामध्ये सवासामान्य लोक 

म्हणजेच गरीब, शेतकरी, मेंढपाळ, कामगार, मजूर, 

दतलत, आददवासी ह े घटक दखेील जीवनामध्ये 

तनणाय घेतात, तवचार करतात आतण मागा ठरवतात. 

तयामुळे सबाल्टना तवचार प्रवाहाचा मुख्य उद्दशे 

लोकाांच्या जातणवाांचा आतण कृतींचा अभ्यास करणे 

हा आह.ेइततहासकाराांनी सामान्य लोकाांच्या या 

जातणवेचे, चेतनेच,े कृतीच े तवशे्लषण करून वांतचत 

असलेल्या घटकाांना इततहासाचे तनमााते म्हणून 

योग्यररतया माांडणे गरजेचे आह.ेकोणतयाही सामूतहक 

कायाात चळवळीत उठावात तभन्न समाज घटकाांचा 

सहभाग महत्त्वाचा असतो. परांतु या मोलाच्या 

सहभागाच्या शे्रयापासून त े वांतचत ठेवले जातात 

तयाांच्या कायााचा तनदशे केला जात नाही. ग्रामचींचा 

हाच तवचार रांजीत गुहा याांनी स्वीकारला आतण 

समाजातील वांतचत समूहाचा ककवा गटाचा इततहास 

असणाऱ्या नव्या इततहास प्रवाहाचे सबाल्टना अस े

नामकरण केले. 

सबाल्टना इततहास लखेनाची वचैाररक बठैक : 

आजवर आधुतनक भारताचा तलतहला गेलेला 

इततहास हा अतभजन वगााने तलतहलेला असून तो 

तयाांच्या वैचाररक भूतमकेतून आतण अतभजन 

वगाासाठी तलतहला गेलेला आह.े भारताची राष्ट्रीय 

चळवळ ही अतभजन वगााची चळवळ आह.े या 

चळवळीचे नतेृतव याच वगाातून पुढे आले. आतण 

इततहासकाराांनी चळवळीच शे्रय अतभजनाांच्या पदरी 

टाकले. कोणतयाही आांदोलनात चळवळीत 

उपोषणात जनतचेा सहभाग मोठा आतण महत्त्वाचा 

असतो. तयातशवाय ती चळवळ व्यापक होत नाही. 

परांतु इततहासकाराांनी याची दखल घेतली नाही 

आतण या जनसमुहाला शे्रया पासून वांतचत ठेवले. 

काही इततहासकाराांनी शेतकरी कामगार मतहला 

इतयादी गटाांच्या सहभागाचा तनदशे केला आह ेपरांत ु

तयाचे नेतयाच्या मागे आांधळेपणाने जाणारा समूह 

असल्यासारखे तचत्रण केले आह.े मार्कसावादी 

इततहासकाराांनी कामगार आतण शेतकरी याांच्या 

कायााची दखल घेतली परांतु तयाांची उठावा मध्य े

सहभागी होण्याची अांत;पे्ररणा,मानतसकता, तवचार 

या स्वरूपाची तचदकतसा आतण तवशे्लषण केले नाही. 

थोडर्कयात समाजातील तभन्नस्तरातील समूहाला 

इततहासापासून वांतचत ठेवले आह े ही उणीव भरून 

काढणे ह ेसबाल्टना इततहास प्रवाहाचे उदद्दि आह.े 

  

अँटीतनओ ग्रामची याांचा हतेजमनी तसध्दाांत : 

समाजामध्ये सत्ताधीश वगा शोतषत वगाावर 

वचास्व ठेवण्यासाठी दोन मागाांचा अवलांब करतात. 

पतहला मागा दमनाचा तर दसुरा मागा सांमतीचा 

असतो. पोलीस,कायदा,दांडव्यवस्था याांचा 

दमनासाठी उपयोग केला जातो. व तयातून वचास्व 

तनमााण केल ेजात.े परांतु या मागााने सत्ता जास्त काळ 

रटकत नाही. तयावेळी सत्ताधारी वगा सांमतीच्या 

मागााचा अवलांब करतो. शोतषत वगााचे समथान 

तमळवण्यासाठी शोषकाांच्या सत्तेला अनुकूल ठरतील 

असे तवचार इतके खोलवर मानले जातात की शोतषत 

वगााला ते आपलेच वाटू लागतील. समाजातील 

बौतद्धक गटाला हाताशी धरून ह े काया सत्ताधीश 

करतात. परांत ु समाजात एक गट असाही असतो 

जयाांना ही मूल्य अन्याकारक घातक आहते याची 

जाणीव असत ेहा गट  ह ेशोतषताांना पटवून दणे्याचा 

प्रयत्न करतो. आतण अन्यायाची जाणीव झालेल्याांच्या 

उठावाला वैचाररक अतधष्ठान दतेो. 

 
वांतचत इततहास लखेनाची साधन े: 

वांतचत इततहास लेखनामध्य े जया सामातजक गटाचा 

इततहास तलहायचा आह े तयासांबांधीची स्रोत साधन े

उपलब्ध असणे अशर्कयप्राय आह े ककवा ते फार 

मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होऊ शकत नाहीत. 

समाजाच्या तनम्नस्तरातील ह े गट अतभजनाप्रमाणे 

स्वतःच्या मताांचा, तवचाराांचा शातब्दक अतवष्कार 

करण्यास समथा नसल्याने तयाांचे प्रकटीकरण करणारे 

सातहतय उपलब्ध होत नाही. तयाांची कागदपत्रे 

पत्रव्यवहार अशी तलतखत साधने फारशी उपलब्ध 

नसतात. तयामुळे शासकीय कागदपत्रे, शासकीय 

अहवाल, महसूल तवभागाचे अहवाल, पोलीस 

तवभागाचे दस्तऐवज, न्यायालयीन कागदपत्रे, 

लोककथा, लोकगीते, मुलाखती अशा मौतखक 

साधनाांचा वापर आवश्यक ठरतो. तसचे या अभ्यास 

Hegemony 

(प्रभतु्व) 

Coercion 

(दमन)             

Consent 

(संमती) 
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तवषयाच्या सखोल अध्ययनासाठी अथाशास्त्र, 

समाजशास्त्र, जनगणनाशास्त्र,मानववांशशास्त्र, 

पुराततवशास्त्र, मानसशास्त्र, भाषाशास्त्र यासारख्या 

तवतवध ज्ञानशाखाांची मदत घेणे आवश्यक ठरत े

तेव्हाच सबाल्टना इततहासाची तनर्थमती होते. 

भारतातील वांतचत इततहास लखेन: 

भारतातील वांतचत इततहास लेखनाचे सांस्थापक 

रणजीत गुहा आहते. तवसाव्या शतकाच्या शेवटच्या 

वीस वषाात सबाल्टना स्टडीज या सांकल्पनेचा अवलांब 

भारतीय समाज तस्थतीच्या सांदभाात सवाप्रथम 

रणजीत गुहा याांनी केला. सबाल्टना    स्टडीजच्या 

च्या प्रवाहाने पारांपाररक लखेनाला ओलाांडून नव्या 

आव्हानाांचा मागा दाखतवला. नवी ददशााा ददली. 

नवीन अध्याय सुरू करण्यास मदत केली.तयाांच्या मत े

भारतीय समाज तस्थतीच्या सांदभाात अतभजन ही 

सांज्ञा वचास्व गट तनदतेशत करते. या वचास्व गटाांमध्य े

भारतीय आतण परदशेी अशा दोन्ही वगासमूहाांचा 

समावेश होतो. परदशेी वचास्व गटाांमध्ये परदशेी, 

भाांडवलदार, व्यापारी, मळेवाले, जमीनदार, 

तमशनरी इतयादींचा समावशे होतो. तर अतखल 

भारतीय स्वरूपाच्या वचास्वी गटाांमध्ये भारतातील 

शतिमान सामांतवगा, औद्योतगक आतण व्यापारी 

वगााचे प्रतततनधी, प्रशासकीय रचनेतील नोकरदार 

वगा इतयादींचा समावेश होतो.सबाल्टनाचा भारतीय 

दतृिकोन व इांग्लांड मधील तलखाणासारखाच म्हणज े

History From Below म्हणून प्रतसद्ध झाला. 

Centre for South Asian Studies ची स्थापना 

याला धरुनच करण्यात आली होती. सामान्य 

लोकाांचे काया आतण जातणवा जाणून घेतल्यातशवाय 

समकालीन इततहासाचे खरे दशान घडणे शर्कय 

नव्हत.े या सांस्थचे्या स्थापनेत रणजीत गुहा याांचा 

महत्त्वाचा वाटा आह.े तिरटशाांच्या भारतावरील 

वासाहतीक शासन काळातील तवद्रोही चळवळींचे 

नव्या दतृिकोनातनू अध्ययन करण्याची गरज प्रतीत 

झालेले इततहासकार एकत्र आले आतण तयाांनी 

सामूतहक ररतया इततहासाच्या क्षेत्रात हा नवा प्रवाह 

सुरू केला. शोतषत अांदकत हा आतमतनष्ठ करता 

असतो ही भूतमका प्रस्तातवत करून शेतकऱ्याांना 

तयाांनी बांडाचे कत े म्हणून सादर केल.े शेतकऱ्यावर 

वचास्व गाजवणाऱ्या सत्तचे्या प्रतीकाांना उध्वस्त 

करणे ककवा तयाांना बळकावणे ही शेतकरी बांडातील 

नकाराची रीत गुहा याांनी उलगडून दाखवली. पाथा 

चॅटजी याांनी सामांती सत्तापद्धती भाांडवली 

सत्तापद्धती व सामूतहक सत्तापद्धती याांच्या सांदभाात 

शेतकरी बांडाांमध्ये कें द्रवती असलेल्या सामुदातयकता 

व तयातील सांबांध याांची सांगती लावण्याचा प्रयत्न 

केला आह.े दीपेश चिवतींचा अपवाद वगळता 

सबाल्टना स्टडीजच्या प्रकल्पात कामगार वगााच्या 

प्रततकाराचा व जातणवेचा फारसा अभ्यास घडलेला 

नाही. यामध्ये उद्योगातील कामगाराांची जाणीव वगा 

जातणवेच्या चौकटीमध्ये आधार घेत नव्हती. 

भाांडवलपूवा/ बुजवाापूवा आद्यतनष्ठाांचे तयाला अतधष्ठान 

होते असे तववेचन चिवती करतात.शोतषत अांदकत 

जणाांच्या प्रततकारामागील व जातणवे मधील समुदाय 

भावनेचा व व्यवहाराचा शोध घेताना सबाल्टना 

स्टडीजच्या इततहासकाराांनी जातीची भूतमका 

तपासली. मार्कसावादी जातीला इमल्याचा भाग 

मानतात आतण गेल ऑमव्हटे जातीला समाज 

वस्तूचा पाया म्हणतात. जात पाया की इमला हा 

मार्कसावादी पररघात घडलेला महत्त्वपूणा तवषाद 

आह.े तवद्रोहासाठी एक एक घडवणारा व तवद्रोहाचा 

प्रकार घडवून आणणारा म्हणून जातीचा अभ्यास 

सबाल्टना इततहासकाराांनी जसा केला तसा शोतषत 

अांदकत जातीचा तवद्रोह तयाांच्या अभ्यासाचा तवषय 

बनला नाही. डॉ.रणजीत गुहा, सुतमत सरकार, पाथा 

चटजी, डॉ. शातहद आमीन गायत्री चिवती स्पीवाक 

, ज्ञानप्रकाश, ग्यानेंद्र पाांड,ेरामचांद्र गुहा,दीपेश 

चिवती याांनी सबाल्टना तवचारसरणीच्या अनषुांगान े

भारतीय इततहासाचे लेखन केलेले आह.े 

तनष्कषा : 

या इततहास लेखन प्रवाहाची तचदकतसा आतण 

समीक्षा केल्यानांतर अस े ददसून येते की हा इततहास 

लेखनाचा प्रवाह अतयांत महत्त्वाचा आह.े या इततहास 

लेखन प्रवाहने एक अतभनव प्रयोग केला. आजवर 

दलुातक्षत रातहलेल्या समाजगटाांना या  लेखनान े

इततहासात स्थान तमळवून ददले. या इततहास लेखन 

प्रवाहाच्या इततहासकाराांनी शोतषत अांदकत जनाांच े

तचदकतसक तवशे्लषण केले. या इततहास लेखन प्रवाह 

मध्ये उपलब्ध साधनाांची कमतरता असताना दखेील 

समाजातील दलुातक्षत गटाांचा इततहास यामध्य े
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तलतहला गेला. आजवर तलतहला गेलेला इततहास हा 

एकतफी अधावट आतण समाजातील खालच्या 

स्तरातील लोकाांच ेखरे तचत्र दाखवणारा नाही. खरा 

इततहास हा समाजातील शे्रष्ठ गटाचा नसून 

समाजातील सामान्य लोकाांच्या कतृातववाने घडतो. 

सांदभा : 

१)  इततहास लेखन मीमाांसा, समाज प्रबोधन पतत्रका 

खांड-१ , लोकवाड्मय गृह, मुांबई, पतहली 

आवृत्ती,माचा २०१० 

२)  कोठेकर शाांता, इततहास ततव आतण ततवज्ञान , 

साईनाथ प्रकाशन, नागपूर, दसुरी आवृत्ती १५ 

आगस्ट २००६ 

३)  डॉ.गाठाळ एस.एस., इततहास लेखन शास्त्र , 

कैलास पतब्लकेशन , औरांगाबाद, प्रथम आवृत्ती 

आगस्ट २०११ 
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फडकेप्रकाशन , कोल्हापूर. 

५)  Shaikh Ali B. , History: Its Theory 

and Methods, Macmillan India Press, 
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प्रस्तावना: 

आततहास ऄभ्यासाचे तवतवध दषृ्टीकोन तवकतसत झाललेे अहते त्यापैकी वंतचताचंा आततहास ऄथाात सबाल्टना स्टडीज या 

दषृ्टीकोनातून अज आततहासाचा ऄभ्यास केला जात अह.े यामध्य ेअददवासी, मजूर, कामगार, तिया, ऄसे दलुातित घटक जयाचं्या 

आततहासातील योगदानाचा कुठे ईल्लेख केला गलेा नाही ऄशा वतंचत घटकावर त्याचं्या योगदानावर प्रकाश टाकण्याच्या ईद्देशान े

आततहासामध्ये संशोधन होउ लागले अह.े या संशोधनामध्ये काही दलुातित स्वातंत्र्यसैतनक त्याचंे स्थातनक आततहासातील योगदान 

वृत्तपत्ाचंे योगदान ह ेदखेील सबाल्टना स्टडीजचाच भाग बनला अह.े यादषृ्टीकोनातनू पाहता सदर शोध तनबंधामध्ये पंढरपूर शहर 

व या शहरातील ‘गोफण’ साप्तातहकाचे स्वातंत्र्य चळवळीच्या आततहासात छोटेसे योगदान अह ेत्यावर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न 

केला अह.े भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात पणुे, ददल्ली कलकत्ता, मुंबइ, मद्रास ऄशा मोठ-मोठ्या शहरानंी  त्या शहरातील नेत्यानंी, 

कायाकत्याांनी, संस्था , संघटनानंी अतण वृत्तपत्ानंी भाग घेतलेला होता. त्याचप्रमाणे सोलापूर तजल्यानेही भारतमातचे्या 

स्वातंत्र्यासाठी यथाशक्ती योगदान ददले अह.े लोकमान्य टटळक, महात्मा गांधी, सुभाषचंद्र बोस, स्वा. तव. दा. सावरकर, तवनोबा 

भावे, साने गुरुजी या महान तवभतूींच्या तवचाराचंे व चळवळीचे पडसाद सोलापूर तजल्यावर पडलेले ददसून येतात. 

पढंपरू अतण स्वाततं्र्य चळवळ: 

 पंढरपूर ह े प्राचीन काळापासनू तवठ्ठल भक्तीमुळे 

जरी प्रतसद्ध ऄसले तरी स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळात या 

तालकु्यातील स्वातंत्र्यतवरानंी सहभाग घतेलेला अह.े 

टटळकांच्या पंढरपूर भेटीने पढंरपुरातील ऄनके तरुण प्रेटरत 

झाललेे होते. पुढे स्वातंत्र्यचळवळीचे नतेृत्व म. गांधीजींकड े

अल्यानतंर पंढरपूर शहरातून ऄनके स्वातंत्र्यसनेानींनी या 

चळवळीत सहभाग घेतला. ऄसहकार चळवळ व सतवनय 

कायदभेंग चळवळीमुळे दशे पेटून ईठला होता. १९२० त े

१९३० या दशकात सोलापूर शहर व तजल्यात स्वातंत्र्य 

अंदोलनातवषयी मोठ्याप्रमाणात जागृती तनमााण झाली. 

१९३० साली सोलापूर शहरात ‘माशाल लॉ’ पुकारण्यात 

अला. यातूनच सोलापूरच्या चार हुतात्मयानंा फाशी दणे्यात 

अली. १९३२ च्या जानेवारीत पंढरपूर शहरात हुतात्मा 

ददन साजरा करण्यात अला. शहरातून तमरवणकू काढून 

वाळवंटात सभा घतेली गलेी. ऄनतं केरू भोसले यानंी 

सरकारतवरुद्ध भाषण केल्यामळेु त्यांना १८ मतहने सक्त 

मजरुीची कारावासाची तशिा ठोठावण्यात अली. पंढरपरुच े

स्वातंत्र्य सैतनक ‘गोफण’कार पांडुरंग तु. ईत्पात यानंी 

अपल्या गोफण या साप्तातहकातनू ‘कलेक्टरची सका स’ या 

मी. नाइटच्या तवरुद्धच्या लेखातनू आंग्रज सरकारवर टीका 

केल्यामुळे अतण युद्धतवरोधी प्रचार केल्यामुळे त्यांच्यावर 

राजद्रोहाचा खटला भरण्यात अला व त्यांना दीड वषा सश्रम 

कारावासाची तशिा ठोठावण्यात अली होती.१ पांडुरंग 

ईत्पात याचं्याबरोबर पांडुरंग डडगरे, लालासाहबे कौलगी, 

नानासाहबे अराध्ये, मधुकर पोिी, हटरकृष्ण दसेाइ 

यासारखे स्वातंत्र्यवीर सहभागी होते. पंढरपरू मध्ये १९४२ 

ची चले जाव चळवळ धगधगीत ठेवण्यामध्ये सानेगुरुजी 

अतण भाइ छान्नुडसग चदंलेे अदींचा मोठा वाटा होता. 

पंढरपूर नगरपातलकेवर राष्ट्रीय तनशाण फडकवल्याबद्दल 

गोऱ्या तशपायानंी सात लोकानंा ऄटक करून त्याचं्यावर 

खटले भरून सोलापूर येथील कारागहृात अणले होते.२ 

त्यामध्ये दगडूशठे कटकमवार, काददर साहबे, ऄल्लाबि, 

शंकरराव जोशी, ओंकार गरुुडलग तलेी  आ. होते. 

पंढरपुरातील ख्यातनाम टटळकभक्त पढंरपुरचे सावाजतनक 

काका बाबुराव जोशी व ऄण्णासाहबे फळसणकर यानंी 

वदकली न करता दशेाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात ईडी घतेली 

१९३० साली त्यांनी ऄण्णासाहबे फळसणकराचं्या समवते 

तमठाच्या सत्याग्रहात सहभाग घेतल्याबद्दल त्यानंा ५० रु. 

दडं अतण दीड वषा कारावासाची तशिा झाली. परंतु पुढ े

गांधी अयर्ववन करारामुळे त्याचंी तुरंुगातनू सुटका करण्यात 

अली. तसचे आंदतुाइ शेंड े व कृष्णाताइ मुळे यासारख्या 

मतहला स्वातंत्र्य सनेाडनचाही यामध्ये समावेश होता. 

 स्वातंत्र्यचळवळीच्या या काळात गांधीजींच्या 

नतेृत्वाखाली हटरजन मंददर प्रवशेचळवळ सरुु झाली होती. 

१ मे १९४७ मध्ये साने गुरुजींनी हटरजनानंा तवठ्ठल-

रुतक्मणी मंददराची दारे ईघडली जावीत यासाठी ईपोषण 

सुरु केले होते.३ याची दखल म. गांधीना घ्यावी लागली सान े

गुरुजींच्या या ईपोषणामुळे त्याचंी प्रकृती खालावली तेव्हा 

पांडुरंग ईत्पात व कातगड े यांनी मध्यस्थी करून म. 
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गांधींच्या अदशेाने ह ेईपोषण सोडावयास सांतगतले. १० म े

१९४७ रोजी साने गुरुजींनी ईपोषण सोडले व महणाले “ 

संतानी ३०० वषाापूवी वाळवंट खुले केले होते अज 

बडव्ानंी मंददर खोलले अह,ेही महान क्ातंी अह.े” तवनोबा 

भावेंच्या सवाधमीय मंददर प्रवशेाच्यावेळीही पंढरपरुातील 

ईत्पात समाजाने बडव्ानंा अधी सवाधमीय ऄनयुायासंह 

मंददरात दशानास येण्याचे अमतं्ण ददले होते तेव्हा तवनोबा 

भावे प्रवचनात महणाले होते “रुतक्मणी मातनेे ददडी दरवाजा 

ईघडला अह.े अता तवठ्ठलालाही दार ईघडावचे लागले.”४ 

 स्वा. तव. दा. सावरकर ह ेदोनदा पंढपरूमध्ये अल े

त्यांच्या भाषणामंुळे सनातनी लोकानंी त्याचंा काळ्या 

लाया फेकून तनषेध केला होता. तात्या डडगरे यांनी या 

तनषेध करणाऱ्याचं्यातवरुद्ध दगड फेकून मारल े होते. 

सावरकराचं्या तवचाराचंा व कायााचा पंढरपरूवर प्रभाव 

ऄसल्यामळेु १९८५ मध्ये नगरपातलकेत सावरकराचं े

तैलतचत् व पंढरपरुातील सवाात मोठ्या रस्त्याला स्टेशन 

रोडला ‘सावरकर पथ नाव ददले.’५ 

स्वाततं्र्यचळवळ अतण गोफण साप्तातहक: 

भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीच्या आततहासात 

लोकमान्य टटळकांचे नाव ऄग्रगण्याने घतेले जाते. लोकमान्य 

टटळकांच्या तवचाराचंा प्रभाव पढंरपरूवर पडला होता तसचे 

लोकमान्य टटळकानंी पंढरपरूला भेटही ददली होती. 

लोकमान्य टटळकांच्या पणु्यततथी ददनी दद. १ ऑगस्ट 

१९३८ रोजी ‘गोफण’ या साप्तातहकाचा श्रीगणेशा केला. कै. 

पांडुरंग ईत्पात ह े साप्तातहकाचे सपंादक होते. ‘वृत्तपत् 

काढणे सोपे अह ेपण चालवणे ह ेएक ददव् ऄसते’ दशेभक्त 

बाबुराव जोशी ईफा  सावाजतनक काका यांचा तवद्याव्ासंग, 

प्रभावी वकृ्तत्व त्यांच्या माग े ऄसललेे पांडुरंग ईत्पात 

सारख्या ऄसंख्य तरूण कायाकत्याांचे सहकाया लिात घेउन 

तजल्हा कॉंग्रेसने वृत्तपत् काढण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर 

सोपवली. स्वातंत्र्यचळवळीच े नतेृत्व गांधीजींकड े अल े

गांधीजींची ऄतहसा याचंी टटगल टवाळी त्यावेळचे मराठी 

पत्कार ‘काळ’,  ‘तत्काळ’ यासारख्या वृत्तपत्ातनू होत ऄसे. 

महणनू बाबुराव जोशींना खंत लागून होती. बाबूरावानंी ही 

जबाबदारी स्वीकारली. पांडुरंग ईत्पात सकाळ चे वातााहर 

होते बाबुरावांच्या सांगण्यान े त्यांनी लगचे जागा, 

छापखाना, लागणारे मनुष्यबळ याची जुळणी करून 

भारतीय ऄसतंोषाचे जनक लोकमान्य टटळकांच्या 

पुण्यततथीचा प्रेरणा ददवस पाहून साप्तातहक सरुु केले. 

करकंबचे स्वातंत्र्य सैतनक नानासाहबे कानड े यानंी या 

साप्तातहकाचे ‘गोफण’ ह े नाव सुचतवले. शेतकऱ्यांच्या 

तपकाचंा फडशा पडणाऱ्या पाखरांना हुसकावनू लावण्याच े

काम गोफण करते त्याप्रमाणचे भारतीयांच्या संपत्तीची लुट 

करणाऱ्या परकीयांतवरुद्ध लढण्यासाठी गोफण काया करेल 

या भूतमकेतनू ह े नाव ठेवण्यात अले.६ जाजवल्य दशेभक्ती, 

स्वातंत्र्याचा ध्यास अतण त्यासाठी वाटे्टल ते करण्याची 

समर्वपत वतृ्ती या भांडवलातनूच गोफण साप्तातहकाला 

प्रतसद्धी तमळू लागली. टटळकाचंे केसरी दर मंगळवारी 

पुण्यात प्रकातशत व्हायचे तर पंढरपरू मध्येही गोफण 

मंगळवारी प्रतसद्ध होउ लागल े पंढरपुरात हा बाजाराचा 

ददवस ऄसल्याने तालकु्यातनू लोक पंढरपरूमध्य े

बाजारासाठी जमत ऄसत. ऄनके गावात ‘गोफण’ च े

सामुतहक वाचनही होत ऄसे.  

गोफण साप्तातहक व पाडुंरंग ईत्पात: 

 पांडुरंग ईत्पात याचंा जन्म २४ जनू १९१२ साली 

झाला. लोकमान्य टटळक व महात्मा गांधी या दोन्ही 

तवचारवतंाचंा त्यांच्यावर प्रभाव होता तवशेष महणज े

बाबुराव जोशी याचं्या सातनध्यात राहून त्यांच्यावर 

दशेभक्तीसाठी वाटे्टल ते समपाण करण्याची भावना तनमााण 

झाली होती. दसुऱ्या महायुद्धात आंग्लंड, फ्रान्स अदद दोस्त 

राष्ट्र े तवरुद्ध जमानी, आटली अदद राष्ट्रांतवरोधी युद्ध झाल े

होते. त्यामध्ये भारतीय नेत्यानंा तवश्वासात न घतेा आंग्रजानंी 

भारत दोस्त राष्ट्रांच्या बाजनूे या युद्धात सामील झाल्याच े

जाहीर झाले महणनू या युद्ध प्रयत्नाला तवरोध करावयाचे 

धोरण म. गांधी, पंतडत नेहरू अदद राष्ट्रीय नेत्यानंी 

स्वीकारले होते. त्यास ऄनुसरून गोफणने युद्ध प्रयत्नानंा 

तवरोध करणारे लेख प्रतसद्ध केले. त्यातवरुद्ध सरकारन े

सोलापूर न्यायालयात खटला भरला होता. हा खटला बरेच 

ददवस चालला. पांडुरंग ईत्पात ह ेत्यामुळे जननायक बनले. 

पांडुरंग ईत्पात यांना दीड वषाांची सश्रम कारावासाची 

तशिा ठोठवण्यात अली. येरवाडा कारागृहात तशिा भोगत 

ऄसताना त्याचंा मोठमोठ्या नेत्यांशी संपका  झाला. 

यशवतंराव चव्हाण, काकासाहबे गाडगीळ, वसंतदादा 

पाटील, छानु्नडसग चंदलेे, ईमाशंकर दीतित वगैरे. तुरंुगात 

त्यांनी अपल्या स्वभावाने गुन्हगेाराचंी मने डजकली ते ग्रंथ 

कमी वाचत पण माणसाचंी मान ेवाचण्याचा त्यांना व्ासंग 

होता. नाना तऱ्हचेी  माणसे त्यानंा तुरंुगात भेटली तवद्वान, 

त्यागी, ऄहकंारी, दबुळी, फटकळ अतण गुन्हगेारही होते. 

लोकाचं्या गरजा भागतवण्यासाठी त्यानंी कारागृहातील 

शौचालय साफ करणाऱ्यांशीही मतै्ी केली.  

 टटळकानंी जयाप्रमाणे केसरी व मराठा मधून 

तिटीश सरकारवर प्रहार केल.े त्याप्रमाणे पंढरपुरातील 

‘गोफण’ ह े त्यावळेचे साप्तातहक होते. “वतामानपत्कतेह े

रयतचेे कोतवाल व वकील ऄसतात” ऄसे लोकमान्य टटळक 

महणाले होते. ‘गोफण’साप्तातहकाने रयतसेाठी कोतवाल व 

वकील या दोन्ही भूतमका पार पडल्या. गोफण चे संपादक 

पांडुरंग ईत्पात याचं्यावर राजद्रोहाचा खटला भरला होता. 

एखाद्या तालुक्याच्या टठकाणी प्रकातशत होणाऱ्या 

साप्तातहकावर राजद्रोहाचा खटला भरला गेल्याची 

तिटीशकाळातील दशेातील ही पतहलीच घटना होती. 

राजद्रोहाच्या खटल्यामुळे पंढरपूर व गोफण चे संपादक 

पांडुरंग ईत्पात याचंे नाव प्रखर दशेभक्त महणनू ऄवघ्या 

दशेभर दमुदमुले. गोफण जरी साप्तातहक होते तरी तवशेष 

प्रसंगी अपल्या तवचारसरणीचा प्रसार करण्यासाठी दतैनक 

स्वरुपात ते प्रतसद्ध केले जात ऄसे. साने गुरुजींनी 

हटरजनाचं्या मंददर प्रवशेासाठी जेव्हा तनपुरे महाराजांच्या 
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मठात ईपोषण सरुु केले, तेव्हा गोफणचे ऄंक दररोज प्रतसद्ध 

केले जात होते. म. गांधींच्या हत्यनेंतर ‘गोफण’ या 

साप्तातहकाने जवालामुखीसारखे काया केले. गांधीजींच्या 

हत्यचेे समथान करणाऱ्यावंर घणाघात केले. 

पांडुरंग ईत्पात याचंे सासर जामखेड ह ेहोते त्यांचे 

मेव्हणे गणेश पांडुरंग दशेपांड े ह े दखेील त्याचं्याबरोबर 

स्वातंत्र्यचळवळीत सहभागी झाले होते. पांडुरंग ईत्पात 

यांनी नगर तजल्यातील कायाकत्याांना स्फोटके कशी तयार 

करावयाची याची दीिा ददली होती. ऄसा ईल्लेख कै. नाथ 

पाठक व बाळासाहबे भारद,े सुरेश जोशी यानंी १९९३ 

साली प्रकातशत केलले्या ऄहमदनगर तजल्यातील स्वातंत्र्य 

संग्राम या स्मरतणकेत ईल्लेख केलेला अह.े७ 

तनष्कषा: 

 पंढरपूर ह े जरी तीथािेत् ऄसल े तरी या शहरान े

भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीच्या आततहासात महत्वपणूा 

योगदान ददले अह.े पंढरपरुातील स्वातंत्र्य सैतनक व 

जनतचेा सहभाग जरी कमी ऄसला तरी म. गांधीजी अतण 

लो. टटळकाचं्या प्रभावाने या स्वातंत्र्य सैतनकानंा 

दशेभक्तीची प्रेरणा तमळाली होती व त्यासाठी त्यानंी 

तरंुुगवास भोगण्याचीही तयारी दाखवली होती. पंढरपरू 

शहर व तालकु्यात बरेच ऄसे स्वातंत्र्यसैतनक अहते जयानंी 

भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीच्या वेगवेगळ्या अंदोलनात 

सहभाग नोंदतवला अह े अतण या स्वातंत्र्य सैतनकांच्या 

योगदानावर प्रकाश टाकणे ऄत्यंत गरजचेा अह.े त्यामुळे 

पंढरपुरच्या अधुतनक आततहासात तवशेषतः भारतीय 

स्वातंत्र्य चळवळ अतण स्वातंत्र्योत्तर भारत या संबंधान े

भार पडले अतण समाजासमोर आततहासातील दलुातित 

घटना समोर यतेील.  
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                       “नागराज मजंळेु ह े २१व्या शतकातील सत्यजजत राय अहते. ऄस्सल अजण वास्तववादी समाजजित्रण तर त े

करताति, पण त्याहूनही महत्त्वािे म्हणजे ते सामाजजक सदंशे दउेन जातात.”- खासदार नरेंद्र जाधव  

२००१ च्या जनगणननेुसार भारतात १२२ मखु्य भाषा ऄसनू आतर ऄन्य भाषािंी संख्या १,५९९ एवढी भरते. या एकूण 

ऄंदाजे १,७२१ भाषा ऄसनू यातील मराठी ही एक भाषा अह े व तीिे ऄनके स्थाजनक ऄजवष्कार अहते. ऄजहराणी, वैदभी, 

कोकणी, दक्खनी यांसारख्या मराठी भाषचे्या समृद्धीसाठी झटणाऱ्या याही भाषा अहते. यात नागराज मंजुळे यानंी वैदभी अजण 

प. महाराष्ट्रीय भाषते जसनमेे बनजवले.  या लेखात मराठी जित्रपट सृष्टीत सबाल्टणण जाणीव जनमाणण करणाऱ्या नागराज मजंुळेच्या 

जित्रपटािी मीमांसा केली अह.े नागराज मजंुळे ह े भारतीय जित्रपट ददग्दशणक, ऄजभनते,े अजण मराठी कवी अहते. त्यािंा 

"जपस्तलु्या" या लघुपटापासनू जसनेमा जनर्ममतीिा प्रवास सरुु होउन मैलािा दगड बनत अह.े फॅं ड्री, सैराट, व झुंड या जित्रपटािं े

ददग्दशणन त्यािंिे अह.े सोलापरू जजल्हयातील, करमाळा तालुक्यातील जउेर ह ेनागराज मंजुळे यािंे गाव. त्यांिा जन्म वडार या 

भटक्या जमातीत झाला. जेउर सारख्या छोट्या गावातनू यउेन अपल्या लेखणी अजण ददग्दशणन कौशल्याद्वारे जसनेनगरीत 

महत्वािे स्थान जनमाणण करणारा हा कवी थोर कलाकार अह.े सरुुवातीला संघषाणच्या काळात पोलीस हवालदार, जसक्युररटी गाडण, 

आस्त्रीवाला ऄशी कामे त्यानंी केली. त्यांिे लग्न १९व्या वषी १२वीत जशकत ऄसताना झाले. वडार जमातीत जशक्षणािे प्रमाण 

ऄत्यतं कमी, तरीही नागराज यािंे पदवीपयतंिे जशक्षण जउेर यथेे झाले. पढुील जशक्षणासाठी ते पुणे जवद्यापीठात जशकायला अल.े 

मंजळेु यांनी मराठी जवषयात एम.ए. अजण पुढे एम.दफल. केले. त्यानंतर ऄहमदनगरच्या महाजवद्यालयात मास कम्युजनकेशनिा 

दोन वषाणिा कोसण पणूण केला. जतथिे प्रोजेक्टिा एक भाग म्हणून अपल्याि कमावलेल्या प्रजतभनेे २००९ मध्ये 'जपस्तुल्या' ही 

पजहला लघुपट जनमाणण केला. त्यानतंर फॅं ड्री-२०१४ (मराठी जित्रपट), सैराट-२०१७ (मराठी जित्रपट), झुंड- २०२१ (हहदी 

जित्रपट) त्यानंी भारतीय प्रेक्षकानंा पहावयास लावले. ऄशी जवषम पार्श्णभूमी ऄसलेल्या नागराजने जित्रपट काढणे अजण दजेदार 

जित्रपट काढणे जवशेष म्हणावे लागेल. या जित्रपटासाठी लागणारे कथानक मात्र त्यानंी अपल्याि अत्मिररत्रातनू जनवडले. 

अपल्याला पडलले्या प्रश्ांना जित्रपटािे जवषय बनजवले. 

 

भारतीय जित्रपटािा आजतहास तसा ददैदप्यमान 

अह.े अज भारत हा जगातील सवाणजधक जित्रपट जनर्ममती 

करणारा दशे अह.े त्यातही मुंबइ ही जित्रपट जनर्ममतीसाठी 

सवाणत पुढे अह.े १८९५ च्या जलुैमध्ये लुजमऄरे बंधंूनी तयार 

केलले्या जसनेमािा पजहला खेळ मुंबइच्या वॉटसन 

हॉटेलमध्ये झाला. १८ मे १९१२ मध्ये मराठी जित्रपट 

'पुंडलीक'िे जित्रीकरण याि शहरी झाले. १९ मे १९१२ 

रोजी दादासाहबे तोरण ेयांनी मुंबइत कोरोनेशन 

जसनमेॅटोग्राफ येथे श्री पुंडजलकिा पजहला मराठी जित्रपट 

प्रदर्मशत केला. दादासाहबे फाळके-भारतीय जसनमेािे जनक 

– यांनी राजा हररश्चदं्रया, भारतीय जसनेआजतहासातील 

पजहल्या जित्रपटािे जित्रीकरणही येथेि केले. ३ मे १९१३  

 

 

रोजी दादासाहबे फाळक्यांिा ‘राजा हररश्चंद्र’ हा जित्रपट 

प्रदर्मशत झाला. १९३१ साली बोलक्या जित्रपटाि े

अगमन झाले. मराठी जित्रपटसृष्टीतील सवाणत पजहला 

बोलपट ऄयोध्यिेा राजा (जित्रपट) हा प्रभात जनर्ममत 

अह.े पौराजणक कथांसारख्या जवषयांबरोबरि मराठ्ांच्या 

आजतहासातील घटनाप्रसंग, तसेि रोजच्या जीवनातील 
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समस्या ह े जवषयही जित्रपटाचं्या कथानकासंाठी जनवडल े

गेले.  

धार्ममक, आजतहाजसक कथेबरोबरि मराठी जित्रपटान े

सामाजजक जित्रपटही काढले. सामाजजक जित्रपट ‘सावकारी 

पाश’-१९२५ मध्ये गरीब मराठी शेतकऱ्यांच्या 

सावकाराकडून होणाऱ्या जपळवणुकीिे. या जित्रपटाला 

भारतातील पजहला वास्तव जित्रपट म्हणता येइल. यातील 

तरुण शेतकऱ्यािी भूजमका करणारे व्ही शांताराम पुढे एक 

श्रेष्ठ जित्रपट ददग्दशणक म्हणनू प्रजसद्धीस अले. याि भारतीय 

जित्रपटजनर्ममतीत दाजक्षणात्य राजयांतील जित्रपटािंा वाटा 

पूवीप्रमाणिे ६० टके्क अह.े जित्रपटांिी भाषावर जवभागणी 

पाजहल्यास हहदीच्या खालोखाल दाजक्षणात्य जित्रपटािंा 

क्रमाकं लागतो. जित्रपटाद्वारे करमणकुीबरोबरि 

समाजप्रबोधनही होत ऄसल्यामळेु सामाजजक दषृ्ट्या जनकोप 

व ऄजभरुजिसपंन्न जित्रपटानंा अपण पसतंी ददली पाजहजे. 

मुलानंाही संस्कारक्षम बनजवण्यासाठीही जित्रपट लाभदायक 

ठरू शकतात. जित्रपट ह े कलात्मकता व तंत्रज्ञान यािंा 

संगम ऄसलेले सजणनशील ऄसे बहुजन-माध्यम ऄसनू 

लोकरंजनािे व लोकजशक्षणाि े एक प्रभावी साधन अह.े 

व्यंगजित्रपट, वाताणपट, ऄनुबोधपट, प्रजसजद्धपट, 

बालजित्रपट, सैजनकी जित्रपट, शैक्षजणक जित्रपट यांसारखे 

ऄनके प्रकार ईदयास अले. पण या जित्रपटानंा मात्र 

नागराज मजंुळे यांच्या प्रजतभेने प्रेक्षणीय केले. त्यानंी 

सामान्यानंा जित्रपटािे नायक, नाजयका, सहकलाकार 

बनजवले. लोककथा व स्वतःिे ऄनभुव जवर्श् यातनू त्यानंी 

दाखवले अह.े त्यासाठी कमालीिी प्रजतभा दाखवली अह.े 

प्रजतभा वास्तव खोलात जाणण्यातूनि जन्म घेते. प्रजतभा 

ईपजत कधीि नसते. ती ईसनीही घेता येत नाही. जतिी 

िोरीही करता येत नाही. ती त्याच्याकडिे जाते जयाच्याकड े

ऄस्सल जीवनानभुव ऄसतात. प्रजतभलेा  कल्पनिेे पंख 

ऄसनू िालत नाही, तर वास्तवािे पायही ऄसावे लागतात. 

नागराजने अपल्या जित्रपटात ईच्चजातीय वा कजनष्ट जातीय 

नायकािंी प्रेम कथा दाखवली अह.े तसे तर ईच्चजातीय 

तरुण व कजनष्ठ जातीय तरुणी यांच्यातील प्रमेसंबंध हा 

जवषय जित्रपटसृष्टीला नवा नाही वा कथा सृष्टीला ही नवा 

नाही. वजसष्ठ व ऄक्षमाला ईफण  ऄरंुधती , तथागत जशष्य 

अनदंावर भाळलेली िांडाळ कन्यका , सवोत्कृष्ट संस्कृत 

नाटक म्हणनू गणल्या गेलले्या ‘मृच्छकरटक’ मधील ब्राह्मण 

नायक व गजणका वसंतसनेा ही नाजयका प्रजसद्ध अहते. यातं 

जाती जवरोधािे ‘जवरोधािे ऐक्य’ ददसनू येते. हहदीतील 

‘सुजाता’ जित्रपट ऄशाि प्रेमकथवेर अधाररत अह.े त्यामुळे 

मराठी जित्रपट‘हपजरा’ मधील श्रीधर-िंद्रकला यािंे प्रेम हा 

साजहत्यसृष्टीला ‘ऄस्पृश्य’ ऄसणारा जवषय नाही. श्रीधर या 

कथानायकाच्या शाळेत महात्मा फुले व डॉ. अंबेडकर 

यांच्या प्रजतमा अहते, ह े खरे अह.े मात्र त्याच्या 

अदशणवादात या दोन्ही महापरुुषानंा काहीही स्थान नाही. 

गुरुजी फळ्यावर तारीख जलजहताना केलेल्या जित्रणावरुन 

या जित्रपटातील ग्रामीण वास्तव ह े१९७० च्या काळातील 

ऄसल्यािे समजनू येते. हा महाराष्ट्रातील सहकारी साखर 

कारखान्याचं्या पायाभरणीिा काळ अह.े या काळात 

ग्रामीण जवशेषतः पजश्चम महाराष्ट्रात मराठा समाजान े

राजकीय व अर्मथक क्षेत्रांत जम बसजवला. त्यामुळे ब्राह्मण 

समाजािे ऄस्तंगत होउ घातललेे नेतृत्त्व शहरी 

प्रभावके्षत्रापंुरते मयाणददत झाले. ऄशी जित्रपट जनर्ममती 

अजण त्याच्या पटकथेला ऄसली तरी नागराज मंजळेु यानंी 

संपूणण जित्रपटि भटक्याच्या पालात, झोपडपट्टीत, 

पारध्याच्या मागे, वडार-कैकाडीच्या जीवनाभवती 

दफरवला. त्यातील नाजयका लढणाऱ्या, पररजस्थतीशी दोन 

हात करणाऱ्या अजण हजकणाऱ्या दाखवल्या. ऄशा 

जित्रपटािी समीक्षा, अस्वाद अजण मान्यता यासाठी काही 

संशोधने झाली अहते. लेखाच्या शेवटी त्यािी यादी ददली 

अह.े मजंुळेच्या 'जपस्तुल्या' या पजहल्या लघुपटाला अजण 

त्यातील बालकलाकार सुरज पवार यानंा राष्ट्रीय पुरस्कार 

जमळाला अह.े यात शाळेत जाण्यासाठी भटक्या मलुािंी 

आच्छा तसेि कुटंुबाच्या गररबीमळेु तसेि त्याच्या 

जमातीसाठी ह्या समाजात खोलवर रुजलेले द्वषे अजण 

जतरस्कार दाखवण्यात अला अह.े मुलानंा औपिाररक 

जशक्षण जमळण्यासाठीिी जनकड हा लघुपट दशणजवतो. कॉलजे 

प्रोजके्ट साठी बनवलेला पजहला लघुपट जपस्तुल्या पण खूप 

अशयगभण ठरला. कुठलाही ऄनभुव नसताना अजण कॅमरेा 

व्यजतररक्त कुठलेही साधन नसताना ऄगदी ट्रायपॅड सुद्धा 

नसताना खूप ईंिी अजण खोली ऄसलेला लघुपट त्यांनी 

बनजवला. सखोल समाजभाण दणेाऱ्या या जसनमेाला राष्ट्रीय 

पाररतोजषक दउेन गौरवले गलेे अह.े या लघुपटािी 

सुरुवाति ‘जपस्तुल्या’ नावान े होते. एक वेगळे जवर्श् 

अपल्याला ददसणार अह,े ह े अपल्याला शीषणकावरून 

कळते. भटक्या समाजात पोलीस न्याय यंत्रणे जवषयी खूप 

भीती ऄसते. त्यामळेु ते अपल्या मुलािंी नावे वकील्या. 

फौजदाऱ्या, जपस्तुल्या ऄसे ठेवतात. या नावावरूनि त्या 

समाजाच्या मानजसकतिेे दशणन अपल्याला होते. ऄठराजवर्श् 

दाररद्र्यात बापाजवना वाढणाऱ्या पाि वषे वडार मलुािी ही 

कहाणी अह.े जशक्षणािी प्रिंड ओढ, त्याला पाठठबा दणेारे 

वडील खाणीत पडून वारलेले, तीन ऄपत्य ऄसलले्या त्या 

तरुण अइ पुढे जगण्यािा प्रश्. अइिा अजण आतर समाज 

बांधवांिा त्यांच्या शालये जशक्षणला जवरोध. ऄसे ऄनेक 

ऄडथळे पार करत धडपड या लघुपटािा लहानगा ईच्च 

कोटीिा शेवट पडद्यावर ददसतो. कथेिे तीन भाग अहते. 

जपस्तलु्यािी शाळेत जायिी धडपड, गुन्हगेारीिा प्रवास 

अजण सुटकेिे प्रयत्न. प्रसंग बरेि पण कमीत कमी संवाद 

अजण जास्तीत जास्त जित्रभाषा ऄसे यािे स्वरूप अह.े 

केवळ दशृ्यामधून भावना, सदंशे, अशय आत्यादी पोहितात 
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ऄसे वाटते. दशृ्यािी सरुुवात अजण शेवट रस्त्यानिे होतो. 

सुरुवातीला जपस्तुल्या अइच्या मागोमाग िपुिाप िालत 

अह े अजण शेवटच्या दषृ्ट्या तो एकटा अह.े प्रतीकात्मक 

दषृ्ट्या यािा जविार केला तर सुरुवातीला तो मुलगा 

अइच्या पावलावर पाउल टाकणारा अजण जतिे ऐकणारा 

अह े अजण शवेटच्या दशृ्यात रस्त्यावर तो एकटा िालला 

अह.े तो अइच्या ददशचे्या जवरुद्ध ददशेला जाताना दाखवला 

अह.े म्हणजे त्यांनी अइच्या जविाराजवरोधात बंड केल े

अह.े त्यािा त्याने स्वततं्र रस्ता जनवडला अह.े 

सुरुवातीलाि जपस्तलु्या रस्त्यावरील वतणमानपत्रािा तकुडा 

वािण्यासाठी थांबतो यातनू त्यािे जशक्षण प्रेम व्यक्त होते. 

प्रेक्षकाच्या मनात हळूहळू तुकड्या तुकड्याने पात्र आस्टॅजललश 

करत जायिे ऄसते. त्यातील हा पजहला तकुडा. मुले गमे 

खेळत ऄसताना अइ जपस्तलु्याच्या तारेिी गाडी त्या 

मुलानंा दउेन त्याबद्दल काही भाकर घेते. तो सौद्यािा प्रसंग 

खूप सुंदर जित्रीत केललेा अह.े केवळ दशृ्यातनू त्याि ेभाव 

जवर्श् कसे ईद्धध्वस्त होते ह े खूपि पररणामकारकतनेे ईभ े

केले अह.े हा सौदा त्याने तारेिी गाडी, त्यािी अवड, 

अनदं, जशक्षणािे स्वप्न गाडीला लावललेे कागद कापतात 

जवरुद्ध भाकरी ऄसा अह.े जमक्सरिा प्रसंग, जपस्तुल्या दगड े

वापरून अपले नाव जलजहतो या प्रसंगािे जित्रण पटकथा 

लेखकािी जित्र भाषिेी समज दाखवतो. जपस्तलु्या राखण 

करत ऄसतो तो प्रसंग, हॉटेलसाठी त्यािी अइ पाण्याच्या 

खेपा वाहते अजण त्यािा जहशोब तो प्रसंग, पोलीस 

स्टेशनमध्ये जपस्तलु्याला झापड मारल्यावरि लगिे थेट 

लगेि सुटका झाल्यािा प्रसंग दाखवला अहे. सापळे लावनू 

प्राणी पकडतात व त्यािी मेजवानी जपस्तलु्याच्या 

प्रजशक्षणािा भाग बनते. शाळेतील प्राथणना अजण शेवटिा 

िोरीिा प्रसंग ह ेसवणि प्रसंग जित्रपटाला समृद्ध करतात.  

नागराजिा फॅं ड्री जित्रपट २०१४ मध्ये प्रदर्मशत झाला. फॅं ड्री 

म्हणजे कैकाडी भाषतेील डुक्कर. फँड्री (मराठी ऄथण: डुक्कर) हा 

जित्रपट नावामुळेि बरि काही सांगून जातो. दकशोर कदम, 

छाया कदम, नागराज मुजंुळे, प्रजवण तरड,े राजेर्श्री खरात, 

जवकास पाटील, सुरज पवार, सोमदवे ऄवघड े ह े कलाकार 

बहुजन-दजलत समूहातनू अलेल े अहते. संगीतकार ऄजय 

ऄतलु ही दजलत समूहातून अलेले अहते. ५७ व्या लंडन 

दफल्म फेस्टीवलसाठी यािी जनवड झाली होती. २०१४ िे 

राष्ट्रपती पदक ‘फॅन्ड्री ‘ला जमळाले. यांनी ग्रामीण 

महाराष्ट्रािे धगधगते जात-समाजवास्तव ऄप्रजतमरीत्या 

जितारले अह.े जित्रपटािा कथानायक जाबंुवतं उफण  जलया 

हा कैकाडी समाजािा शाळकरी मुलगा अह.े लक्ष्मण मान े

यांच्या ‘ईपरा’ या अत्मिररत्रातनू मराठी साजहत्याला 

कैकाडी समाजािी प्राथजमक ओळख झाली अह.े डुकरे 

पाळणे हा या सारख्या ऄनेक भटक्या समाजािा 

ईदरजनवाणहािा मखु्य व्यवसाय समजला जातो. फॅन्ड्री’मधील 

गावातील कताणधताण समाज हा पाटील मराठा अह.े ईसाि े

५०० टन ईत्पन्न घेणाऱ्या या पाटील सरपिंाच्या 

घरासमोरील खड्डय़ात पडललेे डुकरािे जपल्लू ईिलण्यास 

शाळेत जाणारा अपला कथानायक नकार दतेो. त्यामुळे, 

‘तुझा मलुगा तझु्यासारखा (अज्ञाधारक!) नाही’, ह ेतो संयत 

संतापाने किरूला, जलयाच्या जपत्याला ऐकजवतो. जत्रते 

दवेाच्या पालखीला डुक्कर धडकल्यानतंर सारवासारव 

करण्यात व किरूच्या मुलीच्या लग्नाअधी ‘फॅन्ड्री’िा 

बंदोबस्त करण्यािी अज्ञा दणे्यातही तोि अघाडीवर अह.े 

या जित्रपटातील ग्रामीण महाराष्ट्रातील पाटील मराठा हा 

गावाच्या रहाटगाडग्यािी अजण कालबाह्य़ होत ऄसलेल्या 

जातीसंस्थिेी रखवालदारी करणारा अह,े यािे वास्तव 

जित्रण यात अले अह.े ‘फॅन्ड्री’मधील न्हावी म्हणज े

गावाच्या ‘हो’ला ‘हो’ म्हणणाऱ्या भूजमहीन आतर मागास 

जातींिा प्रजतजनधी अह.े ‘फॅन्ड्री’मधील ब्राह्मण 

कथानायकाकड े तचु्छतनेे कटाक्ष टाकतो. वेदातंािी 

अइदखेील ‘कैकाडय़ािा पोर’ ऄसा अपल्या कथानायकािा 

ईल्लेख करते.  ‘फॅन्ड्री’मध्य े मातंग समाज ऄजधक 

ठसठशीतपणे ददसतो तो िंक्या या व्यजक्तरेखेमुळे. अपल्या 

पारंपररक दवेदवेतासंह ऄण्णा भाउ साठेंिीही रोज पजूा-

ऄिाण करणाऱ्या िंक्याला जातवास्तव जािते अह.े या 

सनातनी जातीसंस्थेमुळेि अपली दखेणी बायको 

अपल्यापासनू दरुावली अह,े यािी त्याला जाणीव अह.े 

पत्नी गमाजवण्याच्या प्रसंगािा त्याच्या मनावर एवढा 

दषु्पररणाम झाला अह ेकी, कॅरमच्या सोंगटय़ातंील ‘राणी’ 

जमळजवतानादखेील त्यािा सराव ऄसणारा हात थरथर 

कापतो.  अपल्या कथानायकािा वगणजमत्र व जातजमत्र 

ऄसणारा अणखी एक पात्र म्हणजे जपराजी. त्याच्या 

दरवाजाच्या िौकटीवर लावलेल्या तथागत व डॉ. अंबेडकर 

यांच्या प्रजतमामंुळे त्यािी सामाजजक ओळख कळते. 

एकुलत्या एका जपसावरून पक्षी ओळखण्यािी तीव्र 

जनरीक्षणशक्तीही त्याने कमावली अह.े ‘फॅन्ड्री’मध्य े

मुसलमान समाजािा फक्त एकदाि ईल्लेख अला अह.े 

गावातील जत्रिेी वगणणी ठरजवताना ग्रामसभेत ईपजस्थत 

ऄसणाऱ्या मसुलमानाला मागील वगणणीच्या थकबाकीिी 

शांत, अत्मजवर्श्ासाने जाणीव करून ददली जाते. या वषी 

ऄसे काही होणार नाही, या जाहीर शलदावरि बैठक पुढ े

सरकते. यशपाल कांबळे यानंी वेब पोटणल वर एक लेख 

जलहून फँड्रीवर प्रकाश टाकला अह.े फँड्री हे कथानक 

जातीव्यवस्था दाररद्र्य अजण त्यात ऄडकलेली व्याकुळ प्रेम 

कथिेी वास्तजवकता अह.े नुसतीि भावजनक भडक दशृ्य 

अजण कृजत्रम संवाद कुठेि नसनू ऄसल बोलीभाषतेून थेट 

जवषयाला हात घातला अह.े आतर जित्रपटासारखे अंबट 

पांिट कथानक नसल्याने तो सामान्य बुद्धीलाही सहज 
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समजणारा ऄसा अह.े फँड्री हा शलद नसून तमाम जाती 

व्यवस्थेला लागललेी घाणेरडी जशवी अह.े ‘बहुजन पोरानंी 

वरच्या जातीतील पोरी सोबत प्रेम लग्न करायिं नसतं. 

बामणी ऄसलेल्या जिमणेला हात लावायिा नसतो. 

जतच्यासोबतच्या जिमण्या जतला अपल्या कळपात घते 

नाहीत. जतला वाळीत टाकतात.’ या संवादावरून 

समाजातील ऄसललेी कट्टर जातीयता स्पष्ट होते. काळी 

जिमणीच्या पाठी लागललेा जलया शालूच्या प्रमेात व्याकुळ 

होउन जतिाि पाठलाग करत ऄसल्यािी सांगड िांगलीि 

घातली अह े पण प्रत्यके वेळीि तो पाटील त्यािा मलुगा 

अजण सनातनी गावकरी त्याच्या स्वप्नािा िुराडा करतात. 

खालच्या जातीतल्या माणसािंी स्वप्न, ध्येय, जीवन 

ऄजधकार काहीि नसतात. त्यांनी फक्त वरच्या जातीतल्या 

लोकािंी सेवा करायिी ऄसते. कसलीि ऄपके्षा न बाळगता 

हीि मानजसकता पोकरून कथानकामधनू या लािार 

जगण्याला लाथ मारली अह.े  बाप अपल्या मुलीच्या 

लग्नाला पसैे जमा करण्यासाठी डुक्कर पकडण्यासारखी 

घाणेरडी लािार कामे करतो. गररबांच्या घरी सण, ईत्सव, 

लग्न, सोहळा काही नसतो. त्या ददवशी वरच्या जातीच्या 

लोकािंी सेवा करायिी ऄसते. या वास्तजवकतिेी मांडणी 

केली अह.े अपल्या मुलीच्या लग्नाच्या अदल्या ददवशी 

सगळ्या घराबाराला सोबत घेउन डुक्कर पकडण्यासाठी 

पाठवले जाते. डुक्कर पकडताना ऄसतानािे जवदारक अजण 

करून जित्रीकरण केले अह.े डुकराच्या पाठीमागे व्याकुळ 

होउन धावताना गावातील गुडं जातीवादी लोकाकंडून 

झाललेी छळवणूक अजण त्याच्या घरच्या होणारी ठटगल 

टवाळी या सगळ्या गोष्टी ऄमानषु्यतिेी प्रजतमात्मकता 

दाखवतात. अगाउ गावकरी त्या डुकराला अजण जंलयाला 

फँड्री या नावाने हाक मारतात अजण तेव्हाि फँड्री या 

शलदािा दकती जवकृत ऄथण अह े ह े समजतं. शेवटी त्या 

डुकराला पकडून लाकडाला बाधूंन नेत ऄसताना पाठीमाग े

हभतीवर महापरुुषांच्या प्रजतमा दाखवून त्यांच्या जविारािी 

अजही गरज ऄसल्यािे ऄप्रजतम दशृ्य दाखवले अह.े हा 

जित्रपट बघूनि समजले हा संघषण अह ेजगण्यािा हक्कािा, 

ऄजधकारािा अजण माणूसकीिा! 

नागराज मंजळेु यािंा दसुरा जित्रपट सरैाट कमाइिे रेकोडण 

करत गलेा. कथानक अजण त्यातील गाणी 

वेडलावणारीठरली.‘झालं..हझगहझग...हझगाट..हझगहझग..

हझगाट..!’ ह े गाणं कानांवर पडलं की अपण सवणजण 

जथरकायला लागतो. या जसनेमातील प्रमुख ऄजभनतेा 

अकाश ठोसर अजण ऄजभनते्री ठरकू राजगुरू या नवख्या 

जोडीला ऄवघ्या महाराष्ट्राने डोक्यावर घतेले होते. 'सैराट 

झालं जी' ऄस म्हणत अिी अजण परश्याच्या जोडीन े

धूमाकूळ घातला होता. या जसनमेािी जजतकी ििाण झाली, 

जततकीि ििाण या दोघांच्या ऄजभनयािी,  नागराज यांच्या 

ददग्दशणनािी, जसनमेातील गाण्यांिी, संगीतािी अजण आतर 

कलाकारािंीही झाली. सैराटिा प्रीजमयर६६ व्या बर्मलन 

अंतरराष्ट्रीय जित्रपट महोत्सवात झाला अजण त्याला प्रशसंा 

जमळाली. जित्रपटाला समीक्षकांकडून प्रिंड सकारात्मक 

प्रजतसाद जमळाला; जवशेषतः राजगरुुच्या कामजगरीिे खूप 

कौतकु झाले. या जित्रपटाने मराठी जित्रपटासाठी सवाणजधक 

कमाइ करणारा अजण ५० कोटींिा टप्पा ओलांडणारा 

पजहला मराठी जित्रपट यासह ऄनेक जवक्रम मोडले. 

ऄखेरीस, त्याने बॉक्स ऑदफसवर ११० कोटींहून ऄजधक 

कमाइ केली अजण त्यामुळे १०० कोटींिा टप्पा पार 

करणारा पजहला मराठी जित्रपट ठरला. राजगरुू यानंा ६३ 

व्या राष्ट्रीय जित्रपट परुस्कारामंध्ये जवशेष ईल्लेख परुस्कार 

जमळाला. जित्रपटाने २०१७ च्या दफल्मफेऄर मराठी 

पुरस्कारामंध्ये ऄकरा परुस्कार हजकले, जयात सवोत्कृष्ट 

जित्रपट, मंजळेुसाठी सवोत्कृष्ट ददग्दशणक, राजगरुूसाठी 

सवोत्कृष्ट ऄजभनेत्री अजण सवोत्कृष्ट संगीत ऄल्बम यांिा 

समावेश अह.े त्याच्या यशामुळे अजण लोकजप्रयतमेुळे 

सैराटिा ऄनके भाषामंध्ये ररमके करण्यात अला. कन्नड, 

ओजडया, पजंाबी, बंगाली अजण हहदीमध्ये त्यािा ररमके 

करण्यात अला अह.े तसिे तेलुगु अजण तजमळमध्येही 

त्यािा ररमके होणार अह.े मराठी जित्रपटािा ररमके होण 

ही खूपि दरु्ममळ बाब अह.े प्रशांत काळे हा खालच्या 

जातीत जन्मललेा मलुगा ऄसनू त्यािे वडील मच्छीमार 

म्हणनू काम करतात. पण त्यात वापरलेली भाषा पाहता तो 

पारधी जमातीिा वाटतो. तो केवळ ऄभ्यासाति िांगला 

नाही तर तो स्थाजनक दक्रकेट संघािा कणणधारही अह.े 

ऄिणना पाटील ही एक श्रीमंत अजण ईच्च जातीत जन्मलेली 

मुलगी अह े जतिे वडील जमीनदार अजण राजकारणी 

अहते. त्याला टॅ्रक्टर अजण मोटारसायकल िालवायला 

अवडते. दोघेही एकाि कॉलजेमध्ये जशकतात अजण नतंर 

जनसगणजनयमाप्रमाणे एकमकेांच्या प्रेमात पडतात. ऄिणनाच्या 

धाकट्या भावाच्या वाढददवशी ते दोघे घराच्या मागच्या 

बाजलूा भेटतात. ऄिणनाच्या कुटंुबातील सदस्य त्यानंा एकत्र 

पाहतात. ऄिणनािे वडील तात्या जतला अजण जतच्या 

जमत्राला खूप मारतात. तात्या त्याच्या अजण त्याच्या 

जमत्रांजवरुद्ध पोजलसात खोटी तक्रार नोंदवण्यािा प्रयत्न 

करतात, पण ऄिणना तक्रार नष्ट करते. प्रशांत अजण ऄिणना 

जीवािी जोखीम घउेन घरातनू पळून हदैराबादला जातात. 

नवीन शहरात त्यानंा पोट भरणे अजण ते खाली करण े

यासारख्या ऄनेक समस्यानंा तोंड द्यावे लागत अह.े खूप 

प्रयत्न करूनही दोघांना कमाइ करता यतेे. दरम्यान, 

त्यांच्यात वाद होतो अजण ऄिणनाने परत जाण्यािा जनणणय 

घेते अजण तो जविार बदलतहेी. दोघांनी रजजस्ट्रार 

ऑदफसमध्ये लग्न केले अजण लवकरि त्यानंा एक मलुगाही 

होतो. काही वषानंी त्यािंी अर्मथक जस्थती िांगली होत े

अजण ते जतघेही िांगल्या रठकाणी सुखाने राहू लागतात. 

एके ददवशी ऄिणना जतच्या अइला फोन करते अजण फोन 
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जतच्या मुलाच्या हातात दतेे. फोनवर बोलल्यानतंर जप्रन्स 

अजण त्यािे जमत्र ऄिणनाच्या अइने पाठवलेल्या भेटवस्त ू

घेउन येतात. त्यािा मलुगा अकाश त्याच्या शजेारच्या 

घरीऄसतो. ऄिणना अजण प्रशांत एकत्र राजकुमार अजण 

त्याच्या जमत्रािंे त्यांच्या घरी स्वागत करतात अजण त्यानंा 

िहा दतेात. येथिे जात जपतृसत्ता त्यािंा घात करते. बाळ 

अकाश त्याच्या घरी परत येत ऄसतो अजण त्याि े

अइवडील रक्ताच्या थारोळ्यात जजमनीवर पडून मृत्यूच्या 

ईंबरठ्ावर ऄसल्यािे पाहतो अजण रक्ताळलेल्या पावलानंी 

घर सोडतो. येथे जित्रपटािा साईंड म्युट होउन प्रेक्षक सुन्न 

होउन म्युट होतात.  नागराजच्या ‘झुंड’ या जित्रपटािी 

मागील दकत्येक ददवसांपासनू सोशल मीजडयावर ििाण होत 

अह.े या जसनमेाच्या टे्रलरला अजण गाण्यानंा िाहत्यांिा 

िांगला प्रजतसाद जमळाला अह.े या जित्रपटात जबग बी 

ऄजमताभ बच्चन यानंी प्रमुख भूजमकेत काम केल े ऄसनू, 

त्यांच्यासोबत ठरकू राजगरुू, अकाश ठोसर याचं्या ही प्रमुख 

भूजमका अहते. 'झुंड' ही एका जनवृत्त क्रीडा जशक्षकािी कथा 

अह,े जयांिी भूजमका ऄजमताभ यांनी साकारली अह.े हा 

जशक्षक झोपडपट्टीतील मुलानंा जशस्तबद्ध सॉकर (झोपडपट्टी) 

खेळाडू बनवतो. ‘स्लम सॉकर' या स्वयंसेवी संस्थिे े

संस्थापक जवजय बारसे याचं्या जीवनावर अधाररत हा 

जित्रपट ऄसल्यािं सांजगतलं जात अह.े जनवृत्त झाल्यानतंर 

जवजय बारसे यानंा १८ लाख रुपये जमळाले. त्या पैशातून 

काही जमीन खरेदी केली. त्यानतंर त्यांनी तळागाळातल्या 

मुलासंाठी एक फुटबॉलिी ऄकॅॅडमी बनवण्यािी योजना 

अखली. जवजय बारसे नागपरूच्या एका कॉलजेात क्रीडा 

जशक्षक होते. वंजित मुलानंा भर पावसात प्लाजस्टकच्या 

बादलीिा वापर करून फुटबॉल खेळताना पाजहल्यानतंर 

स्लम सॉकर सुरू करण्यािा जविार मनात अला. जित्रपट 

पुढे सरकत जातो व त्यातील जाती, वगण संघषण ईघडा होतो. 

प्रेमािा वगीय समन्वय यात दाखवण्यात अला अह.े शेवटी 

ही झोपडपट्टीत राहणारी मलुे जनव्यणसनी होतात, गुंडागदी 

सोडतात अजण िांगले ‘खेळाडू’ बनतात ह े यात दाखवल े

अह.े याजवषयी साक्षेपी परीक्षण होणे अवश्यक अह.े 

झुंडजवषयी एका मलुाखतीत नागराज यांनी साजंगतल,ं "झुंड 

ही एक ऄशा समूहािी गोष्ट अह,े जो सहजासहजी 

जमळणाऱ्या संधींपासनू दरू अह.े यशाच्या मागाणवर ंकवा 

संधी जजथं जमळते त्या मागाणपासनू लांब ऄसणारा हा समहू 

अह.े स्वत:ि जबघडललेा ऄसा हा एक समूह अह े अजण 

त्यािी ही गोष्ट अह.े" हा जित्रपट खेळामागील लोकाचं्या 

जगण्याच्या कथांवर अधाररत अह.े यात ऄजभनय करणारी 

पात्रे जवजवध धमाणतील अजण जाती-जमातीतील लोकािंी 

जमश्रणे अहते. त्यािंे समाजातील स्थान ह े नाकारलेल्या 

किराकंुडी जवळ अह.े ते करत ऄसलेले कोळसा िोरीि े

काम जीवघेणे अह.े एक भौजतक व्यवस्था त्यानंा ह े काम 

करण्यास बाध्य करते. आथे मुजस्लम, शीख (बहुधा खालच्या 

जातीतील), जिस्ती पण अहते. हररयाणा, पजश्चम बंगाल, 

केरळ, इशान्येकडील व्यक्तींिी आत्यादी पात्रे अहते. 

लोकामंध्ये ईपजत िांगुलपणा, अदर ऄसल्यािे दाखवल े

जात अह.े  झुंड च्या एका फे्रममध्ये बाबासाहबेासंोबत 

जशवाजी महाराज, शाहू महाराज अजण महात्मा फुलेही 

अहते. यातून त्यानंी अददवासी, झोपडपट्टीतले समूह ह े

अपल्या नायकानंा ओळखतात ह े दाखवले अह.े या सवण 

जित्रपटात ददग्दशणक नागराज मंजळेु यािंा अज आथपयतं 

पोहिण्यािा प्रवास हा नक्कीि सोपा नव्हता. यासाठी त्यानंा 

बरीि वषे संघषण करावा लागला होता. जित्रपट सृष्टीत 

रटकण्यासाठी अर्मथक गजणत सोडवणे या पेक्षा त्यािे समाज 

भान बदलणे अवश्यक ऄसल्यािे नागराज ऄधोरेजखत 

करतो. नागराजने त्याचं्या जित्रपटात सामान्य, शोजषत, 

ऄंदकत, जनवादी यानंा ददलेले स्थान महत्वािे अह.े यान े

मराठी जित्रपटािे ऄजभजन स्थान सबाल्टणणकड ेस्थलातंररत 

झाले. यादषृ्टीने कणणणिा ‘धनुष’, सूयाणिा ‘जय भीम’, फहाद 

फाजीलिा ‘मजलक’, अजण जवकी कौशलिा ‘सरदार 

ईधमहसग’ हहेी जित्रपट सामाजजक संघषाणच्या दषृ्टीन े

महत्वािे अहते. 
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प्रस्तावना :- 

बालवववाह, ववधवा पुनर्वववाह, बाल-जरठ वववाह, बहुपत्नीत्व, सती, हुुंडा पध्दती अशा अनके समस्याुंच्या मळुाशी परुुष 

प्रधान सुंस्कृती व भारतीय वववाहसुंस्था होती. त्यामुळे स्त्री वशक्षणाबरोबरच वववाहसुंस्थेच्या शुध्दीकरणालाही समाजसुधारकाुंनी 

आग्रक्रम दऊेन स्त्री उध्दारासाठी सामावजक व शासकीय पातळीवर लढा ददला. पररणामी विटीशसरकारने वववाहासुंदभाात व 

स्त्रीवहताच्या दषृ्टीने उपयुक्त ठरणारे ववववध कायद ेकेले. विटीश सरकारचे कायद ेभारतीय सुंस्थावनक राजयाुंना लागू होत नसल्यान े

अशा कायदयाुंचा आदशा ठेवून सुंस्थावनक राजकत्याांना आपल्या राजयासाठी कायद ेबनवावे लागत असत. बहुताुंशी सुंस्थावनक अशा 

सुधारणाुंकड ेसोयीस्कर दलुाक्ष करत असत. परुंतु काही सुंस्थावनकाुंनी सामावजक सुधारणासुंबुंधी ववधायक भूवमका घऊेन आपल्या 

राजयासाठी असे कायद ेकेले. विटीशकालीन भारतात शकडो सुंस्थावनक राजय होती, त्यापकैी होळकर राजघराण्याचे इुंदोर सुंस्थान 

ह े राजकीय वारसा, मानमरातब, प्रवतष्ठा याबरोबरच भौगोवलक ववस्ताराच्या दषृ्टीने एक महत्वाचे सुंस्थान होते. मल्हारराव 

होळकर, यशवुंतराव होळकर याुंची शौयापरुंपरा आवण अवहल्याबाई होळकर याुंचा जनकल्याणाचा वारसा जपण्याचा प्रयत्न 

होळकर घराण्यातील राजयकत्याांनी सुंस्थानकाळातही प्रमावणकपणे केला. सुंस्थान कालखुंडाच्या अुंवतम चरणात महाराज ततृीय 

तुकोजीराव होळकर (इ.स.१९०३-१९२६) आवण महाराज वददतीय यशवुंतराव होळकर (इ.स. १९२६ - १९४८) हे दोन आधुवनक 

ववचाराुंचे व उच्च ववद्याववभषूीत राजयकते इुंदोर सुंस्थानला लाभले. त्याुंनी सुंस्थानच्या राजकीय, आर्वथक, सामावजक, साुंस्कृवतक 

अशा सवाांगीण ववकासाच्या दषृ्टीने खूप मोठे काया केले. त्यापकैी स्त्रीयाुंच्या वहतासाठी व समाज स्वास््यासाठी महत्वपूणा ठरलेल्या 

वववाहववषयक व इतर काही कायदयाुंचा प्रस्ततु शोधवनबुंधातनू आढावा घेतला आह.े 

स्त्री वशक्षणाचा प्रारुंभ :- 

स्त्री वशक्षणाच्या कायाामध्ये सकारात्मक भूवमका 

घेणाऱ्या सुंस्थावनक राजयाुंपकैी होळकराुंच्या इुंदोर 

सुंस्थानचा अग्रक्रमाने उल्लेख करावा लागतो. चाल्सावुडच्या 

खवलत्यात स्त्रीवशक्षणाकड ेसरकारने लक्ष दणे्याची वशफारस 

होती, तरी येथील धार्वमक व सामावजक रीतीररवाजात 

सरकारने हस्तक्षेप करु नये असे विटीशाुंचे मत असल्यान े

विटीश सरकारने स्त्री वशक्षणात फारसे स्वारस्य दाखवल े

नाही. इ.स. १८६७ मध्ये लॉडा कॅननगने असे स्पष्ट केले होत े

की, विटीश सरकारने मुलाुंच्या वशक्षणासुंबुंधी जसा पुढाकार 

घेतला आह े तसा पढुाकार मलुींच्या वशक्षणाबाबत घऊे 

शकत नाही. याच वषी इुंदोर सुंस्थानने ५ जानवेारी १८६७ 

आपली पवहली शासकीय कन्याशाळा इुंदोरमध्ये सरुु करुन 

स्त्री वशक्षणाचा आरुंभ केला होता. त्यानुंतर पुढच्या वषी 

बरवाह येथे दसुरी कन्याशाळा सुरु करण्यात आली व 

आपल्या सुंस्थानातील सुमारे ३००० गावाुंत स्त्री वशक्षणाचा 

प्रसार होण्यासाठी पुढील काळात टप्पप्पयाटप्पप्पयाने प्रयत्न 

करण्यात आल.े असहाय ववधवाुंसाठी १६ जनू १९१३ रोजी 

अवहल्याश्रम नावाचा ववधवा आश्रम इुंदोर येथे स्थापन 

करण्यात आला. त्यामध्ये ववधवाुंच्या वनवासाची व 

वशक्षणाची सोय करण्यात आली. इुंदोर येथचे स्त्री 

वशक्षणासाठी २३ जून १९१३ रोजी चुंद्रावती मवहला 

ववद्यालयाची स्थापना करण्यात आली. राजयात प्रवशवक्षत 

मवहला वशवक्षका उपलब्ध दहाव्यात या उददशेाने इ.स. 

१९२१ मध्ये इुंदोर यथेे मवहला नॉमाल स्कूल सरुु केले.१  

इुंदोर नहद ूववधवा पनुर्वववाह कायदा :- 

 भारतामध्ये कवनष्ठ जातीत ववधवा पनुर्वववाहाची 

प्रथा प्रददघाकाळापासनू चालत आललेी असली तरी उच्च 

जातींमध्ये मात्र ववधवा पनुर्वववाहाला मान्यता नदहती. १९ 

व्या शतकाच्या प्रारुंभी भारतात समाजसुधारणेच्या 

चळवळी सुरु झाल्यावर ववधवा पुनर्वववाहाचा प्रश्न 

गाुंभीयााने माुंडला गेला. समाजसुधारकाुंच्या प्रयत्नाुंच्या 

पार्श्ाभूमीवर भारतातील विटीश सरकारने इ.स. १८५६ 

मध्ये ववधवा पुनर्वववाह कायदा केला होता परुंतु या 

कायदयाकड ेउच्चवगीय लोक सुंशयाच्या नजरेने पाहात होते. 

पररणामी हा कायदा होऊनही ववधवाुंच्या वववाहाबाबत 

ठोस कृती सामावजक स्तरावर घडून आली नाही.२ ववधवा 

वववाहाची काही अपवादात्मक उदाहरणे सोडल्यास सुंपूणा 
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भारतातील सुवशवक्षत वगाामध्ये या सुंबुंधी केवळ चचाा होत 

रावहली. विटीश सरकारच्या १८५६ च्या कायदयानुंतर ही 

सुमारे साठ वषे कोणत्याही भारतीय सुंस्थानाने या 

कायदयानरुुप कायदा आपल्या राजयासाठी केला नदहता. 

 इुंदोर सुंस्थानचे महाराज वतसरे तुकोजीराव 

होळकर याुंनी ववधवा पुनर्वववाहासुंबुंधी सकारात्मक भूवमका 

घेऊन आपल्या राजयासाठी इ.स.१९१५ मध्ये इुंदोर नहद ू

ववधवा पुनर्वववाह कायदा केला.३ ववधवा पुनर्वववाहास 

प्रोत्साहन दणे्यासाठी पुढे आललेे पवहले सुंस्थावनक राजय 

म्हणनू इुंदोर सुंस्थानचा उल्लखे करावा लागतो. विटीश 

सरकारच्या ववधवा पनुर्वववाह कायदाच्या तलुनते इुंदोर 

सुंस्थानचा हा कायदा अवधक उदार व प्रगत होता. इ.स. 

१८५६ च्या कायदयानुसार ववधवा पुनर्वववाहासाठी 

ववधवेच्या आई वडीलाुंची व अन्य सुंबुंवधताुंची सुंमती 

आवश्यक होती. परुंपरागत भारतीय उच्चवगीय मानवसकता 

लक्षात घेता ववधवेच्या कुटुुंबाकडून अशी सुंमती वमळण े

दरुापास्त होते. त्यामुळेच कायदा असनूही ववधवा 

पुनर्वववाहाबाबत फारशी प्रगती साधता आली नदहती. इुंदोर 

नहद ू ववधवा पुनर्वववाह कायदयामध्ये कुटुुंबाच्या सुंमतीचा 

अडथळा दरू करण्यात आला होता. पुनर्वववाहामुळे जन्मास 

येणाऱ्या सुंततीला कायदशेीर वारसाचा दजाा दणे्यात आला. 

त्याच बरोबर या कायदयात ववधवा पनुर्वववाहासुंबुंधी 

वयाची मयाादा वाढववण्यात येऊन १६ वषाांपेक्षा कमी 

वयाची ववधवा पनुर्वववाह करणार नाही अस ेस्पष्ट करण्यात 

आले. या वशवाय इुंदोर नहद ू ववधवा पनुर्वववाह कायदयाच े

वेगळे वैवशष्ट्ये असे की, जया जाती जमातींमध्ये ववधवा 

पुनर्वववाहाची प्रथा-परुंपरा पूवाापार चालत आलेली आह े

त्याुंना या कायदयाच्या कक्षतेून वगळयात आले होते.४ 

 आपल्या राजयातील समाजाचा नैवतकस्तर 

सुधारण्यासाठी आवण ववधवाुंचा सामावजक दजाा 

उुंचावण्यासाठी लोककल्याणाच्या भावननेे करण्यात आललेा 

हा कायदा होळकर राजयकत्याांच्या आधुवनक दषृ्टीकोनाचा 

दयोतक होता.  

ददवाणी वववाह कायदा :- 

 विटीश सरकारने इ.स. १८७२ मध्ये केलले्या 

Special Marriage Act चा आदशा घऊेन होळकराुंच्या 

इुंदोर सुंस्थानने १ मे १९१६ रोजी ददवाणी वववाह कायदा 

(Civil Marriage Act) केला.५ जया वववाहाुंच्या 

वैधतेववषयी शुंका वनमााण होतील त्याुंना वैधता दणे्यासाठी 

व जातीपातीच्या सुंकुचीत सामावजक बुंधनाुंना झुगारुन 

वववाह करणाराुंना स्वातुंत्र दणे्याच्या उद्देशाने हा कायदा 

करण्यात आला होता. तसेच अप्रत्यक्षरीत्या या कायदयातनू 

पुरोवहत वगााकडून ववधवा पनुर्वववाहामध्ये येणारे अडथळे 

दरू करणे आवण आुंतरजातीय वववाहाला कायदशेीररीत्या 

प्रोत्साहन दणे्याचाही होळकर राजयकत्याांचा दषृ्टीकोन ददसनू 

येतो. 

 वववाह करतेवेळी वर आवण वधू या दोघाुंपैकी 

कुणा एकाचा पती अथवा पत्नी जीवुंत नसावा, वववाह करत े

वेळी वर वधू सज्ञान असावेत, वववाह करणाराुंचा 

आपापसातील रक्तसुंबुंध असा नसावा की त्यामुळे त्याुंच्या 

जातीप्रथनेसुार सदर वववाह अमान्य होईल, पवहला वववाह 

अवस्तत्वात असतानाही या कायदयाुंतगात दसुरा वववाह 

करणारा अपराधी ठरेल. साधारणतः असे स्वरुप इ.स. 

१९१६ च्या ददवाणी वववाह कायदयाचे होते. 

 सदर कायदयाववषयी रामसेवक गगा याुंनी आपल्या 

लेखात असे म्हटले आह ेकी, ‘उस समय दकसी भी भारतीय 

ररयासत में वसववल मरेेज मान्य नहीं थी। इस क्षेत्र में इुंदोर 

राजय पहला राजय था, वजसने १ मई १९२६ से वसववल 

मेरेज अॅक्ट को प्रभावशील दकया। रोचक बात यह ह ै की, 

इस अवधवनयम के लागू होने के बाद दशे के अनेक क्षेत्रों स े

युवक युववतयााँ इुंदोर आकर वसववल मरेेज करने लगे।’६  

इुंदोर बालवववाह प्रवतबुंधक कायदा :- 

 ववधवा पुनर्वववाह व ददवाणी वववाह 

कायदयानुंतर इुंदोर सुंस्थानन े बालवववाह रोखण्यासाठी 

पावले उचलली. विटीश सरकारने १८७२ मध्ये केलले्या 

नेरटदह मॅरेज अकॅ्ट या कायदयात वववाह वयासुंबुंधी वनदशे 

होते. इ.स. १८९१ मध्ये सुंमतीवयाचा कायदा करुन 

मुलींच्या वववाहाचे वय १२ वषाांचे केले होते.७ भारतीयाुंची 

वववाह वयासुंबुंधीची आडमुठी भूवमका लक्षात घऊेन 

बालवववाहाची गुंभीर समस्या विटीशाुंनीही फारशी 

गाुंभीयााने घेण्याचे टाळले होते. बालवववाह रोखण्यासाठी 

विटीश सरकारने इ.स. १९२९ मध्ये बालवववाह प्रवतबुंधक 

कायदा पास केला त्यालाच सपु्रवसध्द शारदा कायदा अस े

म्हटले जाते.८ परुंतु त्यापूवी एक दशक अगोदर इुंदोर 

सुंस्थानने इ.स. १९१८ मध्ये इुंदोर बालवववाह प्रवतबुंधक 

कायदा केला होता. या कायदयानुसार १८ वषाापेक्षा कमी 

वयाच्या मलुाुंना व १४ वषाापके्षा कमी वयाच्या मलुींना 

अज्ञान समजण्यात आले. वर आवण वधू यापकैी कोणीही 

अज्ञान असले तर तो वववाह बालवववाह ठरववण्यात आला. 

या कायदयाचे उल्लुंघन करणाऱ्या आई ववडलाुंना वशक्षचेी 

तरतूद करण्यात आली होती.९ सदर कायदयात इ.स. 

१९३३ च्या दरुुस्ती नसुार १ जनू १९३३ नुंतर बालवववाह 

करणाऱ्या ववदया्याांची वशष्ट्यवतृ्ती बुंद केली तसचे इ.स. 

१९३८ पासनू शासकीय वशक्षण सुंस्थामध्ये प्रवेश दणे्यासही 

बुंदी घालण्यात आली.१०  

इुंदोर बाल-जरठ वववाह कायदा :-  

 बाल-जरठ वववाह ही भारतीय समाजातील अवनष्ठ 

प्रथा स्त्रीयाुंच्या ववववध समस्याुंपैकी एक प्रमुख समस्या 

होती. या प्रथतेून अनेक सामावजक समस्या वनमााण होत 

होत्या. या प्रथेला प्रवतबुंध घालण्याच्या हतेनूे इ.स. १९२७ 

मध्ये इुंदौर वडस्पेररटी मॅरेज अॅक्ट करण्यात आला. या 

कायदयानुसार पन्नास वषाापेक्षा अवधक वयाच्या परुुषान े
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अज्ञान (१४ वषाापेक्षा कमी वय) मुलीशी वववाह करण्यास 

बुंदी घालण्यात आली. अशा पुरुषासोबतच मलुीचे आई 

ववडल, पालक वववाह लावणारा भटजी, वऱ्हाडीमुंडळी या 

सवाांना गुन्हगेार समजण्यात आले. इुंदोर राजयाच्या 

सीमाके्षत्राबाहरे जरी असा वववाह झाला असले पण सुंबुंवधत 

लोक जर इुंदोर सुंस्थानचे रवहवासी असतील तर त्याुंना हा 

कायदा लाग ूकरण्यात आला होता. इ.स. १९३४ व १९४० 

मध्ये या कायदयात सुधारणा करुन बाल- जरठ 

वववाहासुंबुंधी अवधक कडक उपाययोजना करण्यात आल्या 

होत्या.११  

इुंदोर घटस्फोट कायदा :- 

 विटीश सरकारने इ.स. १८६९ मध्ये Indian 

Divorce Act केला होता. परुंत ुइुंदोर सुंस्थान समुारे साठ 

वषा त्यापासनू दरू होते. इ.स. १९२८ मध्ये करण्यात आललेा 

Indore Divorce Act विटीश सरकारच्या इ.स. १८६९ 

च्या कायदयापके्षा अवधक प्रगत असल्याचे ददसनू यतेे. 

विटीश भारताच्या कायदयामध्ये पती - पत्नी याुंची 

आपसातील सहमती आवण पत्नीशी अमानवी वतान या दोनच 

गोष्टींमुळे घटस्फोट वमळण्याची तरतुद होती. एका वषाापेक्षा 

अवधककाळ पती पत्नीने अलग राहणे गरजेचे होते तसचे 

वववाहापासनू तीन वषााच्या आत घटस्फोट वमळू शकत 

नदहता.१२ 

 इुंदोर घटस्फोट कायदयामध्य े मात्र पत्नीचा 

व्यवभचार, पतीचा दसुऱ्या स्त्री बरोबर वववाह अथवा 

व्यभीचार आवण त्यामुळे पत्नीशी वनदाय व वनषु्ठर वतान, 

ववनाकारणच पतीकडून पत्नीचा त्याग अशा कारणान े

घटस्फोट वमळण्याची तरतूद होती.  इुंदोर सुंस्थानच्या या 

घटस्फोट कायदयाचे वैवशष्टय े असे आह े की, पतीच्या 

व्यवभचाराबद्दलही स्त्रीयाुंना घटस्फोट घणे्याचा अवधकार 

दणे्यात आला होता.१३ 

 इुंदोर घटस्फोट कायदयाची कक्षा मात्र मयााददत 

होती असे ददसून यतेे. इ.स. १९१६ च्या इुंदोर ददवाणी 

वववाह कायदयानसुार झालले्या वववाहासुंदभाातच हा 

कायदा लागू होता. त्यामळेु बहुताुंशी समाज या 

कायदयाच्या कक्षेबाहरे रावहला.  

वववाह खचा वनयुंत्रण कायदा :- 

 हुुंडा पध्दती व वववाहातील अमाप खचा यामुळे 

मुलगी म्हणजे न पलेणारे ओझे अशी धारणा आजच्या 

समाजातही कायम आह.े भारतीय समाजातील ही जटील 

समस्या सुंपुष्टात आणणे एका चुटकीसरशी शक्य नाही, ह े

होळकर राजयकत्याांना दखेील समजत होते. हुुंडा पध्दतीमध्य े

प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करण्यापेक्षा या पध्दतीच्या उपाुंगाुंवर घाव 

घालून गोरगरीबाुंना मलुीचा वववाह सुलभतनेे करता यावा 

या हतेनूे इ.स. १९३४ मध्ये इुंदोर सुंस्थानासाठी इुंदोर 

वववाह खचा वनयुंत्रण कायदा (The Indore Marriage 

Expenses Controlling Act) करण्यात आला. या 

कायदयानुसार १०१ लोकाुंपेक्षा अवधक लोकाुंना भोजन 

घालू नय,े वरातीमधील लोकाुंच्या सुंयेयेवर मयाादा,  हुुंडा व 

भेट स्वरुपात वमळणाऱ्या वस्तूुंचे दावगन्याुंचे, कपडयाुंच े

लोकाुंसमोर प्रदशान करु नय,े अशा तरतूदी केल्या होत्या. 

एखादया वववशष्ट बाबतीत १०१ पेक्षा अवधक परुंतु ५०० 

पेक्षा कमी लोकाुंना भोजन दणे्याची परवानगी सरकार कडून 

दणे्यात यईेल असे कलमही घालण्यात आले होते.१४ 

 इुंदोर सुंस्थानातील बरेला समाजात हुुंडा प्रथा 

अत्युंत वशगेला पोहचली होती. त्यावर मागा काढण्यासाठी 

इ.स. १९४१ मध्ये इुंदोर बरलाय हुुंडाबुंदी कायदा (The 

Indore Control of Barellas Dowry Act) करण्यात 

आला हा कायदा वववशष्ट जनसमदुायासाठी केला होता तरी 

त्यामध्ये हुुंडा या शब्दाची जी पररभाषा केललेी आह ेती खूप 

व्यापक व महत्वपणूा होती.  

इुंदोर वववाह नोंदणी कायदा :- 

 इुंदोर सुंस्थानाने इ.स. १९३८ मध्ये इुंदोर वववाह 

नोंदणी कायदा (The Indore Marriage Registration 

Act) करून वववाह नोंदणी करणे आवश्यक करण्यात आले. 

इुंदोर राजयाच्या हद्दीत झालेल्या वववाहाुंची नोंदणी या 

कायदयातील तरतुदीनसुर बुंधनकारक करण्यात आली.१५ 

 वववाहासुंबुंधीच्या उपरोक्त कायदयाुंबरोबरच 

महाराज दसुरे यशवुंतराव होळकर याुंनी स्त्रीयाुंच्या 

उन्नतीच्या हतेनूे अन्य महत्वपणूा कायद े करून स्त्रीयाुंच्या 

आरोग्याच्या दषृ्टीने व सामावजक न्याय हक्ाुंच्या दषृ्टीन े

महत्वपूणा भवूमका बजावली.  

वशे्या वनयुंत्रण कायदा :-  

 वेश्या व्यवसायाचा सवासाधारण समाजावर अवनष्ट 

पररणाम होऊ नये म्हणून महाराज वतसरे तकुोजीराव 

होळकर याुंच्या कारदकदीत इ.स. १९०९ मध्येच सावाजवनक 

रठकाणे व रस्त्याुंवर शारीररक अुंगववक्षेप व कामोत्तजेक 

अुंगप्रदशानास नगरपावलका कायदयाुंतगात बुंधन घालण्यात 

आले होते. इ.स. १९२९ मध्ये (The Control of 

Brothels and Prostitution Act) करुन सावाजवनक 

रठकाणी वेश्यावतृ्तीला आळा घालण्याबरोबरच मुली व 

स्त्रीयाुंना बळजबरीने कुुं टणखान्यात ठेवणे, वेश्याव्यवसाय 

करण्यास बळजबरीने भाग पाडणे दुंडनीय अपराध 

मानण्यात आला. अशा गुन्हगेाराुंना दुंडासोबतच हुंटरन े

फटके मारण्याचे तरतदू दखेील या कायदयामध्ये करण्यात 

आली होती. या कायदयानसुार अपराधींचा खटला प्रथम 

वगा न्यायावधशाुंसमोर चालवण्याबरोबरच अशा गुन्हगेाराुंना 

बीना वॉरुंट अटक करण्याचे अवधकार पोवलसाुंना दणे्यात 

आले होते.१६ 

इुंदोर माततृ्ववहत सुंरक्षक कायदा :- 



IJAAR    Vol.3 No.5  ISSN – 2347-7075 

165 

  .   .                

 

 

 गभावती कामगार मवहलाुंच्या दषृ्टीने अत्युंत 

महत्वपूणा व वहतकारक ठरणारा कायदा इुंदोर सुंस्थानन े

इ.स. १९३६ मध्ये केला होता, तो Indore Maternity 

Benefit Act या नावान े ओळखला जातो. या 

कायदयानुसार कारखान्याुंच्या मालकाुंनी अथवा कायाालय 

प्रमुखाुंनी मवहलाुंना प्रसतुीकाळात दोन मवहन्यापयांत रजा 

दयावी असे स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे श्रवमक मवहलाुंच्या 

आरोग्याच,े बाळाच्या आरोग्य व सुंगोपनाचे तसचे त्याुंच्या 

अथााजनाचे व नोकरीच्या शार्श्तीचे अनेक प्रश्न वमटले.१७ 

 इ.स. १९०४ मध्ये इुंदोर सुंस्थानने आपल्या 

राजयासाठी जो फॅक्री अॅक्ट केला होता त्यामध्ये मवहला व 

बालकामगाराुंकडून सकाळी पाच पूवी व सुंध्याकाळी सात 

नुंतर कारखान्याुंमध्ये काम करवनू घेऊ नये. तसेच 

धोक्याच्या रठकाणी त्याुंना नेमले जावू नये अशा स्वरुपाच े

वनयम घालण्यात आले होते.१८  

वनष्ट्कषा :-  

 प्रचवलत राजयव्यवस्थेनसुार कोणतेही सरकार 

आपल्या राजयाच्या प्रगतीसाठी कायदपेध्दतीच्या 

माध्यमातून काया करते. स्त्री वहतासाठी इुंदोरच्या होळकर 

राजयकत्याांनी आपल्या सुंस्थानात जे ववववध कायद े केले, 

त्यामध्ये वववाहववषयक कायद े महत्वपूणा आहते. विटीश 

सरकारच्या या क्षेत्रातील कायदयाुंना आदशा ठेवनूच ह े

कायद े करण्यात आले होते तरी त्यामध्ये काही वेगळी 

वैवशष्टये होती असे ददसून यतेे. इुंदोर नहद ूववधवा पुनर्वववाह 

कायदा विटीशाुंच्या कायदयापके्षा अवधक प्रगत होता व 

अशा वववाहातील कुटुुंबाच्या सुंमतीचा अडथळा दरू 

करण्यात आला होता. ददवाणी वववाह कायदा असाच 

अवधक उदार होता. बालवववाहासुंदभाात विटीश 

सरकारच्याही एक दशक अगोदर धाडसी पाऊल उचलण्याच े

श्रेय इुंदोर सुंस्थानला दयाव े लागते. इुंदोर सुंस्थानचा 

घटस्फोट कायदा विटीश सरकारपेक्षा अवधक प्रगत होता 

परुंतु त्याची कक्षा खूपच मयााददत होती. वववाह खचाावर 

वनयुंत्रण घालणारा कायदा ह े होळकर राजयकत्याांच्या 

कल्पकतचेे उत्तम उदाहरण ठरते. या वशवाय श्रवमक 

मवहलाुंच्या वहतासाठी करण्यात आलेला मातृत्ववहत सुंरक्षक 

कायदा, वेश्या व्यवसाय वनयुंत्रण कायदा, फॅक्री अॅक्टमध्य े

मवहलाुंच्यासाठी मुद्दाम घातललेी वहतकारक कलमे याुंतनू 

इुंदोरच्या राजयकत्याांचा परुोगामी, आधुवनक व 

सुधारणावादी दषृ्टीकोन स्पष्ट होतो.  

 इुंदोर सुंस्थानने केलेल्या ववववध वववाहाववषयक 

कायदयाुंतनू व स्त्री सबलीकरणाच्या प्रयत्नाुंतनू असे ददसनू 

येते की, आपल्या प्रजेला सुखी व समृध्द बनववण्याचा 

परुंपरागत वसा जपण्याचे आवण अवहल्याबाई होळकर 

याुंच्या दकतीला साजसेा राजयकारभार करण्याचे काया 

सुंस्थान काळातील होळकर राजयकत्याांनी केले. 
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गोषवारा:- 

ऑक्टोबर, १९२९ मध्य ेऄमेररकेत सरुु झाललेी जागततक महामदंी संपणूण जगभर पसरली. जागततक महामंदीमुळे वसतूचं्या 

ककमती घसरून लोकानंा पराकाष्टचे्या हालऄपेष्टा सहन कराव्या लागल्या. या जागततक महामंदीचे पररणाम सवणच क्षेत्रावर कमी-

ऄतधक प्रमाणात झाल.े याकाळात भारतात फारसा औद्योतगक तवकास झाला नसल्यामुळे भारतीय ऄथणव्यवसथा ही कृषी 

ऄथणव्यवसथा होती. पयाणयाने भारताच्या कृषी ऄथणव्यवसथेवरही या महामंदीचे दरूगामी पररणाम झाले. ऄथाणत शेतकऱयांवरही 

जागततक महामंदीचा प्रभाव पडून शेतकऱयांच्या कजणबाजारीपणात प्रचंड वाढ झाली. 

जागततक महामंदीच्या या तबकट अर्थथक पररतसथतीत भारतातील शतेकऱयांच्या कजणबाजारीपणात झालेल्या बदलांचा 

ऄभ्यास करणे हा या शोधतनबंधाचा महत्वाचा ईद्देश अह.े  

प्रसतावना:- 

ऑक्टोबर, १९२९ मध्ये ऄमेररकन शेऄर माकेट 

कोसळल्यानतंर जागततक महामंदीची सरुुवात झाली. 

जगभरातील सवण राष्ट्र े एकमेकांशी अतंरराष्ट्रीय संबंधान े

जोडली गलेी होती. तशवाय जागततक ऄथणव्यवसथा फारशी 

सुतसथर नव्हती. त्यामुळे ऄमेररकेतील महामदंीची लाट 

युरोपभर व त्यानंतर संपणूण जगभर पसरली. महामंदीमुळे 

वसतूंच्या ककमती घसरून ईत्पादन कमी झाले अतण 

बेरोजगारी वाढली. लोकांना पराकाष्टचे्या हालऄपेष्टा सहन 

कराव्या लागल्या. 

भारत ऄगोदरच जागततक ऄथणव्यवसथेशी जोडला गेला 

ऄसल्यामळेु महामंदीचा भारताच्या ऄथणव्यवसथेवर पररणाम 

होणे ऄपररहायण होते. याकाळात भारतात फारसा औद्योतगक 

तवकास झाला नसल्यामुळे भारताची ऄथणव्यवसथा ही कृषी 

ईत्पादनावर ऄवलंबनू होती. त्यामुळे भारताच्या कृषी 

ऄथणव्यवसथेवर पयाणयाने शेतकऱयांवर या जागततक 

महामंदीचा ऄतधक प्रभाव पडला. 

पतव्यवसथा :- 

पुरेशा जलससचनाच्या सुतवधाऄभावी भारतीय शतेी ही 

बहुतांशी मौसमी पावसावर ऄवलंबनू ऄसल्यामुळे भारतीय 

शेतकऱयानंा कृतषईत्पादनासाठी नेहमी मौसमी पावसावर 

ऄवलंबनू राहावे लागत ऄसे.1 योग्यवेळी व योग्यप्रमाणात 

पाउस झाला तरच चांगले ईत्पादन होउ शकत ऄसे. 

दषु्काळ ककवा ऄततवृष्टी झाली तर शेतकऱयाला अर्थथक झळ 

सोसावी लागत ऄसल्यामुळे कजण काढून अपला ईदरतनवाणह 

व सरकारी महसलू भरावा लागत ऄसे. ह्या कजाणचे प्रमाण 

फार मोठे ऄसनू, ते कजण बहुतके ऄनुत्पादक(Unproductive 

Debt) ऄशा सवरूपाचे होते.2  तिटीशांची सत्ता भारतात 

सथापन होण्यापवूी भारतातील शेतकऱयानंा सरकार अतण 

जतमनदार याचं्याकडून शेतीच्या कामाकररता तगाइ ददली 

जात ऄसे अतण दनैंददन खचाणकररता सावकाराकंडून कजण 

तमळत ऄसे. तिटीशपूवण काळात ग्रामसभचेा समाजावर 

प्रभाव ऄसल्याने सावकाराकंडून शेतकऱयाचंी लुबाडणकू 

होत नसे. त्यावेळी दामदपुटीच्या तनयमानसुार कजाणवरील 

व्याजाची रक्कम मूळ कजाणच्या रक्कमपेेक्षा जासत होउ ददली 

जात नस.े3 परंतु तिटीशाचंी सत्ता प्रसथातपत झाल्यानंतर 

वसाहतवादी शोषणाचे अतण तवशेषतः भारतीय शेती 

अंतरराष्ट्रीय भांडवलशाहीशी जोडली गेल्याचे तभषण 

पररणाम शतेकऱयानंा भोगावे लागले. १८७९ च्या डके्कन 

ऄतग्रकल्चररसट तबलाच्यावेळी बोलताना बॉम्बे रेव्हने्य ू

ऄतधकारी टी. होप यानंी म्हटले, to our revenue 

system must in candour be ascribed some 

share in the indebtedness of your ryot.4 

भारताला सवातंत्र्य तमळेतोपयतं सहकारी 

सोसायट्ाचंा प्रसारही मयाणददत प्रमाणातच झाला होता. 
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त्यामुळे ग्रामीण भागातील फारच थोड ेशेतकरी या सहकारी 

सोसायट्ामंाफण त कजण घेउ शकत होते. त्यामुळे शेतकऱयानंा 

जमीनमहसूल भरण्यासाठी, शेतीच्या कामाकररता अतण 

वैयतिक खचाणकररता सावकारांकडून कजण घेण्यातशवाय 

पयाणय राहत नसे. जयांचे व्याजदर गगनाएवढे प्रचंड ऄसत.5   

जागततक महामदंी अतण शतेकऱयाचंा कजणबाजारीपणा:-    

ग्रामीण कजणबाजारीपणा हा मुळातच भारतीय 

कृतषव्यवसथेचा एक महत्वाचा दोष होता. तसचे तो 

तिटीशकाळात भारताला लागलेला एक गंभीर अजार 

होता. कारण तिटीशानंी तनमाणण केलले्या कायदपेद्धतीमुळे 

सावकारानंा संरक्षण       . तिरटशांनी तनमाणण केलेली 

कायदवे्यवसथा ही सावकाराचं्या बाजनूे होती अतण 

न्यायदानव्यवसथा एखाद्या मशीनप्रमाणे काम करीत होती. 

शेतजमीन ही सावकाराकंड े हसतातंररत होणे म्हणज े

तिटीशांच्या ग्रामीण भागातील सत्तचेे तवकें द्रीकरण होण े

ऄशा प्रकारची तभती तनमाणण झाल्यानंतर एकोणीसाव्या 

शतकाच्या शेवटी काही प्रततबंधक ईपाय म्हणनू सावकारी 

तनयतं्रण कायद े करण्यात अले.6 परंतु           

सरकारने                       फारसे लक्ष ददले नाही. 

तवसाव्या शतकाच्या सरुुवातीला जयावेळी ककमती वाढत 

होत्या, त्यावेळी धनको अतण ऊणको यांच्यातील संबंध 

चांगले होते. पण जागततक महामंदीच्या काळात ककमती 

घसरू लागल्यानतंर या दोघांच्यातील संबंध परसपरतवरोधी 

बनले अतण ते सौहादाणचे ठेवणे सरकारला ऄशक्य बनले.7  

शेतकऱयाचं्या कजणबाजारीपणामध्ये जागततक 

महामंदीमुळे भर पडली. जागततक महामंदीमुळे 

शेतमालाच्या ककमती घसरून शतेकऱयाचंा नफा कमी झाला. 

त्यामुळे शेतकऱयाचंे ईत्पन्न कमी होउन त्याचंी अर्थथक 

तसथती फारच तबकट झाली. पररणामी सरकारला द्यावा 

लागणारा जतमनमहसूल, खंड यासारख्या कायम बांतधलकी 

ऄसणाऱया जबाबदाऱया पार पाडण्यासाठी त्याला कजण 

काढण्यातशवाय पयाणय रातहला नाही. त्यातच सहकारी 

सोसायट्ानंी थकबाकीमुळे कजणपरुवठा करण्याच े

थांबतवल्यामुळे8 शेतकऱयांना सावकाराचे पाय धरावे लागले. 

मुळातच कजणबाजारी ऄसलेल्या शेतकऱयाला तबघडलेल्या 

अर्थथक पररतसथतीमुळे कजणफेड करणे दरूच ईलट सरकारी 

जतमनमहसूल ककवा शेतसारा भरण्यासाठी अपल्या 

शेतजतमनी गहाण ठेवनू सावकार म्हणले त्या व्याजदरान े

कजण घ्यावे लागले. सावकारानंी ऄडचणीत सापडलेल्या 

शेतकऱयानंा भारी व्याजदराने कजे ददली. प्रसंगी त्याचं्या 

जतमनी अपल्या ताब्यात घतेल्या अतण त्यानंा त्याच्याच 

शेतजतमनीमध्ये कुळ म्हणून राबण्यास भाग पाडले. 

ऄशाप्रकारे जागततक महामंदीच्या काळात तबघडलेल्या 

अर्थथक पररतसथतीमुळे सावकाराकंडून शतेकऱयाचं े

ऄपररतमत शोषण होउन त्याचंा कजणबाजारीपणा वाढू 

लागला.9 तशवाय कृषी ईत्पादनाचं्या ईतरलले्या ककमतींमुळे 

अतण कजण परतफेड न झाल्याने सावकार व सहकारी 

सोसायट्ामंधील अपली पत शेतकऱयानंा गमवावी 

लागली.10 यातनूच सावकारानंी शेतकऱयांच्या जतमनी 

ताब्यात घेण्यास सरुुवात केली. पंजाब, बॉम्बे प्रेतसडने्सी व 

संयुि प्रातंातील शेतकऱयाचंी जतमनी गहाण टाकण्याची 

अतण जतमनतवक्रीची अकडवेारी या ऄतनष्ट प्रवृत्तीची 

द्योतक अह.े सन १९२६ ते १९३६ च्या दरम्यान बॉम्ब े

प्रेतसडने्सीतील ऄहवालानसुार एकूण शेतजतमनीच्या २०% 

शेतजमीनी सावकारांच्याकड ेगेल्या.11 शेतकऱयाचं्या जतमनी 

प्रंचंड प्रमाणात शेती न कसणाऱया सावकारांच्या हातात 

जात ऄसल्याचे १९३१ च्या जनगणना ऄहवालात म्हटल े

होते.12 सन १९३७-३८ मध्ये हदै्राबाद संसथानात नेमण्यात 

अलेल्या सतमतीने(Tenancy Committee) संसथानातील 

एकूण जतमनीपकैी १/३ जमीन ही शतेकऱयाकंडून 

सावकाराकंड ेहसतातंररत झाल्याचे नमूद केले.13 

थोडक्यात जागततक महामदंीमळेु शेतकऱयाचंे जवळपास 

तनम्म्यापयतं खाली अलेले ईत्पन्न अतण कमी न होता अह े

तसाच चालत रातहलेला खंड, जमीनमहसूल ह ेसन १९२९ 

नतंर मोठ्या प्रमाणावर वाढत जाणाऱया ग्रामीण कजाणच े

कारण होते.14 १९११ साली भारतातील संपूणण कृषीकजण ह े

३०० कोटी रुपये होत.े15 तर १९२१ साली ते ५३३ कोटी 

रुपय े ऄसल्याचा ऄदंाज होता.16 जागततक महामदंीमळेु 

त्यामध्ये वाढ होउन ते १९३१ साली ९०० कोटी रुपय े

झाल्याच े १९३१ च्या कें द्रीय बँककग चौकशी सतमतीच्या 

ऄहवालात नमूद केले होते.17 तर ररझव्हण बँक ऑफ 

आंतडयाच्या कृतष तवभागाच्या(Agricultural Credit 

Department) ऄहवालाप्रमाणे १९३७ साली ह ेकजण एकूण 

१८०० कोटी रुपयांवर गेल.े18 थोडक्यात १९११ ते १९२१ 

या दहा वषाणत कृषीकजण ह े ३०० कोटी रुपयावरून ५३३ 

कोटी रुपये झाल;े १९२१ ते १९३१ या दहा वषाणत ५३३ 

कोटी रुपयावरून ९०० कोटी रुपयावर गेल.े तर १९३१ त े

१९३७ या सहा वषाणत ते ९०० कोटी रुपयावरून १८०० 

कोटी रुपयावर गेले. ही अकडवेारी मंदीमुळे दकती मोठ्या 

प्रमाणात कृषीकजाणत वाढ झाली याचे तनदशणक अहे.19 

जागततक महामंदीच्या काळातील शेतकऱयांच्या कजाणतील 

ह्या प्रचंड वाढीवरून कृषी क्षते्रातील वाढत्या तबकट अर्थथक 

पररतसथतीची कल्पना येते.20 जागततक महामंदीमुळे 

झालले्या चलनघसरणीच्या धोरणाचे प्रततसबब बँकेच्या 

व्याजदरावर पडले. अतंरराष्ट्रीय सतरावरील व्याजदराची 

घसरण सरुु झाल्यामुळे त्याचा पररणाम भारतावर होउन 

भारतातील व्याजदरही घसरले.21 पण या व्याजदर 

घसरणीचा ईपयोग ग्रामीण भागातील पनुजीवनासाठी न 

झाल्याने ग्रामीण भागातील चलन हसतातंरण जवळपास 
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कमी-ऄतधक प्रमाणात बदं झाले. ग्रामीण भागातील 

सावकारानंी याचा फायदा घउेन कजणदारांवर जबरदसती 

करून त्यांच्याकडून सोन्याचे दातगने, ऄलंकार घउेन अपली 

कजणवसलूी करण्याचा प्रयत्न केला, जया सोन्याची ककमत 

जागततक बाजारपठेेत वाढललेी होती.22 

कजण-तडजोड मडंळ(Debt Conciliation Board):- 

जागततक महामंदीच्या काळात भारतातील ग्रामीण 

कजणबाजारीपणा वाढला होता. ग्रामीण कजणबाजारीपणाचा 

हा प्रश्न सोडतवण्यासाठी, कज े कमी करण्यासाठी अतण 

तडजोडीच्या मागाणने हा प्रश्न सोडतवला जावा ह्यासाठी 

सरकारने कायदा करून कजण-तडजोड मंडळाची पद्धत 

तसवकारली.23 तवतशष्ट प्रकारची तवतशष्ट रक्कमपेयतंची कज े

ऄशा मंडळांमाफण त तवचारात घेउन तडजोडीच्या मागाणन े

समेट घडवनू अणली जात ऄस.े सन १९३३ मध्ये मध्य-प्रांत 

व बेरार सरकारने ऄशा प्रकारचा कायदा बनतवला. त्यास 

ऄनसुरून सन १९३४ ते १९३७ या काळात पंजाब, बंगाल, 

मद्रास, आत्यादी ऄनके प्रातंात कजण-तडजोड मंडळाचे कायद े

केले गेले.24   ग्रामीण कजणबाजारीपणाचा प्रश्न 

सोडतवण्यासाठी या मंडळाची सथापना करण्यात अली 

ऄसली तरी कायद्याच्या ककवा काही तांतत्रक ईतणवामंुळे ह्या 

मंडळाचे कायण फारसे यशसवी होउ शकले नाही. फि मध्य-

प्रांत व बेरार अतण पजंाब या प्रांतात थोडफेार यश तमळू 

शकले.25 

सावकारी तनयतं्रण कायद े(Money Lenders Acts):- 

जागततक महामंदीच्या प्रभावामळेु सावकारी तनयंतत्रत 

करण्यासाठी कायद े करण्याची गरज मोठ्या प्रमाणावर 

तनमाणण झाली. सरुुवातीला पंजाब सरकारने १९३० मध्य े

सावकारी तनयंतत्रत करणारा कायदा पास करून ईदाहरण 

घालून ददले. त्यानंतर १९३३ मध्ये बंगालमध्य े सावकारी 

कायदा तयार करण्यात अला.26 ऄनके  प्रांतानंी सन १९३३ 

ते १९४० या काळात सावकारी तनयंत्रण कायद ेकेले.27 या 

कायद्याचं्या तरतुदीनसुार सिीचा सावकारी परवाना, 

कजणदाराला ददलासा, खोटे तहशेब ठेवल्यास ऄगर ऄयोग्य 

व्यवहार केल्यास सावकारांना दडं करण्याची तरतदू, 

व्याजाचे तनतित दर यासारखे कडक तनबंध लादनू 

सावकारांवर तनयंत्रण ठेवल.े28  प्रांतीय सरकारानंी 

सावकारी तनयंत्रण कायद े केले ऄसले तरी ते फारस े

पररणामकारक ठरले नाहीत. कारण काही सावकारांनी 

अपला व्यवसाय कमी करून, अपला पसैा आतर व्यवसायात 

गुंततवला. तर आतरांनी या सावकारी तनयतं्रण कायद्यातील 

ईणीवाचंा अधार घउेन परवाना काढण्याच्या फंदात न 

पडणाऱया सावकारानंा रान मोकळे होते.29 शेतकऱयानंा 

कजाणची गरज ऄसल्यामुळे तशवाय त्यानंा कजण घेण्याचा 

दसुरा पयाणय नसल्यामुळे ते सावकाराचं्या ऄशा ऄटी कबुल 

करण्यास तयार होत. तसचे प्रांतीय सरकारानंी सावकार 

तनयतं्रण कायद े केले, पण सावकारांच्या व्यवहारावर योग्य 

प्रकारे दखेरेख ठेवण्याची व्यवसथा केली गेली नाही. सन 

१९५१ च्या ऄतखल भारतीय कजणतवषयक पाहणी सतमतीने 

अपल्या ऄहवालात ऄसे नमूद केले होते दक, “या 

कायद्यामंुळे सावकारांवर ऄगर त्यांच्या व्यवहारांवर फारच 

थोडा पररणाम झाललेा ऄसून कायद्याच्या बुरख्याखाली 

बेकायदशेीर व्यवहार करण्याच्या दषृ्टीने नवे मागण शोधून 

काढणे त्याला अवश्यक वाटू लागले. (“......had little 

effect on the money- lender or his operations 

beyond putting him to the necessity of devising 

a variety of legal camouflage for a whole variety 

of illegality.”)30                           

                                         .    

कजाणच्या दबावाखालनू सहजपणे बाहरे येण्यासाठी 

बहुतांशी पािात्य दशेातील सरकारानंी शतेकऱयानंा अर्थथक 

सहाय्य पुरतवले. त्याचवेळी जागततक महामदंीमळेु तनमाणण 

झालले्या अर्थथक दबावातनू शेतकऱयांची मुिता 

करण्यासाठी क्रांततकारी कृषी ईपाययोजना तसवकारल्या. 

ऄनके दशेांनी कजणवसुली पूढे ढकलली, नवीन कजे दणे्यास 

प्राधान्य ददले, ऄल्प मदुतीची कजे दीघण मदुतीमध्य े

रुपातंरीत केली अतण शतेी ईत्पन्नानुसार ठरातवक दयेके 

ठरवनू ददली.31 भारतामध्ये मात्र शेतकरी वगाणला जागततक 

महामंदीच्या तबकट अर्थथक पररतसथतीतनू बाहरे 

काढण्यासाठी सरकारने फारसे प्रयत्न केले नाहीत. त्यामुळे 

शेतकरी ऄतधकच नागवला गेला.  

      :- 

                                 

                                               

        .                                           

                                           

                                           

                                             

                 .                                 

     . एकंदरीत जागततक महामंदीमुळे तनमाणण झालले्या 

तबकट अर्थथक पररतसथतीमुळे शेतकरी कजाणच्या तवळख्यात 

सापडले अतण सावकाराच्या भारी व्याजदरामुळे 

दशेोधडीला लागले.                            

                                          

                            .              

                 ए                   .  
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वनवडण्यात आला आह.े 

उद्दिष्ट े- 

१.पावनपत युद्धातील होळकराांची भूवमका अभ्यासण.े 

२. होळकर-नजीब सांबांधाचा आढावा घेणे. 

३. पावनपत युद्धानांतर मराठ्ाांच ेराजकारण व होळकराांची 

भूवमका याचा अभ्यास करणे. 

 पावनपतचा रणसांग्राम (14 जानवेारी 1761)  

            इ.स.१७६१ च्या पावनपत युद्धात युद्धास भारताचे 

इवतहासात अन्यसाधारण महत्त्व आह.े मराठ्ाची एक 

कतृगतवान वपढी या  युध्दात कामी आली होती.ववश्वासराव 

सदावशवराव याांचा झालेला मृतय,ू याचा धक्का सहन न 

झाल्यामुळे नानासाहबे याांचा झालेला मृतय ू ,एकां दरच 

मराठ्ाांची राजकीय दषृ्ट्या अपररवमत हानी या युद्धामुळे 

झाल्याच ेआपणास द्ददसत.े जी  मरािंी सत्ता भारतात सवोच्च 

सत्ता म्हणून उदय होऊ शकत होती. तयास या युद्धामुळे धक्का 

बसला व इांग्रजाांच्या भारतातील सवोच्च सत्ता बनण्याच्या 

प्रद्दियेस चालना वमळाली . 

पावनपत यदु्ध सरुुवात - 

          या युद्धात मराठ्ाांनी गोलाकार युद्धनीतीचा 

अवलांब केला होता. तयास मल्हारराव होळकर याांनी ववरोध 

केला. मराठ्ाांचा मूळ स्वभाव हा गवनमी काव्याने हल्ला 

करून ववजय वमळवणे हा होता.गोलाकार सैन्य नीतीसािंी 

वशस्तबद्ध सैन्य वशस्त आवश्यक होती. ती वशस्त मरािंा 

सैन्याकडे नव्हती.मात्र सदावशव भाऊ व इब्रावहमखान 

गारदी याांच्यामुळे मल्हारराव होळकर याांच ेकाही चालले 

नाही.पवहल्या टप्पप्पयामध्य ेमरािें अब्दालीपेक्षा वरचड िंरले 

होते. मात्र अब्दालीच्या ताज्या दमाच्या सैन्याने हल्ला 

करतात मराठ्ाांची हानी होण्यास सुरुवात झाली. 

ववश्वासराव व सदावशवराव याांचा मृतयू झाल्यानांतर  

मल्हारराव होळकराांनी रणक्षेत्र सोडले. तयामुळे मराठ्ाांची 

उजवी बाज ूकमकुवत बनली. या सांधीचा फायदा घेत नजीब 

खान रोवहले याांनी शशद े सैन्यावर हल्ला  केला.यावेळी 

जाणकोची शशद ेयाांचा मृतयू झाला. 

 पावनपतची लढाई होळकर याांची भवूमका  

         पावनपतची लढाई ही मराठ्ाांच्या इवतहासातील एक 

ददुवैी घटना म्हणून पावहले जात.े या लढाईत मल्हार 

होळकर याांच्या भूवमकेबिल इवतहासकाराांमध्य े मतभेद 

आहते. होळकराांच्या पावनपत युद्धातील पलायानाबाबत 

वेगवेगळ्या ग्रांथाांमध्य ेवेगवेगळी मावहती वमळते. होकराांच्या 

थैलीमध्ये सदावशव भाऊां नी आम्हाला आम्हास वनरोप 

पािंवला की 'आमच्या कुटुांबाला युद्धभूमीतून सतवर घेऊन 

जावे आपणही लढाव े व रणाांगणात जीव द्यावा हे इमान 

पणाच े वाटेल' परांतु भाऊसाहबेाांनी द्ददलेली आज्ञा म्हणून 

आम्ही युद्धातून वनघून गेल्याचा उल्लेख होळकराांच्या 

थैलीमध्ये पहावयास वमळतो. मात्र भाऊसाहबेाांच्या 

बकरीमध्य े होळकराांच्या पलायनाबाबत वेगळे उल्लेख 

वमळतात. होळकराांच्या याच भूवमकेवर आक्षेप घेतला आह.े 

तयाचप्रमाण ेवव.का.राजवाड े व कीन याांनीही  होळकराांच्या 

पावनपत युद्धातील पलानाबाबत टीका केली आह.ेकीन 

याांच्या मतानुसार नजीब खान रोवहले याांच्यामुळेच 

होळकराांना पावनपत युद्धातून पलायन करता आले असा 

आरोप केला आह.े शेजवलकर  व जधुनाथ सरकार याांनी 
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होळकराांच्या थैलीमधील ववधास ववरोध करतात. युद्ध 

समाप्तीनांतर वीस तासाने द्ददल्लीजवळ 30 मवहला अांतरावर 

पावगतीबाई व इतराांची मल्हाराव होळकर याांच्याशी भेट 

झाल्याचा दाखला दतेात. तयामुळे तयाांना सोडवण्यासािंी 

आपण युद्धातून पळून आलो या भूवमकेच े समथगन योग्य 

वाटत नाही. 

 नजीब खान-मल्हारराव होळकर सांबांध  व पावनपतचा 

रणसांग्राम - 

नजीब खान याच्यामुळे पावनपतचा रणसांग्राम घडून 

आल्याच े आरोप केले जातात आवण इवतहासकार नजीब 

खानमुळे मल्हारराव  होळकर ह े पावनपतच्याच्या 

रणसांग्रामामधून सुखरूप पलायन शकल े असा आरोप 

करतात.याला मल्हारराव होळकर व नजीब खान 

याांच्यातील चाांगल्या सांबांधाची द्दकनार असल्याचे आपल्यास 

द्ददसत.े अब्दालीने  मीर मनुचा पराभव करून द्ददल्लीच्या 

वझीरपदी नजीब खान यास बसवल्यानांतर द्ददल्लीमधील 

तयाच ेवचगस्व वाढले. यावेळी मीर मनुने  वजीर नजीब खान 

व अब्दाली याांच्या ववरोधात मराठ्ाांची मदत 

मावगतली.तेव्हा मराठ्ाांनी  नजीब ववरोधात मोवहमेची 

जबाबदारी रघुनाथराव व  मल्हारराव होळकर याांच्यावर 

सोपवले.या मोवहमेवेळी रघुनाथराव याांच्या वेळखाऊ 

धोरणामुळे  अब्दाली ला द्ददल्ली सोडून जाण्यास मदत 

झाली २५ ऑगस्ट १७५७ रोजी मरािंा व  नजीब याांच्या 

युद्धात सुरुवात झाली.यावेळी मरािंा आिमणाची तीव्रता 

लक्षात येतच नजीमने मराठ्ाबरोबरसमेटाची बोलणी 

करण्यास सुरुवात केली.  

मल्हारराव होळकराांनी नजीब खानबाबत तडजोडीच ेधोरण 

का स्वीकारल े 

          नजीब खान वजवांत सापडला असताना तयाला िंार 

मारण्याचा सल्ला अनेक मरािंा सरदाराांनी रघुनाथराव 

याांना द्ददला होता.यास मल्हारराव होळकर याांनी ववरोध 

केला नजीब खान याांनी 'प्रथम मला तुडवून िंार मारा मग 

पुढे पाऊल टाका नाहीतर मी तुम्हाला पुढे जाऊ दणेार नाही' 

यावरून होळकर व नजीब याांच े सांबांध चाांगले होते असा 

आरोप अनेक इवतहासकार करतात. 

        उत्तरेच्या राजकारणाचा दीघग अनुभव पाहता नजीब 

बरोबर होळकराांच े धोरण योग्य होते अस े म्हणता 

येईल.उत्तर भारताच्या बदलतया राजकारणाची जाणीव 

मल्हारराव होळकर एवढी इतर कोणाशी असल्याचे 

आपणास द्ददसत नाही. उत्तरेतील मराठ्ाांच्या वाढतया 

प्रभावामुळे शीख, जाट,अपगाण यासारख ेअनेक शत्रू वनमागण 

झाले होते. यात नजीब सारखा प्रभावी शत्र ूमराठ्ाांना नको 

होता. नजीब अब्दालीस वमळाल्यास मराठ्ाांना मोठ्ा 

सांकटात सामोरे जावे लागेल याची जाणीव तयाांना होती. 

द्ददल्लीच्या राजकारणात गुांतून न राहता नजीबमाफग त 

वजतका फायदा होईल वततका फायदा करून घेणे या 

ववचाराच े मल्हारराव पाईक होते. उत्तरेच्या राजकारणात 

मल्हाराव होळकर याांनी नेहमीच तडजुरीचे धोरण 

स्वीकारले होते.शेजवलकर याांच्या मते ''शशद ेपेक्षा मल्हारबा 

खरा राजकारणी तो कोणतीही गोष्ट तुटेपयंत आणत नाही 

कोिें थाांबाव े शत्र ु हती सापडला तरी तयास मारून 

टाकाव्यातीचा तो नव्हता तयामुळे शत्र ूपक्षाची तयास तयाच े

सूज जमले असाव ेअस ेभासत"े या सवग पाश्वगभूमीच्या आधारे  

मल्हारराव होळकराच्या पावनपत युद्धातून पलायन 

करण्यात नजीमचा हात होता असे इवतहासकार मानतात. 

       वरील सवग मते जरी योग्य वाटत असली तरी 

पावनपतच्या युद्धात होळकराांनी पळ काढला नसला तर 

काही काळ प्रामावणकपण े युद्ध केले असते ककवा तेथेच 

तयाांचा मृतयू झाला असता. तर हा वाद उपवस्थत झाला 

नसता. तयाांच्या पररश्रमाची साांगता होऊन  पावनपतच्या 

हुतातम्यामध्ये तयाांच े नाव अजरामर झाले असते.        

शेजवलकर याांच्या मते पावनपत युद्धात होळकर याांना मरण 

आले असते तर तो स्वावभमानी,परािमी व शास्त्र धमग 

पाळणारा िंरला असता यात कोणती शांका नाही. मात्र 

'१७६१ नांतर उत्तर भारतात मराठ्ाांच े राज्य द्दकतीशे 

वशल्लक रावहले असते याबाबत शांका वाटते' वरील सवग 

बाबींचा ववचार करताच  मल्हारराव होळकर  याांनी 

पावनपत  युद्धातून पलायन केले यापेक्षा पावनपतनांतर 

मराठ्ाांच्या उत्तर भारताच्या राजकारणामध्ये तयाांनी 

बजावलेली भूवमका द्दकती महत्त्वाची होती याकड े लक्ष 
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या चौकातून भौगोगलक पररगस्थती लाभलेले पंढरपूर तालुक्यातील तनाळी ह े गाव धार्ममक गाव म्हणनू ओळखले जाते. तसचे 

गुंजेगाव व तनाळी गाव या दोन्ही गावामधून माणनदी वाहते. तनाळी या गावामध्ये महायोगी श्री स्वामी समथथ रत्नाकर महाराज 

ह े या गावाला लाभलेले आहते.इ.स 1933 पासून  या छोटया गावामध्ये धार्ममक कायथ सुरु झाले. तेंव्हा पासून आज तागायतपयतं 

गुरु गिष्य पारायण, व्यसनमुक्ती संदिे, प्रत्यके पोर्मणमलेा अनुष्ठान, गपडीत गोरगरीब होतकरु सवानंा समान वागणूक समान दजाथ 

रत्नाकर महाराजाचं्या धार्ममक कायाथमध्ये कदसनू यतेो. अनकेाचं ेसंसार उधवस्त झालेले व्यसनागधन झालेला गोर गरीब गपडीत 

असललेा समाज आज त्यांच्या कायाथमध्ये वाहून घेतल्यामुळे पढंरपूर तालुक्यातील तनाळी ह ेधार्ममक गाव ह ेया िोध गनबंधातनू 

सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आह.े 

श्री समथथ रत्नाकर महाराज याचं े जीवनकायथ 

श्री. सद्गरुु रत्नाकर महाराज याचंा जन्म चैत्र िुध्द 

नवमी राम नवमी िगनवार कद. 10 / 4 / 1933 मध्ये मौज े

तनाळी ता. पंढरपूर येथे झाला. श्री. धोंडीबा व सौ. 

गोदाबाई ह े त्यांचे  गपता व माता होय. श्री. धोंडीबा मोटे 

यांना दोन मलुे व तीन मुली असा पररवार होता. श्री. केरु 

उर्थ  रत्नाकर महाराज श्री. गनवतृ्ती अिी मलुाचंी नाव े

अनसुया, रुगक्मणी व िहाबाई अिी मुलींची नावे आहते. 

दुुःखाने गपडीत झालेल्या आज्ञानाच्या अंधारात चाचपडणा-

या मुमुक्षाला मागथ दाखगवणारी व्यसनागधन व नैगतकता 

गवसरलेल्या मूढ जनांना गोदामंृत पाजनू ज्ञान दणेारे ह े

मानव कल्याणासाठी झटणारी थोर सतं श्री सद्गरुु रत्नाकर 

महाराज श्री प्रभुरामराय याचं े जन्म उत्सवाच्या कदविी 

झाल्याने व वगडलाचंे पूवथ सकृुतान्वाये  बालपणापासनूच 

परमाथाथचे वेड लागले. िुध्द बीजापोटी र्ळेरसाळ गोमटी 

या तत्वाप्रमाणे आई परमार्मथक असल्याने केरु उर्थ  रत्नाकर 

महाराज बालपणापासूनच श्री. मारुतीला पाणी घालणे, 

एकादिी कदविी उपवास व पढंरपरूला जाणे अिी सगणु 

उपासना करु लागले. 

रत्नाकर महाराजाचं ेगिक्षण 

श्री समथथ रत्नाकर महाराजाचंे गिक्षण पुढील 

प्रमाणे सांगता येईल. त्यांचे पगहली ते चौथी येथील िालेय 

गिक्षण तनाळी ता. पंढरपूर यथेे झाले. तनाळीला पुढील 

गिक्षणाची सोय नसल्यामुळे गादगेाव ता. पंढरपूर येथे जावे 

लागले. परमाथाथची ओढ लागल्याने केरुने पाचवी ते सातवी 

पयतंचे गिक्षण घतेले. त्यावेळी सातवीच ेगिक्षण ह ेव्यवसाय 

गिक्षक बनगवणारे गिक्षण होत.े परमाथाथने भारावलले्या 

केरुने पुढील गिक्षण न घतेा परमाथाथस पोषक असा गिगक्षकी 

पेिा गस्वकारण्याचे ठरगवले.  

इंचगगरी सापं्रदायमध्य े श्री समथथ कोंडीराम महाराजाचंा 

अनगु्रह : 

इ.स 1958 साली त्यानंी मौजे जनुोनी येथ े

िासकीय अनदुागनत दसुरी िाळा स्थापन केली. िाळेत 

मोठया उमेकदने व मोठया गजद्दीने ज्ञानदानाचे कायथ चाल ू

केले. िाळेत ज्ञानदानाचे कायथ करीत असतानाच परमाथाथच े

वेड असणा-या केरुला श्री. कोंडीराम महाराज नदंशे्वर ता. 

मंगळवेढा याचंे दिथन झाले. सहवास लाभण्यासाठी व 

परमाथाथची भकु भागगवण्यासाठी श्री. केरु ह ेवेळ गमळताच 

नंदशे्वरला जात असत. भजन, ककतथन व प्रवचनाचा लाभ घते 

असत. त्यातनूच सहवास लाभल्या पासनू अनुग्रहाची 

जाणीव गनमाथण झाली व 1958 मध्ये रत्नाकर महाराजांना 

अनुग्रह गमळाला. श्री. कोंडीराम महाराजा बरोबर माघ 

सप्ताहा गनगमत्त इंचगगरी, कनाथटक राज्य येथे परमाथथ 

साधण्यासाठी गलेे. इंचगगरीचे सतं सद्गरुु श्री. 

गगरीगमल्लशे्वरानंी स्वप्नात येवनू श्री. कोंडीराम महाराज 

यांच्याकडून गरुु उपदिे घेण्यास सांगगतले. त्यानंी गुरुउपदिे 

नाम घेतला. इंचगगरी मठाचे त्यावळचे मठागधपती श्री. 

सद्गरुु माधवानंद प्रभजूी यांनी केरुला श्री. कोंडीराम 

महाराजाचंे आजे्ञत राहून ज्ञान सपंादन करणे, अखंड 

नामाचा जप करणे व मौन धारण करुन ध्यान करणे, 

दासबोध वाचणे या बाबत सचुना कदल्या व आगिवाथद कदला. 

श्री. माधवानंद प्रभू व कोंडीराम महाराज यांच्या प्रेरणेन े

पगहले मौनव्रत व दासबोध पारायण कद. 6/5/1957 त े
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16/5/1957 व दसुरे मौन व्रत तपियाथ व दासबोध पारायण 

कद. 5/5/19958 ते 15 / 5 / 1958 अिी साधना 

माणनदीचे काठी तनाळी येथे केली. साधना काळात श्री. 

कोंडीराम महाराज याचंे आगिवाथद लाभले याच काळात श्री. 

कोंडीराम महाराज यानंी सौ. अनुसया,इंदराबाई यांना 

इतराप्रमाणचे नाम कदले. ध्यान धारणा साधन करुन 

केरु,अनसुया व इंदरा आत्या यांनी सद्गरुु आगिवाथद प्राप्त 

करुन घतेला. गतघेही अगतिय उमेकदने ज्ञानजथन करीत 

असत. 

गरुुगिष्य पारायण वणथन : - 

याच काळामध्ये अनके गिष्यगण तयार करुन 

प्रत्यके व्यक्तीला एक चांगल े जीवन जगण्यास प्रवृत्त 

करण्यासाठी प्रत्येक मगहन्यामध्ये अनुष्ठान योग साधना 

धार्ममक कायथ, भजन, ककतथन, प्रवचन यातनू दखेील 

समाजाची सेवा केली. सांगली, तासगाव, मुंबई, पुण,े 

सोलापूर, कोल्हापूर, दबुई यथेून दत्तजयतंीला येवनू धार्ममक 

कायथ सांगतात. त्यांच्या दानधमाथतनूच तनाळी या गावामध्य े

मठ मंकदर, गनवासी खोल्या बाधंण्यासाठी अनके पैसे खची 

टाकण्याचा प्रयत्न केला. त्यातून गनस्वाथी बुध्दी कदसनू यतेे. 

भारत एकता आदंोलन व व्यसनमकु्ती : 

कद. 21/2/1991 रोजी भारत एकता आंदोलन व 

व्यसन मुक्ती आदंोलन या कायथक्रमाचे आयोजन करण्यात 

आले होते. सदर कायथक्रमास ना. श्री. गवजससह मोगहते-

पाटील सावथजगनक बांधकाम मंत्री महाराष्ट्र राज्य व नामदार 

श्री. गिवाजीराव िेंडगे दगु्ध गवकास पररवहन राज्य मंडळ 

महाराष्ट्र राज्य मा. आमदार सधुाकर पंत पररचारक ता. 

पंढरपूर, मा. श्री. गणपतराव दिेमुख माजी कृषी मंत्री 

महाराष्ट्र राज्य, पंढरपूरचे औदुबंर आण्णा पाटील माजी 

आमदार व चेअरमन गवठठल सहकार साखर कारखाना श्री. 

कक. रा. मदाथ माजी आमदार मगंळवेढा व चेअरमन दामाजी 

स. साखर कारखाना आमदार श्री. राजन पाटील मोहोळ 

इत्यादी मान्यवर उपगस्थत होते. त्यांनी सदर मेळाव्यातील 

महाराजाचंी जनसेवा पाहून समाधान व आनंद व्यक्त 

केला.तनाळी येथे स्थापन केलेल्या माधवानंद प्रभजूी 

आश्रमावर सौ. इंदरा बाई  उर्थ  इंदरा आत्या श्री. पावथती  

उर्थ  पारुआक्का या सेवचेे व पुजा गवधीचे कायथ पार पाडतात. 

अिा प्रकारे व्यसनमुक्ती आदंोलन यिस्वीररत्या पार 

पाडण्यासाठी प्रयत्न केले गेले.  

माधवानदं प्रभचूा श्री समथथ रत्नाकर महाराज यानंा 

आगिवाथद : 

सद्गरुु कोंडीराम महाराज व माधवानदं प्रभ ू

यांच्या आगिवाथद यामुळे इंचगगरी सांप्रदाय वाढगवण्यासाठी 

रत्नाकर महाराजानंी प्रयत्न केले. रत्नाकर महाराजानंी 

पदयात्रा काढून भदूान चळवळ गो हत्या बंदी भारत एकता 

इत्यादी कायथक्रमात भाग घतेला. श्री. संत गाडगे महाराज 

श्री. संत कैकाडी महाराज, श्री. संत बागड ेमहाराज यांच्या 

समवते गचक्कलगी ता. मंगळवेढा येथे संत संमेलनात भाग 

घेवून श्रमदान,भक्ती प्रसार इत्यादी कामे केले. भक्ती 

प्रसाराचे कायथ करीत असतानात े गवदयार्थयाथना िालेय ज्ञान 

दणे्याचे  कायथ करत होते. कुटंुब गनयोजन, व्यसनमुक्ती 

आर्मथक बचतीचे महत्व वृक्षारोपण इत्यादी राष्ट्रीय 

कायथक्रमाचा प्रसार त्यांनी केला. राष्ट्रीय कायथ परमाथथ यानंा 

वाहून घतेलले्या रत्नाकर महाराज यानंी वयाच्या 55 व्या 

वषी प्राथगमक गिक्षकाच्या नोकरीची स्वेच्छा सेवागनवतृ्ती 

कद. 31 गडसेंबर 1987 साली गस्वकारली. त्यातनू वरील 

आगिवाथदाने तनाळी या गावामध्ये धमथ प्रसाराचे व अनगु्रह 

दणे्याचे  कायथ जोमाने पार पाडत असत. इंचगगरी 

सांप्रदायाचे अगधपती श्री. माधवानंद प्रभू व श्री. कोंडीराम 

महाराज यांच्या आगिवाथदान े तनाळी या गावामध्य े

माधवानंद आश्रम याचंे भूगमपजून करुन त्या रठकाणी गिष्य 

गण यांना चांगल्या प्रकारे गनवा-याची सोय केली व त्या 

रठकाणी सवथ सामान्य जनतेच्या गहतासाठी लग्न सोहळा 

आज मठावर चांगल्या प्रकारे होत असतात. त्याच बरोबर 

त्यांना दोन अपत्य श्री. गिवाजी महाराज व दाजी महाराज 

यांना दोघांनाही वेगवेगळया मठाची स्थापना करण्याची 

परवानगी कदली. त्याचं्या दोघा मार्थ त ही अनुग्रह दणेे, 

गुरुगिष्य पारायण करण,े प्रवचन, भजन, ककतथन अिी 

नामसाधना तनाळी या गावामध्ये सुरु आह.े 

गरुुगिष्य पारायण : - 

रत्नाकर महाराजांच्या कतुथत्वावर आज अनके 

गिष्यगण तयार करुन प्रत्यके व्यक्तीला एक चांगले जीवन 

जगण्यास प्रवतृ्त करण्यासाठी प्रत्येक मगहन्यासाठी अनुष्ठान, 

योगस्थान, भजन, ककतथन, प्रवचन त्यातनू दखेील समाजाची 

सेवा केली जाते. प्रत्येक दत्त जयंतीला सांगली, तासगाव, 

मुंबई, कोल्हापरू, पुण,े सोलापरू, दबुई येथनू अनके गिष्य 

दत्त जयतंीला यवेून धार्ममक कायथ व अन्नदान करतात. 

त्यातनू गमळालेल्या रकमतेनू दान धमाथतनू तनाळी 

गावामध्ये मठमंकदर गनवासी खोल्या बांधण्यासाठी त्यानंी 

सातत्य रटकवनू ठेवले आह े म्हणून आज प्रत्यके गुरुवार, 

पोर्मणमा रत्नाकरमहाराज जयतंी उत्सवाला  अनुष्ठान अनके 

गिष्यगण या रठकाणी येवनू आपल्या मनाची एकाग्रता, 

ध्यानसाधना करुन समाधान व्यक्त करतात. 

 श्री समथथ रत्नाकर महाराजाचं ेमहागनवाथण : - 

आपल्या कायाथला वाहून घेतल्यानतंर रत्नाकर महाराजाच्या 

महागनवाथणानतंर दखेील त्याचंे कायथ बदं पडलेले नसून त े

सातत्याने चालगवणारे गिवाजी महाराज व दाजी महाराज 

ह े त्याचंे दोन अपत्य आहते. आज त्या दोन्ही मठामध्य े

त्यांच्याकडूनच अनुष्ठान, पारायण, प्रवचन, ध्यानसाधना, 

अनुग्रह दणे्यासाठी ते सतत जागतृ असतात. म्हणनू गरुुवार 

पोर्मणमा दत्त जयतंी,रत्नाकर महाराज याचंे कायथक्रम साजरे 

केले जातात यामुळे  चांगल्या प्रकारे त्या तनाळी गावाला 

यात्रचेे स्वरुप प्राप्त होते. 
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प्रास्ताववक :   

मराठवाड्यावर वनजामांनी जवळ जवळ दोनश ेवष ेराज्य केले.पण या काळात सातही वनजामांनी केवळ स्ववहत 

साधण्याचा प्रयत्न केला. जनतवेर सामावजक, धार्ममक, आर्मथक आवण राजकीय वनबंध लादले. जनतेचा ववकास साधण्याच्या 

दषृ्टीने काहीच केल ेनाही. त्यामुळे मराठवाड्यातील जनतेच्या मनात वनजामाच्या या धोरणांच्या बाबतीत असंतोष वनमामण 

झाला. यामुळेच ववववध संघटनांचा उदय झाला.तसेच अनेक नते्र्त्वांचाही उदय झाला. या नेत्र्त्वानी वनजामाच्या जोखडातून 

मराठवाड्याची मुक्तता करण्यासाठी फार मोठी कामवगरी बजावली. त्यामध्ये गोववदभाई श्रॉफ यांचे कायम अवतशय महत्वपूणम 

आह.े 

बालपण व वशक्षण : 

हदैराबादमुक्ती संग्रामातील आघाडीचे कत्यमव्य 

बजावणारे आवण स्वामीजींचे उजवे हात म्हणून 

गोववदभाईन्चा आवजूमन उल्लेख केला जातो. 

गोववदभाईचा जन्म १४ जुलै १९११ रोजी औरंगाबाद 

येथील मध्यमवगीय कुटंुबात झाला. बालपणीच वपत्याचे 

छत्र हरवले होत.ेकाही कारणामुळे गोववद भाईना 

औरंगाबादची माध्यवमक शाळा सोडावी लागली व 

हदैराबाद येथील चारघाट हायस्कूल मध्य े त्यांनी प्रवेश 

वमळववला.यावेळी इंग्रजी माध्यमातून मेट्रिक मध्ये त े

संपूणम संस्थानातनू प्रथम श्रणेीत उत्तीणम झाले.त्यामुळे त े

गोखल े वशष्यवृत्तीचे  मानकरी ठरल.े१९३० मध्य े 

वनजाम कॉलेजमधून त े  इंटरवमजीयटची परीक्षा उत्तीणम 

झाले. याचवेळी महात्मा गांधीजींचे सववनय कायदेभंगाचे 

आंदोलन सुरु होते. गोववदभाईनी आपले वशक्षण सोडून 

सुरत येथील वोलपाड यथे े चाललले्या आदंोलनात भाग 

घेतला. गांधीजींच्या कल्याणकारी ववचारामुळेच त्यांच्या 

जीवनात क्ांती घडून आली.याचवेळी गोववद भाईश्रॉफ 

कम्युवनस्ट ववचारसरणीचे सी. बी. टी.रणददवे यांच्या 

संपकामत ते आले. अशा रीतीन े गांधी व कालममार्कसमच्या 

ववचारांची वशदोरी घेऊन त ेऔरंगाबादला पोहचल.े  

राजकीय चळवळीची सरुुवात :   

गोववद भाईनी कलकत्त्याला जावून गवणत 

ववषयात पदवी संपादन केली.या वेळेस कलकत्त्यातील 

तरुणांचे ववचार ते सोबत घेऊन आल.े १९३५ ला 

एम.एस.सी.आवण १९३६ ला एल.एल.बी. ची परीक्षा त े

उत्तीणम झाले. वशक्षण पणूम झाल्यानंतर त्यांनी 

औरंगाबादला सरकारी नोकरी पत्करली. अध्यापनाचे 

काम करीत असताना त्यांनी ववद्यार्थयांमध्ये राजकीय 

जागृती वनमामण केली. त्यामुळे वनष्ठावान तरुणांचा गट 

त्यांच्या भोवती गोळा होत होता.१९३७ मध्य े महाराष्ट्र 

पट्ररषदेचे अवधवेशन परतूरला भरले असता संघटनेसाठी 

घटना असावी असा आग्रह धरून घटनेचा मसुदा सादर 

केला होता. त्यामुळेच एक तडफदार कायमकताम म्हणून 

त्यांनी या अवधवेशनात छाप पाडली. म्हणूनच स्थायी 

सवमतीवर त्यांची वनवड झाली. 

   महाराष्ट्र पट्ररषदेतील गोववदभाई  श्रॉफ याचं ेकायम :   

स्वामी रामानंदतीथम आवण गोववद भाई श्रॉफ 

यांची भेट प्रथम परतरू अवधवेशनात झाली. 

गोववदभाईंच्या वनमंत्रणावरून स्वामीजी औरंगाबादला 

आल.ेया भेटीत झालेल्या चचेत स्वामीजींनी वनजामाच्या 

जातीय व एकतंत्री राजवटी ववरोधात लढण्याची 

आवश्यकता बोलनू दाखववली.त्यासाठी महाराष्ट्र पट्ररषद 

संघटीत करण्याची आवश्यकता बोलून दाखववली.याच 

भेटीत औरंगबादकरांनी स्वामीजींचे नेतृत्व स्वीकारल.े  

स्वामीजींच्या नेतृत्वाखाली स्टेट कॉंग्रेसने सुरु केलले्या 

आंदोलनाचे पडसाद संपूणम मराठवाड्यात उमटल.ेयावेळी 

मराठवाड्याचे नतेृत्व गोववदभाईनी केल.े तसेच 

ववद्यार्थयांच्या वंदेमातरम् चळवळीलाही भाईन्चे मोलाचे 

मागमदशमन लाभले. सत्याग्रह आदंोलन स्थवगत झाल्यानंतर 

कायमकत्यांची फळी ववस्कळीत होऊ नय ेयासाठी गोववद 

भाईनी १९३९मध्ये मनमाडला बैठक घेतली व खादी 

ग्रामोद्योग, अस्प्रश््ता वनवारण,साक्षरता  यासाठी कायम 

केले.ववधायक कायम करीत असतानाच राजकीय वशक्षण 
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घेण्यासाठी वशवबरांचे आयोजन केल.े त्यामुळे त े

कामगारवप्रय झाल.े परंत ुसरकारला ते परवडणारे नव्हत.े 

सरकारने गोववदभाई व त्यांच्या सहकायांना तुरंुगात 

टाकले. बावीस मवहन्याच्या करावासानंतर त्यांची सुटका 

झाली. पनु्हा गोववदभाईनी महाराष्ट्र पट्ररषदलेा सक्ीय 

करण्यासाठी पट्ररषदेच े चौथ े अवधवेशन औरंगाबादला 

घेतल.ेया अवधवेशनात ते पट्ररषदेच्या सरवचटणीस 

पदावर वनवडून आले.या पट्ररषदेत त्यांनी घटना, घटनलेा 

अनुसरून वजल्हा व तालुका पातळीवरील संघटकांची 

वनयुक्ती केली.त्यांनी ववधायक कायमक्माला पट्ररषदेच्या 

शाखांची स्थापना, सभासद नोंदणी, वनधीसंकलन 

लोकांच्या भेटी, अडचणी सोडववणे असा कायमक्म ददला. 

त्यामुळे  मराठवाड्यात महाराष्ट्र पट्ररषदचे्या  संघटनेची 

एक मजबूत चौकट तयार झाली. १९४५ व १९४६ मध्य े

लातूर येथे भरलले्या अवधवेशनातही गोववद भाईनी 

आपली छाप पाडली. 

 कृतीसवमतीच्याद्वारे गोववदभाई श्रॉफ याचं ेकायम:   

          जून १९४७ मध्य े विटीश सरकारन ेसत्त्तांतराची 

घोषणा करताच,वनजामाने मात्र विट्रटश सत्ता भारतातून 

गेल्यावर आपण सावमभौम आहोत असे जाहीर 

केले.सरकारच्या कृपाछत्राखाली इते्तहादलु मुसलमीन 

अवधक आक्मक बनली.अशा वातावरणात हदैराबाद स्टेट 

कााँग्रेसचे अवधवेशन जून १९४७ मध्ये भरल.ेया 

अवधवेशनात वनजामाची जहावगरी नष्ट करण,ेहदैराबाद 

संस्थान भारतीय संघराज्यात ववलीन करणे इत्यादी 

ठराव मंजूर करण्यात आल.े लढ्याचे संचलन करण्यासाठी 

कृवतसवमती स्थापन करण्यात आली. मराठवाड्यातील 

लढ्याची सूते्र गोववद भाईकडे आली.गोववद भाईनी 

कृवतसवमतीच्या लोकांच्या शक्तीला योग्य वळण 

लावले.राझाकाराच्या व पोवलसांच्या अत्याचाराला 

पायबंध घातला.कृती सवमतीने पुकारलेल्या लढ्याला 

गोववदभाई श्रॉफचे धेयमवादाचे, वैचाट्ररकतेच े अवधष्टान 

होते.म्हणून भारत सरकारन े पोलीस कारवाई करून 

वनजामाचे शासन १०९ तासात संपवून टाकल.े 

गोषवारा : 

            मराठवाडा मकु्ती संग्राम ही भारतातील एक 

सवामत मोठी मानव मुक्तीची चळवळ होती.या चळवळी 

मध्ये तत्कालीन मराठवाड्यातील वेगवेगळ्या 

वजल्यातील शेतकरी,शेतमजूर, व्यापारी, व्यावसावयक व 

सवम जातीधमामचे नागट्ररक त्रस्त होते.वनजामाच्या 

अन्याय,अत्यचाराच्या वरवंठ्याखाली त्यांना जगावे 

लागत होत.े या सवामना या अन्याय, अत्याचारातून मकु्त 

करण्यासाठी व एकूणच मराठवाड्यातील सामावजक, 

शैक्षवणक, धार्ममक, राजकीय जोखडातून मकु्त 

करण्यासाठी ह ेप्रत्यत्न झाले. त्या प्रयत्नामध्ये गोववद भाई 

श्रॉफ यांचे योगदान अत्यंत महत्वाचे आह.ेतत्कालीन 

मराठवाड्याच्या गावागावातनू दफरून व राष्ट्रीय 

शाळेच्या माध्यमातून समाजांमध्ये जनजागतृी करण्याचे 

काम गोववदभाईनी केले.आपल्या प्रबोधनातून, 

भाषणातून गोववद भाईनी वनजामाच्या अत्याचारातून 

मुक्त होणे दकती गरजेचे आह े ह े त्यांनी जनतेला पटवून 

ददले.त्यांनी केलले्या प्रबोधनामुळे लोकांमध्ये राष्ट्रीय 

चैतन्य वनमामण झाल,े स्वातंत्र्यासाठी त्यांची मने तयार 

झाली.गोववद भाईच्या प्रबोधनामुळे मराठवाड्यातील 

लोंढेच्या लोंढे या मुक्ती संग्रामात सामील झाल.ेही 

जनजागृती इवतहासात महत्वाचा भाग असल्याने ती 

समजून घेण ेकाळाची गरज आह.े 

सदंभम ग्रथं : 

१)भालरेाव अनतं.,हदैराबाद स्वातंत्र्यसंग्राम आवण 

मराठवाडा,मुंबई, मौज प्रकाशनग्रह, २००१. 

२)रोडे सोमनाथ., मराठवाड्याचा इवतहास, बुर्कस 

पवललशसम, औरंगपुरा, औरंगाबाद,१९९९. 

३)गग े स. मा.,खंड १,औरंगाबाद , आ. क्. वाघमारे, 

स्मृती सवमती १९७४. 
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साराांि – 

ाअददवासी जनजाशतयााँ शनरक्षर ह।ै ाआनके शलए काला ाऄक्षर भैंस बराबर ह।ै भारत सरकार और सामाशजक सांस्थाओं, 

ाइसााइ मिनररयों के कारण ाऄब ाअददवासी शिक्षा के प्रशत ाअकर्षित हो रह ेहैं। महानगरों एवां ाअधजशनक हहद ूसभ्यता के सांपकु 

में ाअने के कारण शिक्षा का प्रमाण बढ़ा ह ैलेदकन ाअददवासी शिक्षा से दरू ह।ै कजछ ही जनजाशतयों जैसे सांथाल, नागा, भीलो 

में शिक्षा के प्रशत चेतना जागृत हुाइ ह।ै शिक्षा की सजशवधाएाँ भी ाआन ाअददवाशसयों ाआलाकों में ाऄत्यांत कम ह।ै 

वतुमान शिक्षा-व्यवस्था और लादी गाइ भािा से ाअददवासी समजदाय का समजशचत शवकास सांभव नहीं ह।ै यह शस्थशत 

हहदी और वतुमान शिक्षा प्रणाली के शविय में भी शवचारणीय ह।ै एक तरफ मातृभािाओं की नाकाशबशलयत का सतत् 

ाऄहसास और दसूरी ओर शिक्षा के माध्यम के रूप में परााइ भािा के व्यवहार ने हमें एक ाऄजब तरीके से दजशवधाग्रस्त बना 

ददया । यह दजशवधाग्रस्तता हमारी शिक्षा व्यवस्था को खोखला करती जा रही ह।ै गगगग दिेज भािाओं में मौजदू पारांपररक 

ज्ञान की ाऄवहलेना और मौशलक ज्ञान के सृजन में शवफलता के नाते शिक्षा प्रणाली लगातार प्रश्ाांदकत हुाइ । शजस शिक्षा 

व्यवस्था पर मौशलक दशृि मूल्य सांवधुन और रोजगार सांबांधी काइ सवाल ाईठाए जा रह ेहो ाईसको ाअददवासी समजदाय पर 

लादना ाईन्हें साांस्कृशतक दशृि से शवपन्न करना ह ै। ाअददवासी समजदाय के शलए ाईनकी मातृभािा में शिक्षा के पक्ष में यह शवचार 

भी ाईल्लेखनीय ह ै ...‘‘ (यहा) भािााइ स्तर पर पूरी सोच का ाऄांतर ह।ै ऐसे हमारी मजख्यधारा की भािाएाँ कहीं दशलत बन 

जाती ह ैतो कहीं सवणु ! कहीं सवुहारा ह ैतो कहीं कारपोरेट जगत की ाईद्घोिक। दराऄसल यह भािाएाँ वचुस्ववादी प्रवृशि की 

पोिक हैं और ाईपशनवेिवाद का हशथयार भी हैं। ाऄांग्रेजी शवदिेी ाईपशनवेिवाद का हशथयार ह ैतो हहदी या क्षेत्रीय भािाएाँ 

ाअददवासी क्षेत्रों के ाअांतररक ाईपशनवेिवाद का औजार ह ै। ाआसशलए ाईनमें िासन सिा की गांध भरी ह-ै भााइ चारे की महक 

कम ह।ै 

सांकेत िब्द - हाशिए का समाज, शिक्षा व्यवस्था, हहदी ाईपन्यास, ाअददवासी साशहत्य  

ाअददवासी समजदाय का प्रकृशत, जीवन शवियक 

परांपरागत ज्ञान व पजरखा साशहत्य ाईनकी मूल भािाओं में 

सांशचत ह।ै दकन्तज मजद्रण, टांकण की समस्या, रोजगार का 

ाऄभाव, सरकारी सांरक्षण की ाईदासीनता जैसे काइ कारणों 

से भारत की ाअददवासी भािाएाँ शवलजशि के सांकट का 

सामना कर रही ह।ै ‘‘औपशनवेशिक समय में ाऄांगे्रजी और 

स्वतांत्रता के बाद हहदी ाआन दोनों ही भािाओं का ररश्ता 

ाअददवासी समाज के साथ सम्मानजनक और न्याय पूणु 

नहीं रहा ह।ै ाआन भािाओं के जररए एक ऐसी राजनीशत 

और सांस्कृशत हम पर हमलावर रही ह।ै शजसके चलते ाअज 

दिे की 198 भािाएाँ शजनमें से ाऄशधकाांि ाअददवासी 

भािाएाँ ह,ै खत्म हो जान ेके कगार पर पहुाँच गाइ हैं। ाआनमें 

से सात झारखांड की ाअददवासी भािाएाँ हैं- हो, खशिया, 

कजडजख, मजांडारी, मलतो, शबरहोरी और ाऄसजरी। यह ाऄत्यांत 

दजभाुग्यपूण ु हैं दक भारतीय सांशवधान जहााँ ाअददवासी 

ाऄशस्मता, स्विासन, रीशत-ररवाज, भािा, सांस्कृशत की 

रक्षा के शलए सांकल्पबद्ध ह ै वहीं हमारे राज्य और दिे 

नहीं।’’1 यहााँ स्थाशपत शवचार ह ै दक मातृभािा में शिक्षा 

व्यशि के स्वाभाशवक शवकास का प्रथम चरण ह।ै  

हहदी रचनाकारों ने िोिण के मूल में ाऄज्ञान, 

ाऄशिक्षा एवां ाऄांधशवश् वास ह ै ाआसका शचत्रण हहदी 

ाईपन्यासकारों ने दकया ह।ै ाअददवासी बजलकजल ाऄनपढ़ एवां 

शनरक्षर ह।ै शिक्षा के सांदभु में भारत सरकार ने सवु शिक्षा 

ाऄशभयान, प्रौढ़ शिक्षा जैसे ाऄशभयान चलाए लेदकन 

ाअददवासी राज्यों में ाऄभी भी न शिक्षा की सजशवधाएाँ हैं, न 

ाअददवासी शिक्षा के प्रशत सजग ह।ै ाअददवासी तो घोटूल, 
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बयार को शिक्षा का कें द्र मानते हैं। ाऄक्षर ज्ञान से ज्यादा 

भाला चलाना, गीत गाना, ढ़ोलक बजाने को ही महत्त्व 

दतेे हैं। ‘ाऄल्मा कबूतरी’ की कदमबााइ ाऄपने बेटे को यही 

सांदिे दतेी ह।ै चोरी, गाना, भाला फें कना ाआसी हुनर को 

वह महत्त्व दतेी ह।ै ाआसी से शबरादरी के लोग एवां मोशडया 

लिदकया ाअकर्षित होती ह।ै दफलहाल शिक्षा के प्रशत कजछ 

ाअददवासी जनजाशतयों में सजगता ाअ रही ह।ै ‘िैलूि’ में 

रुपा ाऄखबार वाले से कहती हैं ‘‘मारकर तोि दूांगी तेरा 

हाथ रस्साला, तू क्या समझता ह ैदक नट-नटजल्ली हजदगी 

भर ाऄपनढ़ऺ और ाऄांधेरे में ही सिते रहेंगे? क्या ाईनकी 

शजदगानी में कभी रोिनी ाअयेगी ही नहीं’’२ ाआतना ही 

नहीं ाऄशमरात, माशनक तो ाअठवी दसवी कक्षा तक पढेऺ ह।ै 

‘धार’ की मैना पढ़ऺना चाहती ह।ै ाऄपनढ़ऺ होने के 

कारण सांथालों का िोिण होता  ह ैाईन्ह ेदर-दर की ठोकरें 

खानी पिती ह।ै जनखदान के पास सभी बच्चे एव बूढ़ऺों के 

शलए पाठिाला िजरु की ह।ै मैना ाऄपने बच्चों से कहती ह,ै 

‘‘तू सबका हालत भी होगा ऐसा न पढ़ऺना न शलखना कल 

से टैम शनकाल के िरमा बाबू के पास नाइ पढ़ने गए तो 

खाना बन्द।’’३ मैना भी पढ़ रही ह।ै ‘वनतरी’ परशहयााँ 

जाशत की कन्या ह।ै जो हायस्कूल तक पढ़ी ह।ै ाआसााइयों के 

शमिनरी स्कूल में वह शिक्षा लेती ह।ै शिक्षा को वनतरी 

महत्त्वपूणु मानती ह।ै वह िोिण को जानती ह ैाआसशलए 

ठाकज र परमजीत हसह के सामने नहीं झजकती ह।ै पांचायत के 

समय वनतरी कहती ह,ै ‘‘यह गााँव वाले शनरक्षर और 

शनकम्मे जो ठाकूर के ाआिारे पर नाचते हैं और यह मजशखया 

रामबाली  महतो जाशत का ाऄहीर पर कजिे की तरह दजम 

शहलाए जमींदार की ज्योढ़ी खिा रहता ह।ै’’४ शिक्षा के 

कारण वनतरी शवद्रोही बन जाती ह ैपर ाऄपने जाशत को 

भी वह शिशक्षत करना चाहती ह।ै वह प्रिासन के शवरोध 

में सांघिु करती ह।ै सांजीव ने ‘पााँव तले की दूाँब’ ाईपन्यास 

में ाअददवाशसयों की शिक्षा व्यवस्था का शचत्रण दकया ह।ै 

सजदीि समीर को एक घर ददखाता ह।ै खपरैल का पजराना 

घर ह।ै सजदीि बताता ह,ै ‘‘पाठिाला ह ै बूढे-बच्चे, स्त्री-

पजरुि सभी का ाऄक्षर ज्ञान यहााँ ाऄशनवायु ह।ै ाऄब पूछोगे 

ाआतने मास्टर कहााँ से ाअए? तो यहााँ मास्टरी का हाल यह 

ह ै दक जो शजतना पढ़ा ह,ै ाऄपने कम पढेऺ को पढ़ाता ह।ै 

ज्यादातर मास्टर पहले दसूरे दजे तक ही पढेऺ हैं।’’५ 

ाअददवाशसयों को ाऄक्षर ज्ञान दनेे के शलए लाखों रुपए खच ु

होते हैं। एक तो यहााँ पाठिालाएाँ नहीं हैं और दसूरे पढ़ाने 

के शलए ाआन बीहिऺ ाआलाके में कोाइ दीकू शिक्षक जाता नहीं। 

ाऄब यह ाअददवासी साक्षर बने तो कैसे ाआन्ह ेतभी शिक्षा 

शमल सकती ह ैजब ाआनके ाऄपने बच्चे पढ़ शलखकर बढे हो 

जाए और ाआनके शवकास के शलए कायु करे। 

धमु प्रसार के माध्यम या स्वाथु के कारण ही 

क्यो न हो ाइसााइ शमिनररयों ने ाअददवाशसयों को शिक्षा 

दनेे का कायु िजरु दकया। फारसी शमिनरी स्कूल चलाते हैं, 

शजसमें ाअददवासी बच्चों को शिक्षा दी जाती ह।ै 

दकिोरकजमार शसन्हा ने ‘गाथा भोगनपजरी’ में ाआन शमिनरी 

स्कूलों का शचत्रण दकया ह।ै गााँव में जो सरकार का 

प्रााआमरी स्कूल ह ैाईसका वणुन दशेखए, ‘‘गााँव के दाएाँ छोर 

एक कमरा बना हुाअ था ाऄक्सर वहा चारपायी पर टााँग 

पे टाांग रख एक ाऄधेि ाईम्र का व्यशि खराुटे भरता रहता 

था। ाईसके ाअस-पास कजछ बच्च े गजल्ली डण्डा खेलत े रहते 

थे, कजछ कागजों के कनकावे बनाकर ाईिाते थे और कजछ 

बच्चे खजरपी लेकर पयासी में सब्जी ाईगाने का प्रयास करते 

ाआस जगह को गााँव लोग प्रााआमरी पाठिाला कहते थे।’’६ 

स्पि होता ह ैाअददवासी जनजाशत के बच्चों की बजशनयादी 

शिक्षा शमलने से रह गाइ ह,ै मगर ाईच्च शिक्षा दरू की बात 

ह।ै 

शनष्कि ु:– 

भािा में लोक की ज्ञान-सांपदा, सांस्कृशत, कला-

शिल्प, गीत, सांगीत, साशहत्य तथा मानव शवकास के 

चरण व ाईनका ाऄनजभव- सांसार स्वाभाशवक रूप से सांशचत 

होता ह।ै ाआसशलए दकसी भी शवशिि समाज की मातृभािा 

ाईसके लोकमानस में मौशलक दशृि और समझ शवकशसत 

करने में सवाुशधक सहयोग करती ह।ै ाईिराअधजशनक काल 

में शवशवध वैमर्षिक ाअांदोलनों ने हाशिए के लोगों में ाईस 

चेतना का बीजारोपण दकया, शजससे वे ाऄपनी ाऄशस्मता 

की रक्षा के साथ सम्मानजनक ाईपशस्थशत दज ुकरा सकें । 

स्त्री, दशलत, ाअददवासी, तृतीय हलगी समजदायों की 

ाईपशस्थशत को ाआसी दशृि ने ाऄपने ाऄशधकारों के प्रशत सचेत 

दकया। दकन्तज ाआन वांशचत वगों में ाअददवासी समजदायों की 

सवुथा शभन्न पहचान रही ह।ै ाईनका जीवन-दिुन, 

सांस्कृशत, पजरखा साशहत्य कशथत मजख्यधारा से ाऄलग 

शवचार को पोशित करता ह।ै सृशि व प्रकृशत के साथ 

सहजीशवता का शवचार ाऄथाुत् मानव ाऄशस्तत्व के साथ 

जीव-जांतज, पहाि, नददयों, जल, जांगल, जमीन के 

स्वाभाशवक सहाऄशस्तत्व को केन्द्र में रखकर शवकशसत 

जीवन-िैली का ाऄनजकरण करने वाल े ाअददवासी समूह 

वस्तजताः एक ाऄत्यांत ाईदार और व्यापक शवचार दशृि को 

ाऄपनाते हैं। जो ाअददवासी समूह स्वाभाशवक रूप से जांगल 

और प्रकृशत के साशन्नध्य में जीवनयापन करते हुए 

पयाुवरण के ाऄशितीय सांरक्षक के रूप में सम्मजख ाअते हैं, 

ाईन्हें कशथत मजख्यधारा िारा स्थाशपत जीवन व्यवस्था में 
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प्रवृि करने को ही ाईनका शवकास मान शलया जाना 

शवचारणीय ह।ै  

ाअददवासी भािाओं का सांरक्षण ाईनके सांशचत 

ज्ञान और सांस्कृशत के सांरक्षण तथा स्वाभाशवक शवकास की 

नींव तैयार करता ह।ै ाअददवासी समजदाय को ाईनकी 

जीवनचयाु और शवचार स ेशवशछछन्न करके यदद मजख्यधारा 

के भौशतक शवकास को ही ाईनका शवकास मान शलया जाए 

तो यह काइ तरह के प्रश्शचह्न खिे करता ह।ै यह ध्यान 

रखना होगा दक सांताली को सांशवधान की ाअठवीं सूची में 

िाशमल करने से ाआसका लाभ सांताली समाज को शमला ह।ै 

झारखण्ड में राज भािा का दजाु प्राि 8 भािाओं मजांडारी, 

हो, खशिया, कजडजख, नागपजरी, खोरठा, पांचपरगशनया, 

कज रमाली मे प्राथशमक शिक्षा ददए जाने का शनणुय वहााँ के 

ाअददवासी समजदाय को ाअगे ले जाने का महत्वपूणु कदम 

ह।ै ाअज झारखांड के काइ ाअददवासी रचनाकार ाऄपनी मूल 

भािा के साथ शहन्दी में भी कहानी, ाईपन्यास और 

कशवताएाँ शलखकर ाऄपनी महत्त्वपूणु ाईपशस्थशत दजु करा 

रह ेहैं। 
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प्रस्तािना 

  छत्रपती वशिाजी महाराजाांनी १७व्या  शतकामध्य ेमहाराष्ट्रामध्ये मराठ राज्याची स्थापना केली. त्यािेळी सांपूणण भारताचा 

विचार करत असताना सिाणवधक प्रभािी सत्ता म्हणून मराठ्ाांकडे पावहले जाते. छत्रपती सांभाजी महाराज, छत्रपती 

राजाराम महाराज , महाराणी ताराबाई  याांच्या काळात मराठा साम्राज्यविस्तार तर दरू,मराठा राज्य आवस्तत्िात 

ठेिण्यासाठी खूप मोठा सांघर्ण करािा लागला. मराठ राज्याचे, स्िराज्याचे साम्राज्यत रूपाांतर करण्यात पेशव्याांची भूवमका 

खूप महत्त्िाची होती. याच पेशव्याांना उत्तर भारताच्या राजकारणात ज्या घराण्याांनी मोलाची साथ ददली. त्यामध्य ेहोळकर 

घराण्यास अनन्यसाधारण महत्त्ि आह.े म्हणून  होळकर घराण्याच्या योगदानाचा अभ्यास करण्यासाठी हा विर्य 

वनिडण्यात आला आह.े 

उदिष्ट े 

1.पेशव्याांच्या उदयाच्या िेळी मराठ्ाच्या राजकारणाची 

वस्थती काय होते ह ेअभ्यासण.े 

2.पेशिेकाळात निनिीन घराण्याचे उदयास येण्यास 

कोणती पार्श्णभूमी कारणीभूत होते ह ेअभ्यासण.े 

3. होळकर घराण्याचा उदय ि विकास कशाप्रकारे होत 

गेला ह ेअभ्यासण.े 

4. मराठ्ाांच्या इवतहासामध्य े या  घराण्यान े ददलले्या  

योगदानाचा अभ्यास करण.े 

          इ.स. १७०७ मध्य े औरांगजेब बादशहाचा मृत्य ू

झाल्यानांतर मुघली गृहयुद्धास सुरुिात झाली. मराठी 

माणसाचा स्िभाि, मराठी माणूस ि प्रदेशाची जाणीि 

असणाऱ्या जुल्फीकारखाने  छत्रपती शाहांना कैदेत 

ठेिण्याऐिजी  त्याांची सुटका केल्यास अवधक फायदा 

होईल याची जाणीि होती. या सिण पार्श्णभूमीच्या आधारे 

८ मे १७०७ रोजी दारोह येथून छत्रपती शाहांची सुटका 

करण्यात आली.     

 छत्रपती शाहांच्या सुटकेनांतर मराठ्ाांच्या राजकारणात 

अांतगणत यादिीस  सुरुिात झाली होती. छत्रपती शाह ि 

महाराणी ताराबाई याांच्यामध्ये अनेक सरदार घराण े

विभागली गेली. याचिेळी छत्रपती शाह याांचे असन 

वस्थर करण्यात बळाजी  विर्श्नाथ याांनी महत्त्िाची 

भूवमका बजािली. छत्रपती शाहांनी बाळाची विर्श्नाथ 

याचे योगदान लक्षात घेऊन पेशिे पदाची िस्त्र े त्याांना 

प्रदान करण्यात आली. इ.स. १७१३ ते इ.स.१७२० या 

काळात पेशिे पदाबरोबरच ददल्लीच्या बादशाह कडून 

मनाची  चौथाई ि सरदेशममुखी या सनदा वमळाल्यामुळे 

मराठ्ाांच्या दरबारात पेशव्याांचे महत्त्ि िाढीस लागल.े 

इ.स.१७२० मध्य े पेशिे बाळाजी विर्श्नाथ याांचा मृत्यू 

झाल्यानांतर पेशिे पदािरून प्रवतवनधी ि पेशिा 

बाजीराि प्रथम याांच्यात सांघर्ण वनमाणण झाला. यािेळी 

छत्रपती शाहांनी पेशिा बाजीराि प्रथम याांना पेशिे 

पदाची िस्त्र ेबहाल केली.  

होळकर घराचा उदय 

       पेशिे बाजीराि प्रथम याांनी  आक्रमक साम्राज्य 

विस्ताराचे धोरण अिलांबल.े मराठा साम्राज्य विस्ताराचे 

के्षत्र उत्तर की दवक्षण असािे यािरून दरबारामध्य े िाद 

वनमाणण झाला. यािेळी श्रीपतराि प्रवतवनधी, कान्होजी 

भोसले ि इतर मराठा सरदाराचे मत ेदवक्षणेत वनजामाचा 

बांदोबस्त करून 'दवक्षण मोकळी करून उत्तरेचा मागण 

धरािा.' तर पेशिा बाजीराि प्रथम याांच्या मतानुसार 

'मुघल सत्ता कुमकत झाली असताना फाांद्यात उडत बसणे 

ऐिजी बुांध्यािर आघात करािा फाांद्या आपोआप घडून 

पडतील' या धोरणािरून दोन्ही गटाांमध्य ेमतभेद सुरुिात 
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झाली होती. पेशिा बाजीराि प्रथम याांना आपल्या 

उत्तरेकडील विस्तारिादी धोरणास जुन्या लोकाांचा 

पाठठबा वमळणार नाही. ह े लक्षात येतात आपल्या 

आक्रमक विस्तारिादी धोरणास पाठठबा देणारा निीन 

सरदार िगण अवस्तत्िात आणण्याचे धोरण 

अिलांबल.ेत्यातूनच उत्तरेच्या राजकारणात पुढील काळात 

महत्िपूणण भूवमका बजािणारी अनेक सरदार घराण े 

उदयास आल्याचे  ददसतात.    

       यामध्य े होळकर शशदे पिार गायकिाड इत्यादींचा 

समािेश होता याच होळकर घराण्यान ेइ.स. १७२० त े

१८१८ या काळात मराठ्ाांच्या उत्तर भारताच्या 

राजकारणामध्य ेमहत्त्िपूणण भूवमका बजािल्याचे ददसते. 

 होळकर नािाची उत्पत्ती  

      होळकराांचे नाि ि त्याच्या जातीसांबांधी 

इवतहासकाराांमध्ये अनेक मतभेद पहाियास वमळतात. 

होळकराांचे पूिीचे नाि िीरकर ह ेहोते. त ेपुण्याजिळील 

िाफेगािचे रवहिासी होते. पुढील काळात होळ या गािी 

स्थावयक झाल्यामुळे िीरकर ह े नाि जाऊन त्याांचे 

होळकर ह े नाि रूढ झाले. होळकर ह े रजपूत,क्षवत्रय, 

धनगर असािे याबाबतची इवतहासकारामध्ये मतभेद 

आहते. होळकर ह े धनगर असािे या मताचे अनेक 

इवतहासकार समथणन करतात. खांडोजी होळकर हा 

खुठेतरी धनगर असल्याचा उल्लेख होळकराांच्या 

कैफयतीमध्ये वमळतो.विजय राजोपाध्य े याांच्याजिळ 

हस्तवलवखत पोथीमध्य े होळकर ह े धनगर असल्याचे 

उल्लेख वमळतात. होळकर सांस्थानाचे शेिटचे सांस्थावनक 

यशिांतराि होळकर याांच्या पत्रव्यिहारात ही होळकर 

धनगर असल्याचा उल्लेख वमळतो.  

      मराठ्ाांच्या उत्तर भारताच्या राजकारणाचा 

अभ्यास करत असताना प्रामुख्याने तो तीन टप्प्याांमध्य े

केल्यास होळकर घराण्याचे योगदान अधोरेवखत करण्यात 

मदत होईल.  

पवहला टप्पा (इ.स. १७२० ते इ.स.१७६६) 

       या काळात होळकर घराण्याच्या अनेक 

पेशव्याांबरोबर सांबांध प्रस्थावपत झाला होता. होळकर 

घराण्याची खरी सुरुिात ही मल्हारराि होळकर याांच्या 

काळापासून होते. सुरुिातीच्या काळात मल्हार होळकर 

ह े भोजराज बाळगळ याांच्या सेिेत कामास होते. 

बाळापुरच्या युद्धात २० मे १७२० मल्हारराि  होळकर 

याांनी बजािलेल्या भूवमकेमुळे तो आपल्याकडे कामास 

असािा अस े पेशिा बाजीराि प्रथम याांना िाटू लागल े

होते. मल्हाराि होळकर याांनी बापूजी प्रभू याांच्यामाफण त 

इ.स.१७२१ मध्य े पेशिाकडे नोकरीस अजण केल्याचा 

उल्लेख वमळतो. त्यािेळी आम्हास चाांगली िागणूक देऊन 

आपला अपमान होईल अस े कृत्य पेशव्याांनी करू नय े 

याची खातर जमा करून त े घेताना ददसतात. यािरून 

त्याांच्या स्िावभमानी स्िभािाची जाणीि होते. एकां दरीत 

मल्हारराि होळकर याांच्या आयुष्याचा(१७२०-१७६६) 

विचार करता या काळात पेशिा बाजीराि प्रथम, 

नानासाहबे पेशिे, माधिराि पेशिे याांच्याबरोबर त्याांचे 

सांबांध प्रस्थावपत झाल े होते. या काळात त्याांच्या 

कतुणत्िाचा फायदा मराठेशाही चाांगला झाला अस ेम्हणता 

येत.े माळव्याची स्िारी, बुांदेलखांड प्रकरण, दयाणबहादरू ि 

वगरीधर बहादरू प्रकरण, वमरखान बरोबरील सांघर्ण, 

भोपाळची लढाई इत्यादी प्रसांगाांमध्य े त्याांनी बजािलेली 

भूवमका खूपच महत्त्िाची होती अस ेम्हणता येईल. 

          िरील प्रदेशात अांमल प्रस्थावपत करत असताना 

आदेश जरी पेशव्याांनी  ददल े असल े तरी त े पूणणत्िात 

नेण्याची जबाबदारी इतर घराण्याप्रमाणे होळकराांनी पार 

पाडल्याचे  ददसते. पावनपत युद्धातून होळकराांचे पलायन, 

नजीबखान प्रकरण, रजपूत प्रकरण, जयपूर प्रकरण, 

मारिाड प्रकरणामधील परस्परविरोधी भूवमका यामुळे 

काही इवतहासकार होळकराांच्या स्िावमवनष्ठिेर प्रश्न 

वनमाणण करतात. होळकर याांनी पावनपत िरून  पलायन 

करून आल्यापेक्षा पावनपत युद्धानांतर त्याांनी उत्तर 

भारताच्या राजकारणात बजािलेली भूवमका ि त्याचा 

मराठ्ाांना झालेला फायदा याकडे अनेक इवतहासकार 

सरळ सरळ दलुणक्ष करत असल्याचे आपणास ददसतात. 

 दसुरा टप्पा (इ.स.१७६६ ते १७९६)  

     मल्हारराि  होळकर याांच्या मृत्यूनांतर  होळकर 

दौलतीचा िाद उत्पन्न झाला होता. रघुनाथराि याांनी  

होळकराांचा ददिान याच्या साह्याने होळकराांची दौलत 

बुडिण्याचा घाट घातला. मात्र अवहल्याबाई याांच्या 

मुसिी धोरणामुळे त्यास यश आल ेनाही. पेशिे माधिराि 

याांच्या मध्यस्थीन े अवहल्याबाई होळकर याांच्याकडे 

ददिाणी ि तुकोजी होळकर याांच्याकडे लष्करी व्यिस्था 

सोपिण्यात आली. या काळात शशदे अवधक प्रभािी 

ठरण्यास सुरुिात झाल्यामुळे होळकराांचा पुण े

दरबारातील महत्त्ि काही अांशी कमी झाल्याचे  ददसते. 
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होळकराप्रती पुण े दरबाराचा दवृष्टकोन बदलल्यानांतर 

मराठीशाहीच्या वहतासाठी त्याच्या शक्तीचा उपयोग न 

करता सत्ता सांतुलनासाठी शशदेच्या विरोधात होळकराांचा 

उपयोग केल्याचे आपणास ददसते त्यातून शशदेंना 

होळकराांनी मनापासून उत्तर भारतात त्या राजकारणात 

मदत केली नाही. त्यामुळे मेढता प्रकरण ि अनेक रजपूत 

प्रकरणामुळे प्रकरणाांमध्य े मराठ्ाांना अपयश आल.ेअस े

असल ेतरी अनेक प्रसांगी होळकराांनी प्रामावणकपणे मराठा 

राज्याांची सेिा केली ह ेनाकारता येत नाही. 

 वतसरा टप्पा (इ.स.१७९६ त ेइ.स.१८१८) 

      हा टप्पा मराठी होळकर घराण्याच्या दषृ्टीन ेअत्यांत 

महत्त्िाचा टप्पा असल्याचे आपणास ददसते. तुकोजी 

होळकर याांच्या मृत्यूनांतर वनमाणण झालेल्या 

पररवस्थतीमध्य ेयशिांतराि होळकराांचा उदय झाला. या 

काळात यशिांतराि होळकर ि पेशिे याांचे सांबांध नेहमीच 

सांघर्ाणचे रावहल्याचे ददसते. इ.स.१८०३ मध्य े  हडपसर 

युद्धात होळकरणी पेशिे-शशदे याांच्या सांयुक्त फौजेचा 

पराभि करून पुण्यात एक निीन शासन व्यिस्था वनमाणण 

करण्याचा प्रयत्न केला. परांत ुत्यास अपेवक्षत यश वमळाल े

नाही. त्यातूनच पेशव्याांनी इ.स.१९०२ मध्य े मराठ्ाांनी 

तैनाती फौजेचा स्िीकार केला. त्यामुळे मराठा राज्यात 

इांग्रजाांचा प्रिेश चुकर झाला .यािेळी सुद्धा इांग्रजाांच्या 

विरोधात होळकर शशदे ि भोसले याांचे सांयुक्त फळी 

उभारण्याचा प्रयत्न यशिांतराि होळकर याांनी केला. मात्र 

त्यात यश वमळाले नाही. अशातच भानपुरा येथे 

यशिांतराि होळकर याांचा मृत्य ूझाला. 

 वनष्कर्ण  

     पेशिा बाजीराि प्रथम  ि मल्हाराि होळकर याांचे 

सांबांध चाांगल े असल्यामुळे त्याचा फायदा मराठीशाहीस 

झाला. यामुळे या काळात माळ व्याििर िचणस्ि 

प्रस्थावपत करण,ेउत्तर भारताचा बराचसा भाग 

मराठ्ाांच्या िचणस्िाखाली आला.त्यामध्य े होळकर याांचे 

योगदान खूप महत्त्िाचे होतेअसे म्हणता येत.ेपेशिे 

नानासाहबे याांच्या काळात उत्तरेच्या धोरणात धरसोड  

वनमाणण झाल्याची ददसते. त्याचप्रमाणे पेशिे नानासाहबे-

रघुनाथराि याांच्यातील सांघर्ण याचा उत्तर भारताच्या 

राजकारणािर  पररणाम होऊन अनेक गुांतागुांतीचे प्रश्न 

वनमाणण झाल.ेत्याचा अवनष्ट पररणाम मराठ्ाांच्या 

राजकारणािर झाला. त्यास होळकर जबाबदार होते अस े

म्हणता येत नाही. दसुरा टप्पा हा  होळकरशाहीच्या 

दषृ्टीन े सांक्रमण अिस्थेचा काळ म्हणून ओळखला जातो. 

या काळात होळकर  तुलनते  शशदे अवधक प्रभािी 

झाल्याचे ददसतात. त्याचप्रमाणे पुण े दरबाराच्या 

राजकारणाचा पररणाम होळकर घराण्यािर झाल्याचा 

आपणास ददसतो. त्यामुळे या काळातील राजकारणात 

होळकराांनी मराठेशाहीच्या वहतापेक्षा  स्िवहताकडे जास्त 

लक्ष ददल्याचे ददसते. त्याचप्रमाणे शशदेच े महत्त्ि कमी 

करण्यासाठी नाना फडणीस याांनी होळकराचा उपयोग 

करून घेतला. वतसऱ्या टप्प्यामध्ये पेशिा बाजीराि 

वितीय याांनी होळकर घराण्यातील कतुणत्िान पुरुर् 

यशिांतराि होळकर याचा  उपयोग मराठीशाहीच्या 

वहतासाठी करून घेण े आिश्यक होते.मात्र पेशिे 

बाजीराि वितीय याच्या शारीररक ि बौवद्धक 

कुमकितेमुळे त्याांना ह ेशक्य झाल ेनाही.     

       इांग्रजाांच्या विरोधात सांयुक्त फळी उभा करण्याच्या 

यशिांतराि होळकराांच्या प्रयत्न मराठीशाहीमधील काही 

अदरुदशी व्यक्तीमुळे पूणणत्िास नेता आला नाही. ददल्ली 

येथील मराठ्ाांचा राजकीय इच्छाशक्तीचा व्याप जास्त 

व्यापक असल्यामुळे त्या शक्तीचा व्याप कोणत्याही एका 

व्यक्तीच्या हाती असण े शक्य नव्हत.े त्यात वनमाणण 

होणाऱ्या अडचणीचे वनराकरण करणे एका व्यक्तीच्या 

मुत्सदवगरी ि लष्करी कौशल्य यािर अिलांबून असण े

शक्य नव्हत.े उत्तरेत पांजाबपासून दवक्षणेतील 

श्रीरांगपट्टणमपयंत ि पविमेस िसईपासून पूिेकडे 

बांगालपयंत मराठ्ाांचा सिणत्र सांचार होता. त्यामुळे 

मध्यिती सत्ता ि स्थावनक मराठा सरदार याांच्या 

याांच्यामधील सांबांध यािर त्या वस्थतीचा अांमल अिलांबून 

होता. जसजसां हे सांबांध वबघडत गेल े तर तसां हा अांमल 

सांपुष्टात येण्यास सुरुिात झाली. त्याचप्रमाणे जोपयंत पुणे 

दरबार होळकर याांचे सांबांध चाांगल ेहोते तोपयंत त्याांचा 

फायदा मराठेशावहस झाला असे म्हणता येईल. जसजसे ह े

सांबांध वबघडत गेल ेतर तस ेत्याचा पररणाम मराठ्ाांच्या 

राजकारणािर  झाल्याचे आपणास ददसते. 
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प्रस्तावना- 

कातकरी ह ेसयाद्रीच्या दयासखोयासत  राहणारे अददवासी लोक अहते. कातकरी या शब्दावरून लक्षात यतेे की पूवी 

खैराच्या झाडापासून कात करण्याच्या व्यवसायात गुतंलले े होते महणनू तयांना कातकरी महणतात तयांना कातोडी, 

काथोडी ककवा कातवडी ऄसेही संबोधले जाते.ह े शब्दही तयांच्या कात बनवण्याच्या ईद्योगावरून अलेल े अहते. 

जब्रटिषांच्या राज्यात जंगले सरकारी मालकीची झाल्ह्यापासून हा व्यवसाय हळूहळू कमी झाला अजण कातकऱयांचे 

तयातून ईच्चािन झाले.तयानंतर बरीच वष े त े जंगली झाडांपासून कोळसा बनवण्याच्या व्यवसायात गुंतलेल े होत.े 

1985 नंतर या व्यवसायावरही बंदी अली.सध्या वीिभििी ह े तयांच्या ईपजजजवकेचे मुख्य साधन अह े शेतमजूरी 

ककवा जमळेल त ेकाम शोधतात. कातकारी ही जमात ऄजत प्राचीन ककवा अददम जमात महणून मध्यवती शासनाने 

जतची गणना ‘जप्रजमटिव्ह ट्राइब’ या सदरात केलेली अह.े कातकरी ह ेमलूतः जनरामय, स्वच्छंदी, अजण मनस्वी लोक 

अहते. संपणुस महाराष्ट्रात  ढोर अजण सोन कातकरी एकूण 13 जजल्ह्हांमध्य े अहते. ऄनेक जपढ्या जी ऄजस्थर, भिकी 

जीवनपध्दती कातकऱयांच्या वाट्याला अली तयाला सोइची ऄशीच तयांची जीवनशैली राजहली.  

संस्कृती ही सतत बदलत राहणारीच गोष्ट  अह.ेतया तया काळात संस्कृतीचे एक रूप ऄसते, तयाच्यावर भोवतालच्या 

वातावरणाचा महणजे बदलतया सामाजजक अर्थथक पटरजस्थतीचा पटरणाम होत ऄसतो. तो तो समूह स्वतःत जे बदल 

घडवतो, ते त ेबदल तयांच्या संस्कृतीत घडत ऄसतात.कातकऱयांना आतर अददवासी समाजासारखी जस्थरता लाभली 

नाही. तयामुळे नाच, गाणी, कथा, कजवता, जचत्रकला, वास्तुकला, धनुर्थवद्या,औषधी शास्त्र  आतयादी बाबतीत जुने 

टिकवण्याची व नवीन घडवण्याची पुरेशी संधी तयांना जमळाली नाही. अज तयांच्याजवळ जो काही ऐवज अह ेतो 

तयांच्या सांस्कृजतक पडझडीतून जो टिकला-वाचला तो अह.ेअददवासी महिले की ईन्हातान्हात मेहनत करणारे, 

ऄंगावर जवतभर वस्त्र ऄसलेल े अजण रानावनात भिकणारे अददवासी बांधव डोळ्यासमोर येतात. स्वातंत्र्यानतंर 

सहा दशके ईलिूनही कातकऱया बाबत ह ेजचत्र तसेच अह.े या काळात अददवासींच्या जवकासासाठी शासनाने ऄनेक 

योजना  राबजवल्ह्या ऄसल्ह्या तरी कातकऱयांना तयाचा जवशेष लाभ झालेला ददसून येत नाही. रोजगारा साठी या 

गावातून तया गावात भिकत ऄसल्ह्यामुळे शासनाच्या दप्तरात तयांची नोंदच नाही. तयामुळे शासनाच्या योजनाचा 

लाभ तयांना जमळत नाही. 

 

कातकरी समाजाच ेवस्तीस्थान 

 महाराष्ट्रात कातकरी ह े प्रामुख्याने रायगड 

अजण ठाणे जजल्ह्या मध्य े राहतात.सन 1961 च्या 

जनगणनेनुसार महाराष्ट्रात कातकरी समाजाची 

लोकसंख्या 1,43,255 आतकी होती तर 1981 च्या 

जनगणनेप्रमाण ेएकून 1,74,226 आतकी होती 2011 

च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रात कातकरी समाजाची 

लोकसंख्या 2,85,334 एवढी अह.े तर पुण ेजजल्ह्यात 

15 हजार 824 आतकी लोकसंख्या अह.े 2014 मध्य े 

िीसने केलले्ह्या सवेक्षण ऄहवालानुसार 1997 मध्य े

16 िके्क तर 2009 मध्य े 21 िके्क ऄशी नोंद होती. 

यात प्रतयेक पाच परुुषामागे एक स्त्री जशकत होती. 

राज्यात कातकरी वस्ती ही रायगड, पालघर, ठाणे, 

रत्नाजगरी, पुण,े नाजशक  व सातारा जजल्ह्यात अह.े 
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महाराष्ट्राबाहरे गुजरात, कनासिक,राजस्थानमध्य े

कातकरी अढळतात.कातकऱयांनी सयाद्री सोडलेला 

नाही.कातकरी ही खऱयां ऄथासने सयाद्रीची लेकरे 

अहते. 

कातकरी समाजाच्या पोिजाती 

कातकरी समाज हा दोन वगासमध्ये जवभागला गलेा 

अह.े 

1 ढोर कातकरी 

2 सोन कातकरी 

तयाच बरोबर कातकरी समाजात ऄथावर, धेड, 

ससधी, सोन, वरप ऄसे पोिजवभाग अहते. 

शरीररचना 

   कातकरी समाज हा जंगलात रहात ऄसल्ह्यामुळे तो 

गटरब अह.ेहातातोंडाची गाठ पडेल की नाही याची 

शास्वती नाही.या समाजाच्या लोकांची प्रकृती अजण 

शाटररीक ऄवस्था खालावल्ह्यासारखी ददसून येते. 

तरूण वयात कातकरी समाजातील स्त्री-पुरूष दनकि, 

ताकदवान अजण कािक ऄसले तरी,या दोघांचीही 

प्रकृती वय वाढल्ह्यानंतर चिकन खालावत.े कातकरी 

समाजातील लोक गहूवणीय ककवा कृष्ण वणीय 

ऄसतात. तयांच्या कांतीवर काहीवेळा लकाकी ऄसते. 

तयांचे डोळे खोल ऄसतात. कातकरी हा वणासन ेकाळा, 

मध्यम ईंचीचा, सपगि काळ्या व जवरळ केसांचा 

सरळ व ईंच व ककजचत पुढे ऄसलले्ह्या कपाळाचा, 

दबलेल्ह्या ऄशा सरळ ककवा पसरि नाकाचा, रंूद 

तोंडाचा, लहान हनुविीचा, सडपातळ रेखीव ऄसा 

ऄसतो. तो ऄतयंत बळकि व जचकि ऄसतो. स्त्रीया  

ईंच व सडपातळ ऄसनू तयांचे केस कवजचत 

सवचारलेल ेऄसतात.मुल ेहडकंुळी ऄसतात. 

कातकरी समाजाची वशेभषूा व केषभषूा  

 कातकरी समाजातील स्त्री-पुरुषांचे  केस 

कुरूळे ऄसतात. पुरुषांच्या ऄगंावर लगंोिी व 

डोक्यावर एक फडके बांधललेे ऄसते. कफी ककवा 

फािलेली बंडी कधीतरी काहींच्या ऄगंावर ऄसत.े 

कधी एखादे घोंगडेही खांद्यावर ऄसते.सोन कातकरी 

जमातीची डोकी भादरलेली ऄसतात. तर ढोर 

कातकरी कधीही डोके भादरत नाहीत. केसांना माग े

गाठ मारललेी ऄसत.े कातकरी समाजातील जस्त्रया 

ऄंगावर गडुघ्यापयसत घट्ट नेसललेी कासोियाची साडी 

ऄसत े अजण खांद्यावर पदर ऄसतो. काही जस्त्रया 

डोक्यावरही पदर घतेात. फक्त सणवार ऄसेल तरच 

जस्त्रया ऄगंात चोळी घालतात. तयाच्या गळ्यात रंगीत 

मण्यांची पोत ऄसत.े सोन कातकरी जस्त्रया हातात 

जपतळी व काचेच्या बांगड्या घालतात.तयाचप्रमाण े

आतर दाजगन े महणजे जपतळी वाक्या, बुगड्या अजण 

काप पटरधान करतात. तयाचबरोबर केसांच्या 

अंबाड्यावर जपतळी गुडंी लावतात हातावर गोंदवून 

घेत नाहीत. ढोर कातकऱयांच्या जस्त्रया फक्त काचेच्या 

बांगड्या घालतात.हातावर गोंदवून घेतात. लहान 

अकाराची बाळी घालतात. सोने कातकरी जस्त्रयांच्या 

पायात काही नसते. तर ढोर कातकरी जस्त्रया पायात 

जपतळी साखळ्या घालतात. जस्त्रयांना काचमण्यांच्या 

माळा, पोती, बांगड्या व कणसभूषणे घालण्याची फार 

हौस ऄसते. ऄजववाजहत तरूणी गळ्यात रंगीत पोत 

घालतात. सुवाजसनी जस्त्रया या गळ्यात काळी पोत व 

पायात जोडवी घालतात. काही जस्त्रया कपाळावर 

हनूविीवर व हातावर गोंदवून घेतात. जस्त्रया गुंजा 

च्या माळा घालातात. कानाच्या पाळ्याना मोठी जछद्रे 

पाडून तयात साखळयाही घालतात. 

कातकरी समाजाचा व्यवसाय 

 सोन कातकरी ढोर कातकरी समाजापेक्षा 

जास्त प्रमाणात जस्थरावलेल े ऄसून त े शेत मजुरीची 

कामे करतात. आतर कातकरी बांधव ऄजूनही खैराच्या 

झाडापासून कात तयार करण,े लाकडे गोळा करून 

जळणाकटरता जवकण,े जंगलातनू गोळा केलले्ह्या वस्त ू

जवकणे, झाडे तोडून कोळसा पाडण े ऄशा  गोष्टी  

ईपजजजवकेसाठी करतात. तयांना मासेमारी जशकार या 

गोष्टी ची अवड ऄसत ेअजण मासे ककवा पक्षी यांच्या 

मोबदल्ह्यात ते भात ककवा आतर धान्य घेतात. 

ईन्हाळ्याच्या ददवसात तयांना भातशेतीच्या 

बांधबंददस्तीचे काम जमळते. पावसाळयात 

शेतमजूरीचे काम जमळते. ऄशा प्रकारची कामे जमळण े

ह े तस े ऄजनजित स्वरूपाचे ऄसते अजण महणूनच 

जंगलातनू जी फळे, कंदमुळे, शेतातल े ईंदीर ककवा 

ततसम गोष्टी जमळतात तयावर गुजराण करण्याची वेळ 

तयांच्यावर येते. भाताची झोडपणी झाल्ह्यावर शतेात 

पडललेी साळ ते गोळा करतात व घेउन जातात. 

तसेच शेतातील ईंदराची जबळे खणून तयात ईंदरानी 

साठवलेला तांदळू गोळा करतात. कातकरी 

समाजाकडे स्वतःची जजमन जवळ जवळ नाहीच 

अजण जनयजमत ऄथासजन होइल ऄसा धंदाही नाही. 

अज मात्र कातकरी समाजाला वषासतील काही ददवस 
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हातात काम नसेल तेव्हा या वस्तीवर राहायचे 

ऄन्यथा संसार पाठीवर घउेन घरापासून काही 

दकलोमीिर लांब वीिभट्टीवर ककवा शेतावर मजूरीचे 

काम करायचे. पणु े जजल्ह्यातील अंबेगाव 

तालुक्यातील बोरगाव गावातील 23 कातकरी 

कुिंुबाची कुठल्ह्याही प्रकारे नोंद सरकारी दप्तरात 

नाही. 

कातकरी समाजातील लग्नपध्दती 

 कातकरी समाजातील प्रतयेक वाडीवर एक 

प्रमुख कातकरी ऄसतो.तयास नाइक ऄस े महणतात. 

लहान मोठे भांडणतंिे सोडजवण्याबरोबरच लग्न 

ठरजवण्यासाठी मुलाच्या बापाबरोबर हा नाइक 

वधुघरी जातो व लग्न ठरजवण्यासाठी पुढाकार घेतो. 

कातकरी समाजात मोरे, वळवी, वाघमारे, पािकर, 

मांडवकर, आतयादी कुळी अहते.एकाच कुळातील 

तरूण तरूणीची लग्न होत नाही. लग्न झाल्ह्यावर वध ू

जपतयास देज द्यावे लागते यास सोयरीक ठासणे ऄस े

महणतात. लग्नाच्या अदल्ह्या ददवशी  वधू वरांना  

हळद लावतात. बाजशगे बांधून खलूबाजा वाजवीत 

वरास वधूच्या घरी घेउन जातात.लग्न लावण्याचे 

काम जववाजहत पुरूष व जंगम करतात. तांदळू, हळद, 

पान सुपारी व पैसा यांचा कणा मांडतात. वधलूा 

कमरेवर घेउन वर कण्यास पाच फेऱयां मारतो व 

लग्नजवधी संपन्न होतो. लग्नानंतर चहापान ककवा 

मद्यपान केल े जाते.पुढे जेवण झाल्ह्यावर रात्रभर 

वाद्यांच्या तालावर नाचतात अजण गाणी महणतात. 

लग्ने साधारणतः मागसषीशस त े वैशाख मजहन्याच्या 

दरमयान होतात. प्रस्तुतीचे काम कातकरी 

समाजातील सुइनी करतात 

 सोन कातकरी समाजात लग्नजवधी जातीतील 

एखादा धमसतील मनुष्य करतो. तयाला गोतणी ऄस े

महणतात. नवरी मलुगी मडंपाच्या दारातच वराचे 

स्वागत करून तयाला माळ घालत.े नंतर दोघांना 

समोरासमोर ईभे करून मध्ये अतंरपाठ धरतात. 

गोतणी एका घोंगडीवर ऄक्षता मांडतो व मध्ये पैसा 

ठेउन तयावर हातातील सुपारी िाकतो. तयानंतर 

नवरा-नवरी मंडपाभोवती पाच फेऱयां मारतात व 

घोंगडीवर ठेवलेल्ह्या ऄक्षतांना डोकी लावतात..एवढे 

झाल्ह्यावर हा लग्न जवधी पुणस होतो. कातकरी 

समाजात ऄथवर, धेड, ससधी, सोन, वरप या 

पोिजवभागात लग्नसंबंध होत नाहीत. कातकरी 

समाजात पुवीपासून जवधवा जववाह रूढ अह.े या 

समाजात गंधवस जववाहाची प्रथाही अह.े या समाजात 

जवधीपुवसक लग्न केली जातात. 

 

कातकरी समाजाची अहारपध्दती 

 नाचणी, वरइ, सावा ऄसे कातकरी 

समाजाचे प्रमुख ऄन्न अह.े तयाचबरोबर ते कंद, 

ईंददर, खारी, काही प्रकारचे सरडे, मुंगूस अदी 

प्राण्याचे मांस खातात. कधी कधी ते माकडांचे मांसही 

खातात ऄसे महणतात. जवळ पसेै ऄसले की ते भरपूर 

दारू जपतात अजण तंबाखू ओढतात. हटरणे, रानडुकरे, 

ससे, उद, भेकरी, षेळया, बोकड, आतयादी प्राण्याचे 

तसेच कवडे, कबुतरे, रानकोबड्या, होले, मोर, पुसावे, 

लावरे, वगैरे पक्षांचे मांस खातात. या समाजाच्या 

पोिजातीतील ढोर कातकरी ह े गाय, बैल, महशी, 

यांचे मांस खातात. 

कातकरी समाजाची भाषा  

 कातकरी समाजाची भाषा मुळात जभल्ह्ली 

भाषेजवळची अह.े कातकरी समाज ऄनेक शतके 

महाराष्ट्र मध्ये राजहल्ह्याने ही भाषा मराठी भाषेच्या 

वळणावर गलेी अह.ेयांच्या भाषेत ऄनेक शब्द मराठी 

शब्दाहून जभन्न अढळतात. ईदा. नंडाळ (कपाळ) साकू 

(अडें) अंहोडास (नवरा) आतयादी होय. या 

समाजाच्या भाषेतील भूतकाळाची रूप ेना हा प्रतयेय 

लावून होतात. जसे पडना (पडला) जबसना (बसला) 

वगैरे शब्द होय. डांगमधील जभल्ह्लांची डांगी भाषा व 

कातकरी भाषा यातही अियसकारक सामय अह.े 

जभल्ह्ल, कोकणी, वारली व कातकरी यांच्या 

लोकसाजहतयातील कल्ह्पनासंबंधीत बरेच सामय 

अढळत.े यावरून कातकरी ह े गुजरातवरून सरकत-

सरकत यउेन कोकणात स्थाजयक झाले ऄसावेत ऄस े

ददसते. कातकरी समाजाची मातृभाषा काही टठकाणी 

मराठी अह.े परंतू तरीही ते नाकात बोलतात अजण 

बोलताना प्रतयय गाळून बोलतात. 

कातकरी समाजाच्या देव देवता व सन ईतसव 

 कातकरी समाजात वदं्य देव, महशा , चेडा, 

जरीमरी आतयादी देवतांची पुजा करतात या समाजात 

जपतरांना खुप मान ऄसतो. सवसजपत्री ऄमावस्या हा या 

समाजाचा मोठा सन मानण्यात यतेो.तो त े थािाने 

साजरा करतात. तांदळांची खीर वडे ककवा ऄन्य गोड 

पदाथस करून तो तया ददवसी छपरावर ठेवतात या 

ऄन्नास कावळा जशवला महणजे जपतर संतषु्ठ  झाल े
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 प्रा. संपत ब्रमहांडे 

 

 

 

ऄसे त े समजतात. जशमग्याचाही सन त े मोठया 

ईतसाहाने साजरा करतात. 

कातकरी समाजाची वादे्य  कातकरी समाजात गौरी 

बांगडी, जहजबानी ऄसे नाचाचे प्रकार अहते. कहाळी, 

सूर, ढोल, टिमकी, चैडके, डेरा, आतयादी वाद्यप्रकार 

अहते. जपतळीवर सरबिीची काठी मेणाने जचिकवून 

ती घासतात यास सूर लावणे ऄसे महणतात. 

कातकरी समाजाची हतयारे 

 कातकरी समाज हा प्रामुख्याने जंगलात 

राहणारा ऄसल्ह्यान े हा समाज वेगवेगळी हतयारे 

वापरतो. कातकरी समाज हा जनष्णात  जशकारी ऄसून 

जतरंदाजीतील तयांचे कौशल्ह्य वाखाणण्यासारखे 

ऄसते. वन्य पशुंची जशकार करण्यासाठी धनुष्य व 

लोखडी पातीचे बाण वापरतात. तयाचबरोबर 

कोयता, कुऱहाड, कुदळ, जवळा, लहानशी  लोखंडी 

कांब आतयादी हतयारे वापरली जातात. 

समारोप 

 आथे लक्षात ठेवायची मुख्य गोष्टी  महणजे 

संस्कृती ही काही डोंगरासारखी जस्थर, जनजीव गोष्ट 

नाही.ती नदीसारखी प्रवाही, खळाळती अजण पढेु पुढे 

जाणारी गोष्ट अह.े ककबहुना जी संस्काटरत होते 

महणजे बदलते जतलाच संस्कृती महणायचे. काळाच्या 

ओघात जतच्यात काही बदल ह ेहोणारच, काही जुन्या 

गोष्टी जाणार, काही नव्या येणार, काहीचे रूप 

बदलणार. ह े सगळे होत होत जीवन चाल ू राहणार. 

तसे ते चालू राहण्यात जीवनाची साथसकता अह.े 

कातकरी समाज हा महाराष्ट्रातील  एक अददवासी 

मागास समाज अह.े अताही हा समाज भिके जीवन 

जगत अह.े या समाजात अजही जशक्षणाचा ऄभाव 

अह.े तयामुळे हा समाज जवजवध शासकीय 

योजनापासून अजही वंजचत अह े ही अधुजनक 

महाराष्ट्राची एक शोकांजतका महणावी लागले. 

कातकरी समाजास समाजाच्या मुख्य प्रवाहात 

अणण्यासाठी शासनाला जवजवध कृती कायसक्रमांची 

अखणी करावी लागेल व फक्त कृती कायसक्रमाची 

अखणी करून भागणार नाही तर या कायसक्रमांची 

प्रभावीपणे ऄंमलबजावणीही करावी लागेल यासाठी 

प्रभावी यंत्रणा ईभारून या समाजास मुळ प्रवाहात 

अणावे लागले. 
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प्रस्तावना :- 

             भारतीय समाज व्यवस्थेत ‘दजलत’ या शब्दाला एक जवजशष्ट अथथ प्राप्त झाला आह.ेदजलत म्हणजे वषाथनुवषे जयांना 

मानवी हक्क नाकारण्यात आले अशा अस्पृश्य जातीचा समूह होय.या समूहाला वेळोवेळी वेगवेगळ्या नावाने संबोधले गेल.े 

पुढील  काळात ‘दजलत’ हा शब्द जसा अस्पृश्य लोक वापरू लागले तसाच हा शब्द उच्चवणीय लोक सुद्ध अस्पृश्य लोकांसाठी 

वापरू लागले व दजलत हा शब्द सवथ व्यापी झाला. दजलत या शब्दाने भारतातील काश्मीर ते कन्याकुमारी  पयंतच्या सवथ 

अस्पृश्य लोकांना एकत्र आणल.े आधुजनक भारताच्या इजतहासामध्ये जया जवजवध चळवळी झाल्ह्या त्यामध्ये “ दजलत चळवळ” 

ही अजतशय महत्त्वाची चळवळ आह.े वषाथनुवष ेएका जवजशष्ट वगाथवर झाललेा अन्याय, त्यांचे मानवी हक्क, अजधकार यावर 

असललेे  जनबंध व जगण्याच्या अमानुष पद्धती या सवांना दजलत चळवळीने वाचा फोडून कायदेशीरररत्या न्याय जमळवून 

ददला. म्हणून दजलत चळवळ ही एका मोठ्या समूहाचे प्रजतजनजधत्व करत.े डॉ. बाबासाहबेांना दजलत चळवळीसाठी व लोक 

जागृतीच्या कायाथसाठी सोलापूर जजल्ह्यातील आण्णासाहबे ऐदाळे, हररभाऊ तोरणे गुरुजी, जशवशरण गरुुजी, एन.डी बनसोड 

यांची मदत झाली. बाबासाहबेांच्या हयातीत जवधानसभेवर स्वातंत्र्य मजूर पक्षातफे इ.स १९३७ मध्य ेआण्णासाहबे ऐदाळे 

जनवडून आल.े तसेच सन १९५२ साली शेड्यलु्ह्ड कास्ट फेडरेशन तफे पा.ना राजभोग यांना पढंरपूर लोकसभा मतदारसंघातनू 

जनवडून ददले होते.  डॉ. बाबासाहबेांच्या महापररजनवाथणानंतर सोलापूर जजल्ह्यातील दजलत चळवळीचे री.महादेव केरू 

ननवरे,री.केरुजी (आण्णा) लकेंश्वर, री. बाळासाहबे संददपान बनसोडे, राजाभाऊ सरवदे,बापूसाहबे ठोकळे इत्यादींनी 

चळवळीचे कायथ केले. 

उदिष्ट े:- 

१  सोलापूर जजल्ह्यातील दजलत चळवळीमध्ये कायथ 

करणारे नेतृत्व व कायथकत ेयांच्या कायाथची नोंद घेण.े 

२  सोलापूर जजल्ह्यातील शहरी व ग्रामीण दजलत 

चळवळीतील सामाजजक व राजकीय स्स्थतातराचा 

याचा आढावा घेण.े 

३  दजलत चळवळीचा सवथसामान्यांच्या जीवनावर 

झालेला पररणाम अभ्यासणे. 

सशंोधन पद्धती :- 

प्रस्तुत शोधजनबंधासाठी ऐजतहाजसक संशोधन 

पद्धतीचा वापर केला गलेा आह.े त्यासाठी प्राथजमक , 

दयु्यम साधन,े वृत्तपत्रातील जवजवध लेख इत्यादी 

साधनांचा आधार घणे्यात आला आह.े 

दजलत चळवळीची पाश्वथभमूी :- 

जिरटश कारखंडात महाराष्ट्रात सामाजजक सुधारणेची 

चळवळ सुरू झाली. महाराष्ट्रात पजहल्ह्यांदा 

जाजतव्यवस्थेजवरुद्ध महात्मा फुले यांनी बंड 

पुकारल.ेमागासलले्ह्या लोकांच्यासाठी व जियांच्यासाठी 

महात्मा फुले यांनी जशक्षणाचे द्वारे खुली केली. ह े

सामाजजक कायथ पुढे राजषी शाहू महाराजांनी चालू ठेवून 

बहुजन समाजाला जशक्षण दणे्यासाठी बहुमूल्ह्य योगदान 

ददले. जाजतभेद नष्ट करण्यासाठी कोल्ह्हापूर संस्थानात 
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 ऐवळे अमोल जवश्वनाथ 

 

 

कडक कायद े केल.े मागासलेल्ह्या समाजाला अनेक 

सवलती दऊेन उच्च जातीबरोबर आणण्याचा प्रयत्न केला. 

  गोपाल बाबा वलगंकर ह े दजलत चळवळीच्या प्रारंभ 

काळातील प्रमुख कायथकते होते.त्यांनी 

‘अनायथदोषपररहारक’ या नावाची संस्था काढली होती. 

अस्पृश्यांच्या चळवळीतील त्यांच्या योगदानाबिल 

डॉ.बाबासाहबेानी म्हटले होते, “अस्पशृ्यतेची चळवळ 

प्रथम सुरू करण्याचा मान कोणास द्यायचा झाला तर तो 

अनायथदोषपररहारकमडंळास व मुंबई प्रांतास द्यावा 

लागले.” तसेच दकसन फाग ू बनसोड, जशवराम कांबळे 

यांनी अस्पृश्यामध्य े वेगवेगळ्या सुधारणा व्हाव्यात 

म्हणून प्रयत्न केल.े 

  अस्पृश्य व बहुजनांच्या चळवळीला आपल्ह्या जवचारान े

व कायाथने प्रभाजवत करणारे आणखी एक बहुजन 

समाजाचे नेतृत्व म्हणजे महषी जवठ्ठल रामजी स्शद े

होय.अस्पशृ्य समाजाला जागतृ करण,े त्यांना त्यांच्या 

हक्काची जाणीव करून देण े आजण त्यांच्यात जागृती  

आणणे या दषृ्टीन ेमहषी जवठ्ठल राम स्शदे यांनी कायथ केल.े 

                     डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी अत्यंत 

प्रजतकूल पररजस्थतीत दजलत चळवळ उभी केली. दजलत 

समाजाला जागृत करून त्यांना संघरटत करण्याचे 

आव्हान त्यांच्यासमोर होते.सत्याग्रह,सभा,पररषदा, 

वृत्तपते्र इत्यादी साधनांचा उपयोग करून त्यांनी 

भारतातील बजहष्कृत वगाथला जागृत करून संघरटत केले. 

डॉ. बाबासाहेबांच्या जवचार व कायाथमुळे दजलत समाजात 

आत्मजागृती व आत्मजवश्वास जनमाथण झाला. 

१  री.महादेव केरू ननवरे:- 

           महादेव केरू ननवरे ह े पंढरपूर तालुक्यातील 

भंडीशेगाव येथील कायथकत े होत े .कै. दादासाहबे 

गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्ह्या भूमीहीन 

सत्याग्रहातील आंदोलनात त े सहभागी झाल े होते. या 

लढ्याला यश आल.े१९६२ मध्ये भंडीशगेाव यथेील 

ग्रामपंचायत जनवडणुकीत री ननवरे सरपंच म्हणून 

जनवडून आले होत.े पंढरपरू तालुक्यातील त े पजहल े

ररपजब्लकन पक्षाचे सरपंच होते.भंडीशगेावचे सरपंच 

असताना री.महादेव ननवरे यांनी भरीव असे कायथ केले. 

री.ननवरे ह े सोलापूर जजल्ह्हा पररषदेच े सदस्य म्हणून 

जबनजवरोध जनवडून आल ेहोते. तर १९७१-१९७२ मध्य े

री.ननवरे ह े समाज कल्ह्याण जवभागाचे सभापती होते. 

सोलापूर जजल्ह्हा समाज कल्ह्याण जवभागाचे सभापती 

असताना दजलत बहुजनांच्या जवकासासाठी री.ननवरे 

यांनी अनेक चांगली कामे केली.त्यांचे जनधन २९-११-

२००५ रोजी झाले. 

२  केरूजी (आण्णा)लकेंश्वर:- 

         डॉ. बाबासाहबेांच्या जवचाराने प्रेररत होऊन 

सोलापूर जजल्ह्यातील अनेक तरुण चळवळीत उतरल े

होते. त्यापैकी एक म्हणजे माढयाचे केरूजी आण्णा 

लंकेश्वर ह े जशलेदार होते. केरुजी लंकेश्वर यांनी सन 

१९५६ साली तरुण वयातच शासकीय नोकरी सोडून 

ददली होती. सन १९५६ साली महातपरू (तालुका माढा) 

या गावात मागासवगीय जवद्यार्थयांवर बजहष्कार घातला 

होता. त्या बजहष्कारा जवरुद्ध त्यांनी मोठे आंदोलन करून 

न्याय जमळवून ददला होता. लंकेश्वर यांच्या जनभीड 

कायाथमुळे दजलत चळवळ उभी झाली होती. त्यावेळी 

लंकेश्वर यांना दजलत जमत्र म्हणून परुस्कार दऊेन 

गौरवण्यात आल ेहोते. 

३  बाळासाहबे सदंदपान बनसोडे :- 

               भारतीय दजलत पॅंथरच्या कायाथमुळे प्रभाजवत 

होऊन री बाळासाहबे संददपान बनसोडे यांनी दजलत 

चळवळीत काम करण्यास सुरुवात केली. सांगोला 

तालुक्यातील वाटंबरे या गावी अस्पृशता पाळली जात 

होती. अस्पृश्यांना सावथजजनक पाणवठे,मंददरे इ.रठकाणी 

प्रवेश नव्हता. सन १९८८ मध्ये डॉ.बाबा आढाव, 

री.एस. एम जोशी यांच्या नेततृ्वाखाली वाटंबरे येथे एक 

गाव एक पाणवठा हा कायथक्रम झाला.त्यास री 

बाळासाहेब व त्यांच्या  सहकाऱयांनी सवथ प्रकारचे 

साहाय्य केले होते. सन १९८८ मध्य े सांगोला 

तालुक्यातील सोनलवाडी यथेील महारवतनी जमीन 

गावातील धनदांडगयांनी ताब्यात घतेली होती. ही गोष्ट 

त्यांना समजल्ह्यावर महारवतनी जजमनीच्या मुक्तीसाठी 

सांगोला तहसीलदार कचेरीवर प्रचंड मोठा मोचाथ काढला 

व महारवतनी जजमनीच्या मकु्तीची मागणी केली री 

बाळासाहेब बनसोडे यांनी चळवळ चालजवत असताना 

शांततेन े व सनदशीर मागाथन े चालवली या चळवळीत 

मांग,चांभार,होलार,ढोर,मराठा,धनगर,भटके इत्यादी 

जाती जमातीच्या लोकांना बरोबर घेतल.े 
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 ऐवळे अमोल जवश्वनाथ 

 

 

४  राजाभाऊ सरवद:े- 

  २६ ऑगस्ट १९५८ रोजी राजाभाऊंचा जन्म 

झाला. राजाभाऊंनी महाजवद्यालयीन जशक्षण घेत 

असताना ‘डॉ आंबेडकर स्टुडंट असोजसएशन’ ही जवद्याथी 

संघटना कायाथजन्वत केली. सोलापूर जजल्ह्यातच नव्ह ेतर 

संपूणथ महाराष्ट्रात आपल्ह्या आक्रमक व जवद्रोही .शलैीन े

छाप पाडली. एखाद्या गावात अन्याय अत्याचार घडल्ह्या 

नंतर जतथे जाऊन राजाभाऊनी आवाज उठजवला. 

ना.रामदास आठवल े यांच्या खांद्याला खांदा लावून 

ररपजब्लकन पक्ष वाढजवला. सामाजजक असो वा राजकीय 

प्रत्येक क्षेत्रात आपला ठसा त्यांनी उमटजवला. रामदास 

आठवल े यांनी राजाभाऊंची एकजनष्ठाता व समाजाप्रती 

असललेी तळमळ ओळखून राजयमंत्री दजाथ असलले े

महात्मा फुले आर्थथक मागासवगीय जवकास महामंडळाचे 

अध्यक्षपद ददल.े या माफथ त राजाभाऊंनी समाजातील 

आर्थथक दबुथल घटकांना न्याय ददला. 

५  बापसूाहबे ठोकळे:- 

         बापूसाहबे ठोकळे ह े जवद्याथी दशेपासून 

समाजकारणात काम करीत आहते. त्यांनी ‘डॉ 

बाबासाहबे आंबेडकर स्टुडंट्स असोजसएशन’जवजवध 

पदावर काम केले. त्यांनी सामाजजक अन्याय,जवजवध 

सामाजजक प्रश्नावर आवाज उठवून न्याय देण्याचा प्रयत्न 

केला आह.े बापूसाहबे ठोकळे यांनी आंबेडकरी चळवळीत 

काम करीत असताना समजवचारी संघटनांना सोबत घऊेन 

जवजवध सामाजजक प्रश्नावर आवाज 

उठजवला.दजलत,मुजस्लम,भटका समाज तसेच जवजवध 

वंजचत घटकांना एकत्र करून एक संवाद सेत ूबांधण्याचा 

प्रयत्न केला आह.े सोलापूर जजल्ह्यात जवजवध रठकाणी 

बहुजन क्रांती मोचाथचे आयोजन करण्यात त्यांनी मोठी 

योगदान ददले आह.े सांगोला तालुक्यासह सोलापूर 

जजल्ह्यातील जवजवध रठकाणच्या वंजचत पीजडत लोकांना 

संकटाच्या अडचणीच्या काळात धीर देऊन त्यांचे प्रश्न 

सोडवण्याच्या दषृ्टीन ेत्यांचे सतत प्रयत्न सुरू असतात. 

समारोप :-  

     डॉ. बाबासाहबेांच्या जवचाराने व कायाथने  

प्रभाजवत होऊन अनेक दजलत कायथकते चळवळीत 

सहभागी झाले.इ.स१९५६ त े इ.स१९७० पयंत 

आंबेडकरी चळवळी संपूणथ महाराष्ट्रात अत्यंत जोमात व 

प्रभावी होत्या,परंतु इ.स१९७० त े इ.स १९८०या 

काळात आंबेडकरी चळवळी प्रभावी राजहल्ह्या नाहीत. 

सध्या तर जेवढे नतेे तेवढे गट पडललेे ददसून येतात.दजलत 

चळवळीची आर्थथक बाजू कमकुवत राजहली,आर्थथक 

दषृ्या कायथकते स्वावलंबी असतील तर चळवळ अजधक 

गजतमान होत असते व जतची व्याप्ती वाढते.आपण स्वतंत्र 

भारताचे अमृत महोत्सवी वषथ साजरे करीत असताना 

दजलत समाजातील वंजचत घटकांना न्याय जमळवून 

देण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आह ेअसे मला वाटते . 
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प्रस्तावना : 

   दललत पँथर स्थापन होउन अज पन्नास वष ेझाली. या संघटनेकडे तत्कालीन सामालजक जीवन ढवळून काढणारी 

व सामूलहक जाणीवेतून लनमााण झाललेी ऐलतहालसक अलण क्ांलतकारी कृती या ऄथाान ेबघता येते. डॉ. बाबासाहबे अंबेडकर 

यांच्या कालखंडानंतर महाराष्ट्रातील अलण देशभरातील दललत, बौद्ध व संपूणा मागासवगीय समाज यांच्या न्यायासाठी, 

हक्कासाठी रस्त्यावर ईतरून संघषा करणारी संघटना संपूणा दशेभर अलण जगभर गाजली, ती संघटना म्हणजे दललत पँथर 

होय. सामालजक न्यायासाठी अक्मक भूलमका घते पँथरन े संपूणा महाराष्ट्र दणाणून सोडला होता. ज्या ठठकाणी दललतांवर 

ऄत्याचार घडेल लतथेच ईत्तर द्यायचं ऄशा अक्मक ध्येयान ेपछाडलेल्या बंडखोर तरुणांनी दललत पँथरची स्थापना केली. 

दललत सालहत्य :  

दललत सालहत्याचे प्रेरणास्थान डॉ. बाबासाहबे 

अंबेडकर हचे होते. सालहत्य अलण चळवळ या एकाच 

नाण्याच्या दोन बाजू होत्या. लवद्रोह हा दललत 

सालहत्याचा कणा अह.े दललत सालहत्यातून प्रस्थालपत 

वणाभेद, वंशभेद अलण शोषक समाज व्यवस्थेलवरुद्ध बंड 

ददसून येत.े प्रा.गंगाधर पानतावणे यांच्या संपादनाखाली 

लनघणाऱ्या 'ऄलस्मतादशा' अलण 'अम्ही' या तै्रमालसकाने 

दललत सालहलत्यकांना चांगले व्यासपीठ ददले. 'अम्ही' चे 

संपादक बाबुराव बागुल होते पण सालहत्याला खरा सूर 

सापडला तो  'लवद्रोह' या नामदेव ढसाळांच्या 

संपादनाखालील मालसकाने. यशवंत मनोहर, ऄजुान 

डांगळे, ज.वी.पवार, ईमाकांत रणधीर, प्रल्हाद 

चेंदवणकर, वामन ननबाळकर, त्र्यंबक सपकाळे, शंकरराव 

खरात, शरणकुमार नलबाळे, दत्ता भगत, रामनाथ 

चव्हाण, टेक्सास गायकवाड, प्रेमानंद गज्वी यांच्या 

लेखनातून दललतांची दःुखी अलण वेदना प्रभावीपणे व्यक्त 

झाल्या. लवद्रोह दललत चळवळीचे मुखपत्र होते. 

त्याच्यातून ऄनेक दललत सालहलत्यकांनी अपले लेख 

लललहले. स्वातंत्र्य कुठल्या गाढवीचं नाव? अम्ही राम 

राज्याच्या कुठल्या घरात राहतयु? ऄसा प्रश्न ढसाळ यांनी 

कलवतेतून लवचारला तर साधनांमधील राजा ढालेंचा लेक 

तर खूपच गाजला. ऄशाप्रकारे दललत सालहत्य चळवळीत 

प्रस्थालपत व्यवस्थेलवरुद्ध लनषेध व ऄमान्यतेचा सूर ददसून 

येतो. 

 

दललत पॅंथरच्या ईदयापवूीची पार्श्ाभमूी : 

1960 त े 1970 ह े दशक फारच वादळी अलण 

प्रक्षोभक ठरले. हा काळ ऄसा होता की बहुतेक सवाच 

क्षेत्रातील खदखदता ऄसंतोष व्यक्त होत होता. 26 

जानेवारी 1950 रोजी स्वतंत्र भारताने प्रजासत्ताक 

लोकशाही मान्य करणारी राज्यघटना स्वीकारली. हा एक 

वेगळाच प्रयोग होता. भारतीय समाजाची रचना गले्या 

ऄनेक शतकांपासून जालतव्यवस्थेवर अधाठरत अह.े जाती 

व्यवस्था केवळ एक व्यवस्था नसून त्यात ईच्च – 

नीच्च,स्पृश्य- ऄस्पशृ्यतेची भावना कायारत अह.े 

प्रजासत्ताक भारतात ही व्यवस्था कालबाह्य होइल अलण 

जातीच्या अधारे केले जात ऄसलेले सामालजक, अर्थथक, 

राजकीय अलण सांस्कृलतक ऄन्याय संपुष्टात येतील ऄसा 

अशावाद होता. परंत ु प्रत्यक्षात तस ंझाल ंनाही. म्हणून 

दललतांवरील वाढत े ऄत्याचार, ठरपलललकन नेतृत्वातील 

स्पधाा व आतर राजकीय पक्षांची दललतांकडे पाहण्याची 

ईदासीनता ऄशा पठरलस्थतीतनू ९ जुलै 1972 रोजी 

'दललत पॅंथर' या तरुणाचं्या अक्मक लवद्रोही संघटनेची 

स्थापना झाली. पॅंथरच्या अक्मक वृत्तीमुळे व कायाामुळे 

लतची दखल सवा पातळीवरील सवा लोकांना घ्यावी 

लागली. 

एललया परेूमल सलमतीचा ऄहवाल : 

दललत ऄत्याचारावरून  कें द्र सरकारला धारेवर 

धरण्यात अल्यानंतर एललया परेूमल यांची कलमटी गठीत 

करण्यात अली. 1972 मध्य े या सलमतीचा ऄहवाल 

सादर करण्यात अला. या ऄहवालाने देशभर खळबळ 

माजलवली. पेरूमल सलमतीन े 1945 -70 या काळात 

देशभरात दललतांवर झालले े ऄत्याचार यांची जी 

http://www.ijaar.co.in/
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अकडेवारी ददली अह े  त्यान े सत्ताधारी वगा हादरला. 

ऄहवालातील मालहती ऄशी होती की, 1945 ते 1960 

पयंत मागासवगीयांवर पाच लक्ष ऄत्याचार, 1960-69 

या नउ वषााच्या काळात जातीय वैमनस्यातनू 1117 खून 

करण्यात अल,े प्रत्यक्षात ही संख्या 11000 पेक्षा जास्त 

होती.यामध्ये मागासवगीयांचे बहुसंख्य बळी होते. याच 

काळात एकूण 540 बलात्कार प्रकरणे मागासवगीय 

लिया बाबत नोंदवली गलेी. यासंदभाात लवस्तारान े

मालहती देताना शंकराव खरात म्हणतात, त्या काळात 

खेडोपाडी दललताचं्यांवर ऄन्याय  ऄत्याचार होत होते. त े

ऄलधकच वाढत चालले होत.े ह े ऄत्याचार ही भयंकर 

स्वरूपाचे ऄसत. व्यक्तींना लजवंत जाळण,े दललत कुटंुबांना 

घरात कोंडून जाळण े ,दललतांची  घरे अलण वस्त्या 

पेटलवणे, त्यांना मारपीट करण,े त्यांचा खून करण,े 

दललतांच्या पाणी लपण्याच्या लवलहरीत लवष्ठा टाकणे, घाण 

टाकणे, त्यांच्या शेतजलमनीवरील पीक दांडगाइन ेकापून 

नेण,े सामालजक बलहष्कार टाकून त्यांच्या जीवनाची 

कोंडी करण,ेदललत लियांचा लवनयभंग करण,े दललत 

लियांची जबरदस्तीन ेऄब्रू घेण ेनग्न नधड काढणे, ऄस्पशृ्य 

म्हणून गलुामलगरीची काम करण्याबद्दल त्यांच्यावर 

परंपरेचे दडपण अणणे अलण जबरदस्ती करून त्यांना 

ऄशा स्वरूपाचे काम करण्यास भाग पाडणे ऄशा 

स्वरूपाचे ऄत्याचार त्यांच्यावर होत होते. ज.वी. 

पवारांच्या मते एखाद्या बॉम्बस्फोटामुळे कानठाळ्या 

बसाव्यात, कानाचे पडद े फाटले जावेत तस े या 

ऄहवालामुळे जनमानसात झाले त्यातही लवशेषतः दललत 

समाजामध्ये एललया पेरुमल सलमतीचा ऄहवाल समोर 

अला ऄसताना महाराष्ट्रात दखेील दललत ऄत्याचाराची  

एकामागून एक प्रकरण समोर येत होती. त्यापैकी तीन 

प्रकरणे  महाराष्ट्रात नुकतीच घडली होती जी ऄलतशय 

गंभीर होती. 

१) बावडा ता. आंदापूर लज. पुणे येथील एका दललत 

तरुणान े लजल्हा पठरषदेच्या लनवडणुकीसाठी ऄजा भरला 

होता. त्यामुळे गावात तणाव लनमााण झाला अलण 

गावकऱ्यांनी दललत समाजाचे  मीठ, पाणी बंद केले व 

दललतांवर बलहष्कार टाकला. 

२) परभणी लजल्ह्यातील ब्राह्मणगाव यथेे सवणा नहदूंच्या 

लवलहरीवर पाणी भरल ेम्हणून दोन दललत मलहलांना नग्न 

करून नधड काढण्यात अली. ईलट त्या दोघींची वि े

फेडुन त्यांना नग्न करून त्यांच्या गुप्ांगावर बाभळीच्या 

काट्याचे फटके मारत गावभर दफरवण्यात अले. 

३) नागपूर पासून 25 दकमी ऄंतरावरील ऐरणगाव 

येथील बौद्ध तरुणाला त्याच्या अइ बाबापासून, 

बायकोपासून बळजबरीने ओढून नउेन देवीपुढे बळी 

देण्यात अला. 

ललकॅ पॅंथर : 

ऄमेठरकेतील ललॅक पॅंथर चळवळीपासून स्फूती 

घेउन चळवळीन े दललत पॅंथर ऄस े नाव धारण केले. 

ऄमेठरकेत कृष्णवणी लोकांची ठटट फॉर टॅट भूलमकेची 

ललॅक पॅंथर नावाची संघटना होती. ह्यु.पी.न्युटन, बॉबी 

सील, ललठरय जोन्स, ऄॅजेला डेलव्हस आत्यादी क्ांलतकारक 

यात संघटनेच ेलढवय होते. ऑकलँड भागात ही चळवळ 

वाढली सतत गोऱ्या लोकांचा त्रास,पोलीस हल्ल्यात 

मारले जाणे आत्यादींचा मुकाबला करण्यासाठी ललॅक 

पॅंथरची स्थापना करण्यात अली.याच ऄनुषगंान े

महाराष्ट्रामध्ये दललतांवरील वाढत्या ऄन्याय, 

ऄत्याचाराचा प्रलतकार करण्यासाठी या संघटनचे्या 

धरतीवर दललत पॅंथर संघटना स्थापन करण्यात अली. 

दललत पॅंथर ची स्थापना अलण काया : 

देशभर दललतावर होत ऄसलेल्या ऄन्याय 

ऄत्याचार, एललया परेूमल सलमतीचा ऄहवाल अलण 

याच काळात महाराष्ट्रातील बावडा, ब्राह्मणगाव, 

एरंणगाव या ठठकाणी दललतांवर झाललेे ऄन्याय 

अत्याचार या सवा घटनांमुळे दललत समाजातील तरुण 

ऄस्वस्थ होत होते. या ऄस्वस्थेतेची पठरणीती  संतप् 

प्रदक्यमेध्ये झाली. ही संतप् प्रलतदक्या होती ती म्हणजे 

दललत पॅंथरची स्थापना.  9 जुलै 1972 रोजी मुंबइ यथे े

झाली दललत पॅंथर चा पलहला मेळावा जाहीर करण्यात 

अला. या मेळाव्याची दखल संपूणा भारताने घतेली. या 

मेळाव्यात 15 ऑगस्ट 1972 चा स्वातंत्र्य ददन हा  काळा 

स्वातंत्र्य ददन म्हणून साजरा करावा ऄशी भूलमका जाहीर 

करण्यात अली. यासाठी दललत वस्त्यांमधून सभा बैठका 

सुरू झाल्या. स्वातंत्र्यददनी काळे झेंडे बांधण्याचे अव्हान 

केले गलेे. यावेळी राजा ढाल ेयांनी 'काळा स्वातंत्र्य ददन' 

हा लेख लललहला तो प्रचंड गाजला. दललत मलहलांवरील 

ऄन्याय ऄत्याचार झाल्यानतंर लोक पैसे दउेन सुटतात 

या लवरोधात त्यांनी अपल्या लेखांमधून प्रहार केला 

होता. यालशवाय दललत पॅंथरने बेकारी, बेरोजगारी 

लवरुद्ध अवाज ईठवण,े गीतेचे लतच े दहन करणे,  

शंकराचायाावर जोडा फेकण े ऄशा ऄनेक धाडसी गोष्टी  

केल्या होत्या.दललत पॅंथर मधील कायाकत्यांची अक्मक 

भाषणे अलण कृती यामुळे सामालजक वातावरण ढवळून 

लनघाले होत.े यालशवाय गाव खेड्ांमध्ये जे लोक 

दललतांवर अलण ऄत्याचार करतील बलहष्कार टाकतील 
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त्यांच्यावर मुंबइत बलहष्कार टाकण्याची घोषणा पॅंथरन े

केली होती. याचे पडसाद दशेपातळीवर ईमटल े होते. 

गुजरात, कनााटक, तालमळनाडू, ददल्ली, पंजाब ऄन्य 

राज्यांमध्ये देखील संघटना ईभ्या रालहल्या. 1974 च्या 

सभेनंतर मात्र वाढत्या ऄन्यायालवरोधात व सरकारच्या 

नाकतेपणाच्या लनषेधाथा लनवडणूक बलहष्कार करणार 

होते ज्याचा सवाालधक फटका सत्ताधारी वगााला बसणार 

होता. दललत मत े न लमळाल्यास त्यांना अपला पराभव 

स्पष्ट ददसत होता. या रागातनूच नामदेव ढसाळ यांचे 

जहाल भाषण सुरू ऄसताना लशवसैलनकांनी दगडफेक 

केली. त्यामुळे वातावरण तापल े राजा ढालेंनी समोरून 

हल्ला करण्याचे अवाहन केले त्यामुळे लशवसैलनकांनी 

सभा ईधळी अलण वरळीत मोठ्या प्रमाणात दंगल पेटली. 

पोललसांनी केलेल्या गोळीबारात चमाकार समाजातील 

रमेश देवरुखकर हा पॅंथर शहीद झाला. भागवत जाधव 

च्या डोक्यात पाटा पडल्यान े ते जागीच शहीद झाल.े 

नामदेव ढसाळ ,ज.वी.पवार, भाइ सांगरे,प्रल्हाद 

चेंदवणकर अलण लतीफ खाटीक यांना ऄटक करून 

खोट्या केसेस टाकल्या पण त्यानंतर सवांना पुरून ईरल.े 

पोटलनवडणुकीत काँग्रेसच्या ईमेदवाराचा पराभव झाला 

अलण कम्युलनस्ट पक्षाच्या कॉम्रेड रोजा दशेपांडे लनवडून 

अल्या यामुळे तत्कालीन सत्ताधाऱ्यासमोर पॅंथरने मोठे 

राजकीय अव्हान ईभे केले. त्यामुळे पॅंथरचा झंजावत सवा 

दरू पसरला. 

दललत पॅंथर चे काया जोमान े सुरू ऄसताना 

त्यांच्या नेत्यांमध्ये ऄतंगात मतभेद लनमााण होत 

होते.नामदेव ढसाळ यांनी लललहलले्या जाहीरनाम्यास 

राजा ढाल ेयांनी लवरोध केला. यातून ढाले-ढसाळ संघषा 

सुरू झाला. अंबेडकरवाद की माक्सावाद ऄसा संघषा या 

ठठकाणी होता. अलण याचे पयाावरण त्यानंतरच्या फुटीत 

झाले. फूट पडल्यानंतर मात्र दोन्ही गटांनी अपापल े

स्वतंत्र कायाक्म हाती घेतले. श्रीमंत जमीनदारानंी 

खेड्ापाड्ातून गरीब दललत शेतकऱ्यांच्या ज्या जलमनी 

बाळकावल्या होत्या त्या जलमनी परत लमळवण ेहा ढसाळ 

गटान े घेतलले्या कायाक्मापैकी एक महत्त्वपूणा कायाक्म 

होता. याचेच रूपांतर पुढे भूलमहीन मजूरांच्या अलण 

गरीब शेतकऱ्यांच्या पठरषदेमध्ये झाले. राजा ढाले यांनी 

चळवळीची बौलद्धक पातळी वाढावी सुधारावी यासाठी 

प्रयत्न केले. ढाल े यांच्या गटाने बळकवलले्या जलमनी 

काढून घउेन त्यांचे त्यांच्या हक्काच्या मालकांकडे लवतरण 

करावे, जातीय ऄत्याचार करणाऱ्यांना लमसा 

कायद्याखाली ऄटक करावी, दललतांच्या लशष्यवृत्ती 

नोकरीत वाढ करावी, अंबेडकरांच्या सालहत्याचे आतर 

भाषेत भाषांतर करावे, दललतांना घरे बांधण्यासाठी 

सवलती देण्यात याव्या यासंबंधी काया केले. सांगरे अलण 

माहतकेर गटाचा भर हा अर्थथक कायाावर होता. तर 

कांबळे गटान े राखीव जागांचा बॅकलॉग भरणे, 

रोजगाराच्या वेतनात वाढ करणे, अर्थथक सवलती 

लमळाव्यात यासाठी प्रयत्न करण,े मराठवाडा लवद्यापीठाचे 

नामांतरण करण,े दललतांना लमळणारे लशष्यवृत्तीत वाढ 

करणे व दललतांवरील ऄन्याय ऄत्याचाराचे खटल े

चालवण्यासाठी वेगळ्या कोटााची स्थापना करण े

यासारखे काया हाती घेतले. दललत पथँरच्या संघषााच्या 

भूलमकेमुळे राज्य सरकारला डॉ. बाबासाहबे अंबेडकर 

यांचे समग्र सालहत्य प्रकालशत करावे लागले.वास्तलवक, 

त्या दरम्यानच्या काळात दललत पॅंथर जरी लवखुरली 

ऄसली तरी दललत पथँरच्या झंझावातामुळे अंबेडकरी 

चळवळीला जी गलतशीलता लनमााण झाली होती, त्यामुळे 

हा मोचाा ऄत्यंत मोठ्या संख्येने होउ शकला. या 

मोचाामुळे राज्य सरकारला, कडवट संघटनांना अंबेडकरी 

लवचारांची धडकी भरली. त्यानंतर बाबासाहबेांचे खंड 

प्रकालशत होण्याच्या प्रदक्येमध्ये कुठल्याही प्रकारचा 

ऄडथळा लनमााण झाला नाही. डॉ. बाबासाहबे अंबेडकर 

यांचे सवा सालहत्य ह े लनर्थववादपणे त्यानंतर प्रकालशत 

होउ शकले. अतापयंत 26 खंड प्रकालशत झालले ेअहते. 

लनष्कषा :  

ठरपलललकन नेत्यांची स्पधाा, दललतांकडे 

पाहण्याचा आतर राजकीय पक्षांचा दलृष्टकोन अलण वृत्ती, 

दललत दललतांवरील वाढते ऄत्याचार, ऄन्याय याची 

पठरणीती म्हणून 9 जुल ै 1972 रोजी दललत पॅंथर या 

तरुणांच्या संघटनेची स्थापना झाली. ददलीप पॅंथरची 

अक्मक कायाशैली अलण जशास तसे ईत्तर दणे्याची भाषा 

यामुळे ही संघटना ऄल्पावधीतच प्रचंड मोठ्या प्रमाणात 

लवस्तारली. दललतावर ऄन्याय ऄत्याचार करणाऱ्यांच्या 

मनामध्ये पॅंथरने अपल्या कृतीने जरब बसलवली. दललत 

पॅंथरने पुकारललेा लढा म्हणजे एक युद्धच होते. 

ऄत्याचार करणारा दकतीही मोठा ऄसला तरी 

कोणाचाही मुलालहजा न बाळगता त्या ऄत्याचार लवरुद्ध 

लढणारी  ही समकालीन दललत पक्ष, संघटना यांच्या 

पेक्षा दकतीतरी पटीन े महत्त्वपणूा होती. दललत पॅंथरच्या 

चळवळीत मोठ्या प्रमाणात दललत सालहत्य लनमााण 

झाली दललत समाजाला अक्मक बनलवणयाचे अलण 

ऄलस्मता देण्याचे काम या चळवळीन े केले. ऄत्यंत 

अक्मकपणे प्रस्थालपतांना अलण व्यवस्थलेा अव्हान देत 

स्वतःचे ऄलस्तत्व दललत पॅंथरने  लनमााण केले. लोकांचे 

हक्क,सरकारचे कताव्य, गायरान जलमनी, ईत्पन्नाच्या 
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िोतावरील सवासामान्यांचा ताबा, ऄन्याय अलण 

ऄत्याचाराचा लवरोध, धार्थमक कल्पनांचा लवरोध या 

मुद्द्द्यावर पॅंथरण ेअक्मकपणे लढा ददला. 

दललत पॅंथरन े ईभारलेल े अंदोलन एकसुरी 

नव्हते त्यात ऄनेक घटक ददसून येतात. राजा ढाले दललत 

पॅंथरची ईदद्दष्ट बौद्धराष्ट्र मानत होते तर नामदेव ढसाळ 

त्यातून राजकीय पठरवतान अणू आलच्छत होते. मात्र या 

संघटनेतील सवांचे एकच ईदद्दष्ट होते ते म्हणजे दललत 

समाजाचे अत्मभान जागृत करून त्याला न्यायासाठी 

हक्कासाठी अलण स्वतःच्या ऄलस्तत्वासाठी जागृत 

बनलवणे. 

दललत सालहत्य चळवळीचा कृतीशील 

अलवष्कार म्हणजे दललत पॅंथरचा ईदय होता. दललत 

पॅंथरने तरुणांना अलण जनतलेा एक ददलासा ददला. दोन-

तीन वषांमध्ये दललत पॅंथर मध्ये फूट पडली ही फुट 

ऄपठरहाया होती. कारण त्यामध्ये गट तर लनमााण झाल े

होते वैचाठरक अलण व्यलक्तगत दषृ्ट्या ऄलतशय लभन्न 

प्रवृत्ती ऄसलले्या दोन व्यक्तींच्या ठायी पॅंथरच्या 

नेतृत्वाचा नबद ू होता. दललत पॅंथर एक शक्ती म्हणनू 

ठटकली नसली तरी एकूण मरगळलेल्या दललत तरुणांच्या 

ठाइ ऄसलेली सामालजक जालणवेची ज्योत दललत पॅंथरन े 

प्रज्वललत केली होत. 

संदभा :  

१) ढसाळ नामदेव, मललका ऄमर शेख ढसाळ (सं), दललत 

पँथर एक संघषा, भाष्य प्रकाशन, मुंबइ, दसुरी अवृत्ती,१ 

मे २०१४ 

२) डांगळे ऄजुान,दललत पँथर ऄधोरेलखत 

सत्य,लोकवाड्मय गृह प्रकाशन, मुंबइ 

३) डॉ.खरात शंकरराव, दललत पँथरचा ईदय, 

कॉलन्टनेन्टल प्रकाशन, पुणे,दसुरी अवृत्ती,१९८८ 

४) लोकसत्ता चतु:सुत्र ,पँथरचा प्रयोग लतथला लन आथला, 

सुरज येंगडे , ८ जून २०२२ 

५) लोकसत्ता , दललतांच्या संघषााचे सहप्रवासी ,सुरज 

येंगडे , २६ जुलै २०२० 

६) लोकसत्ता , पँथरची पन्नाशी , सुबोध मोरे ,९ 

जानेवारी २०२२ 

७) लोकसत्ता, दललत पथँरचा ऄधोरेलखत आलतहास, १८ 

मे २०२२  

८) लोकसत्ता ,एक बंडखोर राजा ,१७ जुलै २०१९  
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१०)  करंजीकर लवर्श्ददप , पँथरने अम्हाला काय ददले ?  

राउंड टेबल आंलडया - मराठी ,३० मे २०२२  

११) https://youtu.be/4vYLJVM3Pow 
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१४) https://marathi.thewire.in/ladhvayya-

panther-raja-dhaale 
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Panther Movement : An Inspiring Era Of 
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प्रस्तावना :  

         भारत दशेाला प्राचीन काळापासून ऐसतहाससक परंपरा लाभललेी अह.े वैददक कालखंडापासून भारताच्या सलसखत 

स्वरूपातील आसतहासाची मासहती प्राप्त होत.े मानवाला प्रारंभापासून  स्वतःच्या रक्षणासाठी भौसतक पररसस्थती संघषष 

करावा लागला. मानवाने अपल्या बुद्ीच्या जोरावर सवरोधी  शक्तीशी झगडा करून अपल ेजीवन सुखी करण्याचा प्रयत्न 

केला. असत्मक सामर्थयाषची वाढ असण नैसर्गगक शक्तीवर प्रभूत्व समळसवणे ही मानवाची मूलभूत गरज रासहलेली अह.े 

प्राथसमक ऄवस्थेमध्य े सुख समळवण्यासाठी मानवाने सनसगाषवर संस्कार केलेल े नसनू जगण्यासाठी अवश्यक म्हणून संघषष 

केला. जगण्यासाठी केलले्या संघषाषतूनच संपत्तीमध्य ेवाढ होत जाउन काळाच्या ओघात मानवी जीवन समृद् होत गले ेअसण 

मानवी संस्कृतीचा सवकास होत गेला. मानवी संस्कृतीचा सवकास होत ऄसताना प्राचीन भारतामध्ये राज्यसंस्थाही ईदयास 

अली. स्वतःचे ऄसस्तत्व रिकवण्यासाठी सुरू झालेला मानवाचा प्रवास अज प्रगत, सडसजिल,अधुसनक  भारतापयंत 

पोहोचला अह.े प्राचीन भारतामध्ये सांसगतललेा राज्य ईत्पत्तीचा ससद्ांत आंग्रजांचे भारतावर साम्राज्य प्रस्तासवत होइपयंत 

ऄवलंबललेा ददसून येतो. भारतीयांनी साम्राज्यवादी परकीय राजविी पासून स्वातंत्र्य समळवण्यासाठी प्रदीघष संघषष केला 

असण अपल्या भारत दशेाला स्वातंत्र्य समळाले. अज अपला भारत देश एक स्वतंत्र लोकशाही देश म्हणून ईदयास अललेा 

अह,ेया वषी अपण स्वातंत्र्याचे ऄमृतमहोस्तवी वषष साजरे करत अहोत. 

ईदिष्ट:े 

१) प्राचीन भारतीय राज्यसंस्थेच्या ईत्पत्तीचा ससद्ांत 

ऄभ्यासणे.  

२) प्राचीन भारतीय राज्यसंस्थेच्या ईत्पत्तीच्या 

ससद्ांताचे ईत्तरदासयत्व ऄभ्यासणे.  

सशंोधन पद्त: 

सदर शोध प्रबंध सलसहण्यासाठी मी ग्रंथालयीन  पद्तीचा 

वापर केललेा ऄसून यामध्य े मी प्राथसमक व दयु्यम 

साधनांचा वापर केला अह.े  

राज्यससं्थचेी ईत्पत्ती : 

          अयष लोकांचे भारतात अगमन होण्याच्या 

ऄगोदर यथे े एक प्राचीन संस्कृती होती. मोहेंजोदडो, 

हडप्पा असण आतर रठकाणच्या ईत्खननात सतच ेऄवशेष 

सापडल े अहते. त्यावरुन ऄस े स्पष्ट होते की, त्यावेळी 

शासनसंस्था बरीच सवकससत झालेली होती. पण या 

संस्थेचे स्वरुप कशा प्रकारचे होते, सते्तचे स्थान कोणत े

होते, सते्तचा वापर कोणत्या पद्तीने होत ऄसे. ती 

कोणत्या प्रकारच्या समाजघडणीशी सनगडीत होती, 

सतच्या प्रस्थापनेमागील तात्वीक बैठक काय होती या 

प्रश्ांची समाधानकारक ईत्तरे अजपयंत तरी समळाललेी 

नाहीत. म्हणून भारतातील ह्या प्राचीनतम संस्कृतीतील 

राज्यसंस्थेचा कोणताच सलसखत पुरावा ईपलब्ध नसल्यान े

सतचा सवचार करण ेऄशक्य अह.े  

          वैददक काळातील सासहत्यामध्ये ऄगदी 

सुरुवातीपासून 'राजा' या संज्ञेचा सनदेष अढळतो. 

त्यावरुन 'राजा' ही संस्था ऊग्वेदकाळाच्या ऄगोदरच 

ऄसस्तत्वात होती ऄसे म्हणता येते.  ऊग्वेदकाळातील 

राज्याचे स्वरुप फारसे सवकससत झालेले नव्हत.े या 

काळातील राज्य सनरसनराळ्या समुदायांतून सवकससत 

होत गले े ऄसावे. ऊग्वेदातील समाज हा सनरसनराळ्या 

ऄसवभाज्य कुिंुबात सवभागललेा होता. ऄनेक कुिंुबे एकत्र 

येउन 'सवश' ची सनर्गमती होत ऄसे. सवशाच्या प्रमुखास 

सवशपती म्हणत. ऄनेक सवश एकत्र येउन जन तयार होइ. 

त्याच्या प्रमुखास जनपती म्हणत. राजाची सनवड 

करण्यामागील प्ररेणा काय ऄसावी यासवषयी वैददक 

वाङ्मयातील काही वचनांवरुन ऄनुमान करता येत.े 

ऐतरेय ब्राह्मणात एके रठकाणी ऄसे म्हिले अह ेकी, देव 

असण ऄसूर यांच्यातील यधु्दामध्ये देवांचा सारखा 

पराभव होउ लागला. तेव्हा सवचारांती देवांना ऄसे 
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ददसून अले की, अपल्याला राजा नसल्यामुळे अपला 

पराभव होतो, म्हणून राजाची सनर्गमती करण्याचे ठरवून 

त्यांनी सोमाला अपला राजा केले. सोम राजा 

झाल्यानंतर देवांचा सवषत्र सवजय होत गेला. शतपथ 

ब्राह्मणात ऄसुरांवर सवजय समळसवण्यासाठी आंद्राची 

सनयुक्ती झाल्याचा असण त्याला देवांनी अपला प्रमुख 

मानल्याचा ईल्लेख अह.े आंद्राने ऄतीप्रबल शतंू्रवर 

समळसवलेल्या सवजयाचे ऄनके रठकाणी वणषन अह.े 

तैसतरीय ब्राह्मणात तर म्हिले अह ेकी, राजासशवाय युध्द 

करताच येणार नाही. या वचनांवरुन ऄसे ऄनुमान सनघत े

की, युध्दकाळात सवजयी नतेृत्व करण्यास समथष ऄशा 

पुरुषाची अवश्यकता वािून तशा मनुष्याची 

राजपदासाठी सनवड केली जाइ. युध्दाच्यावेळी देवांनी 

अपल्यातील एकाला राजा केले. त्याप्रमाणे यधु्दाच्या 

प्रसंगी लढण्यास ससद् झालेले गणातील परुुष 

अपल्यातीलच एकाला नतेेपद ऄपषन करीत.  

प्राचीन काळात समाज सुखासमाधानाने नांदत होता. 

राज्य संस्था नव्हती, राजा नव्हता, दंड नव्हता व दडं 

चालसवणाराही नव्हता. कारण समाज एकमेकांबरोबर 

धमाषने वागून एकमेकांचे रक्षण करीत होता. परंत ु ही 

सस्थती फार काळ रिकली नाही. माणसाच्या 

ऄंत:करणातील दषु्ट मनोसवकार ईघड होउ लागल.े 

परस्परांस सहाय्य करण्याची बुद्ी नष्ट होउ लागली. 

सजकडे सतकडे स्पधेचे साम्राज्य सुरु झाले, समाज 

सवस्कळीत झाला. आतरांशी स्पधाष करुन स्वत:चे सहत 

साधण्याच्या प्रवृत्तीमुळे माणसाच्या मनामध्ये काम क्रोध 

या सारख्या सवकारांनी जागा घेतली. माणसांना कतषव्य 

काय व ऄकतषव्य काय यासवषयी भ्रम वािू लागला. 

समाजातील ऄव्यवस्था मोडून त्यास व्यवसस्थत स्वरूप 

देण्याकररता कोणी दंडधारक नसला म्हणजे प्रबल लोक 

दबुषळास छळू लागतात. या सस्थतीस महाभारतकारांनी 

ऄराजकता ऄस ेनाव ददल ेअह.े कौरिल्याने या सस्थतीचा 

सनदेश मात्स्यन्याय  ह्या शब्दाने केला अह.े मात्स्यन्याय 

म्हणजे जलाशयातील मोठा मासा लहान माशाला 

सगळतो व त्याहून मोठा मासा त्या मोठ्या माशाला 

सगळतो. बळी तो कान सपळी ऄशी ऄवस्था होवून 

समाजातील प्रबल लोक दबुषलास गांजू लागल.े जग ह े

स्वभावतःच ऄसन्मागाषन े चालणारे ऄसल्यामुळे त्यात 

परस्परास भक्षण करण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागली. 

राजाच्या ईत्पत्ती सवषयीचा दैवी ससद्ातं : 

        महाभारताच्या शांतीपवाषमध्ये राजाच्या 

ईत्पत्तीसवषयी युसधसष्टर भीष्माला सवचारतो, राजाराजा 

म्हणतात तो कसा ईत्पन्न झाला. या प्रश्ाचे ईत्तर देताना 

भीष्म सांगतो, समाजामध्ये ईत्पन्न झाललेी ऄनास्था, 

ऄराजकता दरू करण्यासाठी दवेांनी ब्रह्मदेवाची प्राथषना 

केली. देवान े त्यांना दंडनीती सांसगतली ही दंडसनती 

प्रत्यक्ष ऄमलात अणणारी कोणीतरी मूतष शक्ती 

ऄसल्यासशवाय केवळ ऄमूतष दडंनीती समाजात माजललेी 

ऄव्यवस्था दरू करु शकणार नाही ऄसे देवांना वािले. 

देवांनी सवष्णूला प्राथषना केली की, त्याने ऄशा एका 

मानवाची सनयुक्ती करावी की, तो आतरांवर वचषस्व गाजवू 

शकेल. त्याप्रमाणे सवष्णून ेसवरजस नावाचा एक मानसपुत्र 

ईत्पन्न केला. पण त्यान े राज्य करण्याचे नाकबूल करुन 

संन्यास सस्वकारला, त्याचा पुत्र कीर्गतमान असण कदषम 

दोघेही राज्य करण्यास तयार झाले नाहीत. कदषमचा पुत्र 

ऄनंग या गोष्टीला तयार झाला असण त्याने धमाषनुसार 

राज्य करुन प्रजेचे रक्षण केल.े ऄनंगाचा पुत्र ऄसतबल हा 

मात्र आंदद्रयाच्या अधीन होउन वाइि प्रवृत्तीचा सनघाला. 

त्याचा पुत्र वेन हा ऄत्यंत दरुाचारी ऄसा राजा झाला व 

त्याने प्रजेचा ऄनसन्वत छळ केला. म्हणनू ब्रह्मवादी 

मुनींनी त्याचा वध केला. वेनास पृथू नावाचा पुत्र होता. 

तो वेदसवदे्यत, धनुर्गवदे्यत, दंडसनतीत व आतर शास्त्रात 

प्रसवण होता. त्यास राजा करावे ऄसे देवांना व ऊषींना 

वािू लागले. त्यास राज्यारोहन प्रसंगी प्रसतज्ञा ऄथाषत 

शपथ घ्यावयास लावली. भूमी हचे माझे परब्रह्म समजून 

मी सदैव सतचे पालन करीन, दंडनीतीशास्त्रात 

सांसगतललेा धमष अचरण करीन ऄशी प्रसतज्ञा केल्यावर 

पृथूस राज्यप्राप्ती झाली. सवष लोकांचे त्याने मनोरंजन केल े

म्हणून त्याला राजा म्हिले. याप्रमाणे महाभारतातील 

शांतीपवाषत राजाच्या ईत्पत्तीसवषयी सांसगतले अह.े 

त्यापेक्षा कोणीही श्रेष्ठ होणार नाही, ऄसा सनवाषळा देवून 

सवष्णूने त्याच्या शरीरात प्रवेश केला. या प्रमाणे भीष्मान े

युसधष्ठराच्या प्रश्ाचे ईत्तर ददले. यावरुन पृथ ू हाच 

मनुष्यांचा पसहला राजा ऄसावा ऄसे ददसून येते. 

राजाच्या ईत्पत्तीच्या या ससद्ांतास दैवी ससद्ांत म्हिल े

जाते. 

बौध्द धमषग्रथंातील राजाच्या ईत्पत्तीसवषयीचा ससद्ातं : 

         'दीघसनकाय' या बौध्द धमषग्रथंात यासंबंधी पुढील 

प्रमाणे वणषन अह.े सृष्टीची ईत्पत्ती झाली तेव्हा सवष 

प्राण्यांचे देह ऄपार्गथव केवळ मनोमय होते असण त े

ऄंतररक्षातच संचार करीत. कालांतरान े पृर्थवी 

जलतत्वातून वेगळी झाली, असण सुयष चंद्र ईत्पन्न होउन 

ददवस, रात्र आत्यादी भेद ऄसस्तत्वात अले. ऄधमाषचाही 

ईगम झाला. तथापी त्यावेळी ईपसजसवकेची सवष साधने 

वनस्पतीवर ऄवलंबून ऄसल्यामुळे संघषाषला वाव नव्हता. 
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पण नंतर काही काळाने ऄधमाषची वाढ होउन स्वगीय 

सुखाचा -हास होत गलेा. पररणामतः दसुऱ्याची सत्ता 

चोरण्याची प्रवृत्ती ईत्पन्न होउन ऄराजकता वाढीस 

लागली त्यामुळे शासन करण े अवश्यक झाले. चोरी, 

लबाडी, ननदा-नालस्ती आत्यादी ऄसनष्ट प्रकार वाढत्यामुळे 

त्रस्त झालले्या लोकांनी ऄस ेठरवले की, गुन्हगेारांचे दमन 

करण्यास समथष ऄशा एका माणसाची सनवड करण े

अवश्यक अह.े त्या कामसगरीबिल त्याला काही धान्य 

देण्याचे ठरवून लोकांनी सवाषत संुदर असण समथष ऄशा 

माणसाला ह े पद सस्वकारण्याची सवनंती केली. त्याने त े

मान्य केल्यावर त्याला 'महासंमत' म्हणजे लोकांनी संमती 

ददलेला सवषश्रेष्ठ मनुष्य ऄस े नाव ददल.े त्यानंतर तो 

क्षेत्राचा ऄसधपती झाला, म्हणून त्याला 'खसत्तय' म्हणजे 

क्षसत्रय ह ेदसुरे नाव प्राप्त झाल ेअसण तो धम्माने म्हणजे 

धमाषने सवांचे रंजन करुन लागला. म्हणून 'राजा' या 

सतसऱ्या नावानेही तो ओळखला जावू लागला.  

राजाच्या ईत्पत्तीसवषयीचा सामासजक कराराचा ससद्ातं 

: 

           राजाच्या ईत्पत्तीसवषयी सामासजक कराराचा 

ससद्ांत पाश्चात्य आसतहासकार मानतात. ऄराजक 

सस्थतीमुळे समाजात ऄनास्था ईत्पन्न झाली, तेव्हा सवष 

प्रजाजनांनी अपसात एकसचत्ताने करार करुन ऄधमाषन े

वागणाऱ्या मनुष्यास बसहष्कृत करावयाचे ऄसे ठरसवल.े 

परंत ु हाही करार फार काळ रिकला नाही. म्हणनू 

लोकांनी वैवस्वत मनूस शेतीच्या ईत्पन्नाचा १/६ भाग व 

व्यापारातील नफ्याची १/१० रोख देण्याचा करार करुन 

त्यास राजा केल.े महाभारतात ददलेल्या व कौरिल्यान े

ऄथषशास्त्रात ईल्लेखीत केलले्या ईत्पत्तीवरुन राजा व प्रजा 

यामध्ये करार होउन राजसंस्थेची ईत्पत्ती झाली ऄसे 

स्पष्ट ददसून येत.े राजाने प्रजेचा योगक्षेम चालवावा असण 

प्रजेने त्याच्या बदल्यात अपल्या समळकतीचा भाग ऄथवा 

कर द्यावा ऄसा हा दहुरेी करार होता.   राजा म्हणनू 

सनवड झाललेी व्यक्ती असण आतर लोक ह्यांच्यात जो एक 

प्रकारचा करार होतो त्याचे साम्य काही पाश्चात्य 

ऄभ्यासकांनी प्रसतपादन केलेल्या 'समाज व राजसत्ता' 

प्रस्थासपत करण्यासंबंधीचा करार यासवषयीच्या 

ससद्ांताशी साम्य दाखसवण्याचे प्रयत्न झाल ेअहते. हॉब्ज 

या आंसग्लश सवचारवंताच्या मताप्रमाणे मनुष्य हा सवषस्वी 

सवकाराच्या अधीन होउन वागणारा ऄसल्यामुळे प्रारंभी 

ऄराजकाचीच सस्थती होती. त्यामधून मागष काढण्यासाठी 

सवष सत्ता एका व्यक्तीच्या हाती दणे्यात अली असण ऄशा 

रीतीने राजसत्ता ऄसस्तत्वात अली. या मताचे 

भारतातील मात्स्यन्याय व त्याचे सनवारण करण्यासाठी 

राजसंस्थेची ईत्पत्ती या सवषयीच्या ससद्ांताशी भरपूर 

साम्य अह.े लॉक या सवचारवंताने या कराराच्या 

ससद्ांताचे वेगळ्या स्वरुपात सववेचन केले अह.े त्याच्या 

मताप्रमाणे प्रत्येक व्यक्तीला सनसगषतः प्राप्त ऄसे काही 

मूलभूत हक्क ककवा ऄसधकार, जीवीत, स्वातंत्र्य असण 

मालमत्ता यासंबंधाचे ऄसधकार ऄसतात. या ऄसधकारांवर 

ऄसतक्रमण होउ नय ेव त ेसुरसक्षत राहावेत याच ईिेशान े

'सामासजक करार' होउन समाज व राज्यसत्ता यांचा ईदय 

झाला. या कराराप्रमाण े लोकांनी अपल्या मूलभतू 

ऄसधकारांवर काही बंधने स्वीकारण्याचे कबूल केले असण 

लोकांच्या या मुलभूत ऄसधकारांची जोपासना व्हावी 

म्हणून समाजाने ऄथवा राज्यसते्तने अपल्यावरील काही 

सनयंत्रणास मान्यता ददली. यावरुन लॉकने ऄसे ससद् केल े

की, समाजाची ऄथवा राजाची सत्ता लोकांपासून अललेी 

अह.े म्हणनू लोक हचे सते्तचे मूळ ऄसधष्ठान अहते. या 

मूळ करारातच राज्यसते्तवरील सनयंत्रणाचा सनदेश अह.े 

                कौरिल्यीय ऄथषशास्त्रात राज्य संस्थचे्या 

ईत्पत्तीच्या दोनही संकल्पना ध्वसनत केलेल्या अहते, 

तथापी राज्यसंस्था ही मानवी कल्पना अह.े याच मताचा 

कौरिल्यानेही पुरस्कार केललेा अह.े दैवी ससद्ांतावर 

कौरिल्य तसेच हॉब्ज, लॉक, रुसो ह ेपाश्चात्य सवचारवंत 

यांचा सवश्वास नसून त ेसामासजक कराराच्या ससद्ांतावर 

जास्त सवश्वास ठेवताना ददसून येतात. ऄथषशास्त्रामध्य े

काही रठकाणी राजाला आंद्र यमाची ईपमा ददललेी 

अढळून येत.े तरी त्यात राजाच्या देवप्राप्त हक्काची 

कल्पना मांडण्याचा कौरिल्याचा ईिेश नसून, केवळ 

राजद्वशेी प्रजाजनांच्या मनात राजासंबंधी प्रेम ईत्पन्न 

करण्याचा ऄथवा दरारा बससवण्याचा हतेू ऄसावा. 

राज्यसंस्था मनुष्य सनर्गमत अह,े हचे मत कौरिल्यान े

प्रसतपादन केल े अह.े कौरिल्याच्या मते राजा व प्रजा 

यामध्ये काही करार होउनच राज्यसंस्था ऄसस्तत्वात 

अली असण प्राचीन काळापासून ऄसेच मत चालत 

अल्यामुळे त्याचा सस्वकार कौरिल्याने त्याच्या ग्रंथात 

केलेला ददसून येतो. 

राजाच्या सनवडणकूीसवषयीचा ससध्दातं : 

           प्रारंभीच्या काळामध्ये राजाची सनवड केली जात 

होती. परंतु राजाची ही सनवड कोणत्या पध्दतीन े केली 

जात ऄसे ह े सनसश्चतपण े सांगता येत नाही. देवांनी 

अपसात सवचार करुन सोमाची ऄगर आंद्राची राजा 

म्हणून सनवड केली ऄशा प्रकारचे ब्राह्मणग्रथंात ईल्लेख 

अहते. त्याचप्रमाणे लोक अपसात सवचारसवसनमय करुन 

राजा सनवडीत ऄसत. युद्ामधील समथष नतेृत्वाची गरज 
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भासून त्यासाठी राजा सनवडला जाण्याची प्रथा सुरु 

झाली. राजन्यांपैकी एकाची राजा म्हणून सनवड 

सवशांमाफष त होत ऄसे. ऊग्वेदात एके रठकाणी राजाची 

सनवड करणाऱ्या सवशांचा ईपमा देण्यासाठी ईपयोग 

केला अह ेअसण दसुऱ्या एका रठकाणी सवशांनी अपल्या 

क्षेत्राचे रक्षण करण्यासाठी राजाला नेमल े ऄसे म्हिल े

अह.े ऄथवषवेदातही राजाला ईिेशून सवशांनी तुला राज्य 

करण्यासाठी सनवडले अह.े ऄशा प्रकारचे वचन अह.े 

राजाची सनवड सवशांकडून केली जाणे स्वाभासवक होते. 

कारण प्रारंभी सवष सवश युध्दात भाग घेत ऄसत. शतपथ 

ब्राह्मणात क्षसत्रय (राजा) जो नजकण्याची आच्छा करतो, 

तो सवशांच्या सहाय्याने नजकतो ऄसा ईल्लेख अह.े 

राजाची सनवड युध्दाच्या वेळीच न होता आतर वेळीही 

होउ लागली. तेव्हा हीच परंपरा पाळली गेली. यावरुन 

ऄसा सनष्कषष सनघतो की श्रुतीकाळी राजा सवषसामान्य 

लोकांकडून सनवडला जात ऄसे. लोक राजाची सनवड 

करीत आतकेच नाही तर ते राजाला हिपारही करु शकत 

होते. हिपार झालले्या राजाला 'ऄपरुद्' ऄशी संज्ञा अह.े 

ही हिपारी सवशांकडून करण्यात येत होती. हिपार 

झालेल्या राजाला परत यावयाचे ऄसेल तर त्याला 

सवशांची संमती समळसवणे अवश्यक होते. 

राजपदाच ेईत्तरदायीत्व : 

          महाभारतात ददललेी ककवा पाश्चात्य 

तत्ववेत्तयांच्या ग्रंथात ददलेली राज्यसंस्थेची ईत्पत्ती 

ऄभ्यासली म्हणजे समाजास वररष्ठ सते्तची अवश्यकता 

भासू लागली. म्हणनू ती ऄसस्तत्वात अली ऄस े म्हणावे 

लागत.े सशवाय महाभारतातील ईपपत्तीवरुन ऄसे म्हणावे 

लागत ेकी, राजा हा देवाने सनमाषण केललेा अह.े भारतीय 

शास्त्रकारांच्या ग्रंथात राजा हा देवाचा ऄशं अह,े ही 

कल्पना प्रामुख्याने मांडललेी ऄसली तरी त्यास दैवी हक्क 

ऄथवा ऄसधकार ददलेल े नसून देवाच्या गणुानुसार धमष 

अचरण्याचा ऄथवा लोकोपकारक कतषव्य करण्याचा 

ऄसधकार ददलेला अह.े 

     आंद्र, वाय,ु यम, सुयष, ऄग्नी, वरुण, चंद्र व कुबेर या 

देवांच्या ऄंशापासून देवाने प्रजेच्या रक्षणाकररता राजाची 

सनर्गमती केली. सृष्टीच्या व्यवहारात आंद्रादी देवांस त्यांच्या 

गुणानुसार जी कतषव्य सोपसवलेली अहते तीच कतषव्य े

प्रजेच्या रक्षणाकरीता राजान ेअचरणात अणावी ऄसाच 

शुक्रनीताचा ऄसभप्राय अह,े ह ेपुढील वणषनावरून ददसून 

येते. आंद्र ज्याप्रमाणे भाग ककवा हसवभाषग घेउन लोकरक्षण 

कमाषत दक्ष ऄसतो त्याप्रमाणे राजाने अपला भाग ऄथवा 

सारा, कर घउेन रक्षण कमाषत दक्ष ऄसावे. गंधाची-

सुगंधाची कल्पना दणेाऱ्या वायुप्रमाणे राजानेही 

प्रजाजनास सत्य कमष कोणते याची कल्पना द्यावी. 

ऄंधाराचा नाश करुन प्रकाश दणेाऱ्या सुयाष प्रमाण ेराजान े

ऄधमाषचा नाश करुन धमाषचरणास प्रोत्साहन द्यावे. 

पापकृत्यांबिल दंड करणाऱ्या यमाप्रमाणे राजानेही 

प्रजेच्या दषु्कमांबिल सशक्षा करावी. ऄग्नी जसा सवष 

हसवभाषग भक्षण करुन सनरंतर शुसच ऄसतो, त्याप्रमाणे 

राजाने प्रजारक्षणाथष सवष प्रकारचे कर घउेन शुसचता 

राखावी. वरुण ज्याप्रमाण े अद्रतेने संपणूष सृष्टीचे पोषण 

करतो, त्याप्रमाणे राजाने स्वत:च्या धनान ेप्रजेचे संरक्षण 

करावे. मानव प्राण्याला सशतल दकरणांनी अनदंीत 

करणाऱ्या चंद्राप्रमाण े राजाने अपल्या सद्गुणांनी, 

सत्कमांनी प्रजाजनास अल्हाद द्यावा. कुबेराप्रमाणे 

राजाने अपला खसजना, अपली संपत्ती सुरसक्षत ठेवण्यास 

दक्ष ऄसावे. आंद्रादी सवष देवतांचे गुण राजाच्या ऄगंी 

ऄसले पासहजेत. सवष गुणसंपन्न ऄसाच राजा प्रजाजनास 

सप्रय होतो. म्हणनू राजाच्या ऄगंी देवांच्या गुणांपैकी 

एकही गुण कमी ऄसू नये. राजा हा सपता-माता, 

गुरुभ्राता, बंधु व यम अह े ऄसे शुक्रनीती सांगते व 

महाभारतील शांतीपवाषतही ऄसेच म्हिल े अह.े प्रजेचे 

सुख तेच राजाचे सुख, प्रजेचे सहत तेच राजाचे सहत, 

स्वत:ला सप्रय ऄसे राजाचे सहत नाही. प्रजेला सप्रय तेच 

राजाला सप्रय ऄसते. ज्याप्रमाणे सूयष सागरातून वाफेच्या 

रुपान ेपाणी घतेो व त ेपावसाच्या रुपात प्रजाजनास दतेो 

त्याप्रमाणे राजाने लोकांकडून कर घ्यावेत असण कल्याण 

स्वरुपात ते जनतेप्रती द्यावेत. 

            राजा प्रमुख प्रशासक ऄसल्याने ऄसधकाऱ्यांची 

सनयुक्ती करणे सवष अर्गथक व्यवहारावर सनयंत्रण ठेवणे, 

परकीय राजदतुांच्या भेिी घणेे, न्यायासधशांची सनयुक्ती 

तसेच ऄंसतम न्यायासधश म्हणून न्यायदान करणे. 

गुप्तहरेांकडून राज्याची सस्थती समजून घेण.े ऄसधकाऱ्यांना 

अदेश देण े ही प्रमुख कतषव्य राजाला पार पाडावी 

लागतात. राजा सवोच्च सेनापती ऄसतो. त्यामुळे 

युध्दप्रसंगी सैन्याचे ऄसधपत्य सस्वकारण े व प्रत्यक्ष 

युद्भूमीवर ईपसस्थत राहून सैन्याला अदेश व मागषदशषन 

करणे. शांतता काळात सैन्याचे सुसूत्रीकरण, प्रसशक्षण 

सैसनकी ऄसधकाऱ्यांची सनवड व साम्राज्याचे रक्षण करण े

असण साम्राज्यात वाढ करणे ही कतषव्येही राजास पार 

पाडावी लागतात.  

राजाच ेसहकारी : 

       राज्याचा गाडा एका चाकावर चालणे शक्य नाही. 

त्यास सहाय्यकाची अवश्यकता ऄसते. म्हणून राजान े
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मंत्र्यांची, ऄमात्यांची, ससचवांची नेमणुक करावी असण 

त्यांच्या सहाय्याने राज्यकायष करावे ऄसा सवष 

शास्त्रकारांचा ऄसभप्राय अह.े ऄगदी सुलभ कामदेखील 

कधी कधी एकट्या माणसाच्या हातून शक्य होत नाही. 

ज्याचे ईत्पन्न जास्त अह ेऄसे राज्य एकट्याने चालसवण े

ऄगदी ऄशक्यच अह.े कौरिल्याने राज्यकायाषत राजाला 

मंत्र्यांच्या सहाय्याची अवश्यकता व्यक्त केली अह.े 

शुक्रनीतीत तर मंत्र्यांची अवश्यकता ऄसधक स्पष्ट शब्दात 

सांसगतली अह.े राजान े सवष सवद्यांत प्रासवण्य समळसवल े

ऄसल ेतरी त्यास राजकारण दकती जरी जमत ऄसल ेतरी 

त्याने मंत्र्यांची मदत न घेता एकट्याने बसून राजकायाषचा 

सवचार ठरसवणे योग्य होणार नाही. राजा शहाणा ऄसेल 

तर त्याने ऄध्यक्ष, कायषकारी ऄमात्य, प्रजाजन व 

सावषजसनक सभांचे सभासद यांच्या मताप्रमाणे राजकायष 

चालवावे. त्याने अपला अग्रह धरू नय.े मंत्रीमंडळाचे 

मत धाब्यावर बसवून जो राजा अपल्या छंदान ेचालतो 

तो अत्मनाशाचीच तयारी करतो ऄसे समजावे. 

साराशं: 

   प्राचीन भारतीय राज्संस्थेच्या ईत्पत्तीसवषयीच्या 

ससद्ांताचा वेगवेगळ्या साधनांच्या द्वारे ऄभ्यास 

केल्यावर ऄस े ददसून यतेे की प्रत्येक व्यक्तीला सनसगषतः 

काही मूलभूत हक्क ककवा ऄसधकार प्राप्त ऄसतात. यामध्य े

जीसवत, स्वातंत्र्य असण मालमत्ता यासंबंधीचे ऄसधकार 

ऄसतात. या ऄसधकारांवर ऄसतक्रमण होउ नये व त े

सुरसक्षत राहावेत याच ईिेशाने सामासजक करार होउन 

प्राचीन भारतामध्य े राज्यसंस्था ईदयास अली ऄसावी 

ऄसे ददसून यतेे. सामासजक कराराप्रमाण े लोकांनी 

अपल्या मलूभूत ऄसधकारांवर काही बंधने स्वीकारण्याचे 

कबूल केले असण लोकांच्या मूलभूत ऄसधकारांची 

जोपासना व्हावी म्हणून समाजाने व राज्यसते्तन े

अपल्यावरील काही सनयंत्रणास मान्यता ददली ऄसावी. 

प्राचीन भारतीय राज्यसंस्थचेी ईत्पत्ती असण त्याचे 

ईत्तरदायीत्व ऄभ्यासताना ऄसे लक्षात येत े की ईदात्त 

भावनेतून ही संस्था ईदयास अली ऄसावी. प्राचीन 

भारतीय राज्यसंस्थेचा ईदय हा लोकसहताच्या 

दसृष्टकोनकोनातून झाला होता. प्रारंभीच्या काळात प्रजेचे 

सुख तेच राजाचे सुख, प्रजेचे सहत तेच राजाचे सहत 

याप्रमाणे राज्यसते्तन ेकाम करावे ऄशी ऄपेक्षा ऄसल्याचे 

ददसून येते. या ऄपेक्षेप्रमाणे ज्या राज्यसंस्थांनी काम केल े

तो कालखंड भारतीय आसतहासाच्या दषृ्टीन े ईज्वल, 

प्रगतीचा ऄसल्याचे ददसून येत.े यावषी अपण स्वातंत्र्य 

लोकशाही भारताचे ऄमृत महोत्सवी वषष साजरे करत 

ऄसताना अपली राज्यव्यवस्था जनतचे्या सहताप्रती दकती 

प्रमाणात बांधील अह,े राज्यव्यवस्थेमाफष त वंसचत 

घिकाला खरोखरच न्याय समळतो का याचा अपण 

भारताचे सुज्ञ नागररक म्हणनू ऄभ्यास करणे गरजेचे 

अह.े  
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प्रस्तावना : 

        आंतरराष्ट्रीय स्तरावर युनोची सभा, दशे पातळीवर ससंद, राज्य पातळीवर नवधानसभा याप्रमाणे 

गावपातळीवर ग्रामसभा सवोच्च यंत्रणा आह.े ग्रामसभेच्या रूपाने प्रत्यक्ष लोकशाहीचा आनवष्कार घडतो. 

प्रानतनननधक लोकशाहीतील दोष दरू करण्यासाठी प्रत्यक्ष लोकशाहीचा पुरस्कार केला जातो. सवाात प्रथम प्रत्यक्ष 

लोकशाही शासनपद्धत ही प्राचीन ग्रीक नगरराज्यात सनस्तत्वात होती. नतच ेबीजारोपण ह ेसथेन्स या नगररज्यात 

झालेले आह.े प्रो. गानार याचं्या मते, प्रत्यक्ष लोकशाही म्हणजे राज्याची इच्छा लोकांकडून प्रत्यक्षात व त्वररत 

प्रकट होणे.   स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारताने संसदीय लोकशाही नस्वकारली. लोकशाही नवकें द्रीकरणाचे तत्त्व संमलात 

आणण्यासाठी बलवंतराय मेहता सनमती (१९५७) च्या नशफारशीनुसार कें द्र शासन, राज्यशासन, स्थाननक शासन 

याप्रमाणे नत्रस्तरीय शासन व्यवस्था ननमााण झाली. २४ एनप्रल १९९३ रोजी ७३ वी घटनादरुुस्तीनुसार नजल्हा 

पररषद, पंचायत सनमती व ग्रामपंचायत यांच्या कायाात आमूलाग्र बदल होऊन त्यांना घटनात्मक दजाा प्राप्त झाला. 

भारतात २,६९,७०८, महाराष्ट्र राज्यात २७,९२१ व सोलापूर नजल्यात १०२७ ग्रामपंचायती आहते. राज्यात 

ग्रामसभा ग्रामीण नवकासाचा कें द्रबबद ूआह.े भारतात पंचायत राज व्यवस्थेचा पायाभूत घटक म्हणजे ग्रामसभा 

होय. ग्रामसभा म्हणजे गावपातळीवरील सवासामान्य लोकांची नमनी लोकसभा आह.े यामुळे लोकांचा राजकीय 

ननणाय प्रक्रियेत प्रत्यक्ष सहभागास चालना नमळण्यास मदत झाली. ग्रामसभेचे महत्व लक्षात घेऊन भारत सरकारन े

सन १९९९-२००००  ह ेवषा ग्रामसभेचे वषा म्हणून जाहीर केले. 

उद्देश :  

       ग्रामसभा जनतेला राजकीय दषृ्टीकोणातनू 

प्रत्यक्ष ननणाय प्रक्रियते सहभागी करून घेण्याच े

प्रभावी माध्यम आह.े यामुळे ग्रामीण जनता 

राजकीयदषृ्या सजग होऊन प्रत्यक्ष लोकशाही 

प्रस्थानपत होण्यास मदत होते. ग्रामीण नवकासासाठी 

धोरण ननर्ममती व संमलबजावणीच्या दषृ्टीकोनातून 

ग्रामसभा महत्वपूणा आहते ह ेसभ्यासणे.  

 ग्रामसभचे ेस्वरूप : 

        ग्रामसभा ही लोकशाहीचा मुलभूत घटक 

आह.े मंुबई ग्रामपंचायत सनधननयम १९५८ मधील 

कलम ६ मध्ये ग्रामसभेची तरतूद आह.े घटनतेील 

कलम २४३ (क) नुसार ग्रामसभेला संवैधाननक 

सनधकार क्रदलेल ेआहते. एका वषाात क्रकमान ४ सभा 

घेणे बंधनकारक आह.े ग्रामसभा घेण्याची मुळ 

जबाबदारी सरपंचाची व त्याच्या सनुपनस्थतीत उप 

सरपंच यांची आह.े १८ वषाावरील प्रत्येक 

ग्रामस्थाला व मतदार यादीत नाव ससलेल्या 

व्यक्तीला ग्रामसभेस हजर राहता येते. ग्रामसभेला 

ननवडणूक नाही. गावाच्या मतदार यादीत समानवष्ट 

ससलेल्या एकूण मतदार संखचे्या १५% ककवा १०० 

मतदार यापैकी जी संख्या कमी ससेल तेवढ्या संखेन े

ग्रामसभेची गणपूती होते. गावाच्या प्रमुख गरजा 

लक्षात घेऊन नवकास ननयोजनांची क्रदशा 

ठरनवण्याची जबाबदारी ग्रामसभेच्या माध्यमातनू 

ग्रामपंचायतीची आह.े ग्रामसभेने घेतलेले ठराव 

संसद सदस्यामाफा त कें द्रीय कायदमंेडळापयंत 
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पाठवता येतात. स्वलक्षणता, स्वायत्ता, नवकें द्रीतता 

ही नत्रसूत्रीनुसार ग्रामसभचेे कामकाज चालते. 

ग्रामसभेत झालेल्या ठरावासंदभाात ग्रामपंचायतीला 

दखल घ्यावी लागते. गावातील शासकीय, ननम-

शासकीय व  त्यांच्या कायाालयातील कामकाजावर 

ग्रामसभेचे ननयंत्रण ससते. गावाच्या नवकास 

कामाचा आराखडा, आर्मथक संदाज पत्रकाला 

मान्यता दणे्याचे काम ग्रामसभा करते.   

सशंोधन पद्धती : 

 प्रस्तृत संशोधनात सोलापूर नजल्हातील सांगोला 

तालुक्यातील एकूण ७६ ग्राम पंचायती पैकी 

संभाव्यता नमुना ननवड पद्धतीतील लॉटरी पद्धतीचा 

वापर करून १० ग्रामपंचायतींची ननवड केली व या 

१० ग्रामपंचायती मधून प्रत्येकी १० उत्तरदात्याचंी 

सहतेूक पद्धतीने ननवड केली. सशा एकूण १०० 

उत्तरदात्यांची ननवड करण्यात आली. संशोधनाच्या 

प्राथनमक तथ्य सकंलन पद्धतीतील मुलाखत 

सनुसूचीद्वारे तसेच ननरीक्षणाद्वारे तथ्य सकंलीत 

करण्यात आले. संकलीत तथ्यांच े नवशे्लषण करून 

त्याद्वारे ननष्कषा मांडण्यात आले. 

                                                       सारणी ि - १  

                        प्रश्नावली सहमत ससहमत 

प्रत्यक्ष लोकशाही सनस्तत्वात येण्यासाठी ग्रामसभा उपयुक्त  आह ेका? ९० १० 

ग्रामसभेमुळे लोकांचा राजकीय ननणाय प्रक्रियेत सहभाग वाढण्यास मदत झाली आह ेका? ९० १० 

ग्रामसभेमुळे गरीब/वंनचत/दनलत तसचे मनहलाचं्या नवनेतृत्व ननर्ममतीस चालना नमळण्यास 

मदत होत आह ेका?  

९९ १ 

‘आमचे गाव - आमचा नवकास’ व ‘समृद्ध खेड े-समृद्ध राष्ट्र’ या उक्रद्दष्टप्राप्तीसाठी ग्रामसभांची 

भूनमका महत्वपूणा ठरत आह ेका? 

९० १० 

ग्रामसभांमुळे प्रत्यक्ष लोकशाही ननर्ममतीस चालना नमळाली आह ेका? ८० २० 

ग्रामसभेच्या कारभाराबाबत आपण समाधानी आहात का? ९० १० 

ग्रामसभेमुळे गाव/खेड ेस्वयंपूणा व सावाभौम होण्यास मदत झाली आह ेका? १०० ०० 

           

वरील सारणीवरून ससे स्पष्ट होते की, प्रत्यक्ष 

लोकशाही सनस्तत्वात येण्यासाठी,जनतेचा राजकीय 

सहभाग वाढनवण्यासाठी, नवनेतृत्व ननर्ममती, 

ग्रामीण राज्यकारभारावर ननयंत्रण, ग्रामसभेचा 

कारभार व गाव स्वयंपूणा होणे या उक्रद्दष्टप्राप्तीच्या 

दषृ्टीकोणातून ग्रामसभा जवळपास ९१.२८% 

यशस्वी ठरताना क्रदसत आहते. गरीब/वंनचत/दनलत 

तसेच मनहलांच्या नवनेतृत्व ननर्ममतीस व गाव/खेड े

स्वयंपूणा व सावाभौम होण्यास ग्रामसभा महत्वपूणा 

आहते यास जवळपास सवा व्यक्ती सहमती दतेाना 

क्रदसत आहते. यावरून ससे म्हणता येइल की, 

गावात प्रत्यक्ष लोकशाही सवतरण्यास व गावाच्या 

सवांगीण सवासमावेशक नवकासात ग्रामसभचेी 

भूनमका महत्वपूणा ठरत आह.े  

साराशं : 

         सवांगीण नवकासाच्या धोरणाबाबत 

संसदपे्रमाणे गावातच चचाा करून सवाानुमते ननणाय 

घेण्यासाठी ग्रामसभा एक आदशा मंच आह.े 
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ग्रामपंचायत कायाकरणीवर ननयंत्रण ठेवण्यासाठी 

ग्रामसभा महत्वपूणा ठरत आहते. जनता प्रत्यक्ष 

ननणाय प्रक्रियेत सहभागी होते यामुळे प्रत्यक्ष 

लोकशाहीचे आधुननक प्रारूप म्हणून ग्रामसभेकड े

पानहले जाते. ग्रामसभा ही ग्रामस्तरावर 

लोकशाहीतील सवोच्च व्यवस्था ससून ती सावाभौम, 

स्वयंभू आह.े ग्रामसभा गावपातळीवर 

कायदमंेडळाच्या स्वरुपात काम करणारी 

नागररकांची नचरंतर सभा आह.े ग्रामसभेमुळे 

नागररकानंा नवनवध नवषयावर आपले मते व तिारी 

व्यक्त करण्याची संधी नमळत आह.े ग्रामीण 

राजकारणात त्यातून खुलेपणा आनण पारदशाकता 

येण्यास मदत होत आह.े ग्रामसभेत नवनवध मुद्द्द्यावर 

सवासमावेशक सनवस्तर चचाा झाल्यास ग्रामसभा 

सनधक सक्षम होऊन ती सवोच्च सभा होण्यास मदत 

होईल. म्हणून ग्रामसभांच े यश उपयश तपासून 

वेळोवेळी योग्य मूल्यांकन करण्यासाठी स्वतंत्रपणे 

शासकीय व्यवस्था ननमााण झाली पानहजे. त्यामुळे 

ठरावांचे मूल्यांकन होऊन योग्य समंलबजावणी 

होण्यास मदत होईल. कारण ग्रामसभा केवळ प्रत्यक्ष 

लोकशाहीचे प्रारूप न ठरता, सह्भागात्मक 

लोकशाहीसाठी सुलभ वातावरण ननमााण करून 

भारताच्या शाश्वत नवकासाची ध्येयाचंे गाव 

पातळीवर स्थाननकीकरण होऊन; दशेाच्या ग्रामीण 

भागात सामुदानयक बदल घडनवण्याच्या 

दषृ्टीकोनातून ग्रासभा चतैन्यपूणा ठरतील. 

सदंभा :  
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प्रस्तरवनर: 

कृषी हर शब्द कृष म्हणिे नरांगरणे यर धरतूपरसून आलर आह.े िमीन कसनू जपके करढणे यरलर शेती 

म्हणतरत. शेती व्यवसरय सवरात िुनर आजण मरनवी सांस्कृती मध्ये महत्त्वपूणा वरटर असलेलर आह.े हिररो वषराच्यर 

आकलनरने जियरांनर  जबयरपरसून कोंब उगवतो यरचे ज्ञरन झरले. नवरश्मयुगरत कृषीचर शोध लरगून मरनवी िीवन 

जस्थर झरले. पुढे नरांगररचर शोध लरगून शेती प्रगत अवस्थेत गेली. जतथपरसून प्ररचीन, मध्ययुगीन, आधुजनक 

करलखांडरमध्ये उत्तरोत्तर शेतीची प्रगती झरलेली ददसनू यतेे. जिरटश करलखांडरमध्ये शेतीव्यवस्थेमध्ये मुलभूत बदल 

होण्यरस सुरुवरत झरली. पूवी शेतकऱयरांच्यर गरिर मयराददत होत्यर. खेडी बऱयरच अांशरने स्वयांपूणा होती. बहुसांख्य 

लोकरांचर व्यवसरय शेती होतर.शेतीच्यर उत्परदनरवरच शेतकरी आपल्ह्यर मयराददत गरिर वस्तू जवजनमय पद्धतीन े

खेड्यरमध्येच भरगवत होतर. अशर पररजस्थतीमध्ये गरिलेर लरगेल तेवढेच उत्पन्न शेती व्यवसरयरतून येईल अशी 

दिृी असणे त्यर करळरलर अनुसरून होते. त्यरमुळे शेती व्यवसरयरची शरिशुद्ध पद्धतीने प्रगती होऊ शकली नरही. 

कृषी शरिरची पद्धतशीर वरढ मुख्यत्वे करून जवसरव्यर शतकरमध्ये झरली. जिरटशरांच्यर धोरणरत्मक बदलरमुळे 

उदर.िमीन महसूल रोख स्वरूपरत, िजमनीची खरेदी जवक्ी, शेतीजवषयक करयद े , कच्च्यर मरलरची उपलब्धतर 

यरमुळे भररतरत शेतीकड े व्यवसरय दजृिकोनरतून परहण्यरस सुरुवरत झरली.1 स्वतांत्र्योत्तर करलखांडरत 

शहरीकरण,औद्योगीकरण, िजमनीची घटत चरललेली उत्परदकतर,जनष्रांच्यर वरढत्यर दकमती, जपकरांनर जमळणररे 

कमी भरव, जनसगराचर लहरीपणर इत्यरदी पररजस्थतीतून मरगा करढण्यरसरठी शेतकऱयरस शेतीकड े व्यवसरय 

दजृिकोनरतून परहण्यरजशवरय पयराय ररजहलर नरही. 

हररत क्रांतीची परर्श्ाभमूी: 

इ.स.1940 सरली अमेररकेचे उपररष्ट्रपती 

हने्री वरलसे जवशेष ररिदतू म्हणून मेजससको 

दौऱयरवर गेले असतर येथील लोकरांची दयनीय 

अवस्थर परहतर वॉशशग्टलर परतल्ह्यरनांतर त्यरांनी 

रॉकफेलर फरउांडशेन लर मेजससकन लोकरांच्यर 

मदतीसरठी मदत करण्यरसरठी मरगा शोधण्यरचे 

आवरहन केले. त्यरनुसरर मेजससको लोकरांनर 

उपरसमरर, कुपोषण यरतून बरहरे करढरयचे असेल 

तर मेजससकन शेती व्यवस्थर सुधररली परजहि ेअसर 

अहवरल ददलर. त्यरतनू पुढे मेजससकन कृषी 

मांत्ररलयरलर मदत करण्यरसरठी चरर शरिज्ञरांची टीम 

परठवण्यरचर जनणाय घेण्यरत आलर.2 िॉिा हरेॉर 

यरांच्यर नेतृत्वरत सांघरमध्य े बटरटर सुधररण्यरसांबांधी 

डॉ. िॉन जनडरहोझर, मकर सुधररसरठी डॉ. एडजवन 

वेलहरऊसेन, गव्हर सुधररसरठी डॉ. नॉमान बोरलॉग 

यर तरुण शरिज्ञरांची जनवड करण्यरत आली होती. 

यरांच्यर नतेृत्वरमध्ये मेजससकन कृषी व्यवस्थेमध्य े

अमुलरग्र बदल घडवून आणले. त्यरमुळेच डॉ.नॉमाल 

बोरलॉग यरांनर हररतक्रांतीच े िनक म्हणून सांबोधल े

िरत,े त्यरांनी गव्हरच्यर रोग जनरोधक, अजधक 

उत्परदन दणेरऱयर वरणरांचर शोध लरवलर. 

हररत क्रांतीची व्यरख्यर : 

इ.स. 1960 च्यर दशकरत शेतकी सांशोधन 

जवकरस तांत्रज्ञरनरच्यर मदतीने भररतरत कृषी 
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उत्परदन वरढले हर करळ भररतरतील हररतक्रांती 

म्हणून ओळखलर िरतो. 

हररत क्रांती म्हणिे गहू, तरांदळू, मकर यर उच्च 

प्रतीच्यर िरतींच्यर लरगवडीवर आधरररत खते, 

कीटकनरशके, शसचन आजण यांत्ररचर वरपर यरवर 

आधरररत पीक उत्परदनरतील वरढ होय.3 

भररतरतील हररतक्रांती : 

स्वरतांत्र्यरनांतर भररतीय शेतीची अवस्थर 

जबकट होती. इ.स. इ.स. 1947 मध्ये दशेरची 

लोकसांख्यर 34 कोटी होती आजण अन्नधरन्यरचे 

उत्परदन परच कोटी टन होते. उपरसमररी सररख्यर 

जबकट प्रसांगी अमेररकेकडून गव्हरचे आयरत कररवी 

लरगली होती. यर परर्श्ाभमूीवर भररतरच्यर कृषी 

मांत्ररलयरचे तत्करलीन सल्ह्लरगरर एम. एस. 

स्वरमीनरथन यरांनी डॉ.नॉमान बोरलॉग यरांनर 

भररतरत बोलरवून मरगादशान घेतले.डॉ.स्वरमीनरथन 

यरांनी गव्हरवर सांशोधन करत गव्हरच े उत्परदन 

वरढजवणरऱयर वरणरांचर शोध लरवलर. भररतीय 

शेतकऱयरांच्यर शेतरत गव्हरचे व तरांदळरचे उच्च 

उत्परदन दणेररे वरण दऊेन हररतक्रांती घडून 

आणण्यरचे शे्रय डॉ. स्वरमीनरथन यरांनर दणे्यरत येते. 

इ.स.1951 मधल्ह्यर पजहल्ह्यर पांचवरर्षषक योिनेचे 

बोधवरसय कृषी जवकरस ह े होते. यरवरून शेती 

क्षेत्ररकड ेगांभीरतेने लक्ष दऊेन कृषी जवकरस करण्यरच े

उदिि ठेवण्यरत आले.पजहल्ह्यर पांचवरर्षषक योिनेत 

कृषी क्षेत्ररशी जनगजडत करयाक्मर कररतर एकूण 

48.7% म्हणिे िवळपरस जनम्मर जनधी कृषी 

जवकरसरकरतर उपलब्ध करून दणे्यरत आलर होतर. 

भररत दशे जवजवधतनेे नटलेलर असून दशेरत एकूण 

15 कृषी हवरमरन जवभरग असून िगरतील 60 

प्रकररच्यर िजमनीपैकी भररतरमध्ये 40 प्रकररच्यर 

िजमनी आढळतरत. यथेे 166 प्रकररची जपके घतेली 

िरतरत. भररत दशे स्वतांत्र्यरचर अमृत महोत्सव 

सरिरर करीत असतरनर मरगील 75 वषराच्यर 

वरटचरलीमधील जपकरमध्ये केलेली हररतक्रांती,4 दधू 

उत्परदनवरढी सांबांधी धवल क्रांती, फळेभरज्यर व मध 

उत्परदन वरढी सांबांजधत सुवणाक्रांती, अांडी उत्परदन 

वरढी सांबांजधत जसल्ह्वर क्रांती, मत्स्य उत्परदनरसांबांधी 

जनळी क्रांती,कॉफी उत्परदनरसांबांधी भुरी क्रांती, 

लोकर उत्परदनरसांबांधी ररखरडी क्रांती अशर जवजवध 

क्रांतीतनू एकूण उत्परदनरमध्ये दशेरने वरढ केलेली 

ददसून येते. दशेरमध्ये जवजवध जवषयरतील 113 

कें द्रीय सांशोधन सांस्थर, ७४ ररज्य कृषी जवद्यरपीठे, 3 

कें द्रीय कृषी जवद्यरपीठे आजण 730 कृषी जवज्ञरन कें द्र 

अजवरतपणे कृषी सांशोधन सांबांधी करया करीत 

असलेले ददसून येतरत. जवजवध कृषी जवद्यरपीठ 

अांतगात 30 हिरर कृषी शरिज्ञ /जशक्षक करयारत 

असलेले ददसून यतेरत. 

महरररष्ट्ररतील हररतक्रांती : 

महरररष्ट्ररच्यर शेती जवकरसरमध्ये मुख्यमांत्री 

यशवांतररव चव्हरण यरांच े करया महत्वपूणा आह.े 

त्यरनांतर तत्करलीन हररतक्रांतीच्यर प्रसांगी मुख्यमांत्री 

वसांतररव नरईक यरांनी महरररष्ट्ररतील 

हररतक्रांतीसरठी भरीव योगदरन ददले. शरसन 

परतळीवर हररतक्रांती यशस्वी करण्यरसरठी 

शरसनरने जवजवध सांस्थर स्थरपन केल्ह्यर. त्यरमध्य े

इ.स.1966 सरली बीि उत्परदन करणरऱयर 

शेतकऱयरांनर प्रमरजणत जबयरणे खरेदी करण्यरच ेहमी 

दऊेन जबयरण्यरचे उत्परदन वरढजवण्यरसरठी उत्तेिन 

दणे्यरचर करयाक्म हरती घतेलर.5 शरसनरने स्वतःची 

बी परमरणरन सांस्थर स्थरपन केली.त्यर मरध्यमरतून 

ररस्त दररत उच्च दिराच े गुणवत्तरपूणा जबयरणे 

शेतकऱयरांनर उपलब्ध व्हरवे यरसरठी इ.स.1976 

सरली महरररष्ट्र ररज्य जबयरणे महरमांडळरची स्थरपनर 

करण्यरत आल.े6 जबयरणे, कीटकनरशक यरसांबांधी 

करयद े करून त्यरांच्यर गुणवत्तर जनयांत्रण व्यवस्थेवर 

जनयांत्रण ठेवले. इ.स.1983- 84 सरलरपरसून िमीन 

परऊसमरन यरवर आधरररत पीक पद्धती सुरू 

करण्यरत आली. यरसरठी िमीन पिान्यमरन 

पररजस्थती सररखी असलेल्ह्यर एकूण 72 जवभरगरत 

ररज्यरची जवभरगणी करण्यरत आली.7 

शेतकऱयरांमधील प्रयोगशीलतर, सांशोधन वृत्ती वरढीस 

लरगरवी यरसरठी कृषी क्षेत्ररमध्ये अनन्य सरधररण 

करम करणरऱयर व्यक्तींचर गौरव शरसनरने जवजवध 

पुरस्करर दऊेन करण्यरत आलर. शेतीसांबांधी ज्ञरन 

शेतकऱयरपयंत पोहोचवण्यरसरठी ग्ररमीण परतळीवर 

ग्ररमसेवक हर कमाचररी करम करत होतर. इ.स.1981 

सरली प्रजशक्षण व भेट योिनर महरररष्ट्र मध्य े सुरू 
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झरल्ह्यरनांतर कृषी सहरय्यकरांची नेमणूक प्रत्यक्ष 

शेतीवर िरऊन शेतकऱयरांनर अनुभव दणे्यरसरठी 

करण्यरत येऊ लरगली.कृषी ज्ञरनरचर प्रचरर प्रसरर 

होणे अजतशय महत्त्वपूणा होते. शेती जवकरस 

करण्यरसरठी कृषी सांशोधन, कृषी जवषयक योिनर 

आजण सांशोजधत तांत्रज्ञरन प्रभरवीपणे शेतकऱयरपयंत 

पोहोचवण्यरच्यर उिशेरने इ.स.1665 सरली कृषी 

जवभरगरमरफा त शेतकरी मरजसक सुरू करण्यरत आले.8 

ग्ररमीण भरगरतील शेतकऱयरांसरठी शेतीसांबांधी 

रेजडओवर करयाक्म प्रसरररत करण्यरत येऊ लरगले. 

पुणे आकरशवरणी तफे सोलरपूर जिल्ह्यरतील जनवडक 

जवकरस गटरतून शेतकऱयरांची श्रवण मांडळे स्थरपन 

करण्यरत आली. गरवोगरवी भरणरऱयर जवजवध 

धरर्षमक यरत्रर मधून कृषी प्रदशाने भरवण्यरत येऊ 

लरगली. 

स्वरतांत्र्यरपूवी शेतीमध्ये प्ररमुख्यरने 

शेणखतरचर वरपर केलर िरत होतर. इ.स.1937 -38 

सरली शेणखतरची  एक गरडी दहर रुपये मध्ये जमळत 

असे.आि त्यरच शेणखतरच्यर गरडीची ककमत परच 

हिरर रुपये झरलेली ददसून येते. इ.स.1950 च्यर 

दशकरत ररसरयजनक जमश्र खतरांचर वरपर सुरू झरलर 

9 आजण सांयुक्त खतरचर वरपर इ.स. 1970 च्यर 

दशकरत होऊ लरगलर. शरसन परतळीवर ररसरयजनक 

खत वरपरर सांबांधी मरजहती दणेररी प्ररत्यजक्षके घडवून 

आणण्यरत येऊ लरगली. ररसरयजनक खतरच े फरयद े

शेतकऱयरांनर पटवून दणे्यरसरठी ही प्ररत्यजक्षके घेण्यरत 

येत असतरत.इ.स.1960 सरली 55 दकलो गॅ्रम 

युररयरची ककमत 35 रुपये होती ती इ.स. 2015 

सरली 296 इतकी झरली होती.शरसनरने खतरवरील 

अबकररी करर मध्य े वेळोवेळी वरढ केल्ह्यरमुळे 

खतरांच्यर दकमती वरढत गेल्ह्यर. 

सोलरपरू जिल्ह्हर आजण हररतक्रांती : 

इ.स.1962 सरली सोलरपूर जिल्ह्हर पररषदचेी 

स्थरपनर झरल्ह्यरपरसून सुधररलेली शेती अविररे 

शेतकऱयरांनर ग्ररमपांचरयती मरफा त पुरवण्यरत येऊ 

लरगली.10 यर अविरररांची मरजहती शेतकऱयरांनर 

व्हरवी यरसरठी दखेभरल दरुुस्ती सांबांधी प्रजशक्षण 

आयोजित करण्यरत येऊ लरगले. शेतकऱयरने अजधक 

उत्परदन वरढीसरठी सांकररत जबयरणरांचर वरपर 

कररवर यरसरठी जिल्ह्हर पररषदनेे सांकररत बीि 

प्रदक्यर कें द्र शेतकी शरळेच्यर मरध्यमरतून उभररली. 

ह े जबयरणे सवलतीच्यर दररमध्ये शेतकऱयरांनर वरटप 

करण्यरत आले.11 ररसरयजनक खतरांचर वरपर 

इ.स.1981 सरली पांिरबमध्ये 94.5 दकलो दर 

हसेटरी अन्नद्रव्यरचर वरपर केलर िरत होतर. त्यरवेळी 

महरररष्ट्ररत 19 दकलो दर हसेटरी अन्नद्रव्यरचर वरपर 

होत होतर. यरचवेळी इ.स.1982 सरली कोरडवरहू 

शेती सांशोधन कें द्ररन े केलेल्ह्यर अभ्यरसरनुसरर 

सोलरपूर जिल्ह्यरमध्ये दर हसेटरी 14 दकलो नत्र 

वरपरले िरत होते.सोलरपूर जिल्ह्यरतीलएकूण 

क्षेत्ररच्यर परच टके्क शेतरत ररसरयजनक खतरांचर वरपर 

केलर िरत होतर.यरवरून ररसरयजनक खतरबरबत 

1980 पयंत जिल्ह्यरमध्ये अल्ह्प प्रजतसरद असल्ह्यरचे 

ददसून येते. करही प्रमरणरत िो वरपर होतर तो 

बरगरयती िजमनीमध्ये, मुबलक परणी असलेल्ह्यर 

रठकरणी होतर. मरत्र उिनी धरणरमुळे सोलरपूर 

जिल्ह्यरतील शसचनरखरलील क्षेत्ररमध्ये वरढ झरल्ह्यरने 

ररसरयजनक खतरांच्यर वरपररमध्ये अनेक पटीने वरढ 

झरल्ह्यरचे ददसून आले.  

इ.स.1985 पयंत सोलरपूर जिल्ह्यरमध्ये 

शेतीलर परणी दणे्यरसरठी प्रवरही शसचन पद्धतीचर 

वरपर केलर िरत होतर. यरमध्ये बैलरने चरलवल्ह्यर 

िरणरऱयर मोट यर  शसचन सरधनरचर प्ररमुख्यरन े

वरपर होत होतर.12 सुरुवरतीलर चरमडी मोटेचर 

वरपर करण्यरत यते होतर नांतर लोखांडी मोट 

वरपरण्यरत येऊ लरगल्ह्यर. मोटद्वररे शसचन क्षेत्र 

मयराददत प्रमरणरत ओजलतरखरली येत असे. मरत्र 

नांतर जडझेल इांजिनरच्यर वरपररनांतर शसचनरखरलील 

क्षेत्ररमध्ये वरढ झरली. कमी वेळेत िरस्त क्षेत्र 

ओजलतरखरली येऊ लरगले. जडझेल इांजिनरमुळे नदी, 

नरले, तलरव इथून ही परणी उपसर करून शसचन 

करण्यरत येऊ लरगले. सोलरपूर जिल्ह्यरलर 

इ.स.1970 च्यर दशकरमध्ये कोयनर धरणरतून 

जनमराण झरलेली वीि उपलब्ध झरल्ह्यर नांतर टप्पप्पयर 

टप्पप्पयरने जविेचर वरपर करून जवद्यतु पांपरच्यर 

सरयरने शसचनरखरलील क्षेत्ररत वरढ झरली. 

शसचनरसरठी अनुक्मे जसमेंटच्यर परईप, लोखांडी 

परईप त्यरनांतर पीव्हीसी परईप चर वरपर 

शसचनरसरठी करण्यरत आलर. उिनी धरणरमुळे 
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226744 हसेटर क्षेत्र शसचनर क्षमतर जनमराण झरली 

असून प्रत्यक्ष शसचन क्षेत्र 192826 हसे टर एवढे 

वरढले आह.ेसोलरपूर जिल्ह्यरमध्ये इ.स.1960 सरली 

30 टॅ्रसटर होते13, त्यरमध्ये उत्तरोत्तर वरढ होत 

िरऊन इ.स.2020 सरली 1997 टॅ्रसटर झरले जिल्ह्हर 

टॅ्रसटरची सांख्यर उत्तर वरढत असली तरी टॅ्रसटर 

अविरररांचर वरपर म्हणरवर असर झरलर नरही. कररण 

येथील हवरमरन, पीक, भौगोजलक जवजवधतेनसुरर, 

स्थरजनक गरिेप्रमरणे अविरररांची जनर्षमती झरलेली 

ददसून येत नरही. 

शरसनरमरफा त सोलरपूर जिल्ह्यरमध्ये कृषी 

जवकरसरसांबांधी परयरभूत सुजवधरांचर जवकरस झरलेलर 

ददसून येतो. यरमध्ये इ.स. 1960 - 61 सरली 1122 

दक.मी. रस्त्यरची लरांबी इ.स. 2013 सरली 14914 

झरली. रस्त्यरांचर जवकरस झरलेलर आपल्ह्यरलर ददसून 

येतो. तसचे इ.स. 1970 सरली 10492 मरलवरहू 

वरहने जिल्ह्यरत होती त्यरमध्ये वरढ होऊन 

इ.स.2000 सरली 23193 एवढ्यर वरहनरांची सांख्यर 

वरढलेली ददसून येते. इ.स.1960 सरली 1049 

दरूध्वनी जिल्ह्यरमध्य ेहोते त्यरमध्ये वरढ होऊन इ.स. 

2000 सरली 96145 एवढ्यर दरूध्वनीची सांख्यर 

वरढलेली ददसून येते. सोलरपूर जिल्ह्यरमध्ये 

शचचनरकरतर वरपरल्ह्यर िरणरऱयर जवद्युत पांपरांची 

सांख्यर इ.स.1966 सरली 918 एवढी होती त्यरमध्य े

वरढ होऊन इ.स.1987 सरली 41188 एवढी वरढ 

झरलेली ददसून आली.14 

सोलरपूर जिल्ह्यरतील पीक पद्धतीचर जवकरस परहतर 

अन्नधरन्य, कडधरन्य, गळीत धरन्यरची जपके 

लरगवडीखरलील क्षेत्ररत घट झरलेले ददसून येत,े 

यरउलट नगदी जपकरांची लरगवडीखरली क्षेत्ररमध्ये 

वरढ झरलेली  ददसून आली. एकूण ज्वररीच्यर 

लरगवडीच्यर क्षेत्ररचर जवचरर करतर खरीप 

लरगवडीचे क्षेत्र नगण्य असून रब्बी ज्वररी प्ररमुख्यरन े

लरगवडीखरली होती.नगदी जपकरांच्यर वरढीबरोबर 

ज्वररी खरलील क्षेत्ररमध्ये घट झरलेली ददसून येते. 

इ.स.1950 व इ.स.1960 च्यर दशकरमध्ये बरिरी 

खरलील क्षेत्ररमध्ये वरढ झरली मरत्र त्यरनांतर बरिरी 

खरलील क्षेत्ररमध्ये उत्तरोत्तर घट होत गेल्ह्यरचे ददसून 

येते.सोलरपूर जिल्ह्यरमध्ये मकर जपकरखरलील क्षेत्रर 

मध्ये उत्तरोत्तर वरढ होत गेल्ह्यरचे ददसून यतेे. 

सोलरपूर जिल्ह्यरमध्य े फळ लरगवडीखरलील क्षेत्र 

इ.स.1958 सरली फक्त १२० हसेटर होते ते इ.स. 

1996- 97 सरली 14901 हसेटर क्षेत्र एवढे वरढलेल े

ददसून येते. यरमध्ये डरशळब, बोर, द्ररक्ष शलबू, 

इत्यरदी फळबरगरांच्यर लरगवडीत वरढ झरलेली 

ददसून येत.े त्यरचबरोबर भरिीपरलर जपकरचे क्षेत्र 

3072 हसेटर वरून 14039 हसेटर क्षेत्ररमध्ये वरढ 

झरली. उसरचे क्षेत्र ८४८३ हसेटर एवढे होते त े

इ.स.2014 -15 सरली १.८० लरख हसेटर एवढे 

प्रचांड वरढलेले ददसून येते. 

सरखर कररखरन्यरांनी उत्परददत केलेल्ह्यर 

सरखरेपैकी 40% सरखर खुल्ह्यर बरिरररत जवकण्यरस 

सरखर कररखरनरस मुभर दणे्यरत आल्ह्यरने खुल्ह्यर 

बरिरररत सरखरेचे भरव वरढल्ह्यरमुळे इ.स.1967 

सरली 72 रुपये टनरस भरव शेतकऱयरांनर ददलर होतर 

तो इ.स. 1968 सरली 125 रुपये टन यर भरवरने 

शेतकऱयरलर दणे्यरत आलर. पररणरमी ऊस दरवरढ 

झरल्ह्यरने ऊस लरगवडीखरलील क्षेत्ररमध्ये वरढ 

होण्यरस सुरुवरत झरलेली ददसून यतेे.वरील पीक 

पद्धतीमध्ये बदल होण्यरच्यर कररणरांमध्ये प्ररमुख्यरने 

शसचनरखरलील क्षेत्ररमध्य े वरढ तसेच जवजवध 

जपकरांसरठी सरकरर दकमरन आधररभूत ककमत 

जनधराररत करते. ज्यर जपकरांच्यर भरवरत अजनजिततर 

असते त्यर जपकरस मोठ्यर प्रमरणरत शेतकरी घेतरनर 

ददसून येत नरहीत. शरसन दकमरन आधरर भरवरची 

घोषणर करते. मरत्र शेतमरलरची खरेदी योग्यवेळी 

करत नरही, खरेदी केल्ह्यरस शेतमरलरची जबले योग्य 

वेळी दते नरही त्यरमुळे शेतकरी दकमरन आधरर पेक्षर 

कमी दररने व्यरपरऱयरांनर आपलर मरल जवकतरनर 

ददसून येतो.15 शरसनरच्यर धोरणरनुसरर ऊस जपक 

वगळतर करही जपकरांसरठी दकमरन आधरर भरव 

िरहीर करते तर ऊस जपकरसरठी शरसन करयदशेीर 

आधरर भरव िरहीर करते यरचर पररणरम ऊस सोडून 

अन्य शेती उत्परदनरचे खरेदी व्यवहरर दकमरन 

आधरर भरव पेक्षर कमी दकमतीलर होतरत. मरत्र 

ऊसरलर करयदशेीर आधरर भरव प्ररप्त होतो. त्यरमुळे 
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इतर अन्नधरन्य, कडधरन्य, तेलजबयर जपकरतून एवढर 

नफर जमळत नरही. त्यरमुळे परणी उपलब्ध असणररर 

शेतकरी ऊस जपकरकड े आपोआपच वळतरनर ददसनू 

येतो. अशर सरकररच्यर धोरणरमुळे ऊसरखरलील 

क्षेत्ररमध्ये वरढ झरलेली ददसून येते. 

जनष्कषा : 

ऊस उत्परदकरांनर ररिकीय धोरणरत्मक 

सांरक्षण असत े तशर पद्धतीचे धोरणरत्मक सांरक्षण 

इतर जपकरांनर जमळत नरही. सरखरेप्रमरणे इतर 

जपकरांसरठी आयरत - जनयरात धोरण शेतकरी जहतरच े

रक्षण करणररे ददसून येत नरही. शरसन ज्यरप्रमरणे 

ऊस प्रदक्यर, सूतजगरणी उद्योगरांनर अनुकूल धोरण 

अवलांबते तशरच पद्धतीच े धोरण इतर प्रदक्यर 

उद्योगरांसरठी ररबवतरनर ददसून यते नरही. अजधक 

उत्परदन वरढीसरठी शेतकरी सांकररत जपकरांची 

लरगवड करू लरगलर, यरतून उत्परदनरत वरढ झरली 

मरत्र जपकरतील पोषक तत्त्वरांचर ऱहरस झरलेलर ददसनू 

येतो. सांकररत पीक रोगरलर लगेच बळी पडत 

असल्ह्यरने त्यरवर औषधरांचर वररांवरर फवररणी 

कररवी लरगत असल्ह्यरन े शेतमरलरमध्ये घरतक 

रसरयनरचे प्रमरणरमध्ये वरढ झरलेली ददसून येते. 

यरचे पररणरम मरनवी आरोग्यरवर प्रजतकूल झरलेल े

ददसून येतरत. यरतनू शेतकऱयरांचर उत्परदन खचरामध्ये 

प्रचांड वरढ झरलेली ददसून येते. सोलरपूर जिल्ह्यरमध्य े

जनरर उिवर करलवर, उिनी धरण, जवजवध उपसर 

शसचन योिनर इत्यरदी शसचन योिनर च्यर 

मरध्यमरतून जिल्ह्यरतील शसचन क्षेत्ररांमध्ये वरढ 

झरली.  मरत्र हर शसचन असमतोल ददसून यतेो. 

ररिकीय हव्यरसरपोटी ठररजवक जपकरांच्यर 

लरगवडीस प्रोत्सरहन दणे्यरत येऊन उपलब्ध 

परण्यरचर जवजनयोग मयराददत शेतकरी, मयराददत 

प्रदशेरपुरतर करतरनर ददसून येतरत. जिल्ह्यरत करही 

प्रदशेरांमध्ये अनेक दशकरपरसून करलव्यरची जनर्षमती 

झरली असली तरी त े परण्यरच्यर प्रतीक्षेमध्ये अनेक 

जपढ्यर गेलेल्ह्यर ददसनू यतेरत. िलतज्ञ ररिेंद्र शसह 

यरांनी सोलरपूर जिल्ह्यरतील ऊस शेती मोठ्यर 

प्रमरणरवर केली िरत असल्ह्यरने जिल्ह्यरच्यर 

दषु्करळरत भर पडत चरलली असल्ह्यरच ेमत नोंदवले 

आह.े शेतीची प्रगती झरलेली ददसून येत असली तरी 

शरसकीय धोरणे शेतकऱयरांची प्रगती करण्यरसरठी 

अभरवनेच आखली गेली.ती शेतकरी वगराच्यर 

आर्षथक जस्थती सक्षम करण्यरसरठी नव्ह े तर 

शेतकऱयरांसरठी करहीतरी केले यर सदररत मोडणररी 

असलेले ददसून येतरत. कररखरनदररी आजण सेवर 

क्षेत्ररतील उत्परदनरच्यर दकमती ठरवण्यरचे स्वरतांत्र्य 

िसे उत्परदकरांनर आह ेतसचे स्वरतांत्र्य उपलब्ध करून 

शेतकऱयरांमध्ये त्यरांच्यर मरलरची जवक्ी ककमत 

ठरवण्यरची सक्षमतर शरसन परतळीवर आणली िरत 

नरही. 

जिल्ह्यरतील शेती जवकरसरमुळे करही अनकूुल 

पररणरम ही झरले, त्यरमध्ये नगदी जपकरमुळे 

सोलरपूर जिल्ह्यरमध्ये रोिगरर वरढीस लरगलर. 

नगदी जपकरवर आधरररत प्रदक्यर उद्योग, कृषी 

आधरररत उद्योगरत वरढ झरली. तरलुसयरतील पीक 

पद्धतीमध्ये बदल होऊन शेतकऱयरांच्यर उत्पन्नरतही 

वरढ झरली. कोरडवरहू प्रदशेरांमध्ये फळबरगरांची वरढ 

होऊन पडीक िमीन लरगवडीखरली 

आली.शेतकऱयरांच्यर उदरजनवराह पूरतेच जमळणरऱयर 

उत्पन्नरत वरढ होऊन शेतकऱयरांचे िीवनमरन, 

ररहणीमरन उांचरवले. सोलरपूर जिल्ह्यरतील शेतकरी 

नगदी जपकरांच्यर लरगवडीत वरढ करून तो 

शेतमरलरची जनयरात ही करू लरगलर. त्यरतून दशेरलर 

परकीय चलनरची प्ररप्ती होऊ लरगली. 
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प्रस्तावना  

महाराष्ट्र ही साधूसतंाची भूमी अह ेतसचे ती सुधारकाचंी ही भूमी अह.े आंग्रजाच्या पाश्चात्य शिक्षणामुळे 19 व 20 व्या ितकात 

समाज सुधारकाचं्या जागतृीचा काळ सुरू झाललेा होता. तत्कालीन समाज धार्ममक,सामाशजक, सनातनी वचैाररक परंपरेत 

ऄडकलेला होता. समाजामध्ये ऄजनूही जात-पात,स्पृश्य- ऄस्पृश्य मोठया प्रमाणात पाळले जात होते. या समाजाला ऄिा 

शवळख्यातनू मुक्त करण्यासाठी  सुरू झालेल्या लढयामुध्ये महर्षी शवठ्ठल रामजी शिद ेयाचंे े योगदान मोलाचे अह.े 

ब्राम्हो समाज व प्राथथना समाजामधील कायथ:  

 परदिेातील शिक्षण पूणथ झाल्यानतंर महर्षी शव.रा. 

शिद ेभारतात परत अले. मोठे पद,मानसन्मान शमळवणारी 

नोकरी न करता त्यानंी प्राथथना समाजाच्या 

समाजसुधारणचे्या कायाथला वाहून घेण्याचा शनणथय घेतला. 

1903साली प्राथथना समाजानहेी त्यांना प्रचारक म्हणनु 

नेमले. याचवेळी त्यानं ब्राम्हो समाजाच्या प्रचारासाठी 

भारताचा दौरा केला. त्यानंी या दोन्ही समाजाच्या 

प्रचारासाठी ऄशवरत कष्ट घेतली. महर्षी शव.रा.शिद े ह े

ऄशखल भारतीय एकेश्वरी पररर्षदेच्या ऄशधवेिनात त े

कायथकारी शचटणीस होते. त्यानंी जगातील सवथ ईदार व 

सशहष्णू धमथसुधारक चळवळीची माशहती सांगणारा ‘‘ 

थाइशस्टक शडरेक्टरी’ हा आंग्रजीत संग्रहीत केला. प्राथथना 

समाजाच्या कायाथबरोबरच त्यांनी समाजसवेेचे व 

ऄस्पृश्योद्वाराचे कायथही सुरू केल.े  

प्राथथना समाजाच्या प्रचारासाठी त्यांनी टपाल शमिन सुरू 

केले होते. यामध्ये ईपदिेपर वगथ,व्याख्यान,े लेख,दौरे याद्वारे 

प्राथथना समाजाचा प्रचार केला. यावेळी त्यांनी मरुळी 

प्रथेसारख्या परपरेंला शवरोध करून ही प्रथा बंद 

करण्यासाठी अवाज ईठशवला. प्राथथना समाज व ब्राम्हो 

समाजाच्या तत्वाचंा प्रचार व प्रसार करण्यासाठी त्यानंी 

नाशिक, पंढरपरू, सातारा, ऄहमदनगर, आंदरू, नवसारी 

मंगळूर आ. रठकाणी दौरे काढले. ते प्राथथना समाजाच ेप्रमुख 

म्हणनू सातारा शजल्हात ऄनेक वर्षषे  कायथ करीत होते. त्यानंी 

ब्राम्हो समाजाच्या कायाथचा प्रसार व प्रचार ब्रम्हदिेातनू 

जावनू केला अे क्टोबर 1903 मध्ये ते मायदिेी 

येण्याऄगोदर त्यानंी ऄ मस्टरड म येथे भरलेल्या ईदार धमथ 

पररर्षदते भाग घेतला या पररर्षदते त्यानंी ‘शहदसू्थानातील 

ईदार धमथ’ या शवर्षयावर प्रबंध सादर केला.  

शडप्रसे्ड क्लास शमिनची स्थापना:  

18 अे क्टोबर, 1906 रोजी महर्षी शव.रा.शिद ेयानंी मुंबइ 

येथे शडपे्रस्ड क्लास शमिन स्थापना केली.या संस्थचेी प्रमुख 

ईददष्ट ेखालीलप्रमाणे होती. 

1. ऄस्पृश्य समाजात शिक्षणाचा प्रसार घडवून अणणे. 

2. ऄस्पृश्य बांधवांना नोकरीच्या संधी ईपलब्ध करून दणेे. 

3. ऄस्पृश्य बांधवांच्या ऄडीऄडचणींचे शनवारण करणे. 

4. ऄस्पृश्य बांधवांना खÚया धमाथची शिकवण दणेे. 

वरील तत्वाचंा प्रसार करण्यासाठी  या ससं्थेच्या 

माध्यमातून शिक्षणप्रसार, नोकÚया शमळवून दणे,े 

सामाशजक ऄडचणींचे शनवारण करणे, सावथशिक धमथ, 

व्यशक्तगत िील अशण नागररकत्व या गुणांचा प्रसार करणे 

आ. कायाथतनू ऄस्पशृ्योध्दाराचे कायथ हाती घेतले. तसेच या 

संसथनेे महार,मांग, चाभंार, अदी मागास जातींच्या तसचे 

शियाचं्या शिक्षणासाठी प्रयत्न केले. िाळा 

वसशतगृह,ेवाचनालय,े मोफत दवाखान,े राििाळा अदींची 

स्थापना करून समाजातून अर्मथक मदत करण्याचे कायथ 

केले. त्याचं्या या कायाथला पाश्चात्य लोकानंी अर्मथक मदत 

केली. शियांनाही अपली ईन्नती साधता यावी,स्वावलंबी 

होता यावे यासाठी शलशहणे, वाचण,े शिवणकाम, 

शनशतशिक्षण अदींचे शिक्षण ददले जात ऄसे. संस्थचेे या 

कायाथचा लवकरच मोठया प्रमाणात प्रसार झाला. पुणे, 

ऄकोला, मनमाड, आंदौर,मद्रास, दापेाली, मुंबइ, 
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हुबळी,सातारा, ठाण,ेमालवण, मद्रास,कोल्हापूर, आ. 

रठकाणी िाखा काढल्या. संस्थचे्या माध्यमातनू वसशतगृह ेव 

शिक्षण संस्था सुरू करण्यात अल्या. शिक्षणाबरोबरच 

ऄस्पृश्यांसाठी औदयोशगक शिक्षण दणे्यास सरुूवात केली. 

संस्थेच्या माफथ त व्याख्याने दकतथने, भजने या माध्यमातंनू 

समाजजागतृी करण्यात अली.  

ऄस्पशृ्योध्दाराच ेकायथ:  

महर्षी शव.रा. शिद े यानंी समाजील धमथव्यवस्था, 

जाशतभदेाचे शवदारक स्वरूप, ऄंधश्रध्दा जवळून पाशहल्या 

होत्या. ऄस्पृश्याचंी शस्थती ऄत्यंत दयनीय होती. 1905 

मध्ये ऄहमदनगर जवळील शभगार या गावी ऄस्पृश्याचंी एक 

पररर्षद भरली होती. या पररर्षदलेा ते स्वतः हजर होते. 

यावेळी ऄस्पृश्यानंा शमळालेल्या वागवणूकची कहाणी 

ऐकल्यानतंर त्यानंी ऄस्पृश्याचं्या प्रश्ांची सोडवणूक 

करण्याचा शवचार त्यानंी केला. ऄस्पृश्यांच्या प्रश्ांची 

सोडवणकू व्हावी व त्यांना समाजाने समभावाने वागवावे 

म्हणनू योग्य वातावरण शनर्ममती व्हावी तसेच या 

प्रश्ांशवर्षयी समाजामध्ये जागतृी व्हावी. तसेच ऄस्पृश्यता 

हा शवर्षय राष्ट्रीय स्तरावरती माडंण्यासाठी त्यांनी महात्मा 

गांधी, लोकमान्य रटळक आ. नेत्यासोबत चचाथ केली. 

त्यासाठी त्यानंी दिेभर दौरे अयोशजतक केले. तसचे सन 

1917 मध्ये ऄ नी बेझंट यांच्या ऄध्यक्षेतेखाली भरलले्या 

राष्ट्रीय सभेच्या ऄशधवेिनामध्ये ‘ऄस्पृश्यता 

शनवारणसबंंधीचा ठराव समंत करून घेतला. याठरावामुळे 

त्यांना लोकमान्य रटळकासह ऄनेक सनातनी नेत्याचंा 

शवरोध पत्करावा लागला. ऄस्पृश्यता शनवारणाच्या 

कायाथचा प्रसार व प्रचार करण्यासाठी त्यांनी 23 व 24 माचथ 

1918 रोजी बडयोदयाचे महाराज सयाजीराव गायकवाड 

यांच्या ऄध्यक्षेखाली मुबंइ यथेे ऄशखल भारतीय ऄस्पृश्यता 

शनवारण पररर्षद अयोशजत केली होती. तसचे सन 1933 

मध्ये त्यांनी ‘भारतीय ऄस्पृश्यतचेा प्रश्’ ह े पुस्तक शलहून 

ऄस्पृश्यता प्रश्ाकड ेलोकाचंे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. या 

पुस्तकात ते म्हणतात ‘ ऄस्पृश्यानंा अपण अपल्यात 

सामाईन घेतले पाशहजे ऄन्यथा ब्राम्हणतेर मुंस्लीम याप्रमाण े

ऄस्पृश्याचंा वेगळया सभा शनमाथण होणे ह ेदिेासाठी घातके 

ठरेल ऄसे म्हटले अह.े  ऄस्पशृ्यता हा दिेशहतासाठी घातक 

कसा होवू िकतो ऄसे त्याचंे ठाम मत होते. ब्राम्हणतेर व 

दशलतांमध्ये ही राष्ट्रीय वृत्ती शनमाथण व्हावी म्हणनु 26 

अे क्टोबर 1917 रोजी त्यांनी ‘राष्ट्रीय मराठा संघा’ ची व 

पुढे 23 माचथ 1918 रोजी ‘ऄस्पृश्यताशवरोधी सशमती’ची ( 

ऄस्पृश्यता शनवारक संघ) स्थापना केली.  

शनष्कर्षथ:  

महर्षी शव.रा.शिद े यानंी ऄस्पृश्योध्दारासाठी केलेल्या 

कायाथचे एक प्रमुख वैशिष्ट े म्हणजे त्यानंी या का कायाथला 

अपल्या जीवनाचे अपल्या कुटंुबाचे ईददष्ट े बनशवले होते. 

महर्षी शव.रा. शिद ेयांच्या ऄस्पशृ्यता शनवारणाच्या कायाथत 

त्यांच्या भशगनी जनाक्का याचंाही महत्वपूणथ सहभाग होता. 

त्यांनी मुंबइतील ऄस्पशृ्याचं्या वस्तीत राहून दशलत 

बांधवांची सेवािशु्रूर्षा केली. त्यांच्या मलुाबाळाचंी सवथ 

प्रकारे सेवा केली. एक ऄथाथने त ेऄस्पृश्य बांधवांिी खÚया 

ऄथाथने एकरूप झालेले समाजसुधारक होते. त्यांच्या 

जातीच्या लोकानंी त्याचंी ‘महार शिद’े म्हणनु हटेाळणी 

केली. द्वारकापीठाच्या िंकराचायाांनी त्याचंा ‘अधुशनक 

काळातील महान कशलपरुूर्ष’ ऄसा शनर्षेध केला होता. परंत ू

ऄिा प्रकारच्या शवरोधाला न जमुानता त्यांनी अपले कायथ 

सुरूच ठेवले होते. जीवनाच्या ऄखेरपयथत त्यानंी 

ऄस्पृश्यांच्या प्रश्ांसाठी झटले. खÚया ते ‘शनष्काम कमथयोगी’ 

होते.  
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प्रस्तावना.           

स्वतंत्र भारतात मराठी भाषकांचे राज्य स्थापन करण्यासाठीसंयुक्त महाराष्ट्र चळवळहा लढा उभारला गलेा. या 

चळवळीमुळे १ मेइ. स. १९६०रोजीमहाराष्ट्र राज्यअस्स्तत्वात आले. महाराष्ट्र राज्यात मराठी भाषा बोलणारेमुबंई, कोकण, दशे, 

स्वदभभ, मराठवाडा, खानदशेव अजनूही महाराष्ट्राबाहरेच असललेेडांग, बेळगाव, स्नपाणी, कारवारवस्बदरह ेभाग अस्भप्रेत होत.े 

सास्हस्त्यक, सांस्कृस्तक, वैचाररक, राजकीय या सवभ अंगानी ही चळवळ उभी रास्हली.संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी 

भाषावारप्रातंरचनेच्या मागणीइतकीच जनुी होती. प्रा. स्वठ्ठल वामन ताम्हणकर यानंीइ.स. १९१७ मध्ये ‘लोकस्शक्षण’ या 

मास्सकात एक लेख स्लस्हला. त्यात मुंबईप्रातं, मध्य प्रातं, वऱ्हाड आस्ण हदै्राबाद या संस्थानात स्वभागला गलेेलामराठी भास्षक 

प्रांत एकत्र आणून एकसंध महाराष्ट्राची स्नर्ममती करावी असास्वचार मांडला. थोडक्यात सवभ मराठी भास्षक प्रदशे एकत्र आणनू त्या 

प्रदशेाचमेहाराष्ट्र ह ेवेगळे राज्य स्नमाभण करावे, यासाठी मराठी भास्षकानंी जीमागणी केली, त्याला संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी 

असे संबोधले जाते. 

पवूाभधभ 

स्िरिशांनीआपल्या 

राज्यकारभारासाठीभारताचीस्वभागणी वेगवेगळ्या प्रातंात 

केली होती परंतु ती भाषेप्रमाणे नव्हती.इ. स. 

१९२०रोजीनागपरुातझालेल्याकााँग्रेसअस्धवेशनाच्या वेळी 

भाषावर प्रातंरचनेचेा मदु्दामहात्मा गांधींनीमान्य 

केलाहोता.लोकमान्य रिळकह ेदखेील भाषावर प्रातंरचनेच्या 

बाजनूे होते. कााँग्रसेनचे एकेकाळी मान्य केलेला हा मदु्दा 

स्वातंत्र्यानतंर मात्र पक्षाला ,स्वशेषत:नेहरंना , संकुस्चत व 

राष्ट्रीय एकात्मकतेला धोका वािू लागला. 

मुंबईतीलभांडवलदारानंा जे मखु्यत: अमहाराष्ट्रीय होते, 

त्यांचा मुंबई महाराष्ट्रालाद्यायला कडाडून स्वरोध होता.इ. 

स. १९३८रोजी पिवधभनवइ. स. १९४०मध्ये ग.त्र्यं. 

माडखोलकरानंी महाराष्ट्र एकीकरणाचा स्वषय उपस्स्थत 

केला. माडखोलकरानंी महाराष्ट्र समाजात व्यापार व उद्योग 

भूस्मपुत्राचं्या ताब्यातनसल्याचं व महाराष्ट्राचे कााँग्रेस पुढारी 

एकीकरणासाठी प्रयत्न करतनसल्याचे म्हिले.इ. स. 

१९४६चसेास्हत्य समंेलन माडखोलकरांच्या अध्यक्षतेखाली 

झाले. या संमलेनात 'संयुक्त महाराष्ट्र सस्मती' स्थापन झाल े

व संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी करणारे तीन ठराव 

सास्हत्यकानंी पाठवले ज्याला राजकीय नेत्यानंी पाठठबा 

ददला.इ. स. १९४६रोजीच भरलेल्या महाराष्ट्र एदककरण 

पररषदतेस.का.पािीलयानंीमुंबईलामहाराष्ट्राची राजधानी 

करण्यास स्वरोध केला. महाराष्ट्रातीलडाव्यापक्षांनी 

सुरवातीपासनूच मुबंईसह महाराष्ट्राला पाठठबा ददला.डॉ. 

बाबासाहबे आंबेडकर यांचा सयंुक्त महाराष्ट्र चळ्वळीला 

पाठठबाहोता. या चळ्वळीला पाठठबा दशभस्वण्याकररता 

अनके रठकाणी सभा त्यांनीघेतल्या होत्या. ररपस्ब्लकन पािी 

ऑफ इंस्डया हा डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरयाचंा पक्ष सयंुक्त 

महाराष्ट्र चळ्वळीतील एक घिक पक्ष होता.स्वातंत्र्यानतंर 

भास्षक राज्याचंी मागणी होऊ लागली.आधं्र प्रदशेराज्याची 

मागणी पोट्टी श्रीरामल्लू यांच्या बस्लदानानतंर पूणभ झाली. 

भाषावार प्रांतरचेनसेाठी नमेलले्या 

कस्मशनानमेहाराष्ट्रराज्याची मागणी डावलली.स्िरिश 

राजविीत मराठी भास्षक प्रदशे तीन वेगवेगळ्या प्रशासकीय 

क्षेत्रांत स्वभागला गेला.होता-* मुंबई इलाखा- स्िरिश 

काळातील मुबंई इलाख्यात आजच्या पस्िम 

महाराष्ट्रप्रदशेाचा समावेश होता. मुंबई शहर, कोकणपट्टी 

तसचे काही गजुराती व कानडीप्रदशेाचा समावेशही मुबंई 

इलाख्यात करण्यात आला होता. 

मध्य प्रातं ववऱ्हाड- स्िरिश काळात मराठी व हदी भास्षक 

प्रदशेांचा स्मळून बनललेा हाप्रातं होता.  सध्याच्या महाराष्ट्र 

राज्यातील स्वदभभ या प्रातंाचा यातअतंभाभव होता.* हदै्राबाद 

संस्थान- स्िरिश काळात हदै्राबाद संस्थानस्नजामाच्या 

अस्धपत्याखाली होते. मराठवाडा हा मराठी अस्धक प्रदशे 

हदै्राबाद संस्थानाचाच एक भाग होता. 

बेळगाव मराठी सास्हत्य संमलेन- संयुक्तमहाराष्ट्र स्नर्ममतीत 

सास्हस्त्यकाचंे योगदान महत्वपवपणूभ आह.े इ. स. १९४६मध्ये 

बेळगाव येथे स्वसावे मराठी सास्हत्य समंेलन भरले होते. या 
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https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A6
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%86%E0%A4%82%E0%A4%A7%E0%A5%8D%E0%A4%B0_%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0
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संमलेनाचअेध्यक्ष ग. त्र्यं. माडखोलकर यांनी १२ मे १९४६ 

रोजी सयंुक्तमहाराष्ट्रासंबंधी एक ठराव मांडला व तो 

एकमताने संमतकरण्यात आला. 

 

दार कस्मशन व ज.ेवी.पी कस्मिी 

स्डसेंबरइ. स. १९४८रोजी प्रस्सद्ध झालले्या दार 

कस्मशनच्या अहवालात भाषावर प्रांतरचनेेला 

स्वरोधदशभस्वण्यात आला होता वमहाराष्ट्रीयलोकांवर 

अपमानास्पद रिप्पणी होती.ज.ेवी.पी कस्मिीने महाराष्ट्र 

वकनाभिकच्यामागणीला पाठठबा ददला नाही व 

मुंबईमहाराष्ट्रात दणे्यास स्वरोध केला. मुंबईअनके भाषांच्या 

व वणाभच्या लोकाचं,ं उद्योगधंद्याचे शहरआह े अस े

अहवालातम्हिले होते. वल्लभभाई पिेलानंी मुंबईचा 

स्वकासगुजरातीभाषकानंी केल्याचे नमूद केले. 

फाजलअली आयोग  

स्डसेंबरइ. स. १९५३रोजी फाजलअली यांच्या 

अध्यक्षतेेखाली राज्य पनुरभचना आयोगाची स्नयुक्तीझाली. 

संयुक्त महाराष्ट्राच्या वतीने एस.एम.जोशी,धनजंय 

गाडगीळसह इतरानंीआयोगासमोर आपली बाजू मांडली.इ. 

स. १९५५रोजी आयोगाचा स्नवाडा जाहीत झाला. 

पुनरभचनबेाबत पायाभतू तत्वपव सगळ्यानंा सारखी लाग ू

केललेी नव्हती आस्ण त्यात मोठी स्वसंगती 

होती.हदै्राबादसाठीएक भास्षकाच तत्वपव तर मुंबईसाठी 

द्वभैास्षकाचं. मुंबई प्रातंात गजुराती भास्षकसौराष्ट्रसमास्वष्ट 

करून मराठी भास्षकस्वदभभ ,बेळगाव-कारवारबाहरे ठेवल े

गेले. मुंबईच्या स्वकासासाठी स्तलागजुरातपासनूवेगळे ठेवण े

योग्य नाही व बेळगाव भाग कनाभिकाशी 'आर्मथकदषृ्ट्या' 

जोडला असल्याच े तसचेस्वदभभमहाराष्ट्रात 

घातल्यासनागपूरशहराचे महत्वपव कमी होईल असे अहवालात 

नमदू करण्यात आले. आयोगाला याद्वभैास्षकात मराठी 

भास्षकाचंी सखं्या गजुराती भास्षकांपके्षा जास्त 

होऊद्यायची नव्हती असचे या स्वसंगतीचे कारण म्हणाव े

लागेल. 

चळवळीस सरुवात 

या आयोगाच्या स्वरोधात महाराष्ट्रभर असतंोषाचा 

डोंब उसळला. नेहरूनीत्यामळेु सौराष्ट्रासह गुजरात, 

स्वदभाभसह महाराष्ट्र व स्वतंत्र मुंबई अशास्त्रराज्य योजना 

जाहीर केली. स्त्रराज्य योजनते महाराष्ट्रापासनू 

मुंबईतोडण्यामुळे अन्यायाची भावना मराठीजनांत पसरली 

व संयुक्त महाराष्ट्रचळवळीने पिे घेतला. 'मुंबईसह सयंुक्त 

महाराष्ट्र झालाच पास्हज'े ह े याआंदोलनाचे घोषवाक्य 

बनलं.महाराष्ट्रीय कााँग्रसे नेत्यानंी कें द्रीयनेतृत्वासमोर गुडघ े

िेकले. यामुळे कााँग्रेसनेत े जनतचे्या नजरेतनू 

उतरले.यशवंतराव चव्हाणयांच्यासारखे ज्येष्ठ नेत्यान े

तरनेहर व संयुक्त महाराष्ट्रात ,मला नहेर महत्वपवाच े

वाितातअसे म्हिले. महाराष्ट्रातील कम्युस्नस्ि, सोशालीस्ि व 

प्रजासमाजवादीपक्षातील डावे पढुारी व कााँग्रसेेतरानंी सयंुक्त 

महाराष्ट्राचा लढा हातातघेतला.सेनापती बापि, डॉ. 

बाबासाहबे आंबेडकर, एस.एम.जोशी, प्रल्हाद केशव अत्र,े 

श्रीपाद डांग,े शाहीर अमर शेख,भाई उद्धवराव पािील, 

प्रबोधनकार ठाकरेह े चळवळीतील महत्वपवाचे नते े

ठरले.एस.एम. जोशी, श्रीपाद डांगयेांनी लढ्याचे नेतृत्व 

केले. अत्र्यानंी आपल्या 'मराठा' या दसै्नकातसंयुक्त 

महाराष्ट्राचा जोरदार परुस्कार केला तर स्वरोधकावंर 

बोचरी व कठोरिीका केली. त्यांच्या भाषणातनू सयंुक्त 

महाराष्ट्राला स्वरोध करणायाभचाखरपूस समाचार 

घेतला.शाहीर अमर शेख,शास्हर अण्णाभाऊ साठे,शास्हर 

गव्हाणकर ह्ानंी आपल्या कलास्वष्ट्काराने मराठी अस्स्मता 

जागतृ ठेवली.२० नोव्हेंबरइ. स. १९५५मोरारजी 

दसेाईवस.का.पािीलया कााँग्रसे नेत्यानंीचौपािीवरसभा 

घेऊन प्रक्षोभक स्वधाने केली. पािलांनी 'पाच हजार वषाांनी 

सुद्धामुंबईमहाराष्ट्राला स्मळणार नाही व मोरारजींनी 'कााँग्रसे 

स्जवतं असेपयांतमुंबईमहाराष्ट्रालास्मळणार नाही, 

गुंडस्गरीला योग्य जबाब स्मळेल' अशी मुक्ताफळं उधळली. 

लोकानंी सतंापनू सभा उधळली. २१ नोव्हेंबरइ. स. 

१९५५रोजी झालले्या आंदोलनावेळेस पोस्लसांनी केलेल्या 

गोळीबारामुळे १५ जणांना प्राण गमवावा लागला. जान-े

फेिुइ. स. १९५६रोजी कें द्रशास्सतमुबंईचीघोषणा 

केल्यानतंर लोक रस्त्यावर उतरली. हरताळ, सत्याग्रह व 

मोचे सुरूझाली. मोरारजीच्या सरकारने सत्तचेा दरुपयोग 

करून स्नषू्ठरपणे ८० लोकानंागोळीबारात मारले. संयुक्त 

महाराष्ट्रातील आदंोलनात एकूण१०५ जणानंी 

आपल्याप्राणाची आहुती ददली. त्यांच्या स्मरणाथभ 

मुंबईच्याफ्लोरा फाउंिनभागात हुतात्मा स्मारक उभारल े

गेले.संयुक्त महाराष्ट्र सस्मतीनेददल्लीयेथ े

प्रचंडसत्याग्रहघडवनू आणला.चळवळीच्या काळात 

जनतचे्या असतंोषामुळ, नेहरंना 

महाराष्ट्रातसुरक्षारक्षकांसोबत दफरावे लागे व त्यांचे स्वागत 

काळ्या झेंड्ानंी वस्नषेधानचे होई. भारताचे अथभमंत्री 

सी.डी दशेमुखानंी महाराष्ट्रावरीलहोणाऱ्या अन्यायाच्या 

स्नषेधाथभ आपला राजीनामा ददला. या 

राजीनाम्यामुळेचळवळीला अस्धक बळ स्मळाले.संयुक्त 

महाराष्ट्र पररषद- २४ जुल १९४६ रोजी मुबंई येथ े

सवभपक्षीयमहाराष्ट्र एकीकरण पररषद भरस्वण्यात आली. 

महाराष्ट्र एकीकरण पररषदनेेसयंकु्त महाराष्ट्राच्या शकंरराव 

दवे यांच्या अध्यक्षतेखाली सवभपक्षीयसयंुक्त महाराष्ट्र पररषद 

स्थापन करण्याचा ठराव संमत केला. ग. त्र्यं.माडखोलकर ह े

या पररषदचेे सरस्चिणीस होते. मात्र शंकरराव दवे ह े

https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%87._%E0%A4%B8._%E0%A5%A7%E0%A5%AF%E0%A5%AA%E0%A5%AE
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%AF
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%9F%E0%A4%95
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%97%E0%A5%81%E0%A4%9C%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A5%80
https://mr.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%87._%E0%A4%B8._%E0%A5%A7%E0%A5%AF%E0%A5%AB%E0%A5%A9&action=edit&redlink=1
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%87._%E0%A4%B8._%E0%A5%A7%E0%A5%AF%E0%A5%AB%E0%A5%AB
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%87._%E0%A4%B8._%E0%A5%A7%E0%A5%AF%E0%A5%AB%E0%A5%AB
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%A6%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%A6
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B8%E0%A5%8C%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0_%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B9%E0%A4%BE
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AD
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AC%E0%A5%87%E0%A4%B3%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%B5
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%97%E0%A5%81%E0%A4%9C%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%A4
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AD
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A4%AA%E0%A5%82%E0%A4%B0
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AF%E0%A4%B6%E0%A4%B5%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B5_%E0%A4%9A%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%A3
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B8%E0%A5%87%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A5%80_%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%9F
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A1%E0%A5%89._%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A5%87%E0%A4%AC_%E0%A4%86%E0%A4%82%E0%A4%AC%E0%A5%87%E0%A4%A1%E0%A4%95%E0%A4%B0
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A1%E0%A5%89._%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A5%87%E0%A4%AC_%E0%A4%86%E0%A4%82%E0%A4%AC%E0%A5%87%E0%A4%A1%E0%A4%95%E0%A4%B0
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%8F%E0%A4%B8.%E0%A4%8F%E0%A4%AE.%E0%A4%9C%E0%A5%8B%E0%A4%B6%E0%A5%80
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%A6_%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A4%B5_%E0%A4%85%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%87
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%A6_%E0%A4%85%E0%A4%AE%E0%A5%83%E0%A4%A4_%E0%A4%A1%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%87
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%B0_%E0%A4%85%E0%A4%AE%E0%A4%B0_%E0%A4%B6%E0%A5%87%E0%A4%96
https://mr.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%88_%E0%A4%89%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B5_%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%9F%E0%A5%80%E0%A4%B2&action=edit&redlink=1
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A4%B5_%E0%A4%B8%E0%A5%80%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AE_%E0%A4%A0%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%87
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%A7%E0%A4%B0_%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A7%E0%A4%B5_%E0%A4%9C%E0%A5%8B%E0%A4%B6%E0%A5%80
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%A6_%E0%A4%85%E0%A4%AE%E0%A5%83%E0%A4%A4_%E0%A4%A1%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%87
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%B0_%E0%A4%85%E0%A4%AE%E0%A4%B0_%E0%A4%B6%E0%A5%87%E0%A4%96
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%85%E0%A4%A3%E0%A5%8D%E0%A4%A3%E0%A4%BE_%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%8A_%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A0%E0%A5%87
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%87._%E0%A4%B8._%E0%A5%A7%E0%A5%AF%E0%A5%AB%E0%A5%AB
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%87._%E0%A4%B8._%E0%A5%A7%E0%A5%AF%E0%A5%AB%E0%A5%AB
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AE%E0%A5%8B%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%9C%E0%A5%80_%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%88
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B8.%E0%A4%95%E0%A4%BE.%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%9F%E0%A5%80%E0%A4%B2
https://mr.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%9A%E0%A5%8C%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%9F%E0%A5%80&action=edit&redlink=1
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%82%E0%A4%AC%E0%A4%88
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%82%E0%A4%AC%E0%A4%88
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%82%E0%A4%AC%E0%A4%88
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%87._%E0%A4%B8._%E0%A5%A7%E0%A5%AF%E0%A5%AB%E0%A5%AB
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%87._%E0%A4%B8._%E0%A5%A7%E0%A5%AF%E0%A5%AB%E0%A5%AB
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%87._%E0%A4%B8._%E0%A5%A7%E0%A5%AF%E0%A5%AB%E0%A5%AC
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%82%E0%A4%AC%E0%A4%88
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AB%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%B0%E0%A4%BE_%E0%A4%AB%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%82%E0%A4%9F%E0%A4%A8
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4_%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0_%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A5%80
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4_%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0_%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A5%80
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B8%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B9


IJAAR    Vol.3 No.5  ISSN – 2347-7075 

223 

 

  .  .            

 

 

कााँग्रेसनतेे असल्यान,े संयुक्त महाराष्ट्र पररषद भरीव 

स्वरूपाची कृती करू शकणारनाही, असे मत डॉ. बाबासाहबे 

आंबेडकर व भाई डांगे यांनी मांडले. नतंरच्याकाळात डॉ. 

बाबासाहबे आंबेडकर यानंी व्यक्त केलेली शकंा खरी ठरली. 

कारण हीपररषद काही काळातच स्नस्ष्ट्िय ठरली.दार 

सस्मती व जे. व्ही. पी. सस्मती-वरील दोन्ही सस्मत्यानंी 

भाषावार प्रातंरचना भारताच्या एकात्मतेच्यादषृ्टीने योग्य 

ठरत नसल्याने भाषावार प्रांतरचनचेी मागणी फेिाळली. 

पररणामी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदशे, तास्मळनाडू, पंजाब या 

रठकाणी आंदोलनाला सरुवातझाली. पट्टीश्रीरामालू याचं्या 

बस्लदानाने ऑक्िोबर १९५३ मध्ये आंध्रप्रदशेाची स्नर्ममती 

झाली. त्याचप्रमाणे सरकारने राज्य पनुरभचना 

आयोगाचीनेमणूक केली.राज्य पुनरभचना आयोगाची 

स्शफारस- फाजल अली यांच्याअध्यक्षतेखाली नमेलले्या 

राज्य पनुरभचना आयोगान े १० ऑक्िोबर १९५५ 

रोजीआपला अहवाल सादर केला. या सस्मतीने मुंबईसह 

संयुक्त महाराष्ट्र व गुजरात या  मागण्या फेिाळल्या. 

स्वदभाभचे स्वतंत्र राज्य करावे असे सुचवले. उरलेल्यामराठी 

व गुजराती भास्षकाचंे सतंुस्लत असे स्द्वभास्षक राज्य 

स्नमाभण करावे अससेुचवले.स्त्रराज्य सूत्र- राज्य पुनरभचना 

आयोगाच्या स्शफारशींना मराठीआस्ण काही प्रमाणात 

गुजराती भास्षक प्रदशेात होणारा स्वरोध घेऊन 

त्यांचीतीव्रता कमी करण्यासाठी ९ नोव्हेंबर १९५५ रोजी 

कााँग्रेस कायभकाररणीन े ‘स्त्रराज्य सूत्र’ ह े प्रारूप सचुवले. 

त्याप्रमाणे सवभ मराठी भास्षकभागांचा मुंबई महानगर अशी 

तीन राज्ये स्थापना करण्याचा प्रस्ताव यास्त्रराज्य प्रारूपात 

होता. स्त्रराज्य सूत्र कााँग्रेसतेर पक्षांनी फेिाळूनलावले. २१ 

नोव्हेंबर १९५५ रोजी मुंबईत हरताळ पाळण्यात आला. 

त्यातच १६जानेवारी १९५६ रोजी जवाहरलाल नहेरू यांनी 

मुंबई हा कें द्रशास्सत प्रदशे असेलअशी घोषणा केली. 

नेहरंूच्या या वक्तव्यावर महाराष्ट्रात तीव्र प्रस्तदियाउमिली. 

१६ ते २२ जानेवारी दरम्यान मोठय़ा प्रमाणात दगंे झाले. 

यानतंरच्याकाळात १०५ व्यक्तींना बस्लदान द्यावे लागले. 

त्यावेळेस मुंबईचे मखु्यमंत्रीमोरारजी दसेाई होते. या सवभ 

घिनचेा स्नषेध म्हणनू भारताचे अथभमंत्री सी.डी. दशेमुख 

यांनी आपल्या मंस्त्रपदाचा राजीनामा 

ददला.सयंुक्तमहाराष्ट्राची सस्मती- आंदोलनाची तीव्रता वाढू 

लागल्यावर कााँग्रेसतेरपक्षांच्या काही नेत्यानंा आंदोलनात 

सुसूत्रता आणण्यासाठी एक समान व्यासपीठस्नमाभण 

करण्याची आवश्यकता जाणवू लागली. त्याचचे दषृ्ट्य स्वरूप 

म्हणजेसयंुक्त महाराष्ट्र सस्मतीची झाललेी स्थापना होय. 

६ फेिुवारी १९५६ रोजीएस. एम. जोशी यानंी 

महाराष्ट्रातील संयुक्त महाराष्ट्रवादी पक्ष आस्ण काहीमान्यवर 

अपक्ष व्यक्ती याचंी पररषद पुण्याच्या रिळक स्मारक 

मंददरातबोलावली. केशवराव जेधे या पररषदचेे अध्यक्ष 

होते. या पररषदते संयुक्तमहाराष्ट्राच्या स्नर्ममतीसाठी आस्ण 

मराठी जनतेच्या न्याय्य मागणीला एकमुखीसामुदास्यक 

नतेृत्व प्राप्त करून दणे्यासाठी संयुक्त महाराष्ट्र 

सस्मतीचीस्थापना करण्याचा स्नणभय घेण्यात आला.सयंुक्त 

महाराष्ट्र सस्मतीची उदद्दष्ट े – *भाषावार प्रातंरचनेच्या 

तत्वपवानुसार भारतीय सघंराज्याचे घिक अस े

संयुक्तमहाराष्ट्राचे मराठी भास्षकांचे एकात्म व सलग राज्य 

प्रस्थास्पत करणे.*लोकसत्ताक व समाजवादी महाराष्ट्र 

प्रस्थास्पत करणे आस्ण सस्मतीन े पुरस्कार केलेला कायभिम 

पूणभ करणे. *महाराष्ट्रातील आíथक, सांस्कृस्तक व 

सामास्जक,जीवनाची,सहकारी,तत्वपवावर उभारणी करणे. 

द्वभैास्षक मुंबई राज्याची स्नर्ममती- भारतीय संसदनेे स्वशाल 

द्वभैास्षक राज्याचीस्नर्ममती करण्यासबंंधीच्या स्वधेयकाला 

संमती ददली. या द्वभैास्षक राज्यातसवभ मराठी भास्षक प्रदशे 

आस्ण गुजराती भास्षक प्रदशे याचंा समावेश करण्यातआला 

होता. महाराष्ट्र प्रदशे कााँग्रेस सस्मतीने द्वभैास्षक राज्याचा 

तोडगामान्य केला. अशा प्रकारे १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी 

स्वशाल द्वभैास्षक राज्यअस्स्तत्वात आले. यशवंतराव 

चव्हाण या द्वभैास्षक राज्याच े पस्हले मखु्यमंत्रीठरले. या 

द्वभैास्षक मुंबई राज्यात कच्छ, सौराष्ट्र या गजुराती 

भास्षकप्रदशेांबरोबरच हदै्राबाद संस्थानातील मराठी 

भास्षकाचंा मराठवाडा हा भागतसचे मध्य प्रदशेातील 

स्वदभभ ककवा वऱ्हाड हा भाग अतंभूभत करण्यात आला.त्याच 

वेळी बेळगाव, स्वजापूर, कानडा आस्ण धारवाड 

स्जल््य़ातील कन्नड भास्षकप्रदशे मुंबई राज्यातनू काढण्यात 

येऊन तत्कालीन म्हसैूर राज्यात अतंभूभतकरण्यात आला. 

स्वशाल द्वभैास्षक राज्याच्या योजनेला स्वरोध करण्यासाठी 

संयुक्तमहाराष्ट्र सस्मतीच्या वतीने मुबंई यथेे २९ व ३० 

सप्िेंबर १९५६ रोजीभाऊसाहबे राऊत याचं्या 

अध्यक्षतेखाली एक पररषद बोलस्वण्यात 

आली.सावभस्त्रकस्नवडणूक (१९५७)- या स्नवडणकुीत 

कााँग्रेसला लोकसभचे्या ४४ पकी २१ आस्णस्वधानसभचे्या 

२६४ पकी १३५ जागा म्हणजचे काठावरचे बहुमत 

स्मळाले. पस्िममहाराष्ट्र, कोकण आस्ण मुंबई शहरात 

कााँग्रेसला अपयश आले होते. या उलिसंयुक्त महाराष्ट्र 

सस्मतीला अपेक्षेपके्षा अस्धक यश स्मळाले. यावरून 

१९५६च्या स्नवडणुकीत जनमानसाने स्द्वभास्षक मुंबई राज्य 

अमान्य असल्याचा स्पष्टकौल ददला. पंस्डत नेहरंूसमोर 

स्नदशभन-े३ नोव्हेंबर १९५६ रोजीप्रतापगड यथेे छत्रपती 

स्शवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे  अनावरण 

करण्याकररतापंस्डत नेहरू आल े असता त्यांच्या मागाभवर 

आस्ण प्रतापगड येथे मराठी भास्षकजनतनेे प्रचंड स्नदशभन े

केली. लोकशाही मलू्यावंर स्नष्ठा असलले्या पंस्डतनेहरू यानंा 

मराठी लोकाचं्या तीव्र भावनचेी दखल घेणे भाग 

पडले.नागपरूकरार (१९५३)- स्वदभभ, मराठवाडा आस्ण 
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उवभररत महाराष्ट्रातील नेत्यानंी २८सप्िेंबर १९५३ रोजी 

नागपूर करारावर स्वाक्षरी करून सयंुक्त महाराष्ट्रस्थापन 

करण्याचा आपला स्निय व्यक्त केला.नागपरू करारातील 

तरतुदी –1. मुंबई- मध्य प्रदशे व हदै्राबाद राज्यातील सलग 

मराठी भास्षक प्रदेशांचेस्मळून एक राज्य बनस्वण्यात यावे. 

या राज्याला महाराष्ट्र ककवा मराठी प्रदशेअसे नाव दणे्यात 

येईल व मुबंई शहर या राज्याची राजधानी राहील.2.नव्या 

राज्यातील वररष्ठ न्यायालयाचे मुख्य पीठ मुंबई येथे राहील 

आस्ण दयु्यम पीठ स्वदभभ प्रदशेात काम पाहील.3. वषाांतनू 

काही स्वस्शष्ट काळासाठी सरकार अस्धकृतपणे नागपरू येथ े

हलस्वण्यातयईेल आस्ण राज्य कायद े मंडळाचे दकमान एक 

तरी अस्धवेशन दरवषी नागपरुातघेण्यात येईल.बेळगाव प्रश्न 

आस्ण महाजन आयोग – महाराष्ट्र आस्णम्हसैूर (म्हणज े

आताचे कनाभिक) यामधील न सुिललेा सीमाप्रश्न अजनूही 

कायमआह.े कनाभिक राज्यात कारवार, बेळगाव आस्ण इतर 

प्रदशे समास्वष्ट झाल्याने हाप्रश्न स्नमाभण झाला आह.े १९६६ 

मध्ये बळेगावच्या प्रश्नावर कें द्र सरकारनेमहाजन आयोगाची 

स्थापना केली. या आयोगाच्या स्शफारशी दोन्ही राज्यांना 

मान्यझाल्या नाहीत.संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना१ 

नोव्हेंबरइ. स. १९५६लाकें द्रानसेौराष्ट्र, गुजरात,मराठवाडा, 

स्वदभभवमुंबईइलाख्यातील सवभ मराठी प्रदशे स्मळून 

(परंतूबेळगाव-कारवारवगळून) स्वशालस्द्वभास्षकस्थापले. 

परंतू या स्द्वभास्षकाचमेहाराष्ट्रवगुजरातयेथेही कडाडून 

स्वरोध झाला. १९५७च्या सावभस्त्रक स्नवडणकुीत सस्मतीला 

भरघोसयश स्मळाले. कााँग्रेसचे नतेृत्व या सवभ प्रकारामुळे व 

१९६२ ला होणाऱ्यास्नवडणुकीला सामोरे जायच े

असल्यामळेु संयुक्त महाराष्ट्राला अनुकूल झाले.इंददरा 

गांधीननेेहरंचे मन वळवले. द्वभैास्षकची स्वभागणी 

करतानामहाराष्ट्रराज्यालागजुरातराज्याला १० कोिी द्यायच े

व पुढील ४ वषाभत ती रक्कम कमी करत आणायची अशी अि 

मान्य झाली.तसचे मुंबईचा स्वकास व उभारणी गजुराती 

भांडवलदारानंी केली असा दावा गुजरातीभास्षक करत होत े

व त्याचं 'व्याज' म्हणनू एकूण ५० कोिी दऊेनच 

मुंबईमहाराष्ट्राला स्मळाली.मुबंईसह संयुक्त महाराष्ट्र स्थापन 

झाला तरी त्यातबेळगाव, कारवार, स्नपाणी, स्बदरवडांगचा 

समावेश झाला नाही.बेळगावबाबतचा महाराष्ट्र-कनाभिक 

सीमा प्रश्न आजही चालू आह.े नेहरंना राज्याला हवे असलले े

'मुंबई' नाव वगळून सस्मतीने 'महाराष्ट्र'असेनाव ठरवले व 

राज्याची स्थापना कामगारददनी म्हणजे १ मे रोजी केली 

गेली.महाराष्ट्रस्थापनचेा कलश पस्हले मुख्यमतं्री 

यशवतंरावाचं्या हस्ते आणलागलेा. नव्या राज्याचीमुबंईही 

राजधानी वनागपूरउपराजधानी स्नस्ित झाली. 

हुतात्म्याचंी नाव े

२१ नोव्हेंबर इ. स. १९५५चे हुतात्म े

१] स्सताराम बनाजी पवार२] जोसफे डसे्व्हड 

पेजारकर३] स्चमणलाल डी. शेठ४] भास्कर नारायण 

कामतकेर५] रामचंद्र सेवाराम६] शंकर खोिे७] धमाभजी 

गंगाराम नागवेकर८] रामचंद्र लक्ष्मण जाधव९] के. जे. 

झेस्वयर१०] पी. एस. जॉन११] शरद जी. वाणी१२] 

वेदीससग१३] रामचदं्र भािीया१४] गंगाराम गुणाजी१५] 

गजानन ऊफभ  बंडू गोखले१६] स्नवतृ्ती स्वठोबा मोरे१७] 

आत्माराम पुरषोत्तम पानवलकर१८] बालप्पा मतुण्णा 

कामाठी१९] धोंडू लक्ष्मण पारडूले२०] भाऊ सखाराम 

कदम२१] यशवतं बाबाजी भगत२२] गोसवद बाबूराव 

जोगल२३] पांडूरंग धोंडू धाडवे२४] गोपाळ स्चमाजी 

कोरड२े५] पांडूरंग बाबाजी जाधव२६] बाबू हरी दाते२७] 

अनपु माहावीर२८] स्वनायक पाचंाळ२९] स्सताराम गणपत 

म्हाद३े०] सभुाष स्भवा बोरकर३१] गणपत रामा 

तानकर३२] स्सताराम गयादीन३३] गोरखनाथ रावजी 

जगताप३४] महमद अली३५] तुळशीराम पुजंाजी 

बेलसरे३६] दवेाजी सखाराम पािील३७] शामलाल 

जेठानंद३८] सदास्शव महादवे भोसले३९] स्भकाजी पांडूरंग 

रंगािे४०] वासुदवे सुयाभजी माजंरेकर४१] स्भकाजी बाबू 

बांबरकर४२] सखाराम श्रीपत ढमाले४३] नरेंद्र नारायण 

प्रधान४४] शंकर गोपाल कुष्ट४े५] दत्ताराम कृष्ट्णा 

सावंत४६] बबन बापू भरगुड४े७] स्वष्ट्णू सखाराम बने४८] 

स्सताराम धोंडू राडये४९] तकुाराम धोंडू सशद५े०] स्वठ्ठल 

गंगाराम मोरे५१] रामा लखन सवदा५२] एडवीन आमिोझ 

साळवी५३] बाबा महाद ू सावंत५४] वसतं द्वारकानाथ 

कन्याळकर५५] स्वठ्ठल दौलत साळंुखे५६] रामनाथ पांडूरंग 

अमतृे५७] परशुराम अंबाजी दसेाई५८] घनश्याम बाबू 

कोलार५९] धोंडू रामकृष्ट्ण सतुार६०] मुनीमजी बलदवे 

पांड६े१] मारती स्वठोबा म्हस्के६२] भाऊ कोंडीबा 

भास्कर६३] धोंडो राघो पुजारी६४] ह्रुदयससग 

दारजेससग६५] पांडू माहाद ू अवरीरकर६६] शंकर स्वठोबा 

राणे६७] स्वजयकुमार सदास्शव भडकेर६८] कृष्ट्णाजी गण ू

सशद६े९] रामचंद्र स्वठ्ठल चौगलु७े०] धोंडू भागू जाधव७१] 

रघुनाथ सखाराम बीनगुड७े२] काशीनाथ गोसवद 

सचदरकर७३] करपैया दकरमल दवेेंद्र७४] चुलाराम 

मुंबराज७५] बालमोहन७६] अनतंा७७] गंगाराम स्वष्ट्ण ू

गुरव७८] रत्नु गोंददवरे७९] सय्यद कासम८०] स्भकाजी 

दाजी८१] अनतं गोलतकर८२] दकसन वीरकर८३] सुखलाल 

रामलाल बंसकर८४] पांडूरंग स्वष्ट्णू वाळके८५] फुलवरी 

मगर८६] गुलाब कृष्ट्णा खवळे८७] बाबूराव दवेदास 

पािील८८] लक्ष्मण नरहरी थोरात८९] ठमाबाई स्वठ्ठल 

सूयभभान९०] गणपत रामा भुत९े१] मुनशी वझीऱअली९२] 

दौलतराम मथरुादास९३] स्वठ्ठल नारायण चव्हाण९४] 

दवेजी स्शवन राठोड९५] रावजीभाई डोसाभाई पिेल९६] 

होरमसजी करसेिजी९७] स्गरधर हमेचदं लोहार९८] सत्त ू

खंडू वाईकर—नास्शक -९९] गणपत श्रीधर जोशी१००] 

https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%87._%E0%A4%B8._%E0%A5%A7%E0%A5%AF%E0%A5%AB%E0%A5%AC
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B8%E0%A5%8C%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%97%E0%A5%81%E0%A4%9C%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%A4
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%A0%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A1%E0%A4%BE
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AD
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%82%E0%A4%AC%E0%A4%88
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AC%E0%A5%87%E0%A4%B3%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%B5
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0
https://mr.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A4%BF%E0%A4%95&action=edit&redlink=1
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%97%E0%A5%81%E0%A4%9C%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%A4
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%87%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A4%BE_%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%A7%E0%A5%80
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%87%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A4%BE_%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%A7%E0%A5%80
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%97%E0%A5%81%E0%A4%9C%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%A4
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AC%E0%A5%87%E0%A4%B3%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%B5
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%A3%E0%A5%80
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AC%E0%A5%80%E0%A4%A6%E0%A4%B0
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A1%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%97
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AC%E0%A5%87%E0%A4%B3%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%B5
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%9F%E0%A4%95
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%82%E0%A4%AC%E0%A4%88
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%82%E0%A4%AC%E0%A4%88
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A4%AA%E0%A5%82%E0%A4%B0
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%87._%E0%A4%B8._%E0%A5%A7%E0%A5%AF%E0%A5%AB%E0%A5%AB
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माधव राजाराम तुरे(बलेदार) -बेळगांव -१०१] मारती 

बेन्नाळकर१०२] मधूकर बापू बादंकेर१०३] लक्ष्मण गोसवद 

गावड१े०४] महादवे बारीगडी - स्नपाणी -१०५] 

कमलाबाई मोस्हत े - मुंबई१०६] स्सताराम दलुाजी 

घाडीगांवकर१०७] शंकरराव तोरस्कर 

साराशं : १ मे १९६० रोजीद्वभैास्षक मुंबई राज्याच े

स्वभाजन होऊन महाराष्ट्र व गुजरात ही दोन 

राज्येअस्स्तत्वात आली. अशा प्रकारे मुंबईसह संयुक्त 

महाराष्ट्र स्थापन करण्याचतेमाम मराठी जनतचेे स्वप्न 

अखेरीस साकार झाले. द्वभैास्षक मुंबई राज्याचतेत्कालीन 

मुख्यमतं्री यशवतंराव चव्हाण हचे महाराष्ट्राचे पस्हल े

मुख्यमतं्रीठरले.  
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गोडीालाणलेल्यााद्राक्ष वानेादत्तात्रयाकाळेायांनााणैतशष्यपणूसातनरीक्ष वणाचीादषृ्टीसाददलीाद्राक्ष वाबागेतीलाप्रत्येकाघडाणराप्रयोगाकरूना

त्यांनीाआपलीा तनरीक्ष वकादषृ्टीा तसद्धा केली.ा नणेा णाण,ा उत्पादनाएणढचेाशतेकऱ्याचेाकामानाहीातरा त्याा उत्पादनाचेा माकेटिंगा हीा

व्यणतस्थताझालेापातहज.ेायोग्याआतणाआकषसकापॅककगाकरून,ाचागंलीाबाजारपेठाआपल्यााउत्पादनालाातमळालीापातहज.ेादशेातीला

असोाकीापरदशेातीलाग्राहकापयतंाआपल्यााकष्टाचेाहाेफळापोहोचलेापातहजे.ायाचााअभ्यासाकरीताात्यांनीादशेातीलाभागाबरोबरा

परदशेाताजाऊनातणतणधाद्राक्ष वाणाणांचीापाहणीणाअभ्यासाकरूनादशेातीलाद्राक्ष वाबागायताक्ष वते्रातीला60ािंके्काद्राक्ष वाचेाणाणाहाेयेथीला

दत्तात्रयाकाळेापररणारानेातनमासणाकेल.ेहीाबाबासोलापरूच्याादषृ्टीनाेअतभमानास्पदाआह.े1 

कृतषभषूण दत्तात्रय नानासाहबेाकाळे अल्पपररचय- 

नानासाहबेाआतणासररतााकाळेायांच्याापोिंीादत्तात्रयाकाळेा

यांचाा जन्मा झाला.त्याचंेा प्राथतमका तशक्ष वणा गाणातचा

नान्नजयथेाे झाल.ेा तरा पुढीला तशक्ष वणा पुण्याता झाले.ा त्यानंाा

अभ्यासापेक्ष वाा शतेीचीाआणडा जास्ता तरीा तशक्ष वणाचेा महत्त्णा

त्यांच्याा लेखीा कमीा नव्हत.ेा त्यानंीा उच्चा तशक्ष वणा पूणसा करूना

शेतीलाचा आपलेा सणसस्णा मानल.ेा आतणा त्यातचा नणनणीना

प्रयोगा करीता शेतीा कामालाा सुरुणाता

केली.नानासाहबेांच्याकष्टातनूा महेनतीा मधूना बरेचा तशकूना

संशोधना णतृ्तीा जोपासलीा आतणा अनेका द्राक्ष वांचेा नणनणीना

णाणातनमासणाकेल.े2 

द्राक्ष वणाणासशंोधनासाणतडलाचंाणारसा- 

कृषीा भषूणा दत्तात्रया काळेा यानंाा द्राक्ष वा णाणा संशोधनाचाा

णारसाा त्यांचेा णडीला स्ण.नानासाहबेा काळेा यांच्याकडूना

तमळाला.स्णातंत्र्यपणूसाकाळातानानासाहबेाकाळेायाचंााजन्मा

1939ा मध्येा झाला.ा यांचेा तशक्ष वणा त्याणेळीमॅरिका पयंता

झाललेेा होत.ेापरंतुातेाएखाद्याासंशोधकासारखेाशतेाताकामा

करीत.ा त्याा काळाता ा पपई,ा कनलगडा याचंीा लागणडाकरूना

त्यांनीाभरघोसा उत्पादनाशतेाजतमनीतनूा तमळतणल.ेा त्यांनीा

1958ामध्येापारंपाररकातबयााअसलेल्यााद्राक्ष वाणाणाचीाबागा

नान्नजा मध्येा प्रथमा फुलतणली.ा त्यानतंरा 1964ा मध्याे

बारामतीयेथनूा द्राक्ष वा बागायतदारअण्णासाहबेशेंबेकरा

यांच्याकडूनानानासाहबेाकाळेाआतणात्र्यंबकातात्याादबडाेयाा

जोडीनेाद्राक्ष वाणाणाआणनूाथॉमसनसीडलेसाहाेणाणातणकतसता

केल.ेसोलापरूा तजल्यामध्येा प्रथमा द्राक्ष वा लागणडा करण्याचाा

माना नानासाहबेा काळेा यांच्याकडाे जातो.ा शेतीलाा सणसस्णा

माननूा त्यानंीा द्राक्ष वा लागणडीता नणनणीना प्रयोगा

केल.ेथॉमसनसीडलेसा याा द्राक्ष वा णाणांमध्येा नसैर्मगका बदला

घडणूना ा लाबंा मणीाअसणारीा णा ददसायलााआकषसकाआतणा

खाण्यासाचतणष्टाअसललेेा द्राक्ष वा णाणा तणकतसता केले.ा त्यालाा

सोनाकाा असेा नाणा ददल.ेसोनाकाा मधूना त्यांनीा सोलापरू,ा

गाणचेानाणानान्नजाआतणाआडनाणाकाळेायातीलाआद्यअक्ष वरेा

घेऊना एका ब्रँडा केला.ा तोचा सोनाा काा सीडलसेा द्राक्ष वातीला

णाणा जगप्रतसद्धा झाला.3तत्कालीना महाराष्ट्रा शासनाकडूना

राज्यातीला तनणडका द्राक्ष वा बागायतदारासाठीा युरोपा दौराा

आयोतजता केलाा होता.त्याणेळीनानासाहबेा काळेा युरोपलाा

गेल.ेात्याादौऱ्याताएकााणेगळ्याचाद्राक्ष वानेात्याचंेामनामोहूना

िंाकल.ेत्याणेळीा त्यांनीा तथेीला द्राक्ष वाच्याा काहीा तनणडका
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काड्यााघेऊनाआल.ेाआतणात्याचाेयोग्याअसेासंशोधनाकरूना

रंगीताद्राक्ष वाणाणातणकतसताकेल.ेादरम्यानादौऱ्याणराजातानाा

दशेाचेा नेतेा शरदा पणारा यानंीा केलेलेा मागसदशसना मनालाा

भाणलेा त्यामुळेा त्याा णाणालाा त्यांनीा शरदा पणाराचंेा नाणा

दणे्याचेा ठरतणल.ेा 4ा फेब्रुणारीा 1990ा रोजीा तत्कालीना

अथसमतं्रीासुशीलकुमारानशदाेयांच्यााहस्तेाशरदापपसलसीडलसेा

असेा नामकरणा ठेणल.ेा हाे द्राक्ष वणाणा अत्यंता लोकतप्रया

झाल.ेत्यातनूा शतेकऱ्यानंाा मोठ्याा प्रमाणाता अथसप्राप्तीा होऊा

लागली.ा याा नव्याा द्राक्ष वा णाणाचीा दखला घतेा 18ा ऑगस्िंा

1990ा मध्येा णसतंराणा नाईका प्रततष्ठानचाा पुरस्कारा दऊेना

नानासाहबेा काळेा यांचाा सत्कारा करण्याता आला4.ा अशाा

प्रकारेा संशोधकणतृ्तीा असणाऱ्याणतडलाचंाा द्राक्ष वा णाणा

संशोधनाचाा णारसाा कृषीा भषूणा दत्तात्रयनानासाहबेा काळेा

यांनाातमळाललेााहोता. 

सशंोधनाकेललेाेद्राक्ष वाणाण- 

1. सररताापपसलसीडलसे- 

कृषीा भषूणा दत्तात्रयनानासाहबेा काळेा यांनीा पतहलाे

द्राक्ष वा णाणा 2004ा मध्येा संशोतधता केलेा तेआपल्याा

आईच्याानाणेासररताापपसलसीडलेसायाानाणानेाप्रतसद्धा

केल.े 

2. नानासाहबेपपसलसीडलसे- 

त्यांनी2008ा मध्येा एका द्राक्ष वा णाणा संशोतधता केलेा ताे

आपल्याा णतडलांच्याा नाणेा प्रतसद्धा केल.ेा त्याा द्राक्ष वा

णाणासनानासाहबेपपसलसीडलसेाअसेानाणददल.े5 

3. दनाकासीडलसे- 

सना 2016ा मध्येा दनाकासीडलसेा हाे णाणा तणकतसता

केल.ेा गुणणत्ता,ा चण,ा आकार,ा रंगा याा सगळ्याचा

पातळीणरा त्यांच्याा याा नव्याा णाणानेा अल्पाणधीतचा

द्राक्ष वाउत्पादकाचं्याामनातास्थानातमळणलेाआह.े 

दनाकााणाणाचीणैतशष्य-े 

1. मण्यांचीालांबीादीडाइंच 

2. दठेाजणळामजबतुीाअसल्यानेाफ्लॉणटरगामध्येागळाहोता

नाही. 

3. द्राक्ष वमणीादठेापासनूाओढलाातरीासुिंतानाही. 

4. द्राक्ष वमण्याचीाजाडीासतराातेाअठराामी.मी.पयतंाहोत.े 

5. मणीसटेिंगाझालेलाागडाहातालाणलााअसताामणीाघट्टा

तचकिंललेेाजाणणतात. 

6. द्राक्ष वा मण्यालाा भरपूरा गरा असल्यानेा मण्याचीा चणा

कुरकुरीतालागत.े 

7. मणीगळाहोतानाही.ाइत्यादीाणैतशष्येाहोत.6 

4. ककगबरेी- 

नणीनाककगबेरीाद्राक्ष वाणाणा2021ामध्येातणकतसताकेले.ा

यााणाणाचाालोकापसणासोहळाामाजीकृतषमंत्रीशरदचदं्रा

पणारा याचं्याा हस्तेा करण्याता आला.याणेळीदत्तात्रया

काळेा यांच्याा शेतीा प्रमेाचा,तनष्ठचेाा आतणा नणनणीना

प्रयोगाचाामुक्तकंठानेाशरदापणारांनीागौरणाकेला.7 

स्णातमत्णाहक्काप्राप्तता- 

द्राक्ष वा णाणामध्येा संशोधना करणाऱ्याा कृषीा भषूणा

दत्तात्रयाकाळेा यानंीाआपल्याा द्राक्ष वा णाणासंशोधनालाा

स्णातमत्णा हक्का प्राप्तीसाठीा कें द्रा शासनाकडाे अजसा केला.ा

त्यानसुारा 2018-2019ा मध्येा त्यांच्याा सररताा

पपसलसीडलेस,नानासाहबेपपसलसीडलेसा णा दनाकाा याा

द्राक्ष वा णाणालाा कें द्रा शासनाकडूना स्णातमत्णा हक्का प्राप्ता

झाला.ा अशाा प्रकारेा द्राक्ष वा णाणाचीा तीना

पेिंेंिंतमळणणारेदत्तात्रया काळेा हाे दशेातीला एकमेणा

शेतकरीाआहते.8 

परुस्कार- 

1.सना 2005ा च्याा समुारासा महाराष्ट्रा शासनानाे

दत्तात्रया काळेा यांच्याा कायासचीा दखला घेऊना त्यानंाा

कृषीभषूणापुरस्कारानेासन्मातनताकेले. 

2.बारामतीा येथीला शेंबेकरचॅररिेंबला िस्िंनेा त्यानंाा

शेतीतनष्ठापरुस्कारादऊेनागौरतणल.े 

3.2015ा मध्येा भारतीया कृषीा अनसुंधाना संस्थाा नणीा

ददल्लीा याचं्याकडूना कृषीा संशोधना णा तणस्तारा याा

कायासबद्दला दशेपातळीणरा संशोधका शेतकरीा म्हणनूा

चषकाणाप्रमाणपत्रादऊेनाकाळेायांचाागौरणाकरण्याता

आला. 4.द्राक्ष वा बागांमधीला त्यांचेा संशोधना आतणा

तणकासा दषृ्टीा पाहूना नॅशनला इनोव्हशेना फाउंडशेना

कडूनादखलाघेण्याताआली.ाआतणादत्तात्रयाकाळेायानंाा

राष्ट्रपतीा रामनाथा कोनणदा याचं्याा हस्तेा इनोव्हरेिंव्हा

पुरस्कारानेागौरणण्याताआल.े9 

समारोप- 

सोलापूर-बाशीा रस्त्याणरा सोलापरूा शहरापासनूा

अणघ्याा २०ा दकलोमीिंरा अतंराणरा असलेलेा उत्तरा

सोलापूरा तालुक्यातीला नान्नजा याा गाणानेा द्राक्ष वा

उत्पादनाता दशेा तणदशेाता दबदबाा तनमासणा केलाा

आह.ेपारंपररकाशतेीचाातणचाराबाजूलााठेणनूाशतेीमध्याे

सुधारणाा करीता तणज्ञाना तंत्रज्ञानाच्याा सायानेा कमीा

पाण्याता केलेलीा शेतीा णा नणनणीना णाणाचीा तनर्ममतीा

याता कृषीा भूषणा दत्तात्रयनानासाहबेा काळेा यानंीा

ददलेल्याा योगदानाचीा दखला केणळा दशेानेा नव्हाे तरा

जगानेाघ्याणीाअशीाआह.े 

ा 



IJAAR    Vol.3 No.5  ISSN – 2347-7075 

228 

प्रा.ाप्रकाशासभंाजीाजमदाड.ेाडॉ.संजयासदातशणागायकणाड 

 

 

सदंभसाग्रथं- 

1. सकाळाणतृ्तपत्र,ा9ाफेब्रुणारी 2021 

2. कृषीभषूणदत्तात्रयनानासाहबेाकाळेायांचीामलुाखत,22ा

जुलैा2022 

3. लोकसत्तााणतृ्तपत्र,ा16ामाचस 2021 

4. सकाळाणतृ्तपत्र,ा9ाफेब्रुणारी 2021 

5. www.esakal.com 

6. कृषीभषूणदत्तात्रयनानासाहबेा काळेा याचंीा घतेललेीा

मुलाखत,ा22ाजुलैा2022 

7. लोकसत्तााणतृ्तपत्र,16ामाचस 2021 

8. उपरोक्ताणतृ्तपत्र 

9. कृषीभषूणा दत्तात्रयनानासाहबेा काळेा यांचीा

मुलाखत,22ाजुलैा2022. 

 

 

 

 

http://www.esakal.com/


 

International Journal of Advance and Applied Research 
www.ijaar.co.in 

 

ISSN – 2347-7075 Impact Factor – 7.328 
Peer Reviewed Bi-Monthly   

 Vol.3 No.5 Nov – Dec 2022  
 

229 

 

 

                                                          
 

 

 

  .   .                    

   .                                                                .        

Corresponding Author-    .   .                    

D   -    : digambar.anu@gmail.com 

10.5281/ DOI- 10.5281/zenodo.7403020  
 

       :           

मंगळवेढा ह े महाराष्ट्रातील एक धार्ममक स्थळ, सतंाचंे माहरेघर , वारकरी संप्रदायाचे आद्यपीठ म्हणून प्रससद्ध असणाऱ्या 

पंढरपूरापासनू दसिणेस 27 ककमी.अतंरावर आह.े 1  दामाजी  पंताचंे मंगळवेढे म्हणनूही या तीथथिेत्राचा उल्लेख केला 

जातो. मंगळवढे्यामध्ये सवसवध राजधानी प्राचीन काळापासनू असस्तत्वात होती.त्यामध्ये कलचरुी, बहामनी, दवेसगरीच े

यादव, आकदलशाही, मराठे इत्यादींनी मंगळवढे्यावर वेगवेगळ्या कालखंडात आपले वचथस्व प्रस्थासपत केले होते. 

काळाच्या ओघात जरी घराणी नष्ट झाली असली तरी मंगळवेढ्याचे महत्व प्राचीन काळापासून टिकून असल्याचे या 

टठकाणी असणारी सशल्पे, मूती, ह ेमंकदरे ( काशी सवश्वशे्वर मकंदर ), दगडी खांब, सशलालेख, ककल्ल्याचे अवशेष यांवरून 

कदसते.2  

           मंगळवेढा शहरास  प्राचीन ऐसतहाससक परंपरा 

लाभली आह.े ह े येथ े सापडललेी जाळी व भाजलेल्या 

मातीच्या मतूीवरुन समजते. या - मातीच्या मतूीवरून 

मंगळवढे्याचा संबंध सातवाहन काळाशी जोडला जातो. 

शालीवाहन शकाच्या सरुुवातीस मंगळवढेा ह े टठकाण 

चालकु्य राजा मंगलेश यांच्या असधपत्याखाली असनू 

राजा मंगलेश याच्या स्यायाचे सशबीराचे टठकाण होते. 

प्राचीन कानडी भाषते स्यायाच्या तळासाठी 'बीड' असा 

शब्द आह.े कोल्हापरू जवळ तळबीड नावाचंे गाव आह.े 

ह ेगाव मराठी स्यायाच्या तळाचे टठकाण होते 3  यांवरून 

स्पष्ट होते की चालुक्य राजा मगंलेश याचे मंगळवेढा ह े

स्यायाच े टठकाण होते. तेंव्हा चालुक्य नपृती मंगलेशाच े

बीड (स्यायाचे तळ) यांवरून मगंलबीड ह े नांव पडल े

असाव,े मंगलबीड चा अपभ्रंश होऊन मंगली वेडा, 

मंगलवाड, मंगळवेढे असे झाले असावे. सातारा 

सजल्यातील म्हसवड येथील ससद्धनाथ मंकदरातील शके 

1069 (इ.स. 1147) मधील सशलालेख, सभवघाि (सज. 

सांगली) येथील - सशलालेख आसण कनाथिक मधील 

माडगीळ' येथील सशलालेखात मंगलवाड असा उल्लखे 

आलेला आह.े4मंगळवेढा शहरास वेग-वेगळ्या 

कालखंडामध्ये मंगलीवढेा, मंगलवेसित,  मंगलवाड, 

मंगळवेढा अशी नावे होती. मंगल राजाच्या अगोदर या 

शहराचे नाव जीवनपरुी' असे होत े 5   प्राचीन काळी 

मंगळवेढा या ठीकाणी मंगलाई नावाची दवेी होती. 

सतच्या नावावरूनही या शहरास मंगळवेढा ह ेनाव पडल े

असावे, अशी आख्यासयका सांसगतली जाते. 'भीमा 

महात्म्य आसण स्कंदपुराणामध्ये मंगळवेढा शहराचा 

'मतेुललगपुरी' असा उल्लेख आढळतो. 6 मंगळवेढा 

गावामध्ये सुमारे 12  

सशलालेख प्राप्त झाल-े आहते. या सशलालेखांमधून 

मंगळवेढा येथे असणारी भोगेश्वर नारायण दवे, 

चंडीकाई दवेी, कासलचरण, उत्तरेश्वर मंकदर आसण त्यास 

कदलेले दान याचंी मासहती समळते. सशवाय या टठकाणी 

छ. सशवाजी महराजाचं्या  पदस्पशाथने पावन झाललेा  

भुईकोि ककल्ला आह.े यावंरून प्राचीन काळापासनु त े

मराठेशाहीच्या अस्तापयतं मंगळवेढ्याचे महत्त्व ककती 

होत,े ह ेस्पष्ट होते.  

मध्ययुगामध्ये रामचंद्रपतं अमात्यांनी 'आज्ञापत्र' या 

ग्रंथा- मध्ये ककल्ल्यांचे महत्व ‘संपूणथ राज्याच्ये सार त े

दगुथ’  केले आह.े छत्रपती सशवाजी महाराजांनी  ककल्ल े 

लजकूनच  आपल्या स्वराज्याची स्थापना केली. आसण 

ककल्ल्याचं्या साखळ्या- तयार करून साम्राज्यसवस्तार 

केला. महाराजांच्या इसतहासामध्ये  ककल्ल्यांना- 

असतशय महत्वाचे स्थान होते. सशवाजी महाराजांच्या 

मृत्यनुतंर या गडककल्ल्यानंी मराठा स्वराज्याचे संरिण 

केले. स्वत: औरंगजेब दसिणेवर चालनू आला होता. तो 

येथील छोिी-छोिी राज्ये लजकून घेण्याच्या उद्दशेाने . 

परंतु सशवाजी महाराजानंी तयार केलेल्या ककल्ल्याचं्या 

साखळ्यामंुळे औरंजेबाला ते साध्य करता आले नाही. 

सवथसाधारणपणे संरिणासाठी ककल्ले बांधण्याची कला 

प्राचीन काळापासनू भारतामध्ये असस्तत्वात असलेली 
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कदसते. मध्ययुगामध्ये लहदसु्तानावर वचथस्व प्रस्थासपत 

करनाऱ्या इस्लामी राज्याकत्याथनाही ककल्ल्याचे महत्व 

मासहत होते. यासशवाय लहदसु्तानामध्ये आल्यानतंर 

ककल्ल्याचं्या बांधणीमध्य े (वास्तूशात्रामध्ये ) 

पटरणामकारक बदल आसण सुधारणा त्यानंी केल्या. परंत ु

से असले तरी ककल्ल्याचंा त्यामध्ये डोंगरी ककल्ल्याचंा 

पुरेपूर फायदा मराठ्ांनी आपल्या स्वराज्याच्या 

स्थापनेसाठी आसण सवस्तारासाठी करून घेतला. आसण 

त्यातनू एक नवा इसतहास घडसवला.7  

गडककल्याच्या वास्तशुात्राचा इसतहास    

       प्राचीन काळापासनू भारतीयानंा ककल्ल े

बांधण्याच्या कला अवगत होत्या ह े सवसवध  उत्खनात 

प्राप्त अवशेष आसण प्राचीन वाड्मयावरून स्पष्ट होते. 

त्यामध्ये मोहेंजोदडो हडप्पा, कालीबंगण ( राजस्थान ) 

याटठकाणी सापडलले्या तिबंकदच्या अवशेषावरून 

तत्कालीन वास्तुशास्त्राची कल्पना यतेे, त्यासशवाय ( 

ॠग्वदे, ब्राम्हणग्रंथ रामायण, महाभारत या 

महाकाव्ांतही ककल्ल्याचंी वणथने आढळतात.) 

      इ.स.पु. दसुऱ्या शतकामध्ये भारतीयानंी ककल्ल े

बांधण्याच्या वास्तुशात्रामध्ये ककती चांगल्या प्रकारे 

प्रगती केली होती ह े सशशपुाल गड ककल्ल्यांच्या 

उत्खानात अवशेषांवरून स्पि होते. तसचे राजसगर 

येथील उत्खानामंध्ये प्राप्त अवशेषांवरून प्राचीन 

भारतीयांना दगुथ बांधणीचे चांगले कौशल्य होते ह े

यांवरून स्पि होते. त्यासशवाय याच काळात असहछत्र, 

कौशंबी, उद्जन्,व्शाली, या शहरानंा तिबंद्या होत्या. 

सवथसाधारणपणे 40-50 फुि उंच तिबंदी, प्रवेशद्वार, 

बुरुज, तिाभोवती खंदक, असे ककल्ल्याचंे स्वरूप होते. 

इ.स. सनाच्या सुरवातीस  कुशानांणी ककल्ले बांधणीच्या 

कलमेध्ये मोलाची भर घातली. सवसशष्टप्रकारे आधार 

कदलेल्या तिबंदी, शत्रूवर मारा करण्यासाठी तयार 

केलले्या जंग्या (सछद्र)े भव् बरंुुज इ. कुशन कालीन 

ककल्ल्यांसच व्सशष्ठ्ठे् होती.   

उत्तर भारताप्रमाणेच दसिणेतही दगुथबांधणीच्या 

शास्त्रामध्ये प्रगती झाल्याच े सप्लनी या परकीय 

प्रवाशाच्या प्रवासवनाथवरून स्पि होते. त्याने आपल्या 

प्रवासवणथनात सातवाहण काळीन 33 नगरानंा तबदंी 

होत्या. असे नमूद केले आह.े तसचे प्राचीन तसमळ 

वाड्मय आसण सशलालेखावरून इ. सनाच्या सुरवातीस 

काळातील मदरुाईसारख्या तिबंदी युक्त शहरांसच 

मासहती समळते. इ.सनाच्या सातव्ा–आठव्ा 

शतकापासून दसिणमेध्ये गडककल्ल्यामंध्ये गीरीदगुानंा 

जास्त महत्व प्राप्त झाललेे आढळते. चालुक्यांनी सवजापरू 

सजल्यातील बदामी येथील डोंगरावर ककल्ला बांधून त्या 

टठकाणी आपली राजधानी प्रस्थासपत केली होती. 

त्यांच्या नंतर सशलाधार आसण यादवानंी इ.स.12 

शतकामध्ये सगरी दगुानंाच जास्त महत्व कदले. यादवानंी 

ससन्नर (नासशक) नतंर दवेसगरी अशा गीरीदगुाचंी 

राजधानी म्हणून सनवड केली. तर सशलाहार राजानंी 

पयाहाळा या टठकाणी ककल्ला बांधून त्याटठकाणी आपली 

राजधानी सनमाथण केली. अशाप्रकारे महाराष्ट्रतात 

सगरीदगुाचंे महत्व वाढत असतानाचं उत्तरेमध्ये इस्लामी 

राज्यकत्यानंी साम्राज्य सवस्तार करण्यास सुरवात केली. 

ककल्याच्या वास्तूशास्त्रामध्ये इस्लामी पारंगत होतचे 

त्यासशवाय प्रभावी आसण आधुसनक शत्रे असल्यामळेु 

अल्लाउकद्दन सखलजीने दसिणेवर स्वारी करून 

दवेसगरीच्या यादवाचंे राज्य लजकले. सवथसाधारणपण े

इ.सनाच्या 14 व्ा शतकाच्या अखेरपयतं इस्लामी सत्ता 

याटठकाणी प्रस्थासपत झाली होती.  

       इस्लामी राज्यकत्यांनी भारतामध्ये सत्ता प्रस्थासपत 

झाल्यानंतर इराण तकुीस्तानमध्ये प्रगत अवस्थेत 

असलले्या दगुथबांधनीच्या शास्त्रानुसार तिबंकदयुक्त 

ककल्याचंी सवलीन करण्यास सरुवात  केली. त्यामध्य े

दहुरेी ति अधथवतुथळाकार बुरुज द्वार सरंिके एकामाग े

एक असणारी परंतु एकमकेास कािकोनात छेदणारी 

प्रवेशद्वारे भर करण्याच्या खास जणा पडकोि (आतला 

कोि) आसण जंग्या सह या वास्तशुास्त्राची प्रमुख व्सशि े

सांसगतली जातात. भारतामध्य े अशाप्रकारे ककल्ल्याचं े

वास्तूशास्त्र प्रगत होत असतानाच   युरोप  आसण मध्य 

आसशयात बंदकुीचा आसण तोफाचंा वापर मोठ्ा 

प्रमाणात होऊ लागला तोफांच्या सहाय्याने लभतींना 

लखडार पाडणे शक्य होऊ लागले. त्यासाठी तिबंदीला 

ककल्ल्यांवरून बंदकुी व तोफानंी शत्रूवर मारा करता 

यावा म्हणनू सवसशि प्रकारच्या जागा आसण अनके 

पाकळ्याचंे बुरंुजाचंी सनर्ममती करण्यात येऊ लागली 

त्याच े मतुीमंत उदहरण म्हणज े नळदगुथ आसण 

अहमदनगर येथी अनके पाकळ्याचंे व्सशिपणूथ बरुुज 

होय.  बहामनीच्या काळामध्ये ककल्ल्याच्या दिृीन े

अत्यतं महत्वपणूथ बदल झाला तो म्हणजे लष्ठ्करी 

हालचाली लवकर आसण सोयीच्या होण्यासाठी बहामनी 

सत्ताधीशांनी सपािमद्ानी प्रदशेांमध्ये मोक्याच्या 

टठकाणी तिबंदी युक्त शहराचंी सनर्ममती केली त्यामध्य े

सवजापूर, गलुबगथ सबदर, गोवळकोंडा,अहमदनगर या 

टठकाणांना बहामनी काळात महत्व सनमाथण झाले. 

सपािम्दानी प्रदशेातून लष्ठ्करी हालचाली हालचाली 

आसण प्रशासन करता येणे सलुभ असल्यामळेु गीरीदगुाचं े

महत्व आपोपाप कामी होत गेले. महत्व पूणथ टठकाणी 

असललेे सगटरदगुथ माहूर, सशवनेरी, लसहगड,  यासशवाय 

इतर ककल्ल्याकंड े बहामनी राज्यकत्यांनी दलुथि केल े

याचाच फायदा छ. सशवाजी महाराजानंी  घेतला आसण 

स्वराज्याची मुहूतथ मढे  रोवली अशा या महान व्क्तीचा 

संबंध स्वराज्याच्या सवस्ताराच्या सनसमत्तान े

मंगळवढे्यात आललेा होता.  

     आपल्या राज्याच्या रिणासाठी सीमा भागांमध्य े

भुईकोि ककल्ल्याचंी साखळी बहामनी सत्ताधीशानंी 

सनमाथण केली दसिणतेील सवजयनगर आसण उत्तरेतील 
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मोगल यांच्या आक्रमणापासनू आपला प्रदशे सरुसित 

ठेवण्यासाठी बहामनी उत्तरेपासनू न्ॠत्येपयतं आपल्या 

सीमाभागावर ककल्ल्याचंी साखळी सनमाथण केली होती. 

त्यामध्ये गीरीदगुाथबरोबरच भुईकोि ककल्ल्याचंाही 

समावेश होता. या ककल्ल्याचं्या साखळीत उत्तरेला 

गोवळकोंडा, एलीचपरू गासवलगड, नरनाळा,माहूर, 

पसिमलेा दौलताबाद, पररडा, (परंडा) नळदगुथ, 

मंगळवेढा,पयाहाळा, पूवलेा आसण गोवळकोंडा आसण 

न्ॠत्येला मुदगल आसण रायपुर इ. ककल्ले होते अशाच 

प्रकारे ककल्ल्यांच्या साखळ्या छत्रपती सशवाजी 

महाराजानंी सनमाथण करून मोघलांसारख्या बलाढ्य 

शत्रूवर मात केली. 8 

           या ककल्याच्या साखळ्याप्की मंगळवेढा येथील 

भुईकोि ककल्ला हा महत्वपूणथ मानला जातो. कारण हा 

ककल्ला ससमावातीभागात यते असल्याने या ककल्ल्यावर 

सवसवध राजविींनी  वेगवेगळ्या काळखंडातं  आपल े

वचथस्व सनमाथण केले होते. त्यामध्ये सवजापूरची  

आकदलशाही , नगरची  सनजामशाही मोगल आसण मराठे 

यांचा होता याच ककल्ल्यामध्ये राजा समझाथराजे जयलसग 

आसण छत्रपती सशवाजी महाराज याचंी ऐसतहाससक भिे 

झाली होती. या वेळी छत्रपती सशवाजी महाराज 

सवजापूरकराकंडून मोगलांसवरुद्ध लढत होते.  यासशवाय 

मंगळवढे्याच्या आसपासच्या भागात प्रदशेामध्य े

छत्रपती सशवाजी महाराजाचंे सावत्र बंधू  व्ंकोजी राज े

यांची पसहल्यांदाच भेि होती. आकदलशाही सरदार सजाथ 

खान आसण मोगल सरदार समझाथराजे जयलसग यांच्यात 

झालले्या लढाईमध्ये (इ.स.1665) छत्रपती सशवाजी 

महाराजानंी जयलसगरावांना मदत केली होती.  सशवाजी 

महराज आसण समझाथराजे जयलसग यांची भेि 18 सडसेंबर 

1665 मध्ये मंगळवढे्यातील ऐसतहाससक ककल्ल्यामध्य े

झाली होती. छत्रपती सशवाजी महाराज मोगलांबरोबर 

सवजापूर मोसहमेवर आले असता त्या वेळी त्याचंे सावत्र 

बंधू छत्रपती व्ंकोजी राजे याचंी भेि मंगळवढे्याच्या 

दसिणेस दहा म्लावर सवजापूरकर आसण मोगल यांच्या 

लढाईदरम्यान 25 सडसेंबर 1665 मध्ये झाली. 9 शहाजी 

महाराजाचं्या मृत्यू नतंर या बंधंूची भेि पसहल्यादाच रण 

म्दानात झाली होती या वेळी दोघेही परस्पर सवरोधी 

बाजनूे लढले होते. व्कंोजीराजे आकदलशाही कडून 

आसण सशवाजी महाराज मोगलांकडून लढले होते. 10  

मंगळवेढा आसण पटरसरास ऐसतहाससक महत्व प्राप्त झाल े

आह.े तरी येथील भुईकोि ककल्ला तर छत्रपती सशवाजी 

महारजाचं्या पदस्पशाथने पावन झाललेा आह.े असा हा 

ककल्ला ह ेटठकाण छत्रपती सशवाजी महाराजाचंे वास्तव् 

ककवा प्रत्यि संबंध असलेला सोलापरू सजल्यातील 

एकमेव टठकाण असल्याने त्यास इसतहासामध्ये महत्वाच े

स्थान आह.े परंतु महाराष्ट्र शासन आसण पयथिन 

सवभागाचे याकड े दलुथि केल्यामुळे हा ककल्ला 

अल्पावधीत नामशषे होण्याच्या मागाथवर आह.े तेव्हा या 

ककल्ल्याकड े पयथिन सवभाग आसण पुरातत्व सवभागान े

योग्य लि पुरसवल्यास मराठयांच्या इसतहासाच्या  

सािीदाराचे जतन आसण संवधथन होईल. 
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आटातलयन तिचारितं ग्रामचीन ेिंतचत, ईपेतित, शोतित, कष्टकरी, कामगार, शेतकरी आत्यादी िगाांचा आततहास मांडला अह.े 

सामातजक, अर्थथक ि राजकीयदषृ्ट्या मागासललेा समाज ऄसतो. त्यात सबाल्टनन हा शब्द िापरला अह.ेभारतीय समाजात 

जातिगन,जाततिरोधी चळिळी, धार्थमक चळिळी ि ब्राम्हणेत्तर चळिळी याकड ेआततहासाकड ेदलुनि झालले े ददसत.े परुुि प्रधान 

संस्कृतीचा प्रभाि यात ददसनू यतेो. १९५०-६० दशकात मार्कसनिादी तिचारसरणीचा प्रभाि याकाळात ददसनू यतेो. ‘Asiatic 

Mode of  Production' यात  ही संकल्पना मांडली ऄसनू सरंजामशाही भारतात  नव्हती परंत ुतनराशा दणे्याची  पध्दती होती. 

ऄस ेमार्कसन म्हणतो. नैसर्थगक ऄतधकार िंतचत गटाला तमळत नव्हत.े ग्रॅमचीन े‘दद नोटस ऑन आटातलयन 'तहस्री’ या ग्रंथात िंतचत 

आततहासासबंंधीची कल्पना मांडली ऄसनू सत्ताधारी िगन (Ruling class)ि िंतचतिगन (Subaltern) या दोघांचा आततहासाकड े

बघण्याचा दतृष्टकोन िेगिेगळा अह.े ग्राचीच्या मत,े सत्ताधारी िगानच ेएकत्ि (Historical) राजसत्तेशी  तनकटचा संबंध ऄसतो. 

िंतचत आततहास तलतहत ऄसताना सत्ताधारी हस्तिपे करीत ऄसतो. त्यात अपल ेिचनस्ि तनमानण करण्याचा प्रयत्न करीत ऄसतो.  

        समाजात ऄतभजनिादी गटाच े िचनस्ि मध्यम ि 

कतनष्ठ िगानिर ऄसत े दमननीतीचा ऄिलंब करून अपल े

प्रभुत्ि दाखित ऄसतो. सबाल्टनन हा निीन तिचारप्रिाह 

ऄसनू त्याअधारे आततहासाच ेपुनलेखन, पनु तिशे्लिण करता 

येण ेशर्कय अह.े हा पाश्चात्य तिचार प्रिाह भारतात रणजीत 

गुहा, सुमीत सरकार यांनी तलखाण करून िंतचत समाजाला 

या प्रिाहात ओढून सामातजक हक्काची जाणीि तनमानण करून 

ददली. सामानयाचंा आततहास 'तहस्री ऑफ तबलो' यामध्य े

तळागाळातील िंतचत, कष्टकरी, कामगार, मजरू ि शोतित 

या घटकाचंी कामतगरी खूप ऄसत े परंत ु त्याच्या कायानिर 

ऄतभजनिाद्ाचं े िचनस्ि ऄसल्यामुळे ते ऄंध:कारात 

चाचपडत जीिन जगत होता. त्याला िाचा फोडण्याच ेकाम 

सबाल्टनन आततहास संशोधकांनी  केलले ेददसनू ्येत.े  

       आटातलयन तिचारिंत ऄंतोनी ग्रामचीन े िंतचत 

तळागाळातील लोकांचा आततहास ही सकंल्पना मांडली अह.े 

िंतचत कोणास म्हणाि े की, जो राजकीय, अर्थथक, 

सामातजक दषृ्ट्या मागासलेला अह,े ऄशा गटास िंतचत 

संबोधल े जात.े ग्रॅमची म्हणतो शेतकरी, स्ित:ची 

निीतिचारसरणी तनमानण करु शकत नाही. (peasants 

canot - creafean ideology of their won’t) हबीब 

यांच्या मत,े तळागाळातील लोकांतील िगन (class) नसतो, 

तर त्या जाती (caste), जमाती (tribles) ऄशा ऄसतात. 

स्ियंभ ू ि स्िायत्त ऄस े तिचार ग्राह्य ऄस ू शकत नाही. 

ग्रॅमचीन ेHegimon चा भारतामधील िेगिेगळ्या स्तरािर 

आततहासाचा अधार घेतलेला अह.े भारतीय लोकांमध्य े

स्ितःच े  तिचार, सियी परंपरा Idealogies ऄसत,े ऄसा 

दािा करण े ऄनैततक म्हटल े अह.े१ सैध्दांततक पध्दतीन े

राष्ट्रिादीच े तलखाण झाल.े परंत ु भारताच े ऄंतरंग या 

लेखनप्रदियते अढळत नाही. भारतीय समाजात सामातजक, 

धार्थमक चळिळी, जात तिरोधी चळिळीि ब्राम्हणते्तर 

चळिळी याकड ेआततहासकाराचं ेदलुनि झाल्याच ेददसून येत.े 

यात परुुिप्रधान तलखाणाचा प्रभाि जाणितो. फुल,े 

अंबेडकर, शूद्राची चळिळ, स्िातभमानी चळिळ आत्यादी 

चळिळीिर फारस े तलखाण झालेल े ददसत नाही. १९५०-

६० या दहा ििानच्या दशकामध्य ेभारतीय तिचार परंपरेचा 

प्रभाि जाणितो. मार्कसनिादी तिचार परंपरेत डाव्या 

तिचारसरणीचा प्रभाि जाणितो. मार्कसनन े ऄशी रचना  

केली, की मार्कसनन े भारतात सरंजामशाही नव्हती, ऄसे 

तिधान केल ेअह.े १८५० च्या दशकात मार्कसनन े ‘Asiatic 
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mode of production' ऄशी संकल्पना मांडली होती. 

परंत ु नजराणा दणे्याची पद्धती होती. नसैर्थगक 

ऄतधकारांपासून िंतचत ऄसलेल्या गटातील लोकाचंा 

समािेश (category) मध्य े करता यतेो. ग्रॅमचीन े ‘तप्रझन 

नोटस’ नािाचा ग्रंथ तलतहला.त्यामध्य े ‘दद नोटस ् ऑन 

आटातलयन तहस्री’ यामध्य े िंतचत आततहासासंबंधीची 

संकल्पना मांडली अह.े सत्ताधारी िगन (Ruling class)  ि 

िंतचत िगन (subaltern) यांच्या आततहासाकड े बघण्याचा 

दतृष्टकोन िेगळा अह.े ग्रॅमचीच्या मत े सत्ताधारी िगानच े

एकत्ि (Historical) ह े राजसत्तचेी जिळीक साधत 

ऄसल्यामळेुच सत्ताधाऱयाचंी आततहास राजसत्तचेी तनकटचा 

िाटतो. मात्र िंतचताचंा आततहास ऄभ्यासत ऄसताना 

सत्ताधाऱयानंी अपल े तहतसबंंध  जोपासण्यासाठी 

िंतचतामध्य े केललेा हस्तिेप हा आततहासलेखनाचा तििय 

ठरतो. िंतचत आततहास हा ऄंशत: (fragmental) ि िमशः 

(Episodic)अकार घेत ऄसतो. परंत ु या आततहासामध्य े

ऐततहातसककृती ि एकीकरणाची शर्कयत: संभितात. परंत ु

सत्ताधारी गटाकडून या एकात्मतलेा तडा जाउन त्याच े

स्िरूप बदलत ेम्हणजचे िमशः अह ेतसचे राहात.े ग्रॅमचीन े

प्रभुत्ि ऄतधसत्ता ((Hegemony) ची संकल्पना मांडून 

मार्कसनिाद मांडला अह.े ऄतभजन िगानच े ( Elitc class) 

िैचाररक प्रतततनधी संकल्पनांच े सामातजक संबंधाच े एक 

जाळे तयार करतात. त्याला ग्रॅमचीन े ऄतधसत्ता धुररणत्ि 

ऄथिा िैचाररक प्रभुत्ि मानतो अदी राज्य दोन मागानन े

तनमानण होत.े १) राजकीय ि सांस्कृततक मागन – राजकीय 

मागानमध्य ेअर्थथक ि दडंशक्तीच ेदमन केल ेजात.े सांस्कृततक 

मागानमध्य े िैचाररक, नैततक संस्थामाफन त अपल े प्रभुत्ि 

सांस्कृततक तिश्वास तनमानण करतात. यासाठी त्याला नागरी 

समाजाची संमती हिी होती. बुतध्दितंामध्य े पारंपररक, 

बुतध्दितं ि सेदद्रय (organic) बुतध्दितं ऄसा भेद पडतात. 

या दोन िगानमधील सेंदद्रय बुतध्दितंाच्या िांततकारक 

भूतमकेिर  ग्रॅमचीन े जोर ददला अह.े ग्रॅमचीच्या मत,े 

िगनसंघिन हा बुतध्दिंताच्या गटामधील संघिन ऄसतो.२ 

एकोतणसाव्या शतकातील िंतचत तळागाळातील लोकाचं े

कायनकतृनत्ि तिचारात घेउन त्यांच्या आततहासाला िाचा 

फोडण्याच े महान कायन महात्मा फुल े यांनी केल.े म्हणूनच 

प्रथमतः सबाल्टननिादी आततहासकार ठरतात . कारण 

त्यांनीच प्रथमतः सबाल्टननिादी दतृष्टकोनातनू िंतचत 

िगानच्या कायानची दखल घेतली होती. त्यानंी शेतकरी, 

कामगार, कष्टकरी, पददतलत, तियांच्या कतुनत्िाच्या 

ऄनिुंगान ेआततहास लेखनाची माडंणी केली अह.े या िंतचत 

िगानला सामातजक, अर्थथक दतृष्टकोनातनू नैततक पाठबळ 

दिेून त्याच्यात िैचाररक जागतृी तनमानण केली . भारतामध्य े

ही संकल्पना रणजीत गुहा, पाथन चॅटजी, शहीद ऄमीन, 

सुतमत सरकार आत्यादी सबाल्टननिादी आततहासकाराचंी एक 

निी तपढी तनमानण झाली.३ १९८२ पासनू सबाल्टनन 

स्टडीजचा तिचार पुढ े अलेला ददसतो. Oxford 

Dictionary मधील ऄथन ऑफ आदफररयर रॅक ऄसा ददला 

अह.े कतनष्ठ दजानच,े कमी दजानच ेऄसा शब्दश: ऄथन अह.े 

डॉ. ऄरविद यांनी सबाल्टननला ितंचत ऄसा शब्द प्रयोग केला 

अह.े अपल्या नैसर्थगक ऄतधकारापंासनू िंतचत ऄसलेल े

लोक ककिा गट याचंा यात समािेश करता येतो. ग्रॅमचीन े

अपल्या ‘तप्रझन  नोटस’् या ग्रंथात ‘The Notes on 

Indian History’ यामध्य े िंतचतांच्या आततहासाबद्दलची 

अपली कल्पना मांडली अह.े४ सबाल्टनन स्टडीज हा एक 

निीनतम  तिचारप्रिाह ऄसनू त्याअधारे आततहासाच े

तनरुपण करून आततहासाच ेपुनलखेन पुनतिशे्लिण करता येण े

शर्कय झाल े अह.े हा एक पाश्चात्य तिचारप्रिाह ऄसनू 

भारतातील सुतमत सरकार, रणजीत गुहा यासारख्या 

संशोधन मंडळींनी तलखाणािर जोर ददला. सबाल्टननिादी 

सबाल्टनन या आंग्रजी शब्दाचा ऄथन सब ऑडीनेशन म्हणजचे 

गौणत्ि ककिा  तनम्नदजान ताबदेारीची तस्थती ऄसा अह.े 

यातनू एकीकड े श्रेष्ठ, कतनष्ठ दजान ऄसा  दर्थशितो हजारो 

ििाांपासनू ह े सिन चालत अल े अह.े अजपयांत हजारो 

ििाांपासनू श्रेष्ठ व्यक्तीला महत्ि ऄसलेल े  ददसत.े ग्रॅमची 

स्ितः कैदते ऄसताना कैदतेील नोंद तप्रझन नोटबुक हा ग्रंथ 

तयार करून कैद्ाच्या दनैंददनी त्यात नोंदतिल्या अहते.५ 

       सबाल्टनन तिचारानंा ईपाश्रयी  तसध्दातं ककिा 

सामानयाचंा  आततहास ’तहस्री फ्रॉम तबलो' ऄसेही संबोधल े

जात.े कारण या लेखनप्रदियेतनू प्रगटणारा आततहास 

ईच्चिगानची पीछेहाट करतो. डी आतलटायझनेमुळे श्रेष्ठस्तरीय 

शासन, सेना प्रमुख समाजातील नतेृत्ि करणारा गट 

आत्यादींच्या अधारे लेखन ि नोंदी न करता सिन सामानय 

ऄततसामानय स्तरातील पण खरा परािम गाजिनू ही शांत 

ि ऄबोल राहाणाऱया गटाला महत्ि ददल े जात.े ग्रॅमचीच े

तिचार फ्रानस कतान जीन-चझेनार्कस झररक, हब्ज बॉन 

यासारख्यांनी ग्रॅमचीच ेतिचार प्रभािीपण ेमानय केल ेअहते. 

आततहासाच ेस्िरूप ऄिधारणाए ंएिं ईपयोतगता या ग्रंथाचे 
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लेखक डॉ. मातणकलाल गुप्ता तलतहतात. 'सबाल्टनन ( 

तनम्निगीय) स्टडीजच्या लेखन कायानत सामानय जनता 

ऄथिा गरीब शेतकरी, गुराखी, मजरू, कामगार, दतलतजाती 

तियाचंा ऄंतभानि ऄसनू िैचाररक भूतमकेतनू मांडण्याची 

गरज भासत'े. रणजीत गुहा यांनी ‘एतलमेंटरी ऄॅस्पेर्कटस 

ऑफ तपझंट आंसजेसी आन कोलोतनयल आंतडया' या अपल्या 

ग्रंथात शेतकऱयाला स्ितःच्या आततहासलेखन शािात 

आततहासाचा कतान म्हटल ेअह.े६ ग्रॅमचीन ेिंतचताचंा आततहास 

तलतहता यािा यासाठी काही ईपाय सुचतिल ेअहते.  

        िंतचत गटाची तनर्थमती ही अर्थथक तनकिािर 

ऄिलंबनू ऄसािी.िचनस्ििादी राजकीय प्रदियेशी त्यांचा 

सदिय पाठठबा, तनष्ट्िीय संबंध. त्यांच े स्ितःच्या त्या 

कायनिमाशी ऄसणारा संबंध, त्यािर त्यान ेटाकललेा प्रभाि 

ि स्ित: ताबा  सांगण्याचा प्रयत्न. िंतचत गटािर तनयतं्रण 

प्रस्थातपत करण्यासाठी िचनस्ििादी गटान े नव्या पिाची 

घोिणा करािी. जुनया चौकटीत राहून िंतचत गटाची 

स्िायतता तमळतिण्याचा प्रयत्न करण.े स्ितःच े ऄतस्तत्ि 

रटकतिण्यासाठी िंतचत गटान े केललेी तनर्थमती होय. ऄशा 

ईपयुक्त सूचना केल्या अहते.  

       भारतामध्य े रणजीत गुहा यानंी सबाल्टनन (िंतचत)  

आततहास लेखनास चालना ददली गेली अह.े प्रो. रणजीत 

गुहा यांनी दखेील 'सबाल्टनन स्टडीज’ या शीिनकाखाली 

रॉमॅरटग्ज ऑन साउथ एतशयन तहस्री ऄॅंड सोसायटी 

मातलकेत ऄनेक ग्रंथ प्रतसद्ध केल ेअहते. दतिण अतशयातील 

संशोधनामध्य े ऄतभजनिादी जो पिपात करतात तो दरू 

करण ेहा संशोधनामागचा ईद्देश ऄसतो.७ 

सारांश- आटलीमध्य ेग्रॅमचीन े सबाल्टननिादी हीसंकल्पना 

प्रथम माडली .शेतकरी,कष्टकरी,कामगार,पददतलत ि तिया 

आत्यादी घटक सामातजक,अर्थथक,शैितणक ि राजकीय या 

घटकापासनू िंतचत ऄतलप्त ऄसतात. त्यानंा सबाल्टनन ऄस े

संबोधल ेगेल ेअह.े या घटकाला स्ितःची खरी ओळख नसत.े 

ऄतभजनिादी िगानच ेया घटकािर प्रभतु्ि ऄसत.ेत्यास 

दमननीती ऄस ेम्हटल ेजात.े   १९५०-६० च्या दशकात 

भारतात ही संकल्पना रूजली गेलेली ददसत.े पाथन चॅटजी, 

रणजीत गुहा ि सुतमत सरकार या आततहास तिचारितंानी 

िंतचत घटकािर  प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न केला अह.े 

पददतलत, िंतचत िीिादी चळिळी यांच्या कायानची महती 

कळािी या दतृष्टकोनातून आततहास लेखनास प्राधानय दणे्यात 

अल.े ग्रॅमचीन े‘तप्रझन नोटस’्’ या ग्रंथात आटलीतील  िंतचत 

आततहासासबंंधीची  संकल्पना मांडली. यात सत्ताधारी िगन, 

िंतचत िगन  याचंा आततहासाकड ेबघण्याचा दतृष्टकोन िेगळा 

अह.े ग्रॅमचीच्या मत,े सत्ताधारी िगानच ेएकत्ि (Historical) 

ह े राज्यसत्तेशी जिळीक साधत ऄसल्यामळेु सत्ताधाऱयाचंा 

आततहास त्यास जिळचा िाटतो. मात्र िंतचतांच ेआततहास 

ऄभ्यासताना  सत्ताधाऱयांनी अपल ेतहतसंबंध 

जोपासण्यासाठी िंतचत घटकातं हस्तिपे करून अपला हते ू

साध्य करतात. एकोतणसाव्या शतकातील भारतातील 

तळागाळातील िंतचत लोकाचं ेकतृनत्ि ि कायन तिचारात 

घेउन त्याच्या आततहासाला िाचा फोडण्याच ेकायन 

महाराष्ट्रात प्रथम म. फुल ेयांनी केल.े या पददतलत 

मागासलेल्या लोकानंा तशिणाची किाड ेखुली करुन ददली. 

त्याच्यात अशेचा दकरण तनमानण करून ददला.सबाल्टनन 

स्टडीज’ला कतनष्ठ दजानच,े कमी दजानच ेऄसा शब्दशः ऄथन 

लािला जातो. डॉ. ऄरविद यांनी सबाल्टनन ला िंतचत ऄसा 

शब्दप्रयोग केला अह.े अपल्या नसैर्थगक ऄतधकारांपासून 

िंतचत ऄसलेल ेलोक ककिा गट ऄसा होतो. रणजीत गुहा 

यांनी ‘एतलमेंटरी ऄॅस्पेर्कटस ऑफ तपझंट आंसजेसी आन 

कोलोतनएल  आंतडया' या ग्रंथात आततहास लेखन शािात 

शेतकऱयाला आततहासाचा कतान ऄसे म्हटल ेअह.े अज 

समाजात िंतचत घटकाचा आततहास जगापुढ ेयेणे अिश्यक 

अह.े यासाठी िेगिेगळ्या स्तरािर संशोधन होत अह.े अज 

ती काळाची गरज बनली ऄसनू, िंतचत पददतलत घटकाला 

यातनू सामातजक नयाय तमळिून दणे्याचा प्रयत्न केला गेला 

अह.े 
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प्रस्तावना  

भारतीय स्वातंत्र्यलढयामध्ये अनेक स्त्री-परुूषानंी योगदान ददलेले आह.े आददवासी भागातील स्त्रस्त्रया, भूस्त्रमगत चळवळीतील 

स्त्रस्त्रया, दस्त्रलत स्त्रस्त्रया, स्त्रिटिशांच्या गोळीबारात शहीद झालेल्या स्त्रस्त्रयां या सववच स्त्रस्त्रयानंी स्वातंत्र्यालढयासा ी ददललेा लढा 

महत्वपूणव आह.े या स्वातंत्र्यलढयामध्ये स्त्रस्त्रयाचंे योगदान पाहता इस्त्रतहास लेखनासा ी खूपच कमी साधने उपलब्ध आहते. तरीही 

त्याचे योगदान स्त्रवसरून चालणार नाही.  स्वातंत्र्यलढयामध्ये स्त्रस्त्रयाचे योगदान अधोटरकेत करण्यासा ी इस्त्रतहालेखनामध्ये प्रधान्य 

दणेे गरजचेे आह.े यामध्ये उषा मेहता याचंे योगदान मोलाचे आह.े महात्मा गांधीच्या स्त्रवचराचां प्रभाव असणाÚया उषा मेहता 

यांनी लहान वयामध्ये असतानाच स्वातंत्र्यसगं्रामध्ये सहभाग घतेला होता. 1942 च्या छोडो भारत आदोलनमाध्ये समाजवादी 

नेत्यानंी सुरू केलले्या भूस्त्रमगत चळवळीमध्ये यानंी भूस्त्रमगत राहून ही चळवळ सवव भारतीय लोकामंध्य े रेस्त्रडओ कें द्राद्् ्् ारे 

प्रसाटरत करण्याचे महत्वाचे कायव केले.   

 स्वातंत्र्यलढयाच्या प्रत्येक िप्यावर स्त्रस्त्रयानंी उल्लेखनीय कायव केले आह.े 1857 च्या लढयामध्ये झाशीची राणी 

लक्ष्मीबाई,बेगम हजरत महल, तर क्ांस्त्रतकारी चळवळीमध्ये येसूबाई सावरकर, दगुावबाई चापेकर, कल्पना दत्त, प्रीतीलता 

वाडदेार, शांती घोष, सुस्त्रनती चैधरी, वीणा दास, इ. महात्मा गांधीच्या नतेृत्वानतंर स्त्रस्त्रयाचंी नव्याने फळी स्त्रनमावण झाली. 

असहकार आंदोलनामध्ये स्त्रवधायक कायवक्माद्वारे स्त्रस्त्रयानंी मो या प्रमाणात सहभाग घतेला. यामध्ये सत्यभामाबाई 

कु्ुवळेकर,इंददराबाई दवेधर,दगुावबाई केतकर, आनदंीबाई जोगळेकर अशा अनके स्त्रस्त्रयानंी योगदान ददले आह.े  

प्रारंभीच ेजीवन चटरत्र:  

 उषा मेहता यांचा जन्म 25 माचव 1920 रोजी 

गुजरातमधील सुरत जवळ सारस या गावात झाला.त्याचं े

वडील स्त्रिटिश राजविीत न्यायाधीश होते. पाच वषावच्या 

असताना त्यानंी प्रथम अहमदाबाद येथील साबरमती 

आश्रमाच्या भेिीदरम्यान गांधीना पास्त्रहले. त्यानतंर त्यानंी 

इ.स.  1928 मध्ये आ  वषीच्या असताना सायमन 

कस्त्रमशनच्या स्त्रवरूध्द स्त्रनषेध मोच्र्यात सहभागी झाल्या.  

छोडो भारत आदंोलनाची पाश्र्वभमूी  (1942) 

 भारतीय स्वातंत्र्य लढयाच्या आंदोलनातील 

अखेरच्या पवावत झालेले ‘ छोडो भारत आंदोलन’ ह ेराष्ट्रीय 

चळवळीतील सवोच्च बबद ू होत.े मौलाना आझाद यांच्या 

अध्यक्षतेखाली दद. 7 आ् गस्ि 1942 रोजी मुंबईतील 

गवास्त्रलया िॅंक मैदानावर राष्ट्रीय सभचेे अस्त्रधवेशन भरल े

होते. या अस्त्रधवेशनामध्ये दद. 8 आ् गस्ि रोजी पंस्त्रडत नेहरू 

यांनी ‘छोडो भारत’ चा  राव मांडला. या  रावास 

वल्लभभाई पिेल यानंी अनमुोदन ददले. या अस्त्रधवशेनात 

म.गांधी यांनी ’या क्षणापासुन प्रत्यके स्त्री- पुरूषाने आपण 

स्वतंत्र झालो आहोत अस ेसमजावे’ असा सदंशे दवेून ‘करेंग े

या मरेंग’े चा मंत्र प्रत्यके भारतीय नागटरकांना ददला. दद. 9 

आ् गस्िच्या पहािे मुंबई येथनू महात्मा गांधीसह अनके 

राष्ट्रीय नेत्यानंा स्त्रिटिशांनी अिक केली. 

 छोडो भारत आंदोलनाच्या पाश्र्वभमूीवर आचावय 

जयप्रकाश नारायण, आचावय नरेंद्र दवे, यफूुस मेहरअली, 

कमलादवेी चििोपाध्याय, अच्युतराव पिवधवन,एस.एम. 

जोशी, ना.ग. गोरे,राम मनोहर लोस्त्रहया इ. समाजवादी 

नेत्यानंी भूस्त्रमगत होवनू ही चळवळ सुरू  ेवण्याचा स्त्रनणवय 

घेतला.  

भसू्त्रमगत चळवळीचा प्रारंभ:  

 महात्मा गांधीच्या ‘करेंगे या मरेंगे मंत्रानंतर 

अवघ्या पाचव्या ददवशी दद. 14 आ् गस्ि 1942 रोजी उषा 

मेहता आस्त्रण बाबूभाई यानंी मुंबईतील ‘सी व्हहूज’ 

इमारतीच्या सवावत वरच्या मजल्यावर ‘का् ग्रेस रेस्त्रडओ कें द्र’ 
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सरू केले. 2 उषा मेहता या वयाच्या 22 वषी यानंी रेस्त्रडओ 

कें द्र सरुू करून 90 ददवस याची धुरा सभंाळली. उषा 

मेहताबरोबरच स्त्रवठ्ठल जव्हहरेी आस्त्रण चंद्रकातं जव्हहरेी यांचा 

रेस्त्रडओ कें द्र सुरू करण्यात सहभाग होता. या सवाांना डा् . 

राम मनोहर लोस्त्रहयाचे मागवदशवन स्त्रमळत होते. उषा मेहताचं े

रेस्त्रडओ स्िेशनवरील पस्त्रहले शब्द ‘हा का् गे्रसचा रेस्त्रडओ 

आह.े भारताच्या कु ूनतरी 42.34 मी. तरंगलाबंी वर 

का् ल करत आह’े यावरून हा भसू्त्रमगत चळवळीतील रेस्त्रडओ 

आह े ह े लोकानंा समजत होते. का् ग्रसेच्या रेस्त्रडओवरून 

दररोज स्त्रनयमाने सायंकाळी 7् 30 वाजता कायवक्माची 

सुरूवात ‘सारे जहा्  से अच्छा बहदोस्ता हमारा’ या गीतान े

होत असनू शेविी ‘वंद े मातरम’ ह े गीत गायले जात होते. 

इंग्रजी आस्त्रण बहदीमधुन बातम्या, भूस्त्रमगत चळवळीतील 

मुख्य नेत्याचंे संदशे, डा् . राम मनोहर लोस्त्रहया, अच्यतुराव 

पिवधवन यांचे भाषण,ेदशेभक्तीपर गीते प्रसारीत होत असत. 

स्त्रिटिश सैस्त्रनकांकडून अष्टी व स्त्रचमूर येथील स्त्रस्त्रयांवर 

झालले्या अत्याचाराबदद्लची मास्त्रहती उषा महेतानंी 

रेस्त्रडओवरून ददली होती 3  

 ‘का् गे्रस रेस्त्रडओ कें द्र’ ह े मळुात सरकारच्या 

दसृ्त्रष्टने बेकायदशेीर कें द्र होते. त्यामुळे पोलीसाचंी त्याच्यावर 

करडी नजर होती. रेस्त्रडओ कें द्र व त्याचा ट्रान्समीिर ह े

एकाच जागेवर जास्त ददवस  ेवणे धोक्याचे होते, ह े

ओळखून ते प्रत्येक पंधरा ददवसांनी वेगवेगळया ट काणी 

स्थलातंटरत केले जात असे. पोस्त्रलसानंा अनके ददवस या गपु्त 

रेस्त्रडओ कें द्राचा शोध लागला नव्हहता. परंतू ज्यावळेी नरीमन 

बप्रिरला अिक झाली तेव्हहापासनू मात्र हया कें द्राला धोका 

स्त्रनमावण होवू लागला. पोस्त्रलस बप्रिरला घेवून बाबूभाईच्या  

घरी आले. अिक होत असताना बाबूभाईंनी आरडाओरड 

केली. त्याच्या शजेारच्या दालनात उषा मेहता हया डा् . 

लोस्त्रहयाचंे हस्तस्त्रलस्त्रखत भाषण िाइबपग करीत होत्या. उषा 

मेहतांनी क्षणाचाही स्त्रवचार न करता सवव कागदपत्र एक 

पेिीत  ेवनू ती शजेारच्या क टिनवाल्याकड े ददली. त्या थेि 

डा् . राममनोहर लोस्त्रहया आस्त्रण अच्युतराव पिवधवन 

यांच्याकड ेआल्या. त्यावळेी उषा मेहता यांनी एकियानचे 

पारेवाडी येथनू का् ग्रेस रेस्त्रडओ कें द्र सरुू  ेवण्याचे स्त्रनस्त्रित 

झाले. तेथे कें द्रही सरुू झाले. डा् . लोस्त्रहयाचं्या भाषणाच े

प्रक्षेपण पणूव झाले व शेविी वंद े मातरंम’ ह े गीत सुरू 

असतानाच दारावर पोलीसाचंी थाप पडली. दरवाजा तोडून 

पोलीसांनी उषा महेता व चंद्रकांत जव्हहरेी यानंा दद. 12 

नोव्हहेंबर 1942 रोजी अिक केली. जवळपास 90 

ददवसापंासनू सरुू असणारा का् गेर्स रेस्त्रडओ कें द्राचा 

आवाज कायमचा बंद झाला. उषा मेहता व त्यांच्या 

सहकायावर सहा मस्त्रहने खिला चालला. खिल्याचा स्त्रनकाल 

दद. 14 मे 1943 रोजी लागला त्यानुसार न्या. एन.एस. 

लोकुरानंी उषा मेहतानंी 4 वषे तुरंूगवासाची स्त्रशक्षा ददली4 

ही स्त्रशक्षा त्यांनी येरवाडा तुरूगातं स्त्रशक्षा भोगली.  

 

स्त्रनष्कषव:  

 स्त्रिटट्रश कालखंडामध्ये 1942 च्या अगोरदच्या 

अंदोलनाच स्त्रवचार करता लक्षात येते की, स्त्रिटिश सरकारन े

कायम स्वदशेी वृ् ृत्तपत्राचंी मुस्किदाबी केली आह.े कायम 

या वृत्तपत्रानंा स्त्रनयमां् ामध्ये बाधूंन  ेवण्याचा प्रयत्न केला. 

जेणकेरून स्त्रिटिशांची दडपशाही प्रवृत्ती, सम्राज्यवादी स्त्रनती 

भारतीयसमोर येवू नये. हाच प्रयत्न जेव्हहा 1942 च्या छोडा 

भारत आदंोलनामध्ये करण्यात आला तेव्हहा आंदोलनाच्या 

यशस्वीतेसा ी आदंोलकानं्ी भसू्त्रमगत राहून स्वतंत्र रेस्त्रडओ 

कं्दे्र काढले व ह े आदंोलन घराघरामध्ये पोहोचस्त्रवल े

यामध्ये उषा मेहताचंे याचं े भूस्त्रमगत चळवळीमधील 

योगदान महत्वाचे आह.े एम. ए. चे स्त्रशक्षण घेत असताना 

त्यांनी वयाच्या 20 वषी जवळपास 90 ददवस ह ेरेस्त्रडओ कें द्र 

यशस्वीटरत्या सभंाळले. 1998 मध्ये त्यानंा भारत सरकारन े

पद्यस्त्रवभषूण पुरस्कार दवेनू गौरव  केला.  
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भारताची अथथव्यवस्था कृषीप्रधान आह.े कृषी, वने व मत्सस्य या बतघाुंचा अुंतभाथव भारतीय कृषी या बवषयाअुंतगथत होतो. भारतीय 

िनतचे्या उदरबनवाथहाचे सवाथत मोठे क्षेत्र म्हणिे कृषी होय. दशेाच्या अथथव्यवस्थेच्या भाुंडवल बनर्ममतीत कृषी क्षेत्राचा वाटा 

1950-51 मध्ये 17.7 टके्क होता. कृषीके्षत्र भारतातील सवाथत मोठे म क्त खािगी क्षते्र आह.े तसचे सवाथाात मोठे व असुंघटटत क्षते्र 

आह.े कृषी व्यवसाय हा एकच असा प्रम ख व्यवसाय आह.े ज्याच्यावर आयकर आकारला िात नाही. स्वातुंत्र्यपवूथ काळातील कृषी 

वरील अवलुंबित्सव सध्या कमी झाले आह.े मात्र एकुं दर दशेाच्या अथथव्यवस्थेसाठी कृषी क्षेत्राचा बवकास महत्सवाचा आह.े कृषी 

क्षेत्रातील बवकास दशेाच्या उद्योग व सेवा क्षेत्राुंच्या बवकासासाठी मदतरूप ठरतो. भारतातील 70 टक्कयाहून अबधक लोक कृषी व 

सुंलग्न क्षेत्रावर प्रत्सयक्ष आबण अप्रत्सयक्ष रीतीने अवलुंिनू होते. 2001 च्या िनगणनेन सार दशेातील रोिगारात कृषी व सुंलग्न क्षेत्राचा 

बहस्सा 58.2 टके्क आह.े कृषी क्षते्राचा िीडीपी मधील वाटा कमी होणे म्हणिे अथथव्यवस्थेतील सकारात्समक सुंरचनात्समक िदलाच े

द्योतक आह.े 

 

भारतातील िास्तीत िास्त लोक कृषी व्यवसाय करतात. 

भारतातील लोकाुंचा म ख्य व्यवसाय कृषी असल्याम ळे अनके 

प्रकारचे कृषी उत्सपादन बनयाथत केले िातात. भारत हा 

िगातील प्रम ख 15 कृषी वस्तूुंच्या बनयाथतक दशेाुंमध्य े

गणला िातो. भारतीय शेती बवबवध उद्योगाुंना लागणार् या 

कच्च्या मालाचा प रवठा कृषीक्षेत्र मार्थ त होत असतो. 

भारतीय शेती भारतातील वाढत्सया लोकसुंख्यलेा अन्नप रवठा 

करण्याचे कायथ कृषी क्षेत्राकडून पार पाडले िाते. भारतीय 

शेती ही स्वातुंत्र्यपवूथ काळात पारुंपाटरक व बनवाथह प्रकारची 

होती, असे ददसते. यामध्ये प्राम ख्याने खास बपकाचे उत्सपादन 

काढण्यावर भर होता. याम ळे कृषीकड े व्यापारी 

दबृिकोनातून पाबहले िात नव्हते. स्वातुंत्र्यानुंतर भारत 

सरकारने आर्मथक बनयोिनाच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्राच्या 

बवकासासाठी प्रयत्न केले आहते. आपला भारत हा दशे 

प्राम ख्याने कृषीप्रधान अथथव्यवस्था असलेला दशे आह.े 

आपल्या दशेाच्या अथथव्यवस्थेत कृषी दिया प्रदियाुंचा वाटा 

स मारे 50 टके्क आह.े भारतातील लोक शेतीवरील अवलुंिनू 

असललेी अनेक कामे करून आपली उपिीबवका करतात. ह े

शेतीवर अवलुंिनू असललेे उपिम आपल्या अथथव्यवस्थेसाठी 

महत्सवाचे आहते. गेल्या काही दशकाुंमध्ये भारतीय 

अथथव्यवस्थेत प्रचुंड वाढ झाली आह.े िागबतक मानकाुंशी 

ि ळण्यासाठी कृषी आबण सुंलग्न दियाप्रदिया प्रकल्पामध्येही 

स धारणा करण्यात आल्या आहते. आबण अनेक खादय 

उत्सपादनाुंच्या बनयाथतीत वाढ झालेली आह.े ज्याम ळे आर्मथक 

वाढ झाली आह,े त्सयाचा भारतीय अथथव्यवस्थेवर 

सकारात्समक पटरणाम होत असल्याचे बसद्ध झाले आह.े 

 भारतीय अथथव्यवस्था ही शेतकर् याुंच्या 

उत्सपादनावर आबण उत्सपादन क्षेत्रावरती अवलुंिून 

असल्याम ळे भारतीय अथथव्यवस्थेचा कणा आबण आत्समा 

शेतीस समिला िातो. भारतीय अथथव्यवस्था ही 

शेतकर् याुंच्या पीक उत्सपादनाच्या वाढी वरती अवलुंिनू आह.े 

िगातील कोणत्सयाही राष्ट्राच्या अथथव्यवस्थेत शेतीला 

महत्सवाचे स्थान असते. वाढत्सया आर्मथक बवकासािरोिर 

शेतीवरील लोकसुंख्यचेे अवलुंिन कमी होत िाण्यात 

शेतीच्या बवकासाचे महत्सवाचे योगदान ठरते. दशे बवकसीत 

झाला तरी वाढत िाणार् या लोकसुंख्येच्या अन्नधायायाची 

आबण सातत्सयाने वाढत िाणार् या बवबवध उद्योगाुंच्या कच्च्या 

मालाची गरि शतेी क्षेत्राकडूनच पूणथ होत असते. ज्याप्रमाण े

पाठीचा कणा शरीराला आधार दतेो. त्सयाप्रमाणे शेती क्षेत्रही 

अथथव्यवस्थेला बवबवध प्रकारे आधार दने असते. शेतीवर 

अवलुंिनू असलेल्या क ट ुंिाना उदरबनवाथहाचे साधन प रवण े

आबण कृषीमालाचा म्हणिचे अण्णाचा प रवठा करण े

ह्याद्वारे सुंपूणथ अथथव्यवस्थेला हा आधार बमळतो. आसमानी 

ककवा सुंकटाम ळे कृबषमालाचा प रवठा िािारात कमी झाला 

ककवा शतेीतील क ट ुंिाुंना प रेसे उत्सपन्न बमळेनासे झाले तर 

त्सयाचे पडसाद सुंपणूथ अथथव्यवस्थेमध्ये उमटतात म्हणूनच 

शेतीचा बवकास अथथव्यवस्थेला िळकटी दते असतो. गेल्या 
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75 वषाांमध्ये आपण टुंचाईकडून म िलकतेकड ेवाटचाल केली 

आह.े ही प्रगती स्पृहणीय आह.े परुंत  प्रगतीचा आलेख िघत 

असताुंना शतेी प्रगतीचे मोिमाप केवळ अन्नधायाय 

उत्सपादनाची पातळी नाही ह ेलक्षात ठेवले पाबहिे. शेतीवर 

अवलुंिनू असलेल्या िनतलेा आिही अनके आव्हाने पेलावी 

लागतात. आिही शतेीकड े िेभरवशाचा व्यवसाय म्हणनूच 

िबघतले िाते. अनके बपकाुंचे सरासरी हके्टरी उत्सपादन इतर 

दशेाुंच्या त लनेत िरेच कमी आह.े 1950 च्या स मारास 

अन्नधायायाचे एकूण वाषीक उत्सपादन 5 कोटी टन होत,े आबण 

माणसी उपलब्धता 144 दकलो इतकी होती. वाढत्सया 

लोकसुंख्येसाठी ह े प रेसे नव्हत े आबण त्सयाम ळे आयातीवर 

अवलुंिनू राहण्याबशवाय पयाथय नव्हता. इतरही अनेक 

अन्नपदाथाांची टुंचाई होती. तसेच द ष्काळाच्या काळात 

साठवण कीतल्या अन्नधायायाचे िनतमेध्ये वाटप करण्याची 

अथथव्यवस्थेमध्ये क्षमता नव्हती. 1960 च्या दशकात िास्त 

उत्सपादन दणेारे गव्हाचे आबण ताुंदळाचे स धाटरत िीि 

बमळाले. 2020-21 या वषाथच्या आकडवेारी न सार 

अन्नधायाय उत्सपादन 30 कोटी टनाुंपके्षा िास्त आह.े तसचे 

अन्नधायायाची वार्मषक माणसी उपलब्धता 187 दकलो इतकी 

आह.े आि सरकारकड े असलेला, अडीअडचणी साठी 

ठेवललेा अन्नधायायाचा साठाही ओसुंडून वाहत आह.े कोव्हीड 

काळात दशेातील स मारे 80 कोटी लोकाुंना दरमहा मोर्त 

5 दकलो धायायप रवठा ह्याच सा्ााातून झाला आह.े  

 हटरतिाुंती नुंतर र्ळे, भाज्या, नगदी बपके अशा 

इतर शेतमालाचे उत्सपादन वाढू लागले. तसचे दशेाच्या 

भौगोलीक वैबवधतचेा र्ायदा होत दशेातील वेगवेगळ्या 

भागाुंत बवबवध प्रकारची बपके घऊेन उत्सपादनात वाढ करण े

शक्य झाले. िसिसे सरासरी उत्सपन्न आबण बवबवध उपभो्य 

वस्तचूी गरि वाढू लागली तसतसे अनेक प्रकारच्या 

शेतमालाचे आबण शतेी सुंलग्न मालाचे उत्सपादन वाढू लागले. 

लागवडीयो्य िबमनीचे आकारमान िघता भारताचा 

िागबतक िमवारीत द सरा िमाुंक आह े आबण अनके 

बपकाुंच्या उत्सपादनाच्या िाितीन भारत पबहल्या अथवा 

द सर् या िमाुंकावर पोहचला आह.े 2018 च्या 

आकडवेारीन सार डाळींचे उत्सपादन सवाथत िास्त भारतात 

होत,े आबण ताुंदळाच्या व गव्हाच्या िाितीत भारताचा 

िमाुंक द सरा आह.े अनके र्ळे आबण भाज्या तसचे द धाच े

उत्सपादनही सवाथत िास्त भारतात होत आह.े शतेमालाची 

बनयाथतही त लनेन े वाढली आह.े िासमती ताुंदळू साखर 

मसाले आबण . काही प्राणीियाय पदाथथ ह्या आपल्या 

महत्सवाच्या बनयाथतीच्या वस्त ू आहते. कोव्हीड काळात 

म्हणिे 2019 - 20 लगेचच नुंतरच्या काळात शतेमालाची 

बनयाथत कोव्हीडपूवथ काळाच्या त लनते मो्ााा प्रमाणात 

वाढली. अनके अबवकसीत आबण काही बवकसीत दशेाुंमध्य े

काही काळातील अडचणीम ळे अन्नधायायाचा त टवडा 

िाणवत असल्याने मो्ााा प्रमाणात भारतातनू गहू, 

ताुंदळू आबण इतर काही शतेमालाचा प रवठा केला गेला. 

म्हणिचे आुंतरराष्ट्रीय िािाराशी आि आपले शतेकरी क ट ुंि 

िोडले गलेे आह े आबण दशेाुंतगथत नाही तर आुंतरराष्ट्रीय 

मागणीही शेतीक्षेत्रातून प रबवली िात आह.े 

स्वातुंत्र्यानुंतरच्या काळात शेती उत्सपादनामध्ये वाढ होऊ 

लागली. परुंत  हहेी खरेच की शतेी क्षेत्राच्या वाढीचा वार्मषक 

दर नेहमीच कमी म्हणिचे चार टक्कयाचा खालीच राबहला. 

त्सया त लनते उद्योगधुंद्याुंच्या आबण सेवाक्षेत्राच्या वाढीचा 

सरासरी दर मात्र 5 टक्क्याुंहून िास्त होता. तसचे गले्या 

अनके वषाांच्या आकडवेारीवरून असे ददसनू यतेे की, िेव्हा 

िेव्हा शतेीके्षत्राचा दर वाढून 4 टक्क्याच्या च्या आसपास 

पोहोचला, तो केवळ भािीपाला र्ळे आबण शतेीसुंलग्न अशा 

प्राणीियाय पदाथाांच्या उत्सपादनाच्या वाढीम ळेच.  

 एखादी शेतीप्रधान अथथव्यवस्था िशी वाढू लागते, 

तसे िनतचेे उत्सपन्न वाढू लागते आबण अथथव्यवस्थेचा बवकास 

िसा होऊ लागतो तसे शेतीशी सुंिुंधीत क्षेत्रे आबण 

बिगरशतेी उद्योगधुंद े वाढू लागतात. शेतीमधील रोिगार 

बनमीतीला मयाथदा आहते. त्सयाम ळे शतेीवर अवलुंिनू 

असललेी िनता हळूहळू वाढवणार् या इतर क्षते्राुंवर 

बनवाथहासाठी अवलुंिनू राहू लागते. ही वाढणारी क्षते्र 

म्हणिचे बवबवध वस्तूुंचे उत्सपादन करणारे उद्योगधुंद ेआबण 

बवबवध सेवा प रबवणारे सेवाक्षते्र ह्या क्षेत्राुंमध्ये रोिगार 

बनमीती होऊ लागते. आबण त्सयाम ळे या क्षेत्राुंचा एकूण 

राष्ट्रीय उत्सपन्नामधील वाटाही वाढू लागतो. परुंत  अशी 

रोिगार बनमीती एखाद्या बवकसनशील दशेात प रेशा 

प्रमाणावर झालीच नाही तर साहबिकच शेतीवर अवलुंिनू 

असलले्या क ट ुंिाना शतेीतनू िाहरे पडून बिगर शतेी क्षते्रात 

रोिगाराची सुंधी बमळत नाही. अशा पटरबस्थतीमध्य े

शेतीवर िरी त लनेने िास्त िनता अवलुंिनू असली तरी 

राष्ट्रीय उत्सपन्नात शेतीचा वाटा कमी असू शकतो. तसेच 

बिगरशतेी क्षेत्रात काम करणार् याुंना शेतीपेक्षा बमळणारे 

सरासरी अबधक उत्सपन्न आबण शेतीमधील िनतचेे त लनेन े

बनम्न स्तरावर असललेे िीवनमान अशी बवचीत्र पटरबस्थती 

बनमाथण होते. अशीच पटरबस्थती आपल्याला भारतातही 

ददसनू येते. रोिगार बनमाथतीला मुंद वेगाम ळे ग्रामीण 

भागातील िनतलेा बिगरशतेी मो्ााा प्रमाणावर 

सामावनू घतेललेे नाही. रोिगार बनमीतीतल्या अपयशाम ळे 

दशेाच्या मन ष्यिळाची सुंरचना ही अिूनही शतेीप्रधान 

राबहली आह.े कोबव्हडसारख्या नसैगीक आबण 

डीमॉनटेायझेशन सारख्या मानवबनमीत सुंकटकालीन 

पटरबस्थतीमध्ये अिनूही गावी माघारी यणेार् या िनतेच े

भरणपोषण शेतीक्षेत्र करत आह.े म्हणूनच शेतीके्षत्राच्या 

आबण शेतकर् याुंच्या प्रगतीसाठी बिगरशतेी क्षेत्रात रोिगार 

बनमीती करण,े बवबवध शतेीमाल प्रदिया उद्योगाुंना चालना 
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दणेे महत्सवाचे आह.े भारत हा शेतीप्रधान दशे आह.े 

शहरीकरणाने आि 30 टक्कयाुंचा टप्पा ओलाुंडललेा आह.े 

सेवाउद्योग क्षेत्राचा िीडीपीमधील वाटा िवळपास 55 

टक्क्याुंना टेकललेा आह.े िाुंधकाम क्षेत्राचा समावेशही 

सेवाउद्योगाुंत केला तर हा वाटा थेट 63 टक्क्याुंपयांत 

उुंचावतो. ह ेसगळे बचत्र असे असले तरी आपला दशे आबण 

आपल्या दशेाची अथथव्यवस्था शेतीप्रधान आह.े कारण, 

एकूणाुंतील िवळपास बनम्मे म ख्य श्रबमक आिही शतेी 

आबण शेतीसुंलग्न उदयोगाुंत ग ुंतलेले आहते. उद्योगधुंद्याुंना 

लागणार् या एकूण कच्च्या मालापैकी िवळ, िवळ 40 टके्क 

कच्चा माल हा शेतीमधूनच उद्योगाुंना बमळतो. शेती हा 

भारतीय अथथकारणाचा कणा आह.े  

 कोणत्सयाही दशेाच्या एकूण राष्ट्रीय उत्सपन्नात 

शेतीके्षत्राचा वाटा िास्त असल्यास तो दशे कृषीप्रधान दशे 

म्हणनू ओळखला िातो. आपल्या दशेात खरीप आबण रिी 

असे शेतीचे दोन हुंगाम आहते. आपल्या दषेात होणार् या 

वषथभरातील एकूण धायायोत्सपादनातील िवळपास 53 टके्क 

उत्सपादन ह े खरीपाच्या हुंगामात होते. या अथाथने दशेाची 

बनम्मी अन्नस रक्षा खरीपाच्या उत्सपादनावर अवलुंिून आह.े 

भारतात आिही िवळपास 60 टके्क पेक्षा िास्त लोकसुंख्या 

शेतीके्षत्रावर अवलुंिनू आह.े  

साराुंश - 

 भारतात स्वातुंत्र्यानुंतर औद्योबगकरण वाढल े

असले तरीही शतेी क्षेत्राचा बहस्सा र्ार कमी झाललेा नाही. 

एखाद्या वषी भारतात शतेीच्या बपकाचे न कसान झाल्यास 

सुंपूणथ अथथव्यवस्थेत असुंत लन बनमाथण होते. भबवष्यात 

आर्मथक बवकासाची गती वाढून शतेीवर अवलुंिनू असणार् या 

लोकाुंचे प्रमाण कमी होणार असले तरीही भारताचा आर्मथक 

बवकास हा प ष्कळ प्रमाणात शतेीवर अवलुंिनू असल्यान े

शेतीचे महत्सव िास्त राहणार ह ेउघड आह.े भारतात 1951 

पासनू पुंचवार्मषक योिनलेा स रवात झाली. एक- दोन 

पुंचवार्मषक योिना सोडल्या तर भारतातील सवथ पुंचवार्मषक 

योिनमेध्ये शतेीला महत्सव ददललेे आह.े बवकबसत दशेाचा 

बवकास बवचारात घेता त्सया दशेाुंनी सवाथत प्रथम आपल्या 

कृषी क्षेत्राचा बवकास केला होता व नुंतर त्सयाुंनी 

औद्योगीकरणाला स रवात केली. याप्रमाणेच भारताला 

बवकसीत होण्याकरीता आधी कृषीक्षेत्राचा बवकास करण े

गरिचेे आह.े भरतीय शतेी क्षेत्रासमोर स्वतःचा बवकास 

करण्यासोित दशेाचा आर्मथक बवकास करण्याची अन कूलता 

उपलब्ध आह.े शेतीच्या बवकासािरोिर त्सयावर आधाटरत 

सवथ उद्योगधुंद्याचा बवकास होऊन दशेाचा आर्मथक बवकास 

होऊ शकतो. कृषीके्षत्रावर पडणारा पटरणाम सुंपूणथ 

अथथव्यवस्थेवर पटरणाम करणारा असतो. एखाद्या दशेाची 

अथथव्यवस्था ही वस्तू व सेवाुंच्या उत्सपादन व वापरत्सया 

पद्धतीवरून ठरते. 
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प्रस्तावना:  

सातारा तजलहाला मोठी ऐततहातसि, सामातजि व शैक्षतणि  पाश्र्वभमूी लाभललेी आह.े सातारा तजलहाने भारताच्या 

स्वातांन्न्यलढयात व सामातजि जडणघडणीत योगदान कदले आह.े सातारा तजलहा म्हणजे शरुाांची व तवराांची िममभमूी म्हणनु 

ओळखला जातो. छ. तशवाजी महाराजाांच्या पदस्पशामने पावन झालेला हा तजलहा नतैसर्गगि सौंदयामचे वरदान लाभलेलया 

सहयाद्रीच्या िुशीत वसलेला आह.े या तजलहाला उज्वल परांपरा व थोर पराक्रमाची पाश्र्वभूमी लाभललेी आह.े 

सातारा तजलहा ऐततहातसिदषृ्टया गड-किलले याांनी सांपन्न आह.े सातारा तजलहाला लाभलेलया भौगोतलि पाश्र्वभमूीमळेु 

सहयाद्रीच्या राांगामधुन व तगररतशखरावर असललेे जे किलले आहते त्यामध्ये प्रतापगड, अजजक्यतारा,चांदन-वांदन, 

वसांतगड,वधमनगड, मतहमानगड,वारूगड इ. होय. यातील बरेचसे किलले तशवपूवम िाळापासनु अतस्तत्वात होते, िाही किलले छ. 

तशवाजी महाराजाांनी बाांधल,ेतर िाही जुन्या किलयाांची पनुमबाांधणी छ. तशवाजी महाराजाांनी िेली.सातारा तजलहाच्या पवूेला माण 

(दतहवडी ) तालिुा असुन या तालुक्यामध्ये दखेील िाही किलले आहते  

माण तालकु्यातील किलल:े  

मतहमानगड:  

मतहमानगड हा किलला तगरीदगुम प्रिारातील किलला आह.े 

या किलयाांची उांची 3000 फुट एवढी आह.े सातारा 

तजलहातील सातारा - फलटण डोंगरराांगतेील हा किलला 

माण तालुक्याच्या पतिमलेा 5.50 मैल अांतरावर जशदी 

बु. या गावामध्ये आह.े पेशवे िाळात सांरक्षणाच्या दतृष्टन े 

हा किलला महत्वाचा मानला जात होता.  

मतहमानगड किलयाचा इततहास:  

या किलयाची तनर्गमती तशविाळात झालयाचे साांतगतल े

जाते. सातारच्या पुविेडील प्रदशेाचे सांरक्षण 

िरण्यािररता छ. तशवाजी महाराजाांनी जे किलले ताब्यात 

घेतले त्यापैिी हा एि होय. पूवी या किलयाच्या 

सांरक्षणािररता महार रामोशी तमळून 75 इसम ठेवलले े

होते. या किलयाचा हवालदार आतण सबनीस याांची इनाम े

आजही पाटील व िुलिणी याांच्यािड ेचालू आहते.1  

मतहमानगड किलयावरील ऐततहातसि वास्त:ु  

 किलयावर आजही अनेि वास्तु चाांगलया 

तस्थतीमध्ये आढळतात. गडाच्या प्रवेशद्वाराच्या चैिटीतच 

हत्तीचे सुदांर तशलप िोरलले े आह.े प्रवेशद्वारातून आत 

तशरलयावर समोरच हनमुानाच ेतबनछप्पराचे दऊेळ कदसते. 

त्याांच्या समारेच बरुूजावर जाण्यासाठी िेलेलया पायÚया 

कदसतात. येथनू सरळ पुढे गेलयावर पाण्याचे सुांदर तलाव 

आह.े या तलावाची खोली 16 फुट एवढी आह.े या 

तलावामध्ये बारमाही पाणी असते. तलावाांच्या बाजलूा 

वाडयाांचे भग्नावशेष कदसतात.  

 येथून सांपूणम गडाची तटबांदी नजरेस पडते. 

गडाच्या ईशान्येस गडाची एि राांग लाांबवर गेललेी कदसते. 

या राांगलेा पिडून अजनू एि डोंगरराांग पुढे गेललेी आह.े या 

राांगेवर थोडफेार पूवीच्या िाळी राहण्यासाठी असललेया 

वाडयाचे अवशेष कदसतात. किलयाांच्या प्रवषेद्वाराच्या 

आजूबाजलूा असणारी तटबांदी चाांगलया तस्थतीत असलयाच े

कदसनू येते. मतहमानगडावरून वधमनगड, ईशान्येिडील 

मोगराळे घाट असा सवम पररसर कदसतो.  
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वारूगड:   

 माण तालुक्यातील दसुरा महत्वाचा तगरीदगुम 

म्हणजे वारूगड होय. हा किलला 3000 फुट एवढया 

उांचीवर वसललेा आह.े सातारा तजलहातील सातारा-

फलटण डोंगरराांगेतील वारूगड या गावामध्ये आह.े 

माणगांगा नदी तजथे उगम पावते ते रठिाण म्हणज े

सीतामाई  डोंगर होय. या डोंगराच्या डाव्या िुशीवर 

वारूगड हा किलला आह.े हा किलला दतहवडी शहरापासनु 

ईशान्येिड े20 मलैावर आह.े  

वारूगड किलयाचा इततहास:  

वारूगड किलला बाांधणीबाबत तनतित परुावा सापडत 

नाही. या किलयाची तनर्गमती छ. तशवाजी महाराजाांनी 

िेली असे मौतखि इततहासाच्या साधनाद्ववारे साांतगतल े

जाते. या किलयाचा किललेदार प्रभजूातीचा होता. या 

किलयाांच्या सरांक्षणासाठी 200 पाहरेिरी व बरीच तशबांदी 

किलयावर होती. 1818 मध्ये सातारच्या राजाचा फडणीस 

तवठ्ठलपांत याने 200 लोि पाठवून हा किलला दसुÚया 

बाजीराव पेशवे याांच्यािडुन ताब्यात घतेलयाची नोंद 

आढळते.  

वारूगड किलयावरील ऐततहातसि वास्त:ु  

1. माची:  

किलयाची माची ही सांपणूम तटबांदीने वढेललेी आह.े आजही 

ही माची चाांगलया अवस्थेत आढळते.बालेकिलयावर 

जाण्यासाठी माचीतून जावे लागते. या माचीत तशरण्यासाठी 

पूवी 5 दरवाजे होते. सध्या तेथ े2 दरवाजे तशललि आहते. 

किलयाच्या माचीवर गेलयावर गड किती मोठा आह े याच े

दशमन होते. या माचीमध्ये प्रवेशिरण्यासाठी दोन मागम 

आहते. एि मागम तगरवी जाधववाडी तर मोगराळे -

घोडवेाडी हा दसूरा मागम आह.े माचीवर घराांचे, वाडयाांच े

असे अनेि अवशेष आहते. दोन ते तीन पाण्याची टािी, 

तळी सुध्दा माचीवरती आहते. माचीवर भैरोबाच े

जीणीद्वारीत मांकदर आह.े मांकदर प्रशस्त असलयाने तेथ े

राहण्याची सोय आह.े  

बालकेिलला:  

 बालेकिलयावर पोहचलयावर समोर एि इमारत 

आह.े ती इमारत नव्याने बाांधललेी आह.े या किलयावर एि 

तवतहर आह.े या तवतहरीतील पाण्याचा उपयोग त्यावेळी 

किलयावरील लोिाांना तपण्यासाठी िेला जात होतो. आजही 

तवतहर बुजललेया अवस्थेेमेध्ये आह.े या बालेकिलयावरून 

 

 आपणास तसताबाईचा डोंगर, महादवे डोंगर राांगा हा 

पररसर कदसतो. यावरून या किलयाचे भौगोतलि महत्व 

सांरक्षणाच्या दतृष्टने महत्वाचे असलयाचे कदसनू यतेे.  

तनष्िषम:  

 माण तालुिा हा दषु्िाळग्रस्त प्रदशे आह.े 

तालकु्याचे भौगोतलि स्थान ह े सहाद्रीच्या बाजूला 

पजमन्यछायेच्या क्षेत्रात येते. यामुळे पावसाचे प्रमाण िमी 

आह.े सातारा, साांगली, सोलापूर  तजलहाच्या तसमा या 

तालकु्याच्या लगत आहते. त्यामळेु या प्रेदशावर तनयांत्रण व 

प्रदशेाचे सरांक्षण िरणे सोपे जात होते.. मतहमानगड व 

वारूगड ह ेकिलले तशविालीन असुन या किललामुळे आज हा 

प्रदशे पयमटन स्थळ म्हणनू नव्यान ेउयास यतेे आह.े  

सांदभम ग्रांथ:  

1. सातारा गॅझेट: महाराष्ट्र शासन, दशमतनिा  

2. प्रत्यक्ष स्थळाांना भेट 

3. इांटरनेट: तवकितपडीया 

4- baVjusV % 

https://www.marathimati.com/2013/11/mahiman

gad-fort.html 
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प्रस्तािना : 

 डॉ. बाबासाहबे आांबेडकर म्हणजे भारतीय समाजव्यिस्थेने वपढ्यानवपढ्या धार्ममक गुलामवगरीत अडकविलेल्या दवलत 

आवण अस्पृश्य समाजाला िणणव्यिस्था ि जावतव्यिस्थेने माणसाांच्या हक्कापासून िांवचत ठेिलले्या समस्ताांचे उद्धारकरते होय. 

भारतातील विविध घटकाांना न्यावयक हक्क वमळिनू दणे्यासाठी आयुष्यभर धडपडणारे नतेे, सामावजक कायणकते म्हणनू बाबासाहबे 

आांबेडकराांचे स्थान अढळ आह.े ज्याप्रमाणे डॉ. बाबासाहबे आांबेडकराांनी सांविधानाच्या माध्यमातनू भारतीयाांना धार्ममक 

स्िातांत्र्याची हमी आवण अवधकार बहाल आहते, त्याप्रमाणचे सांविधानाच्या माध्यमातून समाज, विक्षण, िैयविक स्िातांत्र्याचा 

अवधकारही बहाल केला आह.े लोकिाहीिादी भारताचे आजचे सकारात्मक दशृ्यरूप ह ेडॉ. बाबासाहबे आांबेडकराांच्या कष्टाची ि 

त्यागाची फलश्रुती आह.े असे म्हटल्यास िािगे ठरणार नाही. तत्कालीन अनेक प्रभाििाली राष्ट्रीय नेत्याांच्या तुलननेे विचार 

करता, डॉ. बाबासाहबे आांबेडकराांचे व्यविमत्ि आवण नतेृत्ि अवधक ठळक जाणिते. डॉ. आांबेडकर ह ेअत्यांत प्रामावणक, पारदिणक, 

आव्हानात्मक आवण उदारमतिादी विचारिांत होते. म्हणनूच त्याांनी या दिेातील जातीव्यिस्थेला नष्ट करण्याचा प्रय्न  करत 

असतानाच इथला कामगार िगण ही जागृत करण्याचा प्रय्न  केला. अिा कामगार िगाणबद्दल डॉ. आांबेडकराांच्या विचारसरणीन े

मजरुाांच्या वहताचे कायद ेि प्रवतवनवधत्ि केले. 

आांबडेकरपिूण कामगार आवण वस्थती : 

 भारताचा प्राचीन इवतहास लक्षात घेता चातुिणण्यण 

व्यिस्थेने माणसामाणसाांत भदे केल्याचे ददसनू यतेे. 

पररणामी सामावजक विघटन होऊन समाजातल्या ठराविक 

िगाांना सत्तासांपत्तीपासनू दरू ठेिले. ऐवतहावसक दषृ्टीन े

पाहता हा िगण मोठा समाज घटक होता. पररणामी धमाांध 

जातीयिादी समाजव्यिस्थेन े िोवषत, कष्टकरी 

सत्तासांपत्तीपासनू दरू रावहल्याने स्िाभाविकपण े

मोलमजुरीवििाय पयाणय नसललेा तो घटक मजूर आवण 

कामगार या िगाणमध्ये गणला जािू लागला. धमाांध घटक 

जातीयिादी समाजव्यिस्थेने िोवषत, कष्टकरी, कामगार हा 

िगण गुलामवगरीचे जीिन जगत होता. १९ व्या ितकाच्या 

उत्तराधाणत भारतीय औद्योवगक उत्कषण, निनिीन यांत्राचा 

िापर यामुळे दिेातील कामगाराांची सांख्या मोठी होती. त्या 

काळातील ग्रामीण भागातील मजरुाांसाठी रोजगाराची 

उपलब्धता कमी असल्याने ग्रामीण भागातील मजरू 

िहराांकड े िळत होता. कामगाराांच्या सांख्यते िाढ होत 

होती. एकुणात विषमतािादी समाजव्यिस्था आवण त्यामळेू 

िाट्याला आलेले दनै्य, दाररद्र्य, द:ुख यामुळे जगणे हचे ध्यये 

बनलेल्या तत्कालीन अस्पृश्य ि तत्सम घटकातील लोकाांना 

सेिाजन्य मजरुी हाच एक उपाय होता. पररणामी 

जगण्यासाठी खेड्यातनू िहरात गेलेल्या लोकाांबाबत ‘मानि 

हा फि भाकरीनेच जगू िकतो’ असे म्हणणे योग्य ठरते. 

त्यामुळेच कामगार मालक ही सांकल्पना ठळक होिू लागली. 

कामगाराांच्या मुबलक उपलब्धतमेुळे मालकाांकडून 

कामगाराचे िोषण होत होते. त्याचबरोबर योग्य िेतन, 

रजा, ददिाळीच्या सुट्ट्ट्या, आजारपणातील सुट्ट्ट्या, भविष्य 

वनिाणह वनधी, विमा अिा अनेक सुविधा कामगाराांना वमळत 

नव्हत्या. मुांबईतील वगरणी कामगार असोत ककिा 

मोलमजुरी करणारे असोत. मालकाांकडून सगळयाांचचे 

िोषण होत होते. कामगाराचे विविध प्रश्न, समस्या, व्यथा, 

सिलती इ. सिणच बाबी विषमतचे्या पातळीिर होत्या. 

कामगाराांना १६ ते १८ तास राबिून घेणारे वगरणी मालक 

ह े ददिसेंददिस अवधक श्रीमांत होत गेले तर राबणारे मात्र 

केिळ राबत आवण वनव्िळ जगत गेले. 

डॉ. बाबासाहबे आांबडेकर आवण कामगार : 

१ जुलै १९३८ रोजी आांबेडकराांनी प्रवसद्ध केलले्या 

पत्रकात जाहीर केले होते की, भारतातील जिळपास ८० 

टके्क लोकाांना रात्रांददिस काबाडकष्ट करून आपल्या रिाच े

पाणी करूनही आपले पोट भरण्याइतपतही प्राप्ती होत 

नाही. दिेात रूढ असलेल्या जुलमी पद्धतीमुळे मजरुाांना 

योग्य मोबदला वमळत नाही. अिा ८० टके्क लोकाांिर 

होणारा जलुूम समूळ नष्ट करून त्याांना सुखी जीिन दणेे हा 

डॉ. बाबासाहबे आांबेडकराांचा मुख्य हतेू होता. डॉ 

बाबासाहबे आांबेडकराांचे श्रमजीिी विषयीचे चचतन ह े

कामगाराांच्या उत्कषाणला कारणीभूत मानािे लागेल. 

‘ब्राम्हणिाही आवण भाांडिलिाही ह ेकामगाराचे ित्रू आहते 

असे मानणाऱ्या डॉ. आांबेडकराांनी या ित्रूिी दोन हात 

करण्यासाठी आवण कामगाराांनी सांघटनात्मक पातळीिर 

एकत्र येिून लढण्यासाठी १५ ऑगस्ट १९३६ रोजी ‘स्ितांत्र 

मजरू पक्षाची’ स्थापना केली. रेल्िे कामगार, वगरणी 

कामगार यासारख्या क्षेत्रात कायणरत असलले्या 

कामगाराांमध्ये भेद नसनू िेिटी कामगार हा एकच िगण 

असल्याचे बाबासाहबे मानत. त्यामुळे कामगाराांचा 
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जीिनस्तर एकच असायला हिा. तो सन्माननीय योग्य 

वस्थतीत आवण समाधानकारक ठेिण्यासाठी विद्रोह ि 

प्रवतकार आिश्यक असल्याचे त्याांचे मत होते. त्यासाठी 

कामगार सांघटना आिश्यक होत्या. त्याचबरोबर कामगार 

सांघटनाांनी राजकारणातही जायला हिे असे त्याांचे मत होते. 

कारण िासनसत्तेिाचून कामगाराांच्या वहताचे रक्षण करण े

अश्यक्य आह.े या सिण बाबींचा विचार करून डॉ. 

बाबासाहबे आांबेडकराांनी स्पृश्यास्पृश्यता, जातीभेद, धमणभेद 

बाजलूा ठेिनू सिण जातीधमाणतल्या िेतकऱ्याांना ‘स्ितांत्र मजरू 

पक्षाच्या’ झेंड्याखाली एकत्र आणण्यासाठी प्रय्न  केले. डॉ. 

आांबेडकराांना कामगाराांविषयी तळमळ ि आपुलकी होती. 

कामगाराांच्या प्रश्नाांना िाचा फोडण्याच्या हतेूने स्थापन 

केलले्या ‘स्ितांत्र मजूर पक्षाच्या’ नािात मजरू हा सिणव्यापी 

िब्द िापरला होता.  

कामगाराांसाठी डॉ. आांबडेकराांच ेयोगदान : 

      भारत दिेामध्ये एक काळ असा होता की येथील 

कामगाराांची अिस्था स्िावभमानिून्य, वनरािािादी ि 

गुलामीची होती. िोषण करणाऱ्या भाांडिलिाहीच्या 

विरोधात कामगाराांचे वहत जपू पाहणाऱ्या कामगार 

सांघटनाही मालकधार्मजन बनल्या होत्या. त्यामुळे 

बेलगामपणे कामगाराांचे िोषण करणारी जणू एक 

व्यिस्थाच िाढत होती. कामगाराांबद्दल आस्था, प्रमे ि 

वजव्हाळा असणाऱ्या डॉ. बाबासाहबे आांबेडकराांनी 

कामगाराचे अवधकार िाचविण्यासाठी १५ सप्टेंबर १९३८ 

साली टे्रड डीस्पुट वबलाला कौवन्सलमध्ये विरोध केला. 

त्यानांतर लगेचच ‘स्ितांत्र मजरू पक्षाची’ स्थापना केली. 

वब्रटीि मांत्रीमांडळात १९४२ – १९४६ या दरम्यान मजरू 

मांत्री म्हणनू डॉ. आांबेडकराांनी काम पवहले आवण 

कामगाराांच्या अनेक समस्याांिर कायमस्िरूपी उपाय 

करण्यासाठी िेगिेगळे कायद े तयार केले की, ज्यामुळे 

कामगाराांच्या राहणीमानाचा स्तर उांचािला जाईल ककिा 

कायम राहील. 

 डॉ. आांबेडकराांनी ‘स्ितांत्र मजूर पक्षाची’ स्थापना 

केल्यानांतर ‘टाईम्स ऑफ इांवडया’ या इांग्रजी दवैनकात पक्षाचा 

जाहीरनामा प्रकावित केला. त्यामध्ये अत्यांत सूक्ष्म पद्धतीन े

विचार करून कामगाराांच्या विकास ि सांरक्षण याबाबतीत 

भविष्यकालीन वनयोजन ि ध्येय व्यि करण्यात आली 

होती. त्यायोगे डॉ. आांबेडकर ह ेकामगाराांबाबत दरूदिी ि 

पारदिी विचार करत करणारे नतेे जाणितात. सामावजक 

अन्याय, अत्याचार, आर्मथक विषमतेविरुद्ध कामगाराांचा 

लढा अवधक बळकट करण्यासाठी डॉ. आांबेडकराांनी 

िेळोिेळी आपले पद, प्रवतष्ठा, ज्ञान, विक्षण या बाबी 

पणाला लािून कामगार वहताच े कायद े केले. त्यामध्ये १) 

१९३७ साली कोकणातील मजरुाांसाठी ‘खोती’ पद्धत नष्ट 

करण्यासांबांधीचे वबल माांडले. २) कामगाराांचा सांप 

करण्याचा अवधकार वहरािनू घेणाऱ्या औद्योवगक कलह 

विधेयकाविरुद्ध युवििाद करून सांपाचा अवधकार अबावधत 

ठेिला. ३) सािकारी वनयांत्रण. ४) ‘सांयुि कामगार 

वनयामक सवमती’ स्थापन केली. ५) एम्प्लोमेंट एक्सचेंज 

कायाणलयाची स्थापना केली. ६) कामगाराांच्या भर पगारी 

रजचेे विधेयक मांजरू केले. ७) दकमान िेतन कायदा. ८) 

लिाद यांत्रणा. ९) कामगाराांच्या मुलभतू गरजा ि सामावजक 

सुरक्षा उपाय यािर ठराि. १०) कोळसा खाण कामगार 

फां डासाठी विधेयक माांडले. ११) औद्योवगक िसाहती बाबत 

कामगारधार्मजन्या मौवलक सूचना विधेयक माांडले. १२) स्त्री 

कामगाराांच्या मलुाांसाठी पाळणा घराची सिीची व्यिस्था. 

१३) लेबर िेल्फेअर फां डाची स्थापना करणारे वबल सांमत 

केले. १४) खाण काम करणाऱ्या वस्त्रयाांची रात्रपाळीने काम 

करण्याची सिी बांदी. १५) ‘दद माईन्स मॅटरवनटी बेवनदफट 

कायदा. १६) कामगाराांचा स्तर उांचािण्यासाठी सांपत्तीच्या 

समान िाटणीची सचूना. १७) ‘िेठ बेगार’ हा गुन्हा मानून 

िेठवबगाराांचे प्रश्न हाताळणे. १८) कामगाराांना साांस्कृवतक ि 

सामावजक सांधी दणेे. १९) पुरुषाांइतकाच पगार स्त्री 

कामगाराांना वमळण्यासाठी घटनात्मक तरतूद. २०) दकमान 

मजरुी आवण कामगार सांख्या याबाबत कायदा. २१) युवनयन 

मान्यता सिीची कायदा. २२) कामगार भरपाई कायदा. 

२३) कामाचे तास कमी करण्याचे वबल. २४) दद फॅक्टरी 

अमेंडमेंट वबल. डॉ. बाबासाहबे आांबेडकर याांनी कामगाराांना 

कें द्रभूत मानून अनके कायद ेकेले. कामगाराांचे आयुष्य अवधक 

सुखी करण्यासाठी राज्याांना ि सरकारला विविध सचूना 

केल्या. कामगाराांचे खच्चीकरण करू पाहणाऱ्या व्यिस्थेला 

कायदिेीर मागाणने चोख प्रवतकार करणाऱ्या डॉ. बाबासाहबे 

आांबेडकर याांनी कामगाराांच्या विकासामध्ये अमलु्य योगदान 

ददले आह ेह ेयावनवमत्ताने अवधक ठळक होते.  

समारोप :   

डॉ. बाबासाहबे आांबेडकराांनी भारतीय सांविधान वलवहले. त े

वलवहताना विविध बाजूांनी िांवचत असलेल्या लोकाांना 

मध्यिती ठेिनू अवधकावधक लाभ त्या लोकाांना दणे्याचा 

त्याांनी प्रय्न  केला. मात्र आज कामगाराांच्या वस्थतीिर चचता 

व्यि करण्याची िेळ आली आह.े आज साम्राज्यिादाचे जाळे 

घट्ट होत आह.े याांवत्रकीकरणाने कामगाराांिर बेकारीची िेळ 

आली आह.े कष्टकरी आवण भाांडिलदार या दोघाांमधील 

गरीब श्रीमांतीच्या फरकाने सामावजक ि साांस्कृवतक 

मुल्याांची घसरण होताना ददसत आह.े आज प्रत्यके 

माणसाच्या हातात सुरवक्षततसेाठी घटनचेे ि त्यातील 

कायद्याचे सरुक्षा किच आह.े तरीही आजचा कामगारिगण 

व्यिस्थेपुढे हतबल होताना  ददसत आह.े मात्र ज्या 

काळामध्ये जातीयतचेी मुळे खोलिर रुजली होती त्या 

काळात मलू्यहीन मानल्या जाणाऱ्या कामगाराांसाठी डॉ. 

आांबेडकराांनी केललेे कायण ह ेअसामान्यच होते. परांतु तरीही 

स्त्रीविषयक, कामगार, बालमजरुी, दकमान ितेन, 

वनितृ्तीितेन, सांप, कामाची िेळ, यासारख्या 

कायदिेीरदषृ्ट्या लाभाच्या अनेक बाबींनी कामगाराांच े

आयुष्य सुखद बनविले आह.े ह ेअमान्य करता येणार नाही. 

थोडक्यात कामगाराांच्या सकारात्मक बदलाांमागे डॉ. 

बाबासाहबे आांबेडकराांचे अनमोल योगदान असल्याच े

स्पष्टपणे ददसनू येते. की ज्यामुळे भारतीय कामगार त्याांची 
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सांतोष मारुती लोंढ े

 

 

चळिळ कायद,े स्त्री कामगाराांबाबत आवत्मयता, त्याांची 

उन्नती ि प्रापांवचक स्थैयण, याबाबत डॉ. आांबेडकर हचे प्रणते े

मानल्यास अवतिोयोिी होणार नाही.  
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Abstract: 

This paper focuses on area affected by drought in percent of total area of the country, 

Annual growth of farm income in India during 2002-03 and 2012-13 and farm income of major 

states in India. Drought is a natural crisis which badly affects the agricultural production and 

productivity. The droughts not only affect the food production at the farm level but also the national 

economy and the overall food security as well. The year 1918 country seems to be affected as never 

before when 70 percent of Indian experienced drought. The second large scale drought was in year 

1899 with 68 percent of the area affected. 

Key Words: Rainfall, Moderate & Severe drought, Farm Income.  

Introduction:  

Drought has a direct and indirect 

impact on the economic, social and 

environmental fabric of the country. 

Depending on its reach and scale it could 

bring about social unrest.  The immediate 

evident impact of monsoon failure leading to 

drought is felt by the agricultural sector. 

Drought is a natural crisis which badly 

affects the agricultural production and 

productivity. Farmers have faced problem of 

economic loss by increasing cost of production 

and reduce income of agriculture production 

and their effects on income and consumption 

expenditure of farmers. The following impact 

passes on to other sectors:1 A shortage of raw 

material supplies to agro-based industries. 2 

Reduced rural demand for 

industrial/consumer products due to reduced 

agricultural incomes.3. Potential shifts in 

public sector resource allocation from 

investment expenditure to financing of 

drought relief measures. One of the sectors 

where the immediate impact of famine is felt 

is agriculture. With the increased greatness 

or extended duration of drought prevalence, a 

significant fall in food production is often 

noticed. Drought results in crop losses of 

different magnitude depending on their 

geographic incidence, intensity and duration. 

The droughts not only affect the food 

production at the farm level but also the 

national economy and the overall food 

security as well. 

2. Rainfall And Area Affected By 

Drought In India: 

Drought is a natural crisis which adversely 

affects the agricultural production and 

productivity. Farmers have faced problem of 

economic loss by increasing cost of production 

and reduce income of agriculture production 

and their effects on consumption expenditure 

of farmers. Indian metrological department 

receiving rainfall with deficiency of 26 

percent or more has been assumed to be 

drought affected. Above table shows that in a 

year 1918 the country seems to be affected as 

never before when 70 percent of Indian 

experienced drought. The second large scale 

drought was in 1899 with 68 percent of the 

area affected, followed by 1877 with 59 

percent, 1987 with 48 percent and in the year 

2009 was 46 percent area affected by 

drought. 

Table 1 

Status of Rainfall and Drought in India during 1877–2015 (%) 

 

Sr. 

No 

Drought 

Year 

Rainfall 

monsoon season 

(June-Sep.) 

Rank as 

per 

percent 

Areas affected in percent of 

total area of the country by 

Rank as 

per area 

affected Moderate Severe Total 
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Departure from 

normal 

Departur

e of 

rainfall 

drought drought drought 

1 1877 -33.3 1 30.6 28.9 59.5 3 

2 1891 -6.3 28 22.4 0.3 22.7 26 

3 1899 -29.4 2 44.1 24.3 68.4 2 

4 1901 -13.1 18 19.3 10.7 30 18 

5 1904 -11.8 20 17.5 16.9 34.4 15 

6 1905 -17.4 11 25.2 12 37.2 10 

7 1907 -10 22 27.9 1.2 29.1 20 

8 1911 -14.7 13 13 15.4 28.4 24 

9 1913 -10 23 24.5 0 24.5 25 

10 1915 -9.4 24 18.8 3.4 22.2 27 

11 1918 -24.9 3 44.3 25.7 70 1 

12 1920 -16.7 12 35.7 2.3 38 9 

13 1925 -3.3 29 21.1 0 21.1 29 

14 1939 -8.7 25 17.8 10.7 28.5 23 

15 1941 -13.3 16 35.5 0 35.5 11 

16 1951 -18.7 8 35.1 0 35.1 13 

17 1965 -18.2 10 38.3 0 38.3 8 

18 1966 -13.2 17 35.4 0 35.4 12 

19 1968 -11.3 21 21.9 0 21.9 28 

20 1972 -23.9 4 36.6 3.8 40.4 7 

21 1974 -12 19 27.1 6.9 34 16 

22 1979 -18.4 9 33 1.8 34.8 14 

23 1982 -14.5 14 29.1 0 29.1 21 

24 1985 -7.1 27 25.6 16.7 42.3 6 

25 1987 -19.4 6 29.8 17.9 47.7 4 

26 2002 -19.2 7 19 10 29 22 

27 2009 -22.7 5 32.5 13.5 46 5 

28 2012 -7.6 26 19 11 30 19 

29 2015 -14 15 14.62 15.79 30.41 17 

Source: IMD and DAC, Ministry of Agriculture. 

Figure 1, Rainfall Departure from Normal and Area Affected by Drought in India (%) 

 
 

The ranking of droughts by both these 

methods are given in the above table. 

Difference in some of the worst droughts 

identified by either method can be seen. As 

per this definition, the worst drought the 

country faced was in 1877 with ISMR 

deficiency of 33 percent followed by 1899 with 

29 percent deficiency, 1918 with 25 percent 

deficiency 1972 with nearly 24 percent 

deficiency and 2009 with nearly 23 percent 

deficiency. It can also be observed that in 

some years like 1891, 1907, 1913, 1915, 1925, 
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1939, 1985 and 2009 drought identify by the 

criteria of area affected did not reflect in the 

criteria of rainfall deficiency in India.  

2. GROWTH OF FARM INCOME AS PER 

SIZE OF HOLDING IN INDIA: 

NSSO Situation assessment survey in 59th 

round (2002-03) and 70th round (2012-13) are 

the only sources of direct estimates of 

incomes of the farmers. Trends in the income 

over the decade were estimated using the two 

end points, namely 2002-03 2012-13.  

 

Table 2 

Annual Growth of Farm Income in India during 2002-03 and 2012-13  

  

Size Class of Land Holdings 

(Hectares) 

Total Annual Income (Rs) Per 

Agricultural Holding 

 

CAGR (%) 

Sr 2002-03 2012-13 

1 Landless (0.01) 16560 54732 12.7 

2 Lower Marginal (0.01-0.40) 19596 49824 9.78 

3 Upper Marginal (0.41-1.00) 21708 62964 11.24 

4 Small (1.01-2.00) 29916 88176 11.42 

5 Semi-Medium (2.01-4.00) 43068 128760 11.57 

6 Medium (4.01-10.00) 68172 235644 13.2 

7 Large (10.00) 116004 496656 15.65 

8 All Size  25380 77112 11.75 

Source: NSSO (2005 and 2014), Situation Assessment Survey, Report No. 497 (59/33/5) and 69 

(70/33/1). 

Figure 2 

Annual Growth of Farm Income in India during 2002-03 and 2012-13  

 
Table 2 reveals that the total income per an 

average agricultural holding improved to 

Rs.77112 during 2012-13 from Rs.25380 

during 2002-03. That is, the income grew at a 

compound annual rate of 11.75. When 

measured in real terms, the income growth 

was 5.24 percent. The growth rates increased 

though marginally as we move from lower 

marginal to large farm size categories. Large 

farmers took less number of years to double 

their incomes compared to lower marginal 

farmers. The compound growth rate of 

income of large farmers faster/high as 

compare to marginal farmers in India. Also, 

the increment in income during the year 

2012-13 over that during 2002-03 increased 

as the farm holding size increased.  

3. Level of Income of Farm Holdings of 

Major States in India:  

The growth rates in income of farm holdings 

across major states of the country varied 

from 6.71 percent in West Bengal to 17.48 

percent in Haryana. 
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Table 3 

Growth of Farm Income of Major States in India during 2002-03 to 2012-13 

 

State 
Total Annual Income (Rs.) 

CAGR 

Ranking 

based on 

CAGR 
Sr. 

2002-03 2012-13 

1 Andhra Pradesh 19608 73392 14.11 5 

2 Assam 37932 80340 7.79 16 

3 Bihar 21720 42684 6.99 17 

4 Chhattisgarh 19416 62124 12.33 9 

5 Gujarat 32208 95112 11.44 13 

6 Haryana 34584 173208 17.48 1 

7 Jammu & Kashmir 65856 152196 8.74 14 

8 Jharkhand 24828 56652 8.6 15 

9 Karnataka 31392 105984 12.94 7 

10 Kerala 48048 142668 11.5 12 

11 Madhya Pradesh 17160 74508 15.82 4 

12 Maharashtra 29556 88620 11.61 11 

13 Orissa 12744 59712 16.7 3 

14 Punjab 59520 216708 13.79 5 

15 Rajasthan 17976 88188 17.24 2 

16 Tamilnadu 24864 83760 12.91 8 

17 Uttar Pradesh 19596 58944 11.64 10 

18 West bangal 24948 47760 6.71 18 

 All India 25380 77112 11.76 - 

Source: NSSO (2005 and 2014), Situation Assessment Survey, Report No. 497 and 69. 

Figure 3 

Growth of Farm Income of Major States in India during 2002-03 to 2012-13 (%) 

 
 

The growth rates in income of farm holdings 

in Maharashtra are 11.61 percent. The 

lowest growth rates in income of farm 

holdings is West Bengal 6.71 percent 

followed by Bihar are 6.99 percent, Assam 

7.79 percent, Jharkhand 8.60 percent and 

Jammu & Kashmir 8.74 percent. The highest 

growth rates in income of farm holdings is 

Haryana 17.48 percent followed by Rajasthan 

are 17.24 percent, Orissa are 16.7 percent 

and Madhya Pradesh 15.82 percent.  

Conclusion:  

Drought has badly affected by agricultural 

sector because the production of food grains 

has declined in the drought year. Farmers 

have faced problem of economic loss by 

increasing cost of production and reduce 

income of agriculture production and their 
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effects on income and consumption 

expenditure of farmers. Indian metrological 

department receiving rainfall with deficiency 

of 26 percent or more has been assumed to be 

drought affected. It is concluded that in a 

year 1918 the country seems to be affected as 

never before when 70 percent of Indian 

experienced drought. The second large scale 

drought was in 1899 with 68 percent of the 

area affected, followed by year 1972 40.4 

percent area affected by drought in India and 

recently 2015-year 30.41 percent of total area 

affected by drought. The Compound growth 

rates of farm income increased though 

marginally as we move from large farm size 

categories. Large farmers took less number of 

years to double their incomes compared to 

lower marginal farmers.     
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Abstract: 

Irrigation is regarded as an essential part of sound infrastructure and is one of the mechanisms of 

agricultural activities.It motivates the farmers to adopt innovative irrigation system and go in far 

more intensive cropping there by creating new prospects for useful employment. However it 

depends relatively or fully on the nature and mode of irrigation which are governed by physio-socio 

-economic conditions of the region. In drought prone area like Sangola tehsil it is largely governed 

by physio- climatic conditions rather than socio economic conditions Hence it is the need of time to 

assess the innovativeSystem of irrigation facilities which impact the nature of agricultural 

development to a large extent. To overcome the water scarcity problem in severedrought prone 

area like Sangola Tahsil, farm pond which is advanced means of irrigation, employed in Sangola 

Taluka. It is now be coming dynamic means of irrigation. Here an attempt is made to assess its 

success and importance in irrigation and agricultural applies. 

 Present study is based on primary data collected through rigorous field work. It has been 

supplemented by secondary sources of data, collected from the record of agricultural department, 

PanchayatSamiti, Sangola, District Statistical abstract etc. The analysis exposes that this 

innovative means of irrigation has proven its importance in successful cropping, farming in this 

region. It is an important means by which farmer can store the waste water and utilize in scarcity 

period of the year. This is an ideal example to overcome on drought condition. It seems to be lot of 

scope for extension of farm ponds for irrigation in the drought prone area wherever such type of 

condition prevails. 

Introduction: 

Irrigation is a vital input for the agricultural 

development. Itinspiresfarming economy 

resulting the variation in agricultural land 

use.It is important for crop growing and 

better in especially in areas where rainfall is 

low-cutprincipally in drought prone area 

irrigation plays very dominant role in 

reducing the adverse influence of scanty and 

unassuredrainfall. In this area it is terrible 

to grow crops without irrigation, beside this 

irrigation cannot be considered only for its 

protecting role of coveragainst the vagaries of 

rainfall and drought, but has also more 

importance apply to the acceptance of 

agricultural innovations, new cropping 

patterns and overall development agriculture 

as well. Thus irrigation is the main axle 

around which the whole developing and 

developed agricultural actions revolve. 

 

Objectives: 

In view of the above present study highlights 

the adoption of innovative irrigation to 

overcome the water scarcity problem. An 

attempt is also made to assess the 

importance of this means of irrigation on the 

background of opposing scarcity problems of 

electricity and labors. 

Data Sources And Methodology: 

Current study is centered on primary data 

collected through rigorous field work. It has 

been supplemented by secondary sources of 

data collected from the records of agricultural 

department PanchayatSamitiSangolaand 

district statistical abstract. The collected 

data is possessed and presented in the form 

of tables, maps and photographs. For the 

present study Sangola taluka is selected as a 

study region as where villages are considers 

http://www.ijaar.co.in/
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as an area unit. The study keep to the period 

of 2017-18 to 2018 - 19. 

 

Study Region: 

Sangola taluka is a core part of the drought 

prone area of Solapur district of 

Maharashtra. (Fact finding committee 1973), 

accusing south western corner of the Solapur 

district. The taluka is exhausted by Man 

basin. Itslatitudinal extension is from 170 6' 

17'' north to 170 40' 35'' north, as where its 

longitudinal extension is from 74051'east to 

750 20' 25'' east. It is located in the eastern 

part of Khanapur plateau. It covers an area 

of 1594.10 sq.kms.covering 10.71%area of the 

district and supports 2,71,670 population 

(2011). The taluka comprises 103 villages. 

 Physiographical it is a pediment 

plain with dissected line of 

ShambhuMahadev Range along its south 

western and southern border, facing east and 

north east with moderate slope. Few 

scattered residual hills are found in the 

North West. The taluka gives an appearance 

of undulating Topography.Lithologically it 

belongs to Deccan trap(Gazetteer 1975). 

Average annual rainfall is 595.31mm. 

Generally this taluka receives some assured 

rainfall in September and October from north 

east retreating monsoon winds. Usually 

highest temperature is recorded in April and 

May (over 420c), whereas lowest is 

experienced in the month of January (below 

160c).The climate is generally hot and dry 

classified as semi-arid. 

 
Soil of the taluka is mainly of Deccan 

trap volcanic origin. It exhibits a 

certaintoposequence of very shallow on ridge, 

medium deep on slopes and deep soil at lower 

reaches of the streams. 

Necessity Of Irrigation: 

The region under investigation is located at 

the core part of drought prone area of 

Solapur district of Maharashtra. It has 

always been affected by unassured rainfall 

situations and as rule the poorer the rainfall 

the greater is its variability and more is the 

necessity of irrigationinadding to this 

dominant hot and dry climatic condition 

causes to high probable evapotranspiration 

which make farming practices risky in the 

region. Following table number 1 also shows 

that due to unassured and poor rainfall, high 

evaporation groundwater level of the study 

region has depleted at highest level. The 

average ground water level of the district is 

6.02 Mtrs. in 2000. At the same time ground 

water level of Sangola tahsil was 

7.44mtrs.Depth. While notable depletion of 

ground water level is found in the year 2005 

which was 16.23mtrs at depth, at that time 

district ground water level was 9.04mtrs. It 

means that tahsil is consistently 

experiencing low rainfall, low ground water 

level and less availability of water for 

irrigation. On theexperience ofadversative 

climatic situations farmers of the region are 

always in search of new means of irrigation 

by saving and conservation of water.With the 

imperial knowledge and government 

supports. They have adopted new means of 
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water conservation and method of irrigation. 

In the course of time government of 

Maharashtra has launched the scheme of 

farm pond construction for which government 

provides substutional financial funds.  

Innovative Irrigation System:  

“This innovative irrigation system is a large 

holepit in the earth. Generally square or 

rectangular in shape, which harvests rain 

water and store it for future use. It has an 

Inlet to regulate in flow and an Outlet to 

discharge excess water. The pond is 

surrounded by a small bund, which prevents 

erosion on banks of the bund”. Building and 

size of farm pond depends upon size of 

landholding of respective farmers, type of 

crop cultivation for which farm pond is to be 

constructed,and availability of rainwater 

which is to be stored in.Construction of farm 

pond is innovative phenomena in irrigated 

agriculture practices. 

From last ten years on the large scale 

farm pondbuildingprogramme started in 

Sangolatehsil following table shows the 

village and year wise growth in the number 

of farm ponds. 

ANALYSIS OF SPATIOTEMPORAL GROWTH OF FARMPONDS 

Sr.No Name of the Village 2017-2018 2018-2019 Total 

1 MahudBudruk 11 17 28 

2 Dhayati 9 18 27 

3 Wazare 3 13 16 

4 Kadlas 9 5 14 

5 Mahud(chik) 2 12 14 

6 Balwadi 13 1 14 

7 Ajanale 4 9 13 

8 Haldahiwadi 1 12 13 

9 Akola[w] 3 10 13 

10 Sangola 5 8 13 

11 Mangewadi 4 7 11 

12 Sonand 4 7 11 

13 Kamlapur 4 7 11 

14 Waki (Gherdi) 6 4 10 

15 Devaktewadi 9 1 10 

16 Shivane(w) 4 5 9 

17 Manjari 2 7 9 

18 Nazare 1 8 9 

19 Ligadewadi 4 4 8 

20 Gaigavhan 4 4 8 

21 Shirbhavi 2 5 7 

22 N.Lotewadi 0 7 7 

23 Narlevadi 1 6 7 

24 Kidbisari 3 4 7 

25 Ekhatpur 2 4 6 

26 Alegaon 2 4 6 

27 Metkarwadi 5 1 6 

28 Khilarwadi 4 2 6 

29 Jawla 2 4 6 

30 Hatid 0 6 6 

31 Sonalwadi 3 2 5 

32 Rajuri 3 2 5 

33 Achakdani 2 3 5 

34 Sangewadi 0 5 5 

35 Karandewadi 3 2 5 

36 Chopadi 1 4 5 

37 Medshing 2 3 5 

38 Dongargaon 1 3 4 

39 Chincholi 1 3 4 

40 Katphal 2 2 4 

41 Chinake 0 3 3 



IJAAR    Vol.3 No.5  ISSN – 2347-7075 

258 
Mr. S.G. Patil. Prof. S. S. Kambale 

 

42 Wadhegaon 0 3 3 

43 Bagalwadi 1 2 3 

44 Methwade 0 3 3 

45 Laxminagar 0 3 3 

46 Bhopasewadi 0 3 3 

47 Manegaon 2 1 3 

48 Jujarpur 1 2 3 

49 Tarangewadi 1 2 3 

50 Agalawewadi 0 3 3 

51 Lonvire 3 0 3 

52 Khavaspur 0 3 3 

53 Hanmantgaon 0 3 3 

54 Mahim 1 2 3 

55 Hangirage 0 2 2 

56 Tippehali 2 0 2 

57 Junoni 0 2 2 

58 Somewadi 1 1 2 

59 Watambare 0 1 1 

60 Burangewadi 0 1 1 

61 Devale 0 1 1 

62 Kole 1 0 1 

63 Rajapur 0 1 1 

Source: Dept. of Agriculture, PanchayatSamiti Sangola. 

 Above table presentations that the government has launched the arrangement of building of farm 

ponds in the Year 2005-06. At the beginning, there was very poor response from the farmers up to 

the year 2010-11.    

Table: Farm pond Strength in Year 2017-2018 and 2018-2019 
Sr.No No. of Villages No. of Farmponds 

1 5 1 

2 4 2 

3 14 3 

4 3 4 

5 7 5 

6 6 6 

7 4 7 

8 2 8 

9 3 9 

10 2 10 

11 3 11 

12 4 13 

13 3 14 

14 1 16 

15 1 27 

16 1 28 

Source: Dept. of Agriculture, PanchayatSamiti Sangola. 
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Mostly in the years 2017-18 and 2018-

2019extreme villages are rich in the 

acceptance of this system. Still it is found 

that there is very irregularimage of 

spreading of farm ponds in thelast years. It is 

observed that the village like Mahud 

{Budruk}is leading in the building of farm 

pondin the top number. i.e.28. .It has 

followed by 

Dhayati,Wazare,KadlasMahud(CK), 

Balwadi, Ajanale, Haldahiwadi. In these 

villages highnumber farm ponds is found.The 

villages likeAkola(W), Sangola ,Mangewadi 

,Sonand, Kamlapur,  

Waki(Gheradi),Devkatewadi,Shivane, 

Manjari ,Nazare,Ligadewadi, 

,Ekhatpur,Sonand,Manjari, Sonalwadi, 

Rajuri, Alegaon, Shirbhavi, etc.are having 

medium number of farm ponds While villages 

like Dongargaon, Metkarwadi, Chinke are 

having low number of farm ponds. Rest 

villages have lowest number offarm ponds.   

Significance of Farm ponds:  

In brief the significance of farm pond can be 

potted as following. 

In rainy season existing rainwater is stored 

and used in shortage period. 

Water of farm pond is delivered to crop plant 

mainly through drip irrigation system by 

which timely and carefully use of water can 

be made. 

Farm pond helps appropriate growth of crops 

and good-looking yields of crops. 

Because ofacceptance of drip irrigation 

systems from farm pondlowestworkers are 

required. 

Due to guaranteed available water crop 

manufacture is increased. 

Via this method optimal area can be taken 

under crop cultivation.  

Now the path of field work it has been found 

that maximum farm ponds are constructed at 

high promotion in the field and water is 

stream to crop through drip irrigation by 

drain off system which do not require electric 

drive which helps in electricity exchangeable. 

Water which wasting in run-off is checked 

and stored in such farm ponds and soil 

erosion is controlled. 

This Irrigation system reduces the number of 

workforces, employ cost and 

ultimatelymanufacture cost of crops. 

Because ofguaranteedobtainable water one 

can preplan the crop farming, due to which 

abundant crop manufacture can be gathered.  

Somewhere there is suitable and surestoring 

of water in such pond fishery can be 

established which ultimately causes to 

growth the financialposition of farmers. 
 

Conclusion: 

1. Nearby is very inequality of spreading in 

this irrigation system. 

2. It has massivevital regarding water 

availability. 

3. Water storage, labour cost saving, 

electricity saving and sustains of 

ecologicalstability.  

4. Around is a need of spread on extreme 

scale &extra time of these irrigation 

system. 

5. Building of farm ponds is result of 

approach the farmers, available technical 

known how’s and accessibility of money. 

6. Water of the farm pond is preponderncely 

used for fruit crops & that too water 

shortage period in the study region. 

7. This as asupreme means of irrigation in 

the drought prone area. 

8. It is anideal which can be accepted 

wherever such type of geographical 

drought prone condition. 
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Introduction- 

The whole world is surrounded byfantastic things. Our every activity  depends on fantasy 

also. Each and every person has their own fantasy about life partners, dreams, achievements, 

etc.Everything in it makes literal science fictional and technological sense, but 

everything feels like magical realism and makes sense emotionally and mystically. There’s a fair 

bit of science fiction that feels like a fantasy. The thing you have to remember reading this is that 

it isn’t a metaphor. McDonald’s doing a thing that science fiction does of literalizing metaphor, and 

he’s doing it at deeper levels than you usually see it done, so it’s like a direct transfusion of 

metaphor. McDonald's greatest strengths as an author are his world-building and his fairytale-

like narrative.  
 

Magical realism and fantasy- 

Magical realism is one of the most unique 

literary movements of the last 

century.Within a work of magical realism, 

the world is still grounded in the real world, 

but fantastical elements are considered 

normal in this world. Like fairy tales, 

magical realism novels and short stories blur 

the line between fantasy and reality.Magical 

realism differs from pure fantasy primarily 

because it is set in a normal, modern world 

with authentic descriptions of humans and 

society. Ian McDonaldhas constructed an 

oasis on Mars—Ares, that is—in the middle 

of its rust-red Great Desert, where rain has 

not fallen for some one hundred and fifty 

thousand years. "Desolation Road" and "Ares 

Express," is the exotic far-future setting of a 

terraformed Mars. The various locations are 

depicted in wonderful and mystical detail. 

There is a great variety of settings including 

the underground city of Belladonna, the 

diamond-domed Grand Valley, the lush 

Forest of Chrys, along with the titled settings 

of Desolation Road and Ares Express.Ian 

McDonald's Desolation Road, Ares Express is 

set on a terraformed Mars where fusion-

powered locomotives run along the network 

of rails that is the planet’s circulatory system 

and artificial bits of intelligence reconfigure 

reality billions of times each second.For this 

paper, two science fiction are selected by Ian 

McDonald. These are the following; 

 

1) Desolation Road 

2) Ares Express 

 Desolation Road is a shining data point, 

because it isn’t like anything else and yet it is 

coming from a knowledge of what the genre 

can do and can be and making something 

new out of it.Desolation Road is a magic 

realist tale of the birth, life, and ultimate 

destiny, of a desert town. It just so happens 

that this town is set on a terraformed Mars. 

This book is a kind of sci-fi magical realist 

novel, there is also the fact that this is a 

generational epic, telling the story of Mars 

from the perspective of the families that 

make up the founding members of the tiny 

habitation of Desolation Road and their 

descendants. McDonald’s novel does seem to 

differ in one significant element: here we 

have a science fiction tale set in a world 

whose basic accepted tenets are already well 

beyond the “everyday” experiences of what 

we perceive as a “normal life”  

McDonald’s has succeeded in taking the Wild 

West and transplanting it onto Mars. This 

leads to charming tales about strangers with 

strange pasts blowing into town, in this case, 

a little, tiny town called Desolation Road that 

isn't really supposed to exist. We are 

introduced to interesting character after 

interesting character, and see how they get 
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along with each other, and it is wonderful.It’s 

also fun to see the Wild West on Mars and 

watch how McDonald adds fun science-fiction 

things to this such as cloning, test-tube 

babies, aliens, time travel, and cyborgs.The 

town of Desolation Road grow from a one-

man outpost to an industrial hotbed and 

beyond. This is the story of Desolation Road, 

a ramshackle, hodgepodge little town of 

misfits that, over the course of its decades-

long existence, would grow to be the home of 

scandals, time travelers, a religious 

movement, terror cells, labor disputes, a baby 

in a jar, and an all-out war which would, 

briefly, turn the accidental colony into the 

most important place on Mars. 

 Despite its sci-fi setting, Desolation 

Road fits more in the magical realism genre 

with its colorful setting and dreamlike plot. A 

well-done mix of Magic Realism and Science 

Fiction, with homages and small details. 

Another advantage of Magic Realism applied 

to Science Fiction is that, as it is really 

Fantasy with a science veneer, it does not age 

so badly, so this book is still as fresh today as 

when it was published. A sense of wonder 

permeates the story's fantastical elements, a 

sense that miracles are possible, and that 

magic exists in this technological world.  

It’s set on a future Mars in a desert that's 

been terraformed, where a scientist named 

Dr. Alimantando comes across a Greenman 

who leads him to a device that allows him to 

convert the area around it to a livable oasis. 

He names the town "Desolation Road" 

because "Lonelyville" isn't quite as catchy 

and sits back expecting to exist in complete 

solitude forever with only his own thoughts 

to keep him company. 

 Ares Express” is set on a terraformed 

Mars which is crisscrossed by fusion-powered 

trains, and the protagonist, Sweetness 

Octave Glorious Honey-Bun Asiim Engineer 

12th, is a typical young heroine who runs 

away from an arranged marriage into a 

series of improbable, if not impossible, 

adventures. McDonald is a skilled writer, but 

because his primary concern appears to be 

the nature of this kind of narrative, and what 

that means to the character of the 

protagonist, and the creative limitations 

placed on the author, the adventures 

themselves are almost an afterthought. 

       Sweetness is a strong and likeable 

character, and her tough-as-nails 

grandmother, Taal, is a joy to read about. 

She uses her feisty old woman role to get her 

way and fearlessly travels far and wide to 

find her runaway bride of a granddaughter. A 

Mars of the imagination, like no other, in a 

colourful, witty SF novel; Taking place in the 

kaleidoscopic future of Ian McDonald's 

Desolation Road, Ares Express is set on a 

terraformed Mars where fusion-powered 

locomotives run along the network of rails 

that is the planet's circulatory system and 

artificial bits of intelligence reconfigure 

reality billions of times each second. One 

young woman, Sweetness Octave Glorious-

Honeybun Asiim 12th, becomes the person 

upon whom the future - or futures - of Mars 

depends. Ares Express is a wild and woolly 

magic-realist SF novel, featuring lots of 

bizarre philosophies, strange, mind-

stretching ideas and trains as big as city 

blocks.  the characters has some eccentric 

trait that makes them outside the norm. 

Such traits include supernatural or magical 

talants, unusual outlooks, being part of a 

strange and exotic sub-culture, and most 

extreme of all, undergoing an actual physical 

transformation from human to inhuman.  

Conclusion- 

Like Desolation Road, the Mars of Ares 

Express is conceptually held together through 

the massive railroad track making a 

complete circle around the planet, the only 

thing holding these far-flung communities 

together; this time, though, we actually get 

on one of the trains using this track, 

following the fates of the various, again 

Medieval-sounding, hereditary families 

making up the various technicians needed to 

make those oversized train-cities run.n 

imaginative & transcendental future history 

of Mars. McDonald's characters belong to 

various families who run, service and 

maintain giant trains circumnavigating 

Mars. All the events are shown in these  two 

novels  really magical. When we read these 

novels definitely got the idea of magical 

realism. 

References 

1) Braak , Chris (10  May  2010) .Far  Future  

Martian charm and  Railway  Adventure in  

Ares  Express    Io9(Blog)  , retrieved  7  

September  2015.  



IJAAR    Vol.3 No.5  ISSN – 2347-7075 

262 
 Bhagyashri Ramrao Deshmukh 

 

 

2)Danow, David. (2014)The spirit of carnival: 

Magical realism and the grotesque. 

University Press of Kentucky. 

3) Doctorow, Cory (2009) , Ian  McDonald’s  

brilliant  Mars  book,  Desolation  book,  

    Boing   Boing,  Retrieved   7  September 

2015.  

4) 

https://scholarblogs.emory.edu/postcolonialst

udies/2014/06/21/magical-realism 

5)McDonald , Ian  (2001 )Ares  Express 

,London , Simon  and  Schuster  ,  Print. 

6) McDonald,Ian  (1988 )Desolation  Road ,  

New  York  :  Bantam  books ,Print. 

7) Young , Robert   Post colonialism :An  

Historical  Introduction , Blackwell ; Oxford  

https://scholarblogs.emory.edu/postcolonialstudies/2014/06/21/magical-realism
https://scholarblogs.emory.edu/postcolonialstudies/2014/06/21/magical-realism


 

International Journal of Advance and Applied Research 
www.ijaar.co.in 

 

ISSN – 2347-7075 Impact Factor – 7.328 
Peer Reviewed Bi-Monthly   

 Vol.3 No.5 Nov – Dec 2022  
 

263 

 

   

 Weather History And Its Application For Flood Management In Krishna River: 

Geoinformatics Approach 
 

 

 

 Dr. Baban S. Gaikwad1   Dr. Amol M. Pawar2 
1Assistant Professor Dept. of Marathi, Sangola College Sangola.  

2Assistant Professor Dept. of Geography, Sangola College Sangola.  

Corresponding Author-  Dr. Baban S. Gaikwad 

Email-  babangailwad354@gmail.com 

DOI-10.5281/zenodo.7403224 
 

DOI 

 

 

Abstract  

 In the recent years large scale strenuous floods have been observed in the India. Floods 

are among the most disturbing natural hazards in the India. National and International 

organizations makes a top policy management of flood. In the present research paper an attempt 

has been made to suggest integrated flood control management plan. Present research approach is 

utilized as a long term weather disaster management in the study region. These integrated plan to 

changes in the study of land use land cover pattern, nature complex, region variation, achieved 

high quality to extent, water imbalances, environmental crises and its future prediction. To 

generate integrated flood control management plan using GIS and RS cell. 

Keywords: RS, GIS Cell, Integrated plan, flood control management, satellite images. 

Introduction 

The geographical coordinated 

processing of GIS, RS and GPS data gateway 

is the application applied for using the 

satellite data set to result is skill and 

efficiency.  Information about the region 

related to water (flood). Collected information 

basis to make the integrated flood control 

management programme and analysis in 

order to make the best possible way to 

control flood water to the repeated flood 

affected region. 

Flood control management program 

involves the process of rescue, relief, 

evacuation, habitation, mitigation response 

and recovery pattern which is combination of 

investigation, measuring, design, techniques, 

planning, decision making and action. These 

synchronized efforts to features being vital 

way to make sure disasters are flood in 

control. To suggest flood disaster integrated 

plan model in study region the plan modeling 

can be done using different dataset.  Disaster 

management for applied study on 

geographical point of view with related 

Geoinformatics approach. In the Satara, 

sangli district used special technology to 

collect, store, combine, analyse and overlay 

large amounts of information and spatial 

data related to locations.  The more precisely 

study to understand the climatic climax on 

the study region.   

Present study mostly relies on collected 

spatial and non-spatial data from different 

sources. Collected data uses different types of 

techniques in flood analysis is scientific real 

time outline. This research runs for data 

processing and its arrangement through the 

various computer softwares and different 

methodological techniques. Study awareness 

of rescue, relief, mitigation, flood 

management plan. To overall Integrated 

flood control management programme in 

Krishna River.    

Study Area 

Satara, Sangali and Kolhapur district lies in 

the south part of Maharashtra state in India. 

It is situated in the south western part of the 

state and western limit of the Deccan table 

land. The geographically extends between 

16.7050° to 17.6805° N latitude and 74.0183° 

to 74.5815° E longitude. (Fig. 1). 
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Fig. 01 

Objectives  

1. To suggest plan for Integrated flood 

control  management in Krishna River 

2. To study spectral characteristics of flood 

by using satellite technology. 

Methodology 

The methodology consists of data collection 

and data basing required for flood hazard 

analysis and Geo-Statistics analysis. Based 

on the flood hazard analysis and Geo-

Statistics analysis, the instigated flood 

control management programme is carried 

out. 

Used Satellite Data  

1. Google Imagery: Visual viewing up to 700 

metres.  

2. GPS/DGPS Trimble: Point, Polyline and 

Polygon collection. 

3. Satellite data: Landsat-7 ETM+ images 

SRTM (2012), IRS-ASTER (2006) and 

IRS-P6 LISS-III(2018) 

Used Hydro-Meteorological Data 

Rainfall from 11 meteorological stations and 

stream flow data at 2 gauging stations were 

used. Daily rainfall data of 13 rainfall 

gauging stations for the same period were 

obtained from the Indian Meteorology 

Department. Rainfall of 120 years (1901 to 

2021) period for the district was obtained 

from the Meteorological Department at Pune.  

Gis And Rs Data Processing Method 

GIS is used in managing the wide range of 

hazard and disaster stage. Remote Sensing 

provides the structure information of the 

river basin. Disaster relief phase, use to 

search and rescue operations in areas. In the 

disaster rehabilitation stage, useful to 

arrange the damage information and to find 

sites suitable for temporary or permanently 

for habitation. Information from remotely 

sensed data can be inputted to a Geographic 

Information System (GIS) and other 

networking system which can then be 

combined with ancillary data to provide 

information of disaster management. This 

research work following data handling from 

GIS fame. This research work plays role of 

RS and GIS shows in following schematic 

chart. (Fig. 2) 
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GIS AND RS DATA PROCESSING METHOD 

 
Fig. 02 

Application Of Integrated Flood Control 

Management System  

Flood forecasting and latest flood warning 

information system of Krishna and Koyna 

edge flood affected villages under Patan and 

Karad tehsil and Wai city need to install 

automatic generated database and showing 

flood intensity affected areas buffer zone 

maps. Thus need base map in RS, GIS 

techniques river and its tributary pattern 

and water flowing capacity, catchment area, 

Dams capacity, elevation of each cell, Arial 

topography, settlement parcel, infrastructure 

network etc. To collect the online information 

for rainfall monitoring stations a hoarse 

basis, Rainfall forecasting for next 24 hours 

(satellite information), Dams release water, 

river availability water. The Geo-statistic 

calculation on software basis for collected 

information with respect to base maps. 

Output of Web GIS built maps including 

statistics, flood forecasting and flood warning 

information system in study region. The 

output flood information to release in various 

media likely TV, Radio, Newspapers, local 

annulments, Notice board and Davndi etc.  

In the Krishna river side flood control system 

is developed based on RS, GIS and GPS cell. 

The appreciate management of regulation for 

Patan, Wai, Karad and Sangli tehsils flood 

control. Flood management of Satara and 

Sangli district there is needed to develop and 

applied integrated flood control management 

program. Fig. 3 depicts the concept of 

integrated flood control management 

program at Krishna River.  

Functional key elements for integrated flood 

control management program in Krishna 

River. 

1. Multiple functional software platforms 

a. GIS database construction 

b. RS, GIS, ENVI and GPS provide base 

maps which show pattern of district  

c. Information attached to real fly on Google 

earth  

d. GIS web maps 

2. Supporting base information 

a. Historical information integration for 

flood  

b. Rainfall data available backwashed 1900 

to 2021 and continuous applied 

c. Water regime system 

d. Dam water storage capacity  

3. Module management network  

a. Slope model show the slope pattern to 

make excess flood water direction way 

b. Aspect shown the slope facing angle to 

clearly understand water flow direction 

c. DEM show physiographic analysis model   

d. TIN model show the high level river edge 

pattern and 3D view of study region 

e. LULC model show land pattern for useful 

rescue, evacuation, relief, rehabilitation 

and to making the suggest plan  

4. Technical application 

a. To suggest excess flood water divers to 

the dry prone region 

b. Recommend Flood control management 

programme 
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The Satara District 

Integrated Flood Control Management Programme

 
Fig. 03 

Results And Conclusions 

Sustainable social development. The 

integratedflood control plan has provided 

many functional key to control the flood. The 

integrated network system has played a very 

important role in flood control and disaster 

mitigation, especially in the serious floods 

occurring along the middle and lower reaches 

of the Krishna and Koyna River in study 

region. Through daily remote monitoring of 

floods in whole district or part of Karad, 

Patan and Sangali the integrated plan can 

quickly let makers flood maps know the exact 

extent and development of floods. This allows 

them to adopt effective measures for disaster 

relief. Through detailed assessment of 

damage and losses caused by floods, the 

system can help decision makers better 

understand the behavior of floods, related 

human activities, and their interaction. This 

network system remove the flood intensity 

and better flood performance understand. 

Some considerations for future improvement 

follow. For flood plan management the more 

needful to control the flood of Patan, Karad 

tehsils and Wai city in Satara district. In 

Patan tehsil villages are Patan city, 

Chopdarwadi, Maundraul Haveli, 

Khilarwadi, Sajur and Mhopre. In Karad 

tehsil management for villages are old 

Sakurdi, Tambave, Old Supane, Yerwale, In 

Karad city (Preetisangam, Shikhurvarpeth, 

old Gote, Chawadichowk, some part of 

Rukmininagar, Mujawar colony), Karve, 

Kapil, Atake, Shere, Gondi, Rethare Bk. Kh., 

NavinmalkhedaKhubi etc. Also management 

of Wai city a specific for surrounded by 

GangapuriGhat, Marathi 

vishwakoshkaryalaya, DholyaGanapati and 

Shivajiudhyan chock etc. in Sangli district 

villages are Nimgaon, Bhilavdi, Sangli Gaon 

bhag, Miraj, Vaddi, Vijaynagar, Maishal etc.  
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Abstract:  

During the floristic study of the myxomycetes of this region author come across a number 

of myxomycetous species . In this study four species of myxomycetes are being discussed . 

Lepidodermopsis Hohnel., are being discussed two species., Physarina Hoehn., and Comatricha 

Preuss., are being discussed with each one species.   All species are being reported for the first 

time from this region .  

Key Words: Myxomycetes , slime moulds 

Introduction: 

          The Myxomycetes or ' the true slime – 

moulds '  are the fungi like organisms, 

possess an assimilative phase of free living, 

multinucleate, mobile mass of protoplasm 

called as the plasmodium, and a sporulating 

phase consisting of a mass of spores typically 

borne in a simple or complex membranous or 

tough, non-cellular spore case. In addition to 

spores, often there is a system of free or 

netted threads forming a capillitium or 

pseudocapillitium . South-West of 

Maharashtra –the region under investigation 

is very rich in biodiversity-constitute the 

districts Solapur , Satara , Sangli and 

Kolhapur . The study of myxomycetes was 

practically neglected from this region . Hence 

, it was felt to undertake the study . Out of 

the investigates carried out , it is the 

sixteenth paper in this series in which , about 

four species belongs from three genera are 

being discussed as under . 

Material And Method : 

          The present work is based on 

myxomycetous floristic exploration from the 

region . An extensive and intensive field work 

was undertaken to collect the maximum 

number of specimens of myxomycetes. Visits 

to different localities were made frequently. 

Localities for visit were selected so as  to 

cover the maximum representation of the 

area under investigation. Repeated visits 

were made to some of the localities for the 

colletion of the specimens. Specimens were 

collected along with their natural substrates.  

For the preservation of specimens, empty 

cegarates boxes found to be very suitable, 

convenient, easily available, easy to handle 

and economical. Paper trays of the proper 

size were prepared so as to get it fit inside 

the box tray. 

          As per the spreading of the specimen, 

its natural substrate was cut into suitable 

size and glued with the fevicol adhesive in 

the centre of the paper tray. Each box was 

provided with field notes of respective 

specimen. The accession number was written 

on the specimen box and on the paper tray 

also, and entered in accession register .After 

observation, specimen boxes were stored and 

placed in 'Generic ' boxes provided with 

naphthalene ball to prevent insect entry. 

Generally specimen boxes were carried to the 

field to preserve the specimen intact. 

Sometimes because of heavy collection, 

specimens were brought to the laboratory on 

their natural substrate, in a special handling 

basket, so as not to disturb them . Then they 

were preserved. 

          In rainy season , the collected 

specimens were dried in the incubator or and 

oven at 40'o c. But sun drying was found to 

be most suitable for maintaining natural 

characters. Artificial drying sometimes leads 

to the shrinkage of weak and flaccid stalk, 

hardening of wet sporangia and cracking of 
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peridium.All the specimens were identified 

and confirmed with the help of  Martin and 

Alexopoulos ( 1969 ), sometimes , Lister ( 

1925 ), Hagelstein ( 1944 ), Farr ( 1976 ), 

were followed . Monographs on Indian 

Myxomycetes of Thind ( 1977 ), Lakhanpal 

and Mukerji ( 1981 ), were of almost 

indensepensible for final confirmation . 

Concerned liteture in this regards were also 

studied . 

Result And Discussions: 

1. Lepidodermopsis Leonina  (Berk. & Br.) 

Hohnel 

    Sitz.  –ber. Akad. Wein. 118, 439, 1909. 

Collection Examined: RRT / 8197, 8205, 

8208, 8218, 8220, Sept.-2003 ; 8035, Aug.-

2005, Panhala ; 8200, 8202, 8209, Sept.-2004, 

Radhanagari, Dist.-Kolhapur. On dry leaves, 

dead decaying wood of angiospermic plants 

and grass leaves and stem.  

Distribution : India : Gujrat (Salunkhe, 

1995) ; H. P. (Lakhanpal and Mukerji, 1978) ; 

M. P. (Kharat, 2000) ; M. S. (Rokade, 1989 ; 

Chimankar, 1993 ; Jadhav, 1994) ; U. P. 

(Thind and Rehill, 1958). 

 Lepidodermopsis martinii Lakhanpal 

is close to L. leoninea (Berk. & Br.) Hohnel. 

However former is differentiated in its larger, 

limeless and fluted stipe; nonlimy 

hypothallus; peridium and capillitium 

ochraceous brown; larger and strongly 

warted spores, which are papillate with 

thinner and paler on one side. Earlier worker 

(Hagelstein, 1944; Martin & Alexopoulos, 

1969; Farr, 1976; Thind, 1977) treated L. 

leonina under Didymium as a D. leoninum. 

The species is distinguished by its robust 

fruiting, cartilaginous shining peridium with, 

large spiny crystals breaks into more or less 

uniform polygonal platelets; columella 

stipitate and shining. 

2.Lepidodermopsis Martinii  

LakhanpalNorw. J. Bot., 25, 196, 1978. 

Collection Examined : RRT /  8223, 8263, 

Aug.-2004, Pachagani, Dist.-Satara ; 8201, 

Sept.-2003 ; 8207, 8219, Sept.-2004, 

Radhanagari, Dist.-Kolhapur. On dry leaves 

of angiospermic plants. 

Distribution : India : Gujrat (Salunkhe, 

1995) ; H. P. (Lakhanpal, 1978) ; M. S. 

(Rokade, 1989 ; Jadhav, 1994) ; M. P. 

(Kharat, 2000). 

 L. martinii Lakhanpal species is 

characterized by scattered nature of fruiting ; 

presence of cartilaginous peridium marked 

by yellow lines of dehiscence together with 

white lime crystals on the peridium ; 

ochraceous brown hemispheric columella ; 

larger apiculate spores with compression 

ridges, however spore wall on one side and 

warts in subreticulate arrangements.  

 Population described in the present 

work differs from type description in its more 

or less cylindric stipe; stiff capillitium, with 

many calcified vesicles. 

 L. martinii Lakhanpal can be 

compared with L. leonina Lakhanpal. 

However, later is marked by the sporangiate 

fruiting, the peridium and capillitium are 

ochraceous brown, though the latter bears 

numerous black swellings at places ; the stipe 

is long, non-calcarious, fluited and deep 

reddish brown, the hypothallus is 

membranous and non-calcarious, the spores 

are larger and more prominently warted. 

3. Physarina Echinospora  Thind & 

Manocha 

Mycologia, 56, 713-714, 1964. 

Collection Examined: RRT / 8039, Aug.-

2003 ; 8024, 8110, 8112, 8419, Sept.-2003, 

Panhala, dist.-Kolhapur. On dry leaves of  

angiospermic plants. 

Distribution : India : Gujrat (Salunkhe, 

1995) ; M. S. (Nanir, 1985 ; Chimankar, 1993 

; Jadhav, 1994) ; M. P. (Kharat, 2000) ; U. P. 

(Thind and Manocha, 1964).  

 In the type description, equatorial 

ridge is not mentioned. However this 

character has been established throughout 

the cultural study  ( Alexopoulos & 

Blackwell, 1968). Populations observed in 

this work show equatorial ridge as consistent 

character. 

4. Comatricha  Aequalis Peck. 

Ann. Rep. N. Y. State Mus., 31., 42, 1879. 

Collection Examined : RRT/ 8989, July-

2006, Atapadi, Dist.- Sangli. On dead and 

decaying sugarcane straw. 

Distribution : India : H. P. (Lakhanpal, 

1973). 

 The population of C. aequalis Peck., 

lack nodding sporngia, but a stout and thick 

columella is like the stalk. The columella 

either becomes narrows slightly towards apex 

or is dendroid and its branches merge into 

the capillitial net above. The surface net of 

capillitium is delicate . 

 Comatricha aequalis Peck is closely 

related to C. typhoides (Bull.) Rost. However 

C. typhoides (Bull.) Rost., is marked by erect, 
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culindric, sporangia slightly tapered above ; 

long stipe ; capillitium dark brown, small, 

pale spores with cluster of dark warts.     
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Abstract: 

  Agriculture the is the backbone of Indian economy. agriculture prices play important role play in 

income and all Indian economy. Despite rapid industrialization in recent year India still remains 

essentially and agriculture country. Accordingly, the prices of foods lens and agriculture raw 

materials for a key position in the price structure of the country. a rise of hall in agriculture prices 

will immediately generate a similar rise or fall in the general price level. Agriculture in India is 

seasonal and supply of agriculture goods is subject to serious fluctuations. Naturally, agriculture 

prices me rise faster at times and fall more rapidly at some other times due to a temporary 

imbalance of supply and demand. Prices of agriculture producer important for farmers as 

determine their income by runs affected by this prices be they consumers industries or exporters 

incentives for rising production and irrational allocation of resources as also acquiring mark table 

surplus there is a social interest in all in this price is it is there for a considerable consequences 

and policy of agriculture prices. 

 

Objective of the study 

1) To study the conscious sequence of price in 

agriculture prices. 

       2) To study the consequences of fall in 

agriculture prices. 

       3) To know the agricultural price policy 

of government. 

       4) To study the impact on economy of 

agriculture price policy. 

       5) To find out the suggestion for stable 

agriculture prices. 

Consequences of price in agriculture 

prices 

1) Increase the cost of living:-  

            A Step rise in the prices of cereals, 

pulses, oil and others essential food articles 

increases the cost of planning of the people. 

consumer belonging to the lower income 

group of the population are hit hard, as their 

income do not increase so easily as to offset 

the increase in prices. 

2)   Cost-Push inflation:- 

                      The rise in the prices of 

agriculture products is generally behind 

inflationary spiral in the Indian economy. 

When cost of living raises trade union press 

for and secure higher wages. When union 

demand for wage increases are conceded, the 

cost of production of manufactured articles 

will rise and this, is turn would cause a rise 

in their prices. 

3) Increase cost of production:- 

           In the case of agriculture raw 

material, a rise in the prices will directly 

increase the cost of production of industrial 

goods. Thus,  by influencing cost of living  of 

the working classes through prices of foods, 

and cost of production through prices of raw 

material, agriculture goods are responsible 

for initiating a cost- fush inflation. 

Consequences of falling agriculture 

prices 

1) Loss of government revenue:-  

                    As majority of India population 

depend on a agricultural, a fall in 

agricultural prices means distress for 

majority of the farmers and a large decline in 

the government revenue too.  The former 

have many fixed commitment such as land 

revenue, rent, interest etc. 

2) Low capital formation:-  

            Falling agriculture prices generate 

reduce farmers net income. When the prices 

of agriculture products fall and this will 

adversely affect the capacity of small farmers 

to meet their commitments. 
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Stabilization agriculture price policy of 

government 

              Agriculture price policy in India 

emerge in the context  food scarcity and price 

fluctuation Provoked  drought by Midsixties 

and war with Pakistan. Stabilization policies 

for agriculture goods will have three 

elements: appropriate support price, buffer 

stock operation and import when necessary. 

Stabilization of agriculture prices should 

cover not only the major food grains but also 

pulses, and oilseeds and obviously cotton and 

jute. 

Objective of the price policy 

1) To meet the domestic consumption 

requirement. 

2) To provide price stability in the agriculture 

product. 

3) To ensure responsible relation between food 

grains and non-food grains. 

4) To ensure responsible relationship between 

the agriculture product and manufacture 

product 

5)  To smooth seasonal and cyclical fluctuations 

of prices of agriculture product. 

6) To remove price different between two 

region. 

7) To make available food to consumer in the 

time of shortage. 

8) To increase the agricultural products and 

exports of agriculture productions. 

9) To provide raw material to the industries at 

reasonable prices. 

Need for agriculture price policy 

1) To ensure stability in the prices of 

agriculture products. 

2)  To ensure Constant uses of modern input of 

agriculture products, it is necessary that 

farmers are assured minimum price for their 

agriculture produce. 

3) Due to specific nature of agriculture 

products, there are many difficulties in the 

agriculture marketing, such as perish ability 

problem of shortage etc. 

4) Price policy is the important for scrub 

planning. 

5) To prevent exploitation of farmer from 

zamindars etc. 

Elements of agriculture prices policy 

1)  fixation of minimum support prices:- 

                    For the stable agriculture prices 

government determine minimum support 

prices of many agriculture products. Such as 

wheat, rise, maize, every year based on 

recommendations by agriculture price 

commission. This prices guarantee to 

producers so that in the event of a glut, 

prices are not allowed to fall below the 

minimum economic levels. 

2) Maximum price fixation:- 

               Government also determines 

maximum prices for certain agricultural 

product. the government sales many 

agricultural products such as wheat, sugar, 

rice etc.at prices through fair price under the 

PDS. 

3) Buffer stock:- 

To prevent change in the prices agricultural 

product beyond a certain limit, government 

maintains a buffer stock of goods. This is 

done by FCI. When price of food grains starts 

increasing, government start selling food 

grains from buffer stock at specific prices. As 

a result, increase in price of food grain can be 

checked.  

 4) Agriculture price commission (1968):- 

           In deciding on prices, the government 

seeks the expert advice of the agriculture cost 

and price commission. It is recommendation 

or not always accepted, but these do carry big 

weigh with the authorities. This commission 

advice the government regarding agriculture 

prize policy, also determine MSP and 

procurement prices agriculture product. 

5)  Food corporation of India:- 

        FCI was established by government of 

India in 1973. This corporation organizes 

procurement of food grains at price 

determined by the government and their 

sales public distribution system. 

6) Imports 

            Imports of food grains and of other 

agricultural goods wear given an important 

role in maintaining domestic supplies and for 

stabilizing prices. a far back as 1956 the 

Government of India formulated a  long- 

term food policy based on heavy import of 

food grain from USA under P.L 480 and 

releasing the same through the public 

distribution system. 

Evaluation of Governments agriculture 

price policy 

         The working of the price policy in 

respect of agriculture is notable for certain 

positive result, although some shortcomings 

too have surfaced. 

1)  little stability:-  

            As for the achievement in terms of 

price stabilization is concerned, there is not 

much that can be said in favor of the policy. 
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the short- term prices have been fluctuating 

because of random impact on supply. 

Generally these are the lowest at the time of 

the harvest.in case of rice, jowar,bajra and 

groundnuts, a big proportion of produce (55 

to 74%) is sold within six month of the 

harvest, so that the cause of many problem 

agricultural prices is not stable.  

2)  Increase in  the production and marketable 

surplus:- 

            While increasing the production is 

good for the agriculture sector as also for the 

economy as a whole, there is also an increase 

in the marketable surplus, which helps in the 

process of development in the non-agriculture 

sector. Food grains for the town population as 

also for industrial labour  and raw material 

for industries are the key factors in the 

industrial development. Increase in 

marketable surplus from the large amount of 

agriculture products procured on government 

account, which has increased from year to 

year. 

3)  Increase in farm income:-  

              Price policy has also been helpful in 

raising in production, change  in the cropping 

pattern in favor of profitable crops( wheat, 

rice, sugarcane) as also from the higher 

prices fetched from sales. The increase in 

income has also been in the relative sense 

with the farm prices rising faster than non-

farm price for a number of years. 

4)  Protection of consumers:- 

           Consumer too have benefited from 

agricultural price policy. The supply of some 

cereals through fair price shops, at a price 

lower than the market prices, has been a part 

of the PDS. 

5) Rise in the farm prices:- 

              One impact of agriculture price 

policy is farm prices which have been raised. 

These prices at which the farmer sells his 

product in the market of course prices of non-

agricultural products have also been risen. 

But the prices of agriculture product for a 

number of years rise faster than those of  

non-agricultural product. 

6)  Terms of trade:- 

In the 1980s the ratio of term of trade moved 

in the range of 104- 116, but with a big 

fluctuation. in the 1990s this favorable trend 

become steady  with the ratio remaining 

significantly higher than before far several 

years, and rising to about 116 in 1999 – 2000. 

7)  well-conceived design:- 

              A policy instrument has well set 

design and in fact, the policy has its credit 

some plus points. 

Recommendation for agriculture price 

policy 

1)  To advise price policy of paddy,Jowar, 

bajara,maize,wheat,ragi gramm,toor, moon, 

sugarcane and such other commodities.  

2)  To recommend as from time to time in 

respect of agricultural products, measures 

necessary to make the price policy effective.  

3)  To take into account the change in trade 

between agriculture product and non-

agricultural product. 

4)  To examine, where necessary, the prevailing 

method and cost of marketing of agriculture 

product in the different regions, suggest 

measure to reduce cost of marketing and 

recommendation fair price margins for 

different stage of marketing. 

5)  To keep under review the developing price 

situation and to make appropriate 

recommendations, as and when necessary, 

within the framework for overall price policy. 

6) To undertake studies in respect of different 

crops as may be prescribed by the 

government from time to time. 

7) To keep under review studies relating to 

price policy and arrangement for collection of 

information regarding agriculture prices and 

other related data and suggest improvement 

in the same, and to organize research studies 

in the field of price policy. 

8)  To advice on any problem of agriculture 

prices and production that my referred to it 

by government from time to time. 

Conclusion 

                    The agricultural price has 

tendency and instability and these are  

affected all factors economy. The agriculture 

price policy has been largely successful in the 

playing a major role in to providing 

reasonable level of margins of around 20% 

over total cost to the farmer of both rice and 

wheat. In turn, it seems to have encouraged 

farmer’s investment in yield increasing 

technology and increasing production and 

enabling sufficient procurement to act as 

buffer stock and physical access to food by 

achieving and maintaining self-sufficiency. 

The need for supplies to the PDS and various 

poverty alleviation programmers have  also 

been  increasing at a faster rate and decrease 

shortcoming of agriculture price policy and 

imply effectively. 
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Abstract- 

          Floriculture is an important in Indian agriculture sector. The Government of India has 

identified floriculture as a sunrise and 100% export oriented industry. The global market for 

flowers is growing near about more than 10 % and annual global demand for flowers increasing by 

more than 100 billion, but India's share in global flower market is a very negligible. India's total 

export of flowers was 103.47 USD millions in the year of 2021 and percentage of share in world 

flowers market was only 0.4 percent. It is a stagnant from last decade. It should be necessary to 

change of this picture. India can increase the share of flowers export in world flowers market from 

better policy formations and implementation. In this recent research paper researcher has focused 

on India's export opportunity, problems and future export potential of flowers in world market. 

Key Indicators: India, Floriculture, Flowers export, RCA Index 

Introduction- 

         Role of agriculture is very important in 

Indian economy because this sector provides 

food for countries peoples, create job 

opportunities, earn valuable foreign currency 

etc. In this agriculture sector floriculture is 

one of the important sectors. Flowers are 

very sensitive and delicate products. Due to 

continuously increase in demand for flowers; 

floriculture has to turn into one of the vital 

money-making trades in agriculture. 

Floriculture is done at very low cost with 

minimum irrigation facility as well as it 

provides more income at low cost with 

minimum area. India is the second largest of 

producer of flowers in world and only next to 

China. Tamilnadu is the largest flower 

producer state in India. In recent years, 

farmers have emerged as a traditional 

agriculture to profitable agribusiness in 

India. There are two types of floriculture 

crops, one is taken from greenhouses and 

another is taken in open field crops. 

Gerberas, carnation etc. are grown in 

greenhouses and rose, lily, marigold, aster, 

tube rose; chrysanthemum etc. crops are 

grown in open field. The government of India 

has identified floriculture as a sunrise and 

100% export oriented industry. After 1991, 

India has accepted new economic policy (LPG 

model). After this liberalization period 

floriculture has become one of the important 

commercial trades in agriculture. As per 

APEDA data 322 thousand hector's of the 

area were under cultivation and production 

of flowers is estimated to be 2151.96 

thousand tons of loose flowers and 828.09 

thousand tons of cut flowers in the year 2020-

21. 

   The global market for flower is growing 

near about more than 10 % per year and 

annual global demand for flowers increasing 

by more than 100 billion. But India's share in 

global flowers market is very negligible; it 

was 0.4 percent in 2021. In recent year, 

Government policies about the floriculture 

are a changing. Government has setup 

agriculture products export zone, cold 

storage, Hi-Tech green houses in countries 

major cities like as Mumbai, Pune, and 

Bangalore etc. Government of India 

established organization of APEDA  for the 

providing financial support to businessmen 

who want export flowers and flowers 

products as well as government has 

providing financial assistant to young 

farmers who want to enter the high technical 

flower production in business an easy and 

convenient way. 
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Statement of the Problem: 

One side demand of flower increasing in 

world market but India's percentage of share 

is negligible while flowers export is 

comparatively advantages in world market. 

India's export of flowers share in world 

market was 0.7% in 2010 and it was reached 

0.4% in 2021. 

Review of Literature:  

There are some previous studies undertaken 

by various researcher and  analysis on 

India’s flower exports in world market like as 

V.Palanisingh,R.Vijayalakshmi,V.Palanicha

my etc.(2022)‘Floriculture export in India -

Direction and Trends’ ,Mahalle Suvarna L, 

Roy Pinaki  and Thakur Shailja (2020) 

‘Prospect and Challenges of Flower in 

India’,Dr.R.Geeta and Lissy N.S. (2018)  

‘Exports of cut flowers from India’, Kalmegh 

Shilpa,Singh Narapat,Dangi K.L.(2016), 

‘Challenges before the floriculture industry in 

India’,K.Anbumani(2014) ‘Floriculture export 

marketing in India’ etc. All this above 

researcher has also identified about the 

problems of floriculture and given solution to 

development of floriculture  

Objectives of the study 

                             The main objectives of the 

study are  

1) To study problems of floriculture in India 

2) To study India's export position of flower 

in international market. 

3) To study India's flowers export opportunity 

in international market. 

4) To study RCA of cut flowers and flower 

buds of a kind suitable for bouquets or for  

ornamental purposes fresh, dried, dyed, 

bleached, impregnated or otherwise prepared 

Research methodology 

The present research paper is mainly 

depending on secondary data. The data is 

collected from APEDA, Horticultural Board 

of India, Ministry Of Agriculture government 

of India, ITC UNCOMTRADE, various 

journals and books etc. Some Statistical 

techniques are used for analysis of data such 

as RCA, CAGR, and Percentage of change. 

Floricultural is an emerging industry 

in many parts of the world. This sector is 

very important because it provides 

employment especially rural women; 

generate income and development of rural 

area. Many types of flowers export from India 

like as Cut flowers, Pot plants, Cut foliage, 

Seeds, and Bulbs, Tubers, Rooted cuttings, 

and Dried flowers, Carnation, and 

Chrysanthemum, Gladiolus, Gypsophila, and 

Liatris, Nerine, Orchids, and Archila,Tulip, 

and Lilies. Indian Flowers have the highest 

demand from countries such as America, 

Netherlands, Germany and U.K. The 

following tables are shown India’s export 

position and comparatively advantages in 

world market. 

Table No.01, India's flowers export position in world market 

                                                                                  (Values in Rs.lacs) 

Year 
Total agricultural 

Export 

Total Flowers 

Exports 

%Of change 

flowers 

Exports 

% share of flowers  in 

agriculture export 

2010 4,507,281.32 29,502.35 -- 0.7 

2015 11,041,124.41 48,219.66 48.1 0.4 

2016 11,323,192.95 54,399.54 54.3 0.5 

2017 12,479,725.00 50,590.18 50.4 0.4 

2018 13,290,884.79 57,031.71 56.9 0.4 

2019 11,809,810.54 54,037.17 53.9 0.5 

2020 15,094,622.11 57,530.84 57.4 0.4 

2021 18,322,909.78 77,141.48 77 0.4 

CAGR 19.16 12.76 -- -- 

       Source:https://agriexchange.apeda.gov.in/indexp/reportlist.aspx 

https://agriexchange.apeda.gov.in/indexp/reportlist.aspx
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Table no.1 is reveals that India's 

flowers export position in world market 

during the period of 2010 to 2021.During this 

period total agriculture export has grown 

19.16 percent and flowers export has grown 

12.76%.The percentage of change flowers 

export was 48% in 2015  and it was 77 

percent in 2021. One side global demand for 

flowers is growing but India's percentage 

share of flowers in agriculture export is very 

negligible. It was 0.7 percent in 2010 and 0.4 

percent in 2021 means during this period 

share of flowers in agriculture export was 

stagnant on international level. 

Table No.02 

India’s Flowers Export to Top Countries (Year-2021) 

Sr.No Country 

Percentage share in 

Flowers Import from India 

(in %) 

1 U S A 28.8 

2 Netherland 19.1 

3 Germany 6.6 

4 U. K. 5.1 

5 U Arab Emirates 4.7 

6 Canada 4.4 

7 Italy 2.8 

8 Malaysia 2.4 

9 France 2.0 

10 Singapore 2.0 

11 Total top ten countries share 77.9 

         Source:https://agriexchange.apeda.gov.in/indexp/reportlist.aspx 

Table no.2 is reveals that India's flowers export in the year of 2021.In this table researcher 

has shown top ten flowers importer countries from India. The top importer countries are U.S.A 

(28.9%), Netherland (19.1%), Germany (6.6%) UK (5.1%) United Arab Emirates (4.7%) Canada 

(4.4%) etc. 

Table No.03, India’s RCA Index of flowers in International Market 

Sr.No. Year RCA value of Cut flowers and flower buds of a kind suitable for 

bouquets or for ornamental purposes fresh, dried, dyed, bleached, 

impregnated or otherwise prepared 

1 2002 1.67 

2 2005 5.40 

3 2010 9.85 

4 2011 6.42 

5 2012 6.67 

6 2013 7.37 

7 2014 8.50 

8 2015 1.02 

9 2016 8.28 

10 2017 5.82 

11 2018 3.82 

12 2019 3.53 

13 2020 3.28 

14 2021 2.07 

 Source: Calculation based on www.itc UNCOMTRADE 2021 

                  
Table no.3 is reveals that RCA of cut flowers 

and flower buds of a kind suitable for 

bouquets or for ornamental purposes fresh, 

dried, dyed, bleached, impregnated or 

otherwise prepared during the period of 2002 

to 2021.The Concept of Revealed 

Comparative Advantage (RCA) developed by 

Balsas in 1965 pertains to the relative trade 

https://agriexchange.apeda.gov.in/indexp/reportlist.aspx
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performance of individual countries in 

particular products in this research.  The 

researcher has used this RCA index to 

measure of relative export performance of 

India’s flowers products.  The RCA is 

calculated by using data on export and 

import. The RCA explain whether a country 

is in the process of extending the 

commodities that can be competitively 

exported is static provide information about 

potential trade prospects with new trade 

partners.  The RCA measured to following 

statistical equation.   

Revealed Comparative Advantage (RCA) Index 

RCAij = (Xij / Xit) / (Xwj/ Xwt) 

Where, 

i =   country      j = product 

Xij     =   Values of country’s exports of product j 

Xit       =    Total exports of country 

Xw j   =   World exports of product j      Xwt     =   Total exports of world 

RCA explain if the value of RCA is 

greater than one implies that the country has 

revealed comparative advantage in the 

product and if the value of RCA is less than 

one, indicate that the country has revealed 

comparative disadvantage in the product. 

During the period of 2002 to 2021 RCA value 

of cut flowers and flower buds of a kind 

suitable for bouquets or for ornamental 

purposes fresh, dried, dyed, bleached, 

impregnated or otherwise prepared greater 

than one, means these products are 

comparatively advantages in world flowers 

market. Therefore, India should be necessary 

to increase export of flowers in world market. 

The highest RCA value of these products was 

9.85 in 2010. 

Problems of Indian floriculture Sector 

1. Lack of information between the farmers 

especially new varieties, advanced cultivation 

practice, current sale promotion activity and 

international prices etc. 

2. Lack of irrigation facility greenhouses, 

polyhouses and cold storage. 

3. Lack of resource and skilled person to 

develop the floriculture industry up to 

international  

standards. 

4. Lack of cargo flight from main production 

center to international market. 

5. Lack of R& D especially new varieties, 

post-harvest techniques, advanced 

cultivation  

methods etc. 

6. Cut throat competition in international 

market after the post WTO scenario. 

Major findings of the Study 

1. The global market of flowers has growing 

but India's share in world flowers market has  

stagnant which was 0.4%. 

2. The last decade flowers export has grown 

with compound annual growth rate was 

12.76% 

3. The Indian products of flowers is 

comparatively advantages in international 

market. But  

      share in international market very 

negligible. 

4. RCA value of cut flowers and flowers buds 

etc. is greater than 1. 

5. Indian floriculture is facing many 

problems. 

Suggestions and conclusions- 

                    Floriculture is done by much less 

land and water. It gives premium prices 

almost around the year and there is no need 

to wait for long time comparatively other 

crops, also it gives more income with 

minimum cost. The great opportunity 

existing in these industrials are proper 

development of high quality flowers and 

flower buds for Indian market and world 

market. Recent year’s flowers demand is 

growing in international market. So, India 

can get this opportunity, but many problems 

exist this industry. It should necessary to 

provide the basic infrastructure facility for 

floriculture. During the last decade India's 

cut flowers has enjoyed greater comparative 

advantages. We can increase percentage 

share of flowers export in world market and 

earn valuable foreign currency. It need 

attract the foreign investment, technology 

and skill under the programmer of make in 

India. The policy should be need proper 

implementation and boost for export of 

flowers as well as need to aware farmers 

about new technology, varieties of flowers 

and international market of flowers. 
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Abstract: 

 This article explains about school libraries in Sangola city, Which includes growth of  

schools and libraries, library building, furniture and equipment, staff members, finance flow, the 

books selections is made in different libraries and book collections in different libraries, use of 

books, readers services and valuable suggestions has been made. 

Key words: Library, Academic library, School library. 

Introduction: 

Generally library is a place, where the 

reading materials are kept to maximum use 

for the readers, is called a library. The 

academic libraries comprise the following 

libraries i.e. 

-School Library  

-College Library 

-University Library  

But in this article, the emphasis has been 

made on school libraries. All these libraries 

will function according to needs of their 

clients for instance, Academic libraries will 

function to cater the needs of students and 

teachers community, so on. 

School Library: 

 The school is a place where one could 

succeed in destroying superstitions and 

stimulate ordered thinking with a view to 

impart knowledge for new and better life. 

Generally, at school level, the knowledge for 

new and better life. Generally, at school level, 

the emphasis is given only on classroom 

instruction. But there is equally need to use 

another types of instructional materials, i.e. 

Library which is serving for both teachers 

and students, which plays a vital role in 

teaching and learning situation”. 

Objective: 

The present survey is undertaken with the 

following objectives- 

1. To assess the existing school libraries in 

Sangola city. 

2. To identify the kinds of discrimination 

types of difficulties school libraries face 

every day. 

3. To know the attitude of the management, 

teaching staff, and the readers towards 

the library. 

4. To assess the status of school libraries of 

Sangola City. 

5. To project a proper map of the school 

library. 

Methodology: 

For present survey, investigator has 

considered only Sangola city schools to limit 

the scope of survey. At present there are 23 

schools in Sangola city. A questionnaire was 

designed pacifying every aspect of the school 

libraries covering the management, finance, 

building, furniture, book selection, book 

collection, circulation and maintenance etc. 

to gather require data. The designed 

questionnaire was distributed personally to 

all 23 schools of Sangola city. 

 The response for questionnaire was 

18, however, the remaining 5 schools could 

not be responded. On the basis of information 

gathered, an analysis of the situation is made 

and observation method have been also made 

for the present survey. 

Year of Establishment and Growth of 

School: 

 Table 1 shows the growth of schools 

since 1951-60; 4(22.22%) schools were started 

in the year 1961-70; 1(5.56%) schools in the 

year of 1971-80; 1(5.56%), schools in the 

years of 1981-90; 3(16.66%), schools in the 

year of 1991-2000; 6(33.33%) schools in the 

year of 2001- 2010 and 3(16.66%) schools in 

the year of 2001-22. 
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Table 1: Growth of Schools and its percentage 

Sr. No. Year of Establishment No. of Schools Percentage 

1. 1951-60 4 22.22% 

2. 1961-70 1 5.56% 

3. 1971-80 1 5.56% 

4. 1981-90 3 16.66% 

5. 1991-2000 6 33.33% 

6. 2001-22 3 16.66% 

 

Table 1 shows that the libraries of schools in 

Sangola city has been established 

simultaneously with the establishment of 

schools. It is observed that the school 

libraries are not full-fledged. The growth in 

the schools was less and after 1980, the 

growth has been quite fast. 

Students Enrolement: 

Table 2: Enrolement of students’ strength in schools and its percentage 

Sr. No. Students No. of Schools Percentage 

1. 1-500 3 22.22% 

2. 501-1000 6 5.56% 

3. 1001-1500 4 5.56% 

4. 1501-2000 2 16.66% 

5. 2001-2500 2 33.33% 

6. Not mentioned 1 16.66% 
   

The survey reveals that 16.66 per 

cent of the schools are having students 

strength between 1-500, 33.33 per cent of the 

schools are having students strength between 

501-1000, 22.22 per cent of the schools 

having students strength between 1001-1500. 

11.11 per cent of the schools having students’ 

strength between 1501-2000 and 11.11 per 

cent of the schools having students’ strength 

between 2001-2500. But one school (5.56%) is 

not mentioned number students’ strength. 

Library Building: 

 It indicates that 10 libraries are 

housed in separate library hall in the school 

building and 8 libraries have been planned to 

construct a separate library building in 

future, but presently they accommodated in 

classroom. 

Library Furniture: 

Table 3: Types of Furniture used and its percentage 

Sr. No. Types of Furniture No. of Schools  Percentage 

1. Wooden 5 27.78 

2. Steel 1 5.56 

3. Wooden and Steel 11 61.11 
 
From above table it is observed form the 

survey that 27.78 per cent of school libraries 

is having wooden and 61.11 per cent is 

having both wooden and steel. Also one 

school library is having only steel. But one 

school library not mentioned anything about 

this. 

Library Staff: 

 It is observed from the survey that 

27.78(5) per cent libraries are headed by 

professional staff. 55.56(10) per cent of 

libraries are headed with semi-professional 

staff and rest of 11.11(2) per cent libraries 

are not headed by professional staff. 

Library Finance: 

Table 4: Library Finance from different sources 

Sr. No. Annual Grants No. of Schools Percentage 

1. Below 2500 5 27.78 

2. 2501-5000 5 27.78 

3. 5001-7500 1 5.56 

4. 7501-10000 5 27.78 

5. Above 10000 2 11.00 
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It is observed from the survey that most of 

the schools libraries have not stated clear 

picture in respect of library finance. Further 

survey reveals that 27.78 per cent school 

libraries finance falls below Rs. 2500 only, 

and 27.78 per cent and 27.78 per cent 

ranging finance between 2501- 5000 and 

7501-10000 respectively. Only one school 

ranging between 5001-7500 and 11 per cent 

of libraries are having finance more than 

Rs.10000. The financial provision in the 

libraries depicts the sad picture and at the 

same time reflects poor collection books, 

library equipments and furniture in the 

respective school libraries. 

Book Selection: 

 The survey reveals that 61.11 per 

cent schools the selection is made by Head 

Masters/ Principals, and 72.22 per cent 

library books are selected by the teachers. 

66.67 per cent library books selection is made 

by librarian and 44.49 per cent library books 

are selected by subject experts. Rest of school 

libraries books selection is made by 

management committee. 

Book Collection: 

 The survey reveals that 38.88 per 

cent of school libraries are having collection 

of books ranging between approximately 

1000-5000 and 27.78 per cent of libraries are 

having book collection ranging between 5001-

10000, only one library are having book 

collection ranging between 10001-10500, 

22.22 per cent of libraries having collection 

between 10501-20000 and rest of school 

libraries are not mentioned anything about 

their collection. 

Table 5: Collection of books is different libraries is terms of no. of schools and its percentage. 

Sr. No. Books Capacity No. of Schools Percentage 

1. 1000-5000 7 38.88 

2. 5001-10000 5 27.78 

3. 10001-10500 1 5.56 

4. 10501-20000 4 22.22 

5. Not mentioned 1 5.56 

 

It is observed from table 6 that poor 

collection in the libraries under the survey is 

an indication of negligence of the concerned 

authorities as far as books and other reading 

materials are concerned. 

Issue of Books: 

 As regards issue of books to students 

and staff members, it is revealed that 11.11 

per cent of the libraries, number of books 

issued and consulted ranging between 100-

200per years. 27.78 per cent of libraries 

ranging between 200-400, 11.11 per cent of 

the libraries ranging between 400-600 and 

800-1000 books respectively. 16.67 per cent of 

libraries issued books ranging between 600-

800 and rest of libraries not mentioned 

anything about issue of books. 

Readers Service: 

 The survey reveals that 50 per cent of 

libraries are providing only reference service 

and rest of the libraries do not provide any 

such services. Due to not appointment of full-

time staff they cannot provide this service. 

Suggestions: 

 On the above discussion investigator 

understand that school libraries are facing 

some problems, which deserve consideration 

and have find out some suggestions for 

improvement of existing school libraries. The 

following suggestions are made 

1. There should be need for proper furniture 

and equipment with ISI marks. 

2. The government should provide more 

financial assistance to school libraries. 

3. The librarians/ teachers must be 

encourage the students to develop 

reading habits, and extra curriculum 

activities. 

4. There should be necessary for library 

orientation programme to new students 

as well as faculty members. 

5. The authority should stop recovering the 

loss of library books from libraries, and 

fallow the Govt. rules and regulations. 

6. There is need to establishment of book 

selection committee. 

7. To provide separate school library 

building with adequate facilities for 

library equipment and furniture. 

8. To purchase audio-visual aids. 

9. Proper and equal pay scales to library 

personnel. 
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Abstract: 

Floriculture is an old farming activity in India having immense potential for generating 

gainful self-employment among small and marginal farmers. In the recent years it has emerged 

as a profitable business in India and worldwide as improved standards of living and growing 

consciousness among the citizens across the globe to live in environment friendly atmosphere 

has led to an increase in the demand of floriculture products in the developed as well as in the 

developing countries worldwide. The production and trade of floriculture has increased 

consistently over the last 10 years. 

 Key Words : Economics of Floriculture ,Production  

Introduction: 

            Indian floriculture is mostly in small 

scale and unorganized in nature. In different 

parts of the country, mainly small and 

marginal farmers are engaged in cultivation 

and production of floricultural products. 

These small and marginal farmers have little 

knowledge about the technical aspects and 

cost effective method of farming floriculture. 

Recently some serious private players have 

started production and export of floriculture 

products in large scale and in an organized 

way. But more such initiatives both from the 

government as well from private 

entrepreneurs are required. In order to 

survive in the highly competitive ouerseas 

market and to increase market share their 

production floriculture product value added 

products as also export of such things needs 

integration.  

Large trading centers of flowers nearby 

Gujarat and Dadar market in Mumbai, 

Gultekri market in Pune, and the flower 

market in Delhi of these as serves as the 

supply sources for a wid nearby geographical 

region or local market whereas the Pune 

market serves largely the local region as well 

as Pandharpur only, local market in 

Pandharpur categories of flowers like rose, 

marigold, Jasmin etc. 

Although the market deals in a variety of 

flowers the volume come mainly from 

marigold, sevanti and goti and these flowers 

together roughly contributes 80-85% of total 

business. Marigold is the again the largest 

traded flower however its arrival is down in 

the months of April-June. As the traditional 

flowers are used mainly in religious 

pruposes, its demand does not see drastic fall 

most of the year. Generally the demand is 

very high during Navratri and Diwali period 

and low during the monsoon months (after 

sawan) and periods considered inauspicious 

as per Hindi calendar. However, due to the 

some reason the demand see variation intra-

week with Thursday as the weakest day in 

the market. Two day shelf-life of flowers is 

there as it was observed that old-looking 

flowers were also being traded (especially it 

being high-demand period). 

India is the second largest producer of 

flowers after China. The traditional flower 

sector registered an impressive growth 

during the Eighth, Ninth, and Tenth plan 

periods and grew from 71000 hectares at the 

end of the Eighth plan period to 106000 

hectares by end of the Ninth plan. During the 

tenth plan an additional 10000 hectares has 

been brought under the traditional flowers 

sector by the end of 2004-2005 to register an 

overall area of 115921 hectares. 

 Solapur district area under present 

investigation lies entirely in Bhima-Sina-

Man river basin of Krisha river system of 

South Maharashtra.  Generally the 

temperature of the district is moderate even 

except the hot months i.e. March, April and 

May mean daily maximum temperature is 
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340.520C and minimum temperature is 

20.070C the study region receives major 

share of rain from south-west monsoon. In 

this district many of the farmers are growing 

flowers and now evidence shows that the 

area under floriculture is growing 

continuously in the study region. As per the 

Report of the Department of Agriculture & 

Co-operation (2014, pp- 32), Maharashtra 

stands 6th in respect of area under 

floriculture in the country with 

approximately 8500 ha. Under cultivation. 

The major flower crops grown in open fields 

are Roses, Chrysanthemum, Aster, 

Tuberoses, Jasmine, Gaillardia, Marigold etc. 

These flowers are mainly grown in Pune, 

Nashik, Ahmednagar, Satara, Sangli, 

Kolhapur, Aurangabad, Solapur, Jalna, 

Nanded etc. districts. Recently many private 

companies and progressive farmers in the 

State have started export oriented cultivation 

of flower crops. Besides this 1271 small 

green houses are erected on farmer’s field 

and 14 big green houses are erected under 

corporate sector 

Statement of the Problems: 

There are various issues and problems 

regarding to the production of floriculture 

and its marketing in the current scenario. 

The government has trying to solve these 

problems through the financial and technical 

support however; the farmers are facing 

these problems still. Hence, we intended to 

identify the major problems and put forth the 

empirical evidences for further amendments 

and improvements in policy matter as well as 

schemes related to the floriculture farming in 

Maharashtra as well as India. For a in-depth 

study the researcher chosen Solapur district. 

Hence the present research is entitled as 

“Economics of Floriculture Production 

in Solapur District” Through this research 

will be going to unfold the ways, methods, 

techniques which are used in floriculture. 

Objective of the study: 

The main objectives of the study are  

1. To study the economic profile of the 

traditional floriculture farming in the 

study of              Solapur district. 

2. To study the marketing related issues 

regarding floriculture products 

3. To study cost benefit analysis of the 

floriculture production 

Research Methodology: 

The methodology of the study consist the 

dated source, data collection, sampling and 

tools of data analysis. 

Data Collection: 

Required secondary data is collected from 

the APEDA as well as Agricultural 

Ministry of India.  

Scope of the Study: 

The scope of the study is limited to 

floriculture product and marketing its impact 

on income and living standard of the farmers 

and florist in malshiras. Pandharpur, Mohol, 

Sangola taluka’s of the Solapur district. 

Research work will be cover only the issues 

like: 

Demographic Features of Growers 

Type of Flowers Grown 

Area under Floriculture 

Green House and Traditional Farming 

Productivity of Various Flowers 

Cost Benefit of Floriculture farming 

Marketing Issues and problems 

Sale of Flowers & uses etc. 
 

 

Tahasil wise Area Under Floriculture 

 Taluka 

Area Under 

Floriculture  in 

“00” HA (Karip) 

Area Under 

Floriculture in “00” 

HA (Rabbi) 

Total Area  Under 

Floriculture in  “00” 

HA (Kharip + Rabbi) 

1 Malshiras 91.55 2.27 93.82 

2 Akkalkot 15.16 2.69 17.85 

3 S-Solapur 2.52 6.55 9.07 

4 N- solapur 3.50 0.57 4.07 

5 Mohol 1.90 1.18 3.08 

6 Pandharpur 0.60 1.44 2.04 

7 Barshi 0.31 1.44 1.75 

8 Karmala 0.02 1.73 1.75 

9 Sangola 1.19 0.00 1.19 

10 Madha 0.03 0.20 0.23 

11 Mangalwedha 0.00 0.14 0.14 

Source: District Agriculture Department, Solapur 
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There are total 11 Tahsil in Solapur district 

however, according to the information 

provided by the department of agriculture 

there was 757 hectors land cultivate under 

floriculture in Solapur district in 2011-12 but 

the most of area under floricultural is in 

Malshiras, Akkalkot, S-Solapur, N-

Solapur, Mohol Tahsils and very lowest 

area under floriculture in Barshi, Karmala, 

Sangola, Madha and Mangalwedha Tahsils. 

Hence, The Researcher intend to select these 

02 Tahsils from highest area under 

floriculture, 02 Tahsils from middle area 

under floriculture and 02 Tahsils from lowest 

area under floriculture. i.e    Malshiras and 

Akkalkot, Mohol and Pandharpur, Madha 

and Mangalwedha respectively  Different 

flower produced in Solapur district i.e. Roses, 

Chrysanthemum, Aster, Tuberroses, 

Jasmine, Gaillardia, Marigold etc. . Roses, 

Chrysanthemum and Marigold are producted 

and sold in maximum. Therefore specimen, 

these three type of flower are selected. 

Conclusions: 

Flower is not only a source of beauty, it has 

some economic values. The usage of flower in 

different occasions is rapidly increasing in 

locally as well as internationally. This study 

shows that flower cultivation is a prospective 

business which ensures higher profitability. 

Solapur very favourable climate to turn the 

flower business into booming industry. 

Pandharpur is regarded as commercial zone 

of flower cultivation. It can not only play a 

vital role in employment generation and 

poverty reduction but also can contribute in 

the national economy through earning 

valuable foreign currency. But the 

commercial development of the business is 

still at very early stage. This study also 

reveals that the position of facility provided 

for flower business is near to medium level. 

Weak research activities, unorganised 

market, lack of post-harvest management 

and air condition vehicles are the major 

problems. Government initiative is also very 

limited. Government should be active and 

these problems should be solved through 

taking appropriate actions for the proper 

growth of this industry. 
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Introduction -    

In Ancient India there was a great importance for Indian & world arts & Indian architecture 

formation of different shaped boats was one of the great are at that time. For water transport boat 

was one of the best sources in ancient India & world. Day by day improvement occurred in use & 

construction of boat. How changed the boat in shape & use? This will revealed in following 

examples & models of boats in Ancient India & world. 

Objective – 

 1) To explain the type of ships in ancient times. 

  2)  Explain the artistry of ancient ships. 

3) Explain the type of ships of ancient times. 

Research methodology - I have used primary and secondary tools for this                                                    

Research essay 

1) Obelisk Barge Ship:- 

 

 

 

 

 

 

Above is a model of a river barge used for 

transporting obelisks from quarrels to the 

installation sites. These freight barges were 

the Egyptians primary use of displacement 

craft with wooden hulls. The ship building 

experience gained from building these types 

of freighters for the transportation of large 

scale building materials could have easily 

been transposed to the technologies applied 

in the building of sea - going vessels. 

Displacement craft of this construction of the 

pyramid. The need to transport large stones 

of upto 70 tones from remote quarries to the 

its for the pyramids would have required the 

Egyptians to have developed this technology 

when building the Pyramids. This means the 

technology and its application for building 

this type of ship was approximately 1000 

years old by the time Hatshpsut built her 

fleet. 
 

2) Vessel Ships :- 
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The ship illustrated above is the kind of 

vessels the ancient Egyptians would have 

used to in their trading expeditions to Punt 

and African subcontinent. Below is a low 

relief placed in the wall of Queen 

Hatshepsut’s temple at Deir - el - Bahri. The 

walls of the temple are covered with relief 

and hieroglyphic records of the events and 

highlights of this trading expedition to the 

land of Punt. Circa 1480 BCE. These relief 

panels record a key event in Egyptian 

history.    

3) War Ships :- 

 

 

 

 

 

 

  

The ships found in Homer are usually 

described as fast and hollow, which means 

without a deck or open, long narrow, low and 

light, with black painted hulls. There were no 

accommodations for living in them and they 

were built to be hauled onto a beach at night 

so that the crews could cap on the shore. 

Speed and flexibility were the premium with 

these boats. Men on oars were the 

mechanism for maneuverability and the wind 

in their sails was the primary motor for long 

distance travel. 

4) Phoenician Ship :- 

 

 

 

 

 

  

 

Homer classifies his ships in to a number of 

well - defined types that have no exact 

parallel in the ships of the 8th century. There 

are, for transport, exploration or dispatch 

duties. The fifty oared pentecontor (25)orars 

per side which was used as a troop carrier, 

and the large 100 oared vessels (50) per side 

which were used as heavy transport. Homeric 

ships were also expected to carry lines and 

some anchors, and they may have been 

equipped with bilge drain plugs to facilitate 

and drying  out the boats after beaching. 

5) The agro  Ship :- 
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Although the Agro - and most 

prehistoric Hellenic ships - had no engine, 

she had a great advantage compared to the 

ships of today. The ship would not need a 

part to call at. Because of her low draught 

she could be hauled ashore at the 

convenience of the crew as weather or other 

circumstances may have demanded. 

6) Wooden ships   :- 

 

 

 

 

 

 

In the beginning of this century a popular 

from of fishing vessel in the macron coast 

was made from a hollowed tree trunk. Teak 

is an excellent ship building wood because of 

its hardness, oil content, durability & 

resistance to warping or swelling in water. 

7) Anchor stones :- 

 

 

 

 

 

 

Anchor stones from Lothal are irregular & 

with more than one hole, fix of them were 

found in the basin of the ‘dockyard’. They are 

very roughly shaped. Theoretically multiple 

holes make possible the use of pointed 

wooden plugs for the anchor to grip the sandy 

bed of the sea & weight is not the anchoring 

factor.  

8) Narrow boats :- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narrow boats without a pronounced widening 

towards the centre are again useful for 
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coasting trips, being easier to maneuver, 

quicker & also more resilient to strong winds 

than wide-bodied vessels. 

9 )  Mahanav                                    

:  

 

   This is the ship of India. Mahanav was 

useful to this ship in large rivers. If the water 

level is low due to its use in the summer, the 

name of the traffic is being transported 

through the proper route. 

10) kasthsagat –                    

 

  

Means ship made by binding woods. There 

was a small boat. This is used to travel 

faster. Low-passenger work was done by the 

boat. The stern leaves of this boat were built. 

Conclusion – 

 In this way, many types of ships were 

available in the ancient times .That is why 

transport is easy. Although the oldest 

economy was dependent on agriculture and 

trade, it was carried by the ship to carry the 

available goods to the required place .This 

vessel was given thousands of kilometers of 

travelled. The ancient ship was very kind of 

artistic. Also, ships were strengthened in the 

right direction. 
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Introduction 

The most happenings connected to agriculture, forest, vegetation, human culture, wild life 

and local as well as national economies. Floods and droughts are highly dangerous and serious 

disasters all of the natural calamities in the Solapur district. Droughts are the most important 

weather related disasters which are mostly occurred by natural as well as human actions. There 

have been effects on the several tehsils, large areas and have an impact on village food production, 

food security, life expectancy for populations and economic performance of large area. Also affects 

parallel disciplines like hydrology, tourism, transport and hydroelectricity power generation etc.  

A model has to be useful to local authorities in building drought protection. To protect the 

environment and infrastructure evaluate damage from serious events. The constructions fulfill 

method to get the conclusion. 

Present study mostly relies on collected spatial and non-spatial data from different sources. 

Collected data uses different types of techniques in drought analysis is scientific real time outline. 

This research runs for data processing and its arrangement through the various computer 

softwares and different methodological techniques. Study awareness of rescue, relief, mitigation, 

drought management.  

Study Area 

Geographically Solapur is located 

between 17.10 to 18.32 degrees north latitude 

and 74.42 to 76.15 degrees east longitude. 

The district is situated on the south east 

fringe of Maharashtra State and lies entirely 

in the Bhīma and Seena basins. Whole of the 

district is drain either by Bhīma River or its 

tributaries. Present research study region is 

comes under rain shadow area. Rainfall is 

uncertain and scanty. The monsoon period is 

second fortnight of June to end of September 

bringing rainfalls from south-west monsoon. 

The district covers geographical area of 

14844.6 sq. kms. Which is 4.82% of the total 

area of Maharashtra State Out of the total 

area of the district 338.8 sq. kms (2.28%) is 

urban area whereas remaining 14505.8 sq. 

kms. (97.72%) is rural area. Area wise 

Karmala taluka is biggest covering an area of 

1609.7 sq. kms and North Solapur is smallest 

covering an area of 736..3 sq. kms. 

 The climate here is considered to be a 

local steppe climate. During the year there is 

little rainfall. This location is classified as 

BSh by Köppen and O Geiger. In Solapur, the 

average annual temperature is 27.1 C. About 

713 mm of precipitation falls annually. The 

driest month is January, with 1 mm of rain. 

Most of the precipitation here falls in 

September, averaging 194 mm. May is the 

warmest month of the year. The temperature 

in May averages 32.9 o C. December is the 

coldest month, with temperatures averaging 

22.4 O c.(climate data.org) Solapur district 

now has 13 towns, 11 tahsils and 1154 

villages. 

 For administrative purposes the 

district is divided into 3 sub-divisions of 

Solapur, Pandharpur and Madha. The 

population of the district is 4,317,756. Sex 

ratio of the district is 938 (number of females 

per 1000 males) is well above the state 

average 929. The literacy rate of district is 

77.0 percent, which well below the state 

literacy rate 82.3 percent. The economy of the 

district is mainly depended on Agriculture 

63.0 percent of the total workers are engaged 

in primary sector. Solapur is one of the 

urbanized districts in the state having about 
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one third of the population in urban areas, it 

is 32.40 percent. 

Objectives  

1. To suggest spectral characteristics of 

managements for drought. 

2. To study of relief and rescue in drought 

situation in 2004-05 and 2012-2013. 

3. To understand the geographical 

parameters of the study area. 

4. To assess temperature and rainfall 

conditions seen in the past. 

5. To Identify local geographic causes 

responsible for changes or fluctuations in 

these trends. 

Used Methodology 

The methodology of data collection 

and data basing required for drought hazard 

analysis and rainfall statistical analysis. 

Rainfall from 11 meteorological stations 

(tehsils) and stream flow data at 2 gauging 

stations (rivers) were used from Solapur 

district. Daily rainfall data of 13 rainfall 

gauging stations for the same period were 

obtained from the Indian Meteorology 

Department. Field investigation micro scale 

case study from drought data 2004-05 and 

drought data 2012-13. 

 Pre-processing of data (Geo-statistical 

techniques) 

 Defining area of Interest 

 Reconnaissance Survey including cross-

check 

 Networking Analysis  

 Map compositions 

 Site investigation scale and Site 

suitability for habitation  

 Suggest to the disaster management  

Relief And Rehabilitation  

In droughts of year 2004-2005 

Solapur district local Government 

communities immediately provided for basic 

relief and rehabilitation work for drought 

disasters without waiting for help / 

instructions from external sources. Drought 

affected habitation provided pets temporary 

shelters in 12 relief camps established from 

Government with assistance to NGOs. Relief 

camps provided following facility to affected 

population.  

 Affected people provided pets shelters. 

 Standard local healthy food items with 

extra provided energy. 

 Purified drinking water, cloths, other 

necessaries of life etc. 

 Distributed food grains and kerosene oil. 

 Organize space to house evacuee families. 

 Register the evacuees and provided them 

identification slips or cards and back side 

to provide emergency contact, telephone 

numbers and relief guideline. 

 Providing the latest warning information 

about temperature and its warning. 

 Provided training for efforts that should 

be taken to minimize stress. 

Results And Conclusions 

Drought  Management 

The climatic complex in the Solapur 

district has very critical nature has observed 

drought and flood situation simultaneously 

in eastern and western sides of district. 

Diversion of the excess flood water to drought 

prone region is one of the best ways of 

drought control. With the help of RS and GIS 

modeling Krishna river flood water to diverse 

the Manganga, dry rivers by gravity method 

it will reduce the recurring cost. In the 

Krishna river basin the scheme like Tembhu 

is present.  But they are not good condition 

utilized, so there is need to new optimum use 

of irrigation scheme to solve the drought 

problem of study region.   

Drought is slow onset there is not necessitate 

to show immediate response like flood. 

Drought is long time phenomenon which 

addressed basic problems of continues 

unavailability of water. The following 

drought management tips are help of the 

drought relief in the study region.  

Other Drought Management Techniques 

Dryness or seasonable river of Manganga 

which are covered drought prone area almost 

all villages in Sangola, Mangalweda, 

pandharpur tehsils.  To use the following tips 

to relief the drought situation in study areas.   

 Rainwaters harvesting. 

 Maximum develop of large capacity water 

storage tanks in river catchment areas. 

 Awareness promoting crops rotation 

among farmers. 

 Most important of watershed 

management program applied in the 

Manganga basin. 

 Maximum use the alternative cropping 

pattern. 

 Mixed as well as multiple crops farming. 
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 A total areas afforestation and 

reforestation. 

 Diversification of livelihoods towards non 

farming area. 
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Introduction:- 

             Solapur district is a district in Maharashtra state of India the city of Solapur is the district 

headquarters it is located on the south east age of the state and lies and tally in the Bhima and 

Cena basis the entire district is drained by the Bhima river. Solapur district can broadly divide 

into three natural zones the eastern zone comparison Barshi, North Solapur, South Solapur and 

Akkalkot talukas has medium to Deep black soil to some extent get assured rainfall and, in this 

area, Jawar, Bajra and pulses are grown. The central are the transitional zone comprising Mohol, 

Manalwedha, eastern part of the Pandharpur and Madha taluka has uncertain rainfall, light to 

medium soil and grows kharif and Rabi crops. The Western Zone comprises scarcity areas of 

Karmala, Sangola and Malshiras taluka's and Western part of Madha and Pandharpur taluka's 

with lighter soil and uncertain rainfall. In karmala Pandharpur and mada taluka Rabi crops are 

mainly grown.Move over kharif crops such as Bajra and Oilseeds in Sangola taluka are also 

grown. large part of Malshiras taluka received protection from scarcity due to the irrigation 

provided by Nira right Bank Canal; so, sugarcane is a major crop in this area. There are very little 

variations in the climate in different parts of the district. The climate is dry and hot in all the part 

of the district expect that portion of Barshi taluka which lies above the Ghats where it is 

somewhat coolest than in the rest of the district. All over the district the rainfall is uncertain and 

scanty with an annual average of 989.12 mm; district gets rain from South West as well as North 

East monsoon. the paucity of rainfall and large variations both in the extend and the distribution 

in different areas make the agriculture almost a gamble on the rain. 

Review of literature:- 

Nasim Aktar (2015) in his article, “ 

Agricultural Productivity and Productivity 

Regions in west Bengal.” focused on, 

agricultural productivity, productivity 

regions crop yield index. He had used 

secondary data collected from Evaluation 

Wings, Directorate of agriculture 

Government of W.B. statistics gov. of W.B. 

He concluded on the basis of productivity 

indices there was the diversity in the 

agriculture productivity. Large share of net 

sown area , high irrigation cropping 

intensity, high productivity, high 

consumption of fertilizers and better 

agriculture technology are factor responsible 

for the high level of agriculture productivity 

in the high productivity district of west 

Bengal. 

Harrison Yego, Sharon Jebiwat Keror, 

Mathew Kipkaech Bartilol, Silsa 

KeproneSamoei, Caral Jeroto Ratich (2018) 

in there article “Effects of Agricultural 

Inputs on Agricultural Productivity in Kenya 

: A Johansen Co -integration Approach.”  

Focused on, to analysed the effect of 

agricultural inputs on agricultural 

productivity in Kenya (2001-2016). They had 

used secondary data by utilizing Johansen 

cointegration method. They concluded 

agricultural productivity was used as the 

dependant variable explained by agricultural 

credit, inflation, rainfall, temperature, and 

agricultural gross capital formation have a 

positive influence on agriculture productivity. 

There for increase in agricultural inputs 

would result to increase in agricultural 

productivity.  

Objectives: - 

1) To study the trends in land utilisation of 

Solapur District. 
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2) To study the trends in cropping pattern 

in Solapur District. 

3) To study the trends in production pattern 

in Solapur District. 

4) To Study trends in yield pattern in 

Solapur District. 

Research Methodology: - 

In order to examine the objectives of the 

study the secondary data was used. The data 

for the land use pattern, cropping pattern, 

production pattern, yield pattern in the 

economy of Solapur District was compiled 

from the Statistical abstract of Maharashtra. 

The data for a period of 2014-16, 2016-18 and 

2018-20 (Average for 2 years) was used for to 

find out the trends in the stated variables. 

The appropriate statistical techniques were 

used for bringing out the results. For this 

purpose, technique of percentage change was 

used. 

                                                                                                         X2-X1 

The formula for to calculate the percentage change is= ------------------- * 100 

                                                                                                             X1 

Trends in Land Utilization of Solapur 

District.: -  

                         It is important to study the 

land use to make judicious use of resources 

that are available to us. It allows us to plan 

the cropping pattern does this is a part of 

resource planning. In order to study the 

trends for land use classification of land area 

under different categories is necessary. 

Directorate of Economics and Statistics, 

Ministry of Agricultural, Government of 

Maharashtra classifies land use under 

different categories. They are the total 

Geographical area, Forest area, Land not 

available for cultivation, other uncultivated 

land, follow land, net areas sown, areas sown 

more than once.                                

Table 1 Trends in Land Utilization of Solapur District 

(Average for 2 years) (Area in „00‟ hectare) 

Sr.No. Crops 2014-16 2016-18 2018-20 
% Change 

2014-18 2016-20 2014-20 

1 

Total Geographical 

Area 
14878 14878 14878 - - - 

2 Area Under Forest 353 353 353 - - - 

3 

Land not available for 

Cultivation 846 684 
1129 -19.15 65.06 33.45 

4 

other uncultivated 

Land 939 921 
1071 -1.92 16.29 14.06 

5 Follow Land 2632.5 2337.5 2958 -11.21 26.55 12.36 

6 Net Sown Area 10128 10432.5 9367 3.01 -10.21 -7.51 

7 

Area Sown more than 

once 806.5 1935 
2057 139.93 6.30 155.05 

8 Gross Cropped area 11716.5 12367.5 11423 5.56 -7.64 -2.51 

9 Cropping Intensity 115.6 118.5 121.9 2.51 2.87 5.45 

Source :  Statistical abstract of Maharashtra for relevant years. 

Note :  Figure in parenthesis shows percentage to gross cropped area. 

                  

The above table No. 1 shows the trends in 

land use data of Solapur district as 2 years 

average for 2014-16, 2016-18 and 2018-20. 

The total geographical area of Solapur was 

148.78 lakh hectares. The statistics of land 

utilisation pattern reveals that are under 

forest was 3.53 lakh hectares in 2018-20 

which was 2.37 percent of the total 

geographical area. Over a period of time 

2014-16 to 2018-20 area under forest was 

constant percent, which is very little.  Move 

over area not available for cultivation it 

includes all burden and uncultivable lands 

consisting of mountains, desert etc. These 

lands cannot be brought under cultivation 

due to one reason or the others. Generally, 

these are not suited to agriculture due to bad 

soil or topography. In 2018-20 area not 

available for cultivation was 11.29 hectares 

which was 7.5 percent of total geographical 

area it was increased 33.45 percent in study 

period. 

       Moreover, other uncultivated land it 

includes permanent pastures and other 
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grazing land, land under miscellaneous trees, 

crops and graves, cover all cultivated land 

not include in net area sown. In 2018-20 area 

under other uncultivated land was 10.71 lakh 

hectares which was 7.1 percent of total 

geographical area, it was increased 14.6 

percent. Move over follow land includes 

current follow land and another follow. 

Current fallow land consists of all those 

lands which are not cultivated during the 

current year only. The reason for this was 

generally to restore the fertility of land. 

Other follow land refers to that land which 

were taken up for cultivation but are 

temporarily out of cultivation for a period not 

less than one year. It was due to inadequate 

supply of water and unfavourable climate etc. 

However, in Solapur total follow land was 

29.58 lakh hectares in 2018-20 which was 

19.88 percent of total geographical area. It 

was increased 12.36 percent. 

Net sown area represents the total area sown 

with crop and orchards (area sown more than 

once in the same year was counted only once) 

In 2018-20net sown area was 93.67 lakh 

hectares which was 62.95 percent of total 

geographical area. It was decreased 7.51 

percent.  Area sown more than once it 

represents the area on which crops are 

cultivated more than once during the 

agricultural year it was obtained by 

decreasing net sown area from total 

geographical area in 2018-20 area sown more 

than once was 20.57 lakh hectares which was 

13.82 percent of total geographical area it 

was extremely increased 155.05 percent. 

Gross cropped area represents the total sown 

area once and more than once in a particular 

year this was also called the total areas 

sown. In 2018-20 gross cropped area for 

114.23 lakh ha which was 76.77 percent of 

total geographical area it was decreased 2.51 

percent. Cropping intensity represents the 

ratio of net sown area to the total cropped 

area. In 2018-20 cropping intensity was 121.9 

percent, it increased up to 5.45 percent. Over 

a period of time 2014-2020 it was observed 

from the table no.1 in the Solapur area under 

forest was constant which is very negligible. 

The total geographical area of Solapur is 

148.78 lakh hectare out of that 76.77 percent 

area was under agricultural use. Land was 

used for urban development, because of these 

factors land under forest has not increased 

much more. Reduction of net sown area in 

the state can be attributed to the increase in 

follow land as well as increase in area under 

land not available for cultivation and other 

uncultivated land.  In fact, there was a scope 

to bring the follow land under cultivation to 

increase agricultural production. 

Consequently, the high level of area sown 

more than once in the state has Increased 

but net sown area declines by 7.51 percent 

resulted decreasing   gross cropped area in 

over the period. Cropping intensity increased 

5.45 percent because of increase in area sown 

more than once in over a period of time. 

Trends in area under principal crops in 

Solapur District: - 

“The area already used for farming, or that 

could be brought back for the cultivation 

using the resources normally available on an 

agricultural holding.”  Jawar, rice, wheat, 

Bajra, maize, other cereals are important 

food grains, gram, tur, are the important 

pulses, sugarcane and cotton are cash crops 

all these are the principal crops in Solapur 

District. Largest area occupied by food grains 

and jawar is important crop of them. Crop 

pattern means the production of area under 

different crops at a particular period. Change 

in cropping pattern in any reason anywhere 

was a continuous process and was affected by 

various factors. Technological change plays a 

vital role in this connection.                                                 

Table 2, Trends in Area under Principal Crops in Solapur District 

(Average for 2 years) 

                                                                                                 (Area in „00‟Hectare) 

Sr. No. Crops 2014-16 2016-18 2018-20 

% Change 

2014-18 2016-20 
2014-

20 

1 Rice 3 4 15 33.33 275.00 400.00 

2 Wheat 417.5 602.5 733 44.31 21.66 75.57 

3 Jawar 6195 6578 4918 6.18 -25.24 -20.61 

4 Bajra 101.5 277.5 367.5 173.40 32.43 262.07 
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5 Maize 355 694 580 95.49 -16.43 63.38 

6 Total cereals 7219 8203 10079.5 13.63 22.88 39.62 

7 Gram 426.5 623.5 587.5 46.19 -5.77 37.75 

8 Tur 185 299 434 61.62 45.15 134.59 

9 Total Pulses 794.5 1240.5 2072 56.14 67.03 160.79 

10 

Total Food 

grains 
8014 9444 12153 17.84 28.68 51.65 

11 Sugarcane 1943 826 1435 -57.49 73.73 -26.15 

12 Cotton 7.5 6 3 -20.00 -50.00 -60.00 

Source :  Statistical abstract of Maharashtra for relevant years. 

Note :  Figure in parenthesis shows percentage to gross cropped area. 

              Area under sugarcane shows actual 

harvested area. 

The above table No.2 shows the 

trends in area under principal crops in 

Solapur District as 2 years average for 2014-

16, 2016-18 and 2018-20. Over a period of 

time 2014-16 to 2018-20 area under rice, 

bajra, total pulse, tur, wheat, total food 

grains and was increasing while area under 

jawar, cotton and sugarcane was decreasing. 

Thus, the cropping pattern in the state shows 

that food grain crops are main crops being 

produced. Among food grain crops Jawar 

occupied largest share in cropping pattern. 

Among the cash crops the sugarcane has 

occupied largest area 13.05 percent in 2018-

20. Land use can be influenced by many 

physical, economic and social factors. 

Physical factors include soil fertility, soil 

drainage, slope angle, aspect, scenery, 

mineral potential etc. Economic factors 

include distance from markets, demand for 

different uses. Social factors include 

population size, legislation, government 

policies. 

Trends in Production of principal crops 

in Solapur District: - 

                                          Agriculture 

provides most of the word‟s food and fabrics. 

Agriculture also provides wood for 

construction and paper products. The main 

factors of production are land, water, soil, 

rainfall, labour and capital. There are three 

main sources of growth in crop production 

expanding the land area, increasing the 

frequency with which it is cropped and 

boosting yields. The climatic conditions of the 

state contribute to inferior output pattern. 

Agriculture production is use to supplies food 

for humans and row material for industries.          

Table 3, Trends in Production of Principal Crops in Solapur District  

(Average for 4 years) 

(In „00‟tonnes)                                                                                                                          

Sr.No. Crops 2014-16 2016-18 2018-20 
% Change 

2014-18 2016-20 2014-20 

1 Rice 1 1 1 - - - 

2 Wheat 417 798 749.5 91.37 -6.08 79.74 

3 Jawar 2311 3660 4157.5 58.37 13.59 79.90 

4 Bajra 28 95.5 73.5 241.07 -23.04 162.50 

5 Maize 770 1302.5 1035 69.16 -20.54 34.42 

6 

Total 

cereals 3750 5862 6070 
56.32 3.55 61.87 

7 Gram 215.5 421 412 95.36 -2.14 91.18 

8 Tur 60 177.5 167 195.83 -5.92 178.33 

9 

Total 

Pulses 325.5 706.5 926 
117.05 31.07 184.49 

10 

Total 

Food 

grains 4075.5 6568 6996 

61.16 6.52 71.66 

11 Sugarcane 155070.5 31151.5 114898.5 -79.91 268.84 -25.91 

12 Cotton 9.5 9 1.5 -5.26 -83.33 -84.21 
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              Source :  Statistical abstract of Maharashtra for relevant years. 

 Note :  Figure in parenthesis shows percentage to total food gains output. 

             The output of sugarcane is in „00‟ metric tonnes and cotton in 170 kg. each 

 

The above table No.3 shows the trends in 

output of principal crops in Solapur District 

as 2 years average for 2014-16, 2016-18 and 

2018-20. Over a period of time 2014-16 to 

2018-20 production of Tur, bajra, gram, jawar 

and wheat increased whereas production of, 

cotton and sugarcane decreased. Increase in 

production was due to use of high yield 

variety of seeds, use of fertilizers, machinery 

etc. Production was mainly affected by 

climate, land use pattern, economic factors 

also. 

Trends in Yield of Principal crops in 

Solapur District: - 

                         Productivity measures the 

quantity of output produce with a given 

quantity of input. Agricultural productivity is 

an important component of food security. 

Pressure of population on agriculture, rural 

environment, role of non- farm services, size 

of holdings, pattern of land tenure factors 

determining productivity in agriculture. In 

agriculture yield is a measurement of the 

amount of crop grown, or produced per unit 

area of land. Innovations such as use of 

fertilizers, the use of better farming tools, 

improver crop varieties improved yield. Yield 

related to agricultural productivity; 

agriculture productivity is measured in 

money produce per unit of land but yield is 

measure in the weight of crop produce per 

unit of land. Variations in the yield rates of 

various crops were caused mainly by the 

biochemical technology, it was observed that 

crops having higher yields, also had higher 

coverage under high yielding varieties. 

Table 4, Trends in Yield of Principal Crops in Solapur District 

(Average for 4 years) 

(yield In Kg. per hectare) 

Sr.No. Crops 2014-16 2016-18 2018-20 
% Change 

2014-18 2016-20 2014-20 

1 Rice 126 182 123 44.27 -32.60 -2.77 

2 Wheat 996 1264 1006 26.96 -20.44 1.00 

3 Jawar 372 556 891.5 49.46 60.34 139.65 

4 Bajra 312.5 345 182.5 10.40 -47.10 -41.60 

5 Maize 1827 1858 3788.5 1.70 103.90 107.36 

6 Total cereals 519 714 1148.5 37.57 60.85 121.29 

7 Gram 521.5 675 682.5 29.43 1.11 30.87 

8 Tur 273 594 342.5 117.77 -42.39 25.46 

9 Total Pulses 4393 572 839.5 -86.97 46.64 -80.89 

10 

Total Food 

grains 512 695 1026 
35.74 47.63 100.39 

11 Sugarcane 79 82.5 82.5 4.43 0.00 4.43 

12 Cotton 229 799 84.5 248.91 -89.42 -63.10 

Source :  Statistical abstract of Maharashtra for relevant years. 

Note :  Figure in parenthesis shows percentage to total food gains output. 

The output of sugarcane is in „00‟ metric tonnes and cotton in 170 kg. each. 

 

The above table No.4 shows the trends in 

output of principal crops in Solapur District 

as 2 years average for 2014-16, 2016-18 and 

2018-20. Over the period it was observed that 

jawar, maize yield was increased 139.67 

percent and 107.36 percent respectively 

because use of high yield variety seeds, 

fertilizers as well as new technology and 

increasing in area under area sown more 

than once of these crops. Total food grains 

and sugarcane yield also increased. While 

cotton, bajra and rice yield declines because 

of due to climate change, heavy rain, snowfall 

etc.   The most disappointing fact was 
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observed in the case of cotton whose yield has 

reduced by 63.10 percent during the same 

period. 

Conclusion: - 

 The overall analysis of the paper 

showed that there has been significant 

decrease in net sown area in Solapur District 

during 2014-15 to 2018-20. land available in 

Solapur District for cultivation has been 

reduced day by day due to certain 

modifications can occur in the existing 

pattern of land utilization. There was 

increase the area under area sown more than 

once results increase in cropping intensity. 

Although there has been an increase 

in the area of crops like rice, bajra, their yield 

has decreased. Reasons behind them is 

increased night temperature associated with 

global warming, uncertain rain fall, low 

nutrient states of soil, in adequate water 

supply etc. Move over area under jawar, 

sugarcane decreases although their yield 

increases because of adoption of new 

technologies, use of malty cropping technics, 

use of high yield variety seeds, due to 

increase the irrigation and financial facilities 

and to know the importance of cash crops 

change in attitude of farmers towards 

agriculture. To face the challenges small 

number of recommendations such as vertical 

progress of infrastructure and imposing the 

taxes on such structures, accumulated zonal 

growth planning, industrialisation, 

population growth control, increasing 

educational improvement of awareness 

among the people of the state have been 

proposed. Area under cultivation may be 

utilised for mixed farming. The cropping 

pattern may be in agreement with the soil 

and water requirements of the area.  
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Introduction             

Solapur district is a district in Maharashtra state of India the city of Solapur is the district 

headquarters it is located on the south east age of the state and lies and tally in the Bhima and 

Cena basis the entire district is drained by the Bhima river. Solapur district can broadly divide 

into three natural zones the eastern zone comparison Barshi, North Solapur, South Solapur and 

Akkalkot talukas has medium to Deep black soil to some extent get assured rainfall and, in this 

area, Jawar, Bajra and pulses are grown. The central are the transitional zone comprising Mohol, 

Manalwedha, eastern part of the Pandharpur and Madha taluka has uncertain rainfall, light to 

medium soil and grows kharif and Rabi crops. The Western Zone comprises scarcity areas of 

Karmala, Sangola and Malshiras taluka's and Western part of Madha and Pandharpur taluka's 

with lighter soil and uncertain rainfall. In karmala Pandharpur and mada taluka Rabi crops are 

mainly grown.Move over kharif crops such as Bajra and Oilseeds in Sangola taluka are also 

grown. large part of Malshiras taluka received protection from scarcity due to the irrigation 

provided by Nira right Bank Canal; so, sugarcane is a major crop in this area. There are very little 

variations in the climate in different parts of the district. The climate is dry and hot in all the part 

of the district expect that portion of Barshi taluka which lies above the Ghats where it is 

somewhat coolest than in the rest of the district. All over the district the rainfall is uncertain and 

scanty with an annual average of 989.12 mm; district gets rain from South West as well as North 

East monsoon. the paucity of rainfall and large variations both in the extend and the distribution  

Absract 

 Rainfall is a prime important factor, 

considered by influences the agricultural 

economy of the region. The last few years 

have seen many fluctuations in the weather 

in Solapur district. This has had a direct and 

indirect effect on the cropping pattern and 

agricultural production of Solapur district.  

Due to erratic rainfall in the drought prone 

areas of the district, agriculture is considered 

as a gamble. Therefore, this topic has been 

chosen for research. The present research 

attention on the variability of annual average 

rainfall trends of Solapur district during the 

period 2003-2019. Here, calculation 17-year 

annual rainfall average, S.D. And coefficient 

of rainfall trends shows by line graph. 

Keywords: Rainfall, Annual, Variability, 

Agricultural. 

 

 

Introduction 

 Due to the changing climate, the 

problem of water is also becoming serious. 

The demand for water is increasing along 

with agriculture for industry, irrigation, 

hydropower generation and other daily 

necessities of human activity. An agrarian 

country like India with 70% of its population 

engaged in agribusiness. Indian agriculture 

is totally dependent on rain water and the 

south-west monsoon in India is 

unpredictable. Rainfall varies according to 

the season of the year. With the exception of 

Assam, Jammu and Kashmir and the South 

Peninsula, more than 75% of India's annual 

rainfall falls during the southwest monsoon 

season, June to September (P. 

JAGANNATHAN et. al 1972). 
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 Solapur district is facing constant 

drought. Because Solapur district is one of 

the rain shadow area districts in 

Maharashtra. This area has frequently 

experiencing erratic movement of monsoon, 

water scarcity and drought condition, 

because the trend of rainfall is changed in 

this area (Dr. V. V. Patil et. al. 2020). 

Solapur district has been hit the hardest by 

the worst drought in 2019, with 250 villages 

and 1,613 hamlets and small villages facing 

drought. In Solapur, 5, 65,794 people have 

been affected by the drought (Hindustan 

Times 2019). 

STUDY REGION 

 Solapur district is an administrative 

one of the important district in Pune division 

of Maharashtra State in India. The 

geographical extension of Solapur district is 

17° 06' 50” N to 18° 33' 29” N latitude and 74° 

36'54” E to 76° 24' 43” E longitude. Solapur 

district is the third largest district in the 

state of Maharashtra with an area of 14895 

sq. Km. divided into 11 tehsils and total 

population of 43, 17,756.as per 2011 census. 

The annual average rainfall is 678 mm in 

Solapur district. Climate of Solapur district 

is dry as daily mean maximum temperature 

range between 30oc to37oc and minimum 

temperature range between 18oc to 21oc with 

the highest temperature about 45oc in the 

month of May. 

 
(Fig. No. 1) 

 

Objectives:  

 The present study has been 

undertaken with following specific objectives. 

 1. To study the annual rainfall during the 

year 2003 to 2019.  

2. To find out Standard Deviation and 

coefficient of variation and shows the line 

graph. 

DATA BASE AND METHODOLOGY: 

 The present study is based on sixteen 

years of secondary rainfall data, compiled 

from the Maharashtra Department of 

Agriculture and the Indian Meteorological 

Department. The data has been collected 

from 2003 to 2019.The trend of yearly 

rainfall is calculated and represent by mean, 

Standard Deviation and Coefficient of 

Variability of Rainfall in Solapur district 

shows the presentation of result Line graph 

method. For the data analysis following 

formula has been used. 

Formula= S.D. (σ)    =     ∑(X-x2) 

N 

Where, 

(σ) = Standard Deviation 

X = the value in the data distribution 

x = the Population mean 

N = Total number of observations 

S.D. 

C.V. =  ----------------- X 100 
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Mean 

Where, 

C.V. = Co-efficient of variability rainfall. 

S.D. =Standard Deviation of rainfall. 

Mean = Mean of Rainfall 

Annual Rainfall Analysis 

 In the investigation of drought, 

rainfall analysis plays the most significant 

role. Rainfall is generally considered to be an 

important factor of the agricultural economy 

in the study Region. Due to uneven rainfall 

variation determine the cropping pattern, 

performance of different agricultural and 

cultural practices. Clear differences in its 

yearly distribution have led to inequality in 

agricultural development. Analyzing rainfall 

from 2003 to 2019, the annual distribution of 

rainfall varies from year to year, with 

average range between 251.2 cm in 2015 and 

815.9 mm in 2010. In the rest of the year, the 

average annual rainfall does not fluctuate 

much so much. The average annual rainfall 

for the 17 years from 2003 to 2019 is 528.59 

mm.  

 The average annual rainfall much 

lower found in year 2003, 2015, 2018 it is 

278.71, 25 1.18, 257.05 respectively. In this 

three years Solapur district suffering worst 

drought. These three droughts affected 

different Talukas of the district in different 

years. In 2003, Malshiras, Karmala, Mohal. 

All the Talukas in the district in 2015. In 

2018, Karmala, Mangalweda, Madha and 

Malshiras Talukas seem to be most affected. 

 Solapur district was the most affected 

district in western Maharashtra during the 

2018 drought. 250 villages in 11 Talukas and 

5, 65,794 people were affected by the 

drought. Solapur district were getting water 

supply from 290 tankers. All of this reveals 

the devastation of famine. 
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Table No.1: Tehsil wise Annual Rainfall in 

Solapur District (in mm) 

(Source: www.agri.mah.nic.in) 

 

(Fig. no. 2) 

Fig. No. 2 Shown that the annual average 

rainfall of Solapur district from 2003 to 2019. 

In this seventeen years the average rainfall 

is 590.98 m.m. 2007, 2009 and 2010, the 

rainfall was much better than the average 

which was 677.06, 662.19, 815.90 m.m. 

respectively. Year 2010 Maharashtra goes in 

the excess rainfall category. In the year 2010, 

Maharashtra entered the category of heavy 

rainfall. There was heavy rain in all the four 

sub-divisions of the state received at least 20 

per cent or more rainfall compared to their 

normal rainfall in rainy season. 

In year 2007, 2009 and 2010, there found 

higher than average rainfall it was flood 

condition. In the flood-like years during the 

research period here, floods occurred in 

Barshi, Mangalvedha and Madha in 2007, 

Barshi, Mangalvedha, Pandharpur and 

Malshiras in 2009 and Barshi and Madha in 

2010. 

 In Years 2003, 2015, and 2018, 

Solapur District shown deficiency more than 

average the annual average rainfall was 

respectively 278.71, 251.18, and 257.05. 

“Meteorological drought is defined as the 

deficiency of precipitation from expected or 

normal levels over an extended period of 

time”. Meteorological drought is classified 

based on rainfall deficiency w.r.t. long term 

average -25% or less is normal, 26-50% is 

moderate and more than 50% is severe 

(Department of Water Resources, n.d.). Here, 

the annual average rainfall of Solapur 

district in this seventeen years the average 

rainfall is 590.98 m.m. and there 2003, 2015, 

and 2018, three years of annual average 

rainfall deficiency is more than 50% of their 

average rainfall. It means that in these three 

years there is severe Meteorological drought 

situation in the district. Moderate and 

general drought occurred in 2014 and 2016.  

According to the annual average data of the 

research period, the most affected tehsils in 

2003 were in "Malshiras, Madha and 

Karmala", in 2015 the rainfall was not more 

than 300 m.m. every tehsil. District was 

faced severe drought conditions due to 

deficient rainfall everywhere. And Madha 

and Karmala taluks are commonly observed 

in the 3 drought years of the research period. 

  In the total of seventeen years 

there were 3 years of heavy rainfall, 1 year of 

normal, 1 year of moderate and 3 years of 

severe drought. In the remaining nine years, 

rainfall remained close to the general 

average. 

 

(Fig. no. 3) 

 Fig. no. 3 express the coefficient of 

rainfall variability during the period of 2003 

to 2019 in study region. There are many 

fluctuations in the rainfall coefficient in these 

17 years. In the present research, variability 

coefficients are classified as low (below 4%), 

medium (4 to 6%), and high (more than 8%). 

It is found that there is frequent low rainfall 

in years 2013, 2014, 2015, and 2019 and 

coefficient of variability of rainfall is frequent 

low during this years. It means that in these 
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four years there was a similar pattern of 

rainfall in the entire district. The years 2003, 

2007, 2012 and 2019 showed high coefficient 

of variability of rainfall i.e. there was 

variation in rainfall distribution over the 

whole district. The coefficient of variability of 

rainfall remains almost constant for the 

remaining 8 years. There were no significant 

changes. 

Conclusion 

 The present research is an attempts 

to evaluate study the definite annual rainfall 

variability of 17 years since 2003 to 2019 in 

Solapur district of Maharashtra. The study 

region received 590.98 millimeter annual 

average rainfall in the study region during 

this research period. Solapur district has 

received consistently below average rainfall 

in the years 2003, 2015 and 2018, it was 

severe drought condition in entire district. 

Where In this 17en years of research period 

data there found 5 drought condition years 

and 3 flood condition years. Here 8 years was 

extreme and rest of 9 years was normal 

condition in District. The same seems to 

happen in the case of coefficient of rainfall 

variability. There was 3 years coefficient of 

rainfall variability found low, entire district 

rainfall received same and 4 year showed 

high coefficient of variability in rainfall. Here 

7 years found extreme condition and rest of 

10 years was normal condition. In this 17 

years Solapur District faced same extreme 

and same normal year‟s conditions. In the 

total annual average data during the 

research period, Barshi tehsil appears in all 

three flood years and Karmala tehsil in all 

three drought years. 
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Introduction 

Language teaching with the help of ICT is necessary in the global world. ICT can enhance 

the potentiality of learners and teachers as well. Teaching English Language includes thefollow' 

Medias. Computer, Audio devices, Internet, Television, Telephone, Mobile gadgetsocial' interface, 

Interactive whiteboard etc.ICT is crucial to supplement the conventional or traditional mode of 

education. The wordsupplement' here is important, because technology cannot replace the teacher 

as such. Theuse of ICT can supplement or add to the traditional mode. In the present context of 

technologyand information boom, traditional mode of teaching seems monotonous and in most of 

thecolleges and universities across the country English literature is taught in the traditional 

modewhere the teacher speaks for an hour or so and leaves the class. The students too get tiredof 

:he monotonous everyday routine. Moreover the importance of English literature as asubject of 

study needs to be revitalized. More and more students enter into fields likeengineering. 

management, accountancy, medicine where they feel their future is secure, interms of material 

needs. But English literature is a subject from which one cannot run away. Itis a compulsory) 

subject in most of the courses at the senior secondary and degree levels.English literature is seen 

to be a 'traditional' subject and students who wish to become teachersgenerally take up this so-

called 'traditional' ficld. The use of ICT in teaching Englishliterature and language can 

revolutionize the way the subject is seen, taught and thought of.The role of the teacher is of 

immense importance in the teaching of literature but ICT can enhance the teaching by doing away 

with boredom and making the students interested in what is being taught. It can motivate and 

keep the students engaged because ICT tools work at different levels - the students can ha% an 

opportunity to see, read, visualize, hear, ponder,discuss, interact and learn. This can be achieved 

through various means involving ICT. 

The Scope of ICT:- 

English literature comprises a 

number of sub-fields for example, poetry, 

fiction, drama.criticism, literary theory, to 

name some of them. Each requires a different 

kind of study anddifferent modes of teaching. 

The use of ICT can help the educator to use 

different modes ofteaching, which will 

subsequently help students to keep the text 

or the issues involved in it. intheir minds, 

perhaps, throughout their lives. But this 

depends not merely on the use of ICT but 

also the student and the educator. Thus in 

the teaching of English literature as a subject 

of higher studies, a combination of the old, 

involving the teacher and the new mode of 

teaching,involving ICT tools can go a long 

way. Moreover ICT would help in research in 

various fields of English literature. ICT tools 

would help students comprehend the text and 

would improve their proficiency. ICT tools 

can also help in making students attentive 

and interested. English literature can be 

made appealing by the use of audio-visual 

devices, web resources. playing of movies or 

staged plays, online glossaries, dictionaries, 

thesaurus, etc. The use of Clicker- the 

Student Response System introduced under 

NME-ICT can enhance interaction in an 

English literature class. Scenes from movies 

can be shown and discussed. Use of having 

video, audio, images and texts a combination 

can be helpful. Recitation of poetry can be 

played using ICT tools, use of multiple choice 

questions on different topics, quizzes. 

presentations are some of the ways in which 

ICT can be made effective in a literature 

class Teachers would be relaxed as they 

would not have to memorize and can use 

slides to take the discussions forward. Using 

blackboard would no longer be necessary; 

also taking of attendance of the students 
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present which takes up 5-10 minutes because 

Clicker can do the same. Effective integration 

of ICT tools into the educational system is a 

challenging task and the success of NME-ICT 

depends on this, apart from other things. 

Ensuring quality, equity and access at the 

same time is a daunting task which needs to 

be fulfilled.a. ICT ICT covers any product 

that will store, retrieve, manipulate, and 

transmit or receiving information 

electronically in a digital form. For example, 

personal computers, digital television. email, 

robots. So ICT is concerned with the storage, 

retrieval, manipulation. transmission on 

receipt of digital data. Importantly, it is also 

concerned with the way these different uses 

can work with each other.  

Information 

Information means the processed data in a 

meaningful and puposeful form according to 

Silo' cin Hartoyo (2012:2) 

Communication - 

According to Potts, communication is defined 

as a process by which we assign and convey 

meaning in an attempt to create shared 

understanding. Brown (2011) stated 

communication is transfer of information 

from one person to another, whether or not it 

elicits confidence. But the information 

transferred must be understandable to the 

receive Technology Technology derived from 

the word 'techno' which means technique, art 

or skill. and 'Togos' which means science. 

Therefore, technology can be defined as a 

scientific knowledge of or skill. Based on the 

definitions of the three components, ICT as a 

whole can be described as the utility of 

technology to support the effort of conveying 

information and communication particularly 

in the area of education. The technique 

includes digital technologies mostly of 

electronic information-processing 

technologies, such as computers, internet, 

mobile phones, networks. broadband, and so 

on. b.The benefits of ICT in general ICT is 

found to be advantageous in several ways as 

mentioned by Herington (2002), (1) 

technology facilitates exposure to authentic 

language; (2) technology provides the access 

to wider sources of information and varieties 

of language: (3) technology gives the 

opportunity to people to communicate with 

the world outside; (4) technology allows a 

learner- centered approach; (5) technology 

develops learner's autonomy. ICT help people 

in order to gel information and to 

communicate each other in wider range,c.ICT 

Tools in Language Context 

There are some kinds of technologies 

classified into information and 

communication technoli4 commonly used in 

language context, such as: 

Interactive multimedia 

Interactive media is the integration of 

digital media including combinations of 

electronic text. graphics, moving images, and 

sound, into a structured digital computerized 

environment that allows people to interact 

with the data for appropriate purposes. The 

digital environment can include the Internet, 

telecoms and interactive digital television. 

(Finney, 2011:2) Computer Computer can be 

utilized with other multimedia learning 

devices or it can stand alone (a standard PC) 

and still serves its basic purpose as an 

electronic medium of language learning. 

(Hartoya 2012:29).Computer is an electronic 

device which is capable of receiving 

information (data) and performing a 

sequence of logical operations in accordance 

with a predetermined but variable set of 

procedural instruction (program) to produce 

results in the form of information or signals 

based on Oxford dictionary. It is consist of 

CPU, monitor, keyboard and some other 

apparatus.  

Audio devices 

Audio devices can be used with other media 

to form an interactive multimedia. However, 

it can also be utilized separately as 

independent tool. Audio devices include 

speaker, earphone, CD. and etc. 

Internet: 

Internet can be used as a medium of 

language learning through email, 

www.(World Wide Web). and text, audio and 

video conferencing  

Television 

According to Oxford dictionary, television is a 

system for converting visual images (with 

sound) into electrical signals, transmitting 

them by radio or other means, and displaying 

them electronically on a screen. 

Telephone:  

This telephone medium has not been widely 

used for language teaching because of the 

poor quality of analogue transmissions. 

However, there is new invent of digital 

quality and lower connection cost which 

potential for conference calls  
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Mobile gadget  

Mobile gadgets such as cell phone and smart 

phone which are equipped with programs like 

computer, which enable it to perform as mini 

personal computer. By using this gadget and 

its intermet connection, everybody could 

enjoy chatting, browsing, and discuss each 

other with the wider range. The 

advancement of science and technology 

makes the size and price of gadgets are 

getting cheaper and reachable. 

Social interface - 

This media provides facility or example that 

enables an interaction between human and 

computer. People set up more interaction 

with computer in a more intuitive way with 

less effort through writing, voice, touch, eye 

movements, and other gestures. 

(Hartoyo,2012:34) technology serves as the 

milestone of the recent development of 

interactive multimedia, audio graphic 

computer teleconference, and interactive 

television via satellite (National Broadband 

of Employment, Education and Training, 

1993:5). 

Interactive whiteboard- 

An interactive whiteboard or IWB, is a large 

interactive display (such as a touch screen 

monitor) which is connected to a computer 

and projector. A projector projects the 

computers' desktop onto the board's surface, 

where users control the computer using a 

pen, finger or other devices. d Current 

application of ICT in English language 

teaching and learning ICT defined as 

technology which the function is to support 

the process of conveying information and 

communication. The ways of conveying 

information doesn't have to be carried out 

directly between the communicator and the 

communicant. The development of ICT 

makes the process communication between 

the communicator and the communicant can 

be conveys in easy ways. They can 

communicate through telephone, internet, e-

mail, satellite, television, video conference 

and so on. The process of those 

communications applies in language 

learning. In language learning, there is a 

communication between teacher and student. 

The process of learning is not always carried 

out by subjecting teacher and students in the 

certain room or a certain place directly. For 

example, teacher can use internet as the 

medium to give lessons, assignments, or 

other information to their students. In 

context of language learning, ICT has an 

important role as the "media" bridging and 

enabling the learning process, or direct 

communication between students and 

teacher although they are not present in the 

same room or place in certain time. Language 

learning program can be created to enable 

students to learn the lessons with guidance, 

instruction, information or further 

explanation. ICT in language learning used 

as a reference-book. Computer can store 

unlimited lessons or references, which can be 

accessed anytime, anywhere and accurately. 

Fitzpatrick and Davies (2002) in Hartoyo 

(2012) sets out the seven ways in which 1CT  

sed in language learning: 

E-learning 

Various definitions can be found for 

the" e-learning". Victoria L. Tania, for 

example. states that" e-learning" includes 

learning at all levels, formal and informal, 

which uses n computer network (intranet and 

extranet) for the delivery of teaching 

materials, interaction, and or facilitation. For 

most of the process of learning that takes 

place with the help of the Internet is often 

referred to as online learning. Broader 

definition proposed in the working paper 

SEAMOLEC, the e-learning is learning 

through electronic services. Although a 

variety of definitions but basically agreed 

that the e-learning is learning by using 

electronic technology as a means of 

presenting and distributing information. 

Included in the definition of educational 

television and radio broadcasts is a form of e-

learning. Although radio and television 

education is a form of e-learning, it is 

generally agreed that e-learning reaches 

peak form after synergize with internet 

technology. How to reiuvenate a literature 

class 

Poetry 

Through slide shows the teacher can 

put up the poetry on screen. The writer's 

image can be shown. An audio can be played 

where the poetry is recited, made more 

interesting if the poct himselfherself recites. 

Students perhaps may be interested in 

listening to the author's voice. Apart from 

these, poets like Blake and Rossetti whose 

poems have a corresponding painting. their 

poems can be shown accompanied by the 

corresponding painting or illustration. 
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Moreover poems involving myths too can be 

visualized through images presented in slides 

by the teacher. Of course, the role of the 

teacher is the most important in making lICT 

effective. Hence both man and technology has 

to go hand in hand. Important journal 

articles and books can be referred to the 

students through the slides itself so that the 

teacher need not use the blackboard or spell 

out the names of the writers or their works. 

When everything is given, it encourages 

discussion and helps in creating a critical 

insight. This critical insight can be enhanced 

further if the students are given assignments 

whereby use of ICT tools cannot be done 

away with. Hence it is they who would use 

these tools and search for information from 

various sources. Moreover if poems are 

shown on screen, it becomes easy for the 

teacher to point out relevant details and also 

contrast one poem with another, making 

literature lively and an involving exercise. 

Suppose a poem like "To Autumn" is to be 

taught. As suggested an audio can be played 

where it is recited. This 'hearing' of the poem 

will help making an impact on the minds of 

the students because it will stay on for some 

time and they would enjoy responding to it. 

To explain the music of autumn portion from 

Beethoven's Fifth Symphony or from 

Vivaldi's Four Seasons can be played to 

effectively let students go through a rich 

experience. A picture of the poet can also be 

shown or different pictures in varied settings, 

if available, so that it can be related to 

his/her biography and while the pictures are 

played, the biographical details can be 

discussed by the teacher. Similarly in order 

to give a feel of the Romantic age, other 

visuals can be displayed..I combined effect of 

the 'visual' and 'hearing' would make 

students experience what is being taught. 

The themes, images and movement of the 

poem can be discussed through  different 

slides which are innovative and effective. It 

will depend on the teacher how he/she 

prepares the slides or presentations Fiction 

Techniques similar to those in poetry can be 

applied here. In addition, movies based on 

novels can be shown in full or some 

important scenes can be presented and 

discussed. The themes, characterization, 

historical context, naration can be discussed 

through slide shows and presentations. 

YouTube can be integrated of course with 

caution--to introduce certain memorable 

scenes from movies based on novels. Through 

this students can be introduced to be works 

of great directors. Drama In addition the 

techniques mentioned already, staged plays 

can be shown through ICT tools and the 

minute intricacies of a play can be discussed. 

As a result the use of light, sound. stage 

setting and props all will come live before the 

students and thus would have a lasting; 

impact on them. This would accomplish the 

dual function of literature to edify and give 

pleasure. For instance, BBC has a great 

collection of Shakespeare's plays which can 

be integrated in the library. Criticism- This 

could be made interesting by the use of 

examples from literary texts and through 

practical exercises. The use of ICT would 

enable to make criticism an enriching and in 

depth exercise. Critics on a subject can be 

referred to and students may be encouraged 

to go through their works. 

Literary Theory 

This is an area which most students 

dread. Their fear can be done away with by 

the use of 1CT. The theorists can be shown 

on screen, their interviews or recorded 

lectures can be playe The ideas can be 

applied to literary texts and hence their 

relevance be made clear Examples, pictures 

and other such devices can be used to make 

students alert and attend to it with interest. 

Others: Indian Writing in English, African, 

American literature and other such areas can 

be taught through ICT. History of English 

literature can be shown in tabular forms. 

Video conferencing can be facilitated so that 

interaction can take place among students, 

research scholars and teachers not just 

within India but across the world. This would 

make them aware of the literary scenario 

elsewhere, keep them up-to-date, bring in 

different points of views and interpretations 

and enhance their knowledge. Research 

scholars would be helped if through cloud 

computing or through other technology, 

resources are made available at one place. 

The concept of e-content undertaken under 

NME-ICT would be helpful. But scholarly 

journal articles should be made accessible at 

a larger scale. ICT combined with the 

traditional methods of teaching can make 

teaching and learning literature a vivid 

experience. Moreover, teaching literature 

should not be limited to use of slides or 
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projectors alone. The development of e-

content would help students refer to relevant 

information on a topic. A portal can be 

developed exclusively for literature. This 

portal can have the e-content which can be 

updated by academicians and research 

scholars with authentic information. In 

addition. free e-books can be uploaded so that 

students can have access to these as well. 

Links to important journals can be provided 

or perhaps articles on a single writer can all 

be listed in one place. 
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Abstract:  

This examine decided antioxidant interest in phrases of the 1, 1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl 

(DPPH) scavenging capacity and overall phenolic resin content material of inexperienced tea 

under absolutely extraordinary infusion and garage conditions. High overall performance liquid 

chromatography evaluation regarded caffein, (−)-epigallocatechin, (−)-epicatechin-3-gallate, (−)-

epigallocatechin-3-gallate and (−)-gallocatechin-3-gallate inside the tea sample. The tea –water 

leaves weight quantitative relation didn't have an impact at the DPPH scavenging capacity. 

Within the existing examine, 50% inhibitory concentrations (IC50) for DPPH of inexperienced tea 

infused at 60 to one hundred ranged from one hundred.0 ± 13.7 to 28.four ± 48 µg/mL. The 

standard phenolic resin content material of inexperienced tea steeped at sixty to a hundred a 

hundred ranged from 50.4 ± 5.2 to 178.6 ± 16.4 mg gallic acid equivalent/g dry leaf. Green tea 

exhibited raised antioxidant interest while the infusion temperature become regarding. Relating 

to short-time period garage, the DPPH scavenging capacity and overall phenolic resin content 

material of inexperienced tea did now no longer appreciably extrade inside 15 days. This end 

result become steady for garage temperatures of 3, 7, and 25 ◦C. Keywords: overall phenolic 

content material; garage; time; temperature; antioxidant; DPPH; Introduction:- Tea, a famous 

drinkable, is comprised of the leaves of the plant camellia sinensis (L.) O. Kuntze. Tea has been 

studied for its capacity to have useful fitness consequences and has been used for scientific 

features in current decades [1]. Tea ought to decorate bodily fitness and physiological features in 

addition to lessen the chance of cardiovascular illnesses and cancers [2]. Of the whole tea 

manufacturing globally, inexperienced tea and tea account for seventy eight and 20%, respectively. 

Green tea is specifically ate up in Western international locations and in a few Asian international 

locations [3–5]. The organic interest of inexperienced tea is associated with its chemical profile [3–

5]. the standard compounds of inexperienced tea include catechins, the aflavins, amino acids and 

alkaloids [4]. the primary polyphenolic additives are catechins, the aflavins and thearubigins. 

Green tea extract merchandise with an ultrahigh content material of the aflavins were advertised 

as nutritional supplements [4]. 

2. The antioxidant functionality of 

inexperienced teais related to manufacturing 

conditions, inclusive of the infusion 

temperature, the quantity of stirring and 

straining, and additionally the particle 

length of the tea leaves [6, 7]. Techniques of 

infusing inexperienced tea vary worldwide. 

for example, infusion of inexperienced teain 

China includes brewing inexperienced 

tealeaves with a dilemma at one hundred one 

hundred for 20–forty s and repetition of this 

infusion many times. In Ireland, Canada, and 

the uk, inexperienced tea is typically geared 

up victimisation boiling water and ate up  

with milk and from time to time sugar. An 

inexperienced tea infusion created with a 

cold steeping temperature (four or twenty 

five ◦C) for 2 h has come to be not unusual 

place in Taiwan [8, 9].Deciding the pleasant 

approach of infusing inexperienced tea is 

important to reaching excessive inhibitor 

interest. 1. A preceding paper rumored that 

the whole phenop last content material of 

inexperienced tealeaves infused at 4 four for 

twenty-four h become now no longer as much 

as the ones infused at ninety for six min, and 

this end result correlative with the one, 1-

Diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) 

http://www.ijaar.co.in/
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scavenging interest [10]. Green tea made 

using a short-duration, dilemma extraction 

approach exhibited the very pleasant 

inhibitor interest. However, few reviews have 

cited the effects of the water–tea leaves 

significance relation at the inhibitor interest 

Materials and Methods 

1.1Sample Preparation Tea –Water Leaves 

Weight ratio Green tealeaves were more to 

boiling water (100 ◦C) with totally different 

water–tea leaves weight ratios (25:1, 50:1, 

100:1, 125:1, 250:1, and 500:1). when 

steeping for 1 min, the green teainfusions 

were filtered through 0.47-µm paper and 

cooled to temperature speedily on ice.  

1.2 Infusion Temperature a total of 0.4 g of 

tea leaves was mixed with 40 milliliter of 

water at varied temperatures (60, 70, 80, 90, 

and 100 ◦C) for one min. Then, the tea 

infusions were filtered through 0.47-µm 

paper and cooled to temperature quickly on 

ice. After that, the tea infusion has diluted to 

wholly completely different concentrations as 

take a look at samples.  

 1.3 Storage Time and Temperature a 

total of 1.2 g of tea leaves was supplemental 

to 120 milliliter of boiling water and infused 

for one min. Next, the tea infusions were 

filtered through 0.47-µm paper and cooled to 

temperature quickly on ice, and then placed 

during a dark equipment at wholly 

completely different temperatures (4, 9, and 

25 ◦C) for 15 days. each sample’s DPPH 

scavenging activity and total phenolic 

content was calculated every 3 days.  

1.4 Determination of Total phenolic 

Content the overall phenolic content of 

the tea sample set victimization the 

Folin–Denis technique devised in previous 

reports [16–18]. Every tea sample was mixed 

with 0.8 milliliter of Folin–Denis agent for 3 

min. Then, 0.8 milliliter of 100% salt and and 

1.6 milliliter of water were supplemental to 

induce a reaction. The mixture was jolted 

and unbroken at intervals the dark at 

temperature for 1.h the absorbance was 

measured at 700 nm. Acid was used as a 

reference customary, and so the results were 

expressed as milligrams of acid equivalent 

(GAE) per gram of tea leaf. The measured 

standardisation curve of acid was y = + 

0.0999 x 0.0171 (R2 = 0.9978) at intervals the 

vary 0–65 µg/mL, where x and y were 

concentration and absorbance, severally. 

1.5 Determination of DPPH Scavenging 

Activity the DPPH scavenging activity 

of the tea sample on a DPPH radical was 

determinable in line with the procedure 

developed in previous studies [16, 17, and 

19]. The stock resolution was prepared by 

dissolving 80-mg DPPH with 100 metric 

capacity unit of wood spirit. A 2-mL aliquot 

tea sample was mixed with 2 milliliter of 

DPPH resolution. The mixture was jolted and 

incubated for 30 min inside the dark at 

temperature. The DPPH scavenging activity 

was calculated practice the subsequent 

equation, and additionally the substance 

activity was evaluated supported IC50  

DPPH scavenging 

ability (%) = 1 
ASample 

100%  

ABlank 

(µg/mL) worth, that created up our minds 

from the standardization curve inhibition of 

DPPH radical (%) vs. infusion concentration 

(µg/mL).  

1.6 statistical Analysis to make sure math 

illustration, all of the experiments were 

performed a minimum of in triplicate, and 

suggests that between the treatment levels 

were compared practice the SAS package. 

Applied math analyses were supported the 

analysis of variance (ANOVA). If the 

treatment was important (p < 0.05), the 

treatment mean was compared with the 

Tukey’s take a glance at. The correlation 

among the variables was measured practice 

the CORR procedure in SAS. 

Results and Discussion 

High performance liquid 

chromatography (HPLC) 

Green tea contains many purposeful 

compounds. Figure one shows a HPLC 

recording of the tea sample with a 100:1 

water–tea leaves weight magnitude relation 

and 100:1 infusion for 1 min. The illustrious 

compounds were alkaloid, (−)-gallocatechin-3-

gallate (−)-epigallocatechin-3-gallate (−)-

epicatechin-3-gallate, , and. (−)-

epigallocatechin, By analyzing the peak-area 

ratios of individual peaks and their 

corresponding standards, the contents of 

these compounds were 0.347 mg for (−)-

epigallocatechin, 0.001 mg for alkaloid, 0.013 

mg for(−)-epigallocatechin-3-gallate (−)-

epicatechin-3-gallate, 0.002 mg for, and 0.001 

mg for (−)-gallocatechin-3-gallate per g of 

infusion. All the detection limits calculated 

by the ratio larger than 3 of compounds were 

0.001 mg/g. 
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Effect of the Water–Tea Leaves Weight 

quantitative relation 

Shows the implications of the tea–water 

leaves weight quantitative relation on DPPH 

scavenging activity. IC50 could also be a 

worth revealing the five hundred inhibitory 

concentrations for DPPH, associate degreed 

an occasional IC50 indicates that powerfully 

substance compounds ar gift in herb. Results 

showed that IC50 for the variable weight 

ratios 25, 50, 100, 125, 250, and 500 

Effect of Infusion Temperature 

The substance capability for DPPH 

scavenging activity and conjointly the entire 

phenols of inexperienced tea square live keen 

about infusion temperature. Figure 3 

confirms that the DPPH scavenging ability of 

inexperienced tea was littered with infusion 

temperature. Consequent DPPH scavenging 

ability was noted at higher temperatures, 

revealing that the scavenging activity for the 

DPPH radical of inexperienced tea ready 

with boiling water was beyond the others at 

identical tea concentration. However, Figure 

3 indicates that the DPPH scavenging 

activity exaggerated with tea concentration 

despite infusion temperature. Moreover, the 

implications of tea concentration on the 

DPPH scavenging activity were extra 

distinguished at consequent infusion 

temperature. 

Conclusions 

This study investigated the results of 

infusion conditions and short-run storage on 

the inhibitor activity and total phenolic resin 

content of tea leaf. The results indicated that 

the water–tea leaves weight quantitative 

relation from 10 to 500 failed to have a big 

impact on DPPH scavenging ability. 

However, the DPPH scavenging ability and 

total phenolic resin content hyperbolic with 

infusion temperature. The IC50 of DPPH 

scavenging activity and therefore the total 

phenolic resin content had a correlation. 

Moreover, the results indicated that the 

inhibitor capability and total phenolic resin 

content of green tea failed to exhibit 

perceptible changes throughout 15-day 

storage. each the DPPH scavenging ability 

and therefore the total phenolic resin content 

of green tea had negligible variation at four, 

9, and 25 storage temperatures.  
References 

1. Pan, M.H.; Lai, C.S.; Wang, H.; Lo, C.Y.; 

Ho, C.T.; Li, S. Green teain chemo-prevention 

of cancer and other human diseases. Food 

Sci. Hum. Wellness 2013, 2, 12–21. 

[CrossRef] 

3. Pastoriza, S.; Pérez-Burillo, S.; Rufián-

Henares, J.Á. How brewing parameters affect 

the healthy profile of tea. Curr. Opin. Food 

Sci. 2017, 14, 7–12. [CrossRef] 

4. Venditti, E.; Bacchetti, T.; Tiano, L.; 

Carloni, P.; Greci, L.; Damiani, E. Hot vs. 

cold water steeping of different teas: Do they 

affect antioxidant activity? Food Chem. 2010, 

119, 1597–1604. [CrossRef] 

5. Hajiaghaalipour, F.; Sanusi, J.; 

Kanthimathi, M.S. Temperature and time of 

steeping affect the antioxidant properties of 

white, green, and green teainfusions. J. Food 

Sci. 2016, 81, 246–254. [CrossRef 

6. Jiménez-Zamora, A.; Delgado-Andrade, C.; 

Rufián-Henares, J.A. Antioxidant capacity, 

total phenols and color profile during the 

storage of selected plants used for infusion. 

Food Chem. 2016, 199, 339–346. [CrossRef] 

7. Huang, W.Y.; Lee, P.C.; Hsu, J.C.; Lin, 

Y.R.; Chen, H.J.; Lin, Y.S. Effects of water 

quality on dissolution of yerba mate extract 

powders. Sci. World J. 2014, 2014, 768742. 

[CrossRef] 

8. Chan, C.F.; Wu, C.T.; Huang, W.Y.; Lin, 

W.S.; Wu, H.W.; Huang, T.K.; Chang, M.Y.; 

Lin, Y.S. Antioxidation and melanogenesis 

inhibition of various Dendrobium tosaense  



IJAAR    Vol.3 No.5  ISSN – 2347-7075 

313 
Swati Sadashiv Lokare. Prof. Khandagale Sangeeta Rajaram 

9. Huang, W.Y.; Lin, Y.R.; Ho, R.F.; Liu, 

H.Y.; Lin, Y.S. Effects of water solutions on 

extracting green tea leaves. 

Sci. World J. 2013, 2013, 368350. [CrossRef] 

10. Tsai, C.C.; Chan, C.F.; Huang, W.Y.; Lin, 

J.S.; Chan, P.; Liu, H.Y.; Lin, Y.S. 

Applications of Lactobacillus rhamnosus 

spent culture supernatant in cosmetic 

antioxidation, whitening and moisture 

retention applications. Molecules 2013, 18, 

14161–14171. [CrossRef] 

11. Ramalho, S.A.; Nigam, N.; Oliveira, G.B.; 

de Oliveira, P.A.; Silva, T.O.M.; dos Santos, 

A.G.P.; Narain, N. Effect of infusion time on 

phenolic compounds and caffeine content in 

black tea. Food Res. Int. 2013, 51, 155–161. 

[CrossRef] 

12. Anesini, C.; Ferraro, G.E.; Filip, R. Total 

polyphenol content and antioxidant capacity 

of commercially available tea (Camellia 

sinensis) in Argentina. J. Agric. Food Chem. 

2008, 56, 9225–9229. [CrossRef] 

13. Shiraki, M.; Hara, Y.; Osawa, T.; Kumon, 

H.; Nakayama, T.; Kawakishi, S. 

Antioxidative and antimutagenic effects of 

theaflavins from black tea. Mutat. Res. 1994, 

323, 29–34. [CrossRef] 

14. Miller, N.J.; Castelluccio, C.; Tijburg, L.; 

Rice-Evans, C. The antioxidant properties of 

theaflavins and their gallate esters - radical 

scavengers or metal chelators? FEBS Lett. 

1996, 392, 40–44. [CrossRef] 

15. Kaur, A.; Kaur, M.; Kaur, P.; Kaur, H.; 

Kaur, S.; Kaur, K. Estimation of total 

phenolic and antioxidants in green tea and 

black tea. Global J. Biotechnol. Biochem. Res. 

2015, 4, 116–120. 

16. Nibir, Y.M.; Sumit, A.F.; Akhand, A.A.; 

Ahsan, N.; Hossain, M.S. Comparative 

assessment of total polyphenols, antioxidant 

and antimicrobial activity of different tea 

varieties of Bangladesh. Asian Pac. J. Trop. 

Biomed. 2017, 7, 352–357. [CrossRef] 

17. Minnelli, C.; Laudadio, E.; Mobbili, G.; 

Galeazzi, R. Conformational insight on WT- 

and mutated-EGFR receptor activation and 

inhibition by epigallocatechin-3-gallate: over 

a rational basis for the design of selective 

non-small-cell lung anticancer agents. Int. J. 

Mol. Sci. 2020, 21, 1721. [CrossRef] 

18. Enko, J.; Gliszczyn´ska-S´wigło, A. 

Influence of the interactions between tea 

(Camellia sinensis) extracts and ascorbic acid 

on their antioxidant activity: analysis with 

interaction indexes and isobolograms. Food 

Addit. Contam. 2015, 32, 1234–1242. 

[CrossRef] 

19. Dias, P.M.; Changarath, J.; Damodaran, 

A.; Joshi, M.K. Compositional variation 

among green teaacross geographies and their 

potential influence on endothelial nitric oxide 

and antioxidant activity. J. Agric. Food 

Chem. 2014, 62, 6655–6668. [CrossRef] 

20. Chan, E.W.C.; Lim, Y.Y.; Chew, Y.L. 

Antioxidant activity of Camellia sinensis 

leaves and tea from a lowland plantation in 

Malaysia. Food Chem. 2007, 102, 1214–1222. 

[CrossRef] 

21. Camargo, L.E.A.; Pedroso, L.S.; 

Vendrame, S.C.; Mainardes, R.M.; Khalil, 

N.M. Antioxidant and antifungal activities of 

Camellia sinensis (L.) Kuntze leaves obtained 

by different forms of production. Braz. J. 

Biol. 2016, 76, 428–434. [CrossRef] 

22. Chen, X.M.; Ma, Z.; Kitts, D.D. 

Demonstrating the relationship between the 

phytochemical profile of different teas with 

relative antioxidant and anti-inflammatory 

capacities. Funct. Foods Health Dis. 2017, 7, 

375–395. [CrossRef] 

23. Rababah, T.M.; Hettiarachchy, N.S.; 

Horax, R. Total phenolics and antioxidant 

activities of fenugreek, green tea, black tea, 

grape seed, ginger, rosemary, gotu kola, and 

ginkgo extracts, vitamin E, and tert-

butylhydroquinone. 

J. Agric. Food Chem. 2004, 52, 5183–5186. 

[CrossRef] 

 

 

 

 

 

 
 



 

International Journal of Advance and Applied Research 
www.ijaar.co.in 

 

ISSN – 2347-7075 Impact Factor – 7.328 
Peer Reviewed Bi-Monthly   

 Vol.3 No.5 Nov – Dec 2022  
 

314 

 

   

 Samajshastra And Samaj Jeevan 
 

 

 

Prof. Surekha N. Battul 
Associate Professor Department of A.I.H.C. A R. Burla Mahila Varishtha Mahavidyalaya, 

Solapur 

Corresponding Author-  Prof. Surekha N. Battul  

DOI-10.5281/zenodo.7404223  IDOI 

 

 
 

Introduction 

Social change is an indifferent process. It does not express good or evil. When we assimilate 

direction, order of change, social values, quality and quantity etc in social change, then concepts of 

processes of change, such as growth, adaptation, development, evolution, progress, declination, 

revolution etc are realized. Many times these different concepts are used in common meanings. 

Not only common man, but many social scientists have been mistaken and have been unable to 

differentiate them. Father of sociology, Auguste Comte, was also unable to explicitly differentiate 

among evolution, progress, and development. Hobhouse used development and progress to have 

only one meaning. However, the change that is titled as development by Hobhouse, modern 

sociologists term it as progress. The use of these words does not have clarity even in the works of 

famous sociologists, such as Spencer, Lester Ward, Marx and Giddings. It is inevitable that 

processes of social change despite having good relationship with each other from logical point of 

view are indicators of different forms.  In sociology, the concept of evolution has been 

adopted from zoology. Darwin propounded about his evolutional principle of origin of organisms 

and said that evolution of has occurred from simplicity to complexity and similarity to diversity. 

Social scientists like Spencer and Morgan applied evolutional thoughts on society and culture.  

The spreading of any substance toward outer direction is called evolution, but from scientifi c view 

this meaning of evolution is incomplete. Scientifi cally, evolution is such a process in which a 

simple substance or organism presumes complexity because of sequential change. For example, 

germination of a seed to form a tree or transformation of a cell to a human baby is evolution. In 

this way, when change occurs in a defi nite direction in qualities, framework and functions of a 

substance, then we call it as evolution. 

Keywords : -  Sociology, Social Life Style, Culture, Socio Economy Events etc. 

Methodology : -  For this research we have 

used Secondary data, which helps much more 

in our research. 

Object of the research 

1. To obtain the information regarding the 

Sociology and Social Life Circle. 

2. To study the overall concepts regarding 

the new areas for research in the field of 

Sociology and Socio Culture Life Style. 

Forms of Social Change 

In a society, social change explains the 

forthcoming diversity in various periods of 

time, but it is not definite that occurrence of 

change in society is happening in which 

country, under which law, or based on which 

principle. Social change has been defi ned by 

sociologists, such as MacIver and Page, 

Herbert Spencer, Hobhouse and Sorokin etc. 

They have cited many sociological concepts in 

which procedure, movement, advancement, 

development, evolution, adaptation, 

revolution, progress etc are prominent. Out of 

these, some of the following are as follows: 

Forms of Social Change 

Process Evolution Progress Development 

Adaptation Revolution Growth 

1. Process: Process implies continuity of 

change. Process can either be in direct or 

indirect and rise or fall, in any direction. This 

is a certain order of the occurrence of change 

due to which one state changes to other. 

MacIver has said that process is necessarily 

a state of continuous change of activity of 

present powers. For example, when we say 

that today society is in state of technological 

process, then our point is that primitive 

values, traditions etc are continuously 

changing and these primitive values, 
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traditions are getting absorbed in 

modernisation. 

2. Evolution: The concept of evolution was 

first given by Darwin. He said that anything 

that is directedfrom simplicity to complexity 

is evolution. The process of the direction from 

simplicity to complexity occurs in some 

certain steps. In the form of evolution, social 

change was fi rst of all defi ned by Herbert 

Spencer in which he applied Darwin‟s 

principle on society. In view of Herbert, 

“Evolution is an integration of matter and 

concomitant dissipation of motion during 

which the matter passes from an indefinite 

incoherent homogeneity to a definite 

coherent heterogeneity and during which the 

retained motion undergoes a parallel 

transformation.” Spencer discussed the four 

levels of social evolution, that is, barbaric 

state, pastoral state, farming state and 

industrialization state. According to 

MacIver and Page, evolutionary is a state of 

change in which various states are observed 

of the matter that is changing, which 

determines the actuality of that matter. In 

other words, according to MacIver, every 

substance that is evolutionary has the 

possibility of undergoing evolution that is 

expressed in future. A state can be said to 

undergo evolution when change occurs in 

definite direction continuously and it also 

occurs in its composition and qualities. In 

evolution of a substance, change occurs in its 

internal qualities.  

3. Progress: The meaning of evolution is 

taken from the occurrence of change only, but 

the changes that occur due to evolution do 

not always imply that they help in the 

development of society. In contrast to this, 

progress is related to the change that 

happens. For progress, those changes are 

considered which are meant for the 

development of society. In other words, 

progress is related to that change which is in 

accordance with the aims and goals of 

society. The change which happens for the 

betterment of the society is called progress. It 

is often planned; the society which considers 

the particular change to be good for it is 

progress for that society. Usually, progress is 

related to the society‟s values and principles. 

The principles that a society considers 

appropriate for it and the changes happening 

in this direction is termed as progress for the 

society. This is usually related to the 

morality. It is also possible that a society that 

considers few values and principles 

appropriate for it results in its progress, 

whereas the same values and principles may 

result into declension for some other society 

that does not consider the values and 

principles appropriate for it. In this way, 

progress is levelled. The concept of progress 

is diverse. Also, it is possible to measure 

progress. Progress cannot be universalised 

for all societies because progress is related to 

value, principle and morality, which might be 

different for different societies. On the topic 

of progress, Ogburn and Nimkoff have 

written that, “The meaning of progress is 

related to change for the betterment and 

because of this it is worth determining the 

progress.” Thus, progress is a desired change. 

4. Development: Development implies 

change occurring in an object which is 

directed towards superiority. Even when a 

baby develops from infancy to adolescence, 

then he goes through changes that physical, 

mental, emotional, social and moral, which 

leads to him to be a well adjusted individual. 

Similarly, when a society also undergoes 

changes in economical, sociological and moral 

terms, it is called a developed society. In this 

way, development is an indicator of change 

that progresses towards superiority—in 

comparison to Indian society, western society 

is considered developed because they have 

changed in all the fi elds of economy, 

technology, education etc. Development is 

necessary for society progress—deliberate 

efforts are made to have development.  

5. Adaptation: Adaptation is also a process 

of change in which one person tries to 

accommodate with another person or 

circumstance. In the process of adaptation, 

two things are important, that is,  

1) an individual should adapt himself 

according to circumstance, or 

2) he should transform the circumstances in 

accordance to his requirements. 

Adaptation also takes place at the societal 

level, that is, adjustment, accommodation, 

assimilation and integration etc, words are 

used, which indicates the extent of 

adaptation. In this way, adaptation is also a 

form of change. 

6. Revolution: In society, when there is an 

increase of exploitation, atrocity, tension and 

impatience, then political order is disturbed 

drastically and there is a simultaneous 
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decrease in social values. All this brings a 

drastic change in society, which is called 

revolution—usually, revolution in society 

occurs acutely in economic and political 

fields. The Hopper described the concept of 

revolution by stating that, “Social revolution 

is a dynamic change in which political state 

that keeps people related with other is 

disturbed— government cannot have the 

working power—in this state the elementary 

oneness of the society collapses and social 

and moral values start to diminish. In case a 

revolution is dynamic, then most of the 

prominent institutions transform. In this 

way, state, religion, family and education 

change from their basic form.” 

7. Growth: Development is also form of 

change which indicates the determinable 

change in an object. Usually, change in size is 

called growth, which has a limit and once the 

limit is attained, growth stops and indicates 

a change in a particular direction or area. In 

this way, growth is form of change, which is 

measurable; for example, birth and mortality 

rates in a society can be determined.  

Social Evolution 

The credit of implementation of Darwin‟s 

evolutionary principle on society goes to the 

British sociologist, Herbert Spencer. 

Establishing similarity in society and 

emotions in his book „Principles of Sociology‟, 

he has enunciated the concept of social 

evolution. According to Spencer, as 

development of creatures has occurred from 

equality to variability and from simplicity to 

complexity, similarly development of society 

occurred from simplicity and equality to 

complexity and variability. In elementary 

societies, various parts were uncertain and 

their functions were not clear. This state was 

of uncertainness, but slowly the society 

changed, various organizations and 

associations were visibly explicitly, work was 

distributed among them and characterization 

flourished. For example, in the beginning 

social, economic, religious, political and 

cultural works were related to any one 

organization and association. Gradually, 

separate organizations and associations were 

formed to handle these works. This resulted 

in the increase of complexity and variability 

in society and also the mutual dependency of 

associations increased. Spencer writes that, 

“In the beginning any organization in a 

society is not definite. Gradually, the 

development that takes place in this society 

starts becoming clear. Because of stability in 

traditions, these take the form of law. In the 

same way, social organizations of a group 

appear to be the same in the beginning, but 

with time, they separate out from each other 

and are clearly visible.” We observe a lack of 

various associations in primitive societies 

and they also do not have functional 

differentiation among them, but when 

because of new changes work is distributed 

and characterization is flourished among 

them, then they change to industrialized and 

complex societies in which various 

differences originate.   

Forms of Evolution Notes 

Evolutionists have explained three main 

forms of evolution  - uni linear, multi linear 

and cyclic or parabolic. 

1. Unilinear Evolution—Initially, 

evolutionists assumed that evolution of 

society has occurred in a single line in a 

definite order. All the societies and cultures 

of the world undergo some definite stages 

and all of them had only one rule for their 

advancement. The reason for similar 

evolution at various places has been due to 

the psychic unity of mankind. This means 

that if humans get same environment, they 

will think in the same manner. This is the 

reason why at different places, parallel 

inventions have occurred. The scholars who 

believed in unilinear evolution include 

Morgan, Comte, Backofen, Tylor, Heddon, 

Lévy-Bruhl etc. are eminent. Unilinear 

evolutionists explain the development of 

some definite stages and order of society, 

culture, religion, economic life, family, 

marriage, art and language, etc.  

2. Multilinear Evolution—Julian 

Steward presented the principle of 

multilinear evolution in place of unilinear 

evolution. According to him, all societies and 

cultures of the world have not gone through 

equal stages of evolution, but they have had 

different order in different areas. Having 

studied the cultures and societies of Parren, 

Meso America, Mesopotamia, Egypt and 

China, Steward told that all these have 

evolved from various stages and have 

attained equal states. According to 

multilinear evolutionists, evolution does not 

have one stage, but have several stages. For 

example, one society can stay in ranching 

stage and then can reach hunter, agricultural 
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and technological stages. Family can reach 

from polyandry, polygamy, punaluan 

marriage to monogamy stage. In this way, 

multilinear evolution originated in the form 

of criticism of unilinear evolution. 

3. Cyclic or Parabolic Evolution—The 

scholars who have faith in this type of 

evolution believe that evolution occurs in a 

cyclic form, similar to a pendulum of clock, 

here and there or in up and down order. In 

relation to evolution, this view came very 

late. Hence, they are called new 

evolutionists. Leslie White is eminent in 

these types of thoughts. According to him, 

evolution occurs in a parabolic curve instead 

of in a straight line.  

Progress 

Progress is a special type or process of social 

change in which conscious efforts are made to 

attain the desired  goals. Various views have 

been stated in relattion to progress from the 

time of Auguste Comte to present day 

sociologists, but it has not been given a 

popular scientifi c explanation. Based on 

various qualities, progress has been defined 

in various forms. In primitive times, 

attainment of spiritual goals was termed as 

progress, but in present times, attainment of 

materialistic goals and increase in comfort 

and convenience is termed as progress.  

Evolution of Society and Culture 

Morgan has accepted three stages of 

evolution of human society, that is, savage 

stage, barbarian stage and civilized stage, 

and has categorized each level as lowest, 

moderate and highest stages. Here we will 

explain the following different stages of social 

evolution given by Morgan: 

1. Savage Stage—This was the first stage of 

man‟s social life. During this time, man‟s life 

was full of struggle and difficulties. In 

human history, this period was the longest 

period. From the view point of social change 

and situations, Morgan has classified this 

period in the following three sub-parts: 

(a) Lowest level of savage stage - At this 

stage, man spent his life like a wanderer in 

search for food and place for living. He used 

to eat root vegetables, fruits and raw meat, 

and used to cover his body with leaves and 

bark. During this period, he was free to have 

sexual relations. Man used to spend his night 

on trees and in caves. This life of man cannot 

be leveled as superior to that of animals.  

(b) Moderate level of savage stage—The 

beginning of this stage began with the art of 

lighting fi re and catching fi sh. Now man 

started to eat meat by roasting it. During 

this time, man started to live jointly and 

formed small groups. 
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