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Message 

The New Miraj Education Society, Miraj has been established in the year 1960, since the 

inception we are striving hard to provide quality education to the aspirants of Miraj and surrounding 

areas. The society is operating different educational institutions like Kanya Mahavidyalaya Miraj, 

Shri. Balwantrao Marathe High School, Shri. Dinkarrao Gokhale Primary School for Slow learners 

and Little Orchid Pre International school. 

Kanya Mahavidyalaya, Miraj is established in 1983 since then it has been one of the pioneers 

of government aided private colleges. The college has been started with a vision to cater the needs of 

girl students from Miraj city and surrounding areas. The college has completed a successful journey 

of 38 years as on now and during this journey has organised various workshops, Seminars and 

conferences successfully. 

The college is now organising One Day Multidisciplinary National Conference on ‘Role of 

Social Sciences in Contemporary Society’ on 28th May 2022.So, on this occasion I would like to 

congratulate all the participants, researchers and dignitaries and wish them a great success. 

         

                Sd/- 

 Mr.Vinayak Gokhale 

                      President,  

                                                                                  The New Miraj Education Society,Miraj 
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Message 

 

 The New Miraj Education Society’s Kanya Mahavidyalaya, Miraj is organizing one day 

Multidisciplinary National conference on ‘Role of Social Sciences in contemporary Society’ on 

Saturday 28
th

 May 2022. 

 I hope large no of participants will actively participate. The national conference will serve as 

a platform for research scholars in order to exchange of innovative ideas. 

 I wish a grand success for the national conference. 

 

 

             Sd/- 

                       Mr. Raju Zadbuke 

                                                                                                             Secretary,  

                                                                                    The New Miraj Education Society, Miraj 
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  From the Desk of Principal  

 The New Miraj Education Society has started with the motto ‘Amrutam Tu Vidya. Kanya 

Mahavidyalaya, Miraj was established in 1983. This is the 38
th

 years of the successful journey of our 

college. During this journey, our college has achieved a grand success in every field to empower the 

girl students. Besides academic syllabi we always strive there to provide co-curricular and extra –

curricular activities to students in order to develop their overall personality and strength. Majority of 

the students belong to rural areas as well as minority and economically backward classes. To develop 

and to achieve inclusive policies and sustainable development of the students, our college organizes 

different activities through N.C.C., N.S.S, Sports, Cultural and many other departments.  We have 

student Aid Fund, Cycle Bank scheme, and Book Bank scheme. 

 The college has Junior and Senior wings with Arts and Commerce faculties. Under Arts 

stream, there are four departments such as Marathi, Hindi, English and Economics. Under Commerce 

stream, we have three courses like Advanced Accounting, Advanced costing &Advanced Banking. 

We have also Courses for P.G. Section of M. A.(Economics) and M. Com (Accountancy). 

 Apart from this, the college has facility of Yashwantrao Chavan Maharashtra Open 

University Centre for those students who are out of the flux of education due to some personal 

problems. We have lately started Centre for Distance Education of Shivaji University, Kolhapur for 

B.A. & M.A. courses with all special subjects since last year. Our college has ‘forum of Social 

Sciences’ that includes subject’s like- Economics, History, Psychology, Geography, Political Science, 

Sociology and Physical Education & Sports. Under this forum many activities are carried out that 

help to inculcate study, research and enhanced the social values among the students to make them 

responsible citizen in future. 

 In 21
st
 century, the role of social sciences is changing with the change in technology, culture, 

climate etc.  Many new and emerging trends are introduced now-a-days. This has made it possible to 

study humans, social, educational, commercial and family life in different way. The social sciences 

play an important role in solving problems of society. We are organizing 2
nd

 National Level 

Conference of Social Sciences on ‘Role of Social Sciences in Contemporary Society’ on 28
th

 May 

2022. Our 1
st
 National level conference had grand success with 180 research papers and published in 

peer reviewed journal on various important topics. I expect the same in this year as well; our intention 

is to organize this kind national level conference in order to encourage researchers, scholars, teachers 

and students from various disciplines. 

 I cordially welcome the chief guests and all resource persons as well as participants from 

various parts of our nation. I wish all the very best to this conference. 

      

                                                                                                                  Sd/- 

                                                                                                 Dr. Sharwari Kulkarni 

                                                                                                          I/c. Principal 

                                                                                            Kanya Mahavidyalaya, Miraj 
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Editorial 

It gives me an immense pleasure to extend my cordial welcome to our inspiration Hon. Shri. 

Arvindrao Marathe, Patron, Hon. Shri. Chandrashekhar Marathe, Shri. Vinayak Gokhale, Executive 

President, Hon. Shri. Raju Zadbuke, Secretary, I/C Principal, Dr. Sharwari Kulkarni & all the 

Advisory committee members of The New Miraj Education Society. Kanya Mahavidyalaya, Miraj 

has been architect & main driving force behind this auspicious One Day Multidisciplinary National 

Conference. On this occasion, it is my greatest privilege &Honor to welcome all the esteem & 

eminent personalities, delegates & dignitaries  

     This is a historical moment for us that our institute has given consent to organize national 

conference entitled as the ‘Role of Social Sciences in Contemporary Society’. 

     I hope that this national conference will provide a very good platform for all the participants to 

share their experiences & learn more. Extensive discussion & Contribution of eminent personalities 

is always useful in order to enhance the quality of research. On this occasion I would like to thank all 

the authorities of The New Miraj Education Society, Miraj. I owe my deepest thanks to Hon.  Dr. 

Smita Awchar, Eminent Sociologist Dept. of Sociology, Aurangabad, Dr. Prabir Kumar Rath Dept. 

of Geography, Govt. College, Khandola, Marcela, Goa & Hon. Dr. Bharat Naik, Chairman, BOS, 

Psychology, Shivaji University, Kolhapur & HOD Dept. of Psychology, Mahavir College, Kolhapur 

for their kind support & co-operation.   

     I am very much thankful to all the Dignitaries, keynote speakers & resource persons, 

academicians, Delegates, research scholars, research students & participants for gracing this 

conference by their valuable guidance & presence. 

      I am really thankful to Hon. Dr. S. S. Kulkarni I/C Principal,. Dr. Sunita Mali, 

Vice-Principal (Junior Wing), Dr. Madhuri Deshmukh, IQAC Co-coordinator & the heads of all 

Dept, our Colleagues have invested vigorous efforts to organize this conference successfully. 

     My colleagues, all the faculty members and supportive staff of Kanya Mahavidyalaya, Miraj for 

their tireless & unending efforts into a great success & fruitful. 

Thank You. 

 

                  Sd/- 

     Mrs. Sujata Awati 

                     Editor  
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Key Note Address 

                                                                                      

‘The Role of Social Sciences in Contemporary Society’ 

On this subject World is divided in to two groups – 

1) Modern, so called developed World where Social sciences gaining more and more 

importance. Hence Social sciences enjoying high positions to finalizing policies for treating 

several social problems. 

2) Developing or such countries who are considering themselves as upcoming power stations, 

considering Social Sciences are not useful for their development. It’s sort of west of 

investment, which is not consider as a profitable business. 

           Unfortunately India represents the second group. If we look at our New Education Policy 

we all came to know that this policy is giving more emphasis on technical, skill oriented and 

applied subjects than the subjects who taught students how to understand human nature, to 

understand several social problems and their possible solutions, to live better life. 

            In India by accepting this New Education Policy role of Social Sciences are shrinking, 

loosing importance in formulating policies for welfare at large. 

We are creating new division of society where majority of students never get education about 

their role in Society as a Human being. We are slowing down the process of being Human by 

devaluating role of Social Sciences education. 

 

                           Sd/- 

             Dr. Smita Awachar 

            Eminent Sociologist & 

  Former Head, Dept. of Sociology 

          B.A.M.U. Aurangabad.  
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वातं यो र काळातील ि याचं ेयोगदान 
ले ट. डॉ. अचना टाक 

इितहास िवभाग मुख राजष  शा  महािव ालय ( वाय ), लातूर  

Email ID – dept.of.history.rsml@gmail.com 

 

ाचीन भारतीय हड पा सं कृती ही मातृस ाक होती. या काळात समाजात ि यांना पु षां या बरोबरीचे 

थान होत.े यासंदभातले अनेक पुरावे सु ा सापडल ेआहते. यानंतर ऋ वेदकाळातही ि यांना समाजाम ये अितशय 

स मानाचे थान होत.े उ र वै दक काळापासून भारतीय समाजातील ि यांचा दजा घसरत गलेा. परंत ु तरीही 
ाचीन काळातच कंुती, मंदोदरी, गांधारी, ौपदी, सुभ ा इ. ि या राजदरबारात चालले या चचत य  सहभाग 

घेत असत. या राजक य िवषयांवर आपल ेमतही मांडत असत. सातवाहन घरा यातील राणी नागिनका िहने आप या 
दोन अ पवयीन मुलांना बसवून वत: रा यकारभार केला होता. गु  घरा यातील भावती गु  िहनेही 
रा यकारभारात भाग घतेला होता. ाचीन काळा माणेच म ययुगीन काळातही राजप रवारातील ि यांनी 
राजकारणात व शासनात आपल ेवच व गाजवले होत.े याम ये गलुाम घरातील सुलतान रिझया, अहमदनगर या 
िनजामशाही घरा यातील चांदबीबी, मोगल बादशहा जहांगीरची प ी नुरजहान यांचा ामु याने समावेश होतो. 
रिझया ही तर कदािचत जगा या इितहासातील पिहली मिहला वतं  रा यकत  असावी. मराठेशाहीतील सुवणर  

राजमाता िजजाऊ, छ पती संभाजी महाराजां या गैरहजेरीत राजक य िनणय घणेा या महाराणी येसूबाई बला  

मोगल बादशहा औरं झेबाशी दोन हात क न मराठी रा य सुरि त ठेवणा या रणरािगणी महाराणी 
ताराबाई,उमाबाई दाभाडे, गोिपकाबाई, पावतीबाई, रमाबाई, गंगाबाई, भागीरथीबाई, अिह याबाई होळकर 

यापेशवे आिण इतर मराठा सरदार घरा यातील ि यांनी त कालीन राजकारणात आप या उ लेखनीय कामिगरीचा 
ठसा उमटवला आह.े 

अठराश े स ावन या उठावात सहभागी झाले या राणी ल मीबाई,  बेगम हजरत महल,  झीनत महल, 

रामगड ची राणी अवंतीबाई,  बेगम अिलया, अिझझन झलकारी,  काशी व संुदर,  राणी वेलुंचीयर, राणी ई री कुमार 

यांनी मोलाचे योगदान दल.े महा मा गांधीज या िवचारसरणीने भारावून गलेे या  क तुरबा गांधी, मिनबेन 

नानावटी,  सरोिजनी नायडू,  व पा राणी,  कमला नेह , मृदलुा साराभाई,  कमलाबेन पटेल,  अवंितकाबाई 

गोखल,े  ीमती रामे री नहे ,  उषा मेहता यांनी भारतीय वातं य आंदोलनात ब मू य योगदान दले. 
मायभूमीला पारतं यातून मु  कर यासाठी  ांती या अि कंुडात वतःला झोकून देणा या धैयवान मिहलांची सं या 
देखील कमी नाही.  याम ये ामु यान ेमादाम कामा, क पना द ,  ीतीलता  व ेदार, सुनीती चौधरी,  शांती घोष,  

वीणा दास,  उ वला मुजुमदार,  यमुनाबाई दास,  रानी गायडील,ु मातांिगनी हाजरा, कॅ टन ल मी सहगल,  डॉ. 
बेझंट, भिगनी िनवे दता, नैली सेनगु ा यांचा समावेश होतो. यानंतर अठरा ा व एकोिणसा ा शतकात भारतीय 

समाजात ी हाच सव कार या शोषणाचे क  बनला आिण मग नतंर या काळात ी बंध मु या चळवळी घडून 

आ या.  
हदैराबाद मु  ल ाम ये योगदान देणा या आशाताई वाघमारे, कावेरीताई बोधनकर, दगडाबाई शेळके, 

काशीबाई कल कर, राजकंुवर काबरा, कुसुमताई जोशी, चं ाताई जरीवाला, क णाताई चौधरी, ताराबाई परांजप,े  

िमलाताई कुलकण इ. िवशेष उ लेखनीय आहते. वातं यो र काळात झाले या जनआंदोलनांतील एक मह वाचे 

आंदोलन हणजे संयु  महारा  आंदोलन होय. मंुबईसह मराठी भािषकांचा महारा  िनमाण कर यासाठी ह ेआंदोलन 

दीघ काळ चालल.े या आंदोलनाम ये सुमतीताई गोरे,  चा शीला गु ,े  शैला पडसे,  कमलताई भोर, तारा रे ी, इंद ू

सा कर, कमल भागवत,  िवमला भागवत, गगंुताई पटवधन, अनुताई िलमये, िशरीष प,ै शांता गोखल,े शांता फाटक 

इ. यांनी स य सहभाग घतेला. वातं यपूव काळात इं लडं माणेच पोतगुीज व च यां याही भारतात वसाहती 
हो या. इं जां या गुलामिगरीतनू भारत मु  झाला परंत ुगोवा व प डी ेरी येथे पोतुगीज व चांचीच  स ा होती.  
१९५०म ये  े चांनी प डी ेरी भारता या वाधीन केले.  मा  पोतुगीजांनी गोवा सोड याऐवजी तेथील आपली 
पकड अिधकच घ  केली. पंिडत जवाहरलाल नेह  यांनी गो ा या वातं य िवषयी असे मत  केले होत ेक , “ 

गोवा ही हदु थान या गालावरची एक लहानशी फुटकुळी आह.े  हदु थान वतं  होताच  फार वेळ लागणार नाही. 
गो ात चळवळ कर याची गरज नाही.”  मा  ही लहानशी समजली गेललेी फुटकुळी फोडायला नेह  सरकारला 
त बल चौदा वषा न अिधक काळ लागला. सधुताई देशपांडे, दवेकर भिगनी, शांता हडेे, शिशकला होडकर, 

िवलािसनी भुदेसाई,  कुमु दनी पगणकर, ीमती सुधाताई जोशी,  अंिबकाबाई दांडेकर,  आशा फडके, शािलन 
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लोलयेकर, िमला जांबावलीकर, शारदा पाळंदेकर, शिशकला बांदोडकर, व सला क तने या गोवा मु सं ामातील 

रणरािगणी हो या. गोवा मु सं ामाम ये सहभागी झाले या ि यांम ये ९९ ट े  ि या या अिववािहत मुली हो या.   
वातं यो र काळात भारताम ये झाले या है ाबाद मु लढा, गोवा मुि सं ाम आिण संयु  महारा  

आंदोलन या तीन  मह वपूण आंदोलनांम ये पु षां या खां ाला खांदा लावून ि यासु ा लढ या. परंत ु ददुवाने 
इितहासान े यांची न द पािहजे तशी घेतललेी दसत  नाही. असे असले तरी जसजसे ीवादी लेखन वाह बळ होत 

जाईल तसतसे ि यांचे मौिलक योगदान जनसामा यांपयत पोहोचेल यात शंकाच  नाही.  
वातं यो र काळात भारतीय संिवधानाने ि यांना अिधकार बहाल केले. वातं य, समानता  आिण बंधु व 

हा पाया असलेली भारतीय रा यघटना केवळ एक थं नाही तर ती सम त भारतीयां या जीवनाला आकार देणारी, 
लोकशाहीची जोपासना करणारी  एक वतं  व वयंपूण अशी यं णा आह.े रा य घटनेने बहाल केले या 
अिधकारांमुळेच आज भारतीय ी आकाशाला गवसणी घाल ू शकली आह.े आज जीवना या सवच े ांम ये भारतीय 

ि यांनी आप या कायकतृ वाचा ठसा उमटवलेला आह.े  या पाि मा य देशां या रा यघटनांचा अ यास क न, या 
पाि मा य देशां या रा यघटनांना आधारभूत मानून  भारतीय रा यघटना तयार कर यात आली,  अमे रका इं लडं 

सार या देशात ि यांना मतदाना या अिधकारासाठी अनेक दशके लढा ावा लागला.  अनेक शतकां या 
लोकशाहीचा वारसा लाभले या इं लंडम ये पंत धान पदावर मिहला िवराजमान हो यासाठी िवसा ा शतकाचा 
उ राध उजाडावा लागला तर अमे रकन ी या दृ ीने रा ा य पद ह ेअजूनही व ा माणचे आह.े  

म ययुगीन काळात केवळ चूल आिण मूल यातच गरुफटले या भारतीय ि यांना आज िवकासाची नवी 
दालने खुली झाली आहते.  ती केवळ आप या संिवधानाने यांना बहाल केले या अिधकारांमुळेच. भारतीय 

संिवधानान े ि यांना दले या मतदाना या ह ामुळे लोकसं येचा अधा भाग असले या ि या ा शासनात, 

राजकारणात   य पणे सहभागी होऊ लाग या. गे या 75  वषात वतं  भारता या यशोमयी वाटचालीत  

शासनातीलच,  न ह ेतर रा यघटनेतील सव  पद आप या अंगभूत गणुां या व शारी या जोरावर ह तगत केलेल े

आह.े सुषमा वराज, ममता बॅनज ,  मायावती, मृती इराणी, जयलिलता, शािलनीताई पाटील, सुि याताई सुळे, 

शीला दीि त, वसंुधराराजे सिधया इ. राजकारणातील ही नावे सुप रिचत आहते. पिह या मिहला मु यमं ी सुचेता 
कृपलानी, पिह या मिहला यायमूत  फाितमा बेगम, पिह या मिहला आयपीएस अिधकारी करण बेदी, संयु  

रा संघटने या पिह या भारतीय मिहला अ य  िवजयाल मी पंिडत, पिह या मिहला पंत धान इं दरा गांधी, 
पिह या मिहला रा पती ितभाताई पाटील यांची नावे या संदभात िवशेष उ लेखनीय आहते.  

एवढेच नाही तर पिह या मिहला पंत धान इं दरा गांधी, समाजसेिवका मदर तेरेसा,  भारतीय वातं य 

आंदोलनातील ने या अ णा असफ अली,  कनाटक शैलीतील गाियका एम. एस. सु बल मी , पा गाियका लता 
मंगेशकर या पाच  ि यांना भारत सरकारन े आप या देशाचा सव  नागरी स मान ‘’भारतर ’’ देऊन गौरिवले 
आह.े  सम त भारतीय  ि यांसाठी ही िनि तच भूषणावह बाब आह.े  

कुठ याही देशाची सां कृितक उंची ही या देशातील लोकं  ह ेसािह य, संगीत,  गायन - वादन, नृ य, नाटक, 

िच पट, स दय पधा, नाटक, डा अशा िविवध े ात काय योगदान देतात यावर ठरत असत.े िवशेषत:  या सवच 

े ातील ि यांचे योगदान,  ि यांची सा रता, ि यांना असललेा मानस मान, ित ा ह े िनकष ामु यान े

कोण याही रा ा या सां कृितक उंचीसाठी िवचारात घेतल ेजातात. वातं यो र काळात  कथालेखन, कादंबरीलेखन, 

का लेखन, लिलत सािह य, ग लेखन, समी ा,  वैचा रक लखेन, आ मच र े, च र े अशा सवच कारात योगदान  

देणा या  ी सािहि यका आप याकडे होऊन गे या आहते. शांता शेळके, संजीवनी मराठे, इं दरा संत, प ा गोळे, 

मिलका अमरशेख, अनुराधा पाटील, िहरा बनसोडे, यो सना चांदगुडे, भा  गणोरकर, अ णा  ढेरे यांनी का  

लेखना या े ात आप या नावाचा ठसा उमटवला आह.े  िग रजा क र,  ि या तडुलकर,  अ णा ढेरे,  ितमा इंगोल,े  

िवजया राजा य ,  कमल देसाई,  आशा बग,े  आनंदीबाई िशक, िवभावरी िश रकर, योिगनी जोगळेकर, गौरी 
देशपांडे,  मोिनका गज गडकर इ. यांनी आप या काळातील म यमवग यां या जीवनाचे वणन आप या कथा 
लेखनातून केले.  याच बरोबर िवभावरी िश रकर, शांता शळेके, सरोिजनी बाबर, सुमती े माडे, अ णा ढेरे,  

सरोिजनी शारंगपाणी,  मालती दांडेकर,  वंृदा भागवत, यो सना  देवधर,  मृणािलनी जोशी,  मेघना पेठे,  शोभा 
राजा य  इ.  कादंबरी लेखना या े ात गाजले या ि यांची ही नावे आहते. वाड:मयीन संशोधन करणा या ि या 
हणून आपण सरोिजनी बाबर,  दगुाताई भागवत, कुसुमावती देशपांडे, िवजया राजा य , अ णा ढेरे, उ मला पवार, 

वीणा देव, लीला दीि त, सुभाष िचटणीस इ. यांना ओळखतो. युगांत या ंथा या लेिखका असले या इरावती कव ा 
दनकर कव यांची प ी, महष  ध डो केशव कव यां या सून. समाजशा ,  मानववंशशा   हणून या ओळख या 

जातात. पु याम ये कूटर चालवणारी पिहली मिहला, पतीला दनू या एकेरी नावाने हाक मारणारी पिहली मिहला 
हणून यांची खास ओळख आह.े  
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जय ी गडकर, ल मीबाई टळक, हसंा वाडकर, दगुा खोटे, लीला िचटणीस, सीमा देव, गोदावरी प ळेकर, 

अनुताई वाघ, कमल पा ये, सुिनता देशपांडे इ. या कले या े ात व सामािजक े ात काय करणा या ि यांनी 
िलिहलेली आ मच र  ेरिसक े कांनी डो यावर घेतली.नाटक ह ेसमाजमनाचा आरसा असते. ारंभी या काळात 

नाटकांम ये ी पा ांची भूिमका पु षच करत असत. १९३० नंतर ि या नाटकात काम क  लाग या. वातं यो र 

काळात  ना लेिखका, ना द द शका,  एकपा ी वेशकत ,  अिभने ी,  िनमाती सवच गो ीत ि यांनी योगदान 

दल ेआह.े याम ये जयमाला िशलेदार, लालन सारंग, िवजया मेहता,  सई परांजपे, सुधा करमरकर, ितमा कुलकण , 

डॉ. मीना ने रकर, सुलभा देशपांडे, भ  बव-इनामदार, वंदना गु ,े यो सना भोळे, ि मता तळवलकर, रीमा लाग,ू 

नीना कुलकण , ती ा लोणकर, अमृता सुभाष इ. ही काही ही ठळक नावे आहते. आशा काळे, बेबी नंदा, सुलोचना, 
लिलता पवार, सं या, शोभा खोटे, उशा करण, प ा च हाण, उषा च हाण, उषा नाईक, सरला येवलेकर, 

रंजना,सुि या पाठक, उषा नाडकण , कशोरी शहाणे, अलका कुबल, वषा उसगावकर, पि नी को हापुरे, रेणुका 
शहाणे, अमृता खानिवलकर, सोनाली कुलकण  इ.  ि यांनी मराठी िच पटसृ ी गाजिवली. भारतातील िस  

पा गाियका हणून ीमती लतादीदी दीनानाथ मंगेशकर यांनी अभूतपूव यश संपादन केले. जवळपास ५०,०००  

गाणी यांनी गाियली. अनेक स मान यांना ा  झाले. यािशवाय आशा भोसल,े िहराबाई बडोदेकर, गंगुबाई हनगल, 

मािणक वमा, कशोरी अमोणकर, अनुराधा पौडवाल, उषा मंगेशकर, देवक  पंिडत, साधना सरगम, ेया घोषाल, 

सुिनधी चौहान इ. या व अशा अनेक मिहलांनी गायना या े ात यशोिशखर गाठले आह.े रता फा रया,ऐ या राय,  

डायना हडेन, यु ा मुखी, ि यांका चो ा यांनी आंतररा ीय पातळीवर िव संुदरी हा स मानाचा कताब ा  केला.  
या ित र  हॉक , वेटिल टग, धावपटू, बॉ सग,�थले ट स, नेमबाजी, ि व मग, बॅड मटन, टेिनस, 

बुि बळ, कब ी, िच कला, केट, वै ािनक अशा िविवध े ांतही भारतीय ि यांनी ब मू य योगदान दल ेआह.े 

वातं यपूव  काळात औ ोिगक े  ह े ि यांसाठी नसतेच असा गरैसमज होता. परंत ु वातं यो र काळातील 

उ ोगा या े ातील ि यां या अभूतपूव यशान ेहा गरैसमज दरू झाला आह.े ि यांनी अगदी  थो ाशा भांडवलावर 

उ ोग सु  क न पुढे याचेच मो ा उ ोगात पांतर झा याची  अनेक उदाहरणे पाहायला िमळतात. १९५९ म ये 

मंुबईमधील सात मिहलांनी एक  येऊन मिहला गृहो ोग िल त पापड हा उ ोग सु  केला होता. आज हा मोठा 
उ ोग बनला आह.े डॉ. करण मुजुमदार यांनी बायोकॉन कंपनी या चेअरमन व मॅने जग डायरे ट पदी काम केल े

आह.े उषा थोरात व यामल गोपीनाथ यांनी रझव बँक ऑफ इंिडया या डे युटी ग हनर पदावर काय केले आह.े चंदा 
कोचर व लिलता गु े यांनी आयसीआयसीआय या बँकेला जागितक तरावर घेऊन जा यात मह वाची भूिमका 
बजावली आह.े  िच कला झु सी व चंदा अ यंगार यांनी महारा  रा य शासना या िव  िवभागात मह वा या पदांवर 

काय केले आह.े  

या पृ वीवर मनु य ा या या दोनच जाती आहते. एक हणजे पु ष व दसुरी ी. यातील ि यांम ये 

ज मत:च कोण याही परीि थत प रवतन घडवून आण याचे साम य ि यांना िनसगात:च ा  झालेले अस यामुळे 

ि यांनी ितकूल प रि थती असली तरीही आप या कायकतृ वाचा ठसा उमटवला अस याचे इितहास सांगतो. 
ि यां या अंगी असले या िचवट वृ ीमुळेच यां याम ये धैय, शौय, संयम, परा म ह ेगुण िनमाण झाले व यामुळेच 

यांनी िविवध े े काबीज क न पुढील िपढीसाठी अितशय उ  असे आदश िनमाण केले. थोड यात, वातं यपूव व 

वातं यो र काळात भारतीय ि यांनी जगभरातील राजक य, सामािजक, सां कृितक, वै ािनक  घडामोड म ये 

स य सहभाग घेऊन यशाचे उ ुंग िशखर गाठले. यामुळेच आज भारतीय ीची ितमा वैि क पातळीवर 

उंचाव यास मदत झाली आह.े  

संदभ : 

१. ाचीन भारतीय ि या व शासन –डॉ. कमल लोहगावकर.  

२. भारतीय इितहासातील ि या – डॉ. साहबेराव गाठाळ. 

३. हदु तानातील ी चळवळीचा इितहास – डॉ. अिनल कठारे.  

४. मराठवा ाचा इितहास आिण हदैराबाद सं थान – डॉ. चं शखेर लोखंडे. 

५. मराठवा ाचा इितहास – डॉ. अिनल कठारे. 

६. आधुिनक महारा ाचा इितहास – डॉ. अिनल कठारे. 

७. आधुिनक भारत का इितहास – संपा. िशवकुमार गु . (भाग १) 

८. आधुिनक भारत का इितहास – संपा. िशवकुमार गु . (भाग २) 

९. आधुिनक भारत का इितहास – संपा. िशवकुमार गु . (भाग ३) 
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Lokra«;kPkh 75 o"kZ 
lgk- izk- vfLerk lat; dksMx 

xqykcjko eseksfj;y VªLVps xqykcjko ikVhy Mh-,M~- dkWyst] fejt 416 410 
 

izLrkouk& 
 vkt vkiyk ns'k ve`regksRloh o"kkZr inkiZ.k djr vkgs gh ?kVuk vusdkFkkZus 
egRokph vkgs- i.k ;k dkGkpa ifj'khyu djk;pa rjh dls\ ;k dkGkpa ewY;ekiu djk;pa 
rjh dls \ ;k dkGkpk ys[kktks[kk ekaMyk rj gkrh dk; ykxra] Eg.kts HkkSfrdn`"V~;k laiUu 
gksr vlrkuk vkf.k ,dfolkO;k 'krdkph nksu n'kds ikj d#u >kY;kojgh vki.k vkiY;k 
lektO;oLFksps fudksi fo'ys"k.k d# 'kdrks dk; \ /keZfujis{krspk iqjLdkj dj.kkjs vki.k] 
/kekZps izkcY; nwj Bsowu txw 'kdrks dk; \ fo'ks"k Eg.kts T;k ns'kkyk ,d eksBh oSpkfjd 
ijaijk vkgs] fopkjkapk le`/n okjlk vkgs R;k] ijaijsps [kjks[kjap vki.k ^okgd* vkgksr dk; 
\ vls ,d uk vusd iz'u ve`regksRloh o"kkZr inkiZ.k djrkuk iMrkr- 
ve`r egksRlo Eg.kts dk;\ 
 75 vkBoMs iw.kZ >kY;kuarjgh ns'kkr dqBsgh ver̀ egksRlo lktjk >kyk ukgh- i.k 
;kosGh HkkjrkP;k Lokra=~;kph 75 oh t;ar ver̀ egksRlo Eg.kwu lktjh dsyh tkr vkgs- 
Lokra=~;kph 75 oh t;ar 2022 e/;s vkgs- ijarq R;kps dk;Zdze 2023 Ik;Zar pkyrhy 
vFkkZr iq<hy nksu o"ksZ ns'k ve`r egksRlo lktjk djsy- 
ve`r egksRlo d/kh lktjk dsyk tkrks\ 

LokfHkeku vkf.k Lokra=~;kuarj vkrk ns'k lkrR;kus LokoyacukP;k ekxkZoj iq<s tkr 
vkgs- Lokra=~;kP;k 75 O;k o/kkZiu fnukfufeRr lq# >kysyk ^vk>knh dk ve`r egksRlo* gs 
LokoyacukP;k fn'ksus ,d egRokps ikmy vkgs- ts Hkkjr ljdkjus 15 vkWxLV 2023 i;Zar 
lktjs dj.;kpk fu.kZ; ?ksryk vkgs- 
Lokra=~;kph 75 o"ksZ o egkjk"Vz jkT; 'kklu fu.kZ; & 
 Lokra=~;kph 75 o"ksZ Eg.kts ^vk>knh dk ve`r egksRlo* Eg.ktsp Lokra=~;kpk  
ve`r egksRlo ;k varxZr jkcoY;k tk.kk&;k fofo/k midzekalkBh lferh r;kj dj.;klkBh 
16 Oct. 2021 jksthP;k cSBdhr 'kklu fu.kZ;kUo;s ekU;rk ns.;kr vkyh- 
Lokra=~;kph 75 o"kZ Logo& 
 ;kvarxZr 'kklukP;k loZ 'kkldh; i= O;ogkjklkBh 'kklukpk loZ  
dk;kZy;kr yksxkspk okij dVk{kkus djkok o loZ iz'kkldh; foHkkxkauh@ea=ky;hu foHkkxkauh gh 
ckc fun'kZukl vk.kwu |koh- 
Lokra=~;kph 75 o"ksZ o l|fLFkrh & 
1- vUu/kkU; mRiknukr fodzeh ok<- 
2- fdzMk {ks=kr vkuankps okrkoj.k dkj.k vkWfyfEid Li/ksZrhy {k.k- 
3- f'k{k.k & {ks=kr ;'k - f'k{k.k nqxZe Hkkxki;Zar iksgkspys- 
4- m|ksx{ks= dkr Vkdwu uouos VIis iw.kZ djr vkgs- 
5- vkjksX; ;a=.ksr vkjksX; {ks= lTt- dksjksukoj ;'k- 
6- 75 o"kkZr laj{k.k {ks=kr izxrh dsyh vkgs- 
7- dksjksuk ladVkps lkoV vlrkukgh f'k{k.k pkyw jkfgys- 
75 O;k Lokra=~;kP;k egksRlokfufeRrkus vkiys iz;Ru & 
1- ,d ns'kHkDr] ukxfjd] pkaxyk ek.kwl Eg.kwu vki.kgh ;k 75 O;k ve`r egksRlokpk Hkkx 
cuys- ifgys] ts 'kD;] pkaxys rs d#;k- 
2- Lokra=~; ;ksn~/ks o R;kaps dk;Z Le#- 
3- xjtw O;Drhyk ;Fkk'kDrh enr d#u] 'kklu;a=.ksps loZ vkns'k o dk;ns ikGwu lektkr 
pkaxys dke dj.kk&;kaps dkSrqd d#;kr- 
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4- dks.krsgh okbZV dke djk;ps ukgh] 75 Ok"kkZP;k Lora= ns'kkyk vfHkekukLin okVsy rsp dke 
djk;ps vlk fu'p; d#- 
75 os Lokra=~; o"kZ vkf.k fparu & 
Lokra=~;ksRrj lkMslkr n'kdkr vki.k useda dk; feGoya\ vkf.k dk; xekoya ;kpkgh fopkj 
gok- 
1- ns'k vkf.k jkT;kr lRrkarjs >kyh- 
2- fofo/k fopkj/kkjkaps i{k mn;kyk vkys- 
  ewY;kRed jkdkj.k gGwgGw ckn gksr xsys vkf.k fgrlaca/kkP;k fo/oald [ksGkykp 
vki.k jktdkj.k Eg.kk;yk f'kdyks- usg# rs eksnh gk Lokra=~;ksRrj Hkkjrkpk iznh?kZ izokl vkgs- 
gk fofo/k okVk o oG.kkapk vkgs] la?k"kkZpk vkgs- orZekukpk ,Dljs dk<yk rj vkiY;kyk 
useda dk; fnlra\ erkalkBh tkr] /keZ] izns'k o egkiq#"kkauk ^osBhl* /kj.;kpk izdkj }s"kkiksVh 
vkEgh ,desdkaoj xksG~;k >kMY;k- usR;kauk] fopkjoarkauk Bkj dsya- fganw] eqfLye] 'kh[k oxSjs 
frjLdkjkps 'kCn >kys vkgsr- izknsf'kd Lrjkoj ijLijfojks/kh y<k;k lq# >kY;k vkgsr- 
,dhdMs HkkSfrd le`/nhP;k egkdk; bekjrh jpY;k tkr vlrkukp vkeP;k vkReh; laca/kkP;k 
foVk ek= vkEgh foLdVwu Vkdr vkgksr- vkt vkiY;k lekt thoukph izR;sd {ks=s nqnSZokus 
ck/khr >kyh vkgsr- fuHkZ;i.ks rVLFki.ks vkiY;kyk fyfgrk ;sr ukgh- lR; cksyrk ;sr ukgh- 
Lokra=~;kpk ladksp dj.kkjk gk dkG vkgs i.k R;kfo"k;h mPpkj dj.;kps /kS;Zgh xksBwu xsys 
vkgs- 
  Vkxksj] fVGd] xka/kh] usg#] vkacsMdj gh vkiY;k laLd`rhrhy nSnhI;eku ikua vkgsr- 
lokZFkkZua ijkHkwr dj.kk&;k dkGkr ;k egkekuokauh baxzth lRrsP;k csewrZri.kkyk izR;qRrj fnys 
vkf.k Lokra=~;kph xq<h mHkkjyh- ;kp egkiq#"kkph vkrk >kysyh tkrfugk; foHkkx.kh vLoLFk 
dj.kkjh vkf.k vkiY;krhy Hksn Li"V dj.kkjh vkgs- vkiyk ns'k iq"dGp laiUu oxSjs vlyk 
rjh rks ifjiw.kZ ukgh- xkao] [ksM~;kps orZeku cdky >kys vkgs- 'kkGk] oht] ik.kh] jLrs] 
vkjksX; vtwu ;kr lq/kkj.kk xjtsph vkgs- vkfnoklhaps dqiks"k.k Fkkacw 'kdysyks ukgh- l/;kpk 
dkG vfj"Bkapk Hk;kog dkG vkgs- Hkz"V jkTkdkj.k vkf.k Hkz"V uksdj'kkgh ;k nksu xks"Vhauk 
lkekftd ekU;rk feGr vlsy rj rh nqnSZoh xks"V vkgs- loZlekos'kd o fo/kk;d n`"Vh 
vlysY;k usR;kapk vHkko gh vkiyh eksBh leL;k vkgs- v'kk usR;kauk tkc fopkj.;kph {kerk 
ukxfjd Eg.kwu vki.k xekowu cl.ks gs gh /kksdknk;d vkgs- d/kh dkGh pGoGhapk] 
dk;ZdR;kZapk uSfrd /kkd vlk;pk- vkrk rks gh fnlr ukgh- dkj.k ^lkekftd cka/khydh* 
Eg.kwu dke dj.;kph oR̀rhp laiq"Vkr vkyh- Hk;] vlqjf{krrk] fgalk] vR;kpkj] cykRdkj] 
Hkz"Vkpkj ;k xks"Vh tj vkiY;k lektjpusrwu otk gksr ulrhy rj ex uO;k lektkph 
iqujZpuk djk;ph rjh d'kh\ /keZfujis{k lerkoknh yksd'kkgh gs cksyk;yk Nku okVra i.k 
vkEgkyk vtwugh tqus R;kxrk vkysys ukgh- 75 O;k Lokra=~;kP;k o"kkZr inkiZ.k gh ?kVuk 
vR;ar vkuannk;h vlyh rjh gk vkuanksRlo lktjk djrkuk okLrokph tk.khogh Bsok;yk 
goh- 
Hkkjrh; Lokra=~;kps 75 os o"kZ o fofo/k midze & 
 Hkkjrh; Lokra=~;kpk ver̀ egksRlo 12 vkWxLV 2021 rs 15 vkWxLV 2023 ;k 
njE;ku lktjk dj.;kr ;sr vkgs- ;k vuq"kaxkus jkT;kP;k Ik;ZVu o lkaLd`frd foHkkxkP;k 
orhus Hkkjrh; Lokra=~;kpk lqo.kZ egksRlo 15 vkWxLV 2023 Ik;Zar ftYgk Lrjkoj fofo/k 
midzekauh lktjk dj.;kr ;sbZy- vls 'kkldh; funsZ'k vlwu ;kr Hkkjrkpk Lokra=~;laxzke 
ukfoU;iw.kZ ladYiuk uos ladYi Lokra=~;ksRrj Qyfu"iRrh] vaeyctko.kh ;k ckchapk fopkj 
d#u fofo/k 'kS{kf.kd midzekauh lktjk dsyk tk.kkj vkgs- 
Lokra=~;fnukps egRo & 
 Lokra=~;fnu lktjk djrkuk vkiY;kyk vkiY;k ns'kkyk Lokra=~; feGowu fnysY;k loZ 
Lokra=~; lSfudkaps Lej.k vkf.k R;kaP;kcn~ny vknj O;Dr dj.;kph la/kh vlrs- gk fnol 
vki.k lktjk djrkuk R;kekxs vla[; yksdkauh vkiY;k izk.kkph vkgqrh fnyh vkgs ;kph 
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tk.kho vkiY;kyk vlk;yk goh- R;kaP;k dkefxjhyk ns'kHkjkrwu vknjkatyh okfgyh tkrs- 
'kkGk&egkfo|ky;kae/;s ;k fno'kh fo'ks"k dk;Zdze vlrkr- 
Lokra=~;fnu d'kk i/nrhus lktjk d# 'kdrks\ 
1-Hkkjrh; Lokra=~; laxzkekcn~ny fp=iV igk-mnk- xka/kh] n fytsaM vkWQ Hkxrflax 
2-ns'kHkDrh xhrkaph vark{kjh [ksGk- Lokra=~;fnukps vkSfpR; lk/kwu rqEgh rqeps fe= dqVqacklkscr 
ns'kHkDrhP;k xk.;kaoj vark{kjh [ksGk- 
3-Lokra=~;kcn~ny vusd iqLrd okpk- 
4-Nku tso.kkpk csr djk- 
 HkkjrkP;k ;k 75 O;k Lokra=~;fnukfufeRr Lora= ns'kkyk vfHkekukLin okVsy] rsp dke 
djk;ps vlk fu'p; d#;k- 
  fol#u tkm loZ fujk'kk 
  LoIu m|kps Qyow;k 
  bfrgklkrwu /kMk ?ksowuh 
  Hkfo"; vkiqys ?kMow;k| 
   v{kj f'kdwuh] Kku feGowuh 
   ?kMow;k uwru l`"Vh 
   foKkukps ia[k ykowuh 
   J/nsyk nsowu n`"Vh| 

  LojkT; vkys lwjkT; ;s.;k 
  osG vkrk uk ykxsy  

?kjk?kjkrwu ns'kHkDrh 
vkf.k lektHkDrh tkxsy| 

  Lokra=~;kP;k ve`r o"khZ 
  lekt tkx`r gksbZy 
  txkr lk&;k HkkjrHkwps 
  LFkku vckf/kr jkghy | 

lekjksi&  
ns'kizse ,d ifo= Hkkouk vkgs th izR;sd ukxfjdkae/;s vl.ka vko';d vkgs- dkgh 

yksd fuOoG Lor%P;k LokFkkZiksVh vkiY;k ns'kkyk Hkz"Vkpkjkr O;kiwu ns'kkrhy HkksG~;kHkkcM~;k 
tursyk fn'kkHkwy djhr vkgs- vkiY;kyk ,d= gksowu v'kk Hkz"Vyksdkaiklwu lko/kfxjh 
ckGx.;kph xjt vkgs vkf.k ;k Hkz"Vkpkj#ih jko.kkps ngu yodjkr yodj dsys ikfgts- 
Hkkjro"kkZyk iwohZlkj[ks lqo.kZ i{;klkj[ks cuok;ps vkgs vkf.k Lokra=~;kpk [kjk vFkZ letk;pk 
vkgs] izR;sd Hkkjrh;kyk vkiY;k vf/kdkjkais{kk] vkiY;k drZO;kps ikyu djk;yk goa] rjap 
vkiys ns'k laiw.kZ txkr ,d egklRrk Eg.kwu leksj ;sbZy- 

mRlo rhu jaxkpk 
vHkkGh ltrks 
ureLrd R;k lokZalkBh 
T;kauh Hkkjr ns'k ?kMfoyk 
Hkkjr ns'kkyk ekukpk eqtjk- 

lanHkZ& 
Lokra=~;kpk ve`rdy'k & iz'kkar fnosdj 
MPSC News.in.Lokra=~; fnol ejkBh fuca/k (fuca/k&2) 
4- Lokra=~;ksRrj Hkkjrkps ve`r egksRloh o"kkZr inkiZ.k % ,d fparu &15 Aug.2021 ldkG 
o`Rrlsok- 
5- https://www.esakal.com. 

6- www.google.com 
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^gWUMckWy [ksGkMwaP;k osx ;k ?kVdkoj Vk;j izf’k{k.kkpk gks.kkjk ifj.kke% ,d 

vH;kl* 
izk- ckcklkgsc EgkGw ljxj 1  MkW- lqfuy nRrk=; pOgk.k 2 

la’kks/kd fo|kFkhZ]     ekxZn’kZd] f’kokth fo|kihB] dksYgkiwj- 
f’kokth fo|kihB] dksYgkiwj   miizkpk;Z o ‘kkjhfjd f’k{k.k lapkyd 
‘kkjhfjd f’k{k.k lapkyd   ,l-ds-ikVhy egkfo|ky;] dq:anokM 

dU;k egkfo|ky;] fejt   prinsunilchavan@gmail.com 

ajay.sargar@gmail.com    Mob. No. 9822469696 

 

1- izkLrkfod  
gWUMckWy [ksGkdMs ,d izxr o yksdfiz; [ksG Eg.kwu l/;k loZ tx ikgrs vkgs- gk 

,d ifjiw.kZ [ksG vkgs- gWUMckWy gk [ksG txke/;s loZ= [ksGyk tkrks- ;k [ksGkewGs ‘kjhjkP;k 
loZ Hkkxkapk O;k;ke rj gksrksp R;kpcjkscj ekufld o Hkkofud n`”VÓkkgh fodkl gks.;kl enr 
gksrs- R;kewGs lkekftd fodkl R;kcjkscj gksrks- [ksGkP;k osxko:u vls fnlwu ;srs dh] 
‘kjhjkcjkscjp gk [ksG esanwus o fopkjkus [ksG.;kpk [ksG vkgs- ckWypk osx] rks vMfo.;klkBh 
xksyfdijph izfrØh;k] osxosxGÓkk ;qDR;k] cpko Hksn.;klkBh O;qgjpuk b- lkj[;k ckchapk 
iz;ksx [ksG [ksGr vlrkuk djkok ykxr vlrks-  

[ksGkMw [ksGkP;k ek/;ekrwu R;kP;k toG vl.kkÚ;k ‘kkjhfjd {kersr ok< dj.;kpk 
iz;Ru djr vlrks o R;k e/kwu ‘kkjhfjd {kersph vl.kkjh derjrk Hk:u dk<.;kpk iz;Ru 
djrks- [ksGkMw njjkstP;k [ksGkyk vuwl:u vl.kkÚ;k O;k;kekP;k ek/;ekrwu [ksGr vlruk 
R;kyk th {kerk viwjh iMrs R;ke/;s rks lrr ok< dj.;kpk iz;Ru djr vlrks- R;k 
O;k;kekpk R;kP;k ‘kjhjkoj o Luk;waoj izHkko iMrks- R;kP;k ‘kjhjkrhy Luk;waP;k dk;Z 
dj.;kP;k {kersr ok< gksrs o R;kcjkscj R;kaP;k fodkl ?kMwu ;srks- tks [ksGkMw [ksGkpk 
fu;fer ljko djr ukgh v’kk [ksGkMawph ‘kkjhfjd {kerk ok<w ‘kdr ukgh-  

txkrhy lokZr osxoku [ksG Eg.kwu gWUMckWy ;k [ksGkdMs ikfgys tkrs- ;k [ksGke/;s 
osx ?kVdkpk mi;ksx [ksGkMawuk vR;ar egRokpk vlrks o R;kpk vuqHkogh [ksG [ksGr 
vlrkuk feGr vlrks-  [ksGkr ;’k feGo.;klkBh vko’;d vl.kkjh ‘kkjhfjd {kerk 
[ksGkMwP;k vaxh vl.ks xjtsps vkgs- gh {kerk feGfo.;klkBh [ksGkMw iz;Ruf’ky vlrks- 
R;klkBh fu;fer] ;ksX; o vko’;d ljko dj.ks xjtsps vkgs-  
2- la’kks/kukph xjt 

‘kkys; gWUMckWy [ksGkMwaP;k cÚ;kp izek.kkr leL;k vkgsr- ;k [ksGkMwae/;s uouohu 
;s.kkÚ;k ra=kpk vHkko eksBÓkk izekukr tk.korks- R;kaP;k dkS’kY;kae/;s [kqi eksBÓkk izek.kkr 
pwdk vk<Gwu ;srkr- ;k pwdk [ksGkMwaP;k dkjd {kerkapk fodkl u >kysus gksrkr o R;kaP;k 
dkjd {kersP;k fodklke/;s lq/kkj.kkgh gksr ukghr- R;kewGs [ksGkrhy ra=kapk fodkl gksr ukgh- 
gWUMckWy [ksGkMwae/ks osxosxGÓkk leL;k eksBÓkk izek.kkr tk.korkr o leL;kaps Lo:i eksBÓkk 
izek.kkr fnlwu ;srs- Eg.kwu la’kks/kdkl osx ;k ?kVdkpk fodkl dj.;kph xjt okVrs-  

izR;sd [ksGkMwl R;kph osx ;k dkjd {kerk ekfgr vl.;klkBh dlksVh}kjs 'kkL=ksDr 
i/nrhus ekiu dj.ks xjtsps vkgs- gWUMckWy [ksGke/;s vusd izdkjph dkS’kY; vkgsr- gh 
dkS’kY; djr vlrkuk osx ;k dkjd {kerk ?kVdkpk tkLr izek.kkr okij dsyk tkrks- ;k 
?kVdkpk ;ksX; izdkjs fodkl >kyk ulsy rj rks fodkl gks.;klkBh izf’k{k.k ns.ks xjtsps vlrs 
dh T;kewGs R;kaP;k dkS’kY;ke/;s ok< gks.;kl enr gksbZy- gWUMckWy [ksGkMwaP;k osx {kerk 
fdrh vkgs] R;kph ;ksX;rk dk; vkgs o rh ;ksX;rk lq/kkj.;klkBh 'kkL=ksDr i/nrhus ik;k 
?kMo.;klkBh ;k lanHkkZr vH;kl dj.ks la’kks/kdkl xjtsps okVrs- 
3- leL;k dFku  
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izLrwr la’kks/kuklkBh ^^gWUMckWy [ksGkMwaP;k osx ;k ?kVdkoj Vk;j izf’k{k.kkpk gks.kkjk 
ifj.kke% ,d vH;kl** vlk fo”k; fuoM.;kr vkysyk vkgs- 
4- la'kks/kukph O;kIrh 
1- izLrwr la’kks/ku gs lkaxyh]fejt o dqiokM egkuxjikfydk {ks=kiqjrs O;kIr vlsy- 
2- izLrwr la’kks/ku gs fdeku ‘kkys; ftYgkLrjki;Zar [ksGysys 15 rs 18 o;ksxVkrhy gWUMckWy 
[ksGkMw eqyh ;kaP;k iqjrs vlsy- 
3- izLrwr la’kks/ku gs izf’k{k.k gs 20 gWUMckWy [ksGkMwaoj ?ksrys tkbZy-  
4- izLrwr la’kks/ku gs ,d ¼7 fnol½ vkBoMÓkkps vlsy- 
5- izLrwr la’kks/ku gs 30eh-IykbZax LVkVZ dlksVhiqjrs vlsy- 
5- la’kks/kukps mfí"Vs 
1- izLrwr la’kks/kukr gWUMckWy [ksGkMwaPkh osx ;k dkjd {kersps ekiu dj.ks-  
2- Vk;j izf’k{k.kkpk gWUMckWy [ksGkMwaP;k osx {kersoj gks.kkjk ifj.kke rikl.ks- 
3- izLrwr la’kks/kukr Vk;j izf’k{k.k dk;Zdze r;kj dj.ks- 
4- izf’k{k.kkpk >kysyk ifj.kke rikl.;klkBh la[;k’kkL=kpk mi;ksx dj.ks- 
5- gWUMckWYk [ksGkMwaPkh osx ;k ?kVdkoj gks.kkÚ;k ifj.kkekaph rqyuk dj.ks-  
6- la'kks/kukP;k e;kZnk 
1½ fuoMysY;k [ksGkMwaP;k lkekftd o vkfFkZd Lrjkoj e;kZnk Bsork ;s.kkj ukgh- 
2½ izLrwr la’kks/kukr fuoMysY;k [ksGkMwaP;k vkgkjkoj e;kZnk Bsork ;s.kkj ukgh- 
3½ izLrwr la’kks/kukr fuoMysY;k [ksGkMwaP;k nSuafnu dk;Zdzekoj e;kZnk Bsork ;s.kkj ukgh- 
4½ izLrwr la’kks/kukr fuoMysY;k [ksGkMwaP;k nq[kirhaeqGs R;kaP;k dkjd {kerk o dkefxjhoj 
e;kZnk Bsork ;s.kkj ukgh- 
5½ izLrwr la’kks/kukr fuoMysY;k [ksGkMwaP;k izsj.kk] ekxZn’kZu o ckgÓkokrkoj.k ;kaP;k 
ifj.kkekoj e;kZnk Bsork ;s.kkj ukgh- 
7- ifjdYiuk  

H0. Vk;j izf’k{k.kkpk gWUMckWy [ksGkMwaP;k osx {kerse/;s dks.kR;kgh izdkjpk ifj.kke gks.kkj 
ukgh- 

H1. Vk;j izf’k{k.kkpk gWUMckWy [ksGkMwaP;k osx {kersr ok< gksbZy- 
8- la'kks/ku i/nrh 
izLrqr la’kks/kuklkBh izk;ksfxd la’kks/ku i/nrhpk voyac dsyk tkbZy- 
9- uequk fuoM  
 ;k la’kks/kuklkBh lkaxyh o fejt 'kgjkrhy ‘kkys; la?kkrhy fdeku ‘kkys; ftYgkLrjkoj 
[ksGysys gWUMckWy [ksGkMw eqyh ;kaph lqxe ;kn`fPNr uewuk fuoM i/nrhpk okij d:u ykWVjh 
i/nrhus 15 rs 18 o"kk o;ksxVkrhy 20 [ksGkMw eqyh ;kaph fuoM dj.;kr vkyh- 
10- izk;ksfxd vfHkdYi 
izLrwr la’kks/kuklkBh izk;ksfxd vfHkdYikrhy leku xV vfHkdYikph fuoM dsyh dsyh o 
iq<hy VII;kuqlkj la’kks/ku dsys- 
izLrwr la’kks/kuklkBh izk;ksfxd vfHkdYikrhy fo’kq/n izk;ksfxd vfHkdYi e/khy iwoZpkp.kh& 
mRrjpkp.kh lerqY; xV vfHkdYikph fuoM dsyh- R;klkBh izk;ksfxd xVke/;s 10 rlsp 
fu;af=r xV 10 [ksGkMw ;kizek.ks [ksGkMwaph fuoM dsyh- 
11- pykaph fuoM o ekfgrh ladyukph lk/k.ks 
izLrwr la’kks/kukr LokJ;h pys o vkJ;h pys ;k nksu pykaph fuoM dj.;kr vkyh- 
fuoMysys pys iq<hyizek.ks- 
• LokJ;h pys %&  Vk;j izf’k{k.k dk;Zdze 
• vkJ;h pys %& osx ¼30 eh- Iykbax LVkVZ½ 
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rDrk dz- 1 
v-dz- dlksVhps uko dlksVh@pkp.kh eki.k mn~ns’k 
1 Oksx 30 eh- Iykbax LVkVZ osx {ksersps ekiu dj.ks 

12- izkIr ekfgrhps la[;k’kkL=h; fo’ys”k.k o vFkZfuoZpu 
osx ;k ?kVdkckcr fu;af=r o izk;ksfxd xVkrhy [ksGkMqaP;k osx {kersps ekiu dj.kslkBh 30 
eh- Iykbax LVkVZ Onkjs ?ksrysY;k dk;Zekukps la[;k’kkL=h; fo’ys”ku iq<hy izek.ks  

osx ;k ?kVdkckcr iqoZ pkp.kh o mRrj pkp.khrhy xq.kkadkckcr e/;ekus] izek.k fopyus o ^Vh* eqY; 
n’kZo.kkjk rDrk dz- 2 

*Signficant at 0.05% Level, ** Signficant at 0.01% Level 

fufj{k.k o vFkZfuoZpu  
rDrk dz- 2 o:u vls fnlwu ;srs dh] osx ;k ?kVdkckcr  
• fu;af=r xVkrhy [ksGkMqaP;k iwoZ pkp.kh e/;eku 5-31 lsdan o izek.k fopyu 0-44 
vkgs- rlsp mRrj pkp.kh uarj e/;eku 5-25 o izek.k fopyu 0-43 vkgs- iwoZ pkp.kh 
mRrj pkp.kh e/;ekukrhy Qjd 0-06 lsdan brdk vlwu rks lkFkZd vkgs fadaok ukgh gs 
rikl.;klkBh Vw VsYM ifj{kdspk okij dsY;kuarj e/;ekukrhy Qjdkps izkIr ^Vh* eqY; 2-05 
la[;k’kkL=h; n`”VÓkk lkFkZ ukgh- ¼lkFkZdrk Lrj p=0.01½ Eg.ktsp izkIr ^Vh* eqY; 0-05 o 0-
01 ;k lkFkZdrk Lrjkoj vlkFkZ vkgs- e/;eku ¼^Vh*¾2-05]df=9] p>0-05] p>0-01½ 
• izk;ksfxd xVkrhy [ksGkMqaP;k iwoZ pkp.kh e/;eku 4-79 lsdan o izek.k fopyu 0-56 
vkgs- rlsp mipkj ek=k fnys uarj mRrj pkp.kh e/;eku 4-00 o izek.k fopyu 0-48 
vkgs- iwoZ pkp.kh o mRrj pkp.kh e/;ekukrhy Qjd 0-79 lsdan brdk vlwu rks lkFkZd 
vkgs fadaok ukgh gs rikl.;klkBh Vw VsYM ifj{kdspk okij dsY;kuarj e/;ekukrhy Qjdkps 
izkIr ^Vh* eqY; 9-19 vkgs- ¼lkFkZdrk Lrj p=0.01½ Eg.ktsp izkIr ^Vh* eqY; 0-05 o 0-01 
;k lkFkZdrk Lrjkoj lkFkZ vkgs- e/;eku ¼^Vh*¾ 9-19] df= 24] p�0-05] p�0-01½ 
  ;ko:u vls Li”V gksrs dh] osx ;k ?kVdkckcr [ksGkMqaP;k osx {kersps ekiu dj.kslkBh 
30 eh- Iykbax LVkVZ dlksVhOnkjs ?ksrysY;k dk;Zekukph fu;af=r xV iwoZ pkp.kh o mRrj 
pkp.kh e/;ekukr iMysyk Qjd gk la[;k’kkL=h; n`”Vhdksukrwu lkFkZ ukgh- rj izk;ksfxd xV 
iwoZ pkpk.kh o mRrj pkp.kh e/;ekukr iMysyk Qjd gk la[;k’kkL=h; n`”Vhdksukrwu lkFkZ 
vkgs-  
  Eg.ktsp ojhy vkdMsokjh o fo’ys”kuko:u vls fnlwu ;srs dh] osx ;k ?kVdkckcr 
izk;ksfxd xVkrhy [ksGkMqaP;k osxkr fn’kk cny dj.ks {kersps ekiu dj.kslkBh 30 eh- Iykbax 
LVkVZ dlksVhOnkjs ?ksrysY;k dk;Zekukph iwoZ pkpk.kh o mRrj pkp.kh dk;Zekukr ldkjkRed 
Qjd iMyk- Eg.kts cWVy jksi o Vk;j Vªsfuax O;k;ke izdkj ;kapk ,df=r ljkokpk ldkjkRed 
ifj.kke fnlwu vkyk vkgs- 
13- ifjdYiuk dzekad H0 o H1 ph rikl.kh   

H0. Vk;j izf’k{k.kkpk gWUMckWy [ksGkMwaP;k osx {kerse/;s dks.kR;kgh izdkjpk ifj.kke gks.kkj 
ukgh- 

H1. Vk;j izf’k{k.kkpk gWUMckWy [ksGkMwaP;k osx {kersr ok< gksbZy- 

xV pkp.kh uequk 
e/;ek
u 

izek.k 
fopyu 

lg& 
laca/k 

Qjd Lok/khu
rk 
ek=k 

^Vh* 
eqY; e/;eku izek.k 

fopyu 

fu;af=r 
iqoZ pkp.kh 10 5-31 0-44 

0-98 0-06 0-07 9 2-05 
mRrj pkp.kh 10 5-25 0-43 

izk;ksfxd 
iqoZ pkp.kh 10 4-79 0-56 

0-87 0-78 0-27 9 9-19** 
mRrj pkp.kh 10 4-00 0-48 
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rDrk dz- 2 o:u vls fnlwu ;srs  dh] Vk;j izf’k{k.k dk;Zdzekuarj osx ;k ?kVdkckcr osx 
{kersps ekiu dj.kslkBh 30 eh- Iykbax LVkVZ dlksVhOnkjs ?ksrysY;k dk;Zekukrhy e/;ekukps 
izk;ksfxd xVkr 4-00 lsdan ¼izek.k fopyu 0-48½ o fu;af=r xVkr 5-25 ¼izek.k fopyu 
0-43½ Eg.ktsp mRrj pkp.khuarj e/;ekukrhy Qjd 1-25 lsdan brdk iMysyk fnlwu ;sr 
vkgs- ;ko:u vls Eg.krk ;sbZy dh izk;ksfxd xVke/;s fu;af=r xVkis{kk tkLr Qjd iMysyk 
vkgs- 
rDrk dz- 3 

izf'k{k.k dk;Zdzekuarj fu;af=r xV o izk;ksfxd xVkrhy [ksGkMqaP;k osx ;k ?kVdkckcrP;k 30 eh- Iykbax 
LVkVZ dlksVhOnkjs dk;Zekukrhy e/;ekukps rqyukRed ^Vh* eqY; 

xV ^Vh* eqY; 
Lok/khurk 
ek=k 

lkFkZdrk  
Lrj 

Vq VsYM 

e/;ekuk 
rhy 
Qjd 

izekf.kr 
=qVh 

e/;eku 
Qjdkps 99% 

fo’okraj 
deh tkLr 

fu;af=r xV & 
izk;ksfxd 6-08** 18 0-0 1-24 0-20 0-65 1-82 

*Signficant at 0.05% Level, ** Signficant at 0.01% Level 

rDrk dz- 3 o:u vls fnlwu ;srs  dh] izk;ksfxd xVkrhy e/;eku o fu;af=r xVkrhy 
e/;eku ;ke/;s 1-24 lsdan brdk Qjd vkgs- gk Qjd la[;k’kkL=h;n`”VÓkk rks lkFkZd vkgs 
fdaok ukgh gs rikl.;klkBh ^baUMhisaUMaV Vh VsLV* ifj{kdspk okij dsyk vlrk R;kps ^Vh* eqY; 
6-08** vkgs ¼p=0-01½- ;kpkp vFkZ vlk dh] izkIr ^Vh* eqY; gs 0-05 o 0-01 lkFkZdrk 
Lrjkoj lkFkZ vkgs- ¼^Vh*¾6-08] df= 18] p�0-05] p�0-01]½ 
;kpkp vFkZ ,d vkBoMÓkkP;k Vk;j izf’k{k.k dk;ZdzekeqGs izk;ksfxd xVkrhy gWUMckWy 
[ksGkMwaP;k osx ?kVdke/;s yk{k.kh; Qjd vk<Gwu ;srks- 
Eg.kwup ‘kwU; ifjdYiuk ¼H0½ vekU; dj.;kr vkyh- H1 gh ifjdYiuk fLodkj.;kr vkyh- 

Vk;j izf’k{k.kkpk gWUMckWy [ksGkMwaP;k osx ;k ?kVdkr pkaxyk cny >kysyk fnlwu vkyk-  
vkys[k dz- 1 

fu;af=r xV o izk;ksfxd xVkrhy fleks osx 30 eh- Iykbax LVkVZ dlksVhps dk;Zekukrhy rqyukRed fo’ys”k.k 
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14- fu”d”kZ 
Vk;j izf’k{k.k dk;Zdzekuarj 30 eh- Iykbax LVkVZ dlksVhps ¼rDrk dz- 1½ izk;ksfxd o fu;af=r ;k 
nksUgh xVkrhy iwoZ pkp.kh o mRrj pkp.kh osx dk;Zekuke/;s 0-05 o 0-01 lkFkZdrk Lrjkoj lkFkZ 
Qjd vkgs- izk;ksfxd xVkrhy gWUMckWy [ksGkMwaP;k 30 eh- Iykbax LVkVZ dlksVh dk;Zekukrhy >kysyk 
cny gk fu;af=r xVkrhy dk;Zekukis{kk tkLr vlwu rks Vk;j izf’k{k.k dk;ZdzekeqGsp >kysyk vkgs 
Eg.kwu la’kks/kdkus iq<hy izek.ks ekaMysyh ifjdYiuk  
1½ H0 cWVy jksi o Vk;j Vªsfuax O;k;ke izdkjkewGs Qsdh [ksGkMwaP;k dkjd {kerse/;s o 
dkefxjhe/;s dks.kR;kgh izdkjpk ifj.kke gks.kkj ukgh ;k ifjdYiuspk R;kx djkok ykxsy-  
2½ H1 cWVy jksi o Vk;j Vªsfuax O;k;ke izdkjkeqGs Qsdh [ksGkMwaP;k fn’kkfHkeq[krse/;s ok< 
gksrs- ;k ifjdYiuspk ;sFks fLodkj djkok ykxsy- 
¼rDrk dz- 3] vkys[k dz- 1½- 
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डॉ. बाबासाहबे आंबडेकर याचं ेरा ीय सरु बेाबतच ेिवचार 
ा. बाबासाहबे शा  ूपाटील 

जयवंत महािव ालय , इचलकरंजी िज. को हापृर ,मो.नं ८९५६०७२४७९, babasahebpatil97@gmail.com 

 
तावना :-   

भारताला १५ ऑग ट १९४७ रोजी वातं य िमळाले. ि टीश या देशातून िनघनू गले े आिण भारत 
सावभौम रा  बनल.े अंतगत आिण बा  धोरण ठरिव याचा अिधकार सावभौम स ेमुळे भारतीय शासनाला ा  
झाला. भारताचे सावभौम व टकवणे ही भारतासमोर ाधा य माने येणारी गो  आह े व होती सभोवताल या 
रा ांसोबत मै ी व आपल े वच व यांचा अंतभाव असण.े रा ीय सुर े या बाबतीत बिहगत- धोकेसह अतंगत 
सामािजक , आ थक , राजक य , सां कृितक व इतर घटक मह वाचे ठरत असतात.  
 येक रा ा या सावभौम वाचे आिण अि त वाचे र ण हो यासाठी येक रा  जी सुर ा व था करत े
या व थलेा रा ीय सुर ा हणतात. रा ीय सुर ा हणजे पायाभूत मू यांचे रा ीय साम य वाप न केले गलेले े
र ण होय. रा ीय सुर ा ा संक पनेचा उगम हा रा िहता या संक पने या ऐितहािसक जडण-घडणीत सापडतो.  
उ :े- 
१) रा ीय संक पना या सं ेचा अथ समजावून घेण.े  
२) भारता या रा ीय सुर ेबाबत मािहती घेणे.  
३) डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां या भारता या सुर ेबाबत या िवचारांचा आढावा घेणे. 
४) आंतररा ीय समुदायात रा ीय सुर ेबाबत िवचार पाहण.े 
५) वतमान कालीन ि थतीत रा ीय सुर ाबाबत आढावा घेण.े  
गहृीतके:-  
१) वातं य ा ी यावेळी भारता या रा ीय सुर ा कमकुवत होती.  
२) भारताला रा ीय व आंतररा ीय पातळीवर रा ीय सुर ाबाबत यो य धोरण ठरवावे लागले.  
३) भारता या एक मतेसमोर अनके सम या वाढत आहते.  
४) ादेिशक संकुिचत िन ांचा भाव वाढत आह.े ादेिशकवाद िनमाण होत आह.े  
सशंोधन प ती  :-  
सदर संशोधन लेखासाठी ाथिमक व दु यम साधनांचा वापर केला आह.े  
ऐितहािसक प तीचा वापर केला आह.े  
अ यासाच ेमह व :-  
 सदर लेख िलिह यामागील  अनेक िनरिनराळी कारण ेआहते. या वेगवेग या कारणांचा  अ यास करण े
मह वाचे आह.े ती कारण ेपुढील माणे आहते.  
१) भारताची वातं यपवू ि थती:-  

भारत ि टीश स े या अंमलाखाली जवळ-जवळ १५० वष होता. ि टीशांशी सात यपूण संघष क न 
भारत वतं  झाला. यापूव  भारत रा  नस यान े यां या र णाची जबाबदारी ि टीश स ेची होती, भारताकडे , 
लोकसं या , भूमी होती पण सरकार व सावभौम व न हते. साहिजकच रा ीय सुर ेचा  येत न हता पण ि टीश 
आपली स ा टकिव यासाठी संप , मोच , आदंोलन ेिचरडून टाकत होते.      
२) भारताची वातं यो र सरु बेाबतची  ि थती : -  

रा ीय सुर े या दृ ीने  वातं यो र भारतात शासनाने कोणकोणते य  केले आहते. डॉ. िवजय खरे 
यांनी बिहगत सुरि ते या दृ ीने चचा करताना भारता या पररा  धोरणाचाही गांभीयाने िवचार यांनी आप या 

ंथात मांडला आह े . वतं  धोरणाचा पाया पंिडत जवाहरलाल यांनीच घातला. ते डॉ. बाबासाहबे 
आंबेडकरां माणेच पा ीमा य देशातील फेिबयन समाजवादी िवचार णाल चे सं कार घेऊन भारतात परतललेे होत.े 
दसु-या महायु ानंतर जे हा सोि हएत रिशया आिण अमे रका या दो हीही महाश या भावापासून 
भारतासार या उदयो मुख रा ाला अिल  ठेवायचे होत.े  
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३) डॉ. बाबासाहबे आबंडेकराचं ेरा ीय एका मता िवषयीच ेिवचार :- 
             डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरां या मतानुसार जोपयत भारतात जाित व थेमुळे असलेली सामािजक िवषमता 
दरू होत नाही , तोपयत ख-या अथाने भारताची एकता , एका मता  व अखंडता अबािधत राहणार नाही . यांचे 
रा ीय एक मतेिवषयीचे सव िवचार आपणास भारतीय रा यघटने या सरना यात पहावयास िमळतात.   सामािजक 
समता , सामािजक याय ,  बंधुता या उ ांसाठी यांचा कारभार चालले यामागील  येक श द रा ीय एका मता 
व अखंडतेसाठी जाहीर केललेा आह.े समता , बंधतुा , सामािजक याय ह ेमू य कामगार, शतेकरी , दिलत , ि या 
यां या िवकासाबरोबरच यांना रा ा या िवकासात क  थानावर आण यासाठी य  केल ेआहते.  
रा यघटनते रा ीय एक मतसेबंधंी केले या तरतदुी :-  
  भारतीय रा यघटनेत केवळ याय व था , रा य व था , सामािजक , आ थक िवकासाचे मु े नाहीत तर 
भारता या रा ीय सुर ेचा , एका मतेचा व अखंडतेचा यात िवचार केला आह.े भारतीय रा यघटने या सरना यात 
‘बंधुता’ चे धोरण अवलंिबले आह े, या ारे सव जातीधमाचे लोक एक  येऊन भारता या सुर ेची व एका मतेची 
हमी घेतील. बाबासाहबेांनी ‘बंधुता’ चा अथ प  करताना हटले आह े क , बंधुता हणजे सव भारतीयांम ये 
बंधु वाची भावना िनमाण करणे होय. जर अशी भावना िनमाण झाली तर भारतीयाम ये एकता आिण अखंडता 
िनमाण होईल. 
भारता या रा ीय सरु सेमोरील  :-  
  भारत वतं  होऊन ७५ वष होत आली आहते. गे या काही वषापासून भारताचे रा ीय सुर ािवषयक  
िबकट होताना दसत आहते. भारता या बिहगत ासह अतंगत  , यात ामु यान ेअनके  भेडसावत आहते. 
सोि हएत संघा या िवघटनानंतर अमे रकेचे ल करी साम य वाढल े आह.े अमे रकेसह इतर P-5 देशा ारे 
आंतररा ीय शांतता आिण सुरि तता टकिव यासाठी प रि थती आता रािहललेी नाही.  
  अंतगत सुर ेचा िवचार करताना भारतात सामािजक , राजक य , आ थक े ात िविवध आ हाने िनमाण 
झालेली आहते. गे या काही दशकात क ात राजक य अ थैय , सामािजक िवषमता , जातीय आिण धा मक संघषात 
झालेली वाढ बालकामगारांचे  , िश ण आिण आरो य यांचे मुलभूत  का मीरमधील  , गरीब - 

ीमंतामधील वाढती दरी , सीमेपलीकडील दहशतवाद ह ेस याचे रा ीय सुर ेपुढील भेडसावणारे  आहते 
साराशं  :- 
  वातं ो र काळाम ये भारता या रा ीय सुर ेबाबत अनेक सम या उ वताना दसतात ादेिशकवाद, 

ांतवाद , जातीय व धा मक संघष िनमाण होत आहते. ह े  क ीय सरकार कशा कारे सोडिवत े ह े पाहण े
आव यक व मह वाचे आह.े    
सदंभ:- 
१) कसबे , डॉ. रावसाहबे (२००१) – डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर आिण   सुगावा काशन , पणुे  भारतीय 
लोकशाही  
२) कसबे , डॉ. रावसाहबे (१९९४) -  हद ू- मु लीम  आिण सुगावा काशन , पुण ेसावरकरांचा हद ूरा वाद 
३) वीर, धनंजय (१९६६)          -   डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर   पॉ युलर काशन , पुण े 
४) खरे,  डॉ.िवजय(२०१०)  - डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर   सुगावा काशन , पणु े आिण रा ीय सुर ा  
५) देशमुख डॉ.अलका(२०१४)-भारतीय लोकशाही या ी साईनाथ काशन, 
                                                                                           नागपूर   
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सतूीपवू आिण सतूीनतंर या तदंु तीसाठी िवशषे प रि थत म य े ायामाच ेिनयम 

आिण ायामाची प त. 
डॉ.भारत राजाराम चालस े

(शा.िश.संचालक)सोनामाई िश ण सारक मंडळा चे  कला व िव ान मिहला महािव ालय शहादा  
िज हा :- नंदरुबार 

 
उ  े
हा िवषय पूण झा यावर, एखा ाला ह ेसमज यास स म असावे: 
1. ायामाचे मह व. 
2. गभधारणेपूव  आिण नतंर या कालावधीसाठी ि ि शन ायामाची संक पना. 
3. गभधारणेसाठी फटनेस प येची त वे. 
प रचय 

सवपूव काळजी, याला सवपूव काळजी देखील हणतात, ही एक कारची ितबंधा मक आरो य सेवा 
आह.े याचे येय िनयिमत तपासणी दान करणे आह,े जे डॉ टर गभधारणे या संपूण कालावधीत संभा  आरो य 
सम यांवर उपचार आिण ितबंध कर यास परवानगी देतात आिण िनरोगी जीवनशैलीला ो साहन देतात यामुळे 
आई आिण बाळ दोघांनाही फायदा होतो. तपासणी दर यान, गभवती मिहलांना गभधारणेतील मातृ शारी रक 
बदल, जैिवक बदल आिण सूतीपूव जीवनस वांसह सूतीपूव पोषण यािवषयी वै क य मािहती िमळते. िनयिमत 
तपासणी दर यान व थापन आिण िनरोगी जीवनशैलीतील बदलांबाबत िशफारसी देखील के या जातात. 

सूतीपूव तपासणी आिण िनदानासह, िनयिमत सवपूव काळजीची उपल धता, माता मृ यू, गभपात, ज म दोष, 
ज माचे कमी वजन, नवजात संसग आिण इतर टाळता ये याजो या आरो य सम यांची वारंवारता कमी कर यात 
भूिमका बजावली आह.े सूतीनतंरचा ( कवा सूतीनंतरचा) कालावधी मुला या ज मानंतर लगेच सु  होतो कारण 
आईचे शरीर, सं ेरक पातळी आिण गभाशया या आकारासह, गरोदर नसले या ि थतीत परत येत.े  

वतन सुधार यासाठी आिण िनरोगी जीवनशलैीचा अवलंब कर यासाठी गभधारणा हा एक आदश काळ 
आह े कारण वाढीव ेरणा आिण वै क य पयवे णासाठी वारंवार वेश. जर यां या डॉ टरांनी तसे कर याची 
िशफारस केली असेल तर णांनी वजन िनयंि त करण,े शारी रक हालचाली वाढवणे आिण यां या आहारात 
सुधारणा कर याची अिधक श यता असते. मूलतः धू पान बंद कर यासाठी िवकिसत केलेली फाइ ह ए (िवचारणे, 
स ला देण,े मू यांकन करण,े सहा य करणे आिण व था करणे) सारखी ेरक समुपदेशन साधन,े आहार आिण 

ायाम समुपदेशनासाठी यश वी र या वापरली गलेी आहते. सुतीत - ीरोगत  आिण इतर सूती काळजी 
दाते ह े फाई ह एचा दृ ीकोन अवलंब याचा िवचार क  शकतात या ि यांना ायामासाठी कोणतेही 

िवरोधाभास नसतात. 
एक वयैि क ायाम काय म िनधा रत करण े

गरोदर मिहलांसाठी ायामा या ि ि शनची त वे सामा य लोकसं येपे ा वेगळी नाहीत. णाला 
ायाम टाळ यासाठी वै क य कारणे नाहीत याची खा ी कर यासाठी ायाम काय माची िशफारस कर यापूव  

सखोल ि लिनकल मू यांकन केले पािहजे. आठव ातील ब तेक कवा सव दवसांम ये कमान 20-30 िमिनटे 
म यम-ती ते या ायामाचे अंितम उ  सा य करणारा ायाम काय म िवकिसत केला जावा. गुंतागुंत 
नसले या गभधारणा असले या मिहलांना गभधारणेपूव , दर यान आिण नंतर शारी रक याकलाप कर यास 

ो सािहत केले पािहजे. गरोदर ि या या गभधारणेपूव  बसून रािह या हो या यांनी ायामाची अिधक हळूहळू 
गती केली पािहजे. सुरि त ायामा या ती तेचा वरचा तर थािपत केला गलेा नसला तरी, या ि या 
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गभधारणपेूव  िनयिमतपण े ायाम करत हो या आिण यांना गुतंागुंत नसललेी, िनरोगी गभधारणा आह े यांनी 
उ -ती ते या ायाम काय मांम ये त असावे, जसे क  जॉ गग आिण एरोिब स, कोणतेही ितकूल प रणाम न 
होता. ४५ िमिनटांपे ा जा त ती ता कवा दीघकाळ ायाम के यान ेहायपो लाइसेिमया होऊ शकतो; हणून, हा 
धोका कमी कर यासाठी ायामापूव  पुरेसे उ मांक घेणे कवा ायामाचे स  मया दत करण े आव यक आह.े 
शेवटी, जरी गभधारणेतील शारी रक हालचाली आिण िनजलीकरण ह ेगभाशया या आकंुचनाम ये थो ा माणात 
वाढीशी संबंिधत असले तरी, कठोर िश ण देखील मुदतपवू सूती कवा सूतीस कारणीभूत अस याचा केवळ 
क सा पुरावा आह.े यािशवाय, मनोरंजक याकलापां या िव तृत ेणीम ये सहभाग सुरि त आह.े 

िवशषे लोकसं या 
अनेक पुनरावलोकनांनी असे िनधा रत केले आह ेक  गरोदरपणात बेड रे ट िल न दे यासाठी कोणताही 

िव ासाह पुरावा नाही, जो सामा यतः मुदतपूव सूती या ितबंधासाठी िनधा रत केला जातो. ह ेअमे रकन कॉलेज 
ऑफ ऑ टे िशयन अडँ गायनॅकॉलॉिज टचे थान आह े क  "अकाली ज म रोख यासाठी अंथ णावर िव ांती 

भावी नाही आिण िनयिमतपणे िशफारस केली जाऊ नये". दीघ पलगंावर िव ांती कवा ितबंिधत शारी रक 
हालचाली िनधा रत केले या णांना िशरासंबंधीचा ो बो-ए बोिलझम, हाडांचे िडिमनरेलायझेशन आिण डी-
कंिडश नगचा धोका असतो. जरी वारंवार िविहत केललेे असले तरी, बेड िव ांती केवळ िचतच सूिचत केली जात े
आिण ब तेक करणांम ये, अॅ युलेशनला परवानगी देण ेिवचारात घतेल ेपािहजे. 
ल  गभवती मिहलांना गरोदरपणात िनरोगी जीवनशलैीत बदल कर यास ो सािहत केल ेपािहजे याम ये शारी रक 

याकलाप आिण िववेकपूण आहार यांचा समावेश आह.े ल  मिहलांनी कमी ती तेने सु वात केली पािहजे, कमी 
कालावधीसाठी ायाम केला पािहजे आिण हळूहळू श य ितत या वाढवा. पधा मक ऍथली सना वारंवार आिण 
जवळून पयवे ण आव यक असते कारण त े संपूण गभधारणदेर यान अिधक कठोर िश ण वेळाप क राखतात 
आिण इतरां या तलुनते उ -ती तेचे सुितप ात िश ण पु हा सु  करतात. अशा डापटंूनी हायपरथ मया 
टाळणे, यो य हाय ेशन राखण ेआिण वजन कमी हो यापासून रोख यासाठी पुरेसे उ मांक घेणे याकडे िवशेष ल  
दले पािहजे, यामुळे गभा या वाढीवर िवप रत प रणाम होऊ शकतो. 

गभधारणदेर यान का डओ ायामर ािभसरण, ायू टोन आिण सहनश  वाढव यासाठी खालील दय 
व र वािह यासंबंधी ायामांचा िवचार क  शकतात.  
पोहण:े- पोहण ेआिण पा याचे एरोिब स ह ेगभधारणेसाठी यो य ायाम असू शकतात. पा यात, जिमनीपे ा वजन 
कमी, यामुळे तु हाला हलके आिण अिधक चपळ वाटेल. तलावाम ये डुबक  मार याने मळमळ, मांडीतील वेदना 
आिण फुगले या घो ापासून आराम िमळू शकतो. 
चालण:े- गरोदरपणात चाल यापे ा तुम या त वेळाप कात बस यासाठी कोणताही सोपा ायाम नाही आिण 
हा एक ायाम आह े जो तु ही तुम या सूती या तारखेपयत आिण सूती या दवशीही सु  ठेवू शकता, जर 
गभवती ि या आकंुचन हो यास मदत कर यास उ सुक असतील. 
धावण े:- डॉ टरां या स यान ेअनुभवी धावपटू गरोदरपणात ॅकवर रा  शकतात. समतल भूभाग ( कवा ेडिमल) 
ला िचकटून राहा आिण ते जा त क  नका, गभधारणेदर यान सैल अि थबंधन आिण सांधे तुम या गडु यांवर 
जॉ गग करण ेअिधक कठीण बनवू शकतात आिण दखुापत हो याची अिधक श यता असत.े 
लबंवतळुाकार आिण पाय या चढणारे:- गरोदरपणात लंबवतळुाकार आिण पाय या चढणे दो ही चांगल ेआहते. वेग, 
झुकता आिण ताण आम यासाठी सोयी कर पातळीवर समायोिजत करा. ल ात ठेवा क  तुमची गभधारणा जसजशी 
वाढत जाईल तसतसा ितकार कर यास कठीण वेळ येऊ शकतो आिण अडखळू नये हणून कोठे पाऊल टाकावे 
याकडे बारकाईने ल  देण ेआव यक आह.े 
सामिूहक नृ य कवा एरोिब सच ेवग:- झु बा सारखे कमी- भाव असलेले एरोिब स आिण डा स वकआउट लासेस 
हा तुमचा दय गती वाढव याचा आिण जर तु ही नविश या ायाम करणारे असाल तर एंडो फनचा वाह 
वाढव याचा उ म माग आह.े जसजसे आपल े उदर वाढत े तसतसे, काळजीपूवक संतुलन आव यक असले या 
कोण याही याकलाप टाळा. 
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इनडोअर सायक लग:- इनडोअर सायक लग हा एक उ म ायाम असू शकतो, कारण तो आप या घो ा या आिण 
गुड या या सां यावर पड याचा कवा दबाव न पडता आप या गतीने पडेल क  देतो. तु ही अपे ा करत आहात ह े
आम या िश काला माहीत आह े याची खा ी करा आिण कोण याही वेळी जा त गरम कवा थक यासारखे 
वाट यास टला बसा. हडँलबार देखील समायोिजत करा जेणेक न तु ही अिधक सरळ असाल आिण पाठी या 
खाल या भागावर दबाव वाढू नये हणून पुढे झुकत नाही. 
गभधारणदेर यान ताकद आिण लविचकता ायाम 

थ वकआउ स तुमचे ायू टकवून ठेव यास आिण तयार कर यात मदत करतात. मजबूत आिण अिधक लविचक 
ायू, या बद यात, तु हाला तुम या गभधारणेदर यान वाढलेल ेवजन सहन कर यास मदत करतात आिण तुमचे 

अि थबंधन िशिथल झा यामुळे तुमचे सांधे दखुापत पासून वाचवतात. जोपयत तु हाला ायाम कर यासाठी 
तुम या डॉ टरांचा स ला िमळतो तोपयत, गरोदर मिहलांसाठी बळकट करणारे सव म ायाम येथे आहते: 
वजन उचल:-तुमची अपे ा असताना वजन उचलण े हा तुमचा ायू टोन वाढव याचा एक चांगला माग 
आह,ेनेहमीपे ा कमी वजन वाप न अिधक पनुरावृ ी ( हणजे एका सेटम ये १२ ते १५) िनवडा. तु ही मिशनवर 
देखील ि वच क  शकता, जे इजा हो याची श यता कमी कर यासाठी तुमची हालचाल मया दत करत.े 
आयसोमे क हालचाली वगळ याचा य  करा, ायाम करत असतांना, जेथे तु ही एका िविश  ि थतीत ि थर 
आहात कारण जर तु ही चुकून ास घेण ेिवसरलात (जसे क  ही एक सामा य चूक आह)े, तर तु ही सहजपण ेहलके 
होऊ शकता. याऐवजी एकािधक पुनरावृ ीसह हलके वजन वापरा. आिण आ ही पणू झा यावर ताणणे िवस  नका. 
बलॅ:े-बॅले लासेस - योग आिण बॅल-े े रत चाल चे िम ण ि यांची अपे ा कर यासाठी उ कृ  आह ेकारण याम ये 
जा त उडी न मारता आपले शरीर आिण कोर मजबूत करणे समािव  आह.े याम ये संतुलन ायाम देखील 
समािव  असतो, जे तु हाला ि थर ठेव यास मदत करतात कारण तुम या बेबी बंपमुळे तुमचा तोल सुटतो. 
योग:- ज मपूव योग हा आणखी एक आदश ायाम आह.े ह े िव ांती, लविचकता, ल  क त करण ेआिण खोल 

ास घे यास आिण ज मा या मॅरेथॉनसाठी सव उ कृ  तयारी कर यास ो सािहत करते. 
ताई ची:- याना या या ाचीन कारात मंद हालचाल चा समावेश होतो यामुळे कमीत कमी लविचक लोकांनाही 
दखुापत न होता यांचे शरीर मजबूत करता येत.े तु  हाला त ेसोयी कर अस  यास आिण अनुभव अस  यास, आता 
ताई ची सु  ठेवण ेचांगले आह.े 

सतूीनतंर या काळातल े ायाम  
सूतीनंतरचा काळ हा सूतीत - ीरोगत  आिण इतर सूती काळजी दा यांना िनरोगी वतन 

जीवनशैली सु  कर यासाठी, िशफारस कर यासाठी आिण मजबूत कर यासाठी एक यो य वेळ आह.े सूतीनंतर 
ायाम याकलाप पु हा सु  करण े कवा नवीन ायाम दनचया समािव  करण ेह ेआयु यभर िनरोगी सवय ना 

समथन दे यासाठी मह वाचे आह.े अनेक अहवाल असे सूिचत करतात क  बाळा या ज मानंतर ायाम 
काय मांम ये मिहलां या सहभागाची पातळी कमी होत,े यामुळे वारंवार जा त वजन आिण ल पणा येतो. 

सूतीची प त, योनीमाग कवा िसझे रयन आिण वै क य कवा श ये या गुंतागुतंीची उपि थती कवा 
अनुपि थती यावर अवलंबून, वै क यदृ ा सुरि त ितत या लवकर गभधारणनेंतर ायामाची दनचया हळूहळू 
पु हा सु  केली जाऊ शकत.े काही ि या सूती या काही दवसात शारी रक हालचाली पु हा सु  कर यास स म 
असतात. ोिण मज याचा ायाम ता काळ सूतीनंतर या काळात सु  केला जाऊ शकतो. तनपान देणा या 
मिहलांम ये िनयिमत एरोिबक ायामामुळे दु धो पादन, रचना कवा अभकां या वाढीवर प रणाम न होता मात ृ

दय व र वािह यासंबंधी तंदु ती सुधारते. 
गभधारणसेाठी फटनसे प य:े- 

जे हा तु ही गभधारणेची योजना करत असाल आिण तुम या गभधारणे या संपणू ट यात तुम या 
शरीराची तदंु ती राखणे खूप मह वाचे आह.े वेगवेग या ट यांवर, तु हाला तुम या शरीराची वेग या प तीन े
काळजी घेण े आव यक आह.े तुम या डॉ टरांशी स लामसलत के यानतंर आिण अनभुवी फटनेस ेनर या 
देखरेखीखाली ायामाची प ये तयार करणे नेहमीच उिचत आह.े अशा कारे, काही फटनेस प ये खाली दली 
आहते: 
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सानकूुिलत करा आिण कधीही सामा यीकरण क  नका:- 
येक शरीर वेगवेग या कारे काय करते आिण ित या देते. यामुळे इतर गभवती मिहलांनी पाळललेी 

एखादी िविश  प ये यांनीही पाळली पािहजेत असे समज याची चूक कधीही क  नका. गभधारणा ही एक नैस गक 
अव था आह ेपरंत ु याकडे कधीही दलु  क  नये असा मु ा हा आह ेक  येक शरीर एका िविश  प येवर वेग या 
प तीने ित या देते. 

ायामाचा सराव कायम ठेवा:- 
ह े ल ात घे यासारखे सवात मह वाचे भाग आह.े गभधारणे या आधी आिण नंतर तु ही तुमचे शरीर 

कसरत मोडम ये ठेवल ेपािहजे. तु ही अचानक सु वात क  शकत नाही आिण तुमचा फटनेस उ साही ठेव याची 
अपे ा क  शकत नाही. यामुळे, काही सो या ायामाचा सराव ठेवा जसे क  ठरािवक अतंर िनयिमतपणे चालण,े 
जेणेक न तुमचे शरीर हालचाल शी प रिचत होईल आिण तुमचे ायू आिण सांध ेलविचक होतील. 
संक पनपेवू :- 

या वेळेपासून तु ही गभधारणचेी योजना आखत आहात, ते हापासून तु ही चांगली फटनेस पातळी राखत 
आहात याची खा ी करण ेआव यक आह.े शेवटी, गभधारणे या कालावधीसाठी आिण यानतंर या सूतीसाठी तु ही 
तुमचे शरीर तयार ठेवल ेपािहजे. हणून, िनयिमत चालण ेसु  करा. तुम या गभधारणेची पु ी झा यानंतर तु ही 
कोण या कारचा ायाम करावा याब ल नेहमी तुम या डॉ टरांचा स ला या.जर तु हाला यश वी 
गभधारणेम ये सम या येत असतील तर, डॉ टर सहसा काही दवस चांगली िव ांती घे याचा स ला देतात आिण 
कोणतेही वजन उचलण े कवा ती  आिण अचानक हालचाली टाळतात. गभपात होऊ शकतो असे कोणतेही संभा  
ध ा टाळ यासाठी ह ेआह.े एकदा का तु हाला डॉ टरांकडून िहरवा िस ल िमळाला क  तु हाला कशी आिण कोणती 
प ये सव कृ  ठरतील, तु ही तुमची फटनेस पातळी वाढव यासाठी आिण ताजे आिण िनरोगी वाट यासाठी 
मोक या हवेत िनयिमत फरायला जाऊ शकता. 
पिह या ितमाहीत फटनसे:- 

आधी सांिगत या माण,े पिह या ैमािसकात वकआउ स िनयिमत असले पािहजेत आिण ह ेल ात ठेवा क  
तु ही िजतके जा त ायाम मोडम ये असाल िततके तुमचे वजन कमी करणे सोपे होईल गभधारणे या काळात. 
लाइट का डओ, योगासने, ासो छवासाचे ायाम आिण े चगची िशफारस केली जात.े 
दसु-या ितमाहीत फटनसे:- 

दसु-या ितमाहीत, गभ गभाशयात वि थत बसतो. डॉ टर आिण फटनेस इ टर या काळात चालण,े 
मोकळे हाताचे ायाम, ासो छवासाचे ायाम आिण योगासने कर याचा स ला देतात. हालचाल वरील िनबध 
आता अिधक िशिथल झाले आहते. 
शवेट या ितमाहीत फटनसे:- 

ितस या ैमािसकात शरीराला सूतीसाठी तयार कर याची गरज असत.े याच माण,े काही मु य िश ण 
ायाम आिण ासो छवासा या ायामांसह िनयिमत चाल याची िशफारस केली जाते जेणेक न तग धर याची 
मता वाढेल आिण शरीराला श य िततके तणावमु  आिण आरामशीर राह यास मदत होईल. 
सवो र ायाम:- 

पोहण:े- पोहण े तुम या सां यांवर जा त दबाव न टाकता तुमचे दय आिण फु फुसांचे काय कर यासाठी 
आ यकारकपणे भावी आह.े ज मानतंर या ि यांसाठी, पोहणे कवा ए ा एरोिब स लास ायू टोन 
जोड यासाठी भावी आहते, तसेच एक सौ य ायाम दान करतात यामुळे ज मानंतर तुम या शरीरावर जा त 
ताण येणार नाही. 
योग:- ज मानंतर या अनेक ि यांना योग फायदेशीर वाटतो, कारण त े ज मानंतर या िव ांतीला ो साहन देत े
यामुळे मु य ायंूना बळकट हो यास आिण पाठदखुी टाळ यास मदत होत.े 

सौ य वजन िश ण:- लाइटवेट िश ण ायंूना टोन अप कर यास आिण तुमचा गाभा मजबूत कर यास मदत 
करत,े हणून हा एक उ म सवो र ायाम आह.े 
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हलका का डओ:- हलका एरोिबक ायाम हा सूतीनंतरचा भावी ायाम आह.े या मिहलांनी गभधारणेपूव  
कठोर तंदु तीची व था केली नाही यां यासाठी वेगवान चालणे हा सव म पयाय आह,े कारण त ेसौ य आह े
परंत ुतुमचे गुडघ ेआिण घो ाला ास न देता तु हाला तंदु त आिण िनरोगी ठेवत.े जर तु हाला श य असेल तर, 
आठव ातून चार वेळा 30 िमिनटां या वेगाने चालत जा याचे येय ठेवा. सायक लग, झंुबा कवा डा स सारखे ुप 
लास ह े ज मानतंर या ायामाचे उ म कार आहते आिण कॅलरी बन कर यास आिण दय गती वाढव यास 

मदत करतात. 
पिे वक लोरच े रोजच े ायाम:- ह े ायाम आ यकारकपणे मह वाचे आहते, कारण त े गभधारणा आिण 
बाळंतपणात मो ा ताणतणाव असले या ायंूना बळकट कर यास मदत करतात. ज मानंतर, पेि वक लोअर 

ायाम देखील तु हाला लवकर बरे हो यास मदत क  शकतात कारण ते पेि वक े ाम ये र ािभसरण 
सुधारतात, यामुळे जखम आिण सूज कमी होत.े 
िन कष 

गभधारणेचा संबंध गंभीर शारी रक आिण शारी रक बदलांशी असूनही, ायामाम ये कमीत कमी धोके 
आहते आिण ब तेक ि यांना याचा फायदा दसून आला आह.े गुंतागुतं नसले या गभधारणा असले या मिहलांना 
गभधारणपेूव , दर यान आिण नंतर शारी रक याकलाप कर यास ो सािहत केले पािहजे. गभधारणेदर यान 
शारी रक हालचाली आिण ायाम शारी रक तंदु तीला ो साहन देतात आिण गभधारणेदर यान जा त वजन 
वाढ यास ितबंध क  शकतात. ायामामुळे गभाव थेतील मधुमेह, ी ले पिसया आिण िसझे रयन सूतीचा 
धोका कमी होऊ शकतो. 
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vkfnoklhaps l.k o mRlo 

HkksbZ jÇoæ jfryky 
dS-ch-,l-lSank.ks dyk o foKku dfu"B egkfo|ky;] e¨yxh] rk-vDdydqok] 
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ÁLrkouk %  

lkriqMk ioZrkP;k dq'khr olysyk uanqjckj ftYgk gk egkjk”Vª jkT;krhy vkfnoklh 
cgqy ftYgk vkgs- Eg.kwu uanqjckj ftYº;kyk 31 ekpZ 1999 j¨th Lora= vkfnoklh ftYgk 
Eg.kwu 'kklukus Ä¨"khr d¢yk- vkfnoklÈP;k vusd tekrh vlwu R;kr fÒYy gh ,d Áeq[k 
tekr vkgs- uanqjckj ftYº;kr fÒYy cgqla[;sus okLrO;kl vkgsr- ;k tekrhyk Lora= ijaijk 
o bfrgkl vkgs-  

uanqjckj ftYº;krhy vDdydqok rkyqD;kr lkriqMk ioZrkP;k ik;F;k'kh if'pesdMhy 
ifjljkr ikojk] ikMoh] olkos] oGoh] rMoh] /kkudk gh vkMukos vlysY;k fÒYy y¨dkaph 
oLrh vkgs- uanqjckj o uokiwj rkyqD;kr ekoph] d¨d.kh ;kaph la[;k tkLr vkgs- rG¨nk o  
'kgknk rkyqD;krhy rkih iV~VÓkkr jkg.kkÚ;k fÒYykauk ^d¨Vyk* Eg.kwu vksG[kys tkrs- 
ftYº;krhy /kMxko rkyqD;kr jkg.kkjh ikojk gh ,d Áeq[k fÒYy tekr vkgs-  

fÒYy vkfnoklÈph laLd`rh oSf'k"VÓkiw.kZ vkgs- R;kaP;k ÁFkk] ijaijk] nsonsork] 
l.k&mRlo R;kaP;k lÒ¨orkypk thouk'kh fuxMhr vlrkr- fulxkZ'kh R;kapk toGpk laca/k 
vlY;kus fulxkZpk ÁÒko R;kaP;k nSuafnu thoukoj iMysyk fnlr¨-  
la'k¨/kukps mÌs'k %  
1- vkfnoklÈP;k nsonsorkapk vH;kl dj.ks- 
2- vkfnoklÈP;k lkeqnkf;d l.k] mRlokaph ekfgrh feGfo.ks-  
3- vkfnoklÈps lkaLd`frd thou vH;kl.ks-  
la'k¨/kukph x`fgrd¢% 
1- vkfnoklh lq[k&nq[kkP;k Álaxh nsonsorkaph eu¨Òkos iqtk djrkr- 
2- l.k&mRlo lktjs dj.ks gs vkfnoklÈP;k thoukrhy egŸoiw.kZ Òkx vkgs-  
3- vkfnoklÈP;k lkaLd`frd thoukps vax oSf'k"VÓkiw.kZ vkgs- o R;kaph laLd`rh fVdwu vkgs-  
la'k¨/ku i)rh%  

la'k¨/kukP;k–“Vªhus mi;qDr ekfgrh feGfo.;klkBh la'k¨/ku {ks=kr tkowu ÁR;{k y¨dkaP;k 
eqyk[krh Äsowu] Á'u fopk#u ekfgrh ladfyr d¢yh-  
ÁkFkfed L=¨r%  

la'k¨/kuklkBh eqyk[kr] Á'ukoyh] losZ{k.k] fujh{k.k bR;knh ek/;ekrwu ekfgrh 
feGfoyh-  
f}rh; L=¨r%  

la'k¨/kuklkBh xazFk] ekfld¢] o`Ÿki=s bR;knh lka/kukpk okij d¢yk-  
vkfnoklÈps nsonsork%  

vkfnoklhaP;k nsonsork fulxkZ'kh fuxMhr vkgsr- fÒYykaP;k laLd`rhe/;s fulxZl`”Vªhyk 
ijes'oj ekurkr- nÚ;k[k¨Ú;kr jkg.kkÚ;k fÒYykaP;k nsonsorkacÌyP;k dYiuk R;kaP;k Lora= 
vfLrŸokyk i¨"kd v'kkp vkgsr- okÄnso] M äxjnso] d.kljh] fgokjh;k nso] csuqgstk gs 
fÒYykaps nso vkgsr- R;kaph rs iqtk djrkr- Mkdh.k o tknwV¨.kk ;koj R;kapk fo'okl vkgs- 
ÁR;sd xkokP;k flesoj fgokjh;k gk nso vlr¨- rj xkokr csuqgstk gs nSor vlrs- ikolkG~;kr 
okÄnsokpk l.k lktjk d¢yk tkr¨- ;k nsokyk d äcMh o c¨dM dkiys tkrs- ikysÒkthpk uSos| 
nk[kfoyk tkr¨- R;kuarjp jkukrhy ikysÒkT;k [kk.;kl lq#okr djrkr- ÁR;sd xkokP;k 
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flesoj vl.kkjk ^fgokjh;k* gk nso Eg.kts Òqrkapk jktk ekuyk tkr¨- r¨ xkokP;k flesps j{k.k 
djr¨] v'kh letwr vkgs- R;kP;k iqtsyk nk#ps uSos| ykxrs-1  

vkfnoklÈps eq[; dqynSor lkriqMÓkkrhy ^;kgke¨xh* nsoh gh vkgs- ;kgke¨xh gs ÁR;sd 
fÒYykaps J)kLFkku vkgs- egkf'kojk=hyk ;k nsohph ;k=k Òjrs- nsohP;k iqtsyk gtkj¨ 
L=h&iq#"kkaph fjÄ ykxysyh vlrs- nsohP;k iqtsyk ,dk V¨iyhyk uohu dkiM cka/kwu R;k 
V¨iyhr /kkU;] dqadw] vxjcŸkh] ukjG gs lkfgR; rlsp egqP;k nk#ph ckVyh vlrs- rlsp 
ekrsyk uol d¢yk vlsy rj d s̈acMk Çdok c¨dM |kok ykxr¨- vkfnoklh lektkps nqljs 
Áeq[k nSor r¨j.kekG ;sFkhy x¨j{kukFkkps LFkku vkgs-  

v'oRFkkek thoar vkgs] v'kh vkfnoklÈph J)k vkgs- r¨ lkriqMÓkke/;s vØk.kh 
rkyqD;krhy vLrack ;k fBdk.kh [k¨ynjhrhy ,dk xg̀sr jkgr vlY;kps y¨d ekurkr- 
fnokGhP;k vknY;k fno'kh ;k fBdk.kh v'oRFkkekph ;k=k Òjrs- v'oRFkkekP;k ;k=syk 
tk.;kvk/kh gs yksd vkB fnol czãp;kZps ikyu djrkr- e|iku o ekalkgkj oT;Z djkok 
ykxr¨- vkf.k tehuhoj >¨ikos ykxrs-2 
vkfnoklÈps l.k&mRlo vkf.k iqtkfo/kh% 

vkfnoklh yksd l.k&mRlo lkeqnkf;dfjrhus lktjs djrkr- ek.klkaps nSuafnu thou 
lqlá dj.;klkBh l.k&mRlo lktjs d¢ys tkrkr- 
fuyhpkjh%  

fuyhpkjh Eg.kts fgjok Òkthikyk o fgjO;k xorkph iqtk djrkr- R;kl ^fuyhpkjh* 
vls Eg.krkr- ikolkG~;kr uohu mxoysyk Òkthikyk o fgjos xor ;kph iqtkfo/kh 
dj.;klkBh xkokrhy loZ 'ksrdjh cka/ko ,d= ;srkr- xkokpk iqtkjh fgjok Òkthikyk] fgjO;k 
xorkph >kM] ikykph iqtk djr¨- nsokph iqtk djr¨- 'ksrkrwu o taxykrwu fgjok Òkthikyk 
r¨Mwu vk.kwu ek.klkauh [kk.;kph ns[khy nsokdMwu ijokuxh ekur¨- iqtukvk/kh Òkthikyk [kkr 
ukgh] iqtkfo/khuarj Òkthikyk [kk.;kl lq#okr djrkr-3 
vksyk iqtryk%  

gk l.k twu efgU;kr ikolkGk lq# >kY;koj lktjk djrkr- 'ksrh votkjkaP;k iqts'kh 
lacaf/kr gk l.k vkgs- ;k votkjkae/;s ykdMh ukaxj] o[kj] ikacj] d¨Gis bR;knÈph iqtk d¢yh 
tkrs-  
MqMkeqdk;%  

'ksrkrhy edÃph d.kls [kqM.kh dj.;klkBh y¨dkauk c¨ykowu lkeqnkf;dfjR;k d.klkph 
[kqM.kh djrkr- R;krhy dkgh d.kls cSykauk [kk;yk nsrkr- R;kuarj Äjkrhy loZt.k [kkrkr- 
o edÃph Òkdj [kk.;kl lq#okr djrkr-  
okÄnso%  

'ksrkrhy fid o QGÒkT;kaph ykxoM d¢Y;kiklwu /kkU; o fid ;srs r¨i;±r R;kph 
ns[kÒky o lkaÒkG okÄnso djr¨- rlsp xk;] cSy] 'ksGh] esa<h ;k Ák.;kaps laj{k.k djr¨ 
Eg.kwu okÄkph iqtk djrkr-4  
uok;%  

'ksrhP;k gaxkekP;k laacaf/kr gk l.k vkgs- 'ksrkrwu Äjh vk.kysyk Òkr uok; iqtkfo/kh 
d¢Y;kuarj [kk.;kl lq#okr djrkr- uohu rkanqGkpk Òkr f'ktorkr- fir`ia/kjokMÓkkpk gk dkG 
vlY;kus Jk)gh Äkyrkr-5 
i¨Gk%  

'ksrkr o"kZÒj cSy Je djr¨- R;kP;k Jekus 'ksrkr Òjiwj vé/kkU; fidrs- R;k cSykP;k 
d”Vkrwu mrjkÃ g¨.;klkBh gk l.k lktjk djrkr- cSykaP;k ;k l.kkl fnokGh i¨Gk Eg.krkr-  
bany iqtk%  

gk uolkpk l.k vkgs- d¨.kR;kgh dkeklkBh uol d¢yk vlsy rj r¨ uol 
Q¢M.;klkBh lekjaÒ d¢yk tkr¨- ,[kk|k xkokoj uSlÆxd ladV] vkiŸkh] /kkU;kpk nq"dkG 
iMyk vlsy rj v'kkosGh bany lktjk d¢yk tkr¨-6  
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g¨Gh mRlo%  
vkfnoklh lektkrkr g¨Gh l.kkyk Qkj egŸokps LFkku vkgs- R;klkBh nkaMh 

i©Æ.kesiklwu mRlokP;k r;kjhr ykxrkr- mRloklkBh ykx.kkjs lkfgR; x¨Gk djrkr- dkj.k 
g¨Ghpk mRlo ikp rs lgk fnol lktjk djrkr- g¨GhP;k fno'kh taxykr tkÅu ckacq r¨Mwu 
vk.krkr- o g¨Gh tkG.;kpk tkxh j¨orkr- iqtkfo/kh d#u g¨Gh tkGrkr- uol d¢ysys 
fÒYy iq#"k iqtkÚ;kdMwu iqtkfo/kh d#u l äsxkps lkfgR; vaxkoj p<orkr- R;kauk ^e¨j[kh* 
Eg.krkr- e¨j[kh rlsp <¨y oktfo.kkjs loZ ,d= g¨Åu g¨Ghpk lHkksorh xk.ks Eg.krkr- 
jk=Òj ukprkr o xqG] nkG~;k] [k¨cjs] ukjG vksokGwu g¨Gh tGrs rsFks okgrkr- g¨Gh 
tGkY;kuarj ldkGh Ò äxÚ;k cktkj vlr¨- uanqjckj ftYº;krhy vDdydqok rkyqD;krhy 
e¨yxh] Òxnjh] dkBh] tkeyh] oj[ksMh] tekuk] /kMxko] /kuktk] cqxokMk bR;knh fBdk.kh 
jk=h tYy¨"kkr g¨Ghpk l.k lktjk djrkr- o ldkGh R;k&R;k fno'kh Ò äxÚ;k cktkj Òjr¨-7 

vDdydqok rkyqD;krhy dkBh ;sFkhy gksGh jktokMh gksGh Eg.kwu laiw.kZ egkjk”Vªkr izfl/n 
vkgs-  
Ò äxÚ;k cktkj%  

vkfnoklh Òkxkr osxosxG~;k xkokae/;s osxosxG~;k fno'kh jk=h g¨Gh tGrs- o 
ldkGiklwu lk;adkGi;±r Ò äxÚ;k cktkj Òjr¨- R;k fno'kh vktqcktwP;k [ksMÓkkrhy 
vkfnoklh vkikiY;k xkokrhy y¨da ,d= ;sowu cktkjkP;k xkoh ukpk;yk ;srkr- e¨Be¨Bkys 
<¨y o gR;kjs Äsowu vkB&ngk e¨j[kh o y¨da ,d= ;sowu nk# fiÅu nax g¨owu ukprkr- R;k 
fno'kh Ò äxÚ;k cktkj vlY;kus y¨da xqG] nkG~;k] [k¨cjs] [ktqj] gkjdax.k o brj lkfgR; 
[kjsnh djrkr- lk;adkGh vkikiY;k xkokdMs oGrkr-  
la'k¨/kukps fu"d"kZ% 
1- vkfnoklhaP;k nSuafnu thoukr nsonsorkauk fo'ks"k egŸo nsrkr- fulxkZrhy nsonsorkauk Álé 
dj.;klkBh ÒDrhÒkokus iqtkfo/kh djrkr- R;kaph d`ik–“Vªh jgkoh Eg.kwu c¨dM o d äscGhpk 
cGh nsowu uSos| nk[kowu nk# viZ.k djrkr- 
2- vkfnoklh yksd vkiys l.k&mRlo ,d= ;sowu lkekftd l.k lktjs djrkr- R;kaP;kr 
,drsph Òkouk vf/kd fuekZ.k >kysyh vlrs-  
3- vkfnoklhaP;k nsonsork l.k&mRlokpk vH;kl djhr vlrkuk Ád"kkZus tk.kors dh R;kaP;k 
nsonsork l.k&mRlo] fulxZiqtk] fdrhrjh ikjaikfjd x¨h vFkZiw.kZ vkgsr-  
4- vkfnoklhaph laLd`rh vktgh fVdwu vkgs- vkfnoklh tjh 'kgjh laLd`rh'kh t¨Mys xsys 
vlys rjh R;kaph ewG laLd`rh R;kauh fVdowu Bsoyh vkgs-  
lanÒZ lwph%  
1- xkjs x¨fon % lkriqMÓkkP;k fÒYy ,sfrgkfld vkf.k lkekftd ekx¨ok] d‚UVhusUVy Ádk'ku] 
iq.ks] iku ua-38 
2- mijksDr iku ua-39 
3- ikMoh fojÇlx % vkfnoklh thou laÄ"kZ] lard`ik Ásl] uanqjckj] iku ua-47 
4- egktu t;Jh] cMxs lkxj % vkfnoklh lekt laLd`rh] vkf.k vkj¨X;] vFkoZ ifCyd¢'ku] 
/kqGs] iku ua-333 
5- xkjs xksfoan % iqoksZDr] iku ua-45 
6- egktu t;Jh] cMxs lkxj % iqoksZDr] iku ua-333 
7- ikMoh fojflax % iqoksZDr iku ua-43 
8- xkjs xksfoan % iqoksZDr] iku ua-60 
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सामािजक सम या, लगभाव आिण समाज 
ा. िबजली ीपाल दडप े

Associate Professor Govt. College of Education, Panvel, Maharashtra 

 
कोण याही समाजाचा िवकास िवचारात घेत असता, या समाजातील ि यांची ि थती जाणून घेण े

अग याचे ठरत.े आज आपण थोर समाज सुधारकां या जाग कतेमुळे सती था, केशवपन यासार या अमानवीय 
कु थांपासून मु  झालो आहोत. तरीही भारतीय समाजात  एकंदरीत ि यांची ि थती पाहता वतमान संगणक 
युगातही ती फारशी समाधानकारक नाही, असे खेदाने हणावे लागेल. भारतातील िविवध रा यात ितथ या ढी-
परंपरांची जोखडे, िश णाचे अभावा मक माण आिण पुरोगामी वाचा वारसा यानुसार ि यां या ि थतीत कमी-
अिधक बदल दसून येतात. महारा ाला छ पती िशवराय, राजमाता िजजाऊ, अिह याबाई होळकर, महा मा फुले, 
सािव ीबाई फुल,े डॉ.आंबेडकर यां या पुरोगामी िवचार आिण कृत चा वारसा लाभला आह ेआिण संपूण देशाला 
राजाराम मोहनराय, महा मा गांधीजी यांचा वारसा, आदश लाभल ेआहते. याचा प रणाम ि यां या सामािजक 
ि थतीवर दसून येतो. 

रा कवी मैिथलीशरण गु ज नी  िप ानिप ा दसून येणा या ि यां या ि थतीबाबत या श दात हटले 
होते - 
         "अबला जीवन हाय तु हारी यही कहानी,  
            आँचल म ह ैदधू और आँख  म पानी. " 
     आज २१ ा शतकात देखील ि यांना मानवतेचा वहार सवदरू िमळू शकत नाही. एकूण लोकसं येत, मग ती 
देशाची असो वा िव ाची जवळपास िन या सं येत असले या ि यां या गतीसाठी पुढील बदूं या संदभात 
परामश घेण ेआव यक आह े- 
• िश ण : 

िश णाला िवकासाची गंगो ी आिण सव सुधारणांचा पाया मानल े जाते. भारताम ये आजही ी- 
सा रतेचे माण पु षां या तुलनेत बरेचसे मागे आह.े 'िज या  हाती पाळ याची दोरी, ती जगात ेउ ारी,' हे सू  
ओळखून महारा ात फुल े दांप याने ी िश णाचा पाया घातला. परंत ु तरीही  संपूण देशातील लोकसं येचा 
भ मासूर, दा र य, बालिववाह, 'ित या' िश णाची अना था या सम यां या पा भूमीवर  िश ण सवदरू 
पोहोच यात आजही अडथळे आहते. मिहला- मुल या  िश णाबाबत आजही दु यमतेचे पालकांचे, कुटंुिबयांचे 
धोरण असत.े 'ती पर याचे धन', 'ितची सुरि तता' अशा मानिसकतेमुळे िश णा या वाहापासून बराच मिहला वग 
दरू आह.े िश णा या अभावामुळे िनणय मता, वावलंिब व, आ मभान, िवचार मता िवकसनात ि यांना अडथळे 
जाणवतात. थोर कविय ी बिहणाबाई चौधरी, आज या ' बीजमाता' राहीबाई पपोरे मा   पारंपा रक- अनौपचारीक 
अनुभवा या पाठशाळेतून ानाजन क न याला अपवाद ठरतात. परंत ु सवासाठी, सव थरातील ि यांपयत 
िश णाचे साम य पोहोचणे ह ेि यां या ांितकारी िवकासात मोलाचे योगदान ठरणार आह.े 
• आरो य : 
  आरो यिवषयक सुिवधांचा लाभ ि यांपयत पोहोच यात ी-पु ष िवषमता हा मोठा अडथळा ठरतो. 
हणूनच आज या तं ान युगातही  माता आिण बालकां या मृ यूचे माण अिधक आह.े कुटंुब, समाजा या वा य 
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र णात ि यांचा पुढाकार असतो, परंत ुित या आरो य िवषयक देखभालीत मा  समानतेचे आिण माणुसक चे सू  
नाही. िवशेषतः मानिसक  वा थर णासाठी सेवा िमळ या या बाबतीत तर ही अना था आणखीनच गडद बनत.े 
अंध दा, चुक या धारणा या ि यांना वा य सुिवधा िमळू दे यात मोठा अडथळा ठरतात. मुली-मिहला यां या 
पोषणाबाबतही आप या समाजातील कु था-परंपरा नकारा मक प रणाम करतात. ित यातील िचवटपणा, 
सहनशीलता ितला बरेच काही अ या यपणू, अनारो यदायी गो ी सहन कर यास भाग पाडतात. आजही कुटंुबातील 

ी वतःकडे क या मिहले या भूिमकेतून उर या-सुर या भोजनावर संतोष मानत राहत.े यामुळे िवशेष वाढी या, 
पोषणा या काळातही अपवाद वगळता संतुिलत आहार िमळ यात अडथळेच असतात. 
     भारतीय मिहलां या बाबतीत मो ा माणात ऍनीिमक ि थती जाणवते. हा पुरेसा, संतुिलत आहार न 
िमळ याचा तसेच संपूण आरो याकडे दलु ाचाच प रणाम हणता येईल.  कुटंूब िनयोजनाक रता जे हां नसबंदी 
श या कर याची वेळ येते, त हा खूप चार क न जाग कता िनमाण के यानंतरही भ या - भ या, सुिशि त 
कुटंुबातूनही पु ष श या (जी सुलभ आह,े असे त ांचे मत असूनही) न होता  ि यांकडेच हीदेखील जबाबदारी 
येते. आज ी - ूणह येला ितबंध असतानाही अनेक  कुटंूबात 'मुलगा हवा' या अ ाहासापायी अनेक मुल ना ज म 
देण े वा अवैध प तीने ी - ूणह या घडतात. यांतून ीआरो यावर िवघातक दु प रणाम होतात, ह े भीषण 
वा तव आह.े  
• ढी-परंपरा आिण पूवा ह 
भारतीय समाजावर ढी-परंपरांचे जोखड आिण परंपरागत मा यतांचा पगडा मो ा माणावर आह.े  
िववािहत ि या - मुली यां या बाबतीत एक कडे घट फोटांचे वाढते माण हा चतेचा िवषय असला तरी दसुरीकडे 
'चुलीतल ेलाकूड चुलीतच जळायचे ..' , 'बाईची जात आह,े सहन करायला हवं..' यासार या मानिसकतेतून टोकाचे  
मानिसक - शारी रक हसाचारही ितला  सहन करायला भाग पाडल ं जातं. अशा ि थतीत कायदे कागदावरच 
राहतात. 
     'मुली या जातीला', 'बाई या जातीला...ह े शोभतं का?' यासार या मानिसकतेतून ितचं वातं य, 
मनमोकळेपणान ंहसणं, बोलण,ं चालण,ं वागण ंयावर कठोर िनबध घातल ेजातात. काही अशंी याम ये मिहलांचाही 
सहभाग असतो. ि यां या िनणय येतील सहभागावर 'हा तुमचा ांत नाही', 'तु ही यात नसते ल  घाल ूनका', 
अशा ट पणी ारे ितला ित याच बाबतीत घेत या जाणा या िनणयाम ये सहभाग यायला िवरोध दाखवून आपल े
मत मांड याची मुभा दली जात नाही. वेळोवेळी कोणीतरी  पु ष ित या  पोशाखाबाबत, ित या मोबाईल 
वापराबाबत  िनदश देऊन यावर कूमत ठेवायचा य  करत असतो, आिण ित या वातं यावर गदा येत असते. 
      िवधवा- प र य या ि यांची वतमान ि थती मानवतेला साजेशी नाही ,असेही िच  ब याच ठकाणी 
आढळत.े यांना स मानाचे, माणुसक चे आिण आ मभानाचे िजणे ा  नाही. िविवध ांत,  जाती- धमातही कमी-
अिधक माणात अशा साखळदंडासमान कु था चिलत आहते. २० ा शतकात 

' ी'  मािसका या संपा दका शांताबाई कल करांनी  'हळदीकंुकू' समारंभाचे आयोजन क न िवधवांना 
मंगल संगी सहभागापासून वंिचत ठेव या या कु थेपासून मु  कर याचा य  केला होता. परंत ुसंपूण समाजाने हा 
वारसा ापक माणात  अनसुरला नाही, परंत ु आज पु हा एकदा महारा ातील को हापूर िज ातील हरेवाड 
सार या छो ा गावातील ामपंचायतीने याबाबतीत पुढाकार घेत ४ मे, २०२२ रोजी  िवधवांबाबत कु था बंद 
कर याचा ांितकारी िनणय घेतला. महारा  शासनानेही हाच आदश समोर ठेऊन त परतनेे ाम िवकास खा याने 
वैध ा या था बंद कर याचे प रप क १७ मे, २०२२ रोजी काढले आह.े आता यापुढे गरज आह ेसवानी अशा एक- 
एक पाऊलवाटा चालून काळा या अनुषगंान े शा त बदल कर याची आिण ख या अथान े ी-पु ष समतेने यु  
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समाज िन मतीची. यातूनच मिहला सबलीकरणाचे वप्न वा तवात  येऊ शकेल.ं प.ुग. सह बु  े या  श दात 
सांगायचं तर, "जाितभेद, चातुव य, ा णांचे े व या सवा या बुडाशी जी ज मिन  उ नीचता असत े ती 
समाजाला जशी घातक असत,े तशीच ीला समाजात पु षासारखीच ित ा ा   झा यावाचून ित या जीवनाचा 
िवकास होणे श य नाही, आिण तो समाजही तुलनेन ेपंगूच राहणार." याक रता आपण सव िमळून समतेची कास 
धरायला हवी. 
संदभ - 
१) जे. बी. शदे - न ा युगासाठी बोधन, भाग -२  
२) दैिनक लोकेस ा - शिनवार, द. २१ मे, २०२२ 
३) दैिनक सकाळ - रिववार, द. २२ मे, २०२२ 
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राज ष शा चंी को हापरू सं थानातील कामगार िवषयक भिूमका 
ा. डॉ. द ा य पाडुंरंग खराड े

इितहास िवभाग मुख बाबासाहबे िचतळे महािव ालय, िभलवडी. , मो. न.ं 9921297780 

Email  :-  dattatrayakharade@gmail.com 

 
तावना -  

 को हापूर ह े जसे कलापरू हणून िस  आह े तसेच त े उ ोगपुर हणूनही िस  आह.े मराठी माणूस, 
थािनक माणूस उ ोग वसायात दसत नाही असे आपण हणतो. पण को हापूर ब ल मा  असे हणता येणार 

नाही. येथील उ ोजक मराठी भािषक आहते. उ ोगातच न ह ेतर ापारातही त ेमो ा सं येने दसतात. िवशेष 
हणजे को हापूर येथील मंडळीची एक िविश  यं  परंपरा आह.े ितचा वारसा एका िपढीकडून दसु-या िपढीकडे 

आला आह.े तं ानाची, यं कुशल माणसांची यं ांशी झटापट क न यात सुधारणा कवा नवे करणा-या माणसांची 
को हापूरला एक परंपरा आह.े  
 को हापूर या औ ोिगक िवकासात राज ष छ पती शा  महाराजांचा सहाचा वाटा आह.े राज ष शा  
महाराजांनी जात-पात न पाहता कतबगार, शार माणसांना उ ेजन दले. राज ष छ पती शा  महाराजांनी 
आ थक िवकासातील औ ोिगकरणाचे मह व ओळखल ेहोते. यामुळे यंनी यावेळ या काळा माणे लघुउ ोगांना, 
सरकारी े ातील उ ोगांना आ थक सहा य देवून चालना दली. 1920 साली राज ष शा नंी सावजिनक े ातील 
उ ोगांचा शुभारंभ केला. राज ष शा ं या शेती िवकासातील नवन ा योजनांचा शुभारंभ केला. राज ष शा ं या 
शेती िवकासातील नवन ा योजनांचा तर महारा ातच न ह,े महारा ाबाहरे आजही परु कार केला जात आह.े 
थोड यात हणजे राज ष शा  महाराजांची ही परंपरा टकिव याचे आिण याम ये गती कर याचे काम शासनाने, 
जनतेने केले हणनू को हापरू िज ात औ ोिगक करण मो ा माणावर झाले आह.े आिण या औ ोिगकरणातनू 
ब सं येने कामगार वग िनमाण झाला आह.े अशा राज ष शा  महाराजां या कार कद तील को हापूर सं थानातील 
कामगार िवषयक भूिमकेचा आढावा या शोध िनबंधात घे यात आला आह.े  
 राज ष शा ं या कार कद त ि टीशांचे भारतावर रा य होते. याकाळात ि टश सरकारचे कामगार 
िवकासा संदभातील धोरण अ यंत ितकुल व पाचे होते. राज ष या संपूण कार कद त ि टीशांचे भारतावर रा य 
होते. या काळात ि टश सरकारचे कामगार िवकासासंदभातील धोरण अ यंत ितकूल व पाचे होत.े कब ना 
कामगार िवकासाकडे ि टशांनी पूणतः दलु  केले होत े असे हटले तरी चालले. भारतातील कामगारांचा फ  
आप या फाय ासाठी वापर क न घणे,े कामगारांना िवशेष सोयी सुिवधा न पुरिवणे, कामगार संघटना िनमाण होऊ 
न देणे, कामगार चळवळी दडपून टाकण े असा कारचे िविवध माग अवलंबून ि टशांनी भारतीय कामगारांना 
मागासलेल े ठेवल े होते. कोण याही मागान े भारतीय कामगारांचे जा तीत जा त शोषण करण े हा मुख उ ेश 
ि टशांचा तर होताच, परंतु भारतीय कामगारांचे भारतीय भांडवलदार देखील मो ा माणात शोषण करत होत.े 
याव न या काळात कामगारांचे ि टश व भारतीय भांडवलदार या दोह कडून दहुरेी शोषण होत होते ही गो  
ल ात येत.े या काळात मंुबईम ये कापड िगरणी कामगारांची कामाचे तास कमी कर यासंदभात, वेतन वाढीसंदभात 
संप कर यास सु वात केली होती. परंत ुि टश सरकार व मालक वग काही ठरािवक लोकांना हाताशी ध न ह ेसंप 
मोडून काढीत होत.े या काळात फारसे कामगार कायदे अि त वात न हत े आिण अशा वातावरणात राजष नी 
कामगार चळवळीस ारंभ केला होता.  
 ि टशांचा वाढता अ याचार व कामगारां या माग यांकडे मालक वगाचे दलु  या धत वर 27 ऑ ट बर, 
1905 रोजी बंगालम ये ग हमट ेस अॅ ड बंग से े टरीएट ेस मधील टंकलेखकांनी (Compositers) एकि त येवून 
बाबू चा चं  िम ल यां या अ य तेखाली कामगार युिनयनची (Trade Union) थापना केली.1 पढेु 4 िडसबर 
1917 रोजी अहमदाबाद येथील िम स कामगारांनी एकि त येवून आप या माग या मा य क न घे यासाठी ीमती 
अनुसयाबेन या िमल एजंट या मुली या अ य तेखील कामगार युिनयनची थापना केली.2 अशा कारे भारतातील 
िविवध भागांम ये कामगार एकि त ये यास नुकतीच कोठे सु वात झाली होती.  
 अशा वातावरणात 10 नो हबर, 1918 रोजी मंुबई (परळ) येथे मागासले या लोकांची व कामगारांची 
जाहीर सभा आयोिजत कर यात आली होती व या सभेचे अ य थान राज षना दे यात आल ेहोते. सदर सभेस 10 
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हजार कामगार व इतर लोक उपि थत होत.े या सभेत भाषण करत असताना राजष  हणाले होते “मी को हापूर या 
रा य पदावर असतानाही िशपाई, शतेकरी कवा मजूर हणवून घे यात मला अिभमान वाटतो.... मा या हाडामाशी 
िशपाइिगरी, शेतकरी यांचे र  खेळत आह.े”3 राज ष या या िवधानातून राज षचे कामगार, शेतकरी यां याशी 
कती जवळीकतेचे नाते होते ह े प  होते. कामगार चळवळीसंदभातील राज षचा िवचार फ  सं थानापुरता 

मया दत न हता तर याची ा ी संपूण देशभर होती. राज ष युरोप दौरा क न आल ेहोते. तेथील मालक-मजूर 
संबंध यांनी वतः पािहले होते. तथेील कामगारां या ि थतीची जाणीव यांना होती. या सव अनुभवा या 
आधारावर राज ष कामगारांना उ ेशुन हणाल,े पा ा य देशात भांडवलवाल ेव मजूर असे दोन वग आहते. ितकडेही 
भांडवलदार लोकांची मजूरदार लोकांवर बेसुमार स ा चाले पण या मजुरदार लोकांनी आपले संबंध बनिवले आहते. 
पुढे राज ष हणतात, इं लंडात मजूरदारांनी आप या उ तीकरीता आपले संघ थापन क न वावलंबनाचे माग 
वीकारले. या माण ेआपण आपले सु वि थतपण ेसंघ तयार केल ेपािहजेत. आप या मुलाबाळास िश ण देवून व 

आपले आरो य वाढिव याचे य  क न आपली उ ती आपणच क न घेतली पािहजे. दसुरा आप याकरीता काही 
करेल अशी अपे ा करणे क हाही कमीपणाचे आह ेही गो  अह नश ल ात ठेवा.4 
 राज ष शा ं या वरील िवधानाव न 1918 साली देशात नवीन 7 कामगार संघटना थापन झा या. 
यामधील 4 म ासम ये, 2 मंुबईम ये तर 1 कलक ा म ये थापन झाली.5 याचा अथ असा होतो क , मंुबईत 1918 
म ये या दोन संघटना थापन झा या हो या यापैक  एक राजष या रेणतेून िनमाण झाली होती. राज षनी 
सं थानाबाहरे जसे कामगार चळवळ ना ो साहन दल ेतसेच सं थानात देखील शेतकरी व मजूरांनी थापन केले या 
संघांना ो साहन दल ेहोत.े सं थानातील शतेकरी व मजूरदार संघा या अ य ांनी ी. रावबहा दरू ड गरे यांना 
स थे या कामाकरीता मािगतले होत.े राजष नी यां या या मागणीला परवानगी देवून संघा या कामािनिम  बाहरे 
जावे लाग यास आपला कामचलावू चाज अिस टंटकडे देवून बाहरे जा यासही परवानगी दली होती.6 याव न 
राज षची कामगार चळवळ वाढीस लाग यासंदभातील भूिमका प  होते.  
 राज ष या कामगार चळवळीसंदभातील वरील सव य ांचा िवचार के यास ि टश अिधप याखाली 
असणारा एक सं थािनक या काळात भारतातील कामगारांना इं लंड व रिशयामधील कामगार संघटनांची आिण 
मालकमजूर संघटनांची उदाहरणे देवून यांची सु  श  जागतृ करतो व संघ टत हो याचा स ला देतो यातच यांचा 
पुरोगामी दिृ कोन दसून येतो. या काळात फ  महारा च न ह े तर संपणू भारतात कामगार संघटना ापक 
व पात पसरले या न ह या तर फ  ारंभीची अव था होती. या काळात राज षनी ही पावले उचलली होती. 

भारतात रा ीय तरावर सव भारतीय कामगारांचे ितिनधी व करणारी “ऑल इंिडया ेड युिनयन काँ ेस” (A. I. 
T. U. C.) ची थापना हो यासाठी जर 1920 सालापयत वाट पहावी लागत असेल तर यापूव  हदु थानातील 
कामगारांना संघ टत हो याचा उपदेश करणारा हदु थानातील हा पिहलाच सं थािनक होता असे हणावयास 
हरकत नाही आिण हणनूच राज ष भारतीय कामगार चळवळीचे आ  जनक ठरतात. या काळात सं थानात 
अकुशल मजूरांचे माण मोठे होते. राज षना अकुशल मजूरांचे पांतर कुशल मजूरांम ये करावायचे होते. 
िव ा याना थमपासूनच तांि क ान िमळवून उ ोगधं ां या वाढीसाठी आिण िवकासासाठी यांचा ानाचा 
उपयोग हावा हणून सं थानात राज षनी ‘जय सगराव घाटगे टे कल इि ट ुट’ व ‘राजाराम इंडि यल कूल’ 
कायरत ठेवली होती. या इि ट ूटमधील िव ा याम ये उ रो र वाढ होत गेललेी होती.  
 सं थानातील शेजमजूरांना व शेतक-यांना शेतीतल सुधा रत तं ाचे व आधुिनक यं े चालिव याचे िश ण 
दे यात यावे हणनू राज षनी सं थानात 1912 साली “द कग एडवड अ ीक चरल इि ट ूटची” थापना केली 
होती. या इि ट ूटम ये खास िश क (Demonstrator) नेमला होता. जो सं थानातील शतेक-यांना व 
शेतमजूरांना शतेी ा यि के क न दाखवत असे. तसेच शेती िश ण सु ा देत असे. सं थानातील िश कांसाठीसु ा 
राजष नी िश ण वग आयोिजत केले होत.े7 पूव पासून को हापूर सं थानात पंचगगंा नदीकाठची सुपीक जमीन व 
यो य हवामान यामुळे उसाचे पीक मो ा माणाम ये येत असे. या ऊसापासून गूळ तयार कर यासाठी याचा 
घा यातून रस काढावा लागत असे. यातून अनेक शतेमजूरांना रोजगार उपल ध होत असे. कारण को हापूरी गुळाला 
इतर  मो ा माणात मागणी होती, परंत ूददुवान ेऊसाचे रस काढ याचे ह ेघाण ेअसुरि त होते. यामुळे कधी 
कधी अपघातान े या घा यावर काम करणा-या कामगाराची बोटे याम ये सापडून याला कायमचे अपगं व येत असे. 
ही गो  राज ष या ल ात आली आिण अ पावधीतच राज षनी सं थानातील कारागीर लोकांना आ हान करणारा 
एक जािहरनामा काढला. यानुसार “घा याम ये हात सापडणार नाही, अगर सापडलाच तर यास इजा होणार 
नाही अशा त-हचेी यांि क यु  तारीख 1 जानेवरी, 1896 या आत कोणी शोधून काढ यास याची यु  सोपी, 
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थोड या खचात होणारी व पसंत अशी ठरेल यास चांगले बि स दे यात येईल.”8 अशा कारचे आ हान के यानंतर 
सं थानातील चांग या कारािगरांनी व त ांनी िविवध यु यांचा वापर क न घाणे तयार केले आिण सं थानला 
सादर केल.े  
 सदर जाहीरना यातून राज षनी अ य र या सुरि त घाणे वापर याची कामगारांना स  के याचे 
दसून येत.े हणजेच सं थानातील कामगारांना जेवढी वतःची काळजी वाटत न हती यापे ा कतीतरी अिधक 
माणात कामगारांची काळजी राजष  घेत होते याची िस ता पटते.  

 राज ष या कार कद त उ  तरापासून किन  तरापयतची अनेक कामे लोक करीत होते. परंतू राज षनी 
कामा या बाबतीत खाल या दजाचे काम व र  दजाचे काम असा दजुाभाव केला नाही. काम ह ेकाम आह.े याला 
कोणताही दजा नसतो. यामुळे न े कोण याही कारचे काम करताना लाज बाळग याचे कारण नाही असे 
राज षचे मत होत.े “एकदा राज षचा एक ह ी मेला होता. तो ओढ यास तु ं गाचे सव कैदी लागले होते. जु या 
राजवा ातून रिववार बु जापयत याला ओढत आणले होत.े यावेळी महाराज आप या रथातून येत होत.े यांनी ह े
पािह याबरोबर त े वतः रथातनू उतरल ेव या कै ांबरोबर यांनीही कासरा धरला व मेललेा ह ी ओढ यास मदत 
केली.”9 जगात कोणतेही काम कमी दजाचे कवा उ  दजाचे नसत े ही गो  कामगारांना उदरिनवाहाचे साधन 
िनमाण हावे हणून आ थक मदत केललेी होती. राज षनी तसेच एका महार समाजातील गंगाराम कांबळे नावा या 

ला चहाचे दकुान काढ यास आ थक सहा य दले होते. पुढे याच दकुानात याचा वसाय वाढावा हणून 
राज षनी याला सोडा वॉटरचं मशीन बसवून दल े होत.े िवशेष हणजे या काळात मागासले या जातीतील 
लोकांचा पश सुधा क न घतेला जात न हता. ते हा राज ष वतः गगंाराम कांबळे या चहा या गाडीवर चहा िपत 
असत व दसु-यांना सु ा यायला लावत असत. या कृतीतनू राज षनी समाजातील जातीभेद न  कर याची वृ ी 
दसून येत.े या काळात भारतात बडोदा, हसूैर, ावणकोर, कोचीन ही सं थाने िवकिसत सं थान े हणून ओळखली 

जात होती. परंत ु“कृषी आिण औ ोिगक े ात गरीब कारागीरांना सहा य कर याची कसलीही योजना यावेळ या 
हसूैर सरकारजवळ न हती. ावणकोर, कोचीन आिण हसूैर सं थानात मागासले या वगाना िनि तपणे फायदेशीर 

ठरेल अशा रोजगारासंबंधी या संवैधािनक धोरणाचा (कायदे क न ठरिवले या) संपणू अभाव होता. याउलट 
को हापूर सं थानात अशा धोरणाचा 1902 पासूनच अगंीकार कर यात आललेा होता.”10 राज षनी दु काळा या 
काळात िश क, दरबारी नोकर व इतर कामगारांना दु काळी भ ा व दु काळ िनवारणा मक मदत दललेी होती. 
जेणेक न सं थानातील कामगारांचे व लोकांचे दु काळामुळे हाल होवू नयेत.  
 अशा कारे राज षनी कामगारांचे होणारे अित र  शोषण थांबिव या या उ ेशाने, यांना जा तीत जा त 
सोयी सुिवधा व सहा य दे या या उ ेशाने सं थानातील कामगारिवषयक धोरण राबिवले होते. परंत ु या 
धोरणाबरोबर सं थानातील कामचुकार व वि थत काम न करणा-या कामगारांना राज षनी दंड केला होता. तर 
काही ठकाण या कामगारांना कामाव न काढून टाकल े होते. याचा परुावा हणजे सं थानातील कासावाडी व 
यवलूज येथील जनावरां या थ ीतील जनावरांची जोपासना करणा-या कामगाराला वारंवार सूचना देऊन सु ा 
जनावरांची यो य कारे जोपासना न के यान ेकामाव न काढून टाकल ेहोत.े तर सुर ा र क हणून काम करणारे 
काही कामगार रा  पाळीला न सांगता गैरहजर रािह यामुळे या कामगारांना येक  1 पया दंड क न कामावर 
ठेव यात यावे असा आदेश राज षनी द याची न द आढळत.े11 याव न राजष  कामा या िश तीबाबत कती चोख 
होते याची क पना येत.े  
िन कष -  
 भारतीय कामगार संघटना चळवळी या िवकासाचे वातं यपूव काळ आिण वातं यो र काळ असे दोन 
ट पे करता येतात. वातं यपवू काळात झालेला िवकास अितशय मंदगतीचा असून वातं यो र काळात मा  
कामगार संघटना चलवळी या िवकासाची गती वाढली आह.े राज ष शा नंी जनक याणासाठी केलेल े काय 
अि दतीय आह.े राज ष शा नंी शेती, सहकार, उ ोग, ापार यां या िवकासासाठी जसे जाणीवपूवक य  केले. 
या माणे राज ष शा नंी आप या कार कद त अनेक कामगारांना व कामगार संघटनांना रेणा, फूत  दली होती. 
या या या कायाचा प रणाम आजही महारा ात मो ा माणात पडलेला दसून येतो.  
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• सारांश-  
िनसगतःचं‘ ी’ आिण ‘पु ष’ ह े दोन िभ लगी जीव घडवल े जातात. िनसग दो ही लगां या ना 

भरभ न सग या गो ी देत असतो. उदा. दोन डोळे, दोन कान, एक नाक, दोन हात, दोन पाय, इ. गो ी 
िनसगाकडून ी आिण पु षांना समान पातळीवर द या आहते. परंत ुसमाजाने यांना िवषमतेचा दजा दानकेला 
आह.े  यात मु य वे ी ही किन  मानली गलेी तर पु ष हा ‘ े ’ आिण ‘आ मक’ समजलाआह ेआिण पुढे यातनूच 
मिहलांवर अ याचार हायला सु वात झाली.तोइतका िशगेला पोहोचला क , ितला िजवंत जाळले गले,े अमानवी 
अ याचार ित यावर होऊ लागल.े‘मिहलांना िश ण दल ेतर देशाची गती होईल’ असा नारा एक कडे दला जातो 
तर दसुरीकडे ितचा खून बला कार केला जातो.‘ लगभाव’ हा आपण िनमाण केला आह ेआिण तो न ही आपणच क  
शकतो असे मलावाटत.े            
• तावना: 

अगदी ाचीन काळापासून भारतीय समाज व थेम ये लगभाव असललेा आढळून येतो. ज मतः‘ ी’ 
आिण ‘पु ष’असले यािभ  लगांचा समाजाने वेगवेगळा अथ लावलाआहआेिण यातूनच दु यम वाची ि थती ी 
जातीवर लादली गेली. ि यांकडे पाह याचा दिृ कोन िवकृत होत गलेा. पु षां या बरोबरीची बौि क मता, 
शारी रक मता, क  कर याची धमक, िज , कणखरपणा मिहलां या अगंी असून देखील ितला पु षांपे ा किन  
मानले गेल.ेवै दक कालखंडाम ये ि यांना िश ण व उपनयनाचा अिधकार होता. याकाळी ितला िववाहासाठी 
जोडीदार िनवडीचे पणू वातं य होत.े ौढ िववाहाची प ती वै दक काळाम ये ढ होती. वै दक कालखंडाम ये 

ीला गौरवशाली थान होत.े ह े थान उ र वै दक कालखंडात कमी होत गेल.े मनु मृतीम ये ि यांवर अनेक बंधन े
घातली गलेी. ितचे जीवन पशसुमान झाले. म ययुगीन कालखंडात तर ही ि थती अजून भयावह झाली. या काळात 
बालिववाह, सती था, केशवपन इ.भयंकर थांमुळे ि या िजवंतपणीनरकयातना भोगू लाग या. ि यांना पायात या 
वहाणा माणेमानल ेगले.े 

जगात ब तेक सव देशांम ये काही ठरािवक अपवाद वगळता पु ष धान सं कृती असलेली आढळून येत.े या 
पु ष धान सं कृतीमुळेमिहला हा घटक हसाचारास बळी ठरला आह.े लगभेदावर आधा रत सं कृतीमुळे ीचे ‘चूल 
आिण मूल’ एवढेच े  िनि त केले गले.े आज 21 ा शतकात भारत वै ािनक े ात जरी झेप घेत असला तरी 
‘ ी’ हणजेमुलांना ज म देऊन यांचे लालन-पालन करणारीबाई अशी िवचारधारा असणारा समाज आजही 
अि त वात असललेा पाहायला िमळतो. 
लगभेदामुळेिनमाण झालेल े हसाचार आिण या हसाचाराला बळी ठरललेा मिहला वग आजही मो ा सं येन े

आढळतो ह ेमोठे ददुव आह.े 
• मुख संक पना: लग, लगभाव, हसाचार 

• उ :े 

1) लग संक पना प  करण.े  

2) लगभाव संक पना प  करण.े 

3) लगभावामुळे होणारे हसाचारिवशद करण.े 
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• िवषय िववेचन: 

• लग: 

  साधारणपणे समाजशा ात ‘ लग’ या श दाला मह व ा  क न दे याचे कायअॅनओकले यांनी केले यांनी 
Sex ,Gender and Society 1972 साली कािशत केले या थंानुसार ‘ लग’ या श दाचा अथ ी-पु षांमधील 

‘जैिवक भेद’ असा केलाआह.े 

  सामािजक तरीकरणा या मुख घटकांम ये वंश, वग ,जात ,धम आिण उ प  इ. घटकांबरोबरच लग हा 
एक मह वपूण घटक समजला जातो कारण समाजाची िवभागणी ामु याने ी-पु ष याच जैिवक त वावरहोते. 
सामा यपणे ‘ लग’ जैिवक पद आह.े गुणसू े व रंगमनी यामुळे ी आिण पु ष लग िनि ती होत असत.े लग 

िनि ती गभधारणे या वेळी होत.े प रणामी शरीररचना मक फरक ी-पु षांम ये पडत जातो. ी आिण पु ष 

ओळख यासाठी चा सहा यक असणारा जैिवक गुणधम हणजेच ‘ लग’ होय. 

• ा या: 
1)जागितक आरो य संघटना-“ पु ष कोण व ि या कोण ह ेप रभािषत करणारे जैिवक व शारी रक वैिश े हणजे 

लग होय.” 

2)बॅरानविबन-“ लगजाती हणजे गभधारणेवेळी अि त वात असणा या गुणसू ावर शरीराची ठेवण व शारी रक 

बदल अवलंबून असण ेहोय.” 

थोड यात,अनुवांिशक र यािनधा रत होणारे ी आिण पु षांमधील रचना मक आिण शारी रक बदलांना ‘ लग’ असे 

हटले जाते. लग ही संक पना ी-पु षां या रचना मक आिण शारी रक भेदाशी िनगिडत आहते. 

• लगभाव 

  ‘ लग’हीसंक पना जैिवक गुणधमाशी िनगिडत आह े तर ‘ लगभाव’ ही संक पना सामािजक-

सां कृितक,मानविन मतआह.े ी-पु षांनी कोणते व कसे वतन केले पािहजे ह े लगभावा ारे ठरवल ेजात.े लगभाव 

ी आिण पु षांतील िवषमता दशिवतो. मुलगी आिण मुलगा लगभावाचे व पपािहल ेअसता असे िनदशनास येत े

क ,सरास कुटंुबाम येअसा भेद लहानपणापासून केला जातो. अगदी बालवयातच खेळ यासाठी मुल ना भांडी-
कंुडी,बा या द या जातात तर मुलांना यांि क गा ा द या जातात. मुलगा रडत असेल तर सहज हणल ेजात े

“काय मुलगी सारखं मुळुमुळु रडतोस”. सं कार कर याची प त सु ा मुलगा आिण मुलगी साठी िभ  असत े

सहनशील, आ ाधारक, ेमळ, न  असे मुलीन ेवागावे. बोलताना हळू बोलावे अगदी हसताना सु ा हळू आवाजात 

हसावे असे घर यांकडून मुल ना लहानपणापासून वारंवार सांिगतले जात.े याउलट मुलगा हा बलवान, धाडसी, 
शूरवीर, कणखर आिण िनणय म असला पािहजे. या या मा  हस याव बोल यावर घर यांचे आिण समाजाचे काही 
बंधन नसत.े‘ लगभाव’यासंक पनेची िन मती समाजाने केली आह.े 

• लगभावा या काही ा या पुढील माण:े 

1)अँथोनी िगड स: 

“ लगभाव ही सं ा पु ष आिण ि या यां यामधील मानसशा ीय, सामािजक व सां कृितक भेदाशीसंबंिधत 

आह.े‘पु षीपणा व बायक पणा’ याबाबत या समाजिन मती क पनांची ही सं ा जोडललेी आह.े” 

2)जागितक आरो य संघटना:  
“ ी-पु षांची समाजिन मती वैिश े दशव यासाठी लगभाव ही सं ा वापरतात.”उदा: ी-पु षां या समूहांची 
िनयमन,े भूिमका व यां यातील पर पर संबंध. 

थोड यात, लगभाव हा समाज व थेने ठरवले या िविश  अशा था आिण परंपरा िनधा रत केला जातो. 
पुढील काही मुख मु ांव न लगभाव ही संक पना अिधक प  होईल. 

1)कुटंुबातील लगभाव- 

  पूव पासूनच भारतीय समाजात िपतृस ाक सं कृती ढआह.ेयामुळे ीला नेहमीच दु यम व िमळाले आह े

लगभेदाचीही सु वात मुली या ज मापासूनच कुटंुबांम ये झालेली आढळत.े मुलीचा ज म झा यावर दःुखी 
होणारेचेहरे आजही समाजात आहते. पु षांना आई, बहीण, मावशी, चुलती, आ या, एक िजवलग मै ीण हवी असत े

पण मुलगी झाली क  नाक मुरडल ेजात.ेगरोदर मिहलांचे गभ लगिनदान केल ेजात.े जर गभात मुलगी असेल तर ितची 
गभातच ह या केली जाते याउलट जर मुलगा असेल तर याचे जंगी वागत केले जात.े मुलाला महागातले कपडे, 

खेळणी पुरवली जातात तर मुलीला जेमतेम गो ी द या जातात. मुलगी ह ेपर याचे धन आह ेअसे समजल ेजात.े 

मिहलां या मताला कुटंुबांम ये कोणी िवचारात घेत नाही. यांना िनणय येत सामावून घेतल ेजात नाही कारण 

ितला वहारातले फारसे काही कळत नाही असा आजही क येक लोकांचा समज अस याचे आढळत.े 
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2)आरो यिवषयक लगभाव-  

  आज समाज गत होत असला तरीसु ा आज ही मुलगी ज माला येण े नाराजवाने वाटलेजाते. लोकांना 
वंशाला दवाचंहवा असतो,पणती चालत नाही. यामुळे मुल पे ा मुलां या आरो याची काळजीअिधक माणातघेतली 
जाते.अगदी लहानपणी खेळताना जरी मुले-मुली पडली तरी मुलाला पटकन औषध पाणी दले जाते मुलगी 
लहानपणापासूनच सहनशील झाली पािहजे,तरच पुढे संसारात टकेल अशी िशकवणीची सु वात इथूनच केली 
जाते.शरीर सुदढृ हो यासाठी चा साि वक, पौि क आहार ही मुलालाच दला जातो.अलीकडे जरी ह े िच  बदलल े

असले तरी याचे माण अजूनही कमीच आह.ेघरातली कत  महीला जरी आजारी पडली तरी ित याकडे दलु  केल े

जाते. ितन ेसतत मशीन सारखे काम करावे अशीच येकाची अपे ा असते.कुटंुब िनयोजनासाठी देखील मिहलांना पुढे 

केले जाते. ितनेच श या क न यावी हाच अ ाहास धरला जातो. याउलट जर घरातला कता पु ष आजारी पडला 
तर मा  ीन े यांची सेवा करावी ही अपे ा धरली जात.े कुटंुब िनयोजनासाठी पु षांनी नसबंदी करण े यांना 
कमीपणाचे वाटत.े 

3)आ थक घटकातील लगभाव-  

  अगदी ाचीन काळापासून लगभेदावर आधा रत मिवभागणी असलेली दसून येत.े घरातली हलक  कामे 

जसे क , वयंपाक बनवण,े धुणी-भांडी करण,े व छता करण े इ.कामे मिहलांनीकरायची आिण अवजड आिण 

धाडसाची कामे पु षांनी करायची असा दिृ कोन फार पूव पासून ढ झाला आह.े तशीच मानिसकता काळानु प पुढे 

चालतआली आह.ेआज जगात या येक े ाम ये जरी मिहला कायरत अस या तरी पु षां या बरोबरीने अथवा 
कधी-कधी यापे ा वरचढ काम करत अस या तरी यांना पु षां या अधीन रा न काम करावे लागत.े स या पु षी 
मानिसकतेचा नवीन वाह उदयास आला आह ेतो हणजे ‘ ी’ कतीही कमावती असली तरी घरकाम आिण नोकरी 
दो हीही सांभाळल ेपािहजे. वतः कतीही थकून घरी आले असले तरीही सवा यासाठी ितने वयंपाक केला पािहजे. 

या पु षी मानिसकते या हजारो लाखो मिहला आजही बळी ठरत आहते. 

4)िश णातील लगभाव-  

  ‘मुलगीिशकली गती झाली’ असे हटले जाते आिण या माणे मुल ना िश णही दले जात आह ेपण ामीण 

भागातीललोकांची मानिसकता अजूनही फारशी बदललेली दसून येत नाही.  ामीण भागात मुल ना उ  िश ण 

दे याकडे पालकांचा फार कल असललेा दसत नाही.मुल ना जा त िश ण दले तर यायो य िववाहासाठी जोडीदार 

भेटण े अश य होईल या मानिसकतेम ये जेमतेम िश ण मुल ना दले जात.े याउलट मुलां या िश णासाठी वाटेल 

तेवढा वारेमाप खच केला जातो. इ छा आिण पा ता असूनही मुल ना मनासारखे िश ण घतेा येत नाही.‘ कतीही 
िश ण घतेले तरी चुलीपुढे जायचे आह’े हचे वा य मुल वर लहानपणापासून जवलेजात.े  

5)धा मक े ातील लगभाव-  

  ी पु षांम ये भेदभाव कर यासारखे एकही े  सुटले नाही. याला धा मक े ही अपवाद नाही. 
परमे रापुढे सबंध ी-पु ष समान असले तरी समाजाने मा  यातही फरक दाखवला आह.े अनेक अशी मं दरे आजही 
अि त वात आहते िजथेि यांना वेश बंदी आह ेकारण फ  एकच “मािसक पाळी”. या कारणाने ीला नवीन जीव 

िनमाण कर याची संधी िमळत ेतेच कारण आप या समाज व थेने िवटाळ मांडले आह.े पाळी या काळात ीला 
अपिव  मानल ेजात.े ितला शु  कर यासाठी च  गायीचे मु  वापरल ेजात.े इतक  घाणेरडी मानिसकता आजही 

चिलत समाज व थेम ये आह.े धा मक े ांम ये अगदी लहान-सहान गो ीतून लगभेद आढळतो. जसे क , 

पु षानेच देवाला नारळ फोडला पािहजे ीन ेफोडला तर कोपहोतो. मं ो ार देखील पु षानेच करावयाचा, पूजेचे 

ताट पु षाने धरायचे याला फ  ीन ेहात लावायचा इ. बारीक-सारीक गो तून आजही लग भेद दसून येतो. 
6)राजक य े ातील लगभाव-  

  रा यघटन े मधील 73 ा घटना दु तीनुसार ामपंचायत, पंचायत सिमती आिण िज हा प रषद या 
थािनक वरा य सं थांम ये मिहलांसाठी 50 % आर ण राखीव ठेव यात आले आह ेयापवू हआेर ण 33% इतके 

होत.े यामुळे मिहलांचा राजक य े ाम ये वेश वाढला. मिहला सरपंच, पंचायत सिमती सद य, 

सभापती,उपसभापती, पंत धान, रा पती इ. मोठमो ा पदावर िवराजमान झा या आहते परंतु तरीही यांना 
पु षां या अधीन रा नच काम करावे लागत.े ब याच ठकाणी तर ि या नाममा  पदावर कायरत असतात आिण सव 

कारभार पु ष पाहतात. ि यांना िनणय घेता येत नाहीत यांना राजकारणातले काही कळत नाही अशी पु षी 
मानिसकता आजही आढळत.े सवात मोठा लग भेद या े ाम ये पाहायला िमळतो. 
• लगभावामुळे होणारे हसाचार:  

  सामा यपणे ी पु ष लग भेदाचे िशकार ामु यान े ि याचं आजपयतठर याआहतेआिण ठरत 

आहते. लगभावाची ऐितहािसक पा भूमी सु ा मिहलांवर झाले या अमानवी अ याय अ याचाराचीचं 
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आह.े हसाचारा याबळीकेवळ मिहला ठर या आहते. अनेक वेळा हसाचार करणा या पु षाबरोबर इतर पु ष आिण 

मिहला देखील सामील हो या आिण आजही आहते. पारंपा रक समाज व थेपासून लगभेद आिण यामुळे होणा या 
हसाचाराचा सामनाकेवळमिहलांनाच करावा लागला आह.े 

• लगभावािवषयक हसाचाराम ये पुढील घटकांचा समावेश होतो: 
1)लिगक हसाचार-   

  एखा ा पु षाने एखा ा ीवर लिगक सुखासाठी जबरद ती केलेलाजुलूम हणजे ‘लिगक 

हसाचार’होय.असे हटल ेतरी वावगे ठरणार नाही.लिगक हसाचारात ामु याने बला कार आिण िवनयभंग या दोन 

गो ी येतात. एखा ा मिहलेला लिगक भावनेन े पश करण,े हावभाव करण,े अ ील मेसेज पाठवण,े लिगक संबंध 

कर यासाठी धमकावण ेइ. कार या कृ यांचा समावेश िवनयभंगातहोतो. मु यतः अशा कारे िवनयभंग करणा या 
 मिहले या ओळखी या असतात अथवा अनेक वेळा या  नातेवाईकही असतात.एखा ामिहलेचीइ छा 

नसताना ित याशीजबरद तीन े लिगक संबंध थािपत करण े हणजे बला कार होय. याघटनांम येदेखील पीिडत 

ी या ओळखी या आिण जवळ या नातेवाईकांकडून ित यावर बला कार होतो परंत ुबदनामीपोटी अनेक मिहला 
ग प राहतात. अनेक ि यांनी यामुळे आ मह या देखील केललेी उदाहरणे पहावयास िमळतात. स या अशा कार या 
लिगक हसाचाराचे माण दवस दवस वाढत चालल ेआह.े याचे मुख कारण हणजे मिहलांसाठी कायदे आहते परंत ु

याम ये पळवाटा मो ा माणात आहते. 

2)कौटंुिबक हसाचार-   

  ाचीन काळापासून आिण आज या गत अव थतेही कौटंुिबक हसाचारा या बळी या मिहलाच ठर या 
आहते.एक कडे ी पी श ची दे हा यात पूजा केली जात ेतर दसुरीकडे घरात या मिहलेला िजवंत जाळल ेजाते 
.कुटंुबातील पु षाकडून ीवर अ याय आिण अ याचार केला जाणे हणजेच “कौटंुिबक हसाचार” होय. याम ये 

ीला मारहाण करण,े जखमी करण,े उपाशीपोटी ठेवण,े गरम चटके देण े इ. कारे मिहलेचाशारी रक छळ केला 
जातो. सासू आिण नणंदेकडून घालून पाडून बोलण,े टोचून बोलण,े टोमण ेमारण,े क डून ठेवण ेइ. कारे या मिहलेचा 
मानिसक छळ केला जातो. तसेच ल ात डंा, पैसा, संप ी, दाग-दािगने, महाग ा व त ू इ. गो ी 
मानापाना यानावाखालीमािगत या जातात. जर या माग यांची पूतता झाली नाही तर या मुलीला उपाशी ठेवले 
जाते, मारहाण केली जात,े संगी ीयांना िजवंत जाळून मार या या घटना आपण आज देखील पाहतो. 
3)सामािजक हसाचार-  

  समाज व थेने ठरवून दले या ढी-परंपरा, रती- रवाज, नैितक मू ये आिण सामािजक कायदे इ. गो चा 
भंग क न मिहलां यावर अ याचार केल ेजातात. यालाच सामािजक हसाचार असे हटले जाते. याम ये मिहलांवर 

ऍिसड ह ले करण,े छेडछाड करण,े मिहलांना ल ाचे आिमष दाखवून बला कार करण,े एकतफ  ेमातून मिहलांचा 
िनघुण खून करण,े िवधवा मिहलांवर बला कार करण,े यांचा िवनयभंग करण े इ. अनेक गो ी सामािजक 

हसाचाराम ये मोडतात. बारकाईन े िवचार करता मिहला घरात आिण घराबाहरे खरंच सुरि त आहते का ? असा 
 भेडसावतो मिहलां या साठी काय ाची सु व था असताना देखील आजही असे गंभीर गु ह ेसराईतपणे घडत 

आहते. 

• संदभसूची: 
1)काळदातेसुधा-भारतीयसमाज:  आिण सम या,िव ा बुक पि लशस,औरंगाबाद,2005 

2)शमा.जी.एल.-सामािजकमु े, रावतपि लकेश स, जयपूर, 2016 

3)मा लकर-क डेकर-भारतातीलसामािजकसम या,फडके काशन, को हापूर 2012 

4)साळंुखे-ज ाटकर-मा लकर- समकालीन भारतातील सामािजक सम या, नर  काशन,पुण,े2000 
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छ पती शा  महाराज यांचा सामािजक यायाचा िवचार  
डॉ. अ णासाहबे हरदारे 

  सहा यक ा यापक रा यशा  िवभाग, िशवराज महािव ालय, गड ह लज 
 

तावना : 
 राजष  शा  महाराजांनी आप या सं थानात ग रबांना याय िमळावा, यांना माणूस हणून जगता यावे, 
यासाठी आर णाचे धोरण राबिवले. त कालीन समाज व थेन े गरीबी िवषयक यांचे िववेचन मह वपूण आह.े 

ा ण वगान ेस ा, संप ी व ित चेी समाजातील म े दारी आप याकडेच कशी राहील यासाठी य  केले हाते. 
ा ण वगाने समाजातील जो अिशि त व भोळा समाज होता, यां यापासून ान कसे दरू राहील याचाच य  

केला होता. याची जाणीव ठेवूनच राजषी शा  महाराजांनी आप या सं थानात अनेक ांितकारी कायदे केले. तसेच 
आप या सं थानात स चे मोफत िश ण सु  क न मागासवग य आिण दिलतांची मानिसक व सामािजक 
गुलामिगरीतून मु  कर यासाठी यांनी कसून य  केल.े  
उ  े: 
१.सामािजक यायाची संक पनाचा अ यास करण.े 
२.सामािजक याया या थापनेसाठी शा  महाराजांची भूिमका अ यासण.े 
३.शा  महाराज यां या सामािजक कायाचा आढावा घेण े. 
४.शा  महाराज यां या सामािजक कायासाठी केले या काय ांचा आ यास करण े 
सशंोधन प ी: 
        सदर संशोधन पेपरसाठी ऐितहािसक संशोधन प तीचा वापर कर यात आला असून याम ये ाथिमक आिण 
दु यम साधनाचा वापर केला आह.े िव कोश ,संदभ ंथ ,िविवध िवचारवंतांची पु तके इ यादी साधनांचा वापर 
केला आह े. 
िवषय िववचेन : 
सामािजक यायाची सकं पना : 
 यायाची संक पना ाचीन काळात राजक य चतनाचा मु य भाग रािहलेली आह.े परंत,ु काळा या ओघात 
याया या संक पनेत आमूला  बदल झालेला आह.े समाज पासून या अपे ा करतो या  पूणकरीत 

असेल तर यास यायी  हटले जात होते. याम ये आता आमूला  बदल झालेला आह.े आता यायपूण 
समाजवर अिधक भर दला जातो. यायी समाज कसा िनमाण केला जाईल, हाच मु य िवचार याया या बाबतीत 
केला जातो. आधुिनक िवचारवंत समाजाची ि थती “जैसे थ"े या बाजूने नाहीत तर ते समाजात प रवतन क  
इि छतात.   
 सामािजक यायाची संक पना ही मु यतः समाजातील सव , धम, वंश, जात, रंग कवा पंत हा फरक 
न करता समान आहते, या त वावर मु यत: आधा रत आह.े समाजात िवशेषािधकार असले या वगाचा अभाव 
(कमतरता) हणजे सामािजक याय. यायमूती गज गडकर हणतात, “सव असमानतचेे उ ाटन करण े आिण 
सामािजक याचबरोबर आ थक वहाराम ये सव नाग रकांना समान संधो दान करण ेहा सामािजक याया या 
संक पनेचा उ ेश आह.े” तसेचसामािजक यायाची संक पना नेहमीच साधनांचे असमान वाटप व साधनसाम ीचा 
तुटवडा यावरच अवलंबून असते. या दोन बाबी सामािजक याय संक पने या आधारभूत आहते. िवतरणाचे त व 
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सामािजक याया या दृ ीन े े  असल ेतरी त ेपुरेसे नाही. िवतरणा या त वा माणे सवाना समान संधी िमळू शकते. 
परंत,ु केवळ समान संधी उपल ध क न देऊन सामािजक याय िमळेलच असे नाही. समान संधीबरोबरच लाभा या 
त वांची सामािजक याया या संक पनेला मूत प दे यासाठी आव यकता असते. महा मा योितबा फुल या 
काळात सामािजक यायाची संक पना अिधक ापक होत गलेी.  महा मा योितबा फुलनतंर पि म महारा ातील 
राजष  शा  महाराज सामािजक प रवतना या बाबतीत आघाडीवर होते. ि टश सरकार या अिधप याखाली 
रा नही राजष  शा  महाराजांनी सामािजक तरावर ांितकारक योजना आखून यांची ितकल सामािजक 
प रि थतीम ये कठोरपण ेअंमलबजावणी केली.  
सामािजक याय व शा  महाराज : 
 शा  महाराजांनी रा यकारभाराचे उ  प  केल े होते. “आमचे जाजन सदा सुखी व संतु  असावे, 
यां या िहतसंबंधाची एकसारखी अिभवृ ी होत जावी व आम या सं थानचा सव बाजंूनी अ युदय हावा अशी 

आमची उ कट इ छा आह.े” (लठठे, (१९२५) : ७४,७५)  या दृ ीने  सामिजक यायची थािपत कर याचा य  
केला आह.े यासाठी यांनी आप या रा यकारभारापासून सु वात केली.  यासाठी यांनी  सं थान या रा य 

शासनावर सं येन ेअ पसं य असले या तथाकिथत ा णांची म े दारी जा त असून िविवध जात चे लोक असण े
आव यक अस याचा मत  क न या दृ ीन े य  सु  केले आिण सद य नेम याचे सु वात केली. याम ये यांनी 

शासनातील अ पसं याक ा ण उ वण यांची म े दारी मोडून काढ यासाठी िश ण सार व ब जन समाजातील 
सा रांना सं थां या सेवेत ाधा य दे याचे शा  महाराजांनी ठरिवल.े ब जन समाजाला ान व स ा या दो ह चा 
यो य वाटा द यािशवाय सामािजक याय िनमाण होणार नाही. हणून यांनी १४ एि ल १८९४ रोजी हणजे 
अिधकार हणानंतर ' जूर ऑ फस नावाचे नवीन सिचवालय सु  केल.े याचे ‘ जूर िचटणीस’ कवा मु य सिचव 
हणून शा  महाराजांचे देशी िश क ी. रघनुाथराव सबनीस यांची नेमणूक केली. सबिनसांना या व र  जागी नेमू 

नये यासाठी को हापूर या ा णांनी खूप य  केल.े परंत ु यात यांना यश आल ेनाही. 
 शा  महाराजांनी कारभार सु  के यावर अनेक र  जागा िनमाण झा या हो या या जागा भर या या 
दृ ीन े यांनी सं थानातील यांनी ा ण वगातील लोकां या नेमणूक न करता िशकले या गुणी मराठा, काय थ, 
जैन, लगायत या ा णे र त णां या नेमणुका कर यास सु वात केली यात मराठा समाजाचे भार करराव जाधव 
यांची महसूल अिधकारी नेमणूक केली. या योगी  शासनातील ा णांची म े् दारी कमी होऊन ा णे रांची 
सं या मोठया माणात वाढत गेली. 
 २६ जुलै, १९०२ रोजी मागासले या लोकांसाठी केलेला ५०% आर णाचा कायदा होय. हा जाहीरनामा 
हणजे माणसाला माणूस हणून स मानाने जगता आल े पािहजे यासाठी केलेला य  होता. राजषी शा  

महाराजांची आर णिवषयक भूिमका व ितगा यांचा िवरोध :राजष  शा  महाराजांनी ज मभर ब जन समाजा या 
सवागीण िवकासाचे व  पािहल.े त ेसाकार कर यासाठी सव व पणाला लावल.े वरा य हणजे मूठभर लोकां या 
हाती स ा जाणे न ह,े ह ेओळखून ाथिमक िश ण स चे केल.े वसितगृह े थापन केली. ब जन समाजाला िव ान 
क न यांची अि मता जागृत केली. जाती-जात तील िवषमता दरू क न सव वहार समानते या पायावर उभे 
केल.े यातून सामािजक यायाची पायाभरणी यांनी केली.  
 समीक याया या थािपत कर या या संघषात शा महाराज यांनी वेदो  करणानंतर आप या सामा य, 
अ ानी, अिशि त जेला िश ण आिण ान िमळा याखेरीज ही जा सामािजक िवषमते या गततून बाहरे येणार 
नाही हा िवचार छ. शा ं या मनात जला. या िवचारातून ा णे रांना शै िणक सोयी उपलब्ध क न देण,े 
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खे ापा ातील गरीब शेतक यां या मुलांना कमी खचाम ये राह या-जेव या या सोयी उपल ध क न देण े हा 
िवचार बळावला. यांनी िव ाथ  वसतीगृहांची अिभनव मोहीम सु  क न सवागीण गतीचा पाया घातला.  
 सामािजक प रवतनाचे मा यम, शासक य सुधारणेपूव ची आव यक बाब हणून छ पती शा नंी आज या 
महारा ा या सामािजक प रवतनाला फार मोठे योगदान दल ेआह.े यांनी  शै िणक सुिवधांची ब जन वगासाठी 
तरतूद केली. तसेच शु  वणाची ा ण वच वा या दा यातून मु ता करण,े पीिडत शेतकरी वगाची सामािजक 
आिण आ थक सुधारणा करण,े वण व थेला िवरोध आिण यांचे िनमूलन करण,ेवण व थेवर ा ठेवणा या 

ा णी िवचारसरणीवर हार करण,े धा मक आिण सामािजक े ांम ये सुधारणा घडवून आणण ेअसे अनेक काय 
यांनी केल.े 

साराशं :  
  राजष  शा  महाराजांनी मागासवग यां या िवकासासाठी राजषी शा नंी वीकारलेल ेसामािजक यायाचे 
त व यातूनच यांनी अंिगकारलेल ेशै िणक दिृ कोन, आर णाचे धोरण, मागासवग यां या सामािजक, आ थक वब 
शै िणक स िमकरणा या दिृ ने मह वपण असे आह.े  घटनेतहत आर णाचे त व वीकारलेल ेअसल ेतरी आर ण 
भरल ेजात नाही ही बाब आज या कालखंडात दसून येते. परंत ुराजषी शा नंी आर णा या दिृ न ेउचलललेी पावले 
व याची य  केलेली अमलबजावणी ही बाब सामािजक याया या दिृ न े मह वपूण आह.े िश णांतगत 
िश णापासून वंिचत घटक जसे: अ पृ य समज या गेले या जाती, आिधकदृ ा मागास घटक, ि यांचे िव ावेतन 
आिण िश यवृ ी या मा यमातून दलले े ो साहन व  यांचा घडवून आणलेला शै िणक उ कष ही बाब आज या 
कालखंडाशी तुलना करता मह वपूण व पाची वाटते. 
सदंभ सचूी : 
१. ा. चौथाईवाले सुरेश, “शा  महाराजांचे आर णाचे धोरण व स ःि थती,” केलास पि लकेशन, औरंगाबाद 

थमावृ ी, जानेवारी, २००० 
२.आ. साळंुखे पी.बी. : “राजषी शा  गोरव ंथ,” िश ण व सेवायोजन िवभाग, महारा  शासन, मंुबई, 
३. या. सावंत पी.बी. : “राजष  शा  महाराजांचे जीिवत काय,” राजष  शा  मारक ंथ, 
संपादक-जय सगराब पवार, महारा  इितहास बोिधनी, को हापूर,  
४.नरके हरी : दे. सकाळ, ३ माच, २००६ 
५. ा. पानसे रमेश : दै.लोकस ा, १५ जानेवारी, २००७,  
६.डॉ. फडके य. द. : “महारा ातील समाज प रवतना या दशा”, ी. िव ा काशन, पुण े
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ledkyhu lekt vkf.k lar lkfgR;krhy lkekftd foKku 
MkW- pan’ks[kj vkRekjke Hkxr 

izHkkjh izkpk;Z Ogh- ih- ,l- dkWyst vkWQ vkVZl] lk;Ul vWUM dkWelZ] yks.kkoGk] rkyqdk 
ekoG] ftYgk iq.ks] fiu 410 401] egkjk”V~ jkT;] Qksu uacj 9226852552 

b esy vk;Mh- bhagatsir.kp@gmail.com 

 
izkLrkfod % 

ledkyhu lekt vkf.k lar lkfgR;krhy lkekftd foKku ;k ‘kks/kfuca/kke/;s 
ledkyhu lekt Lo:i vkf.k O;kIrh Li”V dsysyh vkgs- lar lkfgR; gs izkphu lkfgR; 
vlys rjh R;ke/;s mYys[k dsysY;k lkekftd foKkukP;k fo”k;kaps lksnkgj.k Li”Vhdj.k ;kr 
ekaMys vkgs- ;klkBh vko’;d vl.kkjs lanHkZ xzaFk o vU; lkfgR; ;kps mYys[k ‘ksoV Li”V 
dsysys vkgsr- lar lkfgR;krwu lkekftd foKku dsoG dkye;kZnsr u jkgrk ledkyhu 
lektkyk rs dls mi;qDr vkgs ;kps foospu ;krwu ekaMys vkgs- 
cht’kCn % lar lkfgR;] lkekftd foKku] ledkyhu] lekt’kkL=] ekul’kkL=- 
ledkyhu lekt% Lo:i vkf.k O;kIrh % 

ledkyhu gk ‘kCn dkyn’kZd vkgs- ;krhy ^le* gk ‘kCn lkscr] lekurk ;k vFkkZus 
okijyk tkrks- ,dk fof’k”V dky[kaMkr tsOgk O;Drh & O;Drhr ?kVuk] fopkjkar d`rhe/;s 
lekucny ?kMrkr rsOgk R;kl ledkyhu vls Eg.krk ;sbZy- ledkyhu dky[kaMkr ijLijkaoj 
gks.kkjk ifj.kke] tkf.kok] ers ;krwu R;k dkGkrhy yksdkaph ekufldrk] oSpkfjdrk cnyr 
vlrs- ;k cnykps R;k dkGkrhy dyk lkfgR; laLd`rhrwu Lo:i O;Dr gksr vlrs- Eg.kwu 
ledkyhu gh ladYiuk vR;ar egRokph ekuyh tkrs-  

ledkyhu lekt Eg.kts l|fLFkrhrhy lekt- lekt gh ladYiuk vfr’k; O;afeJ 
vkgs- O;Drh lewnk;krhy ijLij laca/kkauk lekt vls LFkwyi.ks Eg.krk ;sbZy- ijarq lkekftd 
‘kkL=kuqlkj lekt gk ,d lgu’khy o lgdkjh lkekftd lewg vlwu R;krhy lHkklnkauh 
,desdkarhy vkarjfdz;s}kjs vkIr laca/k fo”k;d la?kfVr lajpuk fodflr dsysyh vlrs- R;kl 
lekt vls Eg.krk ;srs- lektkrwu izR;sd O;Drhps fujkGsi.k O;Dr gksr vlrs- ,dk 
O;Drhis{kk nqljh O;Drh osxGh oSf’k”V;iw.kZ vlrs- izR;sd O;Drhrhy ijLijkaP;k Hkkouk] 
iszj.kk] gsrw] mfn”Vs] fopkjewY;s fHkUu vlrkr- rjhgh R;kr vkarjfdz;k ?kMr vlrkr- Eg.kwu 
lekt gh ladYiuk r;kj gksrs- 

ledkyhu lektkpk vH;kl djrkuk dyk] lkfgR;kpk fopkj izFke djkok ykxrks- 
dkj.k lkfgR; gk lektkpk vkjlk vkgs- lkfgR;krwu O;Dr gks.kkjs thouk’k;] vfo”dkj] 
izo`Rrh ;kauk lkekftd lanHkZ vlrkr- vki.k tsOgk vls Eg.krks dh]^vktps lkekftd thou 
cnyys vkgs* rsOgk R;kr lektkrhy ledkyhu oLrw] lq/kkj.kkapk mYys[k vizR;{ki.ks vfHkiszr 
vlrks- ejkBh lkfgR;krhy mnkgj.k ?;k;ps >kY;kl ejkBh lkfgR;kP;k bfrgklkr ledkyhu 
lkfgR;kpk dky[kaM gk 1990 rs 2020 i;Zrpk ekurkr- uOonksRrj dkGkr ns’kkr 
tkxfrdhdj.k >kys- mnkjhdj.k] [kktxhdj.k >kys- R;kpk ifj.kke lekt orZukoj eksB;k 
izek.kkr >kyk- ;k dkGkr O;Drh is{kk iS’kkyk egRo ok<ys- cktkjkr cgqjk”V~h; daiU;k] 
lax.kd] baxzth ek/;ekaP;k ‘kkGk LFkkiu >kY;k- O;fDrxr thoukr LekVZQksu] lks’kyfefM;k] 
okWVlvWi] Qslcqd] ekWMsfyx bR;knhpk mi;ksx gksr xsyk- ?kjs deh gksmu bekjrh ok<Y;k- 
nqdkukaph tkxk ekWyus ?ksryh- ?kjiksp gkrkr [kk|inkFkZ] f’kris;s ckVyhcan ik.kh feGw ykxys- 
g;k lq/kkj.kk brD;k >ikV;kus ngk rs ohl o”kkZr >kY;k dh ek.klkyk ek.klk’kh laokn] 
fopkj fofue; djk;yk vo/kh feGkyk ukgh- jLrs okgukauh Hkjys xsys- ifj.kkeh lektthou 
nqHkaxys xsys- iSlk gsp thoukps mfn”V cuys- lkekftd tk.khok ?kljr xsY;k- uSfrdewY;kapk 
&gkl gksr xsyk- thoukr pfjrkFkkZps iz’u mHks jkgwu lkekftd cnykapk ncko lkekU; 
O;DrhP;k thou’kSyhoj ok<r xsyk- lkekftd] jktdh;] dkSVqafcd thoukrhy vfLFkjrk 
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lkfgR; laxhr] dyk] ukV;krwu ekufld rk.kkpk fupjk dj.;kpk iz;Ru dsyk xsyk- R;keqGs 
,dhdMs tx.;kpk la?k”kZ rj nqljhdMs lkekftd cnykapk jsVk ;kr lkekU; ek.kwl fipyk tkr 
vkgs- v’kk ifjfLFkrhr foraMokn] ckSf/nd >VkiV] FkkVekV voMacj ;kyk vkGk ?kkywu lar 
f’kdo.khps lk/ksi.kkps] vkarfjd ‘kq/nhyk egRo ns.kkjs] ^cksys rSlk pkys* vkpkjkyk egRo nsmu 
lar ,dukFk egkjktkauh EgVY;k izek.ks ^^xg̀LFkkJe u lkafMrk A deZjs[kk uksykafMrk A 
futO;kikjh orZrk A cks/kw loZFkk A u eSGs AA** ¼,dukFkh Hkkxor 9 & 4435½ ;k ekxkZus 
tk.;kps yksd ilar d: ykxys vkgsr- 
lar lkfgR;krhy lkekftd foKku % 

lektkrhy ekuoh okx.kqdhpk] orZukP;k gkypkyhapk vH;kl dj.kk&;k loZ fo”k;kauk 
^lkekftd ‘kkL=* ¼Social Science½ vls Eg.krkr- lkekftd foKkukP;k ‘kk[kkapk vH;kl gk 
lq:okrhyk fulxZfoKku ‘kk[kkaP;k varxZr dsyk xsyk- R;keqGs fulxZfoKku vkf.k lkekftd 
foKku ;krhy Hksn Li”V u gksrk leku mfnn”Vs ekuyh tkr vlr- ;kr fulxZ foKkukps 
iz;ksxkRed :ikr ekaMrk ;sr ukgh- ;kr ekuo vkf.k ekuohorZu ;krwu izLFkkfir gks.kkjs 
lkekftd laca/k riklrk ;srkr- Eg.kwu lkekftd ‘kkL= gs fulxZ fu;ekauh cka/kysY;k ekuoh 
thoukyk le`/n dj.kkjs ‘kkL= vkgs- lkekftd ‘kkL=kP;k vusd ‘kk[kk vkgsr- R;krhy izeq[k 
‘kk[kk bfrgkl] Hkwxksy] vFkZ’kkL=] lekt’kkL=] ukxfjd’kkL=] ekuooa’k‘kkL=] iqjkrRo‘kkL= 
vkf.k f’k{k.k‘kkL= gks;-  

lar lkfgR; vkf.k lkekftd foKku ;kapk ijLij laca/k vrwV vkgs- dkj.k ‘kCnkrys 
lkekftd lafpr foLe`r gksr xsys dh rs ‘kCn nqcksZ/k gksr tkrkr- Eg.kwu lar rqdkjke egkjkt 
Eg.kr lkfgR; @ dkO; fyfg.ks gs] ^;sjkxckG;kps dke uOgs-* lar lkfgR;kpk vH;kl 
dj.;kpk] ^^uO;k nekP;k ]izkekf.kd    Kkulk/kdkauh larlkfgR; vu rs T;k lkekftd 
ifjfLFkrhr fuekZ.k >kys rh  ifjfLFkrh ;kapk vH;kl loZ vk/kqfud lektfoKkukP;k 
r;kjhfu’kh] vkarjKku’kk[kh; ijarq laiznk;eqDr n`”Vhus dj.;klkBh fuHkZ;i.ks iw<s ;k;yk gos**- 
;k MkW- jk- fp- <sjs ;kaP;k erkuqlkj lar lkfgR;kP;k lkekftd foKkukP;k vaxkus vH;kl 
djrkuk ^rsu*P;k dkG] ;qx vkf.k oa’k ladYius cjkscj ledkyhu lkekftd bfrgkl] Hkwxksy] 
vFkZ’kkL=] ekul’kkL= bR;knhapk ijLijka ojhy izHkko riklkok ykxsy-  

ledkyhu lkekftd thoukr larkauh ekaMysY;k lkekftd foKkukP;k ‘kk[ksrhy vktgh 
vko’;d vl.kkjh rRos fdaok ewY;kapk vH;kl mnkgj.kk nk[ky [kkyhy dkgh ‘kk[kkae/kwu 
vkiY;kyk izfrfuf/kd Lo:ikr ekaMrk ;sbZy- 
lkekftd ‘kkL= Eg.kts uSlfxZd ‘kkL=s ulysY;k loZ foKku ‘kk[kk gksr-  
¼ 1 ½ vFkZ’kkL= % ekuokP;k ve;kZfnr xjtk vkf.k e;kZfnr lk/kus ;kapk esG ?kky.;klkBh 
ekuoh vkfFkZd okx.kqdhpk vH;kl ;k‘kkL=kr dsyk tkrks- vFkZ’kkL= gs vk/kqfud dkGkrhy 
ekuys tkr vlys rjh dkSfVY;kaiklwu vusd larkaP;k lkfgR;ke/;s vFkZ’kkL=kpk mYys[k 
vk<Grks- lar rqdkjke egkjkt Eg.krkr] ^^tksMksfu;k /ku mRre O;ogkjs A mnkl fopkjs osp 
djh A** i.k /kukpk vfr yksHk u Bsork] ^^nzo vlrk /keZ u djh A ukxfoyk jkt}kjh A** nzO; 
vlrkauk /keZdk;Z fol: udk- rlsp] ^^Hkwrkaph n;k gs HkkaMoyp lark A ** vls rs Bk.kdkowu 
lkaxrkr- dqVwackps ikyu pkaxY;k izdkjs djk;ps vlsy rj vkfFkZd lqcRrk vlkoh ykxrs- 
Jhearkauk yksd eku lUeku nsrkr- R;kaph fopkjiwl djrkr- Eg.kwu lar rqdkjke egkjkt 
Eg.krkr] ^/kuoark ?kjh A djh /ku fp pkdjh AA gks; cSlY;k O;kikj A u yxs lkaMkos fp ?kj 
AA* i.k d”Vkfo.kk QG ?ksm u;s] O;kikjkr [kksVsi.k] HkslG d: u;s- O;kikj gs LoPN vkf.k 
;ksX; vlkosr- /ku feGfo.;klkBh dsoG O;kikjp vlkok vls uOgs rj uksdjh pkdjh dsyh 
rjhgh pkysy- i.k R;krgh izkekf.kdi.kk gok] ^pkdjh okpwuA [kk.ks vuwfpr osru /kuh 
dk<wfu;k futkA djhyh;s dkekph iqtkA* vls lar opu vkgs-  
¼ 2 ½ jkT;’kkL= % lar lkfgR;krwu jkT;’kkL=kps vk/kwfud Lo:ikr foospu ulys rjh jktk] 
iztk] jktkph drZO;s] iztsps ikyu dj.ksph i/nrh] vkn’kZ jktk dlk vlkok] bR;knh ckcrps 
mYys[k lar lkfgR;krwu vk<Grkr- leFkZ jkenkl Lokehauh ^nklcks/kk*e/;s jktdkj.kkoj ifjiw.kZ 
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ekxZn’kZu dsys vkgs- R;kr ^jkt/keZ* o ^{kk=/keZ* gh LQwV izdj.ks ekaMyh vkgsr- rs Eg.krkr] 
^jktdkj.k cgwr djkos A ijarw dGksp usnkos A ijfiMs ns[khy ulkos A var%dj.kA* jktdkj.kkpk 
ik;k gk yksdlaxzg vkgs- R;keqGs Hkjiwj ek.klstksMk- R;k ek.klkauk dGys ns[khy ukgh ikfgts 
dh] vki.k ;k jktdkj.kkr dls vkyks- f’kok; jktdkj.k djrkuk dks.kkykgh ijfiMk gks.kkj 
ukgh] dks.kkpsgh eu nq[kkoys tk.kkj ukgh ;kpsHkku vlys ikfgts- leFkkZuh jktdkj.kkph lkaxM 
/kekZ’kh ?kkywu yksdkauk O;kogkfjdi.k f’kdfoys vkgs- Eg.kwu rs Eg.krkr ^ew[; gfj dFkk 
fu:i.k A nqljs rs jktdkj.k A frljs rs lko/ki.k A lokZfo”k;h AA* leFkkZapk gsrw brdkp gksrk 
dh] ^egkjk”V~ /keZ ok<okok*] rsp [kjs jktdkj.k gks;-  
¼ 3 ½ Hkwxksy % Hkwxksy ;k ‘kCnkpk okij izFke lar Kkus’ojkauh dsyk- izkphu dkGkiklwu Hkwxksy 
‘kCn laLd`re/;s i`Fohpk xksy ;k vFkkZus izpfyr gksrk- vkt Hkwxksy Eg.kts fof’k”V LFkGkpk 
vH;kl] fof’k”V {ks=kpk vH;kl dj.kkjs ‘kkL= Eg.kwu ekuyk tkrks- fulxZ vkf.k ekuo 
;kaP;krhy [kxksy Hkw:i okrkoj.k] i;kZoj.k] ty] lkxj] e`nk vkf.k tSo?kVd ;kapk vH;kl 
dj.kkjs ‘kkL= Eg.kts Hkwxksy gks;- vk/kqfud HkwxksykP;k ‘kk[kkae/;s yksdoLrh] yksdla[;k] 
vkjksX; vkf.k y”dj bR;knhapkgh varHkkZo dsyk tkrks-  

lar lkfgR;krhy ^Hkw eaMy*] ^fo’o:i* bR;knh Hkwxksy n’kZd ‘kCn okjaokj okijysys 
vk<Grkr- ;kf’kok; e`nk] Mksaxj] taxy] vj.;s] i'kqi{kh] >kMs] unh ;kapsgh mYys[k inksinh 
igk;yk feGrkr- ^ò{koYyh vkEgk lk;js oupjs* vls Eg.kwu o`{kkaps xq.kxku dj.kkjs laropu 
izfl/n vkgs- lar Kkus’oj egkjkt Eg.krkr izR;sd uxjkr]^tGk’k;s fuekZoh A egkousa ykokoha 
AA* R;keqGs fulxkZpk lerksy lk/kyk tkbZy vkf.k leFkZ jkenkl Lokeh Eg.krkr R;k Ikzek.ks 
^^cgqjkuk olqa/kjkA tk.k tk.kks fopkj djkAA** brdsp dk;] larkaP;k ikBksikB ‘kkfgjkauh ;k 
ckcr dwV iz’u ekaMrkuk EgVys vkgs dh] ^fdrh i`Fohps otu A fdrh vaxwys xxuA lkax 
fla/kwps thouA fdrh VkadAA*bR;knh Hkwxksy fo”k;krhy fdaok mi fo”k;krhy mYys[k vk<Grkr- 
lar lkfgR;krwu v”V/kk izd`rhrwu thokph mRiRrh gksrs- R;krwup fo’opSrU; ukanrs vkf.k Eg.kwu 
Hkwxksy gk fo’ok/kkj vkgs vls rs Eg.krkr-  
lekt’kkL= % lar lkfgR;krhy lekt’kkL= ;kfo”k;koj vusd Fkksj vH;kldkauh ‘kks/kfuca/k 
ekaMysys vkgsr- ;ke/;s] ^lar okaxe;kph lkekftd QyJqrh* gk MkW- xa- ck- ljnkj ;kapk 
izeq[k xzaFk vkgs rj ^lar lkfgR; vkf.k e/;;qxhu ejkBh laLd`rh %,d lekt’kkL=h; n`”Vh{ksi* 
;k fo”k;kojhy xks- e- dqyd.khZ ;kapk ys[k rlsp t- ok- tks’kh ;kapk] ^lar lkfgR;kpk 
vH;klkpk cgqferh n`”Vhdksu* gk ys[k vkf.k ^lar lkfgR;kps lekt‘kkL=h; v/;;u* gs Jh 
lnkuan eksjs ;kaps ys[ku bR;knh xazFkkarwu larkaps lkekftd fopkj Li”V gksrkr-  

larkauh lkekftd dk;kZr eksBs ;ksxnku fnys vkgs- lkekftd vkpkj] fopkj] ;e fu;e 
i/nrh ;kr R;kauh vkewykxz cny ?kMfoys- larkauh yksdkauk vkfFkZd] ekufld] izkiafpd 
ifjfLFkrhyk ts vkf.k tls >sisy R;kp vkpkj fopkjkapk mYys[k vkiY;k xzaFkkrwu ekaMyk- 
R;kaph f’kdo.k]^cksys rSlk pkys* v’kh gksrh- d`rhrwu vkf.k vkarfjd ‘kq/nhrwu R;kauh uSfrd 
vkpkj fopkjkyk izksRlkgu fnys- larkauk]^yksdk/kkjs orkZos A fo’o gs eksgjs ykokos A vykSfddk 
uksgkos A* ;k U;k;kus yksdkaP;k eukrhy ejxG dk<wu lektla?kVu ?kMowu lekt‘kkL=kps uos 
vk;ke fnys-  
ekul‘kkL= % lar lkfgR;krhy ekul‘kkL= letwu ?ks.ks xjtsps vkgs- dkj.k lar lkfgR; gs 
lk/kd] vH;kld R;kaP;krhy nso vkf.k HkDr] Hkxoar vkf.k lsod ;kaP;krhy ijLij 
_n;krhy lqlaokn lk/k.;kpk iz;Ru dsyk vkgs- Eg.kwu ;ke/;s v/;kfRed euksfoKku Li”V 
gksrs- lar Eg.krkr] ^varfjps /kkos LoHkkosssas ckgsjh* ekuoh eukrhy lqIr bPNk] Hkko Hkkouk] 
iszj.kkaps izxVhdj.k gksr vlrs- ;kph vfHkO;Drh o Li”Vhdj.k lar xq::ikrwu eukslaokn :ikus 
yksdkauk nsr vlrkr- Eg.kwup larkauk lk{kkRdkjh EgVys xsys-  

lar lkfgR;krhy leFkZ jkenklkaps]^eukps‘yksd* gs euksfo’ys”k.kkps vk/kqfud 
ekul‘kkL=kps ,d v[kaM izdj.k vkgs- eukP;k ‘yksdkrwu fpRr ‘kq/nh] okluk {k;] eukscks/k] 
ekuoh orZu bR;knh vk/kqfud ekul‘kkL=kP;k ifjdYiuk Li”V dsY;k vkgsr- ekul‘kkL=kr eu] 
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eukP;k cks/kkoLFkk vkf.k ekuohorZu ;kapk tlk vH;kl dsyk tkrks rlkp vH;kl lar 
lkfgR;krwu lekteukrhy ‘kjhj] eu] cqf/npk fopkj dsysyk vk<Grks- vusd larkauh eu] nsg] 
fpRr] vgadkj] cq/nh bR;knh fo”k;kaoj vla[; vHkax fyfgysys igk;yk feGrkr]^eu djk js 
izlUu loZ fl/nhps dkj.k* gs opu loZJqr vkgs- ek.klkps lqIrfopkj izxV gksmu euks/kS;Z 
ok<fo.;kps dk;Z larkauh vkiY;k vHkaxkrwu dsys- lar lksikunso egkjkt Eg.krkr] ^’kjhj 
fueZG okluk VokG A i`Foh lksoGh vkdk’k lksoGs A eu gs vksoGs vHkDrkpsAA* brD;k 
lk/;k o lksI;k ‘kCnkr ekuoh orZukps xed R;kauh Li”V dsys vkgs-  

FkksMD;kr] ledkyhu lektkr ,SD;] LFksZ;] lq[k] vkuan ;kph okuok vkgs vkf.k rh 
Hk:udk<.;kps dk;Z lar lkfgR;krwu vkiY;kyk djrk ;sbZy- ek.klkyk lkekftd izk.kh Eg.kwu 
?kMfo.;klkBh ts furhfu;e] vkpkjfopkj] /keZ lsokHkko] drZO;Hkko ykxrkr R;kph tk.kho 
lar lkfgR;krwu inksinh fnlwu ;srs- ;k Hkkoukaph tk.kho vktP;k ek.klkyk tj d:u fnyh 
ukgh rj ek.klkpk izokl gk i'kwRok dMs fdaok ;kaf=drs dMs gksr tkrks- ;klkBh lar 
lkfgR;krhy lkekftd foKkukpk vkarHkkZo loZ Lrjkoj djkok ykxsy- larkauh laiw.kZ lekt 
O;oLFkk fgp vkiyh iz;ksx‘kkGk ekuyh vlY;keqGs R;kaP;k dkGkr ek.klka e/;s ek.kwldh 
vkf.k le`/nh gksrh- R;kewGsp ln`< lekt jpuk vkf.k jk”V~ mHkkj.khlkBh vkt R;kxq.kkaph 
furkar xjt vkgs- Eg.kwu ledkyhu lekt vkf.k lar lkfgR;krhy lkekftd foKku gk 
vH;kl fo”k; mi;qDr vkgs- 
fu"d”kZ % 
1- ledkyhu ;k ‘kCnkpk usedk vFkZ ;kr Li”V dsyk vkgs-  
2- lekt ‘kCnkph O;kIrh lI”V dsyh vkgs- 
3- lkekftd foKku ‘kCnkph O;qRiRrh vf.k vFkZ ladYiuk ekaMyh vkgs-  
4- ledkyhu dky[kaMkr lar lkfgR;krhy lkekftd foKkukP;k ‘kk[kk ekaMY;k vkgsr-  
5- larkauh ekaMysY;k lkekftd foKkukP;k ‘kk[kkaps vksohlg Li”Vhdj.k ;kr fnys vkgs- 
6- larkapsKku vkf.k lkekftd foKku ;kph mi;qDrrk Li”V dsyh vkgs-  
lanHkZ % 
1- <sjs jk- fp-] ^lar yksd vkf.k vfHktu*] inexa/kk izdk’ku] iq.ks- ekpZ] 1998 
2- dY;k.k dkGs] jk- ‘ka- uxjdj] ^lar lkfgR; vH;klkP;k dkgh fn’kk*] Lusgo/kZu izdk’ku] 
iq.ks] twu] 1992 
3- ns[k.ks MkW- jkepanz] ^lar lkfgR;krhy i;kZoj.k fopkj*] inexa/kk izdk’ku] iq.ks  
4- ikV.kdj olar] ^lkfgR; lekt] laLd`rh*] yksdokaXe;xg̀ izdk’ku] eqacbZ] 1998 
5- MkW- tks’kh olar o izk/;kid e- uk- vknoar] ^Hkk”kk o lkfgR;% la’kks/ku [kaM frljk*] 
ejkBh lkfgR; ifj”kn] iq.ks] izFke vko`Rrh] 1989 
6- xaxko.ks fnIrh] ^lkekftd foKkukrhy Li”Vhdj.k%,d vkdyu* laiknd ijke’kZ] rRoKku 
foHkkx] iq.ks fo|kihB] iq.ks- 
7- MkW- eksjs uandqekj] ^ejkBhps ledkyhu okLro* Hkkx 1 & 2] nSfud egkjk”V~ VkbZEl & 
lIrjax] uksOgsacj] 2017- 
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शा  महाराजाचं ेमिहला स मीकरणातील योगदान 
डॉ. गौतम नामदवे ढाल े

सहा यक ा यापक व इितहास िवभाग मुख, ी. गंगाबाई िखवराज घोडावत क या महािव ालय, जय सगपूर 
मोबाईल – ९८८१८४९३२० 

 
गोषवारा:  

शा  महाराज ह ेमहारा ातील सवात मह वाचे ांितकारक सुधारणावादी होते. समाजसुधारणेसाठी या 
यां या िन मुेळे यांना एक परोपकारी राजा हणनू ओळखले जात असे. महारा ीय समाज ही काही िविश  

िवचारधारांवर आधा रत एक पयावरण-राजक य-सां कृितक व था आह,े ितचे व प िपतृस ाक आह े जे 
जीवना या जवळजवळ येक े ात पु ष वगाची ेणीब  कर याचे काय करते आिण ि या बिह कृत, उपेि त 
आिण िनयंि त आहते. िश णा या सम येवर यांनी सव म उपाय शोधला; ते मिहलांना स म/स म क  शकत.े 
यासाठी यांनी मुल ची महािव ालये आिण वसितगृह े थापन क न मुल ना िश यवृ ी दली. कायदे आणनू 

सामािजक बदल घडवून आण याचाही यांनी य  केला. ी-पु ष समानता आण याचा यांचा हतेू होता. हे 
मिहलांना स माननीय थान देऊ शकते आिण यांना स मान, स मान आिण सामािजक ि थतीसह जगू देत.े को हापरू 
सं थानासाठी यांनी आपला य  थांबवला नाही तर संपूण महारा ात िव तार केला.  
• तावना 
  समाज ही काही िविश  िवचारधारांवर आधा रत पयावरण-राजक य-सां कृितक व था आह.े याचे 
व प िपतृस ाक आह ेजे िविवध कार या गु  मा यमां ारे णेीब  कर याचे काय करत े- जीवशा , राजकारण 

आिण सामािजक व था िवशेषतः कौटंुिबक सामािजक आिण राजक य असमानता. जीवना या येक े ात 
मिहला बिह कृत, उपेि त आिण िनयंि त आहते. यामुळे यांचे जीवन दयनीय, दयनीय आिण दयनीय बनल/ेबनवल.े 
यांना अशा प रि थतीतून बाहरे काढणे गरजेचे होते. को हापूरचे राजे आिण ब जनांचे नतेे शा  महाराज यांनी 

मिहला स मीकरणासाठी काम केल.े यांनी कायदे आणल,े िश ण सं था थापन के या, फेलोिशप आिण िश यवृ ी 
द या आिण समकालीन समाजाला (िवशेषतः मिहला वगाला) वाईट थांची जाणीव क न दली. 

  को हापुरातील शा  महाराजां या कालखंडातील सामािजक ि थतीचे वणन 1855 त े 1965 या बॉ बे 
टेटमधील िश णाचा आढावा या थंात केले आह:े एकोिणसा ा शतका या सु वातीला या रा यातील ि यांची 

सामािजक ि थती फारशी समाधानकारक न हती. हदूंम ये ि यांना संप ीचे कोणतेही अिधकार न हत;े बालिववाह 
ह े अ यंत सामा य कवा यावेळचे म होते; ब प ी वाला परवानगी होती आिण उ  कवा चांग या वगात 
सामा य होती; ि यांसाठी िचतच कोणताही वसाय खुला होता आिण सामािजक आिण नैितक संिहता 
यां याब ल अ यंत भेदभाव करत होती, उ  जाती कवा उ  वग य कुटंुबांम ये िवधवािववाह आिण घट फोट 

िनिष  होता, 'परधा'ची दु वृ ी पसरली होती आिण याचे पालन जवळजवळ झाल े होते. उ  सरंजामशाही 
ि थतीचा भेद. 
  ह ेमिहलां या ि थतीवर न च काश टाकते. यां यासाठी चूल आिण मूल ह े यां या जीवनाचे े  मानल े
जात असे. ते घर या जा यात अडकल ेहोत.े शा  महाराजांनी मिहलां या स मीकरणासाठी सहकायाचे हात पढेु 
करायला सु वात केली. िश णाने मिहलां या जीवनात बदल घडवून आण ूशकतात, याची जाणीव यांना झाली. 
यामुळे यांनी आप या शै िणक धोरणा ारे मिहला स मीकरणा या दशेने पिहले पाऊल टाकल.े ते हणाले: 
ा णेतर आिण दिलतांम ये िश णा या अभावामुळे रा ाचे मोठे नुकसान झाले. मं दरांम ये पुजारी असं य झाल े

आिण आम या शाळांना आमची मं दरे क न यांची ढवळाढवळ थांबवली पािहजे, ख या धमाचे ान समोर आल े
पािहजे. 
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• सवाना मोफत आिण स चे ाथिमक िश ण: 
  शा  महाराजांनी ि यांना िश ण घे यास ो साहन दले तसेच सवाना ाथिमक िश ण स चे केले. 
यांनी 8 स टबर 1917 रोजी को हापूर रा यातील सवाना मोफत व स चे ाथिमक िश ण दे याचा आदेश मंजूर 

केला. यांनी स चा आिण मोफत िश णाचा कायदा तर केलाच पण पालकांना यां या मुलांना गरैहजर 
रािह याब ल दरमहा एक पया या दरान े दंड ठोठावून याची कठोर अंमलबजावणी केली.’’ यां या मत े
िश णािशवाय कोण याही देशाचा िवकास अश य आह.े िनर रतेन े ासले या देशात चांगले नेत ेकधीच उदयास 
येत नाहीत. यामुळे हदु थानात मोफत आिण स चे िश ण सु  करण ेआव यक आह.े’ हा आदेश ३० स टबर 
१९१७ पासून अंमलात आण यात आला. 
• उ  िश णावर भर: 
  यांनी केवळ ाथिमक िश णच न ह े तर उ  िश णाचाही चार केला. मिहला िश कांची गरज 
भागव यासाठी यांनी मिहलांसाठी िश ण महािव ालय थापन केले. िव ा याचे िश ण पूण झा यानंतर मुल ना 
शाळेत िशकवण े बंधनकारक कर यात आले होत.े यांनी कृ णाबाई केळवकर यांना वै क य िश णासाठी ँट 
मेिडकल कॉलेजम ये पाठवले. 1902 म ये यांनी ितची ‘अ बट एडवड मेिडकल हॉि पटल’म ये सहा यक वै क य 
अिधकारी हणनू िनयु  केली. याने ितला लडंनला गायनॅकॉलॉजीम ये पेशलायझेशनसाठी पु हा िश यवृ ी 
दली. अ यास म यश वीरी या पूण के यानतंर १९०३ म ये या पु हा कत ात जू झा या. १९१०-११ म ये 
यांनी १५ िव ाथ  आिण १९१-१२ म ये १० िव ाथ  उ  िश णासाठी मंुबई, पुण,े म ास आिण इतर ठकाणी 

पाठवले. यांनी काही िव ा याना मेिडकल कॉलेज, बॉ बे, मेिडकल कूल पनुा, े नग कॉलजे आिण डे न कॉलेज, 
पुणे येथ ेपाठवल.े एकदा तोफखाने आिण भा करराव जाधव यां याशी झाले या चचत त े हणाल,े ‘मिहलांना चांगल े
आिण वाईट यातील फरक समजेल असे यो य िश ण िमळाले असते तर; चांग या नैितकते या िश कांकडून त े
िमळाले तर त ेकधीही चुक या मागावर जाणार नाहीत.’’ 
• वसितगृहांची थापना: 
  िश ण सं थांसोबतच राह याची सोयही आव यक आह.े यामुळे यांनी िव ा यासाठी वसितगृह े
उभार याचा िनणय घेतला. 18 एि ल 1901 रोजी मराठा िव ा यासाठी ि ह टो रया मराठा बो डग हाऊस सु  
कर यात आले. नंतर यांनी लगायत, वर वत, पांचाळ, जैन, मुि लम, चामदेविश पी, देव , वै य, ढोर-चामार, 
सुतार, नािभक इ याद साठी वसितगृहाची सुिवधा सु  केली. जातीचे िव ाथ . येक वसितगृहा या इमारतीत 
मोकळी जागा, कायम व पी उ पादन साधने आिण इतर गो ी आहते यामुळे गरीब िव ा याना वतःसाठी कमाई 
करता येत.े 
• िश यवृ ी आिण िश यवृ ी:  
  यांनी ब जनांना िश ण घे यास ो सािहत कर यासाठी फेलोिशप आिण िश यवृ ी दली. यांनी 20 मे 
1911 रोजी 15% िव ा याना आ थक मदत जाहीर केली; ते थम गरीब िव ा याना आिण नतंर इतर 
िव ा याना दे यात आले. यांनी कृ णाबाई केळवकर या शार िव ा थनीला ीरोगात िवशेषीकरणासाठी 
िश यवृ ी दली आिण लडंनला पाठवले. तसेच यांनी .ची िश यवृ ी जाहीर केली. येक  40, ी राधाबाई 
अ ासाहबे महाराज िश यवृ ी आिण ी नदंकंुवर महाराणी भावनगर िश यवृ ी या नावान ेको हापूर आिण बावडा 
येथील मराठी मा यमां या शाळां या इय ा चौथी या मवारीत थम आले या मुल साठी. 
• आंतरजातीय आिण आंतरधम य िववाह:  
  आंतरजातीय आिण आंतरधम य िववाह आिण िववाह न दणी कायदा 12 जुलै 1919 रोजी लाग ूकर यात 
आला, या काळात बालिववाहांची परंपरा होती. िव लभाई पटेल यांनी 1918 म ये क ीय िविधमंडळात 
मांडले या पटेल िवधेयकाचा भाव पडून कायदा कर याचा िनणय घेतला. जातीचे उ ाटन आिण धमामधील 
एका मते या दशेने पाऊल टाकले. 
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• िवधवा पुन ववाह:  
  मागास जात म ये पुन ववाहाचे वातं य होत,े तथािप, उ  जाती या िवभागावर कठोर िपतृस ाक प दत 
होती जी िवधवां या पनु ववाहास परवानगी देत न हती. या ित र  ा णांम ये िवधवांचे केस काढ याची 
परंपरा होती, यांना अ यंत वंिचत, राखीव आिण अिल  जीवन जगावे लागत होते. अशा भ म िपतृस ाक प त चे 
बे ा शा  महाराजांनी तोडल;े िवधवा पुन ववाहाशी संबंिधत कायदा 1917 म ये यां या को हापूर रा यात मंजूर 
केला. यात रा यातील िवधवांची सं याही न दवली. 
• बुरखा परंपरा: 
  बुरखा परंपरा उ  जात म ये, िवशेषत: खानदानी कुटंुबे, मराठा शरूवीर आिण वतनदारांम ये पाळली 
गेली. ह े ि यां या घरगतुी आिण बाहरे या े ात मु  हालचाल वर ओझे आिण िनबध होते. याचा ि यांवर 
िवपरीत प रणाम होत होता, हणून शा  महाराजांनी कायदा आणला. 
• घट फोट कायदा आिण घट फोटानंतर मिहला अिधकारांची सुर ा: 
  यांनी घट फोट कायदा आिण घट फोटानंतर मिहला ह ांची सुर ा आणली. हा कायदा ि न आिण 
पारशी वगळता सव धमाना लागू होता. या काय ांतगत मुि लम मिहलांना तलाकची था असली तरी यांना 
संर ण दे यात आल े होत;े यांना यां या मुलांसह संर ण िमळाल.े 1920 म ये यांनी वंशानुगत काय ात 
सुधारणाही के या. 
• मिहलां या छळािवरोधात कायदा: 
  2 ऑग ट 1919 रोजी मिहलां या छळ ितबंधाशी संबंिधत कायदा लाग ूकर यात आला. काय ानुसार 
पु षांकडून अपमान, िशवीगाळ, शाि दक ह ल ेआिण मिहलां या चा र यावर संशय घणे ेह े ौय कृ य मानल ेगलेे. 
यात मिहलांवरील जवळपास सव कार या ौयाचा आिण छळाचा समावेश होता. यातून मागासवग य समाज 
आिण मिहलांम ये बदल घडून आला. 
• देवदासी परंपरेचा िनषेध: 
  समकालीन समाजात, मुल ना देवा या नावाने अपण कर याची परंपरा होती, ती मो ा माणात 
मागासवग यांकडून पाळली जात होती. यातून देवदास या परंपरा िनमाण झा या. जगतीन, मुरली, भावीन, इ. 
मुलीला देवा या नावावर अपण करणे हणजे ती आप या नसै गक आई-विडलांशी असललेे सव संबंध तोडून देवाची 
संतती बनत ेआिण ितला वारसा कवा वारसा ह  नसतो, तर दसुरीकडे, ितला देवावर सोड यात आ यापासून ितला 
संबंिधत मं दरांम ये काही िविश  अिधकार िमळत आहते आिण सामािजक कायदेशीर दजाही िमळत आह.े यां या 
पत नी सोडले या ि यांचा हा एक ददुवी गट होता. यांचे लिगक शोषण होत ेआिण िविश  े ात यांना उपेि त 
केले गेल.े तोही अ पृ यतेसारखा कलंक होता. हा कलंक दरू कर यासाठी शा  महाराजांनी संबंिधत कायदा आणला. 
• जातीचे उ ाटन: 
  जाित व थेतील ि यांची ि थती आिण यांचे अनलुंब आिण ैितज शोषण करणारी वण व था यांनी 
गांभीयाने िवचारात घेतली. वण व थेवर आधा रत जाित व था वैचा रकदृ ा तयार केली गेली आह े जी 
िविश  िवभागाला चुक ची ठरवते आिण दसु  याला टाकून देते. जाित व था थेट िपतृस ाशी जोडलेली आह ेजी 
मिहलांना उपेि त करत,े बिह कृत करते आिण िववश करत.े यांना दोनदा उपेि त केले जाते, ामु याने, बाहरेील 
लोकांकडून ी हणून आिण दसुरे हणजे कुटंुबातील ी सद य हणनू ित या पु ष नातेवाईकांकडून. यामुळे 
जातीचे उ ाटन आिण िपतृस ाक वैचा रक सं था न  करणे ह े ीमु साठी आव यक घटक आहते. हणून 
यांनी जाित व थेचा नायनाट कर याचा य  केला. 

• िन कष:  
  थोड यात, शा  महाराजांनी िविवध जाती, वग, धम, लग इ याद म ये िवभागले या समाजाला एक  
कर याचा य  केला. ि यांची ि थती ओळखून यांनी िवशेषत: िश ण सु  क न आिण काही कायदे क न 
मिहला स मीकरणाकडे ल  दले. ह ेकेवळ सश  झाल ेनाही तर यांना संर ण आिण सुर ा देखील दली. मिहला 
स मीकरणासाठी यांचे योगदान ऐितहािसक दिृ कोनातून आिण सामािजक अथान ेमह वाचे आह.े 
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सामािजक चळवळ चा िच क सक अ यास 
ा. डॉ. गगंाधर बाल ूच हाण 

समाजशा  िवभाग, क या महािव ालय, िमरज 
 

तावना :  
भारतीय समाजात ऐितहािसक काळापासून सामािजक चळवळी घडत असलले ेसंदभ आपणास इितहासात 

सापडतात. पण ामु याने ि टश राजवटी या काळात सामािजक चळवळ नी अिधक जोर धरललेा आपणास दसून 
येतो. उदा. अ पृ यता चळवळ, शेतकरी चळवळ,   ि -मुि  चळवळ, कामगार चळवळ, राजक य चळवळ, अ या 
अनेक सामािजक चळवळी उदयास आ या आिण या आजतागायत टकून रािह या आहते. समाज हा कधीही ि थर 
असत नाही. यात सात याने प रवतन होत असते. या प रवतन येचा आिण सामािजक चळवळ चा िनि तच 
जवळचा संबंध असलेला दसतो. हणजेच सामािजक चळवळी या समाज व थेतील एखा ा े ात क हा संपूण 
समाज व थेत प रवतन घडवून आणत असतात. हणजेच सामािजक चळवळी ा सामािजक प रवतनाला चालना 
देत असतात. सामािजक चळवळी समाजाम ये सुधारणा घडवून आण यासाठी ज या कायरत असतात याच माणे 
सामािजक प रवतनाला संघ टतपण े िवरोध कर यासाठीसु ा िनमाण होत असतात. उदा. कोकणातील जै ापूर 

क प, नमदा बचाओ आंदोलन इ. 
ा या :  

हबट लुमर : "सामािजक जीवनाची नवी व था थािपत कर यासाठी कर यात येणारा सामूिहक यतन् हणजे 
सामािजक चळवळी होय". 
डा फ हबेाल: "एखा ा समाजाितल थािपत संबंधात पांतर कवा प रवतन घडवून आण यासाठी केलेला 

सामूिहक य  हणजे सामािजक चळवळ होय". 
वरील ा यांव न सामािजक चळवळ हणजे सामूिहक य ा ारे समाजातील चिलत वहार, िवचार 

आिण सामािजक संबंधाम ये प रवतन घडवून आणण े होय. ह े प रवतन घडवून आण यासाठी सातात याने य  
करण े आव यक असते. तसेच नवीन प रवतनास िवरोध कर यासाठीदेखील सामािजक चळवळी िनमाण के या 
जातात. काही चळवळ चा उ ेश हा सामािजक व थेमधील काही पैलूंम ये प रवतन करण े हा असतो. अ या 
चळवळ ना सुधारणािवषयक चळवळी असे हणतात. काही चळवळ चा उ शे हा संपूण समाजाम ये प रवतन करण े
हादेखील असू शकतो अ या चळवळ ना ांितकारी चळवळी असे हणतात. याच माणे थलांतर चळवळी, 
अिभ  चळवळी, आदशवादी चळवळी, ितकार चळवळी हे समािजक चळवळ चे कार पडतात. 
सशंोधनाच ेउ  े:  
1) सामािजक चळवळ ची या समजून घेण.े 
2) सामािजक चळवळी आिण  सामािजक प रवतन ातील संबंध अ यासने. 
गिृहतके :  
1) सामािजक चळवळी ा सामािजक प रवतनास चालना देतात. 
2) चुक या सामािजक झंुडशाहीमुळे सामािजक अधोगती होते. 
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सशंोधन प ती:  
सदरील संशोधन पेपर कर यासाठी ाथिमक व दु यम त य संकलन प तीचा वापर कर यात आललेा आह े

. यात मुलाखत अनुसूची,  िनरी ण, सव ण, संदभ ंथ, वृ प ांमधील लेख, सरकारी कायालयांचे अहवाल, 
सामािजक सं थांचे िनरी ण,े समाज मा यमातून िमळालेली मािहती सदरील मािहतीचे िव ेषण कर याचा य  या 
संशोधनातून कर यात आललेा आह.े 
समािजक चळवळी आिण समाज  

आज भारतीय समाजामधील समािजक चळवळ या संदभात िवचार केला असता असे दसून येते क  अनेक 
गट, समुदाय, जाती, धम,  िविवध वंशचे लोक आपली अि मता जप यासाठी समािजक चळवळ चा उपयोग करत 
असताना दसून येताहते. समािजक चळवळ चा जो मु य उ ेश आह े या समािजक प रवतनाला फाटा देत समाज 
वेग या प तीने समािजक चळवळ चा उपयोग करताना दसत आह.े 

ाला काही चळवळी अपवाद देखील असू शकतात. समािजक चळवळ या मा यमातून मानवी 
समाजा या ह ांचे संर ण होणे अपेि त आह.े सग या मानवी समाजाला आपण मानव आहोत आिण सवानी 
समानतेने जगण ेआव यक आह.े जीवन जगत असताना कोणावरही अ याय होणार नाही ाची काळजी घेण ेगरजेचे 
आह.े  पण ह ली या समािजक वातावरणातून अ पसं यांक गट, समूह ह े समाज या मु य वाहातून फेकले 
जा याची श यता नाकारता येत नाही. यामुळे समािजक चळवळी ा सवाचे िहत आिण प रवतन अ या गो वर 
आधा रत िनमाण होण ेगरजेचे आह.े 

समािजक चळवळ चे जर ऐितहािसक संदभ पािहले तर आप या असे ल ात येत े क , ाच समािजक 
चळवळ या मा यमातून संत तुकाराम महाराजांनी धम सुधारणा के या, डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी अ पृ यता 
िनमूलन केले, महा मा गांध नी राजक य सुधारणा घडवून आण या, संत गाडग ेमहाराजांनी अंध ा िनमूलन क न 
व छतेचे मह व समाजाला पटवून दल.े समाजातील िविवध भागातील लोकांनी सन, उ सव, परंपरे या 

मा यमातून आपली भारतीय सं कृती िजवंत ठेवलेली आजही दसून येते. समािजक चळवळ या मा यमातून 
पयावरण र ण मो ा माणात होत असलेल े आप याला दसते. उदा. िचपको आंदोलन, जैतापूर क पाला 
झालेला िवरोध इ. या मा यमातून पयावरण वाचावे हा यामागील हते ूआप या ल ात येतो.राजाराम मोहन रॉय 
यांनी सती था बंदी साठी केलेल े य , अनेक समाजसुधारकांनी  समाजातील अिन , था, परंपरा, चालीरीती, 
अंध ा ांना घातललेा पायबंद. छ पती िशवाजी महाराजांनी परक यांचे आ मण ेपरतावून लावून वरा याची 
थापना केली, राजष  शा  महाराजांनी केले या समािजक सुधारणा, महा मा फु यांची ी िश णाची चळवळ 

आजतागायत अखंिडतपण े सु  आह.े हा समािजक चळवळ चा इितहास आप याला िवस न चालणार नाही. आज 
या समािजक चळवळी िनमाण होत आहते या चुक या दशेन े क हा भरकटले या अव थेत असले या आप या 

ल ात येते. सामािजक चळवळ ना एक िवचारसरणी असायची तसेच यातून नेतृ वाचा िवकास होत असे पण स या 
ा सवाचे वसायीकरण झालेल े दसते. समाजातील युवकांना दशाहीन क न चुक या मानिसकतेत अडकाऊन 

जाती- जातीत, धम-धमात तढे िनमाण कर यासाठी समािजक चळवळ चा वापर काही समाजिवघातक  लोक 
करताना दसत आहते. स याचे युग ह ेसोशल िमडीयचे आिण आधुिनक तं ानाचे युग आह.े ाचा देखील चुक चा 
वापर समाजात तेढ िनमाण कर यासाठी केला जात आह.े यामुळे कायदा आिण सु व थचेा  िनमाण झाला 
आह.े आज या काळातील समािजक चळवळी ा समािजक प रवतना या मु ांवर िनमाण होण ेआव यक आह.े 
समाजातील ा बु ी आिण यु चा वापर समािजक प रवतासाठी होणे आव यक आह.े  
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िन कष:  
1) समािजक चळवळ ही समाज आिण सं कृतीत नवीन प रवतन घडवून आण यासाठी काय करत ठरतात 
2) समाजात िनमाण झाले या समािजक सम यां या िनमूलनाचे काय कर यासाठी सामािजक चळवळी मह वाची 
भूिमका बजावतात. 
3) समािजक चळवळीतून नवीन िवचारधारा आिण नवीन नेतृ वाचा िवकास होत असतो. 
4) समािजक चळवळी ा समािजक प रवतनाचाच भाग असले या दसून येतात. 
5) काही समािजक चळवळ या नावाखाली अ पसं यांक लोकांची गळचेपी होत आह.े  
6) येक समािजक चळवळ चा उदय हा समािजक सम येतून होतो. 
7) येक सामािजक चळवळ चा एक िनि त उ ेश असतो. या उ ेशा या ा ीसाठी लोक संघ टत होऊन 
जाणीवपूवक य  करीत असतात. 
गायकवाड ीकांत, मांजरे राम कसन "भारतातील समािजक चळवळी", अ णा काशन लातूर. 
आ जा राम, "भारतीय सामािजक व था", रावत पि लकेश स, जयपूर. 
शहा घन याम , अनुवादक: ाची िचकटे, " भारतातील सामािजक चळवळी", डायमंड पि लकेश स, पुण.े 
डोळस अिवनाश, "सामािजक प रवतन आिण सामािजक चळवळी", ंथ िन मती क  , यशवंतराव च हाण महारा  
मु  िव ापीठ नािशक. 
Roy B.K. and Burman, "Social Movements in India", MS.A Rao(ed) Manohar Publications New 

Delhi. 

Dhanagare D.N. " Social Movements and State", Ghanashyam Shan (ed) Sage Publications New 

Delhi. 
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िश ण व शारी रक िश णाची कोरोना काळातील भिूमका 
डाॅ.महादवे सखुदवे सयुवशंी 

सहयोगी ा यापक शारी रक िश ण संचालक जय सगपूर कॅालेज,जय सगपूर 
 

तावना   
िश ण ह ेएकमेव उ तीचे साधन आहपेण कोरोनाया जागितक संकटामुळे िश ण े ात मोठी अ व थता 

िनमाण झाली आह.े िव ा याना अनेक अडचण ना सामोरे जावे लागत आह.े आज आपला भारत देश गती या अती 
उ  िशखराकडे वाटचाल करत असताना कोरोना िवषाणून ेजगभर थैमान घातलेहोत.े या िवषाणूने सवच े ात 
मोठया अडचणी िनमाण झा या आहते.कोरोना या संकटासमोर जागितक बलशाली महास ा असलेली रा देेखील 
हतबल झाली. यात कोरोनाचा ादभुाव रोख यासाठी २२ माच २०२० पासून काही कालावधीसाठी संपूण देशात 
लॉकडाऊन कर यात आला. शाळा-महािव ालयांना सु ी दे यात आली.दर यान या काळात िव ा या या 
िश णात अडथळा येऊ नये, िव ाथ िश णा या मूलभूत ह ापासून वंिचत रा  नये, हणून ऑनलाईन िश णाचा 
माग िनवडला. ऑनलाईन िश णासाठी लागणारी सव साधने शहरातीलिशि त पालकां या मुलांकडे होतीपरंत ु

ामीण भागातील गरीब,शेतकरीवअिशि त पालकां या मुले ऑनलाईन िश णाचालाभघऊेशकलीनाहीत. 
गे या एक त े दड वषापासून शाळा-महािव ालय बंद आहते परंतु शाळेतील िव ाथ  असो क  

महािव ालयात उ  िश ण घणेारािव ाथ  असो या यापयत ऑनलाईन िश णा या सोयीआजही नाहीत. यामुळे 
िश ण े ात मोठी अ व थता िनमाण झाललेी दसत आह.ेकोरोनापूव काळातील शै िणक वष आिण आ ाचे 
ऑनलाईन िश ण यात खूप फरक आह.े कोरोनापूव काळातील य  िश णातून िव ा या या म वाचा 
िवकासहोतहोता.िविवध परी ांमुळे िव ा याची बौि क मता समजून येत होती. महािव ालयात घेत या जाणा-
या डा पधाम ये िव ा याचा शारी रक व मानिसक िवकास होतो, आ मिव ास वाढीस लागतो, िश णाची व 
वाचनाची आवड िनमाण होते. 

दसु-या महायु ानंतर जगासमोरकोरोना िवषाणूमुळे मोठे संकट आले. मानवी जीवनावर सवच बाजूने या 
संकटाने भाव टाकला.या रोगाला अजून ितजैिवके न सापड यामुळे रोग होऊ नये हणनू ितबंधक उपाय योजण े
एवढाच आता सवासमोर पयाय आह.ेया प रि थतीतनू िनमाण झाले या अिनि ततेमुळे जगभर िभतीचे 
वातावरणिनमाणझाले. जागितक व देशा या अथ व था लॉकडाऊनमुळे बेरोजगारी या िवळ यात अडक यामुळे 
डळमळीत झाली. ठ प झाले या अथ व थेमुळे हातावर पोट असणार क करी शहराकडून गावाकडे गले.े  कोरोना 
संकटामुळे अनेक देशातील िश ण सं था देखील बंद झाली. कोरोनाची सम या ही केवळ आरो याची सम या आह े
असे मानल ेजात.े पण या संकटाला शै िणक सम यांची बाजू आहहे ेल ात घेण ेआव यक आह.े 

दरूिश ण, मािहती तं ानाचा वापर, यू-टयूब,  मि टमीडीया, मोबाईल फोन, ई-लाय री, दरुदशन इ. 
मा यमातून अनेक देशांनी तातडीने मुलांचे िश ण खंिडत होऊ नये हणून िश ण दले. प रि थतीची अिनि तता 
ल ात घतेली तर आप या देशाने सु ा दघ काळासाठी शै िणक धोरण ठरिवण ेआव यक आह.े आप या देशात उ  
िश णात मेिडकल, इंिजिनअ रग,काँमसवमँनेजमट यांसार या ावसाियक अ यास मात मािहती तं ानाचा 
वापर मोठया माणात केला जातो.मािहती तं ानामुळे िश णाचा सार,  िव तार, िश णाचा 
दजाआिणिश णाची संधी वाढिव यास भरपूर वाव आह.े हा मािहती तं ानाचा िव तार झालेला दसत असला 
तरी यात चंड माणात िवषमता आह.ेिन मा भारत आजही इंटरनेट या लाभापासून वंिचत आह.ेनॅशनल िडिजटल 
लाय री, वयंम, शोधगंगाइ यादीसरकारी क पांचा फायदा मया दत होत आह.े या कार या ऑनलाईन 
िश णात संगणकाची कमत, इंटरनेटचा खच, िवजेचा पुरवठा. इ यादी मुख अडचणी आहते. यामुळे ऑनलाईन 
िश ण ह ेसधनवगालाच परवडल.े येक या जीवनाम ये िश णाला अन यसाधारण मह व आह.े िव ा याचे 



    B.Aadhar’ International Peer-Reviewed Indexed Research Journal 

         

                   I    Impact Factor -(SJIF) –8.575,Issue NO,  348 (CCCXLIX ) B                                                                                                              

     ISSN :  

    2278-9308 

   May, 
    2022   

 

 

48 Website – www.aadharsocial.com       Email – aadharsocial@gmail.com. 

 
 

 

होणारे नुकसान ल ात घऊेन ऑनलाईन िश ण णाली अि त वात आणली.िव ा यानीघरबस या मोबाईल, 
संगणक अशा साधनांचा वापर क न 

 घरबस या िश ण घतेल.े  
ऑनलाईन िश ण काळाची गरज  

पूव या काळाम ये ऑनलाइन िश ण कवा िडिजटल िश ण ही केवळ एक क पनाच होती. परंत ु
स या या काळाम ये ऑनलाइन िश ण ह ेस यात उतरल ेआह.े या माण ेिव ाथ  शाळेम ये जाऊन य  िश ण 
घेत होता तेच िश ण आता इंटरनेट या मा यमातून घरबस या लॅपटॉप, कॉ युटर, मोबाईल यांसार या 
साधनांचावापरक नघेतले. यालाच ऑनलाइन िश ण कवा िश ण णाली असे हटले जाते.आज या काळाम ये 
ऑनलाईन िश णाला काळाची गरज हटल े तर त े चुक चे ठरणार नाही कारण कोरोना िवषाणूने संपणू जगाची 
जीवनशैली बदलून टाकली आह.े जागोजागी लॅाकडाऊन होऊन संपणू जग तर बंद झाले यासोबत शाळा-
महािव ालय देखील बंद झाली.अशा प रि थतीम ये िव ा याचे होणारे नुकसानल ात घऊेन ऑनलाईन िश ण 

णाली अि त वात आणली. िव ा याचा अ यास म थांबवता येणार आह ेव िव ा याचे नुकसान क न चालणार 
नाही या सवाचा िवचार क न ऑनलाईन िश ण हाच पयाय सवा या समोर उरला. या िव ा यानी कधी 
मोबाईल, कॉ युटर, लॅपटॉप अशा गो ी हाताळ या न हता यािव ा यानीघरबस यािविवधमा यमांचा वापर 
क न िश ण घतेल.े यामुळे अलीकड या िपढीला अिधक ान िमळाल.े यासोबत यां या िश णाचे 
नुकसानदेखीलटळल.ेवेगवेग या मा यमातून िश ण घेत अस याने िव ा याना या मा यमातून भरपरू मािहती 
िमळाली.ऑनलाईन मािहतीचा फायदा हणजे एखादी गो  समजली नाही तर ती आपण परत परत 
पा न,ऐकून,समजून घऊे शकतो.कोरोनाचा सार जरी वाढला तरीदेखील िव ा याचे िश ण थांबवता येणार नाही 
व यांचे कोण याही कारचे नकुसान होऊ नये यामुळे ऑनलाईन िश ण काळाची गरज झाली आह.े 
ऑनलाईन िश णाच ेफायदे 
ऑनलाईन िश णाचेजसे तोटेआहते या माण ेऑनलाईन िश णा या फायदे देखील आहते ते पुढील माण े
• देशभरात पसरले या कोरोना या संकटाम ये िव ा याना घरबस या िश णाचा लाभ घेता येत आह.े या 
िश णामुळे दरू शाळा असले या िव ा याचा वासाचा खच वाचतो.यािशवाय िव ा याची ऊजा आिण वेळ देखील 

वाचतो. 
• ऑनलाइन िश ण घेतानागणवेश, कूलबॅग, पेन, वही इ. गो ची गरज भासत नाही यामुळे आ थक खच वाचतो. 
• उ  िश णासाठी िवदेशात जावून िश ण पूण कर याची इ छा असणारे िव ाथ  पण आ थक प रि थती 
हलाखीची अस याने ते पणू न करणा-या िव ा याना ऑनलाईन िश णाचा पुरेपूर फायदाझाला आह.े 

• महािव ालयापासून दरू राहणा-या ामीण भागातील िव ा याना ऑनलाइन िश णाची खूपच मदत झालेली 
आह.े या िव ा या या वेळ, पैसा आिण यां या शारी रक ऊजची बचतझालीआह.े 

• जर ऑनलाईन वगा या वेळी िव ा याला एखादा मु ा प पण ेसमजला नसेल तर तो रेकॉड केले या ले चरपु हा 
पु हा पा  शकतो. 
• ऑनलाईन िश णा ारेच िव ा याना घरातच िश ण िमळा यामुळ॓ कोरोना या धो यातूनबचाव आिण शाळा-
महािव ालयात जा या या ास व खच वाचला. 
ऑनलाईन िश णाच ेतोटे  

या माण े ऑनलाईन िश णाचे फायदे आपण आहते या माणे ऑनलाईन िश णा या तोटे देखील आहते त े

पुढील माण े

• ऑनलाइन िश ण घे यासाठी आप याला जलद इंटरनेट, मोबाइल, लॅपटॉप यासार या साधनांची आव यकता 
भासत.े ती साधन ेखूपच ख चक अस यामुळेगरीब िव ा याना ते घेण ेश य नाही. 
• मोबाईल, लॅपटॉप समोर क येक तास ऑनलाईन अ यास करताना िव ा यानाडो यावर ताण िनमाण होऊन 

डो यांचे िवकार,डोकेदखुी,पाठदखुी,मानदखुी,कंबरदखुीयासार या सम या समोर येत आहते. 

• ऑनलाइन िश णामुळे िव ा याम ये िश ततसेचवेळेचेमह वराहील ेनाही. 
• िव ाथ  अ यासाकडे यो य ल  देतात क  नाही ह े िश कांना पाहणे श य नाही. यामुळे िव ाथ   क येकदा 
ऑनलाइन तास चाल ूठेवून गेम खेळण,े जेवण करण ेअसे कृ य करताना दसले. 
• ामीण भागाम ये ऑनलाईन िश ण घणेा-या िव ा याना क येकदा नेटवक ॉ लेम येतो. यामुळे वि थत 

आवाज न येण,े िच  वि थत न दसण ेअशा सम यांना सामोरे जावे लागले. 
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ऑनलाईन िश ण आिण िव ा याच ेमानिसक आरो य 

  ऑनलाइनिश ण आिण यामुळे आललेी जीवनशलैी या प तीने मुलां या शारी रक व मानिसक 

वा यावर प रणाम करत आह ेते बघता याचा मुला या आयु यावर दीघकाळ प रणाम होऊ शकतो. आप याला 
पुढील िपढीन े अशा प तीने िशकणे व वाढणे अपेि त आह े का? हा  पालकांनी व धोरणक यानी वत:ला 
िवचारलापािहजे.कोिवड-१९ साथ आिण यानंतरचा लॉकडाउन यामुळे देशभरातील शाळा बंद झा या आहते. 

प रणामीभारतातील शाळा व था पारंप रक वगामधनू िडिजटल लॅटफॉ सवर थलांत रत झाली आह.ेऑनलाइन 

िश णा या दशेने घाईत उचल या गलेे या या अिनयोिजत पावलामुळे िडिजटल उपल धता नसलेला एक मोठा वग 

या आभासी वगाबाहरे फेकला गेला आह.ेऑनलाइन िश ण मुठभर सुदैवी मुलांनाच िमळालआेह.े 

• लवकर उठून शाळेत जा यापे ा घरातनू िशकण ेसोयीचे आह ेयासारखी कारणेही मुलांनी दली आहते. वग चाल ू

असताना अ य अनेक गो ी कर याचे वातं य ह ेआणखी एक आकषण ऑनलाइन िश णाबाबत आह.े 

• मुलांना ही उपकरण ेहवी ते हा आिण हवा तेवढा वेळ वापर याची मुभा आह.े मा , उपकरण े दवसभर िमळत 

नाहीत, घरात एखादेच उपकरण असेल, तर याचा वापर पालक, अ य भावंडे अशा सवाम ये िवभागला जातो. 
दीघकाळ वग चालत अस याने बॅटरी रचाज कर यासाठीही वेळ िमळत नाही,  
• डेटा पॅकेज मया दत अस याने सव वगाना उपि थत राहण ेकठीण जात आह,े वारंवार डेटा पॅक रचाज कर याचा 
अित र  आ थक बोजाही यां या कुटंुबांवर पडला आह.े  

• शाळा अचानक बंद झा यामुळे शाळेतफ नवीन पा पु तके िमळाली नाहीत. वग सु  झा यामुळे िव ा याना 
नो स काढा ा लागत आहते, ऑनलाइन पु तके खरेदी करावी लागत आहते, टआउ स या ा लागत आहते. 

िश कही ख चक क प देत आहते. यामुळे सािह या या ि टगचा खच वाढला आह.े 

• शाळेतील वग हा मनाला ताजेतवाने करणारा ोत आह ेिव ा याना केवळ शै िणक आदान दानापलीकडे काहीच 

दल ेजात नाही. 
• अनेक शाळा एका पाठोपाठ एक ऑनलाइन वग घेत यामूळे दोन तािसकादर यान ेक दला जात नाही, 
प रणामीिव ा यावर याचा ताणपडला. 
• अनेक िश क कोण याही मागाने अ यास म पणू कराय या मागे लागल े आहते. शाळेत द या जाणा-या 
गृहपाठा न खूप अिधक काम मुलांना दल.े  

• भारतातील अ ययन या ही शाळा बंद हो यामुळे भािवत झालेली असली, तरी धो यात आलले ेह ेएकमेव े  

अिजबात नाही. नसमोरील कालावधी अचानक वाढ यामुळे आिण सलग ऑनलाइन वगामुळे मुलां या आरो याला 
धोका िनमाण होऊ शकतो. काह ना ऐक या या सम या, तर काह ना मान व खांदेदखुीचा ाससु झाला. 
• पूव  िव ा याचे पु तक आिण शाळा-महािव ालयाशी असणारे नाते आता मोबाईल आिण दरूदशनशी जोडल ेगेले. 
शारी रक िश णाची उ  े

शारी रक िश णाची पुढील उ  ेिनि त केललेी आहते 

• इं यांना पोषक ठरणा-या व यांची काय मता वाढिवणा-याहालचाली िशकवण.े 

• शारी रक यांचे कौश य वाढिवण.े 

• चा शारी रक, बौि क, भाविनक, सामािजक िवकास साधून ित या ि म वाचा सवािगण िवकास करण.े 

• शारी रक िश णा ारे शारी रक, मानिसक, सामािजक सुि थती साधण,े 

• आ मिव ास, धैय, ामािणकपणा, व शीरपणा, दया, याय, त परता, िन ा इ यादी वैयि क गुणांचा तसेच 

सहकाय, बंधुभाव, आदरभाव, सहानुभूती, परोपकारबु ी, संघभावना, िन ा, िखलाडूवृ ी, नेतृ व, आ ाधारकपणा, 
सेवावृ ी, स यि यता, िश तइ यादी सामािजक गुणांचािवकास करण.े 

• ला आनंद, समाधान, वा यवआरो य ा  क न देण.े 

शारी रक िश णाच ेमह व आिण गरज 

  घरा या भोवतालची मैदान,ेगावातील मैदाने आता तर हरवत चालली आह.े िश ण ह  काय ाने िनि त 

केले या िनकषात खेळाचे मैदान स चे केल ेआह.े यामागे केवळ मैदानाचा िनकष पूण करण ेअपेि त नाही तर याचे 

उपयोजन मह वाचे आह.ेशाळेत पाय ठेव यापूव च मुले मैदानावरती खेळत असतात. मा  गले ेकाही वषात मुलां या 
आय़ यातील मैदाने ह पार झाली आहते. मुल े शाळेत िशकतातपरंत ु काही शाळांना मैदाने नाहीत,काही शाळांना 
मैदान ेआहते मा  याचा कती उपयोग होतो याचाही िवचार कर याची गरज आह.े यांचे नाते मैदानाशी आह ेअशा 
थोडया फार िव ा याचे देखील वषभरात कोराना या िभतीने मैदानाशी नाते तुटले आह.े शहरात मैदाने आता 
दसेनाशी होत आहते. खरेतर मैदान ेही मुलां या िवकासातील मह वाचा दवुा आहते. िव ा याचे नाते िजतके अिधक 

मैदानाशी असेल िततका चा िवकास अिधक होत असतो. िततकाच सामािजक िवकासाचा पाया देखील भ म 
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रोवला जातो.शालेय िश णात देखील डा िवषयाचे मोल िजतके आह ेिततके गंभीरपणे आपण याकडे पिहलेजात 

नाही. स या या बौि दक पध या वातावरणामुळे पालकही खेळाकडे गंभीरपण ेपहात नाहीत. खेळ हणजे अनेकदा 
टाईमपास वाटतो. खेळाचा संबंध िश णा या बौि दक येशी असतो असे देखीलवाटत नाही.एका ता 
उंचाव याबरोबर सामािजक जीवना या िवकासाचा पाया घातला जातो. यामुळे खेळ हणजे ि म व 

िवकासाबरोबर इतर िवषय िशक या या दृ ीने मह वाचा िवषय आह.े आज शहरी भागात खेळ खेळ यासाठी जागाच 

उरले या नाहीत. िसमट या जंगलात आपण मुलां या िवकासा या वाटा बंद के या आहते. याचबरोबर सुर ा आिण 

चता या कारणाबरोबर अ यासाची गतीची चता यामुळे चार भती या आत मुलांना राहावे लागत आह.े यामुळे 

शारी रक िवकासाची या मंदावत चालली आह.ेबैठे खेळाबरोबर मैदानी खेळातही मुलांची अिभ ची वाढत 

जाते.या खेळाकडे आपण िवकासाची या हणून देखील पाहा याची गरज असते.जशी शारी रक िवकासाची गरज 

आह े या माणे मानिसक िवकासासाठी देखील मह वाचा आह.ेअगदी लहान वयापासून मद ूिवकासाची गरज हणून 

खेळ याकडे पाहायला हवे. मानवी मदमू ये डावा मद ूआिण उजवा मद ूअसतो. यां या म यमागी कॉपस कॅलोसम हा 
भाग असतो. तो भाग मदचूा समतोल साध याचे काम करीत असते. या या स मतेसाठी बालकाची हालचाल 

मह वाची ठरते.खेळण े हणजे हालचाल असत े यादृ ीने आपण खेळाचे मह व जाणायला हवे. एकाजागी बसून ठेवणे, 
मोबाईल, दरूदशनमुळे खेळापासून दरू सारण े हणजे मुलां या िवकासावर प रणाम करण ेआह ेह ेल ात यायला हवे. 

  अ यथा शरीरात साठवले या उजचा यो य उपयोग झाला नाही तर ती उजा अयो य दशा धरते आिण मग 

पालक हणनू प ाताप कर याची वेळ येत.ेआज या ि थतीत मैदाने बंद आहते. शाळा बंद आहते आिण मुल ेघरात 

आहते. अशा वेळी पालकांनी यां या उजचा उपयोग होईल असे खेळ अंगणात तरी खेळायला संधी िनमाण करायला 
हवी. शेवटी िश णात देखील मैदानाशी नात े असायला हवे. केवळ एक तास नाही तर इतर िवषय िशक या या, 
िवकासाचा येतील मह वाचा तास हणून याकडे पाहायला हवे. खेळाचे मह व िश णातून िजतके अधोरेिखत 

होईल िततक  िवकासाची या गतीमान होईल. अ यथा पराभव आिण चचा तर सात याने होत राहील. पालक व 

शाळांनी मैदानाशी नात े कायम ठेव यासाठी माग काढायला हवा. यातच सवाचे िहत सामावले आह.े या दृ ीन े

शाळा तेथ ेमैदानाची िन मती हायला 
 हवी. 
िन कष 

• कोरोना काळाम ये सोशलिड ट स हणजेचसामािजक अंतर हा श द िवषाणूपासून बचावकर या याहतेूनआेला 
परंतआूजखेळाडूहामैदानापासून िवलग झाला आह.े यामुळे पु हा यांचे सामािजक करण करणेगरजेचेआह.े 

• िव ा या या गरजेनुसार वतःचे ि हिडओ तयार क नकोण या ना कोण या मा यमातून ते िव ा यापयत 

पोहोचवणे कोिवडकालावधीम ये िव ा याचे िश ण चालू राह यासाठी खूप मह वाचे आह.े 

• ऑनलाइन/आभासी वगाम ये शारी रक िश णा या तासालािव ाथ  घरी असताना या याकडून शारी रक 

ायाम, हालचालआिण कृती कौश ये,काही वैयि क ायाम कार, ाणायाम, िविवध योगासने, सूयनम कार 

हालचाल ारेशारी रकिश णह ेिव ा याना दले पािहजे. 

• शारी रक िश ण िव ा याचे ान, कौश ये आिण िनरोगी आिण स य जीवनशैली जग याची वृ ी िवकिसत 

करते.  
• िविवध शारी रक मता आिण आ मिव ासानेिव ाथ  शारी रकदृ ा सा र होतो.  
• िश णआिणशै िणक येतिव ा यानेपूणपणेसहभागीझालेपािहजे.  

• ानआिणआरो यसुधार यासाठी,िविवध तरापयतपोहोच यासाठीकौश ये दाखिवलेपािहजे. 

• ऑनलाइन िश णामुळेइंटरनेट याजा यातअडकले यािव ा यानाबाहरेकाढणेफारगरजेचेआह.े 
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dksfoM&19 pk Hkkjrh; m|ksxkaojhy ifj.kke 

MkW-rstfLouh ch- eqMsdj 
izkpk;kZ] deyk dkWyst]dksYgkiwj-]eks-ua-9604343400]bZ&esy % tbmudekar@gmail.com 

 
izLrkouk % 
 phuP;k oqgku izkarkrwu fuekZ.k >kysyk dksjksuk Ogk;jl laiw.kZ txHkj iljyk- ;k 
Ogk;jlus txHkjkr gkgkdkj ektoyk- W.H.O. yk gh egkekjh tkghj djkoh ykxyh- txHkj ;k 
ladVkps dsoG vkfFkZdp uOgs rj lkekftd] ekufld vkf.k jktdh;gh ifj.kke ?kMwu vkys 
vkgsr- vesfjdslkj[;k egklRrsykgh ,o<Ókk'kk fo"kk.kwus uefoysys fnlrs- Hkkjrkph 137 dksVh 
yksdla[;k] xfjch] nkfjnz; ;k lokZapk fopkj d:u vesfjdsP;k rqyusr Qkj vk/kh Hkkjrkus 
ykWdMkÅups ikÅy mpyys vkf.k vFkZpØ Fkkacys- R;kps ifj.kke Hkkjrh; vFkZO;oLFkspk d.kk 
vl.kkjs 'ksrh {ks=] m|ksx{ks= ;ke/;s vWVkseksckbZy] baftfuvjhax] eWU;qQWDpjhax] fjvy bLVsV] 
'ksrh izfØ;k m|ksx] lsok {ks=] okgrqd] i;ZVu] gkWVsfyax] O;kikj ;k loZp {ks=koj >kys- f'k{k.k 
{ks=kiq<s vusd uoh vkOgkus ;k dksfoM&19 us fuekZ.k dsyh- rj iz'kklu] iksfyl ;a=.kk] 
vkjksX; O;oLFksojpk rk.k izpaM izek.kkr ok<yk- gks.kkjh ftforgkuh deh djk;ph vlsy ;k 
jksxkoj izfrca/kkRed yl 'kks/k.ks gs tls txkrhy loZp oS|dh; {ks=kiq<hy vkOgku gksrs- rlsp 
;k dkyko/khe/;s ?kljysyk vkfFkZd xkMk gk :Gkoj vk.k.;klkBh fofo/k mik;;kstuk] 
/kksj.kkRed fu.kZ; ?ks.ks ^vkfFkZd Mksl* ikt.ks gsgh frrdsp vkOgkukRed vkgs- 
 Hkkjrkps LFkwy ns'kkarxZr mRiknu tqyS 2019 e/khy 5-2 VDds njko:u tkusokjh 
2020 e/;s 4-1 VDds vkf.k ykWdMkÅu uarjP;k dkGkr 3-1 VDds i;Zar ?kVys vkgs- ;ke/;s 
lq/kkj.kk dj.ks gh ckcgh vkOgkukRed vkgs- 
'kks/kfuca/kkpk mn~ns'k % 
1- dksfoM&19 pk Hkkjrh; m|ksxkaojhy ifj.kke vH;kl.ks- 
2- dksfoM&19 pk Hkkjrh; jkstxkjkojhy ifj.kke vH;kl.ks- 
3- dksfoM&19 P;k egkekjhP;k dkyko/khr dkexkj LFkykarjkpk vH;kl dj.ks- 
vH;kl i/nrh % lnj 'kks/kfuca/k nq̧ ;e lkexzhoj vk/kkfjr vlwu lanHkkZlkBh fofo/k vf/kd`r 
osclkbZV] vkfFkZd losZ{k.ks] ekflds] o`Rri=krhy rKkaps ys[k ;kapk okij dsyk vkgs- 
 dksfoM&19 pk Hkkjrkrhy m|ksxkaoj dk; ifj.kke >kyk vkgs\ m|ksxkaiq<s dks.krh 
vkOgkus vkgsr- l|%fLFkrh dk; vkgs\ dkexkjkaph fLFkrh dk; vkgs\ jkstxkjkoj dk; ifj.kke 
>kyk vkgs\ gs vH;kl.ks xjtsps vkgs- dksfoM&19 pk izHkko FkksMk deh >kY;kuarj 
m|ksx&O;olk; iwoZinkoj dsOgk ;sÅ 'kdrhy] vkarjjk"Vªh; m|ksx txrkr T;k gkypkyh gksr 
vkgsr R;krwu Hkkjrkyk la/kh miyC/k gksrhy dk\ 
 fn-24 ekpZ jksth laiw.kZ ns'kcanhph ?kks"k.kk >kyh- 21 fnolkapk ifgY;k ykWdMkÅue/;s 
ns'kkus 7 rs 8 yk[k dksVh :i;kaps ldy jk"Vªh; mRiknu xekoys- ykWdMkÅu lekIr d:u 
Mission Bigan yk lq:okr dsyh vkgs- ,dk rKkaP;k vanktkuqlkj ;k ykWdMkÅuP;k dkGkr 
Hkkjrh; vFkZO;oLFksps njjkst 32 gtkj dksVh :i;kais{kk tkLr ¼4-5 vCt MkWyj½ brds 
uqdlku >kys vkgs- vkf'k;kbZ fodkl cWadsP;k vanktkuqlkj] txkps ts uqdlku >kys vkgs rs 
vankts 2-8 yk[k dksVh MkWylZ,o<s vkgs- 
jkstxkjkojhy ifj.kke % 
 tkxfrd fLFkrhpk fopkj djrk laiw.kZ txHkjkr 43 dksVh m|ksx&O;olk; can iMys 
gksrs- lsaVj QkWj ekWfuVjhax bafM;u bdkWukWehP;k (SMIE) fu"d"kkZuqlkj Hkkjrkr ekpZ 2020 e/;s 
csjkstxkjhpk nj 6-74 VDds gksrk] es 2020 P;k e/;kr 23-8 VDds >kyk- 1942 P;k 
egkeanhph rqyuk djrk & R;kosGh lokZar eksBk csjkstxkjhpk nj 14-7 VDds gksrk- m|ksx 
O;olk; BIi >kY;kus vankts 32 dksVh yksdkaoj csjkstxkjhps ladV vkys-  
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lw{e o e/;e m|ksxkojhy ifj.kke % 
 Hkkjrkpk thMhih e/;s 33 VDds okVk gk lw{e y?kq o e/;e m|ksxkapk vkgs- 
fu;kZrhe/;s ;kapk okVk 48 VDds vkgs- ;k m|ksxkaph fLFkrh gh gkyk[khph cuyh gksrh- dtkZpk 
ckstk] dkexkjkaps ixkj] ekykyk mBko ukgh- ;k xrsZr gs m|ksx lkiMys gksrs- ,su gaxkekP;k 
dkGkr dkiM o jsfMesM dkiM fufeZrh dj.kkjs m|ksx can Bsokos ykxY;kus R;kauk ykWdMkÅu 
dkGkr 1 gtkj dksVh :i;kapk QVdk clyk- 
eksBÓkk m|ksxkojhy ifj.kke % 
 lk[kj m|ksxkP;k ckcrhr ,d fofp= fp= vlrs- dPP;k ekykpk nj dsanz ljdkj 
Bjors- iDD;k ekykph fdaer ek= cktkjisBsrhy ekx.kh&iqjoBÓkko:u fuf'pr gksrs- ;k 
ladVkeqGs lk[kjsP;k ekx.khr ns'k ikrGhoj eksBh ?kV >kyh- toGtoG 20 yk[k Vukus 
lk[kjspk [ki deh gksbZy- czkf>yusgh lk[kjsP;k mRiknukoj y{k dsafnzr dsY;kus fu;kZr Li/kkZgh 
djkoh ykxr vkgs- 12 yk[k Vukauh fu;kZr deh gksbZy- vlk vankt dj.;kr vkyk- 130 
yk[k Vu lk[kj f'kYyd jkghy- ;k ifjfLFkrhus lk[kj dkj[kkunkjhiq<s eksBs vkOgku fuekZ.k 
dsys vkgs- 
 ns'kkP;k m|ksx{ks=kpk o`/nhnj ykWdMkÅuiqohZ tkusokjh 2020 e/;s 2-1 VDds gksrk- rks 
tqyS 2020 e/;s &18-3 VDds >kyk- m|ksx {ks=kps 38 VDdsauh uqdlku >kys- dksGlk 
mRiknu ,fizy 2019 e/;s 3-2 VDds o:u ,fizy 2020 e/;s       &15-5 VDds >kys- 
dzqM rsy &0-4 VDds o:u &6-4 VDds] uS-ok;w mRiknu 19-9 VDds us ?kVys- fjQk;ujh 
oLrw mRiknu 4-3 VDds o:u &24-2 VDds >kys- flesaV mRiknu 86 VDdsus] oht mRiknu 
22-7 VDdsus] [krs mRiknu 4-5 VDdsus ?kVys- 
brj m|ksxkaojhy ifj.kke % 
 dksjksuk ;s.;kiwohZ vkS|ksfxd {ks=kr vusd dkj.kkaeqGs tkxfrd vFkZO;oLFksr rlsp 
Hkkjrkrgh eanh gksrh- eWU;qQWDpjhax] vWVkseksckbZy {ks= ;k ladVkrwu tkr gksrs- R;kr dksjksukeqGs 
ykWdMkÅueqGs vk.k[kh Hkj iMyh- i;ZVu m|ksxkpk fopkj djrk 81 VDds daiU;kapk eglwy 
iw.kZ BIi >kyk- 40 VDds daiU;k can iM.;kph 'kD;rk fuekZ.k >kyh- VkGs canheqGs ,fizy 
efgU;kr ,dkgh izoklh okgukph fodzh >kyh ukgh- dksjksuk lalxkZP;k fHkrheqGs ns'kkarxZr o 
vkarjjk"Vªh; {ks=ke/khy i;ZVu O;olk; BIi >kyk- 
dkexkjkaps LFkykarj % 
 nqlÚ;k o frlÚ;k ykWdMkÅue/;s dkgh vVhaoj m|ksx lq: dj.;kl ijokuxh ns.ksr 
vkyh- ek= dPP;k ekykph VapkbZ] vkWMZlZph derjrk] ekufldrk ;keqGs m|ksx lq: dj.;kr 
eksB;k vMp.kh vkY;k- e/;izns'k] mRrjizns'k] fcgkj ;k jkT;kae/khy etwj oxZ egkjk"Vª rlsp 
brj jkT;kae/;s LFkkf;d >kyk gksrk- m|ksx&O;olk; can >kY;kus gkrkyk dke ukgh- FkksMh 
iqath gksrh rhgh laiRrh vkf.k dksjksukps Hk; ;keqGs R;kauh vkiY;k xkokph okV /kjyh- 
toGtoG 8 dksVh etqjkauh Hkkjrkr dkekP;k fBdk.kkgwu Lor%P;k xkoh LFkykarj dsys- ;k 
LFkykarj dj.kkÚ;k etqjkauk Fkksio.ks gs ,d m|kstdkaiq<s eksBs vkOgku fuekZ.k >kys- m|ksx lq: 
djk;ps vkgsr ek= dkexkj rqVoMk tk.kow ykxyk- rsFksgh dke ukgh Eg.kwu dkexkj ijr 
;s.;kl lq:okr >kyh vkgs- okgus ukghr- LFkkfud r:.k d"Vkps dke dj.;kl r;kj ukgh- 
ijns'kkr dsysY;k mik;;kstuk % 
 ;k ifjfLFkrhr brj ns'kkauh dk; dsys vkgs- vesfjdsr izR;sd dqVqackyk enr fnyh vkgs- 
tikue/;s loZ ukxfjdkauk enr fnyh vkgs- T;kaps mRiUu cqMysys vkgs- R;kauk dWuMke/;s enr 
fnyh vkgs- csfYt;e e/;s csdkj HkRrk ns.;kr vkyk- dkexkjkauk osru ns.ks lks;hps Ogkos 
;klkBh m|kstdkauk vkWfLVª;kr m|ksxkauk osrukP;k 90 VDds] baXyaMe/;s 80 VDds MsUekdZe/;s 
75 VDds usnjyWaMe/;s osru fcykP;k 90 VDds HkjikbZ ns.;kr vkyh vkgs- 
 dksjksukP;k ladVkoj ekr dj.;klkBh txkrhy osxosxGÓkk ns'kkauh dk; mik;;kstuk 
dsY;k vkgsr R;k lanHkkZr tkxfrd cWadsus ,d vgoky r;kj dsyk vkgs- 12 twuyk 'ksoVpk 
vgoky izdkf'kr >kyk- vpkud vkysyh csjkstxkjh] vkfFkZd raxh ;krwu lkoj.;klkBh 
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osxosxGÓkk ns'kkrhy ljdkj lkekftd lqj{kk ;kstuk jkcor vkgsr- 20 ekpZyk vgoky 
ys[kukl lq:okr >kyh rsOgk vxnh FkksMs ns'k ;k ;kstuk jkcor gksrs- R;kr vkrk 10 iVhauh 
ok< >kyh vkgs- 195 ns'kkauh 1024 izdkjP;k ;kstuk lq: dsY;k vkgsr- cWad [kkR;kr 
Mk;jsDV dW'k VªkULQj vUu/kkU; okVi] dtZekQh] eqykauk enr] fo|kF;kZauk f'k{k.kklkBh enr] 
ljdkjh dke ;klkj[;k R;k ;kstuk vkgsr- nf{k.k dksjh;k] [kkyw ;k ns'kkauh laiw.kZ 
yksdla[;slkBh dW'k VªkULQj ;kstuk ykxw dsyh- eysf'k;k] flaxkiwj ;k ns'kkae/;s 99 rs 80 
VDds yksdkalkBh dW'k VªkULQj ;kstuk vkgsr- Jhyadsr 18 VDds] Hkkjrkr 14-79 VDds 
yksdkauk gk ykHk feGrks;- Hkkjrkr csjkstxkjkauk vlk dqBykp HkRrk ukgh- eujsxkrwu dke 
feGowu fnys tkrs- Hkkjrkr ifgys eksQr /kkU; okVi dj.;kr vkys- 
 ykWdMkÅu] csjkstxkjh ;keqGs xzkgdkaph dz;'kDrh ?kVyh- ;sÅ ?kkrysyh eanh& izHkkoh 
ekx.khpk vHkko v'kh fLFkrh tsOgk 1929 P;k tkxfrd egkeanhr fuekZ.k >kyh gksrh- rsOgk 
vk/kqfud vFkZ'kkL=kps tud ykWMZ ts-,e- dsUl ;kauh lqpfoysys mik; gs vR;ar izHkkoh Bjrkr- 
;k fLFkrhrwu ns'kkyk tj ckgsj dk<k;ps vlsy rj 'kklukyk lkoZtfud {ks=kr izpaM iSlk [kpZ 
djkok ykxsy- tkxfrd c¡d] vkarjjk"Vªh; uk.ksfu/khps lgk¸;] e/;orhZ cWadsps dtZ] rqVhpk 
vFkZHkj.kk dj.ks ts.ksd:u vFkZO;oLFksr iSlk vkyk ikfgts vkf.k xzkgdkaph dz;'kDrh ok<yh 
ikfgts- dz;'kDrh ok<yh dh ekx.kh ok<wu m|ksx&O;olk;kyk pkyuk feGsy- 
Hkkjrkrhy mik;;kstuk % 
 Hkkjrkrgh vk/kh ljdkjus tkghj dsysys iWdst] vkj-ch-vk;- P;k mik;;kstuk feGwu 
20 yk[k dksVh :i;kaps vkfFkZd mRrstu iWdst tkghj dsys- iSdh 18 yk[k dksVh jDde 
loyrhP;k njkrhy dtZ o 2 yk[k dksVh jDde [kjs vFkZlgk¸;- vFkkZr dks.krsgh ljdkj 
vlys rjh R;kyk vFkZO;oLFksyk tlk cwLVj Mksl ns.ks vko';dp gksrs- 
 ;k dkGkr ljdkjus lw{e] y?kq o e/;e m|ksxkaph O;k[;k cnyyh- fufeZrh o lsok 
{ks=kr T;k m|ksxkr 1 dksVhph xqaro.kwd o 10 dksVhph myk<ky vlsy rks lw{e m|ksx- 
 y?kqm|ksx 10 dksVhaph xqaro.kwd o 50 dksVhaph myk<ky- 
 e/;e m|ksx & 20 dksVhaph xqaro.kwd o 100 dksVhaph myk<ky- 
 ;k lokZaukp pkj o"kkZaP;k dkyko/khlkBh fouk xWjaVh dtkZph dtkZph miyC/kh d:u 
ns.;kr vkyh- R;klkBh 3 yk[k dksVhaph rjrwn vkgs- ifgY;k o"khZ eqn~ny jDde |koh 
ykx.kkj ukgh- vR;ar vMp.khrhy daiU;kalkBh 20 gtkj dksVh] O;ofLFkr pky.kkÚ;k 
daiU;kaP;k foLrkjklkBh 10 gtkj dksVhapk fu/kh QaMl~ vkWQ QaM e/kwu fnyk tk.kkj vkgs- 
200 dksVh :- i;ZarP;k dkekauk tkxfrd VsaMj ukgh- 
 fj>OgZ cWadsusgh izFke rhu efgus uarj iqUgk rhu efgus dtZ olqyhl LFkfxrh fnyh- 
m|ksx O;olk;kaph fLFkrh lq/kkj.;klkBh fj>OgZ cWadsps xOguZj 'kf'kdkar nkl ;kauh jsiks nj 4 
VDds o fjOglZ jsiks nj 3-35 VDds dsyk- 
 dksjksukP;k ik'oZHkwehoj etqjkaph ijoM y{kkr ?ksÅu 1us'ku 1 js'kudkMZ ;kstuk- rlsp 
LFkykarfjr etqjkalkBh HkkMsrRokoj ?kjkaph ;kstuk] 8 dksVh LFkykarfjr etqjkaP;k js'kulkBh 
lkMsrhu gtkj dksVhaph rjrwn- LFkykarfjr etqjkauk 2 efgU;kaps /kkU;] js'kudkMZ ulysY;kauk 5 
fdyks /kkU;] nSuafnu etqjh 182 :- o:u 202 :- etqjkauk eujsxkrwu dke] ;k}kjs 
vFkZO;oLFksr iSlk vksr.;kpk iz;Ru dsyk tkr vkgs- ts.ksd:u dz;'kDrh ok<wu 
m|ksx&O;olk;kyk pkyuk feGwu vFkZpdzz iqUgk lq: >kys- 
 egkRek xka/khthauh ekaMysY;k fopkjkaP;k vuq"kaxkus vkt HkkjrkP;k vkRefuHkZjrsoj Hkj 
fnyk tkr vkgs- xka/khthaph Lons'kh pGoG] r:.kkauk [ksMÓkkadMs pyk gk R;kauh fnysyk lans'k 
o Lo;aiw.kZ [ksMs gh ladYiuk vkt mi;qDr Bjr vkgsr- vesfjdsr 90 VDds oLrw Hkkjrkr 52 
VDds oLrw phue/kwu ;sr vkgsr- vktP;k fLFkrhyk laiw.kZ txkpk phudMs c?k.;kpk n`"Vhdksu 
cnyyk vkgs- 
 vkiY;kdMs izpaM euq";cG vkgs] fon~oRrk vkgs] {kerk vkgs- vkiY;kyk ,d la/kh 
feGkyh vkgs- vusd ygku&lgku mRiknus th vki.k phue/kwu vk;kr djrks rh vki.k 
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mRikfnr d: 'kdrks- m|kstd o dkexkj nksgksauhgh vkiY;k n`"Vhdksukr FkksMk cny dsyk rj- 
gs >kys vkiY;k ns'kkarxZr m|ksx O;olk;kckcr- 
 vkrk vkarjjk"Vªh; m|ksx txrkrgh izpaM eksBh myFkk&ikyFk gksow ?kkryh vkgs- 
la'k;kph lqbZ phudMs vlY;kus vusd fons'kh daiU;kauh frFkyk dkjHkkj xqaMkGyk vkgs- 1000 
vesfjdu daiU;k 500 tkiuht daiU;k rlsp lkÅFk dksfj;u daiU;kgh ckgsj iMr vkgsr- 
Hkkjrkl la/kh % 
 v'kk ifjfLFkrhr Hkkjr ;k la/khpk fuf'pr Qk;nk mBowu rs m|ksx vkiY;k ns'kkr 
vk.kw 'kdrks- Hkkjrkrhy dkgh jkT;ljdkjkauh ;k daiU;kauk loyrh nsow dsY;k vkgsr- jsM 
dkisZV r;kj dsys;- 
fu"d"kZ % 
 dksfoM&19 P;k ladVkr ifgyh y<kbZ vkiY;k vfLrRokph vkgs- vkiyh izcG 
bPNk'kDrh] izcG izfrdkj 'kDrh vkf.k ldkjkRedrk ;kauh R;koj vki.k fuf'pr ekr dsyh 
vkgs- varxZr m|ksx O;olk;kaP;k ckcrhr l|%fLFkrh tjh vkOgkukRed vlyh rjh vFkZpdz 
lq: >kY;kus fLFkrh gGwgGw iwoZinkoj ;sr vkgs vkf.k vkarjjk"Vªh; m|ksx txrkrhy 
gypkyhapk fopkj djrk Hkkjr ;k la/khpk fuf'prp Qk;nk mBosy- 
lanHkZ % 
1-  Economic Survey of India - 2019-20. 

2-  Economic Survey of India - 2020-21. 

3-  Report of Society of Indian Automobile Manufacturing (SIAM) April and  May 2020. 

4-  Economic and political weekly, July 2021. 

5-  Economic and political weekly, June 2021. 

6-  vFkZlaokn & ,fizy twu 2020 & [kaM 44] vad 1- 
7-  vFkZlaokn & tqyS lIVsacj 2020 & [kaM 44] vad 2- 
8-  vFkZlaokn & tkusokjh ekpZ 2021 & [kaM 44] vad 2- 
9-  Times of India, nS-iq<kjh] nS-ldkG] nS-r:.k Hkkjr & rK ys[k- 
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मिहलां या सवागीण िवकासात डा व शारी रक िश णाची भिूमका :एक अ यास 
डॉ. ि या काश टेळे 

शारी रक िश ण संचािलका हैसाळ महािव ालय, हसैाळ िज हा-सांगली ,telepriya84@gmail.com 

 
िश ण शारी रक हणजे शारी रक हालचाली ारे मन, शरीर आिण आ मा यांचा पूण व यो य िवकास साधून 

ि म वाचा सवागीण िवकास साधण े हणजे शारी रक िश ण होय. हालचाल हा शारी रक िश णाचा पाया आह े

आिण शारी रक हालचाली या शारी रक िश ण ा  कर याचे मुख मा यम आह.े हणून मिहलां या िवकासात 

शारी रक िश णाची भूिमक ही खूप मह वाची ठरते. कारण मिहलांनी नुसता िश ण घेवून उपयोग नाही तर ितचा 
शारी रक मानिसक, भाविनक, सामािजक आिण नैितक िवकास होणे देखील अ यंत मह वाचे आह.े कारण 

आजकाल या धावपळी या जगाम ये नुसता आ थक आ थकदृ ा संप  असून उपयोग नाही तर ती सवागीणदृ ा 
संप  असण ेगरजेचे आह.े दैनं दन जीवन जगताना कोण याही अडचणी..,संकटे आली तर ती स मपणे यांना सामोरे 

जा यासाठी एकंदरीत मिहलांची सवागीण िवकास हो यासाठी डा व शारी रक िश णाची अ यंत मह वाची 
भूिमका आह.े 

तावना  
मिहला वतः या जबरद त इ छा श मुळे ती वतः शारी रकदृ ा सदढृ बनते, कोण याही पधत भाग 

घेऊ शकत.े.आिण आपल े जीवन आप या इ छेनुसार जगू शकते. ित यात एक कारचा आ मिव ास, जबरद त 

ताकद…,  इ छाश  िनमाण होत ेआिण ह ेफ  आिण फ  डा व शारी रक िश णामुळे श य आह.े शारी रक 

िश णामुळे मिहलांचा सवागीण िवकास होतो.., यां या काय मतेचा पूणपणे िवकास होतो. तसेच ितला ित या 
ि गत व छता. आहार,शारी रक मता, आरो य िवषयक सवयी, िव ांती, मनोरंजन अशा अनेक गो ची 

मािहती िमळत े आिण यातूनच ितचे मानिसक, शारी रक, भाविनक,सामािजक आरो य सुधारले जाते.ती िविवध 

पधा खेळ यामुळे ित याम ये आ मिव ास, ामािणकपणा, सहकाय, आदरभाव ,संघभावना, ेम, िन ा , याग 

,दया, नेतृ व, स यवृ ी, सेवावृ ी, िनणय मता इ यादी आिण सामािजक गुणांचा िवकास होतो, हणून मिहलां या 
सामािजक िवकासात शारी रक िश णाची मह वपूण भूिमका आह ेतसेच मिहला खेळ यामुळे या वतः या पायावर 

स मपणे उभे राहतात यांना अचूक िनणय घे याची मता िनमाण होते या ताकदवान धयैशील संयमी बनतात. 

यांना वतः या भावनांवर िनयं ण ठेवता येत.ेखेळातील जय पराजय यामुळे जीवनातील आलले ेयश-अपयश यांला 
सामोरे जा याची ताकद िनमाण होत.े याउलट न खेळले या मुली परोपकारी, शांत वृ ीचा, घाबरणा या, सतत 

दडपणाखाली जगणा या असतात.एकंदरीत मिहलांनी शारी रक िश ण घेत यामुळे यां या ि म वाचा सवागीण 

िवकास घडून येतो आिण ते आपल ेजीवन उ म र या घडवू शकतात..  

याबाबतीत काही उदाहरणे सांगता येतील.., 

राणी रामपाल 

 टो कयो ऑिलि पकम ये भारतीय हॉक  संघाचे नेतृ व करणाया 26 वष य राणी रामपाल सांगते क  ितला 
ित या आयु यातून सुटका हवी होती, िवजे या टंचाई पासून ते आम या कानात गुंजणाया डासांपयत, दोन वेळेचे 

जेवण न िमळ यापासून ते आमचे घर भ न ये यापयत आई वडील इतकेच क  शकत होते. वडील गाडा उडणारे तर 

आई मोलकरीण होती" अ या िबकट आ थक प रि थतीचा सामना करीत असताना…, ित या कुटंुबाना आप या 
मुलीला कट घालून खेळताना पाह या या बाजूने न हते, घर यांना ितचे शॉट कट घालने आवडत न हते. परंतु ितला 
अशा सामािजक ढी था-परंपरा यांना ित या व ा या मागात आडकाठी होऊ ायचे न हते .. ितन े वारंवार 

ित या कुटंुबीयांना सरावासाठी जाऊ दे याची िवनंती केली. ितने हॉक म ये अयश वी झा यास तु ही जे सांगाल त े

करीन असे वचन दले. ितने सांिगतल ेक  िश ण पहाटेपासून सु  होत होते परंत ुित या घरी घ ाळ नस यामुळे 

ितला सकाळी उठव याची वेळ कळत न हती पण, ितचे आई-वडील आकाशाकडे पाहात असे,व ितला उठवत असत 

,तसेच िश ण िशिबरात येक खेळाडूला 500 िमली दधू आणण ेबंधनकर होते परंतु मी माझे कुटंुब 200िमली दधू 

घेऊ शकत होतो हणून मी दधुात पानी घालून यायचे. तसेच िश काने सरावात भाग घे याइतपत मी बलवान 

नाही हणून नाकारले होत े हणून तुटले या हॉक  ि टकन े सराव केला. सलवार कमीज घालून खेळायचे काही 
झालेतरी…, कसेही झाले तरी पण खेळणार हा दढृ िन य केला. ह ेशेवटी मी िश काला पटवून दले. खेळा ती 
असणारी िज  आिण समपण ह ेितन े  तुटललेा हॉक  ि टक व न  िश काना पटवून दल ेहोते. अ या अनेक िबकट 
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प रि थतीचा सामना करत ितन ेटो कया ऑिलि पक सार या पधत भारताचे नेतृ व,  कणधारपद िनभावले आह े

आिण उ तम अशी कामिगरी करत समाजात एक आपले उ  आदश थान िनमाण केले आह.े 

 

 

िनखत झरीन 

व ड चॅि पयनिशपम ये 52 कलो वजन गटाम ये सुवण पदक जकणारी बॉ सर िनखत जरीन : बॉ सग 

म ये सुवणपदक जकणारी परंतु ितलाही माजाम ये असणा या ढी था परंपरा अशा गो ना सामोरे जावे लागल े

होत ेउदाहरण लहान लहान शॉट कट आिण टी शट घालनू मुलगी खेळणार का…? आिण यातही बॉ सग खेळणार 

का…?चेह यावर ठोसा बसला, रंग प बदलले तर ल  कोण करणार पोरीशी….? असे ितचे नातेवाईक ित या आई-

विडलांना सतत सांगत असत.ंएकदा ितला खेळत असताना डो यावर पंच बसला आिण ितचे डोळे काळेिनळे झालले े

बघून ितची आई वैतागून हणाली होती क  “आता ित यासोबत ल  कोण करणार..?” ते हा ित या विडलांनी ितला 
आधार दला.., ितला पा ठबा दला आिण हणाले क  थोडे थांब “एक दवशी लेक या कौतकुासाठी रंगा लागतील 

घराबाहरे…” आिण आज तो दवस आपण य ात पहात आहोत. 

अशा समाजातील संघषाना सामोरे जात शारी रक िश णा या जोरावर…,आधारे समाजाम येितने आज आपल ेउ  

थान िनमाण केल ेआह.े 
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मरेी कोम 

मेरी कोम ही एक संपूण जगातील सव े  मु ीयु पटू पैक  एक आह.े”केवळ व  पाहणं मह वाचं नसून 

पाहीले या व ांना पणू कर यासाठी अथक प र म कर याची तयारी करायला हवी”असे ितने िमळवले या यशाकडे 

पा न हणावेसे वाटत.े ितन े अनेक पदक,िमळवले ब ीस िमळवल,ेसरकारी नोकरी िमळवली परंतु ितला ह े यश 

संपादन करत असताना कवा ितला ह ेयश सहजासहजी िमळालेले नाही…., अनेक अडचण ना ितला सामोरे जावे 

लागल े आह े जसे क   घरची िबकट आ थक प रि थती…..,सामािजक प रि थती…., कुटंुब याची मानिसक 

प रि थती…. ित या कुटंुिबयांना ितचे बॉ सग खेळण ेह ेमा य न हते. ितचे कुटंुब ितने बॉ सगम ये कारक द करावे 

या िनणया या िवरोधात होत.े यातलेच एक कारण हणजे क  पूव  लोक बॉ सगला एक पु षांचा खेळ समजत 

असे., ित या विडलांना ितन े असा पु षी खेळ खेळण े आवडत नसे यामुळे ितला यांचा हणावा िततका पा ठबा 
िमळाला नाही. समाज आप या मुलीला वेग या नजरेने बघेल अशा विडलांची सामािजक प रि थती असताना मेरी 
कोमन े आप या घर यांना न सांगता िश णास सु वात देखील केली होती. आिण थो ाच दवसात ितन े यश 

संपादनास सु वात केली. मेरी कोमन े  अशा सामािजक-आ थकप रि थतीत,कुटंुबाची मानिसक प रि थती अशा 
गो ना सामोरे जात बॉ सग खेळात पािहलेल े व  य ात उतरिवले आिण मुि यु  हा केवळ पु षांचा सा ा य 

हा समाजा या असलेल ेगरैसमज दरू करत मिहला कुठ याही े ात मागे नाही ह ेपु हा एकदा िस  केले. 
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सािनया िमझा 
वया या अव या अठरा ा वष  जागितक तरावर िस  झालेली सािनया िमझा ही भारताची टेिनसपटू 

आह.े आंतररा ीय टेिनसपटू हणूनच न ह े तर जगातील सव कृ  टेिनस पटवून पैक  एक आह.ेअशा खेळाडंूना ही 
सामािजक प रि थतीला सामोरे जावे लागले आह.े अनेक समाजातील लोकांकडून टीकेचा सामना करावा लागला 
आह.े. अशी खेळाडू हणत े क , भारताम ये खेळासाठी वातावरण िनमाण झाललेे आह े परंत ु पालकांनी आपली 
मानिसक ि थती सामािजक ि थती बदलायला हवी. परंत ुजा त माणात मुलीने हातात राकेट यावे,बॉ सग खेळावे 

अशी ि थती अजून आललेी नाही. कवा कती मुल ना बॉ सर हावे कवा खेळाडू हावे असे वाटते…, जसे पालकांना 
आप या मुलांना डॉ टर, इंिजिनयर,एमपीसी-यूपीसी अिधकारी, शासक य अिधकारी हावे असे वाटते याच माणे 
यांना आप या पा यांनी खेळाडू हावे असे देखील वाटायला हवे.आप या पा याला खेळाम ये कार कद  घडव यास 

ो साहन ावे. तसेच केटपटू नंतर मिहला खेळाडंूचा स मान केला जातो ही मानिसकता बदलायला हवी.. 
शॉट कट प रधान के यामुळे सािनया िमझा यांना पुराण मतवादी मुि लम समाजा या चा कठोर टीका सहन करा ा 
लाग या हो या. तसेच ितन े पा क तानी केटपटू शोएब मिलक या याशी ल  केले होत.े. ते हा  भारतीयांकडून 

अनेक टीकेचा सामना करावा लागला होता.ितचं नाग रक वा या श्  नावर ही बरेच वादंग िनमाण झाले होते. अशा 
समाजातील सामािजक प रि थतीला सामोरे जात आज यांनी समाजाम ये आपले एक उ  थान िमळवले आह.े 
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िन कष:- 

• एकंदरीत या उदाहरण न आप याला असे हणता येईल क  डा व शारी रक िश णा या मा यमातनू 

मिहलां या सवागीण िवकास अितशय चांगला साधला जातो हणून अजून ही ामीण भागातील जु या ढी परंपरा 
बाजूला ठेवून या मा यमातून पढेु आ या तर िनि तच िवकास साधला जाऊन गती करता येईल. 

• शारी रक िश णा या मा यमातून मिहलांची सामािजकिवकास अितशय चांगला साधला जातो. 
• शारी रक िश णा या मा यमातून मिहलांचा, आ थक, भाविनक, नैितक, सामािजक इ यादी ि म वा या 
अनेक पलैूंचा…, अनेक गणुांचा िवकास साधला जातो. 
सदंभ:- 

1) Ref. - https://www-opindia - (om, translate 9009/202t 1081 gani-rampal-India-hockey-team-life-

story-toky s https://www.lokmat.com. 

2) “िव ातील सव कृ  बॉ सर मेरी कोम चा जीवन प रचय” 

https://www.majhimarathi.com/mary-kom-information-in-hindi/ 

3) https://marathiskay.com/Sania-mirza-information-in-marathi 

4) https://www.lokmat.com/sakhil/inspirational/indian/boxer-nikhat-zareen.(लोकमत सी.) 
5) https://www.ndtv.com/offbeat/rani-rampals-inspiring-journey-from-broken-hockey-sticks-to-

olympics-2498299 

6) https://indianexpress.com/article/idea-exchange/nikhat-zareen-world-champion-boxing-india-

olympics-7930972/ 

7) https://www.deepawali.co.in/mary-kom-the-only-indian-boxer.html 
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Xkq.kxzkgd jktk N=irh ‘kkgw egkjkt 

MkW jkenkl osS|] 
Lkekt’kkL= foHkkx izeq[k]vadq’kjko Vksis egkfon+;ky;]tkyuk- 

 
izLrkouk%  
        vk/kqfud egkjk”VzkP;k tM.k?kM.khr vusd izKkoarkauh o lektlq/kkjdkauh egRoiw.kZ 
;ksxnku fnys vkg-s ;k lektlq/kkjdkaP;k ekfydsr dksYgkiwj laLFkkukps jkts ‘kkgw egkjktkaps 
dk;Z fo’ks”k mYys[kuh; Bjrs- dkj.k R;kauh laLFkkukr L=h lq/kkj.ksfo”k;d dk;Z ‘ksS{kf.kd] 
lkekftd] lkaLÑfrd dk;Z egRoiw.kZ vkgss- N=irh ‘kkgw egkjkt ;kaP;k dk;kZyk egkjk”VzkP;k 
lkaLÑfrd pGoGhP;k bfrgklkr vuU;lk/kkj.k egRo vkgs- f’k{k.k] #<h] va/kJ/nk] lkekftd 
dk;Z]  vkfFkZd enr vknh dk;kZe/;s iq<kdkj ?ksÅwu fuLokFkhZi.ks dke dsY;keqGs egkjk”VzkP;k 
lkaLÑfrd bfrgklkrhy izcks/ku ;qxkr mxoysyk ,d nSfnI;eku rkjk vkg-s N=irh f’kokth 
egkjktkaP;k nwjnz”Vhpk nz”Vk jkT;dkjHkkj iq<s pkyfo.kkj;k ;k xq.kxzkgd jktkyk Hkkjrh; 
bfrgklkr rksM ukgh-jkt”khZ ‘kkgw egkjktkauh vkiY;k dkjfdnhZr HkkjrkP;k jktdh;] lkekftd] 
lkaLdzfrd o ‘ksS{kf.kd thoukyk ,d uoh fn’kk fnyh vkgs- vQkV cqfn/keRrsP;k cGkoj 
vrqyuh; vls dk;Z dsys vkgs R;kaP;k ;k vusd dk;kZaauh lektkyk dzzkafrdkjh fn’kk ns.;kps 
dk;Z vfojr dsys Eg.kwu ‘kkgw egkjktkauk tk.krk jktk Eg.kwu vksG[kys tkrs- rs ek;kGw] 
d.kokGw] dzikGw gksrs- xjhc] nhunfyr vLì’; yksdkaps nq%[k R;kauh toGwu ikfgys gksrs- 
ekxkloxhZ;kauk mn;ksx] O;olk; dj.;kl izksRlkgu fnys- rs [kjs ekuorkoknh gksrs R;kauh 
tufgrkykp izk/kkU; fnys- lRrspk mi;ksx LokFkkZlkBh dsyk ukgh Eg.kwup vkt laiw.kZ ns’k 
R;kauk oanu djrks- R;kaP;k dk;kZph] lerkoknh fopkjkaph cgqvk;keh dk;kZph vksG[k Ogkoh] 
Eg.kwu la’kks/kdkus ekaM.kh dsyh vkgs-  
mnnh”Vs% 
1 jkt”khZ ‘kkgw egkjktkaps lkekftd] ‘ksS{kf.kd dk;kZpk vH;kl dj.ks- 
2 jkt”khZ ‘kkgw egkjktkaps Ñ”khfo”k;d o vkfFkZd /kksj.kkpk vH;kl dj.ks 
la‘kks/ku i/nrh%  
       izLrqr ‘kks/kfuca/kkr la’kks/kdkus fo’ys”k.kkRed o o.kZukRed i/nrhpk okij dsyk 
vlwu] rF; ladyuklkBh fOnrh; L=ksrkapk okij dj.;kr vkyk vkgs R;kr fofo/k xzaFk] 
iqLrds] ekflds] orZekui=krhy ys[k ;kapk okij dj.;kr vkyk vkgs- 
N=irh ‘kkgw egkjktkaps lkekftd dk;Z% 
         Ekgkjktkauh vkiY;k laLFkkukr loZ tkrh/kekZP;k loZ lektklkBhP;k m/nkjklkBh 
/kkMlh fu.kZ; ?ksowu jkT;dkjHkkj lq# dsyk- R;krhy ifgyk /kkMlh fu.kZ; Eg.kts 2 vkWxLV 
1919 jksth fL=;kaP;k NGo.kwdhlaca/kh izfrca/k ?kky.kkjk dk;nk ykxw dsyk- R;keqGs fL=;k 
f’k{k.k ?ksowu lKku >kY;k L=h f’k{k.kkeqGs fL=;kaoj gks.kkj;k dksSVqafcd NGkyk ik;can ?kkryk 
xsyk- vkarjtkrh; o vkarj/kehZ; fookgkl uksan.kh i/nrhyk ekU;rk ns.kkjk dk;nk dsyk vkgs- 
nsonklh izFksoj canh egRoiw.kZ fu.kZ; R;kauh ?ksryk- tkrhpk vfHkeku e;kZfnr vlkok nfyr 
lektkus MkW ckcklkgsc vkacsMdjkaP;k fopkjkaph dkl /k#u izxrh dsyh ikfgts] vls rs 
dGdGhus lkaxr vlr- 
                  Lkektkrhy LokFkhZ] {kqnz o nq”V ‘kDrh ,[kkn;k O;Drhpk ekufld NG 
fdrh ghu ikrGhoj tkÅu d# ‘kdrkr ;kps mncks/kd mnkgj.k Eg.kts ‘kkgw egkjkt 
bfrgklkr lektdzkaarhpk >saMk jktkaP;k [kkan;koj Dofprp fnlwu ;srks- lektlq/kkjd jkts 
vusd gksÅwu xsys ijarq lektdzakfrdkjd jkts ‘kks/kwugh lkiM.ks dBh.k vkgs- ‘kkgw egkjkt T;k 
lerk] ca/kqrk]tkfrHksnkaps mPpkVu vLi`’;fuokj.k o innfyrkapk m/nkj ;k /;s;klkBh txys 
y<ys- R;k ekuoh gDdkauk vkt Hkkjrh; jkT;?kVusr ekukps LFkku feGkysys vkgs- vkfFkZd] 
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‘kS{kf.kd o lkekftd lersfouk jktdh; Lokra«; Eg.kts ewBHkj yksdkaps jkT; o cgqtukaps 
fujarj nkL; gs ‘kkgw egkjkt vksG[kwu gksrs-  
‘kkgw egkjktkps ‘kS{kf.kd fopkj% 
      ‘kkgw egkjkt gs nwjnzw”Vhps tk.krs jkts gksrs Eg,kwu rs Eg.krkr dh] ;k ns’kkrhy  
ekxkloxhZ;kuk f’k{k.kkf’kok; rj.kksik; ukgh- ‘kS{kf.kd izxrhf’kok; dks.kR;kgh jkT;kph o 
ns’kkph mUurh gksr ukgh- vKkukr cqMkysY;k ns’kkrhy yksd eqRlnnh o y<o¸;s ohj d/khp 
fu?k.kkj ukghr Eg.kwu R;kauh 30 lIVsacj 1918  iklwu izkFkfed f’k{k.k lDrhps o eksQr 
vlY;kps tkghj d#u veayctko.kh dsyh-  

‘kkgw egkjktkauh T;kaph eqys njjkst ‘kkGsr ;s.kkj ukghr R;kaP;klkBh njegk 1 #i;k 
naM vkdkj.;kps dke dsys- izkFkfed f’k{k.kklkBh xkoksxkoph eafnjs [kqyh d#u eafnjkauk Kkukps 
dsanz cufoys- ‘kkgw egkjktkauh eqyk&eqyhaP;k ,d= ‘kkGkcjkscjp eqyhlkBh Lora= ‘kkGk LFkkiu 
dsY;k- ekxkloxhZ; tkrhrhy fL=;kaP;k f’k{k.kklkBh 1919 yk gqdwe xW>sVdMwu fL=;kauk 
tso.;kph o fuoklkph O;oLFkk jktnjckjkdMwu dsyh- fOgDVksfj;k ejkBk cksfMZaxph LFkkiuk 
d#u ifgys olfrxg̀ dk<ys R;kpcjkscj fyaxk;r] eqfLye] ikapkG] xksSaM] lkjLor o ekxkl 
vknh tkrhlkBh osxosxGh olfrx`gs lq# dsyh vkiY;k laLFkkukr mPp& uhp vlk HksnHkko u 
djrk loZ/keZ leHkko ;k fjrhus egkjktkauh jkT;dkjHkkj pkyfoyk gksrk ;k ns’kkr lkekftd 
lerk izLrkfir Ogkoh Eg.kwup R;kauh 26 twu 1902 jksth ljdkje/;s fofo/k tkrhtekrhP;k 
yksdkauk 50 VDds vkj{k.k ns.;kps tkghj d#u vaeyctko.khgh dsyh ‘kkGk] nok[kkuk] 
ik.koBk vknh fBdk.ks [kqys dsyh 18 lIVsacj 1918 jksth xqykefxjhr vMdysY;k 
egkjorukph i/nr can dsyh ekax] xk#Mh ;k tkrhyk njjkst xkopkoMhoj gtsjh n;koh ykxr 
v’kh i/nr can dsyh nfyrkauk Lor%pk mYyas[k vLi`’; u djrk ^lq;Zoa’kh* Eg.kwu mYys[k 
djkok vls R;kauh lkafxrys ekxkloxhZ;kauk 50 VDds vkj{k.k o vkarjtkrh; o vkarj/kehZ; 
fookg ?kMowu vk.kwu R;kauh HkkjrkP;k bfrgklkr lkekftd dzkarhp dsyh vkgs nfyrkaP;k 
gkWVsye/;s tkÅu pgk fi.ks gs vnHkwr dke R;kauh dsys vkgs- 
      osS|d] raa=Kku dk;nk fo”k;kr f’k{k.k ?ks.kkj;k fon;kF;kZalkBh egkjktkauh vusd 
f’k”;Ok§R;k BsoY;k gksR;k R;kP;k v’kk vusd ‘kS{kf.kd dk;kZeqGs rRdkyhu lektkr f’k{k.kkps 
okjs okgw ykxys uarj ‘kkGk] olfrxg̀  fofo/k ‘ksS{kf.kd ;kstuk] dk;ns fuekZ.k gksÅ ykxyh ;k 
loZ xks”Vhaps Js; ‘kkgw egkjktkauk tkrs- 
‘kkgw egkjktkaps vkfFkZd fopkj dk;sZ % 
        ‘kkgw egkjktkauh vkiY;k laLFkkukr jkT;dkjHkkj ikgr vlrkuk mn;ksx/kan;kykgh 
pkyuk fnyh gksrh- jk”Vzkph frtksjh vkfFkZd–z”;k HkDde vlsy rj R;k ns’kkpk fodkl gksrks 
R;klkBh R;kauh vkfFkZd /kksj.kke/;s lokZf/kd isSlk f’k{k.kklkBh [kpZ dsyk [ksMh lq/kkjyh rjp 
ns’k lq/kkjsy ;klkBh egkjktkauh f’k{k.kkoj Hkj fnyk gksrk- ‘ksS{kf.kd vFkZ’kkL= pkaxysp 
fodflr d#u lkekftd] ‘ksS{kf.kd o vksSn;ksfxd dsanz Eg.kwu dksYgkiwjph fuoM dsyh- xqGkps 
dsasnz o mn;ksx/kan;keqGs vksSn;ksfxd dsanz cuowu dksYgkiwjP;k vkfFkZd fodklkpk ik;k ?kkryk- 
‘kkGk o olfrxzg ;kauk vkfFkZd fodklkpk ik;k ?kkryk ‘kkGk o olfrx`g ;kauk vkfFkZd enr 
nsÅu mRiUukpk Qkj eksBk okVk lektdk;kZlkBh okijyk-  
‘kkgw egkjktkps —”khfo”k;d /kksj.k %  
       Hkkjr gk Ñ”khiz/kku ns’k vkgs Hkkjrkr Ñ”khyk vuU; lk/kkj.k egRo vkgs ns’krhy 80 
VDds lekt gk Ñ”khoj voyacwu vkgs Eg.kwu ‘kkgw egkjktkauh ns’kkph mUurh gks.;klkBh ‘ksrh 
gk iz/kku ?kVd vkgs gs vksG[kwu 15 vkWxLV 1920 jksth jktkjke baMLVzh;y ladyu Ñ”khoj 
o vksSn;ksfxd dsanzkr Ñ”khfo”k;d mi;qDr v’kk vk/kqfud lk/kukps izn’kZu Hkjfoys- 

v’kk vk/kqfud lk/kukps izn’kZu Hkjfoys uO;k ra=Kkukpk mi;ksx d#u Ñ”kh mRiUu 
ok<okos R;kaph vkfFkZd izxrh Ogkoh] Eg.kwu ‘ksrh vksfyrk[kkyh vk.k.;kps egku dk;Z R;kauh 
dsy-s vkiY;k laLFkkukr osxosxGh /kj.ks] rykos cka/k.;kps dk;Z dsys jk/kkuxjh /kj.k R;kaphp 
ns.kxh vkgs- ifgY;kankp R;kauh lewg ‘ksrhph dYiuk ekaMyh-  
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lkjka’k o fu”d”kZ %  
      ‘kkgw egkjkt dksYgkiwj laLFkkukps jkts gksrs- Hkkjrkr vkj{k.kkpk ik;k ?kky.kkjs ifgys 
lq/kkjd vkgs- R;kauh laLFkkukr lkekftd] ‘ksS{kf.kd Ñ”khfo”k;d] vkfFkZd ;ksxnku fnys Ñ”kh 
Js=kr jk/kkuxjh /kj.kkaP;k ek/;ekrwu dzkarh ?kMowu vk.kyh Eg.kwu R;kauk tk.krk jktk Eg.kwu 
vksG[kys tkrs- xjhc] nhunfyr] vLi`’; yksdkaps nq%[k R;kauh toGwu ikfgys mn;ksx] 
O;olk; dj.;kl izksRlkgu fnys ‘kkgw egkjktkaps dk;Z cgqvk;keh gksrs- 
lanHkZ lwph %  
1% iokj t;flaxjko] jkt”khZ ‘kkgw Lekjd xzaFk] egkjk”Vz bfrgkl izcksf/kuh] izFke vkoqzrh]2001 
dksYgkiwj-  
2% flanxhdj foykl] nsS lezkV fn 26 twu 2015 ;kapk ys[k- 
3% dBkjs vfuy] egkjk”Vzkrhy lekt lq/kkjd] fon;k cqDl ifCy’klZ] vksSjaxkckn-  
4% dhj] /kuat;] jkt”khZ ‘kkgw N=irh ,d lekt dzkarhdkjd jktk] ikWI;qyj izdk’ku izFke 
vkoqzRrh 1969 eqacbZ- 
5% dkacGs mRre] jkt”khZ ‘kkgw egkjkt vkf.k efgykeqDrh] lqxkok izdk’ku iq.ks-  
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जाती व था व अ पृ यता – डॉ. बाबासाहबे आंबडेकर 
डॉ. सरेुवाड सजंय गगंाराम 

सहा. ा यापक, समाजशा  िवभाग,यशवंतराव च हाण महािवदयालय, अंबाजोगाई, िज.बीड 
 
डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर ह ेिव ातील एक महान वै ािनक त ेत व चतक लेखक आिण संशोधक होत. यांनी 

सामािजक िव ानातील समाजशा , अथशा , इितहास, धम, त व ान, कायदा इ यादी िविवध ानशाखेतील ान 

अितशय प र म क न संपादन केल े होत.े डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर ह े अथशा , समाजशा , रा यशा , 

घटनात , आिण त ववे े होत.े सामािजक िव ानातील िविवध ानशाखा चे अ ययन आिण संशोधन यांनी 
के यामुळे ते एक महान सामािजक व वै ािनक समाजशा  हट यास वावगे होणार नाही. डॉ. बाबासाहेब 

आंबेडकर ह ेजगातील एक मुख बुि मान िवचारवंतापैक  एक सामािजक िवचारवंत होत. ते केवळ िव ान आिण 

िवचारवंतच न हते तर ते एक कृितशील िवचारवंत होते. अितशय प र म क न संपा दत केले या ानाचा उपयोग 

यांनी भारतीय समाजात आमूला  प रवतन घडून ये यासाठी केला. यामुळे ते एक कृितशील िवचारवंत आिण 

ांितकारक समाजसुधारक आहते.  

भारतीय समाजातील या अ पृ य समाजाला ान कवा िश ण घे याची मनाई होती. याच समाजातील 

ने िव ातील िस  कोलंिबया, लंडन  इ यादी िव ापीठातून रा यशा , अथशा , समाजशा  आिण कायदा 
या िवषयाचा सखोल अ यास क न जगातील एक े  िव ान हणून नावलौ कक िमळवला. भारतीय समाज व था 
हा डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांचा आवडीचा आिण िज हा याचा िवषय होता. भारतीय समाज व थेत िवषमता 
होती. भारतीय समाज व था ही वण आिण जातीवर आधा रत होती. िवषमतेवर आधा रत समाज व थेचा 
अ यास आिण संशोधन के यािशवाय या व थेची व तुिन  मािहती लोकांना कळणार नाही, हणून यांनी भारतीय 

समाज व था संदभात िवपुल िलखाण केल.े परंतु यां या सामािजक  संशोधना या संदभात मा  िवशेष संशोधन 

भारतीय संशोधकांनी केली नाही.  यां या भारतीय समाज व थेचा संशोधन लेखनाकडे मा  भारतीय संशोधक 

आिण िवचारवंत यांनी दलु  के याची आठवण येते. डॉ. रोिब सन गेल ऑ वेट या काही मोज याच िवदेशी 
संशोधकांनी आिण यां या सामािजक िवचारावर संशोधना मक लेखन केले आह.े 

एकोिणसा ा शतकापासून समाजशा  आिण मानववंशा ांचे ल ्   जाती या अ ययनाकंडे क त झाल े

होत.े या िवदेशी आिण भारतीय संधोधकांनी जात चे अ ययन केले, यात नसफ ड (1881), अबॅडुबॉय (1906), डॉ. 
एस. ही. केतकर (1909), सर एच. र ले, सेनाट (1930),  एन. के. द  (1931),  हटटन (1946), डॉ. जी. एस. घुय 

(1950), ेयर (1960),  पी. एन. भू (1963), डॉ. इरावती कव (1964),  एम. एन. ीिनवास (1964) यांचा उ लेख 

करावा लागले.
1
 या िवचारवंतानी जातीची वैिश ये, जातीचे संबंध, उ च् िन च्, भेदभाव, रोटीबेटी वहार, 

जातीचा इितहास, जातीची अनेकता, अशा अनेक बाबीचा उ लेख केला आह.े परंत ुजातीची उ पती कशी झाली या 
िवषयी सव थम समाजशा ीय द ीकोनातून िवचार मांडणारे िवचारवंत हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होत. 

भारतीय समाज व था या वण आिण जाती व थेवर आधा रत आह,े  यासंदभात डॉ. आबेंडकर यांनी 
अितशय व तुिन  प तीने संशोधनपर लेखन केले आह.े परंत ु यां या या संशोधनपर लेखनावर संशोधकांनी संशोधन 

आिण िच क सक लेखन केल े नाही. भारतात समाजशा ीय अ ययन सु वात हो यापूव  अमे रके या कोलंिबया 
िव ापीठात 9 मे 1916  रोजी भरले या डॉ. ए गो डन वायझर मानववंशशा  प रषदेत (The Anthoropology 

Seminar of Dr. A.A. Galdenwizer)  भारतातील पंचवीस वषा या एका त ण समाजशा ांनी भारतातील 

जाती, घडण, उ प ी आिण िवकास (Caste in India: Their Mechanism, Genesis) हा पेपर सादर केला होता.  
हाच संशोधनपर पेपर मे 1917 या ‘इंिडयन � टी े री’ (Indain Antiquary, May 1917, Vol.–XLI)  म ये 

कािशत झाला. आिण हचे त ण हणजे  भारतीय समाजशा  हणजेच डॉ. बी. आर. आंबेडकर होते. 
“भारतातील जाती: घडण, उ प ी आिण िवकास” या संशोधनपर पेपरम ये त ण समाजशा  डॉ. 

बाबासाहबे आंबेडकरांनी भारतीय जाित व थे या उ प ीसंबंधीचे िव ेषण केल.े जाती कशा िनमाण झा यात? या 
का टकून आहते? याबाबतचे मानववंशशा ीय  आिण समाजशा ीय िव ेषण डॉ. आंबेडकरांनी केले. यापूव  

जाित वसथे या संदभात सेनाट (Senart), नस फ ड (Nesfield), सर एच. र ल े(Sir H. Risley) या काही िवदेशी 
संशोधक आिण भारतीय संशोधक डॉ. एस. ही. केतकन यांनी अ यन केले होते. पंरत ुजातीची िन मती कशी झाली, 



    B.Aadhar’ International Peer-Reviewed Indexed Research Journal 

         

                   I    Impact Factor -(SJIF) –8.575,Issue NO,  348 (CCCXLIX ) B                                                                                                              

     ISSN :  

    2278-9308 

   May, 
    2022   

 

 

64 Website – www.aadharsocial.com       Email – aadharsocial@gmail.com. 

 
 

 

याबाबतचे समाजशा ीय आिण मानववंशशा ीय संशोधन मा  कुणी केले न हत.े “डॉ. आबेंडकर ह ेपिहले संशोधक 

होत ेक , यांनी जाित सथे या उ प ीचा शोध घेतला.”2 यांनी डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी जाती व थेचा शोध 

घेतांना समाजशा ीय दिृ कोनाचा आधार घेतला. 
डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी आप या संशोधनपर पेरपम ये प पण ेनमूद करतात क , ‘जाती या िविवध 

वैिश यां या समी ा मक मू यांकनाव न कोणतीही शंका राहत नाही क , आंतरजातीय िविवहाचा िनषेध कवा असे 

िववाह न आढळण े हचे जाित व थेचे मूळ आह’े. बिह ववाहावर अंत ववाहाचे वच व् हचे खरे  त व्  जाती या 
िन मतीस कारणीभूत होत,े असा िन क्ष् मांडतात. यांच संशोधनात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ‘जात हा एक 

बं द त वग आह’े. अशी जातीची ा या केली आह.े जाित व था आिण अ पृ यते या संदभात आिण एंकद रत 

भारतीय समाज व थेबाबत डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी आप या संशोधनातनू समाजशा ीय दिृ कोनातनू 

िव लेषण केले आह.े 

 समाजशा  डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी भारतीय जाित व थे या उ प ी संबंधीचे व तुिन  िव ेषण 

केले आह.े जाती कशा िनमाण झा या?  या का टकून आहते?  याबाबतचे मानववंशशा ीय आिण समाज शा ीय 

िव ेषण डॉ टर आंबेडकरांनी केल.े डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी  जाित व थे या उ प ीचा शोध घेतला.  जाती या 
िविवध वैिश ां या समी ा मक मू यांकन क न  आंतरजातीय िववाहाचा िनषेध कवा असे िववाह वाढवणे हचे 

जाित व थेचे मूळ आह.े तसेच बिह ववाहावर मा  अंत ववाहाचे वच व हचे खरे त व जाती या िन मतीस 

कारणीभूत आह.े असा मह वाचा िन कष समाजशा ीय दिृ कोनातून डॉ. बाबासाहब आंबेडकरांनी मांडला. डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकरांनी ‘जात हा बंदी त वग आह’े अशी जातीची ा या करतात.  जाित व था आिण अ पृ यता 
यां या संदभात आिण एकंदरीत भारतीय समाज व थेबाबत डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी आप या संशोधनातून हा 
समाजशा ीय िव ेषण आप या संशोधनपर ंथात प  केले आह.े  

राबट मटन मत,े ’जाित व थचेा िस ांत  जे हा संक पना एक योजने या पात अंत संबंिधत होतात ते हा 
िस ांत िनमाण हो यास सु वात होत.े समाजशा ीय िस ांत ह ेअसे वै ािनक िस ांत आहते क  जे अंत संबंिधत 

आिण परी ण केले या संक पनांवर आधा रत असतात. यां या आधा रत सामािजक वहार कवा सामािजक 

व था कवा सामािजक प रवतनाचे संबंिधत अनुभवज य वा योग िस  सामा यीकरण काढली जाऊ शकत.े 

थोड यात समाजशा ीय िस ांत ह े सामािजक जीवन वा सामािजक घटनाशी संबंिधत असतात आिण याचे 

ितपादन वा तिवक िनरी ण परी ण आिण वग करण या या आधारे केली जाते.  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 
भारतीय समाज व थेतील जाती व था, अ पृ यता, आदश समाज, धम, सामािजक प रवतन इ यादी या संदभात 

ंथात लेखन केल ेआह.े  

डॉ. बाबासाहब आंबेडकरांनी जाती व थे या िस दांत प  करतांना जातीची रचना, जाती व थेचे 

िनयम, जाती व थेची उतरंड, ेणी व था, सवण अवण, जातीची घडण, जाती अंतगत िववाह, जातीचा उगम, 

जाती व था, जाती व थेचे दु पप रणाम, व जाित थेचे िनमूलन या मह व दले आह.े डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर 

ते केवळ सामािजक िवचारवंत होत े यांनी जाती व था व अ पृ यता सामािजक प रवतन या संदभात केवळ 

िवचारच मांडल ेनाही तर यांनी अनेक नवीन िस ांत मांडले आहते.  डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर ह ेसंशोधक होते.  डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकरांनी वै ािनक संशोधना या आधारावर आप या िविवध िस ांताची मांडणी केली. ता कक प त 

आिण ऐितहािसक प त या वै ािनक प तीचा अवलंब क न आपले समाजशा ीय दिृ कोनातून िस ांत मांडल.े  

भारतातील जाती अ पृ यता हा पश आिण शू  यां या दे याचा व संदभात डॉ टर आंबेडकरांनी ता कक 

आिण ऐितहािसक प तीचा अवलंब क न आपले िस ांत मांडले. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी अ पृ यते िवषयक 

िवचार मांड यापूव  आ का, अमे रकेतील िन ो समाज, रोमन सा ा यातील गुलाम समाज कवा यू समाज, यांनी 
येक समाजाचा अितशय सू म िनरी ण प दतीने अ यास केला, व यातून यांनी भारतातील जाती व थतेील 

अ पृ यता  िवषयक िवचार प  केल े आहते. यांनी जाती व थेतील अ पृ यतेचा िस दांत हा समाजशा ीय 

द ीकोनातून यांनी हा िस दांत मांडला आह.े  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अ पृ यता संबंधी िवचार पा  करतांना 
सामािजक, धा मक, आ थक, सां कितक, अशा सव बाजंूनी िवचार क न सवि तर िवचार मांडल े आहते. डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकरांनी जाती अ पृ य आिण अ पृ यता तसेच सामािजक प रवतना या संदभात समाजशा ीय 

दिृ कोनातून िस ांत मांडलते.  

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां या जाती, अ पृ यता, अ व छता, धमाचे मू यांकन, आदश समाज व था,  
सामािजक प रवतन इ यादीबाबत या िस ांतांची मांडणीत यांचा समाजशा ीय द ीकोन दसून येतो. 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जाित व था,  अ पृ यता, जातीचा उगम वा उ प ीब ल समाजशा ीय 

द ीकोनातून िस ांत मांडला ह िवशेष मह वाची बाब आह.े डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी या समाजशा ीय 
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द ीकोनातून मांडले या िस दांताचे खंडन केल ेनाही.   डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी मांडललेा हा िस ांत वा तिवक 

िनरी ण, परी णावर आधा रत आह.े  

डॉ बाबासाहब आंबेडकर ह ेएक सामािजक वै ािनक होते. आदश समाजा या संदभात यांनी केलेल ेिव ेषण 

ह े देखील सावि क व पात आह.े यांनी आदश समाजाची प  केली. यां या आदश समाजा या ा येत 

सामािजक मह वाची त वे अतंभूत आहते.  डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांचा जातीिवषयक िस दांतात भारतीय 

समाज व थेचा जाित व था हा एक अिवभा य घटक आह.े जाित व थे या अ याय िशवाय भारतीय समाज 

व थेचे यथाथ आकलन होऊ शकत नाही.   या संशोधकांनी  जातीची उ प ी, जातीचा इितहास, जातीची अनेकता, 
जातीजातीतील संबंध, प रवतनाचे व प इ यादी पैलूचे प ीकरण केले आह.े  

 डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी जाती व था व  अ पृ यता िवषय िवचार मांडताना यावर उपाय हणून 

यांनी समाजाम ये सामािजक प रवतन होणे गरजेचे आह े असे टहले आह,े ऑग त् का त्, काल मा स, क जंल े

डि हस, हरॅी जॉ सन या सार या िवचारवंतानी सामािजक प रवतनासंदभात िवचार मांडलते. याच समाजशा ीय 

दिृ कोनाचा आधार घेत डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी जाती व था व अ पृ यता ही न  करायची असेल तर 

समाजाम ये सामािजक प रवतन होणे गरजेचे आह.े डॉ. आंबेडकरां या मते, “भारतीय समाजरचनेत सुधारणा कशी 
घडवून आणावी, जाती न  कशा करा ात, ह ेअितशय मह वाचे  आहते,” याच माण ेजाित व था न  करायची  
अस यास चातुवणवयवसथा न  करावी लागले, असे यांनी प  केले. 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यां या मत े हद ूधमा या  सामािजक संघटनेचे त व हणजे चार वण याव न 

हदसुमाजाचे चार िवभाग पडते,  जाती व था, जातीचे िनयम कोणत ेयाचे िवश्  लेषण के यानंतर जाती व था 
हणजे काय?  याचे िव ेषण डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकरांनी केलेली  आह.े  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यां या मत े

जाती जातीम ये, िविवध जात म ये पर परसंबंधांची उ लेख केला जातो.  िविवध जाती कडे  दिृ ेप टाक यास 

जाित व थे या प तीची वैिश े ल ात घेऊ शकतात. िविवध जाती या प तीत कोणताही पर पर संबंध नाही. 
येक जात ही वेगळी असुन  येक जाती या िनवास ठरवल े जाते. दसुरे वैिश  हणजे जाती व थेत एका 

जातीची दसुर्  याशी संबंध असतो. या जाती या दजा अवलंबून असतो डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांचा जाती व था 
व अ पृ यता िवषयक समाजशा ीय दिृ कोनातून िवचार मांडताना मानवा या (मानिसक)  उ कषासाठी, मानवाचे 

मन िवकिसतव सुसं कत बनिव यासाठी आिण सुसं कत मनाने जनतेशी संबंध ठेव यासाठी डॉ. बाबासाहबे 

आंबेडकरां या मतानुसार, मानवाचा धमाशी संबंध असण े अितशय मह वाचे आह.े हणूनच डॉ. बाबासाहेब 

आंबेडकरांनी एक धम सोडताना दसुरा मनपंसत धम वीकारला तो हणजे ‘बौ द धम’ वीकारला. आप या 
’समाजा या सवागीण िवकासासाठी आिण आप य देशाचे िहत जप यासाठी यांनी घेतललेा िनणय मानवासाठी 
क याणकारी ठरला.  
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QyV.k rkyqD;krhy 'ksrhP;k fodklke/;s d`"kh lgdkjh lkslk;V~;kaps ;ksxnku 
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Ikzk-MkW- larks"k rqdkjke dne 

,l-ch- vkj- dkWyst EgloM bfrgkl foHkkx izeq[k ]Ekks- 8275891860 
Eksy &stkadam75@gmail.com 

 
izLrkouk 
 lkrkjk ftYº;krh QyV.k rkyqdk gk lgdkjh rRokoj fodkl ?kMowu vk.k.kkjk rkyqdk 
vkgs- ;k rkyqD;kr lgdkjh pGoGhpk ik;k b- l- 1998 e/;s QyV.k laLFkkups vf/kirh 
Jhear ekyksthjko ukbZd fuackGdj ;kauh ?kkryk- vkiY;k laLFkkukrhy 'ksrdÚ;kaph [kktxh 
lkodkjkiklwu eqDrrk djko;kph vlsy rj lgdkjh lgdkjh pGoGhl izksRlkgu fnys ikfgts- 
Eg.kqu fn- QyV.k cWad ;k ukokph LFkiuk dsyh- iq<s gh cWad Jh- y{eh lsaVªy dks&vkWijsfVOg 
cWd vls fryk uko fnys ;kf’kok; 1925 e/;s laLFkkuke/kwu fujk mtok dkyok xsY;kus 
laLFkkue/khy mi xkokrhy tehu vksfyrk[kkyh vkyh- ;k ik.;kpk iw.kZi.ks mi;ksx 'ksrhl 
d:u ?ksrk ;kok o 'ksrdjh yksdkauk HkkaMoy iqjoBk Ogkok ;klkBh ojhy cWadsP;k ekQZr 
laLFkkukrhy vusd xkoae/;s d`"kh lgdkjh lkslk;V~;k LFkkiu dj.;kr vkY;k vkiY;k 
laLFkkukrhy yksd dtZcktkjh Ogkosr vls ulwu yksd dtkZrwu eqDr Ogkosr- vlk lgkdjh 
lkslk;V~;kapk mn~ns’k vlrks- ;kf’kok; [ksMsxkokrhy yksdkar f’k{k.k] dkVdlji.kk] lgdkjh 
,dksik b- xks"Vhapk izpkj Ogkok ;k mn~ns’kkeqGs lgdkjh pGoG ;’kLoh gksrs-1 
 Jhear ekyksthjktkauh laLFkukrhy lkslk;V~;kapk dkjHkkj vf/kd dk;Z{kei.ks pkykok 
;klkBh lgdkjh lkslk;V~;kaP;k lfpokadjhrk 15 fnolkapk lgdkjh izf’k{k.k oxZ lq# dsysyk 
gksrk- ;kf’kok; lgdkj pGoGhyk mRrstu ns.;klkBh laLFkkuke/;s lgdkj [kkrs fuekZ.k d#u 
Jh- Mh- ,e- tks’kh ;kaph ys[kkijh{kd o jftLVkj Eg.kwu use.kwd dsyh gksrh- b-l- 
1929&30 i;Zar laLFkkukr 44 lgdkjh lkslk;V~;k gksR;k- rj 1536 lgdkjh lkslk;V~;kaps 
lHkkln gksrs-2ojhy ekfgrho#u vls fnlwu ;srs dh] laLFkku dkGke/;s lgdkjh lkslk;V~;kapk 
dkjHkkj vf/kd dk;Z{kersus pkyr gksrs- R;keqGs 'ksrdÚ;kaps mRiUu tkLr ok<r tkÅu 
laLFkkukpsgh mRiUu nqIiVhus ok<ys- iq<s gh y{eh lsaVªy dks&vkWijsfVOg cWad lkrkjk ftYgk 
e/;orhZ cWadsr foyhu dj.;kr vkyh- 
Lkkrkjk ftYgk e/;orhZ cWad o lgdkjh lkslk;V~;k %& 
 15 vkWxLV 1961 jksth QyV.k 'kgjkr lkrkjk ftYgk e/;orhZ lgdkjh cWadsph 'kk[kk 
lq# >kyh- o ;kp cWadsr Jh y{eh lsaVªy dks&vkWijsfVOg cWadsps foyhuhdj.k dj.;kr vkys- 
lu 1961 iklwu QyV.k rkyqD;krhy lgdkjh lkslk;V~;kauk dtZiqjoBk lkrkjk ftYgk 
e/;orhZ cWadsus lq# dsyk- ;k cWadsekQZr lgdkjh lkslk;V~;k lHkklnkauk 24 izdkjph 'ksrhlkBh 
dtsZ fnyh tkrkr- R;ke/khy egRokph dtsZ iq<hyizek.ks 1½ ihd dtZ  2½ d`"kh ;kaf=fddj.k 
3½ dsGh ykxoM  4½ ifMd tehu fodkl 5½ js’kheh mn~;ksx 6½ lsanzh; 'ksrh 7½ Msjh ;qfuV 
8½ milk tyflapu ;kstuk] rq"kkj o fBacd flapu ;kstuk] 9½ 'ksrdjh fuokl 10½ ladjhr 
xkbZ&Eg’kh [kjsnh 11½ dkank pkG] 12½ lqjf{kr csjkstxkj dtZ;kstuk] 13½ 'kS{kf.kd dtZ 
;kstuk 
 ojhyizek.ks 'ksrdÚ;kauk 'ksrhP;k fodklklkBh d`"kh lgdkjh lkslk;V~;kaP;k ekQZr 
dtZiqjoBk dsyk tkrks-3 

d`"kh dtkZps izdkj %& 
 dtZekx.kh dj.kkÚ;k 'ksrdjh lHkklnkauk osGsoj iqjslk HkkaMoyiqjoBk dj.ks- R;krwu 
'ksrhpk fodkl ?kMowu vk.k.ks gs d`"kh fo"k;d dtZ /kksj.kkps izeq[k mfn~n"V; vkgs- ;k dtkZps 
vYieqnr dtZ] e/;eqnr dtZ] nh?kZ eqnr dtZ vls rhu Hkkxkr foHkktu dsys vkgs- 
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loZlk/kkj.ki.ks 'ksrdÚ;kauk vYieqnr dtkZph enr xjt nksu izdkjkph vlrs- ;ke/;s 'ksrhP;k 
e’kkxrhlkBh ykx.kkjh jks[k jDde ;kf’kok; vf/kd mRiknuklkBh ykx.kkjh [krs [kjsnh 
dj.;klkBh vYi eqnr dtkZph xjt vlrs-4vls dtZ nsrkuk loZ ckchaps iwrZrk d`"kh 
lkslk;V~;kauk n~;koh ykxrs- ;kf’kok; lkslk;V~;kaps dtZ okVi djrkuk lHkklnkaph foHkkx] 
lcy o nqcZy ;k nksu xVku dsyh tkrs- nqcZy lHkkln 1 gsDVj is{kk deh tehu vl.kkjk 
vR;Yi Hkw/kkjd rj 1 rs 2 gsDVj tehu vl.kkjk vYi&Hkw&/kkjd vkf.k nksu gsDVjis{kk tknk 
{ks= /kkj.k dj.kkjk 'ksrdjh lcy lHkkln vlrks-5 

 ts O;olk; 'ksrhl iqjd o vko’;d vkgsr- ;klkBh e/;e o nh?kZ eqnr dtsZ fnyh 
tkrkr- ;ke/;s tukojs [kjsnh dj.ks cSyxkMh d`"kh ;a=s] 'ksrdjh fuokl] xzhu gkÅl ;klkBh gh 
dtsZ fnyh tkrkr-6 fofo/k dk;Zdkjh lgdkjh lkslk;V~;k vkikiY;k dk;Z{ks=krhy loZ 
'ksrdÚ;kauk lHkkln d#u ?ksÅu dks.krkgh 'ksrdjh dtkZiklwu oafpr jkg.kkj ukgh ;kphgh n{krk 
rs ?ksr vlrkr- gs dtZ ?ksr vlrkuk lHkklnkus vkiY;k ekydhP;k laiw.kZ {ks=kpk b djkj 
uksanowu dtkZpk ckstk lkrckÚ;koj uksanokok ykxrks o lHkkln ihd fu?kkY;kuarj dtZ gs Hkjr 
vlrks- gh dtkZph QsM dj.;klkBh ekyfoØh’kh lkaxM ?kkryh tkrs- dkiwl] Ål ;k fidkph 
dtZolwyh lk[kj dkj[kkU;krhy fcykrwu dsyh tkrs-7 rj e/;e o nh?kZ eqnrhP;k dtkZph 
QjrQsM Bjkfod dky[kaMkrhy gIrs cka/kwu ?ksÅu djr vlrks- 
QyV.k rkyqD;krhy fuoMd d`"kh lkslk;V~;k & 
 QyV.k rkyqD;ke/;s lu 2000 lkyki;Zar ,dw.k 119 d`"kh lgdkjh lkslk;V~;k 
gksR;k-8  r;ke/khy dkgh fuoMd lkslk;V~;k iq<hyizek.ks & 
rjMxko fofo/k dk;Zdkjh lgdkjh lkslk;Vh & 
  QyV.k rkyqD;krhy if’pe Hkkxkr vlysys rjMxkao eksBs xko vkgs- ;k 
xkokrhy cgqla[; yksdkapk O;olk; 'ksrh vlwu xkokP;k mRrj cktwus fujk mtok dkyok 
okgr vkgs- ;k xkokrhy 40 %tehu ckxk;rh vkgs- ;k xkokrhy 'ksrdÚ;kauk dtZiqjoBk 
dj.;klkBh b-l- 1918 e/;s ;sFks lgdkjh lkslk;Vh LFkkiu dj.;kr vkyh- gh QyV.k 
rkyqD;krhy lgdkjh rRokojhy ifgyh d`"kh lgdkjh lkslk;Vh gks;- lu 1919&2000 ;k 
dkGkr laLFksps ,dq.k lHkkln 1941 vlwu 32]99]402 ,o<s dtZ okVi dsys vkgs-9 
jktwjh fofo/k dk;Zdkjh lgdkjh lkslk;Vh & 
 jktjh gs QyV.k rkyqD;kP;k iwoZ cktwdMhy o lksykiwj ftYº;kP;k flesyxr vl.kkjs 
,d egRoiw.kZ xko gks;- ;k xkokrhy cgqla[; yksdkapk O;olk; 'ksrh gk vkgs- jktqjh xkokrwu 
fujk mtok dkyok tkr vlY;kus 'ksrhlkBh eqcyd ik.kh miyC/k vkgs- R;keqGs Ål] 
ikysHkkT;k] QGckxk ;kaph ykxoM 'ksrhrwu dsyh tkrs- v’kk ckxk;rh fidkaP;k mRiUuklkBh 
HkkaMoykph vko’;drk vlY;kus lu 1937 e/;s jktqjh fofo/k dk;Zdkjh d`"kh lgdkjh 
lkslk;Vhph LFkkiuk dj.;kr vkyh vkgs- lu 1999&2000 ;k dkGkr ;k laLFksps 1025 
lHkkln vlwu dtZokVi 1]61]668 #i;s brds dtZokVi dsys vkgs-10 
miGos fofo/k dk;Zdkjh lgdkjh lkslk;Vh & 
 miGos gs QyV.k rkyqD;kP;k nf{k.k cktqdMhy ,d egRoiw.kZ xko vlwu rsFkhy 
yksdkapk eq[; O;olk; 'ksrh vkgs- ;sFks ftjk;rh fids ?ksryh tkrkr- fofgjhP;kn~okjs 'ksrhyk 
ik.kh iqjoBk dsyk tkrks- rsFkhy 'ksrdÚ;kauk HkkaMoyiqjoBk dj.;klkBh lu 1959 Ek/;s 
miGos fofo/k dk;Zdkjh d`"kh lgdkjh lkslk;Vhph LFkkiuk dj.;kr vkyh ;k laLFksps ,dq.k 
870 lHkkln vlwu 16]00]000 #i;s dtZokVi dj.;kr vkys vkgs-11 
gksG fofo/k dk;Zdkjh lgdkjh lkslk;Vh & 
 gksG gs xko QyV.k rkyqD;kP;k mRrj cktwl vlwu gs fujk unhP;k dkBh olysys 
vkgs- fujk mtok dkyO;kP;k ykHk{ks=kr gs xko ;sr vlY;kus ;sFkhy cgqla[; yksdkapk 
O;olk; 'ksrh vkgs- ;sFks eksB~;k izek.kkr Ålkph ykxoM dsyh tkrs- Ål fidkyk HkkaMoy 
iqjoBk dj.;klkBh b-l- 1925 e/;s gksG fofo/k dk;Zdkjh d`"kh lgdkjh lkslk;Vhph LFkkiuk 
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dj.;kr vkyh ;k laLFksps lu 2000 v[ksj 2-078 'ksrdjh lHkkln vlwu 4 dksVhP;k iq<s 
dtZ okVi dj.;kr vkys vkgs-12 
QyV.k fofo/k dk;Zdkjh lgdkjh lkslk;Vh & 
 QyV.k ;k rkyqD;kP;k eq[; fBdk.kh QyV.k Jhjke d`"kh lgdkjh lkslk;Vhph LFkkiuk 
QyV.k laLFkkups vf/kirh Jhear ekyksthjkts ;kauh b-l- 1926 e/;s dsyh- ;k laLFksP;k 
dk;Z{ks=krwu fujk mtok dkyok tkr vlY;kus ;sFkhy 'ksrhrwu Ål gs ckxk;rh fid ?ksrys 
tkrs- ;k Ål fidkalkBh HkkaMoykph xjt vlwu ;k laLFksP;k ek/;ekrwu HkkaMoykpk iqjoBk 
dsyk tkrks- R;keqGs ;k Hkkxkrhy 'ksrdÚ;kaph vkfFkZd fLFkrh lq/kkjyh vkgs- lu 2000 e/;s 
;k laLFksps 2887 lHkkln vlwu dtZokVi lk/kkj.ki.ks ,d dksVh iUukl gtkj #i;s dj.;kr 
vkys vkgs- 

Lkkjka’k & 

 ojhyizek.ks QyV.k rkyqD;ke/;s 'ksrhyk HkkaMoyiqjoBk dj.;klkBh QyV.k laLFkkups 
vf/kirh Jhear ekyksthjkts ;kauh lu 1998 iklwu lgdkjh pGoGhpk izkjaHk dsyk- QyV.k 
laLFkku Lora= Hkkjrkr foyhu gks.;kiwohZ ;k laLFkkukyk 66 lgdkjh d`"kh lkslk;V~;k 
vfLrRokr gksR;k- R;kuarj lu 1948 rs 2000 ;k dky[kaMkr ,dw.k 119 d`"kh lgdkjh 
laLFkk gksR;k vkt feRrhl QyV.k rkyqD;kr 128 d`"kh lgdkjh laLFkk vlwu ;k lkslk;V~;kauk 
lkrkjk ftYgk e/;orhZ lgdkjh cWadsekQZr 100 dksVhaP;k iq<s dtZokVi dj.;kr vkys vkgs- 
;ko#u vki.kkl vls fnlwu ;srs dh] QyV.k rkyqD;krhy d`"kh lgdkjh lkslk;V~;kaP;keqGs 
'ksrhyk eqcyd izek.kr dtZiqjoBk gksr vkgs- R;keqGs QyV.k rkyqD;krhy 'ksrhps mRiUu 
ok<wu 'ksrdÚ;kaph fLFkrh lq/kkj.;kl enr gksr vkgs- 
lanHkZ lqph 
1½QyV.k LVsV xW>sV 1926 i`- 111 
2½ QyV.k laLFkku iz’kkldh; vgoky lu 1929&30 i`- 17 
3½ lkrkjk ftYgk e/;orhZ lgdkjh cWad fy- lkrkjk ihd dtZ fo"k;d /kksj.k iqfLrdk 
1985&86 i`-1 
4½ lkrkjk ftYgk e/;orhZ lgdkjh cWad fy- lkrkjk ihd dtZfo"k;d /kksj.k iqfLrdk 
1988&89 i`- 3]4 
5½ fdRrk 
6½ lkrkjk ftYgk e/;orhZ lgdkjh cWad fy- lkrkjk cWadspk fofo/k dtZ ;kstuk i=d 1989 
i`- 1]2 
7½ lkrkjk ftYgk e/;orhZ lgdkjh cWad fy- lkrkjk d`"kh dtZfo"k;d /kksj.k iqfLrdk 
1999&2000 i`- 19 
8½ lgk¸;d fuca/kd lgdkjh laLFkk] QyV.k ;kaps tujy jftLVjo#u i`- 25 rs30 
9½ rjMxko fofo/k dk;Zdkjh lgdkjh lkslk;Vh fy- rjMxko ys[kk ifj{k.k vgoky lu 
1999&2000 i`- 7 rs 10 
10½ jktwjh fofo/k dk;Zdkjh lgdkjh lkslk;Vh fy- jktwjh laLFkk ekfgrh jftLVjo:u i`- 
10]12]13]15]18 
11½ miGos fofo/k dk;Zdkjh lgdkjh lkslk;Vh fy- miGos ys[kk ifj{k.k vgoky lu 
1999]2000 i`- 1 
12½ gksG fofo/k dk;Zdkjh lgdkjh lkslk;Vh fy- gksG ys[kk ifj{k.k vgoky lu 
1996&2000 i`- 1 
13½ QyV.k Jhjke fofo/k dk;Zdkjh l- lkslk;Vh QyV.k ys[kk ifj{k.k vgoky lu 
1996&2000 i`- 7 rs12 
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महारा ातील सामािजक हसाचार: एक ऐितहािसक दृ ी पे 

डॉ. शभुागंी सदािशव मान े
सहा यक ा यापक, इितहास िवभाग, हसैाळ महािव ालय, हसैाळ. ( मो. न.ं -९६०४१४७२९४) 

ा. दि वजय द ा य कंुभार 
शहीद वीरप ी ल मी महािव ालय,ितटवे.मास मीिडया िवभाग. 

 
तावना:  

महारा ाला देवांची आिण संतांचीफारमोठी परंपरा आिण पा भूमी लाभलेली आह.े महारा ातील 
संतपरंपरेला 13 ा शतकापासून सु वात  झाली आिण ानदेवापासून तुकारामापयतअनेक संत महारा ात होऊन 
गेल.े ह ेसंत  िविवध जातीतून ज माला आले होते. समाजातील िवषमता न  हावी आिण सामािजक समता िनमाण 
हावी यासाठी मराठी संतानी मह वाचे काय केल.े मानवतचेी पूजा हीच ई रपूजा होय हाउपदेश संतानी दला. 

पारंपा रक कमकांडे हीन देवतांचे पूजन यांचा यांनी िनषधे केला. िन वाथ  चा र य आिण सदाचार हाच खरा धम 
अस याचे यांनी समाजाला पटवून दल.े संतानी वण व जाती समतेचा उ ोष केला. अशा कारे संतानी 
िनरिनरा या धा मक सं दायातील भेदभाव न  केले. वारकरी सं दाय आिण िव ल भ  यां या मा यमातून सव 
समाजाला संघ टत कर याचे महान काय संतानी केल.े  याच संघ टत समाजाला वरा याचा नवा मं  िशकवून 17 

ा शतकात िशवाजी महाराजांनी वतं  वरा याची थापना केली आिण महारा ातील जनतेला व वाची जाणीव 
क न दली. मु लीम राजवटीत जा अ याय आिण अ याचाराने गांजून गलेी होती. याम ये हदनूा ठार मारण े
मं दरे उ व त करण,े धमातर करावयास भाग पाडण,े हद ू ि यांवर अ याचार करण ेह ेनहेमीचेच झाले होते. या 
राजवटीने अ याय आिण अ याचाराची प रिसमा गाठली होती. हणनूच जेवरील अ याय, अ याचार दरू क न व-
बांधव, वधम, गो- ा णांचे र ण कर यासाठी िशवाजी महाराजांनी वरा य थापनेचा िन य क न तो तडीस 
नेला.अशा या िशवरायां या पद पशाने पावन झाले या महारा ा या भूमीतील समाजाचे गे या काही वषातील िच  
पािहले असता असे दसत ेक , समाजाम ये सगळीकडे आहाकार माजला आह.े या उ ेशाने िशवरायांनी वरा याची 
िन मती केली तोउ ेश बाजूला पडून समाज अधोगतीला लागला आह.े कारण महारा ातील समाजाचे िच  स याचे 
िच  पाहतांना असे दसून येत े क , समाजात ि यांवर अ याय, अ याचार, बला कार अशा घटना िन यच घडत 
आहते. तर दसुरीकडे राजकारणा या नावावर जातीय आिण धा मक दंगल ना देखील ऊत येऊन यातून सामािजक 
हसाचार मो ा माणात वाढत आहते 

ा या :- (सामािजक  हसा) 
  जागितक आरो य संघटने या प रभाषेत हसा हणजे वतः िव  कवा अ य  कवा समुहा या 
िव  शारीरीक बळ तसेच श चा उपयोग करणे होय. मग तो धमक व प असेल कवा वा तिवक व पात 
असेल याचा प रणाम शारीरीक इजा, मृ यू, मनोवै ािनक नकुसान, दबुलता तसेच कुिवकिसत पाम ये होण.े१ 
हसलेा जबाबदार घटक:  

हसा अचानक घडललेी कृती कधीच नसते. ितला जात, धम असे ब िवध आयाम असतात. अनेक सामािजक 
िमथक आप या धमाशी व सं कृतीशी जोडली आहते. यामुळे आपण चंड सिचब  जीवन जगतो. मुला-मुल ची 
मै ी, वातं य, ेम या सव गो ी सामािजक चौकटीत न बसणा या अस याने सामािजक हसा होते. हसेला 
सामािजक, आ थक  आिण राजक य कारणे आहते.२  
सामािजक हसाचार वाढ याची कारण े: 

कधी गोर ा, कधी बालक,चोरी, कधी रा वाद, कधी िवचारधारा तर कधी जातीयता आिण धा मकता 
यां या षेातून सामािजक हसा घडत असते. यातूनच सामािजक हसा वाढ याची पुढील कारणे दसून येतात.  
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1. आजकाल समाज मा यमांना सामािजक हसाचार वाढिव यासाठी जबाबदार धरल े जाते. कारण 
समाजमा यमातून अनेक खो ा अफवा पसर या जातात. याचा थेटप रणाम लोकां या मनावर होऊन याचे 

पांतर अंसतोष भडकव यात होतो. 
2.  िभती आिण हसा यांचे पर पर िवरोधी नाते आह.े समाजाम ये एखा ा गो ीिवषयी िभती िनमाण झाली तर 
याचे पांतर हसेम ये होत.े 

3. शासना ती असललेी अिव ासाहता समाजा या मनाम ये भीती िनमाण कर यास भाग पाडते. यामुळे समाज 
कवा कडून हसा होते. ते हा याला आ मक प नसून आ मसंर णा मक प देऊन कायदेशीर ठरवलं जातं. 

4.  सवसामा यपणे जनतेम ये असललेी आ थक असुर ा, बेरोजगारी कवा अ प रोजगार, शेतक या या 
आ मह या,भांडवलीकरण इ. सम या जनते या मनात शासनािवषयी असुरि तता िनमाण करतात. याचे पांतर 
हसा मक फोटाम ये होते.3 

5. समाजाम ये मिहला हसा वाढ याम ये समाजात असललेी पु ष धानता, पु षांवरती िनभर असण,े सामािजक 
कु था, िश णाचा अभाव समाजाम ये ि चं असणारे िच  इ. घटक कारणीभूत ठरतात.4 
हसचे े कार:  
हसेच अनेक कार भारताम ये आिण पयायाने महारा ाम ये अि त वात आहते. याम ये कौटंुिबक हसा, जातीय 
हसा, धा मक हसा असे वेगवेगळे कार पडतात. 

कौटंुिबक हसा:  
आप याच कुटंुबात ज हा एका ा  मिहललेा हसेचा सामना करावा लागतो ते हा याला कौटंुिबक हसा हणतात. 
र ा या ना यातील , कायदेशीर द क व, िववाह यासार या ना याम ये असले या  हणजेच पती-
सासरे, आई-वडील, मुलगा-मुलगी, बहीण भाऊ इ. कोणीही घरातील ीवर केललेे हसक कृ य हणजे कौटंुिबक  
हसा होय. ही हसा शारीरीक, लिगक, भाविनक आिण अठीक अशा व पाची असू शकत.े५  

कौटंुिबक हसचे े कार : 
कौटंूिबक हसाचार एक सामािजक सम या असून, कौटंुिबक हसेचे काही कार आढळून येतात. तेपुढील माण े
१. शारीरीक छळ करण े
कुटंुबाम ये अनेकदा ि यांवर अ याचार केले जातात. याम ये ि यांना मारहाण करणे वगैरे कार घडतात.  अगदी 
करकोळ कारणाव न मारहाण केली जाते. जसे क , जेवण वाढलं नाही हणून मारण.े जेवणातमीठ कमी जा त पडल े
हणून मारणे, चा र यावर संशय घऊेन मारणे इ यादी.  शारीरीक हसाचारात ि यांना िसगारेटचे चटके देण,े 

त डावर मारण,े लाथा मारण,े िचमटा घेणे, केस ओढण,े छताव न ढकलून  देणे, िविहरीम येढकलून  देणे 
अशा कार या हसेचा समावेश ि यां या शारीरीक छळामध ेकेला जातो.६   
२.आ थक हसा :  
आ थक हसेम ये वंशपरंपरागत संप ी आिण पैशाशी संबंिधत अिधकार न देण,ेअ ,कपडे, िश ण आिण आरो य 
देखभाल यां यापासून ि यांना वंिचत ठेवणे.  ि यांना खच कर यापासून रोखणे, खच केले या पैशाचा िहशेब 
मागणे, डंा मागण,े ि यांकडून मोफत घरकाम  क न घेण,े तसेच स े या खुच वर बस यानतंर लोकांना ास देऊन  
पैसे वसुल करण.े इ.  कार या हसेचा आ थक हसेम ये समावेश होतो. 
३. लिगक अ याचार:  
लिगक अ याचार हा कौटंुिबक हसेचा एक कार आह.े अनकेवेळा कंुबातील जवळ या नातेवाईकांकडून  ीवर 
लिगक अ याचार केले जातात, यांचे लिगक शोषण केले जात.े यात ामु यान े जबरद तीने संभोग 
करणे,ितचाअ ील फोटो काढणे, िबभ म कृ य स न े करायला लावणे, ित याशी अ ील चाल े करणे, अनैस गक 
कृ य करणे इ यादी बाब चा समावेश होतो.  
४. मानिसक हसा:  
कौटंुिबक अ याचारात ि यांचा अपमान करण ेहा एक मह वपणू कार आह.े केवळ ीला मारहाण करण े हणजेच 
हसा होते असे नाही तर अनकेदा ि यांना शा ररीक हसे माणेच भाविनक अथवा मानिसक हसेला सामोरे जावे 

लागत.ेमार यापे ा श दान े होणारी दखुापत अिधक आते. याम ये सतत टोमण े मारण,े िशवीगाळ करण,े वाईट 
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नावाने बोलण,े संशय घेणे, मुलगा झाला नाही हणून अपमान करण,े एखा ा ला भेट यास म ाव करण,े 
नोकरी कर यास मनाई करण,े जबरद तीने िववाह लावणे, घरातून बाहरे जाऊ न देण,े कोण याही िनणयात 
सहभागी न क न घणे,े आ मह येची धमक  देणे. अशा िविवध कारे मानिसक दःुख होणारे श द वापरले जातात. 
यामुळे अशा मानिसक ासामुळे ि यांना जीवन जगणेकठीणहोते. यातूनच आ मह येसारखे कार घडून येतात.७  

एकंद रत महारा ातील सामािजक हसेचा िवचार करता असे दसून येत े क  महारा ात वेगवेग या 
सामािजक हसा घडत असतात. यापैक  बला कारा या घटनमे ये महारा  अ ेसर असललेा दसून येतो. गे या एक 
वषात देशात झाले या बला कारा या घटनेचा मागोवा घतेा महारा  चौ या मांकावर असललेा दसून येतो. 
साक ना यातील बला कारा या घटननेंतर महारा ातील राजकारण तापलेल े असताना नशॅनल ाईम रेकॉड 
युरो या 2020 या आकडेवारीनुसार बला कारा या ाईम रेटम ये महारा ाचा 23 वा नंबर लागतो. तर गे या 

एक वषात देशात झाले या बला कारा या घटनांम ये महारा ाचा चौथा मांक लागतो. मिहलांवरील 
अ याचारा या एकूण करणात देखील ाईम  रेटम ये रा य 10 ा नंबरवर आह.े एनसीआरबी ही क  सरकार या 
अंतगत येणारी सं था आह.े दरवष  यां यावतीने देशातील गु हगेारीची आकडेवारी कािशत केली आह.े रा यपाल 
भगत सग को यीयार यांनी दोन दवसांचे िवशेष अिधवेशन घे याची सूचना केली होती. यावर मु यमं ी उ दव 
ठाकरे यांनी देशभरात मिहलांवर होणा या अ याचाराची जं ी रा यपालांना पाठवले या प ात दली होती. या 
पा भूमीवर गृहमं ी दलीप वळसे-पाटील यांनी महारा ात मिहलांवरील गु ह ेकसे कमी होत चालल ेआहते याची 
आकडेवारी दली आह.े गे या वषभरात देशात बला कारा या जेव ा घटना झा या यात सवािधक घटना हणजे 
5510बला काररा य थानम ये घडले आहते. याखालोखाल उ र देश –2769, म य देश-2339, आिण महारा  
2061 या रा यातील घटनांचा समावेश होतो. 2020 म ये बला कार क न खून के या या 219 घटना देशात 
घड या यातील 20 घटना महारा ातील आहते. रा यात 2018 म ये 23 आिण 2019म ये 15 अशा घटना घड या 
आहते. डाबळी या घटनांचे गु ह े न दव याम ये रा याचा 9 वा मांक आह.े मा  या गु ा या ाईम रेटम ये 
रा य देशात 18 ा मांकावर आह.े अ याचाराचे गु ह ेदाखल हो याचे माण मा  महारा ात कमी होत आह.े८  

देशातील बला काराचे आिण अ याचाराचे माण खाली माण े
रा य  बला काराचा ाईम रेट (%) 

राज थान  13.9 
द ली  10.5 

         ह रयाना  10.0 
आसाम 9.7 
म य देश 3.5 
महारा  3.5 

 

रा य  ओडीसा        आसाम      तलेंगाना   राज थान महारा   
अ याचाराची  

करण े(%) 
55.8 27.2 26.3 22.7 16.8 

 
जातीय दंग:े 

पुरोगामी रा य हणून िमरिवणा या मरारा ाची'दंगेखोर'रा य अशी दसुरी लािजरवाणी ओळख िनमाण 
झाली आह.े गे या दहा वषात देशातील सवािधक जातीय दंगे महारा ातच झा याची ध ादायक बाब एका सरकारी 
अहवालातून प  झाली आह.े सामािजक प रवतन आिण कॉ मोपॉिलटन क चरसाठी ओळख या जाणा या 
महारा ातच गे या 10 वषात सवािधक जातीय दं याची न द झाली आह.े महारा ातील मुि लम समाजाची 
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सामािजक, आ थक आिण शै िणक ि थतीमांडणारा सरकारचा अहवाल िस  कर यात आला आह.े यानुसार ही 
बाब समोर आली आह.े 

1998 ते 2008या कालावधीत महारा ात1192 जातीय दं यांची न द झाली. गे या दहावषातील 
देशभरातील ह ेसवािधक माण आह.े मागील 11वषात देशात या जातीय कलाहापैक 10 त े23% घटना महारा ात 
घड या आहते. 2005-06 या वषाम ये अशा व पा या घटनांचे माण वाढ याचे दसून येते. 

या अहवालानुसार जातीय दं यांम ये जीव गमावले या लोकांची सं या गुजरात पे ाहीजा त आह.े 1998 
ने 2008 या दहा वषा या कालखंडात दं याम ये  गुजरातम ये 1,114 जणांना जीव गमवावा लागला आह.े तर 
महारा ात1,192 जण दं यांची िशकार ठरल.े९  

महारा ातील जातीय दंगलीचे उ म उदाहरण हणजे भीमा कोरेगावम ये 1 जानेवारी 2018 ला झाललेी 
जातीय हसा होय. संभाजी महाराजां या समाधीचा हा वाद आह.े गो वद गाया नावा या व न हा वाद आह.े  
संभाजी महाराजांचे सगळे तुकडे तुकडे झालले ेशरीरिशवून अं यिवधी केला या गो वद गायकवाडा या संदभात या 
ठकाणी वाद झाला; आिण जातीय दंगल पेटली. या घटनेचे पडसाद नतंर महारा ा या राजकारणावरही पड याचे 
दसून येते.१० 

महारा ातील धळेु, पुण,े नांदेड या तीन िज ांमधून मधनू तलवारीचा मोठा साठा पोिलसांनी ज  
के यानंतर भाजप या राम कदम यांनी महािवकास आघाडीला जबाबदार ध न टीका केली क , 
महारा ातदंगलीघडिव याचेकार थान महािवकास आघाडीचे आह.े यातून हद ूआिण हद ू संघटना यांना बदनाम 
कर याचा य   सु  आह.े यामधून असे दसून येते क  जातीय दंगे भडक यात राजकार यांची देखील मोठी भूिमका 
आह.े११  
धा मक दंगली: 

 धा मक दंगलीचा तपशील पािहला तर दंगल हणजे  दोन गटामधला उ फूत भाविनक उ ेक असतो असे 
हणणं कठीण आह.े कारण कोण या िनिमताने, कसा उ ेक घडवावा याचे शा च िवकिसत झालेले आह.े हचे अनेक 

दंगली या इितहासातून पु हा पु हा दसून येते.  
धा मक दंगलीचा इितहास पहायचा झाला तर  देशा या वातं याचा पिहला दवस उजाडला तोच मुळी 

र रंिजत धा मक दंगलीनी ! कागदावर भौगोिलक रेषा ओढ यासारखीच समाजाचीही िवभागणी होऊ शकेल अशा 
मात असले या राजकार यांना फाळणी या काळात झाले या दंगल नी भिव याब ल गभंीर इशारा दला. पूण 

यापासून बोध न घेता धा मक जातीयवादाला खतपाणी घाल याचं, यावर राजक य पोळी भाजून 
घे याचंआ मघातक  धोरण सवच प ांनी चालू ठेवलं आह.े 

महारा ा या संदभात िवचार करायचा झा यास भीषण दंगल बाबतची चचा िभवंडीत 1970 व 1984 
म ये झाले या दंगली या उ लखेािशवाय पूण होऊ शकत नाही.  यापैक  1984 या दंगलीच िनवृत ये  पोिलस 
अिधकारी सुरेश खोपडे यांनी पु तक पान े केललें संकलन आिण िव ेषण वाचल ं तर या दंगल मागची योजकता 
आिण दो ही समाजांनी दाखवलेली पशुता, िनदयता ठळकपणे िनदशनास येते. इं दरा गांध या ह येनंतर द लीत 
िशखांची िनघुण क ल  झाली. पण सुदैवाने महारा ात या अनेक शहराम ये या काळात शीख कुटंुबाना  सुरि त 
आसरा दे यात आला. पु यात तर पिततपावन  संघटनेचे त कालीन ांत मुख संदीप रावत यां या पुढाकाराने भ   
हद-ूशीखऐ य रॅली काढ यात आली होती. 1965 आिण 1973 चा अपवाद वगळता एकेकाळी हदु वाचा अ ा 

असले या पु यातमो ा दंगली झा या नाहीत. 1986-87म ये मा  हदु ववादी संघटनांनी काढले या जनजागरण 
अिभयान या ेवर शहरा या पवू भागात दगडफेक च िनिम  झालं आिण तणावाचं वातावरण झाल ंआिण उटटडे न 
िजमखा यावरील इरा यांची लक  व सनराइज ही लोकि य हॉटल पेटवून दे यात आली. यामुळे काही दवस 
शहरात तणावीचं वातावरण राहीलं. 

याच माणे मराठवाडा िव ापीठ नामांतरािवरोधी आंदोलना या काळात (1980) उ  सामािजक 
दंगलीचा अनुभव संपूण रा याने घेतला. यानंतर 1988 म य शंकरराव च हाण महारा ाचे मु यमं ी असताना 
औरंगाबादम ये महापौर िनवडणुक  व न  धा मक दंगल झाली होती. खरंतर या िनवडणकु ला  हद-ूमु लीम  रंग 
न हता  पण या काळातील िशवसेनेची मुलुख मैदान तोप समजले जाणारे छगन भुजबळ यांनी औरंगाबाद म ये 
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येऊन बैठक  घतेली आिण यानंतर धा मक दंगल उसळली याम ये अनेकांचे बळी गलेे.  ह े करण िमटव यासाठी 
मु यमं ी शंकरराव च हाण औरंगाबादला गलेे आिण यांनी बैठक घतेली. परंत ु बैठक सु  असतानाच शहरा या 
िनरिनरा या भागात आगीचे व धुराचे लोट दसू लागल े यामुळे ही दंगल अिधकच फोफावली.१२  

यानंतर धा मक जातीय दंगलीम ये िमरज शहराम ये झाले या 2009 या जातीय दंगलीचा समावेश 
होतो. िमरज शहराम ये 2009 साली गणेशो सवा दर यान िशवसेनेकडून िमरज शहराम ये धा मक व जातीय दंगल 
भडकली होती. 10 ते 15 दवस िमरज शहर या दंगलीत धगधगत होते. या दंगलीचेपडसाद सांगली िज ासह 
शेजार या को हापरू िज हयातही उमटले.पधंरा दवस िमरज-सांगली शहराम ये कडक संचारवदी लागू केली गेली. 
दंगली करणी सांगली महापािलकेचे त कालीन रा वादी क ेसचे महापौर मैनुरीज- बागवान, िशवसेनेचे 
िज हा मुख बजरंग पाटील, िशवसेनेचे िमरज शहर मुख िवकास सूयवंशी यां यासह िविवध राजक य प ां या 106 
जनावर गु ह ेदाखल कर यात आल.े तथािप या दंगलीचे पडसाद संपूण महारा भर पसरले. १३  

अगदी अलीकडेच झाले या धा मक दंगलीम ये 12 आिण 13 नो हबर 2021 रोजी झाले या 
मालेगावदंगलीचा समावेश देतो. या दंगलीमागचं कारण हणजे ि पुरा रा याम ये धा मक वातावरण तापलेल 
असतानाच इथ ेसात मिशदी पाड याची चुक ची बातमी समाज मा यमांनी पसरवली. यामुळे या घटनेचे पडसाद ह े
नांदेड, अमरावती आिण मालगेाव शहरांम ये उमटून धा मक दंगल िनमाण झाली. आिण याला हसक वळण लागल.े 
याम ये हज़ारो आंदोलक सहभागी झाले. आदोलन आटो यात  आण यासाठी पोिलसांना अ ुधुराचा वापर करावा 
लागला याम ये तीन पोिलस अिधकारी आिण सात कमचारी जखमी झाले. तसेच पोिलस िम  असललेे दोन 
नाग रकही जखमी झाल.े या दंगलीव नही महारा ाचे राजकारण मो ा माणात पट याचे दसून येत.े१४  
िन कष :  

महारा ातील सामािजक हसाचाराचा िवचार करता असे दसून येत ेक , समाजाम ये हसाचार मो ा 
माणात वाढलेला आह.े या हसेचे व प कौटंुिबक, जातीय, धा मक अशा वेगवेग या प तीचे आह.े कौटंुिबक  
हसाचाराम ये कुटंूबाकडून आिण समाजाकडून ि यांचा मानिसक आिण शारीरीक छळ होतो. याम ये ीला  

मारहाण करण,े तसेच ि यांवर बला कार करण ेयासारखी करण ेिन य घड़नाना दसतात. यामुळे कुटंुबात असो 
कवा समाजान असो ीला मु पण े वावरणे कठीण  झाले आह.े आज आपण 21 ा शतकात  पदापण केल े

असताना आिण  महारा ाचे आधुिनक करण झाले आह ेअसे हणत असताना देखील अगदी 6 वषाचा मुलीपासून 14 
वषा या मुलीपयत सामुहीक बला कार होऊन खून झा या या अनेक घटना महारा ाने पािह या आहते. यामुळे 
समाजात आजही ी असुरि तच अस याचे जाणवते. अशा गु हयाबाबत आतापयत असललेी िश ेची तरतुद 
तेवढीकडकनस याने गु हगेारी वृती या लोकांना याची फारशी द त वाटत  नसावी, असेही दृ ी ेपास आल े
आह.े कायदा आिण काय ाचे र क यािवषयी कसलीही िभती आिण जरब रािहलेली नस यानेच अशा घटनात वाढ 
झाली अस याचा िन कष काढला तर चुक चा ठरणार नाही. अलीकडील काळातील काही िच पटात हसाचार आिण 
अ याचार  यांनाच ाधा य असललेे दसते.  तसेच मािलकेतील िच णही अशा वृ ीस उ ु  करणारे असत.े 
यामुळेच अशा हसा घडताना  दसतात. समाजाम ये अशा हसा केवळ ीवर होतात असे नाही तर अनेक 

पु षदेखील या सामािजक हसेचे बळी ठरतात. परंतु कायदा यां या बाजूने स म नस याने ह ेअ याचार िनमुटपण े
सहन करताना दसतात. या कौटंुिबक हसेबरोबर महारा ातील समाजाम ये जातीय आिण धा मक हसाचार ही 
टीत याच खरतनेे होताना दसतात आिण याला खतपाणी घाल याचे  काम सारमा यमे आिणराजकारणी लोक  
िबनचूकपणे पार  पाडतात.  

 समाजामधील अशा  हसा  कमी कराय याअसतील तर आधी सामािजकरण होणे गरीचे आह.े 
सामािजकरणात  मुला-मुल ना समान संधी िमळायला हवी. मुलामुल चे सामािजकरण होत असताना नकार पचवण े
िशकले पािहजे. चुक या था, परंपरा आपण मोडीत काढ या पािहजेत. जात, धमभेद न  होऊन समान 
समािजकरण होणे गरजेचे आह.े ि यांना संर ण देणारे अनके कायदे शासनाने केले आहते. याचा यो य उपयोग 
झा यास तसेच मुलीनी स म होऊन चांगले िवचार कृतीतउतरिव यास ि यांची दमन करणारी व था  मोडीत 
िनघून समाजाम ये घडणा या सामािजक हमेला  न च पायबंद बसेल. 
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छ पती शा  महाराज : सामािजक िवचार व काय 
डॉ.वसतं िनवृ ी बंड े

इितहास िवभाग मुख, सर वती संगीत कला महािव ालय,लातूर. 
 

महारा ाचा इितहास गौरवशाली आिण वैिव यपूणअसा मानला जातो. महारा  भूमी साधुसंतांची 
ांितकारकांची व समाज सुधारकांची भूमी मानली जाते. या भूमीने भारता या वैभवशाली इितहासात देखील 

ब मोल असे योगदान दल े आह.े तसेच काही कटू अनुभवही आहते. महारा ात अ पृ यता, जातीयता, 
अंध ा,आिण कमकांड याचेही तोम माजले होत.े संपूण समाजिजवन ढवळून िनघाल े होते. सामािजक, धा मक 
िवषमता िशगलेा पोहोचली होती. माणसा - माणसात भेद केला जात होता. डंा था, बालिववाहास िवरोध, 
सती था, बळी दे याची था, बुवाबाजी, उपास-तापास यासार या अिन  था देखील महारा ात अि त वात 
हो या. यामुळे समाज पूणपण े खंगला होता. याचे कारण समाजाचे अ ान असे होत े आिण ह े अ ान दरू क न 
सामािजक सुधारणा कर याचे काम अनेक समाजसुधारकांनी केल े होत.े या पैक च एक हणजे छ पती शा  
महाराज होते. छ पती शा  महाराजांनी रा यस ेचा उपयोग समाज सुधारणेसाठी क न महारा ाला एक नवीन 
िवचार दला. 
पवूच र  : 

छ पती शा  महाराजांचा ज म२६ जून १८७४ रोजी राधाबाई व जय सगराव घाडगे यां या पोटी ‘कागल’ 
या ठकाणी झाला. यांचे मूळ नाव यशवंत जय सगराव घाटगे असे होते. परंतु पुढे को हापरू सं थानाचे राजे चौथ े
िशवाजी ह ेिनपुि क िनधन पाव यामुळे यां या प ी आनंदीबाई यांनी यांना इसवी सन १८८४म ये द क घेतल ेव 
पुढे यांचे नाव शा  असे ठेव यात आले. नतंर यांनी याच नावाने कायकेले. वया या १७ ा वष  छ पती शा  
महाराजांचा िववाह ल मीबाई यां याशी झाला. दर यान यांनी कु ती, िशकार, घो ावर बसणे यासारखे कसब 
देखील हािसल केल ेहोते. याचबरोबर सं कृत, इं जी भाषा, रा यकारभार व जगाचा इितहास याचेही ान यांनी 
अवगत केल ेहोते. 

०२ एि ल १८९४ रोजी शा  महाराजांचा रा यिभषेक झाला. यानंतर यांनी स ेचा उपयोग क न 
ब जन समाजाचा िवकास कर यासाठी य  केल.े यांचे काय अ यंत मह वपणू मानल ेजाते. ि टशां या काळात 
सामा य जनतेला याय िमळवून दे यासाठी व यां या सामािजक उ तीसाठी य  केले. 
सामािजक िवचार : 

छ पती शा  महाराजां या कालखंडातसमाज रचना ही वण व थेवर आधा रत होती. जाती व था 
पराकोटीला जाऊन पोहोचली होती. शू  - अितशू  यांची अव था खूप वाईट होती. यांना समाजात फारच किन  
थान होत.े सावजिनक पाणवठे, िविहरी, तलाव या ठकाणी शू ांना पाणी भर यासाठी म ाव होता. यामुळे 

छ पती शा  महाराज यांना खूप वाईट वाटत होते. हणनू समाजातील िवषमता, जातीयता व अ ान दरू झाले 
पािहजे व या ठकाणी सवाना समान वागणूक िमळाली पािहजे असे छ पती शा  महाराज यांना वाटू लागल.े 
समाजा या या अव थेला यां यातील अ ानच जबाबदार आह ेह ेसव थम योितबा फुले यांनी हरेल ेव यां या 
कायाचा वसा छ पती शा  महाराज यांनीपुढे चालवला. अ पृ यता न  क न यांना वािभमानाने जगता यावे या 
यासाठी यांनी डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांना माणगाव प रषदेम ये दिलतांचे नेते हणून घोिषत केले व 
अ पृ यां या िहतासाठी काय कर यास ो साहन दले. यां यासाठी शाळा सु  केली. सनातनी िवचारांना डावलून 
सामािजक समतेचा संदेश छ पती शा  महाराजांनी आप या सं थानात जवला. 
काय : 

छ पती शा  महाराज ह ेबोलके समाज सुधारक न हते तर ते  े रा यकत व कत समाजसुधारक होते. 
समाजा या िवदारक दृ याबाबत केवळ भा य क न थांबले नाहीत तर समाज प रवतनासाठी स ेचा वापर क न 

य ात त ेआमलात देखील आणल.े यां या कायाचा आढावा पुढील माण ेघेता येतो. 
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अ पृ यतािनमलून : 
त कालीन समाज अंध ा, अ ान व कमकांड याम ये गरुफटून बसला होता. समाजात पृ य व अ पृ य 

असे दोन वग िनमाण झाले होत.े पृ या कडून अ पृ यांना अितशय हीन दजाची वागणूक दली जात 
होती.अ पृ यावर स  बंदी लाद यात आली होती. यांना गलुामा माणे वागणूक देऊन गावकुसाबाहरे ठेव यात आल े
होते. छ. शा  महाराजांनी अ पृ यांची ि थती सुधार यासाठी सं थानात य  कायाला सु वात केली. यांनी 
अ पृ यां या जीवनातील अ ान दरू हावे व यांना नवीन दृ ी ा  हावी यासाठी सं थानात स चे व मोफत 

ाथिमक िश ण सु  केले. यांना वावलंबी बनिव यासाठी वतं  वसाय कर यास ो साहन दले व मदतही 
केली. गगंाधर कांबळे या असृ य त णाला चहाचे दकुान काढून दले ितथ े वतः आप या लवाज यासह छ.शा  
महाराज जात असत. तसेच इतरांनाही तसे कर यास भाग पाडत. सावजिनक पाणवठे, िविहरी, तलाव, दवाखाने व 
शाळा या सार या सावजिनक ठकाणी अ पृ यांना समानतेन ेवागवावे असे स  आदेशही छ पती शा  महाराजांनी 
काढले. 
आतंरजातीय िववाहास परवानगी : 

जातीभेदाचे थ न  हावे व समानता थािपत हावी यासाठी छ. शा  महाराजांनी आप या सं थानात 
आंतरजातीयव आंतरधम य िववाहास परवानगी दली व तसा कायदा पा रत क न य ात याची अंमलबजावणी 
देखील केली. या काळात छ पती शा  महाराजांनी १०० मराठा-धनगर मुला-मुल ची ल  देखील लावून एक 
नवीन आदश समाजासमोर उभा केला. 
आर णाची तरतदू केली : 

हजारो वष वण व थे या वच वाखाली दबले या समाजाला जर वाहात आणायचे असेल तर, 
यां यासाठी शासनातील राखीव जागांची तरतूद करण े अपेि त होत.े हणून छ. शा  महाराजांनी ापक 

दृ ीकोन डो यासमोर ठेवून ०६जुल ै १९०२ रोजी मागास जातीला शासनातील ५०% ट े  जागांवर आर ण 
जाहीर केले व याची ता काळ अंमलबजावणी देखील केली. 
अ पृ यांना मोफत व स चेिश ण : 

महारा ात िश ण ही फ  उ वण यांचीच म े दारी होती. ही था छ.शा  महाराजांनी मोडीत काढून 
महारा ातील सव अ पृ य समाजातील मुला-मुल साठी शाळा सु  केली. िजथ े५००ते १००० लोक व ती असेल 
या ठकाणी एक शाळा थापन केली व िश णाब ल समाजात जागृती देखील घडवून आणली. तसेच जे पालक 

आप या पा याला शाळेत पाठिवणार नाहीत, यांना १/- पया ितमाह दंड लावला. यामुळे अ पृ य समाजात 
िश णाचे माण वाढल.े 
हजरेी प त बदं केली : 

शेकडो वषापासून जातीयते या नावाखाली दडप या गलेे या अनेक जाती या काळात अि त वात हो या. 
उ वण यांनी यांना उपेि त ठेवून यांचे ह  व वातं य नाकारले होत.ेिश ण, स ा व संप ीचा अिधकार 
नाकारला होता. यामुळे यांचे जीवन नकमय बनलेहोत.े हणूनच या जातीतील लोकांनी चो याव दरोडेखोरीचा 
माग िनवडला होता. परंत ु ि टशांनी यांना गु हगेार ठरवून यांना दररोजगावकामगाराकडे हजेरी लावावी असा 
आदेश काढला होता. ही था अितशय जुलमी व अ यायकारी होती, ती छ पती शा  महाराजांनी बंद क न 
समाजात जागृती िनमाण केली व या सवा या गतीसाठी कुवतीनुसार शासनात नोक या देखील द या. अशा 
प तीने छ पती शा  महाराजांनी रा य स ेचा वापर हा खरोखरच लोक िहतासाठी क न लोकांचे जीवनमान 
उंचावून यांना सवच े ांम ये समानता िमळवून दे यासाठी य  केले हणूनच यांना  ेरा यकत असे संबोधल े
जाते. 
सदंभ : 
१) क र धनंजय, शा  महाराज ि म व आिण िवचार. 
२) डॉ.शेपबी.के.(संपादक ),राजष  शा  महाराज : सामािजक सुधारणा वस ि थती. 
३) डॉ. कठारे अिनल, भारतातील सामािजक व धा मक सुधारणा चळवळीचा इितहास. 
४) डॉ. िशवाजी गाढे, शा  आंबेडकर िवचारधारा. 
५) डॉ. सुरेश तायडे, ब जनांचे दीप तंभ. 



    B.Aadhar’ International Peer-Reviewed Indexed Research Journal 

         

                   I    Impact Factor -(SJIF) –8.575,Issue NO,  348 (CCCXLIX ) B                                                                                                              

     ISSN :  

    2278-9308 

   May, 
    2022   

 

 

77 Website – www.aadharsocial.com       Email – aadharsocial@gmail.com. 

 
 

 

 

 “tyflapukpk lkaxyh ftYgÓkrhy ihd izk#ikoj >kysyk ifj.kkekpk ,d 
fpfdRld vH;kl” 

MkW- fouk;d rqdkjke iokj 
Hkwxksy foHkkx] dU;k egkfo|ky;] fejt 

 
1-izLrkouk   

dks.krsgh ihd izk#i gs lnkloZnk vkn’kZ vlq 'kdr ukgh- izkd̀frd o lkaLd`frd ?kVdkaP;k 
deh&vf/kd izHkkokeqGs dkGkuqlkj xfr’khy ladYiuk vkgs- vH;kl{ks=krhy ihd izk#i ikg.;klkBh 
tlchj flax ;kaP;k ihd Js.khaP;k vk/kkjs izFke] fOnrh; o r`rh; Js.khe/;s fidkaph ekaM.kh dsyh- 00 
rs 05 VDdsokjh {ks= vlysY;k fidkauk rr̀h; Js.kh] 05 rs 15 VDdsokjhP;k njE;ku Js= vlysY;k 
fidkauk fOnrh; Js.kh rj 15 rs 15 is{kk tkLr VDdsokjh {ks= vlysY;k fidkph izFke Js.khr ekaM.kh 
dsyh vkgs- lu 2001&2010 rs lu 2011&2020 ;k la’kks/ku dkGkr ihd izk#ikr cny >kysyk 
vlwu 2001&2010 lkyh cktjh o Tokjh gh izFke Js.khph fids vlwu Tokjh gs vxz.kh ihd gksrs- rj 
2011&2020 ;k o"khZ Tokjh gs izFke Js.khps ihd vlwu Tokjh gs izFke dzekadkps fdaok vxz.kh ihd 
Bjys vkgs- ;ko#u tyflapukeqGs r`.k/kkU;] dM/kkU;] rsyfc;k fids ;kaps {ks= deh gksÅu uxnh fids 
?ks.;kpk dy ok<ysyk vkgs- 
2- vH;kl{ks=  
 tyflapu {ks= o d`"kh {ks=kr vxzslj vl.kk&;k egkjk"Vªkrhy lkaxyh ftYgÓkph fuoM 
izLrqr la’kks/kklkBh dsysyh vkgs- if’pe egkjk"Vªkrhy lkaxyh ftYgk 1949 e/;s rklxkao] [kkukiwj] 
okGok] f’kjkGk fejt o tr rkyqD;kapk feGwu cuysyk gksrk- 21 uksOgsacj 1960 jksth ^^nf{k.k 
lkrkjk^^ gs ftYgÓkps ukao cnyqu ^^lkaxyh^^ vls dsys- lkaxyh ftYgÓkpk v{ko`Rrh; foLrkj 160 45^ 
mRrj rs 170 22^ mRrj vlwu js[kko`Rrh; foLrkj 730 42^ iwoZ rs 750 41^ iwoZ vlk vkgs- ;k ftYgÓkps 
,dw.k {ks=QG 8572 pkS-fd-eh- vlwu jkT;kr {ks=QGkP;k n`"Vhus 21 ok dzekad ykxrks- ftYgÓkph 
iwoZ&if’pe ykach 205 fd-eh- vkgs- mRrj&nf{k.k #anh 96 fd-eh- vkgs- ftYgÓkph leqnzlikVhiklwuph 
ljkljh maph 553 ehVj vkgs- la’kks/ku {ks=ke/;s d`".kk] okj.kk] ;sjGk] vxz.kh] cksj vkf.k ek.k ;k izeq[k 
o egRRokP;k unÓk vkgsr- lkaxyhr f’kjkGk] okGok] [kkukiwj] vkVikMh] rklxkao] fejt] 
doBsegkadkG] iyql] dMsxkao vkf.k tr vls ,dw.k ngk rkyqds vkgsr- 
3- mf|"VÓs  

1- lkaxyh ftYgÓkrhy ihd izk#ikapk vH;kl dj.ks- 
2- lkaxyh ftYgÓkrhy vxz.kh fidkapk vH;kl dj.ks- 

4- lkexzh ladyu vkf.k la’kks/ku i/nrh 
la’kks/ku {ks=krhy ihd {ks=h; ihd {ks=h; izHkkokuqlkj ihd izk#i vH;kl.;kdfjrk tlfcj 

flax ;kaP;k i/nrhpk o lq=kP;k vk/kkjs fidkaph VDdsokjh dk<qu fidkaps xV dsys o R;kvk/kkjs 
fidkauk izFke] fOnrh; o rr̀h; Js.kh fnyh- T;k fidkaph Js=h; Vddsokjh 15 is{kk tkLr vlsy R;k 
fidkauk izFke Js.kh 5 rs 15 VDdsokjhP;k fidkauk fOnrh; Js.kh o 5 is{kk deh VDdsokjh vlysY;k 
fidkauk r`rh; Js.kh fnyh o ;k vk/kkjs ihd Js.kh xV r;kj dsys la’kks/kukl vko’;d vl.kkjh 
lkaf[;dh vkdMsokjh d̀"kh dk;kZy; ftYgk ifj"kn] lkaaxyh] ftYgk lkaf[;dh dk;kZy;] lkaxyh b- 
dk;kZy;krwu o ekfgrh iqfLrdsrwu ladfyr dsysyh vkgs- 
5- ihd izk:i  

ihd izk:i gh ,d yofpd o xfreku ladYiuk vlwu dks.krsgh ihd izk:Ik loZdkG vkn'kZ 
vlw 'kdr ukgh- fid izk#ikoj itZU;] Hkwjpuk] 'ksrhpk vkdkj] tfeuhpk ekydh gDd vkf.k 
cktkjisB ;kapk izHkko iMr vlrks- ;k ?kVdkrhy cnykyk vuql#u ihd izk#ikr cny gksr vlrks- 
 ^^fof'k"V {ks=kr] fof'k"V osGsyk] osxosxGÓk fidk[kkyh vlysys {ks=kps izek.k Eg.ktsp ihd 
izk:i gks;**- 
 la’kks/ku {ks=krhy ihd izk#ikpk vH;kl tlfcj flax ;kaP;k i/nrhP;k vk/kkjs dsysyk vkgs- 



    B.Aadhar’ International Peer-Reviewed Indexed Research Journal 

         

                   I    Impact Factor -(SJIF) –8.575,Issue NO,  348 (CCCXLIX ) B                                                                                                              

     ISSN :  

    2278-9308 

   May, 
    2022   

 

 

78 Website – www.aadharsocial.com       Email – aadharsocial@gmail.com. 

 
 

 

  lw=:   

lw=kps Li"Vhdj.k [kkyhyizek.ks- 
 Cp  =   Cropping Pattern 
   ihd izk:i  
 Ca  =  Area under crop ‘a’ in the component area unit  

   la’kks/ku {ks=krhy ‘v’ fidk[kkyhy {ks= ¼‘v’= dks.krsgh fid½ 
 N =   Total cropped area in the component areal unit 

    vH;kl {ks=krhy ,dw.k fidk[kkyhy {ks=- 
6- la’kks/ku {ks=krhy ihd izk#i 

lkj.kh Ø-1 lkaxyh ftYgk % ihd izk:i  
¼lu 2001&2010 rs lu 2011&2020½ ¼{ks= & VDdsokjhe/;s½ 
v- 
Ø- 

lu 2001&2010 lu 2011&2020 

fids {ks= fids {ks= 

1 nzk{ks 0-08 dkiql 0-54 

2 dkiql 0-36 b- dM/kkU; 0-56 

3 b- r`.k/kkU; 0-54 b- r`.k/kkU; 0-95 

4 eqx 0-74 eqx 0-99 

5 edk 1-39 nzk{ks 1-01 

6 rwj 2-11 rwj 1-94 

7 b- dM/kkU; 2-66 edk 2-50 

8 Lkks;kchu 2-70 rkanqG 2-68 

9 rkanqG 2-71 Xkgw 4-30 

10 Xkgw 3-93 gjHkjk 4-73 

11 gjHkjk 4-19 HkqbZewx 5-67 

12 HkqbZewx 6-87 Lkks;kchu 9-32 

13 Ål 7-96 Ål 10-95 

14 Ckktjh 16-59 Ckktjh 12-07 

15 Tokjh 47-10 Tokjh 41-73 
L=ksr %  la’kks/kd 

la’kks/ku {ks=krhy ihd izk:i lkaf[;dh vk/kkjs 5 VDdsis{kk deh ykxoM {ks= vl.kkjh fids 
r`fr; Js.khr 5 rs 15 VDds njE;ku ykxoM {ks= vl.kkjh fids fOnrh; Js.khr o 15 VDdsis{kk tkLr 
ykxoM {ks= vl.kkjh fids izFke Js.kh ;kuqlkj ihd izk#i Js.kh lkj.kh r;kj dsyh vkgs- 

 
lkj.kh Ø-2 lkaxyh ftYgk % ihd Js.kh 
¼lu 2001&2010 rs lu 2011&2020½ 

v- 
Ø- 

o"kZ 
ihd Js.kh 

izFke Js.kh 
fids 

fOnfr; Js.kh 
fids 

r`fr; Js.kh 
fids 

1 2001&2010 Ckktjh] Tokjh HkqbZewx] Ål 
nzk{ks] dkiql] b-r`.k/kkU;] eqx] edk] rqj] b- 
dM/kkU;] lks;kchu] rkanqG] xgq gjHkjk 

2 2011&2020 Tokjh 
HkqbZewx] lks;kchu] Ål] 

cktjh 
dkiql] b- dM/kkU;] b- r̀.k/kkU;] eqx] nzk{ks] rqj] 

edk] rkanqG] xgq gjHkjk 
L=ksr %  la’kks/kd 

 

 vH;kl {ks=krhy 15 fidkaps ihd izk:i lkj.khØ-1 uqlkj lu 2001&2010;k o"khZ nzk{ks] 
dkiql] b-r`.k/kkU;] eqx] edk] rqj] b- dM/kkU;] lks;kchu] rkanqG] xgq o gjHkjk fids rr̀h; Js.khph 
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gksrh- nzk{ks] dkiwl] b- r`.k/kkU; o eqx ;k fidkaps {ks= 1 VDdsis{kk deh gksrs Eg.kwu gh xkS.k fids 
gksrh- HkqbZeqx o Ål gh fidsfOnrh; Js.khps gksrs- cktjh o Tokjh gh fids izFke Js.khphs vkgsr- ;k 
dkGkr lokZr deh ykxoM {ks= nzk{ks fidkps 0-08 VDds gksrs rj lokZr tkLr ykxoM {ks= Tokjh 
fidkps 47-10 VDds vlwu Tokjh fidkps izkcY; vk<Grs- R;keqGs Tokjh gs vxz.kh ¼Leading Crop½ 
ihd vkgs- lu 2001&2010;k ngk o"kkZP;k dkyko/khr izFke Js.khps&2] fOnrh; Js.khps&2 or`rh; 
Js.khps&11 fidkapk lekos’k gksrk ¼lkj.khØ-2½-  
 lu 2011&2020;k ngk o"kkZP;k dkyko/khr vH;kl {ks=kr dkiql] brj dM/kkU; brj 
r`.k/kkU;] eqx nzk{ks] rqj] edk] rkanqG] xgq o gjHkjk gh fids rr̀h; Js.khr gksrh- rj dkiwl brj 
dM/kkU; brj r`.k/kkU; o eqx ;k fidkaps {ks= 1-00 VDdsis{kk deh vkgs Eg.kwu gh xkS.k fids vkgsr- 
HkqbZeqx] lks;kchu] Ål o cktjh gh fids fOnrh; Js.khr vkgsr- Tokjh gs ,deso ihd izFke Js.khr 
vkgs- lu 2001&2010e/;s cktjh o Tokjh gh izFke Js.khph fids gksrh- ek= lu 2011&2020Tokjh gs 
izeq[k vxz.kh ¼Leading Crop½ ihd vkgs-  
 lu 2001&2010is{kk lu 2011&2020;k o"khZ b- dM/kkU;] rqj] rkanqG] HkqbZewx] cktjh o Tokjh 
;k fidkaps {ks= deh >kys rj dkiwl] b- r`.k/kkU;] eqx] nzk{ks] edk] xgq] gjHkjk] lks;kchu o Ål ;k 
fidkaps {ks= ok<ys] lu 2011&2020;k ngk o"kkZP;k dkGkr rr̀h; Js.khph&10] fOnrh; Js.khph&04o 
izFke Js.khps&01 ihd gksrs ¼lkj.khØ-2½- 
 lu 2001&2010o lu 2011&2020;k ohl o"kkZP;k dkyko/khr ihd izk:ikph rqyuk djrk 
ihd izk:ikr cjkp cny >kysyk fnlwu ;srks- lu 2001&2010;k o"khZ nzk{ks] dkiql] b- r`.k/kkU; eqx] 
edk] rqj] b- dM/kkU;] lks;kchu] rkanqG] xgq o gjHkjk gh fids rr̀h; Js.khph gksrh- HkqbZewx o Ål 
gh fids fOnrh; Js.khph gksrh- cktjh o Tokjh gh fids izFke Js.khph gksrh- lu 2001&2010;k o"kkZP;k 
rqyusr lu 2011&2020;k o"khZ b- dM/kkU;] rwj] rkanqG] HkqbZeqx] cktjh o Tokjh ;k fidkaP;k 
ykxoMh[kkyhy {ks=kr ?kV >kyh- ;krhy rqj] rkanqG o HkqbZeqx ;k fidkaP;k {ks=kr deh izek.kkr ?kV 
>kyh vkgs- rj b- dM/kkU;] cktjh o Tokjh ;k fidkaP;k {ks=kr tkLr izek.kkr ?kV >kyh vkgs- lu 
2001&2010is{kk lu2011&2020e/;s rkanqG 0-03 VDds] rwj 0-17 VDds] HkqbZeqx 1-2 VDds] b-dM/kkU; 
2-1 VDds] cktjh 4-52 VDds o Tokjh 5-37 VDds ykxoM {ks=kr ?kV >kyh-  dkiql o eqx ykxoM 
{ks=kr vR;ar deh izek.kkr ok<ys- rj xgq] b- r`.k/kkU;] gjHkjk] nzk{ks o edk ;k fidkaP;k ykxoM 
{ks=kr e/;e izek.kkar ok<>kyh-  
 Ål 2-99 VDds o lks;kchu 6-62 VDdsuh ykxoM {ks=kr ok<>kyh- lu 2001&2010;k o"khZ 
cktjh o Tokjh gh lkaxyh ftYgÓkrhy izeq[k nksu fids gksrh lu 2011&2020e/;s Tokjh gs egRRokps 
,deso ihd vkgs-  
 Lkkaxyh ftYgÓkrhy ihd {ks=krhy cnykpk ifj.kke lu2001&2010;k o"khZ ihd Js.khoj 
>kyk- lu 2001&2010o lu 2011&2020;k ngk o"kkZP;k rqyusr nzk{ks] dkiwl] b- r`.k/kkU;] b- 
dM/kkU;] eqx] edk] rwj] rkanqG] xgqo gjHkjk ;k fidkaph r`rh; Js.kh gksrh- rj HkqbZeqx o Ål gh 
fidsiwohZ fOnrh; Js.khr vkgsr rj lu 2001&2010;k o"kkZe/;s lks;kchu gs ihd rr̀h; Js.khe/;s gksrs 
rs lu 2011&2020 e/;s fOnrh; Js.khr vkysvkf.k cktjh ihd lu 2001&2010 e/;s fOnrh; Js.khr 
vkys rs iwohZ izFke Js.khr gksrs- Eg.ktsp lu 2001&2010 e/;s cktjh o Tokjh gh izFke Js.khph fids 
gksrh] rj lu 2011&2020 e/;s Tokjh gs ,deso ihd izFke Js.khr vkgs- lu 2001&2010 o lu 
2011&2020 ;k ngk & ngk o"kkZe/;s Tokjh ;k fidkps tkLr izkcY; fnlwu ;srs-  
 Lku 2001&2010 ;k ngk o"kkZr vUu/kkU; ihd {ks= 81-96 VDds] rsyfc;k fidk[kkyhy {ks= 
9-57VDds] uxnh ihd {ks= 8-4 VDds gksrs- lu 2011&2020 e/;s vUu/kkU; fidk[kkyhy {ks=kr ?kV 
>kyh vkgs- rh ?kV 9-51 VDdsuh >kyh vkgs- lu 2001&2010 o lu 2011&2020 e/;sgh uxnh 
fid{ks=kis{kk rsyfc;k ihd {ks= tkLr gksrs-  
 Lku 2001&2010 P;k rqyusr lu2011&2020 ;k o"kkZr vUu/kkU;s] rsyfc;k fids o uxnh 
ihd {ks=kiSdh rsyfc;k fids o uxnh ihd {ks=kr ok<>kysyh fnlwu ;srs- la’kks/ku {ks=krhy ihd 
izk:i Js.khP;k ljkljhuqlkj dkiql] b- dM/kkU;] b- r`.k/kkU;] eqx] nzk{ks] rqj] edk] rkanqqG] xgq o 
gjHkjk gh rr̀h; Js.khph fids gksrh-  ;kiSdh dkiwl] b- dM/kkU;] b- r`.k/kkU; o eqx ;k fidkaps {ks= 
1 VDds is{kk deh gksrs Eg.kwu gh xkS.k vkgsr- HkqbZeqx] lks;kchu] Ål o cktjh gh fOnrh; Js.khph 
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fidsgksrh rj Tokjh gs izFke Js.khps ihd vkgs- la’kks/ku{ks=krhy ihd izk:Ik vH;klkuqlkj Ål] dkiwl] 
lks;kchu] ewx] edk] xgq] gjHkjk o nzk{ks cktkjkfHkeq[k fidkaps mRiknu ?ks.;kdMs 'ksrd&;kapk dy 
ok<ysyk fnlrks- ihd izk:ikoj e`nk] itZU;eku] tyflapu] [krs] vk/kqfud Ñ"kh ra=Kku] 
fdVduk'kds] foRrh; iqjoBk] cktkjisB] 'ksrekykP;k fdaerh]Ñ"kh etwj o i’kq/ku ;k ?kVdkapkizHkko 
iMysyk fnlwu ;srks- lu 2011&2020 e/;s la’kks/ku{ks=krfofgj] lkBo.k ryko] milk&tyflapu 
;kstuk] eksBs] e/;e o y?kq izdYi ;keqGs eksBÓk izek.kkr ykxoMh[kkyh {ks= vkys vkgs- R;keqGs 
vUu/kkU; ihd {ks=kr ?kV gksÅu uxnh o rsyfc;k ihd {ks=kr ok<>kyh vkgs-  
 Lkkaxyh ftYgk gk egkjk"Vªkrhy ,d l/ku Ñ"kh ftYgk vkgs- la’kks/ku{ks=kr iwohZ dksjMokgw 
'ksrhps izek.k tkLr gksrs- rjh ènsph izr] e/;e itZU; vlY;keqGs [kjhi fids o jCch fids ?ksryh 
tkr gksrh- ijarw vk/kqfud 'ksrdjh pkaxyk 'ksrhekykyk nj] lq/kkjhr ch&fc;k.ks o [krs ;kaeqGs Ål] 
dkiwl] nzk{ks o lks;kchu v’kk jks[k iSls ns.kk&;k fidkaP;k {ks=kr o mRiknukr ok<>kysyh vkgs- 
R;keqGs la’kks/ku{ks=krhy 'ksrd&;kaps thoueku mapkoys vkgs- R;ke/;s Ål] lks;kchu o nzk{ks;k 
fidkaP;k mRiknukpk flagkpk okVk vkgs- lkaxyh ftYgÓke/;s Ålkps {ks= eksBÓk izek.kkr vlY;keqGs 
lk[kj dkj[kkU;kaph fufeZrh >kyh vkgs- rlsp nzk{k & ok;ujh izdYi o csnk.kk fufeZrh dsyh tkrs- 
rsyfufeZrh dkj[kkU;kaph la[;kgh eksBh vkgs- R;keqGs vH;kl {ks=krhy 'ksrdjh uxnh fidkaph ykxoM 
o mRiknu eksBÓk izek.kkr ?ksr vkgs-  
 Lkkaxyh ftYgÓke/;s Ål] dkiwl] nzk{ks o lks;kchu ;k uxnh fidkadMs 'ksrd&;kapk dy 
ok<Y;kus dkiwl]rqj] Tokjh] cktjh odM/kkU;s fids b- fidkaP;k {ks=kr ?kV >kyh vkgs rj dkgh 
fidkaP;k {ks=kr dkgh izek.kkr ok<>kyh vkgs-  
7- fu"d"kZ o f’kQkj’kh  
v½ fu"d"kZ 
1- lu 2001&2010 ;k o"khZ cktjh o Tokjh gs izFke Js.khph fids gksrh lokZr deh {ks= nzk{ks fidkps 
0-08 VDds gksrs rj lokZr tkLr {ks= Tokjh fidkps 47-10 VDds gksrs- eqx] b- r`.k/kkU; dkiql o nzk{ks 
gh fids xkS.k gksrh- 
2- lu 2011&2020 ;k o"khZ Tokjh gs izFke Js.khps vxz.kh fid vlwu 41-73 VDds vkgs- rj eqx] b-
r`.k/kkU;] b-dM/kkU; vkf.k dkiwl gh fids xkS.k gksrh- 
3- lu 2001&2010 ;k ngk o"kkZr HkwbZewx o Ål fOnrh; Js.khph fids gksrh rj R;kr ngk o"kkZuh 
Eg.ktsp lu 2011&2020 e/;s HkwbZewx] lks;kchu] Ål] cktjh gh fOnrh; Js.khph fids vkgsr- 
lks;kchu o Ål ;k uxnh fidkaps {ks= tyflapukeqGs ok<ysys fnlrs- 
4- la’kks/ku {ks=kr lks;kchu] Ål] nzk{ks] gjHkjk vkf.k xgw ;k fidkaps {ks= ok<ysys vkgs rj dkiwl o 
eqx gh fids uke’ks"k gks.;kP;k ekxkZoj vkgsr- 
c½ f’kQkj’kh 
1- la’kks/ku {ks=kr r`.k/kkU; o dM/kkU; fidkaps {ks= ux.; gksr vkgs R;klkBh 'kkldh; ;kstuk 
jkcfo.ks vko’;d vkgs- 
2- la’kks/ku {ks=krhy ihd ykxoM {ks=krhy fo"kerk deh d#u le ikrGhoj fids ?ks.;kpk dy 
ok<o.;klkBh 'ksrd&;kalkBh ykHknk;d ;kstuk lq# djkO;kr- 
3- uxnh fidkaps {ks= deh izek.kkr d#u ik.;kps O;oLFkki.k o e`nsph lqfidrk ok<fo.ks xjtssps 
vkgs- 
4- vUu/kkU; o rsyfc;k fidkauk vk/kkjHkwr fdaer feG.ks vko’;d vkgs- 
lanHkZ %& 
1- MkW- foB~By ?kkjiwjs & d`"kh Hkwxksy 
2- MkW- lqjs’k Qqys & d`"kh Hkwxksy 
3- MkW- ekftn gqlsu & d`"kh Hkwxksy 
4- MkW- tlchj flax & d`"kh Hkwxksy 
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“ राजष  छ पती शा  महाराजाचं ेसामािजक योगदान “ 
ा.डॉ. िबजय सग भाबरदोड े

सहा यक ा यापक रा याशा  िवभाग वामी रामानंद तीथ महािव ालय, अंबाजोगाई 

मो.न. 7973434903,Mail.Id – bijaysingnaik@gmail.com 

 
तावना :- 

"सवसामा य ब जन समाजाला गलुामिगरी या दलदलीतून बाहरे काढून वािभमानाचे नवे जीवन देणा या 
काही मोज या समाजसुधारकांम ये राजष  शा चंा समावेश होतो. राजष  शा  आिण इतर समाज सुधारक यां यात 
मह वाचा फरक हणजे राजष  शा कंडे राजस ा होती. याआधारे त े ब जन समाजा या िहताचे िनणय राबवू 
शकत होत.े यासाठी यांना दसु यांची मनधरणी करावी लागली नाही.राजष  शा  ह े जाव सल, दिलतबंध,ू समतेचे 
पुर कत आिण िनध ा छातीचे कत समाजसुधारक होत.े" 

शा  राजांचा ज म २६ जून १८७४ रोजी को हापूर िज ातील कागल या गावी झाला. यां या विडलांचे 
नाव जय सगराव व आईचे नाव राधाबाई होते. शा चें बालपणीचे नाव यशवंतराव होते. १७ माच १८८४ रोजी 
शा चें द किवधान व रा यारोहण झाले. यशवंतरावाचे द किवधानानंतर ‘शा  महाराज’ असे नामकरण झाल.े 
शा नंी आप या आयु यात जातीभेद िनमुलन, अ पृ यता िनवारण, ि यांचा उ ार, ब जनांचा शै िणक िवकास, 
औ ोिगक गती, शेतीचा िवकास, धरण,े र त े ई. े ात मोलाची कामिगरी बजावली. आपली राजस ा ख या 
अथान ेउपेि त, वंिचत समाजासाठी वापरली. यामुळे शा  ह ेलोकांचे राजे झाल.े 
अ ययनाचा उ ेश :- 
१) राजष  शा  महाराजांचे सामािजक िवचार अ यासाने  
२) राजष  शा  महाराजांचे आर ण िवषयक धोरण  अ यासाने  
३) राजष  शा  महाराजांचे जातीिवषयक िवचार अ यासाने  
४) राजष  शा  महाराजांचे सामािजक िवचार आिण स ा ि थती अ यासाने  
सशंोधनाचा आराखडा:- 
“ राजष  शा  महाराजांची सामािजक सुधारणा आिण वतमान काळातील तुतता “ िवषयक अ यास कर यासाठी 
िच क सक िव ेषणा मक या संशोधन प तीचा वापर कर यात आललेा आह े 
त य सकंलन  

तुत शोध िनबंधा या अ ययनासाठी ि दतीय कवा लेखीय त य संकलन प तीचा उपयोग कर यात 
आला आह.े या शोधिनबंधात ि दतीय ोताम ये कािशत द ताएवज, कागद प े, थं, मािसके, वतमान प े, 

कािशत लेख िज काही िलिखत साम ी आह े याचा वापर कर यात कर यात आलेला आह,े ि दतीय ोतातून 
उपल ध झाललेी मािहती अ ययन िवषया या बाबतीत सू म व प रपूण व पाची आह.े या ि तीय त य 
संकालनातूनच  “ राजष  शा  महाराजांची सामािजक सुधारणा आिण वतमान काळातील तुतता “ ही संक पना 
समजून घे याचा य  केला आह.े संकिलत त यां या िव ेषणाव न  “ राजष  शा  महाराजांची सामािजक 
सुधारणा आिण वतमान काळातील तुतता “ ही संक पना ल ात घतेली आह.े  

शा  महाराजांचे नाव घेतले क  ददुवाने आजही काही लोकां या कपाळाला आ ा पडतात. तर काही 
लोकांना शा ं या िवचाराशी काही देणेघेणे नसते पण उठता बसता शा चें नाव यायला आवडते. तर काह ना 
शा चें िवचार केवळ आर णा या अनुषगंान ेमहान वाटतात, या लोकांना शा  हणजे केवळ आर णाचे उ ात े
वाटतात. काही लोकांना शा  फ  आप या जाती या भूषणापायी ि य वाटतात ! तर काही लोकांना राजक य 
सोयीपोटी शा  जवळचे वाटतात. सपणू शा  महाराज खूप कमी लोकां या पचनी पडतात ! शा चंी पूण मािहती 
नसतानाही यांची भलावण करणारे आिण खाजगीत यां या नावे बोटे मोडणारे असे दो ही कारचे लोक समाजात 
मो ा माणात आढळतात. कोण याही अिभिनवेशािशवाय मनापासून संपूण शा  यां या मनाला पटल ेआहते असे 
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लोक मा  खूप कमी आढळतात ! नेमके कोणते काय शा  महाराजांनी केले आह े? शा चें सामािजक योगदान काय 
आह े? यां या जातीधमा िवषयी कोण या भूिमका हो या ? या सव बाब चा धावता आढावा वाचायचा असेल तरच 
पुढे वाचा अ यथा आपला िहरमोड होईल ....... 
राजष  शा  आिण अ पृ यता :- 

अ पृ यता न  कर या या दृ ीने यांनी सवण व अ पृ यां या वेग या शाळा भरव याची दु  प त 
१९१९ म ये बंद केली. गाव या पाटलान ेकारभार चांगला चालवावा यासाठी िश ण देणा  या पाटील शाळा, य  

ावसाियक िश ण देणा  या, तं े व कौश ये िशकवणा  या शाळा असेही उप म यांनी राबवले.शा  राजे ह े यां या 
कतृ वामुळे नावा माणेच यशवंत रािहल.े छ पती िशवरायां या िवचारांचा व कायाचा वारसा मो ा समथपणे 
घेऊन जा याचे काय करणारा एक महान मानवतावादी राजा हणून राजष  शा  महारजानी आपली ओळख िनमाण 
केली. या ापक दरूदृ ी या राजाने याकाळी राजेशाही असतांनासु दा सामािजक बंधूभाव, समता, दिलत व 
उपेि त बांधवांचा उ दार, िश ण, शेती, उ ोगधंदे, कला, डा व आरो य इ यादी मह वपूण े ाम ये आज या 
लोकशाहीतील शासनालाही करणे श य होत नाही. असे अि तीय व पाचे काय केल.े 
आर णाच े णते-े 

मागासले या वगाना गती या वाहात आणायचे असेल तर यां यासाठी राखीव जागांची तरतूद केली 
पािहजे, अशी क पना महा मा जोितबा फुले यांनी मांडली.राजष  शा नंी आप या अिधकारांचा वापर क न ही 
क पना य ात उतरवली. ६ जुल ै१९०२ रोजी यांनी को हापूर सं थानात मागास जात ना ५० % जागा राखीव 
राहतील अशी घोषणा केली. याची व रत अंमलबजावणी क न संबंिधत अिधका यांकडून रपोट मागिवले. 
शा ं या या िनणयाला ते हा सामािजक कायकत हणवणा या अनेक उ वण य पुढा यांनी िवरोध केला. शा वंर 
अनेक कारचे आरोप केले. परंतु वंिचतां या िवकासाचे त घेतले या शा नंी कशाचीही पवा न करता आपल ेधोरण 
चालू ठेवले. 

नुसती घोषणा क न थांबणारे त े राजे न हते तर वरीत अमंलबजावणी क न संबंधीत अिधका याकडून 
अहवाल मागिवले. शा ं या या िनणयाला त हा सामािजक कायकत हणवणा या अनेक उ वण य पुढा यांनी िवरोध 
केला. राजष वर अनेक कारचे आरोप केल.े यांनी अ पृ यांना ( या काळात अ पृ य मान या गलेे या जाती या) 
राखीव जागांची तरतूद क न सरकारी नोक  या िमळवून द या. शाळा, दवाखाने, पाणवठे, सावजिनक िविहरी, 
सावजिनक इमारती इ यादी ठकाणी (त कालीन) अ पृ यांना समानतेने वागवावे असा आदेश यांनी को हापूर 
सं थानात काढला. १९१७ साली यांनी पुन ववाहाचा कायदा क न िवधवािववाहाला कायदेशीर मा यता िमळवून 
दली. तसेच यांनी देवदासी था बंद कर यासाठीही काय ाची िन मती केली.. ब जन समाजाला राजक य 

िनणय येत सामावून घे यासाठी यांनी इ.स. १९१६ साली िनपाणी येथ े ‘डे न रयत असोिसएशन’ ही सं था 
थापली.  

तथाकिथत गु हगेार जात िवषयी भिूमका- 
जात व थेची िशकार झाले या अनेक जमाती या काळात चो या, दरोडे अशा चुक या मागाचा अवलंब 

करत हो या. सनातनी वण व थेने यांना उपेि त ठेवून िश ण, स ा व संप ीचा अिधकार नाकारला. प रणामी 
यांची सवच े ात अधोगती झाली. यांचा सामािजक दजा खालावला. समाजाकडून िमळणारी अ या य वागणूक 

व उ प ाचे काहीच साधन नाही अशा दहुरेी संकटात सापडले या मागास, भट या जमातीतील अनेक लोकांनी 
पोटापा यासाठी चो या, दरोडे अशा गो चा आधार घेतला. त कालीन ि टीश सरकारने या जमातीवर गु हगेारीचा 
िश ा मारला. यांना रोज गावकामगाराकडे हजेरी लावावी लागत असे. शा राजांना या लोकांची कणव होती. शा  
ख या अथान ेवंिचतांचे राजे होते. यामुळे शा नंी ही हजेरी प त बंद केली. या जाती-जमातीतील लोकांना संघटीत 
क न गु हगेारी कृ यांपासून परावृ  केल.े यांना नोक या द या. यां यातून पहारेकरी, रखवालदार नेमल,े रथावर 
वाहक नेमले. यांना घरे बांधून दली. राह याची व पोटापा याची सोय झाली. शा राजांचे मे िमळाले. यामुळे या 
लोकांनी गु हगेारी कारवाया सोडून देवून ‘माणूस’ हणून जगायला सु वात केली. गु हगेारांना शासन करणारा 
स ाधीश सव  पहायला िमळेल. मा  यांना ेमान,े मायेने आपलेसे क न समान सामािजक दजा देणारा व 
यां यात वािभमान िनमाण करणारा राजा िवरळाच. 
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राजष  शा चं ेशै िणक काय- 
त कालीन वण- व थेन े शू  आिण सव ि या यांना िश णाचा अिधकार नाका न यां यावर अ याय 

केला. महा मा जोतीराव फुल ेआिण सािव ीमाई यांनी दिलत-ब जनांसाठी आिण ि यांसाठी शाळा काढ या. तोच 
वारसा जपत शा  महाराजांनी आप या सं थानात ब जन समाजा या शै िणक िवकासा या अनषुंगान े मोलाची 
कामिगरी बजावली. महाराजांनी १९१७ साली को हापूर सं थानात स या मोफत िश णाचा कायदा केला. हा 
कायदा करताना महाराजांनी पालकांनाही दंड ठेवला. जर एखा ा पालकाचा मुलगा शाळेत आला नाही तर दरमहा 
१ . दंड ठेवला. शा नंी ाथिमक िश णावर भर दला. कारण पाया प ा असेल तरच माणसाची भावी शै िणक 

गती होऊ शकेल असे महाराजांचे मत होते.ते हणत, “िश णानेच आमचा तरणोपाय आह ेअसे माझे ठाम मत आह.े 
िश णािशवाय कोण याही देशाची उ ती झाली नाही, असे इितहास सांगतो.” िश ण घेताना िव ा याना येणा या 
अनेक अडचणी समजावून घेवून महाराजांनी यावर उपाय केले. मागास, गरीब िव ा याना कॉलरिशप व इतर 
सवलती द या. िव ा याना राह यासाठी वसतीगृह े बांधली. को हापुरात हाय कूल व कॉलेजची थापना केली. 
राजाराम कॉलेज म ये मुल ची फ  माफ केली. याकाळी काही िश क अ पृ य मान या गलेे या समाजातील काही 
मुलांना हरां ात बसवत असत. ही गो  महाराजां या ल ात आ यानंतर यांनी िश कांना जरब बसेल असे उपाय 
केले. सरकारी शाळेत िशवािशव पळू नये व सव जाती-धमा या िव ा याना एक  बसवावे असा वट कूम काढला. 
या शाळा या कुमाचे पालन करणार नाहीत यांची ांट व इतर सवलती बंद कर याची तबंी दली. 

वदेो  करण- 
शा  महाराजां या जीवनाला कलाटणी देणारा सवात मह वाचा संग हणजे वेदो  करण होय. शा  

महाराजांचा भटजी राजोपा ये यांनी महाराजांना शू  माननू यांचे िवधी वै दक मं ाने न करता परुाणो  मं ाने 
करणार अशी भूिमका घेतली. यामुळे महाराज दखुावले गेल.े अनेक कारे समाज देवूनही भटजी याची भूिमका 
सोडत नाही असे दसताच महाराजांनी याचे इनाम ज  केले. प रणामी वाद अिधकच िचघळला. टळकांनीही 
केसरीम ये अ लेख िल न सामािजक यायाची बाजू न घतेा भटजीची बाजू घेतली. आधीच महा मा फुल या 
स यशोधक चळवळीमुळे ा हण- ा हणेतर वाद धुमसत होता. यात टळक आिण महारा ातील ब तांशी ा हण 
महाराजां या िवरोधात एकवट यामुळे ा हणेतर समाजही महाराजां या पाठीशी ठामपणे उभा रािहला. प रणामी 
महारा ात ा हण आिण ा हणेतर असे दोन गट पडले. ा हणांचे नेतृ व टळकांकडे तर ा हणेतरांचे नेते शा  
महाराज. प रणामी टळक आिण शा  राजे यां यात िवतु  िनमाण झाल.े खरेतर शा  महाराजांचे भांडण 

ा हणांिव  न हते तर यां या वच ववादी मानिसकतेिव  होते.िवधी वै दक मं ाने केले काय कवा पुराणो  
मं ाने केल े काय ? काहीच फरक पडत नाही ह े शा  राजे जाणत होत.े परंत ु ब जनांचे िवधी वै दक प तीन े न 
कर यामाग े ा हणांचा वणवच ववाद अस यान े शा नीही आपली भूिमका सोडली नाही. या घटनेनंतर शा  
राजांनी सामािजक याया या लढाईला अिधक बळकटी िमळवून दली.  
राजष  शा  आिण ि याचंी ि थती- 

यावेळेस धम व थेने ि यांना अितशय उपेि त ठेवले. यांचे ह , अिधकार, नाकारल,े ी हणजे केवळ 
चूल व मूल या पुरतीच मया दत ठेवली याकाळी धमा या नावाखाली देवांना मुले-मुली वाह याची अितशय िविच  
प त आप या देशात चालू होती. परंतु राजांनी आप या सं थानात जोग या-मुरळी ितबंधक कायदा क न ही प त 
बंद पाडली. जातीभेदाचे त न  हावे हणनू आप या सं थानात आंतरजातीय व आतंरधम य िववाहास कायदेशर 
मा यता दली. तसा कायदा पा रत केला आिण याची य  अंमलबजावणी करताना आप या चूलत बहीणीचे ल  
धनगर समाजातील यशवंतराव होळकर यां याशी लावून दल.े एवढेच न ह ेतर सं थानात जवळजवळ १०० मराठा 
धनगर िववाह घडवून आणल.े अशा अनेक काया या मा यमातून यांनी ि यांना स मानाची वागणूक व दजा 
िमळवून दला. पु ष धान सं कृतीत ि यांना दु यम थान ा  झाल े होत.े यांना अनेक अडचण ना त ड ावे 
लाग.े ि यांना कुणीही वाली उरला न हता. ि यांची ही अवनती जाणून शा  राजांनी यां या उ तीसाठी िवशेष 

य  केल.े ि यांसाठी अनेक चांगल े कायदे केल.े अशा कारचे खटल े रीतसर कोटात चालव याचे आदेश दल.े 
ि यांवर अ याय होऊ नये हणून यांनाही ‘काडीमोड’ घे याचे अिधकार दल.े ि यांना ू रपणे वागव या या 
प तीिव ही शा  राजांनी कायदा केला.ि यांचा शारी रक व मानिसक छळ करण,े यांना उपाशी ठेवण,े मारहाण 
करण े अशा कार या गु ांसाठी कडक िश ा के या. यामुळे ि यांना मोठा आधार िमळाला. राजष  शा नंी 
केले या या अनेक ी-उ ारक काय ांमुळे ि यांना सामािजक वाहात ये यासाठी खूप मदत झाली.  
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परंत ुआज एकिवसा ा शतकाम ये आिण लोकशाही शासन व थेम ये मा  ि णूह या, डंाबळी सार या अनेक 
मा यमातून ि यांचा मो ा माणात बळी दला जात आह.े आज ीयांना या संकटातून बाहरे काढावयाचे असेल 
तर राजष  शा चंा ीिवषयक ापक दृ ीकोनच आपण ि वकारण े ही काळाची गरज आह.े धम व थने े
ि यांनाही अितशय उपेि त ठेवले. यांचे ह -अिधकार नाकारल.े ि यांवर अनेक बंधन ेलादली. यामुळे ि यांची 
एकंदर सामािजक अधोगती झाली होती. 
साराशं  

आज शा  महाराजांचे काम ब तांशी लोकांपयत पोहचल ेआह.े शा राजां या या अि तीय कामिगरीमुळे 
सवसामा य ब जनां या दयात शा नंा आदराचे थान आह.े महा मा फुल े आिण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या 
युगपु षां या जोडीला शा  राजांचे नाव घेतले जात.े पुरोगामी महारा  घडव यात फुल-ेशा -आंबेडकरी िवचारांचा 
फार मोठा वाटा आह.े 

आज शा  महाराजां या जयं या-पु यित या सव  साज या के या जातात. परंत ुफ  एवढे क न यां या 
िवचार-कायाचे चीज होणार नाही. शा चंा लढा हा समतसेाठी होता. आ मस मानासाठी होता. वणवच वा या 
अहकंारी वृ ीिव  होता. आज शा  राजां या प ात यांचाच जयजयकार करणारे, यां या नावाने स ा 
भोगणारे रा यकत गरीब जेला छळत आहते. ाचार, गुडंिगरी या वृ ी फोफाव या आहते. शा राजे फ  
पुज यापुरतेच रािहले आहते. यांचा वारसा, यांचे िवचार, काय आपण िवसरलो आहोत. राजष  शा नंी ितकूल 
प रि थतीत आप या सं थानात जनिहताथ अनेक कायदे केले. संगी टीका, अपमान, बदनामी यांची पवा केली 
नाही. पण आज या रा यक याना ‘जादटूोणा व अघोरी थािव  कायदा’ करता येत नाही. रा यकत शा ं या 
नावाने राजकारण करतात मा  यांचा िवचार जपताना कुणीच दसत नाही, ही ददुवाची बाब आह.े शा ं या 
कायाचे खरे चीज हावे असे वाटत असेल तर िश ण घेवून उ  पदे ह तगत केली पािहजेत. आप या अिधकाराचा, 
पदाचा वापर सवसामा य जनते या क याणाकरता केला पािहजे. उपेि त, वंिचतांना समाजा या मु य वाहात 
आणण,े जातीभेद न  करण,े सामािजक समता थािपत करणे ही शा  राजांची अपणू रािहललेी व े पणू 
कर यासाठी य  क या, हीच शा राजांना आदरांजली ठरेल. 
सदंभ सचूी :- 
• राजष  छ पती शा  महाराज - िवचार आिण काय. डॉ. िशरीष पवार 
• राजष  शा  काय व काळ. (लखेक - रा.ना. च हाण) 
• समाज ांितकारक राजष  शा  महाराज (लेिखका - डॉ. सुवणा नाईक- नबाळकर) 
• को हापूरचे शा  छ पित : च र  व काय. लेखक : एकनाथ केशव घोरपडे 
• राजष  शा  महाराज यांची सामािजक िवचारधारा व काय. लखेक : रा.ना. च हाण 
• राजष  शा  छ पती. लेखक : ा. डॉ. रमेश जाधव. नॅशनल बुक ट 
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मिहलां या सामािजक सम या 
ा.डॉ. ाने र सोनवण े

सहा यक ा यापक ना शा  िवभाग वामी रामानंद तीथ महािव ालय अंबाजोगाई. मो.नं.८६६८७२८५२८, 
इ-मेल, dnyaneshwar02011@gmail.com 

  
तावना 

ीचा ज मच मुळी अ याचार सोस यासाठी झाला आह े अशी आप या समाजाची धारणा आह े  .या 
धारणलेा गरीब, ीमंत, जात,धम, पंथ, िशि त, अिशि त, ामीण, शहरी, नोकरीवाली, िबगर नोकरीवाली असा 
कुठलाही अपवाद नाही .सामािजक सम या  ही जात, धम आिण लग या तीन घटकावर आधा रत आह.े पु ष धान 
सं कृतीत ि यांना नेहमीच दु यम थान िमळत आल ेआह.े ी ही केवळ उपभोगाची व तू आह ेअशी पारंपा रक, 

ितगामी मानिसकता आह.े ि यांना िश ण, स ा, संप ीचे सारे अिधकार नाकार यात आल े होत.े धा मक 
काय ांचा आधार घेवून ि यांवर अिधकािधक बंधन े लादली गलेी. सती था, डंा था, बालिववाह यासार या 
अनेक अ यायकारक चालीरीितनी लाखो ि यांचे अवघे आयु यच करपनू टाकल.े भारतात ि टीशांचे आगमन 
होईपयत या िनदयी था चालूच हो या. महारा ात सािव ीबाई फुले, ताराबाई, झाशीची राणी ल मीबाई, 
अिह याबाई होळकर व पंिडत रमाबाई यांसार या थोर मिहलांनी अठरा ा शतकात या वेळी पु षीवृ ीला 

ो साहन िमळत असताना या मिहलांनी िज ीने पुढे येऊन समाजात मिहलां या वतं  अि त वासाठी लढा दला. 
परंत ुपु षी मानिसकतेपुढे मिहलांना जो अिधकार िमळणे अपेि त होत ेते अ ापही िमळालले ेनाहीत. 
कौटंुिबक हसाचार :- 

आप याला ब याचदा असं वाटत ं क , कौटंुिबक हसाचार हणजे केवळ शारी रक ास. परंत ु  कौटंुिबक 

हसाचार हणजे शारी रक, शाि दक, लिगक, मानिसक कवा आ थक छळ, डंा कवा मालम ा दे यासाठी ीला 
अपमािनत करण,े िशवीगाळ करण,े िवशेषत: अप य नस यामुळे ितला िहणवण े कवा धमकावण,े ास देण,े दखुापत 

करण,े जखमी करण,े मनािव  गभधारणेची स  करण,े  गरोदर ीवर बाळा या लगिनदानासंबंधी तपासणी 
कर याची स  करण,े जबरद तीने गभपात करवण,े पीिडत मिहलेचा जीव धो यात आण यास भाग पाडण,े 

या याकडे अथवा ित या कवा ित या कोण याही नातेवाईकाकडे डंयाची मागणी करण े व या सव गो चा 
दु प रणाम पीिडत  अथवा ित या नातेवाईकांवर होणे तसेच आ थक छळ करण े हणजे मिहलेचे वत:चे उ प , 

ीधन, मालम ा कवा इतर आ थक वहार कवा ित या ह ा या कोण याही मालम ेपासून ितला वंिचत करण,े 

घराबाहरे काढण,े या सव बाब ना कौटंुिबक हसाचार हटले जाते. भारतात पीड यूडी हीए (Protection of 

Women from Domestic Violence Act, 2005) म ये घरेल ू हसे या ा येनुसार आ थक शोषण देखील समािव  

आह.े 

२१ वे शतक उजाडले असतानाही महारा ात मिहलांिवरोधातील गु ांम ये सात याने वाढच पाहायला 
िमळत आह.े दररोज सामूिहक बला काराला दोन-तीन मिहला बळी पडत आहते. देशाची आ थक राजधानी ‘ द ली’त 

राजक य वातावरण असतानाही िडसबर २०१२ ला ‘िनभया’ करण घडलं. यानंतर ख-या अथाने मिहलां या 
सुर ेचा मु ा कषाने पुढे आला. पण ‘वादळ िजत या तेजीने येतं, तेवढया सौ यपणे िनवळतं. अगदी तसंच या 

करणाचंसु ा झालं. िनभयाला याय िमळवून दे यासाठी अ खं जग एकवटलं. मा , २०१७ उजाड यानंतर कुठतरी 
िनभयाला याय िमळाला. परंत ुअजूनही भारतात अशा कतीतरी िनभया यायापासून वंिचत आह.े याचं काय ? हे 
मोठं कोडंच आह.े सरकारही असे गु ह ेरोखायला फारसे गंभीर नस याचे यां या बोल यातून, वाग यातनू िस  झाल े

आह.े यामुळे, ‘सरकार जेवू देत नाही व र णकत भीक मागू देत नाही’, अशा ि थतीत मिहलांचं अि त व बं द त 

झालं आह.े समाजातील स :ि थती पाहता सािव ीबा चे ह ेकाय कुठेतरी कंु ठत झाले आह ेका? असा  पडतोय. 

अ याचारा या वाढ या घटनांना आळा घाल यासाठी पु हा एकदा सािव ीबाई ज माला या ात, याची वाट न 

पाहता येक या मनातील ‘सािव ी’ पेटून उठ याची गरज आज या घडीला आह.े तशीच भावना अनेक ना मनात 

असतेच, पण पुढे यायचे कोणी? हा खरा  आह.े वषानुवष ‘चूल आिण मूल’ हचे मिहलां या वाटेला आले आह.े पण 

या चुलीवर काय िशजवायचे व मुलांना काय िशकवायचे याचा अिधकारही मिहलांना नाही. ‘जग बदलतंय’ असे जरी 
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हटले जात असल ेतरी आताही काही कुटंुबांत मिहलांना तु छ वागणूक दली जातेय. आजही एक नविववािहत डंा 
थेला बळी पडत आह.े ‘ ी’पण जप यासाठी पु षी अहकंार व कौटंुिबक हसाचार सहन करत आह,े ह े स य 

नाका न चालणार नाही. 
अिन  धा मक चालीरीती- 

हद ू धमात ीला देवीची उपमा दलेली आह.े पण तरीही पायरी-पायरीवर ितला अपमाना पद 

वागणुक ला सामोरे जावे लागत आह.े काही मिह यांपूव  िशड तील शिन शगणापरू मं दरा या गाभा-यात एका 
त णीन े वेश क न शिन महाराजांवर तलेाचा अिभषेक केला होता. पुरातन काळापासून या शिन या गाभा-यात 

मिहलांना वेश दला जात न हता. मा , या त णीन ेही था मोड यान े चंड वादंग िनमाण झाला होता. परुोगामी 
िवचारसरणी या मंडळ नी त णी या या येयाचे कौतुक केले. पण पुढे या मु याने गंभीर व प धारण के याने याला 
राजक य वलय ा  झालं होत.ं मिहलांवर होणा-या अ याचारासंदभात वािह यांवर खुलेआम चचा रंग या. ‘शनी हा 

ह आह’े. पूजा देवांची केली जाते, हाची नाही’, असे हणनू या चचला वेगळेच प िमळाले होते. मा , मं दरात 

वेश िमळावा ही एकच धारणा डो यासमोर ठेवून मिहलांनी मं दर वेशाची झंुज सु  केली. मिहलांची ही झंुज 

यश वी ठरली. पण मं दर वेश हाच मिहलांचा लढा नाही. तर लढा आह े वावलंबी जीवन जग यासाठी वातं य 

िमळव याचा..आज िविवध े ात मिहला आघाडीवर आहते. शहरी भागात तर मिहला पु षां याही पुढे आहते. 

आप या देशात मिहलांनी रा पती, पतं धान, लोकसभा अ य  या सार या मह वा या पदांची जबाबदारी 
यश वीपणे पेलली आह.े तसेच राजक य प ा या अ य पदाची जबाबदारी सु ा मिहलांनी स म र या पार पाडली 
आह.े  

गे या अनेक वषात ि यांवर होणा या शारी रक आिण मानिसक अ याचाराचे माण दवस दवस वाढतच 

चालल े आह.े न द होणा या घटनांपे ाही अनेक कारणांमुळे अंधारात राहणा या घटनांची सं या जा त आह.े 

ि यांवरील अ याय/अ याचार दरू कर यासाठी भावी कायदे आिण याची कठोर अंमलबजावणी आव यक आहचे, 

परंत ु याबरोबरच आव य आह ेती जनजागृती. ि यां/मुल ना मागदशन अ यंत मह वाचे आह.े आजही अनेक ठकाणी 
मुलगी ज मास आली क, ितला घरातनुच दु यम दजाची वागणूक िमळत अस याचे दसते. हीच ी आज पु षा या 
खां ास खांदा लाऊन येक े ात आपले कतु व िस  करीत असतानाही ितला आजही पु षी अंहमपनाचा सामना 
करावा लागतो. यासाठी आजकाल या लोकां या मानिसक िवचारात बदल हो याची गरज आह े

लगभदे :- 

ीवर होणा या या सव अ याचाराचे ित या दःुि थतीचेकारण हणजे-िश णाचा अभाव. एका मुलीला 
िशकवणे हणजे अ याकुटंुबाला िशकिव यासारखे आह.े ि यांपुढे गंभीर सम या आहते, पण िश णया जादू या 
कांडीने सोडिवली जाणार नाही. भारतीय त वा ानानुसार अि त वा या ि कोणा या पाया या एका टोकाला 
पायाभुत सुिवधा व समृ दी देणारी ल मी, दसु या टोकाला श  देणारी व संर ण देणारी महाकाली दगुा आिण 

ि कोणा या िशरो बदमू ये ान, क पना देणारी महासर वती असते. अशा कारे या तीनश ना महाकाली, 
महाल मी, महासर वती असे थान दलेले आह.े पूजा जरीपु ष दैवताची केली जात असली तरी चचा होते ती 
यां या श ची, यां या असले या ी श ची. आई, बाबा मला मा  नका. मला जगायचंय. मी तुमचीच मुलगी 

आह.े मग, मला असे दरू का लोटता ? ह े दयाला पाझर फोडणारे उ ार अहते. ी पडाचे ( ी ूणाचे)आपण २१ 

ा शतकात पदापण केल.े चं ावर जा यासाठी बुक गसु ा सु  आह.े िव ान-तं ानासार या उ  े ात गती 
केली, पण आजही आपल े िवचार हीन दजाचे आहते. मुलगा न होता मुलगी झा यास आई-वडील शोक करतांना 
दसतात. ‘ या या पदरी पाप याला मुली आपोआप’ िहच भावना लोकां या मनात आह.े हणूनच ी ूणह या 

मो ा माणावर होत आह.े मुलांना दली जाणारी खेळणीसु ा यूनगडंाची भावना िनमाण करतात. मुलांना मोटार, 

िवमान अशी खेळणी दली जातात, तर मुल ना बा ली दली जाते. ी ही व न ह,े ती एक व तू खेळणी आह.े 

याची जण ू ही पिहली िशकवणच असत.े लहानपणी घरात सती सािव ी, पावती, सीता यां या गो ी सांिगत या 
जातात. पावती पित ता होती, ह ेनेहमी मनावर बबवल ेजाते, पण ितचा कणखरपणा, ितची िज  याची वाखाणणी 
कोणीच करीत नाही. समाजाचा ीकडे पाह याचा दृ ीकोन बदलला पािहजे. ी ही याग ,न ता, ा व 

सुजाणपणा याची मूत  आह.े ती कोण याच बाबतीत पु षांपे ा कमी नाही. पारंपा रक र या पु षांची समजली 
जाणारी े े आता मिहला काबीज करीत आहते. झाशीची राणी ल मीबाई, ताराबाई शदे, सािव ीबाई फुल,े इं दरा 
गांधी यां या पावलावर पाऊल ठेवून करण बेदी, मीरा बोरवणकर, अंजू जॉज यासार या ि या आपाप या े ात 

कतृ व गाजवत आहते.  

गे या शतकात यांना करा ा लागले या संघषा या आिण यातून मिहलांनी साधललेी गती या थोड यात 

वास १९५० म ये ेम माथुर यांना भारतातील पिह या वसायीक मिहला वैमािनक हो याचा मान, १९५२ या 
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ऑिल पक पधाम ये पु ष व मिहलांना एक  खेळ याची संधी, भारत देशा या पिह या मिहला पंत धान इं दरा 
गांधी, सुचेता कृपलानी यांना भारतातील पिह या मु यमं ी हो याचा मान, भारतीय पोिलस सेवेत अिधकारी पदावर 

करण बेदी यांची िनवड पोिलस सेवेत अिधकारी पदावर दाखल झाले या पिह या मिहला, मदर तरेेसा यांना 
शांततेचा नोबेल पुर कार जाहीर, भारतीय सै य दलात मिहलांचा वेश, भारता या रा पती पदी मिहलेची िनवड 

ितभाताई पा टल, गानस ा ी लता मंगशेकर यांना भारतर  कताब, भारतात थािनक वरा य सं थांम ये 

मिहलांना ५०% आर ण. ित ा फ  वीरप ी अथवा वीरमाता हो यात नाही, तर वीर ी हो यास आह.े खरे 

पािहल ेतर या जगा या रथाची दोन चाके हणजे ी आिण पु ष. हा रथ वि थतपणे चालवायचा असेल तर दो ही 
चाके सार याच गतीन े चाल यासाठी ी- पी चालाकास  स म बनिवण े अ याव यक आह.े ी वतःचे र ण 

कर यास समथ असली पािहजे. खे ातच काय पण अगदी शहरात सु ा सं याकाळी साडे सहा-सात वाजता बाजू या 
दकुानात जायचे तरी १८ वषा या बिहणी बरोबर ९-१० वषा या भावाला पाठिवले जाते. जोपयत ी अशी र णीय 

मानली जाईल, तोपयत ितला वातं य िमळाल,े असे हणता येणार नाही. ी आिण पु ष यां यात केवळ शरीरभेद 

नाही तर ी अिधक संवेदनशील, दावंत आह,े ितला देव वाचे अि त व अिधक जाणवत.े पु षाचे ल य मा  

भौितकतेकडे, जड वावर अिधकार गाजिव याकडे अिधक असत.ेसंपूण मानवजाती या िवकासासाठी मुल या 
िश णाइतके प रणमकारक दसुरे साधन नाही. 
िव शेणा मक िनवचन :- 

वा तिवक ी या प रवारासोबत वा साथीदारासोबत एकाच छताखाली रहात असेल आिण ितचा छळ या 
पु षाकडून होत असेल तर ती कौटंुिबक हसाचार काय ा वये याय दंडािधका याकडे संर ण मागू शकते.  थोड यात 

पीिडतमिहला व ित या मुलांना िनवासा या अिधकारासह ित या सुरि तेचा, आ थक संर णाचा आदेश 

यायदंडािधकारी देवू शकतात. शारी रक, लिगक, आ थक, त डी कवा भाविनक अ याचार असोत मिहलांना या 
िव द याय मागता येतो. त डी आिण भाविनक अ याचार जसे अपमान करण,े वाईट नावाने बोलावणे, 
चा र याब ल संशय घेण,े मुलगा झाला नाही हणून अपमान करण,े डंा आणलानाही हणून अपमान करण े  .

मिहलेला कवा ित या ता यात असले या मुलाला शाळेत, महािव ालयात कवा इतर शै िणक सं थांम ये जा यास 

म ाव करण,े नोकरी वीकार यास व कर यास म ाव करण,े ीला व ित याता यात असले या मुलाला घरामधनू 

बाहरे जा यास म ाव करण,े नेहमी या कामासाठी कोण याही बरोबर भेट यास म ाव करण,े मिहलेला 
िववाह करावयाचा नस यास िववाह कर यास जबरद ती करण,े मिहले या पसंती या  बरोबर िववाह कर यास 

म ाव करण,े या या अथवा यां या पसंती या बरोबर िववाह कर यास जबरद ती करण,े आ मह येची धमक  

देण ेइतर कोणतेही भावना मक कवा त डी अपश द वापरण ेयांचा समोवश होतो .आ थक अ याचारात डंयाची 
मागणी करण,े मिहले या कवा ित या मुलांचे पालन - पोषणासाठी पैसे न देण,े मिहलेला कवा ित या मुलांना अ , 

व , औषधे इ यादी न परुिवण,े नोकरीला म ाव करण,े नोकरीवर जा यासाठी अडथळाउ प  करण,े नोकरी 
वीकार यास संमती न देण,े पगारातून रोजगारातून आलले े पैसे काढून घेण,े मिहलेला ितचा पगार, रोजगार 

वापर यास परवानगी न देण,े राहात असले या घरातनू हाकलनू देण,े घराचा कोणताही भाग वापर यास कवा घरात 

जा यास, ये यास अडथळा िनमाण करण,े घरातील नेहमीचे कपडे, व तू वापर या पासून रोखण,े भा ा या घराचे 

भाडे न देण ेया बाब चा समावेशहोतो. 
साराशं 

‘युगं बदलली तरीही रामायणाचे दळण दळले जात आह’े. काही वष घरापासून दरू रािह याने समाजाने 
चा र यावर संशय घेतला हणनू सीतेला अि परी ा ावी लागली होती. ते हा याला रामाचीही मूक कबुली होती. 
आता आपण स ययुगातून िव ानयुगात आलो तरी येक ीला अि परी े या या द ातून जावेच लागत आह.े 

आप या इ छेला आवर घालत कुटंुबा या िहतासाठी मिहला झटत राहतात. पण पती या मनात पेरली जाणारी 
संशयाची िबजे यामुळे दोघां या मनात एकमेकांबाबत कटुता िनमाण होते. या ठकाणी मिहला नेतृ व आह े तेथ े

ाचार कमी दसून येतो. पण मिहला जरी राजकारणात अस या तरी सव िनणय यांचे पती घेतात ह ेकाही वेगळे 

सांग याची गरज नाही. ी दोन कुटंुबांचा समतोल उ म र या सांभाळू शकते तर ती देशाचा कारभार स म र या 
चालव याची ताकदही ित या मनगटात आह,े याच माणे ती देशाचा कारभारही सांभाळू शकते. यामुळे पु षांची ही 
वृ ी बदलण ेआव यक आह.े आप या आसपास या व शेजार या घरातील अशा अभािगन ची दखल घेऊन यांना न ा 
काय ा या आधारे याय िमळवून ायला केवळ मिहलां याचन ह ेतर सग य़ाच सामािजक सं थांनी आता पुढे आल े

पािहजे  .केवळ सरकारच नाही तर आ हीही तुम या पाठीशी आहो हा दलासा यांना दला पािहजे. 
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शा  महाराज याचं ेआर ण धोरण 
डॉ.लखन दादासो भोगम  

सहा यक ा यापक, रा यशा  िवभाग डी.आर.माने महािव ालय, कागल 
 

तावना: 
 महारा ाला संतानी समते या िवचारांचा संदेश दला. महा मा फुले आिण सािव ीबा नी आप या 
घरातील िवहीर अ पृ यांसाठी खुली क न जातीभेद, धमभेद यांना छेद देणारा सावजिनक स यधम मांडला. ी - 
पु ष समानतेचे िनशाण फडकवले. महारा ात िहच समतेची परंपरा राजषी शा  महाराज, डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर 
यांनी पुढे नलेी. २६ जुल ै १९०२ ला राजष  शा  महाराजांनी को हापूर सं थानातील मागासवग य लोकांसाठी 
आर ण दे याचा िनणय घतेला. सरकारी नोक यांतील ५० ट े  जागा राखीव, आरि त ठेव या. आर णाबाबतचा 
हाच जाहीरनामा करवीर गॅझेटमधून िस  कर यात येऊन यांनी ांतीकारी पाऊल उचल े. यां या या िवचाराला 
डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी घटनेत थान दले. िवषमता त समाजात ि  ्त वात यांची बुज राखली जात 
नाही; आिण याचबरोबर सामािजक यायाचीही ित ापणा होत नाही. समतािधि त समाजा या रचनेसाठी 
लोकशाही मु यांचाही वीकार आव  यक आह.े तशाच व पाचे काय आप या सं थानात पार पाडताना सामािजक 
याय ह े राज ी शा नंी शासनाचे मु य धोरण होते. प रणामी आर ण धोरणातून सामािजक याय िनमाण 

कर याचा पयत केला. या  आर ण धोरणाची िन मती व पा भूमी तुत लेखात मांडललेी आह.े 
उ ेश :  
१.आर ण हणजे काय याचा अ यास करण े
२.शा  महाराज यां या  आर ण धोरणाचा अ यास करणे. 
आर ण :  
 वातं य समता आिण सामािजक याया या संदभात अनुकूल असा िवचार क न समाजातील या कोण या 
समुहांना व थेन े यांचे ह  नाकारले होत ेव यांना व चत ठेवले होत ेअशांना यां या उ तीसाठी काही माणात 
िवशेष सबलती द या जातात. अशा व थलेा आज आपण आर ण व था हणतो. आर ण व थेत जु या 
काळी िवषमते या संदभात जात ना ज मान े अिधकार िमळत. िप ानिप ा या जाती िश णामुळे आज 

शासनात उ  पद थ झाले या आहते तेच आर ण आपण मागासवगीयांसाठी खुले केले तर यांची गती होऊन 
शासक य े ात यांचा सहभाग दसेल, आिण ह ेमागासवग य शासनात य  भाग घतेाना. आर णाचा पाया 

हा वातं य, समता, बंधुता आिण याय या त वांना पणू करणारा आह,े याची मागणी करताना इतरांचा षे कधीच 
या य होऊ शकत नाही. भारतीय संिवधानात आर णाचा आधार सामािजक असमानता हा होता. िमळकत कवा 

संप ी या आधारे आर ण दलं जात न हतं. मागासलेपण यांचा अथ केवळ सामािजक मागासलेपण असाच आह े
संिवधाना या सोळा (चार) कलमानुसार आर णाचा कोटा समूहाला दला जातो. 
राज ी शा  महाराज यां या आर ण धोरण : 
 राज ी शा ं या िवचार आिण कायकतृ वामूळे दिलत, मागास समाजात समानता थािपत करावयाची 
असेल तर िवषमतते भरडले या लोकांना िवशेष संधी देण े गरजेचे असत.े तशा व पाचे काय राज ी शा नंी 
त कालीन व थेम ये करताना समाजात  समतेची िन मती कर याचे येय समोर ठेवल.े  या अनुषगंाने १९०२ 
साली देशातल े पिहल े आर ण धोरण जाहीर क न सामािजक याय देणारा राजा मा  ठरािवक वगापूरताच 
मया दत राहतो, ह ेिमथक चुक चे ठरवले. शतेक या या बांधावर, क क या या घोगडंीवर, दिलतां या घरात बसून 
यां या सुखदःुखात सामील होणे ह ेराजाचे कत  अस याचे प  केले. 

१.को हापरू सं थानात उ  वग याचंी म े दारीला आ हान : 
 को हापूर  सं थाना या  कारभारात उ  जाती याच नोकराचे वच व होते. ही म  तेदारी मोडून काढून 
ब जन समाजातील नविश ीत त णांना रा यकारभारात सहभागी क न दे यासाठी यांनी आदेश कादा ले. 
यानुसरा रावबहादरू रघूनाथराव सबनीस, नाम.भा करराव जाधव, रावबहादरू अ णासाहबे ल े, ड गरे, 
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डी.आर.भोसल ेयासार या ब जन समाजातील अनेक कतबगार ना आपली गणव ा िनमाण कर याची संधी 
ा  झाल. यांनी  ज मापे ा गुणव ेवर आधा रत सामािजक दजा व थान ह ेआधुिनकतेचे सू  ि वका न  आप या 
शासनात आव यक त ेबदल केले होत.े  

२.नव े शासन मडंळाची थापना :  
 राज ी शा नंी आप या सं थानातील व र  वगाची म  तदेारी डीत काढ यासाठी शासनकरभारात  नवे 

शासन मंडळ थापन कर याचा िनणय घेतला व नवीन खा याची िन मती क न रावसाहबे रघूनाथ ंकोजी 
सबनीस, भा करराव जाधव यां या नेणूकां के या. यामुळे ब जन समाजातील ना शासना या कायात 
सहभाग झा याने ब जनसमाजा या काया या दृ ीन े यांची ितब दता राहील.  
३.आर णाचा जाहीरनामा : 
 शा  महाराज १९०२ म ये सात ा एडवड बादशहा या रा यारोहन समारंभास उपि थत राह यासाठी 
लंडनला गेल ेहाते. ितकडे युरोप या दौ यावर असताना तथेे िविवध े ात झालेली गती पा न ते आ यचक त 
झाले. ितकडचे नवे जग पािह यावर यांचा दृ ीकोन पार बदलला. गोरग रबांची उ ती कर याची एक नवी दशा 
यांना गवसली. यातूनच यांना ब जन समाजाला संधी दे याचा य  केला . या यां या िवचारातूनच ‘आर ण’ 

धोरण उदयास आल.े प रणामी मागासवग यसाठी सं थाना या नोक यांम ये जागा राखून ठेव याचा िन  चय 
महाराजांनी केला होता. ितकडे युरोप दौ यावर असतानांच यांनी को हापूरात २६ जुल ै१९०२ रोजी एक अभुतपूव 
असा जाहीरनामा िस द करिवला. या राजा ेचा मराठी तजुमा २८ जुल ै१९०२ रोजी िस द झाला.को हापरू 
सं थानातील सरकारी नोक यात ५०% जागा मागासवग यांसाठी राखून ठेवणारा आर ण धोरणाचा जाहीरनाम 

िस द झाला. यां या या धोरणावर उ  वग य लोकांनी टीका केली असली तरी ब जन िहताय असे भारतातील 
पिहले आर ण धोरण होते. 
४.वसितगहृ चळवळ व आर ण धोरण : 
 शा  पूव काळात िश णाचा फायदा फ  ा हण, वगातील लोकच घते होत.े याकाळी िश णाची सोय 
फ  शहरात असायची व गोरगरीबांना शहरात राह याची, जेव याची व  िश णाची व था होत नसे. मागास 
लोकांना शहरात परवडेल अशा दरात राह या व जेव याची सोय क न दल तरच ते िशकू शकले असत.े हणून 

ामीण भागाम ये जी शार, होतक  आिण गरीब मुल ेअसतील यां या उ िश णाची आबाळ होऊ नये यासाठी 
१८९६ ला सव जाती या िव ा यासाठी को हापूरला वसितगृह सु  केले. यावर ा हण अिधकारी नेमला परंत ु
असे आढळले क  वसितगृहाम ये फ  ा हण िव ा यानांच वेश दला गलेा आह.े प रणामी  शु  व मागासले या 
जाती - जमातीसाठा वसितगृह योजना शा  महाराज यांनी हाती घेतली व राजष  शा नंी मागासवग यां या 
मागातील अडचणी दरू कर या या हतेूने खे ापा ातील िव ा या या िश णा या सोयीसाठी को हापूरात 
वसितगृह े बांध यास सु वात केली. येक जातीची वसितगृह िनमाण केली. तसेच को हापूरात न ह े तर 
शहराबाहरेही व सतीगृहांची िन मती केली. हणनूच को हापूर सं थानाला वसितगृहांची जननी असे हटले जात.े  
या यां या धोरणामुल ेमहारा ातील अनेक सामािजक कायक यानी ठक ठकाणी िव ेत मागासले या समाजांसाठी 
वसितगृह े थापन केली. या सवात ल णीय कामिगरी केली ती महाराजांचे वतःला िश य हणून घेणा या कमवीर 
भाऊराव पाटील यांनी. कमवीर भाऊराव पाटील ह ेमहारांजा या बसितगृह चळवळीचे अप य होते. यांनी “रयत 
िश ण सं था" थापनू महारा ा या खेडयापा ात ानाची गगंा पोहचवली 
५.स या िश णाचा जाहीरनामा : 
 राज ी शा  महाराजांनी या माणे १९०२ म ये आर ण धोरण लागू केले याच प दतीने स चे आिण 
मोफत िश ण दे याचे काय शा  महाराजांनी केल.े यांनी ओळखल ेहोत ेक , िश ण ही सव सुधारणांची गु क ली 
आह.े असे िश ण आप या जाजनांना देण े सोपी गो  न हती . कारण याचा मोठा ताण सरकारी खजी यावर 
पडणार होता. पण याचा िवचार न करता महाराजांनी धाडसाने ११ स टबर १९१९ रोजी मोफत व स या 
िश णाला मा यता दली व  २१ स टबर १९१७ या जाहीरना यात ते िस द कर यात आले.  
साराशं : 
 आधुिनक महारा ा या इितहासात आप या शै िणक, सामािजक ब आिधक काया या ारे ब जन 
समाजाला जागृत क न यांची सवागीण े ात गती घडवून आणणारे जािहतद  हणजेच राजष  शा  महाराज 
होय. यांनी समाजाची धा मक बंधनातून सुटका क न जागृत व गत कर याचे काय केल.े शा  महाराजांचे 
आर ण धोरण, िश ण, व तीगृह चळवळ यातनू दल े गेलले े आर ण व यामुळे झालेला िवकास, राजष  शा  
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महाराजांनी सामािजक यायासाठी बोल या समाजसुधारकाची भूिमका न घतेा क या समाज-सुधारकाची भूिमका 
घेतली होती. यांना अिभ ेत असणारा सामािजक याय मानवी िवकासाशी व क याणाशी संबिधत आह.े सामािजक 
याय कवा या य ह  क थािपत होण ेआव यक आह,े असे मानून तो िश णापासून जागृत करता येतो, ही भावना 

ओळखून यांनी येक े ात सामािजक याय थािपत कर या या उ ेशाने राबबलेल े उप म राबवल.े तसेच 
यासाठी राजष  शा  महाराजांनी आप या काळात ग रबांसाठी आर णाचे धोरण राबवल.े अशा कारे भारतात 
मागासले या जाती या िवकासासाठी आर णाचे धोरण जाहीर करणारे राजष  शा  महाराज ह ेपहीले राजे ठरल.े 
राजष  शा  महाराजांनी महा मा फुल या लोको दाराचा वारसा चालिवला आिण पुढे डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांनी 
तर महा मा फुले आिण राजषी शा ं या लोको दाराचा आिण लोकनेतृ वाचा वारसा समथपणे चालिवला. 
सदंभसचूी : 
१.क र  धनंजय,(१९८९), “ राजष  शा  छ पती - एक समाज ांतीकारक राजा”, पॉ यूलर काशन, मंुबई, पिहली 
आवृ ी,  
२.जय सगराव पवार (संपा.) (२००७), “राजष  शा  मारक ंथ, महारा  इितहास बोधीनी, को हापूर. 
३.बागल भाई माधवराव,(१९७६), “ शा  माझे पुजा थान”, सांळूके पी.बी., रा.शा.गो. थं, महारा  रा य िश ण 
िवभाग सिचवालय,मंुबई. 
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मिहला अ याचार : कारण ेआिण उपाय 

ा.डॉ. वीण भोसल े

सहा यक ा यापक शारी रक िश ण िवभाग वामी रामानंद तीथ महािव ालय, 

अंबाजोगाई. मो.नं.७९७२४३४९०३,इ-मेल, pravinbhosle30@gmail.com 

 
तावना 

सामािजक िवषमता ही जात, धम आिण लग या तीन घटकावर आधा रत आह.े पु ष धान सं कृतीत 
ि यांना नेहमीच दु यम थान िमळत आल ेआह.े ी ही केवळ उपभोगाची व तू आह ेअशी पारंपा रक, ितगामी 
मानिसकता आह.े ि यांना िश ण, स ा, संप ीचे सारे अिधकार नाकार यात आल ेहोते. धा मक काय ांचा आधार 
घेवून ि यांवर अिधकािधक बंधने लादली गलेी. सती था, डंा था, बालिववाह यासार या अनेक अ यायकारक 
चालीरीितनी लाखो ि यांचे अवघे आयु यच करपून टाकले. भारतात ि टीशांचे आगमन होईपयत या िनदयी था 
चालूच हो या. महारा ात सािव ीबाई फुले, ताराबाई, झाशीची राणी ल मीबाई, अिह याबाई होळकर व पंिडत 
रमाबाई यांसार या थोर मिहलांनी अठरा ा शतकात या वेळी पु षीवृ ीला ो साहन िमळत असताना या 
मिहलांनी िज ीन े पुढे येऊन समाजात मिहलां या वतं  अि त वासाठी लढा दला. परंत ु पु षी मानिसकतेपुढे 
मिहलांना जो अिधकार िमळण ेअपेि त होते त ेअ ापही िमळालेल ेनाहीत. 
कौटंुिबक हसाचार हणज ेकाय? 

आप याला ब याचदा असं वाटतं क , कौटंुिबक हसाचार हणजे केवळ शारी रक ास. परंत ु  कौटंुिबक 
हसाचार हणजे शारी रक, शाि दक, लिगक, मानिसक कवा आ थक छळ, डंा कवा मालम ा दे यासाठी ीला 

अपमािनत करण,े िशवीगाळ करण,े िवशेषत: अप य नस यामुळे ितला िहणवणे कवा धमकावणे, ास देण,े दखुापत 
करण,े जखमी करण,े  मनािव  गभधारणेची स  करण,े गरोदर ीवर बाळा या लगिनदानासंबंधी तपासणी 
कर याची स  करण,े जबरद तीने गभपात करवण,े पीिडत मिहलेचा जीव धो यात आण यास भाग पाडणे कवा 
ित या कोण याही नातेवाईकाकडे डंयाची मागणी करण े व या सव गो चा दु प रणाम पीिडत  अथवा 
ित या नातेवाईकांवर होण ेतसेच आ थक छळ करण े हणजे मिहलेचे वत:चे उ प , ीधन, मालम ा कवा इतर 
आ थक वहार कवा ित या ह ा या कोण याही मालम पेासून ितला वंिचत करण,े घराबाहरे काढण,े या सव 
बाब ना कौटंुिबक हसाचार हटले जाते. भारतात पीड यूडी हीए (Protection of Women from Domestic 

Violence Act, 2005) म ये घरेल ू हसे या ा येनुसार आ थक शोषण देखील समािव  आह.े 
२१ वे शतक उजाडल ेअसतानाही महारा ात मिहलांिवरोधातील गु ांम ये सात यान ेवाढच पाहायला िमळत 

आह.े उ र देश, राज थान, िबहार यांसार या शहरात दररोज सामूिहक बला काराला दोन-तीन मिहला बळी 
पडतायेत. देशाची आ थक राजधानी ‘ द ली’त राजक य वातावरण असतानाही िडसबर २०१२ ला ‘िनभया’ करण 
घडलं. यानंतर ख-या अथाने मिहलां या सुर ेचा मु ा कषाने पुढे आला. पण ‘वादळ िजत या तेजीने येत,ं तेवढया 
सौ यपणे िनवळतं..’ अगदी तसंच या करणाचंसु ा झालं. िनभयाला याय िमळवून दे यासाठी अ खं जग एकवटल.ं 
मा , २०१७ उजाड यानतंर कुठतरी िनभयाला याय िमळाला. परंतु अजूनही भारतात अशा कतीतरी िनभया 
यायापासून वंिचत आह.े याचं काय ? ह ेमोठं कोडंच आह.े सरकारही असे गु ह ेरोखायला फारसे गंभीर नस याचे 
यां या बोल यातून, वाग यातनू िस  झाले आह.े यामुळे, ‘सरकार जेवू देत नाही व र णकत भीक माग ूदेत नाही’, 

अशा ि थतीत मिहलांचं अि त व बं द त झालं आह.े समाजातील स :ि थती पाहता सािव ीबा चे ह ेकाय कुठेतरी 
कंु ठत झाल े आह े का? असा  पडतोय. अ याचारा या वाढ या घटनांना आळा घाल यासाठी पु हा एकदा 
सािव ीबाई ज माला या ात, याची वाट न पाहता येक या मनातील ‘सािव ी’ पेटून उठ याची गरज आज या 
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घडीला आह.े तशीच भावना अनेक ना मनात असतेच, पण पुढे यायचे कोणी? हा खरा  आह.े वषानुवष ‘चूल 
आिण मूल’ हचे मिहलां या वाटेला आल ेआह.े पण या चुलीवर काय िशजवायचे व मुलांना काय िशकवायचे याचा 
अिधकारही मिहलांना नाही. ‘जग बदलतंय’ असे जरी हटले जात असले तरी आताही काही कुटंुबांत मिहलांना तु छ 
वागणूक दली जातेय. आजही एक नविववािहत डंा थेला बळी पडत आह.े ‘ ी’पण जप यासाठी पु षी अहकंार व 
कौटंुिबक हसाचार सहन करत आह,े ह ेस य नाका न चालणार नाही. 
अिन  धा मक चालीरीती- 

हद ू धमात ीला देवीची उपमा दललेी आह.े पण तरीही पायरी-पायरीवर ितला अपमाना पद 
वागणुक ला सामोरे जावे लागत आह.े काही मिह यांपूव  िशड तील शिन शगणापूर मं दरा या गाभा-यात एका 
त णीन े वेश क न शिन महाराजांवर तलेाचा अिभषेक केला होता. पुरातन काळापासून या शिन या गाभा-यात 
मिहलांना वेश दला जात न हता. मा , या त णीन ेही था मोड यान े चंड वादंग िनमाण झाला होता. परुोगामी 
िवचारसरणी या मंडळ नी त णी या या येयाचे कौतुक केले. पण पुढे या मु यान े गंभीर व प धारण के यान े
याला राजक य वलय ा  झालं होत.ं मिहलांवर होणा-या अ याचारासंदभात वािह यांवर खुलआेम चचा रंग या. 
‘शनी हा ह आह’े. पूजा देवांची केली जात,े हाची नाही’, असे हणून या चचला वेगळेच प िमळाल ेहोते. मा , 
मं दरात वेश िमळावा ही एकच धारणा डो यासमोर ठेवून मिहलांनी मं दर वेशाची झंुज सु  केली. मिहलांची 
ही झंुज यश वी ठरली. पण मं दर वेश हाच मिहलांचा लढा नाही. तर लढा आह े वावलबंी जीवन जग यासाठी 
वातं य िमळव याचा..आज िविवध े ात मिहला आघाडीवर आहते. शहरी भागात तर मिहला पु षां याही पुढे 

आहते. आप या देशात मिहलांनी रा पती, पंत धान, लोकसभा अ य  या सार या मह वा या पदांची जबाबदारी 
यश वीपण ेपेलली आह.े तसेच राजक य प ा या अ य पदाची जबाबदारी सु ा मिहलांनी स म र या पार पाडली 
आह.े या गो ी अमे रकेसार या गत देशाला श य झा या या भारताने क न दाखव या आहते. 
या ठकाणी मिहला नतेृ व आह ेतथेे ाचार कमी दसून येतो. पण मिहला जरी राजकारणात अस या तरी सव 

िनणय यांचे पती घेतात ह ेकाही वेगळे सांग याची गरज नाही. ी दोन कुटंुबांचा समतोल उ म र या सांभाळू 
शकते तर ती देशाचा कारभार स म र या चालव याची ताकदही ित या मनगटात आह,े याच माणे ती देशाचा 
कारभारही सांभाळू शकते. यामुळे पु षांची ही वृ ी बदलणे आव यक आह.े उ वग य सोसायटयांम ये राहणा-या 
मिहला मु पण े वावरताना दसून येतात. यां यावर कुठ याही कारचे बंधन नसत.े पण सवसामा य कुटंुबात 
कोणतीही गो  करायची झा यास पिह यांदा नव-याची कवा कुटंुबातील सद यांची परवानगी यावी लागते. 
परवानगीिशवाय ी काहीच क  शकत नाही आिण काही न सांगता केलेच तर बोलणी व संगी मारही खावी 
लागतात. सांगायचं ता पय हणजे, युगं बदलली तरीही रामायणाचे दळण दळले जात आह.े काही वष घरापासून दरू 
रािह याने समाजाने चा र यावर संशय घेतला हणनू सीतलेा अि परी ा ावी लागली होती. ते हा याला 
रामाचीही मूक कबुली होती. आता आपण स ययुगातून िव ानयुगात आलो तरी येक ीला अि परी े या या 
द ातून जावेच लागत आह.े आप या इ छेला आवर घालत कुटंुबा या िहतासाठी मिहला झटत राहतात. पण 

पती या मनात पेरली जाणारी संशयाची िबजे यामुळे दोघां या मनात एकमेकांबाबत कटुता िनमाण होत.े 
गे या अनेक वषात ि यांवर होणा या शारी रक आिण मानिसक अ याचाराचे माण दवस दवस वाढतच चालल े
आह.े य ात सरकारी आिण सामािजक सं थांनी ी अ याचाराची जी आकडेवारी उपल ध क न दली आह,े ती 
पोलीस टेशनला य  न द होणा या त ारीव न दली आह.े परंतु न द होणा या घटनांपे ाही अनेक कारणांमुळे 
अंधारात राहणा या घटनांची सं या जा त आह.े ि यांवरील अ याय/अ याचार दरू कर यासाठी भावी कायदे 
आिण याची कठोर अंमलबजावणी आव यक आहचे, परंतु याबरोबरच आव य आह ेती जनजागृती. ि यां/मुल ना 
मागदशन अ यंत मह वाचे आह.े आजही अनेक ठकाणी मुलगी ज मास आली क, ितला घरातुनच दु यम दजाची 
वागणूक िमळत अस याचे दसते. हीच ी आज पु षा या खां ास खांदा लाऊन येक े ात आपले कतु व िस  
करीत असतानाही ितला आजही पु षी अंहमपनाचा सामना करावा लागतो. यासाठी आजकाल या लोकां या 
मानिसक िवचारात बदल हो याची गरज आह े
 
 
 



    B.Aadhar’ International Peer-Reviewed Indexed Research Journal 

         

                   I    Impact Factor -(SJIF) –8.575,Issue NO,  348 (CCCXLIX ) B                                                                                                              

     ISSN :  

    2278-9308 

   May, 
    2022   

 

 

94 Website – www.aadharsocial.com       Email – aadharsocial@gmail.com. 

 
 

 

हसचे े कार  
१) शारी रक हसा  
  शारी रक हसा हा घरगुती हसेचा सवात मह वाचा कार आह.े शारी रक/घरगुती हसेची ा ी हणजे 

ध ा देण,े लाथ मारण,े चावणे, मारण,े व तू फेकणे, गळा दाबून मारण,े कोण याही कारची श ाने धमक  देणे कवा 
श  वापरण.े जगभरात, शारी रक हसे या प रणामी गंभीर जखम झाले या ि यांची ट े वारी 19% - 55% इतक  

होती. मिहलांिव  घरगुती हसे या प रणामी शारी रक इजा मानिसक लोकांपे ा अिधक प  आहते आिण 

कायदेशीर खट या या संदभात आरो य ावसाियक तसेच काय ाची यायालयीन तपासणी अिधक सुलभतेन ेकरता 
येत.े 

२) भाविनक शोषण  

  अिलकड या वषात भावना धान गैरवतणनांमुळे भारतासार या िवकसनशील देशांम ये खाजगी घरांत 

घरगुती हसेकडे एक अिव सनीय प हणून पािहल े जाते. मानसशा ीय गैरवापरामुळे एका मिहले या व-

मू याची भावना न  होऊ शकत ेआिण संपूण मानिसक संतलुनही िबघडू शकत.े भाविनक / मानिसक शोषणाम ये, 

जाणीव पूवक ास देण े; धम या; शाि दक गरैवतन, िड ेडेशन आिण दोष देण;े पाठलाग; आिण अलगाव इ कार या 
घटना समािव  होतात. कौटंुिबक हसा अनुभवणा या ि यांना मानिसक ास अिधक असतो, प रणामी  आ मघाती 
िवचार व या य ांतून वाईट घटना घडतात. नॅशनल सटर फॉर बायोटे ोलॉजी इि ट ूशन या एका 
अ यासानुसार, भारतातील आ मह या कर या या ि याचे शारी रक आिण मानिसक हसाचारांशी संबंध आह.े  

३) बला कार/लिगक छळ- 

  बला कार हा एक असा गु हा आह ेजो फ  पु षांकडून ि यां या बाबतीत केला जातो. या गु हयासाठी 
आप या देशात दली जाणारी िश ाही यामानाने कठोरातील कठोरच आह.े अस असतानही आप या देशात 

बला काराच माण दवसेन – दवस वाढतच आह ेयाचा अथ असा होता क  बला कारासारखा गु हा करणार्  याला 
आता काय ाचे आिण िश ेचे भय उरलले ेनाही ह ेतर अिधकच भयंकर आह.ेि यांचा पोशाख, वाढता चंग वाद, 

वाढती अधूिनकता बला कारासार या घटना घड याला कारणीभूत आहते अस वरवर जरी वाटत असल तरी यात 

त य नाही. पु षांची बदलती मानिसकता या सव घटनां या मुळाशी आह.े पु ष हा ी पे ा े च आह े ही 
मानिसकता आप या देशातील पु ष आजही सोडायला तयार नाही आिण हजारो वषापूव पासूनची पु षांची 
गुलामिगरी पणूपण े नाकारायला आप या देशातील ि याही तयार नाहीत. जी सारमा यमे ि यांवर अ याय- 

अ याचार झाल क  रान पेटिवतात. ितच सारमा यमे नक त ि यां या पु षां ती गुलामगीरीला काही अंशी 
खतपाणीच घालतात ह ेस य नाकारता येणार नाही. देशभरात ि यांवरील वाढ या आ याचारासाठी सरसकट सव 

पु षांना आरोपी या पजर्  यात उभं करण यो य होणार नाही कारण ि यां या सुरि ततेसाठी, यां यावर होणार्  या 
अ यायाला वाचा फोड यासाठी यां यावर अ याचार करणार्  या अ याचार्  यांचा नाश कर यासाठी लाखो प षांनी 
आपल े ाण संकटात टाकल ेआहते ह े िवस न चालणार नाही. ि यांवर अ याचार करणारा एक पु ष असतानाही 
आपल ेसंर ण कर याची जबाबदारी दसुर्  या पु षानेच यायला हवी अशी अपे ा ि यांनी करण ेते ही ी- पु ष 

समानते या काळात यो य नाही. आता आप या देशातील येक ीने वतः या र णाची जबाबदारी वतःच 

यायला हवी, देशातील येक ीन े वसंर णासाठी स  असायलाच हवं. आप या देशात हजारो वषात ीची जी 
ितमा तयार झालेली आह ेती आता बदलायला हवी. पु षांसारखाच आप या डो यातील अ ूंवर ताबा िमळवायला 

हवा. आप या देशातील ि यांवरील आ याचार रोख यासाठी आप या देशातील पु षांवी मानिसकता बदलायला 
हवी. न ता अि लता ही य ात नसत,े ती पाहणार्  या या नजरेत असते. यामुळे प षांनी थम ि यांकडे 

पाह या या आप या दृ ीत आिण दृ ीकोणात बदल करायला हवा. आज ि या येक बाबतीत, येक े ात 

पु षां या खा ाला खांदा लावून चालत असताना जी कामे खास ि यांची णून समजली जातात ती सव या सव 

कामे कर याची मानिसक तयारी आज आप या देशातील कती पु षांची असते. आजही आप या देशातील सुिश ीत 

मुल ना नवरा आप यापे ा जा त िशकलेला आिण जा त कमावणारा हवा असतो ही मानिसकता काही अंशी ि यांनी 
ही बदलायला हवी. पु षांनाही धुणी-भांडी करताना आता लाज वाटून चालणार नाही यासाठीची मानिसक तयारी 
आज पु षांनी करायलाच हवी. पु षाथ वगरेै गो ी काळा या ओघात कधीच मागे पड या आहते. आता आप या 
देशातील पु षांना सं कृती आिण सं कार यांच गाठोड फार काळ वाहता येणार नाही आिण वाहायचच असेल तर या 
गाठो ात आणखी भर घालावी लागेल. ि यां एकवेळ पु षांची बरोबरी क ही शकतील पु ष कधीच क  शकणार 

नाहीत कारण पु षांना ज माला घालणार्  या ीला मा  ते कधीच ज माला घाल ू शकणार नाहीत. देशभरात 

ि यांवर होणारे अ याचारांना आळा घालायचा असेल तर भारतीय पु षां या मानिसकतेचा न ाने अ यास क न 

यांची पु षी मानािसकता बदल यासाठी य  हायला हवे आहते. 
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४) डंा- 
डंा हणजे काय? 

  डंा पतीबंधक कायदा १९६१ माणे डंा हणजे य  अथवा अ य  रीतीन ेल ापूव , ल ा यावेळी 
अथवा ल ानतंर देवू केलेली र म कवा व तू हणजे डंा होय. जवळजवळ सव हद ूकुटंुबांम ये डंा घेण े वृ ीमुळे 

समाजात गंभीर सम या िनमाण झाली आह.े काही नविववािहत नववध,ू छळ, शारी रक शोषण कवा मृ यू या 
व पात आतंरा ीय हसेला बळी पडतात . काही करणांम ये हँ गग, आ म-िवषबाधा कवा आगान े आ मह या 

होणे  इ कारचे अ याचार मिहलांना सहन करावे लागतात. भारतातील डंा मरण ह ेकोण याही िविश  धमापुरत े

मया दत नाही. ते हद,ू मुि लम, शीख आिण इतरांमधे आढळत.े डंा देण े ह े पारंपा रक हद ू िववाह हणून एक 

मह वपूण धा मक िवधी मानल े जाते. डंा माग यांमुळे भारतात हसाचार होत असतो.  डंा ह े भारतात िपत ृ

वैचा रक रचनेचे आणखी एक कटीकरण आह.े कौटंुिबक हसा आिण डंा यां यातील मजबूत संबंध आहते.1961 

पासून काय ान े बंदी घातली असली तरी ही प त आजही चालूच आह े आिण अिलकड या वषात डंा र म 

नाटक यपणे वाढली आह.े  

  मिहला सुर ा काय ासंदभात मिहलांसाठी असले या काय ा या मािहतीपासून आजही मिहला अनिभ  

आहते. यांना याय िमळवून देणा-या काय ाची अंमलबजावणी यो य र या होत नाही. यामुळेच गत महारा ाचा 
मिहला अ याचारात ितसरा तर डंाबळीत दसुरा मांक लागतो. 
५) घट फोट- 

  पती-प ीम ये कालांतरान ेजमेनासे झा यानंतर घट फोटासारखा टोकाचा िनणय घेतला जातो. संशया पद 

वृ ी, अथाजनामुळे उ वणारी दरी आिण दु यम वागणूक स या घट फोटाला कारण ठ  लागत आह.े घट फोटाचे 

वाढते माण ह ेसमाजा या दृ ीने हािनकारक आह.े मा , याची जाणीव नस याने घट फोटाचे माण वेगान ेवाढत 

आह.े ी-पु ष कतीही उ िशि त असले तरी ीकडे बघ याची पु षांची संशया पद वृ ी अजून बदलललेी नाही. 
अजूनही काही कुटंुबात मिहलांना िनणय येत सहभागी क न घेतले जात नाही. ामीण भागात तर मिहलांवर 

होणा-या अ यायाची ि थती खूपच िबकट आह.े यामुळे, परंपरागत चालत असले या मिहला अ याचाराचे समूळ 

एकाएक  न  होणारे नाही. याक रता समाजातील सव मिहलांनी एक  ये याची गरज आह.े आ ही चारचौघी..असे 

हणून काहीच होणार नसून महारा ात ‘ ी-ह ासाठी चळवळ’ उभी रािहली पािहजे. तरच भिव यात मिहला ख-या 
अथाने वतं  होईल. 

इतर  

  भारतातील कौटंुिबक हसाचारात आिण लगभेदांमधील फरक द शत करणारी सं कृती तसेच  इतर 

कारणांम ये सामािजक-आ थक वग, शै िणक तर आिण कौटंुिबक रचनांचा समावेश होतो. अमे रकन जनल ऑफ 

एिपडेिमओलॉजीन े कािशत केले या 1999 मधील एका अ यासाम ये असे हटल ेगलेे आह ेक  "तनाव घटक" ह े े -

िविश  घटकांबाहरेील अ य कोपमधील कौटंुिबक हसाचारा या िविवध घटकांना समजून घे यास कठीण वाटतात. 

घरातील तणाव त वातावरण, संबंिधत घटकांम ये अ प िश ण, ग रबी, ल ा या कमी इ यादी अनेक घटक मिहला 
अ याचारास कािनभूत ठरतात. 

  मिहलांवरील वाढते अ याचार रोख यासाठी शासना या वतीने िविवध उपाययोजना के या जात आहते 

मा  यानंतरही मिहलांवरील अ याचाराचे माण दवस दवस वाढत आह.े देशात आिण रा यात ि यांवरील 

आ याचार आिण बला कार हो या या घटना मो ा माणात वाढत आहते. यामुळे देशभरात अनेक वाद न ान े

िनमाण होत आहते. सारमा यमे ही ते वाद चवीने चघ त आहते. या सवात मुळ  नेहमी सारखाच बाजुला पडत 

आह.े या सव घटनांसाठी पोलीस सुर ा सबंधी मं ी आिण अिधकारी यां यासह खु  ि यांनाही आरोपी या 
पजर्  यात उभं क न या सम या सुटणार नाहीत. देशातील येक सुजान नाग रकाने शांतपणे आिण िवचारपूवक या 

सम येकडे पाहायला हवे. देशभरातील ि यांना आता असुरि त वाटू लागत असलं तरी आप या देशात ि यांची 
सुरि तता, यां यावर होणारे अ याचार आिण यां यावर होणारे बला कार या ित ही गो कडे थो ा वेगवेग या 
दृ ीने पाहायला हवे. या ित ही कार या घटनांना आळा घाल यासाठी एकच माग अवलंबता येणार नाही. 
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fyaxHkko]nkfjnzÓk]fnO;kaxROk] vkØEkdrk] fgalk vkf.k 

EkkUkfld vkjksX;kckcrP;k leL;k 
,dukFk xaxkjke xk;dokM 

 la'kks/kd fo|kFkhZ fljlkGk rk- ijYkh oS- ftYgk chM- fiUkdksM 431128 
 MkW- ckcklkgsc vkacsMdj ejkBokMk fo|kihB] vkSjaxkckn-  
besYk%- gaikwadeknath11@gmail.com Mo;- 7721091844 

        
lekt vkf.k leL;k gs nksUgh ?kVd Qkj izkphu dkGkiklwu vfLrRokr vkgsr vFkkZr 

tsOgkiklwu ekuoh xV ,df=r vkyk vkf.k lekt fufeZrh d:u jkgw ykxyk rsOgkiklwup 
osxoxsGÓkk leL;k mn;kl ;k;yk ykxY;k] ijarq iwohZpk lekt gk lk/kk vkf.k ljG gksrk- 
R;kpizek.ks R;kdkGP;k leL;kaps Lo:igh tfVy uOgrs- tlt'ks lkekftd jpusps Lo:Ik 
O;kid vkf.k fDy"V gksr tkÅ ykxys rlrL;k lkekftd leL;kgh vf/kd xaHkhj cur xsY;k- 
R;krhy dkgh izeq[k leL;k Eg.kts fyaxHkko] nkfjnzÓk] fnO;kaxROk] vkØEkdrk] fgalk vkf.k 
EkkUkfld vkjksX;kckcrP;k leL;k ;k vkgsr- 
 fyaxHkko L=h o iw:"k gh lektkph nksu vfHkUu ?kVd vkgsr- dVaqc O;oLFkk lqjGhr 
pky.;klkBh ftrdh iw:"kkph vko';drk vkgs frrdhp fL=;kaph Hkwfedk egRokph vkgs- 
iw:"kiz/kku O;oLFkseqGs fL=;kauk usgehp nq̧ ;e LFkku izkIr >kysys fnlrs- L=h gh vcyk 
vlrs]tks[kfeph vkf.k cq)hdkS';Y;kph dkes fL=;k d: 'kdr ukghr Eg.kwu R;kauh ?kjkrhy 
dkes o pwy vkf.k ewy ,o<hp Hkwfedk ikj ikMkoh v'kh /kkj.kk :< >kysyh gksrh- Ik;kZ;kus 
gsp orZu fL=;kauk lektkrgh feGr vlY;kps fnlrs- R;keqGs vusd fL=;kauk vU;k; 
vR;kpkjkyk cGh CkGh IkMkos ykxrs- T;k fL=;k uksdjh djrkr v'kk fL=;kaph dkekph fBdk.ks 
dkekP;k vfu;fer osGk ;k dkj.kkaeqGs ns[khy fL=;kauk cykRdkj fdaok brj vR;kpkjkpk 
lkeuk djkok ykxrks- dqiks"k.k] [kkykoysyk jkg.khekukpk ntkZ ;kapkgh xaHkhj ifj.kke R;kaP;k 
vkjksX;koj gksrks- ;k loZ dkj.kkaeqGs fyaxHkko gh ,d xaaHkhj lkekftd leL;k vkgs- 
 nkfjnzÓk gh ,d Qkj O;kid Lo:ikph leL;k vkgs- T;k O;Drhauk vkiY;k ewyHkwr 
xjtkaph iqrZrk dj.;klkBh Qkj d"Vkph vkf.k vax esgurhph dkes djkoh ykxrkr rjhgh 
R;kauk vkiyk mnjfuokZg O;ofLFkri.ks Hkkxo.ks dBh.k vlrs v'kk O;Drh dk;e nkfjnzÓkkrp 
vkiys thou O;fFkr djrkuk fnlrkr] t.kw nkfjnzÓk R;kaP;k uf'kckrp fyfgysys vlrs- 
O;faaDarps nkfjnzÓk fuf'pr dj.;klkBh ,d nkfjnzÓkjs"kk Bjowu fnysyh vkgs- T;k yksdkaP;k 
mnjfuokZgkP;k xjtk Hkkxo.ks vkgs Eg.ktsp R;kauk feGr vlysY;k mRiUUkkps izek.k tj 
nkfjnzÓkjs"ksP;k [kkyh vlsy rj R;k O;fDryk nkfjnzÓk vkgs vls EgVys tkrs- nkfjnzÓkkeqGs 
yksdkaps jkg.kheku vR;ar fuÑ"V ntkZps curs- miklekj] miks"k.k] vYik;q";]ckyèR;qps vkf.k 
izlwrhdkGh fL=;kaP;k e`R;qps izek.k o vukjksX; gh nfjnzh yksdla[;sph y{k.ks vlw 'kdrkr- 
viaxRo T;kl l|%fLFkrhr ^fnO;kax* Eg.kwu vksG[kys Tkkrs¼fnaO;kax tu gDd dk;nk 2016½ 
tkxfrd vkjksX; laLFkk}kjk txkrhy 15 VDds yksd dks.kR;kuk dks.kR;k Lo:ikr fnO;kax 
vkgsr- rj Hkkjrkr dsoG 2-21 VDdsp yksd fnO;kaxRokus xzflr vkgsr- vkdMÓkkaph v'kh 
folaxrh gh fnO;kaxkalkBh fu/kkZjhr dsysY;k fu;ekaP;k folaxrhlkBh dkj.khHkwr vkgsr- fnO;kaxrk 
gh ,d v'kh ekufld vkf.k 'kkjhfjd v{kerk vkgs T;kr dks.krsgh fnO;kax O;DRkh brj 
lkekU; O;fDarizek.ks dk;ZZ dj.;kl vleFkZ vlrkr- fnO;kaxRokpk lkekftd iSyw Eg.kts 
fnO;kaxkauk ;sr vlysY;k fofo/k vMp.kh] viekutud n`f"Vdks.k vkf.k lkekftd nqjkO;kPkk 
IkfjPk;p vlysyk fnlrks-  tks fnO;kax O;fDryk R;kP;k ewyHkwr dk;sZ dj.;kl izeq[k ck/kk 
Bjrks- fnO;kax ;k 'kCnkpk mi;ksx lektk}kjs yko.;kr vkysY;k izfrca/kkauk n'kZforks- 
 vkØedrk gh ,d lkekftd leL;kp UkOgs Rkj rh ,d jk"Vªh; vkf.k vkrajjk"Vªh; 
Lo:ikph leL;k vkgs-+ vkØedrk gh Øks/k] }s"kHkkouk vkgs] th lekt O;ogkjkps ,d izcy 
Lo:Ik vkgs] lektkr ,d izdkjps ng'krhps okrkoj.k fuekZ.k djrs- ,[kk|k O;fDrps vls 
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orZu ts brj O;fDrauk 'kkjhfjd ok ekufldn"̀VÓkk gkuh iksgkspo.ks vlw 'kdrs¼,aMjlu o 
cq'keSu&2002½- lkekftd fu;eus o izek.kdkaps mya?ku dj.ks o ;kr brj O;fDr fdok 
oLRkwaps uqdlku dj.ks Eg.kts vkØedrk gks;¼caMwjk½ vkØedrsps Lo:Ik vf/kd O;kid vkf.k 
fgald gks.;kl vktPkh fofo/k izlkjek/;es dkj.khHkwr vkgsr & nqjn'kZu] Hkze.k/ouh b- 
 tkxfrd vkjksX; la?kVUksP;k eRks] fgalk gh LoRk% fdaok brj O;fDarP;k fojks/kkr 'kkjhfjd 
cGkpk okij d:Uk gkuh iksgkspo.ks gks;-T;kpk ifj.kke t[keh dj.ks]Bkj ekj.ks] ekufld 
Ukqdlku fdaok nqO;ZOkgkj gk vlw 'kdrks] oaf'k;]ySafxd fgalk]/kkfeZd fgalk] dkSVqafcd fgalk v'kk 
izdkjP;k fofo/k fgalk lektkr ?kMrkuk fnlrkr- lkekU; vFkkZus O;fDrP;k dks.kR;kgh orZukus 
brjkauk =kl nsus gks;] fgalsps lkekU; vFkkZus nksu izdkj iMRkkr ,d LFkwy fgalk T;kr f'kohxkG 
dj.;kiklwUk Rks ekjihV] [kwu] cykRdkj bR;knh ?kVukapk lekos'k djrk ;sbZy rj lw{e fgalk ;k 
izdkjkr vkIkys fOkpkj o ekU;Rkk bRkjkaOkj FkkssIk.ks ;k vFkkZUks lekos'k djrk ;sbZYk- fgalseqGs 
O;fDare/;s lektkiklwu Loryk vyx let.;kph izo`Rrh ok<hl ykxwu O;fDr Lodsanzhr 
Ogk;yk ykxrs- ;keqGs vkRegR;kaps izek.k ok<rs- f'kdkxks fo|kfiBkus dsysY;k losZ{k.kkuqlkj 
T;k  O;Drh lkeqnkf;d fgalsP;k f'kdkj >kysY;k vlrkr v'kk yksdkae/;sp vyxko tkLr 
vlY;kps fnlwu vkys- T;k o`/n yksdkaP;k dqVqackr vFkok 'kstkjh fgalsps okrkoj.k vlrs v'kk 
o`/n o o;Ld yksdkauk ;k fLFkrhpk tkLr =kl lgu djkok ykxrks- fgalspk ygku eqykaoj 
okbZV ifj.kke gksÅu Hkkoh fi<h pksjh]yqVekj vkf.k xqaM izo`RrhP;k ekxkZyk ykxrs- ;k loZ 
dkj.kkaeqGs fgalk gh ,d O;kid o Hk;kog leL;k vlY;kps letrs-  
 ekufld vkjksX; gh ,d pkaxYpk ftou'kSyhph xq:fdYyh vkg-s eukps vkjksX; pkaxys 
rj HkkSfrd okrkoj.k pkaxys rks lekt lqn`< o vkjksX;nk;h vlrks- tj ekufld vkjksX; 
larqfyr ulsy rj lekt vkiyh izxrh d:u ?ks.;kr ekxs jkghysyk fnlrks- udkjkRed Hkkouk 
ok<hl ykxrs- ekufld vkjksX; gh [kjs ikgrk vkiY;k Hkkoukaph vfHkO;Drh vlrs l{ke 
ekufld vkjksX;keqGs yksdkauk R;kaP;k fofo/k {kerkaph tk.kho gksrs- vkiY;k ftoukrhy 
rk.kr.kko deh d:u lektklkBh ;ksxnku ns.;kl yksd izo`r gksrkr- ekufld vkjksX; gs 
O;fDrps fujksxh 'kjhj] dqVqackrhy ?kfu"V o lyks[;kps ukrslaca/k] vkfFkZd lkekftd o 
lkaLdfrd ?kVd ;koj voyacwu vlrs- lkekftd la?k"kZ] leL;k o r.kkokapkk vfu"V ifj.kke 
gksmu ekufld LokLFk [kkykors- O;Drh fofo/k vktkj o fodkjkauh xzLr gksrkr ifj.kkeh 
nok[kkuk o nokik.;koj yksdkapk iSlk [kpZ gksrks- fujksxh ekufld vkjksX;keqGs yksdkauk 
jkstxkjkiklwu oafpr jgkos ykxrs fdok feGkysys jkstxkj lksMkos ykxrkr ;k fLFkrheqGs dqVqackpk 
mnjfuZokg pkyo.ks dBh.k gksrs- R;keqGs ekufld vkjksX; fVdowu Bso.ks gs O;fDrP;kp uOgs rj 
lektkP;k n`"Vhusgh fgrkog vkgs- 
 leL;k ;k lOkZdkfyd vkf.k lkoZf=d vlrkr- leL;kfojghr lekt lkiM.ks 
vktferhl rjh v';d ckc vkgs- Hkfo";krgh R;k iw.kZr% laiq"Vkr ;srhy ;koj ,der ukgh 
ijarq brds ek= fuf'pr vkgs dh] 'kklu o vki.k lokZauh ,df=r ;sÅu lektkrhy leL;kaph 
rhozrk d'kh deh djrk ;sbZy ;koj mik;;kstuk dj.ks xjtsps vkgs- 
   izLrqr la'kks/ku if=dsps oj mYysf[kr dsysY;k leL;kaoj y{k dsanzhr d:u R;koj ;ksX; 
v'kk mik;;kstuk dj.;kP;k n`f"Vdks.kkrwu egRo vkgs- 
mfÌ"Vs 
1 lkekftd leL;kaps xkafHk;Z y{kkr ?ks.ks- 
2 lkekftd leL;kapk lektkojhy ifj.kke vH;kl.ks- 
3 ojhy lkekftd leL;k dks.kR;k izlkjek/;ekaeqGs vf/kd ok<Y;k ;kpk 'kks/k ?ks.ks- 
4 lkekftd leL;kaoj useD;k dks.kR;k mik;;kstuk lwpork ;s.ks ';D; vkgs ;kpk vk<kok 
?ks.ks-  
x`ghrd`R;s 
1 izR;sd lektkr leL;kaps xkaHkh;Z deh vf/kd izek.kkr vlrs- 
2 leL;kaeqGs lektkrhy yksdkaps vkjksX;eku [kkykors- 
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3 lkekftd leL;kauk vktPkh izxr izlkjek/;es vf/kd  izek.kkr dkj.khHkwr vkgsr- 
ojhy leL;kaps fujkdj.k dj.;klkBh o.kZukRed o funkukRed la'kks/ku i/nrhpk voyac 
dj.;kr ;sbZy- 
lanHkZ xzaFk  
1 vkgwtk] jke 2016]^lkekftd leL;k,a*]jkor ifCyds'ku]t;iwj- 
2 fdnZd] ch- ,p- 2017]^Hkkjr esa lkekftd leL;k*]bfldk ifCYds'kUk- 
3 xqIrk] ,e- ,y-]'kekZ] Mh-Mh- 2021] ^ledkyhu Hkkjr eas lkekftd leL;k,a*] 
4 djs] fcHkh"k.k 2015]^lkekftd la'kks/kukph eqyrRos*]fo|k cqDl ifCy'klZ]vkSjaxkCkkn-  
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Hkkjrke/khy lgdkj pGoGhP;k leL;k 

 izk-MkW- xOgkGs ch-Ogh 
vFkZ’kkL= foHkkx izeq[k ch-Mh-dkGs egkfo|ky; ?kksMsxko rk- vkacsxko ft-iq.ks 

eks-ua- 9423243296]esy%&baluvgavhale@gmail.com 
 

¼lkjka’k%& ns’kke/;s fofo/k izdkjP;k pGoGh lq: >kysY;k vkgsr- R;kiSdh lgdkj pGoG 
gh ,d egRokph pGoG vkgs- lgdkj gh Qkj tquh ladYiuk vkgs- dkj.k fofo/k lk/kw larkuh 
lgdkj fo”k;d egRo vki.kkl lkafxrysys vkgs- Hkkjrke/;s vkf.k egkjk”V`ke/;s lgdkj 
pGoG lq: dj.;klkBh fofo/k O;Drhauh ;ksxnku fnysys vkgs- lgdkj pGoG eksB;k 
izek.kkoj iljysyh vkf.k izxr >kysyh vkgs- ijarq vyhdMhy dkGke/;s lgdkj pGoGhe/;s 
jktdh; i{kkapk gLr{ksi ok<r pkysyk vkgs- R;keqGs fofo/k izdkjP;k leL;k fuekZ.k gksrkuk 
fnlr vkgsr- Eg.kwu eh ;k ‘kks/k fuca/kke/;s lgdkj pGoG Eg.kts dk;\ lgdkj pGoGhph 
fofo/k y{k.ks] lgdkj pGoGhP;k bfrgklkpk vk<kok] lgdkj pGoGhph izxrh] lgdkj 
pGoGhe/khy fofo/k izdkjps nks”k vkf.k fofo/k nks”k deh dj.;klkBh dj.;kr ;s.kkÚ;k 
mik;;kstukapk lekos’k dsysyk vkgs- 
izkLrkfod%& Hkkjrh; yksdkauk lgdkj gh ladYiuk uohu ukgh- ekuoh lekt gk ,desdkaP;k 
lgdkjkojp fodflr >kysyk vkgs- txkrhy izR;sd ns’kke/;s fofo/k yksd ,desdkauk fofo/k 
izdkjps lgdk;Z djhr vkgsr- vkiY;k ns’kke/;stxrxq: lar rqdkjke ;kauh lkafxrysys vkgs 
dh] ^,desdka lgk¸; d:] vo?ks /k: lqiaFk-* lgdkj gh ladYiuk tjh tquh vlyh rjh 
[kÚ;k vFkkZus 19 O;k vkf.k 20 O;k ‘krdke/;s frpk vkf/kd fodkl >kysys ikgko;kl 
feGr vkgs- egkjk”V`ke/;s fofo/k O;Drhauh lgdkj pGoG ok<fo.;klkBh eksykps ;ksxnku 
fnysys vkgs- ijarq vkrk lgdkj pGoG gh jktdh; yksdakP;k gkrke/khy ckgqyh >kysyh 
vkgs- R;keqGs fofo/k izdkjps nks”k ;k pGoGhe/;s fuekZ.k >kysys vkgs- 
‘kks/kfuac/kkph mfn”V;s%& 1½ ns’kkrhy vkf.k egkjk”V`krhy lgdkj pGoGhpk bfrgkl letwu 
?ks.ks- 
2½ lgdkj pGoG ok<fo.;klkBh dks.k dks.kR;k O;Drhaps ;ksxnku vkgs- gs letwu ?ks.ks- 
3½ egkjk”V`krhy lgdkj pGoGhph fofo/k y{k.ks dks.krh vkgsr- rs letwu ?ks.ks- 
4½ lgdkj pGoGheqGas dks.kR;k izdkjps Qk;ns gksr vkgsr- rs letwu ?ks.ks- 
5½ lgdkj pGoGheqGs egkjk”V`kP;k vkfFkZd fodklke/;s dks.kR;k izdkjpk cny >kysyk vkgs- 
gs letwu ?ks.ks- 
6½ egkjk”V`kP;k lgdkj pGoGhe/;s dks.kR;k izdkjP;k leL;k fdaok nks”k fuekZ.k >kysys 
vkgsr- rs letwu ?ks.ks- 
7½ lgdkj pGoGhe/khy fofo/k izdkjps nks”k deh dj.;klkBh dks.kR;k izdkjP;k mik;;kstuk 
dsysY;k vkgsr o djrk ;srhy- rs letwu ?ks.ks- 
‘kks/kfuca/kkps x`fgrds%& 1½ Hkkjrke/khy lgdkj pGoGhpk bfrgkl [kwi eksBk vkf.k 
nh?kZdkGhu  vkgs- 
2½ egkjk”V`ke/;s lgdkj pGoG eksB;k izek.kkoj ok<ysyh vkgs- 
3½ lgdkj pGoGhe/;s fofo/k O;Drhps ;ksxnku eksBs vkgs- 
4½ lgdkjh laLFkk ;k vkfFkZd n`”V;k l{ke vkgsr- 
5½ lgdkjh pGoG gh jktdkj.kkiklwu nwj vkgs- 
6½ lgdkj pGoG gh egkjk”V`kP;k vkfFkZd fodklke/;s vRa;r eksykph Bjysyh vkgs- 
Lak’kks/ku i/nrh%& lacaf/kr ‘kks/kfuca/kklkBh o.kZukRed vkf.k fujh{k.k i/nrhpk okij dsysyk 
vkgs- 
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O;k[;k%& 1½^^lewgke/;s jkgwu dk;Z dj.ks] fdaok ,d= dk;Z dj.ks] fdaok ijLijkauk lkgk¸; 
dj.ks] fdaok lokZaP;k fgrklkBh ,df=r dk;Z dj.ks- Eg.kts lgdkj gks;-**1 

2½ Jh-,p-IyadsV P;k ers]^^ lgdkj Eg.kts mRre O;kikj] mRre ‘ksrh vkf.k mRre jkg.kh 
gks;-**2 
3½ lj ,e-,l-MkfyZax ]^^lgdkj gk laiznk;kis{kk vf/kd Js”B gks;] lgdkj gs àn;kyk o 
eukyk fHkM.kkjs ,d pSrU; vkgs] lgdkj Eg.kts voyafcysyk /keZp gks;] lgdkj Eg.kts lsok 
o Lo;aiw.kZrk ;kps ozr gks;-**3 

4½ Jh ,p- dWyObVZ P;k ers]^^ lgdkj Eg.kts T;ke/;s yksd lekursP;k ik;koj o 
,desadkP;k vkfFkZd gsrqP;k mUurhlkBh ekuo tkr Eg.kwu LoPNsus ,df=r ;srkr- vlk ,d 
lewgkpk izdkj gks;-**4 
5½ izk-ikWy yWEcVZus P;k ers]^^ Lor%P;k mi;ksxklkBh O;DrhP;k lewgkus fuekZ.k dsysyh vkf.k 
fnXnf’kZr dsysyh] yksd’kkgh fu;ekuqlkj pkyfoysyh vkf.k lHkkln o ,dw.k lekt ;kaP;k 
lsoslkBh LFkkiu >kysyh O;ogkj laLFkk Eg.kts lgdkj gks;-**5 

6½ vkrjjk”V`h; Je la?kVusP;k ers]^^lkekU;r% e;kZfnr lk/kus vlysY;k O;Drhauh LoPNsus 
,df=r ;sÅu vkiyh leku mfn”V;s lk/; dj.;klkBh yksd’kkgh i/nrhus O;olk; la?kVusps 
fu;a=.k dj.;klkBh th laLFkk LFkkiu dsysyh vlrs- fryk lgdkj laLFkk vls Eg.krkr-**6 
7½ xksVZu vkf.k vksfczu P;k ers]^^ O;olk; vkf.k furh ;kauk tksM.kkjk nqok Eg.kts lgdkj 
gks;-*7 
8½ oSdaqByky esgrk P;k ers]^^ yksdakuh] yksdakP;k lkekftd uSfrd m/kkjklkBh pkyfoysY;k 
O;kid pGoGhpk ,d Hkkx Eg.kts lgdkj gks;-**8 

Lkgdkjkph fofo/k oSf’k”V;s%&1½ lgdkj Eg.kts fofo/k O;Drhaps ,d la?kVu gks;- 
2½ lgdkj Eg.kts fofo/k vkfFkZd O;ogkj dj.kkjh laLFkk gks;- 
3½ lgdkj Eg.kts ,sfPNd la?kVu vkgs- 
4½ lgdkj gk yksd’kkghP;k rRokoj vk/kkjysys vkgs- 
5½ lgdkjke/;s uQ;kis{kk lsokHkkokoj vf/kd Hkj fnysyk vlrks- 
6½ lgdkjke/khy >kysyk uQk okVi gk O;ogkjkP;k izek.kkuqlkj dsyk tkrks- 
7½ lgdkjh laLFkke/;s lerk rRokpk okij dsysyk vlrks- 
8½ lgdkjke/;s vkfFkZd vkf.k lkekftd tckcnkÚ;k ikj ikMY;k tkr vlrkr- 
9½ lgdkjkae/;s nqcZykaps laj{k.k dsys tkr vlrs- 
10½ lgdkj gk jktdkj.kke/khy ,d nqok vlrks-  
Lkgdkj pGoGhpk vk<kok%& lgdkj pGoGhps fofo/k VIis djrk ;srhy- rs iq<hy izek.ks- 
1½ 1882 rs 1904%& Hkkjrh; ‘ksrdÚ;kauk ‘ksrhlkBh 19 O;k ‘krdke/;s dks.khgh dtZ 
iqjoBk djhr uOgrs- tks dkgh dtZ iqjoBk gksr vls] rks lkodkj oxkZdMwup vkf.k lkodkj 
oxkZdMwu ‘ksrdjh oxkZph fofo/k izdkjs Qlo.kwd gksr vls- lkodkjh oxkZP;k dPpkV;krwu 
‘ksrdjh oxkZyk lksMfo.;klkBh vkf.k lkodkjh O;olk;kfojks/kh caM iqdkjys xsys- 1882 e/;s 
lj foY;e osMcZu o U;k;eqrhZ jkuMs ;kauh Hkkjrh; ‘ksrdÚ;kauk dtZ iqjoBk dj.;klkBh 
‘ksrdh cWd LFkkiu dj.;klkBh ;kstuk vk[kyh gksrh- i.k gh ;kstuk vaeykr ;sÅ ‘kdyh 
ukgh- 1901 e/;s QWfeu dfe’kuus Hkkjrke/;s lgdkjh laLFkk LFkkiu dj.;kph f’kQkjl dsyh 
gksrh- R;kuqlkj Hkkjrke/;s 1904 e/;s lgdkjh laLFkk fo”k;d ifgyk dk;nk ikl dsyk xsyk- 
ek= R;ke/;s QDr ‘ksrhyk dtZ iqjoBk dj.kkÚ;k laLFkkpk lekos’k dsysyk gksrk- 
2½ 1904 rs 1919%& 1904 P;k lgdkjh dk;n;kuqlkj QDr dtZ iqjoBk dj.kkÚ;k 
laLFkkiqjrk e;kZfnr gksrk- Eg.kwu lgdkj pGoG e;kZfnr jkfgysyh gksrh- 1912 e/;s lgdkjh 
laLFkk fo”k;h uohu dk;nk ikl dj.;kr vkyk- ;k dk;n;keqGs dtZiqjoBk dj.kkÚ;k 
laLFkkcjkscj brj izdkjP;k laLFkk dj.;klkBh ijokuxh feGkyh- 1912 P;k dk;n;kus fofo/k 
{ks=ke/;s fofo/k lgdkjh laLFkk LFkkiu dj.;kr vkY;k- Eg.kwu 1912 pk dk;nk gk lgdkj 
pGoGhlkBh [kwip egRokpk Bjysyk vkgs- 
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3½ 1919 rs 1929%& 1914 e/;s Hkkjr ljdkjus lj eWdykxu~ ;kaP;k v/;{krs[kkyh ,d 
lferh useyh gksrh- ;k lferhyk lgdkj pGoGhe/khy fofo/k nks”k ‘kks/kwu nks”k deh 
dj.;klkBh f’kQkj’kh dj.;kps lkafxrysys gksrs- ;k lferhus eqyxkeh f’kQkj’kh dsY;k vkf.k 
1915 e/;s f’kQkj’kh tkghj dsY;k xsY;k- 1915 e/;s izfl/n dsysyk vgoky Hkkjrh; 
lgdkjh pGoGhP;k bfrgklkrhy ,d vR;ar egRpkph ?kVuk Bjysyh gksrh- dkj.k 1919 
e/;s tks lgdkj fo”k;d dk;nk ikl dsyk- R;ke/;s ;k lferhP;k f’kQkj’khaapk fopkj dsysyk 
gksrk- 1919 P;k dk;n;kus lgdkj gk fo”k; ?kVd jkT;akdMs fnyk xsyk- Hkkjrke/;s fofo/k 
?kVd jkT;kauh vki vkiY;k izkrkalkBh lgdkj dk;ns fuekZ.k dsys- ;k dkGke/;s eksB;k 
izek.kkoj lgdkjh laLFkkph LFkkiuk dsY;k xsY;k- ijarq xq.kkRed ok< gks.;k ,soth QDr 
la[;kRed ok< vf/kd izek.kkoj >kysyh ikgko;kl feGkysyh gksrh- 
4½ 1929 rs 1945%& 1929 e/;s tkxfrd egkeanh lq: >kysyh gksrh- rh lk/kkj.kr% 
1934 Ik;Zar pkyysyh gksrh- R;keqGs ;kpk QVdk Hkkjrh; ‘ksrh O;olk;kyk clysyk gksrk- 
Eg.kwu ;k dkGke/;s lgdkj pGoG eksB;k izek.kkoj ok<w ‘kdyh ukgh- Eg.ktsp fodklkyk 
[khG clyh gksrh- 1939 e/;s nqljs egk;q/n lw: >kys- R;keqGs dkgh izek.kkoj eanhph Nk;k 
nwj gks.;kl enr >kyh- 1939 rs 1945 Ik;Zar Hkkjrke/;s fofo/k lgdkjh laLFkk LFkkiu 
>kY;k- mnk- xzkgd lgdkjh laLFkk] okgrwd lgdkjh laLFkk] nq/k iqjoBk lgdkjh laLFkk] QG 
mRiknu lgdkjh laLFkk b- 
5½ Lokar«;kuarj rs vkt i;Zarpk dkG%& 1947 yk Hkkjr Lora= >kyk-  Hkkjrke/;s 1951 
iklwu iapokf”kZd fu;kstukyk lw:okr >kyh- vkf.k fofo/k {ks=ke/;s fofo/k izdkjP;k lgdkjh 
laLFkk LFkkiu gksÅ ykxY;k-  

dkyko/kh Lkgdkjh laLFkkaph la[;k lHkklnkaph la[;k 
1950 & 51 1-81 yk[k 1-37 yk[k 
1955 & 56      2-40 yk[k     1-76 yk[k 
1960 & 61      3-32 yk[k     3-42 yk[k 
1969 & 70      3-18 yk[k     5-88 yk[k 
1970 & 71      3-20 yk[k     5-91 yk[k 
1980 & 81      6-7 yk[k     6-15 yk[k 
1990 & 91      10-4 yk[k     7-52 yk[k 
2000 & 01      15-8 yk[k     8-25 yk[k 
2002 & 03      16-5 yk[k     9-1  yk[k 

      lanHkZ%& Indian Agriculture in Brief (13 thEdn-1974 
          Okjhy rDR;ko:u vls Li”V gksrs dh] lgdkj pGoG eksB;k izek.kkoj ok<ysyh 
vkgs- dkj.k lgdjh laLFkk vkf.k lHkklnkaph la[;k ok<r xsysyh vkgs- 
Lkgdkjh pGoGhps Qk;ns%& lgdkjh pGoGheqGs fofo/k izdkjps Qk;ns >kysys vkgsr- R;kp 
oxhZdj.k vkfFkZd Qk;ns] ’kS{kf.kd Qk;ns] lkekftd o uSfrd Qk;ns vkf.k jktdh; Qk;ns 
v’kk izdkjs djrk ;sbZy- 
v½ vkfFkZd Qk;ns%& 1½ LoLr njke/;s dtZiqjoBk gksÅ ykxyk- 
2½ lkodkjh tkpkP;k dPpkV;krwu eqDrrk gks.;kl enr >kyh- 
3½ dtkZpk mi;ksx ;ksX; dkj.kklkBh gksÅ ykxyk vkgs- 
4½ vk/kqfud ‘ksrh ra=kpk okij ok<r vkgs- 
5½ ‘ksrekykl ;ksX; Hkko feG.;kl enr gksr vkgs- 
6½ xzkeh.k Hkkxke/kwu uouohu m|kstd fuekZ.k gksr vkgsr- 
7½ fofo/k thouko’;d oLrwps okVi gksr vkgs- 
8½ cpr vkf.k dkVdljhyk izsj.kk feGr vkgs- 
9½ yksdake/;s cWd fo”k;d lo;he/;s ok< gksr vkgs- 
10½ fofo/k izdkjpk jkstxkj miyC/k >kysyk vkgs- 
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11½ lsokHkkokyk egRo izkIr gksr vkgs- 
12½ vkfFkZd fo”kerk deh gks.;kl enr gksr vkgs- 
13½ eDrsnkjhyk fu;a=.k clysys vkgs- 
c½ ‘kS{kf.kd Qk;ns%& 1½ lgdkjh laLFkk lHkklnkauk fofo/k izdkjpk fg’kksc nsrkr R;keqGs  
lHkkln vf/kd Kkuh gksr vkgs- 
2½ dkgh lgdkjh laLFkkuh loZlk/kkj.k o rkaf=d f’k{k.k ns.;klkBh izf’k{k.k dsanz lq: dsysyh 
vkgsr- mnk- izojkuxj ‘kS{kf.kd ladqy] ekGsxko ‘kS{kf.kd ladwy b- 
3½ fofo/k ‘kS{kf.kd laLFkkuk vkfFkZd enr dsyh tkr vkgs- 
d½ lkekftd o uSfrd Qk;ns%& 1½ lgdkjkeqGs ,dkRerk] ca/kqHkko vkf.k lkewfgd thou 
tx.;kph i/nr ok<r vkgs- 
2½ lgdkjh pGoGhuh dkgh fBdk.kP;k fofo/k okbZV izdkjkauk vkGk ?kkrysyk vkgs- mnk- 
dksVkZrhy [kVys lekipkjkus lksMfoys] nk: fi.;kph lo;] tqxkjh izo`Rrh] m/kGiêh b- vkGk 
?kkryk vkgs- 
3½ lokZuh feGwu dke dsY;kl yodj gksrs- R;kpk Qk;nk lokZaukp gksrks- gs dGkY;keqGs 
Lor%ps dke tckcnkjhus izekf.kdi.ks vkf.k esgurhus ikj ikM.;kph Hkkouk fuekZ.k gksrs 
4½ lgdkj pGoG gh tursph] turslkBh o tursdMwu pkyoyh vlY;keqGs laLFkk vkiyhp 
vkgs- gs loZ lHkklnkauk letY;keqGs tkrikr] fyaxHksn] izkarHksn fol:u ,df=r dke djrkr 
R;keqGs lkekftd lyks[kk fuekZ.k gsk.;kl enr >kysyh vkgs- 
5½ yksd’kkgh i/nrhus ernku dj.;kpk o dkjHkkj dj.;kpk vuqHko feGr vkgs- 
6½ lektke/;s lgdkj Hkkouk ok<hl ykxrs- 
M½ jktdh; Qk;ns%& 1½ lgdkjh laLFkkeqGs yksd’kkgh vf/kd cGdV dj.;kl gkrHkkj 
ykxysyk vkgs- 
2½ fofo/k lHkkln ‘ksrdÚ;kauk vkfFkZd fu;kstukph ekfgrh feGrs- 
3½ lgdkjh laLFkke/kwu usr`Ro dj.;kph la/kh feGrs- 
4½ fofo/k jktfd; i{kkauk vkivkiys izLFk fuekZ.k djrk vkysys vkgs- 
5½ lgdkjkeqGs ,d izdkjph jktfd; ,d O;oLFkk fuekZ.k dsyh xsyh vkgs- 
Lkgdkj pGoGhe/khy fofo/k izdkjps nks”k fdaok leL;k%& 
    lgdkjkeqGs fofo/k izdkjps Qk;ns gksr vlys rjh gh lgdkj pGoGhe/;s fofo/k izdkjps 
nks”k fuekZ.k >kysys vkgsr- rs iq<hy izek.ks lkaxrk ;srhy- 
1½ ,dkaxh fodkl%& Hkkjrke/;s vusd {ks=ke/;s fofo/k lgdkj laLFkk LFkkiu >kY;k vkgsr- 
ijarq ,dw.k lgdkjh laLFkk iSdh ‘ksrhy dtZiqjoBk dj.kkÚ;k laLFkkph la[;k gh 2@3 is{kk 
vf/kd vkgs- dtZiqjoBk dj.kkÚ;k ir laLFkkaps izkcY; vkgs- vkf.k brj {ks=ke/;s lgdkjh 
laLFkk deh izek.kkoj LFkkiu >kysY;k vkgsr- Eg.kwu lgdkj pGoG gh ,dkaxh Lo:ikph 
fodflr >kysyh vkgs- 
2½ ‘ksrdÚ;kaph xjt Hkkxfo.;kr vi;’k%& Hkkjrke/;s lgdkj pGoGhph lq:okr >kyh 
rsaOgk v’kk vis{kk gksR;k dh dkGkP;k vks?kke/;s ‘ksrdÚ;kaP;k dtZ iqjoB;kP;k xjtk iw.kZ 
gksrhy- i.k gh vis{kk Qksy Bjysyh vkgs- vktgh xzkeh.k Hkkxke/khy 50% ‘ksrdÚ;kuk 
lkodkjh dtkZoj voyacqu jkgkos ykxr vkgs- Eg.ktsp ‘ksrdÚ;kaP;k xjtk iw.kZ dj.;ke/;s 
pGoG vi;’kh Bjysyh vkgs- gs fl/n gksr vkgs- 
3½ HkkaMoykph derjrk%& Hkkjrke/khy fofo/k lgdkjh laLFkk g;k nqcZy yksdakuk vkfFkZd 
lkgk¸; dj.;klkBh LFkkiu dsY;k gksR;k- i.k ;k laLFkkdMs HkkaMoy deh vlY;keqGs R;k 
dedqor >kysY;k vkgs- xzkeh.k Hkkxke/khy yksdakuk cprhph lo; ykÅu HkkaMoy 
ok<fo.;ke/;s laLFkk deh iMr vkgsr- dkj.k dkgh laLFkk fnokG[kksjhe/;s fu?kkysY;k vkgsr- 
4½ mRiknd dkj.kklkBh dtZ%& lgdkjh laLFkk g;k ‘ksrhP;k dkeklkBh Eg.ktsp QDr mRiknd 
dkj.kklkBh dtZ nsr vkgsr- ijarq ‘ksrhf’kok; brj dkj.kklkBh ’ksrdÚ;kauk iS’kkph xjt ykxr 
vlrs- ek= lgdkjh laLFkk dtZ nsr ukghr- v’kk osGh lkodkjh dtkZpk vk/kkj ?ksryk tkrks- 
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vktgh xzkeh.k Hkkxke/kwu lkodkjh O;olk; eksB;k izek.kkoj pkyw vkgs- R;kaP;kdMwu fofo/k 
izdkjps ‘kks”k.k pkyw vkgs- 
5½ vleku fodkl%& Hkkjrke/;s lgdkjh laLFkkpk fodkl loZ= lkj[;k izek.kkoj >kysyk 
ukgh- dkgh jkT;kae/;s pkaxY;k izdkjs lgdkj pGoG fodflr >kysyh vkgs- mnk- egkjk”V` 
¼47 %½] rkfeGukMw ¼62%½] iapkce/;s ¼74 % ½ mRrj izns’kke/;s ¼50%½]  ;k jkT;kae/;s 
fodkl pkaxyk >kysyk vkgs- rj ia- caxky] vklke] fcgkj ;k jkT;kae/;s Qkjlk fodkl 
>kysyk ukgh- gk vleku fodkl lgdkj pGoGhpk nks”k vkgs- 
6½ ljdkjh pGoG%& Hkkjrke/khy lgdkjh pGoG gh yksdakph pGoG ulwu rh ljdkjh 
pGoG vlY;kps fnlr vkgs- lgdkjh laLFkkauk vktgh iS’kklkBh ljdkjoj voyacwu jkgkos 
ykxr vkgs- Eg.kwu lgdkj pGoGhoj ljdkjps opZLo ok<r vkgs- ljdkjh opZLokeqGs 
pGoGhph eksBh gkuh >kysyh vkgs- 
7½ Jhaer yksdakukp enr%& lgdkj pGoG lw: dj.;kps mfn”V Eg.kts vkfFkZd n`”V;k nqcZy 
yksdakuk vkfFkZd mUurh dj.ks gk gksrk- ijarq ;k mfn”Vkiklwu lgdkjh laLFkk nwj jkfgysY;k 
vkgsr- Eg.ktsp nqcZy ?kVdkauk vkfFkZd enr dj.;k,soth cM;k o Jhaer yksdakukp vf/kd 
izek.kkoj vkfFkZd enr djrkuk fnlr vkgsr- ;kf’kok; laLFkkoj Jhaer fdaok cM;k yksdkaukp 
izfrfu/khRo fnys tkr vkgs- Eg.kwu lgdkjh laLFkk g;k JhearkP;k gkrke/;s xsY;k vkgsr 
 8½ yksdakP;k lgdk;kZpk vHkko%& lgdkj pGoGhpk fodkl gk yksdakP;k lgdkjk f’kok; 
gks.kkjk ukgh- Hkkjrh; yksdake/;s fuj{kjrsps izek.k vf/kd vlY;keqGs lgdkjkps mfn”V;s 
dGkysys ukgh- lgdkj laLFkk g;k QDr dtZ mdG.;kps dke djhr vkgsr- R;keqGs lgdkjh 
laLFkk g;k Logkdkj laLFkk >kY;k vkgs- Eg.kwu yksdakps lgdk;Z u feGkY;kus lgdkj pGoG 
eksB;k izek.kkoj fodflr >kysyh ukgh- 
9½ lnks”k O;oLFkkiu%& Hkkjrke/khy vusd laLFkkps O;oLFkkiu gs lnks”k Lo:ikps vkgs- 
lgdkjh laLFkke/;s tks yksd dke djhr vkgsr- R;kiSdh cÚ;kp t.kkauk lgdkj fo”k;d Qkjls 
Kku ukgh- lgdkj dk;n;kp Kku ukgh- cÚ;kp t.kkauk izf’k{k.k ukgh- R;keqGs lgdkjh 
laLFkke/khy O;oLFkkiu gs lnks”k Lo:ikps fuekZ.k >kysys vkgs- R;keqGs vusd t.k lgdkjh 
laLFkk xSjdkjHkkj djhr vkgsr- cÚ;kp laLFkkps fnokGs oktysys vkgs- Eg.kwu lgdkj pGoGhpk 
gk ,d nks”k ekuyk tkrks- 
10½ pqdhP;k yksdakP;k gkrh usr`Ro%& lgdkj pGoGhpk lq;ksX; fodkl gks.;klkBh fu%LokFkhZ 
vkf.k fu”Bkoku yksdakP;k gkrh pGoGhps usr`Ro vlys ikfgts- ijarq Hkkjrke/;s nqnSokus lgdkj 
pGoGhps usr`Ro LokFkhZ] vkierych] <kasxh vkf.k Hkz”Vkpkj yksdakP;k gkrh vkgs-jktdh; 
iq<kÚ;kauh rj Lor%P;k LokFkkZlkBh lgdkjh laLFkkapk okij djhr vkgsr- FkksMD;kr lgdkjh 
laLFkk g;k jktdh; vÏs cufoysys vkgsr- Eg.ku lgdkj pGoGhpk ikfgts rso<k fodkl 
gksÅ ’kdyk ukgh- 
11½ [kktxh laLFksph Li/kkZ%& Hkkjrke/;s T;k T;k laLFkk LFkkiu >kysY;k gksR;k- R;k vxksnjp 
izcG Lo:ikP;k gksR;k- [kktxh laLFkk ;k [kktxh ekydhP;k vlrkr- R;keqGs R;k vkiY;kyk 
gok rlk O;olk; d: ‘kdrkr- lgdkjh laLFkk ek= lkoZtfud ekydhP;k vlrkr Eg.kwu 
R;kauk fof’k”V pkSdVhe/;s jkgwup dke djkos ykxrs- R;keqGs lgdkjh laLFkkuk [kktxh 
laLFkkcjkscj Li/kkZ djkoh ykxr vkgs- cÚ;kposGk [kktxh laLFksP;k Li/ksZyk lgdkjh laLFkk rksaM 
nsÅ ‘kdr ukghr- fdaok tk.kho iwoZd [kktxh laLFkk g;k lgdkjh laLFkk laifo.;kpk iz;Ru 
djhr vkgsr- Eg.kwu lgdkjh laLFkk g;k dedqor >kysY;k vkgsr- gk ,d izeq[k nks”k vk<Gr 
vkgs- 
12½ xkzeh.k Hkkxkrhy ifjfLFkrh%& Hkkjrke/;s ,dw.k lgdkjh laLFkk iSdh cgrqsd laLFkk g;k 
xzkeh.k Hkkxke/kwu lw: dsysY;k vkgsr- ijarq xzkeh.k Hkkxke/khy okrkoj.k lgdkjh laLFkk 
fodflr dj.;klkBh iks”kd Bjr ukgh- xzkeh.k Hkkxke/;s vktgh turk vf’k{khr vkgs] tkr] 
ikr] o /keZ ;kps izkcY; vkgs- xkeh.k Hkkxke/khy tfeunkj vkf.k lkodkjkaps opZLo vkgs- 
R;keqGs lgdkjh laLFkk eksB;k izek.kkoj fodflr >kY;k ukghr- 
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13½ Fkdckdhps ok<rs izek.k%& lgdkjh laLFkkP;k fodklkoj vf/kd Hkj fnysyk vkgs- i.k 
vFkZ{ke o fuf”dz; laLFkkP;k iqujZpusdMs Qkjls y{k fnys tkr ukgh- lHkklnkauk fnysys dtZ 
osGsoj ijr dsysys ukgh- rlsp nq”dkG] fdaok uSlfxZd vkiRrheqGs dtkZph olwyh >kysyh 
ukgh- R;keqGs loZ jkT;ke/;s lgdkjh laLFkkaph Fkdckdhps izek.k ok<ysys vkgs- ;kf’kok; 
Fkdckdh ok<.;klkBh dkgh iq<hy dkj.ks dkj.khHkwr Bjysyh vkgs- mnk- dtZ okVikps pqdhps 
/kksj.k] O;ogkjke/;s ikjn’kZdrspk vHkko] dtZ olqyhpk vHkko] dk;Z{kerspk vHkko] nqjn`”Vhpk 
vHkko] b- eqGs Fkdckdh ok<r pkyyh vkgs- gk ,d nks”k fuekZ.k >kysyk vkgs- 
14½ fgrlac/kkps opZLo%& Hkkjrh; lgdkj pGoGhe/;s usr`Ro Qkj eksB;k izek.kkoj jktdh; 
vkf.k vkfFkZd n`”V;k izcG vlysY;k LokFkhZ O;DrhaP;k gkrh xsysys vkgs- lgdkj pGoGhrhy 
cjspls usr`Ro lkekU;i.ks lkodkj] tfeunkj] jktdh; i{k fdaok O;Drh] O;kikjh eaMGh 
;kaP;kdMs vkgs- R;akuk lgdkj pGoGhps Kku ukgh fdaok dkgh ns.ks ?ks.ks ukgh- rGeG ukgh] 
fu”Bk ukgh] vkiyh lRrk vkf.k opZLo dk;e Bso.;ke/;s jl vf/kd ?ksrkr- ;k uk R;k 
ekxkZus lgdkjh laLFkk rkC;kr ?ks.;kpk iz;Ru dsyk tkrks- Eg.kwu lgdkj pGoGhpk Qkjlk 
fodkl >kysyk ukgh- 
15½ dtZ okVike/khy i{kikr%& lgdkjh laLFkkekQZr th dtZ okVi dsyk tkrks- R;ke/;s 
eksB;k izek.kkoj i{kikrhi.kk dsyk tkr vkgs- T;kauk dtkZph xjt vkgs- R;kauk fnys tkr 
ukgh- mnk- nqcZy O;Drh fdaok ‘ksrdjh b- of’kysckthus Jhaer ‘ksrdjh oxkZyk fdaok 
O;kikÚ;akp eksB;k izek.kkoj dtZ okVi dsys tkrs- vk’kkadMwu dtkZpk okij v;ksX; 
dkj.kklkBh dsyk tkr vkgs- dtkZph olwyhgh eksB;k izek.kkoj dsyh tkr ukgh- fdaok fnjaxkbZ 
dsyh tkrs- v’kk /kksj.kkeqGs lgdkjh laLFkk fodflr gksÅ ‘kdY;k ukghr- 
16½ folaxrh vkf.k v/kZoV vaeyctko.kh%& lgdkjh pGoG ;’kLoh u gks.;klkBh  vk.k[kh 
,d izeq[k dkj.k Eg.kts lgdkj /kksj.kkrhy vk<G.kkjh folaxrh vkf.k /kksj.kkph v/kZoV 
vaeyctko.kh gks;- ljdkjus lgdkjh laLFkse/;s gLr{ksi djkok fdaok ukgh- eksB;k 
vkdkjekukP;k laLFkk LFkkiu djkO;kr dh ukgh- ;kckcr er izokg osxosxGs vkgsr- Eg.kwu 
lgdkjh laLFkk eksB;k izek.kkoj fodflr >kY;k ukghr- 
17½ ns[kjspk vkf.k vWMhVph viqjh lqfo/kk%& 
18½ /;s; xkB.;klkBh dsysyh ?kkbZ xMcM%& 
19½ ckg; enrhoj voyacwu%& 
20½ lgdkj rRokpk folj%& 
 Lkgdkjh pGoGhP;k fodklklkBh mik;;kstuk%&  
             Hkkjrke/khy lgdkjh pGoGhe/;s fofo/k izdkjps nks”k vlys rjh R;krhy nks”k 
deh d:u lgdkj pGoGhpk fodkl djrk ;s.;klkj[kk vkgs- vls eyk okVrs dkj.k lgdkj 
gk loZlkekU;kaP;k fodklklkBh pkaxyk ekxZ vkgs- rs mik; [kkyhy izek.ks lkaxrk ;srhy- 
1½ lgdkjh laLFkkps ,df=dj.k dj.ks] vkf.k R;kph iqujZpuk dj.ks- 
2½ LokFkhZ usr`Rokps mPpkVu dj.ks- 
3½ fu”Bkoku] izkekf.kd vkf.k dk;Z{ke O;LFkkiu fuekZ.k dj.ks- 
4½ dtZnkjkadMhy Fkdckdh olwy dj.ks- 
5½ izHkkoh ns[kjs[k vkf.k fg’kksc rikl.kh dj.ks- 
6½ nqcZy fdaok ygku ‘ksrdÚ;kauk vf/kd enr dj.ks- 
7½ lgdkjh /kksj.kke/;s ;ksX; rks cny dj.ks- 
8½ cpr o fu/khoj vf/kd y{k dsnzhr djkos- 
9½ lgdkjkps f’k{k.k vkf.k izf’k{k.k fnys tkos- 
10½ lgdkjh /kksj.k vkf.k R;kph vaeyctko.kh ;ke/;s lkrR; Bsokos- 
11½ ljdkjh Hkkxhnkjh ok<okoh- 
12½ vYi eqnrhP;k dtkZcjkscj nh?kZ eqnrhph dtZ okVi djkosr- 
13 lgdkj laLFkk g;k jktdkj.kkiklwu nwj BsokO;kr-  
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14½ lgdkjkps egRo xzkeh.k Hkkxke/;s :tokos- 
          Okjhy fofo/k izdkjP;k mik;;kstuk dsY;k vkf.k R;kph dkVssdksj vaeyctko.kh 
dsyh rj lgdkjh laLFkkP;k fodklkyk pkaxys fnol ;srhy vls eyk okVrs- 
lanHkZ%&  
1½ izk- eksgu ljkQ]^^ xzkeh.k vFkZO;oLFkk o lgdkj]** fo|k izdk’ku] ukxiwj] izFke vkòRrh 
twu 1991] iq”V dz-56- 
2½ izk- ds-,p- BDdj]^^ Hkkjrh; vFkZ’kkL+=** QMds izdk’ku] dksYgkiwj] frljh vko`Rrh 1976 
i`”B dz- 196- 
3½ izk- nso o >kejs]^^Hkkjrh; vFkZ’kkL=]** fiaiGkiwjs izdk’ku] ukxiwj pkSFkh vko`Rrh LkIVsacj 
1998] i`”V dz- 152 rs 163- 
4½ izk- MkW- fot; dfoeaMu]^^d`f”k vFkZ’kkL=]**eaxs’k izdk’ku] ukxiwj] izFke nqljh vko`Rrh 
1996] i`”B dz- 277- 
5½ izk-MkW- ikaMqjax eqGwd]^^tkxfrd lgdkj pGoG]**Lusgo/kZu izdk’ku] iq.ks] izFke vko`Rrh 
tkusokjh 2011] i`”V dz-82 
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राज ी छ पती शा  महाराज : िवचार आिण सामािजक योगदान 
सहा . ा या. गोपाल यशवतं कबनरुकर 

गुलाबराव पाटील कॉलेज ऑफ़ ए युकेशन, िमरज. 
 
 अरे काय सांगू मदा  
   कसे होते माझे शा , 
   प लेदार िमशा आिण  
    बलदंड बा . 
         अढळ अिवचल पाया  
           रचला होता समतेचा ,  
        त विन  लोक क याणकारी 
         राज ी शा  राजा रयतेचा .  

वातं यापूव  अंध ा , कमकांड , जाित व था , दा र , वेठिबगारी  अ या अनेक सामािजक राजक य 
सम यानी गुरफटले या  जनतलेा मु  कर यासाठी सामािजक लोकशाहीचा पाया घालणारे , ब जनाना नोकरीत 
आर ण देणारे , िश णाची ब जनाना संधी देनारे , पुरोगामी िवचारांना कृतीची जोड़  देणारे , असे  रयतेचे राजे 
राज ी शा  महाराज .... मा या पुरोगामी महारा ाला अनेक समाज सुधारकां या िवचारांचा वारसा लाभला . पण 
आज ही  फुले शा  आ बेडकरांचा महारा  हणतात यातूनच या समाज सुधारकां या  सामािजक कायाची ओळख 
होते .  
राज ी शा  ि िवशषे :  
 ज म : को हापुरातील कागल तालु यातील घाटग ेघरा यात जय सगराव व् राधाबाई यां या पोटी २६ जून १८७४ 
रोजी झाला .  यांचे मूळ नाव यशवंत होते .  
द क िविध : को हापुराचे चौथ ेिशवाजी महाराज यां या मृ यूनतर यां या प ी आनंदीबाई यांनी १७ माच १८८४ 
ला याना द क घेऊन यांचे नाव शा  असे ठेवले . िश ण : शा  महाराजांचे ाथिमक िश ण  कृ णजी गोखल े 
आिण हरीपंथ गोखल ेया अनुभवी , च र य संप  अ या िश कां या मागदशनाखाली व् िम. फ़ झीरो ड या िश ण 
अिधका यां या काळात पूण झाल े.  

शा  महाराजांनी आपल ेमहािव ालयीन िश ण राजकोट येथ े१८८६-१८८९ म ये पूण केल े. या काळात 
आचाय े जर यां या मागदशनान े शै िणक सहलीनचे आयोजन केले होते . यातून शा  महाराजांना 
देशबांधवांची,भू देशां या रचनेची , सं कृतीची , ऐितहािसक थळांची िविवध मािहती िमळाली आिण यां या 
िवचारांचा पाया अिधक मजबूत झाला .  
शा  महाराजाचंा िववाह: शा  महाराजांचा िववाह यांचे िश ण चाल ू असतानाच बडो ा या गुणाजीराव 
खानिवलकर यां या क या ल मीबाई यां याशी १८९१ ला झाला . यावेळी केवळ ते १७ वषाचे होते व महाराणी 
ल मीबाई ११ व या या  हो या. 
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शा  महाराजाचंा रा यारोहण समारंभ:  शा  महाराजांनी २ एि ल १८९४ रोजी को हापूर सं थानाचा कारभार 
आप या हाती घेतला. पुढे त े१९२२ पयत हणजे २८ वष को हापूर सं थानाचे राजे होते. या वेळी लोकमा य 
टळकांनी केसरीत 'करवीर े ी राजक य किपलाष ीचा योग' असा अिभनंदन पर लेख िलिहला होता. 

शा  महाराजाचं ेमहािनवाण : ६ मे १९२२ रोजी मंुबई येथ े यां या वया या अव या ४८ ा वष  महािनवाण 
झाले. 
शा  महाराजांच ेसामािजक राजक य शै िणक िवचार : 
१)  जातीभेद हा भारताला लागललेा फार मोठा रोग आह.े 
२)  अ पृ यांनी पूवापार चालत आले या धं ांना िचकटून न राहता िति त वसाय काबीज केले पािहजेत. 
३)  मागास लोकांना यां या भावी गतीसाठी जातवार ितिनिध व िमळावे. 
४)  मजूर, ि या आिण शेतकरी यांनी आप या ह ासाठी एक  यावे  
५) मजुरांनी आप या ह ासाठी ि टन माणे संघ िनमाण करावेत. 
६) धम हा नीितवान, शीलवान नाग रक घडव यासाठी आव यक आह.े 
७) धम या दृ ीन ेमहान बाब असेल पण रा  िवकास सात आड येता कामा नये. 
८) इं ज अिधका यां या हातून स ा काढून घेऊन ती त कालीन िव ासंप  व अ पसं यांक ा णां या हाती देणे 
मला पसंत नाही. 
९) मा या रयतेम ये ाथिमक आिण उ  िश णाचा सार कर याची माझी इतक  जोरात खटपट चालली आह,े 
याव न आप या ल ात येईल क  श य ितत या लवकर मी रयतेस वरा य दे याचे माझे धोरण आह.े 
१०)  सामािजक सुधारणा आिण राजक य सुधारणा ही रा  उ तीची दोन चाके आहते . 
११) कुरमी े ीयां म ये िवधवा िववाह चिलत असलेला पा न मला मोठा आनंद होतो. 
१२)  जनतेतील ऐ य ,लोकशाही ही मू ये  सा रतेमुळे टकून राहतात .  
१३)  लोक िश णामुळे समाजातील जाितभेद, उ नीचता भेदभाव कमी होईल. 
१४) ि यां या आि मक ,बौि क िवकासासाठी आिण समाजातील बरेवाईट समज यासाठी ी िश णाची आज 
गरज आह.े 
१५) समाजातील शोिषत, वंिचत घटकां या उ ारासाठी शाि दक सहानुभूती  पे ा शाळा, वसितगृह ेयांचे उंबरठे 
आज खुल े कर याची गरज आह.े 
योगदान : 
अ) शा  महाराजाचं ेशै िणक योगदान :  
१) ाथिमक िश णाच ेसावि क करण  शा  महाराजांनी सामा य जनतलेा सावि क आिण मोफत िश ण िमळावे 
हणून ११ स टबर १९१७ ला आप या सं थानात  मोफत िश णाची अंमलबजावणी केली. 

२)  लोक िश णावर भर दला- शा  महाराजांनी समाजाितल बोधनासाठी १५ एि ल १९२० साली लोक 
िश णावर भर दला होता. यां या  मते  "सं थेतील येक  खे ात ब सं यांक जाती या या नेतृ वाखाली  
एकेक शाळा असावी. लोक िश णामुळे समाजातील जातीभेदाचे उ ाटन होऊन उ  -नीचता कमी होऊन समानता 
नांदेल यावर यांचा ठाम िव ास होता. 
३)  वतनी िश क योजना अमलात आणली - अनेक  िश क  पेशात यावेत हणून , आिण यांना यो य मानधन 
िमळावे हणून वंशपरंपरेन ेएकाच कुटंुबातील ना िश क  हणून  नेमून यासाठी यांना जमीन वतन मह व 
हणून देण ेअशी ही वतनी प त महाराजांनी सु  केली होती .  
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४)  िश कां या िश णास उ ेजन  दल े - समाजातील िश ण सारासाठी शा  महाराजांनी अनेक ठकाणी 
शाळांची थापना केली. पण यासाठी पुरेसे िश क उपल ध न हत े हणून शा  महाराजांनी िश कांचे िश ण 
अितशय मह वाचे आह ेसमजून १९११ साली  एका आदेशा ारे िश क िश णासाठी िश कांना ो सािहत आिण 
मागदशन केले. 
५)  ी िश णाचा परु कार केला - शा  महाराजांनी आप या काळात ी िश णासाठी भरघोस असा य  केला. 
हणून यांना ी िश णाचे कैवारी देखील हटल े जाते. ि यां या मानिसक िवकासासाठी, यांना अिन  ढी 

परंपरेतून बाहरे काढ यासाठी , समाजाची गती कर यासाठी , ी िश णावर शा महाराजांनी भर दला होता. 
त कालीन काळात राधाबाई केळकर यांची मुलगी कृ णाबाई ितला राज ी शा  महाराजांनी मंुबई येथ े ँट मेिडकल 
कॉलेजम ये वै क य िश णासाठी पाठवल ेहोते. 
६) वसितगहृातम्क शाळाचंी थापना केलi- ब जन समाजा या िश णासाठी यांनी व तीगृहात मग िश णाची 
सोय उपल ध क न दली. व घरापासून दरू असले यांना दसुरे घर हणजे व ती ह या भावनेने िव ा या या 
िश णाचे चंड चळवळ राज ी शा  महाराजांनी सु  केल ेया चळवळीचा हतेू समाजा या सव थरातील लोकांना 
िश ण िमळावे हाच होता. याकाळी व तीगृहा मक  िश ण ह ेिश णा या साराचे दीप तंभ ठरल.े िश णाचे येय 
गाठ यासाठी ते  भावी मा यम ठरल.े याचबरोबर वंिचतांना िश णाचे दीपगृह ठरल.े 
८) विंचत , उपिे त घटकासंाठी िश ण खलु े केल े - समाजातील उपेि त आिण वंिचत घटकांना िश णाची संधी 
िमळा यािशवाय यांची मानिसक बौि क आिण आ थक गती होऊ शकणार नाही असा िव ास राज ी शा  
महाराजांचा होता. या उपेि त घटकांना समान ह ाचा , यायाचा अिधकार दे यासाठी यांनी िश णा या 
मा यमातून बरेच काय केले. या घटकातील ना  िश ण घे यासाठी िश यवृ या ,वसितगृहांची सोय,माफक फ  , 
इ यादी ारे या घटकातील या िश णासाठी य  केले. 
९) आ मशाळाचंी थापना केली - ब जनां या उ दारासाठी शा  महाराजांनी िश ण े ात नवनवीन योग 
कर यास सु वात केली होती १९२० म ये शा  महाराजांनी आ म शाळेची थापना करवीर नगरीत केली .ही 
आ म शाळेची क पना यांनी मंुबईव न  करवीर नगरीत आणली होती. ही आ म शाळेची संक पना जरी नवीन 
वाटत असली तरी याचे मु य उ  समाज जागृती, समाजसेवा आिण िश ण सार असे होते. 
१०)  वसायािभमुख िश णावर भर दला - समाजा या आ थक गतीसाठी यांनी पारंपा रक िश णाबरोबरच 

वसायिभमुख िश णावरही भर दला.  
त कालीन प रि थतीत पारंपा रक िश णाबरोबर १९०३ म ये टे कल कूलची थापना केल . याचबरोबर राधा 
कृ ण मं दरात छ पती राजाराम औ ोिगक मं दराची थापना केली. 
११) तािं क िश णाची सोय केली - शा  महाराजांनी वसायािभमुख आिण तांि क िश णावरही भर दललेा 
दसतो. तांि क िश णाकडे यांचा ओढा  होता. यातून यां या पुरोगामी िवचारांचे दशन होते . को हापूरला यांनी  

'शा पुरी' ही ापारी पेठ देखील सु  केली होती. 
१२)  डा िश णाची सोय केली -  शा  महाराजांनी तं   िश ण , वसायािभमुख िश ण, पारंप रक िश ण 
याबरोबरच डा िश णाला िततकेच मह व दल.े आप या लोकिश णात यांनी म लिव ेला साम यवान अगं 
समजून शरीर संप ी ला पु षाथाचे मह वाचे साधन मानल ेहोते. म लिव ा ब ल यांना अिधक  आ था होती. 
मेहनतीन े ,कसरतीने याचबरोबर मैदानी, मदानी खेळ खेळ यामुळे आपली कृती उ म राहते यावर यांचा ठाम 
िव ास होता. 
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१३) शाळा पचं प तीचा परु कार केला - समाजात िश णाचा चार सार गतीन े हावा यासाठी समाजातील 
लोकांची शाळा सिमतीवर यांनी पंच हणून नेमणूक कर याचे ठरिवल ेआिण तो अिधकार िश ण अिधका यांना 
दला होता. या शाळा सिमतीला यांनी अिधकाराचे दान आिण कत ाचे भान िशकवले होते. गावातीलच पाटील 

अ य  अस यान ेिश ण साराला याचा चांगला फायदा झाला व िव ा या या सं येत ल णीय वाढ झाली. 
१४) उ  िश णाची सोय केली - आप या सं थानात इतर िश णाबरोबर उ  िश ण िमळावे हणून शा  
महाराजांनी राजाराम महािव ालय ची थापना केली होती. याच बरोबर ब जन समाजातील िव ा याना सं कृत 
िवषय अ यास यासाठी यांनी छ पती सं कृत महािव ालयाची थापना देखील केली होती. 
ब) शा  महाराजाचं ेसामािजक राजक य योगदान :  
१)  स यशोधक समाजाला रेणा व बळ दल.े- राज ी शा  महाराजांची मह वाची कामिगरी हणजे महा मा फुल े
यां या नंतर दशाहीन व नेतृ वहीन होत चालले या स यशोधक चळवळीला नवे बळ देऊन ित यात नवीन ेरणा 
िनमाण केली. आिण यामुळे ब जन समाजाची अि मता जागृत झाली. न ा ा णेतर चळवळीचा उगम झाला. 
शा  महाराजां या य ांमुळे मरगळ आले या स यशोधक समाजाला नवी ेरणा , नवचैत य 
िमळाले आिण पुढे अनेक वष स यशोधक चळवळीचा महारा ात अिधक  वेगान े सार व चार झाला. 
२) समाजातील वणभदे, जाितभदे ,अ पृ यता यावर हार केला - त कालीन समाजात अ पृ यता हणजे लागललेा 
कलंक असे शा  महाराज हणत असत. सामािजक सुधारणांना चालना दे यासाठी महाराजांनी  वेगवेगळे कायदे 
केल.े याचबरोबर यांचा दिृ कोन अ यंत पुरोगामी असा होता जातीभेद हा  ि िवकासास धोकादायक आह े
.याची जाणीव शा  महाराजांना होती . यामुळे जाितभेद न  झा यािशवाय या ब जन समाजाची उ ती, िवकास 
होणार नाही असे यांचे ठाम मत होते. जाितभेद दरू कर यासाठी यांनी गगंाराम कांबळे यांना चहाचे हॉटेल काढून 
दल ेआिण वतः ितथ ेचहापान करत असत .  

३) आप या रा यातील प ास ट े  जागा मागासवग यानंा राखीव ठेव या - २६  जुल ै१९०२  रोजी करवीर गॅजेट 
म ये शा  महाराजांनी एक जाहीरनामा िस  केला. आिण एक नवीन ांितकारी पुरोगामी पाऊल भारता या 
इितहासात थमच घे यात आल े. त े हणजे आप या जाहीरना यात यांनी या तारखेपासून सव सरकारी खा यात 
र  होणा या जागांपैक  ५० ट े  जागा या मागासवग य सुिशि त त णांसाठी राखीव आहते असे जाहीर केल ेहोत े

. आिण इथून पुढे सरकारी कायालयात मागासवग यां या ५० ट े  जागा राखीव राहतील आिण तशी पद भरती केली 
जाईल असा आदेश  यानी काढला. 
४) वेठिबगारी कायमची बंद केली - मागासवग य समाजा या उ तीसाठी ितरोधक ठरलेली वेठ िबग र ही था 
शा  महाराजांनी ता काळ बंद कर याचा िनणय घेतला. 
५) वसायातील गलुामिगरी बदं - ब जन समाजाची गती कर यासाठी अडसर अडसर ठरलेली बैते-बलुत ेप ती 
था बंद केली.समाजाची गती देशाची उ ती ही वसायावर आधा रत असते याची समज छ पती  शा  

महाराजांना चांगलीच होत  .शा  महाराजांनी वसाय  हा गणुव ेनुसार व  इ छेनसुार कर याचा िनणय 
समाजाला सांिगतला. 
६) आतंरजातीय िववाह कायदा केला- समाजातील उ  नीचता , भेदभाव कमी कर यासाठी समते या सार साठी 
यांनी आंतरजातीय िववाह कायदा केला. आिण त कालीन समाजासाठी आंतरजातीय िववाहाची सु वात  आप या 

घरा यातनू केली. वतः या चुलत बिहणीचा  िववाह धनगर समाजातील युवकाशी घडवून आणला. आिण 
आंतरजातीय िववाहाला ो साहन दले. असे २५ अंतरजाितय िववाह देखील यांनी घडवून आणल ेहोते  
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७) िवधवा िववाह कायदा केला-  िवधवा ि यांवर होणारे अ याय अ याचार कमी कर यासाठी िवधवांना पुन ववाह 
कर याचा कायदा यानी  सं थानात आणला.आिण अनेक वष िवधवा ि यां या नरकमय झाले या जीवनाला पु हा 
ह षत कर याचा य  केला. 
८) ना , गायन, कला यानंा राजा य दला - राज ी शा  महाराजांनी को हापूर सं थानात संगीत ,िच पट, 
िच कला व लोककला आिण कु ती अशा अनेक े ातील कलावंतांना आप या पदरी राजा य दला . यांना मानाचे 
पद दल े . याचबरोबर यां या कलेला ो साहन दले. आिण पुढे भिव यात यांना वेळोवेळी मदततही 
केली.ना गृहांची थापना केली. म लिव ाला ो साहन दले. 
९) राधानगरी धरणाच ेबाधंकाम केल े- िवचारांना कृतीची जोड असणारा असा रयतेचा राजा हणजे शा  महाराज. 
कारण परदेशी गे यानंतर यांनी या धत वर आप याकडे  एक धरण असावे हणून १९०९ म ये को हापूर 
िज ातील भोगावती नदीवर राधानगरी  ह ेधरण बांधून घेतल.े याचे वैिश  हणजे वयंचिलत दरवाजे आिण 
भ म बांधकाम. 
१० महारा ात सहकार े ाचा पाया घातला-  
११) सहकारी े ासंबंधी कायदा केला. 
१२) मागासवग यांची 'हजेरी' या  अमानुष  प तीतून मु ता केली. 
१३) े  जग गु  ची थापना केली - 
१४) ि यांसाठी ी अ याचार ितबंध कायदा केला. 
१५) घट फोट , जोगितिन  इ यादी िवषयी कायदे केल.े 
१६) लेग आिण दु काळ अशा सम यांना धीरोदा पण ेत ड दल.े 
१७) देशातील पिहला होिमओपॅथी दवाखाना १८९८ ला थापन केला. 
१८) अनाथ अभकालयाची थापना केली. 

  श दही कमी पडतील अशा गौरवशाली अभे  आिण अलौ कक शा  महाराजां या कायाचा आढावा 
घेताना. यां या कारक द ची सु वात याय आिण समाजिन ा यावर उभी होती. यांना ब जन उ ारक हणून 
संबोधले जाते. � र टॉटल या िवचारवंताने हट या माणे " राजा  हा त व  असावा. " असे  त व  असणारे 
,शोिषतांचे कैवारी . यां या कायाचा गौरव हणून लोकांनीच  यांना 'राज ी' पदवीने गौरिवलले,े आधुिनक 
महारा ा या सां कृितक व सामािजक जडणघडणीचे िश पकार,  
येयवादी मु स ी ,समाजमा य, अ पृ य उ ारक , िविवध कलेचे आ यदात,े रयतेचे राजे छ वती शा   महाराज 

,यांना यां या या मृतीअमृत महो सवी वषािनिम  या श द पंचाने शतश: नमन....  
सदंभ:  
डॉ. जय सगराव पवार - (२००४)-राज ी शा  महाराज :  एक मागोवा .  
डॉ. के .य.ु घोरमोडे डॉ.कला  घोरमोडे -(२००६)-शै िणक िवचारवतं. 
डॉ. सतीश यादव -(२०२१)- समाज ातंी िवचाराचंा  पाया ( म . टा . लखे. ) 
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मिहलां या िवकासाम य ेशारी रक िश णाच ेमह व 

ा. योती तानाजी गावड े

शारी रक िश ण संचािलका कमला कॉलेज को हापूर ,Email-jlengare09@gmail.com 

 
साराशं :- 
 भारतासार या देशात आज ही ब याच ठकाणीपु ष धान सं कृती दसून येत.े तरीदेखील आज या या 
युगात मिहला पु षां या खां ाला खांदा लावून येक े ात उतर या आहते आिण या या े ात वतःला िस  
केले आह.े सायकल चालव यापासूनते िवमान चालव यापयत एखा ा कायालयातील िशपायापासून ते मो ा 
अिधका यापयतसव े ात सवच ठकाणी मिहलांचे अि त व पहायला िमळते आह.े आजची ी वावलंबीबनली 
आह.े सवच े ात ितन े वतःचा िवकास क न घतेला आिण ह ेसव करत असताना ितला िनरोगी आिण तदंु त 
राहणे फार मह वाचे होतेआिणमिहलांना शारी रकदृ ा तंदु त ठेव याचे काम ह ेशारी रक िश ण, डा े  व 
खेळाने केल ेआह.े आज डा े ांत मुल ची, मिहलांची सं या वाढली आह.े या घरा या चार चौकटीबाहरे पडून 
मैदानात उत  लाग या आहते. मिहलांना आरो या या त ार ना खूप सामोरे जावे लागत े मा  शारी रक 
िश णअसा माग आह े यामुळे मिहला आप या आरो याब ल यो य ती मािहती जाणून घवूे शकतात. शरीरासाठी 
आव यक ायाम जाणनू घेऊन आपल ेशरीर िनरोगी व सदढृ ठेवू शकतात. खेळ हा शारी रक िश णाचा मह वाचा 
भाग आह.े याखेळात सवच मानव जातीस उ म आरो य, मानिसक समाधान, समाजात ित ा िनमाण क न दली 
आह.े मिहला खेळाडंूना सवच े ात काम कर याचे धाडस ह े खेळामुळे िमळते. तसेच खेळाडंूना शासक य 
नोकरीम ये आर ण दले गलेे आह.े शारी रक िश ण मिहलांना वावलंबी जीवन जग यास िशकवते. 
िबजश द- मिहला, शारी रक िश ण, खेळ, डा, शारी रक आरो य, मानिसक आरो य, िवकास, ी. 

तावना – 
 फार पूव या मिहलां या ितमा आठव या तर एकच िच  दसते त े हणजे चूल आिण मूल याम ये त 
असले या मिहला. “रांधा वाढा व उ ी काढा” या पलीकडे जावून अगदी थो ाच ीयांनी आपली गती केली, 
िवकास केला व इतरि यांसाठी याझगड याव यश वी झा या. मा  ह ेकरत असताना मोठ मोठी आ हाने यांना 
पेलावी लागली. यातना सहन करा ा लाग या. या मिहलांमुळेच आज या 21 ा शतकात मिहला वतं  झा या 
आहते. वावलंबी बन या आहते. अगदी मोजकेच िश ण घेतललेी ी देखील चार पैसे कमवू शकत.े 
मिहलां यािवकासातिवदयाथ  दशेपासूनच शारी रक िश णाने मह वाची भूिमका बजावली आह.े खेळ हा 

येकामधील शारी रक सदढृतेचे घटक वाढव यास मदत करतो. आ मिव ास वाढवतो, िनणय घे याची मता 
वाढवतो. धोरणा मकिवचार व सांिघक काय मता िनमाण कर यासाठी देखील खेळ योगदान देतात. ी ही 
आ दश , महाश  आह े आिणित याकडे जगाची चावी आह.ेघरातीललहानांपासूनते मो ांपयत, वृ ांपयत 
सवाचेच सव कामे ही मिहला यो य प तीने पार पाडते. ित याम ये भावी िपढी स म बनव यासाठी ताकत असते. 
तसेच चालू िपढी यो य र या हाताळून मागील िपढीचा चांगला सांभाळ कर यासाठी मता आह.े यासाठी ितन े
शारी रक र या सदढृ असणे गरजेचे आह.े याक रता शारी रक िश ण, डा े  व खेळ मह वपूण व मुख भूिमका 
बजावतात.  
शारी रक िश ण – 

ा या – 
 “ शारी रक िश ण हणजे शारी रक हालचाल या मा यमातनू दल ेजाणारे िश ण होय.” 
 िव ा यायांची शारी रक मता व हालचाल आिण सुरि ततचेे ान िवकिसत करणे. स य आिण िनरोगी 
जीवनशैली या िवकासांशी संबंिधत असे शारी रक िश ण आह.े शारी रक िश ण हणजेश , वेग, सहनश , 
सम वय, लविचकता,चपळता आिण समतोल यासार या शारी रक सदढृते या घटकांचा िवकास करणे होय. 
* मिहलाचंा िवकास व शारी रक िश ण – 
1. आरो याचा िवकास – 
 आधुिनक ी खूपच त जीवन जगत ेआिण अनेक सामािजक व कौटंुिबक जबाबदा या पारपाडते. ा सव 
जबाबदा या पार पाडत असताना ित या त येतवर, आरो यावर वाईट प रणाम होत असतो. ितची जीवनशलैी ही 
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असंतुिलत व आ हाना मक होत जाते. सतत दबावाखाली अस याने आरो या या त ारी सु  होतात. िविवध 
मनोरंजना मक खेळ, शारी रक हालचाली, सवागसंुदर ायाम ह े सव शारी रक िश णाम ये येत.े जे हा ी 
कौटंुिबक कत े, मुल,े घरातील काम व नोकरी यातून थकत ेते हा खेळ हा ितचा या थक ातून बाहरे पड यासाठी 
पसंतीचा माग असतो. खेळातनू थकवा दरू होतो. शारी रक हालचाली के याने शरीरातनू घाम जावून शरीराचे 
स दय वाढते. खेळ हा दय व र वािह यासाठी फायदेशीर आह.े खेळांमुळे धमनीवरीलतणाव कमी होतो. दयाची 
काय कर याची मता वाढते. 
2. मानवी मु याचंा िवकास- 
 एकता,बंधुता,सहनशीलता,धैय, ामािणकपणा,स मान,िव ास, ेमाची भावना, मै ीची भावना, इ यादीचा 
मानवी मू यांम ये समावेश होतो. खेळामुळे या सव मु यांचा िवकास होतो. खेळ खेळत असताना एकतेची भावना 
ठेवावी लागते वत:म ये सहनशीलता असावी लागते.धैय, ामािणकपणा या सवच गो ी असा ा लागतात. 
िनयिमत खेळ खे याने या सव गो चा यो य कारे िवकास होतो. यामुळे दैनं दन जीवन अगदी सरळ व सुलभतेन े
जगता येते. 
3. शारी रक व मानिसक आरो य – 
 खेळामुळे शरीराची हालचाल होते यामुळे शारी रक आरो य सुधारत.े खेळ खेळ यान ेमनाचा ताण कमी 
होतो. मन स  होत,े शांतहोते. प रणामी मानिसक आरो य चांगलेराह यास मदत होत.े आज या ि यांचे जीवन 
खूपच त आिण अनेक जबाबदारीचेआह.ेधावपळी या युगात ित या मनावर खूप ताण येतो. दवसभरातील 
कामाने थकवा आ यावर थोडा वेळ मनासारखा खेळ खेळला तर शरीराचा थकवा जातो आिण मनावरील ताण 
िनघूनजावून मन स  होत.े जर मन स  नसेल तरशरीर तदंु त असूनही थकलले े दसते. यामुळे मनाला शांत व 

स  ठेव यासाठी खेळ हा अ यंत उ म माग आह.े 
4. खाजगी े ात नोकरी या सधंी – 
 शारी रक िश णाचे िश ण घेवून याम ये िविवध खाजगी े ात नोकरी कर या या संधी आज 
मिहलांसाठी आहते.B.P.ED. हणजे बचलर ऑफ फिजकल ए युकेशन आिणM.P.ED. हणजे मा टर 
ऑफ फिजकल ए युकेशन ा दोन  िड ी शारी रक िश ण मधून घेता येतात. या िश णा या आधारावर 
इंि लशिमडीयम कूलम ये पो स टीचर, कोच, ेनर हणून नोकरी िमळते. तसेच येक खेळाचे एका वषाचे 
िड लोमा कोस सु ा आहते. जे के यान ेमिहला कोच हणून काम क  शकतात कवा वतःचा पो स लब उभा  
शकतात.मोठ मो ा जीम म ये योगा ेनर, जीम ेनर, फटनेस ेनर हणून मिहलांना ाधा य दल ेजाते. यामुळे 
या वावलंबी बनू शकतात. यांना दसु या कोणावर अवलंबून रहावे लागणार नाही. 

5. शासक य े ात रोजगारा या सधंी- 
 जसे खाजगी े ातB.P.ED वM.P.ED.या िड ी घेवून रोजगार करता 
येतोतसाचशासक य े ात हणजेअनुदािनत शाळा,कॉलेज, जुिनयर कॉलेज, िज हाप रषद शाळांम ये नोकरी करता 
येते. याच बरोबर मिहला खेळाडंू या ितन ेखेळले या येक तरानुसार हणजे िज हा तर, रा य तर, रा ीय तर, 
आंतररा ीय तर यानुसार शासक य िवभागात आर ण असते. ितथ े यांची सरळ भरती होवू शकते. यांना पद िमळू 
शकते.पोिलस भरतीम ये खेळाडंूसाठी आर ण दे यात आले आह.े याचा फायदा मिहलां या िवकासासाठी झालेला 
दसून येतो. 

 खाजगी व शासक य रोजगाराबरोबरच मिहला खेळाडंूना ो साहन िमळावे हणून वेगवेग या तरावर 
खेळाडंूची कामिगरी बघनू यांना िविवध पुर कार देवून स मािनत केल ेजाते. याम ये िज हा तरापासून त ेरा ीय, 
आंतररा ीय तरापयतपुर कार दले जातात. िज हा डा परु कार,रा य डापरु कार,िशवछ पती परु कार,अजुन 
पुर कार असे परु कार व रोख र म दली जात.े यामुळे मिहलांमधील आ मिव ास वाढतो प रणामी यां या 
िवकासाला चालना िमळते. 
िन कष- 
1. शारी रक िश ण व खेळामुळे मिहलांचे शारी रक व मानिसक आरो य चांगले राहते. 
2. समाजात जगताना यां यातील मानवी मु यांचा िवकास होतो. 
3. या धावपळी या युगात यां या शारी रक आरो या या त ारी खेळामुळे कमी होतात. 

4. खाजगी तसेच शासक य े ात रोजगारा या संधी उपल ध होतात. जेणेक न यांचा आ मिव ास वाढून या 
वावलंबी बनतात. 

5. मिहलांना िविवध पुर कार देवून स मान करतात यामुळे यांना ो साहन िमळते व यांचा िवकास ही घडून येतो. 
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jkt”khZ ‘kkgw egkjktkaps ‘kS{kf.kd /kksj.k 

izk fd’kksj y{e.k lkGos 
lekt’kkL= foHkkx]vadq’kjko Vksis egkfon;ky;]tkyuk- 

 
izzLrkouk % 
         HkkjrHkwehr vusd jkts] lezkV gksÅu xsys- b- lukiwohZ fiz; lezkV v’kksdkus ts 
yksddY;k.kdkjh dk;Z dsys rs vusd o”kkZauh egkjk”Vzkr cgqtukaP;k o j;rsP;k mn/kkjklkBh 
jkt”khZ ‘kkgw egkjktkauh dsys- ‘kkgw egkjktkaps vkiY;k j;rsoj izse gksrsp]R;kpcjkscj R;kauh 
vLi`’; HkVds & foeqDr vkfnoklh lektkojgh esgjutj gksrh- rGkxkGkrhy yksdkai;Zar 
f’k{k.k iksgkspys ikfgts R;kauk Kkukph xaxk izkIr >kyh ikfgts R;kdfjrk f’k{k.k lokZafx.k 
fodklkps lk/ku vkgs- jkt”khZ ‘kkgw egkjktkauh vkiY;k dkjfdnhZr HkkjrkP;k 
jktdh;]lkekftd]lkaLdzfrd o ‘ksS{kf.kd thoukyk ,d fn’kk fnyh vkgs- vQkV cqf/neRrsP;k 
cGkoj vrqyuh; dk;Z dsys- jkt”khZ ‘kkgw egkjktkaP;k dk;kZyk egkjk”VzkP;k lkaLdzfrd 
pGoGhP;k bfrgklkr vuU;lk/kkj.k egRo vkgs- ‘ksS{kf.kd izxrhf’kok; dks.kR;kgh ns’kkph 
mUurh gksr ukgh vKkukr cqMkysY;k ns’kkrhy yksd eqRlq|h o y<o¸;s ohj d/khp fu?k.kkj 
ukghr Eg.kwu R;kauh izkFkfed f’k{k.k lDrhps o eksQr dsys jkt”khZ ‘kkgw egkjktkauh jkcfoysys 
‘ksS{kf.kd /kksj.k rGkxkGkrhy yksdkafo”k;h vl.kkjh rGeG]vkfnoklh]L=h]loZ tkrhtekrhP;k 
?kVdklkBh R;kauh f’k{k.k /kksj.k ;kph lektkyk vksG[k Ogkoh Eg.kwu la’kks/kdkauh izLrqr 
fo”k;kph ekaM.kh dsyh vkgs- 
mnnh”Vs% 
1 jkt”khZ ‘kkgw egkjktkaP;k ‘ksS{kf.kd /kksj.kkpk vH;kl dj.ks- 
2 jkt”khZ ‘kkgw egkjkt ;kaps ‘ksS{kf.kd /kksj.k o ln;fLFkrh- 
la’kks/ku i/nrh % 
      izLrqr ‘kks/kfuca/kkr la’kks/kdkus fo’ys”k.kkRed o o.kZukRed i/nrhpk okij dsyk vlwu 
rF; ladyuklkBh nq;;e L=ksrkpk okij dj.;kr vkyk vkgs ‘kks/kfuca/kklkBh fofo/k 
iqLrds]ekflds]orZekui=krhy ys[k ;kapk okij dj.;kr vkyk vkgs- 
       ‘kkgw egkjkt gs nwj–”Vhps tk.krs jkts gksrs f’k{k.k gk izxrhpk ik;k gs vksG[kwu f’k{k.k 
izlkjkP;k dk;kZyk R;kauh vxzzdze fnyk gksrk jkt”khZ ‘kkgw egkjktkaps f’k{k.k {ks=krhy dk;Z 
egRokps vkgs- rlsp vLi`’;]nhu nqcG;k cka/koklkBh o tkrhizFkk fuewZyukFkZ dsysys dk;Zgh 
vfr’k; egRokps vkgs ekxklysY;k tkrhP;k mUurhph izsj.kk R;kaP;k fBdk.kh vR;ar izcG 
gksrh-1 

      ‘kkgw jktkauh vkiY;k vk;q”;kP;k mRrjk/kkZr egRokph dkes dsyh- 1916 rs 1922 ;k 
dky[kaMke/;s lektlq/kkj.ksP;k ckcrhr vusd egRoiw.kZ fu.kZ; ?ksrys 1918 e/;s egkj orus 
u”V d#u vLi`’;kaP;k thoukr uoh igkV mtMoyh ‘ksdMks o”kkZiklwu vLi`’;kaP;k ik;kr 
iMysY;k xqykefxjhP;k ‘k§a[kyk jktkauh ;k dk;n;kus rksMwu dk<Y;k- 1958 ;k lanHkkZr 
dk;nk dsyk Hkfo”;kpk fopkj d#u egRoiw.kZ fu.kZ; ?ks.kkjk vlk gk –”Vk jktk egkjk”Vzkr 
Ogkok gs egkjk”Vzh; tursps HkkX;p Eg.kkos ykxsy- 
       ‘kkgw egkjktkauk vLi`’;  lektkpk lokZaxh.k fodkl ?kMowu vk.kko;kpk gksrk 
R;klkBh f’k{k.k gsp egRokps lk/ku vkgs]gs R;kauh vksG[kys gksrs vLì’; yksd ts o”kkZuqo”ksZ 
va/k%dkjkP;k xrsZr f[krir iMysys vkgsr R;kauk f’k{k.k#ih izdk’kkr vk.kwu R;kaps thou 
izdk’ke; dj.;klkBh egkjktkauh jkT;ke/;s dk;ns dsys- 
        osSn;dh; {ks=krgh R;kauh dk;Z dsys- ljdkjh nok[kkU;krhy MkWDVj vktkjh 
vLi`’;kauk gkr u ykorkp nw#up fopkjiwl d#u vksS”k/ks nsr vlr R;kauk batsD’kuph t#jh 
vlsy rjhgh dks.kR;kp izdkjph ‘kjhj rikl.kh dsyh tkr uOgrh ‘kkgw egkjktkauh 1918& 
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19 e/khy vkKki=dkr Li”V vkKk dsyh dh]ts MkWDVj v’kk izdkjph vLi’̀;kauk okx.kwd nsr 
vlrhy R;kauh lgk efgU;kP;k vkr jkthukek nsÅu laLFkkukrwu fu?kwu tkos- jkthukek u nsrk  
vLi`’;kuk  iwohZizek.ksp okx.kwd nsr vlY;kps vk<Gwu vkY;kl v’kk MkWDVjkaoj dMd 
dkjokbZ dj.;kps vkns’k egkjktkauh fnys gksrs- 
       ‘kkgw egkjkt f’k{k.kkfo”k;h Eg.krkr];k ns’kkrhy ekxkloxhZ;kauk f’k{k.kkf’kok; 
rj.kksik; ukgh ‘ksS{kf.kd izxrh f’kok; dks.kR;kgh ns’kkph o jkT;kph mUurh gksr ukgh vKkukr 
cqMkysY;k ns’kkrhy yksd eqRl|h o y<o¸;s ohj d/khp fu?k.kkj ukghr Eg.kwu R;kauh 
30lIVsacj 1918 jksth iklwu izkFkfed f’k{k.k lDrhps o eksQr vlY;kps tkghj d#u 
vaeyctko.kh dsyh ‘kkgw egkjktkauh T;kaph eqys njjkst ‘kkGsr ;s.kkj ukghr R;kaP;klkBh 
njegk ,d #i;k naM vkdkj.;kps dke dsys- izkFkfed f’k{k.kklkBh xkoksxkoh eafnjs [kqyh d#u 
eafnjkauk Kkukps dsanz cufoys izR;sd [ksM;kr ‘kkGk vlyhp ikfgts v’kh O;oLFkk ‘kkgw 
egkjktkauh dsyh gksrh f’k{k.k gkp fodklkPkk ewyHkwr ik;k vkgs Eg.kwu f’k{k.k lokZauk 
vR;ko’;d vlysp ikfgts] vls egkjktkaps er gksrs 
        ‘kkgw egkjkt QDr cksy.kkjs jkts uOgrs rs drsZ lq/kkjd gksrs 4 ekpZ 1918 jkth 
djohj isBsrhy ^fp[kyh* ;k xkokr ‘kkGk LFkkiu d#u lDrhP;k o eksQr f’k{k.k ;kstuspk 
izkjaHk dsyk R;kpcjkscj R;kauh vkns’k dk<yk dh] ^f’k{k.kkl ;ksX; o;kP;k eqykaph ;knh 
izfl/n >kY;kiklwu rhl fnolkP;k vkr vkbZ oMhykauh vkikiyh eqys ‘kkGsr ikBokohr-‘kkGsr 
;s.;kP;k BjysY;k rkj[ksiklwu lkr fnolkP;k vkr rh eqys ‘kkGse/;s vkyh ukghr rj v’kk 
eqykaph ukos ]ikydkaph ukos ekeysnkj ;kauk dGokohr- 
       ‘kkgw egkjkt T;k T;k xkokr HksVh nsr vlr-R;k xkokP;k LFkkfud ‘kkGsyk  HksV 
fnY;f’kok; R;kaph HksV iw.kZ gksr uls-lkodkjh ik’k dqyd.khZ fr<k vkf.k xkoxqaMkph ihMk gsp 
xkodÚ;kaP;k nq%[kkps ewG dkj.k ‘kkgw egkjktkauk vk<Gwu vkys gksrs-;k loZ xks”VhlkBh 
f’k{k.kkpk vHkko gs ,deso dkj.k vlY;kph [kk+=h ‘kkgw egkjktkauk iVyh gksrh-02  
‘kkgw egkjkt f’k{k.kkfo”k;h Eg.krkr];k ns’kkrhy ekxkloxhZ;kauk f’k{k.kkf’kok; rj.kksik; ukgh  
‘kSss{kf.kd izxrhf’kok; dks.kR;kgh ns’kkph mUUkrh gks.kkj ukgh Eg.kwu R;kauh 30 lIVscj 1918 
iklwu  izkFkfed f’k{k.k lDrhps o eksQr vlY;kps tkghj d#u veayctko.kh dsyh-  
 ‘kkgw egkjktkauh T;kaph eqys njjkst ‘kkGsr ;s.kkj ukghr R;kaP;klkBh njegk 1 #i;k naM 
vkdkj.;kps dke dsys- izkFkfed f’k{k.kklkBh xkoksxkoph eafnjs [kqyh d#u eafnjkauk Kkukps dsanz 
cufoys- ‘kkgw egkjktkauh lDrhP;k o eksQr f’k{k.kkuarj ek/;fed o mPp f’k{k.kkps egRokps 
dsanz lq: dsys- olfrx`gkph ;kstuk lq: djrkauk R;kauh vkiY;k jktegkykrp ejkBk fo|kF;hZ  
olfrxg̀ lq: dsys-egkj]ekax]pkaHkkj]<ksj]Ugkoh]jkeks’kh]Qklsikj/kh]dssSdkMh ;k lektkrhy 
yksdkalkBh f’k{k.kkph nkjs m?kMh dsyh-rlsp tSssu] fyaxk;r] f’kaih]lkjLor]eqlyeku bR;knh 
tkrhP;k fo|kF;kZlkBh olfrxg̀s dksYgkiwj uxjhe/;s lq: dsyh gksrh-3 
       ‘kkgw egkjktkaps dk;Z foHkkxkr gksrs-rs QDr dksYgkiwj iqjrsp e;kZfnr uOgrs rj 
iq.ks]vgenuxj]ukf’kd ;sFksgh R;kauh olfrx`gs fuekZ.k dsyh gksrh- ukf’kd ;sFkhy m/kkth ejkBk 
olfrxg̀kP;k dksuf’kyk lekjaHkkP;k osGh ‘kkgw egkjkt Eg.kkys]^[kkyP;k oxkZrp yksdkaP;k 
cq/nhoj o Kkukoj ts tM o tqyeh tw yknys xsys vkgs rs >qxk:u ns.;kph ‘kDrh lektkP;k 
vaxh ;s.;kl lDrhP;k o eksQr f’k{k.kkph Qkj t:jh vkgs-R;kdfjrk lDrhP;k f’k{k.kkpk 
dk;nk d:u rks vaeykr vk.k.;kpk ek>k iz;Ru vkgs-ek÷;k j;rsl vls f’k{k.k ns.;kph 
lq:okr eh dsyh vkgs- ;kiq<hy fi<h rjh fyfg.kkjh okp.kkjh gksbZy v’kh eyk [kk=h vkgs-* 
;k izek.ksp  ‘kkgw egkjkt okxys o rlk dk;nk vkKki=d R;kauh dsyk o R;kph 
vaeyctko.kh gh dsyh gksrh-4 

fó;kaP;k f’k{k.kkcnny rs dekyhps vkxzgh gksrs-óh iq:”k vlk Hksn R;kauk ekU; 
uOgrk- iq:”kkus ryokj gkrkr ?ksÅu y<kos o óhus pwy vkf.k ewy lkaHkkGkos];k erkaP;k ‘kkgw 
jkts fo:/n gksrs-R;kauk yk vcyk uOgs rj lcyk cuok;ps gksrs-óh gh n;sph nsork ulwu rh 
iq:”kkaph tM.k?kM.k dj.kkjh ekrk o usrk cufo.;kpk fu/kkZj egkjktkapk gksrk- fó;kauk 
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iqu:Tthou ns.kkjs f’k{k.k gs ,deso lk/ku vkgs-vlk ‘kkgw jktkapk ekul gksrk-f’k{k.kkP;k 
ek/;ekrwu óhyk lqlaLÑr]uez]’kwj]lnxq.kh cuok;ps gksrs-5 
Lkkjka’k o fu”d”kZ% 

‘kkgw egkjktkauh jkcfoysys ‘ksS{kf.kd /kksj.k] rGkxkGkrhy yksdkafo”k;h vl.kkjh 
rGeG]vkfnoklh]L=h]loZ tkrhtekrhP;k ?kVdklkBh dsysys dk;Z egku vkgs- izkFkfed f’k{k.k 
lDrhps o eksQr f’k{k.k egkj]ekax]pkaHkkj]<ksj]Ugkoh]jkeks’kh]Qklsikj/kh]dSssdkMh ;k lektkrhy 
yksdkalkBh f’k{k.kkph nkjs m?kMh dsyh-rlsp tssu] fyaxk;r] f’kaih]lkjLor]eqlyeku bR;knh 
tkrhP;k fo|kF;kZlkBh olfrxg̀s dksYgkiwj uxjhe/;s lq: dsyh-vktP;k ;qxkr jkt”khZ ‘kkgw 
egkjktkaP;k ‘kssS{kf.kd /kksj.kkph xjt vkgs- 
lanHkZ lwph% 
01-dhj /kuat;] ^jkt”khZ ‘kkgw N=irh ,d lekt dkzarhdkjd jktk*ikWI;qyj izdk’ku]1979 
eqacbZ- 
02-iokj t;flaxjko] ^jkt”khZ ‘kkgw Lekjd xzaFk]egkjk”Vz bfrgkl izcksf/kuh]2001 dksYgkiwj- 
03-dBkjs vfuy]^egkjk”Vzkrhy lektlq/kkjd]fo|k cqDl ifCy’klZ]vkSssjaxkckn- 
04-dkiMs nhdjkt] fn-31 tkusokjh] 2015 nssS-lekzV ys[k- 
05-flanxhdj foykl]fn-26twu] 2015 nSss-lekzV ys[k- 
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देशभ  आनंदराव बळवंतराव नाईक कॉलेज िचखली ,ता,िशराळा ,िज. सांगली रा य शा  िवभाग . 

मेल- mmsuryawanshi09@gmail.com, मोबाईल-९९७०७००४८० 

 

तावना- 
 आज एकिवसा ा शतकाम ये भारताला अ यंत मह वाचे थान आतंररा ीय राजकारणात येत आह े

भारताने आप या जागितक पररा  धोरणात थोडा जरी बदल केला, आिण नवीन पररा धोरण आखायला आिण 
राबवायला सु वात केली, तर एका वेग या वळणावर भारत न च पोहोचू शकतो.कारण वातं यानंतर भारताचे 
अिल तावादी असल तावादी पररा  धोरण होत ेते हा आपण आदशवादाचा ची कास धरली होतो नेह  हणतात 
या माणे आ हाला अजून बरीच वष गती आिण िवकासासाठी असेच धोरण ठेवावे लागेल. 

       लडाख म ये चीनबरोबर होत असलेला संघष चीनला आवर घाल यासाठी, पायबंद घाल यासाठी, या ाड 
संघटनेची थापना झाली अमे रकेबरोबर भारतान े बेका करार क न एक नवीन पायंडा घातला अमे रकेचे अ य  
यो बायडेन यांचे भारताबरोबर असललेे संबंध या सवाचा िवचार करावा लागतो 

        कोरोना काळात “संपूण जगाला मानव ाणी िजवंत रािहल क  नाही चता वाटत होती.  याची झळ सव 
जगाला बसली”. हा कोरोना चीन मधूनच वूहान  मधूनच पसरला ह े जगजाहीर झाल ेआह.े सहािजकच आंतररा ीय 
राजकारणात आिण पररा  धोरणात चीन या िवरोधात संपूण जगाचे ल  लागल े आह.े संपूण जगाचे जनमत 
चीन या िवरोधातच गले ेआह.े चीनन ेआप या शेजारील रा ांना आ थक  ल करी मदत  देऊन या छो ा मो ा 
रा ांना अं कत करत आहते. याचा प रणाम भारताला बसणार आह.ेबसत चालला आह.े थोड यात या रा ांना 
आप या गटात ओढ याचा य  चीन कडून  सु  आह ेयावर आधा रत भारताला न ान ेसंधी उपल ध होत चालल े
आह ेभारताने ठरिवले तर भारत जगाचे ने व क  शकतो . 
         वातं यपूव काळात भारताचे पररा  धोरण शांततेचे सहकायाचे असंल तेचे होत.े ते हा भारत ि टशां या 
अं कत होता पारतं यात होता गुलामिगरीत होता यामुळे आपल े वतं  पररा  धोरण न हते  जे हा 1947 साल 
भारताला वातं य िमळाल े आिण आपण ि टशांचे जोखड फेकून दल,े ते हा भारताचे पिहल े पंत धान पंिडत 
जवाहरलाल नेह  यांनी भारताचे पररा  धोरण हा िवभाग वतःकडे घेतला आिण देशाची एकता, अखंडता, 
सावभौम व, एका मता,िनधम पणा, शांतता, अिल ता, अशा गो ना मह व दल े 
    जगाम ये असा कोणताही देश नाही क  जो वतः या पायावर वतः या देशाची गती क  शकेल यांना इतर 
देशांचे सहकाय मदत घऊेनच आपली गती सा य करावी लागते पंिडत जवाहरलाल नेह  यांनी आिशया आ का 
खंडातील िवकिसत,अिवकिसत, अधिवकिसत ,मागास रा ांना य  भेट देऊन ितथली प रि थती जाणून घे याचा 

य  केला होता. 
िवदेश नीती ठरवताना पुढील घटक मह वाचे असतात 
(१) भौगोिलक ि थती (२) नैस गक साधनसंपती(३) ऐितहािसक त वे (४) लोकसं या व लोकमत (५) औधोिगक 
िवकास (६) ल करी साम य (७)िवचार णाली (८) आ थक ि थती (९) नेतृ व(१०) आंतररा ीय संघटना 
(११)जागितक लोकमत  या घटकाचा िवचार करावा लागतो.भारता या पररा  धोरणाची मुलभूत त वे बिघतली 
क असल ता ,वसाहतवाद िवरोध वणभेद िवरोध ,आंतररा ीय शांतता –सुरि तता,शेजारील रा ाबरोबर 

िम वाचे संबंध , गत रा ाशी मै ी ,पंचशील त वे आदर,आंतररा ीय संघटनाचे समथन ,आिशयाई/आ कन 
रा ना साहा य .िह त वे िवचारात घेऊन आपल ेपररा  धोरण िनि त होत असते.पण वा तववाद आिण आदशवाद 
यात फरक पडतो. याचे प रणाम देशाला भोगावे लागतात. 
  भारतावर अनेक परक य आ मणे झाली देश पारतं यात गलेा इथ या ाचीन सं कृतीला अनेक ध े  बसल े
आप या हड पा,मो जोदडो सं कृतीची मोडतोड झाली. या आ मण करणा या देशांनी भारताला लुटले तरीसु ा 
भारतीय सं कृती े  दजाची अस यामुळे टकून राहीली. यामुळे परत एकदा या सं कृतीचे पुन ीवन करता 
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येईल या आशेवर आप या पररा  धोरणाची पायाभरणी होत गेली आह.े अजून सु ा आपला देश यातनू बाहरे पडला 
नाही हा वा तववाद आह े
     आमचे रा  केवळ महान आह,े े  दजाचे आ.ह े असं हणून चालत नाही तर या दशनेे पावले पडावे 
लागतात तशी वाटचाल करावी लागत.े आिण आप या देशाचे नेतृ व नतेे यांचे आचरण या प तीचे असावे 
लागत.े“इथेच घोडे पड खाते” आपले नेतृ व इथ े चुकत े नाहीतर भारताचा जगावर वचक रािहला असता आपल े
वच व िनमाण झाल ेअसत ेपण य ात तसे झाल ेनाही 
  वातं यानंतर पंिडत नेह  यां यावरती महा मा गांधी यां या िवचारांचा भाव होता.रामायण महाभारत 
स ाट अशोक ,चं गु  मौय कौ ट यचे अथ शा   शांततामय सहजीवन, सिह णुता, नीितम ा, अ हसा, स य, या 
संक पनेचा भाव जनमानसावर पडत चालला होता सहािजकच नेह  हणत होत े “आ हाला अजून बरीच वष 
शांततेची पािहजेत तरच आ ही गती क  शकतो “असे यांना वाटत होते यामुळे याचा प रणाम असा झाला क  
वा तववादकडे आमचे दलु  होत गेल.ेभारत आदशवादी रािहला. 
     ज मू-का मीर या बाबतीत असेच घडले ितथ या घुसखोर लोकांना आपणास पळवून लावता आल ेअसत े
सकावून लावता आले असते पण तसे झाले नाही 1823 ला अमे रकेचे अ य  जे स म ो यांनी जाहीर केले होते क , 

पि म गोलाधात अमे रके या भाव े ात युरोपीय देशांनी ह त ेप करायचा नाही. याच पातळीवर नेह  यांनी 
अिशया हा आिशयालोकांसाठी आह,े परक य यांनी याम ये ह त ेप क  नये इंडोनेिशयातील बांडंुग म ये झाले या 
प रषदेत जाहीर केले होत ेक  अिशया आ कन मधील न ाने वतं  झाले या देशांची प रषद घेतली व आप या 
नेतृ वाची चुणूक जगाला यांनी दाखवून दल.े 
  चनचा धोका  नेह ं ना ओळखता आला नाही यांना खुश कर याचे धोरण ठेवावे लागल१े९६२ साली 
चीनने नेफा व लडाखचा २५ हजार चोरस मैल देश आप या ता यात घेतला.दलाईलामा यांना आ य दला. भारत 
आिण चीन या दोन देशांमधील असणारा तीबेट हा भाग बफर टेट हणनू वतः तो नेह ं नी ितबेटचा भूभाग चीन 
ला दला. ितबेटम ये भारतीयांना िवशेष अिधकार होते ते यामुळे थांबले गलेे याचा प रणाम असा झाला क  भारत 
आिण चीन या दोन देशां या सीमा एकमेकाला िचकटून आहते चीन सारखा श ू ितबेट या पलीकडे होता तो आता 
िहमालया या पाय याशी येऊन बसला आह.े िशवाय भारताला युनो या सुर ा सिमतीचे कायम व पी सद य व 
िमळत होत ेत ेनेह नी नाकारले. आिण चीनला दले. प रणामी भारताला कायम व पी सद य व िमळावे हणून 
नंतरचे सव पंत धान य  करत आहते चीन तर हणतोय रा ीय सुर ा प रषदेचे  सद य व भारताला िमळू नये 
यासाठी य  करतात .1939 नंतर दसु या महायु ाने जगाची दोन गटात सरळ सरळ िवभागणी झाली. एका 
बाजूला अमे रका (लोकशाही) तर दसु या बाजूला (सा यवादी) रिशया अशी जगाची दोन गटात  िवभागणी झाली. 
पंिडत नेह  अमे रका आिण रिशया या दोन गोटात सामील न होता वतं  अिल तावादी गट िनमाण क न याम ये 
युगोसलािवया माशल टटो इिज चे नािसर सेन यां या मदतीने अिल तावादी गट िनमाण केला पण य ात 
असा अिल तावादी गट अि त वातच आला नाही.हा वा तववाद आह.ेनाही तर कुयुबा ह ेअिल वादी गटात होते.त े
सा यवादी रा  होते . या वर अमे रकेने (द.को रया /उ.को रया वाद) भारताबाबत बोचरी टीका केली.पण कुयुबाचे 
सा यवादी सरकार अमे रकने पाडले.  
      वातं यानंतर भारत श  श ा साठी इं लंड वर अवलंबून होता यामुळे 1962 या िचनी आ मणा या 
वेळी अमे रकेकडे ल करी मदत मािगतली ती यांनी दली नाही थोडी तुटपुंजी मदत दली.1965 या यु ात भारत-
पा क तान यु ावेळी संपूण अमे रकेने मदतच बंद केली भारतावर चीनन ेआ मण के यामुळे नेह  खचल े यांचा 
िव ास घात झाला. आिण 1964 ला यातच यांचे िनधन झाले यानंतर लालबहादरू शा ी पंत धान झाले यांनी 
या यु ात चांगली कामिगरी केली रिशयाम ये ता कंद करारासाठी शा ी गलेे असता ितथेच यांचे िनधन झाल े
यानंतर इं दरा गांधी पंत धान झा या यांनी रिशयाबरोबर भारत मै ी चा वीस वष करार केला रिशयाने 

भारताला ल करी मदत केली 1971 या बांगलादेश यु ा या वेळी अमे रकेने सातवे आरमार बंगाल या 
उपसागरात नौदल भारता या िवरोधात पाठवल े ते हा रिशया या मदतीमुळेच मै ीमुळेच आपण या यु ातनू 
वाचलो. 

नेह ं या पररा  धोरणा माणे आपण दसु या रा ां या अतंगत ह त ेप क  शकत नाही परंत ुबांगलादेश 
हा पा क तान मधून आपण बाजूला काढला हणजेच आपण ह त ेप करते झालोच बांगलादेशाची िन मती झाली. 
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राजीव गांध या काळात ीलंकेम ये आपण शांतीसेना पाठवली परंतु यातील एका ीने एका बॉ ब फोटांम ये 
ित अनतंपुरामम ये राजीव गांध ची ह या केली. 
      1991 ला रिशयाचे पधंरा तुकडे पडल ेरिशयाचे िवघटन झाले भारतान े1971 ला रिशयाशी मै ी करणे 1974 
ला भारतान े पोखरण या ठकाणी अन ु चाचणी घेण े अमे रकेला अमे रकेला चल े पचले नाही यातच भारताची 
अथ व था िबकट झाली कोसळली िम  अथ व था सोडून मु  अथ व था धोरण आपण वीकारावे लागल े
तेलासाठी आखाती देश आवर आप याला अवलंबून राहावे लागल ेपरंतु इराण आिण इराक या देशांम ये यु  पेटल े
हणून पे ोल साठी आप याला आ ेय आिशया कडे वळावे लागल ेइंडोनेिशया मलेिशया सगापूर ह ेदेश गती करत 

होते ितकडे अिशया संघटना थापन झाली होती हणून आपण पूवािभमुख धोरण आखल े
साराश-- 
  2014 -15 नर  मोदी पंत धान झाले सु वातीला यांनी आंतररा ीय राजकारणात चैत य आणले पण 
यांचा सु ा मिनरास झाला यां या शपथिवधीसाठी शेजारील देशांचे रा ा य  पंत धान यांना िनमं ण दले पुढे 

पा क तानने भारतावर दहशतवादी ह ल े सु  केल े नर  मोदीनी नेपाळचा दौरा केला पण आता तो नेपाळ 
चीनबरोबर संबंध थािपत करत आह.े 

बांगलादेश यानमार ीलंका मालदीव या देशावर चीनचा भाव वाढत चालला आह ेनेह  माण ेमोदी 
पररा  धोरणात बदल क  पाहात आहते पण यांना सपशेल अपयश आले आह े केवळ टी हीवर कवा ेस 
मीिडयासमोर िवदेशी ने यांना िमठी मारललेे दाखवून मै ी होत नािह. उदाहरणाथ अमे रकेचे अ य  डोना ड 
तृ पयांना िमठी मारली यांनी भारतीयांचे ि हसा र  क न टाकले ह ेअपयशच हणावे लागले भारताने अमे रके या 
जवळ जात असताना ईरान सारखा तले परुवणारा देश आज तटुला आह.े 
  चीनचे रा ा य  िज.िशन. पग व नर  मोदी एकाच झोपा यावर बसून ग पा मार या चे िच  देशाला 
दाखवले ते हा चीनचे सैिनक लढाखवर हमला करत होते ह ेिवसरता येत नाही हणजेच आपले हात पोळत चालले 
आहते अमे रकेचे संधान बांधताना रिशया दखुावतोय प रणामी रिशया स या पा क तानला श  परुवठा करत आह े
रिशया जवळ जवळ चालला आह ेहा भारतासाठी फार मोठा धोका आह े

 भारताने वा तववादी पररा  धोरण सु  के याचे जाणवत आह ेइ ाईलला भारताने मा यता दली आह े
वतःचा िनणय वतः घेण े दसु या देशा या दबावाला बळी न पडता वतं  पररा  धोरण आखणे आपला देश 

आपली आ थक, औ ोिगक, संर ण ,िवषयक संशोधन, िवषयक ऊजा, े ा या बाबतीत जोपयत आपण वयंपणू 
होत नाही तोपयत पररा  धोरणाला काही अथ नाही पररा  धोरण आ थक ापारी संर णिवषयक अशा 
िवषयां या वर अवलंबून असते यावर भारतान े कोण या दशेन े कोण या देशाची जवळीक करावी मै ी करावी 
यावरच देशाचे भिवत  अवलबूंन राहील. 
   १९९० नतंर भारत –अमे रका संबंध आ थक सुधारत आहते. ापार-करार ,आ थक मदत,पी. ही 
नरिसहरावयां या काळात उदारीकरण ,मु ः अथ व था,खुली ापारी पधा ,,अटल िबहारी वाजपेयी यांचा 
काळात पी-५,संक पान पुढे आली,मनमोहन सग यां या काळात २००४-२००९ अणुकरार झाला.आ थक 
गुतवनुक,उ पदानवाढ, ापार वाढल,पंत मोदी यांनी मेक इन इंिडया काय म हाती घतेला,पण आंतररा ीय 
दहशतवा ांनी व ड ेड सटर हमला केला,भारताचे पररा  मं ी जसवंत सह यांनी अमे रकेला पाठ बा दला . 
२०००६ ला अमे रका पररा  मं ी कोडोलीसा राईस हणाले क,भारताला २१ ा शतकात महास ा बनवणार 
.जॉज बुश मनमोहन सग भेटीत ऐितहािसक अणुकरार झाला,२००३-४ ला स ाम सेन यांची इराकवरील स ा 
अमे रकेने संपवली. 

२०१९ ला डोना ड प मोदी भेटीत “इ लामी दहशतवाद याचानायनाट क ” अशी घोषणा झाली आह.े 
थोड यात भारताला आपले पररा  धोरण आखतान वा तववाद,व मागील अनुभव याचा िवचार क न धोरण 
ठरवावे लागले. हणून असे वाटते क.भारताचे पररा  धोरण एका िनणायक वळणावर आले आह.ेनपेाळ 
चीन,पाक थान, ीलंका  या रा ाकडून भारताला कायम धोका आह.े हा धोका ओळखून पुढची पावले टाकावी 
लागतील.आज भारताचे शेजारील देशाची अथ व थाकोसळली आह.ेभारताची सु ा याच मागानी जात 
आह.ेकारण परक य गुतंवणूक ,आयात-िनयात ,बेकारी,उपासमार,अ व  स ता ,दहशतवाद ् यांनी देश पोखरत 
चालला आह.े यातच श  खरेदी मधील घोटाळे पुढे येत आहते .हदेेशासाठी उपयु  नाही.िनदान आपली 
अथ ाव था कोसळली जाणार नाही याची काळजी करावी लागेल . 
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भारतातील शा त िवकास आिण कृषी े ' 
कु.माधरुी परशराम दशेमखु                   डॉ. िशवशकंर सीताराम लकुेरवाळे 

दिहवडी कॉलेज दिहवडी ता.माण िज.सातारा 
मोबाईल नं. ९१७२८३०४३८ मोबाईल नं.८६९८५०७३३५      
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गोषवारा 
         अिलकड या काळात भारताने िवकास आिण िवकासाची अधोगती पािहली आह.े अनके त  "शा त िवकास" 

या साठी य  करत आहते.गे या काही वषात या श दाला गती  िमळालेली आह.े िविवध े ांम ये झपा ाने वाढ 

होत असतानाही, कृषी हा भारतीय अथ व थेचा कणा आह.े हा पेपर भारतातील शेती या शा त िवकासा या 
सम येला हाताळ याचा आिण शोध याचा य  करतो. 
क वड: शा त िवकास, कृषी, पयावरणीय ि थरता, आ थक ि थरता, लागवड. 

 तावना : 
                भारतीय अथ व थेत कृषी े ाला सवात मह वाचे थान आह.े भारतीय अथ व थेतील कृषी े ाची 
भूिमका सकल देशांतगत उ पादन आिण रोजगारातील वाढीसाठी मह वाची अस याचे  दसून येते. या े ाचा 
देशा या शा त आ थक िवकासातही मोठा वाटा आह.े येक देशाचा शा त कृषी िवकास यां या यो य नैस गक 

संसाधनां या िववेकपूण िम णावर अवलंबून असतो. कृषी े ा या सुधारणेचे मोठे उ  शतेी या जलद उ पादकता  
वाढी ारे सा य केल ेजाऊ शकत.े जे लागवडीचे े , पीक ती ता आिण उ पादकता वाढिव यावर अवलंबून आह.े 

भारतासार या देशासाठी शेतीची उ पादकता वाढवण ेह ेमह वाचे आह ेकारण  वाढते शहरीकरण, वाढती 
लोकसं या,आिण  मया दत जिमनीचा आकार, इ यादी कारणामुळे  उ पादकता वाढवण े मह वाचे आह.े यामुळे 

उपल ध संसाधनांचा काय म वापर क न उ पादन  िभ तेनसुार उ पादन वाढवण ेमह वाचे आह.े   

परंत ुउ पादनात वाढ कर यासाठी  पयावरणाचा हास होणार नाही याची द ता घेण ेमह वाचे आह.े उ पादनात वाढ 

घडउन आणत असताना पयावरण पूरक व थेचा अवलंब करण ेमह वाचे आह.े 

� उ य े:-  

  १. भारतीय शेतीवरील आ थक सुधारणां या भावाचे मू यांकन करण.े 

  २. शा त कृषी िवकासाची गणना करण.े 

  ३. भारतासाठी भिव यातील श यता आिण उपाय तपासणे. 
अ यास प ती:- 
 तुत शोध िनबंध हा ामु याने कृषी, मािसके, पु तके, वतमान प  िविवध कृषी सं था Report मधील 

आकडेवरी अशा दु यम साधन साम ी चा वापर क न मािहती व आकडेवरी गोळा केली आह े

*मािहती िव षेन: 

शा त िवकासाची संक पना :  
     शा त िवकास हणजे शा त प तीने शतेी करण,े याचा अथ समाजा या अ  आिण व ो ोगा या 
वतमान गरजा पणू करण,े भावी िप ां या यां या गरजा पूण कर या या मतशेी तडजोड न करण े. 

शा त कृषी िवकास हणजे असा िवकास जो िव चे काय म उ पादन, उ  दजाची कृषी उ पादने अशा 
कारे सुिनि त करतो यामुळे नैस गक आिण थािनक समुदायांचे संर ण आिण सुधारणा होते आिण आरो याचे 

र ण होत.े 

शा त कृषी िवकास- 

             शा त िवकासा या मु ांवर तीन मो ा कार या शेती प त म ये चचा केली जाऊ शकत े उदा. 
पारंपा रक उ पादन प त, आधुिनक शेती प त आिण शा त कृषी णाली. पुढे आपण पयावरणीय, आ थक आिण 

सामािजक शा तता या तीन घटकाम ये यांचे मू यमापन क  शकतो. 
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 १. पयावरणीय शा तता –  

      ब तेक पारंपा रक शतेी प ती पयावरणीयदृ ा टकाऊ नाहीत. ते नैस गक संसाधनांचा गैरवापर करतात, 

जिमनीची सुपीकता कमी होत आह.े यामुळे मातीची धूप होते आिण जागितक हवामान बदलाला हातभार लागतो. 
परंत ुपारंपा रक प त पे ा शा त शेतीचे काही मोठे फायदे आहते 

२. मातीची सुपीकता-  
       मातीची सुपीकता सतत कमी होणे ही भारतातील अनेक भागांतील मु य सम या आह.े शा त शतेीमुळे 

सुपीकता आिण मातीची रचना सुधारते. 
३ . पाणी-  
        पाटबंधारे हा  पा याचा सवात मोठा वाह  आह ेआिण खते आिण क टकनाशके ह ेजिमनीचा पृ भाग आिण 

भूजल दो ही दिूषत करतात. शा त शेती वर या जिमनीतील स य पदाथाचे माण वाढवत,े यामुळे पावसा या 
पात पडणारे पाणी टकवून ठेव याची आिण साठव याची मता वाढते. 

४. जैविविवधता –  

         शा त कृषी प त म ये िम  पीकांचा समावेश होतो, यामुळे उ पा दत िपकांची िविवधता वाढते आिण शतेात 

आिण आजूबाजूला क टक आिण इतर ाणी आिण वन पत ची िविवधता वाढते. 
५. आरो य आिण दषूण – 

 रसायने, क टकनाशके आिण खते थािनक पयावरणावर तसेच लोकसं येवर िवपरीत प रणाम करतात. 

क टकनाशकांचा अिनयंि त वापर, अयो य साठवणूक इ याद मुळे आरो य सम या उ वू शकतात. शा त शेतीमुळे 

घातक रसायनांचा वापर कमी होतो आिण क टकांवर िनयं ण होते. 
६. हवामान –  

    पारंपा रक शेती िविवध मागानी ह रतगृह वायंू या िन मतीस हातभार लावते जसे क  माती आिण वन पत म ये 

साठले या काबनचे माण कमी करण,े बागायती शेतात िमथनेचे उ पादन आिण बनावट खतांचे उ पादन इ. शा त 

शेतीचा अवलंब क न या सम येवर सहज मात क  शकते. 
७. आ थक ि थरता – 

शेती शा त हो यासाठी ती दीघकालीन आ थकदृ ा स म असण े आव यक आह.े दीघकालीन शा त 

शेतीपे ा पारंप रक शेतीम ये नवीन आ थक जोखमीचा समावेश होतो. काही वेळा देशांतगत गरजा पुरव यापे ा 
िनयात-क त उ पादन णाली अिधक मह वा या मान याकडे सरकारचा कल असतो. केवळ िनयातीवर ल  क त 

कर याम ये छु या खचाचा समावेश केला जातो. वाहतूक, थािनक अ सुर तेची हमी इ. धोरणांनी देशांतगत 

मागणी आिण िवशेषत: अ  सुर तेचा पुरवठा ापार संतलुनासाठी िततकाच मह वाचा मानला पािहजे.  

सामािजक शा तता - 
          ग रबी कमी के यािशवाय  शा त िवकास  होऊ शकत नाही. सरकारने ामीण भागातील ग रबांना कृषी 
िवकासातून नफा िमळवून दे याचे माग शोधले पािहजेत. सामािजक अ याय हणजे समाजातील अनेक घटक 

िवकासा या संध पासून दलुि त असतात. परंत ु सामािजक शा ततेची भ म प त असल्  याने "आहते" आिण 

"आहते-नाही" मधील अतंर कमी होऊ शकते. थािनक समाजा या वीकाराहते या अभावामुळे अनेक नवीन तं ान 

कृषी े ात यो य ठ  शकले नाहीत. शा त शेती प ती उपयु  आह ेकारण ती थािनक सामािजक चालीरीती, 
परंपरा आिण िनकषांवर आधा रत आह.े प रिचत मुळे थािनक लोक यांना वीकार याची आिण 

अवलंब याची श यता असत े .िशवाय, शा त शेती प ती पारंपा रक ान आिण थािनक नवक पना यावर 

आधा रत असत.े थािनक लोक यां या पयावरणातील िपके आिण पशुधन याब लचे ान ा  करतात. पारंपा रक 

शेती ही अित र  लगिभमुख आह,े िजथ े ीला मा या बाबतीत सवात जा त भार सहन करावा लागतो. शा त 

शेती ह ेसुिनि त करते क  भार आिण फायदे पु ष आिण ी यां यात समान रीतीने वाटले जातात. 

भारतीय कृषी े  - 

       कृषी ह ेभारतीय अथ व थेतील सवात मुख े ांपैक  एक आह.े भारतीय शेती 65% मश ला रोजगार देत,े 

जीडीपीम ये सुमारे 27% योगदान देते, एकूण िनयातीम ये 21% योगदान देते आिण  उ ोगांसाठी क ा माल  पशुधन 

े  देशा या GDP म ये अदंाजे 8.4% योगदान देते आिण कृषी उ पादना या 35.85%. भारतात सुमारे 75% लोक 

ामीण भागात राहतात.अजूनही शेतीवर अवलंबून, भारता या भौगोिलक े ापैक  सुमारे ४३% भाग शेतीसाठी 
वापरला जातो उप म देशात अदंाजे 255.36 मे क टन अ धा य उ पादन झाले आह.े 
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   देशा या मु यतः भागाम ये भारतीय कृषी उ पादन ह े देशातील उपल ध नैस गक आिण मानवी 
संसाधनां या सवात अनुकूल वापराशी संबंिधत आह.े नारळ, आंबा, दधू, केळी, दु धज य पदाथ, आल,े हळद, काजू, 

कडधा ये आिण काळी िमरी यांचा देश अ ग य उ पादक आह.े तांदळू, ग , साखर, कापूस, फळे आिण भाजीपाला 
उ पादनातही हा दसुरा मोठा देश आह.े भारतीय कृषी उ पादन पाणी व थापन प त शी  जोडललेे आह.े 

मा सून या काळात, भारतात सामा यतः पाऊस पडतो; अधनूमधून नसला तरी, या दमदार मा सूनचे दहशतीम ये 

पांतर होत,े यामुळे देशा या िविवध भागात िनयं णाबाहरे पूर येतो आिण शेवटी शेतीवर प रणाम होतो. 
भारतीय शेतीतील अलीकडील गती: 
     रा ीय वातं य, सुर ा आिण राजक य थैयाशी संबंिधत धोरणकत आिण िनयोजकांना ह ेल ात आल ेक  

शा त कृषी िवकासासाठी अ  उ पादनात वयंपूणता ही एक पूव आव यकता आह.े देशा या कृषी िवकासातील 

गती साठी सरकारन े धोरणे आखललेी आहते- 

१ . ह रत ांती (1968): या ांतीम ये सधन काय मां या पॅकेजेसचा समावेश होतो.कृषी िवकासासाठी रा ीय बँक 

थापन कर यात आली. यावर भर दे यात आला होता.  
रसायने, खते, क टकनाशके यांसार या इतर आधुिनक िनिव ांसह उ  उ प  देणा या वाण आिण यांि क करण आिण 

यािशवाय कृषी े ातील उ पादकता कशी वाढवता येईल यावर भर दे यात आला. 
२.सदाह रत ह रत ांती (1996): भारता या ह रत ांतीचे जनक, डॉ . एम.एस. 

वािमनाथन यांनी  जैविविवधतचे संवधन मातीची सुपीकता राखण,े अ  िपकांचा हवामान ितकार श  वाढवणे. 
उ म आिण अित र  िश ण आिण तांि क आधुिनकता यांची सांगड ही आजची गु क ली अस याचे हटले आह.े 

ह रत ांतीचे मह वाचे मु य उ  हणजे  कमीत कमी जिमनीम ये जा तीजा त उ पादन घणेे असे रािहललेे आह े   

 ३.पांढरी आिण िपवळी ांती:  ह रत ांतीमुळे शेतक या या  कृषी उ पादकता मतेवर असणारा िव ास वाढीस 

लागला याचबरोबर  तं ान िमशन  या दिृ कोनांतगत, संवधन, उपभोग आिण वािण य यातील दवुा जोड याचे 

काम केले   
४. िनळी ांती  (पाणी, मासे): ह ेकाही अंशी वृ ी या दशेने  िनरोगी  माशांचा खा याचा  वापर वाढला आह.े ही 

ांती भूिमहीन मजूराना रोजगारा या संधी दे यासाठी स म कर यात आली आह े. 

भारतीय शेतीवर आ थक सुधारणांचा भाव - 

        जागितक करणाचा फायदा घे यासाठी अथ व थेचे उदारीकरण कर या या दशेन े1990 पासून भारतीय कृषी 
े  आ थक सुधारणा करत आहते. भारत, जो सवात मो ा कृषी आधा रत अथ व थांपैक  एक आह,े .1991 म ये, 

नवीन आ थक धोरणांनी िविनमय दर, ापार आिण परक य गुंतवणूक धोरणे आिण औ ोिगक धोरण,े कमत आिण 

िवतरण िनयं ण ेआिण िव ीय आिण सावजिनक े ातील िव ीय सुधारणा यांसार या े ातील अंतगत सुधारणा 
या दो ही बा  े ातील सुधारणांवर भर  दे यात आला. .भारतातील आ थक सुधारणा जून 1991 म ये सु  

कर यात आ या.  
सम या आिण आ हान े

      कृषी िवकासातील मु य मु ा हणजे उ पादकता वाढवण,े रोजगार िनमाण करण े आिण लोकसं ये या गरीब 

वगाना उ प ाचे ोत िनमाण करण.े  

भारतातील आधुिनक तं ाना या िन मती आिण वापराची  गती मंद आह ेआिण शेती प ती अ वि थत 

आिण अवै ािनक आह.े  

भारतीय िवकासासाठी काही मूलभूत मु े आव यक आहते  ते हणजे कृषी े ातील सहकारी सं थांचे 

नूतनीकरण,  सबलीकरण , सहकाराचे सं कारीकरण,  ामीण पत सुधारण,े संशोधन, आिण  मानव संसाधनाचा वापर 

व िवकास, आयात  आिण िनयात ो साहन, जमीन सुधारणा आिण िश ण याम ये सुधारणा कर याचे आव यक आह.े  

शा त िवकास हणजे व थापन आिण नैस गक साधनाचे संवधन आिण    तांि क आिण सं था मक माग  तर, 

शा त कृषी िवकास पूण कर यासाठी नैस गक संसाधने, मानव संसाधन, भांडवली संसाधने आिण तांि क 

संसाधनांचा इ तम वापर आव यक आह.े  

मानवी संसाधनांचा पुरेपूर वापर क नही भारताचा शा त िवकास साधला जाऊ शकतो .देशातील गरीब 

लोकसं येचा मोठा भाग शेतीम ये गुंतललेा आह,े जोपयत आपण यांचे जीवनमान उंचावत नाही तोपयत या देशाचा 
सवागीण िवकास श य नाही.  

जर आपण ग रबांकडे दलु  करत रािहलो, तर वगाम ये ही तफावत वाढतच जाते. देशातील कजा या 
साप यामुळे शेतकरी आ मह या कर याचे य  करत आहते   चांग या उपजीिवके या अपे ेने लोक शहराकडे 

थलांत रत होत आहते प रणामी यामुळे शहरांमधील झोपडप ांची लोकसं याही दवसे दवस वाढत आह.े  
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यामुळे ामीण भागातील जनतेला यां या भागात रोजगार आिण समृ ीची संधी दली पािहजे. “िवकिसत” देशांकडे 

वाटचाल कर यासाठी आपण कृषी े ावरील ह े चंड अवलंिब व कमी केले पािहजे. 

िन कष - 

      कृषी तं ानाने उ पादनािभमुख नफा देणारी शा त शेतीकडे वाटचाल करण े आव यक आह.े शा त 

शेती या िवकासासाठी प रि थती अिधकािधक अनुकूल होत आह.े तरी याम ये होणा या नवनवीन सहकरी 
धोरणामुळे  शेतक यांचा  िवकास होत असून, यामुळे  दु ध- वसाय, कु कुटपालन  आिण म यपालन अ या 
वेगवेग या ासायिभमुख रोजगारा या संधी शेतक यांना िनमाण होत आहते.तसेच  गट -शेतीमुळे चांगली 
उ पादकता, नफा आिण शेती णालीची टकाऊपणा िमळिव यासाठी सवागीण शा तता िवकासा या ु ीने य त 

होत आहते.  

संदभ - 

१  देव, मह  एसपी: भारतातील सवसमावेशक वाढ, कृषी, ग रबी आिण मानव िवकास, ऑ सफड युिन ह सटी ेस, 

नवी द ली, 2008. 

३ . Evenson RE, Pray C, Rosé grant MW: भारतातील कृषी संशोधन आिण उ पादकता वाढ. संशोधन अहवाल 

मांक 109. आंतररा ीय अ  धोरण संशोधन सं था, वॉ श टन, डी.सी., १९९९. 

४ . GOI. अकरा ा योजनेसाठी कृषी धोरण: चता आिण पढुील माग, योजनाभवन, नवी द ली, नॅशनल सटर फॉर 

अॅि क चरल इकॉनॉिम स अँड पॉिलसी रसच, यू द ली, 2007 

५  िम ा ही.एन., राव जी. ापार धोरण,:कृषी वाढ आिण ामीण गरीब: भारतीय 

अनुभव, 1978-79 ते 1999-00, इकॉनॉिमक अँड पॉिल टकल वीकली, 25 ऑ टोबर 2003. . 
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MkW- okuysl o jkt"khZ N=irh 'kkgw egkjkt Lusg 
izk-MkW-eaftjh dqyd.khZ 
dU;k egkfo|ky;] fejt 

 
izLrkouk& 
 f[kzLrh /kekZpk laLFkkid ;s'kw f[kzLr ;kauh vkiY;k mins'kkpk izlkj loZ= djkok v'kh 
vkKk vkiY;k f'k";kauk fnyh- R;kapk ,d f'k"; ckFkksZyksE;w ok;O;sdMwu fganqLFkkukr vkyk- 
R;kaP;k vuq;k;kauh /keZizlkj dsyk o 1813 uarj vusd ns'kkrhy fe'kujh fganqLFkkukr ;sow 
ykxys- R;kauh /keZizlkjklkBh vusd midze gkrh ?ksrys- R;kr f'k{k.k gk egRokpk midze gksrk- 
R;krwu f[kzLrh /kekZps f'k{k.k gk vR;ko';d fo"k; gksrk-  
 jksxxzLr] vukFk ;kaP;k lsosrwu f[kzLrh /keZizlkj gk gh fe'ku&;kapk midze gksrk- 
R;klkBh esfMdy fe'kujh fganqLFkkukr ;sow ykxys- oS|dh; O;olk;kps f'k{k.k ns.kk&;k laLFkk 
R;kauh m?kMY;k- #X.kky;s] fQjrs nok[kkus pkyfoys- ;kfBdk.kh f[kzLrh /kekZrhy ekuorkoknkpk 
izR;; fganw yksdkauk ;sow ykxyk- R;kaP;kcn~nypk vl.kkjk }s"k deh >kyk- ;k fe'ku&;kauh 
oS|dh; {ks+=kr f[kzLrh /keZizpkjkl mi;ksxh iM.kkjs dk;ZdrsZ R;kauh r;kj dsys- fejt 'kgj gs 
f[kzLrh fe'ku&;kaP;k iz;RukeqGsp ,d oS|dh; ladqy cuys- osLVuZ bafM;k fe'ku vkWQ fn 
fizLCksVsfj;u ppZ bu ;q-,l-,- ;k fe'kujh laLFksus fejt ;sFks vkiys dsanz 1891 lkyh m?kMys- 
gs 'kgj jsYosps taD'ku gksrs o toGP;k jLR;ko#u njo"khZ fuR;fu;ekus gtkjks okjdjh 
ia<jiwjyk tkr vlr- ^^oS|dh; lsosrwu f[kzLrh /keZizpkj** ;k ra=kus dke dj.kk&;k 
fe'ku&;kauk rs mi;qDr okVys- ;kpeqGs dksYgkiwj fe'kuus fejte/;s foLrkj djk;ps Bjfoys-  
MkW- okuysl] 29 uksOgsacj 1889 jksth vkiY;k iRuh esjh ;kaP;klg lkaxyhr vkys- rs Hkkjrkr 
;s.kkjs ifgys fe'kujh gksr- lkS- esjh ;kgh izf'kf{kr ifjpkfjdk gksR;k- MkW-okuysl o fe'ku ;kauh 
iq<hy dkGkr ,d lqlTt gkWfLiVy dk<k;ps Bjoys o vesfjdk fe'kuus 1882 e/;s R;kaP;k 
dkekph ,d lferh useyh o R;kauh fejtsrhy gospk vH;kl d#u fejt gsp 'kgj 
gkWfLiVylkBh fuf'pr dsys-  rlsp fejt 'kgjke/;s jsYos LVs'ku gksrs- ;sFks laiw.kZ HkkjrHkj 
yksd ;s&tk djr vlr- rlsp fejtsrhy rRdkyhu vf/kirh o fnok.k ;kauh MkW- okuysl 
;kauk ;sFksp gkWfLiVy cka/k.;kph fouarh dsyh1 o th dkgh enr ykxsy rh ns.;kps ekU; dsys- 
1-fejt 'kgjkr gkWfLiVyph ik;kHkj.kh& 

MkW- okuysl ;kauk fejt 'kgjkr 20 tqyS 1892 jksth fejt jsYos LVs'kutoG 
gkWfLiVy cka/k.;kph ijokuxh feGkyh- MkW-okuysl ;kauh gkWfLiVyph ik;kHkj.kh dsyh R;kposGh 
ygku eqykapk nok[kkuk o MkWDVjkapk caxyk cka/k.;kl lq#okr dsyh- rks 9 tkusokjh 1893 
jksth iw.kZ >kyk o 15 tkusokjh 1893 lkyh bfLirG] ykWaMzh o cktkjgh lq# >kyk- nf{k.k 
ejkBk laLFkkukrhy vusd laLFkkfudkauh ;k gkWfLiVyP;k mn~?kkVukl gtsjh ykoyh- 
2-'kkgw egkjkt o MkW- okuysl ;kaph HksV & 

'kkgw egkjkt gs pkaxY;k ek.klkaps pkgrs gksrs- R;kauh MkW- okuysl ;kaps dke ekU; dsys 
gksrs- MkW- okuysl gs jkt"khZ N=irh 'kkgw egkjktkaps vkS"k/k ekxZn'kZd gksrs- 'kkgw egkjkt 
fotkiwj ftYg~;kr dk;e f'kdkjhl tkr vlr o rs fejt ekxsZ fotkiwjyk tkr vlr- MkW-
okuysl ;kauh izpaM nsg;"Vhps jkt"khZ 'kkgw egkjkt gRrho#u tkr vlY;kps ikfgys gksrs- rs 
Eg.krkr] "He is the only man I never saw who could diminish the size of an elephant

2
" 

3-MkW- okuysl o dksYgkiwjps jkt"khZ N=irh 'kkgw egkjkt ;kaP;k Lusgkph fo'ks"k ?kVuk & 
MkW-okuysl o N=irh 'kkgw egkjkt ;kaph ftOgkG~;kph eS=h gks.;klkBh vk.k[kh ,d 

?kVuk ?kMyh- 'kkgw egkjkt fejtsiklwu 18 eSykoj] f'kdkjhl xsys gksrs- 'ksrd&;kP;k mH;k 
fidkyk Mqdjs =kl nsr vlr Eg.kwu MqdjkaP;k f'kdkjhl xsys vlrk egkjkt Lokj >kysys 
ukBkG ?kksMs m/kGys- ?kksM~;kyk vkojrkuk HkkY;kph t[ke >kyh- jDrL=ko eksB~;k izek.kkoj 
>kyk- egkjktkaP;k cjkscjP;k MkWDVjkauh R;kaP;koj mipkj dsys i.k [kksyoj t[ke >kY;kus 
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jkt"khZ N=irh 'kkgw egkjktkauh mipkjklkBh fejtsr tk;ps Bjfoys- MkW- okuysl ;kauk 
egkjktkaP;k nsg;"Vhph dYiuk gksrh- R;kauh pkSik;k cka/kwu R;koj xk|k o m'kk Vkdwu [kkl 
O;oLFkk dsyh o ckdhP;k yksdkaph O;oLFkk OgjkaM~;kr dsyh o egkjktkaoj vkWijs'ku dsys3- 
MkW- okuysl njjkst dksYgkiwjyk jkt"khZ 'kkgw egkjktkauk Mzsflax dj.;klkBh tkr- t[ke cjh 
>kyh o egkjktkauk cjs okVys o MkWDVjkacn~nypk vknj ok<yk- 

MkW- okuysl ;kaP;k vrqY; lsoscn~ny 'kkgw egkjktkauh dksYgkiqjkrhy dkoGk caxyk ;sFks 
tqus fefyVjh gkWfLiVy uO;k lkfgR;kfu'kh pkyfo.;kl |k;ps dcwy dsys o rsFks efgyk] 
ckyd o MksG~;kaps #X.kkalkBh rs pkyok;ps Bjys- jkt"khZ N=irh 'kkgw egkjktkauh R;klkBh 
3000@& #i;s jks[k fnys o 13 ,dj tkxk fnyh4- 
4-'kkgw egkjktkauk MkW- okuysl ;kaP;kcn~ny vl.kkjk vkRefo'okl & 

jkt"khZ N=irh 'kkgw egkjktkauk MkW- okuysl ;kapscn~ny vfr'k; vkRefo'okl gksrk- rs 
dqBY;kgh MkWDVjkaPkk vkS"k/kksipkj ?ksr ulr- R;kauk fopkjY;kf'kok; ?ksr ulr- rlsp rs 
vkiY;k njckjkrhy vf/kdk&;kauk ukrsokbZdkauk MkW- okuysl ;kapsdMsp vkS"k/kksipkjklkBh 
ikBor vlr- MkW- okuysl gs R;kaps Family Doctor gksrs5-  
jkt"khZ N=irh 'kkgw egkjktkauh uVlezkV ckyxa/koZ ;kaP;kojgh MkW-okuysl ;kaP;kdMwu 
vkS"k/kksipkj djowu ?ksrys- ;ksX; R;k mipkjkeqGs ckyxa/kokZapk dku O;ofLFkr >kyk o R;kaP;k 
gkrwu iq<s ejkBh jaxHkwehph eksBh lsok ?kMwu vkyh6- 
  yksdekU; fVGdkaojgh MkW- okuysl ;kauh vkS"k/kksipkj djkok vls jkt"khZ N=irh 'kkgw 
egkjktkauk okVr gksrs i.k yksdekU; fVGdkaph rC;sr Qkjp fc?kMY;kus rs dkgh ,d d# 
'kdys ukghr vlk i=O;ogkj miyC/k vkgs- 
 1907 lkyh egkjkt dkgh dkj.kkaeqGs vktkjh gksrs- iksfyfVdy ,taV QsjhLkuh egkjktkauk 
csGxkaoP;k flfOgy ltZuuk nk[kowu R;kapsp vkS"k/kksipkj ?ks.;kps Bjfoys] i.k jkt"khZ N=irh 
'kkgw egkjktkauh MkW- okuysl ;kapsp mipkj dls ;ksX; vkgsr o vkiyk vkRefo'okl 
ok<forkr gs lkafxrys- 
5- f[kz'pu fe'kujh o jkt"khZ N=irh 'kkgw egkjkt& 
  MkW- okuysl gs f[kz'pu fe'kujh'kh lacaf/kr gksrs- ekuokph lsok dj.ks] xksjxjhc jksX;kauk 
eksQr o brjkauk loyrhP;k njkr vkS"k/kksipkj dj.;kps fe'kuus Bjoys gksrs- ;k gsrwusp MkW- 
okuysl ;kauh lkaxyhr 1889 lkyh ifgyk nok[kkuk lq# dsyk- dWuMkr oS|dh; ijh{kk 
mRrh.kZ gksowu MkW- okuysl irh&iRuh vkys- rs vki.k gksowu dks.kh /kekZarj dsys rj R;kl 
ekU;rk nsr- v'kk ;k Fkksj ek.klkPkk jkt"khZ N=irh 'kkgw egkjktka'kh laidZ vkyk- 'kkgw egkjkt 
gh lkekftd lerk izLFkkfir dj.kkjs gksrs- 'kkgw egkjktkauhgh egkjksX;kalkBh dksYgkiwjiklwu 
dkgh varjkoj nok[kkuk dk<yk gksrk ;kphgh ekfgrh MkW-okuysl ;kauk gksrh- f[kz'pu 
fe'kujhadMs ikg.;kpk 'kkgw egkjktkapk n`f"Vdksu lkQ cnyyk- MkW- okuysl ;kauk jkt"khZ 
N=irh 'kkgw egkjktkauk dksYgkiwjkr py.;kph fouarh dsyh- R;kauh cka/kysY;k eksB~;k 
gkWfLiVyps esfMdy vkWfQlj gks.;kph fouarh dsyh i.k MkW-okuysl ;kauh udkj fnyk-  
R;keqGs 'kkgw egkjktkauh vkiys okLrO; dkghdkG fejtsrp Bsoys- oaVeqjs dkWuZjtoG eksBh 
tkxk ?ksowu frFks caxyk cka/kyk- iq<s ;k [kksY;k R;kauh fe'ku gkWfLiVyyk ns.kxh Lo#ikr fnY;k 
v'kh ekfgrh fejt bfrgkl la'kks/kdkaps izeq[k ekuflax dqeBsdj ;kauh r#.kHkkjr o`Rri=kyk 
fnyh- 
 MkW- okuysl ;kaP;k iRuh esjh ;kaps 1906 lkyh dkWy&;kus fu/ku >kys- ;k nkaiR;kus 
vBjk o"ksZ lq[kklek/kkukpk lalkj dsyk gksrk- R;kaP;k fu/kukus MkW- okuysl ;kaP;k thoukr 
iksdGh fuekZ.k >kyh gksrh- R;kaP;k Le`rhfizR;FkZ dksYgkiwje/;s 'kkgw egkjktkauh esjh okuysl 
eseksfj;y gkWfLiVy cka/kys- R;kph fdaer 30000@& gksrh- 
 vesfjdu fe'ku T;kizek.ks vkiY;k laLFksrwu dks.kR;kgh izdkjpk HksnHkko djr ukghr 
R;kpizek.ks vkiY;k jkT;krhy vkiY;k vf/kdk&;kauh orZu Bsokos vlk oVgqdwe jkt"khZ 
N=irh 'kkgw egkjktkauh vkiY;k 'kS{kf.kd laLFksrhy vLi`';rscn~ny dk<yk o ;s'kw f[kzLrkps 
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ikbZd MkW- okuysl o MkW- Ogsy ;kaps mnkgj.k fxjo.;kpk lYyk jkt"khZ 'kkgw egkjktkauh fnyk- 
egkjktkauh dk<ysys oVgqdwe Eg.kts vLi`';rk fuokj.kklkBh vf[ky Hkkjrkr 'kkldh; 
ikrGhoj >kysyk gk ifgykp iz;Ru gksrk7- R;kaP;koj fejtsP;k nok[kkU;kpk izHkko iMysyk 
gksrk- 
6- egkjktkaps vLi`';rscn~nyps oVgqdwe & 
  egkjktkaP;k ;k oVgqdwekeqGs lukruh o ijaijkoknh yksdkae/;s Qkjp [kGcG mMkyh- 
R;kauh egkjktkauk gs fu;e dks.kR;k /keZ'kkL=kP;k vk/kkjs dk<ys vkgsr vls fopkjys rj 
egkjkt Eg.kkys gs ek.kqldhps fu;e vesfjdu fe'ku gkWfLiVye/;s fnlwu vkys7- MkW- okuysl 
o jkt"khZ N=irh 'kkgw egkjkt ,dkp mnkRr /;s;kus ekuorsus izsjhr >kysys gksrs- nks?ksgh 
,desdkaP;k dk;kZus izHkkfor >kys gksrs- MkW- okuysl ;kaph thou i/nrh vfr'k; lk/kh gksrh- 
r'khp jkt"khZ 'kkgw egkjktkaphgh thoui/nrh lk/kh gksrh- MkW-okuysl vfr'k; lk/ks tso.k ?ksr 
vlr- MkW-okuysl vxnh okbZuyk ns[khy Li'kZ djr ulr- rs Eg.kr okbZu gs vkjksX;klkBh 
vkS"k/k uOgs- MkW- okuysl ;kauh fejtsr lk;dy] eksVj] tujsVj] bysDVzhd flVh] ik.kh iqjoBk] 
jsYos LVs'kuiklwu lq# dsyk- MkW- okuysl ;kauh fu%LokFkhZi.ks dks.kR;kgh izfl/nhph gko /kjyh 
ukgh- MkW- okuysl vkiY;k vkRepfj=kr Eg.krkr] ;sFks lkoZtfud lqfo/kkaph ok.kok vkgs- ik.kh 
ukgh] ykbZV ukgh] /kksch ukgh i.k ;sFkhy gok pkaxyh vlY;keqGs 1894 lkyh fe'ku 
gkWfLiVy mHkkjys- dq"BjksX;kalkBh 1900 lkyh gkWfLiVy lq# >kys o 1931 lkyh lWfuVksfj;e 
lq# dsys- ;k lxG~;kalkBh MkW- okuysl ;kauk jkt"khZ N=irh 'kkgw egkjktkaps lgk;~; gksrs- 
rlsp oS;fDrd vk;q";ke/;sgh MkW- okuysluk 'kkgw egkjktkauh lgk;~; dsys- izFke iRuhP;k 
fu/kukuarj R;kapk fookg dksYgkiwjkrhy izf'kf{kr ifjpkfjdk fyfy;u gsosUl'kh d#u fnyk- 
  MkW- okuysl o jkt"khZ N=irh 'kkgw egkjktkauh lerspk o eerspk lans'k ns'kHkj izlkjhr 
dsyk- ;k nks?kkauhgh lkekftd izcks/ku dsys- ekuokph lsok dsyh- ;k nks?kkapsgh fopkj o d`rh 
,dp vlY;kus R;kaP;k ukokpk xoxok loZnwj >kyk- v'kk ;k FkksjfoHkwrhauk ekukpk eqtjk- 
rGVhik& 
1- MkW- ch- Mh- [k.ks] Rajarshi Shahu Chatrapati of Kolhapur (1884-1922) twu 2021] 
Published by Bharti Mudranalya Kolhapur, i`-278 

2- jkt"khZ 'kkgw xkSjoxzaFk lq/kkfjr frljh vko`Rrh] laiknd izk- MkW- jes'k tk/ko 
egkjk"Vz 'kklu lferh] eqacbZ] ea=ky; 400021] 2016] jkt"khZ 'kkgw pfj= lk/kus] izdk'ku 
i`"B 401 
3- S.V.Salve, Unpublish Thesis,The Life and Work of Sir William James Wanless,  

(1865-1933, April 2001 i`-145 
4- m-fu-] i`-100 
5- MkW- ch- Mh- jo.ks] m-fu-] i`-281 
6- f'kokth fo|kihB bfrgkl izk/;kid ifj"knsps eq[ki= la'kks/ku if=dk 1996] Qsczqokjh] i`-
38 
7- lkGos] vizdkf'kr izca/k] i`-53 
lanHkZ lk/kus & 
1- MkW- t;flaxjko iokj] jkt"khZ 'kkgw N=irh thoudk;Z  izdk'kd] egkjk"Vz bfrgkl izcksf/kuh] 
tkusokjh 2012 
2- laiknu ladyd] Hkxokujko ckiwlkgsc tk/ko] jkt"kh 'kkgw egkjktkaph Hkk"k.ks]yksdokM~-e; 
x`g 2009 
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डॉ.वसतंदादा पाटील याचंी महारा  सहकारी चळवळ व ामीण िवकासातील भिूमका: 
कु. िन कता बसग 

एम.ए. भाग. दोन अथशा . क या महािव ालय िमरज. 
 

बेरोजगार आिण  दु काळ त असले या रा यातील जनतेला दलासा देणारे सहकारी े ातील आजीव 
सद य आिण सहकार े ातील त  आदरणीय डॉ टर वसंत दादा पाटील यांचे ज म सांगली िज ातील िमरज 
तालु यातील प ाळे या छो ा गावी वडील बंडुजी आिण आई ि मणीबाई या गणुी आिण वािभमानी 
जोड या या पोटी झाला. सहकाराचा यास घेऊन वसंत दादा पाटील 1977 ते 1985 या सुवणकाळात चार वेळा  
मु यमं ी पद सांभाळ याचा मान यांनी  पटकावला त े1972 म ये त े थम मं ी झाले याचबरोबर ते राज थानचे 
रा यपाल ही होते तसेच वतं  भारता या पिह या िनवडणुक त ते आपली ज मभूमी असले या सांगलीतून आमदार 
हणून िनवडून आल ेया पुढील काळात पंचवीस वष यांनी सांगलीचे ितिनिध व केले वसंतदादा पाटील यां या 

वरील सव राजक य कार कद  व न क ेस प ाचे नाव मोठे कर यात  आिण भाव कायम राह यात दादांचा वाटा 
मोठा आह ेअसे राजक य जाणकार हणतात  

स ेची हाव नसणारा स ाधारी असे दादांब ल हटले जाते डॉ.वसंतदादा पाटील यांचे साधे राहणीमान 
साधे पण भावी बोलीभाषा वसंतदादा पाटील यांचे ि म व सरळ माग सु वभावी अ यायािव  पेटून उठणारे 
बंडखोरी करणारे होते 

सामा य माणसातून अफाट ताकद िनमाण क न अि ितय कतृ व गाजवणारे ि म व होत राजक य 
जीवन चंड बंडखोरीने भरलले ेहोते स ेची खुच  फेकून देऊन सात याने वाभीमानाने जग याची  बंडखोर वृ ी 
यां या कणाकणात भरलले े आह े दादांनी जे हा स ा घेतली आिण संघषाची वेळ आली ते हा संघषही यांनी 

मनापासून केला ख या अथान ेया छ पत या महारा ाचे िश प घडवताना  एका सा यासु या  पि म महारा ा या 
सुपु ाने कायकता त ेमु यमं ी या वासाम ये जी कामिगरी बजावली ती इितहासाम ये पुसता न ये यासारखे आह े
  अ यासाच ेमह व  

डॉ वसंत दादा पाटील ह ेखूप दलदार ि म व आह ेवसंतदादा पाटील ह े वतः एक शेतकरी अस यान े
शेतक यांचे दःुख वेदना यांनी जवळून अनुभवल े आह े ामीण समाजा या  िविवध सम यांचा यांनी बारकाईने 
अ यास केला आह े शेतकरी आिण शेतमजूर यांना आ थक थैय ा  क न  ायचे असेल तर ामीण भागात 
सहकाराचा िवकास व िव तार झाला पािहजे यासाठी  दादांनी खूप य  केले शहरात आज या काही सहकारी 

े ाचा िवकास झालेला आह े या पाठीमागे आदरणीय वसंतदादा पाटलांचे खूप मोलाचे योगदान आह े सरकारी 
े ात मो ा सं थेची थापना क न अनेक गरजू या हाताला रोजगाराची संधी िमळाली रोजंदारीतून 

उ प ा या वाटचालीला सु वात झाली या उ प ातून लोकांचे राहणीमान सुधारल ं सहकारी े ातून मो ा 
सं थेची थापना झाली आिण शेतक यां या आयु याला कलाटणी देणारा योग आला 1956 म ये डॉ. वसंत दादा 
पाटील यांनी 'शेतकरी सहकारी साखर कारखा याची, थापना केली याच वेळी शेतकरी ह ेकमी िशकलेल ेअस या 
कारणान ेशेतीतील िपके पारंप रक प तीन ेघेतल ेजात अस याकारणाने उ पादन घेतल ेजाणारे िपकांचा दजा कमी 
असायचा आिण तो उगव यासाठी कालावधीही अिधक लागत अस यान े या कारे शेतकरी क  करायचे या मानाने 
यांना मोबदला िमळत  न हता ते हा  आदरणीय दादांनी वतः शेतांम ये जाऊन ऊस कसा लावायचा ,िपके कोण या 
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प तीची घेतली पािहजे, याची आधुिनक प तीन ेकाळजी कशी यावी, इ.   ा यि के शेतक यांना दली  यांचा 
या पाठीमागचा एक साधा सोपा आिण सरळ हते ूहोता तो हणजे सहकारातून एक सुसं कृत आिण सुरळीत आशा 
समाजाची िन मती हावी 
अ यासाच ेउ ेश 
1)डॉ वसंतदादा पाटील यांचे सहकारी चळवळीतील व ामीण िवकासातील योगदान अ यासणे. 
 2)डॉ.  वसंत दादा पाटील यां या िविवध सं थांची मािहती क न घेण े 
सशंोधन प ती. 
  या संशोधन पेपरसाठी वेगवेगळया दु यम मािहतीचा आधार घेतला आह.े हा पेपर सं या मक आिण 
वणनाणा मक प तीचा आह.ेया साठी वेगवे या पु तकांचा. संशोधन पेपर चा वापर केला आह.े 

ाम सधुारणा मडंळ ची थापना. 
डॉ. वसंत दादा पाटील यांची सामािजक वैचा रक गती ही यां या गावातून झालेल े दसून येते यां या 

गावचा िवकास कर याची धडपड ते यांची त ण वयातील काय मानुसार दसून येते यांचे मूळ गाव ह ेकृ णा खोरे 
म ये आिण येणा या येक वषा या पूर प रि थतीमुळे येथील गावची प रि थती अ यंत हालाखीची होत अस यान े
अनेक वेग या सम यांना त ड ावे लागत असे हणूनच दादांनी काही त ण लोकांना संघ टत क न गावाम ये ाम 
सुधारणा मंडळीची थापना केली. व या मंडळी ारे गावातील वेगवेग या सम यांना सामोरे जा यासाठी याचा 
वापर केला गलेा. 

ाम सधुार स ाह 
डॉ.वसंत दादा पाटील यां यावर महा मा गांधीज चा भाव होता व यां या भावामुळे महा मा गांध नी 

म स ाह अिभयान चाल ूकेले होते याच अिभयाना या अंतगत डॉ. वसंत दादा पाटील यांनी आप या िज ाम ये 
ामसुधार स ाह सु  केला होता या समाज सुधार स ाहाम ये दादांनी १० लाख पये एव ा म मू य मू याचे 

काम क न घेतल ेहोते हा दादांचा काम कर याची प ती ल ात येते. 
मुबंई रा य दु काळ सिमती 

महारा  शासनाने दादां या राजक य काय काळाम ये मंुबई रा यात दु काळ सिमती थापन केली होती. 
या सिमतीम ये सातारा िज ाचे मुख हणून दादा यांची िनवड कर यात आली होती दादांनी आप या िज ाचा 
सवागीण िवकास हो यासाठी या दु काळी सिमतीम ये वेगवेग या उपाययोजनांचा िशफारशी केलले े होते कारण 
सांगली िज ाचा काही भाग दु काळ त होता. 
माकट किमटी 

डॉ टर वसंत दादा पाटील यां या या संपूण राजक य काय काळाम ये यांचे सांगली िज ातील कृषी 
े ातील खरेदी-िव  व बाजारपेठां या िवकासाम ये फार मोठा हात भार आह े यां या संपूण कार कद म ये 

सांगली िज ाम ये माकट किमटी थापन कर याचा िनणय घेतला पण तेथील ापा यामुळे तो िनणय होऊ शकला 
नाही हणून ते काही थांबल ेनाही यांनी िज ा या िवकासासाठी बाजार सिमतीसाठी जागा िवकत घेऊन सांगली 
िज हा बाजार सिमती थापन केली. यांनी शेतक यां या िहतासाठी वेगवेग या किमटी थापन केले याम ये वांधा 
किमटी थापन केली. 

“वांधा किमटी” शेतकरी ापा यांची वहारे सुरळीत पूण हो यासाठी ही किमटी थापना केली. दादां या 
कतृ वामुळे या किमटी ची पूण भारत वर चचा झाली. हणून भारत सरकार या फॉरवड किमशन ने भेट दली. पुढे 
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संयु  रा  संघटनेचे अ  व शतेी स लागार. डॉ जे सी अबत. सांगली बाजार सिमती ला भेट दली. पुढे या बाजार 
सिमती म ये 2011-12 एकुण 600 कोटी पये ची हळदीचा वहार झाला. 
िमरज पि म िवभाग खरेदी िव  सघं थापना. 

सहकारी काय ाम ये खरेदी-िव  वहारांचा कुठेही उ लखे न हता पण शेतकरी व ापार यां या 
गतीसाठी येक िज ाम ये सहकारी खरेदी िव  संघ असावा अशी दादांची इ छा होती हणून यांनी 

सु वातीला ायोिगक त वावर िमरज पि म िवभाग खरेदी िव  संघ थापन केला या खरेदी िव  संघ यामुळे 
शेतकरी व यांचे वहार सुलभ हो यास मदत झाली. 
डॉ. वसतंदादा पाटील याचं ेसहकार चळवळीतील योगदान. 
सहकार े ातील मोठ-  मो ा सं थाचं ेजाळे 

महारा ातील िज ा - िज ातील गावागावातून  सहकारी सं थांचे जाळे िनमाण कर यात दादांचा 
सहाचा वाटा आह ेमहारा ा या वतं  रा याची थापना हो याअगोदर सहकाराची िन मती ि टश काळापासून 
हणजे 1905 पासून होते पण या वेळी फ  शेतक यांना जिमनी या तारणावर कज द या जात हो या पण 

दादां या रा यात िवकास कर यासाठी आ थक मदत कज पाने अनुदान हणून तारणाचा फारसा िवचार न करता 
शेतक यांना कज देत असे ब याच वेळा लोकांचा दबाव आणून कजाचा बराचसा भाग माफही केला 
सहकारी  साखर कारखा याची थापना 

सन 1952 म ये क  सरकारने साखर उ ोगावर िनयं ण हटव यानंतर देशात साखरेची मागणी वाढली या 
वाढले या मागणीचा पुरवठा कर यासाठी देशात साखर कारखा याची गरज भासू लागली याचा अ यास क न 
डॉ टर धनंजय गाडगीळ यांनी सहकारी त वावरील साखर कारखाना थापन कर या या िशफारशी पंत धान नेह  
यांना केले याच संधीचा फायदा उठवून महारा  रा यातील वेगवेग या सहकारी साखर कारखाने थापन झाले 
अशाच प रि थतीम ये डॉ वसंत दादा पाटील यांनी सांगली िज ामधील न ांचा िवचार क न सांगली 
िज ाम ये ही सहकारी त वावर साखर कारखाना थापन करता येतो हा िवचार मनात घेऊन यांनी सांगली 
िज ाम ये सहकारी त वावर साखर कारखाना थापन केला. यांनी यां या ांतातील गरीब शेतक यांना एक  
क न यां याकडून पैसा गोळा क न वेगवेग या मागदशकांचे सहकाय घेऊन सांगली िज ाम ये सहकाराची 
मु तमेढ रोवली गेली. 
सहकारी खत कारखा याचा  योग 

    कृषी े ातील लागणा या साधनांसाठी महारा  फट लायझर अँड केिमक स सहकारी साखर 
कारखा याचे  योग यश वी केल े
पाणी परुवठा सहकारी सं था 

    महारा ाला अ धा य वयंपूण कर यासाठी मु यमं ी यशवंतराव च हाण य  कर यास सु वात केला 
यां याम ये आप या नदीतील पा याचा यो य वापर केला जात नाही व यामुळे आप या शेती या उ पादन 

उ प ाम ये भर पडत नाही या िवचाराचा आधार घेऊन डॉ. वसंत दादा पाटील यांनी आप या भागातील न ां या 
पा याचा प रपूण वापर कर यासाठी कसबे िड ज व प ाळे येथ ेसहकारी त वावर पाणी पुरवठा सहकारी सं था 
थापन केली. 

सहकारी औ ोिगक वसाहत 
सांगली िज ा या औ ोिगक े ाला नवी दशा दे यासाठी डॉ टर वसंत दादा पाटील यांनी जुल ै1962 

म ये सहकारी औ ोिगक वसाहत थापन कर याचा िनणय घे यात आला. ऑग ट 1962 म ये सहकारी औ ोिगक 
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वसाहतीची न दणी कर यात आली व 135 एकर े ांम ये ही औ ोिगक वसाहत सु वात कर यात आली. 
सुरवाती या काळाम ये 42 सभासद सं या असणारे औ ोिगक सहकारी सं थेची चाळीस लाख पयांची गुंतवणूक 
झाली व वा षक पाच लाखाचे उ पादन झाले  व 650 लोकांना रोजगार िमळाला. 2011 म ये 184 कारखाने आहते 
एकशे दहा कोटी पयांची वा षक उलाढाल या सहकारी औ ोिगक वसाहतीम ये होते. तर 28 लोकांना रोजगार 
उपल ध होत आह ेह ेयाव न दादांची दरूदृ ी ल ात येते. 
कृषी उ ोग 

डॉ.वसंत दादा पाटील यांनी सहकारी साखर कारखाना बरोबरच या भागातील शेतक यांचा व लोकांचा 
िवकास हो यासाठी वेगवेग या सं था सहकारी सं था थापन केले याम ये सहकारी कु कुटपालन सं था सहकारी 
भुईमूग या आधा रत असणारी सं था व इतर उ ोग दादांनी वतः पुढाकार घेऊन थापन केले. िज ाचे 30 
भाग पाडून वेगवेग या ठकाणी 30 तेलिगर या दादांनी थापन के या. 
अखडं िनरंतर महारा ासाठी योगदान 

1 मे 1960 ला ि भािषक मंुबई ांतातून वतं  महारा ाचे मंुबई िवदभासह िन मती झाली अखंड 
महारा ाचा सवागीण समरस िवकासाचे व  दातांनी पिहल े महारा ा या समतोल िवकासासाठी ादेिशक 
िहता या या पलीकडे जाऊन यांनी पुढाकार घेतला हणून महारा  अखंडपण े गती या दशेने घोडदौड करीत 
आह े 
डे न शगुर इि ट टू 

    ही ऊस उ पादन आिण साखर यावर संशोधन करणारी सं था उभी रािहली पुढे जाऊन या सं थांचे 
नामांतर क न वसंतदादा शुगर इि ट ूट असे केल े गेल े नॅशनल को-ऑपरे ट ह इंिजिनअ रग िलिमटेड सं था 
थापन क न महारा ातील साखर कारखाने व पयायाने ऊस उ पादक शेतक यांना फायदा क न दे याचे काम 

वसंतदादांनी केल े 
मुबंई रा य सहकारी साखर सघं थापना. 

सांगली िज ाम ये सहकारी साखर कारखाना थापन करण ेअ यंत अवघड बनले होते सांगली िज हा एक 
दु काळ त िज हा हणून ओळखला जात होतो आिण हा दु काळ त भागांम ये बदल या राजक य प रि थतीम ये 
साखर कारखाना उभा करत असताना अनेक अडचणी येत हो या या सव अडचणी दरू कर यासाठी व सहकारी 
त वावर साखर कारखाना उभा करता यावा यासार या अनेक सम यांना त ड दे यासाठी दादांनी यां या 
कायकाळात म ये मंुबई रा य सहकारी साखर संघाची थापना केली. 
सहकायातनू मानवी िहताची िन मती 

   माणसा- माणसा मधील ेमाचा सा ा कार हणजे सहकाराचा िवकास होय असे सहकारा बदद्ल दादा 
हणत असे सहकायावर िव ासाने काम सोपवले तर सहकारी सं था टकते हा यांचा िव ास सहकारी चळवळी या 

िवकासाला ेरणा देणारा ठरला 
डॉ. वसतं दादा पाटील याचं ेशै िणक े ातील योगदान 

   डॉ. वसंत दादा पाटील यांचे िश ण े ातील यांचे िवचार ांितकारी होते 1983 साली वसंतदादा 
पाटील मु यमं ी असताना िवनाअनुदान त वावर अिभयांि क  आिण वै क य महािव ालयांना परवानगी देऊन 
महारा ा या शै िणक े ात आमूला  ांती घडवून आणली याम ये वसंतदादा पाटील इंजीिनय रग कॉलेज मंुबई 
असो ,प भूषण वसंतदादा पाटील कॉलेज तासगाव ,िज हा सांगली ,येथील असो कवा डॉ टर वसंत दादा पाटील 
मा यिमक िव ा िनकेतन पुण े यासार या अनेक कॉलेज आिण महािव ालयाची यांनी थापना केली हणजे 



    B.Aadhar’ International Peer-Reviewed Indexed Research Journal 

         

                   I    Impact Factor -(SJIF) –8.575,Issue NO,  348 (CCCXLIX ) B                                                                                                              

     ISSN :  

    2278-9308 

   May, 
    2022   

 

 

133 Website – www.aadharsocial.com       Email – aadharsocial@gmail.com. 

 
 

 

महारा ातील मुलांना अ य कोण याही रा यात जाऊन उ  िश णासाठी हात पसरावे लाग ूनयेत यासाठी यांनी हा 
िनणय घेतला वसंत दादा यां या वाग या-बोल यात नेहमीच एक साधेपणा असे आप या माणसांना मोठे करताना 
याचे भरभ न कौतुक करायचे हा दादांचा वभाव होता पोिलसां या गरा ात कधी न राहणारे व नाग रकांना 

नेहमी उपल ध असणारे मु यमं ी हा यांचा नावलौ कक होता वसंत दादा पाटील यांचे िस  वा य हणजे 
सरकार िवकास करत नाही तो क न यावा लागतो 
डॉ. वसतं दादा पाटील याचंा राजक य कायकाळ. 
1) महारा  ांितक काँ ेसचे अ य  होते  1967 
2) 1969 काँ ेसचे िवभाजन झाले या वष  िडसबर म ये मंुबईत काँ ेसचे अिधवेशन झाले या अिधवेशनाचे 
वागता य  होते . 

3) 1971 म ये अमे रकेतील लुिधयाना येथ ेभरले या चौदा ा आंतररा ीय ऊस ऊस त ा या प रषदेत भारतीय 
िश मंडळाचे नेत े हणून उपि थत 
 4) महारा ाचे सहावे मु यमं ी 1977- 78 म ये झाल ेआिण 1977ते 1985 चार वेळा वसंतदादांनी मु यमं ीपद 
भूषिवले   
5) राज थान रा याचे रा यपाल होते 
वसतंदादा पाटील यां या नतंर सहकार े ातील प रि थती 

   वसंतदादांनी उभे केलेल ेसहकाराचे िवराट वैभव या नंतर या काळात आले या नेतृ वाला नीट राखता 
आल ेनाही सहकारी सं था चालवणारे अनेक जण ख या अथाने 'सहकार महष  'न राहता 'सहकार स ाट 'बनल े 
एखा ा स ाटा या आ े माण ेसहकाराचे कामकाज चालत होते आिण सामा य शेतक यांचे अतोनात हाल होत होते 
यां यातील कतीजण साखरस ाट हणून बदनाम  झाले 

संदभ ंथ. 
1) महारा ाचे िश पकार वसंतदादा, राजा माने. मंुबई सािह य सं कृत मंडळ कािशत. 
2)महारा  टाई स वृ प े. 
3) वेबसाईट. 
4)सहकार मं ालय,भारत. 
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राज ी शा  महाराज आिण जातीभदे िनवारण 
सहा. ा. पाडुंरंग िभवाजी गोरे 

मराठी िवभाग मुख सर वती संगीत कला महािव ालय ,लातूर. 
 

         जाितभेद ह ेभारत देशातील हद ूधमाचे व हद ूसमाजाचे एक मह वपूण ल ण आह.े येक ची जात ही 
या या ज माव न ठरवून ती याला कधीही बदलता येत नसे. येक जातीचा एक ठरािवक वसाय ठरललेा होता. 
यामुळे या या समाजात जातीय वसायावर आधा रत वेगवेगळे वसाय करण े यांना बंधनकारक ठरल ेहोते. 

         डॉ.बाबासाहबे  आंबेडकरांची हद ूसमाजा या रचनेस अनेक मज याची इमारत असे हटले आह.े एक जात 
हणजे एक मजला होय . या मज यास वर जाणारी िशडी नसे. उ  जातीत ज मललेा कतीही वाईट असणारा 

मनु य तो उ  समजला जाईल व नीच जातीत ज मलेला कतीही चांगला  तो वाईटच ठरवला होता. या काळात 
जात ही वतं  होती , या मुळे दसु या जातीशी कोणताही रोटीबेटी वहार केला जात नसे यामुळे जातीजातीतील 
माणसे एकमेकांपासून थोडेसे अतंर ठेवूनच वागत असे. 
          बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जाती व थेला मनोरा हटंले आह े . अशा या जाित व थेचा मनोरा न  
कर याचे काम महा मा योितबा फुल ेयांनी सु  केल ेव ते शा  महाराजांनी पुढे चाल ूठेवल.े 
जातीभेदाचे मु य काय हणजे जाती षे न  करण.े 
शा  महाराजांनी अनेक सावजिनक काय मातून जाती व थेिवषयी िवचार  केले. यांनी आप या िवचारातून 
देशातील सामािजक अ याय, अ याचार व िपळवणूक या दोषाचे मु य कारण जातीभेद आह ेह ेअनेकदा सांिगतल.े 
जाती भेदा या संदभात शा  महाराज हणतात "जाती षे हा हदु थानचा फार पुराना रोग आह ेते हा परशुरामान े
िन: ि य पृ वी केली या हण यात जातीय षेाचे ित बब पूणपण े उमटलले े दसेल. पेश ांनी ा णेतरां या 
घरावर गाढवाचा नांगर फरवला याचेही कारण तेच आह े. यां या श ा व जानवी , ी िशवाजी महाराज व मराठे 
वीर यांनी र ण केली ,तेच ा ण ,मराठे शू  आहते असे ितपादन करतात. याचे कारण दसुरे कोणत े?या जाती 

षेाची उचलबांगडी करावयाची असेल ,तर जाितभेद मोडला पािहजे . जाितभेद मोडून आपण सव िमळून एक होऊ 
या." 
         शा  महाराजांना जपान देशान े केले या गतीचे खूप कौतुक वाटत होते. जपान म ये सामुराई नावाचे 
वतःला े  समजणारे लोक होते .पण जे हा जपानी समाजाने वतःला अ याधुिनक बनवायचा िनणय घेतला ते हा  
या लोकांनी आपण होऊन आपला ह  व दजा सोडून देऊन ते सवसामा य नागरीक बनले. यामुळे जपानचा एक 

साम यशाली रा  हणून िन मती झाली. शा  महाराजांना वाटते जपान म ये जसा बदल झाला तसा 
हदु थानातील ा ण ि य यांनी जाितभेद फोड याचे काय करावेवच वाचे ह  सोडून वाथ याग बाजूला ठेवून 

देशाची गती करावे असे वाटते. 
जाितभेद न  करण ेह ेमाझे पिव  कत  आह.े असे हणणारे शा महाराज जातीभेद मोडून काढ यासाठी आपण सव 
एक होऊ व दसु या बाजूने मागासले या जात साठी खास सवलती देऊन यां या िश णाची व था केली तसेच 
यां यासाठी वतं  व तीगृहांची िन मती करीत होते. 

आतंरजातीय िववाहाचा परु कार केला. 
           याम ये तीन कारचे िनबध होते १) रोटी बंदी २) बेटीबंदी व ३) वसाय बंदी. शा  महाराजांनी या 
काळात फार मोठे धाडस केले व सं थानात आंतरजातीय िववाहास कायदेशीर मा यता िमळवून दे याचा कायदा 
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मंजूर केला .हा कायदा करण े हणजे सवसामा य गो  न हती कारण ि टशां या काळात आंतरजातीय िववाहाचे 
एक िबल नामदार िव लभाई पटेल यांनी मांडल ेहोते , यावेळी संपूण देशात फार मोठा ग धळ िनमाण झाला होता 
.आिण यास िवरोध केला होता िवरोध करणा यां या  मते आंतरजातीय िववाहास मा यता िमळाली तर धम न  
होईल.अशी िभती वाटत होती. महाराजांना वाटत असे एव ा मो ा माणात आंतरजातीय िववाह होतील 
तेव ा माणावर हदी समाजातील जाितभेद न  होतील आिण आप या देशाची गती हो यास मदत होईल असे 
शा  महाराज आप या भाषणातून सांगून थांबल े नाहीत तर यांनी वाढिव याचा य  केला. यांनी कागलकर 
घाटग े घरा यातील क या हणजे महाराजांची चुलत बहीण च भा बाई यांचा िववाह इंदरू या तुकोजीराव 
होळकर यांचे पु  यशवंतराव यां याशी िनि त केला आिण धनगर व मराठा आंतरजातीय िववाह कर याची योजना 
आखली व मराठा_-धनगर भारतीय िववाह आंतरजातीय िववाह लावला.  

वसाय बदंी उठवली - 
          शा  महाराजांनी जाित व थेचा ितसरा अ यायी िनबध काय ाने मोडून काढला. जातीनुसार वसाय 
होता तो न  क न यांनी यांना वाटेल तो वसाय व काम कर याची परवानगी दे यात आल.े अनेक वषापासून 
जाती व थे या बंधनात  अडकून कतीही वसाय सोडून दसुरा वसाय  करण े श य होत न हत.े यात 
उदाहरणाथ कंुभाराने कंुभाराचे काम करावे, चांभाराणे चांभारक च करावी. महाराणे महारक  ची कामे करावी असा 
एक िनबध होता .तो  राज ी शा  महाराजांनी मोडून काढला व याला वाटेल तो वसाय व नोकरी कर यास 
परवानगी दे यात आली . यामुळे वसाय वातं य देऊन एक कार या सामािजक गुलामिगरीतून यांची मु ता 
केली. मागासवग य समाजाला िवशेषतः दिलत वगातील लोकांना सरकारी नोकरीत नेमून अथवा सावजिनक 
जीवनातील अिधकारा या जागा द या. यां याम ये आ मिव ास िनमाण कर याचे काय शा  महाराजांनी केल.े 
संदभ - 
१) पवार जय सगराव- राज ी शा  महाराज गौरव ंथ 
२) डॉ.रमेश जाधव - राज ी शा  छ पती 
३) िवलास आढाव-समाज ांितकारक राज ी शा  महाराज 
४) डॉ. जय सगराव पवार --राज ी शा  छ पती जीवन व काय 
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‘ksrh vkf.k ‘kk’or fodkl 
lkS-izkph iadt ukanzsdj 

,e~-,-ch-,M~- ¼vFkZ’kkL=½Jherh jkterh usexksaMk ikVhy dU;k egkfo|ky;] lkaxyh 
 

izLrkouk% 
 Hkkjr Lora= >kyk R;kosGh ‘ksrhps Lo#i ekxklysys gksrs- Jekph o ‘ksrhph mRikndrk 
deh gksrh- ‘ksrhph ykxoM vR;ar ijaijkxr o tqU;k i/nrhus gksr gksrh- jklk;fud [krkapk 
‘ksrhrhy okij vR;ar ux.; gksrk- 1951&52 e/;s ‘ksrdÚ;kaP;k ,dw.k miHkksxkiSdh 45 
VDds miHkksx gk R;kauh Lor%p fuekZ.k dsysY;k mRiknukpk gksrk- Hkkjrkr Hkw&lq/kkj.kk dk;ZØe 
Lokra«; izkIrhuarj vaeykr vkyk- ‘ksrh O;olk;koj vk;dj vkdkjyk tkr ukgh- njo”khZ 5 
twu jksth tkxfrd i;kZoj.k fnu lktjk dsyk tkrks- rlsp la;qDr jk”Vªkaph ekuoh i;kZoj.k 
fo”k;d vkarjjk”Vªh; ifj”kn LohMuph jkt/kkuh LVkWd gkse ;sFks fnukad 5 twu rs 14 twu 
1972 ;k dkyko/khr Hkjyh gksrh- ‘kk’or fodklgh QDr i;kZoj.koknhaP;k iqjrhp e;kZfnr 
ukgh- ijarq rh vFkZ’kkL=K] jkT;’kkL=K] ifjfLFkfrdh ‘kkL=K] jktdkj.kh o fu.kZ; ?ks.kkjs 
;kaP;k’kh lacaf/kr vkgs- gh ladYiuk ,dk cktwyk izR;{kkr fodklkP;k vFkZ’kkL=k’kh o nqlÚ;k 
cktwyk i;kZoj.kkpk varHkkZx Eg.kwu lacaf/kr vlrs- ukokizek.ksp ‘kk’or fodkl gh ladYiuk 
nh?kZdkyhu Hkfo”;kfHkeq[k cGdV o Qynk;h fodkl vlwu T;kapk laca/k pkyw o Hkkoh 
fi<Ókka’kh tksMyk tkrks- ‘kk’or fodkl gk vlk vlrks dh ekuoh xjtkaps phjdky fVdj.kkjs 
lek/kku vkf.k ekuoh thoukP;k ntkZr lq/kkj.kk lk/; dj.ks vlrks- ;k dYiusuqlkj uSlfxZd 
lkexzhph vfrfjDr fiGo.kwd gksrk dkek u;s- rlsp] vfrfjDr miHkksx fdaok mRiknugh 
/kksdknk;d vlrs- czqVyWaaaM vk;ksx vgoky ¼1987½ vkf.k olqa/kjk ifj”kn ¼1992½ ;kauh 
‘kk’or fodklkP;k ladYiuspk fodkl dsyk- 
^czqVyWaaaM vgoky* &% ^‘kk’or fodkl Eg.kts vlk fodkl dh] tks Hkfo”;dkyhu fi<hP;k R;kaP;k 
Lor%P;k xjtk iw.kZ dj.;kP;k lkeF;kZps rMtksMh f’kok; l/;kP;k xjtkaph iwrZrk dj.ks gks;-* 
mfÌ”Vs &%  
1- ‘ksrhps rqdMhdj.k o foHkktu deh dj.ks- 
2- ik.kh vkf.k i;kZoj.k ;kapk lerksy jk[k.ks- 
3- ‘kk’or fodklkph mfÌ”Vs fnysY;k dkyko/khr iw.kZ dj.ks- 
x`ghrds &% 
1- Hkkjrh; ‘ksrh gh ikolkoj voyacwu vkgs- 
2- ‘kk’or fodklkph mfÌ”Vs fnysY;k dkyko/khrp iw.kZ gksrhy- 
3- ‘ksrhpk fodkl >kyk rjp nkfjnz;kps fuewZyu gksbZy- 
‘ksrhps Lo#i vkf.k ‘kk’or fodkl &% 
1- ‘ksrhps tqus o iqjk.ks ra= &% 
 cgqrka’k Hkkjrh; ‘ksrdjh vtwugh ‘ksrhdfjrk ijaijkxr i/nrhpkp okij djrkr- R;keqGs 
‘ksrhrwu feG.kkjs mRiknu vR;ar lhfer vlrs- ijarq 1966 iklwu ‘ksrhr uohu ra=kpk okij 
dj.;kl lq#okr >kY;keqGs mRiknukr ok< gksr xsyh-  R;keqGs ‘ksrhph fLFkrh lq/kkjr xsyh- 
2- Je cktkjkpk nqgsjhi.kk &% 
 ‘ksrhoj Jfedkapk vfrfjDr Hkkj vlY;keqGs R;kaph etqjh vkS|ksfxd {ks=kP;k rqyusus deh 
vlrs- ‘ksretqjkauk etqjh deh feGr vlY;keqGs njMksbZ mRiUu ikrGh deh vlrs- R;keqGs 
jkg.kheku deh ntkZps vlrs- 
3- xzkeh.k Hkkxkrhy dtZcktkjhi.kk &% 
 Hkkjrh; ‘ksrhoj egktuh HkkaMoykph idM vlwu dtZcktkjhi.kk gk cgqrsd NksVÓkk 
‘ksrdÚ;kaps lkekU; y{k.k vkgs- Lokra«;kuarj egktukaph ‘ksrdÚ;kojhy idM f<yh Ogkoh 
Eg.kwu Hkkjr ljdkjrQsZ cjsp iz;Ru dj.;kr vkysr-  
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4- nkfjnz;kph leL;k &% 
  Hkkjrh; nkfjnz;kph ladYiuk loZizFke nknkHkkbZ ukSjksth ;kauh 1876 e/;s  ekaMyh- 
‘Poverty and Unbritish Rule in India’ ;k xzaFkkr R;kauh nkfjnz;kps fp=  ekaMys- nkfjnz;keqGs 
HkkjrkP;k fodklke/;s vMFkGk fuekZ.k gksr vkgs- uSlfxZd  lk/kulkexzh lqIr Lo#ikr 
vlY;keqGs frpk fodkl >kysyk ukgh-  R;keqGs  oulaiRrh] tylaiRrh gh i;kZIr 
ek=sr vkgs- fofo/k fidkaps  mRiknu Hkkjrkr  gksrs- mRiknu] mRiUu] cpr] jkstxkj 
bR;knh deh vlY;keqGs Hkkjrkr nkfjnz;kps  izek.k deh vkgs-  nkfjnz; gh ,d lkis{k 
Lo#ikph ladYiuk vkgs- 
5- LFkwy ns’kkarxZr mRiknu &% 
  ,dw.k mRiknu o`f/nnj gk ‘kk’orrspk ,d egÙokpk n’kZd vkgs- ;ke/;s ,dw.k 
vFkZO;oLFksP;k dke dj.kkÚ;k ;a=.ksps ;’k o vi;’kkph ckc n’kZfoyh tkrs- LFkwy ns’kkarxZr 
mRiUu ¼GDP½ gs fodklkph egÙokph dlksVh vlrs- ¼GDP½pk ok<hpk nj gk oLrw o lsokaP;k 
,dw.k mRiknukP;k ok<hP;k njkoj voyacwu vlrks- vktP;k o Hkkoh fi<hP;k vkfFkZd o 
lkekftd dY;k.kklkBh mPp vkfFkZd ò/nhpk nj vko’;d vlrks- 
6- yksdla[;k &% Hkkjr gk yksdla[;sP;k n`”Vhdksukrwu txkr nqlÚ;k Øekadkpk ns’k vkgs- 
i;kZIr yksdla[;k gh pkyw o Hkkoh fi<hP;k dY;k.kkdfjrk lkexzhpk i;kZIr okij vko’;d 
vlrks- yksdla[;sP;k ekukus uSlfxZd lk/kulkexzh deh vlY;keqGs mRiknu ok<r ukgh- 
vfrfjDr yksdla[;k uSlfxZd lkexzhph fiGo.kwd djrs- ok<rh yksdla[;k gh Hkkjrkrhy 
i;kZoj.kh; vourhps ,d izeq[k dkj.k vkgs-   
7- ik.khiqjoBk %& 
  ik.kh iqjoBk o R;kpk okij gs ‘kk’orrs’kh izR;{k tksMysys vlrkr- ik.kh gk mRiknu 
miHkksxkP;k fØ;srhy egÙokpk ?kVd vkgs- ik.kh gs ?kjxqrh] ‘ksrh] m|ksx o brj vusd 
okijklkBh vko’;d vlrs- vdk;Z{ke i/nrhus ik.;kP;k vfrfjDr okijkus l/;kP;k 
fi<hlkBhp ik.;kpk la?k”kZ fuekZ.k gksr vkgs- thoukP;k vfLrÙoklkBh ik.kh vR;ar xjtsps 
vkgs- 
8- LoPN o ‘kq/n gok %& 
  LoPN o ‘kq/n gok l/;kP;k Hkkoh fi<hlkBh miyC/k gks.ks gs ‘kk’orrsps egÙokps 
n’kZd vkgs- LoPN gok gh ekuoizk.kh o brj izkf.kek=kaP;k vk;q”;kyk enr djrs- gok gh nSoh 
ns.kxh vlyh rjh ekuo rh iznwf”kr d#u frps nqehZG oLrwr #ikarj djrks- 
9- ekuoh lkexzh funsZ’kkad %& 
ekuoh lkexzh funsZ’kkad gk 0-8 is{kk vf/kd vlY;kl pkaxys letys tkrs vkf.k 0-5 is{kk 
deh vlY;kl rs nkfjnz; ekuys tkrs- xsY;k vusd o”kkZiklwu tkxfrd cWad o ;wukspk fodkl 
dk;ZØe funsZ’kkadkyk lokZf/kd egÙo nsrkr-  
‘ksrh o ‘kk’or fodklkps egÙo %&     
1- ns’kkrhy fofo/k m|ksxkauk ykx.kkjk dPpk eky ‘ksrhrwu iqjfoyk tkrks- ‘ksrhyk vknkus 
iqjfo.kkjs o ‘ksrh mRiknukpk dPpk eky Eg.kwu okij dj.kkjs m|ksx ;ke/;s ;srkr- 
vYifodflr ns’kkrhy xzkeh.k HkkxkP;k ifjorZukps ,d egÙokps lk/ku Eg.kts ‘ksrh m|ksx 
gks;- cgqrka’k y?kq o dqVhj m|ksxkauk vko’;d dPpk eky ‘ksrhrwup feGrks-  
2- izkFkfed {ks=k’kh laca/khr v’kk ijaijkxr oLrwaps fu;kZrhe/khy egÙo 1980&81 i;Zar 30-
65֠ gksrs- uarj rs deh gksowu 1992&93 e/;s 16-5֠ >kys- pgk] dkWQh] rack[kw] 
elkY;kps inkFkZ] dktw] rkx] lqrh dkiM b- ‘ksrhekykph o R;kiklwu cuysY;k oLrwaph fu;kZr 
vtwugh egÙokph vlwu R;kiklwu ns’kkyk cgqewY; vls ijdh; pyu izkIr gksr vkgs-  
3- ‘ksrh gk Hkkjrkrhy okgrwd O;oLFkspk eq[; vk/kkj vkgs- dkj.k jsYos o jLrs ;kapk cgqrka’k 
okij gk ‘ksrekykP;k us&vk.k dj.;kdfjrk gksrks- ‘ksrhpk gaxke pkaxyk >kY;kl ‘ksrdÚ;kaaph 
Ø;’kDrh ok<rs- R;keqGs m|ksx {ks=krhy oLrwaph ekx.kh o fdaerh ok<rkr- ifj.kker% m|ksx 
{ks=kph izxrh gksow ykxrs-  
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4- iznf’kZr lkexzhpk vfrfjDr okij osxkus dsyk tkrks vkf.k uwruhdj.k lkexzhP;k okijkpk osx 
R;kP;k iqufuZekZ.k {kers’kh rqyuk djrk vf/kd vlrks- 
5- l/;kph fi<h iqjs’kh uSlfxZd lk/kulkexzh feGosy dh ukgh gs lkax.ks dBh.k vkgs- ‘kk’or 
fodklkph dYiuk gh fodkl vkf.k i;kZoj.k ;ke/khy laca/kkps Li”Vhdj.k djrs- 
6- LFkwy fuOoG mRiknu gk fodklkpk [kjk n’kZd vkgs- dkj.k rks ‘kk’or o v’kk’or 
mRiknukaph gkrkG.kh djrks- gh ladYiuk egRokph vkgs-  
7- okLro fodkl ;kpk vFkZ uSlfxZd lkexzhpk ‘kk’or o Qynk;h okij gks;- T;k;ksxs 
l/;kP;k o Hkkoh fi<Ókkauk ykHk gksbZy- 
‘kk’or fodklkps ?kVd &% 
1- okgd {kersph ladYiuk % 
 uSlfxZd i;kZoj.kkph ekuoh gLr{ksi lgu dj.;kph egRre {kerk Eg.kts okgd {kerk- rks 
tehu] gok] ik.kh b- Lor%yk okij{ke vkf.k ‘kq/n Bso.;kph {kerk funf’kZr djrs- 
2- vkarjfi<h; leU;k; % 
 i`FohP;k lalk/kukapk okij orZeku o Hkfo”;dkyhu fi<ÓkkalkBh U;k; i/nrhus Ogkok Eg.kts 
vkarjfi<h; leU;k; gks;- Eg.ktsp pkyw fi<hus lalk/kukapk xSjokij] viO;; u djrk 
Hkfo”;dkfyu fi<;kaP;k xjtkapk fopkj pkyw fi<hrp djkok- 
3- fi<hraxZr leU;k; % 
 fi<hraxZr leU;k; Eg.kts ,dk fi<he/;s lalk/kukapk okij U;k¸; i/nrhus Ogkok- gk U;k; 
ns’kkns’kkae/;s rlsp ,dk ns’kkr fofo/k izns’k fdaok O;Drhae/;s izLFkkfir Ogkok- ts.ks d#u 
i`FohP;k lalk/kukapk okij dkgh ewBHkj ns’kkauhp u djrk loZ ns’kkauk] izns’kkauk o O;Drhauk 
R;kapk okij d#u fodklkph leku la/kh izkIr Ogkoh- 
4- fyaxfo”k;d lekurk % 
 ekuoh i;kZoj.kkP;k ‘kk’orrslkBh fodkl izfØ;srhy fyaxHksn nwj gks.ks xjtsps vkgs- vkjksX;] 
iks”k.k o f’k{k.kkrhy fyax rQkorheqGs efgykaph fodklkrhy Hkwfedk e;kZfnr jkgrs- 
fyaxfo”k;d lekurk gh ‘kk’or fodklkP;k ladYiusP;k eqGk’kh vlY;kps ekuys tkrs-  
fu”d”kZ &%  
1- 75 % vkfFkZd fodkl gk ‘ksrh {ks=koj vk/kkfjr vkgs--  
2- lalk/kukapk xSjokij] viO;; u djrk Hkfo”;dkyhu fi<ÓkkaP;k xjtkapk fopkj pkyw dkGkr 
>kyk ikfgts- 
3- Hkkjrh; ‘ksrhpk fodkl gk uouohu ra=KkukeqGs >kyk- 
f’kQkj’kh &% 
1 l/;kP;k o iq<hy fi<ÓkkaP;k xjtk Hkkxok;P;k vlrhy rj ‘kk’or fodkl ?kMowu vk.k.ks 
xjtsps vkgs- 
2 ‘ksrdÚ;kalkBh rKkaps ekxZn’kZu ¼O;k[;ku½ vk;ksftr dj.ks xjtsps vkgs- 
3 l/;kP;k fi<hyk lalk/kukaps egRo iVowu ns.ks vko’;d vkgs- 
4 i;kZoj.kkrhy cny pkyw fi<hyk vkf.k Hkkoh fi<hyk ?kkrd Bj.kkj ukghr ;kph dkGth 
?ks.ks xjtsps vkgs- 
lekjksi &% 
 uouohu ra=kapk okij d#u ‘ksrhpk fodkl lk/; gksbZy vkf.k lalk/kukapk i;kZIr vkf.k 
dk;Z{ke okij d#u ‘ksrh mRiknukr ok< ?kMowu vk.krk ;sbZy- jklk;fud [krkapk okij d#u 
‘ksrhps mRiknu ok<fork ;srs- ik.;kpk dkVdljhus okij d#u osxosxG;k flapu i/nrhOnkjs 
mnk- fBcd flapu] rq”kkj flapu bR;knh] ;kOnkjs fidkauk ik.khiqjoBk d#u ‘ksrhP;k mRiknukr 
ok< djrk ;sbZy vls fnlwu ;srs- v’kk izdkjs ekuoh thoukP;k ntkZr lq/kkj.kk ?kMowu 
vk.k.;kps egÙo Li”V dsys vkgs- rlsp   ‘ksrh vkf.k ‘kk’or fodkl FkksMD;kr Li”V dsyk 
vkgs- 
 



    B.Aadhar’ International Peer-Reviewed Indexed Research Journal 

         

                   I    Impact Factor -(SJIF) –8.575,Issue NO,  348 (CCCXLIX ) B                                                                                                              

     ISSN :  

    2278-9308 

   May, 
    2022   

 

 

139 Website – www.aadharsocial.com       Email – aadharsocial@gmail.com. 

 
 

 

lanHkZ lwph &% 
1- izk-ds-,e~-Hkkslys]izk-MkW-,l~-,e~-Hkksly]MkW-ih-,p~-dne & Hkkjrh; vFkZO;oLFkk] QMds 
izdk’ku]2019 
2- MkW-furk ok.kh]d`”kh vFkZ’kkL=] iz’kkar ifCyds’ku]2012 
3- MkW-vCnhu vksesj] ‘kk’or fodkl] fMLdOgjh ifCyds’ku]2017 
4- MkW-th-,u->kejs] Hkkjrh; vFkZO;oLFkk fodkl o Ik;kZoj.kkRed vFkZ’kkL=] QMds 
izdk’ku]2005 
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सकारा मक मानिसकतसेाठी खळे 
शांत िबभीषण पाटील 

शारी रक िश ण संचालक, ी शहाजी छ पती महािव ालय, 

को हापूर. मो. ९८२२२४४२०२, ई मेल : pbp44202@gmail.com 

 
ा तािवक: 

आ दमानव जंगलात गुहांम ये राहत होता, ते हापासून खेळांचे मह व याला पटलले े होते. िवरंगुळा-
करमणूक हणून; कुटंुबाबरोबर, मुलाबाळांबरोबर आिण नंतर टोळीतील इतर लोकांबरोबर वेळ घालव याचे साधन 
हणून खेळ उपयोगी पडत. लहान मुलांना िशकार क न अ  कसे िमळवायचे त े िशकव यासाठी आिण 
वसंर णाला स म बनव यासाठीही खेळ फार उपयु  ठरत असत. मानवी सं कृतीचा जसा िवकास होत गलेा तसा 

खेळांचाही िवकास होत गलेा. आपण आिण आपला गट सव े  आहोत ह े इतरांना पटवून दे यासाठी सरळ 
ं यु ाचा माग प करावा लागत असे. मानवी टो यांम ये िवचार क  शकणा या लोकांनी यामुळे त ण िपढी 

नाहीशीच हो याचा धोका ओळखला आिण हसा न करता वत:चे े व पटवून दे यासाठी खेळां या पधा 
भरव याची प त सु  झाली. 

ऑिलि पक पधाचाही उगम असाच झाला. युवकांची शरीरे आिण मन े कणखर बनव यासाठी मैदानी 
खेळांना पयाय नाही ह े िवचारवंतां या यानात आल.े ऑिलि पक पधासाठी तयारी करणा या युवकांमधून कडवे 
यो  े िनमाण झाल े आिण प शया या गलुामिगरीचे क येक शतकांचे जोखड ीकांना झुगा न देता आल.े या 
युवकांचेच सै य उभा न स ाट अले झांडरने प शयन सा ा य ने तनाबूत केले आिण हदु तानापयत धडक मारली. 
दीड हजार वष बंद पडले या ऑिलि पक पधाचे पुन ीवन करताना च उमराव युबत न आिण या या 
सहका यांचा उ ेश युवा िपढीची मरगळ घालवून यांना यु ासाठी आिण जीवनातील संघषासाठी स म बनवणे हाच 
होता. 

ि टश सरंजामशाहीने वत: या िवरंगु यासाठी िनमाण केलेला केटचा खेळ, यात भरपूर खेळाडू 
लागत हणून भारतीयांना िशकव यात आला. तो यांनी इं जांपे ाही चांगला खेळ यास सु वात केली. एक िव  
अकरा अशी काहीशा च ूहासार या रचनेन ेतो े कांम येही भरपूर लोकि य झाला. मला े क हणून केटचा 
खेळ खूप भावतो; पण या खेळा या नादाला लागनू आपण फुटबॉलसार या सव जगभर खेळ या जाणा या 
सवागसंुदर खेळावर फार मोठा अ याय केला आह ेअसे वाटते. 
खळे आिण ताणतणाव मु : 

खेळांचा सवात मोठा फायदा हणजे मनावरचे ताणतणाव जाद ू वाटावी असे नाहीसे होतात. एक तर 
ताणतणाव िनमाण हो याचे मु य कारण हणजे दबुळे मन ह े असते. मन दबुळे झाल े क  शरीराची श ही 
आपोआपच ीण हायला लागते. आ मिव ास खचतो आिण माणूस नैरा या या भावनेची िशकार बनतो. जागितक 
आरो य संघटनेने ७ एि लला आरो य दन साजरा केला . याचे सू च नैरा य नाहीसे करण ेह ेहोते. पर पर संवाद 
हा एक नैरा यावर उतारा मानला जातो. हणून या संघटनेने ‘िनराश वाटते आह?े चला ग पा मा  या’ अशा 
अथाचे घोषवा य जाहीर केले होत;े पण खेळही याच दजाचा अ यंत भावी असा िनराशेवरचा आिण 
ताणतणावावरचा उतारा आह.े िनदान भारतीयांसाठी तरी ‘चला खेळू या’ ह ेघोषवा य जा त समपक ठरेल असे 
वाटते. 

घरात, कायालयात, समाजात आप या या जबाबदा या असतात यां यामुळे भिव याची काळजी वाटणे 
साहिजकच असते. झाले या चुका आिण अपमान िवसरण ेश य होत नाही. या सव गो ी डो यात घोळत राहतात 
आिण ताणतणाव िनमाण क न यांना खतपाणी घालत राहतात. चडूचे कवा बॅड मटनसारखे खेळ या सम येवर 
अितशय उ म उपाय आहते, कारण या खेळात िविश  व तवूरच न ह ेतर ित या गतीवरही एका  हावे लागत े
तरच त ेनीट खेळता येतात. नको असले या गो ी डो यात घोळणे आपोआप थांबते. जलद हालचाली करा ा लागत 
अस यान े सन यं णा मजबूत होत े आिण र ािभसरण सुधार यान े ताजेतवान े वाटायला लागते. अथात इतर 
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े ांत या सम या नाहीशा होत नस या तरी शारी रक आिण मानिसक आरो य सुधार याने यांना त ड दे याची 
उभारी मनाला येत.े 

भारताम ये पालक खेळा या मैदानावर आले क  िश कां या पोटात गोळा उठतो. कारण त ेआपले पा य 
सरावाम येसु ा सतत जकत राहावे अशी अपे ा करीत असतात. खरे तर, खेळ खेळ यानेच न ह ेतर चांगला े क 
बन यानेही ताणतणाव नाहीसे होतात; पण बरीच मंडळी आपला अहकंार सोबत वागवत असतात. मग ते खेळल े
कवा फ  े क हणून आल ेतरी वत:चे ताणतणाव सांभाळून ठेवतात आिण इतरांचे वाढवतात. खेळाबरोबरच 

िखलाडूवृ ी िशकायला हवी, नाही तर खेळाचे फायदे हो याऐवजी आपल ेआिण इतरांचेही नकुसान होऊ  शकते. 
िवचार आिण भावनावंर िनयं ण: 

मुळात ताण िनमाण होतात त ेआपले िवचार आिण भावना यांवर िनयं ण राहत नाही याच कारणामुळे. 
खेळ खेळायचे असतात त ेह ेिवचार आिण भावना यां याव न मन काढून दसु या एखा ा गो ीवर एका  होता यावे 
यासाठी; पण आपण आपला अहकंार सोबत घेऊन फ  जक या या ई येने खेळायला उतरलो तर जकण ेतर दरूच 
रािहल,े आपले ताणच ितथेही वाढत राहतात. गो फ हा ताण घालव यासाठी सवात उ म खेळ आह े आिण तो 
खेळलाही जातो अितशय संुदर वातावरणात. बरे ितथ े पधा तर वत:शीच असत.े य ात ताणतणावासाठी इलाज 
करावा लागतो तो असं य गो फ खेळाडंूना, कारण या खेळात चुका हो याची श यता सवात जा त असत ेआिण 
डो यासमोर उभे रािहललेे यश, अचानक फ  एका चुक या फट याने िहरावले जाऊ  शकते. शोक, संताप अशा 
नकारा मक भावना पगडा घेतात आिण या  कर यासाठी खेळाडू चंड आदळआपट करतात. यात यां याच 
अितशय महागडय़ा सामानाची मोडतोड होते. एका गो फ खेळाडून े अितशय मा मक ट पणी केली होती. याचे 
हणण,े ‘गो फ हा खेळ वगात खेळला जातो, पण खेळाडू वत:भोवती नरक िनमाण क न घतेात!’ 

सकारा मक मानिसकतसेाठी पधा: 
जे हा श य असेल ते हा पधत उतरायचे असत,े कारण आपली पातळी ठरव याचा तो एकच माग असतो. 

एक गो  सतत यानात ठेवायला हवी. ती हणजे पधा ही आप या श ूशी कधीच नसते. ती असते आप या 
भावंडांबरोबर, आप या सहका यांबरोबर, आप या िम ांबरोबर आिण मु य हणजे आप या वत:बरोबर. ह े
िवसरायला होते. पधकांचा षे आिण म सर केला जातो. यामुळे नाती आिण मै ी ह ेसंबंध िबघडतात. यासाठीच 
सव पधात असा िनयम असतो क , पधा संप याबरोबर जकणा या आिण हरणा या खेळाडंूनी एकमेकांशी 
ह तांदोलन करायचे असते. खेळातली चुरस खेळ संप याबरोबर संपवता आली तरच खेळांचा खरा फायदा 
अनुभवायला िमळतो. एक सामना जक याने आपण काही फार थोर होत नाही आिण हर याने ु ही होत नाही. ह े
भान सतत जागत ेहवे. 

सव खेळाडंू या पालकांना असे सांगण े आह े क , या सवानी आप या पा यांना हार आिण जीत कशी 
पचवायची तेच िशकवायचे असते आिण वत:सु ा ह े यां याकडूनच िशकायचे असत.े ते िशकलो नाही तर सबंध 
कुटंुबाचे भिव य धो यात येऊ  शकते. यां या खेळा या दजाची जबाबदारी िश कांवर सोपवून मोकळे हावे. 
एखा ा पधसाठी जर आप या पा यांना नेणार असाल तर अगदी पिह या फेरीत त ेहरले तरी संपणू पधा बघून 
नंतर िवजे यांचे अिभनंदन करायला ब ीस समारंभापयत थांबायला हवे. तसे केले नाही तर आपण जक यावर इतर 
कोणीच ब ीस समारंभासाठी थांबणार नाही. आप यापे ा खेळ मह वाचा आह.े जागितक अ ज यवीरसु ा के हा 
ना के हा हरतच असतात, ह ेआप या आिण आप या पा यां या मनावर बबवायला हवे. 
मना या एका हतसेाठी खळे: 

बैठे खेळसु ा वेळ घालवायचे अितशय उ म साधन आह.े ते खेळायलाही चांगलीच एका ता साधावी 
लागत अस यान ेमन कणखर कर यासाठी त ेफार उपयु  असतात. तणावावर तर त ेहमखास इलाज ठ  शकतात, 
पण यात जर आपण जा त वेळ घालवणार असलो तर शारी रक आरो यासाठी योगासने, सूयनम कार, धावणे, 
चालण ेअसे ायाम करीत राहणे अ यंत आव यक आह.े बुि बळ, ि ज, रमी ह ेसवच खेळ अितशय आनंददायी 
आहते. यांनी डो यातले िवचार थांबवता येतात आिण इतर खेळाडंू या सहवासाचा आनदंसु ा िमळतो. 
यािनिम ाने आप या िन या या वसाया ित र  इतर लोकांशी नेहमी चांगला संबंध येत गेला तर त ेशारी रक 
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आिण मानिसक आरो यासाठी फार उ म. यान ेदीघायु यही लाभत;े पण यांचे सन लाग ू देता कामा नये आिण 
खेळ आटोप यावर या चचा होतात याही सांभाळूनच करा ात. 
िन कष : 

कोण याही वयात जो हणनू खेळ खेळता येईल तो आिण यां याबरोबर खेळता येईल यां याबरोबर 
खेळा. याने आरो य सुधारेल, ताजेतवाने वाटेल आिण जीवनात या आ हानांना सामोरे जायची उभारी येईल. 
बालकांबरोबर खेळ याचे सुख तर अनुभवूनच पाहायचे असते. आधी आधी आपण मु ाम चुका क न यांना 
जक याची संधी देतो. तेथपासून ती आप याला सहज हरवायला लागतात तथेपयतचा वास फार आ हाददायक 

असतो. आपण खेळू शकणार नसलो तर ती संधी पुढ या िपढय़ांना उपल ध क न देऊन यांचा खेळ पाहणेही छान 
असते. तु ही जर असे क  शकलात तर तुमचे ताणतणाव तर नाहीसे होतीलच, पण कोणी सांगावे, याने 
मागासले या भारतीय डा े ात सुधारणाही होऊ  शकेल! 
संदभ: 
1) https://www.apa.org/ed/graduate/specialize/sports 

2) https://en.wikipedia.org/wiki/Sport_psychology 

3) सह अजमेर (२००४) शारी रक िश ा तथा ऑ लिपक अिभयान, (ि तीय आवृ ी) द ली: क याणी पि लशस.  

4) सारंगपाणी, रा. (१९९२) तंदु त रहा खुशीत जगा, ( थम आवृ ी) पुण:े कॉि टने टल काशन.  
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छ पती शा  महाराजयांच ेअ पृ य उ ाराच ेकाय 
ा. आ पासाहबे नामदवे कगार 

सहा यक ा यापक, इितहास  िवभाग,बाबासाहेब िचतळे महािव ालय, िभलवडी., मोबाईल – ९९६०६३५८७७ 
 

1.गोषवारा :  
महा मा फुलनी अ यंत सू मपण ेअ पृ यांसाठी शाळा उघडून यां या मु चा माग आखला. महा मा फुलचे 

ह ेकाय छ पती शा  महाराजांनी पुढेचाल ू ठेवल.े आप या ांतात अ पृ यांसाठी शाळा आिण वसितगृह े उभा न 
यांनी को हापूर ांतातील अ पृ यता िनमूलनासाठी कंबरकसलीहोती. यांनी महार समाजातील िश ीत लोकांना 

(एक अ पृ य जात) व कलां या सनदा द यातसेचतलाठी ( थािनक महसूल अिधकारी) पदे दलीआिणया ारे यांनी 
सामािजक आिण आ थक गलुामिगरी या बे ा तोड या. अ पृ यां या जीवनातील सुधारणांसाठी यांनी अनेक ठराव 
जारी केले आिण याची भावीपणे अंमलबजावणी केली. अ पृ यांना वावलंबी बनव यासाठी यांनी िश णाची 
सोय केली. यांनी ठक ठकाणी वसितगृहहेी उघडली. यांना समान वागणूक दे यासाठी त े पुढे आल.े िशवाय, 
यां याम ये वैचा रक जागृती कर यासाठी यांनी िविवध सभा आिण प रषदांम ये भाग घेतला. या उ लेखनीय 

कायामुळे अ पृ यां या चळवळीला चालना िमळाली. यां या कतृ वामुळे अ पृ य समाज यांना ई री 
अवतारमानत असे. तर, तुत संशोधन लेखात अ पृ यां या शै िणक, सामािजक आिण वैचा रक जागृतीबाबत शा  
महाराजांचे उ लेखनीय काय संशोधना या दृ ीकोनातून समोर आण याचा य  आह.े 
� तावना :  

ि टीश राजवटीत आपल ेअि त व टकव यासाठी अनेक जहागीरदारांनी आपल ेजीवन संपवले. भारतीय 
राजकारणही याच प रि थतीतून जात होत.ेपण, याला काही अपवाद आहते. यात को हापूरचे छ पती शा  
महाराज यांचे नाव अ ग य आह.े शा  महाराजांनी अ पृ यां या स मानजनक जीवनासाठी जीवना या शेवट या 

ासापयत चळवळ चालवली. यांनी अ पृ यांना मु य वाहातील लोकां माणे शै िणक सुिवधा उपल ध क न 
द या. अ पृ यां या शै िणक, सामािजक आिण वैचा रक जागृतीब ल यांना काळजी होती. कारण त े इतरांवर 

अवलंबून होते. थोड यात, वतमान संशोधन शा  महाराजां या अ पृ य उ ार या उ लखेनीय कायावर काश 
टाकते. वतमान संशोधन लेख तीन भागात िवभागललेा आह.े पिहला भाग अ पृ यां या शै िणक िवकासासाठी शा  
महाराजां या कायाशी संबंिधत आह.े दसुरा भाग सामािजक समतेसाठीकेले या यां या य ांवर काश टाकतो. 
ितस याभागात अ पृ यांम ये वैचा रक जागृतीसाठी शा  महाराजां या कायाचा समावेश आह.े शेवटी, या सव पलैूंचे 
मू यमापन यात दल ेआह.े 
� शै िणक काय :  

छ पती शा  महाराजांनी अ पृ यांसाठी शाळा आिण वसितगृह ेउघडून यां या िवकासाचा माग मोकळा 
केला. ह ेकरत असताना यांनी अ पृ य समाजातील पूव ह न  कर यासाठी कठोर प र म घेतले आिण िश णात 
समान संधी उपल ध क न दे याचा आ ह धरला. यांनी आप या ांतात िश णा या मा यमातून मागासले या 
समाजा या उ तीचे धोरण वीकारले. यासाठी अनेक वसितगहृ े थापन केली. 

को हापुरातील िविवध समाजातील िव ा यासाठी यांनीशाळा आिण वसितगृहउेभारली. १९०८ म ये 
यांनी भा कररावजाधव, महादेव ड गरे, बागल, शदे इ यादी सहका यांना सहभागी क न अ पृ यांसाठी 

वसितगृहहेी उघडली. या कामासाठी यांनी ‘िश ण सार मंडळ’ (िव ा सारक मंडळ) नावाची सं था थापन 
केली. या लोकांनी अ पृ यांची मुल ेवसितगृहासाठी शोधून काढ यासाठी खूप धडपड केली, तसेच यांचा शै िणक 
दजा मु य वाहातील लोकां या  मुलां या बरोबरीने वाढव याचा य  केला. परंत,ु अ पृ यांची िश णाबाबत 
उदासीनता अस याने यांना िश णाचेमह व पटवून देणे कठीण काम होते. यामुळे या अडचण वर मात कर यासाठी 
शा  महाराजांनी अथक प र म घतेल.े यां या रा यािभषेका या वेळी यां या ांतात अ पृ यांसाठी फ  पाच 
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शाळा हो या आिण िव ा याची सं या 168 होती. 1907-1908 दर यान अ पृ यांसाठी या शाळांची सं या 16 
आिण िव ा याची सं या 416 होती. महाराजां या अिवरत य ांमुळे अ पृ यांसाठी या शाळांची सं या हळूहळू 
वाढत गेली. 1912 म ये अ पृ यांसाठी शाळांची सं याया चार वषात 27 झाली आिण िव ा याची सं या 636 
होती.  

अ पृ यांसाठी शाळा उघड यासाठी यांनी मनापासून पा ठबा दला. या योजनां या आ थक तरतदु चे त े
वतः िनरी ण करत होत.े छ पती शा  महाराज आिण भाऊराव पाटील यांनी सातारा िज ातील शै िणकदृ ा 

मागासले या समाजातील िश णा या सारासाठी िनधी संकलनाची अनोखी योजना आखली. यांना कु तीची खूप 
आवड होती आिण यां या आ याखाली अनेक पैलवान होत.े यांनी कु तीपटंू या 4-5 जो ांची कमत घेतली 
आिण िनयु  केले या सिमतीकडे सोपवली. को हापूर ांतात लोकांना कु तीब ल खूप रस होता. यांनी िविवध 
गावांम ये कु ती या साम यांची ित कटे िवक याची योजना राबवली आिण यातून िमळणारे उ प  िश णा या 

सारावर खच केल.े 
सामािजक िवषमतेचे िनमूलन शा  महाराजांनी हद ू समाजातील पारंपा रक जाती व थेचे उ लंघन 

क न समानतेवर आधा रत नवा समाज िनमाण कर याचा सदैव य  केला. जातीचे उ ाटन, अ पृ यता िनमूलन, 
े  आिण किन , उ  आिण खाल या वगातील कृि म भती न  कर या या िवचारांनी ते े रत होत.े शा  

महाराजांनी कोणीही अ पृ यांचा अपमान करणार नाही असा आदेश जारी केला. ांतात असे घड यास याला 
गावातील मजूर, पोलीस सहा यक आिण थािनक महसूल कमचारी जबाबदार राहतील, असा आदेश काढला होता. 
यांनी ांतातील सव सावजिनक ठकाणे अ पृ यांसाठी खुली केली. यांनी अ पृ यांसाठी सावजिनक नळ, िविहरी, 

तलाव,सराया , णालये, शाळा आिण कायालये उघडून यांना समान अिधकार बहाल केल.े यांनी अ पृ यांब ल 
भा य केले, “माझा िव ास आह े क  खरी रा सेवा ही यां या बे ा तोड यात आह.े अमानुष अ याचार यान े
अ पृ यांना पूणपणे गुलाम केले. खाल या जातीचे लोक यासाठी अिवरत य  क नही ते क  शकत नाहीत. 
उ वण य लोकांनी ाचीन काळापासून वारसा ह ाने उपभोगललेे ह  सोडून ावेत.अ पृ यां या मुलांना 
इतरां माणेच सरकारी शाळांम ये आिण उघडले या सव वतं  शाळांम ये वेश ावा, असा आदेश यांनी जारी 
केला. तसेच, िविवध जाती-धमा या मुलांना कोण याही कारचा अपमान न करता एकि तपणे बसवल े पािहजे. 
अ पृ यांनाधा मक िश ण दे यामागचा यांचा हतेू हा होता क  समाजात समानता थािपत करावी. 

समाज हणून, यांनी धा मक िश ण सु  कर यापूव  अ पृ य िव ा यासाठी धागा समारंभ (उपनयन 
िवधी) आयोिजत केला. शा  महाराज ह े इितहासातील पिहल े सु िस  राजा होत े यांनी अ पृ यांसाठी धागा 
समारंभ आयोिजत क न वेद संथा दली आिण यांना ा णां या तथाकिथत े  दजा या बरोबरीने वर आणल.े 
याचा को हापुरातील समाज व थेवर अप रहायपण ेप रणाम झाला आिण ा णवादाची मुळं उ व त झाली. 
यामुळे पु यातील काही ा णांनी शा महाराजाब ल त ार केली.  

महाराजांनी इं जांना राजक य दृ ा दडप याचा य  केला. यावेळी ते हणाल,े “मागासवग यांसाठी 
सेवा करताना मला पद युत झाले तरी मला पवा नाही. यांनी िवरोधी आिण समकालीन ि टीशांना इशारा दला क  
शेवट या ासापयत मी सदैव य शील राहीन.” 

यांनी सामािजक समतेची चळवळ उभी केली. या चळवळीने अ पृ यता िनमूलनाला संवैधािनक व प 
दले होत.े शा  महाराजांनी हद ू समाजात चिलत असले या हािनकारक ढी आिण परंपरांना आवर घालनू 

सामािजक समता िवकिसत कर यावर ठळकपणे भर दला. 
�  वचैा रक जाणीव :  

शा  महाराजांनी आप या ांतातील अ पृ यांना िश ण आिण रोजगारा या समान संधी उपल ध क न 
दे याचा य  केला. या ऐितहािसक कायासाठी संपूण अ पृ य समाज कायम ऋणी होता. या कामाचे उ म 
उदाहरण हणजे ब तवाडपेटा रायबाग भागातील करवीर येथील महार जहागीरदारांनी २७ जुलै १९२१ रोजी 
महारिहवासीबाबत अज सादर केला होता. शा  महाराजां या अ पृ यां या उ तीसाठी केले या कायाचा उ लेख 
करताना ते हणाले क , “उदार राजाने अनेक कारे य  केले. आम या उ तीसाठी आिण सुधारणेसाठी. तु ही 
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बो डग, शाळा उघड या, अनेकांना रोजगार उपल ध क न दला, काह नी व कली या वसायात वेश केला आिण 
कोण याही कारचा भेदभाव बाजूला सा न राजा आ हाला आप या मुलां माणे समान मेाने वागवतो. हणून, 
आमचा समाज तुमची देवा माणे पूजा करतो आिण या उ लेखनीय कायासाठी सदैव ऋणी राहील” (बिह कृत भारत 
पाि क (मराठी) ११). अ पृ य ह ेशा  महाराजां या कायापुढे नतम तक होत ेअसे सूिचत करते. परंत,ु अ पृ यांम ये 
वैचा रक जागृती कर यासाठी यांनी अिवरत य  केले. अ पृ यते या परंपरेब ल ते हणाले क , ‘महाभारतानंतर 
वै दक धमाचा हास झाला ते हा ि ज लोक वतःला ज माने े  आिण शू ांपे ा (अ पृ य) किन  समजत 
होते. यामुळे भारतातील ब तांश लोकसं या िश ण, धम आिण समृ ीपासून वंिचत होती. पण, अ पृ यांवर 
अ याचार झाले.  

बु ा या काळात ते थांबले. यानंतर, वेदांवर आधा रत धमाध हद ू धमाची भरभराट झाली, याची  
पराका ा समाजातील वाढ या जाितवादात झाला. या या फां ाही मो ा माणावर फोफाव या. आजकाल, 
अ पृ यांवर होणारे जाितवाद आिण अ याचार ही हद ू धमातील आ ा मानली जात”े. या सम येवर मात 
कर यासाठी मु य वाहातील लोकांनी पुढे आल े पािहजे असे शा  महाराजांना वाटत होते. तसेच, खाल या 
जातीतील लोकांनी वत: या उ तीसाठी आिण वारसाचा दजा वाढव यासाठी कठोर प र म केले पािहजेत आिण 
उ  जाती या लोकांनीही खाल या जातीतील लोकांसोबत एकि तपणे काम केल े पािहजे. ह े प तशीरपण े आिण 
सौहादपूणपणे जाितवादाचा नायनाट कर यास मदत करेल. तसेच शा  महाराजांनी समाजातून जाितवाद न  
कर यासाठी आंतरजातीय संबंध थािपत केले पािहजेत असे सुचवल.े आंतरजातीय िववाह वाढव यासाठी 
कायदेशीर अडथळे दरू केले पािहजेत, जे या सम येवर मात कर यासाठी फायदेशीर ठरतील. यासाठी कायदेशीर 
तरतुदी करा ात.शा  महाराजांनी मे १९२० म ये अिखल भारतीय मागासवग य प रषदेचे अ य पद भूषवले. 
यांनी प रषदेत प  केले क , 'जातीवाद िनमूलना या माणावर रा ाचा िवकास अवलंबून आह'े . 

द ली येथील अिखल भारतीय मागासवग य प रषदेत राज ी शा  महाराज हणाल,े “ि टश सा ा याचा 
उदय आप या जीवनात जागतृी आिण पुनजागरणाकडे नेतो. आपण त ेिवसरता कामा नये. तसेच, देशाचे राजक य 
भिवत  संबंिधत रा ां या नाग रकां या चा र यावर अवलंबून असत.े यामुळे येकाने वतःचे चा र य 
सुधार याचा य  केला पािहजे. येकाने दलेल े अिधकार वापर याची यांची मता यां या वतनातून िस  
करावी”. या कायात यांनी मोलाचे योगदान दल ेअसल ेतरी यांनी कधीही अ पृ यांचे नते े हणनू वतःचा चार 
केला नाही. यांनी नेहमीच अ पृ यांचे सेवक हणून काम केल.े  

शा  महाराजांनी नागपुरातील अिखल भारतीय मागासवग य प रषदेत आपले िवचार  करताना 
हटले होत,े “कोणतीही आप ी आली तरतुझी सेवा कर यासाठी मी माझे सा ा य राजपु ा या वाधीन करीन. ” 

अ पृ यां या चळवळीचे नेतृ व अ पृ य समाजातून बाहरे पड यास अ पृ य मु चा माग अिधक मोलाचा होईल, 
असे शा  महाराजांना नेहमीच वाटत होत.े गवई यांना िलिहले या प ातून यांना हाच संदेश सुचवायचा होता. 
याम ये दले या प ात ते हणाल,े “तु ही तुम या समाजा या चळवळीचे नेतृ व इतरांकडे देऊ नका. िव ासाह 
आिण यो य नतेा वत: या समाजातून िनयु  केला पािहजे. अ यथा, इतर समाजाचे नेते तुम या आिण चळवळी या 
भिव याशी खेळतील”. यामुळे यां या अ य तेखाली झाले या माणगाव प रषदेत यांनी डॉ.आंबेडकरांना 
अ पृ यांचे नेते हणनू जाहीरपणे घोिषत केले. यानंतर अ पृ य समाज िनधाराने डॉ.आंबेडकरां या पाठीशी उभा 
रािहला प रणामी इतर ने यांची क त  हळूहळू कमी होत गेली. डॉ.आंबेडकरां या नेतृ वाखाली मानवमु ची 
चळवळ चालवली. 
�  िन कष : 

शा  महाराजांनी महा मा फुलची स यशोधक (स यशोधक) चळवळ अिवरतपण े वाढवली. यांनी 
समाजातील िवषमता संपु ात आण यासाठी आपली श  वापरली. अवंत-गाडची मुख भूिमका हणजे लोकां या 
जीवनात पांत रत बदल घडवून आणण,े यांना मानवतेब ल जाग क क न गतीकडे नेणे. या दृ ीकोनातून 
छ पती शा महाराज ह े एक आयकॉनो ला ट होते. या काळात शा  महाराजांनी अ पृ यता िनमूलनाचा मु ा 
उपि थत केला तो काळ आज यासारखा अनुकूल आिण पुरोगामी न हता. केसरी या वृ प ातील शा  महाराजां या 
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मृ यू या लेखात याचे बारकाईने वणन केल ेआह.े केसरीचे लेखक हणाल,े “कोणीही याला मागे टाकू शकत नाही. 
आज या युगातील ानशा , राजकारण आिण समाजशा  यातील शा  महाराजांचे कौश य आिण बौि क मता. 
लोक या या चंड आिण कठोर प र माचे सा ीदार आहते” ( बोधन पाि क 117). चारक आिण समाजसुधारक 
ठाकरे यांनी छ पती शा  महाराजां या कायाकडे िविवध समाजाचे लोक ापक दिृ कोनातून कसे पाहतात ह े
दाखव याचा य  केला होता. या संदभात ते हणाल,े “तो िच पावन समाजातील लोकांचा श ू होता. देश थ 
समाजासाठी ते धा मक े ात बंडखोर होते. त ेमंुबई आिण भारत सरकारचे ि य िम  होत,े ा णेतरांचे िपता होत े
तर अ पृ यांसाठी देवाचे देवदतू होत”े ( बोधनपाि क (मराठी) 116). ह े शा  महाराजां या कायाकडे लोकांचे 
िविवध दृ ीकोन प  करत.े 6 मे 1922 रोजी शा  महाराजां या िनधनानंतर यांना ांजली अपण करताना 
'बिह कृत भारत'म ये िलिहले होते, “ते आमचे अ ाहम लकन होते यांनी ह ेिस  केले आह ेक  जर तु ही ेमाची 
बीजे जवली तर ती तु हाला षेाची फळे कधीच देणार नाही. ; तो आमचा गौरव आह;े हदूं या मनावरील 
अ पृ यतेचा डाग यांनी पुसून टाकला आह.े तो आमचा देव होता...” (बिह कृत भारत पाि क). डॉ.आंबेडकर यांनी 
टपणी केली, "शा  महाराजांनी सामािजक िवषमता न  कर यासाठी अिवरत य  केले आिण ा णांचे गड 

उ व त केल"े. अशा कारे, छ पती शा  महाराजांनी नहेमीच अ पृ यां या िवकासाची काळजी घेतली असे 
स या या अ यासातून प  झाले आह.े अ पृ यां या शै िणक, सामािजक आिण वैचा रक जागृतीसाठी यांनी खूप 

य  केल.े शा  महाराजांचे ह ेमोठे काय आगामी िपढीसाठी रेणादायी आह.े 
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तैि रीय उपिनषदातील सामािजक आचाराची त व े
ा रचना सौरभ शहा, 

क या महािव ालय िमरज .,rachanasourabhshah@gmail.com 

 
साराशं: उपिनषद ह ेभारतीय ाचीन सािह यामधील एक मह वपूण सािह य आह.ेउपिनषदांम ये जरी ा िव ा 
ामु याने मांडलेली असली तरी यां याम ये सामािजक आचार िवचार  यां यावर देिखल िवचार िविनमय केलेला 
दसून येतो.उपिनषदामधील सामािजक िवचार आिण यांचा आधुिनक काळातील सामािजक परीि थती यां याशी 

सांगड घातली तर न च आपण समाज सुधारणा क  शकतो. 
तावना:उपिनषद ह े वै दक वां मय यातील एक मह वपूण सािह य कार मानला जातो. उपिनषद  हा श द उप 

+िन+सद ्या धातूपासून तयार झाला आह.े गु  जवळ जाऊन िव ा हण करण े हणजे उपिनषद.् उपिनषदाचे दसुरे 
नाव वेदांत िव ा असेदेखील आह.े 
    उपिनषदांचे मुख येय ह े िव ा जरी असले तरी सामािजक दृ ीने समाजाची बांधणी, थापना ,आचरण 
आचार ,िवचार, इ यादी अनेक पैल ूआपणाला इथे मांडललेे दसून येतात. उपिनषद ्ह े वै दक सािह याचे ानकांड 
आह.े मुख उपिनषद दहा आहते ती पुढील माण:े ईश- केन-कठ-मंुड-मांडु य- - ऐतरेय तैि रीय- बृहदार यक- 

ेता तर 
तैि रीय उपिनषद ह ेकृ ण यजुवदाचे  तैि रीय अर यकातील सात, आठ, नऊ ,दहा, पाठक होय. या पाठकांना 
या उपिनषदात अ याय असे नाव देवून यातील िवषयानु प िश ा व ली, ानंद व ली,आिण भृगु व ली अशी 
िवशेष नामे दे यात आलेली आहते. 
िश ा व ली: हा थम अ याय आह े.िश ा व ली मधील एकूण अनुवाक सं या बारा आह.े िश ा व ली म ये िश ा 
प तीचे िन पण केल ेआह.े िश ा व लीम ये गु ं या  ारे ातकास द या गलेे या उपदेशाचे वणन येत.े यातील 
पुढील काही मं  आजची समाजाची ि थती सुधार यास न च उपयोगी पडतील. 
1. स यम ्वद, धमम ्चर।(1.1) 
नेहमी स य बोलावे धमानुसार वागावे. हणजे जे धमाला ध न आह ेजे सरळ मागान ेकोणालाही न दखुावता मागाचे 
असेच आचरण करावे. वतः माणेच समाजाचे पयायान ेसंपणू रा  अगर िव ाचे क याण हावे हणून जे िनयम 
अनुभवाने सांग यात आले आहते याचे हणजेच धमाचे आचरण करणे होय. 
2. स या  मदीत म।्1.1) 
स याचे भाषण कर यात कोणताही दोष क  नकोस हणजे ातकाने स य बोलत असताना इतर कोणताही दोष 
िनमाण होऊ नये याची द ता यावी. 
3. धमा  मदीत म।्(1.11.1) 
धमाचरण कर यात कोणताही दोष होऊ देऊ नकोस. 
4. कुशला  म दत  यम।्(1.11.1) 
वतःचे र ण कर यासाठी जे काय करावे लागत े याला कुशल कम असे हणतात.अशा कमात कोणतीही चूक होऊ 

देऊ नकोस. 
5. भु य ेन मदी  यम।्(1.11.1) 
भूती हणजे मंगल काय शुभ काय या कायासाठी पैसा आिण अ य साधने जमा करावी लागतात. वतः मेहनत क न 
दसु याला सहकाय करावे. या गो म ये आळस आिण चूक होता कामा नये. 
6. मातदेृवो भव। िपत ृदेवो भव। आचाय देवो भव। अितथी देवो भव।(1.11.2) 
माता िपता गु  आिण अितथी यांना देव समजून कत  करावे. 
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7. यािन अनव ािन कमािण तािन सिेवत ािन नो इतरािन। यािन  अ माकं सचु रतािन तािन 
वयोप यािन।(1.11.2) 

यािशवाय आणखी जी िनद ष आिण क याणकारक कम आहते ती त ूकर. याम ये दोष आहते, न  आहते,अिश  
आहते,अशी कम तू मुळीच क  नकोस. न  कम मग ती समाजात ित ा पावले या माणसांनी जरी केली असली 
तरी ती त ू या य समाज.इतकेच काय,आपल ेआई वडील अथवा गु  यांनी सु ा न  अ िति त समाजिवघातक 
अशी कम केली असतील आिण या माणे तू देखील ती करावीस असे तुला कोण सांगत असेल तर त ू या कमाचा 
कधीही आदर क  नकोस. 
भगृ ुव ली : हा तृतीय अ याय आह.े या व ली म ये भृगू आिण याचा िपता व न यांची हा ब लची चचा येते. या 
यां या चचम ये पुढील काही मं  येतात यांचा समाजाची आजची ि थती सुधार यास न च फायदा होईल. 

8.अ म ्न न ात।(3.7.1) 
अ ाची नदा क  नये. 
9. अ  न प रच ीत। तद तम।्3.8.1) 
अ ाची चोरी कधीही क  नये. आिण याचा यागही क  नये अशी तुी सांगत े तुी हणजे वै दक मं . 
10. अ  ब  कुव त।(3.9.1) 
अ ाचा पु कळ संचय करावा. 
उपसहंार:तैि रीय उपिनषदमधील वरील मं  मधील उपदेश हा आपणास स याची सामािजक ि थती सुधार यास 
न च मागदशक ठ  शकतो. 
* िश ा मधील अकरा ा अनुवाकामधील जय मं  आपण बिघतल े ते आपणास कम कर या या प तीबाबत 
मागदशक ठरतात. 
* आप या मनावर चांगल ेकम के यामुळे चांगले सं कार होतात. चांग या सं कारांमुळे मानव सुसं कृत होतो. याचे 
मन शु  होत ेमनात चांगले िवचार येतात आिण चांगले िवचार आल ेक  काय पण चांगले घडते आिण चोरी, लुटमार, 
लाच देणे घेण,े खोटे बोलणे इ यादी कृत वर काही माणात का होईना आळा घाल यात मदत होईल. 
* समाज, रा ,िव  यांचा िवचार क न आपण वतः काय करावे याचेही भान आप याला येते. यामुळे िनि तच 
सामािजक ि थती सुधार यास मदत होईल. 
*भृगु व लीम ये अ ासंबंधी आपणास उपदेश केलेला आह.े अ  हचे  आह ेपरमे र आह ेअशी भावना येकान े
जर मनाम ये ठेवली तर समाजातील अ ाची नासाडी होताना आप याला दसते ती कमी हो यास मदत होईल.  
*अ ाची यो य कारे साठवणकू यो य माणात साठवणूक जपणूक व संवधन इ यादी गो ी जर यो य माणात 
आचरणात आण या तर आपणास स या या अ टंचाईला उपासमारीला सामोरे जावे लागत आह ेत ेकाही माणात 
कमी हो यास मदत होईल. 
* सरकारचा अिधक पैसा अ ाची आयात कर यात खच होतो तो काही माणात का होईना कमी हो यास मदत 
होईल . 
वरील सव िन कषाव न उपिनषद ह ेकेवळ सािह य हणून जतन कर यासाठी नसून त ेएक समाज बांधणीसाठी एक 
मागदशक हणनू न च उपयोगी पडेल. 
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L=h m/nkjd jkt”khZ N=irh ‘kkgw egkjkt 

izk-jes’k ‘kadj ekus 
vFkZ’kkL= foHkkx izeq[k] ckck ukbZd egkfo|ky;] dksd:M- 

rk-f’kjkGk] ft-lkaxyh- eks-ua-7385322785 
 

izLrkouk % 
 e-tksfrck QqY;kauh eqyhauk f’kdrk ;kos Eg.kwu iq.;kr eqyhalkBh ifgyh ‘kkGk lq: 
dsyh] R;k ‘kkGsr eqyhauk f’kdfo.;klkBh Lor%P;k ifRuyk f’kf{kdk cufoys] R;k Fkksj 
lektlq/kkjd e-tksfrck Qqys vkf.k lkfo=hckbZ Qqys ;kauk R;kosGP;k lektkus dks.krh okx.kwd 
fnyh R;kps fdrh gky dsys rlsp MkW-ckcklkgsc vkacsMdjkauh cgqtu vkf.k vLi`’; lektkP;k 
mUurhlkBh] fL=;kaP;k m/nkjklkBh vgksjk= ts dk;Z dsys R;kc/ny R;kaukgh R;kosGP;k lektkus 
dks.krh okx.kwd fnyh gs vki.kk lokZauk Kkr vkgs- 
 jkt”khZ ‘kkgw egkjkt gs N=irh vkf.k ,dk laLFkkukps jkts vlrkukgh dkgh deZV /keZ 
ekrZaMkauh R;kauk ^’kwnz* EgaVys gksrs- R;kosGpk ,d izlax vlk gksrk dh] egkjkt dkfrZd eklkr 
igkVs fu;feri.ks iapxaxk unhoj Lukukl tkr vlr- R;kosGh egkjktkauk c?kwu ,d HkVth 
Luku  u djrkp osnksDr ea=k,soth iqjk.kksDr ea= mPpkjr gksrk- egkjktkalkscr vlysY;k 
jktkjke’kkL=haps y{k R;k HkVthdMs xsys vkf.k N=irh osnksDr ea=kps vkf/kdkjh vlrkukgh 
HkVth iqjk.kksDr ea= Eg.kr vlY;kps egkjktkaP;k fun’kZukl vk.kwu fnys- egkjktkauh R;kpk 
tkc HkVthl fopkjY;koj HkVthus ^’kwnzkl iqjk.kksDr ea= lkaxkos ykxrkr* vls mRrj fnys gksrs- 
;ko:.k Li”V gksrs dh] egkjktkauk HkVth ^{kf=;* ekur uOgrs rj ^‘kwnz* Eg.kwu fg.kor gksrs-  
la’kks/kukpk mís’k % 

^L=h m/nkjd* Eg.kwu jkt”khZ ‘kkgw egkjktkaps dk;Z Qkj eksBs vkgs- ijarq R;kosGP;k deZV 
/keZekrZaMkauh fL=;kackcr egkjktkaph tso<h cnukeh djrk ;sbZy rso<h dsyh- R;kaps L=h m/nkjkps 
dk;Z lektkleksj ;sÅ fnys ukgh- N=irh ‘kkgw egkjktkaP;k pkfj«;kdMs ikfgys vlrk R;kauh 
vkiyh jktlRrk vkf.k oSHko j;rsP;k mUurhlkBh [kphZ ?kkrys gksrs] ;kpk vuqHko ;srks- 
egkjktkauh jkts’kkgh is{kk yksd’kkgh Js”B ekuwu Lor%yk ukghrj tursyk egRo fnys] Eg.kwu 
‘kkgw egkjktkauh fL=;kaP;k NGo.kwd] fiGo.kwd R;kauk dzwji.kkus okxfo.ks ;kfojks/kkr dsysY;k 
dk;kZpk vk<kok ?ks.ks xjtsps okVrs- 
jkt”khZ N-‘kkgw egkjktkaps L=h m/nkjd dk;Z % 
v½ fL=;kaP;k NGo.kwdhl izfrca/k dj.kkjk dk;nk & ¼2 vkWxLV 1919½  

^^fL=;kauk Øwji.ks okxfo.;kps can dj.;kpk fu;e vls uko ;k dk;|kyk ns.;kr vkys 
vkgs- 2 vkWxLV 1919 iklwu djohj laLFkkukrhy loZ fganh iztsl gk dk;nk ykxw dj.;kr 
vkyk gksrk** 
gk dk;nk dj.;kps mís’k vkf.k dkj.ks % 
1½ iq:”kkaps opZLo deh dj.ks % 

egkjktkaP;k fun’kZukl vkys gksrs dh] ikf’pekR; f’k{k.kkpk ean izlkj vkf.k 
fganqLFkkukrhy fL=;kaph fLFkrh lq/kkj.;kl ;k f’k{k.kkpk Qkjlk mi;ksx gksr ukgh- rlsp 
fganwLFkkukrhy yksdkaps ts fujfujkGs lekt vkgsr] frFks lektkrhy iq:”keaMGh fL=;kauk okVsy 
r’kh okbZV okxo.kwd nsr vkgsr- iq:”kkaph v’kh letwr gksrh dh] R;kaP;k /keZ’kkL= dkjkauh 
fo’ks”k d:u fganw iq<kÚ;kauk fo’ks”k izlaxh fL=;kauk gydsls ‘kklu dj.;kph ijok.kxh fnysyh 
gksrh] vkf.k vls fL=;kaojhy tkpkaps gs izdkj b-fi-dksMP;k e;kZnsr ;sow ‘kdr uOgrs- Eg.kwu 
v’kk tkpkaP;k izdkjkauk vkGk clkok] nq”ifj.kkekauk vkGk clkok Eg.kwu gk dk;nk vko’;d 
gksrk- 
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2½ Øwji.kkph okx.kwd d’kkl Eg.kkos gs Bjfo.;klkBh % 
  fL=;kauk Øwji.kkus okxfo.ks can dj.;klkBh gk dk;nk djohj uxjhr dj.;kr vkyk- 
lektkrhy  ekxklysyk oxZ] vf’kf{kr lekt] lektkrhy fjrhfjokt] :<h&iajijk ;keqGs 
fL=;kalaca/kh Øji.kkaus okx.kwdhps vusd izdkj ?kMr gksrs- ^^Øji.kkph okx.kwd** ;k ‘kCnkph 
O;k[;k dk;|ke/;s v’kh r;kj dj.;kr vkyh dh] R;krwu dks.kR;kgh izdkjph okbZV okx.kwd 
lqV.kkj ukgh- vkf.k L=h tkrhpk tUe dsoG daVkGokuk] tfeuhyk Hkkj okV.kkj ukgh- 
3½ ekxklysY;k yksdkaph lkekftd lq/kkj.kk ?kMowu vk.k.ks % 
  jkT;krhy cgqrka’k yksd ekxklysys vf’kf{kr gksrs- R;kaP;kr f’k{k.kkpk Qkjlk izlkj 
>kysyk uOgrk- lektkrhy fofo/k tkrh] :<h&ijaijk] ekxklysi.kk] xfjch] nkfjnz; ;keqGs 
fL=;kauk Øwji.kkph okx.kwd feGr gksrh- ;krwu fL=;kauk ckgsj dk<.;klkBh ;k dk;|kph xjt 
gksrh- 
4½ vR;ar =klnk;d vkf.k tqyeh okx.kwd u”B dj.ks % 
  lektkrhy ekxklysY;k] vf’kf{kr yksdkae/;sp fL=;kauk Øwji.kkph okx.kwd fnyh tkr 
gksrh vls ukgh] rj ofj”B yksdkae/;sgh vls izdkj ?kMr gksrs- QDr vls izdkj pkj&pkS?kkr 
vk.k.;kpk iz;Ru dsyk tkr uOgrk- Eg.kts lektkrhy lq/kkjysY;k yksdkae/;s fL=;kauk 
Øji.kkph okx.kwd fnyh tkr gksrh- gs loZ izdkj can dj.;klkBh dk;|kph vko’;drk gksrh- 
5½ fL=;kaP;k izd`rhoj ‘kkjhfjd vxj ekufld btk gksow u;s % 
  lektkrhy iq:”kkadMwu fdaok brj yksdkadMwu fL=;kauk vR;ar Øwji.kkph okx.kwd fnyh 
tkr gksrh- R;keqGs cÚ;kposGk ;k Øwjrspk fL=;kaP;k ‘kkjhfjd o ekufld izd``rhoj okbZV 
ifj.kke gksr gksrk- gs loZ nq”ifj.kke ;k dk;|kus deh gks.kkj gksrs- 
6½ L=htkrhyk dk;|kus laj{k.k ns.ks % 
  ;k dk;|ke/;s QDr uojk ck;dksrhy Øwji.kkP;k okx.kwdhpk fopkj dsysyk vkgs vls 
ukgh] rj dk;|kus vls fu;e ?kkywu ns.;kr vkys dh] L=htkrhoj dks.kR;kgh izlaxh tqywe 
gksr vlsy] rj R;kpk fopkj ;k dk;|kr dj.;kr vkyk- 
fL=;kaP;k NGo.kwdhl izfrca/k dj.kkjk dk;nk %  ¼2 vkWxLV 1919½  
1½ dk;|kps uko vkf.k vkjaHk % 

fL=;kaP;k NGo.kwdhl izfrcan dj.;kP;k dk;|kl ^^fL=;kauk Øwji.kkus okxfo.;kps can 
dj.;kc/ny fu;e** vlsgh uko ns.;kr vkys- 2 vkWxLV 1919 iklwu ;k dk;|kP;k 
vaeyctko.khl lq:okr >kyh- gk dk;nk djohj laLFkkukrhy loZ fganh iztsl vkf.k jsflMsaV 
lkgsckauh eatwj dsY;kl ¶;qMsVjh tgkfxjhaukgh ykxw dj.;kr vkyk- 
2½ dk;|krhy dyes fdaok rjrqnh % 
v½ ^^Øwji.kkph okxo.kwd** ;k ‘kCnkph O;k[;k % 
 ^^Øwji.kkph okxo.kwd** Eg.kts T;keqGs vuko’;d ‘kkjhfjd o ekufld nq%[k vxj 
ihMk fuekZ.k gksrs] fdaok T;keqGs izd`rhl ‘kkjhfjd vxj ekufld eksBh btk gks.;klkBh Hkhrh 
fuekZ.k gksrs] rh okxo.kwd gks;- v’kh O;k[;k ;k dk;|kus dj.;kr vkyh- 
Ck½ ^^letqrhps o;** Eg.kts 16 o”ksZ % 

Okjhyizek.ks tks O;Drh letqrhP;k o;kr vkysyk vkgs vkf.k Rkus L=h’kh Øwji.kkph 
okxo.kwd dsyh vlsy] rj v’kk O;Drhl lgk efgU;ki;Zar lDr etqjh vkf.k :-200 naMkph 
f’k{kk ;k dk;|kr Bjfo.;kr vkyh vkgs- rlsp T;k L=hl Øwji.kkus okxfoys vkgs rh L=h 
letqrhP;k o;kr vkyh ulsy rj gh f’k{kk nqIiV dj.;kph rjrqngh ;k dk;|kr dj.;kr 
vkyh vkgs-  
d½ fL=;kaP;k NGo.kwdhl izfrca/k dk;|krhy xqUgsxkjh rjrqnh % 
1½ ‘kkjhfjd vxj ekufld eksBh btk %  
  vkiyh ck;dks jgkr vlysY;k ?kjh uojk vkiY;k Lo[kq”khus ,[kknh j[ksy L=h vkiyh 
ck;dks udks Eg.kr vlrkukgh frP;k bPNsfo:/n ?kjkr vk.kwu Bsor vlsy] vkf.k R;keqGs 
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R;kP;k ck;dksP;k izd`rhoj ‘kkjhfjd vxj ekufld eksBh btk fuekZ.k gksbZy] v’kh Hkhrh 
fuekZ.k djhr vlsy rj gk O;Drh dk;|kizek.ks xqUgsxkj vkgs- 
2½ fo/kokauk vUuik.;kfouk miok’kh Bso.ks % 
  ,[kk|k ?kjke/;s /kkdV;k Hkkokph fo/kok L=h R;k dqVqackrhy ,d lnL; vlsy] vkf.k 
R;k fo/kok L=hyk vkiY;k rkC;kr Bso.;klkBh dqVqackrhy brj dks.kh O;Drh nksu fnol vkf.k 
nksu jk=h vUuik.;kfouk miok’kh Bsor vlsy] fdaok fryk >ksi u ykxw nsrk mHkh djr 
vlsy] rj vlk O;Drh dk;|kuqlkj xqUgsxkj vkgs- 
3½ L=hph vogsyuk dj.ks % 
  ,[kknk iq:”k cjsp fnol vkiY;k L=hpk lgokl VkGwu frph eqíke vogsyuk djhr 
vlsy] vkf.k v’kk VkG.;kus]vogsyusus L=hP;k izd`rhl eksBh ‘kkjhfjd o ekufld btk 
fuekZ.k gksr vlsy] rj vlk O;Drh dk;|kuqlkj xqUgsxkj vkgs- 
4½ lwuspk NG dj.ks % 
  ,[kknh lklw fdaok ?kjkrhy brj O;Drh vkiY;k lqusyk eqíke mienZd Hkk”kk oki:u] 
fdaok frP;koj Fkqadwu] fryk jLR;ko:u vks<wu pkj&pkS?kkr frP;k eukyk /kDdk nsr vlsy] 
vkf.k ;keqGs R;k lqusP;k izd`rhoj eksBh ‘kkjhfjd o ekufld btk fuekZ.k gksr vlsy] rj 
v’kh O;Drh dk;|kus xqUgsxkj vkgs- 
5½ lko= vkbZ dMwu fnyh tk.kkjh okxo.kwd % 
  dqVqackrhy ,[kknh O;Drh vkiY;k lko= vkbZoj voyacwu vlsy vkf.k lko= vkbZ 
vkiY;k lko= eqykauk okbZV jhrhus okxfor vlsy] rj vlk vijk/k dsY;kc/ny rh O;Drh 
;k fu;ekUo;s xqUgsxkj vkgs- 
6½ L=h ifrozrkoj la’k; ?ks.ks % 
  ,[kknk irh vkiY;k L=hP;k irhozrkoj okjaokj fujk/kkj nw”k.ks nsowu ‘kadk ?ksr vlsy] 
frP;koj la’k; ?ksowu frP;kdMs nqyZ{k djhr vlsy] fryk v/kZiksVh Bsowu fryk tqyqekus okxor 
vlsy vkf.k R;keqGs R;k L=hyk osM ykx.;kph Hkhrh fuekZ.k gksbZy] vls d`R; dfjr vlsy 
rj rh O;Drh dk;|kUo;s xqUgsxkj Bjrs- 
7½ tknk f’k{ksph rjrqn %  
  ojhy izek.ks dk;|kUo;s vijk/k dsY;kc/ny ,[kk|k blekl f’k{kk >kyh vlsy vkf.k 
R;kp fu;ek[kkyh vijk/k dsY;keqGs iqUgk rks xqUgsxkj Bjyk vlsy] rj R;kyk nksu o”kkZi;Zar 
f’k{ksph vkf.k naMkph rjrqn dj.;kr vkyh vkgs-  
 fL=;kauk lektkr pkaxyh okxo.kwd feGkoh] R;kapk NG] vogsyuk gksow u;s Eg.kwu 
jkt”khZ ‘kkgw egkjktkauh ojhyizek.ks fL=;kaP;k NGo.kwdhl izfrca/k dj.kkjk dk;nk dsyk gksrk- 
;kf’kok; L=hm/nkjd Eg.kwu [kkyhyizek.ks vusd dk;ns egkjktkauh dsys gksrs- 
c½ vkarjtkrh; fookgkyk ekU;rk ns.kkjk dk;nk % 
 jkt”khZ ‘kkgw egkjkt gs d`fr’khy lektlq/kkjd gksrs- vkarj tkrh; fookgkph lq:okr 
Eg.kwu lqekjs 25 gtkj :Ik;s [kpZ d:u N=irh ‘kkgw egkjktkauh /kuxj vkf.k ejkBk ;kaps 
iapohl vkarj tkrh; fookg ?kowu vk.kys gksrs- ,o<sp ukgh rj egkjktkauh vkiY;k pqyr 
cfg.khpk fookg banwjP;k ;’koarjko gksGdj ;k /kuxj lektkrhy eqyk’kh ykowu fnyk gksrk- 
 ijarq vkt N=irh ‘kkgw egkjktkaP;k egkjk”Vªkr vkarj tkrh; fookg dsY;kl [kwu] 
ekjkekÚ;k gksrkr] dqVqacs okGhr Vkdyh tkrkr- gs vkiys nqHkkZX;- ‘kkgw egkjktkauh dsoG 
tkrhO;LFkk u”V dsyh ukgh rj vkarjtkrh; fookgkl ekU;rk nsowu tkrh&tkrh e/khy nqjkok 
deh dsyk gksrk- 
d½ lekurspk gDd ns.kkjs dk;ns % 
 ‘kkgw egkjktkauh fL=;kaoj gks.kkjs ‘kkjhfjd vR;kpkj] fookg] ?kVLQksV vukSjl larrhyk 
ekyeRrsr gDd b- ckcr fL=;kauk Lokra«; ns.kkjs vkf.k lekursps gDd ns.kkjs vusd dk;ns 
dsys gksrs- ;k dk;|kaph veayctko.khgh dksYgkiwj laLFkkukr egkjktkauh lq: dsyh gksrh- 
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M½ L=h f’k{k.kklkBh ,dk [kkl vf/kdkjh inkph fufeZrh % 
 Ekqyhauk fL=;kauk f’k{k.k feGkos Eg.kwu ‘kkgw egkjktkauh dksYgkiwj laLFkkukr L=h 
f’k{k.kklkBh ,dk [kkl vf/kdkjh inkph fufeZrh dsyh gksrh- ;k vf/kdkjh inkoj ^^Qsfey 
Vªsfuax Ldwy** e/;s dk;Zjr vl.kkÚ;k lkS j[kkekckbZ dsGdj ;k cq/nheku o drZO;n{k L=hph 
1 lIVsacj 1895 jksth use.kwd dsyh gksrh- 
b½ dykdkjkauk jktkJ; % 
 N-‘kkgw egkjktkauh dyk] fØMk] f’k{k.k ;k izR;sd {ks=koj tkrhus y{k nsowu izR;sd 
{ks=kph izxrh ?kMowu vk.yh gksrh- laLFkkukrhy fofo/k dykdkjkauk] la’kks/kdkauk egkjktkauh 
lnSo vkfFkZd enr nsowu R;kpk xkSjo dsyk gksrk- vatuhckbZ ekyisdj] dsljckbZ ;klkj[;k 
laxhr ukV; dysrhy dykdkjkauk mnkj vkJ; fnyk gksrk- 
Q½iqufoZokg dk;nk % 
 lektkr fo/kok efgykaoj gks.kkjs vU;k;] vR;kpkj nwj dj.;klkBh ‘kkgw egkjktkauh lu 
1917 e/;s iqufoZokg dk;nk d:.k fo/kok fookgkyk dk;ns’khj ekU;rk feGowu fnyh gksrh-   
fu”d”kZ %  
 e-tksrhck Qqys vkf.k lkfo=hckbZ Qqysauh T;k vusd Økarhdkjd xks”Vh dsY;k] R;ke/;s 
‘kwnz] vLi`’; vkf.k fL=;kaP;k f’k{k.kklkBh R;kauh Lor%yk vk;q”;Hkj okgwu ?ksrys- rksp okjlk 
jkt”khZ N=irh ‘kkgw egkjktkauh iq<s pkyfoyk- R;k dkGkr R;kauk Økafrdkjd dk;ns d:u 
R;kaph vaeyctko.kh dsyh- dqVqackr gks.kkÚ;k vlgk; L=hph xqykefxjhrwu lqVdk Ogkoh] Eg.kwu 
‘kkgw egkjktkauh L=h f’k{k.kkl lnSo izksRlkgu fnys- vkf.k fL=;kaP;k mRd”kkZps eksBs dkSrqdkLin 
dk;Z izR;{k d:u nk[kfoys- nsonklh izFkslkj[;k vfu”V :<h&ijaijakiklwu L=hph eqDrrk 
dj.;klkBh Lokra«; izkIrhuarjP;k dkGkr cÚ;kp mf’kjk pGoGh lq: >kY;k- ijarq L=hP;k 
mUurhlkBh izxrhlkBh ;k jktkus vxksnjp eksBs dk;Z d:u nk[kfoys gksrs- 
lekjksi % 
 vkarjtkrh; fookg ftrD;k izek.kkr gksrhy frrds fganh lektkrhy tkrhHksn u”V 
gksrhy vkf.k rso<;k izek.kkr ns’kkph izxrh gksbZy- gs QDr Hkk”k.kkr lkaxwu ‘kkgw egkjkt 
LoLr clys ukghr- rj vkiY;k ?kjk.;krhy pqyr Hkfxuh panzizHkkckbZ ;kapk fookg banwjP;k 
rqdksthjko gksGdj ;kaps iq= ;’koarjko ;kaP;k’kh fuf’pr d:u mPpdqyhu ejkBk ?kjk.;kph 
/kuxj lektk’kh oSokfgd laca/k fuekZ.k dsys- 
 R;k dkGkr ‘kkgw egkjktkauh ^^iMnk i/nrh** c/ny fojks/k uksanfoyk- efgykayk tqyeh 
okx.kwd ns.;kfojks/kkr f’k{ksph rjrqn] ?kVLQksV >kY;kl iksVxh] R;kaP;k eqykaP;k f’k{k.kkph 
O;oLFkk] vukSjl larrhy okjl gDd ;k lkj[;k lq/kkj.kk ‘kkgw egkjktkauh dk;|kus feGowu 
fnY;k- R;kosGh fczfV’k ljdkj vls dk;ns d:u ijaijkok|kapk jks”k vks<owu ?ks.;kl r;kj 
uOgrs ijarq ‘kkgw egkjktkauh R;kosGh vusd Økafrdkjd dk;ns d:u rs veaykr vk.kys- /kU;rs 
jkt”khZ N=irh ‘kkgw egkjkt R;kauk dksVh&dksVh iz.kke! 
lanHkZ % 
1½ jkt”khZ ‘kkgw egkjktkaph fuoMd Hkk”k.ks o vkKki=s % laiknd  & iznhi xk;dokM 
2½ ‘kkgwaP;k vkBo.kh % izk-ukuklkgsc lkGqa[ks 
3½ yksdRrj jktk % MkW-t;flaxjko iokj & ¼nS-yksdlRrk ys[k½ 
4½ jkt”khZ ‘kkgw dk;kZpk olk vkf.k okjlk & izk-jes’k tk/ko ¼nS-iq<kjh&ys[k½ 
5½ lektlq/kkjd jkt”khZ N=irh ‘kkgw egkjkt ;kaph ekfgrh  % ¼Online&ys[k½ 
6½ jkt”khZ ‘kkgw egkjkt % lkekftd yksd’kkghps vk/kkjLRkaHk & e;qj Mqeus 
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लगभाव, समाज आिण मिहलाचंा बदलता दजा 
डॉ.सोनट े  रमशे शकंरराव 

सहा यक ा यापक समाजशा  िवभाग मुख,  वामी रामानंद तीथ महािव ालय, अंबाजोगाई 
 

तावना: 
‘य  नाय त ुपू य त,े रम त ेत  देवताः’ 

या सं कृत सुभािषताचा अथ आह े या या ठकाणी नारीची हणजेच मिहलांची पूजा केली जात े या या 
ठकाणी देवतांचा िनवास असतो.समाजात, येकाला कोणताही भेदभाव न करता आपले जीवन जग याचा 

अिधकार आह.े जे हा ही ि थती ा  होते िजथे सव ना यांची जात, लग, रंग, वसाय आिण ि थती 
िवचारात न घेता समान मानले जाते ते हा आपण याला समानता हणतो. समानतेची ा या अशी प रि थती 
हणून देखील केली जाऊ शकते िजथ े येक ला समान अिधकार, वाढ आिण समृ ीची समान संधी 

असते.समाजातील येक  समान ह  आिण यां या िव हवेाट उपल ध संसाधनांम ये वेशाचे व  पाहतो, 
परंत ुतथे ेखूप भेदभाव आह.े हा भेदभाव सां कृितक फरक, भौगोिलक फरक, चा रंग, सामािजक ि थती आिण 
अगदी लग यांमुळे असू शकतो. सवात चिलत भेदभाव हणजे लिगक असमानता. ही थािनक सम या नाही आिण 
केवळ जीवना या काही े ांपुरती मया दत आह.े परंतु जगभरात चिलत आह.े परुोगामी समाज आिण सव  
सं थांम येही आपण लगभेदाची अनेक उदाहरण े पा  शकतो. लग समानता ते हाच ा  होऊ शकत े जे हा ी 
आिण पु ष दोघांनाही समान वागणूक दली जाते. भेदभाव हा एक सामािजक धोका आह े जो िवभाजन िनमाण 
करतो. आ ही एक  राहणे बंद करतो आिण आम या सम या सोडव यासाठी एक  उभे नसतो. हा सामािजक कलंक 
अनेक शतकांपासून सव समाजा या पोटात िशरला आह.े ह े लग-आधा रत करणांम ये देखील पािहल ेगले ेआह.े 
लिगक असमानता ही भूतकाळातील गो  आह े कारण ी आिण पु ष दोघेही सव िवभागांम ये एक  इितहास 
घडवत आहते. 
सशंोधनाची उ :े 
१) लगभेद संक पना समजून घेण.े 
२) मिहलां या सम या समजून घणेे. 
३) मिहलांचा सामािजक दजा व भूिमका समजून घेण.े 
४) मिहलां या सम या आिण आ हाने यासाठी उपाययोजना सुचिवणे. 
संिशधनाची गहृीतके: 
१) मिहलां या सम या वाढत आहते. 
२) मिहलांवर होणारे सामािजक अ याय, अ याचार वाढत चालललेे दसून येत.े 
३) मिहलांकडे पाह याचा समाजाचा दृ ीकोन बदलललेा नाही. 
४) मिहलांना आजही वेगवेग या आ हानांना सामोरे जावे लागत.े 
सशंोधन प ती : 
 शोध िनबंध हा संशोधनाचा एक भाग असतो. या माणे संशोधनातून संशोधक हा एखा ा सम येचे सू न 
करतो आिण िन कषा त पोहोचतो, याच माण ेशोध िनबंधात एखादी सम या िनि त क न या सम येची कारण 
मीमांसा केली जाते आिण सम ये या सोडवणुक साठी िशफारशी सुचिव यात येतात. तसेच संशोधना माण े
शोधिनबंधासाठी सु ा त य संकिलत कर याची गरज पडते. त य संकलन हणजे अ ययन िवषया या सखोल 
अ यासासाठी अ ययन साम ी गोळा करण े होय. त य संकलन ामु यान े दोन कारे कर यात येत.े त े हणजे 

ाथिमक आिण दु यम. ाथिमक त य संकलना ारे गोळा कर यात येणारी त य ही ामु याने िनरी ण, ावली, 
मुलाखत आिण अनुसूची यां या मा यमान ेगोळा केली जातात. ि तीय त य संकलन ह ेशासक य अहवाल, पु तके, 
मािसके, ंथ इ यादी कािशत आिण अ कािशत थंा या मा यमातून गोळा केली जातात. 



    B.Aadhar’ International Peer-Reviewed Indexed Research Journal 

         

                   I    Impact Factor -(SJIF) –8.575,Issue NO,  348 (CCCXLIX ) B                                                                                                              

     ISSN :  

    2278-9308 

   May, 
    2022   

 

 

155 Website – www.aadharsocial.com       Email – aadharsocial@gmail.com. 

 
 

 

 तुत शोध िनबंधा या अ ययनासाठी ामु यान ेि तीयक त यांचा आधार घे यात आला असून ही त य 
मिहलां या सम या आिण आ हाने या सम येशी संबंिधत ंथ आिण पु तके यां या मा यमातनू गोळा कर यात आली 
आहते. 
लग समानता हणज ेकाय? 

लिगक समानता ते हा ा  होते जे हा सवाना आ थक सहभाग आिण िनणय घे यासह समाजा या सव 
े ांम ये समान अिधकार आिण संधी िमळतात आिण जे हा ि या आिण पु षां या िभ  वतन, आकां ा आिण 

गरजा समान मू यवान आिण अनुकूल असतात. 
मिहलाचंा बदलता दजा  
 लिगक समानता एक रा  िनमाण करते या शतकात, मिहला आिण पु ष समान िवशेषािधकारांचा आनंद 
घेतात. समाज हळूहळू पण ि थरपण ेबदलत आह.े लोक आता यां या ह ांब ल अिधक जाग क झाल ेआहते.  असे 
दसून आल ेआह ेक , जे हा ि या आिण पु ष समान पदावर असतात आिण समानतेन ेसहभागी होतात ते हा समाज 

अन यपणे गती करतो आिण एक मह वाचा पायािनमाण करतो. जे हा एखादा समुदाय लिगक समानतेपयत 
पोहोचतो ते हा येकाला समान िवशेषािधकार िमळतात. यांना िश ण, आरो य, वसाय आिण राजक य 
पैलूंम ये समान वाव िमळतो. कुटंुबातही, जे हा ी आिण पु ष दोघांनाही समान वागणूक दली जात,े ते हा त े
वाढ यासाठी, िशक यासाठी आिण उ म मू य जोड यासाठी सव म संधी दली जात.े 
 एखा ा रा ाने यो य ठकाणी गती कर यासाठी येक लगाला समान मू य दले पािहजे. जे हा दो ही 
लग समान संध साठी पा  असतात ते हा समाज सव पलैूंम ये चांगला िवकास साधतो. िनणय घेण,े आरो य, 

राजकारण, पायाभूत सुिवधा, वसाय इ याद तील समान ह  आप या समाजाला न च नवीन तरावर नेतील. 
घरात राहणा या ि यांचा सामािजक कलंक बदलला आह.े आजकाल शाळेत मुलांबरोबर मुल चीही िततक च पधा 
आह.े ते आपाप या वसायातही ऐितहािसक िवकास घडवत आहते. ि या आता ल ाआधी आ थक वातं य शोधत 
आहते. ह े यांना दडपशाहीिव  उभे राह याचा आिण वतःसाठी चांगले िनणय घे याचा आ मिव ास देते. 
 पु ष जे हा ेड आिण बटर कमव यासाठी बाहरे जातात ते हा ि यांनी सव काळजी घेऊन घरातच राहण े
आव यक आह ेअसे जु या सामािजक रचनेने सांिगतले. ह े युगानुयुगे चालत आले आह.े जे हा बाहरेचे जग सुरि त 
न हते. आता काळ बदलला आह ेआिण आ ही यश वी र या आमचे वातावरण अिधक सुरि त केले आह,े ि या पुढे 
पाऊल टाकू शकतात, िश ण घेऊ शकतात, यांची आवड जोपासू शकतात, यां या कुटंुबात आ थक संतलुन आण ू
शकतात आिण कुटंुबाचे वजन पु षांसोबत सामाियक क  शकतात. यामुळे, एकि तपणे, देशा या अथ व थेची 

गती जलद आिण चांगली होईल. 
लिगक समानता मोज या या प ती:- 
लग समानता मोजली जाऊ शकते आिण खालील प ती वाप न देशाची वाढ शोधली जाऊ शकते.  

(१) लग िवकास िनदशांक (GDI) ही लग-आधा रत गणना आह ेजी मानवी िवकास िनदशांकासारखीच केली जात.े  
(२) जडर ए पॉवरमट मेजर (GEM) ही िनणय घे या या भूिमकेतील मिहला सद यां या ट े वारीची तपशीलवार 
गणना प त आह.े  
(३) जडर इ टी इंडे स (GEI) आ थक सहभाग, िश ण आिण सश करण यांचा िवचार करत.े  
(४) लोबल जडर गपॅ इंडे स (GGGI) चार िनकषां या आधारे िव मान लिगक असमानते या पातळीचे मू यांकन 
करतो: आ थक सहभाग आिण संधी, शै िणक ा ी, राजक य सश करण, आरो य आिण जगण.े 
(५) जडर गॅप इंडे स (GGI) नुसार, 156 सहभागी देशांम ये भारताचा मांक 140 आह.े ह ेदशिवते क  भारताची 
कामिगरी मागील वषा या तलुनेत घसरली आह,े लग अतंर कमी कर या या दृ ीन े नकारा मक वाढ दशवते. 
स या या वातावरणात िजथे समानता आिण समान संधी सव  मान या जातात, यामुळे भारताची मोठी गैरसोय 
होत आह.े 
 ी-पु ष समानतेतील अडथळे भारतीय समाज अजूनही अशा कलंकांमुळे उ व त आह ेक  ि यांना घर 
सांभाळणे आिण घरातच राहायचे ह े युगानुयुग ेकेले जात आह,े यामुळे िश ण, आरो य, संप ी आिण सामािजक-
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आ थक े ांम ये मिहलांचे दलु  होत आह.े यािशवाय डंाप ती समाजाला आणखी पगंू करत आह.े या कु थेमुळे 
असं य ी ूणह या झा या. मुली या कुटंुबावर ओझे आहते, अशी धारणा िनमाण झाली आह,े ही मुलगी ितचे 
िश ण सु  ठेवू शकत नाही याचे एक ाथिमक कारण आह.े जरी त े िश णात उ कृ  झाले आिण वतं  झाल,े 
तरीही यां यापैक  ब तेकांना नोकरी सोड यास भाग पाडले जाते कारण यांचे उ प  ह ेबॅकअप ोत मानले जात,े 
जे यो य नाही. न ा युगातील मिहला केवळ वतं च नाहीत तर या आ मिव ासही आहते. समाजाकडून यांना 
फ  समथनाची मागणी आह,े जी आ ही यांना दली पािहजे. 
 ं ाबरोबरच आणखी एक वलंत मु ा आह े याचा मिहलां या वाढीवर खोलवर प रणाम होतो. ह ेसव 

कार या समाजात चिलत आह.े हसा हणून ओळखले जाते. सावजिनक आिण खाजगी जागांवर मिहलांवरील 
हसाचार कोण या ना कोण या व पात असतो. काहीवेळा, शोषण, छळ आिण त करी यासार या वलंत 

सम यांसोबत हसाचार होतो, यामुळे जग मिहलांसाठी असुरि त बनत.े ह े थांबव यासाठी आिण मिहलांसाठी 
सुरि त आिण िनरोगी ठकाण सुिनि त कर यासाठी आपण पावले उचलली पािहजेत. दा र  हा देखील ी-पु ष 
समानते या मागातील मुख अडथ यांपैक  एक आह.े यामुळे बालिववाह, मुलांची िव , त करी आिण बालमजुरी 
यासार या इतर गैर कारांना कारणीभूत ठरले आह.े समान रोजगारा या संधी उपल ध क न देणे आिण 
दा र रेषेखालील लोकांचे उ थान यामुळे यावर काही िनयं ण आण यास मदत होऊ शकते. 
 ी-पु ष समानते या दशेन े पुढाकार कोण याही कारचा भेदभाव कोण याही देशा या िवकासात 
अडथळा हणनू काम करतो आिण एखादे रा  ते हाच समृ  होऊ शकत े जे हा सव नाग रकांना समान अिधकार 
असतील. ब तेक िवकिसत देशांम ये तलुनने ेकमी लिगक भेदभाव आह ेआिण त ेदो ही लगांना समान संधी देतात. 
लगभेद कमी कर यासाठी भारत सरकारही अनेक पुढाकार घेत आह.े मुल या िश णाला ो साहन दे यासाठी 
यांनी “बेटी बचाओ, बेटी पढाओ योजना” ही सामािजक मोहीम सु  केली आह.े यािशवाय, लोकांम ये जाग कता 

िनमाण कर यासाठी सरकार मिहला हे पलाइन योजना, उ वला, मिहला स मीकरणासाठी रा ीय िमशन इ. 
यासार या अनेक योजना चालवते. िशवाय, जबाबदार नाग रक हणनू, मिहलांसाठी एक संुदर जग िनमाण 
कर यासाठी लगभेदाबाबत ानाचा सार करणे ही आपली जबाबदारी आह.े 
िन कष: 
 मिहलां या ह ांची हमी देण े आिण यांना यां या पणू मतेपयत पोहोच यासाठी संधी देणे ह े केवळ 
लिगक समानता िमळिव यासाठीच न ह ेतर आंतररा ीय िवकासा या िव तृत उ ांची पूतता कर यासाठी देखील 
मह वाचे आह.े सश  ि या आिण मुली यां या कुटंुबां या, समुदायां या आिण देशां या आरो यासाठी आिण 
उ पादकतेम ये योगदान देतात, यामुळे येकाला फायदा होतो. या सव संकटांचे िनमूलन झा यावर, येक 
कुटंुबाला ीचे मू य समजेल आिण आपला देश ख या अथान े ी-पु ष समानता ा  करेल. मिहला सव  उदाहरणे 
िनमाण करत आहते आिण प रि थती बदल यासाठी आिण यांना समान अिधकार दे यासाठी आपण सवानी यांना 
अधोरेिखत केल ेपािहजे. सरतशेेवटी, ऑिलि पक 2021 मधील भारताची कामिगरी ह ेस याचे उदाहरण आह ेिजथ े
भारताने सात पदके जकली आहते. या सात पदकांपैक  सहा वैयि क पधाम ये आल ेआिण या सहा पदकांपैक  
मिहला खेळाडंूनी तीन जकल.े एव ा अडचण चा सामना क नही यांची कामिगरी पु ष खेळाडंू या बरोबरीने 
अस याचे दसून येत.े एव ा मो ा मतेसह, ि या पु षांना मागे टाकतील आिण यां या सव मता जगाला 
पाह यासाठी दाखवतील ते हाच ती काळाची बाब आह!े 
सदंभ थंसचूी: 
१) ा.डॉ.प जा पाटील, ा.डॉ.शोभा जाधव: ‘भारतीय इितहासातील ि या, फडके काशन, को हापूर  
२) डॉ. दीप आगलावे,‘सामािजक संशोधन प ती’साईनाथ काशन, नागपरू  
३) डॉ.गु ा आिण डॉ. शमा, ‘भारतीय सामािजक सम या’, सािह य भवन पि लकेशन, हॉ पीटल रोड, आ ा  
४) चौधरी ितमा, आधुिनक समाज मे कायशील मिहला, माक पि लशस, जयपूर  
५) सुजाता वमा, ‘जनसंचार, जनसंपक एवं िव ान’ ानोदय काशन, कानपूर  
६) साळंुखे आ.ह., ‘ हद ूसं कृती आिण ी’ लोकवां मय, गृह मंुबई  
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ामीण आिण शहरी िव ा या या अ ययन सपंादणकू घटकाचंा तलुना मक अ यास 

ी.रामे र दगडोबा वाघ 

एम.ए.एम.एड. सेट, नेट (िश ण),संपक मण वनी:- 9049514975,E.mail :-omkarwagh2025@gmail.com 

 

साराशं :- 
आर.टी.ई. अॅ ट 2009 म ये येक बालकाला दजदार मोफत आिण स चे ाथिमक िश ण दे याची 

तरतुद असतांना देिखल NAS आिण SLAS सव णाअंती आिण गत शै िणक महारा  उप म राबवूनही 
असर या अहवाला नुसार परभणी िज यासहीत पुरोगामी महारा ातील शहरी िव ा या या तुलनेत ामीण 
भागातील िव ा याची अ ययन संपादणूक खूपच ल िणय र या कमी आढळून आलेली आह.े सबब परभणी 
िज हयात ामीण व शहरी ाथिमक शाळांमधील िव ा या या अ ययन संपादणूक चा आिण यावर प रणाम 
करणा या बुि म ा, प रप ता, संपादणूक ेरणा आिण अ यास सवयी या िव ा याशी संबंिधत घटकांचा तर 
िश काची अ यापन प रणामकारकता, शालेय सं था मक सुिवधा आिण शालेय व वग वातावरण तसेच कौटंुिबक 
वातावरण या घटकांचा ाथिमक ोत- संपादणूक कसोटी, ावली, िनरी ण े व न दी तर ीतीयक ोत-
वतमानप े, मािसके, सारमा यमे,इंटरनेट या साधना ारे वणना मक सव ण संशोधन प दतीचा वापर क न 
तुलना मक अ यास कर यात आला. शहरातील सुिवधा संप  व गुणव ापूण खाजगी शाळां या तुलनते ामीण, 
गाव, वाडी, व ती, तां ावर िज.प. याच ब  सं य शाळा आहते. जीण आिण मोडकळीस आले या िनजामकालीन 
शालेय इमारती, मुलभूत भौितक,शै िणक आिण डीजीटल ंतं ान सुिवधांची वानवा, शासन तरावरील ग धळा या 
प रि थतीमुळे आिण उदािसनतेमुळे िनधीची चणचण, गणुव ापूण िश कांना एकामागोमाग िश ण,े प रषदा, 
बैठका, त काळ अहवालाचे कारकुनी काम आिण अशै िणक कामाचा बोजा यामुळे प रणामकारक अ यापन न होणे, 
पालकांचे दै य, अडाणीपण आिण नको ितथ राजकारण, िश णाब लची अना था यामुळे आनंदी, उ साही कौटंुिबक 
वातावरणाचा अभाव, बालकांचे वाढते मजुरीतील माण व शाळेतील वाढती अनुपि थती, मुलांना िमळणा या 
संपादणूक ेरणेचा आिण अ यासा या चांग या सवय चा अभाव, अप रप ता, बोि क कौश या या सरावाचा 
आिण पधा मक वातावरणाचा अभाव यामुळे ामीण व शहरी िव ा या या अ ययन संपादणूक म ये आिण यावर 
प रणाम करणा या घटकांम ये िनि तच ल िणय आिण साथ फरक आह.े या बाबतीत शहरी िव ा यापे ा ामीण 
िव ाथ  खूपच मागे आहते. यां यात खूपच मोठी तफावत आह.े यासाठी शासन तथा थािनक ािधकरण, शालेय 

व थापन तथा शासन, िश क आिण पालकांनी जातीने ल  पुरवून, सतत पाठपुरावा क न गुणव ेतील दरी दरू 
करण ेअ यंत आव यक आह.े 

तावना : 
२१ ा शतकात देशाचे जागितक थान ह े या देशा या मानवी िवकास िनदशांकाव न (H.D.I.) ठरत 

आह े आिण H.D.I. हा तेिथल लोकांचे आरो य, िश ण आिण जीवनमानाचा दजा याव न ठरत असतो.देशा या 
भौितक गतीची संक पना मागे पडून मानवी संसाधना या गतीला िवशेष मह व ा  झाले आह.े नैस गक 
साधनसंप ी या संप तेबरोबर तेिथल उपल ध मानव संसाधने या काय मतेवर या देशाची संप ता आिण 
भरभराट अवलंबून असत.े सा र, सुिशि त, कुशल, िशि त आिण सुसं कृत मनु यबळाची िनम ती करणे ही या 
देशातील िश ण व थेची मुख जबाबदारी असते. उपल ध मनु यबळा या काय मतेचा यो य आिण पुरेपरू वापर 
हा तेिथल अगदी तळागाळात या सवसामा य गोरगरीबापासून, म यम आिण उ ू वगापयत या लोकांना 
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िमळणा या दजदार िश णावर अवलंबून असतो. दजदार िश ण कर याकामी, तेथ े अि त वात असललेी 
िश णप ती मह वाची ठरत आह.े ाथिमक िश ण, मा यिमक िश ण आिण उ  िश ण यांपैक  ाथिमक 
िश णाचा ट पा हा मानवी जीवनाचा पाया मानला जातो. ज मापासून मृ यूपयत माणूस कांही ना कांही िशकतच 
असतो. िश ण ही मानवी जीवनात िनरंतर चालणारी या आह.े बालका या जीवनाची सु वात आिण 
अनौपचा रक िश णाचा ीगणेशा हा या या कुटंुबातूनच होत असतो. सं कार मं दर हणजेच याची अनौपचा रक 
िश णाची पिहली शाळा ह े याचे कुटंुब तर, याचे औपचा रक िश णाचे थम ानमं दर हणजेच याची ाथिमक 
शाळा असत.े तीच येका या यश वी तथा अयश वी जीवनाचा पाया ठरवत.े आज या शाळेतील मुलां या 
शै िणक गतीचा आढावा घेण े म ा  ठरत.े आर.टी.ई. � ट २००९ अनुसार येक बालकाला ाथिमक िश ण 
मोफत आिण स चे िमळ याचा अिधकार िमळाला असला तरीही शासन, थािनक ािधकरण, शालेय सिम या 
आिण यांचे शासन ते पूण क  शकलले े नाही. शहरात या, नावाजले या शै िणक सं था सोड या तर आज 

ाथिमक िश णाची गती फारशी समाधानकारक नाही. महारा  शासनाने 22 जुन 2015 पासून संपूण रा यात 
गत शै िणक महारा  काय माची सु वात केली आिण या अंतगत केले या सव णाअंती NAS, SLAS  आिण  

PRATHAM  या असर  अहवालानुसार आजही शहरां या तुलनते ामीण खे ातील वाडी, व ती, तांडा, पाडा, 
वसाहत व गावातील ाथिमक शाळेतील िव ा याची शै िणक गुणव ा खुपच कमी आढळून आललेी आह.े गत 
शै िणक महारा  उप मातील पायाभूत चाच यांतून िस  झाले आह ेक , ामीण आिण शहरी ाथिमक शाळेतील 
िव ा या या अ ययन संपादणूक म ये साथ फरक आह.े  

महारा ा माणेच परभणी िज हयातील ाथिमक शाळेत सव िवषयात अ ययन करणारे िव ाथ  ह े
अ गत, साधारण आिण कुशा  अशा िविवध गटात मोडतात यां याकडे िश कांना अ यास म पूण कर या या 
खटाटोपात, शाळेतील कारकूनी कामकाजातील तता, िश ण,े प रषदा, बैठका आिण अशै िणक कामा या 
बोजामुळे वैयि क ल  पुरिवणे श य होत नाही. येक मूल वतः या गतीन ेिशकत.े  मुलांची वतःची बुि म ा, 
शा ररीक आिण मानिसक कुवत हणजेच प रप ता, यां या अ यासा या सवयी, यांना िमळणारी ेरणा हे घटक 
मुलां या अ ययन संपादणूक वर प रणाम करत असतात. 

शाळेतील शालेय वातावरण आिण वगातील वग वातावरण, शाळे या सं था मक सोयीसुिवधा तसेच 
शाळेतील िश कांचे ि म व आिण यां या अ यापन प रणामकारकतेचा मुलां या अ ययन संपादजूक वर फरक 
पडतो. 

कुटंुबाची सामािजक, शै िणक आिण आ थक प रि थती हणजेच कौटंुिबक पा भूिम आिण कौटंुिबक 
वातावरणावाचाही मुलां या अ ययन अ ययन संपादणूक वर प रणाम होत असतो. परभणी िज हयातील ामीण व 
शहरी भागातील ाथिमक शाळांमधील िव ा या या अ ययन संपादणूक म ये आिण यावर प रणाम करणा या 
घटकाम ये तफावत आढळून आललेी आह.े शहरी भागा या तुलनेत आजही ामीण भागातील प रि थती फारशी 
समाधानकारक नाही. 
निवन/ िबज श द: अ ययन, संपादणूक, प रणाम करणारे घटक, ामीण, शहरी 
उ  े:-  
1. ामीण व शहरी िव ा या या अ ययन संपादणूक चा तुलना मक अ यास करण.े 
2. िव ा या या बुि म ा, प रप ता, अ यास सवयी आिण संपादणूक ेरणेचा तुलना मक अ यास करण.े 
3. िश कां या अ यापन प रणामकारकतेचा तुलना मक अ यास करण.े 
4. शालेय सं था मक सुिवधा आिण शालेय व वग वातावरणाचा तुलना मक अ यास करण.े 
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5. कौटंुिबक वातावरणाचा तुलना मक अ यास करण े
शै िणक इितहास:- 

भारतीय िश ण प दतीचा इितहास महान आह.े जगाची World Guru हणून गौरव करणा या भारतीय 
िश ण प दतीचा अ यास ामु याने तीन कालखंडात केला जातो. 
1) ाचीन भारतीय िश ण प ती 

यात वै दक काळात ( इ.स.700 - 900) बनारस, कांची, वाई, नािशक तर, बौ द काळात ( इ.स. पूव 5 वे 
शतकात) नालंदा,त िशला, िव मशीला, व लभी, ओदंतपरूी आिण जैन धम काळात िमिथला, मलकापूरम 
यासारखी िस  िश ण क े होती. 
2) म ययगुीन भारतीय िश ण प ती 

मु लीम शासकां या काळात द ली, आ ा, बीदर, जैनपूर, माळवा ही िश णाची क े होती. 
3) आधिुनक भारतीय िश ण प दती 

वातं यपूव काळात ि टीशकालीन कारकुनी इं जी िश णासाठी, इ.स. 1813 चा चाटर अॅ ट, लाड 
मेकालेचा 1835 चा पाझर िस ांत, वुडचा खिलता 1854, हटंर आयोग 1882, भारतीय िव ापीठ आयोग 1902, 
कलक ा िव ापीठ आयोग 1917, हॉरटॉग संिमती 1929, साजट अहवाल 1944, यासारखे आयोग नेमून, अहवाल 

िस  क न व अॅ ट पास क न िश ण वाढीला हातभार लागला. र व नाथ टागोर यां या िव  भारती, 
शांतीिनकेतन, वामी िववेकानंदांचे भारत मण, महा मा गांधीज चे मुलो ोगी िश ण, म. योतीबा फुले व 
सािव ीबाई फुले यांची पु यातील मुल ची पिहली शाळा, छ पती शा  महाराजांचा स या व मोफत िश णाचा 
कायदा, महाराजा सयाजीराव गायकवाड यांचे यां या बडोदा सं थानातील स चे िश ण, गोपाळकृ ण गोखले 
यांचे इंिप रयल बील, टळक, आगरकर व िचपळूणकर यांची पु यातील यु इंि लश कूलची थापना, कमवीर 
भाऊराव पाटील यांची रयत िश ण सं था, भारतर  ध डो केशव कव यांचे एस.एन.डी.टी. मिहला िव ापीठ, 
मह ष िव ल रामजी शदे यांची िड ेड लास िमशन, जग ाथ शंकरशेठ यांची बॉ बे नेटी ह ए युकेशन सोसायटी, 
डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांची िपप स ए युकेशन सोसायटी, डॉ.पंजाबराव देशमुख यांचे िशवाजी िश ण सारक 
मंडळ, यासार या भारतीय समाजसुधारकांनी रा ीय िश णा या पायाभरणीचे मोलाचे काय केल.े  

देशभ या ेमात आकंठ बुडाले या रा ीय नेतृ वा या िनः वाथ भावनेतून वातं यापुव या काळात 
रा ीय िश ण चळवळीने जरी जोर धरला असला तरी वातं य ोतर काळात मा  याची जागा नफेखोरीन ेघेतली 
आह.े  कृिष धान देशात ब सं य जनतेचे उपजीिवकेचे साधन ह े कृषी आिण कृषीवर आधा रत उ ोग यावर 
अस यामुळे महा मा गांधीज या हण यानुसार खरा भारत खे ात वसलेला आह,े खे ाकडे चला हा जरी यांनी 
मं  दला असला तरी, आज लोकांचा सव ल ढा खे ाकडून शहराकडे वळला आह.े खेडी ओस पडून शहरे गद न े
खचाखच भ न गेली आहते.  नागरी सुिवधेअभावी शहरां या बकालाव थेत भरच पडली आह ेराधाकृ णन आयोग 
1948-49, मुदिलयार आयोग 1952, कोठारी आयोग 1964-66, आर.एच.दवे संिमती, ो. यशपाल संिमती, 
िविवध वषातील रा ीय शै िणक धोरण ेआिण अ यास म आराखाडे आखून, कायदे कर यात आलले ेआहते. 

जागितक तरावर सन 1990 म ये थायलंडमधील जोमटीन तर सन 2000 म ये सेनगेलमधील डकार येथे 
आंतररा ीय प रषदांमाफत ाथिमक िश णाचे सावि करण कर याकामी जागितक बक, युिनसेफ सार या 
जागितक तरावरील सं थांनी भरीव काय केल,े यात आप या देशाचेही योगदान मोठे असल े तरीही ाथिमक 
िश णा या सावि क करणाचे येय अ ापपयत तरी गाठता आलले ेनाही. 
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इतरापे ा हटके सशंोधन;- 
पूव संशोधनाचा आिण संबंिधत संदभ सािह याचा अ यास हा निवन संशोधन कायाचा पाया मानला जातो. 

सम येशी संबंिधत पूव  झाले या संशोधना या अ यासातून यो य दशा तर िमळतेच परंत ु चूकांची पुनरावृ ी 
टाळली जाऊ शकते.  

मागील गत संशोधनाशी संबंिधत उ द ांचा आिण काय े ाचा िवचार केला तर मा यिमक, उ  मा यिमक 
आिण महािव ालयीन तरावरील िश कांचे ि म व अ यासण,े यांचे ावसाियक समाधान, सं था मक 
सोयीसुिवधा, िव ाथा या ि म वांचे पैल,ू कुटंुबाचा सामािजक दजा या येक घटका या उ ासाठी वतं पण े
वेगवेगळी संशोधने कर यात आललेी आहते परंत ुपरभणी िज हयातील केवळ ाथिमक शाळेतीलच ामीण व शहरी 
िव ा या या अ ययनातील तफावत आिण यावर प रणाम करणा या अ ययना याशी संबंिधत बुि म ा, 
अ यासा या सवयी, प रप ता, िश कांची अ यापन प रणामकारकता, ाथिमक शालेय तरावरील भौितक आिण 
शै िणक सुिवधा, शालेय वातावरण, अ ययना या या घरातील कौटंुिबक वातावरण या घटकांचा एकि तपणे 
तुलना मक अ यास क न शहरां या तुलनेत ामीण भाग अ ापही मागासललेा आह े यातूनच इतर गत 
संशोधनापे ा तुत संशोधनाचे वेगळेपण िस  होते. 
सदंभ सािह य अ यास:- 
अ ययन :  

अ ययन हणजे वतन प रवतन होय. मूल ज मतः असा , परावलंबी असते. या या भोवतालची 
प रि थती नवखी असते. प रि थतीशी जुळवून घे याचा ते य  करीत असत.े यालाच समायोजन हणतात. 
समायोजनासाठी नवनवे वतन कार आ मसात केल े जातात. वतनात प रवतन घडत असत,े यालाच अ ययन 
हणतात. परंत ुवतन बदलांत धना मक वतन बदला बरोबर ऋणा मक वतन बदलही होत असतात. ते टाळ यासाठी 

सुधारणा करण ेमह वाचे ठरत.े ि या वतनात सुधारणा मक बदल हणजे अ ययन होय. 
Learning : 
Learning is modification of behaviour through experience 

अनुभवातून संभवणा या वतनातील बदलास अ ययन हणतात. 

Learning involves the acquisition of habits, knowledge and attitudes. 

अ ययन हणजे ान सवयी व वृ ी यांचे. संपादन- ो अँ ड ो. ज मापासून मृ यूपयत चे अधय्यन 
चालूच असते.ती आज म चालणारी या आह.े हतेू जेवढा प  तेवढीही या वि थत घडून येत असत.े या 
दशेन ेजोरकसपणे य  हो यासाठी ेरणा आव यक असत.ेप रप ता हा अ ययनाचा पाया आह.ेकृतीशीलता आिण 

सराव हा अ यंत मह वाचा ठरतो, यावरच प रवतन आिण गती ठरत असत.े अ ययन ह ेबोध, भावना आिण वृ ी 
या ित ही तरावर घडून येत ेआिण ते सं मणशील असत.े अ ययनात शोधनाचे िवशेष मह व आह.े ममदृ ी अथात 

य  माद प दतीन े(Trial and error method) सम येची उकल  करतच असतो. समायोजन क न ान, 
सवयी आिण कौश य ा ी हो यासाठी शाळा, कुटंुब आिण समाज या सवच ठकाणची प रि थती अ ययनास पोषक 
असण ेअ यंत गरजेचे असते. 
Achievement 

Achievement is accomplishment or proficiency of performance in a given skill  or body of 

knowledge.   _ Carter, V. Good (1976 ) 

सपंादणकू 
कोण याही े ातील यश हणजे संपादणूक होय. 
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अ ययन सपंादणकू 
िव ा यानी संपा दत केलेल े वतनातील बदल हणजे अ ययन संपादणूक. िव ा यानी यां या 

अ ययना या कायात िमळिवलेल ेयश हणजे अ ययन संपादणकू. 
Learning Achievement 

Learning Achievement is the result had been achieved or acquired form of the subject child it 

added that learning achievement is the result of which resulted in changes within the individual as a 

result of activity in learning.-Nurkencana (1986, 62) 

िव ा याचे यां या अ ययनातील गतीचे ान तपास यासाठी अ ययन संपादणूक कसोटीचा वापर 
कर यात येतो. 
सशंोधन प दती 

ामीण आिण शहरी िव ा या या अ ययन संपादणूक तील आिण यावर प रणाम करणा या घटकांमधील 

तफावत शोधून काढण ेही वतमान सम या अस याकारणी संशोधन उ ां या अनुषगंान ेवणना मक सव ण प दती 
वापरली आह.े ामीण भागातील िज.प. व खाजगी अनुदािनत, िवनाअनुदािनत मराठी मा यमा या ाथिमक 

शाळेतील इ.8 वी मधील मुल े 120+मुली 120= एकूण 240 तर शहरी भागातील िज.प./न.पा. आिण खाजगी 
अनुदािनत व िवनाअनुदािनत मराठी मा यमा या ाथिमक शाळेतील इं.8 वी मधील मुल े80+मुली 80= एकूण 160 

अशा एकूण 400 िव ा याची संभा ता प दती (Probability Method ) अंतगत येणा या सुगम यादिृ छक प दतीन े

(Random Selection Method ) िनवड केली. आधारसाम ी गोळा कर यासाठी अ ययन संपावणूक चाचणी, 
अनुषंिगक ावली, िन र ण े आिण न दी या ाथिमक ोत तर वतमानप े, मािसके, सारमा यमे, इंटरनेट, 

इले ॉिनक िमिडयासारखे दु यम ोतांचा कुशलतेन ेवापर कर यात आला.  
संकिलत केले या आकारहीन मािहतीतून नेमका अथ शोध यासाठी ती को कात सारांश पात मांडून, ितचा 

अ वयाथ लाव यासाठी म यमान (Mean), संयु  म यमान (Combined Mean), टी. चाचणी/ ांितक गुणो र, 

िपअरसनचा प रघात गुणक सहसंबंध गुणक या सांि यक य िव ेषण तं ाचा वापर केला आह.े गोदावरी, दधूना- पूणा 
नदयां या सुिपक खो यांनी आिण बालाघाट ड गररांगा व अ जठा टेकडयांनी वेढले या परभणी िज हयात ब सं य 

कृषक अंगमेहनत क नच आपली उपिजिवका करतात. शहरी भागां या तुलनेत ाम तरावर तुटपुंजे उ प  आिण 

सुिवधांची वानवा यामुळे सवच े ाबरोबर शै िणक मागासलेपण दसून आल.े  

ामीण व शहरी भागातील ाथिमक शाळांमधील िव ा या या अ ययन संपादणूक म ये साथ फरक आह.े 

अ ययन सपंादणकू वर प रणाम करणा या 
I) िव ा याशी संबिंधत घटक 1) बुि म ा 2) प रप यता 3) अ यास सवयी 4) संपादणूक ेरणा 

II ) िश काचंी अ यापन प रणामकारकता 
III ) शालये सं था मक सुिवधा, शालये वग वातावरण 

IV ) कौटंूिबक वातावरण 

या घटकाम येही साथ फरक आढळून आललेा आह ेह ेखालील सारणीव न प  दसून येत.े 

चलातील साथ फरक दशिवणारी सारणी 
त ा ामीण व शहरी भागातील मुल े व मुल ची अ ययन संपादणकू, बुि दम ा, प रप ता, अ यास सवयी, 

अ यापन प रणामकारकता, शालेय सं था मक सुिवधा शालेय वग वातावरण कौटंूिबक वातावरण व संपादणूक ेरणा 
या चलांचे म यमान, माणिवचलन व ांितक गणुो र दशिवणारी सारणी 
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अ. . चल भाग िव ाथ  िव ाथ  

सं या 
म यमान माण 

िवचलन 

फरकाची 
माण टुी 

ािंतक 

गणुो र 

शरेा 

    N M S.D. SED CR. 

Value 

Remarks 

1.  बुि दम ा 
ामीण 

मुल ेव 

मुली 
240 30.30 12.09 

1.41 8.13 
साथ फरक 

आह े
शहरी 

मुल ेव 

मुली 
160 41.76 14.93 

2.  अ यास 

सवयी 
ामीण 

मुल ेव 

मुली 
240 85.42 10.52 

1.07 29.04 
साथ फरक 

आह े
शहरी 

मुल ेव 

मुली 
160 116.5 10.54 

3.  संपादणूक 

ेरणा 
ामीण 

मुल ेव 

मुली 
240 91.08 15.65 

1.86 17.89 
साथ फरक 

आह े
शहरी 

मुल ेव 

मुली 
160 124.36 19.76 

4.  प रप ता 
ामीण 

मुल ेव 

मुली 
240 66.62 9.41 

1.04 12.19 
साथ फरक 

आह े
शहरी 

मुल ेव 

मुली 
160 79.30 10.71 

5.  अ यापन 

प रणाम 

कारकता 

ामीण 
मुल ेव 

मुली 
240 138.9 23.97 

2.60 11.44 
साथ फरक 

आह े
शहरी 

मुल ेव 

मुली 
160 168.65 26.42 

6.  शालेय 

सं थाप मक 

सुिवधा 

ामीण 
मुल ेव 

मुली 
240 82.00 12.28 

1.00 35.19 
साथ फरक 

आह े
शहरी 

मुल ेव 

मुली 
160 117.19 7.95 

7.  शालेय वग 

वातावरण 
ामीण 

मुल ेव 

मुली 
240 106.52 22.71 

1.57 32.27 
साथ फरक 

आह े
शहरी 

मुल ेव 

मुली 
160 157.19 7.45 

8.  कौटंूिबक 

वातावरण 
ामीण 

मुल ेव 

मुली 
240 63.48 9.49 

0.76 25.99 
साथ फरक 

आह े
शहरी 

मुल ेव 

मुली 
160 82.45 5.16 
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9.  अ ययन 

संपादणूक 
ामीण 

मुल ेव 

मुली 
240 14.15 5.40 

0.55 9.30 
साथ फरक 

आह ेशहरी मुल ेव 

मुली 

160 19.27 5.46 

वरील सारणीव न असे दसून येत े क , ामीण व शहरी िव ा या या अ ययन संपादणूक म ये आिण 

यावर प रणाम करणा या घटकात ल िणय तफावत दसून येते. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ामीण व शहरी भागातील मुल ेव मुली यां या अ ययन संपादणूक या चला या म यमानाची तुलना दशिवणारा 
आलेख 

िन कष  :-   

1. ामीण व शहरी ाथिमक शाळांमधील िव ा या या अ ययन संपादणूक म ये साथ फरक आह.े ामीण 

िव ा यापे ा शहरी िव ा याची अ ययन संपादणूक जा त आह.े 

2. ामीण व शहरी िव ा या या अ ययन संपादणूक वर प रणाम करणा या बुि म ा, प रप ता, अ यासा या 
सवयी आिण यांना सतत िमळणारी ेरणा या घटकात साथ फरक आह.े ामीण िव ा यापे ा शहरी िव ा याची 
बुि म ा, प रप ता आिण यांना िमळणारी ेरणा जा त असून अ यासा या सवयीसु ा चांग या आहते. 

3. ामीण व शहरी ाथिमक शाळांमधील िश कां या अ यापन प रणामकारकतेत साथ फरक आह.े ामीण 

िश कांपे ा शहरी िश कांची अ यापन प रणामकारकता जा त चांगली आह.े 

4. ामीण व शहरी शाळे या सं था मक सुिवधा आिण शालेय व वग वातावरणात साथ फरक आह.े ामीण शाळेपे ा 
शहरी शाळे या सं था मक सुिवधा आिण शालेय व वग वातावरण जा त चांगल ेआह.े 

5. ामीण व शहरी कौटंुिबक वातावरणाम ये साथ फरक आह.े ामीण कौटंुिबक वातावरणापे ा शहरी कौटंुिबक 

वातावरण अिधक चांगल ेआह.े 
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िशफारशी :-  
1. दररोज या अ यासाथी सवय लावून, िमक पु तकाबरोबर संदभ सािह याचे अवांतर वाचन, मनन, चतन क न 

भािषक, ता कक व गिणतीय कौश याचा सराव करावा. 
2. िवषय ान, बालमानसशा ीय बाबी, ICT व digital तं ानात कुशल िश काचे ि म व भावी, 
अनुकरणि य आिण भाविनक ि थरतेचे असावे. प रणामकारक अ यापन असावे. 

3. शासनाने R.T.E. अॅ ट माण ेशालेय सं था मक सुिवधा पुरवा ात. वषा या सु वातीलाच शै िणक दनद शका 
िस द करावी. िश कां या र  जागा भ न, यांची अशै िणक कामे बंद करावीत. केवळ मागेल यालाच िश ण 

ावे. 

4. शालेय व वग वातावरण मुलां या िनकोप वाढीसाठी व शै िणक िवकासासाठी पोषक राहावे, यासाठी शाळांनी 
सतत य शील असावे 

5. पुरेसा वेळ, पैसा आिण म खच करत मुलांचे गृहािध ण (Home Schooling) क न आई विडलांनी / पालकांनी 
कौटंुिबक वातावरण आनंदी, उ साही व शै िणक िवकासासाठी िनकोप राहील, याची काळजी यावी. 
समारोप :- 

शाळेवर अ यापनात येणारे अनभुव व अडचणीआिण िविवध िश णा या पातळीवर े काय करत असतांना आजही 
शहरां या तुलनेत ामीण गाव, वाडी, व ती, तांडयावरील शाळेत िश णा या सावि करणात आिण गुणव ेत 

ल िणय फरक दसून आला आह ेअशी दयिनय आिण चताजणक प रि थती या मागची कारणम मासा क न यावर 

उपाययोजना सुचिव याकामी केलेला हा छोटासा य , शासन, शाळा, िश क, िव ाथ  आिण यां या पालकांना 
िनि तच दशादशक ठरावा हाच एकमेव हतेू या संशोधनामागची मु य ेरणा होती. 
सदंभ :-  

1. शै िणक मानसशा ; फडके काशन को हापूर 

2. संशोधन प दती; य.च.म.मु.िव.नािशक 

3. सांि यक य तं ाचे उपयोजन;  य.च.म.मु.िव.नािशक 

4. गिणत संबोध कायशाळा मागद शका, िव ा ािधकरण पुण े

5. दैिनक लोकमत, हलॅो परभणी 
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^^ledkyhu lektkr lkekftd ‘kkL=kaph Hkqfedk** 

izkpk;Z- Jherh- vkj-,y-fueZGs 
,e-,],e-,M~] ch-,]VsV]lsV bu ,T;qds’ku vW.M ejkBh dkWyst vkWQ ,T;qds’ku isB oMxko] 

dksYgkiqj] egkjk”Vª ,eks- ua- 8237376363]bZ&esy%&rekhanirmale2107@gmail.com 
 
izLrkouk % 
 lekt’khy izk.kh Eg.kqu euq”;kyk lacks/kys tkrs- euq”; gk lektkpk ,d egRRokpk 
?kVd vkgs- ekuokP;k lkekftd lkaLÑfrd orZuk’kh laca/k vlysY;k lexz ‘kkL=kpk funsZ’k 
dj.kkjh ,d iz.kkyh ok ldYiuk Eg.kts lkekftd ‘kkL= gks;-‘kkys; Lrjkojhy lkekftd 
‘kkL=kP;k v/;;ukl lkekftd euu ok vH;kl Eg.krkr- rj fon;kihBh; Lrjkojhy ekuoh 
orZuk’kh llaca/k vlysY;k fo”k;kP;k mPp ntsZP;k la’kks/kukRed v/;;u o v/;kiukl 
lkekftd ‘kkL=s gh laKk nsrkr-  
 lkekftd ‘kkL=kapk izkFkfed mn~ns’k euq”;krhy Hk;xaM] iqoZxzg vkf.k euksfodkj 
¼Òkouk½ tk.kwu ?ksÅu R;k fu;af=r dj.;kl lkgk¸; dj.ks gk gks;- lkekftd ‘kkL=kr 
lkekU;r% ekuo’kkL=] lekt’kkL=] vFkZ’kkL=] jkT;’kkL=] vkf.k vkarjjk”Vªh; laca/kkfo”k;hpk 
vH;kl gs fo”k; izkeq[;kus vrHkwZr gksrkr- 
O;k[;k % 
 Ekkuoh orZu o lekt ;klaca/khP;k ‘kkL=kauk lkekftd ‘kkL= fdaok lkekftd 
foKku¼Social Science½ vls Eg.krkr- 

lkekftd ‘kkL=s gh O;kid ladYiuk vlwu uSlfxZd ‘kkL= ul.kkÚ;k loZ ‘kkL=kapk ;kr 
lekos’k gksrks- 
mnk & bfrgkl]Hkqxksy] vFkZ’kkL=] ukxfjd’kkL=] jkT;’kkL=]vkarjjk”Vªh; laca/k]lekt’kkL=] 
ekuooa’k’kkL=] iqjkrRo’kkL=] f’k{k.k’kk+L= bR;kfn- 
laiq.kZ lekt ghp iz;ksx’kkGk % 

lkekftd ‘kkL=kapk vH;kl] fu;e fdaok fln~/kkar uSlfxZd ‘kkL=kaizek.ks cafnLr 
iz;ksx’kkGsr iMrkGwu ikgrk ;sr ukgh- rj laiq.kZ lekt ghp lkekftd ‘kkL= fo”k;kalkBh ,d 
iz;ksx’kkGk vlrs- 
lekftd ‘kkL=krhy fu;e % 

lkekftd ‘kkL=krhy fu;e % lkekftd ‘kkL= fo”k;kae/;s ekuokP;k osxosxG;k 
okx.kqdhpk vH;kl d#u uSlfxZd ‘kkL=kaizek.ks vusd fu;e fdaok fl/nkar rKkauh ekaMysys 
vkgsr- ek= gs fl/nkar 100% vpwd ulrkr- dkj.k lektkrhy izR;sd O;Drhps fopkj] 
cqn~/kh] rRos] vkoMhfuoMh] lo;h] vkfFkZd ifjfLFkrh] lkekftd ifjfLFkrh b- ifjfLFkrh 
osxosxGh vlrs vk’kk fÒUu izo`rhP;k loZ yksdkauk fu;e ykxw dj.;klkBh] gs fu;e vpwd 
Bjo.;klkBh lkekftd ‘kkL=kar fl/nkarke/;s ßxg̀hrsÞ ekaMkoh ykxrkr- mnk & vFkZ’kkL=kr 
ekx.khpk fu;e] iqjoBkapk fu;e] ?kVR;k lhekar mi;ksfxrspk fu;e bR;knh vusd fu;ekae/;s 
ßbrjifjfLFkrh dk;e vkgs Þ v’kh x`fgrs ekaMysyh vkgsr- 
lektkr ,df=r jkgr vlrkuk ekuo vusd izdkjkph okx.kwd] gkypky djhr vlrks- 

mnk %& vkfFkZd] lkekftd jktdh;] ekul’kkL=h;] vk/;kfRed] lkaLÑfrd] 
fØMkfo”k;d b- vusd izdkjP;k gkypkyh]okx.kwd ekuo djhr vlrks- ;k osxosxG;k 
izdkjP;k ekuoh okx.kwdhpk vH;kl osxosxG;k fo”k;kauh okVwu ?ksrysyk fnlrks- R;kuqlkj 
lektkrhy ;k osxosxG;kekuoh okx.kwdhpk vH;kl dj.kkÚ;k loZ fo”k;kauk ßlkekftd ‘kkL=Þ 
Eg.krkr- gs fo”k; iq<hyizek.ks vkgsr- 
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fo”k; 
1½ vFkZ’kkL= %  

vFkZ’kkL= ,d lkekftd ‘kkL= vlwu rs ^lsok o mRiknukaP;k* fufeZrh] forj.k vkf.k 
okij ;k fo”k;kph ekfgrh nsrs- baxekuokP;k ve;kZfnr xjtk o R;k xjtk iq.kZ dj.kkjh lk/kus 
e;kZfnr] i.k i;kZ;h mi;ksxkph lk/kus ;kaP;kr esG ?kky.;klkBh ekuo usgeh iz;Ru djhr 
vlrks] ;krwu tks iz’u fuekZ.k gksrks R;kyk vkkfFkZd iz’u Eg.krkr- ekuokP;k ;k vkfFkZd 
okx.kwdhpk vH;kl vFkZ’kkL=kr dsyk tkrks- 
2½ lekt’kkL= % 

lekt’kkL=(Sociology)Eg.kts ek.klkpk lektk’kh vlysY;k vkarjlaca/kkpk vH;kl 
gks;-lekt’kkL= gs lektkps foKku vkgs- ;kr lkekftd ?kVd o lkekftd ?kMkeksMhpk 
lekos’k vlrks- lektkps lu] eukpk ,dw.k dy o lekt ikGr vlysys jhfrjhokt ;kapk 
‘kks/k ;k ‘kkL=kr ?ksryk tkrks-¼1½ lkekftd iz’ukaph mdy dj.;klkBh lekt’kkL= mi;qqDr 
vlrs- gs ‘kkL= vkarjfon;k’kk[kh; Lo:ikps vkgs- ;keqGs ;kpk ekuooa’k’kkL=] Òk”kk’kkL=] 
jkT;’kkL=] bfrgkl o la[;k’kkL= v’kk vusd ‘kk[kka’kh laca/k ;srks-¼2½ ;ke/;s yksdkaP;k 
thoukps okLro fp=.kkps :i js[kkVys vkgs- yksdkaP;k lkekftd iz’ukps fuokj.k ;sFks dsys 
tkrs- 
3½ jkT;’kkL= % 

,dk vFkkZus jkT;laLFkk osxosxG;k cktqapk dsysyk i/nr’khj vH;kl ;kyk jkT;’kkL= 
Eg.krk ;sbZy- ijarq gk vH;kl dsoG R;k laLFkspk ukgh rj frP;k’kh lacaf/kr O;DrhP;k 
orZukapk vkgs- jkT;kP;k e/;orhZ ladYiusP;k vuq”kaxkus O;Drhps ts orZu gksrs R;kpk vlY;kl 
izkeq[;kus ;k fo”k;kar dsyk tkrks- 
4½ ekul’kkL= % 

ekul’kkL=kpk vH;kl vf/kd l[kksy o rRRoKku/kkfjr vkgs- rlsp gk O;DrhP;k 
fadaok izk.;kaP;k loZ uSlfxZd ok lkgftd gkypkyh rlsp orZu ;kapk lq{e fujh{k.kkarwu dsysyk 
ri’khyokj vH;kl vkgs- 
5½ ekuooa’k’kkL= % 

ekuooa’k’kkL= gh ,d vH;kl’kk[kk vkgs- mR[kuukr lkiM.kkÚ;k vLFkh fdaok 
vo’ks”kkapk vH;kl d#u ekuo oa’k dlk fodflr gksr xsyk ;kpk vH;kl T;k ‘kkL=kr dsyk 
tkrks ;kyk ßekuooa’k’kkL=Þ Eg.krkr- ekuokP;k mRØkarhpk vH;kl ;ke/;s dsyk tkrks- 
ekuokps iqoZt] R;kph LoHkko oSf’k”V;s] ekuoh okx.kqd] ekuoh leqnk;krhy fHkUurk o 
osxGsi.k] ekuoh mRØkarhpk lektcka/k.kh o laLÑrhoj ifj.kke ;klkaj[;k fo”k;kapk vH;kl 
ekuooa’k’kkL=kr dsyk tkrks- gk vH;kl djrkuk ekuokpk mxe] ÒkSfrd oSf’k”V;s]jhrh] Òk”kk] 
ijaijk o oLrqlap; rls lkekftd] lkaLÑfrd o /kkfeZd Jn~/kk o i/nrh vknh fo”k;kapk 
lekos’k gksrks- 
6½  rdZ’kkL= % 

rdZ’kkL= gs izek.k vuqekukaps ‘kkL= gks;- rdZ’kkL=kr vuqekukaP;k osxosxG;k izdkjps 
oxhZdj.k d#u R;kaP;k Lo#ikps fo’ys”k.k dj.;kr ;srs- vkf.k gh osxosxG;k izdkjph vuqekus 
izek.k d/kh vlrkr] ,[kkn;k izdkjps vuqeku izek.k vlk;ps >kY;kl R;kus dks.kR;k vVhaps 
lek/kku dsysys vlys ikfgts] gs Li”V dj.;kr ;srs- 
7½ bfrgkl % 

ÒqrdkGkrhy ?kVukaph lqlaxri.ks fnysyh ekfgrh Eg.kts ^bfrgkl* gks;-yk[kks o”kkZr 
ekuo dlk jkfgyk\ R;kps vUu dk; gksrs\ R;kph oL=s d’kk izdkjph gksrh\ ;k iz’ukaph 
mRrjs bfrgklkr vH;klkrqwu feGrkr- iqoZtkauh dsysY;k izxrhrqu iqoZtkafo”k;h LokfHkekukph 
Hkkouk fuekZ.k gksrs vkf.k R;kauh dsysY;k pqdk VkGwu Hkfo”;dkGkrhy izxrh dj.ks bfrgklkP;k 
vH;klkn~okjs ‘kD; gksrs- 
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ledkyhu lektkr lkekftd ‘kkL=kaph Òqfedk 
1½ lkekftd ‘kkL= vkEgkyk i;kZ;h Hkfo”;kph dYiuk dj.;kr enr djrkr-  

lkekftd ‘kkL=s vH;klkps {ks= Eg.kwu fodflr >kyh- lkekftd foKkukus yksdkauk 
LVhe ikWoj lkj[;k ;qxkrhy uohu ra=Kkukps ifj.kke vkf.k okij let.;kl enr dsyh- jsYos 
vkf.k dkj[kkU;kaP;k ok<heqGs dsoG vFkZO;oLFkk vkf.k dkekps txp cnyys ukgh] rj yksdkaps 
dkSaVqfcd thou vkf.k foJkarhph O;oLFkk ns[khy dk;eph cnyyh- vkt uWuksVsDukWykWth vkf.k 
oSn;dh; la’kks/kukrhy izxrhpk vkiY;k tx.;kP;k ekxkZoj egRRoiw.kZ izÒko vkgs- 
2½lkkekftd ‘kkL= vkiY;kyk vkfFkZd xks”Vh letwu ?ks.;kl enr d# ‘kdrs- 

lkekftd foKku gs dsoG Òfo”;klkBh egRRokps ukgh rj l/;k ts ?kMr vkgs R;klkBh 
egRRokps vkgs- lkekftd ‘kkL=Kkaph Js.kh & dsoG vFkZ’kkL=p ukgh rj ekul’kkL=K] 
lekt’kkL=K] vkf.k jktdh; ‘kkL=K ns[khy] mnkgj.kkFkZ& vkEgkayk vkfFkZd ladV letqu 
?ks.;kl vkf.k vkEgh Lor%lkBh vkf.k ljdkj vkeP;k orhus ts fu.kZ; ?ksrks rs ekst.;kl enr 
d# ‘kdrkr- lkekftd foKku vkiY;kyk ts Kku vkf.k let nsrs] R;kn~okjs vki.k Lor%lkBh 
dk;Z dj.;kl vkf.k vkiY;k orhus ?ksrysY;k fu.kZ;kaoj izÒko Vkd.;kl l{ke curks- 
3½ lkekftd ‘kkL= vkiY;k vkjksX; vkf.k dY;k.kklkBh ;ksxnku nsrkr- 

ØhMk lkekftd ‘kkL= rlsp lekt’kkL=Kkaukiklwu lkoZtfud vkjksX; rKkai;Zar] 
oSn~;dh; vkdMsokjhpk vFkZ yko.kkÚ;kaiklqu rs o`n~/kkidkGkrhy vkeP;k dkGthlkBh /kksj.kkaps 
eqY;ekiu dj.kkÚ;kai;Zar] vkeps vkjksX;] foJkarh vkf.k lkekftd dkGth lsok loksZÙre 
ifj.kkeklkBh dk;Z djrkr ;kph [kk=h dj.;klkBh lkekftd ‘kkL=K dBksj ifjJe djr 
vkgsr- 
4½lkekftd ‘kkL= r thou okpoq ‘kdrs- 

fyOgjiwy fon~;kihBkrhy ekul’kkL=Kkauh ,d lqjf{kr okrkoj.k r;kj dj.;klkBh dk;Z 
dj.;kph vko’;drk vkgs gs ‘kks/k.;klkBh LVhy dkj[kkU;kr osG ?kkyoyk- deZpkjh izf’k{k.k 
ns.kkÚ;k vkf.k loZ vko’;d lko/kfxjh ckGx.kkÚ;k loksZÙre fu;eu dsysY;k daiU;kae/;sgh 
dkekoj vi?kkr ?kMrkr- 

VkWi&Mkmu yknysyh lqj{kk O;oLFkk QDr dk;Z djr ukgh- tsOgk yksd vlqjf{kr dk;Z 
in~/krh vLohdk;Z Eg.kqu fu.kZ; ?ksrkr- fu;ksDR;kauh yksdkauk v’kk O;Drh Eg.kqu ikg.ks 
vko’;d vkgs ts rs T;kP;k’kh vksG[krkr R;akP;kdMqu iq<kdkj ?ksrkr- gh rRos xnhZ 
fu;a=.kkrgh dke djr vlY;kps fnlqu vkys vkgs- 

tsOgk QwVckWy lkeU;akP;k xnhZP;k O;oLFkkiuklkBh tckcnkj vlysY;akuk gs fopkjkr 
?ks.kkÚ;k ra=kaps izf’k{k.k fnys tkrs] rsOgk vk{kj’k% dks.krkgh =kl gksr ukgh- 
5½ lkekftd ‘kkL= rqeps vfrifjfpr {ks= vf/kd lqjf{kr d: ‘kdrs- 

,d lkekU; let v’kh vkgs dh tj rqEgh ,dk ifjljkr xqUgsxkjh deh dj.;klkBh 
mik;;kstuk dsY;k rj xqUgsxkj iq<s ljdrkr] T;keqGs nqlÚ;k Hkkxkr xqUgsxkjh ok<rs- ukWfVaxgWe 
VªsaV ;qfuOgflVhP;k lekr’kkL=Kkauh xqUgkps uequs LdWu dj.;kP;k in~/krhn~okjs xqUgsxkjh dkekr 
ok< gksr ulY;kph uequs rs vksG[kw 'kdys] R;keqGs vanktkps dke VkGys vkf.k osG ok;k 
xsyk- R;kp Vheus fodflr dsysys ifjfLFkrhtU; xqUgsxkjh izfrca/k ukokps ra= vkrk iksfyl 
fu;feri.ks okijys tkrs] xqUgsxkjh jks[k.;klkBh lkoZtfud vkf.k [kktxh {ks=kalkscr dke djr 
vkgs- rs ,df=ri.ks xqUgsxkjkalkBh xks”Vh vf/kd dBh.k djrkr- 

mnkgj.kkFkZ] ,dk Hkkxkr lkeqnkf;d bekjrhaP;k Nrko:u f’kls pksjhyk tk.;kph xaHkhj 
leL;k gksrh- LdzWi esVy ekdZsVe/khy MhylZlkscr dke d:u] vkf.k R;kauk jsdkWMZ Bso.;kl 
izo`Rr d:u] uarj pksjhps f’kls fodr ?ks.ks /kksdknk;d cuys- 
6½ lkekftd ‘kkL= vkiY;k eqykaps thou vkf.k f’k{k.k lq/kk: 'kdrs & 

loZ lekt vkf.k loZ ljdkjs nk[kow bfPNrkr dh rs eqykalkBh lokZsRre vkgsr- rjhgh 
cÚ;kpnk ‘kS{kf.kd lq/kkj.kk fo|kF;kZaP;k fgrkpk fopkj u djrk gksr vlY;kps fnlwu ;srs- 
‘kS{kf.kd la’kks/kukr vls fnlwu vkys vkgs dh vusd ikyd] fo’ks”kr% ygku eqykaps ikyd] 
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R;kaph eqys ‘kS{kf.kd rkjs vl.;kis{kk R;kauk ‘kkGspk vkuan ?ks.;klkBh vf/kd fpafrr vlrkr- 
‘kkys; f’k{k.kkcn~nyps R;kaps n`f”Vdksu letwu ?ks.;klkBh loZ o;ksxVkrhy fo|kF;kaZlkscr dke 
d:u] dsafczt vkf.k yhM~l fo|kihBkrhy la’kks/kdkauh izHkkoh ‘kkGk d’kk cuorkr vkf.k 
izHkkoh ‘kkys; usr`Ro d’kklkBh cuors ;kcn~ny uohu varn`”Vh ‘kks/kwu dk<yh vkgs- 
7½ lkekftd ‘kkL= txkyk pkaxys cnyw ‘kdrs & 

vki.k loZlk/kkj.ki.ks lger gksÅ ‘kdrks dh txkyk ,d lqjf{kr fBdk.k vl.ks 
vko’;d vkgs- tsFks loZ yksd ewyHkwr lUeku vkf.k ekuoh gDdkapk vkuan ?ksÅ ‘kdrkr- gs 
?kM.;klkBh vki.k dk; dsys ikfgts ;koj vki.k usgeh lger gksÅ ‘kdr ukgh rjhgh gh 
ifjfLFkrh vkgs- vkarjfo|k’kk[kh; la?kkae/;s dke dj.kkÚ;k lkekftd ‘kkL=Kakuh ekuo dY;k.k 
vkf.k fodklkP;k {ks=kr vkiyk Blk meVoyk vkgs- rs ekuorsP;k lkekftd vkf.k vkfFkZd 
izxrh’kh lacaf/kr vkgsr- rs ljdkjh laLFkk] UN laLFkk] lkekftd lsok] fu/kh ,tUlh vkf.k 
ehfM;klh dke djrkr- 

rs Hkkjrklkj[;k fodlu’khy vkf.k ok<R;k vFkZO;oLFksrhy j.kuhrhdkj] fu;kstu] 
f’k{kd vkf.k dk;Zdze vf/kdkÚ;kaP;k dk;kZoj izHkko Vkdr vkgsr] ts.ksd:u rs lektkrhy 
lokZr xjhc lnL;kaP;k thoukoj ifj.kke d: ‘kdrhy- 
8½ lkekftd foKku rqeph f{krhts foLr`r d: ‘kdrs & 

L=hokn] ‘kkarrk] i;kZoj.k’kkL=] lkekftd pGoGh vkf.k cjsp dkgh ;kcn~nyP;k 
oknfooknkalkBh] lkekftd’kkL= vkiY;kiSdh izR;sdkyk uohu n`f”Vdksu vkf.k letwu ?ks.;ks 
uohu ekxZ iznku djrs- rqeph foJkarhph dYiuk laxzgky;kyk HksV ns.ks] lkc.k ikg.ks fdaok 
vkWuykbZu xIik ekj.ks vlks] lkekftd ‘kkL= vkiY;k nSufnu fdz;kdyki vkf.k laLd`rhdMs 
uohui.ks ikg.;kl izksRlkghr djrs- 
Lkekjksi % 

ojhyizek.ks lkekftd ‘kkL=kaph dkgh Hkwfedk vkgsr- lksI;k Hkk”ksr lkaxk;ps rj] 
lkekftd ‘kkL= egRokps vkgsr dkj.k rs pkaxY;k laLFkk vkf.k iz.kkyh r;kj djrkr T;k 
njjkst yksdkaP;k thoukoj ifj.kke djrkr- ‘kklu izdkjkh mRiRrh vkf.k ifj.kke letwu 
?ks.;klkBh QzseodZ r;kj dj.ks] jktdh; i{kkaps mn~fn”Vs] /kqzohdj.kkph dkj.ks] lkekftd 
usVodZph jpuk] ljdkjh laLFkkaph mn~fn”Vs vkf.k ljapuk fdaok lsok iznkrs vkf.k uk&uQk 
laLFkkleksjhy vkOgkus vkf.k la/kh ;k loZ xks”Vh vkgsr- tfefuoj okLrfod vkf.k l[kkys 
izHkko vlysY;k lajpukaph tk.kho d:u ns.;kpk iz;Ru lkekftd ‘kkL=s djhr vlrkr- 
lanHkZ & 
1- prqosZnh] Lusgy] ¼1 tkusokjh 2019½] lkekftd foKku f’k{k.k % vxzoky izdk’ku 
2- jkBksM] izk- MkW- lqHkk”k ikVhy] MkW- lrh’k ¼2017½] lkekftd ‘kkL=% v/;;u & 
v/;kiu’kkL=] fujkyh izdk’ku 
3- dqaMys] e- ck- ¼1990½] ‘kS{kf.kd rRoKku o ‘kS{kf.kd lekt’kkL=] fo|izdk’ku% iq.ks 
4- www.gyantarang.com 
5- www.wikipedia.com 
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“भारतातील ामीण िवकासात कृषी या उ ोगाचंी भिुमका आिण कामिगरी” 
ी. रोिहिण िग. दशेपाडं े

 (H.O.D.) अथशा  िवभाग ीमती मथुबाई गरवारे क या महािव ालय, सांगली 
डॉ. अिनल कुमार कृ. वावरे 

(H.O.D.) अथशा  िवभाग िशवाजी कॉलेज, सातारा 
 

गोषवारा:-  
औ ोिगक िवकास हा देशातील केवळ नािव य आिण भांडवला या वाहवर अवलंबून नसून यासाठी 

क या मालाची उपल धता आिण पुरेशा भौितक पायाभूत सुिवधांची ही गरज आह.े कागद, साखर, कापड, खत,े 
रसायने, खा तेल इ. मुख उ ोगांसाठी कृषी ह े मुख क ामाल उपल ध क न देणारे े  आह.े दा र , 
बेरोजगारी आिण इतर सम या सोडिव यासाठी कृषी आधा रत उ ोग मो ा माणात मह वाची भूिमका बजावू 
शकतात. भारतातील असमानता आिण थािनक क या मालाचा काय मतेन ेवापर क न अथ व थे या सवागीण 
िवकासात ल णीय योगदान देऊ शकतात. यामुळे गरीब लोकांना मु य वे भूिमहीन अ पभूधारक आिण लहान 
शेतक यांना लाभदायक रोजगारा या संधी िमळू शकतात. या संशोधन पपेर म ये संशोधकान ेकृषीधा रत उ ोगांची 

ािमण िवकासातील भूिमका व  कामिगरी यावर चचा केली आह.े 
िबज सं ा :- कृषीआधारीतउ ोग, कृषी े , लहानशतेकरी, म धानता, भांडवलबचत. 

तावना:-कृषी आिण उ ोग ह े यां या पर पर संबंधामुळे िवकास येचे अिवभा य घटक आहते कारण शतेी, 
उ ोगाला िनिव ा परुिवते आिण उ ोगाचे उ पादन वाढिव यासाठी, उ पादनाचा िव तार कर यासाठी उ ोगाचे 
उ पादन, कृषी उ पादनात वापरल ेजातात. असे अनेक उ ोग आहते, जे कृषी उ पादनावर आधा रत आहते. कृषी 
आधा रत उ ोग यां या क या मालासाठी आिण इतर मूलभूत िनिव ांसाठी शेतीवर अवलंबून आहते.  आप या 
देशा या आिण रा या या गरजा पूण कर यासाठी पर परावलंबन असणे आव यक आह.े कृषी उ पादना या 
ि थरीकरण आिण वाढीमुळे कृषी उ ोगांम ये उ पादन आिण रोजगारांम ये जलद गती होते आिण कृषी 
उ ोगां या वाढीचा एकि त प रणाम औ ोिगक िवकासासाठी तसेच अथ व थे या िविवध े ां या 
एकि करणासाठी मो ा संधी िनमाण करतो. कृषी आधा रत उ ोगांचे वग करण अ या उ ोग आिण िबगर 
अ या उ ोग अशा दोन ेणीम ये केले जात.े अ या उ ोग मु य वे नाशवंत उ पादनांचे संर ण आिण 
उ पादनांचा इतर कारणांसाठी वापर करतात. या कार या उ ोगांम ये ग , तांदळू, मका, बाल , कडधा य, मांस, 
फळे, भाजीपाला, इ. या करणे समािव  आह.े 
सशंोधनाची उ  े:-  
सदर संशोधनाची उ  ेपु ढल माणे आहते. 
१. भारतातील कृषी आधारीत उ ोगां या िवकासाचा अ यास करण.े 
२. ािमण िवकासात कृषी आधारीत उ ोगांची कामिगरीचा अ यास करण.े 
३. िन कष काढणे आिण उपाययोजना सूचिवणे. 
सशंोधनप दती:- 
 संशोधकाने सदर संशोधनासाठी  दु यम साधनसाम ी या ोतांचा उपयोग केला आह.े ंथालयाम ये 
उपल ध असणारी पु तके, संदभ ंथ, मािसके, पाि के, वा षक अहवाल, इ. तसेच इंटरनेट वरील िविवध वेबसाईट 
वरील मािहतीचा आधार घेतला आह.ेआिण भारतातील कृषी आधारीत उ ोगांचा अ यास केला आह.े 
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कृषी आधा रत उ ोगाचं ेवग करण:- 
१) कृषी उ पादन या सं था:-  
या क या मालावर या करतात जेणेक न तो सुरि त ठेवता येईल आिण व त दरात वाहतूक करता येईल 
कोणतेही नवीन उ पादन तयार केल ेजात नाही उदा. राईस िमल, डाळ िमल, इ.  
२) कृषी या उ पादन सं था:-  
या सं था पणूपण ेनवीन उ पादने तयार करतात. प ा माल यां या मूळ क या मालापे ा पणूपणे िभ  असतो. 
३) कृषी िनिव ा उ पादन सं था:-  
शेती या यांि क करणासाठी कवा उ पादकता वाढिव यासाठी व तूंचे उ पादन करणारी औ ोिगक युिन स या 

कारात येतात. उदा. कृषी अवजारे,  िबयाणे उ ोग, पंपसंच, खते, आिण क टकनाशक उ पादन सं था. 
४) कृषी सवेा क :-  
कृषी सेवा क  ह ेकायशाळा आिण सेवा क  आहते जे पंपसेट, िडझेल इंिजन, ॅ टर आिण इतर सव कार या शतेी 
उपकरणां या सेवांम ये गुंतलले ेआहते. 
सािह याचा आढावा:- 

िव म पुरी  (2012)१३ प  करतात क , भारतात कृषी वसाय तेजीत आह.े या या वाढीला चालना 
दे यासाठी मो ा ितभेची गरज आह.े कृषी उ पादकता वाढ याने उ प  आिण मालम ा िनमाण होईल आिण 
काही माणात च य असल ेतरी सम तरावर भारतातील शतेी ही दीघकालीन मंदीचा परुावा असेल. भारतासाठी 
सवात मोठी उपल धी ही अ ामधील शा त वयंपूणततेून िमळेल. 

िवशांत गांधी (2001)१२यांनी सांिगतल ेक , भारतातील आ थक िवकासाम ये कृषी उ ोगाला मह वपणू 
थान दे यात आले आह.े भारतातील कृषी उ ोग े  उ ोगातील एकूण रोजगार तसेच मू यवधन आिण उ प  

िन मतीम ये मोठा वाटा देते. िवकासाला चालना दे यासाठी आिण दा र  कमी कर यासाठी याची सतत मह वाची 
भूिमका आह.े ती अ प व पातील उ प  आिण ामीण रोजगार िवशेषतः भूिमहीन ग रबांम ये योगदान दे या या 

मतेवर अवलंबून असेल. व थापक य दृ ा मो ा सं येने, लहान शतेक यांकडून शा त उ पादन आिण खरेदी 
आयोिजत करणे ह ेएक मोठे आ हान आह.े 

पवन कुमार िधमान आिण अिमता राणी(2011)८ यांनी चचा केली क  कृषी आधा रत उ ोग ह ेभारतीय 
अथ व थेचे सूय दय े  हणून ओळखल ेजात,े कारण या या वाढीची मोठी मता आिण संभा ता, िनि त 
अशा, अथ व थेचा िवशेषतः रोजगार आिण उ प  िन मतीवर प रणाम होतो. काही अंदाज असे सूिचत करतात 
क , िवकिसत देशांम ये एकूण कायकारी लोकसं येपैक  हणजेच िमकांपैक  सुमारे 14% िमक य  कवा 
अ य पण े कृषी या े ात गुंतललेे आहते. तथािप, भारतात केवळ 3% कामगारांना या े ात रोजगार 
िमळतो यामुळे यांची अिवकिसत अव था आिण रोजगारासाठी मो ा माणात अ यु  मता दसून येत.े 

कारंद िम ा (2004)६,यांनी यां या “ऍ ो इंड ीज अँड इकॉनोिमक डे हलपमट”  या पु तकात, असे नमूद 
केले आह ेक , देशा या आ थक िवकासा या संदभात कृषी उ पादकांना य  कवा अ य पण ेवापरणारे उ ोग 
उभारणे अिधक इ  कवा उपयु  मानले जात.े  अशा िवकासाचा दहुरेी प रणाम होतो, तो हणजे, कृषी संबंिधत 
उ ोगांना अशा े ा ारे थेट परुिव या जाणा या क या मालाचा वापर कर यात मदत होते आिण त ेअशा कार या 
उ ोगां या वाढीस मदत करत.े  जे खत,े क टकनाशके आिण कृषी अवजारे यासारखी अनेक अदाने तयार करतात. जे 
शेतीची उ पादकता आिण याचा िव तार कर यासाठी,  ो साहन दे यासाठी मदत करतात.  

गणेश कुमार (2011)५ यांनी असा िन कष काढला आह ेक , भारतातील कृषी या े  ह े ाथिमक कृषी 
े ा या तलुनेत लहान आह.े कृषी िवकास आिण रोजगार िन मतीम ये यांची भूिमका फार मह वाची नाही. 

भारता या इतर े ातील धोरणा मक सुधारणांचे कृषी येवर होणारे अ य  प रणाम, कृषी येतील 
सुधारणांपे ा अिधक मह वाचे आहते. ाथिमक शेतीमधील धोरणा मक सुधारणांबाबत ह े िवशेषतः खरे आह,े जे 
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आदानांचा परुवठा आिण एकूण मागणी या दो ही ारे कृषी येवर प रणाम क  शकतात. भारतातील कृषी 
या े ा या सुधारणा कवा िवकासाला ल  करताना, अथ व था ा ी दिृ कोनावर अिधक भर देण े

आव यक आह.े 
ल मीकांता रे ी आिण रतन कुमारी (2014)९ प  करतात क , शेती हा जीवनाचा एक माग आह ेआिण 

आजही समाजा या उपजीिवकेचा एक मु य ोत आह.े भारतातील कृषी धोरण अनके दशकांपासून अ धा य 
उ पादनात वयंपूणता आिण वावलंबनावर क त आह.े भारता या िवकासाम ये कृषी आधा रत उ ोगांना सव  
मा यता आह ेआिण या या िवकासावर अिधक जोर दे याची गरज नाही. ते कमी गुंतवणुक या तुलनेत मो ा 

माणात रोजगारा या संधी देऊ शकतात. 
रानदेनी(2011)११ यांनी असे सुचिवले क , तं ान श य ितत या कृषी आधा रत उ ोगां या 

िवकासासाठी मह वपूण योगदान देऊ शकते. या दिृ कोनातून यांना अपे े माण ेअिधक तांि क सुिवधा पुरिव या 
गेल ेआहते क  नाही, ह ेओळख यासाठी सखोल तपास कर यात आला. या आढा ात काही माणात असे ल ात 
आल ेआह ेक , यां याकडे अपिे त तांि क सुिवधा तसेच तं ाना या ानाचा अभाव आह.े देशा या औ ोिगक 
उ ांची पूतता कर यासाठी एनसीपी म ये कृषी आधा रत उ ोग िवकिसत केले जाऊ शकतात. 

अ ण कुमार आिण मनीमं न (2014)२ यांना असे आढळून आले क , शेती अजूनही आप या भारतीय 
अथ व थेची जीवनरेषा आह ेआिण माणसा या जीवनातील मह वाची या आह.े भारतातील कृषी े ाचा रा ीय 
उ प ात जवळपास िन मा वाटा आह.े एकूण लोकसं ये या तीन ते चार ट े  लोकांना रोजगार िमळतो. थोड यात, 
कृषी े  देशा या आ थक िवकास येत मह वपूण भूिमका बजावते.  तािमळनाडू या अथ व थतेील कृषी े  
ह ेसवात मुख े  आह.े लोकसं या सतत वाढत अस याने कृषी उ पादकता हा मह वाचा मु ा बनत चालला आह.े 

राजीव खोसला(2013)१० यांनी कृषीधा रत उ ोगांना शेती आिण उ ोग यां यातील मह वाचा दवुा 
हणून पािहले आह.े जे भारतीय शेतीम ये चिलत असले या मूळ सम या सोडू शकतात. पण शेतीचा  

सोडिव यासाठी चुक या मागाने कृषीध रत उ ोगांना चालना द यान ेकाही तोडगा िनघणार नाही. कृषीआध रत 
उ ोगां या सं ये या बाबतीत सापे  म, भांडवल आिण काय मता प पणे आिण सात याने उ वल वाटचाल 
यां या िवकासाची चांगली संधी दशिवते. 

िबना अंिबडाटू (2015)९ प  करतात क , भारत हा अ धा याचा सवात मोठा उ पादक देश आह.े आिण 
तो दधू, ऊस आिण चहा यांचा सवात मोठा एकमेव उ पादक देखील आह.े तांदळू, फळे, ग  आिण भाजीपाला यांचा 
सवात मोठा उ पादक देश आह.े भारतातील 70 % लोकसं याशेती आिण शेती आधा रत उ ोगांवर अवलंबून आह.े 
कृषी या उ ोगांचा िवकास हणजे एक कडे शेतीचा िवकास आिण दसुरीकडे उ प  आिण पयावरण सुधा न 
जनते या माग या पूण करणारे उ ोगधंदे आिण गुतंवणूक यांचा संपूण समूह होय. ह ेउ ोग मो ा िनयात मतेसह 
कृषी व उ ोग यां यातील संबंध सुधार यासाठी मोठी संधी िनमाण करतात. 
भारतातील कृषी आधा रत उ ोग 

कृषी उ ोग हा एक असा उप म आह,े जो क या मालावर या करतो. याम ये िविवध कारचे 
अ धा य, भाजीपाला तसेच पशुधनाचाही समावेश होतो. उदा. येची ेणी कमालीची बदलू शकते जे हा ही 

या सफरचंदा या साफसफाई आिण तवारीपासून सु  होऊ शकत.े तांदळू दळण,े वयंपाक करण,े िविवध 
िम णे व रासायिनक घटकांचा वापर क न यात बदल घडवून आणण,े भाजीपाला साठिवणे, वाळिवणे इ यादी 
काय कृषी उ ोग करतात.  क या मला म ये कती माणात कवा ेणीत बदल होतो यानुसार यांचे वग करण 
केले जात.े सव साधारणपणे भांडवली गुंतवणूक, तं ानाची जितलता आिण व थापन आव यकता प रवतना या 

माणात वाढतात. 
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त ा माकं: 1भारतातील कृषी आधा रत उ ोग 

अन.ु . िववरण उ ोग उ पादकभाडंवल कामगार 

१ अ उ पादन े 35346 21979802 1232679 

२ कापड 18645 24860635 1267670 

३ रबर व लाि टकउ पादन े 13147 10079179 466790 

४ तंबाखूउ पादने 394 1310788 425799 

५ शीतपेये 2103 3881305 121346 

६ कागद व कागदउ पादन े 6810 5415903 193026 

७ सूतकताई, साफसफाई, गासाडी,बीज या 3301 1474036 73096 

८ लाकूड व लाकूडउ पादने,फ नचरवगळता 4269 891952 60034 

 एकूण 86915 69893600 3840440 

भांडवल लाख . म ये मोजले जाते. ोत : औ ोिगकवाष क सव ण-२०१३-१४. 
त ा मांक १ दशिवतेा क , उ ोगां या 2013 -14 या वा षक सव णानुसार, 3840440 कामगारांसह 

86915 कृषी आधा रत उ ोग कायरत आहते आिण यांची उ पादन मता . 698993600 लाख आह.े  कृषीध रत 
उ ोगामुळे भूिमहीन गरीब आिण ामीण लोकांना रोजगारा या वाढ या संधी उपल ध होऊ शकतात. कृषी 
आधा रत उ ोगांमुळे ामीण अथ व थेम ये वैिव य िनमाण हो यास मदत होते. यामुळे शेतीवरील अित र  
अवलंिब व कमी हो यास मदत होत,े यामुळे ामीण अथ व थेला ि थरता ा  होईल. कृषीध रत उ ोग 
बेरोजगारी आिण अध बेकारी िवशेषतः भूिमहीन शतेमजूर व आ दवासी लोकसं येतील बेरोजगारी सोडिव यास 
मदत करतात. 

त ा माकं 2:- भारतातील कृषी आधारीत व तिूनमाण उ ोगां या उ पादन वाढीचा दर 
अ. . उ ोगसमहू २००९-

१० 
२०१०-
११ 

२०११-
१२ 

२०१२-
१३ 

२०१३-
14 

1 अ उ पादन ेव पेये १३३.५ १४२.९ १६४.८ १६९.५ १६७.७ 

2 तंबाखूउ पादने १०२.० १०४.१ १०९.७ १०९.२ ११०.२ 

3 कापड १२७.४ १३५.९ १३४.० १४२.० १४८.३ 

4 लाकूड व लाकूडउ पादन,ेफ नचरवगळता 
व 
काडापासूनबनिवले याकलाकुसरी याव तू 

१६०.१ १५६.५ १५९.२ १४७.९ १४४.६ 

5 कागद व कागदउ पादने १२१.१ १३१.४ १३८.० १३८.७ १३८.६ 

6 रबर व लाि टकउ पादन े १६७.४ १८५.२ १८४.६ १८५.० १८१.१ 

  ८११.५ ८५६.६ ८९०.३ ८९२.३ ८९०.५ 

पाया२००४-०५ = 100 ोत: क य सांि य कय कायालय(आ थकस ह ण २०१४-१५) 
त ा मांक २ म ये असे दसून येते क  २००९-१० म ये कृषी आधा रत व तू िनमाण उ ोगांचा उ पादन 

वाढीचा दर 811.5 इतका होता आिण तो 2013 -14 म ये 890.5 पयत वाढला आह.े ामीण जनतलेा रोजगार 
आिण उ प  देऊन कृषी आधा रत उ ोगामुळे भारतीय अथ व थेतील आजही कायम असलेली उ पादनाची ती  
असमानता कमी हो यास मदतच होत आह.े कारण ह ेउ ोग शहरी भागात क त झाले आहते. अशा कारे, कृषी 
आधा रत उ ोग ह े ामीण भागातील उ प  आिण संप ीची ती  असमानता कमी कर या या दशनेे आिण 
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समाजाम ये समाजवादी रचना थािपत कर या या दशेने एक पाऊल ठरले आहते. ामीण लोकांना रोजगार आिण 
ि थर उ प ाची खा ी दे याक रता कृषी आधा रत उ ोग हा ामीण भागातील सामािजक -आ थक, ग रबी कवा 
दा र  िनमूलन आिण िवकासाचा सवात मह वाचा घटक आह.े 

त ा माकं 3 : कृषीआधारीत उ पादनाचंी िनयात 

 
व त ू

२०१४-१५ २०१५-१६ 

नग सं यामू य     % नग सं या मू य     % 

  तादंळू(बासमती) ३६९८.९३ ४५१६.१८ २३.१
३ 

२३८८.८
२ 

२१७२.५१ २३.०१ 

  तादंळू(बासमती 
सोडून) 

८२७८.२३ ३३३६.८४ १७.०
८ 

३८२४.१
६ 

१३९८.३९ १४.८१ 

  मसाल े ९२६.०२ २४३०.३५ १२.४
४ 

४९१.२९ १४७२.७१ १५.६० 

  काज ू १३४.५७ ९०९.२६ ४.६५ ५९.०८ ४५२.५८ ४.७९ 

  साखर १९५५.१९ ८७१.४१ ४.४६ १६३९.४
८ 

६११.८१ ६.४८ 

  इतरेतणृधा य े ३५१४.३५ ८६९.११ ४.४५ ६४५.४८ १६२.३३ १.७४ 

  ग  २९२४.०५ ८२८.७५ ४.२४ ४१५.९२ १०२.५ १.०८ 

  कॉफ  २२१.०४ ८१४.०२ ४.१८ १४७.०७ ४६०.२५ ४.८७ 

  ताजाभािजपाला २०६१.०० ७६३.२४ ३.९० ९२३.६३ ३८८.०५ ४.११ 

१०)  भईूमगू ७०८.३९ ७६०.३७ ३.८ २१९.७४ २७८.०७ २.९४ 

११)  चहा २१५.४१ ६८१.७९ ३.४९ १३४.०७ ४१४.९८ ४.३९ 

१२)  याफळे व रस - ५९२.२६ ३.०३ - ३३०.३८ ३.४९ 

१३)  ताजीफळे ४८६.९४ ५१६.२६ २.६४ २३१.०६ २४४.५६ २.५९ 

१४)  तयारधा य े ३०५.४३ ४९६.४१ २.५४ १८८.१५ २९८.४७ ३.१६ 

१५)  याभािजपाला - २८१.७५ १.४४ - १४५.८२ १.५४ 
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सं या मक माणहजारदशल टनइतकेमोजलेजात ेव मू यलाखेडॉलरम येमोजलेजात.े  
ोत: वािण यआिणउ ोगमं ालय.  

वरील त ा िवचारात घतेा सन 2014-15 या वषात कृषी आधा रत उ ोगांचे िनयातीचे माण 26394.88 हजार 
दशल  टन इतके आह.े याचे मू य $19525.14 दशल  आह.े यापैक  बासमती तांदळू 23.33% ह े मुख कृषी 
अधरीत उ पादन आह.े 
सन 2015 -16 या वषात कृषी आधा रत उ ोगांची िनयात 11857.92 हजार दशल  टन इतक  होती. याचे मू य 
$9440.33 दशल टनइतक होती. बासमतीतांदळू (23.01%) मुखकृषीआधारीतिनयातउ पादनहोय.  
िन कष व सचूना :-  
 कृषीआधारीतउ ोगांचाप रणाम ामीणलोकसं ये यासव ेण याउ प पातळ वरल णीय माणातहोतो. 
कृषीआधारीतऔ ोिगकउ पादनसं थांम येकामकरणा याकृषीकामगारां याकुटंुबा याउ प ातझालेलीवाढअिधकने
दपकआह.े कृषीआधारीतउ ोगांमुळेअ य पणेउ मजुरी यादरानेफायदाझाला. 

शेती े ातरोजगाराचीहमी दलीगेली. तरनंतरचाफायदाकृषीआधारीतऔ ोिगकघटकांमधीलरोजगारामुळेझाला. 
भारतातीलकृषीअथ व थेचाएकमुलभूतकणाआह.े जोरोजगार, उ प िन मती, औ ोिगकिनिव ा, व उ पादन, 

ादेिशकवृ दीआिणमानवा यासव कार या े ांशीसंबिधतआह.े यामुळेअसािन कषकाढ यातआलाआहके , 
भिव यातमो ा माणावरपरक यचलना याउपल धीकरीताकृषीआधारीतउ पादनां यािनयातीलामोठावावआह.े 
भिव यातकृषीआधारीतिनयातीनाचालनादे यासाठीिवशेषआिण भावीपावलेउचल याचीगरजआह.े 
सदंभ:- 
१. वा षकसव णऔ ोिगकअहवाल २०१३-१४ 
२. अ णकुमार, मिणम न, “तािमळनाडू याकावेरीडे टाझोनमधीलिपकां याकृषीउ पादकतेचाआंिशकनमुना.” 
IOSR जनलऑफ �ि क चर � ड हटेनरी साय स.2014;7(11): 1-7. 
३. क यसांि यक कायालयआ थकसव ण 2014-15 
४. िनयातआिणआयातअहवाल, वािण यआिणउ ोगमं ालय, 2015 
५. गणेशकुमार, एकप ीयआिणब प ीय ापारकरारा यासंदभातभारतीयकृषी या व कृषी े ातीलसुधारणा, 
जागितेकआ थकिव लेषणावर 8 वीवा षकप रषद, 2011, 1-35. 
६. कारगआिणिम ा, एन. कृषीउ ोगआिणआ थकिवकास, दीपआिणदीप काशन ा. िलिमटेड,2004. 
७. ल मीकंथारे ी, र ाकुमारी, “भारतातीलकृषीआधारीतउ ोगांचीकामिगरी, एकगंभीरिव लषण.” IOSR 
जनलऑफइकॉनॉिम स � डफायना स, 2014; 2(4): 15-25. 
८. िवणाअंबीद ू, काजू यािवशेषसंदभातकेरळमिधलकृषीआधारीतउ ोगां याकामिगरीचेिव ेषण. 
जनलऑफइकॉनॉिम स � डडे हलपमट 2015, 3(12): 1-5. 
९. पवनकुमारधीमान, अिमताराम. लघुकृषीआधारीतउ ोगां यासम याआिणभिवत  :पटीयालािज ाचेिव ेषण. 
इंटरनॅशनलजनलऑफम टीिडिसि लनरी रसच 2011;(4): 129-142. 
१०. राजीवखोसला, भारतीयरा यांमधीलकृषी याउ ोगा याकाय मतेतीलअंतर – उ ोगफरक, 
इंटरनॅशनलजनलऑफआटस् � डकॉमस. 2013; 1(3): 1-21 
११. रानदेनी, “उ रम य ांता यािवशेषसंदभात ीलंकेतीलकृषीआधारीतउ ोगिवकिसतकर याची मता.” 
इंटरनॅशनलकॉ फर समॅनेजमट, इकॉनॉिम स � डसोशल साय सेस.2011,605-608. 
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१२. वसंतगांधी, ामीणआिणलहानशेतकरीिवकासा यासम यांसाठीकृषीउ ोगआिणभारताचाअनुभव. 
आंतररा ीयअ आिणकृषी वसाय व थापन. 2001; 2(3-4):331-344. 
१३. िव मपुरी, “कृषी वसाय, ितभावानलोकांसाठीएकउ मक रअरसंधी, 
आंतररा ीयअ आिणकृषी वसाय व थापन. 2012;15:27-30. 
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HkkjrkP;k fodklklkBh Digital Marketing ps ;ksxnku 

jksfgr fHkejko daqHkkjdj 
fejt egkfo|ky;] fejt 

 
izLrkouk % - 
  vktP;k ok<R;k lax.kdh; {ks=kr vusd cny osxkus gksr vkgsr- ;ke/;s bZ-dkWeZl]bZ - 

xOguZesaV] bZ - yfxZu] Cloud Computing ] bZ- tulZ bR;knh- R;kpizek.ks vkt ikgk;yk xsys rj 
ok<rs lax.kdh; {ks=krhy baVjusV egktkGs-  baVjusV eqGsp tksM ;srs rh Eg.kts Digital 

Marketing ;k {ks=kr gks;- Digital Marketing pk okij vki.k lkekftd fodklklkBh dlk djrk 
;sbZy] Digital Marketing  okijkr gks.kkjs Qk;ns vH;kl.ks dkGkph xjt vkgs- vki.k ikfgys rj 
cÚ;kp o”kkZiwohZ yksdki;Zar iksp.;klkBh fofo/k ek/;ekpk okij dsyk tkr gksrk- foKkukrhy o  
ra=KkukeqGs izpaM izxrheqGs Kkukph f{kfrts [kqi foLrkjyh vkgsr- ekuoh Kkukr l[kksyrk 
vkyh- vkt Kku feGfo.;kr fofo/k ‘kk[kk mn;kyk vkY;k vkgsr- ra=Kkukrhy izxrhpk 
ifjikd uouohu ;a=s o lk/kkukaP;k fufeZrhr >kyk- Lo;apfyrkaps ;qx vorjys- x.kd;a=s 
vfLrRokr vkyh- izpaM vo?kM leL;k ok iz’ukaph vpwd mRrjs deh osGkr feGw ykxyh- 
ekuoh thoukP;k vaxksikaxkr [kqi eksBh Økarh ?kMwu ;sr vkgs- ekuoh thoukyk baVjusVus O;kiwu 
Vkdys vkgs- brdsp uOgs rj ekuoh thou lq[kh o le`/n dj.;krgh baVjusVpk flagkpk okVk 
vkgs- gs ekU;p dsys ikfgts- 

;ke/;s izkeq[;kus News Paper, Redio, T.V, Posters bR;knh-  ;k ek/;klkBh ykx.kkjk 
osG]R;kis{kk lokZr tkLr gks.kkjk [kpZ- R;kuarj R;k tkfgjkrhps lektkrhy ukxjhd oj gks.kkjs 
ifj.kke gs rikl.;klkBh ykx.kkjk osG [kwi tkLr vlrks- mnk %- Covid -19  ps ladV txkoj 
fuekZ.k >kys- R;k dkGkr ‘kkluk leksj ykWdMkWÅu gk ,d i;kZ; fuekZ.k >kyk- ‘kklukus rls 
vkns’k dk<ys- laiw.kZ ns’kkr ykWdMkWÅu ÷kkys- R;kpizek.ks vkfFkZd] lkeftd] ‘kS{kf.kd {ks=k 
cjkscj loZ {ks=koj ;kapk eksB;k izek.kkr ifj.kke >kyk- R;k njE;ku Digitalization {ks=kpk okij 
ok<r xsyk- ;ke/;s baVjusV] ekfgrh ra=Kku, Online Meeting LkkBh ykx.kkjs APP - Google meet, 

zoom ] E- Webinar, google forms   ;kyk [kqi egRo fuekZ.k >kys-  Digital Marketing  e/;s [kqi 
eksB;k izek.kkr cnYkklfgr ok< >kyh- rs cny yksdkauh Lohdkjys R;kpah vacyctkouh vkt 
gh gksr vkgs- baVjusVeqGs yksd ,desdakP;k toG vkys vkf.k dkekph iwrZrk gh eksB;k 
izek.kkr >kyh] vkf.k ;ksX; i/nrhus dkekps O;oLFkkiu djrk vkys- 
Digital Markting ps lektkyk Qk;ns %- 
1) deh osGse/;s tkLrhr tkLr ukxjhdkuk ekfgrh ns.;kr ;srs- 
2) vkiY;k ctsVuqlkj vki.k tkfgjkr r;kj d: ‘kdrks- 
3) fof’k”V xVkrhy yksdkai;Zr fof’k”V Lo:ikr ekfgrh lgt miyC/k d: nsrk ;srs- 
mnk- fon;kF;hZP;k lkBh ‘kS{kf.kZd ekfgrh] ‘ksrdÚ;klkBh ‘ksrh fo”k;d ekfgrh  
4) Digital Marketing dsY;kuarj tkfgrhps Data Analysis dj.ks lgt ‘kD; gksrs- 
5) O;kikjh R;kaP;k O;olk;kph tkfgjkr dj.;klkBh lgt lksis ek/;e gh  Digital Marketing 
vkgs- 
6) ‘kklukyk ,[kknh ekfgrh deh osGsr loZ lektkrhy ?kVdki;Zar iksgkspo.;kph lks; vlsy 
rj Digital Marketing  Ekk/;ekrwu miyC/k gksrs-  
mnk- Covid -19 ph ylh laca/kh ekfgrh Qkj deh osGsr lektkrhy loZ ?kVdki;Zar ikspoyh- 
Digital Markting ph ek/;es % 
1) Facebook 

2) YouTube 

3) Twitter 
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4) Telegram 

5) WhatsApp 

6) Google Business 

 

1) Facebook %-  
Qslcqd gh ,d yksdfiz; Social Media Networking lkbZV Eg.kqu vksG[kyh tkrs- ekdZ >qdjcxZ 
gs Qslcqd tud vkgsr- Qslcqd gs l/;kP;k dkGkr ikfgys rj fofo/k 191 Hkk”kkae/;s ;qvj 
lkBh okijrk ;ssrs- Qslcqd gs csolkbZV o Mobile App Eg.kwu vkt miyC/k vkgs- 
Lkkekftd o jk”Vªh; fodklklkBh vki.k Facebook  pk pkaxY;k i/nrhus dlk okij dsyk 
ikfgts \ ;kpk ‘kks/k ?ksrku cjsp eqnns leksj ;sr vkgsr- lektkrhy loZ ?kVdkauk Facebook gs 
Qk;ns’khj B# ‘kdrs-  R;ke/khy dkgh eqÌs iq<hyizek.ks 
1) ,[kkn;k fo”k;koj xVppkZ ?ksÅ ‘kdrks- ;klkBh vkiY;kyk Facebook e/;s fof’k”V ;qtjpk 
xqzi r;kj d:  ?;kok ykxsy- 
2) Text message, video call, voice call ph lqfo/kk ns[khy Qslcqd us miyC/k d: fnyh vkgs- 
3) ,[kkn;k dk;ZØekps bfUOgVs’ku ns.;klkBh ns[khy vki.k Qslcqd pk okij d: ‘kdrks- 
4) QslcqdP;k  ek/;;krwu uksdjh ‘kks/krk ;srs- vkt gh lqfo/kk cÚ;kp daiuhps HR Manger 

QslcqdP;k ek/;ekrwu vkiY;kyk vko’;d vl.kkjs dq’ky dkexkjkph uksdjHkjrhph tkfgjkr 
Qslcqd oj Run djrkr- 
5) vki.k vkiY;k laLFkk]dkWyst]’kkGk]daiuhph ekfgrh ikspfo.;klkBh Qslcqd ist r;kj d:u 
lektkrhy tkLrhr tkLr yksdki;Zar ‘ksvj d: ‘kdrks- 
6) Qslcqd P;k ek/;ekrwu vki.k uohu fe= cuow ‘kdrks o fofo/k fo”k;koj ppkZ ns[khy d: 
‘kdrks- 
7) fopkjkph nsok.k ?ksok.k djrk ;srs- ;krwu uola’kks/kdkauk visf{kr ekfgrh feGrs- 
2) YouTube %- 
 YouTube Okj fOgfMvks ikg.a;kÚ;kph la[;k izpaM vkgs-  rs lektkrhy loZ ?kVdkauk 
vkoMrs- vkt ikgk;yk xsys rj lks’ky fefM;k e/khy YouTube gs ,d yksdfiz; lks’ky 
fefM;k ek/;e Eg.kqu ikfgys tkr vkgs- vkt iq.kZ txke/;s 2 vCt yksdkis{kkgh tkLr yksd 
YouTube oj fOgfMvkst ikgr vkgsr- YouTube gs txkrhy vls lokZr eksBs lpZ bafpu vlys 
ts Google uarj lokZr tkLr osGk ikfgys tkrs- YouTube vkt txke/khy 76 Hkk”kse/;s vkf.k 
88 ns’kke/;s miyC/k vkgs- YouTube oj lokZr tkLr fOgfMvks Eg.kts 70 VDDs fOgfMvks gs 
eksckbZyP;k ek/;ekrwu ikfgys tkrkr- l/;k cjsp ;qV;q eqGs izfl/nhP;k >ksdkr vkys vkgsr- 
ygku o;kr dkgh t.k euksjatu o yksdkauk ekfgrh nsr vkgsr-R;kaps dfjvj fg R;krp ?kMys 
vkgs-  
YouTube ps vusd Qk;ns lkekftd fodklklkBh vki.k d# ‘kdrks- 
1) YouTube ek/;krwu vusd O;k[;kus] izcks/ku]ekXkZn’kZu gs lektkrhy loZ ?kVdkai;Zr Qkj 
deh osGkr ikspork ;srs- 
2) Video Graphical Representation pk okij >kY;kus User yk ,[kknh ekfgrh lgt dGrs- 
3) vkfVZfQf’kvy baVsfytUl Eg.kts —f=e cqf/neRrk ;kOnkjs YouTube oki#u ;qvj yk 
vkoM.kkjs fOgfMvksph ;knh R;k ;qvj leksj R;k fOgfMvks ph ;knh nk[kork ;srs- 
¼mnk- fouksnh ekfydk ikg.kkjk ,[kknk ;qvj vlsy v’kk ;qvj yk YouTube P;k lkg¸;kus 
;qvj leksj Autoplay djrk ;srs-½  
4) Digital Marketing lkBh fOgfMvks tkfgjkr d#u deh osGkr tkLrhr tkLr yksdkai;Zr 
iksgpork ;srs- 
3) Twitter :-  
  Twitter gs ,d lks’ky fefM;k usVofdZx lkbZV vkgs- fo’ks”k Eg.kts V`foVj yk 
ek;ØksCykWfxax Eg.kqu ns[khy vksG[krkr-  V`foVjP;k ek/;ekrwu vki.k vxnh deh ‘kCnkar 
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vkiyh izfrfØ;k O;Dr d: ‘kdrks- Twitter Onkjs laokn ns[khy lk/krk ;srks- ;k etdqjkyk 
V`ohV vls Eg.krkr- V`foVjoj ykbZOg QksVksyk vki.k GIF Format e/;s cnyrk ;srs-  o 
;klkBh External dks.kR;kgh vWiph xjt ulrs-  V`foVj gs 35 is{kk vkf/kd Hkk”kkae/;s okijrk 
;sr-  V`foVj oj njjkst 400 fefy;u is{kk tkLr V`fov dsys tkrkr- VwfoVjP;k yksxke/;s tks 
i{kh vkgs- R;kp uko ySjh vkgs- VwfoVps vusd Qk;ns lektrhy fofo/k ?kVdkauk gksÅ 
‘kdrkr- rs [kkyhyizek.ks  
1) ,[kknh lans’k dehr deh ‘kCnkr Twitter P;k ek/;kerwu lektkrhy loZ ?kVdkai;Zar lgt 
ikspork ;srks- 
2) laLFkk]egkfon;ky;] ‘kkGk ;kaps Twitter Account r;kj d:u fo’ks”k lans’kklkBh okijrk ;srs-  

3) Twitter okij.;kl [kqi lksis vkgs- 
4) Image, Video, Twitter P;k ek/;ekrwu ‘ksvj djrk ;srkr- 
4) Telegram :- 
  VsfyxzkWe gs fudksykl nqjksu o ikosy nqjks ;k nksu HkkÅuh pkyw dsys vkgs- lu 2013 
e/;s Telegram lq: >kys- rqEgh tj OgkWVlvi fdaok Qslcqd okijr vlyk rj gkWVlvi is{kk 
vkf/kd lqfo/kk ;k Telegram e/;s okijrk ;srkr- T;k i/nrhus vki.k OgkWVlviyk xqzWi r;kj 
d# ‘kdrks- rlsp VsfyxzkWe e/;s xqzWi o pWuYl cuork ;srkr- fo’ks”k Eg.kts Vsfyxzke eksB;k 
QkbZYl lgt ‘ksvj djrk ;srkr- Telegram pk okij r:.k oxkZr eksB;k izek.kkr gksrks- gs 
vk<Gwu vkys dh] uohu ,[kkn;k fp=iV Telegram P;k ek/;kekrwu lgt MkWÅuyksM d: ?ksrk 
;srks- Telegram ps Qk;ns vki.k lektlkBh d# ‘kdrks rs iq<hy izek.ks 
1) fon;kF;kZlkBh Telegram pk mi;ksx %- 
,[kkn;k fon;kF;kZyk R;kP;k vkoMR;k fo”k;kP;k Telegram xzqi e/;s rks lgt Join d# 
‘kdrks- f’k{kd ns[khy vkiY;k fo”k;kps xzqi r;kj d#u fon;kF;kZuk uksV~l]bZ-cqdkps ihMh,Q 
QkWbZl ikBow ‘kdrkr- R;kpizek.ks xVppkZ] iz’u – mRrj ;klkj[ks ‘kS{kf.kd miØe lgt 
Telegram P;k ek/;ekrwu okijrk ;srkr- 
2) O;olk; - m|ksxklkBh Telegram  pk mi;ksx %- 
  Lkektkrhy loZ O;Oklk; - m|ksxtdkuk Telegram gs mi;ksxkps B# ‘kdrs- vkiY;k 
O;olk;kph ekfgrh vki.k FksV xzkgdki;Zar ikspow ‘kdrks- xzkgdkps Telegram yk xzqi r;kj 
d#u vkiY;k lsok fo”k;h ekfgrh nsrk ;srs- 
3) Telegram fo’ks”k Eg.kts vki.k 2000 lnL;kpk ,d xqzi r;kj d# ‘kdrks- 
4) Telegram oj vkiY;k brj vusd pWuYl vkgsr- R;kr ‘kS{kf.kd pWUkYl] Li/kkZ ijh{kk ph 
ekfgrh ns.kkjs pWuYl] VªWOgyl pWuYl] O;kolkf;d pWuYl bR;knh vkgsr- 
5) WhatsApp :-  
  WhatsApp ;k vWips tud Jan Kam vkf.k  Brian Acton vkgsr- fo’ks”k Eg.kts Jan Kam 

vkf.k  Brian Acton ;kauh lu 2009 e/;s Qslcqd e/;s uksdjhlkBh vTkZ dsyk gksrk- ijrqa 
R;kauk Qslcqd daiuh uksdjh ukdkjyh gksrh- Jan Kam vkf.k  Brian Acton ;kauh gs WhatsApp  gs 
vWi lq# dsys vkgs- McAfee Antivirus daiU;kP;k ers WhatsApp gs vWi lokZr lqjf{kr vkgs- 
WhatsApp  ekfgrh ukgh vls dks.kRkkp ;qtj ulsy- WhatsApp okij.kkjs lokZar tkLr ;qtj gs 
Hkkjrkr vkgsr- WhatsApp gs 53 Hkk”kke/;s miyC/k vkgs- Digital Marketing {ks+=kr WhatsApp pk 
okij eksB;k izek.kkr vkgs-  WhatsApp us Business Class yksdkalkBh  WhatsApp Business gs 
vWi lq# dsys vkgs- ;kr oLrwph foØh o lsokfo”k;h ekfgrh  FksV xzkgdki;Zr ns.;klkBh okij 
eksB;k izek.kkr gksr vkgs- WhatsApp gs vWi lektkrhy loZ ?kVdklkBh mi;qDr vkgs-  
1) ‘kS{kf.kd {ks=kr fo|kF;kZlkBh vki.k WhatsApp pk okij d# ‘kdrks] fo|kFkhZPks oxZ uqlkj 
WhatsApp xqzi r;kj d# ‘kdrks- R;kr uksVl~]vH;klØekph ekfgrh]fo”k;krhy ‘kadk]ppkZ 
dj.;klkBh WhatsApp  pk okij d# ‘kdrks- 
2) xVppkZlkBh WhatsApp pk pkaxyk okij vkt cjspt.k djhr vkgsr- 
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3) fofo/k lkekftd dk;Z dj.;klkBh WhatsApp Group r;kj d#u] R;kpk ;ksX;i/nrhus okij 
djrk ;srks- 
4) la?kVu dj.;klkBh WhatsApp gs ,d egRoiw.kZ Digital ek/;e Eg.kwu vksG[kys tkrs- 
¼mnk- ‘kS{kf.kd la?kVu] —“kh la?kVu]lkeftd la?kVu] jktdh; la?kVu bR;knh½ 
5) WhatsApp Business pk okij O;olkf;d {ks=kr eksB;kizek.kkr gksr vkgs- ;kr oLrw o lsok 
fo”k;h ekfgrh FksV xzkgdkP;k WhatsApp yk ikBork ;srs- R;kp cjkscj vkiY;k O;olk;kph 
loZ ekfgrh ns[khy nsrk ;srs-  
6) Google My Business / Google Business:- 

Google Business gs lokZr tkLr O;olkf;d] m|kstd okij djrkr- vkt ygku O;kolkf;d 
ns[khy Google Business okij eksB;k izek.kkr djrkuk fnlwu ;sr vkgsr- vkiY;k lokZuk 
Google gs fo”k;h ekfgrh vkgsp- Google gs txkrhy lokZr eksBs lpZ baftu vkgs- R;kp 
laLFkkid yWjh ist] lthZ czhu gs vkgsr- ,[kkn;k ekfgrh feG.;klkBh vki.k lgtp Google 

Search Engine pk okij djrks- Google Business egRokps dkgh oSf’k”V;s 
1) O;kolkf;dkauk R;kpk O;olk; vkWuykbZu us.;klkBh Google Business egRokps ek/;e vkgs- 
2) Google Business ek/;krwu rqeP;k O;oLkk;kph ekfgrh xzkgkdki;Zr iksporkr ;srs- 
3) vkiY;k xzkgkdkdMwu oLrwfoØh uarj lsok fo”k;h vki.k vkWuykbZu fjOgtw Reviews ?ksrk 
;srkr- 
4) xqxy liksVZ] xzkgkdk’kh laokn dj.ks [kqi lksis tkrs- 
5) Google Business gs Tool okijY;keqGs O;olk;kyk [kqi Qk;nk gksrks- 
  l/;kP;k ;qxkr fMftfVy ekdsZVhaxeqGs lektkpk fodkl rj gks.kkjp vkgs- vkf.k 
ns’kkpk gh fodkl gksbZy- ;kpcjkscj ok<R;k ra=Kku cjkscj lektkrhy izR;sd ?kVdkalkBh 
fMftVy ekdZfVax mi;ksxkps  vkgs- ;kpk izR;sdkus fopkj dsykp ikfgts vkf.k R;kph 
vaectko.kh >kyh ifgts- R;klkBh fMftVy ekdZfVaxkps Kkuk vH;kl.ks- o fMftVy 
ekdZfVaxkpk tkLrhr tkLr okij d#u]  Lor%ph] lektkph] jk”Vªkpk fodkl djrk ;srks- 
tkxkfrd Li/kkZsr fVdwu jkg.;klkBh fMftVy ekdZfVaxkpk iqjsiqj okij djhrhy v’kh vis{kk 
ckGxrks- 
lanHkZ %- 
1) lqHkk”k HkVukxj ¼2004½  bZ - XkOguZesaV & Mk;eaM ifCyds’kUl 
2) iz-—-ohjdj] izfrHkk ohjdj ¼2010½ mn;ksUeq[k Hkkjrh; lektkps f’k{k.k o f’k{kd iq.ks 
fo|kFkhZ x`g izdk’ku 
3) Government of India ‘Information Technology Action Plan :IT for All Indians by 2008’, http://it-

taskforce.nic.in. 

4) ;ksxs’k cksjkVs lks’ky ehfM;k  
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कृषी आिण शा त िवकास 
ा.एस.् एच.् हरेवाड े

अथशा  िवभाग सदािशवराव मंडिलक महािव ालय, मुरगडू ता.कागल िज.को हापूर रा य महारा . 

ई-मेल Sanjayherwade1992@gmail.com,मो.7057928392 

 
घोषवारा : 

अलीकडेच covid-19 या जागितक महामारीनेपु हा एकदा कृषी आिण संल  े ाचे मह व िवषद केले 
आह.े कृषी आिण संल  े  वगळता उ ोग व सेवा े ाचा थलू देशांतगत उ पादनात◌ील िह सा (GDP)घटला 
आह.े भारता या आ थक िवकासात कृषी व संल  े ाचे योगदान खूप मोठे आह.े कृषी आिण संल  े ह े 
रोजगारा या मो ा ोत◌ा◌ंपैक  एक आह े . कृषी हा अ धा य पुरवठा चा एक मह वाचा ोत आह.े ाचीन 
काळापासून कृषी ही भारतीय जनतेची जीवनप ती हणूनच रािहललेी आह ेआिण आजही भारतीय जनतेसाठी ती 
उपजीिवकेचे सवात मोठे साधन आह े. वातं य ा ीनंतर भारत सरकारच◌े कृषी िवकासाच◌ेधोरण ामु याने अ  
उ पादनात वयंपूणता व वावलंबन ा  कर या या अनषुंगाने आखल ेगेल े. यानुसार बरीच गती झाली आह े,व 
कृषी े ात मोठे रचना मक आिण संरचना मक बदल झालेल ेआहते. 

तावना : 
   भारताची अथ व था आजही मो ा माणात कृिष धान आह े उ ोग व सेवा े ाचा मोठा िवकास 
झालेला असला तरी सु ा कृिष े  यां या िवकासासाठी एक आव यक घटक हणून काय करत े हणजेच कृषी े  
अिवकिसत रािह यास उ ोग व सेवा े ा या िवकासावर ही मयादा येतात.कृषी उ पादन व ामीण रोजगारात 
वाढ घडवून आण यासाठी पंचवा षक योजना दर यान िविवध काय म सु  कर यात आल◌े. जिमनीवरील 
लोकसं येचा भार कमी कर यासाठी िनयोजन आयोगान े ामीण िवकासा या डावपेचांचा अवलंब केला. ामीण 
भागात समानता व याय थािपत कर यासाठी िनयोजन आयोग◌ान े  भू सुधारणांवर भर दला. स या 
आंतररा ीय िवकास प रषदा व काय मांम ये शा त िवकास ही संक पना एक सवात मह वाचा राजक य 
श द योग बनला आह ेही एक ब आयामी संक पना असून ितला िचरकालीन िवकास टकाऊ िवकास असे संबोधल े
जाते. 
बीजसं ा (key-wards) : कृषी िवकास , शा त िवकास ,आ थक वृ ी 
उ :े  
1) भारतीय कृषी िवकासाची संरचना अ यासण.े 
2) शा त िवकासाची संक पना अ यासण.े 
सशंोधन प ती: सदर शोधिनबंधासाठी दु यम साम ीचा आधार घेतला असून यात कािशत संदभ ंथ ,पु तके 
,मािसके यांचा आधार घेतललेा आह.े 
भारतातील कृषी े   

लोक उपजीिवकेसाठी िविवध कार या वसायांम ये गुंतलले ेअसतात. यानुसार अथ व थेतील मुख 
े ाम ये िवभाजन केल ेजाते.1) ाथिमक े  2)ि तीय आिण 3)तृतीयक े  . ाथिमक शे ात कृषी आिण संल  
वसायांचा, ि तीयक े ात उ ोग े चा, तृतीयक े ात सेवा े ाचा समावेश होतो. ाचीन काळापासून कृषी 
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ही भारतीय जनतेची जीवनप ती हणूनच रािहललेी आह े,आिण आजही भारतीय जनतेसाठी ते उपजीिवकेचे सवात 
मोठे साधन आह े. वातं य ा ीनंतर भारत सरकारची कृषी िवकासाचे धोरण ामु याने अ  उ पादनात वयंपूणता 
व वावलंबन ा  कर या या अनुषंगान ेआखली गलेी . यानुसार बरीच गती झाली आह.े व कृषी े ात मोठी 
संरचना मक बदल झालेल ेआहते .मा  आजही कमी उ पादकता भांडवल िन मतीच◌ा  दर कमी ,मा सून वरील 
अवलंबन, सचनाचे कमी माण ,यांि क करणाचे अ प माण ,कृषी िव ◌ाची कमतरता यासारखे अनेक  शेती 
समोर आहते. 
भारतीय अथ व थतेील कृषी े ाच ेयोगदान  
1)रा ीय उ प ातील  िह सा 

वातं य ा ी या वेळी कृषी व संल  े ाचा जीडीपी मधील िह सा प ास ट यां न अिधक होता. 
यानंतर तो घसरत गेला .2016 /17 म ये चाल ू कमतीनुसार जी. ही.ए.म ये कृषी व संल  े ाचा िह सा 17.4 

ट े  इतका होता. सन 2020/2021 म ये कृषी व संल  े ाचा थलू देशांतगत उ पादन◌ातील िह सा 16.38 
ट े ,सेवा े ाचा थूल देशांतगत उ पादनात◌ीलिह सा 54.27 ट े  ,तर उ ोग े ाचा 29.34 ट े  िह सा थलु 
देशांतगत उ पादनात होता. 
2)रोजगार िन मतीत योगदान 

कृषी हा भारतीय अथ व थचेा मु य आधार आह े .भारतीय लोकसं ये या सवात मो ा गटाचा तो 
वसाय आहलेोकसं येचा मोठा गट कृषी व संल  कायाम ये गुंतलेला असण ेमा  कृषी े ाच◌ेजी .डी .पी .मधील 

योगदान कमी असणे ह े िवकसनशील अथ व थेचे मह वाचे ल ण असते .भारताची अथ व था पिह यापासून 
कृषी आधा रत आह े.1951 म ये सुमारे 70 ट े  जनता कृषी व संल  े ात गुंतली होती .आज ह े माण कमी झाले 
असल े तरी बरेच उ  आह े .जी.डी.पी.मधील 2016 /2017 म ये 15.11 ट े  होता .तर पाच ा रोजगार व 
बेरोजगार सव णानुसार 2015 /16 म ये कामगार लोकसं येपैक 46.1 ट े  लोक ाथिमक शे ात गुंतले या होते 
.सेवा े ात 32.1 ट े  तर उ ोग े ात 21.8 ट े  कामगार लोकसं यामधील  िह सा होता. 
3)परक य ापारात योगदान 

भारता या परक य ापारात कृषी े ाचा मह वाचा िह सा आह.े पूव पासूनच भारत चहा ,कॉफ  साखर 
,तंबाखू, कोको, सुती कपडे, जूट, लोकर ,वन पती तेल इ यादी पारंप रक व तूंची िनयात करत आह े.अलीकडे कृषी 
व तूं या आयात-िनयाती या आकारमान िव तारल ेआह े.भारतात ग  तांदळू ,यासार या अ धा य बरोबरच फळे 
व फुलांची िनयात करीत आह.े1990 -91 पासून भारता या एकूण आयातीम ये कृषी व संल  व तूं या आयातीचे 

माण 2 ते 6 ट े यां या दर यान बदलत रािहल े आह े तर एकुणिनयातीम ये कृषी व संल  व तूं या िनयातीचे 
माण 10 ते 20 ट यां यादर यान बदलत रािहली आह.ेजागितक तरावर भारत हा जगातील मुख 15 कृषी 

व तूं या िनयातक देशांम ये मोडतो .जागितक ापार संघटने या आंतररा ीय ापार सांि यक  2017 नुसार 
2016 म ये जागितक कृषी िनयात ापारात भारताचा िह सा 2.1 ट े  होता. तर जागितक कृषी आयात ापारात 
भारताचा िह सा 1.8 ट े  इतका होता. 
4)उ ोगानंा क या मालाचा परुवठा  

कृषी े ◌ामाफत िविवध उ ोगांना क या मालाचा पुरवठा केला जातो. उदाहरणात साखर कारखा यांना 
ऊस ,कापड िगर यांना कापूस, तेलिगर या तेलिबया, टायस आिण ूब तयार करणा या उ ोगांना नैस गक रबर 
इ यादी. यामुळे अनेक उ ोगांमधील उ पादन कृषी े ा क न िमळणा या क या मालावर अवलंबून असते .याला 
कृषी े ाचा उ ोग े ाची असलेला फॉरवड लकेज असे हणतात. 
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5) औ ोिगक व तूसंाठी बाजारपठे 
उ ोग े ात िनमाण अनेक व तूंसाठी कृषी े  ही बाजारपेठ हणून काय करत े .उदाहरणात खत े

क टकनाशके , ॅ टस ,कृषी अवजारे इ यादी व तू उ ोग े ◌ाततयार केल◌्या जातात. मा  कृषी े ात वापर या 
जातात. याला कृषी े ाचा उ ोग े ाशी असललेा बॅकवड लकेज असे हणतात. 
6)जनतलेा अ परुवठा 

अ ाची मूलभूत गरज भागवून जनतेला सुि थतीत ठेव याचे काय कृिष े ा माफत केले जात े
.ह रत ांती या तं  संचाचा वापर क न भारताने 1980 या दशका या सु वातीला अ धा या या उ पादनात 
वयंपूणता सा य केली. अथात िविवध कारणांमुळे अजूनही भारता या कृषी उ पादनात दरवष  चढ-उतार घडून 

येताना दसत.े 
कृषी े ाचा िवकास 

वातं यानंतर भारत सरका याचे धोरण वीकारले .िनयोजन आयोगान े कृषी े ा या िवकासासाठी ही 
पुढील उ  ेठेवली .रने आ थक िनयोजना या मा यमातून देशाचा आ थक िवकास सा य कर 
1) कृषी उ पादन व उ पादकतते वाढ  
यासाठी अिधक भूमी लागवडीखाली आणण ेव यांची ती ता वाढून उ पादन व उ पादकता वाढिवणे . 

2) रोजगार सधंी म य ेवाढ  
कृषी े ात रोजगारा या अिधक संध ची वाढ घडवून आणून ामीण ग रबां या उ प ात वाढ घडवून आणणे . 
3)जिमनीवरील लोकसं यचेा दबाव कमी करण े
कृषी े ात काम करणा या अित र  लोकसं येस ि तीयक आिण तृतीयक े ाकडे श यतो ( ामीण आिण नागरी 
भागातील )वळिवणे . 
4) ामीण े ातील उ प ाची िवषमता कमी करण े 

यासाठीकुळांचे शोषण न  करण,े अित र  जमीन भूिमहीन शेतक यांम ये वाटणे आिण या ारे ामीण 
भागात श य तेवढी समानता व याय थािपत करण.े अथात सव पंचवा षक योजनांमधील जरी ही चारही उ  े
ठेव यात आली  असली तरी य ात कृषी िनयोजनाचा भर कृषी उ पादन वाढीवर होता इतर उ ांना कमी 
मह व दे यात आली. 
कृषी े ासाठी वापर यात आलले ेडावपचे 
1)कृषी उ पादन व ामीण रोजगारात वाढ घडवनू आण यासाठी योजना दर यान िविवध काय म सु  कर यात 
आल े 

 िवकास काय म ,कृषी िव तार सेवा , सचन सुिवधा ,खते क टकनाशके ,कृषी यां ◌े,संक रत िबयाण◌े 
इ यादी आदानांचा िव तार , िवज,वाहतूक व िवपणन आिण सं था मक पतपरुव ाच◌ा  िव तार . 
2)जिमनीवरील लोकसं यचेा भार कमी कर यासाठी िनयोजन आयोगान े ामीण िवकासा या डावपचेाचंा अवलबं 
केला 
  उदाहरणात ामीण भागात कृषीआधारीत उ ोग व ह तकला उ ोगांची थापना, ामीण वाहतूक व 
दळणवळण◌ास ो साहन, कृषी े ाकडून उ ोग व सेवा े ाकडे लोकांना वळिव यास ो साहन इ यादी. 
3) ामीण भागात समानता व याय थािपत कर यासाठी िनयोजन आयोगान ेभ ूसधुारणावंर भर दला 

याम ये म य थांचे उ ाटन कुळांचे संर ण ,कमाल भूधारणा  व अित र  जिमनीचे भूिमहीन 
शेतक यांम ये वाटपइ यादी ब ल या धोरणा मक िनणय यांचा समावेश होतो. 
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शा त िवकास 
  स या आंतररा ीय िवकास प रषद◌ा व काय मांम ये शा त िवकास ही संक पना एक सवात मह वाचा 
राजक य श द योग बनला आह े.ही एक ब आयामी संक पना असून ितला िचरकाल िवकास, टकाऊ िवकास असे 
ही संबोधले जाते.शा त िवकास ही संक पना घटत असललेी जागितक नैस गक संसाधने आिण यामुळे मंदावणा या  
आ थक िवकासा या भीती मधून िनमाण झाली .जागितक उ पादन व थेवर िनयं ण असले या मूठभर देशांनी 
घडवून आणले या पृ वी या मौ यवान व मया दत संसाधनां या गरैवापर◌ा या प रणाम व प ही संक पना 
हळूहळू िवकिसत होत गेली.शा त िवकास ही संक पना संसाधनांचा वापर व यामुळे िनमाण होणारे दु प रणाम 
यां याशी संबंिधत आह े .सव कारचा आ थक िवकास हा नैस गक संसाधनां या वापरावर अवलंबून असतो .मा  
नैस गक संसाधने नेहमी मया दत असतात यामुळे ती नेहमी संप याचा धोका असतो असे झा यास भिव यकालीन 
िवकासाची गती मंद◌ाव याचा धोका असतो. तसेच उ पादन येदर यान पयावरणाची हानी होत असत.े दिूषत 
पयावरणामुळे ही िवकासा या गतीला खीळ  बस याचा धोका असतो. हणजेच संसाधनाचा अिववेक  वापर 
करणारा व पयावरणाची हानी करणारा िवकास भिव यासाठी अशा त असतो . यामुळे वतमानातील िवकास हा 
भिव यकालीन िवकासाची शा ती आजच सुिनि तकरणारा असावा. तर तो शा त िवकास ठरेल .दसु या भाषेत, 
वतमानातील िवकास भिव यातही टकून राहणारा असेल तर त◌ोशा त िवकास असतो. 
शा त िवकासा या संक पनचेा उगम 

शा त िवकास हा श द योग पिह यांदा  "जागितक संवधन डावपेज  " 1980 म ये कर यात आला .मा  
या संक पनेचा उगम 1960 या दशकात झाला होता. रेचल कालसन यांनी The Silent Spring , 1962 या 
आप या पु तकात या DDTयाक टकनाशकांमुळे होणा या व यजीवां या हानीकडे जगाचे ल  वेधून घेतल.े 
पा�लईहिलचयांनी आप य population bomb (1968) या पु तकात मानवी लोकसं या, संसाधन वापर आिण 
पयावरण यातील संबंधांची चचा केली.1971 OECD न ेPolluter Pays Principle या त वाचा वीकार केला. 
हणजेच दषूण करणा यानेच याची कमत मोजावी असा या त वाचा अथ होता.Limits to Growth सन 

(1972)अहवालात आ थक वृ ी येवर मयादां न आण यास होणा या भिव यकालीन संभा  प रणामांची चचा 
कर यात आली.1972  म ये संयु  रा ान े Unitet National Environment program (UNEP) थापना 
कर यात आली.1980 जागितक संवधन डावपेच अहवाल कािशत केला. याम ये सव थम शा त िवकास हा 
श द योग कर यात आला. डलडँ आयोग 1987 आिण वसंुधरा प रषद 1992 यांनी शा त िवकासा या 
संक पनेचा िवकास केला यामुळे ती िवकासाची एक संपूण संक पना हणून उदयास आली. 
शा त िवकासाच ेघटक  
1) वाहक मतचेी सकं पना 

वाहक मता हणजे नैस गक पयावरणाची मानवी ह त ेप सहन कर याची मह म मताहोय.ती जमीन , 
हवा,व पाणी इ याद ची वतःला वापर म आिण  शु  ठेव याची मता िनद शत करते. 
2) अतंर िपढीत सम याय 
पृ वी या संसाधनाचा वापर वतमान व भिव य कालीन िप ांसाठी या य प तीन े हावा हणजेच वतमान िपढीन े
संसाधनाचा गैरवापर ,अितवापर ,अप य न करता भिव यकालीन िप ां या गरजांचा िवचार वतमानातच 
करावा. 
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3) िपढी अतंगत सम याय 
एका िपढीम ये संसाधनाचा वापर या य प तीन े हावा. हा याय देशादेशांमधील तसेच देशात िविवध 

देश , म ये थािपत हावा जेणेक न पृ वी या संसाधनाचा वापर काही मूठभर देशांनीच न करता सव 
देशांना, देशांतगत देशांना व ना याचा वापर क न िवकासाची समान संधी ा  हावी. 
4) लग िवषयक समानता 

मानवी पयावरणा या  शा तसेाठी िवकास येतील लगभेद दरू होणे गरजेच आह े .आरो य पोषण व 
िश णातील लग तफावतीमुळे मिहलांची िवकासातील भूिमका मया दत राहत े .आरो य व पोषण◌ातील 
भेदभावामुळे मृ यू पावले या मिहलां या सं येला Kissing Women phenomenon असे संबोधल े जात आह े
. यामुळे लगिवषयक समानता ही शा तिवकासा या संक पने या मुळाशी अस याचे मानल ेजाते. 
िन कष 
1)कृषी व संल  े ाचे भारतीय अथ व थतेील योगदान मह वपूण आह.े 
2)कृषी व संल  े ाने उ ोग व सेवा े ा या िवकासासाठी एक पूरक घटक हणून काम केल े आह.े वाढ या 
जागितक िवकास◌ाने शा त िवकासाची आव यकता नमूद केल◌ीआह.े 
3)आ थक िवकासासाठी आजशा त िवकास ही पूवअटठरली आह.े 
सदंभ 
1) भारतीय अथ व था  -         करण देसल े
2) भारतीय अथ व था. -         भगीरथ काशन पुण े
3) िव कपीिडया              
4) योजना मािसक 
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समाजा या मू यिन  जडणघडणीत सािह याच ेयोगदान 
डॉ. सागर अशोक पाटील 

क या महािव ालय, िमरज 
 

सािह य हा समाजाचा आरसा आह.े सािह य ह े समाजाचे ित बब असते. सािह य िन मती ही क पना 
मुळात आ मािव काराशी िनगडीत असली तरी वâवा िन मती या आनदंाशी याचा धागा जोडला असला तरी 
िनमाता हा समाजजीवनाचा एक भाग असतो. या माणे झाडाची मुळे जिमनीतनू आपली पोषण े शोषून घेतात. 
झाडाचा िव तार मु पण े होतो. वरवर पािहल े तर याचे जिमनीशी नात े दसत नाही. पण जिमनीवरील 
पोषण ांिशवाय झाडाची वाढच काय, ज मही िस  होत नाही, याच माणे समाज जीवना या आशयािशवाय 
कलाकृतीला ज ममू यच ा  होत नाही.  

सािहि यक हा मानव ाणी समाजाम येच ज माला येतो. या या ि वाला समाजाम येच आशय आिण 
आकार ा  होतो. समाजा या सं कारशाळेतच या या मनाला नाना पलै ूपडत असतात. सािहि यकाचे ि गत 
जीवन सामािजक जीवनामुळे भािवत होते. सािहि यका या जािणवेत आिण नेिणवेतही समाजाशी याची असललेी 
अनुवूâल वा ितवूâल नाती या ना या पात वावरत असतात. सािहि यकाचे ि म वही जिमनीत उगवले या 
झाडासारखे असते. समाजजीवनात सुख-द:ुखात अ यंत उ कटपणे त े तललेे असते आिण समाजजीवनातील सुख-द:ुखे 
अ यंत ती पणे या या ि वात तललेी असतात. एक धारदार, एक ममभेदक संवदेनशीलता याला लाभललेी 
असते. या संवेदनशीलतेची धार आिण ममभेदकता समाजात येणाNया दर अनुभवागिणक अिधकच चोखंदळ होत 
जाते. ‘िन य नवा दस जागृतीचा’ माण ेया संवेदनशीलतलेा आपली नजर सतत सतेज क न घेत चालावे लागत.े 
अशी तयार संवेदनशीलता असले या ितभावंत मनाचा अनुभव सािह यात  होतो. असा अनुभव नसेल तर 
सािह यकृतीची क पनाच करता येत नसत.े हा अनुभव कधी य  समाजवा तवाला समांतर रा न वत:ची सृ ी 
उभी करतो, हाच अनुभव कधी या वा तवापासून दरू जाऊन वâवा िववि त अतंराव न एक क पनेची सृ ी 
उभारतो. या- या माणात या अनुभवाला क पनेचे रंग-गंध आिण पकार येऊन िमळतात. अथात, ह े कतीही 

माणात घडल ेतरी अनुभवाचे अनुभवपण िमटवून कोण याही सािहि यकाला सािह यकृतीची िन मती करता येण े
श य नसत.े  

सािह यकृत ची कथानके, सािह यकृत मधील , चे समूह, - चे आिण समूहा-समूहांचे 
संबंध या व समूहां या भावना, संवेदना, िवचार, सुख-द:ुखे आिण असं य सम यांचे कोलाहल या सवच गो ी 
सामािजक असतात, समाजवा तवाने िनयंि त झाले या असतात. यासंदभात दगंबर पा ये हणतात, ‘‘सािह याला 
एक सामािजक अंग असते ते प  आह.े एवढेच न ह ेतर, कला व तूचा िनमाता कलावंत, कलाव तूंचा आ वादक, 
रिसक, सािह यकृतीतून  होणारा आशय आिण या भाषे ारे कलाव तू िनमाण होते ती भाषा, ह ेसव िविश  
समाजाचेच भाग असतात. सािह या या या व पामुळे सािह याला सामािजक अंग ा  होणे अप रहायच असत.े 

ने िनमाण वेâलेली कलाव तू एक तरावर सामािजक व त ू होते.’’०१ हणून सािह यातील समाजदशनाचा 
अ यास हा सािह या या अ यासाचा एक भाग बनतो. 

सािह यिन मती करणारा ितभावंत हा समाजाचाच एक घटक अस यान ेतो समाजापासून िवभ  होऊ 
शकत नाही. परंतु या या मांडणीम ये, लेखनाम ये मा  वा तवतेचे कमी अिधक माण अ यासकांना जाणवत 
असतात; कारण तो या समाजात वावरत असतो या समाजाची परंपरा, धमक पना, आचारिवचार, संकेत, 
िश ाचार या सव बाब चा या यावर व लेखनावर भाव पडायला लागतो. याबरोबरच आधुिनक काळातील 
दरूदशन, आकाशवाणी, वृ प े, िश ण, सािह य, िच पट, िव ान या साधनांचा व सारमा यमांचा भाव या या 
दृ ीकोणावर पडायला लागतो. तसेच लेखक हणून लेखन करताना या या त कालीन काळातील सािहि यक, यांचे 
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लेखन, यां या िस ीचाही भाव तो अनुसरणां या पातळीवर नकळतपणे वीकारीत असतो. हणून म ययुगीन 
काळातील संताचे लेखन व त कालीन समाज वा तव. केशवसुतकालीन सािह य व समाज, वातं य ा ीचा काळ 
आिण नविन मतीचे सािह य, वातं यो रकालीन सािह यातील समाजदशन याम ये तफावत जाणवायला लागते. 
हणजेच लेखका या ि म वाची जडणघडण, याची सािह यिवषयक भूिमका व लेखनिन मती ही समाज सापे  

असते. यासंदभात नागनाथ कोताप ल े हणतात, ‘‘अथात सािह याचा अ यास करावयाचा हणजे केवळ 
सािह यकृतीचा अ यास असत नाही, तर लेखकापासून वाचकापयत जो पट मांडला गलेेला असतो या 
सािह य वहाराचा अ यास करावा लागतो.’’०२ या अ यासातूनच समाजजीवनाचे आकलन होते. माणसाचा ज म, 
जीवन व मरण समाजा या क ेतच घडतात व यांचे व प, मह व, मू य याबाबी समाजा या संदभातच िनि त 
होतात. थोड यात माणसाचे सगळे अि त व ह े समाजसापे  असते. सािह याचे व प यासारखेच समाजसापे  
असते. सािह य ह े समाजात, समाजासाठी व समाजातील ारा िनमाण होत.े याचे व प व अथपणूता 
समाजातील भािषक, वा यीन परंपरेनुसार िनि त होत असतात. समाजिनरपे  माणसू जसा अश य ाय आह,े 
याच माणे समाजिनरपे  सािह यही असंभवनीय आह.े 

लेखकांची लेखन िन मती समाज सापे  असत,े याचा अथ यात वतमान समाज वा तवाचेच ित बब 
सािह यातून मांडले जाते असे नाही तर िन मती कधीकधी पौरािणक, ऐितहािसक, िवडंबन, रंजक पातळीवर समांतर 
दशेने जायला लागत.े परंतु लेखनातही वतमानकालीन भाषा, सं कृती, देश, आचार-िवचार यांची नकळतपण े

देवाण घेवाण होतच असते. 
सािह य आिण समाज यांचा पर पर संबंध पौवा य सािह यातील भरतमूनी या लोकधम य मांडणीव न 

ल ात येतो. पण सािह य व समाज यांचा पर पर संबंध शा ीय प तीने अ यास कर याचा मान âच त ववेता 
तेन याला जातो. यांनी ‘िह ी ऑफ इंि लश िलटरेचर’ या ंथा या तावनेत याचा संबंध दशिवणारी सुसू ता 
मांडली. यां या मते ‘‘सािह यिन मती ह ेवंश, युग वृ ी आिण प रि थती या घटकां या प रणामातून िन मती होत 
असते असे तो मानतो.’’०३ तेन याने सुचवलेल ेह ेतीनही घटक वतं  आहते. तने िणत सािह य आिण समाजातील 
िव ेषण प तीचा वापर केला तर महारा ातील १३ ा शतकात उदयास आललेी मराठी का ाची युग वृ ी 
वारकरी संतका ा या पान े कशी  होते त े मांडता येते. यात आठरा पगड जात चा वंश आिण त कालीन 
सामािजक-सां कृितक प रि थती यांचाही अनुबंध सुसंगतपण ेदाखवता येतो. तर अिलकड या काळातील युिसअन 
गो डमन यांनी मांडले या प तीनुसार सािह यकृतीतील िविश  संरचना आिण याचे य  ऐितहािसक व 
सामािजक प रि थतीशी नात ेजोडल ेजाते. ह ेनात ेजोडत असताना समाजशा ीय अगंान ेव सािह या या अंगानेही 
पािहले जाते. कारण िन मती सािह य या घटने या वâवा त कालीन प रि थतीन,े भावाने तयार झालेल ेअसत े
या प रि थतीचा अ यास सािह या या आकलनासाठी पूरक ठरत असला तरी तो संग काही िचरंतन होऊ शकत 

नाही. तर या संगा या िनिम ाने िनमाण झाललेी मू य व था व वृ ी वृ ीच अिधक वाचकां या अिभ शी 
िभडू लागतात. हणून रझाकारां या âूर छळाचे वणन महानोरां या ‘गांधारी’ कादंबरीत येत असल ेतरी यातील 
रझाकार संग मह वाचा नसून मानवी वृ ी- वृ ी मह वाची आह.े या िनकषावर आपण येऊन ठेपतो. हणून 
सािह यातील समाजदशनचा शोध घेताना यातील मू य व थेचाही िवचार आपणास करावा लागतो.  

लेखक या काळात लेखन करतो या काळातील सामािजक आिण सां कृितक घटनांचा, तसेच सािह यकृती 
आिण ती या सामािजक वगाचे िच ण करत ेअथवा या सामािजक वगासाठी ती िलिहली गेललेी असत े या वगाचा 
काही एक संबंध असतो. लेखकाचा वग, लग, वैयि क आवडनावड, िविश  युगाचे याचे आकलन, मू यिवचार 
यांनी लेखकांची िन मती भािवत झालेली असते. सािह य ही इतर मानवी यां माणे समाजसंबंध आिण 
सामािजक या अस यामुळे या- या कालखंडातील िविवध घटनांचा आिण लेखक वाचकां या वगचा र ांचा 
सािह यावर प रणाम होत असतो. 

लेखक हा िविश  थळी, िविश  काळी, िविश  समाजात ज माला येतो व ितथेच वाढतो. या यावर 
भोवताल या सामािजक-सां कृितक प रि थतीचा भाव पडत असतो. ह रभाऊ आपटे जे हा सामािजक कादंबNया 
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िलिहतात ते हा भोवताल या प रि थतीचे कला मक पातळीव न िच ण करण े यांना मोलाचे व अथपूण वाटत 
असते. हणनू या सािह यकृतीत म यमवगा या वतमान सम या वा याची वतमान ि थतीगती यांचे िच ण होते 
या सािह यकृतीला आपण ‘सामािजक’ हणतो. लेखका या मनातील ेयक पना जाणीवपूवक तयार झाललेी असत े

असे नाही तर ज म यापासून या या मनावर जे नानािवध सं कार झालले ेअसतात आिण याला जे अनुभव येत 
असतात यातून यांची जीवनिवषयक दृ ी व याची ेयक पना उ ांत होत असते. 

ाचीन काळापासून सािह य आिण समाज यां या पर परसंबंध अस याचे जाणवते. मराठी सािह याची 
परंपरा पािहली तर, असे दसते क , ानदेवांपासून रामदासापयत संतांनी एक कडे आ मशोध घते असताना 
दसुरीकडे समाजमनाला एक िविश  दशेन े े रत कर याचा य  केला आह.े महानुभवीय ग ानेही एका िविश  
गटाला यावेळी ापल ेहोत.े अलीकड या काळात भालचं  नेमाडे, भाऊ पा ये, कृ णात खोत, राजन गवस, वीण 
बांदेकर, मह  कदम, कमल देसाई, किवता महाजन वगैरे कादंबरीकारांनी आप या कलामा यमाचा उपयोग 
समाजाला जागृत कर यासाठी केला. जयंत पवार, आसाराम लोमटे, करण गुरव, मेघना पेठे आजची सश  कथा 
िलिहत आहते. यां या लेखनाचा वâ बद ू समाज हाच आह.े देवल, को हटकर, खाडीलकर, गडकरी, अ े आदी 
नाटककारांपुढे गौण वा धान व पात हाच हते ूहोता. केशवसूत, िवनायक, सावरकर, कुसुमा ज, मुि बोध, सुव 
यांसार या कवीनीही कोण या ना कोण या येयवेदाने े रत होऊन लेखन वेâललेे दसते. तो येयवाद रिसक 

दयापयत पोहोचव याचा यांचा य  दसतो. ‘‘प पंि ची तरफ आमु या करी िवधीने दली असे टेकुिन ती 
जनताशीषावरी जग उलथुिनया देवू कसे.’’ या केशवसुतां या ओळी या लेखन योजना या बाबतीत ितिनधीक 
हणून हणता येतील, हणजेच किवतेसार या अित-आ मिन  सािह य कारापासून ते नाटकासार या बNयाच 

व तुिन  सािह य कारापयतची मा यमे ही समाज जागतृ कर यासाठी अनेक कलावंतानी वापरललेी दसून येतात.   
राजन गवस यां या मत,े ‘‘आज या गुंतागुतंी या आिण गितमान झाले या ज टल वतमानाला कादंबरी हाच 
वा य कार सम पणे ित या देऊ शकतो. कारण कादंबरीत मु   आिण गितमान खेळ उभा कर याची श यता 
अिधक असत.े कादंबरी हा वा य कार लेखकाला या या समाज वा तवासह कट हायला भाग पाडत असतो.’’०४ 
मुलत: कोणताही लेखक समाज जगत असतो, वाढत असतो. समाजातील बNयावाईट गो ी या यावर येऊन 
आदळत असतात. याला  पडत असतात. या ां◌ी तो अ व थ होत असतो. यातून वत:ची सुटका क न 
घे यासाठी तो धडपडत असतो. या ांची उकल कर यासाठी या याजवळ िलिहणं हा एकमेव पयाय उपल ध 
असतो.  

ये  सािहि यक राजन गवस यांचा थेट सामािजक चळवळीम ये य  कृतीशील वावर होता. यां या 
तणकट, चौडवंâ, भंडारभोग, कळप या कादंबNयातून समाजवा तव नेमकेपणाने उभे राहते. तणकट कादंबरीचा 
नायक कुणी पा  नसून संपणू गाव आह.े गावातील जातीय उतरंड, या उतरंडीतील पु हा उपउतरंडी, यातील ताण-
तणाव आिण याचे बदललेे आजचे व प ह े िविवध ता याबा यासिहत या कादंबरीतून आप या समोर येते. 
यां याच चौडवंâ, भंडारभोग या कादंबNयातून यांनी देवदासी थेिवषयी मुलभूत भा य केले आह.े समाजातील या 

लोकांना यांनी याय िमळवून दला आह.े ब-बळीचा या कादंबरीतून शेती  गांभीयान ेमांडला. आनंद यादव, 
भालचं  नेमाडे यांनीही आप या कादंबNयांतून समाजाचे सश  असे िच ण केलले े दसून येते. आप या भोवतालचा 
समाज िचि त कर यात या सािहि यकांचे मोठे योगदान अस याचे दसून येत.े   

लेखक ‘ व’चा शोध घे यासाठी जसे िलिहतो, तसेच समाजाला याचे वा तव प दाखवून दे यासाठीही 
िलिहतो. मराठीतील दिलत लखेकांचे वकथन ेयाचे उ म उदाहरण ेआहते. दया पवार यांचे ‘बलुत’ं, ल मण मान े
यांचे ‘उपरा’, माधव क डिवलकर यांचे ‘मु ाम पो ट देवाचे गोठणी’, शरणकुमार लबाळे यांचे ‘अ रमाशी’ या 
आ मकथनांनी मराठी सािह याला नवे सामािजक प रमाण दल े आह.े आप याच अवती-भोवती या जगात ही 
माणसे, यांचे समूह जगत आहते, याची जाणीव या लेखकांनी थम समाजाला क न दली. उदा  जीवनमू ये आिण 
लोकशाहीने दलले ेअिधकार यां या संदभात या लेखकांनी िच ह उभी केली आहते.  
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सािह य आिण समाज यां या पर परसंबंधांचा अ यास करताना भालचं  नेमाडे यांना सािह याचे 
समाजातील थान व ा ी, सािह याचे समाजातील काय, सािह याचा समाजावर होणारा प रणाम ह ेमु े मह वाचे 
वाटतात. याव न समाजा या संदभात सािह याचे अनेक पैलू आप या ल ात येतात. सामािजक वहारांचे िनयमन 
करणाNया रामायण, महाभारत या महाका ांपासून आधुिनक किवतां या िन मतीपयत सािह याचे े  अितशय 

ापक आह.े मानवी जीवनाचे सम  दशन घडिवणारे सािह य हणून रामायण, महाभारताकडे पािहले जात.े 
जीवनमू यांचे आदश मानदंड थािपत करणारी आचारसंिहता हणूनही यांचे थान आह.े िविवध कलािन मतीला 

ेरणा देणारे त ेमौिलक बीज थं आहते. 
सािह य एक मह वाची सामािजक सं था आह.े लेखक आिण वाचक ह े या सं थेचे मह वाचे दोन घटक 

आहते. यामुळे समाजाची सं कृती, धमक पना, त व ान, िवचार ूह, समजूती, ा यांचा भाव लेखक, 
वाचकांवरही असतो, , समूह, समाज, मनु य हचे सािह याचे िवषय असतात. सािह य व समाज यां या पर पर 
संबंधाला समाजा या वा यीन परंपरेची एक िमती असत.े गत समाजात सािह याचा एक इितहास असतो. हा 
इितहास वाङमयीन संिचत िस  करीत असतो. ह े सां कृितक दृ ीने अथपणू असते. एका दृ ीने समाजाची एक 
उपसं कृती हणजेच वा यीन सं कृती असत.े सािह य आिण समाज यां यातील अ यो यसं◌ंबंध दशिवताना रा.श.ं 
वा ळबे हणतात, ‘‘सािह य ह ेजीवना या बाहरे असूच शकत नाही. यामुळे सािह य आिण जीवन यांचे संबंध दढृ 
आहते. जीवनापासून सािह याची पूणपण े फारकत करावी असे कोणीही कतीही सांिगतल े व या माण े य  
सािह य िनमाण केले, तरी मू यमापना या वेळी यातील वीण कट झा यािवना राहत नाही. समाजजीवन ह े
शप या माणे असून सािह य ह े मौि का माणे आह.े मो याची उ प ी व वाढ या माणे शु नेच हावयाची, 
याच माणे सािह याची उ प ी व वाढ समाजातच हावयाची असे काँडवेलने वापरललेी उपमा वाप न हणता 

येईल. सािह य अशा कारे जीवनावर अवलंबून अस यामुळे जीवनातील सव संमत मू ये सािह याला लाव यावाचून 
ग यंतर नाही.’’०५ वा ळबे यां या तूत िवधानाव न असे ल ात येते क , सािह य आिण समाज यां यातील नात े
अ यंत दढृ व पाचे आिण सािह य ह े केवळ सामािजक प रि थतीचा प रपाक असत नाही तर सािह याचा ही 
सामािजक प रि थतीवर प रणाम होत असतो. 

या संदभात म.सु. पाटील यांचेही िवधान मह वपणू वाटते. त े हणतात, ‘‘सािह यकृतीत म यमवगा या  
वतनात सम या व याची वतमान ि थती-गती याचे िच ण होते या सािह यकृतीला आपण सामािजक हणतो.’’०६ 
कोण याही सािह यकृतीचा िन मती संदभ लेखकाचा वतमान हा असतो. या या भोवतालची सामािजक-सां कृितक 
प रि थतीच याला िन मतीसाठी उ ु  करत,े यादृ ीने कोणतीही सािह यकृती त कालीन सामािजक-सां कृितक 
संदभाने प रवेि त असते. या संदभात अनंत राऊत हणतात, ‘‘सािह याला वगळून मू यिन  समाज घडवताच येऊ 
शकत नाही. मू यािव कार करणाNया या वेगवेग या कला असतात या कलांना मू या म अशी आशयसामु ी 
पुरव याचे काय सािह यच करत असते.’’०७ वा तिवक पाहता समाजाला मू यिन  बनव याची अनेक साधन ेआहते. 
धमसं था ह े एक समाजाला मू यिन  बनव याचे साधनच आह.े या धम सं थनेे ाचीन काळापासून समाजाला 
मू यिन  बनिव यासाठी अनेक साधनांचा वापर केला. या साधनांपैक  िश पकला, िच कला, संगीत कला ही तर 
मह वपूण अशी साधने आहतेच, परंतु या साधनांपे ा समाजाला मू यिन  बनिव याचे काम या साधनां ारे 

भावीपणे केल ेगलेे ते साधन हणजे सािह यच होय. 
सािह या या इितहासातून समाज संघषाचे तसेच सं कृती सम वयाचे ित बब पडत असत.े सािह याचा, 

या या िन मतीकाळातील सामािजक, राजक य, धा मक ि थतीशी य -अ य  संबंध असतो, तसाच या या 
या समाजा या वा यीन, सां कृितक परंपरांशी संबंध असतो. यामुळे वा यकृती या िन मती या कालावकाशाचे 

यथोिचत भान इितहासकाराला असले पािहजे. सािह यकृती या तावा या संदभातही हाच िवचार सांगता येईल. 
सािह यकृतीचा त कालीन समाजजीवनावर भाव पडतो. सािह य ह े मानवसमाजा या वतनाला ेरणा दे याचे 
मह वाचे काय करताना दसून येते.  
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समारोप 
 सािह य आिण समाज यां या पर पर संबंधात सािह याची िन मती जर एक सजनशील कृती हणून 
िवचारात यावयाची वâवा ती एक सां कृितक घटना मानावयाची तर जीवनिवषयक गांभीयाची आव यकता आह.े 
ती िन मती जर सवागाने समजावून यायची तर मानवी जीवनच सवागाने समजावून घे याची गरज असते. सािह य 
हा समाजसापे  सजनशील आिव कार होय. यात मानवी जीवनिवषयक अनुभवांचा हणजेच मू याचा वेध घेण े
गरजेचे असत.े जीवनिवषयक रेणांनीच सािह य पाला आललेे असत,े असे हणता येते. 
 सािह य आिण समाज सं कृती यातील अनुबंधा या संदभात सारांश पाने असे हणता येईल क , सं कृती 
ही ापक संक पना असून एखा ा भािषक समाजाचे सािह य ह े या समाजा या सं कृतीचा एक घटक असत.े 
सं कृती ही मानवी वतनािवषयी या मू यांचा, आदशाचा आिण मानकांचा संच असतो. एका बाजूने समाजसं कृती 
ही सािह या या िन मतीचे कारण ठरत असत,े तर दसुNयाबाजूने सािह य ही एक सां कृितक श  ठ न सं कृती या 
जडण-घडणीत सहभागी होत असते. 
िन कष  
१. सािह यिन मती आिण सािह य वहार यामधील समाज हा अ यंत मह वाचा आिण अचल असा घटक असतो. या 
या काळातील समाज जसा असतो या माणे या काळातील सािह य आिण सािह य वहार हा यानु प आकार 

धारण करीत असतो. समाजाचा आिण सामािजकतेचा िवचार के यािशवाय सािह यिन मतीचा आिण 
सािह य वहाराचा  अथ कळत नाही. लेखकाची जडण-घडण ही समाजातच झालेली असते. याची मू यदृ ीही 
याच समाजात आिण या समाजा या प र े यात िवकसीत झालेली असते. 
२. सािह य ही एक सामािजक सं था आह.े ती समाजान े िनमाण केले या भाषलेा आपले मा यम हणून वापरत 
असते. सािह यात आलेली ितमा, ितके, अलंकार, छठद, भाषाशैली, कथन व था, िनवेदन ही वा यीन तं े 
सामािजकच असतात. त े समाजातच िनमाण होणारे संकेत आहते. यामुळे सािह य ह े समाजाचे पयायाने 
समाजजीवनाचे ितिनिध व करत असते. 
३. सािह यातील कादंबरी हा वा य कार असा आह े क , याचा केवळ वा यीन िवचार संभवत नाही. 
कादंबरीची िन मती या कलािनकष अनुसरत े परंत ु आ वादन, आकलन, मू यमापन ही या मा  
कलािनकषांबरोबरच कादंबरीबाहरे असले या जीवनमू यांना अनुसरत,े कादंबरीचे वा यकृती हणून असलेल े
अि त वदेखील ती या जीवनमू यांना, ती या समाजवा तवात जलेली असतात, या समाजवा तवाला कतपत 
सामोरी जाते याव न ठरत.े 
४. सािह यकृत ची कथानके, सािह यकृत मधील , चे समूह, - चे आिण समूहा-समूहांचे संबंध, 

या व समूहा या भावना, संवदेना, िवचार, सुख-द:ुखे आिण असं य सम यांचे कोलाहल या सवच गो ी 
सामािजक असतात, समाजवा तवाने िनयंि त झाले या असतात. 
५. सािह य-कला इ याद तून य ा य पण े सं कृतीचे दशन घडत असते आिण यातूनच मानवी जीवना या, 
समाजजीवना या गतीचा-अधोगतीचा आिण त सम चढ-उतारांचा आलेख समजून घणे ेश य व संभवनीय असते. 
हणूनच सािह या या अ यासात सािह या या सां कृितक पा वभूमीचा अ यास अ वथक असतो. 
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xzaFkky; 'kkL=krhy ekfgrhps L=ksr@lk/kus 

lkbZpj.k O;adVs’k isaMdj 
la’kks/kd 

 
 dks.kR;kgh Lo:ikrhy dkxni=s gk ekfgrhpk L=ksr vlw 'kdrks-  cÚ;kp 
dkyko/khiklwu Nkihy iku gk lokZr mi;qDr vkf.k fo’oklkus ekfgrhpk L=ksr Eg.kwu fopkjkr 
?ksryk xsyk-  R;kuqlkj iqLrds] fu;rdkfyds] vgoky] bR;knh dkxni=kaP;k fofo/k izdkj 
vkf.k fo’ks"k y{k os/kwu ?ksrys-  ijarq ekfgrh o ra=KkukP;k okijkeqGs ekfgrhps brj L=ksr o 
lk/kus vk/kqfud ;qxke/;s okijyh tkÅ ykxyh-  ;ke/;s fo’ks”kr% lq{e ikB bysDVªkWfud 
ek/;es] n`dJkO; lk/kus bR;knh dkxni=s] bZ&cqDl] ogh] tuZy] vkWuykbZu MsVkcsl bR;knhapk 
lekos’k gksrks-   
 vk/kqfud ;qxkrhy xzaFkky; o ekfgrh’kkL= dsanzkauk ;k loZ izdkjP;k ekfgrh L=ksrkapk o 
lk/kukpk okij djk;pk vlY;kus ;k L=ksrkph mnkgj.ks lksbZLdj izdkjke/;s oxhZdj.k 
dj.;kdfjrk iz;Ru dsys xsys-  v’kkizdkjph foHkkx.kh gk oxZ gs ekfgrh lk/kukaP;k 
oSf’k”Vîkuqlkj dj.;kr vkyh-   
 ekfgrh lk/kus gh jpuk lknjhdj.kkps Lo:i] izdkj] oSf’k”Vîs] gsrw] ekfgrh ladyu 
lknjhdj.kkph ikrGh bR;knh vusd ckchae/;s foHkkftr dsys tkÅ ‘kdrkr-  ijarq izR;{k 
ekfgrhP;k miyC/krsps Lo:Ik vkf.k ekfgrh lknjhdj.kkps Lo:Ik ;koj ekfgrh lk/kukaps 
foHkktu dsY;kl rs vf/kd lksbZLdj Bjrs-  R;kuqlkj lk/kukaps fofo/k izdkj fnlwu ;srkr-   
 gkrkG.;kl o LFkykarj dj.;kl lksbZph nh?kZdkG Vhd.kkjh ijh{k.k v{kE; v’kh 
dkxni=kaoj vFkok vU; lkexzhojhy ?kVukaph fdaok fopkjkaph ekfgrh ns.kkjh vfHkfyf[kr d`rh 
Eg.kts izys[k gks;-   
1- MkW-vkj-,l-jaxukFku ;kauh izys[k ;kaps rhu xVkae/;s oxhZdj.k dsys gksrs rs [kkyhyizek.ks-   
v- ikjaifjd xzaFk % fu;rdkfyds] udk’ks] udk’kk iqLrds] iapkx bR;knh- 
c- uo vikjaifjd % izek.kds] isVaVl~] MsVk b- 
d- vikjaifjd % lw{e fyih] n`d JkO;] n`dJkO; ek/;es b- 
M- foVk MkWD;qesaV~l % ekuoh eukus xzkgd dsysY;k loZ izR;{k uksan.kh-   
2- lh-gîkklu ;kauh ys[kkaps oxhZdj.k [kkyhyizek.ks nksu xVkae/;s dsys vkgs-   
v- izkFkfed izR;sd xzaFk fu;rdkfyds vgoky isVaV la’kks/ku vgoky izek.kds O;kikjh 
lkfgR; bR;knh- 
c- f}rh; % izys[klkj] vkRedgk.kh] funsZ’kus] vkRed fu;rdkfyds] mYys[k lwph] fo"k; 
xzaFklwph] lkfgR; ijh{k.ks vkf.k losZ{k.k b- 
3- Msful xzkxksu ;kauh izys[kakps rhu xVkae/;s o.kZu dsys vkgsr rs [kkyhyizek.ks %& 
v- izkFkfed % fu;rdkfyds] la’kks/ku vgoky] ifj"knkaps vgoky] izek.kds] O;kikjh 
lkfgR;] izca/k bR;knh- 
c- f}rh;d izys[k % lkjRed vkf.k funsZ’kukRed fu;rdkfyds] lkfgR; ijh{kk] foospukRed 
fuca/k] Øfed iqLrds] lanHkZ xzaFk b- 
d- r`rh; izys[k % okf"kZd vkf.k funsZf’kdk] xzaFklwph lkfgR;] ekxZnf’kZdk] izxrhiFkkoj vlysY;k 
la’kks/ku vgoky] laLFkkaph ;knh] xzaFkky; vkf.k ekfgrh’kkL= ;kaP;k ekxZnf’kZdk] la?kVukaph 
ekxZnf’kZdk bR;knh-   
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ekfgrhps L=ksr 
fyf[kr        vfyf[kr 

 
 
izkFkfed lk/kus f}rh; lk/kus r`rh; lk/kus vkSipkfjd vukSipkfjd 
fu;rdkfyds funsZ’ku lsok okf"kZds@funsZf’kdk [kktxh lgdkÚ;kaleosr 
ppkZ 
la’kks/ku vgoky lkjfo"k;d lsok xzaFklwph vkS|ksfxd ifj"knk] ppkZl=s 
vkf.k 
la’kks/kukRed fofuca/k xzaFk izxrhps vk<kos fu;rdkfydkaph LFky;knh 'kkldh; laLFkk
 dk;Z’kkGsrhy lgHkkx 
isVaVl iqLrds lkfgR; ekxZnf’kZdk vkf.k fo}rlHkk vkf.k 
O;kolkf;d la?kVuk jktnwr vkf.k ijns’kh 
izek.kds fofuca/k xzaFk foospukRed fuaca/k fo|kihBs] egkfo|ky;s vkf.k  lYykxkj    
ifj"knkaps bfròÙk lanHkZlk/kus izxrhiFkkoj vlysY;k ra=Kku laLFkk vkarjjk"Vªh;  
laLFkkacjkscj 
izca/k@izcaf/kdk gLriqfLrdk la’kks/kukaP;k ;k|k vkS|ksfxd laca/k  oSpkfjd 
lYykelyr 
O;kikjh ok³~e;  O;kolkf;d la?kVukalkBh fo’ks"k ekfgrh dsanzs  
  vl.kkjh ekxZnf’kZdk ijke’kZd 
   O;kikjh la?k vkf.k fu;kZr fodkl dsanzs 
v- ekfgrhps izkFkfed lk/kus % 
 izkFkfed lk/kukae/;s izkFkfed L=ksr] ewyHkwr Lo#ikph ekfgrh izdkf’kr dsyh tk.kkjh ewG 
la’kks/ku fo"k;d ekfgrh] loZizFke izkFkfed lk/kukaP;k Lo#ike/;s izdkf’kr dsyh tkrs-  
fyf[kr Lo:ikr ekfgrh laizs"k.k dj.;kps dk;Z dj.kkjh lokZr egRokph lk/kus Eg.kts izkFkfed 
lk/kus oSKkfud vkf.k rkaf=d 'kks/kkaP;k ewGP;k or̀kar R;kaP;k ;ke/;s lekos’k gksrks R;keqGs 
,[kk|k fo"k;krhy v|kor o uohu fodklkRed cnykaph ekfgrh izkFkfed lk/kukae/;s ;sFks 
uohu ekfgrhps forj.k dj.kkjs izHkkoh ekfgrh lk/ku Eg.kwu izkFkfed lk/kukapk mYys[k dsyk 
tkrks-   
1- fu;rdkfyds % 
 oSKkfud o rkaf=d {ks=krhy la’kks/ku vkf.k ykoysys 'kks/k fu;rdkfydkae/;s izFke izdkf’kr 
dsys tkrkr-  rlsp fu;rdkfyds fu;feri.ks o tyn xrhus izfl/n gksr vlY;kusps izpfyr 
o v|kor ekfgrh izkIr gksrs-  izkFkfed Lo:ikps ekfgrh eksB;k izek.kkr izlkfjr dj.;kdjrk 
fu;rdkfyds gs izHkkoh ek/;e vkgs-   
2- la’kks/ku vgoky % 
 fo|kihBkr la’kks/ku laLFkkarhy vH;kldkadMwu la’kks/kuij inoh izkIrhdjrk la’kks/ku 
vgoky lknj dsY;k tkrkr vkf.k la’kks/ku vgoky izdkf’kr jkgrkr-  egkfo|ky; o 
fo|kihBkP;k xzaFkky;kr miyC/k vl.kk&;k ;k la’kks/ku vgokykrhy ekfgrh o vkdMsokjh 
izekf.kr vlrs la’kks/ku dk;kZlkBh gh vR;ar egRokph o mi;qDr Bjrs-   
3- ifj"knkaps dk;Zo`Rk % 
 ifj"knkae/;s fujfujkG;k fBdk.kkgawu izfrfu/kh ,d= ;srkr o rsFs vkiys 'kks/kfuca/k vkf.k 
izns’kkr ys[k lknj djrkr vls l/;kP;k ,df=r vk.kwu ekfgrhph nsok.k&?ksok.k dsyh tkrs- 
4- isVaVl % 
 la'kks/ku vkf.k fodkl dk;kZP;k ek/;ekrwu izkIr uohu 'kks/k uohu mRiknus uO;k mRiknu 
izfdz;k uohu midj.ks bR;knh la’k;kpk gDd isVaV >kysyk jk[kwu Bsoyk tkrks lkjs 'kks/kkph 
izFke Js.kh izkIr dj.ks vkf.k 'kks/kkph ekfgrh brjkauk nsowu vkfFkZd ekscnyk ?ks.ks gs 'kD; gksrs-   
c- ekfgrhps f}rh; lk/kus %& 
 izkFkfed lk/kus vusd Lo:ikr fo[kqjysyh vlY;kus rlsp rh foLr`r izek.kkr miyC/k 
vlY;kus v’kk lk/kukarwu goh vlysyh ekfgrh feG.;kdfjrk vf/kd iz;Rukaph xjt vlrs 
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v’kh ekfgrh lgtrsus miyC/k d:u ns.kk&;k lk/kukauk f}rh; lk/kus Eg.krkr-  f}rh; lk/kus 
izkFkfed lk/kukarhy ekfgrh lgti.ks miyC/k d#u nsrkr-  izkFkfed lk/kukrhy ekfgrh 
mi;qDri.ks lknj dj.;kr ;srs dh] ukuk vH;kl ukuk ewG lanHkZ fo"k;h ekfgrh ns.;kps dk;Z 
fyf[kr lk/kus djrkr-  izkFkfed lk/kukaph lwph Eg.kwu ns[khy rh mi;qDr Bjrkr- 
1- izxrhpk vk<kok %& 
 foKku {ks=krhy ,[kk|k fof’k"V fo"k;krhy {ks=ke/;s >kysY;k izxrhps R;k fo"k;krhy rTK 
O;Drhus dsysys laf{kIr flagkoyksdu Eg.ktsp izxrhpk vk<kok gks;-   
2- Øfed iqLrds % Vsful xzkÅaM ;kaP;k ers loZ iqLrds fnyh rh ,d lk/kuk varxZr lkekf;d 
gksrkr dkj. R;ke/;s lkekU; ekfgrh vxksnjp izkFkfed lk/kukae/;s izdkf’kr >kysyh vlrs-  
vxksnjp vU;= miyC/k vlysyh ekfgrh fo|kF;kZaP;k xjtsuqlkj osxGs i/nrhuqlkj ekuoh 
rlsp izkFkfed o f}rh;d izys[kkrhy ekfgrhpk okij d:u ikB;iqLrds izdkf’kr dsyh 
tkrkr-  R;keqGs R;kapk lekos’k frFksp lk/kukae/;s gksrks-   
3- foospukRed fuca/k fof’k"V fo"k;kaoj miyC/k vl.kkjh laiw.kZ ekfgrh foospukRed fuca/kkrwu 
fnysyh vlrs-  ,[kk|k {ks=krhy izkFkfed lk/kukaP;k iw.kZ lanHkkZlfgr dkekps vkgs-  lk/kukaP;k 
iw.kZ lanHkkZlfgr dkekps vkgs-  la’kks/kukps 'kkL=h; rlsp ,df=r ifj.kke foospukRed 
fuca/kk}kjs izkIr gksrkr-   
d- ekfgrhps r`rh;d lk/kus % 
 izkFkfed o f}rh; l= ys[kkaP;k vk/kkjs fof’k"V ;kstusizek.ks R;kauh QsjekaM.kh d#u rh 
lk/kus fuekZ.k dsY;kpk R;akapk mi;ksx izkFkfed] f}rh; izR;sd 'kks/k.;kdjrk gksrks-  la’kks/kdkauh 
izkFkfed vkf.k frFsp lk/kukapk okij dlk djkok ;kfo"k;hps ekxZn’kZd r`rh; lk/kus djrkr ;k 
lk/kukae/;s fo"k;kps Kku ek= lekfo"V ulrs-  l|fLFkrhrhy ekfgrh okrkoj.kke/;s ekfgrh 
izpaM ok<hoj fu;a=.k Bso.;kps dk;Z r̀rh;d lk/kukapk gksr vlrs-   
1- xzaFklwph % fyf[kr fdaok Nkihy fdaok izdkf’kr lkfgR;kph o.kZukRed ;knh Eg.ktsp 
xzaFklwph ,[kk|k fo"k; fo"k;kaojhy miyC/k iqLrdkaph ekfgrh xzaFklwph }kjs izkIr gksrs-   
2- okf"kZd % Hkkf"kadke/;s ekxhy o"kkZrhy oLrqfLFkrhapk vkf.k lkaf[;dh ekfgrhpk lekos’k 
vlrks okf"kZd , QDr ,[kk|k izdk’kukP;k dkyko/kh Li"V djhr vlyh rj R;krhy 
ekfgrhph oSf’k"V;sgh] egRRokP;k ?kVuk] egRRokph dPph ekfgrh] oSf’k"V;iw.kZ fodkl o cny 
rlsp ,[kk|k fo"k;krhy izxrhP;k rTKkadMwu ?ksrysyk vk<kok gh R;kph’kh lacaf/kr vlrkr-   
3- lkfgR; ekxZnf’kZdk fof’k"V fo"k;kP;k {ks=kr ekfgrh ns.kkjh dks.krh egRokph Kkulk/kus 
miyC/k vkgsr ;kph ekfgrh ns.kkjk L=ksr Eg.kts lkfgfR;d ekxZnf’kZdk gks;- 
lanHkZlwph %& 
1- ?kaVs ih-Vh-] xzaFkky; vkf.k ekfgrh’kkL= 
2- cMdsyokj lkS-jsorh o Mk[kksjs fot;] xzaFkky; vkf.k ekfgrh’kkL= 
3- QMds n-uk-] xzaFkky; lax.kdhdj.k vkf.k vk/kqfudhdj.k 
4- lqrkj MkW-/kuat; Hkxoku] xzaFkky; vkf.k ekfgrh’kkL=- 
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egkRek xka/khph vfgalk & vkfRed ‘kDrh 

MkW- lkS- lafxrk lair ikVhy 
dyk] okf.kT; o foKku egkfo|ky;] iywl] ft- lkaxyh 

Qksu ua- 9503411622]bZ-esy - sangitapatil1969@gmail.com 
 
izLrkouk 
 Hkkjrh; Lokra«;vkanksyukps usr`Ro fVGdkauarj egkRek xka/khdMs vkys- lu 1921 rs 
1947 ;k dkGkoj R;kaP;k usr`Rokph o dr`ZRokph Nki iMyh- egkRek xka/khuh lR;] vfgalk] 
vlgdkj] oS;fDrd lR;kxzg o NksMks Hkkjr ;klkj[;k vkanksyukauh ns’kkyk ,dlw=kr cka/kys-1 
Hkkjrh; Lokra«;kps f’kYidkj] HkkjrkP;k Lokra«; laxzkekrhy izeq[k usrs o rRoK Eg.kts egkRek 
xka/kh vfgalkRed vlgdkj vkanksyukauh xka/khthuh Hkkjrkyk Lokra«; feGowu fnys- vfgalkRed 
ekxkZauh Lokra«; feGfo.;klkBh R;kauh laiw.kZ txkyk izsfjr dsys- vlgdkj vkf.k vfgalsP;k 
rRokoj vk/kkjhr lR;kxzgkpk iz;ksx dsyk- R;kaph jktdh; rRos d`rh] lR;] vfgalk] o izse 
;koj vk/kkjhr gksrh- 
 Xkka/khthP;k thoukr vfgalk vkf.k lR;kyk Qkj eksBs egRo vkgs- vfgalk gs nqcZykps 
‘kL= ulwu] rs fgalk dj.;kph {kerk vlysY;k O;Drhaps ‘kL= vkgs-2 lR; vkf.k vfgalk ;kps 
izsj.kkL=ksr Eg.kts egkRek xka/kh ;kapk izsj.kk L=ksrkpk okij d#u R;kauh fczVh’k lRrsfo#) 
fnysyk y<k vHkwriwoZ vkgs- fczVh’k lkezkT; ‘kkghyk fojks/k dj.;kps lkeFkZ xka/khthauk lR; o 
vfgalk ;k rRokeqGs izkIr >kys-3 

 lR; o vfgalk ,d nqlÚ;kyk iwjd vkgsr- vfgalsP;k ekxZusp lR;kizr iksgksprk ;srs- 
lR;fouk vfgalk ek.klkyk v/kksxrhyk usbZy- lR; o vfgalk ;k ,dkp uk.;kP;k nksu cktw 
vkgsr- lR; vkf.k vfgalk gs nksUgh vkRE;kps xq.k vkgsr- vkRE;kP;k ‘kDrh vkgsr- Eg.kwu rs 
vfgalsyk ^vkfRed ‘kDrh* vls lacks/krkr-4 xka/khthP;k lR;kP;k iz;ksxke/;s vfgalk rRokl 
vfr’k; egRokps LFkku vkgs- thoukP;k izR;sd {ks=kr lR; o vfgalk ;k ckch R;kauk 
egRokP;k okVr gksR;k-5 xka/khthaph vfgalk gh laLd`rhus fod`rhoj ekr dj.;kpk ekxZ gksrh- 
Eg.kwup vkiY;k vkRepfj=krrs fygrkr] ^ek÷;kdMwu vfgalsps eukus] ‘kCnkus o d`rhus ikyu 
Ogkos] vls nsokus eyk ojnku |kos-*6 }s”kkyk izsekus o fgalsyk vfgalsps mRrj ns.;kpk lR;kxzgh 
ekxZ xka/khthauh Hkkjrkyk nk[kowu fnyk- lR; o vfgalk ;kpk ijLij laca/k brdk fudVpk vkgs 
dh] nksUgh rRos ,desdkaiklwu osxGh djrk ;sr ukghr] gs Li”V djrkuk rs Eg.krkr] lR; o 
vfgalk ;k rRokauk ,desdkaiklwu osxGs dj.ks O;ogkjkr v’kD; vlrs- ,dkp uk.;kP;k R;k 
nksu cktw vkgsr- R;keqGs lR;k,o<sp egRo vfgalsyk vkgs-7 dkj.k lR;kph lk/kuk dj.;klkBh 
vfgalspk ekxZ fLodkjkok ykxrks- vlk xka/khthapk vkxzg gksrk- lR;kfouk vfgalk ek.klkyk 
v/kksxrhyk usbZy-  
vfgalsph O;k[;k %& vfgalspk vFkZ vlk vkgs dh] vkiys eu vkf.k vkRek ‘kq) vlys 
ikfgts] vkiys fodkj vkf.k Hkwd Hkkoukaps fu;a=.k ;kpkgh vfgalsr lekos’k gksrks- d`rh’khy 
lR; Eg.kts vfgalk thoukcÌy] ek.klkcÌy vrho vknj Eg.ktsp vfgalk] vfgalk Eg.kts 
loksZn;- dks.kR;kgh izk.;kyk fopkj] mPpj ;k frUgh n`”Vhus us nq[ko.ks Eg.kts [kjh vfgalk 
gks;] vls xka/khth Eg.krkr- vfgalk gh dsoG LoIuor Hkkouk ukgh] rj euq”;kP;k var%dj.kkr 
vkf.k uSfrd izo`Rrhr vlysyk rks ,d dk;Zizo.k xq.k vkgs o R;k xq.kkus mRlkg ulysY;k 
O;DrhP;k fBdk.khlq)k mnkRr /;s;kph LQwrhZ gksrs] v’kh R;kaph /kkj.kk gksrs-8 
 gjhtu ;k lkIrkfgdkrwu xka/khthauh vfgalsph O;k[;k Li”V dsyh rs Eg.krkr] ^i`FohP;k 
ikBhojhy oLrqekukyk o izk.khek=kyk fopkjkus] ‘kCnkus ok d`rhus laHko.kkjh nq[kkir VkG.ks 
Eg.kts vfgalk gks;*9 Eg.kwup rs vfgalsyk HksdMi.kk u ekurk vkfRed ‘kDrh ekurkr-  
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 vfgalk Eg.kts dsoG fgalspk vHkko vlk vFkZ xka/khthauk ekU; ukgh- eukph fgalklq)k 
R;kauk ekU; uOgrh- fgalk Eg.kts jkx vkf.k LokFkZ R;kaP;k lgk¸;kus brjkauk ‘kkfjjhd o 
ekufld nq[kkir dj.ks] brjkafo”k;h }s”k ckGx.ks gk fgalspk izdkj vkgs- jkxkyk izsekus mRrj 
ns.ks] ‘k=wRokyk fe=Rokus] vidkjkyk midkjkus mRrj ns.ks vlk xka/khthaP;k vfgalspk vFkZ gksrk- 
;kpk vFkZ lkekftd] jktdh; thoukr lwM] fgalk] izfrdkj] jkx] jDrikr ;kauk LFkku ukgh-10 

xka/khthauh vfgalsps rhu izdkj ikMys vkgsr- 
1+- fu”ks/kkRed vfgalk 2- fo/kk;d vfgalk 3- fujis{k vfgalk 
1+- fu”ks/kkRed vfgalk & fu”ks/kkRed vfgalspk vFkZ xka/khthaP;k ers] izR;sd O;Drhus vkiY;k 
dk;kZ}kjs] ‘kCnk}kjs fdaok fopkjk}kjs nqlÚ;k O;Drhyk dks.kR;kgh izdkjps d”V nq[k iksgpow u;s- 
LokFkZ] frjLdkj o nq”Vi.kk ;keqGs dq.kkykgh nq%[k u ns.ks] rlsp dq.kkph gR;k u dj.ks 
Eg.ktsp ^fu”ks/kkRed vfgalk* gks;- 
2+- fo/kk;d vfgalk & dsoG nqlÚ;kyk =kl u ns.ks fdaok gR;k u dj.ks Eg.kts [kÚ;k vFkkZus 
vfgalk Eg.krk ;s.kkj ukgh- rj nqlÚ;koj izse d#u R;kP;k lq[kklkBh >V.ks ghp [kjh 
^fo/kk;d vfgalk* gks;- Lor%P;k =klkph] d”Vkph iokZ u djrk tsOgk O;Drh nqlÚ;kP;k 
lq[kklkBh >kVrs rsOgk [kÚ;k vFkkZus vfgalk izdV gksrs- nqcZykauk] eqykauk fL=;kauk dks.kh =kl 
nsr vlrhy] R;kaP;koj vR;kpkj djhr vlrhy rj R;kosGh R;kaP;k enrhyk /kkowu tk.ks] 
ghp [kjh ^fo/kk;d vfgalk* gks;- 
3+- fujis{k vfgalk & fujis{k vfgalk gh vR;ar egku O;Drhaph vfgalk gks;- fujis{k lR;kdMs 
tk.;kpk ekxZ Eg.kts ^fujis{k vfgalk* gks;- /kekZps iw.kZi.ks ikyu d#u fujis{k fgalsP;k ekxkZus 
bZ’oj lR;izkIrh gksrs- xka/khthauh fujis{k vfgalsps rhu izdkj lkafxrys vkgsr- 
v- ohj iq#”kkph vfgalk & 
 ifgyk o vR;qPp izdkj Eg.kts ‘kwjkaph vfgalk] lokZr Js”B vfgalk] ‘kwjkaph vfgalk ekuoh 
thoukP;k izR;sd {ks=kr vk<Gwu ;srs- nq%[kn ifjfLFkrheqGs] uSfrd /kkj.kk o vkarfjd fo’okl 
;k}kjs O;Drh tsOgk fgalspk ekxZ fLodkjrs] rsOgk fryk ohj fdaok ‘kwj iq#”kkaph vfgalk Eg.krkr- 
ohj iq#”kkaph vfgalk ‘kk’or vlrs- gh vfgalk jktdh; uOgs rj thoukP;k izR;sd {ks=kr 
vk<Gwu ;srs- ;k vfgalsr ,o<s lkeF;Z vlrs dh] ohj iq#”k lektkrhy dks.krhgh xks”V 
lgti.ks d# ‘kdrks- gh vfgalk ohj iq#”kkaps Hkw”k.k vlrs- xka/khthauh ;k ohj iq#”kkaph vfgalk 
fLodkjysyh gksrh-11 

c- nqcZykaph vfgalk & 
 lektkrhy ts nqcZy] vkxfrd yksd tsOgk ,[kk|k xks”Vhpk fdaok O;Drhyk izfrdkj d# 
‘kdr ukghr] rsOgk v’kk O;Drh ;k izdkjP;k vfgalsP;k rRokpk vk/kkj ?ksrkr- i.k rh 
dk;ei.ks jkgw ‘kdsy vls ukgh- nqcZykaph vfgalk ohj iq#”kkaP;k vfgalsbrdh izHkko’kkyh ulrs- 
uSfrd /kkj.kk] lR;] lkgl b- xks”Vhpk vHkko vlrks- laj{k.kklkBh fLodkjysyk rks ,d 
vfgalspk ekxZ vlrks- 
d- fHk«;k O;Drhph vfgalk & 
 Hkhrh o vfgalk ;k nksu xks”Vh ,d= jkgw ‘kdr ukghr] vls xka/khth Eg.krkr] gh vfgalk 
euq”;kyk ‘kksHk.kkjh ukgh- lektthoukr tsOgk ,[kknh O;Drh v;’kLoh curs] rsOgk rh 
fHkrheqGs vfgalspk ekxZ fLodkj.;kpk iz;Ru djrs- ijarw xka/khthauh fHk«;k ykdkaP;k v’kk 
fgalsyk fojks/k dsyk- ;kckcr rs Eg.krkr] ^H;kMi.kk* o fgalk ;k nksu ekxkZiSdh dks.krk ekxZ 
fLodkjky] vls dks.kh eyk fopkjky rj eh fgalspk ekxZ iRdjhu- dkj.k fHk«;k yksdkaP;k 
vfgalsis{kk fgalk vf/kd mi;qDr o ;ksX; vlrs- 
 xka/khthaph vfgalk ‘kwjkaph vfgalk gksrh- R;kaP;k ers] vfgalk gs lk/ku fLodkj.ks] rs 
vkpj.kkr vk.k.ks gh vR;ar vo?kM xks”V vkgs- xka/khthaP;k ers] lR; o vfgalk ;k xks”Vh 
dsoG oS;Drhd vkpj.kkP;k ckch Eg.kwu u jkgrk xVkauh] lektkauh o jk”Vªkauh R;kaps vkpj.k 
djkos vlk iz;Ru dsyk ikfgts-12 
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 vfgalk gh ekuotkrhyk mi;qDr v’kh ,d loZJs”B ‘kDrh vkgs] dh frpk mi;ksx 
O;Drhiqjrk e;kZfnr ukghr- frpk mi;ksx leqnk;kyk ns[khy gksbZy vls R;kaps er gksrs-13 

egkRek xka/khP;k O;Drhxr o lkoZtfud thoukr lR; o vfgalk ;k rRokl ije egRo vkgs- 
jk”Vªkps laj{k.k dj.;klkBh vfgalk ;k uSfrd lk/kukpk okij djkok vlk xka/khthapk vkxzg 
gksrk- loZ txkr ‘kkarrk jgkoh ‘kL=Li/kkZ ukgh’kh Ogkoh] ;klkBh ‘kL=kL= fu;a=.k Ogkos ;k 
erkps xka/khth gksrs- vkt loZp ns’kkauk ,dfolkO;k ‘kdrkr ;kph xjt fuekZ.k >kkyh vkgs-  
lkjka’k 
 egkRek xka/kh vkarjjk”Vªoknh usrs gksrs- R;kaP;k ers jk”Vªk&jk”Vªkr lyks[;kps] izsekps] 
lgdk;kZps laca/k n`<>kys rj ;q)s] egk;q)s gks.kkj ukghr- izR;sd jk”Vª vfgalkRed ekxkZus 
nqlÚ;k jk”Vªk’kh laca/k izLFkkfir dsys rj ‘kkarrk o lqO;oLFkk fuekZ.k gksbZy- rqeP;k Hkksorh 
fgalsP;k Tokyk HkMdY;k rjh rqEgh vfgalspk ekxZ lksMrk dkek u;s- v’kk osGh vfgalsph [kjh 
dlksVh ykxrs-14 lR; o vfgalk Eg.kts ekuoh thoukr ‘kkarrk] lkfRodrk] izse] vkuan ;kaps 
jkT; gks;- vkt vkarjjk”Vªh; {ks=kr ;k rRokph xjt fuekZ.k >kyh vkgs- xka/khthaP;k lR;kxzgkr 
vfgalsyk egRokps LFkku vkgs- /kksdk] }s”k] dzks/k o vlR; ;kauk rsFks Fkkjk ukgh- ,[kk|k 
O;Drhr vgaHkko vlsy rj rsFks vfgalk jkgw ‘kdr ukgh- fouezrk[ksjht vfgalk v’kD; vkgs- 
Eg.ktsp vfgalspk fLodkj djko;kpk vlsy rj rqeP;k vaxh uezrk vl.ks t#jhps vkgs- 
xka/khthuh ^vfgalk* ;k ewY;kyk jktdkj.kkr] lektdkj.kkr vk.kys gs R;kaps [kkl oSf’k”Vîk 
gks;- O;Drhph] lektkph i;kZ;kus ns’kkph izxrh gks.;klkBh lR; o vfgalk ;k rRokaph dkl 
/kjyh ikfgts- ;k rRokeqGsp fczVh’k ljdkjps ‘kL=cy viqjs iMys vkf.k xka/khps vkfRed cG 
Js”B Bjys- vk/;kfRed] ekuorkokn o vfgalk oknkrwu xka/khthauh txkP;k ikrGhoj ekuoh 
dY;k.k lk/kys- ‘kgjkaP;k ok<his{kk [ksMîkkaP;k fodklkdMs xka/khthauh vf/kd y{k fnys- 
vfgalkoknh rRoKkukph vksG[k lkÚ;k txkyk d#u nsowu txkr ‘kkarrsP;k ekxkZus 
loZlkekU;kauk fdaok R;kaP;k ftokyk /kksdk u iksgksprk [ksMîkkapkgh fodkl dlk djrk ;sbZy] 
;klkBh egkRek xka/khthauh vfgalspk ekxZ fLodkjysps fnlrs- Eg.kwup Hkkjrh; Lokra«;y<îkkr 
vfgalspk ekxZ fLodk#u] Lokra«;kps j.kf’kax Qqadwu ‘kL=kfouk Lokra«;kph] lkeF;kZph tk.kho 
d#u ns.kkjs ^xka/kh* ;k ;qxkpk izkjaHk xzkeh.k ladYiusP;k toGpk vkgs- 
lanHkZlwph& 
1½;’koarjko pOgk.k egkjk”Vª eqDr fo|kihB] vk/kqfud egkjk”Vªkrhy ifjorZukpk bfrgkl]ì- 56 
2½MkW- pkSxqys & f’kans lgnso] ikFks;] vtc ifCyds’kUl] dksYgkiwj 2009] i`- 21 
3½izk- ikVhy ch- ch-] izk- lkS- mfeZyk pOgk.k] Hkkjrh; jktdh; fopkj] QMds izdk’ku] 
dksYgkiwj 2008] i`- 98 
4½J`xkjiqjs vjfoan] uoMd Hkkjrh; jktdh; fopkjoar] fo|k izdk’ku] ukxiwj] 2003] i`- 69 
5½ MkW- ljnslkbZ ch- ,u-] MkW- uyoMs Ogh- ,u-] vk/kqfud Hkkjrkpk bfrgkl] QMds izdk’ku] 
dksYgkiwj 2004] i`- 287 
6½MkW- pkSxqys & f’kans lgnso] mijksDr] i`- 21 
7½MkW-xkBkG lkgscjko]vk/kqfud Hkkjrh; fopkjoar] dSyk’k ifCyds’ku]vkSjaxkckn]1999ì- 
226 
8½ fdRrk] i`- 226 
9½ izk- ikVhy ch- ch-] i`- 99 
10½ MkW- MksGs ;- uk-] izeq[k Hkkjrh; jktdh; fopkjoar] fo|k cqDl ifCyds’ku] vkSjaxkckn] 
1999] i`- 36 
11½izk- ikVhy ch- ch-] ì- 99 
12½ MkW- HkkLdj Ogh- Ogh-] Hkkjrh; jktdh; fopkjoar] fo|k izdk’ku] ukxiwj] 2003] i`- 16 
13½ MkW- iokj t;flaxjkooo] fganqLFkkuP;k Lokra«; pGoGhpk bfrgkl] fujkyh izdk’ku] iq.ks] 
2010] i`- 213 
14½ izk- ojkMdj j- gk- Hkkjrh; jktdh; fopkjoar] fo|k izk’ku] ukxiwj] i`- 16 
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MkW- ckcklkgsc vkacsMdj vkf.k xzkeh.k fodkl 

(Dr. Babasaheb Ambedkar and Rural Development) 

izk- lfr’k vftr dkacGs 
,e-,-] ch-,M-] lsV] usV lgk- izk/;kid] lekt’kkL= foHkkx] 
Hkkjrh fo|kihBkps MkW- iraxjko dne egkfo|ky;] lkaxyh- 

bZ esy& kamblesatish734@gmail.com ,eks- 9922141927@8421806678 

 
izLrkouk ¼Introduction½ 
 Hkkjr gk ,d Ñ”khiz/kku ns’k vlwu 60 VDds yksd ‘ksrh O;olk;klkBh fuxMhr vlwu 
cgqla[; yksd [ksM;krp okLrO;kl vkgsr- R;keqGs xzkeh.k Hkkxkpk fodkl dj.ks gkp Hkkjrkpk 
[kjk bfrgkl vkgs- R;keqGs xzkeh.k fodklklkBh ;kstukaps fodsanzhdj.k dj.ks vko’;d vkgs- 
Hkkjrkpk [kÚ;k vFkkZus ,d fodflr o l{ke jk”Vª mHks djko;kps vlsy rj xzkeh.k fodkl 
dj.ks vko’;d vkgs- R;klkBh MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkaps xzkeh.k fodklfo”k;d fopkj 
vH;kl.ks vko’;d vkgs-  
 MkW- ckcklkgsc vkacsMdj ,d drsZ lektlq/kkjd gksrs- jk”Vªfodkl o jk”Vªkrhy fiMhr 
‘kks”khr] d”Vdjh] dkexkj oxkZpk fodkl gk R;kaP;k xzkeh.k fodklkpk dsnzfcanw gksrk- MkW- 
vkacsMdj gs fn?kZ nqjn`”Vhps vlY;keqGs R;kauh lrr fodkl dk;Z dsys vkgs- okjlk ekydh 
gDdkps o ekyeRrsP;k foHkktukps R;kauh leFkZu dsys- uSlfxZdi.ks okjlk gDdkauk feG.kkjk 
tfeuhpk rqdMk gk O;Drhpk vk/kkj vlwu ;kf’kok; /kkj.k {ks=kph ,d=hdj.k gs laiRrhpk 
dsanzhdj.kkps izHkkoh ek/;e Bjys vkgs- R;keqGsp ‘ksrhps jk”Vªh;dj.k djkos- vkf.k ljdkjh 
i/nrhus ‘ksrh djkoh- gsp MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkauh xzkeh.k fodklkP;k eqyxkeh cnykojhy 
fopkjkapk lans’k fnyk vkgs- 
 Hkkjrkpk [kÚ;k vFkkZus tj fodkl djk;pk vlsy rj ‘ksrhP;k fodklkyk izk/kkU; fnys 
ikfgts- dkj.k Hkkjrkpk izeq[k O;olk; Eg.kwu ‘ksrhdMs ikfgys tkrs- R;keqGs ‘ksrh fodkl 
Eg.kts xzkeh.k fodkl vlk vFkZ MkW- ckcklkgsc vkacsMdj ;kauk visf{kr gksrk- R;keqGs ‘ksrh 
O;olk;ke/;s eksB;k izek.kkr cny ?kMowu vk.kyk ikfgts- rlsp ‘ksrhrhy egRokpk ?kVd 
Eg.kwu ‘ksrdjhdMs rs ikgrkr- rks lektkpk vUunkrk vlrks vls er MkW- ckcklkgsckauh 
ekaMys- Hkkjrkrhy ‘ksrh gs iz’u lksMfo.;kpk ,d ekxZ Eg.kwu MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkauh 
m|ksxhdj.kyk egRo fnys vkgs- 
 mijksDr] xzkeh.k fodklkP;k /kksj.kkrwu MkW- vkacsMdjkauk xzkeh.k Hkkx] xzkeh.k ‘ksrh o 
‘ksrdjh ;kaP;kfo”k;h vlysyh rGeG fnlwu ;srs- rlsp R;kauh xzkeh.k Hkkxkpk fodkl Ogkok 
o rsFkhy ‘ksrdÚ;kyk vkiyk fodkl djrk ;kok ;k mÌs’kkus MkW- vkacsMdjkauh [kkrs i/nrhpk 
var dj.ks vko’;d vkgs vls ekuys- R;kauh vkiY;k thoukr vLi`’; m/nkjkps dk;Z 
‘ksoVP;k ‘oklki;Zar dsysys vkgs- R;kaP;k thoukpk ,dp mÌs’k gksrk rks Eg.kts lektkrhy 
xjhc] fnunqcGs] nhu nfyrkapk] etqjkapk] dkexkjkapk m/nkj Ogkok- lekt dY;k.kkph rGeG 
R;kaP;k Ñrh’khy fopkjkrwu O;Dr gksrkuk fnlrs- MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkauh ;k ns’kkyk ,d 
uoh fn’kk fnyh vkgs ;k ns’kkrhy ekuokyk vkiY;k dY;k.kkpk ekxZ [kqyk d#u fnyk vkgs- 
R;klkBh R;kauh Hkkjrh; jkT;?kVusP;k ek/;ekrwu Lora=] lerk] ca/kqrk b- lerkeqyd U;k;krwu 
Hkkjrh; yksd’kkgh gh lkekftd yksd’kkgh d’kh gksbZy ;k lkekftd yksd’kkghr lqlaLÑr er 
tksikl.ks gs R;kaps vafre mfÌ”V gksrs- 
la’kks/kukpk mÌs’k ¼Objectives½ 

1½ MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkaps xzkeh.k fodklkP;k lanHkkZr vkfFkZd fopkjkapk vH;kl dj.ks- 
2½ MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkaps xzkeh.k fodklkP;k lanHkkZr ‘ksrhfo”k;d fopkjkapk vH;kl 

dj.ks- 
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3½ MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkaps xzkeh.k fodklkP;k lanHkkZr ‘kS{kf.kd fopkjkapk vH;kl dj.ks- 
la'kks/ku i/nrh ¼Research of Method½ 

 izLrqr ‘kks/kfuca/kkrhy vko’;d loZ ekfgrh nq̧ ;e L=ksrk}kjs ladfyr L=ksrk}kjs 
ladfyr dsyh vkgs- xzaFk iqLrds] la’kks/ku vgoky fofo/k ys[k] izdkf’kr ekfgrh] lkIrkfgd o 
ekfldk}kjs ladfyr dsyh vkgs- 
MkW- ckcklkgsc vkacsMdj ;kaps vkfFkZd fopkj 
 MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkauk visf{kr vlysyh vFkZO;oLFkk izLFkkfir dj.;klkBh 
?kVuse/;s Lokra«;] lerk] ca/kqrk ;klkj[;k eqY;kapk varHkkZo dj.;kr vkyk vkgs- loZlkekU; 
yksdkaP;k fgrkps laj{k.k Ogkos ;k n`”Vhus fu;kstu eaMGkph LFkkiuk dj.;kr vkyh- fu;ksftr 
vFkZO;oLFksr [kktxh {ks=kps ,d LFkku vlkos- ek= vFkZO;oLFksoj [kktxh {ks=kps opZLo ulkos- 
‘ksrhph ekydh jk”VªkdMs vlkoh o rh lkeqnkf;d i/nrhus dlyh tkoh- rlsp ‘ksrhyk 
m|ksxkpk ntkZ nsÅu ljdkjus R;kyk vFkZlgk¸; djkos vls er MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkauh 
ekaMys- 
 MkW- vkacsMdjkauh ;kaps vkfFkZd fopkj vktP;k dkGkykgh ykxw gksrkuk fnlrkr- Hkkjr 
gk Ñ”khiz/kku ns’k vlwu vktgh R;kauh lkafxrysys fopkj ns’kkyk rkjd vkgsr- ;krwu 
Hkfo”;dkG ns’kkpk mTToy gksÅ ‘kdrks- dsoG Hkkjrh; lektkykp uOgs rj laiw.kZ txkyk MkW- 
vkacsMdjkaP;k vkn’kZoknh fopkjkaph xjt vkgs- 
 Lokra«;] lerk] ca/kqRo o U;k; ;kaP;kfo#/n vl.kkÚ;k o R;keqGs laiw.kZ lektkP;k 
fouk’kkps dkj.k Bj.kkÚ;k tkrhoj vl.kkÚ;k JefoHkktukpk fojks/k dsyk- dks.kR;kgh 
vFkZO;oLFksph cka/k.kh o lq/kkj.kk djrkuk lektkrhy nqcZy ?kVdkaP;k fgrkaph o vf/kdkjkph 
dkGth ?ksryh tkoh vls er MkW- vkacsMdjkauh ekaMys- rlsp vFkZO;oLFksps fu;e dBksj 
vl.;k,soth yofpd vlkosr- O;Drhyk jkstxkjkph leku la/kh fu;fer osru] vkfFkZd 
lqjf{krrk bR;knh ?kVd vFkZO;oLFksyk cGdVh vk.k.;kps dke djrkr- vkfFkZd o brj 
dks.kR;kgh lqjf{krsrsis{kk oS;fDrd Lokra«;kyk R;kauh vf/kd egRo fnys- MkW- ckcklkgsc 
vkacsMdjkauh ekaMysY;k vkfFkZd fopkjkr lektoknkph rRos fnlwu ;srkr- i.k R;kaps lektoknh 
fopkj ekDlZiz.khr lektoknkis{kk osxGs vkgsr- 
 MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkauh xzkeh.k Lo;aiw.kZ vFkZO;oLFkspk iqjLdkj dsyk- i.k ;k 
xzkeh.k vFkZO;oLFkse/;s cny Ogkosr v’kh vis{kkgh O;Dr dsyh- vLì’;rk] tkrhHksn b- eqGs 
xzkeh.k vFkZO;oLFksyk [khG clrs- R;keqGs fi<~;kufi<;k tkrhO;oLFksP;k pkSdVhr vMdysY;k 
oxkZyk Lor%pk vkfFkZd fodkl djrk ;sr ukgh- ifj.kker% ns’kkP;k vkfFkZd fodklkyk 
vMFkGk fuekZ.k gksrks R;kaP;k vkfFkZd fopkjkoj R;kaP;k jktdh; o lkekftd fopkjkpk izHkko 
fnlwu ;srks- MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkapk egkRek xka/khP;k vkfFkZd fopkjlj.khyk fojks/k dsyk- 
R;kauk xka/khaph xzkeLojkT; ladYiuk ekU; uOgrh- vkS|ksfxddj.k o ;kaf=dhdj.kkyk xka/khpk 
fojks/k gksrk rks lq/nk R;kauk ekU; uOgrk- R;kauk yksd’kkgh lektokn visf{kr gksrk- R;kaP;k 
erkizek.ks Hkkjrh; vFkZO;oLFksps Lo#i gs feJ vlkos- ns’kkrhy laiw.kZ m|ksxkps jk”Vªh;dj.k u 
djrk eqyHkwr o ik;kHkwr m|ksxkaps jk”Vªh;dj.k d#u ns’kkpk vkfFkZd fodkl djkok vls R;kaps 
Eg.k.ks gksrs- ,danjhr MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkaps vkfFkZd fopkj Hkkjrh; vFkZO;oLFksyk rkjd 
vkgsr- R;kuqlkj Hkkjrkus dkgh izek.kkr R;kaP;k fopkjkpk Lohdkj dsyk rj dkgh fopkjkapk 
Lohdkj dsyk ukgh- i.k MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkauh ekaMysY;k vkfFkZd fopkjkrwu xzkeh.k 
fodkl lk/; djrk ;sbZy ;kr frGek= ‘kadk ukgh- 
MkW- ckcklkgsc vkacsMdj ;kaps ‘ksrhlaca/kh fopkj 
 Hkkjr gk Ñ”khiz/kku ns’k vlwu 70 VDds yksd xzkeh.k Hkkxkr okLrO; djhr vlrkr- 
Eg.kwu Hkkjrkpk [kÚ;k vFkkZus fodkl Ogk;pk vlsy rj [ksM;kpk fodkl gks.ks vko’;d vkgs- 
rlsp HkkjrkP;k xzkeh.k fodklklkBh ;kstukaps dsanzhdj.k gks.ks vko’;d vkgs- Hkkjrkyk [kÚ;k 
vFkkZus ,d fodflr o l{ke jk”Vª Eg.kwu mHks djko;kps vlsy rj xzkeh.k fodkl o R;klkBh 
‘ksrh {ks=kpk fodkl gks.ks vko’;d vkgs- rlsp ‘ksrhP;k fodklklkBh izk/kkU; nsÅu Hkkjrh; 
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‘ksrhph ewG leL;k o mik; dks.krs gs letwu ?ksrys ikfgts o ‘ksrhP;k fodklklkBh MkW- 
ckcklkgsc vkacsMdjkaps ‘ksrhfo”k;d fopkj vH;kl.ks o R;klkBh veayctko.kh dj.ks gh 
dkGkph xjt vkgs- 
 Hkkjrkrhy xzkeh.k fodklkpk vk/kkj gk ‘ksrh o ‘ksrh’kh fuxMhr jkstxkj vkgs- 
fu;kstukP;k ckcrhr ‘ksrhpk eqyxkeh fodkl dj.;kr ns’k ekxs iMysyk vkgs- MkW- ckcklkgsc 
vkacsMdjkus xzkeh.k fodklkph leL;k gh ‘ksrh fodklk’kh fuxMhr vkgs- vls er O;Dr dsys- 
R;kph xzkeh.k o ‘ksrh fodklkph Hkwfedk gh lrr fodflr gksr xsyh- ‘ksrh leL;sckcrpk 
R;kapk lq#okrhpk n`”Vhdks.k gk vFkZ’kkL=h; n`f”Vdks.kkP;k Hkwfedsrwu fnlrks- R;keqGs R;kapk 
izeq[k Hkj ‘ksrh{ks=kr vfrfjDr euq”;cG] oktoh vf/kd jkstxkj] ;a=lkeqxzhpk rqVoMk R;kapk 
ifj.kke Eg.kwu ‘ksrh {ks=krhy deh mRikndrk] vfrean osx] vkfFkZd izxrhe/;s fuekZ.k gks.kkÚ;k 
vMp.kh ;k xks”Vhaoj gksrk- R;kauh lkeqnkf;d ‘ksrhpk iqjLdkj dsyk- Hkkjrke/;s tfeuhph 
ekydh [kktxh Lo#ikph vkgs- Hkqlq/kkj.kk djrkuk ekydh gDdkP;kckcrhr lq/kkj.kk Ogk;yk 
ikfgts- R;klkBh R;kauk lgdkjh ‘ksrhpk ekxZ eatwj uOgrk Eg.kwu ‘ksrhpk fodkl Ogk;pk vlsy 
rj lkeqnkf;d ‘ksrhpk iqjLdkj dsyk ikfgts- fo[kqjysY;k tehuhps ,d=hdj.k d#u R;kapk 
vkdkj ok<owu rh fdQk;r’khj vkgs fdaok ukgh gs tfeuhP;k vkdkjkrwu u Bjfork ‘ksr 
tfeuhojhy mRiknd ?kVdkP;k izek.kko#u Bjokos- v’kkizdkjs MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkauh 
xzkeh.k fodkl gk ‘ksrh fodklkrwu lk/; gksÅ ‘kdrks vls er O;Dr dsys vkgs- 
MkW- ckcklkgsc vkacsMdj ;kaps ‘kS{kf.kd fopkj 
 tj xzkeh.k Hkkxkpk fodkl Ogk;pk vlsy rj ‘kS{kf.kd fodkl gks.ks vko’;d vkgs- 
MkW- ckcklkgsc vkacsMdj f’k{k.kkyk okf?k.khps nq/k letrkr- rs tks dks.kh izk’ku djsy rks 
xqjxqjY;kf’kok; jkg.kkj ukgh- f’k{k.k gs yksdtkx`rh ‘kL= vkgs vls er ekaMys- R;kauh vkiY;k 
thoukr f’k{k.kkyk vuU; lk/kkj.k egRo fnys- Lor% mPp f’kf{kr gksÅu ,d vkn’kZ 
lektkiq<s Bsoyk gksrk- lektkph izxrh Ogk;ph vlsy rj f’k{k.k ?ks.ks vko’;d vkgs- vlk 
vkxzg R;kapk gksrk- ek.klkaP;k fodklklkBh f’k{k.kkph vko’;drk vlrs- f’k{k.k gs cgqtukaP;k 
izxrhlkBh vko’;d vlwu R;kpk fodkl djk;pk vlsy rj f’k{k.kkph furkar vko’;drk 
vkgs- 
 MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkaP;k ers] f’k{k.k gs lkekftd] jktdh;] vkfFkZd [kqyk 
dj.;kpk jktekxZ vkgs- R;kcjkscj loZ izdkjP;k fo”kerk nwj dj.;klkBh o yksd’kkgh izkIr 
d#u ?ks.;klkBh f’k{k.k gk ,d Økarhpk ekxZ vkgs vls Eg.krkr- f’kdk la?kfVr Ogk vkf.k 
la?k”kZ djk ;k f=lq=he/;s MkW- vkacsMdjkapk ‘kS{kf.kd n`f”Vdks.k lkekoysyk vkgs- xzkeh.k 
Hkkxke/;s vkt vusd izdkjP;k leL;k mn~HkoysY;k vkgs- R;ke/;s tqxkj] e|iku] brj 
leL;kauh xzLr vkgs- R;keqGs xzkeh.k Hkkxkpk fodkl djko;kpk vlsy rj xzkeh.k Hkkxkr 
f’kf{kr dj.ks xjtsps vkgs- R;klkBh osxosxG;k f’k{k.k loyrhP;k ek/;ekrwu lekt izcks/ku 
djkos ykxsy vls er MkW- vkacsMdjkauh ekaMys- 
 xzkeh.k Hkkxkrhy dks.krsgh O;Drh fuj{kj rFkk ekxklysyh jkgw u;s ;klkBh MkW- 
vkacsMdjkauh lokZauk lDrhps f’k{k.k |kosp ykxsy v’kh Hkwfedk ekaMyh- R;klkBh ‘kklukps 
f’k{k.k gs izR;sdkP;k vkokD;kr dls vk.krk ;sbZy ;klkBh iz;Ru djkosr- xzkeh.k Hkkxkrhy 
yksd fuEuLrjh; yksd Eg.kwu frrds LoLr njkr f’k{k.k nsrk ;sbZy ;kpk fopkj djkok- Kku o 
pfj«; ;kps /kMs f’k{k.kkrwu fnys tkos] R;keqGs xzkeh.k Hkkxkpk fodkl gksÅu jk”Vªfodklkl 
enr gksbZy vls er MkW- ckcklkgsc vkacsMdj ;kauh ekaMys- R;kaP;k ;k fopkjkph xjt xzkeh.k 
fodklkP;k n`”Vhus eksBh vkgs-   
fu”d”kZ ¼Conclosion½ 

 MkW- ckcklkgsc vkacsMdj Eg.krkr dh] xzkeh.k Hkkxkrhy fodkl djk;pk vlsy rj 
‘ksrh o ‘ksrdjh ;kapk fodkl djkok ykxsy- dkj.k Hkkjr gk Ñ”khiz/kku ns’k vkgs- 70 VDds 
yksd xzkeh.k Hkkxkr okLrO; djrkr vkf.k 85 VDds yksd ‘ksrh vkf.k ‘ksrh O;olk;k’kh 
lacaf/kr vkgs- Lokra«;iwoZ vkf.k Lokra«;ksRrj uarjgh ns’kkr xzkeh.k fodkl ?kMwu vkyk ukgh- 
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Eg.kwu xka/khth Eg.kkys gksrs] [ksM;kdMs pyk] rj MkW- ckcklkgsc vkacsMdj vkiY;k 
lektcka/kokauk Eg.kk;ps ‘kgjkdMs pyk] dkj.k [ksM;ke/;s dMw vuqHkokph nkgdrk vlrs] vls 
vuqHko R;kauk gksrs- [ksM;kpk tj fodkl djk;pk vlsy rj ‘ksrh vkf.k ‘ksrdÚ;kaP;k 
fodklkyk izk/kkU; |kos vls R;kaps er gksrs- 
 xzkeh.k fodklkr lokZr eksBk vMFkGk Eg.kts vLi`’;rk vkf.k tkrh;rk gks;- xzkeh.k 
yksd vf’kf{kr vlY;kus /kekZps ikGseqGs [kksyoj #tysyh vlrkr- o.kZO;oLFksps izkcY; 
xzkeh.k Hkkxkr fnlrs- R;keqGs tkrhO;oLFkk u”V Ogkoh ;klkBh MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkauh 
dlks’khus iz;Ru dsys- R;klkBh xzkeh.k fodklkP;k ckcrhr vLi`’;rk vkf.k tkrh;rk u”V 
gks.ks xjtsps vkgs] vls R;kauk okVr gksrs- rlsp Ñ”khfo”k;d ;kstukaph bekunkjhus 
vaeyctko.kh >kY;kl ‘ksrdÚ;kaP;k vkRegR;spk iz’up mifLFkr jkg.kkj ukgh] v’kh [kk=h 
R;kauk gksrh- Ñ”khiz/kku ns’kkr ik.kh vkf.k fo|qr g;kapk iqjoBk lerksy vlsy rj xzkeh.k 
Hkkjr laiUu gksÅu R;kpk fodkl gksbZy- rlsp f’k{k.k {ks=krhy fo”kerk nwj dj.;klkBh 
lkekftd vkf.k vkfFkZdn”̀V;k ekxklysY;kauk tkLr lks;hloyrh nsÅu R;kauk ikrGhoj vk.kys 
ikfgts vls R;kaps er gksrs- 
 FkksMD;kr vls Eg.krk ;sbZy dh] MkW- ckcklkgsc ;kaps xzkeh.k fodklkps fopkj gs 
cnyR;k fodkl izfØ;s’kh lqlaxr vkgsr- Hkkjrh; tkrh; thou] lkekftd] vkfFkZd] ‘kS{kf.kd 
miØe gs cnyR;k lkekftd ifjfLFkrhps ;FkkFkZ izfrfcac MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkaP;k fopkjkr 
fnlrs- ns’kkus Lokra«;] lerk] ca/kqrk b- nsÅu oxZfoghu lektkph LFkkiuk dsY;kl ns’kkpk 
xzkeh.k fodkl gks.;kl osG ykx.kkj ukgh- vlk egRoiw.kZ fopkj MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkauh 
fnyk- tks vktP;k dkGkrgh leiZd vkgs- 
lanHkZ iqLrds ¼Reference Book½ 

1½ lektoknh MkW- ckcklkgsc vkacsMdj % izk- MkW- ch- vkj- tks’kh 
2½ MkW- ckcklkgsc vkacsMdj% /kuat; dhj 
3½ Hkkjrkrhy vkfFkZd lq/kkj.kk o nfyr & MkW- Hkkypanz equxsdj] lqxkok izdk’ku- 
4½ xzkeh.k o ukxjh lekt’kkL= & dOgkMs ch-,e-] fiaiGkiqjs vWUM da- ifCy’kvZ] ukxiwj- 
5½ MkW- vkacsMdj vkf.k dkyZ ekDlZ & jkolkgsc dlcs & lqxkok izdk’ku] iq.ks &30- 
6½ orZeku ifjfLFkrhr MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkaP;k fopkjkph vko’;drk& MkW- ,e-vkj-baxGs] 
iz’kkar ifCyds’kUl~] vkWDVkscj 2012- 
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लोकराजा छ पती राजषी ॔शा  महाराज -  सामािजक व राजक य िवचार. 

सौ. सिवता रोिहत कंुभारकर 

(M.A.M.Ed,DSM,TET) नांदणी हाय कूल अँड यूिनअर कॉलेज नांदणी. 
 

लोकराजा छ पती शा  महाराज यांना िवन  अिभवादन.को हापूरचे राजे यांनी को हापूरला जगात 
घडवल.ेमातीचा खेळ मॅटवर आणला. सव जात-पात-धम िवस ण ो साहन दल े .दिलतांना अिधकार िमळवून 
दला. यां या सामािजक िवचार जाणून घेत असताना यांचा प रचय थोड यात. 

राज ी शा  महाराज को हापरू सं थानाचे छ पती थोर समाजसुधारक होते. यांचा ज म 26 जून1 874 
म ये को हापूर येथ े झाला यां या विडलांचे नाव  आबासाहबे घाटग े तर आईचे नाव राधाबाई होते. ि टश 
काळाम ये ब जन समाजा या गतीसाठी शा  महाराजांनी अनेक य  केल े यांनी को हापूर सं थानात ाथिमक 
िश ण स चे आिण मोफत केल े ी िश णाचा सार केला. 
       राजष  शा  महाराज हे एक समाजसुधारक आिण  े होते यांनी आप या लोकां या िवकासासाठी आिण 
सामािजकदृ ा वंिचत े ा या उ तीसाठी े रत केल ेहोते. समाजातील सव सद यांम ये समानतेवर यांचा ठाम 
िव ास होता. यां या राजवटीत यांनी जाितभेद रिहत व थेत समतेचा पुर कार कर यासाठी अनेक ांितकारी 
योजना सु  के या. यांनी आप या सव रा यांम ये स चे मोफत ाथिमक िश ण सु  केल.े 

राजष  शा  महाराजांनी शेतक यांची प रि थती सुधार यासाठी शा त उपाययोजना के या. 1902 या 
दु काळात यांनी शेतकरी समाजाचे क  ओळखल ेआिण शेतीतील सम या सोडव यासाठी ामािणक य  केले. 
याच वष  यांनी “ सामुिहक सचन धोरण ” आणल.े या धोरणासाठी यांनी पाटबंधारे अिधका यांची िनयु  केली 
यांनी यां या ांतातील येक गावाची तपासणी केली आिण दु काळी ि थती या ती तेनसुार गावांसाठी सचन 

िनधीची व था केली. राधानगरी धरणा या बांधकामालाही यांनी सु वात केली18 फे ुवारी 1907 रोजी 
को हापूर शहरात सचनाचा  सोडिव यासाठी डॉ. हा क प 1935 म ये पूण झाला. ह ेधरण छ पती शा ं या 

जे या क याणा या दिृ कोनाचा पुरावा आह ेआिण को हापूरला पा या या बाबतीत वयंपूण केल.े यांनी केवळ 
शेतक यांना सचन उपल ध क न दे यासाठी य  केल े नाहीत तर तांि क उपकरण े खरेदी क  पाहणा या 
शेतक यांनाही कज उपल ध क न दल.े शेतकर्यांना यांचे पीक उ पादन आिण िविवध शेती प ती वाढव यासाठी 
आधुिनक तं े िशकव यासाठी यांनी कग एडवड कृषी सं थेची थापना केली. यांनी असं य क प सादर केल ेजे 
यां या रा यातील नाग रकांना वावलंबी वसाय िवकिसत कर यास स म करतात जसे क  शा  छ पती 

ि प नग आिण िव हग िमल, शेतकर्यांसाठी सम पत बाजारपेठ आिण शेतकर्यांसाठी सहकारी सं था ापारातील 
म य थांचा सहभाग दरू कर यासाठी. आप या िवषयासाठी वाढ आिण िवकासाचे वातावरण िनमाण कर यासाठी 
यांनी नेहमीच य  केल े.  राजष  शा  महाराज ह ेसामािजकदृ ा वंिचत घटकां या उ तीसाठी आिण उ तीचे 
येय आिण येय असलले े बळ इ छाश चे पु ष होते. या उ ेशासाठी यांनी आपल ेजीवन सम पत केल ेआिण 
यासाठी अथक प र म घेतल.ेजाितभेद आिण खाल या जात चे शोषण र  कर यासाठी यांनी पिहली ात आर ण 

व था सु  केली. 
सामािजक सधुारणा -  

को हापूर या महाराजांसह रेिसडे सी येथील गट छ पती शा  महाराजांनी 1894 ते 1922 अशी 28 वष 
को हापूर या गादीवर क जा केला; या काळात याने आप या सा ा यात अनेक सामािजक सुधारणा सु  के या. 
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यांना खाल या जाती या प रि थती सुधार यासाठी बरेच काही कर याचे ेय जाते . यांनी अशा कारे िशि त 
िव ा यासाठी यो य रोजगाराची हमी देखील दली, यामुळे इितहासातील सवात लवकर होकाराथ  कृती 
(कमकुवत घटकांना 50% आर ण) काय म तयार केला. यापैक  अनेक उपाय सन 1902 म ये अंमलात आल.े  
रोजगार उपल ध क न दे यासाठी यांनी १९०६ म ये शा  छ पती िवणकाम व सूतिगरणी सु  केली. राजाराम 
महािव ालय शा  महाराजांनी बांधल ेआिण नंतर यांचे नाव दे यात आल.े यांचा भर िश णावर होता, यांचा 
उ ेश लोकांपयत िश ण उपल ध क न देण ेहा होता. यांनी आप या िवषयांम ये िश णाचा सार कर यासाठी 
अनेक शै िणक काय म सु  केल.े यांनी पंचाल , देवद या , नािभक , शपी , ढोर-चांभार समुदाय तसेच मुि लम, 
जैन आिण ि नांसह िविवध जाती आिण धमासाठी वसितगृह े थापन केली . यांनी समाजातील सामािजक र या 
अलग ठेवले या घटकांसाठी िमस लाक बो डग कूलची थापना केली. शा नंी मागास जातीतील गरीब गुणवंत 
िव ा यासाठी अनेक िश यवृ ी सु  के या. यांनी आप या रा यात सवासाठी स चे मोफत ाथिमक िश ण सु  
केल.े यांनी वै दक शाळांची थापना केली याने सव जाती आिण वगातील िव ा याना धम ंथ िशक यास स म 
केल,े अशा कारे सवाम ये सं कृत िश णाचा चार केला. गावातील मुख कवा ' पाटील ' यांना चांगल े शासक 
बनव यासाठी यांनी खास शाळांची थापना केली . शा  समाजातील सव तरांम ये समानतेचे पुर कत होते आिण 
यांनी ा णांना िवशेष दजा दे यास नकार दला. ा णांनी ा णेतरांसाठी धा मक िवधी कर यास नकार 
द यान े यांनी रॉयल धा मक लागारां या पदाव न यांना काढून टाकले. यांनी एका त ण मराठा िव ान पदावर 

िनयु  केले आिण यांना '  जग गु ' ( ि यांचे िव  िश क) ही पदवी बहाल केली. शा नंी ा णेतरांना वेद 
वाच यास व पठण कर यास ो साहन द यान े या घटनेन े महारा ात वेदो  वाद िनमाण झाला. या वादामुळे 
समाजातील उ ू वगातून िनषेधाचे वादळ आिण यां या राजवटीला ती  िवरोध झाला. यांनी 1916 म ये 
िनपाणी येथ ेडे न रयत असोिसएशनची थापना केली. या संघटनेन े ा णेतरांना राजक य ह  िमळवून दे यासाठी 
आिण यांना राजकारणात समान सहभागासाठी आमंि त कर याचा य  केला. योितबा फुल े , आिण फुले यांनी 
थापन केले या स यशोधक समाजाचे दीघकाळ संर ण केले. 

1903 म ये, तो राजा एडवड सातवा आिण राणी अले झां ा यां या रा यािभषेकाला उपि थत रािहला 
आिण याच वष  मे मिह यात यांना एलएलडी ही मानद कि ज िव ापीठातून पदवी िमळाली.  

जाितभेद आिण अ पृ यता ही संक पना न  कर यासाठी शा नंी खूप य  केल.े यांनी अ पृ य जात साठी 
सरकारी नोक यांम ये (कदािचत पिहली ात) आर ण व था सु  केली. या या रॉयल िड ने आप या जेला 
समाजातील येक सद याला समान वागणूक दे याचे आदेश दले आिण अ पृ यांना िविहरी आिण तलाव, तसेच 
शाळा आिण णालये यांसार या सावजिनक सुिवधांम ये समान वेश दान केला. यांनी आंतरजातीय िववाहाला 
कायदेशीर मा यता दली आिण दिलतांची प रि थती सुधार यासाठी खूप य  केल े. यांनी महसूल सं ाहकां या 
पद ा आिण कायकाळ यांचे आनुवंिशक ह तांतरण बंद केले. 

यांनी आप या सा ा यातील ि यांची ि थती सुधार यासाठी देखील काय केले. यांनी मिहलांना िश ण 
दे यासाठी शाळांची थापना केली आिण ी िश णा या िवषयावरही यांनी जोरदार भाषण केल.े यांनी 1917 
म ये िवधवा पुन ववाहाला कायदेशीर मा यता दली आिण बालिववाह रोख यासाठी य  केल े .  १९२० म ये, 
शा नंी देवदासी था (देवाला मुली अपण कर याची था) वर बंदी घालणारा कायदा आणला, यामुळे मूलत: 
पाळकां या हातून मुल चे लिगक शोषण झाले.  

शा नंी अनेक क प सादर केल े यामुळे यांची जा यां या िनवडले या वसायात टकून रा  शकली. 
शा  छ पती सूत व िवणकाम िगरणी, शेतक यांसाठी सम पत बाजारपेठा आिण सहकारी सं थांची थापना यां या 
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जेला ापारातील लबाड म य थांपासून मु  कर यासाठी कर यात आली. कृषी प त चे आधुिनक करण 
कर यासाठी उपकरण ेखरेदी क  पाहणा या शेतक यांना यांनी े िडट उपल ध क न दल ेआिण शेतक यांना पीक 
उ पादन आिण संबंिधत तं े वाढव या या सूचना दे यासाठी कग एडवड अॅि क चरल इि ट ूटची थापना केली. 
१८ फे ुवारी १९०७ रोजी यांनी राधानगरी धरणाची सु वात केली ; हा क प 1935 म ये पूण झाला आिण 
को हापूरला पा या या बाबतीत वयंपूण केल.े 
छ पती शा  महाराज याचं ेसामािजक काय 

ब जन समाज सुिशि त झा यािशवाय यांचा उ ार होणार नाही. यां या मागासलेपणाचे एक मह वाचे 
कारण यां यातील िश णाचा अभाव होय ही गो  शा  महाराजांनी ओळखून ब जन समाजात िश णाचा सार 
कर याचे ठरिवल.े 
• इ. स.१९०१ म ये यांनी मराठा िव ा यासाठी ‘ि ह टो रया मराठा बो डग’ ची थापना केली. यांनी 
को हापुरात िनरिनरा या जाितधमा या िव ा यासाठी वसितगृहांची थापना केली. 
• इ. स. १९०२ म ये राजष  शा नंी आप या रा यातील सरकारी नोक यांत मागास वगासाठी प ास ट े  जागा 
राखून ठेव याचा ांितकारी िनणय घेतला. 
• इ. स. १९०६ म ये शा  महाराजांनी ‘शा  छ पती ि प नग आिण िव हग िमल’ चा पाया घातला. 
• इ. स. १९०७ म ये सहकारी त वावर एका कापड िगरणीची यांनी उभारणी केली. 
• इ. स. १९०७ म येच शा  महाराजांनी अ पृ य िव ा या या िश णाची सोय हावी हणनू को हापुरात ‘िमस 
लाक बो डग’ या नावाचे वसितगृह उघडल.े 

• इ. स. १९०७ म ये को हापूर या पि मेला सुमारे ५५ क.मी. अंतरावर दाजीपूरजवळ भोगावती नदीला बंधारा 
घालून जिमनीला पाणीपुरवठा कर याची योजना यांनी आखली. ती इ. स. १९०८ म ये अमलात आणून या 
बंधा याला ‘महाराणी ल मीबाई तलाव’ असे नाव दे यात आल.े 
• इ.स. १९११ म ये शा  महाराजां या ेरणने ेको हापुरात स यशोधक समाजाची पुन थापना झाली. 
• १९१३ म ये शा ं या आदेशानुसार खे ांम ये चावडी, धमशाळा, मं दरे व होते. या इमारत मधून शाळा सु  
झा या. 
• इ. स. १९१६ म ये ब जन समाजाला राजक य ह  िमळवून दे यासाठी यांनी िनपाणी येथ ेडे न रयत सं थेची 
थापना केली. 

• इ. स. १९१७ म ये शा नंी ाथिमक शाळेतील फ  माफ ची घोषणा केली. २१ नो हबर १९१७ रोजी काढले या 
जाहीरना यानुसार को हापूर सं थानात ाथिमक िश ण स चे कर यात आल.े 
• इ. स.१९१७ म येच यांनी पुन ववाहाचा कायदा क न िवधवा िववाहाला कायदेशीर मा यता िमळून दली. 
• इ. स. १९१८ म ये शा नी आप या सं थानातील महार वतने र  केली आिण जमीन अ पृ यां या नावावर 
रयतवारीन ेक न द या. अ पृ यांकडून वेठिबगारी प तीने कामे क न घे यास काय ाने बंदी घातली. 
• इ.स. १९१८ म येच शा नंी आप या सं थानात आंतरजातीय िववाहाला मा यता देणारा कायदा केला तसेच 
यांनी वतः असे काही िववाह घडवून आणल.े 

• इ.स. १९१८ म येच शा नंी वतनदारां या जाचातून शेतक यांची मु ता कर यासाठी खे ातील कुलकण  वतन े
र  केली आिण या जागी पगारी तलाठी नेम याची व था केली. 
• आप या रा यात अ पृ यता पाळली जाऊ नये हणून शा  महाराजांनी जाणीवपूवक ल  दले. अ पृ यांना 
शाळा, दवाखाने, पाणवठे, सावजिनक िविहरी इ यादी ठकाणी समानतेने वागवावे, असे आदेश यांनी काढले. 
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• इ.स. १९१९ म ये बलुतेदार प त बंद कर यािवषयी या काय ाचा भंग करणा याला यांनी १०० . दंड व चार 
दवसांची कारावासाची िश ा देणारा कायदा केला. 

• इ.स. १९२० म ये को हापर सं थानातील माणगाव येथे याना अ पृ याची प रषद भरिवली. 
• इ. स. १९२० म ये यांनी घट फोटाचा कायदा केला. 
• इ. स. १९२० म ये बळी येथ े ा णेतर सामािजक प रषद भरली होती. ितचे अ य थान शा  महाराजांनी 
भूषिवले होते. 
• २६ जुन हा शा  महाराजांचा ज म दवस महारा  शासनान े२००६ पासुन”सामािजक याय दन” हणून साजरा 
कर याचे घोषीत केल ेआह.े 
• शा  महाराजांचे सुरवातीचे िश क हणुन ी कृ णाजी िभकाजी गोखल ेव ह रपंत गोखल ेयांना नेमल ेहोते. 
• २० माच १८८६ रोजी शा  महाराज यांचे वडील जय सगराव यांचा मृ यू झाला. 
• ०८ मे १८८८ रोजी “को हापरू ते िमरज” या रे वे मागाची पायाभरणी ही शा  महाराजां या ह त ेकर यात 
आली. 
• १८९० ते १८९४ या काळात शा  महाराजांनी “धारवाड येथील “एस.एम. े जर” यां या मागदशनाखाली िश ण 
घेतल.े इं जी भाषा, जगाचा इितहास व रा य कारभाराचे धडे शा  महाराजाना एस.एम. े जर यांनी दल.े 
• ०१ ए ील १८९१ रोजी बडोदा येथील गुणाजी खानिवलकर यांची क या “ल मीबाई यां याशी शा  महाराज 
यांचा िववाह झाला. 
• शा  महाराजांना राधाबाई व आऊबाई अशा दोन मुली तर राजाराम व िशवाजी अशी दोन मुल ेअशी एकुण ०४ 
आप ये होती. यातील राजकुमार िशवाजी यांचा १९२० साली रानडुकरा या िशकारी या वेळी घो ा न पडुन मृ यु 
झाला होता. १८९३ म ये को हापूर सं थानन े वतःचे कायदे पु तक तयार केल.े 
• ०२ ए ील १८९४ रोजी शा  महाराजांचा “रा यािभषेक” होवुन वया या २० ा वष  को हापूर सं थानाची 
सु े शा  महाराजांनी ि वकारली व शा  महाराजां या राजक य कायकाळास सु वात झाली. 
• शा  महाराजां या रा यािभषेक साहे या दर यान ि टीश सरकार तफै मंुबईचा ग हनर लॉड हॅ रसन हा 
उपि थत होता. 
• १८९५ म ये शा  महाराजांनी को हापूर येथ े“शाहपूरी” ही गळुाची बाजारपेठ सु  केली. 
• १८९६ साली सव जाती जमात या िव ाथासाठी शा  महाराजांनी “राजाराम” ह े व तीगृह सु  केले व याच 
सालापासुन शा  महाराजां या व तीगृह िनमाती या कायाला सु वात झाली.. 
• १८९७ साली महारो यांसाठी “िह टोरीया ले सी” या हॉ पीटलची थापना शा  महाराजांनी केली. 
• नो हबर १८९९ म ये शा  महाराजां या िजवनास कलाटणी देणारे “वेदो  करण” घडल.े शा  महाराज पंचगगंा 
नदी काठी थानासाठी गेल े असतान यांचे पुरोहीत नारायण भटजी ह े वेदो  मं ाऐवजी पुराणो  मं  हणत 
अस याचे महाराजांचे सहकारी राजाराम शा ी भागवत यांनी महाराजांना ल ात आणुन दल.े या बाबत 
महाराजांनी िवचारणा केली असता महाराज ह े े ीय नस यामुळे यांना वेदो  मं ाचा अिधकार नस याचे 
सांगतील.े येतुन ख या अथान े ा हणे र संघष चळवळीस सु वात झाली. 
• १९०१ म ये शा  महाराजंनी आ पासाहबे राजोपा याय यांचे बतन ेज  केली. व नारायण भ  सेवकरी यां या 
कडुन वेदो  प तीन े वणी केली. 
• वेदो  करणाम ये लोकमा य टळक व शृंगरीचे जग गु  शंकराचाय यांनी ा हणांची बाजु घेतली शा  
महाराजांवर टका केली. 
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• १६ ए ील १९०२ रोजी वेदो  करणासंदभात ि टीश शासनाने नेमले या वेदो  सिमतीने शा  महाराजां या 
बाजूने िनकाल देऊन शा नंा वेदो  मं ाचा अिधकार अस याचा िनकाल दला. 
• राजष  शा  महाराज ह े “डे न ए युकेशन सोसायटी” चे पदिस  अ य  होते. वेदो  करणानंतर शा  
महाराजांनी या अ य  पदाचा राजीनामा दला. 
• १९०१ म ये शा  महाराजांनी को हापुर सं थानाम ये “गोह या तीबंधक कायदा लाग ुकेला. 
• १९०१ साली शा  महाराजांनी “ि ह टोरीया मराठा बोडीग’ ची थापना केली. परंत ु या बोडीगम ये फ  

ा हण मुलेच रा  लाग यान ेशा नंी िनरिनरा या जाती या लोकांसाठी व तीगृह ेसु  केली. ०१८ ए ील १९०१ 
रोजी जैन, लगायत व मुि लम िव ा यांसाठी वतं य व तीगहृ ेशा  महाराजांनी थापन केली. 
• ०२ जुन १९०२ रोजी शा  महाराज ह ेइं लंड या ०७ ा एडवड या रा यरोहन संमारंभासाठी इं लडंला गेल े
होते. या काय माचे वेळी कि ज िव ापीठाने शा  महाराजांना LLD ही पदवी बहाल केली. 
• छ पती शा  महाराज मह वाचे - 
• १९०२ साली शा  महाराजांनी “पाटबंधारे धोरण” घोषीत केले. 
• २६ जुल ै१९०२ रोजी शा  महाराजांनी को हापुर सं थानातील मागासवगीय लोकांसाठी ५० ट े  जागा राखीव / 
आर ीत ठेव या. आर ण बाबतचा हा जाहीरनामा ‘करवीर गजेैट” मधुन कािशत कर यात आला होता. 
• १९०५ साली शा  महाराजांनी राजोपा याय यांची इनाम ज  केली व छा  जगतगु चे नवे पीठ िनमाण क न 
मराठा जाती या “सदािशव बेनाडीकर” यांची पीठाचे मुख हणून नेमणुक कर यात आली. 
• तसेच सं थान म ये िनरिनरा या जातीचे पुरोहीत िनमाण कर याकरीता “पुरोहीत शाळा” िनमाण के या. 
• १९०६ म ये शा  महाराजांनी “छ पती शा  ि पन ग व िजन ग िमल” थापन केली. (२००३ म ये महारा  
शासनाने ही िमल बंद केली आह)े 0 १९०६ साली शा  महाराजांनी को हापूर सं थानात “रा शाळा” सु  के या. 
तर १९०७ साली शा  महाराजांनी मुल साठी रा शाळा सु  के या. 
• १९०७ साली को हापुर या पि मेस ५५ कमी अंतरावर दाजीपुर जवळ भोगावती नदीवर धरण बांधुन या या 
जलाशयास महाराणी ल मीबाई” हे नाव दे यात आल.े या धरणाचे काम सबनीस या इंिजनीअर कडुन क न घे यात 
आल.े याच धरणाशेजारी शा  महाराजां या मुली या नावावर “राधानगरी” ह ेगाव बसिव यात आल.े 
• १९०८ साली शा  महाराजांनी अ पृ यांसाठी “िमस लाक” ह ेव तीगृह थापन केल.े 
• २० मे १९११ रोजी शा  महाराजांनी सं थानामाफत िव ा यांना १५ ट े  िश यवृ ीची घोषणा केली. 
• िस  क न सं थानातील मागासवग य १९११ साली शा  महाराजानी शपी समाजा या मुलांसाठी “नामदेव 
व तीगृह” सु  केल.े 
याप तीने आपणासमोर राजा छ पती शा  महाराज यां यािवषयी मािहती. 
सदंभ थं सूची 
१) डॉ. िवलास सांगवे- राजषी॔ शा  महाराज :काय व भाव 
२) डॉ. भाऊराव खांडेकर -राजषी॔ शा  गौरव ंथ. 
३) डॉ.धनंजय क र- राजषी॔ शा  छ पती. 
४) दैिनक स ा, लोकमत, लोकस ा, इंटरनेट इ यादी. 
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राजष  शा  महाराज आिण यांच ेब जन उ ार काय 
शहा ख फा ख शखे 

समाजशा  िवभाग िश. म. ानदेव  मोहकेर  महािव ालय, कळंब, ता. कळंब, िज. उ मानाबाद. 
 
 “जे पु ष आप या कालखंडातील सुधारणा संबंधी या सम या मांडून या सोडिव याचा य  करतात तेच 

इितहास घडिवतात”. असे रिशयन िवचारवंत लैकनॉ यांनी आप या “The Role of Individual of History” या 
बंधात हटल े आह.े इितहास घडिवणारे ह े महापु ष आप या कालखंडा या पुढील काळात डोकाऊन पाहतात व 

आप या काळातील ऐितहािसक प रि थती माण ेसम या सोडिव यासाठी जनतेशी संपक साधून झगडत असतात. या 
कामी यांची इ छाश  व कळकळ ही इतरांपे ा बळ असते. 

रिशयन िवचारवंताचे वरील िवधान राजष  छ पती शा  महाराजांना तंतोतंत लाग ू पडत.े १९ ा 
शतका या शेवटी व २० ा शतकांची पिहली दोन दशके अशा जेमतेम ३ दशका या कालखंडात चंड समाज 

प रवतनाची उम  घेऊन ब जन दीन-दिलत समाजा या उ ारासाठी राजष  शा  महाराजांनी आप या आयू या या 
शेवट या णापयत काय केल.े या राजाचे वणन यांचे च र कार धनंजय क र यांनी नवीन युगा या आगमनाची 
घोषणा करणारा अ दतू असे केलेल े आह.े जे साथ असेच आह.े या कालखंडात शा  महाराजांनी को हापूर 

सं थानाची स ा सू े हाती घेतली ती महारा ा या सामािजक राजक य इितहासात ा हण वगाचे वच व असणारा 
व ब जन समाजाचे अि त व नाकारणारा कालखंड होता. एका बाजूस ि टश सा ा यशाही तर दसू या बाजूस 

ा हणांची मक्तेदारी असे ते राजक य िच  होते. केवळ ज माने उ  व े  गण या जाणा-या समाजातील िविश  

लोकांना जे सूखाचे व समृ दीचे आयू य जगता येते तशाच कारचे सूख, समृ दी व ित चेे जीवन ब जन व 

मागासवग यां या वा ाला आल ेपािहजे, यासाठी आप या सं थानात ५० टक्के जागा राखीव करणारे भारतातील 

६५० सं थािनकांपैक  शा  महाराज एकमेव सं थािनक होते. एवढेच नाही तर जातीचा िनकष लावून शासक य सेवेत 

वेश द यानंतर व भरती झा यानंतर या क्तीची बढती मा  गुणव े याय आधारावर रािहल, असाही कायदा 
करणारे छ पती शा  महाराज एकमेव राजे होते. दनांक २६ जूल,ै १९०२ रोजी शा  महाराजांनी आप या 
रा यांतील शासक य तसेच खाजगी सेवेत मागासवग य समाजासाठी ५० ट े  जागा राखीव ठेव याचा िनणय घेतला 
व यास अनूस न आपला ऐितहािसक जािहरनामा िस द केला. ही घटना त कालीन महारा ा या सामािजक व 

राजक य इितहासात यूग वतक व ांितकारी समजली गेली. 
सशंोधनाची उ  े: 

१) राजष  शा  महाराजां या सामािजक, राजक य व आ थक िवचारधारेचा आढावा घेण.े 

२) राजष  शा  महाराज यां या समकालीन प रि थतीचा आढावा घेण.े 

३) राजष  शा  महाराज यांनी ब जनां या उ ारासाठी केले या कायाचा अ यास करण.े 

संशोधनाची प ती : 
तुत शोध िनबंध "राजष  शा  महाराज व यांचे ब जन उ ार काय" हा ामु याने ि तीय त य संकलन 

ये या मा यमातून मािहतीचे संकलन आिण िव ेषण क न केलले ेआह.े याम ये ामु याने राजष  शा  महाराज 

यांची सामािजक िवचारधारा असलले ेसािह य, शोधिनबंध, िविवध संदभ ंथ, मािसके, रा ीय तरावरील अहवाल, 

संशोधन लेखांचा संदभ हणून ामु यान ेसमावेश केलेला आह.े 

राजष  शा  महाराज आिण त कालीन प रि थती : 
 छ पती शा  महाराजांनी राजस ेची सू े हाती घेतली ते हा शासनात ि टश, पारसी िवशेष वाने 

ा हण अिधका यांचे वच व व म े दारी िनमाण झाली होती. सं थानात ब तांश असणारे ब जन, दिलत अ पृ य 

मराठे, िवमुक्त-भटके, कुणबी शासनात कोठेही दसत न हते. अशा क ठण प रि थतीत राजष  शा  महाराजांनी 
वरा याची कारक द बजाव यास सु वात केली. ही प रि थती अितशय ितकूल आिण गुंतागुतंीची होती. परंत ु

राजष  शा  ह ेवा तवल ी अस यान ेया प रि थतीत बदल घडिव यासाठी दनांक ०२ एि ल, १८९४ रोजी एक 

खास जािहरनामा काढून आप या राजकारभाराची उ दद्  े प  केली. या जािहरना यात राजष  हणतात, "आमचे 

जाजन सदासूखी आिण संतु  असावे. यां या िहतसंबंधाची एकसारखी अिभवृ दी होत जावी आिण आम या 
सं थानाचा सव बाजंूनी अ युदय हावा, अशी आमची उ कट इ छा आह.े हा उ ेश सफल हो या या कामी आमचे 

जहािगरदार, आ जन, सरदार, माणकरी, इनामदार, कामगार सव दजाचे शेठ, सावकार व जाजन यां या उ वल 
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राजिन चेी व सहकायाची आ हाला आव यकता आह.े आज आम या आमदनीत सु वात हो या या दवशी आमचा 
रा य कारभार दघकाळपयत टकून तो सुखद हावा, हणनू आ ही या पर पर जग चालका या अणगुृहासाठी 

ाथना करतो." याव न राजष या रा य कारभारा या कायाची दशा प  होते. ब जन समाजाला ान अिण याय 

यािशवाय तरनोपाय नाही. ह े यांनी प े  ओळखल ेहोते. याच देहवादाने ते काय करीत रािहल.े 

राजष  शा  महाराज यानंी ब जनां या उ ारासाठी केलले ेकाय : 

राजष  शा  महाराज ह े वतः प रवतनवादी अस यान े स े या मा यमातून प रवतनाचा वा तवदश  व 

कृतीिशल आशावाद वीकारनारे ते राजे होते. यांना समतािधि त, सामािजक याय, समतोलावर आधारीत 

समाजरचना अपेि त होती. रा यस ा जनते या िवकासासाठी असते आिण ती यासाठीच वापरली पािहजे, अशी 
भूिमका यांनी घेतलेली होती. हाच यां या राजस ेचा मु य पैल ूरािहला आह.े आप या सं थानाचे सू म िन र ण 

क न महाराजां या असे ल ात आल ेक , येथ ेिश णाची चंड दरी आह.े यामूळे ब जना या मूला-मूल ना स चे व 

मोफत िश ण दे यासाठी धोरण अंमलात आणण े गरजेचे आह.े या संदभात धनंजय क र हणतात क , ान ह े

सामािजक श चे, ऐिहक समृ दीचे व स ेचे उगम थान आह ेव रा यकता हा संयोजनिशल, गितशील व ब जनहीत 

वण असला तरच तो आपला रा यकारभार समाजातील सव थरातील लोकां या सहा याने यश वीरी या चालवू 

शकतो, ह ेस य जाणणारे वत: शा  छ पती होते. शा  महाराजांनी िश णाची महती ओळखली होती. िश णातून 

समाजजागृती केली, ब जन, दीन, दिलतां या मुलांना िश णासाठी व तीगृहा या िन मतीची चळवळ चालवली, 
नव-नवीन शाळा सु  के या, ि यां या िश णावर भर दला या सव कृती ब जनां या उ ारासाठी हो या. यातून 

यां या अंगी असणा या ब जनांसंबंधीचा कळवळा ल ात येतो. या सव गो ी कायदेशीर व पुन नयोिजत घडवून 

आण याची प रवतनवादी भूिमका यांची रािहली. शा  महाराजा या िवचार व कायाचा आढावा घेतला क  यांनी 
महा मा फुल ेयां या ब जन उ ाराची कायाची परंपरा समथपण ेपुढे चालवली ह ेमा य करावे लागेल. महाराजांकडे 

राजस ा अस यान े ह े काय भावीपणे व िनयोजनब द प दतीने करता आल.े यांनी आपल े ल  दिलत, ब जन, 

शेतकरी, कामगार, ि यां या उ थाना या मा यमातून समान समाज व था िनमाण कर यासाठी जे शोिषत वंिचत 

होत े वा नाकारलेल े होत,े अशा िपडीत वगा या यां या सामािजक याय व ुहिनितमूळे स यक िवकास साधला 
गेला. ा हणशाही या सवकष जु मी स ेिव द लढा उभा क न, दिलत व अ पृ य उ दाराचा काय म आखून या 
संदभात अनेक कायदे व नव-नवीन योग केल.े ब जन िहतासाठी व यां या उ दारासाठी िन ापूवक िनयोजनब द 

रीतीन े रा य कारभार करणारे ह े राजे ठरल.े याचाच एक भाग हणजे सवाना स चे व मोफत िश ण, मागास 

घटकांना आर णिवषयक भूिमका होय. 

रा य कारभारात समाजातील सवच घटकांचा समावेश क न घे याचा शा चंा िनधार कायम रािहला. 
उदाहरण ायचे ठरल ेतर यांना पु यातील मराठा वक ल व पुढारी गंगाराम ह के यांना नोकरीला लायक अशा 
लोकांची नावे सूचिव याची िवनंती केली. ह के हे गोरगरीबांिवषयी सहानुभूती असणारे सामािजक कायकते होत.े 

यामुळे त े काम यांनी िततक्याच जबाबदारीने पार पाडल.े हणजेच छ पती िशवाजी महाराजां माणे शा  

महाराजांकडे क्ती या पा ता तपास याची कसब होती असे ल ात येते. शा  महाराजा या आर णिवषयक 

दिृ मुळे शोिषत, दिलत, अ पृ य शेतकरी, िवमुक्त-भटके इ. सामा य ब जन जनतेची सवागीण जागृती केली. 
आ मभान िनमाण क न आ मशोध घेणा या जािणवा िवकिसत झा या व यातूनच ब जन वगाला िन ापूण जीवन 

जग याची दशा िमळाली. तसेच जाती थेन ेिवषारी कळ असले या अ पृ यतेवर ती  हार क न जातीअंताची व 

अ पृ यता िनमुलनाची वलतं प रवतनवादी चळवळ उभी झाली. आप या राजस ेचा वापर ब जनां या 
क याणासाठी करणारे कत सुधारक, वा तवल ी त व चतनाची व िनयोजनब द वृ ीची जोड असणारा सामा य 

जनतेची समृ दी हावी, हा हतेू समोर ठेवून िव ा, ान व ह ाची जािणव क न देणारा योगिशल राजा हणून 

इितहासाला देखील शा  महाराजांची न द यावी लागली. 
शा  महाराजांनी जाती-भेद अंतासाठी िश णावरील उ  जाती यांची म े दारी मोडून िश ण अ पृ य 

दिलताना ते खूल े क न ते थांबल े नाहीत. दिलतांना यांनी आप या दरबारात स माना या जागा द या. वतःचे 

अंगर क अ पृ यातनू नेमल.े दनांक २६ जूल,ै १९०२ रोजी राजष  शा  महाराजांनी अ पृ य मराठा, माळी इ. 

ा हणो र व दिलत ब जनांसाठी नोक याम ये ५०% जागा राखीव के या भारता या िवषमािध ीत समाजा या 
दिृ न ेव हजारो वष अिधकारापासून वंिचत ठेवले या समाजासाठी हा ांतीकारक िनणय होता. एव ावरच राजष  

शा  थांबल ेनाहीत. तर १९२० साली राखीव जागांचे माण ९०% केल.े 

को हापूर नगर प रषदेचे ितिनधी राज दरबारामाफत नेम याची था होती. ती बंद क न ती शा  

महाराजांनी नगर प रषदेम ये लोकशाही प दतीन ेिनवडूक सु  केली. येक जातीस लोकसं ये या माणात राखीव 

मतदारसंघ िनमाण केल.े नगर प रषदेत ४७ मतदार संघ िनमाण क न ा हण, भू ि न, मुसलमान, जैन, 
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लगायत, वाणी, जंगम, तेली, सुतार, कंुभार, साळी, को ी, लोहार, धनगर, पारधी, वडार, मांग, म हार, चांभार, 

भंगी आ द जातीचे उमेदवार िनवडून दल ेव द ूबा पवार या चांभारास नगर प रषदेचे अ य  केल.े 

जाती अंता या ापक भूिमकेतून राजष  शा  महाराजांनी महा मा फूलचा वारसा पुढे घेऊन जात असताना 
आप या रा याम ये आर णा या धोरणाची कोटेकोरपणे अंमलबजावणी केललेी आह.े तसेच छ पती शा  

महाराजांनी दिलत वंिचत व मागासवग यांसाठी काय क न यांना सामािजक, शै िणक, राजनैितक आर णा ारे 

यां या उ दाराचा य  केलेला यातून दसून येतो. हणूनच छ पती शा  महाराज यांना आर णाचा जनक, दीन-

दिलतांचा कैवारी हटल ेगले ेआह ेआिण ते महाराजां या कायातून यो यच आह,े असे आपणास ठामपण े हणता येईल. 

िन कष : 

राजष  शा  महाराजांनी स ेचा वापर क न ब जन समाजाला ान, सामािजक याय, मुलभूत ह ा या 
ा ीसाठी नव-नवीन योग क न ते कायदेिशर योग क न अंमलात आणल.े ब जन, दीन-दिलतां या उ दारासाठी 

काय करणारा वा तवल ी दरूदृ ी ठेवणारा जािणवपुवक कृतीशील काय माची आखणी व याचे काय ांत पांतर 

क न ब जनांचे क याणकारी रा य िनमाण केल.े हणूनच राजष  शा  महारांजा या सामािजक भूिमकेमूळे 

सामािजक समता, बंधुता, याय याची जािणव ब जन वगाला झाली. याचा दरुोगामी प रणाम होऊन ब जन 

समाजा या िवकासाला चालना िमळाली. 
सदंभ थं : 

१) राजष  शा  महाराज आिण वतमानातील संदभ - डॉ. आर. एन. करबे, िच मय काशन औरंगाबाद. 

२) राजष  छ पती शा  महाराज - ा. डॉ. अशोक नाईकवाडे, िव ा भारती काशन. 

३) ओबीसी अि मता आिण अि त व - चचाण ेसुदाम, सार काशन नांदेड. 

४) शा  छ पती आिण लोकमा य - फडके. य. दी., िव ा काशन, पूण.े 

५) राजष  शा  : न ा दशा नवे चतन - डॉ. नारायण कांबळे, ंकट बलांडे, डॉ. संजय. िन. शदे, िच मय काशन 

औरंगाबाद. 
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स कालीन भारता या रा ीय सरु  ेसदंभात भारताच ेपररा ्र धोरणाचा 
िच क सक अ यास 
ा.डॉ.टी.एम.पाटील  

 रा यशा  िवभाग मुख, सदािशवराव मंडिलक महािव ालय, मुरगडू   
 

तावना : 
 रा  लहान असो अगर मोठे, रा ीय सुरि ततेचा  येक रा ाशी िनगडीत असतो, रा ीय सुरि तते 
म ये रा ीय िहत व रा ीय संर ण या संक पनाचाही अंतभाव होतो, याच हतेूने आज जगातील येक रा  आप या 
रा ीय िहतासाठी कवा आप या रा ा या संर णासाठी सै याची िन मती करीत असत.े सै यासाठी कल अ याधुिनक 
श ा े, याची िन मती व याचे साठे कर याकडे असलेला दसतो, काही रा ांची आ थक प रि थती श ा  
िन मती कर या स म नस यामुळे अशी रा  े संर णासाठी आपापसात संर णा मक करार करताना दसतात. 
यामुळे रा ाला भेडसावणारी सवािधक मोठी सम या हणजे रा ीय सुर ा ह ेआज सवमा य झाले आह.े रा  आिण 

सुर ा या दो ही संक पना पर परांिशवाय अि त वात रा  शकत नाहीत, तसेच या रा ीय सुर े या भाव पररा  
धोरणावर पडतो, रा  आिण सुर ा या दोघां या अि त वासाठीच यु दांची िन मती होते असे आजपयत या 
इितहासाव नही प  होते. याच संदभात भारता या पररा  धोरणा या अ यास तुत लेखात केल ेआह.े 
सशंोधन उ  े: 

१.  रा ीय सुर ाचे आंतररा ीय राजकारणातील वाढती भूिमकाची मीमांसा करणे. 

२. भारताचे पररा  धोरण व रा ीय सुर ता याचा सहसंबंधचा अ यास करण.े 

३. रा ीय सुर ता संदभात भारतीय पररा  धोरणा अवलंबले या धोरणाचा अ यास करण.े  
गहृीतके: 

१.  आंतररा ीय राजकारणात येक रा ाची रा ीय सुर तेबाबत मह व वाढत चालेली आह.े 

२.  भारता या पररा  धोरणाम ये रा ीय सुर तलेा म यवत  थान आले आह.े 

३. रा ीय सुर ता संदभात भारतीय पररा  धोरणाम ये १.भारताचे संर ण धोरण, २, भारताचे अणु धोरण, 
३,भारताचे सागरी धोरण ४, भारताचे दह तवाद बाबतचे धोरण अंवलबंलेल े दसते. 
िवषय िववचेन : 
 “सुर ा' या संक पने या िव ेषणासाठी तसेच यावर उपाय हणून "श  ती आिण शांतता” या संक पना 
मह वाचे असून याचा वा तववादी आिण आदशवादी या दोन दिृ कोन िवचार आंतररा ीय राजकारणात होत 
असतो. श  तीतनू मता आिण यातून सुर ा आिण याचा प रणाम हणजे शांतता िन मती आिण कायम व पी 
शांततेतुनच सुर ा श  य आह.े श  ती आिण शांतता यांचे अिंतम सा य हणजे सुर ा असा अथ अिधक प पण े
मांडता येईल. श  तीतून सुर चेी िन मती पे ा सुर ेचा साथीदार हणून श  ती आिण या श  तीचा प रणाम हणनू 
शांतता िन मती पे ा शांततेसाठीची पूव अट हणजे सुर ा आिण श  ती होय, अशीही मांडणी केली जात.े या 
सुर ासाठी येक रा  आप या पररा  धोरणाची आखणी करत असत े व यानुसार याची अंमलबजावणी करत 
असते. 
रा ीय सरु े या ा या : “ ादेिशक एका मतेचे र ण या गे या प ास वषातील सुर े या पारंप रक ा येम ये व 
संक पनेत आज अनेक दरूगामी बदल झाले आहते रा ीय सुर ा संक पनेची ा ी वाढली असुन गुतंागुतीचीही 
बनली आह े यानुसार रा ीय सुर े या अनेक ा या िविवध िवचारवतांनी प  के या आहते. 
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१) िमखाईल लो या मत,े “बाहरेील देशाकडून आप या कोण याही वातं या या घटकांवर झालेल े य  आ मण 
हणजे रा ीय सुर ा होय. यात रा िहत जप यासाठी यु द हचे मह वाचे साधन मानले आह”े , 

२) ँ क ाइगर यां या मतानसुार रा ीय सुर ा ही शासना या धोरणांचाच एक भाग आह,े याचे उ  े  रा ाचे 
िहत आिण मू य जोपास यासाठी रा ीय व आंतररा ीय तरावर सुयो य प रि थती िनमाण करणे होय, हणजेच 
या मागात असले या अडथळयांना दरू करण ेहोय. 

३)ले टनंट कनल म. ग. अ यंकर (िनवृ ) यांनीही रा ीय संर णाबाबत काही मुलभूत िवचार मांडल े आहते. त े
हणतात, रा ीय वाचे पुढील तीन मुख घटक आहते. 

अ) सावभौम व ब) ादेिशक एका मता क) रा ीय संिवधान या तीनही घटकांम ये “देशातील लोकांचा आप या 
इ छेनुसार आिण गरजेन ु सार जग याचे, रा ाचा रा यकारभार कर याचे, ह  अबािधत ठेवण े हणजे वातं य 
अबािधत ठेवणे ह ेपिहल ेउ  आह.े” आप या रा ीय भूभागावर तो उ पादक असो अथवा अनु पादक य  कवा 
अ य पण े कोणाचेही आ मण होणार नाही कवा झालेच तर याला चोख यु र देवून देशाची अखंडता 
टकवणे ह े देशा या संर ण धोरणाचे दसुरे मुख उ द  असते, वतं  आिण सावभौम रा ा या आशा-आकां ा, 

रा ाचा येयवाद, रा ाची नैितक मू ये (भारताची लोकशाही धमिनरपे ता, समता आिण सामािजक याय) या 
तीनही गो या पूततेसाठी यो य रा यप दतीचा ि वकार आिण याअनुषगंाने देशातील लोकांचे ह  आिण अिधकार 
घटनेत अतंभूत असतात, हणून घटनेचे (रा ीय संिवधान) संर ण ह ेकोण याही देशा या संर ण धोरणाचे ितसरे 

मुख उ  मानल ेजात.े कनल अ यंकर पुढे असेही प  करतात क , आधुिनक संघष ह ेसवकष यु द अस यान े
देशातील येक नाग रक हा एक सैिनकच आह.े कोण याही देशा या संर ण धोरणाचे तीन घटक कनल अ यंकर 
यांनी प  केल ेआहते, ते हणजे - अ) पररा ीय संबंध ब) आ थक िवकासाव था क) रा ाची अंतगत कती आिण 

वृ ी,  ले ट, कनल अ यंकरांची रा ीय संर णाची वरील ा या आिण ितचा आशय अ यंत ापक हणजे 
पारंप रक त ेमानवी सुर े या आधुिनक संदभानी प रपूण अशी आह.े तसेच या सवाचा पररा  धोरणाशी अ य  
संबंध येतो. 
रा ीय सरु ा : रा ीय यये ेआिण उ  े: 
 देशा या आ थक मतांशी असलेला अतूट संबंध आिण याच अथान ेएक राजक य संक पना हणून रा ीय 
सुर ेची संक पना पुढे आली, यातुन अनेक सम यांची िन मती झाली याच दृ ीन े देशा या शांतता व यु द 
काळातील िविवध गरजांचा व या अनुषगंाने या- या देशा या भिव याचा वेध घेण,े यादृ ीने यो य आिण ापक 
उ ेशाचा शोध घऊेन ते िनि  चत करणे हा मह वाचा ट पा आह.े या उ ेशां या आधारे देशा या िवकासाची व रा  
श ची दशा ितची येय आिण उ  ेठरतात, याचा आधार देशातील सामािजक, आ थक व राजक य ि थती व 
सभोवताल या आंतररा ीय प रि थतीचे व तुिन  मू यमापन हाच असतो, भारता या बाबतीत सु दा ही भूिमका 
क  शासना या वा षक अहवालात रा ीय धोरणाचा अ यास (पररा  धोरणातही) हणनू प  केलेली आह.े परंत ु
संर ण धोरण, अणु धोरण, िव ान-तं ान धोरण, इ, बाबत या रा ीय धोरणाचा कोणताही प  उ लेख 
कोण याही देशां या वा षक अहवालांम ये सुर ा मक काळजी (गोपिनयता) हणनू नसतो, संर णाचे अंदाजप क 
कवा यु दिनतीवरही फार थोडी चचा फ  सावजिनक े ात होते. कोण याही देशा या पररा  धोरणातून आिण 
यातील रा िहता या आधारेच या- या देशा या रा ीय सुर ेची येय - उ ,े यांचा अथ, ा ी, दशा इ, 

यांचा िनि  चत वेध घतेा येतो, याच येचा भाग हणनू आप याला पररा  धोरण, रा िहत आिण रा ीय साम य 
या संक पनांचा व रा ीय सुर चेा पर पर संबंध समजून घेतला पािहजे. 
रा ीय सरु ा आिण भारताच ेपररा  धोरण: 
 भारता या पररा  धोरणाचे िश पकार पिहल ेपंत धान पंडीत जवाहरलाल नेह  होते आिण यां या या 
पररा  धोरणाचा मूलाधार भगवान बु दांची िवचारधारा आह.े पुढे १३ ऑ टोबर १९४९ म ये नेह ंनी भारता या 
पररा  धोरणाचा उ ेश अमे रके या िसनेट सभागृहात शांततचेे संवधन आिण मानवी वातं याचा िव तार सव थम 
जाहीर केला. १९४६ पासून आजपयत भारता या पररा  वहाराची मागदशक सू े करकोळ ासंिगक बदलांसह 
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तीच आहते. पुढे १९६२ म ये 'अिल तावाद आिण पंचशीलाचा आधार' पररा  धोरणात नहे ंनी थमच मांडला, 
पर परां या ादेिशक एकता, वातं य आिण सावभौम वाचा स मान, अना मण, पर पर अतंगत वहारात 
ह त ेपास िवरोध समता, शांततापूण सहजीवन इ. पंचशील त वे पर पर ि वकाराह होती, थोड यात, पंचशीलत वे 
ही वतं  भारता या पररा  धोरणाची, यामागील रा ीय सुर े या संर णाची आधारभूत दशा होती आिण 
आजही आहते असे हणता येईल, 
 पररा  धोरणा या दृ ीन े रा ीय सुर ेचा िवचार करताना यात अनेक ट पे आहते. यातील पिहला व 
सवािधक मह वाचा ट पा हणजे रा ीय मू ये िनि  चत करण ेहोय, या रा ीय मू यां या आधारेच रा िहत' िनि  चत 
केले जात.े ह ेरा िहत इतके प  आिण दढृ असते क  देशाचे सवच े ातील येय बनत.े देशांतगत अथवा जागितक 
तरावरील बदल या प रि थती व संदभानुसार याचा आढावा आिण अथ ारात घेतला जातो, रा ीय उ ,े 

धोरण ेआिण नीती ठरिवताना तेच आधारभूत असत,े हणूनच ते प  असल ेपािहजे, 
 पररा  धोरणा या दृ ीन ेरा ीय सुर ेचा िवचार करता दसुरा ट पा “ल करी श  ती हणजेच साम य असा 
एक ाचीन परंपरागत समज असून याचा अथ श या धाकाने कवा या जोरावर आप या इ छा/अपे ांची पतूता 
क न घेण ेअसा आह,े थोड यात ल करी श न ेदेशाचे भिवत  आिण क याण साधण ेपूव  श  य होत,े ही ल करी 
श  ती हणजे थलसेना, नौसेनेची सै यसं या व श ा े होय, वायुसेनेची श  ती दसु या महायु दात उदयास आली, 
द ु सऱया महायु दानतंर हणजे शीत यु दकाळात अ व धारी रा ांचे मह व खूपच वाढल,े याच काळात सतत 
चचचा आिण परवलीचे श द हणून ‘महास ा’, ‘स ा संतुलन’, इ, पुढे आल,े इ.स,१९८० म ये परवलीचे श दात 
मह वाचा बदल झाला तो हणजे रा श  ती हणजे आ थक मता होय, आज जगात वेगळाच परवलीचा श द 

चलीत झाला आह ेआिण तो हणजे रा श  ती हणजे ानस ा' केवळ ान हणजे स ा असे न ह ेतर ाना या 
पलीकडे आपला िवचार, दृ ी असली पािहजे, रा श  ती ही आज अनेकिवध घटकांनी िनि  चत केली जात,े 
 आधुिनक भारतातील सुर ा िवचार रा क ीच जा त आह.े यात बिहगत धो यापासुन स ह ची सुर ा, 

ादेिशक एका मता, ल करी सुस ता इ. वर भर आह,े सुर चेा हा भारतीय िवचार पूणत संर णा मक बचावा मक 
आह,े भारताचे अवकाश व अणु धोरणही यास अपवाद नाही. साधारणतः १९८० पासून मा  भारतीय यु दनीती 
त ांनी आप या संर ण धोरणा या िवचारांची ा ी ही िवकास, राजनय, संर ण आिण तं ान इ पयत वाढिवली 
आह.े 
रा ीय सरु चे ेबदलत ेदृ ीकोन व भारताच ेपररा  धोरण : 
 औ ोिगक ांतीनंतर देशा या अि त वाला असले या धो यांचे आिण आ हानांचे व प सतत बदलते आह े
हणूनच सुर ेचे दिृ कोनही सतत बदलत आहते. यांची ा ी व गुंतागतु सु दा वाढते अह ेरा -रा य संक पनेतुन 

ही उ ाती होत आह ेअिनयं ीत स े ऐवजी रा या या सुर ेसाठी व क याणासाठीचे एक साधन हणून ल करी 
बळाचा उपयोग या बदल या दिृ कोनात अतंभूत आह ेरा िहत आिण रा ीय सुर ा यांचा अतटू संबंधही यातुन प  
होतो, या दिृ कोनातुन संर ण आिण सुर ा या संक पना पिह या महायु दापयत समानाथ  हो या, िवचारधारां या 
अि त वानंतर यांची ा ी वाढली, यातुनच रा ाररा ाम ये त वाढल,े कब ना ते िवचारधारांनी िनयंि त 
केलेत उदा, भारताची चीन व पा क तान कवा इतर शेजारी देशासोबतची सवच धोरण ेिभ  आहते ् येक देशातील 
िवचारधारांचा, रा िहतातील येय - उ ांचा िवचार यात अंतभूत असतो, जागितक घटनांचा सु दा याव 
प रणाम होतो, आज सतत िवकिसत होणारे िव ान तं ानातील ांती भिव यातील सुर चेी नवीन प रमाण ेआिण 
प रणामही िस द करीत आह,े रा  आिण ल करी श  ती यांची जागा वैि क खेडे आिण ानश न ेघतेली आह,े 
मािहती या िव फोटाने आिण संपक व दळणवळण साधनांमधील ांतीने देशा या सीमा ब सरह चे मह व कमी 
केले आह,े कब ना, तो अडथळाच मोडून काढला आह,े यातुनच ब रा ीय नाग रक वाची संक पना आज पुढे 
आललेी दसते यातील अ याय व असुर तता ह ेमानवतेला एक आ हान (धोका) हणूनच आज पािहल ेजाते आह े
हणजेच यातून मानवी सुर चेे मू य रा ीय सुर ेपे ा वाढलेल े दसते आिण हणून मानवी सुर े या सम या 
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सोडिव यासाठी जागितक हत त ेपाची गरज आिण मह व प  होत.े याच पा भूमीवर यु दनीती ां या मत े
सुर ेचे नवीन दिृ कोन आिण गुंतागतु येत आह.े यामुळे भारताला यादृ ीने आप या पररा  धोरणात सतत बदल 
करावा लागत आह ेव रा ीय सुर ा या क थानी ठेऊन येक रा ा बरोबर संबंध थािपत करावे लागत आहते. 
बदल या काळानु प सुर ेचे काही नवीन दिृ कोन पुढे आले आहते त ेअसेः 
अ) रा ीय: रा ीय सभोवताल या सम या व यासंबंधीत प रणामातून िन मत यात रा ा या सुर ेचा संबंध शेजारी 
देशा या संघषाशी संबंिधत आह े
ब) आंतररा ीय, िवभागीय, वैि क सम यांमधून िन मत तर आंतररा ीय व िवभागीय सुर ेचा संबंध हा 
देशादेशांमधील सहकाया या ि थतीवर आधा रत आह.े ही सहकायाची प रि थती या या काळातील आंतररा ीय 
स था व काळ सुसंगत सम या इ. या व थापनावर अवलबूंन आह े हणून आंतररा ीय कवा िवभागीय सुर ा 

व थेला अशा सं था आिण यां या काळ सुसंगत थापना या सुधारणा वर जा त ल  ावे लागत.े 
क) मानवी : मानवी जीवन व ित े या सम यांमधून िन मत िचत संगी वैि क सुर ेचे व प संघषमय 
ि थती या हणजे जुलूम/ जबरद ती (अ याय), संघष आिण यु द इ. यापिलकडे होत जात,े यात पयावरणीय धोके, 
आ थक धोके, मानवी ह , एडस् , नशी या व तुचा ापार अ धा य व आरो या या सम या, या व अशा वैि क 
सम यां या व थापनाचा, यातून िन मत संघषाचा समावेश केला जातो, परंतु यात सम याः संघषाची सोडवणुक 
कर यासाठी ामु यानेपर पर सहकाय, वाटाघाटी आिण सहमतीतून शांततापूण बदलांवर भर असतो. मानव 
समूहा या जीवनदजाम ये संतुिलत आिण सतत सुधारणा कर यावर भर याम ये असतो, संतुिलत िवकासाची एक 
नवीन जागितक व था िन मतीचा हा य  असतो. यातच दहशतवाद हा वलत  िनमाण झाला आह.े 
साराशं :  
 अशा रा ीय सुर ा भारता या दृ ीन े िवचार करता वरील िववेचनाव न भारताला रा िहत आप या 
पररा  धोरणात मह वपूण असून भारताचे संर ण धोरण, भारताचे धोरण, भारताचे सागरी धोरण, भारत या 
अतगत समकालीन सम या यात दहशतवाद , भारताचे इतर रा ाशी असलले े संबंध पररा ीय धोरणाला यो य 
दशा दाखिव याचे काम रा ीय सुरि तता करत,े  पररा ीय धोरणातील दघ मुदती या कवा अ पमुदती या 

योजनांनाही रा ीय सुरि तता दशा दाखिव याचे काम करत.े  
सदभसचूी : 
१., इंगोलेव साबळे, (१९९३),“ भारताचे पररा  धोरण”, क पना काशन, नांदेड 
२., कामत पी. एम., (१९९०), “फॉ रन पॉिलसी-मे कग  डइंटरनॅशनल पॉिल ट स", 
रेिडय ट पि लशस, नवी द ली, 
३. तोडकर बी.डी, ,(२०१६), “भारतीय रा ीय सुरि तता', शांत पि लकेशन,जळगाव, 
४. खरे िवजय, “डॉ, बाबासाहबे आंबेडकर आिण रा ीय सुर ा , सुगावा काशन, पुण े
५. तळवलकर गो वद, (२००९), “भारत आिण जग”, मोज काशन, मंुबई 
६. तोडकर बी,डी,, (२०००), “भारत आिण जग", डायमंड पि लकेश स, पुण,े 
७.द  वी, पी., (२००३), “बदलती द ुिनयाम भारत क  िवदेश िनती", िह दी मा यम 
कायालय िनदेशालय द ली िव  िवधालय, द ली, 
८. देवळाणकर शले , (२००८), “आतंररा ीय राजकारणातील बदलती संयु  रा  ेसमीकरणे आिण संयु  रा ांची 
भूिमका”, ितमा काशन, पुण,े २००८ 
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Hkkjrh; lektkpk fyaxHkkofo”k;d n`”Vhdksu 

izk-MkW-ruJh fHkejko dqaHkkjdj 
dS-lkS- Ekkyrhnsoh olarjko ikVhy efgyk f’k{k.k’kkL= egkfo|ky;] fejt 

 
izLrkouk %- 

vktgh Hkkjrh; L=h iq#”kkP;k cjkscjhus thou txw ‘kdr ukgh-  
vkRefo’okl]vkRefHkeku o vkRefuHkZjrsP;k vHkkoh lektkrhy vusd fL=;kaps ^pwy o ewy* 
,o<sp dk;Z{ks= fnlrs-  R;kpk dqaVqcklkBh] lektklkBh] ns’kklkBh iw.kZ{kersus okij d#u 
?;ko;kpk vlsy rj] eqyh @ fL=;kae/;s vkRefo’okl fuekZ.k d#u R;kP;krhy {kerkapk 
fodkl dsyk ikfgts o R;kauk vkRefuHkZj cufoys ikfgts ;klkBh izFke lektkrhy iq#”kkpk 
fL=;kadMs ikg.;kpk n`”Vhdksu cnyyk ikfgts rlsp fL=;kapkgh Lor%dMs o brj fL=;kadMs 
ikg.;kpk n`”Vhdksu cnyyk ikfgts lektkrhy loZp Lrjkr vkf.k ?kVdkae/;s fyaxHksnkeqGs 
fuekZ.k gks.kkÚ;k leL;k nwj dj.ks fg dkGkph xjt vkgs-  vkti;Zr lektkr fL=;kauk lrr 
ijkoyach Bso.;kr vkysys fnlwu ;srs- ckY;oLFksr ofMykaoj] rk#.;oLFksr irhoj o 
oS/kO;koLFksr eqykaoj fryk voyacwu jkgkos ykxr vkgs- gk iq#”kiz/kku laLdr̀hpk ykHkysyk ,d 
‘kkip vkgs ,o<sp uOgs rj iajijk lkekftd uhrh]#<h]laLd`rh ;k lokZuh fryk nq̧ ;e LFkku 
fnysys vk<Grs vusd vekuq”k vU;k;kP;k ‘kà[kykauh rh ‘krdkuq’krds t[kMysyh vkgs- 
ckyfookg]gqaMk]fo/kok iqufoZokg canh] os’;kO;olk; o fdR;sd osGk gaqM;kcjkscj L=h xqyke 
Eg.kwu ns.;kP;k i/nrh g;k lkekftd n`”V #<hph rh cGh Bjyh vkgs- loZp n`”Vhdksukrwu rh 
misf{kr o oafpr jkfgysyh vkgsp ;kyk dkj.khHkwr iq#”kiz/kku laLd`rh o lektkrhy vfu”V 
#<h- ijaijk gks;-  
 vxnh izkphu dkGh fL=;kauk ekukps LFkkukps gksrs vls fnlwu ;srs ^;a= uk;ZLrq iwtUrs 
jeUrs r= nsork * vlk mYys[k vk<Grks- R;kdkGh fL=;kauk nsorkps LFkku fnysys fnlwu ;srs 
laLd`r lkfgR;kr frpk ^x`fg.kh lfpok% l[kh feFk% fiz;f’k”;k yfyrs dykfo/kh * vlk 
xkSjoiw.kZ mYYks[k vk<Grks- i.k ;k loZ vioknkRedp xks”Vh vkgsr- R;kuarjP;k dkGkr rj 
fryk dqVqackr lektkr nq̧ ;e LFkku fnys xsys o rh lektkPkk o iq#”kiz/kku laLd`rheqGs fryk 
dks.krkgh vf/kdkj feGkyk ukgh QDr vU;k;p lgu djr jkfgyh- frph rh foiUukoLFkk o 
frP;koj gks.kkjk vU;k; ikgwu vokZphu dkGkr frP;k m/nkjklkBh jktkjkeeksgu jkW;] e-
T;ksfrck Qqys] xksikG x.ks’k vkxjdj] egf”kZ dosZ o dkgh ik’pkR;kauh ;kauh iz;Ru dsY;kps 
fnlwu ;srs-  ;k lektlq/kkjdkauh lektkrhy L=h ?kVdkoj >kysys vU;k; o R;kph n`cZyrk 
vksG[kyh vkf.k R;kP;k f’k{k.kklkBh vfoJkar iz;Ru dsys- lektkph tgjh Vhdk lgu dsyh 
vkt L=h f’k{k.kkpk izlkj >kysyk fnlrks o L=hiwohZis{kk lektkr ekukus oko# ykxyh vkgs- 
;kps Js; ;k lektlq/kkjdkauk vkgs- Hkkjr Lokra«; >kY;koj Hkkjrkus yksd’kkgh lektkokn 
Lohdkjyk- lektkrhy loZ Lrjkrhy ?kVdkauk fodklkph leku la/kh U;k;f’k{k.k vFkksZRiknu 
{kerk bR;knh izkIr >kys ikfgtsr gs ?kVusus ekU; dsys vkgs- R;kuqlkj Hkkjrkr fofo/k laLFkk] 
la?kVuk o ‘kklu Lrjkoj iz;Ru lq# >kys vkgsr- fL=;kauk loZ gDd feGkys vkgsr- i.k 
ijaijkxr #<h – ijaijk ;keqGs rs gDd miHkksx.;kps lkeF;Z frP;k vaxh vkys ukgh- R;klkBh 
iz;Ru gks.ks xjtsps vkgsr- vktgh Hkkjrh; lektkr eqyxk – eqyxh HksnHkko eksB;k izek.kkoj 
dsyk tkÅ ykxyk- eqykais{kk eqyhauk fodklkP;k la/kh [kwip deh feGrkuk fnlwu ;srs njgtkj 
iq#”kkaekxs fL=;kaps  izek.k deh vkgsr- ;kapk Hkfo”;kr xaHkhj ifj.kke gksrhy ;kpk izR;sdkus 
fopkj dsyk ikfgts vkf.k L=hdMs c?k.;kPkk ldkjkRed n`”Vhdksu Bsoyk ikfgts R;klkBh 
fyaxHkko Eg.kts dk; ;kph ladYiuk ekfgr vlk;yk goh- 
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fyaxHkko (Gender) :- 

 ‘Gender refers to the sociality constructed differences between men and women’ 

L=h – iq#”k ;kaP;krhy HksnklanHkkZr fyaxHkko fg ladYiuk okijyh tkrs- 
L=h vkf.k iq#”k ;kaP;krhy ‘kjhjpuk] ‘kjhjkpk vkdkj] nsg/keZ vkf.k R;k vuq’kaxs LoHkko 
oSf’k”Vs ;k uSlfxZd Qjdkl fyaxHksn Eg.krkr-  tho’kkL=h; n`”V;k L=h – iq#”k ;kaP;krhy 
Qjdkl fayaxHksn Eg.krkr rj lektjfpr fdaok lkeftd jpusoj vk/kfjr dsysys 
orZu]d`rh]os’kHkw”kk vkf.k Hkwfedk g;k L=h – iq#”k ;kaP;krhy osxGsi.kkl fyaxHkko Hksn 
Eg.krkr- ;ko#u vls Eg.krk ;sbZy dh lektkr eqyxk vkf.k eqyxh gk Hksn dqaVqckiklwu 
lq#okr gksrs o rks lektkrgh L=h – iq#”k ;kaP;kr HksnkHkko dsysyk fnlwu ;srks- 
O;k[;k tkxfrd vkjksX; la?kVusuqlkj %- 
 ß Lkekftd jpusoj vk/kkfjr L=h- iq#”k ;kaP;k Hkwfedk orZu d`R;s vkf.k LokHkfod xq.k 
;krwu fuekZ.k >kysY;k Hksnkl fyaxHkko (Gender)  vls Eg.krkr-Þ 
fyax gs uSlfxZd vlys rjh fyaxHkko gh lektjfpr o ekuofufeZr ladYiuk vkgs-  L=h- iq#”k 
;kaP;k LoHkko] xq.koSf’k”V;s vkf.k lektkus ekU; dsysY;k tcknkjkÚ;k ;klanHkkZr fnlwu ;srks-  
;ke/;s cny djrk ;sbZy dqaVqckph lektkph fopkjlj.kh cnyyh rj fyaxHkko deh djrk 
;sÅ ‘kdrks- ckydkps uf’kc gs frP;k fdaok R;kP;k fiR;kdMwu vkysY;k x fdaok y 
xq.klw=kOnkjs fu/kkZfjr dsys tkrs- vxnh ckGkyk tUe ns.;kP;k fu;kstukiklwu irh – IkRuh ¼ 
tksMis ½ fyaxHkko Hksn dj.;kl lq#okr djrkr-  vktgh txkr eqyhP;k tUekps Lokxr gksr 
ukgh- vktgh Hkkjrkph yksdla[;k lOok’ks dksVh vlwugh dkgh dqVaqckr 4-5 eqyh vlqugh] R;k 
eqyhaP;k ekrsyk eqykyk tUe ns.;kl Hkkx ikMys tkrs- vktgh vusd jk”Vªkr efgykauk ?kjdke 
djkos ykxrs- Rkj vtwugh dkgh fBdk.kh /kkfeZd LFkykae/;s L=h;kauk izos’k fnyk tkr ukgh-  
vesfjdk vkf.k vU; jk”Vªake/;s ,dkp izdkjP;k dkeklkBh iq#”kkais{kk L=h;k deh iSls deforkr] 
lkSnh vjsfc;ke/;s iq#”kkauk dkj pkyfo.;kph ijokuxh vkgs- ek= fL=;kuk ukgh- eunkukP;k 
gDdklkBh fL=;kauk la?k”kZ djkok ykxrks vkgs-  vktgh vkiY;k ns’kkr fL=;kauk jktdkj.kkr 
33% vkj{k.k feGkysys vkgs- fL=;kauk jktdkj.kkr 50% vkj{k.k feGfo.;klkBh la?k”kZ djkok 
ykxr vkgs- 
 loZp lektkr L=h – iq#”kkadMs ikg.;kpk  n`”Vhdksu fHkUu vkgs- fyax vkf.k fyaxHkko 
(Sex and Gender) ;klanHkkZr lektkr vusd xSjlet vkgsr-  ‘kkGk lekt ;kaP;k 
iq<kdjkusp gk xSjlet nwj dj.ks ‘kD; vkgs- ‘kkGke/kwu dsoG ySfxad f’k{k.k nsÅu pky.kkj 
ukgh rj Hkkofud cnyk’kh dls tqGowu ?;kos \ iq#”kkapk fL=;kadMs ikg.;kpk ldkjkRed o 
fodklkRed n`”Vhdksu fo|kF;kZae/;s fuekZ.k dsyk ikfgts ;kps izR;{k dqaVqckiklwu fyaxHkko 
;klanHkkZr eqyk – eqyhae/;s chtjksi.k >kys ikfgts- lkeftd o jk”Vªh; fodklkP;k 
n`”Vhdksukrwu fyaxHkko jpusps egRo [kkyhy izek.ks lkaxrk ;sbZy- 
1½ lekursph tkf.ko :-  

 dqVac] ‘kkGk lekt ;kaP;ke/;s eqyxk – eqyxh gk HksnHkko ulkok- eqyhoj tkpd 
ca/kusykoyh tkÅ u;sr-  eqyxk – eqyxh leku vkgsr-  ;kaph tk.kho dqaVqckrwu >kyh ikfgts- 
‘kkGsr cSBd O;oLFkk vH;klØe ;kP;kr Hksn d#u u;s- lektkr dkekP;k ckcrhr Hksn Hkko 
dsyk tkrks] rks d# u;s- 
2½ dqVqackPkh tckcnkjh vkf.k fyaxHkko :- 
 dqVqackr eqyxk Eg.kts oa’kkpk fnok] eqyxh Eg.kts ijD;kps /ku gh Hkkouk dqaVqckr 
fnlwu ;srs- R;keqGs R;kP;kr HksnHkko dsyk tkrks- eqyk – eqyhauk f’k{k.kkph leku la/kh fnyh 
tkr ukgh- ?kjdke]vkjksX;] HkkSfrd lqfo/kk ;k loZ ckcrhr eqyhauk leku la/kh feGrkuk fnlw 
;sr ukgh- vkt xjt vkgs dqaVqckr eqyk – eqyxh gk HksnHkko dsyk tkÅ u;s- eqykP;k 
cjkscjkus eqyhaukgh dqaVqckr leku la/kh fnyh ikfgts o R;kpk fodkl dsyk ikfgts- 
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3½ lkekftd Ckaf/kydh :- 
 fulxZrkp L=h vkf.k iq#”kkadMs dkgh {kerk vlrkr- L=h ygku eqykaps laxksiu 

iq#”kkis{kk pkaxY;kizdkjs d# ‘kdrkr- rj ‘kkjhfjd] vaxesgurhph dkes fL=aa;kis{kk iq#”k 
PkkaxY;kizdkjs d# ‘kdrkr-  ;kloZ ckchph tk.kho vlY;keqGs lkeftd ckf/kfydh fuekZ.k 
djrk ;srs- o lektkr pqy vkf.k eqy ;k e;kZfnr dk;Z{ks=k iyhdMs tkÅu L=h;kauk leku 
la/kh fnyh rj lkekftd n`”Vhdksu cn.;kl Qkjlk osG ykx.kkj ukgh R;klkBh lektkgh 
iz;Ru’khy gok- 
4½ yXu vkf.k ekuotkr :- 
 Ekkuotkrhps vkfLrRo fVdowu Bso.ks Eg.kts L=h – iq#”k ;kaps yXu gks;] fyax Hkkokl 
iqjd vkgs]izTkksRiknu d#u ekuotkr vfLrokr Bso.;klkBh yXu vko’;d vkgs- gs lektkyk 
ekfgr vkgs- Eg.kwu lalkj#ih jFkkyk L=h – iq#”k gh nksUgh pkds egRokph vkgsr- Eg.kwu 
HksnHkko djrk dkek u;s- 
5½ fuoMhps Lokra= :- 
 vktP;k ;qxkr izR;sdkP;k Hkwfedk vkf/kd Li”V >kY;k vkgsr-  ,dsdkGh ,[kkns dke 
iq#”k djhr  gksrs- rsp dke vkt ekfgyk d# ‘kdrkr gs nk[kowu fnys vkgs- mnk- vkt ns’k 
j{k.kklkBh L=h;k y”dkjke/;s nk[ky >kY;k vkgsr- vkt jktdkj.kkr jk”Vªirh] 
izariz/kku]eq[;ea=h o LFkfud LojkT; laLFksr egRokph ins lkHkkGr vkgsr- 

;ko#u vls y{kkr ;srs dh Lokra«; iwoZdkGkr vusd lekt lq/kkjdkuh L=h;kP;k 
mUurhlkBh Hkjho dk;Z dsysys fnlwu ;srs- fczfV’kkauh L=h f’k{k.kklkBh dsysys iz;Ru viw.kZ gksrs- 
Hkkjrh; lektkr leku okx.kwd fnyh xsyh ukgh- L=hPkh izxrh djk;ph vlsys rj fryk 
f’k{k.kkph xjt vkgs- gs Qkj FkksM;k yksdkauh tk.kys gksrs- Eg.kwu dkgh L=hP;k iz’ukuk okpk 
QksM.;klkBh dkgh la?kVuk dk;Zjr vkgsr- vf[ky Hkkjrh; efgyk ifj”knsiklqu rs vxnh 
xzkeh.k Hkkxkrhy efgykP;k cpr xVki;Zr ekfgyk la?kVhr >kY;k vkgsr- ;k L=h la?kVukuh 
L=hps dkSVaqfcd lkeftd] vkfFkZd] ‘kS{kf.kd] jktdh;] dk;nsfo”k;d ekx.;k y<k nsÅu ekU; 
d#u ?ksrY;k vkgsr- vtwugh ;k la?kVuk L=h;kauk leku LFkku feGwou ns.;klkBh >Vr vkgsr- 
o vtwugh >Vkos ykx.kkj vkgs- Hkkjr Loakr«; >kY;kuarj L=h f’k{k.kkoj tkLr Hkj fnysyk 
fnlwu ;srks- osxosxGs vk;ksX;kus L=h – iq#”k ;kaP;kr lekurk vlkoh ;klkBh iz;Ru dsY;kps 
fnlwu ;srs- eqys vkf.k eqyh ;kaP;k CkSf/nd@ekul’kkL= {kersr dks.krkp cny ulrks- nks?kkrhy 
‘kjhfjd Qjd egRokpk ukgh- gs jk”Vªh; lkferhus lkafxrys vkgsr- rj dksBkjh vk;ksxkus 
eqyhP;k f’k{k.kkyk ikBhack fnyk vkgs-  

   1986 P;k jk”Vªh; ‘kS{kf.kd /kksj.kkr L=h lcfydj.kklkBh f’k{k.k dls egRokps 
vkgs- gs nk[kowu fnys o R;klkBh dªrh dk;ZØekdMs fo’ks”k y{k ns.;kph xjt vkgs- 1994 
e/;s efgyk /kksj.k tkfgj dsys- Lora«;i.ks efgyk /kksj.k tkfgj dj.kkjs egkjk”Vª gs ifgys jkT; 
vkgs- la;qDr jk”Vª la?kkr >kysY;k ?kMkeksMhP;k ik’oZHkwehoj gs /kksj.k tkfgj dsys gksrs- ;ke/;s 
efgyk lcyhdj.k o l{kehdj.k lkBh iz;Ru dj.;kr vkys efgykauk laj{k.k ns.;klkBh  
Hkkjrh; jkT;?kVusr vusd dyekpk lekos’k dj.;kr vkyk] Hkkjr ljdkjus 73 oh o 74 oh 
?kVuknq#Lrh d#u ukxjh o xzkeh.k laLFksr ekfgykalkBh 1@3 vkj{k.k Bso.;kpk ,sfrgkfld 
fu.kZ; ?ksryk vkgs- 2001 gs o”kZ Hkkjr ljdkjus ^ekfgyk l{kehdj.k o”kZ* Eg.kwu ?kks”khr 
dsY;kuarj 2001 e/;s egkjk”Vª ‘kklukus uos ekfgyk /kksj.k tkghj dsys vkf.k R;ke/;s 
ekfgykauk dsanzhHkwr ekuwu L=hdsanzh fu;kstukoj Hkj fnyk tkbZy-  ‘kkldh;]fue’kkldh;] 
lgdkjh laLFkk] f’k{k.k laLFkk bR;knhauh fL=;kaP;k l{kerslkBh iz;Ru dj.ks ca/kudkjd vkgs- 
njo”khZ 3 tkusokjh lkfo=hckbZ Qqys t;arh – L=heqDrh fnuh loZ laLFkk ;k lunspk vk<kok 
?ksÅu lunsl ekU;rk nsrhy fyaxleHkkoklkBh ‘kklukus ‘kkys; vH;klØe 13 xkHkkHkwr ?kVd 
o 10 ewY;kapk lekos’k dsyk vkgs-  R;ke/;sgh ^L=h – iq#”k lekurk* ;kpk fopkj gksÅ  
ykxyk ‘kkGse/;s @ljdkjh vfHkys[kke/;s ofMykaP;k ukokcjkscj vkbZpsgh uko ns.;kr ;sÅ 
ykxys] ekfgykauk laj{k.k feGkos ;klkBh osxosxG;k Lrjkoj iz;Ru gksÅ ykxys 
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‘kkGk]egkfo|ky;krwu rØkj fuokj.k lferh LFkkiu dsyh vkgs-  ts.ksd#u ekfgykauk laj{k.k 
feGsy] vU;k;krwu lqVdk gksbZy]fL=;kaPkk ntkZ mapkosy ;k ckchaoj Hkj ns.;kr vkyk vkgs- 
rjhlq/nk vusd eqyh] fL=;k fofo/k ykHkkiklwu oafpr vkgsr- vktgh frpk NG gksrkuk fnlrks- 
vktgh vusd fuHkZ;kuk U;k; yodj feGr ukgh-  efgykaP;k e/;s dk;nsfo”k;d o brj ckch 
¼efgykaP;k la?kVuk½ ;kfo”k;h ekfgrh ukgh- dqaVqckr lektke/;s dkekP;k fBdk.kh NG gks.;kps 
izek.k ok<rp pkyys vkgs- ySfxad NG Eg.kts dk; fdaok R;kr dks.kR;k xks”Vhpk lekos’k 
gksrks- ;kaph lq/nk R;akuk ekfgrh ukgh- YkSfxd NGkph vusd dkj.ks 1½ iq#”kh ekufldrk 2½ fV-
Ogh 3½ ekflds o brj v’yhy lkfgR;] baVjusV ;kapk lekos’k gksrks- ;ko#u vkiY;k y{kkr 
;srs dh]fofo/k izlkjek/;ekrwu nk[koY;k tk.kkÚ;k dk;ZØekrwu tkfgjkrwu] lkfgR;krwu ySafxd 
NGkyk eksB;k izek.kkoj [kraik.kh ?kkrys tkrs- 

efgykaP;koj gks.kkjk vU;k; deh Ogkok ;klkBh lektkrhy fofo/k ?kVd] vusd 
la?kVuk o ‘kkluLrjkoj iz;Ru gksrkuk fnlrkr- Hkkjrh; jkT;?kVusrhy vusd dyes ekfgykauk 
laj{k.k ns.kkjh vkgsr- ySfaxad NGkP;k lanHkkZrhy rØkj fuokj.k laLFkk vkfLrRokr vkgsr- 
‘kkldh;]fue’kkldh; dk;kZy;kr rØkj fuokj.k lferh LFkkiu dj.ks- caèkudkjd vkgs- 
;ke/;s 50%  efgykapk lgHkkx vko’;d vkgs- ;klaca/kh ‘kklukus fu.kZ; o ifji=ds dk<yh 
vkgsr- vkt lekt ‘kklu ekfgykaP;k ikBh’kh vkgs i.k rjhgh ekfgyk l{ke ukghr gks.kkÚ;k 
vU;k;klkBh loZp efgyk y<rkuk fnlr ukgh- vkt [kjh xjt vkgs o”kkZuqo”ksZ vU;k; lgu 
dj.kkÚ;k L=hyk frP;kr vkRefo’okl fuekZ.k dj.;kph] fryk vkRefuHkZj cuowu Lor%ps 
fu.kZ; ?ks.;klkBh l{ke gksbZy- ;klkBh lokZuhp iz;Ru dsyk ikfgts- ;klkBh lektkrhy 
iq#”kkapk L=hdMs ikg.;kpk ldkjkRed n`”Vhdksu yodjp fuekZ.k gksbZYk o dqaVqc] lekt] ‘kklu 
frP;k ikBh’kh mHks jkgrhy- lektkrhy izR;sd ?kVdkaph ns[khy tckcnkjh vlyh ikfgts dh 
L=h – iq#”k HksnHkko gks.kkj ukgh- L=h;kP;koj dks.kR;kgh izdkjkpk vU;k; gks.kkj ukgh- vU;k; 
gksr vlsy rj R;k L=hyk U;k; feGow n;kok- lektkrhy L=h – iq#”k gk HksnHkko deh gksbZy 
L=h – iq#”k lekurk fuekZ.k gksbZy-  Hkfo”;kr Hkkjrh; lektkr L=h – iq#”k fo”kerk deh 
gksbZy- fg vis{kk ckGxrs- 
lanHkZlwph %- 
1½ ejts-ch-ih]iokj ;qojkt ¼2006½  fayaxHkko] ‘kkGk vkf.k lekt % iz’kkar ifCyds’kUl 
2½ ujo.ks ehuy¼2010½ Hkkjrkrhy ‘kS{kf.kd vk;ksx o lfeR;k% fuR; uwru izdk’ku 
3½ ohjdj izHkkdj] ohjdj izfrHkk ¼2008½ mn;ksUeq[k Hkkjrh; lektkps f’k{k.k o f’k{kd % 
fuR; uwru izdk’ku 
4½ Hkxr]fo|qr-¼2004½- L=h iz’uakph okVpky] iq.ks% izfrek izdk’ku 
5½ www.cheg.com/definitions /gender-s 
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छ पती शा  महाराजाचं ेिश ण िवषयक काय 

डॉ. उ मला ीरसागर 

ीमती मथुबाई गरवारे क या महािव ालय सांगली ,मो.9970516679 ,ई-मेलkshirsagarurmila@yahoo.co.in 

 
तावना. 

आधुिनक समाजा या जडणघडणीम ये आप या िवचार व कायाने नवयुवक िनमाण करणा या कृितशील 
िवचारवंतांम ये छ पती शा  महाराज या िवचारवंतांचा समावेश होतो. संपूण आयु य यांनी दिलत पीिडत शोिषत 
यां या गतीसाठी खच  घातले .समाज जीवनात बदल घडवून आण याचा यांनी ामािणकपणे य  केला. 
समाजातील सव माणसे समान आहते, यांना माणूस हणून ित ा ा  हावी , यां यातील उ -नीच भेदभाव न  
हावा, या हतेूने ते काय करीत रािहल.े िवचारपूवक वीकारललें सामािजक कवा राजक य त वां या बाबतीत 

कोणतीही तडजोड न वीकारता या त वांची अंमलबजावणी कर यासाठी आव यक असललेे असामा य मानिसक 
धैय छ पती शा  महाराजांजवळ होते. एक आदश राजा, ब जन समाजाचा नेता हणून असललेी यांची 
लोकि यता शेवटपयत कायम टकली .ब जन समाजाला जागृत कर याचे काम यांनी केल े .आप या कायािवषयी 
होणारी टीका यांनी सहन केली पण आप या या धोरणात बदल केला नाही. 
शोध िनबधंाचाउ ेश--------आधुिनक महारा ा या इितहासात आप या शै िणक सामािजक आ थक काया ारे 
ब जन समाजाला जागृत क न यांची सवागीण गती घडवून आणणारे जािहत द  स ाधीश हणजे छ पती शा  
महाराज होय. यांनी केले या सामािजक सुधारणा आज या त ण िपढीसाठी आदशवत आह.े यांचे शै िणक काय 
अितशय मह वाचे आह े. यां या मृती शता दी वषात या कायाचे मरण सवानी क न बोध यावा ,यासाठी तुत 
शोधिनबंध िलिहलेला आह.े 
पवूायु य----- छ पती शा  महाराज कागल या घाटग ेघरा यातील . यांचा ज म 26 जुल ै1874 रोजी झाला1. 
वडील जय सगराव घाटग ेव आई राधाबाई होय. यांचे मूळ नाव यशवंतराव होत े.छ पती चौथे िशवाजी महाराज 
यां या प ी आनंदीबाई साहबे यांनी 17 माच1884ला यांना द क घेतले .राजकोट, धारवाड येथे यांचे िश ण 
झाले. ीमंत ल मीबाई साहबे यां याशी यांचा िववाह 1891 म ये झाला .िवसा ा वष  दोन एि ल 1894ला 
को हापूर सं थांनचा रा यकारभाराची सू े यांनी आप या हाती घेतली.2 आपणास िमळाले या स ा व 
अिधकाराचा उपयोग सं थान मधील सामा यजनां या िहतासाठी कर याचा य  केला .जाती सं थे या ारे िनमाण 
झालेली सामािजक िवषमता दरू क न समाजातील दबुल घटकांना याय िमळवून दे या या हतेूने यांनी ब जन 
समाजाचे नेतृ व वीकारल.े 
छ पती शा  पवु समाजजीवन------ सुरा य िनमाण कर यासाठी ,लोकशाही बळकट कर यासाठी, ब जन समाजात 
जागृती येणे आव यक आह,े असे महाराजांचे मत होत.े ब जन समाजात िश णाचा मोठा सार हो याची 
आव यकता यांना जाणवली .समाजात ि यांची िवशेषता िवधवा ि यांची ि थती दयनीय होती. धा मक जीवनात 
कमकांड ,अंध ा या परुोिहतां या े वाचा िवशेष ाधा य िमळाले होत.े अिशि त जातीवर अनेक बंधने होती. 
असं य लोक अ ान व दा र ाचे जीवन जगत होत,े यामुळेच महाराजांनी ब जन समाजा या गतीसाठी धा मक 
शै िणक, सामािजक, आ थक े ात ांितकारक बदल कर याचा य  केला .ब जन समाजाला वातं याचा 
उपभोग घे यासाठी पा  बनवणे महाराजांना आव यक वाटत होते , यासाठी यांनी आपल ेआयु य तीत केल.े 
शै िणक काय----- महाराजांची िश ण िवषयक दृ ी मूलगामी होती. कायम व पाचे सामािजक प रवतन घडवून 
आण याचा िश ण हाच एकमेव माग आह,े िश णा खेरीज समाजाचा सवागीण िवकास संभवतच नाही, अ ानात 
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बुडून गलेे या देशात उ म मु स ी लढव ये वीर कधीही िनपजणार नाहीत, असे यांचे मत होत.े3 सहका यांची 
िश ण सुधारणा सिमती नेमून यानुसार िनयोजनपूवक शै िणक धोरण यांनी तयार केल.े अनेक ावहा रक 
उप म यांनी राबिवल.े नवसमाज िन मतीसाठी येकास िश ण दल ेपािहजे ही समतावादी भूिमका महाराजांनी 
प करली. िश ण सारा िशवाय सव समाजात सां कृितक आिण वैचा रक अिभसरण सु  होणार नाही ,असा यांचा 
िव ास होता. येक या ठायी असलले ेसाम य आिण कौश य वाढिव यास िश णाचा हातभार लावणार 
आह,े अशी यांची ा होती.4 िश णािशवाय सारा समाज मतीहीन होईल, नीित  होईल, गतीहीन होईल, अथ 
शू य होईल आिण कायमचा खचून जाईल, हणून महाराजांनी सवासाठी िश णाची पाणपोई उघडली. महाराज 
समाज चतक होते .महा मा फुल ेनंतर सामा य माणसा या िश णासाठी क याणासाठी यांनी काम केल.े िश णातनू 
कतबगार माणसांची नवी िपढी यांना िनमाण करावयाची होती. देशा या वातं य िवषयी लोकां या मनात न ा 
उम , ऊजा िनमाण कराय या हो या िश ण ह े सं कार म आिण नविन मती  सू  आह े ह े यांनी जाणल े होत,े 
हणून सवासाठी िश णाची दारे खुली क न सवाचा िश णातून िवकास साध याचे काय यांनी केल.े भावी 

भारता या लोकशाहीचा लोक िश णातून पाया घालणारे थोर दृ आ रा पु ष हणनू यांचा गौरव होतो. 
मोफत स च ेव ाथिमक िश ण--------- ाथिमक िश णाचा पाया दढृ के या नंतर उ  िश णापयत वाटचाल 
कर याचा महाराजांचा िन य होता. 1913 म ये यांनी येक गावात िनदान एक तरी शाळा असावी व ती शाळा 
गावात ब सं येन ेराहणा या जाती या न ेचालवावे असे मत दल.े िश णािवषयी िश कां या मनात आ था 
िनमाण हावी व यान े िश ण िवषयक चळवळीला गती यावी असे यांचे मत होत.े यांनी िश कांची पगारावर 
नेमणूक सु  केली. सव संभा  अडचणीवर मात क न यावर उपाय शोधले वतं  खाते उघडून िश ण 
संचालकांची नेमणूक केली1 जुलै 1918 पासून सु  होणा या सव शाळांची तारीख वार यादी करवीर गॅझेट म ये 

कािशत केली5. खे ात मं दरे ,चावडी, धमशाळा या इमारतीमधून ाथिमक शाळा सु  के या. 1917 साली 
करवीर दरबाराने स या िश णासाठी एक ल  वीस हजार पयांची तरतूद केली होती . येक घरावर एक पया 

माणे यादाफाळा ाथिमक िश णासाठी बसवून ती र म खिज यात वेगळी ठेवली .देवळा या उ प ातून शाळेचा 
अंिशकखच चालवावा, डॉ टर वक ल ,सावकार वगैरेवर िविश  दराने िश ण कर बसवावा ,इ यादी यां या सूचना 
पािह यावर यांचा एकूणच दृ ीकोण पुरोगामी अस याची सा  िमळते. शाळां या िनयिमत तपासणीसाठी खास 
अिधका यां या नेमणुका कर यात आ या हो या. िश ण वंिचतां या अंतर अगंाम ये िश णा या मा यमातनू 
साम य िनमाण कर याची राजष  शा  महाराजांची अ ावधानी दृ ी कौतुका पद दसत.े 

ी िश ण-------- ी िश णाला उ ेजन दे यासाठी िवशेष अिधकाराची जागा यांनी िनमाण केली, यावर 
कु.एच.िलटलयांची नेमणूक केली. राजाराम महािव ालयात िश ण घणेा  या ि यांना माफ ची सवलत यांनी 
जाहीर केली .भुदरगड या मागास भागात मुल ची शाळा काढली .याव न यांची ी िश ण िवषयक आ था  
होते .मुल या िश णाकडे िश कांनी अिधकआ थेवाईकपणे ल  घालावे, या हतेनूे महाराजांनी पास होणा या 
मुल या सं ये या माणात िश कांना इनाम दे याची तरतदू केली.6 शार होतक  मुल साठी िश यवृ या द या. 
सुनबाई इंदमुती राणी साहबे यांना वैध  आ यानंतर यां या िश णाची सोय छ पती शा  महाराजांनी केली. 
अ णा ढेरे हणतात, इंदमुती देवी चे आयु य हणजे शा  छ पत या ी िश ण िवषयक क पना राबव याची 
उ म योगशाळा होती”7 रखमाबाई केळुसकर यांना महाराजांनी1895 म ये रा या या पिह या भारतीय ी 
अधी क हणून नेमल ेहोत.े ी िवषयक अनेक सुधारणांकडे यांनी ल  पुरिवल.े ीिवषयक कायदे, बालिववाह, 
िवधवा िववाह, नागरी िववाह, पनु ववाह इ यादी कायदे मंजूर क न यांची अंमलबजावणी केली .ि यां या 
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कतृ वाचे े  मोकळे केले पािहजे, यांची अि मता जागी केली पािहजे, याची जाणीव जागतृी केली पािहजे, असाच 
महाराजांचा ी िश ण िवषयक दिृ कोन होता. 
उ  व वसाय िश ण--------- महाराजांनी उ  िश णालाही मह व दले. महाराजांनी अनेक होतक  गरीब 
िव ा याना परदेशी उ  िश णासाठी पाठव यासाठी खाजगी तून मदत केली. पु यातील डे न ए युकेशन सोसायटी 
, ी िशवाजी मराठा सोसायटी या थापनेमाग े स य सहानुभूती आिण रेणा महाराजांची होती. राजाराम 
महािव ालयात िशकणा या अ पृ य मुलांना व अ य समाजा या मुल ना मोफत िश ण दे यासाठी उ ेजन दल े
. ामा चा कारभार वि थत हो यासाठी महाराजांनी पाटील कूल व तलाठी कूल सु  केल.े िश कांसाठी 

िश ण क े सु  केली. तांि क िश णाची समाजाला आवड िनमाण हावी हणून जय सगराव घाटग े टे कल 
इि ट ूट ची थापना केली .ल करी िश णासाठी इ फं ी कूल सु  केल.े 1920 म ये यांनी राजाराम इंडि यल 
कूल थापनु यास वसितगृहाची इमारत आिण वा षक अनदुान उपल ध क न दली. 

अ पृ यासंाठी िश ण------ अ पृ यांना िश ण िमळाले तर इतर जातीतील माणसा माणे त े पुढे येतील,यासाठी 
महाराजांनी अ पृ यां या उ तीसाठी य  केल.े चोखामेळा व तीगृहाला पाच हजार पयांची देणगी दली. 

बोधन, िश ण व जनसंपक या मा यमातून अ पृ यां या जीवनात काश िनमाण केला.1896- 97 म ये अ पृ य 
शाळांची सं या सहापयत होती, महाराजांनी ती सं या 25 वर नलेी8 .अ पृ यांचा सामािजक व शै िणक दजा 
वाढव यासाठी य  केले. 1908 म ये यांनी अ पृ यांसाठी वसतीगृह काढले . या कामासाठी अ पृ य जातीतील 
नाग रकांचे िव ा सारक मंडळ थापल.े 1911 म ये सं थानातील सव अ पृ य मुलांचे िश ण मोफत कर यात 
आल.े गरीब मुलांना पु तके, पा ा, पेि सली फुकट द या जात.9 यो य िश ण झाले या अ पृ य त णांना 
व कली या सनदा द या .सन 1919 म ये काढले या एका कुमानुसार कोण याही िश कांनी शाळेत अ पृ यां या 
मुलांची अ पृ यता मानावयाची नाही , यांना इतर मुलां माण ेवागवावे ,समान वागणूक ावी अशी आ ा केली. 
वसितगहृाचंी चळवळ---------- खे ातील मुलांची ग रबी व काही वेळा जात या गो ीमुळे िश णात अडचणी 
िनमाण होतात, हणून िनरिनरा या जाती या िव ा यासाठी वतं  वसितगृह े काढ याचा िनणय महाराजांनी 
घेतला. िव टो रया मराठा बोड ग, जैन वसितगृह, टे कल कूल, लगायत वसितगृह ,मुि लम वसती ह ,िमस 
लाक हो टेल ,नामदेव व ती ह, भू वसितगृह ,सार वत वसती ह ,छ पती सं कृत िव ालय ,ि स िशवाजी 

मराठा बो डग, इंदमुती व ती ह इ यादी वसितगृहातून िव ा या या राह याची व भोजनाची व था केली.10 
महाराजांनी येक जातीतील मुख कायक याना एक  क न वसितगृहा या थापनेसाठी ो साहन दले ,इमारती 
व जागा द या .िनयिमत अनुदाने दली. िव ा याम ये अलग पणाची भावना िनमाण होऊ नये हणनू िवशेष द ता 
घेतली. वसती ह ारे महाराजांनी ब जन समाजातिवकास घडवून आणला, हणनूच को हापरू ह े शहर 
वसितगृहांची जननी व शा  महाराज ह ेभारतातील िव ाथ  वसितगृहांचे आ ाजनक मानल ेजातात. वसितगृहां या 
िन मतीमागे असले या यां या शै िणक व रा वादी वृ ीची  कषाने जाणीव  होते. पुणे नागपूर ,अहमदनगर येथ े
ही वसतीगृह थापन केली. 
अ य शै िणक काम-े----------सावजिनक िश णा या अिभसरण आतून सव समाजाला अिभमंि त क न नवं 
उ थाना या दशा आिण वाटा दाखव याचे राजष  ने केललेे काय सुवण अ रांनी कर यासारखे आह.े हदी शा ो  
संगीताची जपणूक करावी आिण नवे गायक तयार करावे यासाठी को हापूरातझाले या गायन िश ण समाज, या 
सं थेस यांनी सहा हजार पयांची देणगी दली .केसरबा ना संगीत िश णासाठी यांनी उ ेजन दल.ेम लिव ेला 
लोकिश णाचे एक साम यसंप  अगं यांनी मानले होत.े आप या सं थानात अनेक ठकाणी तालीम काढून त ेएक 
श  िव ेचे बल संवधनाचे सं कृतीचे  आिण िश ण िश णाचे एक वाही क  िनमाण केल.े तालीम ,शाळा आिण 
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वाचनालय ह ेतीन उप म हणजे शरीर ,मन आिण सं कृती या अिभसरणाची बोलती चालती िश ण क े होती. 
को हापूर ह ेम लिव ेचे िव ापीठ बनिवले. सं थानात सावजिनक िश ण सार कर यासाठी महाराजांनी आपली 
उभी हयात खच केली .शै िणक कायदे केल.े आप या शै िणक चळवळीचा हते ू िवशद करताना त े हणाले होत,े” 
मागासले या लोकांना चेतना देऊन यां याम ये ाथिमक व उ  िश ण घे यास ेरणा िन मली पािहजे व िश ण 
घे यास यांना उ ु  केले पािहजे हा तर आमचा चळवळीचा धान हते ूआह”े.11 ंथ िन मती या व ंथ वृ ी या 
सव य ांना यांनी आ थक सहा य दले .करवीर येथील शकंराचाया या मठात सं कृत भाषे या िश णाची सोय 
सव जाती जमातीसाठी केली .िश ण ह ेसामािजक िवकासाचे ऐिहक समृ ीचे आिण स ेचे उगम थान अस यामुळे 
संयमशील गितशील राजष  शा नंा ह े िश ण हरेक मागाने सव थरातील लोकांपयत समथपणे पोहोचवायचे होत े
, हणूनच िश यवृ या ,नादरया ,बि से इ यादी मागाचा उपयोग यांनी केला. पुरोिहत शाळा थापनेतनू 
महाराजांना समाजाला धा मक वातं य ावयाचे होत,े को हापुरात राजकुमार कॉलेज थापन क न यांनी आदश 
राजकुमारकॉलेज कसे असावे याचे उदाहरण घालनू दले .सव माणसांना वेदपठणाचाअिधकार आह ेह ेसांग यासाठी 
स यशोधक शाळेचा ज म झाला .ड बारी मुलांसाठीही शाळा काढली. ड बारी समाजाला चांगल े दवस यावेत हणून 
उचललले े िश णाचे पाउल सामािजक ि थ यंतराचे तीक आह.े नािशकला यांनी मराठा वसितगृहाची थापना 
केली. पंढरपूर येथ ेमराठा िव ा सारक समाज या िश ण सं थेची थापना केली. अहमदनगर येथ ेछ पती चौथ े
िशवाजी महाराज बो डग हाउस सु  केल.े महाराजांना मागासले या लोकांना िश ण घेऊन पुढे आणावयाचेहोते. 
समारोप------------मानवी गुंतवणूक अशा अगंान े िश णाचा िवचार के यामुळे मानवी गुंतवणूक अशा अगंान े
िश णाचा िवचार के यामुळे िश णाचे व प म े दारी खाजगी िहतसंबंध आ मक असे न राहता ती एक सावजिनक 
सामािजक िहताची बाब ठरावी असा य  राजष  शा  महाराजांनी ज मभर केला. समाजातील मागासलेपणा दरू 
क न िवषमतनेे ापलेल े सामािजक जीवन समते या पातळीवर आण याचे एकमेव साधन हणनू महाराजांनी 
िश णाचा िवचार केला होता .औ ोिगक, तं ान िवषय आिण उदारमतवादी िश णाला ाधा य देऊन पि म 
महारा ातील सामािजक सां कृितक आिण शेतक  औ ोिगक ांतीची बीजे यांनी िश ण सारा ारे पेरली होती 
. यां या हयातीत याचे इ  प रणाम ह े दृ ीस आल े होते .जाितभेद, ीदा य ,पुरोिहत वग वच व व िश ण 

े ातील म े दारी वगैरे सरंजामशाही ची अप ये िनकालात काढ यासाठी महाराजांनी जे काही केले त े
वरा यासाठी अनुकूल समाज तयार कर याचे क प होते .वसाहतवादी रा यकत आिण उ वण य वक य या 

दोघांचाही ितरोध मोडीत काढून िश णा या सावि क करणासाठी चे शा  महाराजांनी केलेल े य  हा 
जनसामा यांचा वरा य िभमुख कर याचा सवात िव सनीय उपाय होता. महाराजां या सव जाती धम यां या 
िश णाची काळजीवा  कृती हणजे यां या युग वतक धैयाची आिण कृती शरूपणा ची काशमान पताकाच होय. 
महा मा फुलनी जी ान योत लावली या योतीन े योत लाव याचे काम शा  महाराजांनी केल े.िश णातून यांना 
समाजाला समानते या पातळीवर आणनू ठेवावयाचे होत.े िश णातून सवाचा उ ारहा युगधम यांनी बनिवला. 
आप या जेने आप या उ ारासाठी थम वतः या पायावर उभे राहावे, या उदा  हतेून े े रत होउन महाराजांनी 
िश ण सार केला. पायाभूत िश णाची आखणी यांनी केली. सवाना िश णाची संधी उपल ध क न शा  
महाराजांनी समाज सुधारणेचा पाया घातला. मानवा या सवागीण जीवनाला पश क न जाणारे आिण जीवन 
समृ  करणारे िश ण ह े खरेखुरे जीवन िश ण होय, ह े महाराजांनी कृतीने िस  क न दाखिवले .आज आपण 

ाथिमक िश णापासून उ  िश णापयत या अ ययन-अ यापन या कडे पािहले तर यांनी सांिगतललेा िश ण 
िवचार कती अनुकरणीय आह े ह े ल ात येत.े आप या आधुिनक महारा ा या िश ण िवकासाचे मूळ शा  
महाराजां या िश ण कायात शोधावे लागेल .यासाठी यां या िश णिवषयक िवचार कायाचे चतन क न 
यापासून ेरणा घऊेन न ान े आज या िश णाची घडी बसवणे आव यक वाटते. नवमहारा  घडवणा या महा 

पु षांम ये शा  महाराजांचे काय यासाठी यां या िश णिवषयक िवचार कायाचे चतन क न यापासून ेरणा 
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घेऊन न ान े आज या िश णाची घडी बसवण े आव यक वाटते .नवमहारा  घडवणा या महा पु षांम ये शा  
महाराजांचे काय गौरवा पदआह.े 
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lks'ky feMh;k vkf.k lekt 

lgk- izk/;k- mfeZyk vfuy ikVhy 
xqykcjko ikVhy dkWyst vkWQ ,T;qds’ku] fejt- 

 
izLrkouk & 
 lks’ky ehMh;k gk fofo/k izdkjP;k usVofdZax lkbZV~l vkf.k OgT;qZvy vWIyhds’kupk 
lewg vkgs- gs ,d OgT;qZvy usVodZ vkgs- T;kr ‘ksdMks Hkk”kke/;s ‘ksdMks yk[kks lkbZV~l vkf.k 
vuqiz;ksx vkgsr- lks’ky ehMh;k vkt vkiY;k thoukP;k ,d egRoiq.kZ Hkkx cuyk vkgs- 
izR;sd t.k ;kpk okij vkiY;k xjtsuqlkj djr vkgs- lks’ky ehMh;kP;k ek/;ekrwu vki.k 
d/khgh] dks.kk’kh] dqBsgh laidZ lk/kw ‘kdrks- rs gh dkgh {k.kkr o clY;k tkxh-  
 l/;kP;k dkGkr lokZr osxkus foLrkj.kkÚ;k vkHkklh IyWVQkWeZ iSdh ,d Eg.kwu lks’ky 
ehMh;k mn;kl vkyk vkgs- lks’ky ehMh;kpk foLrkj txkrhy izR;sd dksiÚ;kr >kyk vkgs 
ftps ekuo vkgsr- lks’ky ehfM;k vusd vusd yksdkaP;k thoukr euksjatu] f’k{k.k vkf.k 
la/kh Eg.kwu mifLFkr vkgs-  
 lks’ky ehfM;k gs ,d ‘kL= vkgs R;kpk okij vki.k dlk djk;pk gs vkiY;koj 
voyacwu vkgs- lks’ky ehfM;k gh lekt ifjorZukph egRokph lk/kus vkgs- nSuafnu thoukph 
lqjokr o ‘ksoV ;k ek/;ekrwup gksr vlrks- 
 baVjusVoj vk/kkfjr th ek/;es vkgsr] R;klkBh ^lks’ky ehfM;k* fdaok ^lekt ek/;es* 
gk ‘kCn okijyk tkrks- ;k ek/;ekr [kjp fdrh lkekftdrk vkgs] dh gs vkHkklh tx vkgs 
gk ,d xguiz’u vkgs- lekt ek/;ekph rkdn yksdkauh njosGh lRrk gLrxr djk;ph vlrs 
fdaok lRrsP;k lehi jgk;ps vlrs ;klkBh lekt tltlk fodflr gksr xsyk] rlrlh lk/kus 
fodflr gksr xsyh vls EgaVY;kl okoxs B# u;s ek.kql tsaOgk ‘ksrh djr gksrk rsaOgk d`”khiz/kku 
lektkph fuehZrh >kyh- vkS/kksfxd dzkarh >ky;kuarj lekt m|ksx iz/kku >kyk- vkrk 21 O;k 
‘krdkrhy vktpk lekt ekfgrhiz/kku lekt Eg.krk ;sbZy] dkj.k ekfgrhyk izkIr >kysys 
vUkU; lk/kkj.k egRo gh ekfgrh vkiY;k toG vl.ks fdaok ;k ekfgrhps tyn xrhus 
gLrkarj.k dj.ks ;k xks”Vh egRokP;k BjY;k vkgsr-  
lks’ky ehMh;kph l|fLFkrh  
 l/;kP;k dkGkr lks’ky ehMh;kpk foLrkj v’kk izdkjs >kyk vkgs dh] yksd 
mB.;kiklwu rs >ksik;P;k vk/kh lks’ky ehfM;koj lfdz; vlrkr- yksdkaph lks’ky ehfM;k’kh 
vlysyh vks< v’kh vkgs dh vkrk cjsp yksd fp= fdaok fp=iVkOnkjs R;kaph laiw.kZ fnup;kZ 
lks’ky ehfM;koj izlkfjr djrkr- yksd lks’ky ehfM;koj R;kauh dk; [kkYys] dk; ?kkrys 
vkgs] dksBs fQjk;yk xsys b- rlsp l/;kP;k dkGkr R;kauk dk; okVr vkgs rs ‘ksvj djrkr- 
tj vki.k vkdMsokjh cÌy cksyyks rj xsY;k 2 o”kkZr OgkWVl,i oj 10%, ;wVqcoj 12%, 
Qslcqdoj 6%, bLVkxzkeoj 8%, vkf.k V~foVjoj 5 % ok<>kkysyh vkgs- uohu losZ{k.kkuqlkj 
Hkkjrkr lqekjs 448 n’ky{k yksd lkks’ky ehfM;koj ldzh; vkgsr- tj vki.k Hkkjrkrhy 
fo|kF;kZcÌy cksyyks rj lqekjs 376 n’ky{k fo|kFkhZ lks’ky ehfM;koj ldzh; vkgsr- 
txkrhy 16 % ;wVwclZ ,dV;k Hkkjrkrhy vkgsr- 
vkiY;k thoukr lks’ky ehfM;kph Hkwfedk @ egRo  
 vktP;k dkGkr lks’ky ehfM;k us vkiY;k vk;q”;krhy [kksy lo;h lkj[kh >kyh 
vkgs- vktP;k ;wxkr lks’ky ehfM;kus toGikl loZp {ks=kr egRokph Hkwfedk ctkoyh vkgs- 
vk;Vh {ks=] d`”kh{ks=] os|fd; {ks= vkf.k f’k{k.k {ks= vlks lks’ky ehfM;k dkghuk dkgh ekxkZus 
vkiyh Hkwfedk ctkors-  
 lks’ky ehfM;kP;k ek/;ekrwu ekxkl Hkkxkrhy yksd vkiyh izfrHkk txkleksj ekaMw 
‘kdrkr- yksdkauk lks’ky ehfM;kOnkjs ,d rs ,d mRiukph la/kh feGrs- gs ,d vls O;klihB 
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lks'ky ehfM;kps 
izdkj 

vkgs T;kP;k enrhus yksd R;kaP;k ?kjkP;k ,d [kksyhr clwu yk[kks #- deow ‘kdrkr- 
vktP;k dkGkr dks.krkgh dk;Zdze izlkfjr dj.;klkBh lks’ky ehfM;k gs ,d mRre O;klihB 
vkgs-  
izlkj ek/;es vkf.k lekt  
lks’ky ehfM;kps dkgh izdkj iq<hyizek.ks  
 
CykWXl         OgWkVl,i  
baVjusV         fodh ihfM;k  
ikWMdkLV         Qslcqd  
ekflds        osciksVZy 
nwjfp=ok.kh         jsfMvks ,Q-,e- 
brj         LuWipWV  
o`Rri=s         V~foVj 
baLVkxzke         ;wVwc 
vkWuykbZu o`Rri=s  
 
lks’ky ehfM;kps Qk;ns  
1- ,d ojnkukps Lo#i  
2- laokn lk/k.ks lksis  
3-  fOgMhvks dkWyph lqfo/kk  
4-  dyk lknj dj.;kps ek/;e  
5- dyk fodflr dj.;klkBh  
6- yksdkauk tkx`r dj.;klkBh  
7-  vkoM vl.kkÚ;k fo”k;kph iq.kZ ekfgrh feG.;klkBh  
8-  laizs"k.k fodflr dj.;klkBh  
9-  ukrh n`< dj.;klkBh  
10-  enrhps ,d fBdk.k  
11-  lekt fodklklkBh vfHk;ku jkco.ks  
12-  ,d ldkjkRed O;klihB fodflr dj.ks  
13-  nsok.k ?ksok.k dj.ks lksis  
14-  nqjLFk laizs”k.k  
15-  Rojhr izfrlkn feGrks  
16- tkxrhdhdj.k  
17- deh [kpZ  
18-  tkfgjkr  
19- euksjatu  
20- vki.k ?kjh clwu f’k{k.k ?ksow ‘kdrks- 
lks’ky ehfM;kps rksVs  
1-  lk;cj Qlo.kwd @ xqUgsxkjh  
2-  O;Drh ladqpu  
3-  uSjk’k  
4-  Ons”k Hkkousph fufeZrh  
5-  vkpkj fopkjkaps ladqpu  
6-  ,dVsi.kk  
7-  vkRefo’oklkr derjrk  
8- >ksi deh gks.ks @ funzkuk’k  
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9- izk;Oglh iq.kZi.ks [kaMhr gksrs-  
10- vkjksX;koj ifj.kke  
11- leksjkleksj laokn deh gksrks-  
12- Qloh eS=h  
13- CyWdesfyax  
14- iksLpj leL;k  
15- ,fiysIlh ¼>Vdk½ 
16- bysDVªkseWXusfVd jsfM,’kUl 
17- vQok lgt iljork ;srkr 
18- fu”dzh; cuor vkgs-  
fu”d”kZ  
 lks’ky ehfM;kP;k mn;keqGs izlkj e/;ekaps LFkku vkrk cjsp cnyys vkgs lks’ky 
ehfM;keqGs yksdkauk loZ= MksGs o dku ykHkys vkgsr- lks’ky ehfM;k gs vls O;klihB vkgs 
ts izR;{k tuer v’kk izdkjs n’kZors dh T;kr lgt QsjQkj dj.ks dBh.k vlrs- gh lks’ky 
ehfM;k lektkph ukMh izfrfcafcr djrs-  
 lekt ek/;e rqEgh dls okijrk] dk; okprk rlsp dk; Qkgrk ;krwu rqeph izfrek 
vkf.k usr~Ro r;kj gksr vlrs R;keqGs R;kpk okij lko/k vkf.k ltxfjR;k djk;yk ikfgts- 
lekt ek/;es gh nsf[ky vQqqph xksGh vkgs- R;kpk O;kikj gksrp jkg.kkj R;kps pkaxys okbZV 
ifj.kke vkgsr- ;kpk okij dlk djk;pk gs vkiY;k gkrkr vlrs-  
 ;kosGh lks’ky ehfM;koj yksdkaps dks.kR;kizdkjps voayfcRo vkgs gs ikgqu ;kpk 
vankt ykoyk tkow ‘kdrks dh] Hkfo”;kr lokZr fodflr O;klihB lks’ky ehfM;kp vlsy- 
tjh vktdky loZ dke lks’ky ehfM;koj dsys tkrs ijarw vki.k vkHkklh O;klihBkoj fdeku 
osG fnyk ikfgts vkf.k vki.k ‘kD; frrds ‘kkjhfjd fjR;k lfdz; vlys ikfgts- lks’ky 
ehfM;kpk e;kZfnr vkf.k ;ksX; okijkeqGs rs ojnku Bjsy-  
lanHkZ  
1-  eqacbZ & r#.k Hkkjr 9 ,fizy 2018 lekt e/;es % izHkko vkf.k mf.kok- 
2-  Jh- jfo’kadj &21 tkus- 2013 lekftd ifjorZuklkBh lks’ky ehfM;k-  
3-  ldkG &7uksaOgs-  2017 lekt e/;es Eg.kts nq/kkjh ‘kL=-  
4-  yksdlRrk & ‘kke o/kZus % izlkj ek/;ekuk lektHkku gosp- 
5-  Ykksder % 15 ekpZ 2018 ufou lekt ek/;ekapk ldkjkRed okij-  
6-  ys[kd & MkW- jfoanz fpapksydj % ek/;e {ks=- 
7- ys[kd & MkW- lqf”erk fdrZuh % 23 fMlsa- 2014 fd’kksjo;hu eqys vkf.k izlkj ek/;es- 
8-  osclkbZV &www.hindikiduniya.com 
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पतं धान उ वला गसॅ योजना : एक समाजशा ीय िव षेण 
ा. ही.एन.काबंळे 

समाजशा  िवभाग मुख, फुल सग नाईक महािव ालय, पुसद. िज.यवतमाळ, मो.७०८३१४४७५१ 
 
 भारतात वातं यानंतर ामीण समाजाचा िवकास िवशेषत: मिहलां या िवकासाक रता िविवध योजना 
काया वीत केले या आहते.  भारतातील ब सं य लोकसं या ामीण भागात वा त ास आह.े  ामीण भागातील 
जीवन कृषी आिण िनसगाशी संबंिधत आह.े  ामीण भागात िव ान आिण तं ानावर आधा रत असले या व तुंचा 
अभाव दसून येतो.  ामीण मिहला गॅसवर वयंपाक न करता चुलीवर वयंपाक करीत असतात.  यामुळे िविवध 
आजार होत होते.  ह ेल ात घेऊन पंत धान उ वला योजना काया वीत केललेी आह.े  ामीण समाजात िवशेषत: 
मिहला पारंप रक जळतणाचा उपयोग क न चुलीवर वयंपाक करतात.  वयंपाक कर यासाठी मिहला लाकूड, 
कोळसा आिण गोव या अशा पारंप रक इंधनाचा वापर करीत.  असे इंधन गोळा कर यात मिहलांचा वेळ अिधक 
वाया जात असे.  ऊन, थंडी व पाऊस यांचा िवचार न करता इंधन आण यासाठी जावे लागत असे.  ामु याने ददुवी 
गो  या ठकाणी प  करावी लागत आह.े  इंधनाचा अिधक माणात वापर के यामुळे जडणारे डोळे, सन, 
फु फुसाचे अनेक दधुर आजार वाढले होते.  या आजारांनी ामीण मिहला जडत हो या.  इतर  यांना कामाला 
जाता येत नसे, याचे एकमेव व मु य कारण गरीबी ह े सांगता येईल.  ामीण ् भागातील दा र य रेषेखालील 
मिहलांक रता धानमं ी उ वला गॅस योजना आह.े  “ व छ इंधन बेहतर जीवन” हा नारा देऊन पंत धान नर  
मोदी यांनी १ मे २०१६ रोजी उ र देशात या बिलयातून “पंत धान उ वला गॅस योजनेची घोषणा” केली.  
ते हाच ती योजना काया वीत देखील केली आह.े  या योजनेअंतगत दा र य रेषेखालील कुटंुबातील ८ कोटी 
मिहलांना गॅस कने शन दे याचे येय िनि त केल ेआह.े  ते येय देखील पूण हो या या मागावर आह.े  ८ कोटी 
मिहलांना मोफत घरगतुी एल.पी.जी. गॅस उपल ध क न द यामुळे मिहलां या चेह यावर हा य दसून 
आ मिव ास वाढला आह.े  पंत धान नर  मोदी यां या दरूदृ ीतनू साकारलेली ही योजना महारा  रा यात 
रा याचे त कालीन मु यमं ी देव  फडणवीस यां या नेतृ वामुळे घराघरापयत पोहचली आह.े  हदु थान पे ोिलयम 
कॉ ोरेशन िलिमटेड, भारत पे ोिलयम कॉप रेशन िलिमटेड आिण इंिडयन ऑईल कॉप रेशन या तीन मुख कंप या 
गॅस जोड याचे काय करीत आहते.   
दा र य सकं पना  
 “दादाभाई नौरोज नी” सव थम भारतातील लोकां या दा र य प रि थतीचे अ ययन केल.े भारता या 
अथ व थेत मुख अडथळा दा र य सम येचा आह.े  दा र याचे व प आ थक नसून ते राजक य, मानिसक, 

िमक, वै ािनक, सामािजक इ यादी घटकांवर अवलंबून आह.े  समाजात दा र य लोकांचे माण वाढले आह.े  
प रणामी सामािजक वा य, आरो य, शांतता व सु व था धो यात आली आह.े  या बाब चा िवचार क न 
िनवडक अथत  दा र याकडे सामािजक जबाबदारी या भूिमकेतून िव ेषण दले.  िवशेषत: गु ार िमडाल, 
िव.म.दांडेकर यांनी दा र य ही मानवी सम या आह.े  यामुळे मानवतावादी भूिमकेतूनच िववरण केल.े  तसेच 
दा र याची ा या प  कर यात येत आहते.  िगलीन आिण िगलीन यां या मते, “दा र य ही एक अशी प रि थती 
आह े क , यामुळे कोणतीही  अपुरे उ प  कवा गैरवाजवी खचामुळे वत:चा जीवन तर हा उंचावू शकत 
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नाही.   वत:ची मानिसक तंदु ती टकवून ठेऊ शकत नाही.  तसेच ते या समाजाचे सद य आहते, या 
समाजा या जीवनमू यां माणे यो य कारे ते काय क  शकत नाहीत.” 
शोधिनबधंाची उ य े
१. पंत धान उ वला गॅस योजनां या लाभाथ  मिहलांचा अ यास करण.े   
२. ामीण समाजातील मिहला पंत धान उ वला गॅस योजनेपूव  वापरत असले या इंधनासंबंधीत अ यास करण.े 
३. पंत धान उ वला गॅस वापरामुळे मिहलां या आरो यावर पडले या प रणामांचा अ यास करणे. 
४. पंत धान उ वला गॅसचा वापरासंदभात िनमाण झाले या सम यांचा अ यास करण.े   
शोधिनबधंाची गिृहतकृ य े 
१. ामीण समाजातील मिहला पंत धान उ वला गॅसचा वापर करीत आहते. 
२. आजही ामीण समाजातील मिहला काही माणात पारंप रक इंधनाचा वापर करीत आहते. 
३. पंत धान उ वला गॅसमुळे मिहलां या आरो याचे  कमी झाल ेआहते.   
४. पंत धान उ वला गॅस या वापरासंदभात सम या िनमाण होत आहते.   
सशंोधन प ती  
 सदरील अ ययन यवतमाळ िज ातील ामीण लाभाथ  मिहलां या संदभातील आह.े  या अ यासासाठी 

ितसादक हणून ३२० मिहलांची  िनवड क न अ ययन कर यात आलले ेआह.े  सदरील अ ययनाक रता कोटा 
प त नमुना हणून अवलंब केलेला आह.े  तसेच अ ययनाक रता वणना मक संशोधन आराख ाचा अवलंब केलेला 
आह.े  तसेच ाथिमक आिण ि तीय त य संकलनाचा अवलंब कर यात आललेा आह.े  िवशेषत: िनरी ण, मुलाखत, 
अनुसूची, या ाथिमक साधनांचा अवलंब क न त य संकिलत कर यात आलेली आहते.  संकिलत त यांचे वग करण 
केलेल ेआह ेतसेच सारणीयन आिण सांकेितक करण देखील कर यात आलले ेआह.े   
शोधिनबधंाच ेमह व  
 ामीण मिहलां या दजात उ वला गॅस योजना मह वपूण ठरली आह.े  सदरील योजनेमुळे मिहलांचे 
आरो यिवषयक, सामािजक व आ थक स मीकरण होत आह.े  िवशेषत: ामीण लाभाथ  मिहला गॅस या िनिम ाने 
तालुका व िज ा या ठकाणी जात आहते. यामुळे ामीण मिहलांना नवनवीन योजनांची मािहती होत आह.े  
लाभाथ  मिहलांची ित ा वाढत आह.े  लाभाथ  मिहला आ थकदृ ा वावलंबी होत आहते.  लाभाथ  मिहलांचे 

ि म व िवकिसत होत आह.े  लाभाथ  मिहला नेतृ वाला गती िमळत आह.े  या दिृ कोनातून सदरील 
शोधिनबंधाचे मह व अधोरेिखत करता येईल.   
सािह याच ेपनुरावलोकन 
१) देवी रमन (२०१७), यांनी यां या अ ययनात दा र य रेषेखालील मिहलां या जीवनात पंत धान उ वला गॅस 

योजना मह वपूण व ांितकार ठरली असे नमूद क न योजनेची उपयु ता अधोरेिखत केल.े  तसेच ामीण कुटंुबातील 

सद य व मिहलां या आरो यात सुधारणा होत अस याचे िस  केल.े   

२) सने समुतं (२०१६) यांनी संशोधना मक लेखात पंत धान उ वला योजनेचा लाभ ब तांश मिहलांनी घेतला 
अस याचे प  केल.े  सं येन ेअिधक मिहलांनी लाभ घेतला यामुळे यांनी ही योजना अ याव यक आह ेअसे सांगून 

सदरील योजने या उपयु तेचे मोजमाप केलले े दसून येत.े  सं या मक व आरो य या दो ही बाब ना मोजमापात 

ाधा य दल ेआह.े     

3) डॉ.पारीक ममता (फे ुवारी २०१८) “Analysis of Pradhanmantri Ujjwala Yojana” या नावाचा शोधिनबंध 

“IJETSR” International Journal of Engineering Technonology Science and Research या संशोधन 
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पि केत कािशत केला आह.े  यांनी योजनेचा प रचय, उ वला योजनेची उ ये, योजनेचे मू यमापन, टका मक 

मू यमापन, योजनेपुढील आ हाने, सूचना आिण िन कष प  केली आहते.   

५) िगरी अनरुोध, आ दल अशी (२०१८) यांनी या िवषयावर अ ययन केले.  माय ोसे ह सं थे या सहा याने मु य वे 

म य देश, उ र देश आिण छ ीसगड या तीन रा यातील LPG योजना लाभाथ  मिहलांचा िव ेषणा मक अ यास 

केला.   
पतं धान उ वला गसॅ योजनचेी उ य े 

 ामीण दा र य रेषेखालील मिहलांचे आरो य िनरोगी असावे या घटकांचा िवचार क न पंत धान उ वला गॅस 

योजना सु  केली आह.े  िविश  उ ये समोर ठेवून योजनेची सु वात के यामुळे ही योजना लोकि य झाली आह.े  

तसेच संपूण भारतभर या योजने या लाभाथ  मिहला आहते.  ामीण मिहला वत: या आरो याकडे दलु  करतात.  

यांना घरकाम व शेतमजुरी करीत अस यामुळे पुरेसा वेळ िमळत नसतो.  तसेच गॅसचा वापर न करता चुलीवर 

वयंपाक करताना दसून आ या आहते.  यामुळे िविवध आरो याचे आजार उ प  होत होते.  आरो याचे  कमी 
हावेत, आरो य तंदु त असावे तसेच आरो य िवषयक स मीकरण झाले पािहजे याक रता ही योजना सु  करताना 

काही िविश  उ ये सांिगतली आहते.  ती या माणे.  
१) मिहलांना शारी रक व मानिसकदृ या स म करण ंआिण आरो य सुधारण.े 

२) जैिवक इंधनामुळे आरो यासंबंिधत होणारे गंभीर आजार आिण मृ यूदर कमी करण.े  

३) वयंपाकासाठी वापर या जाणा या अशु  इंधनामुळे होणारे अपधात, मृ यू कवा गंभीर रोगांचे बळी कमी करण.े 

४) मिहला व बालकांचे संवधन क न देशा या सामािजक गतीला हातभार लावणं, मिहलांना स म क न 

कुटंुबा या आ थक गतीला चालना देण.े   

पतं धान उ वला गसॅ योजना : िनकष, िनवड, पा ता आिण आव यक कागदप  े

 SECC २०११ या यादीम ये समािव  असले या सव लोकांना पंत धान उ वला गॅस योजनेचा लाभ घेता येत 

आह.े  तसेच धानमं ी ामीण आवास योजनेतील सव एस.सी., एस.टी.कुटंुबातील अजदार, दा र य रेषेखालील 

कुटंुब, अं योदय योजनेत समािव  असलेल े कुटंुब, वनवासी आिण मागासवग य कुटंुबांना धानमं ी उ वला गॅस 

योजनेचा लाभ िमळत आह.े   

१) सदरची गॅस जोडणी ही कुटंुबातील कुटंुब मुख ौढ ी या नावाने मंजूर कर यात येईल. 

२) अजदार मिहलांचे वय १८ वष असण ेआव यक आह.े 

३) एक िशधापि का धारक कुटंुब एकच गॅस जोडणी िमळ यास पा  रािहल.   

४) अजदारा या नावे याआधी कोणतीही गॅस जोडणी घेतललेी नसावी.   
 वरील गॅस घे यासाठी आव यक ती पा ता सांिगतली आह.े  याच माणे गॅस जोडणीसाठी आव यक ती कागदप  े

देखील सांिगतली आहते.  ती खालील माण े

१) िविहत नमु यातील अज 

२) िशधापि का 
३) कुटंुब मुख ी व कुटंुबातील इतर चे आधारकाड 

४) लाभा याचा (कुटंुब मुख ी) बँकेचा तपशील. 

५) आधारकाड 
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 अजदाराचे अज व आव यक कागदप  ेजमा क न िशधावाटप दकुानदारामाफत संबंिधत गसॅ एज सीला दली 
जातील व गॅस एज सी कागदप ांची तपासणी क न िशधापि काधारक कुटंुबाना ता काळ गॅस जोडणी मंजुर 

करतील.  यािशवाय धानमं ी उ वला गॅस योजने या अिधकृत संकेत थळावर ऑनलाईन अज करता येते.   
सदंभसचूी 
१. ढग ेएस.के.(१७ जुल ै२०१३), “भारतीय अथ व था : सम या आिण भिवत ”, पुण,े के.एस.पि लकेशन, थम 

आवृ ी, पृ. . १०९-११०. 

२. आगलावे दीप (स टबर २०१६), “सामािजक संशोधन प तीशा  व तं े”, नागपरू, साईनाथ काशन, सहावी 
आवृ ी, प.ृ .४८६. 

३. पाटील जग ाथ, vikaspedia 

४. मं ी, उ वला योजना, भारतीय रा ीय पोटल, india.gov.in 

५. https://www.majhagaav.com, २१ ऑग ट २०२१ 

६. https://mr.vikaspedia  

७. रहाटकर िवजय (संपा.) (जानेवारी २०१९), साद, वष २, अंक १, जाधव मयुरा यांचा “गेम चजर उ वला”, हा 
कािशत शोध िनबंध, पृ.क. १२ 
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को हापरू िज ातील िपकप तीतील बदलाचंा प रणाम: एक अ यास 
कु. विनता दवेग डा पाटील, 

संशोधक िव ा थनी, इितहास िवभाग  िशवाजी िव ापीठ, को हापूर 
 

तावना 
      देशा माण े महारा ातही पाऊस हा अिनयिमत आिण लहरी आह.े शेतीची उ पादकता ही मु य वे 
मा सूनवर आधा रत अस याने उ पादन वाढीसाठी िनि त सचन व था असण े मह वाचे असते. कृिष धान 
अथ व थेत जल सचनाचा वापर क न उ पादनात वाढ घडवून आणण ेश य असते, यासाठी शासनाला िनि त 
सचन व थेची िन मती करावी लागत.े ाचीन कालखंडापासून िविवध राजवट नी कृषी िवकासासाठी सचन 

व थेसाठी य  केले आहते. ि टश शासनाने ही महारा ात काही पाटबंधारे योजना हाती घेत या हो या. 
महारा  िन मतीनंतर शासनाने िविवध सचन आयोगा ारे सचन सम येचा अ यास क न सचन िवषयक धोरण 
आखल.ेमहारा ात ब तांश जमीन कोरडवा  अस यान े शासनाने कृषी जल सचन िवकासासाठी अनेक क पांची 
िन मती केली. तुत शोधिनबंधाम ये  को हापूर िज ामधील जल क पामुळे वाढले या सचन व थेन े
बदलले या पीक प तीचा प रणामांवर काश टाक यात येत आह.े 
सशंोधनाच ेअ यास े  आिण ा ी 
            सदरची संशोधन को हापूर िज ा या जल क प आिण कृषी े ावर काश टाकणारे आह.े यात 
को हापूर िज ातील िविवध जल क पांचा थोड यात आढावा घेतला आह,े तसेच या क पामुळे वाढले या 
जल सचन े ामुळे कृषी मधील  पीक प तीतील बदल याचे अनुकूल, ितकूल प रणाम या बाब चा  समावेश 
आह.े 
सशंोधनाची उ  े
           तुत शोधिनबंधासाठी ाथिमक आिण दु यम साधनां या आधारान े मािहती घेतली आह.े याम ये 
शेतक यां या मुलाखती, महारा ाची आ थक पाहणी, को हापूर िज हा सामािजक व आ थक समालोचन, शास कय 
अहवाल आिण वतमानप ,े दु यम पु तकांचा समावेश आह.े 
सशंोधनाची गिृहतके 
१)जल सचन योजनांमुळे को हापूर िज ा या लागवडीखालील े ात वाढ झालीआह.े 
२) जल सचनयोजनामुळे को हापूर िज ा या पीक प तीम ये बदल झाला आह.े                  
३)पा या या अितवापरामुळे को हापुरातील काही तालु यात ारपड जिमनीचा  उ वला आह.े   
४)पीक प तीतील बदलामुळे िज ा या कृषीआधारीत उ ोगधं ात वाढ होऊन  आ थक िवकासात वाढ झाली 
आह.े 
को हापरू मधील सचन सुिवधाचंा िवकास  

 सचन सुिवधां या िवकासासाठी रा याम ये जलसंपदा िवभाग ामिवकास िवभाग आिण  िवभागात ारे 
िनयोजन केल ेजाते. सचन े ाचे िविवध भागात िवभाजन केले१००हे टर ते ६५० ह.ेपयत लाभ े  असलेल े क प 
लघुपाटबंधारे क पांतगत येतात.बृहत लघ ु पाटबंधारे अतंगत ६५०त े २००० हे टरपयतचे े  येत.ेम यम 
पाटबंधारे क पांतगत २०००हे टर या पुढील पण दहा हजार हे टर पयतचे े  येते. मो ा पाटबंधारे 
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क पांतगत १०,०००हे टर पे ा जा त असले या क पांचा समावेश होतो१.को हापूर िज ात एकूण 
७,७८,५०० हे टर े फळापैक  शेतीलायक े  ह े५२२१६० हे टर आह२े .राधानगरी, वारणा, तुळशी, दधूगगंा ह े
चार मोठे क प िज ाम ये आहते तर कडवी, कंुभी,कासारी, िचको ा, िच ी, घट भा ,धामणी, जंगमवाडी, 
पाटगाव, सफनाला, आंबेओहोळ, जांबरे  ह ेम यम क प आहते.िज ाम ये सन २०१५ पयत १९१ लघुपाटबंधारे 

क प पूण झाले आहते. मो ा क पाचे िज ातील लाभ े  ह१े२२७६९ हे टर असून इस२०१४-
१५पयत८५४८५ हे टर े  ओिलताखाली आल े आह े .म यम क पाचे लाभ े  ह६े८९४२हे टर असून 
ओिलताखालील े  ५८२१२ हे टर आह.ेिज ातील लघ ुपाटबंधारे क पाचे लाभ े  ह५े१३१२ हे टर आह ेतर 
सन २०१४-१५ ४०५२६ खाली आल ेहोते.३ 
राधानगरी क प 
        पूव  को हापूर मधील शतेी पावसा या पा यावर आधा रत होती जािहतद  राज ी शा नंी कृषी उ पादन 
वाढीसाठी पाटबंधा या या िविवध योजना आख या. िज ात तलाव, िविहरी खोद याबरोबरच फेिजवडे गावात 
भोगावती धरणाचे बांधकाम सु  केले.४ हाच राधानगरी क प असून को हापूर या आ थक िवकासात मुख 
भूिमका असलेला या क पाचे बांधकाम १९५४ म ये पूण झाले. हा उपसा सचन प तीचा क प ७ टीएमसी 
असून या क पाची पाणी साठिव याची मता ८३६२ दशल  घनमीटर आह.े५ 
दधूगगंा मोठा पाटबधंारे क प 
      हा क प राधानगरी तालु यातील काळ मावाडी येथे असून महारा  कनाटक या दो ही रा यांचा आंतररा य 

क प आह.े यामुळे दधूगगंा ,वेदगंगा,पंचगगंा,भोगावती न ा जोड या आहते. हा क प २८ टीएमसी असून 
यापैक  २४.२७ टीएमसी पाणी महारा ासाठी उपल ध आह.े६या क पामुळे िशरोळ,हातकणंगल,े 

राधानगरी,भुदरगड, कागल ,करवीर तालु यात मो ा माणात जल सचनाचा लाभ झाला आह.े७ 
वारणा क प 
       हा क प मु य वे सांगली िज ातील िशराळा तालु यात असला तरी को हापूर िज ाला मो ा माणात 
या क पाचा लाभ होतो. या क पाची जल सचन मता९७४.१८ दशल  घनमीटर असून या या१६०२९१ 
लाभ े ापैक  ६०९७७ हे टर लाभ े  को हापूर िज ात आह.े शा वाडी, प हाळा, िशरोळ, हातकणंगल े 
तालु यातील कृषी े  मो ा माणात सचनाखाली आल ेआह.े८ 
तळुशी क प  

तुळशी क प को हापूर िज ातील तुळसी नदीवर असून हा उपसा जल सचन योजना क प आह.े या 
धरणाची जल सचन साठवणूक मता ९८.२९द.ल घ.मी आह ेया क पाचा लाभ ामु याने राधानगरी, करवीर, 
कागल तालु याला होतो.९ 
को हापरू िज ातील म यम क प 
      महारा  शासनाने मो ा क प बरोबरच को हापूर िज ात अनेक म यम क पां या योजना राबिव या 
आहते. गगनबावडा तालु यातील कंुभी या म यम क पाची कमाल जल सचन मता७६.८८दशल  घनमीटर आह े
तर कंुभी क पाची कृषी सचन मता ८७११ हे टर आह.े कंुभी क पाचा लाभ ामु याने गगनबावडा ,करवीर, 
प हाळा तालु याला झाला आह.े कासारी क प गेळवडे येथ े कासारी नदीवर असून याचा एकूण सचनसाठा 
७८.५६ दशल  घनमीटर आह.े याचा लाभ शा वाडी आिण प हाळा तालु याला होतो. कडवी हा शा वाडी 
तालु यातील परळी िननाई येथ ेपोटफुगी नदीवर असून याची साठवणूक मता७.२५दशल  घनमीटर आह.े या 

क पामुळे शा वाडी आिण प हा यातील ५२गावांना सचनाचा लाभ होतो. आजरा तालु यातील राजेवाडी येथ े
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िच ी उपसा जल सचन क प असून याचा एकूण५३.४१ दशल  घनमीटर सचन यापैक  सचनासाठी 
४२.४२दशल  घनमीटर पाणी वापरता येते. याचा लाभ ामु याने आजरा व ग ड लज तालु याला होतो. िचको ा 
आजरा तालु यातील वेदगगंा नदीवरील क प असून याची कमाल साठवणूक मता ४३.१२दशल  घनमीटर आह.े 
यामुळे िभजणारे े  ५६३०हक्ेटर आह.े या क पाचा लाभ कागल, भुदरगड ,आजरा या तालु याला होतो. कडवी 
हा क प शा वाडी तालु यात असून याचा एकूण पाणीसाठा हा ७१.२४  द.ल.घ.मी. आह.े या क पाचा लाभ 
शा वाडी, प हाळा तालु याला होतो. जंगमह ी हा क प चंदगड म ये ता पण  नदी वर असून याचा एकूण 
जलसाठा३४.६५द.ल.घ. मी. आह.े या क पाचा लाभ चंदगड तालु याला होतो. सफनाला हा म यम उपसा सचन 
प तीचा क प िहर यकेशी या उपनदीवर आह.े याचा एकूण पाणीसाठा १८.९७ द.ल.घ.मी. आह ेया क पाचा 
लाभ आजरा तालु याला होतो. घट भा हा उपसा मध्यम क प िहर यकेशी या उपनदीवर फाटकवाडी येथ ेअसून 
याचा पाणीसाठा ४३.७५ दलघमी आह ेया क पाचा लाभ चंदगड तालु याला होत. क प गंगा नदीवर आह ेयाची 
जल साठवणूक मता १०५.२४२ द.ल.घ.मी. आह ेया क पाचा लाभ भुदरगड तालु याला होतो.जांबरे हा क प 
ता पण  नदी वर असून याचा एकूण जलसाठा २३.२३ द.ल.घ.मी. आह.े या क पाचा फायदा चंदगड तालु याला 
होतो .१० आंबेओहोळ हा म यम क प आंबेओहोळ ना यावर  आजरा तालु यात आह े .या क पाचा एकूण 
पाणीसाठा ३५.११द.ल.घ.मी आह,े परंत ु इसवी सन २०१५पयत या क पामुळे कोणतेही े  जल सचनाखाली 
आल ेन हत१े१. 
को हापरू िज ातील पीक प तीतील बदल 
       पीक प तीतील बदलांसाठी अनेक घटक कारणीभूत असतात. शासना या िविवध योजना, कृषीिवकास 
काय म, आधुिनक तं ान, सुधा रत यं े बी-िबयाणे, शासक य अथसहा य, रासायिनक खते, शासनाचे आयात-
िनयात धोरण, कृषीिश ण, ापारीदिृ कोन इ यादी पण या घटकांबरोबर सवात प रणामकारक असणारा घटक 
हणजे जल सचन आह.े शासना या िविवध जल क पामुळे को हापूर िज ात सचन े ात सात याने वाढ झाली 

आह े यामुळे पीक प तीम ये बदल झाला आह े याचे काही अनुकुल आिण ितकूल प रणाम को हापूर िज ावर 
झाले आहते. 
         भात ह ेको हापूर िज ातील मुख तृणधा य पीक आह े१९६०-६१ म ये िज ात मो ा माणात घेतल े
जात असे ९५९६४ हक्ेटर े ावर भात िपकत होता तर२१६०.८ हे टर े  सचनाखाली होते यावेळी भाताचे 
उ पादन१३७२० मे क टन झाले. भात िपका या े ात थोडी वाढ होऊन इसवी सन २०१४-१५ म ये याचे े  
९७६१७ हक्ेटर झाले. यावेळी सचनाखालील े  ७८४४इतके वाढ याचे दसते भाताचे उ पादन२८७६००  
मे.टन झाले वाढले या सचन े ाचा भात िपकास लाभदायक ठरल ेआह े
       को हापूर िज ात इसवी सन १९६०-६१ म ये ग  या िपकाचे े  २१३८.४ हे टर होते तर सचनाखालील 

े  १४०८.८ हे टर होते.यावेळी ग हाचे उ पादन ह े सातशे मे क टन झाले. इ.स.२०१४-१५ पयत  सचना 
खालील े ात वाढ होऊन  ३२७४ हक्ेटर झाल े यामुळे ४०२६ हे टर े  लागवडीखालीआल ेप रणामी ग हा या 
उ पादनात वाढ होऊन ते ९७०० मे. टन झाले. 
          को हापूर िज ात वारीची लागवड र बी आिण खरीप या दो ही हगंामात केली जाते.र बी वारीचे पीक 
मो ा माणात घेतल ेजाते. इसवी सन १९६०-६१म ये हे टर े ावर होते यावेळी एकूण वारीचे उ पादन 
 ५३४४४.४ हे टर े ावर  ८१३०० मे क टन होते.  को हापूर िज ात मो ा माणात वारीचे पीक घेतल े
जात असे. इ.स. २०१४-१५ म ये वारी या लागवडी या े ात घट होऊन ते १९७५२ हे टर े ापयत आल.े 
यावेळी वारीचे ५१८३ े  सचनाखाली आल ेहोते वारीचे उ पादन ह३े३००० मे क टन झाले. 



    B.Aadhar’ International Peer-Reviewed Indexed Research Journal 

         

                   I    Impact Factor -(SJIF) –8.575,Issue NO,  348 (CCCXLIX ) B                                                                                                              

     ISSN :  

    2278-9308 

   May, 
    2022   

 

 

232 Website – www.aadharsocial.com       Email – aadharsocial@gmail.com. 

 
 

 

            नाचणी या िपकाचे उ पादन इसवी सन १९६०-६१ म ये१७९ हे टर इतके होते तर २०१४-१५म ये यात 
वाढ होऊन१९५४० हे टर यावेळी नाचणीची उ पादन 30100 मे क टन झाले को हापूर िज ात१९६०-६१ 
म ये बाजरी,राळा, सावा ,को ा इ यादीसह िविवध तृणधा य िपके मो ा माणात घेतली जात होती पण २०१४-
१५ पयत याम ये मोठी घट झाली आह.े िज ात १९६०-६१ म ये एकूण तृणधा यां या लागवडीचे े  
ह.े२११८६४ हे टर होते . यावेळी एकूण उ पादन २४१८०० मे क टन होते. इसवी सन २०१४-१५ म ये 
१४९७८५ हे टर े ावर एकूण तृणधा याची लागवड झाली होती. सचनाखालील े  ह े१८५०८ हे टर होते. 
     कडधा य यापैक  हरभरा या मु य िपकाचे इसवी सन १९६०-६१ मधील लागवडीखालील े  ३४७२ हे टर 
होते तर याचे उ पादन बाराशे मे क टन झाले. सचन े ात वाढ होऊन इसवीसन २०१४-१५ म ये १९१७ 
हक्ेटर े  सचनाखाली आल े यामुळे हरभरा िपकाची लागवड ५४१७ हक्ेटर े ावर झाली प रणामी उ पादनात 
वाढ होऊन ५७००मे क टन झाले. तूर, मूग, उडीदसह एकूण कडधा याचे १९६०-६१ मधील े  ह े९७५०.४ 
हे टर होते तर ६३.६हे टर े  सचनाखाली होते, यावेळी याचे उ पादन११४००मे क टन झाले. सचन े ात 
वाढ होऊन त े इसवी सन २०१४-१५ म ये २११७ हे टर इतके झा याने एकूण कडधा याची लागवड 
१४७८२हे टर े ावर झाल.ेयावेळी कडधा याचे एकूण उ पादन १०६०० मे क टन झाल.े 
     भुईमूग या िपकाचे इसवी सन १९६०-६१ म ये ५१८४१.६हक्ेटर े  लागवडीखाली होते तर१७६.४हे टर 

े  ओिलताखाली आल े होते. इसवी सन २०१४-१५ म ये भुईमूग िपका या लागवडीत घट होऊन ४५१८ हे टर 
े  लागवडीखाली आल े यावेळी सचनाखालील े  १४६४ हे टर होते. इसवी सन १९६०-६१म ये 

लागवडीखालील एकूण गळीत धा याचे े  ५२६६८.८हे टर होते. सचन े ात वाढ झा याने इसवी सन २०१४-
१५ म ये २७५९हे टर े  सचनाखाली आल े यामुळे लागवडीखालील े  ह9े 4429 इतके वाढल.े 
    को हापूर िज ात इसवी सन १९६०-६१ म ये एकूण अ धा याचे उ पादन ह५े०९९४.४ हे टर होते तर याचे 
५२६० े  सचनाखाली होते. अ धा या या े ात वाढ होऊन इ.स.२०१४-१५ ते१६४५६७हक्ेटर एवढे झाले. 
यावेळी २०७०५ हे टर े  सचनाखाली आल ेतर अ धा याचे एकूण उ पादन३८७२०० मे क टन झाले. १२ 
       फळे व भाजीपाला या िपकांचे को हापूर िज ात इसवी सन १९६०-६१ म ये एकि त लागवडीखालील े  
ह े२३९२ ह.ेहोते.या िपकांसाठी सचनाचा पुरवठा अ याव यक असतो. शासनाने १९८२ म ये फलो पादन िवभाग 
कृषी िवभागापासून वेगळा केला.इ.स. १९९१-९२ म ये रोजगार हमी योजनेअंतगत फळबाग लागवड योजना सु  
केली. ठबक व तुषार सचनासाठी शासक य अनुदान, दजदार रोपवा टका यामुळे रा या या फळ व भाजीपाला 

े ा या उ पादनात वाढ झाली .१३याचा भाव को हापूर िज ावर पडला यामुळे इसवी सन २०१४-१५ म ये 
२५०३७ े ावर फळांची लागवड झाली तर सचनाखाली आलले ेभाजीपाला े  ह१े४८६ हे टर होते .फळांम ये 
काजू ,आंबा, ा े, केळी या फळांचे उ पादन िज ात घेतल ेजाते. आजरा, गगनबावडा, भुदरगड ह ेतालुके फळपीक 
लागवडीम ये अ थानी आहते. भाजीपाला लागवडीम ये िशरोळ, हातकणंगल,े चंदगड, शा वाडी, कागल तालुके 
आघाडीवर आहते. 
      को हापूर िज ात १९६०-६१ म ये सोयाबीन या नगदी िपकाचे अि त व न हते मा  २०१४-१५ म ये 
सोयाबीन या िपकाची लागवड 50357हे टर े ावर झाल,े या वेळी ओिलताखाली असणारे े ११३३ हे टर होते. 
      को हापूर िज ात पूव पासून उसाचे उ पादन घेतल ेजात आह ेइसवी सन १९६०-६१ म ये ३१५०४.४हे टर 

े ावर उसाची लागवड झाली होती.यावेळी सचन ेत्र ह े ३१५०४.४हे टर  एवढेच होते तर उसाचे यावेळी 
उसाचे उ पादन २१२९०० मे क टन झाल ेहोते.१४ शासक य धोरणानुसार ऊसिपकासाठी कायदेशीर आधार भाव 
जाहीर केला जातो इतर िपकांसाठी कमान आधारभाव शासन जाहीर करत े यामुळे साखर कारखानदार आवर 
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उसासाठी जाहीर केले या कायदेशीर आधारभाव देणे बंधनकारक असते १५जल सचनाचे उपल धता या 
शेतक यां या कडे आह े यांचा ओढा ऊस िपकांकडे असतो. को हापूर िज ा या सचन े ात सात याने वाढ 
झा यामुळे इसवी सन २०१४-१५म ये१४५२८६हे टर े  सचनाखाली आल े ऊस लागवडीचे े  १४५२८६ 
हे टर इतके वाढले. उसाचे उ पादन१४६३०० मे क टन झाल.े उसाची लागवड ही ामु याने िशरोळ, हातकणंगल,े 
कागल, करवीर, गड ह लज, प हाळा या तालु यात वाढली आह ेतर इतर िज ातही ऊस लागवडीत ल णीय वाढ 
झाली आह.े१६ 
    िपकातील बदलाचंा प रणाम 
      को हापूर िज ाम ये पूव  शेतीम ये मु य वेक न उदरिनवाहासाठी लागणारी िविवध तृणधा ये ,कडधा ये, 
तेलिबया ,नगदी िपके यांचे संिम  प तीने लागवड केली जात होती .यात पौि कतेन ेसमृ  अशा वारी, बाजरी, 
राळा, वरी, राजिगरा, कोदरा यासारखी तृणधा ये मो ा माणात घेतली जात होती. यांचे सेवन आरो यासाठी 
िहतकारी होते  पण आता अपवाद वगळता या तृणधा यां या उ पादनात मो ा माणात घट झा याचे दसते.आता 
मह वपूण तृणधा या या वापराला फाटा द यान े लोकांम ये आरो यिवषयक िविवध सम या उ वत आहते.१७ 
िज ाम ये पूव पे ा फळबागा व भाजीपाला े ात मो ा माणात वाढ झाली आह ेयामुळे शेतक याला रोख 
पैसा िमळत असला तरी बाजारपेठेतील चढ-उतार यामुळे फळे व भाजीपाला िपकांवर मोठा प रणाम होतो या वेळी 
एखा ा फळाला कवा भाजीपाला िपकाला चांगला दर िमळतो यावेळी याची लागवड मो ा माणात वाढते 
आिण बाजार भाव पोचवतो शेतक याला भाजीपाला तोडणीची मजुरी िमळत नाही यामुळे उ गेान े तो उ या 
िपकांवर नांगर फरवतो कवा फळबागा तोडतो यामुळे फळबागा आिण भाजीपाला उ पादन े ातून िनि त 
फायदा नेहमीच िमळत नाही.१८ 

 पूव पे ा उसाचे े  आता मो ा माणात घेतल ेजात आह ेह ेबारमाही पीक अस यान े याला भरपूर 
पाणी ावे को हापूर िज ात लागत ेिज ात उसासाठी पारंपा रक प तीन ेपाटाने पाणी दले जाते. पा या या 
मुबलक उपल धतेमुळे उसासाठी जा त माणाम ये पाणी दल ेजाते तसेच रासायिनक खतांचा अितवापर,गळती 
यामुळे उपसा जल सचन योजनां या लाभ े ांम ये ारपड जिमनीचा  मो ा माणात भेडसावत 
आह.ेको हापूर िज ात वारणा उजवा काल ा या लाभ े ातील हातकणंगल,ेिशरोळ,प हाळा, शा वाडी येथील  
३०.१५ हे टर े  ारपड बनल ेआह.े िज ातील दधूगगंा उजवा कालवा लाभ े ातील राधानगरी तालु यातील 
४९.५०हे टर े  ारपड बनल ेआह.े१९ 
     को हापूर िज ावर वाढले या जल सचननाचा पीक प तीतील बदलाचे अनुकूल प रणाम झाल ेआहते नगदी 
िपकामुळे िज ातील रोजगार मो ा माणात वाढला आह े सचनाची उपल धता झा याने िविवध िपकाखालील 
लागवडीखालील े  पूव पे ा मो ा माणात वाढल ेआह.े शेतक यां या म ये ापारी वृ ी वाढून नगदी िपक 
लागवडीला ाधा य दल े जात आह े .उदरिनवाह पुरती असणारी शेती ही पूव ची दृ ी बदलली आह.े शेतीतील 
उ पादनात मो ा माणात वाढ झा याने शेतक यांचे राहणीमान आ थक ि थती म ये सुधारणा झाली आह.े नगदी 
िपकांमुळे कृषी आधा रत आिण कृषी या उ ोगातवाढ झाली आह.े िज ात साखर कारखा यांचे माण मो ा 

माणात वाढले आह.े    
िन कष 
१)शासनाने िविवध क पाची िन मती के यामुळे को हापूर िज ा या कृषी जल सचना या मतेत  वाढ झा यान े
लागवडी या े ात वाढ झा याचे दसते. 



    B.Aadhar’ International Peer-Reviewed Indexed Research Journal 

         

                   I    Impact Factor -(SJIF) –8.575,Issue NO,  348 (CCCXLIX ) B                                                                                                              

     ISSN :  

    2278-9308 

   May, 
    2022   

 

 

234 Website – www.aadharsocial.com       Email – aadharsocial@gmail.com. 

 
 

 

२)को हापूर िज ात पीक प तीत बदल झाला असून पूव या तृणधा य िपकांचे े  घटल ेअसून  याजागी ऊस, 
सोयाबीन व इतर नगदी िपकांची या े ाची ा ी वाढ या मुळे पीक प तीत बदल झाला आह.े 
३) ऊस ह ेपीक मो ा माणात सात याने घेत यान ेिज ात तालु यात जिमनीचा पोत िबघडून शारपड जिमनीचे 

े  मो ा माणात वाढले आह.े  
४) पीक प तीतील बदलाचा प रणाम आहारावर झाला आह ेपूव या पौि क तृणधा यां या  आभाव न ा पीक 
प तीमुळे झाला आह.े 
५)नगदी िपकांमुळे कृषी-आधा रत उ ोगधं ात वाढ झाली आह ेिज ात रोजगार वृ ी झाली असून शेतक यां या 
आ थक ि थतीम ये पूव या तुलनते सुधारणा झाली आह.े कृषी-आधा रत उ ोगधं ा या वाढ ही को हापूर 
िज ा या सवागीण िवकासाम ये मह वपूण भूिमका बजावताना दसते. 
िन कष 
१)ढमढेरे  एस.  ही., भारतीय जलसंपदा, डायमंड पि लकेशन, पुणे २०१६  पृ  ८७ 
२) को हापुर िज ातील सव पाटबंधारे योजनांची पुि तका, जलसंपदा िवभाग लाभ े  ािधकरण, को हापूर जून 
२०१२ पृ  ३,४ 
३) को हापूर िज हा सामािजक आिण आ थक समालोचन २०१५, पृ  ५१ 
४) चौधरी क. का. महारा  रा य गॅझे टअर को हापूर दशिनक  
५)Radhanagari Dam Revised Irrigation Project Report,1972 Page 4 

६)Doodhaganga Irrigation Project hydrology and Water Planning Project Report Chapter 2,Page 4,5 

७) मो ा क पाची ठळक वैिश  ेरेकॉ स, सचन िवभाग, को हापूर 

८) को हापूर िज हा सामािजक आिण आ थक समालोचन २००५, पृ  ५६ 

१०) म यम क पाची ठळक वैिश  ेरेकॉड सचन िवभाग को हापूर 

११) को हापूर िज हा सामािजक आिण आ थक समालोचन २०१५ पृ  ५५ 

१२)Socio -Economic Review And District Statistical Abstract Kolhapur District 1961- 62 Page No 17 

to 24 and 

     उपरो  को हापूर िज हा सामािजक......... समालोचन २०१५, ३४  ते ४१ 

१३)महारा ाची आ थक पाहणी २०११-१२ पृ  ८६ 

१४))उपरो  को हापूर िज हा.... समालोचन २०१५ प.... ३४ ते४१ 

१५) दैिनक  लोकस ा,२०१६,पृ  ३ 

१६)उपरो  को हापूर िज हा समालोचन २०१५ ,पृ ३४ ते ४१ 

१७)मुलाखत: ी शंकर आ पाजी पाटील. शेतकरी वय ८२, द.१६.०५.२२ कबनूर. 

१८) को हापूर िज हा सामािजक आिण आ थक समालोचन २०१५, पृ  ५१ 

१९) पुजारी रावसाहबे, कायापालट ारपड जिमनीचा,तेजस पि लकेशन, तृतीय आवृ ी को हापूर, २०१९ 
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ØhMk {ks=kojrh egkekjheqGs >kysys nq”ifj.kke 
lgk izk OgVdj vfurk e/kqdj           Ikzzk MkW dyoys xksfoan dsjck 
‘kkjhfjd f’k{k.k lapkyd                ‘kkjhfjd f’k{k.k lapkyd                           
vkVZl vW.M dkWeLkZ dkWyst dMsiwj         deZ;ksxh rqG’khjke iokj egkfo|ky;] 
rk-dMsxkao ft-lkaxyh                    gMksyrh rk-vgeniwj] ft- ykrwj  
                                     
izLrkouk- 
        22 ekpZ 2020Covid-19 P;k izknqHkkZokeqGs ns’kHkj tkfgj >kysys ifgys 15 
fnolkps ykWdMkÅu lxGs dls ftFkY;k frFks BIi >kysYks gksrs- Ik;ZVu LFkG]s lkoZtfud 
fBdk.ks] ‘kkGk] egkfo|ky;vxnh eafnjkauk ns[khy dqyis yko.;kr vkyh gksrh- yksdkauk 
nsf[ky ?kjke/;sp lrdZ jkg.;kl lkaxhrys xsys gksrs] 15 fnolkps ykWdMkÅu yksdkauk R;kosGh 
;s.kkÚ;kladVkph pkgwygh uOgrh- iq<s�iq<s 15 fnol Eg.krk Eg.krk vk.k[kh 15 fnol 1efguk 
3efgus ex toGikl nhM o”kZ ¼1o”kZ 6efgus½ gs iq<s vlsp pkyw jkfgys gksrs-;k ykWdMkÅueqGs 
yksdkaph voLFkk fiatÚ;kr jkg.;kÚ;k izk.;kaP;k lkj[kh >kyh gksrh-dk; rs QDr ftouko’;d 
oLrwlkBh FkksMÓkkFkksMÓkk izek.kkr ykWdMkÅue/;s f’kFkhyrk vk.kYkh xsyh- 
 Covid-19 gk ,d lalxZtU; vktkj vkpkud Hkkjrkr uOgs rj iq.kZ txkr izos’k djrks 
vkf.k iq.kZ tx BIi d#u lksMrks- gh v’kh egkekjh Bjyh dh R;keqGs yksdkauk R;k vktkjkeqGs 
deh i.k R;k vktkjkP;k fHkrhewGs tkLr yksdkauk vkiys Ikzk.k xeokos ykxys-;k ifjLFkhrh 
e/;s yksdkauk O;k;kekojrh] ;ksxkojrh tkLr Hkj n;kok vls Ikzlkjek/;eke/kwu lkaxhrys gksrs-
i.k izR;{kkr eSnkus] tyrj.k ryko ;k fBdk.kh yksdkauk tk.;kl eukbZ gksrh-?kjkr clwu ‘kq/n 
gok dqBwu feG.kkj] igkVs O;k;keklkBh fQjk;yk tk.kkjs] lk;dyhaax dj.kkjs yk[kks yksd 
?kjke/;s canhLFk gksrs- ‘kstkjP;k ?kjkr rj nqjp i.k R;kP;k’kh cksyk;yk gh ?kkcjr gksrs- vkgs 
R;k ifjfLFkrhr jkg.;kph yksdkauh t.kw Lor%yk lo;p ykowu ?ksryh gksrh- ;ke/;s ygku 
eqykaph ekufldrk rj [kwi fc?kMysyh fnlwu ;srs- ;kpk ifj.kke l/;kP;k dkGkrgh tk.kor 
vkgs- ygku eqykauk ;k dkGkr euksjatukps lk/ku Eg.kwu QDr fVOgh o eksckbZy ,o<sp gkrh 
ns.;kr vkys gksrs- R;krp vkf.k fo|kF;kZps ‘kS{kf.kd uqdlku udks Eg.kwu vkWuykbZu f’k{k.k 
Ikz.kkyhpk okij ygkuka iklwu eksB;k fo|kF;kZai;Zar eksckbZyn+okjkp ns.;kr vkys- R;keqGs vkr% 
l/;k loZp eqykauk eksckbZypk vfrizek.kkr okij dj.;kph lo; ykxyh vkgs- vH;klkph 
vkoMa fdaok ‘kkGk egkfo|ky;kr tkÅu f’k{k.k ?ks.;kph vkoM@bZPNk R;kauk jkfgysyh fnlr 
ukgh- R;keqGs oxkZrhy fo|kF;kZaP;k la[;se/;s vfr’k; ?kV >kysYkh igko;kl feGr vkgs-  
 ;k egkekjheqGs yksdkaps ftou gSjku d#u Vkdys gksrs- miftohdslkBh pkyw vl.kkjk 
NksVk&eksVk O;olk; gh ;k ykWdMkÅu eqGs can iMyk gksrk- yksdkaP;kdMs tx.;klkBh 
rqViqaT;k iS’;ke/;s vkiyk mnjfuokZg pkyokok ykxyk gksrk- yksdkauk ,desdka’kh izR;{k laidZ 
lk/krk ;sr Ugork- jgnkjhps] nG.koG.kkps ekxZ gh BIi >kys gksrs- ;k loZ ?kVukaeqGs yksdkaph 
lkekftd] vkfFkZd] ‘kS{kf.kd] nSuafnu tho.kkph loZp dksaMh >kyh gksrh- ;k toGikl 2 
o”kkZP;k dkGkr ?kMysY;k ?kMkeksMhe/;s Hkkjr ns’k vkfFkZd xks”Vhae/;s 10 o”kZ ikBhekxs xsyk 
vkgs vls EgVys tkr vkgs-  
O;k[;k� 
egkekjh : “,[kkn+;k lalxZtU; fo”kk.kweqGs txkrhy yksdkaps izk.k eksB+;k izek.kkr /kksD;kr 
;srkr- yksdkaps e`R;wps izek.k [kwi eksB+;k izek.kkr vlrs R;kl egkekjh vls Eg.krkr-” 
Hkkjrke/;s vkysys lkfFkps@egkekjhps jskx 
1720 & Iysx 
1820 & gStk  
1920 & ¶yw 
2020 & dksjksuk  
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Covid-19 : “Covid-19 gk dksjksukP;k fo”kk.kwiklwu gks.kkjk jskx vkgs- gs ekuoke/;s lk/;k 
lnhZcjkscjp rhoz Lo#ikP;k‘oluklac/kh e/; iwoZ ‘olu o rh{.k ‘olu v’kh ,dkposGh 
fof’k”V fod`+rh n’kZfo.kkjh y{k.ks vl.kkjs vktkj fuekZ.k djrkr-”  
ßdkgh fof’k”V dkj.kkeqGs fdaok lkFkhaP;k jksxkewGs laiw.kZ ns’kHkj] txHkj ns’kkP;k dkgh Hkkxkr 
eksB;k izek.kkr yksdkaph la[;k e`R;wew[kh iMrs R;kl egkekjh vls Eg.krkr-Þ 
dzhMk {ks=kojrh egkekjhpk >kysyk ifj.kke 
 ;kloZ ?kVukdzekr dzhMk {ks=kykgh vkiys cfynku n+;kos ykxys vkgs- loZ eSnkus can] 
tyrj.k ryko can] fte can] O;k;ke’kkGk can] igkVs fQjk;yk tk.;kl] iG.;kl tk.;kl] 
lk;dfyax dj.;kl eukbZ] v’kk ifjfLFkrh e/;s [ksGkMqauh vkiyk O;k;ke rjh dlk djk;pk 
fdaok vkiY;k [ksGkpk ijQkWeZUl rjh dlk fVdok;pk ;kloZ xks”Vhpk okbZV ifj.kke >kysyk 
fnlwu ;srks- ‘kS{kf.kd o”kZ 2020&21 gs iw.kZ o”kZ ykWdMkÅu vkWuykbZu f’k{k.k iz.kkyh izek.ks 
?ks.;kr vkys- f’k{k.k] VsLV] ifj{kk gs loZp vkWuykbZu >kys gksrs- QDr iqLrdh Kku fnys xsys 
gksrs- i.k ‘kkGk egkfo|ky;kr iqLrdh Kkuklkscr eSnkukojrh gks.kkÚ;k [ksG vWDVhfoVh gh 
egRokP;k vkgsr gs dnkphr dks.kkP;k y{kkr vkys ulkos - njo”khZ ‘kkGk] egkfo|ky;krwu 
‘kklu ekU; [ksGkP;k ‘kkys; [ksG (school game)o vkWy bafM;k] [ksyks bafM;k ;k Li/kkZ 
?ksrY;k tkrkr- i.k lky 2020&21 yk R;k Li/kkZ ikj ikMY;k xsY;k ukghr- vxnh ftYgk 
Lrjkiklwu rs jk”Vªh; LFkjki;Zar ;k Li/kkZ ?ksrY;k tkrkr- ;k e/;s foHkkxkiklwu iq<s jk”Vªh; 
LFkjki;Zr izkfo.; izkIr dj.kkÚ;k [ksGkMwyk 10oh o 12oh P;k cksMZ ekDlZ e/;s [ksGkps 
ok<ho xq.k feGrkr rs feGfork vkysp ukgh- ‘kS{kf.kd o”kZ 2021&22 ;kgh o”khZ ghp 
voLFkk vlY;kps fnlrs- egkfo|ky;kph gh ghp voLFkk >kyh gksrh- rsFksgh fo|kihB vkarxZr 
dks.kR;kp Li/kkZ ikj ikMY;k xsY;k ukghr- R;keqGs th eqys uksdjhP;klkBh [ksGdksV;krwu iz;Ru 
dj.kkj gksrh] R;kph la/kh gqdyh- gtkjks [ksGkMwaps ;k egkekjheqGs uqdlku >kys vkgs-  
 ykWdMkÅu e/;s tsOgk gGw gGw FkksM~;k izek.kkr f’krhyrk dj.;kpk iz;Ru ‘kklukus 
dsyk ;k e/;s ,d xks”V eukyk vfr’k; nq[kko.kkjh okVyh- rh Eg.kts ;k egkekjhrwu 
okp.;klkBh ^O;k;ke o ;ksxk* ;kojrh Hkj |k vla lkax.kkÚ;kauh izFkerk eSnkus [kqyh u djrk 
nk:ph nqdkus lokZr izFke [kqyh dsyh- rsOgk O;k;kekewGs ‘kjhj o eu ranqjqLr gksbZy 
izk.kok;wph ek=k ok<sy ;kdMs y{k fnys xsys ukgh- 
 2020 e/;s gks.kkjh loZ txkps y{kos/kukjh vkWfyfEid ¼Vksdh;ks½ Li/kkZ gh nsf[ky iq<s 
<dy.;kr vkyh- 2021 e/;s ;k Li/kkZ f’krhyhdj.kke/;s ikj ikMY;k xsY;k i.k R;k 
Li/ksZlkBh vl.kkjh yksdkaph mifLFkrh fdaok izR;sd Li/kZdkpk [ksGkpk ijQkWeZUl ;ke/;s uDdhp 
?kV >kysyh tk.kors- ;k Li/ksZlkBh Hkkx ?ks.kkÚ;k Li/kZdkaph la[;kgh dkgh uk dkgh dkj.kkus 
?kVysyh fnlrs- ex rs dks.kh Lor% Li/kZd dksjksuk ck/khr >kyk Eg.kwu vlsy fdaok R;kP;k 
?kjkpk dks.kh lnL; dksjksuk ckf/kr >kyh Eg.kwu R;kykgh 14 fnol gkse dkWjaVkbZu Ogko ykxys 
Eg.kwu vlsy- mnkgj.k nk[ky lkaxk;ps rj Hkkjrkyk ;k vkWfyafEid e/;s iqq:”k HkkykQsd e/;s 
lqo.kZ ind feGkys- fujt pksizk ;kus 87-58 feVj Hkkyk Qsdr gs lqo.kZind HkkjrkP;k 
ukokoj dsys- ;k xks”Vhpk eyk  vfHkeku vkgs] i.k fujt pksizkus Vkdysyk 87-58 feVj 
Hkkyk R;kP;kgh is{kk ykac Qsd.kkjs Li/kZd ts 90 feVj is{kk gh tkLr ykac Hkkyk Qsdw ‘kdr 
gksrs- ;k Li/ksZlkBh ik= >kys gksrs ek= rkikP;k dkj.kkus rs ;k Li/ksZe/;s lgHkkxh gksow ‘kdys 
ukghr- 
 vkt ghp ifjfLFkrh egkfo|ky;krhy [ksGkMwaph gh vkgs toGikl fnM o”kZ eSnkus can] 
ljko can R;keqGs ‘kS{kf.kd o”kZ 2021&22 egkfo|ky;hu [ksGkMwaph fdaok la?kkaph Li/ksZe/;s 
vl.kk&;k la[;s e/;s o R;kaP;k [ksG dk;kZe/;s [kwip ?kV >kysyh tk.kor vkgs- gh ?kV 
Hk#u dk<.;klkBh R;kauk vkrk tkLr Je ?;kos ykx.kkj vkgsr- 
>kysys ifj.kke 
pkaxyk & vlk ,dp ifj.kke Eg.kts ts yksd O;k;kekyk egRo nsr Ugors rs thokP;k fHkrhus 
O;k;kekdMs o ;ksxk dMs oGys- 
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okbZV ifj.kke% 
1- Ykksdkaph lkekftd] vfFkZd] ‘kS{kf.kd fLFkrh iq.kZ [kkykoyh- 
2- [ksGkMwaP;k O;k;kekr][ksG ljkokr lkrR;rk u jkfgY;kus [ksG dk;Zeku iq.kZ [kkykoys- 
3- [ksGkMwauk iwUgk uO;kus lqjokr djkoh ykxr vlY;kus tkLr Je djkos ykx.kkj vkgsr- 
4- Ekkfxy o”khZ ‘kkys; [ksG fdaok fon;kihB varxZr gks.kkÚ;k Li/kkZ u >kY;kus ts [ksGkMw 
izkoh.; izkIr d# ‘kdys vlrs R;kPkh la/kh xsyh vkgs- 
fu”d”kZ%    
    ;k egkekjh eqGs dzhMk{ks=kojrh [kwi xaHkhj ifj.kke >kysyk fnlwu ;sr vkgs- vkWfyfEid 
Li/ksZe/;s [ksGkMwauh ind izkIr djkos] ns’kkps uko ykSfdd djkos v’kh lokZphp vis{kk vlrs- 
i.k R;kaP;k [ksG ijQkWjEkZl ojrh ;k egkekjhpk [kwi okbZV ifj.kke gksbZy v’kh fHkrh gh 
okVrs-dkj.k ‘kkys; LrjkojP;k ?ks.;kr ;s.kkÚ;k Li/kkZ ;k gh ikj iMY;k ukghr] fon;kihB 
varxZr gks.kkÚ;k Li/kkZ ;ke/;s Li/kZdkaph la[;k o R;kaP;k ijQkWjeZl ;ke/;s dekykph ?kV 
tk.kors-  



    B.Aadhar’ International Peer-Reviewed Indexed Research Journal 

         

                   I    Impact Factor -(SJIF) –8.575,Issue NO,  348 (CCCXLIX ) B                                                                                                              

     ISSN :  

    2278-9308 

   May, 
    2022   

 

 

238 Website – www.aadharsocial.com       Email – aadharsocial@gmail.com. 

 
 

 

  

“izlkj ek/;ekapk lektkojhy izHkko” 

izk- MkW- fouksndj Ogh- ,l- 
M.A. B.Ed. M.Phil Ph.D SET 

ckcklkgsc fprGs egkfo|ky;] fHkyoMh ft- lkaxyh, eks- ua- & 9970644281 
 
izLrkouk & 
 izlkjek/;ekuk ekuokP;k thoukr vkf.k izxrhr Qkj egRokps LFkku vkgs- l/;k 
izlkjek/;es Eg.kts ekuoh thoukps vfoHkkT; ?kVd cuys vkgsr- v’e ;qxkiklwu vk/kqfud 
;qxkrhy rka=hd cnyk i;ZarP;k izoklkr izlkjek/;ekrhy ygku&eksB;k ?kVdkaps Qkj eksBs 
;ksxnku vkgs- mnk- 12 O;k ‘krdkrhy lar lkfgR;krhy lk/kukiklwu foKku ra=Kkukrhy 
jsfMvks] VsfyfOgtu] VsfyQksu] rkj] iksLV] esy] orZekui=] okWVli] eksckbZy] ,l-,e-,l] 
Qlscqd] OVhVj] bULVªkxzke] lWVsykbZV i;ZarP;k lk/kukuk [kwi egRokps LFkku vkgs- cny gk 
lektkpk LFkk;h LoHkko vkgs- mRdzkarhP;k ekxkZus o dzkarhP;k ekxkZus ekuoh thoukr [kwi cny 
>kys vkgsr- mnk- vkfFkZd] lkekftd] jktdh;] lkaLd`frd] ,sfrgkfld] ekuoh thou ewY;kr] 
uSfrd ewY;kr] /kkfeZd ewY;kr] #<h] fu;e] ijaijk] vkpkj] fopkj] d`rhr] rlsp] ‘ksrh] 
m|ksx] O;kikj] nG.koG.k] f’k{k.k] la’kks/ku] Kku] foKku] ra=Kku] ekuoh laLdkj o laLd`rh 
;ke/;s cny ?kMowu vk.k.;kph rkdr dsoG izlkj ek/;eke/;sp vkgs gs fuf’pr >kys vkgs- 
 FkksMD;kr lektkr ?kMr vlysys jpukRed cny uksanfo.ks] rs cny xrheku 
dj.ks] yksdkauk pkaxY;k] okbZV] xks”Vhph tk.kho d#u ns.ks] lR;kyk mtsMkr vk.k.ks] vU;k;] 
fo”kerk] nq%[k] nkfjnz;] csdkjh] Hkz”Vkpkj ;kyk okpk QksM.;kps dke izlkj ek/;ekoj vkgs- 
1%1 ‘kks/k fuca/kkph mfÌ”Vs %& 
1- izlkjek/;ekrhy fofo/k lk/kukpk vH;kl dj.ks- 
2- izlkj vkf.k ek/;es ;kaP;krhy lglaca/kkpk vH;kl dj.ks- 
3- vk/kqfud ek/;ekapk vk<kok ?ks.ks- 
1%2 ‘kks/kfuca/kkph x`fgrds %& 
‘kks/k fuca/kkph x`fgrds [kkyhy izek.ks vkgsr- 
1- fofo/k {ks=krhy cny izlkj ek/;ekeqGs >kyk vkgs- 
2- izlkj ek/;ekrhy cny ekuo fufeZr vkgsr- 
3- lkekftd ifjorZukr ek/;ekph Hkk”kk egRokph vlrs- 
1%3 ‘kks/k fuca/kkph vH;kl i/nrh %& 
 izkFkfed o nq̧ ;e lk/ku lkeqxzh iSdh ‘kks/k fuca/kkps ys[ku djrkuk izkFkfed 
lk/kulkezhP;k rqyusr nq̧ ;e lk/kulkeqxzhpk vf/kd okij dsyk vkgs- izkFkfed lk/kuke/;s] 
izR;{k] eksckbZy] baVjusV] Qslcqd okij.kkÚ;k yksdkaP;k lo;h] izo`Rrh] xSjokij ;krwu 
feGkysY;k Kku] vuqHko o izR;{k ikfgysY;k pkaxY;k okbZV ifj.kkekapkh ekfgrh ladfyr d#u 
‘kks/kfuca/k oLrwfu”B i/nrhus fyfg.;kps iz;Ru dsys vkgs- ;ke/;s VsfyOghtu] jksfMvks] 
orZekui=] lkfgR;dkjkaps xzaFk] dFkk] dknacÚ;k] iqLrd] ekflds b- e/kwu feGkysY;k ekfgrhpk 
okij dsyk vkgs- 
1%4 izlkj ek/;ekaph ladYiuk %& 
 izlkj vkf.k ek/;es ;kapk fopkj dsY;kl ;k nksu ?kVdkaP;k leUo;krwu 
lans’kkph nsok.k ?ksok.k dsyh tkrs- vkiys vkpkj] fopkj] izse] Hkkouk] jkx] yksHk] osnuk] 
uSjk’;] rGeG] lgkuqHkwrh nqlÚ;k i;Zar iksgpfo.ks Eg.kts izlkj gks; o ekfgrh 
iksgpfo.;klkBh okijysyh lk/kus Eg.kts ek/;es gks;- “le>us okyks dksa flQZ b’kkjk dkQh 
gS|” vls Eg.krkr- ekfgrh fdaok lans’k ns.;kps ekxZ osxosxGs vkgsr i.k mÌs’k ,dp vlrks- 
mnk- ,[kkn;k O;Drhus MksGs oBkjys dh leksjPkk ek.kwl xIi clrks fdaok clfoys tkrs- 
,[kkn;k O;Drhus f’kG ?kkryh dh pkj yksd ,df=r tek gksrkr- 
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 16 O;k ‘krdkr N=irh f’kokth egkjkt ;kaP;k dkGkr eksckbZy] Qslcqd] 
baVjusV] VhOgh] jsfMvks gh lans’kogukph lk/kus vfLrRokr uOgrh- R;kosGh xqIr ekfgrh 
nqlÚ;kyk ns.;klkBh gkrokjs] b’kkjk] e’kky isVfo.ks] fof’k”V izdkjpk vkokt dk<.ks fdaok 
pkaxyh ckreh ns.;klkBh uxkjk oktfo.ks bR;knhpk okij dsyk tkr gksrk- uarj lans’k fdaok 
ekfgrh ikBfo.kslkBh ekuokus i’kqi{kkapk o izk.;kpk okij dsyk- mnk- “eSus I;kj fd;k” ;k 
fp=iVkr lans’k ikBfo.;klkBh dcqrjkpk okij dsysyk vkgs- “dqyh” ;k fp=iVkr vYykj[kk 
(i{kkpk) okij dsyk vkgs- “rsjh esgjckfu;kW”a fp=iVkr dq«;kpk okij dsyk- “esjk j{kd” e/;s 
esa<hpk okij] enZ e/;s ?kksM;kpk okij o gkFkh esjk lkFkh e/;s gRrhpk okij- lans’kkph lk/kus 
cnyysyh vkgsr- i.k lw=/kkj o okijdrkZ ek= ekuop vkgs- 
FkksMD;kr izlkj vkf.k ek/;e ;ke/;s egRokpk nqok ekuo vkgs- 
1%5 izlkj ek/;ekph lk/kus %& 
 izlkj ek/;ekph lk/kus vusd vkgsr- v’e;qxkiklwu vk/kqfud ;qxk i;Zar 
mRdzkarhP;k ekxkZus R;ke/;s cny o ifjorZu gksr xsys vkgsr- mnk- e’kky isVowu lans’k ns.ks] 
gkrokjs dj.ks] i{kkapk vkokt dk<.ks] i{kh] izk.kh ;kapk okij ekfgrh ns.ks fdaok ikBfo.kslkBh 
dj.ks] lar lkfgR;dkjkapk fopkj dsY;kl vksoh] vHkax] Hkk#M] Hktu] fdrZu ] izopu] dfork] 
lar lkfgR;krhy ys[ku gs loZ ekfgrhps nsok.k&?ksok.k dj.;kph lk/kus gksrh- lektkrhy 
nq%[k] fo”kerk] vKku] va/kJ/nk] tkrhHksn] oa’kHksn] fuewyZukps mRre o izHkko’kkyh ek/;es 
Bjysyh vkgsr- uarj 18 O;k ‘krdkr rkj] iksLV] VsfYkQksu] rkj;a=] jsfMvks] 1832 e/khy 
ckG’kkL=h tkaHksdjkuh dk<ysys niZ.k o fnXn’kZu gh orZeku i=s uarj 19 O;k ‘krdkrhy xzaFk] 
iqLrds] orZekui=s] ekflds] ikf{kds] jsfMvks] VsfyOghtu] lax.kd] fp=iV] okWVli] Qslcqd] 
OvhVj] CykWx] bUVªkxzke] eksckbZy] ,l ,e ,l o fofo/k nSfud orZekui=s] dFkk] dknacÚ;k] 
izoklo.kZu] xzaFk] vkRepfj=s ;k loZ ?kVdkauh lektkr ifjorZus ?kMowu vk.kyh vkgsr- laLdkj] 
laLd`rh] jk”Vªizse] R;kx] cfynku] jk”Vªokn] yksd’kkgh] lektokn] furhewY;s] thouewY;s] 
vfHkeku] LokfHkeku] ikfo«;] pkfj«; ;k cíy ekfgrh fofo/k ek/;ekrwu ekuokyk ;ksX; osGh 
;ksX; i/nrhus feGr xsY;kus ekuokP;k thoukyk dykV.kh feGkyh vkgs- lekt va/kkj ;qxkrwu 
foKku ;qxkr iksgpyk vkgs- izlkj ek/;ekeqGs ‘ksrh] m|ksx] O;kikj] lgdkj] f’k{k.k] la’kks/ku 
b- {ks=kr ekuokus [kwi izxrh ?kMowu vk.kyh vkgs- FkksMD;kr izlkj ek/;eke/;s ekuokps er] 
eu o n`”Vhdksu cny.;kph rkdr vkgs gs fuf’pr- 
1%6 izlkj ek/;ekr lkfgfR;dkaps ;ksxnku %& 
 izlkj ek/;ekapk eq[; mís’k vkgs lR; mtsMkr vk.k.ks] lektkrhy nq%[k] 
nkfjnz;] csdkjh] fo”kerk] vU;k;] vR;kpkj] Hkz”Vkpkj ;kauk okpk QksM.ks- yksdkaP;k eukrhy 
fHkrh] la’k;] ‘kadk nqj dj.ks] vkfFkZd] lkekftd ‘kks”k.kk fo#/n caM] la?k”kZ d#u oLrwfLFkrh 
turs leksj vk.k.ks- oxZHksn] oa’kHksn] tkrh Hksn] fyaxHksn] Hkk”kkHksn] izkarHksn feVo.ks- FkksMD;kr 
izlkjek/;ekuh dks.kkcíy gh iwoZxzg nwf”kr fopkj eukt u vk.krk lkekftd iz’ukyk U;k; 
fnys ikfgts- 
 Hkkjrkps vusd lqiq= gksowu xsys vkgsr] dkgh vfLrRokr vkgsr T;kauh vkiY;k 
ys[ku lkfgR;kP;k ek/;ekrwu lektkrhy nq%[k nkfjnz;] fo”kerk] eDrsnkjh] tkrhHksn] vKku 
#<h] fu;e] ijaijk ;kyk ewBekrh nsowu va/kkjkr f[krir iMysY;k lektkyk izdk’kkr vk.kwu 
lksMys vkgs- ek.klkyk xqykefxjhP;k csMhrwu eqDr d#u ek.klkyk LokfHkekukus tx.;kps 
lk/ku fuekZ.k d#u fnys- ;ke/;s egkRek Qqys ;kaps ‘ksrdÚ;kapk vklwM] xqykefxjh] b’kkjk] 
czkEg.kkps dlc ;k iqLrdkaP;k ek/;ekrwu lektkyk uoh fn’kk fnyh- lektkr R;keqGs oSpkfjd 
tutkx`rh ?kMwu vkyh- f’k{k.kkps egRo yksdkauk dGkys- f’k{k.kkrhy czkEg.kkaph eDrsnkjh 
eksMwu dk<.;kr egkRek Qqys ;kaP;k lkfgR;kps Qkj eksBs ;ksxnku vkgs- ,d L=h f’kdyh dh 
laiw.kZ dqVqac f’kdrs gs ‘kgk.ki.k iqLrdkaP;k ek/;ekrwu letrs- 
 MkW- ckcklkgsc vkacsMdj ;kauh fyfgysY;k xazFk] iqLrds] orZekui=s ;krwu 
lektkr oSpkfjd dzkarh fuekZ.k >kyh vkgs- [kjs&[kksVs] pkaxys&okbZV] nso&/keZ] tkr&sikr 
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;koj ckcklkgsckauh izgkj d#u U;k;] Lokra«;] lerk] ca/kqrk gh ‘kk’or ewY;kph tk.kho 
R;kP;k ys[kuhus] Hkk”kkukus ekuokyk d#u fnyh- tkr Eg.kts LorkP;k lks;hlkBh lektkrhy 
deZB o ukyk;d yksdkauh fuekZ.k dsysyh ,d i/nr’khj O;oLFkk Eg.kts tkr gks;- loZ ek.kls 
tUekyk ;srkuk m?kMh&ukxMh ;srkr ex tkr dqBwu vkyh\ ;k iz’ukus ekuotkrhps MksGs 
m?kMys o lektkr ifjorZu ?kMwu vkys- f’k{k.k gs okf?k.khps nw/k vkgs rs izk’ku dsY;koj 
ek.kwl xqjxqjY;k f’kok; jkg.kkj ukgh gs fopkj loZlkekU;k i;Zar iksgpys R;krwu vkfFkZd] 
lkekftd] ‘kS{kf.kd dkzarh ckcklkgsckaP;k iqLrdkauh ?kMfoyh vkgs- MkW- ckcklkgsckaps lafo/kku 
Hkkjrkrhy loZ tkrh&/kekZP;k yksdkauk U;k;] dk;nk] lqO;oLFkk] yksd’kkgh ;k ek/;ekrwu 
,df=r cka/kwu Bsoys vkgs- f’kdk la?kfVr Ogk vkf.k la?k”kZ dkjk o xqykekyk R;kaP;k 
xqykxfxjhph tk.kho d#u n;k ex rks uDdh caMd#u mBsy- gk lans’k ckcklkgsck ;kaP;k 
fopkjkus o ys[kuhus fnyk- 
 v..kk HkkÅ lkBs ;kauh Qdhjk] ekdMhpk ekG] [kkiÚ;k pksj] okj.;kpk ok?k] 
ek>h eqacbZ] LVkWfyu xzWMpk iksokMk ;kP;k ek/;ekrwu lektkrhy nq%[k] nkfjnz;] fo”kerk] 
vU;k;] vkR;kpkj] tkrhHksn ;kyk vkiY;k lkfgR;kus lq#ax ykoyk- ek.kwldhps o 
ekuorkoknkps o furh ewY;kps /kMs lektkyk fnys- jk”Vªokn] pkfj«;] izkekf.kdi.kk gh 
thouewY;s lektkyk fnyh- 
 lkus xq#th ;kaP;k ‘;keph vkbZ ;k iqLrdkrwu pkfj«;] LokfHkeku] vkbZps 
laLdkj] izse] rGeG] R;kx] fu”B] ijksidkj] izkekf.kdi.kk ;kap n’kZu iqLrdkP;k ek/;ekrwu 
?kMfoys- R;keqGs lektkrhy yksdkapk n`”Vhdks.k cnyyk- 
 larxkMxs ckck ;kauh Hktu fdrZukP;k ek/;ekrwu lektkrhy vKku] va/kJ/nk] 
xSjlet nwj dsyk- lar Kkus’oj] rqdkjke] ukenso] ,dukFk] lkoark ekGh] lar xksjk dqaHkkj] 
ujgjh lksukj ;kauh Hkk#M] Hktu] fdrZu] izopu] xkFkk ;k ek/;ekrwu lektkrhy deZBi.kk nwj 
dsyk- oansekrje ;k o`Rri=kP;k ek/;ekrwu vjfoan ?kks”k ;kauh ns’kkrhy r#.kkaph eus dzkarhdMs 
oGfoyh gksrh- vkpk;Z ckG’kkL=h tkaHksdj ;kauh ejkBh o`Rri= l`”Vhpk ik;k ?kryk Eg.kwu 
R;kauk o`Rri=l`”Vhp tud Eg.krkr- ejkBh Hkk”ksrhy niZ.k gs ifgys o`Rri= 1832 e/;s lq# 
dsys- 1840 e/;s fnXn’kZu gs nqljs ejkBh ekfld lq# dsys- ;k nksu òRri=krwu lekt tkx`rh 
dj.;kpk iz;Ru dsyk- R;kauh fganw /kekZrhy vfu”B izFkk can ikM.;klkBh [kwi iz;Ru dsys] 
rlsp fo/kokpk iquZfookg] fL=;kaps f’k{k.k] /kekZejkrhy ?kjokilh ;k lkj[ks fo”k; izkekf.kd 
i.ks gkrkGs gksrs- i=dkfjrk dk djkoh\ d’kh djkoh] d’kklkBh djkoh\ ;kpk vkn’kZ ik;k 
?kkywu fnyk- i=dkfjrk gh fufHkZM] izkekf.kd] oLrwfu”B o lR;koj vk/kkfjr vlyh ikfgts 
vls R;kaps er gksrs- vU;k;] vR;kpkj] fo”kerk ;kyk okpk QksMrk vkyh ikfgts- mnk- 1881 
e/;s yksdekU; fVGdkauh tutkx`rhlkBh “dsljh o ejkBk” nksu o`Rri= dk<ys- R;kauh 
jk”Vªoknkyk vf/kd egRo fnys- fczfV’kkaP;k tqyeh dkjHkkjk fo#/n caM iqdkjys gksrs- “ljdkjps 
Mksds fBdk.kkoj vkgs dh ukgh” vlk iz[kM loky R;kauh i=dkjhrsr dsyk gksrk- yksdke/;s 
,sD;kph Hkkouk fuekZ.k dj.;klkBh R;kauh lkoZtfud x.kirh mRlo o f’kot;arh mRlo lq# 
dsys- R;keqGs lektkr Qkj eksBs ifjorZu ?kMwu vkys vkgs- ykyk ytirjkW; ;kauh Hkkjrh; 
yksdkaP;k eukr Lons’kkph] Lokra«;kph ykylk fuekZ.k dj.;klkBh ;ax bafM;k gs orZekui= 
dk<ys gksrs- 
 FkksMD;kr ewduk;d] gfjtu] ;ax bafM;k] dsljh] ejkBk] niZ.k ;k o`Rri=kauh 
lektkrhy tkrhHksn] /kkfeZd deZdkaM] vU;k;] fo”kerk] xqykefxjh] ‘kks”k.k ;kyk ewBekrh 
nsowu U;k;] Lokra«;] lerk gh ekuoh ewY;s lektkr #toyh- 
1%7 izlkj ek/;es ‘kki dh ojnku %& 
 Izlkj ek/;es ‘kki dh ojnku gk l/;k dGhpk eqík Bjyk vkgs- mnk+- 
iwjk.kdkGkr ukjnequhauk vki.k dGhpk ukjn Eg.kwu R;kP;kdMs ikfgys tkr gksrs- i.k R;kosGh 
ekfgrh pkaxyh vlks fdaok okbZV ekfgrhps nsok.k&?ksok.k dj.;klkBh izeq[k ek/;e Eg.kts 
ukjnequh gksrs- fe= gks egkHkkjr ;q/nkps o.kZu lat; djr gksrk- 100 dkSjoke/;s 5 ikaMo gh 
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gksrs gs foljrk ;s.kkj ukgh- ;kpk vFkZ izlkjek/;es pkaxyh vkgsr r’kh okbZV gh vkgsr- l/;k 
vk/kqfud izlkj ek/;eke/;s FkksMh’kh fod`rh fuekZ.k >kyh vkgs- i=dkjhrsyk yksd’kkghps pkSFks 
[kkac letys tkrs- i.k ioZxzgnwf”kr fopkjkeqGs] fufHkZMi.kkP;k vHkkokeqGs] lektdkj.kkr 
jktdkj.kkpk f’kjdko >kY;keqGs] jktfd; nckok&nMi.kkeqGs] lRrk] iSlk ;kP;k ykylseqGs 
i=dkjhrk o lkfgR; fufeZrhe/;s lR;] oLrwfLFkrh ekaM.;kpk vHkko l/;k fnlwu ;sr vkgs- 
HkMdi.kk] nkafHkdi.kk] pkspysi.kk] ykpkjhi.kk] v/kZoVi.kk ;kpk izHkko ok<r vkgs- l/;k 
izlkj ek/;ekaph voLFkk okGoaVkr HkjdVysY;k maVk lkj[kh >kyh vkgs- maV uDdh dks.kR;k 
fn’ksyk tkowu Fkkacsy gs lkaxrk ;sr ukgh- mnk- pkaxY;k xks”Vhyk tkLr izfl/nh u nsrk udks 
R;k xks”Vhyk udks rso<s egRo nsowu fo”k; eksBk dj.;kph i/nr ok<yh vkgs- mnk- l/;kps 
Hkksaxk izdj.k o guqeku pkyhlk ps izdj.k- loZ /keZleHkko] /keZfujis{k] Lokra«;] lerk] ca/kqRo 
gh ewY;s lafo/kkukr ekU; dsysyh vlrkuk vjktDrk] erHksn] euHksn] fuekZ.k dj.;kps dkj.k 
dk;\ izlkjek/;ekuh lektkrhy nq%[k] fo”kerk] nkfjnz;] tkrhHksn] Hkz”Vkpkj] Qlo.kqd] 
yckM.kqd] f’k{k.k] vkjksX;] lq’kklu ;koj iz[kM ers ekaMyh ikfgtsr- lekt ifjorZukyk 
ns’kkP;k fodklkyk] ‘ksrh] m|ksx] O;kikj] lgdkj] ‘kks/k] la’kks/ku] laLdkj] laLd`rhyk iks”kd 
okrkoj.k fuekZ.k dj.ks vk’;d vkgs- 
 FkksMD;kr izlkjek/;ekuh] lar lkfgR;k ef/ky fopkj] ‘kkgw] Qqys] vkacsMdj] 
MkW- ,- ih- ts vCnqy dyke] N=irh f’kokth egkjkt] xkSrecq/n] egaen iSxacj] Hkxoku 
egkohj] lar cLkos’oj ;kaP;k fopkjkph ekaM.kh o isj.kh iqUgk&iqUgk dj.;kph xjt vkgs- 
orZekui=s] okVli] baVjusV] OVhVj] CykWx] Qslcqd] bULVªkxzke ;kpk okij lektkP;k] ns’kkP;k 
izxrhlkBh] nqlÚ;kl izksRlkgu ns.;klkBh] LokfHkeku ok<fo.;klkBh] vkRefo’okl cGdV 
dj.;klkBh] ns’kizse mQkGwu ;s.lklkBh dsys ikfgts- 
lanHkZ %& 
1- MkW- fo- y- /kk#Mdj & “fodkl laoknkph ufou f{kfrt” & ;kaph baVjusvoj miyC/k    
ekfgrhps ladyu o okij 
2- Ogh- ,u- Lokeh & “egkjk”Vªkrhy lektlq/kkjd o lar lkfgfR;d” &fo|k Hkkjrh izdk’ku 
2005 & izFke vko`Rrh iku 84] 61 
3- lkus x#th & “‘;keph vkbZ” & vkn’kZ fo|kFkhZ izdk’ku & ifgyh vko`Rrh 1935 
4- ukuklkgsc dBkGs & “v..kk HkkÅ lkBs thou o lkfgR;” & lkBs lkfgR; eap izdk’ku 
1996 
5- baVjusVojhy ekfgrh 
6- nSfud ldkG] nS- yksder e/khy ladfyr ys[k bR;knhpk okij dsyk vkgs- 
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Hkkjrh; Lokra«;kph 75 o”ksZ 
izk-;’koar Hkkypanz [kSj.kkj 

lgk-izk/;kid deZohj jkejkoth vkgsj dyk]foKku o okf.kT; egkfon;ky; nsoGk rk-nsoGk 
ft-ukf’kd ]eksck ua-9673600135 ]bZ-esy& yashwant.khairnar11@gmail.com 

 
izLrkouk & 
  Hkkjrkyk 15 vkWxLV 1947 jksth Lokra«; feGkys- baxztkP;k tqyeh 
jktoVhe/kqu vki.k Lokra«; >kyks- Lokra«; feGfo.;klkBh vkiys vusd lektlq/kkjd 
dzkafrdkjd ;kauh vkiY;k izk.kkph vkgqrh fnyh- 
  Lokra«;izkIrh cjkscj vkiY;kleksj vla[; leL;k vkoklwu mH;k gksR;k- 
QkG.kh R;krqu fuekZ.k >kysY;k naxyh] nkfjnz;] vUu/kkU;kph VapkbZ] csjkstxkjh ;koj ufoup 
LFkkiu >kysY;k ljdkjus mik;;kstuk dsY;k- nqjn`”Vh vlysys usg#aps usr`Ro Hkkjrkyk ykHkys- 
usg#auh varxZrp ukgh- rj vkarjjk”Vªh; ikrGhoj vkiys usr`Ro fl/n dsys- vfyIr /kksj.k] 
iapokf”kZd ;kstuk ;kaP;k ek/;ekrqu Hkkjrkpk fodkl ?kMwu vk.kyk- 
  usg#uarj ‘kkL«kh] bafnjk xka/kh] jktho xka/kh] Ogh-ih-flax] vVy fcgkjh oktis;h] 
eueksguflax ;kauh ;k Hkkjrkpk fodkl ?kMowu vk.kyk Lokra«;kph 75 o”ksZ lktjs djrkuk 
vktP;k leL;k lksMfo.ks nsf[ky rsOgMsp vko’;d vkgsr- 
Û la'kks/kukps mfn`n”Vs & 
1- izLrqr la’kks/kukrqu Lokra«;kuarjP;k 75 o”ksZP;k dkGkrhy jktdh;] lkekftd] vkfFkZd 
fodklkpk fpfdRld vH;kl dj.ks- 
2- Lokra«;kuarjP;k dkGkrhy jktdh; fopkj iz.kkyhapk vH;kl dj.ks- 
3- Lokra«;ksRrj Hkkjrkrhy iapokf”kZd ;kstuk] gfjrdzkarh] 1991 ps uos vkfFkZd /kksj.k ;kapk 
vH;kl dj.ks- 
Û la'kks/kukps x`fgd`R;s & 
1- Lokra«;kuarjP;k dkGkr gfjrdzkarh ?kMwu vk.kyh- T;keqGs Hkkjr /ku/kkU;kus Lo;aiq.kZ >kyk- 
2- Lokra«;kuarjP;k dkGkr nkfjnz;] fujh{kjrk ;kaP;kojrh ljdkjus dke dsys 
3- Lokra«;kuarjP;k dkGkr Hkkjrkpk vkfFkZd] d`”kh] foKkura=Kku ;k {ks=kae/;s fodkl ?kMwu 
vkyk- 
Û la'kks/kukps O;kIrh & 
  izLrqr la’kks/kuklkBh HkkjrkP;k Lokra«;kuarj] 1947 rs 2020 ;kdkGkrhy 
jktdh;] lkekftd] vkfFkZd] izxrhpk vH;kl djko;kpk vkgs- 
Û la'kks/kukps egRo & 
1-Hkkjrh; Lokra«; vkanksyukrhy o Lokra«;ksRrj Hkkjrkrhy izxrhpk fpfdRld vH;kl dj.ks- 
2- Lokra«;kuarh jktdh;] laj{k.k] lkekftd o vkfFkZd {ks«kkrhy fLFkrh lektkiq<s ekaM.ks- 
3-lnjP;k la’kks/kukrqu vktP;k fon;kF;kZauk Hkkjrh; jktdkj.k] lektdkj.kklkBh fuf’pr 
fn’kk feGsy- 
Û jktdh; okVpky & 
  Lokra«;iqoZ dkGkr 1885 e/;s Hkkjrh; jk”Vªh; dkWaxzslph LFkkiuk >kkyh- 1885 
rs 1905 gk eokG dkG[kaM Eg.kwu vksG[kyk tkrks- 1905 rs 1920 gk tgky dky[kaM 
Eg.kwu vksG[kyk tkrks rj 1920 rs 1947 gk dkG xka/kh;qx Eg.kwu vksG[kyk tkrks- ;k 
1885 rs 1947 ;k dkGkr Hkkjrh; jk”Vªh; dkWaxzslus Hkkjrkyk Lokra«; feGoqu ns.;klkBh 
iz;Ru dsys- cqf/noknh oxkZus ;k dkGkr dkWaxzslus usr`Ro dsys- dkWaxzsl usR;kauh fczVh’k ljdkjdMs 
fofo/k ekx.;k dsY;k R;kr yksd’kkgh O;oLFksr Hkkjrh;kaph nsf[ky fuoM Ogkoh- R;kuqlkj 
osGksosGh fczVh’k ljdkjus dk;ns djr Hkkjrh;kauk jkT;O;oLFksr lkekowu ?ksrys- 



    B.Aadhar’ International Peer-Reviewed Indexed Research Journal 

         

                   I    Impact Factor -(SJIF) –8.575,Issue NO,  348 (CCCXLIX ) B                                                                                                              

     ISSN :  

    2278-9308 

   May, 
    2022   

 

 

243 Website – www.aadharsocial.com       Email – aadharsocial@gmail.com. 

 
 

 

 1942 P;k NksMks Hkkjr vkanksyukuarj nqlÚ;k egk;q/nkpk ‘ksoV >kyk- 1946 e/;s 
dWfcusV fe’ku Hkkjrkr vkys- Lora«; HkkjrkdMs us.kkjs ljdkj LFkkiu dj.;kpk ;kr izLrko 
ekaMyk gksrk- 2 lIVsacj 1946 jksth Hkkjrkps gaxkeh ljdkj LFkkiu >kys- ;k ljdkjps izeq[k 
iaMhr usg# gs gksrs- gs ljdkj 15 vkWXkLV 1947 i;Zar vfLrRokr gksrs- 
 Hkkjrkyk 1947 e/;s Lokra«; feGkys- Hkkjrke/;s ifgyh lkoZf«kd fuoM.kqd 1951 yk 
>kyh- ;k fuoM.kqdhr dkWaxzslyk 364 tkxk feGkY;k- iafMr usg# Hkkjrkps iariz/kku >kys-
usg#auh Hkkjrkr vusd lq/kkj.kk ?kMoqu vk.kY;k- iapokf”kZd ;kstuk jkcoqu d`”kh o mn;ksx 
O;olk;kr ok< dsyh. usg#auh feJ vFkZO;oLFkspk fLodkj dsyk- Hkkjrkps Lora«; ijjk”Vª /kksj.k 
r;kj dsys- iapf’ky /kksj.kkapk fLodkj dsyk- usg#aP;k dkGkr phu ;q/n y<ys xsys ;kr 
Hkkjrkyk ijkHko fLodkjkok ykxyk- usg# gs 1947 rs 1964 Ik;Zar Hkkjrkps iariz/kku gksrs- 
Hkkjrkyk uoh fn’kk ns.;kps dk;Z usg#auh dsys- 
 usg#aP;k e`R;quarj yky cgknwj ‘kkL«kh Hkkjrkps 19 efgus iariz/kku gksrs- ‘kkL«khaP;k 
dk;ZdkGkr 1965 ps Hkkjrkcjkscj ;q/n >kkys- ;k ;q/nkr Hkkjrkus ikfdLrkupk ijkHko dsyk- 
R;kuarj jf’k;kP;k e/;Lrhus rk’dan djkj ?kMwu vkyk- R;kp jk=h ‘kkL=haps fu/ku >kys- 
 1967 P;k lkoZf=d fuoM.kqdhr dkWaxzsl 283 tkxk feGkY;k- ‘kkL=huarj bafnjk xka/kh 
ns’kkP;k iariz/kku >kY;k- bafnjk xka/khaP;k dkGkr cWadkps jk”Vªh;dj.k dj.;kr vkys- 
jktifjokjkaph isU’ku can dj.;kpk ,sfrgkfld fu.kZ; ?ksryk- ifgyh uksVcanh dsyh- 1971 P;k 
;q/nkr ikfdLrkupk ijkHko d#u ckaXykns’kph fufeZrh djr vkf’k;kpk Hkqxksy cnyyk- 1975 
e/;s xka/khP;k dk;ZdkGkr ifgyk v.kqLQksV ?kMowu vk.kyk xsyk xka/khaP;k dkGkr Hkkjrkr 
ifgY;kank vk.khck.kh ?kks”khr dsyh xsyh- ;keqGs tuer R;kaP;k fojks/kkr xsys- 
 1977 P;k fuoM.kqdhr dkWaxzslpk ijkHko >kyk- turk i{kkP;k ;qrhus eksjkjth nslkbZ gs 
ns’kkrhy ifgys fcxj dkWaxzslh iariz/kku >kys- eksjkjth nslkbZ uarj dkWaxzslP;k ikfBaC;kus pj.kflax 
iariz/kku >kys- dkWaxzslps 1979 e/;s ikfBack dk<wu ?ksrY;kus ljdkj dkslGys- 
 1980 P;k fuoM.kqdhr dkWaxzslyk iqUgk cgqer izkIr >kkys- ;k fuoM.kqdhr dkWaxzslyk 
404 tkxk feGkY;k o bafnjk xka/kh iqUgk HkkjrkP;k iariz/kku >kY;k- R;kdkGkr R;kauh 
vkWijs’ku Cyq LVkj eksfge gkrh ?ksryh- ;keqGs izpaM f’k[k naxyh mlGY;k ‘ksoVh 31 fMlsacj 
1989 jksth bafnjk xka/khP;k gR;k dj.;kr vkyh- 
 bafnjk xka/khaP;k e`R;quarj R;kaP;k Fkksjyk eqyxk jktho xka/kh iariz/kku >kys- 1984 P;k 
fuoM.kqdhr dkWaxzslyk yksdlHksr 401 tkxk feGkY;k- jktho xka/kh iariz/kku >kys- jktho xka/kh 
;kauh nqjlapkj O;oLFksr dzkarh ?kMoqu vk.kyh- jktho xka/kh Eg.kts ^lax.kd ;qx* gks;- ijarq 
jktho xka/kh ;kaP;koj cksQkslZ izdj.kkeqGs izpaM fVdk >kyh- R;kauk jkthukek n;kok ykxyk- 
1989 e/;s turk i{kkps ljdkj lRrsoj vkys- Ogh-ih-flax iariz/kku cuys- rs ,d o”kksZis{kk 
deh dkG lRrsr gksrs- R;kaP;k dkGkrp eaMYk vk;ksxkP;k f’kQkjlh fLodk#u 
ekxkloxhZ;klkBh 27 VDds vkj{k.k tkfgj >kys-  
 1991 P;k lkoZf=d fuoM.kqdkaP;k izpkjkosGh rfeGukMq e/khy Jhis#Ecqnqj ;sFks ,yVhVh 
Onkjk jktho xka/khph gR;k >kyh- ;k fuoM.kqdhr dkWaxzslyk 232 tkxk feGkY;k- ih-Ogh-
ujflagjko iariz/kku >kys- ;k dkGkr tkxfrdhdj.k] ckcjh ef’kn] eqacbZ lk[kGh ckWEcLQksV 
v’;k ?kVuk ?kMY;k- flax ;kaP;k uarj panz’ks[kj iariz/kku >kys- 
 1998 P;k fuoM.kqdhr Hkktiyk 161 tkxk feGkY;k- oktis;h iariz/kku >kys- ijarq 
R;kaps ljdkj vYiko/khr dkslGys ;kuarj nsosxkSaMk o banzdqekj xqtjky ;kauh vkiys ljdkj 
cuoys i.k rs vYiftoh Bjys- 
 1998 P;k fuoM.kqdhr Hkkti eksBk i{k Bjyk- oktis;h iariz/kku >kys i.k 13 
fnolkr R;kaps ljdkj iMys- ;k dkGkr dkjfxy ;q/n y<ys xsys- R;kr Hkkjrkpk fot; 
>kyk- 
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 1999 ph fuoM.kqd egRoiq.kZ gksrh- ;k fuoM.kqdhr 45 i{kkauh lgHkkx ?ksryk- ;k 
fuoM.kqdhr vVy fcgkjh oktis;h ;kaP;k usr`Rok[kkyh jk”Vªh; yksd’kkgh vk?kkMhyk 298 tkxk 
feGkY;k oktis;h iariz/kku >kys- 
 2004 P;k fuoM.kqdhr dkWaxzslyk la;qDr yksd’kkgh vk?kkMhyk 217 tkxk feGkY;k- 
eueksguflax iariz/kku >kys- [kÚ;k vFkkZus 1977 iklqu Hkkjrkr vk?kkMh o ;qrhP;k 
jktdkj.kkyk lq#okr >kyh gksrh- 1999 P;k fuo.kqdhiklqu rs vf/kd O;kid >kys- 2004 rs 
2014 ;k 10 o”kkZP;k dk;ZdkGkr eueksguflax ns’kkps iariz/kku gksrs- ;k o”kkZP;k dk;ZdkGkr 
ns’kkus fofo/k vk?kkM;kaoj eksBh izxrh dsyh- iq<hy dkGkr dkWaxzsl ea«;kaoj Hkz”Vªkpkjkps vkjksi 
>kY;kus 2014 P;k fuoM.kqdhr dkWaxzslpk ijkHko >kyk. 
 2014 P;k lkoZf=d fuoM.kqdhr 1984 uarj rhl o”kkZr izFke yksdlHksr Li”V cgqer 
feGoqu ujsanz eksnh lRrsoj vkys- 2014 rs vkRkki;Zar eksnh gs ns’kkps iariz/kku vkgs- uksVkcanh 
dye 370] rhu rykd dk;ns] jke eafnj gs eqn~ns ?ksÅu eksnh 2019 P;k fuoM.kqdhr 
mrjys- ;k fuoM.kqdhr 10 VDds ernkj gk uoernkj vlY;kus loZ jktdh; i{kkauh lks’ky 
feMh;kpk okij dsyk- Hkktikyk gh fuoM.kqd csjkstxkjh u vkysys vPNs fnu] /kksD;kr 
vkysyh cWafdax O;oLFkk ;keqGs vi;’kkdMs ?ksoqu tk.kkjh gksrh- i.k ;k i{kkus tk.khiqoZd 
lkaLd`frd] /kkfeZd o Hkkjrh; jk”Vªoknkpk ckxqycqok mHkk dsyk vkf.k R;kr R;kauk ;’k 
feGkY;kps fnlqu vkys- 
Û Lkekftd okVpky & 
  Lokra«;iqoZ dkGkr Hkkjrkr vusd lkekftd pGoGh fuekZ.k >kY;k- 
lektkrhy vfu”B izFkk ijaijk nqj dj.;klkBh vusd lektlq/kkjdkauh dk;Z dsys- 
Lokra«;izkIrhuarj nsf[ky gs iz;Ru gksr jkfgys- Hkkjrh; jkT;?kVusus lokZauk lekurspk vf/kdkj 
fnyk- Hkkjrkr 618 cksyh Hkk”kk cksyY;k tkrkr- ?kVusus lokZauk Hkkf”kd Lokra«; fnys- Hkkjrkr 
nkfjnz; gh eksBh leL;k vkgs- 2019@20 tkxfrd cgqvk;keh nkfjnz; funsZ’kkad e/;s Hkkjrkpk 
62 ok dzekad ykxrks- Lokra«;kuarj Hkkjr ljdkjus efgykalkBh dk;ns djr R;kauk jktdh;] 
vkfFkZd] iz’kklu O;oLFksr lkekowu ?ksrys- gqaMk lkj[;k lkekftd iz’ukaoj 1961 pk gqaMk canh 
dk;e dj.;kr vkyk. Efgykauk yksdlHksr 33 VDds o iapk;r jkt O;oLFksr 50 VDds 
vkj{k.k fnys- 
 Hkkjrkr izkphu dkGkiklqu ,d= dqVqac O;oLFkk vkgs- ijarq vk/kqfud dkGkr gh O;oLFkk 
deh gksÅu foHkDr dqVqac O;oLFkk fuekZ.k >kyh vkgs- T;keqGs vusd lkekftd leL;k fuekZ.k 
>kY;k vkgsr- Hkkjrkrhy vusd lkekftd pGoGhapk mn; egkjk”Vªkr >kyk- 
vkfFkZd okVpky& 
 HkkjrkP;k QkG.khpk Hkkjrh; vFkZdkj.kkoj fo’ks”kr% d`”kh o vUu/kkU; ;k {ks=kr 
vfr’k; okbZV ifj.kke >kyk- Hkkjrke/; vUUk/kkU;kpk rqVoMk tk.koq ykxyk gksrk- 1948 
e/;s vkfFkZd ifjfLFkrh vR;ar fparktud gksrh- d`”kh mRiknu o`/nh Ogkoh- ;klkBh Hkkdzk] 
ukaxy] nkeksnj OgWyh fgjkdqM ;kstuk gkrh ?ksryh- R;kpcjkscj 1950 e/;s jk”Vªh; fu;kstu 
eaMGkph LFkkiuk dsyh fu;kstukph mn~fn”V;s lkekftd rRokaoj vk/kkjhr gksrh- 
1-jk”Vªkps njMksbZ mRiUUk ok<fo.ks- 
2-lokZauk jkstxkj miyC/k d#u ns.ks- 
3-laiRrh o mRiUUkkrhy fo”kerk deh dj.ks- 
4-lerk o U;k;koj vk/kkjhr lektoknh lektkph mHkkj.kh dj.ks- 
 vkfFkZd fu;kstukph mn~fn”Vs feJ vFkZO;oLFksP;k ek/;ekrqu xkBko;kph gksrh- R;klkBh 
iapokf”kZd ;kstuk lksfo;r jf’k;kP;k /krhZoj jkcfoY;k xsY;k- 
 ifgY;k iapokf”kZd ;kstusr d`”kh{ks= o flapu vkf.k mtkZ izdYi ;kauk vxzdze ns.;kr 
vkyk- 
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 nqlÚ;k iapkokf”kZd ;kstusr vkSn;ksxhdj.kkoj Hkj ns.;kr vkyk 1956 P;k vkSn;ksfxd 
/kksj.kkP;k Bjkokuqlkj lektoknh i/nrhuqlkj lektkph fufeZrh gs vkfFkZd /kksj.kkaps /kS;Z 
Bjfo.;kr vkys- 
 iapokf”kZd ;kstukaP;k ek/;ekrqu Hkkjrkpk vkfFkZd fodkl eksB;k izek.kkoj ?kMqu xsyk- 
 Hkkjrkr ‘ksrh {ks=kr nsf[ky 70 P;k n’kdkr dzkarh ?kMwu xsyh- Hkkjr /ku/kkU;kus le`/n 
>kkyk- 1991 P;k dkGkr Hkkjrkph vFkZO;oLFkk foLdGhr >kkyh gksrh- ijarq eueksguflax 
;kauh iqUgk #Gkoj vk.kyh- l/;kP;k eksnh ljdkjus lektoknh vFkZO;oLFks,soth HkkaMoy’kkgh 
dMs okVpky lq# dsyh vkgs vusd ‘kkldh; mn;ksxkaps [kktxhdj.k dj.;kr vkys vkgs- 
eqY;ekiu & 
 Lokra«;kph 75 o”ksZ lktjs djrkauk 75 o”kkZr jktdh;] lkekftd] vkfFkZd ckcrhr 
Hkkjrkus us=fnid ;’k feGfoys- Lokra«;kuarj T;k Hkkjrkr lk/kh Vkp.kh r;kj gksr uOgrh- rks 
Hkkjr v.oL«k/kkjh ns’k cuyk- eaxGLokjh dsyh- vktgh Hkkjrkleksj vla[; leL;k mH;k 
vkgsr- 
lanHkZlqph& 
1-Hkkjrh; jk”Vzh; o Lokra«;ksRrj Hkkjr ¼1885 rs 1991 ½ MkW-fnudj eqjdqVs] iz’kkar 
ifCyds’ku] 2021- 
2-vkt dkypk Hkkjr] jtuhike nRr] Mk;eaM ifCysds’ku] 2006- 
3-vk/kqfud Hkkjrkpk bfrgkl ¼ 1765 rs 1961 ½] izk-Ogh-ds-tk/ko] fon;k izdk’ku] 2004- 
4- vk/kqfud Hkkjrkpk bfrgkl ¼1947 rs 2000½]MkW-‘kkark dksBsdj] Jh lkbZukFk 
izdk’ku]2008- 
5- ekWMZu bafM;k ¼1885 rs 1947½ MkW-lqehr ljdkj] eWdfeyu izdk’ku] 2006- 
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Hatkanangale ,Email: asshelke11@gmail.com 

 

तावना :  

आप या देशान े२६ जानेवारी १९५० सालापासून भारतीय संिवधानाची अंमलबजावणी कर यास सु वात 
केली. भारतीय रा यघटने या कलम १४ ते १८ म ये समतेचा  अिधकार दला आह.े कलम १५ नुसार धम , वंश , 
जात, लग कवा ज म थान या कारणांव न कोणताही भेदभाव करणा येणार नाही . अशी तरतूद केली आह.े ी 
पु ष समान मानूनच रा यघटनते अनेक तरतुदी के या आहते. मनु य हा समाजशील ाणी आह ेव तो परावलंबी आह े
. याच सुखदखु इतरांशी िनगडीत अस यामुळे या या वातं याची क पना इतरांना ल ात घऊेनच करावी लागत े
यामुळे असे हणतात क  चा वातं याची संक पना िनरपे  नाही तर’ सापे  आह.े मानवा या ाथिमक 

अव थेत शतेी पशपुालन  अशा वसायाचा शोध लागला ी पु ष दोघेही या कामात गुंतले मुल ज माला 
घाल याची जबाबदारी िनसगाने ि यांवर टाकली आिण आपोआप ती  घराशी  बांधली गेली.पु ष बाहरेच सव  
सांभाळणारा हणून या याकडे  कतपण  येत गेल.ेघरी रा न क ाची काम ि यांनी केली तरी ती कमी त ची 
मानली गेली. 

१९ ा शतका या पूवाधात सामािजक सुधारणा आिण ीबाबत अनेक धोरण े  रािबव यात आली. 
सरकार या धोरणात बदल कर याचे ेय गवनर जनरल लॉड बे टग यां याकडे जाते. यांनी सतीबंदीचा कायदा 
क न सामािजक अिन  थेला काय ाने बंदी घातली. मिहलां या िश णासाठी आ ह धरला. बंगाल म ये राजाराम 
मोहन राय  यांनी ा हो समाजाची थापना क न सामािजक सुधारणा बाबत मोलाचे काय केल े . िमशन यां या 
धमातराचा एक माग हणून ि यां या िश णाकडे पिहल ेगलेे. ई रचं  िव ासागर यांनी ी िश णासाठी आिण 

गतीसाठी ३५ शाळा उघड या हो या. राशी साद बॅनज  यांनी मिहलां या उ  िश णासाठी य  केला. 
महारा ात भाऊ दाजी लाड , गोपाल हरी देशमुख यांनी समाज सुधारणा कर यसाठी िवशेष काय केले . 

महा मा योतीबा फुले व सािव ीबाई फुले यांनी ी उ ती व जाती िव ोहा या ल ाचे युग घडवल.े ी 
िश ण, केशवपन प तीला िवरोध, िवधवा पुन ववाह , बालह या ितबंधक गृह , इ यादी बाबत मोलाचे काय केल े
परंतु ि यां या सामािजक सुधारणां या बाबतीत परुोगामी सद यांनी थम ल  घातल ेआिण ि यां या  साठी 
िश ण ासारांचा माग मोकळा झाला.  आज ीयांना पु षां या तुलनते आपली शारी दाखव याची खरी संधी 
िमळाली. १९ ा शतकात अनके सुधारकांनी िवशेष य  केल े.  
सशंोधनाची उ  े: 
संशोधान पेपर मांडताना पुढील उ  ेडो यासमोर ठेवली आहते : 
१)  सामाजीक सुधारणा चळवळीचा प रचय क न देणे. 
२)  ीवाद , ी संघटनाचा उदय व प रणामांचा अ यास करणे. 
३)  भारतीय रा यघटन ेवरील ीवादी चळवळी या भावाचा अ यास करणे.  
४) युरोपीय देशातील ीवादी चळवळ व याचा भाव अ यासाने. 
गहृितके : 
१) १९ ा शतकातील सामािजक सुधारणांचा अ यास करण े. 
२) वातं यो र ी संघटनांचा भाव भारतीय राजकारणावर झाला आह.े 
३) पाि मा य देशातील ीवादी चळवळीचा भाव भारतीय ीवादी चळवळीवर झाला आह.े 
सशंोधन प दती : 

सदर संशोधनासाठी ाथिमक व दु यम साधनांचा वापर केला आह.े एितहिसक व िव ेषना मक व नमुना 
िनवडी या आधारावर पेपरची मांडणी केली आह.े 
वता यो र ी सघंटना व राजकारण : 

१९ ा शतकात सामािजक चळवळीतून  तयार झालेल े ी नतेृ व २०  शतकात िविवध ासाठी 
संघटीत झाले. यातनू ि यां या ह ासाठी सरकारकडे अज िवनं या व माग यां या मा यमातून आपला ह  व 



    B.Aadhar’ International Peer-Reviewed Indexed Research Journal 

         

                   I    Impact Factor -(SJIF) –8.575,Issue NO,  348 (CCCXLIX ) B                                                                                                              

     ISSN :  

    2278-9308 

   May, 
    2022   

 

 

247 Website – www.aadharsocial.com       Email – aadharsocial@gmail.com. 

 
 

 

अिधकारांची जाणीव जागतृी िनमाण झाली. ीिश ण आिण ि यांमधील आ मिव ास िनमाण करण े हा हते ू
ीवादी संघटनांचा होता. १९७५ त े १९८५ या मिहला वष दशकात ांितकारक मिहला संघटनांचा उदय 

ामु याने शहरात झाला. पुढील संघटना वता यो र काळात भारतात िनमाण झाला.  
१) नशॅनल फेडेरेशन ऑफ वमुने : 
१९५४ साली भारतीय क युिन ट प ान ेकलक ा येथ ेनॅशनल फेडेरेशन ऑफ वुमेन नावाची संघटना  थापन केली. 
लोकशाही , िनधमयीता , समाजवाद , व िशक , जातीय व लिगक िवषमतेिव  या संघटनेचे  िवशेष काय भारतात 
आह.े मुल ना वारसा ह  िमळाला  पािहजे यासाठी १९५९ साली लोकसभा सद य रेण ू च वत  यांनी डंा िवरोधी 
िवधेयक सभा हात मांडून देशाचे ल य वेधले. डंाबळी , ि यांचा छळ ,आ मह या  व खून यासारखी अनेक करण े
या संघटनेन ेउघड केल.े 
२) मिहला द ता सिमती : 
सन १९७६ म ये मिहला द ता सिमतीची थापना द ली येथे िमला दंडवते यांनी केली. ि यांना  आप या 
अिधकारची जाणीव क न देणे, ी ित ा  उंचावणे, लोकशाही , याय , िनधम  भाव , समानता िह मु ये व 
जबाबदारीचे भान िनमाण कर यसाठी या संघटनेन े िवशेष काय केल.े ी ही सहानभूितची व त ू हणून याचे 
क याण करणे ही भूिमका नाही तर माणूस हणून जग या या ह ाला ाध य दले पािहजे. गभजल परी ा बंदी 
,परीता ांचे  ,भेदभाव , अ याय , अ ित ा , इ यादी बाबत समुपदेशनाचे काय या संघटनेने केले आह.े 
३) नारी समता मचं : 
सन १९८२ म ये नारी समता मंच संघटनेची थापना पणुे येथे झाली.या संघटनलेा िवशषेतः म यम व उ वण य  
ि यांचा पाठ बा होता . मंजु ी सारडा व शलैा ल कर या दोन उ  वण य मिहला डंाबळी या बळी ठर या. ‘ मी 
एक मंजु ी ह ेिच दशन तयार केल ेव महारा भर दाखवल.े या संघटनेने ‘ बोल या हा ‘ ह ेक  उघडले पुढे तेच क  

ी अ याचार िवरोधी क  हणून कायरत झाल.े 
४) समाजवादी मिहला सभा : 
  सन १९५९ साली पुण ेयेथे समाजवादी मिहला सभा ही संघटना थापन झाली. या संघटने या एकूण ३२ शाखा 
महारा ात कायरत आहते. अधं ा , िश णाचा अभाव ,दा र  , बेरोजगारी, इ यादी . सम यांनी ासले या 
ि यांम ये जाणीव  जागृती या येयान ेही सं था काय करत.े ी संघाषासाठी या सिमतीची िवशेष योगदान आह.े  
५) सागंली िज हा िमक मिहला सघंटना :  
सन १९८१ पासुन सांगली िज हा िमक मिहला संघटना कायरत असून या संघटने या २१८ शाखा िज ातील 
सव तालु याम ये थापन केल े आहते. या संघटनेन े बालिववाहास तिगती, अंध ा िनमुलन , देवदासी व जटा 
िनमुलन क, डंा बळी ी अ याचार , िवविहतांचा  छळ, इ यादी  ाबाबत  िवशेष काय केले आह.े    
 

ी चळवळीच ेयश आिण मयादा : 
सन १९७५ नतंर ी संघटनां या कृतीशील चळवळ ना ारंभ झाला . मा  ीजीवनाची दोन ुवीय िच  आिण 
समतोल म याकडे आण याची श  असणा या चळवळ येथे जू  शकली नाही. ी संघटनांचा खया अथान े
कृितशील चळवळ ची १९७५ ते २००० ही २५ वष होती. ि यांचे  अगिणत , ी चळवळ ची श  मया दत 
आिण आप याला भौगोिलक े ातील ाची बांिधलक  जा त मानणारी दसत.े यामुळे काही िवधायक काय म 
हाती घेऊन ि यांची प र थीती सुधार यासाठी यांनी पाऊले उचललेली दसून येतात. ीमु  संघटनेन े

ीमु ची  ललकारी ह ेचळवळीत या गा याचे पु तक तयार केल े . ह े पु तक इतके लोकि य झाले क या या 
अनेक ती खप या. मिहला मंडळे , कारखान े, शतेमजूर ि या यां यासमोर कला पथकाचे काय म सदर कर यात 
आल.े यामुळे ि यां या म ये एकतेची भावना िनमाण झाली. १९८६ साली ीमु   संघटनेने ललकारी नावाचे 
मुखप  सु  केल.े या मुखप ात ि यांचे आरो य , िश ण, दा र , बेकारी, हसा . कुटंुबिनयोजन, ी िवषयक 
कायदे आिण पयावरण या िवषयावर वैचा रक लेखन केल.े ी ावर लोकांम ये भोधन कर यसाठी गणेश उ सव 
कवा त सम संगी त ण-त ण ची मानस समज यासाठी ावली भ न  घे यात आ या आिण महािव ालयात 
या बाबतीत चचा कर यात आ या. गे या २५-३० वषात स दय पधाना चंड मोठा पाठ बा िमळतो आह.े िस ी 

, ित ा आिण पैसा याचे झगमगीत वलय लाभ यान ेम यम वग य त ण ि या स दय पधकडे  आक षत झाले या 
दसत आहते. मा यमातील ी देहाचे दशन  ही गो  सरावाची बनली आह.े यामूळे या िवरोधात आवाज 

उठवणारे ितगामी ठरत आहते. सार मा यमातील अधं ा व धा मक क रता वाद थांबवावा लगभेदावर 
आधा रत म िवभागणी तोडली जावी इ यादी बाबत पाठपुरावा केला जात आह.े  
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सदंभ: 
१� भागवत िवधुत(२००८) ीवादी सामािजक िवचार, डायमंड काशन,पणु े

२� पाटील भारती (२०१४) समाज आिण राजकारण, ह मस काशन,पणु े

३�  सुमंत यशवंत (२०१२) ीवादी ओळख, गत अ ययन  के ,पुण े िव ापीठ, पुण े

४� गेल  ऑमवेट (२०००) १९ ा शतकात उदय पावले या भारतीय ी चळवळी 
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भारतीय दा र याची सकं पना आिण शासक य उपाययोजना 
गगंा हाळू कनप , िशतल भाकर तांदळे 

अथशा  िवभाग, एम.ए.भाग १  क या महािव ालय िमरज, मण वनी: 9307385800,9890065750 
 

तावना  :-  
 दा र य आिण दिलत या दोन श दांचा फार जवळचा संबंधआह.े दा र ाचा पयायी श द दिलत कवा 
दिलताचा पयायी श द दा र  असे संबोध यास वावबे होणार नाही. कारण भारतीय समाजरचना हीच मुळताच 
िवषमते या पायावर उभी आह.े  
आ थक िवषमता : खाजगी मालम े या मूलभूत ह ावर आधारले या भांडवलशाही रा ांम ये, ि म ये 
आिण कुटंुबा-कुटंुबांम ये रा ीय उ प ाची िवभागणी िवषम माणात झालेली दसून येते. हीच आ थक 
िवषमता होय. 
 आप या मूलभूत गरजा भागिव यासाठी उपल ध होणारी साधने यांना अपुरी पडतात, अशा माणसांची 
ि थती हणजे दा र  असे थलूमानान े हणता येईल. या संदभात मूलभूत गरजा कोण या, ह ेिनि त करावे लागत.े 
मूलभूत गरजांची ा या मया दत कवा ापक अशा दोनही दृ नी करता येते. केवळ िजवंत राह यासाठी या 
आव यक याच मूलभूत गरजा, अशी मया दत ा या के यास उपासमारी या जवळपास टेकलेल े लोक द र ी 
समजावे लागतील. मूलभूत गरजांचा ापक दृ ा िवचार के यास यांना अ , व  आिण िनवारा या गो ी 
जग यासाठी पुरेशा परंत ुसवसाधारण जनते या राहणीमानाशी तुलना करता कमी दजा या असतात, या सवाना 
द र ी समजावे लागेल. अथात दा र  ही एक सापे  संक पना आह.े िनरिनरा या रा ां या द र ी लोकांची राहणी 
अ य रा ातील द र ी लोकां या राहणी या मानान े कतीतरी उ  पातळीवरील असू शकेल. उदा., अमे रकेसार या 
िवकिसत औ ोिगक रा ाम ये द र ी या सदरात मोडणा या लोकांजवळ मोटार, शीतक, धुलाईयं , दरूिच वाणी 
इ. असू शकतील. अनारो य, िश णाचा व कौश यांचा अभाव, समाजापासून फटकून राह याची वृ ी, िव वंसक वा 
बेिश त वागणूक, दरूदृ ीचा अभाव इ. गो ीही दा र ाशी िनगिडत असले या आढळतात, परंत ु दा र ा या 

ा येत यां समावेश सहसा करीत नाहीत. मा  दा र ाचे प रणाम ि मा ास तसेच समाजास नुकसानकारक 
ठरतात, यांब ल एकमत आह.े 
 दीघकालीन सामूिहक दा र  : दा र  सामूिहक व पाचे आिण दीघकाळ टकणारेही असू शकत.े ब याच 
अिवकिसत व अधिवकिसत रा ांम ये सापे तया ते जवळजवळ सावि कच असते. आिशयातील बराचसा देश, 
म यपूव आ का आिण म य व द. अमे रका यांमधील ब याचशा भागांतील ब सं य लोकांचे राहणीमान अ यंत 
िनकृ  आह.े उपासमार, अपपोषण, अ पायु य, बालमृ यंुचे आिण सूितकाळी ि यां या मृ युसं येचे मोठे माण व 
अनारो य ही द र ी लोकसं येची सामा य ल ण े आढळतात. असे दा र  सामा यतः आ थक िवकासाचा अभाव 
दशिवते. या रा ांजवळील साधमसाम ीच अपुरी असत.े ितचे सम माणात सव लोकांम ये वाटप केल,े तरी यांना 
पुरेशा जीवनसुिवधा िमळणे अश य होईल. यावर दोन उपाय संभवतात. एकतर कृिषिवकास व औ ोिगकरण यां या 

ारे एकुण रा ीय उ पादन वाढिवणे व दसुरा हणजे लोकसं यावाढीचे िनयं ण करणे. केवळ एकूण रा ीय 
उ पादनात वाढ झा याने राहणीमान सुधारतेच असे नाही; कारण अ ो पादन वाढल े हणजे लोकसं येतही 
झपा ाने वाढ होऊन वाढ या उ पादनाचा राहणीमानावर िवशेष अनुकूल प रणाम होत नाही. औ ोिगक 
उ पादनात होणारी वाढ देखील धिनकांनाच िवशेष फलदायी ठ न गरीब गरीबच राह याची श यता असत.े िशवाय 



    B.Aadhar’ International Peer-Reviewed Indexed Research Journal 

         

                   I    Impact Factor -(SJIF) –8.575,Issue NO,  348 (CCCXLIX ) B                                                                                                              

     ISSN :  

    2278-9308 

   May, 
    2022   

 

 

250 Website – www.aadharsocial.com       Email – aadharsocial@gmail.com. 

 
 

 

रा ीय उ पादन वाढिव यासाठी गरीब रा ांना परक य भांडवलाची गरज भासते आिण ह ेकज व यावरील ाज 
यांची फेड कर यासाठी रा ीय उ पादनवाढीचा बराचसा भाग वापरावा लाग यामुळे य  राहणीमानात फारशी 
सुधारणा संभवत नाही. िवकिसत रा ांम ये काही िविश  समूहांना दीघकालीन दा र  अनुभवावे लागत.े 
महानगरांतील आिण शहरांतील झोपडप ा, अिवकिसत ांत कवा िवभाग आिण जेथील कृषी व उ ोग 
अकाय म आहते, अशा ठकाणी राहणा या लोकांना दीघकालीन दा र  भोगावे लागत.े यावर उपाय हणजे 
कृिषसुधारणा करण,े नवीन उ ोगांना या भागांत आकषून घेण ेव तेथील लोकांना िश ण, कामधंदा व इतर सोयी 
पुरिवण े ह े होत. दीघकालीन ि गत दा र  : सावि क भरभराटी या वातावरणातसु ा काही  
दीघकाळपयत द र ीच राहतात. याचे कारण या आप या व आप या कुटंुबा या मूलभूत गरजा भागिव यास 
असमथ असतात. यांचे शारी रक व मानिसक दौब य, अपुरे िश ण व िश ण आिण समाजाशी जुळवून घे याची 
यांची असमथता यांमुळे यांचे उ प  दा र रेषे या खाली असते.   

  एकोिणसा ा शतका या उ राधात डा वन या िस ांताचा भाव पडून अिनयंि त पधा हीच समाजा या 
उ कषासाठी आव यक आह ेव हणून अ कचनांना आ थक मदत करण ेसामािजक उ कषास बाधक होईल, असा समज 
दढृ होत गेला. एकोिणसा ा शतका या अखेरीस ही िवचारसरणी मागे पडली आिण अ कचनांम ये व यां या 
ि थतीम ये सुधारणा करता येणे श य आह,े या मताचा पुर कार होऊ लागला. िनरंकुशते या त वावरही टीका होऊ 
लागली. 
सशंोधनाचा उ ेश   :–  
 दा र या या संक पनेचा अ यास करण,े दा र  कमी कर यासाठी उपाययोजना सुचिवणे. 
सशंोधनाची गिृहतके   :  –  
 भारतातील इतर कोण याही ांपे ा दा र याचा  जा त मह वाचा आह.े दा र  िनमुलन काय म 
यो य असल ेतरी अंमलबजावणी वि थत होत नाही. 
सशंोधना या प ती :- 
 शोधिनबंधा या अ यासाठी दु यम साधनसाम ी वापर केला आह.े यामुळे ामु याने िविवध शासक य व 
िनमशासक य काशने, संदभ थं, मािसके, सा ािहके, शोधिनबंध व दैिनकांचा आधार घेतला आह.े  
दा र याची मयादा  :- 
  भारतातील दा र या या ांची ा ी ल ात घेता सदर शोधिनबंध अनेक मयादा पडतात. या 
शोधिनबंधाम ये भारतातील दा र ाची  आिण दिलत हा घटक क भूत मानून अ यास कर यात आला असला 
तरी संशाधनासाठी वेळेची, आ थक बळाची व मनु य बळाची मयादा पडत.े 
दा र याची संक पना 
 दा र य, ग रबी िनधनता ह ेश द सामान्यत: एकाच अथान ेवापरल ेजातात. समाजातील एक असा भाग 
असतो क , जो आप या उ प ातून जीवन आव यक गरजांची पूण क  शकत नाही. अशा समुदायाशी गरीबी, 
िनधनता कवा दा र ाचा संबंध जोडला जातो असे असल ेतरी दा र ाची संक पना देशकालानुसार बदलत असत.े 
दा र ाची जी ा या भारताम ये केलेली आह.े ती जपान कवा अमे रकेम ये लाग ूपडतेच असे नाही.  
पी.डी. ओझा◌ा :-  
 “ या लोकांना शा र रक आिण मानिसक आरो य राख यासाठी जेवढा कमीत कमी खच करावा लागतो तो 
खच कर यासाठी सु ा उ प  िमळत िमळत नाही ते सव लोक गरीब आहते.     
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यनुो  :- 
  “ या ि चे उ प  दर दवशी एक डॉलरपे ा एक डॉलरपे ा कमी आह े अशा ि ला गरीब  
समजावे.”   
 “जीवना या मूलभूत कमान गरजा भागिवता ये याची अ मता हणजे दा र य होय.”  
अम य सने  :- 
 “एखा ा ला याने जोपासले या मु यां माण ेजगता न येणे हणजे दा र य होय”  
गोगाड  :- 
  “दा र य हणजे वत:वर अवलंबून असणा या चे पालन कर यासाठी तसेच िनरोगी उ साही 
राह यासाठी लागणा या ज री या व तूंचा अपुरा पुरवढा होय.”  
दा र याच े कार 
िनरपे  दा र य  
 ला आप या कमान मूलभूत गरजा भागिव यासाठी कमान उ प  ह ेउ प  पातळीपे ा कमी असेल 
तरी ती  िनरपे  दा र याचे मोजमाप करतांना कमान राहणीमानाची पातळी हणजेच दा र य रेषा िनि त 
करावी लागत.े दा र यरेषेखालील उ प  असले या स िनरपे  दृ ीन े दा र य मानते जाते. ला कती 
कॅलरीज अ  िमळते, कमान व तू व िनवारा यांची उपल धता झाली पािहजेल ह े ठरिवणे आव यक असत.े या 
कमान मूलभूत गरजा भागिव यासाठी कती खच िनि त के यानंतर यापे ा याचा उपभोग खच कवा उ प  

कमी आह.े  
सापे  दा र य   
  रा ीय उ प ाची वाटणी लोकांम ये कशा कारे झाली आह ेयावर समाजातील सामािजक क याण ब याच 

माणावर अवलंबून असत.े दा र य ही व तुत: सापे  संक पना आह.े यामुळे देशातील इतर लोकां या तुलनेत 
चे उ प  हा क याणाचा मह वाचा िनधारक कवा घटक आह.े 

 उ प ा या वाटणीत मो ा माणात िवषमता असली तर सामािजक क याणाची पातळी अ प असत.े 
िनरपे  दा र य माणे सापे  दा र याचा समाज जीवनावर िवपरीत प रणाम होतो. सापे  दा र याचे मोजमाप 
करताना उ प  गटानुसार लोकसं येची िवभागणी क न उ  उ प  गटातील लोकां या राहणमानाशी तुलना केली 
जाते. उ  उ प  गटातील लोकां या तुलनेत अ प उ प  गटातील लोक गरीब ठरतात. 

ामीण दा र य  :- 
                    ामीण भागात राहणा या लोकांम ये आढळणारे दा र  हणजे ामीण दा र  होय . ामीण 
दा र ात ामीण भागातील  अपु या उ प ामुळे दररोज 2400 उ मां◌ंक िमळतील एवढे अ पदाथ खरेदी 
कर यास असमथ असतो . ामीण दा र  ह े ामीण कामगार, शेतमजूर, अ पभूधारक शेतकरी, भूिमहीन शेतकरी 
इ यादी म ये ामीण दा र  आढळत े. 
 शहरी दा र य  :- 
                 शहरी भागात राहणार्या लोकांम ये आढळणारे दा र  शहरी दा र  होय . शहरी दा र ात शहरी 
भागातील  अपु या उ प ामुळे दररोज 2100  उ मांक  िमळतील एवढे अ पदाथ खरेदी कर यास असमथ 
ठरते . शहरी दा र  ह ेखे ातून थलांत रत झालेल ेकामगार, शहरातील झोपडप ी, रोगट प रि थतीत राहणारे 
लोक इ यादी म ये शहरी दा र  आढळत े. 
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दा र याची कारण े
                           भारतात मो ा माणात दा र  आह े. ामीण भागाबरोबरच शहरी भागातही दा र ाचे 

माण मोठे आह े. वातं यो र काळात दा र ा या माणात घट झाली असली तरी अजूनही जवळपास 1 चतुथाश 
लोकसं या दा र ात जीवन जगत आह े. भारतातील दा र  रेषेखालील कारणे कारणीभूत आह ेते पुढील माण े:-  
अ पिवकिसतपणा, आ थक िवषमता ,दरडोई उ प  कमी, जीवनाव यक व तूची अ प उपल धता, चलन वाढ, 
शेतीची अ प उ पादकता ,िश णाचे कमी माण इ यादी 
 अशा अनेक कारणामुळे दा र य िनमाण होते.    
दा र य िनमलूनासाठी  शासना या िविवध योजना  
● रा याने जुल ै2011 म ये एमएसआरएलएम योजना सु  केली. अंमलबजावणीसाठी रा य सरकारन ेउमेद सीपन 
केली आह.े उदेदश 45 लाख गरीब कुटंूबापयत पोहोचुन यांना दा र यातुन बाहरे काढणे हा आह.े  
दनदयाल अं योदय योजना –  

रा ीय शहरी जीवनो ती अिभयान - 
● सु वात 24 स टबर 2013 या दवशी वणजयंती शहरी रोजगार योजनेची पुनरचना क न रा ीय श सु  
कर यात आल े19 फे ुवारी 2016 ला दनदयाल अं योदय योजना शहरी ही योजना रा ीय शह िवलीन कर यात 
आली सुन योजनेचे नाव दनदयाल अं योदय योजना रा ीय शहरी जीवनो ती अिभयानअसे झाले   
● रा ीय शहरी जीवनो ती अिभयान खालील ट यामधुन अि त वात आल.े 
नहे  रोजगार योजना -  ऑ टोबर 1989 म ये शहरी बेरोजगारांना रोजगार पुरवुन दा र य िनमुलना या 
उददेशान े नेह  रोजगार योजना सु  झाली. या योजने या 3 उपाययोजना हो या एसयुएमइ एसयुड लइु 
एसएचएएसयु 
● शहरी गरीबासाठी मलुभतू सुिवधा ही योजना 1990-91 म ये सु  कर यात आली. शहरी लोकस येला 
सामािजक सेवा व भौतीक सुिवधा पुरवून लोकांचा जीवन तर सुधारण ेह ेया योजनेचे उ द  होते. 
● धान मं ी एकाि मक शहरी दा र य िनमलुन काय म : 18 नो हबर 1995 ला 50000 ते 1 लाख लोकसं या 
असणा-या शहराम ये रोजगार िनम ती करण,े घराम ये सुधारणा करण.े शहरी दा र याचे िनमुलन करण े या 
योजनेचे मु य उ द  होते. 
● वणजयतंी शहरी रोजगार योजना वातं ा या सूवण मोहो सवी वषात 1 िडसबर 1997 ला वरील ित ही 
योजना एक  क न वणजयती शहरी रोजगार योजना सु  कर यात आली. या योजनेचे खालील पाच घटक होते 
● युड लुइपी, युएसइपी, एसटीइपी-युपी, युड लुएसपी युसीडीएन 24 स टबर 2013 पासुन व जयंती शहरी 
रोजगार योजनेचे पांतर रा ीय शहरी जीवनो ती अिभयानात कर यात आल े
दीनदयाल अं योदय योजना: 
   बंसवारा राज थान सु वात कर यात आल ् मा यता िमळुन 29 माच 2016 ला योजनेचे अिधकृत नाव 
दनदयाल अं योदय योज जीवनो ती अिभयान असे झाले. 

एकाि मक ामीण िवकास काय म : 
 ामीण कुशल मजुरांना वयंरोजगार पुरिवणारी ही योजना 2 ऑ टोबर 1980 ला संपूण भारतात सु  

कर यातआली. ामीण कुशल गरीबांना वयंरोजगाराचे ोत उमार यासाठी आ थक मदत पुरवून यांना आ थक 
वावलंिब व ा  क न देणे व यांना दा र य रंग या वर आणन ेह ेया योजनेचे मूळ उ द  होते. 1978-79 म ये 
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योजना 2300 तालु यांम ये सु  कर यात आली. 2 ऑ टोबर 1980 ला आयआरडीपी योजना सवच 5011 ामीण 
तालु याम ये संपूण भारतात सु  कर यात आली. वयंरोजगारासाठी ामीण त णांचे िश ण टायरोग 
वयरंोजगारासाठी ामीण त णाचं े िश ण टायसमे :- 

  15 ऑग ट 1979 ना 18 से 35 वष वयोगटातील ामीण गरीब त णांना आ थक ोत मुलभूत तांि क व 
ावसायीक कौश ये पुरिवणारी टायरोग योजना सु  कर यात आली.  

ामीण े ातील मिहला व बालकानंी िवकास योजना : 
  एकाि मक ामीण िवकास काय माची उपयोजना हणून स टबर 1982 म ये ही योजना ामीण गरीब 
मिहलांन गट उभा न यांना आ थक ोत उमार यासाठी ो साहन देण े व यांचा सामािजक व आ थक तर 
उंचावणे.  
महारा ातील उमेद योजना कवा महारा  रा य ामीण जीवनो ती अिभयान ● रा याने जुल ै 2011 म ये 
एमएसआरएलएम योजना सु  केली. अंमलबजावणीसाठी रा य सरकारने उमेद 
● भाडंवल सबिसडी एन आर एल एम अंतगत ित  कमाल 15000 पये ित  जमाती कमाल 20000 

पये आिण ितगट कमाल 25 लाख पये भांडवल सबिसडीएवाय-एनआरएलएम योजना लाग ू झा यापासून 
मांडवल सबिसडी देण ेबंद कर यात आल े
● फरता नीधी वयंसहायता गटांना अनंतकाळासाठी पत उपल ध असावी यासाठी एनअ फरता िनधी संक पना 
वापरली जात आह.े िजतक  वगणी यांनी गोळा केली आह.े ित का िनधी योजना वये या बँक खा यात सरकारतफ 
जमा होतो. 
 ● ाज सबिसडी वयं सहायता गटांनी िविवध पतसं थाकडुन 7 ट े  पे ा जा त ाजदरान ेकज घेतली आहते 
यांना 7 ट े  पे ा जा तीचे ाज भर यासाठी कमाल 55 ट े  ाज सबिसडी दली जाते  

● डीएवाय- एनआरएलएम योजनेत ही मयादा 3 लाख पये ितगट कर यात आली आह.े  
● योजना अमंलबजावणीची े  े 13500 गरीब कुटंूब असलेल ेएक े  िनवडल ेजाते. 100 ते 120 गावे येतात. 
तालुका कवा लॉक संबोधले जाते. एक लॉक 4 समुहांम ये िवभागला जातो. एका ल टर म ये सरासरी 30 गावे 
येतात. संसाधन तालुके, संघन तालुके भागीदारी तालुक, असधन तालुके 
● योजनचे े दघकालीन उ द  पुढील 10 वषात देशातील सवच तालुके सघन कर याचे व 7 से 8 कोटी ामीण गरीब 
कुटंूबा पयत योजना पुरव याचे दघकालीन उ द  ठेव यात आल े आह.े योजनचे िज हयामधील 6000 
तालु यामधील 2.5 लाख ामपंचायती े ाम यील, 6 लाख खेडयामधील 7 ते 8 कोटी ामीण गरीब आहते 
 दशल ी िवहीर योजना : 
 ए ील 1988 ला मजुरी रोजगार पुरिवणा-या रा ीय ामीण रोजगार योजनेची उपयोजना हण सु  झाली 1 
ए ील 1989 ला एनआरडपीचे पांतर जवाहर रोजगार योजनेत झा यामुळे जवाहर रोजगार योजनचा भाग झाली 
1 जानेवारी 1906 ला ही योजना जवाहर रोजगार योज आली. 

ामीण कारािगरानंा सधुा रत साधनाचा सच परुिवणारी योजना : 
   जुल ै1992 पासून एकाि मक ामीण िवकास कायमाची उपयोजना हणुन िसटा योजना सु  झाली ामीण 
कारािगरांना िवणकर िशपी व िवडीकाम करणारे कारागीर सोडून कमान 2000 पयाचा सुधारीत साधनाचा 
अवजाराचा सच पुरिवता जाई. 
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गगंा क याण योजना 
  फ ुवारी 1997 म ये गगंा क याण योजना सु  कर यात आली. भुगभातील तसेच भुपृ ावरील 
जल ोताचा शोध लाव यासाठी व जल ोताचा िवकास कर यासाठी गरीन, लघ ु व सीमात पतक-याना आ थक 
सहा य करण ेह ेया योजनेचे उ द  होते. 

नववा पंचवा षक योजना काहात 1997-2002 एकाि मक ामीण िवकास काय माचे पातर वरोजगार 
लाभा याचे गट, तं ान मता कबन पायाभूत सुिवधा पतपुरवठा याचा सम  समावेष असणा-या योजनेत 
कर याचे ठरल े हशीम सिमती या िशफारशीनुसार 1 ए ील 1909 ला वरील आयआरडीपी, टायसेम 
डीडबलुसीआरए एम लुएस एसआयटीआरए जीकवाय या सव याजना या एकि करणातुन एकच वणजयंती ाम 
वंरोजगार योजना सु  झाली   

साराशं  
 लोकसं या िनयं ण, शतेी , ामीण काम,े ामीण औ ोगीकरण, कमान वतेन ,सावजिनक िवतरण 

व था, बँकेच े रा ीयकरण, गितशील कर धोरण,  िश ण ,  व त हिनमाण योजना, आरो या या सुिवधा,  
कौश य िवकास व वयरंोजगार  इ. अनके उपाय आपण सचुव ूशकतो. 
 अशा अनके कारणामळेु आपण दा र य कमी कर याचा य  क  शकतो भारतातील दा र या या ाचंी 
चचा ापक व पात केली पािहज.े दा र य िनमलूनाला िनयोजनात पिहल े थान दल ेपािहज.े कारण २०२० 
म य ेभारम महास ा क होणार ह े व  दाखवत असताना िवकास दरात वाढ कर या या उ ाबरोबरच दा र य 
िनमलुन होण ेगरजचे ेआह.े  
संदभ  लखे 
१. आर टकल  
२. वतनाम प   
३ वेबसाईट  
४. ा. डी. जी. िचघळीकर, सर सहा. ा यापक अथशा  िवभाग व ा. अिनल डी. पाटील सर यां या लेखा 
आधारे.  
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सागंली िज ातील पयटन वसाय सधंी व भिवत  
शिशकला राजाराम बन१े                     अि नी तकुाराम जाधव२ 

अथशा  िवभाग, एम.ए.भाग १, क या महािव ालय िमरज, 
 

 तावना 
   आज पध या युगात मो ा माणात पयटन वसाय वेगाने िव तारत आह.े याचबरोबर पयटनासाठी 
येणा या पयटकांची सं यादेखील वाढत आह.े भारता या पयटन वसाया या िवकासाम ये सं कृतीला फार 
मह वाचे थान दे यात आल ेआह.े कारण िवदेशी पयटकां या मनावर सं कृतीचा फार मोठा भाव पडतो. देशा या 
आ थक िवकासाम ये पयटनाचे थान मोलाचे आह,े हणून आ थक िवकासाचे इंिजन हणून पयटनाकडे पािहले जाते. 
           देशा या िविवध रा यात वेगवेग या ठकाणी अनेक िज ात पयटन थळे आहते, याम ये मंुबई, ठाणे, 
औरंगाबाद, उ मानाबाद, पुण,े अहमदनगर, को हापूर, सोलापूर, सातारा, सधुदगु, सांगली या िज ांचा समावेश 
होतो. यातील एक पयटन वसायासाठी चा मह वाचा िज हा हणजे सांगली िज हा होय. सांगली िज ाम ये 
िविवध कारचे धा मक पयटन थळे, अभयार य, उ ाने, शेती पयटन इ यादी पाहावयास िमळते. पयटनाम ये 

वास करण े वेगवेग या ठकाणी य  भेटी देणे, अनेक व तूंचा आ वाद घेण,े तेथील िनसगर य वातावरण 
अनुभवण ेव पु हा परत येण े हणजे पयटन होय. सांगली िज ाम ये पयटन थळांम ये िमरज, तासगाव, पलूस, 
वाळवा , कवठेमंकाळ , िशराळा , आटपाडी , खानापूर , कडेगाव इ यादी तालु यांचा समावेश होतो या 
तालु यामधील पयटन थळांचा अ यास याम ये कर यात आला आह े.  
अ यासाच ेमह व 

भारता या रा ीय उ प ा म ये 1991 चा आ थक धोरणानतंर आप या सेवा े ाचा िह सा वाढत आह े
याचे माण जवळपास 57% ा माणे रािहलेला आह.े यामुळे सेवा े ाचा आप या रा ीय उ प ाम ये  मह व 

वाढत आह.े  पयटन हा एक अ यंत मह वाचा वसाय सेवा े ात समावेश आह े यामुळे पयटन वसायाचे 
अलीकड या काळाम ये मह व वाढत आह.ेव रा ीय उ प ाम ये भर पड यास मदत होत आह े यामुळे आपण 
आप या िज ात  पयटनाचा अ यास करण े आिण यादृ ीने आप या भागा या िवकासासाठी अ यास करण े
मह वाचे ठरत.े  
अ यासाच ेउ ेश : 
1. सांगली िज ातील पयटनाचा अ यास करण े
2. सांगली िज ातील पयटनाचा संधी व उपयोिगता चा अ यास करणे 
सागंली िज ातील िनवडक तीथ े  े:- 
1. ी गणपती मं दर :- 
              सांगली शहरातील गणपती मं दर ह े सांगलीचे इितहासद  आकषण आह.े सांगली सं थानचे अिधपती 
आ पासाहबे पटवधन यांनी ह े मं दर 1843 साले बांधले. ह े मं दर कृ णा काठावर बांधलले े असून पुरापासून ते 
सुरि त राहावे या क पकतेन े याची उभारणी केली आह.े सव मं दरांचे आकार 30 ते 40 फूट खोल चुनेग ीन ेभ न 
कतीही पाणी वाढल े तरी मं दरात येणार नाही अशी रचना केली आह.े केवळ हदचू न ह े तर सवाची या 

गजाननावर गाढ ा आह.े 
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2. वाजा शमशो ीन िमरासाहबे दगा :- 
               िमरजेचा हा दगा सन 1668 म ये बांध यात आला आह.े 200 फूट लांब आिण 200 फूट ंद अशा 
चौथ यावर हा दगा बांधला आह.े िमरज रे वे टेशन पासून िमरज शहरात एक कलोमीटर अतंरावर हा दगा आह.े 
3. सागरे र मं दर :- 
                देवरा  गाव या ह ीत सागरे राचे एक फार ाचीन मं दर आह े. या मं दराभोवती लहान-मोठी 40 
ते 50 मं दरे आहते. या भागास पूव  'कुतांड 'असे हणत. 
4. खरसुडंी :- ( खरसुडं िस  ) 
                आटपाडी तालु यातील ी खरसंुडी िस नाथ आचे एक ाचीन देव थान असून ते 1125 वषापूव चे 
आह.े ी िस नाथाचे हे मं दर दि णािभमुख, पुरातन, दगडी आह.े याचे बांधकाम हमेाडपंथी प तीचे आह.े मु य 

वेश ारावर नगरखाना, सभामंडप, गाभारा आिण दि णा माग अशी मं दराची रचना आह.े वषातील पौष आिण 
चै  मिह यात येथे मोठी या ा भरत.े अनेक ठकाणी लोक येतात. 50 हजारा न अिधक िखलार जनावरे येतात.  ही 
या ा सुमारे तीनश ेवषापूव  सु  झालेली आह.े 
5. ह रपरू :- 
                सांगली शहरापासून तीन कलोमीटर अंतरावर ह रपूर ह ेछोटेसे गाव आह,े येथ े कृ णा आिण वारणा 
न ां या संगम होतो. या ठकाणी संगमे र ह े देव थान असून ावण मिह यातील सोमवारी अनेक भािवक येथे 
येतात. तसेच न ां या संगमाचे िवहगंम दृ य पाह यासाठी लोक येथ ेयेतात. 
6. ी शु ाचाय पळशी :- 
                खानापूर तालु यात खानापूर-जत या र या या उ रे या बाजूस दोन कलोमीटर आत ी शु ाचायाचे 
एक ाचीन जागृत देव थान आह.े िवटा प रसरातील ह ेएक जागृत देव थान असून हजारो भािवक दशनासाठी येत 
असतात. या ठकाणी िनसगस दय व गद झाडी अस याने ते पयटन थळ हावे यासाठी शासनाचे य  आहते. 
सागंली िज ातील पयटन सधंी :- 
               पयटन े ात मो ा माणात रोजगारा या संधी िनमाण होतात.  अनेक कारची धा मक थळे, 
ऐितहािसक ठकाणे, क ल ेअभयार ये, मं दरे पहावयास िमळतात. यामुळे अशा अनेक ठकाणी रोजगारा या संधी 
िनमाण झा या आहते, यामुळे देशा या आ थक िवकास िवकासात वाढ कर यासाठी पयटन े  मह वाची भूिमका 
बजावत आह े. पयटन े ांम ये सा र-िनर र, कुशल व अकुशल अशा सवच लोकांना रोजगारा या संधी िनमाण 
होते . 
पयटनाची ा ी :- 
1. कृषी पयटन :- 
             कृषी पयटनाचा एक आ मा हणजे अशी एक जागा िजथे पयटक शेतांना भेटी देतात. शेतीतील िविवध 
पैलूंचा अनुभव घेतात, शेतात िपकणारा ताजा भाजीपाला, फळे तसेच कृषी वसायातून िन मत व तू िवकत घेऊ 
शकतात. तसेच ामीण भागातील लोकसं कृती लोकांचे जीवन आिण खा  सं कृती परंपरा इ याद चा अनुभव घेता 
येतो. शहरी लोकांना ामीण जीवनाची सं कृतीची ओळख क न दे याबरोबरच खे ातील शेतकरी वगाला उ प , 
रोजगार आिण आ थक थैय िमळवून दे याचा ापक दिृ कोन यामागे आह.े 
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2. ऐितहािसक पयटन :- 
               सांगली िज ाला एक ऐितहािसक पयटनाचा वारसा लाभलेला आह.े सांगली िज ा या म यभागी 
गणेशदगु हा क ला आह.े भारता या वातं य लढा वेळी महा मा गांधी व लोकमा य टळक यांनी या मं दरात 
बैठका घेत याचा उ लेख इितहासात आढळतो. 
3. धा मक पयटन :- 
         सांगली िज ाला ऐितहािसक पयटनाबरोबर धा मक पयटनाचा वारसा देखील लाभललेा आह.े याम ये 

ामु याने गणपती मं दर, वाजा शमशो ीन िमरासाहबे दगा, सागरे र मं दर, खरसंुड िस नाथ, तासगाव गणशे 
मं दर व गोपूर, ी शु ाचाय पळशी इ याद चा समावेश याम ये केला जातो. 
4. शै िणक पयटन :- 
              िमरज पूव भागातील शै िणक बाबतीत सांगली िज हा आघाडीवर अस याचे दसून येत.े िमरज पूव 

ामीण भागातील िव ाथ  उ  िश णासाठी सांगलीकडे धाव घेत अस याचे दसून येते. 
5. व यजीवन पयटन :- 
               सांगली िज ात सागरे र अभयार य आिण चांदोली अभयार य ही व यजीवनासाठी िस  आहते. 
याम ये ामु याने वाघ,िबब ा,अ वल,रानडु र,को ह,े वानर,सांबर, सायाळ, ससे,भेकर, रानकु ी, खवले मांजर, 
शेक ,हरीण अशा अनेक ा यांचा समावेश या अभयार यात केला जातो . 
पयटन आिण रोजगार िन मती :- 
                  पयटनामुळे आ थक िवकास वाढीसाठी मदत होते. पयटन वसायामुळे हॉटेल,वाहतूक,शेतकरी, 
व छता कामगार,भाजीपाला िव े ते,ह तकला िव े ते यां या रोजगार िन मतीम ये वाढ होते.तसेच लहान ापारी, 

िनवास थाने, एजंट, सहल आयोजक, मनोरंजन अशा े ांचा िवकास होतो . पयटनाचा य  व अ य  प रणाम 
हा देशातील लघ ु उ ोगां या िवकासावर ही झालेला आढळून येतो. याम ये फ नचर,उपकरण े तसेच शेती 
उ ोगांमधून िनमाण होणारे मांस,अंडी,दधू,मासे इ यादी उ पादनांचा वापर   पयटनात  केला जातो. यामुळे शेती व 
पशुपालन उ ोगां या िवकासास चालना िमळते. 
महारा ा या पयटन उ ोगात सागंली िज ाच ेमह व :- 
                    महारा ा या पयटन उ ोगात सांगली िज ाचे योगदान मोलाचे मोलाचे आह.े या िज ातील 
अनेक गावांम ये तालु यांम ये वेगवेगळी पयटन थळे पाहावयास िमळतात. वेगवेगळी गावे वेग या पयटनासाठी 

िस  आहते. सांगलीचे गणपती मं दर, खरसंुडी िस े र मं दर, सागरे र मं दर, ी शु ाचाय पळशी, वाजा 
शमशो ीन िमरासाहबे दगा, दांडोबा िह स, राम लग बेट इ यादी. 
पयटन वृि साठी उपाय :- 
1. पयटना या ठकाणी पायाभूत सुिवधा उपल ध क न देणे आव यक आह े याम ये ामु याने र त े वीज पाणी 
जेवणाची रहा याची व था आरो य सुिवधा व छता इ याद चा समावेश केला जातो. 
2. पयटना या ठकाणी असले या थािनक उ ोगांचा िवकास केला पािहजे. अलीकड या काळाम ये खा सं कृतीचा 
िवकास अितशय वेगान ेहोत आह.े यामुळेच भारतीय खा  सं कृतीचा िवकास करण ेगरजेचे आह,ेअ यथा ही सं कृती 
न  होईल . पयटनासाठी गेले या ठकाण या िस  असणारे खा पदाथ, शेतमाल, िविवध मसाले, चट या, बेसन-
भाकरी, भरीत पाट , मध,वन पती, आयुव दक औषध,े कलाकुसरी या व तू, िश पकला, ह तकला इ याद ना 
चालना देण.े 
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3. आजचे युग ह े पधचे, मािहती तं ानाचे युग आह.े यामुळे येक ठकाणची मािहती पयटकांना सहज उपल ध 
होत असत.े यामुळे आप या िज ात असणा या े णीय थळांची मािहती पयटकांपयत पोहोचिव यासाठी 
जािहरातबाजी करणे आव यक आह.े याम ये तेथ े उपल ध असणा या सेवा, सुिवधा, अतंर इ याद चा समावेश 
करावा. यामुळे े णीय थळे पयटकांपयत पोहोच यास मदत होईल. 
4. आपण या ठकाणी पयटनासाठी गेललेो असतो, तेथील पयटनाचा हास होणार नाही,याची काळजी यायला 
हवी . हणजे क या या दगडावरती, भतीवर, झाडावर कोण याही कारचे िलखाण क  नये,तेथ े असणा या 
झाडांची नासधूस क  नये, अनेक ठकाणी अशा कारचे गैरकृ य पाहावयास िमळत े याकडे पुरात व खा याने व 
रा य शासनाने ल  ावयास हवे . अ यथा हा अमू य ठेवा कालांतरान ेन  होईल. 
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3. जोशी. ही. एम., डे हलपमट अडँ माक टग ऑफ टु रझम इन महारा  
4. दैिनक सकाळ 
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7.  वतमानप ,लोकस ा 
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राजष  शा  महाराज : िश ण व शेतीिवषयक धोरण 
वाती  सागर मगदमू , सतंोषी राकेश चंदनिशव े
(अथशा  िवभाग एम.ए. १) क या महािव ालय िमरज 

 
तावना-  

              राजष  शा  महाराज ह ेअ पलै ू ि म व आलेल ेिविवध गणुांनी संप  होते. यांची समाजातील ितमा 
'समाजसुधारक ' अशी आह े आिण ती बरोबर आह.े राजष  शा  महाराज यांचे जीवन कार्य हणजे आदश राजाचे 
एक मू तमंत उदाहरण ठरल ेआह.े शा  महाराजांनी आप या जे या क याणासाठी अनेक काय पार पाडली.  
           राजष  शा  महाराजांचा ज म 26 जून 1874 रोजी कागल या घाटग ेघरा यात झाला. 17 माच 1884 
रोजी ते को हापूर या गादीवर द क हणून बसले आिण कागलचे यशवंतराव जय सगराव घाटग े हचे को हापूर 
सं थानचे शा  महाराज झाल.े राजष  शा  महाराज ह ेरयते या सवागीण िवकासासाठी, रयते या क याणासाठी 
अिवरत झटणारे महान कमयोगीच होते. 
          राजष  शा चें िश ण राजकोट आिण धारवाड येथ े झाले. राजकोट येथ े यांनी चार वष िश ण घेतल.े 
यानंतर यांनी धारवाड येथे सर एस .एम . े जर यां या मागदशनाखाली राजकारभार,इितहास ,इं जी भाषा 

इ यादी िवषयांचे िश ण घेतल.े धारवाड येथे िश ण घेत असतानाच ल मीबाई यां याबरोबर एि ल 1891 रोजी 
शा  महाराजांचा िववाह झाला. िश ण म संप यानंतर वया या िवसा ा वष  2एि ल 1894 रोजी शा  
महाराजांनी को हापूर सं थाना या रा य कारभाराची सू े हाती घेतली. 
अ यासाच ेमह व:  

वतमान काळाम ये  छ पती राज ी शा  महाराज यां या कायाची फल ा ी दसत आह े यांनी या शेती 
िवषयक सुधारणा व सं था मक बांधणी केली याची आज समाजाला भरपूर मदत होत आह.े छ पती राज ी शा  
महाराज यांनी यां या काय काळाम ये भिव यातील आप या लोकां या उ ारासाठी वेगवेग या े ांम ये 
वेगवे या सुधारणा घडवून आण या आिण हणूनच आज  यांचा को हापूर िज हा (सं थान) ह ेमहारा  बरोबर 
देशात ही महसूल उ प  व शै िणक सुधारणा म ये अ यंत वरचा मांक लागतो आिण हणून यां या कायाचा 
अ यास करण ेह ेआ थक सामािजक आिण राजक य दृ ा मह वाचे ठरत.े 
अ यासाचा उ ेश 
1. छ पती शा  महाराज यां या शै िणक कायािवषयी आढावा घेण े
2. छ पती शा  महाराज यां या शेतीिवषयक धोरणांचा अ यास करणे. 
शा  महाराजांच ेिश ण िवषयक धोरण - 
        राजष  शा  महाराजां या दृ ीन ेसवसामा य लोकांना िनतीवंत बनव याचे साधन हणजे िश ण होय. आिण 
जी  िश ण घेईल ती न च जगा या पाठीवर यश वी होतानाच मनावर असलेल े मानिसक गुलामिगरीचे 
जोखड उतरवून मानवतावादी नवीन िवचारांना आ मसात करेल. हाच िश णा या मह मेचा धडा को हापूर 
सं थानात राजष  शा  महाराज यांनी जनतेसाठी िगरवला. नुसताच िगरवला नाही तर या मा यमातून सवसामा य 
माणसाला यां या व वाची ओळख क न दली. यां या या उप मामुळे महारा ातील अनेक िप ा िशकून तयार 
झा या. मागासले या जातीत िश णाब ल फारशी आ था नस यामुळे व याचे कारण िश ण घेऊनही सरकारी 
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नोकरी लाग याची श यता नस याने शा नंी 26 जुलै 1902 रोजी को हापूर सं थानातील 50 ट े  शासक य 
नोक या मागासले या वगासाठी राखीव ठेव याचा जाहीरनामा काढला. 
         शा  महाराजांनी ब जन समाजात िश ण सार कर यात िवशेष भर दला . यांनी को हापूर सं थानात 

ाथिमक िश ण स चे व मोफत केले . ी िश णाचा सार हावा हणून यांनी राजा ा काढली. 
         िश ण हा जीवनाचा आधार आह े.िश णापासून आपण आपणास वेगळे क  शकत नाही. येक  हा 
िश ण देणारा मह वपूण ंथ आह े. या याकडून काय यावे ह ेआपणास कळायला हवे िश ण ह ेजीवन जग याची 
गु क ली आह े .िश णानेच सव काही होत आह े . याक रता आधी िश ण घेतलेच पािहजे. िश णातून व 
अ यासातून कट होणारे िवचार िनि तच येणा या भिव यकालीन सम यांचे िनराकरण व उ म जीवन जग याची 
दशादर्शक ठरतील. 

 शा  महाराजाचं ेशै िणक काय- 
        राजष  शा  महाराज यांनी शै िणक े ात फार मोलाची कामिगरी पार पाडली आह े . यांनी जे 
िश ण े ात काय केल ेआह े.ते िहता या दृ ीन ेअलौ कक काय केले आह े. याम ये ामु याने 
1. िव ा याना मोफत आिण स चे िश ण उपल ध क न दल.े 
2. िश यवृ ीची सवलत दे यावर भर दे यात आला. 
3. िव ा यासाठी वसितगृहाची व था कर यात यावी. 
       आप या िश णातनू तसेच अ यास मातून शा  महाराजांचे िवचार चा रत व सा रत होत असतात. 
शा  महाराजानंी सु  केललेी वसितगहृ-े 
 1. ही टो रया मराठा बोड ग (1901) 2. दगंबर जैन बो डग (1901) 3. मुि लम बो डग (1906) 4. वीरशैव 
लगायत िव ाथ  व तीगृह (1906) 5. िमस लाक हो टेल (1908) 6. दैव  िश ण समाज बोड ग (1908) 7. ी 

नामदेव बोड ग (1908) 8. पांचाळ ा ण वसितगृह (1912) 9. ीमती सर वतीबाई गौड सार वत ा ण 
िव ाथ          वसितगृह (1915)10.इंिडयन ि न हो टेल (1915) 11. काय थ भु िव ाथ  वसितगृह 
(1915)12. आय समाज गु कुल (1918)13. वै य बोड ग (1918)14. ढोर चांभार बो डग (1919)15. ी शा  
छ पती बो डग नािशक (1919)16. िशवाजी वै दक िव ालय वसितगृह (1920)17. ी ि स िशवाजी मराठा 
बोड ग हाऊस (1920)18. ी देवांग बोड ग (1920) 19. सोमवंशी आय ि य बो डग (1920)20. उदाजी मराठी 
वसितगृह (1920)21. चौथे िशवाजी महाराज मराठा वसितगृह ,अहमदनगर     (1920)22.  वंजारी समाज 
वसितगृह नािशक (1920)23. चोखामेळा वसितगृह नागपूर (1920) 24. छ पती ताराबाई मराठा बो डग ,पुण े
(1920)25. नािभक िव ाथ  वसितगृह (1921) 
शा  महाराजांच े ी िश णा साठी य - 
       शा  महाराजांनी केवळ शहरी भागातच न ह ेतर ड गरी भागात ,मागास भागात , ामीण भागात मुल या 
शाळा सु  के या. या काळातील होणारे जातीभेद ओळखून जातीिनहाय मुला मुल साठी शाळा सु  के या. 
मुल या िश णात गती हावी हणून यांनी उप म राबिवले. ि यां या िश णासाठी ही शा  महाराजांनी 
काय के याचे दसते. सन 1919 म ये शा  महाराजांनी मागासवग य ि यांसाठी कुम काढून या ौढ ि यांना 
िश ण यायचे असेल यांची राह याची खा याची सव सोय राजवा ामाफत केली होती. 
     शा  महाराजांनी मुल या उ  िश णासाठी ही य  के याचे दसते. तसेच देशभरातील शार मुल साठी 
िश यवृ या सु  के या हो या. ि यांना सवागाने कसे समृ  करता येईल हा शा  महाराजांचा िवचार होता. 
यानुसार यांनी काय ही केले. ि यांचा राजक य सहभागही वाढला पािहजे. यासाठी 1815 म ये जे हा रा ीय 
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अिधवेशन होते. या सभेसाठी आपल े ितिनधी हणून कृ णाबाई केळवकर आिण ारकाबाई केळकर या दोन 
मिहलांना पाठिवले होते. 
     िश णाचे वंगण घात यािशवाय ी जीवना या प रवतनाचे चाक फरणार नाही, ह े शा  महाराजांनी 
ओळखल ेहोते .पण यांना याची ही जाणीव होती क , ी जीवनात ांती घडवून आण यासाठी जहाल सामािजक 
प रवतनाची आव यकता आह.े ीला माणूस हणून जग याचा अिधकार ायचा असेल, तर फ  ितला िशि त 
क न चालणार नाही तर यासाठी आप या राजकारणाचा वापर क न ीदा य िवमोचनाचे कायदे केले पािहजे. 

ी उ ाराचे कायदे तयार क न सामािजक ांती या ांगणाम ये आपल ेपाऊल टाकले. 
शा  महाराजांच ेशतेीिवषयक धोरण _ 
      भारतासार या शेती धान अथ व थते शेती, शेतीचा िवकास, गती ,आधुिनक करण करण े हा िवषय 
अ यंत मह वाचा ठरला आह.े ाचीन तसेच म ययुगीन काळातही शेतीकडे उदरिनवाहाचे तसेच ापाराचे हीसाधन 
हणून पािहले जात होते. आधुिनक काळातही ह े िच  फारसे बदलल े नाही. भारतात 70 ट े  लोक आप या 

उदरिनवाहासाठी शेतीवर अवलंबून आहते. शेतीचा रा ीय उ प ातील वाटा 44 ट े  आह.े शेती हा भारतीय 
अथ व थेचा कणा आह े.याच वसायामुळे ाचीन काळात भारत सुवणभूमी हणून ओळखली जात होती. 
       को हापूर सं थानाची यावेळी लोकसं या आठ त ेनऊ लाखां या दर यान होती. आज ती कतीतरी अिधक 
आह.े या भुिमचा मु य वसाय शेतीच होता. आज अनेक उ ोगधंदे िनमाण झाल े आहते.सहकारी सूतिगर या 
,साखर कारखाने तसेच अनेक शेतीपूरक वसाय यांचे जाळे पसरल ेआहते. शा  महाराजां या कार कद त शेती हा 

धान वसाय होता; पण शेतीचे लहान लहान तुक ांत िवभाजन झाले होते. वाटणी वहाराने अशा लहान 
तुक ांची शेती िनमाण झाली. ती बदलावी आिण याचे पांतर मो ा शेतीम ये हावे हा िवचार शा  
महाराजांचा होता. यामुळे शेती कफायतशीर होईल आिण शेतक यांची गती होईल असे यांचे मत होते . यासाठी 
यांनी अनेक य  केले. 

शा  महाराजांचे शेती िवकासासाठी िविवध य  - 
       शेतक यांचे अ ान दरू कर यासाठी यां याम ये िश णाचा सार हायला हवा. तसेच केवळ सावजिनक 
सवसामा य िश ण देऊन चालणार नाही तर शेती िवषयक िवशेष िश ण दले पािहजे, ह ेओळखून यांनी दो ही 

कार या िश णाकडे ल  पुरिवले. िश णाचा अिशि त पणा दरू कर यासाठी यांनी आप या सं थानात ाथिमक 
िश ण स चे व मोफत केल.े 
       या वेळी शेतक यांना भांडवलाची अ यंत कमतरता भासत होती. ती दरू कर यासाठी यांनी सं थानातफ 
अनेक वेगवेग या िनधी माफत शेतक यांना भांडवल पुरिव याची व था केली. शेती माला या िव साठी 
संघटनेचा अभाव अस यामुळे ि टशां या धत वर महाराजांनी सहकारी पतपे ा थापन कर यास ो साहन दल.े 
        तसेच को हापूरचे शा  िमल ह े यांचे मोठे उदाहरण. येथ ेपिह यांदा सूत नंतर कापड िन मती सु  झाली. 
इचलकरंजी, को हापूर ,िशरोळ , गड ह लज अशा ठकाणी िज नग फॅ टरी सु  झा या. शा  महाराजांनी माणसांचे 
जीवनमान सुधारावे हणून य ांची पराका ा केली. शा  महाराज वारी -िशकारी- दौर्यासाठी रा यात दौरे 
करीत असताना यां या मु ामी लागणारे सािह य ,अ धा य लोकांकडून फुकट न आणता यांना भरीव मोबदला 
दला जावा, असा दंडक शा  महाराजांनी घालून दला. 

       शा  महाराजांचे काय अितशय िनयोजनब  व अिव ांत असे होते. सन 1896 चा दु काळ ,आप ीचा 
मुकाबला अितशय धीरान ेशा  महाराजांनी केला. यासाठी महाराज वतः दौरे क न प रि थतीवर ल  ठेवून होते. 
यासाठी  यांनी अ धा याची आयात क न वतः धा याची दकुाने काढली. शेतक यांना सारा माफ  तसेच 
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गुराढोरांना साठी वैरणाची व था केली. दु काळ तांसाठी ठीक ठकाणी नऊ  िनराधार आ मे काढली. 
रोजगारासाठी र त े,िविहरी, तलावाची कामे सु  केली. येथे काम करणा या मजुरां या मुलांसाठी पाळणाघरे उभी 
केली. याव न शा  महाराजांची िनयोजन ब ता वृ ीचा यय येतो. 
ह रत ातंीच ेजनक -  
     को हापूर िज ात जी शेतीिवषयक गती ,आ थक भरभराट झालेली दसून येते, याचे बरेचसे ेय शा  
महाराजांचे आह.े को हापुरातील आज या ह रत ांतीचे जनक हणून यांचा उ लेख केला जातो. भावी काळात 
को हापूर सं थांनची आ थक गती हावी हणून पेणा चे यांनी अनेक क प सु  केल ेव नावा पाला आणल.े 
शेती संशोधनावर व नवनवीन योगांवर महाराजांचा अिधक भर होता. शेतीम ये नवनवीन लागवडीचे योग 
यांनी सं थानातफ केले. याम ये वतः जातीने ल  घातल े,देखरेख केली. काही वेळेला व तूला कमत चांगली येते 
हणून तर काही वेळेला वसाय कफायतशीर हणून तर काही वेळेला हवामान अनुकूल हणून यांनी वेगवेगळे 
योग केल.े 

    अपुरे भांडवल ही शेतीची सवात मोठी सम या होती. शेतक यां या शेती प ती मागासले या अस यान े
शेती पासून भरपूर उ प  िमळत न हत.े यां या जिमनी सावकारी पाशात अडकलेल ेहो या. राजष या मनात अशा 
जिमनी शेतक यां या नावाने क न ाय या हो या. कारण यामुळे शेतक यांना शेतीक रता ो साहन िमळाले 
असत.े हणून 18 95 या सुमारास कजबाजारी झाले या शेतक यांना ऋणमु  कर यासाठी थो ा अटीवर यांना 
कज ायला सु वात केली, वेगवेगळे फंड या ारे गरीब व कजबाजारी शेतक यांना मदत केली. शेती अवजारे 
पुरव यात आली. रासायिनक खते काही शेतक यांना मोफत दे यात आली. शेती िश ण व िश ण दे यासाठी 
राजष नी सं था उभार या. शेतीिवषयक दशन ेभरवली. 
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‘ksrh o ‘kk’or ¼lsafnz;½ fodkl 
izk-Jh-jksfgr HkqtxksaMk ikVhy 

,e-,],e-dkWe-]Mh-vk;-Vh-]Ckh-,M~- Jherh jkterh usexksaMk IkkVhy dU;k egkfo|ky;]lkaxyh- 
eksck & 9011122003] esy & Patilrohit2003@gmail.com 

 

Lkkjka’k % 
20 O;k ‘krdkr Hkkjrh; ‘ksrhe/khy >ikV;kus >kysyk cny] ikjaikfjd ‘ksrh o 

vk/kqfud ‘ksrh i/nrh vH;klyh- ‘kk’or ‘ksrh vkf.k lalk/kukpk Ik;kZIr okij- ‘kk’or 
¼lsafnz;½ ‘ksrhps leL;k o mik;;kstuk ;kpk vH;kl- Hkkjrh; ‘ksrhph mRikndrk deh 
vl.;kph dkj.ks ‘kks/kyh- o ;ke/;s vkfFkZd fodkl gk ‘ksrh {ks=koj vk/kkfjr vlwu jk”Vªh; 
mRiknuke/;s ‘ksrh {ks=kpk fgLlk 50% is{kk tkLr fgLlk vkgs- lalk/kukapk vfrfjDr okij 
deh d:u ‘kk’or fodklkdMs okVpky dj.ks tkLr vko’;d vkgs- Hkkjrh; ‘ksrhpk fodkl 
gk ikjaikfjd i/nrhdMwu vk/kqfud ra=KkukeqGs >kyk- ;k la’kks/kukrwu vls fu”d”kZ fnlwu vkys- 
lwpd ‘kCn & ‘kk’or d`”kh]’ksrdÚ;kaps lkekftd o vkfFkZd fLFkrh] ihd i/nr] vk/kqfud 
ra=Kku- 
izLrkouk % 

Hkkjrkrhy lokZr tquk vkf.k ijaijkxr O;olk; Eg.kts ‘ksrh gks;-Hkkjrkus vkt 
fodklkpk eksBk iYyk xkBysyk vkgs- i.k vktgh Hkkjrkrhy mRiUukps izeq[k L=ksr ‘ksrhp 
vlwu toG&toG 70% yksdla[;k izR;{k fdaok vizR;{kfjR;k ‘ksrhojp voyacwu vkgs- 
‘ksrh gk Hkkjrh; vFkZO;oLFkspk d.kk vkgs-‘ksrhP;k fodklkrwu ns’kkpk vkfFkZd fodkl 
izfrfcafcr gksrks rlsp tkLrhr tkLr jk”Vªh; mRiUu d`”kh {ks=kiklwup feGrs- lu 1970&75 
uarj Hkkjrkus yksd la[;spk foLiksV gksÅ ykxyk R;kuarj ‘kk’or ‘ksrh fodklkoj fopkj djkok 
;kckcr fopkj fofue; >kyk- vusd ns’k ;k ‘kk’or ¼lsafnz;½ ‘ksrh fodkl ?kMo.;klkBh 
lHkkaps fu;kstu d: ykxys- lu 1983 ;k o”kkZr tkxfrd Ik;kZoj.k o fodkl vk;ksxkph 
LFkkiuk dj.;kr vkyh- 1994 e/;s gk vk;ksx la;qDr jk”Vª la?kkP;k vke lHksph Lora= laLFkk 
dk;Z d: ykxyk- gk vk;ksx Ik`Fohojhy lkekftd Ik;kZoj.kh; leL;kaps fujh{k.k d:u R;koj 
okLrooknh mik; ;kstU;klkBh vkf.k Ik`Fohojhy lalk/kus iq<hy fi<;kalkBh jk[kwu R;kapk 
mi;ksx pkyw fi<hlkBh ‘kk’orfjR;k djrk ;sbZy- ;klkBh mik;;kstuk ‘kks/kU;klkBh use.;kr 
vkyk gksrk- ;k ;kstusps v/;{k ukWosZP;k iariz/kku xzks gkjyse czqUMyWUM gksR;k-;ko:u ;k 
vk;ksxkyk czqUMyWUM vk;ksx vlsgh Eg.krkr- 

‘kk’or ¼lsafnz;½ fodklkph rRos vaxhdkj.ks Hkkjrklkj[;k fodlu’khy ns’kkyk 
vR;ko’;d vkgs gs letys xsys- Hkkjrkph ikjaikfjd d`”khiz/kku vFkZO;oLFkk fodflr 
ns’kkaizek.ks tyn vkfFkZd fodklkpk ekxZ Lohdk: ykxyh gksrh- R;krwu gks.kkjk lalk/kukpk 
Úgkl gk ns’kkrhy uSlfxZd ifjlaLFkkpk Úgkl gks.;kl dkj.khHkqr B: ‘kdrks vls fnlwu 
vkY;kuarj ‘kk’or d`”kh gs Hkkjrke/;s mfn”V; Bjfo.;kr vkys- d`”kh fodkl vkjk[kMk lu 
1999 e/;s jk”Vªh; fodkl vkf.k xzkeh.k fodkl vkjk[kMk Eg.kwu Lohdkj.;kr vkyk- 

tks fodkl pkyw fi<hP;k xjtk iq<hy fi<hP;k xjtk /kksD;kr u vk.krk iw.kZ djrks 
v’kk fodklkyk ‘kk’or fodkl vls Eg.krkr- tks fodkl ekuokP;k l/;kP;k o Hkfo”;krhy 
xjtkaph larqfyr iqrhZ djrks rksp ‘kk’or fodkl gks;-osxG;k in/krhus fopkj dsY;kl ‘kk’or 
Eg.kts fpjdkyhu fdaok fVdkÅ fodkl vlsgh EgVys tkrs- 
ladYiuk % 
izfl/n vFkZrK dksy o gwoj ;kasP;k ers &  

 ns’kkpk vkfFkZd fodkl ?kMowu vk.k.;klkBh lokZr vk/kh R;k ns’kkrhy d`”kh {ks=kpk 
fodkl ?kMowu vk.k.ks vko’;d vlrs- d`”kh {ks=kpk iqjs’kk izek.kkr fodkl vxksnj ?kMwu 
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vkyk ukgh rj m|ksx o lsok {ks=kP;k fodklkr vMFkGs fuekZ.k gksrkr- Eg.kwu ifgY;k 
iapokf”kZd ;kstusr Hkkjrkrhy fu;kstu vk;ksxkus d`”kh {ks=koj lokZr vf/kd Hkj fnyk vkgs- 
izk-‘kwY> ;kaps ers& 

 ikjaikfjd ‘ksrh loZLoh vkfFkZd ladYiuk vkgs- rs ,dk larqyukpk vYidkG vlrks- 
vlk lerksy lektkph laLd`rh fopkjkr u ?ksrk gksr vlrks- th ‘ksrh tqU;k o deh mRiknu 
ns.kkÚ;k ijaijkxr lk/kukpk okij d:u dsyh tkrs- R;kl ikjaikfjd ‘ksrh vls Eg.krkr-  

• la’kks/kukps mfÌ”Vs &%  
1. ‘kk’or ¼lsafnz;½ ‘ksrheqGs ‘ksrdÚ;kaps lkekftd] vkfFkZd fLFkrhe/;s >kysY;k ifjorZukpk 
vH;kl dj.ks- 
2. ‘kk’or ¼lsafnz;½ ‘ksrheqGs ihd i/nrhr >kysyk cny vH;kl.ks- 
3. ‘kk’or ¼lsafnz;½ ‘ksrhpk fodkl ?kMo.;klkBh vk/kqfud ra=Kkukpk vH;kl dj.ks- 
• x`ghrds &% 
la’kks/kukph mfÌ”Vs leksj Bsowu la’kks/kukr th xg̀hrds ekaMyh vkgsr rh iq<hyizek.ks & 

1. ‘kk’or ¼lsafnz;½ ‘ksrheqGs ‘ksrdÚ;kaps lkekftd] vkfFkZd fLFkrh lq/kkj.;kl enr gksbZy- 
2. ‘kk’or ¼lsafnz;½ ‘ksrheqGs ‘ksrdÚ;kapk uxnh ihds ?ks.;kdMs dy ok<yk tkbZy- 
3. vk/kqfud ra=KkukeqGs ‘kk’or ¼lsafnz;½ ‘ksrh dj.ks lksis o deh [kphZd cu.;kl enr 
gksbZy- 
• ‘kk’or ¼lsafnz;½ ‘ksrhpk fodkl &% 
1. ikjaikfjd o vk/kqfud ra= i/nr &% 
 ikjaikfjd ‘ksrh i/nrheqGs mRikndrk deh gksrs- ijarq vk/kqfud ra=Kkpk ‘ksrhr okij 
>kY;keqGs mRiknukr ok< gksr xsyh- R;keqGs ‘ksrdÚ;kph vkfFkZd fLFkrh lq/kkjr xsyh- 
2. jk”Vªh; mRiUukrhy ;ksxnku&% 

 HkkjrkP;k jk”Vªh; mRiknuke/;s ‘ksrh {ks= egRokph Hkwfedk ctkors- rlsp 
ns’kkP;k jk”Vªh; mRiknuke/;s ‘ksrh {ks=kpk fgLlk 55-4% brdk gksrk- vkS|ksfxdhdj.k vkf.k 
ns’kkP;k jk”Vªh; mRiknukrhy ‘ksrh{ks=kpk fgLlk ?kVr xsyk- lk/kkj.ki.ks jk”Vªh; mRiknukrhy 
‘ksrh {ks=kkpk fgLlk 14% brdk deh >kysyk vkgs- ;kpk vFkZ vlk gksrs dh] tltls 
vFkZO;oLFksph izxrh gksr tkrs rlrls jk”Vªh; mRiknukrhy ‘ksrh {ks=kkpk fgLlk deh gksr tkrks-
‘kk’or ‘ksrh fodklklkBh Hkkjr ljdkjrQsZ cjsp iz;Ru dj.;kr ;sr vkgsr-  

3-jkstxkj miyC/k dj.kkjs {ks= &% 
Hkkjrke/;s dke dj.kkÚ;k ,dq.k yksdla[;siSdh vf/kdkf/kd  yksdla[;k ‘ksrh 

{ks=ke/;s dk;Zjr vkgs- tkLrhr tkLr jkstxkj ns.kkjs {ks= Eg.kwu vFkZO;oLFkse/;s ‘ksrh {ks=kpk 
izHkko vkgs- ,dk cktwyk jk”Vªh; mRiknukrhy ‘ksrh {ks=kkpk fgLlk ?kVr vlrkuk nqlÚ;k 
cktwyk ‘ksrh {ks=kpk  jkstxkjkrhy fgLlk ek= R;kizek.kkr ?kVrkuk fnlwu ;sr ukgh- ;kpk vFkZ 
 vlk gksrks dh] 50% is{kk tkLr Hkkjrh;kaps mnjfuokZgkps lk/ku ‘ksrh {ks= vkgs- l/; 
fLFkrhe/;s ‘kk’or ‘ksrh eqGs jkstxkj e/;s fnolsafnol ok< fnlwu  ;srs- 
4-vkS|ksfxd fodklke/;s ‘ksrhps egRo &%       d`”kh{ks= 
vusd m|ksxkauk dPP;k ekykpk iqjoBk djrs Eg.kwu vkS|ksfxd fodkl eksB;k izek.kkoj d`”kh 
{ks=kP;k fodklkoj voyacwu vlrks- ;ke/;s lk[kj m|ksx]rkx]dkiM vkf.k [kk| rsy m|ksx 
;kapk lekos’k gksrks- gs m|ksx izR;{kfjR;k ‘ksrh{ks=koj voyacwu vkgsr- R;keqGs vkS|ksfxd 
fodkl gks.;kl enr gksrs-   
5-fu;kZrhr ;ksxnku %& 

 ns’kkr mRikfnr gks.kkÚ;k vusd ‘ksrh mRiknukaph fu;kZr gksrs- ;ke/;s ‘ksrh 
vk/kkfjr fu;kZrhe/;s 50%is{kk tkLr fgLlk vkgs- Hkkrrkrwu d`”kh vkf.k d`”kh vk/kkfjr 
mRiknukP;k fu;kZrhe/;s dkWQh] pgk] [kk|rsy] rack[kw] dktw] elkys] lk[kj] MkGh vkf.k 
Hkkthikyk b- pk lekos’k gksrks- fu;kZrhe/kwu d`”kh{ks= ns’kkyk ijdh; pyu feGowu ns.;kl 
egRokps dk;Z djrs- ;keqGs ‘kk’or ¼lsafnz;½ ‘ksrhl egRo izkIr >kY;kps fnlwu ;srs- 
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6-vkfFkZd fu;kstukrhy ‘ksrh {ks=kph Hkwfedk %& 
 ns’kkP;k vkfFkZd fu;kstuke/;s d`”kh {ks= egRoiw.kZ Hkwfedk ctkors- ns’kkarxZr gks.kkjk O;kikj 
gk eq[;r% ‘ksrh fo”k;d mRiknukapk vlrks- Hkkjrkrhy vusd m|ksx R;kaP;k dPP;k ekyklkBh 
‘ksrh {ks=koj voyacwu vkgsr-‘ksrh vkf.k ‘ksrhoj vk/kkfjr mRiknukf’kok; Hkkjrh; 
vFkZO;oLFksP;k fodklkpk nj ok<w ‘kdr ukgh- 
• ‘kk’or ‘ksrh fodklkps egÙo %&     
1-‘kk’or fodkl fdaok fVdkÅ fodkl] Ik;kZoj.k vkf.k fodkl tkxfrd vk;ksxkP;k 
vuq”kaxkus  fVdkÅ fodkl T;kP;k varxZr fi<hP;k xjtk HkkxfoY;k tk.kkÚ;k xjtk iw.kZ 
dj.;kP;k {kersf’kok; rMtksM djrk ;sbZy- Eg.kwup Ik;kZoj.k laj{k.kkf’kok; fodkl fVdkÅ 
gksow ‘kdr ukgh- Eg.ktsp l/;kP;k dkGkr uSlfxZd lalk/kukapk okij Hkfo”;krhy fi<;kaP;k 
xjtk y{kkr ?ksowu dlk dsyk ikfgts ts.ksd:u vkfFkZd fodkl vkf.k Ik;kZoj.k laj{k.k ;kaP;kr 
bfPNr larqyu LFkkfir dsys tkÅ ‘kdsy- 
2- ‘kk’or fodklke/;s vki.k euq”;kP;k fodklklkBh fulxkZpk v’kkizdkjs okij dsyk ikfgts 
dh] fulxkZus Ik;kZoj.kkyk gkuh iksgkspow u;s- fulxZ vkf.k fodklke/;s larqyu jk[kw ‘kdsy- 
3-miyC/k lalk/kukapk foosdiwoZd okij dj.ks vkf.k Ik;kZoj.kh; larqyu jk[k.;klkBh dk;Z 
dj.ks- 
4-Ik;kZoj.kkpk Úgkl jks[k.ks vkf.k Ik;kZoj.kkps j{k.k dj.;koj Hkj ns.ks- 
5-lalk/kukaps vfr’kks”ku jks[k.ks- 
•  ‘kk’or ‘ksrh fodklkps ?kVd &%  

1-ljdkjh Lrj % 
 /kksj.ks]lk/kus]fodkl ;kstuk]d`”kh lq/kkj.kk]iks”k.k loZs{k.k]vUu xq.koRrk vkf.k vUu 
lqj{kk]MsVk]ns[kjs[k]iwoZ psro.kh iz.kkyh- 
2-xzkeh.k leqnk; Lrj % 
 LFkkfud laLFkkpk fodkl vkf.k yksdlgHkkx] izf’k{k.k] foLrkj ;k lkBh {kerk fuekZ.k 
dj.ks- 
3-{ks= ikrGh % 
 mnk-fd.kkjh {ks=s]ik.kyksV]unhps [kksjs]d`”kh {ks=- 
4-mRiknu ,dd ikrGh % 
 ‘ksrh iz.kkyh] mRiUu ok<fo.;klkBh fofo/khdj.k] xzkeh.k m|ksxkaph fufeZrh] ir vkf.k 
foi.ku- 
5-xzkgd Lrj % 
 iks”k.k vkf.k vUu xq.koRrk lq/kkj.ks] vkgkjkps Lo:i lek;ksftr dj.ks] mRiknu foi.ku- 
• fu”d”kZ &%  
1-70% vkfFkZd fodkl gk ‘ksrh {ks=koj vk/kkfjr vlwu jk”Vªh; mRiknuke/;s ‘ksrh {ks=kpk 
fgLlk 50% is{kk tkLr fgLlk vkgs--  
2-lalk/kukapk vfrfjDr okij deh d:u ‘kk’or fodklkdMs okVpky dj.ks tkLr vko’;d 
vkgs- 
3-Hkkjrh; ‘ksrhpk fodkl gk ikjaikfjd i/nrhdMwu vk/kqfud ra=KkukeqGs >kyk- 
f’kQkj’kh &% 
1. Hkfo”;krhy fi<ÓkkaP;k xjtk iw.kZ djk;ps vlrhy rj ‘kk’or fodkl ?kMowu uSlfxZd 
lalk/kukapk vfrfjDr okijkl vkGk ?kky.ks xjtsps vkgs- 
2. ‘kk’or ‘ks= ok<hlkBh ljdkjps miØe@;kstuk xzkeh.k Hkkxkrhy ‘ksrdÚ;kaP;k Ik;Zr 
iksgpfo.ks vko’;d vkgs- 
3. jklk;fud [krkaps iw.kZi.ks mPpkVu d:u ‘kk’or fodklkP;k n`f”Vus d`”kh fodkl ?kMfo.ks- 
4. ;ksX; izdkjs ik.kh O;oLFkkiu d:u ‘kk’or fodkl dj.ks xjtsps vkgs- 
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• lanHkZ lwph &% 
1. izk-,u-,y-pOgk.k  & Hkkjrh; vFkZO;oLFksPkk fodkl] iz’kkar ifCyds’kUl]2012- 
2. izk-ds-,e~-Hkkslys]izk-MkW-,l~-,e~-Hkksly]MkW-ih-,p~-dne & Hkkjrh; vFkZO;oLFkk] QMds 
izdk’ku]2019 
3. MkW-,l-,l-:is & Hkkjrkrhy d`”kh fodkl]nwj f’k{k.k dsanz]f’kokth fo|kihB] 
dksYgkiwj]2013 
 

 


