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महाराष्ट्राची जलसांस्कृिी 
 

 
डॉ. माधव आ. णचिळे 
 

स्वीडनने पाण्यािे नोबले पाचरतोचिक म्हिून गौरचवलेल्या ‘स्टॉकहोम पुरस्काराने’ १९९३ मध्ये 
सन्माचनत केलेले माधव चितळे हे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील जलतज्ञ म्हिून ओळखले जातात. त्यािंा 
जन्म ८ ऑगस्ट, १९३४ रोजी झाला. स्थापत्य अचभयतंा म्हिनू त्यानंी १९५६ ते १९९२ पयंत शासकीय 
नोकरी केली. त्या काळात कें द्र शासनाच्या जलसंसाधन मंत्रालयािे सचिव तसेि भारत सरकारच्या कें द्रीय 
जल आयोगािे अध्यक्ष म्हिून काम केले. ज्यािे सभासि ८४ िेश आहेत, त्या आंतरराष्ट्रीय कसिन 
आयोगािे पचहले पूिणकाचलक सरकायणवाह म्हिून ५ वि े कायणरत असताना जगभर भ्रमि. जागचतक 
जलसहभाचगता मंिािे िचक्षि आचशयािे अध्यक्ष. कसिन सहयोग, भारतीय जलससं्कृती मंडळ, सरोवर 
संवर्धधनी यासारख्या स्वयंसेवी संघटनाचं्या कामात व्यस्त. 
 

पत्ता : बी-१, विेान्त गृहकुल, सावरकर िौक, नव ेश्रयेनगर, औरंगाबाि ४३१ ००५. 
िूरध्वनी : ०२४०-२३३८९३९, भ्रमिध्वनी : ९८२३१६१९०९ 

 
भारताच्या चवकासाच्या सध्याच्या गचतमान अवस्थेत अगे्रसर असलेल्या प्रातंामंध्ये महाराष्ट्र आहे. 

स्वातंत्र्य चमळवल्यानंतर भारताने पाण्यासारख्या आवती नैसर्धगक संसाधनाचं्या आधारावर आपल्या 
चवकासािी नवीन जुळवाजुळव सुरू केल्यापासून व भारतािे एक घटक राज्य म्हिनू महाराष्ट्रािी स्थापना 
झाल्यापासून चवशिेतः गेल्या पाि िशकामंध्ये िेशातंगणत व जागचतक पातळीवर अनेक बिल घडून आले 
आहेत. महाराष्ट्रातील लोकसंख्या चतपटीने वाढली आहे. पि तरीही याि काळात महाराष्ट्रािे जीवनमान 
आठपटीहून अचधक उंिावले आहे. चनसगणिक्रात उपलब्ध असिारे सरासरी पािी मात्र तेवढेि आहे. 
त्यामुळे समाजािे पाण्याशी असलेले नाते खूप बिलले आहे. म्हिनू पाण्याच्या संिभातील व्यवहारािंी नवी 
चहतकारक व्यवस्था उियास आििे व तद्नुकुल अशा व्यक्क्तगत व सामाचजक मनोधारिा प्रोत्साचहत 
करिे आता आवश्यक झाले आहे. 
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१·० जलसांस्कृिीची ऐणिहाणसक परांपरा 
 

१·१ भारताच्या गौरवास्पि प्रिीघण परंपरेमध्ये पाण्याला मानािे स्थान सिैव िेण्यात आलेले आहे. 
भारतीय चविारवतंािंा पाण्याबद्दलिा उिात्त दृचिकोन “इमा आपः चशवतमा. ……, इमा राष्ट्रस्य वधणनीः, इमा 
सवणस्य भेिजी”, अशा अनेक वैचिक मंत्रामंधून व्यक्त झालेला आहे. असे अनेक मंत्र भारतीय उत्सव, 
समारंभ, धार्धमक काये यािें अंग बनून राचहले आहेत. इचतहासपूवणकाळापासून या उिात्त तत्तवाचं्या आधारे 
होिाऱ्या कसिनािी व जलव्यवस्थापनािी प्रिीघण परंपरा महाराष्ट्रालासुद्धा लाभली आहे. तापी खोऱ्यातील 
पाझंरा, चगरण्या, मोसम या नद्ावंरील बधंाऱ्यावंरिी फडपद्धती, वैनगंगा खोऱ्यातील गोंडकालीन हजारो 
कसिन तलाव ककवा मराठवाड्याच्या पूवेकडिे चबलोली तालुक्यातील शकेडो गावतलाव व महाराष्ट्रभर 
सवणत्र चवखुरलेल्या सामुिाचयक पािीवापराच्या बारवा (चवचहरी) आजही अक्स्तत्वात व वापरात असून 
ऐचतहाचसक काळातील उन्नत जलचवकासािी साक्ष िेतात. स्थाचनक हवामान व जमीनचवियक तपशील 
यानंा अनुसरून जलव्यवस्थापनात ज्या भौचतक रिना व सामाचजक तत्तव ेअंचगकारली गेली होती, त्यािें 
तपशील या पारंपचरक चवकास व्यवस्थामंधून चमळतात. भारताला ‘तलावािंा िेश’ असेि म्हटले जाई. 
महाराष्ट्रातील हजारो मनुष्ट्यचनर्धमत तलाव, बंधारे, कालव,े पािवठे, घाट यािंी माचहती चिचटशानंी १९ व्या 
शतकात प्रकाचशत केलेल्या त्यावळेच्या चजल्हाचनहाय पचरिय पुस्तकामंधून संकचलत स्वरुपात 
(िशणचनकामंधून) चमळते. 
 

१·२ पुरेशा संशोधनाच्या आचि माचहतीच्या तपशीलवार संकलनाच्या अभावी त्या काळातील 
रिनािंी अचभयाचंत्रकी वैचशष्ट्टे्य, पीकरिनेिे चनयम, महसूल वसुलीिी पद्धत व व्यवस्थापकीय संघटना या 
बाबतिे सवण बारकाव े अजून पूिणपिे एकचत्रत स्वरुपात उपलब्ध झालेले नाहीत. परंतु जी माचहती हाती 
आहे, त्यातूनही खूप चशकण्यासारखे आहे. भारतीय जलसंस्कृती मंडळ (स्थापना इ. स. २०००) या चिशनेे 
व्हावयाच्या माचहतीच्या संकलनात व चवश्लेििात प्रयत्नशील आहे. या मंडळाच्या उपाध्यक्षानंी चलचहलेल्या 
व मंडळाने पुरस्कृत केलेल्या ‘भारतीय जलसंस्कृती स्वरूप आचि व्याप्ती’ (जुलै २००६) या पसु्तकात या 
चवियािा भारतीय पट उलगडून िाखवतानंा महाराष्ट्रातील अनेक िाखले समाचवि झालेले आहेत. पि 
महाराष्ट्रािे याबाबतीतील व्यापक िशणन घडविारे पुस्तक स्वतंत्रपिे चजतके लवकर प्रकाचशत होईल, 
चततके ते महाराष्ट्राच्या भचवष्ट्यातील मागणक्रमिेसाठी वळेीि उपयुक्त ठरेल. 
 

१·३ धुळे व नाचशक चजल्यातील पाझंरा, बुराई, चगरिा, मोसम, केळझर, हरिबारी, या नद्ावंर 
बंधारे बाधूंन त्यािे पािी निीकाठच्या जचमनीवर वळवून त्या कालव्यावंर सामुिाचयक कसिन व्यवस्थेिी 
फडपद्धत प्रिीघण काळापासून राबवण्यात आलेली आहे. सयाद्रीच्या पूवेकडील पायथ्यातून उगम 
पावलेल्या या नद्ा पाझरिाऱ्या खडकामंधून वाहत असल्यामुळे जवळ जवळ बाराही मचहने प्रवाही राहत 
असत. या अनुकूल पचरक्स्थतीिा उपयोग करून या नद्ाचं्या पचरसरातील शतेी प्रािीन काळापासून 
चवकचसत करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्याचं्या काठिे भपू्रिेश समृद्धीिी आगरे होती व काही प्रमािात 
अजूनही ते तसे आहेत. 

 
१·४ चविभात वैनगंगेच्या पूवेकडील उपखोऱ्यातील तलावािंी शृखंला गोंड राजाचं्या कालावधीत 

चनमाि झाली होती िदं्रपूर, गडचिरोली, भडंारा गोंचिया व नागपूर या चजल्यातं ३००-३५० विांपूवी जवळ 
जवळ १० हजार तलाव कोहळी समाजाच्या कुशल लोकानंी संपूिणतः खाजगी उपक्रमातून म्हिजेि 
स्वतःिा पैसा व श्रम वापरून बाधंले होते. या तलावाचं्या चनम्नस्त्रोत अंगाकडील भकेू्षत्रामंध्ये स्थायी 
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पािीपुरवठ्यासाठी बावड्या (चवचहरी) पि बाधंल्या होत्या. त्यातंील ६८६९ तलाव अजूनही कसिनासाठी 
उपयोगात येतात व त्यातूंन १·३२ लक्ष हेक्टर शतेीके्षत्राला आधार चमळतो आहे. जलचवकासातील व कसिन 
व्यवस्थापनातील इचतहासकालीन लोकप्रवितेिे व स्थायी लोकसहभागािे उत्कृि उिाहरि म्हिजे हे 
तलाव आहेत. वगेवगेळ्या निी-नाल्यावंर अशा तलावाचं्या शृखंला आहेत. त्यािंी उभारिी शृखंला 
पद्धतीतील जलव्यवस्थापनाला अनुकूल अशीि करण्यात आली आहे. पािीवाटपासाठी लाभधारकािंी 
एक सचमती असे. ही सचमती तलावातील पाण्यािी उपलब्धता पाहून प्रत्येकाला चकती पािी द्ावयािे हे 
ठरचवत असे. महाराष्ट्राच्या या भागातील भडंारा चजल्हा हा तर ‘तलावािंा चजल्हा’ आचि ‘अन्नधान्यािे 
भाडंार’ म्हिूनि ओळखला जात होता. अशाि प्रकारच्या तलावािें जाळे पूवण मराठवाड्यातही (तालुका 
चबलोली चजल्हा, नािेंड) अक्स्तत्वात होते. तेथेही आजसुद्धा १०० च्या वर जुने लघुतलाव कायाक्न्वत 
आहेत. 
 

१·५ भारतीय परंपरेनुसार जलस्त्रोतािंा चवकास करिे, बधंारे बाधंिे, तलाव, चवचहरी, घाट यािंी 
चनर्धमती करिे, आचि त्यािंी चनगरािी राखिे व त्यािें व्यवस्थापन करिे हे अत्यंत पचवत्र असे पणु्यिायी 
काम मानले जाई. असे काम करिाऱ्यानंा स्वगणप्राप्ती होते अशी श्रद्धा होती. पचरिामतः राजापासून ते 
स्थाचनक पढुारी, व्यापारी, उद्ोगधंिा करिारे अथवा समाजसेवी कामे करिारे साधु, संत याचं्यापयंत 
समाजातील चवचवध प्रकारच्या लहानथोर लोकामंध्ये पािीपुरवठ्याच्याबाबत काही ना काही लोकाचभमुख 
काम करण्यािी एक प्रकारे िढाओढ लागलेली असे. त्यािे पुराव े आजही महाराष्ट्रभर सवणत्र पाहायला 
चमळतात. भडंारा चजल्यातील गोंडकालीन सवात मोठा नवगेाव बाधं (उंिी २७ मी.) त्यावळेी ज्या ‘कोलू 
पाटील’ याचं्या पुढाकारातून बाधंला गेला, त्यानंा लोकानंी िेवत्व चिले. त्याचं्या समाचधस्थानी त्यािें मंचिर 
बाधंले गेले आहे. तेथे वार्धिक यात्राही भरते. लोकमानसातंील जलचवकासाबद्दलिा सामाचजक गौरव हा 
अशा प्रकारिे होते. 
 

१·६ िेवचगरीच्या पचरसरातंील नागरी, शतेीचवियक, मनोरंजनात्मक अशा सवण गरजासंाठी 
समक्न्वत पद्धतीने चनमाि केलेली प्रगल्भ स्वरूपातील व्यवस्था हाही असाि एक मोठा मानकबिू होता. श्री. 
तुळजाभवानीच्या पचरसरात भजूल संवधणनासाठी चनमाि केलेल्या तलावाचं्या साखळीतून होिारा बारमाही 
पािीपुरवठा हा तत्कालीन वैञाचनक प्रगल्भतेिा व व्यवस्थापन कुशलतेिा नमुना आहे. 
 

१·७ महाराष्ट्राच्या प्रािीन व ऐचतहाचसक प्रिीघण अनुभवािें कसहावलोकन केले तर असे चिसते की, 
त्या रिनामंध्ये स्थाचनक हवामानाप्रमािे चनसगानुकूल अशी चवचवधता होती. ठरावीक सािेबंिपिा नव्हता. 
पािीचवतरिाच्या पद्धतीसुद्धा वगेवगेळ्या प्रकारच्या स्थाचनक लाभिायी चपकाचं्या गरजानंा अनुसरून 
होत्या. सवांमध्ये समान असलेली गोि इतकीि की, स्थाचनक राजाकंडून कसिनाच्या व पािी पुरवठ्याचं्या 
चवकासाला प्रोत्साहन व साहाय्य चिले गेले, तरी पािीव्यवस्थेच्या िैनंचिन व्यवहारात मात्र राजकीय 
प्रशासनािी मुळीि ढवळाढवळ नव्हती. सवण पािीपुरवठा रिनािंी िेखभाल व व्यवस्थापन हे पूिणतः 
लोकाचं्या हाती होते. याबाबतींत पूिणतः स्वायत्तता होती. स्वातंत्र्यानंतर भारताने चविारपूवणक 
स्वीकारलेल्या गितंत्रव्यवस्थेत आता असेि होिे अपेचक्षत आहे. 
 

१·८ भारतावर बाहेरून राजकीय यवनी आक्रमिे सुरू झाल्यानंतरच्या अलीकडच्या पािसहा 
शतकाचं्या धामधुमीच्या व राजकीय अक्स्थरतेच्या काळात, नव्या नागरी पािीपुरवठ्यािें व कसिन 
प्रिालीिे, काही थोडे अपवाि वगळता (उिा. अहमिनगरिे व औरंगाबाििे पािी परुवठ्यािे भचूमगत नळ 
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व पुण्यातील कात्रज तलावातून होिारा नागरी पुरवठा) जलव्यवस्थािंी नवी चनर्धमती मोठ्या प्रमािावर 
होऊ शकली नाही. पि समाजाच्या अधीन असलेल्या अगोिरच्या पारंपचरक व्यवस्था या कालखंडातही 
बहुताशं चनर्धवघ्नपिे िालू राचहल्या. त्यानंतरच्या चिचटश कालखंडात मात्र एतदे्दशीयाचं्या स्वयंपूिण अशा 
स्वायत्त सामूचहक व्यवस्थानंा छेि िेऊन त्या शासनावलंबी व शासनचनयचंत्रत करण्याच्या तत्कालीन 
राजकीय धोरिामुंळे या पारंपचरक व्यवस्थानंा गौित्व िेण्यात आले. त्याचं्या व्यवस्थापनात कालातंराने 
काहीसा चवस्कळीतपिाही आला. गोंडकालीन तलावाचं्या जलव्यवस्थापनािी स्वयंचसद्ध व्यवस्था 
मालगुजाराचं्या अखत्यारीत वळती झाली. त्यामुळे स्थाचनक समदृ्धीिे जागरूक आधार असे त्या तलावािें 
असलेले स्थान जाऊन राजकत्यांसाठी केवळ महसुली उत्पन्नािे एक खात्रीशीर सोपे साधन एवढेि त्यािें 
प्रशासचनक चवत्तीय महत्तव राचहले. 
 
२·० णिणिश कालखांडािील उपलब्धी व उणिवा 
 

२·१ महाराष्ट्र प्रिेशावर चिचटशानंी आपली पकड बसवल्यानंतर एकोचिसाव्या शतकाच्या 
उत्तराधामध्ये वारंवार भीिि िुष्ट्काळ पडल्यामुळे चिचटश सरकारला नाइलाजाने ‘शतेीला चकमान संरक्षि’ 
म्हिून नव्या पाटबधंारे योजनािंा चविार करावा लागला. महाराष्ट्रातील पचहले मोठे कसिनािे काम म्हिजे 
१८७० साली सुरू झालेला कृष्ट्िेिा कालवा होय. खोडशी येथे एक बंधारा घालून कृष्ट्िा निीिे पािी 
कालव्याद्वारे कृष्ट्िेच्या पूवणपचरसरात वापरात आिले गेले. अशाि प्रकारिे बधंारे व त्यापासूनिे कालव े
त्यानंतर प्रवरा, गोिावरी, मुठा, चगरिा अशा नद्ावंरही हाती घेण्यात आले. चिचटशाचं्या काळातील 
कसिनािा चवस्तार हा प्रारंभी केवळ कालव्याचं्या चनर्धमतीतून झाला. त्यामुळे ज्या प्रमािात निीत पािी 
असेल त्या प्रमािात त्याखाली चभजिाऱ्या जचमनीच्या के्षत्रफळात विाविात मोठा फेरफार होत असे. म्हिनू 
केवळ निीतील नैसर्धगक प्रवाहावर अवलंबनू न राहता पावसाळ्यात जे पुरािे पािी वाहून जाते, ते अडवनू 
निीवर धरिे बाधूंन त्या धरिामंागील जलाशयामंध्ये त्यािा भरपूर जलसंिय करून ठेवल्याचशवाय 
कसिनाला स्थैयण येिार नाही हे हळूहळू चिचटश राज्यकत्यांना स्पि झाले. अशा प्रकारे धरिामागे जलसंिय 
करून त्यावर आधाचरत कालव्यावरच्या कसिनािी सुरुवात पुण्याजवळ मुठा निीवर खडकवासला येथील 
धरिापासून काढलेल्या कालव्यापंासून झाली. त्यानंतर १८८५ साली भाटघर धरि पूिण होऊन नीरेच्या 
डाव्या बाजूिा कालवा सुरू झाला. तत्पूवी चवहार (१८६०) पवई, तुळशी (१८७६) व तानसा (१८८३) हे 
धरिािें प्रकल्प केवळ मंुबईसाठी चपण्यािे पािी व औद्ोचगक वापर याकचरता पूिण झाले होते. चवञानािा 
आधुचनक आधार असलेल्या स्थापत्यशास्त्रािा उपयोग करून मोठाल्या धरिाचं्या बाधंिीिे नव े पवण 
अशाप्रकारे महाराष्ट्रात सुरू झाले. 
 

२·२ महाराष्ट्रातील व भारताच्या अन्य भागातील १८९९ च्या महाभयानक िुष्ट्काळानंतर १९०१ मध्ये 
स्थापन झालेल्या भारत सरकारच्या कसिन आयोगाने केलेल्या सूिनानंा अनुसरून चिचटश सरकारने, 
भारतात उपलब्ध असिाऱ्या चवचवध जलस्त्रोतािंा िुष्ट्काळावंरील उपाय योजनासंाठी काळजीपूवणक 
तपशीलवार अभ्यास करण्यािा चविार प्रथमि सुरू केला. चिचटशाचं्या अखत्यारीतील मंुबई प्रातंाच्या 
िचक्षि पठारावरील अविणिप्रवि के्षत्राला चिलासा िेण्यासाठी कसिन प्रकल्पािंी चनर्धमती करण्याकचरता चम. 
बील या तत्कालीन अधीक्षक अचभयंता पिावरील इंग्रज अचधकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली एक सवकंि पाहिीिे 
काम हाती घेण्यात आले. सयाद्रीतून उगम पाविाऱ्या नद्ावंर (वारिा, कृष्ट्िा, नीरा, मुठा, भीमा, मुळा, 
प्रवरा, गोिावरी, चगरिा इ.) पाण्यािी साठविी करण्यासाठी उपयुक्त ठरिाऱ्या धरिासंाठी अनेक 
अनुकूल जागा बीलने शोधून काढून, त्यावर आधाचरत संभाव्य कसिन प्रकल्पाकंरता कालव े चवस्तार 
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सुिविारा अहवाल १९०५ साली शासनास सािर केला. बीलिी के्षत्रीय पाहिी व चवश्लेिि िाकोरीबद्ध 
होते. मोठाली धरिे व कालव े एवढ्यापुरताि त्यािा चविार मयाचित होता. निीखोऱ्याच्या समक्न्वत 
चवकासािी के्षत्रीय व्यापकता त्यात नव्हती. परंतु त्या अहवालाच्या आधारावर पुढे भाटघर, 
भडंारािरासारखी मोठाली, उंि धरिे आचि त्यापासून पािी चमळिारे कालव ेयािंी बाधंकामे झाली. सन 
१९१६ मध्ये िारिा जलाशय पूिणपिे तयार होऊन गोिावरीवरील कालव ेकाढण्यात आले. चगरिा निीवर 
ििकापूर धरि बाधूंन १९१८ साली कालव े सुरू करण्यात आले. १९२० मध्ये भडंारिरा येथील 
जलाशयामुळे प्रवरा निीवरील कालव्यािंी रिना क्रमशः त्यानंतर कायणवाहीत आली. त्यातूंन पाण्यािी 
शाश्वती लाभलेले मोठाले समृद्ध सलग प्रिेश नव्याने उियास आले. त्यातूनि पढेु ग्रामीि जीवनातील 
सामाचजक व राजकीय प्रभावािे गट व नेतृत्व उभे राचहले. चविभातही रामटेक, घोडाझरी, असोलामेंढा 
आचि नालेश्वर येथील तलावापंासून अनुक्रमे सन १९०९, १९१०, १९११ आचि १९१९ साली कसिनास 
सुरुवात झाली. मराठवाडा मात्र चनजामाच्या अचधपत्याखाली असल्याने तेथे त्या काळात ‘जैसे थे’ िे धोरि 
असल्याने जलचवकास प्रकल्पािंा प्रारंभ होऊ शकला नाही. तेथपासून मराठवाड्याच्या चवकासाच्या 
अनुशिेािी सुरुवात झाली. 
 

२·३ १९१८ मध्ये पचहले जागचतक महायुद्ध सुरू झाले. भारतात स्वातंत्र्यप्राप्तीिी िळवळपि 
त्याकाळात जोमाने सुरू झाली होती. त्यािा पचरिाम म्हिून भारतातील चवकासात्मक योजनांमधील 
चिचटश सरकारिे स्वारस्य संपले. त्यानंी जलसपंिेिा उपयोग करिाऱ्या योजनािंी आखिी व उभारिी 
करण्यािे काम बंिि करत आिले. १९२० च्या आचि नंतरच्या १९३५ च्या कायद्ानं्वये जलकसिन आचि 
पािीपुरवठा हे चविय प्रािेचशक सरकारावंर सोपवनू चिचटशकालीन भारत सरकार या जबाबिारीतून पूिणतः 
मोकळे झाले. पि तत्पूवीि पचिम महाराष्ट्रात कसिनाच्या दृिीने (१) गोिावरी (नािूंर मधमेश्वर) (२) 
प्रवरा (ओझर) (३) नीरा (वीर) (४) मुठा (खडकवासला) (५) कृष्ट्िा (खोडसी) (६) चगरिा हे सहा मोठे 
प्रकल्प (प्रत्येकी १०,००० हेक्टर पेक्षा जास्त कसिन असलेले) व १५ मध्यम प्रकल्प (प्रत्येकी २,००० हेक्टर 
पेक्षा जास्त कसिन असलेले) चनमाि करण्यात आले होते. त्यातूंनही कसिन के्षत्रांत भर पडून स्वातंत्र्यपूवण 
काळात एकूि २·७४ लक्ष हेक्टर कसिन क्षमता चनमाि झाली होती. महाराष्ट्र राज्यािे भौगोचलक के्षत्र ३०८ 
लक्ष हेक्टर असून त्यापैकी २२५ लक्ष हेक्टर के्षत्र लागवडीयोग्य आहे. त्यापैकी ४० टके्क के्षत्र अविणि प्रवि 
आहे. या संिभात स्वातंत्र्यपूवण काळातील कसिनािी सुचवधा फारि तोकडी म्हिजे एकूि लागवडीयोग्य 
भकेू्षत्राच्या केवळ १·२ टके्कि होती. 
 

२·४ तरीपि चिचटश कालखंडात हाती घेण्यात आलेल्या मोठ्या जलकसिन योजनाचं्या कुशल 
अंमलबजाविीसाठी कायणक्षम प्रशासन यंत्रिेिी आवश्यकता नव्यानेि चनमाि झाली होती. भारतामध्ये 
चिचटशानंी स्थापन केलेल्या भारतीय अचभयाचंत्रकी सेवचे्या गुिवतं अचधकाऱ्यानंी ही जबाबिारी साभंाळली. 
पि अशा प्रकारच्या सवण योजना व त्यािंी आखिी, उभारिी व व्यवस्थापन यासाठी पूिणतः शासनावर चनभणर 
होत्या. त्यानंा चवशिे प्रचतष्ठा िेण्यात आली होती. तत्पूवीच्या जुन्या पद्धतीच्या लहान आकाराच्या पि 
प्रत्यक्ष लाभधारक जनतेकडूनि िेखभाल, व व्यवस्थापन केल्या जािाऱ्या जलकसिन योजनाकंडे चिचटश 
सरकार तुच्छतेने बघत असे. ‘िुय्यम िजाच्या योजना’ म्हिून त्यािंी संभावना व गिना केली जात असे. 
त्या योजनािंी जबाबिारी तेथील ग्रामीि जनतेवर ककवा चिचटशकाळात चनमाि केलेल्या जमीनिार व 
मालगुजार यासारख्या मध्यस्थावंर सोपचवली गेली होती. चिचटश सरकारने तयार केलेल्या कसिनाच्या 
कायद्ामंध्ये जनतेद्वारे िालचवल्या जािाऱ्या पारंपचरक जलकसिन योजनाचं्या व्यवस्थापनाबाबत चवशिे 
तरतूिही नव्हती. चिचटश कायद्ािा सवण भर मोठ्या शासकीय योजनावंर होता. चसिनासाठी पािीपुरवठा 
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चमळिाऱ्या जचमनींवरील, अचतचरक्त कराचं्या माध्यमातून चमळिाऱ्या वाढीव उत्पन्नाकडेि चिचटश सरकारिे 
मुख्यतः लक्ष होते. अचधकाचधक पैसा सरकारी चतजोरीत जमा करिे हाि त्यािंा मुख्य उदे्दश होता. 
याप्रकारिा तत्कालीन कायद्ािा उदे्दश स्पिपिे त्या कायद्ाच्या मसुद्ावरही चलचहला गेला होता. 
समाजाच्या चवस्तृत व व्यापक चवकासािा चविार चिचटशाचं्या मनात नव्हता. त्यामुळे कसिनािा कायिा 
केवळ शासनाच्या चहतासाठी व एकागंी स्वरुपािा होता. 
 

२·५ स्वातंत्र्यानंतर ‘भारतरत्न’ म्हिून ज्यानंा गौरवले गेले त्या सर चवश्वशे्वरय्या यािंी 
अचभयाचंत्रकी सेवा चिचटश कालखंडाति महाराष्ट्राला लाभली. पारतंत्र्यातंील कारचकिीतही त्यानंी 
लोककल्यािािे व स्थायी ग्रामीि चवकासािे स्पि उचद्दि डोळ्यासमोर ठेवनू कसिनातील लोकसहभागािा 
व तत्कालीन कायद्ाच्या िौकटीत राहूनही समक्न्वत पीकसमूह पद्धतीिा पुरस्कार केला. त्यामुळे नीरा, 
प्रवरा, गोिावरी या कालव्याचं्या के्षत्रामंध्ये सुव्यवक्स्थत अशी चपकसमूह रिना रूढ झाली. िर सहाविांनी 
पीकसमूह गटािें पुनर्धनरीक्षि व्हाव े असे मुळात अचभपे्रत होते. पि पुढे पुढे त्या गटानंा पाण्याच्या 
उपलब्धेतील स्थायी हक्कािें रुप िेण्यात आल्याने त्या पद्धतीतील ताचंत्रक आचि सामाचजक उचद्दि े
नजरेआड झाली. 
 

२·६ चिचटशानंी जरी हळूहळू आपले अंग जलचवकास कायणक्रमातूंन काढून घेतले, तरी त्याि 
सुमारास सयाद्रीच्या कुशीतील इंद्रायिी आचि मुळा खोऱ्यांतील धरिाचं्या साहाय्याने जलचवदु्त 
चनर्धमतीच्या योजनािंी आखिी व उभारिी करण्यािे काम टाटानंी १९१६ ते १९२४ या काळात खासगी 
उपक्रमातूंन सुरू करून पूिणत्वास नेले. लोिावळा व वळवि येथील धरिे १९१६ मध्ये, चशरवटा धरि 
१९२० मध्ये, ठाकुरवाडी धरि १९२२ मध्ये आचि मुळशी धरि १९२४ मध्ये पूिण झाले. चशरवटा धरिािी 
उंिी ३८ मीटसण, ठाकुरवाडी धरिािंी उंिी ५९ मीटसण आचि मुळशी धरिािी उंिी ५० मीटसण आहे. 
टाटाचं्या या स्विेशी उपक्रमशीलतेमुळे महाराष्ट्रात जलचवदु्त चनर्धमतीच्या आधुचनक युगािा प्रारंभ झाला. 
या जलचवदु्त प्रकल्पाचं्या यशस्वी उभारिीमुळे मंुबई पुिे पचरसरात औद्ोचगकीकरि झपाट्याने होऊ 
लागले. महाराष्ट्रातील रेल्व ेवाहतुकीिे अंशतः चवदु्तीकरि झाले, आचि सुप्रचसद्ध ‘डेक्कन क्वीन’ वगेाने व 
चिमाखाने धूरचवरचहत अशा स्वच्छ सुखि वातावरिात धाव ू लागली. जलसंपत्ती के्षत्रातील 
भारतीयीकरिािा शुभारंभ अशा प्रकारे भारत स्वतंत्र होण्यापूवीि खासगी उद्मशीलतेत् न झाला होता. 
त्याि व्यापक चविारािा धागा शासकीय चनयोजनातही पकडून महाराष्ट्रािे मुख्य अचभयतंा श्री. म. ल. 
िाफेकर यानंी पुढे कृष्ट्िा खोऱ्याच्या चवकासािी आखिी केली. त्यातून ते ‘कोयना जलचवदु्त’ चवकासािे 
पचहले चशल्पकार ठरले. 
 
३·० स्वािांत्र्योत्तर नवी आव्हाने 
 

३·१ चवकासासाठी उपलब्ध असलेल्या नैसर्धगक साधनसपंत्तीच्या आधारावर आपला स्वतःिा मागण 
चनचित करायिा म्हिजे आपल्याजवळ असेल्या नैसर्धगक साधनापंकैी जमीन आचि पािी यािंा समक्न्वत 
चविार करायला हवा. यापकैी पािी ही गोि िरविी नवीनपिे उपलब्ध होिारी आहे. त्याच्या उत्तम 
व्यवस्थापनासाठी चवचवध प्रिेशातंील जलस्त्रोतािंी व त्याद्वारे उपलब्ध होिाऱ्या एकूि जलसपंिेिी व त्या 
त्या भागातील वैचशष्ट्ट्यपूिण पचरक्स्थतीिी सवांगीि आचि सखोल माचहती हाती असिे चनतातं आवश्यक 
आहे. भारताला स्वातंत्र्य चमळण्यापूवी या चिशनेे चवशिे असे काहीि प्रयत्न झालेले नव्हते. त्यामुळे 
िेशातील चवचवध जलस्त्रोत, त्यामधून उपलब्ध होिारी जलसंपिा, याचं्या शास्त्रशुद्ध मोजिीिी व 
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अभ्यासािी सुरुवात एकंिरीने भारतात त्यामानाने उचशराि झाली. पाण्याबाबत व पाण्याच्या शुद्धतेबाबत 
भारतीय मनात परंपरेने जरी आिरपूिण भावना ठसलेली होती तरी चवचवध चठकािी, चवचवध भागातं प्रत्यक्षात 
चकती पािी कशा प्रकारे उपलब्ध आहे ककवा होऊ शकते याचवियी नीटपिे सकंचलत केलेली माचहती 
कोठेि फारशी उपलब्ध नव्हती. स्वातंत्र्य चमळाल्यानंतर महाराष्ट्राच्या मराठवाड्या सारख्या भागात तर 
शुन्यापासूनि सुरुवात करावी लागली. चवकासाच्या अनुशिेािें जे प्रश्न अलीकडच्या िोनतीन िशकामंध्ये 
तीव्रतेने जािव ूलागले, त्यािें मूळ अशा स्वातंत्र्य काळापूवीच्या चविम व उपेचक्षत अवस्थामंध्ये आहे. 
 

३·२ स्वातंत्र्य चमळाल्यानंतर भारताने चनयोजनात्मक चवकास पद्धती स्वीकारली. पािी 
चनयोजनाच्या व कसिनाच्या के्षत्रातंही लवकरि चनयोजनबद्ध पद्धतीने कामानंा हात घालावा लागला. त्या 
त्या भकेू्षत्रावंरील पाण्याच्या नैसर्धगक उपलब्धतेिा व्यापक संिभण नजरेसमोर ठेवला जािे हे आवश्यक 
ठरले. उपलब्ध पाण्याच्या मोजिीत हळूहळू अचधकाचधक काटेकोरपिा येऊ लागला. राज्याराज्यामंधील 
पाण्याच्या वाढत्या स्पधात्मक मागिीिा पचरिाम म्हिनूही महाराष्ट्राला आपल्या जवळिी नेमकी पाण्यािी 
एकूि उपलब्धता आहे, तरी चकती व भावी चवकासाला ती चकतपत व कशी उपयोग पडू शकेल यािा चविार 
सुरू करून िीघणकालीन चवकासािे बृहत आराखडे तयार करण्यािे काम हाती घ्याव े लागले. त्यातून 
महाराष्ट्रातील कृष्ट्िा, गोिावरी खोऱ्यािंा पचहला बृहत आराखडा १९६२ मध्ये तयार झाला. 
 
आांिरराज्यीय णववाद 
 

३·३ पाण्याच्या केवळ स्थाचनक उपलब्धतेिा मयाचित चविार करून जलचवकास प्रकल्पािंी 
आखिी करण्यािा ऐचतहाचसक काळ सपूंन निी, खोऱ्याच्या अचधक व्यापक संिभात व आंतरराज्यीय 
पचरचमतीत चविार करिे आवश्यक ठरले. त्यातूनि पाण्याबद्दलच्या राज्यीय हक्कािी भावना वाढीस 
लागली. पाण्याच्या व्यवस्थापनात एक नवाि पैलू तयार झाला. त्यािी पचरिती नद्ामंधील उपलब्ध 
पाण्याच्या वापराबद्दल चववाि चनमाि होण्यात झाली. आंतरराज्यीय नद्ावंर असे वाि चनमाि होण्यािी 
शक्यता लक्षात ठेवनूि ते सोडवण्यासाठी भारताच्या घटनेत न्याचयक प्रचक्रयेिी तरतूि असलेले कलम 
२६२ समाचवि करण्यात आले होते. त्याला अनुसरुन १९५६ मध्ये संसिेने आतंरराज्यीय जलतंट्याबाबत 
नेमावयाच्या लवािासंाठी स्वतंत्र कायिा केला होता. त्याच्या आधाराने कृष्ट्िा, गोिावरी व नमणिा याचं्या 
पािी वाटपािे प्रश्न १९६९ मध्ये लवािाकंडे सोपवाव ेलागले. त्यािें चनवाडे कृष्ट्िेच्या बाबातीत १९७६ मध्ये, 
तर गोिावरी व नमणिेच्या बाबतीत १९७९ मध्ये हाती आले. महाराष्ट्राच्या चनर्धमतीनंतरिी पचहली िोन िशके 
अशा रीतीने पािी वापराच्या चनयोजनाच्या दृिीने एकूि उपलब्धतेबाबतींतील अचनचिततेच्या वातावरिात 
गेली. 
 

३·४ कृष्ट्िा खोऱ्यातंील चतन्ही राज्यानंी कृष्ट्िेिा चनवाडा तात्पुरता २५ विांपुरता म्हिजे इ. स. 
२००० पयंतच्या कालखंडापरुता स्वीकारला. लवािाने सुिवलेली कृष्ट्िा निी प्राचधकरिािी िीघणकालीन 
स्थायी व्यवस्था राज्यानंी स्वीकारली नाही. त्यामुळे समाजमानसात पािी वाटपाच्या संिभात आंतरराज्यीय 
कटुतेिे जे बीजारोपि झाले होते, ते कृष्ट्िा खोऱ्यात तसेि िालू राचहले. कृष्ट्िा लवािाच्या चनिणयािा २५ 
विािा चवचहत कालखंड सपंल्यामुळे कृष्ट्िा पािी वाटपािा प्रश्न आता २००३ पासून पुन्हा नव्या लवािापुढे 
आहे. राष्ट्रीय सामजंस्याला तडा जाईल, की काय, अशी भीती वाटावी इतपत पािी तंट्यामधल्या आग्रही 
भचूमका राज्या-राज्यानंी तािल्या आहेत. त्यािा जनमानसावरही चवपरीत पचरिाम चिसू लागला आहे. 
भारताच्या भपू्रिेशानंा भावचनक व व्यावहाचरक पातळीवर जोडिारा प्रभावी घटक म्हिून नद्ािंी भचूमका 
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बाजूस पडून त्या, िेशातील प्रािेचशक समाज घटकानंा तोडिाऱ्या होिार की, काय अशी कडेलोटािी 
क्स्थती मात्र राजकीय व सामाचजक सुञतेमुळे व कें द्र सरकारच्या समोपिारवािी भचूमकेमुळे टाळली गेली 
आहे. नमणिेसाठी आतंरराज्यीय नमणिा चनयंत्रि प्राचधकरि राज्यानंी स्वीकारले आहे. यापुढील काळामध्ये 
तशी प्राचधकरिे इतर खोऱ्यामंध्ये जसजशी आकारला येतील व राष्ट्रीय पातळीवर अमलबजाविी 
करावयाच्या निीजोड प्रकल्पािंी सकंल्पना स्वीकारली जाईल त्याप्रमािात, पाण्याच्या हाताळिीत व्यापक 
राष्ट्रीय सामजंस्य चनमाि होण्यास व चटकवनू ठेवण्यास मित होऊ शकेल असे चिसते. 
 
पाण्याच्या उपलब्धिेच्या मयादा 
 

३·५ महाराष्ट्रभर केलेल्या मोजिीमधून महाराष्ट्रातील जलसंपत्तीिी वार्धिक सरासरी नैसर्धगक 
उपलब्धता अंिाजे १६४ अब्ज घनमीटर भपूृष्ठीय जल म्हिून व २०·५ अब्ज घन मी. भजूल म्हिनू आहे असे 
चित्र आता हळूहळू स्पि झाले आहे. आंतरराज्यीय नद्ा ंसंबंधातले जल लवािािें चनवाडे व करार, यातूंन 
चनमाि झालेल्या मयािामुंळे महाराष्ट्र राज्यात वापण्यास मुभा असलेली भपूृष्ठीय जलसंपत्ती मात्र केवळ 
१२५ अब्ज घन मी. इतकीि सीचमत आहे. वगेवगेळ्या खोऱ्यामंधील पाण्याच्या उपलब्धतेिी नैसर्धगक 
वैचशष्ट्टे्य व त्यावरील प्रशासचनक मयािा समजावनू घेिे व पिनी पडिे प्रारंभी अवघड गेले. िेवाने अमाप 
पािी चिले आहे ही भावना सोडून, चनसगाच्या रिनेत पाण्यािी जी सखं्यात्मक मयािा आहे त्यावरि 
िीघणकालीन चवकासािी उभारिी करावयािी आहे, ही जािीव चनमाि व्हायला महाराष्ट्रािी सुरुवातीिी 
काही िशके खिी पडली. कृष्ट्िा, भीमा, गोिावरी, पैनगंगा, वधा, वैनगंगा, उल्हास अशा मोठाल्या चवस्तृत 
खोऱ्यािंी भौगोचलक रिना व त्यातंील लोकसमूहाचं्या वैचशष्ट्ट्यपूिण वगेवगेळ्या प्रकारच्या गरजा याचं्याकडे 
सम्यक दृिीने पाहण्यािी सवय प्रशासनाला व त्या खोऱ्यामंधील सवण समाजघटकानंा नव्यानेि अंगवळिी 
पाडून घ्यावी लागली. 
 

३·६ भजूलबाबतींतील भ्रमचनरास व्हायला तर खूपि वळे लागला. पृथ्वीच्या पोटात पािीि पािी 
साठवलेले आहे व ते केव्हाही चकतीही वापरता येईल ही धारिा िीघणकाळ सामान्य मािसाच्या मनात 
रेंगाळत राचहली. १९७२-७२ च्या िुष्ट्काळातंील हलाखीच्या क्स्थतीमुळे त्याबाबतच्या स्वप्नाळू कल्पनानंा 
प्रथमि जबरिस्त धक्का बसला. भजूल सवेक्षि व चवकास यंत्रिेिी १९७१ मध्ये स्थापना झाल्यानंतर गेल्या 
शतकाच्या आठव्या िशकात भजूल पाहिीिे अहवाल जसजसे उपलब्ध झाले, तसतशा महाराष्ट्रातील 
भसू्तराचं्या पािीधारिा करण्याच्या मयािा स्पि होऊ लागल्या. अजूनही भजूल अवस्थेतील पाण्याच्या 
उपलब्धतेबद्दलच्या वास्तचवक मयािा स्वीकारण्याबाबत समाजमनािी पुरेशी तयारी झालेली नाही. 
 
आयोगाांकडून णमळालेले मागगदशगन 
 

३·७ पाण्यािा सवाचधक वापर हा शोती व्यवस्थेत व्हावयािा असल्याने महाराष्ट्र राज्याच्या 
चनर्धमतीनंतर लगेिि कसिन चवकासाच्या प्रश्नावर अभ्यास करून कसिन चवियक धोरि व कायणपद्धती 
यासबंंधी सूिना करण्यासाठी कसिन आयोगािी स्थापना १९६० मध्ये करण्यात आली. तोवर चनयोजनपूवण 
काळातील २·७४ लक्ष हेक्टर कसिनक्षमता वाढून केवळ ३·८६ लक्ष हेक्टर झालेली होती. या आयोगािा 
अहवाल १९६२ मध्ये शासनास प्राप्त झाला. त्यानंतरच्या तीन िशकाहूंन अचधक काळ पाण्यािे व कसिनािे 
चनयोजन त्यातील चशफारशींच्या अनुिंगाने महाराष्ट्रात करण्यात आले. त्या आयोगाने राज्यातील प्रमुख 
खोऱ्यातंील पाण्यािी उपलब्धता, कसिन चवकासािी चिशा, कसिनािे चवत्तचवियक अंग, कसिनािी 
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पािीवाटप व्यवस्था अशा सवण चवियावंर मागणिशणक अशा जवळपास २०० चशफारशी केल्या होत्या. त्यातील 
बऱ्यािशा चशफारशी पूिणतः व काही थोड्या अंशतः स्वीकारल्या गेल्या. महाराष्ट्राच्या जलव्यवस्थेिे आजिे 
जे चित्र आहे, त्याच्या पाठीशी उभी असलेली जी सुचवचहत तंत्र-प्रशासचनक व्यवस्था आहे, आचि ताचंत्रक 
संशोधनािी व प्रचशक्षिािी सक्षम कायणपद्धती उभी आहे, त्यािा मूळ आधार कसिन आयोगाच्या चशफारशी 
हाि राचहलेला आहे. महाराष्ट्राच्या चनर्धमतीनंतरच्या नव्या आधुचनक रिनेत पाटबधंारे खात्याला व 
एकंिरि जलव्यवस्थापनाला सुयोग्य आकार या आयोगाच्या अहवालामुळे लाभला. 
 

३·८ ज्यावळेी महाराष्ट्राच्या संिभात पाण्यािा चवकास आचि कसिनािा चवकास यावर महाराष्ट्रात 
चविारचवचनयम िालू होता, त्यावळेी भारतात राष्ट्रीय पातळीवरही चवचवध प्रश्नावंर स्वतंत्रपिे चविारमंथन 
िालूि होते. वगेवगेळ्या प्रश्नाचं्या संिभात चविार करण्यासाठी सचमत्या नेमल्या जात होत्या. त्यातील 
चनष्ट्किांिा महाराष्ट्रालाही पयायाने मागणिशणनात्मक लाभ होत राचहला. १९७२ मधील राष्ट्रीय कसिन 
आयोग आचि त्याि सुमारास नेमलेला राष्ट्रीय कृिी आयोग यानंी शतेी के्षत्रातंील पाण्याच्या वापराच्या 
संबंधात अनेक मुद्ािंा राष्ट्रीय स्तरावर जो चविार केला त्यािा प्रभाव महाराष्ट्रातील कायणपद्धतीवरही होत 
राचहला. भजूलािा अंिाज बाधंिे, तसेि लघु पाटबधंारे योजनािंी सद्ःक्स्थतीिी गिना करून त्याचं्या 
वास्तचवकतेिा अंिाज घेिे, धरिसुरक्षाचवियक व्यवस्थेसाठी मागणिशणक तत्तव े चवचहत करिे अशा चवचवध 
अंगानंा स्पशण करिारे अहवाल कें द्रशासनाकडून वळेोवळेी प्रकाचशत झाले. त्यातील सूिनािंा महाराष्ट्र 
राज्यातील व्यवस्थेवर, चविारसरिीवर आचि कायणपद्धतीवर चनचिति अनुकूल पचरिाम झालेला चिसतो. 
महाराष्ट्रातही वळेोवळेी चवचवध प्रश्नािंी उकल करण्यासाठी अनेक महत्तवाच्या सचमत्या नेमल्या गेल्या. 
त्याचं्या चशफारशींना अनुसरून नवनव्या आव्हानानंा तोंड िेऊ शकेल अशा प्रकारे प्रशासकीय व सामाचजक 
व्यवस्था सुधारण्यािे प्रयत्न हाती घेता आले. 
 

३·९ महाराष्ट्र राज्याच्या चनर्धमतीनंतर त्यापुढील ३५ विांत झालेली प्रिंड लोकसंख्यावाढ, 
नागरीकरि, उंिावलेले राहिीमान, चवस्ताचरत औद्ोचगकीकरि व त्यातून सतत वाढिारी पाण्यािी 
चवचवध उपयोगासंाठीिी मागिी यामुळे चपण्यासाठी, कसिनासाठी व कारखानिारीसाठी लागिाऱ्या 
पाण्यािा एकचत्रत चविार करिे अपचरहायण ठरले. पयावरिीय जागृतीमुळे व आरोग्यचवियक वाढत्या 
िक्षतेमुळे पाण्याच्या गुिवते्तबद्दलच्या अपेक्षाही उंिावल्या. पाण्याच्या व्यवस्थापनातले पयावरिीय घटकािें 
महत्तव वाढले. चवकासाच्या असमतोलािे व अनुशिेािे प्रश्न, चवकासाच्या गतीबरोबर वाढलेला भजूलािा 
अमयाि व अचनबंध उपसा, नागरी व औद्ोचगक वापरामुळे होिारे जलस्त्रोतािें, जलाशयािें व भजूलािे 
प्रिूिि हे नव ेगंभीर प्रश्न समोर आले. त्यामुळे जलचवकासािे व्यवस्थापन अचधकाचधक चबकट व गंुतागंुतीिे 
होत गेले. त्यामुळे १९६० च्या कसिन आयोगाने चविार केला त्याप्रमािे कसिन व्यवस्थापनािा वगेळा चविार 
न करता पाण्याच्या एकूि उपलब्धतेच्या संिभात कसिनािे पािी, ग्रामीि व नागरी पािीपुरवठा यासाठीिे 
पािी, औद्ोचगक गरजािें पािी आचि पयावरिीय गरजा या सवांिा एकचत्रत चविार यापुढे आवश्यक 
ठरिार हे स्पि झाले. कसिन चवकासाच्या संिभात नव्याने चविार करण्यासाठी म्हिून िुसरा कसिन आयोग 
नेमण्यािा चविार १९९५ मध्ये सुरू झाला, तोवर महाराष्ट्रातंील कसिन क्षमता ३·८६ लक्ष हेक्टरवरून ३० 
लाख हेक्टरपयंत पोिली होती. या नव्या आयोगािे नाव केवळ कसिन आयोग असे न राहता त्याऐवजी 
महाराष्ट्र जल व कसिन आयोग असा त्यात बिल करावा अशी चवनंती मािण ९७ मध्ये त्या आयोगातफेि 
शासनाला करण्यात आली. शासनाने औपिाचरक आिेशाने ऑक्टो. ९७ मध्ये नव्या आयोगािे नाव 
त्याप्रमािे बिलले. पाण्यािा चविार एकाि कप्प्यात न होता अचधक व्यापक संिभात होऊ लागल्यामुळे 
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महाराष्ट्रात सवणत्र अनुकूलता वाढली. सध्यािा महाराष्ट्रािा प्रवास त्या आयोगाने ऑक्टो १९९९ मध्ये 
चिलेल्या चशफारशींना अनुसरून िालू आहे. 
 
४·० िांत्र प्रशासणनक नव्या रचना 
 

४·१ चिचटश राजवटीच्या काळात ‘सरकारी’ म्हिून गिल्या गेलेल्या सवण प्रकारच्या बाधंकामािंी 
जबाबिारी एकाि सावणजचनक बाधंकाम (पीडब्ल्यूडी) असे. त्या यंत्रिेला जनतेच्या गरजाशंी संबचंधत 
चवकासात्मक रिनािंा मूलभतू चविार करण्यािी फारशी गरज नव्हती. सरकारी कामात लोकाचं्या 
सामचूहक सहभागािीही चनयोजनासाठी ककवा व्यवस्थापनासाठी आवश्यकता नव्हती. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर 
मात्र तसा चविार चवचवध के्षत्रामंध्ये आवश्यक ठरला, त्यािप्रमािे तो कसिन व पािीपुरवठा यासाठीही 
आवश्यक ठरला. यासंबधंातील पाण्याच्या योजनािें ताचंत्रक स्वरूप हेही रस्ते अथवा इमारतींच्या 
बाधंिीपेक्षा खूपि वगेळे असल्यामुळे त्यासाठी शासकीय यंत्रिेिी पुनरणिना आवश्यक ठरली. केवळ 
बाधंकामप्रवि अशा बाधंकाम चवभागाऐवजी पाटबधंारे (कसिन) चवभाग, व सावणजचनक आरोग्य 
अचभयाचंत्रकी चवभाग ककवा पािीपुरवठा व मलप्रवाहचनस्सारि मंडळे, अशी सामाचजक उदे्दशानुरुप स्वतंत्र 
खाती यािंी उभारिी करावी लागली. त्यािप्रमािे भजूलस्त्रोताचं्या पाण्याच्या वापरािे चनयोजन 
करण्यासाठी वगेळ्या भजूल यंत्रिेिी उभारिी करावी लागली. राज्याच्या पाटबंधारे चवभागात जलचवदु्त 
चनर्धमतीसाठी स्वतंत्र वगेळ्या संघटनेिी व राज्य चवदु्त मंडळामधेही जलचवदु्त कें द्राचं्या पचरिालनासाठी 
स्वतंत्र जलचवदु्त चवभागािी चनर्धमती व चवस्तार महाराष्ट्र राज्याच्या चनर्धमतीनंतर पचहल्या िशकाति 
करावा लागला. 
 

४·२ या चवचवध तंत्रवैञाचनक यंत्रिामुंळे जलसंपत्तीिा चवचवध प्रकारे चवकास करण्यासाठी उपयुक्त 
ठरतील अशा चवशिे तज्ञ सेवा महाराष्ट्र राज्यात उपलब्ध झाल्या. त्याचं्या माध्यमातून जलचवकासािे आहे 
तसे राहू िेिे. प्रगल्भ रूप हळू हळू आकारला आले. आधुचनक तंत्रवैञाचनक काळाशी सुसंगत असेि हे 
पचरवतणन होते. चनसगातील पािी तेि व तेवढेि राचहले पि त्यािे समाजाचभमुख तंत्रवैञाचनक व्यवस्थापन 
करावयािे काम अिपलूै रूपातं चवकचसत झाले. चवचवध चवियातंला प्रचशचक्षत जािकार वगण मोठ्या संख्येत 
समाजात वावरू लागला. त्यािा पचरिाम म्हिनू हळूहळू समाजािाही तंत्रवैञाचनक समज पाण्याच्या 
संिभात वाढत राचहली. 
 

४·३ यापैकी सवणप्रथम व सवाचधक चवस्तार झाला तो कसिनासाठी लागिाऱ्या व्यवस्थेिा. 
सावणजचनक बाधंकाम चवभागापासून वगेळी अशी स्वतंत्र पाटबंधारे चवभागािी चनर्धमती १९५८ मध्ये महाराष्ट्र 
राज्याच्या चनर्धमतीपूवी नुकती झाली होती. पि त्या चवभागातंगणत धरिे, कालव,े िरवाजे याचं्या संरिना 
चनचित करिाऱ्या मध्यवती संकल्पचित्र संघटना व अचभयाचंत्रकी सशंोधन संस्था यािंा चवस्तार आचि स्वतंत्र 
अशा याचंत्रकी संघटनेिी चनर्धमती (१९६४), पाटबधंारे संशोधन व चवकास सिंालनालयािी स्थापना 
(१९६९), मोठाल्या कालव्याचं्या के्षत्रातं पािीवापर व उत्पािकता यानंा प्रोत्साहन िेिाऱ्या लाभके्षत्र चवकास 
यंत्रिािंी चनर्धमती (१९७४) व त्यासाठी प्रचशचक्षत कसिन व्यवस्थापन वगण उभी करिारी जल व भमूी 
व्यवस्थापना ससं्था (१९८०), धरि सुरचक्षतता संघटना (१९८०) अशी चवशिे व्यवस्थािंी उभारिी केल्याने 
चवचवध अंगानंी कसिन चवकासािे काम कसिन के्षत्राच्या चवस्ताराबरोबरि सुदृढ होत गेले. महाराष्ट्राला 
आधुचनक जागचतक स्तराबरोबर आिून पोहिण्यािे काम या संघटनानंी केले. धरिबाधंिी असो, कालव े
असोत, धरिावरच्या िरवाजािंी चनर्धमती व उभारिी असो, ककवा भयुारातंगणत चवदु्तगृहािंी रिना व 
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बाधंकाम व्यवस्थापन असो या सवात तंत्रवैञाचनक दृिीने सवाथाने स्वयंपूिणता महाराष्ट्राि हस्तगत झाली 
व त्यािा भारतीय संिभात आचि जागचतक पटलावरही िबिबा चनमाि झाला. महाराष्ट्राच्या पाटबधंारे 
खात्यातील गेल्या िोन चपढ्याचं्या पचरश्रमािें हे मोठेि तंत्रवैञाचनक यश आहे. 
 

४·४ पेयजलािी समस्या अचधकाचधक चबकट होत िालली आहे हे लक्षात आल्यावर १९९५ मध्ये 
स्वतंत्र अशा पािीपुरवठा व स्वच्छता चवभागािी चनर्धमती महाराष्ट्रात करण्यात आली. तसेि जुलै १९९५ 
मध्ये या प्रश्नािे समग्र चवश्लेिि िेऊन उपाययोजना सुिचविारी एक श्वेतपचत्रकाही प्रचसद्ध करण्यात 
आली. बृहन्मंुबई वगळता राज्याच्या इतर सवण भागाच्या नागरी पािीपुरवठ्याच्या कामासाठी महाराष्ट्र 
जीवन प्राचधकरि संघचटत करण्यात आले. प्राचधकरिाकडून संपूिण राज्यािे सवेक्षि करून पािी 
पुरवठ्यािी व्यवस्था समाधानकारकरीत्या बसचवण्यासाठी बृहत आराखडाही तयार करण्यात आला. त्या 
आराखड्यािी अंमलबजाविी आता तीन स्वतंत्र यंत्रिाकंडून होत आहे. शहरी भागाच्या पािीपुरवठा व 
स्वच्छता योजना, तसेि मोठ्या खिाच्या ग्रामीि नळ पािीपुरवठा योजना राबचवण्यािी जबाबिारी 
महाराष्ट्र जीवन प्राचधकरिाकडे आहे. पि औद्ोचगक के्षत्रानंा लागिाऱ्या पाण्यािी व्यवस्था महाराष्ट्र 
औद्ोचगक चवकास मंडळाकडून १९६२ पासून स्वतंत्रपिे पाचहली जात आहे. छोट्या नळ पािीपुरवठा 
योजना व चवचहरी, तळी बुडक्या इ. उपाय योजनािंी अमंलबजाविी करण्यािी जबाबिारी मात्र चजल्हा 
पचरििाकंडे हस्तातंचरत झाली आहे, तर कूपनचलकादं्वारे पेयजल पुरवठा करण्यािी जबाबिारी भू-जल 
सवेक्षि आचि चवकास यंत्रिेकडे सोपचवली गेली आहे. महाराष्ट्रभर त्याचं्या कामािे जाळे परसरलेले आहे. 
या पािीपुरवठा यतं्रिाचं्या समन्वयासाठी चजल्हा स्तरावर चजल्हा पचरििाचं्या छत्राखाली चजल्हा 
पािीपुरवठा अचधकाऱ्यािंी पिे आहेत. पािीपुरवठ्याचं्या व्यवस्थामंधली ही फेररिना मूलतः ताचंत्रक व 
प्रशासकीय कायणपद्धतीिी झाली आहे. त्यािी पाण्याच्या स्थाचनक समग्र व्यवस्थापनाशी अजून नीटशी 
जोडिी झालेली नाही. पािलोट के्षत्रशः व उपखोरेशः करावयाच्या पाण्याच्या चनयोजनाशी व 
व्यवस्थापनाशी आचि पाण्याच्या सवाचधक वापर करिाऱ्या कसिन व्यवस्थापनाच्या रिनाशंी त्यािी 
सुव्यवक्स्थत सागंड घातली जािे अजून बाकी आहे. 
 

४·५ अशा या व्यवहार व्यवस्थेत पाण्यासंबधंातील कायणक्रमािें वगेवेगळे तज्ञ चवभाग स्वतंत्रपिे 
काम करीत आहेत. पाण्यािा समक्न्वत चविार करण्यािी व एकाक्त्मक व्यवस्थापन िालचवण्यािी स्पि 
जबाबिारी कोित्याि एका घटकावर ककवा सामूचहक यतं्रिेवर टाकण्यात आलेली नाही. महाराष्ट्रािे ८० 
टक्क्याहूंन अचधक के्षत्र हे पाण्याच्या तुटीिे वा केवळ सवणसाधारि उपलब्धतेिेि असल्यामुळे पाण्यािी 
वाढती गरज आचि त्या तुलनेत कमी पडिारी उपलब्धता यािंा मेळ घालण्यासाठी सवण प्रकारच्या 
पाण्याच्या वापरािंा एकचत्रत समक्न्वत चविार होिे यापुढील काळात अपचरहायण होिार आहे. म्हिनू पािी 
हाताळिाऱ्या सवण यंत्रिानंा सामूचहक मंिावर एकचत्रत आिून त्याचं्या समन्वय सचमतीतफे चवचवध 
उपखोऱ्यातंील चवकासािें तपशील ठरवले जािे आवश्यक राहिार आहे. पाण्यािा ७० टक्क्याहूंन अचधक 
वापर कसिनासाठी होत असल्याने, कसिन व्यवस्थेला यापुढे केवळ कसिनाच्या उचद्दिािंा सकुंचित चविार 
करता येिार नाही. समाजाच्या कसिनेतर गरजािंाही पाण्याच्या एकूि उपलब्धतेच्या संिभात योग्य तो 
चविार करावा लागिार आहे. म्हिून त्या खात्याने केवळ पाटबधंारे खाते असे न राहता जलसपंत्तीच्या 
चवकासािे व व्यवस्थापनािे समन्वयात्मक प्रचतचनचधत्व करिारा जलसंपिा चवभाग असे त्यािे व्यापक 
रूपातंर होिे आवश्यक होते. तसा बिल होऊन ‘जलसपंिा चवभागािी’ चनर्धमती २००६ मध्ये होऊन त्या 
चवभागाच्या छत्राखाली पाण्याच्या समन्वयािी सुचवचहत व्यवस्था लावण्याच्या प्रयत्नानंा आता प्रारंभ 
झालेला आहे. 
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४·६ त्या चिशनेे काम होण्यासाठी महाराष्ट्राच्या चवचधमडंळाने स्वतंत्र कायिा करून महाराष्ट्र 
जलसंपिा चनयमन प्राचधकरि २००५ मध्ये स्थापन केले आहे. या प्राचधकरिािे काम हे यापुढे फार 
महत्तवािे राहिार आहे. समन्यायी व चटकाऊ अशी पािी वाटपािी व वापरािी व्यवस्था खोरेचनहाय, 
उपखोरेचनहाय, व पािलोट के्षत्रचनहाय बसवण्यािे काम त्यानंा कराव े लागिार आहे. शतेी, उद्ोग, 
घरगुती वापर अशा चवचवध प्रयोजनासंाठी पाण्यािे काय िर असावते हेही प्राचधकरिाने ठरवायिे आहे. 
एका संविेनशील अवस्थेतून महाराष्ट्राला आता पुढे जावयािे आहे. त्यात प्रशासचनक कुशलतेपेक्षाही पािी 
वापरिाऱ्या समाजघटकािंी पािी प्रश्नािी जाि व सामूचहक सहकायािी तयारी यावर याबाबतिे यश 
अवलंबून राहिार आहे. शासकीय चवभागािंी पुनरणिना करून त्याचं्यात ताचंत्रक तज्ञसेवा चवकचसत करिे 
तुलनेने सोपे होते. पि सवणसमावशेक लोककल्यािकारी पािीव्यवस्थापनािी कायणपद्धती लोकाचं्या व 
लोकसंघटनाचं्या सहभागातून उभी करिे हे चजचकरीिे व चिकाटीिे काम राहिार आहे. पाण्याच्या 
एकाक्त्मक व्यवस्थापनाबाबतीतील समज अजून सवणसाधारि प्रशासन यंत्रिेत ककवा लोकमानसातही 
नीटशी आकाराला आलेली नाही. महाराष्ट्राच्या जलसंस्कृतीिा अचंतम कस तेथे लागिार आहे. 
 
जलणवदु्यि 
 

४·७ पािी व ऊजा याचं्यातील अन्योन्य संबंध याबाबतही प्रशासनातं व जनमानसातं अजून पुरेशी 
स्पिता नाही. पािी आचि ऊजा यािें नाते चद्वमागी आहे. पाण्यािा साठा जर उंिावर असेल तर चतथून ते 
खाली येताना गुरुत्वाकिणिाच्या शक्तीमुळे चनमाि होिाऱ्या वगेशक्तीिा उपयोग करून चवदु्तचनर्धमती 
करता येते. याउलट पाण्यािा साठा चजथे त्या पाण्यािा वापर करावयािा आहे त्यापेक्षा खालच्या पातळीवर 
असेल. तर ते पािी वर िढचवण्यासाठी ऊजेिा वापर करावा लागतो. कोळसा, ज्वलनवाय,ू अिुशक्ती, 
याचं्या साहाय्याने चवदु्तचनर्धमती करिाऱ्या कें द्रातही चतथे चनमाि होिारी प्रिंड उष्ट्िता कमी करण्यासाठी 
व चनयचंत्रत ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमािावर पाण्यािा वापर करावा लागतो. आधुचनक काळातील अनेक 
उत्पािन उद्ोगािंी व्यवस्थासुद्धा अचतशय मोठ्या प्रमािात चवजेच्या आचि पाण्याच्या वापरावंर अवलंबून 
असते म्हिनू ज्या समाजानंा पाण्याबरोबरि चवदु्त चनर्धमतीिे, चवतरिािे आचि वापरािे उत्तम प्रकारे 
व्यवस्थापन करण्यािी आचि चवचवध ऊजास्त्रोतामंधील संतुलन साभंाळण्यािी क्षमता असेल, तेि 
प्रगचतपथावर चटकू शकतात. महाराष्ट्रातील पवणतीय प्रिेशामंध्ये उिा. सयाद्री, अकजठा व सातपुडा येथे 
जलचवदु्त चनर्धमतीच्या व ऊजा संतुलनाच्या सधंी मोठ्या प्रमािात उपलब्ध आहेत. परंतु आतापयंत 
त्यापैकी जेमतेम २५ टके्क क्षमतेिाि आपि वापर केलेला आहे. महाराष्ट्राच्या औद्ोचगक, शतेकी, घरगुती 
अशा चवचवध के्षत्राकंचरता सातत्याने मागिी वाढिाऱ्या चवजेिी गरज पूिण व्हावी म्हिून सवाना योग्य त्या 
वळेात योग्य चततका वीजपुरवठा करण्याकरता एकंिर वीज चनर्धमतीतील जलचवदु्त शक्तीिे स्थान सुदृढ 
होिे अत्यतं चनकडीिे आहे. पि प्रिूििचवरचहत अशी ही ऊजाशक्ती प्रशासनात व जनमानसातं आपले 
योग्य ते स्थान चनमाि करू शकलेली नाही. जलचवदु्त चनर्धमती कें द्रातून चमळिारी वीज ही चवजेच्या 
कमाल मागिीच्या वळेात अत्यंत उपयुक्त ठरली आहे. औक्ष्ट्िक वीज कें द्रानंी चनयचमत, क्स्थर प्रमािात 
चवदु्तचनर्धमती करून वीज परुवावयािी आचि कमाल मागिीच्या काळात लागिारी वाढीव वीज मागिीच्या 
प्रमािानुसार जलचवदु्त कें द्रांनी पुरवावयािी असे वीज पुरवठ्यािे संतुलन नागरी व औद्ोचगक 
व्यवहाराचं्या सुकरतेसाठी आवश्यक आहे. जलचवदु्त कें द्रामधून चवदु्तचनर्धमती काही क्षिाचं्या आति सुरू 
ककवा बंि करता येते ककवा चनर्धमतीमध्ये तत्काळ वाढ वा कपात करता येते. औक्ष्ट्िक वीजचनर्धमती कें द्रानंा 
असे करिे अशक्य असते. औक्ष्ट्िक वीजचनर्धमती कें दे्र वीज मागिीतील िढउताराला समथणपिे तोंड िेऊ 
शकत नाहीत. 
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४·८ कमाल वीजमागिीच्या काळात जलचवदु्त चनर्धमतीसाठी वापरलेले पािी रात्रीच्या वळेी जेव्हा 
चवजेिी मागिी कमी असते त्या वळेेत पुन्हा परत उंिावर असलेल्या जलाशयात पंपादं्वारे िढवनू ठेविे इि 
ठरते. म्हिजे मग कमाल मागिीच्या काळात तेि पािी पुन्हा प्रवाचहत करून वाढीव वीजपुरवठा करता 
येतो. अशा प्रकारे जलचवदु्त चनर्धमतीसाठी वापरलेले पािी पनु्हा वरच्या जलाशयात िढचवण्यािी व्यवस्था 
असलेले पचहले सयुंक्त चवदु्तचनर्धमती व उिंिन कें द्र गोिावरी निीवरच्या पठैिजवळील धरिामध्ये सन 
१९८४ मध्ये उभारले गेले. नमणिेवरील आंतरराज्यीय सरिार सरोवर प्रकल्पातील निीच्या पात्रात 
असलेल्या चवदु्तचनर्धमती कें द्रािी आखिी (१२०० मेगावटॅ क्षमता) िेखील याि दृिीने करण्यात आलेली 
आहे. अलीकडेि भडंारिरा जलाशयाच्या पचिमेस घाटमाथ्याच्या उंिीच्या घाटघर येथे, अशा प्रकारिे 
फेरचनर्धमतीिे उपयोग करिारे जलचवदु्त कें द्र (२५० मे. व.ॅ) सयाद्रीच्या पचिमेकडील पायथ्याजवळ 
कायाक्न्वत करण्यात आले आहे. अशा कें द्रािंी माचलका सयाद्रीच्या पचिम पायथ्याशी वगेवगेळ्या घळींमध्ये 
उभी राहू शकेल. व त्यातून १०,००० मेगवॅटॅहून अचधक वीजचनर्धमती हाती येऊ शकेल असा अंिाज आहे. या 
तंत्रािा वाढता वापर भचवष्ट्यात आवश्यक राहिार आहे. 
 

४·९ महाराष्ट्र राज्यािी चनर्धमती झाली तेव्हा महाराष्ट्र राज्यातील स्थाचपत चवदु्त क्षमता ८२८ मे. 
व.ॅ इतकी होती. त्यापैकी जलचवदु्त स्थाचपत क्षमता २९० मे. व.ॅ इतकी होती. आता १० व्या पंिवार्धिक 
योजनेच्या शवेटी एकूि स्थाचपत क्षमता १६३९२ मे. व.ॅ अपेचक्षत आहे. जलचवदु्तिी स्थाचपत क्षमता 
जानेवारी २००९ अखेर ३५४५ मे. व.ॅ इतकी आहे. जलचवदु्त के्षत्रातं गेल्या पाि िशकातं िसपटीहून अचधक 
वाढ झाली आहे. जलचवकासात आता जलचवदु्त कें द्रानंा ठळक स्थान चमळालेले आहे. चवजेच्या कमाल 
मागिीच्या कालावधीमध्ये ५००० ते ५७०० मे. व.ॅ इतक्या चवजेिी कमतरता महाराष्ट्रात तीव्रतेने भासत 
असून जागोजागी ३ ते १४ तास भारचनयमन कराव ेलागत आहे. महाराष्ट्रात स्वतःच्या वीजचनर्धमतीला ३ रु. 
प्रचतयुचनटिा खिण गचृहत धरला असताना केवळ चवजेिी तूट भरून काढण्यासाठी इतर राज्यातून रु. ८ 
प्रचत युचनट ककवा अचधक अशा िरानेिेखील वीज चवकत घ्यावी लागत आहे. त्यामुळे नजीकच्या भचवष्ट्यात 
जलचवदु्त चनर्धमतीला अचधक महत्तवािी भचूमका बजावावी लागिार आहे. 
 

४·१० अशारीतीिा पाण्यातून वीजचनर्धमती हाताळण्यािा पलूै परंपरागत जलव्यवस्थापन 
व्यवहारामध्ये अक्स्तत्वात नव्हता. पि आधुचनक ऊजाघन जीवनपद्धतीत ऊजा चवतरिािे स्थैयण 
चटकवण्यासाठी पाण्यािा अशा प्रकारिा वापर हा जगभर फार उपयुक्त ठरला आहे. ज्या प्रमािात 
प्रशासनातील चवचवध घटकानंा व समाजाला यािी स्पि जािीव राहील, त्या प्रमािात यादृिीने हाती 
घ्यावयािे प्रकल्प लवकर मागणस्थ होतील. पाण्यािा वापर उपसा पद्धतीने कसिनासठी करताना ककवा 
नागरी व औद्ोचगक पािीपुरवठ्यासाठी व चवतरिासाठीही पाण्याच्या चनयोजनाबरोबरि ऊजेच्या वापरािे 
चनयोजन आता आवश्यक झाले आहे. ऊजेच्या िढ्या िरामुंळे यातं अचधक डोळसपिा लागिार आहे. 
शासकीय खिाने राबवलेल्या उपसा योजनािंा अनुभव परेुसा बोलका आहे. त्या चिवसेंचिवस अचधकाचधक 
तोट्यात जाऊ लागल्या आहेत. त्यामुळे जलके्षत्रातंील ऊजेिा वापर अचधक चववकेीपिाने यापुढे करावा 
लागेल, प्रत्येक खोऱ्यातील सवण कुटंुबानंा समन्यायी पािी वाटप व्हायला हव ेअसा चविार अलीकडे माडंला 
जात आहे. कोल्हापूर चजल्यातील चिकोत्रा निीच्या खोऱ्यातं यादृिीने एक सामाचजक प्रकल्प हाती घेतला 
जात आहे. त्यात उंिीवर वसलेल्या लोकसमूहानंा उपसापद्धतीने पािी उपलब्ध करून िेण्यािी व्यवस्था 
अचभपे्रत आहे. उंिीवर वसलेल्या त्या लोकसमूहानंा उपसा पद्धतीने पाळी उपलब्ध करून िेण्यािी व्यवस्था 
अचभपे्रत आहे. चवजेच्या वाढत्या ककमतींना तोंड िेऊ शकतील अशा अचधक ककमतीच्या पाण्याच्या वापरािी 
पीकरिना व उद्ोगव्यवस्था त्यासाठी चवकचसत करावी लागिार आहे. यापुढिी जलसंस्कृती ही केवळ 
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भावचनक ककवा पारंपचरक उपयोगाचं्या आधारावर चवकचसत होिारी नसेल. चतच्यात नव्या तंत्रवैञाचनक 
क्षमतािंी व सुयोग्य आर्धथक चनकिािंी गंुफि असावी लागेल. तसे होत नाही तोवर महाराष्ट्राजवळ यासाठी 
लागिारी नैसर्धगक भौगोचलक अनुकूलता व तंत्र वैञाचनक क्षमता असूनही व्यवहारात मात्र चतिा पुरेसा व 
नीट वापर होऊ शकत नाही अशी क्स्थती राहील. 

 
भूजल 

 
४·११ अशीि काहीशी धूसर क्स्थती भजूलाच्या पुनभणरिाबाबत झालेली आहे. भजूलभरिाच्या 

उदे्दशाने १९६०-१९८० या कालखंडात पूिणपिे स्विेशी असे पाझर तलाव उभारिीिे तंत्रञान महाराष्ट्रात 
चवकचसत केले गेले व ग्रामीि जीवनात लोकचप्रय झाले. या पाझर तलावािंा उपयोग प्रामुख्याने पािी 
जचमनीत चजरवण्यासाठी, भगूभातील जलसाठ्यािें व जलस्त्रोतािें पुनभणरि करण्यासाठी आचि चवशिे 
करून फाल्गुन मचहन्यानंतर पुढे पावसाळा सुरू होईपयंतच्या काळात भपूृष्ठावरील पाण्यािे प्रिंड प्रमािात 
होिारे बाष्ट्पीभवन टाळण्यासाठी होतो. महाराष्ट्रात १९९५ पयंत १३००० हून अचधक पाझर तलाव 
उभारण्यात आले. त्यातं नंतरही स्थाचनक मागण्यानंा अनुसरून भर पडत राचहली आहे. चवशिेकरून 
नद्ापंासून िूर अंतरावर असलेल्या उंिवट्याचं्या भागात धरि, कालव ेव नळयोजना या मागांनी आवश्यक 
चततका पािीपुरवठा सहजपिे विणभर करता येईल अशी शक्यता नसलेल्या ग्रामीि भागात भजूलस्त्रोतािें 
संररक्षि, संवधणन व पुनभणरि करिाऱ्या योजनानंा एक वगेळेि महत्तव आहे. ग्रामीि जनतेत लोकचप्रय होत 
िाललेल्या पािलोटके्षत्र चवकासाच्या कामामंध्येही पािी चजरविारे समतल िर खोििे व नालाबाधानंी 
पािी अडविे अशा माध्यमातूंन भजूलािे पुनभणरि करण्यािे उचद्दि समाचवि करण्यात आले आहे. 
 

४·१२ भचूमगत जलस्त्रोतािंा िागंला उपयोग करण्यासाठी व त्यािें पुनभणरि घडवनू आिण्यासाठी 
जचमनीिा प्रकार, खडकािें प्रस्तर, भपूृष्ठाखालच्या चवचवध थरािंी रिना, त्यामधील भेगा, घड्या आचि 
उंिसखलता, त्यािंी पािी साठचवण्यािी वा पािी प्रवाचहत ठेवण्यािी क्षमता यािी नीट माचहती असिे 
अत्यावश्यक आहे. या कामासंाठी भजूलतज्ञािंी, हवामान जलचवशिेज्ञािंी आचि जलवैञाचनकािंी 
मोठ्या संख्येत गरज आहे. ती नीट पूिण करण्यावरि यापढुील भजूलव्यवस्थापनातील कुशलता वाढू 
शकेल. अशा वैञाचनक जािकारािंी आज फार िििि आहे. म्हिून येत्या काळात केवळ भजूल या 
चवियाकडेि नव्हे तर एकंिरीनेि जलचवञानाकडे वाढत्या प्रमािात लक्ष िेिे आवश्यक राहील. 
आजचमतीला जलअचभयंते उपलब्ध आहेत, पि जलवैञाचनक चमळत नाहीत. प्रचशचक्षत जलवैञाचनकािें 
मनुष्ट्यबळ मोठ्या प्रमािावर उभे करण्यािी तातडीिी गरज आहे. त्या अभावी आज पािलोटके्षत्रातील 
पावसािे व पाण्यािे चहशोब नीट ठेवता येिे शक्य झालेले नाही. याबाबतींतील शकै्षचिक गरजा 
समाधानकारकपिे पूिण करण्यासाठी चवचवध चवद्ापीठानंी चवशिे प्रयत्न करून आपले उत्तरिाचयत्व 
समथणपिे पार पाडायला हव ेआहे. केवळ प्रशासकीय पुनरणिनेतून व प्रचशक्षिामंधून सवण उचद्दिे नीट हस्तगत 
होिार नाहीत. पाण्यािी मोजिी, तपासिी, चहशोब या कामातील वैञाचनक कुशलता समाजाला उपलब्ध 
होण्यासाठी शकै्षचिक पुनरणिनेिीही गरज आहे. 
 

४·१३ महाराष्ट्राच्या आधुचनक जलचवकासाच्या पचहल्या टप्प्यात ज्यावळेेला भकेू्षत्रीय सवेक्षि व 
बाधंकाम यानंा चवशिे महत्तव होते त्यावळेेला साहचजकि स्थापत्यशास्त्रप्रविता महत्वािी होती व पुरेशी 
मानली जात होती. त्यानंतर कालव्याचं्या लाभके्षत्र चवकासाच्या अवस्थेत कृचिचवञानातील तज्ञतेिी गरज 
लक्षात आली. १९७२ च्या कें द्रीय कसिन आयोगाच्या अहवालात यासाठी हाती घ्यावयाच्या कायणवाहीवर 
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चवशिे भर िेण्यात आलेला आहे. आता पाण्याच्या वाढत्या गरजामुंळे व पसरत्या प्रिूििामुंळे 
पािलोटके्षत्रशः समक्न्वत चनयोजन कराव े लागिार आहे. त्यासाठी जलचवञानािी सम्यक समज 
असिाऱ्या व आंतरशाखीय समन्वयािी क्षमता असिाऱ्या कुशल तज्ञािंी फळी उभी करावी लागिार आहे. 
गेल्या िीड िोन शतकातील जलचवकासाच्या उपक्रमामंध्ये प्रशासनाने चवशिे रस व अगे्रसरत्व घेतल्याने 
शासनातील गुििोिािें प्रचतकबब जलचवकासाच्या प्राकृचतक रिना व व्यवस्थापन पद्धती यातही 
अपचरहायणपिे उतरले आहे. चशवाय जलचवकासासाठी लागिाऱ्या पैशािी गंुतविूक हीसुद्धा मुख्यतः 
शासकीय माध्यमातून होत राचहल्याने शासकीय कायणपद्धतीिा व चविारधारेिा प्रभावही जलव्यवस्थापनावर 
घट्ट पकड ठेवनू आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या आजच्या जलसंस्कृतीिी बरीिशी जडिघडि ही केवळ 
प्रशासचनक व स्थापत्य अचभयाचंत्रकी चविारानंी अधोरेचखत झाली आहे. चतिे रूपातंर डोळस अशा 
चवञानप्रवि लोकसंस्कृतीत होण्यासाठी येत्या एकिोन िशकामंध्ये जलके्षत्राच्या पुनरणिनेिे चवशिे प्रयत्न 
लागिार आहेत. 
 
५·० महाराष्ट्राची जलनीिी 
 

५·१. १९६० साली नेमलेला पचहला कसिन आयोग, १९९५ साली मुळात नेमलेला पि नंतर १९९७ 
साली व्यापक संिभात नामातंचरत झालेला जल व कसिन आयोग याचं्या व्यापक अभ्यासावं्यचतचरक्त 
महाराष्ट्रातील कसिनचवियक व पािीपुरवठा चवियक धोरिे व कायणपद्धती यानंा आकार िेण्यासाठी 
तत्कालीन आवश्यकतेनुसार चवचवध सचमत्या महाराष्ट्र शासनाकडून स्थापन करण्यात आल्या होत्या. त्यािें 
जे मागणिशणनपर अहवाल उपलब्ध झाले त्यातील काही प्रमुख अहवाल सावणचत्रक सिंभासाठी प्रकाचशतही 
झाले. उिा. अविणिप्रवि के्षत्रािी सत्यशोधन सचमती-१९७३, आठमाही पािी वापर सचमती (१९७९), 
कोकि बृहत आराखडा सचमती (१९८१), राज्यातील प्रािेचशक अनुशिेचवियक सचमती (१९८४), मंुबई 
पािीपुरवठा सचमती (१९९५), मंुबई महानगर प्रिेश पािीपुरवठा सचमती (२०००). अशा प्रकारच्या 
सचमत्यानंी व वळेोवळेी नेमलेले इतर अभ्यास गट यानंी त्यानंा सोपवलेल्या प्रश्नासंाठी जे अहवाल तयार 
केले, त्यातंील काही जरी अप्रकाचशतही राचहले तरी त्यातील चविार महाराष्ट्रातील जलव्यवस्थापनाला 
चिशा िेण्यात त्या त्या वळेी प्रभावी ठरले हे चनःसंशय. अशा सवण चविारामंध्ये एका िीघणकालीन सुसूत्रतेिा 
स्पि धागा असावा व केवळ शासनाच्या कायणवाहीसाठीि नव्हे तर समाजातील पािीचवियक वैिाचरक व 
संस्थात्मक पनुरणिनासंाठीही महाराष्ट्रापुढे सुस्पि चिशा असावी म्हिून महाराष्ट्र शासनातफे महाराष्ट्र 
राज्यािी जलनीती जुलै २००३ मध्ये प्रसृत करण्यात आली. त्यातून एका नव्या उन्नत व्यवस्थेिा पाया 
घातला गेला आहे. स्वतःिी स्वतंत्र अशी सुस्पि जलनीती चनचित करिारे महाराष्ट्र हे िेशातील पचहलेि 
राज्य आहे. राज्यभरातील पािी वापरकते व पाण्याच्या चवचवध प्रयोजनािें हक्किार या सवांिे प्रचतचनधी यािें 
चविार जािनू घेऊन मगि जलनीती ठरवण्यात आली. 
 

५·२ अपेके्षप्रमािे जलकसिन आयोगाच्या चशफारशींिा प्रभाव राज्याच्या या जलनीतीवर पडलेला 
आहे. महाराष्ट्र शासनाने जलकसिन आयोगाच्या चशफारशींना अनुलक्षनू १९९९ नंतर जे प्रशासकीय आिेश 
काढले, त्याचं्याही पलीकडे जाऊन अनेक अपेचक्षत सुधारिानंा धोरिात्मक असे कायमिे स्थान राज्याच्या 
जलनीतीत चमळाले आहे. त्यािा चहतावह प्रभाव आता पाण्याच्या सबंंधातल्या अनेक उपक्रमामंध्ये जािवत 
आहे. जलकसिन आयोगाच्या सचवस्तर अहवालामुळे एक वगेळे वैिाचरक वातावरि महाराष्ट्रात चनमाि 
झाले. यािे एक प्रमुख कारि म्हिजे महाराष्ट्र शासनानेि आयोगािा पाि खंडािंा २००० पृष्ठािंा चवस्तृत 
अहवाल लगोलग प्रकाचशत करून तो कोिाही अभ्यासकाला खरेिी करता येईल व सहज उपलब्ध होईल 
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अशी अनुकूल क्स्थती चनमाि केली. त्यामुळे आयोगाच्या अहवालात सुिवलेल्या पचरवतणनानंा गती चमळाली. 
चशवाय शासनानेि केलेले महत्तवािे िोन मुख्य बिल म्हिजे ‘पाटबधंारे’ हे सीचमत कतणव्य िाखविारे 
खात्यािे नाव बिलले जाऊन ‘जलसंपिा’ असे समपणक नव े नाव ठेवले गेले आचि शतेकऱ्याचं्या पािी 
चवतरिाच्या सामचूहक संस्थात्मक रिना या कसिनासाठी कायद्ाने आवश्यक ठरवण्यात आल्या (२००५). 
 

५·३ भारत सरकारने पाण्याबाबतिी राष्ट्रीय जलनीती १९८६ मध्ये प्रस्तृत केली होती. चतच्या 
अनुपालनातील १५ विांच्या अनुभवानंतर ती एचप्रल २००२ मध्ये सुधाचरत केली गेली. भारतातील 
भौगोचलक चवचवधता लक्षात ठेवनू राज्य शासनानंी आपली जलनीती तयार करावी व येत्या िोन विांत प्रसतृ 
करावी असे त्या सुधाचरत जलनीतीत सुिवण्यात आले होते. त्याला अनुसरून महाराष्ट्र शासनाने पावले 
उिलली. १९६० नंतरच्या िाळीसहून अचधक विांच्या अनुभवािंा आढावा घेऊन महाराष्ट्राच्या जलनीतीिा 
मसुिा महाराष्ट्र कसिन पचरििेच्या मंिावर लोकापंुढे चविार चवचनमयासाठी ठेवला गेला. साधकबाधक 
खुली ििा झाली. अशा सवण ििांिी िखल घेऊन जलनीतीच्या मसुद्ात योग्य त्या सुधारिा केल्या गेल्या. 
अशा प्रकारे लोकमंिावर जाऊन जलनीती तयार करिे हे एका अथाने जलके्षत्रात पचहलेि क्राचंतकारक 
पाऊल होते. पारंतंत्र्याच्या काळापासून शासकीय िौकटीत बचंिस्त झालेला पािी हा चविय प्रथमि 
खुलेपिाने आता लोकापंढेु आिला गेला. एक नवा िागंला पायंडा पडला. सध्याच्या सामाचजक व आर्धथक 
गचतशीलतेिे भान ठेवनू महाराष्ट्राच्या जलनीतीत अशी तरतूि करण्यात आली आहे की िर पाि विांनंतर 
राज्याच्या जलनीतीिे चनयतकाचलक पुनरावलोकन करण्यात येईल. ही स्वागताहण तरतूि प्रगचतशील 
व्यवस्थेला व सामाचजक उपक्रमशीलतेला प्रोत्साहन िेिारी आहे. त्यािा अनुकूल प्रभाव पािीके्षत्रातील 
यापढुील पचरवतणनावंर होत राहील. स्वतःच्याि जलनीतीच्या प्रकाशात पंिवार्धिक योजनेिी रिना व 
अंमलबजाविी करण्यािी पचहली सधंी आता २००७-२०१२ या ११ व्या पंिवार्धिक योजनेच्या काळात चमळते 
आहे. त्याकचरता ‘पािी सवांिे सवासाठी’ हे सूत्र असाव े असा चविार माडंला जात आहे. किाचित या 
पंिवार्धिक योजनेत पूिणतः जरी नव्हे, तरी पुढील पंिवार्धिक योजनामंध्ये या चिशनेे होिाऱ्या प्रगतीवरि 
महाराष्ट्राच्या जलनीतीिे यश अवलंबून राहिार आहे. 
 
पािी वािपाचा प्राधान्यक्रम 
 

५·४ उपलब्ध होिाऱ्या पाण्याच्या उपयोगाबाबतिा जो प्राधान्यक्रम जलनीतीमध्ये उद् धृत करण्यात 
आला आहे, त्याबद्दलच्या जनमानसातील अनेक शकंा चवचवध मिंावरून व्यक्त केल्या जात आहेत. स्वीकृत 
प्राधान्य क्रमात चपण्यािे पािी व पाण्यािा घरगुती वापर, याला पचहला क्रमाकं आहे. यात मानवी आरोग्य व 
स्वच्छता याबरोबरि पशुधनासाठी लागिारे पािी समाचवि असिे अपेचक्षत आहे. यानंतर िुसऱ्या 
क्रमाकंावर औद्ोचगक व वाचिज्यक वापर व कृचिउत्पािनावर आधाचरत उद्ोग आहेत. पि ते औद्ोचगक 
वापर या एकचत्रत शीिणकाखाली आहेत. त्यानंतर चतसऱ्या क्रमाकंावर कृिी व जलचवदु्त आहेत. िवथ्या 
क्रमाकंावर पयावरि व करमिूक यासाठी लागिारे पािी आहे. त्यानंतर इतर उपयोग आहेत. चपण्याच्या 
पाण्याखालोखाल शतेीतील पािीवापराला प्राधान्य चिले जाव ेअसे अनेक जि सुिवत असतात. वस्तुतः 
प्रचत चलटर पाण्यािी आर्धथक मूल्यवदृ्धीिी अचधकाचधक क्षमता व रोजगार चनर्धमतीिी सुलभता यािंा चविार 
करून त्या अनुिंगाने उद्ोगातील पािीवापराला कृिीपेक्षा अचधक प्राधान्य िेण्यात आलेले चिसते. चशवाय 
एकूि उपलब्ध पाण्यापकैी ७५ टके्क पािी सध्या शतेीसाठी वापरात येते. त्याच्या तुलनेत उद्ोगके्षत्रातील १० 
टके्क पािीवापर हा फार उल्प आहे. नव्या तंत्रञानामुळे शतेीमध्ये होऊ शकिारी पाण्यािी बित हीि 
उद्ोगके्षत्रािी वाढती गरज भागव ूशकेल असे चिसते. पािीवापराच्या प्राथचमकतेसारख्या मुद्ावंर अचधक 
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ििा उपयुक्त ठरिार आहे. महाराष्ट्राच्या जलसंस्कृतीला काळानुरूप योग्य ते वळि िेण्यािे काम 
जलनीतीच्या सुधारिामंधूनि होिार आहे. त्यामुळे लोकमंिावर जलनीतीतील चवचवध मुद्ावंर फार 
व्यापक प्रमािात ििा घडवनू आिनू नंतरि चतिे यापुढील सुधारीत रूप तयार करिे चहतावह राहील. 
 
आर्थिक सांिुलन 
 

५·५ महाराष्ट्राच्या जलनीतीत पाण्याच्या के्षत्रात खासगी भाडंवलालाही प्रोत्साहन िेण्यािी तरतूि 
करण्यात आली आहे. जवळपास गेल्या १५० विांहून अचधक काळ जलके्षत्रातील शासकीय एकाचधकारी 
स्वरूपात, जल चवकासािी व व्यवस्थापनािी धुरा सरकारी उपक्रमामंाधून वाचहली गेली. आता यातंील 
शक्य चततकी जबाबिारी अन्य समाजघटकावंरती सोपवण्यािा उदे्दश स्वागताहणि आहे पि त्यासाठी 
सामाचजक कल्यािाच्या मुख्य उदे्दशाला अनुरूप अशी पारिशी व्यवहारपद्धचत अमलात आिावी लागली. 
१९९६-९८ या काळात महाराष्ट्र सरकारने शासकीय कोिाबाहेरील भाडंवल, कसिन चवकासासाठी 
उपयोगात आिण्याच्या दृिीने पाऊल टाकले होते. महाराष्ट्रातील नद्ाचं्या खोऱ्यातंील कसिन चवकास 
योजना राबचवण्यासाठी पाि वगेवगेळी महामंडळे स्थापण्यात आली. त्यासाठी चवचधमंडळातं कायिे 
करताना त्यािंी कायणवाही पूिणपिे स्वतंत्र व स्वायत्त अशा आर्धथक, प्रशासचनक आचि व्यवस्थापकीय 
तत्तवावंर सुिवण्यात आली. त्या महामंडळानंा त्याचं्यामाफण त पुरचवण्यात यावयाच्या पाण्यासाठी व 
सुचवधासंाठी त्यानंी गंुतविकू केलेल्या भाडंवलावरील व्याज व इतर खिण यांिी भरपाई होऊ शकेल अशा 
िराने मलू्य आकारिी करण्यािे अचधकारही िेण्यात आले. परंतु त्या रिनेत एक महत्वािा िोि राचहलाि. 
तो िोि म्हिजे या सगळ्या संस्थािंी संघटनात्मक रिना आचि कायणपद्धती या सरकारी यंत्रिापं्रमािेि 
राहील्या. त्याचं्यावरिे व्यावहाचरक चनयंत्रिही सरकारिेि राचहले. आर्धथक चनकिावंर िालिाऱ्या 
संस्थासंाठी आवश्यक असिारे बिल त्याचं्यामध्ये केले गेले नाहीत. त्यामुळे शासनावलंचबत अशा 
महामंडळानंा बाधंकामािी तत्कालीन गती वाढवण्यापलीकडे फार काही नव्याने करिे जमले नाही. 
 

५·६ वस्तुतः सरकारच्या चतजोरीबाहेर समाजामध्ये उपलब्ध असिाऱ्या भाडंवलाच्या आधारावर 
आर्धथकदृष्ट्ट्या यशस्वी होिारे अनेक उपक्रम समाजात िालू आहेत. ते मोठा लाभंाश िेिारे भले नसले तरी 
चकमान आतबट्ट्ट्याच्या क्स्थतीत नसिारे व शासनावर फारसा बोजा न टाकिारे असे आहेत. उिा. 
महाराष्ट्रातील आरोग्य व्यवस्था. पािी ही जर समाजािी अत्यावश्यक गरज आहे, तर ती गरज पूिण 
करिाऱ्या यंत्रिा त्या पाण्यािा लाभ घेिाऱ्याचं्या सचक्रय आधारावर आर्धथक व्यवहारात टाकाऊ होिे 
अशक्य होऊ नये. पि केवळ कसिन प्रकल्पािंीि नव्हे तर पािीपुरवठा मंडळे, नगरपाचलकाचं्या पािी 
चवतरि व्यवस्था आचि ग्रामीि के्षत्राला चपण्यािे पािी पुरचविाऱ्या पिंायती ससं्था यािंीही क्स्थती आर्धथक 
दृिीने असमाधानकारक अशीि राचहली आहे. पािीपरुवठा योजनावंर आचि त्याचं्या व्यवस्थापनावंर 
होिारा सतत वाढिारा खिण आचि पािीपुरवठ्यामंधून चमळिारी तुटपुंजी महसुली जमा यािंी 
तोंडचमळविी होत नसल्यामुळे त्यािंी चवत्तीय क्स्थती चिवसेंचिवस अचधक किताजनक होत आहे. 
कसिनासाठी पुरचवण्यात येिाऱ्या पाण्यािे िर हे भाडंवली खिावरील व्याज जरी सोडले तरी चकमान त्या 
योजनाचं्या वार्धिक व्यवस्थापनासाठी व िेखरेख िुरुस्तीसाठी होिारा खिण भागेल इतपत तरी असायलाि 
हवते. तसे न झालेल्या शतेीसाठी मूलभतू सुचवधा उपलब्ध करिाऱ्या कसिन योजना राज्य सरकारच्या 
दृिीने आर्धथक स्त्रोतािी बळकट धारा बनण्याऐवजी सरकारच्या डोक्यावरील एक अवजड ओझे बनतात. 
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५·७ व्यवस्थापनावरील खिण व पािीपट्टीमधून येिारे वार्धिक उत्पन्न यामधील तफावत कमी 
करण्याच्या दृचिकोनातून महाराष्ट्र शासनाने मोठ्या चधटाईने कसिन/चबगर कसिन पािीपट्टीच्या िरात १ 
सप्टेंबर २००१ पासून पुढील तीन विांसाठी टप्प्याटप्प्याने (१५ टके्क प्रचतविी) वाढ केली. चिनाकं १ सप्टेंबर 
२००६ पासून चबगर कसिन िरात आिखी वाढ करण्यात आली. वाढत्या महागाईमुळे राज्यातील 
प्रकल्पाचं्या ककमतीत िरविी सुमारे १२ ते १५ टके्क वाढ होत आहे. तसेि व्यवस्थापनाच्या आस्थापनेतसुद्धा 
१० टके्क वाढ होत आहे. त्यामुळे संकक्ल्पत १५ टके्क प्रचतवार्धिक वाढ ही आवश्यकि होती. त्यािा लाभही 
आता शासनाला जािव ूलागला आहे. पाटबधंारे खात्याच्या व्यवस्थापनावर होिारा वार्धिक खिण गेल्या िोन 
विांपासून आता पूिणतः पाण्याच्या महसुली उत्पन्नातून भागवला जात आहे. राजकीय लोकप्रचतचनधी व 
समाजातील पुढारी यानंी शासनािी ही नवी िरव्यवस्था समाजाच्या पिनी पडेल व लाभधारकामंध्ये 
स्वीकारली जाईल अशीि इि भचूमका घेतली, त्याला या यशािे श्रेय आहे. समाजमानसातला एक मोठा 
सासं्कृचतक बिल यामुळे घडून आला आहे. आपल्याला चमळिाऱ्या सेविेा योग्य तो मोबिला आपि 
द्ायला हवा ही सामाचजक मानचसकता फार महत्तवािी आहे. पािीपट्टी वसुलीतून िेखभाल िुरुस्तीिा पूिण 
खिण भागविारे महाराष्ट्र हे भारतातंील पचहलेि राज्य ठरले आहे! 

 
५·८ शहरी भागातील नागचरकाचं्या वैयक्क्तक उत्पन्नात चवशिेतः गेल्या तीन िशकामंध्ये खूपि वाढ 

झाली आहहे. त्यािप्रमािे ज्या ग्रामीि भागात कसिन योजनािंा फायिा चमळतो, त्या के्षत्रातील भागातील 
बँकामंधील ठेवीिेखील त्या के्षत्रातील वाढत्या उत्पन्नामुंळे िागंल्याि वाढत्या आहेत. तरीिेखील त्यािी 
पचरिती नगरपाचलकाचं्या पािीपुरवठा अथवा मलचनस्सारि योजनासंाठी ककवा ग्रामीि भागातील कसिन 
योजनाचं्या चवस्तारासंाठी वाढीव आर्धथक पाठबळ चमळण्यामध्ये झालेली नाही. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर जेव्हा 
अशा प्रकारच्या योजना राबवण्यास सुरुवात झाली तेव्हा या योजनामुंळे समाजािा जीवनस्तर व उत्पन्नस्तर 
वाढेल आचि त्यामुळे साहचजकि या योजनाचं्या कायणक्षम व्यवस्थापनासाठी आचि नंतर अशा प्रकारच्या 
योजनाचं्या चवस्तारासाठी पुरेसे अथणबळ त्यातून उभे राहील अशीि अपेक्षा केली गेली होती. परंतु ती अपेक्षा 
अजूनही पूिण झालेली नाही. कारि जलचवकास म्हिजे शासकीय गंुतविूक व सवलतीिे िर हा चविार 
अजून समाजमनात घट्ट मळू धरून आहे. पाण्याच्या के्षत्रातील भारतीय परंपरािंा वारसा अचभमानपूवणक 
माडंताना त्या परंपरामंधील आर्धथक स्वायत्ततेिी, चशस्तीिी व स्वयंपूिणतेिी कायणपद्धती सोयीस्करपिे 
डोळ्याआड केली जात आहे. त्यामुळे ज्यानंा अशा सुचवधा अजून चमळालेल्या नाहीत त्यानंा आर्धथक 
मयािाचं्या कारिाने भावी लाभासंाठी िीघणकालीन खडतर प्रतीक्षा करावी लागत आहे. चवकासािी एकंिर 
गती त्याप्रमािात अवगंुचठत होते आहे. 
 
६·० नवी सामाणजक भूणमका 
 

६·१ मािसाभोवतीिे जसे पयावरि तशी त्यािी ससं्कृती बनते असे मानले जाते. पाण्यािी क्स्थती 
हा तर पयावरिातला मोठा प्रभावी घटक, सवण सजीव सृिीिा आधार म्हिनू पाण्याच्या अक्स्तत्वाला 
अनुसरून पयावरि बिलते. तद् नुसार पाण्याशी असिारे समूहािें नाते बिलते व त्यािी जलससं्कृती 
बिलते असे चिसते. अविणिग्रस्त वाळवटंात राहिारा मािूस आचि हुकमी येिाऱ्या बारमाही पावसाच्या 
प्रिेशात राहिारा मािसू याचं्या राहिीत, पोिाखात आचि चविार करण्याच्या पद्धतीतही फरक पडतो. 
महाराष्ट्राच्या एकूि लागवडीयोग्य के्षत्रापंकैी १३ टके्क के्षत्र पाण्याच्या अचततुटीच्या उपखोऱ्यांमध्ये आहे. तेथे 
पाण्यािी (िर हेक्टरी उपलब्धता १५०० घनमीटरपेक्षाही कमी) आहे. ३२ टके्क के्षत्र तुटीच्या उपखोऱ्यामंध्ये 
आहे तेथे (पाण्यािी उपलब्धता ३००० घन प्रचत हेक्टरपेक्षा कमी) आहे. ३४ टके्क के्षत्र सवणसाधारि 
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उपलब्धतेिे आहे आचि केवळ ६ टके्क के्षत्र चवपलुतेिे (िर हेक्टरी पािी ८००० घ.मी.पेक्षा जास्त) व १५ 
टके्क के्षत्र अचत चवपलुतेिे आहे, म्हिजेि िर हेक्टरी १२००० घ.मी. प्रचतहेक्टरपेक्षा जास्त पािी असिारे 
चनसगणताि आहे. पाण्याच्या उपलब्धतेत इतकी चविमता असताना तेथील समाजजीवनात होिारा 
पाण्यासबंंधीिा चविार वगेवगेळ्या धतीिा असिे अपचरहायण आहे. 
 

६·२ नैऋत्य मोसमी वाऱ्याबंरोबर आलेला चवश्वासाहण पाऊस हा सयाद्रीतून उगम पाविाऱ्या 
गोिावरी, भीमा, कृष्ट्िा, वारिा, पंिगंगा या नद्ानंा मोठा आधार िेिारा ठरला आहे. महाराष्ट्राच्या 
जडिघडिीत सयाद्रीला लाभलेला पािी हा चवपलुतेिा नैसर्धगक ठेवा एका छोट्या पट्ट्ट्यापुरता मयाचित 
आहे. अशी अनुकूलता असलेला भपू्रिेश महाराष्ट्राच्या एकूि भपू्रिेशापंैकी केवळ २० टके्क आहे. नाचशक, 
पुिे, सातारा, कोल्हापूर ही रेिा त्या लाभकारी पट्ट्ट्याच्या उत्तर िचक्षि अक्ष असल्याप्रमािे आहे. या उलट 
महाराष्ट्राच्या अविणिप्रवि पट्ट्ट्यातून उगम पाविाऱ्या ज्या नद्ा आहेत उिा. येरळा, माि, सीना, तेरिा, 
माजंरा, िुधना, पूिा व पनैगगंा यािंी जन्मजात िुबणलता ही त्याचं्या उगमस्थानाचं्या पचरसरातील अचनचित 
व तोकड्या पावसामुळे आहे. अशा या बेभरवशाच्या नद्ावंर अवलंबून असलेले महाराष्ट्रािे सलग के्षत्र 
सवात मोठे, जवळपास ४० टक्क्याहूंन अचधक आहे. म्हिून या प्रिेशाला जलचनयोजनासंाठी सयाद्रीच्या 
पूवणपायथ्याजवळील प्रिेशािे अनुकरि करता येिार नाही. तशीि चवसंवािी क्स्थती पूवेकडून पचिमेकडे 
उलट चिशनेे वाहिाऱ्या तापीच्या खोऱ्यािी आहे. ते महाराष्ट्रािे सवाचधक तुटीिे खोरे आहे. या उलट उत्तर 
िचक्षि वाहिाऱ्या वैनगंगा व मुख्यतः ती पूवेकडून येिाऱ्या चतच्या उपनद्ािें नागचविभातील के्षत्र मुबलक 
पावसािे आहे. अशा या पावसळ्याच्या चभन्नतेमुळे व तज्जन्य नैसर्धगक चविमतेमुळे या वगेवगेळ्या पजणन्य 
पट्यातील लोकािें पाण्याशी असिारे नाते व त्यातून उभी होिारी जलससं्कृती ही चभन्न छटािंी आहे. 
 

६·३ सामान्यतः पावसाच्या पाण्यािी उपलब्धता जेवढी अचनचित तेवढी समाजप्रवतृ्ती ही अचधक 
िैववािी होते, प्रयत्नपराङ् मुखता येते. चनसगािी अशी चवचित्र रिना आहे, की ज्या प्रिेशातं पजणन्यमान 
कमी, त्याि प्रिेशातं पजणन्यमानातील अचनचितताही अचधक, एखाद्ा विी कधी तरी उत्तम पावसाळा तर 
लगेि पुन्हा कधी तरी अिानक भीिि िुष्ट्काळ महाराष्ट्रािे ४० टक्क्याहूंन अचधक भकेू्षत्र हे अशा 
अचनचिततेला तोंड िेत असल्यामुळे तेथील केवळ पजणन्याधाचरत शतेीच्या के्षत्रातं िैववािािा सवाचधक 
प्रभाव जािवतो. सयाद्रीच्या कुशीत चवश्वासाहण पावसाच्या प्रिेशात पाण्यािी साठवि करून अविणिप्रवि 
के्षत्रातील काही भागाला कसिनािा भक्कम आधार पावसाळ्यानंतरच्या मचहन्यातंही चनमाि केला गेला आहे. 
उिा. नीरा, प्रवरा, खडकवासला, गोिावरी या कालव्यािें के्षत्र. त्यामुळे तेथील समाज िैववािाच्या वर 
उठून हळूहळू प्रयत्नवािी व उपक्रमशील बनला आहे. महाराष्ट्रात चवचवधागंी ग्रामीि समृद्धी व आधुचनक 
शकै्षचिक संकुले याि टापूंमध्ये बहरतानंा चिसतात. सलग कसिनािी नवीन के्षते्र जसजशी चवस्तारत आहेत 
तसतशी िैववािाकडून प्रयत्नवािाकडे समाजािी वाटिाल होताना चिसते आहे. विाकालीन अचनचित 
शतेीिे रूपातंर चकमान िुहंगामी कसिन शतेी व्यवस्थेमध्ये घडवनू आििे हे भारताच्या कसिन व्यवस्थेिे 
प्रमुख उचद्दि आहे. महाराष्ट्रातील २२५ लाख हेक्टर लागवडीयोग्य के्षत्रापकैी अचंतमतः १२६ लाख हेक्टर 
कसिन क्षमता चनमाि होईल असा जलकसिन आयोगाने केलेला अंिाज आहे. त्यातंील चकमान ६० लाख 
हेक्टर हे िुहंगामी उपयोगात याव ेअशी अपेक्षा आहे. त्यातून एका आत्मचनभणर ग्रामीि समाजािी उभारिी 
होऊ शकेल. जून २००८ पयंत २७ लाख हेक्टर के्षत्रि प्रत्यक्षात कसिन लाभाक्न्वत होत आहे. पि 
तेवढ्यातूनही चनमाि झालेली ग्रामीि समृद्धी व उन्नत जीवनािी शक्ती ही लाभाक्न्वत कसिनाने न झालेल्या 
प्रिेशापेंक्षा वगेळी उठून चिसते आहे. 
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६·४ प्रामुख्याने शतेीवरि अवलंबून असलेल्या आचि पावसाच्या पाण्याचशवाय अन्य कोित्याही 
मागाने पािी चमळण्यािी सोय नसलेल्या भागातील महाराष्ट्रीय जनतेला पूवी िुष्ट्काळ ही सवात मोठी, 
महाभयानक आपत्ती वाटत असे. परंतु गेल्या काही िशकातंील शासनाच्या व लोकाचं्या एकचत्रत 
प्रयत्नामुंळे, चनरचनराळ्या कसिन योजना, त्याबरोबर शतेामालावर प्रचक्रया करिारे उद्ोग, शतेी 
उत्पािनािी साठवि आचि चवक्री करण्याच्या व्यवस्था यासंारख्या सोयीसुचवधा ग्रामीि चवभागात अनेक 
चठकािी उपलब्ध झाल्या. त्यामुळे पूवी विानुवि ेअत्यंत गचरबीत व िैन्यावस्थेत जीवन कंठाव ेलागिाऱ्या 
अनेक ऐचतहाचसक िुष्ट्काळग्रस्त भागातूंन आता संपन्नता स्पिपिे चिसू लागली आहे. उिा. बीड 
चजल्यातील माजंरा निीिा पचरसर. त्या पचरसरातील वाढत्या उपक्रमशीलतेतून नवनव े प्रचक्रयाउद्ोग 
वाढीस लागेले आहेत. पारंपचरक िैववािी समाजािे प्रयत्नवािी व पचरश्रमवािी समाजसमूहामंध्ये रूपातंर 
झालेले स्पि चिसते आहे. 
 

६·५ मोठ्या उंि धरिािंी चनर्धमती हा नव्या आधुचनक जलव्यवस्थेिा एक अचवभाज्य घटक आहे. 
महाराष्ट्र राज्याच्या चनर्धमतीनंतर जलचवकासाच्या अगिी प्रारंभीच्या टप्प्यातंि धरिबाधंिीच्या तंत्राबंद्दल 
साशकंता चनमाि करिाऱ्या िोन अपघाती प्रसंगानंा महाराष्ट्राला तोंड द्ाव े लागले. बाधंकामाखाली 
असलेले मातीिे पानशते धरि १९६१ मध्ये अवकाळी आलेल्या तीव्र पावसामुळे फुटले व त्याखालिे 
खडकवासला धरिही त्यामुळे फुटले. नंतर १९६७ मध्ये झालेल्या कोयना धरिाच्या पचरसरातंील मोठ्या 
भकंूपामुळे त्या धरिालाही चवशिे िुरुस्तीिी आवश्यकता चनमाि झाली. पि या िोन्ही अपघातािंी 
वैञाचनक कारि मीमासंा समजावनू घेतल्यानंतर पनु्हा तेथेि नव े पानशते धरि, खडकवासला धरि व 
िुरुस्त कोयना धरि उभे राचहले व गेली ४ िशके ते स्थाचनक जलसेविेे मोठे आधार ठरले आहेत. 
समाजाने डोळसपिे या अपघाताकंडे पाचहले व नव्या धरिचनर्धमतींना चवरोध केला नाही. समाजात नवी 
तंत्रवैञाचनक जलव्यवस्था रुजण्यािा तो काळ होता. त्यावळेच्या समाजाच्या समजंस भचूमकेमुळेि नंतर 
मोठाल्या धरिािंी शकेडो कामे महाराष्ट्रात आत्माचवश्वासपूवणक पूिण होऊ शकली. १९७० पूवी महाराष्ट्रात 
२४० मोठी धरिे (१५ मी. पेक्षा अचधक उंिीिी) पूिण झाली होती. त्यानंतर त्यातं आतापयंत आिखी १४१५ 
मोठ्या धरिािंी भर घालण्यात आली आहे व सध्या आिखी नवी १६९ मोठी धरिे महाराष्ट्रात प्रगचतपथावर 
आहेत. 
 

६·६ महाराष्ट्राने आजवर प्रकल्पाचं्या चनयोजनात पाण्याच्या वापरासाठी अवलंचबलेला ७५ टके्क 
चवश्वासाहणतेिा चनकि शास्त्रशुद्ध नाही. या चनकिािा अथण िार विांतील तीन वि ेपरुािे पािी साडंव्यावरून 
वाहून जाऊ िेिे असा होतो. त्यातून पाण्यािा इितम उपयोग चसद्ध होत नाही. अशा प्रकारिा चनकि 
जलप्रकल्पाचं्या चनयोजनात जगात इतरत्र कोठेि अक्स्तत्वात नाही. कें द्रीय जलआयोगाच्या नद्ाचं्या 
राष्ट्रीय चहशोबामंध्ये व भारतीय मानक संस्थेने तयार केलेल्या चवचवध मानकामंध्येही त्यािा पुरस्कार नाही. 
चवश्व बँकिेखील हा चनकि अग्राय मानते. म्हिून प्रकल्पाचं्या जलचनयोजनात जलसाठ्यािें आकारमान 
ठरचवताना वार्धिक सरासरी वा त्यापेक्षा कमी चवश्वासाहणतेच्या पाण्यािा उपयोग करण्यात कोिताही 
प्रत्यवाय नाही. केवळ आर्धथक सफलता व व्यवस्थापनािे व्यावहाचरक चनकि लावनूि प्रकल्पािें शास्त्रीय 
चनयोजन करिे यापढेु इि होईल. त्यामुळे केवळ पावसाळ्यातील पुराच्या पाण्यािी साठवि शीतकालीन व 
उन्हाळी चपकासंाठी करायिी एवढेि मयाचित उचद्दि न राहता, सरासरीपेक्षा अचधक पाऊस झालेल्या 
विामध्ये उपलब्ध होिारे पािी त्यापुढील कमी पावसाचं्या विासाठी राखीव साठा म्हिून हातात 
बाळगायिा व त्यातून पािी पुरवठ्यािे व त्यावर आधाचरत जीवनव्यवस्थािें स्थैयण वाढवायिे हे प्रमुख उचद्दि 
असाव े लागेल. वाढीव साठ्यावंरिी वाढीव जलचवदु्त चनर्धमती हाही एक मोठा लाभ राहीलि. लहरी 



 अनुक्रमणिका 

चनसगावर मात करून सामाचजक व आर्धथक स्थैयण चनमाि करायिे म्हिजे अशा प्रकारच्या अचधक शास्त्रशुद्ध 
रिना अचंगकारायला हव्यात. महाराष्ट्रात वापरायला अनुमती असलेल्या १२५ अब्ज घनमीटर पाण्याच्या 
तुलनेत २००७-०८ या विापयंत प्रत्यक्षात जेमतेम ३० अब्ज घनमीटरपयंतिे पािी साठवविीत आिले गेले 
आहे. उवणचरत पािीवापरािे यापढुील चनयोजन करताना फसव्या अशास्त्रीय चनयोजनपद्धतीत अडकून न 
पडता, जलाधाचरत सवकंि सामाचजक चवकासासाठी आधुचनक पद्धतीच्या जलचनयोजनािी कास धरावी 
लागेल. 
 
पाण्याची उत्पादकिा 
 

६·७ महाराष्ट्रात गेल्या ५० विांिा काळ हा मूलतः पायाभतू सोयींिा चवस्तार करण्यात म्हिजेि 
पािी साठविीिी व चवतरिािी कामे करण्यात गेलेला आहे. अजूनही यापुढे महाराष्ट्रात या प्रकारािे 
चनम्म्याहून अचधक काम करावयािे चशल्लक आहे. पि त्याबरोबरि आता आिखी एक िुसरे महत्तवािे काम 
हाती घ्याव ेलागिार आहे. ते म्हिजे जेथे पािी उपलब्ध करून चिले आहे तेथे पाण्यािी उत्पािन क्षमता 
वाढचविे. जगाच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील अन्नधान्यािी उत्पािकता िर हेक्टरी चहशबेात चनम्म्यापेक्षाही 
कमी आहे. उपलब्ध जचमनीच्या तुलनेत उपलब्ध पािी हे बहुतेक खोऱ्यांमध्ये फार कमी आहे. पाण्यािा 
कुशल वापर हा पीकउत्पािनािा चनिायक घटक आहे. म्हिून विाकालीन पजणन्याधाचरत शतेी पद्धतीला 
अनुसरून यापढेु उत्पािकता ही केववळ प्रचत हेक्टरी संिभात व्यक्त न करता उपलब्ध पाण्यािा प्रचत 
घनमीटर / प्रचतचलटर या पचरमािात साचंगतली जािे आवश्यक आहे. कसिन प्रकल्पािें वार्धिक मूल्याकंन 
प्रचसद्ध करताना महाराष्ट्राच्या जलसंपिा चवभागाने चवचवध प्रकल्पातंील पाण्यािी वास्तचवक प्रचतघनमीटर 
उत्पािकता िेण्यािी कालोचित पद्धत अलीकडेि स्वीकारली आहे. पि उत्पािकतेिी ही नवी पचरभािा व 
त्यािे पाण्यािे एकक शतेकरी वगात व जनमानसात रुळलेले नाही. हा एक फार मोठा बिल यापढेु घडवनू 
आिावा लागिार आहे. यशस्वी अनुकरिीय शतेकरी कोि, प्रचतष्ठा व गौरव कोिाला, तर प्रचतहेक्टरी 
उत्पािकतेत अगे्रसर ठरिाऱ्याला नाही. तर प्रचत घनमीटर / प्रचतचलटर अचधक मूल्यिायी उत्पािन िेऊ 
शकिाऱ्याला. पाण्याच्या व्यवस्थापनेतील सफलतेिी ही नवीन सामाचजक व्याख्या समाजात रुढ व्हायला 
हवी आहे. चशवाय जलचवकासािा चविार गेल्या पाि िशकामंध्ये मूलतः जचमनीवरील उत्पािनाचं्या 
संिभात सीचमत झाला आहे. जलीय हेसुद्धा स्वतंत्रपिे स्वतःिे उत्पािक असते उिा. मत्स्योत्पािन, 
कशगाडे, खस गवत, कमळबी यािंी चनर्धमती. या बाजूकडे अजून पुरेसे लक्ष गेलेले नाही. वस्तुतः 
ऐचतहाचसक परंपरेने या उत्पािनांशी जोडले गेलेले व्यावसाचयक समाजघटक मोठ्या प्रमािात महाराष्ट्रात 
अक्स्तत्वात आहेत. नवचनर्धमत तलावाचं्या डूब के्षत्रातील चवस्थाचपत मूळ रचहवाशीसुद्धा या जलोत्पािनावंर 
आधाचरत व्यवसायाकंडे वळू शकतात. पि त्या दृिीने एका वगेळ्या जीवनरिनेत त्यानंा आिायिे प्रयत्न 
झालेले नाहीत. व्यापक जलसंस्कृतीिाि अंगभतू भाग असलेली मत्स्यसंस्कृती चकनारपट्टीवरच्या 
व्यवसायाव्यचतचरक्त निी, नाले, तलाव याचं्या संिभातही महत्तवािी आहे. या पलूैकडे अजून पुरेसे लक्ष 
चिले गेलेले नाही. लचलत साचहत्यात त्यािे काव्यात्मक विणन येते. पि आर्धथक, सामाचजक प्रशासचनक 
व्यवस्थेत त्या सासं्कृचतक धारेिे अजून पुरेसे सबळीकरि झालेले नाही. 

 
६·८ प्रारंभी केवळ अन्नधान्य उत्पािनासाठी संरक्षि िेण्यािे उचद्दि असिाऱ्या कसिनाच्या 

व्यवस्थेकडून आता सवकंि ग्रामीि समदृ्धीच्या चिशनेे कसिन व्यवस्थेिी फेरजुळिी, सामाचजक व आर्धथक 
पचरवतणनामंधून होऊ लागलेली आहे. पाण्याच्या ििििीमुळे आर्धथक बिलामुंळे व बाजारभावामुंळे लोक 
आपिहून हौसेने पीक रिना बिलत आहेत. उिा. उसाऐवजी डाकळब,े द्राके्ष घेण्याकडे वाढता कल आहे. 
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याचिशनेेि फळबाग, भाजीपाला, फूलशतेी यािें प्रभावी स्थान यापुढे कसिनव्यवस्थेत वाढते राहिार आहे. 
कसिनाच्या प्रचतघनमीटर पाण्यातून अचधक उत्पन्न िेिाऱ्या पीकव्यवस्थेकडे शतेकरी वगण हळूहळू वळतोि 
आहे. 
 

६·९ शतेीतील उत्पािकतेसाठी शतेजचमनीला नाही, त्यावरील चपकालाही नाही तर चपकाच्या 
मुळानंा त्याचं्याजवळ अनुकूल अशी आद्रणता चनमाि करून द्ावी लागते. मातीिे वाफे करून चपकाला पािी 
िेिारी व त्यामुळे पाण्याच्या वाफारण्यातून पािी वाया घालविारी जुनी कालबाय पद्धत टाकून द्ावी 
लागिार आहे. चठबक, तुिार, सूक्ष्मकसिन यासारख्या आधुचनक कसिन प्रिालींिा अचतशय दु्रतगतीने 
अंगीकार करण्यािी गरज आहे. अमेचरका, फ्रान्स, जमणनी, इटली या प्रगत िेसात ७०-७५ टके्क शतेी ही 
आधुचनक कसिन प्रिालीिा वापर करून केली जाते. इस्त्रायलमध्ये तर १०० टके्क शतेी अशा कसिनप्रिाली 
खाली आहे. महाराष्ट्रात मात्र आजचमतीस हे के्षत्र केवळ पाि लक्ष हेक्टरच्या आसपास आहे. महाराष्ट्रािी 
चनर्धमती झाली तेव्हा व्यवहारात असलेल्या कालव्यावरील कसिन पद्धतीखालील एकूि २·७५ लाख हेक्टर 
कसिन के्षत्रातील आता आधुचनक तंत्राखाली आलेले कसिनािे ५ लाख हेक्टर के्षत्र हेसुद्धा, महाराष्ट्रातील 
आधुचनक चिशनेे होिाऱ्या चवकासािी व पचरवतणनािी उत्तम साक्ष आहे. पि आजच्या एकूि २५ लाख हेक्टर 
प्रत्यक्ष कसिन के्षत्रापकैी केवळ ५ लाख हेक्टरि अजून आधुचनक पद्धतीवर आहे (२० टके्क) ही क्स्थती 
लक्षात घेतली तर अजून कसिनाच्या शतेीत केवढा मोठा बिल घडवनू आिावा लागिार आहे यािी 
कल्पना येते. चठबक पद्धत, तुिार पद्धत, सूक्ष्मकसिन पद्धत, यासारख्या आधुचनक कसिन तंत्रामुंळे अचधक 
ककमत चमळवनू िेिारी उच्च प्रतीिी चपके कमी पाण्यात घेता येतात. काही तंत्रामंध्ये पाण्यात चवरघळवलेल्या 
खतािंा पाण्याद्वारे योग्य त्या प्रमािात पुरवठा करता येतो. त्यामुळे खतािंा वापर पि कमी करावा लागतो. 
पारंपचरक पद्धतीपेक्षा चनम्म्याि पाण्यात व कमी खतािंा वापर पि कमी करावा लागतो. पारंपचरक 
पद्धतीपेक्षा चनम्म्याि पाण्यात व कमी खतािंा वापर करूनही अचधक प्रमािात अचधक िागंले पीक घेता येते. 
पि असे सवागीि दृिीने प्रगत कसिन के्षत्र महाराष्ट्रात १ लाख हेक्टरहून कमी आहे. वैञाचनक संस्कृती 
ग्रामीि व्यवस्थेत ज्या प्रमािात चवस्तारेल व रुजेल, त्या प्रमािात शतेीिे या चिशनेे व्हावयािे उन्नतीकरि 
घडून येिार आहे. 
 

६·१० कसे तरी शतेी व्यवस्थेत चटकून राहिे ही अल्पसंतुिीिी ग्रामीि मानचसकता टाकून िेऊन 
समृद्धीकडे झेपावण्यािी चजद्द ग्रामीि समाजात हळूहळू उभी होते आहे. पािी वापरािा चविार केवळ 
नागंरटीच्या चपकाचं्या कसिनामध्ये अडकून न राहता फलोत्पािन, हचरतगृहे, िुग्धउत्पािन, पशुपालन, 
ग्रामीि कारखानिारी अशा चवचवध अंगानंा गवसिी घालिारा होत आहे. यातून पाण्यावर आधाचरत ग्रामीि 
चवकासािी सवांगीि व्यापकता उियाला येत आहे. १९६० च्या तुलनेत या चिशनेे आता पचरक्स्थतीत खूप 
बिल झाले आहे. चवकासात अग्रिी असलेल्या करवीर, रावरे, चनफाड, बसमतनगर, सागंोला या 
तालुक्यामंध्ये ही नवी ऊमी चवशिे जािवते. चतिा महाराष्ट्रभर चवस्तार व्हायला हवा आहे. 
 
भूजल णनयमन 
 

६·११ सामाचजक जाचिवामंध्ये जे महत्तवािे बिल व्हाव े लागिार आहेत. त्यात भजूलाच्या 
स्वाचमत्वाचवियीिी कल्पना यातील बिल मोठा अवघड राहील. आजच्या चवद्मान कायद्ािंा अथण अजूनही 
पुष्ट्कळिा जचमनीखालून उपसता येिाऱ्या वाटेल चततक्या पाण्यावर त्या जमीनधारकािे पूिण स्वाचमत्व आहे 
अशा पद्धतीने लावण्यात येत आहे. वस्तुतः भजूल हासुद्धा चनसगणचनर्धमत असा एक भपूृष्ठाखालिा 
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भसू्तरामंधून चवस्तारलेला पािीसाठाि आहे. चवचहरी व कूपनचलका हे केवळ त्या सामूचहक भाडंारापयंत 
पोहोिायिे मागण आहेत. भजूलािे ते स्वयंभ ूस्वयंपूिण स्त्रोत नव्हेत. या मागािा उपयोग करण्यािी चनयचंत्रत 
सावणजचनक व्यवस्था असल्याचशवाय त्या भाडंारावर अवलंबून असिाऱ्या अनेकानंा त्यािा न्याय्य उपयोग 
करता येत नाही. महाराष्ट्रातील ग्रामीि पािी पुरवठ्याच्या ८५ टके्क योजना या भजूलावर अवलंबू आहेत. 
त्यामुळे ग्रामीि चवकासाच्या स्थैयासाठी भजूलचनयमनाला वगेळेि महत्तव आहे. 
 

६·१२ महाराष्ट्रात कठीि कातळाने व्यापलेले के्षत्र मोठे आहे. पािी साठवण्याबाबात त्यािी मूलभतू 
मयािा आहे. पजणन्यमानातील िोलायमानतेमुळे भजूलाच्या उपलब्धतेवर विणचनहाय बिलत्या मयािा 
आहेत. ही मयािा नेमकी कोठे, चकती आहे याबाबत मात्र वैञाचनकवगामध्येही अजून काहीशी संभ्रमावस्था 
आहे. भजूल संपत्तीच्या उपलब्धतेबाबत चनचित आकडेवारी उपलब्ध व्हावी व भजूल संपत्तीिा अंिाज 
जास्तीत जास्त चबनिूक असावा यासाठी कें द्र शासनाने वळेोवळेी भजूल तज्ञाचं्या सचमत्या चनयुक्त करून 
त्यासाठी मागणिशणक तत्तवे चनधाचरत केली आहेत. त्याचं्या आधारे महाराष्ट्रातील भजूल संपत्तीिा सुधाचरत 
अंिाजािे काम वळेोवळेी करण्यात आले आहे. पि या मयािािंी जािीव न ठेवता भजूल अवस्थेतील 
पाण्यािा उपसा मयािेबाहेर अनेक चठकािी वाढतो आहे. यािे मुख्य कारि म्हिजे भजूलािा वापर हा त्या 
वापरिाराला स्वयंचनभणरतेिा द्ोतक वाटतो. त्यासाठी चनयंत्रिात्मक व्यवस्था अक्स्तत्वात नसल्यामुळे 
स्वचे्छेनुसार हव ेचततके व शक्य चततके पािी उपसता येते. भजूलािी उपलब्धता हा भसू्तराचं्या वैञाचनक 
मोजिीिा गंुतागंुतीिा भाग असल्यामुळे भजूल चनयोजनािा नीट खोलात चविार होऊन, सुयोग्य अशी 
चनयतं्रि पद्धती भजूलासाठी तत्काळ अमलात येिे आवश्यक आहे. त्यासाठी भजूल हीसुद्धा भपूृष्ठावरील 
पाण्याप्रमािेि सामचूहक सपंत्ती आहे, ही भावना समाजात दृढ होिे गरजेिे आहे. पूवीच्या काळी 
चवचहरीतील पाण्यािा उपसा केवळ मोटेतून होत असल्याने उपसा प्रचक्रयेला आपोआपि व्यावहाचरक 
मयािा होती. आता वीज व इंधनयंते्र याचं्या मितीने अखंड अमयाि उपसा होऊ शकतो. त्यामुळे या 
संबंधातील नव्या डोळस जािीवा व तद् नुसार नव्या शास्त्रशुद्ध चनयतं्रि व्यवस्था यािंा तातडीने अंचगकार 
व्हायला हवा आहे. भजूल चनयमानािा व्यापक कायिा बराि काळ शासनाच्या चविाराधीन राचहला आहे. 
एका बाजूला त्यावर प्रगती होत असतानंाि भजूल व्यवस्थापनामागील वैञाचनक तपचशलांिी व सामाचजक 
न्यायािी भचूमका जनमानसात नीट रुजवली जािे आवश्यक आहे. त्यादृिीने होत असलेले आजिे प्रयत्न 
फारि अपुरे आहेत. 
 

६·१३ ज्या के्षत्राला कालव्याचं्या पारंपचरक पद्धतीच्या कसिन व्यवस्थामंधून लाभ चमळू शकत नाही, 
अशा उंिवट्यावरील भपू्रिेशाला पािलोट के्षत्र चवकास ही संजीवनी आहे. पि त्यातील भजूलािे चनयोजन 
व चनयमन जर शास्त्रशुद्ध रीतीने झाले नाही व पािलोट के्षत्रातील भजूलािा उपसा अमयाि िालू राचहला 
तर गोंधळािी क्स्थती वाढिार आहे व एका िागंल्या उपयुक्त योजनेबाबत लोकाचं्या पिरी शवेटी चनराशा 
येिार आहे. महाराष्ट्रातील १५०५ पािलोट के्षत्रापंैकी ७६ पािलोटामंध्ये पाण्यािा अवास्तव उपसा 
अगोिरि झालेला असून तेथे आता आिखी भजूल वापर शक्य नाही. आिखी २० पािलोट के्षते्र काठोकाठ 
संविेनशील क्स्थतीत आहेत. तर १६३ पािलोट के्षते्र त्या अवस्थेत पोिण्याच्या अधणवट क्स्थतीत आहेत. 
अशा रीतीने एकूि २५९ पािलोटामंध्ये संकट अगोिरि उभे राचहलेले आहे. महाराष्ट्राच्या एकूि के्षत्राच्या 
१७ टके्क के्षत्र याप्रमािे अगोिरि समस्याग्रस्त आहे, तरी आत्यचंतक उपसािा हा रोग झपाट्याने पसरतो 
आहे. त्याला वळेीि आवर घातला गेला नाही, तर ग्रामीि व्यवस्था धोक्यात येिार आहे. पािी ही 
सामाचजक मालमत्ता आहे असे मानून त्याच्या व्यवस्थापनािे काम समंजसपिाने समाजाने एकचत्रतपिे 
कराव ेअशी प्रािीन काळापासूनिी भारतािी गौरवशाली परंपरा आहे. पि त्यात पूवी भजूलािा समावशे 
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फारसा महत्तवािा नसे, आता मात्र समाजातील सामचूहकतेिी भावना भजूलाबाबतही जागतृ करून त्याच्या 
आधाराने नव्या कायणव्यवस्था यापुढे उभ्या व्हाव्या लागतील. ‘पािी सवांिे सवांसाठी’, ही भावना समाजात 
रुजवण्यािे प्रयत्न लवकर हाती घ्यायला हव ेआहेत. 
 

६·१४ सध्यािी समस्याग्रस्त पािलोटके्षते्र काही उपखोऱ्यांमध्येि एकवटलेली आहेत. उिा. 
तापीिा उत्तर काठ, उध्वण गोिावरीिा िचक्षि काठ, सीनािे िोन्ही काठ व अग्रिी आचि येरळा नद्ािंी 
खोरी, त्यानंा समस्याग्रस्त नसलेल्या पािलोटामंधून आधार िेिे सहज सोपे नाही. म्हिनू अशा 
समस्याग्रस्त उपखोऱ्याचं्या चनयोजनािा इतराचं्यापेक्षा पूिणतः वगेळा चविार होिे उपयुक्त ठरेल. तेथील 
सामाचजक उचद्दिे व ग्रामीि व्यवहार यािंी माडंिी वगेळ्या पद्धतीिी ठेवावी लागेल. 
 
भाांडवली गुांिविूक 
 

६·१५ पाण्यािी साठवि व चवतरि यासाठी सुरुवातीिा भाडंवली खिण बराि येतो. भाडंवली 
गंुतविकुीच्या बाबतीत समाजात शासनाधीनता प्रिंड आहे. योजनािें खिण वगेवगेळ्या कारिामुंळे वाढति 
आहेत. त्यामुळे शासकीय अथणसंकल्पीय तरतुिी अपऱु्या ठरत आहेत. पचहल्या कसिन आयोगाच्या 
चशफारशींप्रमािे २५ विांत जेवढी कसिन के्षत्रात वाढ व्हावयािी होती त्यासाठी प्रस्ताचवत चवत्तीय तरतूि 
बऱ्यापैकी करूनही ४५ लाख हेक्टर भकेू्षत्राला पाण्यािा आधार चमळण्याऐवजी त्या कालावधीत २५ लाख 
हेक्टर भकेू्षत्रि कसिनाच्या छत्राखाली येऊ शकले. म्हिनू भाडंवल उभारिीच्या अन्य पयायी व्यवस्थािंाही 
चविार अचधक गाभंीयाने यापुढे व्हावा लागेल. उिा. खासगी गंुतविूक व िानप्रवि साहाय्य, समाजाच्या 
िानप्रवितेला आरोग्य व चशक्षि अशा के्षत्रासंाठी जसा वाव आहे तसाि जलचवकास के्षत्रासाठीही आहे. पि 
त्या चिशनेे अजून फारसे प्रयत्न केले गेलेले नाहीत. 
 

६·१६ महाराष्ट्रातील २२ महानगरपाचलकािें रचहवासी यािंा पाण्याशी येिारा संबंध आचि त्यामुळे 
बद्धमलू झालेले पाण्याबद्दलिे समज व अपेक्षा आचि २७९२६ ग्रामपंिायतीमधले ग्रामीि रचहवासी यािें 
पाण्याशी असलेले स्थानीय नाते अगिी वगेळ्या स्वरूपािे आहे. हा फरक लक्षात घेऊन महानगरीय 
नागचरकािें व ग्रामीि रचहवाशािें प्रबोधन वगेवगेळ्या प्रकारच्या भचूमकासंाठी व्हायला हव ेआहे. राज्यातील 
नगरपाचलका व महानगरपाचलका यानंा पािीपुरवठा व मलचनःस्सरि संबचंधत योजनासंाठी २३·३३ ते ९० 
टक्क्यापंयणत शासकीय अनुिान महाराष्ट्र शासनातफे चमळत असते. ग्रामीि योजनानंा तर आिखीि चवशिे 
सवलती प्राकृचतक व सामाचजक िुबणलतेच्या चनकिानुंसार शासनाकडून चमळतात. पि शासकीय 
अनुिानाव्यचतचरक्त काही रक्कम या स्थाचनक स्वराज्य ससं्थानंा कजण व लोकवगणिीद्वारे उभी करावी लागते. 
प्रश्न केवळ लोकचनर्धमत भाडंवल उभारिीिा नसून त्या माध्यमातूंन नागरी पािीपुरवठ्याच्या व्यवस्थाबंद्दल 
आत्मीयता चनमाि होण्यािा आहे. तशी ती वाढीस लागण्यासाठी चवत्तीय व्यवस्थानंा पूरक होईल अशी 
भावनात्मक िळवळ नागरी जीवनामध्ये ककवा ग्रामीि समाजामध्ये आज नाही. त्यामुळे पािीपुरवठ्याच्या 
िागंल्या िागंल्या योजना रखडताना ककवा अपप्रवृत्तींना बळी पडलेल्या चिसतात. स्वाचमत्वािी भावना व 
उत्तर िाचयत्वािी जािीव वाढीस लागताना फारसे चिसत नाही. म्हिून अशा चवकास कायणक्रमासंाठी केवळ 
चवत्तीय चनयोजन व शासकीय पाकठबा पुरेसा नसून, त्या उपक्रमाचं्या पाठीशी किखर सामाचजक सामचूहक 
पे्ररिा उभी करण्यािे प्रयत्न स्वतंत्रपिे व्हायला हव ेआहेत. ग्रामीि जीवनात तसे, काही प्रमािात तरी होते 
आहे, पि नागरी जीवन यापासून फार िूर राचहले आहे. 
 



 अनुक्रमणिका 

६·१७ महाराष्ट्र राज्याच्या प्रारंभीच्या काळात चवत्तीय जरी नव्हे, तरी लोकाचं्या श्रमिानािा वाटा 
हा ग्रामीि भागातंील बाधंकाम रिनासंाठी महत्तवािा ठरेल असे वाटत होते. पि शासनाकडून वगेवगेळ्या 
िबाव तंत्रानंी केवळ अचधकाचधक चवत्तीय सहायता ओढून आिण्यािी जिू सवांमध्ये स्पधा लागल्यामुळे 
१९७० ते १९९० या कालखंडात आत्मचनभणरतेिी व चवकास चवस्तारातील प्रत्यक्ष सहभागािी जनतेिी 
भचूमका हळूहळू पुसट होत गेली. नंतर स्वाध्याय पचरवाराच्या िळवळीतून चनमणलनीर सारखे हजारो छोटे 
छोटे पािी साठवि प्रकल्प ककवा वनराईच्या प्रोत्साहनातून नालाबाधंचनर्धमतीिे उपक्रम यशस्वीपिे सुरू 
झाल्यामुळे व आडगाव, राळेगिचसद्धी, चहवरेबाजार असे ग्रामीि चवकासािे अनुकरिीय नमुने उभे 
राचहल्यामुळे पचरक्स्थतीत सुधारिा होऊन पनु्हा काहीशी स्वयंस्फूतीिी पे्ररिा जागतृ होईल असे चिन्ह 
आहे. पि यापुढील जलव्यवस्थािंी एकंिर मोठी सामाचजक गरज पाहता. हे पे्ररक उपक्रम अजून तोकडेि 
पडतात. त्याचं्यात खूप वाढ होण्यािी गरज आहे. 
 
७·० जलजागृिी 
 

७·१ िूरवरून पाण्यािे हंडे भरून ते डोक्यावरून आिण्यािे कि नाहीसे व्हावते म्हिून घराघरात 
नळ पोिवण्यािी जी आधुचनक पािी चवतरि प्रिाली, चतिा आपि लोककल्यािािा भाग म्हिनू चवस्तार 
करीत आहोत. पि पाण्याच्या अशा सुलभ उपलब्धतेतून समाजात एक वगेळी अञानी व बेधंुि अशी 
‘नळसंस्कृती’ उियाला आली आहे. पाण्यािा मूळ स्त्रोत काय व त्याच्या मयािा काय, वास्तव खिण काय 
यािी काहीही माचहती चवशिेतः महानगरीय पािी वापरिाऱ्याला नसल्याने त्या पाण्याच्या काटकसरीिी व 
संयचमत वापरािी जािीव चनमाि होत नाही. तोटी उघडताि नळाला येऊ शकिाऱ्या धोधो पाण्यामुळे 
वास्तचवक गरजेपेक्षा चकतीतरी अचधक प्रमािात पाण्यािा अचतरेकी वापर स्वच्छतेसाठी, आघंोळीसाठी, 
वाहने धुण्यासाठी करण्यािी सवय नागचरकानंा लागत आहे. त्याच्याशी प्रचतष्ठा चनगचडत करण्यािी 
अचहतकारक मानचसकताही वाढीस लागली आहे. चतला वळि लावण्यासाठी खूप प्रयत्न कराव ेलागिार 
आहेत. 
 

७·२ शासनाने चनधाचरत केलेल्या १५० चलटर ककवा १३५ चलटर प्रचतमािसी अशा मापिंडापेक्षा 
चकतीतरी अचधक प्रमािात पािी वापरािी सवय काही समाज घटकानंा जडली आहे. मंुबई-पुिे शहरामंध्ये 
२०० चलटर ते ३०० चलटर पाण्यािा अचनबंध सरास वापर करिारी अनेक नागरी के्षते्र आहेत. म्हिनू 
माचहतीिा प्रिार आचि प्रबोधन याबरोबरि पाण्यािी वास्तचवक ककमत समाजाला जािविे व ती तशी 
वसूल होिे इि आहे. चवशिेतः पाण्यािी सावणजचनक तूट व टंिाई जािवत असताना उधळपट्टी या प्रकारात 
मोडिाऱ्या पािी वापराला कठोर आवर घालिे हे स्थाचनक स्वराज्यसंस्था नगरपाचलका/ग्रामपंिायती 
याचं्यापढुिे मोठे आव्हान आहे. त्यासाठी प्रत्येक कुटंुबािी ककवा चनवाससमूहािी पािी वापरािी मोजिी 
होऊन तद्नुसार वास्तचवक आकारिी होिे व वसुली होिे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रातील 
पािीपुरवठ्याच्या अनेक नागरी आचि ग्रामीि व्यवस्था तुटीत असून आकारिीच्या योग्य त्या पािी 
िराअंभावी, पािी वापराच्या मोजिी अभावी व वसुलीतील हलगजीपिामुळे डबघाईस येत आहेत. 
 

७·३ पेयजल ही एक मूलभतू मानवी गरज आहे. हे खरे. पि घरगुती वापरातले सवणि पािी हे ‘पेय’ 
जल नव्हे. त्यातील बरेिसे पािी म्हिजे व्यावहाचरक व आर्धथक पैलू असलेली घरगुती वापरातील एक 
वस्तू आहे. मानवी जीवनाच्या चकमान गरजेपुरते पािी प्रत्येकाला चमळाले पाचहजे म्हिून गचरबानंा चकमान 
पािी िेण्यािी हमी शासनाने स्वीकारलेली आहे. पि त्यामुळे पाण्याच्या सुचवधेसाठी येिाऱ्या वास्तचवक 
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खिांकडे डोळझाक करता येत नाही. पाण्यािी िर आकारिी सवांना सारखीि लागू करता येिार नाही. 
मूल्यभेि पद्धतीने करावी लागेल. आर्धथक िुबणल गटाला सवलतीने पािीपुरवठा करीत असताना एकंिर 
पािीपुरवठा व्यवस्थेिा आर्धथक पायाि कमजोर होिार नाही यािी काळजी घ्यावी लागिार आहे. पािी ही 
तुटवडा असिारी खर्धिक आर्धथक वस्तू आहे यािी जािीव वापरिार समाजाला सतत होत राहील अशी 
पािी पुरवठ्यािी महसुली रिना हवी. २००३ च्या महाराष्ट्र राज्याच्या जलनीतीमध्ये घनमापन पद्धतीने 
पाण्यािी आकारिी करायिी व पाण्यािे िर असे बसवायिे, की एकूि चमळून वार्धिक खिण व भाडंवली 
घसारा यािंी नीट तोंडचमळविी होऊ शकेल अशी स्पि भचूमका स्वीकारण्यात आली आहे. पि त्यािे 
प्रत्यक्ष कायणवाहीत रूपातंर स्थाचनक स्वराज्य संस्थानंी वा अन्य पािीपुरवठा माध्यमानंी अजूनही नीटसे 
केलेले नाही. अनेक नागरी व्यवस्थामंध्ये पािी पुरवण्यासाठी १० रुपये ते १५ रुपये प्रचतघनमीटर खिण येत 
असताना आकारिी मात्र केवळ ३ ककवा ४ रुपयापंयंति होत राचहल्यामुळे पाण्याच्या वास्तचवक मूल्यािी 
पािी वापरिाऱ्याला जािीवि होत नाही. त्यामुळे पाण्यािा अवास्तव वापर वाढत राहतो. जलजागृतीसाठी 
वास्तव क्स्थतीच्या माचहतीिे प्रसारि सतत मोठ्या प्रमािावर होत राहिे व त्याबाबत स्थाचनक पातळीवर 
साधकबाधक ििा वारंवार होत राहिे आवश्यक आहे. चपण्याच्या पािीपुरवठा योजनासंाठी महाराष्ट्र 
शासनाने नुकत्याि हाती घेतलेल्या अचभयानात, सवांना नळजोडण्या िेिे, १०० टके्क पािी वापरिाराकंडून 
पािी िेयकािंी पूिण वसुली करिे व सवण पािी वापरिारानंा द्ावयािे पािी मोजिी करूनि िेिे अशी तीन 
महत्तवािी उचद्दिे समोर ठेवण्यात आली आहेत. पि त्यासाठी समाजात अनुकूल मानचसकता चनमाि करावी 
लागेल. 
 

७·४ जलसंपिा चवभागातफे कसिन महसुलाबाबत व कसिनातील पाण्याच्या वापराबाबत 
अशाप्रकारिी मचहतीपकु्स्तका प्रकाचशत करण्यास २००५ पासून प्रारंभ झाला आहे. पि त्या माचहतीिा 
उपयोग करून स्थाचनक पातळीवर उपखोरे चनहाय ििांना अजून प्रारंभ झालेला नाही. शासनाने 
पारिर्धशकतेिी आपली जबाबिारी पार पाडली आहे. पि समाज प्रबोधनािी बाजू मात्र अजून बाकी आहे. 
यासाठी शासकीय, व्यवसायी व स्वयंसेवी ससं्थानंा एकचत्रतपिे समाज प्रबोधनािे उपक्रम सातत्याने हाती 
घ्याव ेलागिार आहेत. यासाठी अनेक स्वयसेंवी संघटनानंी पढेु येण्यािी गरज आहे. १९८७ पासून भारतात 
िेशभर आचि त्यामुळे महाराष्ट्रातही प्रचतविी मािण/एचप्रलमध्ये ‘जलसंपत्ती चिन’ मोठ्या व्यापक प्रमािात 
साजरा होऊ लागला आहे. त्यावळेी पाण्याशी चनगचडत असलेल्या चवचवध मुद्ावंर सावणजचनक स्वरूपािी 
मोकळी ििा होऊ लागली आहे. त्यािा पचरिाम म्हिून त्या त्या चवियाबंाबत जनमत काही प्रमािात 
जागतृ होऊ लागले आहे. पि महाराष्ट्रात अशी चठकािे २५-३० पेक्षा अजून जास्त नाहीत. अशा प्रयत्नािंा 
गावागावातून ज्या प्रमािात चवस्तार होईल, त्याप्रमािात यापुढील जलव्यवस्थापनाला सुयोग्य वळि 
चमळेल. 
 

७·५ ‘पाण्यािा कटकसरीने वापर व्हावा आचि पाण्यािे महत्तव समजावे’ यासाठी अगिी प्राथचमक 
शाळेपासूनि जलसाक्षरता कायणक्रम सुरू करण्यात येईल, असे महाराष्ट्र राज्याच्या जलनीतीमध्ये (२००३) 
अंतभूणत करण्यात आले आहे. शकै्षचिक माध्यमातून अशा चविारािंा प्रसार करिारी पाठ्यपुस्तकेही चनमाि 
होऊ लागली आहेत. नव्या आधुचनक जलसंस्कृतीिे बीजारोपि व संवधणन करण्यासाठी सवणि चशक्षि 
के्षत्राने हौशीने पुढे यायला हव े आहे. महाराष्ट्राच्या त्या त्या भागातील जलस्त्रोतािंी, जलउपलब्धतेिी, 
मयािािंी व त्या संबंचधत आवश्यक असलेल्या रिनािंी नीट नेमकी माचहती त्या त्या भागातील चवद्ाथ्यांना 
व लोकानंा चिली गेली, तरि ते पाण्याशी चनगचडत असलेल्या चवचवध कामामंध्ये आपली भचूमका 
पचरिामकारकपिे बजाव ूशकतील. 
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७·६ त्यातही मचहलािें प्रबोधन पािी के्षत्रात अचधक महत्तवपूिण राहिार आहे. कारि घराघरातूंन 
पाण्यािे ‘पालकत्व’ मचहलाकंडेि असते. शतेी के्षत्रातसुद्धा शतेाला प्रत्यक्ष पािी िेण्यािे व प्रत्येक रोपापयंत 
ते नीटपिे पोहोिचवण्यािे कामही बहुतेक चठकािी मचहलाि करीत असतात. आपल्या मुलाबाळानंा 
स्वच्छतेिे, स्वयचंशस्तीिे धडेही आईच्या भचूमकेतून मचहलाि िेत असतात. मचहला संस्थािा सहभाग 
सावणजचनक आरोग्यचवियक आचि चशक्षिचवियक उपक्रमामंध्ये लक्षिीय आहे. त्यािप्रमािे तो 
पािीचवियातही वाढला तर स्थाचनक पातळीवरील जलव्यवस्थापनाच्या कामात त्यािा अत्यतं िागंला 
उपयोग होऊ शकेल. नागपूरच्या मचहला पािी मंिाने अशा प्रकारिी मचहला सघंटनािंी साखळी उभी 
करण्यािा प्रयत्न गेली आठ वि े हाती घेतला आहे. पािी काटकसरीने वापरले जाव े यासाठी हा मंि 
नागपुरात चनगरािीिे काम प्रभावीपिे करतो आहे. म्हिनू नागपूर महापाचलकेच्या पािीपुरवठा चवभागाने, 
नागपूर मचहला पािीमंिच्या प्रवतणकानंा ‘जलचमत्र’ म्हिून घोचित केले आहे. महाराष्ट्रातील पचहली 
जलसाचहत्य पचरििही या मचहला पािी मंिच्या पढुाकारानेि नागपुरात भरवली गेली होती (२००१). 
त्यानंतर अशी पचरिि पुिे, मालगंुड व नाचशक येथे झाली व ऑगस्ट ०९ मध्ये जळगावात भरली. 
जळगावंच्या पचरििेत ‘पािी आचि चशक्षि’ या चवियावर उद् बोधक ििा झाली. ही जल साचहत्य सम्मेलने 
चविारप्रवतणक व नव्या सकंल्पनानंा िालना िेिारी ठरत आहेत. अशा उपक्रमामंधून जलचवियक 
कायणकत्यांिा महाराष्ट्रभर चवस्तार होिे व त्याला मचहलामंधून व साचहक्त्यकामंधून उत्तम प्रचतसाि चमळिे 
गरजेिे आहे. नागपूर येथील राजाराम िीचक्षत वािनालय मागील १३ विांपासून पािी चवियक ससं्थाचं्या 
सहकायाने ‘जलसंवाि व्याख्यानमाला’ िालवीत आहे. त्याला िागंला प्रचतसाि चमळत आहे. पाण्याबाबतिे 
चनिान नागरी जनमानस बिलवण्यात अशा नागरी मंिािंा वाटा फार मोठा असिार आहे. 
 

७·७ पाण्याच्या मयाचित उपलब्धतेतही उत्पािकतेिा आचि जीवनमानािा आलेख िढतावाढता 
ठेवला म्हिजे पाण्याशी चनगचडत असलेल्या जीवनपद्धतीिाही फेरचविार व्हावा लागेल. पूरप्रवि के्षत्रातील 
व्यवस्थापन आचि त्या के्षत्रातील चवकास रिनािंी माडंिी ही इतरापेंक्षा वगेळी, अचधक गंुतागंुतीिी आचि 
खर्धिकपिािी असते. त्यात अचधक प्रगल्भतेिी गरज असते. उंिवट्यावरील पािीपुरवठ्याच्या खार्धिक 
व्यवस्थाही वगेळ्याधतीच्या असाव्या लागतात. म्हिून महाराष्ट्रातले वगेवगेळ्या चठकाििे समाजघटक 
आचि पािी यातील वास्तचवक नाते व त्यातील आधुचनक गरजाचं्या संिभातील नव्या व्यवस्थािंी गरज 
उकलून िाखचविारा जलजागतृी कायणक्रम मोठ्या प्रमािात िालू ठेवावा लागिार आहे. या चिशनेे 
महाराष्ट्राच्या भजूल सवेक्षि व चवकास अचभकरिाने ३५३ खेड्यामंध्ये अलीकडेि हाती घेतलेला पाण्यािे 
स्थाचनक चहशोब गाववार ठेवण्यािा उपक्रम फार उपयुक्त ठरिार आहे. स्थाचनक पावसािी नोंि करिे व 
याबरोबरि तेथील भजूलािीही क्स्थती गावकऱ्यानंीि मोजिे हे एकचत्रतपिे या उपक्रमात केले जात आहे. 
पि याबरोबरि पािी वापरािी कुशलता वाढण्यासाठी बाष्ट्पीभवनािा चहशबे ठेविे यापुढे आवश्यक राहिार 
आहे. कारि पािी नाशािा तो सवात मोठा घटक आहे. जलाशयातून व पािीवापर के्षत्रावरून बाष्ट्पीभवनाने 
उडून जािाऱ्या पाण्यािा नेमका चहशोब करता यायला हवा. पि याबात अजून पुरेसा प्रिार प्रसार झालेला 
नाही. त्यामुळे पाण्याच्या चहशोबामंध्ये अजून ढोबळपिा आहे, अिूकता आलेली नाही. पािलोटके्षत्रात 
तत्काळ होिारे बाष्ट्पीभवन हे पडलेल्या पावसाच्या चनम्म्यापयंत असते. बाष्ट्पीभवन रोखिीिे तंत्र चवकचसत 
करायिे म्हिजे बाष्ट्पीभवन प्रचक्रयेिा नीट स्थाचनक तपशीलही हवा. म्हिनू यापुढे बाष्ट्पीभवनािी मोजिी 
हा महत्तवािा घटक पािीचवियक माचहती संकलनात लागिार आहे. 
 

७·८ महाराष्ट्रािे फार मोठे भौगोचलक के्षत्र हे पाण्याच्या तुटीिे असल्यामुळे जलजागृतीिाि एक 
भाग म्हिनू पाण्याच्या काटकसरी वापरािीही मोहीम समाजात िालू ठेवावी लागिार आहे. गेल्या पाि 
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िशकातंील जलचवकासाच्या ऊमीत अचधकाचधक नव े पािी हस्तगत करण्याच्या उत्साहात पाण्याच्या 
काटकसरीिा पलूै हा तसा उपेचक्षति राचहला आहे. काटकसरी वापर हा जलसंस्कृतीिाि एक भाग 
व्हायला हवा आहे. या चिशनेे ज्यानंी पाऊल उिलले त्यािंा अनुभव उत्साहवधणक आहे. उिा. नाचशकच्या 
एका चशक्षि संस्थेने चवद्ाथांना प्रगचतपुस्तकापं्रमािे पािी वापर पुक्स्तका िेऊन घरातले पािी रोज कसे 
वापरले जाते यािी चनरीक्षिे त्यात रोज नोंिवण्यािा उपक्रम गेली िार वि े िालवला आहे. त्यातून 
घराघरातून झालेल्या पािी वापराच्या व गैरवापराच्या जागृत जाचिवामुंळे त्या शाळाचं्या पचरसरातील 
नगरपाचलकेकडील पाण्यािी मागिी १० टके्क कमी झाल्यािे नगरपाचलकेच्या अनुभवास आले आहे. 
नागपूरमध्येही जलजागतृीिे उपक्रम जलसंपिा चिवसाच्या चनचमत्ताने गेली २१ वि ेिालू आहेत. त्यात गेली 
८ वि े‘पािी वािवा’ हा संिेश िेिारी चिते्र स्पधणक चवद्ाथी काढतात. चवद्ाथ्यांच्या माध्यमातून एक कुटंुब 
जलसाक्षर होत राहते. हे चित्रकला स्पधणक चवद्ाथी जलिूत बनतात. इ. स. २००० पासून नागपुरातंील 
१०० शाळातंील चवद्ाथी या स्पधेत भाग घेत असून आतापयंत अशा प्रकारिे २५००० जलिूत तयार झाले 
आहेत. अशा प्रकारच्या नावीन्यपूिण उपक्रमािंा अंगीकार जलजागृतीच्या कामांसाठी महाराष्ट्रात सवणत्र 
व्हायला हवा आहे. 
 

७·९ कसिन प्रकल्पामंधून शतेीसाठी आवश्यकतेपेक्षा चकतीतरी अचधक प्रमािात पािी वापरले जाते 
असे शतेी तज्ञानंी अनेक वळेा साचंगतले आहे. सध्या चजतके पािी वापरले जाते त्याच्या चनम्म्या पाण्याच्या 
उपयोग पुरेसा आहे. तािूंळ, कडधान्ये, तेलचबया, कापूस, एवढेि काय पि ऊस, केळी या चपकानंासुद्धा 
सध्या चिले जाते त्यापेक्षा खूप कमी पािी पुरेसे राहील. परंतु तसे होण्यासाठी आपल्या िेशातील 
शतेकऱ्याचं्या मनात खोलवर रुजलेली िुकीिी सकंल्पना, की ‘चजतके अचधक पािी चततके अचधक पीक’ 
चतच्यावर मात करिे अत्यतं महत्तवािे आहे. पाण्याच्या अचतरेकी वापरामुळे काही चठकािी जचमनी चिबड, 
नाचपकी झाल्या आहेत. भजूलािे संचनयंत्रि करून जचमनी पािथळ, होण्यापासून वािवता येतात. 
भपूृष्ठापासून ३ मी, पेक्षा जास्त खोलीवर भजूलािी पातळी असते तोवर भपूृष्ठावरच्या जचमनींना 
पािथळपिािा उपसगण राहत नाही. म्हिून भपूृष्ठावरील पाण्याच्या व भजूलािा सयुंक्तपिाने काटकसरीने 
वापर व्हायला हवा आहे. 
 

७·१० अजूनही सध्या हंगामी चपकासंाठीसुद्धा प्रचत हेक्टरी ८००० घनमीटरपयंत पाण्यािा वापर 
केला जात असल्यािे लक्षात येते. वस्तुतः त्याऐवजी सुमारे ३५०० घनमीटर वापर पुरेसा आहे. शतेीतील 
पािीवापरािे वार्धिक अहवाल जलसंपिा चवभागातफे २००५ पासून चनयमाने प्रचसद्ध होत आहेत. त्यावरून 
स्पिपिे असे चिसते की, नाचशक चजल्यातील वाघाड प्रकल्पावरच्या पािीवापर संस्थानंी काटकसरीने 
पािी वापरािे वैञाचनक चनकि वास्तवात आिनू िाखवले आहेत. तेथे पािी वापर कमी झाला. पि तरी 
प्रचतहेक्टरी व प्रतीघनमीटर अशी िोन्ही प्रकारिी उत्पािकता वाढली. अशी जागतृी व कुशलता सवणत्र 
आिावी लागिार आहे. 
 

७·११ १९६९ मध्ये स्थापन झालेल्या महाराष्ट्राच्या पाटबधंारे व संशोधन संिालनालयातफे 
मोठाल्या कसिन के्षत्रातंील भजूलाच्या पातळीवर सतत लक्ष ठेवले जाते व त्या मोजिीिे अहवालही प्रचसद्ध 
केले जातात. त्यामुळे भजूलािी पातळी मयािेहून अचधक उंिावत असेल तर वळेीि चनिरा, िरासंारखे 
प्रचतबधंक उपाय हाती घेता येतात. आजवरच्या अनुभवावंरून असे चिसते, की कसिन प्रकल्प कायाक्न्वत 
झाल्यानंतर चकमान १ ते २ टके्क के्षत्राला जमीन पािथळ होण्यािा धोका पोितोि. पि त्यावर वळेीि 
उपाययोजना झाली तर पचरक्स्थती चनयंत्रिात राहते. याबाबतीतील िक्षता व त्यातील सातत्यही कसिन 
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के्षत्रासाठी आवश्यक असते. शतेीच्या चजरायत के्षत्रापेक्षा एक वगेळी जागरूक व्यवस्था कसचित के्षत्रासाठी 
लागते. ती लोकानंी अंगीकारिे व त्यासाठीिे चनयमन स्वीकारिे यावर कसिनातील समृद्धीिे सातत्य 
चटकून राहते. जलसंस्कृतीच्या दृिीने चजरायत शतेकऱ्यापेंक्षा कसिनािा शतेकरी अनेक बाबतीत खूप 
वगेळा घडवावा लागतो. अमरावतीजवळ हाती घेण्यातं आलेल्या पेढी प्रकल्पाच्या प्रस्ताचवत कसिनके्षत्रात 
जचमनी पािथळ होण्याबाबतिी व क्षारतेबाबतिी भीती जनमानसात तरळत राचहल्यामुळे प्रकल्पाला चवरोध 
करिारे आंिोलन २००७ मध्ये बरेि चिघळले होते. पि या प्रश्नािी वैञाचनक उकल संबंचधतानंा समजावनू 
साचंगतल्यानंतर ते मागे घेतले गेले. शासकीय चनयोजनाच्या पलीकडे जाऊन लोकप्रबोधनािा पैलू चकती 
महत्तवािा आहे हेि त्यावरून पुन्हा एकिा लक्षात आले. 
 

७·१२ लोकजागृतीिा एक महत्तवािा आधार म्हिजे पाण्याच्या वास्तचवक क्स्थतीबद्दलिी 
लोकापंयंत पोििारी अद्यावत माचहती. अशा माचहतीिी नोंििी व संकलन मूलतः सरकारी यतं्रिेकडून 
होत असल्याने त्यानंी लोकप्रबोधनािी भचूमकी स्वीकारून सवण माचहती चवस्तृत प्रमािात चवतचरत 
केल्याचशवाय अपेचक्षत जागतृी होिे अवघड आहे. उिा. भजूलाच्या गुिवते्तिी क्स्थती, निी-नाल्याचं्या 
पूरप्रवितेिे नकाश,े पािीपरुवठ्यािा वास्तचवक खिण व वसुलीिे प्रमाि याबाबतच्या वस्तुक्स्थतीिे वार्धिक 
अहवाल सवण ग्रामपंिायतींना पोििे आवश्यक आहे. तसे उपक्रम आता रूढ कराव ेलागतील. जलसंपिा 
चवभागाने या चिशनेे गेली िार वि े (२००५-२००८) शतेींतील पािीवापरािे िागंले चवश्लेिि प्रसतृ केले 
आहे. आता त्याही पुढे जाऊन ते प्रकल्पशः तपशीलवार चवतचरत होिे हे अचधक उपयोगी ठरेल. 
 

७·१३ नागरी पािी वापरातील ८० टके्क पािी व औद्ोचगक के्षत्रात वापरलेल्या पाण्यापकैी ९७·५ 
टके्क पािी पनुवापराला परत चमळाव े असे कृष्ट्िा लवाि व गोिावरी लवाि यानंी सुिवले आहे. त्या 
खोऱ्याच्या उपलब्ध पाण्याच्या चहशोबात तसे गृहीतही धराव े लागत आहे. चनिान ७० टके्क पाण्यािा तरी 
पुनवापर होईल. असा प्रयत्न येत्या िशकातं (२००० ते २०१० मध्ये) व्हावा असे महाराष्ट्र जलकसिन 
आयोगाने सुिवले होते. पि नगरपाचलकातंफे अजून पाण्यािे व साडंपाण्यािे चहशोब नीट ठेवले जात 
नसल्याने याबाबतींतील वस्तुक्स्थती स्पि नाही. नागरी संस्था व उद्ोग समूह हेही याबाबत पुरेसे जागतृ 
झालेले नाहीत. जलव्यवस्थापनामध्ये प्रत्येक घटकािी भचूमका व जबाबिारी नेमकी काय असायला हवी 
याबाबतिे व्यापक प्रबोधन व स्पिीकरि अजून झालेले नाही. त्यामुळेि पाण्याच्या एकंिर चहशोबाति फार 
चवस्कळीतपिा चशल्ल्क आहे. यापढेु पाण्याच्या चहशोबािंी नीट व्यवस्था खोरे, उपखोरे व 
पािलोटके्षत्रचनहाय बसवावी लागिार आहे. 
 

७·१४ महाराष्ट्रािा पूरप्रवि भपू्रिेश हा एकूि भौगोचलक के्षत्राच्या ७ टके्क आहे. त्यात नािेंड, पैठि, 
चिपळूि, महाड अशा अनेक गावािें काही नागरी के्षत्रही पूरबाचधत आहेत. पुरािें अंशतः तरी चनयंत्रि व्हाव े
म्हिून महाराष्ट्रातील मोठ्या धरिावंर ११० चठकािी पूरचनयतं्रक िरवाजे बसवण्यात आले आहेत. 
पुरापंासून बाचधत होिाऱ्या संभाव्य चठकािी पूररेिा चनचितीिी व जचमनीवरील आखिीिी जवळपास सवण 
कायणवाही पूिण करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील नद्ावंर १५२ चठकािी परुािे पूवानुमान करून 
धोक्याच्या पूवणसूिना िेण्यािी कें दे्रही कायाक्न्वत करण्यात आली आहेत. पि पुराच्या धोक्याच्या 
पातळीखालील लोकवस्तीिे कायम स्वरूपात सुरचक्षत जागी स्थलातंर व पुराच्या पातळीखालील 
जचमनींिा अन्य सुयोग्य उपयोगासंाठी वापर हा गंुतागंुतीिा कायणक्रम भावी काळात पार पाडावा लागिार 
आहे. चनिान यापुढील काळात पूरके्षत्रात आिखी िाटी होिार नाही व धोके वाढिार नाहीत यािी काळजी 
घ्यावी लागिार आहे. याबाबतिी ताचंत्रक पूवणतयारी जरी पूिण होत आली असली तरी त्यासाठी अजून 
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पुरेशी प्रशासचनक पूवणतयारी झालेली नाही. जनमानसचहत त्या दृिीने पूिणतः तयार नाही. पुनवणसन आचि 
सुरचक्षतता, का जैसे थे अवस्था यातील चनिणय पूरबाचधतानंी घ्यायिा आहे. वगेवगेळ्या खोऱ्यामंधील पुरािंी 
वारंवारता वगेवगेळी आहे. त्यामुळे यापुढे खोरेचनहाय व्यवस्थापनािी नवी घडी जसजशी बसत जाईल. 
तसतसे पूरप्रवितेिे मुदे्द पुढे येत राहतील. आजतरी याबाबतींतील स्पिता दृचिके्षपात नाही. मंुबईसारख्या 
महानगरीय प्रिेशाला २००५ च्या पुरािा मोठा फटका बसल्यानंतर व मोठी जीचवत हानी व चवत्तहानी 
झाल्यानंतरही तेथे नवी सुरचक्षत व्यवस्था उभी करायला जो वळे लागत आहे त्यावरून लोक आचि प्रशासन 
या िोन्ही घटकाचं्या याबाबतीतली पूिण तयारी व्हायला बराि काळ लागेल असे चिसते. 
 
८·० लोकसहभाग 
 

८·१ चिचटशाचं्या काळात महाराष्ट्रातील पािी प्रकल्पाचं्या प्राकृचतक रिनेत आधुचनक तंत्रञान 
आले व प्रकल्पािें आकारमान वाढले. पि त्याबरोबरि शासन प्रविता आली. पारतंत्र्याच्या काळात तयार 
केल्या गेलेल्या व लोकाचभमुखतेिा अभाव असलेल्या अचधकारवािी चिचटशकालीन कायद्ािें िुष्ट्प्रभाव 
पािी व्यवस्थेवर अजूनही चटकून आहेत. सामान्य प्रशासनातले असोत ककवा तंत्रवैञाचनक प्रशासनातले 
असोत, प्रशासकािंी मानचसकता अजून भारतीय घटनेत अचभपे्रत असलेल्या गितंत्र पद्धतीला अनुकूल 
झालेली नाही. कसिनािी आिशण पािी चवतरि पद्धती म्हिून चगरिा व पाझंरा या नद्ाचं्या खोऱ्यांतील ज्या 
फडपद्धतीिे जगभर कौतुक होते, ती बंधाऱ्यावंरील कालव्याचं्या व्यवस्थापनािी स्थाचनक पद्धति 
चिचटशानंी ‘िुय्यमिजािी’ ठरवली होती. महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर पाटबधंारे खात्याच्या अचधकाऱ्यानंीही 
त्या लोकाधाचरत व्यवस्थेला आपल्या प्रशासचनक अचधकार के्षत्राखाली आिण्यासाठी न्यायालयात आव्हान 
चिले. त्यामुळे त्या व्यवस्थेच्या गौरवाला व प्रचतष्ठलेा १९७० ते ८० या काळात मोठे तडे गेले. 
 

८·२ या उलट चवसाव्या शतकाच्या सुरूवातीला ‘लोकािंा’ राजा म्हिून जनमानसात स्थान 
चमळवलेल्या राजिी शाहू महाराजानंी भोगावती निीवर जेव्हा मोठे राधानगरी धरि बाधंावयास घेतले तेव्हा 
त्यामागील जलाशयािे पािी निीमध्ये सोडून निीवरील बंधाऱ्याचं्या शृखंलेतून निीकाठी लाभके्षत्र 
चवस्तारण्यासाठी लोकाचं्या सहभागाला प्रोत्साचहत केले. पंिगंगेवरील बंधाऱ्यामंागे अडवलेले पािी 
मुख्यतः मोटेद्वारे उिलून पंिगंगा निीच्या िोन्ही काठावंर कसिनके्षत्रािा चवकास सामुिाचयकरीत्या 
लोकाचं्या सहकायातून झाला. त्या सामूचहक कसिन पद्धतीलाही फड पद्धत असेि म्हटले जाई. अचधक 
उंिीवर पािी नेण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने मोटानंी पािी उिलून, जास्त अंतरावर आचि उंिीवर 
सामचूहकरीत्या आिण्यात येई व नंतर आपापसात पािी वाटप करून सहकायातून कसिन केले जाई. 
कोल्हापूर पचरसरातील स्वातंत्र्योत्तर काळातील सहकारी िळवळीिे नंतरिे यश हे शाहू महाराजानंी त्या 
काळात रुजचवलेल्या लोकसहभागाच्या प्रवृत्तींच्या आधारावर चवकचसत झालेले आहे. 
 

८·३ भारतात जेथेजेथे इंग्रजािें राज्य आले तेथे तेथे शासनप्रविेतिा कालखंड सुरू झाला. नाग 
चविभाच्या वैनगंगा खोऱ्यातील गोंडकालीन तलावाचं्या लोकाधाचरत व्यवस्थेला प्रोत्साहन िेण्याऐवजी 
केवळ महसूल गोळा करण्यावर लक्ष ठेवनू या तलावािंी पािीपट्टी वसुली करण्यािी मालकी त्या भागातील 
काही प्रचतचष्ठत नागचरकाकंडे िेण्यात आली. त्यानंा मालगुजार असे संबोधले गेले. हे मालगुजार 
लाभधारकाकंडून वसूल केलेल्या रकमेतून ठरावीक रक्कम सरकारकडे जमा करत असत. पाण्यािे वाटप, 
िेखरेख, िुरुस्ती, गाळ काढिे ही कामे मात्र लाभधारकाकडेि िालू राहावी असे अपेचक्षत होते. पि 
तलावािंी ‘मालकी’ जिू एकप्रकारे मालगुजाराकंडे हस्तातंचरत झाल्यासारखे चित्र चनमाि झाले. या 
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गोंडकालीन तलावानंा मालगुजारी तलाव असेि संबोधण्यात येऊ लागले. सन १९५० नंतर तत्कालीन 
मध्यप्रिेश सरकारने कायद्ान्वये मालगुजारी संपुिात आिली व हे तलाव शासनाच्या चनयतं्रिाखाली 
आिले. त्यामुळे लोकािंा सहभाग आिखी कमी झाला. लोकामंधून उत्स्फूतणपिे होिाऱ्या िुरुस्ती व 
िेखभाल व्यवस्थेच्या अभावी काही तलाव आता नाहीसे झाल्यािेही चिसते. भडंारा, िंद्रपूर, गोंचिया या 
चजल्यामंधील या गोंडकालीन तलावािें सुयोग्य आधुचनकीकरि व लोकाधाचरत व्यवस्थापनािी 
पुनःप्रचतष्ठापना या कामासाठी वळेोवळेी महाराष्ट्र शासनाने पढुाकार घेऊन पाचहला पि पूवीिा गौरव या 
तलावानंा अजून प्राप्त होऊ शकलेला नाही. सामुिाचयक व्यवस्थापनाच्या क्षीि झालेल्या भावनेिे व 
चवस्कळीत कायणपद्धतीिे पनु्हा पूवणवत पुनरुज्जीवन आता कठीि झाले आहे. 
 

८·४ चिचटशकालीन कसिन कायिा १८९१ मध्ये अक्स्तत्वात आिला गेला. त्यावर कायद्ािे उचद्दि 
म्हिून ‘कसिनातून महसुली उत्पन्न जमा करण्यासाठी केलेला कायिा’ असे अचधकृतपिेि चलचहले गेले 
होते. उत्पािकता वाढ, के्षत्रीय चवकास, िुष्ट्काळ चनवारि असा सामाचजक उचद्दिािंा ककवा व्यवस्थापनातील 
तोवरच्या पारंपचरक लोकसहभागािा नामोल्लखेही त्या कायद्ात नाही. १९७५ मध्ये जेव्हा स्वातंत्र्यानंतर 
प्रथमि महाराष्ट्रािा स्वतःिा असा कसिन कायिा करण्यात आला, तेव्हा चिचटश व्यवस्थेतील 
अचधकारवािािीि पकड पाटबधंारे खात्यातील व्यवस्थापन यंत्रिेवर कायम असल्यामुळे सुधाचरत नव्या 
कायद्ािाही बरािसा गाभा १८९१ च्या कायद्ाप्रमािेि चशल्लक राचहला. गितंत्र व्यवस्थेतील समाजाच्या 
स्वतंत्र पे्ररिा त्यातं प्रचतकबचबत झाल्या नाहीत. मुख्य म्हिजे लोकाकंडून त्यावळेी तशी प्रखर मागिी झाली 
नाही. कसिन महसूल गोळा करण्यात शासनाला आधार िेिारा कायिा असाि उदे्दश १९७५ च्या 
कायद्ाच्या मसुद्ावर उद् धृत केला गेला. चवकासात्मक लोकाचभमुखतेच्या गरजा त्यात प्रचतकबचबत झाल्या 
नाहीत. शतेकऱ्याचं्या समहूाकंडून व्हावयाच्या पािी व्यवस्थापनासाठी म्हिनू नंतर जो कायिा २००५ मध्ये 
महाराष्ट्र राज्यात करण्यात आला त्यात भारतातील लोकसहभागाच्या गौरवसपंन्न परंपरेिे प्रचतकबब 
पचहल्यािंाि उमटले. 
 
ससचनाच्या पािी णविरि सांस्िा 
 

८·५ पािी हे लोकाचं्या कल्यािासाठी आहे, यािी जािीव जलव्यवस्थापनाच्या व्यवहारात 
स्पिपिे व्यक्त व्हायला पाचहजे. सवण लोकािंा पाण्यावर सामाचजक हक्क आहे व त्यािे कालोचित चनयमन 
करण्यासाठी म्हिनू व्यवस्थापनािी कायणपद्धती आहे, ही भचूमका लोकशाहीप्रवि समाजाच्या कायद्ात 
स्पि असली पाचहजे. पाण्यािे सुयोग्य व्यवस्थापन करून उपलब्ध पाण्यातून जास्तीत जास्त सामाचजक 
लाभ घडवनू आििे व समदृ्धीिा आधार चनमाि करिे ही फक्त सरकारच्या अखत्यारीतली बाब असू शकत 
नाही. ती जबाबिारी पाण्यािा उपयोग करिाऱ्या प्रत्येक घटकािी तशीि सामूचहकपिे सवण समाजािी 
आहे. शासनाच्या चवधीचवधानामंध्ये व व्यवहारप्रिालीमध्ये तसे चित्र स्पिपिे चिसले पाचहजे. भारताच्या 
राष्ट्रीय जलनीतीतून पे्ररिा घेऊन व महाराष्ट्राच्या जलकसिन आयोगाच्या (१९९९) चशफारशींना अनुसरून 
अशी गितंत्रानुकूल व्यवस्था महाराष्ट्रात कायद्ान्वये २००५ साली अचधकृतपिे प्रथमि अक्स्तत्वात आली. 
महाराष्ट्राच्या जलसंस्कृतीच्या दृिीने हे एक क्राचंतकारी पाऊल आहे. त्यािे फार मोठे िूरगामी पचरिाम 
येत्या काही विांत ग्रामीि जीवनावर चिसून येिार आहेत. पि हे एकिम अिानकपिे घडलेले नाही. 
लोकाधाचरत व्यवस्थेकडे जाण्यासाठी पाटबधंारे खात्याने १९८० पासून लाभके्षत्र चवकासाच्या सकंल्पनेिा 
पाठपुरावा करीत वळेोवळेी शासकीय आिेश काढून पूवणपीचठका तयार करत आिली होती. या सवांिा 
अनुकूल पचरिाम म्हिनू २००८ पयंत लाभधारकाचं्या २७२३ पािी चवतरि ससं्था स्थापन झाल्या आचि 
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त्यातून लाभधारकािें सामूचहक चनयंत्रि १० लाख हेक्टरहून अचधक के्षत्रावर प्रस्थाचपत होऊ घातले आहे. 
चिचटश कालखंडापूवीिी सामचूहकतेिी भारतीय परंपरा लाभलेल्या जवळपास २ लाख हेक्टर 
कसिनके्षत्रापेक्षा आजिे हे सामूचहक व्यवस्थापनािे के्षत्र फार मोठे आहे ही अचभमानािी गोि आहे. नाचशक 
चजल्यातील वाघाड प्रकल्पाप्रमािेि चविभातील अकोला चजल्यातील काटेपूिा प्रकल्प पूिणपिे पािी वापर 
संस्थास हस्तातंचरत झाला आहे. नागपूर जवळच्या पेंि प्रकल्पावर २५० पािी वापर संस्था तर गोंचिया 
चजल्यातील इचटयाडोह प्रकल्पावर जवळपास ५० संस्था स्थापन झाल्या आहेत. अकोला चजल्यातंील 
मोिा प्रकल्पासाठी ४० पािी वापर सहकारी संस्थािंा संघ पातूर येथे स्थापन झाला आहे. केवळ पािी 
चवतरि संस्थाचं्या स्थापनेवर न थाबंता अशा ससं्थािें सघं उभे राहत आहेत हे चवशिे स्पृहिीय आहे. चवश्व 
बँकेच्या आर्धथक मितीने हाती घेतलेल्या महाराष्ट्र जलके्षत्रसुधार प्रकल्पामुळे या प्रचक्रयेला चवशिे गती 
चमळेल असे चिसते आहे. यशस्वी पािी चवतरि संस्थाचं्या माध्यमातून महाराष्ट्रािी नवी ग्रामीि कसिन 
संस्कृती उियाला येत आहे. 
 

८·६ यापैकी अनेक संस्थानंी उत्तम काम करून गौरव पुरस्कारही प्राप्त केले आहेत. महाराष्ट्राच्या 
जलव्यवस्थापनातील गेल्या िशकातील ही फार मोठी उपलब्धी आहे. कालव्यावंरील चनर्धमत कसिन क्षमता 
व प्रत्यक्ष वापर यातंील तफावत ही शासनाच्या दृिीने १९७० ते २००० या काळात मोठी चवविंनेिी गोि 
होती. कसिन व्यवस्थािंा पार्धथव चवस्तार झपाट्याने होत होता. पि त्यासोबत आवश्यक असिारे 
सामाचजक पचरवतणन त्या गतीने घडून येत नव्हते. पि गेल्या िशकातील लाभधारकाचं्या 
सामचूहकीकरिािी प्रगती पाहता व यापुढे प्रकल्पाचं्या चनयोजनाति लाभधारकानंा समाचवि करून 
घेण्यािी शासनािी भचूमका पाहता कसिन क्स्थतीत येत्या िशकात खूप सुधारिा चिसून येऊ शकेल. मात्र 
कसिनाच्या पार्धथव चवस्तारािी गती आचि सामाचजक उन्नतीकरिािी गती यातील अंतर अजूनही फार 
आहे. गेल्या पाि विांत कसिनािे नव ेके्षत्र िरविी जवळ जवळ ३ लाख हेक्टर या गतीने चवस्तारले आहे. 
त्यासाठी िरविी नव्याने एक हजार पािी चवतरि ससं्था उभ्या कराव्या लागिार आहेत. पि ते काम मात्र 
िरविी साधारितः नव्या २५० संस्था या गतीने वाढते आहे. ही गती आिखी वाढिे ही आजच्या काळािी 
गरज आहे. त्याप्रमािात अनेक सामाचजक कायणकते नव्याने कसिन के्षत्रात पुढे यायला हव ेआहेत. १९९९ 
पासून िरविी चनयमाने महाराष्ट्राच्या वगेवगेळ्या भागात कसिन सहयोग या स्वके्च्छक िळवळीच्या 
माध्यमातून महाराष्ट्र कसिन पचरििेिे आयोजन होत आहे. चतच्यात कळीच्या चवियावंर खुली ििा होते 
आहे. कसिनाच्या उन्नत व्यवस्थेसाठी चवशिे धडपडिाऱ्या यशस्वी कायणकयांिा कसिनाच्या या लोकमंिावर 
‘कसिन चमत्र’ पुरस्कार िेऊन गौरव होतो आहे. त्यातून पे्ररिा घेऊन नव्या कसिनसंस्कृतीिा चवस्तार 
करिारे नवनव ेकायणकते पुढे येत आहेत. हे एक मोठे आशास्थान आहे. 
 

८·७ ‘शासन’ व ‘पाण्यािा वापर’ करिारे याचं्या मूलभतू भचूमका आचि परस्परसंबधं यािंी राज्य 
शासन पनुरणिना करील असे महाराष्ट्र राज्याच्या जलनीती (२००३) मध्ये स्पि करण्यात आले आहे. 
पाण्यािा वापर करिाऱ्यानंी पािी अचधक कायणक्षमतेने आचि अचधक उत्पािनासाठी वापराव ेम्हिनू त्यानंा 
प्रोत्साहन िेण्यात येईल, त्यासाठी राज्य शासन पािी वापर संघटनानंा पािीवाटपािे व्यवस्थापन, व 
सेवासुचवधािें पचररक्षि यात पूिणपिे सहभागी करून घेण्याकचरता अचधकार प्रिान करील, नोकरशाहीच्या 
हस्तके्षपाचशवाय पाण्यािा उत्तम प्रकारे वापर करिे शक्य व्हाव ेम्हिून क्स्थर स्वरूपािे हक्कही प्रिान करील 
असे आश्वासन महाराष्ट्र राज्याच्या जलनीतीत िेण्यात आले आहे. या धोरिाच्या पाठपुराव्यासंाठी 
‘शतेकऱ्याकंडून कसिन प्रिालीिे व्यवस्थापन’ या नावािा नवा कायिा इ. स. २००५ मध्ये करण्यात आला 
आहे. 
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८·८ यासंबधंातील चवशिे स्पृहिीय यश वाघाड प्रकल्पावरील पािी चवतरि ससं्थानंी चमळवले 
आहे. प्रकल्पाच्या सवण ८००० हेक्टर लाभके्षत्रात पािी चवतरि संस्था चनमाि होऊन त्यािंा महासंघ तयार 
झाला. त्याने संपूिण लाभके्षत्रािी कसिन व्यवस्था शासनाकडून अचधकृत आिेशान्वये आता आपल्या ताब्यात 
घेतली आहे. सपूंिणतः शतेकऱ्यािें चनयंत्रि प्रकल्पाच्या सवण कसिन व्यवस्थेवर प्रस्थाचपत झाले आहे. त्यामुळे 
तेथील पाण्यािा वापर काटकसरीने होऊन प्रत्यक्ष कसिन के्षत्रात वाढ झाली आहे. या लाभके्षत्रातील 
प्रचतघनमीटर पाण्यािी उत्पािकता महाराष्ट्रात सवाचधक आहे. सरासरी हेक्टरी उत्पन्न रु. ३०,००० हून 
आता १·२ लाखाच्या पुढे गेले आहे. अशा या यशामुळे नव्या युगािी जिू नािंीि झाली आहे. इतरही काही 
प्रकल्प अशा प्रकारच्या हस्तातंरिाच्या मागावर आहेत. लघुप्रकल्पावंरिेखील पािी वापर संस्था स्थापन 
होत असून शतेकरी कसिन कसिन व्यवस्थापनातील सहभागासाठी मोठ्या संख्येत पुढे येऊ लागले आहेत. 
ज्यानंी या चिशनेे यापूवीि यश चमळवले व चटकवले अशा अनुभवी पािी वापर संस्था आता नव्याने पढेु 
येिाऱ्या पािी वापर संस्थासंाठी मागणिशणन करीत आहेत. इतकेि नव्हे, तर नव्याने यश चमळविाऱ्यािें 
गौरव-सत्कार शासनाच्या पचरघाबाहेर स्वतंत्रपिे आयोचजत करीत आहेत. जुन्या चिव्याने नवा चिवा 
लावावा तसा कसिन व्यस्थापनािा प्रकाश महाराष्ट्रभर पसरतो आहे. 
 
पणरविगनाचे पे्ररक 
 

८·९ अशा या पचरवतणनामध्ये महत्तवािी अगे्रसर भचूमका शासनाच्या ज्या िोन संस्थानंी बजावली 
त्यातील एक म्हिजे भमूी आचि जलव्यवस्थापन संस्था, औरंगाबाि. चतिी स्थापना १९८१ मध्ये झाली. 
नंतर कें द्र शासनातफे अशा िहा ससं्थािंी एक साखळी िेशात चनमाि करण्यात आली. कसिनासाठी 
उपलब्ध असिाऱ्या पाण्यािे शास्त्रशुद्ध पायावर पद्धतशीर व्यवस्थापन होण्यासाठी, पािी वापरिारािंी 
क्षमता वाढविे व त्याचं्यात संघटनात्मक सहकाचरता प्रोत्साचहत करिे हे महत्तवािे काम या संस्थेतील 
प्रचशक्षि व प्रबोधन वगामधून होते. मचहला शतेकऱ्यासंाठीसुद्धा ही संस्था स्वतंत्र वगण िालवते. यातून 
प्रचशक्षि आचि पे्ररिा घेऊन अनेक उत्साही कायणकते महाराष्ट्रभर सामूचहक सहभागािी नवी 
कसिनसंस्कृती चनमाि करण्यात गढले आहेत. 
 

८·१० या यशात िुसरा महत्तवािा वाटा आहे तो पिेु येथील जलसंपिा चवभागाच्या पाटबधंारे 
संशोधन आचि चवकास संिालनालयािा, ‘महाराष्ट्र कसिन’ या नावािे एक तै्रमाचसक ही संस्था १९८२ 
पासून प्रचसद्ध करते आहे. आजचमतीला त्यािे २५००० हून अचधक चनयचमत वगणिीिार झाले आहेत. या 
तै्रमाचसकाच्या रूपाने कसिन के्षत्रात प्रत्यक्ष काम करिारे कायणकते, चनरीक्षक, शास्त्रञ, व्यवस्थापन तज्ञ, 
अशा मंडळींना आपल्या ञानािी, अनुभवािंी व माचहतीिी िेवािघेवाि करण्यासाठी एक उत्तम प्रभावी 
माध्यम उपलब्ध झाले आहे. शासनाने राबचवलेली एखािी योजना जर खरोखरीि लोकाचभमुख व 
हस्तके्षपचवरचहत असेल तर ती चकती उत्तम प्रकारे यशस्वी होऊ शकते त्यािे ‘वाल्मी’ ही संस्था व ‘कसिन’ हे 
तै्रमाचसक ही उत्तम उिाहरिे आहेत. 
 

८·११ शासकीय पचरघाबाहेर पािीचवियक प्रश्नािंा साधकबाधक ऊहापोह करिारे व इ. स. २००५ 
पासून िर मचहन्याला चनयचमतपिे प्रचसद्ध होिारे ‘जलसंवाि’ माचसक हे असेि एक युगप्रवतणक पाऊल 
आहे. अशासकीय हौशी प्रयतनाचं्या माध्यमातून व अचखल भारतीय जलससं्कृती मंडळाच्या आधाराने 
‘जलसंवाि’ ने अत्यंत चिकाटीने िार विांिी वाटिाल आता पूिण केली आहे. ‘जलसंवाि’ हा पािी या 
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चवियाला वाचहलेला लोकमंि आहे. हे लोकािें मुक्त व्यासपीठ आहे. महाराष्ट्रािी नवी जलसंस्कृती 
आकाराला येण्यात या माचसकािे मोठे योगिान असिार आहे. 
 
णपण्याचे पािी 
 

८·१२ चपण्याच्या पाण्याच्या समस्या सोडवण्याकचरता ग्रामीि तसेि नागरी भागातं सवंकि व 
सवणमान्य धोरि अवलंबण्यासाठी २६ जुलै १९९५ रोजी पािीपुरवठ्याच्या कायणक्रमावर महाराष्ट्र शासनाने 
एक श्वेतपचत्रका प्रचसद्ध केली होती. त्यावर नंतर ििाही घडवनू आिण्यात आली. नंतर पािीपुरवठ्यािा 
कायणक्रम एकाक्त्मकरीत्या राबचवण्याच्या दृिीने स्वतंत्र असा चपण्यािा पािीपुरवठा चवभागही १९९६ मध्ये 
नव्याने चनमाि करण्यात आला. परंतु याबाबतिी प्रत्यक्ष कायणवाही मात्र स्थाचनक स्वराज्य संस्थाचं्या हाती 
असल्याने पढुील उपक्रमािंी गती अवगंुचठत झाली आहे. श्वेतपचत्रकेच्या चनचमत्ताने सवण माचहती एकचत्रत 
होऊन समाजाच्या चवचवध घटकामंध्ये िागंला संवाि घडून आला. पि त्यातील चनष्ट्किांच्या आधारे 
स्थाचनक पािीपुरवठ्यािे प्रश्न नीट सोडवले जाण्यासाठी आता स्थाचनक पढुाकारािी गरज आहे. 
लोकिळवळी मधून असा पढुाकार चनमाि होिे अपेचक्षत आहे. पि त्या दृिीने अजून फारशी प्रगती झालेली 
नाही, ती एक कितेिी बाब आहे. लोकानुवती स्थाचनक नेतृत्व व प्रशासन व्यवस्था यािंा िागंला मेळ 
बसला, तर नगरपाचलकेिी पुरवठा व्यवस्था आर्धथक दृिीने स्वयंपूिण व चटकाऊ होऊ शकते हे चशरपूरच्या 
नगरपाचलकेने (लोकसंख्या ६५०००) गेल्या काही विांत सातत्याने चसद्ध करून िाखवले आहे. अशा 
यशस्वी नगरपाचलकाकंडून मागणिशणन व पे्ररिा घेऊन नागरीपुरवठ्यािंी आत्मचनभणरता येत्या िशकामध्ये 
चसद्ध होऊ शकेल. महाराष्ट्राकील ८२,००० वस्त्यामंध्ये चमळून एकूि ३·२५ लाख पािीपुरवठा योजना 
शासनाच्या पाकठब्यावर पूिण करण्यात आल्या. तरी पाण्याच्या टंिाईिा प्रश्न यातंील अनेक वस्त्यापंुढे अजून 
उभाि आहे. त्यािे प्रमुख कारि म्हिजे या योजना सामचूहक सहकारातून िालविे तेथील वस्त्यानंा 
जमलेले नाही. ग्रामीि पचरसराति ही उिीव जािवते आहे असे मात्र नाही. पािी व्यवस्थेतील 
सुधारिासंाठी पाण्यािे नागरी लोकमंिही अजून उभे नाहीत, ही उिीव सतत जािवत राहते. तेथेही अजून 
सवण भर हा शासकीय यंत्रिाचं्या पुढाकारावरि आहे. गावपातळीवर पािीपुरवठ्याचवियी जनजागतृी व 
प्रचशक्षि यातूंन नळ योजने चवियी उत्साह चनमाि व्हावा. योजनेिे आराखडे बनवनू स्थाचनक स्वराज्य 
संस्थेने म्हिजे ग्रामपंिायतीने स्वतःि त्यािी अंमलबजाविी करावी असे शासनािे धोरि आहे. या 
धोरिावर आधाचरत ‘स्वजलधारा’ कायणक्रमािी सुरुवात झाली आहे. त्यासाठी जलस्वराज्य प्रकल्प २००३ 
पासून ३०१८ ग्रामपिंायतींमध्ये राबवला जात आहे. यातून ग्रामस्थािंी क्षमताबाधंिी करण्यािे कामही 
व्हावयािे आहे. 
 
पािलोि के्षत्र व्यवस्िापन 
 

८·१३ जचमनीिी धूप थाबंवण्यासाठी मृिसंधारिािा उपक्रम चवचवध रूपामंध्ये १९४० पासून जरी 
शासनाच्या प्रोत्साहनाने िालू होता, तरी पािलोट चवकास या व्यापक सकंल्पनेला अनुसरून जमीन व 
पािी या नैसर्धगक संसाधनािंा एकचत्रत चवकास करण्यािा उपक्रम १९८३ पासून नव्याने शासनातफे हाती 
घेण्यात आला. १९९२ पासून त्यािे स्वरूप अचधक जलचवकासाचभमुख करून मृिसंधारि, सामाचजक 
वनीकरि, लघुकसिन, भजूलचवकास या सवांना एकत्र गंुफिाऱ्या स्वतंत्र जलसधंारि चवभागािी त्यासाठी 
चनर्धमती करण्यात आली. त्या संकल्पनेला अनुसरून महाराष्ट्राच्या एकूि ३०७ लाख हेक्टर भौगोचलक 
के्षत्रापैकी ज्या २४१ हेक्टरवर हे काम करायिे आहे. त्यातले जेमतेम ४५ लाख हेक्टर वरिे काम आजवर 
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पूिण करता आले आहे. चवत्तीय अपऱु्या पुरवठ्याबरोबरि लोकसहभागातील उिासीनता हे एक प्रमुख 
कारि या उपक्रमािा चवस्तृत प्रभाव न जािवण्यािे आहे. नळ, कालवा अशा पािी िेिाऱ्या दृश्य 
घटकाभंोवती लोकसहभाग उभा करिे तुलनेने सोपे आहे. पािी चजरविारे समतलिर व नालाबाधं 
याबरोबरि िराई बंिी सारख्या सामाचजक व्यवस्थेशी सागंड घालिाऱ्या परस्परपूरक अशा सचंमश्र 
उपक्रमाभोवती संघटन उभे करिे व ते नेटाने कायणरत ठेविे अवघड आहे. जेथे प्रगल्भ व नैचष्ठक सामाचजक 
नेतृत्व यासाठी उपलब्ध झाले अशा चठकािी यात यश आले आहे. अजूनही बऱ्याि प्रमािात पािलोटके्षत्र 
चवकास हा केवळ शासनप्रिीत खिािाि उपक्रम राचहला आहे. त्यािे सुसंघचटत लोकिळवळीत रूपातंर 
झालेले नाही. 
 

८·१४ महाराष्ट्रातील लागवडीयोग्य अशा २२५ लाख हेक्टरपैकी चवचवध उपायानंी महाराष्ट्रात 
एकूि १२६ लाख हेक्टर लागवडीिे के्षत्र कसिनाखाली आिता येईल असे महाराष्ट्र जलकसिन आयोगािा 
अहवाल सागंतो (१९९९). त्यापैकी २४ लाख हेक्टर के्षत्र हे पािलोटके्षत्र चवकास कायणक्रमातून चमळू 
शकिार आहे. जेथे रूढ पद्धतीिी निी नाल्यावंरील धरिे, कालव,े नळ याचं्या आधाराने सहजपिे पािी 
उपलब्ध करून िेता येत नाही, अशा चठकािी भशूास्त्रीय अनुकूलतेनुसार पाण्यािी के्षत्रीय उपलब्धता 
वाढचवण्यासाठी पाण्याच्या छोट्या छोट्या चवखुरलेल्या साठविी व भजूल पनुभणरिाच्या रिना यातून 
पािलोटके्षत्र चवकासािा कायणक्रम उभा राहतो. मातीिी धूप कमी करिारे उपायही त्यात समाचवि 
करावयािे असतात. चवशिेतः सातपडु्याच्या पायथ्याशी, अकजठ्याच्या िोन्ही बाजूच्या उतारावंर व 
अकजठ्यापासून उगम पाविाऱ्या नद्ाचं्या िोन्ही बाजंूच्या डोंगराळ प्रिेशात फार मोठ्या प्रमािात 
पािलोटके्षत्र चवकासाच्या कायणक्रमाला अनुकूलता आहे. तशा कायणक्रमािंी तेथे गरजही आहे. 
महाराष्ट्रातील एकूि ४३,७११ गावापंैकी १८६४५ गावामंध्ये पािलोट के्षत्र चवकास कामानंा प्राकृचतक 
अनुकूलता आहे. त्यापैकी १४,२१९ गावामंध्ये कामे सुरू करण्यात आली आहेत. पािलोटाला अनुकूल 
असलेल्या भकेू्षत्रािी एकूि ४४१८५ लघुपािलोटके्षत्रामंध्ये चवभागिी केलेली आहे. त्यापकैी आतापयंत 
१०,९०० लघुपािलोटािंी चवचहत कामे पूिण करण्यात आली आहेत व आिखी १६,००० 
लघुपािलोटके्षत्रामंध्ये ती चवचवध टप्प्यावंर िालू आहेत. महाराष्ट्रात आडगाव (१९८५) राळेगिचसद्धी 
(१९९०) चहवरेबाजार (२०००) यासंारखे पािलोटके्षत्र चवकासािे यशस्वी प्रयोग हे गेल्या िोन िशकामंध्ये 
सवांना पे्ररिािायक व मागणिशणक ठरले आहेत. परंतु अशा कायणक्रमानंा लोकसंघटनात्मक पक्का पाया अजून 
सवणत्र चमळू शकलेला नाही. बरािसा कायणक्रम मूलतः अजूनही शासकीय खिाच्या प्रोत्साहनातून व 
शासकीय यंत्रिेच्या पढुाकारातून िालू राचहला आहे. 
 

८·१५ अशा प्रकारच्या नव्या उपक्रमानंा चजथे चनःस्वाथी सामाचजक कायणकत्यांिे मागणिशणन व नेतृत्व 
चमळाले, चतथे या िळवळीमुळे त्या भागािा िेहरामोहराि बिलून गेल्यािे चिसून येते. ‘गोमुख’, ‘प्रयास’ 
अशा संस्था ककवा चशरूर पचरसरात काम करिारी ‘जयमल्हार’ संस्था अशा अनेक ससं्था पाण्याच्या 
ििििीिे आव्हान स्वीकारून पािलोटके्षत्राच्या नव्या रिनेला हातभार लावीत आहेत. चशवाय ग्रामगौरव 
प्रचतष्ठानच्या ‘पािी पंिायत’ सारख्या उपक्रमामंध्ये पाण्यािा सामचूहक के्षत्रीय व्यवस्थापनाला व ग्रामीि 
समाजातील परस्पर सहकायाला उदु्क्त करण्यात येते आहे. पािलोट के्षत्रातील जलसधंारि प्रकल्पामंध्ये 
लोकािंा स्थाचनक सहभाग वाढून त्याचं्या मनात या नव्या प्राकृचतक रिनेबद्दल आपलुकीिी भावना वाढावी 
अशी अपेक्षा आहे. अशा रिनािंी िेखरेख-िुरुस्ती व जमीन आचि पािी वापरािे के्षत्रीय चनयमन हे 
शासकीय यंत्रिातफे नव्हे, तर स्थाचनक लोकसंघटनाचं्या माध्यमातून होत राहव ेअशी अपेक्षा आहे. िराई 
बंिी, कुऱ्हाड बंिी व उपसा चनयंत्रि अशा उपायािंा अवलंब करून २,००० ते २,५०० हेक्टर पयंतच्या 
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भकेू्षत्रािे सामुिाचयक व्यवस्थापन स्थाचनक लोकसंघटनेला यशस्वीपिे जमू शकते असा आजवरिा अनुभव 
आहे. पि त्यापेक्षा अचधक मोठ्या पािलोटके्षत्राच्या सामचूहक व्यवस्थेिा प्रयोग अजून फारसा हाती घेतला 
गेलेला नाही. ग्रामीि समाजात ‘गावकी’ िी भावना परंपरेने सुदृढ आहे. त्यामुळे गावके्षत्रापुरत्या 
पािलोटाच्या सामचूहक व्यवस्थापनात यश चमळते आहे. पि त्यापढेु जाऊन ५-१० गावािंा सामुिाचयक 
सहभाग असलेल्या मोठ्या पािलोटके्षत्राच्या व्यवस्थापनाच्या कायणक्रमाला अजून हात घालता आलेला 
नाही. कालव्याच्या कसिन के्षत्रात ज्याप्रमािे पािी चवतरि संस्थांिे महासघं उभे होऊन सपूंिण 
कालवाके्षत्रािे व्यवस्थापन आत्मचवश्वासपूवणक शतेकऱ्याचं्या हाती घेतले जात आहे, तसेि महासंघ मोठ्या 
पािलोट के्षत्राचं्या सामचूहक व्यवस्थापनात पुढे यावते अशी अपेक्षा आहे. पि त्यासाठी व्यापक सामाचजक 
दृिीिी व फार िागंल्या संघटन कौशल्यािी गरज आहे. चपण्याच्या पाण्यासाठी म्हिनू ज्या ७६२ प्रािेचशक 
नळ योजना िहाव्या पिंवार्धिक योजनेअखेर शासकीय पुढाकारातून अक्स्तत्वात आल्या आहेत त्याचं्या 
पचरिालनात सामूचहक कायणपद्धतीिा यापुढे कस लागिार आहे. गावासंाठी स्वतंत्रपिे १८,०६४ 
नळयोजना पूिण होऊन वगेवगेळ्या गावानंा हस्तातंचरत झाल्या आहेत. त्याही सुरळीतपिे िालविे अजून 
वगेवगेळ्या अडििींमुळे नीट जमलेले नाही याबाबतिी तांचत्रक व सामाचजक क्षमता वाढवल्याचशवाय या 
व्यवस्थानंा स्थयैण येिार नाही. 
 

८·१६ महाराष्ट्र शासनाने १५०५ पािलोटके्षते्र औपिाचरकरीत्या अंचकत केली आहेत. साधारितः 
त्या प्रत्येकात २०-२५ गाव ेयेतात. त्या प्रत्येक पािलोटके्षत्रािे आत्मचनभणर व्यवस्थापन नीट बसवले जाव े
असे िीघणकालीन उचद्दि आहे. पि अशा २००-३०० िौ. चक. मी. (२०,००० ते ३०,००० हजार हेक्टर) 
सलग स्त्रवि के्षत्राबाबत अजून सहज आत्मीयता स्थाचनक समाजात चनमाि होऊ शकलेली नाही. परंपरेने 
समाजािी ‘अक्स्मता’ ही आजवर ‘तालुका’ ‘चजल्हा’ अशा प्रशासकीय घटकाशंी चनगचडत झाली आहे. 
पािलोट, उपखोरे, खोरे अशा नैसर्धगक भकेू्षत्राबंाबत चततकीशी आपुलकीिी भावना अजून चनमाि करता 
आलेली नाही. वस्तुतः ही नैसर्धगक घटकके्षते्र म्हिजे यापुढील स्थायी चवकासाच्या पायाभतू आधारचशला 
आहेत. पि तशी सुस्पि वैञाचनक, आर्धथक, व सामाचजक जािीव संबंचधतामंध्ये, उत्पन्न झाल्याचशवाय या 
के्षत्रािें संघटन व सुचवचहत व्यवस्थापन अवघड राहिार आहे. त्या चिशनेे जाव े तर लागिार आहे, पि 
त्यासाठीिी आवश्यक ती वैञाचनक व सामाचजक पूवणतयारी अजून तरी महाराष्ट्राच्या समाज जीवनात 
झालेली नाही. महाराष्ट्र शासनाच्या भजूल सवेक्षि आचि चवकास यंत्रिेने ग्रामस्तरीय पािलोटातील 
पाण्यािा ताळेबंि गावाति तयार होण्यासाठी ३५३ गावामध्ये म्हिजे प्रत्येक तालुक्यातंील एका गावामध्ये 
जून २००४ पासून ग्राम जलव्यवस्थापनािा उपक्रम हाती घेतला आहे. त्यािाि चवस्तार नंतर पािलोटाच्या 
पूिण के्षत्रावर इतर गावाचं्या सहकायातून करावा लागिार आहे. 
 

८·१७ शतेी करिाऱ्या खातेिारािंी संख्या महाराष्ट्रात साधारितः एक कोटीच्या आसपास आहे. 
त्यात ०·४ हेक्टरपेक्षाही कमी जमीन असिारे ४० टके्क शतेकरी आहेत. एक हेक्टरपयंति जमीन असिारे 
७० टके्क शतेकरी आहेत. पि या एक हेक्टरपयंतच्या ७० टके्क शतेकऱ्याकंडे एकूिातील फक्त २५ टके्क 
जमीन आहे. गचरबीिे मूळ तेथे आहे. म्हिून अशा या एकेकट्या अल्पभधूारकाला स्वबळावर शतेीिा चवकास 
करण्यात यापुढे स्पि मयािा आहेत. सामचूहक कायणपद्धतीतूनि त्यािंी शतेी भरभराटीला आििे शक्य 
होिार आहे. पि त्यासाठी मािसािंी मने सामचूहक कायणपद्धतीसाठी तयार करिे गरजेिे आहे, त्याला 
पयाय नाही. ‘पािलोट के्षत्र चवकास व व्यवस्थापन मंडळे’ शतेी चवकासाच्या सामचूहक प्रयत्नानंा पूरक 
ठरिार आहेत. शासनाच्या चनयमावलींमध्ये अशा मंडळािंी चनर्धमती अचभपे्रत असली तरी त्यादृिीने काम 
करिाऱ्या सामाचजक कायणकत्यांिा अभाव असल्यामुळे तशी मंडळे फारशी आकाराला आलेली नाहीत. पि 
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ग्रामीि जीवनाला ही नवी सामचूहकतेिी चिशा प्राप्त होण्यावर ग्रामीि पचरसरातील समदृ्धीिी चनर्धमती 
भचवष्ट्यात अवलंबनू राहील. शासनाकडून होिाऱ्या खिाच्या आकिणिामुळे व रोजगार चनर्धमतीच्या 
तत्काचलक लाभामुळे पािलोटके्षत्राच्या कामािंी मागिी वाढत असली व त्या कामाबंाबतिी अशा प्रकारिी 
पािलोटके्षत्रचनहाय आकडेवारीही बऱ्यापैकी उपलब्ध असली, तरी पािलोटाच्या पार्धथव व्यवस्थेत शवेटी 
प्राि चनमाि करिारी सामचूहक व्यवस्था कोठे, चकतपत, कशी उभी आहे यािी माचहती अजून नीटशी 
उपलब्ध नाही. यशस्वी ठरलेल्या काही स्थाचनक प्रयोगािंीि तेवढी माचहती चमळते. पि त्यातून 
महाराष्ट्रािी या चिशनेे नेमकी प्रगती चकती झाली आहे यािा बोध होत नाही. 

 
८·१८ काही चकमान शालेय चशक्षिािा लाभ चमळालेला नवा प्रौढ तरुि गट सुिैवाने आज ग्रामीि 

भागातील सामाचजक जीवनात कायणरत होऊ लागला आहे. िोन चपढ्यापूंवीिा ‘अचशचक्षत शतेकरी’ आज 
संख्यात्मक दृिीने पुष्ट्कळ कमी झाला आहे. अनेक चशचक्षत शतेकरी आज खेड्यापाड्यातून शतेीतील व 
ग्रामीि जीवनात पचरवतणन घडवनू आिण्यासाठी धडपडत आहेत. सागंोला हा एकेकाळिा आत्यंचतक 
िुष्ट्काळी तालुका. पि तेथील ग्रामीि जीवनात आज खूप लक्षिीय पचरवतणन जािवते. चवकासािा 
(अगे्रसर) तालुका अशी आज सागंोल्यािी ओळख झाली आहे. पचिम महाराष्ट्रातील कागल तालुका आचि 
मराठवाड्यातील वसमत तालुका हेसुद्धा आज चवकासािे अगे्रसर तालुके म्हिून कोल्हापूर, चनफाड, रावरे 
याचं्या मागोमाग पुढे आले आहेत. ग्रामीि जीवनातील शकै्षचिक चवस्तारािा लाभ जलव्यवस्थापनातील 
पचरवतणनासाठी होिार आहे. हा चशचक्षत शतेकरी गट आता पाण्याच्या व्यवस्थापनाबाबत अचधक डोळस, 
अचधक वैञाचनक व अचधक व्यापक चविार करू शकतो आहे. जेथे हा नवा वगण पढेु येऊन जबाबिारी 
उिलताना चिसतो आहे, तेथे तेथे नव े आशावािी चित्र तयार होताना चिसते आहे. उिा. साक्री 
तालुक्यातल्या बारीपाडा गावाच्या शतेी चवकासािे व वनव्यवस्थापनािे झालेले लोकाधाचरत यशस्वी 
पचरवतणन. अशा प्रयत्नानंा अचधक प्रोत्साहनािी व प्रगत ताचंत्रक मागणिशणनािी गरज मात्र वाढती राहिार 
आहे. 
 

िज्ञ व्यावसाणयक सांघिना 
 

८·१९ त्याकचरता पािी या चवियाशी संबंचधत असिाऱ्या चवचवध प्रश्नािंी उकल करू शकिाऱ्या व 
मागणिशणन िेऊ शकिाऱ्या तज्ञ व्यावसाचयकाचं्या संघटना अचधक प्रमािात सामाचजक कामासाठी पढेु 
यायला हव्या आहेत. चि इंचडयन वॉटर वक्सण असोचसएशन (IWWA) ही संस्था नागरी, ग्रामीि व 
औद्ोचगक पािीपुरवठा या चवियात लक्ष घातले, तर भारतीय जलसंशोधन संस्था (इंचडयन वॉटर चरसोसेस 
सोसायटी) ही संस्था जलस्त्रोताशंी संबचंधत असिाऱ्या के्षत्रीय चवकासाच्या प्रश्नाकंडे लक्ष िेते. ‘(IWWA)’ 
गेली िाळीस वि ेतर, ‘(IWRS)’ गेली तीस वि ेभारतभर कायणरत आहेत. िरविी जलसंपचत्तचिन साजरा 
करण्याच्या चनचमत्ताने पािी आचि पािीचवियक प्रश्न यासंबंधी जनजागृती करण्यािे, लोकानंा पािी या 
चवियातील अचधक ञान िेऊन समाजात जलसाक्षरता वाढचवण्यािे प्रयत्न या िोन्ही ससं्था आपआपल्या 
परीने करीत असतात. पािी गळतीिा शोध घेिे, पाण्यािी नासाडी टाळिे, पािी परुवठ्याच्या शास्त्रशुद्ध 
संरिना ठरविे अशा ताचंत्रक स्वरुपाच्या चवियात मागणिशणन करिारे साचहत्य/पुक्स्तका प्रकाचशत करण्यािे 
अत्यंत उपयुक्त काम ‘(IWWA)’ ही संस्था करीत असते. महाराष्ट्रात त्याचं्या सहा शाखा अहमिनगर, 
औरंगाबाि, जळगाव, मंुबई, पुिे, नागपूर येथे कायणरत आहेत. जलचवञान, जलअचभयाचंत्रकी आचि भजूल 
यासारख्या चवचशि चवियामंध्ये लक्ष घालिाऱ्या त्या त्या चवियातील चवशिेञाचं्या स्वतंत्र स्वके्च्छक संस्थाहंी 
आता िागंले मूळ धरू लागल्या आहेत. या सवण संस्थािे उपक्रम स्वयंसेवी स्वरूपािे आहेत. पाण्याच्या 
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संबंधातील चनरचनराळ्या पलंूैिी संकल्पनात्मक उकल व चवकासात्मक चिशा यानंा या ससं्था अत्यतं उत्तम 
िालना िेऊ शकतात पि त्यािंी सिस्य सखं्या आचि त्यािंी कें दे्र वाढण्यािी, त्याचं्या भौगोचलक व 
चवियात्मक कायणकक्षा अचधक चवस्तारण्यािी व त्यािंी कायणपद्धती केवळ ताचत्तवक चवियाशंी मयाचित न 
होता चववचक्षत के्षत्रीय प्रश्नाशंी चनगचडत केली जाण्यािी चनतातं आवश्यकता आहे. महाराष्ट्रात उियास येत 
असलेल्या नव्या जलसंस्कृतीला ठोस वैञाचनक आधार िेण्यािे काम अशा संघटनाचं्या माध्यमातूंनि होऊ 
शकिार आहे. 
 

८·२० पाण्यािी कल्यािकारी उपलब्धता समाजात वाढविाऱ्या ज्या ज्या व्यवस्था आहेत उिा. 
निी, कालवा, पािवठे, चवचहरी, घाट, त्याच्याकंडे आिराने पाहण्यािी भारतीय परंपरा होती. त्यातील 
अनेक नव्या व्यवस्था आता शासकीय माध्यमातून चनमाि होत आहेत. त्यामुळे त्या सरकारी म्हिून 
समाजमािसात गिल्या जात आहेत. पारतंत्र्याच्या काळात स्वातंत्र्यासाठी जी आिंोलने झाली, त्यात 
अचधकार प्रवि सरकारी प्रचतमेबद्दलिी एकंिर नाराजी ककवा त्रयस्थ भचूमका तयार झाली. पढेु स्वातंत्र 
चमळाल्यानंतरही धरि, कालव,े जलकंुभ अशा सरकारने चनमाि केलेल्या ज्या गोिी आहेत त्याचं्याबद्दलिी 
अशीि िूरत्वािी भावना अजून रेंगाळत राचहली आहे. त्याचं्याशी आपले काही आक्त्मक नाते आहे अशी 
भावना समाजात वाढली नाही. गाधंी प्रचतष्ठानिे कायणकते अनुपम चमश्रा यानंी भारतभर तीन वि े भ्रमि 
करून ‘अब भी खडे हैं तालाब’ या नावािे उद् बोधक पुस्तक चलचहले आहे. त्यािा ‘भारतीय तलावािंी 
परंपरा’ या नावाखाली मराठीत अनुवािही झाला आहे. त्यािे क्रमशः मराठीतून वािन आकाशवािीवर होत 
असते. त्या लेखनातून त्यानंी हेि सागंायिा प्रयत्न केला आहे, की आपल्या भारताला पुन्हा वैभवाकडे 
न्यायिे असेल तर तलावानंा आपल्या व्यवस्थेमध्ये पूवीिी सामाचजक प्रचतष्ठा प्राप्त करून चिली पाचहजे. 
समाजव्यवहारात त्यानंा आिरािे स्थान चनमाि करून द्ायला हव ेआहे. अचनल अग्रवाल या पयावरिीय 
िळवळीतल्या कायणकत्यानेही ‘डाकयग चवज्डम’ या नावािे पुस्तक चलचहले आहे. जलव्यवस्थापनाच्या 
बाबतीत समाजात जे परंपरागत शहािपि होते व तिंतगणत अशा व्यवस्थाबंद्दलिी जी आत्मीयतेिी दृिी 
होती, त्याला आता गळती लागली आहे. याकडे त्यानंीही लक्ष वधेले आहे. पाण्यािा लाभ घडवनू 
आििाऱ्या व्यवस्थाबंद्दल आिर, आत्मीयता व श्रद्धा चनमाि करिाऱ्या जाचिवा समाजात चजवतं राचहल्या 
तरि या व्यवस्थािें दृढीकरि होईल व समाजात चटकाऊ अशी सुबत्ता नािेंल असा या सवण चवविंनािा 
गाभा आहे. म्हिून ऐचहक चवकासाबरोबरि त्याचं्याशी चनगचडत अशी सामाचजक, सासं्कृचतक बाधंिीही 
व्हायला हवी आहे. 
 

८·२१ नव्याने चनमाि करण्यात आलेल्या आधुचनक कसिन व्यवस्थाबंद्दल अशी आत्मीयता वाढीस 
लागावी म्हिनू नव्या जलव्यवस्थाशंी संबंचधत वास्तंूिे व प्रकल्पािें वाढचिवस साजरे करण्यािा उपक्रम 
महाराष्ट्रात कसिन सहयोग या िळवळीच्या माध्यमातून हाती घेण्यात आला आहे. या वास्तंूिे औपिाचरक 
स्वाचमत्व शासनाकडे असले व बहुशः चठकािी व्यवस्थापनही अजून शासन चनयंचत्रत असले, तरीही अशा या 
वाढचिवसाचं्या उपक्रमाला शासनाकडून व लोकाकंडूनही उत्स्फूतण व उत्तम प्रचतसाि चमळतो आहे. अकोला 
चजल्यातील काटेपूिा प्रकल्पािा वाढचिवस अशाप्रकारे प्रथमतः २००० मध्ये साजरा झाला. नंतर मंुबईला 
पािीपुरवठा करिाऱ्या भातसा प्रकल्पािा २००२ मध्ये, सोलापूर चजल्यातील उजनी प्रकल्पािा २००४ 
मध्ये, वधा चजल्यातील बोर प्रकल्पािा २००५ मध्ये, नगर चजल्यातील मुळा प्रकल्पािा २००८ मध्ये व बीड 
चजल्यातील माजंरा प्रकल्पािा २००९ मध्ये साजरा झाला. राजर्धि शाहूराजानंी बाधंलेल्या कोल्हापूर 
चजल्यातील राधानगरी प्रकल्पािी शतसावंत्सरीही लवकरि साजरी करण्यािा प्रयत्न िालू आहे. 
मराठवाड्यातील गोिावरीवरील जायकवाडी (पठैि) प्रकल्पािा वाढचिवसही संकक्ल्पत आहे. ज्या 
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समाजासाठी हे प्रकल्प आहेत त्या समाजािे व प्रकल्पािे भावचनक नाते वाढचिवसासारख्या उपक्रमामंधून 
वृकद्धगत व्हाव ेअशी अपेक्षा आहे. गावागावात ग्रामिेवतानंा जसे सन्मानािे स्थान असे, तसे स्थान या नव्या 
पािी व्यवस्थानंा व त्या व्यवस्थाचं्या प्रतीकानंा चमळाव े असा प्रयत्न आहे. धरिे, कालव,े बधंारे, 
पािीपुरवठ्यािे जलकंुभ, हातपंप, नळ, जलचवदु्त कें दे्र ही जलव्यवस्थेिी नवी रूपे आहेत. 
सत्यनारायिाच्या पूजेत कलशाला जसे मानािे स्थान असते तसे गौरवािे स्थान या प्रतीकानंा जनजीवनात 
चमळायला हव ेआहे. महाराष्ट्राच्या नवोचित जलससं्कृतीला त्यातून फार मोठा उन्नत आधार चमळेल. 
 

पाण्याचे लोकमांच 
 

८·२२ नद्ाबंद्दलिी अशीि भावनात्मक जागतृी २००२ पासून जलकिडीच्या उपक्रमातूंन केली जात 
आहे. इदं्रायिीच्या तीरावरील आळंिीपासून चनघनू इदं्रायिी-भीमा-उजनी-जलाशय यातून ४५० चक. मी. 
िा वळिावळिािा प्रवास नावामंधून करीत शवेटी १२ चिवसानंंतर िंद्रभागेतीरी पंढरपूरला चवठ्ठलिशणन 
घेिारी जलकिडी वाटेतील ७० गावामंध्ये थाबंून निीच्या पाण्यािी शुद्धता आरोग्य, पाण्यािे पयावरिीय 
नाते याचवियी काठावरिे रचहवासी व शाळामंधले चवद्ाथी याचं्यात जागृती करीत असते. त्याबरोबरि 
भक्तीभावािा आध्याक्त्मक संिेशही िेत असते. तीरावरील तरुि वगण व पचरसरातील ग्रामस्थ या 
उपक्रमाकडे िागंला आकर्धित झाला आहे. आतापयंत एक हजार तरुिानंी यात सहभाग नोंिवला आहे. 
असाि उपक्रम आता तापी (मुक्ताईनगर ते श्रीप्रकाश)े, गोिावरी (नाचशक ते पठैि), पवना (उगम ते 
मोरया गोसावी), भीमा (भीमाशकंर ते तुळापूर संगम) या नद्ामंधून हाती घेण्यािे प्रयत्न िालू आहेत. 
त्यातून निीच्या वास्तव क्स्थतीिे प्रत्यक्ष िशणन अनेकानंा घडावे, निीबद्दलिी आत्मीयता वाढावी व 
निीप्रवाहाच्या व्यवस्थापनाच्या उन्नतीकरिासाठी झटिारा कायणकता वगण उभा व्हावा अशी अपेक्षा आहे. 
पि अशी नवी नाती चनमाि व्हायला वळे लागतो. िीघणकाल चिकाटीिे प्रयत्न लागतात. महाराष्ट्रात या 
चिशनेे जलकिडी प्रचतष्ठानसारख्या हौशी संघटना पुढे येत आहेत हे शुभसूिक आहे. 
 

८·२३ पाण्याच्या नव्या संस्कृतीला परंपरेिा आधार िेिारे व या संिभातील नव्या गरजाकंडे लक्ष 
वधेिारे उपक्रम भारतीय जलसंस्कृती मंडळातफे (स्थापना २०००) िालू असतात. कसिन सहयोग 
(स्थापना १९९४), सरोवर संवर्धधनी (स्थापन २००७) अशा सेवाभावी संघटनािें या सबंंधातले उपक्रमही 
महाराष्ट्रािी नवी जलससं्कृती सुदृढ करायला उपयोगी पडिार आहेत. पाण्याच्या संिभात अलीकडे 
चनयमाने भरवल्या जात असलेल्या मराठी जलसाचहत्य पचरििाही कायणकत्यांच्या मनािंी मशागत करण्यात 
महत्तवािी भचूमका चनभाविार आहेत. 
 

८·२४ अशा चवचवध उपक्रमामंधून लोकामंध्ये कसिन, चपण्यािे पािी, पािलोट के्षत्र याबाबत 
लोकजागृती संघटन व रिनात्मक कायणक्रम अशा चवचवध प्रचक्रयामंध्ये गंुतलेल्या कायणकत्यांिे मोहोळ उभे 
राहत आहे. त्यातील काही प्रभावी कायणकत्यांच्या कामािा मागोवा महाराष्ट्रात कहडून व त्या कायणकत्यांना 
भेटून घेण्यात आला व त्यावर आधारलेले पुस्तक ‘महाराष्ट्रािे जलनायक’ या नावाने प्रचसद्ध झाले आहे 
(२००४). चकती चवचवध प्रयत्नानंी महाराष्ट्रािी जलव्यवस्था लोकमंिावर आकाराला येते आहे यािी 
िागंली कल्पना त्यातील तपचशलावंरून येते. महाराष्ट्राच्या नव्या जलससं्कृतीिी बीजे या कायणकत्यांच्या 
कामामंध्ये आहेत. गेल्या पाव शतकाहून अचधक काळ आपल्या पचरसरात पाण्यासबंंधीिी अनेक कामे या 
कायणकत्यांच्या व्यक्क्तगत प्रयत्नानंी, सामचूहक सहयोगाने आचि शासनाच्या सचक्रय पाकठब्याने अनेक 
चठकािी िालू आहेत. महाराष्ट्रात चवखुरलेल्या अशा जीवनस्पशी कामािंी व कायणकत्यांिी अचतशय 
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मौचलक अशी पे्ररिािायी माचहती एकचत्रत रूपाने यापसु्तकात महाराष्ट्रातल्या वािकासंमोर ठेवली गेली 
आहे. या पुस्तकािा िुसरा भागही लवकरि अपेचक्षत आहे. 
 

८·२५ मािण २००० मध्ये नेिरलँडिी राजधानी हेग येथे झालेल्या जागचतक पािी पचरििेमध्ये ‘पािी 
आचि संस्कृती’ हा चविय प्रथम जागचतक मिंावर ििेसाठी घेण्यात आला. नंतर संयुक्त राष्ट्र संघातफे 
प्रायोचजत जागचतक जलचिवसासाठी मुख्य चविय म्हिून २००५ मध्ये हाि चविय पुढे आिला गेला. 
तद् नंतर झालेल्या जगभराच्या चविारमंथनामधून ‘पािी आचि संस्कृती’ या चवियािे अनन्य साधारि महत्तव 
आता सवांच्या लक्षात येऊ लागले आहे. पृथ्वीवरील चभन्न चभन्न प्रिेशातील मानवी समूहाचं्या 
जीवनव्यवहारािंी रिना पािी या घटकाभोवती कशी उभी राचहली आहे, त्यात कशा प्रकारिी चभन्नता आहे, 
कोित्या जाचिवा आचि सकंल्पना या समरूप आहेत व कोित्या वगेळ्या असिे अपचरहायण आहे यािा 
मागोवा घेतला जात आहे. भारतीय जलससं्कृती मंडळातफे २००७ मध्ये मराठीत प्रकाचशत झालेले 
‘भारतीय जलसंस्कृती’ हे पुस्तक म्हिजे या जागचतक चविारधारेला भारतािी एक मोठी िेिगी आहे. त्या 
पुस्तकात महाराष्ट्रातील ऐचतहाचसक जलचवकास परंपरािंा सासं्कृचतक आढावा समाचवि आहे. जागचतक 
वापरासाठी या पुस्तकािा इगं्रजी भािेमध्येही अनुवाि प्रचसद्ध झाला आहे (जुलै २००९) जलसंस्कृती या 
चवियावरिे इतके चवस्तृत पुस्तक जगाच्या चविारपटलावर ठेवण्यािा मान प्रथमतः मराठी भािेला चमळाला 
आहे! 
 
९·० जलव्यवस्िापनाांचे णवकें द्रीकरि 
 

९·१ चनसगातील मूलभतू जलवैञाचनक भकेू्षत्रीय घटक म्हिजे नाल्यािे स्त्रवि के्षत्र ककवा निीिे 
खोरे, या के्षत्राच्या आत होिाऱ्या घडामोडीिा परस्परावंर व पाण्यावर पचरिाम होतो. पाण्यािी मोजिी 
(भपूृष्ठावरील व भपूृष्ठाखालील) व चहशोब हाही अशा नैसर्धगक घटकाचं्या भकेू्षत्रासंाठी सुलभतेने करता येतो 
म्हिून निी, खोरे, उपखोरे व पािलोट के्षत्र हे पािी चनयोजनािे व व्यवस्थापनािे पायाभतू घटक म्हिनू 
स्वीकारण्यात आलेले आहेत. महाराष्ट्रािे एकूि ३ लाख २१ हजार िौ. चक. मी. िे भौगोचलक के्षत्र मूलतः 
४ मुख्य निीखोऱ्यामंध्ये व कोकिच्या खोरेसमृहामध्ये पसरलेले आहे. गोिावरी, कृष्ट्िा, तापी, नमणिा ही ती 
िार खोरी व कोकिातील २२ पचिमवाचहनी नद्ािंा खोरेसमूह, त्यातील एकेकािा के्षत्रीय चवस्तार पाहता 
एवढ्या मोठ्या भपू्रिेशािा एकचत्रतपिे समक्न्वत चविार करिे अवघड आहे. म्हिून व्यवहायणतेच्या दृिीने 
प्रत्यक्ष लौचकक व्यवस्थापनात ‘उपखोरे’ अशा छोट्या घटकािा चविार करिे इि ठरते. ५००० िौ. चक. 
मी. ते अचधकाचधक २०,००० िौ.चक.मी. यामधील भकेू्षत्रािे सवकंि चनयोजन चततकेसे अवघड नाही. 
प्रिचलत प्रशासकीय व्यवस्थेत चजल्हा हा साधारिपिे १०,००० िौ.चक.मी.च्या आसपासिे के्षत्र व्यापतो. 
इतक्या चवस्ताराच्या के्षत्रािे चनयोजन करण्यािा व प्रशासन साभंाळण्यािा अनुभव गाठीशी असल्यामुळे 
साधारितः तेवढ्याि आकाराच्या उपखोरे या नैसर्धगक घटाकािेही काटेकोर चनयोजन व व्यवस्थापन 
करता येिे शक्य व्हाव े म्हिून महाराष्ट्र जलकसिन आयोगाने (१९९९) पाण्याच्या व्यवस्थापनासाठी 
महाराष्ट्रािे के्षत्र २५ उपखोऱ्यामंध्ये चवभागाव ेअसे सुिचवले आहे. त्यादृिीने आता पाण्याच्या चहशोबासाठी, 
कसिन अहवालासंाठी ककवा जललेखा चनरीक्षिासाठी पुढील कायणवाहीिी पाऊले पडताना चिसत आहेत. 
 

९·२ चनसगातील चनरचनराळ्या प्रकारच्या भौगोचलक रिनामुंळे पािी साठविीच्या व कसिनाच्या 
दृिीने सवण उपखोरी सारख्याि पात्रतेिी नाहीत. त्या त्या उपपखोऱ्यामंध्येही नद्ाचं्या व उपनद्ाचं्या 
संगमाजवळ असलेले भपू्रिेश उिा. चनफाड, राहुरी, नेवासा, माजलगाव व गंगाखेड यानंा कालव्यादं्वारे व 
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निीमधून कसिन िेिे सहज शक्य असते. पि उंि पठारावंर वसलेले तालुके उिा. िािंवड, केज, कळंब, 
उस्मानाबाि (धाराशीव), वाचशम, यवतमाळ यानंा पािी पोहोिविे शतेीसाठी ककवा नागरी व औद्ोचगक 
उपयोगासाठी अत्यंत खर्धिक व अडििीिे आहे. अशा प्रकारे प्राकृचतक रिनेमुळे काही भकेू्षत्राला 
जलचवकासािी आत्यचंतक अनुकूलता तर काहींना प्रचतकूलता आहे. अवघड जागाचं्या भकेू्षत्रानंा पाण्याच्या 
सुचवधासंाठी अनुकूल के्षत्राचं्या पातळीवर पूिणपिे आििे शक्य नाही. म्हिनू त्याचं्या चवकासािे व आर्धथक 
समृद्धीिे असे पयाय चनवडायला हवते, की ज्यानंा पाण्यािी चवपलु गरज नसते, उिा. व्यापार, वाहतूक, 
चशक्षि व आरोग्यसेवा, यािाि अथण असा, की उत्पािनािे नैसर्धगक आधार, जीवन रिना व राहिीमान 
याबाबत खूप वगेळेपिा पािलोट के्षत्रामंध्ये व उपखोऱ्यामंध्ये अपचरहायण आहे. साहचजकि जलसंस्कृतीच्या 
संिभात सवणत्र एकरूपतेिी अपेक्षा करता येिार नाही. जलसंस्कृतीच्या वगेवगेळ्या पैलंूिी प्राथचमकता व 
महत्तव वगेवगेळ्या भकेू्षत्रावंर वगेवगेळ्या प्रकारिे राहिार आहे. महाराष्ट्राच्या एकूि ३·०७ लाख िौ. चक. 
मी पैकी १·१२ लाख िौ. चक. मी. (म्हिजे १/३ हून अचधक के्षत्र) अविणिप्रवि आहे. त्याच्या स्थायी 
चवकासािा व तेथील जीवनरिनेिा चविार इतर के्षत्रापेक्षा खूप वगेळ्या पद्धतीिा व्हायला हवा आहे. 
अलीकडे त्या के्षत्रासाठी शासनचनयुक्त एक स्वतंत्र सचमती काम करत आहे. पि तेथील वैचशष्ट्ट्यानंा 
अनुकूल अशी समाजरिना घडून यायला काही वळे लागेल असे चिसते. 
 

९·३ उपखोऱ्याचं्या भपूृष्ठावरील प्राकृचतक रिनेत व भपूृष्ठाखालील भसू्तरामंध्ये जशी चवचवधता आहे 
त्यािप्रमािे हवामान व पजणन्यमान याचं्या तपचशलातंही वगेळेपिा आहे. सरासरी सवांत जास्त ९५ 
पजणन्यचिवस कोकिात आहेत, तर सवात कमी पजणन्यकाळ सरासरी २६ चिवसापंयंति मराठवाड्यात 
काही चठकािी आहे. महाराष्ट्राच्या चनरचनराळ्या भागामंध्ये पडिाऱ्या पावसाच्या प्रमािात व 
चवश्वासाहणतेतही खूप तफावत आहे. कोकिात िरविी २००० ते ३५०० चम. मी. पाऊस पडतो. सयाद्रीच्या 
माथ्याच्या पूवेला पजणन्यमान झपाट्याने कमी होते. सयाद्रीच्या रागेंला समातंर असलेल्या मावळच्या 
पूवेकडील ३० ते ५० चक.मी. पट्ट्ट्यात सरासरी पजणन्यमान ६५० चम.मी. पेक्षाही कमी (काही चठकािी 
केवळ ५०० चम.मी.) आहे. म्हिूनि या भागाला पजणन्यछायेिा प्रिेश असे म्हितात. त्यापढेु मात्र पूवेकडे 
पजणन्यमान वाढत वाढत जाऊन महाराष्ट्राच्या अचतपूवेकडील तालुक्यामध्ये पुन्हा सरासरी पजणन्यमान 
१४०० चम.मी. पयंत आहे. याबरोबरि कोकि प्रिेशात वार्धिक सरासरी बाष्ट्पीभवनािे प्रमाि तुलनेने कमी 
आहे. रत्नाचगरी चजल्यात सवात कमी बाष्ट्पीभवन म्हिजे विणभरात १४७८ चम.मी. आहे. तर धुळे व जळगाव 
या चजल्यातं वार्धिक पजणन्यमान ७०० चम.मी. पयंत, पि वार्धिक सरासरी बाष्ट्पीभवन मात्र बरेि जास्त 
म्हिजे २४७५ चम.मी. आहे. बुलढािा, अकोला व अमरावती या तीन चजल्यातंही वार्धिक बाष्ट्पीभवन २२०० 
ते २४०० चममी आहे. चनसगातील वनस्पतीिी वाढ, पीकरिना, घररिना व एकंिर मानवी जीवनािी ठेवि 
यावर या वगेळेपिािा प्रभाव स्पि आहे. म्हिनूि या सवांिा चविार करून कृिीचवभागाने महाराष्ट्रािे नऊ 
कृचि हवामान चवभाग चनधाचरत केले आहेत. त्या प्रत्येकातील जलव्यवस्थापन तेथल्या वैचशष्ट्ट्यानंा ध्यानातं 
घेऊन कराव ेलागिार आहे. 
 

९·४ पाण्याच्या उपलब्धतेच्या दृिीने महाराष्ट्राच्या २५ उपखोऱ्यािंी मुख्यतः ५ अचततुटीिे, तुटीिे, 
सवणसाधारि उपलब्धतेिे, चवपुलतेिे व अचतचवपलुतेिे अशी गटात चवभागिी सयुक्क्तक ठरते. पाण्यािी 
उपलब्धता िरडोई प्रमािात ककवा लागवड के्षत्राच्या िरहेक्टरी प्रमािात अशा िोन्ही पद्धतीने सागंता येते. 
लोकसंख्येत बिल होत जातात. त्याप्रमािात िरडोई पाण्याच्या उपलब्धतेिे आकडे बिलतात. पि 
लागवडके्षत्राच्या तुलनेतील पाण्यािी नैसर्धगक क्स्थती ही बव्हंशी क्स्थर असते म्हिनू पािी व लोकजीवन 
यातील नात्यािा चविार करताना प्रथमतः िरहेक्टरी उपलब्धतेिा व त्यानंतर िरडोई उपलब्धतेिा चविार 
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चहतावह ठरतो. िरहेक्टरी उपलब्धतेिा चविार केला तर येरळा, अग्रिी, माि, सीना या उपखोऱ्यामंध्ये 
५०० ते १००० घनमीटर, कृष्ट्िेच्या पचिमेकडील वारिा, पंिगंगा अशा उपखोऱ्यामंध्ये २०,००० घनमीटर, 
तापी खोऱ्यातंील िचक्षि भागात २२०० घ.मी. तर वैनगंगेच्या मध्यभागात ८२०० घ.मी. व त्याच्या पूवेकडे 
३०,००० घ.मी. इतकी चविमता आहे. कोकिातील खोऱ्यामंध्ये ३०,००० ते ४०,००० घनमीटर पािी 
प्रचतहेक्टर उपलब्ध आहे. नैसर्धगक उपलब्धतेतील हे साठपटीहून अचधक अतंर पाहता पाण्याच्या 
चनयोजनातील वगेळेपिािी गरज स्पि चिसते. शतेीिे हंगाम, पीकरिना, व त्यावर आधाचरत लोकचप्रय 
सावणजचनक सि यािप्रमािे नागरी जीवनातील िरडोई पाण्यािा वापर, त्यासंबधंातील सवयी, सामाचजक 
संकेत व उत्सव यात स्थाचनक पचरक्स्थतीनुसार वगेवगेळेपिा अपचरहायण आहे. म्हिून प्रत्येक उपखोऱ्यािे 
व्यवस्थापन वगेवगेळेपिाने तेथील वास्तव पचरक्स्थतीच्या संिभात व्हायला हव ेआहे. जेथे िरहेक्टरी ३००० 
घनमीटरपेक्षा कमी पािी उपलब्ध आहे. तेथे िोन हंगामी चपके घेिे (खरीब व रब्बी) सवांना शक्य होिार 
नाही. जेथे िरहेक्टरी ४००० ते ८००० घनमीटर पािी उपलब्ध आहे तेथेि िोन चपकािें चनयोजन करता 
येईल. िरहेक्टरी ८००० घ.मी. पेक्षा जास्त पािी उपलब्ध असेल तेथेि बारमाही चपकािंी रिना उचित 
राहील. कसिनेतर वापरासंाठी चवपलु पािी लागिारे ऊजा चनर्धमतीिे औक्ष्ट्िक प्रकल्प ककवा रासायचनक 
उद्ोग हे १२००० घनमीटरपेक्षा अचधक पािी उपलब्ध असलेल्या प्रिेशाति इतर गरजाशंी चवसंवाि न 
करता सुक्स्थर होऊ शकतील. 
 

९·५ नैसर्धगक क्स्थतीच्या चभन्नतेमुळे चवकासाचं्या तपशीलवार चनयोजनात पािलोटके्षत्रासंाठी 
(प्रत्येकी १०० ते ३०० िौ.की.मी. आकार) व उपखोरेचनहाय (प्रत्येकी ५००० ते २०००० िौ.चक.मी. 
आकार) खुल्या मंिावर ििा होऊन मग तेथील उपक्रमािंा प्राथचमकता क्रम ठरचवला जािे हे उचित 
होईल. जलव्यवस्थापनाच्या कायणपद्धतीमध्ये एकाि प्रकारच्या उपक्रमाला वा मोचहमेला राज्यभर 
सावणचत्रकपिे एकाि प्रकारिी प्राथचमकता चिली जािे इि नाही. त्या त्या उपखोऱ्याच्या स्थाचनक 
चवकासाचं्या गरजा व पाण्यािी उपलब्धता व भौगोचलक क्स्थती यािंी योग्य ती सागंड घातली जािे 
आवश्यक आहे. महाराष्ट्राच्या जलनीतीमध्ये (२००३) अशा रीतीिे चवकें द्रीकरि करण्यासाठी 
राज्यस्तरावर व निी, खोरे स्तरावर नवीन संस्थात्मक व्यवस्था राज्यशासन चनमाि करील, तसेि 
अक्स्तत्वातील संस्थात्मक व्यवस्थािें पुनरावलोकनही करील व त्यािंी यथोचित पुनरणिना करील असे 
स्पिपिे चनिेचशत करण्यात आले आहे. भपूृष्ठीय जल व भजूल याचं्यामध्ये परस्परपूरक असे चनयोजन व 
व्यवस्थापन करायिे म्हटले तर ते व्यावहाचरकदृष्ट्ट्या पािलोटके्षत्र चनहाय व्हाव े लागिार आहे. असे 
चवकें द्रीकरि होऊन पाण्यािे व्यवस्थापन स्थाचनक पातळीवर सोपचवले जािे हे पंिायत राज्य व्यवस्थेच्या 
उचद्दिानंा अनुसरून होिार आहे. पि गेल्या अनेक िशकाचं्या अंगवळिी पडलेल्या कें द्रीकृत व्यवस्थेकडून 
उचित अशा उपखोरेशः व पािलोटके्षत्रशः चवकें द्री व्यवस्थेकडे जायला प्रशासकीय मानचसकतेला जड जात 
आहे. 
 

९·६ महाराष्ट्रातील चिचटशकालीन कसिनाबाबतिा अनुभव हा मूलतः सयाद्रीच्या 
पूवणपायथ्याजवळील उपखोऱ्यामंधील कसिन व्यवस्थेिे प्रचतचनचधत्व करिारा होता. त्यावळेी चविभण, 
मराठवाडा ककवा कोकि यात मोठ्या संख्येत आधुचनक पद्धतीिे कसिन प्रकल्प झालेले नसल्याने त्या 
के्षत्राचं्या वैचशष्ट्ट्यपूिण अशा वगेळ्या गरजािें पुरेसे चवश्लेिि महाराष्ट्र स्थापनेनंतरच्या सुरूवातीच्या काळात 
लगेि उपलब्ध नव्हते. जलसंपत्तीिा अंिाज, भजूलािा वापर, कसिनािे हंगाम, कालव्यािंी व्यवस्था ककवा 
पािीपट्टी या सवणि तपचशलाबंाबत सयाद्रीच्या पूवणपठारावरील नीरा कालव्यावंरील तत्कालीन व्यवस्थेिा 
नमुनाि मुख्यतः डोळ्यापुढे होता. महाराष्ट्र चनर्धमतीनंतरच्या प्रारंभीच्या िोन िशकामंधील चनयोजनातं 
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त्यािे सावणचत्रकीकरि होऊन तो महाराष्ट्रभर बहंशी तसािा तसाि लागू झाला. १९७५ मध्ये पाटबंधारे 
खात्यािे चवकें द्रीकरि होऊन जेव्हा मुख्य अचभयतं्यािंी स्वतंत्र कायालये वगेवगेळ्या प्रिेशामंध्ये कायणरत 
झाली तेव्हा त्या के्षत्रांमध्ये धरिे, कालव,े पािीपुरवठा व्यवस्था यािंा स्थाचनक गरजानुंसार स्वतंत्रपिे 
वगेळा चविार सुरू झाला. त्यातून चभन्नचभन्न प्रकारिा अचधक व्यापक अनुभव त्यापुढील िोन िशकामंध्ये 
(१९८०-२०००) महाराष्ट्राच्या हाताशी आला. त्या आधारे आता प्रिेशचनहाय, खोरे/उपखोरेचनहाय 
गरजािंा वगेळा स्वतंत्र चविार हळूहळू इ. स. २००० नंतर उियाला आला. पािलोट के्षत्राच्या चवचवधतेिी 
आता त्यात भर घालून सुसबंद्ध अशा स्थाचनक चवकास व्यवस्थािंी यापुढे चनचिती होऊ शकेल. घटनेतील 
७३ व्या िुरुस्तीमुळे, सुदृढ होऊ घातलेल्या पंिायती राज व्यवस्थेमुळे व चजल्हा पचरििानंा चनयोजनातं 
चमळू लागलेल्या मध्यवती भचूमकेमुळे आता हे अचधक सुलभतेने होऊ शकेल. स्थाचनक स्वराज्य ससं्थेिे 
पायाभतू रूप असलेल्या ग्रामपंिायतींना आता आपापल्या पािीपुरवठा योजनािंी रिना व स्थाचनक पािी 
वापरािे अचधकार पूिणपिे सोपवण्यात आले आहेत. त्यातून अचधक सुसंवािी स्थाचनक व्यवस्था उियास 
येिे आता अपेचक्षत आहे. 
 

९·७ महाराष्ट्रात (जून २००७ अखेरपयंत) कसिनसेवा िेिारे ६६ मोठे, २३३ मध्यम व २७७७ लघु 
(राज्यस्तरीय) प्रकल्प झाले आहेत, त्यािंी व्यवस्था सध्या राज्याच्या जलसंपिा चवभागाकडून (भतूपूवण 
पाटबंधारे खात्याकडून) पाचहली जाते. पि याव्यचतचरक्त ग्रामचवकास व जलसंधारि चवभागाच्या 
अखत्यारीत स्थाचनक स्तरावर २३४० लघुप्रकल्प कायाक्न्वत आहेत. चशवाय कोल्हापूर बंधारे (एकूि 
९४४९) वळविीिे बंधारे, पाझर तलाव (१८५७८) व गावतलाव आचि भचूमगत बधंारे (१०४७९) असे एकूि 
५३५६६ स्थानीय प्रकल्प सध्या पािी उपलब्ध करून िेत आहेत. २५० हेक्टरपेक्षा कमी कसिनके्षत्र असलेले 
सवण प्रकल्प ग्रामचवकास व जलसंधारि चवभागाकडून पाचहले जातात. २५० हेक्टर पेक्षा कमी कसिन के्षत्र 
असलेल्या प्रकल्पामधून थोडीथोडकी नव्हे तर ६·३६ लाख हेक्टर कसिन क्षमता चनमाि करण्यात आली 
आहे. त्यातील १०० ते २५० हेक्टर क्षमता असलेल्या २२५ योजनादं्वारा मात्र केवळ ३५,१५० कसिन क्षमता 
चनमाि झाली आहे. तर उवणचरत ६ लाख हेक्टर कसिन क्षमता ही १०० पेक्षा कमी लाभके्षत्राचं्या छोट्या 
छोट्या प्रकल्पामंधून चनमाि झाली आहे. वस्तुतः २५० ते २००० हेक्टरपयंत कसिन क्षमता असलेले २७७७ 
राज्यस्तरीय लघुप्रकल्पही आता पंिायत व्यवस्थेकडेि हस्तातंचरत होिे अपेचक्षत आहे. पि त्यासाठी 
आवश्यक ती ताचंत्रक व व्यवस्थापकीय कुशलता पंिायत व्यवस्थेच्या अचधपत्याखाली उभी राहिे आता 
गरजेिे आहे. लोकसहभाग व चवकें द्रीकरि या उचद्दिािंी साथणकता तेव्हाि चसद्ध होऊ शकेल. म्हिून 
ग्रामीि जीवनािे सबळीकरि त्या चिशनेे आता व्हायला हव े आहे. त्या अभावी स्थाचनक चवकें द्रीत पािी 
व्यवस्था आज मोठ्या व मध्यम प्रकल्पाचं्या तुलनेत फार िुःक्स्थतीत आहे. मोठ्या सलग व्यवस्थासंाठी 
प्रशासचनक कुशलता अचधक लागते. पि िूरिूर पसरलेल्या चवकें द्रीत छोट्या व्यवस्थासंाठी समाजात 
स्वयंअनुशासनबद्धता अचधक लागते. वगेवगेळ्या कारिानंी ग्रामीि जीवनातील या चशस्तीच्या प्रवृत्तींना 
गेल्या काही िशकामंध्ये तडा गेला असल्यामुळे या चवकें द्रीत लघुव्यवस्थािंी चनगरािी व कायणिालन सध्या 
सुयोग्य पद्धतीने होत नाही. ग्रामीि कायणकत्यांच्या माध्यमातून ग्रामीि समाजािी या चिशनेे पुनबांधिी होिे 
आता आवश्यक आहे. 
 

९·८ महाराष्ट्राला उपलब्ध असलेल्या एकूि पाण्यापैकी ४२ टके्क पािी एकट्या कोकिात आहे. या 
चवपुल जलसपंत्तीिा अचधकाचधक उत्तम उपयोग कसा करून घेता येईल, हा प्रश्न स्वातंत्र्यानंतरच्या 
चनयोजनकत्यांसमोर नेहमीि होता. त्यातूनि कोकिाबद्दल स्वतंत्र सवकंि चविार करण्याकरता 
कोकिासाठी असे स्वतंत्र अभ्यासही वळेोवळेी करून घेण्यात आले. कोकिात धरि बाधंिीला व 
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साठविीच्या जलाशयानंा ताचंत्रक दृिीने फार वाव नाही अशी भचूमका महाराष्ट्राच्या पचहल्या कसिन 
आयोगाने (१९६२) माडंली होती. पि गेल्या िार िशकामंधील प्रत्यक्ष अनुभव मात्र आता असे िाखचवतो, 
की कोकिामध्ये काळजीपूवणक रिना आचि बाधंिी केली तर मोठाली धरिेसुद्धा सुरचक्षतपिे आपले 
पािीसाठविीिे कतणव्य िोखपिे बजाव ू शकतात. आजचमतीस कोकिात १३० च्या वर मोठी धरिे उभी 
आहेत. तेव्हा आता प्रश्न धरि बाधंिीतील व पािी साठविीतील यशक्स्वतेिा राचहलेला नसून तेथील 
पीकरिनेच्या, पािी चवतरिाच्या व पािी वापराच्या सुयोग्य पद्धती बनवण्यािा आहे. महाराष्ट्राच्या इतर 
भपू्रिेशापेक्षा अगिी वगेळी भरूिना व हवामान असल्यामुळे कोकिातील पािी वापराच्या पद्धती इतरापेंक्षा 
अगिी वगेळ्या प्रकारच्या चवकचसत होिे आवश्यक आहे. कोकिात कसिनाखाली येऊ शकिारे के्षत्र प्रवाही 
पद्धतीमुळे ककवा उपशामुंळे ‘काही नाही’ असेि महाराष्ट्राच्या पचहल्या कसिन आयोगाने तयार केलेल्या 
(१९६२ च्या) कसिन क्षमतेच्या तक्त्यात िाखचवले गेले. अजूनही कोकिात फार मोठ्या के्षत्रावर कसिनािा 
चवस्तार होऊ शकला आहे असे जरी नाही, तरी आजवरिे प्रत्यक्षात कसिनाखाली चभजिारे के्षत्र आता, 
८०,००० हजार हेक्टर आहे. तो आकडा पुरेसा बोलका व भावी चवकासाच्या दृिीने आश्वासात्मक आहे. 
गेल्या िोन तीन िशकातंील कोकिातील नव्या अनुभवाचं्या आधारावर आता पुढील जलचनयोजनािी आचि 
कसिनािी उभारिी कोकिात आत्मचवश्वासपूवणक करिे सुलभ व्हावे. 
 
१०·०० णवस्िाणपि व लाभान्न्वि याांचे सांबांध 
 

१०·१ पाण्याच्या लहानमोठ्या साठविी करावयाच्या म्हिजे काही भकेू्षत्र बुडून त्या के्षत्रावर 
अवलंबून असलेल्या लोकािें सुयोग्य पुनवणसन होिे आचि त्यानंा चवकासाच्या नव्या लाभामंध्ये सहभागी 
करून घेिे ही सामाचजक प्रचक्रया नीट साभंाळली जािे आवश्यक आहे. या सामाचजक जबाबिारीिी 
जािीव असल्यामुळे महाराष्ट्र राज्याने १९७६ मध्ये स्वतः पुढाकार घेऊन पुनवणसनािा कायिा केला. 
त्यातील उचिवा लक्षात आल्यानंतर बराि फेरचविार करून १९८६ मध्ये नवा कायिा अक्स्तत्वात आिला. 
त्या संबधंातील गेल्या िोन िशकातंील अनुभवांच्या आधारावर त्यातही अचधकाचधक लोकप्रवि सुधारिा 
करून, पनुवणसनािे काम समाधानकारकपिे व दु्रतगतीने हाताळिे भचवष्ट्यात अवघड ठरू नये. 
 

१०·२ या कामासाठी खरी उिीव भासते ती पनुवणचसत लोकािें नवजीवन चनमाि करण्यात 
मागणिशणन व साहाय्य करिाऱ्या सेवाभावी संघटनािंी. केवळ शासकीय व्यवस्था प्रिालीतून चवस्थाचपतािें 
पूिणतः पुनवणसन हेऊ शकत नाही. पनुवणचसतानंा स्नेहमय संबधंािंा िीघणकालीन आधार लागतो. चशक्षि 
अथवा आरोग्य या के्षत्रामंध्ये ज्याप्रमािे अनेक हौशी संघटना लोकचहतासाठी उतरल्या आहेत. त्यािप्रमािे 
जलचवकासािे त्या त्या प्रिेशातील महत्तव जािनू, तद् नुिंगीक पुनवणसनािी सवंिेनशील जबाबिारी 
साभंाळिाऱ्या सेवाभावी संघटना ज्याप्रमािात यासंबधंातील जबाबिारी उिलतील, त्याप्रमािात पुनवणचसत 
लोकािंी सोय कालापव्यय न होऊ िेता समाधानकारकपिे लाविे व त्यािें जीवनमान अचधक उन्नत व 
सुखावह करिे शक्य होईल. चविभात व कोकिात पािी साठविीिी कामे फार मागे राचहलेली असल्यामुळे 
तेथे अशा संघटनािंी साखळी लवकर उभी राहिे त्या प्रिेशाचं्या भावी चवकास कायणक्रमासंाठी जरूरीिे 
आहे. 
 

१०·३ पाण्याच्या नव्या चवकास प्रकल्पातूंन ज्या समाजघटकानंा फायिा चमळिार आहे. 
त्याचं्यातूनि पुनवणचसताचं्या कल्याियोजना आखिारे व अमलात आििारे सामाचजक कायणकते पुढे आले 
तर ते अचधक सुसंस्कृतपिािे द्ोतक ठरिार आहे. आपल्यासाठी त्रास व कि सहन करिाऱ्याबद्दल 
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कृतञतेिी भावना ठेविे हे उन्नत अवस्थेिे लक्षि आहे. अशा प्रकारिी कृतञतेिी भावना प्रक्ल्पािें जे 
वाढचिवस कसिनसहयोगाच्या प्रोत्साहनातून होत आहेत, त्यामध्ये व्यक्त करण्यािी नवी प्रथा रूढ होऊ 
पाहते आहे. त्या वाढचिवसामंधे प्रकल्पबाचधतानंा आिरपूवणक आवजूणन बोलावनू व त्यािें सत्कार करून 
अंशतः तरी भावचनक ऋिाचनिेश होत आहे. हे एक सामाचजक पचरपक्वतेिे िागंले लक्षि आता चिसून येत 
आहे. पि अशा समारंभीय औपिाचरकतेच्या पलीकडे जाऊन प्रकल्पबाचधतानंा िीघणकालीन व्यावहाचरक 
साहाय्य करिाऱ्या संघटना जलके्षत्रात उभ्या राहिे ही काळािी एक मोठी गरज आहे. त्या दृिीने सेवाभावी 
प्रवृत्तीच्या व्यक्तींना यापुढे चविार करावा लागेल व उपक्रमािंी आखिी करावी लागेल. महाराष्ट्रात आज 
अशा संघटनािंी फार उिीव जािवते. चवस्थाचपत आचि लाभाक्न्वत याचं्यात व्यावहाचरक आिानप्रिान व 
सामाचजक समरसता वाढचवण्यासाठी अशा संस्थािंी गरज आहे. २००७-२००८ पयंत झालेल्या 
महाराष्ट्रातील सवण प्रकल्पािंा संकक्ल्पत पािीसाठा जेमतेम ३४ अब्ज घनमीटर आहे. महाराष्ट्राला एकूि 
१२६ अब्ज घनमीटर पािी वापरता येऊ शकेल. पि त्यासाठी पाण्याच्या साठविीच्या सोयी आजच्या तीन 
पटीने वाढवाव्या लागतील. त्यासाठी चवस्थाचपताचं्या पनुवणसनासंबधंीच्या व्यवस्थामंधील सुधार तातडीने 
कराव े लागतील. म्हिजे मग चवस्थापनाच्या प्रश्नातून प्रकल्पानंा होिारे चवरोध कमी होऊ शकतील व 
चवकास कायणक्रमातंील चवलंब टळतील. 
 
११·० समन्न्वि व्यापक व्यवस्िापन 
 

११·१ महाराष्ट्र चनर्धमतीनंतरच्या पचहल्या िोन िशकामंध्ये महाराष्ट्रािे मुख्य लक्ष प्रकल्प 
उभारिीकडे होते. त्यापलीकडे जाऊन प्रकल्पाच्या सुयोग्य व्यवस्थापनेकडे लक्ष िेण्यािा प्रारंभ, कसचित 
के्षत्रासंाठी लाभके्षत्र चवकास प्राचधकरिािंी १९८० नंतर स्थापना करण्यात आल्यामुळे झाला. उत्पािनक्षमता 
जास्तीत जास्त वाढावी या हेतूने शतेीशास्त्रञ, जचमनीिे तज्ञ, समाजशास्त्रञ, सहकार के्षत्रातले कायणकते, 
अचभयतें व्यवस्थापन तज्ञ अशा चवचवध चवियातील तज्ञ मंडळींना एका प्रशासकीय मंिावर एका 
छत्राखाली या प्राचधकरिामंध्ये एकत्र आिण्यात आले. प्राचधकरिाच्या प्रशासकानंा चवशिे प्रोत्साहन 
वतेनही िेण्यात आले. पि बहुशाखीय कायणपद्धती चनमाि करण्यात पुरेसे यश आले नाही. चशवाय अशा 
प्रकारच्या बहुशाखीय व्यवस्थापन पद्धतीिा कालव्यावरील कसिन के्षत्रासंाठी पूिण चवकास होण्यापूवीि 
कसिन तलावामधून परस्पर पािी उपसण्याच्या मागण्यामंध्येही भराभर वाढ झाली. प्रिंड गतीने होिारे 
शहरीकरि व औद्ोचगकीकरि यामुळे पाण्याच्या कसिनेतर उपयोगानंाही तलावाचं्या पाण्याच्या 
व्यवस्थापनामध्ये सामावनू घ्याव ेलागले. आजचमतीस मोठाल्या तलावामंधून जे पािी वापरले जाते त्यातील 
२० टक्क्याहूंन अचधक पािी अशा कसिनेतर उपयोगासंाठी चिले जाते. प्रकल्प चनयोजनामंध्ये साधारितः 
१० टके्क कसिनेतर वापरािीि केवळ तरतूि होता. २००७-०८ मध्ये कसिनासाठी १९·७ अब्ज घनमीटर पािी 
वापरले गेले तर चबगर कसिन वापरात ६·७ अब्ज घनमीटर पािी आले. कसिनेतर वापरािे पाण्यािे िर 
कसिनाच्या िरापेंक्षा बरेि जास्त असल्याने असा कसिनेतर पािीवापर जलसंपिा चवभागाला यापढेु आर्धथक 
दृिीने अचधक आकर्धित करीत राहील. त्यामुळे कमी पाण्यात अचधक उत्पािनािी गरज कसिनके्षत्रात वाढत 
जाईल. कसिन के्षत्रािंा प्रोत्साहनात्मक सवलतीिा कालखंड सपूंन आता पाण्याच्या अन्य वापराशंी 
कसिनके्षत्राला स्पधा करावी लागिार आहे. 
 

११·२ याबरोबरि नद्ाचं्या उपखोऱ्यामंध्ये एका साठविीऐवजी अनेक चठकािी धरिे होऊन 
पािीसाठविींिी संख्या वाढल्यामुळे त्याचं्यामधली परस्परावलंचबता हाही व्यवस्थापनािा एक नवा 
महत्तवािी घटक झाला आहे. पयावरिचवियक झालेली जागतृी आचि पाण्याच्या गुिवते्तचवियीिा वाढता 
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आग्रह या गोिींनाही पािी व्यवस्थापनाच्या तपचशलामंध्ये वाव द्ावा लागिार आहे. एकाि उचद्दिाला 
समर्धपत कायणक्षम प्रकल्प व्यवस्थापकाऐवजी, पाण्याच्या चवचवध उपयोगाचंवियी यथोचित सहानुभतूीिा 
दृचिकोन बाळगिाऱ्या व पाण्याशी चनगचडत असिाऱ्या सवण लोकव्यवहारािंा एकाक्त्मक दृचिकोनातून 
चविार करू शकिाऱ्या कुशल प्रबधंकािंी मागिी यापुढे वाढत जािार आहे. ती गरज पुरी करू शकिाऱ्या 
अिपैलू व्यक्क्तमत्तवािंी चनर्धमती व नव्या गरजानंा अनुसरून जलव्यवस्थापनाच्या व्यवहारािंी सुयोग्य 
फेररिना मात्र अजून नीटशी होऊ शकलेली नाही. पाण्यािा बरािसा चविार अजून प्रशासकीय 
कप्प्यामंध्येि स्वतंत्रपिे िालू राचहलेला आहे. 
 

११·३ पाण्यािे खोरे, उपखोरे व पािलोटके्षत्र यािें सुयोग्य व्यवस्थापन हा केवळ ताचंत्रक 
गंुतागंुतीिा प्रश्न नाही, आर्धथक दृिीने व सामाचजक दृिीने अचधक तरल जाचिविेा भक्कम आधार त्याला 
आवश्यक झाला आहे. यापढुील जलव्यवस्थापनासाठी सवणसमावशेक व्यापक कायणप्रिाली अंगीकारावी 
लागिार आहे. त्यासाठी बहुशाखीय, बहुउदे्दशीय समन्वय साधू शकिाऱ्या यतं्रिा लागतील. एकाि 
प्रकारच्या तज्ञतेवर भर िेिाऱ्या ककवा शासकीय नोकराचं्या पारंपचरक संवगण संकल्पनानंी जखडलेल्या 
यंत्रिा नव्या प्रकारच्या चवचवधागंी जबाबिाऱ्या नीट पेलू शकत नाहीत, हे गेल्या २०-२५ विांतील 
अनुभवावंरून आता स्पि झाले आहे. म्हिनू यासाठी लागिाऱ्या यतं्रिामंध्ये मोकळेपिाने सहभागी होऊ 
शकतील व त्याहीपुढे जाऊन कालातंराने यशस्वी सूत्रिालन करू शकतील अशा अनुभवसंपन्न संिालक 
वगािी चनर्धमती यापुढे प्रयत्नपूवणक करावी लागेल. पयावरिािा अचवभाज्य घटक म्हिून पाण्याकडे 
पाहण्यािी व त्या दृिीने पािी हाताळण्यािी क्षमता अजून पाण्याशी संबचंधत चवचवध संघटनामंध्ये आचि 
संबंचधत व्यक्तींमध्ये पुरेशी चनमाि झालेली नाही. त्यामुळे पयावरिीय कायिे आहेत, चनयम आहेत, पि 
त्या उचद्दिाबंाबत पुरेशी आत्मीयता नाही, त्यामुळे पाण्याच्या प्रकल्पािें स्वरूप पयावरिीय उन्नतीकरिािे 
असाव ेहा चविार दृचिआड होत राहतो. 
 

११·४ चशवाय ग्रामीि के्षत्रातील जचमनीच्या उत्पािक उपयोगाच्या चवचवध पयायािें परस्परानुकूल 
चमश्रि यशस्वीपिे यापुढे घडवनू आिाव ेलागिार आहे. पशुधन संवधणन, मेढपाळी, िुग्धव्यवसाय हे ग्रामीि 
जीवनाला भक्कम आधार िेिारे पूरक व्यवसाय म्हिून अनेक चठकािी पुढे येत आहेत. त्यासाठी ग्रामीि 
भागात कुरिािें व िाऱ्यािें चनयोजन हे महत्तवािे ठरत आहे. वृक्षाधाचरत फलोद्ान संवधणन व त्यावर 
आधाचरत उद्ोगही वाढू लागले आहेत. जमीन, पािी, वृक्षराजी, गवताळ आच्छािन, औद्ोचगक चनर्धमती, 
मानवी लोकव्यवहार आचि प्राचिजीवन या सगळ्यांमधील सतुंलन हे यापुढील जलव्यवस्थापनािे प्रमुख 
उचद्दि राहील. त्यामुळे निी-खोऱ्यािें जलव्यवस्थापन हाताळिाऱ्या यंत्रिेला वक्षसंवधणन, गवताळ 
आच्छािनािें चवकसन, साडंपाण्यािे शुद्धीकरि व पनुवापर अशा सकृतिशणनी परस्पराशंी संबचंधत न 
चिसिाऱ्या बाबींना एकचत्रतपिे समन्वयाने हाताळाव े लागिार आहे. महाराष्ट्राच्या आजवरच्या संवगण 
कें चद्रत तंत्रवैञाचनक व प्रशासचनक ससं्कृतीमधील कालोचित पचरवतणनावंर या बाबतीतील यश यापढेु 
अवलंबून राहिार आहे. 
 

११·५ ज्याप्रमािे पाण्याच्या लाभधारकामध्ये वैयक्क्तक स्वाचमत्वचवियक धारिे ऐवजी, ‘मी’ व 
‘माझे’ याऐवजी ‘आम्ही’ व ‘आमिे’ अशा प्रकारिी पाण्याबद्दलिी सामचूहक मानचसकता रुजविे हे अत्यंत 
कठीि काम कराव े लागिार आहे. त्यािप्रमािे सरकारी प्रशासनातील आतापयंतिी व्यक्क्तकें चद्रत 
अचधकार पद्धती, चववकेाधीन अनेक अचधकार, संवगणशः मोठेपिािी भावना या जागी सामूचहक 
चविारचवचनमय व संघभावना यािंी वाढ करावी लागिार आहे. चनयंत्रक आचि चनयंचत्रत अशा िोन्ही 
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बाजंूच्या मानचसक धारिामंध्ये आवश्यक असलेले बिल प्रयत्नपूवणक सातत्याने होिारे प्रबोधन व प्रचशक्षि 
यातूनि केवळ शक्य होिार आहे. केवळ एका प्रकल्पापरुताि जलव्यवस्थापनािा वगेळा चविार न करता 
त्याऐवजी उपखोऱ्यातील ककवा संपूिण खोऱ्यातंील सवण प्रकल्पािंा एकचत्रत चविार, आपि त्यािे एक घटक 
मात्र आहोत असे लक्षात ठेवनू करावा लागिार आहे. एकट्यािुकट्या प्रकल्पाच्या स्वतंत्र 
व्यवस्थापनापुढिी ही पायरी आहे. यामध्ये निीच्या खोऱ्यांतील पाण्याशी चनगचडत असलेल्या प्रत्येक 
घटकाला चनरचनराळ्या पािी वापरिाऱ्यािें चहतसंबधं कसे परस्परावलंचबत आहेत यािी नीट जािीव 
असिे आवश्यक आहे. आपले नाते आपल्या नैसर्धगक जलस्त्रोताशी व मानवचनर्धमत प्रिालीशी कसे 
जोडलेले आहे. हे प्रत्येकाला नीट आकलन होिे आवश्यक आहे. अजूनही अनेक िागंले चशकले सवरलेले 
अनेक लोक आपि नेमक्या कोित्या निीखोऱ्यात, उपखोऱ्यात अथवा पािलोटके्षत्रातं राहतो आहोत हे 
नीट सागंू शकत नाहीत. कारि त्यानंी तसा चविारि केलेला नसतो. या दृिीने चशक्षिक्रमातही आवश्यक 
ते बिल झाल्याचशवाय आचि त्याद्वारे आपल्या नैसर्धगक व्यवस्थाशंी असलेले नाते आपल्या मनावर नीटपिे 
ठसवले गेल्याचशवाय, एखाद्ा चवचशि जलके्षत्राच्या उपखोऱ्याच्या ककवा निीखोऱ्याच्या सामूचहक, 
सवांगीि, एकाक्त्मक चवकासाच्या व व्यवस्थापनाच्या प्रचक्रयेला आचि तिनुरूप कामाला उठाव येिार 
नाही. त्या दृिीने आव्हान िेिाऱ्या एका कालखंडाच्या उंबरठ्यावर आता महाराष्ट्र उभा आहे. 
 

११·६ अन्य कोित्याही चवतरि व्यवस्थापेंक्षा पाण्याच्या व्यवस्थापनातील सवांत अवघड बाजू 
म्हिजे विाविाला व मचहन्यामचहन्याला होिारा पाण्याच्या नैसर्धगक उपलब्धतेतील बिल आचि त्याला 
अनुसरून करावयािा पाण्याच्या वाटपातील बिल. असे बिल ही व्यवस्थापकीय मनमानी वाटू नये म्हिनू 
पाण्याच्या उपलब्धतेतील वार्धिक व हंगामवार िोलायमानतेबद्दल समाजामध्ये पुरेशा माचहती चवस्तृतपिे 
उपलब्ध असायला हवी. ती तशी सध्या चवतचरत होत नसल्यामुळे पािीपुरवठा व्यवस्थेत आवश्यक 
असलेल्या लविीकपिाला, समाजातील मानचसकता अनुकूल झालेली नाही. ‘हव ेतेव्हा, हव ेचततके पािी’ 
अशा प्रकारच्या अपेक्षा या मुळाति अवास्तव आहेत, यािी जािीव समाजाला करून द्ायला हवी आहे. 
भारतातील परंपरागत ६० विांच्या संवत्सर िक्राच्या कल्पनेप्रमािे चिलेली साठ संवत्सरािी विाविािी 
वगेवगेळी नाव ेपाचहली तरी त्यात ‘बहुधान्य, चवलंबी, प्रमाथी, सौम्य, चवकारी, साधारि, रौद्र, क्षय’ अशा 
नावािंा भरिा आहे. आपल्या िेशातील पावसाच्या अचनचििततेबद्दल व त्यामध्ये विाविाला पडिाऱ्या 
मोठ्या फरकाबाबत आपल्या पूवणजानंा खूप िागंली जािीव होती हेि या नावावंरून स्पि होते. चगरिा, 
पाझंरा खोऱ्यामंधील कसिनाच्या यशस्वी फडपद्धतीमध्येसुद्धा विातून एकिाि क्रमानुसार बारमाही पीक 
घ्यायिे व एखाद्ा विी पाण्याअभावी कोितेि कसचित पीक चमळिार नाही यासाठीिी तयारी ठेवायिी अशी 
डोळस व्यवस्थाि फडपद्धतीला िीघणकालीन स्थैयण िेऊ शकली आहे. चनसगातील विणचनहाय बिलिाऱ्या 
पाण्याच्या उपलब्धतेला जलव्यवस्थापनाच्या कायणपद्धतीत सामावनू घेतले जािे आवश्यक आहे. अचविल 
पक्का पािीपुरवठा हे व्यवस्थापनािे उचद्दि न ठेवता चनसगाच्या बिलत्या क्षमतेत बसेल चततकाि व तसा 
पािीपुरवठा हे धोरि अगंीकारिे आवश्यक आहे. यंत्रयुगाच्या व चवञानयुगाच्या उियानंतर चनसगावर 
चवजय चमळवण्याच्या उते्तचजत भचूमकामुंळे चनसगाच्या िोलायमानतेकडे नीटसे लक्ष गेलेले नाही. पि त्या 
िोलायमानतेशी जमवनू घेिारी व्यवस्थाि नीटपिे िालू शकेल. सध्याच्या सुधाचरत कसिन कायद्ामध्ये 
ककवा पािीपुरवठा करारामंध्ये या संिभातील सुस्पि अशा तरतुिी अजून समाचवि करण्यात आलेल्या 
नाहीत. पािी वापरिारानंाही नीट कल्पना चिली गेलेली नाही. त्यामुळे या िोलायमानतेबद्दल एक प्रकारिा 
गाफीलपिा समाजात आचि प्रशासन व्यवस्थेतही आहे, तो िूर व्हायला हवा आहे. 
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१२. जलसहभाणगिा मांच 
 

१२·१ चवश्वबँक व यूएनटीपी (राष्ट्र संघािा चवकास कायणक्रम) याचं्या सयुंक्त प्रोत्साहनाने जगभर 
जलसहभाचगता मंिाच्या उभारिीिा कायणक्रम १९९८ मध्ये प्रारंभ झाला. कायणक्रमाच्या िचक्षि आचशयाई 
के्षत्रीय गटािे मुख्यालय जल आचि भमूी व्यवस्थापन ससं्था, औरंगाबाि येथे आल्याने त्या नव्या जागचतक 
िळवळीमागिा चविार व कायणपद्धती महाराष्ट्राला पटकन पचरचित होिे सोपे गेले. जागचतक 
जलसहभाचगता मंिािे संस्थात्मक सहभागी घटक म्हिनू महाराष्ट्रािे पाटबधंारे खाते व जल आचि भमूी 
व्यवस्थापन संस्था या िोन्हीनीही इ.स. २००० पूवीि स्वतंत्रपिे सिस्यत्व स्वीकारल्यामुळे 
जलव्यवस्थापनाच्या उन्नतीकरिातील जागचतक चविारप्रवाह महाराष्ट्रात लवकर येऊ शकला आहे. या 
चिशनेे उपखोरे चनहाय स्थाचनक जलसहभाचगता मंि करण्याच्या प्रयत्नानंा काही चठकािी अनुकूल 
प्रचतसाि चमळू लागला आहे. उध्वण भीमा जल सहभाचगता (१९९९), उध्वण गोिावरी जलसहभाचगता 
(२०००), पूिा (तापी) जल सहभाचगता (२००१) आचि पातळगंगा जल सहभाचगता (२००३) यािें अनुभव 
याबाबतीत उपयोगी पडिार आहेत. अलीकडिे अशा प्रकारच्या लोकसहभागािे चविभातील नावीन्यपूिण 
उिाहरि म्हिजे यशोिा जलसहभाचगता मंि. तो वधा चजल्यात उभारण्यात आला असून नागपूरच्या 
मचहला पािी मंिाने हे काम २००५ पासून हाती घेतले आहे. अकोला व अमरावती चजल्यामध्ये पूिा खोरे 
चमत्र मंडळ कायणरत आहे, त्यापासूनि यशोिा खोरे जलसहभाचगता मंिाने पे्ररिा घेतली आहे. धुळे 
चजल्यातील पाझंरा निीवर असाि व्यापक समन्वयात्मक मंि उभा होतो आहे. शासकीय, खासगी, 
शकै्षचिक, व्यावसाचयक व सामाचजक संघटना, या सवांनाि जलसहभाचगता मंिावर एकचत्रतपिे काम 
करायला तयार करावयािे आहे. आजच्या संघटनात्मक आचि प्रशासकीय रिनेत बिल घडवनू अशा 
प्रकारिे मंि जसजसे कायाक्न्वत होतील, तसतसे पाण्याबाबतच्या व्यवस्थापनािे आजिे चवस्कळीत स्वरूप 
जाऊन एक सुचवचहत अशी लोकानुवती रिना उियाला येईल. 
 

१२·२ महाराष्ट्र राज्यात लाहन मोठ्या चमळून ४०० नद्ा वाहतात. त्यािंी एकंिर लाबंी २०,००० 
चक.मी. आहे. या सवांिी नीट तिावमुक्त व्यवस्था यापुढे लावायिी आहे. सामूचहक पािी म्हटले, की 
त्याबरोबर तंटे, चववाि व कटुता असलीि पाचहजे असे नाही. निी, खोऱ्याचं्या चनयोजनात इतर 
राज्याबंरोबर घ्यावयािी चवधायक सहकायािी महाराष्ट्रािी भचूमका निीखोरे, पािी, तंट्याच्या चववािामंध्ये 
स्पि चिसून आली आहे. महाराष्ट्र व मध्यप्रिेश याचं्या सयुंक्त आतंरराज्यीय जलचनयंत्रि मंडळाच्या गेल्या 
२५ हून अचधक विांच्या वाटिालीतही ही समन्वयात्मक कायणपद्धती स्पि झाली आहे. या मंडळािे 
मुख्यालय महाराष्ट्रात नागपूरला आहे. अशीि प्रगल्भ भचूमका गोिावरी खोऱ्यात इतर राज्याबंरोबर 
महाराष्ट्राने केलेल्या कारारामंध्ये चिसून आली आहे. गोिावरी लवािाने १९८० मध्ये चिलेला चनवाडा 
म्हिजे वस्तुतः गोिावरी खोऱ्यातील पाि राज्यानंी परस्पर चविारचवचनमयाने गोिावरीच्या वगेवगेळ्या 
उपखोऱ्यामंधे पािी वाटपािे जे आपापसात करार केले त्यािें सकंलन मात्र आहे. या चनवाड्याच्या शवेटी 
आपले चविार व्यक्त करताना लवािाने म्हटले आहे, की या चवियाच्या संिभात सवण संबचंधत राज्यानंी जी 
परस्परानंा समजून घेण्यािी, साभाळून घेण्यािी, सामंजस्यपूिण भावना िाखचवली आचि या अत्यंत ताचंत्रक 
स्वरूपाच्या आचि अचतशय चकिकट व गंुतागुतीच्या चवियात परस्पराशंी सुसंवािाच्या मागाने ििा आचि 
वाटाघाटीच्या मागाने चनिणयाप्रत पोिण्यासाठी जे अत्यंत प्रमाचिक प्रयत्न केले त्याबद्दल आम्ही कृतञता व 
आनंि व्यक्त करू इक्च्छतो. अशा प्रकारच्या तंट्याबखेड्यात योग्य चनिणय कसा करावा यासंबधंीिा हा एक 
आिशणि ठरेल. ही सामंजस्यािी परंपरा वाढीस लागेल असे वातावरि राज्यातंगणतही चजल्याचजल्यामंध्ये 
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व प्रिेशाप्रिेशामंध्ये चनमाि करण्यासाठी व चटकवनू धरण्यासाठी पाण्यािे तिाव असिाऱ्या 
खोरे/उपखोऱ्यामंध्ये जलसहभाचगता मंिािंी चनर्धमती फार पोिक ठरिार आहे. 
 

१२·३ पािी हा जैचवक अक्स्तत्वािा तसाि मानवी समृद्धीिाही आधार असल्यामुळे पाण्याच्या 
उपलब्धतेवर येिाऱ्या तािामुंळे मानवी समाजातील घटकामंध्ये िुरावा व संघिण वाढीला लागतात. त्यानंा 
हाताळण्यातील सामंाचजक कुशलता हा त्या समाजाच्या जलससं्कृतीिाि एक भाग असतो. भगवान 
बुद्धाचं्या राजसंन्यासामागे ‘निी पािी वापराच्या संिभात संघिण नव्हे, संवाि आचि समन्वय’ हीि कायणचिशा 
असली पाचहजे हा आग्रह होता. चनष्ठा होती. त्या चिशनेे आधुचनक काळातील जलव्यवस्थापनाच्या रिना 
वृकद्धगत करिे हे समाजाच्या सासं्कृचतक उन्नतीिे लक्षि राहािार आहे. त्यातं वैिाचरक प्रगल्भता व 
मानचसक उिात्तता या िोहोंिाही संगम असावा लागतो. तसा तो चनमाि करिे हे केवळ राजकीय ककवा 
प्रशासचनक उपिारामंधून शक्य होत नाही. त्यासाठी सामाचजक स्तरावर प्रबोधन करिाऱ्या व संवाि 
साधिाऱ्या स्वतंत्र यंत्रिा अक्स्तत्वात असाव्या लागतात. यापढुील नद्ाचं्या व्यवस्थापनामंध्ये या उदे्दशाला 
अचधकाचधक महत्तव येत जािार आहे. त्यासाठी जलसहभाचगता मिंािें अक्स्तत्व फार उपयोगी ठरिार 
आहे. गेल्या िहा विांत चमळून महाराष्ट्रातील केवळ ६ नद्ामंध्ये अशी समन्वयात्मक जलसहभाचगतेिी 
व्यवस्था उियास आली आहे. वगेवगेळ्या नद्ामंधील तिावािी क्स्थती पाहता आिखी सहा नद्ामंध्ये 
चगरिा, सीना, माजंरा, तेरिा, पूिा (गोिावरी) व पेनगंगा याचं्यासाठी जलसहभाचगता मंिािी तातडीने 
उभारिी व्हायला हवी आहे. 
 

१३. णनमगलिेची वािचाल 
 

१३·१ आर्धथक समदृ्धीबरोबर व उन्नत राहिीमानाबरोबर अचधक प्रमािात टाकाऊ किरा व िूचित 
पािी चनमाि होण्यािा उपसगण महाराष्ट्रालाही १९७०-८० च्या िरम्यान सताव ूलागला. त्यािी हाताळिी 
कौशल्याने करायिी म्हिजे व्यक्क्तगत जीवनात व सामाचजक व्यवहारात टापचटपीिी व प्रिूिि चवरचहत 
वतणिुकीिी सवय लागायला हवी. तशा िागंल्या सवयी लाविारी काही व्यवस्था अजून सवणत्र उभी होऊ 
शकलेली नाही. त्यामुळे “इमा आप चशवतमाः इमा सवणस्व भेिजीः” हे पािी पचवत्र राहाव,े सवाना 
आरोग्यिायक व्हाव,े ही वारंवार म्हटली जािारी वैचिक प्राथणना प्रत्यक्ष व्यवहारात जािवत नाही. उलट 
निीच्या व पािीसाठ्याचं्या प्रिूििािी समस्या चिवसेंचिवस उग्र रूप धारि करीत आहे. मोठाली शहरे व 
औद्ोचगक के्षते्र याचं्या जवळून वाहिाऱ्या नद्ा उिा. उल्हास, काळ, पाताळगंगा, गोिावरी (नाचशक), 
कृष्ट्िा (सागंली), मुळामुठा (पुिे), पवना (कपपरी) यािंी क्स्थती तर चवशिे कितनीय आहे. 
 

१३·२ महाराष्ट्रािे जलस्त्रोत सुरचक्षत राहावते म्हिून महाराष्ट्रात जलप्रिूिि चनयतं्रि कायिा, 
१९६९ मध्ये पाचरत करण्यात आला व १९७० साली प्रिूिि चनयंत्रि मंडळही स्थापन करण्यात आले. या 
चिशनेे पाऊल टाकिारे महाराष्ट्र हे भारतातले पचहले राज्य होते! वरील कायद्ातंगणत प्रिूिि चनयतं्रि 
मंडळाकडून संपूिण राज्यि जलप्रिूिि प्रचतबधं व चनयंत्रि के्षत्र म्हिनू घोचितही केले गेले. स्थाचनक 
स्वराज्य संस्था व उद्ोगके्षते्र याचं्याकडून केल्या जावयाच्या साडंपाण्याच्या चवल्हेवाटीवर लक्ष राहण्यासाठी 
या कायद्ाच्या अंतगणत त्यानंी करावयाच्या व्यवस्थेला संमचतपत्र घेिे आवश्यक ठरवले गेले. मंडळाने 
आजवर अशी ४९९०६ संमचतपते्र चिली आहेत. त्यातील तरतुिींिा भगं झाला, तर चवदु्तपुरवठा व 
जलपुरवठा खंचडत करता येतो. या तरतुिींना अनुसरून ३३४ कारखान्यावंर न्यायालयात खटले िाखल 
करण्यात आले आहेत व कारखान्यावंर कायणवाहीसुद्धा करण्यात आली आहे. खाजगी उद्ोगके्षत्राला 
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याबाबत वळि लावण्यािे प्रयत्न काही प्रमािात तरी मागणस्थ झाले आहेत. पि मलप्रवाहासंंबधंातील 
अपेचक्षत अनुपालन स्वराज्य संस्थाकंडूनि नीट होत नसल्यामुळे कायद्ािे पूिण उचद्दि साध्य होत नाही. 
 

१३·३ निीच्या प्रवाही पाण्याच्या तुलनेत तलावातं साठचवलेल्या पाण्यािी स्वयंशुद्धीकरिािी 
क्षमता चनसगणतः मुळाति कमी असते. त्यामुळे तलावाचं्या पाण्याच्या गुिवते्तिा साभंाळ अचधक अवघड 
आहे. प्रिूििकारी पिाथण पािी साठ्यापंयंत न पोहोिू िेिे हाि प्रभावी मागण आहे. म्हिून जलाशयाचं्या 
स्त्रविके्षत्रात प्रिूििमुक्त जीवनव्यवहार पद्धती बसचविे अत्यतं महत्वािे आहे. भीमेजवळील उजनी 
जलाशय, औरंगाबािजवळील सुखना निीवरील तलाव व पुसि शहराखालील पूस निीवरील चनम्न पूस 
जलाशय, कोल्हापूरिा रंकाळा तलाव ककवा नागपूरमधील अंबाझरी व तेलंखेडी सारखे जलाशय यातून 
पािी प्रिूििाच्या यापुढील भयानकतेिा इशारा चमळू लागलेला आहे. त्यािी वळेीि िखल घेतली जािे 
आवश्यक आहे. पि या तलावाचं्या पाण्यािी गुिवत्ता नीट तपासत राहण्यािी कायणपद्धतीही अजून तयार 
नाही. या तलावावंर ज्यािें सावणजचनक स्वाचमत्व आहे. त्याचं्यावर पाण्यािी गुिवत्ता साभंाळण्यािी काही 
जबाबिारी आहे यािी पुरेशी जािीव नसल्याप्रमािे एकंिरीत चढलाईिा व्यवहार आहे. प्रिूिि चनयंत्रि 
मंडळाच्या कायणकुशलतेवर सवण भरवसा टाकून तलावािंी मालकी असिाऱ्या ससं्था स्वस्थ बसल्या आहेत. 
स्त्रविके्षत्रातील व्यवहारािंी फेररिना डोळसपिे वळेीि झाली नाही तर काही काळानंतर या तलावािंा 
उपयोग करून घेिेही िुरापास्त होईल. एकंिर जलव्यवस्थापनाच्या आव्हानामंध्ये सरोवराचं्या गुिवते्तिे 
व्यवस्थापन हा मोठा नवाि प्रश्न आता महाराष्ट्रापढेु आहे. 
 

१३·४ पाण्याच्या गुिवतेबद्दल एक प्रकारिा सामाचजक गाचफलपिा महाराष्ट्रात सवणत्र नजरेत 
येतो. पाण्यािी वळेोवळेी के्षत्रीय तपासिी होिे, त्यासाठी नमुने गोळा करिे, त्यािंी िाििी घेिे यासाठी 
मित करिाऱ्या सक्षम प्रयोगशाळा महाराष्ट्रात अलीकडे उभ्या राचहल्या आहेत. पि पािी प्रिूचित होऊ नये 
यासाठी आवश्यक असलेली तत्परता अजून संबचंधताकंडून िाखवली जात नाही. जलाशयाच्या स्त्रवि 
के्षत्रातील अचनयचंत्रत अशी सवण घाि तलावातं येऊन जमा होत राहते. तलावािंी िुरवस्था ही कितेिी बाब 
झालेली आहे. उत्स्त्रोत के्षत्रातंील शहरामुंळे, कारखान्यामुंळे व शतेामंधील वाढत्या रासायचनक खतामुंळे 
जलाशयामधील पाण्यािी गुिवत्ता झपाट्याने घसरते आहे. पि या संकटाबाबत अजून खडबडून जाग 
आलेली चिसत नाही. सवण तलावाचं्या उत्स्त्रोत भागात सरंक्षिात्मक उपाययोजना अमंलात येिे यापढेु फार 
महत्तवािे राहील. त्या त्या स्त्रविके्षत्रामधील समाजाच्या पाण्याबाबतच्या संविेनशीलतेिे व पािी 
व्यवस्थापनातील जागरूकतेिे अखेरिे फचलत तलावामंध्ये पाहायला चमळते. तलावाचं्या संरक्षिात केवळ 
तलावाभंोवतीच्या दृश्य पािी वापरिारािंा सहभाग अपेचक्षत नसून तलावाच्या स्त्रवि के्षत्रातील सवणि 
व्यवहारािें यथायोग्य चनयमन होिे आवश्यक आहे. 
 

१३·५ त्यासाठी त्या त्या तलावांशी संबचंधत असलेल्या घटकािें कृचतशील गट तलावशः उभे 
व्हायला हवते. याकचरता ‘सरोवर संवर्धधनी’ संकल्पना माडंण्यािा प्रयत्न िालू आहे. नािेंडजवळच्या 
चवष्ट्िुपुरी धरिामागील शकंरसागरसाठी अशा सरोवर संवर्धधनीिी स्थापना झाली आहे (२००६). लोिार 
तलावासाठी सरोवर संवर्धधनीिी चनर्धमती करण्यािी बोलिी िालू आहेत (२००७). उजनी जलाशयासाठी 
या दृिीने जागृती करण्यासाठी कायणशाळािें आयोजन होते आहे (२००८-२००९). काही जागरूक संघटना 
त्या दृिीने सध्या प्रयत्नशील आहेत. पि त्या उपक्रमानंा सुसंघचटत आकार अजून आलेला नाही. तलावािें 
सुयोग्य गुिवत्ता व्यवस्थापन ही सवण प्रकारच्या जलव्यवस्थापनािी अचंतम परीक्षा ठरिार आहे. त्याकचरता 
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महाराष्ट्रात सरोवर संवर्धधनीसारख्या तलावचनहाय संघटनािंी साखळी उभी होिे हे फार महत्तवािे राहिार 
आहे. 
 

१३·६ िोन चपढ्यापूंवीपयंत गावातून ककवा गावाजवळून नद्ाचं्या काठावरिे दृश्य अनेक चठकािी 
आकिणक व मन प्रसन्न करिारे, डोळे सुखचविारे असे. पि नद्ािें ते रूप आता पालटले आहे. 
साडंपाण्याच्या सुरचक्षत चवल्हेवाटीिी व्यवस्था याबाबतीत, िुलणक्ष वाढत गेल्याने अनेक नद्ािें रूपातंर 
गटारात झालेले आहे. पि ही जबाबिारी असिाऱ्या स्थाचनक स्वराज्य संस्था, ग्रामपंिायती, 
नगरपाचलका, महानगरपाचलका याबाबतीत िुबळ्या ठरल्या आहेत. शहरात चनमाि झालेला घनकिरा 
शहराचं्या नजीकच्या भागात चजथे टाकला जातो चतथे मुरिारे पावसािे पािी, मलप्रवाहाच्या नळामंधील 
गळतीमुळे जचमनीत मुरिारे साडंपािी, गटारामंधून मुरिारे घाि पािी अशा अनेक मागांनी त्या त्या 
शहराखंालील व त्याचं्या पचरसरातील भजूल साठेसुद्धा िूचित झालेले आहेत. या अत्यंत महत्तवाच्या 
चवियाकडे िुलणक्ष होण्यािे एक प्रमुख कारि म्हिजे स्थाचनक स्वराज्य संस्थािंी (नगरपाचलकािंी) आर्धथक 
िुक्स्थती. अशा सुचनयोचजत व्यवस्थासंाठी आवश्यक असलेली संस्थात्मक यंत्रिा उभारण्यासाठी आवश्यक 
असिारा पैसा उभा करण्यात नागरी व्यवस्था उिासीन आहेत. यािाि पचरिाम अस्वच्छता, घाि व िुगंधी 
याला आळा बसू शकलेला नाही. लाखो याते्रकरंूिा एकचत्रत तात्काचलक चनवास साभंाळावा लागिाऱ्या 
पंढरपूरसारख्या, िचक्षि काशी म्हिून मान्यता पावलेल्या, पचवत्र तीथणके्षत्रीसुद्धा िुगधंीमुक्तता येण्यासाठी 
करावयािी चवशिे सुद्धीकरि व्यवस्था जुलै २००७, मध्ये आिाढी वारीच्या वळेी पचहल्यािंाि कायाक्न्वत 
करण्यात आली. ऐचहक चवकासाबरोबर एक प्रकारिी स्वयंचशस्त, चवनम्रता आचि चनसगाबद्दलिा आिरभाव 
याही गोिी अचनवायणपिे अगंीकारल्या जािे आवश्यक आहे. चनम्नस्तरावरून उच्च स्तराकडे वाटिाल 
करिाऱ्या सवण समाजाच्या समोर पाण्यािी गुिवत्ता हा अत्यंत महत्तवािा मुद्दा केव्हा ना केव्हा घोर स्वरूपात 
उभा ठाकलेलाि आहे. िोन िशकापंासून महाराष्ट्रापुढेही तो आता उभा राचहलेला आहे. 
 

१३·७ जगभरि त्या बाबतीत सुधारिा व्हावी म्हिून २००५ हे जागचतक विण ‘पािी आचि आरोग्य 
विण’ म्हिून संयुक्त राष्ट्र सघंातफे साजरे केले गेले. पाण्याबाबतच्या युनेस्कोच्या व्यापक व्याख्येप्रमािे 
आता पािी या शब्िात वस्तूरूप पाण्याबरोबरि, ‘स्वच्छता व्यवस्था व वैयक्क्तक सवयी’ यािंाही समावशे 
केला गेला आहे. water means water, sanitation and hygiene अशीि पाण्यािी व्याख्या करण्यात 
आली आहे. पाण्याबाबतिा हा व्यापक चविार डोळ्यापुढे ठेवनू व पाण्यािे मानवी आरोग्याबरोबर असलेले 
दृढ नाते लक्षात घेऊन चनमणल व्यवस्थेिा आग्रह धरिारे नागचरक व त्यािें नागरी सघं आता पुढे यायला 
हवते. तरि सध्यािी पचरक्स्थती बिलू शकेल. संयक्त राष्ट्र संघातफे २००८ हे विण ‘आंतरराष्ट्रीय स्वच्छता 
विण’ म्हिून सगळीकडे अमलात आिले गेले. पि महाराष्ट्रातील चवद्मान कायणपद्धतीमुळे त्यािा प्रभाव 
बरािसा शासकीय वतुणळामध्ये सीचमत राचहला. एखािे लोकअचभयान म्हिनू ते शासनेतर व्यवस्थामंध्ये 
उिलून धरले गेले नाही. इचंडयन वॉटर वक्सण असोचसएशनने २००६ पासून इकोसनॅ म्हिून पयांवरिीय 
स्वच्छतेच्या चिशनेे काम करिारा गट तयार केला आहे. पि त्यािाही प्रभाव या चिशनेे अजून फारसा 
जािविारा ठरला नाही. 
 

१३·८ ‘सुजल चनमणल महाराष्ट्र अचभयान’ महाराष्ट्रात अलीकडेि शासनाच्या पािीपुरवठा व 
स्वच्छता चवभागाकडून हाती घेण्यात आले आहे. त्यासाठी एक उच्चस्तरीय सुकािू सचमतीही आहे. 
चजल्हास्तरीय सचमत्याही आहेत. त्या चिशनेे अगोिरि जे उपक्रम िालू करण्यात आले होते, त्यात २००० 
पासून ग्रामीि भागासाठी व २००२ पासून नागरी भागासाठी हाती घेण्यात आलेले सतं गाडगेबाबा स्वच्छता 
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अचभयान महत्तवािे आहे. जगातील स्वच्छतेिी मोठी िळवळ म्हिून जागचतक स्तरावर युचनसेफ व 
जागचतक बँक यानंी या अचभयानािा गौरव केला आहे. या कायणक्रमातं २००८ पासून स्थाचनक स्वराज्य 
संस्थानंा त्याचं्या त्याचं्या स्वच्छतेिा िजा पाहून अ, ब, क अशी औपिाचरक श्रिेी आता िेण्यात येत आहे. 
त्यानुसार २००८ मध्ये १३६०८ ग्रामपंिायतींना अ वगण (५० टके्क), ७५७५ ग्रामपंिायतींना ‘ब’ वगण ५९४० 
पंिायतींना ‘क’ वगण चमळाला आहे. २००४-०५ मध्ये महाराष्ट्रातल्या १३ ग्रामपंिायतींना ‘चनमणलग्राम’ 
पुरस्कार चमळाला. ती संख्या वाढत जाऊन २००५-०६ मध्ये ३८० ग्रामपंिायतींना, २००६-०७ मध्ये १९७४ 
ग्रामपंिायतींना व २००७-०८ मध्ये ४३०१ ग्रामपंिायतींना हे पुरस्कार चमळाले. ही वाढती संख्या चनचिति 
उत्साहवधणक आहे. महाराष्ट्रासमोरिे उचद्दि सवाथाने पूिण होण्यासाठी अशा अचभयानािंी गती अजून खूप 
वाढवावी लागिार आहे. महाराष्ट्रात २७९२६ ग्रामपंिायती आहेत. त्या सवांपयंत चनमणलता पोिवायिी 
आहे. आजवर फक्त २४ टके्क ग्रामपंिायतींपयंत चनमणलतेिा प्रभाव पोिवता आला आहे. २००१-०२ पयंत 
फक्त १९ टके्क ग्रामीि जनतेपयणत स्वच्छतेच्या सुचवधा पोिल्या होत्या. मािण २००९, पयंत आता ६५ टके्क 
ग्रामीि लोकसंख्येला स्वच्छतेच्या सोयी उपलब्ध केल्या गेल्या आहेत. या अचभयानािा सुपचरिाम म्हिनू 
जवळपास ९८ टके्क ग्रामीि शाळासंाठी व अंगिवाड्यासंाठी स्वच्छतेच्या सुचवधा पोिू शकल्या आहेत. आता 
या सवण नव्या व्यवस्था नीट सांभाळण्यािी जबाबिारी ग्रामपंिायतींच्या पािी व स्वच्छता सचमत्यानंी 
पत्करावयािी आहे. पि गावाचं्या सवकंि स्वच्छतेसाठी अजून खूप काम बाकी आहे. 
 

१३·९ यात नागरी के्षत्रातंील साडंपाण्यािी हाताळिी हा सवात अवघड प्रश्न आहे. २२ 
महानगरपाचलका व २२३ नगरपचरििा यापैकी फक्त २५ चठकािी सुचवचहत मलप्रवाह व्यवस्था कायाक्न्वत 
आहे व आिखी १३ योजना हाती आहेत. २५० शहरानंा पािीपुरवठा करण्याच्या योजना पूिण करण्यात 
आल्या आहेत त्यामुळे शहरातं येिारे पािी वाढले आहे. पि त्यािा चनिरा करिाऱ्या योजना वळेीि हाती 
घेतलेल्या नसल्याने नागरी मलप्रवाह ही आता चवविंनेिी गोि झाली आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राचधकरिाच्या 
सहकायाने कपपरी-कििवड महानगरपाचलकेने राबवलेल्या साडंपािी शुद्धीकरिाच्या व्यवस्थेिा अनुभव 
पाहता त्यासाठी प्रचतघनमीटर खिण रुपये १·८ मात्र आहे. नव्या नागरी पािीपुरवठ्यासाठी येिाऱ्या 
खिाच्या तो चनम्म्याहून कमी आहे. शुद्धीकृत पाण्यािा फेरवापर शतेीत व अन्य चववचक्षत उपयोगासाठी 
सहज शक्य असल्याने अशा पचरष्ट्कृत साडंपाण्याच्या पनुवापरावर यापुढे भर द्ावा लागिार आहे. ककबहुना 
असा फेरवापर हे नव्या आधुचनक जलसंस्कृतीिे एक अगं बनाव ेलागेल. या व्यवस्थेतला पायाभतू घटक 
म्हिजे शौिालये. त्यािंी बाधंिी पूिण करिे हेही मोठे आव्हानि आहे. साठ टके्क नागरी लोकसंख्येलाि 
आतापयंत स्वच्छतेच्या सुचवधा उपलब्ध झाल्या आहेत. िाचरद्र्यरेिेखालच्या उवणचरत ९ लाख कुटंुबानंा 
शौिालयािंी सुचवधा उपलब्ध करून िेिे हेही खिािे व व्यावहाचरक गंुतागंुतीिे काम राचहलेले आहे. 
अगोिर पुरेशा पाण्यािी नीट चवश्वासाहण व्यवस्था लागल्याचशवाय सध्याच्या पद्धतीतील शौिालयािंी 
स्वच्छताही नीट राहू शकत नाही. सवण नागरी व ग्रामीि ‘लोकवस्त्या हागििारी मुक्त’ करण्यािे उचद्दि 
त्याचशवाय पूिण होऊ शकिार नाही. महाराष्ट्राच्या ग्रामीि भागात १९९७ पयंत फक्त ६ लाख शौिालये 
होती. त्यानंतर याबाबतीतला धडक कायणक्रम हाती घेतला गेला व केवळ ३ विांत १७ लाख नव्या 
शौिकूपािंी भर पडली. शासनाकडून यासाठी अनेक प्रयत्न केले जात आहेत. पि स्वच्छता व चनमणलता हे 
सामाचजक जीवनातले अग्रकमािे उचद्दि बनू शकलेले नाही. सामाचजक मानचसकता अशी आहे की, 
पाण्यासाठी म्हिनू काही खिण करायला चनिान काहीसा उत्साह िाखवला जातो पि त्या पाण्यािा नंतर 
चनिरा करण्यािी जबाबिारी स्वीकारावीशी वाटत नाही. 
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१३·१० स्वच्छता व आरोग्यािा संिभात एक ताचंत्रक प्रश्नही हाताळावा लागिार आहे, तो म्हिजे 
चनसगणतः स्त्रोतावंर अवलंबनू असिाऱ्या गावासंाठी स्वच्छ व चनिोि पाण्यािा पुरवठा करण्याच्या सोयी. 
ग्रामीि लोकसखं्येला उपलब्ध असिाऱ्या एकूि ९६१७१ स्त्रोतापंैकी ९७९८ गुिवत्ताबाचधत गावािें चमळून 
२८६३८ स्त्रोत िूचित आहेत, म्हिजे जवळपास ३० टके्क. त्यात फ्लोराईट, नायरेट व लोह यानंी िूचित 
असलेल्यािें प्रमाि बहुसखं्य म्हिजे ६५ टके्क आहे. अशी हाचनकारक द्रव्ये अचतचरक्त प्रमािात असिाऱ्या 
स्त्रोतामंधील पािी संयंत्रामंधून सुद्ध करून गावानंा पुरवाव ेलागिार आहे. यासंबधंातंील घरगुती उपिारािें 
चशक्षिही सबंंचधत लोकानंा द्ाव े लागिार आहे. १९६० साली महाराष्ट्र राज्य अक्स्तत्वात आले, तेव्हा 
याबाबतिी तपचशलातंील माचहतीही शासनाजवळ वा स्थाचनक संस्थाजंवळ उपलब्ध नव्हती. त्यासाठी 
महाराष्ट्रात पािी गुिवत्ता संचनयंत्रि व सवेक्षिािा स्वतंत्र कायणक्रम हाती घ्यावा लागला. प्रयोगशाळािंी 
उभारिी करावी लागली व ग्रामीि समाजािी पाण्यािी परीक्षा व संरक्षि यासाठी ग्रामस्तरावंर 
क्षमतासंवधणनािे कायणक्रमही हाती घ्याव ेलागले. आता ३४५ चठकािी पाण्यािी गुिवत्ता तपासण्यािी सोय 
कमीअचधक प्रमािात उपलब्ध झाली आहे. अशा पायाभतू व्यवस्था प्रथमतः चनमाि करून आता प्रत्यक्षात 
शुद्ध पािीपुरवठ्याच्या सोयींिी अंमलबजाविी हाती घेण्यािी अवस्था आली आहे. चनमणलता ही समाजाच्या 
सासं्कृचतक उन्नतीिा अत्यतं महत्तवािा मापिंड आहे. अनेक वि े उपेचक्षत राचहलेला हा चविय चनिान 
शासनस्तरावर आता गंभीरपिाने हाताळला जात आहे. त्याला सामाचजक िळवळींमधून ज्या प्रमािात 
पाकठबा चमळेल व िोिींवर कडक कायणवाहीं होत राहील त्या प्रमािात चनमणल महाराष्ट्रािे िशणन लवकर 
घडून येईल. 
 

१४. पाच दशकाांचा अनुबोध 
 

१४·१ वैञाचनक अद्यावतता, आत्मचनभणरता, लोकसहभागािा व्यापक आधार, पाण्याच्या चवचवध 
उपयोगािंा समन्वय, व्यवस्थािें स्थाचयत्व, समदृ्धीिी चनर्धमती आचि चनमणलता ही जलसंस्कृतीिी 
व्यवच्छेिक सात लक्षिे आहेत. महाराष्ट्राच्या चनर्धमतीनंतर या सातही अंगानंी महाराष्ट्रािी आधुचनक 
जलसंस्कृती आकार घेत आहे. सवणि अंगािंी प्रगती एकसारखी नसली तरी १९६० च्या तुलनेत चविार 
केला तर महाराष्ट्र आता सवण बाबतीत खूप पुढे गेला आहे. आवश्यक असिाऱ्या पार्धथव रिनािंी चनर्धमती 
अजून खूप बाकी आहे. पि त्याहीपेक्षा जास्त मागे राचहली आहे ती नवी सामाचजक बाधंिी. खिािी व 
बाधंकामािी उचद्दिे यानंा चनयोजन व्यवस्थेत प्राथचमकता चमळाल्याने त्या चिशनेे जी व्यावहाचरक गचतमानता 
आली त्यािी बरोबरी सामाचजक पचरवतणनानंा अजून करता आलेली नाही. 
 

१४·२ प्राकृचतक क्स्थती व मानवचनर्धमत पार्धथव रिना, वैिाचरक अचधष्ठान व लोकव्यवहारािंी सागंड 
यावर जलसंस्कृती ठरते. त्यातंील िौथा भाग फार कच्चा राचहला आहे. समाजािे पाण्याशी नव ेनाते चनमाि 
होत आहे. पि त्या बाबतीतली नवी जाग अजून समाजाला नीटशी आलेली नाही. व्यावसाचयक तंत्रञानंी 
आघाडी घेतली. शासनानेही रेटा लावला आहे. पि पुरेसे सामाचजक कायणकते जलके्षत्राच्या 
आधुचनकीकरिासाठी व उन्नतीकरिासाठी पढेु आले नाहीत. ही तूट भरून काढण्यावर महाराष्ट्राच्या नव्या 
जलसंस्कृतीिे कालोचित अंचतम स्वरूप अवलंबून राहील. महाराष्ट्र अजून सासं्कृचतक क्स्थत्यतंराच्या 
काळातून जात आहे. चशवाय जलसंस्कृती हा अखेर एकंिर सामाचजक नीचतमते्तिाि एक भाग असिार 
आहे. ज्या प्रमािात सामाचजक नीचतमते्तत चठसूळपिा राहील, त्याप्रमािात जलसंस्कृतीिा चवकास व 
आचवष्ट्कार हाही कच्च्या पायावर उभा असेल. चवशिेतः सामचूहक अनुशासनबद्धतेिी मानचसक सवय 
एकंिरि समाजजीवनात ज्या प्रमािात रुजलेली असेल, त्या प्रमािात चतिे प्रचतकबब महाराष्ट्राच्या 
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जलसंस्कृतीतही पाहायला चमळेल. म्हिून महाराष्ट्राच्या जलसंस्कृतीच्या आधुचनकीकरिािा व 
उन्नतीकरिािा चविार करताना, एकंिर समाजाच्या सासं्कृचतक उन्नतीकरिािाही मागोवा घेत राहिे व 
पाठपुरावा करीत राहिे उपयुक्त राहील. 
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पयावरि सांस्कृिी आणि महाराष्ट्र 
 

 
अिुल देऊळगावकर 
 

पयावरि चवियावरील तज्ञ, लेखक व कायणकते. १९९९ मध्ये मध्य प्रिेश सरकार व चिल्लीतील 
सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायनणमेंट संस्थेच्यावतीने पािलोट के्षत्र चवकासाच्या अभ्यासासाठी तसेि २००४ 
मध्ये भारत सरकारच्या वतीने पािलोट के्षत्र चवकासाच्या अभ्यासासाठी फेलोचशप. पयावरि, स्वच्छता, 
आपत्ती चनवारि या व तत्सम चवियावरील जागचतक पचरििामंध्ये २००१ पासून सातत्याने सहभाग, 
पयावरि, शतेी, आपत्ती व्यवस्थापन चवकास, चवञान तंत्रञान या चवियावर चनयचमतपिे लेखन, अनेक 
पुरस्कारानंी सन्माचनत, डळमळले भमूंडळ, लॉरी बेकर, स्वाचमनाथन-भकूमुक्तीिा ध्यास, बखर 
पयावरिािी आचि चववकेी पयावरिवाद्ािी ही पुस्तके प्रकाचशत. 
 

पत्ता : चांद्रमौळी, सरस्विी कॉलनी, लािूर, ४१३५३१. 
दूरध्वनी : ०२३८२-२४२५३१ 

 
“पयावरिािे स्वरुप जागचतक असून त्यािे आव्हान मात्र सामाचजक व राजकीय आहे. आपला 

समाज काळानुरूप सुसंस्कृत व जबाबिार होत नसल्यामुळे तर संपूिण चसक्व्हलायझेशन धोक्यात आली 
आहे.” — जगचद्वख्यात पयावरि शास्त्रञ जेम्स लव्हलॉक. 
 

महाराष्ट्र राज्यािी स्थापना झाली त्यावळेी जगाला पयावरिािी समज नव्हती. प्रिूिि या संञेिा 
वापर सुरू व्हायिा होता. यािा अथण ती समस्याि अक्स्तत्वात नव्हती, असा मात्र नाही. त्याि सुमारास 
अमेचरकेमध्ये गं्रथातून पयावरिवािािा पाया घातला जात होता. १९६२ पासून आजतागायत त्याच्या ४२ 
आवृत्तया चनघाल्या, १५ भािामंधून अनुवाि झाले. पुढे पयावरिवािािी गीता ठरलेला, चवसाव्या शतकािा 
इचतहास घडचविाऱ्या गं्रथाचं्या यािीत सन्मानािे स्थान लाभलेला ‘सायलेंट क्स्प्रगं’ या गं्रथािे चलखाि 
जीवशास्त्रञ राशले कासणन करीत होत्या. या गं्रथाने १९६० च्या िशकात पयावरि चवनाशािी व्याप्ती 
जगाला िाखवनू चिली. 
 

“चनसगाने सवण काही मुक्तहस्ते बहाल केले आहे असे नयनमनोहर गाव होते. सारे काही ठीकठाक 
िालले होते. अिानक घडी चबघडली. चवचित्र आजाराने त्या भागाला घेरले. एकाएकी अनेक पक्षी मरून 
पडू लागले. चकत्येक पक्ष्यानंा उडताि येईना. अनेक पक्ष्यािें कूजन थाबंले. त्या वसतं ऋतूत वसंत तसाि 
होता. नव्हता तो केवळ पक्ष्यािंा आवाज! सकाळी सवण पक्ष्यािंा चकलचबलाट नि झाला. सगळीकडे भयाि 
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स्मशानशातंता पसरली. वािी हरवलेल्या केचवलवाण्या पक्ष्याचं्या साचन्नध्यात तो जीवघेिा मूक वसंत 
होता.” 

 
वाििाऱ्यानंा खेिून नेत थरकाप उडविाऱ्या त्या गं्रथािा पचहला पचरच्छेि, हा असा आहे. 

 
वसंत ऋतुिी बहार अिानक का गेली? वसंत मूक का झाला? चनसगणचनयमात कोिी चबब्बा घातला 

याच्या शोधाला कासणन लागल्या. 
 

१९३९ साली पॉल म्युलर या रसायनशास्त्रञानंी क्स्वत्झलंडमध्ये डी. डी. टी. िी (डायक्लोरो 
डायचफनाइनल रायक्लोरोइथेन) भकुटी तयार केली. िुसऱ्या महायुद्धात, डास, जळवाचं्या उच्चाटनासाठी 
डी. डी. टी. वापरल्याने चहवताप व इतर संसगणजन्य रोग रोखले गेले. हे लक्षात येताि डी. डी. टी. िा 
चपकावरील कीड नि करण्यासाठी वापर सुरू झाला. अनेक प्रकारच्या चकडीला नाहीसे करण्यासाठी डी. 
डी. टी. उपयोगी ठरली. त्यामुळेि १९४८ मध्ये पॉल म्युलर यानंा रसायनशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार बहाल 
करण्यात आला. त्यापाठोपाठ रसायनशास्त्रञ कृचत्रम कीटकनाशक तयार करण्यासाठी प्रयत्न करू 
लागले. डाइमफॉक्स, टेराईथाइल फॉस्फेट ही सयुंगे चकडीवर फवारली गेली. त्यानंतर मकॅ्ल्थऑन, बी. 
एि. सी. (बेंचझन हेक्झॅ क्लोराइड), थायोकाबोनेट ही कीटकनाशके बाजारात आली. तोपयंत प्रिूिि हा 
संञाि अक्स्तत्वात नव्हती. 

 
कीटकनाशकातील रसायनामुंळे कीड मरते. परंतु ते चवि पक्ष्यानंा घातक आहे. यािी जगाला 

जािीव सवणप्रथम कासणन बाईंनी करून चिली. कीटकनाशकािंी बलस्थाने हेि त्यािें िुगुणि ठरू लागले. 
डी. डी. टी. फवारल्यानंतर त्यािे चवघटन होत नाही. धान्यावाटे क्लोचरनिे अंश आपल्या पोटात जातात. 
मातेच्या िुधातसुद्धा क्लोचरनिे अंश आढळल्यावर डी. डी. टी. वर जगभर बंिी आली. नोबले पुरस्काराने 
सन्माचनत होण्यापासून ते समूळ उंच्चाटन होण्यापयंतिी डी. डी. टी. िी ही वाटिाल जगाच्या बिललेल्या 
दृिीिी साक्ष आहे. ‘सायलेंट क्स्प्रगं’ मुळे चनसगािी हानी, पयावरि संरक्षि, प्रिूिि हे मुदे्द ििेत आले, 
तशी लोकामंध्ये प्रिूििाचवियीिी जागरुकता वाढीला लागली. तंत्रञानाच्या व आर्धथक प्रगतीच्या वाटेवर 
पयावरिािा नाश होत असल्यािा धोक्यािा इशारा १९६२ साली जीवशास्त्रञ राशले कासणन यानंी चिला 
होता. 
 

यापढेु जगाला ऊजेिी समस्या छळिार असल्यािा इशारा १९७० च्या िशकाने चिला. १९७० च्या 
सुमारास अरब राष्ट्रानंी पेरोचलयम पिाथांिे भाव ििकून वाढवल्यावर ऊजासंकट आल्यािी भीती 
अमेचरकनानंा वाटू लागली. त्यातून ‘पयावरि वािवा, इंधन वािवा, जंगलतोड टाळा’ असे उपिेश सुरू 
झाले. १९७२ साली पचहली जागचतक पयावरि पचरिि स्टॉकहोममध्ये भरवली गेली. आधीि धनवान 
असिाऱ्या राष्ट्रासंाठी नैसर्धगक साधनसंपत्ती वगेाने नि होऊ नये यािी खबरिारी म्हिून पयावरि संवधणन 
होते. याउलट िचरद्री राष्ट्राकंडे नैसर्धगक सामग्रीिाि तुटवडा असताना संपत्तीिी चनर्धमती करिे हीि 
प्राथचमकता होती. त्या सुमाराला श्रीमतं व िचरद्री राष्ट्राचं्या चवकासाबाबतच्या अग्रक्रमात अफाट फरक 
होता. वसाहती नुकत्याि स्वतंत्र झाल्या होत्या. वसाहत काळात गुलामिेशातील चनसगण व श्रम ओरबाडून 
सत्ताधारी िेशाचं्या संपत्तीिी वाढ झाली होती. ठेकेिार व सत्ताधाऱ्यानंी जंगलतोड करून बचेहशबेी संपत्ती 
कमवावी आचि बापड्या आचिवासींनी मात्र जळिासाठी लाकूड घेतल्यास त्यानंा पयावरि जपण्यािा सल्ला 
द्ावा, अशा धतीिा हा चहतोपिेश संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या पचरििेत िालू झाला. त्यामध्येि इंचिरा गाधंींनी 
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अमेचरकेला फटकारले— “पयावरिािा सुटा चविार करून िालिार नाही. आर्धथक व चवकासािे प्रश्नही 
त्यात गंुतले आहेत. िाचरद्र्य हेि सवात गचलच्छ प्रिूिक आहे.” इंचिरा गाधंींच्या या उद् गारानंी जागचतक 
पयावरि समस्येला वगेळे वळि चिले. 

 
१९७० च्या िशकात केरळमधील ‘सायलेंट व्हॅली’ आंिोलनाने भारतामध्ये पयावरि िळवळीिा 

आरंभ झाला. केरळच्या नीलचगरी रागंामध्ये नव्वि िौरस चकलोमीटरवर पसरलेले ‘सायलेंट व्हॅली’ िे 
सिाहचरत, घनिाट जंगल धोक्यात आले होते. जीवसिृीिा अनमोल ठेवा कैक विांपासून जपिाऱ्या या 
जंगलात वनस्पती व प्राण्याचं्या चकत्येक िुमीळ जाती आजही सुखाने नािंत आहेत. तापमान कधीही वीस 
अंश सेक्ल्सयसपेक्षा वर जात नाही. िरविी सरासरी पाऊस तीन हजार चमलीमीटर होतो. १९२४ साली 
चिचटशानंी चतथे जलचवदु्त प्रकल्प उभारण्यािा प्रस्ताव ठेवला होता. परंतु जंगलात जािेि अवघड 
असल्यामुळे पुढे हालिाल झाली नाही. जंगलात येऊन सवेक्षि करायला १९५० साल उजाडाव ेलागले. 
१९७३ साली िोनश े िाळीस मेगवॅटॅ वीज तयार करण्यासाठी पंिवीस कोटींिा ‘सायलेंट व्हॅली’ प्रकल्प 
कें द्राने मंजूर केला. ‘सायलेंट व्हॅली’ मधील जैचवक समदृ्धीिी सरकारी संस्थानंा अचजबात कल्पना नव्हती. 
परंतु जंगलभ्रमि करिारे वनस्पतीशास्त्रािे व जीवशास्त्रािे अभ्यासक वीज प्रकल्पामुळे होऊ घातलेल्या 
चनसगाच्या चवनाशामुळे हािरले. ते उत्स्फूतणपिे ‘सायलेंट व्हॅली’ वािवण्याच्या प्रयत्नाला लागले. केरळ 
साचहत्यशास्त्र पचरििेने पयावरि चिगेड तयार केली. एम. के. प्रसाि, िंद्रन नायर, एम. पी. परमेश्वरन 
िळवळीच्या अग्रभागी होते. त्यानंी केरळ व तचमळनाडूमधील सवण वैञाचनक ससं्थानंा ही माचहती चिली. 
केरळ साचहत्यशास्त्र पचरििेिी पत्रके वािनू साचहक्त्यकही कितेने ग्रासले. वैञाचनकाचं्या साथीला 
साचहक्त्यक आले. कवी, लेखक, कािंबरीकर चनसगण वािवायला सरसावले. वायकोम मोहम्मि बशीर, ओ. 
एन. व्ही. कुरूप, एम. व्ही. कृष्ट्िा वॉचरयर हे सायलें ट व्हॅलीच्या संरक्षि मोचहमेत सामील झाले. माध्यमानंी 
प्रचसद्धी चिली. िेशातील चनसगणपे्रमींनी पाकठबा चिला. डॉ. सलीम अली, डॉ. माधव गाडगीळ, एम. ए. 
पाथणसारथी आिींनी िेशभरातील चनसगणचमत्रानंा साथ िेण्यािे आवाहान केले. चनसगणसंरक्षकािें जाळे 
िेशभर चनमाि झाले. आंतरराष्ट्रीय संघटनानंी भारत सरकारला सायलें ट व्हॅलीतील जलचवदु्त प्रकल्प 
रोखण्यािी चवनंती केली. कें द्र सरकारने डॉ. एम. एस. स्वाचमनाथन यानंा सायलें ट व्हॅलीला भेट िेऊन 
प्रत्यक्ष क्स्थतीिा अहवाल सािर करायला साचंगतले. स्वामीनाथनानंी ‘सायलेंट व्हॅली’ जपण्यासाठी 
वीजप्रकल्प रद्द करण्यािी सूिना केली. इचंिरा गाधंींनी चवञान व तंत्रञान चवभागािे सचिव डॉ. एम. जी. 
के. मेनन याचं्या अध्यक्षतेखाली सचमती नेमून सचवस्तर अहवाल माचगतला. डॉ. मेनन यानंीिेखील 
स्वाचमनाथनापं्रमािेि मत व्यक्त केले. त्यानंतर मोरारजी िेसाई, िरिकसग सरकार येऊन गेले. इचंिरा 
गाधंी पुन्हा सते्तवर आल्यावर त्यानंी १९८३ साली मेनन सचमतीच्या अहवालािा चनष्ट्किण स्वीकारून 
वीजप्रकल्प रद्द केला. त्यानंतर १९८५ साली राजीव गाधंींनी सायलें ट व्हॅलीला राष्ट्रीय उद्ान म्हिनू 
घोचित केले. भारतातील पचहल्या पयावरि िळवळीच्या लढ्याला ऐचतहाचसक यश चमळाले. त्यानंतर 
भारतीय पयावरि चवस्तीिण होत गेली. 
 
िहान भागवण्यासाठी 
 

जागचतक आचि भारतीय पातळीवर पयावरिािी जागरुकता वाढत होती. त्याि सुमारास १९७२ 
साली भीिि िुष्ट्काळामुळे महाराष्ट्र होरपळून चनघाला. पाण्यासाठी एकट्याने लढाई लढिे शक्य नाही. 
तसेि शासनाच्या मागे लागण्यात अथण नाही. लोक एकत्र आले, तर माती व पािी एकाि वळेी अडवता 
येते. आपिि समस्या सोडव ूशकतो, हे लक्षात येऊन एकाि वळेी अनेक चठकािी पािी व्यवस्थापनासाठी 
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शथीिे प्रयत्न सुरू झाले. िुष्ट्काळी राळेगिचसद्धीमध्ये अण्िा हजारेंनी पावसािे पािी अडवण्यािी व्यवस्था 
केल्यामुळे िुष्ट्काळ कायमिा हटला. त्यािवळेी पुण्याच्या पुरंिर तालुक्यात चवलासराव साळंुखे पाण्यािे 
समान वाटप करण्यािे अशक्य कायण वास्तवात आित होते. पािी ही संपत्ती असून चतच्या वाटपासाठी 
पंिायत बसवण्यािे ऐचतहाचसक कायण साळंुखे यानंी केले. अंबजेोगाईमध्ये डॉ. द्वारकािास लोचहया, 
आडगावात चवजय अण्िा बोराडे, चवल्यामध्ये वसतंराव गंगाविे यानंी हे चसद्ध करून िाखवले. 
सभोवतालच्या मािसािंी तडफड पाहून या सवांनी स्वतःिा व्यवसाय बाजूला सारून पाण्यासाठी आयुष्ट्य 
पिाला लावले. 
 

१९७० ते ८० या िशकात अनेक चठकािी पािी व्यवस्थापनातील पथिशणक कामे िालू होती. 
मराठवाडा शतेीसहाय्य मंडळाने आडगावात (चजल्हा जालना) पािी समस्येिी हकालपट्टी केली. गोकुळ 
प्रचतष्ठानाने चवल्ये गावात (चजल्हा रत्नाचगरी), वनराईने सासवड (चजल्हा पुिे) मध्ये, तर चहवरेबाजारच्या 
(चजल्हा अहमिनगर) गावकऱ्यानंी िुष्ट्काळाला पराभतू केले. 
 

चहवरेबाजार हे गाव १९८९ पयंत अपराध, गुन्हे, मारामाऱ्यामुंळे कुप्रचसद्ध झाले होते. पोपटराव 
पवार हे वाचिज्य शाखेिे पिवीधर गावािे सरपंि झाल्यावर त्यानंी गावािा कायापालट करण्यास सुरुवात 
केली. पोपटरावानंी राज्य सरकार, वनखाते व गावकऱ्याचं्या मितीतून सलग समपातळीतील िर 
खोिण्यािी योजना हाती घेतली. या समपातळीतील िराचं्या ४५० हेक्टर जचमनीला लाभ झाला. त्यासाठी 
राज्य सरकारने ६६ लाख रुपये चिले, तर गावकऱ्यानंी वगणिीतून व श्रमिानातून २१ लाख रुपये जमा 
केले. ही योजना इतकी साधीसुधी व कमी खिािी होती, की या योजनेत पोलाि, चसमेंट अथवा खर्धिक 
बाधंकाम साचहत्यािा उपयोग करावा लागला नाही. एकूि पडिाऱ्या पावसापैकी ६० ते ८० टके्क पािी या 
योजनेमुळे जचमनीत मुरवता आले. “गावातील पािी ही सावणजचनक सपंत्ती आहे आम्ही लोकानंा 
कूपनचलकेऐवजी चवचहरी खिण्यास परवानगी चिली. या गावात सरासरी वार्धिक २०० चम. मी. इतका 
पाऊस पडतो. पि आम्ही पावसाच्या प्रत्येक थेबािें चनयोजन केल्याने आता गावात बाराही मचहने जचमनीत 
पािी लागते.” पोपटराव सागंतात, आज जलव्यवस्थापनामुळे चहवरेबाजारातील िुग्धव्यवसाय, बायो गसॅ 
प्रकल्प, सामूचहक शतेी भरभराटीस आली. १९९० च्या िशकात या गावातील १८० कुटंुबापंैकी १६८ कुटंुब े
िाचरद्र्येरेिेखाली होती. आज या घडीला गावातील एकही कुटंुब िाचरद्र्य रेिेखाली नाही. 
 

१९८० च्या िशकात नमणिा बिाव आंिोलनाने मोठ्या धरिामुंळे होिाऱ्या पयावरि चवनाशाकडे 
जगािे लक्ष वधेले. चवकास योजनामुंळे नेमका कुिािा चवकास होतो? हा मूलभतू प्रश्न ऐरिीवर आिला. 
कसिनाकचरता, वीजचनर्धमतीसाठी धरि बाधूंन होतं. पि त्या धरिाच्या के्षत्रातील पाण्यामध्ये ज्यािंी घरे, 
गाव े आचि शतेी समाधी घेतात, त्यािंी संपूिण यात चवस्थाचपत म्हिून जाते. कुठलाही प्रकल्प तयार 
करताना त्यामुळे बाधा पोहोििाऱ्यािंी सवण सोय केल्याचशवाय त्यािंी घरे हटविे हे अमानुि व बेकायिेशीर 
आहे. त्याचं्या पुनवणसनाचवना चवकासािा गाडा कसा िालू शकतो? लाखो एकर जमीन, जंगल बुडवनू 
हजारो स्थाचनक लोकानंा बघेर करिारी ही कसली चवकास नीती? प्रकल्पामुळे चवस्थाचपत होिाऱ्याशंी 
काहीही ििा न करता चनयोजन कसे होतो? आजपयंत झालेल्या धरिािंा खिण व नफा काढला तर ही 
धरिे फायिेशीर ठरतात का? धरिािी गरज सागंताना त्यािे फायिे फुगवनू िाखवले जातात काय? 
अपेके्षपेक्षा अचधक गतीने धरिात गाळ का साितो? नमणिा बिाव आंिोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर व 
त्याचं्या सहकाऱ्यानंी असे अनेक मलूभतू प्रश्न उपक्स्थत केले. आंिोलनाच्या रेट्यामुळे न्यायालयानंी 
पुनवणसनाच्या समस्यािंी िखल घेतली. जागचतक बँकेने नमणिा धरिािे अथणसहाय्य थाबंवले. 
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सद्ःक्स्थतीतल्या चवकासाच्या नमुन्याबाबत चविारिा करण्याच्या प्रथेिे एचतहाचसक कायण नमणिा 
आंिोलनाने केले. त्यापाठोपाठ प्रसार माध्यमामंधून “केवळ नकार िेऊन भागिार नाही. चवकासासाठीिा 
पयाय सागंा” असा आग्रह सुरू झाला. पयावरिािा नाश न करता, अल्पखिात अचधक फायिा िेिारे पािी 
व्यवस्थापन कसे करता येईल, यािा खल िेशभर िालू झाला. 
 
सीमेच्या पल्याड जािारे पयावरि 
 

१९९१ च्या एचप्रलमध्ये अमेचरकेने इराकवर जोरिार बाँबहल्ले केले होते. त्यामुळे तयार झालेले 
काळे ढग चतथेि थाबंले नाहीत. काळ्या ढगािंा िाललेला प्रवास नेपाळमधील चहमालयाने थाबंवला आचि 
चतथे काळा पाऊस पडला. बाँब टाकला अमेचरकेने, युद्धभमूी इराकमध्ये आचि काळा पाऊस भोगावा 
लागला नेपाळला! नेपाळला नाहक काळ्या पाण्यािी चशक्षा झाली. त्यापोटी अमेचरकेने नेपाळला भरपाई 
द्ावी अशी मागिी जगातील पयावरिवाद्ानंी केली. हवा व पाण्याला नद्ा व समुद्राला वनस्पती व 
पक्ष्यानंा मािसानंी घातलेल्या सीमा लागू पडत नाहीत. राजकीय कारिानंी पडलेली बधंने पयावरिाला 
घालता येत नाहीत. यािी जािीव १९८० च्या िशकाति झाली होती. जगाच्या हवामानात बिल होत आहे 
जगािे तापमान वाढत आहे. हे मुद् िे तेव्हापासून ििेत आले. महाराष्ट्रभर उत्तम पाऊस पडतो तेव्हा 
मराठवाडा कोरडाठाक राहतो. ओचरसाला कधी अविणि तर कधी अचतवृिी त्रासून टाकते. पावसाळा 
जूनऐवजी जुलैमध्ये िालू होतो. गारचपटीिे प्रमाि वाढते. ‘या सवांिे कारि जागचतक हवामान बिल हेि 
आहे काय?’ अशी चविारिा आज सवण भागातील लोक करतात. वैञाचनकानंी व पयावरिवाद्ानंी हे प्रश्न 
पंिवीस विापूवी उपक्स्थत केले होते. 
 

१९७२ च्या स्टॉकहोम जागचतक पयावरि पचरििेनंतर वीस विांनी १९९२ साली रीओ िा जानेचरयो 
येथे िुसरी जागचतक पयावरि पचरिि झाली. ‘जागचतक तापमानवदृ्धीिी’ समस्या प्रथमि आंतरराष्ट्रीय 
कायणक्रमपचत्रकेवर आली. आज जगभर वाहनामुंळे होिारे प्रिूिि कमी करण्यासाठी इधंनात व तंत्रञानात 
खूप बिल होताना चिसतात. त्यािे बीज चरओ मध्ये १९९२ साली पडले. त्यािा पाठपुरवा करण्यासाठी 
१९९७ साली ‘घटिारे ऊजास्त्रोत आचि हविेे प्रिूििीकरि’ या समस्येच्या चनवारिाकरता क्योटो (जपान) 
येथे जागचतक पचरिि भरवली गेली. क्योटोमध्ये िीडश ेराष्ट्राचं्या प्रमुखानंी सवणसंमतीने एक जाहीरनामा 
घोचित केला. त्यानुसार १९९० साली असलेल्या कबणवायुच्या उत्सजणनात पाि टके्क कमी हे प्रमाि पायाभतू 
मानलं गेलं. सवण िेशानंी त्याचं्या िेशात कबणवायूच्या उत्सजणनािी पातळी १९९० साली होती चतथपयंत 
खाली आिावी. हे उचद्दि २०१२ सालापयंत गाठले पाचहजे. सगळ्या िेशामंधून बाहेर पडिाऱ्या वायूच्या 
आकडेवारीिे प्रमाि समोर ठेवलं. साहचजकि धनवान राष्ट्रािंी उत्सजणन पातळी कमालीिी होती. 
युरोचपयन राष्ट्रानंी आठ टक्क्यानंी उत्सजणन घटवण्यािे मान्य केले. अमेचरकेला सात टक्क्यानंी, तर जपान 
व कॅनडा यानंा सहा टक्क्यानंी उत्सजणन कमी करण्यािी ग्वाही द्ावी लागली. रचशया, युके्रन यािंी गिना 
चवकचसत गटातं असूनही त्याचं्या डबघाईला आलेल्या अथणव्यवस्था ध्यानात घेऊन त्यांना काही काळासाठी 
सूट चिली गेली. चवकचसतापंैकीि नॉवे, आईसलँड, ऑस्रेचलया यािें उत्सजणन आधीि कमी असल्याने 
त्यानंा ते एखाद्ा टक्क्याने वाढवण्यािी मुभा चिली गेली. राष्ट्रचनहाय उत्सजणन कपातीिे उचद्दि क्योटो 
पचरििेच्या जाहीरनाम्यात स्वीकारले गेले. अमेचरकेिे अध्यक्ष चबल क्क्लंटन यानंी क्योटो पचरििेच्या 
करारावर सही केली. त्यानंतर क्क्लंटन याचं्या भारतभेटीत एकूि चवकसनशील राष्ट्रानंा आचि चवशिेतः 
भारताला प्रिूििहीन तंत्रञान िेण्यािे आश्वासन चिले. 
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२००२ साली जोहान्सबगणला चिरंतन चवकासावर वसुंधरा पचरिि झाली. िोन मचहने आधीि या 
पचरििेत काय होिार यािी िुिकू येऊ लागली होती. २००२ च्या आिाढात गडि चनळे जलि िाटून आले. 
पि पाऊस काही भारताला न्हाऊ घालेना. बारा राज्यावंर िुष्ट्काळािे ढग जमा झाले. श्राविमासीही 
जनमानसात हिण होण्यासारखी कारिे चिसेनात. नभात मेघािें आक्रमि होऊनही क्वचित एखािी सर ककवा 
तुिारकसिनाने सगळे िचकत झाले. तेवढ्यात मौजे लंडनहून बातमी आली, “हे सारे भारतातील प्रिूििािे 
पचरिाम! कहिी महासागरावरील तपचकरी ढग िचक्षि आचशयात पाऊस पडू िेत नाहीत.” िुलीत गोवऱ्या व 
लाकूड जाळिे पयावरिास घातक असल्यािा इशारा संयुक्त राष्ट्रसंघ पयावरि प्रकल्पाच्या अहवालात 
चिला गेला. िुलीतून चनघिारा धूर आचि अधणज्वलनातून बाहेर पडिारे काबणनिे घि कि आकाशात 
जाऊन ढग तयार होतात. हे ढग पावसाच्या ढगानंा रोखतात. सबब िीन, पाचकस्तान आचि भारतीयानंी 
जीवनशलैीत तातडीने बिल घडवावा असा सल्लावजा आिेश जारी केला. प्रिूििात भारतािा वाटा अचधक 
असल्याने याबद्दल भरपाई द्ावी, अशी मागिी पाचकस्तानने लगबगीने केली, पि आवाज क्षीि होता. 
प्रिूिि, ढग आचि पावसाच्या संबधंाचवियी सघन ििेिा आरंभ २००२ च्या जुलै मचहन्यात झाला. 
ऑस्रेचलया आचि कॅनेडातील वैञाचनकाचं्या चनष्ट्किांनी ढगफुटीि झाली. “अमेचरका व युरोप खंडातील 
कारखाने आचि वीज प्रकल्पामुंळे आचफ्रका खंडात पजणन्यमान घटत आहे.” असा त्यािंा चनष्ट्किण होता. 
१९७० नंतरिी तब्बल पंधरा विे, आचफ्रका खंडातील सेनेगलपासून इचथओचपया पयंत सवण राष्ट्रामंध्ये 
महाभयंकर िुष्ट्काळाने हाहाकार माजवला होता. हाडािें सापळे झालेल्या मुलाकंडे पाहिाऱ्या हताश माता 
आचि अन्न-पाण्यासाठी तडफडिाऱ्या चिमुकल्याचं्या छायाचित्रानंी जगाला हािरवनू सोडलं होतं. त्या 
काळात आचफ्रका खंडात बारा लाख भकूबळी गेले. या िुष्ट्काळाच्या कारिािंा कसून शोध घेण्यािा प्रयत्न 
शास्त्रञ करीत आहेत. कारखान्यातून बाहेर पडिारी वायुप्रिूिके चवशिेतः सल्फेटच्या किामुंळे पावसािे 
ढग चनमाि होण्यािी प्रचक्रयाि थाबंते. त्यािा पचरिाम आचफ्रका खंडातील पावसावर झाला. असा साधार 
चनष्ट्किण ऑस्रचेलयातील कॉमनवले्थ इंडक्स्रयल रीसिण ऑगणनायझेशन या शासकीय संशोधन संस्थेने 
काढला. लंडनहून आलेल्या ‘जबाबा’ मागच्या राजकारिािे स्वरुप असे होते. ऐन पावसाळ्यात आलेले 
आकाशातील ढग नेमके कसले? पाण्यािे की प्रिूििािे? आचि ते कुिाच्या पापािे? या आरोपानंी 
जागचतक राजकारिािा पारा िढू लागला. नेमकी ही वळे साधिे यात आकक्स्मकता अथवा योगायोग 
नव्हता. २००२ च्या ऑगस्ट मचहन्याअखेरीस जागचतक रंगमंिावर होऊ घातलेल्या पयावरि पचरििेच्या 
नाट्यासाठीिी ती नेपथ्यरिना होती. 
 

परंतु पयावरिाच्या राजकारिात बाजू माडंण्याएवढी आपली वैञाचनक तयारी होती. भारत, 
मालचिव, युरोप व अमेचरकेतील िोनश ेशस्त्रञानंी १९९७ ते १९९९ या काळात जहाज, वातयान (बलून), 
चवमान व उपग्रहाच्या साहाय्याने कहिी महासागरावरील ढगािंा अभ्यास केला होता. कहिी महासागराच्या 
उत्तरेस तब्बल एक कोटी िौरस चकलोमीटर भागावर प्रिूििािे िाट काळे ढग पसरले होते. अशी माचहती, 
या अभ्यासगटातील सिस्य व भारतीय भौचतकी प्रयोगशाळेिे शास्त्रञ डॉ. ए. पी. चमत्र यानंी िचक्षि 
आचशयातील पयावरि पत्रकाराचं्या कायणशाळेमध्ये चिली होती. डॉ. चमत्र यानंी स्वतः तो ढग पाचहला व 
अभ्यासला होता. 
 

वाहने आचि कारखान्यातूंन चनघिारा धूर यापंासून मोठे धूचलकि (एरोसोल) तयार होतात. खास 
करून औक्ष्ट्िक वीज चनर्धमती कें द्रातील कोळशाच्या ज्वलनातून कबणवायू व घनकिािंा त्यात मोठा वाटा 
आहे. “प्रिूचित ढगामंधील काबणनमुळे वातावरि तापते तर सल्फेट थंडावा चनमाि करतो. सूयणप्रकाश आचि 
सौर ऊजा पृथ्वीपयंत पोहोिण्यात अडसर तयार होतो. काही वायू अल्पायुिी तर काही िीघण काळ चटकिारे 
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असतात. त्याचं्या गुिानुंसार ते ताप िेत राहतात. प्रिूििािे ढग पावसाच्या ढगाचं्या चनर्धमतीस रोखतात. 
आपल्या पावसावर त्यािंा पचरिाम होत आहे. पचिम व ईशान्य भारतात पावसािे प्रमाि कमी होत असून 
िचक्षि व पूवण भारतामध्ये अचधक पाऊस पडत आहे. कालमान व प्रमाि पाहता भारतीय पजणन्यमानातील 
ठळक बिल झाल्यािी ही लक्षिं आहेत. या प्रचक्रयेिा अचधक अभ्यास होिं आवश्यक आहे” असे डॉ. चमत्र 
यािें मत होते. प्रिूििाच्या ढगामंध्ये बत्तीस टके्क सल्फेट, िौिा टके्क काबणन कि, पाि टके्क राख प्रामुख्याने 
आहेत. या प्रिूििाच्या ढगामुंळे पृथ्वीवर सूयणप्रकाश कमी पोहोितो. प्रकाश संश्लेिि चक्रयेवर यािा थेट 
पचरिाम होऊन शतेी उत्पािन घटत आहे. श्वसन, नेत्र व त्विा रोगािंी लागि वाढीस लागत आहे ती 
यामुळेि! 
 

२००९ च्या चडसेंबर मचहन्यात कोपनहेगनला ९९२ राष्ट्रािें प्रमुख, हवामानबिल रोखण्यािे आव्हान 
पेलण्यािी कृती ठरवण्यासाठी जमले. उत्तर आचि िचक्षि गोलाधात झालेली जगािी चवभागिी केवळ 
भौगोचलक नाही. ती आर्धथकसुद्धा आहे. उत्तरेकडील िेश औद्ोचगक व त्यामुळे श्रीमंत आहेत. याउलट 
िचक्षिेिे िचरद्री अवस्थेत आहेत. आधीि जगािी वाटिी चविम; त्यात तेरावा मचहना हवामान बिलािा! 
सगळे ऋतु बिलून िालले आहेत. शतेी कोलमडून जात आहे. सध्या जगातील भकेुल्यािंी संख्या १०० 
कोटींच्या वर गेली आहे. हे सगळे भोग िचक्षिेला आहेत, हेि जी-७७ मधील १३२ िेशानंी ठिकावनू 
साचंगतले. 
 

हवमेध्ये घाि करून ठेवण्यात आघाडीवर चवमान आहे. हजारो मीटर उंिीवर जाऊन साधारिपिे 
ताशी शभंर चकलोगॅ्रम कबण वायू सोडण्यािे कायण चवमान करते. एक कार िर चकलोमीटरला िोनश ेगॅ्रम कबण 
वायू सोडते. िर मािशी कबण उत्सजणनािी पातळी जािा असल्याबद्दल अमेचरकेला चशक्षा केली पाचहजे. 
अमेचरकेत प्रत्येक व्यक्ती १९·७८ टन काबणन वायू सोडते. भारतामध्ये हे प्रमाि १·१६ टन एवढे आहे. 
अमेचरका असो वा िेशाचं्या अतुले धनाढ्य! सत्ता िालते ती त्यािंीि. हे रोखण्याकचरता आतंरराष्ट्रीय 
प्रशासन आवश्यक आहे. सयुंक्त राष्ट्रसंघाला िंड करण्यािे अचधकार िेण्यास १९२ िेश राजी आहेत. अशा 
आंतरराष्ट्रीय प्रशासनाच्या आरंभािे सूतोवाि झाले आहे. 
 

आंतरराष्ट्रीय कायद्ानुसार कोित्याही िेशािी सागरी हद्द ३७० चकलोमीटरपयंत (२०० सागरी 
मलै) असते. त्यापलीकडच्या खोल सागरावर कुिािेही चनयतं्रि नसल्याने धनाढ्यानंा मोकाट रान आहे. 
अतोनात मासेमारी, प्रवाळािंी (कोरल) लूट िालली आहे. हे समुद्रमंथन व मुलूखचगरी रोखण्याकचरता 
खोल सागरावर पहारा ठेवण्यािा इरािा संयुक्त राष्ट्रसंघाने नुकताि व्यक्त केला आहे. त्याि पद्धतीने 
काबणन उत्सजणनाच्या घालून चिलेल्या मयािेिे उल्लंघन करिाऱ्या राष्ट्राला शासन करण्याकचरता हविेी 
रखवाली करावी लागिार आहे. इथून पुढच्या काळात प्रिूिि करिाऱ्या धनाढ्य व्यक्ती असो वा राष्ट्र े
त्यानंा वगेळा कर द्ावा लागेल. प्रिूििरचहत स्वच्छ तंत्रञानाला िालना चमळेल. व्यक्क्तस्वातंत्र्याच्या 
कविकंुडलाआडून डोकाविाऱ्या वैयक्क्तक जीवनशलैीमधून प्रिूििािे प्रश्न चनमाि झाले आहेत. 
 

पयावरिािे (व प्रिूििािेिेखील) स्वरूप जागचतक आहे. परंतु, राजकारि मात्र राष्ट्राचं्या 
सीमामंध्ये जखडून गेले आहे. या सापळ्यातून बाहेर पडण्यािी कहमत कुिाकडेही नाही. आचि इथेि 
जागचतक तापमान वाढीिे घोंगडे चभजत, चथजत पडले आहे. चवञानाबद्दल रािा भीमिेवी ििा झडत 
आहेत. पयावरिाच्या अथणशास्त्राचवियी खंडि-मंडि िालू आहे. परंतु, राजकीय पयावरि बिलेले नाही 
तर संधी आलेली असूनही जग बिलिे शक्य होिार नाही. पयावरिाला कुठल्याही भौगोचलक व राजकीय 
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सीमा नाहीत. हवा आचि निी सवण बंधने ओलाडूंन प्रवास करतात. राजकारिानेही काळानुरुप असेि 
प्रगल्भ व्हाव ेअसा पयावरिािा संिेश आहे. 
 
पयावरि आणि णवकास याांचे अदै्वि 
 

ही पृथ्वी केवळ मािसािंीि नाही, तर ती सवण वनस्पती व प्राण्यािंीही आहे. आर्धथक चवकासाच्या 
नािात हे भान ठेवले पाचहजे. या जीवसिृीच्या साखळीमधील प्रत्येक कडी तेवढीि महत्तवािी आहे. 
कुठलीही कडी तुटली, तर चवश्वािी जैचवक लय चबघडून जाईल. मािसाने चनसगाला बाधा आििारा 
चवकास िालू ठेवल्यास तो चवनाशाकडे नेईल. या चविाराने १९६० च्या िशकात पयावरिवािािी पचहली 
लाट चनमाि झाली. 
 

पयावरि चवनाशािे पचरिाम गचरबानंा भोगाव ेलागतात. पयावरि समदृ्ध असण्याला पयाय नाही. 
िाचरद्र्यािे मूळ कारि आर्धथक नसून पयावरिीय आहे आर्धथक व सामाचजक िाचरद्र्यािा उगम 
पयावरिाच्या िाचरद्र्यातून होतो आचि त्यामागे राजकीय चहतसंबधं असतात हेि आजच्या राजकारिािे 
खरे स्वरूप आहे अशी माडंिी १९८० च्या िशकात झाली. पयावरिवािास सघनता आििारी ही िुसरी 
लाट होती. 
 

“चनसगाला अंचकत करा, चनसगाला ताब्यात न ठेवल्यास मािसू प्रगती करू शकिार नाही.” हे 
चवकास करिाऱ्यािें टोक होते. त्याला उत्तर म्हिनू, “चनसगात अचजबात ढवळाढवळ करू नका.” असे 
पयावरिवाद्ानंी िुसरे टोक गाठले. या िोन धु्रवामंध्ये राहून चनसगण जपत चवकास साधिे हे आपले कतणव्य 
आहे या बाबतीत कालण  माक्सण यािंी चसद्धातं ककवा मंडि (थीसीस), प्रतीचसद्धातं वा खंडि (अचँटथीसीस) 
आचि समन्वय (चसन्थेचसस) ही संकल्पना लावता येते. चवकासाच्या एका टप्प्यावर पयावरिािी हानी होते 
ते काही अंशी अटळही आहे. परंतु पुढील टप्प्यावर पयावरि जपिारा चवकास साधता येिे शक्य आहे. 
चवञानाच्या प्रगतीमुळे उपलब्ध होिारे नव ेतंत्रञान ऊजा वािविारे, चनसगण जपिारे असू शकते. चवञान 
उत्क्रातं होत आहे. यावर चवश्वास असेल आचि दृिी खुली असेल तर यािी प्रचिती येते. पयावरि आचि 
चवकास याचं्यामध्ये अदै्वत साधेल असा व्यापक चविारि पयावरिवािातील चतसरी लाट आिू शकेल. ती 
यावी अशी समाजमनािी गरजही आहे. 
 

एकचवसाव्या शतकातील पयावरिवाि कसा असावा असे चविारल्यावर डॉ. एम. एस. स्वाचमनाथन 
म्हिाले, “सतत नकारघंटा न वाजवता मागण व कृती िाखविारा पयावरिवाि ही सिाहचरत क्रातंीिी व 
स्थायी चवकासािी चनवड आहे. पयावरिवाि हे एक बौचद्धक आव्हान आहे. मूल्यवािी जगण्यासाठी, 
सामाचजक न्यायािा आग्रह धरिारा हा चविार अमलात आिण्यािी चनकड आहे. त्यािबरोबर प्रिचलत 
पयावरिवािाला नैचतक, वैञाचनक, तार्धकक व ताचत्तवक कसोट्यावंर घासूनपुसून घेण्यािी गरज आहे.” 
खरे पाहता ‘पयायी’ पयावरिवािी चविारािंी अचधक गरज आहे. कारि पयावरिािा प्रश्न आपल्या 
चवकासाशी, जीवनमानाशी चनगचडत आहे सवण मािसानंा अचधक सुखी (म्हिजे भोगवािी नव्हे.) जीवन 
जगायिे तर तो प्रश्न भौचतक, सासं्कृचतक आचि आध्याक्त्मक आहे. 
 

पयावरिवािाला चववकेीपिािी जोड िेऊन समग्र करिाऱ्या चविारािंी आतंचरक गरज आपल्या 
सवांना वाटत आहे. आपल्याकडे कुठल्याही समस्यािंा राजकीय खेळ्याकंचरता वापर होतो. जगताना 
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प्रत्येक पावलावर राजकारिाला सामोरे जाव े लागते, तुम्हाला राजकीय भचूमका घ्यावी लागते, 
राजकारिचवरचहत काहीही असू शकत नाही, या व्लाचिमीर लेचनन याचं्या विनािी प्रचिती सतत येते. 
तसाि पयावरि समस्यािंा हत्यार म्हिून उपयोग केला जातो. समस्या िूर करण्यािी राजकीय इच्छा 
क्वचित चिसते. पयावरि समस्यािें राजकारि व्हाव ेआचि राजकारिाच्या पयावरिात बिल घडावा, अशी 
आकाकं्षा बाळगनू जगभरातील समस्त चववकेी कायणरत आहेत. 
 
पयावरिवादाची वाि आणि चाल 
 

राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील पयावरि िळवळीच्या खादं्ाला खािंा लावनू महाराष्ट्राने 
१९८० पयंत वाटिाल केली. त्यानंतर महाराष्ट्रातील स्वयंसेवी िळवळ क्षीि होत गेली. स्वयंसेवी 
संस्थामुंळे चवकासािी काही बेटे तयार झाली. त्यािंा प्रसार करिाऱ्या व्यक्ती प्रामाचिक होत्या. त्यािंी चनष्ठा 
अचविल होती. त्याचं्या हेतुबद्दल शकंा नव्हती. तरीही त्यानंा नमुनेिार गावािंा प्रसार करता आला नाही हे 
वास्तव आहे. शासकीय असोत वा स्वयसेंवी संस्था त्यािंी सवण गावामंधील कामे सारखी नसतात. 
िाखवण्यासाठी कामे असतात; तशी लपवण्यासारखीही असतात. कामे िाखवताना प्रिशणनीय चठकािािंी 
चनवड केली जाते अशा ‘शो केसेस’ सवणत्र नसतात. यशामागील कि सवांना समजले पाचहजेत. यशकथा 
सावणचत्रक व्हाव्यात ही इच्छा जरूर असावी. त्या दृिीने प्रयत्नही करावते परंतु िोन शजेारच्या गल्ल्यामंध्ये 
वा गावामंध्ये सारखेि यश का चमळत नाही यािी कठोर चिचकत्साही करावी तरि िुकांपासून काही चशकता 
येईल; पुढिी वाट सुकर होईल. 
 

मंुबई, पुिे, कोल्हापूर येथे चनसगण जपण्यासाठी अनेक संस्था कायणरत आहेत. कोल्हापूरिी ‘चवञान 
प्रबोचधनी’ ही संस्था १९८२ पासून पयावरि जागतृीिे अिपैलू कायण करीत आहे. कोल्हापूर चजल्हा म्हिजे 
साखर सम्राटािंा अभेद् बरुूज! साखर कारखाने, िमोद्ोग याचं्या साडंपाण्याने पंिगंगा व कृष्ट्िा नद्ा 
नासून गेल्या. शहरातील प्रचसद्ध रंकाळा तलाव गिेश चवसजणनाच्या चनमाल्याने खराब झाला. पयावरिािी 
नासाडी थाबंवण्यासाठी उिय गायकवाड यानंी लोकानंा पाण्याच्या चवनाशािी ककमत आपि कशी मोजतो, 
हे समजावनू साचंगतले त्यािवळेी कायद्ािी अमलबजाविी करण्यासाठी अचधकाऱ्यावंर िबाव आिून 
तलाव स्वच्छ केला व चनमाल्यासाठी स्वतंत्र तलाव तयार केला. पिंगंगा नद्ाच्या प्रिूििािी व्याप्ती व 
त्यािे पचरिाम समजून सागंण्यासाठी १७४ ग्राम पंिायत, ३ नगरपचरिि व १ महानगर पाचलकेच्या 
अचधकाऱ्यािंी बठैक घेतली. कोल्हापूर पचरसरातील बकेायिेशीर खािकाम असो वा प्राण्यािंी कत्तल 
‘चवञान प्रबोचधनी’ िे कायणकते तातडीने हजर होतात आचि प्रश्न धसाला लावतात. 
 

हळूहळू लोकामंध्ये पयावरिाचवियी जागरूकता चनमाि होत आहे. हविेे प्रिूिि, ध्वनी प्रिूिि, 
िूचित पाण्यािे आजार या प्रश्नावंर लोकि खवळून उठतात. िूरचित्रवाचहन्या व वृत्तपते्र याबाबत ठळकपिे 
बातम्या िेतात. परंतु, गुन्हेगारानंा शासन होण्यािे प्रमाि अत्यल्प वा नगण्य आहे. जागचतक पातळीवरील 
रेट्यामुळे पयावरि चवियक कायिे तयार केले गेले. पि अमलबजाविीच्या बाबतीत महाराष्ट्रािी 
कामचगरी भिूिावह नाही. 
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पयावरिाचा अांि की सुसांस्कृिीचा उदय; णनवड आपली 
 

ञान आचि चवञानािा आिर न करिारे राजकीय नेतृत्व काळाच्या कसोटीस कधीि उतरू शकत 
नाही. 

 
‘अवर कॉमन फ्युिर’ या गं्रथािे लेखक ग्रो हालेम िंुटलँड यानंी एकचवसाव्या शतकातील पचहल्या 

िशकाने नैसर्धगक आपत्तींिी व्याप्ती जगङवाळ असल्यािा इशारा वारंवार चिला आहे. मेक्क्सकोच्या 
खाडीमध्ये िहा चकलोमीटर खोलवर गेलेल्या तेलवाचहनीिा स्फोट होतो. अत्याधुचनक तंत्रञानािे 
उगमस्थान असल्यािी शखेी चमरविाऱ्या अमेचरकेला तब्बल एकश ेिहा चिवस तेलािी गळती रोखता आली 
नाही. कोट्यावधी चलटर तेलाने समुद्र भरून गेला. सागरी जैवसंपिेिी अपचरचमत हानी झाली. यािा ताप 
जगाला सहन करावा लागिार आहे. आइसलँडच्या बटेावर ज्वालामुखी उसळला आचि जगािी हवाई 
वाहतूक ठप्प पडली. पयावरिीय आपत्तींिे स्वरूप असे जागचतकि आहे. आपि जगाशी ‘असे’ जोडले 
गेलो आहोत. 
 

‘आम्हाला काय त्यािे’ ही वृत्तीि आपत्तीजनक आहे. आपल्याला नैसर्धगक व मानवचनर्धमत िोन्ही 
प्रकारच्या आपत्ती चपडिार आहेत. हवामान बिलामुळे नैसर्धगक आपत्तींमध्ये भर पडत आहे. त्यािवळेी 
बेपवाईमुळे अनेक आपत्तींना आमंत्रि चिले जात आहे. केवळ स्वतःिा चविार करून, मन मानेल तसे वागिे 
ही संस्कृती नव्हे आचि ‘अशी बेपवाई’ जगािा घात करीत आहे. कुठल्याही प्रकारिी संकुचितता पयावरि 
संस्कृतीस मान्य नाही. चवशाल दृचिकोन नसेल तर पयावरिािा अंत अटळ आहे. “पयावरि न जपिारा 
समाज काळाच्या ओघात नाहीसा होतो, हा इचतहास आहे.” असे ‘कोलॅप्स-हाऊ सोसायटीज िजू टू फेल 
ऑर सव्हाइव्ह’ या गं्रथािे लेखक जरॅड डायमंड यानंी बजावनू ठेवले आहे. 
 

कृतीतून प्राथचमकता चिली तरि पयावरि वािविे शक्य आहे. पयावरि जपिारी संस्कृती 
रुजवायिी असेल तर मनोवृत्ती व जीवनशलैी आमूलाग्र बिलावी लागेल. हेि ‘इनकक्न्व्हचनयटं टूथ’ अल 
गोर यानंी अमेचरकेला साचंगतले आहे. भारतामध्ये पयावरिीय चनयमािें पालन कठोरपिे करिे चनकडीिे 
आहे. जनमत (ओचपचनयन) तयार करिाऱ्या वगाच्या वतणनाकडे संपूिण समाज पाहत असतो. कायद्ासमोर 
सगळे समान आहेत यािी ग्वाही चमळाली नाही, तर संपूिण समाज कायिे मोडायला कुिरत नाही. िरम्यान 
पयावरिािा चवनाश समस्त जनतेसाठी चवध्वसंक ठरू शकतो. 
 

एके काळी महाराष्ट्र व बंगाल संपूिण िेशािे बौचद्धक नेतृत्व करीत असत. राजकारि, सामाचजक 
सुधारिा, चशक्षि साचहत्यि नाही, तर उद्ोग, कसिन, शतेी, ऊजा अशा अनेक आघाड्यावंर महाराष्ट्रािे 
पाऊल पुढे असायिे. राज्यभर मूलभतू प्रश्नावंर, धोरिावंर वाि, ििा झडत असत. जगात घडिाऱ्या 
बिलािे लोि महाराष्ट्रात लवकर पोहित असे. प्रत्येक के्षत्रात नवीन काहीतरी घडत असे. काळाच्या 
ओघात ते िैतन्यािे चिन चनघून गेले. आता चिसते ती सावणचत्रक सुस्ती आचि मादं्! चनक्ष्ट्क्रयतेच्या 
संसगणजन्य रोगाने अवघा महाराष्ट्र चनःस्त्राि झाला आहे. चपण्यािे पािी, शौिालय, चशक्षि, वीज, आरोग्य 
या मूलभतू सोयीसुचवधािंी अवस्था िारुि आहे. पािी नाही. जळि नाही, वीज, शाळा, िवाखाना व एस. 
टी असून नसल्यासारखे आहेत. आरोग्य, पािी, वीज चशक्षि, वाहतूक या मलूभतू सोयी ही ग्रामीि 
भागातील जनतेिी कू्रर िेिा आहे. कुठल्याि सुचवधा गावात नाहीत. साराशं-महाराष्ट्रात पयावरिािी 
सामचूहक चवटंबना िालू आहे. 
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उशीर झाला असला तरीही अचधक कल्पक योजनािंी अमलबजाविी करून महाराष्ट्र राज्याला 
सुविणमहोत्सवी विात आघाडी घेता येिे शक्य आहे. काळािी पावले ओळखत महाराष्ट्र राज्याने पयावरि 
धोरि ठरवनू अमलबजाविी केल्यास ते संपूिण िेशाकचरता नमुनेिार ठरू शकते. पुन्हा एकिा भारतािे 
नेतृत्व करण्यािी सधंी िालून आली आहे. त्यामधील काही तरतुिी खालीलप्रमािे असू शकतात. 
 

(१) काबगन के्रणडि.– कबण उत्सजणन कमी करण्यासाठी काबणन के्रचडटिे प्रोत्साहन चिले जाते. 
यािा फायिा (बहुतेक वळेा गैर) गरीब व श्रीमंत िेशामंधील धनाढ्यानंी उिलला. ग्रामपांचायिींना वृक्ष 
लागवडीकणरिा काबगन के्रणडि णमळाले िर वनीकरिाला चालना णमळेल. मराठवाड्यामध्ये वनािे प्रमाि 
एक टक्क्याहून कमी आहे. पयावरिाच्या िाचरद्र्यातून आर्धथकिाचरद्र्य जन्माला येते. ते रोखण्यासाठी हे 
महत्तवािे पाऊल ठरेल. 
 

(२) णनधूगर चूल.– भारतामधील िलुींमुळे प्रिूिि वाढत असल्यािा आरोप सातत्याने होत आहे. 
िरविी िुलीच्या धुरामुळे पाि लाख मचहला िगावतात. िूल मोडीत काढिारा गसॅ घराघरात जावा, 
यासाठी चनधीिी मागिी भारताला करता येईल. त्यामुळे वृक्षतोडही आटोक्यात येऊ शकेल. 
 

(३) पजगन्यरोपि.– उपलब्ध ढगामंधून कायणक्षम वापर करण्यासाठी आजचमतीला ४७ राष्ट्रामंध्ये 
पजणन्यरोपि चनयचमत केले जाते. िुष्ट्काळावरील प्रचतबधंक उपाय म्हिनू या तंत्राकडे पाचहले जात आहे. 
िीन, रचशया, जॉडणन, इंडोनेचशया, अमेचरका कॅनडा, मेक्क्सको, अरब राष्ट्रे, इस्त्रायल, िचक्षि आचफ्रका या 
िेशात पाण्याच्या चनयोजनासाठी पजणन्यरोपि सरास केला जात आहे. िीनमध्ये गेल्याविी तब्बल ५० अब्ज 
घनमीटर पािी उपलब्ध करून घेतले गेले. गारचपटीिी शक्यता जािवताि िीनमधील हवामानशास्त्रञ 
पजणन्यरोपि करून गारािंा मारा टाळण्यात यशस्वी होत आहेत. आपत्ती व्यवस्थापनाकचरता कल्पकतेने 
पजणन्यरोपिािा वापर करण्यािी इच्छा त्याचं्याकडे आहे. आपल्या शजेारच्या राज्यात आंध्रप्रिेशने 
गेल्याविी पजणन्यरोपिामुळे १० चजल्यातं १८ िशलक्ष घनफूट पािी चमळवले. 
 

(४) सलग समपािळीचर.— मराठवाडाभर पािलोट के्षत्र चवकासासाठी सलग समतलिर 
खिण्यात यावते. त्याला चसमेंट लागत नाही. लोखंडािी गरज नाही. बाधंकामािी गरज नाही. केवळ 
सलग समपातळीवर िर खिले, तर पन्नास ते साठ टके्क पािी अडवनू चजरवता येते. हे आता सवण 
जलतज्ञानंी मान्य केले आहे. सलग समपातळीिर हे पािी व्यवस्थापनिे अचतशय सुलभ, सोपे, उत्तम व 
कायणक्षम चडझाईन आहे. पुरस्कारािंा विाव होिाऱ्या अहमिनगर चजल्यातल्या चहवरे बाजार गावातील 
चहरवा िमत्कार सलग समपातळी िरािा आहे. या गावात २०० चमलीमीटर पाऊस झाला तरीही टँकरिी 
गरज भासली नाही. याउलट सलग समपातळीतर नसलेल्या शजेारच्या गावात टँकरचशवाय एक चिवस 
भागत नाही. 
 

(५) हवामान व्यवस्िापक,— आपल्याकडे ग्रामीि भागात हवामानािी नोंि ठेवण्यािी यंत्रिाि 
अक्स्तत्वात नाही. तापमापक, पजणन्यमापक धड नसतात. तापमान, पाऊस अंिाज पंिे ठरवला जातो. 
हवामान बिलािे पुराव े सािरि करता आले नाही तर भरपाई मागिार कशी? मणहला बचि गिाांना 
हवामानाचे व्यवस्िापक केल्यास त्या हवामानाची चोख नोंद ठेवू शकिील. 
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(६) जलनीिी.— वीस लीटर शुद्धपािी–नगरपचरिि व महानगरपाचलकानंी चपण्यािे 
पाण्याकचरता मीटर लावाव ेआचि स्वच्छ पाण्यािा पुरवठा करावा. आंध्रप्रिेशाने राज्यभरातील खेडेगावातं 
िर मािसी १५ लीटर शुद्धपािी िेण्यािी योजना जाहीर केली आहे. 
 

(७) स्वच्छ महाराष्ट्र.— हागििारीपासून मुक्ती – उघड्यावर पडलेला मानवी मळ पाण्याच्या 
स्त्रोतामंध्ये चमसळल्याने भजूलसुद्धा चबघडत िालले आहे. उघड्यावर शौिास बसू नये. हा संिेश राजकीय 
नेत्याकंडून जािे गरजेिे आहे. स्वतःिे गाव हागििारी मुक्त नसलेल्या नेत्यास चवधानसभेिे चतकीट िेऊ 
नये. शहरात व खेड्यात पयावरि स्नेही मुताऱ्या व शौिालयािंी सोय करिे आवश्यक आहे. 
 

(८) कचऱ्यापासून सांपत्ती व भांगारकोष.— पुण्याच्या किऱ्यािी चवल्हेवाट लावताना पाचलकेच्या 
नाकातोंडात किरा गेला. किऱ्यापासून खत करून शतेाला पुरवठा करता येिे शक्य आहे. गाव व शहर 
याचं्यात समन्वय घडवण्यािे काम किरा करू शकतो. असे नमुनेिार पथिशी प्रकल्प घेिे गरजेिे आहे. 
प्रत्येक गावाच्या व शहराच्या आकारानुसार भगंार व टाकाऊ वस्तंुच्या पुनवापरास िालना िेऊन कोि 
स्थापला जावा. कल्पक व संशोधकानंा सवलती व बक्षीस चिले जावे. 
 

(९) णशवाराची शेिी.— व्यक्ती ऐवजी समुिाय एकवटला तर खिण कमी होतो. पचरिामकारकता 
वाढते हे लक्षात घेऊन कालव्यािे पािी शतेीस िेताना सहकारी संस्थानंा प्राधान्य चिले जाते. मनुष्ट्यबळ व 
इतर खिण वाढल्याने शतेी नेहमीि तोट्यािी आहे. कधी कमी तर कधी अचधक तोटा एवढाि फरक. शतेीिा 
आकार कमी झाल्यािे शतेकरी िुष्ट्पचरिाम भोगत आहे. १००० एकर चशवाराच्या शतेीिे पथिशणक प्रकल्प 
उभारिे चनकडीिे आहे. 
 

(१०) खारफुिीची सांरक्षक सभि.— “खारफुटी हीि सागरचकनारिी संरक्षक कभत आहे. चतिा 
चवनाश हा सवणनाश ठरू शकतो” हे शास्त्रञ नेहमीि सागंत आले. कोकिच्या चकनारपट्टीवर आपि अशी 
योजना करिे आवश्यक आहे. 
 

२६ चडसेंबर २००४ च्या त्सुनामीच्या तडाख्यातून बोटावर मोजता येतील अशी काही गाव ेवािली. 
ताचमळनाडूमधील चपच्छावरम व मुथुपेठ या गावामंधील ३००० लोकािंा जीव व मालमत्ता खारफुटी 
(मगँ्रोव्ह) वनस्पतींमुळे वािली. बेभान लाटाबंरोबर वाहून जािारे जीव, खारफुटी झाडाचं्या जाळीमुळे 
अडून राचहले. इतर गावामंध्ये समुद्र आचि जचमनीला चवभागिारी (आचि साधंिारी) वृक्षराजी नव्हती. त्या 
चठकािी चनसगापासून मािसानंा कोिीही वािव ूशकले नाही. िेन्नईमधील एम. एस. स्वाचमनाथन संशोधन 
संस्थेने खारफुटी बिाव योजना हाती घेतली होती. तुटून पडलेल्या खारफुटीच्या जागी नव्याने झाडे 
लावण्यात आली. त्यामुळेि गावच्या गाव चनसगाच्या रौद्र ताडंवातही तगून राचहली. वळेीि केलेल्या 
प्रचतबधंक उपायामुंळे तीन गाव ेचवनाशापासून वािवता आली. त्याि वळेी पाँडेिरी राज्यातले वीरमपट्टिम 
हे गाव ‘माचहती ग्राम’ (इन्फॉमेशन क्व्हलेज) असल्याने ते जगाशी जोडले गेले आहे. कसगापूरला त्सुनामीिा 
तडाखा आधी बसला त्यानंतर त्या लाटा भारताकडे धडकू लागल्या. मधल्या कालावधीत कसगापूरच्या 
जागरुक तज्ञानंी फोनवरून त्सुनामीिी खबर भारताकडे पाठवली. एम. एस. स्वाचमनाथन संशोधन 
संस्थेमुळे ही माचहती वीरमपट्टिम गावाला कळाली. तातडीने भोंगे लावनू गावातील ३००० रचहवाशानंा 
त्सुनामीिा इशारा चिला गेला. गावकरी घराबाहेर पडले. वीरमपट्टिमधील बळी टाळता आले. 
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(११) सावगजणनक वाहने.— रस्त्यावंरील वाहतूक व धूर कमी करण्यासाठी सवण शहरात 
सावणजचनक बस उपलब्ध करिे व िुिाकीकचरता (सायकल) खास रस्ता हे नगर पाचलकावंर बंधनकारक 
असले पाचहजे. अन्यथा त्यािें चवकास चनधी रोखावेत. वैयक्क्तक वाहनावंर अचधक कर, वाहनतळावंर 
गाड्या थाबंवण्यास अचधक रक्कम असे उपाय केल्यास वाहन िालक ‘योग्य तो अथण’ लावतील. 
 

(१२) बक्षीस व णशक्षा.— पयावरि के्षत्रात उत्तम कामचगरी करिाऱ्यानंा बक्षीस व िुकारानंा चशक्षा 
करिे गरजेिे आहे. कल्पकतेला वाव चिला तर चवद्ाथीसुद्धा नवोन्मेिी योजना घेऊन सहभागी होतील. 
ख्यातनाम व्यक्तींवर पुरस्कारािंा विाव करण्यापेक्षा त्याि प्रकारच्या कायात नवीन चपढी येण्यास गती 
चिली जावी. त्याकचरता तीि रक्कम तरुिानंा पाठ्यवृत्ती (फेलोचशप) म्हिून िेण्यात यावी. 
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महाराष्ट्रािील ित्त्वणवचार 
 

 
डॉ. अशोक चौसाळकर 
 

हे राज्यशास्त्रािे नामवतं अभ्यासक असून वगेवगेळ्या चवियावर त्यािें इंग्रजी व मराठीमधून सुमारे 
१० गं्रथ प्रकाचशत झाले आहेत. त्यामध्ये नवरात्र, न्याय आचि धमण, आगरकरािें राजकीय चविार, 
राज्यससं्था व क्रातंी आचि माक्सणवाि व उत्तर माक्सणवाि या गं्रथािा समावशे होतो. डॉ. िौसाळकर 
चशवाजी चवद्ापीठाच्या राज्यशास्त्र चवभागात प्राध्यापक म्हिून कायणरत होते. त्याचं्या पुस्तकानंा अनेक 
पाचरतोचिके चमळाली आहेत. 
 

पत्ता : णडपािगमेंि ऑफ पॉणलिीकल सायन्स, णशवाजी णवद्यापीठ, कोल्हापूर ४१६ ००४. 
भ्रमिध्वनी : ९४२११७२८६८ 

 
गेल्या िीडश ेविांत महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमािात तत्तवकितन झाले आहे आचि त्यादृिीने आधुचनक 

भारतीय तत्तवचविारासं महाराष्ट्राने मोठेि योगिान चिले आहे. न्या. रानडे, म. फुले, आगरकर आचि 
लोकमान्य चटळक यानंी केलेली तत्तवञानािी माडंिी आपल्या िेशाच्या वैिाचरक जडिघडिीत महत्तवािी 
ठरली. चवसाव्या शतकाच्या पूवाधात ही परंपरा कायम राचहली डॉ. आंबेडकर, आिायण चवनोबा भाव,े 
आिायण श.ं ि. जावडेकर, स्वातंत्र्यवीर सावरकर व श्रीपाि अमृत डागें यानंी चवचवध तत्तवञानांिी समथणपिे 
माडंिी केली. या चविारवतंानंीपि भारतीय चविाराचं्या चवकासात महत्तवािे योगिान केले. प्रस्तुत चनबंधात 
इ. स. १९६० ते २०१० या काळात महाराष्ट्रात कशाप्रकारे तत्तवमंथन आचि तत्तवकितन झाले यािा परामशण 
घ्यावयािा आहे. महाराष्ट्राच्या दृिीने विण १९६० महत्तवािे आहे कारि १ मे १९६० रोजी मराठी भाचिकािें 
स्वतःिे असे राज्य स्थापन झाले आचि मराठीला राज्यभािेिा िजा चमळाला. 
 

गेल्या ५० विांत महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमािात तत्तवमंथन झाले आचि वगेवगेळ्या तत्तवचविारािंा येथे 
खल झाला. या तत्तवकितनास योगिान करिारे चविारवतं हे मुख्यतः तीन प्रवाहातूंन आले होते. त्यातील 
पचहला प्रवाह हा राजकीय नेत्यािंा आचि कायणकत्यांिा होता. त्याचं्या दृिीने राजकारि महत्तवािे होते 
आचि राजकारिास पूरक म्हिून ते आपले चविार माडंीत होते. डॉ. आंबेडकर, सावरकर, डागें आचि 
चवनोबा हे पचहल्या िजािे िेशातील मोठे राजकीय नेतेपि होते. या तत्तवचविारातं महत्तवािी भर घालिारा 
िुसरा चविारप्रवाह चवचवध सामाचजक िळवळीत काम करिाऱ्या कायणकत्यांिा होता. १९८० नंतर 
महाराष्ट्रात ज्या नव्या सामाचजक िळवळी उियास आल्या त्या सामाचजक िळवळीत काम करिाऱ्या 
कायणकत्यांनीपि तत्तवकितनात मोठी भर घातली आहे. त्यात शरि जोशी, शरि पाटील, मेधा पाटकर, 
वसंत पळशीकर आचि इतर अनेक कायणकत्यांिा समावशे होतो. चतसरा प्रवाह हा प्रत्यक्ष तत्तवञानािा 
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रीतसर अभ्यास करिाऱ्या तत्तवञािंा. यामध्ये मुख्यतः तकण तीथण लक्ष्मिशास्त्री जोशी, प्रा. चि. के. बेडेकर, 
प्रा. चि. य. िेशपाडें आचि प्रा. मे. पु.ं रेगे यािंा समावशे होतो. या चतन्ही चविारप्रवाहािंा या चनबंधात 
थोडक्यात पचरिय करून चिला आहे. या लेखात मराठी चविारवतंाचं्या मराठी भािेत चलचहलेल्या 
चलखािािाि उपयोग केला आहे. 
 

पूवग परांपरा - महाराष्ट्रािी तत्तवचविाराचं्या कितनािी पूवणपरंपरा मोठी आहे. त्यािी सुरुवात थेट 
तेराव्या शतकात ञानेश्वर व िक्रधरापंासून होते. उत्तर व िचक्षि भारतात तत्तवञानचवियक चनरचनराळ्या 
िळवळींिा प्रभाव आत्मसात करून स्वतःिे असे तत्तवञान माडंण्यािा महाराष्ट्रातील चविारवतंािंा प्रयत्न 
होता आचि ञानेश्वर व िक्रधर त्यास अपवाि नव्हते. स्वतंत्र चविार माडंण्यािी ही परंपरा पुढेही अव्याहत 
िालू राचहली. महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या वळेी प्रा. गं. बा. सरिार व त्याचं्या सहकाऱ्यानंी ‘महाराष्ट्र-
जीवन-परंपरा, प्रगती व समस्या’ या नावािा चद्वखंडात्मक गं्रथ संपाचित केला होता. या गं्रथाच्या पचहल्या 
खंडात महाराष्ट्रातील तत्तवमीमासेंच्या इचतहासािी आचि स्वरूपािी ििा तकण तीथण लक्ष्मिशास्त्री जोशी 
आचि प्रा. चि. के. बेडेकर यानंी केली. तत्तवमीमासंा म्हिजे काय यािे चवविेन करताना प्रा. बेडेकर असे 
मत व्यक्त करतात, की तत्तवञानाच्या अभ्यासात िोन चविय महत्तवािे आहेत; ते म्हिजे मनुष्ट्याच्या 
भोवतालच्या चवश्वािे स्वरूप व त्यात मानवािे स्थान आचि मनुष्ट्यजीवनािे अचंतम साध्य व त्यािी साधने. 
मानवी जीवनात अनेक कल्पना प्रसृत होतात व त्यािी अनेक रूपे िेशकालानुसार चनमाि होतात. 
तत्तवमीमासंा या सवण चविारानंा सामावनू घेिारी असते आचि म्हिून चतिा परीघ व्यापक व सवण मानवी 
चविारानंा सामाविारा असतो. [सरिार, ग.ं बा. (स)ं महाराष्ट्र - जीवन - परांपरा प्रगणि आणि समस्या, खांड-१, प्रा. चि. के. बेडेकर 

तत्तवमीमासंा प्रयोजन व व्याप्ती प.ृ १०८, २०५ जोशी आचि लोखंडे कं, पुिे १९६०.] १९६० पयंत महाराष्ट्रात जी तत्तवमीमासंा 
झाली त्यािे सम्यक असे चवविेन बेडेकरानंी व तकण तीथांनी केले. 
 

एकोचिसाव्या शतकात लोकचहतवािी, फुले, रानडे, चिपळूिकर व आगरकर यानंी अत्यतं 
गाभंीयाने राज्य, समाज आचि व्यक्ती याचं्या सबंंधात आपले चविार माडंले. ही परंपरा लो. चटळक, गोखले 
व इतरानंी १९२० पयंत िालू ठेवली. १९२० नंतर िेशाच्या राजकारिात िोन चविारप्रवाह चनमाि झाले. 
त्यातील पचहला चविार प्रवाह म. गाधंी याचं्या तत्तवञानािा होता तर िुसरा चविारप्रवाह माक्सणच्या 
समाजवािािा होता. चवसाव्या शतकातील राजकारि या िोन चविारवतंाचं्या चविाराभंोवती चफरत राचहले. 
पि त्यािबरोबर त्यानंा प्रचतवाि करिारे िोन चविारप्रवाहपि चनमाि झाले. म. गाधंी व काँगे्रसच्या 
सामाचजक व धमणचनरपेक्ष राष्ट्रवािािा प्रचतवाि करिारा कहिुत्ववािी चविार महाराष्ट्रात चवकचसत झाला. 
त्यािप्रमािे या राष्ट्रवािी चविारात जाचतचनमूणलनाच्या चविारािंा समावशे नाही. त्यामुळे समता व 
सामाचजक न्याय यािंा चविार करता, त्यात उिेपिा आहे अशी माडंिी िाह्मिेतर व त्याचं्या नेत्यानंी व 
नंतर डॉ. आंबेडकर यानंी केली. भारतीय लोकशाही जास्त व्यापक अशा सामाचजक आधारावर उभी 
राचहली पाचहजे असे त्यािें मत होते. १९६० साली ज्यावळेी सं. महाराष्ट्रािी स्थापना झाली त्यावळेी वरील 
िार चविारप्रवाह महाराष्ट्रात प्रभावी ठरले होते. त्या दृचिकोनातून तत्तवििा त्याकाळात केल्या जात 
होत्या. 
 

राजकारि, राजकीय िळवळी आचि त्यामागे असिाऱ्या चविारसरिी तत्तवििेिा व तत्तवकितनािा 
भाग असतो. पि त्याच्या पाठीमागे खोल असा तत्तवचविारािंा संकल्पना समूह असतो ज्यामध्ये 
चविारसरिीच्या पाठीमागे असिाऱ्या तत्तवािंा ऊहापोह असतो, त्यािप्रमािे तत्तवञानातंील चवचवध 
समस्यािंा खल करण्यात आलेला असतो. त्यात ञानमीमासंा, सहस्तूमीमासंा, नीचतमीमासंा, 
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सौंियणमीमासंा आचि धमण. याचं्याबाबतिी ििा केली जाते. भारतीय व पािात्तय तत्तवञानात याबाबत ििा 
झाली आहे व महाराष्ट्रातील चविारवतंानंी सातत्याने त्याबाबत योगिान चिलेले आहे. त्यािीही ििा प्रस्तुत 
लेखात केलेली आहे. या ििेत १९४०-८१९६० या काळात झालेल्या अभ्यासािे सूत्रपि लक्षात घेतले 
आहे. कारि राजकीय चविाराचं्या दृिीने हा कालखंड अत्यंत सजणनशील असा कालखंड होता. डॉ. 
आंबेडकर, सावरकर, आिायण चवनोबा भाव,े कॉ. डागें, आिायण जावडेकर, आिायण िािा धमाचधकारी 
इत्यािी चविारवतंानंी त्यािें प्रमुख गं्रथ याि काळात चलचहले होते. तकण तीथण लक्ष्मिशास्त्री जोशी यािें 
महत्तवािे गं्रथ व प्रा. बेडेकर यािें सुरुवातीिे चलखाि याि काळात झाले. १९५०-६० या िशकात संयुक्त 
महाराष्ट्राच्या स्थापनेसाठी मोठे रिकंिन झाले. संयुक्त महाराष्ट्रािे तत्तववैिाचरक आधार स्पि करून 
सागंिारे लेखन त्या काळात डॉ. धनंजयराव गाडगीळ, लालजी पेंडसे व प्रा. बेडेकर यानंी केले. [गाडगीळ, 

ध. रा. भारत व महाराष्ट्र उक्त पृ. १-४८.] लेचननच्या राष्ट्रकाचं्या चसद्धातंाच्या आधारे चलचहलेले प्रा. चि. के. बेडेकर 
यािें ‘संयुक्त महाराष्ट्र’ हे पुस्तक उल्लखेनीय होते. त्यात मराठी भाचिकाचं्या सासं्कृचतक स्वातंत्र्यासाठी व 
लोकशाही स्वराज्यासाठी भारतीय संघराज्यात सं. महाराष्ट्र स्थापन करिे कसे महत्तवािे आहे यािे 
चवविेन करण्यात आले होते. [बेडेकर, चि. के. सांयुक्ि महाराष्ट्र चित्रशाळा, पुिे १९४७] डॉ. गाडगीळानंी भारतीय राष्ट्र व 
महाराष्ट्रािे घटक राज्य याचं्यातील दं्वद्वचवकासात्मक ताचत्तवक संबधंािें चवविेन समथणपिे केले होते. १९६० 
नंतर शकेडो विांनंतर प्रथमि एकत्र आलेल्या मराठी भाचिक लोकाचं्या समस्याबंद्दल, ध्येयधोरिाबाबत व 
भचवतव्याबद्दल मराठी चविारवतंानंी कितन केले. या कितनािे स्वरूप केवळ मराठी भाचिकापंुरते मयाचित 
राहत नाही तर त्यािे स्वरूप वैचश्वक बनते. कारि अचंतमतः चविारवतं चवचशि लोकाचं्या प्रश्नाबाबत ििा 
करीत असताना सपूंिण मानव जातीिे प्रश्न आकळत असतो. प्रा. बेडेकर ज्यावळेी धमणश्रदे्धच्या समस्येिी 
ििा करतात त्यावळेी सवण मानव जातीला व्याकूळ करिाऱ्या प्रश्नािा ते ऊहापोह करीत असतात. 
 

आपि प्रथम तत्तवञानािा रीतसर अभ्यास करिाऱ्या तत्तवञांिे तत्तवकितन त्यानंतर वगेवगेळे 
राजकीय चविार माडंिाऱ्या चविारवतंाचं्या चविारािें कितन व शवेटी चवचवध सामाचजक िळवळीच्या 
नेत्यानंी केलेले तत्तवकितन यािंा अभ्यास करिार आहोत. 
 
महाराष्ट्रािील णवद्यापीठे व ित्त्वञान 
 

महाराष्ट्रात तत्तवञानाच्या अभ्यासािी परंपरा जुनी होती आचि अंमळनेर येथे प्रताप तत्तवञान 
मंचिराने त्यािी िमिार सुरुवात केली. मंुबई चवद्ापीठात तत्तवञानािा अभ्यास करिारा स्वतंत्र चवभाग 
नव्हता पि चवद्ापीठाच्या स्कूल ऑफ सोशल आचि इकॉनॉचमक स्टडीज मध्ये राजकीय तत्तवञानािा 
अभ्यास करिारे काही प्रबधं चलचहण्यात आले. [चवभागात प्रा. प्रतापचगरी, प्रा. अंजचरया, प्रा. घीवाला, प्रा. नाईक याचं्यासारख्या 

अभ्यासकानंी प्रािीन भारतीय राजकीय तत्तवञान व त्यािे सद्कालीन औचित्य यािंी ििा केली.] पि स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात 
पचरक्स्थती बिलली. १९४९ साली पिेु चवद्ापीठ स्थापन झाले. काही विांत तेथे तत्तवञान चवभाग सुरू 
झाला. चवचवध महाचवद्ालयातूंन तत्तवञानािा अभ्यास करिारे त्याचवियािे अध्यापन करिारे होतकरू 
प्राध्यापक कायणरत झाले. नंतर तत्तवञानािा अभ्यास करिारी िार पीठे महाराष्ट्रात चनमाि झाली. 
त्यातील पचहले पीठ हे तकण तीथण लक्ष्मिशास्त्री जोशी व त्याचं्या रॉयवािी चमत्रानंी आपलेसे केलेले 
प्राञपाठशाळा, वाई हे होते. प्राञ पाठशाळा ‘नवभारत’ नावािे माचसक िालवते. प्रा. चव. म. बेडेकर, प्रा. 
गोवधणन पाचरख व प्रा. मे. पु.ं रेगे या समथण चविारवतंानंी या माचसकािे संपािन केले. नारायिशास्त्री मराठे 
यानंी प्राञपाठशाळेिी स्थापना केली व तकण तीथण लक्ष्मिशास्त्री जोशी यानंी त्यास आधुचनक रूप चिले. [रेगे, 

मे. पुं. (स)ं प्राञपाठशाळा आणि णिची परांपरा, प्राञपाठशाळा, वाई १९९८.] महाराष्ट्राच्या वैिाचरक जीवनावर ‘नवभारत’िा 
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मोठा पगडा होता. तत्तवञानाच्या अभ्यासािे िुसरे पीठ चविभात प्रा. चि. य. िेशपाडें यानंी व त्याचं्या 
सहकाऱ्यानंी स्थापन केले. चवश्लेिक तत्तवञानािा अभ्यास तेथे झाला आचि िेशपाडें यानंी ‘आजिा 
सुधारक’ नावािे तत्तवििेस वाचहलेले असे माचसक इ. स. १९९० साली सुरू केले. चतसरे पीठ पिेु 
चवद्ापीठाच्या तत्तवञान चवभागात डॉ. सुरेंद्र बारकलगे यानंी स्थापन केले. या चवभागाने ‘परामशण’ नावािे 
िजेिार तै्रमाचसक अनेक वि ेसमथणपिे िालवले. या चवभागात भारतीय व पािात्तय तत्तवञानािा खोल असा 
अभ्यास करण्यात आला. िौथे पीठ १९८४ साली स्थापन झालेल्या ‘महाराष्ट्र तत्तवञान पचरििेिे’. या 
पचरििेमाफण त वगेवगेळ्या महाचवद्ालयात चवद्ापीठात कायणरत असिारे प्राध्यापक एकत्र आले. त्यात प्रा. 
चश. स. अंतरकर, प्रा. जोशी, प्रा. श्रीचनवास िीचक्षत, प्रा. प्रिीप गोखले आचि इतर अनेकािंा समावशे 
होतो. लातूर येथून प्रा. नागोराव कंुभार यानंी ‘चविारशलाका’ नावािे तत्तवञान व इतर चवियानंा वाचहलेले 
तै्रमाचसक १९९० पासून सुरू केले. पचरििेत सािर करण्यात आलेले चनबंध परामशण आचि 
‘चविारशलाका’त प्रकाचशत करण्यात येतात. या िार पीठानंी तत्तवञानािा अभ्यास करण्यामध्ये व 
त्याबाबतिे साचहत्य प्रकाचशत करण्यामध्ये महत्तवािी भचूमका बजावली. तसेि महाराष्ट्रातील तत्तवचविार 
सकस मराठी भािेमध्ये मराठी चजञासूंपयंत पोहोिवला. या अभ्यासकानंी महत्तवाच्या पाचिमात्य 
तत्तवञाचं्या पसु्तकािें मराठीत भािातंर केले. प्रा. रेगे, प्रा. चि. य. िेशपाडें, कचवमंडन, प्रा. रा. भा. 
पाटिकर यािंा त्यात समावशे होतो. काही अभ्यासकानंी पचरियपर गं्रथ चलचहले. त्यात रेगे, िेशपाडें, 
पाटिकर, मुरलीधर पवार, बेडेकर यािंा समावशे होतो. अनेकानंी भाष्ट्य म्हिनू व टीकागं्रथ म्हिनू स्वतंत्र 
गं्रथ चलचहले त्यातून त्यािें मूलभतू कितन व्यक्त झाले. रेगे, बारकलगे, बेडेकर आचि पळशीकर याचं्या 
पुस्तकािंा व लेखािंा यात आपिास समावशे करता येईल. 
 
िकग िीिग लक्ष्मिशास्त्री जोशी याांचे योगदान 
 

आधुचनक महाराष्ट्राच्या तत्तववैिाचरक जडिघडिीत तकण तीथण लक्ष्मिशास्त्री जोशी यािें योगिान 
अनन्य साधारि असे आहे. हे योगिान वैिाचरक व ससं्थात्मक योगिान आहे. स्वतः शास्त्रीजी ससं्कृत 
चवद्ा, िशणनशासे्त्र व धमणशास्त्र भारतातील पारंपचरक पद्धतीने चशकले. ही पद्धत अत्यंत िोख होती. त्यानंतर 
त्यानंी एम. एन. रॉय याचं्याशी संबधं आल्यानंतर, पाचिमात्य तत्तवञानािा व सामाचजक शास्त्रािंा अभ्यास 
केला आचि प्राञ पाठशाळेच्या कायात या िोन्ही चविार परंपरािंा समन्वय साधण्यािा प्रयत्न केला. 
ऐचतहाचसक दृचिकोनातून धमणकोशािी रिना करण्यािे काम प्राञ पाठशाळेने केले. महाराष्ट्र राज्य स्थापन 
झाल्यानंतर मराठी चवश्वकोश मंडळािे व महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचि ससं्कृती मडंळािे ते अध्यक्ष झाले 
आचि या िोन्ही ससं्थाचं्या उभारिीत त्यानंी महत्तवािे योगिान चिले. 
 

आपल्या ‘वैचिक संस्कृतीिा चवकास’ या गं्रथात शास्त्रीजींनी भारतीय ससं्कृतीच्या चवकासािा 
सम्यक असा आढावा घेतला व आजच्या संिभात चतिे काय महत्तव आहे यािे प्रचतपािन केले. त्यामुळे 
गीतारहस्य, आधुचनक भारत वगैरे मूलगामी चविार माडंिाऱ्या गं्रथाबंरोबर त्यािा समावशे करावा लागतो. 
सुरुवातीस त्यानंी स्वतःस कहिूधमणशास्त्राचं्या प्रभावापासून मुक्त केले आचि ते एम. एन. रॉय याचं्या 
प्रभावाखाली आले. रॉय याचं्या प्रभावामुळेि ते माक्सणवािाकडे आकर्धित झाले आचि त्यानंी चवञानािा 
पुरस्कार केला. रॉय याचं्याबरोबर ते रॅचडकल डेमॉक्रसीिे व नवमानवतावािािे पुरस्कते झाले. बुचद्धचववके 
आचि स्वातंत्र्य याबाबत नवमानवतावािाने धरलेला आग्रह त्यानंा भावला पि नंतरच्या त्याचं्या भचूमका 
जास्त पचरपक्व आचि उिार झाल्या. भारतीय परंपरेतील उिार व सवणसमावशेक बाजू त्यानंी जगासमोर 
माडंली. त्यानंी आपले कायण मुख्यतः तीन पातळ्यावंर केले :— 
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(१) प्राञपाठशाळेिा उदे्दश प्रािीन नैचतक आिशण, चववके व चवञान चनष्ठा यािा समन्वय करून 
भारतीयत्वास नव ेजीवन िेिे हा होता. भारतीय तत्तवचविारािंा उदे्दश पुरुिाथांिी प्राप्ती 
करिे हा आहे. त्यािी सम्यक मीमासंा त्यानंी केली. भारतीयतेच्या पक्क्या पायावर, तज्ञ 
व आत्मचवश्वासाने भारलेला समाज त्यानंा चनमाि करायिा होता. 

 
(२) मानवी समाजाच्या धारिेत मानवािी नैचतक संविेनशीलता महत्तवािी असते. ही नैचतक 

संविेनशीलता त्यानंी ज्याप्रमािे भारतीय तत्तवञानातून आत्मसात केला त्यािप्रमािे 
त्यानंी ती राममोहन रॉय, चववकेानंि, चटळक रॉय आचि गाधंी याचं्या चविारातूंन प्राप्त 
केली. या चविारवतंाचं्या प्रभावामुळे त्यािंा धमाचवियीिा दृचिकोन बिलला. धमाने नैचतक 
संविेनशीलता प्राप्त होते आचि मूल्यचववके चनमाि होतो ही गोि त्यानंी मान्य केली पि 
धमािे स्वरूप हे लौचकक प्रमािवािी आहे व सवण धमण व धमणगं्रथ हे मानवचनर्धमत आहेत ही 
भचूमका त्यानंी सोडली नाही. [अंतरकर चश. स.ं, तकण तीथण लक्ष्मिशास्त्री प्रचतत जडवािाचधचष्ठत धमणचविार पृ. 

६६-७७ णवचारशलाका खंड १५ अंक ५-४-५५ मािण, २००१.]. 
 
(३) त्यानंा पाचिमात्य तत्तवञानािा अभ्यास केला. मानव्यचवद्ा व सामाचजक शासे्त्र याचं्या 

अभ्यासािा खोल ठसा त्याचं्या मनावर पडला. उद्ाच्या समाजरिना याि शास्त्राचं्या 
आधारावर उभ्या राहिार आहेत असे त्यािें मत होते. बौद्ध तत्तवञ नागाजुणन म्हितो 
त्याप्रमािे या सामाचजक चवञानाच्या ज्या दृिी आहेत त्या दृिीतून जाव,े त्या जवळ 
ठेवाव्या पि नागाजुणन सागंतो त्याप्रमािे त्या सोडून िेऊ नयेत तर त्या जवळ ठेवनू 
अनुभवाने पुढे जाव े असे तकण तीथांिे मत होते. त्यानंी लोकशाही, मानवतावि व 
चवश्वबंधुत्व यािंा पुरस्कार केला पि या सवांिा गाभा नैचतक मूल्ये असली पाचहजेत असा 
त्यािंा आग्रह होता. [रेगे मे. पु.ं, तकण तीथण लक्ष्मिशास्त्री जोशी १-१४, नवभारत खंड ४९ अंक ४-६ मािण, १९९६.] 
थोडक्यात सागंायिे झाले तर लक्ष्मिशास्त्रीजींनी भारतीय परंपरा व आधुचनक तत्तवञान 
याचं्यातील सेतू म्हिून काम केले आचि मराठी समाजाला आधुचनक दृचिकोन प्रिान 
केला. ‘वैचिक संस्कृतीिा चवकास’ या गं्रथानंतर त्या तोडीिी गं्रथरिना शास्त्रीजींकडून 
झाली नाही पि फुटकळ स्वरूपात त्यानंी चलखाि केले. भारतीय संस्कृतीतून प्राप्त 
झालेला मूल्यचववके, नैचतक संविेनशीलता त्यानंा बौद्धतत्तवञानाकडे घेऊन गेली. म्हिनू 
सवाभतूी समत्व धारि करिारा आत्मौपम्यािे महत्तव जाििारा, अकहसा, सत्य व अस्तेय 
यािंा आग्रह धरिारा व वैिाचरक के्षत्रातं इतरावंर जोरजबरिस्ती न करिारा उन्नत धमण 
चवकचसत झाला तर त्यानंा तो हवाि होता. 

 
तकण तीथण लक्ष्मिशास्त्री जोशी हे तत्तवचविारात जुन्या व नव्या परंपरानंा जोडण्यािे काम करीत होते. 

याि काळात तत्तवमीमासेंच्या के्षत्रात प्रा. चि. के. बेडेकर, प्रा. चि. य. िेशपाडें, प्रा. सुरेंद्र बारकलगे व प्रा. मे. 
पु.ं रेगे यानंी मोलािी भचूमका बजावली. याकाळात पािात्तय तत्तवञानािा प्रभाव वाढीस लागला होता आचि 
माक्सणबरोबरि रसेल चवश्लेिक तत्तवञानािा व तार्धकक प्रत्यक्षाहणवािािा पुरस्कार करिारे चविारवतं यािंा 
प्रभाव वाढला होता. तत्तवञान आधुचनक झाले होते व परंपरेकडे पाहण्यािा नवा दृचिकोन चवकचसत केला 
गेला होता. या सवण नव्या चविारािंा प्रभाव महाराष्ट्रातील चविारवतंावंर पडला. 
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णद. के. बेडेकर.— प्रा. चि. के. बेडेकर यािें चलखाि १९४० च्या िशकात सुरू झाले. शवेटपयंत 
तत्तवकितनात ते मग्न होते. म. गाधंींच्या तत्तवञानावरिा त्यािंा गं्रथ ते पूिण करू शकले नाहीत. प्रा. बेडेकर 
याचं्या वैिाचरक जडिघडिीत माक्सणिा मोठी प्रभाव होता आचि तो शवेटपयंत कायम राचहला. 
सुरुवातीच्या काळात त्याचं्या चलखािात आक्रमक आग्रहीपिा होता. त्यानंा वगेवगेळ्या चवियािंा अभ्यास 
केला व त्या चवियानंा मूलगामी असे योगिान चिले. १९६० नंतर त्यानंी केलेल्या चलखािात मुख्यतः तीन 
वैचशष्ट्टे्य आपिास चिसून येतात. 
 

(१) प्रा. बेडेकर हे माक्सणवािािे श्रेष्ठ असे भाष्ट्यकार होते आचि त्यात होिाऱ्या नव्या बिलािंी 
ते आवजूणन नोंि घेत असत. ‘माक्सणिी समाज पचरवतणनािी कल्पना’ या चवियावर त्यानंी 
समाज प्रबोधन पचत्रकेत िोन लेख चलचहले. 

 
(२) प्रा. बडेेकरानंी आधुचनक महाराष्ट्रातील धमणचविारािंा खोल असा अभ्यास केला. न्या. 

रानडे, म. फुले, आगरकर व लोकमान्य चटळक याचं्या धमणचवियक चविारािंा त्यानंी 
परामशण घेतला. म. गाधंींच्या चविारावंर रानडे यािंा कसा प्रभाव पडला यािे त्यानंी 
चवविेन केले. या चवियास प्रा. बेडेकरािें मोठे योगिान म्हिजे त्यानंी धमणश्रदे्धच्या 
संकल्पनेिी केलेली माडंिी हे होय. 

 
(३) थोर जमणन चविारवतं व तत्तवञ हेगेल याचं्या तत्तवञानािा पचरिय करून िेिारे पसु्तक 

त्यानंी चलचहले. या पुस्तकािे वैचशष्ट्ट्य म्हिजे त्यात बेडेकरानंी हेगेलिे तत्तवञान व 
भारतीय तत्तवञान याचं्यातील साम्य व भेि िाखवले. 

 
माक्सणवरील आपल्या लेखात प्रा. बेडेकरानंी नवमाक्सणवाद्ानंी केलेले योगिान लक्षात घेतले. 

माक्सणच्या सुरुवातीच्या चलखािात परात्मभावािी कन्पना माडंण्यात आली होती त्यािा त्यानंी आधार 
घेतला. त्याचं्या मते आजिे मानवी जीवन परात्मतेने ग्रासलेले आहे. कारि मािूस आपले स्वत्व चवसरून 
चमथ्य अशा परात्मतेला शरि जातो. तो आपल्या जीवनाला पारखा होतो. िेविानवानंा चनमाि करून 
त्यानंा शरि जािारा मािसू त्याि चकमयेने संपत्तीच्या स्वचनर्धमत अमानुि बायशक्तींना शरि जातो. 
भयभीत होतो. आज व्यक्तीव्यक्क्तंनी बनलेली सवण मानव जाति मीपिा, स्वत्व आचि मानुिता हरवनू 
बसली आहे. या परात्मभावािा चनरास करण्यािे तत्तवञान माक्सणने मांडले. भय, लोभ व वैर यानंी ग्रस्त 
झालेल्या केवळ कामगारानंीि नवहे, तर सवणि मािसानंी या शृखंला तोडायच्या आहेत. ते चलचहतात, 
माक्सणिा दृचिकोन परात्मतेिा चनरास करिे व मानुिता परत आििे हा आहे. नुसती सत्ता सपंािन करून 
कोिताही एक वगण ककवा व्यक्क्तसमूह मानवी मतािे आमूलाग्र पचरवतणन करू शकत नाही. ककबहुना ती 
पचरवतणनािे हे ध्येय समोर न ठेवलेली राज्यक्रातंी ठरते. सामाचजक क्रातंी ठरत नाही. मािसाला जर 
मनुष्ट्यत्व प्राप्त करून घेण्यासाठी सामाचजक क्रातंी करावयािी असेल, तर मािसामािसातील परस्पर पे्रम, 
समूहभावना यानंा डावलून अमानुि क्रौयाने व साहसाने क्रातंीिा मागण अनुसरता येत नाही. माक्सणने कहसेला 
वा अकहसेला सजणनशील मानले नाही. कहसेने व बळाने नवचनर्धमती होत नाही. त्याच्या मते कहसा व सत्ता या 
मािसाच्या खऱ्या पे्ररिा नाहीत; त्या अमानुि असून त्यािंा चनरास करूनि मािसाला स्वत्व व खरी 
मािुसकी प्राप्त होईल. मािसािी परात्मतेतून सुटका होईल. [बेडेकर चि. के. समाजसचिन पॉप्युलर मुंबई १९६९ प.ृ ३५ व 

३७]. 
 



 अनुक्रमणिका 

महाराष्ट्रातील धमणकितनािा बेडेकरानंी खोल असा आढावा घेतला. रानडे याचं्या धमणचवियक 
कितनातील चवशाल आशय व आगरकराचं्या तत्तवञानातील जीचवतत्वािी कल्पना यािें मनोरम चवश्लेिि 
त्यानंी केले. चटळकाचं्या राजकीय चविारात सत्ता समतोलािे तत्तव प्रधान होते असे अिूक आकलन त्यानंी 
केले होते. [बेडेकर चि. के. सांयुक्ि महाराष्ट्र आचि धमगसचिन समाज प्रबोधन ससं्था, पिेु.] प्रा. बेडेकरािें या चवियाला खरे 
योगिान त्यािें ‘धमणश्रद्धा-एक-पुनर्धविार’ हे पुस्तक आहे. या पुस्तकात त्यानंी आधुचनक जीवनात धमणप्राय 
श्रदे्धिा पनुलाभ होिे कसे आवश्यक आहे यािे चवविेन केले. त्याचं्या मते प्रािीन समाजात यातु प्रधान 
धमािा उिय झाला. त्यानंतर एकेश्वरी धमािा चवकास झाला. पि आधुचनक काळात चवञान व तत्तवञान 
याचं्या प्रभावामुळे एकेश्वरी धमािा अस्त झाला. धमाच्या अस्ताबरोबर धमणश्रदे्धिापि अस्त झाला व मानवी 
जीवनात पोकळी चनमाि झाली. मानवी जीवनातील ही पोकळी िूर करण्यासाठी धमणश्रदे्धिा पनुलाभ होिे 
गरजेिे आहे. त्याचं्या मते हा पुनलाभ धमणश्रद्धा वा राष्ट्रवाि याचं्या द्वारे होिार नाही. मानव जातीिी 
समूहता, एकात्मता जर साध्य करावयािी असेल तर नव्या श्रदे्धच्या सायाने ती प्राप्त होऊ शकेल. त्यास ते 
धमणप्राय श्रद्धा म्हितात. ती चवञान व कला यानंी चनर्धमलेल्या मानुि चवश्वातील मािसानंा अशी ग्वाही िेऊ 
शकते, की हे मानुि चवश्व मानवी जीवनाला व सजणनाला अथणवत्ता िेऊ शकते. चवञानािी चजञासू वृत्ती व 
कलेिी सहृियता त्यात अपेचक्षत आहे, नव्या संिभात चवञान, कला, मानवी समूहाच्या एकात्मतेिी जािीव 
आचि चवराट चवश्व व मानुि चवश्व यानंी साधिारी मानवी कतृणत्वशक्ती धमणप्राय श्रदे्धिा आपिास पनुलाभ 
करून िेईल असा चवश्वास त्यानंा वाटत होता. [बेडेकर चि. के. धमगश्रद्धा एक पुनर्थवचार प्राञपाठशाळा, वाई १९९५]. 
 

प्रा. बेडेकर यानंी हेगेलच्या तत्तवञानािा पचरिय करून िेिारे पुस्तक चलचहले; त्यासाठी त्यानंा 
स्वतःिी अशी पचरभािा तयार करावी लागली. त्याचं्या मते हेगेलच्या तत्तवमीमासेंिा व्यूह प्रिंड असून त्यात 
सवण मानवी कितन सामावलेले आहे. हेगेलिे चवश्व ही एक श्रेयगभण चवराट रिना असून जड व िेतन अशा 
वस्तुजाताच्या चवश्वािी श्रेयसाधना िालू आहे. मानवाच्या प्रञेने, अत्यंत प्रयत्नाने व िीघणकाळानंतर चवश्वािे 
स्वरूप ओळखले, त्यास स्वसंविेना व स्वत्तव लाभ झाला. यात मानवािे गौरवपूिण आत्ममूल्यन आहे तसेि 
चवश्वचवकासाच्या चवराट घडामोडीत ते साधनरूप व अंशरूप असा घटक आहे. [बेडेकर चि. के. हेगेल - जीवन व 

ित्त्वञान पुिे चवद्ापीठ १९६६, पृ. १५-१६.] बेडेकराचं्या चवविेनािे वैचशष्ट्ट्य असे की, त्यानंी त्याच्या तत्तवञानािी 
भारतीय तत्तवञानाशी सातत्याने तुलना केली. त्याचं्या मते या िोन्ही तत्तवपरंपरेत काही साम्य आहे, तर 
काही भेि आहेत. भारतीय परंपरा ञानािा उदे्दश बधंनातून मुक्त अशी मोक्षप्राप्ती करिे मानते. हेगेलच्या 
मते स्वातंत्र्य प्राप्त करिे हे मानवी प्रञेिे अचंतम ध्येय आहे. ते चवश्वाला सामोरे जाऊन, मानवाने 
युगानुयुगाच्या ञानपचरश्रमाने सवांसाठी चमळवलेले स्वातंत्र्य आहे. [उक्त, पृ. १७-१८] त्याच्या इचतहासाच्या 
तत्तवञानािेपि प्रा. बेडेकरानंी पचरशीलन केले. बेडेकरानंी हे पसु्तक चलचहल्यानंतर पचिमेकडे मोठ्या 
प्रमािात हेगेलच्या तत्तवञानािा अभ्यास झाला कारि माक्सण समजावनू घ्यावयािा असेल तर हेगल 
समजावनू घेतला पाचहजे, यािी अभ्यासकानंा जािीव झाली. पि मराठीत मात्र हा चविय फारसा पुढे गेला 
नाही. त्यािप्रमािे हेगेल व भारतीय आिशणवाि यािंाही योग्य अशा प्रकारे तुलनात्मक अभ्यास झाला नाही. 
पि हेगेलच्या चवराट तत्तवञानािी िागंली ओळख करून िेण्यािे श्रेय बेडेकरानंा जाते. 
 

णद. य. देशपाांडे.— प्रा. चि. य. िेशपाडें यानंी महाराष्ट्रात तत्तवञानाच्या अभ्यासास प्रचतष्ठा प्राप्त 
करून चिली. त्यानंी मराठी भािेत तत्तवञान समजावनू सागंण्यासाठी काही महत्तवाच्या पुस्तकािंी भािातंरे 
केली, पचरियात्मक पुस्तके चलचहली व आपिास चप्रय असिाऱ्या चववकेवािािे मंडन करण्यासाठी १९९० 
पासून ‘आजिा सुधारक’ हे माचसकपि सुरू केले. िेकातण बकण ले व मूर याचं्या गं्रथािंी िोख अशी भािातंरे 
त्यानंी केली. त्यानंतर त्यानंी अनुभववाि, प्रञावाि व चववकेवाि यािंा पचरिय करून िेिारी पुस्तके 
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चलचहली. िेशपाडें त्या काळात पािात्तय िेशात प्रभावी असिाऱ्या चवश्लेिक तत्तवञानािे पुरस्कते होते. 
त्याचं्या मते तत्तवञानािा अभ्यास हा सत्यािा शोध घेण्यािा खटाटोप असतो. चवञान प्रायोचगक पद्धतीने 
सत्यािा शोध घेति असते. तकािी त्यास जोड चिली जाते. तत्तवञानािे कायण चवश्लेिि करिे हे आहे व 
चवश्लेिि हे भाचिक तार्धकक आचि वैिाचरक स्वरूपािे असते. त्याचं्या मते भाचिक चवश्लेिि सत्यशोधनाच्या 
कामी उपयोगी पडिारे अंग आहे. चि. य. िेशपाडें यानंी केलेली प्रमुख पािात्तय तत्तवञाचं्या पुस्तकािंी 
भािातंरे िोख, नेमकी, सुलभ आचि अथणवाही आहेत. त्यास त्यानंी जोडलेल्या प्रस्तावना चविारप्रवतणक 
आहेत. [कुलकिी प्र. ब. प्रा. चि. य. िेशपाडें यािें मराठीतील तत्तवकितन पृ. १३८-१४८ परामशग खंड २८, अंक १ मे-जुलै २००६.] चि. य. 
िेशपाडें यानंी आपल्या नीचतचविारानंी नव्याने माडंिी केली. त्यानंी आपल्या माडंिीत काटं व चमल यािंा 
समन्वय करण्यािा प्रयत्न केला. त्यात प्रत्यक्ष कतणव्ये पार पाडीत असताना त्यामागिा नैचतक हेतू व त्यातून 
साध्य होिारे पचरिाम यािंापि चविार करावा लागतो. म्हिून नीती म्हिजे कतणव्यबदु्धीने व सचिच्छेने पे्रचरत 
व ज्यािे पचरिाम समाजचहतास पोिक आहेत असे आिरि. त्याचं्या मते नीती, सद्गुि व िाचरत्र्य हे 
परमोच्च स्वतोमूल्य आहे. चि. य. िेशपाडंेंिी नीचतमीमासंा कोिते प्रश्न उपक्स्थत करते यािे चवविेन प्रा. 
चश. स. अतंरकर यानंी केले आहे. [अंतरकर चश. स.ं, िेशपाडें प्रचमत चववेकवािािे स्वरtप प.ृ ८१-९९, परामशग खांड १५ अंक १ मे 

१९९३ पाहा परामशण खंड २७, अंक ४ एचप्रल, २००४.] जवळजवळ ५० वि े प्रा. चि. य. िेशपाडें यानंी चववकेवािािा 
पुरस्कर केला आचि मराठी वािकासंाठी अत्यंत सकस असे तत्तवञानपर साचहत्य चनमाि केले. त्याचं्यामुळे 
तत्तवकितनाला वरिी पातळी प्राप्त झाली. 
 

प्रा. सुरेंद्र बारसलगे.— प्रा. सुरेंद्र बारकलगे यानंी पुिे चवद्ापीठाच्या तत्तवञान चवभागात प्राध्यापक व 
चवभाग प्रमुख म्हिनू काम केले आचि तत्तवञानाच्या अभ्यासास नवी चिशा चिली, नवा संस्थात्मक आशय 
चिला. या गोिी प्रा. रेगे, बेडेकर ककवा िेशपाडें करू शकले नाहीत कारि त्यानंा संस्थात्मक व इतर सुचवधा 
पुरचविाऱ्या चवद्ापीठाच्या पिव्युत्तर चवभागािा आधार नव्हता. स्वतः बारकलगे पौवात्य व पािात्तय 
तत्तवञानािें अभ्यासक होते. त्यानंी पुिे चवद्ापीठात तत्तवञानाच्या या िोन्ही पद्धतींिा अभ्यास करण्यास 
प्रोत्साहन चिले. भारतीय तत्तवञानािा नीट अभ्यास व्हावा, भारतीय िशणनािंी माडंिी चवद्ाथ्यांसमोर 
व्यवक्स्थत व्हावी म्हिनू त्यानंी िशणनािे पारंपचरक ञान असिाऱ्या पंचडतानंा चशकवण्यासाठी पािारि केले. 
त्यानंी संशोधनास मोठी िालना चिली व त्यामुळे पुिे चवद्ापीठात चवद्ापीठ अनुिान मंडळाने प्रगत अभ्यास 
कें िािी स्थापना केली. त्यानंी मराठी व कहिी भािेमध्ये ‘परामशण’ नावािे िजेिार तै्रमाचसक सुरू केले. 
मराठीत तत्तवञानािे गंभीर कितन प्रकाचशत करिारे केवळ तत्तवञानािा अभ्यास या चवियाला वाचहलेले हे 
तै्रमाचसक आहे. 
 

डॉ. बारकलगे यािंा भारतीय आचि पािात्तय परंपरािंा अभ्यास होता व त्यािंा दृचिकोन स्थूलमानाने 
चवश्लेििवािी होता. तत्तवञ माडंीत असलेल्या संकल्पनाचं्या अथािे चवश्लेिि करून ताचत्तवक समस्यािें 
चनराकरि करता येते अशी भचूमका त्यामागे होती. या काळातील भारतीय तत्तवञानावर मूर, रसेल व 
चवश्लेिक तत्तवञानाच्या माडंिीिा प्रभाव होता. [िेशपाडें शरि जौडपािािायािे तत्तवञान - नवे आकलन नव ेप्रश्न पृ. १४९-

१५३, परामशग खंड २०, अंक ३-४, नोव्हें. ९८-९९.] बारकलगे यािें मुख्य योगिान असे, की त्यानंी भारतीय तत्तवञानािा 
अभ्यास केवळ प्राच्यचवद्ावािाच्या दृचिकोनातून केला नाही. त्यातंील संकल्पनािें चवश्लेिि कराव.े 
अभ्यासािे स्वरूप केवळ ऐचतहाचसक आढावा घेिारे असू नये असे त्यानंा वाटत होते. भारतीय कितन 
परंपरेत ज्या संकल्पनािंा, तत्तवािंा व उपपत्तींिा ऊहापोह केला जातो त्यािी नव्या युरोपीय चविाराचं्या 
धाटिीत माडंिी करिे, त्यािी पुनबांधिी करिे त्यानंा अपेचक्षत होते एका अथाने तत्तवञान हे मािसािा 
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इचतहास व त्याच्या संपे्रिि व्यवहारािी समीक्षा करिारे शास्त्र होय असे त्यािें मत होते. मानवी 
सृजनशीलता त्याचं्या अभ्यासािा चविय होता. [भेलके सुभाििंद्र, डॉ. सुरेंद्र बारकलगे यािें कितनचवश्व प.ृ ६९-८४ उक्त] 

 
प्रािीन चविारसरिीिा अभ्यास करीत असताना त्यांच्या आशयास धक्का न लावता तो आधुचनक 

पचरभािेत व्यक्त झाला पाचहजे असे त्यािें मत होते त्यादृिीने भारतीय तकण शास्त्रािी फेरमाडंिी करिारा 
त्यािंा गं्रथ महत्तवािा ठरला. मुळात चजवतं व समदृ्ध असलेल्या पि परंपरागत िौकटीत अडकून पडलेल्या 
भारतीय तकण शास्त्रािी माडंिी व चिचकत्सा आधुचनक दृचिकोनातून करण्यािा व भारतीय तकण शास्त्राला 
एकूि तकण शास्त्रचवियक ििेच्या व्यापक प्रवाहात आिण्यािा त्यािंा प्रयत्न होता. [बारकलगे सुरेंद्र व पाडें क्राचंतप्रभा, 

भारतीय तकण शास्त्रािी रूपरेिा, परामशग प्रकाशन, पिेु १९८५ उपोद्गात पाहावा.]. 
 

प्रा. मे. पुां. रेगे.— प्रा. मेघश्याम पुंडचलक रेगे यानंी मराठी तत्तवचविारास समृद्ध करण्यासाठी मोठे 
प्रयत्न केले. ते जवळजवळ वीस-बावीस वि े वाईच्या ‘नवभारत’ या माचसकािे सपंािक होते. रेगे यानंी 
आपल्या कायािे प्राधान्यक्रम ठरवले होते. त्यातील पचहले कायण मराठी वािकानंा भािातंराद्वारे पाचिमात्य 
तत्तवञानातील मलूगामी सकंल्पनािंा पचरिय करून िेिे हे होते. प्रा. चि. य. िेशपाडें याचं्याप्रमािेि रेगे 
यानंी हे कायण सातत्याने केले. त्यािंी सवणि भािातंरे िोख आचि उत्तम मराठी गद्ात चलचहलेली होती. 
िुसरे कायण महत्तवाच्या सकंल्पनािंा व चविार प्रवाहािंा पचरिय करून िेण्यािे होते. मकॅन्टायरच्या 
नीचतशास्त्रावरील गं्रथािा अत्यंत सुगम असा पचरिय त्यानंी करून चिला. चतसरे कायण म्हिजे त्यानंी स्वतः 
अभ्यास करून संशोधनपर व नवी मीमासंा करिारे लेखन केले. चववके व न्याय या गं्रथातील लेखात त्यानंी 
रानडे, आगरकर आचि म. फुले याचं्या तत्तवञानांिी खोल अशी समीक्षा केली [प्रा. रेगे यािंी महत्तवािी पुस्तके 
खालीलप्रमािे :— 
 

(१) पाश्चात्त्य नीणिशास्त्राचा इणिहास समाज प्रबोधन ससं्था, पुिे 
(२) चववेक व न्याय प्रचतमा प्रकाशन, पिेु २००१ 
(३) स्वािांत्र्य समिा व न्याय मौज प्रकाशन २००४ 
(४) इहवाद व सवगधमगसमभाव प्राञपाठशाळा वाई १९९८ 
(५) णववेकवाद णवञान व श्रद्धा लोकवाङ् मय, मुंबई २००८, िेव सुनीती प्रा. मे. पुं. रेगे यािें तत्तवञान, सुनीती िेव, नागपूर २००० 

िौसाळकर प्र नवकहिुत्तववाि परामशग १९८६.] त्यानंी अनेक उद् बोधक अशा प्रस्तावना चलचहल्या. रसेल याचं्या 
पुस्तकािे भािातंर करून त्यानंी त्यास चलचहलेली शभंरपेक्षा जास्त पानािंी प्रस्तावना नवा दृचिकोन प्रिान 
करते. त्यािप्रमािे प्रा. रेगे यानंी तकण तीथण लक्ष्मिशास्त्री जोशी याचं्या ‘वैचिक संस्कृतीिा चवकास’ या गं्रथास 
चलचहलेली प्रस्तावना चविारप्रवतणक होती. श्री. मुरलीधर पवार याचं्या ‘माक्सणिा मानववािी चविार’ या 
पुस्तकास त्यानंी जी प्रस्तावना चलचहली त्यात माक्सणपूवण तत्तवञानािा उचित असा आढावा घेतला होता. 
 

सुरुवातीच्या काळात प्रा. रेगे याचं्यावर पाचिमात्य तत्तवञानातील वगेवगेळ्या प्रवाहािंा प्रभाव 
पडला. त्यात रसेलिा प्रभाव काही प्रमािात चिसतो. नंतर ते असे चलचहतात, की ‘ञानशास्त्र व 
सद् वास्तुशास्त्र यात मी काटंवािी होतो व नीचतशास्त्राच्या बाबतीत काटंच्या मूळवािी होतो.’ काटंच्या 
तत्तवञानातील नीचतचविार व उिारमतवाि त्यानंा आकर्धित करिारा ठरला. त्याकाळात रॉयवािी 
चविारवतंातं त्यािंी उठबस होती. तकण तीथण, चव. म. बडेेकर, गोवधणन पाचरख, प्रा. अ. चभ. शहा याचं्या 
समवते त्यानंी काम केले. ते धमणचनरपेक्षतेिे व इहवािािे पुरस्कते होते. पि नंतरच्या काळात त्याचं्या काही 
लेखामुंळे ते नवकहिुत्ववािािा पुरस्कार करतात असा आके्षप घेण्यात आला. प्रा. रेगे यािंा पािात्तय 
तत्तवञानािा िोख असा अभ्यास होता. त्याचं्या मते ग्रीकाचं्या काळापासून पाचिमात्य तत्तवञानािे स्वरूप 
गचिती राचहले व त्यात गचितािा नेमकेपिा होता. चनगामी गचितावर कें चद्रत झालेल्या अनेक संकल्पना 
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ग्रीकाचं्या व नंतरच्या आधुचनक तत्तवञानात चवकचसत झाल्या. प्रािीन ग्रीक व आधुचनक पाचिमात्य 
तत्तवञान यात भेि असला तरी त्यात एक प्रकारिे सातत्य आहे. पि भारतीय िशणने व आधुचनक तत्तवञान 
यात सातत्य नाही. कारि िशणनात शास्त्रािें वगीकरि मानवकें चद्रत आहे व त्यािा संबंध पुरुिाथण प्राप्तीशी 
जोडलेला आहे. भारतात शास्त्रािंी वस्तुचनष्ठ व्यवस्था लावण्यात आली नाही आचि स्वतंत्र नागचरकत्वािी 
कल्पना येथे चवकचसत झाली नाही. 
 

प्रा. रेगे असे मत माडंतात, की भारतीय व पािात्तय तत्तवञानात भेि आहेत व भारतीय िशणनािें 
स्वतःिे असे संकल्पन आहे. पािात्तय तत्तवञानास पूवणपक्ष मानून भारतीय तत्तवञानािी माडंिी व्हावी असे 
त्यािें मत होते. आज आपि चवञान युगात व सामाचजक पचरवतणनाच्या काळात जगत आहोत पि मानवी 
संस्कृती चवञानाहून व सामाचजक पचरवतणनाच्या कायणक्रमापेक्षा जास्त प्रािीन आहे व तत्तवञानही प्रािीन 
आहे. आपिास चवञान आचि पचरवतणनािी आकाकं्षा यािंी िखल घ्यावी लागते पि तत्तवञान या गोिीपुरते 
मयाचित नाही. [रेगे मे. पुं. भारतीय तत्तवञानािी समकालीन प्रस्तुतता प.ृ १-६ नवभारि खंड ४९, अंक ९-१० जुलै, १९९६.] 
 

शवेटच्या काळात प्रा. रेगे सवण प्रकारच्या िौकटी िूर सारत नव ेनैचतक प्रश्न समजावनू घेण्यािा, 
मानवी मनात असिाऱ्या नैचतक पे्ररिा जािून घेण्यािा प्रयत्न करीत होते. या दृचिकोनातून त्यानंी धमण व 
श्रद्धा या सकंल्पनािंा चविार केला, त्यामागे असिाऱ्या प्रगल्भ नैचतक धारिा सहानुभतूीपूवणक समजावनू 
घेण्यािा प्रयत्न केला. त्याचं्या मते कालानुभवािी जशी स्वायत्त अशी भािा असते तशी ती धार्धमक श्रदे्धिी 
पि असते. चवञानाजवळ मािसाच्या सवण प्रश्नािंी उत्तरे नाहीत. धमणश्रदे्धतून चनमाि होिाऱ्या नैचतक पे्ररिा 
व त्यामुळे त्या व्यक्तीने केलेले समाजचहतपर नैचतक वतणन त्याज्य मानता येत नाही. [रेगे मे. पुं. तत्तवञानातील 
माझी वाटिाल पृ. २५-२६ बिललेला काळ, ससं्कृतीिी मानवीयता आचि जीवन मूल्ये पृ. ३७-४४ नवभारि खंड ५५, अंक ५-७, एचप्रल, २००१.] 
 

प्रा. मे. पु.ं रेगे याचं्या चलखािािा पट मोठा होता आचि प्रत्येक चवियाबाबतिी त्यािंी जाि खोल 
अशी होती. तत्तवञानाबरोबर आधुचनक सामाचजक शास्त्रािंा त्यािंा उत्तम असा व्यासंग होता. आपल्या 
चवस्तृत व बहुचवध चलखािातून प्रा. रेगे यानंी उपक्स्थत केलेले प्रश्न समजावनू घ्यावयास व त्यािंी योग्य 
अशी उत्तरे शोधावयास मराठी तत्तवञांना अनेक वि ेकाम कराव ेलागिार आहे एवढे प्रा. रेगे यािें योगिान 
मूलगामी आहे. 
 

या िार तत्तवञाचं्या तोडीिे तत्तवञानातील चवचवध चवियावंर गंभीरपिे चलखाि करून स्वतःिे 
योगिान करिारे अनेक तत्तवञ महाराष्ट्रात झाले. त्यात प्रा. चश. स.ं अतंरकर, प्रा. श्री. ह. िीचक्षत, प्रा. श्री. 
व्यं. बोकील, भा. ज. कचवमडंन, प्रिीप गोखले, सुनीती िेव, जावडेकर, पापणळकर, प्रा. सिानंि मोरे यािंा 
समावशे होतो. सवांनी तत्तवञानाच्या के्षत्रातं िागंल्याप्रकारे चलखाि केले. 
 
महाराष्ट्रािील धमगणचणकत्सा 
 

१९६० नंतर महाराष्ट्रात धमणचविारावंर खोलवर अशी ििा झाली. या ििेस न्या. रानडे, फुले, 
आगरकर, चटळक, म. कशिे आचि डॉ. आबंेडकर याचं्या धमणकितनािी पाश्वणभमूी होती. चवद्वत् रत्न के. ल. 
िफ्तरी यानंी धमणमीमासंा करून त्यातंील महत्तवािे प्रश्न ििेमध्ये आिले. िफ्तरी याचं्यानंतर तकण तीथण 
लक्ष्मिशास्त्री जोशी यानंी आपल्या चवचवध गं्रथातूंन धमणचिचकत्सा केली. नंतरच्या काळात लक्ष्मिशास्त्रींनी 
धमाच्या नैचतक आशयाकडे सवांिे लक्ष वधेले. प्रा. चि. के. बेडेकर यानंी आपल्या धमणश्रदे्धवरील गं्रथात 
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धमणप्राय श्रदे्धिा पनुलाभ होिे का गरजेिे आहे यािे चवविेन केले. प्रा. मे. पु.ं रेगे यानंा धमणश्रदे्धच्या 
पाठीमागे उभा असिारा नैचतक व्यूह महत्तवािा वाटला. 
 

महाराष्ट्रात धमणििा अनेक अंगानंी झाली. त्यात इरावती कवे यानंी ‘धमण’ या चनबधंात केलेले 
चवविेन महत्तवािे होते. [कवे इरावती धमग िेशमुख प्रकाशन, पुिे १९७७] श्रीमती िुगा भागवत, डॉ. स. रा. गाडगीळ, 
डॉ. गं. बा. सरिार, डॉ. सिानंि मोरे, प्रा. चश. स. अतंरकर, डॉ. रावसाहेब कसबे व उमेश बगाडे यानंी 
केलेले धमणचवियक चलखाि उल्लेखनीय आहे. [गाडगीळ स. रा. मध्ययुगीन धमगसाधना व मराठी सांि सरिार गं. बा. 

सांिवाङ मयाची सामाणजक फलश्रुिी, तगारे ग. वा. अमृिानुभव णमरज, २००५.] मध्ययुगीन धमणसाधनेस महाराष्ट्रातील 
भागवतधमीय संतानंी कसे समाजसतकण  बनवले यािे उद् बोधक असे चवविेन प्रा. सरिार, डॉ. स. रा. 
गाडगीळ आचि डॉ. ग. वा. तगारे यानंी केले. धमण व लोकसंग्रह यातील संबधं गाडचगळानंी समजावनू 
साचंगतला. 
 
महाभारिावरील ित्त्वसचिन 
 

महाराष्ट्रात महाभारतािा अभ्यास मोठ्या प्रमािात झाला. महाराष्ट्राति भाडंारकर प्राच्य 
चवद्ासंस्थेने महाभारतािी चिचकत्सक आवृत्ती तयार केली. डॉ. सुखटिकर, बलेवलकर, उटगीकर, 
िाडेंकर, मेहेंिळे आचि कितामिराव वैद् यानंी महाभारतािा खोल अभ्यास केला. महाराष्ट्रातील तीन 
चविुिींना महाभारतावर स्वतंत्र गं्रथ चलहून नव्या वीिारमंथनास सुरुवात केली. आजच्या संिभात 
महाभारत आपि कसे समजावनू घेतले पाचहजे हे सागंण्यावर त्यािंा भर होता. 
 

डॉ. इरावती कवे या थोर समाजशास्त्रञ आचि मराठी भािेतील चसद्धहस्त लेचखका. त्यानंी 
महाभारतावर ‘युगातं’ हा गं्रथ चलचहला. त्यात त्यानंी महाभारताने उपक्स्थत केलेल्या सामाचजक व नैचतक 
प्रश्नािंी ििा केली. त्याचं्या मते महाभारतात एका युगािा अंत विणन केला आहे. त्यात मानवी जीवन हे 
चकती गंुतागंुतीिे व व्याचमश्र आहे हे िाखवनू चिले आहे. कृष्ट्ि वासुिेवाच्या कथेत ही खोल अशी गंुतागंुत 
आपल्या लक्षात येते. गीतेत त्याने युद्धाच्या प्रसंगी क्षचत्रयाने कसे वागाव ेयािे चवविेन केले. त्यातून त्याने 
चनष्ट्काम कमणयोगािी कल्पना माडंली. पि अजुणनाने कृष्ट्िािा उपिेश पाळला नाही. त्याला या युद्धात 
ज्यानंा ठार मारायिे नव्हते त्यानंा त्याने ठार मारले नाही. गीतेत कृष्ट्ि चमत्रास समजावनू सागंत आहे. 
त्याच्या भक्तास समजावनू सांगत नाही! महाभारतात धमणििा खूप झाली पि त्याबाबत एकमत झाले 
नाही. डॉ. कवे याचं्या मते जगात जे काही चनमाि झाले ते नि होिार आहे हे सवणजि सागंतात पि जे 
काही नि झाले आहे ते पुन्हा जन्मास आले पाचहजे असे कृष्ट्िाने व बुद्धाने साचंगतले. त्यात महापुरुिािंी 
पूजा नाही. शरि या असे सागंिारी भक्ती नाही. त्यात रसरशीत असा वास्तववाि आहे. वीरपुरुिािें 
स्खलन आहे व जीवन जगताना त्यानंी अनुभवलेले वैफल्य आहे. कृष्ट्िाच्या मते मानवी समाज व मानवी 
मूल्ये यानंी प्रामाण्य आहे. मात्र ते क्षदु्र स्वाथण साधण्यािी साधने बनता उपयोगािे नाही. कृष्ट्िाने ज्या 
अनासक्तीिा उपयोग केला चतिा सबंंध आधुचनक साचहत्यात विणन केलेल्या ‘आऊटसाईडर’शी येत नाही. 
कृष्ट्ि सागंतो, की कोितीही घटना घडत असताना त्या घटनेिे चनव्वळ साक्षीिार बनून राहिे शक्य नसते. 
त्यापेक्षा संपूिण आत्मञान प्राप्त करून व आपल्या कमािे पचरिाम काय असिार आहेत हे जािनू घेऊन 
कृती करिे जास्त स्वीकाराहण आहे [कवे इ. युगाांि िेशमुख प्रकाशन, पुिे, १९६६ प.ृ २२९-२३२] डॉ. कवे याचं्या मते 
कृष्ट्िाने अजुणनापढेु असिाऱ्या िुचवधेिे या पद्धतीने चनराकरि केले. 
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िुगा भागवत यानंी आपल्या ‘व्यासपवण’ या गं्रथात व्यासाने रंगवलेल्या रुद्रभीिि नाट्यािे चवविेन 
केले. अनुपम गद्शलैी, त्यातील असाधारि अथणवत्ता व अल्पाक्षर ही या गं्रथािी वैचशष्ट्टे्य, त्याचं्या मते 
व्यासाच्या कृतीत अकृचत्रम जीवनि शलैी बनते. जीवनाच्या अंचतम उचद्दिािे भान कधीि चवकृत होत नाही. 
जीवनाच्या सवण अवस्थानंा त्याने समरूप बनवले आहे. जीवनािे अंचतम उचद्दि समरूपतेच्या साधनेत 
िाखवत असताना त्याने हे िाखवले, की थोरािें थोरपि त्याचं्या सते्तत नसते, ते त्याचं्या सत्याच्या साधनेत 
असते. कालाच्या सवण थरातूंन मानवामानवातून वाहिारी मािुसकीिी संतत धार चजथे खंुटते, तेथे 
व्यासािा कलाचनष्ठ क्रोध िुःखावगेाने उसळून उठतो. त्याचं्या मते एकलव्यािी कथा आता एकलव्यािी वा 
द्रोिािी राचहली नाही तर ती बुचद्धवतंाचं्या आकाकं्षािंी भीतीिायक शोककथा बनली आहे. व्यवसायी 
समथांच्या हाती बळ गेले आचि बुद्धी व कौशल्य यािें चनयोजन द्रोिाने एकलव्यािा अंगठा कापून केले. 
द्रोिाला भीती पुन्हा िाचरद्र्य घेण्यािी होती. तो शूर योद्धा होता पि त्याला भीतीवर चवजय चमळवता आला 
नाही. त्या चलचहतात, “चवद्ावतंािंी बचधरता हा संस्कृतीला लागलेला मोठा शाप आहे. बचुद्धवतंािंी 
संविेनशीलता करवडंली, की मग पाशवी बलािाि आग्रह अनावर होतो. स्वतःिी कीव करीत भले भले 
बसतात. मग िळवळे व िुय्यम िजािे लोक सामथ्यािी सवण के्षते्र काबीज करतात.” [भागवत िुगा व्यासपवग मौज, 

मुंबई १९६९, पृ. ३१-३३] समाजात जोपयंत कमअस्सल ईष्ट्येने पेटलेले बुचद्धवतं आहेत तोपयंत ही चठिगी पेटति 
राहिार आहे असे त्यािें मत होते. 
 

िुगाबाईंनी किािी व्यक्क्तरेखा रंगवत असताना अनेक महत्तवािें मुदे्द माडंले. किाच्या मनात खोल 
अशी उिात्त व उिार भावना वसत होती पि त्यािें संस्कार त्यास चमळाले नाहीत. भीष्ट्माच्या तोंडातून ‘तू 
क्षचत्रय नाहीस म्हिून अधणरथी आहेस’ ही सनातन जातीय गतानुगचतकता बोलत असताना त्याने त्यास 
प्रखरतेने पि संयमाने उत्तर चिले. त्यािे िुिैवी शोकात्म व्यक्क्तमत्तव सवण महाभारतास व्यापून राहते. कारि 
शवेटी तो सवांच्या विेनेिे, अचभमानािे पराक्रमािे व नेकीिे प्रतीक आहे. 
 

भागवताचं्या मते धमणराज हा जनक व बदु्ध याचं्यातील िुवा आहे. त्याला त्यानंी मुक्तपचथक म्हटले. 
आपल्या भावाचं्या मनात चफरून िैतन्य ओतून त्यात पूिणता आिण्यािा त्यािा प्रयत्न होता. त्या अपूिणतेिी 
जाि प्रगल्भ व धारिार होती. त्यास पूिणतेिी आस होती. आिशाला तो पूजत राचहला. पि आिशािे त्याने 
जड िैवत बनवले नाही. करडा संयम, अचनवार हळुवारपिा, जागृतीिे व्यवक्स्थत भान व अजोड स्वप्नाळू 
वृत्ती यािंा सगंम त्याच्या व्यक्क्तमत्तवात होता. त्यािा धमण म्हिजे उच्चतर नीचतमत्ता होती. िैनंचिन 
जीवनातील व चवचशि प्रसंगातील मािसािे वागिे हाि तत्तवञानािा मूलाधार आहे हे त्याने जािले होते. 
त्याने मोक्षािा ध्यास घेतला नाही. त्याने ध्यास घेतला तो स्वकीयानंा धमणमागाने जाऊन सुखी कसे करता 
येईल यािा. मानवप्रिीत सनातन सिािारावर त्यािा चवश्वास होता. आिारमय नीती त्यािा गुरू चविुर 
यास िह्मञानापेक्षा जास्त महत्तवािी वाटत होती. सिािारावर त्यािी श्रद्धा होती, त्यासंिभात भागवत 
चलचहतात, की मानवािे मूळ मािूस व ध्येय मािसू हे चविुराच्या जीवनािे सार होते. [उक्त प.ृ ११८] 
 

महाभारतावरिे चतसरे पुस्तक ख्यातनाम गाधंीवािी चविारवतं पे्रमाताई कंटक यांनी चलचहले. 
‘महाभारत-मुक्त कितन’ या गं्रथात त्यानंी महाभारतात चनमाि झालेल्या वैिाचरक दं्वद्वािा खोल असा 
आढावा घेतला. त्याचं्या मते महाभारत काळात समाजाला मागण िाखवण्यािे जे काम कृष्ट्िाने केले तेि 
आज म. गाधंी करीत आहेत. त्यानंी धमणपुरुिाथािे स्वरूप समजावनू साचंगतले. मानवी जीवनास आसक्ती 
व स्वाथण यामुळे अन्याय व कहसा व्यापून टाकते. त्यावळेी संघिण करावा लागतो. या काळात भावशुद्धी 
महत्तवािी असते. कारि आपि जर आपली कतणव्ये चवपरीत बुद्धीने केली तर ती पापमय होतात. 
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महाभारतात युचधचष्ठर हा धमािा पुरस्कता होता. त्याला सत्य हाि परमधमण वाटत होता. पे्रमाबाईनंा 
त्याच्यापुढे राचहलेले प्रश्न समजले होते. त्या चलचहतात, ‘युद्ध भयानक असते, चनघृणि असते. भौचतक 
नाशापेक्षा युद्धातून होिारा नीचतनाश जास्त भयानक असतो.’ हे मान्य करूनही म्हिावसेे वाटते, की 
युद्धापेक्षा युद्धास कारि ठरिारे अन्याय हेि प्रामुख्याने पापमलूक, भयावह व समाजािा नीचतनाश 
करतात. युद्ध हे व्यक्त रूप आहे. अन्याय पुष्ट्कळिा अव्यक्त रूपात असतात. चविमता तर त्याहून अव्यक्त 
असते. िुयोधनास व किास मरिाच्यावळेी धमण सुिला. पि मानवता धमण महत्तवािा आहे. कारि मानव 
समाज करून राचहल्यानंतर त्यात धमण आवश्यक ठरतो. त्याचं्या मते ज्यावळेी समाजात िैवी व आसुरी 
संपत्तीच्या मािसाशी संघिण करावयािा असतो, तो कोित्या प्रकारे करायिा हा मुद्दा असतो. महाभारतात 
युचद्धचष्ठरापुढे हाि मुद्दा होता. हे कमण क्स्थतप्रञ बुद्धीने करावे असे गीतेिे सागंिे होते. पि गीतेत व 
महाभारतात कहसाकहसेिा सूक्ष्म चविार नाही. पि आता तो करावा लागिार आहे. क्स्थतप्रञाने आसुरी 
संपत्तीच्या मािसाशी कसे वागायिे यािी माडंिी गीतेत नाही; हे प्रश्न प्रत्येकास आपल्या कुवतीप्रमािे व 
बुद्धीप्रमािे हाताळाव ेलागतात. [कंटक पे्रमा महाभारि एक सुक्ि सचिनमहाभारि एक सुक्ि सचिन महाराष्ट्र गं्रथ भाडंार, कोल्हापूर 
१९६०, पृ. १९७.] 
 

पे्रमाबाईंच्या मते आसुरी संपत्तीच्या लोकाशंी संघिण करताना कहसेिा वापर केला तर त्यात आसुरी 
संपत्तीच्या लोकाजंवळ असिाऱ्या िैवी सपंत्तीिा नाश होतो, कारि कोितीि व्यक्ती पूिणपिे आसुरी नसते. 
थोर महात्म्यानंी आजन्म जनतेच्या उद्धारासाठी प्रयत्न केले, त्यानंी व्यक्तीिी पातळी उंिावली पि ते 
समाजािी पातळी उंिाव ू शकले नाहीत. त्यामुळे ज्यावळेी व्यक्तीस आत्मसंयम करिे अवघड जाते तेथे 
संपूिण समाजाकडून तशी अपेक्षा करिे अशक्य असते. येशू चिस्त व महात्मा गाधंी याचं्या हे लक्षात आले 
होते म्हिून त्या िोघािेंही असे मत होते, की संपूिण समाजात हे बिल घडवनू आिण्यासाठी क्षमा व चतचतक्षा 
यािंी गरज असते. हे िोन गुि अंगी बािवनू व्यवहार व्हावयास खूप वळे लागिार आहे. [उक्त प.ृ २११-२१५.] 
 

डॉ. कवे, िुगा भागवत आचि पे्रमा कंटक यानंी महाभारतातील तत्तवकितनाच्या वगेवगेळ्या बाजू 
आपिापढेु माडंल्या. 
 
णवचारसरिींचा प्रभाव 
 

१९२० ते १९६० या काळात महाराष्ट्रात थोर नेते व चविारवतं झाले आचि त्याचं्या चविारािंा प्रभाव 
सवण भारतावर पडला. त्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, आिायण चवनोबा भाव,े स्वातंत्र्यवीर सावरकर, कॉ. 
श्री. अ. डागें, कॉ. बी. टी. रिचिव,े आिायण जावडेकर याचं्यासारख्या अव्वल िजाच्या चविारवतंािंा 
समावशे होतो. १९५० नंतरपि या चविारवतंानंी आपले चविार माडंले आचि १९६० नंतरच्या सामाचजक व 
राजकीय जीवनावर त्याचं्या चविारािंा प्रभाव कायम राचहला. त्यातील काही चविारािंा नंतरच्या काळात 
चवकास करण्यात आला. या चविारसरिीत गाधंीवाि, माक्सणवाि व लोकशाही समाजवाि, फुले-
आंबेडकरवाि, कहिुत्ववाि आचि धमण चनरपेक्ष राष्ट्रवाि यािंा समावशे होतो. 
 
महाराष्ट्रािील गाांधीवादी णवचार 
 

महाराष्ट्रात गाधंीजींच्या चविारािंा चवकास गाधंीवाद्ाचं्या िोन परंपरानंी केला. त्यामधील एक 
परंपरा सवोियवाद्ािंी होती तर िुसरी परंपरा लोकशाही समाजवाद्ािंी होती. १९८० नंतर पुन्हा एकिा 
गाधंीचविारािंी नव्याने माडंिी करावयास सुरुवात झाली. 
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म. गाधंींच्या अनुयायात त्याचं्या सवोियाच्या तत्तवञानािा प्रिार व प्रसार करिारे अनुयायी 
महत्तवािे होते. आिायण चवनोबा भाव,े आिायण िािा धमाचधकारी, काकासाहेब कालेलकर, शकंरराव िेव, 
पे्रमा कंटक यािंा यामध्ये आपिास समावशे करता येईल. 
 

णवनोबा भावे : म. गाधंींच्या चविारािंी मीमासंा करून त्यािा सातत्याने चवकास करण्यािे काम 
चवनोबानंी केले. चवनोबानंी गाधंीचविारानंा अदै्वत विेातंाच्या िौकटीत बसवले. त्यानंी गीतेवर तीन पुस्तके 
चलचहली आचि त्यात स्वतःिी अशी गीतामीमासंा केली. त्यावर म. गाधंींच्या चविारािंा प्रभाव आहे, पि 
अनुसरि नाही. ‘िह्म सत्य जगत्स्फूती : जीवनं सत्य शोधनं’ हे तत्तव त्यानंी माडंले. [भावे चवनोबा महागुहेि प्रवेश 

परंधाम प्रकाशन, वधा १९८२, पृ. १४४] या सूत्रात शकंरािायण, ञानेश्वर व म. गाधंी याचं्या तत्तवञानािा समन्वय आहे. 
त्याचं्या मते आपल्या जीवनािे ध्येय सत्यािा शोध घेण्यािे आहे. सतत प्रयोग करीत सत्यािा शोध घ्यावा 
लागतो म्हिून सत्याच्या शोधात चवञानािी भचूमका महत्तवािी आहे. चवञानाच्या प्रगतीला मयािा नसते. 
त्यानंी ञान, भक्ती व कमण या चतन्ही मागांिा पुरस्कार केला. गाधंींनी साचंगतले की, समाजसेवसेाठी 
यमचनयम गरजेिे आहेत. सत्यािा त्याग करून मला स्वराज्य चमळत असेल तर ते मला नको आहे. 
सत्यासाठी मी स्वराज्यािा पि त्याग करीन. चवनोबाचं्या मते गाधंींनी यात अपवाि मान्य केले नाहीत, 
याति त्यािें मोठेपि आहे. 
 

त्याचं्या मते भारतात चवञान व धमण यांच्यात संघिण नाही. ञानचशरोमिी शकंरािायण यानंी साचंगतले 
की, ञान पुरुितंत्र नाही. ते मनुष्ट्याच्या मजीवर अवलंबून नाही तर ते वस्तुतंत्र आहे, ते वस्तूच्या स्वरूपावर 
अवलंबून आहे. वस्तूिे स्वरूप वस्तूि ठरवते. चत्रकोिािे स्वरूप चत्रकोिावरि अवलंबून असते. मनुष्ट्यािी 
बुद्धी चत्रकोिास वतुणळ म्हिू शकत नाही. म्हिून भारतात चवञान व धमण यातं संघिण नाही. [धमामृि परंधाम वधा, 
२०००] 
 

चवनोबानंी भिूान िळवळ सुरू केली. त्याचनचमत्त त्यानंी भारतभर पियात्रा केली. त्यािें कितन 
िालू होते. िुसरे महायुद्ध संपले होते. शीतयुद्धािे वातावरि होते. साम्यवाि आचि भाडंवलशाही यानंा 
पयायी चविार म्हिनू चवनोबानंी साम्ययोगािी कल्पना माडंली. त्याचं्या मते गीतेने समत्वािी व 
साम्ययोगािी चशकवि चिली. कारि त्यात सवण मूलमात्रानंा समान मानण्यािी कल्पना आहे. साम्ययोगात 
साम्यवािी व भाडंवलशाही व्यवस्थेतील उचिवा िूर करण्यात आल्या आहेत. साम्यवािी व्यवस्थापि सवांिे 
कल्याि इक्च्छते, पि चतिा मागण कहसेिा व बळािा आहे. भाडंवलशाही व्यवस्था, तज्जन्य कल्यािकारी 
राज्यािी कल्पना व संसिीय व्यवस्था समाजाच्या उपयोगाच्या नाहीत. साम्ययोगी समाज हा सवोियाच्या 
मागाने व अवैरत्वाच्या साधनेने प्राप्त होिार आहे. त्याचं्या मते आिशण राज्य स्थापन करण्यािे िोन प्रयत्न 
झाले. पि ते अयशस्वी झाले. पचहला प्रयत्न येशनेू केला. त्याने बाय पचरक्स्थतीिा चविार न करता 
आपल्या आत्म्यात िेवािे राज्य स्थापन करण्यावर भर चिला. िुसरा प्रयत्न साम्यवािािा होता. त्यानंी बाय 
पचरक्स्थती सुधारून आिशण राज्य स्थापन करण्यािा प्रयत्न केला, पि त्यानंी हृियािी शुद्धी केली नाही. 
साम्ययोगािा भर बाय पचरक्स्थतीत पचरवतणन व अंतःशुद्धी यावर होता. चवकें द्रीकरि, सहकार व्यक्तीिा 
सवांगीि चवकास, श्रमप्रचतष्ठा, समाजमनस्कता, ञान व कमण यािंा योग्य समन्वय व अंचतमतः शासनमुक्ती 
ही साम्ययोगािी उचद्दष्ट्टे्य आहेत. साम्ययोगािा उदे्दशपि राज्यचवहीन समाज स्थापन करण्यािा आहे. 
[साम्यवाद की साम्य योग परंधाम वधा, १९९०] 
 

भिूान िळवळीत प्रवासात असताना चवनोबानंी साम्यसूत्रांिी रिना केली. या सूत्रातं आिायांच्या 
जीवनचवियक तत्तवञानािे सार ग्रचथत करण्यात आले आहे. यात एकूि १०८ सूते्र आहेत आचि त्यात 



 अनुक्रमणिका 

पौवात्य व पािात्तय तत्तवञानातील म्हत्तवाच्या मूल्यािंा त्यानंी समावशे केला आहे. साम्यसूत्रातील पचहले 
सूत्र आहे अचभध्येय. परम साम्य समत्व प्राप्त करिे हे आमिे परमध्येय आहे असे चवनोबा सागंतात. या 
साम्याच्या प्राप्तीत त्याचं्या मते ितुर्धवद् पुरुिाथािी प्राप्ती समाचवि होते. सूत्रामंध्ये चवनोबानंी अनेक मुद्ािंा 
समावशे केला आहे. साम्ययोगी समाजाच्या प्राप्तीसाठी उिलावयाच्या पावलािंी माचहती त्यानंी या सूत्रातं 
साचंगतली आहे. 
 

समाजात नेहमी असा वाि असतो, की प्रत्यक्ष जनतेत जाऊन, लोकामंध्ये जाऊन काम करिारी 
व्यक्ती जास्त श्रेष्ठ असते, की घरात बसून चलखाि करिारी व आपले चविार चनरचनराळ्या मागांनी 
लोकापंयंत नेिारी व्यक्ती जास्त श्रेष्ठ असते. या सूत्रातं चवनोबा सागंतात, की साम्ययोगाच्या साधनेत 
कमणमागण अटळ आहे. त्याचं्या मते व्याप्त स्वरूपात काम करिारा धमणमागी पुरुि म्हिजे जनक होय, तर 
अव्यक्तपिे धमणसाधना करिारा पुरुि म्हिजे शुकिेव होय. जनक व शुकािायण यािें िोन वगेवगेळे पंथ 
आहेत, असे गीतारहस्यात चटळक म्हितात. पि याबाबत चवनोबािें असे म्हििे आहे, की जनकािा व 
शुकािा मागण एकि आहे त्यात भेि नाही. चवनोबाचं्या मते मानवी जीवनािा उदे्दश सत्यािा शोध घेिे हा आहे 
व सृिीसमाज व मनुष्ट्यािी प्रकृती यािा प्रत्येक मािसाने शोध घेतला पाचहजे. आपल्यामध्ये आत्मशक्तीिे 
भान जसजसे जागतृ होत जाईल तसतशी शासनमुक्तीिी कल्पना प्रत्यक्षात आििे सोपे जाईल. कारि 
शासनमुक्त समाज स्थापन करिे हे साम्ययोगािे उचद्दि आहे. [साम्यसूते्र परंधाम वधा, १९८८ पृ. ३३-३६] 
 

चवनोबानंी सत्याग्रहाच्या सकंल्पनेिा खोल असा अभ्यास केला. त्याचं्या मते सत्याग्रहािा शोध 
भारतात लागला. भारतातील सतंपरंपरेने व वीरपरंपरेने त्यािा पुरस्कार केला. समाजात जेथे अन्याय 
झाला आहे तेथे प्रचतकार करावा आचि वैराला उत्तर िेऊ नये ही सत्याग्रहािी मूळ तत्तव ेआहेत. गाधंीजी 
प्रल्हािास आिशण सत्याग्रही मानीत असत. चवनोबा शुकिेवास आिशण सत्याग्रही मानतात. म. गाधंींिे 
मोठेपि यात आहे की, त्यानंी मनुष्ट्याच्या आत्मशक्तीस सत्याग्रहाद्वारे जागतृ करण्यािा प्रयत्न केला. 
चवनोबािें असे मत होते, की आपले सत्याग्रह अजून अपूिण आहेत. गाधंींनापि ही गोि माहीत होती. आपले 
सत्याग्रह िुबणलािें होते व काही प्रमािात तो चनःशस्त्र प्रचतकारािाि प्रकार होतो हे त्यानंी जािले होते. 
म्हिून ते या सत्याग्रहानंा यशस्वी सत्याग्रह मानीत नव्हते. कारि त्यात चवरोधकावर िबाव पडे. १९३२ 
साली जातीय चनवाड्याच्या वळेी केलेल्या उपोििािा िबाव चवरोधकावंर पडला. सत्याग्रहािी कल्पना 
सकारात्मक आहे व त्यात आपिास सपूंिण मानवी जीवन सत्याच्या आधारावर उभे करावयािे आहे. 
म्हिूनि गाधंींनी त्यास रिनात्मक कायािी जोड चिली. [सत्याग्रहचविार, परंधाम वधा, पृ. १६-१७-५५-५६] 
 

चवनोबाचं्या मते, सत्याग्रहािा अथण आपिास भावलेल्या सत्यािा आग्रह धरा, असा नसून त्यािा 
खरा अथण सत्याग्रह ककवा सत्यािे ग्रहि करा असा आहे. आपल्यातील सत्याला चिकटून राहण्यािी व 
प्रचतपक्षातील सत्याशं ग्रहि करण्यािी वृत्ती खऱ्या सत्याग्रहाने अंगी बािवली पाचहजे. त्याचं्या मते 
लोकशाहीतपि सत्याग्रहािी गरज असते, कारि आजच्या लोकशाहीत चनिणय हे एकमताने होत नाहीत. ते 
बहुमताने होतात. सत्याग्रह चवधायक असावा. आजच्या चवञान युगात मतभेिािें चनराकरि बदु्धीच्या 
सायाने करण्यात यावे. मनािा क्षोभ होिे टाळले पाचहजे. सत्याग्रहाच्या साधनेत चनरंतर सेवा व चनरंतर 
आत्मशुद्धी यािंा समावशे होतो. आपल्या साम्ययोगाच्या कल्पनेत चवनोबानंी सत्याग्रहास महत्तवािे स्थान 
चिले. 
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आिायण चवनोबा भाव े यानंी भिूान, सवोिय, लोकनीती या संकल्पनािंी माडंिी केली. त्यािाि 
चवस्तार नंतरच्या काळात काका कालेलकर, िािा धमाचधकारी व इतर गाधंीवाद्ानंी केला. कालेलकरानंी 
आपल्या चवपलु चलखािातून म. गाधंींच्या सासं्कृचतक दृचिकोनािे चवविेन केले. भारतीय संस्कृती आचि 
भारतीय भािा याचं्यात अनुस्यूत असिाऱ्या संस्कृती समन्वयािी कल्पना त्यानंी माडंली. 
 

दादा धमाणधकारी : सवोिय चविारवतंात िािा धमाचधकारी यािें योगिान महत्तवािे आहे. त्यानंी 
गाधंीवािी चविारानंा गाधंीवािी कमणकाडंातून मोकळे केले व त्यातील सामाचजक व राजकीय व्यवस्थािंी 
पुनरणिना करा असे सागंिारा नैचतक आशय महत्तवािा मानला. त्यानंी पुरुिचवहीन नव्हे तर पुरुिचनरपेक्ष 
स्त्रीमुक्तीिा चविार महत्तवािा मानला. त्याचं्या मते स्त्री-पुरुि सहजीवन हे सख्यभावावर आधारलेले आहे. 
[धमाचधकारी िािा, सवोदय दशगन सवण सेवा सघं, वारािसी १९९८, पृ. ४०-६१.] िािाचं्या सवण पुस्तकात त्यािें ‘सवोिय िशणन’ 
हे पुस्तक महत्तवािे आहे. या पसु्तकात त्यानंी विाश्रमव्यवस्थेबाबत गाधंी व चवनोबा याचं्या चविारानंा 
मोडीत काढीत असे मत व्यक्त केले, की जन्मचसद्ध वा गुिचसद्ध जाचतससं्था चविमतेवर आचि अन्यायावर 
आधारलेली आहे, म्हिून ती पूिणतः मोडीत काढली पाचहजे. [धमाचधकारी िािा, सवोदय दशगन सवण सेवा सघं, वारािसी 

१९९८, पृ. ४०-६१.] त्यानंी राजनीचतऐवजी लोकनीतीिा पुरस्कार केला आचि असे मत प्रचतपािन केले, की 
चवकें चद्रत राजनीती म्हिजे लोकनीती नव्हे. प्रत्येक व्यकं्तीमध्ये, नागचरकत्वािी भावना चवकचसत होिे 
गरजेिे आहे. सहजीवन हा खऱ्या नागचरकत्वािा आधार आहे. पि सहजीवन हे संचवभागाचशवाय शक्य 
नाही. सचंवभाग म्हिजे संपत्तीिे समान वाटप. सचंवभागािे तत्तव आर्धथक संयोजनािा आधार असेल. जो 
वगण आर्धथक सचंवभागाच्या आड येईल त्यािा अकहसक प्रचतकारपि करावा लागेल; कारि सवोियािे तत्तव 
सवांिा चवकास करिे हे आहे. भाडंवलशाहीिा नाश झाल्यावरि खऱ्या अथाने भाडंवलिार मािसू म्हिनू 
मुक्त होतो. कारि भाडंवलशाही स्वाथण त्यािे मािसूपि कलंचकत करतो. [जावडेकर श.ं ि. (स.ं) गाांधीवाद : 
समाजवाद धमाचधकारी िािा सवोियािी मूल प्रमेये ५६-६५, महाराष्ट्र कोल्हापूर १९४९.] 
 
लोकशाही समाजवादी णवचार व गाांधी 
 

भारतात लोकशाही समाजवािी चविार िोन परंपरातूंन व्यक्त झाला. त्यातील पचहली परंपरा ही 
पं. नेहरू आचि काँगे्रस पक्षािी होती. पं. नेहरंूच्या समाजवािी चविारावंर चिचटश मजूर पक्षाच्या चविारािंा 
पगडा होता. समाजवािािी िुसरी परंपरा ही समाजवािी व प्रजा समाजवािी पक्षािी होती. या पक्षातील 
जय प्रकाश नारायि, आिायण नरेंद्र िेव, डॉ. लोचहया व अच्युतराव पटवधणन याचं्या चविारावंर म. गाधंींच्या 
चविारािंा खोल असा प्रभाव होता. समाजवािी पक्षातील अशोक मेहता याचं्यासारखे जे नेते होते, 
त्याचं्यावर चिचटश मजूर पक्षाच्या चविारािंा प्रभाव होता आचि त्यानंी त्याबाबत चलखािपि केले. आिायण 
शकंरराव जावडेकर यानंी आपल्या ‘आधुचनक भारत’ या गं्रथात भारतीय संस्कृतीिे अमृततत्तव सागंण्यािा 
प्रयत्न केला. त्यानंी माक्सण व गाधंी याचं्या चविारािंा समन्वय करून सत्याग्रही समाजवािािा चविार 
माडंला. आपल्या ‘गाधंीवाि’ या गं्रथात त्यानंी म. गाधंींच्या तत्तवञानािा साम्यवािाशी समन्वय होिे का 
आवश्यक आहे, यािे चवविेन केले. [जावडेकर श.ं ि. सत्याग्रही समाजवाद-माक्सग व गाांधी नवभारतातील िार लेख, समाजवािी 
प्रबोचधनी इिलकरंजी १९९६.] 
 

आिायण जावडेकर याचं्याप्रमािेि आिायण स. ज. भागवत यानंी म. गाधंींच्या चविारािंी चिचकत्सा 
केली. त्याचं्या मते म. गाधंींनी मानवािा नैचतक चवकास ही सतत वर्धधष्ट्िू जीवनश्क्ती मानली. समाजातील 
िुष्ट्प्रवृत्ती केवळ बाहेरून चनयमन केल्यामुळे नाहीशा होत नाहीत. त्याचं्या चनमूणलनासाठी समाजात 
सत्प्रवृत्तींिा व पे्ररिािंा जािीवपूवणक चवकास करावा लागतो. गाधंींिा सत्याग्रह हा उच्च िजािा कमणयोग 
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आहे. त्यात सामाचजक जीवनािा सूक्ष्म चविार आहे. आज आपिास एका व्यक्तीच्या कहसेस तोंड द्ावयािे 
नाही तर समाजाच्या व राष्ट्राच्या कहसेस तोंड द्ायिे आहे. [भागवत स. ज. आचायग भागवि लेख सांग्रह भाग-१ महाराष्ट्र 
साचहत्य व ससं्कृती मंडळ, मुंबई प.ृ २१८-२३.] 
 

म. गाधंींच्या चविारािंा नव्याने अभ्यास करण्यािी प्रचक्रया १९८० नंतर सुरू झाली. या काळात 
समाजापढेु राज्यसंस्थेच्या वाढत्या बळािे, पयावरिाच्या संरक्षिािे, स्त्रीस्वातंत्र्यािे आचि समाजातील 
वचंित घटकाचं्या सबलीकरिािे प्रश्न चनमाि झाले. त्यामुळे पनु्हा एकिा लोकशाही समाजवािी 
परंपरेतील चविारवतंानंी गाधंींच्या चविारािंी प्रस्तुतता तपासण्यािा प्रयत्न केला व गाधंीचविारािंी 
फेरमाडंिी केली. या चविारवतंातं सवणश्री वसंत पळशीकर, यशवतं सुमंत, प्रा. एम. एस. पाढंरीपाडें, प्रा. 
राम बापट यािें योगिान महत्तवािे आहे. श्री. वसंत पळशीकर यानंी म. गाधंी व चवनोबा भाव ेयािें चविार 
आचि कायण यािंा खोल असा अभ्यास करून चनष्ट्किण काढले. ‘कहि स्वराज्य’ या म. गाधंींच्या पुस्तकास 
नव्याने प्रस्तावना चलहून म. गाधंींच्या चविारािें ममण सांचगतले. त्याचं्या मते भारतातील सभ्यता पािात्तय 
सभ्यतेपेक्षा जास्त िागंली अशी राष्ट्रवािी भचूमका गाधंी घेत नाहीत. आधुचनक पािात्तय ससं्कृतीिी प्रकृती 
मूलतः चवकृत व घातक आहे. या त्याचं्या माडंिीस वैचश्वक संिभण होता. म. गाधंींना भयग्रस्त व लािार 
शातंता. नको होती. त्यानंा कहसेिा नव्हे तर मतै्रीभावािा गुिाकार करायिा होता. समता व न्याय याचं्या 
प्रस्थापनेसाठी अटळ असलेल्या संघिातून फुटीरपिा व वाढता कहसेिा गुिाकार न होता परस्पर 
एकात्मकता व मतै्री कशी वाढेल यावर त्यािंा भर होता. सत्याग्रहािी रीत ही संघिािी वगेळी अशी रीत 
होऊ शकते. चिरंजीवी चवकास, जगापुढील पयावरिाच्या प्रिूििािे संकट पयायी अथणनीती, स्विेशी आचि 
खरीखुरी चवकें चद्रत अथणव्यवस्था व राज्यव्यवस्था यािे सम्यक असे चवविेन पळशीकरानंी त्याचं्या लेखात 
केले. म. गाधंींिी स्त्रीस्वातंत्र्यािी कल्पना स्त्रीिे स्वातंत्र्य व स्वायत्त अक्स्तत्व मान्य करून चतच्यातील 
आत्मबळ वाढवण्यािी होती. गाधंी व चवनोबा याचं्या अंतरंगात चशरून त्याचं्या चविारातंील नवी दृिी 
समजावनू सागंण्यािा प्रयत्न पळशीकरानंी केला [पळशीकर वसतं, कहिस्वराजिी प्रस्तावना या चवियावर पळशीकरानंी चवपुल 
प्रमािात चलखाि केले असून गं्रथररूपात ते प्रकाचशत केले तर ते ४०० पृष्ठािें िोन खंड भरतात; पाहा चकशोर (स)ं चनवडक वसतं पळशीकर, 

चौकिीबाहेरचे सचिन पृ. ८६-११९ लोकवाङ् मयगृह मुबंई २००९.] प्रा. एस. एम. पाढंरीपाडें यानंी त्याचं्या ‘धु्रवपि’, ‘अन्वय’ 
आचि ‘स्वराज्य िशणन’ या गं्रथातून गाधंीचविारािें चवविेन केले. नव्या पयावरिवािी चविारािंी मीमासंा 
त्यानंी गाधंीचविाराचं्या संिभात केली. गाधंींनी मानवी जीवनातील परात्मभाव िूर करून आत्मप्रत्ययाच्या 
आधारावर जीवनातील ऐक्य कसे साधायिे हे चशकवले. त्यानंी समग्रतावाि व अकहसा यातंील परस्पर 
संबंध व त्यातून चनमाि होिारा पयावरिीय सख्यभाव यािें चवविेन केले. त्यातूंन िरािर सृिीबद्दल 
सख्यभाव चनमाि होतो व सत्यं, चशव ंव सौंियं यािंा साक्षात्कार होतो. त्याचं्या मते आपल्या पुढील संकट हे 
संस्कृतीिे व सभ्यतेिे सकंट आहे. त्यावर मात करण्यासाठी हवी असिारी ममणदृिी आपिासं 
गाधंीचविारातूंन प्राप्त होते. त्यामुळे त्याचं्या चविारातं क्राचंतकारी नवजीवनािी प्रसािचिन्हे आपिास 
चिसतात. [पाढंरीपाडें सु. श्री, गाांधी-परांपरा व पणरविगन परमधाम प्रकाशन, वधा २००१ पृ. २८-२९, ६१-६२ पाहा. 

(१) धृवपि केतश्री अंमळनेर १९९० 
(२) पाढंरीपाडें अन्वये प्रचतमा, पुिे १९९२ 

(३) स्वराज्यिशणन प्रचतमा, पुिे २००८] प्रा. यशवतं सुमंत यानंी म. गाधंींिे स्त्रीप्रश्न व जाचतप्रश्न याबाबत 
काय चविार होते यािें चवविेन केले. म. गाधंींनी चवचवध सामाचजक िळवळींना पाकठबा िेत जातचवरोधी 
िळवळींना बळ चिले आचि बहुजनवािी राजकारिास सुरुवात केली. जातीिा प्रश्न समतेच्या आधारावर 
त्यानंा सोडवयािा होता. त्यासाठी त्यानंी त्यातंील शुद्धतेिा प्रश्न चनकालात काढला आचि त्यासाठी त्यानंी 
स्वतः भगंीकाम केले. श्रमप्रचतष्ठा महत्तवािी मानली आचि सवांस बरोबरीिा िजा चिला. स्त्रीपुरुि संबधंािंा 
म. गाधंींनी खोल असा अभ्यास केला होता. सध्या हे संबंध भय आचि बळ याचं्यावर आधारलेले आहेत. 
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त्याचं्या मते स्त्री-पुरुि सबंधं हे मतै्रभावावर आधारलेले असावते आचि स्त्रीजीवनात प्रभावी असिारी 
वात्सल्यािी भावना सवण समाजात चनमाि झाली पाचहजे. अशाप्रकारे डॉ. सुमंत यानंी गाधंीचविारांिे नव्या 
दृचिकोनातून चवविेन केले [सुमंत यशवंत गाधंी णवचाराांिील समिा सांकल्पना पृ. १६२-१९६ कसबे रा. (स)ं समिा-णवचार व्यवहार व 
भणविव्य पे्रमानंि रूपवते, रूपवते फौंडेशन, मुंबई २००० पाहा गाांधी णवचाराांचा णवकास काही णदशा प.ृ ३९-६५ िाभोळकर चशरसाट (स)ं 
ित्त्वप्रिाली आणि अांमलबजाविी साधना रस्ट, पुिे २००९.] 
 
एम. एन. रॉय आणि नवमानविावाद : 
 

भारतीय तत्तवचविाराचं्या इचतहासात एम. एन. रॉय यािें स्थान महत्तवािे आहे. त्यानंी 
माक्सणवािापासून फारकत घेतली आचि प्रथम रॅचडकल डेमॉक्रसीिा व नंतर नवमानवतावािािा चविार 
माडंला. पािात्तय िेशातील चवञानचनष्ठ चववकेवाि व प्रबोधन काळात चनमाि झालेल्या मानवी स्वातंत्र्याच्या 
नैचतक पे्ररिा यावर रॉय यािें चवविेन आधारलेले होते. रॉय यानंा महाराष्ट्रात मोठा पाकठबा चमळाला. 
त्यानंा मानिाऱ्यामंध्ये तकण तीथण लक्ष्मिशास्त्री जोशी, न्या. तारकंुडे, प्रा. गोवधणन पाचरख, श्री. बा. रं. 
सुंठिकर, व. भ. कर्धिक द्वा. भ. कर्धिक यािंा समावशे होतो. व. भ. कर्धिक यानंी त्यािें राजकीय िचरत्र 
चलचहले. त्याचं्या नवमानवतावािािी सम्यक अशी माडंिी प्रा. गोवधणन पाचरख यानंी केली. [प्रा. पाचरख गोवधणन, 

नवमानविावाद मुंबई १९६०] नवमानवतावािात व्यक्क्तस्वातंत्र्यास व व्यक्तीच्या चववकेबदु्धीस महत्तव िेण्यात आले 
आहे. मानव सातत्याने स्वतःच्या स्वातंत्र्यािा कस वाढवण्यािा प्रयत्न करीत असतो. अचधकाचधक ञान 
चमळचवण्यािी व त्याच्या सायाने आपले जीवन बिलण्यािी पे्ररिा ही त्यािी मलूभतू पे्ररिा आहे. याकाळात 
‘नवभारत’ माचसकावर या चविारािंा प्रभाव होता. [रेगे मे. पु,ं तकण तीथण लक्ष्मिशास्त्री जोशी-अध्ययन व वैचाणरक वािचाल प.ृ १-
३३, नवभारत - खंड ३४ अंक ५-६ फेि-ुमािण १९९१ रेगे मे. पु. रॉय आणि गाांधी प.ृ १५०-१५६, नवभारि खांड ५७ अंक ७-१० एचप्रल-जुलै २००३.] 
प्रा. चव. म. बेडेकर, प्रा. गोवधणन पाचरख व काही प्रमािात प्रा. मे. पु.ं रेगे हे संपािक सिस्य रॉयवािाच्या 
प्रभावाखाली होते. 
 

रॉय याचं्या चविारापंासून पे्ररिा घेऊन वैिाचरक काम करिारा गट तयार झाला होता. त्या गटास 
व इतर समचविारी लोकानंा एकत्र आिून शकंराव िेव यानंी ‘समाज प्रबोधन संस्थे’िी स्थापना केली. त्यात 
प्रा. अ. चभ. शहा, प्रा. मे. पु.ं रेगे, प्रा. िेवित्त िाभोळकर, प्रा. भा. श.ं भिगे, प्रा. चि. के. बेडेकर व प्रा. चव. 
म. िाडेंकर यािंा समावेश होता. भारतात चववकेवािािा आश्रय घेऊन चवञानचनष्ठ व धमणचनरपेक्ष इहवािी 
समाज स्थापन करण्यािी त्यािंी मनीिा होती व हे काम ते समाज प्रबोधनाच्या मागाने करिार होते. 
त्यासाठी त्यानंी ‘समाज प्रबोधन पचत्रका’ नावािे तै्रमाचसक सुरू केले व त्यािे संपािन करण्यािे काम नव्या 
िमािे चविारवतं श्री. वसंत पळशीकर याचं्याकडे सोपवण्यात आले. वसतं पळशीकर याचं्या 
संपािकत्वाखाली चविारसौंियाने नटलेले अनेक अंक पचत्रकेने काढले. भारतीय समाजाला अधंश्रद्धा, 
धमणवाि व जाचतवाि यातून मुक्त करण्यािे कायण या गटाने हाती घेतले होते. श्री. वसतं पळशीकर 
याचं्यानंतर भा. श.ं भिगे हे पचत्रकेिे संपािक झाले आचि पचत्रकेने आपले काम िालू ठेवले. पुढे हे 
दै्वमाचसक १९८२-८३ साली बंि पडले पि १९९० साली डॉ. राजेंद्र व्होरा, प्रा. सुहास पळशीकर, प्रा. भोळे 
यानंी हे दै्वमाचसक तै्रमाचसकाच्या रूपात सुरू केले. अथात नव्या संपािक मंडळािी भचूमका पूवीच्या 
संपािक मंडळाच्या भचूमकेपेक्षा वगेळी होती. 
 

धमगणनरपेक्ष राष्ट्रवाद : प्रा. अ. चभ. शहा आचि त्याचं्या सहकाऱ्यानंी या काळात धमणवािी व 
जाचतवािी राजकारिास चवरोध करीत चववकेचनष्ठा व धमणचनरपेक्षता यांिा सातत्याने पुरस्कार केला. 
भारतीय समाजािी इहवाि धमणचनरपेक्षता आचि समता या मूल्याचं्या आधारावर पुन्हा उभारिी करावयािी 
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असेल, तर चववकेवािािा परुस्कार केला पाचहजे. धमण आचि राजकारि यात पूिण फारकत झाल्याचशवाय, 
धमणचनरपेक्षतेिा स्वीकार केल्याचशवाय भारतीय राज्य खऱ्या अथाने लोकशाही राज्य होऊ शकिार नाही 
अशी त्यािंी भचूमका होती. धमण ही मािसाच्या वैयक्क्तक उपासनेिी बाब असून प्रत्येकास धमण मानण्यािा 
मूलभतू हक्क आहे पि सावणजचनक जीवनात चवशिेतः शासकीय मितीने धार्धमक कायणक्रम केले जाऊ नयेत 
अशी प्रा. शहा व त्याचं्या सहकाऱ्यािंी भचूमका होती. प्रा. शहा यानंी ही आपली भचूमका आग्रहाने माडंली. 
[शहा अ. चभ. शास्त्रीय चविारपद्धती समाज प्रबोधन ससं्था, पुिे १९७८.] 
 

प्रा. अ. चभ. शहा याचं्या पे्ररिेने मुस्लीम सत्यशोधकसमाजािी स्थापना करण्यात आली. हमीि 
िलवाई, सैय्यिभाई, हुसेन जमािार असा कायणकत्यांिा नवा सिं त्यातून तयार झाला. हमीि िलवाई 
यानंी त्याचं्या चलखािातून मुस्लीम मानचसकता व मुस्लीम समाजातील सुधारिा याचं्याबाबत वािा फोडली 
आचि मुस्लीम धमणगुरंुकडून झालेल्या प्रखर चवरोधास न जुमानता त्यानंी धमणचनरपेक्षतेिा व समाज 
सुधारिेिा पुरस्कार केला. भारतातील जमातवािाच्या प्रसारात कहिू जमातवाद्ाबंरोबरि मुस्लीम 
जमातवािी जबाबिार आहेत. मुस्लीम धमणगुरू इस्लामिा िुकीिा अथण लावतात आचि मुक्स्लम समाजाच्या 
मनात असुरचक्षततेिी भावना चनमाि करून प्रचतगामी रूढी व परंपरा समाजावर लाितात. त्यामुळे मुस्लीम 
समाजास नव्या पुरोगामी नेतृत्वािी गरज आहे. समाजािी सनातनी मानचसकता बिलिे आवश्यक आहे. 
या संिभात हमीि िलवाई यानंी खालील मुदे्द महत्तवािे मानले :— 
 

(१) इस्लाम व राष्ट्रवाि याचं्यामध्ये कोिताही संघिण नाही आचि राष्ट्रािा अचभमान मुक्स्लमानंी 
बाळगला पाचहजे. 

 
(२) जगािी िारूल हरब व िारूल इस्लाम अशी चवभागिी करिे टाळले पाचहजे. त्याप्रमािे 

चकताबी व चबनचकताबी लोकातं फरक करू नये. 
 

(३) धमणगं्रथ व धमणपरंपरा मानवचनर्धमत असतात, म्हिून त्या पचरवतणनीय असतात. त्यािंा 
चविार करीत असताना त्यािंा अथण लावत असताना बदु्धीिा वापर केला पाचहजे. 

 
(४) मुक्स्लमानंी धमणचनरपेक्षतेिा स्वीकार कुरून धमािा राजकारिात वापर करू नये आचि 

राज्यघटनेत साचंगतलेली नागचरकािंी कतणव्ये त्यानंी पार पाडावी. 
 

(५) कहसा, जातीय िंगली आचि बळािा वापर यापंासून त्यानंी िूर राहाव े आचि 
पाचकस्तानबाबत चवशिे पे्रम िाखव ूनये. 

 
(६) भारतातील मुक्स्लमामंध्ये सासं्कृचतक चवचवधता आहे. मुसलमान भारतातील वगेवगेळ्या 

प्रातंातील भाचिक घटकािा अचवभाज्य असा भाग आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील मराठी 
भाचिक मुसलमानानंी मराठी भािेति व्यवहार करावा. आपल्या धमािी भािा म्हिनू उिूण 
माध्यमात चशकू नये. 

 
िलवाई याचं्या मते भारतात कहिू व मुसलमानानंी सावणजचनक व्यवहारात धमािा प्रभाव कमी 

करून इहवािी चनष्ठािंा स्वीकार केला पाचहजे. भारताच्या राष्ट्रचनर्धमतीसाठी त्यािी गरज आहे. [िलवाई हमीि 
राष्ट्रीय एकात्मिा िे भारिीय मुसलमान साधना, पुिे २००२ िलवाई ह. मुस्लीम जािीयिेचे स्वरूप कारिे व उपाय साधना, पुिे, १९७८ प्रस्तावना 
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प्रा. नरहर कुरंूिकर.] िलवाईंप्रमािेि या चवियावर प्रा. नचलनी पंचडत यानंीपि पसु्तक चलचहले. मुस्लीम 
प्रश्नावर एम. ए. करंिीकर, वसंत पळशीकर आचि प्रा. नरहर कुरंुिकर यानंी पि चलखाि केले. प्रा. 
कुरंुिकरानंी त्यात गंुतलेल्या प्रश्नािें चवविेन केले. [कुरंुिकर नरहर जागर १९७७ णशवरात्र १९८० या गं्रथातं त्यानंी चववेिन 
केले.] 
 
फुले-आांबेडकरवादाचा उदय 
 

म. जोतीराव फुले यानंी कहिू धमातील जाचतव्यवस्थेिे चवश्लेिि करून असे मत प्रचतपािन केले, 
की जाचतव्यवस्था समतेच्या व स्वातंत्र्याच्या तत्तवाच्या चवरोधी आहे. १९६० नंतर जोतीरावाचं्या कायािे 
नव्याने चवश्लेिि होऊ लागले. कीर व मालश े यानंी म. फुले यािें समग्र वाङ् मय प्रकाचशत केले आचि 
१९७५ नंतर म. फुले याचं्या चविारािंी नव्याने माडंिी होऊ लागली त्यािें चविार डॉ. आंबेडकर याचं्या 
चविाराशंी जोडून घेण्यात आले कारि िोघानंी विणव्यवस्थेस पूिणतः नकार िेऊन सासं्कृचतक स्वातंत्र्यािा व 
सामाचजक न्यायावर आधारलेली समाजरिना स्थापन करण्यािा आग्रह धरला होता. १९७५ नंतर 
महाराष्ट्रात जी पचरवतणनवािी िळवळीिी लाट आली चतच्यासाठी जोतीराव हे संस्कृचतपुरुि ठरले. प्रा. गं. 
बा. सरिार यानंी जोतीरावाचं्या जीवनकायािी समीक्षा करिारे पुस्तक याि काळात चलचहले. [सरिार गं. बा., 

म. फुले जीवन ित्त्वञान व कायग गं्रथाली; कोल्हापूर १९८२.] म. फुले याचं्या चविारािंा अभ्यास मुख्यतः पाि दृचिकोनांतून 
करण्यात आला. 
 

(१) म. फुले यािें चविार माक्सणवािी चविारासं पूरक आहेत, अशी माडंिी डॉ. गेल आग्विे 
आचि कॉ. शरि पाटील यानंी केली. 

 
(२) शतेकरी संघटनेिे नेते शरि जोशी यानंी ‘शतेकऱ्यािंा आसूड’ या गं्रथाच्या शताब्िीचनचमत्त 

त्यािे वगेळे असे चवश्लेिि केले. 
 

(३) म. फुले याचं्या सामाचजक व राजकीय चविारािंी माडंिी करून त्यानंा राजिी शाहू व चव. 
रा. कशिे याचं्या बहुजनवािी चविाराशंी जोडण्यािे काम डॉ. भास्कर भोळे यानंी केले. 

 
(४) म. फुले व म. गाधंी याचं्या चविारातंील साम्य व भेि लक्षात घेऊन त्याचं्या चविारािें 

तौलचनक असे चवविेन श्री. वसंत पळशीकर यानंी केले. 
 

(५) म. फुले याचं्या साचहत्यािे सासं्कृचतक महत्तव लक्षात घेऊन त्यािी माडंिी डॉ. भालिदं्र 
नेमाडे यानंी केली. 

 
डॉ. गेल ऑग्विे यानंी आपल्या ‘वसाहचतक समाजातील सासं्कृचतक बंड’ या इंग्रजी पुस्तकात म. 

फुले याचं्या व सत्यशोधक िळवळीच्या कायािे नव्याने चवश्लेिि केले व त्यािंा प्रागचतक वारसा प्रचतपािन 
केला. त्याचं्या मते वसाहचतक समाजातील साम्राज्यशाही व जाचतसंस्थेतून चनमाि झालेल्या शोििाचवरुद्ध 
जनतेस उभे करण्यािे काम जोतीरावानंी केले व शोििमुक्त समाजािा आिशण लोकासंमोर मांडला. पि 
महाराष्ट्रातील कम्युचनस्ट िळवळीच्या नेत्यानंी सत्यशोधक िळवळीशी जवळिे संबधं न जोडल्यामुळे ती 
िळवळ कमजोर राचहली. [ऑग्वेि गेल वासाहणिक समाजािील साांस्कृणिक बांड (मराठी भािातंर) सुगावा, पुिे २००१ पाटिकर भारत 

मुद्दा आहे जग बदलण्याचा.] कॉ. शरि पाटील यानंी डॉ. ऑग्विे यािंी लाईन पुढे नेत ‘माक्सण फुले आंबेडकरवाि’ 
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नावािी नवी चविारसरिी जन्मास घातली. पाटील याचं्या म्हिण्याप्रमािे जोतीरावानंी जाचतससं्थेवर 
आधाचरत सरंजामशाहीवर प्रहार करून नवा आिशण चनमाि केला. महाराष्ट्रातील कम्युचनस्ट पढुारी फुले 
याचं्या कायािे योग्य असे आकलन करू शकले नाहीत. त्यानंी वगांिा अतं झाल्यावर जातींिा पि अंत 
होईल असा चविार माडंला आचि जातलढ्याकडे िुलणक्ष केले. या िोन्ही चविारवतंाचं्या मते माक्सण व फुले 
याचं्या चविारात मोठ्या प्रमािात साम्य होते. [पाटील शरि दासशूद्राांची गुलामणगरी खंड १ प्राञपाठशाळा, वाई] 
 

शतेकरी संघटनेिे नेते शरि जोशी यानंी फुले याचं्या ‘शतेकऱ्यािा आसूड’ या गं्रथािे नव्याने 
चवश्लेिि करून असे मत माडंले, की शतेकऱ्यािें शोिि ज्याप्रमािे वसाहतवािी करीत आहेत त्यािप्रमािे 
एतदे्दशीय सावकार, नोकरशहा, व्यापारी व कचमशन एजंटपि करीत आहेत, असे फुले मानीत. सवण 
शतेकरी या व्यवस्थेने पीडलेले असल्यामुळे त्यामध्ये वगणभेि नाही. म. फुले यानंा शतेकऱ्यािें शोिि थाबंवनू 
शतेीच्या समदृ्धीवर आधारलेला नवा समताचधचष्ठत समाज स्थापन करायिा होता. शतेकऱ्याचं्या चजवावर 
जगिाऱ्या बाडंगुळानंा त्यानंा िूर करावयािे होते. शतेीत प्राप्त होिारा पैसा शतेीति गंुतवावा शतेकऱ्यानंा 
नागवनू तो औद्ोचगकरिासाठी वापरला जाऊ नये असे जोतीरावािें सागंिे होते. [शरि जोशी म. फुले याांचा 
शेिकऱ्याांचा आसूड, शिकाचा मुजरा, शतेकरी सघंटना पिेु, १९८८.] 
 

जोतीरावाचं्या सामाचजक व राजकीय चविारातं समतेिा व स्वातंत्र्यािा पुरस्कार करण्यात आला 
आहे. त्या चविारािंा मुख्य गाभा सामाचजक न्याय आचि समाजातील सवण थरात सत्ता व संपत्ती यािें योग्य 
वाटप करिे आचि सामाचजक, आर्धथक व सासं्कृचतक के्षत्रातंील मक्तेिारी िूर करिे हा आहे. डॉ. भास्कर 
भोळे याचं्या मते जोतीरावानंी बहुजनवािािा पाया रिला आचि त्यािे तत्तववैिाचरक स्वरूप स्पि केले. या 
िेशातील कोळी, कातकरी, रामोशी, महार हे जोपयंत सत्ताधारी होत नाहीत. समाजात इतराचं्या बरोबरीने 
येत नाहीत तोपयंत भारतात खरे राष्ट्र चनमाि होिार नाही हे जोतीरावािें म्हििे या बहुजनवािािा मुख्य 
आशय होता. डॉ. भोळे याचं्या मते हाि बहुजनवाि छत्रपती शाहू महाराज, म. चव. रा. कशिे आचि डॉ. 
आंबेडकर यानंी पुढे जोपासला. म. फुले यािंा वसा व वारसा या प्रकारिा आहे. [भोळे भा. ल., म. फुले वसा व 
वारसा साकेत, औरंगाबाि १९९६ म. फुले याांची समिा सांकल्पना लोकवाङ् मयगृह मुंबई १९९०.] 
 

म. गाधंी व म. फुले हे अनेक बाबतीत समानधमी होते. त्यानंी समाजातील शोचित वगांना जागतृ 
केले. त्याचं्या मनात मानवी अचधकाराबाबत नव े भान चनमाि केले आचि श्रमप्रचतष्ठेस असाधारि महत्तव 
चिले. किकरी शतेकऱ्याचं्या व्यथा त्यानंी जािल्या. त्यानंी व्यक्तीच्या प्रचतष्ठेला व स्वयंचनिणयास महत्तव 
चिले. वसतं पळशीकर यानंी त्याचं्या चविारािंा तुलनात्मक असा अभ्यास केला. त्याचं्या मते व्यक्तीच्या 
अचधकाराबंाबत मािसामािसातील भाऊपिा त्यानंा महत्तवािा वाटत होता. चनमणळ भाऊपिा व्यक्तीच्या 
कृतीिा व उक्तीिा आधार असावा. इतरािंा चविार आत्मौपस्य बुद्धीने करावा. जाचतसंस्थेिे चनमूणलन केवळ 
हक्क, सत्ता व मत्ता याचं्या चवभाजनाने होिार नाही, तर त्यासाठी वगेळ्या मूल्यािंी रिना व्यक्ती व समुिाय 
यानंी करावी. त्यािंा ‘सावणजचनक सत्यधमण’ हा गं्रथ शोिि व शासन यानंा नकार िेिारा नवा समुिायचनष्ठ 
समाज चनमाि करण्यािा जाहीरनामा होता. त्यात नव्या समुिायािी चनर्धमती करिारा आत्मप्रचतष्ठा व 
श्रमप्रचतष्ठा याचं्यात सागंड घालिारा चवधायक पुरुिाथण अपेचक्षत होता. मानवसमाजािी पनुरणिना त्यानंा 
अपेचक्षत होती. [पळशीकर वसतं म. फुले यािंी चशकवि आज उद्ाच्या सिंभात पृ. ६-२० नवभारत खंड ५०, अंक ५-६ मािण-एचप्रल १९९७ 

उक्त भाग २ विण ५०, अंक ७-८, मे-जून १९९७.] वसंत पळशीकर याचं्या मते म. गाधंींना अशाि प्रकारिा समाज स्थापन 
करिे अपेचक्षत होते. प्रा. नेमाडे याचं्या मते फुले यानंी सवण थरावर माजलेल्या जातीयतेिा चधक्कार केला 
आचि आजन्म मानवी स्वातंत्र्यािा पुरस्कार केला. महाराष्ट्रात राहिारे, मराठी भािा बोलिारे सवण मराठे 
आहेत असे त्यािें मत होते. त्यानंी जे चलचहले ते लोकचहताथण चलचहले. त्याचं्या कायािा व्याप मोठा होता. 
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त्याचं्या चलखािात इंग्रजी वसाहतवािािा चनिेध, स्विेशी अथणशास्त्रािे महत्तव, श्रचमक संस्कृती स्वातंत्र्य व 
करुिा यानंा कवते घेिारी चवशाल व व्यापक सासं्कृचतक दृिी चिसून येते. [नेमाडे भालिदं्र म. फुले याांची गद्यशलैी पृ. 
६९८-७०६, पी. बी. साळंुखे (स.ं) म. फुले गौरव ग्रांि, महाराष्ट्र शासन मुंबई १९९२.] 
 

म. फुले याचं्या चविारािंा नव्या दृचिकोनातूंन अभ्यास करिारे िोन गं्रथ शासनाने प्रचसद्ध केले. हे 
िोन गं्रथ श्री. पी. बी. साळंुखे व श्री. हरी नरके यानंी संपाचित केले होते. 
 
माक्सगवादी णवचार 
 

भारतात कम्युचनस्ट िळवळीिी सुरुवात महाराष्ट्रात झाली. माक्सणवािाच्या तत्तवञानािा 
आपापल्या परीने अथण लाविारे भारतीय व माक्सणवािी कम्युचनस्ट पक्ष, लालचनशाि पक्ष, शतेकरी कामगार 
पक्ष आचि शरि पाटील यािंा सत्यशोधक कम्युचनस्ट पक्ष असे पक्ष व त्यािें नेते कायणरत होते. कम्युचनस्ट 
िळवळीत कॉ. श्रीपाि अमृत डागें व कॉ. बी. टी. रिचिव े हे नेते प्रमुख होते. त्याचं्यात मोठ्या प्रमािात 
मतभेि होते. त्या मतभेिािी पचरिती म्हिजे १९६४ साली कम्युचनस्ट पक्षािे चवभाजन झाल्यावर डागें 
भारतीय कम्युचनस्ट पक्षािे अध्यक्ष बनले तर रिचिव ेमाक्सणवािी कम्युचनस्ट पक्षािे एक महत्तवािे नेते बनले. 
वैिाचरक स्तरावर प्रा. चि. के. बेडेकर, प्रा. गं. बा. सरिार, प्रा. नचलनी पंचडत आचि कॉ. सरिेसाई यानंी 
माक्सणच्या चविारािंी माडंिी केली. १९६० च्या िशकात युरोपात पचरवतणनािे वारे वाहू लागले. नव्या डाव्या 
िळवळीिा प्रभाव वाढला. अांिोणनओ ग्रामसी, हबगि माक्यूगज आणि माओ त्से िुांग याांच्या णवचाराांचा प्रभाव 
वाढला या काळात स्थापन झालेल्या ‘मागोवा’ गटातील तरुि कायणकत्यांनी प्रथम ‘मागोवा’ आचि नंतर 
‘तात्पयण’ या त्याचं्या चनयतकाचलकातूंन व्यापक असे चवखाि प्रचसद्ध केले. माक्सणच्या चविारावंर जे नव े
कितन िालू आहे त्यािा काही प्रमािात पचरिय करून चिला. माक्सणवािाच्या या नव्या माडंिीत माक्सणच्या 
सुरुवातीच्या काळातील चलखािास महत्तवािे स्थान होते. माक्सणने चलचहलेल्या ‘Economic and 
Philosophical manuscript of 1844’ या चटपिी महत्तवाच्या होत्या. त्याप्रमािे critique of political 
economy हे पुस्तक व त्यािा पचहला खडापि उल्लेखनीय होता. 
 

डॉ. गेल ऑस्विे यानंी ‘cultural revolt in colonial society’ या गं्रथात माक्सणवािी दृचिकोनातून 
सत्यशोधक िळवळीिे चवश्लेिि केले आचि पचरवतणनाच्या लढाईत जातीिे पचरमाि वगळल्याबद्दल 
कम्युचनस्टावंर टीका केली. [गेल ऑग्वेि उपरोचल्लचखत] डॉ. ऑस्विे याचं्या चवविेनास पाकठबा िेऊन त्यास 
लोकापंयंत नेण्यािे काम लालचनशाि पक्षाने केले पि पक्षाने त्यािंी सवण माडंिी स्वीकारली नाही. कॉ. 
शरि पाटील यानंी सत्यशोधक कम्युचनस्ट पक्षािी स्थापना केली आचि माक्सण-फुले- आंबेडकरवािािे 
तत्तवञान माडंले. [पाटील शरि उपरोचल्लचखत श्री. पाटील यानंी या चवियावर चवपुल चलखाि केले आहे.] त्याचं्या मते भारतातील 
वसाहतपूवण शोिि हे जातीय होते तर वसाहचतक समाजातील शोिि हे वगीय आहे. आतािे शोिि हे वगण 
जातीय असल्यामुळे पचरवतणनासाठी वगण जातीय लढे लढवाव ेलागिार आहेत. पचरवतणनाच्या सासं्कृचतक 
संघिात त्यानंी स्त्रीमुक्तीस महत्तवािे स्थान चिले. भारतीय समाजाच्या नवचनमािात बौद्ध तत्तवञान 
महत्तवािी भचूमका बजावले असे त्यािें मत होते. 
 

प्रा. चि. के. बेडेकरानंी ‘माक्सणिा समाज पचरवतणनािा दृचिकोन’ या नावािे िोन लेख समाज 
प्रबोधनपचत्रकेत चलचहले. या लेखात माक्सणच्या परात्मभावाच्या कल्पनेस मध्यवती मानून चवविेन करण्यात 
आले आहे. त्याचं्या मते माक्सणला मलूगामी असा बिल हवा होता. आजिे मानवी जीवन हे परात्मभावाने 
ग्रासले आहे. परात्मता मनुष्ट्यास त्यािे मनुष्ट्यत्व चवसरावयास लावनू त्याच्या मनात चमथ्य भ्रातंी चनमाि 
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करते. त्यामुळे तो स्वचनर्धमत अमानुि बायशक्तीस शरि जातो. भयभीत होतो. मािसाला या परात्मतेतून 
मुक्ती हवी आहे. माक्सणला या परात्मतेिा चनरास करून मानुिता परत आिायिी आहे. त्यासाठी त्यास 
मनुष्ट्यत्वास साक्षी ठेवनू नव ेपचरवतणन आिायिे आहे. हे पचरवतणन एका गटासाठी, एका वगासाठी नसून ते 
सवण समाजाने घडवनू आिायिे आहे. [बेडेकर चि. के. माक्सगचा समाजपणरविगनाचा दृणिकोन पृ. ३३-३७ समाजकितन पॉप्युलर 
मुंबई १९६९.] 
 

प्रा. बेडेकर याचं्यानंतर माक्सणच्या तत्तवञानािा पचरिय करून िेण्यािे काम श्री. प्रभाकर पाध्ये 
आचि श्री. मुरलीधर पवार यानंी केले. त्यापूवी परामशण प्रकाशनाने प्रा. राम बापट याचं्या सपंािकत्वाखाली 
माक्सणवरच्या लेखािंा एक छोटासा संग्रह प्रकाचशत केला. [बापट राम (स)ं माक्सगचे ित्त्वञान परामशग पिेु १९८४ बापट राम 

स्वराज्य व राज्यसांस्िा चशवाजी चवद्ापीठ कोल्हापूर २००३.] प्रभाकर पाध्ये यानंी ‘मानव आचि माक्सण’ नावाच्या आपल्या 
पुस्तकात मुख्यतः तरुि माक्सणच्या चविारािंा आढावा घेतला. पाध्यानंी जॉन फ्लॅमेलाट्ट्झ, एचरक क्रॉम 
इसाय बर्धलन, डेक्व्हड मकॅलेनॅन याचं्या माक्सणवरील गं्रथािंा अभ्यास केला होता. त्याचं्या चवविेनावर 
फ्लॅमेनाट्ट्झच्या गं्रथािा िाट असा प्रभाव आहे. पाध्ये हे तसे माक्सणवािािे जुने अभ्यासक आचि स्ताचलनच्या 
काळात झालेल्या अत्यािारािें टीकाकार. त्याचं्या मते माक्सण हा युरोपीय प्रबोधनयुगािे अपत्य होता. 
प्रबोधनकालीन चविारवतंािें असे मत होते की, मानवी चववकेाच्या सायाने आपिास नवसमाजचनर्धमती 
करता येईल. माक्सणने पि समाज पचरवतणनािा पुरस्कार केला. त्याने भाडंवलशाहीिी खोल अशी मीमासंा 
केली आचि त्यातून सुटकेिा मागण साचंगतला. पाध्ये याचं्या मते माक्सणच्या तत्तवञानातील आर्धथक 
चनयतीवाि आचि त्यािी कामगाराचं्या हुकूमशाहीिी कल्पना त्याच्या लोकशाहीवािी चविारािंा संकोि 
करतात. [पाध्ये प्रभाकर मानव आणि माक्सग श्रीचवद्ा प्रकाशन पुिे १९८०] 
 

श्री. मुरलीधर पवार यानंी माक्सणिा मानव चविार या गं्रथात माक्सणच्या तत्तवञानािा खोल असा 
अभ्यास केला. हे पुस्तक श्री. पवार याचं्या चनबधंािें संकलन असून त्यास प्रा. मे. पु.ं रेगे यानंी ३० पानािंी 
चवद्वत्तापूिण अशी प्रस्तावना चलचहली आहे. या प्रस्तावनेत त्यानंी माक्सणपूवण तत्तवञानािी माडंिी केली आहे. 
रेगे याचं्या मते माक्सणिा चविार हा मानवी स्वातंत्र्यािा चविार होता आचि त्याने जगातील सवण 
सत्ताधाऱ्यापंढेु एक नैचतक आव्हान उभे केले. माक्सणिा चनरीश्वरवाि, माक्सणिी मानवी स्वभावािी कल्पना, 
माक्सणिी परात्मभावािी कल्पना आचि माक्सणच्या मानवी स्वातंत्र्याच्या कल्पनेिे नीचतशास्त्र या िार 
चवियावंर पवारानंी स्वतंत्र असे चनबधं चलचहले असून त्यात पवारािंा या चवियािा खोल असा व्यासंग चिसून 
येतो. त्याचं्या मते माक्सणने मानवी अक्स्तत्वाच्या उचद्दिािंा अभ्यास केला आचि मािसू व मािूस, मािूस व 
चनसगण याचं्यामधील एकात्मता स्पि करून साचंगतली. त्यानंी हेगेल व माक्सण आचि माक्सण आचि फायरबाख 
याचं्या तत्तवञानातंील सूक्ष्म भेि समजावनू साचंगतले. पवार याचं्या मते परात्मतेिा चनरास मानवी 
स्वातंत्र्यासाठी कसा आवश्यक आहे यािे चवविेन माक्सणने केले. माक्सणिे तत्तवञान मानवी स्वातंत्र्यािा 
पुरस्कार करते आचि मािसाच्या सकंल्पशक्तीवर कोित्याही प्रकारिे बंधन आिीत नाही. [पवार मुरलीधर 
माक्सगचा मानवणवचार लोकवाङ् मयगृह मुंबई २००१] 
 

मराठीत समाजवािासंबधंी पचरियात्मक चलखाि झाले. समाजप्रबोधन ससं्थेने डॉ. आनंि 
नाडकिी याचं्या संपािकत्वाखाली ‘समाजवाि’ या चवियावर एक गं्रथ प्रकाचशत केला होता. हा गं्रथ प्रा. 
चि. के. बेडेकर याचं्या स्मृचतप्रीत्यथण प्रकाचशत करण्यात आला होता. या गं्रथातील काही लेख उल्लेखनीय 
होते. त्यात प्रा. श्री. व्यं. बोकील यािंा परात्मभावावरिा लेख िागंला होता. [नाडकिी आनंि (स)ं समाजवाद 

बेडेकर गौरवग्रांि समाज प्रबोधन ससं्था, पुिे १९७५] या चवियावर पचरियात्मक चलखाि काही प्रमािात झाले. पि 
स्वतंत्र माडंिी करिारे चलखाि झाले नाही. रचशयातील सोचवयत राजवटीच्या वतनािी मीमासंा गोकवि 
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तळवलकर यानंी केली पि त्यावर जी अचधक ििा व्हावयास हवी होती ती झाली नाही. अंतोचतओ ग्रामसी, 
अल्युजर, माक्युणज, लुकाि, हेबरमास, ॲडोलो, कोशण, हॉकण हायमर फ्रॉम याचं्या चलखािािा पचरियपि 
अजून करून िेण्यात आलेला नाही. तीि गोि लेचनन, स्टॅचलन, माओ त्से तंुग, रोझा लकझेम्बग, बुखाचरत 
डॉटस्की िे ग्वएेरा बाहरो आचि इटाचलयन कम्युचनस्टच्या चविारधनािी आपल्या िेशातील डागें व रिचिव े
यािें चविार लालचनशाि पक्ष शकेाप यास मुजुमिार नक्षलवाद्ािें चवचवध गट व त्यानंी केलेली माओवािािंी 
नवी मीमासंा या गोिींिा िेखील नीट अभ्यास झालेला नाही. 
 
लोकशाही समाजवादी णवचार 
 

म. गाधंींच्या चविाराचं्या संिभात माडंिी करीत असताना आपि लोकशाही समाजवाि मानिाऱ्या 
चविारवतंानंी गाधंीवािािी माडंिी कशी केली यािे चवविेन केले. येथे आपि लोकशाही समाजवािाच्या 
संिभात महाराष्ट्रात कोित्या प्रकारिा चविार माडंला गेला यािी माचहती घेऊ. तसे पाचहले तर या काळात 
बहुसंख्य महाराष्ट्रीय चविारवतं हे लोकशाही समाजवािािे पुरस्कते होते. रॉयवािी सामाचजक 
कायणकत्यांनी डॉ. लोचहयाचं्या संयुक्त समाजवािी पक्षासाठी काम करावयास सुरुवात केली होती. 
लोकशाही समाजवािाच्या िोन परंपरा महाराष्ट्रात होत्या. त्यातील एक परंपरा पं. नेहरंूना मानिाऱ्यािंी व 
िुसरी परंपरा जय प्रकाश, लोचहया यानंा मानिाऱ्यािंी. त्यानंी आपले चविार त्याचं्या िौकटीत माडंले. 
 

पं. नेहरंूच्या लोकशाही समाजवािात राज्यससं्थेस चवशिेतः सावणजचनक के्षत्रात महत्तवािी भचूमका 
बजावयािी होती. नेहरंूिे प्रचतमान ग्रामीि भागात सामुिाचयक शलैीिा व कल्यािकारी राज्यािा पुरस्कार 
करीत होते. नेहरंूच्या या तत्तवचविारातं महाराष्ट्राच्या चवकासािे प्रचतमान िपखलपिे बसवण्यािे काम 
यशवतंराव िव्हाि यानंी केले. िव्हािानंी लोकशाही समाजवािात कृिी औद्ोचगक समाजािे प्रचतमान 
स्थाचपत केले. जे सहकारी संस्था, पंिायत राज्य व्यवस्था कसेल त्यािी जमीन या तत्तवाप्रमािे जचमनीिे 
वाटप व जास्तीत जास्त लोकािंा सते्तत सहभाग यावर आधारलेले होते. त्यातं बहुचवधतेवर व बहुजनाचं्या 
हाती सत्येच्या हस्तातंरावर भर िेण्यात आला होता. िव्हािानंी नेहरंूच्या सामुिाचयक शतेीच्या 
कल्पनेऐवजी सहकारी शतेीच्या कल्पनेिा पुरस्कार केला. [िव्हाि यशवंतराव सह्याद्रीचे वारे महाराष्ट्र शासन मुंबई १९६०] 
िव्हािािें हे प्रचतमान काँगे्रस पक्षाने योग्यरीत्या अमलात आिले नाही कारि पक्षािे राजकारि ग्रामीि व 
शहरी भागातील धचनकाचं्या आधारे िालले. 
 

समाजवािी पक्षापंैकी प्रजासमाजवािी पक्ष आचि अशोक मेहता यािें चविार पं. नेहरू याचं्यापेक्षा 
वगेळे नव्हते. जयप्रकाश व लोचहया याचं्या चविारावंर गाधंींच्या चविारािंा प्रभाव होता. डॉ. लोचहयाचं्या 
प्रचतमानात त्यानंी अनेक नव्या संकल्पनािंा समावेश केला होता. त्यात पािात्तय भाडंवलशाहीस व 
भारतातील उच्च जातीय विणस्वास चवरोध िौखंबा राजा सतकंुतीिा चसद्धातं इत्यािी गोिींिा त्यानंी समावशे 
केला होता. महाराष्ट्रात डॉ. लोचहया यानंा अनेक अनुयायी चमळाले. त्यानंी त्याचं्या तत्तवास अनुसरून नव े
काम सुरू केले. डॉ. बाबा आढाव याचं्यासारख्या कायणकत्यांनी समाजवािी चविारानंा तीन पातळ्यावंर 
चवकचसत करण्यािा प्रयत्न केला. त्यातील पचहली पातळी सत्यशोधक समाजािा वारसा पुढे िालवत 
बहुजनानंा संघचटत व सकल करण्यािी होती. िुसरी पातळी िुलण चक्षत व असंघचटत किकरी जनतेस 
िळवळीद्वारा संघचटत करण्यािी होती व चतसरी पातळी भारतीय संिभात लोकशाही समाजवािात 
स्त्रीमुक्ती व िचलत मुक्तीिा व्यापक आशय िेण्यािी होती. [आढाव बाबा सत्यशोधक समाजाची १२५ वषे, १२२-१२६ 
नवभारत खंड ५९, अंक ८-११, मे-जुलै २००६.] 
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भारतातील लोकशाही समाजवािाच्या संिभात लोकशाही समाजवािाच्या आशयािा पनुर्धविार 
केला पाचहजे असे प्रचतपािन श्री. वसतं पळशीकर यानंी केले. त्याचं्या मते आपल्या उचद्दिपूतीसाठी 
कामगार िळवळीिा साधन म्हिून वापर, राज्यसंस्थेिा समाजवािी समाज स्थापन करण्यासाठी उपयोग 
करिे व तंत्रवैञाचनक क्रातंीतून समाजवािािी स्थापना करिे सुकर होईल असे मानिे या तीन गोिी 
समाजवाद्ाचं्या भ्रम चनर्धमतीस कारि ठरल्या. त्यािंा फारसा उपयोग झाला नाही. पि या चविारािंी 
फेरतपासिी करिे गरजेिे आहे. त्यात बधुंभाव, श्रमप्रचतष्ठा खऱ्या अथाने सहकारी िळवळीिी स्थापना, 
भाडंवलशाही व साम्राज्यशाही यासं चवरोध, कुवतीप्रमािे काम व गरजेप्रमािे िाम प्रत्येकास चमळाले 
पाचहजे. त्याचं्या मते भारतात म. गाधंी, चवनोबा भाव,े आिायण जावडेकर, जय प्रकाश व डॉ. लोचहया यािंा 
थोर वारसा लोकशाही समाजवािी चविारासं आहे व त्याच्या आधारे चतिा पुनर्धविार झाला पाचहजे. 
[पळशीकर वसतं लोकशाही समाजवादाच्या आशयाचा पुनर्थवचार प.ृ ५९-८५. बेडकीहाळ चनवडक पळशीकर जास्त चववेिनासाठी पहा नवभारत 
ऑक्टोबर. चडसेंबर, २००५.] 
 
सहदुत्ववाद आणि नवसहदुत्ववादी णवचार 
 

कहिुत्ववािी चविाराचं्या माडंिीिी सुरुवात महाराष्ट्रात झाली. आपल्या प्रातंात कहिुत्ववािी 
चविारािें वगेवगेळे प्रवाह चनमाि झाले. त्यातं तीन प्रवाह प्रमुख होते. त्यातील पचहला प्रवाह हा 
स्वातंत्र्यवीर सावरकराचं्या चविारािंा होता. सावरकरानंी त्याचं्या चवञानवाि आचि उपयुक्ततावाि याच्या 
ताचत्तवक िौकटीत कहिुत्ववाि बसवण्यािा प्रयत्न केला. सावरकाराचं्या चविारािें सूक्ष्म असे परीक्षि प्रा. 
चवलास खोले याचं्या ‘सूयणकबबािंा शोध’ या सपंाचित गं्रथात करण्यात आले आहे. त्यात प्रा. मे. पु.ं रेगे व 
वसंत पळशीकर यािें लेख महत्तवािे आहेत. [खोले चवलास (स)ं सूयगसबबाचा शोध, पुिे १९८७] कहिुत्ववािािा िुसरा 
प्रवाह हा कहिु अध्यात्मवािािा पुरस्कार करिारा. त्यािी माडंिी प्रथम बाबाराव सावरकरानंी केली पि त्या 
चसद्धातंािा चवकास व चवस्तार गोळवलकर गुरुजींनी केला. गोळवलकरानंी कहिुत्ववािािा पुरस्कार करीत 
असताना भारतीय संस्कृतीिा उल्लेख केला. त्याचं्या मते भारत हा कहिंूिा िेश आहे. कारि हा गंगा-कसधू-
यमुना या नद्ािंा, चहमालयािा िेश आहे. चहमालय प्रत्यक्ष परमेश्वरािे चनवासस्थान आहे. त्यानंी विाश्रम 
व्यवस्थेिा पुरस्कार केला. कहिुत्वािा चतसरा चसद्धातं नागपूरच्या अप्रबदु्धानंी ककवा व्ही. के. पालेकर यानंी 
माडंला. संघाशी मतभेि झाल्यानंतर त्यानंी ‘भारतीय धारिा सचमतीिी’ स्थापना केली. अप्रबदु्ध 
सावरकरानंा प्रचतचक्रयावािी कहिू मानीत असत. त्याचं्या मते राज्यसंख्या आचि समाजरिना याबाबतच्या 
मूळ भारतीय धारिा योग्य असून भारतात पाचिमात्य प्रचतमानावर आधारलेले राज्य व समाज चनमाि 
करण्यािे प्रयत्न िकुीिे आहेत. कहिुत्वचविाराचं्या या चतन्ही माडंण्या १९४०-१९६० या काळात करण्यात 
आल्या आचि १९६० नंतरसुद्धा त्यािंा प्रभाव कायम राचहला. १९६२ सालच्या चिनी आक्रमिानंतर व १९६५ 
सालच्या भारत पाचकस्तान युद्धानंतर भारतात राष्ट्रीय भावना जास्त तीव्र झाल्या आचि त्यातून कहिुत्ववािी 
चविारािंा प्रभाव वाढू लागला. कहिुत्ववािी चविारािंा हा वाढता प्रभाव लक्षात घेऊन आर.एस.एस. ने 
‘चवश्व कहिु पचरििेिी’ स्थापना केली. या पचरििेिे नेतृत्व िािासाहेब आपटे याचं्याकडे होते. 
 

१९५० पयंत महाराष्ट्रातील चविारवतंावंर काही प्रमािात कहिुत्वािा प्रभाव होता. या चविारवतंातं 
डॉ. पु. ग. सहस्त्रबदेु्ध, प्रा. श्री. म. माटे, प्रा. ि. न. गोखले आचि माधव ज्युचलयन यािंा समावशे होतो. 
िािासाहेब आपटे यानंी १९६६ साली प्रा. सहस्त्रबदेु्ध यानंा ‘कहिुसमाज संघटना व चवघटन’ या चवियावर 
पुस्तक चलचहण्यास साचंगतले. हे पुस्तक अनेक भािातं भािातंचरत करण्यात आले व संघाच्या पचत्रकातूंन ते 
प्रकाचशत झाले. सहस्त्रबदेु्ध हे सावरकरवािी चविारवतं होते व कहिू संघटनेबाबत त्यािें तोडगे 
सावरकराजंवळ जािारे होते पि हे नव ेचविार छापण्यात आले त्यात जाती व विणव्यवस्था यानंा चवरोध, 
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इहवािी शासन व्यवस्थेिा परुस्कार, चवञान व चववके यािंा पुरस्कार, यािंा समावशे करण्यात आला होता 
[सहस्त्रबुदे्ध पु. ग. सहदू समाज णवघिन व सांघिन, पुिे १९६७] आज प्रा. स. ह. िेशपाडें ज्या कहिुत्व चविारािंा पुरस्कार 
करतात त्यािी बीजे आपिास सहस्त्रबदेु्ध याचं्या या पुस्तकात सापडतात. 
 

१९७३ साली संघाच्या नेतृत्वात बिल झाला आचि बाळासाहेब िेवरस संघािे प्रमुख झाले. १९७४ 
सुरू झालेल्या जयप्रकाश नारायि याचं्या िळवळीत संघ सहभागी झाला. १३ जुलै १९७३ रोजी आपल्या 
भाििात िेवरस म्हिाले की, लोकाचं्या टीकेमुळे सघंकायणकत्यांनी वस्तुचनष्ठ आत्मपरीक्षि करावयास 
लागले पाचहजे. संघाने सामाचजक कायण करून जनतेच्या संघाकडून असिाऱ्या अपेक्षा पूिण केल्या पाचहजेत. 
राजसते्तशी संघिण करिे संघास मान्य नाही कारि कोित्याही पक्षािे सरकार आले तरी ते आपलेि सरकार 
आहे. आम्ही फक्त वाईटाचवरुद्ध संघिण करण्यािी शक्ती समाजात आिू बघतो. [बेडेकर सुधीर गुरुजीनांिरचा 

राष्ट्रीय स्वयांसेवक सांघ पृ. ६-७, ६०-६३ मािूस, ७ जुलै १९७३.] िेवरसाचं्या काळात संघाने आपले काम मोठ्या प्रमािात 
वाढवले. संघ आिीबािीचवरुद्धच्या िळवळीत सामील झाला. पुढे १९७७ साली जनसंघ जनता पक्षात 
सामील झाला. पढेु िरिकसग यानंी जनता सरकार िुहेरी सिस्यत्वाच्या मुद्ावर खाली खेिले आचि 
१९८० साली जनता पक्षािा मोठा पराभव झाला व इंचिरा गाधंी यािें सरकार सते्तवर आले. एचप्रल १९८० 
मध्ये पुन्हा िुहेरी सिस्यत्वािा मुद्दा पुढे आला आचि १ मे १९८० रोजी ‘भारतीय जनता पक्षा’िी स्थापना 
करण्यात आली. या काळात भाजपने गाधंीवािी समाजवािाच्या तत्तवञानािा पुरस्कार केला. या काळात 
भाजपच्या या बिलत्या भचूमकेबद्दल नाराजी होती. त्यामधून नवकहिुत्ववािी चविारािंा व संघटनािंा उिय 
झाला. 
 

नव कहिुत्ववािािी माडंिी तीन स्तरावर झाली. त्यातील पचहली माडंिी ब. स. एरकंुटवार व प्रा. 
श्रीचनवास िीचक्षत यािंी होती. िुसरी माडंिी प्रा. स. ह. िेशपाडें यानंी केली आचि चतसरी माडंिी प्रा. 
शिेराव मोरे यानंी केली. 
 

अप्रबुद्ध पालेकर यानंी आपल्या ‘प्रञालोक’ या तै्रमाचसकातून आपल्या मतािें प्रचतपािन केले आचि 
प्रचतचक्रयावािी व राजकारिग्रस्त कहिुत्वास चवरोध केला. त्याचं्यानंतर त्यािें चशष्ट्य श्री. ब. स. एरकंुटवार 
यानंी आपल्या चविारािंी माडंिी केली. त्यास त्यानंी आक्रमक पािात्तय राष्ट्रवािास व बळ, सत्ता आचि 
मत्ता यािंी पूजा करिाऱ्या चविारानंा चवरोध केला. अल्पसंख्य म्हिून जातींिे व धमांिे समूहशः अचतचरक्त 
राजकारि करिाऱ्या प्रवृत्तींना त्यानंी चवरोध केला. त्याचं्या राष्ट्रात कोिासही वगळण्यात आलेले नाही. 
त्याचं्या मते राष्ट्राच्या कृचत्रम प्रिेशचनष्ठेपेक्षा शकेडो वि े चवकचसत झालेल्या समाजाच्या सासं्कृचतक व 
सामाचजक परंपरा जास्त क्स्थर असून त्या वैराच्या व चवग्रहाच्या भावनेस मान्यता िेत नाहीत. भारतीय 
स्वायत्ततेस महत्तव िेते आचि परंपराचं्या राजकीयीकरिास चवरोध करते. नागरी समाजािी सचक्रयता त्यास 
अचभपे्रत आहे. [येरकंुटवार ब. स. भारतीय धारिा सचमतीच्या प्रञालोक या माचसकात त्यानंी चलखाि केले. पुस्तकािे नाव नवयुगािी 

बीजाक्षमे राधेय प्रकाशन, नागपूर १९७८.] त्यामुळे बाबरी मचशिीिे ज्यावळेी चवध्वसंन झाले त्यावळेी सचमतीने त्यास 
चवरोध केला. 
 

नवकहिुत्ववािािी माडंिी याि चिशनेे करण्यािे काम प्रा. श्रीचनवास िीचक्षत यानंी केले त्यानंी 
नवभारतातील एका लेखात त्याबाबतिी माडंिी केली. त्यापूवी १९७७ साली त्यानंी पुिे चवद्ापीठात 
इहवाि, धमण व नीती या चवियावर व्याख्यान चिले. गुरुिेव रानडे व्याख्यानमालेत त्यानंी असे मत व्यक्त 
केले की, कहिुत्वाच्या वगेवगेळ्या व्याख्या होऊ शकतात त्यात वगेवगेळ्या अथणच्छटा आहेत. [िीचक्षत श्रीचनवास 
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इहवाद धमग व नीिी पिेु चवद्ापीठ, पिेु १९७७ पृ. २-४.] याि चवियािंी माडंिी तीन विांनंतर त्यानंी केली. त्याचं्या मते 
त्यािंा कहिुत्ववाि आर.एस.एस. िा नसून त्यािी सवोिय व चवनोबा याचं्या चविाराशंी जास्त जवळीक 
आहे. त्याचं्या मते कहिुत्वाला जो प्रािेचशक राष्ट्रीय अथण चिकटलेला आहे तो िूर करून त्यास सासं्कृचतक 
रूप िेिे महत्तवािे आहे. त्यािंा आक्रमक आचि इतरािें वैर करिाऱ्या कहिुत्वावर चवश्वास नाही, त्याचं्या मते 
कहिुत्व ही िीघण अशी सांस्कृचतक परंपरा आहे आचि चतिा राज्यससं्थेच्या सते्तच्या राजकारिाशी संबधं 
नाही. समाजाच्या एकूि सासं्कृचतक उन्नयनासाठी ती आवश्यक आहे. [िीचक्षत श्रीचनवास सहदुराष्ट्रवाद नवभारत एचप्रल, 
१९८०] 
 

नवकहिुत्ववािािी माडंिी पनु्हा एकिा सुरू झाली कारि त्यामागे प्रस्थाचपत कहिुत्वाबद्दल एक 
प्रकारिी अस्वस्थता होती. भाजपने गाधंीवािी समाजवािािा पुरस्कार केला होता. चशवसेनेने आक्रमक 
धोरि स्वीकारून आपिास शेंडी जानव्यािें कहिुत्व मान्य नाही असे साचंगतले होते. या काळात प्रा. शिेराव 
मोरे यानंी सावरकरािंा बचुद्धवाि आचि सावरकरािें समाजकितन या चवियावंर िोन अभ्यासपूिण अशी 
पुस्तके चलचहली. त्यातूंन सावरकराचं्या चवञानचनष्ठ व बुचद्धवािी चविारािंा वारसा, जात आचि विण यातं 
अडकलेल्या व अध्यात्मवािावर चवश्वास ठेविाऱ्या कहिुत्ववाद्ानंा समजावनू सागंण्यािा त्यािंा प्रयत्न 
होता. त्याचं्या मते सावरकराचं्या कहिुत्वािे स्वरूप पुरोगामी होते म्हिून महाराष्ट्रातील बहुजन समाजाने 
त्यािा अंगीकार करावा. सावरकरािें चविार धमणचनरपेक्ष राज्यािा व लोकशाहीिा पुरस्कार करतात. त्यानंा 
वैचश्वक बधुंभावािी कल्पना मान्यि आहे. कारि मनुजमगंल म्हिजे सवण मानवजातीिे कल्याि करण्यािे 
ध्येय त्यानंी स्वीकारले आहे. [मोरे शिेराव अणप्रय पि पथ्यकर पिेु २००७ सावरकराांचे समाजसचिन] 
 

प्रा. स. ह. िेशपाडें यानंी त्याचं्या वगेवगेळ्या पसु्तकातूंन आचि लेखातूंन कहिुत्ववािी चविार 
माडंले. त्याचं्या मते गोळवलकराचं्या काळात संघ हा चवधायक कायण हाती घेत नव्हता पि िेवरसानंी त्यातं 
बिल केला त्यामुळे त्याचं्या काळात संघकायािा चवस्तार झाला. गोळवलकराचं्या अध्यात्मवािामुळे व 
विणव्यवस्था समथणनामुळे चनमाि झालेली कोंडी सावरकराचं्या चविारानंीि सुटिार होती. डॉ. िेशपाडें हे 
सावरकर प्रिीत सासं्कृचतक कहिुत्ववािािे पुरस्कते आहेत. त्याचं्या मते भारताच्या राष्ट्रीयत्वािे अचधष्ठान 
चिवट अशी कहिू परंपरा असून ती प्रािीन काळापासून आहे. चतने भारतीय राष्ट्रास पथृगात्मता प्रिान केली 
आहे. सावरकरािंी चपतृभ ूव पुण्यभिूी कल्पना योग्यि आहे. कहिुस्थानला स्वतंत्र व समृद्ध राष्ट्र बनायिे 
असेल तर कहिंूनी चववकेचनष्ठा व चवञानवाि यािंा स्वीकार केला पाचहजे. िातुवणण्यण आचि जाचतसंस्था यािें 
चनमूणलन केले पाचहजे. अध्यात्मवाि आचि त्यातून चनमाि होिारी तुटकपिािी भावना यािंा त्याग केला 
पाचहजे. इहवाि व धमणचनरपेक्ष शासन यािंा पुरस्कार केला पाचहजे. सवांस समान नागरी कायिा लाग ू
करावा व नागरी समाजात चवकासाच्या व नागरी हक्काचं्या िळवळी सुरू करून कहिुत्ववाि आिखी बळकट 
पायावर उभा करता येईल. [िेशपाडें स. ह. धमगणनरपेक्ष दृणिकोनािून सहदुत्त्वाची माांडिी राजहंस पुिे २००६.] अशा प्रकारे एक 
नव्या प्रकारच्या कहिुत्ववािािी माडंिी शिेराव मोरे व स. ह. िेशपाडें यानंी केली. 
 
आांबेडकरवाद व दणलि मुक्िीचे ित्त्वञान 
 

१९६० नंतर महाराष्ट्रात नव्या िळवळी चनमाि झाल्या. १९५६-५७ मध्ये डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकरानंा अचभपे्रत असिारा चरपक्ब्लकन पक्ष स्थापन झाला पि पक्षातंगणत फुटीमुळे त्यातं अनेक पक्ष 
आचि उपपक्ष चनमाि झाले. १९५६ साली त्यानंी बौद्धधमािा स्वीकार केला. या धमांतरातून िचलतानंा नवी 
अचहमता प्राप्त होईल आचि सासं्कृचतक स्वातंत्र्यािा लाभ होईल अशी त्यािंी त्यामागिी भचूमका होती. 
१९६८-६९ मध्ये भारतात हचरतक्रातंी झाली आचि ग्रामीि भागात िचलत शतेकऱ्यावंर हल्ले व्हावयास 
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सुरुवात झाली. ताचमळनाडूमध्ये चकलाविेमिी या गावात २२ िचलत शतेमजुरानंा चजवतं जाळण्यात आले. 
१९६६-६७ या िुष्ट्काळ, बेरोजगारी, उपेक्षा आचि भकूमार यामुळे चिडलेल्या नव्या चपढीने िचलत पँथर 
नावािी नवी संघटना स्थापन केली. त्यात नामिेव ढसाळ, राजा ढाले, अजुणन डागंळे, अरुि काबंळे, 
रामिास आठवले यािंा व इतर नव्या िमाच्या नेत्यािंा समावशे होता. यातील नामिेव, राजा ढाले, डागंळे 
हे अव्वल िजािे लेखक व कवी होते. िचलत मुक्तीसाठी कोित्या मागािा अवलंब करावा याबाबत 
त्याचं्यात खोल असे चविारमंथन झाले. या चविारमंथनात डॉ. म. ना. वानखेडे, प्रा. गंगाधर पानताविे, 
िया पवार, जे. व्ही. पवार, बाबूराव बागलू, रावसाहेब कसबे आचि गोपाळ गुरू याचं्यासारखे चविारवतं 
सामील झाले. प्रा. पानताविे यानंी ‘अक्स्मतािशण’ नावािे चनयतकाचलक मोठ्या जोमाने िालवले. श्री. 
रत्नाकर गिवीर यानंी बाबासाहेबािें बचहष्ट्कृत भारतातील लेख अभ्यासकापंुढे सािर करून िोन्ही खंडानंा 
अभ्यासपूिण अशा प्रस्तावना चलचहल्या. 
 

िचलत पँथर व त्यानंतर उियास आलेल्या िळवळीमध्ये ििेिे मुख्यतः तीन मुदे्द होते :— 
 

(१) िचलताचं्या सध्याच्या चवपन्नावस्थेस भारतातील जाचतव्यवस्था व प्रस्थाचपत नेतृत्व 
जबाबिार आहे आचि या व्यवस्थेचवरुद्ध मोठा लढा उभारिे गरजेिे आहे. 

 
(२) िचलताचं्या मुक्तीच्या राजकारिािी मुख्य सूते्र बाबासाहेबानंी त्याचं्या तत्तवञानात माडंली 

म्हिून त्यािें चविार हे आजिे क्राचंतचवञान आहे. त्या चविाराचं्या प्रत्यक्ष 
अमलबजाविीतून आपिास जग बिलण्यािे काम करायिे आहे. 

 
(३) डॉ. आबंेडकरािें तत्तवञान हे क्राचंतचवञानि आहे पि िचलताचं्या राजकारिािा चविार 

करता पचरक्स्थतीत मलूगामी बिल घडवनू आिण्यासाठी िचलतानंा िेशातील इतर 
शोचिताचं्या िळवळीशी जोडून घ्याव े लागेल. कारि भारतातील शोिि हे वगण जातीय 
शोिि आहे. डॉ. बाबासाहेबानंी जातीय शोििािे प्रत्ययकारक असे चवविेन केले आहे. 
वगीय शोििािीपि त्यानंा योग्य अशी जाि होती. पि वगीय शोििािा अंत करण्यासाठी 
त्यास कालण  माक्सणच्या चविारािंी जोड घ्यावी लागेल. त्यासाठी डाव्या िळवळीने 
िचलतमुक्तीिा कायणक्रम अग्रक्रमाने हाती घेिे गरजेिे आहे. त्यामुळे माक्सण आचि डॉ. 
आंबेडकर याचं्या चविारातं समन्वय होऊ शकतो. डॉ. रावसाहेब कसबे यानंी ‘डॉ. 
आंबेडकर आचि माक्सण’ हा गं्रथ चलहून या चवियास वािा फोडली. [कसबे रावसाहेब, आांबेडकर 
आणि माक्सग सुगावा, पुिे १९८५] 

 
बाबासाहेबािें चविार क्राचंतकारक असून ते मुक्तीिे तत्तवञान यशस्वीरीत्या माडंतात. भारतातील 

कम्युचनस्ट िळवळ उच्चविीय नेत्याचं्या हाती होती आचि हे नेते कामगार िळवळीतील जातीवाि सपंव ू
शकले नाहीत. १९५२ च्या लोकसभा चनवडिुकीत कम्युचनस्टाचं्या नकाराथणक धोरिामुंळे बाबासाहेबानंा 
पराभवास तोंड द्ाव े लागले. भारतातील जाती आचि चतच्यातून चनमाि झालेले सामाचजक आचि 
सासं्कृचतक विणस्व यामुळे भारतात मूलगामी पचरवतणन होिार नाही. केवळ आर्धथक बिलामुळे मलूगामी 
सामाचजक बिल होिार नाहीत. 
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शेिकरी सांघिनेचे ित्त्वञान 
 

१९७८-७९ मध्ये भारतात शरि जोशी याचं्या नेतृत्वाखाली शतेकरी संघटनेने स्वतंत्र अशी शतेकरी 
िळवळ सुरू केली. या िळवळीने एक िशकभर मोठ्या प्रमािात शतेकऱ्यातं जागृती केली व या िळवळीत 
लाखो लोक सामील झाले. या िळवळीिे तत्तवञान संघटनेिे नेते शरि जोशी यानंी चवकचसत केले. त्याचं्या 
मते भारतात भारत चवरुद्ध इंचडया असे चवभाजन असून इंचडया सातत्याने भारतािे शोिि करीत आहे. 
भारतात सत्ताधारी वगण शतेीिा स्वतंत्र चवकास होऊ िेत नाही. शतेीतून चनमाि झालेला प्राथचमक धनसंिय 
औद्ोचगक चवकासासाठी वापरला जातो. बाजारपेठेत िलाखीने वापर करून सत्ताधाऱ्याच्या ककमतीवर 
चनयतं्रि ठेवले जाते. बाजारपेठेत व्यापारशती शतेकऱ्याचं्या चवरोधी आहेत. आयात चनयातीिे धोरि 
शतेकऱ्यािें नुकसान करिारे आहे. आर्धथक चवकास साध्य करण्यासाठी शतेीिा चवकास होिे गरजेिे आहे 
पि भारतात शतेीत गंुतविकू होत नाही. चविम व्यापार शतीमुळे शतेी करिे फायद्ािे नाही. त्यासाठी 
शतेकऱ्यानंी संघचटत होऊन बाजारपेठेत आचि सरकारकडून योग्य व चकफायतशीर बाजारभाव चमळवले 
पाचहजेत. शतेकऱ्यािें हजारो कोटी रुपये त्याचं्यापासून लाबंवले जात आहेत. माक्सणला कामगाराचं्या 
शोििातून चनमाि झालेले अचतचरक्त मूल्य चिसले पि शतेकऱ्याचं्या शोििातून चनमाि झालेले अचतचरक्त 
मूल्य त्यास चिसले नाही. या काळात जोशींनी चवचवध सुधारिािंा पुरस्कार केला आचि आपल्या ‘िािंवडिी 
चशिोरी’ या पुस्तकात स्त्री स्वातंत्र्यािा पुरस्कार केला. म. फुले यानंी शतेकऱ्याचं्या व चस्त्रयाचं्या स्वातंत्र्यािा 
प्रश्न योग्यरीत्या समजावनू घेतला म्हिून त्यानंी त्यास शतकािा मुजरा केला. [जोशी शरि इांणडया णवरुद्ध भारि 
शतेकरी सघंटना, पुिे १९८६] 
 
पयावरिवादी णवचार 
 

पयावरिाच्या संरक्षिािा प्रश्न हा एक महत्तवािा प्रश्न बनला कारि सध्याच्या चवकासाच्या 
प्रचतमानामुळे पयावरिाच्या प्रिूििािा प्रश्न चनमाि झाला. चवकासाच्या प्रश्नािी िुसरी बाजू माडंण्यािे 
काम पयावरिवािी िळवळीने केले आचि महाराष्ट्रात मेधा पाटकर याचं्या नेतृत्वाखाली िालू असलेल्या 
‘नमणिा बिाव’ िळवळीने हा प्रश्न उिलून धरला. या िळवळींनी चवकासािी पद्धत, चतच्या लाभािे होिारे 
चविम वाटप, मोठ्या प्रकल्पामुळे लाखो चवस्थाचपतािंी ससेहोलपट, जंगलािंा व जंगलात राहिाऱ्या 
आचिवासी संस्कृतीिा व जंगलातील औिधी वनस्पतींिा नाश, पशुपक्ष्यािंा नाश आचि मोठ्या धरिामुळे 
भकंूप, महापूर आचि पािी सािनू हजारो एकर जमीन खारपड होण्यािी भीती इत्यािी प्रश्न उपक्स्थत केले 
आचि त्यानंी पयायी चवकासनीतीिी कल्पना माडंली. पाटकराचं्या िळवळीने अकहसात्मक सत्याग्रहािे 
काही नव े प्रयोग केले. अनेक प्रकारिे सत्याग्रह त्यानंी केले. या सत्याग्रहािें चवश्लेिि ‘समकालीन 
सत्याग्रहािी काही नवी रूपे’ या पुस्तकात या िळवळीतील एक ज्येष्ठ कायणकते संजय संगवाई यानंी केले. 
[सगंवाई सजंय समकालीन सत्याग्रहाची नवी रूपे चशवाजी चवद्ापीठ कोल्हापूर २००४.] भोपाळच्या वायू िुघणटनेनंतर बहुराष्ट्रीय 
कंपन्यािंी नफेखोरी आचि मानवी जीचवताबद्दल त्यानंा असिारी अनास्था आचि औद्ोचगकरिािे 
पयावरिावर होिारे भीिि पचरिाम आपल्यासमोर आले होते. त्यामुळे पयावरिवािी िळवळींनी जनतेच्या 
लोकशाही अचधकारािंा प्रश्न हाती घेतला व सामाचजक व राजकीय समतेिा आग्रह धरला. शतेीसाठी 
समान पािी वाटपािी कल्पना त्यातूनि चनघाली. 
 

प्रस्थाचपत भाडंवलशाही चवकासनीती ही शोििाच्या तत्तवावर आधारलेली असून चतला स्वाथासाठी 
नैसर्धगक कंपनीिे िोहत करायिे आहे. त्यामुळे या आंिोलनानंी पयायी चवकासनीती चवकचसत केली. त्यात 
मानवी हक्क व जनतेिी प्रचतष्ठा, पयावरिीय चनरंतरता, समता व लोकशाही, उत्पािन, उत्पािन साधने व 
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त्याचं्यावरील सामुिाचयक अचधकार, त्याचं्या चवतरिपद्धतीत मूलगामी बिल करिे, स्थाचनक साधनािंा 
स्थाचनक उपयोगासाठी वापर आचि सते्तिे चवकें द्रीकरि यािंा समावशे होतो. आिंोलनाला समतेिा व 
स्वातंत्र्यािा परीघ सातत्याने चवस्तृत करावयािा आहे. या आंिोलनातील एक चविारवतं, श्री. सजंय 
संगवाई याचं्या मते आपल्या जीवनाशी चनगचडत आपल्या पचरसरातील चवकासाबाबतच्या प्रश्नाचं्या 
चनयमनात, पचरसरातंील लोकािंा वाटा असावा व त्यात त्यानंा वाव चमळावा हे चवकें द्रीकरि शोचित 
समुिायाचं्या सबलीकरिासाठी व शतेकरी किकरी यानंा अचधकार िेण्यासाठी गरजेिे आहे. शाश्वत िेशी 
अथणशास्त्र, ञानािी बहुलता, सम्यक जीवनशलैी, अकहसा व नवा आतंरराष्ट्रीय वाि ही पयावरिवािािी 
सूते्र असून म. गाधंी व म. फुले याचं्या मागाने पुढे जाण्यािा चविार त्यात आहे. [महाराष्ट्रािील पयायी णवकासाच्या 
चळवळी पृ. ८६-११० बदलिा महाराष्ट्र भोळे बेडकाहाळ (स)ं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अकािमी सातारा २००३.] 
 

चिरंजीवी ककवा चनरंतर चवकासािी कल्पना आपल्या डोळ्यासमोर ठेवनू महाराष्ट्रात मोठ्या 
प्रमािात चलखाि झाले. श्री. वसंत पळशीकर यानंी या चवियावर चवपुल चलखाि केले आहे. पळशीकराचं्या 
मते आधुचनक चवकास प्रचक्रयेिे वळि चवनाशकारक आचि म्हिून त्यािा मलूगामी पुनर्धविार झाला पाचहजे. 
गेल्या काही िशकातं तंत्रचवञानािा अशा प्रकारे चवकास झाला, की मूठभर अचभजनानंी त्यावर ताबा 
चमळवनू चवकास प्रचक्रया राबवली. सवणसाधारि लोकानंी मनाने तंत्रचवञानािी गुलामी पत्करून त्यािा 
वरिष्ट्मा स्थापन होण्यास मित केली. गेल्या अनेक विांत तंत्रचवञानािी वरच्याप्रमािे वाटिाल करीत 
िेशाने वाटिाल केली. नवी राज्ये ही राष्ट्रराज्ये असून त्यािी मूळ बैठकि चविमतेिे पोिि करिारी आहे. 
त्यात सत्ता, मत्ता व प्रचतष्ठा यािें कें द्रीकरि व कहसात्मक स्पधा यािंा समावशे होतो. पयावरिाच्या 
संरक्षिास अनुकूल ठरेल आचि चिरंजीवी चवकासािी प्रचक्रया गचतमान करेल असा कायणक्रम राबविे 
गरजेिे आहे. त्यात भारतीय खेड्याचं्या चवकासास मध्यवती स्थान िेिे गरजेिे आहे. ते चलचहतात, 
खेड्यानंा मध्यवती ठेवनू चनसगणव्यवस्थेिी जीवनधारिा क्षमता वाढविे, सवण प्रौढ व सक्षम पुरुिानंा अथणपूिण 
रोजगार िेिे, त्यािें जीवनमान उंिाविे, जे. ज्या पचरसरात राहतात तो पचरसर चनकोप, शुद्ध आचि प्रसन्न 
बनविे अशा अनेक गोिी साध्य करायच्या आहेत. [पळशीकर वसतं आधुणनक णवकास प्रणक्रयेचे णवनाशकारी वळि व 

पुनर्थवचाराची णदशा ४६-५६, नवभारत खंड ५९, अंक ४-७ जाने-एचप्रल २००६.] डॉ. माधव गाडगीळ यानंी पयावरिािा ऱ्हास 
घडचविाऱ्या जनचहतचवरोधी चवकासनीतीस चवरोध केला. त्याचं्या पयायी चवकासनीतीतील पयावरिाच्या 
दृिीने चिरस्थायी चवकासनीतीिे अवलंबन करिे, सामाचजक क्षमता वाढविे, स्थाचनक समुिायानंा त्यािें 
भचवतव्य ठरवण्यािा अचधकार िेिे व त्यानंा आर्धथकदृष्ट्ट्या सबल बनविे आवश्यक आहे. त्यासाठी 
गावसमुिायाकडे व्यवस्थापन िेिे गरजेिे आहे. [गाडगीळ माधव पयावरिाचा ऱ्हास घडणविारा जनणहिणवरोधी णवकासाचा 
नमुना, पृ. ५७-६५.] 
 

गेल्या काही विांत महाराष्ट्रात पयावरिवािािी माडंिी वगेवगेळ्या सामाचजक िळवळींनी केली. 
त्यात चस्त्रया, िचलत, आचिवासी, मागास जाती आचि वचंित वगण याचं्या ज्या समस्या आहेत त्यािंी 
चवस्ताराने ििा करण्यात आली. नवसमाज चनर्धमतीिा पयायी कायणक्रम आखण्यािा त्यािंा प्रयत्न होता. 
 

समारोप 
 

गेल्या ५० विांत महाराष्ट्रात कशा प्रकारिे तत्तवञान चलचहले गेले आचि कशाप्रकारिा तत्तवचविार 
माडंण्यात आला यािे वर ढोबळ असे चवविेन करण्यात आले आहे. या तत्तवचविारावर जगभर िाललेल्या 
तत्तवमंथनािा व िळवळींिा ज्याप्रमािे प्रभाव होता त्यािप्रमािे भारताच्या इतर भागात िाललेल्या 
तत्तवमंथनािा पि प्रभाव होता. अनेक बाबतीत महाराष्ट्रीय चविारवतं िेशपातळीवरही आपले चविार 
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माडंीत होते. या काळात तीन महत्तवािे बिल तत्तवञानाच्या के्षत्रात झालेले आपिास चिसतात; हे बिल 
खालीलप्रमािे :— 
 

(१) महाराष्ट्रात वगेवगेळ्या महाचवद्ालयातूंन व चवद्ापीठातूंन तत्तवञानािा अचधक शास्त्रशुद्ध 
आचि पद्धतशीर असा अभ्यास सुरू झाला. त्यादृिीने चनयतकाचलके सुरू झाली. 

 
(२) भारतीय तत्तवञानािा अभ्यास काही चवद्ापीठातं होत राचहला तरी महाराष्ट्रात ससं्कृत 

चवदे्िा मोठ्या प्रमािात ऱ्हास झाला. त्यामुळे एकेकाळी या के्षत्रात सवात पुढे असिारा 
प्रातं आज मागे पडला व तत्तवञानाच्या अभ्यासावर त्यािा पचरिाम झाला. 

 
(३) गेल्या ५० विांत महाराष्ट्रात जे सामाचजक बिल झाले त्यािा पचरिाम तत्तवचविारावंर 

झाला. सामाचजक िळवळींनी तत्तवकितनाच्या के्षत्रात िागंल्या प्रकारिे योगिान चिले. 
 

तत्तवकितन हे अचंतमतः समाजाच्या गरजाशंी जोडलेले असते आचि समाजात जसजसा बिल होत 
जातो तसतसा तत्तवकितनातही बिल होतो. गेल्या ५० विांत महाराष्ट्रात जे सामाचजक बिल झाले त्यािा 
तत्तवकितनावर पचरिाम झाला. त्याच्या आधारे महाराष्ट्रातील तत्तवकितनाच्या माडंिीिे खालील तीन 
टप्प्यात चवभाजन करता येईल :— 
 

(१) यातील पचहला टप्पा १९६० ते १९८० या वीस विांिा होता. या काळात यापूवीच्या 
चविारािंा व िळवळींिा जोर कायम होता. प्रा. बेडेकर, प्रा. रेगे, तकण तीथण जोशी, प्रा. अ. 
चभ. शहा, हमीि िलवाई, नरहर कुरंुिकर यानंी या काळात चवपुल असे वैिाचरक लेखन 
केले. प्रा. बेडेकरानंी धमणश्रदे्धिा पुनलाभ या चवियावर केलेले चवविेन नव े होते. या 
काळातील चवविेनात धमणचनरपेक्षता, राष्ट्रवाि आचि इहवािी शासनव्यवस्था याबाबत 
मोठ्या प्रमािात चलखाि झाले. 

 
(२) वैिाचरक वङ्मयािा िुसरा टप्पा १९८०-२००० हा वीस विांिा काळ होता. या काळात 

अनेक मोठ्या सामाचजक व राजकीय िळवळी झाल्या. शरि जोशी यानंी काँगे्रसच्या 
धोरिावंर केलेले प्रहार आचि शरि पाटील यानंी माफुआिी व सकपिी स्थापना करीत 
असताना कम्युचनस्टावंर केलेली टीका लक्षवधेक ठरली. या काळात म. फुले याचं्या 
चविारािंी नवी माडंिी करण्यात आली व त्यादृिीने जोतीराव हे महाराष्ट्रािे ससं्कृचतपुरुि 
ठरले. जोतीरावाचं्या कामात साथ िेिाऱ्या व त्याचं्या मृत्युनंतर त्यािें काम पुढे नेिाऱ्या 
त्याचं्या पत्नी साचवत्रीबाई यानंा पि याि काळात मानािे स्थान प्राप्त झाले. नव्या 
पयावरिवािािा चविारिेखील याि काळात माडंला जाऊ लागला. डॉ. आबंेडकराचं्या 
चविारािंी नव्याने चिचकत्सा करून माक्सण व आंबेडकर याचं्या चविारािंा समन्वय 
करण्यात यावा असे मत माडंण्यात आले. 

 
(३) चतसरा टप्पा २००० पासून सुरू झाला असून त्यात जागचतकीकरिाने व उिारीकरिाने 

समाजापढेु जे प्रश्न उपक्स्थत केले आहेत त्यािंा चविार करण्यात येत आहे. या काळात 
राज्य पुरस्कृत नोकऱ्यािंा प्रभाव कमी झाला. खाजगी नोकऱ्यात वाढ झाली. लाखोंच्या 
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संख्येने सुचशचक्षत महाराष्ट्रीय पािात्तय िेशात नोकरी करण्यास गेले आचि जगण्यासाठी 
जो संघिण केला जात आहे त्यात अक्स्तत्तवभान तीव्र झाले. या काळातील तत्तवचविारािें 
वैचशष्ट्ट्य म्हिजे म. गाधंीिा चविार पनु्हा जास्त गभंीरपिे माडंला जाऊ लागला. त्यामुळे 
माक्सण व गाधंी याचं्या तुलनात्मक अभ्यासाबरोबरि गाधंी-आबंेडकर याचं्या तुलनात्मक 
अभ्यासास सुरुवात झाली असून गाधंीचविारािंा जास्त गंभीरपिे अभ्यास करण्यात येत 
आहे. स्त्रीवाि, पयावरिवाि, बहुसंस्कृचतवाि यावंर त्यािंा प्रभाव जािवत असून नव्याने 
काही चविारािंी माडंिी केली जात आहे. 

 
गेल्या ५० विांत महाराष्ट्रात वगेवगेळ्या तत्तवचविारािें व तत्तवञानािें मंथन झाले. या चविारावंर 

पाचिमात्य िेशात झालेल्या तत्तवििेिा मोठा प्रभाव होता. त्यािप्रमािे िेशासमोर जे ताचत्तवक प्रश्न चनमाि 
झाले, ज्या वैिाचरक िुचवधा चनमाि झाल्या त्याबाबतच्या ििांिाही त्यात समावशे होता. बहुतेक चविार 
भाष्ट्यरूपाने माडंण्यात आले. माक्सण, फुले, आंबेडकर, सावरकर, आगरकर, म. गाधंी याचं्या चविारावंर 
भाष्ट्य करीत असताना नव े चविार माडंण्यात आले. या काळातील माडंिीत आिायण चवनोबा भावे, िािा 
धमाचधकारी, शरि जोशी, शरि पाटील यानंी माडंलेले चविार अभ्यासाला नवी चिशा िेिारे होते. 
त्यािप्रमािे प्रा. चि. के. बेडेकर, प्रा. मे. पु.ं रेगे आचि श्री. वसंत पळशीकर यानंी उल्लेखनीय असे चलखाि 
केले आचि अनेक महत्तवािे प्रश्न ििेस घेतले. त्यामुळे त्यानंी चिलेले योगिानही महत्तवािे आहे. 
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महाराष्ट्राची न्यायसांस्कृिी 
 

 
न्या. नरेन्द्र चपळगावकर 
 

ज्येष्ठ चवधीञ म्हिनू प्रचसद्ध असलेले न्या. नरेन्द्र िपळगावकर यानंी काही काळ मराठी व 
कायद्ािे अध्यापन केले आहे. मंुबई उच्च न्यायालयात ९ वि ेन्यायाधीश म्हिून त्यानंी काम पाचहले. मराठी 
समाजजीवन, साचहत्य, राजकारि आचि न्यायकारि या चवियावंरील गाढे अभ्यासक. या चवियावंर चवपुल 
लेखन. महाराष्ट्र शासनाने माचहतीिा कायिा तयार करण्यासाठी नेमलेल्या सचमतीिे सभासि. सामाचजक 
उत्तरिाचयत्व, कायद्ािा मसुिा तयार करण्यासाठी नेमलेल्या सचमतीिे अध्यक्षपि भिूचवले. मराठवाडा 
साचहत्य पचरिि आचि भारतीय जलसंस्कृती मंडळ (औरंगाबाि), राजवाडे संशोधन मंडळ (बीड), 
कुसुमाग्रज प्रचतष्ठान (नाचशक), प्राञ पाठशाळा मंडळ (वाई) या संस्थािें चवश्वस्त पिाचधकारी आचि 
सिस्य म्हिनू वळेोवळेी काम केले. अनेक गं्रथ वगेवगेळ्या पुरस्कारानंी सम्माचनत. माजलगाव येथे २००५ 
साली भरलेल्या २६ व्या मराठवाडा साचहत्य संमेलनािे त्यानंी अध्यक्षपि भिूचवले. सध्या ते राज्य 
शासनाच्या मराठी भािा सल्लागार सचमतीिे अध्यक्ष म्हिून कायणरत आहेत. 
 

पत्ता : १३, जयनगर, िशमेश नगरजवळ, औरंगाबाि ४३१ ००५. 
भ्रमिध्वनी.—९४२२७१२१२१ 

 
प्रारांभीची न्यायव्यवस्िा 
 

णनिःस्पृहता आचि चनभणयता हे न्यायाधीशािे आचि न्यायसंस्थेिे सवाचधक महत्तवािे गुि मानले 
जातात. महाराष्ट्राच्या संस्कृतीत न्यायसंस्थेने आपल्या एका प्रचसद्ध उिाहरिाने या गुिानंा अधोरेचखत 
केले. पेशवाईतील राघोबािािाचं्या काळात रामशास्त्री प्रभिेु या न्यायाधीशानंी प्रत्यक्ष धन्याला िेहातं 
प्रायचित सागंण्यािी कहमत केली आचि आपले नाव न्यायसंस्थेच्या इचतहासात अजरामर केले. मध्ययुगीन 
राजेशाहीत न्यायाधीशसुद्धा प्रत्यक्षात आपल्या िचरताथासाठी राज्यकत्यांवरि अवलंबून असल्यामुळे त्याला 
अशी चनःस्पृहता िाखविे महागात पडत होते. रामशास्त्री प्रभणु्यानंी स्वतःच्या जागेवर आचि मानमरातबावर 
पािी सोडण्यािी तयारी ठेवनूि हे पाऊल उिलले होते. ‘रामशास्त्री बािा’ हे चवशिेि न्यायके्षत्राति नव्हे 
तर कोित्याही के्षत्रातं चनभणयता आचि चनःस्पृहता विणन करण्यासाठी मराठी भािेत वापरले जाते. मानवी 
जीवनातील उिात्ततेने, अत्युच्च त्यागाने आचि मूल्यचनष्ठनेे संस्कृती घडत असते. महाराष्ट्रािी न्यायसंस्कृती 
ज्यानंी घडवली त्यात रामशास्त्री प्रभणु्यािें नाव म्हिनूि अग्रक्रमाने घ्याव ेलागते. 
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मराठी राज्यामध्ये आज अक्स्तत्वात आहेत तशी तालुकाचनहाय न्यायालये, चजल्हाचनहाय 
न्यायालये आचि चलचखत स्वरूपािे सवण गुन्यािंी व चिवािी व्यवहारािंी व्याख्या करिारे, गुन्यासाठी 
चनचित चशक्षा सागंिारे व चिवािी व्यवहारािे पचरिाम सागंिारे कायिे अक्स्तत्वात नव्हते. न्याय हा 
पुष्ट्कळसा परंपराचं्या आधारावर व चववेकाच्या साक्षीने चिला जात असे. न्याय िेिारी वगेळी संस्था ग्राम 
ककवा परगिास्तरावर अक्स्तत्वात नसल्यामुळे न्यायिानािे काम चवचवध मुलकी आचि फौजिारी अचधकारी 
व वगेवगेळे वतनिार करीत असत. गोतपंिायत, काजी, हकीम, फौजिार, कोतवाल, अमीन, चिवाि, 
जहागीरिार, सरिार, िेशमुख, पाटील असे अनेक अचधकारी आपल्यासमोर आलेल्या खटल्यात न्याय िेत 
असत. त्याचं्या त्याचं्या प्रभावके्षत्रापुरते त्याचं्या न्यायाचधकारािे के्षत्रही मयाचित असे. त्याचं्या न्यायबदु्धीवर 
होिारा न्याय अवलंबून असे. चवचशि तंट्याबाबत चनवाडा करण्यािा त्यानंा चमळिारा अचधकार िोन्ही 
पक्षकाराचं्या संमतीने चमळालेला असे. 
 

जी प्रकरिे न्यायासाठी येत असत त्यात वतनाच्या अचधकारािंी वाटिी, पोळ्याच्या चिवशी 
कोिािा बलै अगोिर जावा असल्या मानापानािी भाडंिे, िेिे-घेिे, जचमनीच्या हद्दीिे वाि अशा अनेक 
चिवािी बाबी व हत्या अगर िोरीसारखे गुन्हे असत. वािी-प्रचतवािींना पुरावा िेण्याव्यचतचरक्त काही वळेा 
रवाचिव्यासारखे चिव्यही करण्यािी मुभा होती. रवाचिव्य म्हिजे तापलेल्या तेला-तुपामधून नािे ककवा 
अंगठी काढिे. वगेवगेळ्या फौजिारी गुन्यासाठी वगेवगेळे िंड केल्यािी उिाहरिे तत्कालीन 
कागिपत्रातूंन शोधून ‘पेशवाईतील न्यायिान’ या आपल्या पुस्तकात मधुकर कुलकिी यानंी साचंगतली 
आहेत. तटू्ट िोरण्याबद्दल िीडश ेरुपये िंड, गावच्या कामगार महाराला मारहाि केल्याबद्दल पन्नास रुपये 
िंड, बापाने रागाच्या भरात मुलाला तप्त सळईने डागल्याबद्दल पंिाहत्तर रुपये िंड तर शतेातील भाजी 
िोरल्याबद्दल पाि रुपये िंड झाल्यािी उिाहरिे त्यानंी चिली आहेत. गावातील गुन्यािा छडा लागला 
नाही तर त्याबद्दल गाविा पाटील आचि वतनिार महार यानंा बोल लागत असे, कारि गुन्यािा तपास 
करण्यािी जबाबिारी त्यािंी असे. गुन्हेगार सापडल्यास त्याला वतेाने मारिे, कधड काढिे, िंड करिे 
अगर तीथणयाते्रला पाठविे अशा वगेवेगळ्या चशक्षा गुन्याच्या स्वरूपानुसार चिल्या जात असत. व्यवसाय 
ञातीपरंपरेप्रमािेि कराव ेलागत. प्रायचित्त ही चशक्षा तर होतीि, चशवाय प्रायचित्त ते घेिाऱ्यािी आत्मशुद्धी 
करिारे आहे असे मानले जाई. प्रायचित्ताच्या मागे शासनाबरोबर समाजािीही िंडश्क्ती उभी असे. 
प्रायचित्त न घेतल्यास सामाचजक बचहष्ट्काराला तोंड द्ाव ेलागे. 
 

महाराष्ट्रात इंग्रजी राज्य १९ व्या शतकाच्या िुसऱ्या िशकात प्रस्थाचपत झाले, परंतु तत्पूवी ते मंुबई 
बेटात बराि काळ अक्स्तत्वात होते. पोतुणगीजाकडून चिचटशानंा आंिि चमळालेल्या या बटेात ८ ऑगस्ट 
१६७२ रोजी एका न्यायालयािे उद्घाटन झाले त्यावळेी मंुबईिा गव्हनणर आचि नवचनयुक्त न्यायाधीश हे 
इतर अचधकाऱ्याबंरोबर घोड्यावर स्वार होऊन चमरविुकीने कोटातून कोटाच्या इमारतीकडे गेले. 
चमरविुकीतील इतर मंडळी पायी िालत होती व त्यात वकीलही होते. १७२६ साली मेयसण कोटण, १७९८ 
मध्ये रेकॉर्डण स कोटण अशी चवचवध न्यायालये भारतावर राज्य करिाऱ्या इस्ट इचंडया कंपनीने मंुबई शहरात 
स्थापन केली होती. १८२४ मध्ये सुप्रीम कोटण हे इंग्लंडच्या राजसते्तिे प्रित्त न्यायालय मंुबईत अक्स्तत्वात 
आले. कंपनीने नेमलेल्या कचनष्ठ न्यायाधीशाचं्या न्यायचनिणयािें पुनरावलोकन करता यावे, त्याचवरुद्ध 
अपील करता याव े म्हिून सिर चिवािी अिालत आचि सिर फौजिारी अिालत अशी िोन न्यायालये 
स्थापन झाली होती. कंपनीिे राज्य चवस्ताचरत होत गेल्यावर मंुबई बाहेरील प्रकरिािंी अचपलेसुद्धा या 
न्यायालयासमोर येऊ लागली. 
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या कालखंडात फारि थोडे अक्स्तत्वात होते. कहिू आचि मुस्लीम यानंा त्याचं्या धमणशास्त्राप्रमािे 
न्याय चिला जावा हे तत्तव चिचटश न्यायव्यवस्थेने मान्य केले होते. जेथे वािी व प्रचतवािी वगेवगेळ्या धमािे 
असतील तेथे प्रचतवािीच्या धमणचनयामापं्रमािे त्याचं्यातील चिवािी प्रकरिािा न्याय करावा असा एक िंडक 
अक्स्तत्वात असलेला चिसतो. मंुबई शहरात सुप्रीम कोटासारखी चिचटश रािीिी न्यायालये आचि इस्ट 
इंचडया कंपनीिी इतर न्यायालये अशी िुहेरी न्यायव्यवस्था काही चिवस अक्स्तत्वात होती. १८५७ च्या 
बंडानंतर क्व्हक्टोचरया रािीने जेव्हा भारतािा राज्यकारभार प्रत्यक्ष हातात घेतला त्यावळेी हे िुहेरीपि 
संपुिात आले. तालुक्याच्या पातळीवर कचनष्ठ न्यायालय, चजल्याला एक चजल्हा न्यायालय अशी व्यवस्था 
हळूहळू अमलात आली. १८६१ साली Indian High Courts Act संमत झाला आचि १८६२ पासून मंुबई, 
मद्रास आचि कलकत्ता येथे उच्च न्यायालये स्थापन झाली. महाराष्ट्रातील चजल्हा व तालुकास्तरावरील 
न्यायव्यवस्थेिी िेखरेखही मंुबई उच्च न्यायालयाच्या कके्षत आली. पुढे १९३२ च्या सुमाराला नागपूर येथे 
उच्च न्यायालय स्थापन झाल्यानंतर मध्यप्रातं आचि वऱ्हाड याचं्या न्यायव्यवस्थेिी िेखरेख नागपूर उच्च 
न्यायालय करू लागले. हैिराबाि संस्थानात हैिराबाि येथे उच्च न्यायालय व संस्थानातील सवोच्च 
समजले जािारे न्यायालय म्हिजे ज्युचडचशयल कचमटी काम करीत असे. मराठवाड्यातील 
न्यायव्यवस्थेिी िेखरेख हैिराबाि संस्थान चवलीन होऊन व नंतर राज्य पुनरणिनेमुळे मराठवाडा मंुबई 
राज्यात सामील होईपयंत हैिराबाििे उच्च न्यायालय आचि चनजामािी ज्युचडचशयल कचमटी करीत असत. 
 

चिचटश सरकारने नेमलेल्या चवधी आयोगाने जीवनव्यवहाराच्या वगेवगेळ्या के्षत्राबद्दल महत्तवािे 
कायिे करण्याला प्रारंभ केला. चसक्व्हल प्रोचसजर कोड, चक्रचमनल प्रोचसजर कोड, भारतीय िंडसचंहता, 
पुराव्यािा कायिा, कारारािा कायिा, सपंत्ती चवचनमयािा कायिा असे अनेक कायिे तयार होऊन 
अमलात आले. चशवाय सतीबंिीिा कायिा आचि चवधवाचं्या पुनर्धववाहाला कायिेशीर ठरविारा कायिा 
असे काही सामाचजक सुधारिानंा राजमान्यता िेिारे कायिेही अक्स्तत्वात आले. यातील बहुतेक कायिे 
कें द्रीय चवचधमंडळाने केलेले होते व त्यािंा अमल चिचटश भारताच्या इतर प्रांतापं्रमािेि महाराष्ट्रातही सुरू 
झाला आचि सुसंघचटत न्यायालये आचि त्याचं्यासाठी चलचखत चनयम सागंिारे वगेेवगेळे कायिे अशी एक 
न्यायव्यवस्था अमलात आली. महाराष्ट्रात या काळात तालुका न्यायालये आचि चजल्हा न्यायालये मोठ्या 
सखं्येने स्थापन झाली. चलचखत स्वरूपाच्या कायद्ानुसार न्याय िेिारा सरकारिा पूिणवळे नोकर असलेला 
न्यायाधीश लोकानंा उपलब्ध झाला. न्यायाधीशािा धमण कोिताही असला तरी त्याला सवण धमाच्या 
पक्षकारािंा न्याय करण्यािा अचधकार चमळाला या दृिीने न्यायससं्था धमणचनरपेक्ष (Secular) झाली. 
 

मंुबई उच्च न्यायालय स्थापन झाल्याबरोबर मंुबई शहरात पूवी अक्स्तत्वात असलेले सुप्रीम कोटण 
बरखास्त झाले. सुप्रीम कोटाला उच्च न्यायालयाप्रमािेि वगेवगेळे चरट ककवा चवशिेािेश जारी करण्यािा 
अचधकार होता; मात्र त्यािें भौगोचलक अचधकारके्षत्र मंुबई बेटापुरतेि मयाचित होते. यािवळेी इस्ट इंचडया 
कंपनीने स्थाचपलेल्या सिर फौजिारी आचि सिर चिवािी अिालतीही सपंुिात आल्या. त्याचं्याकडे पूवी 
असलेले अचपल ऐकण्यािे अचधकार उच्च न्यायालयाला चमळाले. मंुबई उच्च न्यायालयािा प्रारंभ सात 
न्यायाधीशानंी झाला आचि सुमारे साठ वि ेतीि संख्या कायम होती. 
 

महाराष्ट्रात ज्यािें अचधकारके्षत्र होते अशी काही मोठी संस्थाने होती. या ससं्थानानंा स्वतःिी 
न्यायव्यवस्था ठेवण्यािे अचधकारही होते. हैिराबाििा चनजाम (महाराष्ट्रातील मराठवाडा भागावर त्यािी 
सत्ता होती) ककवा कोल्हापूरिे छत्रपती यानंा आपल्या अचधकारके्षत्रात उच्च न्यायालय आचि सवोच्च 
न्यायालय िोन्हींिे अचधकार असिारी न्यायालये िालवता येत होती. चनजामाने सवणसाधारिपिे इंग्रजी 
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कायद्ािे अनुकरि करिारे व काही चकरकोळ बिल करिारे कायिे उिूणत तयार केले होते. हैिराबाििा 
चनजाम उिूणति आपला सवण कारभार िालवत असला, तरी कोल्हापूर व बडोिा या ससं्थानातं लोकभािेत 
कायिे ककवा हुकूम केले जात व न्यायालयािे कामकाजही लोकभािेत िालवले जाई. 
 
मुांबई उच्च न्यायालय 
 

मंुबई उच्च न्यायालयािी स्थापना इंग्लंडच्या रािीच्या सनिेने १४ ऑगस्ट १८६२ रोजी झाली. 
मंुबईतील पूवीच्या सुप्रीम कोटािे मुख्य न्यायाधीश सर मथॅ्यू सॉस हेि मंुबई उच्च न्यायालयािे पचहले मुख्य 
न्यायाधीश म्हिून नेमले गेले होते. सात न्यायाधीशापंकैी प्रारंभी कोिीही भारतीय न्यायाधीश नव्हता. 
बॅचरस्टर झालेली युरोपीय मडंळी पूवीच्या सुप्रीम कोटात वचकली करीत होती. ती आता उच्च न्यायालयात 
वचकली करू लागलेली होती. भारतात काम करायिे आचि व्यवसायातून चनवृत्त होताना इंग्लंडला परत 
जायिे असा बहुतेकािंा आयुष्ट्यक्रम होता. प्रारंभकाळात बॅचरस्टर नसलेले परंतु वचकलीिी सनि घेतलेले 
भारतीय वकील उच्च न्यायालयापुढे अपीलशाखेत (Appellate side) काम करीत; पि त्यािंीही सखं्या 
फार थोडी होती. उच्च न्यायालयाच्या मूळ शाखेकडे (Original side) ज्यानंी आपल्या कौशल्यािा ठसा 
उमटवला अशा वचकलात बदु्रद्दीन तय्यबजी, काशीनाथ कत्रबक तेलंग, बॅ. इन्व्हेरॅचरटी, रावसाहेब चवश्वनाथ 
नारायि मंडचलक, चिमिलाल सेटलवाड, िाजी आबाजी खरे, महंमि अली चजना, भलुाभाई िेसाई, 
मुकंुिराव जयकर, आिींिा मुद्दाम उल्लखे केला पाचहजे. ॲडव्होकेटिी परीक्षा पास होऊन उच्च 
न्यायालयातील मूळ शाखेत वकील म्हिून ज्यानंी नोंििी केली त्यात बाळ मंगेश वागळे आचि महािेव 
गोकवि रानडे हे प्रथम होते. खानिेशात कचनष्ठ न्यायाधीश असलेल्या जनािणन वासुिेवानंा जून १८६४ मध्ये 
काही चिवस उच्च न्यायालयािे कायणवाहक न्यायाधीश म्हिून नेमण्यात आले होते. त्याचं्यानंतर नानाभाई 
हचरिास यानंा कायणवाहक न्यायाधीश म्हिनू नेमले गेले. १८७३ ते १८८४ अशी सुमारे अकरा वि ेथोड्या 
थोड्या कालावधीसाठी कायणवाहक न्यायाधीश म्हिनू काम केल्यानंतर १८८४ मध्ये नानाभाईंिी मंुबई उच्च 
न्यायालयािे कायम न्यायाधीश म्हिून नेमिूक झाली. या उच्च न्यायालयािे ते पचहले भारतीय कायम 
न्यायाधीश. १८८९ पयंत म्हिजे पाि वि ेत्यानंी त्या नात्याने काम केले. 
 

नानाभाईंनी मंुबईतील चवधी चवद्ालयात कायद्ािे अध्यापक म्हिून काम केले होते. तसेि त्यानंा 
वचकलीिाही िीघणकाळािा अनुभव होता. युरोचपयनाचं्यावरिे खटले भारतीय न्यायाधीशासंमोर न िालवता 
ते युरोचपयन न्यायाधीशासमोरि िालावते अशी पूवीिी वशंवािी तरतूि बिलण्यािा प्रयत्न इल्बटण चबलाने 
केला. या चबलाला अँग्लो इचंडयन समुिायाने तीव्र चवरोध केला होता. माि नानाभाईनंी न्यायव्यवस्थेतील 
हा भेि नि करू पाहिाऱ्या या चबलाला लेखी पाकठबा चिला होता. 
 

१८८९ मध्ये नानाभाईंच्या मृत्युनंतर मंुबई उच्च न्यायालयात चरकाम्या झालेल्या जागेवर त्याि 
न्यायालयात काम करिारे एक वकील काशीनाथ कत्रबक तेलंग यािंी नेमिूक करण्यात आली. या 
नेमिुकीच्यावळेी तेलंगािें वय अवघे ३९ विांिे होते. उच्च न्यायालयात चनयुक्ती होण्यापूवी तेलंगानंा 
अचतचरक्त चजल्हा न्यायाधीशािी जागा िेऊ करण्यात आली होती. ती त्यानंी नाकारली होती. कहिू 
कायद्ािे तेलंग हे एक तज्ञ मानले जात. तेलंग वचकली करीत असताना ज्या प्रकरिात ते वकील नसत 
त्या प्रकरिातही कहिू कायद्ासंबधंी एखािा गंुतागंुतीिा प्रश्न चनमाि झाला तर तेलंगानंा न्यायालयात 
सुनाविी िालू असताना बोलावनू त्यािें मत चविारण्यात येई. त्यावळेी संस्कृत सचंहताचं्या आधारे कहिू 
कायिा अमलात आिावा लागे. या संचहतािंी थोडी इंग्रजी भािातंरे उपलब्ध असली तरी चवचवध 
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संचहतातंील फरक व त्यावरील चवचवध टीका यािंा चविार करून कोिता दृचिकोन स्वीकारावा हे 
परंपराचं्या जािकारालाि शक्य होत होते. उत्तम संस्कृतञान व कुशाग्रबदु्धी यािंा चवशिे उपयोग तेलंग 
यानंा न्यायिानात झाला. 
 

तेलंगानंा केवळ िार वििे मंुबई उच्च न्यायालयािे न्यायाधीश राहता आले; परंतु त्या 
अल्पावधीतही त्यानंी आपला ठसा उमटवला. मुलगा, बाप आचि आजा अशा चतन्ही चपढ्या चजवतं असताना 
एकत्र कुकटबातील मुलाला (बापाच्या यातीत) आिल्या आज्याकडून वाटिी मागता येईल का असा प्रश्न 
उच्च न्यायालयाच्या पूिणपीठापुढे असताना तेलंगानंी अल्पमतािे चनकालपत्र िेऊन कहिू कायद्ानुसार 
जन्मतःि मालकी चमळत असेल तर वाटिी मागण्यािा अचधकार हा मालकीच्याि अचधकारािा एक भाग 
असल्यामुळे तोही जन्मतः चमळतो असे ठरवले. तेलंगािंी भचूमका मंुबई उच्च न्यायालयात त्यावळेी 
अल्पमतात असली, तरी इतर अनेक मंुबई उच्च न्यायालयानंी तेलंगािें हे मत स्वीकारले. त्याचं्या अकाली 
मृत्यूनंतर त्याचं्यापेक्षा वयाने ज्येष्ठ असलेले परंतु कचनष्ठ न्यायसेवते नोकरी करिारे महािेव गोकवि रानडे 
यािंी उच्च न्यायालयािे न्यायाधीश म्हिनू नेमिकू झाली. रानडेंिी नेमिूक झाल्यानंतर िोन विांनी म्हिजे 
१८९५ साली बदु्रद्दीन तय्यबजी यािंी मंुबई उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हिून नेमिकू झाली. एकाि वळेी 
िोन भारतीय न्यायाधीश या उच्च न्यायालयात कायणरत असण्यािा हा पचहलाि प्रसगं होता. रानडे याचं्या 
मृत्युनंतर म्हिजे १९०१ साली नारायि गिेश िंिावरकर यािंी उच्च न्यायालयािे न्यायाधीश म्हिून त्या 
जागेवर नेमिकू झाली. 
 

तेलंग, रानडे आचि िंिावरकर या चतघा न्यायमूतींच्या कायािी काही समान वैचशष्ट्टे्य होती. या 
चतघानंीही कहिू कायद्ाबाबत मूळ संचहतािंा आधार घेत शक्यतो प्रगचतशील अथण लावण्यािा प्रयत्न केला. 
कहिू धार्धमक कायिा आचि रूढी या पचरवतणनशील आहेत व हे पचरवतणन अचतशय मंिगतीिे असले तरी 
बिलाला वाव आहे अशी त्यािंी श्रद्धा होती. मराठ्यािें राज्य असताना अचनि रूढी बाजूला सारण्यािे धैयण 
समाजाने िाखचवले होते. परकीय राजवटीत हे काम सरकारी पाकठबा नसल्यामुळे अवघड झाले. परंतु जेथे 
िोन सचंहतामंध्ये वगेवगेळे प्रचतपािन आहे तेथे अचधक उिार प्रचतपािन स्वीकाराव े असा त्यािंा सामान्य 
दृचिकोन चिसतो. 
 
किगव्य : न्यायाधीशाचे आणि देशणहिाचेही 
 

िुसरे वैचशष्ट्ट्य म्हिजे न्यायाधीशािे काम करीत असतानाि सामाचजक नेतृत्व करण्यािी 
जबाबिारी आपापल्या मयािेत चतघानंीही पार पाडली. महाराष्ट्राच्या समाजजीवनात असे कोितेही के्षत्र 
नाही, की ज्यात रानडे यानंी समाजािे मागणिशणन केलेले नाही. १८६० साली न्या. रानडे यािें सावणजचनक 
जीवन सुरू झाले. नंतरिी तीस वि े अचवरतपिे त्यािें हे काम िालू होते. कचनष्ठ न्यायसेवते असताना 
त्याचं्या सावणजचनक कामामुळे वचरष्ठािंी नाराजी अनेक वळेा ओढवली गेली. आपल्या चनःस्वाथण दृिीने व 
िेशचहताच्या उत्कट भावनेने पे्रचरत झालेल्या रानडे यानंी सवण पचरक्स्थतीला तोंड चिले. पुण्यािी सावणजचनक 
सभा, अचखल भारतीय राष्ट्रीय काँगे्रस, वक्तृत्वोते्तजक सभा, अशा चवचवध स्वायत्त नागरी व राजकीय 
संघटना, वसंत व्याख्यानमाला, वृत्तपते्र व चनयतकाचलके यासारखी लोकजागतृीिी साधने यािंा पुरेपूर 
उपयोग त्यानंी केला; या ससं्थाचं्या स्थापना आचि अचभवृद्धी यामागेही रानडे यािेंि नेतृत्व उभे होते. 
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न्यायाचधशाने कतणव्यकठोर कसे असले पाचहजे याबद्दलिी एक आठवि न्या. रानडे याचं्या पत्नी 
रमाबाई यानंी ‘आमच्या आयुष्ट्यातील काही आठविी’ या आपल्या पुस्तकात साचंगतली आहे. कोल्हापुरात 
रानडे कचनष्ठ न्यायाधीश म्हिून काम करीत असताना त्याचं्या वचडलानंी एका पक्षकारािी चशफारस 
करण्यािा प्रयत्न केला. वचडलाचंवियी योग्य तो आिर राखून पि स्पिपिे रानडे यानंी आपला चनिेध 
नोंिवला. “सवण कोल्हापूर आपले आहे व जो तो येऊन आपल्या कामाबद्दल भीड घालील. असा प्रकार न 
झाला तर बरे. नाही तर आपल्याला त्रास होईल म्हिून मला येथून िुसरीकडे बिली करून घ्यावी लागेल. 
कोित्याही पक्षकारािे काम घरी पाहावयािे नाही ककवा त्यािे बोलिे खाजगी रीतीने ऐकावयािे नाही असा 
माझा चनयम आहे, तो आपि िालवावा.” 
 

‘पुिे सावणजचनक सभा’ ही जनतेवर होिारे अन्याय वशेीवर टागंते व त्यामुळे असंतोि पसरतो. या 
उपक्रमाच्या मागे रानडेि आहेत याबद्दल काही चिचटश अमलिारात त्याचं्याबद्दल राग होता. त्याचं्या 
बढतीसाठी त्यािें सावणजचनक काम आडव ेयेऊ लागले होते. खुद्द रानडे यानंा त्याबद्दल स्पि कल्पना िेऊन 
त्यानंी सावणजचनक कामातील लक्ष काढून घ्याव ेअसा सल्ला िेण्यात आला होता. रानडे यानंी नम्रपिे तो 
सल्ला धुडकावनू लावला. ‘माझ्या अपेक्षा फार लहान आहेत. त्यामुळे माझे (िेशचहतािे) कतणव्य मी करति 
राहिार असा स्पि जबाब िेऊन बढतीपेक्षा िेशकतणव्य आपल्याला महत्तवािे वाटते’ हे त्यानंी कळवले. 
 

महाराष्ट्रातील कजणबाजारी शतेकऱ्याला चिलासा िेिारा डेक्कन ॲचग्रकल्िचरस्ट चरलीफ ॲक्ट 
तयार करताना आचि त्यािी अमलबजाविी करताना रानडे यािंी मित महत्तवािी ठरली. असा कायिा 
असावा असा आग्रह धरिारे तर ते होतेि, चशवाय त्या कायद्ािी अमलबजाविी करिाऱ्या 
न्यायाधीशापंैकीही एक असण्यािी संधी त्यानंा चमळाली होती. सावकाराच्या घशात शतेकऱ्याचं्या जचमनी 
जाऊ नयेत यासाठी हा कायिा पुराव्यािे काही सवलतीिे चनकि सागंिारा होता. या कायद्ाच्या 
अमलबजाविीसाठी रानडे िोन चजल्यातं गावोगाव चफरले. या चफरतीमुळे त्रास होतो तेव्हा त्यानंी सरकारी 
िप्तरे तालुक्याच्या गावीि मागवून घ्यावीत व तेथेि तपासिी करावी अशी सूिना काही कारकुनानंी 
रमाबाईंच्यामाफण त केली. त्याला रानडे यानंी चिलेला जबाब वािनीय आहे. 
 

“सरकारने जी आमिी नेमिूक केली आहे, ती भत्ता घेऊन िैनीने चफरण्याकचरता नव्हे, 
तालुक्यावर िप्तरे मागचवली म्हिजे त्यातंल्या त्यात जरा हुशार व लटपटी मािसे असतात, ती पढेु येतात 
व आपल्याला हव ेअसले ते चित्र रेखाटून कामगाराचं्या पढेु ठेवतात. अशाने शतेकऱ्यािंी खरी क्स्थती कळत 
नाही. त्यािंी खरी क्स्थती समजून घेऊन त्याचं्या अडििी िूर कराव्या, हा सरकारिा मुख्य हेतू आहे. तो 
काही लोकानंा कळत नाही. उगीि आळस करतात. बाकी आपि स्वतः खेड्यापाड्यात कहडलो म्हिजे त्या 
गावातील घरंिाज व वृद्ध मािसािंी गाठ पडून आपल्याला हव्या असतात त्या गोिी त्याचं्याशी बोलत 
असताना सहज समजतात.” 
 

पुिे सावणजचनक सभेने न्या. महािेव गोकवि रानडे याचं्या मागणिशणनाखाली केलेला एक महत्तवािा 
उपक्रम म्हिजे लवाि कोटे. चिवािी स्वरूपािे तंटे न्यायालयामाफण त सोडवण्यात वळे, पैसा हा तर खिण 
होतोि; चशवाय िोन पक्षात वाि संपला तरी कटुता चशल्लकि राहते. हे लक्षात घेऊन खासगी लवािामाफण त 
तडजोडीने प्रकरिे चनकाली काढण्यात यावीत यासाठी पचिम महाराष्ट्रातील अनेक चजल्यातं सभेच्या 
पुढाकाराने लवाि कोटे स्थापन झाली होती. लवाि म्हिून काम करण्यास तयार असिाऱ्या प्रचतचष्ठत 
गृहस्थािंी एक यािी लवाि न्यायालयाच्या कायालयात ठेवलेली असे. पक्षकारानंी त्या यािीतून हव्या त्या 
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व्यक्तींना लवाि म्हिनू चनवडायिे आचि त्यानंी मग ते प्रकरि चनकालात काढावयािे अशी ती पद्धत असे. 
लवाि पद्धतीिा एक अप्रत्यक्ष पचरिाम म्हिजे त्या काळात अक्स्तत्वात असलेल्या परकीय सरकारच्या 
न्यायव्यवस्थेऐवजी आपल्याि िेशबाधंवानंी िालवलेल्या स्वायत्त संस्थेकडून न्याय चमळत असे, त्यावळेच्या 
प्रिचलत कायद्ातही लवािािी तरतूि होती; परंतु चतिा वापर फारसा होत नसे. सावणजचनक सभेच्या 
लवाि न्यायालयामुळे कागिावरिी ही तरतूि प्रत्यक्षात आली. 
 
देशभक्िाांवरील खिले 
 

रानडे आचि लोकमान्य चटळक हे िोघे अनेक राजकीय व सामाचजक बाबतीत तीव्र मतभेि 
असलेले महाराष्ट्रािे िोन नेते. जाचमनाच्या अजासारखी चकरकोळ प्रकरिे सोडली तर लोकमान्यावंरील 
मूळ खटला रानडे याचं्यासमोर योगायोगाने िालला नाही. परंतु आपल्या िौकटीत राहून आपले कतणव्य 
रानडे कसे करीत यािे एक उिाहरि लोकमान्यावंरील खटल्याशीि संबचंधत आहे. आपल्यावर 
राजद्रोहािा खटला भरला गेल्यानंतर ‘राजद्रोह म्हिजे काय’ हे सागंिारा एक अग्रलेख लोकमान्यानंी 
‘केसरी’त चलचहला होता. एखाद्ा सरकारी अचधकाऱ्याच्या वतणनाबद्दल अगर एखाद्ा चवचशि प्रश्नाबद्दलच्या 
सरकारी धोरिाबद्दल चवरोध करिे म्हिजे राजद्रोह नाही, प्रस्थाचपत सरकारिे अक्स्तत्वि उलथून 
पाडण्यािी भचूमका असली तरि तो राजद्रोह समजता येईल अशी चटळकािंी भचूमका होती. रानडे यानंा ही 
भचूमका मान्य होती. चटळकाचं्या खटल्याबद्दल त्यानंा मत व्यक्त करता येत नव्हते, परंतु आपली भचूमका 
माडंण्यािी संधी त्यानंी िुसऱ्या एका खटल्यात घेतली. ‘प्रतोि’ नावाच्या साप्ताचहकावर अशाि स्वरूपाच्या 
गुन्याबद्दल रानडे एक न्यायाधीश असलेल्या िोन सिस्याचं्या खंडपीठासमोर खटला िालला. िुसऱ्या 
न्यायाधीशाने चशक्षा कमी करिारा जो चनकाल चिला होता तोि रानडे यानंा मान्य होता. चजल्हा व सत्र 
न्यायाधीशानंी जन्मठेपेिी चिलेली चशक्षा िोघानंी एकमताने एका विावर आिली. खरे म्हिजे या क्स्थतीत 
न्या. रानडे यानंी वगेळे चनकालपत्र चलचहण्यािी गरज नव्हती; आपल्या ज्येष्ठ सहकाऱ्यािे चनकालपत्र 
आपल्याला मान्य आहे एवढेि चलहून भागले असते; पि त्यानंी सहमतीिे पि वगेळे चनकालपत्र चलचहले, 
कारि त्यानंा त्यात राजद्रोह म्हिजे काय याबद्दल आपले मत व्यक्त करावयािे होते. रानडे यानंी 
चटळकाचं्या भचूमकेला पाकठबा िेिारे चनकालपत्र चलचहले. रानडे यानंी घेतलेली भचूमका यापूवी काही 
न्यायालयानंी घेतलेली होती. न्यायाधीशाने आपले मत फक्त न्यायचनिणयाद्वारेि व्यक्त करावयािे असते हे 
पथ्य रानडे यानंी पाळले होते आचि तरीही आपले मत नोंिवले होते. 
 

तेलंग, रानडे आचि िंिावरकर हे चतघेही अचखल भारतीय राष्ट्रीय काँगे्रस या पचहल्या अचखल 
भारतीय राजकीय ससं्थेच्या स्थापनेत सहभागी होते. िंिावरकर तर राष्ट्रीय काँगे्रसिे अध्यक्षही झाले. 
रानडे शासकीय नोकर असल्यामुळे राजकीय कामात त्यानंा प्रत्यक्ष भाग घेता येत नसे; तेथे ते 
मागणिशणकािी भचूमका घेत. अथात रानडे यािंी ही कामचगरी सरकारला ञात होती; तरी सरकारमध्ये काही 
उिार मंडळी असल्यामुळे त्याबाबत सरकारने कडक भचूमका स्वीकारलेली चिसत नाही. िंिावरकरानंी 
न्यायाधीश झाल्यानंतरही महर्धि चवठ्ठल रामजी कशिे याचं्या भारतीय चनराचश्रत सायकारी मंडळीिे काम 
केले. ते त्या संस्थेिे िीघणकाळ अध्यक्षही होते. बारामतीच्या कळसकरानंी िालवलेल्या अस्पृश्य समजल्या 
जािाऱ्या वगासाठी शाळानंा रानडे यािंी मित होती. रानडे यािंा अनेक चशक्षिसंस्थेच्या स्थापनेत सहभाग 
होता व मागणिशणनही होते. बहुजन समाजाच्या चशक्षिालाही त्यािें सचक्रय प्रोत्साहन होते. उच्च न्यायालयािे 
न्यायाधीशसुद्धा आपली जबाबिारी साभंाळून सावणजचनक जीवनात चकती काम करू शकतात यािा आिशणि 
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या काळात या न्यायमूतीनी चनमाि केला. परकीय राजवटीतसुद्धा लोकचहततत्पर न्यायाचधशानंा आपली 
िौकट साभंाळून पुष्ट्कळ लोकोपयोगी गोिी करता आल्या. 
 

महाराष्ट्रािे सामाचजक जीवन ज्यानंी समृद्ध केले आचि लोकनेतृत्व केले असे अनेक वकील 
मंुबईच्या उच्च न्यायालयाने चिलेले आहेत. १८६७ च्या सुमाराला चफरोजशहा मेहता यानंी वचकलीला प्रारंभ 
केला. या उच्च न्यायालयातील पचहल्या काही भारतीय बचॅरस्टरातं त्यािंी गिना होते. मेहता मंुबईिे मेयर 
आचि मंुबई चवचधमंडळािे सिस्यही होते. रावबहािूर चवश्वनाथ नारायि मंडचलक हे कहिू कायद्ािे एक 
तज्ञ आचि समाजजीवनात सवांच्याबरोबर िागंले संबंध राखिारे एक आिरिीय व्यक्ती. उच्च 
न्यायालयातील त्याचं्या वचकलीबरोबरि ‘Native Opinion’ या चनयतकाचलकािे संपािक आचि अनेक 
सावणजचनक संस्थािें आश्रयिाते म्हिनूही त्यािंी ओळख आहे. 
 

१८७० ते १९२३ अशी सुमारे ५३ वि ेसतत वचकली केलेल्या जॉन डंकन इनव्हेरॅचरटी यानंी मंुबई 
उच्च न्यायालयामंध्ये आपल्या संयत आचि अभ्यासू कामाने वचकलीिा एक आिशण चनमाि केला. आपल्या 
आयुष्ट्याच्या शवेटच्या चिवशीसुद्धा त्यानंी उच्च न्यायालयात काम केले. मुकंुिराव जयकर आचि सर चिनशा 
मुल्ला हे िोघेही चवचधके्षत्रात ञात आहेत. त्यानंी मंुबई उच्च न्यायालयात िीघणकाळ वचकली केली. १९३७ मध्ये 
भारतात फेडरल कोटण स्थापन झाल्यावर मुकंुिराव जयकरानंा त्या न्यायालयात एक न्यायाधीश म्हिनू 
नेमण्यात आले. चप्रव्ही कौक्न्सलच्या ज्युचडशयल कचमटीिे सिस्य म्हिूनही त्यानंी काम केले. सर चिनशा 
मुल्ला हे काही चिवस मंुबई उच्च न्यायालयािे कायणवाहक न्यायाधीशसुद्धा होते. कायद्ाचं्या अनेक पुस्तकािें 
लेखक म्हिून मुल्ला आजही ओळखले जातात. सर महािेव िौबळ हेही एक नामवतं वकील. त्यािंी पुढे 
भारताच्या कें द्रीय लोकसेवा आयोगािे सभासि आचि व्हाईसरायच्या कौक्न्सलिे सभासि म्हिूनही 
चनयुक्ती झाली. 
 

भारतीय राजकीय जीवनात आचि सासं्कृचतक जीवनात ज्यानंी महत्तवािी कामचगरी केली अशा 
अनेकानंी मंुबई उच्च न्यायालयात वचकली केलेली आहे. धमणशास्त्राच्या इचतहासािे लेखक महामहोपाध्याय 
पाडुंरंग वामन कािे, कें द्रीय मंत्री आचि गुजरातेतील कािंबरीकार कन्हैयालाल मचिकलाल मुन्शी, 
स्वातंत्र्य लढ्यािे एक महत्तवािे नेते सरिार वल्लभभाई पटेल, कें द्रीय चवचधमंडळािे सभापती झालेले 
चवठ्ठलभाई पटेल, भारतीय घटनेच्या मसुिा सचमतीिे अध्यक्ष आचि िचलत समाजाच्या मुक्क्तलढ्यािे 
सवोच्च नेते डॉ. भीमराव रामजी ऊफण  बाबासाहेब आबंेडकर, कें द्रीय मंत्री व राज्यपाल झालेले पाटसकर 
आचि नरहर चवष्ट्िू ऊफण  काकासाहेब गाडगीळ अशा काहींिा उल्लखे करता येईल. 
 

आपल्यावरील राजद्रोहािा िुसऱ्या खटल्यात बिावाच्या भाििात लोकमान्य चटळकानंी 
उच्चारलेले संस्मरिीय शब्ि एका चशलेवर कोरून ती त्यानंा ज्या न्यायगृहात चशक्षा सुनावण्यात आली 
त्याच्या बाहेर बसवनू लोकमान्यािें स्मरि करण्यात आले. 
 

“In spite of the verdict of the Jury I Maintain that I am innocent. There are higher 
powers that rule the destiny of men and nations and it may be the will of providence that the 
cause which I represent may prosper more by my suffering than by my remaining free.” 
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“ज्युरींनी जरी मला गुन्हेगार ठरवले आहे, तरी मी चनिोि आहे, अशी माझी मनोिेवता मला ग्वाही 
िेत आहे. मानवी शक्तींहून अचधक वचरष्ठ प्रतीच्या शक्ती जगत्तसुते्र िालवीत आहेत; आचि मी ज्या 
कायाकचरता प्रयत्न केले, त्या कायाला माझ्या िुःखाने व संकटानेि अचधक सामथ्यण यावे, असा ईश्वरी 
नेमानेम चिसतो!” 

 
मुबई उच्च न्यायालयात आचि त्याचं्या त्यावळेच्या कायणकके्षतील कचनष्ठ न्यायालयात तसेि नंतर 

१९३६ साली स्थापन झालेल्या नागपूर उच्च न्यायालयाच्या कायणकके्षत स्वातंत्र्यपूवण काळात अनेक 
िेशभक्तावंर खटले िालले. लोकमान्य चटळकावंरील १८९७, १९०९, १९१६ असे तीन खटले, जॅक्सनच्या 
खुनािा कट केल्याबद्दलिा स्वातंत्र्यवीर सावरकरावंरील खटला, महात्मा गाधंींवरील न्यायालयाच्या 
कके्षतील अहमिाबाि कोटात िाललेला प्रचसद्ध खटला अशािंा चनिेश करण्यात येईल. न्यायाधीशाला 
कायद्ाने साचंगतलेले आपले कतणव्य कराविे लागते, पि तसे करतानाही तो वस्तुक्स्थतीकडे िुलणक्ष करत 
नाही यािे उिाहरि चजल्हा न्यायाधीश िुमफील्ड यानंी न्यायालयात केलेल्या भाििात चमळते, चशक्षा 
सुनावण्यापूवी ते गाधंीजींना म्हिाले— 
 

“कायिा हा व्यक्तींचवियी आिर िाखवत नाही हे खरे. परंतु तुम्ही एक वगेळ्याि प्रकारिे आरोपी 
आहात याकडे मी िुलणक्ष करू शकत नाही. तुमच्या लक्षावधी िेशबाधंवाचं्या दृिीने तुम्ही श्रेष्ठ िेशभक्त आचि 
आिरिीय नेते आहात हे मी दृचिआड करू शकत नाही. कायद्ाप्रमािे तुम्ही तो मोडल्यामुळे मला तुम्हाला 
चशक्षा करिे आवश्यक आहे. परंतु हे मी चवसरत नाही, की तुम्ही सतत कहसेच्या चवरोधात उपिेश केला आहे 
आचि कहसा रोखण्यासाठी खूप काही केले आहे.” 
 

महात्मा गाधंी मंुबई उच्च न्यायालयात नोंििी झालेले एक वकील होते. त्यानंी या न्यायालयात 
प्रत्यक्ष वचकली कधीही केली नसली तरी त्यािंी वचकलीिी सनि जप्त करण्यात आली होती. ती नंतर परत 
करण्यात आली. 
 
स्वािांत्र्योत्तर काळािील न्यायव्यवस्िा 
 

१४ ऑगस्ट १९४७ च्या मध्यरात्री बारा वाजण्यापूवी काही क्षि मंुबई उच्च न्यायालयािे सवण 
न्यायाधीश आचि प्रमुख वकील उच्च न्यायालयाच्या सत्र न्यायगृहात एकत्र जमले होते. याि न्यायगृहात 
लोकमान्य चटळकािंा खटला िालून त्यानंा सहा वि ेकाळ्यापाण्यािी चशक्षा झाली होती. मुख्य न्यायाधीश 
सर चलओनाडण स्टोन यानंी सवांना एक चमचनटभर शातंतेत प्राथणना करावयास साचंगतली आचि बरोबर बारा 
वाजता तेथे उभारण्यात आलेल्या एका ध्वजिंडावर भारतािा राष्ट्रध्वज फडकावला. न्यायाधीशाच्या पूिण 
पोशाखात असलेल्या मुख्य न्यायाधीशानंी आचि इतर न्यायाधीशानंी राष्ट्रध्वजाला प्रिाम केला आचि एका 
नव्या न्याययुगाला प्रारंभ झाला. न्या. स्टोन याचं्यानंतर न्या. महंमिअली करीमभाई छागला हे पचहले 
भारतीय मुख्य न्यायाधीश म्हिून या उच्च न्यायालयािे काम पाहू लागले. 
 

स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात अनेक नव्या आव्हानानंा उच्च न्यायालय सामोरे गेले. २६ जानेवारी 
१९५० रोजी भारतािी नवी राज्यघटना अमलात आली. habeas corpus, mandanmus, prohibition, 
quo warranto, Certiorari या याि प्रकारािें Writ ककवा चवशिेािेश जारी करण्यािा अचधकार मंुबई उच्च 
न्यायालयाला इंचडयन हायकोर् णस ॲक्टप्रमािेि व राजाने चिलेल्या सनिेप्रमािेि होता. आता 
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नागचरकाचं्या मलूभतू हक्कािें रक्षि करण्यािी नवी जबाबिारी उच्च न्यायालयावर घटनेच्या २२६व्या 
कलमान्वये येऊन पडली होती. 
 

जे आर्धथक व सामाचजक बिल नव्या भारतात होऊ पाहत होते त्यांच्यासाठी चवचधमंडळानंी केलेल्या 
कायद्ािंी वैधता तपासिे ही उच्च न्यायालयािी आचि सवोच्च न्यायालयािी जबाबिारी होती. कसिाराचं्या 
मालकीिी जमीन करिारे आचि कुळाचं्या हक्कािे रक्षि करिारे कायिे, कामगाराचं्या अचधकारानंा जपिारे 
कायिे, चस्त्रया, मागासवगीय आचि आचिवासी याचं्या चहतरक्षिािें कायिे अशा अनेक गोिींिी वैधता 
ठरवण्यािे काम न्यायालयानंा कराव ेलागले. कायद्ािा उदे्दश लक्षात घेऊन त्यािा अथण लाविे आचि जेथे 
शक्य आहे तेथे चवचधमंडळाच्या मानसाला प्राधान्य िेिे हे न्यायालयािें धोरि होते. 
 

राज्यपुनरगचना आणि नवी न्यायपीठे 
 

१९५६ साली राज्यपुनरणिना झाली त्यावळेी हैिराबाि ससं्थानात सामील असलेला मराठवाडा हा 
त्यावळेच्या पाि चजल्यािंा मराठी मुलूख महाराष्ट्र राज्यात समाचवि झाला आचि चवजापूर, धारवाड, 
कारवार आचि बेळगाव या चजल्यातंला कन्नड भाग व काही मराठी मुलूखही कनाटकात सामील झाला व 
तो मंुबई राज्यातून वगळला गेला. छपन्नपयंत नागपूर येथे स्वतंत्र उच्च न्यायालय होते. ते आता मंुबई उच्च 
न्यायालयािे एक न्यायपीठ झाले. गुजरात चद्वभाचिक राज्यात समाचवि होता त्यामुळे राजकोट येथे मंुबई 
उच्च न्यायालयािे एक न्यायपीठ छपन्न साली स्थापन झाले. १९६० साली गुजरात राज्य वगेळे झाल्यावर 
तेथे वगेळे उच्च न्यायालय स्थापन झाले. 
 

१९५६ पासूनि औरंगाबाि येथे मराठवाड्यासाठी वगेळे न्यायपीठ असाव ेअशी मागिी होत होती; 
परंतु ती पूिण होण्यास आिखी २५ वि े वाट पाहावी लागली. राज्यपालाचं्या संमतीने (म्हिजेि राज्य 
सरकारच्या संमतीने) उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशानंा तात्पुरते न्यायपीठ राज्यपनुरणिना 
कायद्ाच्या कलम ५१ (३) प्रमािे स्थापन करता येत होते. तो योग न्या. व्यंकट श्रीचनवास िेशपाडें, मुख्य 
न्यायाधीश आचि ब.ॅ अब्िुल रहमान अंतुले मुख्यमंत्री असताना आला. २७ ऑगस्ट १९८१ रोजी औरंगाबाि 
येथे मंुबई उच्च न्यायालयािे एक न्यायपीठ स्थापन झाले आचि मराठवाड्याच्या जनतेिी फारा चिवसािंी 
इच्छा पूिण झाली. या न्यायपीठाच्या वैधतेवर सवोच्च न्यायालयाने चशक्कामोतणब केल्यानंतर १६ जून १९८४ 
रोजी हे न्यायपीठ कायम करिारा अध्यािेश राष्ट्रपतींनी काढला. प्रारंभी िोनि न्यायाधीश औरंगाबाि 
न्यायपीठावर काम करीत असत. ती संख्या आता १३-१४ वर पोहोिली आहे. न्या. सुजाता मनोहर या उच्च 
न्यायालयात नेमल्या गेलेल्या पचहला मचहला न्यायाधीश. त्यािंी नेमिूक १९७८ साली झाली. नागपूर उच्च 
न्यायालय मंुबई उच्च न्यायालयात समाचवि झाल्यानंतर यशवतं श्रीपाि ताबं ेहे मंुबई उच्च न्यायालयािे मुख्य 
न्यायाधीश झालेले नागपूरिे पचहले न्यायाधीश. त्यानंी कायणवाहक न्यायाधीश म्हिून काम पाचहले. न्या. 
व्यंकटराव िेशपाडें हे मराठवाड्यातील पचहले न्यायाधीश ज्यानंा मुख्य न्यायाधीश होण्यािा सन्मान 
चमळाला. 
 

१९६१ मध्ये गोवा मुक्त झाला. त्यानंतर मंुबई उच्च न्यायालयाच्या अचधकार कके्षत त्यािा समावशे 
झाला होता. पुढे गोवा स्वतंत्र राज्य झाल्यानंतर तेथे एक न्यायपीठ असण्यािी आवश्यकता चनमाि झाली. 
३० ऑक्टोबर १९८२ रोजी पिजी येथे मंुबई उच्च न्यायालयािे एक न्यायपीठ स्थापन झाले. मराठवाड्यात 
अमलात असिारे पचिम महाराष्ट्रापेक्षा काही वगेळे कायिे आचि मंुबईपासूनिे अतंर यामुळे औरंगाबाि 
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न्यायपीठािी मागिी जशी न्याय होती तशीि गोव्यासाठीिी मागिीसुद्धा होती. गोव्यामध्ये पोतुणगीज 
काळापासून अमलात असिारे वगेळे कायिे व वगेळ्या न्यायसंकल्पनाचं्या आधारे असलेली समाजव्यवस्था 
हे घटकही वगेळ्या न्यायपीठाच्या आवश्यकतेला पूरक होते. गोवा हा लहानसा प्रिेश असल्यामुळे तेथे िोन 
ककवा तीन न्यायाधीश काम करतात. 
 

महाराष्ट्रािे सवोच्च न्यायालयाला काही उल्लखेनीय न्यायाधीश चिले आहेत. भारतािे पचहले मुख्य 
न्यायाधीश न्या. चहरालाल कचनया हे मंुबईिेि. न्या. प्र. बा. गजेंद्रगडकर हे कामगार चवियक बाबीत 
प्रागचतक दृचिकोन स्वीकारिारे भारतािे मुख्य न्यायाधीश मंुबईतूनि गेलेले होते. अगिी तालुका 
न्यायाधीशापासून बढतीने सवोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपिी चवराजमान होण्यािा मान डी. जी. पालेकर 
या मंुबई न्यायव्यवस्थेतील न्यायाधीशानंा चमळाला आहे. न्या. जे. आर. मुधोळकर, न्या. चहिायतुल्ला, न्या. 
ए. पी. सेन, न्या. यशवतंराव िंद्रिूड, न्या. चवद्ारण्य तुळजापूरकर, न्या. डी. एफ. मािन, न्या. एम. एि. 
कचनया, न्या. पी. बी. सावतं, न्या. सुधाकर कुडुणकर, न्या. बी. एन. श्रीकृष्ट्ि, न्या. भरुिा, न्या. वचरयावा, 
न्या. कापचडया, न्या. चवकास चसरपूरकर असे अनेक न्यायाधीश मंुबई न्यायसंस्थेने सवोच्च न्यायालयाला 
चिले आहेत. श्री. एि. एम. चसरवाई हे भारतातले एक श्रषे्ठ चवचधञ. सवोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हिनू 
काम करण्यािी त्यानंा चवनंती करण्यात आली होती. परंतु त्याऐवजी भारतीय राज्यघटनेवरील आपले 
पुस्तक पूिण करिे जास्त उपकारक होईल असे त्यानंा वाटले आचि त्यानंी नम्रतेने नकार चिला. चसरवाई 
कायद्ाच्या ञानाबद्दल जसे ओळखले जात तसेि ते न्यायालयातील वागिकुीबद्दलही. न्यायाधीश 
न्यायगृहात येण्यापूवी वचकलाने हजर असले पाचहजे हे ते कटाक्षाने पाळत व अचतशय नम्रतापूवणक आपले 
चवविेन करीत. बराि िीघणकाळ महाराष्ट्रािे ॲडव्होकेट जनरल म्हिून त्यानंी काम पाचहले आचि या 
पिाला प्रचतष्ठा प्राप्त करून चिली. 
 

आपल्या न्यायव्यवस्थेत काही आमूलाग्र सुधारिा व्हाव्यात असा चविार नेहमीि माडंला जातो. 
गरीब िेशाला आचि िरविी वाढिाऱ्या न्यायालयात येिाऱ्या प्रकरिािंी िरविी वाढिारी संख्या पाहता 
आचि आपल्या िेशािी आर्धथक क्स्थती लक्षात घेता न्यायालयाचं्या सुट्या कमी कराव्यात असा प्रयत्न िालू 
असतो. चिचटशाचं्या काळातील सुट्या आज असमथणनीय ठरतील. चशवाय आिखी एका अडििीला 
आपल्या न्यायव्यवस्थेला तोंड द्ाव ेलागते. ज्याच्याचवरुद्ध चनकाल होण्यािा संभव आहे व सध्याच्या ज्यािा 
मालमते्तवर ककवा अचधकारपिावर ताबा आहे त्याला प्रकरि लाबंत जाव ेअसे वाटते, तर ज्याला न्याय हवा 
आहे त्याला ते लवकर िालाव ेअसे वाटते. या िोन्हींतून वाट काढण्यािी जबाबिारी न्यायाधीशावर असते. 
यादृिीने कामकाज िालवण्याच्या कायद्ात काही बिल नुकतेि करण्यात आले आहेत. 
 
आिीबािी-परीके्षचा काळ 
 

प्रत्येक व्यक्तीच्या ककवा ससं्थेच्या जीवनकालात असा एखािा कालखंड येतो; की जेव्हा त्या 
व्यक्तीिी ककवा ससं्थेिी कसोटी पाचहली जाते. चतिी चनष्ठा कसाला लागते. २५ जून १९७२ रोजी 
तत्कालीन पतंप्रधान श्रीमती इंचिरा गाधंी यानंी िेशभर आिीबािी जाहीर केली. राष्ट्रपतींनी घटनेने 
मूलभतू अचधकार आचि त्या अचधकारासाठी उच्च न्यायालयाने सवोच्च न्यायालय यािें िरवाजे ठोठावण्यािा 
अचधकारही स्थचगत करिारा हुकूम काढला. नागचरकािें अचभव्यक्तीिे, संिारािे, संघटना करण्यािे 
अचधकारि स्थचगत झाले. जीवनािा अचधकार िेिारे २१ व ेकलमसुद्धा स्थचगत झाले. शकेडो स्थानबद्धानंा 
आपल्या स्थानबद्धतेच्या कायिेशीरपिाचवरुद्ध उच्च न्यायालयात ककवा सवोच्च न्यायालयात आता जाता 
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येईल, की नाही यािीि शकंा उत्पन्न झाली. वृत्तपत्रावंर प्रचसद्धीपूवण चनयंत्रिासारखे चनबंध घालण्यात आले. 
चशवाय काहींना तर टाळेि ठोकण्यात आले. अशा पचरक्स्थतीत चजला नागचरकाचं्या मूलभतू अचधकारािें 
संरक्षि करण्यािी जबाबिारी राज्यघटनेने सोपवली आहे ती न्यायसंस्था कोिती भचूमका घेिार असा प्रश्न 
चनमाि झाला. उच्च न्यायालयासंाठी आचि सवोच्च न्यायालयासाठी हा कसोटीिा क्षि होता. या परीके्षच्या 
क्षिी सवोच्च न्यायालयापेक्षा काही उच्च न्यायालये अचधक धैयाने वागली आचि त्यानंी आपले कतणव्य 
करण्यािा प्रयत्न केला. त्यात मंुबई उच्च न्यायालयािाही समावशे आहे. 
 

मंुबईच्या पोलीस कचमशनरानंी आिीबािी राबवताना आपल्या परवानगीचशवाय कोितीही 
जाहीरसभा होऊ शकिार नाही, असा सवणसाधारि हुकूम काढला होता. एक सभा घेण्यासाठी परवानगी 
द्ा म्हिून त्याचं्याकडे करण्यात आलेला अजण त्यानंी नामंजूर केला होता. या िोन्ही आिेशाचं्या चवरुद्ध 
मंुबई उच्च न्यायालयािेि एक माजी न्यायाधीश एन. पी. नथवानी यानंी एक चरटयाचिका िाखल केली 
होती. या चरटयाचिकेमध्ये अजणिारातफे एन. ए. पालखीवाला, राम जेठमलानी, ए. बी. चिवाि अशा अनेक 
नामवतं वचकलानंी काम िालवले. नागचरक स्वातंत्र्यािी न्यायसंकल्पनाचं्या आधारे ििा करिारे या 
खटल्यातील चवस्तृत चनकालपत्र फार महत्तवािे आहे. (१९७६ बी. एल. आर., पृ. १; एन. पी. नथवानी चव. 
मंुबईिे पोलीस आयुक्त) या खटल्यात मंुबई उच्च न्यायालयाने ठरवले, की ‘आिीबािीिी उद्घोििा आचि 
नागचरक हक्कानंा आचि त्याचं्यासाठी िाि मागण्याच्या नागचरकाचं्या अचधकाराला स्थचगत करिारे 
राष्ट्रपतींिे हुकूम असतानासुद्धा या िेशातील कायद्ािे अचधराज्य (Rule of Law) संपुिात येत नाही. 
कायद्ािे राज्य िालूि राहते. कोित्याही कायद्ाने अचधकार चिलेले नसताना अगर कायद्ातील 
तरतुिीचवरुद्ध एखािा आिेश िेता येत नाही.’ उच्च न्यायालयाने स्वीकारलेला हा दृचिकोन म्हिजे 
नागचरकानंा मोठाि चिलासा होता. उच्च न्यायालयािे न्यायाधीश आर. एम. काटंावाला आचि चवद्ारण्य 
तुळजापूरकर यानंी मंुबईच्या पोलीस आयुक्तािें िोन्हीही आिेश रद्द केले. 
 

आिीबािीतील कारभारािा एक कुप्रचसद्ध भाग म्हिजे सरकारने लािलेली प्रचसद्धीपूवण यंत्रिा. 
ख्यातनाम राजकीय नेते व माजी संसि सिस्य एम. आर. ऊफण  चमनू मसानी हे Freedom First या नावािे 
एक चनयतकाचलक िालवत असत. या चनयतकाचलकावर राज्यािे प्रचसद्धी चनयंत्रिप्रमुख चवनोि राव यानंी 
प्रचसद्धीपूवण चनयंत्रिे लागू केली होती. त्याचवरुद्ध मसानी यानंी उच्च न्यायालयात िाि माचगतली. चनयंत्रिे 
घालिारा हा हुकूम उच्च न्यायालयािे एक न्यायाधीश न्या. भट्ट यानंी रद्दबातल ठरवला. त्याचवरुद्ध चवनोि 
राव यानंी केलेले अपील न्या. मािन व न्या. कचनया याचं्यासमोर सुनाविीला आले. महाराष्ट्रातील 
राज्यघटनेच्या कलम १९ (१) (अ) ने पचहल्या प्रथम हा अचधकार चनमाि आचि बहाल केलेला नाही, तर 
राज्यघटनेच्या पूवीही हा अचधकार अक्स्तत्वात होता. इंग्लंडच्या चवचधपरंपरेने हा अचधकार मान्य केलेला 
होता व भारतातील न्यायालयानंीही त्यािे रक्षि केलेले होते, असे खंडपीठाने ठरवले. (१९७६ बीएलआर, 
पृ. १२५) सोली सोराबजी या ख्यातनाम चवचधञानंी मसानी यािंी बाजू माडंली होती. 
 

साने गुरुजींनी स्थाचपलेले ‘साधना साप्ताचहक’ हे महाराष्ट्रातील एक महत्तवािे चविारपीठ म्हिनू 
गिले जाते. आिीबािीच्या चवरोधात मतप्रिशणन करिाच्या या साप्ताचहकािे ११ अंक सरकारने जप्त केले. 
चशवाय साधना मुद्रिालय बिं करण्यािा हुकूमही काढला. हे िोन्ही हुकूम भारत सरंक्षि व अंतगणत सुरक्षा 
चनयमाचं्या ४७ व्या चनयमाखालील अचधकारान्वये काढलेले होते. या िोन्ही हुकूमानंा आव्हान िेिारा एक 
चरट अजण श्रीधर महािेव ऊफण  एसेम जोशी या साधनेच्या चवश्वस्तानंी उच्च न्यायालयात िाखल केला. सी. 
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आर. िळवी यानंी त्यािंी बाजू न्या. तुळजापूरकर आचि न्या. गाडगीळ याचं्या न्यायपीठासमोर माडंली. 
उच्च न्यायालयाने हा अजण मजूंर करून िोन्ही हुकूम रद्द ठरवले (१९७७ बीएलआर, प.ृ २८९). 
 

कृष्ट्िा माधवराव घटाटे याचं्या स्थानबद्धतेचवरुद्ध त्याचं्यातफे उच्च न्यायालयात िाि मागण्यात 
आली होती. या प्रकरिात न्या. िदं्रशखेर धमाचधकारी व न्या. चिघे यानंी चिलेल्या चनकालपत्रात 
राष्ट्रपतींनी आिीबािीच्या काळात नागचरक स्वातंत्र्यािे घटनेतील अचधकार स्थचगत केले तरी कायद्ािे 
अचधराज्य चशल्लकि राहते अशी भचूमका घेतली. कायद्ािे अचधराज्य अशा हुकूमानंी स्थचगत होत नाही, 
असे ठरवनू स्थानबद्धता बेकायिेशीर ठरवली. 
 

न्या. धमाचधकारी, न्या. काटंावाला, न्या. तुळजापूरकर, न्या. भट्ट, न्या. गाडगीळ आचि या 
न्यायालयाच्या इतर काही न्यायमतूींनी कायद्ाच्या क्स्थतीिी यथायोग्य समीक्षा केली आचि व्यक्तीच्या 
स्वातंत्र्याच्या बाजूने आपला कौल चिला. राज्यघटनेतील मूलभतू अचधकारािें प्रकरि हे अशा अचधकारािें 
जन्मस्थान असून, ते अचधकार मूलभतू मानवी अचधकार आहेत. मािसाच्या जन्मापासून त्याला ते 
चमळालेले आहेत व कायद्ािे अचधराज्य ही लोकशाहीव्यवस्थेतील गृहीत संकल्पना आिीबािीमुळे अगर 
त्याखाली काढण्यात आलेल्या राष्ट्रपतींच्या एखाद्ा हुकूमामुळे स्थचगत होत नाही ही भचूमका या उच्च 
न्यायालयाने (एखािा अपवाि वगळून) स्वीकारली. अशा तऱ्हेिी भचूमका काही इतर उच्च न्यायालयानंीही 
घेतली. िुिैवाने सवोच्च न्यायालयाने मात्र याचवरुद्ध भचूमका घेतली आचि आिीबािीत नागचरकानंा आपल्या 
अचधकार संकोिाचवरुद्ध उच्च न्यायालयाकडे िाि मागता येति नाही, असा चनिणय ए.डी.एम. जबलपूर चव. 
चशवकातं शुल्का या खटल्यात (एआयआर १९७६ सुप्रीम कोटण १२०७) या खटल्यात चिला; मात्र हे प्रकरि 
ऐकिाऱ्या न्यायपीठातील एक न्यायाधीश न्या. एि. आर. खन्ना यानंी मंुबई उच्च न्यायालयािी भचूमकाि 
आपल्या अल्पमताच्या चनकालपत्रात ग्राय ठरवली. 
 
काही महत्त्वाचे णनिगय 
 

राज्यघटना अमलात आल्यानंतर चवचवध कायद्ािी वैधता तपासण्यािे काम न्यायालयावर येऊन 
पडले. इतर कायिे आचि सामाचजक पचरक्स्थती यािंा संिभण लक्षात घेऊन त्यािा चविार न्यायाधीशानंा 
करावा लागतो. महाराष्ट्र राज्य चव. नरसू आप्पा माळी (एआयआर १९५२, मंुबई ८४) या प्रकरिािी 
सुनाविी मुख्य न्यायाधीश म. क. छागला आचि न्या. प्र. बा. गजेंद्रगडकर याचं्या खंडपीठासमोर झाली. 
कहिू चद्वभाया प्रचतबधंक कायिा १९४६ या कायद्ान्वये िुसरा चववाह केल्याबद्दल आरोपीवर खटला 
भरण्यात आला होता. या खटल्यात कचनष्ठ न्यायालयानंी आरोपीला िोिी ठरवले. त्याचवरुद्धिे चरव्हीजन 
अजण उच्च न्यायालयाकडे सत्र न्यायाधीशानंी वगण केले होते. या रेफरन्समध्ये उच्च न्यायालयाला चनिणय 
द्ावयािा होता. चद्वभाया प्रचतबंध ही योग्य गोि असेल तर ती फक्त कहिंुनाि का लाग ू करावी, त्यातून 
मुक्स्लमानंा वगळिे िुकीिे आहे व या कायद्ात कहिू आचि कहिूतर अशी केलेली चवभागिी अन्यायमलूक 
आहे, म्हिून हा कायिा भेिभाव करिारा व त्या कारिावरून अवैध आहे, असा युक्क्तवाि करण्यात 
आलेला होता. कहिू चववाह आचि मुस्लीम चववाह या िोन्हींमधील मलूभतू फरक (संस्कार आचि करार) 
सागंत न्यायालयाने मुस्लीम कायद्ात घटस्फोटासंबधंी वगेळ्या तरतुिी कशा आहेत हेही लक्षात घेतले. 
केवळ कहिूपुरता असा कायिा करिे अवैध नाही, असा चनिणय उच्च न्यायालयाने तर चिलाि; परंतु 
त्यािबरोबर िोन बायका करण्यास प्रचतबधं केल्यामुळे कहिुच्या श्रद्धावंर आघात होतो हाही युक्क्तवाि 
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फेटाळून लावला. िुसरे लग्न करिे हा धमाने चिलेला अचधकार आहे ककवा धमणश्रदे्धिा प्रश्न आहे. हे 
न्यायालयाने अमान्य केले. 
 

महाराष्ट्रात १९५६ साली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचं्या लक्षावधी अनुयायानंी बौद्ध धमण 
स्वीकारला. बौद्ध पद्धतीने केलेला चववाह हा कायिेशीर आहे व तो एक चसद्ध झालेला जुना रीचतचरवाज 
मानला पाचहजे, असा चनिणय या उच्च न्यायालयाने चिला. १९९५ साली कें द्र सरकारने अपंग ककवा चवकल 
व्यक्तींना समान सधंी िेिारा आचि त्याचं्या अचधकारािें रक्षि करिारा कायिा संमत केला. परंतु या 
कायद्ाप्रमािे समानसंधी द्ायिी असेल तर कोिकोित्या प्रकारिी सेवा कोित्या प्रकराच्या अपंगानंा 
व्यक्तींना करता येईल यािी पाहिी करून अपंगासंाठी उपलब्ध असिाऱ्या जागािंी माचहती करून घेिे 
आवश्यक होते. मंुबई उच्च न्यायालयाने अधंाचं्या राष्ट्रीय महासंघाने िाखल केलेल्या एका चरट याचिकेत 
राज्य सरकारने या पाहिीसाठी एक सचमती नेमावी व क्रमवार पद्धतीने आरक्षि ताचलकेत अपंगािंा 
समावशे करावा असा आिेश चिला. ध्वचनप्रिूिि, जलप्रिूिि आचि वायूप्रिूिि यानंा प्रचतबधं करण्यािे 
कतणव्य पुरेशा प्रमािात शासनाने न केल्यामुळे उच्च न्यायालयाने त्यासाठी आवश्यक ते चनिेश अनेक 
प्रकरिातं चिले. 
 

आपल्यासमोर आलेल्या चवचवध खटल्यातं मंुबई उच्च न्यायालयाने तुरंुगचवियक चनयमामंध्ये बिल 
करण्यास सरकारला भाग पाडले. एखाद्ा मािसाला पकडल्यानंतर त्याला तुरंुगात आिले तरी त्याच्या 
नातेवाइकानंा तो तुरंुगात असल्यािे कळति नसे. उच्च न्यायालयाने एक चनिेश िेऊन तुरंुगात आिलेल्या 
कैद्ाबंद्दल त्याच्या नातेवाइकानंा तुरंुगाचधकाऱ्यानंी कळवले पाचहजे, असा आिेश िेऊन Prision Manual 
मध्ये त्याप्रमािे िुरुस्ती करावयास लावली. तुरंुगातील कैद्ािंी पते्र वािनू त्यातील मजकूर वगळिे ककवा 
पत्रि न पाठवता ठेवनू घेिे हा अचधकार िेिारे चनयम राज्यघटनेच्या कलम १४, १९ व २१ प्रमािे अवैध 
आहेत असा चनिणय उच्च न्यायालयाने चिला. कैद्ालासुद्धा स्वतःिी राजकीय मते बाळगता येतात. चशके्षमुळे 
तो आपला हा अचधकार गमावत नाही. फक्त ज्यामुळे कहसेला चिथाविीमुळे अगर कायिा आचि 
सुव्यवस्थेला धोका चनमाि होईल एवढ्या गोिीपुरताि हा अचधकार वापरता येईल असे उच्च न्यायालयाने 
ठरवले. 
 

एड्स झालेल्या व्यक्तीला तेवढ्याि कारिावरून नोकरीत घेण्यास नकार िेिे हे मूलभतू 
अचधकारािंा भगं करिारे आहे आचि एखाद्ा साक्षीिारािी ओळख जाहीर न होऊ िेिे हे त्याच्या चहतािे 
आहे असे न्यायालयाला वाटल्यास न्यायालय त्यािी ओळख गुप्त ठेव ू शकते. त्यािी जबानी बंि 
न्यायालयात घेऊ शकते व त्यािे नाव, ओळख प्रचसद्ध होऊ नये असा आिेश िेऊ शकते असा चनिणय या 
उच्च न्यायालयाने चिला आहे. 
 

एखाद्ा व्यक्तीला शासनातफे संरक्षि पुरवीत असताना तो कायिा मानिारा शातंताचप्रय नागचरक 
आहे, की गुन्हेगारी जगतातला एखािा आहे यािा चविार करून िोन्हीत फरक करिे हा कलम १४ आचि 
२१ िा भगं होत नाही; सरकारला अशा प्रकरिािंा फेरचविार करताना या गोिी लक्षात घेता येतील असा 
चनिणय या उच्च न्यायालयाने चिला आहे. 
 

मंुबई उच्च न्यायालयाने सावणजचनक चहताच्या याचिकेबद्दल एक समतोल दृचिकोन स्वीकारलेला 
आहे. लोकप्रचतचनधींिा धोरि ठरवण्यािा अचधकार मान्य करीत जेथे नागचरक हक्कािें उल्लंघन होत असेल 
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अगर जेथे शासन आपले कतणव्य करीत नसेल तेथेि हस्तके्षप करण्यािा न्यायालयािा चविार असतो. 
गोव्यामध्ये एकिा मलेचरयािी जबरिस्त साथ आली. मेंिूतील संसगामुळे िोन मृत्यू झाल्यानंतरही सरकार 
फारसे हललेले नव्हते. वृत्तपत्रात आलेल्या बातम्यािंी उच्च न्यायालयाच्या गोवा न्यायपीठाने िखल घेतली 
आचि स्वतःि याबाबत पढुाकार घेऊन राज्यसरकारच्या चवचवध अचधकाऱ्यानंा नोचटसा बजावल्या. 
मलेचरयािा ससंगण गोव्यात जोरात सुरू असलेल्या बाधंकामासाठी प्रातंाबाहेरून आलेल्या मजुरादं्वारे झाला 
होता. तसेि बाधंकामासाठी बाधंण्यात येिाऱ्या पाण्याच्या हौिात डासािंी पैिास होत होती. शासनािी 
पावले वगेात पडत नाहीत हे चिसताि गोव्यातील सवण नगरपाचलकेच्या मुख्याचधकाऱ्यािंी बठैक कोटात 
बोलावनू जंतुनाशकािी उपलब्धी आचि त्यािें योग्य वाटप, बाहेरून येिाऱ्या मजुरािंी रक्ततपासिी, 
बाधंकामासाठी पाण्याच्या साठविीत व सवणि साडंपाण्यावर औिधािी फवारिी अशा गोिीिे चनिेश उच्च 
न्यायालयानेि चिले आचि त्याप्रमािे शासनाला त्वचरत अमलबजाविी करावयास लावली. थोड्याि 
चिवसात ही गंभीर साथ आटोक्यात आली. 
 

प्रशासकीय यंत्रिेला जर मानवी अचधकारािंी पूरक जाि नसेल तर केवळ कायद्ािी शब्िशः 
अमलबजाविी कशी होते यािे उिाहरि अनेक वळेा पाहावयास चमळते. महाराष्ट्रात नद्ातं साििारी वाळू 
काढून घेऊन जाण्यािी परवानगी शासन िेते व त्यासाठी काही स्वाचमत्वमूल्य आकारले जाते. यासाठीच्या 
चनयमात चकती वाळू घेऊन जाऊ द्ावी यािा उल्लखे नव्हता. वाळूवर चमळिारे स्वाचमत्वमूल्य हा सरकारला 
आपला उत्पन्नािा स्त्रोत वाटिे स्वाभाचवक होते. निीच्या पात्रातून वाळूिा अमयाि उपसा झाला तर 
आजूबाजूच्या चवचहरींच्या पाण्यािी पातळी खाली जात असे आचि निीतसुद्धा पािी राहत नसे. एका 
शतेकऱ्याने उच्च न्यायालयाला पाठवलेल्या पत्रािी िखल घेऊन उच्च न्यायालयाने याबाबत सवण राज्याला 
लागू होईल असा हुकूम काढला, की प्रत्येक चजल्यात अक्स्तत्वात असलेल्या शासकीय भगूभणशास्त्रञाने 
पाहिी करून चिलेल्या अहवालाप्रमािे चकती वाळू काढिे चहतावह आहे हे चठकचठकािी तपासण्या 
केल्यानंतर ठरवनू त्याप्रमािे वाळू उपासण्यािी परवानगी चिली जावी; शास्त्रञाच्या पाहिीचशवाय अशी 
परवानगी िेऊ नये. चजल्हाचधकारी चनयमानुसार काम करत होते; परंतु चनयमात जास्त वाळू काढण्याने 
काय िुष्ट्पचरिाम होतील यािा चविार केलेला नव्हता, म्हिून चपण्याच्या पाण्यािी उपलब्धी हा जीवनाच्या 
मूलभतू अचधकारािा भाग आहे असे ठरवनू गौि खचजने चनयमाधारे वाळू उपसण्यास परवानगी िेताना 
त्यािा पाण्याच्या उपलब्धीवर काय पचरिाम होईल हे पाचहले पाचहजे, असा उच्च न्यायालयाने असा चनिेश 
चिला. 
 
यांत्रिेचा णवस्िार 
 

उच्च न्यायालयात ७५ न्यायाधीशाचं्या जागा मान्य असल्या तरी तेवढ्या नेहमीि भरलेल्या असत 
नाहीत. िरविी सुमारे ७५ हजार प्रकरिे उच्च न्यायालयात िाखल होतात. िोन हजार साली राज्यात २८ 
चजल्हा न्यायाधीश, ४० सह-चजल्हा न्यायाधीश, १०९ अचतचरक्त चजल्हा न्यायाधीश, ५० नगर चिवािी 
न्यायाधीश आचि १२ कुटंुब न्यायालयािे न्यायाधीश असे चजल्हास्तरावरील २३९ न्यायाधीश कायणरत होते. 
याचशवाय ६७० हून अचधक कचनष्ठ व वचरष्ठ स्तर चिवािी न्यायाधीश काम करीत होते. उच्च न्यायालयाच्या 
न्यायाधीशासह हजाराहून अचधक न्यायाधीश महाराष्ट्रात न्यायिानािे काम करीत होते. िहा विांत ही 
संख्या आिखी वाढली आहे. 
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आज महाराष्ट्रातील न्यायसंस्थेिा चवस्तार खूपि मोठा झाला आहे. प्रत्येक चजल्यात फक्त 
चजल्याच्या चठकािीि नव्हे, तर एक-िोन तालुक्याचं्या चठकािीही अचतचरक्त चजल्हा न्यायाधीशािी व 
अचतचरक्त सत्र न्यायाधीशािंी न्यायालये झाली आहेत. चजल्हा न्यायालयात िालिारी त्या भागातील 
चिवािी अचपले व फौजिारी खटले त्या तालुक्याच्या चठकािी िालतात. त्या तालुक्यातील लोकािंी व 
लगतच्या तालुक्यातील पक्षकारािंी त्यामुळे सोय झालेली आहे. नागचरकानंा कायद्ािी तोंडओळख व्हावी 
म्हिून चवचधसाक्षरतेिा कायणक्रम, चवचवध प्रकरिे तडजोडीने चमटावीत म्हिनू सतत िालिारी 
लोकन्यायालये आचि कचनष्ठ न्यायालयातील न्यायाधीशाचं्या सततच्या प्रचशक्षिाला मित करिाऱ्या 
कायणशाळा नेहमी िालतात. प्रलंचबत खटल्यािें चनकाल लवकर व्हावते म्हिून जलिगतीने न्यायालये, 
कें द्र सरकारच्या मितीने राज्यात सुरू करण्यात आली आहेत व त्यात प्रकरिािें चनकाल वगेाने होऊन 
प्रलंचबत खटल्यािंी संख्या बरीि कमी झाली आहे. 
 

महाराष्ट्रातील नव्याने सेवते येिाऱ्या कचनष्ठ न्यायाधीशाचं्या प्रचशक्षिासाठी आचि सेवेत असलेल्या 
न्यायाधीशाचं्या उद् बोधनासाठी ज्योती (Jaudicial Officers Training Institute) नावािी एक संस्था 
नागपूर येथे कायणरत आहे. चनवड झालेल्या चनवडक कचनष्ठस्तर न्यायाधीशानंा तेथे प्रचशचक्षत केले जाते; 
चशवाय अधूनमधून सेवतेील न्यायाधीशानंाही छोट्या उद् बोधन वगासाठी बोलावले जाते. 
 

नागपूर येथे उच्च न्यायालयािी एक िेखिी इमारत चिचटशकाळाति बाधंली गेलेली आहे. त्या 
इमारतीिा चवस्तार त्याि पद्धतीच्या बाधंकामाने करण्यात आला आहे. औरंगाबाि येथे उच्च न्यायालयािे 
न्यायपीठ स्थापन झाल्यानंतर एक मोठी इमारत बाधंण्यात आली आहे. सुमारे १६-१७ न्यायाधीश एकाि 
वळेी काम करू शकतील आचि वकील व पक्षकार याचं्यासाठीही पुरेशा सोयी असलेली ही इमारत आहे. 
अनेक चठकािी चजल्हा न्यायालयाचं्या आचि तालुका न्यायालयाचं्या इमारती आचि न्यायाधीशासंाठी 
चनवासस्थाने बाधंण्यात आली आहेत. 
 
मराठीिून न्यायदान 
 

मंुबई उच्च न्यायालयाने घेतलेल्या एका महत्तवाच्या चनिणयािा उल्लखे येथे मुद्दाम केला पाचहजे. 
न्यायालयािे कामकाज पक्षकाराचं्या भािेत म्हिजे लोकभािेत िालले म्हिजे आपल्या प्रकरिात न्यायािी 
प्रचक्रया कशी झाली यािा आलेख त्याच्यासमोरि उलगडतो. लोकाचं्या भािेत न्याय हा लोकाचं्या भािेत 
राज्यकारभार या तत्तवािा एक महत्तवािा भाग आहे. महाराष्ट्राच्या लोकभािेत म्हिजे मराठीत 
न्यायव्यवस्थेिा कारभार चजल्हास्तरापयंत िालावा अशी शासनािी आचि उच्च न्यायालयािी इच्छा आहे. 
िोन विांत चजल्हा स्तरापयंतिी सवण चनकालपते्र मराठीत यावीत अशीही अपेक्षा या योजनेत व्यक्त 
करण्यात आली आहे. 
 

वकील आचि न्यायाधीश या िोघाचं्या परस्पर सहकायाचशवाय एवढा मोठा महत्तवािा चनिणय 
प्रत्यक्षात येिे अवघड असते. कायिे इंग्रजीत, आजवरिी इगं्रजीिी सवय अशा अडथळ्यानंा पार करत 
मराठी न्यायिानाकडे जायिे आहे. अथात इच्छाशक्ती असेल, तर त्यात काही अवघड नाही. महाराष्ट्रात 
इंग्रजािें राज्य १९ व्या शतकाच्या िुसऱ्या िशकात आले. त्यानंतरिी २५-३० वि े महाराष्ट्रािा कारभार 
आचि ञानव्यवहार मराठीति िालावा असा हेतू बाळगून अनेक उपक्रम राबवण्यात आले. पचरभािेिा बाऊ 
आज मोठ्या प्रमािात केला जातो. महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाल्यानंतर रसायनशास्त्रापासून कायद्ापयंत 
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चवचवध ञानशाखाचं्या उपयोगी पचरभािा राज्य शासनाने तयार केल्या. ती पुस्तके आज उपलब्ध आहेत. 
इंग्रजािें राज्य आल्यानंतर युरोपातील चवद्ािंी मराठीतील भािातंरे वगेाने झाली. भगूभणशास्त्रापासून संपत्ती 
हस्तातंरिाच्या ककवा मुितीच्या कायद्ापयंत सवण कायद्ािंी मराठी भािातंरे करण्यात आली. ती 
छापलीही गेली होती. जर एकोचिसाव्या शतकाच्या पचहल्या अधणशतकाति महाराष्ट्रात आत्मचवश्वासाने 
सवण चवद्ागं्रथािंी मराठी भािातंरे होत होती तर आता ती महाराष्ट्रािे स्वतंत्र राज्य असताना का होऊ शकत 
नाहीत? कायद्ाच्या के्षत्रात राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या मितीने भािातंरकक्ष िालवलेला आहेि. 
त्याला अचधक बळ िेऊन वगेाने काम करता येऊ शकेल. मराठीत भािातंरे आजही झाली आहेत व होत 
आहेत; पि त्यािंा वापर जेवढ्या प्रमािात व्हायला हवा तेवढा होत नाही. आपल्या मनातील मराठीबद्दलिा 
न्यूनगंड थोडा बाजूला करावा लागेल. अगिीि अवघड अशा न्यायसंकल्पनािंा चविार चकती खटल्यात 
करावा लागतो? बहुतेक खटल्यात व्यवहारातील इंग्रजी पुरेसे असते. तेथे व्यवहारातील मराठीिे ञान 
पुरेसे असते. फार ताचंत्रक सकंल्पना असेल तर तेवढा इगं्रजी शब्ि वापरला तरी िालतो. फक्त इच्छाशक्ती 
चकती प्रबळ आहे आचि आपि मराठीच्या वापराबद्दल चकती प्रामाचिक आहोत हे मनाशी ठरवले पाचहजे. 
 
मूल्यणनष्ठाच सांस्कृिीचे रक्षि करील 
 

कागिपत्रािंा पूिण अभ्यास, कोित्याही बाय िडपिािा पचरिाम न घेिारे न्यायाधीश, आपि 
केवळ पक्षकारािे हत्यार नाही, तर न्यायालयािे एक जबाबिार अचधकारी आहोत असे मानिारे वकील जर 
न्यायससं्थेत असतील तर न्यायािी प्रचक्रया अचधक लोकोपयोगी होते. न्यायससं्थेचवियीिा लोकाचं्या 
मनातील आिर हा उिार लोकशाही राज्यव्यवस्थेतील एक महत्तवािा घटक असतो. आजच्या आपल्या 
सामाचजक जीवनात ज्या अचनि गोिींनी प्राबल्य माजवण्यास सुरुवात केली आहे. त्यािा प्रािुभाव 
न्यायससं्थेत होिे स्वाभाचवक आहे. न्यायसंस्थेशी सबंंचधत सवांनीि याबद्दलिी चवशिे काळजी घेण्यािी 
आवश्यकता आहे. समाजाच्या संस्कृतीहून न्यायससं्कृती फार काळ वगेळी आचि स्वतंत्र राहू शकत नसते. 
चतिे मलू्याचधचष्ठत वगेळेपि चटकविे ही एक अवघड जबाबिारी न्यायाधीश, वकील, पक्षकार आचि 
समाजातील इतर घटक या सवांवरि आहे. 
 

संस्कृती ही व्यक्तींच्या आचि समुिायाच्या मूल्यचनष्ठेतून जन्माला येते. चतच्या चनर्धमतीला िीघणकाळ 
लागतो. सुिैवाने महाराष्ट्रात अशी अनेक छोटी-मोठी मािसे होऊन गेली, की त्याचं्यामुळे महाराष्ट्रािी 
संस्कृती चनमाि झाली. उिाहरिािाखल एक गोि साचंगतली पाचहजे. रत्नाचगरीच्या न्यायालयात गागंल 
नावािे एक वकील होते. रत्नाचगरीच्या चजल्हा न्यायालयाच्या इमारतीवरि चजल्हा न्यायाधीश राहत असत. 
गागंल वकील न्यायाधीशांना आपि कागिपत्राबद्दल खरीि माचहती चिली पाचहजे याबद्दल िक्ष होते. अमुक 
गोि कागिपत्रात आहे ककवा अमक्याच्या जबानीत असा उल्लखे आहे असे गागंलानंी साचंगतले म्हिजे 
न्यायाधीश कागिपत्र स्वतः उलटून पाहत नसत. गागंल सागंत ते खरेि असिार असा चवश्वास असे आचि 
गागंलानंी त्याला कधीही तडा जाऊ चिलेला नव्हता. कोटािे कामकाज सपंल्यानंतर चजल्हा न्यायाधीश वर 
घरी जात तास-िीड तासानंतर ते खाली उतरून चफरावयास जात असत. एके चिवशी चजल्हा न्यायाधीश 
खाली उतरले. पाहतात तो गागंल वकील येथे उभे आहेत. कोटािे काम सपूंन िीड-िोन तास होऊन 
गेल्यानंतरही ते का थाबंले असावते यािा चजल्हा न्यायाधीशानंा चविार पडला. त्यानंी गागंलानंा चविारले. 
गागंल म्हिाले, “आज चवविेन करीत असताना प्रचतवािीच्या एका साक्षीिाराने एक गोि मान्य केली आहे 
असे मी साचंगतले. नंतर मी ती फाईल पुन्हा तपासली, तर त्या साक्षीिाराच्या जबानीिा तसा अथण लावता 
येिार नाही असे मला वाटू लागले. माझ्या सागंण्यावर चवश्वास ठेवनू आपि आपले मत बनवाल म्हिनू 
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आजि आपल्याला हे सागंाव ेव आपली क्षमा मागावी यासाठी मी आपि खाली येण्यािी वाट पाहत होतो.” 
गागंलासंारख्या अनेक वचकलानंी महाराष्ट्रामध्ये आपल्या सिोटीने आमिी न्यायसंस्कृती चनमाि केली 
आहे. 
 

शब्िसंख्या : ६६९८ 
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महाराष्ट्रािील शालेय णशक्षि 
 

 
हेरांब कुलकिी 
 

महाराष्ट्राच्या चशक्षि के्षत्रात नामवतं चशक्षि तज्ञ म्हिून हेरंब कुलकिी यानंी आपला ठसा 
उमटचवला आहे. सामाचजक दृष्ट्ट्या कमकुवत, खाजगी व वचंित घटकाचं्या चशक्षिासाठी ते चवशिे 
प्रयत्नशील असतात. प्राथचमक चशक्षि हा त्यािंा चजव्हाळ्यािा चविय असून त्यावर त्यानंी पन्नासपेक्षा अचधक 
लेख चलचहले आहेत. लोकसत्ता, लोकमत सकाळ यासंारख्या प्रचतचष्ठत िैचनकामंध्ये त्यानंी केलेले 
स्तंभलेखन लोकचप्रय झाले आहे. ‘साप्ताचहक साधनाच्या’ संपािन मंडळावर त्यािंी चनवड करण्यात आली 
होती. त्यानंी महाराष्ट्रातील चवचवध भागामंध्ये जाऊन शकै्षचिक सवेक्षि केले आहे. त्यानंा चवचवध प्रकारिे 
शकै्षचिक सन्मान प्राप्त झाले आहेत. चशक्षि के्षत्रातील त्यािंा अभ्यास आचि अनुभव लक्षात घेता भारत 
सरकारच्या कें द्रीय चनयोजन आयोगाच्या चशक्षिचवियक आढावा सचमतीिा सिस्य म्हिून त्यानंा चनयुक्त 
करण्यात आले होते. 
 

पत्ता : चिरेबंिी, महालक्ष्मी मिंीराजवळ, मु. पो. ता. अकोले, चज. अहमिनगर ४२२ ६०१. 
िूरध्वनी : (०२४२४) २२२२९९, भ्रमिध्वनी : ९२७०९४७९७१ 

 
शालेय णशक्षि 
 

गेल्या २००० विांिा महाराष्ट्रािा इचतहास पाचहला तर तेराव्या शतकापासून जवळजवळ ४०० वि े
मुसलमानी सत्ता याप्रिेशात राचहली. त्या काळात प्रत्येक गावात तात्या पंतोजी प्रकारच्या लेखन, वािन व 
अंकगचित अनौपिाचरकपिे चशकचविाऱ्या अनेक शाळा महाराष्ट्रात होत्या. औरंगाबाि, पठैि, नािेंड, वाई 
येथे संस्कृत पाठशाळा होत्या. 
 

१८१८ मध्ये चिचटशानंी सत्ता घेतल्यावर मंुबई इलाख्यातील प्राथचमक चशक्षिाबद्दलिी माचहती 
चमळचवण्यास सुरुवात केली. मंुबई प्रातंातल्या प्रत्येक खेड्यात शाळा पोहोिली. हे चशक्षि इतके अल्पखिी 
होते, की एखाि-िुसरा रुपया ककवा थोडेफार धान्य चशक्षकानंा चिले म्हिजे तेवढे मानधन पुरेसे असे. 
एकचशक्षकी शाळामंध्ये वगणनाचयकामाफण त अध्यापनािे काम िाले. 
 

स्वातंत्र्यानंतर १ एचप्रल १९४९ पासून प्राथचमक चशक्षि अचधचनयम अमलात आले. त्यानुसार 
प्राथचमक चशक्षिािी योजना व त्यासाठी आवश्यक आर्धथक तरतूि करण्यािी जबाबिारी चजल्हा चशक्षि 
मंडळे व अचधकृत नगरपाचलका चशक्षि मंडळे याचं्यावर सोपचवण्यात आली. 
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१ मे १९६२ पासून प्राथचमक चशक्षिािा संपूिण कायणभार, चजल्हा पचरिि, पंिायत सचमतीकडे 
सोपचवला. चजल्हा पचरििेपूवी महाराष्ट्रात प्राथचमक चशक्षिािी जबाबिारी चजल्हा चशक्षि मंडळाकडे होती. 
चविभात प्राथचमक चशक्षिािी जबाबिारी जनपि सभाकंडे होती. मराठवाड्यािा कारभार प्रत्यक्ष 
शासनाकडून पाचहला जात होता. पचिम महाराष्ट्रात प्रत्येक चजल्यातील प्राथचमक चशक्षिाच्या 
प्रशासनासाठी चजल्हा चशक्षि मंडळे होती. 
 

१९६२ नंतर खऱ्या अथाने महाराष्ट्रातील चशक्षिाला गती चमळायला सुरुवात झाली. पूवण प्राथचमक, 
प्राथचमक व माध्यचमक चशक्षिािी क्स्थती सवणसाधारिपिे पुढीलप्रमािे होती.– 
 

महाराष्ट्र राज्यातील पूवण-प्राथचमक, प्राथचमक, माध्यचमक आचि उच्च माध्यचमक चशक्षिातील प्रगती 
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चवद्ार्धथनी २३० हजार ६०८ हजार ८९४ हजार १५११ हजार २३२१ हजार 
एकूि चशक्षक ३५ हजार ७५ हजार ८७ हजार १२१ हजार १४८ हजार 

चशचक्षका ९ हजार २० हजार २५ हजार ३९ हजार ४८ हजार 

उच्च माध्यचमक चशक्षि      

संस्था   ७६७ १,७७२ ३,१०१ 
   हजार   

एकूि चवद्ाथी   ८२८ २०७१ ३६०५ 
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   हजार हजार हजार 

चवद्ार्धथनी   २५७ ७५८ १५५६ 
   हजार हजार हजार 

एकूि चशक्षक   २७ हजार ६१ हजार ९३ हजार 

चशचक्षका   ८ हजार १७ हजार २७ हजार 
 

पूवग-प्रािणमक णशक्षि : पूवण प्राथचमक चशक्षिाबद्दलिी माचहती पूिणपिे उपलब्ध होत नाही. १९९३-
९४ पयंत महाराष्ट्र शासन पूवण-प्राथचमक शाळा आचि सपूंिण पूवण-प्राथचमक स्तरावरील चवद्ाथी यािंी नोंि 
करीत असे. १९९३-९४ नंतर मात्र सपूंिण पूवण-प्राथचमक स्तरावरील वगािी नोंि करीत असल्याने शाळाचं्या 
तसेि चवद्ाथी-चशक्षकाचं्या संख्येत एकिम वाढ झाल्यासारखे चिसत आहे. १९९३-९४ नंतर वगेवगेळ्या 
योजनासंाठी पूवण-प्राथचमकिे वगण सुरू झाले. त्यािंी एकचत्रत माचहती २०००-२००१ या शालेय विासाठी 
चिलेली आहे. पूवण-प्राथचमक शाळािें अनेक वगण खाजगी रीतीने िालू असल्याने त्यािंी नोंि होत नाही हे 
लक्षात ठेविे जरूर आहे. 
 

प्रािणमक णशक्षि : १९६०-६१ ते २०००-२००१ या ४० विांच्या कालखंडात शाळािंी संख्या ३४५९४ 
वरून ६५९६० म्हिजे १·९१ पट झाली. त्या कालखंडात एकूि चवद्ाथ्यांिी संख्या ४१७८ हजारावरून 
११८५७ हजार म्हिजे २·८३ पट झाली. मुलींिी संख्या १४९५ हजारावरून ५७१२ हजार म्हिजे ३·८२ पट 
झाली. एकूि चशक्षकािंी सखं्या ११३ हजारावरून ३१३ हजार म्हिजे २·७७ पट झाली तर चशचक्षकािंी 
संख्या २५ हजारावरून १३४ हजार म्हिजे ५·३६ पट झाली. या ४० विांच्या कालखंडात शाळािंी सखं्या 
केवळ िुप्पट झाली असली तरी एकूि चवद्ाथ्यांिी संख्या चतप्पट तर चवद्ाथ्यांिी संख्या िौपट झाली आहे. 
एकूि चशक्षकािंी संख्या साधारिपिे चतप्पट झाली असली तरी चशचक्षकािंी संख्या मात्र साडेपािपट झाली 
आहे. यावरून सामान्यतः असे म्हिता येते की, या ४० विांत राज्यातील मुलींच्या चशक्षिािे व चस्त्रयाचं्या 
चशक्षि-के्षत्रातील नोकरीिे प्रमाि िांगलेि वाढले आहे. 
 

माध्यणमक णशक्षि : १९६०-६१ ते २०००-२००१ या कालखंडात माध्यचमक शाळािंी संख्या २४६८ 
वरून व ११६७२ म्हिजे ४·७३ पट झाली. या मुितीत चवद्ाथ्यांिी एकूि संख्या ८५८ हजारावरून ५०४७ 
हजार म्हिजे ५·८८ पट झाली. मुलींिी संख्या २३० हजारावरून २३२१ हजार म्हिजे १० पट झाली. 
चशक्षकािंी एकूि संख्या ३५ हजारावरून १४८ हजार म्हिजे ४·२३ पट झाली, तर चशचक्षकािंी संख्या ९ 
हजारावरून ४८ हजार म्हिजे ५·३३ पट झाली. यावरून सामान्यतः असे म्हिता येते की, प्राथचमक 
चशक्षिाशी तुलना करता महाराष्ट्रातील माध्यचमक चशक्षिािी वाढ प्रिंड झाली. त्यातील मुलींच्या 
संख्येतील वाढ चवशिे उल्लखेनीय आहे. 
 

उच्च माध्यणमक णशक्षि : +र स्तरावरील अभ्यासक्रम १९७५-७७ या कालखंडात सुरू झाला. 
त्यातून सुरुवातीला वगण पूिणपिे शाळेत, नंतर १ विण बहुताशंी महाचवद्ालयात, तर नंतर सोयीप्रमाि 
िोन्हीकडे अशी व्यवस्था झाल्याने १९८०-८१ पासूनिे आकडे तुलनेसाठी घेतले आहेत. १९८०-८१ ते 
२०००-०१ या कालखंडात उच्च माध्यचमक चशक्षि िेिाऱ्या संस्थािंी संख्या ७६७ वरून ३१०१ म्हिजे ४·०४ 
पट झाली. त्याि कालखंडात चवद्ाथ्यांिी संख्या ८२८ हजारावरून ३६०५ हजार म्हिजे ४·३५ पट तर 
चवद्ार्धथनींिी संख्या २५७ हजारावरून १५५६ हजार म्हिजे ६·०५ पट झाली. चशक्षकािंी एकूि संख्या २७ 
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हजारावरून ९३ हजार रुपये ३·४५ पट तर चशचक्षकािंी संख्या ८ हजारावरून २७ हजार म्हिजे ३·२८ पट 
झाली. 
 

१९६०-६१ ते २०००-०१ या कालखंडामध्ये प्राथचमक चशक्षिाच्या तुलनेत माध्यचमक आचि उच्च 
माध्यचमक चशक्षिािा चवकास तुलनेने भरपूर झाला. चवद्ाथ्यांिी तसेि चवद्ार्धथनींिी संख्या िुपटीपेक्षा 
जास्त वाढली. त्यातून माध्यचमक स्तरावर चवद्ार्धथनींिी संख्या १० पट झाली. यावरून सामान्य जनतेत 
मुलींच्या चशक्षिािी जािीव वाढली आहे, असा चनष्ट्किण काढता येतो. सवणि स्तरावर चशचक्षकािें प्रमाि 
वाढले असले तरी तुलनेने वाढलेले नाही. 
 
महाराष्ट्राच्या णशक्षिावर प्रभाव िाकिारे महापुरुष : 
 

महाराष्ट्रातील चशक्षिाला गती चमळाली यािा चविार केवळ १९६० ते २०१० या कालखंडापुरताि 
करून िालिार नाही. यािे कारि स्वातंत्र्यपूवण काळातील महाराष्ट्रातील राजकीय, सामाचजक लढे, 
चविारमंथन यामुळे महाराष्ट्रातील चशक्षिाला गती चमळाली आहे हे लक्षात घ्यायला हव.े 
 

महात्मा गाधंींनी बचुनयािी चशक्षिािी माडंलेली सकंल्पना, लोकमान्य चटळकानंी राष्ट्रीय 
चशक्षिाला चिलेले महत्तव, त्यामुळे गावोगावी सुरू झालेल्या राष्ट्रीय शाळा, आगरकर, रानडे, चव. रा. कशिे, 
इ. नी केलेल्या तकण शुद्ध समाजजागरिािा अपचरहायण पचरिाम चशक्षिाच्या जागृतीत झाला. 
 

महात्मा फुले, राजिी शाहू महाराज व डॉ. आंबेडकर याचं्या पे्ररिेने व प्रत्यक्ष कायाने बहुजन 
समाजातील चशक्षिािा प्रश्न ऐरिीवर आला. बहुजनाचं्या उद्धारासाठी केवळ आर्धथक चवकास व सामाचजक 
िळवळी पुरेशा नाहीत तर चशक्षि हाि महत्तवािा मागण आहे हे त्यानंी पटवनू चिले. 
 

राजर्धि शाहू महाराजानंी सक्तीिे व मोफत चशक्षि १९१२ सालीि कायाक्न्वत केले. आज चशक्षिािा 
कायिा करताना खिण वािचवण्याच्या अनेक पळवाटा शोधल्या जातात. पि त्या काळात शाहू महाराजानंी 
मोफत व सक्तीच्या चशक्षिािी अमलबजाविी करून िाखचवली. पगारी चशक्षक ही योजना राबचवली. 
शाळेत येिाऱ्या मुलानंा भाकरी, शाळेत मुलानंा न पाठचविाऱ्या पालकानंा चशक्षा. बहुजन समाजातील 
जाती-जमातींसाठी अनेक वसचतगहेृ सुरू केली. शाहू महाराजानंी केलेल्या शकै्षचिक कायामुळे 
महाराष्ट्रातील चशक्षिािी प्रत्यक्षात अमलबजाविी सुरू झाली. 
 

महात्मा फुलें नी प्रत्यक्षात शाळा काढली. साचवत्रीबाईंनी हालअपेिा सहन करून प्रत्यक्षात मुलींना 
चशकवले हे काम महान आहे पि त्याहीपेक्षा महात्मा फुलें नी बहुजनाचं्या मागास राहण्यािे कारि चशक्षि 
नसिे हे आहे व चवकासािा मागणही चशक्षिि आहे हे तत्तवञान माडंले. त्यातूनि महाराष्ट्रातील उपेचक्षत 
वगाच्या चशक्षिाला गती चमळाली. हे त्यािें सवात मोठे योगिान मला वाटते. शोििाच्या बेड्या तोडायला 
लोकलढ्याबंरोबरि चशक्षि हेि महत्तवािे हत्यार आहे ही जािीव सवण लोकिळवळींना महात्मा फुलेंनी 
करून चिली. 
 

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानंी स्वतःच्या जीवनािेि उिाहरि समाजापढेु ठेवनू 
चशक्षिामुळे उपेचक्षत वगािे आयुष्ट्य कसे बिलू शकते यािा वस्तुपाठि सवांपुढे ठेवला. “चशका, संघचटत 
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व्हा व संघिण करा” असा सिेंश चिला. प्राथचमक चशक्षिािे सावणचत्रकीकरि हा राष्ट्रप्रगतीच्या इमारतीिा 
पाया आहे हे स्पि करून त्यानंी सक्तीच्या चशक्षिािा आग्रह धरला. माडंिीसोबति बाबासाहेबानंी चवचवध 
शकै्षचिक संस्थािंीही स्थापना केली. 
 

गाडगे महाराज व तुकडोजी महाराज यानंी केलेल्या जनजागृतीमुळे ग्रामीि भागातील 
पालकवगात चशक्षिाचवियी जागतृी चनमाि झाली. 
 

कमणवीर भाऊराव पाटील यािें कायण हा महाराष्ट्रातील शकै्षचिक वाटिालीतील सवात महत्तवािा 
टप्पा आहे. चशक्षिावर भाष्ट्य करण्यापेक्षा गावोगावी पायी चफरून भाऊरावानंी िुगणम चठकािी शाळा सुरू 
केल्या. कोित्याही िेिग्यािंी वाट न पाहता केवळ श्रमाच्या आधारे त्यानंी शाळा उभारून ग्रामीि 
चशक्षिाला गती चिली. महाराष्ट्रात आज बहुजन समाजातील मध्यमवगण, उच्चचशचक्षतवगण व राजकारि, 
समाजकारि, अथणकारि यािें वाढते प्रमाि हे भाऊरावाचं्या प्रयत्नािें फळ आहे. 
 

महिी धोंडो केशव कवे यानंी मुलींच्या चशक्षिासाठी केलेले कायण स्त्री चशक्षिातील महत्तवािा टप्पा 
आहे. १९१६ साली त्यानंी सुरू केलेले ‘मचहला चवद्ापीठ’ ही महत्तवािी उपलब्धी ठरली. 
 

डॉ. पंजाबराव िेशमुख यानंी चशवाजी चशक्षि संस्थेच्या द्वारे चशक्षिािे जे जाळे उभारले त्यामुळे 
चविभातील ग्रामीि भागातील अनेक चपढ्या चशकू शकल्या. साने गुरुजी हे नाव महाराष्ट्राच्या चशक्षिाला 
गती िेिारे उत्पे्ररक आहे. साने गुरुजींनी पे्रम आचि चनसगणपे्रम, राष्ट्रभक्ती व सामाचजक बाधंीलकीिा जो 
संस्कार चिला, त्या पे्ररिेतून हजारो उच्चचशचक्षत तरुिानंी चशक्षक होण्यािा चनिणय घेतला. त्यामुळे 
चशक्षिात गुिात्मक वाढ होण्यास मित झाली. 
 

महर्धि चव. रा. कशिे याचं्या माडंिीमुळे व प्रत्यक्ष कामामुळे िचलतािें चशक्षि व चस्त्रयािें चशक्षि हा 
चविय ऐरिीवर आला. चव. रा. कशिे यािंी वचंित समूहाचवियीिी तळमळ अनेक िळवळींना शकै्षचिक 
कायासाठी पे्ररिािायी ठरली. 
 

जे. पी. नाईक यानंी आतंरराष्ट्रीय स्तरावर केलेले शकै्षचिक कायण हा खरे तर महाराष्ट्राच्या 
गौरवािा चविय आहे. जगातील १०० चशक्षि तज्ञापंकैी नाईकानंा युनेस्कोने गौरचवले आहे. कोठारी 
आयोगािे सचिव म्हिून त्यािें काम ऐचतहाचसक आहे. चशक्षिावर त्यािंी ३२ पुस्तके प्रचसद्ध आहेत. भारत 
सरकारच्या चवचवध शकै्षचिक धोरिािें नाईकसाहेब उद्गाते आहेत. पुण्यात त्यानंी स्थापन केलेली 
‘भारतीय चशक्षि संस्था’ ही संस्था साक्षरता प्रसार आचि प्राथचमक चशक्षिात काम करिारी पथिशणक ससं्था 
ठरली. अंशवळे चशक्षि व अनौपिाचरक चशक्षिाच्या के्षत्रातही नाईकसाहेबािें योगिान ऐचतहाचसक आहे. 
 
णशक्षिणवकासासाठी नेमलेल्या णवणवध सणमत्या : 
 

महाराष्ट्रातील चशक्षिाला गती िेण्यासाठी शासनाने वळेोवळेी चवचवध सचमत्या नेमल्या आहेत. 
महाराष्ट्र चनर्धमतीनंतर १९६५ साली चशक्षिाच्या समस्या व आकृचतबंधािे परीक्षि करण्यासाठी आचि त्यात 
सुधारिा करण्याच्या दृिीने चशफारसी सुिचवण्यासाठी चशक्षि व समाजकल्याि चवभाग व महाराष्ट्र शासन 
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यानंी एक सचमती नेमली. चित्रा नाईक या कचमटीच्या अध्यक्षा होत्या. या सचमतीने पुढील चशफारसी केल्या 
:— 
 

(१) अभ्यासक्रम रिनेच्या आधुचनक तंत्राप्रमािे शाळा व चशक्षकािें चशक्षि या िोन्हीत बिल 
करावते. 
 

(२) शालेय चशक्षिािे आधुचनकीकरि करायला हव.े 
 

(३) चशक्षकानंा गुिवते्तच्या आधारावर बढती द्ावी. 
 

८ एचप्रल १९६८ रोजी चशक्षि मतं्री मधुकरराव िौधरी यानंी श्वतेपचत्रका प्रचसद्ध केली. त्यात 
चशक्षिािी गुिवत्ता वाढवनू चतच्या चवकासािे सातत्य राखिे, चशक्षिािी समानसधंी अचधक प्रमािात चनमाि 
करण्याच्या दृिीने सवण शकै्षचिक सुचवधातं वाढ करिे अशी उचद्दिे ठरचवण्यात आली. यात शकै्षचिक 
पुनरणिनेसंबधंी धोरिचवियक चनविेन जाहीर करण्यात आले. 
 

(१) शासनाला सल्ला िेण्यासाठी राज्य चशक्षि मंडळािी स्थापना करण्यात येईल. 
 

(२) पूवण प्राथचमक चशक्षिासाठी प्रत्येक चजल्यात अध्यापन कें दे्र उघडण्यािे मानस. 
 

चशक्षि राज्यमतं्री पावणतीबाई मलगोंडा याचं्या अध्यक्षतेखाली चशक्षिात सुधारिा करण्यासाठी 
१९८४ साली शालेय चशक्षि सुधार सचमती नेमण्यात आली. त्या सचमतीने पढुील चशफारशी केल्या :— 
 

(१) बालवाडी व प्राथचमक चशक्षिात योग्य समन्वय असावा. 
 

(२) हंगामी, स्थलातंचरत, भटके याचं्या मुलासंाठी चशक्षिािा चवशिे कायणक्रम असावा. 
बालकामगार प्रचतबधंक कायद्ािी अमलबजाविी कडक करावी. 
 

(३) मुलींसाठी स्वतंत्र आश्रमशाळा उघडाव्यात. 
 

१९८६ साली प्रािायण पी. बी. पाटील याचं्या अध्यक्षतेखाली पंिायत राज्य मूल्यमापन सचमती 
स्थापन करण्यात आली. 
 

१९९२ साली माजी चशक्षिमतं्री प्रा. राम मेघे याचं्या अध्यक्षतेखाली प्राथचमक चशक्षि आयोग चनयुक्त 
करण्यात आला. महाराष्ट्र राज्यािे चनवृत्त मुख्य सचिव श्री. ि. म. सुकथनकर याचं्या अध्यक्षतेखाली राज्य 
चनयोजन मंडळाने पूवण प्राथचमक, प्राथचमक, माध्यचमक चशक्षि व साक्षरता याचवियीिे धोरिात्मक प्रश्न, 
त्यािंा प्राधान्यक्रम व अनुिाने याचं्याचवियीिा चविार करण्यासाठी अभ्यासगट चनयुक्त करण्यात आला. 
 

१९९५ साली प्रा. राम जोशी याचं्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या राज्यस्तरीय बालचशक्षि सचमती 
बालचशक्षिासाठी महत्तवािी ठरली. 
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१९९२ मध्ये राष्ट्रीय शकै्षचिक धोरिाच्या प्रभावी अमलबजाविीसाठी सुधाचरत कृती कायणक्रम तयार 
केला. प्रत्येक राज्याने आपल्या राज्यातील पचरक्स्थती चविारात घेऊन आपला स्वतंत्र कृती कायणक्रम तयार 
करावा अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने १९९२ ला कायणबल गटािी 
स्थापना केली. 
 

या कायणबल गटाच्या अनेक धक्कािायक गोिी चनिशणनास आल्या. त्यात २० लाखापेंक्षा जास्त मुले 
शाळेबाहेर आढळली. इ. ५वी अखेर ३२% गळती तर ८वी अखेर ५२% गळती होती. आचिवासी 
मुलींमधली गळती ४९% आढळली. 
 

हे चित्र बिलण्यासाठी सन २००० पयंत चशक्षिाच्या सावणचत्रकीकरिािे उचद्दि साध्य करण्यािा 
चनधार व्यक्त केला आहे. कृचतकायणक्रमात मुलींिे आचि कमकुवत गटािें चशक्षि, सूक्ष्म चनयोजन, 
चवकें द्रीकरि आचि समाजािा सहभाग यावर चवशिे भर चिला आहे. 
 

महाराष्ट्रात २००१ साली सुरू करण्यात आलेल्या वस्तीशाळामंध्ये प्रश्न गंभीर झाले. 
महाराष्ट्रातील ८००० वस्त्यावंर १५ मुलींसाठी या शाळा सुरू करण्यात आल्या. वस्तीने चिलेल्या जागेत 
१२वी झालेला स्वयसेंवक चवद्ाथ्यांना चशकवत होता, परंतु कें द्र शासनाने ही योजना थाबंवल्यावर महाराष्ट्र 
शासनाने ज. मो. अभ्यंकर सचमती नेमून या ८००० स्वयसेंवकानंा चनमचशक्षक म्हिून मुख्य प्रवाहात सामील 
करून या वस्तीशाळािें चज. प. शाळेत रूपातंरि केले. अलीकडच्या काळातील चशक्षिके्षत्रातील हा 
महत्तवािा चनिणय आहे. 
 

एन. डी. पाटील म्हितात की, चशक्षिािा इचतहास हा चवचवध आयोग आचि सचमत्यािंा इचतहास 
आहे. महाराष्ट्र शासनानेही वळेोवळेी चवचवध सचमत्या नेमल्या आहेत. या सचमत्यामुंळे त्या त्या वळेी जी 
शकै्षचिक आव्हाने उभी ठाकली त्यािंी सोडविूक करण्यासाठी नक्कीि उपयोग झाला. त्यामुळेि या 
सचमत्यािें, चशक्षिाच्या चवकासात खूप मोठे योगिान आहे. 
 
णशक्षिके्षत्रािील महत्त्वपूिग शैक्षणिक शासकीय सांस्िा 
 

शासकीय स्तरावर शकै्षचिक चवकासासाठी चवचवध शासकीय ससं्थािंी स्थापना करण्यात आली 
आहे. त्यात सवात महत्तवािी संस्था ही महाराष्ट्र राज्य शकै्षचिक संशोधन व प्रचशक्षि पचरिि, पिेु ही आहे. 
संशोधन, प्रचशक्षि, चवस्तार सेवा, मूल्यमापन, अभ्यासक्रम चनर्धमती, अध्ययन व अध्यापन साचहत्यचनर्धमती, 
चशक्षकािें सेवातंगणत प्रचशक्षि, नवोपक्रम, अमलबजाविी इ. काये ही ससं्था करते. महाराष्ट्र राज्य 
दृकश्रवि चशक्षि संस्था ही शकै्षचिक साचहत्यािी चनर्धमती व वापर यासाठी कृचतसत्रािें आयोजन करते. 
राज्य चवञान चशक्षि ससं्था, नागपूर ही संस्था चवञान व गचित चवियािें अध्ययन, अध्यापन याचवियी 
साचहत्यचनर्धमती, उद् बोधनवगण, चवञान प्रिशणनािे आयोजन ही कामे करते. राज्य आंग्लभािा चशक्षि ससं्था, 
औरंगाबाि ही संस्था चशक्षकासंाठी इंग्रजी चवियािे उद् बोधन वगण, कृचतसत्रािें आयोजन, साचहत्यचनर्धमती 
इ. कामे करते. 
 

महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय मागणिशणन व चनवड संस्था ही इ. १०वी व १२वी नंतरिे व्यावसाचयक 
अभ्यासक्रम चनवडण्यासाठी चवद्ाथ्यांना मागणिशणन करते. शकै्षचिक तंत्रञान संस्था ही ससं्था शालेय 
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चवद्ाथ्यांसाठी िूरचित्रवािी कायणक्रम चवकचसत करते. महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपसु्तकचनर्धमती व अभ्यासक्रम 
संशोधन मंडळ ही संस्था १ली ते ८वी च्या चवद्ाथ्यांसाठी पाठ्यपुस्तके व चशक्षकासंाठी चशक्षक हस्तपकु्स्तका 
यािंी चनर्धमती करते. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा मंडळ ही ससं्था पूवण माध्यचमक व माध्यचमक चशष्ट्यवृत्ती परीक्षा, 
चशक्षिशास्त्र पिचवका परीक्षा, प्राथचमक चशक्षकासंाठी चनवड परीक्षािें आयोजन करते. 
 

महाराष्ट्र प्राथचमक चशक्षि पचरिि ही संस्था सध्या सवण चशक्षा अचभयान या योजनेिी अमंलबजाविी 
करिारी चशखर ससं्था आहे. महाराष्ट्र शकै्षचिक चनयोजन व प्रशासन संस्था, औरंगाबाि ही ससं्था चशक्षि 
चवभागात कायणरत अचधकाऱ्यासंाठी प्रचशक्षि वगण आयोचजत करते. 
 

प्रकाशने ‘महाराष्ट्र राज्य शकै्षचिक संशोधन व प्रचशक्षि पचरिि’ जीवनचशक्षि हे माचसक प्रचसद्ध 
करते. १९५६ साली सुरू झालेल्या या सुविणमहोत्सवी माचसकाने आजपयंत १०० पेक्षा जास्त चवशिेाकं 
प्रचसद्ध केले आहेत. ‘शाळा समूह चवशिेाकं’, ‘कें द्रप्रमुख’, ‘इंग्रजी’ इ. चवशिेाकं महत्तवपूिण ठरले. 
समाजातील मान्यवरािें ‘आठविीतील शाळा’ हे सिर व प्रत्यक्ष पाठ्यपुस्तकातील कवीने त्या कचवतेबद्दल 
चलचहलेले लेख, चशक्षकासंाठी ‘प्रश्नमंजुिा’ हे स्तंभ खूपि लोकचप्रय ठरले. राज्यातील ग्रामीि भागातील 
हजारो चशक्षकानंा ‘जीवनचशक्षि’ ने चलचहते केले. अशािप्रकारिे माचसक एस.एस.सी. बोडण 
‘चशक्षिसंक्रमि’ नावाने अचतशय माचहतीपूिण रीतीने काढते. ‘चशक्षिसंक्रमि’ मधून शासकीय अध्यािेश, 
चवचवध धोरिािंा पचरिय, चवशिेाकं, चवचवध चवियाबंाबत मागणिशणन अशा स्वरूपािे अकं प्रकाचशत होतात. 
 
महाराष्ट्रािील माध्यणमक णशक्षि 
 

माध्यचमक चशक्षि चवकासािे प्रामुख्याने तीन टप्पे पडतात. १८१८ ते १९२० हा पचहला कालखंड. 
या कालखंडातील वाढ सवणस्वी चिचटश राज्यकत्यांवर अवलंबून होती. १९२१ ते १९४७ हा िुसरा कालखंड. 
या कालखंडात भारतीय चशक्षिमंत्री आले आचि त्यानंी उपलब्ध अचधकाराच्या बळावर चशक्षिाच्या सोयींिी 
वाढ करण्याच्या दृिीने प्रयत्न केले. १९४७ ते १९७५ हा चतसरा कालखंड. या कालखंडात स्वातंत्र्योत्तर 
काळात बोडाच्या समान परीक्षाप्रिालीपयंत चवकास होऊन माध्यचमक चशक्षिाला चनचित असा िेहरा प्राप्त 
झाला. 
 

महाराष्ट्र राज्य स्थापनेनंतर पचिम महाराष्ट्र, चविभण व मराठवाडा असे तीन चवभाग एकत्र येऊन 
त्यातील संस्था एका शासनाखाली आल्या. महाराष्ट्र राज्य स्थापन होण्यापूवी हे तीनही चवभाग चभन्न 
शासनाखाली असल्याने त्यािंी चविम वाढ झालेली आहे. पचिम महाराष्ट्रात शकै्षचिक संस्थािंी वाढ 
चविभापेक्षा जास्त आचि चविभात मराठवाड्यापेक्षा जास्त झाली होती. 
 

माध्यचमक चशक्षिाबाबत चिचटशानंी ठरचवलेला ढािाि स्वातंत्र्यानंतर थोड्याफार फरकाने सुरू 
राचहला. शासनाने प्राथचमक चशक्षिािी जबाबिारी घ्यावी, माध्यचमक व उच्च चशक्षिािी सोय खाजगी 
संस्थानंी करावी. आर्धथक जबाबिारी व पुढाकार खाजगी ससं्थानंी घ्यावा आचि या संस्थानंा शासनाने 
आवश्यक ते पुरविी सहाय्य द्ावे. आिशण संस्था म्हिनू शासनाने काही िागंल्या ससं्था चजल्हाच्या चठकािी 
स्थापन कराव्यात. या धोरिानुसारि आज वाटिाल सुरू झाली. पुण्यािी डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी ही 
माध्यचमक चशक्षि िेिारी पचहली खाजगी संस्था ठरली. 
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१९६२ साली चजल्हा पचरििाकंडे माध्यचमक चशक्षिािी जबाबिारी सोपवली गेली. राज्य पनुघणटना 
झाल्यानंतर गुजरात, महाराष्ट्र यािें दै्वभाचिक राज्य अक्स्तत्वात आले. त्यािवळेी चभन्न चवभागातील 
चशक्षिात समानता स्थापन करण्याच्या दृिीने योजना सुिचवण्याकचरता ‘इंचटगे्रशन कचमटी’ नेमली गेली. 
त्यानुसार १ जानेवारी १९६६ रोजी महाराष्ट्र राज्य माध्यचमक चशक्षि मंडळािी स्थापना झाली. या 
मंडळाकडे शालातं परीक्षा घेण्यािे काम आलेि पि त्यापेक्षाही माध्यचमक चशक्षिािे धोरि, अभ्यासक्रम, 
पाठ्यपुस्तके, परीक्षा, शाळा मान्यता, चनयम इ. अनेक कामे या मंडळाकडे आली. 
 

कोठारी आयोगाने शालेय चशक्षि एकूि १० विांिे असाव े२ वि ेउच्च माध्यचमक चशक्षि असाव ेअसे 
सुिचवले. महाराष्ट्रात या प्रश्नािा चविार १९६८ पासून १९७२-७३ पयंत झाला आचि उच्च माध्यचमक चशक्षि 
धरून एक समान शालेय कायणक्रम १२ विांिा असावा, त्यात प्राथचमक चवभाग ४ विांिे, चनम्न माध्यचमक 
चशक्षि ३ विांिे असाव ेव सात विांनंतर ३ वि ेमाध्यचमक चशक्षि असावे. १० विांच्या शालेय चशक्षिानंतर 
माध्यचमक शालातं परीक्षा घेतली जावी. १२ विांनंतर उच्च माध्यचमक शालातं परीक्षा घेतली जावी. 
 

एस. एस. सी. बोडािी स्थापना होण्यापूवी १५-२० विांच्या कालखंडात शकै्षचिक व सामाचजक 
पचरवतणन झालेले होते. त्यािे प्रचतकबब एस. एस. सी. बोडाच्या अभ्यासक्रमात व परीक्षापद्धतीत पडलेले 
आहे. माध्यचमक चशक्षिात बौचद्धकदृष्ट्ट्या कमी, मध्यम आचि तीव्र बदु्धीिे सवण िजािे चवद्ाथी आलेले होते. 
त्याचं्या गरजेप्रमािे चशक्षि िेिाऱ्या स्वतंत्र शाळा नव्हत्या. काही कठीि चविय सोपे करण्यािी आवश्यकता 
होती. व्यावहाचरक, कलाप्रधान, सोपे आचि कठीि अशा सवण चवियािंा समावशे एकाि पचरके्षत करून त्या 
सवांना एकत्र िजा िेण्यािी आवश्यकता होती. एस. एस. सी. बोडाने ती गरज पूिण केली. 
 

१९४७ साली बाळासाहेब खेर, मुख्यमंत्री व चशक्षिमतं्री झाल्यानंतर त्याचं्या कारचकिीत चशक्षिाच्या 
अभ्यासक्रमातून ५वी, ६वी, ७वी या वगातील अभ्यासक्रमातून इंग्रजी या चवियािी हकालपट्टी करण्यात 
आली व हा चविय फक्त ८ ते ११ या इयत्तानंाि चशकवण्यािी व्यवस्था राचहली. या चनिणयािे अनुकरि मंुबई 
व्यचतचरक्त इतर प्रातंात झाले नाही. मराठवाड्यात व चविभात चनम्न माध्यचमक वगािे इंग्रजी कायम 
राचहले. मंुबई प्रातंातील चवद्ाथी अचखल भारतीय परीके्षत मागे पडू लागले. शवेटी १९७२-७३ साली 
झालेल्या बिलात इंग्रजी हा चविय ५वी, ६वी, ७वी मध्ये पनु्हा आला. 
 

मुिचलयार आयोगाने ज्या सुधारिा सुिचवल्या त्या सुधारिािंी चशफारस १९५६ साली झाली. या 
सुधारिािें मुख्य तत्तव चवचवधता हे होते. माध्यचमक चशक्षिात येिारा चवद्ाथीवगण चनरचनराळ्या प्रवृत्तींिा, 
आवडीचनवडींिा आचि बौचद्धक पात्रतेिा असल्यामुळे त्या प्रमािात अभ्यासक्रमातील चवियािंी चवचवधता 
पाचहजे असे मुिचलयार आयोगािे मुख्य तत्तव होते. या तत्तवानुसार माध्यचमक चशक्षिात वाङ् मयप्रधान, 
चवञानप्रधान, कलाप्रधान, कृचिप्रधान, व्यापारप्रधान अभ्यासक्रमािंा समावशे केला गेला. पचिम 
महाराष्ट्रात हा उपक्रम १९३७ पासूनि सुरू झाला. चविभण मराठवाड्यात या संस्था १९६६ नंतर स्थापन 
झाल्या. 
 

मुिचलयार आयोगानंतर १९६४ साली नेमलेल्या कोठारी आयोगाने महत्तवाच्या चशफारशी केल्या. 
१०+२+३ हा आकृचतबधं कोठारी आयोगाच्या चशफारशीनंतरि अमलात आला. महाराष्ट्र शासनाने या 
आयोगाच्या चशफारसींवर आधाचरत आपली ‘श्वेतपचत्रका’ आधारलेली होती आचि चतच्यावर व्यक्त झालेले 
जनमत लक्षात घेऊन २३ फेिुवारी १९७० ला आपले शासकीय धोरिािे चनविेन जाहीर केले. 
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मातृभािा, गचित, भौचतकशासे्त्र व चवञान, सामाचजक शासे्त्र, कला, कायानुभव, समाजसेवा, 
शारीचरक चशक्षि व मूल्यचशक्षि हे कोठारी आयोगाने सुिचवलेले सवण चविय महाराष्ट्र शासनाने स्वीकारले 
आहेत. 
 

मात्र चशक्षिाच्या पुनरणचित माध्यचमक चशक्षिािे मोठ्या प्रमािात व्यावसाचयकरि व्हाव े व 
सातवीनंतर २०% चवद्ाथी व्यावसाचयक चशक्षिाकडे वळावते ही कोठारी आयोगािी अपेक्षा मात्र पूिण झाली 
नाही. 
 

१९७५ साली एस.एस.सी. परीके्षिी पचहली बॅि बाहेर पडली. त्यानंतर एकसूत्रीकरि झालेल्या 
माध्यचमक चशक्षिाला खऱ्या अथाने गती चमळाली. खाजगी ससं्थानंी महाराष्ट्रात गावोगावी शाळा उघडल्या. 
अनेक संस्थानंी संपूिण चजल्हाभर माध्यचमक शाळािें जाळे चनमाि केले. अनेक गावकऱ्यानंी आपल्या 
गावस्तरावर पुढाकार घेऊन माध्यचमक शाळा सुरू केल्या. आचिवासी भागात आश्रमशाळा खेडोपाडी सुरू 
झाल्याने माध्यचमक चशक्षिािी गरज पूिण झाली. परंतु तरीही अजून चवस्तार पुरेसा झालेला नाही. 
 
एस.एस.सी. परीके्षचा फेरणवचार व बोडाचा दजा 
 

कचपल चसब्बल मानव संसाधन मंत्री झाल्यानंतर त्यानंी माध्यचमक परीक्षाचं्या फेररिनेिाि चनिणय 
घेतला. माध्यचमक शालातं परीके्षिा फेरचविार करण्यािे महत्तवािे कारि हे आहे की, एकतर बोडािे 
चनकालात नापासािें प्रमाि खूपि मोठे होते. त्यामुळे हे नापास झालेले चवद्ाथी आत्महत्येपासून तर 
नैराश्यापयंत चवचवध पचरिामानंा सामोरे जात. ते शाळामंधून गळती होत. पुढच्या चशक्षिािा िरवाजा बंि 
होई व हे चवद्ाथी रोजगारासाठी मजुरीला जात. मुलींिे िहावी नापास होिे म्हिजे मुलींिे लग्न होिे 
असाि त्यािा अथण होता. त्यामुळे परीक्षाचंवियी काहीतरी चनिणय घेिे गरजेिे होते. त्यामुळे नव्या 
चनिणयानुसार श्रेिीपद्धतीला प्राधान्य चिले जािार आहे. यात फक्त अडिि ही आहे की, शालेय स्तरावर 
एखाद्ा चवियािी लेखी परीक्षा काढून श्रेिी चिली की, चशक्षक व शाळा त्या चवियाकडे िुलणक्ष करू 
लागतात. कायानुभव, समाजसेवा या चवियाबंाबत, घडले आहे. त्यामुळे चवियञान चवद्ाथ्यांना फारसे 
चमळत नाही. परीक्षा कडक केल्या की, आत्महत्येपासून गळतीपयंत पचरिाम होतात आचि परीक्षा या सोप्या 
केल्या की, त्या चवियाकंडेि शाळा िुलणक्ष करतात असा हा गंुता आहे. तेव्हा परीक्षा सोप्या करताना ककवा 
श्रिेीपद्धती सुरू करताना शाळािें, चशक्षकाचं्या मूल्यमापनािे वस्तुचनष्ठ चनकि आपल्याला अमलात आिाव े
लागतील. हे जर केले नाही, तर आपल्या शकै्षचिक िजािा आिखी ऱ्हास होईल. 
 

मानव ससंाधन मंत्री कचपल चसब्बल यानंी सवण बोडण समान पातळीवर आिण्यािा चनिणय घेतला 
आहे. तो अत्यंत स्वागताहण आहे. तो अशासाठी, की आज उच्चमध्यमवगीय व मध्यमवगीय पालकामंध्ये 
इंटरनॅशनल स्कूल, सी.बी.एस.ई., अशा तत्सम बोडांिे आकिणि वाढत आहे. आय.आय.टी., चवचवध 
स्पधा परीक्षा या परीक्षामंध्ये या बोडांिे चवद्ाथी यशस्वी होण्यािे प्रमाि वाढत आहे. त्यामुळे नकळत 
आपल्या बोडािे महत्तव कमी होत आहे. बारावीच्या चनकालानंतर अचभयाचंत्रकी, वैद्कीय चवभाग प्रवशे 
परीक्षा घेतात. त्या परीक्षामंध्येही इतर बोडािे चवद्ाथी िमकतात. त्यामुळे इथून पुढे आपल्या बोडािी 
गुिवत्ता सुधारून ते समान पातळीवर आिण्यािे आपल्यापढेु आव्हान आहे. आज महाराष्ट्रातील प्रत्येक 
चजल्यातील मोठ्या गावामंध्ये सी.बी.एस.ई. अभ्यासक्रमाच्या शाळा सुरू होत आहेत. या 
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अभ्यासक्रमाचंवियी आकिणि इतके वाढले आहे, की ११वी प्रवशेाला या चवद्ाथ्यांना चकती जागा ठेवायच्या 
हा चविय न्यायालये, मंचत्रमडंळािी बठैक व राजकीय पक्षाचं्या प्राधान्यािा चविय होतो. 
 

हे असेि घडत राचहले तर माध्यचमक चशक्षिात आजपयंत घेतलेली धोरिे फसतील व एक नवी 
चविमता तयार होईल. इंटरनॅशनल स्कूलच्या १०वीच्या वगातून पास झालेला चवद्ाथी व आश्रमशाळेतील 
१०वीच्या वगातील चवद्ाथी या िोघाचं्या संपाििुकीतील अंतर हजारो मलैािें आहे ही सवात अस्वस्थ 
करिारी गोि आहे. 
 

तेव्हा महाराष्ट्रातील बोडण हे समान पातळीवर आिून त्याच्या िजाबाबत पालकािें प्रबोधन करिे 
गरजेिे आहे. 
 
माध्यणमक णशक्षिािील प्रश्न 
 

प्राथचमक चशक्षिाप्रमािेि माध्यचमक चशक्षिातील प्रश्नही गंभीर स्वरूपािे आहेत. प्रश्न 
चवस्तारािाही आहे व प्रश्न गुिवते्तिा आहे. 
 

माध्यचमक चशक्षिािा चवस्तार प्राथचमक चशक्षिाच्या तुलनेत फारसा झाला नाही. ७०,००० प्राथचमक 
शाळाचं्या तुलनेत केवळ १८,८४१ माध्यचमक शाळा सन २००७-०८ च्या आकडेवारीनुसार आहेत. 
 

त्यातही महाराष्ट्रातील चवचवध चजल्यातील माध्यचमक शाळािंी आकडेवारी बचघतली तरी 
चवस्तारातील चविमता लगेि लक्षात येते. 
 
उिा.- 
 

ठािे – १४३२ वाशीम – २५३ 
पुिे – १०९८ वधा – २५७ 

अहमिनगर – ९०३ गोंचिया – २८० 

सोलापूर – ८६० कहगोली – १६० 
 

वरील आकडेवारीकडे नजर टाकली, तरीसुद्धा माध्यचमक चशक्षिातील चविम चवस्तार लक्षात 
येतो. ठािे चजल्यातील १४३२ माध्यचमक शाळा तर कहगोलीत १६० शाळा. इतकी टोकािी चविम क्स्थती 
आहे. तेव्हा माध्यचमक शाळेतील चवस्तारािे आव्हान आज लक्षात घेऊन त्यादृिीने प्रयत्न कराव ेलागतील. 
 

चवस्ताराबरोबरि माध्यचमक चशक्षिात संसाधने हाही महत्तवाच्या मुद्दा आहे. खाजगी चशक्षिससं्थानंा 
शासन इमारत बाधंिीसाठी चनधी िेत नाही, तर बाधंलेल्या इमारतीला भाडे िेते. त्यािा पचरिाम म्हिनू 
खाजगी चशक्षिससं्था समाजातील िातृत्वाच्या आधारावर इमारती बाधंत होत्या. शहरी, चनमशहरी भागात 
माध्यचमक शाळाचं्या इमारती बाधंतात. परंतु ग्रामीि, िुगणम भागात आजही माध्यचमक शाळांच्या इमारती 
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बाधंलेल्या चिसत नाहीत. चविभण, मराठवाड्याच्या ग्रामीि भागात शाळा अनुिाचनत असूनही इमारती 
बाधंलेल्या नाहीत असे आढळते. त्याबाबत उपाययोजना कराव्या लागतील. 
 

माध्यचमक चशक्षिातील गुिवते्तिा प्रश्न प्राथचमक चशक्षिासारखाि तीव्र आहे. एकतर प्राथचमक 
स्तरावरून चकमान अध्ययनक्षमता प्राप्त नसलेली मुले माध्यचमक स्तरावर येतात. त्यामुळे पायाि भसुभशुीत 
राहतो. या चवद्ाथ्यांवर माध्यचमक स्तरावरही चवशिे कि घेतले जात नाही. त्यातही पट चटकली तरि 
तुकडी चटकते त्यामुळे मुले पुढे ढकलिे ही अपचरहायणता ठरते. त्यात इ. १०वी ला मासकॉपीिे प्रमाि मोठे 
आहे. यािा पचरिाम माध्यचमक स्तरावर चवद्ाथ्यांच्या क्षमता चवकचसत होत नाहीत. चशक्षकािंी भरती हाही 
गुिवते्तवर पचरिाम करिारा घटक आहे. ससं्थािालकानंा चशक्षकभरतीिे अचधकार असल्याने ती भरती 
गुिवते्तनुसार काही अंशी, तर इतर अनेक चनकिावंर बहुताशंी झाली आहे. त्यािाही पचरिाम गुिवते्तवर 
झाला आहे. इंग्रजी, गचिताच्या चशक्षकािें प्रमाि एकूि चशक्षकात गरजेपेक्षा कमी आहे. 
 

व्यावसाचयक चशक्षिािा अभाव ही माध्यचमक चशक्षिािी फार मोठी मयािा ठरली आहे. गरीब 
पालक मजुरीसाठी चवद्ाथ्यांना काढून घेतात. गळती होते. हे बिलायिे असेल तर माध्यचमक स्तरावर 
आज व्यावसाचयक कोसेसिी वाढ व्हायला हवी. कोठारी आयोगाने. मुिचलयार आयोगाने व्यावसाचयक 
चशक्षिािी गरज माडंली. पि त्यादृिीने फारसे प्रयत्न झाले नाहीत. कायानुभव हा चविय माध्यचमक 
स्तरावर आला पि तो कंुडीकाम, स्टोव्ह िुरुस्ती अशा बाळबोध वळिाने पढेु गेला. आजच्या समाजात ज्या 
व्यावसाचयक कोसेसना मान्यता आहे, आर्धथक उत्पन्नािी संधी आहे अशा कोसेसिा पचरिय आज माध्यचमक 
स्तरावर गरजेिा आहे. 
 

पाबळ येथील चवञानआश्रमाने माध्यचमक स्तरावर व्यावसाचयक चशक्षिािे कोसेस तयार करून 
आज महाराष्ट्रातील ८५ शालामंध्ये हे कोसेस सुरू केले आहेत. ज्येष्ठ वैञाचनक श्री. कलबाग यानंी स्थापन 
केलेल्या ससं्थेने माध्यचमक स्तरावर व्यावसाचयक चशक्षिािा चविार केला आहे. त्यािे सावणचत्रकीकरि 
करायला हव.े त्यादृिीने धोरिात्मक चनिणय अपेचक्षत आहेत. 
 

माध्यचमक चशक्षिात चशक्षक प्रचशक्षि फारसे होत नाही. इंग्रजी चशकवण्याच्या जगभर नव्या नव्या 
पद्धती आहेत. त्यािंा पचरिय या प्रचशक्षिामंधून होिे गरजेिे आहे. माध्यचमक चशक्षिावर संचनयंत्रि 
ठेविारी यंत्रिा चवकचसत होिे गरजेिे आहे. तालुकास्तरावर एकि गटचशक्षिाचधकारी व चवस्तार 
अचधकारी, प्राथचमक व माध्यचमक चशक्षिािे प्रशासन बघतात. त्यामुळे माध्यचमक चशक्षिाकडे िुलणक्ष होते. 
तेव्हा माध्यचमक चशक्षिासाठी तालुकास्तरावर स्वतंत्र यंत्रिेिी गरज आहे. 
 
मागासवगीयाांचे णशक्षि 
 

आपल्या समाजात िाचरद्र्य, सामाचजक नीिता, सासं्कृचतक मागासपि इ. सवण प्रकारेि िैन्य 
तळाशी एकचत्रत झाल्यािे चिसून येते. त्यामुळे आपल्या िेशातील चिसून येिारी चशक्षिातील 
असमानतासुद्धा आपल्या िेशातील िाचरद्र्याइतकीि चनघृणि आहे. 
 

कल्यािकारी शासनाने वचंित समूहातील घटकासंाठी चवचवध योजना सुिवनू त्यािंी 
अमलबजाविी करण्यािा प्रयत्न केला आहे. कोठारी आयोगाने आश्रमशाळािंी सोय करण्यात यावी असे 



 अनुक्रमणिका 

सुिचवले होते. १९६८ च्या महाराष्ट्रातील चशक्षिाच्या पनुरणिनेसंबधंीच्या चनविेनात मागासलेल्या वगातील 
चवशिेतः आचिवासी जमातीतील मुला-मुलींसाठी चशक्षिाच्या सुचवधा उपलब्ध करून िेण्याकडे खास लक्ष 
िेण्यात येईल, असे नमूि केले आहे. 
 

१९८४ च्या शालेय सुधार सचमतीने चजल्हा पचरििानंी चवद्ाथ्यासाठी चवद्ाथी वसचतगृहे सुरू 
करावीत, मागासवगीयासंाठी असलेल्या शकै्षचिक सवलतींिी माचहती िेण्यासाठी चशक्षक-पालक मेळाव े
भरवावते, असे सुिचवले तर १९८६ च्या धोरिात अनुसूचित जाती व जमातीच्या चशक्षकािंी सखं्या वाढवली 
जाईल असे साचंगतले होते. 

 
या सवण धोरिात्मक बाबींनंतर प्रत्यक्ष मागासवगीयातील चशक्षिािी क्स्थती बघायला हवी. 

 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचं्या चविारांिा प्रभाव महाराष्ट्रामध्ये स्वातंत्र्यपूवण काळापासून असल्याने 

तुलनेने महाराष्ट्रातील िचलत जातींमध्ये चशक्षिाचवियीिी आस्था िागंली आहे. चशवाय बाबासाहेबानंी मंुबई 
व औरंगाबाि येथे चशक्षिससं्था व वसचतगृहे उघडल्याने या िोन्ही चठकािी िचलत चशक्षिािी कें दे्र चवकचसत 
झाली. 
 

महाराष्ट्र शासन मागासवगीयासंाठी चशक्षिके्षत्रात चवचवध योजना राबवते. गिवशे व शालेय 
साचहत्यािे चवनामूल्य वाटप, इंग्रजी माध्यमाच्या आश्रमशाळा, अस्वच्छ व्यवसाय-काम करिाऱ्या 
पालकाचं्या मुलानंा मचॅरकपूवण चशष्ट्यवृत्ती योजना, साचवत्रीबाई फुले चशष्ट्यवृत्ती योजना, ग्रामीि भागातील 
हुशार व पात्र चवद्ाथ्यांना चशष्ट्यवृत्ती, सैचनकी शाळेतील मागासवगीय चवद्ाथ्यांना चनवाहभत्ता, भारत 
सरकारिी मचॅरकोत्तर चशष्ट्यवृत्ती, राजिी छत्रपती शाहू महाराज गुिवत्ता चशष्ट्यवृत्ती, औद्ोचगक प्रचशक्षि 
संस्थेतील प्रचशक्षिाथींना चवद्ावतेन, अनुसूचित जातीच्या मुला-मुलींना परिेशात चशष्ट्यवृत्ती योजना + २ 
स्तरावरील चकमान कौशल्यावर आधाचरत अभ्यासक्रम, अशाप्रकारे मागासवगीयासंाठी महाराष्ट्र शासनाच्या 
चशक्षिचवियक एकूि ७६ योजना आहेत. 
 

२०००-२००१ च्या जनगिनेप्रमािे महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती + नवबौद्धािंी संख्या १ कोटी ९ 
लाख ८३ हजार होती. अनुसूचित जमातीिी संख्या ८९ लाख ७१ हजार होती. 
 

इयत्ता १ली ते १२वी या वगातील अनुसूचित जाती + नवबौद्ध ३१,३२,१५८ चवद्ाथ्यांपैकी पचिम 
महाराष्ट्रात १४,८०,४९६ (४७·२६%) मराठवाड्यात १,१४,८०२ (२३·०७%) तर चविभात ९,२८,८७८ 
(२९·६२%) चवद्ाथी होते. लोकसंख्येशी तुलना करता चविभण मराठवाड्यात लोकसंख्येच्या प्रमािापेक्षा 
जास्त चवद्ाथी होते. 
 

अनुसूचित जमातीच्या १९,३५,४९० चवद्ाथ्यांपैकी १०,४६,४३१ (५४·०७%) चवद्ाथी पचिम 
महाराष्ट्रात, १,९४,१६७ (१०·०३%) मराठवाड्यात तर ६,९४,८९२ चवद्ाथी (३५·९०%) चविभात होते. 
िंद्रपूर, गडचिरोलीतील आचिवासींमुळे चविभातील संख्या लोकसखं्येच्या प्रमािपेक्षा जास्त आहे. 
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भटक्या जमातींच्या १४,५४,८५८ चवद्ाथ्यांपैकी ७,१३,५३३ चवद्ाथी (४९·०४%) पचिम 
महाराष्ट्रात ३,९९,०१० (२७·४३%) चवद्ाथी मराठवाड्यात तर ३,४२,३१५ (२३·५३%) चवद्ाथी चविभात 
होते. मराठवाड्यात ती संख्या लोकसंख्येच्या प्रमािापेक्षा जास्त होती. 
 

चवमुक्त जातीच्या ६,८२,२९८ चवद्ाथ्यांपैकी २,१४,३८४ (३१·४२%) चवद्ाथी पचिम महाराष्ट्रात 
२,६१,९३५ (३८·३९%) चवद्ाथी मराठवाड्यात तर २,०५,९७९ (३०·१९%) चवद्ाथी चविभात होते. चविभण 
व मराठवाड्यात त्यािें प्रमाि लोकसंख्येच्या प्रमािापेक्षा चकतीतरी जास्त होते. 
 

वरील चवविेनावरून असे लक्षात येते, की महाराष्ट्रातील इ. १ ते १२ वी वगातील एकूि 
मागासवगीयािंी संख्या १,१७,६३,०३५ इतकी होती. या वगांना चशकचविाऱ्या चशक्षकापंैकी २,७८,००० 
चशक्षक मागासवगीय होते. त्यातील ८९,००० चशचक्षका होत्या. 
 

वरील आकडेवारीवरून मागासवगीयाचं्या चशक्षिािी नेमकी क्स्थती लक्षात येते. 
 
आश्रमशाळा-एक प्रश्नणचन्ह 
 

महाराष्ट्रातील आचिवासी भागातील चवद्ाथी चशकावते, त्याचं्या चशक्षिािी सोय त्याि पचरसराति 
व्हावी म्हिनू महाराष्ट्र शासनाने १९७२ सालापासून आश्रमशाळािंी सुरुवात केली. 
 

महाराष्ट्रात एकूि १५ चजल्हे हे आचिवासी चजल्हे आहेत. महाराष्ट्रातील एकूि लोकसंख्येपकैी—
लोकसंख्या ही आचिवासी लोकसंख्या आहे. १५ चजल्यातील ६८ तालुके हे आचिवासीबहुल आहेत. त्या 
पचरसरात आश्रमशाळा मोठ्या संख्येने आहेत. 
 

आश्रमशाळा संख्या  मुले + मुली एकूि 

शासकीय आश्रमशाळा ५५१ १०६५२६ ९२६८७ १९९२१३ 

अनुिाचनत आश्रमशाळा ५५६ १४०२८६ ९३९७९ २३४२६५ 

एकूि आश्रमशाळा ११०७   ४३३४७८ 
 

समाजकल्याि चवभागाने महाराष्ट्रात भटक्या, चवमुक्त समाजासाठी आश्रमशाळा सुरू केल्या 
आहेत. 

 
आचिवासी व समाजकल्याि चवभागाच्या वतीने सुरू असलेल्या या आश्रमशाळामुंळे आचिवासी व 

भटक्या चवमुक्तािें चशक्षिािे प्रमाि वाढले आहे. या िोन्ही समाजात सरकारी व खाजगी नोकऱ्यािें प्रमाि 
वाढले. एका नव्या मध्यमवगािी चनर्धमती झाली आहे. त्यािबरोबर मुलींच्या चशक्षिािे प्रमािही खूप वाढले 
आहे. मेळघाटमध्ये टेम्िसूोंडा येथील ६०० कोरकू आचिवासींच्या मुली चशकतात. त्यातील बहुतेकजिी उच्च 
माध्यचमक चशक्षि घेत आहेत. यािा अथण आश्रमशाळेमुळे आचिवासींिे, भटक्या चवमुक्तािें जीवनमान 
बिलायला नक्कीि मित झाली आहे. 
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आश्रमशाळािें हे योगिान ऐचतहाचसक आहे हे मान्य करूनही हे स्पिपिे नोंिवले पाचहजे की, 
आश्रमशाळा आज एक प्रश्नचिन्ह बनल्या आहेत. शासकीय व खाजगी आश्रमशाळा या िोन्हीही आज 
िजाहीन होताना चिसत आहे. 
 

प्रस्तुत लेखकाने महाराष्ट्रातील िुगणम आचिवासी भागातील ५० पेक्षा जास्त आश्रमशाळानंा 
अकस्मात भेटी िेऊन अभ्यास केला तेव्हा मन चविण्ि करिारे अनुभव आले. 
 

शासकीय आश्रमशाळेत एक प्रकारिा आळस व खाजगी आश्रमशाळेत आर्धथक अपहार असे 
साधारिपिे समस्येिे स्वरूप आहे. शकै्षचिक िजा न राखण्याचवियी शासकीय व खाजगी िोन्हीही 
आश्रमशाळािें जिू एकमति आहे! अथात या क्स्थतीला उत्तम काम करिाऱ्या काही आश्रमशाळा अपवाि 
आहेत. पि िुिैवाने ती संख्या खूपि कमी आहे. 
 

आश्रमशाळेत चवद्ाथ्यांना नाश्ता व िोन्ही वळेिे जेवि िेण्यािी तरतूि आहे. पि िुिैवाने गरीब 
आचिवासी चवद्ाथ्यांना बहुसंख्य आश्रमशाळामंध्ये अत्यतं चनकृि जेवि चिले जाते. अनेक चठकािी मुले 
उपाशी असतात. अनेक चठकािी फक्त भात व डाळ चिले जाते. एका आश्रमशाळेत जेविापूवी पोळ्या 
मोजल्या तर २६९ चवद्ाथ्यांना ४४४ पोळ्या होत्या. इतकी भयावह क्स्थती आज आश्रमशाळामंध्ये आहे. 
शासकीय आश्रमशाळेत ठेकेिारी पद्धतीने रेशन, भाज्या पुरवल्या जातात. त्याचठकािी चनकृि साचहत्य 
पुरचवले जाते. खाजगी आश्रमशाळा मुलाचं्या भोजनासाठी असलेल्या रकमेत जास्तीत जास्त नफा 
कमावण्यािा प्रयत्न करतात. हे िुििक्र कसे भेिायिे हा खरा प्रश्न आहे. 
 

आश्रमशाळामंधील चशक्षिािा िजा सवणसाधारिपिे चनकृि आहे. अपवाि वगळता माध्यचमक 
स्तरावरील चवद्ाथी प्राथचमक स्तरावरील क्षमताही प्राप्त करत नाहीत असे लक्षात येते. ९वी पयंत मुले पढेु 
ढकलली जातात. १०वी ला मास कॉपीिे प्रमाि मोठे आहे. शकै्षचिक िजा नसण्याला अनेक कारिे आहेत. 
मुळाति आचिवासी प्रकल्प चवभागािा चशक्षि हा प्राधान्यक्रमि नसतो. आचिवासी चवभागाच्या ५० 
योजनापंैकी चशक्षि ही एक योजना आहे. त्यामुळे त्याकडे िुलणक्ष होते. चशक्षिािी अमलबजाविी बघिारी 
स्वतंत्र यंत्रिाि आचिवासी चवभागाकडे नाही. त्यामुळे िजा तपासला जात नाही. चशक्षि चवभागाकडून 
अचधकारी प्रचतचनयुक्तीवर घेण्यािी तरतूि आहे पि चशक्षि चवभागाकडून अचधकारी चतकडे जात नाही. 
तेव्हा स्वतंत्र शकै्षचिक directorate (संिालनालय) ही गरज आहे. 
 

शासकीय आश्रमशाळामंध्ये होिारी चशक्षक भरती ही संशयाच्या भोवऱ्यात सापडते. त्या 
चनवडपरीके्षच्या चवश्वासाहणतेचवियी शकंा घ्यावी अशी क्स्थती असते. त्यात पुन्हा प्रचतकूल चनसगामुळे 
पावसाळ्यात अध्यापनािे कायण नीट होत नाही. मुलािंी राहण्यािी व चशक्षिािी सोय एकाि खोलीत 
असते. त्यामुळे चशक्षि नीट होऊ शकत नाही. मुलाचं्या गैरहजेरीिे प्रमाि खूप मोठे असते. सि, लग्न या 
काळात मुले खूप काळ गैरहजर राहतात. असे अनेक घटक गुिवते्तवर पचरिाम करतात. 
 

आचिवासी व भटक्या चवमुक्ताचं्या आश्रमशाळाचं्या बाबतीत सवात मोठी समस्या चशक्षक समदृ्धीिी 
जािवते. त्या शाळेतील चशक्षक त्याि पचरसरात जन्माला येतो. यािा अथण त्यािे सारे जगिे त्याि भागात 
होते. त्यामुळे व्यक्क्तमत्तवसमृद्धी होत नाही. बाहेरिे जगण्यािे वगे त्याच्यापयंत पोहोित नाहीत. एक 
आव्हानरचहत जीवन तो चशक्षक जगत राहतो. त्यािे भािाप्रभतु्व इंग्रजीवरील प्रभतु्व, वािन, लेखन चवचवध 
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छंिािे चवकसन, कलाचवकसन घडत नाही व तो चशक्षक एकसुरी जगतो. चशक्षकािे जगिेि मुलामंध्ये 
प्रचतकबचबत होते. 
 

तेव्हा आचिवासी भागातील चशक्षकाचं्या व्यक्क्तमत्तवसमृद्धीसाठी चवशिे प्रयत्न होण्यािी गरज आहे. 
त्यािप्रमािे आचिवासी समाजातील नसलेले चशक्षक आज आश्रमशाळामंध्ये काम करताना चिसतात. त्या 
चशक्षकानंा आचिवासींिे प्रश्न, परंपरा, संस्कृती, आचिवासींिा गौरवशाली इचतहास, बोलीभािेिे सौंियण, 
गािी, नृत्य यािंा पचरिय िेिे गरजेिे आहे. त्याबाबत या चशक्षकािें प्रचशक्षि होिे गरजेिे आहे. त्यातून 
आचिवासी चवद्ाथी समजावनू घ्यायला त्या चशक्षकानंा नक्कीि मित चमळेल. 
 

आचिवासी भागातील चवद्ाथ्यांिे व्यक्क्तमत्तव चवकासािेही आव्हान मोठे आहे. आचिवासी 
आश्रमशाळेतील चवद्ाथ्यांिा बुजरेपिा कमी होिे गरजेिे असते. बोलीभािेकडून प्रमािभािेकडे वगेाने येिे 
गरजेिे आहे. इंग्रजी भािा अवगत होऊन चवचवध अचभव्यक्ती चवकचसत व्हायला हवी. परंतु तसे फारसे 
घडत नाही. आश्रमशाळेतील शचनवार, रचववारिी सुट्टी यासाठी वापरिे सहज शक्य आहे. 
 

मुळाति िुगणमतेने चनमाि होिारे नैसर्धगक प्रश्न आचि मानवी प्रवृत्तीमुळे चनमाि झालेले ‘अ-मानवी 
प्रश्न’ या गतेत आश्रमशाळा सापडल्या आहेत. आश्रमशाळा प्रकल्प हा आिशण असूनही िुिैवाने 
अमलबजाविीतील िोिामुळे तो यशस्वी होताना चिसत नाही. 
 

शहरी माध्यमे शहरी शकै्षचिक प्रश्नािंी चजतकी िखल घेतात चततकी िखल या प्रश्नािंी घेत नाही. 
उत्तरे तर िूरि पि प्रश्न सुद्धा िुलण चक्षत आहेत. अशा िुिैवी आश्रमशाळा! 
 
भिक्या णवमुक्िाांचे णशक्षि 
 

शकै्षचिक लेख चलचहताना ज्या समूहातील चवद्ाथी संख्या सोडा पि लोकसंख्याही नीटपिे 
उपलब्ध होत नाही असा िुलण चक्षत समूह म्हिजे भटके-चवमुक्त! प्रमुख ४७ जातींमध्ये चवखुरलेल्या भटक्या 
चवमुक्ताचं्यातील अनेक जातीतील मचहला साक्षरतेिे प्रमाि अजून १ टक्काही नाही. काही जातीतील 
साक्षरता तर ०·५ ते ३·५ च्या आसपास आहे. 
 

भटक्यानंा सेटलमेंटमध्ये १९२४ साली चशक्षि सक्तीिे होते. त्यानंा जीवनकौशल्ये चशकवली जात. 
रात्रशाळेतही मुले जात. या शाळाचं्या हॉकीच्या टीम िेशपातळीवर िमकत. पि स्वातंत्र्यानंतर सेटलमेंट 
संपली आचि चशक्षिही सपंले. चिचटशानंी भटक्यानंा चशकवले पि आज कल्यािकारी शासन या 
समाजातील मुलानंा चशकवत नाही. 
 

‘आजी इंग्रजी चलचहते-वािते पि नातवडें अंगठा िेतात’ असे भीिि चित्र या समाजािे आहे. 
सेटलमेंटमधील सुचशचक्षत चपढी आचि त्यािें चनरक्षर वारसिार असे चित्र या जमातींिे आहे. 
 

भटक्या-चवमुक्तातील ज्या जाती क्स्थरावत आहेत, त्यािंी मुले चशकायला सुरुवात करत आहेत. 
आश्रमशाळा आहेत पि भटक्यािें गावि नक्की नाही त्यामुळे आश्रमशाळेत मुले िाखल करण्यािे प्रमाि 
खूपि कमी आहे. एका भटक्या कुटंुबातील मुलगी आम्ही आश्रमशाळेत िाखल करण्यािा प्रयत्न केला 
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तेव्हा ‘आमच्या जातीतील मुले चशकलेली नाहीत. ती चशकली तर चति ं लग्न कसं होिार?’ असा प्रश्न 
त्यानंी चविारला. एक पालक म्हिाला, ‘मी कैकाडी. टोपल्या चवितो. माझा पोरगा आईबापाकंडं ठेवला. 
चशकवला. तो १२वी नापास झाला. आता तो तुमच्याही व्यवस्थेतून बाि झाला आचि टोपल्याही चविू शकत 
नाही’ त्या व्यक्तीने माडंलेला युक्क्तवाि हा चबनतोड व चनरुत्तर करिारा आहे. 
 

तेव्हा भटक्या-चवमुक्तािें प्रश्न समजावनू घेऊन त्यािें भावचवश्व, गरजा लक्षात घेऊन त्यािंा 
चशक्षिािा चविार करावा लागेल; ठोकळेबाज प्रयत्न पुरेसे ठरिार नाहीत. 
 

िुिैवाने जिू भटके-चवमुक्त आपल्या योजनाचं्या नकाशावर अदृश्य आहेत अशी क्स्थती आहे. ते 
बिलण्यािा प्रयत्न व्हायला हवा. 
 

मुन्स्लमाांचे णशक्षि 
 

महाराष्ट्रातील गेल्या ५० विांतील चशक्षिािा आढावा घेताना महाराष्ट्रातील चशक्षि ज्या 
समाजघटकापंयंत प्रभावीपिे पोहोिले नाही त्यात मुस्लीम समाजािा उल्लखे प्रामुख्याने करावा लागेल. 
 

वास्तचवक घटनेतील अनेक कलमे मुक्स्लमाचं्या चशक्षिाला पोिक आहेत. कलम २९ नुसार 
अल्पसंख्याकाचं्या चहतसबंंधाच्या संरक्षिािी हमी चिली आहे. कलम ३० नुसार अल्पसंख्याकानंा शकै्षचिक 
संख्या स्थापण्यािा व त्यािें प्रशासन करण्यािा अचधकार चिला आहे, तर कलम ३५० (अ) नुसार प्राथचमक 
स्तरावर मातृभािेतून चशक्षिािी सोय करून चिली आहे. तरीसुद्धा मुक्स्लमाचं्या चशक्षिाला म्हिावी अशी 
गती प्राप्त झाली नाही. 
 

१९८६ च्या राष्ट्रीय शकै्षचिक धोरिात स्पिपिे नमूि केले आहे, की अल्पसंख्याक समाजातील या 
गटात शकै्षचिक सधंीिी समानता प्राप्त करून िेऊन सामाचजक समानता प्रस्थाचपत करण्यासाठी त्याचं्या 
चशक्षिाकडे अचधक लक्ष चिले जाईल पि मुक्स्लमाचं्या चशक्षिात फारशी प्रगती झाली नाही. 

 
िेशातील मुस्लीम बहुसंख्य असलेल्या ९० मागास चजल्यात महाराष्ट्रातील परभिी चजल्यािा 

समावशे आहे. भारतीय चवद्ाथ्याने शाळेत घालवलेला सरासरी कालावधी ४ वि ेआहे. तर मुस्लीम मुलािंा 
शाळेत घालवलेला सरासरी कालावधी ३ वि े ४ मचहने फक्त आहे. अनुसूचित जाती/जमातीिे 
पटनोंििीतील प्रमाि ९५% तर तेि प्रमाि मुक्स्लमामंध्ये ६५% आहे. 
 

सय्यि कचमटीने मुक्स्लमाबंाबतिे चविारक वास्तव समोर आिले. २३ विावरील वयोगटातील 
लोकसंख्येच्या साक्षरतेिे प्रमाि कहिंूमध्ये ७४% आहे तर मुक्स्लमातं ४६·१% आहे. 
 

महाराष्ट्रात २००५ साली सवण चशक्षा अचभयानाने ६ ते १४ वयोगटातील शालाबाय मुलािंी जी 
पाहिी केली त्यात एकूि शालाबाय मुलामंध्ये १२·७७% चवद्ाथी मुस्लीम होते. िेशपातळीवर शाळेति न 
गेलेल्या ककवा गळती झालेल्या मुलािंी संख्या २५% आहे. 
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या सवण आकडेवारीिा अथण एकि आहे की मुस्लीम मुलािें चशक्षि नीटपिे होत नाही. त्यात पनु्हा 
मिरशातून मुलानंा चशकवायिी सुरुवात झाली आहे. ते प्रमाि खूप नाही. मिरसा चशक्षि आधुचनक 
करण्यािी शासनािी भचूमका आहे. परंतु मिरशातून मुलानंा चशकविेि गैर ठरचवण्यािी गरज आहे. 
चवद्ाथ्यांना उिरचनवाहासाठी रोजगारािी सधंी चमळवनू िेिारे आधुचनक चशक्षि ही खरेतर चवद्ाथ्यांिी 
गरज आहे. परंतु तरीही मिरसा चशक्षिाला परवानगी चिले जाते व काही आधुचनक चशक्षिािे चविय 
चशकवले जातील अशी मखलाशी केली जाते. परंतु ही आत्मविंना आहे. 
 

प्राथचमक, माध्यचमक स्तरावर उिूण शाळा आहेत. या उिूण शाळा बऱ्याि चठकािी फक्त इ. ४ थी 
पयंत आहेत. तेथील मुले पािवीला मराठी शाळेत जाण्यािे प्रमाि कमी असते व जरी गेले तरीही भाचिक 
बिल त्यानंा पेलवत नाही. चजल्हा पचरिि, नगरपाचलकाचं्या उिूण शाळािंी क्स्थती तर खूपि ियनीय आहे. 
चरक्त पिे मोठ्या प्रमािावर आहेत. पयणवके्षि यतं्रिेला उिूण भािा कळत नाही. त्यामुळे मूल्यमापन नीट होत 
नाही. 
 

खाजगी संस्थामंध्ये मुस्लीम चशक्षक व चशचक्षकािें प्रमाि अत्यल्प असल्याने उिूण माध्यमातून 
आलेल्या मुलानंा अशा शाळामंध्ये एकटेपिा वाटतो. 
 

तेव्हा मुख्य प्रवाहातील चशक्षिाति मुली-मुले जास्तीत जास्त चशकली पाचहजेत अशीि स्पि 
भचूमका घेतली पाचहजे. मिरसा, उिूण शाळािंा पयाय चनवडण्यापेक्षा भाचिक व सासं्कृचतक गरजा 
भागचवण्यासाठी स्वतंत्र प्रयत्न, स्वतंत्र उपक्रम राबवायला हवते. इतर धमीय मुलासंोबत व आधुचनक 
चशक्षि घेिे हाि दृचिकोन अचंतमतः मुस्लीम समाजाच्या चहतािा राहील. 
 

सय्यि आयोगाने मुक्स्लमाचं्या चशक्षिासबंंधी ज्या चशफारशी केल्या आहेत त्याच्या 
अंमलबजाविीिा चविार महाराष्ट्राच्या संिभात करायला हवा. 
 

(१) अभ्यासक्रमात चवचवधतेच्या प्रचतकबबािी गरज. 
 

(२) मचॅरक नापास असलेल्यासंाठी आय.टी.आय. पॉचलटेक्क्नक वाढवावते. 
 

(३) चशक्षकामंध्ये अल्पसंख्याक समुिायाबंद्दल संविेनशीलता वाढचविे. 
 

(४) उिूण शाळावंरील पयणवके्षि वाढवनू गळती रोखण्यािे उपाय योजिे. 
 

मुक्स्लमातंील मुलींच्या चशक्षिासाठीही स्वतंत्र प्रयत्नािंी गरज आहे. मुलींसाठी चवचवध 
व्यावसाचयक कोसेस सुरू करिे गरजेिे आहे. 

 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

मुलींचे णशक्षि 
 

महाराष्ट्रात साचवत्रीबाईनंी मुलींच्या चशक्षिािी मुहूतणमेढ रोवली. त्यानंतर पंचडता रमाबाईंनी आयण 
मचहला समाजािी केलेली स्थापना आचि महिी कवे यानंी १९१६ साली स्थापन केलेले मचहला चवद्ापीठ 
या महत्तवपूिण घटना मुलींच्या चशक्षिाच्या टप्प्यावंर आहेत. 
 

१९५१ साली िेशपातळीवर मचहलािंी साक्षरताि मुळात ६% होती. त्यामुळे महाराष्ट्रािी मुलींच्या 
चशक्षिािी क्स्थतीही ियनीय होती. 
 

 १९६०-६१ २०००-२००१ 
प्राथचमक चशक्षि १४९५ हजार ५७१२ हजार 
माध्यचमक चशक्षि २३० हजार २३२१ हजार 

 
यािा अथण मुलींच्या चशक्षिात लक्षिीय वाढ झाली आहे. 

 
महाराष्ट्र शासनाने चशक्षि सुधार सचमती स्थापन केली होती. त्या सचमतीने मुलींच्या चशक्षिाबाबत 

महत्तवाच्या चशफारशी केल्या. त्यात चशक्षि संिालनालयात स्त्री चशक्षि चवभागािी स्थापना करावी. 
मुलींसाठी स्वतंत्र आश्रमशाळा व चवद्ाचनकेतन उघडाव ेअशा चशफारशी होत्या. 
 

१९८३ साली शालेय चशक्षि सुधार सचमतीने राज्यािे जे सवेक्षि केले त्या चसरोंिा (गडचिरोली), 
अक्कलकुवा, अक्रािी, धडगाव, चिखलिरा, धारिी, गंगाखेड, परभिी, वसमत या ९ तालुक्यातं 
स्त्रीसाक्षरता १०% पेक्षाही कमी आढळली. 
 

सवण चशक्षा अचभयानात मुलींच्या चशक्षिासाठी NPEGL ही योजना राबचवण्यात आली. या 
कायणक्रमातं मुलींच्या चशक्षिास मित होईल अशी शकै्षचिक साचहत्य चनर्धमती केली जाते. त्यािप्रमािे 
मुलींसाठी चवचवध व्यावसाचयक प्रचशक्षि िेण्यात येत आहे. मुलींच्या चशक्षिासाठी स्वतंत्र यंत्रिा चनमाि 
करण्यात आली आहे. यािा पचरिाम म्हिून मुलींच्या पटनोंििीत नक्कीि सुधारिा झाली आहे. 
 

परंतु, तरीही मुस्लीम, आचिवासी व भटक्या चवमुक्ताचं्या मुलींिी गळती रोखण्यासाठी 
उपाययोजनािंी गरज आहे. 
 

महाराष्ट्रािील अनुशेष आणि णशक्षि 
 

चविभण, मराठवाडा, कोकि आचि पचिम, उत्तर, िचक्षि महाराष्ट्र, असे महाराष्ट्रािे भौगोचलक 
चवभाग आहेत. या चवभागािी नैसर्धगक रिना ही असमान असल्याने चवकासाच्या प्रचक्रयेतही एक अनुशिे 
चनमाि झाला आहे. शासनस्तरावर वैधाचनक चवकासमंडळे उभारूनही अनुशिे भरण्यािे प्रयत्न होत आहेत. 
त्यािे प्रचतकबब नकळत चशक्षिाच्या चवकासातही पडले आहे. 
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16 School Education in Maharashtra : Status, Issues and Future Perspective Table 1·5 
 

Educational Institutions by Regions 
(1950-51 to 1965-66 and 1999-2000) 

 
year Region Higher 

Education 
Higher 

secondary 
Primary 
Schools 

Pre-
Primary 

Vocational Special 
Schools 

Total 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 Western 
Maharashtra. 

72 584 15616 95 266 7325 23958 

1950-51 Vidarbha 23 148 4152 5 19 7216 11583 

 Marathwada 3 33 2655 .. 10 67 2768 

 Maharashtra 98 765 22423 100 295 14608 38309 

 Western 
Marathwada. 

106 750 18572 163 462 10320 30373 

1955-56 Vidarbha 26 226 6337 63 27 798 7477 

 Marathwada 4 42 3832 2 5 176 4061 

 Maharashtra 136 1018 28741 228 494 11294 41911 

 Western 
Maharashtra 

176 1552 20572 290 644 21833 45117 

1960-61 Vidarbha 65 417 8556 218 184 1387 10827 

 Marathwada 24 229 5736 19 58 557 6623 

 Maharashtra 265 2198 34864 527 886 23827 62567 

 Western 
Maharashtra 

199 2374 23294 293 718 166279 193607 

1965-66 Vidarbha 89 782 11074 136 208 8319 20608 

 Marathwada 32 565 7724 19 46 8116 16502 

 Maharashtra 320 3721 42092 448 972 182714 230717 

Average 
annual 

% 

Western 
Maharashtra 

7 9·8 2·7 7·8 6·8 23 15 

increas
e 

Vidarbha 9·4 11·7 6·8 24 17·3 0·9 3·9 

over Marathwada 17·1 20·5 7·4 .. 10·7 38 12·6 

1950-51 Maharashtra 8·2 11·1 4·1 10·5 8·3 18·3 12·7 

 Western .. 8369 37905 25167 .. .. .. 

 Maharashtra .. .. .. .. .. .. .. 
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1999-00 Vidarbha .. 2518 15959 13369 .. .. .. 

 Marathwada .. 3620 11722 7537 .. .. .. 

 Maharashtra .. 14507 65586 46073 .. .. .. 

 
No literate society is poor and no illiterate society is other than poor या उक्तीप्रमािे 

चविभण, मराठवाड्याच्या मागास राहण्यािे कारि पुन्हा चशक्षिि आहे. या चवभागात चशक्षिाच्या सुचवधा कमी 
म्हिून चशक्षिािे प्रमाि कमी आचि चशक्षि कमी म्हिून चवकासात अनुशिे असे हे िुििक्र आहे. 
चवकासासाठी आज महामडंळे स्थापताना, यापूवीि जर या चवभागामंध्ये चशक्षिाच्या चवस्तारावर व 
गुिवते्तवर जर लक्ष चिले असते तर आज नक्कीि समन्यायी चवकासाला गती चमळाली असती. अमत्यण सेन 
यानंी नोबेल पुरस्कार चमळाल्यावर कोित्याही िेशातील चवकास हा चशक्षि आचि आरोग्याच्या प्रसारावर 
अवलंबून असतो अशी माडंिी केली. मराठवाडा, चविभाच्या अनुशिेािी ििा करताना या माडंिीिी 
आवजूणन आठवि येते. 
 
अकराव्या पांचवार्थषक योजनेिील णशक्षिाचा णवचार 
 

अकराव्या पंिवार्धिक योजनेला पंतप्रधान डॉ. मनमोहनकसग यानंी ‘Education Plan’ म्हटले आहे. 
यािा अथण अकराव्या पिंवार्धिक योजनेिे चशक्षि हे महत्तवािे उचद्दि आहे. महाराष्ट्राच्या अकराव्या 
पंिवार्धिक योजनेच्या मसुद्ात चवचवध उचद्दिावंर भर चिला आहे. स्थलातंचरत मजुरासंोबत जािाऱ्या 
मुलाचं्या चशक्षिािा प्रश्न व रस्त्यावंर भटकिाऱ्या मुलाचं्या चशक्षिाच्या प्रश्नावर ठोस कायणवाहीिी अपेक्षा 
व्यक्त करण्यात आली आहे. 
 

याि मसुद्ात गळतीच्या प्रश्नाकडे गाभंीयाने लक्ष चिले आहे. इ. ५वी पयंत अनुसूचित जातीतील 
चवद्ाथ्यांिे गळतीिे प्रमाि १७·५९% असून अनुसूचित जमातीतील हेि प्रमाि ३८·३८% इतके आहे. 
वरील वगाकडे जाऊ तसतशी तफावत वाढत जाते. इ. १० वीला अनुसूचित जातीतील गळतीिे प्रमाि 
५३·५९% तर अनुसूचित जमातीतील प्रमाि ७६·१८% इतके प्रिंड आहे. हे प्रमाि महाराष्ट्रासारख्या 
प्रगत राज्याला शोभािायक नाही. 
 

चशक्षिािी रुपरेिा खालील ८ मुद्ावंर ठरवावी :— 
 

(१) सवांना गुिवत्तापूिण चशक्षि (२) संशोधन व चवकासावर भर (३) पायाभतू चवञानात संशोधन 
(४) शारीचरक चशक्षिावर भर िेऊन क्रीडा चवद्ापीठािी स्थापना करिे (५) व्यवसाय चशक्षि व प्रचशक्षि 
बळकट करिे (६) प्रगत औद्ोचगक संस्थासंाठी कुशल मनुष्ट्यबळ चनमाि करिे (७) कला व संस्कृती 
चशक्षिाला प्रोत्साहन (८) चशक्षिात समानता. 
 

अकराव्या पिंवार्धिक योजनेत माध्यचमक स्तरावर व्यवसाय चशक्षिािी जोड िेिे कालानुरूप 
ठरिार आहे. माध्यचमक स्तरावरून गळती होिाऱ्या चवद्ाथ्यांना व्यवसाय चशक्षिािी सधंी त्याि स्तरावर 
उपलब्ध करून चिल्यास हे चवद्ाथी स्वयंरोजगाराद्वारे उिरचनवाह करून राज्याच्या उत्पन्नामध्ये भर घालू 
शकतील. त्यामुळे माध्यचमक स्तरावरील अभ्यासक्रमािी पुनरणिना करून या स्तरावर अचधकाचधक चविय 
वैकक्ल्पक स्वरूपात चवद्ाथ्यांना उपलब्ध करून द्ावते. 
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अकराव्या पंिवार्धिक योजनेने चिशा िाखवली आहे. त्या चिशनेे महाराष्ट्रातील चशक्षिािी रिना 
होण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न होण्यािी गरज आहे. 
 
णशक्षिावरील खचग 
 

प्राथचमक चशक्षिावर जास्त खिण होताना चिसत असला तरी बजेटमध्ये चशक्षिावरील खिािे प्रमाि 
समाधानकारक नाही. ‘समथणन’ या ससं्थेने अथणसकंल्पािे जे चवविेन प्रचसद्ध केले आहे त्यावरून 
वास्तवाकडे लक्ष वधेले जाते. 
 

िहा विांपूवी राज्य योजनेतील १०० रुपयापंैकी ५ रुपये सवणसाधारि चशक्षिावर खिण होत होते. 
िहा विांमध्ये या प्रमािात घट होत गेली. आज क्स्थती अशी आहे की, १०० रुपयापंैकी १ रुपयाही 
चशक्षिासाठी राखून ठेवलेला नाही. 
 

सन २००० मध्ये जाहीर केलेल्या चकमान समान कायणक्रमात राज्य स्थूल उत्पन्नाच्या चकमान ७% 
रक्कम चशक्षिासाठी राखून ठेवण्यात येईल व त्यापैकी ७५% रक्कम चशक्षिासाठी प्राधान्याने राखून ठेवण्यात 
येईल असे म्हटले होते. 
 

चशक्षिावरील खिण हा २२०२, सवणसाधारि चशक्षि व २२०३, तंत्रचशक्षि या प्रधान शीिाच्या अंतगणत 
होतो. या िोन्ही शीिांवर होिाऱ्या खिािे राज्य स्थूल उत्पन्नाशी असलेले प्रमाि मागील ५ विांत २·६७% 
फक्त राचहलेले आहे. 
 

यापूवीच्या शासनाने चकमान समान कायणक्रमातील आश्वासनानुसार राज्य शासन चशक्षिावर 
होिाऱ्या खिापैकी ७५% रक्कम प्राथचमक चशक्षिावर खिण करिार होते. प्रत्यक्षात २००१-०२ मध्ये 
चशक्षिावरील एकूि खिापकैी ५३% रक्कम प्राथचमक चशक्षिावर खिण करण्यात आल्यानंतर त्यापढुील सवण 
वि ेहा खिण ४५% आसपासि राचहला आहे. 
 

त्यामुळे प्राथचमक चशक्षिावरील खिात वाढ होण्यािी गरज असून सातत्य राखिे अपेचक्षत आहे. 
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(स्त्रोि : संचक्षप्त अथणसकंल्प, २००७-०८ व खिािा प्रधान शीिणवार चन चवभागावर साराशं व 
लोकलेखा, चनव्वळ रकमा) 
 

(िीप : चशक्षिावरील एकूि खिात २२०२, सवणसाधारि चशक्षि व २२०३, तंत्र चशक्षि यािंा 
समावशे आहे.) 
 

⬤ चशक्षिावरील खिण हा २२०२, सवणसाधारि चशक्षि व २२०३, तंत्र चशक्षि या प्रधान शीिाच्या 
अंतगणत होतो. या िोन्ही शीिांवर होिाऱ्या खिािे राज्य स्थूल उत्पन्नाशी असलेले प्रमाि 
आघाडी शासनाच्या काळात सरासरी २·४६ टके्क राचहलेले आहे. 

 
⬤ २०००-०१ मध्ये सवाचधक असलेले ३·७१ टके्क एवढे प्रमाि विागिी कमी होत होत 

२००६-०७ मध्ये २·३८ टक्क्यावंर पोहोिले आहे. 
 

⬤ २००७-०८ व २००८-०९ िे अंिाजही उतरता कल कायम राहील असे सूचित करतात. 
 

⬤ राज्य स्थूल उत्पन्नाच्या ७ टके्क रक्कम चशक्षिासाठी राखून ठेवण्याच्या घोििेिा आघाडी 
शासनाला घोििेच्या पचहल्या विापासूनि चवसर पडला आहे. 

 
सवग णशक्षा अणभयान- 
 

महाराष्ट्रातील चशक्षिािा चविार करताना चशक्षिातील एक महत्तवािा टप्पा म्हिनू सवण चशक्षि 
अचभयानािा चविार करावा लागेल. एकािवळेी ससंाधने व चशक्षिाच्या सवण पैलंूिा एकचत्रत चविार करिारी 
योजना यशस्वी योजना जरी म्हटली नाही तरी महाराष्ट्रातील चशक्षिके्षत्रात भौचतक संसाधने, इमारतींिा 
प्रश्न सुटायला नक्कीि मित झाली आहे. 
 

सन २०१० पयंत ६ ते १४ वयोगटातील सवण मुलानंा उपयुक्त आचि िजेिार प्राथचमक चशक्षिािी 
सुचवधा पुरचविे आचि समाजाच्या सचक्रय सहभागाद्वारे सामाचजक, प्रािेचशक, कलगचवियक भेिभाव कमी 
करिे ही उचद्दष्ट्टे्य ठेवण्यात आली होती. 
 

मोफत पाठ्यपसु्तके, मोफत गिवशे, शालेय पोिि, आहार योजना, शाळा बाधंकाम, इमारतींच्या 
खोल्या, शाळेसाठी साचहत्य खरेिीला शाळाअनुिान, िुरुस्तीसाठी िेखभाल िुरुस्ती अनुिान, चशक्षकानंा 
शकै्षचिक साचहत्य बनवायला चशक्षक अनुिान, ग्रामचशक्षि सचमतीिे िरविी प्रचशक्षि या गोिींमुळे ग्रामीि 
भागातील प्राथचमक शाळािंा िेहरामोहराि बिलायला मित झाली हजारो वगणखोल्या बाधंल्या गेल्या. 
पयायी चशक्षिाच्या योजनेतून लाखो शालाबाय चवद्ाथी शाळेच्या मुख्य प्रवाहात िाखल करण्यात आले. 
 

सवग णशक्षा अणभयानाचे महाराष्ट्रािील णशक्षिावरील सकारात्मक पणरिाम- 
 

सवण चशक्षा अचभयानासारख्या प्रिंड तरतूि असलेल्या योजनेमुळे नक्कीि काही सकारात्मक बिल 
चिसू लागले आहेत. 
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(१) पटनोंििीिे प्रमाि चनचिति वाढले असून गळती काही अंशी कमी झाली आहे. 
 

(२) खाजगी शाळातंील संसाधनाशंी सरकारी शाळा स्पधा करू शकत नव्हत्या परंतु सवण चशक्षा 
अचभयानातील चवचवध अनुिानामुंळे सरकारी शाळा शालेय साचहत्य, चशक्षकासंाठी शकै्षचिक साचहत्य, यामुळे 
आकिणक बनत आहेत. 
 

(३) शालाबाय मुलाबंाबत चनचिति जागतृी झालेली जािवते. बरीि मुले मुख्य प्रवाहात आली 
आहेत. वस्तीशाळा, महात्मा फुले हमी कें द्र, सेतुशाळा, संधीशाळा या योजनामुंळे शालाबाय मुले मुख्य 
प्रवाहात िाखल झाली आहेत. हे प्रमाि समाधानकारक नसले तरी िुलणक्ष करण्यासारखेही नाही. 
 

(४) अपंगाबंाबत िेशव्यापी पचहले सवेक्षि सवण चशक्षा अचभयानाने केले. अपंगाबंाबत याबाबत 
कोितीही अचधकृत आकडेवारी यापूवी नव्हती. अपंग चवद्ाथ्यांना चवचवध साधने चिली आहेत. अनेक गंभीर 
शस्त्रचक्रया करण्यात आल्या आहेत. मोफत पाठ्यपुस्तके, गिवशे, शालेय पोिि आहार, मोफत पास 
योजना, उपक्स्थतीभत्ता या योजनामुंळे नक्कीि शाळेतील पट व उपक्स्थती वाढायला मित झाली आहे. 
 

सवग णशक्षा अणभयानािील तु्रिी 
 

(१) सवण चशक्षा अचभयानातील प्रचशक्षिािा िजा सामान्य राचहला. आशयािी गळती झाल्यामुळे 
प्रचशक्षिे प्रभावी झाली नाहीत. पचरिामी त्यातून चशक्षक सक्षमीकरि होिे फारसे घडले 
नाही. 

 
(२) अध्ययन.– अध्यापनप्रचक्रया, पयणवके्षियतं्रिा, मूल्यमापन यावर काम प्रभावी ठरले नाही. 

त्यामुळे िरविी ३० ते ३५% चवद्ाथी चकमान अध्ययन क्षमताही प्राप्त करू शकत नाहीत हे 
कटू वास्तव समोर आले. गुिवत्ता सुधारण्याच्या योजनानंा चशक्षकानंी फारसा प्रचतसाि 
चिला नाही. 

 
(३) शकै्षचिक साचहत्यािा वापर व चनर्धमती याबाबत चशक्षकामंध्ये फारशी रुिी चनमाि झाली 

नाही. 
 

(४) शालाबाय मुलाबंाबत इतक्या योजना राबवनूही आचिवासी, भटके चवमुक्त, अल्पसंख्याक 
याचं्या शालाबाय मुलानंा मुख्य प्रवाहात आिण्यािे प्रयत्न फारसे यशस्वी ठरले नाहीत. 
भटक्या चवमुक्तासंाठी व स्थलातंचरत मजुराचं्या मुलासंाठी प्रभावी योजनाि नाहीत असेि 
िुिैवाने म्हिाव े लागेल. हमी कें द्रात अप्रचशचक्षत स्वयसेंवक, इमारत नसिे या साऱ्या 
तरतुिी समान िजाच्या चशक्षिाच्या घोििेशी प्रतारिा ठरली. 

 
(५) कलगसमभाव हे उचद्दि फारसे यशस्वी नाही. मुलींिी पटनोंििी वाढली. मुलींसाठी 

व्यावसाचयक प्रचशक्षि िेण्यात आले. तरीसुद्धा पुरुिप्रधान मानचसकता बिलण्यािे ठोस 
प्रयत्न जािवले नाहीत. 
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(६) सामाचजक सहभाग हे उचद्दि असूनसुद्धा या प्रचशक्षि सचमत्यातंील गावकऱ्यािंी उपक्स्थती 
अत्यल्प राचहली. लोकसहभागासाठी त्यानंा प्रचशचक्षत करण्यासाठी प्रभावी कायणक्रमािंी 
अंमलबजाविी झाली नाही. 

 
वरील त्रुटींबाबत चशक्षिचवभागाने गाभंीयाने चविार करून पुढील काळात या त्रुटी िूर करण्यािा 

प्रयत्न करायला हवा. सवण चशक्षा अचभयानाबाबत एकूिि सामाचजक चनरक्षरतेिाही मुद्दा माडंिे मला 
महत्तवािे वाटते. स्वातंत्र्यानंतर इतकी प्रिंड आर्धथक तरतूि असलेली ही सवात मोठी योजना आहे. अथात 
या योजनेला कजाऊ रक्कम घेण्यात आली नाही. जोमटॅन पचरििेत भारत सरकारने चवचशि अटी मान्य 
केल्यावरि डी.पी.इ.पी. आचि सवण चशक्षा अचभयान या योजना राबचवल्या जातात हा चनव्वळ योगायोग नाही 
हेही समजण्यासारखे आहे. पि अशा वळेी चशक्षिके्षत्रात व समाजजीवनात काम करिाऱ्या कितक व 
कायणकत्यांनी या योजनािंा संपूिण अभ्यास करून त्या योजनािें खरे स्वरूप उघड करायला हव े व ते 
करतानाि या योजनातंील चशक्षिाच्या उपकारक मुद्ाबंाबत समथणनािीही भूचमका घ्यायला हवी. 
 

एकािवळेी चशक्षिके्षत्रातील जागचतकीकरि व बकेँिा हस्तके्षप याबाबत नक्कीि तुटून पडायला हव े
पि त्यािवळेी जर शासन चशक्षिासंिभात योजना राबवत असेल तर त्या योजनेच्या प्रभावी 
अमलबजाविीबाबतही लक्ष ठेविे, सूिना करिे, सहभागी होिे या गोिी कराव्यात. पि सवण चशक्षा 
अचभयानाच्या वाट्याला टीकाही आली नाही व स्तुतीही आली नाही. उपेक्षा फक्त आली. सामाचजक 
कायणकत्यांनी, अभ्यासकानंी योजनेिा अभ्यास करून त्यातील कमजोर बाबींवर आघात करायला हवा 
होता. पि त्याचं्या िुलणक्षामुळे काही िागंल्या योजना फुलल्या नाहीत तर काही आर्धथक अपहाराच्या धनी 
ठरल्या. अभ्यासकािंी या योजनेबाबतिी अनास्था प्रभावी अमलबजाविीतील अडथळा ठरली. 
 

सवण चशक्षि अचभयानापूवी महाराष्ट्रात D.P.E.P. (District Primary Education Programme) हा 
कायणक्रम जागचतक बँकेच्या मितीने राबचवला गेला. ज्या चजल्यामंधील मचहला साक्षरतेिा िर हा राष्ट्रीय 
सरासरीपेक्षा कमी आहे असे चजल्हे त्यासाठी चनवडले गेले. महाराष्ट्रातील औरंगाबाि, परभिी, नािेंड, 
लातूर, उस्मानाबाि हे पचहल्या टप्प्यात तर बीड, जालना, धुळे, गडचिरोली हे िुसऱ्या टप्प्यात चनवडले 
गेले. या कायणक्रमािी उचद्दिे ही पटनोंििी वाढचविे, गळती कमी करिे, संपाििूक उंिाविे अशाप्रकारिी 
चनचित करण्यात आली होती. या कायणक्रमािंा वरील चजल्यानंा नक्कीि उपयोग झाला. सवण चशक्षा 
अचभयानाने DPEP तील उचद्दिानंाि पुढे गती चिली. 
 
महाराष्ट्रािील णशक्षिािला समाजसहभाग 
 

कोित्याही िेशातील चशक्षिात लोकसहभाग हा अत्यंत महत्तवािा घटक असतो. महाराष्ट्रातील 
चशक्षिात समाजसहभाग हा संचमश्र स्वरूपािा आहे. 
 

समाजािा आर्धथक स्तर आचि समाजािा सहभाग यात एक अन्योन्य संबधं आपल्याला चिसून 
येतो. जे समाजघटक आर्धथक स्थैयामुळे पुढारलेले आहेत ते समाजघटक चशक्षिात रुिी घेताना आढळून 
येतात तर जे समाजघटक आर्धथकदृष्ट्ट्या मागास आहेत ते समाजघटक चशक्षिात फारशी रुिी घेताना 
चिसत नाहीत. हीि बाब पनु्हा भौगोचलक पढुारलेपि व मागासलेपिातही आढळून येते. 
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त्यातही पुन्हा प्राथचमक चशक्षि व माध्यचमक चशक्षिाच्या बाबतीत लोकसहभागात खूप फरक 
आढळून येतो. माध्यचमक चशक्षिाच्या बाबतीत शासनाने मराठवाडा व चविभाच्या काही भागात शाळा सुरू 
केल्या व इतर चवभागात व मराठवाडा, चविभातही माध्यचमक शाळा काढण्यासाठी खाजगी चशक्षिससं्थानंा 
प्रोत्साहन चिले. त्यामुळे समाजाच्या सहभागावरि या शाळा उभ्या राचहल्या. पचहल्या टप्प्यावर 
चवनाअनुिानावरि शाळा सुरू झाल्या. तेव्हा गावाच्या मितीनेि इमारत, जागा, लोकवगणिी, सुरुवातीला 
चशक्षकािें पगार होऊ लागले. त्यामुळे एखाद्ा गावात माध्यचमक शाळा ही लोकसहभागानेि सुरू होऊ 
शकते. महाराष्ट्रातील खेडोपाडी माध्यचमक शाळा ही लोकसहभागामुळेि उभ्या राचहल्या. कमणवीर भाऊराव 
पाटलानंी गावोगावी लोकसहभाग व श्रमिानावर शाळा उभ्या केल्या. श्रमिानाने त्यानंी शाळा उभ्या केल्या 
त्यामुळे त्या शाळानंा लोकसहभागािे बळ लाभले. त्यामुळे सावकार, धनिाडंगे याचं्यापढेु कमणवीरानंा 
झुकाव ेलागले नाही. इमारतीसाठी फोडलेल्या िगडाकडे बघून ‘These are my dollors’ असे त्यामुळेि ते 
ठामपिे म्हिू शकले. 
 

लोकसहभागािी माध्यचमक स्तरावरिी क्स्थती अशा प्रकारे उत्साहजनक असली तरीसुद्धा 
प्राथचमक स्तरावर ही क्स्थती समाधानकारक नाही. त्याबाबतिे चित्र संचमश्र स्वरूपािे आहे. कोकिातील 
शाळामंधील लोकसहभाग हा कौतुकास्पि व अनुकरिीय आहे. त्यािे कारि कोकिातील प्रत्येक 
खेड्यातील मािसे मंुबईत नोकरीला असतात. चनवृत्तीनंतर ते सवणजि पनु्हा आपल्या खेड्यात परततात. 
मंुबईतील जगण्यामुळे आलेले भान आपल्याही पुढील चपढीत याव े यासाठी ते गावच्या शाळेत लक्ष 
घालतात. गावातील सुचशचक्षत लोक अशाप्रकारे शाळेत लक्ष घालतात. त्यामुळे या शाळा िजेिार होतात. 
त्यात पनु्हा मंुबईतले ‘गावकरी’ गावािे ऋि फेडण्यासाठी गावात िेण्ग्या पाठवतात. गाविे मंचिर व गाविी 
शाळा या िोनि चठकािी िेिग्यािंा विाव होतो. त्यामुळे कोकिातील शाळा समदृ्ध व सुंिर बनल्या आहेत. 
नवरात्रात गावकरी शाळेत गावजेवि करतात, भजन करतात, शाळा त्यानंा आपली वाटते. 
 

याउलट क्स्थती पचिम महाराष्ट्र व आर्धथक क्स्थती िागंली असिाऱ्या गावामंध्ये जािवते. ही गाव े
शाळानंा मित करतात पि राजकारिप्रधानता हे वैचशष्ट्ट्य असिाऱ्या या गावामंध्ये शाळेवर बारकाईने लक्ष 
ठेवले जात नाही. गुिवते्तिी बारकाईने तपासिी होत नाही. जे गावकरी गावात रस्ता मजूंर झाला तर 
ठेकेिार कोि? इथपासून िौकशी करतात ते गावकरी शाळेसाठी मंजूर योजनािंी िौकशी करत नाहीत. 
 

आर्धथकदृष्ट्ट्या कमजोर व आचिवासी गावामंधील क्स्थती एकूिि चविारक आहे. चतथे ग्रामचशक्षि 
सचमत्याि अक्स्तत्वात नाहीत. गावकरी स्वतःच्या जीवनसंघिात इतके व्यग्र आहेत की, त्या गावकऱ्यानंा 
चशक्षि ही त्यािंी गरजि वाटत नाही. चशक्षि हा त्यानंा त्यािंा हक्कि वाटत नाही. आचिवासी गावातील बंि 
शाळेपुढे गावकऱ्यानंा जमवनू त्यांना ते आक्रमक का होत नाहीत? चशक्षकानंा जाब का चविारत नाहीत? 
असे प्रश्न चविारले. पि असा जाब चविारण्यािा आपल्याला हक्क आहे यािीि त्यानंा जािीव नाही. 
 

चिटीश काळापासून शासकीय नोकर हा आपला साहेब आहे अशीि त्यािंी भावना झाली आहे. 
त्याला आपि जाब चविारू शकतो याबाबत त्यानंा जािीवि नाही. 
 

आचिवासी भागातील िुगणमतेिा चशक्षक गैरफायिा घेतात. चजथे िोन चशक्षक आहेत चतथे आलटून 
पालटून चशक्षक हजर राहतात. नंिूरबारसारख्या िुगणम चजल्यात केवळ १५ ऑगस्ट, २६ जानेवारीलाि 
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फक्त अनेक शाळा उघडल्या जातात, इतकी भयावह क्स्थती आहे. गावकरी प्रसासनापुढे हतबल झाले 
आहेत. 
 

गडचिरोली चजल्यातील अनंतपूर येथील प्रसंग खूपि बोलका आहे. त्या शाळेतील मद्पी 
चशक्षकाला आम्ही मेडीकलसाठी सोबत घेतले तेव्हा सपूंिण गाव गाडीला आडव ेआले व म्हिाले की, हा 
“चशक्षक चपतो पि चकमान रोज शाळा तरी उघडतो. याच्या पूवीिे चशक्षक शाळाि उघडत नव्हते. याला 
तुम्ही न्याल पि ही शाळा उद्ा कोि उघडिार? पुढिा चशक्षक चमळेल यािी खात्री काय? आचि चमळाला 
तरी तो शाळा उघडेल यािी खात्री कोि िेिार? गडचिरोली येथून २५० चक.मी. िूर आहे. चतथपयंत 
जाण्यासाठी आमिी ४ चिवसािंी मजुरी खिी पडते; आचि गेलो तरी आमिे चतथ ंऐकिार कोि?” 
 

वरील प्रसंग एकूिि प्रशासन व समाज यातील नाते स्पि करायला पुरेसा बोलका आहे. प्रशासन 
आपले ऐकेल यािी गावकऱ्यानंा खात्री नाही. प्रशासनािा गावकऱ्यावंर चवश्वास नाही. अशा पातळीवर 
सध्या लोकसहभागािी समस्या आहे. 
 

प्राथचमक चशक्षि तेव्हाि सक्षम व गुिवत्तापूिण होईल जेव्हा आमच्या शाळामंधील लोकसहभाग 
वाढेल. महाराष्ट्रातील अनेक गावामंध्ये हे घडले आहे, की जेथे जेथे ग्रामचशक्षि सचमत्या सक्षमीकरिािे 
प्रयत्न झाले त्या चठकािी शाळेच्या गुिवते्तत नक्कीि फरक पडला. 
 

बुलढािा चजल्हा पचरििेिे अध्यक्ष हिणवधणन सपकाळ यानंी सपूंिण चजल्यातील ग्रामचशक्षि सचमत्या 
सक्षमीकरिािी मोहीम राबवली. तेव्हा चशक्षिाच्या बाबतीत चवलक्षि जागरुकता वाढली, गावकरी शाळेत 
जाऊ लागले. ग्रामचशक्षि सचमत्याचं्या बठैका चनयचमत होऊ लागल्या. युचनसेफने महाराष्ट्रातील िदं्रपूर व 
यवतमाळ चजल्यातं लोकसहभागासाठी चवचवध उपक्रम राबचवले त्यािा सकारात्मक पचरिाम चिसून आला. 
मेळघाटमधील ‘मेळघाटचमत्र’ आचि ‘खोज’ या संस्था याप्रकारिे काम करतात. त्यातूनही गावकरी 
शाळावंर चनयंत्रि ठेव ूलागले आहेत. 
 

एकूिि ग्रामचशक्षि सचमत्या जागतृीसाठी प्रयत्न करिे गरजेिे आहे. महाराष्ट्रातील ग्रामचशक्षि 
सचमत्या सक्षमीकरिासाठी चवशिे अचभयानािी सुरुवात सुविणमहोत्सवी विात व्हायला हवी अन्यथा शाळा 
म्हिजे केवळ सरकारी कायालये बनतील. गावकऱ्यानंा ग्रामचशक्षि सचमती अचधकार पचरचित करून 
िेण्यािे काम व्हायला हवे. 
 
महाराष्ट्रािील णशक्षिाि स्वयांसेवी सांस्िाांचे योगदान 
 

महाराष्ट्रातील चशक्षिके्षत्र समृद्ध होण्यासाठी आज अनेक स्वयसेंवी संस्था चवचवध प्रकारे योगिान 
िेत आहेत. चशक्षि हा एकि चविय घेऊन ससं्था काम करत आहेत. रमेश पानसे हे चशक्षितज्ञ ग्राममंगल 
ही संस्था िालवतात. ही संस्था चशक्षक प्रचशक्षि व शकै्षचिक साचहत्य चनर्धमतीिे काम करते. मेंिूसंशोधनावर 
आधाचरत चशक्षिािी रिना ही ससं्था करते आहे. भारतञान चवञान ही संस्था चवञानप्रसार, शाळामंधून 
वैञाचनक मनािी चनर्धमती यासाठी चवचवधागंी उपक्रम राबचवते. नवचनर्धमती ही ससं्था गचित हा चविय 
आनंििायी पद्धतीने चशकवण्यावर भर िेऊन चशक्षक प्रचशक्षिावर काम करते. अवचेह अबकस ही संस्था 
सामाचजक शासे्त्र प्रभावीपिे चशकण्यासाठी प्रचशक्षिािें आयोजन करते. त्यािप्रमािे चशक्षि हक्कासाठी 
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जनआंिोलने उभारते. यशवतंराव प्रचतष्ठानच्या वतीने खा. सुचप्रया सुळे यानंी प्राथचमक चशक्षिातील 
धोरिात्मक बिलासंाठी व्यासपीठ चनमाि केले आहे. राज्यव्यापी आचि चवभागीय पचरििािें आयोजन 
करून चवचवध धोरिात्मक बिलासंाठी आग्रही भचूमका घेतली जाते. समथणन ही संस्था िरविी महाराष्ट्राच्या 
अथणसंकल्पािे चवश्लेिि करून शकै्षचिक धोरिािंी चिचकत्सा करण्यािे महत्तवपूिण काम करते. 
 
प्रयोगशील शाळाांचे योगदान 
 

महाराष्ट्रातील चशक्षिािी ििा करताना नेहमीि प्रयोगशील शाळाचंवियी ििा होत नाही. १९६६ 
साली कोठारी आयोगाने प्रयोगशील शाळाकंडे चशक्षिव्यवस्थेने चशक्षिातील ‘प्रयोगशाळा’ म्हिून बचघतले 
पाचहजे असे म्हटले होते. परंतु कोित्याि सरकारने अशाप्रकारच्या शाळानंा प्रोत्साहन चिले नाही. 
 

महाराष्ट्रात शासकीय आधाराचशवाय आज काही मोजक्या शाळा चशक्षिात महत्तवािे प्रयोग करत 
आहे. त्या शाळातंील प्रयोगािें सावणचत्रकीकरि होण्यािी आवश्यकता आहे. 
 

कोल्हापूरमध्ये चशक्षितज्ञ लीलाताई पाटील यािंी ‘सृजनानंि शाळा’, पुण्यातील ‘अक्षरनंिन 
शाळा’, नाचशकमधील ‘आनंिचनकेतन शाळा’, फलटिमधील मकॅ्सीन बकण सन यािंी ‘कमला कनबकर 
बालभवन’, चिपळूिमधील राजन इंिूलकरािंी शाळा, ञानप्रबोचधनी हे प्रयोग नक्कीि महत्तवपूिण आहेत. या 
शाळामंधून थेट अध्ययन-अध्यापन प्रचक्रयेवर प्रयोग केले जातात. प्रत्यक्ष भािा, गचित, चवञान, इंग्रजी, 
सामाचजक शासे्त्र हे चविय कशाप्रकारे चशकवले जावते यािा अनेक अंगानंी चविार केला जातो. शकै्षचिक 
साचहत्य चनर्धमती केली जाते. चशक्षा व बक्षीस यापलीकडे चवद्ाथ्यांत प्रत्यक्ष चजञासा चनमाि केली जाते. 
लीलाताई पाटील याचं्या शाळेत केवळ एका रुमालापासून चवद्ाथी ६० वस्तू बनवतात. इतकी 
सजणनशीलता या शाळामंध्ये चवकचसत केली जाते. 
 

पि िुिैवाने आपल्या सरकारी शाळा व या प्रयोगशील शाळा याचं्यात सेतू चनमाि करण्यािे प्रयत्न 
झाले नाहीत. वास्तचवक या शाळामंधील जवळपास सवणि उपक्रमािें सावणचत्रकीकरि होिे शक्य आहे, पि 
त्यादृिीने फारसा चविार झाला नाही. या शाळा रूढ चनयम पाळू शकत नाहीत. त्यामुळे या शाळानंा शासन 
अनुिान िेत नाही. त्यामुळे या शाळा आर्धथक चवपन्नावस्थेत वाटिाल करत आहेत. 
 

शासनाने या शाळाकंडून शकै्षचिक साचहत्य चनर्धमती, चशक्षक प्रचशक्षि याबाबत काम करून घेऊन 
अनुिान िेिे गरजेिे आहे. 
 

चशक्षिात गुिवत्ता नाही यािे कारि अध्यापनाच्या नव्या पद्धती चशक्षकानंा पचरचित नाहीत हेही एक 
कारि आहे. प्रयोगशील शाळानंी चनमाि केलेल्या पायवाटेिा महामागण होिे आवश्यक आहे! 
 
पणहलीपासून इांग्रजी 
 

महाराष्ट्रातील प्राथचमक चशक्षिािा आढावा घेताना ‘पचहलीपासून इंग्रजी’ या योजनेिी नोंि 
घ्यावीि लागेल. तत्कालीन चशक्षिमतं्री रामकृष्ट्ि मोरे यानंी घेतलेला चनिणय हा बहुिर्धित ठरला. 
महाराष्ट्रातील प्रयोगशील शाळातंील चशक्षितज्ञ, भािातज्ञानंी या चनिणयाला भािाशास्त्रीयदृष्ट्ट्या व 
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बालमानसशास्त्रानुसार आव्हान चिले. तर हरी नरकें सारख्या चविारवतंानंी थेट महात्मा फुलेंिा िाखला 
िेऊन बहुजनाचं्या चहताशी हा चनिणय जोडला. त्यािवळेी िजेिार पाठ्यपसु्तके, उत्साहात पार पडलेली 
प्रचशक्षिे, सूत्रबद्ध अंमलबजाविीिी तयारी यामुळे चशक्षकानंी हा चनिणय सकारात्मक चरतीने स्वीकारला. 
महाराष्ट्रातील ग्रामीि चवद्ाथ्यांिा न्यनूगंड यामुळे नक्कीि कमी झाला. इंग्रजीिी गोडी लागली. भीती कमी 
झाली. परंतु आज या योजनेिे मूल्यमापन करताना असे लक्षात येते, की चशक्षकाचं्या या चवियातील 
संकल्पना स्पि होऊन त्यािंी भाचिक तयारी होिे महत्तवािे आहे. सभंाििािा त्यािंा आत्मचवश्वास 
वाढलेला नाही. त्यामुळे केवळ हाईमपुरताि हा चविय उरला. त्यात पनु्हा सचंनयंत्रि करिारी पयणवके्षक 
यंत्रिा या चवियािे प्रभावी मूल्यमापन करत नाही. त्यामुळे चशक्षकाचं्या इंग्रजी चविय समृद्धीसाठी सातत्याने 
प्रयत्न व्हायला हवते. इगं्रजी माध्यमाच्या शाळािें आकिणि जर कमी करायिे असेल तर सरकारी 
शाळामंधून इगं्रजी हा चविय प्रभावी पद्धतीने चशकवला गेला पाचहजे. 
 

पचहलीपासून इंग्रजीिे प्रचशक्षि SMARTPT या वगेळ्या प्रकारच्या प्रचशक्षि कायणक्रमातून राबचवले 
गेले. डॉ. आर. एि. िव ेयाचं्या कितनातून हा क्षमताचधचष्ठत अभ्यासक्रम राबचवला गेला. १९९७ साली सुरू 
झालेल्या या कायणक्रमात िीड लाख चशक्षक सहभागी झाले. राज्यातील लाखो चशक्षक चनवासी चशचबरात 
प्रचशक्षि घेतात ही गोिि अभतूपूवण होती. ‘पचहलीपासून इंग्रजी’ प्रचशक्षिात चनवासी चशचबरात चशक्षकानंी १० 
चिवस इंग्रजीिे धडे चगरवले त्यामुळे सुरुवातीिी काही वि ेशाळामंध्ये या कायणक्रमाबंाबत उत्साह आढळून 
आला. 
 
प्रा. रामकृष्ट्ि मोरे व श्री. वसांि पुरके 
 

हे िोन्हीही चशक्षिमंत्री महाराष्ट्रात बहुिर्धित ठरले. माध्यमानंी त्याचं्या चनिणयावंर प्रिंड ििा 
घडवली. रामकृष्ट्ि मोरे यानंी पचहलीपासून इंग्रजी, सवण चवद्ाथ्यांना सक्तीिी चशष्ट्यवृत्ती परीक्षा, उच्च 
माध्यचमक वगात मराठीऐवजी माचहती तंत्रञान हा चविय चिला. या सवण चनिणयावंर िोन्ही बाजंूनी प्रिंड 
ििा झाली. 
 

वसंत पुरके यानंी राज्यातील प्राथचमक शाळांमध्ये गुिवत्ताचवकास िािण्या घेऊन राज्यात लाखो 
चवद्ाथी अप्रगत असल्यािे प्रथमि महाराष्ट्रासमोर आिले. सवण चशक्षा अचभयानात राज्य सरकार कोट्यवधी 
रुपये चशक्षिावर खिण करताना राज्यातील लाखो चवद्ाथी धडपिे चलहू-वािू शकत नाहीत हे वास्तव 
धक्कािायक होते. त्यानंी हे वास्तव बिण्यासाठी गुिवत्ताचवकास कायणक्रम सुरू केला. चशक्षक संघटनानंी 
न्यायालयातून त्याला आव्हान चिले. 
 

रामकृष्ट्ि मोरे व वसतं पुरके याचं्या चनिणयाच्या मागे एक संगती होती व ती ग्रामीि महाराष्ट्रािा 
चविार करिारी होती. िोघाचं्या चनिणयाला त्यामुळेि ग्रामीि भागातून प्रिंड पाकठबा तर शहरी भागातून 
टोकािा चवरोध झाला. पचहलीपासून इंग्रजी, प्राथचमक स्तरावर चशष्ट्यवृत्ती परीक्षा, अप्रगत चवद्ाथी प्रगत 
करिारा गुिवत्ताचवकास कायणक्रम या सवण कायणक्रमािंी उचद्दिे ही ग्रामीि चवद्ाथी सक्षम करण्यािी होती. 
ग्रामीि चवद्ाथ्याला स्पधेच्या युगात उभे करिारी होती पि नेमके हेि चनिणय शहरी भागातील पालक, 
माध्यमानंी वािग्रस्त ठरवनू ‘भारत’ चवरुद्ध ‘इंचडया’ िी ओळख पटवली. या चनिणयामंागिी भचूमका 
समजावनू घेतली नाही. 
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तीि कहािी पुन्हा ए.टी.के.टी. बाबत घडली. राधाकृष्ट्ि चवखे यानंी नापास चवद्ाथ्यांना विण वाया 
जाऊ नये म्हिून पुढील वगात बसण्यािी संधी िेताि टीकेिे काहूर उठले. वास्तचवक ग्रामीि भागात 
िहावीला नापास होिे म्हिजे मुलािे चशक्षि संपून त्याने मजुरीला जािे आचि मुलगी असेल तर चतिे लग्न 
होिे. परंतु ही बाजू शहरी मानचसकतेला कळूि शकली नाही. 
 

याउलट वसंत पुरके व रामकृष्ट्ि मोरे यािें मूल्यमापन शहरी माध्यमानंी ११वी च्या प्रवशेािा प्रश्न ते 
कसा सोडवतात यावर ठरवले! त्यावरून त्यािंी कायणक्षमता ठरवली गेली. मंुबईतील १० 
महाचवद्ालयातंील प्रचतष्ठेच्या प्रवशेाबद्दल राज्यातील तमाम माध्यमे, सत्ताधारी, चवरोधीपक्ष तुटून पडतात. 
पि हीि जागरुकता ग्रामीि चशक्षिातील गुिवत्ता, आश्रमशाळािंी चविारक क्स्थती याबाबत आढळत नाही. 
 

यािा अथण स्पि आहे, की महाराष्ट्रातील नागरीकरि ज्या प्रमािात वाढते आहे त्याप्रमािात 
सत्ताधारी, चवरोधी, माध्यमे व पालक यािंा प्राधान्यक्रम हा शहरी चशक्षिािे प्रश्न हाि राहतो आहे. या 
आव्हानातून ग्रामीि चशक्षिािे प्रश्न पुढे आििे हेि इथून पुढे सवात मोठे आव्हान असिार आहे. 
 

शालेय पोिि आहाराच्या गुिवते्तपेक्षाही इथे मुलानंा डब्यात कोिते पिाथण द्ावते यावर ििा 
झडते. ग्रामीि मुलानंा जंगल तुडवत शाळा गाठण्यापेक्षा ‘गुरुकुल’ शाळा आस्थेिा चविय होतो. हे आव्हान 
चशक्षिावर काम करिाऱ्या चविारवतंानंा पेलायिे आहे. 
 
महाराष्ट्रािील णशक्षिापुढे सध्याचे प्रश्न 
 

महाराष्ट्राच्या सुविणमहोत्सवाच्या विी चशक्षिाच्या पुढील प्रश्नािंा साकल्याने चविार करण्यािी 
गरज आहे. प्राथचमक व माध्यचमक चशक्षिापुढील प्रश्नािंा थोडक्यात आढावा घेतला तर पुढील प्रश्न लक्षात 
येतात :— 

 
(१) कोठारी आयोगाने नेबरहूड स्कूलिी कल्पना माडंली पि ‘कॉमनस्कूल चसस्टीम’ महाराष्ट्रात 

यशस्वी ठरली नाही. गचरबाचं्या शाळा व श्रीमताचं्या शाळा असे चशक्षिािे वगीकरि आज महाराष्ट्रातही 
खूप वगेाने होते आहे. माझ्यासकट बहुताशं मध्यमवगािी मुले खाजगी शाळेत चशकत आहेत. आर्धथक स्तर 
उंिावताना ऐपतीप्रमािे शाळा चनवडली जाते. नकळत शाळा हा प्रचतष्ठिेा चसम्बॉल बनतो आहे. यािे 
आिखी एक कारि सरकारी शाळािंी ढासळती गुिवत्ता हे एक आहे. यािा अथण खाजगी शाळा िजेिार 
आहेत असा नाही पि सरकारी शाळाचं्या िजेिार नसण्याचवरुद्धिी ती स्वाभाचवक प्रचतचक्रया आहे. त्यामुळे 
आज गावपातळीपयंत खाजगी शाळा वगेाने वाढत आहेत. त्यािा फटका सरकारी शाळानंा बसतो आहे. 
महाराष्ट्रातील मेळघाटातील धारिी म्हटले, की आपल्याला कुपोिि आठवते पि आज धारिीत िार 
इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा आहेत. ही जर मेळघाटिी क्स्थती असेल तर पचिम महाराष्ट्रात काय असेल? 
 

समाजाच्या स्तरानुसार शाळािें वगीकरि होिे हे सामाचजक स्वास्थाच्या दृिीने अचधक घातक 
आहे. आज. सी.बी.एस.ई. शाळा िाह्मि, इगं्रजी शाळा, क्षत्रीय, खाजगी मराठी शाळा, वैश्य व सरकारी 
शाळा शदू्र ठरत आहेत. या वगीकरिामुळे सरकारी शाळामंध्ये मध्यमवगािी मुले नसल्यामुळे या शाळा आज 
समाजाच्या ििेिा चविय राचहल्या नाहीत. मध्यमवगीय पालकवगण नसल्याने पालकािें चनयंत्रि कमी झाले 
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आहे. किकरी पालकवगण या शाळांवर चनयंत्रि ठेव ू शकत नाही. यािा पचरिाम या शाळा अचधक 
केचवलवाण्या होऊ घातल्या आहेत. 
 

अमत्यण सेन यानंी म्हटल्याप्रमािे ‘गचरबासंाठीच्या सुचवधा या अचधक गरीब (िजाहीन) बनतात’ 
रेशनिे िुकान, ग्रामीि आरोग्य कें द्र, रोजगार हमी योजना या योजना ज्याप्रमािे केचवलवाण्या बनल्या 
आहेत, त्यािप्रमािे सरकारी शाळा या िुलण चक्षत व कुपोचित होताना चिसत आहे. चजल्हा पचरििेच्या शाळा 
व महानगरपाचलका, नगरपाचलकेच्या शाळािंी अवस्था तशाि प्रकारिी झाली आहे. गचरबासंाठी स्थाचनक 
स्वराज्य संस्था ही एकमेव व्यवस्था असल्याने ती व्यवस्था चटकायला हवी. पि अत्यंत वगेाने या शाळािें 
पट घसरत आहेत. 
 

उिा. 
 

साल चवद्ाथी संख्या (कोटी) 

२०००-२००१ १,१८,५७,००० 

२००२-२००३ १,१७,०९,००० 

२००६-२००७ १,१६,८८,००० 
२००७-२००८ १,१५,७१,००० 

 (महाराष्ट्रािी आर्धथक पाहिी) 
 

माध्यचमक शाळाचं्या बाबतीत मराठवाडा, चविभातील सरकारी शाळािंी अवस्था तशीि झाली 
आहे; परंतु खाजगी संस्थाचं्या माध्यचमक शाळा या छोट्या गावामंध्ये एकि असल्याने हा प्रश्न फारसा 
जािवत नाही. मात्र तालुक्याच्या गावी एकापेक्षा जास्त माध्यचमक शाळा असल्याने एकाि शाळेकडे 
धु्रवीकरि होण्यािी प्रचक्रया मात्र गचतमान होते आहे. 
 

महाराष्ट्रात इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा ज्या वगेाने वाढत आहेत त्यावर टीका करताना त्यािे 
चवश्लेििही होिे गरजेिे आहे. वचरष्ठ जाती व सरकारी नोकर, व्यापाऱ्यािंी मुले म्हिजे इंग्रजी माध्यमाच्या 
शाळा हे चित्र आता राचहले नाही. अगिी शतेकरी, किकरी वगातील मुलेही आता या शाळामंध्ये आहेत. 
अगिी कोित्याही तालुक्यात ३ ते ४ इगं्रजी माध्यमाच्या शाळा हे आजिे प्राचतचनचधक चित्र आहे. हे का 
घडले? सरकारी शाळा आपली चवश्वासाहणता गमावत असल्याने ही प्रचक्रया गचतमान झाली हे खरे पि 
त्यािबरोबर उच्च वतेन िेिारे बहुताशं अभ्यासक्रम हे इंग्रजीतून असल्याने बालपिापासूनिे चशक्षि 
इंग्रजीतून चशक्षि द्ाव ेहा बहुतािंा युक्क्तवाि आहे. इंग्रजी शाळामंधून मुले स्माटण होतात हा एक समज रूढ 
आहे. त्याहीपलीकडे सी.बी.एस.ई. बोडण हे प्रािेचशक बोडापेक्षा अचधक िजेिार आहे अशी माडंिी होते 
आहे. एन.सी.ई.आर.टी. िी आकिणक पाठ्यपुस्तके, प्रकल्प पद्धती, मूल्यमापनािी प्रिाली हे नक्कीि 
शकै्षचिक व चवद्ाथ्यांच्या सवांगीि चवकासाला िालना िेिारे आहे. हे सारे मराठी अभ्यासक्रमामंध्ये 
लवकरात लवकर संक्रचमत झाले पाचहजे तरि इंग्रजी शाळाकंडे जािारा लोंढा थाबंेल. केवळ साचहत्य 
संमेलनातील पचरसंवािानंी ते घडिार नाही. 
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णशक्षिाची ढासळिी गुिवत्ता 
 

महाराष्ट्राच्या चनर्धमतीनंतर चशक्षिाच्या चवस्तारािें खरे आव्हान होते. चवस्तार हाि जेव्हा 
प्राधान्यक्रम असतो तेव्हा तेव्हा चकमान अध्ययनक्षमतेिी व गुिवते्तिी ििा होत नाही. पि आता चवस्तारािे 
उचद्दि आपि साध्य केले आहे. महाराष्ट्रात वाडीवस्तीवर आपि शाळा नेऊ शकलो. माध्यचमक चशक्षिािा 
चवस्तार समाधानकारक नसला तरी अगिीि चनराशाजनक नाही. 
 

पि हा चवस्तार बघून जेव्हा आपि या चशक्षिािी गुिवत्ता तपासू लागतो तेव्हा मन उचद्वग्न होते. 
प्रगचतशील म्हिविाऱ्या राज्यातील शाळािंी अवस्था बचघतली, की या शाळामंधून चशकिाऱ्या लेकरािें 
भचवतव्यि धूसर वाटू लागते. गुिवत्ता हा खूप िूरिा शब्ि झाला पि चकमान अध्ययन क्षमतासुद्धा बहुताशं 
चवद्ाथी प्राप्त करू शकत नाही इतके धक्कािायक वास्तव आज शाळा-शाळातूंन चिसते आहे. 
 

२००७ साली महाराष्ट्रातील शाळामंध्ये जी पायाभतू िाििी घेण्यात आली. त्या िाििीत ७४ लाख 
चवद्ाथ्यांपैकी ३१ लाख चवद्ाथी अप्रगत असल्यािे चिसून आले. त्यात कोिता प्रश्न चकती लाख 
चवद्ाथ्यांनी सोडचवला यािा तपशील चिला आहे. 
 
इयत्ता प्रश्न न सोडचवलेल्या चवद्ाथ्यांिी संख्या 

इ. १ली आजिा वार कोिता? ६,५३,४१० 

इ. २री Say the number one to ten ६,०४,५६० 
इ. ३री गुिाकार करा ६ × ४ ५,२०,२४० 

इ. ४थी यमक जुळचविारा शब्ि चलहा ६,०१,७४६ 

 Cat……………..?  
इ. ५वी भारत िेश केव्हा स्वतंत्र झाला? २,८७,८६३ 
 

इतकी भयावह क्स्थती आहे. चवशिे म्हिजे वरील परीक्षा चशक्षकानंीि घेऊन चनकालही चशक्षकानंीि 
तयार केला आहे. 
 

‘प्रथम’ ही संस्था िरविी पाहिी करून जो शकै्षचिक अहवाल तयार करते त्यानुसार ७ ते १४ 
वयोगटातील महाराष्ट्रातील ४५% चवद्ाथी इ. २ िी सोपी गोि वािू शकली नाहीत. याि वयोगटातील 
४६·१% मुले िोन अंकी हातच्यािी वजाबाकी ककवा तीन अंकी संख्येस एक अकंी संख्येला भाग िेिाऱ्या 
भागाकारािे उिाहरि सोडव ूशकलेली नाहीत. 
 

मी स्वतः िुगणम आचिवासी भागातील २०० शाळानंा भेटी िेऊन ५११-४९९ ही वजाबाकी इ. ४ 
थीच्या चवद्ाथ्यांना सोडवायला चिली पि पूिण बरोबर सोडचविारा मला एकही वगण आढळला नाही. 
त्यािप्रमािे इ. ७ वीच्या चवद्ाथ्यांना मी I am playing on the ground हे वाक्य चलहायला चिले. परंतु पूिण 
वाक्य बरोबर चलचहिारा एकही वगण आढळला नाही. I am चलहू न शकिारे ५०% पेक्षा जास्त चवद्ाथी 
आहेत. 
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‘िुष्ट्काळ हटव,ू मािसू जगव’ू या पियाते्रतील कायणकत्यांनी मराठवाड्यातील २०० पेक्षा जास्त 
शाळानंा भेटी चिल्या तेव्हा चकमान अध्ययन क्षमतेबाबत अशीि चविारक अवस्था लक्षात आली. 
 

वरील सवण पाहण्यािंी सरासरी एकि आहे. ते सवण एकाि सत्याकडे अंगुलीचनिेश करतात, की इ. 
४ थी च्या बहुताशं चवद्ाथ्यांना चकमान अध्ययन पातळीही प्राप्त होत नाही. 
 

चशक्षिातील गळतीिी िाचरद्र्य, बालमजुरी ही कारिे साचंगतली जातात पि खरे कारि हे आहे 
की, चकमान अध्ययन पातळी प्राप्त नसल्यामुळे चवद्ाथ्यांना वरच्या वगातील अभ्यासक्रम पेलत नाही व त्या 
िडपिामुळे ते शाळा सोडतात. चशक्षिातील त्यािंी रुिी संपून जाते. 
 

इंटरनॅशनल स्कूलमधील मुले लॅपटॉपवर बसून गचिते सोडवताना आपली मुले धड आकडेमोडही 
करू शकत नाहीत ते चवद्ाथी फाडफाड इंग्रजी बोलताना सरकारी शाळेतील मुले साधी जोडाक्षरेही चलहू 
शकत नाहीत. यामुळे होिारे पचरिाम भीिि आहेत. सामाचजक चविमता त्यामुळे वाढीस लागते. चकमान 
अध्ययनक्षमता प्राप्त होऊ न शकिारी मुले गळती होऊन पारंपचरक व्यवसायािी वाट धरतात. त्यामुळे 
िाचरद्र्यािी शृखंला तुटत नाही. 
 

माध्यचमकस्तरावरही गुिवते्तिी क्स्थती फारशी वगेळी नाही. बोडािे चनकाल जरी वाढले असले 
तरी त्यािी कारिे परीके्षत तोंडी परीक्षा आल्या, एकचत्रत चवियात उत्तीिणता धरिे अशी कारिे आहेत. 
 

मासकॉपीिे प्रमाि खूप मोठे आहे. यामुळे एस.एस.सी.िे चनकास वाढले आहेत. वास्तचवक 
प्राथचमकस्तरावर चकमान अध्ययन क्षमता प्राप्त नसिारी मुले तशीि पुढे ढकलली जातात. एस.एस.सी.ला 
वरीलप्रकारे पास होतात व महाचवद्ालयात आिल्या चिवशी केवळ गाईड वािले तरी िुसऱ्या चिवशी पास 
होता येते. या सवण प्रचक्रयेत चवद्ाथी कुठे तपासलाि जात नाही. सरसकट प्रत्येक स्तरावर फक्त चठसाळ 
मूल्यमापनातून पढेु ढकलिे एवढेि उरले आहे. नािेंडच्या प्रञा प्रचतष्ठानच्या वतीने डी.एड., बी.एड.ला 
चशकिाऱ्या १००० चवद्ाथ्यांिी पाहिी झाली. त्यात पिवीधर झालेल्या मुलानंा जोडाक्षरे नीट चलचहता येत 
नाही. भािेला चकमान िजाही नाही. िार वाक्य नीट चलहीत नाहीत असे आढळून आले. 
 

तेव्हा सुविणमहोत्सवी विात चशक्षिासाठी खरेि काही ठोस करायिे असेल तर १ली ते १२वी पयंत 
प्रत्येक इयते्तत अपेचक्षत क्षमता मुलानंा प्राप्त का होत नाहीत? यावर संशोधन करून मूल्यमापन वस्तुचनष्ठ 
कसे होईल? याबाबत तात्काळ उपाययोजना करिे गरजेिे आहे. अन्यथा अधणचनरक्षराचं्या चपढ्या फक्त 
बाहेर पडतील. कोितीि कौशल्ये प्राप्त नसलेली, ग्रामीि भागातील ही अधणचनरक्षर मुले एकीकडे तर, 
लॅपटॉपधारी स्माटण मुले िुसरीकडे असा चशक्षिातला हा नवा ‘भारत आचि इचंडया’ आज सवणत्र घडतो आहे 
पि िुिैवाने याबाबत गाभंीयाने काहीि घडत नाही व हे वास्तव माडंिाऱ्यानंा नकाराथी ठरवले जाते. 
 

गुिवत्ता घसरण्याची कारिे 
 

(अ) शाळामंध्ये गुिवत्ता घसरण्यािी जागचतकीकरिापासून तर थेट चशक्षकापयंत अनेक 
कारिे चिली जातात. जागचतकीकरिाच्या प्रचक्रयेत ‘चशक्षि म्हिजे केवळ साक्षरता’ 
इतकेि उचद्दि ठरवले आहे. त्यामुळे शासनािी धोरिे अप्रचशचक्षत चशक्षक नेमिे, चशक्षक 
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प्रचशक्षिावरिा खिण कमी करिे, याप्रकारिी आहेत. या वास्तवात तथ्य असले तरी 
महाराष्ट्रात प्रचशचक्षत चशक्षकािंी संख्या खूप मोठी आहे. िेशपातळीवर शकै्षचिक 
सुचवधामंध्येही महाराष्ट्र खूप पुढे आहे. तेव्हा शालेय िुरावस्थेिा िोि येथील चशक्षक व 
शकै्षचिक प्रशासनािाि आहे. पयणवके्षीय यंत्रिेच्या अपयशािा आहे हे स्पिपिे नोंिवाव े
लागेल. िरविी चकमान १००० तास (घड्याळी) शाळा िालते. िौथीपयंत ४००० तास 
शाळेत बसिारा चवद्ाथी जर वजाबाकी, जोडाक्षरे चलहू शकत नसेल तर त्यासाठी मी 
जागचतकीकरिाला व चशक्षिव्यवस्थेला जबाबिार धरिे ही आत्मविंना ठरेल. पयणवके्षीय 
यंत्रिा व चशक्षकािेंि ते अपयश आहे. नेमके उत्तरिाचयत्व नक्की नाही यािा पचरिाम आहे. 
कामािे वस्तुचनष्ठ मूल्यमापन करिारी प्रिाली नाही. पयणवके्षीय यंत्रिेिेही वस्तुचनष्ठ 
मूल्यमापन नाही. त्यामुळे चढसाळपिा आला आहे. 

 
(ब) १२वीला उत्कृि गुि असिारे चवद्ाथी आज चशक्षक झाले आहेत तरीसुद्धा गुिवते्तिी ही 

क्स्थती आहे यािे कारि ते चवद्ाथीही पुन्हा याि वाईट चशक्षिािे अपत्य आहेत. वाईट 
चशक्षिातून चनकृि चवद्ाथी व त्या चवद्ाथ्यांतून कमी क्षमतेिे चशक्षक असे हे दृििक्र आहे. 
त्यातले िागंले गुि असिारे चवद्ाथी चशक्षक झाले. तरीसुद्धा त्याचं्याकडून चशक्षिातील 
यंत्रिा काम करून घेण्यास अपयशी टरते आहे. चशक्षिातील पयणवके्षीय यंत्रिा चशक्षकािें 
एकािवळेी मूल्यमापन करिे व पे्ररिा िेिे हे करू शकत नाही. िागंल्यािे कौतुक नाही व 
वाईटाला चशक्षा नाही अशी एकंिर क्स्थती आहे. कागिपते्र, माचहती, चमकटगा खूप वाढल्या 
आहेत. चशक्षिासारखे चजवतं के्षत्र अहवाल व चरपोटींगमध्ये गुरफटले आहे. राजकीय 
हस्तके्षपाने पयणवके्षीय यंत्रिा काहीशी बिावाच्या पाचवत्र्यात आहे. चशक्षक संघटनािें 
राजकीयीकरि झाल्याने पयणवके्षीय यंत्रिेपुढील अडििी वाढल्या आहेत. 
कतणव्यचनष्ठेबद्दल उिासीन चशक्षक संघटनेआड लपून गरैफायिा घेताना चिसतात. असे 
एक व्याचमश्र चित्र आज चिसते आहे. या सवण घटकािंा पचरिाम चशक्षिाच्या गुिवते्तवर 
झाला आहे. या प्रचक्रयेत वाडीवस्तीवर इमानिारीने काम करिाऱ्या चशक्षकािे नीचतधैयण 
खच्ची होते आहे. 

 
(क) माध्यचमकस्तरावरील गुिवत्ता ढासळण्याला जी कारिे आहेत त्यातंील एक महत्तवािे 

कारि राजकीय संस्थािालकानंी गावोगावी साळा सुरू केल्या व िुिैवाने त्यािें 
चशक्षिचवियक आकलन व चहतसंबधं हा गुिवते्ततील अडथळा ठरला. 
माध्यचमकस्तरावरील चशक्षकभरती ही खूप कमी प्रमािात गुिवते्तनुसार व चवियाचं्या 
गरजेप्रमािे झाली. इंग्रजी, गचिताच्या चशक्षकािंी भरती एकूि भरतीत कमी झाली. 
चशक्षक भरतीतील जात, धमण, आर्धथक व्यवहार, राजकीय गचिते या सवांमुळे 
अशाप्रकारच्या चशक्षक नेमिकुीिा पचरिाम माध्यचमक चशक्षिाच्या गुिवते्तवर झाला आहे. 
माध्यचमक शाळावंर पयणवके्षि करिारी स्वतंत्र यतं्रिा नाही, स्वतंत्र चवस्तार अचधकारी 
नाहीत. यािा पचरिामही जािवतो आहे. 
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स्िलाांिणरिाांचे णशक्षि 
 

महाराष्ट्रातील चशक्षिातील सध्या सवात िुलण चक्षत प्रश्न हा स्थलातंचरत मजुराचं्या मुलाचं्या 
चशक्षिािा आहे. ऊस तोडिी कामगार, चवटभट्ट्ट्या, िगडखािी, बाधंकामे, फळप्रचक्रया, शतेी, 
कापूसविेिी इ. चवचवध कारिामुंळे मोठ्या प्रमािावर स्थलातंर होते. महाराष्ट्रातील फक्त ऊसतोडिीमुळे 
होिारे स्थलातंर सुमारे ८ लाख आहे अशी माचहती खुद्द कामगार मंत्र्यानंीि सिनात चिली होती. आज ती 
संख्या १२ लाख असावी असे मानले जाते. महाराष्ट्रात वाढल्या नागचरकीकरिामुळे बाधंकामानंा गती 
आली आहे. बाधंकामाबंरोबरि मोठी धरिे व चवचवध प्रकल्पािंी कामे सवणत्र सुरू असतात. त्यामुळे मोठ्या 
प्रमािात िगडखािींिी कामे सुरू आहेत. बाधंकामे सुरू आहेत. त्यावर लक्षावधी मजूर काम करतात. 
 

त्यािप्रमािे हंगामी स्थलातंर करिाऱ्यािंी संख्याही महाराष्ट्रात वाढते आहे. चवटभट्ट्ट्यावंर 
चिवाळीनंतर काम करिारे मजूर हे हंगामी स्थलातंचरत असतात. त्यािप्रमािे कापूसविेिी, फळप्रचक्रयेच्या 
कारखान्यात, काम करिारे मजूर यासाठी लाखो मजूर स्थलातंर करतात. ऊसतोडिी कामगारािें 
स्थलातंरही हंगामीि आहे. 
 

महाराष्ट्रातून शजेारच्या राज्यात स्थलातंरािे प्रमािही मोठे आहे. गुजरातमध्ये महाराष्ट्रातून 
लाखाचं्या संख्येत तर कनाटकात हजारो मजूर स्थलातंर करतात. 
 

ऊसतोडिीसाठी व एकूिि मोसमी स्थलातंरासाठी बीड चजल्यातील आिी, पाटोिा, गेवराई या 
तालुक्यातून सवात जास्त कुटंुबे ऊस तोडिीसाठी स्थलातंचरत होतात. बीड खालोखाल औरंगाबाि, 
जालना, परभिी, नािेंड या चजल्यािंा नंबर लागतो. 
 

स्थलातंचरत होण्यािी कारिे काय आहेत? हा ििेिा चविय या लेखािा नाही. पि या स्थलातंचरत 
मजुराचं्या मुलाचं्या चशक्षिािे काय करायिे? हा खरा गंभीर प्रश्न आहे. िुिैवाने हा प्रश्न अजुनही शासनािा 
प्राधान्यक्रम बनलेला नाही. शहरी मध्यमवगण व माध्यामानंा पसेंटाईल ११वी िे प्रवशे हा प्रश्न चजतका 
जीवनमरिािा वाटतो चततका स्थलातंचरतािें चशक्षि हा प्रश्न वाटत नाही. ककबहुना असा काही प्रश्न 
अक्स्तत्वात आहे यािी अजून समाजमनाच्या स्तरावर नोंिि नाही. या मजुराचं्या मुलाचं्या चशक्षिािा प्रश्न 
खूपि गंभीर आहे. हे मजूर साधारितः ६ ते ७ मचहने स्थलातंर करतात. मुले त्याचं्यासोबत नेतात. जून ते 
सप्टेंबर मुले गावातील शाळेत व ऑक्टोबर ते मािण पालकासंोबत व एचप्रल मचहन्यात मुले पुन्हा परीके्षला मूळ 
शाळेत! असे चशक्षि िालते. प्रत्यक्ष कामाच्या चठकािी चशक्षिािे वातावरिि नसते. पालक कामाच्या 
चठकािी मुलानंा शाळेत पाठवण्यापेक्षा प्रत्यक्ष कामावर जंुपण्याला प्राधान्य िेतात. ऊसतोडिीिे मजूर या 
लहान मुलानंा वाढे बाधंायला सोबत नेतात. मुलींना स्वयंपाक व भावडें साभंाळिे अशी कामे करावी 
लागतात. 
 

त्यामुळे शासनाने जरी साखरशाळा व पािािशाळा या योजना सुरू केल्या असल्या तरीसुद्धा प्रत्यक्ष 
चशक्षिािा प्रश्न सुटताना चिसत नाही. एकतर या योजनामंध्ये १२वी झालेल्या अप्रचशचक्षत स्वयसेंवकािी 
तरतूि आहे. इमारत नाही. पािटािी खोली बाधंली जाते व आजूबाजूला अचजबाति शकै्षचिक वातावरि 
नाही. गैरहजेरीिे प्रमाि मोठे असते. याला पयाय म्हिून सवण चशक्षा अचभयानात हंगामी वसचतगृहे सुरू 
करण्यात आली. मुले मूळ गावाति थाबंचवण्यािे ठरले. गावच्या शाळेति पालकानंी मुलानंा ठेवाव ेव तेथेि 
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त्यािंी जेविािी सोय करावी असे या योजनेिे स्वरूप आहे. या योजनेत मोठ्या प्रमािावर मुलानंा गावाति 
थाबंवनू घेण्यािे प्रयत्न यशस्वी ठरत आहेत. 
 

हीि योजना पुढे नेऊन आता कायमस्वरूपी वसचतगृहे उभारण्यािी गरज आहे. कोित्या 
गावामंधून िरविी स्थलातंर होते. हे मागील १० विांच्या अनुभवाने ठरविे शक्य आहे. त्या चठकािी 
कायमस्वरूपी वसचतगृहाच्या इमारती उभारिे शक्य आहे. मुकािम व ठेकेिारानंा जर असे स्पि चनिेश 
चिले, की पालकानंी मुलानंा आपल्यासोबत आिसे तर ठेकेिारावर कारवाई होईल, तर आचि तरि सवण 
मुले गावाति थाबंतील व मुलािें चशक्षि खंचडत होिार नाही. ककवा ज्या चठकािी मजूर कामाला जातात 
चतथे जवळ्च्या शाळामंध्ये ही मुले सामावनू घेण्यािाही पयाय असू शकतो. 
 

एकूिि महाराष्ट्राच्या पन्नाशीत हा नवा प्रश्न पुढे आला आहे. त्यावर तात्पुरती उपाययोजना 
करण्यापेक्षा कायमस्वरूपी उपाययोजना करायला हवी. 
 

इतर राज्यातून महाराष्ट्रात स्थलातंर करण्यािे प्रमािही वाढले आहे. चवशिेतः ठेकेिार मजूर 
स्वस्त म्हिनू पचिम बंगाल, आंध्रप्रिेश, ओचरसा, चबहार मधून आिताहेत. या मजूरासोबत येिाऱ्या 
मुलाचं्या चशक्षिािे काय? हा खरा सध्या गंभीर प्रश्न आहे. भाचिक प्रश्नामुळे त्यानंा चशकवाव ेकसे? यािे 
उत्तर अनुत्तरीत आहे. हा प्रश्न साधा ििेतसुद्धा अजून आलेला नाही. 
 
पूवगप्रािणमक णशक्षिाकडे दुलगक्ष : 
 

प्राथचमक चशक्षिािा पाया पूवणप्राथचमक चशक्षि हा आहे. ज्या चवद्ाथ्यांना पूवणप्राथचमक चशक्षि 
िागंल्या िजािे चमळते ते चवद्ाथी प्राथचमक स्तरावर िागंली प्रगती करतात. असे अनेक अभ्यासानंी चसद्ध 
केले आहे. िुिैवाने महाराष्ट्रातील प्राथचमक चशक्षिातील पूवणप्राथचमक चशक्षिािी क्स्थती समाधानकारक 
नाही. 
 

अंगिवाड्यामंध्ये पूवणप्राथचमक चशक्षि चिले जाते परंतु, िुिैवाने अंगिवाड्यातून केवळ आहार 
वाटला जातो व केवळ आरोग्यचवियक जागृतीसाठी अंगिवाडी सेचवकािंी यंत्रिा वापरली जाते. त्यामुळे 
पूवणप्राथचमक कें द्रामधून चशक्षि चिले जाव े अशी शासकीय धोरिािीि चिशा नाही असे खेिाने नोंिवाव े
लागेल. 
 

मेंिूसंशोधन असे सागंते, की वयाच्या ३ ते ५ वयोगटात मेंिूिा सवात जास्त चवकास होतो. 
चशक्षिािे बहुताशं काम या वयोगटाति होते परंतु हाि कालावधी सवात िुलण चक्षत राचहला आहे. जीप 
िालचविाऱ्या ड्रायव्हरलाही आपि परचमट मागतो पि अंगिवाडी िालचविाऱ्या ताईला कोित्याही 
प्रचशक्षिािी अट नाही इतके शासनािे पूवणप्राथचमक चशक्षिचवियक धोरि िुलण चक्षत आहे. अंगिवाडी 
सेचवकािंी भरती हा पूिणतः राजकीय चविय झाला आहे. शकै्षचिक पात्रताही फारशी बचघतली जात नाही. 
यािा थेट पचरिाम या अंगिवाड्याचं्या गुिवते्तवर झाला आहे. 
 

त्यातही अंगिवाडी सेचवकानंा मोठ्या प्रमािावर इतर लेखनािी, आरोग्यचवियक कामे चिली 
जातात. त्यामुळे या सेचवका त्याि कामात व्यस्त चिसतात. बालचशक्षिकें द्री प्रचशक्षि त्यानंा भरीव स्वरूपािे 
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चिले जात नाही. गािी, खेळ, बालकािें भावचवश्व याबाबत प्रभावी प्रचशक्षि चिले जात नाही. यािा 
अपचरहायण पचरिाम प्राथचमक शाळेत प्रवशे घेिाऱ्या मुलाचं्या गुिवते्तवर झाला आहे. 
 

ज्या अंगिवाड्या उत्तम रीतीने िालतात तेथील मुलािंी प्राथचमक शाळेतील प्रगती िागंली 
झाल्यािे लक्षात येते. 
 

चशक्षितज्ञ रमेश पानसे यानंी मेंिूसंशोधनाच्या आधारे पूवणप्राथचमक चशक्षिािे महत्तव स्पि करून 
महाराष्ट्र शासनाने स्पि भचूमका घ्यावी असे अनेकिा माडंले आहे. या चवियावर शासनाने ‘राम जोशी 
सचमती’ स्थापन केली होती परंतु, त्याबाबत प्रभावी उपाययोजना अद्ापही झाली नाही. 
 

कें द्र शासनानेही ० ते ५ वयोगटातील मुलािंी जबाबिारी टाळण्यािेि धोरि घेतल्याने त्यािा 
अपचरहायण पचरिाम अंगिवाडी चशक्षिाच्या गुिवते्तवर झाला आहे. 
 
णशक्षिािील गळिीचा प्रश्न : 
 

महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य असले तरी िुिैवाने चशक्षिातील गळती रोखण्यात आपि राज्य म्हिनू 
अपयशी ठरलो आहे. सवण चशक्षा अचभयान व इतर अनेक उपक्रम राबवनूही महाराष्ट्रातील गळतीिी क्स्थती 
अजूनही कमी झाली नाही. 
 

प्राथचमक स्तरावरील गळतीिा िर .. १२·६६% 
उच्च प्राथचमक स्तरावरील गळती .. २२·९०% 

संिभण-महाराष्ट्र प्राथचमक चशक्षि पचरिि २००७ 
 

इयत्ता जशीजशी वाढत जाते तशीतशी गळती वाढत जाते. 
 

आचिवासी चवद्ाथ्यांच्या गळतीिे प्रमाि तर किताजनक म्हिाव े इतके गंभीर आहे. एका 
पाहिीनुसार िेशपातळीवरील आचिवासी चवद्ाथ्यांच्या सरासरी गळतींपेक्षाही महाराष्ट्रातील आचिवासी 
गळतीिे प्रमाि जास्त आहे. 
 

गळती जास्त असण्यािे कारि िाचरद्र्य हे साचंगतले जाते परंतु िाचरद्र्य हे एकमेव गळतीिे कारि 
नाही. ककबहुना िाचरद्र्य हे गळतीिे बऱ्याििा फसव ेकारि असते. 

 
यनेूस्कोच्या एका पाहिीनुसार इ. १ली तील गळतीिे प्रमाि हे इ. ३री च्या गळतीच्या प्रमािापेक्षा 

जास्त आहे. यािा स्पि अथण असा आहे की, कोिताही चवद्ाथी शाळेत चशकायिा की नाही यािा चनिणय 
१ली च्या वगाति घेतो. शाळा जर आकिणक असेल, अध्ययन अध्यापन प्रचक्रया आनंििायी असेल, 
चवद्ाथ्यांशी वतणिूक ही जर मतै्रीपूिण असेल तर चवद्ाथी शाळेत रमतात अन्यथा ते शाळेतून गळती होतात. 
 

चवद्ाथ्यांच्या मतै्रीपूिण नात्याचवियीिा मुद्दा आचिवासी, भटके चवमुक्ताचं्या चशक्षिाचवियी, 
गळतीचवियी जास्त खरा आहे. आचिवासी चवद्ाथी ज्याप्रकारिे स्वच्छंि, मुक्त आयुष्ट्य जगतो, एका 
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वगेळ्या परंपरेतून येतो त्याप्रकारिे अनुभव त्याला आपल्या आजच्या चशक्षिप्रिालीत सापडत नाहीत. 
त्याला चनसगाच्या तुलनेत शाळा ही बंचिस्त वाटते, बोलीभािा, एकटेपिा, कमी बोलण्यािी सवय यामुळे 
आचिवासी मुलानंा खूप हळुवारपिे हाताळण्यािी गरज आहे, परंतु िुिैवाने इतर मुलासंारखी चशस्त 
लावण्यािा प्रयत्न या मुलाचं्या बाबतीत झाला तर हे चवद्ाथी गळती होतात. 
 

आचिवासींमधील गळतीिे प्रमाि शासकीय योजनािंी अनेकप्रकारे अमलबजाविी करूनसुद्धा 
कमी न होण्यािे आिखी एक महत्तवािे कारि आहे. आमच्या अभ्यासक्रमामंध्ये आचिवासींना आपली 
ओळखि सापडत नाही. त्याचं्या मुक्त, चनमणळ जगण्याच्या खुिा, त्यािंी संस्कृती, परंपरा, चनसगािे 
उपजत ञान, प्रािी-पक्ष्यािंी माचहती याचवियी या मुलानंा जे ञान असते ते आजच्या अभ्यासक्रमात त्यानंा 
अचजबाति सापडत नाही. त्यामुळे हे चशक्षिि त्यानंा आपले वाटत नाही. यािा अथण परंपरेिा अभ्यासक्रम 
बनवावा असे नाही. परंतु प्रकल्प पद्धतीद्वारे या चवद्ाथ्यांच्या ञानाला सन्मान िेिे शक्य आहे. बोलीभािा ही 
एक महत्तवािी समस्या आचिवासी भागात आहे. ज्या बोलीभािािंी मुळे ही मराठीत नाहीत अशा भािांतील 
मुलानंा मराठीत चशकिे कठीि जाते. त्यामुळे गळतीिे प्रमाि वाढते. अथात बोलीभािेतून चशकवाव ेअसे 
नाही पि चशक्षकानंी मराठीिा वापर टप्प्याटप्प्याने वाढवत नेला पाचहजे. 
 

तेव्हा गळतीसाठी केवळ गचरबी हे ठोकळेबाज कारि चिले जाते तेवढेि पुरेसे नाही. िाचरद्र्य हेि 
कारि असेल तर ३०% कुटंुबातील मुले शाळेबाहेर चिसली असती! तेव्हा गळतीच्या प्रश्नािा चविार 
सवकंि झाला पाचहजे. 
 

माध्यचमक स्तरावरील गळतीिे कारि थोडे वगेळे आहे. 
 

माध्यचमक शाळािंी सखं्या कमी असल्याने अनेक चठकािी ४थी नंतर ५वीिा व ७वी नंतर ८वीिा 
वगण नाही. त्यामुळे त्या भागातील चवद्ाथी पुढे चशकत नाहीत. चवशिेतः आचिवासी भागात हे प्रमाि मोठे 
आहे. पढुिा वगण जवळ नसला तर मुलींना अचजबाति चशकवले जात नाहीत. ५वी व ८वीिे वगण सवणत्र सुरू 
झाले तर माध्यचमक स्तरावंरील गळतीिे प्रमाि चनचिति कमी होऊ शकेल. 
 

गचरबी, बालमजुरी ही कारिे प्राथचमक स्तरावर गळतीसाठी फारशी समथणनीय नसली तरी 
माध्यचमक स्तरावर मात्र ही कारिे गळतीला कारिीभतू ठरतात. ज्या कुटंुबािी आर्धथक क्स्थती कमजोर 
आहे अशा कुटंुबातील मुलानंा कामाला पाठचवले जाते. मुलींना घरकामासाठी घरी ठेवले जाते. 
बालचववाहािे प्रमाि महाराष्ट्रात अजूनही लक्षिीय आहे. त्यामुळे मुलींच्या गळतीिे प्रमाि खूप मोठे आहे. 
मुलगी ७वीच्या पढेु ‘मोठी चिसते’ म्हिूनही न चशकचविारे पालक आहेत. चविभातील काही 
आश्रमशाळामंध्ये मुलींवर अत्यािाराच्या घटना घडतात. त्यािा पचरिाम त्या भागातील पालक पुढे अनेक 
वि ेमुलींना चशकवत नाहीत. हे सारे पैलू लक्षात घ्याव ेलागतात. 
 

पुन्हा प्राथचमक चशक्षिासारखाि गुिवते्तिा मुद्दा गळतीशी जोडलेला आहे. प्राथचमक स्तरावर 
चकमान अध्ययनक्षमता प्राप्त न करिारी मुले तशीि पढेु ढकलली जातात. माध्यचमक स्तरावर तुकडी 
चटकवण्यासाठी मुले तशीि ढकलली जातात. मुलानंा चकमान लेखन, गिन येत नाही व अभ्यासक्रमािी 
पातळी वाढत जाते. ते चवद्ाथी ती पातळी पेलू शकत नाहीत. त्यामुळे ते स्वतः होऊन शाळेबाहेर पडतात. 
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नापास होिे हे माध्यचमक स्तरावर गळतीिे मोठे कारि आहे. नापास झाल्याने चनराश चवद्ाथी 
शाळा सोडतात. माध्यचमक स्तरावर नापास झालेले मुलगे गरीब पालकाचं्या दृिीनं मजुरीसाठी व मुली 
लग्नासाठी पात्र ठरतात. गळतीिी अशी अनेकचवध कारिे आहेत. 
 
णशक्षक प्रणशक्षि णवद्यालये, महाणवद्यालयाांचा दजा : 
 

चशक्षिाच्या गुिवते्तबाबत इथून पुढच्या काळात चशक्षक प्रचशक्षक चवद्ालये व महाचवद्ालये सवात 
गंभीर पचरिाम करिार आहे. महाराष्ट्रात आजपयंत डी.एर्ड. व बी.एर्ड. कॉलेजेस हे मुख्यतः सरकारि 
िालवत होते व काही मोजक्याि प्रचतचष्ठत ससं्था डी.एर्ड., बी.एर्ड. कॉलेजेस िालवत होत्या. 
 

परंतु, िुिैवाने मागील काही विात एस.सी.टी.ई. या राष्ट्रीय स्तरावरील ससं्थेने कुठलाही 
चवचधचनिेध न बाळगता मोठ्या प्रमािावर डी.एर्ड., बी.एर्ड. कें द्रानंा परवानगी चिली. ही मोठी िकू म्हिावी 
लागेल. या कें द्रातील चवद्ाथ्यांनी जवळच्या शाळेत ताचसका घेिे अपेचक्षत असते परंतु एकाि शहरात 
इतक्या मोठ्या प्रमािात डी.एर्ड., बी.एर्ड. कॉलेजेस चनमाि जाली की, संपूिण विणभर पचरसरातील शाळा 
ताब्यात घेतल्या तरीही ताचसका पूिण होऊ शकिार नाही. 
 

अपवाि वगळता बहुतेक चठकािी या डी.एर्ड., बी.एर्ड. कॉलेजानंा इमारती नाहीत, गं्रथालये 
नाहीत, प्रचशचक्षत चशक्षक नाहीत असे चित्र आहे. तुिार खरात या पत्रकाराने महाराष्ट्रातील िुगणम चठकािी 
प्रत्यक्ष भेट िेऊन या चवद्ालय, महाचवद्ालयानंा भेटी चिल्या तेव्हा भयावह चित्र आढळून आले. अनेक 
चठकािी चवद्ालये, महाचवद्ालये प्रत्यक्षात भरति नव्हती असे चिसले. कुठेही िागंली इमारत नव्हती. 
चवद्ाथ्यांिे आर्धथक शोिि मोठ्या प्रमािावर केले जाते. 
 

⬤ अल्पसंख्याकासंाठीच्या प्रचशक्षि कें द्रात तर अनेक चठकािी इतर जातीच्या चवद्ाथ्यांिे 
कागिोपत्री धमांतर करून िाखचवले आहे. महाराष्ट्रातील काही संस्थानंी अचतशय 
िागंली कें दे्र िालवली परंतु, िुिैवाने ती संख्या अत्यल्प आहे. 

 
ज्या महाराष्ट्रात कमणवीर भाऊराव पाटील याचं्या पत्नीने वसचतगृहातील चवद्ाथ्यांना जेव ू
घालण्यासाठी स्वतःिे मंगळसूत्र गहाि टाकले त्याि महाराष्ट्रात आज चवद्ाथ्यांना 
डी.एर्ड. प्रवशेासाठी आईिे मंगळसूत्र गहाि टाकाव े लागते आहे. संस्थािालकाचं्या 
मानचसकतेत झालेले हे पचरवतणन आज महाराष्ट्राच्या चशक्षिापुढे एक मोठे्ठ प्रश्नचिन्ह आहे. 

 
डी.एर्ड., बी.एर्ड. कॉलेजाचं्या गुिवते्तसाठी स्वतंत्र यंत्रिेिी गरज आहे. 

 
जागणिकीकरि, िांत्रञानयुगाि णशक्षिाचे भणविव्य : 
 

१९९० ला जॉमटेन पचरििेत भारतासारख्या चवकसनशील िेशानंी त्यािंा सावणजचनक के्षत्रावरिा 
खिण कमी करावा यासाठी आंतरराष्ट्रीय नािेचनधी व जागचतक बँकेच्या पनुरणिना कायणक्रमाबद्दल सत्र 
आयोचजत करण्यात आले होते. त्याला भारताने मजुंरी चिल्यावर १९९३-९४ साली जागचतक बँकेकडून 
प्राथचमक चशक्षिाला मित चमळत गेली. 
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अचनल सद्गोपाल या चशक्षितज्ञानंी म्हटल्याप्रमािे अभ्यासक्रमािे चनयोजन आचि 
अमलबजाविी यात चशकण्यािी चकमान पातळी गृहीत धरून स्पधात्मक व बाजाराचभमुख ढािा लािण्यात 
आला. हळूहळू साक्षरता म्हिजेि चशक्षि असे सोपे समीकरि माडंले गेले. 
 

या बिलािें पचरिाम इथून पुढे महाराष्ट्रातही चिसिार आहेत. चशक्षिावरील खिण कमी करून 
कामिलाऊ योजना इथून पढुच्या काळात वाढत जातील. चशक्षिसेवक योजना, पयायी चशक्षिाच्या योजना 
ही त्यािी काही उिाहरिे आहेत. जागचतक पातळीवरील या अपचरहायण तडजोडींिा पचरिाम 
महाराष्ट्रातील चशक्षिावर होिार नाही यासाठी सजग राहाव े लागेल. चशक्षि हक्क चवधेयकासारखी 
महत्तवपूिण चवधेयके मजूंर झाली तरीसुद्धा अजूनही भटके-चवमुक्तािें चशक्षि, स्थलातंचरतािें चशक्षि याबाबत 
ठोस भचूमका घेतली जात नाही. कोठारी आयोगाने चशक्षिावर ६% खिण करावा असे सुिवनूसुद्धा अजूनही 
चशक्षिावर कें द्र ककवा राज्यस्तरावर ६% खिण शासन करत नाही. या सवण गोिी कितेच्या बाबी आहे. 
अजूनही ३५ चवद्ाथ्यांमागे एक चशक्षक हे प्रमाि असल्याने एका चशक्षकाकडे िोन वगण असे प्रमाि आहे. हे 
प्रमाि बिलिे गरजेिे आहे. चकमान २० चवद्ाथ्यांमागे एक वगणखोली व एक चशक्षक हेि प्रमाि आवश्यक 
आहे. 
 
िांत्रञानाचा प्रािणमक णशक्षिाि वापर : 
 

जागचतकीकरिािे वरीलप्रमािे नकाराथी मुदे्द आहेत, तरीसुद्धा तंत्रञानाने चनमाि झालेली 
सुलभता ही प्राथचमक चशक्षिासाठी वरिान ठरेल अशीि बाब आहे. आज अनेक शाळा तंत्रञानािा प्रभावी 
वापर करत आहेत. महाराष्ट्रात संगिकािा वापर करिाऱ्या शाळा संपूिण भारतात सवात जास्त आहेत ही 
नक्कीि अचभमानािी गोि आहे. चडचजटल स्कूल ही कल्पना अनेक शाळा अमलात आित आहेत. अनेक 
शाळानंी संगिकाद्वारे अभ्यासक्रम चशकवण्याच्या पद्धती अमलात आिल्या आहेत. त्यािे सावणचत्रकीकरि 
व्हायला हव.े महाराष्ट्रातील रायगड चजल्यातील एका वस्तीशाळेवर लॅपटॉपद्वारे चशक्षि चिले जात आहे. 
त्यातून चवद्ाथ्यांिी संपाििकू उंिावल्यािे चिसून आले आहे. हे सवण लक्षात घेऊन तंत्रञानाच्या वापरािी 
गती वाढवायला हवी. 
 

भचवष्ट्यात मुळात शाळािंी आजिी रिना अशीि राहील का? हा खरा मुद्दा आहे. चशक्षकचवरचहत 
शाळाकंडे वाटिाल होण्यािीि शक्यता जास्त आहे. चवद्ाथी इंटरनेटवर, कॉम्प्युटरवर जर चशकू लागले 
तर चवद्ाथी घरीि स्वयअंध्ययन करू शकतील. होमस्कूलींग ही संकल्पना वाढते आहे. त्यामुळे ते चवद्ाथी 
वाढत जातील व किाचित आज फळा, गुरुजी व चवद्ाथी हे चित्र बिलण्यािी शक्यता जास्त आहे. आज हे 
प्रमाि महाराष्ट्रात अत्यल्प असले तरी भचवष्ट्यात ते नक्कीि वाढिार आहे. हे लक्षात घेऊन पुढील २५ विांत 
चशक्षिािी रिना आपल्याला करावी लागिार आहे. 
 

महाराष्ट्र नॉलेज कॉपोरेशन चल. (M.K.C.L) या ञानके्षत्रातील संस्थेने या आव्हानािी िखल 
घेऊन चशक्षकासंाठी, चवद्ाथ्यांसाठी चवचवध अभ्यासक्रम, कोसेस चवकचसत केलेले आहेत. चशक्षक 
प्रचशक्षिािी रिना केली आहे. काळािी आव्हाने स्वीकारून या ससं्थेने नक्कीि योग्य साधने चवकचसत केली 
आहेत. बहुचवध बचुद्धमत्तांच्या चसद्धातंािंी िखल घेऊन ‘हॉबी होम’ ही लहान मुलासंाठीिी संगिकीय 
व्यक्क्तमत्तव कायणशाळा सुरू केली आहे. 
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ग्रामीि भागात, आचिवासी भागातील चशक्षकासंाठी नव्या वगेवान प्रवाहाबरोबर राहण्यासाठी इथून 
पुढे संगिक, इटंरनेटिा वापर करून चशक्षकािें प्रचशक्षि व्हायला हव े तरि समान चशक्षिािी 
अमलबजाविी होऊ शकेल. 
 

चशक्षिाच्या चवस्ताराइतकेि चशक्षकािें सक्षमीकरि महत्तवािे आहे. चशक्षक सक्षम झाले तरि 
चशक्षिप्रचक्रया उपयुक्त ठरेल. नोकरीतीतल सुरचक्षततेमुळे चशक्षक स्वतः होऊन, व्यक्क्तमत्तव समदृ्धीिा 
प्रयत्न करत नाही. तेव्हा तंत्रञानािा वापर करून चशक्षकाच्या व्यक्क्तमत्तवसमदृ्धीिे प्रयत्न व्हावते. आज 
चशक्षकािे व्यक्क्तमत्तव समृद्ध नाही त्यामुळे चशक्षिके्षत्राला पठारावस्था आली आहे. ते प्रवाही व गचतमान 
होण्यासाठी इथून पुढे चशक्षक हेि आव्हान मानून काम करावे लागेल. 
 

समारोप : 
 

१९६०ते २०१० या पन्नास विांतील शालेय चशक्षिािा हा आढावा सचंक्षप्त असला तरी चशक्षिाच्या 
चवकासािे टप्पे स्पि करायला पुरेसा आहे. 
 

िेशातील चहमािल प्रिेश, िंिीगड, चिल्ली, केरळ ही राज्ये शालेय चशक्षिाच्या चवकासात 
महाराष्ट्राच्या पुढे असली तरीसुद्धा इतर बहुसंख्य राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रातील चशक्षिािी प्रगती चनचिति 
समाधानकारक आहे अथात तरीही राज्यािे उचद्दि केरळ, चहमािल प्रिेशाच्या बरोबरीने प्रगती करण्यािे 
असले पाचहजे. 
 

स्वातंत्र्यपूवण काळातील ध्येयवािी वातावरि, सामाचजक प्रबोधनािे झालेले प्रयत्न, शाहू महाराज, 
महात्मा फुले, कमणवीर अण्िा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, चव. रा. कशिेनी वचंित समहूाच्या चवकासासाठी 
चशक्षि चकती महत्तवािी गरि आहे याबाबत केलेली जागृती व प्रयत्न यािा अपचरहायण पचरिाम म्हिनू 
महाराष्ट्रचनर्धमतीनंतर चशक्षिािा चवस्तार झपाट्याने झाला. पिंायत राज्य व्यवस्थेतील लोकप्रचतचनधी व 
स्थाचनक स्वराज्य ससं्थातील नगरसेवकािें चशक्षिाच्या चवस्तारात नक्कीि योगिान आहे. 

 
या चवस्तारात गेल्या ५० विात नक्कीि महत्तवािे काम झाले. आता प्रश्न गुिवते्तिा आहे. शहरी व 

ग्रामीि भागातील शाळािंी समान गती व चवचवध बोडांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील बोडािा िजा, खाजगी 
शाळाचंवियी वाढते आकिणि हे आजच्या शालेय चशक्षिापढेु खरे आव्हान आहे, चशक्षिात संचनयंत्रि वाढचविे 
सवण संचनयंत्रिेिे पे्ररक यंत्रिेत रूपातंर करिे यासाठी प्रयत्नािंी गरज आहे. इतक्या प्रयत्नानंंतरही 
अजूनही भटक्या-चवमुक्तािें चशक्षिातील प्रमाि आपि वाढव ू शकलो नाही. िचलत, आचिवासी, 
मुक्स्लमािंी गळती कमी करू शकलो नाही. गळती रोखण्यासाठी माध्यचमक स्तरावर व्यावसाचयक 
चशक्षिािाही अजून फारसा चविार झालेला नाही. तंत्रञानािा यथोचित वापर करून अध्ययनप्रचक्रया 
प्रभावी करण्यािेही आव्हान समोर आहे. 
 

पुढील १० विांत जागचतकीकरिाच्या वगेवान गतीत आपल्या शाळा चटकवनू वरील आव्हाने आपि 
कशाप्रकारे पेलिार आहोत यावर महाराष्ट्रातील शालेय चशक्षिािे भचवतव्य अवलंबनू आहे. महाराष्ट्रातील 
चवकासप्रचक्रयेिी ििा करताना त्या चवकासप्रचक्रयेिा रस्ता हा प्राथचमक, माध्यचमक चशक्षिाच्या 
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सक्षमीकरिातून जातो, हे लक्षात घेऊन सुविणमहोत्सवी महाराष्ट्रािा शालेय चशक्षि हा प्राधान्यक्रम व्हावा 
असे आग्रहाने नमूि करावसेे वाटते. 
 

Herambrk@rediffmail.com 
 

[या लेखात राज्यातील एकूि चशक्षिचवियक माचहतीिा तक्ता व चवश्लेिि ज्येष्ठ चशक्षि संशोधक 
श्री. ब. गोगटे (पुिे) यानंी तयार करून चिले. त्यािें चवशिे आभार] 
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महाराष्ट्रािील उच्चणशक्षि : एक दृणिके्षप 
 

 
डॉ. भालचांद्र मुिगेकर 
 

हे महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ चशक्षि तज्ञ. अथणशास्त्रावरील त्यािंा अभ्यास हा िेशभर ख्यातनाम. अनेक 
पुरस्कारानंी सन्माचनत, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आबंडेकर यािंा वैिाचरक वारसा घेऊन डॉ. मुिगेकर 
यानंी आतापयंत नेत्रिीपक प्रगती केली आहे. मंुबई चवद्ापीठातून अथणशास्त्रात पिव्यूत्तर पिवी आचि पीएि. 
डी या िोन पिव्या त्यांनी घेतल्या. अथणशास्त्रातील त्यािंा िाडंगा अभ्यास लक्षात घेता कें द्र सरकारने त्यािंी 
कें द्रीय चनयोजन आयोगािे सिस्य म्हिून चनयुक्ती केली. त्यािबरोबर त्यानंा कें द्र सरकारच्या कचमशन 
फॉर अग्रीकल्िरल कॉस्र् स ॲड प्राइसेस, टेक्क्नकल ग्रपू टू ॲडव्हाइस ि चमचनस्री ऑफ फूड, पक्ब्लक 
चडक्स्रब्युशन ॲड कन्झ्युमसण अफेअरेस, इटंरसेक्टोरल इश्यजू ऑफ रायबल डेव्हलपमेंट, नॅशनल 
एचलचजचबचलटी टेस्ट चरव्य ू कचमटी, कचमटी ऑन फायनाक्न्संग, हायर ॲड टेक्क्नकल एज्युकेशन, 
टास्कफोसण ऑन मायनोचरटी कॉन्सन्रटेेड टाऊन्स ॲड चसटीज यासारख्या कें द्रावर सिस्य आचि इतर 
पिावर त्यािंी चनयुक्ती करण्यात आली होती. गौतम बधु्िाचं्या महापचरचनवािाच्या २५५० या विाचनचमत्त 
कें द्र सरकारने स्थापन केलेल्या उपसचमतीिे ते अध्यक्ष होते. त्यािंी बुध्िीझम अँड कन्टेम्पररी वल्डण-इश्यजू 
अँड िलँें जेस, ि इकॉनॉमी ऑफ महाराष्ट्र : िेंकजग स्रक्िर अँड इमचजंग इश्यजू, इचंडयन इकॉनॉमी इन ि 
न्यचूमलेचनयम, ि पोचलचटकल इकॉनॉमी ऑफ टम्सण अँड रेड, मी असा घडलो, इधंन गं्रथसंपिा प्रचसध्ि 
आहे. 
 

पत्ता : ९०१, काव्हॅशन, िोस्ती एकर कॉम्प्लेक्स, वडाळा (पूवण), मंुबई ४०० ००३. 
िूरध्वनी : ९५-२४०-२३३११६६ 

 
प्रास्िाणवक 

 
मानवी चवकासामध्ये चशक्षिािे महत्तव व वगेळेपिावर भर िेऊन सागंण्यािी गरज नाही. चशक्षि हे 

औपिाचरक आचि अनौपिाचरक असे िोन प्रकारिे असते. अनौपिाचरक चशक्षिािे महत्तव ध्यानात घेऊनही 
गेल्या काही शतकामंध्ये औपिाचरक चशक्षिािे महत्तव अनन्य साधारि वाढले आहे. अगिी पचहल्या 
इयते्तपासून ते उच्च आचि अत्युच्च चशक्षि पयंत सवण पातळीवरील चशक्षिािा अंतभाव औपिाचरक चशक्षिामध्ये 
होतो. या वगेवगेळ्या पातळीवरील औपिाचरक चशक्षिािे एक चवचशि संिभात केवळ वगेळेि नव्हे, तर 
अनन्यसाधारि महत्तव आहे. उिा. चनरक्षर व्यक्तीच्या दृिीकोनातून केवळ साक्षर होिे ही गोिीिेखील त्या 
व्यक्तीिे सक्षमीकरि करण्यास कारिीभतू होते. या औपिाचरक चशक्षिाच्या के्षत्रात एखािी व्यक्ती वा 
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समाजघटक जस जसा वरच्या पातळीवर जातो, तसतशी ती व्यक्ती वा समाजघटकाला स्वतःच्या 
सवांगीि प्रगतीच्या अनेक व बहुचवध सधंी उपलब्ध होतात. िुसऱ्या शब्िात सागंायिे म्हिजे, औपिाचरक 
चशक्षिािी पातळी जशी जशी वाढते, तशी तशी व्यक्ती वा समाजघटकािी सक्षमताही वाढत जाते. 
 

प्राथचमक आचि माध्यचमक चशक्षि हे तर महत्तवािे आहेि, परंतु गेल्या सुमारे श-ेिोनश ेविातील 
अथणव्यवस्थािें बिलते स्वरूप, त्यातून चनमाि झालेले आर्धथक चवकासाबाबतिे नव े नव े प्रश्न, आर्धथक 
चवकास सवणसमावशेक करण्यासाठी सातत्याने रोजगार वाढचवण्यािी आवश्यकता आचि तंत्रञान के्षत्रातील 
झपाट्याने होत जािाऱ्या बिलाचं्या पाश्वणभमूीवर उच्च, ताचंत्रक, वैद्कीय आचि व्यावसाचयक चशक्षिालाही 
फार महत्तव प्राप्त झाले आहे. 
 

प्रा. शुल््झ याांचे प्रणिपादन : मानवी भाांडवलािील गुांिविूक 
 

थोर अमेचरकन अथणशास्त्रञ व नोबले पाचरतोचिक चवजेते प्रो. चथओडोर शुल्ट्ट्झ यानंी सवणप्रथम 
‘मानवी भाडंवलातील गंुतविूक’ (Investment in Human Capital) ही सकंल्पना वापरली आचि सवण 
समाजशास्त्रामंध्ये, चवशिेतः अथणशास्त्रामध्ये एक क्राचंतकारी बिल झाला. प्रो. शुल्ट्ट्झ यानंी प्रथमि मानवी 
श्रमाला ‘मानवी भाडंवल’ असा शब्िप्रयोग वापरला. त्याचं्या मते, चवचवध िेशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये 
महत्वािी तफावत असण्यािे एक प्रमुख कारि म्हिजे श्रमािी उत्पािकता (Productivity of Labour) हे 
होय. पुढे, त्याचं्या मते, मानवी श्रमािंी गुिवत्ता अथवा त्यानंा प्राप्त करून िेण्यात येिारे कौशल्य वगेवगेळे 
असल्यामुळेि चवचवध िेशातील श्रमाचं्या उत्पािकतेत फरक पडतो. श्रमािंी अशी गुिवत्ता व त्यानंा िेण्यात 
येिाऱ्या कौशल्यासाठी मानवी भाडंवलामध्ये (म्हिजेि श्रचमकामंध्ये) गंुतविूक करावी. लागते, म्हिजेि 
खिण करावा लागतो. उच्च, ताचंत्रक, वैद्कीय वा इतर कोित्याही प्रकारिे व्यावसाचयक चशक्षि घेण्यासाठी 
वा वगेळ्या प्रकारिे रोजगाराचभमुख कौशल्य प्राप्त करण्यासाठी करण्यात यावयािा खिण म्हिजे ‘मानवी 
भाडंवलातील गंुतविूक होय.’ हाि मुद्दा िुसऱ्या आचि सोप्या भािेत सागंायिा म्हिजे एखाद्ा िेशातील 
श्रचमकािंी गुिवत्ता वाढवनू िेण्याच्या उत्पािकतेत चजतकी अचधकाचधक वाढ होते, त्या प्रमािात त्या 
िेशािे राष्ट्रीय उत्पन्न वाढचवण्यात मित होते. 
 
महाराष्ट्रािील उच्च णशक्षिाची घोडदौड 
 

१८५७ साली कलकत्ता आचि मद्रास चवद्ापीठाबंरोबरि (१८ जुलै १८५७ रोजी) मंुबई 
चवद्ापीठािी स्थापना झाली आचि भारतात उच्च चशक्षिािा पाया रोवला गेला. स्वतःिी साम्राज्यशाही 
दृढमूल करिे हा जरी भारतात उच्च चशक्षिािा पाया रोवण्यामागे इंग्रजािंा मुख्य उदे्दश असला, तरी त्या 
धोरिामुळे भारतात उच्च चशक्षिािी पहाट झाली, यात शकंा नाही. त्यानंतर डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीने 
१८८५ मध्ये पुण्यातील फग्युणसन कॉलेजिी स्थापना केली. त्यानंतर िोनि विांनी त्यावळेच्या मंुबई राज्याने 
व्ही.जे.टी.आय. या सुप्रचसद्ध तंत्रञान ससं्थेिी स्थापना केली. डॉ. बाबासाहेब आंबडेकरानंी १९४५ साली 
चपपल्स एज्युकेशन सोसायटीिी स्थापन करून मंुबईमध्ये नोकरी करून उच्च चशक्षि घेिे शक्य व्हावे, 
म्हिून चसद्धाथण महाचवद्ालय हे भारतातील पचहले सकाळिे महाचवद्ालय सुरू केले. कमणवीर भाऊराव 
पाटील यानंी रयत चशक्षि संस्थेिी स्थापना करून पचिम महाराष्ट्रामध्ये उच्च चशक्षि बहुजन समाजापयंत 
घेऊन जाण्यािा ऐचतहाचसक उपक्रम केला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आचि स्वामी रामानंि तीथण यानंी 
मराठवाड्यासारख्या शकै्षचिकदृष्ट्ट्या अचवकचसत असलेल्या मराठवाड्यामध्ये उच्च चशक्षिािी मुहूतणमेढ 
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रोवली. चविभात पंजाबराव िेशमुख यानंी उच्च चशक्षिािा पाया घालण्यािे काम केले. मंुबईतील SNDT 
मचहला चवद्ापीठ हे भारतातील पचहले मचहला चवद्ापीठ होय. चस्त्रयानंा चशक्षिािे िरवाजे मोकळे करण्यािे 
ऐचतहाचसक कायण महात्मा जोचतराव फुले आचि साचवत्रीबाई फुले यानंी केले आचि पुढे तो वारसा महिी 
धोंडो केशव कवे यानंी िालचवला. 
 

१९४७ साली भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा महाराष्ट्रात एकूि ७० च्या आसपास महाचवद्ालये होती. 
या सवण महाचवद्ालयािें वैचशि म्हिजे ती सावणजचनक चवश्वस्त संस्थानंी उच्च चशक्षिािा प्रसार करण्याच्या 
उिात्त भावनेने सुरू केली होती. अशी महाचवद्ालये सुरू करण्यात खाजगी चवद्ापीठािंाही मोठा सहभाग 
असला, तरी त्याचं्या मनाला ‘नफा’ चमळचवण्याच्या भावनेने चतळमात्रही स्पशण केलेला नव्हता. 
 

भारतात इंग्रजी वसाहतीिे राज्य सुरू झाल्यापासून अनेक अनुकूल गोिीमुळे मंुबई ही िेशािी 
औद्ोचगक राजधानी झाली. भारतातील इतर कोित्याही शहरािा चविार करता मंुबई हे सवाथाने 
औद्ोचगकदृष्ट्ट्या सवात प्रगत शहर झाले व त्यामुळे आपोआपि महाराष्ट्र हे औद्ोचगक चवकासाच्या दृिीने 
अग्रक्रमािे राज्य झाले. “मंुबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाि पाचहजे,” अशी घोििा िेऊन १९५६ ते १ मे 
१९६० म्हिजे मंुबईसह स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्यािी स्थापना होईपयंत मंुबईसाठी मराठी जनतेने जो अचवरत 
व ऐचतहाचसक संघिण केला आचि १०५ हुतात्म्यािें बचलिान चिले ते, मंुबईचशवाय महाराष्ट्र राज्यािी 
कल्पनाही करिे, अशक्य होते म्हिून. 
 

महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर पुढील २५ विात राज्यात चशक्षिाच्या बाबतीत झपाट्याने प्रयत्न 
सुरू झाले. या प्रयत्नामध्ये महाराष्ट्र शासनाने महत्तवािे योगिान आहे, पि त्याबरोबरि सावणजचनक 
चवश्वस्त ससं्थािंाही मोलािा वाटा आहे. 
 

िक्िा क्र. १ 
 

राज्यणनहाय महाणवद्यालयाांची सांथ्या : २००७-२००८ 
 

(नोंििीिे आकडे लाखामध्ये) 
राज्य महाचवद्ालय एकूि नोंििी चवद्ार्धथनीिी 

नोंििी 
चवद्ार्धथनींिे 
शकेडा प्रमाि 

(१) (२) (३) (४) (५) 

आंध्रप्रिेश २८३१ १०·२३ ४·१३ ४०·३७ 

आसाम ४५२ २·५३ १·०५ ४१·६० 
चबहार ६७३ ६·५१ १·६० २४·६० 

गुजरात ९३४ ७·४६ ३·३३ ४४·६३ 

हचरयािा ३३६ ३·१२ १·२९ ४१·४८ 
चहमालय प्रिेश २५२ १·१६ ०·५१ ४४·०० 

जम्मू आचि काचश्मर २५६ ०·८६ ०·४० ४७·०० 
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कनाटक २२८५ ७·९५ ३·३० ४१·५६ 

केरळ ८४८ ३·७० २·२६ ६१·१६ 
मध्य प्रिेश १३८९ ६·६९ २·५० ३७·३७ 

महाराष्ट्र ३२२० १६·९१ ७·०४ ४१·६२ 

ओरीसा ८७९ ४·३४ १·५७ ३६·११ 
पंजाब ५९६ ३·३० १·७२ ५१·९३ 

राजस्थान ९२८ ४·५९ १·५७ ३४·१४ 

तचमळनाडू १६६८ ९·४५ ४·३४ ४५·९५ 

चत्रपूरा २८ ०·२५ ०·१० ४१·३४ 
उत्तर प्रिेश २३६९ १६·०८ ५·९५ ३७·०३ 

पचिम बंगाल ६८९ ८·१० ३·२१ ३९·५८ 

चिल्ली २०१ २·३३ १·१४ ४९·०६ 
छत्तीसगड ४२० १·९३ ०·७२ ३७·२३ 
 

आधार : चवद्ापीठ अनुिान आयोग, वार्धिक अहवाल, २००७-२००८. तक्ता क्र.१ मध्ये २००७-
२००८ मधील राज्यचनहाय महाचवद्ालयािंी एकूि संख्या व चवद्ाथ्यांिी नोंििी चिली आहे. िेशातील 
सवात अचधक म्हिजे ३२२० महाचवद्ालये व १६ लाख ९१ हजार महाचवद्ालयीन चवद्ाथी महाराष्ट्रात 
आहेत. 
 

याि िरम्यान मंुबई, कोकि, पचिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आचि चविभण या चवभागात उच्च व ताचंत्रक 
चशक्षिािा झपाट्याने चवकास झाला. औद्ोचगकीकरिाच्या प्रचक्रयेत मंुबईत येिाऱ्या लोकािंी संख्या सतत 
वाढत गेली व त्याबरोबरि महाचवद्ालयािंी संख्या वाढली. याि िरम्यान ग्रामीि भागािाही चवकास झाला 
व तेथील जनतेच्या आकाकं्षा वाढल्यामुळे उच्च चशक्षि घेिाऱ्याचं्या संस्थेतही वाढ होऊन अचधकाचधक 
महाचवद्ालये काढिे आवश्यक झाले. शहरी व ग्रामीि भागातील जनतेबरोबरि िचलत, चस्त्रया, 
आचिवासी, अल्पसंख्याकं व भटके आचि चवमुक्त समाज घटकानंाही उच्च चशक्षिािे अनन्यसाधारि महत्तव 
समजले व त्याचं्या शकै्षचिक चवकासाच्या आकाकं्षा जागृत झाल्या. हे उपेचक्षत समाजघटक पूवीपेक्षा फार 
मोठ्या संख्येने उच्च चशक्षि घेऊ लागले व उच्च चशक्षि खऱ्या अथाने समाजाचभमुख झाले. तक्ता क्र. १ मध्ये 
महाचवद्ालयीन चशक्षि घेिाऱ्या मुलामंध्ये मुलींिे राज्यचनहाय प्रमाि तर तक्ता क्र. २ मध्ये उच्च व 
तंत्रचशक्षि घेिाऱ्या मुलामंध्ये अनुसूचित जातींच्या चवद्ाथ्यांिे प्रमाि िाखचवले आहे. 
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तक्ता क्र. २ 
 

अनुसूचित जातीच्या चवद्ाथांिे उच्च व ताचंत्रक चशक्षिातील शकेडा प्रमाि 
 सहभागािे शकेडा प्रमाि 

राज्य उच्च चशक्षि ताचंत्रक चशक्षि 

(१) (२) (३) 

राज्य १९९१ २००१ १९९१ २००१ 
आंध्रप्रिेश ११·२९ १३·९० १०·०८ १२·१३ 

आसाम ७·४५ ८·८० ५·४६ १०·७२ 

चबहार – ५·५८ – ३·४२ 
गुजरात ७·२४ १५·२३ ५·२६ ५·३८ 

हचरयािा ५·६५ ९·४५ १६·९५ ३·९३ 

चहमािल प्रिेश ७·३३ १२·५५ १३·३२ ८·९६ 
जम्मू आचि काचश्मर – ०·०० – ०·०० 

कनाटक – १२·७४ ३·९६ ५·८९ 

केरळ ६·४१ ९·६३ ६·७५ ६·५२ 
मध्यप्रिेश ७·२७ ८·९९ १०·२० ६·३४ 

महाराष्ट्र ८·२५ ९·८५ ५·७३ १·७२ 

ओरीसा ६·३६ ९·३४ ९·२२ ८·५३ 

पंजाब ११·७५ १२·०७ १८·५५ ७·८० 
राजस्थान – १०·३४ – १९·१७ 

ताचमळनाडू १२·९३ १८·६२ १०·०१ १०·९८ 

चत्रपूरा ११·४५ १५·७९ १५·८० १६·९७ 

उत्तरप्रिेश ११·६१ १४·०८ ४·८० २२·०३ 

पचिम बंगाल ७·४९ ११·७० ५·९४ ८·०४ 

चिल्ली ५·७६ १०·२८ ११·२७ ८·७४ 
 

आधार - सुखिेव थोरात आचि चित्तरंजन सेनापती Dalits In India; Search For a Common 
Destiny - Sage Publication New Delhi 2006. 
 

नवे शैक्षणिक धोरि व उच्च णशक्षिाचे खाजगीकरि 
 

१९८६ मध्ये कें द्र सरकारिे नवीन शकै्षचिक धोरि जाहीर झाले. स्वातंत्र्योत्तर काळात चशक्षि 
के्षत्राला काही प्रमािात नवीन चिशा िेण्यािे काम या शकै्षचिक धोरिाने केले. 
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या नव्या शकै्षचिक धोरिािा एक महत्तवािा भाग म्हिजे चशक्षि के्षत्रातील खाजगीकरिाच्या 
प्रचक्रयेला िालना िेण्यािे ठरले. त्यािा पचरिाम म्हिून अनेक खाजगी संस्था चशक्षि के्षत्रामध्ये उतरल्या. 
१९९१ मध्ये जागचतकीकरि, चशचथलीकरि आचि खाजगीकरिावर आधारलेल्या नव्या आर्धथक धोरिािा 
पचरिाम म्हिून चशक्षि के्षत्राच्या खाजगीकरिािी प्रचक्रया अचधक गचतमान झाली. याि िरम्यान महाराष्ट्र 
सरकारने उच्च, ताचंत्रक, वैद्कीय आचि व्यावसाचयक अशा चशक्षिािा सवण स्तरावंर चवना-अनुिान तत्वािे 
धोरि स्वीकारले व चशक्षि के्षत्रािे, त्यातही उच्च चशक्षिािे जवळजवळ पूिणपिे खाजगीकरि झाले. ही 
प्रचक्रया तंत्र, वैद्कीय व्यवस्थापन या के्षत्रात प्रामुख्याने झाल्यािे चिसून येते. 
 

तक्ता क्र. ३ 
 

महाराष्ट्र राज्यातील उच्च चशक्षिाच्या खाजगीकरिािे प्रमाि 
 

(१) 
शासकीय 

(२) 
खाजगी 

(३) 
एकूि 
(४) 

शकेडा खाजगी 
(५) 

अचभयाचंत्रकी आचि तत्सम 
शाखा 
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तक्ता क्र. ३ मध्ये महाराष्ट्र राज्यात व्यावसाचयक चशक्षिाच्या खाजगीकरिािे प्रमाि चकती 
प्रमािात वाढले आहे हे चिसून येते. उिा. तंत्रचशक्षि व तत्सम अभ्यासक्रमात खाजगी के्षत्रािा चहस्सा ९० 
टके्क आहे. वैद्कीय व आरोग्यचवियक चशक्षिामध्ये ६१ टके्क तर आधुचनक वैद्कीय (ॲलोपेथीक) ९४ टके्क, 
व्यवस्थापन के्षत्रात ८५ टके्क तर चशक्षक प्रचशक्षि के्षत्रात (चटिसण एज्युकेशन) ७८ टके्क आहे. ही आकडेवारी 
२००२ च्या िरम्यान आहे. गेल्या आठ विात खाजगीकरिािे एकूि प्रमाि ८२ टक्क्यावरून ९०-९२ पयंत 
जाण्यािी शक्यता आहे. 
 

खाजगी णवनाअनुदाणनि सांस्िा 
 

चवनाअनुिाचनत संस्थामुंळे उच्च, ताचंत्रक, वैद्कीय आचि व्यावसाचयक चशक्षिािा प्रसार झाला, ही 
वस्तुक्स्थती नाकारता येिार नाही. परंतु त्याबरोबरि अशा चवनाअनुिाचनत संस्थामंध्ये प्रत्यक्ष खिापेक्षा 
चकतीतरी प्रमािात अचधक फी आकारली जाते, अशी सवणसाधारि तक्रार आहे. ही तक्रार मोठ्या प्रमािात 
खरी असण्यािीही शक्यता आहे. त्यामुळे केवळ गरीब थरातील चवद्ाथ्यांनाि नव्हे तर कचनष्ठ व 
मध्यमवगातील मुलानाहंी उच्च व तंत्र चशक्षि परवडेनासे झाले आहे. अंचतमतः उच्च चशक्षि हे फक्त धचनक 
वगािी मक्तेिारी होईल, अशी भीती चनमाि झाली आहे खरे म्हिजे T.M.A. पै फाऊंडेशन प्रकरिी सवाच्च 
न्यायालयाने २००३ मध्ये खाजगी चवनाअनुिाचनत चशक्षि संस्थानंी फी आकारताना प्रत्यक्ष खिण व चशक्षिािी 
गुिवत्ता वाढवण्यासाठी आवश्यक (surplus) अशी फी आकारण्यािा चनिणय चिला आहे. खाजगी चवना-
अनुिान चशक्षि संस्थानंी हा चनिणय ध्यानात ठेविे अगत्यािे आहे. 
 

चवद्ापीठ अनुिान आयोगाच्या चवचवध योजनानुंसार चवद्ापीठे व शकै्षचिक संस्थािंी ‘राष्ट्रीय 
पातळीवरील महत्तवाच्या ससं्था’ असे वगीकरि केले जाते. त्यासाठी शकै्षचिक गुिवते्तच्या दृिीकोनातून 
महत्तवािे चनकि लावले जातात. अशा चनकिाच्या आधारे जी चवद्ापीठे व शकै्षचिक संस्था यानंा ‘राष्ट्रीय 
पातळीवरील महत्तवािी संस्था’ असा िजा चिला जातो, त्यानंा त्याचं्या पढुील चवकासासाठी भरघोस 
अनुिान चिले जाते. २००७-२००८ मध्ये संपूिण िेशात (सवण राज्ये आचि कें द्रशाचसत प्रिेश) २६७ संस्था 
होत्या. त्यापैकी ताचमळनाडू २१ संस्था आहेत, तर महाराष्ट्रात २० ससं्था होत्या. या के्षत्रात अग्रक्रम 
चमळवनू चवद्ापीठ अनुिान आयोगाकडून शकै्षचिक चवकासासाठी अचधकाचधक अनुिान चमळचवण्याच्या 
दृिीकोनातून महाराष्ट्रातील सवण चवद्ापीठे आचि इतर उच्च चशक्षि ससं्थानंी अचधक यशस्वी प्रयत्न 
करण्यािी आवश्यकता आहे. 
 

व्यावसाणयक णशक्षिाचे महत्त्व 
 

रोजगार चमळवण्याच्या दृिीकोनातून व्यावसाचयक चशक्षि व प्रचशक्षिािे अतोनात महत्तव आहे. या 
भचूमकेतून िुसऱ्या पंिवार्धिक योजनेमध्ये औद्ोचगक प्रचशक्षि संस्थािंी स्थापना करण्यात आली. शालातं 
परीक्षा उत्तीिण झाल्यानंतर मुला-मुलींना अशा प्रकारच्या आय.टी.आय. मध्ये प्रवशे घेता येतो व त्यानंा 
रोजगाराचभमुख प्रचशक्षि चिले जाते. तक्ता क्र. ४ मध्ये आपल्याला असे चिसून येते की, २००६ मध्ये 
िेशातील एकूि ५,०६८ आय.टी.आय. पकैी एकट्या महाराष्ट्रात ६१४ होत्या. त्यापैकी ३४७ शासकीय 
असून २६७ खाजगी के्षत्रामध्ये होत्या. इथे एक गोि ध्यानात घ्यायला हवी की आय.टी.आय. मधील 
जागािंा चविार करता एकूि सात लाख बेिाळीस जागापंैकी एकट्या महाराष्ट्रात ६७,३९० जागा होत्या. 
या संिभात आग्रहाने नमूि करण्यािी गोि म्हिजे वगेाने बिलत जािाऱ्या भारतीय अथणव्यवस्थेत रोजगार 



 अनुक्रमणिका 

चमळण्यािा दृिीने रोजगार कौशल्य अचतशय महत्तवािे आहे. त्यादृिीने चविार करता शासन चशक्षि संस्था, 
पालक आचि चवद्ाथी या सवांनी प्रयत्नशील असायला हवे. 
 

िक्िा क्रमाांक ४ 
 

राज्यणनहाय औद्योणगक प्रणशक्षि सांस्िा आणि एकूि जागा याांची सांख्या: २००७-२००८ 
औद्ोचगक प्रचशक्षि ससं्था एकूि जागा 

राज्य शासकीय खाजगी एकूि चस्त्रयासंाठी शासकीय खाजगी एकूि चस्त्रयासंाठी 
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राखीव जागाांच्या धोरिाची सदोष अांमलबजाविी 
 

भारतातील जातीव्यवस्थेमुळे अनुसूचित जाती-जमातींच्या लोकानंा शकेडो वि े चशक्षिापासून 
वचंित ठेवण्यात आले. त्याचं्या बरोबरि आपि सध्या ज्यानंा ओ.बी.सी. समजतो तो समाजािा फार मोठा 
घटकही चशक्षि के्षत्रात मागासलेला राचहला. भारतीय राज्य घटनेत त्यािंा उल्लेख “सामाचजक व शकै्षचिक 
दृष्ट्ट्या मागासलेला सामाचजक घटक” असा करण्यात आला आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात अनुसचित जाती-
जमातीसाठी चशक्षि के्षत्रात चवशिे संधी िेण्याच्या भचूमकेतून राखीव जागाचं्या धोरिािंा अवलंब करण्यात 
आला आहे. त्यानुसार अनुसूचित जाती-जमातींना त्याचं्या लोकसखं्येच्या प्रमािात राखीव जागा ठेवण्यात 
आल्या. खेिािी गोि अशी की या राखीव जागािंी नीट अंमलबजाविी होताना चिसत नाही. अचलकडे कें द्र 
सरकारने उच्च चशक्षिामध्ये अन्य मागासवगीयासंाठी २७ टके्क जागा राखीव ठेवण्यािा चनिणय घेतला. या 
धोरिािा पचरिाम म्हिून सवणसामान्य प्रवगातील चवद्ाथ्यांच्या जागा कमी होऊ नये, म्हिून पंतप्रधान डॉ. 
मनमोहनकसग याचं्या पुढाकाराने २७ टके्क जागा वाढचवण्यात आल्या. या धोरिािी सध्या राज्यात 
अंमलबजाविी सुरू आहे. सामाचजक न्यायाच्या भचूमकेतून एकूिि राखीव जागाचं्या धोरिािी प्रामाचिक व 
पचरिामकारक अंमलबजाविी व्हायला हवी. 
 

या सवण पाश्वणभमूीवर ११ व्या पंिवार्धिक योजनेमध्ये चशक्षि के्षत्राला सवात जास्त महत्तव िेण्यात 
आले आहे. एकूि योजनेच्या सुमारे २० टके्क किण फक्त उच्च व तंत्र चशक्षिावर करण्यात येिार असून १० 
व्या पंिवार्धिक योजनेतील चशक्षिाशी तुलना करता ११ व्या पंिवार्धिक योजनेतील खिण साडेिार पट 
अचधक असून उच्च चशक्षिावरील खिण नऊ पट अचधक आहे. ‘चवस्तार, समानता आचि गुिवत्ता’ या तीन 
महत्तवाच्या उचद्दिावंर ११ व्या पंिवार्धिक योजनेतील उच्च व ताचंत्रक चशक्षिािा ढािा तयार करण्यात आला 
आहे. उच्च व ताचंत्रक चशक्षि के्षत्रातील या सवण कायणक्रमािी योग्य ती अंमलबजाविी केल्यास समाजाच्या 
अचधक थरापंयंत उच्च व ताचंत्रक चशक्षि घेऊन जाता येईल असा चवश्वास वाटतो. महाराष्ट्र शासनाने या 
बाबतीत पढुाकार घ्यायला हवा. 
 

तक्ता क्र. १ मध्ये उच्च व ताचंत्रक चशक्षिात अनुसूचित जातीच्या चवद्ाथ्यांिे प्रमाि िाखचवले आहे. 
१९९१ मध्ये अशा चवद्ाथ्यांिे उच्च चशक्षिातील प्रमाि ८·२५ वरून ९·८५ टक्क्यापंयंत वाढले. परंतु ताचंत्रक 
चशक्षिातील त्यािें प्रमाि ५·७३ टक्क्यावंरून १·७२ टक्यानंी घसरले. सामाचजक न्यायाच्या दृिीकोनातून 
ही गोि फार गंभीर आहे व संबंचधतानंी यािा चविार करायला हवा. अशीि पचरक्स्थती हचरयािा, चहमािल 
प्रिेश आचि पंजाबमध्ये आहे. तर या उलट उत्तर प्रिेशमध्ये अनुसूचित जातीच्या चवद्ाथ्यांिे उच्च चशक्षिािे 
प्रमाि ११·६१ टक्क्यावंरून १४·०८ टक्क्यापंयंत वाढले. परंतु तंत्रचशक्षिातील वाढ चवस्मयजनक आहे. ती 
४·८० टक्क्यावंरून २२ टक्क्यापंयंत वाढली. महाराष्ट्र शासनाने या संबधंी अचधक सजगतेने चविार 
करण्यािी गरज आहे. 
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शासनाची इणिहास साधनसांपदा-गॅझेणिअसग; काल आणि आज 
 

 
डॉ. के. के. चौधरी 
 
[कायणकारी संपािक व सचिव, गझेॅचटअर चवभाग (चनवृत्त) महाराष्ट्र शासन] 
 

डॉ. के. के. िौधरी यानंी राज्य शासनाच्या गझेॅचटअर चवभागािे कायणकारी संपािक आचि सचिव 
म्हिून काम पाचहले आहे. त्यानंी त्याचं्या कायणकाळात ३६ गझेॅचटअरासंाठी इचतहास, समाजचवञान या 
चवियावर १०,००० छापील पानािें मूळ व मौचलक योगिान चिले. त्यानंी १२,००० पृष्ठािंा संपाचित मजकूर 
३० गं्रथाचं्या रुपाने प्रकाचशत केला. त्यािें बृहन्मंुबई गझेॅचटअरिे तीन खंड आधुचनक मंुबईिा इचतहास, 
जळगाव, रायगड, वधा, कोल्हापूर व परभिी चजल्यािें गझेॅचटअर, महाराष्ट्रािी भमूी व लोक, 
स्वातंत्र्यलढ्याचवियािे तीन गं्रथ प्रचसध्ि आहेत. त्यानंी स्वतंत्र्यरीत्या चलचहलेले क्वीट इंडीया चरव्हॉल्यूशन, 
चहस्टरी ऑफ बॉम्ब,े महाराष्ट्र अँड इंचडयन फ्रीडम स्रगल, झुजंार पुिे हे गं्रथ मान्यता पावले आहेत. झुंजर 
पुिे : वसाहतवाि व सामाचजक चविमतेशी लढा या पुस्तकाला महाराष्ट्र शासनािा राज्य पुरस्कार लाभला 
आहे. क्राचंतकारकाचं्या इचतहासावर व संशोधन करण्यासाठी मंुबई चवद्ापीठाने त्यानंा फेलोचशप चिली 
आहे. 
 

पत्ता : ६०१, नीलसागर, बादं्रा रेक्लमेशन, बादं्रा (प.), मंुबई ४०० ०५०. 
भ्रमिध्वनी : ९९६९४१२५३७ 

 
संस्कृचतकरिाच्या उिःकालापासून संस्कृती-संपकातून महाराष्ट्राने उत्तर, पूवण व िचक्षिेतील 

लोकािेंही गुिचवशिे आत्मसात करून वगेळा सासं्कृचतक आसमंत चनमाि केला. ककबहुना संस्कृती-
संपकािे भारतातील सवोत्तम उिाहरि महाराष्ट्र हेि होय. अगिी ताम्रपािाि युगापासून उत्तरेकडून 
िचक्षिपथाकडे संिार करण्यािे बहुतेक मागण याि भमूीतून जात असल्याने उत्तर-िचक्षि िरम्यानिी 
चवशिेतापूिण सयंोग-भमूी महिजे महाराष्ट्र! म्हिूनि येथील समाजजीवन, सासं्कृचतक इथॉस, साचहत्य व 
कलाचवश्व तसेि इचतहासाला चवचशि स्वरूप लाभले. संस्कृत, प्राकृत, द्रचवचडअन व मंुडरी या मूळ भािा व 
नंतर आलेल्या पर्धशयन, अरेचबक व उिूण भाचिकाचं्या येथील समाजाने संश्लेिि व संस्करि प्रचक्रयेतून 
आपले चविारधन, साचहत्य व कलाचवश्व घडचवले. स्वतंत्र अक्स्मता उत्क्रातं केली. या ससं्कृती सचंितािे 
मूल्यमापन येथील चविारधन, कलासंचित व इचतहासाच्या भानावरूनही कराव ेलागते. सामचूहक िेतना व 
भावचवश्व घडचविाऱ्या सुधारिा व चशक्षिािा एकूि पचरिाम म्हिजे समाजािी ससं्कृती. चतिे स्वरूप 
घडवण्यात सप्तकलािंी भचूमका असतेि. 
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महाराष्ट्राने बचुद्धवाि, तत्तवञान, समता अचभयान, स्वातंत्र्यलढा, साचहत्य, अचभजात कला आिी 
बाबींमध्ये िागंले योगिान चिले. कहिवी स्वराज्य स्थापनेिा पचहला प्रयत्न झाला इथेि. स्वातंत्र्यासाठी 
लढलेल्या काँगे्रसला जन्म चिला न्या. रानडे, गिेश वासुिेव जोशी, िािाभाई नौरोजींनी. महात्मा गाधंींनी 
आपले मुख्यालय मंुबई, साबरमती व सेवाग्रामला ठेवले ते उगीि नव्हे. शवेटिा स्वातंत्र्यलढा येथूनि 
लढला गेला. 
 

महाराष्ट्र या नामािा पचहला अचधकृत चनिेश इ.स.च्या िौथ्या-पािव्या शतकापासून करण्यात येई. 
यािा अस्सल पुरावा. इ.स. ६३४ मधील िुसऱ्या पलुकेशी िालुक्य राजाच्या ऐहोळे येथील चशलालेखात 
चमळाला आहे. मात्र तत्पूवी म्हिजे इ.स.च्या पचहल्या शतकात िेखील ‘महाराष्ट्री’ नामक चमश्र प्राकृत भािा 
येथे प्रिचलत होती. गािासत्तसई (गािासप्िशणि) हा या भािेतील पचहला काव्यगं्रथ इ.स. पचहले ते 
सहाव्या शतकािरम्यान रिला गेला. यात महाराष्ट्रातील जीवन, कला व संगीतािे विणन आहे. यािा प्रारंभ 
इ.स. ५० या विी झाल्यािे चिसते. तेव्हापासून महाराष्ट्र हे नाव प्रिचलत असाव.े या प्रिेशािी सासं्कृचतक 
प्रचतमा सातवाहन काळाति (इ.स.पू. १८९ ते इ.स. २२५) चनमाि झालेली असावी. यानंतरच्या 
वाकाटकाचं्या काळात (इ.स. २५०-५५०) महाराष्ट्राला सासं्कृचतक वैभव प्राप्त झाले. अकजठा-गुरुवाडा 
येथील चशल्प व चभचत्तचित्रावंरून यािी प्रचिती येते. ऐचतहाचसक महाराष्ट्रािी व्याप्ती असीरगड-
बऱ्हािपुरापासून बेळगाव-चवजापूर-धारवाड पयंत मानावी लागते. िख्खनच्या सुभ्यािे मुख्यालयि मुळी 
बऱ्हािपूरला होते. 
 

इंग्रजानंी चलचहलेल्या गझेॅचटअर गं्रथानंी महाराष्ट्रातील बखर संस्कृतीतून इचतहास संस्कृतीत 
आिले हे खरेि. ज्याचं्या अभ्यासचशवाय मध्ययुगीन काळ व मराठा कालािाही इचतहास पूिण होति नाही, 
त्या पर्धशयन, पोतुणगीज, डि व इटाचलअन भािामंधील सुिंर गं्रथािें इंग्रजीत भािातंर करून इंग्रजानंी मोठे 
कायण करून ठेवलेले आहेत. पि तरीही सागंाविे लागते, की त्याचं्या गझेॅचटअरामंधून महाराष्ट्रािा 
वस्तुचनष्ठ असा राजकीय व सासं्कृचतक इचतहास चिचत्रत झालेला नाही. चिसते ते पूवणग्रहिूचित, धूसर, 
संचिग्ध व तुच्छतापूिण चित्र. किाचित त्यानंा पयाप्त आधार साचहत्य चमळाले नसावे. अलीकडेि चमळालेले 
चशलालेख व ताम्रपट तेव्हा नव्हतेि. चशवाय मराठीतील चलखाि आय.सी.एस. मधील गझेॅचटअरकारानंा 
समजिे शक्य नव्हते. पि सवात मोठे कारि, की वशंश्रेष्ठत्वािा प्रिंड गवण असलेल्या व भारतािे जेते 
असलेल्या इंग्रजानंा येथील लोक अडािी व बावळट, अप्रामाचिक व खोटारडे वाटत. चशवाय 
राजसते्तबरोबरि येथे आर्धथक व सामाचजक शोिि करण्यासाठीि आलेल्या वसाहतवािी चिचटशािंा 
दृचिकोन साम्राज्यवािी व वशंवािी विणस्वािाि होता. यानुसार त्यािें गझेॅचटअर ‘कलोचनअल’ 
दृिीकोनातूनि चलचहलेले आहेत. 
 

चशक्षिाच्या प्रसाराबरोबर खूपि भौचतक व सामाचजक प्रगती १९४७ नंतर झालेली आहे. सवण कला 
व सासं्कृचतक उपागंािें नव े रूप चिसते आहे. महाराष्ट्रािा िेहरा बिलतो आहे. या भमूीला नवीन 
सासं्कृचतक भान आलेले आहे. आमिी सासं्कृचतक अक्स्मता सजग होताना चिसते. महाराष्ट्रािा सासं्कृचतक 
व ऐचतहाचसक वारसा, समता अचभयान व नव े भान प्रकट करण्यात नवीन गझेॅचटअर माचलका आचि 
चवशिेतः आम्ही १९८६ पासून प्रकाचशत केलेले गं्रथ उचित योगिान िेत आहेत. त्याचशवाय प्रिंड 
आधारसाचहत्य व िस्तऐवजािंा समदृ्ध खचजना असलेले महाराष्ट्र शासनािेि अचभलेखागारिेखील 
इचतहास संशोधनासाठी आवश्यक अचधकृत कागिपत्र उपलब्ध करून मोठी कामचगरी करत आहेत. 
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याचशवाय शासनाच्या पुरातत्व चवभागाने महत्तवािी उत्खनने करून ऐचतहाचसक संिभणसाचहत्यात मोलािी 
भर घातलेली आहे. 
 

चजल्हा गझेॅचटअरावं्यचतचरक्त राज्य पातळीवरील महाराष्ट्र : भूमी व लोक (१९९६) या अत्यंत 
महत्तवाच्या गं्रथात आपली भमूी, लोक, प्रमुख जाती व जमाती, महाराष्ट्रािे सासं्कृचतक उप चवभाग, 
सामाचजक संघटना व रूढी, धमण-कल्पना इ. िा ऊहापोह केलेला आहे. या गं्रथािी खास चवशिेता म्हिजे 
महाराष्ट्रीय सासं्कृचतक आसमंतािे चित्रि करताना सुधारिात्मक पे्ररिाबंरोबरि या भमूीने लचलतकला, 
दृश्य व संयुक्त कला, संगीत कला व लोक कला अशा संस्कृतीिे स्वरूप घडचविाऱ्या कला चवश्वात जे 
बहुमोल योगिान चिले त्यािे चवविेन यात आहे. कला व संस्कृतीिे परस्पर व आंतचरक संबंध, कहिुस्तानी 
शास्त्रोक्त संगीतािा इसवीसनाच्या पचहल्या शतकापासूनिा कालक्रमानुसार इचतहास, नाट्यसंगीत व 
मराठी रंगभमूीिा इचतहास या गं्रथात आहे. सासं्कृचतक इचतहासात अत्यंत मोलािे स्थान असलेला हा 
संपूिण चविय चिचटश गझेॅचटअरकारानंीि नव्हे तर १९८५-८६ पयंतच्या माझ्या अचधकाऱ्यानंीिेखील वज्यण 
मानला होता. 
 

संगीत परप्रातंातून महाराष्ट्रात आलेले असले, तरी ही कला मोहरली, फुलली व चवकचसत झाली 
येथेि. संगीत व नाटक यामंधील जवळीक १८८० पासून येथेि चनकटतम झाली. तेव्हापासूनि भारतात 
कोठेही तोड नसलेला नाट्यसंगीत हा जोमिार असा सागंीचतक प्रकार येथेि फुलला. मुघलकालीन 
लघुचित्र शलैी येथे रुजली नाही. मात्र रंगचित्र, संगीत व चशल्प येथे बहरले. जवाहरलाल नेहरंुनी 
म्हटल्याप्रमािे अकजठा तर आपिास एका िूर स्वप्नवत, परंतु तरीही वास्तव जगतात घेऊन जाते. संगीत 
व नृत्य कला तेव्हा चकती प्रगल्भ झालेल्या होत्या यािे िशणन अकजठा-वरेुळमध्ये घडते. 
 
णिणिश गॅझेणिअरचे स्वरूप 
 

गझेॅचटअर म्हिजे सूक्ष्म पातळीवरील (मायक्रो लेव्हल) इचतहास! साधनसामग्रीिा समृद्ध ठेवा! 
चवपुल आधारसाचहत्य व अचधकृत िस्तऐवजावंर आधाचरत असलेला प्रािेचशक ञानकोश! चजल्हा अथवा 
राज्याचवियी समाजचवञानाच्या दृचिकोनातून वस्तुचनष्ठ ऐचतहाचसक चवविेन करिारा चवश्वकोशसदृश गं्रथ! 
यातील मजकुराशी शासन सहमत असेलि असे नव्हे. तरीिेखील गझेॅचटअर अचधकृत शासकीय िस्तऐवज 
असल्यािे मानले जाते. यािे कारि हा गं्रथ एका शासकीय चवभागाने प्रकाचशत केला, इतकेि नव्हे, तर 
चवपुल शासकीय िस्तऐवज, अचभलेख, गुप्तिर पोचलसािें अचभलेख, शासन-चनयुक्त अभ्यासगारािें 
चनष्ट्किण, सवेक्षि अहवाल, साकं्ख्यकी व गुिात्मकमाचहती इत्यािी आधारसाचहत्यावर यातील मजकूर 
उभारलेला असतो, हे त्यािे कारि होय. लोकप्रचतचनधी ककवा राजकारण्यािंा या कामात हस्तके्षप 
टाळण्यास्तव त्याचं्याशी संपकण  टाळण्यािी पूवीपासून परंपरा होती. शक्यतो गझेॅचटअरकारानंी अचलप्तता 
पाळली. खरे तर सुमारे १९६३-६४ पयंत गझेॅचटअर कायालय पूिणतया शासकीय चवभाग नसून स्वायत्त 
चनमशासकीय स्वरूपािे होते. तथाचप अचधकाऱ्याचं्या चहतास्तव व काही चवसंगती िूर करण्यासाठी याला 
शासकीय िजा िेण्यात आला. येथे अचभमानाने सागंावसेे वाटते, की त्यानंतरही राजकीय हस्तके्षपािा 
गझेॅचटअरकारानंा महाराष्ट्र या नवचनर्धमत राज्यात त्रास झाला नाही. 
 

गोपनीय शासकीय िस्तऐवज, चवशिेतः पोलीस अहवाल व सरकारी चनष्ट्किण गझेॅचटअर 
चवभागाव्यचतचरक्त इतर अभ्यासकानंा अप्राप्य असतात. जािीवपूवणक चनिणय घेऊनि केवळ वगीकृत केलेले 
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असेि कागिपत्र अभ्यासकासंाठी शासकीय अचभलेखागारामंध्ये ठेवले जातात. वगीकृत केलेले काही 
कागिपत्र पोलीस महासिंालक कायालयात शासनाच्या परवानगीनुसार अभ्यासकानंा उपलब्ध होतात. 
तथाचप स्वातंत्र्य आंिोलनाचवियीिे गुप्तिर पोचलसािें व मंुबईच्या पोलीस आयुक्त कायालयातील खरेखुरे 
महत्तवािे कागि फक्त गझेॅचटअर चवभागालाि उपलब्ध आहेत. हा संग्रह प्रिंड आहे आचि त्यािा उपयोग 
केल्याचशवाय चिचटशाशंी झालेल्या स्वातंत्र्य लढ्यािा इचतहास पचरपूिण करिे शक्यि नाही. हे कागि 
पाहण्यािी परवानगी सवणप्रथम मुख्यमंत्री यशवतंराव िव्हाि यानंी माझे गुरू प्रा.न.र. फाटक याचं्या 
अचधकाराखालील ‘कचमटी फॉर ि सोसण मटेचरअल फॉर चहस्टरी ऑफ फ्रीडम मूव्हमेंट इन इचंडया’ यानंा 
चिली होती. त्यानंी चकत्येक हजार कागि संकचलत करून काही खंड प्रकाचशत केले. पुढे ही सपूंिण योजना 
गझेॅचटअर चवभागाकडे हस्तातंचरत झाल्यावर (१९७२-७३) हा अनमोल संग्रह आमच्याकडे आला. 
सागंायिा मुद्दा असा, की हे िस्ताऐवज व त्यात आम्ही घातलेली प्रिंड भर यामुळे १९८० च्या िशकापासून 
स्वातंत्र्यलढ्यािा अचधकृत इचतहास चलचहिे शक्य झाले. 
 

इंग्रज लोक इचतहासपे्रमी खरेि. पि त्यािें पे्रम त्याचं्याि इचतहासावर! भारतािा त्यानंी चलचहलेला 
इचतहास पे्रमापायी चलचहलेला नव्हेि. एकूि दृचिकोन इलायचटस्ट व भारत-चवजेत्यािंा. मागील पाि 
िशकामंध्येही कें चिज-ऑक्सफडण इचतहास संप्रिायाच्या लेखकानंी इंग्रजानंी/वसाहतवािी शोिि, आर्धथक 
व सामाचजक खच्चीकरि, ‘चडव्हाईड ॲन्ड रुल’ नीती, कॉपे्रडोर आधारस्तंभािंी चनयोचजत चनर्धमती इत्यािी 
कूटनीतीिा इन्कार करून चिचटश राजवटीला केवळ ‘फॉरेन रुल’ म्हटले. एक चविार मात्र मान्य 
करायलाि हवा, की इंग्रजानंी चशचक्षत भारतीयानंा इचतहासपे्रम चशकवले. मुघलानंी आपापला इचतहास 
िागंल्या पद्धतीने चलहून ठेवला. ही श्रये नामावली नंतर िेण्यात येईलि. पि तसा प्रयत्न कहिू राज्यात 
झाला नव्हता. ज्याला ‘सेन्स ऑफ चहस्टरी’ ककवा ‘इचतहासािे भान’ म्हिता येईल ते भारतीयानंा नव्हते. 
म्हिूनि खूप महत्तवाच्या घटना अथवा तारखािंा प्रिंड घोळ राचहला. जन्म-मृत्यूच्या तारखािंीही चनचित 
नोंि नाही. मात्र भारतीयानंा इचतहासािे भान आिून चिले ते इंग्रजाचं्या गझेॅचटअर गं्रथानंी. त्यातून इचतहास 
संशोधनाला उते्तजन चमळून सासं्कृचतक भान आले. सनातन्यानंी चलचहलेल्या पोथ्या व केवळ स्तुचतपर 
चलचहलेल्या पाल्हाळयुक्त बखरींिा पगडा िूर व्हायला मित झाली. इंग्रजािें गझेॅचटअर सत्यचनष्ठ व 
चनःपक्षपाती आहेत असे अचजबात नव्हे. पि त्यामुळे बखर संस्कृतीच्या चठकािी गझेॅचटअर संस्कृती आली. 
परिेशी प्रवासी इचतहासकाराकंडे लक्ष वधूेन घेतले आद् गझेॅचटअरकारानंीि. 
 

गझेॅचटअर नामािी व्युत्पत्ती मनोरंजक आहे. एक लहान नािे या अथािा ‘गझ्झेट्टा’ शब्ि मूळ 
इटाचलअन भािेतील. या नाण्यात चमळिाऱ्या वृत्तपत्रानंा प्रथम इटलीमध्ये व लवकरि फ्रासंमध्ये गझ्झेट्टा 
(Gazzetta) म्हिण्यािा प्रघात पडला. फ्रें ि गझ्झेट्टा शब्िावरून इंग्रजीत ‘गझेट’ ही संञा आली. 
कालातंराने गझेट यास सरकारी कामकाज, अचधघोििा, खचलते इ. जाहीर करिारे अचधकृत वातापत्र 
असे स्वरूप आले. पुढे इंग्लंड, फ्रासं व नंतर भारतीय वतणमानपत्राचं्या नावामंध्ये या शब्िाला स्थान लाभले. 
उिा. लंडन गझेॅट, बॉम्बे गझेॅट, कलकत्ता गझेॅट. बहुधा अठराव्या शतकाच्या अंतसमयी इंग्रजीत गझेॅचटअर 
हा चवचशि व स्वतंत्र अथण असलेला शब्ि रूढ झाला. ऑक्सफडण वा िैंबसणच्या शब्िकोशामंध्ये मूळ संकुचित 
अथण चिलेला आहे. मुळात हा शब्ि असे संकलन करिाऱ्या लेखकासाठी वापरला जाई. परंतु या 
संकल्पनेिा अथण खूपि चवस्तारला. 
 

इंग्लंड-युरोपात चरनॅसन्स व औद्ोचगक क्रातंी यामुळे नवीन प्रकारिे साचहत्य प्रसव ूलागले. पि 
त्यापेक्षा मोठे कारि घडले या िेशानंी स्थापन केलेल्या वसाहतींमुळे. आचशया, आचफ्रका व िचक्षि 
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अमेचरकेत गोऱ्या लोकानंी वाचिज्यवृत्तीने वसाहती स्थापन केल्या व शोिि करण्यासाठी तेथील लोकानंा, 
नैसर्धगक साधनसंपत्ती व अथण जीवनािी माचहती चमळवण्यािी गरज वाटली. या वाचिज्यवािी गरजेतून 
गझेॅचटअरसारख्या कोशािंी आवश्यकता वाटू लागली. भारतीय अथणव्यवस्था व समाजकारि पूिणतया 
चिचटश अथणव्यवस्थेच्या अधीन करून भारताला आपल्या हक्कािा ‘पुरवठािार’ बनविे, तसेि आपल्या 
यंत्रचनर्धमत मालासाठी हुकमी बाजारपेठ चमळविे हे चिचटश वसाहतवािािे मलूभतू सूत्र होते. अमेचरकन 
स्वातंत्र्ययुद्धानंतर व कॅनडा तसेि ऑस्रेचलयामधील गोऱ्या वसाहती स्वायत्त झाल्यावर अशी ‘अनुसेवी’ 
(Subservient) भचूमका इगं्रजानंी भारतावर लािली. ‘व्हाईट मनॅ्स बडणन’ चशरावर घेतल्यािी बताविी 
करिारा इगं्रज मात्र मोठेि बडणन होऊन बसला. असो. 
 

या प्रकारािा एक भाग म्हिनू गझेॅचटअर साचहत्य चनमाि होऊ लागले. कनणल मकॅें झी, लोगन, 
बाल्टर ॲचमल्टन, एडवडण थनॅणटन इ. नी प्रारंचभक काम करून ईस्ट इचंडया कंपनीच्या प्रिेशावर लेखन 
केले. १८२५ च्या सुमारास फ्रासंने ‘चमचलटरी सव्हे ऑफ इचजप्त’ हा एक िागंला गं्रथ तयार केला. पि या 
सवांपेक्षा अचधक िागंला गं्रथ १८१७ मध्ये जमणन भगूोलज्ञ जोहान्स जी.एि. हॅसल याने काढला. त्यािे 
शीिणक : Geographish Statistisches Handworterbuch होते. हे फ्रें ि व जमणन भािेतील िोन गं्रथ तसेि 
अबुल फझल चलचखत ऐन-इ-अकबरी या चत्रखंडात्मक गं्रथािा उपयोग सर चवल्यम हंटर याने आपले 
मॉडेल म्हिून केला. १६०४ च्या सुमारास चलचहलेल्या अबलु फझलच्या या तीन खंडािें महानपि 
आजतागायत शाबतू आहे. 
 

१८५७ च्या चवद्रोहामुळे इंग्रज अत्यंत सावध झाले. तत्पूवी चिचटश लोकमत भारताबद्दल अगिी 
उिासीन, अचनधाचरत व धूसर होते. पि चवद्रोहात झालेल्या भयानक जीचवतहानीने ते जागृत झाले. इकडे 
चहतसबंंध गंुतलेल्या बलवान कंपन्या व नीळ आचि िहािे मळेवाले आपले चहतरक्षि करण्यासाठी आक्रमक 
झाले. एकूिि लोकमत जागृत होऊन, आपिि भारतािे मालक आहोत व ही मालकी अनंत काळ 
चटकचवण्यासाठी कडक उपाययोजना करावी अशी जोरिार मागिी झाली. या चवद्रोहामुळे कहिुस्तानावरील 
आपले पाश आवळिे व जास्तीत जास्त राजकीय व आर्धथक शोिि करण्यािी नीती दृढ होत गेली. चशवाय 
तेथील पालणमेंटवर जबर प्रभाव चिचटश कारखानिार व भाडंवलिारािंाि. पालणमेंटच्या आधी ही मंडळीि 
चनिणय घेत. पालणमेंटमध्ये त्यावर औपिाचरक चनिणय होई. प्रशासन अचधक पचरिामकारक करण्यािा एक 
भाग म्हिून आय.सी.एस. परीक्षा उत्तीिण झालेल्या युवकाचं्या मागणिशणनाथण गझेॅचटअर गं्रथ तयार करण्यािा 
चनिणय झाला. गझेॅचटअर योजनेला संिभण होता १८५७ च्या चवद्रोहािा व शासन अचधक प्रभावी करण्याच्या 
चनधारािा. भारतावरील पकड घट्ट करण्यासाठी सेके्रटरी ऑफ स्टेट फॉर इंचडया म्हिजे भारतमतं्र्याच्या 
अचधपत्याखाली लंडनमध्ये इंचडया ऑचफस स्थापन करून आय.सी.एस. िी पोलािी िौकट चनमाि केली. 
यािाि एक भाग म्हिनू भारतमंत्री लॉडण एस. नॉथणकोटच्या ऑक्टोबर १८६७ च्या आिेशानुसार 
व्हाईसरॉयने गझेॅचटअर योजनेिे काम कहिुस्थानिा साकं्ख्यकी महासंिालक चवल्यम हंटर यावर सोपचवले. 
या अत्यंत अभ्यासू अचधकाऱ्याने संपूिण िेशासाठी इचंपचरअल गझेॅचटअर ऑफ इंचडया व प्रत्येक चजल्यासाठी 
चडक्स्रक्ट गझेॅचटअर बनचवण्यािी योजना आखली. हंटरपुढील प्रचतमानािा (मॉडेल) उल्लखे वर आलेला 
आहेि. 
 

चवल्यम हंटरिे गझेॅचटअर चवियक कलोचनअल स्वरूपािे संकलन व उचद्दि त्याच्या शब्िामंध्ये 
साचंगतलेले बरे : 
 



 अनुक्रमणिका 

“My own conception of the work is that, in return for a couple of days reading, the 
Account should give a new Collector, a comprehensive and at the same time, a distinct idea 
of the district which he has been sent to administer. Mere reading can never supersede 
practical experience in the district administration. But a succint and well conceived district 
account is capable of antedating the acquisition of such personal experience by many months 
and of both experience by many months and of both facilitating and systematising a 
collector’s personal enquiries…. But in all cases a District Account besides dealing with local 
specialities should furnish a historical narration of its revenue and expenditure since it passed 
under the British rule, of the sums which we have taken from it in taxes and of the amount 
which we have have returned to it in the protection of property and person and the other 
charges of Civil government.” 
 

इंग्रजािें वाचिज्यवािी कलोचनअल धोरि व प्रशासकीय नीती या अवतरिावरूनही चिसून येते. 
सत्य हेि होते, की गे्रट चिटनमधील तेवीस विांिे पिवीधर आय.सी.एस. परीक्षा पास झाल्यावर अगिी 
अञात अशा कहिुस्तानिे प्रशासन, किखर चनयमन व आर्धथक शोिि करण्यास्तव पाठवण्यात येत. या 
उपखंडावर कडवी हुकमत िालवनू मातृिेशाच्या चवपलु पोििासाठी भारतीय साधनसंपत्ती हस्तगत करिे 
व हक्कािी बाजारपेठ कायम करिे ही वसाहतवािी नीती होती. चतच्या साधनाथण या युवकानंा मागणिशणनपर 
साचहत्यािी गरज होती. यासाठी गझेॅचटअर चनमाि केले होते. पुढे व्हाइसरॉय लॉडण कझणनने ही कल्पना 
चवशि करताना सनिी अचधकाऱ्याचं्या बैठकीत साचंगतले, की “प्रत्येक मुलकी अथवा न्यायीक अचधकाऱ्याने 
आपापला कायणभार स्वीकारताि गझेॅचटअरिा अभ्यास करिे अगत्यािे होय. ज्या प्रिेशावर वा प्रजेवर 
आपि इंग्रजानंी राज्य करावयािे, त्यािें ञान असिे आवश्यक.” कझणनने या गं्रथाच्या चनर्धमतीत स्वतः लक्ष 
घातले हे चवशिे. 
 

सरकारी पातळीवरील अगिी पचहलेि गझेॅचटअर काढण्यािा पचहला मान पटकावला वऱ्हाड व 
मध्यप्रातंािा िीफ कचमशनर चरिडण टेंपल याने (त्या काळी लहान प्रातंाच्या गव्हनणरला िीफ कचमशनर हे 
पिनाम होते). इचंडया ऑचफसमधील या चवियावरील चविारमंथनािी आधीि कल्पना आल्यावर चरिडणने 
१८६६ मध्येि गझेॅचटअरसाठी पढुाकार घेतला व आय.सी.एस. अचधकारी सर आल्फे्रड सी.ल्याल यास 
कामाला लावनू वऱ्हाड प्रातंासाठी एक गं्रथ करून घेतला. १८७० मध्ये ल्याल साहेबाने प्रचसद्ध केलेल्या या 
गं्रथािे शीिणक होते. ‘गझेॅचटअर फॉर ि हैिराबाि असाइन्ड चडक्स्रक्ट्ट्स’ चनजामाच्या ताब्यातील बलुढािा, 
अकोला, अमरावती, यवतमाळ चजल्हे व परभिी, कहगोली व रायिूर िोआबिा काही भाग १८५३ च्या 
अनुबधं करारानुसार इंग्रजानंी अभ्यर्धपत करून घेतला होता. त्यासाठी हे नाव होते. पूवण चविभण व मध्य 
प्रातंासाठीही चरिडण टेंपलने १८७१ मध्ये ‘सेंरल प्रॉक्व्हन्सेस गझेॅचटअर’ करवनू घेतले. िेशातील हे पचहले 
िोन. 
 

हंटर याने चिचटश इंचडयासाठी १८८१ मध्ये नऊ व १८८२ मध्ये एका पूरक गं्रथाद्वारे इंचपचरअल 
गझेॅचटअरिी पचहली आवृत्ती काढल्यावर त्यातील त्रटुी चिसून आल्या. म्हिून िुसऱ्या आवृत्तीिे िौिा गं्रथ 
१८८५-१८८७ िरम्यान प्रचसद्ध केले. पुढे लॉडण कझणनने त्यात सुधारिा सुिवनू चतसरी आवृत्ती काढायला 
लावली. १९०७-१९०९ िरम्यान काढलेल्या या माचलकेत हंटरच्याि ‘ि इंचडअन एम्पायर’ िे िार सुधाचरत 
गं्रथ व अल्फाबचेटकल माचलकेतील वीस नवीन गं्रथ व सूिीिे िोन गं्रथ समाचवि होते. 
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इकडे मंुबई इलाख्यात चवचवध प्रयोगांनंतर या कामासाठी आय.सी.एस. अचधकारी जेम्स एम. 
कँबेलिी चनवड केल्यावर १८७४ मध्ये काम सुरू झाले. कँबले काय आचि हंटर काय हे सवणि कट्टर 
साम्राज्यवािी, वशंविणस्ववािी व इलायचटस्ट त्यानंा जोड चमळाली गव्हनणरपिी आलेल्या चरिडण टेंपलिी 
(१८७७-१८८०). पचिम भारत व खास करून पुण्याच्या िाह्मिामंध्ये खिखििारा इंग्रज-चवरोध व 
राजकीय महत्तवाकाकं्षा यािें समपणक चनिान केलेल्या टेंपलने चिचटश श्रेष्ठींना वळेोवळेी सावध केले होते. 
वासुिेव बळवतं फडकें िा क्राचंतकारी झंझावात यानेि चवझवला. अंतरंगात मवाळ नसलेल्या न्या.म.गो. 
रानडेंिी कोंडी यानेि केली. रानडेंमागे ससेचमरा लाविारा हाि. चटळकाकंडे कडव्या नजरेने पाहण्यािी 
परंपरा चनमाि करिाराही हाि टेंपल! १८८० मध्ये मायिेशी परतलेले टेंपल व लॉडण लीटन भारतचवियक 
धोरिावंर प्रभाव पाडत राचहले. चवसाव्या शतकातील कें चिज इचतहास संप्रिायाच्या काही लेखकानंा हा 
चरिडण टेंपल आपला चपतामह वाटू लागला. (डॉ.के.के. िौधरी, झुंजार पुिे, पुिे २००८, पृ. ११३-१४, 
११७) मुद्दा असा, की कँबलच्या गझेॅचटअरावंर अशा गव्हनणरिी छाप पडिे अगिी स्वाभाचवकि होते. 
 

भारतीय समाजािे धमीय व जातीय चवभाजन करिे, िाह्मिेतर समाजाला सासं्कृचतकरि 
करण्यास उते्तजन िेिे तसेि ‘चडव्हाइड ॲन्ड रुल’ या कूटनीतीिा अंगीकार करूनि आपले साम्राज्य 
चटकवता येईल अशी या मुत्सद्दी मंडळींिी धारिा बनली. चतिे प्रचतकबब त्याचं्या गझेॅचटअरामंध्ये चिसते. 
 

कँबेल चनर्धमत माचलकेमध्ये प्रत्येक चजल्यासाठी एक एक तर, पुिे व ठािेसाठी प्रत्येकी तीन 
गझेॅचटअर गं्रथ होते. सवण कन्नड चजल्यासंाठी बहुधा िोन गं्रथ असावते. सुरत व भडोिसाठी एकि तसेि 
पंिमहाल व खेडा या चजल्यासंाठीसुद्धा एकि संयुक्त गं्रथ होता. मंुबई शहर व बेट यावर एस.एम. 
एडवर्ड णस याने नंतर तीन खंड काढले. प्राचंतक गझेॅचटअर माचलकेतील एका गं्रथात गुजरातिा इचतहास, तर 
िुसऱ्यामध्ये िख्खन कोकि व कन्नड प्रिेशािा प्रािीन व मध्ययुगीन इचतहास िेण्यात आला होता. 
गुजरातवर भगवानलाल इदं्रजी व ए.एम.टी. जॅक्शन यानंी, तर िख्खन, कोकि व कन्नड भागावंर 
अलेक्झाडंर नैनण, आर.जी. भाडंारकर व जे.ए.फ्लीट यानंी लेखन केले होते. तत्कालीन अनेक मयािा 
लक्षात घेता हे लेखन िागंलेि मानले जाई. या लेखकापंकैी एक असलेल्या जॅक्सनिा १९०९ मध्ये नाचशक 
येथे सावरकरभक्त अनंत कान्हेरे यानंी खून केला. मात्र हा जॅक्सन प्रािीन भारतीय इचतहास व संस्कृतीिा 
पे्रमी होता. इंग्रजानंी गुजरातमधील कहिू, पाशी व मुसलमान समाजावर गं्रथ काढला. परंतु महाराष्ट्रासाठी 
नव्हे. 
 

संस्कृत, पाली व मराठी भािािें अञान ही या लेखकािंी मोठी अडिि होतीि. परंतु त्यापेक्षा 
आधारसाचहत्यािा अभाव खूपि. बहुताशं प्रािीन लेखन व कोरीव अचभलेख तोपावतेो उपलब्ध झालेले 
नव्हते. तरीही कँबलेने अशा पचरक्स्थतीत िागंली कामचगरी करून ठेवली. कनणल चिग्ज, इचलअट, डॉवसन 
सारख्या इंग्रजानंी मध्ययुगीन मूळ पर्धशयन व अरेचबयन गं्रथािें इंग्रजीत भािातंर करून मोलािी कामचगरी 
करून ठेवली. युरोचपअन गं्रथािंा अनुवाि करून ठेवल्यामुळे आमिे काम सुकर करून ठेवले. जेम्स 
फग्युणसन, जेम्स बजेस, जॉन चवल्सन, चवल्यम जोन्स सारख्या अनेकानंी मोठे काम करून ठेवले. फग्युणसन 
व बजेसिे लेण्या व पुरावशिेािें विणन आजही मोलािे आहे. अथात मागील पाि-सहा िशकामंध्ये उपलब्ध 
झालेल्या ञानातून चशल्प व रंगचित्रिािा अथाचवष्ट्कार बिलावा लागला. महसूल आयुक्तापासून संपूिण 
चजल्हा यंत्रिा, कृिी, वन कायालये, अचभयंते, नगरपाचलका इ. ना इंग्रजानंी गझेॅचटअर कामासाठी जंुपले 
होते. आय.सी.एस. संवगातील कलेक्टर, न्यायाधीश व लष्ट्करी अचधकाऱ्यानंी बहुताशं लेखन केलेले 
चिसते. पं. भगवानलाल इदं्रजी व पं. चहरालाल यासंारखे अभ्यासक अनुक्रमे मंुबई इलाखा व मध्यप्रातंातील 
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गझेॅचटअर आस्थापनेत नोकरीला होते. बऱ्याि चिचटशचनष्ठ रावबहािुर मंडळींनी गझेॅचटअरच्या कामास 
मित केली होती. १९५० पासूनच्या गझेॅचटअर कायालायला सरकारी यंत्रिेिी मित चिचटश काळाइतकी 
चमळू शकली नाही हे मात्र खरे. आताच्या यतं्रिेपुढे अचधक महत्तवाच्या कामंना प्राधान्यक्रम हे त्यािे कारि, 
चिचटशानंी महसूल-प्राप्ती, कायिा आचि सुव्यवस्थेला सिैव प्राधान्यक्रम चिल्यामुळे त्यानंी महसूल 
प्रशासनािा इचतहास िागंला चलचहला हे मान्य कराविे लागेल. मात्र त्यातही मराठी व मुघल प्रशासनातील 
िोिािें भडक चित्र रंगवनू आपल्या प्रशासनाने प्रजेवर केलेले घोर अन्याय व चपळविूक लपवनू ठेवलेली 
चिसते. 
 

मंुबई इलाख्यातील गझेॅचटअर माचलकेिी सागंता मंुबई शहर व बेट याचवियावरील काही खंडानंी 
व्हावयािी होती. त्यासाठी जेम्स कँबलेने प्रिंड आधारसाचहत्य गोळा केले होते. ज्यासाठी आपि बहुताशं 
हयात खिण केली त्यािी सागंता आपिि करावी असे वाटिे स्वाभाचवकि होते. तथाचप त्याच्या यशामुळे 
छुपे शत्र ू चनमाि झाले असावते. काही नोकरशहानंी त्याचवरुद्ध चविपेरिी केली असावी. अशा क्स्थतीत 
भारतातून चमळिारा आर्धथक नफा घटल्यािे कारि पढेु करून कँबेलच्या महत्तवाकाकं्षी योजनेला लगाम 
घालावा हा चविार प्रबळ झाला. तीन खंडाचं्या छपाई इतकाि खिण करिे शक्य असल्यािे सागंण्यात आले. 
आर्धथक िििि हे कारि सागंनू कँबलेला मायिेशी परत पाठवण्यात आले. लॉडण लॅकमटन गव्हनणर 
असताना थंडावलेले हे काम एस.एम.एडवर्डण सकडे सोपवण्यात आले (१९०६). या नोकरशहाने राईज 
ऑफ बॉम्बे हा गं्रथ त्यापूवीि चलचहला होता. म्हिून त्यािी ही नेमिूक योग्य होती. आधीि सकंचलत 
केलेल्या आधारसाचहत्यातून चनवड करून कमी सचवस्तर व संचक्षप्त असा मजकूर िेण्यािा एडवडणसला 
मध्यवती सरकारिा आिेश होता. या मयािाचं्या पचरसीमेत राहून त्याने बॉम्बे गॅझेणिअर तीन खंडामंध्ये 
१९०९-१९१० मध्ये प्रचसद्ध केले. मूळ आधार साचहत्य नि न करता बाधंिी करून शासनाच्या 
पुराचभलेखागारात तीन खंडािं जतन करण्यात आलेले आहे. जरी कँबलेकडून हे काम काढून घेतले तरी 
त्याच्या कामािा गुिगौरव म्हिून सर चवल्यम हंटरप्रमािेि त्याला ‘सर’ हा चकताब नंतर बहाल करण्यात 
आला. 
 

चवसाव्या शतकाच्या प्रारंभी गझेॅचटअर-चनर्धमतीत िेशात िोन परंपरा चनमाि झाल्या- ‘कँबचेलअन 
रॅचडशन’ व ‘बेंगाल रचॅडशन’ बंगाल परंपरेतील सवणि पुस्तके संचक्षप्त व त्रोटक आचि म्हिून फारि कमी 
माचहती असलेली आहेत. अथात अभ्यासकानंा त्यािंी उपयुक्तताही कमीि. चविभातील सवणि जुने 
गझेॅचटअर बंगाल परंपरेतीलि आहेत. येथे अचभमानाने सागंावसेे वाटते, की स्वातंत्र्यानंतर कें द्र सरकारच्या 
गझेॅचटअर चवभागािे आकृचतबंधचवियक सूत्र पूिणतया अमान्य करून आम्ही १९५६ पासूनि ‘कँबेचलअन’ 
परंपरेिा स्वीकार केलेला आहे. 
 

भतूपूवण चनजामाच्या शासनाने फक्त औरंगाबाि चजल्यासाठी गझेॅचटअर काढले होते (१८८४). 
इतर चजल्यासंाठी नव्हे. औरंगाबािवरील हा गं्रथ कँबलेशी चविारचवचनमय करून काढला असावा असे 
त्यािे स्वरूप पाहता चिसते. 
 

तत्कालीन ञानाच्या मयािा पाहता कँबेलच्या गझेॅचटअरामंध्ये डोंगर, स्वाभाचवक चवभाग, नद्ा, 
तापमान, मान्सूनिा लहरीपिा इत्यािीिे कथन छानि आहे. तथाचप भगूभािे संशोधन झालेले नसल्याने 
भशूास्त्रीय संपत्ती व खचजनसंपत्तीिे चवविेन अगिीि तोकडे वाटते. वनसपंिेिी विणने वािल्यावर इंग्रजी 
राजवटीच्या प्रारंभीच्या काळात येथे चकती वनसंपिा होती त्यािी कल्पना येते. पि एकोचिसाव्या 
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शतकाच्या मध्यान्ह समयी संपिेिे संवधणन करण्यािी आवश्यकता नसल्याने पुिे गझेॅचटअर लेखकािे मत 
िुकीिेि होते. वनसंवधणनापेक्षा अचधकाचधक वनके्षत्र शतेीखाली आिाव ेअसे इंग्रजािें धोरि होते एकूिि 
वनधोरि भारताला अचहतकारक होते. वनसपंत्तीपासून नफा चमळावा व वनप्रशासनावरील खिण कमीत 
कमी असावा असे वाचिज्यवािी धोरि होते. यािे िुष्ट्पचरिाम चिचटश राजवटीति चिसून आलेले होते. 
बेसुमार जंगलतोड झाली म्हिून डॉ. चगब्सन सारख्या वनपे्रमी वनशास्त्रञाने काही उपाय सुिचवले होते. पुढे 
वन महसूल वाढवण्यासाठी इंग्रज सरकारने जंगलाजंवळील लोकानंा गवत कापण्यास व गुरे िारण्यास 
मज्जाव करून जबर शुल्क आकारण्यािी पद्धती सुरू केली. जंगलावंरील जािक करािें ओझे हलके 
करण्यासाठी महात्मा गाधंींना जंगल सत्याग्रह करावा लागला. १८७८ च्या जंगल कायद्ाने शतेकरी व 
गुराचं्या मालकावंर खूप अन्याय केलेला होता. िुिैवािी गोि ही, की फक्त सरकारचनष्ठ कंत्राटिारांनाि 
जंगलतोड करण्यािे परवाने िेण्यात येत. जुन्या गझेॅचटअरामंध्ये वाघ वगैरे वन्यप्रािी, पक्षी, साप आचि 
मासे चवपलु प्रमािात असल्यािे नमूि आहे. याचवियीिी विणने िागंली मनोरंजक आहेत हेही खरे. मात्र 
चशकारीच्या अचनवार हौशीमुळे चिचटश अचधकारी, संस्थाचनक व सरंजामिारानंी येथील बरीि प्राचिसृिी नि 
केली. पुण्यापासून थोड्याि अंतरावर बरीि अस्वले व चबबटे मारल्यािी शखेी जनरल डेक्व्हसन याने 
मारल्यािे नमूि आहे (१८५५). 
 

पुिे चजल्यातील जातीजमातींिी माचहती खूप चवस्ताराने चिलेली असून खरोखरी अत्यतं 
मनोरंजक आहे. यातील काही माचहती के. रघुनाथजी, म.मो.कंुटे सारख्यानंी पुरचवली असून रावबहािुर 
गोपाळ हरी िेशमुखानंी मान्य केल्यािे नमूि आहे. प्रा. केरू लक्ष्मि छते्र, सयीि िाऊि, अब्िुल कासंि, 
रावसाहेब नरसो रामिदं्र सारख्यानंी िेखील काही माचहती चिलेली चिसते. जातीजमातीसाठी ४४० पाने तर 
नुसत्या िाह्मिासाठंी ८७ पाने खिण करण्यात आलेली आहेत. ही माहीती खरेि मनोरंजक आहे. यासाठी 
पुष्ट्कळ पचरश्रमही घेतलेले आहेत. कात्यायनीिा वारसा सागंिारे १७८ कायस्थ िाह्मि पुण्यात असल्यािे 
वािून गंमति वाटली. केवळ १५०० लोकसंख्या असलेल्या धु्रव, वले्हाळी, कायस्थ व पाठारे प्रभ ू या 
पोटशाखासंाठी ७६ पाने खिण केल्यािा अिंबा वाटला. पि बहुताशं जातींच्या पोटशाखामंधील उच्चनीि 
भाव व अंतकण लहािें चवविेन करून त्यात रंग भरण्यािी काय गरज होती? इंग्रज सत्ताधीशानंा चवरोध 
करण्यािी क्षमताि नसलेल्या प्रजाजनामंधील कलह, तिाव व अचनि प्रथािें प्रिशणन करिे हा त्यािंा हेतू 
असावा. १९५० नंतर तसे चलचहिे अशक्य झाले. 
 

तीन खंडामंध्ये १८८५ मध्ये प्रकाचशत झालेले पूना गझेॅचटअर नमुना म्हिून पाहा. वस्तुतः महात्मा 
जोतीबा फुले व न्या.म.गो. रानडे यािें सामाचजक क्रातंीसारखे कायण इंग्रजाचं्या चवरोधात नव्हते. सरकारशी 
त्यािें संबधं शत्रुत्वािे नव्हते. पि या महत्तवाच्या कायािा साधा नामोल्लखेही त्यात नाही. फुलें च्या शाळा व 
समाजप्रबोधनािी अचजबात नोंि नाही. न्यू. इंक्ग्लश स्कूल या आघाडीच्या शाळेिे संस्थापक (१८८०) 
एकटे चवष्ट्िु कृष्ट्ि चिपळूिकर नसून पुण्यातील बरेि महनीय असल्यािे कलेक्टरला माहीत नव्हते काय? 
अचखल भारतात नामवतं ठरलेली डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी व फग्युणसन कॉलेजच्या १८८४ मधील 
स्थापनेबाबत नाव फक्त गव्हनणरिे? खऱ्या संस्थापकािंी नाव ेगझेॅचटअरात नाहीत. हुजूरपागेसाठी चवल्यम 
वडेरबनण यानंी उते्तजन चिले हे खरे. पि भारतात तेव्हा तोड नसलेल्या या कन्या चशक्षि संस्थेिे अध्वयुण 
न्या. रानडे, रमाबाई रानडे, पंचडता रमाबाई डोंगरे अथवा गोपाळराव आगरकर यानंा अनुल्लखेाने मारण्यािे 
कारि काय? डेक्कन कॉलेजबाबतीत इंग्रजानंी केलेली धरसोड त्याचं्या चशक्षिपे्रमािे चनिणशक नाही. 
शवेटच्या पेशव्याने िचक्षिा फंडािा केलेला िुरुपयोग अयोग्य होता. परंतु इंग्रजानंी त्यािा सिुपयोग कोठे 
केला? 
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१८७० पासून मोठे चवधायक िेशकायण करिाऱ्या पुिे सावणजचनक सभेिे जनक व अध्वयुण गिेश 
वासुिेव जोशी (सावणजचनक काका) व रानडे होते! त्यानंा अनुल्लखेाने मारण्यािे कारि काय? 
त्याचं्याऐवजी उल्लेख मात्र औंधच्या पंत प्रचतचनधींिाि. ते तेव्हा इंग्रजािें आधारस्तंभ असलेल्यापंकैी होते 
म्हिून ना? गोपाळ हरी िेशमुखािें नाव केवळ पूना नेचटव गं्रथालयािे एक सभासि म्हिून! ‘केसरी’, 
‘मराठा’, वतणमानपत्रािंी नोंि घेतली. पि त्यािें महनीय संपािक व कायण यािी नोंिि नाही. 
 

सवाचधकारी इंग्रजानंा कुिाच्याही जातीय भावना अथवा रागलोभ जपण्यािी आजच्यासारखी 
गरज नव्हती. यामुळे ते चनभणयपिे व मनाप्रमािे चलहू शकले. मागील अधणशतकात लोकक्षोभ व राजकीय 
हस्तके्षप यािे आम्हाला भय चनमाि झाले. तरीिेखील अभ्यासकानंा िेताविी िेिे आवश्यक वाटते, की 
इंग्रजावंर वाचंशक श्रेष्ठत्वािा जबर प्रभाव होताि. पूवणग्रहिूचितपिा होता. येथील लोक चनबुणद्ध, अधंश्रद्धाळू, 
व्यसनाधीन, िोर, लुटारू चवश्वासास अपात्र असल्यािे चठकचठकािी जुन्या गझेॅचटअरामंध्ये नमूि केलेले 
चिसते. असे अप्रचतष्ठाकारक मतप्रिशणन नव्या गझेॅचटअरमध्ये पूिणपिे वगळण्यात आले. लोकाचं्या काही 
गटानंा इंग्रजानंी व्यचभिारी, गुन्हेगारी प्रवृत्तीिे, िारुडे, भ्रिािारी अशी िूििे लावलेली चिसतात. अशी 
सरसकट चवधाने चवकृत वा चवपयणस्त आहेत. इंग्रजानंी फक्त लोकािें बायरंग पाचहले असे चिसते. या 
परकीय मंडळींना भारतीय सामाजातील गंुतागंुत व बहुत्व स्वरूप समजिे शक्य नव्हते. तरीही भारतीयािें 
आर्धथक व सामाचजक चवमोिन करण्यासाठी आचि ‘व्हाईट मनॅ्स बडणन’ वाहण्यासाठी आम्ही इंग्रज येथे 
अवतरलो असा आभास काही गझेॅचटअरामंधून त्यानंी चनमाि केला. चवशाल मानवतावािी भचूमकेतून 
सासं्कृचतक उन्नयन चशरावर घेतल्यािा बहािा केला. पि त्यानंी केले ते अत्यल्प. भारतीय 
समाजसुधारकानंी सातत्याने मागिी केल्यावर सतीबंिीिा कायिा, पुनर्धववाहािा १८५६ मधील कायिा, 
१८९१ िा संमचतवयािा कायिा, १८७९ िा कजणिारानंा संरक्षि कायिा इत्यािी पास केलेत. परंतु त्यािंी 
अंमलबजाविी कोठे व चकती केली? हे कायिे कागिावरि राचहले. 
 

इंग्रजानंी त्याचं्या यंत्रिेला ‘लेव्हकलग चसस्टम’ म्हटल्यािे काही गं्रथामंध्ये तसे नमूि करून ठेवले. 
पि या यतं्रिेला आर्धथक वा सामाचजक ‘समतलन’ साधिारी यंत्रिा असे संबोधिे म्हिजे िाचंभक 
आत्मप्रौढी म्हिावी लागते. वस्तुतः बहुताशं जुनी सरंजामशाही थोड्या बिलाने त्यानंी िालू ठेवली. 
प्रस्थाचपत मंडळींना सोयीप्रमािे सवलती चिल्या. थकबाकीिार शतेकऱ्यािंी घरेिारे ‘संचक्षप्त न्याय’ 
पद्धतीने चवकण्यात येत. अचनचित काळ कारावास भोगावा लागे. फ्रें ि इचतहासकार जॅकमोंट याने 
पुण्याप्रमािेि इतरत्र समक्ष चनरीक्षि करूनि म्हटले होते, की सावकारानंा लाभलेल्या सरकारी 
संरक्षिामुळे शतेकरी इतका नाडला जातो, की त्यािी कशावरही मालकी असण्यापेक्षा तो कायमिा िेिेिार 
असतो. १८३२ मधील जॅकमोंटिा हा अचभप्राय सरिार वल्लभभाई पटेलाचं्या बाडोली सत्याग्रहापयंत लाग ू
पडण्याजोगा होता. (१९२८). 
 

इंग्रजानंी चशवाजी महाराजािंा तर शत्रूसारखा समािार घेतलेला चिसतो. त्याचं्या बाजूने 
लढलेल्या महािेव कोळी व रामोशाचंवियी असत्य कथन करण्यािे काय कारि? चपलाजी जाधवरावाने 
स्वतःच्या तलवारीने असंख्य रामोशानंा कापून टाकले व त्यािा भाऊ संभाजी जाधव याला िररोज पाि 
रामोशी कापून काढण्यािा अचधकार पचहल्या बाजीरावाने (१७२०-१७४०) चिला असे इंग्रज अचधकाऱ्याला 
कोिी साचंगतले? पाचनपतच्या लढाईत शकेडो वीर धारातीथी पडले. या पराभवािे भयानक पचरिाम 
झालेत. तरीिेखील पुिे गझेॅचटअरमध्ये केवळ पाि वाक्यातं पाचनपत आटोपले. 
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क्राचंतकारक वासुिेव बळवतं फडके व उमाजी नाईक हे इंग्रजांिे शत्रू हे खरे. पि म्हिून त्यािंी 
नोंि चप्रडेटरी (Predatory) राईबमध्ये? वस्तुतः उमाजींिा बंिोबस्त करिाऱ्या िुसऱ्या इंग्रजाला 
चशवाजीिी आठवि झाली. तरीही िोघानंा बेमुवणत गुन्हेगार ठरचवले आहे. माझ्या संशोधनातून चिसून आले, 
की वासुिेव बळवतंािंी चवद्वत्तापूिण भाििे पिेु सावणजचनक सभेच्या कायाने घडचवली गेली रानडेंच्या 
प्रबोधनातून. फडकें च्या साथीिारािें (कोळी, रामोशी, कुिबी) मुख्य गाऱ्हािे होते ते त्याचं्या जचमनीपासून 
त्यानंा वचंित करण्यािे. फडकें च्या चवद्रोहामुळे पिेु शहरात बरेि आठवडे रात्रीिी सिंारबंिी होती. उमाजी 
व वासुिेवरावाचं्या चवद्रोहाला मी ‘सबाल्टनण लढा’ म्हितो ते अनेक कारिासं्तव (चकत्ता, पृ. ४१-४३, ११०-
१४) 
 

इंचडयन नॅशनल काँगे्रसच्या स्थापनेिी, १८८० पासूनिी प्रचक्रया व्हाइसरॉय लॉडण डफचरन व चरपन 
यानंा माचहती होती. तरीिेखील इंग्रजाचं्या कोित्याही गझेॅचटअरमध्ये काँगे्रसिा साधा उल्लेखही नाही. मात्र 
याबाबतच्या संशोधनातून आम्हास आढळलेली काँगे्रस स्थापनेिी वस्तुक्स्थती येथे कथन कराचवशी वाटते. 
कायिा अथवा आय.सी.एस.च्या अभ्यासाठी लंडनला गेलेल्या कोलकाता-मंुबईच्या युवकानंा 
राष्ट्रीयत्वािी कल्पना सुिली. त्याचं्यापैकी जे आय.सी.एस. मध्ये चनवडले गेले नाहीत, त्यानंी परत 
आल्यावर गिेश वासुिेव जोशी, रानडे, चफरोजशहा मेहता, के.टी.तेलंग, द्वारकानाथ गागुंली, जी. 
सुिमिीया अय्यर, वीर राघवािारी, आनंि िालू याचं्याशी ििा केली त्यातून एक ‘न्युक्क्लअस’ म्हिजे 
कें द्रक उभारण्यािी कल्पना प्रथम जोशींनी माडंली. यास रानडेंनी आकार िेऊन िालना चिली. यावर 
जानेवारी १८७७ मधील “चिल्ली िरबार” प्रसंगी बराि खल झाला. रानडेंनी तयार केलेली ‘िाटणर ऑफ 
चडमाडं्स’ जोशींनी व्हाइसरॉयला सािर केली. तेथून जोशी वगैरे कोलकात्याला गेले. त्यातून हा चविार 
रुजला. पढेु चडसेंबर १८८३ मध्ये महाराष्ट्र, बंगाल व मद्रासच्या नेत्यानंी कोलकात्यात काँगे्रसिे बी पेरले व 
१८८४ च्या मद्रास बैठकीत स्थापनेिा चनधार झाला. मात्र चडसेंबर १८८५ मध्ये काँगे्रसिा जन्म झाला. या 
प्रचक्रयेत ए.ओ.यमू यािंी भचूमका मोठी असली, तरी त्यानंा काँगे्रसच्या जनक म्हििे साफ िुकीिे होय. 
(चकत्ता पृ. १२८-३०) 
 

इंग्रजाचं्या चवरोधामुळे काँगे्रसिा गझेॅचटअरमध्ये उल्लखे नसावा. याि कारिामुळे गिेश जोशी, 
रानडे, चटळकानंा त्यात स्थान चमळाले नसावे. या उलट िेिगीिार, राजचनष्ठ सरंजामिार व चकरकोळ 
अँग्लो-इंचडयन पोचलसािंी मिुणमकी या गं्रथामध्ये नमूि आहे. 
 

समाजात समतोल व समन्वय घडचवण्याऐवजी इंग्रजानंी चवभाजनावरि भर चिलेला चिसतो. 
कायद्ािे अचधराज्य व सुरचक्षतता आिली. पि पुनरुज्जीवनवािी व सनातनी प्रवृत्ती जोपासल्या. भारतीय 
समाजािे िडलेले अंतःसामथ्यण त्यानंी ओळखले. पि गळिेपीिे धोरि अंगीकारले. सरकारने आपल्या 
िाचयत्वािा चविार केला नाही. रेल्व े बाधंली भाडंवलिार कंपन्यानंी. सरकारिा त्यात अत्यल्प सहभाग. 
उलट सवण रेल्व े कंपन्यावंर चनचित िराने नफ्यािी हमी व जबर िराने गंुतविुकीवरील व्याज भारतीय 
पैशातून चिले. म्हिूनि १८८१ मध्ये कालण  माक्सणने म्हटले होते, की रेल्व े हे भारतीयावंर एक ओझे आहे. 
चशक्षि, धरिे व जलकसिनावरील खिापेक्षा इंग्रज सरकारने कसा नक्त नफा चमळवला हे त्याचं्याि पिेु 
गझेॅचटअरमधून पहायला चमळते. ज्यानंा आम्ही क्राचंतकारक म्हितो त्यानंा इंग्रजानंी गुन्हेगार, डाकू, खुनी, 
चप्रडेटर अशी चवशिेिे लावालेली आहेत. 
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वरील कथन करण्यात जुन्या गझेॅचटअरातंील िोि िाखवण्यािा हेतू नाही. त्यािें अवमूल्यन 
करण्यािा चविारही नाही. प्रामाचिक प्रयत्न हा आहे की, अभ्यासकानंी त्यातील सवण माचहती गृहीत न धरता 
सावधानपिे त्यािा उपयोग करावा. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आम्ही काढलेल्या नवीन आवृत्ती व अस्सल 
साधनसामग्रीच्या आधारे सशंोधन करावे. अलीकडे खूप साधनसामग्री उपलब्ध आहे. जुन्या गझेॅचटअरािंी 
उपयुक्तता व मागिी लक्षात घेऊनि आम्ही महाराष्ट्रातील सवण चजल्यािें चिचटशचनर्धमत गं्रथ जसेच्या तसे 
पुनमुणचद्रत केलेले आहेत. चशवाय नवीन सुधाचरत गं्रथाबंरोबरि इंटरनेटवर घेण्यािेही काम िालू आहे. 
त्याचं्या उचिवावंर बोट ठेवनूही मान्य करतो की आम्ही १९५४ ते १९८२ पयंत प्रकाचशत केलेल्या इंग्रजी 
गं्रथामंध्येही काही उचिवा आहेति. त्याचं्या प्रस्तावनेतही तशी कबलुी चिलेली आहे. इचतहास संशोधन ही 
एक प्रिीघण प्रचक्रया होय. जसजसे नवीन ठोस पुराव े उजेडात येतात, तसतसा नवीन दृचिकोन बनतो व 
घटनािंा अथण-उकल होतो. इचतहास बिलत नाही. बिलतो तो नवीन पुराव्यावंर आधाचरत अथण-उकल. 
इंग्रजानंी इचतहास सामग्रीत चवपुल भर घातली. पर्धशयन व युरोपीय भािामंधील प्रिंड इचतहास त्यानंी 
इंग्रजीत भािातंर करून ठेवला. खरे तर पर्धशयन गं्रथािें त्यानंी केलेले भािातंर मूळ मजकुराशी तपासून 
सुधाचरत आवृत्ती काढिे उपयुक्त होईल. 
 

स्वािांत्र्योत्तर गॅझेणिअर सांपदा 
 

स्वातंत्र्य आंिोलन काळात भारतीयानंा आपला इचतहास व सासं्कृचतक अक्स्मतेिे भान आले. 
आत्मचवश्वास व आत्मसन्मानािी भावना चनमाि होऊ लागली. फुले, रानडे व चटळकानंी केलेले प्रबोधन व 
गाधंीजींच्या नेतृत्वाखालील अवस्थाकक्ल्पत आंिोलनातून भारतीयत्वािा इथॉस व जनमानस प्रगल्भ होऊ 
लागले. चफरोजशहा, गोखलें पासून नेहरू व आंबेडकरापंयंत राष्ट्रवाि व स्वत्वािे स्फुकलग जागृत झाले. 
महात्मा गाधंींनी राजकीयि नव्हे तर वैिाचरक क्रातंी घडवली. ज्या महान कायािी इंग्रजाचं्या 
गझेॅचटअरामंध्ये साधी नोंिही घेतली नव्हती. त्यािे विणन आम्ही करिे आवश्यकि होते. चशक्षिाच्या 
प्रसाराबरोबर पचरवतणन प्रचक्रया व इचतहासातील लोकािंा रस वाढति होता. या गचतशील चवश्वात सवणि 
चपचरक्स्थती व राष्ट्रीय जीवनात अखंड पचरवतणन होति असते. राष्ट्रीय गरजा व समाजजीवनातील मूल्यािंा 
अचधक्रम बिलत असतोि. पाऊि शतकानंतर १८७४-७५ मधील राजचनष्ठा, सामाचजक व सासं्कृचतक 
आिारचविार बिलिे स्वाभाचवकि! वसाहतवाि व इगं्रजािें येथून उच्चाटन केल्यावर सरकार म्हिजे 
केवळ कर वसुली करिारी आचि कायिा व सुव्यवस्था राखिारी सवाचधकारी यंत्रिा असे सरकारिे स्वरूप 
चटकिे अशक्य होते. 
 

भारतीय स्वातंत्र्यलढा राजकीयप्रमािेि, सामाचजक ध्येयधारिा व नैचतक पातळीवरून लढला 
गेला. त्या चवचवध टप्प्यामंध्ये काऊन्टर-हेगेमनी म्हिजे प्रचतप्रभावी शक्ती चनमाि करण्यात आली व राष्ट्रीय 
मूल्येही रुजवण्यात आली. भारतीय राज्यघटनेिी सवणि मूलतत्तव े यातूनि उत्क्रातं झाली. उिाहरिाथण, 
भारतीय सचंवधानातील ‘मूलभतू अचधकार’ यावरील ठराव मािण १९३१ च्या करािी काँगे्रस अचधवशेनाति 
पास झालेला होता. अशा अनेक कारिामुंळे गझेॅचटअरिा ‘इलायचटस्ट’ आकृचतबधं बिलिे क्रमप्राप्ति 
होते. अथात कालबाय झालेली माचहती, नवनवीन उपलब्ध िस्तऐवज, अचभलेख व पुरातत्तवीय उत्खनने 
आचि सवेक्षिािे अहवाल उपलब्ध झाल्यामुळे सुधाचरत आवृत्ती काढण्यािी गरज ही इतर कारिे आहेति. 
चशवाय जुन्या गझेॅचटअरािंा मूळ उदे्दश इचतहास चलचहण्यािा नव्हता हे वर साचंगतले आहेि. त्यािें लेखन 
करिारे इचतहासकार ककवा समाजशास्त्रञ नसून सनिी अचधकारी होते. मात्र कँबले व एडवर्ड णस यािंा थोडा 
अपवाि होता. 
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अशा प्रकारच्या चविारामंधून स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर सुधाचरत गझेॅचटअर काढण्यािा चविार सवणप्रथम 
माडंला गेला आपल्याि राज्यात, पी.एम. जोशी, एस.आर. चटकेकर, एस.एम. कते्र, एस.जी. पािंिीकर, 
डॉ. एि.डी. साकंचलया इत्यािींच्या प्रयत्नामंधून मुख्य सचिव एम.डी.भट व मुख्यमतं्री बी.जी. खेर यानंी 
१९४९ मध्ये गझेॅचटअरिे काम करण्यासाठी संपािक मडंळ नेमले. पचहले संपािक डी.जी. कवे होते. या 
कल्पनेला राष्ट्रीय स्तरावर पुिी चिली चशक्षिमंत्री मौलाना अब्िुल कलाम आझािानंी (१९५१). १९५५-५६ 
च्या सुमारास कें द्रीय चशक्षि मंत्री हुमायुन कबीर यानंी रस घेतल्याने कें द्रीय स्तरावरही एक यतं्रिा असावी 
असा चनिणय झाला. महाराष्ट्र शासन १ मे १९६० रोजी अक्स्तत्वात येण्यापूवी मंुबई शासनाने पुिे, धारवाड, 
सुरत इ. चजल्यासंाठी गझेॅचटअर काढले होते. 
 

कें द्र सरकारने संपूिण भारतािे गझेॅचटअर िार गं्रथाचं्या रूपाने प्रचसद्ध केले. हे गं्रथ म्हिजे हंटरच्या 
गं्रथािंी केवळ सुधाचरत आवृत्ती नव्हेत. िेशातील त्या त्या के्षत्रातील कसलेल्या तज्ञ मंडळींनी केलेली 
नवचनर्धमती होय. चवशिेतः ‘कां री अडँ पीपल’ आचि ‘णहस्िरी अडँ कल्चर’ हे िोन गं्रथ बरीि मान्यता 
चमळवनू आहेत. कें द्रीय सचमतीने एक महत्तवािा चविार प्रसृत केला होता, की ि गझेॅचटअसण वअेर कंचसव्हर्ड 
अँड चडव्हाइड टू चमट अ पर्धटक्युलर अँड चलचमटेड नीड अंडर ि चिचटश रेचजम.” 
 

वस्तुतः आपल्या राज्यात चजल्हा व राज्य गझेॅचटअर गं्रथािें काम कें द्र सरकारच्या यंत्रिेपूवीि सुरू 
झालेले होते. स्वतंत्र भारतातील या के्षत्रातील आद्प्रवतणनािा मान आम्ही चमळचवला. नंतर चनमाि 
झालेल्या कें द्रातील यतं्रिेने राज्य शासनानंा मागणिशणन करण्याच्या उदे्दशाने चहला कें द्र पुरस्कृत योजना असे 
घोचित केले. त्यानंी तयार केलेला आकृचतबधं स्वीकारण्यािी सूिना केली. हा आकृचतबंध पूवोक्त ‘बंगाल 
रॅचडशन’ वर आधाचरत होता. मात्र पचहल्यापासूनि ‘कँबेचलयन’ परंपरेिा स्वीकार आम्ही आधीि केलेला 
होता. याबाबत आमिे कें द्रातील गझेॅचटअर चवभागाशी बरेि खटके उडाले होते. कारि आम्हाला हव ेहोते 
सागंोपागं व सचवस्तर माचहती असलेले गं्रथ. पढेु एचप्रल १९८२ पासून कें द्रातील यंत्रिाि बरखास्त झाल्याने 
महाराष्ट्र गझेॅचटअर चवभागाला मोकळा श्वास घेिे शक्य झाले. या व इतर अनेक कारिामुंळे १९८२ पयंतिे 
व नंतर प्रकाचशत झालेल्या गझेॅचटअर गं्रथामंध्ये सवणि दृिीने फरक आहेत. नवीन सकंल्पनेनुसार 
उपजलेली पचहली चनर्धमती म्हिजे गे्रिर बॉम्बे गॅझेणिअरचे इंग्रजीतील तीन खंड होत. 
 

साचहत्य, संस्कृती व इचतहासात रमिाऱ्या यशवतं िव्हािानंी चवशिे लक्ष घालून गझेॅचटअर 
योजनेला िागंली िालना चिली. सेतू माधव पगडी याचं्यासारख्या इचतहासकारािी त्यानंी प्रमुखपिी 
नेमिूक केली. त्यापूवी प्रा. एम. आर. पाळंिे, पी. एम. जोशी, श्री. रा. चटकेकर यासंारख्यानंी चविारमंथन 
करून गझेॅचटअरिे उचद्दि, स्वरूप व चिशा ठरचवली होतीि. पुिे व धारवाडवरील गं्रथ प्रकाचशतही केले 
होते. तसेि चविापूर, सुरत, भडोि व सौराष्ट्रातील चजल्यावंर काही काम करून ठेवले होते. मात्र 
महाराष्ट्र शासनाच्या स्थापनेनंतर प्रथम प्रचसद्ध झाले ते कोल्हापूरिे इंग्रजीतील गझेॅचटअर. गझेॅचटअर 
कामासाठी १ एचप्रल १९५९ पासून ३८ विांिी यात वाहून घेतलेला मी सवण चक्रया-प्रचक्रयािंा साक्षीिार आहे. 
काही चवियावंरील लेखन सपूंिण राज्य पातळीवर उत्तमरीत्या होऊ शकते या चविारातून ‘राज्य गझेॅचटअर’ 
माचलका काढण्यािी योजना आखण्यात आली. हे चविय आहेत :- इचतहास, लोक व संस्कृती, भािा व 
वाङ् मय, वनस्पचतसृिी, प्राचिसृिी व भगूोल. 
 

स्वातंत्र्यानंतर गझेॅचटअर चवियक जुने वसाहतवािी धोरि बिलिे अपचरहायण होतेि. कालबाय 
माचहती अद्ावत करिे हे एक लहानसे उचद्दि ठरले. पि त्यापेक्षा महत्तवािे असे, की या गचतशील चवश्वात 
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सवणि पचरक्स्थती समाजजीवन, राष्ट्रीय आशाआकाकं्षा, राजकीय अचधक्रम, अथणव्यवस्था, सासं्कृचतक 
आसमतं, नीचतमूल्ये, सामाचजक पुनचनमािािी गरज यांत पचरवतणन होिे अपचरहायण आहे. पूवीिा 
क्स्थचतशील समाज गचतमान झाला. म्हिूनि बरीि माचहती आता अप्रस्तुत वाटल्याने चतिी पनुरावृत्ती 
करण्यात आली नाही. तसेि इंग्रजानंी न घेतलेला बराि मजकूर नव्याने घ्यावा लागला. १९४७ पासून 
सरकार लोकाचभमुख झाले. त्यािे प्रचतकबब नवीन माचलकेमध्ये उमटिे आवश्यक झाले. चवकासप्रवि व 
समाजवािी समाजरिना करण्यािे ध्येय असलेल्या आमच्या शासनालाही हे काम उपयोगी पडाव े हाही 
चविार आला. म्हिूनि नवीन माचलकेत व चवशिेतः १९८६ पासूनच्या गझेॅचटअरामध्ये संपूिण दृचिकोन 
बिलला आचि ही नुसती सुधाचरत आवृत्ती न राहता नवचनर्धमतीि झाली. 
 

१९५४-१९८२ िरम्यान झालेल्या गं्रथामंधील इचतहास महाराष्ट्रात तेव्हा प्रिचलत असलेल्या 
प्रथेनुसार होता. वस्तुतः पाचिमात्य िेश व जे.एन.य.ू सारख्या उत्तर भारतातील चवद्ापीठानंी केवळ 
राजकीय इचतहासािी प्रथा आधीि मोडलेली होती. त्यामुळे आपल्याकडील परंपरावािी दृचिकोनामुळे 
बऱ्याि वळेा मी अस्वस्थ होत असे. 
 

म्हिूनि अचधकारप्राप्तीनंतर गे्रिर बॉम्बे गॅझेणिअर व मराठी गं्रथमालेिा प्रारंभ करताना 
गझेॅचटअरिी संकल्पना बिलून व्याप्ती वाढचवण्यािे ठरचवले. गुरुवयण ग.ह. खेर व न.र. फाटक आचि 
अनेक चविारवतंाशंी मी ििा केली. प्रत्येक गं्रथ सूक्ष्म पातळीवरील इचतहास असावा असे कल्पून त्यात 
नवीन चवियािंा समावशे करण्यािे योचजले. गझेॅचटअर म्हिजे केवळ डोंगर, नद्ा, प्राकृचतक भसू्वरूप, 
वनसंपिा, स्थल व विणने, लोकाचं्या िालीरीती, राजघराण्यािंा इचतहास, अथणव्यवस्था, महसूल प्रशासन 
व पुरावशिेािंा तपशील िेिारा कोश नव्हे. यात मािसािे चनसगाशी नाते, पयावरिािा ऱ्हास व संवधणन, 
समाजजीवनातील बिलत्या पे्ररिा व संघिण, समाजािे अंतःसामथण, मानव साधनसंपत्तीिा चवकास, 
चनयोजनामुळे आलेली गचतशीलता, कल्यािकारी प्रशासन व पुरावशिेाचं्या अभ्यासातून गवसलेले तेव्हािे 
लोकजीवन अशा पैलंूिे चवविेन करण्यािे मी ठरचवले. इचतहास म्हिजे केवळ राजे-महाराजािें संघिण, 
लढाया, कूटनीती, सुंिोपसुिंीिे कथन नव्हे. अकबर ककवा चशवाजी महाराजाचं्या जय-पराजयाबद्दल पूवी 
खूप चलहून झाले. पि त्यानंी समाज, िेश, चशक्षि, साचहत्य, संस्कृती व कलाजीवनाच्या चवकासासाठी 
काय केले हे नवीन संकल्पनेत अचभपे्रत आहे. इंग्रज भाडंवलिारानंी, सरकारने नव्हे, रेल्व े बाधंली. पि 
यामागील हेतू काय होता? हजार-पंधराश ेवि ेपारतंत्र्यात जखडलेल्या या िेशाला स्वतंत्र करण्यासाठी, 
साऱ्या चवश्वात मानािे स्थान चमळवण्यासाठी व नवचनमाि करण्यासाठी अवस्थाकक्ल्पत स्वातंत्र्यलढा 
उभारला. लाखोंनी बचलिान चिले. स्थाचनक व ग्राम ‘स्तरावर’ ‘सबाल्टनण’ लढे म्हिजे लोकलढे झाले. 
आधुचनकता व नवचविार प्रसवला. चटळक-गोखलें नंतर गाधंी-नेहरंूच्या नेतृत्वाखाली हा प्रिेश लढला. 
बहुचवध घटनािंा, स्थाचनक मंडळी व युवकानंी केलेल्या स्वातंत्र्यसमरािा परामशण घेण्यािाही कसून प्रयत्न 
करण्यािा मी चनधार केला. मात्र अचधकृत िस्तऐवजाचं्या आधारावरि. 
 

स्वातंत्र्यकालीन इंग्रजी गं्रथमाचलकेिी सागंता या स्मारकचशल्प सदृश गझेॅचटअरच्या तीन खंडानंी 
झाली (१९८६-८७) णहस्िरी ऑफ बॉम्बे : मॉडनग णपणरअड हा िौथा खंड. अडतीस विांच्या माझ्या 
प्रगचतपटािा चशखरकबिू. काही बधंनामंधून मुक्त झाल्यावर भव्य नवचनर्धमती करण्यािा चनधार होता. 
शासनानेही पाकठबा चिला. या महानगराला बऱ्याि चजल्याएंवढे महत्तव. चशक्षि आधुचनकता व प्रबोधन 
प्रचक्रयेत मंुबई अगे्रसर. स्वातंत्र्यापूवी सात काँगे्रस अचधवशेने येथेि भरली. चकमान आठ अचधवशेनािें 
अध्यक्ष मंुबईिे सुपुत्र होते. रानडेंसह िािाभाई नवरोजी व चफरोजशहा मेहता हे काँगे्रसच्या जनकापंैकी 
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होते. िािाभाई तर १८९२ मध्ये चिचटश पालणमेंटवर चनवडून आले होते. स्वातंत्र्य लढ्याला बहुताशं पैसा 
मंुबईनेि चिला. गाधंीजींनी १९२१ मध्ये उभारलेल्या एक कोटीच्या चटळक स्वराज फंडाला साडे-सितीस 
लाखािें योगिान एकट्या मंुबईने चिले होते. स्वातंत्र्य लढ्यािे मनसुबे येथेि रिले गेले. १९३० मध्ये 
मंुबईकरानंी केलेल्या लढ्याने सारे चवश्व हेलावले होते, तर १९४२ िा क्राचंतलढा पेटवल्यावर त्यािे भचूमगत 
सूत्रसंिालन १९४४ पयंत अच्युतराव पटवधणन व लोचहयानंी येथूनि केले. मंुबई केवळ आर्धथक राजधानी 
नसून आंिोलनािे मुख्यालय होते. (१९२०-१९४४) म्हिनूि हा ज्वलंत इचतहास चलचहिे अगत्यािे वाटले. 
िेश-चविेशातील अनेकानंी मंुबईवर चलचहले. काही िागंलेही आहे. पि त्यानंी केवळ काही पलंूैनाि स्पशण 
केला. सवकंि व सवणस्पशी इतहास नव्हे. एस.एम. एडवर्ड णसिी सकंल्पना मयाचिित होती. तो इंग्रजाचं्या 
कतणबगारीिा इचतहास झाला. वसाहतवािी, इलायचटयस्ट व वशंश्रेष्ठत्वािा िपण असलेला. भारतीयानंा 
कमी लेखिारा. चशवाजीला िािेचगरी करिारा लुटारू व कान्होजी आंगे्रला एका धमणभ्रि अरब गुलामािा 
पुत्र ककवा पोतुणगीज कोफेरीला एका द्रचवचडअन बाईपासून झालेला मुलगा म्हिजे अप्रचतष्ठाकारकि नव्हे 
तर साफ िूक होते. नमुना म्हिून हा उल्लखे मी करत आहे. मंुबईला गौतम बदु्धापासून इचतहास असल्यािे 
इंग्रजाला माचहती नसाव.े यात काँगे्रस अथवा चटळकािें कोठेि नाव चिलेले नाही. काही महनीयािंी नाव े
आहेत. पि क्षलु्लक बाबींच्या संिभात. 
 

वस्तुतः चवद्ावतं वगािा उिय व उपक्रम, शकै्षचिक, सामाचजक व राजकीय जागृतीशी मंुबईिा 
इचतहास चनगचडत आहे. हे केवळ स्थानीय नव्हे, तर िेशाच्या प्रबोधनािाही इचतहास आहे. १९६० च्या 
मंुबईवर संस्कार महाराष्ट्रािाि. म्हिूनि या सवण पैलंूिे चवहंगिशणन घडवण्याच्या उदे्दशाने या 
इचतहासासाठी मी ३४७ पृष्ठ ेखिण केली. येथील अबणन मॉफोलॉजी चवशिेतापूिण असल्यािे प्रा. अरुिािलम 
यानंी िाखवनू चिले. मंुबईच्या चवचवधतापूिण समाजजीवनावर पत्रकार त्र्यं.चव. पवणतेंकडून लेखन करून 
घेतले. येथील अथणव्यवस्थेिा सखोल इचतहास तर आहेि, परंतु १६७६ पासूनच्या औद्ोचगकरिािा ३०० 
विांिा इचतहास (३३२ पषृ्ठ)े म्हिजे या गझेॅचटअरच्या िुसऱ्या खंडािी चवशिेता होय. डॉ.बी.आर. 
रायरीकराचं्या मागणिशणनानुसार हे अतुलनीय काम केल्यािे मला समाधान आहे. औद्ोचगकीकरिािा 
मायक्रो इकॉनॉचमक पातळीवरील हा एकमेव इचतहास असावा. 
 

लोक व सांस्कृिी – जाचतजमाती, त्याचं्या रूढी व िालीरीती या चवियावरील इगं्रजानंी करून 
ठेवलेली चनरीक्षिे बरीि िागंली असल्याने त्यािा उपयोग सावधानता बाळगनू करून घेतला. परंतु बऱ्याि 
चठकािी त्यानंी भारतीयाचं्या वाईट िालीरीती व िुगुणिािें भडक चित्र रंगवनू ठेवले. काही उल्लखे अत्यतं 
अप्रचतष्ठाकारक होते. इगं्रज राजवटीत याचवरुद्ध आवाज उठविे शक्यि नव्हते. पि जातीयवािाला 
त्यामुळे खतपािी चमळत होते. म्हिूनही प्रारंभीच्या आमच्या काही इंग्रजी गं्रथामंध्ये तो मजकूर वगळला 
होता. मात्र आमच्या लक्षात आले, की समाजशास्त्राच्या अभ्यासकानंा बरीि जुनी माचहती हवी होती. म्हिून 
पुढील गं्रथामंध्ये जुनी माचहती िुरुस्त स्वरूपात प्रकाचशत केली. अभ्यासकाचं्या गरजा लक्षात घेऊन 
मराठीतील गझेॅचटअरामंध्ये या चवियाला अचधक महत्तव िेण्यात आले. प्रत्येक चजल्यात के्षत्रीय सवेक्षि 
करूनि माचहती संकचलत केली. माझ्यासह सवण अचधकारी संशोधन साहाय्यकानंा मागणिशणन करू लागले. 
इंग्रज अचधकाऱ्यानंी काही जातींच्या नावामंध्ये व िालीरीतींमध्ये गल्लत केलेली आढळली. उिाहरिाथण, 
बंजारा व वजंारीमहािेव कोळी, सोन कोळी, मल्हार कोळी व ढोर कोळी; हलबा व हलबा कोिी; 
कुिब्याचं्या अनेक पोटशाखा. अशी गल्लत व चवसंगतींमुळे महाराष्ट्रात बरीि प्रकरिे कोटातही गेली. 
अचधकृत िस्तऐवज म्हिून गझेॅचटअरला आलेले महत्तव लक्षात घेऊन खूप काळजी घेिे भाग पडले. चिचटश 
आवृत्तीनंतर एन्योवने, आर.व्ही.रसेल, पंचडत चहरालाल आचि सईि चसराज-उल हसन यािें अनुक्रमे मंुबई 



 अनुक्रमणिका 

इलाखा, चविभण व चनजामी प्रिेशावरील गं्रथानंीही ञानात भर घातली. हरबटण चरसले (१८९१) पयंत 
महाराष्ट्रािा मानववशंशास्त्रानुसार काहीि अभ्यास झालेला नव्हता. अजूनही पूिण झालेला नाही. आमच्या 
इंग्रजी राज्य गझेॅचटअरमध्ये इरावती कवेंनी हा चविय प्रथमि समाचवि केला. 
 

इरावती कवे चलचखत राज्य पातळीवरील गं्रथािी सुधाचरत व शास्त्रशुद्ध आवृत्ती म्हिजे महाराष्ट्र : 
भूमी व लोक हा गं्रथ (१९९६). तज्ञाकंडून चलहवनू घेतलेल्या या गं्रथात महाराष्ट्रािी ससं्कृती, वाचंशक व 
सासं्कृचतक पलूै, प्रमुख जाती व जमाती, सासं्कृचतक उपचवभाग व सामाचजक संघटना, कुटंूबसंस्था, धमण व 
संप्रिाय, कला व ससं्कृती, शास्त्रोक्त संगीत व संगीत रंगभमूी इत्यािी पलंूैिे चवहंगिशणन घडचवण्यािा 
प्रयत्न केलेला आहे. चिचटश-पूवण समाजशास्त्रीय इचतहासासाठी अचभलेखागारािंा उपयोग नाही. पोथी 
साचहत्यािा उपयोग अगिी मयाचिति. म्हिून प्रािीन जीवनाच्या अभ्यासासाठी कोरीव अचभलेखािा 
आधार घ्यावा लागतो. गािासत्तसई (गाथासप्तशचत) सारख्या महाराष्ट्रीय प्राकृत काव्यातून काही कल्पना 
येते. मुघलकालीन पर्धशअन गं्रथ व युरोचपअन प्रवाशाचं्या वृत्तातंामंधून समकालीन जीवनािे चित्र चिसते. 
इ.स. पचहले ते चतसरे शतक या िरम्यान येथे मानव कायम वसाहत करून राहू लागला. नागर संस्कृतीच्या 
पाऊलखुिा लोहयुग पचरपक्व झाल्यापासून चिसू लागल्या. लोखंडी अवजारामुंळे शतेी, घरे, नािी व 
लेखनकला उियास आली. बौद्ध धमािा प्रसार झाला. व्यापारी मागांवर आश्रयस्थान म्हिून प्रथम बौद्ध व 
नंतर कहिू लेिी कोरली गेली. महाराष्ट्रािी सामाचजक आचि सासं्कृचतक जडिघडि सातवाहनाचं्या 
काळात झाली. रोमन इचतहासकार क्प्लनी याच्या मते सातवाहन साम्राज्यातील तीस शहराभंोवती तटबंिी 
होती. चविेशी व्यापार वाढून रोमन पद्, वादे् व िरबारासाठी गायक व नतणक मुले-मुली आयात केल्या 
जात. गािासप्िशिी या काव्यामुळे महाराष्ट्रािा वाङ् मयीन पाया रिला गेला. 
 

महाराष्ट्र : भूमी व लोक या गझेॅचटअरिी खास चवशिेता म्हिजे या भमूीतील संगीतािा पचहल्या 
शतकापासूनिा साधार इचतहास, येथील शास्त्रोक्त संगीत, संगीत रंगभमूी व प्रयोचगत कला, या कलािें 
संस्कृतीशी असलेले नाते वैिाचरक भचूमकेतून िाखवण्यािा मी प्रयत्न केलेला आहे. स्वतःिे संगीतावरील 
पे्रम व कलासक्ती यामुळे असेल ककवा वैिाचरक भचूमका असेल, पि या चविारातून मी हे चविय 
गझेॅचटअरमध्ये आिले. माझ्या पूवाचधकाऱ्यानंा हे पटवनू िेिे मला शक्य नव्हते, हे मात्र िुिैवि. या गं्रथासह 
मराठीतील प्रत्येक गझेॅचटअरमध्ये १९८८ पासून या चवियाला उचित स्थान लाभलेले आहे. सवणि 
चजल्यामंध्ये गायक-वािक कलाकार मला आढळले. वध्यासारख्या चजल्यातंही मला जे. एल. रानडे, 
भास्कर नारायि संगीत व त्यािें सुपुत्र प्रकाश हे आढळले. ग्वाल्हेर घराण्यािी गायकी चशकलेले अनेक 
कलावतं तेथे चिसले. कोल्हापूर-चमरज येथे तर शास्त्रोक्त संगीतािी काही काळ राजधानीि होती. अत्युच्च 
श्रेिीिे महान कलावतं अल्लाचिया खान, अब्िुल करीम खान, बाळकृष्ट्िबुवा इिलकरंजीकर, चवष्ट्िु चिगंबर 
पलुसकर व भास्करबुवा बखले एकाि वळेी येथून संगीतावर अचधराज्य गाजवत होते. केसरबाई केरकर, 
मोगूबाई कुडीकर, अंजनीबाई मालपेकर, गोकविराव टेंबे, भजूीखान अशी रत्ने येथेि घडली. 
कोल्हापूरमधील साचहत्य, संगीत, नाटक चशल्प, चित्र कलािंा इचतहास िेिे क्रमप्राप्ति वाटले. 
कोल्हापूरिी चित्रपटसृिी व क्रीडाके्षत्रािे चवविेन मनोरंजकि आहे. लचलतकलािें चवहंगिशणन घडचवताना 
मला मनस्वी आनंि वाटल्यावािून राचहला नाही. कोल्हापूर खरे तर कलापूर होते. 
 

बालगंधवण शास्त्रोक्त संगीत प्रथम चशकले जळगावच्या मेहबूब खान याचं्याकडून. सवोत्तम 
हामोचनयम वािक म्हिून सगंीतचवश्वात कीती लाभलेले सखाराम प्रभाकर ऊफण  अप्पा जळगावकर हे मूळिे 
येथीलि. जळगावसारख्या चजल्यातही बरेि साचहक्त्यक जन्मले ककवा येथील वास्तव्यात यानंी महाराष्ट्र 
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सारस्वतात भर घातली. कवी केशवसुत कोकििे परंतु मडगावच्या मराठी शाळेत चशक्षक व नंतर आमच्या 
फैजपूर हायस्कूलिे मुख्याध्यापक असताना त्यानंी सुंिर कचवता चलचहल्या. कचवतािंा उल्लखे मी मुद्दाम 
केलेला आहे. बालकवी ठोमरे, बचहिाबाई िौधरी व सोपानिेव, िु. आ. चतवारी याचं्या काव्यप्रचतभेला याि 
चजल्यात बहर आला. तसेि के. नारखेडेही इथलेि. अक्स्तत्ववािी कािंबरीिे प्रथम िशणन घडचविारे 
भालिंद्र नेमाडे मूळिे सागंलीिे. हरी नारायि आपटे या चवख्यात कािंबरीकारािा जन्म पारोळ्यािा. येथे 
बराि काळ वास्तव्य असलेले बा. सी. मढेकर, कवी माधव ज्युचलअन, साने गुरुजी येथे आल्यावर त्यानंी 
बरीि साचहत्यचनर्धमती केली. ‘तुकारामानंतर साने गुरुजींएवढा जनतेिा महाकवी महाराष्ट्रात होऊन गेला 
नाही’ हे आिायण अत्रेंिे मत स्वीकारिे क्रमप्राप्ति वाटते. चनसगणकन्या बचहिाबाईच्या कचवतामंध्ये 
प्रकटलेले भारतीय जीवनािे चित्र व तत्तवञान वैचश्वक महत्तवािे वाटते. मराठी कचवतेला वाचहलेले 
‘काव्यरत्नावली’ हे पचहलेि माचसक (१८८७). सुमारे ६५० कवींच्या १,८३,००० कचवता या माचसकाच्या 
४५४ अंकामंधून प्रकाचशत झाल्या. ही साचहत्य सेवा महान होय. मी स्वतः लचलत वाङ् मयात हात घातला 
नाही. परंतु महाराष्ट्रािा इचतहास व सासं्कृचतक वारसा बऱ्याि गं्रथामंधून मी जतन करून ठेवलेला आहे. 
पुिे-मंुबई बाहेरील महाराष्ट्रात आढळिारे कलाचवश्व थक्क करून सोडते. त्यािी झलक मराठीतील 
गझेॅचटअरामंधून िाखवण्यािा माझा प्रयत्न होता. (डॉ. के. के. िौधरी, जळगाव गझेॅचटअर, १९९४, प.ृ 
७१५-७३८). 
 

महाराष्ट्रातील िाळीस हजार विांपासूनच्या मानव वसाहती चवियीिी मनोरंजक माचहती येथे िेिे 
उचित वाटते. आद्-पुराश्म व मध्य-पुराश्म युगाच्या िरम्यान भगूभात झालेल्या प्रिंड क्स्थत्यंतरामुंळे तापी 
निीिे खोरे चनमाि झाले. तापीिा आतािा प्रवाह आद्-पुराश्म युगाच्या आधीच्या जलोढ चनके्षपातून तयार 
झाला असावा. १९७२-७३ पयंत िेशाच्या उत्तर-पुराश्म संस्कृतीच्या अक्स्तत्वािी काहीि माचहती नव्हती. 
मात्र जळगाव चजल्यातील पाटिे येथे एस. ए. साळी यानंी १९७१ पासून तेरा वि ेउत्खनन व अभ्यास करून 
या कालखंडाचवियीिा भक्कम पुरावा उपलब्ध करून चिला. येथील मध्य-पुराश्म व उत्तर-पुराश्म युगे तसेि 
मध्याश्म युगीन ससं्कृतीचवियीिी बरीि माचहती उजेडात आिली. येथे २४,०८९ हत्यारे शोधून त्यािें 
रेचडओकाबणन पद्धतीनुसार कालमापन करवनू घेतले. वरील भकू्स्थत्यंतरामुंळे पाटिेजवळ अकजठा 
डोंगराच्या पायथ्याशी एक अधणवतुणळाकार खोलगट भाग चनमाि झाला. अनेक दृिींनी सुरचक्षत अशा या 
भागात ४०,००० विांपासून मानव वास्तव्य करू लागला असे प्रा. साळींनी प्रचतपािन केले. येथे त्या 
युगामंधील शहामृगाच्या अडं्यािें १७० हून अचधक अवशिे चमळाले. यातील तीन नमुने उत्तर-पुराश्म 
युगातील असून या अडं्याचं्या कविावर जाळीिी सुिंर नक्षी कोरलेली आहे. येथेि शहामृगाच्या 
अंड्यापंासून बनचवलेले तीन िपटे मिी तसेि निीमुखानजीक सापडिाऱ्या शखंचशपल्यापंासून िेखील 
बनवलेले मिी चमळाले. यावरून अनुमान चनघते, की त्या काळी या प्रिेशात शहामगृ होते आचि येथील 
मािसाला नक्षीिी व मण्यासंारख्या अलंकारािंी आवड होती. हे संशोधन इतके महत्तवािे आहे, की उत्तर-
पुराश्म युगीन एकचत्रत मानवी वसाहत व कलापे्रमािे भारतातील सवात जुने पुराव े मानले गेले. अचधक 
चवविेनासाठी माझे जळगाव णजल्हा गॅझेणिअर, १९९४ पाहाव.े या काळापूवीच्या युगातील मानव-चनर्धमत 
वस्तू चमळाल्या, भसुावळ जवळच्या मानेगाव येथील उत्खननात. हा सवणि इचतहास चवलक्षि मनोरंजक 
आहे. 
 

पाि हजार ते ३७०० विांपूवी मासंाहाराबरोबरि वनस्पचतजन्य अन्न चवपलु प्रमािात चमळू 
लागल्याने लोकसंख्या वाढली असावी. या काळािा पुरावा रायगडाजवळील पािाड व रत्नाचगरीजवळील 
हातखंबा येथे अलीकडेि चमळाला. येथील नैसर्धगक गुहामंध्ये पािािािी टोकिार व ताचशव अवजारे, 



 अनुक्रमणिका 

िंद्रकोरी पाते, मातीिी भाडंी व प्रगत अशी अवजारे सापडली. मात्र मंुबईजवळच्या बुिर बटेावरील 
हातकुऱ्हाडी व रापी सारख्या अवजारावंरून म्हिता येते की, येथे एक-िीड लाख विांपूवी मानव राहत 
असावा. हे सवण ञानभडंार मराठी गझेॅचटअरामंध्ये आम्ही माडंले आहे. 
 

णनसगग णवञानाचे पडसाद - स्वाभाचवक चवभाग, भगूोल, पवणत, नद्ा अथवा वनस्पचतसृिीत बिल 
होत नाही असा एक समज आहे. तथाचप, नवीन अभ्यास वा तंत्रञानातून या के्षत्रातही खूपि माचहती 
उजेडात येत आहे. सव्हे ऑफ इचंडया, चजऑलॉचजकल सव्हे ऑफ इंचडया, भजूल सवेक्षि यंत्रिा, भारत 
सरकारिाि मोसम चवञान चवभाग, मृिा सवेक्षि चवभाग, कें द्रीय चसस्मॉचजकल अभ्यास यंत्रिा अशा अनेक 
सरकारी चवभागाचं्या अभ्यासािा गझेॅचटअरामंध्ये उपयोग केला जातो. राष्ट्रीय ॲटलास व चथमचॅटक मकॅपग 
संघटनेिे बरेि काम केलेले आहे. मागील पाि िशकामंध्ये भचूवञान, खचनज संपत्ती व वनसंपिा अशा 
चवियावंरही कें द्र व राज्य शासनाने अभ्यास केलेला आहे. अनेक सशंोधक यावंर काम करीत आहेत. 
म्हिूनि वैञाचनक चवियावंरील लेखन मानधन तत्तवावर तज्ञाकंडून करवनू घेण्यात येते. अशा चवियािें 
आर्धथकदृिीने तसेि पयावरि संवधणनाच्या दृिीने महत्तव आहे. कोल्हापूर चजल्यािे उिाहरि पहा. येथील 
सवेक्षिातून चिसून आले, की बॉक्साइटिे खचनज पठारी भागातील जाभंा िगडाशी संबद्ध स्वरूपात असून 
त्यािे साठे सुमारे पाि कोटी टन इतके आहे. यातील काही खािी िोन मोठ्या ॲल्युचमचनयम कंपन्यानंा 
भाडेपट्टी तत्तवावर चिलेल्या आहेत. धरिे बाधंण्यापूवी शासनाने केलेल्या अभ्यासामुळे नद्ाचं्या जलग्रहि 
के्षत्रािी माचहती उपलब्ध झालेली आहे. भजूलािे महत्तव चिवसेंचिवस वाढति आहे. पुरातन काळी चवपलु 
वनसंपिा असलेल्या ‘झाचडमंडळ’ प्रिेशात असलेल्या वधा चजल्यात आज केवळ प्रतीकात्मक म्हिजे १४ 
टके्क के्षत्रात वनसंपत्ती आहे. ही क्स्थती शोिनीयि आहे. मानवाने चनसगण सहंाराच्या केलेल्या पापािे 
प्रक्षालन करण्यािा प्रयत्न शासन करीत आहे. गझेॅचटअरामंध्ये हे अधोरेचखत करण्यािा आमिा अल्पसा 
प्रयत्न! 

 
महाराष्ट्रातील वनस्पती सृिीिे अगिी काटेकोर शास्त्रीय चवश्लेिि करिारा बॉिनी अँड फ्लोरा 

ऑफ महाराष्ट्र (१९८७) हा ९०० पानािंा आमिा गं्रथ खरोखरीि अतुलनीय मानला गेला. भारतातील 
कोित्याही चवद्ापीठाने अथवा सरकारने अशा प्रकारिे काम केलेले नाही. महान वनस्पचतशास्त्रञ टी. एस. 
महाबळे याचं्याकडून या गं्रथािे काम करुन घेतलेले आहे. चथओडोर कूक या शास्त्रञाने १९०१ ते १९०८ 
िरम्यान करून ठेवलेल्या संशोधनानंतर शकेडो शास्त्रञानंी मयाचित स्वरूपािे अध्ययन केले होते. त्या 
सवांिे मूल्यमापन करून व त्यातील बहुताशं त्रुटी िूर करून महाबळेंनी व्यापक व सखोल काम करून 
ठेवले आहे. पचॅलओबॉटनी व अश्मयुगातील वनस्पतींिे फॉचसलच्या स्वरूपातील अवशिे अशा नवनवीन 
पैलंूिेही चवविेन या गं्रथात आहे. वन्यप्राण्याचं्या चववकेशून्य संहारािे एक उिाहरि पाहा. १८७९ पयंत या 
पंधरा विांमध्ये एकट्या खानिेशात ६५८ वाघ इंग्रज सरकारने ठार करवनू घेतले होते. प्रच्छन्न हौसेपोटी 
अचधकारी व त्यािें हुजरे चशकार करीत. कोल्हापूर संस्थानातील वाघ नामशिे होण्याच्या मागावर आहेत. 
मंुबईतील मलबार चहलभोवतीच्या गिण िाट जंगलात चवसाव्या शतकाच्या प्रारंभीपयंत वाघ होते ही आठवि 
कायमिी इचतहासजमा झाली आहे. 
 

ऐणिहाणसक स्िळे - ऐचतहाचसक स्थळे व पुरावशिेािंी गचॅझचटअरामंधील विणने खरोखरि अप्रचतम 
असतात. कँबेलच्या माचलकेतील अशी माचहती खूपि िागंली आहे. अथाति आम्ही या विणनामंध्ये सुधारिा 
करून नवीन माचलकेत उपयोग केलेला आहे. मात्र नमूि करिे आवश्यक आहे, की बहुतेक लेण्यामंधील 
चशल्प व रंगचित्रािा अथणउकल (इटंरचप्रटेशन) संशोधनानुसार बिलला आहे. अकजठा, वरेुळ, घारापुरी, 
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कुडा, चपतळखोरा इत्यािी लेण्याबंद्दल फग्युणसन आचि बजेस सारख्या चिग्गजानंी लावलेले अथण नवीन अथण 
उकलानुसार बिलाव े लागत आहेत. मात्र अजूनही हे संशोधन बाल्यावस्थेति आहे. प्रािीन चशल्प वा 
रंगचित्राचं्या बिलेल्या इटंरचप्रटेशनिे एक िागंले उिाहरि म्हिजे घारापुरीतील (एचलफन्टा) मुख्य 
चशवप्रचतमा होय. मुख्य मंडपातील सवाचधक आकिणक व भव्य प्रचतमेला पूवी ‘चत्रमुती’ असे म्हित. कलेच्या 
चनखळदृिीने पाहिाऱ्या रचसकाला मंत्रमुग्ध करिारी ही चत्रमूती म्हिजे िह्म, चवष्ट्िू व चशव यािें चत्रमूती असे 
म्हित. गझेॅचटअराच्या आधीच्या िोन्ही आकृतींमध्ये असाि िकुीिा समज आहे. पूवीच्या समजानुसार या 
मूतीच्या तीन मुखापंैकी जी िोन सौम्य वाटिारी मुखे आहेत ती िह्मा व चवष्ट्िूिी असून िचक्षिाचभमुख 
उग्रविन चशवािे असल्यािे समज होता. तथाचप, आता मरू्धतशास्त्रािा अभ्यास प्रािीन गं्रथाचं्या आधारे 
शास्त्रशुद्ध पद्धतीने केला जातो. यानुसार िह्मा व चवष्ट्िूिी इतर लक्षिे घारापरुीत नाहीति. म्हिनू 
मूर्धतशास्त्रञ गोचपनाथ राव यानंी ही चतन्ही मुखे चशवािीि असून चतला ‘महेशमूती’ असे म्हटले. यावर 
पािात्तय मूर्धतपचंडता स्टेला कॅ्रमचरश यानंी ही केवळ चशवािीि मूती असली, तरी महेशमूती नसून 
सिाचशवािी आहे असे प्रचतपािन केले. अनेक बाजंूिा अभ्यास करून प्रस्तुतिी प्रचतमा सिाचशवािीि 
असल्यािे सवण अभ्यासकानंी अलीकडे मान्य केले आहे. हेही आता मान्य झालेले आहे, की यात चशवाच्या 
पाि अवक्स्थती (आस्पेक्ट) आहेत. िचक्षिेकडे अघोर, पूवेस तत्पुरुि, उत्तरेस वामिेव, पचिमेस सद्ोजात 
ही चशवरूपे आहेत. पािव े मुख ईशान्येिे. ते वरच्या बाजूस असते. यातील अघोर म्हिजे भरैव. तत्पुरुि 
म्हिजे महािेव, वामिेव म्हिजे उमा, सद्ोजात म्हिजे नंिीकेश्वर आचि ईशान म्हिजे सिाचशव होय. 
अचधक माचहतीसाठी माझे रायगड णजल्हा गॅझेणिअर १९९३ पृ. ७४०-४२ पाहाव.े अशा प्रकारच्या िुरुस्त्या 
मराठीतील गझेॅचटअर माचलकेत १९८८ पासून करून घेण्यात आल्या आहेत. मात्र सवणि मजकुरात िुरुस्ती 
करिे शक्य होतेि असे नाही. काही त्रुटी राहताति. 
 

िुसरे उिाहरि रायगड चकल्ल्यािा इचतहास व विणनामध्ये कराव्या लागलेल्या िुरुस्त्यािें िेता 
येईल. कुलाबा गझेॅचटअराचं्या १८८३ मधील आवृत्तीमध्ये बऱ्याि िुका व त्रटुी चिसून आल्या होत्या. 
चवशिेतः इचतहासाबद् िल इगं्रजािें बरेि गैरसमज चिसले होते. त्यािंी िुरुस्ती १९६४ च्या इंग्रजी आवृत्तीत 
करण्यात आली. तथाचप, उपरोक्त मराठीतील १९९३ िी सुधाचरत आवृत्ती काढताना प्रकिाने जािवले, की 
पूवीच्या िोन्ही आवृत्तींमध्ये खूपि िोि राहून गेले होते. म्हिून रायगडाचवियीिे िार-पाि िशकामंधील 
झालेल्या लेखनािा अभ्यास करूनि सवण इचतहास व विणन मराठी गचॅझचटअरामंध्ये समाचवि करण्यात 
आलेले आहे. यासाठी प्रिडं पचरश्रम व चिकाटी तसेि अभ्यासू वृत्तीिी चनतातं गरज असते. लेण्या व 
पुरावशिेाचं्या बाबतीत तर खूपि अभ्यास करावा लागतो. यािे मुख्य कारि असे, की उपरोक्त 
सिाचशवमतूीप्रमािे अनेक चशल्पकृती व रंगचित्रािंा पूवी केलेला अथणउकल बिलला आहे. रायगडािा 
संबंध फक्त चशवाजी महाराजाशंीि नव्हता. एक सुरचक्षत चठकाि म्हिून या रायगडािा उपयोग िचक्षि 
कोकिाच्या चशलाहार राजापंासून (इ. स. ७८३) केला जात होता. चवजयनगर, बहमनी व अहमिनगरच्या 
चनजामशाही राजवटींनी रायगडािा पुरेपूर उपयोग करून घेतलेला होता. 
 

इथे नमूि करावसेे वाटते की, आज आपि गझेॅचटअर अथवा इचतहास गं्रथामध्ये चकल्ले अथवा 
कोरीव लेण्यािंी जी विणने वाितो ती पूिणस्वरूपातील नाहीत. रायगड, राजगड पन्हाळा, प्रतापगड, 
चवशालगड, राजमािी, चशवनेरी, लोहोगड, पुरंिर, कनाळा, कसहगड, अकजक्य तारा, माहुली इत्यािी 
सुलतानी व मराठाकालीन चकल्ल,े त्यावंरील बाधंकामे व तटबंिी नोव्हेंबर, १८१७ पासून मुद्दाम उद् ध्वस्त 
करण्यात आली. िुसरा बाजीराव पेशवा याने १७ नोव्हेंबर १८१७ रोजी पुण्यातून पलायनाला प्रारंभ 
केल्यापासून त्यािा पाठलाग करिाऱ्या इगं्रज सेनेने वाटेतील प्रत्येक चकल्ला कजकून घेतला. बऱ्याि 
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चकल्लेिारानंी शरिागती न पत्करता कडवी झुंज चिली. अशा झुंजीमध्ये बाधंकामािी प्रिंड हानी झाली. 
चिचटश तोफाचं्या माऱ्यात तटबंिी नि झाली. वासुिेव बळवतं फडकें च्या आजोबानंीिेखील झुजं िेऊन 
कनाळा चकल्ला वािवण्यािा प्रयत्न केला होता. पेशवाईिी रत्नशाळा व सपूंिण खचजना १२ जून १८१७ पासून 
रायगडावर शवेटच्या पेशव्यािंी मुत्सद्दी पत्नी वारािशीबाई साभंाळत होती. पेशव्याचं्या गच्छंतीनंतर 
कोकिातील महत्तवािे गड कजकून कनणल प्रॉथर जानेवारीला रायगडाजवळ आला. गडावर 
वारािशीबाईंच्या मितीला एक हजार अरबािंी चशबंिी होती. प्रॉथरला गड कजकता न आल्याने मजंर हॉल 
सेनेसह िालून आला. २५ एचप्रल १८१८ पासून या िोघा इंग्रजानंी गडावर तोफािंा भचडमार करण्यास 
प्रारंभ केला. पि यश येईना. या कपटी इंग्रजानंी एका स्थाचनक मािसाला प्रलोभनाने वश केले. त्यािे नाव 
रायनाक असाव.े या चफतुर िेशद्रोही मािसाने इंग्रजानंा साचंगतले, की गडावरील िारूगोळा कोठारािा 
स्फोट केल्याखेरीज यश लाभिार नाही. यानुसार त्याने तोफेला अँगल लावलेल्या तोफानंी भचडमार केला. 
िारूगोळा कोठाराच्या स्फोटाने गडावर भयंकर आगी लागल्या. रािीवसािेखील नि झाला. चशवाजीिा 
राजवाडा पूिणपिे उद् ध्वस्त झाला. महाराजािंी समाधी, सुंिर इमारती व मंचिरे भग्न झाली. िप्तरखाना 
जळून खाक झाला. चिचटशाचं्या अक्ग्नविावातून बिावले फक्त एक घर व धान्यािे कोठार; बाकी राचहले 
केवळ भग्न इमारतींिे अवशिे. म्हिून रायगडाच्या मळू वास्तुवैभवािी माचहती चमळिे संभवति नाही. 
आम्ही रायगडावरील वास्तूिी जी माचहती मराठी गझेॅचटअरामंध्ये चिलेली आहे ती उपलब्ध कागिपत्र, 
संशोधकािें लेखन व माझ्या संशोधन िमनेू सकंचलत केलेल्या साचहत्यावर आधाचरत आहे. अथाति त्यातून 
मूळ वास्तू कशा असाव्या यािी कल्पना येते. 
 

अभ्यासकानंी लक्षात घ्याव,े की १८१७ ते १८१९ िरम्यान झालेला मराठ्यािंा पाडाव व त्यातं 
झालेली चकल्ल्यािंी हानी हा एक टप्पा झाला. यानंतरही काही अवशिे बऱ्या अवस्थेत होते. परंतु पुढे 
१८५७-१८५८ िा चवद्रोह मोडून काढल्यावर कोठेही मराठे ककवा स्थाचनक गटानंा कोित्याही प्रकारिा 
उठाव करिे अशक्य करून ठेवण्यासाठी उवणचरत तटबंिी इंग्रजानंी जािीवपूवणक नि केली. हे 
उद् ध्वस्तीकरि अिमासे १८६२ च्या प्रारंभापयंत िालू होते. त्यामुळे आज चिसतात केवळ अचतभग्न 
अवशिे. चनसगण व पावसाने त्यात थोडी भर घातली असावी. 
 

मंुबईसमोरील घारापुरीच्या लेण्यािें भयानक चवध्वसंन इंग्रजाचं्या पूवीि पोतुणगीजानंी करून ठेवले 
होते. माथेचफरूपिे वागिारे पोतुणगीज मुसलमानापेंक्षा भयकंर मूर्धतभजंक होते. या भजंकानंी लेण्यामंध्यील 
चशल्पे धार्धमक असल्यािे मानून त्यािंा चवनाश करण्यासाठी सवण उपाय केले. येथील पािािातील प्रिडं 
हत्तीमुळे पोतुणगीजानंी या लेण्यानंा एचलफन्टा हे नाव चिले. वस्तुतः पोतुणगीज गव्हनणर डॉम कॅस्रो याने 
येथील काही चशल्पपटािें यथामती विणन करून ठेवले. (१५३८). वास्तूिी मोजमापे नमूि करून ठेवली. 
ही चशल्पे त्याला अलौचकक सौंियाने नटलेली वाटली. इतकी सुरेख व िेखिी चशल्पे मानवचनर्धमत असू 
शकत नाही असेही त्याला वाटले. येथील एक चशलालेख त्याने १५४० मध्ये पोतुणगालमध्ये पाठचवला. तो 
कधीि परत चमळाला नाही. मात्र चशल्पपे्रमी असा हा एकटाि पोतुणगीज तेव्हा असावा. इतरानंी या लेण्यािंा 
उपयोग घोड्याचं्या पागा व गोठा म्हिनू केला. पोतुणगीज सैचनकानंी येथील मतूींच्या छातीवर गोळ्या घालून 
तुकडे उडचवले. सैचनकानंी इथे सवण प्रकारिे स्वैरािार केले. आवाजािे प्रचतध्वनी कसे होतात हे 
पाहण्यासाठी त्यानंी लेण्यामंध्ये तोफा उडचवल्या. येथील प्रचतमावंर व त्याचं्या अंगोपागंावर असलेले रंग व 
रंगचिते्र अगिी खरवडून काढली. म्हिूनि हे रंग आज चिसत नाहीत. चशल्पािें अवयव, हात, स्तन, पाय 
तोडण्यात त्यानंी स्वतःिी करमिूक मानली. करमिकू व परपीडानंि अशा भावनेने पोतुणगीज सैचनकानंी 
चशल्पािें गचतशील िैतन्य, िेहऱ्यावरील क्स्मत, अंगोपागंावरील खानिानी सौंियण प्रयत्नपूवणक नि केले. 
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अगिी असुरीवृत्तीने! आचि त्याचं्या िेशबाधंवािंी ही चवनाशक कामचगरी डी. कौटा या पोतुणगीजानेि 
अचभमानाने चलहून ठेवली. एकूिि भारतीय चशल्पािंा चवनाश चजतका पोतुणगीजांनी केला चततका िुसऱ्या 
कोित्याही मरू्धतभजंकानंी केलेला नाही. मंुबईतील चशल्पवैभव नि केले त्यानंीि. भारतीय कलाकारानंी 
कलाजगताला घारापुरीच्या रूपाने चिलेली िेिगी अशी चवदू्रप झाली. रेविंडा व िौलच्या भग्नावशिेािंी 
कथा अशीि करुि आहे. (पाहा रायगड गझेॅचटअर, १९९३ प.ृ ७३२-७५०, ७५३-७७२, ८३८-८६१) 
 

प्राचीन साांस्कृणिक पयावरि - महाराष्ट्रातील प्रािीन जीवनाच्या अंगांवर प्रकाशझोत टाकिारे 
गािासत्तसई (गाथासप्तशचत) हे महाराष्ट्री प्राकृतातील पचहलेि काव्य होय. इ.स.वी.च्या पचहल्या 
शतकात सातवाहन राजा हाल या प्रचतभावतंाने सुमारे एक कोटी रिनामंधून सातश ेचनवडल्या व गं्रथ तयार 
झाला. पि नंतर िेखील अनेक प्रचतभावतंानी पािव्या शतकापयंत त्यात भर घातली पि रिनािंी संख्या 
सातशिे ठेवली. ए. एस. आळतेकराचं्या मते या गं्रथािे सद्कालीन स्वरूप िवथ्या शतकातील संस्करि 
असाव.े यातून महाराष्ट्रीय जीवनािे थोडेफार िशणन घडते. वात्स्यायनािे कामसूत्र, शूद्रकािे मृच्छकचटक, 
महावशं या बौद्ध गं्रथामधून महाराष्ट्रीय संस्कृतीिी थोडी कल्पना येते. तथाचप हे चतन्ही गं्रथ येथील नव्हते. 
म्हिजे फक्त गाथासत्तसई ही महाराष्ट्रातील कृती होय. ककबहुना याव्यचतचरक्त िुसरा कोिताि लक्षिीय 
प्रािीन गं्रथ येथे रिला गेलेला नाही. पेणरप्लस ऑफ द एणरणियन सी हा एका अनाचमकाने चलचहलेला गं्रथ 
येथील भगूोल व आर्धथक क्स्थतीवर प्रकाश टाकतो खरा, परंतु चलचखचत साधनापेंक्षा पुरातत्तवीय 
साधनावंरूनि येथील जीवनावर अचधक प्रकाश पडतो. 
 

भारतातील अश्मयुगावर संशोधनािा आरंभ मागील शतकात झाला. तरी १९५४ पयंत अश्मयुगाच्या 
उप-कालखंडाचंवियी ठोस पुरावा नव्हता. त्या विी एि. डी. साकंचलया यानंी नेवासा जवळ प्रवरा 
निीकाठी उत्खनन करून मध्य-पुराश्मयुगीन मानवािी हत्यारे शोधून काढली. त्यापूवीिे चित्र अगिीि 
धूसर होते. शभंर विांपूवी महाराष्ट्रातील आचिमानवाचवियी काहीि पुरावा नव्हता. म्हिनूि इंग्रजाचं्या 
गझेॅचटअरमध्ये याचवियी काहीि माचहती नाही. इतकेि नव्हे, तर आम्ही काढलेला चहस्टरी ऑफ एन्शट 
महाराष्ट्र (१९६७) व १९८२ पयंत प्रकाचशत केलेल्या इंग्रजी चजल्हा गझेॅचटअरांमध्येिेखील अपुरीि माचहती 
आहे. प्रा. साकंचलया या व्यासंगी इचतहासकाराने व त्यानंीि घडचवलेल्या सशंोधकानंी ४०-४५ विांमध्ये 
पुरातत्तवीय सशंोधनाद्वारे मोठी भर घातली. यामुळे आद्-पुराश्मयुगापासून मध्य-पुराश्मयुग, उत्तर-
पुराश्मयुग मध्य-पुराश्मयुग व नवाश्मयुगापयंतिा सासं्कृचतक इचतहास क्रमाने रेखाटिे आता शक्य झाले 
आहे. इचतहासाच्या पूवीच्या ञानातील प्रिंड त्रुटी भरून काढण्यासाठी मी एक महत्तवाकाकं्षी योजना बनवनू 
शासनाच्या सहमतीने हे काम तज्ञ सहयोगकता संशोधकाकंडे सोपचवले. माझ्या कायणकालात राज्य 
पातळीवरील या गं्रथािे बहुताशं म्हिजे सात सहयोगकता लेखकािें काम पूिण झाले होते. त्याचं्यापैकी िोन 
अमराठी लेखकािें मराठीतील रूपातंर प्रगचतपथावर होते. माझ्यानंतर महाराष्ट्राचा इणिहास : प्राचीन 
काळ हा गं्रथ प्रकाचशत झाला (२००२). मात्र याच्या प्रकाशनापूवी यातील चजल्हाचवियक माचहतीिा 
उपयोग रायगड, जळगाव वगैरे चजल्याचं्या मराठी गझेॅचटअरांमध्ये मी स्वतः करून घेतलेला आहे. 
 

सापं्रतच्या ञानाच्या पातळीनुसार महाराष्ट्रातील मािसाच्या वसाहतीकरिािा सवात प्रािीन 
पुरावा आद्-पुराश्मयुगातील होय. प्रवरा, गोिावरी, मुळा-मुठा, कृष्ट्िा भीमा, तापी, माजंरा व घोड या 
नद्ाचं्या खोऱ्यामंधील आद्-पुराश्मयुगीन स्थळे उजेडात आली. यातून िगडी हत्यारे, ते बनचवण्यािे तंत्र व 
सामग्री, त्यािें उपयोग यािी माचहती समोर आली. चवशिे असे की, या स्थळािें स्वरूप व पयावरिाचवियी 
अनुमान काढिे शक्य झाले. भारतीय उपखंडात चहमयुगासारखे अचतथंड हवामान नव्हते. नाचशक, नेवासा, 
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भोकरिन, पौनी, पवनार, माढंळे, अडम, आरिी, आरम्भा, मनसर, वाचशम, िह्मपुरी (कोल्हापूर), पाटिे, 
पािाड (रायगड पायथा), हातखंबा, सावळिा, िायमाबाि, महेश्वर, जोवे, इनामगाव, प्रकाश,े वाळकी, 
टाकळघाट, खापा, महुरझरी, नायकंुड, भागी-माहारी, मानेगाव, भाडिे, बोरी, गंगापूर, कौक्ण्डण्यपूर इ. 
चठकािाचं्या शोधमोचहमामंधून तेव्हाच्या मानवी जीवनाचवियी कल्पना आलेली आहे. जीवनोपयोगी वस्तू, 
आभिूिे व नंतरच्या काळातील नाण्यामुंळे आर्धथक व संस्कृचतचवियक बाबींवर प्रकाश पडलेला आहे. 
अिमासे सव्वा लाख विांपूवी पाण्यािी पातळी आतापेक्षा पंधरा-वीस मीटर खाली गेली व समुद्रातील बराि 
भाग खुला झाला. परशुरामाने बाि मारून कोकिातील समुद्र हटचवल्यािी कथा या संशोधनामुळे अगिीि 
काल्पचनक असल्यािे चसद्ध झाले आहे. बािामुळे नव्हे तर भकू्स्थत्यंतरामुळे समुद्र पातळी घटली व मोठा 
भभूाग वसाहत-योग्य झाला. 
 

महाराष्ट्रातील हवामान अश्मयुगातिेखील आताप्रमािे मोसमी स्वरूपािे असून आतापेक्षा २०-२५ 
टके्क अचधक पाऊस पडत असावा असे संशोधकािें मत आहे. प्रवरा, गोिावरी, घोड, माजंराच्या खोऱ्यात 
मध्य-अश्मयुगीन बलै, म्हैस, घोडा, गेंडा, पािघोडा व हरिाचं्या अश्मास्थी चमळाल्या. किाचित इथे िाट 
गवत, जंगले व िलिलीिा प्रिेश असेल. पठैि भागातील अभ्यासातून तेथे मध्य-पुराश्मयुगीन संस्कृतीिी 
चवशिेता चिसून आली. मात्र कोरड्या हवामानात आढळिारा शहामृग पक्षी महाराष्ट्रातील काही भागात 
उत्तर पुराश्मयुगात असावा. पाटिे, पािाड व हातखंबा येथील संशोधनािा उल्लखे वर आलेला आहेि. 
मानेगावच्या उत्खननात तीन वगेळ्या थरामंध्ये आद्, मध्य व उत्तर पुराश्मयुगातील मािसाच्या अवजारािें 
अवशिे प्राप्त झाले आहेत. 
 

सातवाहन काळात (इ.स. पचहले शतक ते इ.स. चतसरे शतक) महाराष्ट्रािी स्वतंत्र प्रचतमा चनमाि 
झाली. मात्र अलीकडील पुरातत्तवीय उत्खननातून चिसते की, महाराष्ट्रात ताम्रपािाि युगाच्याही 
संस्कृतीच्या ४-५ अवस्था होत्या. तापी खोऱ्यात उिय पावलेली सावळिा संस्कृती (इ.स. पूवण २०००-
१८००) हा यातील पचहला महत्तवािा टप्पा मानला जातो. उत्तरेतील कसधु ससं्कृतीच्या ऱ्हासानंतर आलेली 
‘उत्तर कसधु ससं्कृती’ िे (इ.स. पूवण १८००-१६००) अक्स्तत्व प्रवरा पचरसरातील िायमाबािच्या उत्खननात 
आढळले. मध्यप्रिेशातील महेश्वरजवळील संशोधनातून शोधून काढलेली ‘माळवा संस्कृती’ (इ.स. पूवण 
१६००-१४००) महाराष्ट्रात अवतरली. संगमनेर जवळच्या जोवे गावातील संशोधनातून उजेडात आलेली 
‘जोवे संस्कृती’ (इ.स.पू. १४००-१०००) कोकि व चविभण वगळता महाराष्ट्रावर पसरली होती. मात्र इथे 
नमूि करायला हव े की, या सासं्कृचतक अवस्थाबंाबत आतापावतेो पुरेसे संशोधन झालेले नाही. 
महाराष्ट्रातील सवात जुनी, सवणथा स्थाचनक व िुसरीकडे न आढळलेली सासं्कृचतक अवस्था म्हिजे 
‘सावळजा संस्कृती’ होय. उत्तर कसधु संस्कृतीिे लोक गुजरातमधून तापी खोऱ्यात आले असावते. माळवा 
संस्कृतीतून जोवे संस्कृती चवकचसत झाली असावी. मात्र तेव्हािे लोक कोित्या मानववशंािे हे सागंता येत 
नाही. ताम्रपािाि युगीन ससं्कृती इ.स. पूवण एक हजारच्या आसपास अगिी लयाला गेली असावी. असे 
संशोधकािें मत आहे. या काळातील पावसािे प्रमाि घटल्याने व िुष्ट्काळािी वारंवारता (चफ्रके्वन्सी) 
वाढल्यामुळे कृिी व्यवसाय फारि घटला. (इणिहास : प्राचीन काळ, खंड १,२००२ पृ. २४, २८-३०, ३६-
३८, ४३, ६१-६४) 
 

प्रािीन काळावरील गं्रथात सातवाहनाचं्या इचतहासाचवियी काही अचभनव समीकरिे माडंलेली 
आहेत. भारतात राज्य करिारे क्षत्रप राजे भारतीय नव्हते तरी ते येथील जीवनाशी समरस झाले. क्षत्रप हा 
शब्िि मुळी इरािी होय. पचिमी क्षत्रपानंी चवस्तृत प्रिेशावर सुमारे ४०० विे राज्य केले. साचहत्य 
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परंपरेमध्येसुद्धा त्यानंा मानािे स्थान लाभले. भारत सरकारने राष्ट्रीय संवत म्हिनू स्वीकारलेले शक संवत 
ही तर शकंािीि िेिगी होय. अशा परकीयािंा प्रभाव िूरगामी होता हे खास. त्यानंी भारतात चविेशी 
व्यापारािी परंपरा चनमाि केली. 
 

इ.स.वी.च्या चतसऱ्या ते सहाव्या शतकाच्या प्रारंभापावतेो महाराष्ट्रभर राज्य करिाऱ्या 
वाकाटकानंी शातंता प्रस्थाचपत करून सामाचजक, आर्धथक व सासं्कृचतक सुबत्ता साध्य केली. या काळात 
अभतूपूवण धार्धमक जागृती झाली. वाकाटकािंा मूळ गृहपती स्वतः बौद्ध धमािा अनुयायी असला तरी 
वशंजानंी वैचिक व पौराचिक धमािा पुरस्कार केला. राजे स्वतः िाह्मि असले तरी काहींनी क्षचत्रय व वैश्य 
मुलींशी चववाह केला. चद्वतीय रुद्रसेनािी रािी प्रभावती ही तर वैश्य होती. अनुलोम चववाहाला राजमान्यता 
होतीि. काही वाकाटक सम्राट स्वतः कवी होते. संस्कृत कवींना त्यानंी उिार आश्रय चिला. कचवकुलगुरू 
काचलिास याला वाकाटक िरबारात मानािे स्थान होते. जवळच्या रामटेकमध्ये त्याने मेघदूि हे सुंिर 
खंडकाव्य चलचहले. प्रवरसेनािे सेिुबांध हे प्राकृत काव्य मोठी कीती प्राप्त करून आहे. िण्डीनच्या 
दशकुमारणचरिमध्ये समकालीन चविभातील राजकीय क्स्थतीिे सुंिर विणन आहे. जगप्रचसद्ध अकजठा 
लेण्यामध्ये अप्रचतम चशल्प व रंगतचिते्र वाकाटकाचं्या कलापे्रमािी साक्ष िेतात. चिलवाडा येथील काही 
चवहार व ितै्यलेण्यानंािेखील वाकाटकानंीि उते्तजन चिले. त्यानंी बाधंलेली उत्तुंग िेवालये आज 
अक्स्तत्वात नसली तरी त्यािें विणन प्रािीन साचहत्यात आहे. पवनारला सापडलेल्या उत्थान व ‘गंगा’ 
भगवतीिी अचतसुंिर मूती उत्कृि फ्रें ि चशल्पाकृतींशी बरोबरी करू शकते. चवलक्षि, मोहक, मािक! 
तेथील कंसवधमूतीला धर्धमकपेक्षा अप्रचतम कलाकृती म्हिून महत्तव आहे, असे मी मानतो. 
 

वाकाटकानंंतर महाराष्ट्रावर बिामीिे िालुक्य, राष्ट्रकुट कल्यािीिे िालुक्य, चशलाहार व यािव 
राजवशंानंी कधी संयुक्तरीत्या तर कधी स्वतंंत्ररीत्या राज्य केले. अगिी राष्ट्रकुटाचं्या काळातही 
महाराष्ट्रात काही मुसलमान असल्यािे शके ८४८ मधील किििीच्या लेखानुसार चिसते. काही अरब लोक 
राष्ट्रकुटािें माडंचलक असावते. व्यापारासाठी आलेली ही मंडळी येथेि स्थाचयक झाली. 
 

आधुणनक महाराष्ट्राचा इणिहास 
 

वशंश्रेष्ठत्वािा टेंभा चमरविाऱ्या इंग्रजाचं्या गझेॅचटअरामंध्ये आधुचनक काळाच्या इचतहासाला 
नावापुरतेही स्थान नव्हते. भारतात राष्ट्रवाि अथवा आधुचनकता अवतरली नाही व प्रिीघण कालापयंत 
अवतरिार नाही अशी त्यािंी पक्की धारिा! सर जॉन स्रॅिी या गर्धवष्ठ सत्ताधीशािें मत पाहा. याने 
कें चिजच्या चवद्ाथ्यांना ठिकावले. “इंचडया हे राष्ट्र नव्हेि, िेशही नव्हे, कधीि नव्हता, नो पीपल ऑफ 
इंचडया, पंजाब, बंगाल, व मद्रास व वायव्य सरहद्द प्रातंातील लोकानंा आपि भारतीय नागचरक आहोत असे 
किाचप वाटिार नाही”. लॉडण कझणन हा तर आपल्याि कायणकालात (१८९९-१९०५) राष्ट्रीय काँगे्रसिे 
िफन करण्यास उत्सुक होता. अशी जहरी धारिा असलेले इगं्रज भारताच्या आधुचनकतेिा इचतहास कसे 
चलचहिार. िुिैवाने पि स्वातंत्र्यानंतर चलचहलेल्या बऱ्याि गझेॅचटअर गं्रथांमध्येही या काळािा इचतहास 
िुलण चक्षति राचहला. उिासीनता असेल ककवा सिोि दृचिकोनही असेल. 
 

महाराष्ट्रात ककवा एकूि भारतातही आधुचनकतेिे रोपटे लावले भारतीयानंीि, चशक्षि पुिे-मंुबईत 
प्रथम आिले चमशनरींनी, इगं्रज सरकारने नव्हे. चशक्षि ही शासनािी जबाबिारी नाहीि ही सरकारिी 
धारिा १९२५-२६ पयंत होती. चशक्षि खाते स्वतंत्र स्वरूपात १९४७ पयंत अक्स्तत्वात नव्हते. पचहला 
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गव्हनणर माऊंट स्टुअटण एलचफन्स्टन हा चशक्षिपे्रमी असल्यािा पसरवलेला भ्रम साफ िुकीिा होय. पचहले 
चशक्षिािे उपक्रम चमशनरी सुरू करत असतानाि बाळशास्त्री जाभेंकर, तखणडकर, जगन्नाथ शकंरशटे, 
जमशटेजी जीजीभाय, महात्मा फुले इत्यािींनी पचहली इंग्रजी शाळा क्स्थरस्थावर केली. कंपनी सरकार 
तेव्हा चमशनच्या शाळानंाही पैसा िेत नसे. तत्कालीन लोखंडािे चिचटश कारखानिार व भाडंवलिार यानंी 
केवळ वाचिज्य वृत्तीने रेल्व ेउभारली. मुद्दा असा, की आधुचनकता घडवण्यात मोठे योगिान भारतीयािें व 
चशक्षिाच्या बाबतीत चमशनरींिे! समाजसुधारिाचंवियी तर सरकार भयंकर उिासीनि! सतीच्या प्रथेवरील 
बंिीपासून प्रत्येक सुधारिाचवियक कायिा करण्यामागे येथील समाजसुधारकािंाि रेटा होता आचि असे 
कायिे केल्यावरिेखील त्यािंी अंमलबजाविी करण्यात सरकार नेहमीि कुिराई करत असे. 
 

युरोपातील चरनॅसन्स भारतातील चक्रया-प्रचक्रयािें संस्करि व बुचद्धवतं वगािा उिय आचि फुले, 
रानडे, जाभेंकर, तखणडकर, राममोहन रॉय इत्यािींच्या प्रयत्नामंधून आधुचनकता प्रसवली. हा प्रारंभ 
साधारिपिे मंुबई चवद्ापीठाच्या स्थापनेपासून (१८५७) मानता येईल. आधुचनकता, नवचविार व 
सुधारिाचं्या आशाआकाकं्षानंा वािा फोडण्यािे कें द्र प्रथम मंुबईत व तेथून पुण्यात आले. मंुबईने िेशात 
प्रबोधन प्रसारिािे कायण केले. पुिे-मंुबईतील चशक्षि संस्था िेशभर प्रचसद्ध झाल्या. या िोन्ही नगरािंा 
इचतहास तर चवद्ावतं वगािा उिय, त्यािें कायण, चशक्षिािा चवकास समाजसुधारिाशंी तसेि राजकीय 
जनजागरिाशी चनगचडत आहे. मंुबई केवळ आर्धथक राजधानीि नसून भारतािे प्रबोधन व 
स्वातंत्र्यलढ्यािेही आघाडीिे कें द्र होते. मी स्वतः परंपरेच्या बधंनातून मुक्त झाल्यावर (१९८२), आधुचनक 
काळाकडे औपिाचरकपिे न पाहता राष्ट्रीयत्व व राष्ट्रवािाच्या दृचिकोनातून पाहण्यािा चनधार केला. 
वैिाचरक भचूमका तयार होती. त्यानुसार प्रा. न. फाटक, ग. ह. खरे प्रा. एल. बी. केिी व संपािक 
मंडळातील द्वा. भ. कर्धिक, प्रा. भा. ल. भोळे इ. शी. ििा करून आधुचनकतेच्या इचतहासािा आकृचतबधं 
तयार केला. १९८२ मध्ये आधुचनक बृहन्मंुबईच्या इचतहासािे प्रिंड आव्हान उभे होते. या महानगराला 
साजेसा व या शहरािे भारताच्या इचतहासातील स्थान लक्षात घेऊनि लेखन करिे आवश्यक वाटले. तसे 
पाचहल्यास प्रत्येक चजल्हा वा प्रिेशािा इचतहास राज्य व िेशाशी चनगचडत असतोि. म्हिनू मंुबईिा 
‘स्थानीय’ इचतहास चलचहण्यािा माझा संकल्प नव्हता. मौचखक इचतहासाच्या (ओरल चहस्री) रूपातील 
कथनही नव्हे. येथील सासं्कृचतक संचितािा मागोवा घेिे आमच्या योजनेत बसत नव्हते. मनोरंजन व 
ऐचतहाचसक आभास साकारण्यािा माझा चविार नव्हताि, म्हिून इचतहास लेखनशास्त्रातील नवीन 
संकल्पना व पुरोगामी वैिाचरक भचूमकेतून इचतहास चलचहण्यािा चनधार केला. हे काम आव्हानात्मक होते. 
पि इच्छाशक्ती जबर होती. आचि चजद्दही! यातूनि आधुचनक भारताच्या जडिघडिीत या महानगरािी 
आघाडीिी भचूमका चितारण्यािे मी ठरचवले. 
 

‘सोसण मटेचरअल फॉर चहस्टरी ऑफ फ्रीडम मूव्हमेन्ट’ च्या प्रकाशनासाठी प्रा. फाटकाचं्या 
कायालयाने गोळा केलेले गोपनीय अचभलेख आमच्याकडे हस्तातंचरत झालेले होते. त्यातं आम्ही गृह 
चवभाग, पोलीस आयुक्त व पोलीस महासंिालकाचं्या अचभलेखागारामंधून गुप्तिरािें अचतगोपनीय 
कागिपत्र चमळवनू मोठी भर घातली. याव्यचतचरक्त चिल्लीतील राष्ट्रीय अचभलेखागारातून मी स्वतः अस्सल 
िस्तऐवजाचं्या हजारो पानाचं्या नकला चमळचवल्या. मंुबईतील शासकीय अचभलेखागार, शासनािे व 
अभ्यासगारािें अहवाल इत्यािींिी लाखो पानािंी साधनसामग्री संकचलत केली. अशा आधार साचहत्यातून 
आधुचनक महामंुबईिा इचतहास मी साकारला. या चवियािे महत्तव व अभ्यासकाचं्या गरजा लक्षात घेऊनि 
आधुचनक मंुबईच्या इचतहासािा भाग णहस्िरी ऑफ बॉम्बे : मॉडनग णपणरअड या शीिणकािा स्वतंत्र गं्रथ 
छापण्यािा संपािक मंडळािा चनिणय शासनाने मान्य केला. ३७४+११ पानािंा हा गं्रथ व गझेॅचटअरिे तीन 
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खंड १९८६-८७ मध्ये प्रकाचशत झाले. यादं्वारे इचतहास संिभण साचहत्यात मौचलक भर पडल्यािे चवनम्रभाव े
सागंावसेे वाटते. चवशिे म्हिजे हे िारही गं्रथ इचतहासातील बी.ए. तसेि एम.ए. या पिव्याचं्या 
अभ्यासक्रमासंाठी चवचहत केलेले आहेत. मंुबईवर अनेक पुस्तके आहेत. त्यातं काही िागंलीही आहेत. 
तथाचप, णहस्िरी ऑफ बॉम्बे यामध्ये ज्या चवियािें चववेिन आहे त्यावर िुसरा एकही उल्लेखनीय गं्रथ 
आजवर नाही. 
 

कोित्याही अचभलेखागाराकडे तेव्हापयंत हस्तातंरि न झालेले असंख्य अचधकृत िस्तऐवज मी 
यासाठी वापरल्यामुळे अभ्यासकािंी सोय झालेली आहे. चवशिे म्हिजे स्वातंत्र्यलढा काळातील गुप्तिरािें 
िैचनक अहवाल, कें द्र सरकारला गृह चवभागाने पाठचवलेले पाचक्षक अहवाल, चजल्हा पोचलसािें साप्ताचहक 
अहवाल, काँगे्रस व इतर पक्षािें कागिपत्र अशा अचधकृत अचभलेखावंर हा इचतहास आधाचरत आहे. 
 

मंुबईप्रमािेि मराठीतील चजल्हा गझेॅचटअरामंध्येही अशा िस्तऐवजाचं्या आधारे स्वातंत्र्यलढा, 
राजकीय व सामाचजक जागतृी, समाजप्रबोधन, सासं्कृचतक आसमंत, साचहत्य व कलाचवश्वािा 
साधारिपिे १८५० पासूनिा इचतहास चलचहलेला आहे. स्वातंत्र्यलढ्याव्यचतचरक्त नवचविार, सामाचजक 
आंिोलन व प्रबोधन, चशक्षिािा चवकास इत्यािी चवियानंा यात उचित स्थान िेण्यात आले. या 
चवियाबंाबतच्या चलचखत माचहतीवर व अहवालावंर अवलंबून न राहता समक्ष सवेक्षिही कराव े लागले. 
पूवीच्या सवणि गं्रथामंध्ये राचहलेली ही त्रुटी १९८५-८६ पासूनच्या प्रत्येक गं्रथात भरून काढण्यािा प्रयत्न 
केलेला आहे. मंुबई-पुण्याखालोखाल नागपूर, वधा, जळगाव, कराड, सातारा, कोल्हापूर पचरसरात 
स्वातंत्र्यलढा व समता आंिोलनास प्रचतसाि चमळाल्यािे लक्षात आले. १८५७ पूवी व नंतरही 
तळागाळातील गचरबानंीही लोकलढे उभारले. आद्क्राचंतकारक वासुिेव बळवतं फडके, सावरकर बंधू, 
चवष्ट्िूपंत कपगळे, पाडुंरंग सिाचशव खानखोजे, चशवराम हरी राजगुरू इत्यािींिे क्राचंतकायण राष्ट्रीय 
स्तरावरही गाजले. माक्सणवािी चविार भारतात एम. एन. रॉय यानंी आिला असा िावा असला, तरी 
श्रीपाि अमृत डागें व चवल्सन कॉलेजातील त्याचं्या चमत्रानंी माक्सणवािानुसार लढे उभारले. स्वतः रॉय 
यानंाही महाराष्ट्राति उत्तम अनुयायी चमळाले. (लक्ष्मिशास्त्री जोशी, कर्धिक बधूं इ.) स्वातंत्र्य आंिोलनात 
असंख्य स्त्री-पुरुिानंी योगिान चिले. राजा राममोहन रॉय याचं्यापेक्षाही ठसठचशत समाज आंिोलन करून 
िाखवलेले महात्मा फुले, रानडे, प. रमाबाई डोंगरे व शाहू महाराज याचं्या कायािे िूरगामी पचरिाम झाले. 
राजेरजवाड्याचं्या महत्तवाकाकं्षापेंक्षा समाजाच्या आशाआकाकं्षा अचधक महत्तवाच्या होत. या दृिीने या 
सवांच्या सामाचजक व राष्ट्रीय योगिानािा परामशण घेण्यािा प्रयत्न आम्ही केला आहे. 
 

भारतीयानंी इंग्रजाशंी केलेला सगं्राम हा केवळ परकीय राजवटीचवरुद्धिा लढा नव्हता. कडव्या 
वसाहतवािी इंग्रज यंत्रिेशी आर्धथक, राजकीय व सामाचजक शोिक वगाचवरुद्धािा हा लढा होता. इंग्रज 
सते्तिे अतंबाय स्वरूप वाचिज्यवािी शोिि यंत्रिा असेि होते. भारतीय अथणकारि व समाजकारि 
पूिणतया चिचटश अथणव्यवस्थेच्या व भाडंवलिाराचं्या अधीन करिे व भारताला ‘पुरवठािार’ बनविे या 
वसाहतवािािे सार होते. हे ओळखून गाधंीजींनी अशा सरकारशी असहकार, चविेशी वस्तंूवर व िारूवर 
बचहष्ट्कार, स्विेशी व खािीिा पुरस्कार, शतेसारा बंिी, ‘करबंिी’ असा आर्धथक कायणक्रम लोकापंुढे ठेवला. 
सचवनय कायिेभगं हा तर इंग्रजाचं्या आर्धथक व सामाचजक शोििावर थेट हल्ला होता. भारताति तयार 
झालेले मीठ त्याि स्वरूपात इंग्लंडमधून आयात कराव ेलागत होते. म्हिूनि मीठ हे एक प्रतीक कल्पून 
कायिेभगं करण्यात आला. व्हाइसरॉयला पाठचवलेल्या चनवािीच्या खचलत्यात गाधंींजींनी जी अकरा सूत्री 
मागण्यािीं िाटणर घोचित केली होती चतच्यात अकरापैकी नऊ मागण्या अर्धथक शोिि व लूट 
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थाबंचवण्यासाठी होत्या. भारतीय लढा अशा लुटीचवरुद्ध असल्यािे त्यानंी ठासून साचंगतले. या लढ्याला 
आर्धथक, सामाचजक पचरमाि असल्याने पचिमेतील िेशानंीसुद्धा याकडे चजञासेने पाचहले. इंग्रजानंाही 
आपले आसन डळमळीत होत असल्यािी कल्पना आली (१९३१). हे कथन करण्यािे कारि की, या 
दृचिकोनातून मी मंुबई व चजल्यातंील स्वातंत्र्यलढ्यािा इचतहास चलचहलेला आहे. नुसत्या िेशपे्रमाने व 
स्वराज्यपे्रमाने भारतीय उपखंडातील समाज एवढ्या संख्येने व इतक्या प्रिीघण काळापयंत आंिोलनात 
सहभागी झालाि नसता. यासाठी आर्धथक व सामाचजक पचरमाि आवश्यकि होते. चमठािा सत्याग्रह, 
स्विेशी व बचहष्ट्कार म्हिजे रिनीतीिे पलूै होते. आपले आसन डळमळीत झाल्यािे जािवल्यामुळे मािण 
१९३१ मध्ये कवस्टन िर्धिलने हेटाळिीपूवणक म्हटले होते की, “हा अधण-नग्न फकीर व्हाइसरॉयच्या 
राजप्रासािात चिचटश क्राऊनशी बरोबरीच्या नात्याने वाटाघाटी करत असल्यािी कल्पनाि भयकंर 
घृिास्पि वाटते.” ही घृिा गाधंीजींच्या अधण-नग्नतेिी नसून या फचकराच्या आंिोलनामुळे आपले साम्राज्य 
डळमळीत होत असल्यािी मुत्सद्दी िर्धिल यास झालेल्या जाचिवमुेळे होती. म्हिनूि १९३२-३३ मधील 
आंिोलन िडपण्यािा इगं्रजानंी कसून प्रयत्न केला. महाराष्ट्रात गाधंीजींकडे आकर्धित होऊन िाह्मिेतर 
पक्ष काँगे्रसकडे १९३० च्या िशकात ओढला गेला. यािे श्रेय शकंरराव िेव, न. चव. गाडगीळ, सेनापती 
बापट, केशवराव जेधे, चव. रा. कशिे, खंडेराव बागल, नाना पाटील, मुकंुिराव पाटील व यशवतंराव 
िव्हािानंा द्ाव ेलागते. 
 

‘छोडो भारत’ क्राचंतलढ्यािा आकृचतबधं व त्याच्या स्वरूपािे चवविेन करताना इंग्रज गुप्तिरानंी 
यािे श्रेय गाधंीजी, सरिार पटेल व युसूफ मेहअरअलींना चिले. मात्र अच्युतराव पटवधणन, डॉ. लोचहया व 
अरुिा असफ अली यानंी मंुबईतून िालचवलेल्या भचूमगत कें द्रीय सिंालनािा रोल सरकारला समजण्यास 
१९४३ हे विण उलटाव े लागले होते. या संग्रामालाही राजकीयप्रमािेि आर्धथक व सामाचजक लढ्यािे 
पचरमाि चिल्याने प्रिंड प्रचतसाि लाभला. यामुळे इगं्रज सते्तिा पाया व किा चखळचखळा झाला. सनिी 
नोकरशाही व पोचलसािें नीचतधैयण खिले. सरकारिी सवकंि हानी झाली. साम्राज्यािी अपचरचमत हानी 
झाल्यािे नोकरशाहीने सरकारला कळचवले. यातून इगं्रजानंी चनष्ट्किण काढला, की इतःपर भारतावर राज्य 
करिे अगिी अशक्य! जून १९४५ पासून राचहली होती सत्तातंरािी प्रचक्रया! 
 

भारतीय स्वातंत्र्यलढा जसा प्रिीघण तसाि अनेक चवशिेतानंी भरलेला होता. चजतका चवस्तीिण 
चततकाि चवचवध चविारप्रिालींनी पे्रचरत. काँगे्रस म्हिजे राजकीय पक्षापेक्षा एक आघाडी (फं्रट) होती. 
चतच्या पचरसीमेवरील गटानंीिेखील एकाि कारिासाठी लढा चिला. प्रिंड वाि व वाग्ताडन झाले. पि 
मूलभतू चवरोध नव्हता. मवाळानंी तथाकचथत जहालािें समथणन केले. काँगे्रसने अकहसेिा पुरस्कार करूनही 
भगतकसग व सावरकरािेंही समथणन केले. त्याचं्या सुटकेसाठी गाधंीजींइतके प्रयत्न िेशातील िुसऱ्या 
कुिीही केले नाही. आंिोलनाच्या प्रत्येक फेजमधून पढुिी फेज चनमाि झाली. १९४७ पासून भारताने 
िोखळलेला मागण व बहुतेक ध्येयधोरिे, आर्धथक चनयोजन व सामाचजक धोरिािेंही मूळ काँगे्रसच्या 
अचधवशेनामंधील ठरावांमध्ये आहे. उिाहरिाथण, मूलभतू अचधकार व शासनािी चनिेशक तत्तव े आचि 
धोरिाचवियीिे चनिणय मािण १९३१ पासूनच्या अचधवशेनामंध्ये झालेले होते. 
 

भारताच्या इचतहासात या पवाला सवाचधक मानािे स्थान आहे. कारि प्रिीघण अधंःकारमय युगािा 
अंत या आंिोलनाने घडचवला. चक्षचतजावर नवा प्रकाश यामुळे चिसू लागला. नेहरंूनी म्हटल्याप्रमािे पुष्ट्कळ 
विांपूवी आम्ही चनयतीशी करार केला होता. एका विनाला बाधूंन घेतले होते. त्यािी पूतणता या लढ्याने 
झाली. िेशोन्नती व प्रगतीिा मागण यामुळे खुला झाला. चवश्वात महासत्ता बनण्यािा मागण खुला झाला. १९२० 
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ते १९४४ पयंतच्या आंिोलनाने नुसते स्वातंत्र्यि प्राप्त झाले असे नव्हे. यामुळे चवद्ाथी, शतेकरी, कामकरी 
व मचहलाचं्या सामाचजक पचरवतणनास िागंली िालना चमळाली. या वगांमध्ये स्वाचभमान जागृत झाला. 
मचहला व अंत्यजाचं्या सबलीकरि प्रचक्रयेला गती प्राप्त झाली. 
 

शासनाची पुराणभलेख सांपत्ती 
 

अचभलेखागार म्हिजे राष्ट्रािा बहुमोल ठेवा!, नो डॉक्युमेंट, नो चहस्री या उक्तीवरून 
अचभलेखागारािे मोल लक्षात घ्यावे. िस्ताऐवजाचवना चलचहलेला मजकूर म्हिजे काल्पचनक कथा! 
इंग्रजानंी भारतािे शोिि केले हे खरे. पि त्यानंी पद्धतशीर अचभलेखागार उभारून उपकारही केले आहेत. 
मात्र हेिेखील मान्य कराविे लागते की, मुघल, मराठे व पेशव्यानंीसुद्धा आपले िप्तरखाने बऱ्यापैकी जपले 
होते. मुघलािं िप्तरखाना राजचनवासाजवळि असायिा. फते्तपूर-चसक्री येथील चिवािखान्याजवळि 
िप्तर असायिे. चशवाजी महाराजािंा िप्तरखाना रायगडावर होता. पि सभंाजीनंतर तो मुघल सैचनकानंी 
नि केला. छत्रपती राजारामाच्या कजजीमधील कागिपत्रािंी गत तशीि. फक्त थोरले छत्रपती 
शाहंूपासूनिा संग्रह सापं्रतिे पेशव े िप्तर व ‘एचलएनेशन’ संग्रहात चवराजमान आहे. पचहल्या बाजीरावाने 
(१७२०-१७४०) हे िप्तर शचनवारवाड्यात आिले. तेव्हापासून ते िागंल्या अवस्थेत आहे. नंतर हा संग्रह 
१७६४ ते १७९६ िरम्यान नाना फडिवीसाच्या ताब्यातील नानावाडा नामक वास्तूत सुरचक्षत होता. िुसऱ्या 
बाजीरावाने यािे स्थलातंर शचनवारवाड्यात केले. तथाचप, १८०८ मध्ये येथील िालनास आग लागल्यामुळे 
पेशव ेिप्तर गोकवि नाईक व बाबूजी नाईक बारामतीकराचं्या घरी हलचवण्यात आले. इंग्रजानंी मे १८१८ 
मध्ये रायगडावरील िारूकोठारावर कपटाने तोफानंी स्फोट घडवनू आिल्यानंतर ज्या महाभयानक आगी 
लावल्या त्यातं तेथील िप्तरखाना भस्मसात झाला. 
 

इंग्रज महाराष्ट्रात क्स्थरावल्यावर त्यानंी चवखुरलेले पेशव े व मराठा िप्तर एकत्र केले. पूवीिे 
सरंजाम व इनामािें लाभ पुन्हा चमळवण्यासाठी मराठा सरिार व मानकरी खुशामत करू लागल्यावर 
त्याचं्या सनिािें पुनर्धनरीक्षि करण्यासाठी इंग्रजानंी इनाम कचमशन नेमले. या आयोगाने सवण 
लाभाथींकडील कागिपत्र मागून घेतले. या एकचत्रत सगं्रहातील तब्बल तीन कोटी नव्वि लाख कागिपत्र 
बहुताशं मोडी चलपीत होते. पुण्यातील आताच्या पेशव े िप्तरात व एचलएनेशन संग्रहात हे कागि जतन 
करून ठेवलेले आहेत. शचनवारवाड्यातील फड म्हिजे पेशवाईिे सचिवालय होते. या सवण 
अचभलेखागारासाठी १८९० मध्ये पुण्यात नवीन इमारत बाधंण्यात आली. पेशव े िप्तरात मोडीतील 
कागिपत्रावं्यचतचरक्त पर्धशयन, इंग्रजी, गुजराती व कहिी पत्रव्यवहार िेखील आहे. इंग्रजाशंी झालेला 
पत्रव्यवहार पूजा रेचसडेंसी करस्पाँडन्स रेकॉडण म्हिून ओळखला जातो. पेशव ेिप्तरातील कागिपत्रािें ३६ 
चवभागामंध्ये वगीकरि केलेले चिसते. हे वगीकरि चविय व नाव यानुसार केलेले चिसते. 
 

शासनाच्या पुराचभलेख चवभागािे मुख्यालय मंुबईत असून येथे अचभलेखािंा समदृ्ध संग्रह आहे. या 
अचभलेखागारािा इचतहास साधारपिे ईस्ट इंचडया कंपनीच्या सुरत येथील व्यापारी मुख्यालयाच्या 
स्थापनेपासून सुरू होतो (१६००). पोतुणगालच्या राजाने शातंतेिा तह करण्यासाठी आपल्या मुलीिा चववाह 
इंग्रज राजपुत्राशी लावनू चिला व आंिि म्हिून मंुबइिे िान िेण्यािे कबूल केले (११६१). तथाचप हे 
आंिि हस्तगत करण्यासाठी इंग्लंडला बराि संघिण करावा लागला. शवेटी आंििाच्या प्राप्तीसाठी लढाई 
करावी लागली. १६६४ मध्ये चवजय चमळचवल्यावरि इंग्लंडला मंुबईिी प्राप्ती झाली. यानंतर कागिपत्र इथे 
आिले. पि या आधी िुसरे शासकीय अचभलेखागार पाहूया. 
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पुण्यातील उपरोक्त पेशव ेिप्तर व मंुबईतील अचभलेखागाराच्या व्यचतचरक्त कोल्हापूर, नागपूर व 
औरंगाबाि येथेही शासनािे अचभलेखागार आहेत. कोल्हापूरिा संग्रहिेखील खूप जुना आहे. पचहल्या 
राजारामाने वािचवलेले चशवाजी-संभाजीिे रायगडावरील काही कागिपत्र इथे आहेत. हा संग्रह इथे 
आिण्यापूवी काही काळ पन्हाळगडावर असावा. मात्र तेथेही िोनिा लागलेल्या आगीत बरेि चशवकालीन 
व नंतरच्या कोल्हापूरच्या संस्थानािे कागि नि झाले. हे िुिैव इथेि सपंले नाही. िुसऱ्या जागचतक 
महायुद्धाच्या काळात चलचहण्याच्या कागिािा तुटवडा होता. यावर एक उपाय म्हिून इंग्रजानंी कागिािा 
लगिा बनचवण्यासाठी येथील िस्तऐवज हस्तगत केले. येथील रेचसडेंटने गाडीभर िस्तऐवज केवळ लगिा 
बनचवण्यासाठी लंपास केले. कोल्हापूरिा संस्थाचनक राजा सावणभौम इंग्रजानंा चवरोध करिार कसा! अशा 
अनेक कारिानंी िस्तऐवज नि झालेत. मात्र राजकीय ककवा ‘िफाता’ कागिपत्रािंा संग्रह नवीन 
राजवाड्यातील एका स्वतंत्र इमारतीत होता. कोल्हापूर संस्थान मंुबई राज्यात चवलीन झाल्यानंतर (१ मािण 
१९४९) हा अचभलेखागार परुाचभलेख संिालकाचं्या अचधकाराखाली आला. ताराबाई-पूवणकालीन फारि 
थोडे कागि इथे असले, तरी पेशव,े पटवधणन, सावतंवाडीिे सावतं, चनजाम, कनाटकातील पाळेगार, 
पोतुणगीज व इंग्रजाशंी झालेल्या पत्रव्यवहारािे कागिपत्र व इिलकरंजी, कुरंुिवाड, बुधगाव व तोरगळच्या 
अचधपतींशी झालेल्या पत्रव्यवहारािे कागि येथे आहेत. यामुळे शाहू महाराजाचं्या कायािे संशोधन करता 
येते. 
 

नागपूरात १८६२ मध्ये स्थापन झालेल्या अचभलेखागारात नागपूर रेचसडेन्सीिे कागिपत्र जबलपूर, 
छत्तीसगड, अलाहाबाि व पूवण चविभातील चजल्यािें कागि तसेि येथील भोसल्यािें कागिपत्र संग्रचहत 
आहेत. मात्र १९२० नंतरिे बरेि कागि मध्यप्रिेशच्या चनर्धमतीनंतर भोपाळ येथे गेल्यािे सांगण्यात येते. पि 
मी स्वतः भोपाळच्या अचभलेखागारात गेल्यावर तेथे मला चविभाचवियीिे िस्तऐवज पाहावयाला चमळाले 
नाहीत. या संग्रहािे काय झाले हे मी शासनसेवते असेपयंत कधीि समजले नाही. यामुळे चविभणचवियक 
अभ्यासात अपूिणता राहतेि. औधंिे वस्तुसंग्रहालय व गं्रथालय पाहण्यािा योग मला आला नाही. पि तेथे 
सुमारे िोन हजार हस्तचलचखते व पतंप्रचतचनधी घराण्यािे वीस हजार कागि आहेत. ही कामचगरी बहुताशं 
चव. का. राजवाडेंनी करून ठेवलेली आहे. अिमासे २४०-२५० विांपूवीिे पर्धशयन महाभारि औरंगजेबाने 
स्वहस्ते चलचहलेले कुराि तसेि साडे-सातश े विांपूवीिा चतबटेी चलपीतील सोन्याच्या शाईने चलचहलेला 
बहुमोल गं्रथही इथे जतन करून ठेवलेला आहे असे म्हटले जाते. येथील अप्रचतम रंगचिते्र व कलावस्तू 
म्हिजे कलासुिीतील सुंिर ठेवा मानला जातो. 
 

मराठवाडा, तेलंगिा, कनाटकातील काही चजल्हे व वऱ्हाडवर हैिराबािच्या चनजामािे राज्य 
होते. म्हिनू महाराष्ट्राच्या इचतहासािे संशोधन करण्यास्तव आम्हाला हैिराबािच्या 
अचभलेखागारािीिेखील मित घ्यावी लागतेि. म्हिनूि तीन वळेा तेथे जाऊन मला शकेडो पानाचं्या 
नकला आिाव्या लागल्या. या अत्यतं भव्य व सुव्यवक्स्थत अचभलेखागारात लाखो पानािें अचभलेख 
असल्यािे पाचहले. माझे तर मन थक्क झाले. पि तेथे एक मोठी अडिि अशी, की इंग्रजी व मराठी 
व्यचतचरक्त बरेि िस्तऐवज उिूण व पर्धशयन भािामंध्येही आहेत. म्हिून मला एका भािातंरकारािी मित 
घ्यावी लागली होती. मराठवाड्यातील सामाचजक व स्वातंत्र्य लढ्यािा इचतहास याचशवाय पूिण होऊि 
शकत नाही. या तुलनेत औरंगाबािच्या शासकीय अचभलेखागारात फारि थोडे कागिपत्र आहेत. 
नागपूरच्या शासकीय संग्रहातिेखील वऱ्हाडाबद्दलिे बरेि अचभलेख चिसत नाहीत. अथात हा प्रिेश १९०२ 
पयंत (खरे तर १८५३ पयंत) चनजामाकडेि असल्याने नागपुरात याबाबतिे कागिपत्र असिे कचठिि! 
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मंुबईतील शासकीय अचभलेखागार अचखल भारतातील सवात जुना! इंग्रजीतील साधनसामग्रीिा 
बहुमोल संग्रह. मंुबईत १६८७ मध्ये स्थानापन्न झालेल्या या खचजन्यात १६३० मधील लेटर बुक नामक 
सवाचधक जुने हस्तचलचखत आहे. सुरतहून येथे आिल्यावर या खचजन्याला पचहले घर चमळाले टाऊन 
हॉलजवळ असलेल्या पचहल्या सेके्रटचरएटच्या पचरसरात. यानंतर १८३२ मध्ये यािे स्थलातंर अपोलो 
स्रीटवरील (भगतकसग मागण) एका इमारतीत झाले. पढेु १८७४ मध्ये सेके्रटचरएटिी गोचथक इमारत बाधूंन 
झाल्यावर (सध्यािे न्यायालय) तेथे या संग्रहाला तात्पुरता चनवारा चमळाला. मात्र अभ्यासकानंा तेथे प्रवशे 
चनचिद्ध असल्याने त्याबद्दल नागचरकानंा काहीही आस्था नव्हती. अखेर १८८८ मध्ये एलचफन्स्टन कॉलेजिी 
इमारत बाधूंन झाली. चतच्याति या अचभलेखागारास कायमिे घर लाभले. पि गंमत अशी, की, ही इमारत 
मुळात शासनाच्या छापखान्यासाठीि बाधंलेली होती. मात्र सरकारने मूळ चनिणय बिलून काही भाग 
कॉलेजला व उवणचरत भाग या महत्तवाच्या अचभलेखागारास चिला. पि यािे िुिैव संपले असे म्हिू नये. 
कारि काही विांपूवी यािे उच्चाटन नवीन मंुबईत करून येथे न्यायालयाला जागा द्ावी असा चनिणय 
झाल्यािे स्मरते. परंतु तो मुद्दा इथे नाही. 
 

ईस्ट इचंडया कंपनीिा व्यापार व राजवट भक्कम होत असताना प्रशासचनक मगरचमठी अभेद् 
करण्यास्तव मंुबई, बंगाल, मद्रास अशा तीन पे्रचसडेंसी १७०८ मध्ये चनमाि करण्यात आल्या. वाचिज्य 
व्यवहारासाठी नेमलेल्या गोऱ्या अचधकाऱ्यानंा मचॅजस्रटेिे अचधकार बहाल करून राज्यकारभारािे घटक 
बनवले. इंग्रजानंी गोड बोलून पुण्यात वचकलात उघडली. पद्धतशीरपिे पेशवाई चगळंकृत करण्यासाठी सवण 
काही केले. पेशव्याचं्या मितीने आरमारी सत्ता असलेल्या आंगे्र मंडळींिा चनःपात केला. आशाळभतू 
संस्थाचनकानंा संरक्षि िेऊन साम्राज्यािे आधारस्तंभ बनवले. कुचटल राजनीती अनुसरून आपले पाश 
आवळले. हा सवण इचतहास इथे सागंता येिार नाही. पि याबाबतिे पुराव े या अचभलेखागारात आहेत. 
सुरत, भडोि, कसध, बािकोट, ठािे, कारवार, बसरा इ. कायालयािें कागि इथे आहेत. पोतुणगीज व 
डिाशंी झालेल्या संघिात मराठ्यािंी घेतलेली मित व तहनामे येथे आहेत. चवद्ापीठ, चशक्षि, कायिे, 
प्रशासन, चगरण्या व कारखान्यािंी स्थापना, कंपनीने व्यापारातून चमळचवलेला नफा अशा शकेडो 
चवियासंंबधंीिे कागि आहेत. रामोशी, महािेव कोळी व चभल्लािंी बंडाळी व वासुिेवराव फडकें िा लढा 
ठेिून काढण्यािी उपाययोजना इथे चिसून येते. चटळक, िाफेकर व सावरकर हे तर इंग्रजािें खास टागटे, 
महात्मा गाधंी, नेहरू, सरिार पटेल यािंा स्वातंत्र्यलढा, युवकाचं्या संघटना, सवांवरील खटले 
इत्यािींबाबतिे कागि येथे आहेत. अशा हजारो िस्तऐवजामंधून मी स्वातंत्र्यलढा व सामाचजक 
आंिोलनाच्या इचतहास चलहून ठेवला आहे. 
 

चशक्षि, आरोग्य िुष्ट्काळचनवारि, शतेी सुधारिा, सामाचजक सुधारिा अशा चवियामंध्ये इंग्रजानंा 
अचजबात रस नव्हता. म्हिनू ते चविय हाताळण्यासाठी स्वतंत्र खाती नव्हती. १८२० पासूनच्या राजकीय, 
आर्धथक व सामाचजक इचतहासाच्या अभ्यासासाठी ज्युचडचशअल, जनरल, पोचलचटकल व पी.डब्ल्यू.डी. 
खात्याचं्या फायली पाहाव्या लागतात. चशक्षि चवभाग स्वातंत्र्यानंतर चनमाि झाला. साचहत्य व ससं्कृतीला 
स्थान नव्हते. मात्र महसूल खाते चवत्तप्राप्तीिे माध्यम असल्याने हे खाते १७७९ मध्ये सुरू करण्यात आले 
होते. कसधपासून गुजरात, महाराष्ट्र व कारवारपयंतच्या प्रिेशावर काही गोऱ्याचं्या मितीने एकटा गव्हनणर 
हुकमत िालचवत असे. पि कारभारािे कागिपत्र व्यवक्स्थत ठेवण्यात येत. 
 

मंुबई अचभलेखागारात १९६७-६८ च्या सुमारास अिमासे पाि लाख फायली व पुठ्ठा बाधंिीतील 
हस्तचलचखत खंड होते. टाईपरायटरिा शोध लागण्यापूवीिे पुठ्ठा बाधंिीिे ९८,००० हस्तचलचखत खंड व 
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साध्या बाधंिीच्या िार लाख हस्तचलचखत खंडांिा यात समावशे होता. हे सवण भाडंार चिचटश 
राज्यकारभाराचवियीिे व फक्त सरकारी असल्याने यास खास महत्तव आहे. चवशिे असे, की अनेक िुलणक्ष 
ऐचतहाचसक पर्धशयन गं्रथ, बहमनी व आचिलशाही सुलतानािंी फमाने, भीमसेन सक्सेनािे िोन गं्रथ, 
इसामी, मुहम्मि अब्िुल िघताई अशा महान इचतहासकाराचं्या गं्रथाचं्या छायाचिचत्रत प्रती येथे जतन करून 
ठेवलेल्या आहेत. पाचनपताबाबतच्या तीन समकालीन गं्रथाचं्या प्रतीसुद्धा चवराजमान आहेत. ऐचतहाचसक 
कागिपत्राचं्या महासागरािा १९४७-२००४ िरम्यान ३८७९ अभ्यासकानंी लाभ घेतल्यािी एक नोंि चमळते. 
मात्र या शासकीय साधनसपंिेिी जोपासना व वृद्धी केली पी. एम. जोशी, एम. जी. िीचक्षत, चव. गो. 
खोबरेकर व आतािे भास्कर धाटावकर यानंी व त्याचं्या साहाय्यकानंी. 
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कामगार चळवळ, श्रमसांस्कृिी आणि समाजपणरविगन 
 

 
भानू काळे 
 

जन्म ११ एचप्रल १९५३, समाजशास्त्र चवियामध्ये पिव्युत्तर पिवी घेतलेले भानू काळे यानंी मंुबई 
येथे सोळा वि ेमुद्रि व्यवसाय केला. १९५५ मध्ये त्यानंी अंतनाि या वाङ् मय वैिाचरक माचसकािी सुरुवात 
केली. अल्पावधीत हे माचसक महाराष्ट्राच्या साचहत्य के्षत्रात प्रचतचष्ठत पावले. अतंनािकडे मराठीतील 
साचहत्यचवियक एक महत्तवािे माचसक म्हिून पाचहले जाते. त्यानंी चलचहलेली चतसरी िािंिी, कॉमे्रड, 
बिलता भारत, अंतरीिे धाव,े स्वभाव ेबाहेरी ही पुस्तके चवशिे प्रचसद्ध आहेत. या पसु्तकानंा महाराष्ट्रातील 
महत्तवािे पुरस्कारसुद्धा चमळाले आहेत. भानू काळे यािंा अनेक सामाचजक ससं्थाशंी चनकटिा संबधं आहे. 
चवचवध पचरििासंाठी त्यानंी चवसहून अचधक िेशािंी भ्रमंती केली आहे. 
 

पत्ता : संपािक अतंनाि, सी-२ गाडणन इस्टेट, वायरलेस कॉलनीजवळ, औधं, पुिे ४११ ००७. 
िूरध्वनी : (०२०) ६५२२७२३३/२५८८३७२६ 

 
“The pivotal question before all of us is : how to save our common legacy of the trade 

union movement. We are passing through an environment where many people in the World 
are hankering for a society without trade unions. The situation is so serious that the trade 
union movement faces destruction if the unions do not come together, shedding their 
differences and prejudices.” 
 

(“आपल्या सवांसमोरिा कळीिा प्रश्न हा आहे, की : कामगार िळवळीिा आपला सामाईक 
वारसा चटकवायिा कसा, आपि एका अशा वातावरिातून जात आहोत चजथे जगातील अनेक मािसे 
कामगार िळवळ नसलेल्या समाजािी मागिी करीत आहेत. पचरक्स्थती इतकी गभंीर आहे, की आपले 
मतभेि आचि पूवणग्रह बाजूला सारून कामगार िळवळ एकत्र आली नाही, तर चतला चवनाशालाि सामोरे 
जाव ेलागेल.”) 

—कॉमे्रड इंद्रचजत गुप्ता 
 

(अध्यक्ष, जागचतक कामगार संघटना महासंघ, भारतीय लोकसभेिे िाळीस विांहून अचधक काळ 
सिस्य, आचि माजी कें द्रीय गृहमंत्री - एकचवसावं्या शतकाच्या उंबरठ्यावरील कामगार िळवळ या 
चवियावर मंुबईत भरलेल्या एका पचरििेिे उद्घाटन करताना) 
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प्रास्िाणवक 
 

एक मे हा चिवस आपि महाराष्ट्र चिन म्हिून साजरा करतो आचि तोि चिवस जगभर कामगार 
चिन म्हिनूही साजरा केला जातो हा एक चवलक्षि योगायोग आहे. महाराष्ट्राच्या चनर्धमतीमध्ये, आज 
महाराष्ट्र जसा काही आहे तसा घडण्यामध्ये, आचि भचवष्ट्यात महाराष्ट्र कसा असेल हे ठरवण्यामध्ये 
कामगारसंघटनािंा महत्तवािा चहस्सा असेल हेि जिू सूचित करिारा हा योगायोग आहे. 
 

महाराष्ट्रािी राजधानी मंुबई इथेि भारतातील कामगार िळवळ जन्मली आचि इथेि ती 
फोफावली हे ऐचतहाचसक सत्यही सवणि महाराष्ट्रबाधंवानंा अचभमान वाटावा असेि आहे. 
 

कामगारिळवळ ही केवळ कामगाराचं्या फायद्ापुरती नसते - त्याच्या खूप पलीकडे ती जाऊ 
शकते; जाते. पंचडत जवाहरलाल नेहरू यानंी समाजवािी समाजरिनेिे आपले स्वप्न पचहल्यािंा 
जाहीरपिे माडंले ते ८ चडसेंबर १९२९ रोजी नागपूरला भरलेल्या ऑल इंचडया रडे युचनयन काँगे्रसच्या 
राष्ट्रीय अचधवशेनाति. १२ चडसेंबर १९३० रोजी चिचटश कापडािे गठे्ठ नेिाऱ्या रकपुढे स्वतःला झोकून 
िेिारा आचि स्विेशीिे आंिोलन आपल्या प्रािािंी आहुती िेऊन िेतविारा बाबू गेनू हा एक कामगारि 
होता. ज्या १०५ हुतात्म्याचं्या बचलिानातून १ मे १९६० रोजी संयुक्त महाराष्ट्र राज्य अक्स्तत्वात आले त्या 
हुतात्म्यापंैकी अनेक जि कामगारि होते. आचि उद्ािा महाराष्ट्र फुलू शकेल, बहरू शकेल, तोिेखील 
लक्षावधी कामगाराचं्या घामाच्या कसिनातूनि. हे घडण्यासाठी. ‘तुझ्या घामामधून, तुझ्या कामामधून, उद्ा 
चपकेल सोन्यािं रान’ हा वसंत बापटािंा आशावाि साथण ठरण्यासाठी, कामगार िळवळीिी भचूमका 
मोलािी ठरिार आहे. म्हिनूि महाराष्ट्र राज्य चनर्धमतीच्या सुविणमहोत्सवाप्रीत्यथण प्रकाचशत होिाऱ्या या 
महत्तवाच्या गं्रथात कामगारिळवळीिी व त्या अनुिंगाने एकूिि आपल्या श्रमसंस्कृतीिी स्वतंत्र िखल 
घेतली जात आहे यािे चवशिे समाधान वाटते. 
 

‘कामगारिळवळ, श्रमसंस्कृती आचि समाजपचरवतणन’ हा चविय तसा खूप व्यापक आहे आचि त्यािे 
चवविेन महाराष्ट्र राज्याच्या गेल्या पन्नास विांतील वाटिालीच्या संिभात करिे हे एक मोठे आव्हानि 
आहे. हे चवविेन चवस्कळीत होऊ नये, त्यात नेमकेपिा व सूत्रबद्धता असावी या दृिीने प्रस्तुत लेखकाने 
चवविेनािे तीन भाग केले आहेत - (१) कामगारिळवळ - एक सचंक्षप्त ऐचतहाचसक आढावा, (२) 
कामगारिळवळीपुढिी आजिी आव्हाने आचि (३) श्रमसंस्कृती आचि समाजपचरवतणन. 
 

या सवण चवविेनातून वािकाच्या हाती भरीव असे काहीतरी लाभेल अशी आशा आहे. 
 

एकूि कामगारिळवळीिा इचतहास हा एखाद्ा स्वतंत्र गं्रथािा चविय आहे, एखाद्ा लेखात तो 
माडंिे अशक्यि आहे, पि महाराष्ट्रातील कामगारिळवळीिे योग्य आकलन होण्यासाठी चतिी 
ऐचतहाचसक पाश्वणभमूी अगिी थोडक्यात तरी समजून घेिे आवश्यक आहे. 
 
१·१ : नेमस्ि भूणमकेचा पणहला कालखांड 
 

कामगारिळवळीिी सुरुवात इंग्लंडमध्ये झाली. औद्ोचगक क्रातंीिा व पयाप्त कारखानिारीिा 
इंग्लंड हाि पाळिा असल्याने कामगारिळवळिेखील चतथेि सुरू होिे तसे स्वाभाचवक होते. १८६८ साली 
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इंग्लंडमधील मिेँस्टर या प्रमुख औद्ोचगक शहरात चिचटश रेड युचनयन काँगे्रसिी (टीयुसीिी) स्थापना 
झाली. जगातील ही पचहली कामगारसंघटना. चतिा अध्यक्ष होता चकयर हाडी - ििणमध्ये चनयचमत जािारा 
एक चििन. ‘Brotherhood of men under fatherhood of God’ (‘िेवाच्या चपतृत्वाखाली मािसािंा 
बंधुभाव’) हे टीयुसीिे िीि होते. कामगारानंा मािसुकीने वागवा हीि त्यािंी मागिी होती. 
 

बरेि जि कामगारिळवळीिा सबंंध लाल बावट्याशी, व म्हिून कम्युचनझमशी (साम्यवािाशी), 
जोडतात पि ते िुकीिे आहे. टीयुसीिा - जगातील पचहल्या कामगारसंघटनेिा - साम्यवािाशी काहीही 
संबंध नव्हता; आजही नाही. American Federation of Labour (AFL) ही जगातील सवांत अचधक 
सिस्य असलेली कामगारसंघटना; चतिाही साम्यवािाशी काहीि सबंंध नाही. ककवा स्वीडनमधील 
कामगारसंघटना ही िेशातील समाजात सवाचधक प्रभाव असिारी कामगारसंघटना - तीही साम्यवािी 
नाही. कुठल्याही इझमपेक्षा शोचिताचंवियीिा कळवळा व अन्यायािी िीड या मानवी पे्ररिामंध्येि 
कामगारिळवळीिा जीव साठवलेला आहे 

 
भारतात कामगारिळवळीिी मुहूतणमेढ रोवली ती नारायि मेघजी लोखंडे यानंी. यानंी १८९० 

साली स्थापना केलेली बाँबे चमलहँड्स असोचसएशन ही भारतातील पचहली कामगारसंघटना. (या कामात 
त्यानंी शापूरजी बंगाली या पारशी िानशूरािी व समाजसुधारकािी खूप मित झाली होती हे इथे नमिू 
करायला हव)े. 
 

लोखंडे यािंा जन्म १८४८ साली एका गरीब माळी कुटंुबात झाला. त्याचं्यावर महात्मा जोचतबा 
फुले या ञाचतबधूंिा खूप प्रभाव होता. फुले यानंी सत्यशोधक समाजािी स्थापना केल्यानंतर लोखंडेही त्या 
कामात भाग घेऊ लागले. काही वि ेरेल्व ेव पोस्ट खात्यातं नोकरी केल्यानंतर लोखंडे यानंा मंुबईतील एका 
कापड चगरिीत स्टोअरकीपर म्हिून नोकरी लागली. तत्कालीन कामगारािें हाल बघून त्यानंी फावल्या 
वळेात कामगारामंध्ये काम करायला सुरुवात केली. त्यातूनि बाँबे चमलहँड्स असोचसएशनिा जन्म झाला. 
मंुबईतील चगरिीकामगाराचं्या तक्रारींकडे जनतेिे व सरकारिे लक्ष वधेिे आचि १८८१ सालच्या 
Factories Act मध्ये सुधारिा घडवनू आििे ही या असोचसएशनिी िोन प्रमुख उचद्दिे होती. आपल्या 
चविाराचं्या प्रसाराथण ते ‘िीनबंधू’ नावािे एक चनयतकाचलकही िालवत असत. 
 

याि प्रकारिे काम करिाऱ्या इतरही काही ससं्था पुढील काही विांत स्थापन झाल्या. 
उिाहरिाथण, १९०९ साली मंुबईत बी. आर. नरे (ज्यािें स्मारक म्हिजे मंुबईिे नरे पाकण ), एस. के. बोले 
आचि एन. ए. तलिेरकर याचं्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेली कामगार चहतवधणक सभा, ककवा १९११ 
साली मंुबईति स्थापन झालेली सोशल सक्व्हणस लीग - जी आजही अक्स्तत्वात आहे. (साधारि याि 
सुमारास कलकत्ता येथे िाह्मो समाजाच्या नेतृत्वाखाली वचकंग मेन्स चमशन नावािी एक अशीि ससं्था सुरू 
झाली होती. कामगारानंा चशक्षि घेता यावे यासाठी रात्रशाळा (night school) िालवायिी सुरुवात त्याि 
संस्थेने भारतात सवणप्रथम केली. िेशाच्या इतरही काही शहरातं त्याि सुमारास कामगाराचं्या चहतािे काम 
करिाऱ्या काही संस्था सुरू झाल्या; परंतु या लेखात आपि शक्यतो महाराष्ट्रातीलि उिाहरिे घेत 
आहोत.) 
 

या सवणि संघटनाचं्या कामािे स्वरूप ज्याला कल्यािकारी (Welfare) बाब म्हिात येईल असेि 
होते. कामगारािें कि कमी व्हावते, कामािे तास मयाचित असावते, त्यानंा हक्कािी सुट्टी असावी, 
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करमिुकीिी साधने असावीत, त्यानंा राहायला घरे चमळावीत, त्याचं्या व त्याचं्या मुलाचं्या चशक्षिािी 
थोडीफार सोय व्हावी, त्याचं्यासाठी व्यावसाचयक प्रचशक्षि वगण असावते वगैरे स्वरूपािे काम या कामगार 
संघटना करीत असत; या संिभात सरकार आचि मालकवगण याचं्याबरोबर सल्लामसलत करत असत. 
गोपाळ कृष्ट्ि गोखले यानंी १२ जून १९०५ रोजी स्थापन केलेल्या सव्हंट्ट्स ऑफ इंचडया सोसायटीिे 
मंुबईतील प्रमुख नेते ना. म. जोशी (चनधन : १९५५) हेि तत्कालीन कामगारिळवळीिे सवांत मोठे नेते 
होते. ऑल इंचडया रेड युचनयन काँगे्रस (A.I.T.U.C. ऊफण  आयटक) हा भारतातील पचहल्या िेशव्यापी 
कामगार महासंघ मुख्यतः त्याचं्याि पढुाकारातून सुरू झाला. सुरुवातीिी अनेक वि े ते आयटेकिे 
सरचिटिीस होते. लोखंडे हे भारतातील कामगारिळवळीिे जनक मानले जातात तर ना. म. जोशी हे या 
कामगारिळवळीिे चपतामह मानले जातात. बहुताशंी नेमस्त व जवळजवळ पूिणतः अराजकीय अशाि 
स्वरूपािी ही िळवळ होती. 
 

१९२० मध्ये मंुबईत भरलेल्या आयटकच्या पचहल्याि अचधवशेनािे अध्यक्ष फािर जोसेफ बाचप्टस्टा 
नावािे एक चिस्ती धमणगुरू होते हा इचतहास या संिभात लक्षात घेण्यासारखा आहे. 
 

१८९० साली स्थापना झाल्यापासून ते साधारि १९२९ सालापयंतिा (िाळीस-एक-विांिा) 
कालखंड हा भारतीय कामगारिळवळीच्या इचतहासातील पचहला टप्पा मानता येईल. संघिािी भचूमका न 
घेता, व्यवस्थापनाशी व सरकारशी सामोपिाराने वाटाघाटी करत, मुख्यतः कामगार कल्यािािे प्रयत्न 
करिारा, नेमस्त भचूमका असलेला असा हा कालखंड होता. 
 
१·२ : साम्यवादी प्रभावाखालचा दुसरा कालखांड 
 

साधारि १९२९ नंतर भारतीय कामगार िळवळीच्या इचतहासातील िुसरा टप्पा सुरू झाला. 
त्याविी नागपूर येथे भरलेल्या आयटकच्या अचधवशेनात पंचडत नेहरंूनी सुरुवातीला उल्लखे केल्याप्रमािे 
प्रथमि समाजवािािा जाहीर पुरस्कार केला आचि त्याि अचधवशेनात आयटकवर कम्युचनस्टािें विणस्व 
प्रस्थाचपत झाले; िळवळीच्या नव्या पवािी सुरुवात झाली पि यािे कारि स्थाचनक घडामोडी हे नसून 
जागचतक स्तरावर घडिाऱ्या काही घटनािंाि तो एक पचरिाम होता. त्यामुळे हा िुसरा कालखंड नीट 
समजून घेण्यासाठी त्या जागचतक घडामोडींिा एक धावता आढावा घ्यायला हवा. 
 

इथे आपि कालण  माक्सणशी येतो. १८६७ साली माक्सणच्या ‘ि कॅचपटल’ या क्राचंतकारक गं्रथािा 
पचहला भाग इंग्लंडमध्ये प्रकाचशत झाला. (या गं्रथािें पुढिे िोन भाग १८८३ साली त्यािा मतृ्यू झाल्यानंतर 
प्रकाचशत झाले.) 
 

उत्पािनाच्या प्रचक्रयेनुसार (प्रॉडक्शन प्रोसेसनुसार) समाजजीवन घडत जाते; भाडंवलिार व 
कामगार हे समाजातील िोन प्रमुख वगण आहेत (आहे-रे आचि नाही-रे, Haves आचि Have nots); 
त्याचं्यातील संघिण (Class War) हा अटळ आहे; आपापसातंील आत्यचंतक स्पधेमुळे भाडंवलशाही एक 
चिवस नि होईल आचि जगात कामगारािें राज्य अक्स्तत्वात येईल; ही माक्सणवािातील काही प्रमुख तत्तवे. 
“जगातल्या कामगारानंो एक व्हा! गमावण्याजोगे तुमच्या साखळिंडाचशवाय तुमच्याकडे आहेि काय!” 
(“Workers of the world unite! You have nothing to loose but your chains!”) हे त्यािें आवाहन 
भारून टाकिारे होते. “प्रत्येकाला त्याच्या क्षमतेनुसार चमळण्याऐवजी त्याच्या गरजेनुसार चमळावे.” 



 अनुक्रमणिका 

(“From each according to his abilities to each according to his needs.”) हे एक आकिणक स्वप्न 
त्याने मानवी समाजाला चिले. माक्सणवािािे आवाहन हे मुख्यतः हृियाला होते, चखशाला नव्हते. 
माक्सणवािात काव्य होते, ‘धुक्यातून लाल ताऱ्याकडे’ नेण्यािे आचमि होते, एक भारावनू टाकिारा रोमान्स 
होता. 
 

याि तत्तवञानाच्या आधारावर १९१७ मध्ये रचशयात जुलमी झारिी सत्ता संपुिात आिली गेली. 
एकीकडे साम्राज्यवािी चिटनच्या चवरोधात रचशया उभा होता तर िुसरीकडे जुनाट, शतेीचधचष्ठत, 
बुरसटलेल्या अथणव्यवस्थेच्या चवरोधात नेमके हेि िोन प्रमुख शत्रू भारतासारख्या परतंत्र व गरीब िेशापुढे 
होते. ‘समानशीले व्यसनेिु सख्यम्’ या न्यायाने बहुतेक सवणि बुचद्धजीवी तरुिामंध्ये त्या वळेी रचशयन 
प्रयोगाचवियी कमालीिे आकिणि होते. एका अत्यतं चकडलेल्या आर्धथक व सामाचजक व्यवस्थेिे 
आधुचनकीकरि रचशयात होत होते. जे पचरवतणन पािात्तय िेशातं िोनश-ेतीनश ेविांत झाले तेि पचरवतणन 
मागासलेल्या रचशयन राष्ट्रात अवघ्या पंिवीस-तीस विांति आिण्यािे रचशयन नेत्यािें स्वप्न होते. मानवी 
इचतहासात समाजपचरवतणनािा प्रयोग इतक्या मोठ्या प्रमािावर पूवी कधीही केला गेला नव्हता. या 
प्रयोगािी भव्यता कुठल्याही तरुि मनाला भरुळ पाडिारी होती, कजकून घेिारी होती. अशा पचरक्स्थतीत 
भारतातील वा इतरही बहुतेक परतंत्र िेशातंील संविेनाक्षम नेते कम्युचनझमपासून वैिाचरकदृष्ट्ट्या तरी 
फार वळे िूर राहूि शकले नसते. 
 

या सगळ्या जागचतक घडामोडींिा भारतातील कामगारिळवळीवर अपचरहायणपिे खूप प्रभाव 
पडला. श्रचमकासंाठी झटिाऱ्या कामगारिळवळीतल्या अनेक कायणकत्यांनी माक्सणवािािा स्वीकार केला. 
कुठच्याही छोट्या स्वरूपािे कायण करताना त्या कायासाठी एखािे व्यापक अचधष्ठान, एखािे व्यापक कोंिि 
असिे उपयुक्त असते; एखािा ऑपरेटर फक्त एकि मशीन साभंाळत असेल, पि ते करताना आपि एका 
मोठ्या कारखान्यािे घटक आहोत, ही जािीव त्याच्या जगण्याला अचधक अथणपूिणता िेऊ शकते. शवेटी 
मािूस हा कळपाने राहिारा प्रािी आहे; आपि कुठल्यातरी व्यापक अक्स्तत्वािा अशं आहोत ही जािीव 
मानवी मनाला सतत सुरचक्षतता िेत आली आहे; मानवी मनािी ही एक जन्मजात गरज आहे. साहचजकि 
अनेक कामगार नेते त्यावकाळी ‘कॉमे्रड’ बनले. कॉमे्रड या शब्िािा अथणि शोचितािंा चमत्र हा होता, त्या 
शब्िालाि एक चवचशि ऐचतहाचसक संिभण होता. ‘व्यवस्थापनाबरोबर एकत्र बसून सामोपिाराने परस्पर 
चहताच्या गोिींिी ििा करिे’ ही कामगार नेत्यािंी आधीिी कायणपद्धत कॉमे्रड्सनी पार बिलून टाकली; 
चतिी जागा झुंजार लढवय्येपिाने घेतली. मोिे-घोििा-चनिशणने-संप ही रोजिी हत्यारे बनली. त्यातूनि 
मग बघता बघता कामगारिळवळ म्हिजे लाल बावट्यािी िळवळ हे समीकरि जनमानसात क्स्थरावले. 
 

साम्यवािी प्रभावाखालच्या भारतीय कामगारिळवळीिा हा िुसरा टप्पा पुढिी साधारि िाळीस 
वि,े म्हिजे १९७० च्या आसपासपयंत चटकला कामगारिळवळ हे कम्युचनस्टाचं्या दृिीने वगणलढ्यािे 
(क्लास वॉरिे) प्रमुख हत्यार होते. या हत्यारािा वापर करून राजकीय सत्ता सपंािन करायिी व त्यातून 
मग श्रचमकािें राज्य स्थापन करायिे हे त्यािें अंचतम उचद्दि होते. परंतु अनेक कारिानंी भारतातल्या 
लोकशाही राजकारिात हे उचद्दि गाठता येिे िुरापास्त ठरले - अपवाि फक्त केरळ व पचिम बंगाल या 
िोन प्रातंािंा. 
 

अथात अचंतम उचद्दि साध्य झाले नाही तरी कामगारिळवळीला लढाऊ आचि जहाल स्वरूप 
िेिात साम्यवाद्ानंा यश लाभले ते याि कालखंडात. भारतािी आर्धथक राजधानी असलेल्या मंुबई 
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शहरापुरता चविार केला तर हा मुद्दा स्पि होईल. विानुवि े इथल्या कामगारिळवळीिे नेतृत्व चगरिी 
कामगार युचनयन या कम्युचनस्ट संघटनेकडे होते. मात्र ही चगरिी कामगारािंी अचधकृत मान्यताप्राप्त 
युचनयन कधीि नव्हती - तो मान होता इंटकच्या राष्ट्रीय चमल मझिूर संघाला. मंुबईतील राजकीय सत्ता 
कम्युचनस्टाचं्या ताब्यात जािे तर कधी शक्यही नव्हते. पि असे असले तरी कामगार मिैानावरील सभेत 
चगरिी कामगार युचनयनने संपािा नारा चिला रे चिला, की लगेि िोन लाख चगरिी कामगार रस्त्यावर 
उतरत असत. मोिे-चनिशणने यानंा उधाि येई, ‘लाल बावटा – कझिाबाि’ च्या घोििानंी चगरिगाव 
िुमिुमून जाई. चगरिी कामगार युचनयनिी किेरी असलेली परळिी िळवी चबक्ल्डंग जिू क्रातंीिे 
हेडक्वॉटणर बनून जाई. आचि हे सगळे हाती राजकीय सत्ता अचजबात नसताना आचि युचनयनला अचधकृत 
मान्यता नसतानाही घडत असे. 
 

या िुसऱ्या टप्प्यातील कामगारिळवळ कशी होती यािे हे एक प्राचतचनचधक उिाहरि मानता 
येईल. १९६७ साली चशवसेनेिा उिय झाल्यानंतर ही पचरक्स्थती बिलू लागली. कॉमे्रड कृष्ट्िा िेसाई यािंा 
खून हा या संिभात एक वळिािा क्षि (टचनंग पॉईटं) मानता येईल. त्यानंतर साम्यवाद्ािंी 
कामगारिळवळीवरील पकड झपाट्याने चढली होत गेली, त्यािबरोबर िळवळीतला झुंजार लढाऊपिाही 
ओसरत गेला. 
 
१·३ : णवघिनाचा णिसरा कालखांड 
 

त्यानंतरिा पुढिा तीस-एक विांिा - म्हिजे साधारि १९७० ते २००० पयंतिा कालखंड हा 
कामगारिळवळीच्या दृिीने संघटनात्मक व्यावसाचयकीकरिािा पि वैिाचरक खच्चीकरिािा कालखंड 
म्हिता येईल. या खच्चीकरिािी सुरूवात राजकीय सत्ताकारिातून सुरू झालेल्या कामगारशक्तीच्या 
चवघटनातून झाली. 
 

राजकारि आचि कामगारिळवळ यािें नाते तसे गंुतागंुतीिे आहे. अगिी पचहल्यापासूनि अनेक 
राजकीय नेते कामगारिळवळीला महत्तव िेिारे होते, कामगाराचं्या प्रश्नाचंवियी प्रामाचिक कळकळ 
असिारे होते. मुळात अस्पृश्योद्धाराच्या िळवळीप्रमािे ककवा स्त्रीचशक्षिाच्या िळवळीप्रमािे 
कामगारिळवळीिी सुरुवातही समाजाच्या अचभजनवगातील काही पुरोगामी मडंळींनीि - म्हिजेि 
‘बाहेरच्या’ मंडळींनीि - केली होती. जे समाजघटक विानुवि ेशोचित राचहले आहेत, त्याचं्यात स्वतःहून 
उठाव करायिे सामथ्यण चनमाि होिे कठीिि असते; चठिगी पाडिारा ‘बाहेरूनि’ यावा लागतो. या 
बाहेरच्या मंडळींपैकी काही जि राजकीय महत्तवाकाकं्षा बाळगून होते. कामगाराचं्या मागण्या पिरी पाडून 
घेण्यासाठी राजकीय पाठबळ आवश्यक होते आचि राजकारण्यानंाही संघचटत कामगारािें संख्याबळ हविे 
होते. कामगारकायणकते पक्षाच्या कामी येत होते तर पक्षकायणकते आपले राजकीय वजन कामगारप्रश्न 
सोडवण्यासाठी वापरत होते. यात िोन्ही बाजंूिा फायिाि होता. लाला लजपतराय, सुभाििंद्र बोस, 
जवाहरलाल नेहरू वगैरे अनेक मोठे नेते आयटकच्या (तत्कालीन एकमेव िेशव्यापी कामगार 
महासंघाच्या) कामात रस घेत असत, सल्लामसलत करत असत. महात्मा गाधंींनी तर स्वतःि 
अहमिाबािच्या चगरिी कामगारांिी मजूर महाजन नावािी संघटना सुरू केली होती. पि त्या सवणि बड्या 
नेत्यािें मुख्य ध्येय िेशासाठी स्वातंत्र्य चमळविे हेि होते, कामगारसंघटनेच्या प्रत्यक्ष कामात त्यािंी 
ढवळाढवळ नसे. 
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परंतु स्वातंत्र्योत्तर काळात ही पचरक्स्थती बिलत गेली. राजकीय लोकशाहीने अनेक पक्षानंा जन्म 
चिला व त्या सवण स्वतःच्या कामगारसंघटना उभारल्या. पूवी फक्त आयटक (कम्युचनस्ट विणस्वाखाली) 
होती, नंतर काँगे्रसने इटंक (Indian National Trade Union Congress) सुरू केली, समाजवाद्ानंी 
एिएमएस (Hind Mazdoor Sabha), जनसंघाने बीएमएस (Bharatiya Mazdoor Sangh) सुरू केली. 
पुढे त्याचं्यातही फूट पडत गेली. उिाहरिाथण, डाव्या कम्युचनस्टानंी चसटू (Centre of Indian Trade 
Unions) वा सयुंक्त समाजवाद्ानंी एिएमपी (Hind Mazdoor Panchayat) सुरू केली. कामगार 
िळवळीत पूवीि सुरू झालेली ही चवघटनािी प्रचक्रया या चतसऱ्या कालखंडात पूिणत्वाला गेली. 
 

हे चवघटन केवळ राष्ट्रीय महासंघाचं्या पातळीवर न राहता अगिी स्थाचनक पातळीवरही उतरले. 
एकेका कारखान्यात िार-िार युचनयन्स झाल्या. या कालखंडात औद्ोचगकीकरि वाढले, मोठ्या 
शहरापंुरती सीचमत असलेली कारखानिारी कमी-अचधक प्रमािात ग्रामीि भागातही पसरली आचि 
त्यािबरोबर युचनयन्सिी सखं्याही झपाट्याने वाढली. पि राजकीय प्रचक्रयेतून होत गेलेल्या चवघटनामुळे 
युचनयन्सिी संख्या वाढूनही त्यािंा प्रभाव मात्र वाढला नाही; ककबहुना तो कमी कमी होत गेला. 
 

या चवघटनाला आिखी एक िुिैवी पिर होता - आचि तो म्हिजे व्यक्क्तगत नेतृत्वािी वाढ आचि 
त्यातून पडत गेलेली संघटनािंी अचधकाचधक शकले. 

 
या काळातल्या िोन मोठ्या कामगार नेत्यािंा उल्लखे या संिभात उिाहरिािाखल करायला 

हरकत नाही. 
 

असोचसएशन ऑफ इंचजनीअकरग वकण सण ही डॉ. ित्ता सामंत यानंी उभारलेली बलाढ्य कामगार 
संघटना. जवळपास िीड-िोन लाख कामगार चतिे सिस्य होते आचि १९७५ नंतरिे संपूिण िशक डॉ. 
सामंत त्यािें अनचभचिक्त राजेि होते. िाचंिवलीच्या िगडीखाि कामगाराचं्या कुटंुबीयांवर उपिार करता 
करता त्याचं्या आजारािे मूळ िाचरद्र्यात व शोििात आहे हे जािवनू, त्यानंा संघचटत करण्यासाठी प्रकॅ्क्टस 
सोडिारे डॉ. सामतं बघता बघता कामगाराचं्या गळ्यातले ताईत बनले. गोिरेज, चप्रचमयर ऑटोमोबाईल्स, 
मुकंुि आतणन, क्रॉम्प्टन ग्रीव्हज अशा असंख्य बड्या कंपन्यातंील कामगारांना त्यानंी भरघोस पगारवाढ 
चमळवनू चिली. पि पुढे त्याचं्या नेतृत्वाखालिा चगरिी कामगारािंा संप अयशस्वी ठरला व त्यानंतर डॉ. 
सामंत यािंी िुिैवी हत्याि झाली. या सवण कालखंडात त्यािंी युचनयन ‘डॉ. सामंत यािंी युचनयन’ म्हिूनि 
ओळखली जात होती, चतिी सवण धोरिे एक व्यक्तीि ठरवत होती. त्यामागे कुठच्याही राजकीय 
चविारसरिीिी बाधंीलकी नव्हती. चजथे चजथे त्यािंी युचनयन गेली चतथे चतथे पूवी कामगाराचं्या वगेवगेळ्या 
मान्यताप्राप्त युचनयन्स होत्या - ज्यािंी डॉ. सामंत नावाच्या वािळापुढे पार ससेहोलपट झाली. इतकी, की 
डॉ. सामंताचं्या अस्तानंतर चतथे िुसरी कुठलीि युचनयन पुन्हा पाय रोव ू शकलीि नाही. 
जागचतकीकरिाच्या लाटेत पुढे कापड चगरण्यापं्रमािेि यातंले असंख्य कारखानेही बंि झाले, जे चटकले 
त्याचं्यात प्रिंड प्रमािावर कामगार कपात झाली; पि त्या सगळ्याचवरुद्ध आवाज उठवायिे बळि चतथल्या 
मोडतोड झालेल्या कामगार संघटनामंध्ये उरले नव्हते. 
 

१७ जुलै २००३ रोजी कालवश झालेले आर. जे. मेहता अशाि पूिणतः व्यक्तीकें चद्रत कामगार 
नेतृत्वािे िुसरे एक ठळक उिाहरि. कुठल्याही राजकीय पक्षाशी संलग्न नसलेल्या त्याचं्या मंुबई मझिूर 
सभेिे जवळपास पन्नास हजार सिस्य होते, मध्यम आकारािे जवळपास तीनश ेकारखाने त्याचं्या ताब्यात 
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होते. चहऱ्याचं्या व्यापारासाठी प्रचसद्ध असलेल्या पालनपुरी जैन समाजातील हा मािूस, चसडनेहॅम 
कॉलेजमधून पिवी घेतल्यानंतर याने स्वतःला पूिण वळे कामगारिळवळीत झोकून चिले. कायद्ािे सूक्ष्म 
ञान, कंपनी बलॅन्स शीटिा सखोल अभ्यास (डॉ. सामंतािंा या बलॅन्स शीट्ट्सवर किभरही चवश्वास 
नव्हता, मागण्यानंा चवरोध करताना कधी व्यवस्थापनाने बॅलन्स शीट पढेु केली, तर डॉ. सामतं चतला 
हातही लावत नसत.), आचि वाटाघाटींवरील प्रभतु्व याचं्या बळावर त्यानंी आपल्या कामगारािंा खूप 
फायिा करून चिला. प्रत्येक पगारवाढीच्या वळेी थकबाकीच्या रकमेिी चवचशि टके्कवारी राजरोसपिे 
युचनयनसाठी म्हिनू कापून घेण्यािी पद्धत कामगारिळवळीत आरजेंनीि सुरू केली. यातून त्यािंी 
युचनयन आर्धथकदृष्ट्ट्या इतर कामगार नेत्यानंा हेवा वाटावा इतकी समृद्ध झाली हे खरेि, पि त्यािबरोबर 
संप िीघणकाळ रेंगाळला तर संपकरी कामगारािे कुटंुब उपाशी राहू नये म्हिून त्याला िरमहा उिल 
िेिाराही हा एकमेव कामगार नेता होता हेही खरे. 
 

पि इथेही पुन्हा डॉ. सामंतापं्रमािेि पूिणतः व्यक्क्तकें चद्रत नेतृत्व. अशा नेतृत्वातून काही 
कामगारािंा तात्काचलक फायिा झाला, तरी एकूि कामगारिळवळीला बळ लाभत नाही. उलट स्वतःला 
जास्त पगारवाढ चमळवनू िेऊ शकेल अशा कुठल्याही नेत्यामागे जायिी प्रवृत्ती कामगारामंध्ये वाढीस 
लागते, नेत्यामंध्येही मग अचधकाचधक पगारवाढीिे आचमि िाखवण्यािी िढाओढ सुरू होते. वाढत्या 
लोकानुनयािा हाि प्रकार आज राजकीय के्षत्रात सुरू झालेला आपल्याला चिसतो व हाि प्रकार 
चवघटनाच्या वाढत्या प्रवृत्तीतून कामगार के्षत्रातही बोकाळला. आज तर अनेक चठकािी अशी पचरक्स्थती 
आहे की, गल्लीतल्या कुिाही गंुडाने हातात झेंडा घेऊन कंपनीच्या गेटवर उभे राहाव े आचि स्वतःला 
युचनयन लीडर घोचित कराव!े वचरष्ठ नेतृत्वािा स्थाचनक पातळीवर जराही विक उरलेला नाही. एकेकाळी 
बहुतेक उद्ोग मंुबईत होते व साहचजकि कामगारिळवळही मंुबईकें चद्रत होती. त्यावळेी वचरष्ठ नेत्यािे 
युचनयन्सवर थोडेफार तरी लक्ष असायिे. पि आज मात्र उद्ोगके्षत्रािे चवकें द्रीकरि होत आहे; 
उिाहरिाथण, एम.आय.डी.सी.च्या औद्ोचगक वसाहतींिे जाळे राज्यभर पसरले आहे. चतथल्या 
कामगारिळवळीला कसलाि धरबंि उरलेला नाही. 
 

लेखाच्या सुरुवातीला उद् धृत केलेला कॉमे्रड इंद्रचजत गुप्ता यानंी चिलेला चनवािीिा इशारा 
म्हिूनि इतका समयोचित आहे. 
 

या चतसऱ्या कालखंडािे आिखी एक वैचशष्ट्ट्य नमूि करावसेे वाटते, ते म्हिजे कामगारसंघटनािें 
झालेले व्यावसाचयकीकरि. पूवीिे कामगार युचनयनिी अगिी कमी असलेली वगणिीही कधीि चनयचमतपिे 
भरत नसत, आता ती परस्पर पगारातून कापली जायिी सोय झाल्याने कामगार नेत्याचं्या हातात प्रथमि 
पैसा खेळू लागला. या आर्धथक स्थयैातून अनेक िागंल्या गोिी घडल्या. उसळपाव खाऊन चिवस 
काढायिी आता कामगार नेत्यानंा, कायणकत्यांना गरज राचहली नाही. त्यानंा चनयचमत व बऱ्यापकैी पगार 
चमळू लागला. वगेवगेळ्या कामासंाठी पगारी कमणिारी नेमायिी, कोटात केसेस लढवण्यासाठी िागंले 
वकील नेमायिी सोय झाली. संघटनािें अतंगणत व्यवस्थापन सुधारले. कामात नीटनेटकेपिा आला. 
रान्सपोटण अँड डॉक वकण सण युचनयन, राष्ट्रीय चमल मझिूर संघ, केचमकल वकण सण युचनयन अशा अनेक 
संघटनाचं्या स्वतःच्या इमारती मंुबईत उभ्या राचहल्या. चिमतीला वाहनािें ताफे आले, जगण्याला स्वास्थ्य 
आले, चवमानप्रवास-परिेशवाऱ्या या चनत्याच्या बाबी झाल्या. एकूिि कामगारसंघटनानंा एक व्यावसाचयक 
पचरपक्वता आली. 
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हे बिल स्वागताहणि होते आचि कामगारािंाही त्यानंा चवरोध नव्हता; त्यािंीही पचरक्स्थती या 
कालखंडात सुधारली होती, नेत्याकंडून अनावश्यक त्यागािी आता ते अपेक्षाही करत नव्हते. 
 

पि खटकिारी गोि म्हिजे हे व्यावसाचयकीकरि कामाच्या सगळ्या घटकामंध्ये आले नाही; 
केवळ प्रशासकीय पातळीपुरतेि ते राचहले. उिाहरिाथण, नेतृत्वािे लोकशाहीकरि झाले नाही. त्यामुळे 
तरुिानंा कायणकता म्हिून छोटी-मोठी प्रशासकीय कामे करण्यापलीकडे वावि चमळाला नाही. िळवळीत 
नवीन बचुद्धमान तरुि येईनासे झाले. पचरिाम म्हिजे आजही कामगारिळवळीिी बहुतेक सवण सूते्र जुन्या, 
आता वयपरत्व ेथकलेल्या नेत्याकंडेि आहेत; नव ेनेतृत्व चक्षचतजावर फारसे कुठे चिसत नाही. 
 

स्वयंस्फूतण कायािे एन.जी.ओ. करि झाल्यावर चतथे जो फरक पडला, साधारि तसाि फरक या 
कालखंडात कामगारिळवळीतही पडला. सेवाभाव लयास गेला आचि त्यािी जागा व्यावहाचरक िातुयाने 
घेतली. 
 

कामगारिळवळीच्या मंुबईकें चद्रत मुख्य प्रवाहाच्या बाहेरही काही कामगारसंघटना महाराष्ट्रात 
होत्या. चतथल्या पचरक्स्थतीिाही इथे थोडक्यात उल्लखे करायला हवा. मंुबई ठाण्यानंतर पुण्याला उद्ोगधंिे 
सुरू झाले. ऑडणनन्स फॅक्टरी (िारूगोळ्यािा कारखाना) हा त्यातला एक प्रमुख. चतथे साथी एस. एम. 
जोशी यािंी युचनयन होती. खाजगी के्षत्रािा चविार केला तर टेल्को (आतािी टाटा मोटसण) ही पुण्यातली 
सवात मोठी कंपनी. चतथे िटजी, राजन असे वगेवगेळे लढाऊ नेते होऊन गेले. महाराष्ट्रात काही पक्ब्लक 
सेक्टरमधील महत्तवािी युचनट्ट्स होती. उिाहरिाथण, नाचशकिा चसक्युचरटी कप्रकटग पे्रस ककवा ओझरिा चमग 
चवमान कारखाना. चतथे स्थाचनक नेतृत्वाखालच्या अतंगणत युचनयन्स होत्या. या काळात महाराष्ट्रभर 
सहकारी साखर कारखाने उभे राचहले. चतथल्या कामगारािें नेतृत्व साथी चकशोर पवार याचं्याकडे होते. 
स्टेट रान्सपोटणिे कमणिारीही महाराष्ट्रभर चवखुरलेले होते. ते भाऊ फाटकानंा मानत असत. अलीकडे बीड 
पचरसरात ऊसतोडिी कामगारािंी संघटना उभी राचहली. गोपीनाथ मंुडेंकडे त्यािें नेतृत्व आले. 
 

पि या सवण युचनयन्स स्थाचनक पातळीवरि कायणरत होत्या; त्यािंा एकूि कामगारिळवळीवर 
फारसा प्रभाव पडला नाही. 
 

ऑल इंचडया पोटण अँड डॉक वकण सण फेडरेशनिा स्वतंत्र उल्लेख करायला हवा. त्याचं्या कामाच्या 
स्वरूपामुळे त्यािंा प्रभाव िेशभर पडायिा. भारताच्या इचतहासातील पक्ब्लक सेक्टरमधला पचहला अचखल 
भारतीय संप याि संघटनेने लढवला. गोिीकामगारासंाठी स्वतंत्र वजे बोडण (वतेन आयोग) असाव े या 
मागिीसाठी. तो पूिण यशस्वी ठरला. पंचडत नेहरंूनी या संपात स्वतः हस्तके्षप केला होता. िेशाच्या 
पंतप्रधानानंी एखाद्ा संपात हस्तके्षप करायिा हा पचहला (आचि बहुधा शवेटिा) प्रसंग. एस. आर. 
कुलकिी वा मनोहर कोतवाल यासंारखे या महासंघािे नेते राजकारिापासून सतत िूर राचहले, संघटनेिा 
उपयोग ज्यानंी राजकीय सत्ता चमळवण्यासाठी एखाद्ा चशडीप्रमािे कधी केला नाही, हे त्यािें आिखी एक 
वगेळेपि. त्यािंा संबधं राज्य सरकारबरोबर ककवा स्थाचनक व्यवस्थापनाबरोबर फारसा नव्हता, कें द्र 
सरकारबरोबरि होता, हेही एक वगेळेपि. 
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बँक व चवमा कामगारािें नेतेही तसे राजकारिापासून िूर राचहले. त्यािें वगेळेपि म्हिजे ते 
बहुतेकिा स्वतःही संबंचधत बँकेत वा चवमा कंपनीत नोकरी करिारे असत. स्वतः कमणिाऱ्यामंधूनि 
संघटनेिे नेतृत्व कायम उभे राहायिे; अशी उिाहरिे भारतीय कामगारिळवळीत कमीि आहेत. 
 

असो. आज मागे वळून कामगारिळवळीिा एक संचक्षप्त आढावा घेताना आपल्याला हे तीन 
महत्तवािे टप्पे जािवतात : सुरुवातीिा १८९० ते १९२९ हा मुख्यतः कल्यािकारी, नेमस्त कायावर भर 
िेिारा कालखंड, नंतरिा १९३० ते १९७० हा साम्यवािी प्रभावाखालिा जहाल आचि लढाऊ नेतृत्वािा 
कालखंड आचि त्यानंतरिा चतसरा साधारि १९७० ते २००० हा कामगारसघंटनाचं्या चवघटनािा 
कालखंड. कामगारसंघटनाचं्या सद्ःक्स्थतीिे मूल्यमापन करताना, चतच्यासमोरील आव्हानािंा वधे घेताना 
या पूवेचतहासािे भान ठेविे उपयुक्त आहे. 
 

भारतात कामगारिळवळ सुरू झाली त्याला आता शभंर वि ेउलटून गेली आहेत. या शभंर विांत 
जग पार बिलून गेले आहे. या बिलािा वगे गेल्या काही विांत झपाट्याने वाढला आहे. बिलाबरोबर 
नवी-नवी आव्हाने उभी राहत असतात आचि त्या आव्हानानंा तोंड िेत राहिे व तसे करता करता स्वतःही 
बिलत राहिे हे स्वतःिी पचरिामकारकताि नव्हे तर अक्स्तत्व चटकचवण्याच्या दृिीनेही अत्यावश्यक आहे. 
उत्क्राचंतवािािा प्रिेता िाल्सण डार्धवन हा तसा कालण  माक्सणिा समकालीन. (माक्सण : १८१८ ते १८८३, 
डार्धवन : १८०९ ते १८८२) भोवतालच्या पचरक्स्थतीनुसार ज्यानंी स्वतःमध्ये बिल घडवनू आिले तेि प्रािी 
कालौघात चटकून राचहले आचि ज्यानंी तसे बिल स्वतःमध्ये घडवनू आिले नाहीत असे प्रािी - मग ते 
डायनॉसॉसणसारखे प्रिंड असले तरीही - कालौघात नामशिे झाले असे डार्धवनिा उत्क्राचंतवाि सागंतो. 
कामगारिळवळही या चनयमाला अपवाि असिार नाही, चतलाही भोवतालच्या आव्हानानंा तोंड िेत िेत 
बिलत राहाव े लागेल. अशी कोिती आव्हाने आज कामगारिळवळीपुढे आहेत ज्यानंा तोंड िेण्यासाठी 
कामगारिळवळीला स्वतःमध्ये बिल घडवनू आिाव ेलागतील? 
 

कामगारिळवळीपुढिी ही आव्हाने तशी अनेक आहेत, पि प्रस्तुत लेखात आपि त्यातंल्या िार 
प्रमुख आव्हानािंा परामशण घेऊ. 
 
२·१ : बदलत्या िांत्रञानाचे आव्हान 
 

ज्या कालण  माक्सणिा कामगारिळवळीच्या एका मोठ्या कालखंडावर इतका प्रभाव पडला तो माक्सण 
आपल्या तत्तवानंा नेहमी ‘शास्त्रीय’ (‘सायचंटचफक’) हे चवशिेि लावत असे आचि असे असूनही 
कामगारिळवळीला बिलत्या तंत्रञानाशी फारसे कधी जुळवनू घेता आले नाही म्हिजे नवलि म्हिायिे! 
यािे उत्तम उिाहरि म्हिजे संगिक. 
 

आज संगिकाचशवाय जगािी आपि कल्पनाही करू शकत नाही. इतका तो आपल्या जीवनािा 
अचवभाज्य भाग बनला आहे. उिाहरिाथण, कंपन्याकंडून भागधारकानंा (शअेरहोल्डसणना) होिारे 
चडक्व्हडंडिे वाटप. चरलायन्स वा टाटा स्टील यासंारख्या अनेक कंपन्यांच्या भागधारकािंी संख्या आज 
लाखोंच्या घरात आहे. या सवांच्या चडक्व्हडंडिे िेक्स हाताने चलचहिे, ते टपालाने घरोघर पाठविे, नंतर 
भागधारकाने ते आपापल्या बकेँत जाऊन भरिे, बँकेने ते क्क्लंअकरग हाऊसला पाठविे, आचि अंचतमतः ती 
रक्कम भागधारकाच्या खात्यात जमा होिे हा सगळा व्याप आज सगंिकाअभावी केवळ अशक्यप्राय आहे. 
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तसे करायला गेल्यास त्यात होिारी कागिािी-पयावरिािी हानी, प्रिंड खिण, मनुष्ट्यबळािी गंुतविकू हे 
सगळे केवळ कल्पनातीति आहे. पि संगिकीय तंत्रञानामुळे हे सगळे सहजसुलभ झाले आहे. कंपनीने 
चडक्व्हडंडिी रक्कम जाहीर केल्यानंतर ती रक्कम भागधारकाचं्या बँक खात्यात इलेक्रॉचनक क्क्लअकरग 
चसक्स्टममुळे अवघ्या िोवीस तासातं चवनासायास जमा होते! पि असे असूनही कामगारिळवळीने मात्र 
विानुवि े संगिकाला कडाडून चवरोध केला होता. संगिकािंी तोडफोड करण्यापासून त्याचं्या 
वापराचवरुद्ध सपं करण्यापयंत सगळे प्रकार केले गेले आहेत! 
 

सामान्यतः लोकािंी प्रवृत्ती ही नव्या तंत्रञानाला चवरोध करण्यािी असते. १८५० च्या सुमारास 
भारतात जेव्हा प्रथम रेल्व े धावू लागली तेव्हा चतलाही असाि चवरोध झाला होता. ‘साहेबािा पोर कसा 
नकली रे, चबनबलैािी गाडी कशी हाकतो रे’ असे एक गािे तेव्हा लोकचप्रय झाले होते. संगिकाच्या 
बाबतीतही हेि घडले. 
 

खुद्द संगिकामध्ये झपाट्याने क्राचंतकारक पचरवतणन होत गेले. १९४६-४७ साली जेव्हा पचहला 
ENIAC कंप्युटर तयार केला गेला, तेव्हा त्यात तब्बल १९,००० व्हॉल्व्हज (व्हॅक्युम टू्यब्स) होते, त्यािा 
आकार एखाद्ा पाि मजली इमारतीएवढा होता व त्यािे वजन ३० टन होते! तो िालवायला शकेडो तंत्रञ 
लागत! पि पुढच्या िहा विांत राक्न्झस्टसणिा शोध लागल्यानंतर हा आकार शभंर पटींनी कमी झाला. 
नंतरच्या सेमीकंडक्टसणच्या शोधामुळे तो आिखीि कमी झाला आचि पुढे चसचलकॉन चिप्सच्या शोधानंतर 
तर तो अगिीि सुटसुटीत झाला. आता सगळीकडे लॅपटॉपिा जमाना सुरू झाला आहे आचि काही 
चठकािी तर पामटॉप (तळहातावर राहतील अशा) कंप्युटरिे चिवस आले आहेत. 
 

१९८० च्या सुमारास आलेल्या सटेॅलाईट क्रातंीमुळे जगभरिे लक्षावधी संगिक एकत्र जोडण्यािी 
शक्यता चनमाि झाली, World Wide Web (www) तयार झाले व त्यातूनि माचहती तंत्रञान 
(Information Technology) चवकचसत झाले. नवी रोजगारचनर्धमती आज याि के्षत्रात सवाचधक आहे. 
 

गेल्या काही विांत भारतात माचहती तंत्रञान के्षत्रािी प्रिडं वाढ झालेली आहे आचि त्या के्षत्रातील 
अनेक बड्या कंपन्या महाराष्ट्रात मंुबई, ठािे व पिेु इथे आहेत. लक्षावधी कमणिाऱ्यानंा चतथे नोकऱ्या 
चमळाल्या आहेत. ज्याला आपि कॉल सेंटसण ककवा Business Process Outsourcing म्हितो तो या 
माचहती तंत्रञान के्षत्रािाि एक भाग आहे. कामगारसघंटनापंुढे तंत्रञानाने चनमाि झालेले आव्हान इतर 
कुठल्याही उद्ोगापेक्षा या उद्ोगात अचधक प्रखर आहे. 
 

िुिैवाने भारतातील कामगारिळवळ या प्रिंड अशा आचि चवशिे म्हिजे मानवकें चद्रत अशा, 
उद्ोगापयंत अजून पोिलेलीही नाही. इथल्या कमणिाऱ्यानंा - ज्यातं उच्चचशचक्षत तरुि-तरुिींिा भरिा 
सवाचधक आहे - आपल्या कायणकके्षत कसे सामावनू घ्यायिे हे कामगारसंघटनांना लौकरि चनचित कराव े
लागेल. कारि येत्या काही विांत लक्षावधी रोजगार या के्षत्रात नव्याने तयार होिार आहेत. 
 

या माचहती तंत्रञानािे स्वरूप अन्य उद्ोगापेंक्षा मलूतः चभन्न आहे. उिाहरिाथण, टाटा कन्सल्टन्सी 
सक्व्हणसेस (TCS) घ्या. ही या के्षत्रातली भारतातली आद् कंपनी चतिे मुख्य कायालय मंुबईत आहे. चटस्को 
ककवा टाटा मोटसण या टाटा गु्रपच्याि इतर कंपन्यासंारखा टीसीएसिा कुठलाि मोठा कारखाना नाही. 
डोळ्यानंा चिसेल असे पोलाि वा वाहने यासंारखे उत्पािन नाही. त्यानंा सहसा कधी जाचहरातही करावी 
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लागत नाही. पि तरीही चटस्को ककवा टाटा मोटसणपेक्षा चकतीतरी जास्त लोकानंा, चकतीतरी जास्त पगार 
िेऊन, टीसीएस नोकरी िेते आचि आपल्या शअेरहोल्डसणसाठी चकतीतरी जास्त नफाही कमावते. 
 

या आयटी सेक्टरमधील प्रत्यक्ष िैनंचिन कामािे स्वरूपही मुख्यतः तंत्रञानामुळे अचतशय वगेळे 
असे झाले आहे. बघायला गेले तर या कंपन्यािें ‘उत्पािन’ असे काहीि चिसत नाही. ऑचफसच्या छतावर 
बसवलेल्या एखाद्ा सटेॅलाइट चडशमधून त्यािें सगळे ‘उत्पािन’ परिेशी पाठवले जाते. त्यासाठी 
लागिारा सगळा ‘कच्चा माल’ हासुद्धा त्यानंा सटेॅलाइटमाफण ति प्राप्त होतो; कारि तो ‘कच्चा माल’ 
वस्तुरूप नसून ‘डाटा’ या स्वरूपाति असतो व प्रचक्रया करून तो परत ‘डाटा’ याि स्वरूपात परिेशी 
चगऱ्हाइकानंा परत पाठवला जातो. इथे कागिोपत्री तरी कामािी ठरीव वळे नसते, ‘फ्लेक्सी अवसण’ 
असतात - म्हिजे कमणिारी खूपिा आपली वळे स्वतः ठरव ूशकतो, खूपिा लॅपटॉपच्या सायाने घरून काम 
करण्यािीही त्याला मुभा असते. 
 

अथात यािा अथण हे काम खूप सोपे असते असे मात्र मुळीि नाही. इथे शारीचरक श्रम नसले तरी 
एकाग्रता प्रिंड लागते. डोळ्यावंर कंप्युटरमधून बाहेर पडिाऱ्या प्रकाशलहरींिा िीघणकाळ पचरिाम खूप 
घातक असू शकतो. सततच्या बैठ्या कामामुळे पाठीच्या कण्यावर असय ताि पडतो. डोकेिुखी 
कायमिीि असते. बहुतेकिा कस्टमसण पािात्तय जगात असतात व काम ‘रीअल टाइम’ मध्ये करायिे 
असते; त्यामुळे अक्षरशः रात्रीिा चिवस करूनि काम कराव े लागते. खाण्याचपण्याच्या वळेा अचनचित 
असतात. त्यातून कायमच्या ॲचसचडटीसारखे चवकार उद् भवतात; हे सवण एकूिि शरीरातील जैचवक 
घड्याळ्याच्या (‘बायॉलॉचजकल क्लॉक’च्या) चवरोधात असते. 
 

या सगळ्यािे मानचसक पचरिामही िीघणकाळ हानी करिारे आहेत. स्पधेच्या अचतरेकातून सतत 
तिाव चनमाि होत असतो. हाती भरपूर पैसा खेळत असल्यामुळे या तिावापासून मुक्ती चमळवण्यािे िकुीिे 
मागण शोधले जातात. या व्यवसायके्षत्रात खूपिा पती-पत्नी वगेवगेळ्या शहरातं काम करतात, प्रवासही 
चनत्यािा असतो. त्यातून येिाऱ्या चवरहािे - जो खूपिा तरुि वयाति येतो - वैवाचहक जीवनावर खूप 
िुष्ट्पचरिाम होतात. 
 

या के्षत्रात काम करिाऱ्यामंध्ये तरुि मुलींिे प्रमाि बरेि असते - कधीकधी तर त्यािंी सखं्या 
चनम्म्याहूनही अचधक असते. त्याचं्या जाण्यायेण्यािी सोय बहुतेकिा कंपनीतफे केली जात असली तरीही 
एकूिि त्याचं्या वळेा अचनचित असल्यामुळे आचि कामािी जागा घरापासून लाबं असल्याने प्रवासात धोके 
असतात. आयटीमधल्या एकेका युचनटमध्ये काम करिाऱ्यािंी संख्या हजारोंच्या घरात असते व इतक्या 
सगळ्यानंा बसण्यासाठी लागिारी मोठी जागा शहरात मध्यवती भागात उपलब्ध होिे जवळपास अशक्य 
असते. अशी युचनट्ट्स मग साहचजकि गावाबाहेर उभारली जातात. उिाहरिाथण, पुण्यातील बहुतेक आयटी 
युचनट्ट्स लाबं कहजवडीला ककवा मगरपट्टा पचरसरात आहेत. अशा प्रवासात मग मचहला कमणिाऱ्याबंरोबर 
गैरवतणिूक होण्यािे, कधीकधी तर बलात्कार होण्यािेही प्रकार अधूनमधून घडत असतात. अलीकडच्या 
काळात अशा घटना वृत्तपत्रातूंन पनुःपनु्हा वािल्यािे वािकानंा आठवत असेल. या सगळ्यातून चनमाि 
होिाऱ्या असुरचक्षततेिा ताि खूप जास्त असतो. 
 

नोकरीिी सुरचक्षतताही इथे कूप कमी असते. ‘उद्ापासून कामावर येऊ नका, संध्याकाळी घरी 
जाताना आपला चहशोब घेऊन जा’ असा संिेश त्याचं्या पुढ्यातील मॉचनटंरच्या स्क्रीनवर अिानक कधीही 
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झळकतो. बस, नोंकरी सुटली! आयटीच्या पचरभािेत या संिेशाला ‘कपक क्स्लप’ असे म्हटले जाते. 
याचवरुद्ध िाि मागायिी कुठलीही यंत्रिा आज भारतात तरी उपलब्ध नाही. कपक क्स्लप िी टागंती तलवार 
अशी सतत डोक्यावर असतानाि इथे रोजिे काम कराव ेलागते. यामुळे कंपनीचवियी िीघणकालीन चनष्ठा 
वगैरे प्रकार कधीि नसतो. आयटीमधल्या कामािी तऱ्हा अगिी न्यारीि आहे. 
 

आयटीमधील कायणसंस्कृतीत जमेच्या बाजूही अथात अनेक आहेत. आपल्याकडे खूपिा 
आडनावावरून जात कळते; इथे सगळेि एकमेकानंा पचहल्या नावाने हाक मारत असल्याने जाचतजाचिवा 
फारशा नसताति. बॉस बहुतेकिा िुसऱ्याि कुठल्यातरी लोकेशनवर असतो; बॉस व कमणिारी याचं्यातील 
वचरष्ठ-कचनष्ठ हा पारंपचरक भेिभाव आयटीत चवशिे नसतो. एकूिि आयटीत बऱ्यापैकी समानता असते. 
कामात कौशल्य असते, डोळ्यातं स्वप्व ेअसतात, िेशापलीकडिे चक्षचतज सतत खुिावत असते. पि या 
लेखात आपि कामगारसंघटनाचं्या संिभात चविार करीत आहोत आचि त्या संिभात इथे संघटनेिी 
जरूरि कोिाला वाटत नाही ही कटू वस्तुक्स्थती आहे. 
 

अथात तंत्रञानािे आव्हान आयटी के्षत्रापुरतेि सीचमत आहे असा समज करून घेिे अगिी िकुीिे 
होईल. साधे बटाट्यािे वफेसण बनवण्यापासून लढाऊ चवमाने बनवण्यापयंत आचि पुस्तके छापण्यापासून 
रस्ते बाधंण्यापयंत सवणि प्रकारच्या उद्ोगधंद्ामंध्ये गेल्या काही विात अगिी मलूभतू असा फरक पडलेला 
आहे. 
 

तंत्रञानामुळे कामािे स्वरूपि पालटून गेले आहे. पूवी ‘प्रत्येक गोि एका छताखाली’ 
(‘everything under one roof’) ही संकल्पना होती. आज तसे कारखाने क्वचिति कुठे चिसतात. छोट्या-
छोट्या युचनट्ट्समध्ये वगेवगेळ्या भागािें उत्पािन होते व मुख्य कारखान्यात केवळ त्यािंी जुळिी 
(असेम्ब्ली) होते. उत्पािक यंते्रही खूप जलि व अिूक काम िेिारी, पि मायक्रोप्रोसेस सण बसवलेली व 
म्हिून आकाराने मात्र खूप छोटी अशी असतात. वगेवगेळ्या चठकािी चवखुरलेल्या युचनट्ट्समध्ये ती सहज 
िालवता येतात. त्यामुळे मोठ्या संख्येने कामगारानंी एकत्र यायिी व एका छपराखाली काम करायिी 
आज गरजि उरलेली नाही. ‘सहना भवतु, सहनौ भनुक्तु, सवण वीयणम् करवावहै’ ही उक्ती आता केवळ 
कल्पनेत शोभिारी आहे. एकत्र येिेि इतके कमी झाल्यामुळे संघटनेिे आकिणिही त्या प्रमािात नाहीसे 
झाले आहे. हा मोठाि मानचसक बिल आहे. 
 

मंुबईतील बड्या-बड्या कापड चगरण्या बंि पडल्या, लाखो चगरिीकामगार बेकार झाले, त्याचं्या 
संघटना केवळ कागिोपत्री उरल्या आचि तरीही बाजारपेठा मात्र कपड्यानंी ओसंडून वाहत आहेत, यािे 
मुख्य रहस्य तंत्रञानामुळे चवखुरलेली आचि तरीही कायणक्षम असलेली उत्पािनप्रचक्रया हेि आहे. 
 

आज कुठल्याही प्रस्थाचपत कारखान्यातं जा; मग ती कापडचगरिी असो, की फाऊंड्री, स्टील प्लँट 
असो की टीव्ही बनविारा कारखाना; पूवीप्रमािे घिािे घाव घालिारे, घामाघूम झालेले, किकरी 
कामगार कुठेही चिसिार नाहीत. उलट पावलोपावली संगिक लावलेले चिसतील. इलेक्रॉचनक 
उपकरिाचं्या साहाय्यानेि कामे होत असतात. ऑटोमेशनमुळे कामगाराच्या प्रत्यक्ष हालिालीही खूप कमी 
असतात, खूपिा वगेवगेळ्या पॅनेल्सवरिी ‘रीकडग्ज’ बघून यंत्राला ‘कमाडं’ िेत राहिे असे त्याच्या कामािे 
स्वरूप असते. आधुचनक तंत्रञानंामुळे कामगार शब्िािा अथणि बिलून गेला आहे. पूवी उद्ोगधंद्ात ब्ल्य ू
कॉलर व व्हाइट कॉलर असे कामािे िोन प्रकार मानले जात. पूवी इगं्लंडमध्ये कामगार हे चनळ्या रंगािे, 
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डाग पटकन चिसू न िेिारे ओव्हर ऑल घालत, तर कारकून हे पाढंरे शटण घालून बैठे काम करत. 
त्यावरून ब्ल्यू कॉलर व व्हाइट कॉलर ही नाव े चिली गेली. व्हाइट कॉलर काम म्हिजे मुख्यतः 
कागिपत्रािें काम - म्हिजेि कारकूनी. ते करिाऱ्यानंा ‘स्टाफ’ असेही म्हित. ब्ल्य ूकॉलर म्हिजे श्रमािे 
काम करिारे. िोघाचं्या युचनयन्सही वगेवगेळ्या असत. तंत्रञानामुळे हा भेि आता जवळपास पुसला गेला 
आहे. िोघेही संगिकासमोर वा संगिकिचलत उपकरिासंमोर बसून, वातानुकूचलत जागेत काम करत 
असतात! आचि स्वतःला ‘वकण र’ वा ‘क्लाकण ’ ऐवजी ‘नॉलेज वकण र’ म्हिवनू घेिे िोघानंाही अचधक 
आवडेल! 
 

टू-व्हीलसण बनविाऱ्या पुण्यालगतच्या एका चवख्यात कारखान्यात पूवी जवळपास वीस हजार 
कामगार होते, पि ते जेवढ्या टू-व्हीलसण बनवत होते त्याच्या िौपट टू-व्हीलसण ती कंपनी आज त्याचं्या 
नजीकच्या नव्या कारखान्यात बनवते व तेही केवळ िोन हजार कामगाराचं्या बळावर! 
 

या तंत्रञानातील बिलािंी जािीव काही कामगार नेत्यानंा तरी चनचित आहे, नाही असे नाही. 
मंुबईिे माजी महापौर आचि कहि मझिूर सभेिे माजी अध्यक्ष डॉ. शातंी पटेल म्हितात : ‘A handloom 
worker doing spinning and weaving by handling one loom is now replaced by a highly skilled 
technical worker controlling 56 air jet looms through a computer. The amount of cloth 
produced and its quality have increased on a large scale, whereas time and cost involved 
have decreased considerably. This process is going to improve still further so as to bring even 
more looms under one ‘worke’r or may be under one ‘Robot’, in which case the defects will 
get removed and the machine repaired even without any worker. I learn that the repairs 
required to be done to the running engine of a railway train are now attended to by the engine 
itself! The efforts are on to adopt similar technology for an engine of a ship. One does not 
know when and where the technological development will end!” (“एका लूमच्या सहाय्याने 
कापड चवििाऱ्या कामगारािी जागा आता कंप्युटरच्या सहाय्याने एकट्याने ५६ एअर जेट लूम्स 
िालविाऱ्या कामगाराने घेतली आहे. कापडािे उत्पािन व त्यािा िजा प्रिंड प्रमािावर वाढला आहे पि 
त्यािवळेी उत्पािनासाठी लागिारा वळे आचि होिारा खिण मात्र मात्र खूप कमी झाला आहे. ही प्रचक्रया 
आता अचधक सुधारिार असून आिखी अचधक लूम्स आता एकि कामगार - ककबहुना एकि रोबो - साभंाळू 
शकेल. मशीनमध्ये काही चबघडले तरी तीही िुरुस्ती तो रोबोि करेल. मी असे ऐकतो, की धावत्या रेनच्या 
इंचजनमध्ये काही चबघाड झाला तर आता इचंजन स्वतःि िुरुस्त करते! हेि तंत्रञान बोटीच्या 
इंचजनामध्येही बसवायिे प्रयत्न सुरू आहेत. हा तंत्रञानातील चवकास कधी आचि कुठे संपेल हे सागंिे 
कठीि आहे!” 
 

तंत्रञानातील चवकासािी डॉ. पटेलापं्रमािे इतरही कामगार नेत्यानंा नक्कीि कल्पना असिार; 
तंत्रञानामुळे होिारे बिल आपल्या अवती भवती ते रोजि बघत असतात. आयटेकिे एक चविारवतं नेते 
डॉ. भालिंद्र कानगो यानंी म्हटल्याप्रमािे, “Technology is rapidly changing the production process 
in all industries and as Karl Marx had correctly pointed out, ‘as production process changes, 
organization of society also undergoes changes.’ We are witnessing tremendous changes 
due to this.” (तंत्रञानामुळे सवणि उद्ोगामंधील उत्पािनप्रचक्रया बिलत आहे आचि कालण  माक्सणने अिूक 
साचंगतल्याप्रमािे ‘उत्पािनप्रचकया बिलली, समाजरिनाही बिलते.’ पचरिामतः खूप मोठे बिल 
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आपल्याला अवतीभवती चिसतात.”) (महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉईज फेडरेशनतफे औरंगाबाि येथे १० 
ऑक्टोबर २००८ रोजी आयोचजत केलेल्या एका सेचमनारमध्ये बोलताना.) 
 

अथात पचरक्स्थतीिे आकलन होिे ही केवळ पचहली पायरी आहे; त्या पचरक्स्थतीला तोंड कसे 
द्ायिे, तंत्रञानाच्या आव्हानाला सामोर कसे जायिे, हा खरा कळीिा मुद्दा आहे. “माक्सणिा पराभव 
भाडंवलशाहीने नाही तर टेक्नॉलॉजीने केला,” हे बाबा आमटे यािें उद् गार या प्रसंगी आठवतात. 
 
२·२ : जागणिकीकरिाचे आव्हान 
 

जागचतकीकरिािी संकल्पना भारतीय तत्तवञानाला तरी नवखी नाही. आमिे सवांत जुने धमणगं्रथ 
म्हिजे उपचनििे; त्यानंीही ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ अशी चशकवि चिलेली आहे. पि त्या अथाने आज 
जागचतकीकरि हा शब्ि वापरला जात नाही. जागचतकीकरिािा आज अचभपे्रत असलेला अथण सामान्यतः 
व्यापारािे जागचतकीकरि (globalization of trade) हा आहे. जागचतकीकरिाला आज अचभपे्रत असलेले 
अन्य पिर-सामाचजक, सासं्कृचतक इत्यािी- हे बव्हंशी व्यापारी चहतसबंंधातून उद् भवलेले व आनुिंचगक 
असे आहेत. 
 

कामगारिळवळीच्या दृिीने जागचतकीकरिात तसे नव े काहीि नाही. मुळात रेड युचनयन 
संकल्पनाि इंग्लंडमधून आलेली आहे. सिस्यानंी चवचशि वगणिी भरून आपल्या हक्कासंाठी भाडंिारी 
एखािी संघटना उभारिे, मोिे-चनिशणने-संप-वाटाघाटी ही चतिी कायणप्रिाली, कामगारानंी आपापले 
प्रचतचनधी युचनयनच्या मनेॅकजग कचमटीवर चनवडून िेिे, आचि मग त्या प्रचतचनधींनी वचरष्ठ पातळीवरील 
आपले नेते चनवडिे वगैरे सवणि यंत्रिा आपि चिचटश टीयूसीवरून घेतलेली आहे आचि यात वावगे काहीि 
नाही, कारि मुळात रेड युचनयन ही सकंल्पना औद्ोचगकीकरिािाि एक पचरिाम आहे व हे 
औद्ोचगकीकरि इंग्लंडमधूनि आपल्याकडे आले. आंतरराष्ट्रीय प्रभाव हा असा कामगारिळवळीवर 
जन्मापासूनि होता. 
 

या संिभात एक महत्तवािा मुद्दा माडंायला हवा-जो सहसा कधी ििेत येत नाही. अन् तो म्हिजे 
कामगारिळवळीच्या उियापासूनि भारतातील कामगारसुधारिासंाठी परिेशाहून येत असलेला िबाव. 
 

‘Indian Trade Unions : A survey’ या भारतीय कामगारिळवळीच्या आपल्या अभ्यासपूिण 
इचतहासात ज्येष्ठ लेखक व कामगारनेते व. भ. कर्धिक चलचहतात (Manaktalas, Bombay, १९६०, पृष्ठ ६ 
व ७) : 
 

“It is important to note that the demand of Indian workers for improvement in 
conditions of work received cordial suport from the textile workers and textile factory owners 
of Great Britain. The lower cost of production of Indian goods, possible only because of low 
wages, long hours of work, and absence of all aminities in factories, was affecting the 
competitive position of the British textile industry. This factor has from time to time helped the 
enactment of a number of labour laws beneficial to workers. All through the latter half of the 
nineteenth century, almost up to the years of the first great war, it was generally Lancashire 
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and Manchester Chamber of Commerce that agitated for an inquiry into the conditions of the 
Indian workers. The enquiries usually led to some ameliorative measures.” 
 

(“आपल्या कामाच्या पचरक्स्थतीत सुधारिा व्हायला हव्यात या भारतीय कामगाराचं्या मागिीला 
चिचटश चगरिीकामगार आचि चगरिीमालक यािंा मनःपूवणक पाकठबा होता यािी नोंि घेिे महत्तवािे आहे. 
कमी पगार, कामािे अचधक तास आचि कारखान्यातंील सवण सेवासुचवधािंा अभाव यामुंळेि केवळ भारतीय 
वस्तंूिा उत्पािन खिण कमी होता व त्यामुळेि चिचटश कापडचगरण्यांच्या चकफायतशीरपिावर चवपरीत 
पचरिाम होत होता. यातूनि वळेोवळेी कामगारािें कल्याि होईल असे कायिे केले गेले. एकोचिसाव्या 
शतकाच्या उत्तराधात आचि अगिी पचहल्या महायुद्धापूवीपयंत भारतीय कामगाराचं्या पचरक्स्थतीिी िौकशी 
करावी यासाठीिा संघिण हा मुख्यतः लँकॅशर आचि मिेँस्टर येथील व्यापारािंी संघटना करत होती. 
बहुतेकिा अशा िौकश्यामंधूनि कामगाराचं्या पचरक्स्थतीत सुधारिा आििारी काही पावले उिलली 
गेली.”) 
 

कारखान्यातंील कामगाराचं्या पचरक्स्थतीिी पाहिी करिारी अशी पचहली सचमती १८७५ मध्ये 
नेमली गेली—भारतातील पचहली कामगारसंघटना स्थापन व्हायच्या तब्बल पधंरा वि ेपूवीि-व त्यातूनि 
पुढे पचहला फॅक्टरी ॲक्ट अमलात आला हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. 
 

जगभराच्या कामगारामंध्ये एकजुटीिी भावना प्रथमपासूनि होती. International Labour 
Organization ही कामगारािंी जागचतक ससं्था आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्थापन झालेल्या इतर बहुतेक 
संस्थाचं्या पूवी, म्हिजे १९१९ मध्ये स्थापन झाली चलग ऑफ नेशन्स स्थापन झाली त्याि विी. 
आयएलओच्या स्थापनेिाि एक पचरिाम म्हिजे १९२० च्या ऑक्टोबरमध्ये मंुबईत झालेली आयटकिी 
(भारतातील पचहल्या कामगार महासंघािी) स्थापना. पढेु आतंरराष्ट्रीय पातळीवर रचशया व िीन याचं्यात 
फूट पडल्यानंतर या आयटकमध्येही फूट पडली व त्यातून चसटू तयार झाली-पुन्हा एकिा जागचतक 
घडामोडींिा प्रभाव. 
 

भारतातील कामगारिळवळ खूप पूवीपासूनि अन्य भारतीय समाजसंघटनाचं्या आंतरराष्ट्रीय 
घडामोडींिी अशी िखल घेत असे. १९५६ च्या जुलैमध्ये इचजप्त सरकारने चिचटश कंपनीिी मालकी 
असलेल्या नाइल निीवरील, आतंरराष्ट्रीय व्यापारासाठी खूप महत्तवाच्या अशा सुवझे कालव्यािे 
राष्ट्रीयीकरि केले. त्याला प्रत्युत्तर म्हिून भारत सरकारच्या कुठल्याही अचधकृत प्रचतचक्रयेिी वाट न 
पाहता मंुबईतील गोिी कामगाराचं्या युचनयनने मंुबई बंिरात येिाऱ्या चिचटश जहाजावंरील मालािी 
िढउतार थाबंवण्यािी धमकी चिली. या उत्स्फूतण प्रचतचक्रयेिे इचजप्तिे अध्यक्ष अबलु गमाल नासेर यानंा 
इतके कौतुक वाटले, की त्यानंी आपल्या कृतञतेिे प्रतीक म्हिून एक खास ढाल त्या युचनयनला भेट 
म्हिून पाठवली. 
 

आंतरराष्ट्रीय प्रभावाखाली आपल्याला िुकीच्या वाटिाऱ्या काही गोिींिाही स्वीकार 
कामगारिळवळीला करावा लागला आहे. उिाहरिाथण, १९७० च्या िशकात आंतरराष्ट्रीय सागरी 
मालवाहतुकीिे झालेले कंटेनरायझेशन. 
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जसजशी जागचतक अथणव्यवस्था वाढत गेली तसतसे मालाच्या आंतरराष्ट्रीय सागरी वाहतुकीिे 
प्रमािही वाढत गेले. एकेकाळी सगळीकडेि या मालािी िढउतार हमालाकंरवी होत असे त्यािंी जागा पढेु 
के्रन्सनी घेतली. पुढेपढेु याचंत्रकीकरिािी ही पातळीिेखील अपुरी पडू लागली. त्या गरजेतून 
कंटेनरायझेशनिा जन्म झाला. 
 

मालािी हाताळिी करण्याच्या जुन्या पद्धतीनुसार सगळा माल लाकडी पेट्यामंध्ये ककवा ज्यूटच्या 
पोत्यामंध्ये भरला जाई. कंटेनर पद्धतीत हा माल मोठ्या पोलािी पेट्यामंध्ये भरला जाऊ लागला. 
वाहतुकीच्या िरम्यान मालािी नासाडी न होिे, मालािी बोटीवरील िढउतार जलि होिे, मालवाहतुकीिे 
स्टँडडाझेशन शक्य होिे आचि मालािा रकने होिारा पढुील िेशातंगणत प्रवास सुलभ होिे हे 
कंटेनरायझेशनिे िार प्रमुख फायिे होते. चवसाव्या शतकात सागरी मालवाहतुकीत झालेला सवांत मोठा 
बिल असे या कंटेनर पद्धतीिे विणन केले जायिे. पि यामुळे गोिीत मालािी िढउतार करिाऱ्या माथाडी 
कामगारािंी गरजि गोिीपरुती जवळपास सपंुिात येिार होती. कारि थेट धक्क्यापयंत येऊ शकिाऱ्या 
रेलररकवरिा मालािा भरलेला कंटेनर प्रिंड के्रनच्या सहाय्याने थेट बोटीत भरला जािार होता, व 
बोटीवरील मालािा आलेला कंटेनर पुन्हा के्रनच्या सहाय्याने थेट रलेररकवर ठेवला जािार होता. 
साहचजकि, गोिीकामगारािंा या कंटेनरायझेशनला चवरोध होता. पि जगभरच्या चशकपग कंपन्यानंी यापढेु 
फक्त कंटेनरमधलाि माल स्वीकारायिे ठरवल्यामुळे नाइलाजाने हे कंटेनरायझेशन स्वीकारण्यावािून 
कामगार संघटनानंा गत्यंतरि उरले नाही. अन्यथा ही जहाजे भारतीय बंिरात आलीि नसती. 
 

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घडिाऱ्या घडामोडींमळे उद्ोगके्षत्रात येिारे असे बिल आता 
जागचतकीकरिाच्या या जमान्यात चनत्यािेि झाले आहेत. आता जागोजागी उभी राचहलेली कॉल सेंटसण 
ककवा बीपीओज हा असाि एक मोठा व मुख्यतः जागचतकीकरिामुळेि शक्य झालेला असा बिल आहे. 
भारतीय उद्ोगािें एकूि चित्रि त्यामुळे पालटून जात आहे. येथील उद्ोगातील कायणसंस्कृतीत त्यामुळे 
खूप महत्तवािे व िूरगामी असे बिल घडून येत आहेत. 
 

बीपीओ म्हिजे नेमके काय? जगभर उद्ोगातंील स्पधा जसजशी वाढत गेली— सेलसण 
माकेटपासून बायसण माकेटकडे प्रवास सुरू झाला — तसतशी ते उद्ोग अचधकाचधक कायणक्षम करण्यािी 
गरजही वाढत गेली. तसे केल्याचशवाय स्पधायुगात कुठलाि उद्ोग चटकला नसता. ही कायणक्षमता 
वाढवण्यािा एक भाग म्हिजे जो आपला मुख्य (core) व्यवसाय आहे त्याच्यावर लक्ष कें चद्रत करिे व जो 
आपल्या व्यवसायािा केवळ आनुिाचंगक भाग आहे तो बाहेरून करून घेिे. उिाहरिाथण, एखािा 
कारखानिार जर िष्ट्मे बनवत असेल, तर त्याने फक्त िष्ट्मे बनवण्यावर लक्ष कें चद्रत कराव,े त्याने िष्ट्मे 
पुसायिे कापड ककवा िष्ट्मे ठेवायच्या पेट्या बनवत बसू नये. त्या गोिी बाहेरून (जगातल्या कुठल्याही 
िेशातून) बनवनू घेिे सोपे पडते. ढोबळमानाने हेि Business Process Outsourcing ककवा BPO. हा 
जागचतक उद्ोगातील अलीकडिा एक प्रमुख प्रवाह आहे. चडक्व्हजन ऑफ लेबर (श्रमचवभागिी) या मूळ 
आर्धथक तत्तवािेि हे एक रूप आहे. 
 

बीपीओ हे कधी उत्पािनके्षत्रािे (मनॅ्युफॅक्िकरगिे) असते, तर कधी सेवाके्षत्रािे (सक्व्हणसेसिे). 
वरिेि उिाहरि घ्यायिे तर कापड आचि पेट्या िुसरीकडून बनवनू घेिे हे उत्पािनके्षत्रािे बीपीओ 
होईल, पि आपल्या चवचशि िडँच्या िष्ट्मािंा प्रसार करण्यािे व त्यािंा खप वाढवण्यािे काम िुसरीकडून 
करून घेिे हे सेवाके्षत्रािे बीपीओ होईल. 
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ज्या उद्ोगािें एकूि उचद्दिि कुठल्या ना कुठल्या स्वरूपातील सेवा िेण्यािे आहे त्या उद्ोगामंध्ये 
साहचजकि बीपीओला भरपूर वाव आहे. आज जगभर सगळीकडेि उत्पािनके्षत्रापेक्षा सेवाके्षत्र वाढत आहे. 
पयणटन, मनोरंजन, बँककग, इन्शुरन्स, संपकण साधने या सवण मूलतः चवचवध प्रकारच्या सेवाि आहेत. 
उिाहरिाथण, मोबाईल ही एक संपकण सेवा आहे. यात हँडसेट या मेकॅचनकल उत्पािनािा चहस्सा खूप छोटा 
आहे. तो तुम्ही एकिाि चवकत घेिार. पि फोनसेविेा चहस्सा प्रिंड आहे, कारि त्या सेविेे चबल तुम्ही 
विानुवि ेिर मचहन्याला भरिार आहात. 
 

बीपीओिाि एक आचवष्ट्कार असलेला Information Technology Enabled Services (ITES) 
हाही जागचतक उद्ोगातील अलीकडिा एक प्रमुख प्रवाह आहे आचि कॉल सेंटसणच्या (जो ITES िाि एक 
भाग आहे) चवकासासाठी मुख्यतः तो कारिीभतू आहे. कंप्युटर आचि टेलेकम्युचनकेशन याचं्यातील 
आियणकारक प्रगतीिा तो एकचत्रत पचरिाम आहे. या तंत्रञानातील प्रगतीमुळेि सेवाके्षत्रातील बरीिशी 
कामे जगभरात कुठूनही करून घेिे शक्य झाले. 
 

कॉल सेंटर मुख्यतः िोन प्रकारिी कामे करते - इनबाउंड आचि आऊटबाउंड. इनबाउंड म्हिजे 
येिारे कॉल्स चरचसव्ह करिारे आचि आऊटबाउंड म्हिजे स्वतः कॉल करिारे. 
 

तुमिा ई-मेल अकाऊंट िालत नाही हे कळवण्यासाठी तुम्ही जेव्हा बीएसएनएल कंपनीने चिलेला 
नंबर चफरवता, तेव्हा प्रत्यक्षात तो फोन जात असतो एखाद्ा कॉल सेंटरवर. बहुतेक बड्या कंपन्यानंी अशी 
तक्रारचनवारिािी कामे आता कॉल सेंटरवरि सोपवली आहेत. त्यासाठी स्वतःिा स्टाफ ठेविे आता 
परवडिारे नाही. तुमिी तक्रार अगिी जुजबी असेल तर कॉल सेंटरवरिा तो फोन घेिारा मािसू म्हिजे 
कॉल सेंटरच्या भािेत (‘एजंट’) फोनवरि सूिना िेऊन ती िूर करायिा प्रयत्न करतो. चततपत प्रचशक्षि 
त्याला चिलेले असते. तरीही तक्रार कायम राचहली तरि तो एजंट तुमच्या घरी तंत्रञ पाठवायिी व्यवस्था 
करतो. (तो तंत्रञही बीएसएनएलिा नसतोि; तो िुसऱ्या कुिा तरी कॉन्रॅक्टरिाि मािूस असतो. कारि 
िुरुस्तीसेविेेही बीपीओ झालेले असते.) हा झाला इनबाउंड कॉल सेंटरिा प्रकार. 
 

याउलट जेव्हा ‘तुम्हाला घरासाठी कजण हव े आहे का?’ असे चविारिारे फोन एखाद्ा बड्या 
बँकेकडून वरिेवर येतात, तेव्हा तेही प्रत्यक्षात त्या बँकेकडून आलेले नसतात. ते माकेकटगिे काम त्यानंी 
ज्याचं्यावर सोपवलेले असते अशा आऊटबाऊंड कॉल सेंटरमधल्या एजंटिे ते कॉल असतात. अशा 
एजंटवर वैतागण्यात म्हिूनि अथण नसतो! अशा प्रकारिे टेलेमाकेकटग चिवसभर करत राहिे हे त्यािे 
कामि आहे! 

 
इनबाउंड आचि आऊटबाउंड अशा िोन्ही प्रकारिी कॉल सेंटसण जगाच्या पाठीवर कुठेही असली 

तरी नव्या तंत्रञानामुळे ग्राहकसेवते काहीि फरक पडत नाही. चसटीबकेँच्या के्रचडट काडणबद्दल चविारिा 
करण्यासाठी जेव्हा न्यूयॉकण मधला एखािा मािूस फोन लावतो तेव्हा त्याला ती माचहती पुरविारा मािसू 
न्यूयॉकण हूनि बोलतो आहे का गुरगावहून, याच्याशी त्याला काहीि कतणव्य नसते ककवा चिचटश एअरिे 
चतकीट बकु करायला जेव्हा लंडनमधला मािूस फोन लावतो, तेव्हा ते चतकीट बुक करायिे काम 
लंडनमधल्या कंप्युटरवरून होते आहे का गोरेगावातल्या, याच्याशी त्याला िेिेघेिे नसते. संपकण  सेवा 
तंत्रञानामुळे भगूोल आता इचतहासजमा झाला आहे असे म्हितात, ते या अथाने. 
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सुमारे िोन चपढ्यापूंवी जी किािी कामे करायला पािात्तय लोक तयार नव्हते. ती चतथे गेलेल्या 
भारतीयाचं्या वाट्याला यायिी. न्यूयॉकण मधला जेचनटर आचि लंडनमधला हमाल, चशकागोमधला वटेर 
आचि मिेँस्टरमधला झाडूवाला खूपिा भारतीय आढळायिा. त्यावळेी नोकऱ्या चमळवनू चतथे स्थाचयक 
झालेल्या आपल्या भारतीयािंी मुले आज चशकून-सवरून उच्चपिस्थ झाली आहेत. आता ती कामे बहुधा 
बागंलािेशी ककवा मेक्क्सकन मािूस करीत असेल! 
 

या नंतरच्या काळातही चतथे — चवशिेतः सेवाके्षत्रात — अशी अनेक कामे तयार झाली जी 
चकिकट ककवा कंटाळवािी होती. पािात्तय तरुि ही कामे करायला तयार नव्हता आचि तयार झालाि तर 
त्यािी मजुरी खूप जास्त होती. पि ही कामे करण्यासाठी पूवीप्रमािे मजूर आयात करायिी आता गरज 
नव्हती. टेलेकम्युचनकेशन क्रातंीमुळे गरीब िेशातले मजूर स्वतःच्या िेशात राहूनि त्या सेवा परिेशी पुरव ू
शकिार होते. कॉल सेंटसण हा त्यासाठी उत्तम पयाय होता. 
 

कमी मजुरीप्रमािेि बऱ्यापैकी इंग्रजी बोलिारा तरुिवगण भारतात मोठ्या प्रमािावर उपलब्ध आहे, 
हेही भारतातल्या कॉल सेंटसणवाढीिे एक महत्तवािे कारि आहे. 
 

इचतहासािी िके्र मोठी अजब चफरतात! चिचटशानंी इथे रेल्व े आिली, आम्हालंा इकं्ग्लश भािा 
चशकवली आचि आज सकाळी आठ वाजता मिेँस्टरहून चनघालेली अमुक अमुक रेन बचमंगला चकती 
वाजता पोििार हे चिचटशानंा बगंलोरच्या कॉल सेंटरमधला आमिा एजंट सागंतो! चिचटश रेलनेि त्या 
कॉल सेंटरला हे कॉन्रॅक्ट चिले असते. हे जे काही घडते आहे ती एक प्रकारिी क्रातंीि आहे. 
 

जागचतकीकरिािा पचरिाम हा केवळ तंत्रञानापुरता सीचमत नाही हेही लक्षात घ्यायला हवे. त्यािे 
पचरिाम शहराचं्या रिनेवर (टाउनप्लॅकनगवर), लोकाचं्या परस्परसंबधंावंर, आचि एकूि 
चविारपद्धतीवरही होत असतात. 
 

मंुबईसारख्या एकेकाळच्या उद्मनगरीिे चित्र या जागचतकीकरिाच्या प्रभावामुळे बिलून गेले 
आहे. मोठ्या संख्येने कामगारािंी व अवजड यंत्रसाम्रगीिी गरज असलेले उद्ोग मंुबईबाहेर — आचि 
खूपिा महाराष्ट्र राज्याच्याही बाहेर — फेकले जात आहेत व त्यािंी जागा सेवाके्षत्र (सक्व्हणस सेक्टर) घेत 
आहे. मंुबईला िेशािी औद्ोचगक राजधानी म्हिण्याऐवजी िेशािी आर्धथक राजधानी म्हििे आता उचित 
ठरेल. जागचतकीकरिातून आलेल्या अशा मोठ्या बिलानंा सामोरे जािे कामगारिळवळीला अवघड जात 
आहे. 
 
२·३. : धमगणनरपेक्षिा णिकवण्याचे आव्हान 
 

कामगारिळवळ ही तशी प्रथमपासूनि धमण, पंथ, जात, भािा, प्रातं याचं्यापासून बऱ्यापैकी मुक्त 
आहे. गावातून मंुबईसारख्या शहरात आलेला मािूस कुठल्यातरी चगरिीत काम धरायिा, कुठल्यातरी 
खानावळीत जेवायिा, कुठल्यातरी िाळीतल्या एखाद्ा खोलीत रात्री आपली पथारी अंथरायिा. 
शहरातल्या धकाधकीत स्पशृ्यास्पृश्यता पाळिे तर िूरि पि आपले कुठलेही कुळािार पाळिे त्याला 
अशक्य होते. बाजूिा मािसू कुठच्या जातीिा, धमािा आहे त्यािी त्याला जािीवही नसे. त्यािी जुनी 
चनजखूि (आयडेंचटटी) शहरीकरिात पसूुन जायिी व ‘कामगार’ ही एकि ओळख उरायिी. ‘िाह्मि 
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नाही, कहिूही नाही, न मी एक पंथािा’ म्हििारा हा कामगार म्हिजे केशवसुतािंा ‘नव्या मनुतील, नव्या 
िमािा शूर चशपाई’ि होता. कामगारिळवळीतले तत्कालीन नेते बहुताशंी पुरोगामी, सुधारक चविारािें 
होते व त्याचं्याकडून शहरातील कामगारवगाला धमणचनरपेक्षतेिे बाळकडूि पाजले जायिे. 
 

यािे उत्तम उिाहरि म्हिजे मंुबईतील गोिी कामगार. (बंिर व गोिी यातं सूक्ष्म फरक आहे - 
िोन्हीकडील कामगारानंा सामान्यतः गोिीकामगार म्हटले जात असले तरी. चकनाऱ्याच्या समुद्राकडील 
खालच्या अंगाला बंिर - पोटण - असते व वरच्या जचमनीकडील अंगाला गोिी - डॉक - असते. समुद्रावर 
जािे एकेकाळी कहिंूमध्ये चनचिद्ध मानले जात असल्याने बंिरावर मुख्यतः मुसलमान कामगार असत - 
त्यानंा खलाशी खाते असेही म्हित. गोिीत मात्र कहिू कामगारािंा भरिा असे - त्यातही घाटावरिे 
अचधक.) असे हे गोिीकामगार कहिू ककवा मुसलमान असले, तरीही पी. चडमेलोसारख्या एखाद्ा 
मंगलोरीयन चििनाला आपला नेता म्हिून स्वीकारण्यात त्यानंी कधीही खळखळ केली नाही. 
 

मुकंुि आयनण अँड स्टील कंपनी ही मंुबईतील पचहली मोठी फाऊंड्री जेव्हा सुरू झाली तेव्हा 
चतथल्या फनेस (भट्टी) समोरिे प्रिंड उष्ट्ितेिे काम करायला स्थाचनक कामगार तयार नव्हते. अशा 
कामािी सवय असलेले ओचरया कामगार मग कंपनीने मंुबईत आिले. कुल्यातील कंपनीच्या फाऊंड्रीजवळ 
त्यानंी वस्ती थाटली. त्यािंी िुसरी ककवा चतसरी चपढीही आज चतथेि आहे. स्थाचनक लोकामंध्येि ते 
सामावनू गेले; परप्रातंीय म्हिून त्यानंा कधीही त्रास चिला गेला नाही. 
 

मंुबईतील चगरण्यामंध्ये तेलुगु कामगार खूप होते, चतथल्या चसक्युचरटीत उत्तरप्रिेशी भय्यािंा भरिा 
होता. टॅक्सी ड्रायव्हसण बरेिसे शीख होते. कारकुनी काम करिाऱ्यातं तमीळ-मल्याळींिा वरिष्ट्मा होता. 
आपल्या चवशाल हृियात या सवांनाि कामगारिळवळीने सामावनू घेतले. 
 

हा स्थाचनक, हा परप्रातंीय; हा कहिू, हा मुसलमान, हा कोकिी, हा िेशावरिा अशा प्रकारिे 
संकुचित उल्लखे कामगारिळवळीत कधीही होत नसत. िळवळीिी ती एक मोठी जमेिी बाजू होती व त्यािे 
श्रेय तत्कालीन कामगार नेत्याचं्या पुरोगामी दृिीला चिले पाचहजे. अगिी फाळिीपूवीच्या कहिू-मुस्लीम 
िंग्याचं्या वळेीही कामगारामंधील धमणचनरपेक्षता अभेद् राचहली होती. अथात याि वळेी मंुबईबाहेरिा बव्हंशी 
समाज मात्र पारंपाचरकि राचहला होता, हे मान्य करायला हव.े 
 

यािे एक गमतीिार उिाहरि आयुष्ट्यािी तब्बल साठ वि े पूिणवळे कामगार नेता म्हिून काम 
केलेल्या माझ्या वचडलाचं्या तोंडून मी ऐकले होते. तत्कालीन कामगारिळवळ कशी होती यािी एक 
झलकही या उिाहरिात चिसते. 
 

ही घटना १९३३ सालिी. िाळीसगावजवळच्या एका चगरिीमालकाच्या मनमानी कारभाराचवरुद्ध 
चमलमधील हजारएक कामगारानंी उत्स्फूतणपिे सपं पुकारला होता. कामगारानंा नेता असा कुिीि नव्हता. 
बहुसंख्य कामगार चनरक्षर होते. त्यानंी मितीसाठी म्हिून ‘लाल बावटा, मंुबई’ अशा पत्तयावर एक तार 
पाठवली. ती नेमकी िळवी चबक्ल्डंग, परळ येथील कम्युचनस्ट पक्षाच्या किेरीत गेली. त्यानुसार कॉमे्रड बी. 
टी. रिचिव ेयानंी कॉमे्रड जी. एि. काळे यानंा िाळीसगावला संपािे नेतृत्व करण्यासाठी जायिी सूिना 
केली. उसळत्या रक्ताच्या काळेंनी एक आव्हान म्हिून ती स्वीकारली. चखशात अवघे िहा रुपये व हातात 
एक कपड्यािी चपशवी एवढ्या जाम्याचनम्याचनशी ते िाळीसगावला आले. निीकाठच्या वाळूवरि मुक्काम 
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ठोकला. सगळे कामगार ताबडतोब त्याचं्याभोवती जमा झाले. मोिे-चनिशणनानंा सुरुवात झाली. त्या 
निीकाठाला एखाद्ा युद्धभमूीिे स्वरूप आले. जवळजवळ मचहनाभर हा अभतूपूवण संप सुरू होता. 
जुलमाला प्रत्युत्तर द्ायच्या या नवख्या रीतीला सुरुवातीला सवण गावकऱ्यांिा पूिण पाकठबा होता. असला 
काही प्रकार त्यानंी पूवी कधी बचघतलाही नव्हता. सपंकऱ्यासंाठी तािंळािी पोतीच्या पोती चिली गेली 
भाकऱ्या भाजल्या गेल्या, पसेै उभारले गेले. स्वतःच्या कुटंुबीयापं्रमािेि गावकऱ्यानंी कामगारानंा वागवले. 
त्यािंा लढा हा स्वतःिा, सगळ्या गावािा लढा मानला. जवळजवळ रोज संध्याकाळी जाहीर सभा 
व्हायिी, गावकरीही कामगारासंमवते मोठ्या सखं्येने हजर राहत. कामगाराचं्या व गावकऱ्याचं्या बहुतेक 
सवण मागण्या मजूंर झाल्या. एका रोमािंकारी युद्धपवािी सागंता झाली. त्यावळेी कॉ. काळेंिा माक्सणवािाशी 
नुकताि पचरिय झाला होता आचि नव्याने आत्मसात केलेले आपले चविार इतरापंयंत पोिवायिी त्यािंी 
पे्ररिाही प्रबळ होती. मंुबईप्रमािेि इथल्याही प्रत्येक सभेत िेव-धमण-पोथी-पुरािावंर ते टीकेिी झोड 
उठवत. यािा पचरिाम व्हायिा तोि झाला. हे मंुबईतले कामगार नव्हते! बहुताशंी भाचवक, परंपराचभमानी 
गावकऱ्यािंी सारी सहानुभतूी काळे व पयायाने सपंकरी कामगार गमावनू बसले. या संधीिा फायिा घेऊन 
काही मचहन्याचं्या आति याि कामगारावंर मालकाने पनु्हा एकिा संप लािला. मागच्या वळेेप्रमािेि पुन्हा 
काळेंकडेि संपािे नेतृत्व आले. पि यावळेी त्याचं्या पिरात िुखावलेल्या गावकऱ्याकंडून उपेक्षाि आली. 
इतकी, की संपाच्या संिभात िाळीसगाव पोचलसानंी काळेंना अटक केली तेव्हा त्यानंा जामीन राहायलाही 
कोिी गावकरी पुढे येईना! 
 

तत्कालीन कामगारनेते काळाच्या चकती पुढे होते यािे हे एक उिाहरि. साहचजकि त्याचं्या 
नेतृत्वाखालील कामगारिळवळही कटाक्षाने धमणचनरपेक्ष राचहली. 
 

िुिैवाने गेल्या काही विांत ही पचरक्स्थती बिलली आहे. सकुंचित भावनानंा आवाहन करून 
‘िुसऱ्या’िा दे्वि करायिी चिथाविी काही राजकीय नेते िेत असतात. त्यातून कामगारिळवळीतही फूट 
पडू लागते. ओबीसींिी युचनयन वगेळी, आंबेडकरवाद्ािंी वगेळी, असलेही प्रकार सुरू झालेली चिसतात. 
परप्रातंीय कामगारानंा मारझोड करून पळवनू लावण्यािे प्रकार तर सरास सुरू झाले आहेत. धमण-पंथ-
जाती-प्रातंचनरपेक्षता हा आपला एकेकाळिा मानकबिू चटकवनू धरिे, श्रमिारा तो आपला ही व्यापक 
जािीव कायम राखिे, हे आजच्या कामगारिळवळीपढुिे एक मोठेि आव्हान आहे. 
 
२·४ : सामाणजक बाांधीलकीचे आव्हान 
 

एकेकाळी कामगारिळवळ ही सगळ्या समाजाच्या व्यापक चहतािा चविार करिारी होती. 
सुरुवातीच्या काळातले कामगारनेते हे सामाचजक पचरवतणनाच्या ध्येयाने पे्रचरत झाले होते; कामगारसंघटना 
उभारिे हा त्या व्यापक लढ्यािाि एक भाग होता. 
 

कामगारानंी अन्य समाजाला वठेीस धरायिे प्रकार अचजबात होत नव्हते असे नाही. उिाहरिाथण, 
जॉजण फनांचडस याचं्या नेतृत्वाखाली म्युचनचसपल वकण सण युचनयनने ११ ऑगस्ट १९६३ रोजी पुकारलेला संप 
- महागाईभत्तयात वाढ हवी या मागिीसाठी. तब्बल अकरा चिवस हा सपं िालला. त्यात सफाई कामगारही 
सामील होते. ऐन पावसाळ्यािे चिवस व जागोजाग किऱ्यािे ढीग साठलेले. शहरभर रोगराई पसरायिी 
िाट शक्यता. तशाति या संपाच्या कालावधीत २० ऑगस्ट रोजी एक चिवसािा सावणचत्रक सपं 
पाकठबािशणक म्हिनू पुकारला गेला. राम्स, बसेस व टॅक्सीज ठप्प झाल्या. साहचजकि शहरातले सगळेि 
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कामकाज थंडावले. कामगारिळवळीच्या इचतहासातील हा पचहला ‘मंुबई बंि’. तसा तो संप अशस्वीि 
ठरला, मागिी मान्य झाली नाही, शवेटी संप चफसकटला व कामगारानंा २२ ऑगस्टला कामावर रुजू व्हाव े
लागले. मात्र या ‘बंि’ मुळे फनांचडस यािंी लढाऊ नेता ही प्रचतमा पक्की झाली व त्याि लोकचप्रयतेच्या 
लाटेवर स्वार होऊन पुढच्या १९६७ च्या लोकसभा चनवडिुकीत ते िचक्षि मंुबईहून चनवडूनही गेले. तेही स. 
का. पाटील याचं्यासारख्या मातब्बर नेत्यािा पराभव करून. सवण वृत्तपत्रानंी त्यािंा ‘जायंट कीलर’ म्हिनू 
गौरव केला. हे सगळे त्याचं्या दृिीने फायद्ािे झाले असले तरी आज मागे वळून पाहताना स्वतःच्या 
फायद्ासाठी सगळ्या समाजाला वठेीस धरण्यािा हा प्रकार गैरि वाटतो. 
 

पि पूवी क्वचिति घडिारा हा प्रकार अलीकडे फारि बोकाळला आहे. चवद्ाथ्यांिे चकती नुकसान 
होते आहे यािी जराही तमा न बाळगता प्राध्यापक ऐन परीके्षच्या मोसमात सपंावर जातात, सरकारी 
रुग्िालयातील आपली िोन वि ेही नोकरी नसून केवळ आपल्या वैद्कीय चशक्षिािाि एक भाग आहे यािी 
जािीव न ठेवता चतथले डॉक्टसण अचधक पगारासाठी सपंावर जातात, आचि मचहन्याला िोन-िोन लाख 
रुपये पगार घेिारे चवमानािें पायलट्ट्सही प्रवाशानंा वाऱ्यावर सोडून संपावर जातात. तेही पगारवाढीसाठी! 
याचशवाय वगेवगेळ्या राजकीय मागण्यासंाठी, स्वतःच्या शक्क्तप्रिशणनासाठी पुकारले जािारे आचि केवळ 
िहशतीच्या जोरावर यशस्वी होिारे सावणचत्रक बंि वगेळेि. 
 

एकेकाळी कामगार खरोखरि वाजवी मागण्यासंाठी लढा िेत होते व त्यावळेी त्यानंा समाजािी 
सहानुभतूीही होती. आज सघंचटत कामगार ती सहानुभतूी पूिणपिे गमावनू बसतील अशी लक्षिे आहेत. 
 

इथे असंघचटत कामगारािंाही प्रश्न उद् भवतो. एकूि कामगारापंैकी फार तर पाि टके्क कामगार 
सघंचटत (युचनयनाइज्ड) आहेत, ९५ टके्क कामगार या िळवळीच्या वतुणळात येऊि शकलेले नाहीत. 
वगेवगेळ्या इमारतींमधले रखवालिार, कुचरयर सक्व्हणसमध्ये काम करिारी मुले, हॉटेलामंधले वटेसण, 
डॉक्टसण-वकील-आर्धकटेक्ट्ट्स याचं्या कायालयामंधले चरसेप्शचनस्ट्ट्स, खासगी ड्रायव्हसण, अगिी 
घराघरातल्या मोलकरिी, यासंारखे अनेक समाजघटक आज असंघचटत आहेत. त्यानंा ना सोयी-सवलती 
पुरेशा चमळतात, ना कसली सुरचक्षतता असते. त्याचं्या पगारात आचि संघचटत कामगाराचं्या पगारात 
जमीनअस्मानािा फरक असतो. कुचरअरवाल्याकडिा मुलगा आचि पोस्टमन याचं्या कामािे स्वरूप 
साधारि सारखेि असले तरी त्या मुलाला जेमतेम मचहना िीड-िोन हजार चमळत असतात तर सहाव्या 
वतेन आयोगानंतर पोस्टमनिा माचसक पगार सतरा-अठरा हजार सहज असतो. या असंघचटत 
कामगारासंाठी आपि काय करू शकतो यािाही चविार आता कामगारसंघटनानंी अगिी प्राधान्याने 
करायला हवा. 
 

बगाराम तुळपुळे हे कामगारिळवळीत एक ज्येष्ठ चविारवतं म्हिून मानले जातात. ते कहि मझिूर 
सभेिे जनरल सेके्रटरी होते व त्यािबरोबर त्यानंी िुगापूर स्टील प्लँटिे जनरल मनेॅजर म्हिूनही काम 
केले आहे; साहचजकि त्यानंा िोन्ही बाजंूिा अनुभव आहे. असंघचटत कामगाराचं्या प्रश्नाचवियी ते म्हितात 
: 
 

“It must be realised that the strength of the trade union movement and its influence on 
national policies will remain marginal if 90 percent of the workforce remains outside the 
movement. What is more serious is that this 90 percent today views the other ten percent as 
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an adversary which, in its drive to maximise its own benefits, appropriates a 
disproportionately large part of the national cake and deprives the 90 percent of what should 
legitimately come to it. Reciprocally, the organized sector workers regard the other 90 
percent as a threat to their own relatively better emoluments.” 
 

(“जोवर ९० टके्क कामगार हे िळवळीच्या बाहेरि राहतील तोवर कामगारिळवळीिे सामथ्यण 
आचि चतिा रारीय धोरिावंरिा पचरिाम हा नगण्यि राहील हे समजून घेिे अत्यावश्यक आहे. आिखी 
गंभीर बाब म्हिजे या ९० टके्क असंघचटत कामगारानंा असे वाटते, की राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ज्या वाट्यावर 
त्यािंा न्याय्य हक्क आहे, तो वाटा १० टके्क संघचटत कामगार स्वतःच्या स्वाथासाठीि ओरबाडून घेतात व 
उरलेल्या ९० टक्क्यानंा वचंित ठेवतात. या दृचिकोनामुळे त्या ९० टके्क कामगारानंा संघचटत िहा टके्क 
म्हिजे जिू आपला शत्रू वाटतो. याउलट संघचटत कामगारानंा असे वाटते, की हे ९० टके्क असंघचटत 
कामगार म्हिजे आपल्या तुलनेने अचधक िागंल्या असलेल्या पगारमानाला असलेला एक मोठा धोकाि 
आहे.”) 
 

—बगाराम तुळपुळे (कॉमे्रड डागें जन्मशताब्िी 
समारोहासाठी सािर केलेल्या एका चनबधंातून) 

 
संघटनेने फक्त स्वतःच्या सिस्यािेंि चहत पाचहले व अन्य समाजािा चविार केला नाही तर काय 

पचरक्स्थती ओढव ूशकते यािे अलीकडच्या काळातील एक उिाहरि सागंावसेे वाटते. पुण्याजवळच्या एका 
कारखान्याने सहा-आसनी चरक्षािें उत्पािन सुरू केल्यानंतर या सहा-आसनी चरक्षा पणु्यातील (काही 
ठरावीक) रस्त्यावंर धाव ूलागल्या. वाटेत कुठेही थाबंून त्या प्रवाशानंा आत घेत, ते सागंतील त्या चठकािी 
त्यानंा उतरू िेत. भाडे अचतशय कमी; अगिी बसचतचकटाएवढेट. साहचजकि या सहा-आसनी चरक्षा खूप 
लोकचप्रय झाल्या. त्यािवळेी जुन्या तीन-आसनी चरक्षावाल्यानंी त्याचं्याचवरुद्ध आरडाओरड करायला 
सुरुवात केली. ‘याचं्यामुळे आमिा धंिा बुडतो’ ही त्यािंी खरी तक्रार होती; पि प्रत्यक्षात ‘याचं्यामुळे 
रॅचफक वाढतो, प्रिूिि वाढते’ वगैरे कारिे पुढे करत प्रस्थाचपक चरक्षा संघटनांनी सहा-आसनी चरक्षाचंवरुद्ध 
आंिोलन छेडले. अगिी हािामाऱ्यापंयंत पाळी आली. आपल्यासाठी काही रस्त्यांवर तरी वाहतुकीसाठी 
परवानगी द्ावी ही सहा-आसनींिी मागिी, तर याचं्यावर पूिण बंिी आिा ही तीन-आसनींिी मागिी. 
सवणसामान्य नागचरकाला सहा-आसनी सोयीच्या व स्वस्त वाटत होत्या, तीन-आसनी चरक्षावाल्याचंवरूद्ध 
त्याचं्या पूवीपासूनि िालत आलेल्या अनेक तक्रारी होत्या. पि तीन-आसनींच्या संघटना खूप जुन्या, 
बळकट व प्रस्थाचपत अशा होत्या तर सहा-आसनी चरक्षा शहराच्या बाय भागात चवखुरलेल्या, नव्यानेि सुरू 
झालेल्या व जवळजवळ असंघचटत अशा होत्या. शवेटी चवजय तीन-आसनींिाि झाला; त्याचं्या संघचटत 
बळापुढे शासनानेही मान तुकवली. सहा-आसनी चरक्षावाल्यािंा एक मोिा महानगरपाचलकेच्या 
कायालयावर गेला असताना त्याचं्यावर पोचलसानंी इतका जोरिार लाठीहल्ला केला, चटपून चटपून 
एकेकाला इतकी मारहाि केली की, त्यािें कंबरडेि मोडले. सहा-आसनींवर पिेु महानगरपाचलकेच्या 
हद्दीत बंिी आली. खरे त्याचं्यापकैी जवळपास सगळ्यानंीि कजण काढूनि त्या चरक्षा खरेिी केल्या होत्या; 
आता त्या चरकाम्या पाडून ठेवायिी वळे आली. (आता उपनगरातंल्या काही थोड्याि रस्त्यावंर वाहतूक 
करायिी सहा-आसनींना तुटपुंजी सवलत चिली गेली आहे.) कामगारिळवळीच्या दृिीने चविार केला तर 
या संघिािे स्वरूप िुिैवी, ‘गरीब चवरुद्ध गरीब’ असेि होते. प्रिंड गिीमुळे गाडीतल्या सगळ्यानंाि त्रास 
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होत असावा, पि अगोिर गाडीत िढलेल्यानंी आपल्या सीट्ट्स अगिी कसोशीने अडवनू ठेवाव्यात, आचि 
नंतर गाडीत िढलेल्यानंा जिू शत्रूस्थानी मानाव ेअसाि काहीसा हा प्रकार होता. 
 

आपल्या सिस्यािें चहतसबंधं जपतानाि अन्य समाजघटकाचं्याही चहतािा कसा चविार करायिा 
हे आजच्या कामगारसंघटनानंा बघाविे लागेल. 
 
३. रुजवाि श्रमसांस्कृिीची आणि समाजपणरविगन 
 

कामगारिळवळीिा एक संचक्षप्त आढावा घेतल्यानंतर आचि चतच्यापुढील आजच्या िार प्रमुख 
आव्हानािंा चविार केल्यानंतर आता आपल्याला श्रमसंस्कृतीिी रुजवात व समाजपचरवतणन या या 
चवविेनाच्या चतसऱ्या व शवेटच्या भागाकडे वळायिे आहे. 
 

कामगारिळवळ ही मुळात किकऱ्यािंी, राबिाऱ्यािंी, श्रमिाऱ्यािंीि िळवळ आहे आचि 
आजवरिी चतिी वाटिाल बचघतली तर आपल्या सिस्याचं्या चहतािे रक्षि करायिी आपली प्राथचमक 
जबाबिारी चतने िागंल्यापैकी पार पाडली आहे हे कोिालाही मान्य कराविे लागेल. 
 

गोपाळ कृष्ट्ि गोखले म्हित त्याप्रमािे समाजािी क्स्थती ही भरलेल्या गाड्याप्रमािे असते; तो 
टपालाच्या टागं्याच्या वगेाने कधीही धाव ू शकत नाही. सामाचजक पचरवतणन हे बहुतेकिा क्रातंीपेक्षा 
उत्क्रातंीतूनि साधले जाते. अशा पचरवतणनािे वारे वािळी वगेाने नाही पि एखाद्ा झुळुकेच्या स्वरूपात 
तरी बहुसंख्य कामगाराचं्या जीवनात वाहू लागले आहेत यात शकंाि नाही. िेशाच्या चवकासािी फळे 
थोड्याफार प्रमािात तरी कामगारवगाच्या हाती पडायला सुरुवात झाली आहे. तुलनेने वाढलेले पगार, 
बोनस, प्रवासभत्ता, कामािे मयाचित तास, हक्कािी रजा, वैद्कीय मित, नोकरीिी शाश्वती, चनवृचत्तवतेन 
वगैरे फायिे आज बहुतेक सवण संघचटत कामगारानंा चमळतात. त्यामुळे स्वतः अचशचक्षत असिाऱ्या अनेकािंी 
मुले कॉलेजात उच्चचशक्षि घेत आहेत व अवघ्या काही विांपूवी अधणपोटी असिाऱ्याकंडे रंगीत टेचलक्व्हजन 
आला आहे. अनेक फाटक्या धोतरािंी जागा टेरीवलूच्या पँटींनी व मातीच्या िलुींिी जागा गसॅ चसकलडसंनी 
घेतली आहे. नाटक-चसनेमा ही िनै राचहलेली नाही व रस्त्यावरच्या चिव्याच्या प्रकाशात अभ्यास करायिी 
वळे कुिाच्याि मुलावंर येत नाही. पंिक्रोशीसुद्धा न ओलाडंिारे सहज काश्मीरप्रवासाला चनघताएत व 
पायी िालण्यात यात गेलेल्यािंी मुले ऐटीत स्वतःच्या स्कूटरला चकक मारू लागली आहेत, अनेकाचं्या 
िारात मोटारीही उभ्या आहेत. 
 

असंघचटत कामगारािंी संख्या ९० टक्क्याहूंन अचधक आहे ही गोि खरी असली तरी या संघचटत 
पाि-िहा टके्क कामगारािंी संख्याही एक-िोन कोटींच्या िरम्यान नक्कीि असेल आचि एवढ्या मोठ्या 
समुिायाला ऊर्धजतावस्था प्राप्त करून िेिे हे योगिानही काही थोडेथोडके नाही. 
 

अथात ही ऊर्धजतावस्था आपोआपि प्राप्त झालेली नसून गेल्या शभंर-सव्वाश े विांतील तीव्र 
कामगारलढ्यािंी ही पचरिती आहे. आर्धथक चवकास हा चशक्षि, चवञान, तंत्राचधचष्ठत यंते्र, आधुचनक 
उत्पािनपद्धती, व्यापार, हरहुन्नरी उद्ोजक वगैरे अनेक घटकाचं्या संयोजनातून साधला जात असला तरी 
सुसंघचटत कामगार संघटनाचं्या अभावी हा चवकास समाजाच्या अगिी मूठभर उच्चभ्र ूवगापुरताि मयाचित 
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राचहला असता. शतेीत हचरतक्रातंी होऊनही स्वतः कोरडे राचहलेल्या करोडो शतेमजुरापं्रमािेि सध्याच्या 
कामगारवगािी अवस्था झाली असती. 
 

हे िुभाग्य टाळण्यािे पुष्ट्कळसे श्रेय कामगारिळवळीला द्ाव ेलागेल, स्वतःच्या रक्तािे पािी व 
हाडािी काडे करून ज्यानंी या िळवळीिा पाया भारतात रोवला, ती जोपासली, वाढवली अशा अनेक 
चनःस्वाथी कामगार नेत्यानंा ते द्ाव ेलागेल. ना. म. जोशी अन् नारायि मेघजी लोखंडे याचं्या सारख्यािंी 
या संिभात आज आवजूणन आठवि येते. 
 
३·१ : अन्स्ित्वाचा प्रश्न 
 

आज मात्र ही िळवळ एका अशा टप्प्यावर येऊन पोहोिली आहे, की पुढच्या चपढीत ती चटकेल 
तरी का यािीि शकंा ज्यानंी या िळवळीत आपले आयुष्ट्य घालवले आहे अशा धुरीिानंाही वाटत आहे. या 
लेखात पूवी येऊन गेलेल्या इंद्रचजत गुप्ता, डॉ. शातंी पटेल, डॉ. भालिदं्र कानगो, बगाराम तुळपुळे 
यासंारख्या चिग्गजाचं्या मतावंरून त्यानंा वाटिाऱ्या काळजीिी आपल्याला थोटीफार कल्पना येतेि. 
 

आज तरुि कायणकते कामगारिळवळीकडे वळताना सहसा कधी चिसत नाहीत, युचनयनिे साधे 
सिस्यत्व स्वीकारण्यासही आजिा तरुि कामगार उत्सुक नसतो. आयटीसारख्या अनेक नव्या 
उद्ोगके्षत्रातं तर युचनयन हा प्रकारही नसतो, स्वतः कमणिाऱ्यानंाही त्यािी आवश्यकता भासत नाही. 
पत्रकारापंासून गरेॅज मेकॅचनकपयंत सगळ्याि प्रकारच्या कमणिाऱ्यािंी नव्याने होिारी नेमिूक आता कंत्राट 
पद्धतीने (काँरक्ट बचेससवर) होते असे साधारि चित्र चिसते. जुन्या कामगारसंघटना आपापल्या 
सिस्याचं्या मुख्यतः पगारवाढीच्या मागिीसाठी अधूनमधून संप पुकारतात आचि त्यानंा व्यापक समाजािी 
सहानुभतूी नसली तरी त्याचं्या एकूि उपद्रवक्षमतेमुळे त्यानंा माध्यमातूंन प्रचसद्धीही चमळत असते, नाही 
असे नाही; पि ही तात्काचलक प्रचसद्धी सोडली तर माध्यमामंध्ये आज कामगारिळवळीला फारसे स्थान 
चमळत नाही; ते चमळाव ेअशा प्रकारिा समाजावरील प्रभावही आज कामगारिळवळीमुळे पडताना चिसत 
नाही. 
 

मालक व मजूर हे नातेही आता पूर्धवइतके ढोबळ - शोिक आचि शोचित असे - राचहलेले नाही. 
पूवीच्या गब्िुल, चवलासी, जुलमी ‘शटेजी’ िी जागा आता एमबीए झालेल्या, स्माटण एक्क्झक्युचटव्हने घेतली 
आहे आचि ‘कामगार’ ही आता त्याच्या पारंपचरक प्रचतमेप्रमािे पोट खपाटीला गेलेला, चपिलेला, लािार 
असा राचहलेला नाही. कंपन्यािंी मालकी शअेरहोल्डसणकडे असते आचि एखािा सफाईकामगारही त्याच्या 
कंपनीिा शअेरहोल्डर असू शकतो. 
 

ज्या िेशात कामगारिळवळीने जन्म घेतला त्या गे्रट चिटनमध्ये चतिी आज काय अवस्था आहे? 
साधारि १९७३-७४ पयंत चतथली टीयुसी अगिी जोरात होती. वजेवुड बेनसारख्या जहाल नेत्याकडे चतिे 
नेतृत्व होते. १९७४ च्या ऐन चहवाळ्यात चतथल्या कोळसाखािींतल्या कामगारानंी बेमुित संप पुकारला. हे 
नेहमीिेि होते. आपल्याकडिे सफाईकामगार जसे नेमके पावसाळ्यात - जेव्हा त्यािंी उपद्रवक्षमता 
सवाचधक असते - संपावर जातात, तसाि हा प्रकार होता. पुरेशा कोळशाअभावी घराघरातील फायर 
प्लेसेस (शकेोट्या) बंि करायिी वळे आली. नागचरकािें बसुेमार हाल होऊ लागले. पि नेहमीप्रमािे 
युचनयनपुढे मान न तुकवता तेव्हा सते्तवर आलेल्या कॉन्झवेचटव्ह पक्षाच्या पंतप्रधान मागारेट थिॅर यानंी 
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अत्यंत कठोरपिे हा सपं मोडून काढला. ‘पोलािी मचहला’ (‘आयनण लेडी’) म्हिून त्यािंी ख्याती झाली ती 
मुख्यतः याि घटनेमुळे. पुढे आपल्या आठ विांच्या सत्ताकाळात थिॅर यानंी कामगारसंघटनािें पार 
खच्चीकरि करून टाकले. या बाबतीत सवणसामान्य नागचरकही थिॅर याचं्यािमागे उभे राचहले. 
‘चिटनमधल्या शअेरहोल्डसणिी संख्या ही युचनयनमेंबसणच्या संख्येपेक्षा जासत असेल’ ही थिॅर यािंी वल्गना 
होती व ती त्यानंी प्रत्यक्षात साकार करून िाखवली. पुढे सते्तवर आलेल्या लेबर पाटीने स्वतःला ‘न्यू लेबर’ 
म्हिवत तेि धोरि िालू ठेवले; एकेकाळी चजच्या पाठबळावर लेबर पाटी उभी होती त्या टीयुसीलाि 
नामोहरम करून टाकले. 
 

जे चिटनमध्ये घडले, तेि जगाच्या इतरही िेशातं हळूहळू घडत गेले. आयएलओच्या एका 
पाहिीनुसार युरोपातील एकूि कामगारापंकैी फक्त सहा टके्क कामगार आज युचनयनिे सिस्य आहेत, 
भाडंवलवािी अमेचरकेत हे प्रमाि अकरा टके्क आहे. याि संघचटत (युचनयनाइज्ड) कामगारािें भारतातील 
प्रमाि आज अवघे ५·६ टके्क एवढेि उरले आहे. (संिभण : आयएलओिा २००८ िा वल्डण लेबर चरपोटण) 
 

एकूि पचरक्स्थती ही अशी चबकट आहे. म्हिजे, एका बाजूला ज्याचं्यावरती आजही खूप अन्याय 
होत आहे अशा असंघचटत कामगारािंी संख्या प्रिंड आहे व त्यानंा संघटनेिी गरजही प्रिंड आहे; पि 
त्यािवळेी, या असंघचटत समाजाला आपल्यात सामावनू घेण्यात संघचटत कामगारिळवळ अयशस्वी 
ठरली आहे; पचरिामतः चतिे स्वतःिे अक्स्तत्वही आज धोक्यात आले आहे. 
 
३·२ : श्रमसांस्कृिीचा देशािील अभाव 
 

या पचरक्स्थतीवर मात करून, कात टाकून, पनु्हा एकिा कामगारिळवळीला ताठ कण्याने उभे 
राहायिे असेल तर त्यासाठी चतला कठोर आत्मकितन कराव ेलागेल आचि त्यानंतर कुठल्यातरी एखाद्ा 
व्यापक ध्येयािी चतला कास धरावी लागेल. एखािे व्यापक ध्येय समोर असेल तर मािूस मरगळ झटकून 
पुन्हा उभा राहू शकतो, जोमाने वाटिाल सुरू करू शकतो. जे व्यक्तीच्या बाबतीत खरे आहे, ते संस्थेच्या 
बाबतीतही खरे आहे. या िेशात श्रमसंस्कृती रुजवण्यािे प्रयत्न आता कामगारिळवळीने सुरू करावते 
आचि या प्रयत्नातूंन चतला किाचित स्वतःसाठी नवी चिशाही सापडू शकेल असे नम्रपिे सुिवावसेे वाटते. 
समाजपचरवतणनािे व्यापक ध्येय समोर ठेवनूि एकेकाळी कामगारिळवळीिी सुरुवात झाली होती आचि या 
िेशात श्रमसंस्कृती रुजविे हा या व्यापक ध्येयाच्या पूतीिा एक महत्तवािा भाग आहे. 
 

पािात्तयाचं्या चवकासािी कारिे अनेक असिार, पि यातील एक महत्तवािे कारि त्यािंी 
श्रमसंस्कृती (वकण  कल्िर) हे आहे. औद्ोचगक क्रातंी ज्या युरोचपयन िेशातं सवणप्रथम घडून आली ते चिटन-
हॉलंड-जमणनी यासंारखे िेश हे प्रामुख्याने प्रॉटेस्टंट आहेत व ज्या िेशामंध्ये ती क्रातंी बऱ्याि उचशराने घडून 
येऊ शकली ते स्पेन-पोतुणगाल-इटली यासंारखे िेश हे प्रामुख्याने कॅथचलक आहेत ही वस्तुक्स्थती चविारात 
घेण्यासारखी आहे. वकण  एचथक्स (कामातली नैचतकता) हे चििनापंैकी प्रॉटेस्टंटािें मोठे बलस्थान होते. 
‘Work is worship and duty is God’ (‘काम ही पूजा आचि कतणव्य हा िेव’) ही केक्ल्व्हन या त्याचं्या 
मोठ्या धमणगुरुिी चशकवि. कुठलेही काम कमी लेखायिे नाही; चिकाटीने, कतणव्यभावनेने आपापले काम 
करत राहायिे; आचि आपल्याला ते केल्यािा अचभमान वाटेल इतक्या िागंल्या प्रकारे ते करायिे; त्याति 
जीवनािी साथणकता मानायिी; अशा प्रकारिी एक प्रवृत्ती त्यातून पािात्तयामंध्ये रुजली व त्यातूनि पढेु 
त्यािंी आजिी कायणसंस्कृती चवकचसत झाली. त्याचं्या प्रगतीिे ते एक मोठे कारि आहे. 
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िुिैवाने आपल्या ससं्कृतीने श्रमानंा ही प्रचतष्ठा कधीि चिली नाही. आपल्या समाजाने श्रमिारे जीव 
शूद्र मानले; त्यानंा व व्यापार करिाऱ्या (ज्यातही श्रम भरपूर लागतात) वैश्यानंा खालिे सथान चिले तर 
राज्यकते व चवद्वान यानंा - क्षचत्रय व िाह्मि यानंा - उच्चासनी बसवले. अंगमेहनतीिे कुठलेही काम 
करायला जेव्हा आमिा तरुि नकार िेतो, त्यामुळे ‘आपली पोचझशन डाऊन होते’ असे मनोमन मानतो, 
तेव्हा त्यामागे शकेडो वि े िालत आलेल्या एक िुिैवी रूढीिा प्रभाव असतो. शतेकऱ्यािा मुलगाही मग 
शहराकडेि धाव घेतो, त्याला पखं्याखाली बसून करायिे साहेबी कामि हव ेअसते; मातीत हात घालायिे 
नसतात. बहुतेकािंी प्रवृत्ती ही काही ना काही बहािा करून शारीचरक काम टाळण्यािी असते आचि जेव्हा 
ते कराविे लागते तेव्हा कसेतरी हगावर माती लोटल्यासारखे काम करण्याकडे त्यािंा कल असतो. 
स्वयंपे्ररिेने िागंल्याप्रकारे काम करायिी, मुकािमाचशवाय काम करायिी आपल्याला सवय नसते. 
आपल्या िेशात श्रमसंस्कृती ही अजून नीटशी रुजलेलीि नाही हे एक कटू सत्य आहे. 
 
३·३ : श्रमसांस्काराांचे पूवगसुरींचे प्रयत्न 
 

मेिू आचि हात याचं्यातील ही फारकत िूर करायिे, श्रमानंा प्रचतष्ठा द्ायिे प्रयत्न आपल्याकडे 
झाले नाहीत असे नाही. असे प्रयत्न ज्यानंी आयुष्ट्यभर केले त्याचं्यातले एक प्रमुख म्हिजे महात्मा गाधंी. 
आपल्या सहकाऱ्यानंा संडास साफ करण्यापासून सवण प्रकारिे शारीचरक काम करायिी चशकवि त्यानंी 
चिली. बाबा फाटक याचं्यासारख्या संस्कृत पंचडताला त्यानंी मेलेल्या ढोरािे कातडे काढण्यािे काम 
साचंगतले; तर मिीभाई िेसाईंसारख्या तरुि इंचजनीअरला मलैा वाहायिे काम चिले. त्यानंा िरखा आचि 
रोजिी सुतकताई हािेखील श्रमसंस्कारािाि एक भाग होता. स्वतःच्या हातानंी काम करण्यािे 
आध्याक्त्मक महत्तवही गाधंीजींनी अधोरेचखत केले. 
 

स्वतंत्रता आंिोलनातील एक प्रसंग या संिभात खूप बोलका आहे. काँगे्रसनेत्यािंी कुठल्यातरी 
महत्तवाच्या चवियावर गाधंीजींच्या आश्रमात ििा िालली होती. मध्येि गाधंीजींनी घड्याळाकडे पाचहले 
आचि ते उठले, खोलीच्या बाहेर गेले. ििा मध्येि थाबंल्यामुळे िचकत होऊन सगळे नेते गाधंीजींकडे 
पाहति राचहले. जरा वळेाने गाधंीजी परतले. आपल्या जागी जाऊन बसले. “बापू, मघाशी आपली इतकी 
महत्तवािी ििा िालू असताना मध्येि उठून तुम्ही बाहेर कुठे गेला होता?” - कुिीतरी कुतूहलाने 
चविारले. “मी माझ्या शळेीला िारा िेऊन आलो. चतिी खायिी वळे झाली होती,” गाधंीजी उत्तरले. “पि 
आत्ता? आपली इतकी महत्तवािी ििा िालू असताना?” - पुढिा प्रश्न आला. “आपली ििा महत्तवािी 
आहेि, पि शळेीला वळेच्या वळेी िारा िेिंही चततकंि महत्तवािं आहे,” असे म्हित गाधंीजींनी पनु्हा ििा 
सुरू केली. आंिोलन व त्यािी बौचद्धक ििा याचं्याइतकेि महत्तव साध्यासुध्या शारीचरक कामानंा आहे, 
कुठच्याि कामाला आपि कमी लेखू नये, हा एक महत्तवािा संिेश गाधंीजींनी एका साध्या कृतीतून चिला. 
 

स्वातंत्र्योत्तर काळात रयत चशक्षि संस्थेिे ससं्थापक कमणवीर भाऊराव पाटील यानंीही श्रमसंस्कार 
मोलािे मानले. ग्रामीि महाराष्ट्रात सातश ेशाळा िालविाऱ्या भारतातील या सवांत मोठ्या चशक्षिसंस्थेिे 
सध्यािे कायाध्यक्ष ॲर्ड. रावसाहेब कशिे चलचहतात : 
 

“भाऊरावाचं्या चशक्षिचविारात श्रमािा मंत्र हा मोलािा मंत्र होता. चवद्ाथी वसचतगृहात सवण 
तऱ्हेिी कामे करत. शाळा-कॉलेजात खडी फोडण्याच्या कामिा जिू चनयचमत पचरपाठि असायिा. खडीिे 
ढीगिे ढीग तयार होत. याचशवाय वगांिी स्वच्छता, घंटा िेिे, जमीन सपाट करिे, इमारत बाधंकामात 
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मित करिे, शतेीिी कामे करिे, शतेीमाल बाजारात चवकिे, तसेि, झाडलोट करण्यापासून संडास, 
मुताऱ्या साफ करण्यापयंतिी कामेिेखील चवद्ाथी करत. रयत चशक्षि ससं्थेत कमणवीरानंी श्रमससं्कृतीिी 
जोपासना केली. सवांनीि कामे करावयािी म्हटल्यानंतर उच्चनीितेच्या भावनेला थाराि चमळत नसे. श्रम 
करिाऱ्या सवणि व्यक्ती समान! समानतेिे शील श्रमाच्या पायावर जोपासले जात होते. सवण तऱ्हेच्या 
चविमतेशी झुजं द्ायिी असल्यास श्रमाच्या समान धाग्याने जोपासले जािारे समानतेिे शील अचतशय 
मोलािे आहे, हे कमणवीरानंी हेरले. शतेात आचि उद्ोगात राबिारा समाज त्याचं्या चिव्यिक्षुंपढेु उभा 
होताि. मािसाने मीपिा, अहंभाव आचि स्वतःचवियीच्या श्रेष्ठत्वािा चविार सोडल्याचशवाय समानतेिे शील 
जोपासले जािे शक्य नाही, यािी चशकवि गाधंीजीही िेति होते. श्रमािे असे ससं्कृतीच्या चवकासाशी 
अतूट नाते होते. —ॲर्ड. रावसाहेब कशिे 
 

(प्रश्न आहे मूल्यािंा, अमेय प्रकाशान, पुिे, 
प्रथमावृत्ती, जून २००९) 

 
३·४ : उद्याची लढाई 
 

श्रमसंस्कृती रुजवण्यािी अधणवट राचहलेली ही लढाई कामगारिळवळ पुढे िालू ठेव ूशकेल का? 
नाहीतरी कामगारिळवळीिा आचि श्रमािंा अगिी जैचवक म्हिता येईल इतका जवळिा संबधं आहेि. 
 

यासाठी िळवळीला हक्काएंवढाि कतणव्यावंरही भर द्ावा लागेल, कामािा योग्य तो मोबिला 
चमळालाि पाचहजे, पि त्यासाठी आधी आपले कामही उत्तम व्हायला हवे, असा आग्रह आपल्या 
सिस्यापंाशी धरावा लागेल; आचि हे खूप कठीि आहे; सतत लोकानुनय करत राहायिी सवय झालेल्या, 
फक्त मागण्यावंरि भर िेिाऱ्या नेत्याचं्या दृिीने तर खूप कचठि आहे. कारि त्यात आपले सिस्य िुसऱ्या 
युचनयनकडे जायिा गंभीर धोका आहे! उिाहरिाथण, “तुम्ही रोज शाळेत जायलाि हव,ं मुलानंा मन लावनू 
चशकवायलाि हव,ं तुमिी वागिूक हाि चवद्ाथ्यांवरिा सवांत मोठा संस्कार आहे” असे सागंिाऱ्या 
नेत्यापेक्षा “चबनधास्त राहा, तुमच्या केसालाही धक्का लावायिी कोिािी कहमत नाही, इतका इतका पगार 
तुम्हाला चमळालाि पाचहजे, कोि म्हितो िेिार नाही - घेतल्यावािून राहिार नाही” असे म्हििारा नेता 
हा कुठल्याही चशक्षकानंा जास्त आवडिार हे उघड आहे! पि हक्काइंतकाि कतणव्यावर भर द्ायिी सुरुवात 
केव्हातरी करावीि लागेल, पगारकें चद्रत संस्कृतीऐवजी श्रमकें चद्रत संस्कृती रुजवावीत लागेल. 
 

अथात श्रमसंस्कृतीिी रुजवात ही व्यापक समाजपचरवतणनािी केवळ सुरुवात आहे, त्याच्याही पढेु 
जाऊन एक आिशण समाज आपल्याला चनमाि करायिा आहे, यािेही भान ठेवाविे लागेल. 
 

किकऱ्याचं्या श्रमससं्कृतीिी काही उत्तम उिाहरिे सुिैवाने अगिी आपल्या महाराष्ट्राति आहेत. 
उिाहरिाथण, श्री मचहला गहृ उद्ोग ही संस्था ससं्थेने गरीब मचहलानंा पापडािे चभजवलेले पीठ द्ायिे, 
आपापल्या झोपड्यामंध्ये ते नेऊन त्या मचहलानंी त्यािे पापड लाटायिे, ते पुन्हा ससं्थेत आिून द्ायिे, 
संस्थेने ते चवकायिे, आचि झालेला नफा श्रमािें मोल म्हिून त्या मचहलामंध्येि पनु्हा वाटायिा, या साध्या 
रिनेवर आज एका प्रिंड ससं्थेिा डोलारा उभा राचहला आहे. ना कुठे लािारी, ना कुठे मगु्ररी; ना शोिक 
ना शोचित. घामािे योग्य िाम आचि आपल्या श्रमातूंन ससंार िालवल्यािे समाधान. आज ‘चलज्जत’िे पापड 
फक्त महाराष्ट्राति नव्हे तर जगभर चवकले जातात, वाखािले जातात. 
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असेि महाराष्ट्रातले श्रमसंस्कृतीिे िुसरे उिाहरि म्हिजे मंुबई डबेवाले. रोज सकाळी जेविािे 
डबे उपनगरातल्या घराघरातून गोळा करायिे, रेनने ते फोटणमधल्या कायालयामंध्ये पोिवायिे आचि 
चरकामे डबे पुन्हा सगळे घरोघर पोिते करायिे. डबेवाले भले अचशचक्षत असोत, पि िूक कधीि होत नाही; 
तुफान गिीत अन् उन्हापावसात प्रवास करावा लागतो, रेन बिलावी लागते; पि यािा डबा त्याला, त्यािा 
याला, असे कधी होत नाही. हजारो नोकरिारानंा रोजच्या रोज घरिे जेवि चमळते, डबेवाल्यािंाही ससंार 
होतो. 
 

चलज्जत पापडािी आचि डबेवाल्यािंी कहािी ही आजच्या श्रमसंस्कृतीिी भगवद्गीता आहे. 
 

या गीतेवर अनेकानंी भरभरून चलचहले आहे, अहमिाबािच्या इचंडयन इक्न्स्टटु्यट ऑफ 
मनेॅजमेंटपासून अमेचरकेतल्या हावणडण चबचझनेस स्कूलपयंत िजेिार सेविेे, सक्षमीकरिािे 
(empowerment िे) मानिंड म्हिून त्यािंी उिाहरिे अभ्यासली जातात. पि िुिैव म्हिजे आमच्या 
कामगारिळवळीने या श्रमसंस्कृतीिी कधी िखलि घेतलेली नाही; असे काहीतरी आपि वगेवगेळ्या 
के्षत्रातं करू शकतो, करू या, असा आिशण आपल्या सिस्यापंढेु कधी ठेवलेला नाही. 
 

सुिैवाने श्रमससं्कृतीिे महत्तव जाििारे काही प्रमाचिक कामगारनेते आजही कायणरत आहेत. 
उिाहरिाथण, बँक ऑफ महाराष्ट्रमधून २००२ साली चनवतृ्त झालेले कॉ. सुरेश धोपेश्वरकर. २००१ ते २००४ 
या कालावधीत ते ऑल इंचडया बँक एम्प्लॉइज असोचसएशनिे अध्यक्ष होते, आजही युचनयनच्या कामात ते 
चहचररीने अग्रभागी असतात. ते म्हितात, “आिशण कायणसंस्कृतीिा आग्रह व व्यवसायाच्या प्रगतीत 
युचनयनने घ्यायिा पुढाकार या िोन तत्तवावंर मी गेली तीस विं भर िेत आलो आहे. अशा मूल्यािंा उच्चार 
करिंही तेव्हा िळवळीत चनचिद्ध मानलं जाई, काही डाव्या संघटनानंी त्यावळेी ‘प्रचतचक्रयावािी’ म्हिून 
माझ्यावर टीकाही केली. पि मी माझी भचूमका सोडली नाही. रेड युचनयन िळवळीने, चवशिेतः सावणजचनक 
सेवा के्षत्रातील कामगार सघंटनेने, कायणसंस्कृतीचवियी आग्रही असलेि पाचहजे. बकँकग हा चवत्तीय सेवा 
पुरविारा उद्ोग आहे. १९७३ साली आमच्या महाराष्ट्र बकेँतील युचनयनने, इतर संघटनाचं्या चवरोधाला न 
जुमानता, ठेवीसंकलन व ग्राहकसेवा मोहीम राबवली होती. १९८७ च्या सुमारास बकँ ऑफ महाराष्ट्रािी 
पचरक्स्थती खूप चबकट बनली होती. व्यवस्थापन चननायकी बनलं होतं. ठेवी संकलन थंडावलं होतं. के्रचडट 
स्क्वीझमुळे कजणवाटप जवळपास थाबंलं होतं. सगळीकडे नैराश्यािं वातावरि होतं. अशा पचरक्स्थतीत 
युचनयननेि पुढाकार घ्यायला हवा हे ओळखून आम्ही ‘Whither Bank of Maharashtra?’ — ‘बँक ऑफ 
महाराष्ट्र नि होऊ द्ायिी का?’ - या शीिणकाखाली एक पत्रक काढलं. त्यातील धोरिानुसार सामान्य 
कमणिाऱ्यामंधली चजद्द वाढवली. त्याचं्याि पुढाकाराने पुढे बँक ऑफ महाराष्ट्रिं भरकटलेलं तारू 
सावरलं.” 
 

आज ‘कामगारिळवळ नि होऊ द्ायिी का?’ असाि प्रश्न चनमाि झाला आहे. 
कामगारसंघटनानंी पुढाकार घेतला, व्यापक समाजपचरवतणनासाठी स्वतःला कचटबद्ध केले, तरि 
कामगारिळवळीिे हे भरकटलेले तारू उद्ा सावरता येईल. 
 

भारतीय कामगारिळवळीच्या आपल्या इचतहासात साथी व. भ. कर्धिक चलचहतात : 
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“There was a time when union were regarded as organs of class war. Even 
communists have now given up that outmoded dogma. Later, unions were regarded as 
agencies for collective bargaining. Even that is now inadequate. A trade union is now 
essentially a social organization looking after the alround interest of workers. In the new era, 
trade unions cannot content themselves with playing merely a negative role of criticizing, 
abusing and condemning employers and the government. They must also, play the positive 
role of sharing in the development of industries and of preparing and training workers to 
discharge their responsibilities as citizens.” 
 

(“एक वळे अशी होती, की कामगारसंघटना हे वगणयुद्धािे हत्यार मानले जाई. स्वतः 
साम्यवाद्ानंीही आता तो कालबाय िुराग्रह सोडून चिला आहे. त्यानंतर, कामगारसंघटना म्हिजे एकचत्रत 
िेवािघेवाि करिारी यंत्रिा मानली गेली. तीही भचूमका आता अपुरी आहे. आज कामगारसंघटना ही 
मुख्यतः कामगाराचं्या सवांगीि चहतासाठी झटिारी एक सामाचजक संस्था आहे. आता या नव्या युगात 
व्यवस्थापन आचि सरकार याचं्यावर केवळ टीका करायिी, त्यानंा चशव्या द्ायच्या आचि त्यांिा चधक्कार 
करायिा एवढीि नकारात्मक भचूमका बजावण्यात कामगारसंघटनानंा समाधान मानून िालिार नाही. 
उद्ोगधंद्ाचं्या चवकासासाठी आचि एक नागचरक म्हिून असलेली आपली जबाबिारी पार पाडण्यासाठी 
कामगारानंा तयार करिे, प्रचशचक्षत करिे यासाठीही कामगारसंघटनानंी झटिे, चवधायक भचूमका बजाविे 
आज अत्यावश्यक बनले आहे.”) 
 

(Indian Trade Unions — A survey, 
पृष्ठ ३१४-१५) 

 
योगायोगािी गोि म्हिजे कर्धिक यािंा हा गं्रथ चडसेंबर १९६० मध्ये प्रकाचशत झालेला आहे - 

म्हिजेि सयुंक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर अवघ्या सात-आठ मचहन्याचं्या कालावधीत. आज ५० 
विांनंतरही कर्धिक यािें त्यावळेिे उद् गार कामगार िळवळीला चिशािशणक ठरतील असेि आहेत. 
 

हातात कोयता आचि हातोडा घेतलेला कामगार हे जगभराच्या कामगार संघटनानंी स्वीकारलेले 
स्वतःिे बोधचिन्ह आहे. याि बोधचिन्हात एका नव्या श्रमसंस्कृतीिे वा त्या श्रमससं्कृतीवर आधारलेल्या 
आिशण समाजरिनेिे आवाहनही सामावलेले आहे. मागे चलचहल्याप्रमािे अन्यायािी िीड आचि शोचितािंा 
कळवळा या मानवी पे्ररिामंध्येि आिशण कामगार िळवळीिा खरा जीव साठवलेला होता, या पे्ररिा म्हिजे 
कामगार िळवळीिा अंतनािि आहे आचि आजही त्याि पे्ररिा कामगार िळवळीला नवी उमेि, नवा जोम 
प्राप्त करून िेऊ शकतील. 
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महाराष्ट्राची आहारगािा 
 

 
डॉ. मोहणसना मुकादम 
 

एम्. ए. एम.फील व पी.एि.डी. (मंुबई चवद्ापीठ). खाद्ससं्कृती चवियावर चवशिे संशोधन व 
लेखन. लोकसत्ता (ितुरंग पुरविी) १९९९ ते २००१ िरम्याने खाद् ससं्कृती हे सिर चलचहले. 
लोकमतमध्ये २००२ मध्ये ‘खा खाण्यािा’ हे सिर चलचहले. आकाशवािी, िूरिशणन या प्रसारमाध्यमासंाठी 
खाद्ससं्कृतीवर लेखन. सल्लागार संचहता लेचखका व परीक्षक म्हिून सहभाग. चवचवध चिवाळी अंकातून व 
माचसकातून लेखन. तसेि अनेक राज्यस्तरीय व राष्ट्रीय पचरििातूंन शोधचनबधंािें वािन. 
 

पत्ता : ९ बी, २०३, चनलम नगर, गव्हाि पाडा, मुलंुड (पू.), मंुबई ४०० ०८१. 
 

कोित्याही प्रिेशाच्या इचतहासात पन्नास विांिा काळ तसा लहान म्हिायला हवा आचि त्या 
प्रिेशाला जर हजारो विांिा इचतहास असेल तर नक्कीि. पि ही पन्नास वि ेप्रिंड उलथापालथ करिारी 
असली तर मात्र त्या काळािी खास िखल घ्यावी लागते. १३ व्या शतकात यािवकाळात महाराष्ट्राला 
त्याच्या पृथकात्मकतेिी पचहल्यािंा ओळख होऊ लागली. शजेारील प्रिेशािा प्रभाव सामावनू घेऊन 
स्वतःिी अशी चवचशि संस्कृती आकार घेऊ लागली. १९६० च्या भािावार प्रातंरिनेमुळे प्रािेचशक वगेळेपि 
अचधक स्पि झाले. त्याच्या सीमा ठळक झाल्या. त्याला कायिेशीर तसेि राजकीय मान्यता चमळाली. याि 
सीमाचं्या मयािेत आपल्याला आढावा घ्यायिा आहे तो १९६० ते २०१० या पन्नास विांच्या महाराष्ट्राच्या 
खाद्जीवनािा. महाराष्ट्राच्या खाद्ससं्कृतीवर पडलेला प्रभाव, स्वीकारलेले बिल पाहत वधे घ्यायिा 
आहे भचवष्ट्य काळािा. रजत, सुविण, हीरक असे टप्पे गाठताना कसहावलोकन करिे सामाचजकदृष्ट्ट्या 
आवश्यक असते. 
 

गेल्या पन्नास विांत महाराष्ट्राच्या खाद्संस्कृतीिा आढावा घेतला तर त्यातले सातत्य पि 
त्यािबरोबर वळेोवळेी कालानुरूप केलेले बिल जािवतात. खाद्ससं्कृतीिे सातत्य चटकवनू बिलािेही 
तेवढ्याि जोमाने स्वागत होताना चिससे. परंपरेने िालत आलेले पिाथण आजही त्याि पद्धतीने चकमान 
सिसमारंभासाठी होतानंा चिसतात. पि एकूिि मराठी समाज हा उिारमतवािी. त्याच्या वैचशष्ट्ट्यपूिण 
भौगोचलक स्थानामुळे बाहेरच्या प्रभावापासून तो कधीि अचलप्त राचहलेला नाही म्हिून रुितील ते, 
पटतील ते बिल त्याने नेहमीि स्वीकारलेले चिसतात. खाद्ससं्कृतीही त्याला अपवाि नाही. काही वळेा 
हे बिल अत्यतं सूक्ष्मपिे होत होते तर काही वळेा अगिी ठळकपिे, स्पिपिे होत होते. हे बिल चवचवध 
स्तरावंर तसेि वगेवगेळ्या वगेाने झाले आहेत. काही वळेा बिलािी गती संथ होती तर काही वळेा अचतशय 
वगेवान. या बिलािी कारिे राजकीय, आर्धथक, सामाचजक तसेि सासं्कृचतक घडामोडीत शोधता येतील. 
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महाराष्ट्र राज्य चनर्धमतीनंतरच्या पचहल्या िोन िशकात अन्नधान्यािा अभाव होता. त्यामुळे सरकारी 
चनयतं्रिाने पचरक्स्थती काबतू ठेवण्यािा प्रयत्न व त्यासाठी धोरिात्मक चनिणय घेतले गेल्यािे चिसते. खरे 
म्हिजे या सवांिी सुरुवात स्वातंत्र्यपूवण काळापासून झाली होती. िुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात 
अन्नधान्याच्या तुटवड्यामुळे आहाराच्या संिभात फार महत्तवािा चनिणय तत्कालीन राज्यकत्यांना घ्यावा 
लागला. हा चनिणय सवणप्रथम मंुबई इलाख्यात त्यातही मंुबई शहरासाठी घेण्यात आला होता. मंुबई ही 
िेशािी आर्धथक राजधानी असल्याने तसेि चतथे मोठ्या संख्येने कामगार वगण असल्याने हा धाडसी प्रयोग 
करण्यािे ठरले. तो प्रयोग होता रेशकनगिा. १९४३ मध्ये गरजेमुळे सुरुवात झालेला हा प्रयोग एवढा यशस्वी 
ठरला की, पुढे भारताच्या सवण प्रमुख शहरात तो राबवण्यात आला. आधुचनक भारताच्या इचतहासात 
पचहल्यािंा अशाप्रकारे सरकारतफे आहारावर चनयंत्रि ठेवण्यात आले. आतापयंत नागचरकानंा सकस अन्न 
पुरविे व त्या अनुिंगाने त्यािें आरोग्य राखिे ही शासनािी जबाबिारी आहे असे मानले जात नव्हते, पि 
हळूहळू हा चविार मागे पडून नागचरकािें आरोग्य राखण्यासाठी त्यानंा पौचिक, सकस, अन्नधान्य, 
िूधिुभत्यािंी आचि आवश्यकता वाटली तर क्व्हटाचमन्स गोळ्या पुरवण्यािी जबाबिारी शासनािी आहे हे 
स्वीकारले गेले. सुदृढ नागचरक ही राष्ट्रािी गरज आहे हे त्यामागिे सूत्र तर होतेि पि अन्नधान्यािे 
उत्पािन मयाचित असल्याने सवांना त्यािा पुरवठा होण्यासाठी अशाप्रकारे चनयंत्रि ठेविेही गरजेिे होते. 
 

मध्यमवगीय व चनम्न मध्यमवगीयानंा रेशकनगिा फार मोठा आधार वाटत असे. १९७० च्या िरम्यान 
चिवाळीच्या फराळासाठी रवा, मिैा, तेल हेही रेशकनगच्या माध्यमातून उपलब्ध व्हायिे. िुधासाठी पत्र्यािी 
कूपन्स घ्यावी लागायिी. ठरावीक उचद्दिाने सुरू केलेली ही योजना आजही सुरू आहे. चतिे यश-अपयश 
मोजिे हा स्वतंत्र लेखािा चविय होऊ शकतो. अभावाच्या काळात वळेोवळेी सरकारने अचधक चनयंत्रि 
घातल्यािेही काहींना आठवत असेल. त्यात लग्नाच्या जेविावळीसाठी मयाचित पाहुिे बोलावायिे व 
टरावीक पिाथणि वाढायिे हे चनयंत्रि आिराचतथ्याच्या आपल्या कल्पनेत नक्कीि बसिारे नव्हते. 
सवणसामान्य मािूस चबिारा त्यािी काटकोरपिे अंमलबजाविी करत होता पि समाजातील काही 
प्रभावशाली व श्रीमंत व्यक्ती या चनयंत्रिाकडे िुलणक्ष करीत. अशाि एका प्रभावशाली आमिाराने कनयंत्रि 
असतानाही आपल्या मुलाच्या लग्नात हजारो लोकानंा पिंपक्वानािे जेवि चिले. उन्हाळ्यात झालेल्या या 
लग्नात बफाच्या लाद्ा चवचहरीत घातल्याच्या वाता त्यावळेी वतणमानपत्रात गाजल्या होत्या. 
 

१९८० च्या िशकापासून हचरतक्रातंी, श्वेतक्रातंीमुळे फरक जािव ूलागला. अन्नधान्यािे उत्पािन 
वाढल्यामुळे त्यावरील चनयतं्रि सैलाव ू लागले. तळागाळातील लोकानंा आजही रेशकनगिा आधार 
आवश्यक असला तरी मध्यमवगीयानंा आता बाजारातून हव्या त्या िजािा माल घेण्यािा पयाय होता. 
श्वेतक्रातंीमुळे िुधासाठीिे पत्र्यािे कूपन कालबाय ठरले. िुधासोबत आता मस्का ओळखीिा होऊ 
लागला. पनीर आचि िीजिा वापर गृचहिी सढळ हस्ते करू लागली. रंगीत विेिात गंुडाळलेला स्लाईस 
िेड शहरी गृचहिींिा सखा बनला. आिीबािीच्या पचरक्स्थतीत अगिी िेकफास्टपासून ते चडनरपयंत तोि 
कामी येत होता. िुकानातून तयार पोळ्या चमळायला अजून िहा विांिा अवकाश होता. 
 

गेल्या पन्नास विांत गृचहिीच्या दृिीने महत्तवािी गोि घडली ती म्हिजे बाजारात अनेक वस्तू 
सहज उपलब्ध होऊ लागल्या. त्यापूवी सवण साठविीिे पिाथण घरी करण्याकडे कटाक्ष असे. ज्या घरामंध्ये 
सोवळे ओवळे मोठ्या प्रमािात पाळले जाई चतथे तर नेहमीसाठी आचि उपवासासाठी असे वगेवगेळे प्रकार 
असायिे. मािण मचहन्यापासून ही लगबग सुरू होई. चकनारपट्टीवर राहिाऱ्यानंा मसाले-लोिच्यासंोबत 
सुक्या मासळीिीही पावसाळ्यासाठी बेगमी करावी लागे. साध्या साध्या गोिींसाठी बाजारात धाव घेण्यािी 
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पद्धत नव्हती. अगिी लाडवासाठी रवाही घरीि बनवला जाई. पि हळूहळू या किाच्या कामापासून 
सुटका होऊ लागली. शभंर विांपूवी बेडेकरानंा त्यािंी लोििी, मसाले घेऊन िारोिारी जाव ेलागत होते 
तेव्हा त्यानंा वाटलेही नसेल फक्त लोििी-पापडासाठी नव्हे तर चिवाळीच्या रेडीमेड फराळासाठीही 
त्याचं्या िुकानात झुंबड उडेल. रेडीमेड पिाथण फक्त पापड, लोिच्यापुरते मयाचित राचहले नाहीत. डाळ 
फ्राय, उपमा ते चबयािीपयंत सवण पिाथण चमळू लागले. फक्त पिाथणि नाही तर स्वयंपाकघरातील आधुचनक 
उपकरिेही चस्त्रयाचं्या स्वयपंाकापासूनच्या मुक्ततेला उपयोगी ठरली. कूकर, गसॅ, फ्रीज, चमक्सर, ओव्हन 
या प्रत्येक उपकरिाच्या बाजारातील आगमनाबरोबर गृचहिीिा स्वयपंाकघरातला वळे कमी होत गेला. 
पि खरी ‘युरेका युरेका’ म्हिण्यािी वळे मात्र रोटी मेकरमुळे आली होती. पि इतर उपकरिापं्रमािे हे 
लोकचप्रय झाले नाही. आता पोळ्यानंा बाईही नको, उपकरिही नको, कारि वाण्याच्या िुकानातही 
पोळ्यापंासून भाकरीपयंत सवण चमळू लागले आहे. 
 

१९९० च्या िशकात मध्यमवगीयाचं्या हातात पैसा खुळखुळू लागला. जागचतकीकरिामुळे ‘हे 
चवश्वचि माझे घर’ बनले. मग त्यािे प्रचतकबब ताटात न पडते तर नवलि होते. १९७० मध्ये पाककलेच्या 
वगात इडली कशी बनवावी यािे प्रात्यचक्षक चिले जाई. १९८० मध्ये समोसा, केक, जेली, जॅम तर १९९० 
मध्ये िायनीज, पंजाबी पिाथण चशकण्यासाठी या वगांिा आधार होता. २००० मध्ये मकॅ्क्सकन, थाय, 
इटाचलयन पिाथण आवडी लागले होते. २१ व्या शतकातील चपढी ही एम.टी.व्ही. चपढी म्हिजे remix आचि 
fusion आवडिारी आहे. चतिी खाण्याचपण्यािी आवडही तशीि आहे. मग शजे्वान वडापाव, क्स्प्रगंडोसा, 
नूडल्सपोहे हे या चपढीिे खाद् झाले. मुलाचं्या आवडी पुरवण्यासाठी घरीही प्रयोग होऊ लागले. मग 
वरिफळात किकेच्या फळाऐंवजी पास्ता घातले जाताहेत. आपल्या मराठमोळ्या पोळीिा रोल आता फँ्रकी 
म्हिून चमरवत आहे. ताटातील पिाथांवरून ञाती ओळखण्यािी पद्धत तर कधीि मोडीत चनघाली आहे. 
आता मराठमोळ्या लग्नात हळिीच्या जागी जसे ‘लेडीज संगीत’ अचनवायण झाले आहे तसेि बुफेमध्ये 
कोित्याही मोसमात उंचधयो, पनीरिा वापर पाहता महाराष्ट्रात िुधािे पाट अगिी पूवीपासून वाहत 
असावते असेि कुिालाही वाटाव.े 
 

जीवनशलैीिा फार मोठा प्रभाव आहारशलैीवर पडत असतो. त्यामुळे संपूिण महाराष्ट्रािी 
आहारशलैी आचि एकट्या मंुबईिी आहारशलैी यात आता-आतापयंत जमीन-आसमानाएवढा फरक होता. 
मंुबई ही फक्त महाराष्ट्रािी प्रशासकीय राजधानीि नाही तर सासं्कृचतक नेतृत्वही मंुबईकडे येते. फॅशनच्या 
के्षत्रात केवळ महारारि नव्हे तर संपूिण भारत मंुबईकडे पाहत असतो. मग खाण्याचपण्याच्या फॅशन्सिा 
त्याला अपवाि कसा असेल? मंुबईत काही नवीन घडले, की त्यािे पडसाि लगेि संपूिण महाराष्ट्रभर 
उमटतात. आज मंुबई आचि उवणचरत महाराष्ट्रात फार फरक राचहलेला नाही. िळिवळिाच्या साधनात 
सुधारिा, शकै्षचिक प्रगती, माचहतीिे मायाजाल, मॉल्स, वगेवगेळ्या वाचहन्या यामुळे तर हे अचधकि सोपे 
झाले आहे. 
 

आता आतापयंत सागंली, सातारा, धुळे, नागपूर अशा शहारामंधे बाहेर जाऊन हॉटेलमध्ये खायला 
समाजमान्यता नव्हती. घरी आई, बहीि, बायको असताना असे बाहेरिे खािे हे उचित मानले जात नव्हते. 
अनेक महाचवद्ालयानंा कॅन्टीन नसायिे. असल्यास क्वचिति कोिी त्यात जायिे. मुलींनी तर जाण्यािा 
प्रश्नि नसे. हॉटेल्स म्हिजे, ‘उडािटप्पूंिे अडे्ड’ असेि समाजाला वाटत असे. तालुक्याच्या चठकािी 
कामाचनचमत्त गेल्यावर घरिे कोिी सोबत असले तर बायका-मुली हॉटेलमध्ये जाऊन िहा ककवा वडा, 
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भजी, चमसळपाव, पुरीभाजी खात पि तेही आत्यचंतक गरजेपोटी, नाहीतर सोबत डबा घेऊन झाडाखाली 
ककवा कायालयाच्या आवारात बसून खािे होई. पि हळूहळू हे बिलू लागले. 
 

१९७० च्या िशकात उडपींनी आपला िबिबा महाराष्ट्रात चनमाि केला. त्यानंी आपल्याला इडली, 
मेिूवडा, डोसा, यािंी िटक लावली. १९८० च्या िशकात मंुबईत पंजाबी ए गे्रड हॉटेल्समध्ये मुगलाई 
पिाथण खािे ही सेचलिेशनिी व्याख्या झाली. उडप्याकडे जािे आपल्या चखशापाचकटाला परवडत होते. 
पंजाबी हॉटेल्सच्या मेन्यकूाडणच्या उजव्या बाजूिे आकडे डोळे पाढंरे करायिे. आत आल्यावर 
िरवाज्यावरील झुपकेिार चमशीवाल्या िरवानाशी गाठ असायिी. आतले मंि चिव,े संगीत यािंा बऱ्यापकैी 
प्रभाव पडायिा. पंजाबी हॉटेल्स जरी महाराष्ट्राच्या कोनाकोपऱ्यात पोहिली नसली तरी त्यािंी उिीव 
भासत नाही. कारि उडप्यानंी आपल्या मेन्यू काडात िाचक्षिात्य आचि उत्तर भारतीय पिाथण आिनू 
प्रािेचशक एकात्मता साधली आहे. िायनीजिी िव १९९० च्या िशकापासून कळू लागली. स्वातंत्र्यपूवण 
काळातील तरुि चपढीला चनिान मंुबई, पुिे, नाचशकच्या, इरािी कॅफे हे हक्कािे गप्पा मारण्यािे चठकाि 
असायिे. आता ती जागा िायनीजच्या गाड्यानंी घेतली आहे. 
 

मंुबईने महाराष्ट्राला जशी वगेवगेळ्या िवींिी हॉटेल्स चिली तसेि काही खास पिाथणही चिले. भेळ 
म्हटले, की ती मंुबईिीि. तसे म्हटले तर िाटिा प्रकार उत्तरेकडून आला—आलू चटक्की, रगडा, गोलगप्पे 
ककवा पािीपुरी. पि भेळ, ज्यात कुरमुरे, फरसाि आचि इतर साचहत्य घालून िटपटीत केलेल्या या 
पिाथािे उगमस्थान मंुबईि आहे असे म्हितात, उत्तरप्रिेश, चबहारकडून आलेल्या कामगारानंी भकू 
भागवण्यासाठी कुरमुरे थोडे िटपटीत करून खायला सुरुवात केली. त्यातून हा पिाथण तयार झाला. 
भेळपुरीिे ठेले ककवा गाड्यावंर तेि लोक असतात हा चनव्वळ योगायोग नक्कीि नाही. आजही भारताच्या 
कुठल्याही प्रिेशात भेळीच्या गाडीवर ‘बंबईकी भेळ’ असं चलचहले जाते. भेळेप्रमािेि कामगाराचं्या 
सोयीसाठी तयार झालेला आिखी एक पिाथण म्हिजे पावभाजी. १९७० च्या िशकात रात्रपाळीहून 
सुटिाऱ्या कामगारासंाठी हा कमी ककमतीिा पि पोटभरीिा पिाथण बनू लागला. स्वस्तात चमळिाऱ्या 
बटाट्यािा बेस—त्यासोबत वगेवगेळ्या भाज्या बटरमध्ये परतून त्यात खास मसाला, [जो नंतर 
पावभाजीिा मसाला म्हिूनि ओळखला जाऊ लागला.] टाकून केलेली भाजी आचि सोबत पाव हा पिाथण 
थोड्याि अवधीत महाराष्ट्रभर लोकचप्रय झाला. कोजाचगरीच्या बटाटावड्यािी जागा आता पावभाजीने 
घेतली आहे. या सवात बाजी मारली ती मात्र वडापावने. आधुचनक काळात महाराष्ट्रािी ओळख म्हिनू 
ज्या वगेवगेळ्या प्रचतमा आहेत त्यात वडापाव नक्कीि आहे. महाराष्ट्राच्या खाद्संस्कृतीत या पिाथाला एक 
आगळेवगेळे स्थान आहे. हा चनव्वळ खाण्यािा पिाथण नाही तर त्याला राजकारि, अथणकारि, 
समाजकारि असे वगेवगेळे पैलू आहेत. (उडप्यािंी मक्तेिारी मोडून काढण्यासाठी तसेि] बेरोजगार 
मराठी तरुिानंा रोजगार उपलब्ध करून िेण्यासाठी [चशवसेनेने] वडापावच्या गाड्यानंा प्रोत्साहन चिले. 
[त्यामुळे अनेक गाड्या चशवसेना पुरस्कृत या नावाने काम करt लागल्या.] चगरिी कामगाराचं्या सपंामुळे 
िेशोधडीला लागलेल्या अनेक मराठी कुटंुबानंा वडापावने उिरचनवाहािे साधन चिले. 
 

हा पिाथण पूिणपिे नव्याने तयार केला असे म्हिता येिार नाही, पि िोन वगेवगेळ्या पिाथांना 
एकत्र आिून त्यापासून सवणसामान्याचं्या चखशाला परवडेल, त्यािंी भकू भागेल असा पिाथण तयार 
करण्यासाठी जी वगेळी कल्पनाशक्ती लागते ती अशोक वैद्ानंी नक्कीि िाखवली. बटाटावडा हा पिाथण 
महाराष्ट्राच्या खाद्जीवनात बऱ्यापैकी क्स्थरावला होता. िािर स्टेशनाबाहेरच्या मामा कािेंच्या हॉटेलमध्ये 
१९२८ पासून बटाटावडा चमळत होता. ते त्यासाठीि ओळखले जात होते. कजणतिा चिवाडकरािंा वडा 
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मंुबई-पुिे मागावरील एक आकिणि होते. पि पाव मात्र तोपयंत एवढा लोकचप्रय झालेला नव्हता. त्यािे 
एक कारि म्हिजे त्याबद्दल असलेले अनेक गैरसमज. पावािे पीठ पायाने मळतात म्हिून त्याला पाव 
म्हितात यापासून ते पोतुणगीजानंी चवचहरीत पावािे तुकडे घालून गावच्या गाव बाटवले, अशा समजामुळे 
पावाबद्दल थोडासा संशय होता. १९६०-७० पयंत अनेक कमणठ कुटंुबातं पाव खाल्ला जात नव्हता. नोकरी 
करिाऱ्या गृचहिीच्या स्वैपाकघरात पावािे महत्तव अजून वाटत नव्हते. शास्त्रीय पद्धतीने बनवलेले व 
रंगीबेरंगी विेिात गंुडाळलेले स्लाईस िेड अजून माकेटमध्ये मोठ्या प्रमािात चिसत नव्हते. त्यामुळे ज्या 
पचरसरात पाव खािारे इतर समाजािे लोक जास्त होते चतथल्या मराठी लोकानंा पावािी तोंडओळख 
झाली होती. भेंडीबाजारात पावामध्ये कबाब घालून खाण्यािी पद्धत होती. खाण्याचपण्यािे ििी असलेल्या 
अशोक वैद्ापंुढे वडापाव तयार करताना हाि पिाथण किाचित असावा. तेव्हा मकॅडोनाल्ड नसल्याने 
अमेचरकन बगणर ही मराठमोळ्या बगणरिी पे्ररिा नक्कीि नव्हती. 
 

गोलगुठली पाव, त्यावर लसिीिे चतखट आचि गरमागरम वडा अशी सुरुवात झालेल्या या 
पिाथाने समाजातील सवण स्तरावंरील लोकावंर तेव्हापासून गारूड आहे. पुढे लसिीच्या चतखटाच्या 
जोडीला चहरवी ओली िटिी आचि कििेिी आंबट िटिी लावायला सुरुवात झाली. यामागे िवीिा मुद्दा 
होताि पि पावािा कोरडेपिा कमी करण्यािाही हा प्रयत्न होता. वडापावसोबत मग कािंा-बटाटा भजी, 
समोसापाव, पावामध्ये बटाट्यािी भाजी भरून बेसनात घोळून पॅटीस असे पिाथणही गाडीवर चमळू लागले, 
गाडीवर पिाथण तयार करून चतथल्या चतथे चमळण्यािी पद्धत किाचित तेव्हापासून सुरू झाली असावी. 
मंुबईतील िािर, परळ, लालबाग अशा मराठमोळ्या चवभागातून सुरू झालेली ही मोहीम मंुबईत सवणत्र 
पसरली आचि महाराष्ट्राच्या कोनाकोपऱ्यात जाऊन पोहिली. वडापाविी लोकचप्रयता पाहून 
हॉटेल्सवाल्यानंाही त्याचं्या मेनूकाडावर हा पिाथण आिावा लागला. प्रत्येक शाळा, कॉलेजजवळ 
वडापाविी गाडी असिे अचनवायण ठरू लागले. 
 

िव हे वडापावच्या लोकचप्रयतेिे एकमेव कारि नव्हे. बिलत्या काळाच्या बिलत्या गरजेिा फार 
मोठा हात वडापावच्या यशामागे आहे. हा पिाथण फास्टफूडच्या व्याखेत िपखलपिे बलिारा आहे. फास्ट 
फूड म्हिजे टेबल, खुच्या, िमिे, काटे असे सोपस्कार नसलेला, िालता िालता खाता येण्यासारखा 
पिाथण. कमीतकमी वळेात पिाथण बनवनू ककवा एकचत्रत करून ग्राहकाला ताटकळत न ठेवता त्याच्या 
हातात िेता येिारा पिाथण म्हिजे फास्ट फूड. या िोन्ही कसोट्यावंर वडापाव उतरतो. पावाच्या िोन्ही 
बाजंूना िटण्या लावनू गरमागरम वडा सरकवनू वतणमानपत्रात गंुडाळून चिला, की िेिारा आचि घेिारा 
िोन्हा मोकळे. वतणमान जीवनशलैीत अचधक न थाबंता खाता येण्यासारखा आचि चखशाला परवडिारा हा 
पिाथण लोकचप्रय झाला नसता तरि नवल. आपल्या खाद्संस्कृतीत खाद्पिाथांिी मूळकथा, त्यािा 
चनमाता, तारीख, वार, विासकट क्वचिति सागंता येते, वडापाव मात्र याला अपवाि म्हिावा लागेल. 
१९६७ साली अशोक वैद् यानंा महाराष्ट्राच्या खाद्चवश्वात ‘वडापाव’ आिला. 
 

मकॅडोनाल्ड आल्यावरही वडापाविी लोकचप्रयता घटली नाही. त्यािे एक कारि म्हिजे 
वडापाविी ककमत. एका बगणरच्या ककमतीत सहा वडापाव येतात. पुन्हा मकॅडोनाल्ड फक्त प्रमुख शहरामंध्ये 
आहे आचि सवात महत्तवािे म्हिजे मकॅडोनाल्डच्या कुठल्याही शाखेवर िव तीि लागते पि वडापावच्या 
प्रत्येक गाडीिी स्वतःिी एक वगेळी िव असते. म्हिजे खािाऱ्याला चनवडीिे अमाप स्वातंत्र्य चमळते. पि 
मकॅडोनाल्डमुळे महाराष्ट्राच्या या आद् फास्ट फूडवर वगेळ्या प्रकारे पचरिाम झालेला आढळतो. 
मकॅडोनाल्डप्रमािे स्वच्छ वातावरिात वडापाव िेण्यासाठी त्यािे िडँींग केले गेले. जंबोवडा ककवा 
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गोलीवडा या नावाने वडापाविे फँ्रन्िाइज तयार झाले. शझेवान वडापाव, िीज वडापाव असे फ्यूजन 
वडापाव चमळू लागले. रस्त्यावरील गाड्यानंा त्यामुळे स्पधा चनमाि झाली. [चशवसेना पुरस्कृत 
वडापाववरील आपली राजकीय मक्तेिारी अचधक घट्ट करण्यासाठी चशववडापाविी कल्पना पढेु आली. हा 
संपूिण कायणक्रम म्हिजे एका पिाथाच्या माध्यमातून राजकीय शक्ती प्रिशणन िाखवण्यािा प्रयत्न होता. 
सध्या फक्त मंुबईति असलेला चशववडापाव हळूहळू सवण महाराष्ट्रात पसरिार हे चनचिति.] पुढील पन्नास 
वि े वडापाव आचि महाराष्ट्र हे समीकरि कायम राहिार आचि मराठी जनाचं्या मनातील वडापाविे 
धु्रवपिही अढळ राहिार हेही चनचिति. या पिाथांिी लोकचप्रयता पाहून इगं्रजी वतणमानपत्रानंाही वडापाव 
स्पधा घेऊन मंुबईतील उत्कृि वडापाव चनवडण्यािा मोह आवरला नाही. फक्त िवीिे खािाऱ्यानंाि नव्हे 
तर संशोधकानंाही वडापाविे आकिणि वाटते. यािे उिाहरि म्हिजे िाऊन चवद्ापीठामधून 
मानववशंशास्त्रामध्ये पीएि.डी. करिारे हॅरीस सॉलोमन यािंा चवियि मुळी ‘मंुबईतील वडापाव’ हा आहे. 
 

गेल्या पन्नास विांत खानपानाच्या सवयी बिलण्यािी कारिे कोिती? इचतहास, भगूोल, पयावरि 
ही झाली पारंपचरक कारिे, आधुचनक काळात इतर माध्यमे ही भचूमका मोठ्या प्रमािात बजावत आहेत. 
पाककलेिी पसु्तके, वृत्तपते्र, माचसकातील पाककलेवरिी सिरे आचि सध्या वगेवगेळ्या प्रािेचशक वाचहन्या 
हे घटक समाजाच्या आहारशलैीिी चिशा ठरवत आहेत. यात सवणप्रथम चविार करू या पाककलेच्या 
पुस्तकािंा. सामाचजक बिलािे प्रचतकबब जसे साचहत्यात चिसते, तसेि खाद्संस्कृतीतील बिल हे 
पाककलेच्या पसु्तकामंधून चिसून येतात. 
 

भारताच्या इतर राज्यापेंक्षा अनेक बाबतीत आघाडीवर असिारा महाराष्ट्र या के्षत्रातही अगे्रसर 
होता ककवा आहे असेि म्हिाव ेलागेल. पाककलेच्या पसु्तकािंी महाराष्ट्रातील परंपरा फार जुनी आहे. १८ 
व्या शतकात चलचहलेले रघुनाथ नवहस्ते यािें ‘भोजन कुतूहल’ हे हस्तचलचखत महाराष्ट्रीय पाककलेवरिा 
आद्गं्रथ म्हटला पाचहजे. ससं्कृत भािेतील या गं्रथात अनेक मराठी पिाथांिा उल्लेख आहे. या गं्रथािी 
चनर्धमती तंजावरच्या भोसले राजघराण्याच्या रािी िीपाबाईंच्या आग्रहावरून झाली होती. मराठी 
खाद्ससं्कृतीिे िस्तऐवजीकरि करण्यािी तंजावर घराण्यािी परंपरा पुढे १८ व्या शतकात सरफोजी 
महाराजानंी कायम ठेवलेली आढळते. त्याचं्या मुिपाकखान्यात बनिारे पिाथण त्यानंी मुद्दाम चलहवनू 
घेतले. त्यात मराठी, मुगलाई आचि युरोपीय पिाथांिा समावशे आहे. अव्वल इंग्रजकाळात अनेक 
पाचिमात्य गोिींिा महाराष्ट्राने डोळसपिे स्वीकार केलेला आढळतो. मुद्रिकला त्यापकैीि एक. आधुचनक 
काळात भारतात प्रकाचशत झालेले पचहले पाककलेवरिे पुस्तक हे मराठीत आहे, ते म्हिजे १८७५ मध्ये 
रावसाहेब गोंधळेकर यानंी प्रचसद्ध केलेले आचि रामिदं्र गुप्ते यानंी चलचहलेले ‘सूपशास्त्र’. १८९५ पयंत या 
पुस्तकाच्या सहा आवृत्तया चनघाल्या. याि काळात बडोद्ाच्या सयाजीराव गायकवाडाचं्या प्रोत्साहनाने 
वगेवगेळ्या प्रातंातील पाकशलैीवरिी पुस्तके मराठीत प्रचसद्ध झाली. १९३७ पयंत जवळजवळ ५० पुस्तके 
प्रचसद्ध झाली. 
 

सूपशास्त्रापासून सुरू झालेली ही परंपरा पुढे सुरू राचहली. पि िुसरे महायुद्ध ते १९७० िा 
कालखंड पाककलेच्या पुस्तकासंाठी एवढा प्रोत्साहक नव्हता. स्वातंत्र्य िळवळ, त्यानंतरिी राजकीय 
उलथापालथ, अन्नधान्यािा तुटवडा इत्यािी कारिामुंळे पाककलेच्या पुस्तकांना एवढी मागिी नव्हती. 
जसजशी पचरक्स्थती बिलू लागली, तसतसे पुन्हा एकिा प्रकाशक या पसु्तकािंा सकारात्मक चविार करू 
लागले. लोकािें अनुभवचवश्वही चवस्तारत गेल्याने अशा पुस्तकािंी मागिी वाढली. या के्षत्रात इचतहास 
घडविारी आचि त्याच्या लेचखकानंा लक्षाधीश करिारी िोन पुस्तके १९७० च्या िशकात प्रचसद्ध झाली. ती 
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होती कमलाबाई ओगलेचलचखत ‘रुचिरा’ आचि मंगला बवे यािें ‘अन्नपूिा’ १९७० च्या आधीिा कालखंड 
वर उल्लेखल्याप्रमािे पाककलेच्या पुस्तकानंा पोिक नव्हता. तरीही काही पुस्तके प्रचसद्ध झाली होती. त्याि 
काळात माहेर, स्त्री, अनुराधा, माचननी या चस्त्रयाचं्या माचसकात पाककृती प्रचसद्ध होत होत्या. पाककृतींिे 
चवशिेाकं चनघत होते. कमलाबाईिंी तसेि मंगलाबाईिंी या के्षत्रातील चलखािािी सुरुवात अनुक्रमे स्त्री 
आचि अनुराधा या माचसकातूंन झाली. त्यािा पुढिा टप्पा साहचजकि पाककलेच्या पुस्तकािंा होता. 
चकलोस्कराचं्या स्त्री प्रकाशनाने अत्यंत सावधपिे कमलाबाई ओगलेचलचखत ‘रुचिरा’ प्रचसद्ध करण्यािा 
चनिणय घेतला. चकलोस्करानंी हे चशवधनुष्ट्य पेलण्यािे ठरवले. (पि तोट्यात लेचखकेला सहभागी करून.) 
हे धाडस तोट्यात जाण्यािी वळे आली नाही. पचहल्या आवृत्तीपासून या पसु्तकािी घोडिौड सुरू आहे. 
आजही पाककलेच्या पुस्तकाचं्या माचंियाळीत ‘रुचिरा’ आपले स्थान घट्टपिे चटकवनू आहे. 
 

रुचिराच्या लेचखका कमलाबाई ओगले यािें विणन ‘सव्वा लाख सुनािंी सासू’ असे त्याचं्या 
पुस्तकाच्या अचभप्रायात केले आहे, ते अत्यंत रास्तही आहे. एखाद्ा सासूने ममत्वाने, पे्रमाने आपल्या 
सुनेला स्वैंपाकािे धडे द्ावते तशा पद्धतीने चलचहलेल्या ‘रुचिरा’ने प्रकाचशत झाल्यापासून इचतहास रिला. 
‘रुचिरा’च्या यशािं गमक काय आहे? पचहले कारि म्हिजे सामग्रीिे प्रमाि वाटी-िमच्यात आहे. चकलो, 
गॅ्रममध्ये नाही. पाककृती सागंण्यािी पद्धत सोपी, सरळ भािेत आहे. सवण पिाथण सतत केल्याने त्या 
करताना होिाऱ्या िुका टाळून पाककृती चलचहलेली आहे. पि सगळ्यात महत्तवािे म्हिजे या पसु्तकात 
पाककृती आहेत त्या महाराष्ट्राच्या कम्फटण फूडच्या. जगभर संिार करून आल्यावर घरी परतल्यावर सय 
येते ती आईच्या हातच्या ऊन-ऊन वरि भातािी. हे पसु्तक काहीसे तसेि आहे. चपज्जा, बगणर, नािोज 
टॅकोजच्या काळातही सिासुिीला आपल्याला मराठी पक्वान्नि लागतात. वरि-भात, िटण्या, कोकशबीर, 
पुरिपोळी, श्रीखंड, चिरोटे, िकली, चिवडा हे महाराष्ट्रािे ‘कम्फटण फूड’ आहेत. महाराष्ट्रािे मूळ पिाथण 
यात असल्याने प्रत्येक चपढीला या पसु्तकािी आवश्यकता वाटते. या पसु्तकाच्या प्रती लाखोंनी संपल्याने 
त्याला लोकमान्यता तर आहेत, पि फेडरेशन ऑफ इंचडयन पक्ब्लशसण या राष्ट्रीय संस्थेने 
पुनमुणद्रिासाठीिा पुरस्कार मेहता पक्ब्लकशग हाऊसला िेऊन राज्यमान्यताही चिली आहे. ‘रुचिरा’च्या या 
यशाने ‘रुचिरा भाग िुसरा’ काढण्यासाठी प्रोत्साहन चमळाले. 
 

रुचिरानंतर आठ विांनी आिखी एका पाककलेच्या पुस्तकाने इचतहास घडवला. हे पुस्तक होते 
मंगला बवे यािें ‘अन्नपूिा’. कमालाबाईंप्रमािेि सिर लेखनाने सुरुवात झाली. पि त्याचं्या पाककलेवरील 
चलखािात अचधक चवचवधता आहे चिनिर्धशकेच्या मागच्या बाजूला पाककृती चलचहिाऱ्या त्या पचहल्या 
लेचखका असाव्यात. ती चिनिर्धशका अथात ‘कालचनिणय’ होती. रुचिरा’प्रमािेि १९७८ मध्ये ‘अन्नपूिा’ 
प्रचसद्ध झाल्यावर काही मचहन्यातंि िुसरी आवृत्ती काढावी लागली. िोन्ही पुस्तकाचं्या प्रकाशनकाळात 
फक्त आठ विांिे अंतर असले तरी पुस्तकाच्या स्वरूपात आचि त्यानंी साधलेल्या पचरिामात मात्र खूप 
अंतर आहे. ‘रुचिरा’ हे पारंपचरक, माहीत असलेल्या पिाथािी प्रमािबद्ध पाककृती िेिारे पुस्तक आहे तर 
अन्नपूिा हे मराठी समाजाच्या खानपानाच्या सवयी वैचश्वक होत असल्यािे जािनू त्यानुसार पाककृती 
िेिारे पुस्तक आहे. ‘रुचिरा’मध्ये मराठी पिाथांसोबत भारतातल्या इतर प्रातंांतील म्हिजे गुजरात, 
कनाटक, बंगाल, पंजाब या प्रातंािे पिाथणही आहेत. पि भारताच्या सीमा ओलाडूंन मराठी गचृहिीला 
जगािी खाद्सफर घडवनू आिण्यािे काम ‘अन्नपूिे’ने केले. पारंपचरक िटण्या, लोिच्यासंोबत, 
कॉक्न्टनेन्टल पद्धतीिे सॉस, चपकल्स, आइक्स्क्रम आचि केक याचं्या पाककृती ‘अन्नपूिे’त मोठ्या प्रमािात 
आहेत. या िशकात मराठी समाज हा आधुचनकतेच्या उंबरठ्यावर उभा होता. चनिान खाण्याचपण्याच्या 
बाबातीत तरी असे म्हिायला हरकत नाही. त्यािी ही गरज ‘अन्नपूिे’ने नेमकी ओळखलेली आढळते. या 
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िोन्ही पुस्तकािें अनुकरि करीत ककवा असे म्हिू या, की त्याचं्यापासून पे्ररिा घेत पाककलेिी अनेक 
पुस्तके बाजारात आली. काही पुस्तकािंा खप बऱ्यापैकी झाला. पि ‘रुचिरा’ व ‘अन्नपूिे’िी प्रचतष्ठा ककवा 
प्रचसद्धी इतर पुस्तकानंा लाभली नाही, हेही तेवढेि खरे. 
 

जागचतकीकरिाच्या काळात एका बाजूला ‘हे चवश्वचि माझे घर’ अशी भावना वाढीस लागत होती. 
त्यािबरोबर आपली स्थाचनक जातीय अक्स्मताही तेवढीि जागृि होत होती. यािे प्रचतकबब पाककलेच्या 
पुस्तकामंधूनही चिसून येऊ लागले. आतापयंत काही सामाचजक, आर्धथकदृष्ट्ट्या प्रगत अशा ञातींिी 
पाककला पुस्तकाचं्या माध्यमाने प्रचसद्ध जाली होती. पि आता मात्र इतरही जातींनी आपल्या 
खाद्ससं्कृतीिी ओळख महाराष्ट्राला करून िेण्यािे ठरवले. अनेक ञाती अशा होत्या, की ज्याचं्या 
खाद्पिाथांिी नाव ेइतरानंा माहीत नव्हती; ती या पुस्तकामुंळे कळली. तसे पाचहले तर लक्ष्मीबाई धुरंधर 
याचं्या ‘गृचहिीचमत्र’ या पाककलेच्या पुस्तकात पाठारे प्रभुचं्या पाककृती प्रामुख्याने असल्या तरी त्यािें 
अनुभवचवश्व त्या काळाच्या तुलनेत म्हिजेि १९१० च्या काळात बरेि चवस्ताचरत असल्याने िेशचविेशातील 
पाककृती त्याचं्या पुस्तकात आढळतात. ‘रसिंचद्रका’ या संशी चलचखत पुस्तकात चित्रापूर सारस्वत 
पाककृती आहेत. पि ही पुस्तके स्वातंत्रपूवण काळातील आहेत. १९६० नंतरच्या वगेवगेळ्या ञातीच्या 
पाककलेवरील पुस्तकात िखल घेण्याजोगे पसु्तक म्हिजे डॉ. शरचिनी डहािूकर यानंी सकंचलत केलेले 
‘पािंाळीिी थाळी’. िुगाबाई भागवतापं्रमािेि शरचिनीबाईही पाककलेकडे गाभंीयाने पाहिाऱ्या संशोचधका 
असल्याने ‘पािंाळीिी थाळी’त चनव्वळ डहाि,ू पालघर भागातील पािकळशी ञातीच्या पाककृती नसून 
त्यािंी पूिण खाद्संस्कृती आहे. पढेु अशा प्रकारे अनेक पुस्तके बाजारात आली. त्यात आवजूणन उल्लखे 
करण्यासारखी म्हिजे ‘सारस्वत स्वैंपाक’, ‘मस्त मालविी’, ‘सीकेपी खाचसयत’, ‘िैवञे’, ‘वैिभीय पिाथण’ 
इत्यािी. या पुस्तकामुंळे महाराष्ट्रातील चवचवध जातीजमातींच्या खाद् संस्कृतींिे िस्तऐवजीकरि झाले. 
महाराष्ट्रातील वगेवगेळ्या जातीजमातींच्या व इतर प्रातंातंल्या चमत्रमचैत्रिींच्या डब्यातंील खाल्लेले पिाथण 
जर घरी बनवायिे असतील तर त्यासाठी ही पुस्तके उपयोगी पडिार होती. 
 

१९९० च्या िरम्यान ‘रसनातृप्ती’ बरोबर आरोग्याकडेही लक्ष वळू लागले. आहार आचि आरोग्य 
या एकाि नाण्याच्या िोन बाजू आहेत आचि आधुचनक जीवनशलैीत आहार चनयंत्रि खूप आवश्यक आहे हे 
जािव ूलागले. उष्ट्माकं, प्रचथने, काबोिके ही नाव ेआता लोकाचं्या कानावर पडू लागली होती. आपला 
आहार उष्ट्माकंात मोजण्यािी मानचसक तयारी हळूहळू होत होती. रोजच्या आहारात प्रचथने, मेि, 
जीवनसत्तव े यािंी आवश्यकता काय, प्रमाि चकती असाव े यािी ििा गृचहिी करू लागल्या. हा चविार 
लोकाचं्या, त्यातही मराठी गृचहिींच्या मनावर ठसवण्यािे महत्तवािे काम डॉ. मालती कारवारकर त्यानंी 
केले. ‘अन्नपूिेशी चहतगुज’ आचि ‘स्वयंपाकशास्त्र’ या त्याचं्या पुस्तकानंी लोकानंा आपल्या आहारशलैीकडे 
बारकाईने बघण्यास प्रवृत्त केले. पि तरीही त्यातले पिाथण नेमके कसे लागतील. आपल्याला आवडतील, 
की नाही याबद्दल मनात शकंा होती, ती िूर करण्यािे काम आचि नेहमीच्या माहीत असलेल्या िवीच्या 
पिाथातले पोििमूल्य चटकवायिे कसे, वाढवायिे कसे, याबाबतीत सवणसामान्यानंा कळेल आचि रुिेल 
अशा पद्धतीने सागंायिे काम केले ते डॉ. कमला सोहोनी आचि वसुमती धुरू यानंी. डॉ. कमला सोहोनींिे 
‘आहारगाथा’ आचि वसुमती धुरंू यािें नुकतेि प्रचसद्ध झालेले ‘अन्नाचवियी सारे काही’ ही पुस्तके लोकानंा 
मागणिशणक ठरू लागली आहेत. 
 

१९९० नंतरिा कालखंड हा पाककलेवरच्या पुस्तकासंाठी अत्यतं पोिक ठरला. वगेवगेळ्या 
उपकरिाचं्या आधारे पाककृती, बेकरी, आईस्क्रीम, भाज्या, भात अशी चवचशि पिाथांना वाचहलेली पुस्तके, 
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पुरुिासंाठी स्वयंपाक अशा चवचवध चवियावंरिी अगिी कॉफी टेबल पुस्तकापंासून ते पॉकेट पुस्तकापंयंत 
प्रकाचशत झाली. भारतातील इतर कुठल्याही भािेत पाककलेवर इतक्या चवपुल आचि चवचवध प्रकारिे 
चलखाि चनचिति झालेले नाही. 
 

महाराष्ट्राच्या खाद्संस्कृतीिा ५० विांिा इचतहास चलचहताना खाजगी वाचहन्यावंरील पाककलेच्या 
कायणक्रमािंी िखल घ्यावीि लागेल. पुस्तकािंा पुढिा टप्पा म्हिजे या माध्यमातून िाखवले जािारे हे 
कायणक्रम. खाजगी वाचहन्या येण्यापूवी िूरिशणनवर पाककृती िाखवण्यािा प्रयत्न झाला होता. पि 
त्यावळेेस हे माध्यम नवीन होते. पाककृतींिे प्रात्यचक्षक िाखवताना कॅमेऱ्यािी हालिाल कशी असावी; 
पिाथण तयार होताना मधला वळे कसा घालवावा यािी कल्पना नव्हती. त्यामुळे या कायणक्रमानंी पकड 
घेतली नाही, तसेि हे कायणक्रम काहीसे रटाळ वाटत असत. खाजगी वाचहन्या आल्या तेव्हा सुरुवातीला 
फक्त इंग्रजी वाचहन्या होत्या. Star वरील Yan Can Cook ही पाककृतीिा कायणक्रम तर visual treat होती. 
पे्रक्षकाशंी अखंड संवाि, भाज्या, फळं इत्यािी चिरताना सुरी/सुऱ्यािंी सफाईिार हाताळिी यामुळे 
कायणक्रम लोकानंा आवडू लागला. पाककलेवरिा कायणक्रम करमिुकीपुरता मयाचित राचहला, कारि 
एकतर त्यातले अनेक पिाथण, चजन्नस भारतीयासंाठी नवीन होते. जागचतकीकरिािे वारे जोरात वाहू 
लागले नसल्याने, वगेवगेळ्या िेशातील पाककृतींिा आस्वाि चनिान मध्यमवगीयाचं्या आवाक्यात नव्हता. 
पि झी वर टखाना-खजानाट घेऊन संजीव कपूर आले, तोपयंत यात फरक पडला होता. मध्यमवगीयािें 
अनुभव चवश्व चवस्तारात होते. त्यात भारतातील वगेवगेळ्या प्रातंाचं्या पिाथांप्रमािे िेशोिेशीच्या पिाथांच्या 
िवींिा समावशे होता. ते पिाथण प्रत्यक्षपिे खाना-खजानामध्ये पाहता आले. त्यामुळे ते बनवनू पाहिे सोपे 
झाले. खाना-खजानाच्या यशामुळे ज्यावळेी प्रािेचशक भािेतील वाचहन्या आल्या तेव्हा त्यानंा 
पाककलेवरच्या कायणक्रमािंा चविार करावाि लागला. 
 

आर्धथक गचितामुंळे म्हिा ककवा इतर काही कारिामुंळे सुरुवातीला पूिणपिे पाककृतींवर स्वतंत्र 
कायणक्रम मराठी वाचहन्यावंर होत नव्हते. चस्त्रयाचं्या माचसकािा format असलेल्या कायणक्रमात एक चिवस 
ककवा एखािे सेगमेंट पाककृतीिा असायिा. त्याला चमळिारा प्रचतसाि पाहून मग आठवड्यािे सातही 
चिवस पाककलेवर अध्या तासािा कायणक्रम होऊ लागला. आता तर काही वाचहन्यावंर एक तासािी वळे 
अशा कायणक्रमानंा िेण्यात आली आहे. 
 

मराठी वाचहन्यािंा पे्रक्षक वगण महाराष्ट्राच्या कोनाकोपऱ्यात पसरलेला असल्याने या माध्यमातून 
खाद्शलैींवर पडिारा प्रभाव फक्त शहरापंुरता मयाचित नव्हता. जशी गावागावामंध्ये बिलत्या कपड्यािंी, 
िाचगन्यािंी फॅशन चिसून येते, तशीि खानपानातील बिलत्या फॅशन चिसू लागल्या आहेत. चपज्जा, पास्ता, 
मािंुचरयन ही नाव ेआता नवीन राचहली नाहीत. भाकरीच्या चपठापासून चपज्जा आचि ज्वारी/बाजरीिे पास्ता 
बनू लागले. पारंपचरक पिाथण आता नवीन चजन्नसापंासून बनू लागले. ‘फाईव्ह स्टार हॉटेलमध्ये चमळिारे 
पिाथण आपल्याला घरी करता येतील का? या प्रश्नािें उत्तर या कायणक्रमातूंन चमळते. चिसायला आकिणक, 
रंगसंगतीत समन्वय साधिारा पिाथण प्रत्यक्ष बनवताना चकती सोपा असू शकतो हे रचसकानंा कळत आहे. हे 
कायणक्रम महाराष्ट्राबाहेर पाचहले जात असल्याने मराठी खाद्ससं्कृतीिी ओळख इतरानंा होऊ लागली. 
मराठी पिाथण म्हिजे फक्त श्रीखंड, मोिक, पुरिपोळी, बटाटावडा एवढेि नव्हे तर मराठी खाद्संस्कृती 
चकती समदृ्ध आहे हेही कळू लागले. 
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सवात महत्तवािे या कायणक्रमानंी स्वयंपाककलेकडे पाहण्यािा आपला दृचिकोन बिलला. 
स्वयंपाकघर म्हिजे गृचहिींिे साम्राज्य; चतथे पुरुिानंा प्रवशे नाही. घरिी गृचहिी बाहेरगावी गेली असेल 
तेव्हा ककवा ती आजारी असल्यास पुरुिािें पाय स्वयंपाकघरात पडतात असा सवणसाधारि समज होता. 
हौस, आवड म्हिून एखाद्ा पुरुिाला स्वयंपाक करिे आवडी शकते हे समाजाला पटत नव्हते. या 
कायणक्रमामंध्ये पुरुिही आपले कौशल्य िाखव ूलागले. ‘आमच्या यानंा िहासुद्धा करता येत नाही’, असे 
कौतुकाने सागंिाऱ्या गृचहिी आता आपल्या पतींना कायणक्रमात सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साचहत करू 
लागल्या. हॉटेल मनेॅजमेंटिा कोसण करू पाहिाऱ्याला ‘काय आिारी व्हायिे आहे का?’ असे चहिवले 
जायिे पि या कायणक्रमामुंळे शफेना सामाचजक प्रचतष्ठा चमळाली. हा व्यवसायही डॉक्टर, इंचजनीयर 
प्रमािेि आहे आचि तेवढेि कि त्यासाठी घ्याव ेलागतात, हे हळूहळू लक्षात येऊ लागल्याने बरेि मराठी 
तरुि हे कचरयर करू इक्च्छतात. इतर के्षत्रातंील सेचलिटीप्रमािे शफे चमलकलि सोवनी, चनलेश चलमये, 
पराग कान्हेरे, चवष्ट्िू मनोहर, िेवव्रत जातेगावकर प्रचसद्ध झाले आहेत. 
 

ई चटव्हीवरच्या ‘मेजवानी’ कायणक्रमािें सुरुवातीिे काही एचपसोड लोकेश गुप्ते आचि िैत्राली गुप्ते 
यानंी केले होते. त्यानंी एकचत्रतपिे पाककृती िाखवल्याने फार मोठा संिेश लोकापंयंत पोहित होता. 
आधुचनक कंुटंुबव्यवस्थेत पतीपत्नीिे स्थान बरोबरीिे आहे. पत्नी नोकरी करिारी असेल ककवा नसेल तरी 
स्वैंपाकघरात चतला पतीने मित केलीि पाचहजे. काहीवळेा तर िैत्रालीपेक्षा लोकेशला अचधक सफाईने 
पाककृती करताना पे्रक्षकानंी पाचहले. त्यामुळे रोजिा स्वैंपाक ही फक्त चस्त्रयािंी जबाबिारी नाही हा संिेश 
अप्रत्यक्षपिे पोहित होता. (पुरुि आचि स्वैंपाक याबद्दल समाजाच्या मनात असलेली अढी हळूहळू 
सैलावत होती.) 
 

या सगळ्या ििेत आज मराठी पिाथांना काय स्थान आहे? घराघरातून होिारे पिाथण काही 
विांपयंत फक्त त्या चवभागातील ककवा ञातीतील लोकापंुरतेि होते. नागपूरिे सावजी मटि, पुडािी वडी, 
वडाभात ककवा कोल्हापुरिा ताबंडा, पाढंरा रस्सा, झुिक्यािी वडी, नाचशकिे काळे मटि, सोलापूरिी 
ज्वारीिी कडक भाकरी चन शेंगिाण्यािी िटिी, खानिेशािी खापरािी पोळी, कळिािी भाकरी, सीकेपींिे 
चबरडे, िाह्मिी अळवािी पातळ भाजी, सारस्वती बागंड्यािे हुमि, मालविी कोंबडी वडे, ही यािी खूप 
मोठी होऊ शकते. पि इतरानंा त्यािी तोंडओळख नव्हती. शजेारपाजारामुंळे वगेवगेळ्या पिाथांिी िव 
आचि कृती कळू लागली. ही थेट घरगुती पिाथण असल्याने हॉटेल्समध्ये सहसा चमळत नव्हते. पि आता 
‘महालक्ष्मी सरस’ ककवा वगेवगेळ्या खाद्जत्रामंधून त्यािंी लोकचप्रयता वाढू लागलू आहे. पि अजूनही 
अमराठी लोकानंा काही ठरावीक पिाथणि माहीत आहेत. 
 

२०व्या शतकाच्या सुरुवातीला जेव्हा बाहेर खाण्यािी सुरुवात झाली, तेव्हा इरािी हॉटेल्सच्या 
बरोबरीने मराठी उपाहारगृहेही होती. चतथल्या पिाथांिी िटक अगिी युरोपीय लोकानंाही लागली होती. 
िुसऱ्या महायुद्धाच्या काळातील अन्नचनयंत्रिामुळे, महागाईमुळे हळूहळू या हॉटेल्सिी चपछेहाट होऊ 
लागली. अनेक हॉटेल्स बंि पडू लागली. काही चटकली ती त्याचं्या चनष्ठावान ग्राहकांमुळे आचि िवीशी 
तडजोड न केल्यामुळे. लहान गावातील एस.टी. स्टॅन्ड, रेल्व ेस्टेशन जवळिी हॉटेल्स मराठी पिाथांशी 
इमान राखून होती व आहेत. पि ग्राहकाचं्या बिलत्या िवी लक्षात ठेवनू त्यानंा इतर पिाथण ठेविेही तेवढेि 
आवश्यक वाटू लागले आहे. जागचतकीकरिाच्या काळात रसनेच्या रचसकतेला बहर फुटला आहे. खवैय्या 
रोज नव्या नव्या िवीच्या शोधात असल्याने पुन्हा एकिा मराठी पिाथांकडे लक्ष वळले आहे. 
जागचतकीकरिािा एक पचरिाम म्हिून स्थाचनक अक्स्मतेला धुमारे फुटू लागले, तेव्हा आठवि होऊ 
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लागली पारंपचरक पिाथांिी, आजीच्या-आईच्या हातच्या पिाथांिी. पुन्हा एकिा मराठी हॉटेल्सना बरे 
चिवस आले. काहींनी आपल रंगरूप बिलले. पुिेरी, केल्हापुरी तसेि उपवासािी चमसळ, थाचलपीठ, 
पुरीभाजी, पीयूि, कोंबडीवडे यािे वडे अमराठी लोकानंा लागू लागले आहे. पि अजूनही बराि लाबंिा 
पल्ला गाठायिा आहे. गुजराती थाळीिी लोकचप्रयता चमळवायिी आहे. भारताच्या कोनाकोपऱ्यात जसा 
उडुपी पोहिला तसे जाऊन पोहिायिे आहे. 
 

मागच्या पन्नास विांिा आढावा घेतल्यावर पुढच्या पन्नास विांत महाराष्ट्रीय खाद्संस्कृतीच्या 
के्षत्रात काय करिे आवश्यक आहे, त्या प्रयत्नािंी चिशा कोिती असावी यािा आढावा घेिेही आवश्यक 
ठरते. सवणप्रथम भारताच्या खाद्नकाशावर महाराष्ट्रािे स्थान अधोरेचखत करिे गरजेिे आहे. आपली 
खाद्ससं्कृती इतरापंयंत पोहिावीशी वाटत असेल तर त्याबद्दल इतरानंा समजेल अशा माध्यामातून ती 
पोहिचवली पाचहजे. अनेकवळेा या चवियािी पुस्तके इंग्रजी भािेत उपलब्ध नसल्याने भारतीय 
खाद्ससं्कृतीवर चलचहताना महाराष्ट्राला अनुल्लखेाने मारले जाते. अमेचरकेत राहिाऱ्या पि मूळच्या 
महाराष्ट्रातील असिाऱ्या कौमुिी मराठे यानंी नुकतेि पैंक्ग्वन इचंडया या प्रकाशन संस्थेसाठी ‘The 
essential Marathi Cook Book’ हे पुस्तक चलचहले. महाराष्ट्रीय खाद् पिाथांिी चवचवधता एकाि 
पुस्तकात आििे तसे कठीि आहे, ते करण्यािा कौतुकास्पि प्रयत्न कौमुिी मराठे यानंी केलेला आहे. 
सुविण महोत्सवी विात हे पुस्तक प्रकाचशत होिे हा एक िागंला योग म्हिावा लागेल. या पुस्तकामुळे 
मराठी पिाथांबद्दल इतरानंा कुतूहल चनमाि झाले तर उत्तमि होईल. जसे इंग्रजी भािेतील पाककलेच्या 
पुस्तकािें मराठीत भािातंर होते. तसेि काही िजेिार मराठी पाककलेच्या पुस्तकािेंही इंग्रजी भािातंर 
होिे, तेवढेि आवश्यक आहे. सजंीव कपूर यानंी त्याचं्या ‘खाना-खजाना’च्या तसेि पुस्तकाचं्या 
माध्यमातून काही मराठी पिाथांना प्रचसद्धी िेण्यािा प्रयत्न केला. पि त्यािंी मजल श्रीखंड, पुरिपोळी, 
ताबंडा-पाढंरा रस्सा, थाचलपीठ यापढेु गेलेली आढळत नाही. भारतभर पजंाबी, गुजराती आचि 
िाचक्षिात्य पिाथांना जेवढी लोकचप्रयता चमळाली आहे तेवढी अद्ाप तरी मराठी पिाथांना चमळालेली 
नाही, हे मान्य कराव े लागेल. वगेवगेळ्या माध्यमातून मराठी पिाथण जास्तीतजास्त लोकापंयंत अचधक 
आक्रमकतेने (इथे बाया सरसावनू आक्रमकता अचभपे्रत नाही) नेले पाचहजेत. 
 

पि खाद्संस्कृती म्हिजे फक्त पिाथांिा आस्वाि नाही तर एकूिि संस्कृतीिं सार ज्यात 
प्रचतकबचबत होते ती. मग पाककृतींप्रमािेि इतर अनेक गोिींमधून ती डोकावत असते. पाककलेशी, त्या 
शास्त्राशी चनगचडत अनेक प्रथा, रीतीचरवाज, समज स्वयंपाकघरात िडलेले आहेत त्यािे िस्तऐवजीकरि 
होिे गरजेिे आहे. लोककथा, लोकसंगीत यािें जसे संकलन करण्यात आले आहे, तसेि यािेही 
संकलन झाले पाचहजे. त्यासाठी मौचखक परंपरेिा आधार घेतला पाचहजे. कुटंुब, ञाती, समाज अशा 
टप्याटप्याने त्यािे िस्तऐवजीकरि झाले तर संपूिण महाराष्ट्राच्या खाद्संस्कृतीिा चवशाल पट डोळ्यापंढेु 
उभा राहील. महाराष्ट्राच्या खाद्ससं्कृतीिे िस्तऐवजीकरि करताना ते वगेवगेळ्या पद्धतीने करता येईल. 
मराठी पाककलेशी संबधंीत ‘पाकशास्त्रीय शब्िकोश’ तयार करता येईल. पु. ल. िेशपाडें, जयवतं िळवी, 
िुगा भागवत, डॉ. शरचिनी डहािूकर अशा अनेक लेखकानंी वळेोवळेी खाद्अनुभवावंर चलहून ठेवले आहे, 
त्यािे संकलन खाद्संस्कृतीच्या संशोधकानंा सहाय्यक ठरेल. अनेक बाबतीत महाराष्ट्राने पुढाकार घेतला 
आहे, या बाबतीतही घ्यायला हरकत नाही. अशा सवण पातळीवरच्या प्रयत्नातं शासनािा सहभाग अपेचक्षत 
आहे. प्रयत्न केल्यास भारताच्या खाद्नकाशावर महाराष्ट्रािे स्थान ठळकपिे चिसू लागेल. पयायाने 
जागचतक पातळीवर भारतीय खाद्संस्कृतीिा जेव्हा जेव्हा चविार केला जाईल तेव्हा तेव्हा मराठमोळ्या 
खाद्ससं्कृतीिा उल्लखे करावा लागेल.  
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महाराष्ट्राची वस्त्रसांस्कृिी भाग-१ 
 

 
सुरेश दत्तात्रय महाजन 
 

जन्म—३ एचप्रल १९४१ (कोल्हापूर) वस्त्रोद्ोग चवियातील तज्ञ, चफन्ले, गोल्डमोहर (मंुबई), 
जामश्री (सोलापूर) या कापड चगरण्यामंध्ये सुमारे १९ वि ेगुिवत्ता चनयतं्रि आचि सशंोधन या चवभागामंध्ये 
कायणरत. मंुबई येथील चि बाँब े टेक्सटाईल चरसिण असोचसएशनमध्ये संशोधन अचधकारी म्हिून १० वि े
कायणरत आचि इिलकरंजी येथील टेक्स्टाईल अँड इजंीचनअरींग इक्न्स्टटू्यट या चशक्षि संस्थेत प्राध्यापक 
वस्त्रोद्ोग चवियाच्या अभ्यासासाठी जमणनी आचि जपान या िेशानंा भेट. राज्य मराठी चवकास संस्थेतफे 
प्रकाचशत झालेल्या वस्त्रचनर्धमती माचहतीकोश-खंड १ िे सहसपंािन. अनेक राष्ट्रीय चनयतकाचलकात 
वस्त्रोद्ोगासंबधंी चलखाि. 
 

पत्ता : बी-७, श्रीचनकेतन अपाटणमेंट, इिलकरंजी, कोल्हापूर ४१६ ११५. 
 
वस्त्रद्योगािील बदल 
 

अन्न व वस्त्र आचि चनवारा या मानवाच्या मूलभतू गरजा समजल्या जातात. त्यामुळे कुठल्याही 
प्रिेशाच्या दृिीने वस्त्रोद्ोग हा महत्तवािा असतो. चशवाय एखाद्ा िेशाच्या, राज्याच्या प्रगतीिा पन्नास 
विांिा आढावा घेताना त्यामध्ये होत गेलेले चवचवध सांस्कृचतक बिल चविारात घेिे अपचरहायण असते. या 
दृिीने १९६० ते २०१० या काळातल्या महाराष्ट्राच्या प्रगतीिा आढावा घेताना तेथील वस्त्रससं्कृतीत होत 
गेलेले बिल चविारात घेिे आवश्यक ठरते. 
 

व्यवस्थापन शास्त्रातील तत्तवानुसार बिल ही एकि गोि अशी आहे, की जी बिलत नाही. 
जसजसा काळ पुढे जातो तसतसा प्रत्येक गोिीत बिल होत जातो. याला अनुसरून महाराष्ट्रातील 
वस्त्रोद्ोगातही गेल्या पन्नास विांत अनेक बिल झाले. उद्ोगािा एकही घटक बिलल्याचशवाय राचहला 
नाही. अगिी लहानसहान बिलापंासून आमूलाग्र बिलापंयंत या बिलािंी वगणवारी करता येते. 
 

वस्त्रप्रावरिे वापरण्याच्या महाराष्ट्रातील लोकाचं्या पद्धतीतही मोठा बिल झाला. खरे तर चकत्येक 
शतकामंध्ये जो बिल झाला नव्हता तो या गेल्या पन्नास विांमध्ये झाला असे म्हिायला हरकत नाही. याला 
बरीि कारिे आहेत. स्त्री चशक्षिािी मुहूतणमेढ महाराष्ट्रात महात्मा फुले आचि महिी कवे यानंी रोवली 
त्यामुळे १९६० पयंत महाराष्ट्रात स्त्री चशक्षिाला उर्धजतावस्थेिा काळ आला आचि चिवसेंचिवस चशक्षि 
घेिाऱ्या, अथाजणन करिाऱ्या आचि त्यासाठी घराबाहेर पडिाऱ्या, वाहने िालविाऱ्या चस्त्रयािंी संख्या वाढू 
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लागली. स्त्री-पुरुि समानतेिा आग्रह वाढू लागला. इंग्रजी माध्यमाचं्या शाळािंी संख्या वाढली. या 
सगळ्यािंा पचरिाम चस्त्रयाचं्या वस्त्रावंर झाला. चशवाय चित्रपट, िूरचित्रवािी, याि चवियाला वाचहलेली 
चनयतकाचलके या माध्यमामंधून जनमानसावर पडिाऱ्या परकीय वस्त्रससं्कृतीच्या प्रभावामुळे स्त्री-पुरुि 
सगळ्याचं्याि वस्त्रामंध्ये मोठे बिल झाले. वस्त्रोद्ोगामधील बिल, नवनवीन कापडािंी, धाग्यािंी चनर्धमतीही 
या बिलाला कारिीभतू ठरली. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या वस्त्रसंस्कृतीमधील गेल्या पन्नास विांमधील बिल 
समजून घेण्यासाठी या सगळ्यािंा साकल्याने चविार केला पाचहजे. या दृिीने यािे िोन भाग पडतात. 
पचहला म्हिजे वस्त्रोद्ोगामधील बिल व िुसरा म्हिजे वस्त्रप्रावरिांमधील बिल तेव्हा प्रथम चविार करू या 
वस्त्रोद्ोगातील बिलािंा. 
 
वस्त्रोद्योगाचे स्वरूप 
 

१९६० मध्ये महाराष्ट्रातील वस्त्रोद्ोग बहुताशंी एककें द्रीि होता. त्यावळेी मंुबईत कुल्यापासून 
भायखळ्यापयंत, चशवडीपासून वरळीपयंत असंख्य कापड चगरण्या होत्या हा सारा भागि चगरिगाव म्हिून 
ओळखला जाई. यामुळे मंुबई हेि तेव्हािे वस्त्रोद्ोगािे महाकें द्र होते. याखेरीज नागपूर, सोलापूर, 
मालेगाव, चभवडंी, इिलकरंजी यासंारखी काही उपकें दे्रही होती. 
 

गेल्या ५० विांत या पचरक्स्थतीत आमूलाग्र बिल घडले. आज मंुबईतील चगरिगावातील बहुतेक 
साऱ्या चगरण्यात बंि पडल्या आहेत. ज्या थोड्या िालू आहेत त्याही नाइलाजाने बिं पडत आहेत. अनेक 
चगरण्याचं्या जागी मोठेमोठे व्यापारी आचि चनवासी संकुल उभे राचहले आहेत. सोलापूरमधील जुन्या कापड 
चगरण्या बंि पडून या उपकें द्रािीही मोठी चपछेहाट झालेली आहे. अशीि अवस्था नागपूरिीही आहे. 
चभवडंी, मालेगाव येथील पचरक्स्थती जैसे िे राचहल्यामुळे या उपकें द्रांपढेु आज अक्स्तत्वािे प्रश्न उभे राचहले 
आहेत. या उलट याि कालखंडात इिलकरंजी, कोल्हापूर, सागंली हा पचरसर वस्त्रोद्ोगािे नवीन 
महाकें द्र म्हिून उियाला आला आहे. याखेरीज नागपूरजवळील बुटीबोरी, बारामती, धुळे-चशरपूर, 
यवतमाळ या सारखी नवीन उपकें द्र ताकिीने उभी राचहली आहेत. 
 

गेल्या ५० विांतील फरक हे फक्त स्थानापंुरते मयाचित नाहीत. वस्त्रोद्ोगािा संपूिण ढािाि या 
काळात बिलला गेला आहे. तेव्हा मंुबई आचि सोलापूरमधील चगरण्या या बहुताशंी संयुक्त चगरण्या 
(Composite Mills) होत्या. एकाि आवारात सूतचनर्धमती (Spinning), कापडचनर्धमती (Weaving) आचि 
रासायचनक प्रचक्रया (Chemical Processing) चवभाग असत. त्यामुळे तंतूपासून ते कापडचनर्धमती पयंत 
सगळे काम एकाि आवारात होई. मालकी एकािीि असल्यामुळे अशा चगरिीत अचधक सुसूत्रता आढळून 
येई. मालािी बाधंाबाधं, ने-आि कमी करायला लागे. त्यामुळे खिातही बरीि बित होई. 
 

मात्र, मंुबई-सोलापूर-नागपूर इथल्या संयुक्त चगरण्या अनेक कारिानंी बंि पडल्या आचि 
महाराष्ट्रातील वस्त्रोद्ोगािे स्वरूप बिलले. आजिा वस्त्रोद्ोग हा मुख्यतः पुढील स्वरूपात आढळतो :— 
 

* सूतचनर्धमती संघचटत के्षत्रातील सूतचगरण्यामंध्ये होते. 
 

* कापडचनर्धमती ही मुख्यतः असंघचटत, चवकें चद्रत कारखान्यामंधून होते. असखं्य छोटे छोटे 
कारखाने आचि त्यािें असंख्य मालक यामुळे हा चवभाग खूपि चवस्कळीत बनला आहे. हा चवस्कळीतपिा 
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आर्धथक चनयोजन, ताचंत्रक चनयोजन, गुिवत्ता चनयोजन, मालािे बाजारीकरि या सवणि बाबतीत 
आढळतो. 
 

* कापडावरील रासायचनक प्रचक्रया संघचटत कारखान्यामंधून होते. 
 

अशा चवकें चद्रत स्वरूपामुळे खिात तर वाढ झालीि आहे, चशवाय व्यवसायात चशस्त राखिे कठीि 
बनले आहे. प्रत्येक चवभाग आत्मकें चद्रत वृत्तीने वागताना आढळतो. त्यामुळे पूवीच्या मानाने आजिा 
व्यवसाय हा अचधक अक्स्थर बनला आहे. 
 

महाराष्ट्रातील वस्त्रोद्ोगात मालकीबाबतही खूप बिल घडून आले आहेत. पूवी सयुंक्त चगरण्या 
िालविे हे मोठ्या खिािे काम असल्यामुळे काही मोजक्याि खाजगी औद्ोचगक घराण्याकंडे वस्त्रोद्ोगािी 
मालकी होती. टाटा, चबला, मफतलाल, वाचडया, रुईया, ठाकरसी अशा घराण्यािें विणस्व असे. 
त्यानंतरच्या काळात काही अपचरहायण पचरक्स्थतीत नॅशनल टेक्सटाईल कॉपोरेशन (NTC) आचि महाराष्ट्र 
स्टेट टेक्सटाईल कॉपोरेशन (MSTC) च्या माध्यमातून काही चगरण्यािी मालकी कें द्र सरकारकडे आचि 
काहींिी राज्य सरकारकडे गेली. गेल्या काही विांत मात्र िोन्ही सरकारानंी आपला सहभाग खूपि कमी 
केला आहे. 
 

वस्त्रोद्ोगातील सहकार के्षत्रािा उिय ही गेल्या तीन/िार िशकातील घटना आहे. चवशिेतः 
सूतचनर्धमती के्षत्रात अनेक सूतचगरण्या आज सहकारी पद्धतीवर िालल्या आहेत. काही चठकािी 
कापडचनर्धमती कारखाने आचि रासायचनक प्रचक्रया चवभागातही सहकार के्षत्राने प्रवशे केला आहे. 
 

कापडचनर्धमती कारखाने िालविे हा त्या मानाने लघुउद्ोग आहे. त्यामुळे असखं्य छोट्या-मोठ्या 
खाजगी मालकानंी हे के्षत्र व्यापले आहे. या उलट रासायचनक प्रचक्रयािंा कारखाना िालविे हे अचतशय 
खिािे आचि चजचकरीिे काम आहे. या के्षत्रात छोट्या व्यक्ती चटकूि शकत नाहीत. त्यामुळे असे कारखाने 
एक तर सहकारी तत्तवावर िालवले जातात वा मोठी औद्ोचगक घरािी असे कारखाने िालवतात. 

 
एकंिरीत पाहता वस्त्रोद्ोगािी कें दे्र, मालकी, स्वरूप या साऱ्याि बाबतीत फार मोठे बिल गेल्या 

५० विांत घडून आले आहेत. 
 
वस्त्रोद्योगािील प्रमुख घिक 
 

कापूस : भारताच्या कापूस उत्पािनात महाराष्ट्राला फार महत्तवािे स्थान आहे. कापसाच्या 
लागवडीखालील सवाचधक के्षत्रफळ महाराष्ट्रात आहे. (जवळ जवळ ३० लाख हेक्टर) िेशािा चविार 
करता हे प्रमाि ३५% इतके आहे. मात्र कापूस उत्पािनात िेशात गुजरात आचि आंध्रप्रिेश याचं्यानंतर 
महाराष्ट्रािा ३ रा क्रमाकं येतो. यािे कारि म्हिजे महाराष्ट्रात प्रचतहेक्टरी उत्पािन खूपि कमी आहे. 
िेशातील सरासरी उत्पािन प्रचतहेक्टरी ३०० चकलोगॅ्रम असताना महाराष्ट्रात मात्र ही सरासरी १५० 
चकलोगॅ्रम इतकीि आहे. यामागिे महत्तवािे कारि म्हिजे महाराष्ट्रातील बहुतेक कापूसशतेी पूिणतः 
पावसावर अवलंबनू असलेल्या कोरडवाहू जचमनीत होते. चनसगण प्रसन्न झाला तर पीक िागंले येते. पि 
चनसगण कोपला म्हिजे उत्पािन घटते. 



 अनुक्रमणिका 

महाराष्ट्रातील कापूसउत्पािन नागपूर, अमरावाती, औरंगाबाि, नाचशक आचि पुिे चवभागात होत 
असले तरी सवाचधक महत्तवािा भाग आहे तो अमरावती चवभाग. लागवडीखालील जचमनीच्या ५० टके्क 
जमीन अमरावती, अकोला, यवतमाळ आचि बुलढािा या िार चजल्यातंि आहे. 
 

ओचलताखालील जचमनीिे प्रमाि फारसे वाढले नसले तरी गेल्या ५० विांत महाराष्ट्रात प्रचत 
हेक्टरी उत्पािनात बरीि वाढ झाली आहे. याच्यामागे मुख्यतः िोन कारिे आहेत. एक म्हिजे कापसाच्या 
संकचरत (Hybrid) चबयािािंा वापर. शुद्ध चबयािापेंक्षा संकचरत चबयािािंी उत्पािन क्षमता अचधक असते. 
चशवाय हा कापूस अचधक लांबीिाही असतो व त्यािी प्रचतकार शक्तीही जास्त असते. या सवण कारिामुंळे 
प्रचत हेक्टरी उत्पािन वाढले आहे. 
 

या मागिे िुसरे कारि म्हिजे बीटी (BT) कापसािी लागवड. कापसाच्या चपकािे फार मोठे 
नुकसान कीटकाचं्या आचि कसरींच्या हल्ल्यामुळे होते. जैव अचभयाचंत्रकी (genetic-engineering) या 
तंत्रािा वापर करून अशा कापसािी चनर्धमती केली जाते. या कापसािी रोगप्रचतकारकशक्ती खूपि 
वाढलेली असते. त्यामुळे कीटकाकंडून होिारे नुकसान कमी होते व शतेकऱ्याला प्रचतहेक्टरी अचधक 
उत्पािन चमळते. महाराष्ट्रातील अशा कापसािी लागवड वाढत्या प्रमािावर होत आहे. 
 

लोकर : महाराष्ट्रातील सवणसामान्य नागचरकाला कापूस उत्पािनाबद्दल जेवढी माचहती असते 
तेवढी लोकरीच्या उत्पािनाबद्दल खचिति नसते. मात्र, भारतातील लोकर उत्पािनाच्या संिभात महाराष्ट्र 
हेही एक महत्तवािे राज्य आहे यािी जािीव सवांनी ठेविे आवश्यक आहे. 
 

मेंढीच्या अंगावरील केस म्हिजे लोकरीिे तंतू. जगात सुमारे १२० कोटी मेंढ्या आहेत. भारतातील 
मेंढ्यािंी संख्या ५ कोटींच्या आसपास आहे. यातील महाराष्ट्रािा वाटा ३२ लाखापंयंत आहे. मेंढीपालनािा 
चविार केला तर नाचशक व पिेु चवभाग अचथशय महत्तवािे ठरतात. त्या खालोखाल औरंगाबाि चवभाग येतो. 
हे मेंढीपालन मुख्यतः अविणिग्रस्त भागाति होते. म्हिजे शतेी होऊ शकत नाही चतथे मेंढीपालन असे सारे 
चित्र आहे. अशा भौगोचलक पचरक्स्थतीमुळे बहुताशंी मेंढ्यानंा अन्नाकरीता जागोजागी चफराव ेलागते. अशा 
चफरस्त्या मेंढ्यापंासून चमळिारी लोकर मुख्यतः जाडीभरडी, कमी िजािी असते व चतिा वापरही 
घोंगड्या, काबंळी कमी प्रतीिे गाचलिे अशा वस्तंूकचरताि होतो. 
 

१९७० पयंत महाराष्ट्रातील मेंढीपालन पूिणपिे असंघचटत स्वरूपात होते. ना त्यानंा सरकारी 
पाकठबा होता, ना सहकारी िळवळीिा. त्यानंा मागणिशणन करिारी, त्यािें प्रश्न सोडविारी अशी कुठलीही 
प्राचतचनचधक संस्था नव्हती. या पचरक्स्थतीतून मागण काढण्याकरता १९७८ साली महाराष्ट्र मेंढी व शेळी 
णवकास महामांडळाची स्थापना झाली. या महामंडळािा दृश्य फायिा म्हिजे महामडंळ स्थापन होण्यापूवी 
महाराष्ट्रातील मेंढ्यािंी सखं्या २०/२१ लाखापंयंत होती. ती आता ३१/३२ लाखापंयंत गेली आहे. 
महामंडळाने पुण्याबरोबरि अन्य ९ चठकािी चवकास के्षत्रािंी स्थापना केली असून मेढपाळानंा लवकरात 
लवकर मित चमळावी, योग्य तो सल्ला चमळावा अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. 
 

प्रचतमेंढी चमळिारे लोकर उत्पािन आचि लोकरीिा िजा या िोन्ही बाबतीत महाराष्ट्राला बरेि 
काही करिे आवश्यक आहे. महामंडळािी स्थापना हे योग्य चिशनेे टाकलेले पचहले सकारात्मक पाऊल 
आहे. या पुढेही अशी पावले टाकण्यािी आवश्यकता आहे. 
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रेशीम : रेशीम हा फार िीघण परंपरा असलेला नैसर्धगक, प्राचिजन्य तंतू आहे. तो रेशमाचं्या 
चकड्यापंासून चमळतो. जागचतक स्तरावर चविार केला तर रेशीम उत्पािनाबाबत िीनच्या मागोमाग 
भारतािा िुसरा क्रमाकं लागतो. चवसाव्या शतकाच्या उत्तराधात कच्च्या रेशमािे उत्पािन सातत्याने वाढत 
गेले आहे. रेशमाशी साधम्यण असिारे मानवचनर्धमत अनेक प्रकारिे तंतू चनमाि झाले असले तरी रेशमाने 
आपले महत्तव व स्थान अबाचधत राखले आहे. 
 

िेशातंगणत रेशीम उत्पािनािा चविार केला तर कनाटक राज्य इतर राज्यापेंक्षा खूपि पुढे आहे. 
बंगळूर शहराला तर रेशीम राजधानी असे म्हटले जाते. महाराष्ट्र राज्य मात्र या बाबतीत फारि मागे आहे. 
 

वस्तुत : रेशीम व्यवसायािी िार अंगे आहेत. 
 

१. तुतीिी लागवड करिे 
 

२. रेशमाच्या चकड्यािें संगोपन करून कोशािंी चनर्धमती करिे. 
 

३. कोशापंासून चमळिाऱ्या धाग्यािंी गंुडाळिी करिे. 
 

४. चविाई (Weaving) ककवा गंुफाई (Knitting) द्वारा वस्त्रचनर्धमती करिे. 
 

यापकैी कुठल्याि अंगािा पाठपुरावा महाराष्ट्रात गंभीरपिे केला गेला नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र 
राज्य या बाबतीत मागे राचहले. खटकिाऱ्या या पचरक्स्थतीतून मागण काढण्यािे प्रयत्न १९५४ साली सुरू 
झाले. खािी आचि ग्रामोद्ोग मंडळाच्या पुढाकाराने चठकठाकािी प्रायोचगक तत्तवावर रेशीम व्यवसायािी 
सुरूवात करण्यात आली. वाई, पािगिी, महाबळेश्वर, पुिे, सागंली इथले प्रयोग बऱ्याि प्रमािात यशस्वी 
झाले. १९९७ साली सहकार आचि वस्त्रोद्ोग खात्याचं्या अंतगणत स्वतंत्र रेशीम संिालनालयािी स्थापना 
करण्यात आली. नागपूर, अमरावती, पिेु चवभागातील अनेक कायालयातूंन या संिालनालयािे काम 
िालते. 
 

आज महाराष्ट्रातील रेशीम व्यवसाय रागंतो आहे. योग्य चिशनेे, सातत्याने प्रयत्न होत राचहल्यास 
शजेारच्या कनाटक राज्याला जमले, ते काही ना काही प्रमािात महाराष्ट्रालाही जमू शकेल इतपत खात्री 
आतापयंतच्या कायावरून िेता येते. 
 

मानवणनर्थमि िांिू : प्रत्येक नैसर्धगक तंतूिे चववचक्षत गुिधमण असतात आचि एका मयािेबाहेर या 
गुिधमात बिल करता येत नाही. अशा मयािा लक्षात घेऊनि पढुील कायणवाही करावी लागते. जोपयंत 
वस्त्रािंा वापर ठरावीक के्षत्रापंुरता मयाचित होता तोपयंत चवशिे अडििी उभ्या राचहल्या नाहीत. मात्र 
जसजशी चवञानाने आचि तंत्रञानाने प्रगती केली, नव्या कायणके्षत्रात वस्त्रप्रावरिानंी प्रवशे केला त्या 
प्रमािात वस्त्रप्रावरिाकंडून अपेक्षा वाढल्या आचि नैसर्धगक तंतूच्या मयािा खुपायला लागल्या. या 
अडििीतून मागण काढण्याकरता शास्त्रञानंी मानवचनर्धमत तंतूिा शोध लावला. हे तंतू कृचत्रमरीत्या बनवले 
जात असल्यामुळे हव्या त्या गुिधमािे तंतू बनविे शक्य होते. 
 



 अनुक्रमणिका 

हे मानवचनर्धमत तंतू मुख्यतः िोन वगातील असतात. पुनजणचनत तंतू (Regenerated Fibre) आचि 
संश्लचेित तंतू (Synthetic Fibre). 
 

पुनजणचनत तंतूमधील बहुवाचरक आचि या तंतूच्या चनर्धमतीकरता वापरण्यात आलेल्या पिाथामधील 
बहुवाचरक एकि असते. चनलचगरी लाकडाच्या लगद्ापासून क्व्हस्कोज या तंतूिी चनर्धमती होते. या 
िोन्हींमध्ये सेल्यलूोज हे एकि बहुवाचरक असते. एका अथाने लगद्ामधील बहुवाचरक तंतूमध्ये पुनजणचनत 
होते. म्हिनू या वगाला पनुजणचनत तंतू असे म्हितात. उिा. क्व्हस्कोज, केसीन, लायोसेल. इ. 
 

या उलट संश्लचेित तंतूमधील बहुवाचरक हे ज्या पिाथांिा वापर करून हा तंतू बनतो त्यातील 
बहुवाचरकापासून पूिणतः वगेळे असते. उिाहरिाथण हेक्झॅचमचथलीन डाय-अमाईन आचि ॲचडचपक आम्ल 
यापासून नायलॉन या तंतंूिी चनमीती होते. पि िोहोमधील बहुवाचरक वगेवगेळे असते. म्हिजेि एका 
अथाने तंतूमधील बहुवाचरकािे सशं्लेिि होते म्हिनू या वगातील तंतंूना सशं्लेचित तंतू म्हितात. उिा. 
नायलॉन, पॉचलएस्टर, ॲचक्रचलक, पॉचलप्रॉचपलीन इ. 
 

१९६० साली महाराष्ट्रातील कापड चगरण्यात मुख्यतः नैसर्धगक तंतंूिा वापर होई. त्यानंतर हळूहळू 
मानवचनर्धमत तंतूच्या उत्पािनास आचि वापरास सुरुवात झाली. काही चगरण्यातं १०० टके्क नैसर्धगक तंतंूिा 
वापर होतो, काही चगरण्यातं १०० टके्क मानवचनर्धमत तंतंूिा वापर होतो तर अन्य काही चठकािी या िोन्ही 
प्रकारच्या तंतंूिे हव्या त्या प्रमािात चमश्रिही केले जाते. मानवचनर्धमत तंतंूमुळे वस्त्रोद्ोगािा आवाका खूपि 
चवस्तारला आहे. तो खऱ्या अथाने बहुआयामी बनला आहे. 
 

या प्रत्येक तंतूिे गुिधमण त्याच्या अंतगणत रिनेवर अवलंबून असतात आचि त्यामध्ये मोठ्या 
प्रमािावर बिल करिे शक्य असते. खंचडत तंतू (Fibre) आचि अखंड (Fibment) तंतू या िोन स्वरूपात 
मानवचनर्धमत तंतंूिे उत्पािन करता येते. खंचडत तंतंूपासून कताई पद्धतीने सूत चनमाि करता येते, तर 
अखंड तंतंूिा वापर त्याि स्वरूपात करता येतो. 
 

खंचडत आचि अखंचडत या िोन्ही प्रकारच्या मानवचनर्धमत तंतंूिा वापरि नव्हे तर उत्पािनही मोठ्या 
प्रमािावर महाराष्ट्रात होत आहे. चरलायन्स इंडस्रीज, ग्राचसम इंडस्रीज, इंडोरामा कसथेचटक्स, सेंच्युरी 
एन्का, गरवारे वॉल रोप या कंपन्याचं्या मंुबई, पिेु महाड, वाई, बुटीबोरी इत्यािी चठकािच्या 
कारखान्यामंधून जरुरीप्रमािे असे तंतू चनमाि होत आहेत. उज्ज्वल भचवतव्य असलेला हा चवभाग आहे. 
 

* मानवचनर्धमत तंतंूिे अचधक चवकचसत आचि चवचशिोपयोगी रूप म्हिजे उच्च कायणक्षमतेिे तंतू 
(High Performance Fibres), उच्च तंत्र तंतू (High Tech Fibres) आचि िलाख तंतू (Smart Fibres) 
या तंतंूिी चनर्धमती अचधक शक्ती, अचधक ताठरता, अचधक औक्ष्ट्िक क्स्थरता, अचधक अपघिणि रोधकता, 
अचधक आघात रोधकता, अचधक उष्ट्िता रोधकता यातील एक ककवा अनेक गुिधमांकरता केली जाते. 
ॲरॅचमड, नॉमेक्स, केवलार, टवरॅॉन, टेकनोरा हे अशा प्रकारच्या तंतंूिे चनर्धमतीसाठी होताना आढळतो. 
अजून तरी या तंतंूिी चनर्धमती महाराष्ट्रात सुरू झालेली नाही. मात्र यातील काही तंतंूिा वापर करिारे 
उद्ोग इथे सुरू झाले आहेत. 
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यांत्रसामग्री : गेल्या ५० विांत वस्त्रोद्ोगात सवाचधक बिल झाले ते यंत्रसामग्रीमध्ये. या बिलामंागे 
मुख्यतः पुढील कारिे आहेत. 
 

* अचधक उत्पािकतेिी गरज.—५० विांपूवीिी बाजारपेठ ही चवके्रत्यािंी बाजारपेठ (Salers 
Market) होती. बाजारपेठेवर संपूिणपिे चवके्रत्यािें चनयतं्रि असे. चतथे स्पधा कमी असे. उत्पािकतेकडे 
िुलणक्ष केले तरी िालत असे. त्याकाळी बहुताशं यंत्रसामग्री कमी अथवा मध्यम गतीने िाले. मात्र ही 
पचरक्स्थती आता राचहलेली नाही. आजिी बाजारपेठ ही ग्राहकािंी बाजारपेठ (Buyers Market) बनली 
आहे. अशा बाजारपेठेतील तीव्र स्पधेत चटकून राहण्याकरता उत्पािन खिावर चनयतं्रि ठेविे अत्यावश्यक 
बनले आहे. म्हिनू आज सवणत्र यंत्रसामग्री जलि गतीने िालिारी, अचधक उत्पािन िेिारी असते. 
 

* बाजारपेठेतील वाढत्या स्पधेिा सकारात्मक पचरिाम मालाच्या गुिवते्तवरही झाला आहे. 
िजेिार मालािी चनर्धमती ही आज टाळण्याजोगी गोि राचहलेली नाही. त्यामुळे िजेिार मालािी चनर्धमती 
करता येईल अशाि प्रकारिी यंत्रसामग्री आज वस्त्रोद्ोगात आढळते. याकरता अशा यंत्रामंध्ये 
स्वयंिचलततेिा (Automation) अचधकाचधक वापर केलेला आढळतो. चशवाय गुिवत्ता चनयंत्रिाकचरता 
काही यंत्रावंर सातत्याने काम करिारी चनयंत्रि पद्धतीही (Online Monitoring System) वापरलेली 
आढळते. 
 

* वस्त्रोद्ोगाच्या सवणि शाखातील तंत्रञानात आिियणकारक प्रगती झालेली आहे. या प्रगतीिे 
प्रचतकबब साहचजकि यंत्रसामग्रीमध्येही पडलेले आढळते. 
 

* याचशवाय काही के्षत्रात संपूिण नव े तंत्रञानही चवकचसत करण्यात आलेले आहे. १९६० साली 
ज्यािंा चविारही कुिाला सुिला नव्हता अशी यंत्रसामग्री आज वस्त्रोद्ोगात प्रत्यक्ष वापरली जात आहे. 
 

* आणि एक लक्षिीय बदल म्हिजे आजकाल यांत्रसामग्रीची कायगक्षमिा आणि पणरिामकारकिा 
वाढवण्यासाठी अन्य इांणजनीअसरग शाखाांचा सरास उपयोग केलेला आढळिो. मेकॅणनकल 
इांणजनीअसरगबरोबर इलेन्क्रकल, इलेक्रॉणनक्स, सांगिक, न्युमॅणिक्स, हायड्राणलक्स आदी णवणवध 
शाखाांचा यिायोग्य उपयोग आज होिाना आढळिो. 
 

गुिवत्ता सुधारिा : वस्त्रोद्योगाच्या सवग घिकाांमध्ये गुिवत्तचे्या बाबिीि गेल्या ५० वषांि कमालीची 
सुधारिा झाली आहे. 
 

कापसाची गुिवत्ता िांिूची लाांबी, िाकद, िलमपिा, पणरपक्विा आणि कापसाच्या गाठीिील 
कचऱ्याचे प्रमाि या गुिधमांच्या आधारे जोखली जािे. जवळजवळ या सवगच बाबिीि सुधारिा झाल्याचे 
आढळिे. याचे श्रेय काही प्रमािाि सांकणरि णबयािाांना, िर काही प्रमािाि या के्षत्राि झालेल्या कृषी 
सांशोधनाला द्यायला हवे. सवाि लक्षिीय फरक झाला आहे िो कापसाच्या गाठीिील कचऱ्याच्या प्रमािाि 
कापसामधील सरकी काढण्याचे आणि िांिूांची गाठ बाांधण्याचे काम णजसनग (विि) कारखान्याि केले 
जािे. बऱ्याच काळापयंि हे के्षत्र पूिगपिे दुलग णक्षले गेले. त्यामुळे जागणिक स्िरावर सवाणधक कचरा 
असलेला कापूस म्हिून इिल्या कापसाची गिना होई. पाच िे सहा िके्क कचरा ही सामान्य गोि समजली 
जाई. गेल्या काही वषांि कें द्र सरकारच्या साहाय्याने िेक्नॉलॉजी णमशन ऑन कॉिन ही योजना राबणवली 
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जाि आहे. या योजनेचे एक अांग म्हिजे णजसनग प्रणक्रयेिील सुधारिा. या सुधारिाांमुळे कापूसगाठीिील 
कचऱ्याचे प्रमाि दोन िे िीन िक्क्याांपयंि खाली आिण्याि यश णमळाले आहे. 
 

सुिाची गुिवत्ता त्याची िाकद, एकसारखेपिा, फुलक्याांची सांख्या, अणधक अांिरावर आढळिारे 
दोष याांच्याद्वारे मापली जािे. पन्नास वषांपासून आपि या बाबिीि फारच मागासलेले होिो. पि णनयाि 
अणभमुख कारखाने (Export Oriented Unit) ही सांकल्पना काही णठकािी स्वीकारली गेली. दजेदार सूि 
ही परदेशी बाजारपेठाांची मागिीच असल्यामुळे िशा सुिाची णनर्थमिी इिे सुरू झाली. त्याकणरिा 
आवश्यक िी यांत्रसामग्री आिली गेली, दजेदार कापसाकणरिा आग्रह धरण्याि येऊ लागला, कायगपद्धिी 
सुधारल्या गेल्या आणि एका वेगळ्याच गुिवत्ता सांस्कृिीचा उदय इिल्या वस्त्रोद्योगाि झाला. आज 
महाराष्ट्रािील अनेक णगरण्याांचे सूि आांिरराष्ट्रीय पािळीवर वाखािले जाि आहे. अग्रक्रमाने स्वीकारले 
जाि आहे. 
 

जी गोि सुिाची िीच गोि कापडाची. स्वयांचणलि आणि धोिणवरणहि मागाांचा वापर वाढला, 
सुिाची गुिवत्ता वाढली, बाजारपेठेिील स्पधा वाढली. या सवांचा पणरिाम म्हिून कापडाच्या गुिवत्तिेही 
मोठा फरक पडला आहे. त्यामुळेच वस्त्राांच्या बाजारपेठेि उिरिे आपल्याला शक्य झाले आहे. 
वस्त्रप्रावरिाांची गुिवत्ताही या बाबिीि मागे नाही. 
 

एकूिि ‘गुिवत्ता’ हा आजच्या वस्त्रोद्ोगातील परावलीिा शब्ि बनलेला आहे. गुिवते्तच्या शयणतीत 
शवेटिी रेिा नसतेि. त्यामुळे अजूनही सुधारिा व्हायला मोठा वाव चशल्लक आहे. हे आव्हानही समथणपिे 
पेलले जाईल एवढे नक्की. 
 

ियार वस्त्रप्रावरिे (Readymead Garments) : गेल्या िशकात महाराष्ट्रातील वस्त्रोद्ोगाला एक 
नवीनि पैलू जोडला गेला. तो पैलू आहे तयार वस्त्रप्रावरिािंा. पूवी रासायचनक प्रचक्रया करून वापरासाठी 
कापड तयार करिे इथपयंतिा वस्त्रोद्ोगािा संबंध असे. आपापल्या आवडीप्रमािे लोक असे कापड 
िुकानातून खरेिी करत आचि कशपी मापे वगैरे घेऊन आवश्यक ते वस्त्र (शटण, पँट, पायजमा, झब्बा, झगा, 
परकर इ.) चशवत. 
 

गेल्या िशकात मात्र या प्रचक्रयेला मोठा धक्का बसला. तयार वस्त्रप्रावरिािंा व्यवसाय सुरू झाला 
आचि बघता बघता प्रिंड प्रमािात वाढला. सुरुवातीला िरुिाची एक फॅशन म्हिनू या प्रकाराकडे काहीसे 
तुच्छतेने पाचहले गेले. पि िागंल्या िजािे कापड, चशलाईिा उच्च िजा, प्रावरिे ग्राहकापंयंत िागंल्या 
क्स्थतीत पोिावीत म्हिून त्यािें केलेले अद्ावत पॅसकग आचि पद्धतशीर जाचहरातबाजी यामुळे सारे चित्रि 
बिलले. आज कशप्याकडून वस्त्र चशवनू घेिे हे अचतशय िुमीळ झाले आहे. सवांिा ओढा चिसतो तो तयार 
कपडे घेण्याकडे. 
 

छोट्या प्रमािात तयार वस्त्रप्रावरिािंा व्यवसाय करायला फार मोठे भाडंवल लागत नाही. यािे 
तंत्रञानही समजायला फार अवघड, क्क्लि असे नाही. चशवाय या व्यवसायात अचतकुशल कामगारािंी 
गरज नसते. थोड्या भाडंवलावर, छोट्या जागेतही लहान प्रमािात हा व्यवसाय सुरू करता येतो. यामुळे 
आज महाराष्ट्रात अनेक शहरातूंन छोटे छोटे व्यवसाय सुरू झाले आहेत. मंुबईत चगरण्या बंि पडल्या 
असल्या तरी तयार कपड्यािंा व्यवसाय चतथे मोठ्या प्रमािात वाढत आहे. शालेय चवद्ाथ्यांिे गिवशे, 
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चवचवध कायालयीन कमणिाऱ्यािें गिविे आिी मागांनी िागंली बाजारपेठही उपलब्ध झालेली आहे. चशवाय 
अंतगणत बाजारपेठाबंरोबर परिेशी बाजारपेठाही खुिावत आहेति. येत्या काही विांत तयार वस्त्रप्रावरिािंी 
चनयात मोठ्या प्रमािात वाढेल असा सरकारी तज्ञािंा अंिाज आहे. भचवष्ट्यकाळात हा उद्ोग वाढिार 
आहे यािी सवांनाि खात्री आहे. 
 

अशा पचरक्स्थतीत काही मोठे उद्ोजकही या व्यवसायात चशरकाव करून घेत आहेत. आपले िडँ 
नेम तयार करण्यािी िढाओढही सुरू झाली आहे. या व्यवसायािी गिना आज उगविीचा उद्योग 
(Sunrise Industry) म्हिून केली जात आहे. 
 

िांत्रोपयोगी वसे्त्र (Technical Textiles) : गेल्या िोन िशकातं भरभराटीला आलेले वस्त्रोद्ोगािे 
के्षत्र म्हिजे तंत्रोपयोगी वस्त्रािें (Technical Textiles). नजीकच्या भचवष्ट्यात हे के्षत्र चकती चवस्तारेल 
याबद्दल तज्ञामंध्ये ििा िालू असली तरी एका बाबतीत मात्र सवांिे एकमत आहे. ते म्हिजे येत्या काही 
विांत सवाचधक वाढ होिारे के्षत्र हे तंत्रोपयोगी वस्त्रािेंि असेल. 
 

एकेकाळी वस्त्रािंा उपयोग शरीर झाकण्याकरता, ऊन-थंडी-वारा-पाऊस यापासून शरीरािे 
संरक्षि करण्याकरता आचि शरीर नटवण्याकरता होत असे. चवञान आचि तंत्रञान यातील आियणकारक 
प्रगतीमुळे वस्त्रोद्ोगापुढे चवचवध कायणके्षत्रांिी नवी आव्हाने उभी राचहली आचि ही आव्हाने वस्त्रोद्ोगात 
समथणपिे पेलली आहेत. काही विांपूवी ज्यािंा चविारही करता येत नव्हता अशा अनेक कायणके्षत्रामंध्ये आज 
तंतू-सूत-धागा ककवा कापड यािंा वापर होताना चिसत आहे आचि यापुढेही नव्या के्षत्रात असा वापर होत 
राहील असे खात्रीपूवणक म्हिण्यासारखी आजिी पचरक्स्थती आहे. सध्या पुढील कायणकं्षत्रामध्ये वस्त्रािा वापर 
होताना आढळतो. अचभमानािी गोि म्हिजे महाराष्ट्र यामध्ये महत्तवािी भचूमका बजावत आहे. मंुबई-पुिे-
सागली-वाई-महाड इत्यािी चठकािी अनेक कारखान्यामंधून याला लागिारी चनर्धमती होत आहे. 
 

* गृहसजाविीसाठी : गृहसजावटीसाठी (यात कायालयािाही समावशे आहे.) चवचवध प्रकारिी 
वसे्त्र लागतात. (िािरी-अभे्र-टॉवले्स-गाचलिे-पडिे पायपसुिी-ब्लँकेट इ.) यामध्ये नवीन तंतू, नवीन 
प्रचक्रया, नवी चडझाईन याचं्या वापराने भरपूर चवचवधता आली आहे. 
 

* बाांधकाम व्यवसायासाठी : बाधंकाम व्यवसायातील वस्त्रोद्ोगािा सहभाग सातत्याने वाढत आहे. 
कभतीवरील चसमेंट काँक्रीटिा चगलावा अचधक चटकावा म्हिून त्यात अचत अल्प प्रमािात पॉचलएस्टर अथवा 
पॉचलप्रॉचपलीनिे आखूड तंतू वापरले जातात. रस्ते अचधक चटकावते याकरता धरिातून, तलावातून 
पाण्यािी होिारी गळती रोखली जावी या करता चजओ टेक्सटाईल, चजओ मेंिेन यािंा वापर वाढत्या 
प्रमािावर होत आहे. 
 

* वैद्यकीय वापरासाठी : जखमा धुण्यासाठी वापरायिा कापूस आचि जखमा बाधंण्यासाठी 
वापरायिे बँडेज ही तशी जुनी उिाहरिे. आता शस्त्रचक्रया करताना वापरण्यात येिारे धागेही वस्त्रोद्ोग 
पुरवत आहे. इतकेि नव्हे, तर काही कृचत्रम अवयवाचं्या बाधंिीतही सूत, जाळ्या, कपडे यािंा वापर 
होताना आढळतो. 
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* मोिार व्यवसायासाठी : मोटारगाड्याचं्या अंतगणत सजावटीसाठी चवचवध प्रकारिी कापडे 
वापरली जातात. वजनाने हलके पि कायाला भारी असे मोटारीिे काही भाग तयार करण्याकरता 
कापंोचझट (Composite) तंत्रञानािा वापर होतो. यात चवचशि प्रकारच्या रेक्क्झनमध्ये हव े ते तंतू, हव्या 
त्या प्रमािात चमसळून अपेचक्षत पचरिाम साधला जातो. 
 

* खेळ व खेळाडूांसाठी : यामध्ये खेळाडंूिे पोशाख, त्यािें बटू आचि मोजे, हात-पायावर 
जरुरीप्रमािे बाधंायच्या पट्ट्ट्या, चवचवध खेळात आवश्यक असलेल्या जाळ्या (नेट) यािंा समावशे होतो. 
आता तर टेचनस अथवा बॅडकमटन रॅकेटमधील ताराही वस्त्रोद्ोग पुरवत आहे. 
 

* मच्छीमारीसाठी : मासे पकडण्यासाठी जाळी वापरावी लागतात या जाळ्यामंध्येही आता प्रगत 
तंत्रञानाने प्रवशे केला आहे. मानवचनर्धमत अखंड तंतूपासून हव्या त्या प्रकारिी जाळी बनवायिा कारखाना 
वाई येथे आहे (गरवारे वॉलरोप) अशा प्रकारिी जाळी बनविाऱ्या कारखान्यात जगातील पचहल्या पािमध्ये 
गरवारे वॉल रोपिा समावशे होतो. 
 

* गाळि प्रणक्रयेसाठी : अनेक आधुचनक भौचतक आचि रासायचनक प्रचक्रयामंध्ये गाळि चक्रया हे 
महत्तवािे अंग असते. कुठलेही कापड अगर जाळी कुठेही वापरून िालत नाही. त्या त्या प्रचक्रयेच्या 
जरुरीनुसार गाळिासाठी कापड अगर जाळी बनवावी लागते. तंत्रोपयोगी वस्त्रामंध्ये गाळिवसे्त्र हाही एक 
महत्तवािा चवभाग बनला आहे. 
 

* सांरक्षिासाठी : बंिुकीच्या अथवा चपस्तुलाच्या गोळीपासून संरक्षि होिे हे सैचनकासंाठी आचि 
पोलीस अचधकाऱ्यासंाठी आवश्यक असते. याकचरता बलेुट पु्रफ कापडािी चनर्धमती केली जाते. तसेि 
अनेक प्रसंगी मािसाला आग, घातक उष्ट्िता, घातक रसायने असलेल्या चठकािी काम कराव े लागते. 
चतथे त्यािे संरक्षि करण्यासाठी आवश्यक त्या गुिधमांच्या वस्त्रप्रावरिािंी चनर्धमती होते. 
 

शेिी व्यवसायासाठी : आज शतेीमध्येही प्रगत तंत्रञानाने प्रवशे केला आहे. ग्रीन हाऊस हा 
यातलाि एक प्रकार. अशी ग्रीन हाऊसेस तयार करण्यासाठी चवचशि प्रकारिे कापड वापरले जाते. चशवाय 
काही प्रसंगी चपकािें संरक्षि करण्यासाठीही वस्त्रािंा वापर होतो. 
 

अशा कापडािंी चनर्धमती आचि वापर यात महाराष्ट्र बराि पुढे आहे. 
 
वस्त्रोद्योगाची णशक्षि व्यवस्िा : 
 

महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेच्या वळेी मंुबईतील व्ही.जे.टी.आय.* आचि यु.डी.सी.टी.* या िोन 
चठकािीि वस्त्रोद्ोगासंबधंीिे चवशिे प्रचशक्षि चमळण्यािी सोय होती. व्ही.जे.टी.आय. मधून बी.टेक्स्ट. ही 
पिवी आचि एल.टी.एम. व एल.टी.सी. या पिचवका चमळत. तर यु.डी.सी.टी. मधून बीएस.सी. (टेक) ही 
पिवी चमळू शके. या िोन्ही चठकािी चवद्ाथ्यांिी संख्या अचतशय मयाचित होती. एक प्रकारे एककें द्रीत अशी 
ही चशक्षि पद्धती होती. 
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गेल्या ५० विांत हे चित्र खूपि बिलले आहे. व्ही.जे.टी.आय. आचि यु.डी.सी.टी. मधून आजही 
वरील पिवी आचि पिचवका चमळू शकतात. याचशवाय पढुील संस्थामंधूनही अशी पिवी चमळण्यािी सोय 
उपलब्ध झाली आहे. 
 

१. टेक्सटाईल अँड इंचजनीअरींग इक्न्स्टटु्यट, इिलकरंजी. 
 

२. श्री. गुरू गोकविकसगजी इक्न्स्टटु्यट ऑफ इंचजनीअकरग ॲन्ड टेक्नॉलॉजी, नािेंड. 
 

३. जवाहरलाल िडा इक्न्स्टटू्यट ऑफ इंचजनीअरींग ॲन्ड टेक्नॉलॉजी, यवतमाळ. 
 

४. श्री. चशवाजी कॉलेज ऑफ इंचजनीअरींग ॲन्ड टेक्नॉलॉजी, अकोला. 
 

५. अनुराधा इचंजनीअरींग कॉलेज, चिखली. 
 

चशवाय इिलकरंजीमधील इक्न्स्टटु्यट आचि नागपूर व सोलापूर मधील शासकीय 
तंत्रचनकेतनामंधून पिचवका चमळू शकतात. गेल्या काही विांत तयार कपड्यािंी बाजारपेठ प्रिंड प्रमािात 
चवस्तारली. त्यािबरोबर फॅशन संबधंीच्या पद्धतशीर तंत्रशुद्ध चशक्षिािी मागिीही वाढली. यातूनि राष्ट्रीय 
स्तरावर नॅशनल इक्न्स्टटु्यट ऑफ फॅशन टेक्नॉलॉजीिी (एन.आय.एफ.टी.) साखळी तयार झाली आहे. 
पुण्यामध्ये स्कूल ऑफ टेक्नॉलॉजीमध्येही यािा अभ्यासक्रम चशकवला जातो. चशवाय महाराष्ट्रातील अनेक 
शहरामंध्ये या संबधंीिे अल्पमुितीिे प्रमािपत्र अभ्यासक्रम िालू असलेले चिसून येतात. याचशवाय एस. 
एन. डी. टी. चनमणला चनकेतन, आय. टी. आय. याचं्या चशक्षि ससं्थेमधूनही वस्त्रोद्ोगाच्या काही पैलंूिे 
प्रचशक्षिही चिले जाते. 
 

चशक्षिाच्या अशा बहुकें चद्रत प्रसारामुळे आज महाराष्ट्रातून वस्त्रोद्ोगाकरता असंख्य तंत्रञ उपलब्ध 
आहेत. अशा तंत्रञानामुळे केवळ महाराष्ट्रातीलि नव्हे, तर िेशभरातील वस्त्रोद्ोग तंत्रञानािी मागिी पुरी 
करण्यास सहाय्य होत आहे. यातील अनेक जिानंी परिेशातील प्रगत उच्च चशक्षिसंस्थामंध्येही आपला 
िबिबा चनमाि केला आहे. 
 

मात्र या बिलाबंाबत आिखी एक गोि ध्यानात घेिे आवश्यक आहे, हे बिल फक्त स्थानापंुरते वा 
संस्थेपुरते मयाचित राचहलेले नाही. बहुतेक चठकािी बी. टेक्स्ट. या पिवीसाठी एकि अभ्यासक्रम असतो. 
मात्र इिलकरंजीतील संस्थेत या पिवी करता टेक्स्टाईल टेक्नॉलॉजी (टी.टी.), मनॅ मेड टेक्स्टाईल 
टेक्नॉलॉजी (एम. एम. टी. टी.), टेक्स्टाईल प्लान्ट इंचजनीअरींग (टी.पी.इ.), टेक्स्टाईल केचमस्री 
(टी.सी.) आचि फॅशन टेक्नॉलॉजी (एफ.टी.) असे पाि अभ्यासक्रम उपलब्ध करण्यात आले आहेत. 
यामुळे वस्त्रोद्ोगाच्या चवचवध शाखाकंरता त्या त्या शाखेिे तंत्रञ चमळू शकतात. याचशवाय पिव्युत्तर अभ्यास 
करून एम. टेक्स. आचि डॉक्टरेट पयंतिे अभ्यासक्रमही आज उपलब्ध झालेले आहेत. 
 

गेल्या ५० विांत चशक्षि व्यवस्थेत झालेले हे बिल खूपि सकारात्मक म्हिायला हवते. 
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* व्ही.जे.िी.आय. : पूवीिे नाव क्व्हक्टोचरया ज्युचबली टेक्क्नकल इक्न्स्टटु्यट असे होते. आजिे 
नाव वीरमाता चजजाबाई टेक्क्नकल इक्न्स्टटु्यट असे आहे. इंग्रजी आद्ाक्षरे तीि राचहलेली आहेत. 
 

* यु.डी.सी.िी. : पूवीिे नाव युचनव्हर्धसटी चडपाटणमेंट ऑफ केचमकल टेक्नॉलॉजी आजिे नाव 
युचनव्हर्धसटी ऑफ केचमकल टेक्नॉलॉजी (यु.आय.सी.टी.). 
 
सांशोधन कें दे्र 
 

कुठल्याही व्यवसायात अनेक ताचंत्रक प्रश्न चनमाि होत असतात. त्यािबरोबर काळानुसार नव्या 
तंत्रञानािी गरजही भासते अशा कामांना वाचहलेली स्वतंत्र संशोधन कें दे्र असिे ही कुठल्याही व्यवसायािी 
मागिी असते. महाराष्ट्रातील वस्त्रोद्ोगािा चविार केला तर पुढील संशोधन कें दे्र गेली अनेक वि ेकायणरत 
असल्यािे आढळून येते. 

 
* चि बॉम्बे टेक्स्टाईल चरसिण असोचसएशन-बीरा (BTRA) घाटकोपर, मंुबई या संस्थेने गेली 

अनेक वि ेइथल्या वस्त्रोद्ोगाला मोलािे मागणिशणन केले आहे. आजही सोलापूर, इिलकरंजी, माधवनगर, 
इथल्या उद्ोगानंा चविकर सहाय्य कें द्रांच्या माध्यमातून ही संस्था मागणिशणन करत आहे. 
 

* वलू चरसिण असोचसएशन-चवरा-(WRA) ठािे-लोकरीिे उत्पािन आचि वापर या संबधंीिे 
संशोधन आचि मागणिशणन या संस्थेद्वारे केले जाते. 
 

* सल्क अँड आटण चसल्क चमल इंडस्रीज चरसिण असोचसएशन-सस्मीरा (SASMIRA) प्रभािेवी, 
मंुबई-मुख्यतः मानवचनर्धमत तंतंूिे उत्पािन, वापर आचि चवकास या के्षत्रात ही ससं्था काम करीत आहे. 
याचशवाय प्रमािपत्र अभ्यासक्रमाच्या द्वारे चशक्षिप्रसाराच्या मोलाच्या कायातही या संस्थेिा सहभाग 
असतो. 
 

पचरििा, ििासते्र, कायणशाळा, भाििे, गुिवत्ता तपासिे, सवेक्षिे, प्रकाशने अशा माध्यमामंधून 
वस्त्रोद्ोगाला संजीवनी िेण्यािे काम गेली अनेक वि ेया कें द्रानंी केलेले आहे. आजही त्यािें प्रयत्न सुरूि 
आहेत. 
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महाराष्ट्राची वस्त्रसांस्कृिी भाग २ 
 

 
डॉ. वषा जोशी 
 

डॉ. विा जोशी यानंी एम्.एस.सी. (मंुबई चवद्ापीठ) एम्.एस. (पडूण चवद्ापीठ अमेचरका) 
एम्.चफल. व पी.एि.डी. (पिेु चवद्ापीठ) या पिव्या प्राप्त केल्या असून त्या पुण्यातील नौरोसजी वाचडया 
महाचवद्ालयामध्ये भौचतकशास्त्राच्या प्राध्याचपका म्हिून तीस वि ेकायणरत होत्या. भौचतकशास्त्रावरील सोळा 
क्रचमक अभ्यासक्रमावरील पुस्तके त्यानंी चलचहली आहेत. मराठीतून चवञान प्रसारािे कायण होती घेऊन 
त्यानंी अनेक चनयतकाचलकातून सुमारे २५० लेख वगेवगेळ्या वैञाचनक चवियावर चलचहले आहेत. इचंडयन 
चफचजक्स असोचसएशन पुिे िॅप्टरिा उत्कृि चशक्षकासाठी चिला जािारा बी.एस.राय पुरस्कार त्यानंा प्राप्त 
झाला आहे. 
 

पत्ता : १२, साचहल पाकण , सानेवाडा, बािेर रोड, औधं, पुिे ४११ ००७. 
भ्रमिध्वनी : ९८२२०२४२३३, िूरध्वनी : २५८८५४७३. 

 
वस्त्रप्रावरिामधील बदल 
 

गेल्या पन्नास विांमध्ये झालेल्या वस्त्रप्रावरिामधील बिलािा आढावा घेण्याआधी काय पचरक्स्थती 
होती हे पाहिे जरुरीिे ठरते. नऊवारी साडी नेसण्यािी पद्धत इ. स. पूवण ३०० पासून होती. कंिुकी ककवा 
िोळी घालण्यास गुप्तकाळात सुरुवात झाली आचि अगिी िाळीस सालापयंत नऊवारी नेसिाऱ्या चकत्येत 
चस्त्रया िोळ्या घालत. फक्त काठापिराचं्या लुगड्यािंी जागा हळूहळू फुले, पक्षी अशी नक्षी असलेल्या 
तलम छापील पातळानंी घेतली होती. पि अशा वस्त्रािंी विणने काचलिास आचि बािभट्ट याचं्या संस्कृत 
साचहत्यातही होती. पुरुिािंी कािा मारून धोतर नेसण्यािी पद्धतही प्रािीन होती. मुले धोतर ककवा पंिा 
नेसत. मुली कासोटा असलेले छोटे लुगडे नेसून वर िोळी घालत ककवा परकर व िोळी घालीत. हे सगळे 
पाचहल्यावर लक्षात येते, की चकत्येक शतके पेहेरावामध्ये फारसा फरक पडला नव्हता. इंग्रजी अंमल 
आल्यानंतर हा फरक पडायला सुरुवात झाली. साहेबी पोशाखािा प्रभाव पडून चकत्येक पुरुि धोतरावर 
अंगरख्याऐवजी शटण आचि कोट घालू लागले तर काही पुरुि पँट-शटण, सूटही वापरू लागले. नऊवारी 
साडीवर िोळ्या ंऐवजी पोलकी घालण्यािी पद्धत पडली. काही चस्त्रया पािवारी साड्याही नेसू लागल्या, 
१९६० नंतर मात्र बिल झपाट्याने होऊ लागले आचि चवचवध प्रकारच्या वस्त्रामंध्ये ते बिल कसे होत गेले 
यािा आता आपि चविार करिार आहोत. 
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(१) साड्या : 
 

१९६० ते १९७० या िहा विांत नऊवारी साडी नेसिाऱ्या चस्त्रयािें प्रमाि बरेि होते. त्यावरील 
पोलकी लाबं असत. साडीच्याि रंगािी ती हवीत असा आग्रह नसे. या काळात शहरातील वसे्त्र व 
खेड्यामंधील वसे्त्र यामध्ये फार तफावत नसली तरी नऊवारी नेसण्यािे प्रमाि खेड्यामंध्ये जास्त होते. 
शहरात तरुि चस्त्रया पािवारी नेसत पि खेड्यात चकत्येक तरुि चस्त्रयाही नऊवारी नेसत. साठसालापयंत 
आचि नंतरही काही वि ेखटाव, चफनले, मफतलाल अशा चमल्सच्या सुती छापील साड्या, वायल्स, फुल 
वायल्स अशा पािवारी साड्या आवडीने नेसल्या जात. साडी िापूनिोपून नेसण्यािी पद्धत होती. मकॅिग 
ब्लाऊज असत पि एकूिि अंग चिसिार नाही यािी खबरिारी घेतली जात असे. रेशमी साड्या 
चवशिेप्रसंगी नेसल्या जात, लग्नासारख्या प्रसंगी वधूला महावस्त्र म्हिून शालू घेण्यािी पद्धत होती. 
बनारसी शालू त्यावळेी प्रचसद्ध होते. िचक्षिेकडच्या काजंीवरम तसेि भरतकाम केलेल्या प्युअर रेशमाच्या 
साड्या महाराष्ट्रात बाजारपेठ चमळचवत होत्या. याि सुमारास मानवचनर्धमत कृचत्रम धाग्यािी वसे्त्र बाजारात 
आली. कृचत्रम धाग्यामंध्ये प्रथम बाजी मारली ती नायलॉनने. या नायलॉनच्या साड्या लवकरि लोकचप्रय 
झाल्या. सुती साड्यानंा स्टािण व इस्त्री आवश्यक असे. रेशमी साड्या महाग असत. त्या एकतर सवांना 
परवडण्यासारख्या नसत. चशवाय त्यानंाही काळजीपूवणक धुलाई व इस्त्री यािंी आवश्यकता असे. या 
िशकात महाचवद्ालयात जािाऱ्या व नोकरी करिाऱ्या चस्त्रयािंी संख्या वाढली होती. अशानंा या 
नायलॉनच्या साड्या म्हिजे वरिानि वाटले. या साड्यािंा रंग जात नसे. त्यामध्ये सुंिर रंग व चडझाईन 
असे. मुख्य म्हिजे त्या लवकरि वाळत, िुरगळत नसत आचि त्यानंा इस्त्री लागत नसे. या सवण कारिानंी 
या साड्यािंा खप वाढला. या साड्याचं्या आगमनापूवी कोित्याही साडीच्या आत पाढंरा परकर वापरला 
जात असे पि या साड्या पारिशणक असल्याने त्याचं्या आत रंगीत परकर वापरण्यािी पद्धत सुरू झाली 
आचि साडी सुती, रेशमी, कसथेचटक कसलीही असो चतच्या रंगासारखा परकर वापरण्यािी पद्धत आजही 
तशीि आहे. याि िशकात महाराष्ट्रात क्व्हस्कोज रेयॉन या लाकडाच्या लगद्ापासून ककवा कापसाच्या 
सरकीला चिकटलेल्या आखूड तंतूपासून बनविाऱ्या तंतंूिी चनर्धमती होत होती. १९७० ते १९८० च्या िहा 
विांमध्ये पॉचलएस्टर या धाग्यािा चशरकाव झाला आचि वस्त्राचं्या बाजारपेठेत त्याने जे स्थान चमळचवले ते 
अजूनही चटकून आहे. नायलॉनप्रमािेि यािाही रंग व िकाकी धुतल्यावर जात नसे. कपडा लवकर वाळत 
असे आचि त्याला इस्त्री लागत नसे. चशवाय नायलॉनिा स्पशण जसा जरा खरखरीत होता, साडी अंगाबाहेर 
राहत नसे, तसे या पॉचलएस्टरच्या. साड्यािें होत नव्हते. या साड्या अंगाभोवती व्यवक्स्थत बसत आचि 
त्यािंा स्पशणही अगिी मुलायम असल्याने त्या वापरिे जास्त सुखिायी होते. रेशमाला पयाय म्हिून या 
मानवचनर्धमत सवण धाग्यािंी योजना केलेली होती. हे मानवचनर्धमत धागे आटण चसल्क ककवा आर्धटचफशल 
चसल्क म्हिून ओळखले जात असत. अशा साड्या तशा स्वस्तही असत. सवांना परवडण्यासारख्या असत. 
अगिी आतासुद्धा अशा धाग्यािंा वापर करून पठैिीच्या चडझाईनिा उपयोग करून सेमी पठैण्यासंारख्या 
साड्या बनवल्या जातात आचि प्युअर रेशमी पठैिी न परवडिाऱ्यानंा तशा प्रकारिी साडी नेसल्यािा 
थोडातरी आनंि चमळतो. मानवचनर्धमत धाग्यामुंळे झुळझुळीत सुंिर वस्त्र नेसल्यािा आनंि आर्धथकदृष्ट्ट्या 
िुबणल गटातील चस्त्रयानंाही चमळू लागला आचि गरीब-श्रीमंतामधील िरी थोडीफार तरी कमी होण्यास 
त्यामुळे हातभार लागला. या धाग्याचं्या वस्त्रािें चविकाम प्रामुख्याने चभवडंी येथे होते. तेव्हाही होत होते. 
मानवचनर्धमत धाग्याचं्या गुिधमांमुळे रोजच्या वापरासाठी चस्त्रया अशाि साड्यािंी चनवड करीत. 
पॉचलएस्टरमध्ये इतर धाग्यािें चमश्रि करूनही साड्या चविल्या जात होत्या. या िशकामध्ये बहुतेक तरुि 
व मध्यमवगीय चस्त्रया पािवारी साड्या नेसत. ज्येष्ठ चस्त्रया मात्र तेव्हाही नऊवारी नेसत. शहरात आचि 
खेड्यात िोन्हीकडे हीि पद्धत होती. पि तरीही नऊवारी नेसिाऱ्या चस्त्रया खेड्यात जास्त होत्या. धार्धमक 
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कायांमध्ये मात्र खूप जिी आवजूणन नऊवारी नेसत. लग्नासारख्या प्रसंगी या काळातही शालूिे स्थान 
अव्वल होते. 
 

या वीस विांमध्ये चित्रपट या माध्यमािी पकड जनमानसावर जास्त होती. चित्रपटामंधील नाचयका 
अंगाबरोबर लपेटलेली साडी नेसत पि हळूहळू त्यानंी सलवार-कुडता-िुपट्टा हा पोशाख वापरायला 
सुरुवात केली होती. रंगीत चित्रपटामंधल्या नाचयकाचं्या वस्त्रािा प्रभाव चस्त्रयावंरही पडला आचि साडी 
हळूहळू मागे पडू लागली. िुिाकी वाहनािें प्रमाि या वीस विांत प्रिंड वाढले. िुिाकी िालविाऱ्या 
चस्त्रयािंी संख्याही पणु्यासारख्या शहरामध्ये भरपूर वाढली. िारिाकी, िुिाकी िालवताना साडी हे वस्त्र 
तसे अडििीिेि होते. त्यामुळे साडीिी पीछेहाट झपाट्याने होऊ लागली. १९८० ते १९९० या िहा 
विांच्या काळात बहुतेक महाचवद्ालयीन तरुिी सलवार-कुडता-िुपट्टा वापरू लागल्या. पि जरा वयाने 
जास्त असलेल्या, मध्यमवयीन चस्त्रया पािवारी साड्या नेसत होत्या आचि खूप ज्येष्ठ चस्त्रया मात्र अजूनही 
नऊवारीि नेसत. खेड्यातही जवळजवळ हीि क्स्थती होती आचि याला कारि िूरचित्रवािीिे जाळे 
खेड्यापाड्यामंधून पसरले जाते. रंगीत िूरचित्रवािी सिं बाजारात आले आचि अल्पावधीति सगळीकडे 
लोकचप्रय झाले. आपल्याकडे संि नसला तरी ज्याच्याकडे असेल त्याच्याकडे जाऊन कायणक्रम 
पाहण्यासाठी लोकािंी गिी होत असे. रंगीत चित्रपट, माचलका खेड्यापाड्यातूनही सवणजि बघू लागले 
आचि त्यातील वस्त्रािें अनुकरि करू लागले. चस्त्रयाही याला अपवाि नव्हत्याि. चफल्मी 
चनयतकाचलकामंधून केल्या जािाऱ्या जाचहराती पाहून उच्चभ्र ूसमाजातल्या चस्त्रया त्यातील वस्त्रािें अनुकरि 
करीत होत्याि. इंग्रजी माध्यमािी शाळा आचि इंग्रजी चित्रपट यामुळे पािात्तय वस्त्रसंस्कृतीिे जबरिस्त 
आकिणि उच्चभ्र ूचस्त्रयामंध्ये चनमाि झाले होते आचि अशा समाजातल्या चस्त्रया पटँ आचि टॉप असा पेहेरावही 
करू लागल्या होत्या. मध्यम आचि कचनष्ठवगीयामंध्ये हे लोि जरी पोिले नव्हते तरीही बिल झालेला 
होताि. 
 

१९९० ते २००० या िहा विांत आधीपेक्षाही जास्त बिल झाला. संगिक तोपयंत आले होते पि 
त्यानंी जोरिार मुसंडी या िहा विांमध्ये मारली. माचहती आचि तंत्रञानािा चवकास व्हावयास सुरुवात 
झाली. मोठ्या प्रमािात चस्त्रया या के्षत्राकडे आकर्धित होऊ लागल्या. या िशकाच्या उत्तराधात इंटरनेटिे 
जाळे जगभर चविले गेले आचि आपल्याकडील मध्यमवगीयािंाही त्याच्याशी पचरिय झाला. जग आिखी 
जवळ आले. पािात्तय वस्त्रससं्कृती आपल्याकडे जास्त लोकचप्रय होऊ लागली. याचशवाय एक मोठी घटना 
अशी घडली, की आचशयामध्ये उपग्रहाद्वारे िूरचित्रवािीिे प्रके्षपि करण्यास सुरुवात झाली. आतापयंत 
िूरचित्रवािी ही फक्त िूरिशणनिी मक्तेिारी होती पि आता स्टार आचि चतच्या जोडीला झी वाचहनी या 
िशकात आल्या आचि कायणक्रमामंध्ये जाचहराती िाखवण्यास सुरुवात झाली. केबल टी.व्ही. तेव्हा खेड्यात 
नव्हता पि िूरिशणनवर लोक जाचहराती पाहत होतेि. या जाचहरातींिा प्रभाव जनमानसावर पडू लागला. 
चित्रपटामंधील नाचयका, नामवतं खेळाडू या जाचहराती करीत. त्याचं्या वस्त्रािें अनुकरि होऊ लागले. 
शहरामंध्ये पािात्तय माचलका, चित्रपट केबल-टी.व्ही. वर चिसू लागले आचि पािात्तयससं्कृतीकडे 
आकर्धित झालेल्या तरुिाईने पािात्तय वस्त्रससं्कृती स्वीकारली. बाहेरच्या जगात परुुिाबंरोबर बरोबरीने 
वावरताना, वाहन िालवताना चस्त्रयानंा राउझसण, जीन्स, केप्री पँट्ट्स आवडू लागल्या आचि साडीकडे 
तरुिाईने पाठ चफरवली. आता तरुि चस्त्रया राउझसण आचि टॉप घालतात. तर मध्यमवयीन चस्त्रया 
सलवार-कुडता-िुपट्टा पसतं करतात. त्यापेक्षा ज्येष्ठ चस्त्रया पािवारी नेसतात आचि नऊवारी फक्त काही 
कामकरी वगातील चस्त्रया आचि वृद्ध व अचतवदृ्ध चस्त्रया नेसतात. 
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या िशकाच्या आधी महाराष्ट्र लघुउद्ोग चवकास मंडळाने येवल्याच्या पठैिी उद्ोगाला िालना 
चिली आचि महाराष्ट्रािे भिूि असिाऱ्या पठैिीला पनु्हा एकिा या िशकात िागंले चिवस आले. मधल्या 
काळात शालूिी फॅशन मागे पडून लग्नासारख्या प्रसंगात िचनयािोलीिा वापर होऊ लागला होता पि ते 
स्थान आता पैठिीने घेतले. नाभीजवळ चछद्र पाडून त्यात अलंकार घालण्यािी आचि तो चिसावा म्हिनू 
लोकट जीन्स वापरण्यािी पद्धत पािात्तय िेशात रूढ झाली होती ती आपल्याकडे आली. नाभी 
िाखविाऱ्या साड्या, घागरे, लोकट पँट्ट्स चित्रपटातून चिसू लागल्या आचि त्यािे अनुकरि चस्त्रया करू 
लागल्या. याि िशकात चस्त्रयाचं्या सौंियणस्पधा, त्यातील त्यािें पोशाख, ते पोशाख चनमाि करिारे 
चडझायनसण या चडझायनसणिे फॅशन शोज या सगळ्यानंा प्रचसद्धी चमळू लागली आचि चडझायनर कपड्यािंा 
जमाना आला. आता लग्नासारख्या प्रसंगी चडझायनर साडी वधू नेसतात. आता साडी नेसण्यािी पूवीिी 
एकि पद्धत राचहली नाही. पंिवीसतीस वगेवगेळ्या प्रकारे ती नेसता येते. खािी ग्रामोद्ोग मंडळ आचि 
हातमाग उद्ोगाला महाराष्ट्र सरकार िेत असलेल्या प्रोत्साहनामुळे भारतातल्या चवचवध राज्यामंधल्या 
साड्यािंी प्रिशणने भरतात आचि या साड्या मोठ्या प्रमािावर नेसल्याही जातात. 
 
मुलामुलींचे कापड व गिवशे : 
 

१९६० ते १९७० या काळात बहुसंख्य लहान मुली फ्रॉक घालीत व जरा मोठ्या मुली परकर-पोलके 
घालीत आचि स्कटण-ब्लाउज घालीत. मुलगी वयात आली, की चतने साडी नेसायला सुरुवात करायिी 
अशी पद्धत या िशकाच्या पूवाधापयंत होती पि ती हळूहळू बिलू लागली. शाळेच्या युचनफॉमणमध्येही 
मुलींिा पोशाख स्कटण ब्लाऊज असा असे आचि वयात आलेल्या बऱ्याि मुली युचनफॉमणच्या साड्या नेसत 
पि हळूहळू ही क्स्थती बिलून सवण मुली युचनफॉमणमध्ये स्कटण-ब्लाऊज वापरू लागल्या. नंतरच्या 
िशकामध्ये युचनफॉमणमध्ये सलवार-कुडत्यािा समावशे काही शाळानंी केला बऱ्याि मुली शाळेत आचि 
बाहेर वावरताना स्कटण-ब्लाऊज घालीत आचि घरीही त्यािंा तोि पोशाख असे पि कचनष्ठ मध्यमवगीय 
घरामंधल्या, कामकरी वगातल्या आचि खेड्यातल्या मुली मात्र घरी परकर-पोलके हाि पोशाख करीत. 
खेड्यामंध्ये मोठ्या मुली साड्याि नेसत. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळामंध्ये मात्र पचहल्यापासून चपनाफोर ककवा 
फ्रॉक आचि सशॅ असाि युचनफॉमण सवण मुलींसाठी असे. 
 

महाचवद्ालयामंध्ये जािाऱ्या उच्चभ्र ूसोसायटीतील मुली पटँ-टॉप, स्कटण-ब्लाऊज ककवा सलवार-
कुडता-िुपट्टा असा पोशाख करीत पि बहुसंख्य मध्यमवगीय आचि कचनष्ठ मध्यमवगीय मुली पािवारी 
साडी नेसत. या मुलींिा घरिा पोशाखही साडी हाि असे. रोजच्या वापरासाठी छापील सुती ककवा 
मानवचनर्धमत धाग्यापंासून बनलेल्या साड्या तर खास प्रसंगासाठी रेशमी साड्या असत. नायलॉनच्या काठ 
लावलेल्या, भरतकाम केलेल्या साड्याही खास प्रसंगासाठी असत. पि हे चित्र हळूहळू बिलू लागले. 
मधल्या काळात मकॅ्सी नामक वस्त्रािा एक प्रकार मुलींमध्ये लोकचप्रय झाला होता. या अखंड डे्रसिा स्कटण 
पायाच्या घोट्यापयंत लाबं असे. काही मुली लंुगी-कुडताही वापरीत पि या िोन्ही कपड्यािंी लोकचप्रयता 
लवकरि ओसरली. रॅपअराउन्ड स्कटण आचि कफनीसारख्या कफतानिीही फॅशन येऊन गेली. गरारा 
नावािा घागऱ्यािा प्रकार आचि त्यावर कुडता आचि शरारा नावािा खाली खूप घोळ असलेला 
लें ग्यासारखा प्रकार आचि त्यावर कुडता असे कपडेही मुली व तरुि चस्त्रया वापरीत. शरारा आचि सलवार 
कुडता काही समाजातील चस्त्रया वापरीत त्या साडी नेसत नसत. या पोशाखावरून बाहेर जाताना त्या चस्त्रया 
बुरखा घेत. हा बुरखा सुती ककवा रेशमी असे पि आता पॉचलएस्टर त्यासाठी वापरले जाते ककवा 
पॉचलएस्टरबरोबर चमश्र धागे वापरले जातात. हा बुरखा अजूनही या समाजात वापरला जातो. 
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१९८० ते १९९० या िहा विांत सवण मुली सलवार-कुडता-िुपट्टा असा पोशाख करू लागल्या. 
इंग्रजी माध्यमात चशकलेल्या आचि पािात्तय संस्कृतीिा, पािात्तय चित्रपटािंा प्रभाव असलेल्या तरुि मुली 
पँट आचि शटण ककवा टॉप असा पेहराव करीत पि बहुसंख्य मध्यम आचि कचनष्ठ मध्यमवगीय मुली सलवार-
कुडता-िुपट्टा वापरिे पसंत करीत. महाचवद्ालयीन तरुिींमध्ये तर हा पोशाख फारि लोकचप्रय होता. 
बोलपट आचि िूरचित्रवािी िोन्हीमध्ये नाचयका हा पोशाख वापरताना चिसत त्यामुळे त्यािंा प्रभाव तर 
होताि पि हा पोशाख आवडीने घालता जाण्यािी बरीि कारिे आहेत. पचहलं हे, की कोित्याही 
हवामानात हा पोशाख करिे सुखिायी वाटत होते अगिी उन्हाळ्यातही तो आरामिायक असे. वाऱ्याने 
स्कटण उडतो तसे या पोशाखािे होत नाही. कमरेखाली पटँ घातली, की अतंवणस्त्र चिसण्यािी शक्यता असते 
ती या पोशाखात कधीि नसते. हा पोशाख अंगभर असूनही डौलिार चिसतो. त्यात चवचवध रंग, फॅशन्स, 
चवचवध प्रकार असू शकतात. त्याप्रमािे तो नेहमीसारखा ककवा चवशिे समारंभासाठी वापरता येतो. रेडीमेड 
चमळू शकतो ककवा एका चिवसात चशवनू चमळू शकतो. साडीिा घोळ सावरावा लागतो, पायात येतो, तसे 
यािे होत नाही. चशवाय तो आपल्या िेहातल्या उचिवा झाकू शकतो आचि वाहन िालवण्याच्या दृिीने 
अत्यंत सोयीिा असतो. िुिाकीि काय, अगिी िारिाकी िालविाऱ्यानंाही तो सोयीिा वाटतो. या सवण 
कारिानंी समाजाच्या सवण वगातल्या मुली, तरुि चस्त्रया, मध्यमवयीन आचि म्हाताऱ्या चस्त्रयाही आता हा 
पोशाख करिे योग्य समजतात. अगिी ग्रामीि भागातही मुली आचि तरुि चस्त्रया हाि पोशाख करताना 
आजच्या काळात आढळतात. काळ बिलला त्याप्रमािे याच्यातही बिल झाले. ८०-९० या िहा विांत 
खाली रंुि सलवार व बेताच्या उंिीिा कुडता असे. चवचवध प्रकारच्या ओढण्या ककवा िुपटे्ट असत. छापील, 
भरतकाम केलेले, लेस लावलेले सुती, जॉजेट, चशफॉन या चवचवध प्रकारच्या कापडािें ते असत. त्या काळी 
आपला वस्त्रोद्ोग मध्यपूवणिेशानंा िुपटे्ट चनयात करीत होता. याि काळात धोतर नेसल्यासारख्या चिसिाऱ्या 
धोतीसलवार वापरल्या जात होत्या. हळूहळू घोट्याशी अगंाबरोबर असिारा िुडीिार व त्यावर अंगाबरोबर 
बसिारा कुडता व त्यावर िुपट्टा असाही पोशाख मुलींना आवडू लागला. नंतरच्या काळात कुडत्यािी लाबंी 
वाढली आचि जवळजवळ घोट्यापयंत आली आचि आता आखूड कुडता घालण्यािी फॅशन आली आहे. 
पैठिीच्या कापडािे, सोलापरुी िािरीिे असे चवचवध प्रकारच्या कापडािें सलवार सुट्ट्स चमळतात. पँटवजा 
सलवार आचि आखूड कुडता असा पोशाख आवडीने घातला जातो. गेल्या िहा विांत मात्र सलवार-कुडता 
मागे पडून त्यािी जागा पँट आचि केप्री पँट आचि बेबी टी शटणस, स्पगेटी स्रॅपवाले टॉप्स, कुता यानंी 
घेतली आहे. पूवी गुरुशटण असायिा तशी; पि उंिीला कमी असलेली कुती पुरि आचि चस्त्रया सवणजि 
वापरतात. िुडीिार, जीन्स, स्कटण, पटँ कशावरही ती घालता येते. जॉजेट, के्रप, चशफॉन, खािी यापासून 
ककवा रेशमी आचि सुती कापडापासून चस्त्रयािंी कुती बनते. त्यावर चवचवध प्रकारिे भरतकाम केलेले असू 
शकते. मिी, लेस यािंी नक्षी ककवा फुलािंी छापील नक्षी, आरसे अशी कलाकुसर असू शकते. अशी ही 
कुती आता पािात्तय िेशातही लोकचप्रयता चमळवत आहे. तऱ्हेतऱ्हेच्या फॅशनिे डे्रसेस घालिेही मुली पसतं 
करतात. परकरािे आगमन पुन्हा लाँग स्कटणच्या स्वरूपात झाले आहे. क्स्लप असलेले लाँगस्कटणही घातले 
जातात आचि पटँ-टॉपवर उपरण्यासारखा स्टोलही घेतला जातो. १९९० ते २००० या िशकात 
िूरचित्रवािीवर अनेक वाचहन्या वाढल्या. त्यानंतरच्या िहा विात त्या आिखी वाढल्या, जाचहराती मोठ्या 
प्रमािात होऊ लागल्या. एम.टी.व्ही., व्ही.टी.व्ही. सारख्या वाचहन्यावंरून पािात्तय वस्त्रससं्कृती मोठ्या 
प्रमािात आपल्या तरुिाईने उिलली आचि हा बिल घडून आला. डेचनमच्या जीन्स आचि अंगाबरोबर 
बसिाऱ्या पायाखाली पट्टा असलेल्या स्पनॅ्डेक्सच्या राउझसण वापरायला मुलींनी ८० ते ९० च्या िहा 
विांमध्येि सुरुवात केली होती पि त्यानंतर नाभी िाखचवण्यािी फॅशन आल्यानंतर आता लोकट जीन्स, 
हॉट पटँ्ट्स आचि आखूड ककवा गाठ मारून घालण्यािे टॉपही वापरले जातात. गेल्या वीसपंिवीस विांति 
चडझायनर आचि रेडीमेड कपड्यांिी िलती सुरू झाली आचि असे पोशाख मुली वापरू लागल्या. तरी 
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अजूनही कामकरी वगातल्या आचि ग्रामीि भागातल्या मुली सलवार-कुडता-िुपट्टाि वापरताना चिसतात. 
आचि आचिवासी चस्त्रया पारंपचरक पोशाख करताना आढळतात. 
 

मुलींच्या कपड्यामध्ये गेल्या पन्नास विांमध्ये जेवढे बिल झाले त्यामानाने मुलाचं्या कपड्यामंध्ये 
फारसे बिल झाले नाहीत. अगिी १९६० पासून आतापयंत लहान मुले अगिी अधी िड्डी (हाफपटँ) आचि 
शटण असाि पोशाख करीत आले आहेत. शाळामंधील गिवशेातही याि पोिाखािा अंतभाव असतो. काही 
शाळामंध्ये टायही लावावा लागतो. पि अशािें प्रमाि फार नाही. मुले जरा मोठी झाली, की फुल-पटँ 
वापरू लागतात. केप्री पँट्ट्स आचि अनेक चखसे असलेल्या गुडघ्यापयंत ककवा त्यापेक्षा थोड्या लाबं 
असलेल्या पटँ्ट्स वापरिेही अशा मुलानंा आवडते. साठ ते सत्तरच्या काळाति डेचनम कापडािे आचि डेचनम 
जीन्सिे आगमन भारतात झाले होते. अमेचरकन चित्रपटातील रफ ॲण्ड टफ काऊबॉय प्रचतमेला अनुसरून 
या जीन्स बनवल्या होत्या. त्यामुळे अशी प्रचतमा चनमाि व्हावी अशी इच्छा असलेल्या तरुि मुलानंी जीन्स 
अल्पावधीत आत्मसात केल्या. चवशिे समारंभात त्यावळेी मुले टेचरलीन, टेचरकल, वलून अशा कापडािी 
पँट-शटण वापरीत. नेहमीच्या वापरासाठी साध्या पँट्ट्स व जीन्स वापरल्या जात. अगिी ऐंशी सालापयंत 
कपडे चशवनू घेण्यािी पद्धत होती पि त्यानंतर मात्र रेडीमेड कपडे चवकत घेण्याकडे कल वाढू लागला. 
८० ते ९० या िहा विांमध्ये उत्तराधात ॲचसड वॉश्ड जीन्स, स्टोन वॉश्ड जीन्स, धागे लोंबत असलेल्या 
जीन्स घालिे फॅशनेबल समजू जाऊ लागले. जीन्सवर वगेळ्या रंगािे पॅिवकण सुद्धा केलेले असे. 
िूरचित्रवािीवरील वाचहन्या, पािात्तय वस्त्रसंस्कृतीिा पगडा या सगळ्यािा हा पचरिाम आहे. गेल्या काही 
विांत डेचनमच्या कापडामध्ये पॉचलस्टरिा धागा वापरला जातो. या धाग्याला िमक असते. आचि 
कापडाला त्यामुळे एक प्रकारिी िकाकी आचि तलमपिा येतो. डेचनमिी पूवीिी रफ ॲण्ड टफ प्रचतमा 
जाऊन आता स्त्री/पुरुि सवांनी नेहमी वापरण्यासाठी जीन्स अशी प्रचतमा चनमाि झाल्यामुळे हा बिल योग्य 
ठरला. आता या जीन्सवर भरतकाम, मण्यािंी नक्षी अशा अनेक गोिी करून त्या सजवलेल्या असतात. 
मुले आचि तरुि पुरुि त्या घालिे पसंत करतात. चस्त्रया आचि मुलीही त्या आवडीने घालतात. 
 

गेल्या काही विांतील बिल म्हिजे चवशिे प्रसंगी मुले सुरवार, कुडता आचि उपरिे असा ककवा 
जोधपुरी कोट, सुरवार ककवा शरेवािी, उपरिे असा पोशाख आवडीने करताना चिसतात. धोतर आचि 
जरतारी जामासुद्धा घालायला अनेकानंा आवडतो. त्यावर जरीने भरतकाम केलेले असते. चनरचनराळ्या 
प्रकारिी जॅकेट्ट्सही वापरली जातात. नेहमीच्या वापरासाठी डेचनमिी जॅकेट्ट्स आचि कवडिीटसण वापरले 
जातात. पूवीच्या काळात पटँवर गुरुशटण वापरले जायिे. आता सुती, चडझाईन नसलेल्या पि िमकिार 
रंगाचं्या वगेवगेळ्या गळ्याचं्या फॅशनच्या भरतकाम केलेल्या कुरती मुले वापरतात. 
 

गेल्या वीस विांत मुलाचं्या वापरात जास्त असलेली गोि म्हिजे टीशट्ट्सण. गंुचफत वसे्त्र जेव्हा बनू 
लागली तेव्हा त्यािें अनेक गुिधमण चिसू लागले. गोल पद्धतीने चविलेली ही गंुचफत वसे्त्र तािली जाऊ 
शकत होती. त्यामध्ये चविण्याच्या पद्धतीमुळे हविेे कप्पे भरपूर होते. हवा खेळती राचहल्याने उन्हाळ्यामध्ये 
ही वसे्त्र अचतशय सुखिायी होती. या वस्त्रानंा सामान्यपिे आपि होचजयरी म्हिून ओळखतो. 
आपल्याकडच्या हवामानामुळे अल्पावधीति ही वसे्त्र लोकचप्रय झाली. टीशटण हे तसेि एक वस्त्र. लहानथोर 
सगळ्यानंा सुखिायी वाटिारा टीशटण लहान मुले, जरा मोठे मुले, पुरुि, मुली, चस्त्रया सवणजि वापरताना 
चिसतात. याला इस्त्रीही फारशी लागत नसल्याने रोज वापरण्यासाठी अचतशय उत्तम असतात. 
स्वाभाचवकि मुले जास्त करून टीशटणि घालताना चिसतात. 
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पुरुषाांचे कपडे : 
 

१९६०ते ७० च्या काळात बाहेर जाताना धोतर न नेसता पँट व शटण वापरण्यािी पद्धत पुरुिामंध्ये 
पडली. तरीही घरी आल्यानंतर मात्र चकत्येकजि धोतर नेसत. ग्रामीि भागात मात्र धोतरि जास्त नेसले 
जायिे. तरुि मुले मात्र पँट शटण वापरत असत. चवशिे प्रसंगी सूट वापरण्यािी पद्धत होती. थ्री पीस सूटही 
वापरला जाई. लग्नाच्या वळेी नवरिेव सुटाबुटात असत. कामकरी वगातले बरेिसे अधी खाकी िड्डी 
(पँट) आचि शटण घालीत असत. कपडे चशवनू घेतलेले असत. आचि रेडीमेड कपड्यािें लोि पुरुिाचं्या 
बाबतीत तरी आलेले नव्हते. मोठ्या पिावर असलेले पुरुि शटणवर टाय लावीत असत. शटणच्या बाया लाबं 
असल्याने उकडत फार असे, त्यामुळे काही लोक अध्या बायािें शटण वापरू लागले. यातूनि बुशशटण ककवा 
मचनलािा जन्म झाला. काही लोकानंा तो पटँमध्ये न खोिता बाहेरि ठेविे पसंत पडू लागले. आचि त्याला 
बुशशटण ऐवजी बुशकोट म्हिू लागले; ही सुरुवात ६० च्या जरा आधीि झालेली होती. या पुढच्या िहा 
विांच्या काळात बेलबॉटमिा जमाना आला. बलेबॉटमबरोबर शटण आचि साध्या पटँबरोबर बुशशटण 
घालण्यािी पद्धत होती. पटँमध्ये टेचरलीन, टेचरकॉट, वलून सुती असे प्रकार असत. शटण सुती ककवा 
टेरचलनिे असत. टेचरचलन म्हिजेि पॉचलस्टरिे शटण लवकर वाळत; िुरगळत नसत, त्यानंा इस्त्री लागत 
नसे; त्यािंा रंग जात नसे आचि ते िमकिार चिसत, या त्याचं्या गुिधमामुळे ते नेहमीच्या वापरासाठी 
लोकचप्रय झाले होते. हळूहळू घरी धोतर नेसण्यािी पद्धत बंि पडली. पुरुि घरात पायजमा व बंडी, 
अंगरखा ककवा शटण घालू लागले. 
 

हळूहळू लोकाचं्या लक्षात येऊ लागले, की उन्हाळ्यामध्ये कोित्याही औपिाचरक ककवा चवशिे 
कायणक्रमात सूट घालिे त्रासिायक होते, त्यामुळे यावर उपाय म्हिनू पँटच्या कापडािा बुशकोट चशवनू तो 
त्या पँटवर घालण्यास सुरुवात झाली. या प्रकाराला सफारी सूट असे नाव पडले. मध्यमवयीन पुरुिामंध्ये 
हा प्रकार खूपि लोकचप्रय झाला. यानंतरच्या काही विांति बेलबॉटम मागे पडून साध्या पँट्ट्स पुरुि वापरू 
लागले. अनौपिाचरक कायणक्रमामंध्ये काही पुरुि धोतर आचि नेहरूशटण आचि जाकीट असा पोशाख करीत. 
पुढे पढेु नेहरूशटण व जाकीट जाऊन गुरुशटण घालण्यास सुरुवात झाली. शहरी भागामध्ये फुलपटँ आचि 
शटण हा पुरुिािंा पेहराव समाजातल्या सगळ्या थरामंध्ये अजूनही तसाि आहे. डॉक्टर व वकील याचं्या 
व्यावसाचयक पोशाखात बिल झाला नाही. रहिारी चनयचंत्रत करिारे पोलीस मात्र पूवी हाफपँट कोट अशा 
चनळ्या रंगाच्या गिवशेात असायिे ते आत खाकी फुलपटँ आचि पाढंरा शटण या गिवशेात असतात. इतर 
पोचलसािंा गिवशे मात्र पूवीपासून आतापयंत खाकीि राचहला आहे. 
 

ग्रामीि भागातही धोतराऐवजी सरसकट लोक पटँ व शटण ककवा जीन्स आचि टीशटण ९० सालानंतर 
वापरू लागले. ८० सालानंतर िूरचित्रवािीवर अनेक वाचहन्या आल्या आचि जाचहरातींिे प्रस्थ वाढले. या 
स्पधेत चटकून राहण्यासाठी िूरिशणनलाही जाचहरातींिा वापर करावा लागला. िूरिशणन अगिी 
खेड्यापाड्यामधून पोिलेले असल्याने ग्रामीि भागातील लोक मोठ्या सखं्येने बघत असत. त्यामुळे 
माचलका, चित्रपट, आचि जाचहरातींमधील नटािें कपडे बघून तसे वापरण्यािा कल सवण पुरुिािंा होऊ 
लागला, आचि चविारामंध्ये किाचित मागासलेले पुरुि वस्त्रामंध्ये मात्र पुरोगामी होऊन जीन्स, टी शटण 
असा पोशाख करू लागले. ग्रामीि भागातले परंपरागत पोशाख मागे पडले. डेचनम जीन्स बाजारात येऊन 
अनेक वि ेझाली तरी चतच्या रफ ॲन्ड टफ प्रचतमेमुळे ती मुलानंा, तरुिानंा जास्त योग्य असे प्रौढ पुरुिािें 
मत असे. पि गेल्या िहापधंरा विांत डेचनम जीन्सिी प्रचतमा बिलली आचि पॉचलएस्टरमुळे कापडािा 
पोतही बिलला. जगण्याबद्दलिी, वस्त्राबद्दलिी मानचसकता बिलली आचि आता प्रौढ पुरुिही जीन्स 
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वापरताना चिसतात, गंुचफत वस्त्राचं्या आगमनानंतर लवकर वाळिारे, न िुरगळिारे, फारशी इस्त्री न 
लागिारे, रंगीबेरंगी, आकिणक, हवा खेळती राहिारे, उन्हाळ्यातसुद्धा सुखिायी वाटिारे टी शर् णस प्रौढ 
पुरुिसुद्धा आता वापरताना चिसतात, यािा पचरिाम म्हिजे आजोबा, मुलगा, नातू या सगळ्यािंा पोशाख 
पँट आचि टी शटण ककवा जीन्स आचि टी शटण असा समान असू शकतो. लक्षात येण्यासारखा 
मानचसकतेमधला बिल म्हिजे पूवी शटण फक्त पाढंऱ्या ककवा चनळ्या रंगािे असत पि हळूहळू कोित्याही 
रंगािा, िौकटी ककवा रेिा असलेला शटण वापरायला पुरुिानंी सुरुवात केली. आजकाल या शटांवर 
भरतकाम असते. त्याप्रमािे वस्त्रोद्ोगातील इलेक्रॉचनक्स आचि संगिक यामुळे आलेल्या नवीन 
तंत्रञानािा वापर करून टी शर् णसवर हवी ती चिते्र, संिेश वगैरे छापण्यास सुरुवात झाली. आचि असे टी 
शर् णस आता प्रौढ पुरुिही वापरतात. एवढे झाले तरी पौरोचहत्य करिारे पुरुि मात्र अजूनही धोतर व शटण 
वापरताना चिसतात. या बाबतीत मात्र समाजािी मानचसकता बिललेली चिसत नाही. 
 

१९६० पयंत उच्चभ्र ू समाजात पािात्तय पद्धतीिी अंतवणसे्त्र वापरावयास सुरुवात झाली होती. पि 
मध्यमवगीय घरातून आचि ग्रामीि भागातून तसेि कचनष्ठ वगातील घरातून मात्र जुन्या भारतीय पद्धतीिी 
अंतवणसे्त्र वापरली जात. १९६० ते १९७० या िहा विांच्या पूवाधाति मध्यमवगीय, कचनष्ठवगीय, शहरी 
तरुिी पािात्तय पद्धतीिी सुती अंतवणसे्त्र वापरू लागल्या. मध्यमवयीन आचि वृद्ध चस्त्रया मात्र जुन्याि 
पद्धतीिी अंतवणसे्त्र जास्त करून वापरत. अतंवणसे्त्र साधारिः पाढंऱ्या रंगािी असत. त्याच्या रिनेत प्रामुख्याने 
शरीराला आधार चमळावा व वसे्त्र आरामिायी वाटावीत हा उदे्दश असे. लैं चगक आकिणिािा चविार त्या काळी 
कोित्याही कपड्याबाबत फारसा केला जात नसे व फारसे महत्तवही चिले जात नसे. याि काळात 
स्पॅन्डेक्स ककवा लायक्रा या धाग्याच्या उत्पािनाला सुरुवात झाली होती. हा धागा खूप तािला जात 
असल्याने चस्त्रयाचं्या वक्षभागाच्या अंतवणस्त्रासाठी हा धागा पचिमेत वापरला जात होता. अशी अंतवणसे्त्र 
सत्तरनंतरच्या काळात महाराष्ट्रात वापरण्यास सुरुवात झाली. या काळात उत्तराधात पॅकडग असलेली 
अंतवणसे्त्रही वापरण्यािी पद्धत रूढ झाली. चित्रपटतारका वक्षभाग मोठा चिसण्यासाठी त्यािंा वापर करीत. 
चित्रपटचवियक पाचक्षके, माचसके यामधूनही जाचहराती प्रसाचरत केल्या जात. अशा प्रकारे या सगळ्याच्या 
प्रभावामुळे ही अंतवणसे्त्र खूप चस्त्रया वापरू लागल्या. नंतरच्या काही विांत समाजातल्या सवण स्तरातल्या 
तरुि मुली, चस्त्रया, मध्यमवयीन चस्त्रया पकॅडग नसलेली पि पािात्तय पद्धतीिी अंतवणसे्त्र वापरू लागल्या. 
७०-८० या काळाति हळूहळू अंतवणस्त्रािंा उपयोग लैं चगक आकिणि वाढवण्यासाठी होऊ लागला. चवचवध 
रंगािंी, चडझाईन्सिी, वगेवगेळ्या प्रकारच्या कापडािंी अंतवणसे्त्र चस्त्रया वापरू लागल्या. ६० नंतर िहा 
विांति चमनीस्कटणिा उिय झाला होता पि आपल्याकडे तो वापरिारींिी संख्या कमी होती. गेल्या 
िहापधंरा विांत माध्यमाचं्या प्रभावामुळे, पािात्तय संस्कृतीच्या प्रभावामुळे आचि अंगप्रिशणन करण्यात गैर 
काही नाही अशी मानचसकता झाल्याने लाडें स्कर् णस, डे्रसेस, हॉट पटँ्ट्स, अंतवणस्त्रासारखा चिसिारा टॉप हे 
सवण चित्रपटामंधून चिसू लागले आचि काही प्रमािात ते चस्त्रयानंी उिलले. या वस्त्राबंरोबर पँटीजही 
वापरण्यास आपल्याकडे आता सुरुवात झाली आहे. ईव्हकनग गाऊनमुळे पटे्ट नसलेली अंतवणसे्त्र अक्स्तत्तवात 
आली. शरीरािी कमनीयता उत्तम चिसण्यासाठी फॅशनेबल चस्त्रया गडणल्सही वापरू लागल्या आहेत. 
 

शहरातील बहुतेक पुरुि चवशिेतः तरुि पुरुि ६० सालापासून पािात्तय पद्धतीिी सुती अंतवणसे्त्र 
वापरत. मध्यमवयीन आचि वृद्ध पुरुि व ग्रामीि भागातले पुरुि मात्र भारतीय पद्धतीिी सुती अंतवणसे्त्र 
वापरीत. गंुचफत वस्त्राचं्या म्हिजेि होचजयरीच्या आगमनानंतर (स्त्री-पुरुि िोन्हीच्या) अतंवणस्त्रासंाठी 
होचजयरीिा उपयोग केला जाऊ लागला. होचजयरीिी अंतवणसे्त्र आरामिायी असतात. अंगाबरोबर बसतात. 
शरीराला िागंला आधार िेतात. या सगळ्या गुिधमामुळे अगिी आतासुद्धा अंतवणसे्त्र होचजयरीपासून 



 अनुक्रमणिका 

बनवली जातात. पुरुिािंी अंतवणसे्त्र पूवी पाढंरी असत. आता वगेवगेळ्या रंगािी अंतवणसे्त्र बनवली जातात. 
सध्या आता बॉक्सर िीफ्स आचि रन्क्सिा जमाना आला आहे. बचनयन मात्र सनॅ्डो ककवा हातवाले असे िोन 
प्रकारिे असतात. यािी पद्धत पूवीपासून तीि आहे. प्रामुख्याने ते पाढंरे असतात पि आता रंगीतही बनवले 
जातात. 
 

पूवी अंतवणस्त्राच्या जाचहराती चित्रपटचवियक माचसके, पाचक्षके यातून असायच्या पि आता त्या 
िूरचित्रवािीवर पाहायला चमळतात. वस्त्रसंस्कृतीत आचि समाजाच्या मानचसकतेत झालेला हा बिलही 
लक्षात घेण्यासारखा आहे. 
 
लहान बाळाांची वसे्त्र : 
 

१९६० सालच्या आधी आचि त्यानंतरही िहाबारा वि ेलहान मुलासंाठी घरी झबली चशवली जायिी 
ककवा चशवनू घेतली जायिी. घरी बनवलेले चत्रकोिी लंगोट शीशूसाठी वापरले जायिे. पि पािात्तय 
वस्त्रसंस्कृतीिा पचरिाम याही के्षत्रावर झाला. चशवाय मुलाचं्या आरोग्याचवियीिी, स्वच्छतेसंबधंीिी 
जागरुकता समाजात हळूहळू वाढत होती. रेचडमेड कापड्यामंध्ये रुमाल, अंतवणसे्त्र आचि लहान मुलाचं्या 
कपड्यािंा अंतभाव असे. बाबा सूट्ट्स, फ्रॉक असे चवकत चमळत पि ते बऱ्यापैकी महाग असत. होचजयरीिा 
उपयोग वस्त्रचनर्धमतीत व्हायला लागल्यावर लहान मुलािें (बाळािें) कपडे होचजयरीपासून बनवण्यास 
सुरुवात झाली. यामध्ये छोटे बचनयन, छोटी झबली आचि नॅपीज ककवा डायपसणिा समावशे होता. आता तर 
एकिा वापरून फेकून िेण्यािे म्हिजे चडस्पोजेबल डायपसण चमळतात. नवजात चशशूपासून सवण वयाच्या 
छोट्या मुलासंाठी सवण प्रकारिे रेचडमेड कपडे चमळतात आचि परवडतील अशा ककमतीला चमळू शकतात. 
 
झोपािाना घालायचे कपडे : 
 

साठ सालापयंत आचि त्यानंतर जवळजवळ िहाबारा वि े झोपताना वगेळे कपडे घालायिी 
आपल्याकडे पद्धत नव्हती. चस्त्रया साड्या नेसूनि झोपत. अजूनही ग्रामीि भागातील चस्त्रया आचि 
शहरातल्या वृद्ध चस्त्रया चिवसभर अंगावर असलेली साडी न बिलताि झोपतात. पि ७० ते ८० या िहा 
विांच्या काळात तरुि मुली व चस्त्रयानंी झोपताना गाऊन ककवा कफतान घालायला सुरुवात केली. लहान 
मुली गाऊन घालत ककवा पायजमा आचि त्याि कापडािा कोट (नाईट सूट) घालत. त्यानंतर मात्र ही 
पद्धत कायम राचहली. मध्यमवयीन चस्त्रयाही गाऊन घालू लागल्या आचि चकत्येक तरुि चस्त्रया पायजमा 
आचि कोट म्हिजे नाईट सूट वापरू लागल्या. साठ सालानंतर अनेक वि ेपुरुि झोपताना पायजमा आचि 
बंडी वापरीत ककवा शटण घालीत. काही मध्यमवगीय-कचनष्ठवगीय घरामध्ये पुरुिािें पायजमे पट्ट्ट्यािें 
चडझाईन असलेले रंगीत असत तर काही पुरुि पट्ट्ट्यािें चडझाईन असलेल्या अध्या िड्ड्या घालीत. 
त्यानंतरच्या विामध्ये पुरुि लंुगी वापरीत असत. गेल्या पंधराएक विात चकत्येक पुरुि हाफ पँट ककवा शॉटण 
घरात घालतात आचि तीि घालून झोपतात. लहान मुले नाईटसूट ककवा पायजमा आचि टी शटण घालतात. 
सध्याच्या जमान्यात रॅक पटँ आचि टी शर्ण घालून झोपण्याला मुलं-मुली प्राधान्य िेताना चिसतात. 
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पोहण्याचे आणि खेळाांसाठीचे कपडे : 
 

साठसालापयंत आपल्याकडे पोहण्यािे पोशाख घालून चस्त्रयानंी तलावावर जाण्यािी फारशी पद्धत 
नव्हती. उच्चभ्र ूसमाजातल्या काही चस्त्रया पोहण्यािे पोशाख वापरीत पि जास्तीत जास्त अंग झाकण्याकडे 
लक्ष चिले जाई. पि नंतरच्या काळात मात्र चस्त्रयािें तलावावर जाण्यािे प्रमाि वाढले व वगेवगेळ्या 
पद्धतीिे पोहण्यािे पोशाख बाजारात चमळू लागले. लायक्रा वापरायला वस्त्रोद्ोगात सुरुवात झाल्यावर 
पोहण्यािे पोशाखही लायक्रापासून बनू लागले. यािंा सगळ्यात मोठा फायिा हा होता की पाण्यातून बाहेर 
आल्यावर हे पोशाख लवकर वाळायिे. आजही बरेिसे पोहण्यािे पोशाख लायक्रापासून बनतात. 
चित्रपटातील नाचयकािें उिाहरि घेऊन आपल्याकडेही आता चस्त्रया चबचकनी वापरताना चिसतात. 
पुरुिासंाठी मात्र पूवीपासून पोहण्यासाठी आखूड िड्डी (रन्क) बनवीत तशीि अजूनही बनवली जाते. 
फक्त मानवचनर्धमत धाग्यापंासून िमकिार, चटकाऊ, रंग न जािारी, लवकर वाळिारी अशी जी कापडे 
बनतात त्यापासून या बनवल्या जातात. 
 

पूवी बॅडकमटन ककवा टेचनस खेळायला जाताना अधी पाढंरी पँट आचि अध्या बायािंा शटण असा 
पुरुिािंा पोशाख असे. चस्त्रयािें खेळण्यािे प्रमाि फारि कमी होते आचि आखूड स्कटण आचि टी शटण घालून 
खेळायला जाण्यािी बऱ्याि जिींना लाज वाटे. पि ८० नंतर हे चित्र बऱ्यापैकी पालटले. पुरुिािें पोशाख 
जवळजवळ तेि राचहले पि चस्त्रयाही स्कटण, टी शटण ककवा हाफ पँट, टी शटण ककवा चडव्हायडेड स्कटण आचि 
टी शटण असे घालून खेळू लागल्या. मानवचनर्धमत धाग्याचं्या कापडानंी याही के्षत्रात बिल घडवनू आिले. 
आता चजमला जािाऱ्यािंी संख्याही खूप आहे. लायक्राच्या पटँ्ट्स आचि टी शटण हा चस्त्रयािंा, तर हाफ पटँ 
आचि टी शटण हा साधारितः पुरुिािंा पोशाख असतो. 
 
गृहसजाविीची वसे्त्र : व शीिकालीन वसे्त्र : 
 

वस्त्रसंस्कृतीिा चविार करताना जसा स्त्री-पुरुि पचरधान करीत असलेल्या वस्त्रािंा चविार करावा 
लागतो तसाि घरामध्ये आपि वापरत असलेल्या इतर वस्त्रािंाही करावा लागतो. अगं पुसण्यासाठी, हात 
पुसण्यासाठी पूवी पंिे वापरले जायिे. खािी हे आपल्या िेशािे भिूि. या खािीिे टॉवले्स, पंिे वापरण्यास 
नंतर सुरुवात झाली. त्यानंतर टर्धकश टॉवले लोक वापरू लागले. उच्चभ्र ू समाजात टॉवकेलगिे गाऊन 
(रोब) आंघोळीनंतर ककवा पोहण्याच्या तलावावर वापरण्यािी प्रथा होती. आता आपल्याकडे चनयात केला 
जािारा उच्च प्रतीिा माल तयार होतो. त्यात टॉवलेािंा समावशे आहे. असे उत्कृि टॉवले्स सोलापूर इथे 
बनतात. पूवी घरानंा क्रोशािे चविकाम केलेले पडिे असत. त्यानंतर सुती पडिे वापरले जात. उच्चभ्र ू
समाजात रेशमी पडिे असत. पि आता पॉचलएस्टरबरोबर धागे चमचश्रत करून वगेवगेळ्या प्रकारिी सुंिर 
कापडे बनवली जातात आचि त्यापासून वगेवगेळ्या चडझाईनिे पडिे बनवले जातात. या पडद्ानंा िमक 
असते. त्यािंा रंग जात नाही आचि धुतल्यावर ते लगेि वाळतात. सोफ्याच्या आच्छािनासाठी अशा चमचश्रत 
धाग्यापंासून कापडे बनवली जातात. गाचलिे, सतरंज्या, िािरी अशा अनेक सुंिर गोिी सोलापूरमध्ये 
बनतात आचि आपि त्या नेहमी वापरतो. पन्नास विांपूवी थंडीसाठी स्वटेसण वगैरे हाताने घरी चविले जात 
पि त्यानंतर लोकरीिे चविकाम करण्यासाठी खास यतें्र बाजारात आली आचि त्यािा पचरिाम म्हिजे 
आज स्वटेसण, ब्लॅन्केट्ट्स, शाली, हातमोजे, स्काफण , कानटोप्या असा सवण माल बाजारात उपलब्ध असतो. 
अगिी पलुओव्हसण, कोट, जसीज, टटणलनेक्स असे फॅन्सी प्रकारही चमळू शकतात. 
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समारोप : 
 

गेल्या पन्नास विांत महाराष्ट्रातल्या वस्त्रोद्ोगाने अनेक क्स्थत्यंतरे पाचहली. महाराष्ट्र सरकारने 
महाराष्ट्र लघुउद्ोग चवकास मंडळ, खािी ग्रामोद्ोग मंडळ, बुनकर साहाय्यता कें द्र अशा ससं्था तसेि 
संशोधन कें दे्र सुरू करून वस्त्रोद्ोगाला िालना चिली. गेल्या काही विांत महाराष्ट्रातली परकीय गंुतविूक 
प्रिंड प्रमािात वाढली. रेचडमेड कपड्यािंी मागिी वाढली. चनरचनराळ्या परकीय कंपन्यािंी उत्पािने इथे 
चवकली जाऊ लागली. महाराष्ट्रातही रेचडमेड कपड्यािंा धंिा प्रिंड प्रमािात वाढला. कपडे चशवनू 
घेण्यािे प्रमाि चिवसेंचिवस कमी होत आहे. चशलाईही खूपि वाढली आहे. चस्त्रयािें चशक्षि घेण्यािे, 
अथाजणन करण्यािे, वाहन िालवण्यािे प्रमाि वगेाने वाढत आहे. यािबरोबर चित्रपट, िूरचित्रवािीच्या 
चवचवध वाचहन्या आचि त्यावरील जाचहराती, माचहती आचि तंत्रञान के्षत्रािी मोठी आगेकूि या सवण 
कारिामुंळे महाराष्ट्रातील वस्त्रसंस्कृतीमध्ये आमूलाग्र बिल झाला आहे. स्वतःिी पारंपचरक वैचशष्ट्टे्य चतने 
काही प्रमािात जपली असली तरी पािात्तय संस्कृतीच्या जवळ ती वगेाने जात आहे. पि त्यािबरोबर 
आपल्याकडील सुंिर कपडा, भरतकामािे कलाकौशल्य यानंा परिेशात िाि चमळत आहे आचि चतथल्या 
वस्त्रसंस्कृतीतही बिल होत आहे. जग खऱ्या अथाने वस्त्रसंस्कृतीच्या बाबतीत तरी वगेाने जवळ येत आहे 
असे म्हिायला काहीि हरकत नाही. 
 

महाराष्ट्र औद्ोचगक चवकास महामंडळाच्या चवचवध योजना चवचवध चठकािी राबचवल्या जात आहेत. 
त्यािंा फायिा वस्त्रोद्ोगालाही चमळत आहे. त्यािप्रमािे एकाि भागामध्ये एकाि पद्धतीच्या उद्ोगािे 
आयोजन करिे अनेक दृिीने फायिेशीर ठरते, या अनुिंगाने क्लस्िर ककवा िेक्नॉलॉजी पाकग  ही योजना 
कायाक्न्वत झाली आहे. आचि त्यािा फायिा वस्त्रोद्ोगालाही चमळत आहे. अथात या सगळ्यािें पचरिाम 
चिसण्यासाठी काही वि े तरी जावी लागतील पि एकंिरीत महाराष्ट्रातील वस्त्रोद्ोगािे आचि पयायाने 
वस्त्रसंस्कृतीिे भचवष्ट्य उज्ज्वल आहे यात शकंा नाही. 
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महाराष्ट्राची पयगिन सांस्कृिी 
 

 
श्री. समीर कवे 
 

समीर कवे हे महाराष्ट्र टाइम्स या िैचनकात मुख्य वाताहर या पिावर कायणरत आहेत. १९९२ पासून 
त्याचं्या पत्रकाचरतेला सुरुवात झाली. लोकसत्ता, महाराष्ट्र टाइम्स, नवशक्ती, आज चिनाकं यासारख्या 
िैचनकामंधून त्यानंा काम केले आहे. नागरी प्रश्न, पायाभतू सुचवधा, पयणटन, चगयारोहि, गुन्हेगारी, 
संरक्षि, चशक्षि, कचरयर, वाहतूक यासारख्या चवचवध चवियावंर त्यािें अभ्यासपूिण लेखन प्रकाचशत झाले 
आहे. ओळख मंुबई महापाचलकेिी ही आकाशवािीवरील त्यानंी चलचहलेली िीघण माचलका िागंलीि 
गाजली आहे. पत्रकाचरतेसोबति ते पत्रकाचरतेिा अभ्यासक्रमसुद्धा चशकवतात. पयणटनचवियक लेखन हे 
त्यािें वैचशष्ट्ट्य म्हिता येईल. 
 

पत्ता : ए-२, यशोिीप, ठाकूर नगर, मुलंुड (पू.), मंुबई ४०० ०८१. 
भ्रमिध्वनी : ९८२०७८२७७५ 

 
“पापा, पापा छुचट्टयोमें, महाबलेश्वर िलें गे ना, होटलका नंबर याि है ना...” अशी एक जाचहरात 

ब्लॅक ॲण्ड व्हाइट टीव्हीच्या जमान्यात मंुबई िूरिशणनवर झळकायिी, साधारि १९८० िा काळ असेल तो. 
म्हिजे त्या काळी मंुबईसारख्या शहरातून पयणटनासाठी जायिं, तर माथेरान-महाबळेश्वर या 
चिचटशकालीन चहलस्टेशन्सवरि... हा फॉम्युणला अगिी पक्का होता. तसं महाराष्ट्रीयानंा िेशाटन नव ंनाही. 
पि आता एकचवसाव्या शतकात ज्या अथाने आपि टूचरझम ककवा पयणटन म्हितो तसं कौटंुचबक पयणटन हे 
या काळात नुकतंि सुरू झालं होतं. साधारि सत्तरीच्या िशकापासून महाराष्ट्रातली अनेक नविापंत्य ं
गुलमगण, िाललेक आचि चशमला-नैचनतालच्या थंडीत कुडकुडत सहलीिी मजाही लुटू लागली होती, 
साहचजकि पयणटनािा बहर तेव्हापासूनि सुरू झाला होता. आज या पयणटनाच्या बहराने अशी काही मजल 
मारली आहे, की महाराष्ट्रातला कुटंुबकचबला थेट नायगरा फॉल्समध्ये आनंिािा विाव झेलतो चकवा 
मलेचशयातल्या र् वीन टॉवसणिी उंिी मोजण्यािा प्रयत्न करताना चिसतो. कुिी ईचजप्तच्या नाईल निीतली 
सफर करतो, तर कुिी केचनयातल्या मसाईमारा जंगलात थेट वाघ-कसहािंी भेट घ्यायला जातो. 
महाराष्ट्रीय मनाच्या या चजञासू, छंिपे्रमी व्यक्क्तमत्तवामुळेि जगभरात महाराष्ट्राने पयणटनाला फार मोठी 
िालना चिली आहे. त्यािप्रमािे याि भटकंतीपे्रमाने महाराष्ट्रातील पयणटनालाही मोठा हात चिला, हेही 
चततकंि खरं. पयणटकािंी एवढी मोठी खाि असलेल्या महाराष्ट्रातही पयणटनासाठी अमयाि वाव होताि 
आचि अनेकचवध गुिानंी समृद्ध असलेल्या महाराष्ट्रात पयणटनाच्या सधंी चनमाि न होत्या, तरि नवल. 
सुविणमहोत्सवािा आनंि लुटत असलेल्या महाराष्ट्राने पयणटनाच्या नकाशावर स्वतःिं कसं स्थान चनमाि 
केलं आहे, यािाि वधे घेण्यािा प्रयत्न करू या. 
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अमयाद सांधींचा उपजि ठेवा 
 

ज्या रमिीय नैसर्धगक सौंियािी मजा लुटण्यासाठी महाराष्ट्रातील पयणटक काश्मीरपासून 
कन्याकुमारीपयंत भ्रमंती करीत आले, त्याि नैसर्धगक ठेव्यािी मुक्त उधळि महाराष्ट्रातही झाली आहे. 
रौद्रभीिि नैसर्धगक आचवष्ट्कारातही िडलेलं सौंियण िाखचविारी चहमचशखरं सोडली, तर संपूिण 
भारतिेशात असलेलं प्रत्येक पयणटन वैचशष्ट्ट्य महाराष्ट्रातही आढळेल. छत्रपती चशवरायाचं्या िूरदृिीिे 
प्रतीक ठरलेले गड-चकल्ले हे तर महाराष्ट्रािं आिखी एक वैभव. अथात केवळ उपजत नैसर्धगक ठेव्याबद्दल 
बोलायिं, तरी महाराष्ट्रात बहुचवचवधता आहे. तब्बल ७२० चकलोमीटरिी पचिम चकनारपट्टी ही तर फारि 
रमिीय. त्यातही पुन्हा वैचवध्य आहेि. उत्तरेकडे डहािू, पालघरपासून रायगड, रत्नाचगरी आचि मग 
तळकोकिात मालवि-कसधुिुगापयंत प्रत्येक चकनारपट्टी चतच्या वाळूच्या रंगापासून चिकूच्या वाड्या, 
आंब्यािी कलमं आचि माडपोफळीच्या बागापंयंत वगेवगेळी रूपं धारि करते. चविभण, नागपूरमध्ये नवगेाव, 
नागचझरा, ताडोबा यासंारखी अभयारण्य म्हिजे वन्यचजवाचं्या िशणनािा आनंि िेिारी पवणिी ठरतात. 
कोयनेिं जंगल ककवा अनेक िुमीळ पक्ष्यािंी चकलचबल जागती ठेविारी कनाळा, फिसाड, नात्रज 
यासंारखी पक्षीअभयारण्यं म्हिजे पक्षीपे्रमींसाठी तर िंगळि, उल्कापातातून तयार झालेलं लोिार सरोवर 
हे चविभातलं वैचशष्ट्ट्य ठरलंय, माथेरान, महाबळेश्वर, लोिावळा ही चहलस्टेशन्स चतथल्या रमिीय 
डोंगरिऱ्या आचि शीिवटा घालचविाऱ्या थंड हवमुेळे कायम हवीहवीशी वाटत आली आहेत. नाचशक, 
त्र्यंबकेश्वर, पढंरपूर, कोल्हापूरिी अंबाबाई, चशडी यासारख्या िेवस्थानांनी भक्क्तमागावरिं पयणटन जागतृ 
ठेवलं आहे. काळसूबाईसारखं सवोच्च चशखर आचि उभा-आडवा पसरलेला सयाद्री अन् त्यावरच्या 
कडेकपाऱ्या यानंी चगयारोहकािंी फळी तयार केली आहे. िेशािीि नव्हे, तर संपूिण आचशया खंडािी 
आर्धथक राजधानी असलेली मंुबापुरी तर याि महाराष्ट्रािा अचवभाज्य भाग.... मंुबापुरीिी महती याचि 
डोळा पाहण्यासाठी तर भारतभरातून आचि िेशचविेशातून पयणटक येत असतात. मंुबईप्रमािेि, पुिे, 
कोल्हापूर या शहरामंध्येही पयणटनािी कें दे्र आकारास आली, ती त्याचं्या ऐचतहाचसक रूपामुळे, तर एकूिि 
महाराष्ट्राकडे अशा वैचवध्यपूिण ठेव्यािी कमतरता कधीि नव्हती, चनसगाने आपल्याला या सवण रूपामंध्ये 
भरभरून ठेवा चिलाय.... आता त्यािा आपि सुयोग्य पयणटनासाठी कसा वापर करून घेतला, हे पाहि ं
अथाति रंजक ठरतं. गेल्या पन्नास विांिा धावता आढावा घ्यायिा ठरवला, तरी आपल्याला वाटी लागतं, 
की अरेच्चा, आपल्याला अजून चकती मोठा महाराष्ट्र पालथा घालायिा राहूनि गेलाय की! ककवा प्रत्येक 
वळेी त्याि चठकािी पनुःपनु्हा गेलं तरी तो महाराष्ट्र आपल्याला नव्या रुपात भेटीस येतो. रायगडावरि ं
जगिीश्वरािं मंचिर आचि सूयास्ताच्या वळेी संचधप्रकाशात न्हाऊन चनघालेलं आकाश आचि त्या बॅकड्रॉपवर 
काळ्या पािािातही तेजोमय झालेला चशवरायािंा पुतळा िरवळेी वगेळाि भासतो. अचलबाग तालुक्यात 
माडंव्याच्या चकनारपट्टीवरून संध्याकाळच्या वळेी चिसिारी लुकलुकती मंुबई चतच्या वैभवािं प्रचतकबब 
समुद्रात पाडते तर याि समुद्राकाठी पावसाळ्यािी िाहूल िेिाऱ्या लाटािंा तडाखा मेअखेरीस पाहायला 
चमळतो. प्रत्येकवळेी हा चकनारा वगेळा भासतो. नाचशकच्या विीमध्ये सात डोंगररागंामंध्ये सप्तश्रृंगचनवासी 
झालेली शक्क्तपीठामंधली एक िुगािेवी आचि चतच्यासमोरिा माकंडेयािा डोंगर िरवळेी वगेळे भासतात. 
वारंवार जाऊनही महाबळेश्वर, माथेरानिा कंटाळा येऊ शकत नाही. या अशा वैचशष्ट्ट्यामुंळे महाराष्ट्राला 
वगेळेपि आलेलं आहे. उपजत वैभव तर असतंि, पि त्यािा उपयोग करून मािसाने त्यातून काही 
िागंलंिुंगलं घडवलं तर ते त्या वास्तूच्या ककवा नैसर्धगक ठेव्याच्या रूपािं सौंियण खुलव ू शकतं ककवा 
त्याच्या मूळ सौंियाला बाधाही पोहोिव ूशकतं. नेमक्या याि गोिीवर आपल्या पयणटनािा िेहरामोहरा ठरत 
असतो. त्यामुळेि एखािं स्थळ वर साचंगतल्याप्रमािे िरवळेी वगेळ्या रंगात खुलून चिसलं, तरी कधीकधी 
आपिि सभोवताली केलेल्या बजबजपुरीमुळे त्या स्थळािं सौंियण पार लयालाही जाऊ शकतं. अशा गोिी 



 अनुक्रमणिका 

मात्र पयणटनाला मारक ठरतात, पयणटनािा साके्षपी आढावा घेताना या गोिींिाही चविार करिं अगत्याििं 
ठरतं. 
 
लोिावळा, महाबळेश्वर, मािेरान 
 

“कशासाठी पोटासाठी, खंडाळ्याळ्याच्या घाटासाठी...” असा आवाज करत िख्खनिी रािी घाट 
िढते, असं लहानपिापासून साचंगतलं जायि.ं याि िख्खन रािीच्या कुशीत बसून मंुबई-पुिे प्रवास करत 
असताना कच्च्या-बच्च्यािंी पचहली ओळख खंडाळ्याच्या घाटाशी आचि पयायाने खंडाळा, लोिावळा या 
थंड हवचे्या चठकािाशंी व्हायिी. पूवी केवळ धचनक लोक चतथे एखाद्ा क्व्हलामध्ये सुट्टीिा आनंि लुटायला 
जायिे. कालातंराने मात्र लोिावळा, खंडाळा अनेकाचं्या पयणटनािं चठकाि बनू लागलं. चतथले भशुी, 
वळवि डॅम, राजमािी पॉइन्ट, पावसाळ्यात अमृताजंन जाचहरात फलकाखालिा बोगिा आचि चतथला 
पॉइन्ट तसंि नागफिीिा (ड्युक्स नोज) कडा ही चठकािं सवांच्या पचरियािी होऊ लागली. तरीही 
लोिावळ्यात सवणसामान्यानंा परवडिाऱ्या चकमतीत हॉटेल्स उपलब्ध नसायिी. काही जिािें बंगले चमळू 
लागले होते. तेही सवणसामान्याचं्या आवाक्यातलं नसायिं. पि सवणसामान्याचं्या लेखी लोिावळा हा वनडे 
स्पॉट मात्र कायम राचहला. मंुबई-पुण्यापासूनिं आवाक्यातलं अंतर ही त्यातली सवात जमेिी बाजू, शजेारी 
राजमािीिा चकल्ला हा समस्त रेकसणिा कायम आवडीिा स्पॉट राचहला आहे. श्रीवधणन आचि मनोरंजन या 
बालेचकल्ल्यावंर पावसाळ्यात ढगाबंरोबर होिारा पाठचशविीिा खेळ अनुभविं हा अविणनीय अनुभव चतथे 
आजही घेता येतो. फरक इतकाि, की आता राजमािीसभोवतीच्या जचमनीवरही बगंले आकारास आले 
आहेत. चतथे लोकानंी गंुतविूक केली आहे. खालच्या कुिे गावातही बंगल्याचं्या स्कीम्स तयार झाल्या 
आहेत आचि त्याला खेटून मंुबई-पुिे एक्स्पे्रसव ेउभा आहे. एक्स्पे्रसव ेतयार झाल्यामुळे लोिावळा हे तर 
सवांच्याि आवाक्यातलं बनलं. अथात एक्स्पे्रसवनंेतर जुन्या मंुबई-पुिे घाटरस्त्यावरिी लोिावळा 
स्टेशनाजवळिी चिक्की आचि फजिी मजा आता टोलनाक्यावरच्या फूडमॉलमध्ये गाडीवाल्यानंा चमळू 
शकते. पि लोिावळा-खंडाळ्याच्या घाटरस्त्यावर िमछाक करत िढावावर केलेलं सायककलग आचि 
नंतर परतीच्या प्रवासात पायडल न मारता उतारावरिा प्रवास.... चशवाय भर पावसात किब होऊन चतथे 
घेतलेलं गरम गरम किीस यािी लज्जत आजही अनेकानंा आठवत असेल. 
 

गेल्या काही विांत महाराष्ट्रातील लोकाकंडे सुबत्ता आल्यावर लोिावळ्यातील चरसॉटणमध्ये िार-
सहा चिवसाचं्या पॅकेजवर राहायला जाण्यािे पयाय उपलब्ध झाले. आता तर अशा चरसॉटणमध्ये महाराष्ट्रीय 
कुटंुबािें चववाहसोहळे साजरे झाल्यािी उिाहरिेही सापडतात. म्हिजे हे समस्त आप्तस्वकीयासंाठी एका 
वगेळ्या प्रकारिं पयणटनि. पि तरीही अलीकडच्या काळात लोिावळ्यात सुट्टी साजरी करायला 
जािाऱ्यािंं मराठीजनािंं प्रमाि कमी झालं. वीकेन्डसाठी लोिावळ्याला जाऊन येिारे बरेि आहेत. 
त्यातही बॅिलर पाट्यांसाठी लोिावळ्याला अनेकािंी पसंती असते. लोिावळा आता वनस्टॉप डेक्स्टनेशन 
झालं. अजूनही पावसात चभजण्यािा मनमुराि आनंि लुटण्यासाठी लोिावळ्यािं सौंियण खचिति कमी 
झालेलं नाही. राजमािी हे आता नवोचित रेकसणसाठीही उत्तम चठकाि झालं. चशवाय घाटातल्या उल्हास 
व्हॅलीमध्ये पावसातली सरकती वाट साभंाळत उतरायिं आचि चतथे गेल्यावर कवी सौचमत्रच्या ‘मऊ 
पावसाने िरी गोठली, ढगानंी चकती खोल उतरायिं….’ या ओळींिा साक्षात अनुभव घ्यायिा, असा 
मनमुराि आनंिही लुटायला चमळतो. बाकी मग लोहगड-चवसापूर, तंुग-चतकोना असे गड आहेति. पि हे 
सगळं रेक आचि उंडारलेपि याचं्या वशेीवरि,ं कौटंुचबक पयणटनासाठी आता हे चठकाि थोडं मागे 
पडलेलंि. चशवाय लोिावळ्यािा िेहरामोहरा मात्र एक्स्पे्रसवचे्या सद्दीनंतर पालटला आहे, हे नक्की. 
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महाबळेश्वर 
 

लोिावळ्याप्रमािे सिाबहार अथात ऑल टाइम गे्रट असलेली िोन चठकािं म्हिजे महाबळेश्वर 
आचि माथेरान. सयाद्रीच्या कुशीत वसलेली ही िोन चठकािं पयणटनाच्या नकाशावर आिण्यािं श्रेय 
चिचटशानंा जातं. पुण्याच्या चिशनेे वाई, पािगिी आचि कोकिच्या चिशनेे महाड, पोलािपूरमाग े
महाबळेश्वरला पोहोिता येतं. घाटमाथ्यावर असल्याने महाबळेश्वरला जाण्यासाठी िोन्ही बाजूने कठीि 
असे वळिावळिािें घाट पार केल्यानंतरि आपली गाडी महाबळेश्वरमध्ये पोहोिते. घोड्यावरिी रपेट, 
वणे्िा ककवा तापोळा जलाशयातला नौकाचवहार, स्रॉबेरी गाडणन्सिी सैर, श्रीके्षत्र महाबळेश्वरमध्ये असलेला 
पाि नद्ािंा संगम आचि चशवरायाचं्या धाडसी कतृणत्वािं प्रतीक ठरलेला प्रतापगड.... या जोडीला 
चिचटशानंी चवकचसत केलेले कड्याच्या टोकावरिे रमिीय पॉइन्ट्ट्स- असं महाबळेश्वरिं थोडक्यातलं 
वैचशष्ट्ट्य. ही सारी वैचशष्ट्टं्य आजही कायमि आहेत. मुख्य बाजारपेठेसभोवती चवचवध हॉटेल्स, क्व्हला हे 
उभे आहेत. गेल्या काही विांत महाबळेश्वरमध्ये चवचशि प्रकारे पयणटनािी िागंली घडी बसली आहे. त्यात 
बहुतकरून तीन रात्री-िार चिवस वगैरे प्रकारिी पकेॅजेस असतात. यात आपली बुककग घेिारे टूर 
ऑपरेटर, हॉटेल्सवाले, स्थाचनक स्थळिशणनािे टूर एजन्ट ककवा टॅक्सीवाले यािंा िागंला समन्वय तयार 
झाला आहे. मंुबईत तर चठकचठकािी अशी टूर एजन्टािंी कायालयं आहेत आचि चतथे महाबळेश्वरच्या सवण 
हॉटेलािंी बकुकग होऊ शकतात. पयणटकानंा बहुताशंी यािा फायिाि होतो. मंुबई, पुण्यातून रात्रीच्या वळेेस 
खाजगी आरामबसगाड्या महाबळेश्वरकडे चनघतात आचि िुसऱ्या चिवशी पहाटे, सकाळपयंत पािगिी, 
महाबळेश्वरला पोहोितात. सकाळी त्याि गाड्या मंुबई, पुण्यािी वाट धरतात. महाबळेश्वरला जाण्यासाठी 
रस्ता हा एकि मागण असल्याने बसच्या बकुकगसह महाबळेश्वरिं पॅकेज घेिं लोकानंा सोयीिं जातं. तुरळक 
प्रमािात फसवले गेल्यािे प्रकारही घडत असतील. पि सरसकट तसं करिं टूर ऑपरेटरना परवडत 
नाही. पे्रक्षिीय स्थळाचं्या भेटीिा समावशे असं पकेॅजमध्ये म्हिायिं आचि प्रत्यक्षात मात्र प्रतापगड ककवा 
तापोळा इथली लाबंिी टूर त्यात द्ायिीि नाही, अशी व्यावसाचयक िलाखी या पकेॅजमध्ये 
स्वाभाचवकपिेि केली जाते. पि तेवढा घाटा आता पयणटकानंी आपलासा केलेला असतो. त्यामुळेि हौशी 
पयणटक ही ज्यािा टूर आपापल्या आवडीप्रमािे वगेळे पसेै मोजून करताति. फक्त एक िागंली गोि म्हिजे 
इथल्या टँक्सीवाल्यािें िर ठरलेले आहेत आचि थेट हॉटेलवरूनही टॅक्सीिी सेवा चमळू शकते. घोड्यािें 
िरपत्रक लावलेलं नाही. पि रपेटीिा आनंि लुटायिा, तर त्यासाठी वगेळी मोजिात करावी लागतेि. 
पयणटक हे सगळं हौशीने करताति, पि महाबळेश्वरिा एक मोठा आनंि हा चतथल्या बाजारपेठेतल्या 
खरेिीमध्ये असतो. मधुसागरच्या मधापासून वगेवगेळ्या प्रकारिे जॅम, जेली आचि रंगीबेरंगी िपला ही 
खरेिी लोक करताति. स्रॉबेरी हे इथलं मुख्य उत्पािन. त्यामुळे गेल्या काही विांपासून इथे स्रॉबेरी 
महोत्सव भरवला जातो. स्रॉबेरी उत्पािकानंी ही फार िागंली प्रथा इथे रुजवली आहे. आपल्याकडे सहसा 
या प्रकारिे प्रयोग कुिी करत नाही. कोकिात कुिी आंबा महोत्सव भरून कोकिातल्या पयणटनाला 
िालना िेण्यािा प्रयोग आतापयंत केलेला नाही. आबंा महोत्सव मंुबईत भाडुंप ककवा चवलपालेमध्ये होतो, 
ही िागंलीि गोि. चतथल्या वैचशष्ट्ट्यपूिण उत्पािनाबरोबर त्या भमूीच्या इतर वैचशष्ट्ट्यािंीही महती 
लोकापंयंत पोहोिावी, हा उदे्दश िागंला आहे. स्रॉबेरी महोत्सवात स्रॉबेरीिी शतेी लोकानंा पाहायला 
चमळते. साहचजकि पयणटक इथे आकर्धिले जातात. महाबळेश्वरमध्ये जाऊन स्रॉबेरी सुप्रीमिा स्वाि 
घेतल्याखेरीज परतला, असा पयणटक शोधून सापडिार नाही. आजकाल प्रत्येक पयणटनस्थळीही क्व्हचडओ 
अन् कम्प्युटर गेमही असताति. पि त्यापेक्षा अशा आकिणिानंी पयणटकानंा आपलंसं करण्यािा प्रघात 
फारि स्तुत्य आहे. गुजराथी पयणटकानंी महाबळेश्वरला िागंलाि लाभ चिला आहे. त्यामुळेि हॉटेल्सच्या 
पॅकेजमध्ये िमिार भोजनािी सोय केलेली असते. पॅकेजमध्येि िहा, नािा, भोजनािा समावशे असल्याने 
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हॉटेलच्या भटारखान्यािी िूल कायम पेटती राहते आचि त्यामुळेि हॉटेलानंा स्टाफ ठेविंही परवडू 
शकतं. बाकी प्रत्येक पॉइन्टवर मक्क्याच्या पॅचटसपासून भेळ, फू्रट चडशपयंत सवण काही िरायला चमळतंि. 
महाबळेश्वरिी बाजारपेठ आता एन्रीच्या टोलपासून एसटी स्टॅन्डपयंत पसरली आहे आचि चतला 
वाढायला फारसा वाव नाही. 
 

अजूनही महाबळेश्वरी हवा एचप्रल, मेमध्येही थंडि असते आचि चपण्यासाठी चनमणळ पािी चमळतं. 
घनिाट जंगल अजूनही दृिीस पडतं. आतमध्ये मोटारी, बसेस यािंी मुक्त विणळ असल्याने त्यातून होिारं 
प्रिूिि अपचरहायणपिे स्वीकाराव ंलागतं. काही विांपूवी प्रतापगडावर एक िागंला स्लाइड शो पाहायला 
चमळाला होता. तशी सोय आता नाही. गाइडिे िर ककवा त्यािंी पात्रता याबद्दल कोितेि चनकि इथे 
नाहीत. या तशा सावणचत्रकि समस्या. पि त्यािंा अडसर इथे जािवतोि. बाकी मुख्य बाजारपेठेत रात्री 
उचशरापयंतही चफरण्यास तसा धोका नाही. वणे्िा लेकमधला एखािा नावाडी मध्येि गप्पा मारताना इथे 
भरलेल्या साचहत्य संमेलनािी आठवि सागंतो, तेव्हा ऊर िाटून येतो. पयणटनाच्या कें द्रावंर अशा 
संमेलनािंी महती कुिा व्यावसाचयकाने सागंावी, हे खचिति आनंि िेिारं वाटू शकतं. तापोळा तलावातून 
कोयना अभयारण्य, वासोटा चकल्ला या चठकािी नौकासफारीद्वारे जात येतं, पि त्या सफरीपेक्षा इतर 
आनंििायी सफरींकडेि पयणटकािंा ओढा अचधक असतो. पािगिी म्हिजे महाराष्ट्रातलं िेहरािून वाटाव,ं 
इतक्या संख्येने इथे चनवासी शाळा आहेत. त्यामुळे इथे थोडेफार उंडारलेले चवद्ाथीजनही चिसू शकतात. 
महाबळेश्वरमध्ये सीझननुसार पॅकेजिे िर बिलतात. आजकाल एक्स्पे्रसवमुेळे पुिेकरानंा महाबळेश्वर 
खूपि जवळ आलं आहे. त्यामुळेि एरव्ही ऑफ सीझन असलेल्या वळेीही पुिे, सातारा सागंली इथून हौशी 
मराठीजनािें पाय महाबळेश्वरकडे वळतात. पयणटकाचं्या गिीिा हंगाम असेल तर मात्र इथे प्रत्येक चठकािी 
भरपूर चिडचबडाट असतो आचि मग महाबळेश्वरच्या मूळ सौंियापेक्षा “मकानो पॅचटस अने स्रॉबेरी 
आइस्क्रीम केटला सरु छे”, याति धन्यता मानण्यािी वळेही आपल्यावर ओढव ूशकते. अथात महाबळेश्वर 
चहल स्टेशन अजून तरी हुल्लडबाजाचं्या िारुकामासाठी कुप्रचसद्ध झालेलं नाही, हेही नसे थोडके. 
 
मािेरान 
 

मंुबई आचि पुण्यापासून समान अंतरावर असल्यािा सवात मोठा लाभ झालेलं चहल स्टेशन म्हिजे 
माथेरान. माथेरानिं आिखी एक एकमेवाचद्वतीय असं वैचशष्ट्ट्य म्हिजे या चहल स्टेशनवर यंत्रिचलत 
वाहनानंा असलेला मज्जाव. गेली अनेक विं म्हिजे चिचटशानंी हे स्थान चवकचसत केल्यापासून आजतागायत 
माथेरानमधली वाहनबंिी चटकून राचहली, याबद्दल इथल्या स्थाचनकानंा आपि मनःपूवणक धन्यवाि द्ायला 
हवते. हॉटेलमधल्या चकरािा मालापासून सोडालेमनच्या बाटल्यापंयंत सगळ्या अवजड वस्तंूिी वाहतूक 
मािसानंी खेिनू करायिी, यासाठी भरपूर श्रमािंी ककमत मोजावी लागते. पि इथल्या जनतेने ते कायम 
चटकवनू ठेवलंय. त्यामुळे माथेरानिं नैसर्धगक वैभव अबाचधत राचहलं आहे. वाहतुकीिी आधुचनक साधनं 
वापरली जात नसूनही इथे कोित्याही वस्तूिी वानवा नसते, हे चवशिे. माथेरानिी ही सामथ्यणस्थळं 
किाचित अनेकाचं्या दृचिआडही होत असतील. महाराष्ट्राच्या पयणटनाला घराघरात लोकचप्रय करण्यामध्ये 
अचभनेता आचि भटकंतीकार चमकलि गुिाजी यािं नाव आवजूणन घ्याव ं लागेल. चमकलि गुिाजीने 
माथेरानच्या चभजक्या वातावरिात काढलेला एक अप्रचतम फोटो आहे. हाताने ओढायिी चरक्षा माथेरानच्या 
वळिावर उभी आहे आचि चतथलं वातावरि पावसाने धंुि झालेलं आहे, असं त्या छायाचित्रात चिसतं. गेली 
चकत्येक विं हे असं चित्रातलं वातावरि आजही कायम आहे, हे वैचशष्ट्ट्य. वाहनािंी विणळ नसूनही 
पावसाळ्यातही माथेरान चततकंि फुललेलं असतं. ककबहुना पावसातली इथली मजा काही औरि असते. 
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विानुविं मराठी आचि गुजराथी पयणटकापं्रमािेि बोहरी, मुक्स्लम पयणटकानंी माथेरानच्या पयणटन 
व्यवसायाला खूपि हात चिला आहे. त्यािं मुख्य कारि म्हिजे माथेरानिी उभारिी करण्याति बोहरी 
समाजातील आिमजी पीर भॉय यािंं असलेलं योगिान. आता युनेस्कोच्या हेचरटेज यािीमध्ये चवराजमान 
होिारी माथेरानिी इवलीशी टॉयरेन उभारण्यासठी पीरभॉय यानंी अपूवण योगिान चिलं. आजही त्यािें 
वशंज माथेरानमध्ये व्यवसाय करतात. नेरळहून माथेरानपयंत वळिावळिािंा रस्ता जड पावलानंी 
काळजीपूवणक पार करत ही झुकझुक गाडी माथेरान स्थानकात पोहोिते. पूवीच्या कोळशाच्या इचंजनाला 
वळसा मारण्यासाठी माथेरान स्थानकात टनणटेबल आचि वळसा मारिारा लोहमागणही आहे. 
 

सूयोियासाठी प्रचसद्ध असलेला पॅनोरमा पॉइन्ट, प्रचतध्वनीिा आनंि िेिारा एको पॉइन्ट, रमिीय 
शालेट लोक, उघड्याबोडक्या डोंगरावर ठळकपिे चिसिारे एकमेव झाड असलेला वनरी चहल, रेसकोसण 
असे अनेक पॉइन्ट ही माथेरानिी खाचसयत. आजूबाजूला सयाद्रीिी चशखरं, डोंगररागंा असल्याने पेब, 
पेठ, प्रबळगड, ईशाळगड यासारखे गडचकल्ले इथून अधेमधे दृिीस पडतात. सभोवती डेरेिार वृक्ष आचि 
लाल मातीतून ठेिकाळत वाट काढिारे घोडे, खेिरं ककवा अंगमेहनतीिी पचरसीमा गाठत ढकलली 
जािारी हातचरक्षा ही माथेरानिी वैचशष्ट्टं्य. अशा वळिावळिाचं्या रस्त्यावंरून या पॉइन्ट्ट्सिी मजा लुटिारे 
असंख्य पयणटक इथल्या माकडानंा मात्र भेिरूनि वावरतात. रेल्व े स्टेशन ते बाजारपेठेच्या िौकापयंत 
घोड्यािंी सारखीि विणळ असते. िामड्याच्या िपला, पसण आचि इतर वस्तू, चिक्की आचि जेली, चवचवधरंगी 
गवती टोप्या, वतेाच्या काठ्या ही खरेिी माथेरानला गेल्यावर हमखास होतेि. माथेरानिी हॉटेल्स ही 
चिचटश पद्धतीच्या क्व्हला ककवा रेस्ट हाऊसेससारखी आहेत. इथल्या थंडाव्यािा आनंि लुटत सकाळी 
हॉटेलच्या प्रागंिात येिारा िेकफास्ट, घोड्यावरिी रपेट यािा आनंि अविणनीयि, इथल्या हॉटेल्सनीही 
पॅकेज पद्धतीवरि भर चिला आहे. गुजराथी पद्धतीिं जेवि इथेही अचधक प्रमािात चमळतं. िस्तुरी या 
िौकापयंत मोटारी आचि आता एसटीिी चमनीबसही येऊ लागली आहे. टॅक्सीही येताति. टॅक्सी स्टॅन्ड 
इथेि आहे. त्यामुळेि िस्तुरीपासून माथेरान रेल्वे स्टेशनापयंत शटल सर्धवस सुरू करावी, ज्यायोगे 
सामानािी नेआि करिं सोप्पं जाईल, अशी स्थाचनकािंी मागिी आहे. माथेरानिं पयावरि चटकवण्यासाठी 
इथे चवकल्या जािाऱ्या पेट बॉटल्स उत्पािकानंीि पुन्हा गोळा करून न्यायच्या, असा एक अचभनव प्रकल्प 
काही विांपूवी सुरू झाला. आजही बऱ्याि प्रमािात इथलं पयावरि चटकवण्यािी काळजी घेतली जाते. 
असं प्रशक्स्तपत्र पयावरि अभ्यासकापंैकी काही तज्ञही िेतात. वाहनं थेट पोहोित नसल्याने मंत्री, संत्री, 
सरकारिे पाहुिे इथे कमी पोहोितात. त्यामुळेि सरकारच्या सावणजचनक बाधंकाम चवभागाच्या 
चवश्रामधामािंी अवस्था तशी िुलण चक्षत असते. काही मंत्री ककवा महनीय व्यक्ती माथेरानला अजूनही भेट 
िेतात, तेव्हा ते हेचलपॅड असलेल्या हॉटेलामंध्ये थेट उतरतात. पावसाळ्यासारख्या वळेी माथेरान काही 
प्रमािात हुल्लडबाज िारुबाजािंं स्थान बनतं. पि कुटंुब ेमोठ्या प्रमािात येत असल्याने सरसकट तसं होत 
नाही. रात्री-अपरात्री इथे चफरिं मात्र चततकंसं सुरचक्षत नाही. चशवाय बहुतेक जागा तशा िुगणम असल्याने 
यापूवी काही संशयास्पि प्रकार घडले आहेत. कुठल्याशा पॉइन्टवरून पाय घसरून पत्नीिा मृत्य ू
ओढवला, पि प्रत्यक्षात पतीनंि चतला ढकलून चिलं होतं, अशी एक गुन्हेगारी घटनाही इथे उघड झाली 
होती. अथात त्यामुळे पे्रक्षिीय स्थळािंं महत्तव कमी होत नाही. पि इथला वावर सुरचक्षतपिे करावा 
लागतो. िस्तुरी फाट्याजवळि एमटीडीसीिं संकुल आहे. त्यामुळेि पनॅोरमा पॉइन्ट वगळता बाकी 
बाजारपेठ वगैरे इथून लाबं पडते आचि तसं मुख्य माथेरानपासून हे िुरावलेलं वाटतं. चशवाय बाकीच्या 
हॉटेलाइंतकं पॅकेजिं माकेकटग एमटीडीसीकडून टूर ऑपरेटराकंडे होत नसावं. तरीही एमटीडीसीलाही 
मागिी असतेि. माथेरान हे नावाप्रमािेि आहे आचि त्यािं सौंियण चटकवल्यास पयणटकािंी कमतरता 
चनचिति नसेल. 
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कोकि/णकनारे 
 

वळिावळिािें बाकिार चकनारे, त्यावर पसरलेली पाढंरी वाळू, माडपोफळीच्या बागा, त्यात 
चफरवलेलं खळाळतं पािी, सुमधुर घट्ट रस असलेल्या हापूसच्या आमराया, जाभंळू, कििा, करविंं, आवळे 
असा खट्टाचमठा रानमेवा, मत्स्यपे्रमींसाठी बागंड्यापासून पापलेटपयंत आचि सुकटपासून पाकटपयंत 
माशािें चवचवध प्रकार, लाला मातीशी लगट करिारा काळाभोर डाबंरी रस्ता, त्यावरून गावागावात 
चफरिारी लाल डब्यािी एसटीबस आचि गावात मनःशातंी िेिारं भव्यचिव्य गिपती मंचिर....हमखास 
चफट्ट बसेल, असं हे कोकिातल्या कोित्याही गावािं विणन. या विणनापायीि कोकिातल्या लाल छप्परी 
घरातलं वास्तव हवहंवसंं वाटाव ंअस.ं मंुबईकडे कामाचनचमत्ताने आलेल्या िाकरमान्या कोकिी मािसामुळे 
कोकिच्या प्रिेशािी वैचशष्ट्टं्य तशी सवणिूर पचरचित अशीि. मराठी साचहत्यातूनही कोकििं विणन नेहमीि 
वािलेलं. पि कोकििा खऱ्या अथाने पयणटन कें द्र म्हिून होऊ लागलेला चवकास मात्र तसा 
अलीकडिाि. स्व. मधु िंडवते याचं्या प्रयत्नातूंन साकारलेली कोकि रेल्व े ही पयणटनचवकासािं मुख्य 
साधन ठरेल असं वाटलं, तरी प्रत्यक्षात थेट तस ं म्हिता येत नाही. कारि कोकि रेल्वनेे पयणटक गोवा 
ककवा केरळला जातो, ककवा गिपतीसाठी गावाला जाण्यािा आटोकाट प्रयत्न करतो. पि कोकिात 
चफरायला येिारा पयणटक मात्र रस्तामागे येिंि अचधक पसंत करतो. त्यामुळेि कोकिच्या चवकासात 
िागंला रस्ता ही महत्तवािी गुरुचकल्ली होती. सुिैवाने अलीकडच्या काळात रस्त्यािंा िजा बराि सुधारला 
आचि िेशावरिे काही भाग घाटरस्त्यानंी जोडले गेले, तसंि अनेक खाड्यावंर पूल झाल्याने सागरी मागाि ं
स्वप्न प्रत्यक्षात उतरू लागलं. पूिणगड, भाटे्य इथे आता वळसा मारून जाण्यापेक्षा नव्या पलुावरून पटकन् 
पोहेिता येतं. मंुबईकडून गोव्याकडे जािाऱ्या बसगाड्या पहाटेपयंत कोकिातल्या गावांमध्ये सोडतात. 
एसटीच्याही बसगाड्या आहेति. 
 

कोकि म्हटलं की, रत्नाचगरी आचि तळकोकिातलं कसधुिुगण असे िोन चजल्हे पयणटनासाठी 
स्वतंत्रपिे चविारात घ्याव े लागतात. िोन्ही चठकािच्या समुद्रात फरक नाही. पि पयणटनाच्या 
वैचशष्ट्ट्यामंध्ये फरक आहे. कसधुिुगातलं पयणटन हे मालविमधील मासे, कोंबडीवडे, सोलकढी या 
आहाराचशवाय आचि कसधुिुगण चकल्ल्याच्या सफरीचशवाय पूिणि होऊ शकत नाही. वेंगुल्यािं िीपगृहसुद्धा 
फारि लोभसवािं आहे. इथे एक प्रािीन िीपगृहसुद्धा आहे. वेंगुला रॉक्स हे त्याचं्या अंगभतू 
स्थापत्यकलेसाठी प्रचसद्ध आहेत. सावतंवाडीिी लाकडी खेळिी प्रचसद्ध आहेत. त्यािप्रमािे गेल्या सुमारे 
िोन िश्कापंासून सावतंवाडी ते कोल्हापूर मागणवरिं आबंोली हे चहलस्टेशनही िागंल्यापकैी उियास आलं 
आहे. कोल्हापूरला असलेली जवळीक ही त्यािी आिखी एक जमेिी बाजू. चहरण्यकेशी निीिा उगम इथे 
आहे आचि इथला थंड तुिार उडविारा धबधबा मनमुराि आनंि िेतो. आबंोलीला गेल्या िोन िशकामंध्ये 
िागंल्यापकैी हॉटेल्स तयार झाली आहेत. स्वतःिं वाहन नेण्याखेरीज आबंोलीला फारसा काही पयाय 
नाही. सावणजचनक वाहतुकीमध्ये आंबोलीिं तसं माकेकटग झालेलं नाही. त्यामुळे तो पयाय कुिी स्वीकारत 
नाही. इथे आसपास चफरण्यासाठी चरक्षा उपलब्ध असतात. 
 

खुद्द मालवि शहरामध्ये आता वाढीला फारसा वाव राचहलेला नाही. रस्ते तसे कििोळे असल्याने 
पयणटकािंी मोठी बस येऊन उभी राचहल्यास समस्या येते. कसधुिुगण चकल्ल्यात गाईड चमळतात. पि त्यािंी 
वन कवडो व्यवस्था नाही. चकल्ला तसंि मालवि शहरािी स्वच्छता अजून राखली जाण्यािी गरज आहे. 
िागंली प्रसाधनगृह व्यवस्था ही तर समस्या आहेि. 
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कसधुिुगािं अलीकडे आकारास आलेलं आिखी एक वैचशष्ट्ट्य म्हिजे सारंग कुलकिी याचं्या 
प्रयत्नातून चतथे सुरू झालेलं स्कूबा डायक्व्हंग आचि प्रस्ताचवत सी वल्डणिा प्रकल्प. पाण्याखालिं अद् भतु 
जग पयणटकानंाही चिसाव ं आचि त्यातून पयणटनाला पूरक व्यवसायही आकारास यावा. असा मेळ सारंग 
कुलकिी यानंी इथे साधला आहे. परिेशातील अशा उपक्रमािंं आपल्याला अप्रूप वाटतं. तेि इथे 
आकारास आल्यास पचिम चकनारपट्टीवरिं सागरी जीवन आपल्याला पाहता येईल. 
 

कसधुिुगाकडून रत्नाचगरीकडे येईपयंत कसधुिुगण चकल्ल्याप्रमािेि चवजयिुगण हा जलिुगण 
चशवरायाचं्या स्थापत्यकौशल्यासाठी कायम स्मरिात राहील. चवजयिुगण संवधणनासाठी स्थाचनकाकंडून 
िागंले प्रयत्न सुरू आहेत. कसधुिुगण, चवजयिुगण वगळता याि पचरसरातले इतर अनेक िुगण मात्र आता 
िुलण चक्षत तरी आहेत ककवा त्यािंी वास्तपुस्त कुिाला नाही. खरं तर, ते सवांना सहज जाता येण्यासारख्या 
अंतरावर आहेत. रामेश्वरच्या मंचिरासमोर चशवरायानंी लावलेला वटवृक्ष आहे. राजापुरात धूतपापेश्वराि ं
मंचिर, धबधबा आचि गरम पाण्यािी कंुडं (उन्हाळे) आहेत. िेवगड, जयगडिे चकल्ले आहेत, िीपगहंृ 
आहेत. पि इथे पयणटकािंा फारसा राबता नाही. 
 

रत्नाचगरीकडे पाय वळल्यावर मालेश्वरिा धबधबा, परशुराम घाट, िापोली कृचि चवद्ापीठ, हिे-
मुरुड बंिर, अंजनवले, वलेिूरिी खाडी हा सवण पचरसर आहे. गिपतीपुळे, कुिकेश्वर ही अप्रचतम मचंिरं 
आहेत. मालगंुडला केशवसुतािंं स्मारक आहे. गिेशगुळेिा गिपतीही अप्रचतम आचि अजून 
व्यावसाचयकतेिं लोि न पोहोिलेला आहे. रत्नाचगरीजवळिा भाटे्यिा समुद्रचकनारा फारि मनोहर आहे, 
तर हेिवी, वळेिेश्वर यािं सौंियणही अप्रचतम आहे. खुद्द रत्नाचगरी हे आता शहर झालं असून चिपळूि ते 
रत्नाचगरी पट्टा आता औद्ोचगक के्षत्र बनला आहे. त्यामुळे चतथलं वातावरि शहरीि अचधक झालं आहे. या 
पचरसरातील अशी अनेक चठकािं आजही सागंता येतील. 
 

मुद्दा हा आहे, की इथलं पयणटन गेल्या काही विांत कसं बिललं? साधारि २० विांपूवी 
गिपतीपुळे येथे एक कुटंूब पयणटनासाठी गेलं होतं. मंुबईहून कोल्हापूर आचि कोल्हापूरहून गिपतीपुळे 
असा त्यािंा प्रवास झाला होता. त्यामुळे गिपतीिशणनानंतर िुपारिं जेवनू लगेिि कोल्हापूरकडे पुन्हा कूि 
करायिं होतं. तेवढ्या वळेामध्ये जवळच्याि एका कुटंुबाकडे त्यानंी जेविािी ऑडणर चिली. जेवि तर 
कोकिी स्वािानुसार रुिकरि झालं होतं. पि समोर कुटंुबातली मुलं कॅरम खेळत होती आचि पािी 
िेण्यापासूनही त्याचं्या िेहऱ्यावर हे कशाला आमच्या खेळात व्यत्यय म्हिून आले आहेत, असा भाव होता. 
साहचजकि पानं वाढतानाही त्याचं्या कृती अशाि मंिावलेल्या होत्या. गेल्या िहाएक विांत हा आळस 
झटकायला मित झाली आहे. कुटंुबातल्या मुलानंा आपल्या पयणटन व्यवसायाच्या हौसेपोटी कामाला 
जंुपाव ंकी नाही, हा वगेळा मुद्दा आहे. पि तुम्ही अचतथी िेवो भव म्हटलंत, तर त्या अचतथीिं स्वागत त्याि 
अपुलकीने व्हायवा हवं. कोकिात अधेमधे असे अनुभव येतात, असं वारंवार साचंगतलं जायिं. हे अथाति 
सागंोवागंी नव्हतं. पयणटनाकडे व्यवसाय म्हिून बघायि,ं तर आपली सेवाभावी वृत्ती हा फार कळीिा मुद्दा 
ठरतो. कोकिी मािूस सेवाभावी नक्कीि आहे, पि शहाळ्यािं काळीज असलेल्या मािसािंा केवळ 
टिकपिाि समोरच्यापयंत पोहोिला, तर एखाििोन चिवस आलेले पयणटक पुन्हा येऊ धजतील का, हा 
प्रश्न होता. गेल्या िहाएक विांत पचरक्स्थती बिलली आहे, हेही नमूि करायलाि हवं. महाराष्ट्र पयणटन 
चवकास महामंडळाने अथात एमटीडीसीने सुरू केलेल्या न्याहरी व चनवासयोजनेला सुरुवातीस चततकासा 
प्रचतसाि चमळाला नाही. कारि त्या प्रकारिी पयणटनसंस्कृती आपल्या पयणटकामंध्येही रुजलेली नाही. मात्र 
त्यातून अनेक घरानंी पयणटकािंी गरज भागचवण्यास मात्र सुरुवात केली. 



 अनुक्रमणिका 

मंुबई, पुण्यातील अनेक छोटे व्यावसाचयक कोकि टूरबद्दल प्रचसद्ध होते. या छोट्या उद्ोजकानंी 
कॉलेजच्या गु्रपपासून कुटंुबाच्या समूहापंयंत अनेकानंा कोकिच्या पे्रक्षिीय स्थळाकंडे वळवलं. त्यात 
गुहागरिं व्याडेश्वर असायिं, हेिवीिा गिपती, पावस, गिपतीपुळे, परशुराम, मालवि, िापोली, 
वळेिेश्वर, कुिकेश्वर यासारख्या चठकाििं पयणटन हे अशा व्यावसाचयकांमुळे सुरू राचहलं. नाहीतर या 
चठकािािंं माकेकटग करिारी कुठलीही यतं्रिा नव्हती. ही झाली वीस-पंिवीस विांपूवीिी गोि....त्यानंतर 
गेल्या सातआठ विांत कोकिच्या चवकासासाठी काही व्यावसाचयक समूह कायणरत झाले. काहींनी बाइक 
टूरपासून हाऊसबोट आचि डॉक्ल्फनिशणनपयंत वगेवगेळी आकिणिं कोकिच्या टूरमध्ये शोधून पयणटकानंा 
आपलंसं करण्यािा प्रयत्न केला. आयावतासारख्या काही चठकािामंध्ये बंगल्यामध्ये चनवास करून स्वतः 
खाद्पेयािंी व्यवस्था करण्यािी नवी पद्धतही आकारास आली. चनसगण अभ्यासक भाऊ काटिरे यानंी 
‘कासव वािवा’ मोचहमेअंतगणत वगेळ्या प्रकारे इकोटूचरझम रुजचवण्यािा उपक्रम केला. त्यानंी वळेासमध्ये 
कासम महोत्सव सुरू केला. त्यात चनसगणवडे्या पयणटकाचं्या साक्षीने कासवाचं्या चपल्लानंा अथागं समुद्रात 
मागणस्थ करण्यािा उपक्रम होता. त्याबरोबर वळेाससभोवतीच्या कोकिी घरामंध्ये आहार आचि चनवास 
करण्यािी सुचवधा उपलब्ध करून चिली. हॉटेल्सिी सखं्या कोकिात पूवी फारि कमी होती. गेल्या काही 
विांत स्टार हॉटेल्सिा उियही इथे झाला आचि त्याप्रमािे वाहतुकीिी साधनंही िागंली होऊ लागली. 
रायगड चजल्यातल्या हचरहरेश्वरिं िशणन घेऊन पुढे फेरीबोटीने रत्नाचगरी चजल्यातील मंडिगडच्या 
बािकोट चकल्ल्यात उतरायिं आचि पुढे कोकिात जायिं, हा मागण पूवीही होता. पि आता अशा प्रकारे 
अनेक चठकािी खाड्या ओलाडंण्यािी आचि काही चठकािी आपल्या वाहनासह खाडी ओलाडंण्यािी सोय 
झाली. पूवी कोकिात जायिं, तर एसटीच्या लाल डब्याव्यचतचरक्त कोितंही साधन नव्हतं. १९८० 
नंतरच्या काळात तुरळक प्रमािात चरक्षा चिसू लागल्या, पुिे, वाई, सातारा, सागंलीइतक्या जीपगाड्या 
ककवा अन्य काळ्याचपवळ्या टॅक्सीगाड्या कोकिात फारश्या नव्हत्या. चरक्षा आल्यानंतर ती एक सोय झाली 
आचि आता तर अनेक प्रकारच्या मोटारी, गाड्या कोकिाति चतथल्या स्थाचनक व्यावसाचयकाकंडूनही 
भाड्यावर उपलब्ध होतात. कोकिातल्या रस्त्यािंी क्स्थती गेल्या काही विांत बरीि सुधारली. त्यातही 
अजून बरंि काही करि ंबाकी आहेि. पि रस्ते सुधारले, तर पयणटनाला हातभार कसा लागू शकतो, हे 
यावरून चिसून आलं. सध्या काही समूहाकंडून वर उल्लेख केल्याप्रमािे काही नवीन सकंल्पना 
पयणटनवृद्धीसाठी वापरल्या जातात. पि त्याला पूरक आधारभतू पािएक हजारामध्ये अशी यॉट एका 
चरपसाठी भाड्यावर चमळू शकते. ती अवघ्या पधंरा चमचनटातं तुम्हाला मंुबईतून रायगड चजल्यात नेऊन 
सोडते. हा सौिा अनेकानंा परवडतो. त्यामुळे इथे अनेक धचनक लोक चवश्रातंीसाठी येतात. काही 
पंिताराचंकत हॉटेल्सिा उियही त्यामुळेि इथे झाला आहे. एक मात्र नक्की, की जलवाहतुकीने या 
पचरसरािा आयामि पुरता पालटून टाकला आहे, हे चनचित. पूवी उरिमध्ये जाण्यासाठी भाऊिा धक्का ते 
मोरा अशी बारमाही लाँिसेवा होती, तर अचलबागला जाण्यासाठी भाऊिा धक्का ते रेवस ही 
पावसाळ्याव्यचतचरक्तिी सेवा होती. आताशा रेवसला जािाऱ्यािंी गिी कमी झाली आहे. १९९० च्या 
िशकानंतर कॅटमरान सेवा प्रथम गेटव े ऑफ इचंडया ते माडंवा या मागावर सुरू झाली. तेव्हा 
हवाईप्रवासाप्रमािे कॅटमरानमध्ये शीतपेयं इत्यािी सुचवधा चिल्या जायच्या. आता वातानुकूचलत प्रवासाि ं
भाडं िेऊनही डेकवर उभ्याने ऊन खात प्रवास करण्यािी वळे आली, तरी लोक ते स्वीकारतात. चशवाय 
थोडी स्वस्तातली लाँिसेवाही सुरू झाली आहेि. या सवण वाहतूक सुचवधा वळेेच्या गचितानुसारि िालत 
असल्याने त्यानंा यश चमळालं आहे. चशवाय माडंवा बंिरावर उतरल्यावर अचलबागपयंत त्यािंीि बससेवा 
असते आचि त्यािंं भाडं जलप्रवासाति समाचवि असतं. म्हिजे लाँि अथवा कॅटमरानमधून उतरल्यावर 
वाहनासाठी धडपड करावी लागत नाही. हे एवढं चवस्ताराने चलचहण्यािं कारि एवढंि की, महाराष्ट्रातल्या 
अनेक पयणटन कें द्रावंर सुक्स्थतीतल्या आचि चशस्तीतल्या वाहतूक सुचवधािंी वानवा आहे. ती िूर केली, तर 
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चकत्येक चठकाििं पयणटन बहरू शकतं. मंुबईच्या जवळ असल्याने साहचजकि रायगड चजल्यातल्या काही 
स्थळानंा बकालपिा आला आहे. खुद्द अचलबाग शहरातील काही चठकािािंं तसंि झालं आहे. िायनीज 
पिाथांच्या गाड्या चिसतील, चभकारी चिसतील, फेरीवाले चिसतील आचि चबअरबार चिसतील.... त्यात 
अचलबागिी पूवीिी चमसळ मात्र हरवलेली असेल. अशा बकालपिािी ककमत पयणटनाला मोजावी लागतेि. 
 

वर आपि न्याहरी आचि चनवाससारख्या योजनेबद्दलही बोललो. कोकि आचि रायगड या िोन्ही 
चजल्यामंध्ये आता अनेक चठकािी ही योजना आकारास आली आहे. प्रश्न एवढाि आहे, की या 
गावामंधल्या जुन्या कौलारू घरामंध्ये पयणटकानंा पाहुिे म्हिून बोलवायिंय की िारू पाट्यांसाठी, हा एक 
वािग्रस्त मुद्दा होऊ शकतो. गिपतीपुळ्यात पयणटकासंाठी वाढपी म्हिून काम करण्यास नाखूि असलेली 
मुलं पाहून कुिाला धक्का बसला असेल, पि आता पयणटकानंा चबअरिी बाटली आिनू िेिारी अशाि 
घरातली मुलं पाचहल्यास ती मुलं बरी होती की काय, अस ंकुिालाही वाटू शकेल. चबअर शॉपींमुळे हा धोका 
आिखी गावापंयंत पोहोिला आहे. परिेशात मद्ािी सोय ही गरज असू शकते, पि आपल्याकडे गावामंध्ये 
ककवा घराघरामंध्ये ही सोय उपलब्ध झाल्यास त्यातून गावातल्या घरािं घरगुती स्वरूपि नि होण्यािा 
धोका असतो. त्यातून स्थाचनकानंा क्षचिक रोजगार चमळू शकतो, पि चपढी मात्र बरबािीच्या मागावर 
जाण्यािाही धोका असतो. यातला समतोल कसा साधायिा, ही एक मोठी समस्या आपल्यापढेु सध्या उभी 
आहे. रायगड चजल्यामध्ये चकनाऱ्यापं्रमािेि हचरहरेश्वरिं मंचिर, साळाविं गिपती मंचिर, कनकेश्वराि ं
शकंरािं मचंिर, पाली, महड तसंि चिवआेगरािा गिपती ही चठकाि ंधार्धमक पयणटनासाठी प्रचसद्ध झाली 
आहेत. तर फिसाड, कनाळा यासंारखी पक्षीअभयारण्यंही इथे आहेत. 
 
ठािे णजल्हा 
 

रायगडप्रमािेि मंुबईला खेटून उभ्या असलेल्या ठािे चजल्यानेही अशाि प्रकारच्या समस्येिा 
कायम सामना केला आहे. इथे तर स्थाचनक ग्रामस्थापेंक्षा आचिवासी जनता मोठ्या प्रमािात शहरी 
वातावरिात फेकली गेली आहे. आचिवासी पट्टा असल्याने अनेक चठकािी त्याचं्यासाठी सरकारी योजना 
आहेत आचि त्याचं्याि माध्यमातून त्यािंं शोििही सुरू आहे. पयणटनचवकासामध्ये आचिवासी जनतेला 
त्यािंा वाटा चमळवनू िेऊन पचरसर सुक्स्थतीत ठेवण्यािं आव्हान कुिी फारसं उिललेलं चिसत नाही. 
साहचजकि चकत्येक स्थळं िुलण चक्षत राचहली आहेत. जव्हारसारखं चठकाि पयणटनाला केवढातरी हातभार 
लाव ूशकलं असतं. गुजराथेत डागं चजल्यामध्ये म्हिजे महाराष्ट्राच्या सीमेला खेटूनि असलेलं सापुतारा 
आचि जव्हारमध्ये फार फरक चिसिार नाही. पि जव्हारिा पयणटनाच्या दृिीने चवकासि होऊ शकलेला 
नाही. जव्हारजवळिं चवक्रमगड, संजान या पचरसरािा चवकास करण्यात चिवकेराचं्या नेिर रेल्सने िागंला 
हातभार लावला आहे. 
 

मुरबाडही तसंि काहीसं िुलण चक्षत....अलीकडे मुरबाड पचरसरात बंगले ककवा प्लॉट चवकण्याच्या 
चवचवध योजना आकारास आल्या आहेत. मध्यमवगीयानंा सेकन्ड होम ककवा वीकेन्ड होमिी स्वप्नपूती इथे 
शक्य झाली आहे. अशाि काही संकुलाशंजेारी काही चरसॉर् सण उभी राचहली आहेत. रायगड चजल्हा तसिं 
ठािे चजल्हा हा अशा चरसॉटणसाठी प्रचसद्ध झाला आहे. लोक चतथे एका चिवसािं िोन ककवा तीन जेविं, 
िहा, नािा या प्रकारिं पॅकेज घेऊन जातात. धकाधकीच्या जीवनापासून पळवाट शोधण्यासाठी इथल्या 
पाऊलवाटा उपयुक्त ठरतात. ही अशी चरसॉर्ण स लोकािंा राबता असेपयंत िागंली िालतात. काही 
चरसॉर्ण सना त्या जागेतल्या सोयीसुचवधािंी जोड चमळत नसल्याने त्यानंा पूिणस्वरूपी यश चमळू शकत नाही. 



 अनुक्रमणिका 

आम्रपयणटन हा असाि एक प्रकार अजूनही चततकासा प्रभावीपिे राबवला गेलेला नाही. महाराष्ट्राबाहेरच्या 
व्यक्तींसाठी कोकििं वैभव आपि या सुखसोयींसह पोहोिव ू शकलेलो नाही. कोकि महाराष्ट्रात 
लोकचप्रय आहे, पि त्यािी महती अजूनही महाराष्ट्राबाहेर पयणटकापंयंत पोहोिलेली नाही. 
महाराष्ट्राबाहेरच्या व्यक्तींनी, उद्ोजकानंी ककवा राजकारण्यानंी कोकिात येऊन श-ेिारश े एकर जागा 
घेिं, चतथे चरसॉटण बाधंि ं ककवा आमराई उभी करिं म्हिजे कोकिातल्या पयणटनािा चवस्तार अचजबात 
नाही. िुिैवाने आज तसं घडत आहे. न्याहारी आचि चनवाससारख्या योजनामंध्ये आपल्या कौलारू घराि ं
स्लॅबच्या घरामध्ये रूपातंर होतं, िार खोल्या वाढतात आचि मग त्यािा आपल्याला लाभ होतो, पयणटन 
वाढतं, की आिखी काही घडतं, याकडे आपि रायगड चजल्यातील पयणटनािा चविार केल्यानंतर येिारि 
आहोत. 
 
रायगड णजल्हा 
 

कोकििं वैभव तरीही मंुबईपासून जवळ....आचि त्यामुळेि मंुबईच्या सुखसोयी ककवा कटकटी-
त्रास या कायम चिकटलेल्या....असं रायगड चजल्यािं पयणटनाच्या दृिीने तयार झालेलं अंग. हचरहरेश्वर, 
चिवआेगर ही गाव ंरायगड चजल्यातलीि, पि त्यािंं वैभव हे बहुताशंी कोकिातल्या रत्नाचगरीच्या जवळ 
जािारं. तरीही मूळ तोंडवळा मात्र रायगड चजल्यािाि. रायगड चजल्यातले समुद्रचकनारे िचक्षि चिशसे 
बागमाडंला, हचरहरेश्वरपासून सुरू होतात. हचरहरेश्वर, चिव-ेआगर, मुरुड-जंचजरा, काचशि, आक्षी, 
नागाव, अचलबाग, चकहीम, सासविे, माडंवा हे समुद्रचकनारे पयणटकासंाठी विानुविं आकिणि राचहलं. पूवी 
इथलं पयणटन मात्र आपल्या गावातल्या घराकडे येिारे मंुबईकर मालक आचि त्याचं्याकडे येिारे पाहुिे 
याचं्याभोवतीि अचधक चफरायिं. अलीकडच्या काळात मात्र या सवण चठकािाकंडे मंुबई-पुण्यापासून 
एखाि-िोन चिवस हंुिडायला जाऊन येण्यािं डेक्स्टनेशन म्हिून लोक पाहू लागले. माडंवा हे रायगड 
चजल्यातलं सवात उत्तरेिं आचि मंुबईपासून जवळिं चठकाि म्हिायला हरकत नाही. तसं उरिही 
जवळिंि. पि ते पयणटनाच्या नकाशावर चततकंसं येऊ शकलेलं नाही. रायगड चजल्यातले समुद्रचकनारे 
पयणटकासंाठी खुले असले, तरी चतथे चनयोजनबद्ध पयणटन कधीि नव्हतं. त्यामुळेि नागाव ककवा 
माडंव्याच्या चकनाऱ्यावर पॅरासेकलग तसिं अन्य समुद्री साहसी नौकानयनािे प्रकार सुरू झाले, तरी त्यावर 
नेमकं चनयंत्रि कुिािं, त्यािे िर नेमके चकती, त्यानंी सुरके्षिी काळजी चकतपत घेतली आहे, या सवण गोिी 
पयणटकापंयंत पोहोित नाहीत. या साहसी प्रकारािंी धंुिी भन्नाट असते. त्यातला आनंि फारि बेभान 
करिारा....चशवाय त्यामुळे पयावरिािी होिारी हानी तुलनेने कमी असते. पि त्यात जोखीमही मोठी 
असते. म्हिूनि अनेकिा ही साधनं आकिणिं ठरली, तरी त्यातील जोखमीकडे डोळेझाक करून िालत 
नाही. परिेशात अशा साहसी प्रकारावंर कडेकोट चनबंध असतात. कुिी म्हिेल, त्यासाठी ककमतही 
चततकीि मोजवी लागते. पि ही चजवािी ककमत असते. आपिही आपल्या पयणटकािंा जीव चकमतीि 
मानायला हवा. चशवाय या सवण गोिींना अव्वाच्या सव्वा पैसे पडतही नाहीत. किाचित या गोिी 
िालविाऱ्याच्या नफ्यात थोडी घट होऊ शकते, पि त्यािा तोटा होिार नाही. शहाळं, ताडगोळे, बोरं, 
कििा, जाभंळं, करविंं, यासारखा रानमेवा आचि गरमागरम बटाटेवडे हे या पचरसरातलं खास 
आकिणि....त्यात सहसा कुिी गंडवागंडवी करत नाही, ही जमेिी बाजू असून तरी या वस्तंूच्या चवक्रीच्या 
जागा, त्यािें िर याचं्या बाबतीत चनचित अशी योजना आकारास आलेली नाही. भचवष्ट्यात त्यािंी गरज 
नक्कीि भासेल. 
 



 अनुक्रमणिका 

एकूिि रायगड चजल्यातील पयणटनवदृ्धीसाठी पूरक अशा वाहतूक सुचवधा ककवा अन्य साधनािंा 
चवकास झालेला नाहीि. लोक चरक्षा ककवा स्वतःच्या वाहनाने चफरतात. एसटीिी सेवा असूनही एसटीने 
पयणटनस्थळासंाठी चमनीबस ककवा तत्सम सुचवधा पुरवलेल्या नाहीत, कनकेश्वर, कोलइिं िीपगृह, िौलि ं
िेऊळ, थळिी टेकडी, सासवण्यािा चित्रकार करमरकरािंा बंगला आचि त्यातील चजवतं चशल्प ं अशा 
अनेक छोट्यामोठ्या चठकािािंं िशणन लोकानंा िागंल्या प्रकारे व्हाव,ं त्यािी माचहती लोकानंा व्हावी, 
यासाठी फारसे प्रयत्न होताना चिसत नाहीत. अचलबागच्या चकल्ल्यािं वैभव लोकानंा चिसतं आचि केवळ 
ओहोटीच्या वळेीि चकल्ल्यापयंत पोहोिता येतं, यातून चनसगण आचि मानवी कौशल्यािा सुरेख मेळ चिसून 
येतो. पि तेवढंि. त्यािी महती लोकापंयंत पोहोित नाही. खािेंरी म्हिजेि सरखेल कान्होजी आंगे्र 
िीपगृह असलेला जलिुगण तर अप्रचतम आहे. तो मंुबई पोटण रस्टच्या अखत्यारीत येतो. पि या िीपगृहाला 
भेट िेण्यासाठी नक्की कसं जायिं, कुिािी परवानगी घ्यायिी, हे लोकानंा ञाति नसतं. पावसाळा सरला, 
की गेटव े ऑफ इचंडयावरून माडंव्यापयंत लाँि ककवा कॅटमरानने यायिं आचि जवळच्या कुठल्याशा 
हॉटेलात हािडून मंुबई, पुण्याकडे परतायिं, इतकिं इथलं पयणटन सध्या सीचमत राचहलं आहे. या भागात 
धचनकािें बंगले मोठ्या प्रमािात आहेत. त्यात आचलशान मोटारींमधून बडेबडे पाहुिे वीकेन्डसाठी येतात. 
सचिन तेंडुलकर, रवी शास्त्री, रतन टाटा, शरि पवार, चवजय मल्ल्या, आचलशा चिनॉय याचं्यापासून चवचवध 
के्षत्रातंील मंडळी माडंवा बंिरात खाजगी यॉटमधून उतरताना चिसतात. खुशामतखोरीने एन्री चमळवता 
येऊ शकते. खरं तर शकंरासारख्या िेवालयािं अक्स्तत्व चजथे आहे, चतथे िुधािा अचभिेक होिार, त्यातून 
कपडी आचि सभोवतीच्या भागास ओशटपिा येिार हे सगळं ओघाने आलंि. मारुती म्हटला की लोक 
त्यावर तेल घालिारि. हे सगळं जर असिारि आहे, तर त्याचं्या वापरासाठी योग्य ती सुचवधाही चनमाि 
करता येऊ शकते. पि तस ंकुठे केलेलं चिसत नाही. स्वच्छता हा अत्यंत कळीिा मुद्दा इथे फारि गौि 
मानला जातो. प्रगत तंत्रञान येऊनही भक्ताचं्या रागेंला पयाय म्हिून टोकन सुचवधेसारख्या नव्या तंत्रािा 
वापर अभावानेि केलेला आढळतो. प्रसाि ठेवि,ं अचभिेक सागंि,ं िपला ठेवि,ं पािी चपिं यासारख्या 
सुचवधानंा चकत्येक िेवळामंध्ये योग्य स्थानि िेण्यात आलेलं नसतं. ज्या टपरीवरून आपि पूजेिं ताट 
घेिार, त्याच्याकडे िपला-बूट ठेविार, ही परस्पर लाभािी अत्यतं सोयीिी चशस्त आपि अंगी बािवली 
आहे. पि चिल्लीच्या चबला मचंिरात िपला काढून ठेवण्यासाठी स्वतंत्र लॉकरिी व्यवस्था होऊ शकते, तर 
आपल्याकडे का होऊ नये? चकत्येक िेवळाबंाहेर चभकाऱ्याचं्या रागंा लागलेल्या असतात. चभकारी चतथेि 
रस्त्यावर खाि-ंचपिं करतात. त्यानंा पैसे िेण्यापेक्षा ससं्थात्मक रूपात िेवळाला िेिगी िेण्यािी पद्धत 
अजून का कुिाच्या अंगवळिी पडत नाही, हा प्रश्नि आहे. िेवाधमािं चठकाि म्हिजे लुटालुटीला 
चनमंत्रि असाि जिू प्रत्येकािा समज झालेला असतो. त्यामुळेि नाचशकमध्ये त्र्यंबकेश्वर, पिंवटीला 
जायिं तर, कसारा रेल्व े स्टेशनपासूनि टॅक्सीवाल्यािंी लुटालूट ककवा अरेरावीला सुरुवात होते. हे 
अनुभव पुढपयंत येत राहतात. लुटालूट आचि अस्वच्छता हा सावणचत्रक अनुभव सवणि धार्धमक तीथणके्षत्राशंी 
थोड्याफार फरकाने येतो. महालक्ष्मी, गिपतीपुळे, हचरहरेश्वर, अिचवनायकातील गिपती यासारख्या 
अनेक िेवळामंध्ये आचि आवारातही स्वच्छता आजकाल राखली जाते. पि तो सरसकट अनुभव असत 
नाही. शगेाव हे त्यादृिीने िागंलं उिाहरि ठराव.ं गजानन महाराजाचं्या या स्थानाला भाचवकाचं्या दृिीने 
मोठं महत्तव आहे. चवशिे म्हिजे संस्थाननेही केवळ राजयोगी ककवा श्रीमतं योगी भाचवकांनाि उच्च स्थान न 
िेता सरसकट सवांसाठी अनेक सोयी केल्यािं चिसतं. पाण्यािं िुर्धभक्ष असलेला प्रिेश असूनही जवळि 
आनंि सागर या पयणटन करमिूक कें द्रामध्ये मुबलक पािी सापडलेलं चिसतं आचि त्यािा चतथलं सौंियण 
वाढवण्यात मुक्तहस्ते वापर झालेलाही चिसतो. हैिराबािच्या रामोजी राव चफल्मचसटीिं प्रचतकबब इथल्या 
सोयीसुचवधामंध्ये चिसतं. त्यामुळेि भाचवकासंाठी शगेाव रेल्व े स्टेशन, गजानन महाराजािंं समाधीस्थान 
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आचि आनंि सागर अशी चवनामूल्य बससेवा रात्रीपयंत सुरू असते. संस्थानािी चनवासयोजना आहे. 
संस्थानने मध्यप्रिेशातही भाचवकासंाठी चनवासयोजना सुरू केली आहे. 
 

साईबाबाचं्या चशडीिा तर महाराष्ट्रात अव्वल क्रमाकं लागला आहे. शजेारच्या आधं्र प्रिेशातील 
भाचवकानंी चशडीला महत्तवािं स्थान चिलं आहे. त्यामुळेि आंध्र चमल म्हिजेि आंध्र पद्धतीिा आहारही इथे 
सहजी उपलब्ध करून चिला जातो. मंुबई, पुण्याहून चशडीला संध्याकाळी, रात्री अनेक खाजगी आराम 
बसगाड्या चनघतात. आता तर रेल्वहेी सुरू झाली आहे आचि चवमानतळही आकारास येत आहे. या 
सुचवधामुंळे चशडीच्या साईबाबाचं्या िरिी झटपट नतमस्तक होण्यािं भाग्यही अनेकानंा चमळतंय. चशडीला 
तसा सवांिाि राजाश्रय चमळाला आहे. साहचजकि इथे भक्तािंा, िेिग्यािंा, सुचवधािंा सगळ्यािाि ओघ 
वाढता आहे. मोठमोठे िानशरू िेिगीिार संस्थानला लाभतात. त्यातून अनेक कामं संस्थानने हाती घेतली 
असून चशडीला जािाऱ्यासंाठी िािर पचरसरात चवश्राम कें द्र उभारण्यािी योजना पयणटनाच्या दृिीने स्तुत्य 
म्हिायला हवी. बाकी योजनाबंद्दल इथे चवस्ताराने चलचहि ंअस्थायी ठरेल. 
 

आिाढी-कार्धतकीला वारकरी संप्रिायाच्या भक्तीिा महापूर ज्या िदं्रभागेच्या तीरी अवतरतो, त्या 
पंढरपूरच्या वारीने आता आतंरराष्ट्रीय स्तरावरही कौतुकाि ं स्थान चमळवलंय. अनेक छायाचित्रकारानंा 
वारी हे भक्तीिे रंग चटपण्यािं महत्तवािं स्थान सापडलंय. त्यामुळे शहरातूनही अनेक जि एका वगेळ्या 
धार्धमकपेक्षाही आध्याक्त्मक पयणटनासाठी वारीमध्ये सहभागी होत असतात. हौशी भक्तािंा असा वाढता पूर 
पाहून मंुबई, ठािे, पुिे, सोलापूर इथून अनेक समूहानंी नाममात्र िरामंध्ये कंडक्टेड टूसण काढण्यासही 
सुरुवात केली आहे. वयोवृद्धािंी त्यात खूपि िागंली सोय होते आचि काळजीही घेतली जाते. 
 

कोल्हापूरच्या महालक्ष्मीलाही भक्तपयणटकािंी संख्या मोठी आहे. इथे महाराष्ट्राप्रमािेि 
कनाटकातील पयणटकािंं प्रमािही मोठं आहे. रेल्व ेस्टेशन अगिी जवळ असल्यािा पयणटनाच्या दृिीने लाभ 
चमळतो. चशवाय मंुबई, पुण्यावरून एका रात्रीच्या प्रवासात कोल्हापूर गाठता येतं. चतकडे सोलापूर, 
बेळगाव, गोवा, कोकि, सागंली, चमरज, वाई, सातारा असे सगळेि मागण जोडले गेल्याने कोल्हापूरला 
चवचवध चठकािच्या भक्तािंा राबता मोठा आहे. चशवाय ते त्यानंा सोयीिंही आहे. कोल्हापूरच्या महालक्ष्मी 
मंचिरासभोवती चवचवध वस्तंुिी मोठी बाजारपेठ आहे. कोल्हापुरी िपला, बेळगाविा कंुिा, कोल्हापुरी साज 
व अन्य िागिाचगने, साड्या आचि चवचवधरंगी लाकडी खेळिी यािंी मोठी बाजारपेठ आहे. ऊसािा प्रिेश 
असल्याने शोधल्यास िागंली काकवीही इथे चमळते. कोल्हापूर हे महालक्ष्मी मचंिराप्रमािेि अन्य सलंग्न 
पयणटनािं एक सर्धकट आहे. त्यात ज्योचतबािा डोंगर, रंकाळा तलाव, प्लॉट्ट्स चवकण्याच्या हेतूने सुरू 
करण्यात आलेली असतात. तो हेतू साध्य झाला की, चरसॉटणकडे लक्ष चिलं जात नाही. साहचजकि त्यािंी 
िेखभाल नीट होत नाही. अन्नपिाथांिा स्वाि चनघून जातो ककवा अशी चठकाि ंकुटंुबानंा जाण्यायोग्य राहत 
नाहीत. या सगळ्या गोिींिे लाभ आचि तोटे िोन्ही असतात. ऑचफसिा गु्रप, बिॅलसण पाटी, 
पावसाळ्यातील मद्धंुि सहली यांच्यासाठी ही चरसॉर् णस म्हिजे हक्कािी चठकािं ठरतात. किाचित त्यामुळे 
या सवण वगातले हौशी पयणटक रस्त्यावंर इतस्ततः चफरत नाहीत आचि इतरानंा त्रास िेत नाहीत. पि अशा 
चरसॉर् णसिे मग तोटेही असताति. 
 

ठािे चजल्याला खेटूनि उभ ं असलेलं आिखी एक रमिीय चठकाि म्हिजे माळशजे घाट. 
साधारि २५ विांपूवी माळशजे घाटािं वैभव अविणनीय होतं. तेि वैभव आजही चटकून आहे. तस्साि 
ढगािंा पुजंका आजही इथे अवतरतो आचि आपल्या डोळ्यापुढे पाढंरीशुभ्र िािर उभी करतो. पि इथलं 
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पयणटन आता अचजबाति सुरचक्षत राचहलेलं नाही. एखाद्ा रस्त्याच्या कडेच्या धबधब्यामध्ये मनमुराि 
चभजायला थाबंलात, तर तुमच्या पायाला मद्ाच्या बाटलीच्या कािा टोितील अशी भीती असते. माळशजे 
घाटाच्या पठारावर एमटीडीसीने एक सुंिर जागा शोधली. हे चरसॉटण म्हिजे पूवी चकत्येक पयणटकासंाठी 
पवणिी ठरायिं. गेल्या काही विांत अख्खा घाटि मद्धंुि पयणटकानंी बिनाम केला, तर या जागेिं माहात्म्य 
कसं चटकिार म्हिा. 
 

ठािे चजल्यात महाराष्ट्राच्या थेट उत्तर टोकाला पालघर, डहाि,ू बोडीिे चकनारे हेसुद्धा 
पयणटकािं ंविानुविं आकिणि ठरत आलेत. इथल्या चिकूच्या बागाही खासि. ठािे चजल्याबद्दल बोलायि ं
तर चटटवाळ्यािं गिपती मंचिर आचि अंबरनाथिं चशवमंचिर ही चठकािंही भक्तािंा कायम राबता 
असलेली आहेत. चतथेही आता बऱ्यापैकी सुधारिा झाल्या आहेत. 
 
धार्थमक पयगिन.... 
 

आमच्या नात्यातील एक आजी फार पूवीि आम्हाला सागंायच्या, की त्यानंी चवमानप्रवास केला 
आहे. तीसएक विांपूवी चवमानप्रवास मध्यमवगीयाचं्या आवाक्यात आला नव्हता. पि या आजींनी नेपाळच्या 
पशुपतीनाथािं िशणन घेण्यासाठी चवमानप्रवास केला होता. तात्पयण काय, तर तीथणस्थळानंा भेट िेण्यािी 
ओढ आपल्याकडे पूवापारपासूनिी.... त्यामुळेि अशा प्रवाशासंाठी भौगोचलक मयािा आचि 
वाहतुकसाधनािंा अडसर काधीि नव्हता. साहचजकि महाराष्ट्रातल्या धार्धमक पयणटनास महाराष्ट्रातल्याि 
भाचवकानंा खूप मोठा आशीवाि चिला, यात शकंाि नाही. पि अलीकडच्या काळात भक्तीिा महापूर 
सवणत्रि आला आहे. त्याति महाराष्ट्रातली चकत्येक धार्धमक स्थळं राज्याबाहेरच्या पयणटकाचं्या 
आशीवािानेही न्हाऊन चनघाली. चशडी हे तसिं एक चठकाि. अलीकडिीि आकडेवारी पाचहली, तर चशडी 
हे राज्याच्या पयणटन नकाशावरिं सवात पसतंीिं चठकाि ठरलंय. चशडीमध्ये महाराष्ट्राइतकंि आधं्र 
प्रिेशच्या पयणटकािंंही मोठं स्थान आहे. 
 

तीथणयाते्रला जाण्यािी प्रथा तशी बरीि जुनी, त्यालाि अनुसरून महाराष्ट्रात अनेक तीथणस्थळािंा 
चवकास होत गेला. बारापकैी पाि ज्योचतचलंग महाराष्ट्रातीलि. चशवाय चशडीिे साईबाबा, पंढरपूरिा 
चवठोबा, कोल्हापूरिी अंबाबाई, नाचशकच्या विीिी सप्तश्रृंगी, यवतमाळच्या माहूरगडिी रेिुकािेवी, िेहू-
आळंिी, नाचशकि ं त्र्यंबकेश्वर आचि पिंवटी, वाईिा ढोल्या गिपती, अंबोजोगाईिी योगेश्वरी, 
मराठवाड्यातलंि परळी वैजनाथ आचि औंढ्या नागनाथ, कोल्हापूरिा ज्योचतबा, तुळजापूरिी भवानी अशी 
अनेक स्थळं त्याचं्या त्याचं्या धार्धमक पंथानुंसार, भक्तगिानुंसार प्रचसद्ध झाली. पूवी चकत्येक यात्राकंपन्या 
अिचवनायक यात्रा काढायच्या. आजही त्यािंी सखं्या मोठी आहे. अिचवनायक याते्रिं वैचशष्ट्ट्य म्हिजे 
अत्यंत अिकू असं सर्धकट टूचरझमिं उिाहरि आहे. सर्धकट टूचरझम म्हिजे एखािं स्थळ हे कें द्रस्थानी 
मानून त्याच्या पचरघातल्या गोिी पाहायच्या आचि मग पुन्हा पुढच्या कें द्रावर जाऊन आिखी काही गोिी 
पाहायच्या....असा मागण चवकचसत झाला, तर त्यात बरंि काही बघून होतं. अिचवनायक याते्रमध्ये पिेु 
आचि जुन्नर कें द्रस्थानी ठेवनू आठ गिपतींिं िशणन तीन चिवसातं होऊ शकतं. अशा यात्रामंध्ये यात्राकंपन्या 
पूवणचनयोचजत घरामंध्येि जेविा-खाण्यािी ककवा प्रसंगी चवश्रातंीिीही सोय करतात. बसगाड्या असतील, 
तर मात्र हॉटेलाचंशवाय पयाय नसतो. पि हे सर्धकट वतुणळाकार पूिण होतं हे चवशिे. नाचशक हे तर धार्धमक 
पयणटनािं मोठं कें द्र मानायला हवं. त्र्यंबकेश्वर, पंिवटीिा घाट, सप्तश्रृंगीिं िेऊळ, चशडी ही िारही 
चठकाि ं अिचवनायकापं्रमािेि एका सर्धकटमध्येही होऊ शकतात. कंुभमेळ्यासारख्या उत्सवाला तर 
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नाचशकमध्ये भक्तगिािंा महासागर लोटतो. तेव्हािं स्वरूप वगेळंि असतं. त्यामुळेि मंुभमेळ्यासारख्या 
मोठ्या उत्सवाचं्या चनचमत्ताने काही चवकसकामं इथे हाती घेतली जातात. पि हे सोहळे आटोपले, की 
त्याकडे कुिी गाभंीयाने लक्ष िेत नाही. त्यामुळेि मग अशा सोहळ्यावं्यचतचरक्त या पचरसरास भेट 
िेिाऱ्यानंा अनेक गैरसोयीि प्रकिाने जािव ूलागतात. खरं तर यातल्या चकत्येक धार्धमक प्रािीन स्थळानंा 
केवळ महाराष्ट्राबाहेरिे पयणटकि नव्हे, तर परिेशातील पयणटकही भेट िेण्यास उत्सुक असू शकतात. पि 
पुण्यािा गिपती फेक्स्टवल ककवा कंुभमेळा सोडल्यास इतर िेवाकंडे पयणटनाच्या दृिीने आपि फारस ं
लक्षही चिलेलं नाही. यातूनि मग अनेक गैरप्रकारानंाही िालना चमळू लागते. िेवाि ंिशणन घ्यायलाही मग 
छत्रपती शाहू महाराजािंं त्याचं्या भव्य व्यक्क्तमत्तवाला साजेसं भव्यचिव्य वस्तंूिं संग्रहालय आचि 
बाजीप्रभूचं्या शौयाने पनुीत झालेला पन्हाळगड अशा गोिी पाहण्यासारख्या आहेत. रेकरमडंळी पन्हाळगड 
ते चवशाळगड असा कठीि रेकही करतात. सािळे म्हािळे या डोंगरावर चिक्ग्वजय खानचवलकर यानंी 
केन्ट क्लब नावािा एक आगळाि पसारा उभा केला आहे. महाराष्ट्रातलं पचहलं स्नो वल्डण अथात बफातील 
मजामस्तीिा अनुभव िेिारं मनोरंजन कें द्र ही इथली खास गोि. बाकी स्वीकमग पूल वगैरे स्वरूपािं ते 
चरसॉटण असलं, तरी कोल्हापूरमध्ये पयणटनाला िालना िेण्यासाठी अशा गोिींना वाव असू शकतो, हे त्यातून 
चिसून आलंय. अशा पयणटन कें द्रानंी साखर कारखान्यािी टूर वगैरे आखल्यास आिखी एखाद्ा 
आकिणिािी भर पडू शकते. कोल्हापूरमध्येि श्रृंगेरीमठ इथे चसन्थेचटक क्व्हलेज तयार करण्यािा अनोखा 
प्रयत्न करण्यात आला आहे. कृचत्रम साधनानंी पूवीिं गाव वसवण्यािा हा प्रयत्न असून आजच्या चपढीला 
गाव चशकवण्यासाठी ते मागणिशणक ठरू शकतं. या सवण नव्या प्रयत्नािंं माकेकटग मात्र सवण स्तरावर होताना 
चिसत नाही. चशवाय या चठकािापंयंत जाण्यासठी सुयोग्य वाहतूकव्यवस्था नाही. भाड्याने चरक्षा, टॅक्सी 
उपलब्ध असल्या, तरी त्यािें चनचित िर स्टेशनबाहेरि लावले गेल्यास पयणटकानंा या चठकािािंी 
माचहतीही होईल आचि चनधोकपिे ते त्यािंा िौरा आखू शकतील. कोल्हापूरिशणनसारख्या काही बससेवा 
एसटीने सुरू केल्या आहेत, ही स्तुत्य गोि आहे. 
 

नाचशकिा उल्लखे यापूवी आला असला, तरी त्याबद्दलिी थोडं अचधक सागंायला हव.ं 
नाचशकमध्येही धार्धमक पयणटनािं सर्धकट चवकचसत करण्यािी क्षमता आहे. चशडी, त्र्यंबकेश्वर, पंिवटी 
आचि गोिावरीिा पचरसर तसंि सप्तश्रृंगी ही त्यातली मुख्य चठकािं. अजूनही नाचशकमध्ये आलेल्या 
नवख्या मािसाला िागंलं हॉटेल शोधिं कठीि जातं. स्टेशन लाबं असल्याने चतथून सीबीएस अथात मुख्य 
एसटी स्टँड पचरसरात आल्याखेरीज इतर वाहनं चमळिं िुरापास्त होतं. सप्तश्रृंगीिा मचहमा फार 
मोठा....सात गडावर िुगेि ं आसन असं चजिं विणन केलं गेलं, त्या सात गडानंा पायी पार करण्यािी 
िमछाक आता गेल्या तीनेक िशकापंासून तरी भक्तानंा करावी लागत नाही. साधारि वीस-बावीस 
विांपूवी सप्तश्रृंगीच्या पठारावर चमचनबस ककवा मेटॅडोर अशी छोटी वाहनं घाट पार करून जाऊ लागली. 
आता तर मोठ्या बसगाड्याही पठारापयंत येऊ लागल्या आहेत. गुजरात अगिी जवळ असल्याने 
आजकाल गुजरातमधून आलेल्या भक्तगिािंी खास करून मचहला भक्तािंी संख्या मोठी असते. पठारावर 
एमटीडीसीिं चवश्रामगृह आहे. चशवाय पुजारीवगाकडे चनवासािी सोय होते. पठारापासून गडावरच्या 
िेवीला जाण्यासाठीही साडेिारश ेपायऱ्या िढाव्या लागतात. वयोवृद्धासंाठी डोलीिी सोय होते. पठारावर 
वाहनािंी विणळ आता खूप वाढली आहे. पचरसर फार सुंिर आहे पि या गिीिं व्यवस्थापन करण्यािी गरज 
आहे. 
 

यवतमाळजवळ माहूरगडच्या रेिूकािेवीिं िशणन घेण्यासाठी नािेंडहून िोन ते तीन तासात 
पोहोिता येतं. पचरसर सुंिर असला, तरी राहण्यािी हॉटेल्स आता आता होऊ लागली आहेत. परळी 



 अनुक्रमणिका 

वैजनाथ, औढं्या नागनाथ या ज्योचतचलंगािंं िशणन हे बहुताशं करून जाण्यायेण्याच्या मागावर असतं. या 
चठकािाचं्या िशणनासाठी कुिी लाबंवरून चतथे चनवास करण्यासाठी जात नाही. त्यामुळेि ही चठकाि ं
सुखसोयींच्या दृिीने िुलण चक्षत राहतात. अशा चठकािािंाही समूह बनचवल्यास त्यािंा चवकासही होऊ शकतो 
आचि ती भक्तपयणटकापंयंतही पोहोितीलही. अंबेजोगाईिी योगेश्वरी िेवी हेही याि पचरसरातलं चठकाि. 
इथेही स्वच्छ हॉटेलाचं्या सुचवधा फारि मोजक्या आहेत. काही खाजगी टूर ऑपरेटरांनी असा समहू 
करण्यािे उपक्रम सुरू केले आहेत. त्यात लातूर ककवा अबंेजोगाईतील हॉटेलामंध्ये चनवास करून योगेश्वरी 
िेवी, परळी वैजनाथ, औढं्या नागनाथ ही चठकािं िाखवली जातात. नािेंड, परभिीहूनही या चठकािानंा 
भेटी िेता येतात. चशखािंं महत्तवािं भक्क्तस्थान असलेलं नािेंडिं गुरुद्वाराही प्रचसद्ध आहे. गोिावरीच्या 
तीरी असलेल्या नािेंडमध्येि गुरू गोकविकसगािंं िेहावसान झालं. 
 

नागपूर आचि मंुबईत िैत्यभमूीवर डॉ. बाबासाहेब आंबडेकरािें लाखो अनुयायी महाराष्ट्र तसिं 
अन्य चठकािाहूंनही मोठ्या श्रदे्धने कि उपसत येतात. ही सवण मंडळीही महापुरुिापुढे नतमस्तक होतानाि 
मंुबईिं वैभव पाहण्यातही गगं होतात. मंुबईतील धार्धमक स्थळािंा उल्लखे पुढे मंुबईचवियी चलचहताना केला 
आहेि. 
 

महाराष्ट्रात आिखीही अनेक िैवतं आहेत. धार्धमक पयणटनस्थळामंध्ये चनवासािी सोय हा मुद्दा पूवी 
गौि मानला जायिा. साहचजकि स्थाचनक पुजाऱ्याकंडेि राहण्याजेवण्यािी सोय व्हायिी. आता 
पचरक्स्थती काही प्रमािात बिलत आहे. काही पुजाऱ्यानंीही त्याचं्याकडिं उत्पन्न वाढू लागल्यावर आपल्या 
घरामध्ये भक्ताचं्या चनवासासाठी आवश्यक अशा आंघोळीपाघंोळीच्या सुचवधा करून घेतल्या आहेत, ही 
िागंली गोि आहे. सवणसाधारिपिे भक्तगिासंाठी सुचवधा उभ्या करताना भक्ताचं्या चखशाला तोशीस 
पडिार नाही, यािी काळजी घ्यावी लागते. त्यामुळेि चनवासाच्या सुचवधाही नाममात्र िरात असाव्यात, 
असाि आग्रह असतो. तो योग्यही आहे. 
 

भक्तगि म्हिजे चकडुकचमडुक पैसेवालेि असिार, हा समजही आता मागे पडत िालला आहे. 
तरीही एरव्ही बाहेरगावी चनवासासाठी पैसे मोजिाऱ्या पयणटकािंं भक्तगिात रूपातंर झालं, की त्याचं्याकडे 
या सोयीसुचवधासंाठी मोजावयाला पैसा नसतो. असं चित्र चिसतं. ते आता बिलू लागलं तर िागंलीि गोि 
ठरेल. ही वृत्ती बिलली, तर सुखसोयींनाही काही प्रमािात चशस्त लागू शकते. अन्यथा वरपागंी स्वस्तात 
सुचवधा पि आतल्या आत ज्यािा पैसे मोजून िागंल्या सुवधा असे घडू लागते. अगिी मचंिरातल्या 
िेविशणनािाही अशाप्रकारे बाजार माडंला जाऊ शकतो. त्याला आळा घातला नाही, तर धार्धमक पयणटनाला 
अवगुिि चिकटण्यािी शक्यता असते. यातल्या चकत्येक सोईसुचवधा उभ्या करण्यास फारि नाममात्र खिण 
येतो. प्रभािेवीच्या चसचद्धचवनायक मंचिराने अलीकडेि व्हीआयपी पासिी सुचवधा बंि केल्यावर 
सवणसामान्यानंा मोकळ्या वातावरिात झटपट िशणन होऊ लागलं, या कृतीिं सवणसामान्य भक्ताकंडून 
खूपि स्वागत झालं, असंि सवणत्र होईल. िेवापुढे सवण समान आहेत हे मानून, मंचिर व्यवस्थापन व 
राज्यकत्यांनी अग्रक्रमाने सुचवधा पुरवल्या पाचहजेत. 
 
णवदभग, मराठवाडा, सोलापूर 
 

पयणटनाच्या दृिीने मोठ्या प्रमािात वैभव असूनही तसा िुलण चक्षति राचहलेला प्रिेश म्हिजे चविभण 
आचि मराठवाडा. अकजठा-वरेुळ ही जगप्रचसद्ध कोरीव लेिी आचि उल्कापातातून तयार झालेलं लोिारि ं
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सरोवर ही या प्रिेशािी चवशिे ओळख. या िोन्ही स्थळामुंळे औरंगाबािच्या पयणटनाने कमालीिी उंिी 
गाठली आहे. इथली अकजठा आचि वरेुळिी कैलास लेिी हा तर जगाच्या नकाशावर गेलेला पुरातन 
वास्तंुिा ठेवा. जगाच्या नकाशावर महाराष्ट्रािं पयणटन आिण्यात सवात मोठा वाटा अकजठा-वरेुळ 
लेण्यािंा आहे. अकजठ्यामध्ये इ. स. पूवण २०० ते इ. स. ६५० या काळातला २९ गंुफािंा समूह आहे. १९ व्या 
शतकात त्यािा शोध लागला तर इ. स. ३५० ते इ. स. ७०० या काळात राष्ट्रकुटाने बाधंलेल्या वरेुळच्या 
लेण्यामंध्ये कहिू, बौद्ध आचि जैन संस्कृतीिा संगम असलेल्या ३४ गंुफािंा समूह आहे. या प्रािीन ठेव्याि ं
स्थापत्यवैभव अफाट आहे. त्यावर पुरातत्तवञानंी भाष्ट्य करिंि योग्य, पि अकजठा-वरेुळ लेण्याचं्या 
आंतरराष्ट्रीय ग्लॅमर चमळाल्यामुळेि या पचरसरािी चनगा राखण्यावरही सरकारी यतं्रिा जागरूक झाल्या 
आहेत. लेण्याचं्या पचरसरात प्रिूिि होऊ नये, यासाठी या भागात बटॅरीवर िालिाऱ्या वाहनािंी व्यवस्था 
करण्यात आली आहे. थोडे अचधक पैसे असतील तर वातानुकूचलत बसही आहेति. चगफ्टशॉपिं म्युचझयम 
आहे. परिेशी भािासंह सवण भािािें गाइड उपलब्ध असतात. कॅमेऱ्याच्या फ्लॅशने लेण्यानंा इजा होऊ नये, 
यािी काळजी घेण्यात आलेली असते. त्यामुळे प्रकाशयोजना िाखचविारे गाडण असतात. यासह अनेकाकंडे 
आता डॉलसणमध्ये कमाई झालेली चिसते. पिंताराचंकत हॉटेल्स, वातानुकूचलत मोटारी हे सगळं इथे सहजी 
उपलब्ध होतं. सवात महत्तवािं म्हिजे औरंगाबाि, अकजठा-वरेुळ याबाबत पयणटन प्रसारसाचहत्यही चवपलु 
प्रमािात उपलब्ध झालेलं आहे. अनेक जाचहरातींमध्ये या चठकािािंा उल्लेख होतो. चवमानसेवामंध्ये त्यािंा 
प्रसार चिसतो. त्यामुळेि या चठकािािंं माकेकटग िागंलं झालं आहे. 
 

यमुनाकाठच्या ताजमहालाशी नातं सागंिारा बीबीका मकबरा तसंि िौलताबाििा चकल्ला, बारा 
ज्योचतचलंगापंकैी एक असलेलं घृष्ट्िेश्वर मंचिर हे सगळं औरंगाबािेतून चफरता येतं. बुलढािा चजल्यात 
उल्कापातातून तयार झालेलं लोिारिं चवस्तीिण सरोवर पाहण्यासाठी एक पूिण चिवस द्ावा लागतो, 
अनेकजि औरंगाबाि करून बुलढाण्यातल्या लोिारसाठी येतात. त्यात सतं एकनाथािं ं पठैिही 
पाहण्यािी संधी चमळू शकते. औरंगाबािजवळि म्हैसमाळ हे चहल स्टेशन अलीकडे प्रचसद्ध होत आहे. 
प्रचतचतरुपतीि ं मंचिर, चगचरजामाता मंचिर अशी चठकािं चतथे आहेत. त्यामुळेि औरंगाबाि हाही तसा 
सर्धकट टूचरझमिाि मागण, गेल्या काही विांत औरंगाबािपयंत रेल्वसेेवा सुधारल्यामुळे ते शक्य होतं. डेक्कन 
ओचडसी या अचलशान रेल्वगेाडीला औरंगाबाि हा महत्तवािा थाबंा ठरतो. त्यािप्रमािे अलीकडे 
एमआयडीसी झाल्यामुळे नगर, औरंगाबािला औद्ोचगक शहरािं ं रुप चमळालं आहे. साहचजकि चतथे 
उद्ोजकाचं्या सोयीसाठीही काही िागंली हॉटेल्स तयार झाली आहेत. इथल्या हॉटेल्सना उद्ोजक आचि 
पयणटक यािंा िुहेरी हात महत्तवािा ठरतो. 
 
सोलापूर 
 

सोलापूरलाही अशाि प्रकारच्या रेडी इन्फ्रास्रक्िरिा पाया लाभलेला आहे. राज्याच्या सीमेवर 
असल्याने आंध्र प्रिेश, कनाटक या राज्यातूंन इथे पयणटक येऊ शकतात. इथे तुळजापूर, पढंरपूर, 
गािगापूर, चसदे्धश्वर तलाव, सोलापूरिा चकल्ला आचि नात्रज अभयारण्य या चठकािानंा सर्धकट 
टूचरझममध्ये आिण्यास मोठा वाव आहे. पि असं सर्धकट तयार होऊ शकलेलं नाही. ही चठकािं त्या त्या 
प्रकारच्या पयणटकानंा माचहती असतात. त्याचं्याकडून इथे प्रचतसािही चमळतो. इथे ताराचंकत हॉटेल्सही 
उभी राचहली आहेत. सोलापूरच्या िािरी प्रचसद्ध आहेत. त्यानंाही पयणटन कें द्रांच्या सर्धकटमध्ये स्थान चमळू 
शकतं. पि असं सर्धकट अजून तयार झालेलं नाही. 
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िोरिमाळ 
 

सातपुडा रागेंतलं तोरिमाळ हे आिखी एक नव्याने उियास येत असलेलं चहल स्टेशन. 
नेंिूरबारपासून जवळ असलेलं हे चठकाि महाराष्ट्र, मध्यप्रिेश आचि गुजराथ या राज्याचं्या सीमेवर आहे. 
त्यामुळेि या चठकािी चतन्ही राज्यामंधून पयणटक येऊ शकतात. गोरखनाथ, नागाजुणन ही मंचिरं, यशवतं 
जलाशय आचि थंड हवा या इथल्या खास गोिी. एमटीडीसीत राहण्यािी सोय आहे. पि या सवणि 
सुचवधािंा अपेके्षनुरूप चवकास इथे झालेला नाही. म्हैसमाळ, तोरिमाळ ककवा अमरावतीतलं चिखलिरा 
यासारखी चठकािं अजूनही पयणटनाच्या बाबतीत िागंल्या सुचवधा आचि माकेकटगच्या प्रतीके्षत आहेत. 
 
दुगगभ्रमांिी-णगणरभ्रमि 
 

महाराष्ट्रात साडेतीनशहूेन अचधक सखं्येने असलेले चवचवध प्रकारिे चकल्ल,े त्यािंा जाज्ज्वल्य 
इचतहास, भगूोल, स्थापत्यकला आचि चशवाजी महाराजािंी त्यासभोवती घडलेली उत्तुंग कारकीिण यािंी 
भरुळ कुिाला पडिार नाही? सयाद्रीच्या या कडेकपारी आचि डोंगरिऱ्यामंधलं िुगण, गडकोट आचि 
कोरीव लेिी, गंुफािंं वैभव गेली अनेक विं अनेक डोंगरयात्री न्याहाळत चफरत आहेत. गो. चन. िाडेंकर 
तथा अप्पा, हचरश कपाचडया, प्रा. प्र. के. घािेकर, आनंि पाळंिे, रमेश िेसाई, चननाि बेडेकर, अप्पा परब 
अशा अनेक धुचरिानंी िुगणभ्रमंतीसाठी चवपुल साचहत्य चनमाि केलं. त्यातून अचखल महाराष्ट्राला 
िुगणभ्रमतंीिी ओढ लागली. ही ओढ त्यानंा चहमालयातील भटकंतीपयंतही घेऊन गेली. अथात या जागेत 
काही आपि चगचरभ्रमि आचि िुगणभ्रमंतीिा चवस्ताराने चविार करिार नाही. पि या िुगणवैभवातून पयणटनािा 
चवकास झाला का, यािा चविार नक्की करिार आहोत. यात एक महत्तवािा फरक लक्षात घ्यायला हवा तो 
असा, की महाराष्ट्रातल्या चकल्ल्यािंी आपि इतर राज्यामंधील चकल्ल्याशंी तुलना करून िालिार नाही. 
राजस्थानमध्ये मेहरानगड चकल्ल्यािं आचि त्यातल्या राजवाड्यािं पिंताराचंकत हॉटेल होऊ शकतं तर 
आपल्याकडे का होऊ शकिार नाही, असा चविार इथे अस्थायी ठरतो. यािं महत्तवाि ं कारि म्हिजे 
महाराष्ट्र हा भईुकोट चकल्ल्यामुंळे ओळखला गेलेला नाही. भईुकोटही आपल्याकडे चनचिति आहेत. पि 
रागंडे आचि लढवय्ये म्हिनू या चकल्ल्यािंीही महती मोठी आहे. त्यािं सामचरक महत्तव हे गचनमी 
काव्यातील युद्धाच्या व्यूहरिनेमध्ये असल्याने त्यािं स्थान हे डोंगरावर ककवा समुद्रामध्ये अचधक संख्येने 
आहे. त्यामुळेि ते िुगणम बनले आहेत. काहींिा भौगोचलक ऱ्हास झाला, तर काही या िुगणमतेमुळेि चटकूनही 
राचहले. पि एकूिि या चकल्ल्यािंी तुलना उत्तरेकडच्या इतर भव्यचिव्य वास्तंूशी करता उपयोगी नाही. 
त्यामुळेि चतथलं पयणटन हे िुगणभ्रमंती या स्वरूपाति राहिार हे चनचित. पि म्हिून काय आपि 
आपल्याकडे येिाऱ्या पयणटकानंा गडचकल्ले िाखवायिेि नाहीत का? तसं तर अचजबाति नाही. युद्धािी 
व्यूहरिना म्हिनू पाण्याखाली कभत बाधंलेला चवजयिुगण, मालविच्या पाण्यात उभा असलेला कसधुिुगण, 
अचलबागिा कुलाबा चकल्ला ककवा उत्तर चकनारपट्टीवरिा अनाळा नाहीतर वसईिा चकल्ला या प्रत्येकािं वैभव 
चनराळंि. जलिुगांना भेटी िेण्यासाठी कुिी परिेशी पयणटक आला, तर त्यानंा आज तरी िुगणपे्रमी, स्थाचनक 
जनता याचं्याशी समन्वय साधूनि चतथे पोहोिाव ं लागतं. असा पयणटक थेट स्वतःच्या चहमतीवर 
गडचकल्ल्यापयंत पोहोिू शकत नाही. कारि मंुबई, पुण्यातून चजथे त्यािं मुक्कामाि ं चठकाि असतं, चतथे 
सरसकट सवांना अशा वास्तंुिी पुरेशी माहीतीही नसते. 
 

बाकी िुगणम गडांिंही तसेि आहे. जोग यानंी चकल्ल े रायगडावर रोपव े बाधंला, तेव्हा त्यास 
िुगणपे्रमींकडून कमालीिा चवरोध झाला, त्यातलं एक कारि रास्त होतं. ते म्हिजे रोपवमेधून येिारे पयणटक 
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गडािं पाचवत्र्य नि करतील. पि त्याच्या िुसऱ्या बाजूकडे त्यावळेी िुलणक्ष झालं. रोपवमुेळे आज 
आबालवृद्धानंा हा स्थापत्यकलेिा उत्कृि नमुना ठरलेला रायगड ‘याचि िेही याचि डोळा’ पाहता आला, 
हेही नमूि करायलाि हव.ं जेवढी वाटली, तेवढी काही गडािी नासधूसही आज झालेली नाही. 
महाबळेश्वरला जाताना हातात मोटार आहे म्हिून केवळ भोज्जा करून रायगड पाहिारेही असतील. पि ती 
संख्या मोजकीि. गड पाहण्यािी आवड असल्याखेरीज रोपनेही इथे कुिी येिार नाही. साठी-सत्तरी पार 
केलेल्यानंी त्याचं्या तारुण्यात िुगणभ्रमंती केली नसेल, तर आज रोपवमुेळे त्यानंा ही संधी चमळाली आहे. पि 
मग सगळेि गडचकल्ले असे रोपवेने आपल्या कवते आले, तर त्यािंं सवात मोठं सामथ्यण असलेली िुगणमताि 
नि होईल काय, अशीही भीती आहे. पि हे सगळं बाजूला ठेवनू गडािंं वैभव चटकवण्यास प्राधान्य िेण्यािी 
गरज आहे. गडाचं्या पायथ्याशी असलेली गाव,ं त्यातले ग्रामस्थ, आचिवासी यानंा चनयचंत्रत पयणटनातून 
उत्पन्नािं साधन चमळवनू चिलं, तर किाचित तेि या गडािें िागंले राखििार होतील. काही जािती 
रेकरमंडळी या संकल्पनेवर सरकारिरबारी प्रयत्नही करत आली आहेत. पि यात मोठे हॉटेलवाले 
उतरल्यास सवणसामान्याचं्या कहडण्याचफरण्यावरि मयािा येण्यािी भीती असते. सरकार मात्र मोठ्या 
हॉटेलानंा ककवा समूहानंा चकल्ले आंिि िेण्यािाि चविार करत असते. किाचित मोठ्या समूहाकंडेि मोठे 
प्रकल्प राबचवण्यािी श्क्ती असते, असेही त्यािें अनुभव असतील. पि हा एकूिि चतढा आहे. अलीकडेि 
िुगणभरारी हा िुगणपे्रमींच्या पुढाकाराने सुरू झालेला उपक्रम याि धतीवरिा स्वयसं्फूतण प्रयत्न आहे. तो कसा 
प्रभावी ठरतो आचि त्यातून चनयचंत्रत पयणटनाकडे तसिं आपलं गडवैभव सवणिूर पोहोिवण्यामध्ये प्रगती 
होते का, ते पाहाव ंलागेल. रेकरमंडळींना गडावर गेल्यावर भोजन, चनवास आचि प्रसाधन याचं्याबाबतीत 
समस्या येत नाहीत. खूप गिी झाली, तर त्यानंाही यात अडििी येतात. पि पयणटकानंा इथे आिण्यािा 
चविार झाल्यास या सुचवधाचं्या बाबतीत काटेकोर चनयमािंी आवश्यकता भासेल. पाण्याच्या वापराबाबत 
फारि काळजी घ्यावी लागेल. या सगळ्यासाठी आपि फारसे सुसज्ज झालेलो नाही. बाकी चजञासूनंा इथे 
अमयाि ठेवा आहे याि शकंा नाही. गडािंा राजा आचि राजािंा गड असलेला राजगड, तानाजीच्या 
कतृणत्वािा कसहगड, अत्यंत कठीि असे अलंग, कुलंग मिन, सवोच्च चकल्ला साल्हेर अशा अनेक चकल्ल्यािंी 
नाव ंघेण्यािा मोह आवरत नाही. 
 

गेल्या पाििहा विांत रकेकगच्याि छंिातून पुढे आलेल्या काही तरुिानंी गडचकल्लेभ्रमंतीला 
अथणव्यावसाचयक रूप चिलं आहे. त्यात त्यािंा छंिही भागवला जातो. येिाऱ्या डोंगरयात्रीिी सोयही होते 
आचि िोघािंा आर्धथक फायिाही होतो, अस ंते गचित आहे. चशधा बरोबर घेऊन स्वतः िलू पेटचवण्यापेक्षा 
कुककडून तयार जेवि गडावर चमळालं, तर कुिाला नकोय? यातूनि वगणिी काढून होिाऱ्या रेकिी 
वाटिाल अशा व्यावसाचयक रेककडे झाली आहे. महाराष्ट्रात पन्नास विांपासून कायणरत असलेल्या चवचवध 
रेककग संस्थानंी यात खूप मोलािी भचूमका बजावली आहे, हे नमूि करायलाि हव.ं सरकारच्या भरवशावर 
ते काहीही चटकलेलं नाही. इको-टूचरझम सकंल्पनेिी इथे मोठी गरज आहे. मंुबईतील महाराष्ट्र सेवा 
सघंातफे गेली िहा विं, िरविी महाराष्ट्रातील समस्त रेककग संस्थािंं चगचरचमत्र समेंलन भरवण्यात येतं. 
त्यातून या संस्थािें उपक्रम, भटकंती यािंी माचहती सवणिूर पोहोिते. त्यातूनि पयणटनालाही िालना चमळत 
असतेि. 
 
साहसी पयगिन 
 

रेककगबरोबरि साहसी पयणटनािे इतर प्रकारही महाराष्ट्रात सुरू झाले आहेत. काही जि 
कामशतेच्या पठारावर पॅराग्लायकडग करायला चशकवतात. तरुि काँगे्रस नेते राहुल गाधंी यानंी इथेि 
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येऊन पॅराग्लायकडगिे धडे घेतले होते. नद्ा वाहत असतात. तेव्हा काही जि चतथे चरव्हरराक्फ्टंगिा आनंि 
तुम्हाला िेतात. रॅपकलगिी चशचबरं होत असतात. प्रस्तरारोहिासाठी सयाद्रीतल्या चकत्येक कातळकभती 
आव्हान म्हिून उभ्या असताति. चहमालय चफरलेले चिचटश ककवा अमेचरकन चगयारोहकही सयाद्रीतले 
सुळके िढण्यामध्ये आनंि घेतात. अनेक चठकािी लहान मुलािंी चशचबरं चिवाळी आचि मे मचहन्याच्या 
सुट्टीत होत असतात. यात जंगल प्रचशक्षि चशचबरं असतात. निीत पोहायला चशकवण्यापासून जंगलात 
तंबूमध्ये कसं राहायिं यािं चशक्षि िेिारी चशचबरं असतात तर काही चनसगणचनरीक्षि चशचबरंही असतात. हे 
एर प्रकारिं पयणटनि म्हिायला हव.ं पि अशा ससं्थावंर एकखाबंी अंकुश कुिािाही नाही. सुिैवाने अनेक 
गु्रप हे रेककगिी पाश्वणभमूी असलेले आहेत. या के्षत्रात ते ओळखलेही जातात. पि ज्यािंा आगाचपछा ठाऊक 
नाही, त्यानंी काही भोंगळ कारभार केला, तर त्याचं्यावर कुिािा अकुंश, हा प्रश्नि असतो. पयणटनािी 
आवड आचि सवय लावण्यासाठी अशी लहान मुलािंी चशचबरं फारि उपयुक्त असतात. त्यामुळे त्यानंा 
योग्य रीतीने िालना ही द्ायलाि हवी. साहसी पयणटनामध्येि सध्या कॉपोरेट लीडरशीप कॅम्प्स ककवा 
आऊटबाऊन्ड डेव्हलपमेंन्ट प्रोग्राम्स हा एक नवीन प्रकार उियास आला आहे. अनेक बड्या कंपन्यामंध्ये 
उच्च प्रचशचक्षत कमणिारीवृिंामंध्ये टीमक्स्परीट जागृत ठेवण्यासाठी त्यानंा प्रचतकूल वातावरिात एकत्र 
राहण्यािं चशक्षि चिलं जातं. त्याचं्यात नेतृत्वगुि चवकचसत केले जातात. अशा या प्रकारासाठी सयाद्रीतलं 
वातावरि फारि उपयुक्त ठरतं. त्यातून अनेक ग्रामस्थ, आिारी, रकेरमंडळी, वाहतूकिार यानंा 
रोजगारही चमळाला आहे. 
 
णनसगगणनरीक्षि, नेचर रेल्स, इत्यादी.... 
 

महाराष्ट्र पिोपिी चनसगणवैभवाने नटलेला आहे. त्यात अनेक चठकािी नयनरम्य अशी जैचवक 
बहुचवचवधता आहे. फुलपाखरं, रंगीबेरंगी फुलं, िचवि फळं, वन्यजीव, पक्षी हे सारे चकत्येक चठकािी 
गुण्यागोकविाने एकत्र नािंतात. चकत्येक चठकािी चनसगािी ही मुक्त उधळि धोक्यातही आली आहे. या 
साऱ्यािाि अभ्यास हा चनसगणचनरीक्षिातून अंतभूणत असतो. त्यासाठी कनाळा ककवा फिसाडसारखी 
पक्षीअभयारण्यं आहेत. नािूंर-मधमेश्वर आहे, रेहेकुरी आहे, पेंि आहे, ताडोबा आहे, नवगेाव, नागचझरा 
आहे...अशा अनेक अभयारण्यामंध्ये वन्यचजवािंं चनरीक्षि करण्यासाठी अनेक जि मनमुराि भटकंती करत 
असतात. महाराष्ट्रािी उपराजधानी नागपूर हे नवगेाव, नागचझरा, िदं्रपूर आचि ताडोबा या 
अभयारण्यासंाठी आचि चतथे चिसिाऱ्या वाघोबासंाठी प्रचसद्ध झालं आहे. गेल्या पाि-िहा विांत ताडोबाला 
जाऊन वाघािंी मनसोक्त छायाचितं्र घेिारे अनेक हौशी वन्यपे्रमी आपल्याला भेटतील. पि अजूनही मध्य 
प्रिेशाच्या तोडीिं वन्यजीव पयणटन आपि साधू शकलेलो नाही, हे जािकार अधोरेचखत करतात. 
महाराष्ट्रात अनेक जंगलामंध्ये चतथे चमळिारं उत्पन्न त्याि पचरसराच्या चवकासासाठी उपयोगात आिलं 
जात नाही, याकडे काही जािकार लक्ष वधेतात. चकत्येकिा आपि आपल्या ठेव्याबद्दल पुरेसे जागरूकही 
नसतो. मंुबईति राहिारे चकती लोक िोन तासांच्या अंतरावर असलेल्या कनाळा पक्षीअभयारण्यात जाऊन 
आले असतील, ते एकिा चविारून पहा. कनाळा कशाला मंुबईिा एक ितुथांश भाग व्यापिाऱ्या 
बोचरवलीच्या संजय गाधंी राष्ट्रीय उद्ानातही कुिी डोकावलेलं नसेल. साताऱ्यातल्या कास पठारावर 
अलीकडे पयणटकािंी भलीमोठी झुंबड असते. चतथे काहीि धरबंि न उरल्याने चतथली इकोचसक्स्टमि 
धोक्यात आली आहे. 
 

भीमाशकंर, नात्रज, नािूंर-मधमेश्वर, कनाळा, फिसाड, कोयनानगर, राधानगरी, तानसा, 
रेहेकुरी आिी चठकािं चनसगण आचि वन्यजीव चनरीक्षकासंाठी पवणिी ठरतात. 
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असे पचरसर तसंि उद्ानामंध्ये मािसाचं्या विणळीस काही चवचशि चनबधं असायलाि हवते. पि 
मािसािंी या वातावरिाशी ओळखही व्हायला हवी. आपल्याकडे बरोबर िोन टोकं असतात. चनबधं लािून 
पाकािी गेटं कडेकोट बंि तर करायिी, पि चिरीचमरी घेऊन िारुपाट्यांसाठी वाहनंही आतमध्ये 
सोडायिी, असे िोन्ही प्रकार अशा अनेक पाकांमध्ये आतापयंत उघड झाले आहेत. पयणटनािा चविार 
करता यात एक मोठाि धोका िडलेला असतो. तो म्हिजे तुम्ही पाकात लावलेले फलक, उभारले 
अडथळे यानंा मग कुिी जुमानति नाही. चनयम जर धाब्यावर बसवता येतात, तर आम्ही तरी ते का 
पाळायिे, असा त्यािंा सवाल असतो. हचरत पयणटनािा चवकास करायिा, तर आपल्याला या गोिींिी उत्तरं 
द्ायलाि लागतील. नेरळ, पालघर आिी भागामंध्ये काही प्रयोगशील शतेकऱ्यानंी कृचिपयणटनािी अनोखी 
संकल्पना रुजवली आहे. चतिं स्वागत करायलाि हव.ं कारि आजकल चकत्येक लहान मुलानंा सरडा, 
बेडूक यासंारखे सजीवही प्रत्यक्ष बघायला चमळत नाहीत. अन्नधान्य कसं चपकतं, ते ठाऊक नसतं. चवहीर, 
निी यातून चपण्यािं पािी चमळतं ते माचहती नसत. त्यानंी बलैगाडी पाचहलेली नसते आचि झोपाळ्यावर 
बसायिंही त्यानंा माचहती नसतं. हे सगळं मुलानंा िाखचवण्यासाठी कृचिपयणटन उपयुक्त ठरेल. 
 
मायानगरी मुांबापुरी 
 

मायानगरी मंुबापुरी ही िेशोिेशीच्या पयणटकानंा आपल्याकडे िुंबकाप्रमािे खेिनू घेते. मंुबई ही 
आर्धथक राजधानी, महाराष्ट्रािी राजधानी, आचशयातील व्यापरउिीमािं महत्तवािं कें द्र, बॉचलवुड-
मनोरंजन नगरीिं माहेरघर, एक महत्तवािं सुरचक्षत बंिर... अशी अनेक खास आकिणिं मंुबईबाबत सागंता 
येतात. गेटव े ऑफ इचंडयाजवळ समुद्रात फेरफटका मारण्यासाठी इथे हाबणर कू्रझिी अथात लाँिसेविेी 
सुचवधा आहे. क्व्हक्टोचरया अथात घोडागाड्या आता फारि तुरळक उरल्या आहेत आचि त्या ताजमहाल 
हॉटेलच्या पचरसराति असतात. पि मरीन ड्राइव्हिी आचशयातली सवात चवशाल नैसर्धगक गलॅरी इथे 
आहे. िहा विांपूवी याि गलॅरीसमोर चतन्ही सैन्यिलानंी शानिार एअर शो केला होता. त्यावरून या क्वीन्स 
नेकलेसिी अथात रािीच्या रत्नहारािी व्याप्ती लक्षात येईल. मंुबईिं िशणन घेण्यासाठी टूसण खाजगी 
बससेवादं्वारे िालवल्या जातात. त्यात प्रामुख्याने गेटव े ऑफ इचंडया, छत्रपती चशवाजी महाराज 
वस्तुसंग्रहालय (पूवीिं चप्रन्स ऑफ वले्स म्युचझअम), कमला नेहरू पाकण , त्याशजेारिा म्हातारीिा बटू, 
चगरगाव िौपाटी, शअेर बाजारिी इमारत, छत्रपती चशवाजी टर्धमनस अथात बोरीबंिर, मंुबई महापाचलका 
मुख्यालय, वरळीिं नेहरू तारागंि, नेहरू चवञान कें द्र, नेहरू सेंटरमधील भारत एक शोध (चडस्कव्हरी 
ऑफ इचंडया) हे कायमस्वरूपी प्रिशणन, हाजीअलीिा िगा, महालक्ष्मी मंचिर, चसचद्धचवनायक मंचिर, 
चजजामाता उद्ान अथात रािीिी बाग या गोिी प्रामुख्याने असतात. माऊन्ट मेरी, अफगाि ििण ही चिस्ती 
धमणस्थळंही प्रचसद्ध आहेत. माऊन्ट मेरीच्या जते्रसाठी भरपूर गिी लोटते. 
 

नेहरू चवञान कें द्र, म्युचझअम यासारख्या वास्तू मंुबईिशणन चरपच्या नकाशावर नसत्या, तर चतथे 
आपिहून कुिी गेलं असतं का? तसं त्यािंं माकेकटग ककवा मागणिशणन आपि लोकापंयंत पोहिवतो का, हा 
प्रश्न उरतो. बसे्टने नीलाबंरी ही ओपनडेकिी डबलडेकर बस िचक्षि मंुबईतील पे्रक्षिीय स्थळांभोवती 
फेरफटका मारण्यासाठी सुरू केली. प्रचतसािानुसार ती सुरू असते. पि डबलडेकरिा आनंि 
लुटण्यासाठी आता शहराच्या फारि थोड्या भागामंध्ये डबलडेकर सुरू असतात. बेस्टच्या आचिक 
आगारात एक छान वस्तुसगं्रहालयही आहे. सी-कलक हे आिखी एक आकिणि तयार झालं आहे. िुिैवाने 
वास्तू या रूपात आपि नेहरू तारागंि सोडल्यास फारशी भर घालू शकलो नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळातील 
अशा चकतीशा इमारती मंुबईिी ओळख म्हिनू आपि िाखव ूशकतो, हा प्रश्नि आहे. मंुबईबाहेरिे पयणटक 
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अशा कें द्रावंर चफरण्यासाठी आले, तर प्रसाधनगृह, स्वस्तातली हॉटेल्स यािंी त्यानंा कायम वानवा 
जािवते. मग या गोिीसाठी कुठेतरी आसरा शोधला जातो. शहरापासून जवळ म्हिजे पाऊि तासाच्या 
अंतरावर समुद्रमागे प्रवास करून घारापुरी लेण्यानंाही भेट िेता येते. इथेही पयणटकािंी गिी होते. वाढत्या 
पसाऱ्यामुळे मंुबईला स्वतःिा डोलारा साभंाळिं नेहमीि जड जात असतं. त्यामुळेि किाचित पयणटनाच्या 
बाबतीत मंुबईने गेल्या एकिोन िश्कातं फारसा वगेळा ठसा उमटवलेला नाही. जे आहे ते पूवणसंचित. कुिी 
नव्याने िौपाटी बाधूं शकिार नाही की कुिी रािीिा बाग उभा करू शकिार नाही. या गोिी चटकवता 
आल्या तरी खूप. याबाबतीत हैिराबाि शहराने जे करून िाखवलं आहे, तसं आपल्याला शक्य झालेलं 
नाही. अलीकडच्या काळात मंुबईत येिारे काही गंुतविकूिार छोट्या िाटणडण फ्लाईटने मंुबईिा हवाई िौरा 
करण्यािी हौसही भागवनू घेतात. बाकी मंुबई त्यानंा छानि भासत असिार, पि चवमानतळावर उतरताना 
झोपड्यावंर आपि पडू की काय, या भीतीने मात्र त्यािंं मन गोठत असिार. 
 

काळा घोडा फेक्स्टवलसारख्या उत्सवामंधून मंुबईमध्ये कला, संस्कृती यािंं िशणन घडचवण्यािी 
अचभनव िळवळ आकारास आली पि ती िचक्षि मंुबई ककवा काही चवचशि वगापुरतीि उरल्याने सवणिूर 
पोहोिू शकलेली नाही. ही संकल्पना अचधक प्रभावी करता येईल. पयणटनवाढीमध्ये या संकल्पनेि ंस्थान 
नक्कीि मोठं आहे. मंुबईतील सासं्कृचतक सचंितािा पयणटनासाठी अचधक प्रभावी उपयोग करून घ्यायला 
हवा. बािगंगा महोत्सवात बािगंगा तलावाच्या तीरावर बसून शस्त्रीय संगीताच्या मफैलीत न्हाऊन 
चनघण्यािा अनुभव फारि वगेळा असतो. अशा प्रयोगानंा परिेशी पयणटकाकंडून िागंला प्रचतसाि चमळतो. 
चशवाय आपल्या अचभरुिीिं, कलावैभवािं प्रचतकबब अशा महोत्सवात पडतं आचि पयणटनाच्या चवकासासाठी 
ते फारि महत्तवािं असतं. बॉचलवडू नावाने मंुबईतला चित्रपटउद्ोग प्रचसद्ध असला, तरी या बॉचलवडूिी 
महती पयणटकानंा िाखचवण्यािी सध्या तरी कुठलीही योजना अक्स्तत्वात नाही. चित्रपट बनतो कसा, हा 
उद्ोग केवढा मोठा आहे, त्यातली सुपरस्टार मंडळी कोि हे सारं एखाद्ा चठकािी पयणटकानंा 
िाखवण्यािी सोय हवी. छत्रपती चशवाजी टर्धमनस तसिं इतर चिचटशकालीन वास्तू पयणटकािंं आकिणि 
ठरतात. तशी एकही वास्तू नेहरू कें द्र वगळल्यास आपि नंतर तयार केलेली नाही. 
 
घारापुरी लेिी 
 

मंुबईपासून जवळि असलेल्या घारापुरी लेण्याचं्या बेटावंर एका चिवसात लाँिने जाऊन येता येतं. 
अकजठा-वरेुळप्रमािेि परिेशी पयणटकासंाठी घारापुरी तथा एचलफंटा लेिीही चवशिे आकिणि असतात. 
त्यामुळे इथेही पयणटकािंा राबता असतो. इथे चनवास करण्यास मज्जाव आहे. ताज, ओबेरॉय, यासारखी 
िचक्षि मंुबईतील हॉटेल्स जवळ असल्याने परिेशी पयणटक इथे मोठ्या संख्येने येतात. घारापुरी लेण्यावंरही 
संगीत मफैलींिं आयोजन एमटीडीसीतफे करण्यात येतं. तोही स्तुत्य प्रयोग आहे. 
 
पुिे व इिर शहरां 
 

मंुबईप्रमािेि पुण्यासारख्या इतर शहरामंध्येही शहरातंगणत पे्रक्षिीय स्थळिशणनािी क्षमता आहे. 
जसं पणु्यामध्ये सारसबागेमधून कसहगड आचि शचनवारवाड्यापासून राजा केळकर म्युचझअमपयंत चवचवध 
प्रकारिा ठेवा आहे. तसंि चितळ्यािंी बाकरवडी, मस्तानी आचि तुळशीबागेतल्या खरेिीपयंत चवचवध 
गोिींबद्दल पिुं प्रचसद्ध आहे. पुिे फेक्स्टवलने गिपती उत्सवािरम्यान पयणटकानंा आपल्याकडे खेिण्यात 
यश चमळवलं आहे. ओशोंच्या आश्रमामुळेही परिेशी पयणटकािंा इथे राबता असतोि. एक महानगर म्हिनू 
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पुिं वगेाने आकारास येऊ लागल्यानंतर इथल्या ऐचतहाचसक स्थळािंी महती काहीशी मागे पडत गेली. 
कोल्हापूर, औरंगाबाि, नगर ही नवचवकचसत शहरंही याि किाट्यात सापडलेली चिसतात. 
 
मेणडकल िूणरझम 
 

आचशयाई शहरामंध्ये आचि खास करून मंुबई, पुण्यासारख्या शहरामंध्ये सुपर स्पेश्याचलटी 
हॉक्स्पटलािंी सद्दी सुरू झाल्यानंतर मेचडकल टूचरझमने आपला मोहरा इथे वळवला. ज्या िेशामंध्ये 
वैद्कीय उपिार महागडे असतात, त्या िेशािें लोक भारतात वैद्कीय उपिार घेण्यासाठी येतात. 
उपिाराबंरोबरि ते पयणटनािाही आनंि लुटतात. म्हिनू त्यास मेचडकल टूचरझम असा शब्ि पचरचित झाला 
आहे. ठाण्यातला एका सुपर स्पेश्याचलटी हॉक्स्पटलने त्याचं्याि आवारात एक पंिताराचंकत हॉटेल सुरू 
केलं आहे, यावरून या संकल्पनेस चमळिारा प्रचतसाि लक्षात येतो. बाकी मेचडकल टूचरझमप्रमािेि चवचवध 
चवचियावंरच्या पचरििा, कायणसतं्र याचं्यासाठीही महाराष्ट्रातल्या चठकािािंी चनवड केली जाऊ शकते. 
याबाबतीत अजून तरी मंुबई, पुण्यालाि महत्तव जास्त असतं. खरं तर अशा गोिींसाठी िूर गावातल्या 
चठकािािंा चविार झाल्यास चतथे पयणटन िागंलं मूळ धरू शकतं. त्यािा म्हिावा तसा चवकास झालेला 
नाही. 
 
सांधी गमावली णवक्रान्िची....... 
 

मंुबई हे सुरचक्षत बंिर म्हिून सवांनाि पचरचित आहे. इथेि अडीिश ेविं जुनी नौिल गोिी आहे. 
भारतािी पचहली गौरवशाली चवमानवाहू युद्धनौका आयएनएस चवक्रान्त याि मंुबईच्या आरमार तळावरून 
चनवृत्त झाली. चनवृत्तीनंतर चतिं रूपातंर इंचडयन म्युचझअम शीप चवक्रान्त या नावाने तरंगत आरमार 
वस्तुसंग्रहालयात करण्यात आलं. नौिलाच्या थरारक कायािी माचहती िेिारं हे प्रिशणन आपल्याकडे 
घेण्यािी महाराष्ट्र सरकारला उत्तम संधी होती. मात्र १९९५ पासून या प्रकल्पािं घोंगडं चभजत पडलं आहे. 
आता िरविी नौिल सप्ताहािरम्यान हे संग्रहालय सवांना पाहता येतं. पि चतिं कायमस्वरूपी संग्रहालय 
बनवण्याच्या कामास मात्र अजूनही गती चमळालेली नाही. सुरुवातीस ६०-७० कोटी रुपये असलेला खिण 
आता िोनएकश ेकोटींपयंत गेला आहे. त्याि िरम्यान महाराष्ट्र सरकारने अरबी समुद्रात छत्रपती चशवाजी 
महाराजािंं स्मारक करण्यािी घोििा केली आहे. मग चवक्रान्तला आपि का वािव ूशकलो नाही, असा 
सवाल चशवपे्रमींच्याही मनातं वारंवार डोकावतो. प्रश्न राजकीय बनले, की त्यािं उत्तर ठाऊक असतं. ते 
शोधायला जाव ं लागत नाही आचि त्यावर काही कायणवाहीही करावी लागत नाही. चवक्रान्तिं लवकरि 
कायमस्वरूपी संग्रहालयात रूपातंर होईल, अशी आशा करू या. ते मंुबईति होिार असल्याने गिी आचि 
सुरके्षिं व्यवस्थापन करिं ही आिखी एक कसोटीही चतथे असेलि. 
 
मरीना 
 

चवक्रान्तप्रमािेि मंुबईच्या आसपास नौकानयनािी मजा अनुभवण्यासाठीही या बंिरािा आपि 
उपयोग करून घेऊ शकलो नाही. परिेशात अशा चठकािी मरीना उभारले जातात. त्यात छोट्या यॉट्ट्स 
नागंरण्यािी सुचवधा असते. तसं नसल्यामुळे अरबी समुद्रातील नौकानयनािी सुचवधा पयणटक आकर्धित 
करण्यासाठी उपयुक्त ठरत नाही. काही छोट्यामोठ्या तलावामंध्ये लोकानंा नौकानयन करता येतं. ही 
िागंली गोि आहे. 
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डेक्कन ओणडसी 
 

महाराष्ट्रातल्या पयणटनाला िालना िेण्यासाठी आचि खास करून परिेशी पयणटकानंा आकर्धित 
करण्यासाठी पॅलेस ऑन व्हील्सच्या धतीवर डेक्कन ओचडसी ही आचलशान रेल्वगेाडी सुरू करण्यात आली. 
चतच्या फेऱ्यापेंक्षा चवचवध प्रकारच्या वािामुंळेि ती अचधक गाजली आहे. अशा रेल्वगेाडीला थोडी िुय्यम पि 
या प्रकारिी रेल्वगेाडी पयणटनासाठी सुरू करता येते का, यािाही चविार व्हायला हरकत नाही. अशा 
गाडीतून काही सर्धकट्ट्सिा उपयोग करून घेता येईल. डेक्कन ओचडसीिं पयणटन नकाशावरिं स्थान मात्र 
वाढवायला हव.ं 
 
खाजगी सहभाग 
 

राज्याच्या पयणटन कें द्रािा चवकास करण्यामध्ये सरकारपेक्षा इथल्या पयणटनपे्रमी जनतेिाि मोठा 
वाटा राचहला आहे. राजा पाटील, केसरी पाटील, अशा धुचरिानंी राज्याबाहेरच्या पयणटनािी ऊमी 
महाराष्ट्रातल्या पयणटकामंध्ये जागवली. तो वारसा अनेक खाजगी टूर ऑपरेटर आजही िालवत आहेत. 
पि महाराष्ट्रािं पयणटन महाराष्ट्राबाहेरच्या राज्यामंध्ये त्या प्रमािात पोहोितं आहे का, हा खरा प्रश्न आहे. 
तसं करून पयणटक आले, तर त्यािंी सोय करण्यासाठी आपि सुसज्ज आहोत का, हाही सवाल आहेि. 
याकामी खाजगी छोटे छोटे टूर ऑपरेटर खूप महत्तवािी भचूमका बजाव ू शकतात. पि खाजगी टूर 
ऑपरेटरािंी फौज सरकारिरबारी योग्य प्रकारे राबवली जात नाही आचि ओळखली जात नाही. हॉटेल 
व्यावसाचयकािंा काही चठकािी िागंलाि वरिष्ट्मा असतो. त्यामुळेि सरकारी पचरििामंध्ये सीआरझेड 
कायिा रद्द करून आम्हाला समुद्राला खेटून हॉटेलं कशी उभारता येतील, यावरि हे हॉटेल व्यावसाचयक 
आग्रही राहतात. इतर राज्यानंी चकनारपट्टीपासून िूर राहूनही पयणटनािा चवकास करून िाखवलाि, 
याकडे जािकार लक्ष वधेतात. प्रत्यक्षात पयावरिािी काळजी घेऊन पयणटन कसं वाढवता येईल, यावर 
कुिीि बोलत नाही. सोन्यािी अंडी िेिारी कोंबडी कापून खायिी, की चतच्या अडं्यािंा लाभ घ्यायिा, ते 
आपि एकिा ठरवायलाि हव.ं 
 

राज्यातील रस्त्यािंं जाळं इतकी विण होऊनही कमालीिं कमकुवत आहे. टोलनाक्यावंर टोल 
भरायिा आचि खड्ड्यािंा त्रासही सोसायिा, अशी बहुताशं चठकािी पचरक्स्थती असते. महाराष्ट्र पयणटन 
चवकास महामंडळाने वळेोवळेी त्यािंा रोल बिलला. काही विांपूवी त्याचं्या स्वतःच्या बसगाड्या होत्या. या 
बसगाड्या पाढंरा हत्ती ठरू लागल्यावर त्या बाि झाल्या. एमटीडीसीिी चवश्रामगृहं फारि सुंिर चठकािी 
आहेत. त्यािंं लोकेशन चनवडिाऱ्या बक्षीस द्ायला हव.ं पि त्यािंी व्यवस्था चढसाळ असेल, तर त्यािीही 
जबाबिारी कुिावर तरी चनचित करायला हवी. चकत्येक चठकािी मलूभतू सुचवधािंी वानवा असते, असाि 
अनुभव पयणटक सागंतात. आता काही चठकािी थोडाफार फरक पडला आहे. पि लोक सरसकट 
प्रशक्स्तपत्र िेत नाहीत. पयणटनात माऊथ पक्ब्लचसटीला खूप महत्तव असतं. एकिा एखािा पयणटक खूि 
झाला, तर तो जन्मभर तुमच्याकडे येईल. पि तो नाराज झाला, तर िहा चठकािी तुमिं नावही बिनाम 
करील. 
 

प्रसाधनगृहािंी तर महाराष्ट्रात चठकचठकािी वानवा आहे. मंुबई-गोवा, रत्नाचगरी आिी खाजगी 
आराम बसगाड्या ज्या हॉटेलांमध्ये थाबंवतात, तेथे त्यािंी क्स्थती फारि वाईट असते. चस्त्रयािंी तर चतथे 
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फारि कुिबंिा होते. प्रसाधनगृहं वाईट अवस्थेत असतात. आंघोळ, प्रसाधन आचि आहार या 
पयणटनातल्या अत्यंत चनकडीच्या गरजा आहेत. यािी जािीव आपि ठेवायलाि हवी. 
 

महाराष्ट्रातील अनोखी ककवा पचरचितही चठकािं याबद्दल माचहती िेिारं प्रसार-प्रिार साचहत्य 
फारसं उपलब्ध नसतं. छायाचित्रकार गोपाळ बोधे यानंी त्यादृिीने िागंले िस्तऐवज कॉफीटेबल बकु 
स्वरूपात आकारास आिले. सवणप्रथम मंुबई, महाराष्ट्र, महाराष्ट्रातील नद्ासंह चवचवध ठेवा, प्रािीन 
व्यापारीमागण, शगेाव अशा अनेक चवियावंर त्यानंी हवाई छायाचित्रािंी प्रिशणनं भरवली तसंि कॉफीटेबल 
बुकही प्रकाचशत केले. छायाचित्रकार उद्धव ठाकरे यानंीही ‘महाराष्ट्र िेशा’ या पुस्तकातून हवाई 
छायाचित्रामंधला महाराष्ट्र लोकापंढेु आिला. अशा िस्तऐवजािंा सुयोग्य वापर प्रिारसाचहत्यामंध्ये 
करायला हवा. पयणटनाच्या चवकासात अशा प्रसारसाचहत्यािं स्थान खूपि मोठं असतं. मराठीत चकत्येक 
लोकचप्रय लेखकानंी चवचवध माध्यमातून प्रवासविणनं चलचहली. त्यामुळे ती चठकािं पचरचित तर झालीि, पि 
त्याचं्याशी अनेक आठविी जोडल्या गेल्या. त्या चठकािानंा भेटी िेण्यािी ऊमी जनसामान्याचं्या मनात या 
चलखािाने जागवली. महाराष्ट्र टाइम्स, लोकसत्ता, सकाळ, लोकमत, सामना, लोकप्रभा, चित्रलेखा, 
साप्ताचहक सकाळ, ि टाइम्स ऑफ इंचडया, इंचडयन एक्सपे्रस, आऊटलुक रॅव्हलर यासंह अनेक वृत्तपतं्र 
व चनयतकाचलकानंी वळेोवळेी प्रवासविणनं, नव्या पे्रक्षिीय स्थळािंी माचहती तसंि संबंचधत बातम्या, लेख 
प्रचसद्ध करून महाराष्ट्रातलं पयणटन जागृत ठेवलं. छायाचित्रकारािंं योगिानही मोठं आहे. िूरचित्रवािी 
वाचहन्यावंर चवचवध प्रकारिे कायणक्रम सािर करण्यात आले. आकाशवािीवरूनही कायणक्रम झाले. आता 
इंटरनेट या नव्या माध्यमालाही खूप मोठ श्रये जातं. इंटरनेटवर आता मोठ्या प्रमािात आिानप्रिान होतं. 
पि परिेशी चलखािामंध्ये ज्या प्रकारे पयणटनस्थळं आचि चतथल्या सुचवधाचंवियी सडेतोडपिे चशफारस 
केली जाते, तसं साचहत्य आपल्याकडे फारसं चिसत नाही. तसं झाल्यास पयणटन व्यावसाचयक, सरकारी 
यंत्रिा याचं्यावरही एक प्रकारिा िबाव कायम राहतो. लोकािंा प्रचतसाि ककवा नापसतंी लगेिि कळते. 
 

पचरसराच्या आवश्यकतेनुसार चकमान प्रमािात चनयम आिाविे लागतात. तशा चनयमािंं सवांनी 
स्वागति करायला हव.ं हॉटेलिे िर, वाटाड्या ककवा गाईडिे िर चरक्षा-टॅक्सीसारखी स्थळिशणनािी 
वाहनं या सवण गोिींमध्ये काही प्रमािात प्रमािीकरि यायलाि हव.ं तरि पयणटकामंध्ये आपल्या राज्याबद्दल 
चवश्वासाहणता चनमाि होईल. हॉक्स्पटॅचलटी उद्ोगामध्ये चवश्वासाहणतेला अपार महत्तव आहे. 
 

पे्रक्षिीय स्थळािें पचरसर ज्या वैभवासाठी प्रचसद्ध आहेत, ते वैभव आपि चटकवलंि पाचहजे. 
म्हिजेि पयायाने पयावरि चटकवल्याचशवाय पयणटनही बहरू शकिार नाही. पयणटनासाठी एखािा पचरसर 
खुला केला, की त्यािा काही प्रमािात ऱ्हास होिारि. अशा वळेीि समतोल कसा साधायिा, हे आव्हान 
आपल्यापढेु कायम राहिार आहे. साचहत्य ससं्कृती मंडळाने महाराष्ट्राच्या सुविणमहोत्सवात पयणटनसंस्कृती 
या चवियाला चवशिे स्थान चिलं, ही कौतुकास्पि आचि प्रशसंनीय बाब आहे. 
 
sameerkarve@gmail.com 
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क्रीडाके्षत्र 
 

 
श्री. सांदीप चव्हाि 
 

‘आयबीन लोकमत’ या वृत्तवाचहनीिे क्रीडा सपंािक असलेल्या श्री. संिीप िव्हाि यानंा 
पत्रकाचरतेच्या के्षत्रािा िाडंगा अनुभव आहे. िैचनक सामना, महानगर, िैचनक प्रभात, साजं तरूि भारत, 
साप्ताचहक मार्धमक, साप्ताचहक चववके, अशा चनयतकाचलकामंधून क्रीडाचवियक चवपुल लेखन केले आहे. 
२००३ साली अथेन्स ऑचलक्म्पकिे वातांकन करण्यािा मान चमळचविारे ते पचहले मराठी पत्रकार ठरले. २२ 
िेशामंध्ये चवचवध क्रीडास्पधांिे वातांकन करण्यािा अनुभव श्री. िव्हाि याचं्या पाठीशी आहे. भारतीय क्रीडा 
पत्रकार महासंघािा २००४-०५ सालिा सवोत्कृि क्रीडा वातांकनासाठीिा पुरस्कार श्री. िव्हाि यानंा 
प्राप्त झाला. कबड्डीवरील त्याचं्या चवशिे डॉक्युमेंटेशनिे प्रसारि अमेचरकेतील फॉक्स टीव्हीवर करण्यात 
आले. चविेशात िाखचवण्यात आलेले ते किाचित कबड्डीवरील पचहलेि प्रसारि असण्यािी शक्यता आहे. 
 

पत्ता : १२३, मौचलक, सुभद्रा चनवास, चशवसेना शाखेसमोर, वरळी कोळीवाडा, मंुबई ४०० ०३०. 
भ्रमिध्वनी : ९९३०३६०४३१ 

 
महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेला ५० वि ेपूिण झाली आहेत. चक्रकेटच्याि भािेत बोलायिे झाले तर 

महाराष्ट्राने चिमाखिार हाफ सेंच्युरी झळकाचवली आहे. पन्नाशीनंतर चक्रकेटरला वधे लागतात ते सेंच्युरीिे 
त्यासाठी तो नव्याने गाडण घेतो. या गौरव गं्रथात आपिही पुन्हा अशीि गाडण घेिार आहोत. गौरवशाली 
इचतहासाला उजाळा िेिार आहोत. महाराष्ट्राला गौरव प्राप्त करून चिलेल्या खेळाडंूच्या कामचगरीला 
सलाम करिार आहोत. ज्या घटनानंी महाराष्ट्रातील क्रीडा के्षत्राला चिशा चिली त्या घटनािंी िखल 
घेिार आहोत, आचि हो, इचतहासात झालेल्या िकुा टाळण्यासाठी त्या िुकािें तटस्थपिे मूल्याकंनही 
करिार आहोत. 
 

भारताच्या गौरवशाली क्रीडा इचतहासात महाराष्ट्रािे स्थान सगळ्यात वरिे आहे. भारताच्या 
गौरवशाली इचतहासािा पायाि नव्हे, तर त्यावर कळस िढवण्यािे कायण महाराष्ट्राने केले. कोिताही खेळ 
घ्या, महाराष्ट्रािे त्यातील योगिान िेिीप्यमान असेि असल्याने तुम्हाला आढळेल.... महाराष्ट्राला 
वगळून भारतािा क्रीडा इचतहास चलचहता येिेि शक्य नाही. भारतात चक्रकेट हा सवाचधक लोकचप्रय खेळ 
आहे. आजच्या घडीस भारताने आतंरराष्ट्रीय चक्रकेटला एकूि २६७ टेस्ट चक्रकेटर चिले आहेत. त्यातील 
६७ टेस्ट चक्रकेटर हे एकट्या मंुबईिे तर ११ महाराष्ट्र चक्रकेट संघटनेिे आहेत. वन डेत हीि संख्या आहे 
एकूि ३५. रिजी चक्रकेट स्पधा ही भारतातील मानािी स्पधा. या रिजी स्पधेने मंुबई आचि मंुबई वगळता 
उवणचरत महाराष्ट्रािा संघ असे एकूि िोन संघ खेळतात. या स्पधेिे यंिा आपले ७५ वे विण चिमाखात साजरे 
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केले. या ७५ विांपकैी तब्बल ३९ वळेा मंुबईने तर २ वळेा महाराष्ट्राने रिजी चवजेतेपि पटकावले आहे. ही 
आकडेवारीि चक्रकेटमधील मंुबई महाराष्ट्रािी ताकि स्पि करिारी आहे. केवळ मिैानावरि नव्हे तर 
मिैानाबाहेरील क्रीडा ससं्कृतीिा चवकास करण्यात महाराष्ट्राने िीपस्तंभािी भचूमका बजावली आहे. 
 

सगळ्यात महत्तवािे म्हिजे आपि जग कजकू शकतो यािा चवश्वास महाराष्ट्राने सगळ्यात आधी 
भारताला आचि एकूिि भारतवासीयानंा चिला. चवल्सन जोन्स हे स्वतंत्र भारतािे पचहले वल्डण िॅक्म्पयन 
खेळाडू ठरले. पुण्यात जन्मलेल्या आचि मंुबईत क्रीडा कारकीिण घडचविाऱ्या चवल्सन जोन्स यानंी १९५८ 
साली चबचलयर्ड णसिे जगजे्जतेपि पटकावले. कोित्याही वैयक्क्तक खेळात भारताला चमळालेले ते पचहले 
जगजे्जतेपि होते. पढेु १९६४ मध्ये जोन्स यानंी पुन्हा एकिा वल्डण िॅक्म्पयनशीप भारताकडे खेिनू आिली. 
तब्बल १२ वि ेजोन्स राष्ट्रीय चवजेते होते. 
 

जोन्स याचं्या आधी ६ वि े म्हिजेि १९५२ साली, महाराष्ट्राच्या खाशाबा जाधव या पचहलवानाने 
भारताला ऑचलक्म्पकमधील पचहले वैयक्क्तक मेडल कजकून चिले होते. खाशाबानंी त्यावळेी कासं्य पिक 
कजकले होते. मिैानावरील खेळाडंूच्या सुविण कामचगरीिा आपि आढावा घेिारि आहोति, पि 
मिैानाबाहेरील भारताच्या क्रीडा िळवळीतील महाराष्ट्राच्या योगिानािी िखलही आपि घेिार आहोत. 
त्यासाठी साधारितः आपि फक्त १०० वि े मागे जािार आहोत इतकेि. भारतातील असे अनेक खेळ 
आहेत ज्यािंी मुहूतणमेढ मंुबई, पुिे आचि अमरावतीत रोवली गेली. थोडक्यात महाराष्ट्रात रोवली गेली. 
पुण्यातील डेक्कन चजमखाना हा त्यावळेी या क्रीडा िळवळीिा कें द्रकबिू होता. अमरावतीच्या हनुमान 
प्रसारक व्यायामशाळेनेही या क्रीडािळवळीत आपले योगिान चिले. 
 
णक्रकेिला स्पधात्मक रूप णदले 
 

साधारितः १८९५ पासून युरोचपयन आचि पारशी चजमखान्याच्या टीममध्ये प्रचतविी मंुबईत 
प्राचतचनचधक सामने व्हायिे. या िुरंगी चक्रकेट स्पधेला १९०७ साली चतरंगी चक्रकेट स्पधेिे स्वरूप चमळाले. 
कहिू संघाच्या स्पधेतील सहभागामुळे चक्रकेटही सवणिूर पसरले. पुढे १९१२ साली मुसलमान संघ या स्पधेत 
सहभागी झाल्यामुळे ही स्पधा िौरंगी झाली आचि पुढे शिे भारताच्या समावशेामुळे पंिरंगी झाली. 
इचतहासात इतके मागे जाण्यािे कारि म्हिजे १९३४-३५ साली सुरू झालेल्या रिजी चक्रकेट स्पधेिा पाया 
याि पंिरंगी चक्रकेट स्पधेने रिला. भारतीय चक्रकेटला एक चिशा िेण्यािे काम त्यावळेी महाराष्ट्राने केले. 
भारतीय चक्रकेट संघटनेिे (बीसीसीआय) मुख्यालय आजही मंुबईत चिमाखात उभे आहे. योगायोग म्हिजे 
महाराष्ट्र राज्य ५० व्या विात पिापणि करीत असतानाि मंुबई चक्रकेट संघटना आचि त्यानंतर भारतीय 
चक्रकेट संघटनेिे (बीसीसीआय) अध्यक्षपि भिूचविारे शरि पवार, आंतरराष्ट्रीय चक्रकेट पचरििेिे 
(आयसीसी) अध्यक्ष बनले आहेत. जगमोहन िालचमयानंंतर आतंरराष्ट्रीय चक्रकेटिे (आयसीसी) 
अध्यक्षपि भिूचविारे ते िुसरे भारतीय ठरले आहेत. 
 

भारतीय चक्रकेटच्या मिैानावरील ऐचतहाचसक कामचगरीिे चवश्लेिि केले, तर त्या प्रत्येक 
ऐचतहाचसक कामचगरीत मंुबई-महाराष्ट्राच्या खेळाडंूिे मोठे योगिान चिसून येईल. 
 

अगिीि सुरुवात करायिी झाली, तर भारताने इगं्लंडवर चमळचवलेल्या पचहल्या ऐचतहाचसक टेस्ट 
चवजयापासून करूया. मद्रासमध्ये १९५२ साली भारताने इगं्लंडला पराभवािी धूळ िारली होती. इंग्लंडवर 
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ऐचतहाचसक चवजय चमळचविाऱ्या त्या भारतीय टेस्ट संघात चवजय हजारे, चवनू मंकड, ित्त ूफडकर, पॉली 
उम्रीगर आचि रमेश चिविेा या मंुबईकर चक्रकेटसणिा समावशे होता. भारताने इंग्लंडचवरुद्धिी ती चसचरज १-
१ अशी ड्रॉ केली होती. १९६७-६८ साली भारताने न्यूझीलंडचवरुद्ध टेस्ट सीचरज कजकली. भारताने 
कोित्याही िेशाचवरुद्ध कजकलेली ती पचहली आंतरराष्ट्रीय चक्रकेट टेस्ट सीचरज होती आचि या चवजयी 
भारतीय टेस्ट संघात समावशे होता मंुबईकर अचजत वाडेकर, फारूक इंजीचनयर, बापू नाडकिी आचि 
महाराष्ट्राच्या िंिू बोडे या चिग्गज खेळाडंूिा. 
 

१९७०-७१ साली भारताने वसे्ट इंचडज आचि चक्रकेटच्या जन्मिात्या इंग्लंडला त्याचं्याि िेशात 
परावभवािी धूळ िारली. त्या िोन्ही अजरामर टेस्टमध्ये चवजय चमळविाऱ्या भारतीय टीमिा कॅप्टन होता 
मंुबईकर अचजत वाडेकर आचि त्या चवजेत्या टीममध्ये अचजतला साथ लाभली होती ती मंुबईच्या सुनील 
गावसकर, चिलीप सरिेसाई, एकनाथ सोलकर आचि अशोक मंकड यािंी. 
 

१९८३ साली भारताने चक्रकेटिा वल्डणकप कजकला. भारताच्या या पचहल्या जगजे्जत्या चक्रकेट 
टीममध्ये सुनील गावसकर, चिलीप वेंगसकर, संिीप पाटील, रवी शास्त्री आचि बलकविर संधू या चिग्गज 
मंुबईकर खेळाडंूिा समावशे होता. हा चसलचसला अगिी व्टेण्टी-२० चक्रकेटमध्ये वल्डण िॅक्म्पयन ठरिाऱ्या 
भारतीय टीमपयंत कायम राचहलाय. टी-२० च्या वल्डण िॅम्प टीममध्ये अचजत आगरकर आचि रोचहत शमा 
या मंुबईकर खेळाडंूिा समावशे होता, तर या टीमिा व्यवस्थापक-कम कोि होता मंुबईिाि लालििं 
रजपूत. 
 

मंुबई आचि महाराष्ट्राने भारताला अनेक चिग्गज चक्रकेटसण चिले. प्रत्येक चक्रकेटरने भारतीय 
चक्रकेटवर आपली छाप उमटवली आहे. मंुबई-महाराष्ट्राच्या या प्रत्येक खेळाडूच्या कामचगरीिा आढावा 
घेिे येथे जागेअभावी शक्य नाही. पि िोन चिग्गज खेळाडंूिा उल्लेख केल्याचशवाय केवळ भारतीयि नव्हे 
तर आंतरराष्ट्रीय चक्रकेटिा इचतहासही पूिण होऊ शकिार नाही आचि ते िोन चिग्गज खेळाडू म्हिजे 
सुनील गावसकर आचि सचिन तेंडुलकर. चक्रकेटमध्ये १० हजार रन्सिा एव्हरेस्ट सगळ्यात आधी पार 
करण्यािा चवक्रम सुनील गावसकर यानंी केला. लक्षात घ्या आंतरराष्ट्रीय चक्रकेटमध्ये ज्यावळेी फास्ट 
बॉलसणिी िहशत होती त्यावळेी गावसकर यानंी हेल्मेट न घालता धावािंा पाऊस पाडला. २००७ साली वन 
डे चक्रकेटिा वल्डण कप कव्हर करायला मी वसे्ट इचंडजमध्ये गेलो होतो. त्यावळेी तीन िशकानंतर वसे्ट 
इंचडजमधील गावसकरािी तेथील लोकचप्रयता पाहून भारावनू गेलो. १९७१ साली वसे्ट इचंडज टीमिी 
िािािाि उडविाऱ्या गावसकरवर लॉडण चरलेटर यानंी ‘गावसकर कॅचलप्सो’ हे गािे चलचहले. ते इतके 
लोकचप्रय झाले की, ‘कॅचलप्सो ऑफ सेंच्युरी’ या शभंर विांतील सवोत्कृि कॅचलप्सो गाण्यात ‘गावसकर 
कॅचलप्सो’ हे गािं ६८ व्या क्रमाकंावर होते. त्या गाण्याच्या ओळी होत्या…. 
 

“ईट वॉज गावसकर 
चि चरयल मास्टर 
जस्ट लाईक वॉल 
वुई कुडण्ट आऊट गावसकर ॲट ऑल 
नॉट ॲट ऑल 
युनोि वसे्ट इचंडज कुडण्ट आऊट गावसकर ॲट ऑल....” 
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तीन िशकानंंतरही तेथील चक्रकेट फॅन्सच्या ओठावर हे कॅचलप्सो गािे आहे. गावसकर यानंी त्या 
वसे्ट इंचडज िौऱ्यात १५४·८० च्या सरासरीने ७७४ रन्स केले. त्यात तीन सेंच्युरीज आचि एका डबल 
सेंच्युरीिा समावशे होता. एकाि टेस्टमध्ये पचहल्या इकनगमध्ये सेंच्युरी (१२४) तर िुसऱ्या इकनगमध्ये डबल 
सेंच्युरीही (२२०) गावसकर यानंी त्या िौऱ्यात कवडीजचवरुद्ध केली आचि ही कामचगरी गावसकर यानंी 
केली ती पिापणिात सीरीजमध्ये आचि तेही वसे्ट इंचडजसारख्या संघाचवरुद्ध. कोित्याही खेळाडूने 
पिापणिात केलेले हे आजवरिे सवाचधक रन्स आहेत. गावसकरच्या त्या तुफान कामचगरीच्या जोरावर 
भारताने वसे्ट इंचडजमध्ये चमळचवलेला तो पचहलावचहला टेस्ट सीरीज चवजय होता. िुसरा टेस्ट चसरीज 
चवजय चमळचवण्यासाठी भारताला २००६ सालापयंत म्हिजेि ३५ विांपयंत वाट पाहावी लागली होती. 
यावरून १९७१ च्या त्या चवजयािे महत्तव लक्षात येईल. गावसकर यानंी चक्रकेटमधील अनेक चवक्रम मोडले 
आचि त्याचं्याि पावलावर पाऊल ठेवत सचिनने चवक्रमाचं्या या एव्हरेस्टला आसमानािी उंिी गाठून 
चिली. गावसकर यानंी धावािंा पाऊस पाडला तर सचिन चवक्रमािंा पाऊस पाडतोय. सचिनिे अनेक 
चवक्रम येिाऱ्या काळात मोडता येिे कठीिि नव्हे, तर अशक्य कोटीतील बाब आहे. सचिनिी प्रत्येक धाव 
ही आता वल्डण रेकॉडण बनते आहे. बकॅटग, बॉकलग, चफक्ल्डंगमध्ये तर त्याने चवक्रम केलेि पि सवाचधक मनॅ 
ऑफ ि मिॅिा चकताब कजकिाराही तो जगातील एकमेव खेळाडू आहे.... मिॅ कजकण्यात महत्तवपूिण 
कामचगरी करिाऱ्या खेळाडूला मनॅ ऑफ ि मिॅिा चकताब िेण्यात येतो, यावरून सचिनच्या महानतेिी 
कल्पना येऊ शकते. 
 

भारतीय चक्रकेटवर मंुबई-महाराष्ट्र छाप पाडत असताना एक गोि येथे आवजूणन नमूि करावीशी 
वाटते ती म्हिजे चक्रकेट हा खेळ लोकचप्रय असूनही त्यािी व्याप्ती महाराष्ट्रातील शहरापंुरतीि मयाचित 
राचहली. खेडोपाड्यात हा खेळ खेळला जातो, पि मंुबई आचि पुण्याच्या तुलनेत महाराष्ट्राच्या 
खेडोपाड्यातून चक्रकेटसण तयार करण्यात चक्रकेट सघंटना अपयशी ठरल्या. खेळातील पसैा आचि 
लोकचप्रयतेला गावपातळीपयंत नेण्यात मंुबई आचि महाराष्ट्र संघटनेला अपयश आले आहे. इंचडयन 
चप्रचमयर लीगच्या चनचमत्ताने आता स्थाचनक खेळाडंूना खेळविे सक्तीिे झाल्याने पुिे आचि महाराष्ट्रातील 
इतर खेळाडंूना नव े व्यासपीठ चमळाले आहे. पि हेि या संघटनानंा अधीही करता आले असते. एकमात्र 
खरे, खेळात करीयर करता येऊ शकते हे चक्रकेटने िाखवनू चिले. 
 
हॉकीि चक दे इांणडया 
 

चक्रकेटनंतर महाराष्ट्राने सवाचधक नावलौचकक कमावला तो हॉकीत. तब्बल ४० पेक्षा अचधक 
ऑचलक्म्पयन महाराष्ट्राने भारताला चिले. १९३६ च्या बर्धलन ऑचलक्म्पकमध्ये भारताला गोल्ड मेडल कजकून 
िेिारे बाबू चनमल आचि पुण्यािे जोसेफ चफचलप्स, १९४६ च्या लंडन ऑचलक्म्पकमध्ये गोल्ड मेडल कजकून 
िेिारे गोल कीपर चलओ कपटो, रोम ऑचलक्म्पकमध्ये चसल्व्हर मेडल कजकिारे शातंाराम जाधव, गोकवि 
सावतं, ते बंडू पाटील, चशवाजी पवार, शकंर लक्ष्मि, जो फेचलक्स, जोकीम कावालो ते धनराज चपल्लेपयंत 
भारतीय हॉकीत महाराष्ट्राने मोठे योगिान चिले आहे. धनराज चपल्लनेे तर िार ऑचलक्म्पक (१९९२, १९९६, 
२०००, २००४), िार वल्डण कप (१९९०, १९९४, १९९८, २००२), िार िॅक्म्पयन्स रॉफी (१९९५, १९९६, 
२००२, २००४) आचि िार एचशयन गेम्समध्ये (१९९०, १९९४, १९९८ आचि २००३) भारतािे प्रचतचनचधत्व 
केले आहे. अशी कामचगरी करिारा तो भारतािा एकमेव खेळाडू आहे! धनराजच्या कॅप्टन्सीखाली १९९८ 
मध्ये भारताने एचशयन गेम्स आचि २००३ साली आचशयाई हॉकी स्पधेिे चवजेतेपि पटकावले होते. 
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कुस्िीि मैदान मारले.... 
 

मंुबईला जसे भारतीय चक्रकेटिी राजधानी म्हटले जाते तसे कोल्हापूरला कुस्तीिी राजधानी. 
कोल्हापूर आचि शजेारच्या सागंली, साताऱ्याने महाराष्ट्रातील कुस्तीला राजाश्रय आचि लोकाश्रयही 
चमळवनू चिला. लाल मातीतील रागंडा खेळ ही कुस्तीिी ओळख आजही येथे श्रदे्धने जपली जाते. 
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कुस्ती मातीतून मटॅवर गेली पि मातीशी असलेले या खेळािे नाते आजही 
अबाचधत आहे. भारतीय कुस्तीला चिशा िेण्यािे काम महाराष्ट्राने केले. राजर्धि छत्रपती शाहू महाराज 
आचि छत्रपती राजाराम यानंी राजाश्रय चिल्याने हा खेळ महाराष्ट्राच्या मातीत बहरला आचि गावकुसातही 
वाढला. शाहू महाराजानंी कोल्हापुरात उभारलेले रोमच्या ऑचलक्म्पक स्टेचडयमच्या धतीवरील खासबाग 
स्टेचडयम, आजही महाराष्ट्राच्या वैभवशाली इचतहासािी साक्ष िेतेय. 
 

महाराष्ट्रातील कुस्तीला आंतरराष्ट्रीय नकाशावर मानािे स्थान चमळवनू चिले ते सातारा 
चजल्यातील कराडच्या खाशाबा जाधव यानंी. भारतीय कुस्तीिे जिू ते चपतामहि. १९५२ च्या हेलकसकी 
ऑचलक्म्पकमध्ये पचहलवान खाशाबा यानंी भारताला पचहले वैयक्क्तक िाँझ मेडल कजकून चिले. तोवर 
भारताला साचंघक खेळ असिाऱ्या हॉकी या खेळातिं फक्त मेडल कजकता आले होते. खाशाबा जाधव यानंी 
ऑचलक्म्पक मेडल कजकून भारतीय खेळाडंूना वैयक्क्तक खेळात कजकण्यािी चजद्द चमळवनू चिली. 
ऑचलक्म्पकमध्ये भारताला िुसरे वैयक्क्तक मेडल कजकण्यासाठी त्यानंतर तब्बल ४४ वि ेवाट पाहावयाला 
लागली. चलअँडर पेसनं १९९६ साली टेचनसमध्ये भारताला िाँझ मेडल कजकून चिले होते. यावरून 
खाशाबाचं्या अतुलनीय कामचगरीिी कल्पना येईल. खाशाबानंी त्यापूवी १८४८ च्या लंडन ऑचलक्म्पकमध्ये 
सहभाग नोंिवला होता. त्यावळेी त्यानंी सहाव्या क्रमाकंापयंत धडक चिली होती. त्यावळेी हुकलेल्या 
मेडलिी भरपाई त्यानंी हेलकसकीत भरून काढली. पि त्यावळेी भारतीय हॉकी टीमच्या ऑचलक्म्पकमधील 
गोल्डन कामचगरीपढेु खाशाबािंी िाँझिी कामचगरी झाकोळली गेली. खाशाबानंतर ५६ विांनी बीकजग 
ऑचलक्म्पकमध्ये कुस्तीत िाँझ मेडल कजकिारा सुशील कुमार रातोरात करोडपती झाला. त्याच्यावर 
बचक्षसािंा विाव झाला. पि वैयक्क्तक कजण काढून ऑचलक्म्पकला जािाऱ्या खाशाबािंा चखसा मात्र मेडल 
कजकल्यानंतरही चरकामाि राचहला होता. कऱ्हाडमधील गोलेश्वर या त्याचं्या गावात १०१ बैलगाड्याचं्या 
सलामींनी त्यािंी चनघालेली चमरविकू हीि काय ती त्यािंी कमाई होती. पि एक खरे, खाशाबानंी 
उपसलेल्या त्या किामुळेि आजिी पचहलवानािंी चपढी सोन्यािी फळे िाखतेय. खाशाबाचं्या याि 
कामचगरीिी िखल घेत चिल्लीतील कॉमनवले्थसाठी उभारण्यात आलेल्या कुस्ती क्रीडा संकुलाला खाशाबा 
जाधव यािें नाव िेण्यात आले आहे. 
 

भारतीय कुस्तीत खाशाबांिे योगिान िीपस्तंभासमान आहे. खाशाबा जाधव यानंी लावलेल्या 
रोपट्यािे पुढे कहि केसरी श्रीपती खंिनाळे, मारुती माने, गिपतराव आंिळकर, िीनानाथ कसह, िािू 
िौगुले, हचरिदं्र चबराजिार, योगेश िोडके आचि चवनोि िौगुले यानंी वटवृक्षात रूपातंर केले. आजही 
महाराष्ट्राच्या गावखेड्यात लाल मातीिी परंपरा त्याि श्रदे्धनं जपली जाते आहे. 
 
हुिुिू िे कबड्डी..... 
 

महाराष्ट्राच्या मातीत जसा कुस्तीिा कस लागला चततक्याि ताकिीने कबड्डीिा घुमाराही घुमला. 
भारतीय कबड्डीच्या वैभवशाली परंपरेिी मुहूतणमेढ याि महाराष्ट्रात रोवली गेली. ही आपिा सगळ्यासंाठी 
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भिूिावह बाब आहे. १९५० साली राष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशनिी मंुबईत स्थापना झाली आचि चतथून खऱ्या 
अथाने कबड्डीच्या जागचतकीकरिाला सुरुवात झाली. योगायोग पाहा, ज्या मंुबईत कबड्डीिी राष्ट्रीय 
संघटना स्थापन झाली त्याि मंुबईत कबड्डीिी आंतरराष्ट्रीय संघटनाही स्थापन झाली आचि पचहली 
वल्डणकप कबड्डी स्पधाही याि मंुबईत चिमाखात पार पडली. 
 

कबड्डी आज ज्या स्वरूपात पाहावयास चमळते आहे. चतला तो जागचतक िजा चमळवनू िेण्यासाठी 
महाराष्ट्राने सवाचधक योगिान चिलं. यासाठी आपल्याला जवळपास शभंर वि ेमागे जाव ेलागेल. १९१५ 
साली पुण्याच्या डेक्कन चजमखान्याने कबड्डीिे चनयम करून सवणप्रथम सामने भरवल्यािी नोंि आहे. १९२३ 
साली बडोद्ाच्या कहि चवजय चजमखान्यानेही आपल्या परीने हा खेळ चनयमबद्ध करण्यािा प्रयत्न केल्यािी 
नोंि आहे. त्यानंतर १९३१ साली अचखल महाराष्ट्र शारीचरक चशक्षि पचरििेच्या िौथ्या अचधवशेनात या 
खेळाच्या चनयमनासाठी एक सचमती गचठत करण्यात आली व पुढे १९३७ साली नाचशक येथे झालेल्या 
अचधवशेनात कबड्डीच्या चनयमानंा मान्यताही िेण्यात आली. त्यापूवी १९३६ च्या बर्धलन ऑचलक्म्पकमध्येही 
कबड्डीिा प्रिशणनीय सामना खेळवल्यािी नोंि आढळते. १९४४ साली महाराष्ट्र राज्य कबड्डी संघटनेिी 
स्थापना करण्यात आली आचि त्यािवळेी मंुबई प्रातं हुतुतू संघटनाही अक्स्तत्वात आली. िेशाच्या 
कोनाकोपऱ्यात खेळली जािारी कबड्डी वगेवगेळ्या नावाने ओळखली जायिी. महाराष्ट्रातही हुतुतू, की 
कबड्डी हा वाि सुरूि होता. त्याि िरम्यान १९५२ साली सिुभाऊ गोडबोले सचमतीने कबड्डी शब्िोिाराच्या 
चनयमािंी चशफारस केली आचि १९५३ साली कबड्डी फेडरेशनने ते चनयम स्वीकारले. बुवा साळवी, ित्ता 
मालप, िािोबा गावडं, अचश्वन कुमार भोईर आचि त्याचं्यासारखे असे अनेक अनाम चशलेिार कबड्डीला 
लाभले म्हिूनि हा खेळ चटकला आचि वाढला. आज मचहला कबड्डीला जगभरात जो सन्मान आहे त्यािे 
सवणस्वी श्रेय जाते ते कबड्डीिे भीष्ट्मािायण शकंरराव तथा बुवा साळवी यानंा. नऊवारी साडीतील मचहलानंा 
कबड्डीच्या मिैानावर आिण्यािे महान कायण त्याकाळी बुवानंी केले आचि आज त्यािं फचलत म्हिनू 
िीनमधील यंिाच्या एचशयाड क्रीडा स्पधेत पचहल्यािंा मचहला कबड्डीिा समावशे झाला आहे. कबड्डीिी 
साचंघक बाधंिी जशी मंुबई-महाराष्ट्रात झाली तशी चतच्या जागचतक प्रिारािी सूते्रही मंुबई-महाराष्ट्रातूनि 
हलवली गेली. महाराष्ट्रािे पचहले मुख्यमंत्री यशवतंराव िव्हाि ते शरि पवारांपयंत साऱ्यानंीि कबड्डीच्या 
चवकासासाठी आपले योगिान चिले. मोहन धाचरयासंारख्या कबड्डी पे्रमींनी या खेळाला नवी उंिी गाठून 
चिली. १९७५ साली शरि पवार अचखल भारतीय हौशी कबड्डी संघटनेिे अध्यक्ष झाले आचि कबड्डीनेही 
सातासमुद्राच्या सीमा ओलाडंल्या. चविेशात कबड्डीच्या प्रिार आचि प्रसारासाठी पवारानंी सरकारी 
मितीिा हात पढेु केला. कबड्डीला चमळालेल्या या राजाश्रयामुळे खेळाला खऱ्या अथाने आतंरराष्ट्रीय िजा 
चमळाला. २६ चडसेंबर १९६३ साली तर अचखल भारतीय कबड्डी स्पधेिे उद्घाटन करायला स्वतः 
तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू उपक्स्थत होते. १९६८ साली इंचिरा गाधंींनीही मंुबईतील कबड्डी 
स्पधेिे उद्  घाटन केले. 
 

मिैानाबाहेर कबड्डीच्या चवकासात मंुबई-महाराष्ट्रािे कबड्डी संघटक झटत असताना प्रत्यक्ष 
मिैानातही महाराष्ट्राच्या कबड्डी खेळाडंूिा िबिबा होता. मंुबईिे मधुसूिन पाटील हे चशवछत्रपती पुरस्कार 
पटकाविारे पचहले कबड्डीपटू होते. 
 

िेशपातळीवरही महाराष्ट्रािा िबिबा होता. १९३८ आचि १९४० साली झालेल्या पचहल्या िोन्ही 
राष्ट्रीय कबड्डी स्पधा महाराष्ट्राने कजकल्या होत्या तर पचहल्या िहा राष्ट्रीय स्पधेत महाराष्ट्र तब्बल पाि 
वळेा चवजेता होता. 
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भारतातील सवोत्तम खेळाडूसाठी चिला जािारा अजुणन क्रीडा पुरस्कार पटकावण्यातही 
महाराष्ट्रािे कबड्डीपटू आघाडीवर होते. महाराष्ट्रािे सिानंि शटेे, भोला मोहीन, शातंाराम जाधव, अशोक 
कशिे आचि पी. गिेश या परुुि खेळाडंूना तर शकंुतला खटावकर, माया आके्र, मोचनक नाथ आचि रमा 
सरकार या मचहला कबड्डीपटंूनाही अजुणन पुरस्काराने सन्माचनत करण्यात आले आहे. आचि आजही ही 
परंपरा कायम आहे. 
 
खो-खो ला लोकाश्रय लाभला 
 

कुस्ती आचि कबड्डीला महाराष्ट्रात राजाश्रय चमळत असतानाि चततक्याि ताकिीच्या ककबहुना 
अचधक वगेवान अशा खो-खो खेळाला महाराष्ट्राने खऱ्या अथाने लोकाश्रय चिला आचि त्याि जोरावर खो-
खो आजही तग धरून आहे. १९१५ मध्ये डेक्कन चजमखान्याने खो-खो ला स्पधात्मक रूप िेण्यािा पचहला 
प्रयत्न केला. त्यानंतर भाई नेरूरकर याचं्या अथक प्रयत्नातून खो-खोला खऱ्या अथाने संघटनात्मक रूप 
चमळाले. राष्ट्रीय पातळीवर खो-खोला संघटनात्मक रूप िेण्यात त्यािंा कसहािा वाटा होता. त्याचं्या 
चनधनानंतर १९६३ साली भाई नेरूरकर सुविण ििक अचखल भारतीय पुरुि आचि मचहला खो-खो स्पधेिे 
आयोजन होऊ लागले. तब्बल १५ वि ेही स्पधा सुरू होती. या स्पधेिी कीती इतकी पसरली होती, की २१ 
मे १९६५ रोजी या स्पधेतील थरार पाहायला रचशयािे व्हाईस कौक्न्सलर गॉर बोनी, गलॅी चशनकॉन व 
गेनाडी मातुशीन उपक्स्थत होते. खो-खोच्या प्रिार आचि प्रसारासाठी मंुबई-महाराष्ट्रािा पुढाकार हा 
सवाचधक होता. 
 

िरम्यानच्या काळात पणु्यातील गोपाळ फडके यानंीही खो-खोच्या प्रिारासाठी िक्क चित्रफीत 
तयार केली होती. पुण्याच्या नव महाराष्ट्र व आयण क्रीडोपासक मंडळानंी नेपाळिा केलेला िौरा, खो-खो 
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोिवण्यात महत्तवािा ठरला. चक्रकेटच्या पंढरीत मंुबईच्या वानखेडे स्टेचडयमला 
जे स्थान आहे तेि स्थान खो-खोत धुळ्याच्या गरूड मिैानाला आहे. धुळ्यातील गरूड मिैान आचि खो-
खो पटंूिे एक अतूट नाते आहे. खो-खोतील सहाही गटातील अकजक्यपि स्पधा आयोचजत करण्यािा मान 
या गरूड मिैानाने चमळवला आहे. 
 

बॅचरस्टर चवठ्ठलराव गाडगीळ हे १९८५ साली भारतीय खो-खो संघटनेिे अध्यक्ष होते आचि कें द्रात 
ते तत्कालीन नभोविी मंत्रीही होते. त्याचं्याि पुढाकाराने १९८५ सालातील पुण्यातील राष्ट्रीय खो-खो 
स्पधेिे िूरिशणनवरून पचहल्यािंा थेट पे्रक्षपि झाले होते. खो-खोच्या प्रसारासाठी हे थेट प्रके्षपि मलैािा 
िगड ठरले. अनेक युवा खेळाडू त्यामुळे या खेळाकडे आकर्धित झाले. पि खो-खो आंतरराष्ट्रीय पातळीवर 
जाण्यासाठी १९९६ साल उजाडाव े लागले. कोलकोत्यात झालेल्या पचहल्या आचशयाई क्रीडा स्पधेत 
जगातील पाि िेश सहभागी झाले होते. पाचकस्तान, बागंलािेश, नेपाळ आचि श्रीलंकेिा समावशे असलेली 
ही स्पधा भारताने कजकली होती आचि त्या आचशयाई खो-खो स्पधेतील पचहल्यावचहल्या भारतीय टीमिा 
कॅप्टन होता महाराष्ट्रािा नरेंद्र शहा. त्या पचहल्या भारतीय टीममध्ये महाराष्ट्राच्या लचलत सावतं, मंगेश 
पाठारे आचि आशुतोि गायकैवारी यािंा समावशे होता. 
 

भारतीय रिजी चक्रकेटमध्ये जसा मंुबईिा िबिबा, अगिी तसाि िबिबा राष्ट्रीय खो-खो स्पधेत 
महाराष्ट्रािा आहे. आजवर झालेल्या ४४ राष्ट्रीय पुरुि खो-खो स्पधेत महाराष्ट्राने चवक्रमी ३६ वळेा 
चवजेतेपि पटकावले आहे, तर ६ वळेा महाराष्ट्राच्या परुुिानंा उपचवजेतेपिावर समाधान मानाव े लागले 
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आहे. यािाि अथण ४४ पैकी ४२ वळेा महाराष्ट्राच्या पुरुिानंी फायनलमध्ये धडक चिली आहे. हीि क्स्थती 
मचहला चवभागात आहे. आजवर झालेल्या ४३ मचहला राष्ट्रीय खो-खो स्पधेत महाराष्ट्राच्या मचहलानंी १४ 
वळेा अकजक्यपि पटकावले तर १३ वळेा त्यानंा उपचवजेतेपिावर समाधान मानाव ेलागले आहे. 
 

मंुबई-महाराष्ट्राने अनेक अजुणन पुरस्कार चवजेते खेळाडू भारताला चिले. खो-खोसाठी िेण्यात 
आलेल्या आजवरच्या एकूि १३ पुरस्कारापंैकी ६ पुरस्कार हे महाराष्ट्राच्या खेळाडंूनी पटकावले आहेत. 
पुरस्कार पटकाविारे खेळाडू पुढीलप्रमािे :— 
 

१९७६ - श्रीरंग इनामिार (नवमहाराष्ट्र संघ, पुिे) 
१९७६ - उिा नगरकर (सरस्वती कन्या संघ, पुिे) 
१९७७ - शखेर धारवडकर (सक्न्मत्र संघ, पुिे) 
१९८२ - हेमंत टाकळकर (सक्न्मत्र सघं, पुिे) 
१९८३ - वीिा परब (वैभव क्लब, मंुबई) 
१९८४ - सुरेखा कुलकिी (इगल्स, पुिे) 

 
इतकेि काय, तर खो-खोच्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पधेतील सवोत्तम खेळाडूसाठी िेण्यात येिारा 

पचहलावचहला एकलव्य क्रीडा पुरस्कार महाराष्ट्राच्या खेळाडूने पटकावला होता. १९६३ साली इंिूर येथे 
झालेल्या राष्ट्रीय स्पधेत मंुबईच्या चवश्वनाथ मयेकर यानंी हा मानािा पचहला पुरस्कार पटकावला होता. 
 
नेमबाजीि महाराष्ट्राने नेम साधला... 
 

नेमबाजीत जागचतक क्रमवारीत पचहल्या क्रमाकंावर झेप घेिारी पचहली भारतीय खेळाडू 
महाराष्ट्रािी होती. अजंली भागवतने ही चकमया केली होती. नेमबाजीत वल्डण रेकॉडणशी बरोबरी करिारी 
पचहली भारतीय खेळाडू महाराष्ट्रािी होती. महाराष्ट्राच्या सुमा चशरुरने ४०० पैकी ४०० गुिािंी कमाई 
करीत भारतासाठी पचहला वल्डण रेकॉडण केला होता. इतकेि नव्हे, तर कॉमनवले्थमध्ये चपस्तुल प्रकारात 
पचहले गोल्डमेडल कजकिारा खेळाडूही महाराष्ट्रािा होता. अशोक पचंडत यानंी भारतासाठी कॉमनवले्थिे 
पचहले गोल्ड मेडल कजकले होते. चवक्रमािंी ही परंपरा आजतागायत कायम आहे. भारतीय शूकटगच्या 
जडिघडिीत महाराष्ट्रािे योगिान अतुलनीय आहे. चसडनी ऑचलक्म्पकमध्ये अंजलीिे ऑचलक्म्पक मेडल 
काही शताशं गुिानंी हुकले, पि चतच्या त्या कामचगरीने भारतातील केवळ मचहलानंाि नव्हे तर पुरुि 
खेळाडंूनाही कजकण्यािी एक चजद्द चमळवनू चिली. अथेन्स ऑचलक्म्पकमध्ये राज्यवधणन राठोडने कजकलेले 
चसल्व्हर मेडल असो अथवा अचभनव कबद्राने बीकजग ऑचलक्म्पकमध्ये कजकलेले गोल्ड मेडल... त्याचं्या या 
यशािा पाया महाराष्ट्राच्या या चजगरबाज खेळाडंूच्या कामचगरीत िडलेला आहे. मी स्वतःला याबाबत 
नचशबवान समजतो कारि राज्यवधणन राठोडिे अथेन्समधील चसल्व्हर आचि अचभनविे बीकजग 
ऑचलक्म्पकमधील गोल्डमेडल कजकतानाच्या कामचगरीिा मी साक्षीिार होतो. भारतािे पचहले चसल्व्हर 
आचि पचहले गोल्डमेडल कजकताना मी पाचहले आहे. या िोन्ही ऑचलक्म्पकिे वातांकन त्या त्या िेशात 
जाऊन करताना मी अनुभवला तो माहाराष्ट्राच्या नेमबाजानंा चमळिारा मानसन्मान... अशोक पचंडत ते 
अंजली भागवतिा हा वसा आता जगजे्जती तेजक्स्वनी सावतं आचि जगजे्जता नवनाथ फडतरे िालवत 
आहेत. चिल्लीत नुकत्याि संपन्न झालेल्या कॉमनवले्थ स्पधेत महाराष्ट्राच्या अचनसा सय्यिनं िोन गोल्ड 
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मेडल्स कजकली, तर राही सरनौबतने एक गोल्ड आचि एक चसल्व्हर मेडल कजकले...तेजक्स्वनी सावतं, 
सुमा चशरुर यानंीही या स्पधेत चसल्व्हर आचि िाँझ मेडलिी लयलूट केली. २००५ च्या आचशयाई शूकटग 
स्पधेत महाराष्ट्राच्या रौनक पंचडतने ७ गोल्ड मेडल्स आचि १ चसल्व्हर मेडलिी चवक्रमी कमाई केली होती. 
२००६ च्या मेलबॉनण कॉमनवले्थ गेममध्ये तेजक्स्वनी सावतंने २ गोल्ड मेडल्स तर रौनक पंचडतने १ 
गोल्डमेडल कजकले होते. अंजली भागवतने १ चसल्व्हर मेडल कजकले होते. क्रीडा के्षत्रातील अतुलनीय 
कामचगरीसाठी भारत सरकारतफे िेण्यात येिाऱ्या सवोच्च अशा ‘राजीव गाधंी खेलरत्न’ पुरस्कारासाठी 
महाराष्ट्राच्या अजंली भागवतिी चनवड करण्यात आली होती. हा सवोच्च असा पुरस्कार पटकाविारी ती 
भारतातील पचहली नेमबाज खेळाडू ठरली. नेमबाजीतील कौतुकास्पि कामचगरीसाठी महाराष्ट्राच्या 
अशोक पंचडतसह अजंली भागवत, िीपाली िेशपाडें, सुमा चशरूर यानंा अजुणन पुरस्काराने गौरवण्यात आले 
आहे. भारतीय नेमबाजीसाठी महाराष्ट्राने खऱ्या अथाने अिूक नेम साधला! 
 
बुणद्धबळािही महाराष्ट्राचीच चाल पणहली! 
 

इतर खेळापं्रमािे बुचद्धबळाच्या राष्ट्रीय संघटनेिी स्थापनाही महाराष्ट्रातील मंुबईत झाली. सोप्या 
भािेत सागंायिे झाले तर मंुबई - महाराष्ट्राने अवघ्या भारताला बचुद्धबळािे सध्यािे स्पधात्मक रूप चमळवनू 
चिले. महाराष्ट्रात १९२१ साली साऊथ महाराष्ट्र िेस असोचसएशनच्या नावाने पचहल्यािंा बुचद्धबळाला 
संघटनात्मक रूप चमळाले. गोकविराव पडसलगीकर, चवनायकराव खाचडलकर, गोपाळराव मुजुमिार, 
ताम्मन काळे आचि स्टॅम्प चवके्रते आपटे याचं्या पुढाकाराने बुचद्धबळाच्या संघटनात्मक प्रवासाला सुरुवात 
झाली. बुचद्धबळासाठी चविेश प्रवास करिारे चवनायकराव खाचडलकर हे पचहले बुचद्धबळपटू होते. १९२२ 
साली डॉ. व्ही. एन्. िेसाई यानंी सागंलीत बुचद्धबळािी पचहली स्पधा सुरू केली. पढेु १९३० साली 
पडसलगीकर, िािासाहेब गाडगीळ आचि चवष्ट्िुपंत राजवाडे यानंी सागंली िेस सोसायटीिी स्थापना 
केली. चतथूनि मग नूतन बचुद्धबळ मंडळ १९४१ मध्ये स्थापन झाले. याि नूतन बचुद्धबळ मंडळाने आजवर 
हजारो बुचद्धबळपटू घडचवले. बुचद्धबळािा बतेाज बािशहा चवश्वनाथन आनंिही या स्पधेत खेळलाय. मंुबईत 
१९५० साली ऑल इचंडया िेस फेडरेशनिी स्थापना झाली आचि पुढील ५ वि े मंुबईत राष्ट्रीय बचुद्धबळ 
स्पधेिे आयोजन होत राचहले. 
 

अगिी भारतािा पचहला ग्रडँमास्टर खेळाडू हा खरे तर महाराष्ट्रािाि होिार होता. कारि 
पुरुिामंध्ये पचहला आंतरराष्ट्रीय ग्रँडमास्टर नॉमण चमळविारा खेळाडू महाराष्ट्रािा होता. प्रवीि चठपसे यानंी 
हा नॉमण पटकावला होता, पि ग्रँडमास्टर चकताबासाठी आवश्यक असिारे तीन नॉमणस चमळचवण्यात चठपसे 
यानंा अमळ उशीर झाला आचि चवश्वनाथन आनंि हा भारतािा पचहला ग्रँडमास्टर चकताब पटकाविारा 
खेळाडू ठरला. त्यानंतर चिबेंिू बारुआनं ग्रँडमास्टर हा चकताब पटकावला आचि मग प्रवीि चठपसे 
ग्रँडमास्टर चकताब कजकिारे भारतािे चतसरे खेळाडू ठरले. त्याचं्या पत्नी भाग्यश्री चठपसे याही ग्रँडमास्टर 
नॉमण पटकाविाऱ्या भारताच्या पचहल्या मचहला बचुद्धबळपटू आहेत. 
 

प्रवीि चठपसेसह अचभचजत कंुटेनेही प्रचतष्ठेिा ग्रँडमास्टर चकताब पटकावला आहे. तर स्वाती 
घाटेने मचहला ग्रँडमास्टर चकताब कजकला आहे. 
 

अगिी अलीकडच्या काळापयंत महाराष्ट्रािे भारतीय बचुद्धबळावर विणस्व होते. प्रवीि चठपसे तर 
सात वळेा राष्ट्रीय बुचद्धबळ चवजेते होते. तर मचहलात रोचहिी खाचडलकरने पाि वळेा राष्ट्रीय बुचद्धबळ 
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स्पधा कजकली. आचशयाई बुचद्धबळ स्पधा कजकिारी ती पचहली भारतीय मचहला बचुद्धबळपटू आहे. िोन वळेा 
चतने ही स्पधा कजकली. चतच्या याि कामचगरीसाठी चतला अजुणन पुरस्काराने सन्माचनत करण्यात आले. 
बुचद्धबळ या खेळासाठी अजुणन पुरस्कार पटकाविारी ती पचहली मचहला बचुद्धबळपटू ठरली. रोचहिीसह 
महाराष्ट्राच्या प्रवीि चठपसे, भाग्यश्री चठपसे, अनुपमा गोखले यानंीही बचुद्धबळातील अतुलनीय 
कामचगरीसाठी अजुणन पुरस्कार पटकावला आहे. रोचहिीसोबति चतच्या बचहिी वासंती आचि जयश्री 
खाचडलकरनेही बुचद्धबळ स्पधा गाजवली होती. तर त्यावळेी शरि चटळक, शखेर साहू, राहुल शटे्टी आचि 
रवी हेगडे यानंीही आंतरराष्ट्रीय चकताब पटाकावत महाराष्ट्राच्या बचुद्धबळ यशात आपले योगिान चिले. 
 
िेबल िेणनसमध्ये महाराष्ट्राचा दबदबा 
 

या खेळातील महाराष्ट्रािा िबिबा इतका होता, की राष्ट्रीय टेबल टेचनस स्पधेच्या सेमी 
फायनलमध्ये बहुताशंवळेा महाराष्ट्रािेि खेळाडू आमने-सामने ठाकायिे. टेबल टेचनसमधील पचहला 
अजुणन पुरस्कारही बहाल करण्यात आला तो मंुबईच्या जयंत व्होरा यानंा. जयंत व्होरा ते कमलेश 
मेहतापयंत महाराष्ट्राने भारतीय टेबल टेचनसवर विणस्व गाजचवले. महाराष्ट्राच्या कमलेश मेहताने आपल्या 
अफाट कामचगरीने स्वतःिे असे एक स्थान या खेळात चनमाि केले होते. टेबल टेचनस म्हिजेि जि ू
कमलेश मेहता असे जिू त्याकाळी समीकरिि झाले होते. १९८१ ते १९९४ िरम्यान कमलेश मेहताने 
तब्बल ११ वळेा राष्ट्रीय टेबल टेचनस स्पधेिी फायनल गाठली होती. त्यापैकी तब्बल ८ वळेा त्याने राष्ट्रीय 
स्पधेिे चवजेते पि पटकावले. कमलेशने सात वल्डणकप स्पधेत, आठ आचशयाई टेबल टेचनस स्पधेत, िोन 
एचशयाड स्पधेत आचि सहा कॉमनवले्थ क्रीडा स्पधेत भारतािे प्रचतचनचधत्व केले. १९८२ ते १९८९ िरम्यान 
कमलेश भारतीय टेबल टेचनस टीमिा कॅप्टनही होता. सहा कॉमनवले्थ स्पधेत चमळून कमलेश मेहताने िार 
चसल्वर आचि िार िाँझ मेडल्स कजकली. १९९१ च्या सफॅ स्पधेत कमलेशने ७ चवक्रमी गोल्ड मेडल्सिी 
कमाई केली. त्याच्या याि चवक्रमी कामचगरीसाठी त्याला प्रचतष्ठेच्या अजुणन पुरस्काराने गौरवण्यात आले. 
 

१९५२ साली टेबल टेचनसिी वल्डण िॅक्म्पयन्सचशप मंुबईत खेळवण्यात आली. भारतीय टेबल 
टेचनससाठी ही स्पधा म्हिजे मैलािा िगड ठरली. कारि या स्पधेच्या चनचमत्ताने आचशया खंडात 
पचहल्यािंाि टेबल टेचनसिी जागचतक स्पधा आयोचजत होत होती. अगिी िाळीसच्या िशकात उत्तन िंद्रन 
ते पन्नाशीच्या िशकात चिलीप संपत, सुधीर ठाकरसी, यतीन व्यास आचि जयंत व्होरा यानंी टेबल 
टेचनसमध्ये आपला िबिबा चनमाि केला. फारूक खोिायजी, नीरज बजाज आचि चवलास मेनन यानंी 
सत्तरिे िशक गाजचवले. कमलेश मेहता, एस. रामास्वामी, एस. श्रीराम आचि सुजय घोरपडे यानंीही 
महाराष्ट्राच्या टेबल टेचनसवर आपला ठसा उमटवला. 
 
बॅडसमिनमध्येही महाराष्ट्रच पणहला! 
 

भारतीय बॅडकमटनपटूही आतंरराष्ट्रीय स्पधा कजकू शकतात हा चवश्वास महाराष्ट्राने सगळ्यात 
पचहल्यािंा भारताला चिला. नंिू नाटेकर हे चविेशात बडॅकमटनिे चवजेतेपि पटकाविारे पचहले भारतीय 
बॅडकमटनपटू होते. १९५६ साली क्वालालम्पूर येथे झालेल्या सेलँगोर बॅडकमटन स्पधेतील पुरुि एकेरीिे 
चवजेतेपि नंिू नाटेकर यानंी पटकावले होते. टेबल टेचनसप्रमािे बॅडकमटनमध्येही प्रचतष्ठेिा पचहला अजुणन 
पुरस्कार हा महाराष्ट्राच्या खेळाडूने पटकावला. नंिू नाटेकर हे बॅडकमटनमधील पचहल्या अजुणन पुरस्कारािे 
मानकरी ठरले. त्याचं्याि गौरवशाली कामचगरीिा वसा पुढे प्रिीप गधें, अमी चघया, लेरॉय चडसूझा, उिय 



 अनुक्रमणिका 

पवार, संजय शमा, राजीव बागा, चनचखल कानेटकर आचि अपिा पोपट यानंी पुढे सुरू ठेवला. स्वातंत्र्यपूवण 
काळात िेवधर भचगनींनी राष्ट्रीय बॅडकमटन स्पधा गाजचवली होती. १९४२ ते १९४४ अशी सलग तीन वि े
तारा िेवधर राष्ट्रीय चवजेती होती. तर त्याि िरम्यान ४२ व ४३ साली ताराने आपली बहीि सुंिरसह 
मचहला िुहेरीिेही राष्ट्रीय चवजेतेपि काबीज केले होते. शलैजा साळोखे, नागपूरच्या सरोचजनी आपटे 
तसेि सरोचजनी गोगटे या महाराष्ट्राच्या मचहलानंीही अनुक्रमे ६६ व ६७ साली चवजेतेपि पटकावले होते. 
त्यानंतर ६८, ६९, व ७० अशी तीन वि ेिमयंती ताबंे यानंी मचहला राष्ट्रीय चवजेतेपि पटकावले होते. पि 
या मचहला बॅडकमटनवर खऱ्या अथाने ठसा उमटचवला तो अपिा पोपटने. अपिाने १९९७ ते २००६ अशी 
सलग िहा वि ेराष्ट्रीय मचहला बॅडकमटन स्पधेिे चवजेतेपि पटकावले. भारतीय क्रीडा के्षत्रातील हा एक 
नवा उच्चाकं ठरला आहे. त्यानंतर महाराष्ट्राच्या तृप्ती मुरगंुडेने राष्ट्रीय मचहला बॅडकमटन स्पधेिे चवजेतेपि 
पटकावत ही परंपरा कायम राखली. 
 
पणहला जगजे्जिा महाराष्ट्राने णदला! 
 

चबचलयर्ड णस या खेळाने भारताला खऱ्या अथाने जगजे्जता राष्ट्र बनचवले. स्वतंत्र भारतािा पचहला 
जगजे्जता खेळाडू िेण्यािा मान चबचलयर्डण सने पटकावला आचि तोही महाराष्ट्राच्या खेळाडूने. पुण्यात 
जन्मलेल्या आचि मंुबईत क्रीडा कारकीिण घडचविाऱ्या चवल्सन जोन्स यानंी १९५८ साली चबचलयर्डण सिे 
जगजे्जतेपि पटकावले. कोित्याही वैयक्क्तक खेळात भारताला चमळालेले ते पचहले जगजे्जतेपि होते. पढेु 
१९६४ मध्ये जोन्स यानंी पनु्हा एकिा वल्डण िकॅ्म्पयनशीप भारताकडे खेिनू आिली. तब्बल १२ वि ेजोन्स 
राष्ट्रीय चवजेते होते. भारताला महाराष्ट्राने जोन्स याचं्यासह मायकल फरेरा आचि गीत सेठी असे एकूि ३ 
जगजे्जते चबचलयर्डण सपटू चिले. याचशवाय आचशयाई स्नूकर स्पधा कजकिारा याचसन मिंटही मंुबईिाि. 
जागचतक चबचलयर्डण समध्ये महाराष्ट्रािे खेळाडू वल्डणक्लास कामचगरी करत असतानाि राष्ट्रीय चबचलयर्डण स 
आचि स्नूकर स्पधेतही महाराष्ट्राच्या खेळाडंूनी चततक्याि ताकिीिी कामचगरी केली. अशोक शाचंडल्य, 
याचसन मिटं, िेवेंद्र जोशी आचि ओम अग्रवाल या खेळाडंूनी राष्ट्रीय स्पधा कजकत महाराष्ट्राच्या चशरपेिात 
मानािा तुरा रोवला. पुरुि चवभागात चिमाखिार कामचगरी होत असताना मीनल आचि अनुजा या ठाकूर 
भचगनींनी राष्ट्रीय पातळीवर महाराष्ट्रािी पताका डौलाने फडकवत ठेवली. 
 
फूिबॉलमध्ये ऑणलन्म्पक मेडल हुकले.... 
 

१९५६ च्या मेलबॉनण ऑचलक्म्पकमध्ये भारतािे फूटबॉलमधील मेडल थोडक्यात हुकले होते. त्या 
ऑचलक्म्पकमध्ये भारताला िौथ्या क्रमाकंावर समाधान मानाव े लागले. त्या ऑचलक्म्पकमध्ये मंुबईकर 
नेक्व्हल चडसूझाने क्वॉटणर फायनलमध्ये ऑस्रेचलयाचवरुद्ध गोलिी हॅर् रीक नोंिचवली होती. भारताने ती मिॅ 
४-२ अशी कजकली. त्या मेलबॉनण ऑचलक्म्पकमध्ये नेक्व्हल चडसूझा सयुंक्तपिे टॉप स्कोअरर होते. मंुबई 
आचि एकूिि महाराष्ट्राला फूटबॉलिी मोठी परंपरा आहे. भारतातील िुसऱ्या क्रमाकंािी सगळ्यात जुनी 
रोव्हसण कप फूटबॉल स्पधा याि मंुबईत १८९१ साली सुरू झाली. मंुबईतील कुपरेज मिैान या स्पधेतील 
अजरामर लढतींिा साक्षीिार आहे. १९५८ साली मंुबईच्या कोल्टेक्स संघाने पचहल्यािंा रोव्हसण कप 
कजकला. कूपरेजवरिे आपले कौशल्य आजमाविाऱ्या मंुबईकर फूटबॉलपटंूनी १८५४-५५ साली 
पचहल्यािंा संतोि ििक फूटबॉल स्पधा कजकली. त्यानंतर १९६३-६४ साली मद्रासमध्ये तर १९९०-९१ 
साली पल्लकडमध्ये आचि १९९९-२००० साली त्रीशुरमध्ये संतोि रॉफी स्पधा कजकली. 
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१९४८ च्या ऑचलक्म्पकमध्ये भारतीय फूटबॉल टीम अनवािी खेळली होती. त्या टीममध्ये मंुबईच्या 
पी. परब सजंीव उच्चील आचि टी. एम. वगीस या खेळाडंूिा समावशे होता. याचशवाय मंुबईने भारताला 
अनेक आंतरराष्ट्रीय फूटबॉलपटू चिले. ज्यामध्ये एस. एस. तथा बाबू नारायि, अथँोनी िेगेंझा, नेक्व्हले 
चडसूझा, पीटर फेरो, डेचरक चडसूझा, फॉटु्यणनटो फँ्रको, माटो गे्रचसयस, शबीर अली, रिजीत थापा, अमर 
बहािूर आचि बेनाडण फरेरा या खेळाडंूिा समावशे होता. बाबू नारायि तर १९५६ आचि १९६० च्या 
ऑचलक्म्पकमध्ये भारतीय टीमिे गोलकीपर होते. 
 
बॉन्क्सांगमध्येही नांबर वन! 
 

भारतािा पचहला अजुणन पुरस्कार चवजेता बॉक्सर हा महाराष्ट्रािा होता. बुद्दी चडसुझाने तब्बल ९ 
वळेा राष्ट्रीय बॉक्क्संग स्पधेिे चवजेतेपि काबीज केले होते. बॉक्क्संगमध्ये अनेक अथाने महाराष्ट्र नंबर वन 
आहे. चवशिेता बॉक्क्संगला संघटनात्मक क्स्थरता िेण्यात महाराष्ट्राने पथिशी भचूमका बजावली. केवळ 
भारतातीलि नव्हे, तर आचशयातील सगळ्यात जुनी आचि मानािी समजली जािारी वसे्टनण इचंडया 
बॉक्क्संग िॅक्म्पयनचशप महाराष्ट्राने सुरू केली. इतकेि नव्हे, तर १९२५ सालापासून मंुबईत इटंर 
कॉचलचजएट बॉक्क्संग िकॅ्म्पयनचशप सुरू करण्यात आली. भारतािी सगळ्यात पचहली आंतरराष्ट्रीय 
बॉक्क्संग स्पधाही मंुबईति सुरू झाली. आचि भारतािी पचहली राष्ट्रीय बॉक्क्संग स्पधाही १९५० साली 
मंुबईच्या िेबॉनण स्टेचडयमवर मोठ्या चिमाखात आयोचजत करण्यात आली. भारतातील पचहल्या 
आंतरराष्ट्रीय बॉक्क्सगं स्पधेिे आयोजनही मंुबईति करण्यात आले होते. १९८० साली आचशयाई बॉक्क्संग 
स्पधेच्या रूपाने मंुबईत आचि पयायाने भारतातही पचहल्या आतंरराष्ट्रीय बॉक्क्संग स्पधेिे आयोजन झाले 
होते. बॉक्क्संगमधील याि प्रशासकीय कामािी िखल घेत भारत सरकारतफे ॲस्पी अिाजाचनया यानंा 
पद्मश्री पुरस्काराने गौरवण्यात आले. मचिपूरच्या मेरी कोमने मचहलािंी जागचतक बॉक्क्संग स्पधा कजकून 
भारतीय मचहलािंा आवाज बुलंि केला. पि मचहलासंाठी पचहली बॉक्क्संग स्पधा १९९४ साली महाराष्ट्राने 
आयोचजत केली होती. बॉक्क्संगमधील अतुलनीय कामचगरीसाठी बुद्दी याचं्यासमवते गोपाळ िेवागं, मनोज 
कपगळे आचि मुकंुि चकल्लेिार या महाराष्ट्राच्या बॉक्सर खेळाडंूिा अजुणन पुरस्काराने गौरव करण्यात आला. 
 
िेणनसमधील ‘गौरवशाली’ कामणगरी 
 

महाराष्ट्राच्या टेचनसिा इचतहास सागंायिा झाला, तर त्यात गौरव नाटेकर यािी कामचगरी 
सगळ्यात वरिी आहे. तब्बल सात वळेा टेचनसिे राष्ट्रीय चवजेतेपि गौरव नाटेकरने काबीज केले. १९९२ ते 
९७ िरम्यान भारतीय डेक्व्हस कप टीमिा तो सिस्य होता. १९९२ सालच्या डेक्व्हस कप टेचनस स्पधेिी सेमी 
फायनल गाठिाऱ्या टीममध्ये गौरव नाटेकरिा समावशे होता. १९९४ च्या चहरोचशमा एचशयाडमध्ये गौरवने 
चलएण्डर पेससोबत िुहेरीत एक आचि एक साचंघक अशी िोन गोल्ड मेडल पटकावली. १९९३, १९९५ 
आचि १९९७ च्या सफॅ गेममध्ये गौरवने प्रत्येकी िोन गोल्ड मेडल्स कजकली. याि कामचगरीिी िखल घेत 
त्याला क्रीडा के्षत्रातील प्रचतष्ठेच्या अशा अजुणन पुरस्काराने गौरवण्यात आले. आंतरराष्ट्रीय बॅडकमटनपटू 
आचि अजुणन पुरस्कार प्राप्त नंिू नाटेकर हे गौरविे वडील. वचडलापं्रमािेि गौरवनेही आपल्या कामचगरीने 
महाराष्ट्राला गौरव प्राप्त करून चिला आहे. 
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कणविाचा णवजय असो 
 

चिल्लीत नुकत्याि झालेल्या कॉमनवले्थ क्रीडा स्पधेत कचवता राऊतने १०००० मीटर शयणतीत िाँझ 
मेडल कजकले आचि इचतहास घडचवला. कॉमनवले्थ क्रीडा स्पधेत मेडल कजकिारी ती महाराष्ट्रािी पचहली 
ॲथलेट ठरली. नाचशकच्या आचिवासी पाड्यातून आलेल्या कचवताने आपल्या चजद्दीच्या जोरावर हे यश 
चमळवले आहे. तसे पाहता ॲथलेचटक्समध्ये महाराष्ट्राच्या वाट्याला फारसे यश आलेले नाही. 
महाराष्ट्राच्या केनेथ पॉवले, आिी चसके्वरा, आचिल सुमारीवाला, विंना शानबाग आचि रचिता चमस्त्री यानंा 
ॲथलेचटक्समधील अतुलनीय कामचगरीसाठी अजुणन पुरस्काराने सन्माचनत करण्यात आले आहे. 
 

चसके्वरा यानंी १५०० आचि ५००० मीटर शयणतीत भारतात आपला िबिबा चनमाि केला होता. 
१५०० मीटर शयणतीत त्यानंी नोंिवलेला राष्ट्रीय चवक्रम तब्बल २० वि ेअबाचधत होता. १५०० आचि ५००० 
मीटर शयणतीतील त्यािें राज्य चवक्रम आज जवळपास ४० विांनंतरही अबाचधत आहेत. आचिल सुमारीवाला 
१०० मीटरमध्ये राष्ट्रीय िॅक्म्पयन होते. त्यानंी नोंिवलेला १०·४ सेकंिािा राज्य चवक्रम जवळपास ३० 
विांनंतर आजही अबाचधत आहे. मचहलाचं्या ४ बाय ४०० मीटर शयणतीत विंना शानबागने राष्ट्रीय चवक्रमािी 
नोंि केली होती. रचिता चमस्त्रीने भारतािी फास्टेट मचहला होण्यािा बहुमान पटकावला होता. मचहलाचं्या 
१०० मीटर शयणतीत रचिता चमस्त्रीने ११·३८ सेकंिािंा राष्ट्रीय चवक्रमही नोंिवला होता. ११·३२ ही चतिी 
वैयक्क्तक सवोत्तम वळे होती. 
 
जलिरिाचा ‘धवल’ काळ 
 

भारतीय जलतरिािा आंतरराष्ट्रीय िेहरा िेण्यािे काम महाराष्ट्राच्या वीरधवल खाडे याने केले. 
ऑचलक्म्पकसाठी थेट पात्र ठरिारा तो आजवरिा सवात लहान भारतीय खेळाडू ठरला आहे. बीकजग 
ऑचलक्म्पकमध्ये तो ५० मीटर, १०० मीटर आचि २०० मीटर शयणतीसाठी पात्र ठरला होता. कोल्हापूरच्या 
वीरधवल खाडेच्या नावावर आजघडीस ५०, १००, २०० आचि ४०० मीटर फ्रीस्टाईल शयणतीिे राष्ट्रीय 
चवक्रम आहेत. चशवाय ५० मीटर बटरफ्लाय शयणतीिा राष्ट्रीय चवक्रमही वीरधवलच्या नावावर आहे. बीकजग 
ऑचलक्म्पकमध्ये तो सेमीफायनल गाठण्यात अपयशी ठरला पि त्याने चतथे नव्या राष्ट्रीय चवक्रमािी नोंि 
केली. 
 

२००६ साली झालेल्या िचक्षि आचशयाई जलतरि स्पधेत त्याने तीन नव्या चवक्रमासंह एकूि ६ 
गोल्ड मेडल्स कजकली होती, तर ३३ व्या राष्ट्रीय जलतरि स्पधेत पाि नव्या स्पधा चवक्रमािंी नोंि करत 
त्याने पुन्हा ६ गोल्ड मेडल्स कजकली होती. िीनमध्ये झालेल्या आचशयाई जलतरि स्पधेत वीरधवल खाडेने 
चसल्व्हर मेडलिी कमाई केली होती. पुण्यात झालेल्या युथ कॉमनवले्थ क्रीडा स्पधेत वीरधवलने ३ गोल्ड 
आचि २ चसल्व्हर मेडल्स कजकली. 
 

महाराष्ट्रासाठी जलतरिात ८० िे िशक सुविणकाळ होता. अचनता सूि, पर्धसस मिन, क्स्मता 
िेसाई आचि डॉली नचझर यानंी एकामागोमाग यशोचशखरे सर केली. तेजस्वी आचि श्रतृी शटे्टी, तसेि िीघण 
पल्ल्याच्या जलतरिात रूपाली रेपाळे, आरती प्रधान आचि मयुर मेहता यांिी कामचगरीही उजवी आहे. 
अचवनाश सारंग ते चमकलि सोमि यानंीही जलतरिात आपला ठसा उमटवला. वॉटर पोलोमध्येही 
महाराष्ट्रािा संघ िािासंघ होता. 
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जसा चक्रकेटमध्ये मंुबई ककवा महाराष्ट्रािा खेळाडू असायिाि तसेि चित्र बास्केटबॉलमध्ये होते. 
बास्केटबॉलच्या प्रत्येक राष्ट्रीय संघात मंुबईिे िोन तरी खेळाडू हमखास असायिे. अब्बास मंुताचसर आचि 
एस्मेरो चफगे्रडो यानंी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपली िमक िाखवली. मल्लखाबंातही महाराष्ट्र आघाडीवर 
आहे. मल्लखाबं या खेळािा िेशचविेशात प्रिार आचि प्रसार करण्यात मंुबईच्या समथण व्यायाम मंचिर आचि 
अमरावतीच्या हनुमान व्यायाम प्रसारक शाळेने महत्तवािी भचूमका बजावली. मल्लखाबािंी आंतरराष्ट्रीय 
संघटना बाधंिीसाठी समथणिे सरकायणवाह उिय िेशपाडें यानंी यशस्वी पुढाकार घेतला आहे. चवचवध 
खेळात मंुबई-महाराष्ट्रािे खेळाडू आगेकूि करीत असतानाि पुण्याच्या सुरेंद्र िव्हािने तर िक्क एव्हरेस्ट 
चशखर सर केले. एव्हरेस्ट सर करिारा तो महाराष्ट्रािा पचहला चगयारोहक ठरला. मचहलामंध्ये हीि 
कामचगरी कृष्ट्िा पाटीलने केली. चगयारोहिाला खेळािा िजा चमळावा, की चमळू नये याबाबत आजही 
मतभेि आहेत, पि महाराष्ट्र सरकारने सुरेंद्र िव्हािला प्रचतष्ठेिा चशवछत्रपती क्रीडा पुरस्कार िेऊन 
आपल्यापुरता हा प्रश्न चनकाली काढला आहे. 
 

शालेय चशक्षिातून क्रीडा ससं्कृती रुजावी यासाठी महाराष्ट्र सरकारने २००१ साली क्रीडा धोरि 
जाहीर केले. अशा प्रकारे खेळाच्या चवकासासाठी क्रीडा धोरि जाहीर करिारे महाराष्ट्र हे िेशातील पचहले 
राज्य ठरले. हीि बाब क्रीडा प्रबोचधनीबाबतही घडली. महाराष्ट्राच्या खेडोपाड्यात राहिाऱ्या खेळाडंूना 
अद्यावत प्रचशक्षि चमळाव े यासाठी क्रीडा प्रबोचधनी स्थापन करण्यात आली. राज्यात आजचमतीस पुिे, 
कोल्हापूर, प्रवरानगर, सागंली, नाचशक, अमरावती, अकोला, औरंगाबाि, ठािे, नागपूर आचि 
गडचिरोली येथे क्रीडा प्रबोचधनीिी स्थापना करण्यात आली आहे. यातूनि येत्या ५० विांत ऑचलक्म्पक 
चवजेते खेळाडू तयार होऊ शकतील. भारताच्या क्रीडा के्षत्रािा इचतहास गौरवशाली आहेि पि नुसत्या 
गौरवशाली इचतहासाच्या जोरावर युद्ध कजकता येत नसतात; त्यासाठी मनगटात ताकि असावी लागते. 
मनगटात ताकि फुलचवण्यासाठी या चिग्गज खेळाडंूिी कामचगरी या क्रीडा कोशामुळे भावी चपढीसमोर 
आिशण म्हिून यावी चहि अपेक्षा. 
 
सांदभग — 
 

(१) चक्रकेट साकं्ख्यकी – सुधीर वैद् 
 

(२) खो खो — रमेश वरळीकर 
 

(३) कबड्डी — प्रा. श्रीपाि जिे, प्रा. चवजय पाटील, श्रीहनुमान प्रसारक व्यायामशाळा, अमरावती. 
 

(४) कबड्डी आचि खो खो – िक्रधर िळवी 
 

(५) भारतीय चक्रकेट – ि. सराफ 
 

(६) ऑचलक्म्पकमधील भारतीय खेळाडंूिी कामचगरी — गे. परिेशी 
 

(७) आचशयाई स्पधेतील भारतीय खेळाडंूिी कामचगरी — परिेशी 
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(८) हॉकी — वा. साने 
 

(९) मुचियुद्ध — शकंर चनकम 
 

(१०) कसोटी चक्रकेट ते एक चिवसीय चक्रकेट — मा. हरविें 
 

(११) आठविीतील व्यक्ती आचि प्रसंग — बाळ ज. पचंडत 
 

(१२) रॅक ॲण्ड चफल्ड स्पोर् णस — कोठीवाले 
 

(१३) स्विेशी खेळ, भाग-१ — चि. वझे 
 

(१४) अशा झुंजा, असे झुजंार — ना. सी. फडके 
 

(१५) चवम्बल्डनच्या तृिागंिावर — श्रीकातं लाग ू
 

(१६) ऑचलक्म्पकमधील ॲथलेचटक्स — हेमंत जोगिेव 
 

(१७) कुस्तीिा आखाडा — भास्कर म्हुरसाळे 
 

(१८) चवशिे आभार — चव. चव. करमरकर, चवनायक िळवी, रिजीत िळवी, ित्ता जाधव, 
प्रवीि चठपसे, कमलेश मेहता, श्रीकातं वाड, चवश्वचजत कशिे, अंजली भागवत, सुमा 
चशरूर, प्रल्हाि नाखवा, चशवाजी गोरे, ञानेश भरेु, संजय िुधािे, जय कवळी, पी. बी. 
चभलारे, रमेश वरळीकर, सुधीर वैद्, माधव िळवी, उिय िेशपाडें, ित्ता सावतं, महेंद्र 
िेंबूरकर, द्वारकानाथ संझचगरी, राजीव कासले आचि प्रञा जाभेंकर. 

 
एक नजर टाकूया भारतासाठी आजवर टेस्ट आचि वन डे खेळलेल्या मंुबईच्या चक्रकेटसणवर. 
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५ ए. ल. आपटे १ ... 
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िा.क. — भारत आचि पाचकस्तानच्या फाळिीनंतर अन्वर हुसैन पाचकस्तानात गेला आचि 
पाचकस्तानाकडूनही ४ टेस्ट खेळला. 
 

(२) एस स्टेयसण हे नंतर वसे्ट इंचडजकडूनही ४ टेस्ट खेळले. 
 

एक नजर टाकूया भारतासाठी आजवर टेस्ट आचि वन डे खेळलेल्या महाराष्ट्राच्या चक्रकेटसणवर... 
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४ िेतन िौहान ४० ७ 
५ हेमिंद्र िािी १ ... 

६ िंद्रशखेर गडकरी ६ ... 

७ चवजय हजारे ३० ... 
८ इक्बाल चसद्दीकी १ ... 

९ पद्मनाभ जोशी १२ ... 

१० अचभचजत काळे ... १ 

११ हृचिकेश कानेटकर २ ३४ 
१२ हेमंत कानेटकर २ ... 

१३ चवजय माजंरेकर ५५ ... 

१४ चवनू मंकड ४४ ... 
१५ माधव मंत्री ४ ... 

१६ रमेशिंद्र नाडकिी ४१ ... 

१७ डॉ. िंद्रकातं पाटिकर १ ... 
१८ सिाचशव पाटील १ ... 

१९ ित्त ूफडकर ३१ ... 

२० खंडेराव रागंिेकर ३ ... 
२१ वसंत राजंिे ७ ... 

२२ मधुसूिन रेगे १ ... 

२३ िंद्रशखेर सरवटे ९ ... 

२४ सिाचशव कशिे ७ ... 
२५ श्रीरंग सोहिी ४ ... 
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२६ विेूगोपाल राव ... १६ 

२७ यजुवेंद्रकसग ४ ... 
 

मंुबईिे काही खेळाडू हे भारताकडून खेळता याव ेम्हिून महाराष्ट्राकडून खेळले… कारि त्यावळेी 
मंुबईच्याअंचतम ११ खेळाडूत जागा चमळविे अवघड असायिे. 
 

िा.क.— (१) चि. बा. िेवधर, भाऊसाहेब कनबाळकर आचि पी. साळगावकर यानंी 
अनऑचफचशयल टेस्टमध्ये भारतािे प्रचतचनचधत्व केले. 
 

(२) आर. कनबाळकर आचि एस. मोहोळ यािंी इंग्लंड िौऱ्यासाठी चनवड झाली पि त्या िौऱ्यात 
पिापणि करण्यािी संधी त्यानंा चमळाली नाही. 
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महाराष्ट्राबाहेरील मराठी जगि 
 

 
श्री. णनणशकाांि णमरजकर 
 

चिल्ली चवद्ापीठातील आधुचनक भारतीय भािा आचि साचहत्यािा अभ्यास. या चवभागात प्राध्यापक 
म्हिून काम केलेल्या श्री. चनचशकातं चमरजकर यानंी चवञान चवियात पिवी प्राप्त केल्यानंतर मराठी 
चवियामध्ये पिवी आचि पिव्युत्तर पिवी आचि पी.एि.डी. प्राप्त केली. त्यानंतर त्यानंी महाराष्ट्र आचि 
िेशातील इतर चठकािी मराठी अध्यापनािे कायण केले. त्यानंी िेशातील वगेवगेळी चवद्ापीठे, शकै्षचिक 
संस्थाचं्या सचमती आचि मडंळामंध्ये तज्ञ म्हिून काम केले. मराठी, इंग्रजी आचि कहिी मध्ये कचवता, 
भािातंर, संपािन आचि समीक्षक म्हिनू आपला ठसा उमटवला. महाराष्ट्र शासनाने नेमलेल्या सतं 
नामिेव याचं्या सप्तशताब्िी जन्मसोहळा आयोजन सचमतीिे सिस्य म्हिून त्यानंी काम बचघतले. 
 

१९७० साली त्यानंी सतं नामिेव याचं्या महाराष्ट्रात शभंर व्याख्याने चिली आचि तीन गं्रथािें 
संपािन केले. त्याचं्या अनेक चनबंधानंा चवचवध पाचरतोचिके चमळाली आहेत. त्यानंी िेशचविेशातील अनेक 
राष्ट्रीय आचि आंतरराष्ट्रीय ििासत्रामंध्ये भाग घेतला आहे. 
 

पत्ता : बी-३०२, डी. एस. के. गाडणन एनक्लेव्ह, एस. एन. ३७, कोंधवा खुिण, पुिे-४११ ०४८. 
िूरध्वनी : ०११-२७६६७५२३, भ्रमिध्वनी : ९८७१९४४२६२ 

 
हा अभ्यासपूिण माचहतीपर लेख नाही. संख्याशास्त्रीय पुराव े िेऊन महाराष्ट्राबाहेरच्या मराठी 

जगतािी क्स्थती-गती विणन करण्यािा आचि त्यावर चटप्पिी करण्यािा इथे माझा इरािा नाही. 
 

माझ्या आयुष्ट्यािा िीघण काळ महाराष्ट्राबाहेर गेला. तीस वि े मी भारताच्या राजधानीमध्ये चिल्ली 
चवद्ापीठात अध्यापन केले. अनेक परप्रातंीय आचि परिेशी चवद्ाथ्यांना मराठी भािा आचि मराठी साचहत्य 
चशकवले. त्याचं्याशी संवाि करताना मराठी जगताचवियीच्या त्याचं्या मनातील प्रचतमेिा धाडंोळा घेतला. 
व्याख्यानाचं्या, ििासत्राचं्या आचि पचरििाचं्या चनचमत्ताने भारतामध्ये उत्तर प्रिेश, हचरयािा, चहमािल 
प्रिेश, आसाम, पचिम बंगाल, पंजाब, गुजरात, कनाटक, आंध्र प्रिेश, केरळ, ताचमळनाडू, मध्य प्रिेश, 
चबहार, या राज्यामंध्ये आचि परिेशातं मलेचशया, कसगापूर, इंग्लंड, अमेचरका येथे चफरलो. त्या त्या वळेी 
चतथे जाऊन राचहलेल्या महाराष्ट्रीयाशंी सुसंवाि साधला, तसेि चतथल्या लोकाचं्या मनात मराठी जगतािी 
काय प्रचतमा बनलेली आहे त्यािा शोध घेतला. 
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या सगळ्यातून महाराष्ट्राबाहेरील मराठी जगताचवियी मला जे जािवले ते आत्मचनष्ठ संवदे्तेने मी 
या लेखात माडंिार आहे. माझ्या मनावर व जाचिववेर उमटलेल्या ठशािें हे आकृचतबंध आहेत. याला 
संख्याशास्त्रीय आचि वास्तव-नोंिींच्या पुराव्यािंा आधार नाही. पि अनुभवािी साक्ष आहे. आचि कितनािी 
चशस्त आहे. सुरुवातीला साचंगतल्याप्रमािे, हा माचहतीपर आचि ििात्मक स्वरूपािा लेख नाही; हे 
चनरीक्षिातून आचि अनुभवातून गेली तीस वि ेमनात िाललेल्या कितनािे फचलत आहे. 
 

सवणसाधारिपिे मराठी मािसू महाराष्ट्राबाहेर जाऊन स्थाचयक व्हायला नाखूि असतो. ताचमळी, 
बंगाली, चबहारी, उत्तर भारतीय लोक जसे भारतात कुठेही जाऊन क्स्थरावतात आचि आपली भरभराट 
करून घेतात, तशी मराठी मािसािी मानचसकता नसते. महाराष्ट्राबाहेरि काय, आपल्या पंिक्रोशीबाहेरही 
जायला ती नाराज असतात. महाराष्ट्रातल्या महाराष्ट्रात जरी थोड्या िूरच्या चठकािी बिली झाली तर ती 
रद्द करून घेण्यासाठी खटपटी-लटपटी करायच्या मागे लागतात. याला भेट, त्याला भेट, वचशला लाव, 
पैसे िार वगैरे उपाय करून एकिािी बिली रद्द झाली की सुटकेिा श्वास सोडतात. सत्यनारायि 
घालतात. 
 

पि तरीिेखील बराि मोठा महाराष्ट्रीय समाज महाराष्ट्राबाहेर वास्तव्य करून राचहलेला आहे. 
नोकरीधंद्ाच्या चनचमत्ताने अल्प काळासाठी महाराष्ट्राबाहेर वास्तव करून पुन्हा महाराष्ट्रात परत 
येिाऱ्यािंी, ज्याला ‘मोबाईल पॉप्युलेशन’ असे म्हितात अशािंी, संख्याही लक्षिीय आहे. बेळगाव, 
चनपािी, धारवाड, बंगळूरू, िाविचगरी, गुलबगा, हुबळी इत्यािी कनाटकातील शहरामंध्ये चपढ्यानुचपढ्या 
वास्तव्य करून राचहलेल्या मराठी लोकािंी संख्या भरपूर आहे. बेळगाव आचि चनपािी येथे ती कन्नचडगाचं्या 
बरोबरीने अथवा त्याचं्यापेक्षाही जास्त आहे आचि म्हिून ही शहरे कनाटकाऐवजी महाराष्ट्राति समाचवि 
करावयास हवी होती, असे तेथील मराठी लोकािें म्हििे आहे. बंगळूरू येथे शहाजीराजािंी जहागीर होती 
आचि चशवाजी महाराजानंी महाराष्ट्रात स्वराज्य स्थापन केल्यानंतर कनाटकातील जहागीर त्यािें सावत्र 
बंधू एकोजीराजे यानंी साभंाळली, तेव्हापासून राहत आलेल्या मराठी मािसािें काही चपढीजात वारस 
बंगळूरूमध्ये अजून राहत आहेत. बगंळूरूमधील महाराष्ट्र मंडळ १९२० मध्येि स्थापन झाले आहे. 
गाधंीनगर भागात या महाराष्ट्र मंडळािी स्वतःिी इमारत आहे. रेल्व ेस्टेशन आचि बसस्थानकापासून िहा 
चमचनटाचं्या अंतरावर असलेल्या या इमारतीत मराठी प्रवाशािंी राहण्यािी सोय केली जाते. या महाराष्ट्र 
मंडळातफे गिेशोत्सवात एकाचंकका स्पधांिे आयोजन केले जाते. ‘सनचवचव’ ही माचसकपचत्रकाही 
काढण्यात येते. केल्हापुरातल्या व्यापाऱ्याचं्या इस्टेटी चनपािीमध्ये आहेत आचि त्याचं्या घराण्याच्या काही 
शाखा चनपािीत स्थाचयक झालेल्या आहेत. धारवाडच्या कनाटक चवद्ापीठामध्ये आचि गुलबगा येथील 
चवद्ापीठामध्ये मराठीिे स्वतंत्र चवभाग आहेत. सुप्रचसद्ध मराठी कथाकार जी. ए. कुलकिी यािें आयुष्ट्य 
धारवाडमध्येि व्यतीत झाले. मंगसुळीिा खंडोबा हे महाराष्ट्रातील बऱ्याि घराण्यािें कुलिैवत आहे. 
 

गुजरातमध्ये वडोिरा येथे गायकवाडािें संस्थान होते. सयाजीराव महाराज गायकवाड हे चिचटश 
अमिानीमधील एक महत्तवािे कतणबगार आचि प्रभावी व्यक्क्तमत्तव होते. वडोिरा येथे गुजराती आचि मराठी 
लोकािें प्रमाि ५०-५० टके्क आहे, ही गोि वडोिरा येथील गुजराती लोकसुद्धा अजूनही अचभमानाने नमिू 
करतात. ताबंे यािंी हवलेी (आचि त्यातील चभचत्तचिते्र) ही वडोिरा येथील आवजूणन पाहण्यासारखी एक 
वास्तू आहे. वडोिरा येथील महाराजा सटाजीराव चवद्ापीठात मराठी चवियािा स्वतंत्र चवभाग आहे. 
अहमिाबािमध्ये ‘महाराष्ट्र समाज’ या नावाने महाराष्ट्र मंडळािी स्थापना १९२३ मध्ये झाली. आता यािी 
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सिस्य संख्या ३००० च्या आसपास आहे. नाट्यचवभाग, सासं्कृचतकचवभाग, चशक्षिचवभाग, वािनालय, 
अचतचथगृह आचि ‘समाजपचत्रका’ ही या महाराष्ट्र मंडळािी कायणके्षते्र आहेत. 
 

मध्य प्रिेशात भोपाळ, झाशी, इंिौर, ग्वाचलयर, उजै्जन, चभलई, सागर, खाडंवा, महू येथे मराठी 
लोकािंी बहुल वस्ती आहे. बुंिेलखंडिे महाराज वीर छत्रसाल याचं्या वृद्धापकाळी अलाहाबाििा सुभेिार 
महंमिखाँ बंगश याने पन्ना शहरावर िौतफा आक्रमाि केले. छत्रसालाचं्या मितीच्या हाकेला प्रचतसाि 
िेऊन बाजीराव पेश्व्यानंी बगंशाच्या सेनेिी धूळधाि केली. भारावलेल्या छत्रसालानंी बाजीरावानंा आपल्या 
राज्यािा एक तृतीयाशं भाग िेऊ केला. चमळालेल्या भभूागािी प्रशासचनक आचि सैचनकी व्यवस्था 
लावण्यासठी अनेक महाराष्ट्रीय कुटंुबे येथे स्थाचयक केली गेली. हळूहळू बंिेलखंडािा झाशंी, सागर, 
जालौन, गुरसराई वगैरे भाग मराठी वसाहत बनून गेला. झाशंी, ग्वाचलयर आचि इंिौर येथे मराठी 
सरिारानंी स्वतंत्र राज्ये बनवली. आज इंिौर येथील िेवी अचहल्या चवद्ापीठ, उजै्जन येथील चवक्रम 
चवद्ापीठ व सागर येथील चवद्ापीठातं मराठी चवियािे स्वतंत्र चवभाग आहेत. भोपाळमध्ये ‘महाराष्ट्र 
समाज’ सचक्रय आहे. ‘मराठी चवकास मंडळ’ आचि ‘मध्यप्रिेश मराठी सामज’ या संस्था कायणरत आहेत. 
‘मध्यप्रिेश मराठी साचहत्य ससं्था’ तेथे आहे. त्यातूनि ‘मध्यप्रिेश मराठी अकािमी’ चनमाि झाली आहे. 
 

ताचमळनाडूमध्ये िेन्नई येथे मराठा एज्युकेशन फंड या संस्थेिी िुमजली अचतचथगृहािी इमारत 
आचि सभागृह आहे. तंजावरच्या सरस्वती महाल गं्रथालयात फार िुर्धमळ मराठी हस्तचलचखते आहेत. 
रामेश्वरम येथील सुप्रचसद्ध चशवमंचिरािें पुजारी मराठी आहेत आचि ते चपढ्यानुचपढ्या तेथे पजुारीपि करीत 
आले आहेत. 
 

राजस्थानात कोटा येथे महाराष्ट्र समाज आहे. माउंट अबू येथे नोकरी-धंद्ाच्या चनचमत्ताने स्थाचयक 
झालेले मराठी लोक आहेत. 
 

पचिम बंगालमध्ये खुद्द कोलकात्यात मराठी लोकािें वास्तव्य आहे. तेथे महाराष्ट्र मंडळािी 
स्वतःिी इमारत आहे. शाचंतचनकेतनमध्ये मराठीिे अध्यापन केले जाते. 
 

उत्तर प्रिेशात पेशव्यानंी स्थाचनक राजाचं्या कामचगरीवर लक्ष ठेवण्यासाठी मराठी मािसे आिली. 
त्यानंी गंगाचकनारी कानपूरजवळ चबठूर येथे वास्तव्य केले. काशीमध्ये वैचिक धमािा आचि कहिू शास्त्रािंा 
अभ्यास करण्यासाठी मराठी पंचडतानंी वास्तव्य केले. बनारस कहिू चवद्ापीठात मराठी चवभाग आहे. 
कानपूरच्या ‘मराठी मंडळ’ या संस्थेिे उद्घाटन १९५० मध्ये तेव्हािे उपराष्ट्रपती डॉ. राधाकृष्ट्िन् याचं्या 
हस्ते झाले. कानपूरच्या आय.आय.टी.मध्ये चवद्ाथ्यांनी िालवलेले ‘महाराष्ट्र मंडळ’ आहे. आगरा येथे 
राजा की मंडी या स्टेशनच्या जवळ ‘मराठी मंडळ’ आहे. अलीगढ मुक्स्लम चवद्ापीठात ‘आधुचनक भारतीय 
भािाचवभाग’ आहे आचि त्या चवभागात मराठी चवियािा समावशे आहे. अलाहाबाि चवद्ापीठािे कतृणत्ववान 
कुलगुरू डॉ. राजन हि ेहे मराठी आहेत, तर कुरुके्षत्र चवद्ापीठाच्या संगीत चवभागात श्रीखंडे पचतपत्नींनी 
महत्तवपूिण स्थान प्राप्त करून घेतले आहे. 
 

पंजाबात गुरुिासपूर चजल्यात घुमान येथे संत नामिेवािंी स्मृचतसमाधी आहे. चतच्या िशणनासाठी 
तेथे मराठी भाचिकािें जािेयेिे असते. २००० साली नामिेवाचं्या साडेसहाश े विांच्या समाचधचिनािा 
सोहळा भव्य प्रमािात घुमानच्या मंचिरात साजरा झाला, तेव्हा हजारो मराठी भाचिक तेथे उपक्स्थत होते. 
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आंध्र प्रिेशात हैिराबाि येथे मराठी भाचिक मोठ्या संख्येने राहत आहेत. मराठीच्या जोपासनेिेि 
नव्हे, तर अचभवृद्धीिे कौतुकास्पि काम तेथील आंध्र प्रिेश मराठी साचहत्यपचरििेने गेली अनेक वि ेकेलेले 
आहे. ‘पंिधारा’ हे तै्रमाचसक आचि मराठी महाचवद्ालय िालवलेले आहे. उस्माचनया चवद्ापीठात मराठीिा 
स्वतंत्र चवभाग आहे. 
 

भारताच्या राजधानीत, चिल्लीमध्ये, मराठी लोकािंी संख्या खूपि आहे व ती आिखी आिखी 
वाढत आहे. पचिम चवहार, राजा गाडणन, पटपडगंज, मयरू चवहार या भागामंध्ये मराठी लोकाचं्या हाउकसग 
सोसायट्या आहेत. करोल बाग आचि पहाडगजं येथे मराठी लोकानंी िालवलेल्या शाळा आहेत. चिल्लीच्या 
वगेवगेळ्या भागात वगेवगेळी स्वतंत्र महाराष्ट्र मंडळे आहेत. चशवाय सवांिी चमळून एक कें द्रवती मराठी 
सासं्कृचतक ससं्था आहे. व्यापार, उद्ोग, न्यायालये, चशक्षि, कला इत्यािी के्षत्रामंध्ये मराठी लोकानंी 
आपले स्थान चनमाि केले आहे. चवचवध मंत्रालये आचि कंपन्या यामंध्येही काम करिाऱ्या मराठी लोकािंी 
संख्या लक्षिीय आहे. महाराष्ट्र पचरिय कें द्र, चिल्लीमध्ये महाराष्ट्र शासनािे प्रचतचनचधत्व करते. चिल्ली 
चवद्ापीठाच्या ‘आधुचनक भारतीय भािा व साचहत्याभ्यास’ चवभागात मराठीिा समावशे आहे. महाराष्ट्र 
शासनाच्या ‘महाराष्ट्र सिन’मध्ये आचि खाजगी संस्थेच्या ‘बृहन् महाराष्ट्रभवन’मध्ये मराठी प्रवाश्यािंी 
राहण्यािी सोय आहे. पुण्याच्या ‘पूना गेस्ट हाऊस’ िी शाखाही करोलबागेत आहे. 
 

गोवा हे जरी स्वतंत्र राज्य असले तरी सासं्कृचतक आचि भावचनकदृष्ट्ट्या ते महाराष्ट्राशी अचभन्न 
आहे. गोव्याच्या मुक्क्तसंग्रामात मराठी सत्याग्रहींिे प्रमाि तेथील स्थाचनक लोकांच्या बरोबरीने होते. 
कोंकिी ही स्वतंत्र वगेळी भािा आहे, या सत्यािी प्रचतष्ठापना होण्यापूवी चतला मराठी भािेिी बोली म्हिूनि 
मानले जात होते. आजही गोव्यािी अचधकृत भािा कोंकिी असली तरी मराठी ही चतथली िुसऱ्या 
क्रमाकंािी भािा आहे. गोव्यात राहत असलेले मराठी लोक मराठी जगतािा आंतचरक भाग आहेत. बा. भ. 
बोरकर, लक्ष्मिराव सरिेसाई, गोपाळ मयेकर, प्रल्हाि वडेर इत्यािी साचहक्त्यकानंी गोव्यात राहूनि 
मराठी साचहत्यात कतृणत्व गाजवले. गोवा चवद्ापीठात मराठीिा स्वतंत्र चवभाग आहे. तेथील इकं्ग्लश 
चवभागातही भालिदं्र नेमाडे आचि आनंि पाटील याचं्यासारखे मराठी साचहक्त्यक काम करून गेलेले 
आहेत. 
 

भारताबाहेर मॉचरशस, इंग्लंड, आचफ्रका, इस्त्रायल, अमेचरका, ऑस्रचेलया येथे मराठी लोक 
वास्तव्य करून राचहलेले आहेत. १८३० मध्ये मॉचरशसला उसाच्या मळ्यात काम करण्यासाठी मजूर म्हिनू 
मराठी लोकानंी स्थलातंर केले. चतथपासून ते मॉचरशसिे पंतप्रधान बनण्यापयंत मराठी लोकानंी आपली 
प्रगती करून घेतली. मॉचरशसच्या शाळामंध्ये मराठीिे अध्यापन केले जाते. शालेय बोडाच्या परीके्षला 
मराठी हा एक चविय आहे. 
 

१९४८ मध्ये इस्त्रायल राज्यािी स्थापना झाल्यावर बऱ्याि मराठी ज्यूंनी चतकडे स्थलातंर केले. 
चिटनमध्येही शभंर विांपूवीपासून मराठी लोकािें स्थलातंर होत आहे. लंडनमध्ये आचि लंडनच्या 
पचरसरात मराठी लोकािंी लक्षिीय संख्या आहे. लंडनच्या महाराष्ट्र मंडळािा अलीकडेि अमृतमहोत्सव 
साजरा झाला. स्वातंत्र्यवीर सावरकर लंडनमधील ‘इंचडया हाऊस’ मधून सशस्त्र क्रातंीच्या हालिाली 
करीत होते. लंडनमध्येि त्यानंा अटक झाली. सावरकराचं्या चविारावंर मलूगामी संशोधन करून 
‘रॅशनॅचलझम ऑफ सावरकर’ सारखा बृहद् गं्रथ चनमाि करिारे व्ही. एस. गोडबोले लंडनमध्येि राहतात. 
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चिचटश काळाति अनेक मराठी मािसानंी आचफ्रकेमध्ये स्थलातंर केले. ‘महाराष्ट्र मंडळ िार-ए-सलाम’ 
टाझंाचनयामध्ये, तर ‘महाराष्ट्र मंडळ’ केचनयातील नैरोबीमध्ये अजूनही कायणरत आहे. 
 

अमेचरकेमध्ये १९६५ च्या इचमगे्रशन अँड नॅशनॅचलटी ॲक्टनंतर मोठ्या प्रमािात मराठी लोकानंी 
स्थलातंर केले. हे लोक मुख्यतः डॉक्टर, इंचजचनयर आचि शास्त्रञ या वगांतील होते. माचहती आचि 
तंत्रञान (आयटी) या चवियाच्या प्रगतीनंतर मराठी मािसाचं्या स्थलातंरािी िुसरी लाट अमेचरकेत 
पोिली. सध्या चतकडे जवळजवळ ३५००० मराठी लोक आहेत. उत्तर अमेचरकेत एकंिर िौिा महाराष्ट्र 
मंडळे आहेत. ‘मराठी कलामंडळ’ गे्रटर वॉकशग्टन, ‘महाराष्ट्र स्नेहमंडळ’ इंचडयाना, ‘नॉथण ईस्ट ओचहयो 
मराठी मंडळ’ क्लीव्हलँड, ओचहयो, ‘चत्रविेी चमत्रमंडळ’ चसनचसन्नाटी, ‘महाराष्ट्र मडंळ’ न्यूयॉकण , ‘मराठी 
चवश्व’ न्यू जसी, ‘महाराष्ट्र मडंळ’ चशकागो ही त्यातली चवशिे कायणरत. 
 

माचहती तंत्रञानाच्या उदे्रकानंतर ऑस्रेचलया, कॅनडा, गल्फ कंरीज, जपान व िीन येथेही मराठी 
स्थलातंचरत झाले. ऑस्रेचलयात ॲडेलेड, चसडनी व क्व्हक्टोचरया येथे महाराष्ट्र मंडळे आहेत. िुबई आचि 
अबूधाबी येथे महाराष्ट्र मंडळे आहेत. माचहती आचि तंत्रञान या बरोबरि चशक्षिके्षत्र, अथणके्षत्र, व्यापारके्षत्र 
आचि वैद्क या के्षत्रामंध्ये ही मराठी मंडळी क्स्थरावलेली आहेत. 
 

पंिक्रोशीच्या बाहेर जाण्यास मुळात नाखूि असिाऱ्या, परिेशगमनािे भय बाळगिाऱ्या मराठी 
मािसाने, अशा प्रकारे काळाच्या ओघात भारताच्या चवचवध राज्यामंध्ये आचि भारताबाहेर साता 
समुद्रापलीकडे पसरलेल्या जगात जाऊन आपले वास्तचवक, भावचनक आचि सासं्कृचतक जगत चवस्ताचरत 
केले आहे. महाराष्ट्राबाहेरच्या या मराठी जगतािे स्वरूप कुठे महाराष्ट्रातील मराठी जगताशी सुसंवािी 
आचि समातंर आहे, तर कुठे ते वगेळे आचि चवस्ताचरत स्वरूपािे आहे. कसेही असले, तरी त्यािी नाळ 
महाराष्ट्राशी जोडलेली आहे. 
 

इचतहासामधील कतणबगार मराठी मािसानंी आचि मराठी लढवय्याचं्या बऱ्यावाईट कृत्यानंी मराठी 
मािसाचंवियीच्या सचंमश्र प्रचतमा चवचवध चठकािच्या परप्रातंीयाचं्या व चविेशी लोकाचं्या भावसचंितात 
कोरल्या गेल्या आहेत. सातश े विांपूवी संत नामिेवानंी उत्तर भारतात िीघण काळ भ्रमि आचि वास्तव्य 
केले. आपल्या आयुष्ट्यािी अंचतम वीस वि े त्यानंी पजंाबात घुमान येथे व्यतीत केली. त्यािंी मोठी 
चशष्ट्यपरंपरा तेथे आहे. बहोरिास या त्याचं्या पंजाबी पट्टचशष्ट्यािे वशंज आजही अचभमानाने त्यािंी नाममुद्रा 
चमरवतात. “ईभ ैबीठलु ऊभ ैबीठलु । बीठलचबनु ससंार नहीं । थानथाितंचर प्रिवै नामा । पूचर रचहयो तू सरब 
मही ॥” असा चवठ्ठलभक्तीतून चवकचसत होिारा अदै्वतािा संिेश संत नामिेवानंी पजंाबात घुमवला. चसखािें 
चतसरे गुरु अजुणनकसह यानंी जेव्हा ‘गुरुगं्रथसाहेबा’ िे संपािन केले, तेव्हा नामिेवाचं्या एकसि पिानंा त्यात 
आिराने समाचवि केले गेले. घुमान येथील नामिेवाचं्या स्मचृतसमाचधमचंिरािी सवण िेखभाल 
चसखाचं्याकडूनि श्रदे्धने केली जाते. नामिेव-पुण्यचतथीच्या चिवशी, चवचशि वळेेला शकेडो भाचवक चसख 
स्त्री-पुरुि त्या मंचिरात जमनू शातं, चनःशब्िपिे बसून राहतात. त्या वळेेस नामिेव तेथे अवतीिण होतात. 
अशी त्यािंी श्रद्धा असते. 
 

चिल्लीमधील नामिेव भक्तानंी लोधी इस्टेट भागात एक मोठे नामिेव मचंिर बाधंले आहे. या 
मंचिरात सतं नामिेव आचि पाडुंरंग याचं्या सुंिर मूती आहेत. या मंचिरात एक प्रशस्त सभागृह बाधंण्यात 
आले आचि नामिेव पुण्यचतथीच्या चनचमत्ताने त्यािे उद्घाटन करण्यात आले, तेव्हा एक भव्य सोहळा 
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आयोचजत केला होता. त्यात माझे भािि होते. माझे भािि िालू असताना ग्यानी झैलकसह (जे त्यावळेेस 
िेशािे गृहमंत्री होते) अिानक उपक्स्थत झाले आचि सयंोजकानंी गडबडीने व्यासपीठावर माडंलेली खुिी 
नाकारून समोर श्रोतृवगात जाऊन बसले. त्यानंतर त्यानंी नामिेवांच्या कहिी पिािंा संग्रह माझ्याकडून 
मागवनू घेतला. नंतर अल्पावधीत ते राष्ट्रपती बनले. त्यानंी पढंरपूरला भेट चिली आचि पुिे चवद्ापीठात 
‘संत नामिेव अध्यासन’ स्थापन करण्यािी घोििा पंढरपरुात केली. पंजाबमधील आतंकवाि नुकता नुकता 
संपुिात आला होता तेव्हा लुचधयानामध्ये संत सुिाकसह याचं्या पे्ररिेने ‘चवस्माि नाि’ या संस्थेने तेथील 
गुरुद्वारात, ‘गुरु गं्रथसाहेबा’त ज्याचं्या ज्याचं्या पद्रिना समाचवि आहेत अशा भक्तकवींवर एक ििासत्र 
आयोचजत केले आचि त्यामध्ये, संत नामिेवावंर चनबधं सािर करण्यासाठी डॉ. लचलता चमरजकरानंा 
चिल्लीहून चनमंचत्रत केले. त्याच्या पुढच्याि विी, त्यानंी मंुबई येथे खास नामिेवावंर एक राष्ट्रीय ििासत्र 
आयोचजत केले आचि त्याच्या संयोजनािी सपूंिण जबाबिारी माझ्यावर सोपवली. यशवतंराव िव्हाि 
सभागृहात चिवसभर ििासत्र झाले. उद्घाटनाच्या समारंभािे अध्यक्ष मुख्यमंत्री मनोहर जोशी होते, 
उद्घाटक राम जेठमलानी होते व पोलीस महाचनरीक्षक सामरा हे मुख्य पाहुिे होते. ििासत्र मराठी, 
इंक्ग्लश, कहिी व पंजाबी असे ितुभाचिक झाले. अमृतसर, पचतयाळा, लुचधयाना, चिल्ली, जालंधर, मंुबई, 
पुिे, कोल्हापूर, बीड येथून आलेल्या समीक्षकानंी चनबधं सािर केले. या ििासत्रासाठी लुचधयानाहून िोन 
बसेस भरून श्रोते आले होते आचि िारी भािातंले चनबंध शातंपिे ऐकत होते. या ििासत्रानंतर त्यानंी 
पंढरपूरिी वारी करून नामिेवाचं्या पायरीिे िशणन घेतले. 
 

घुमान येथे झालेल्या नामिेवाचं्या ६५० व्या समाधीचिनाच्या सोहळ्यािा उल्लेख मागे आलाि आहे. 
त्या प्रसगंी शकेडो पंजाबी श्रोत्याचं्या समोर नामिेवावंर कहिीतून प्रविन करताना त्याचं्या िेहऱ्यांवरील 
श्रद् धेिे भाव मला मोहून टाकत होते. या सोहळ्याच्या सागंता समारंभास मुख्यमतं्री प्रकाशकसह बािल 
प्रमुख पाहुिे म्हिून आले होते. 
 

माझ्या आचि लचलता चमरजकराचं्या नामिेवचवियक लेखनािा गौरव करण्यासाठी जालंधरच्या 
नामिेव भक्तानंी आम्हाला जालंधरला चनमंचत्रत केले आचि मानपते्र िेऊन आमिा सत्कार केला. त्यावळेेस 
जालंधरमध्ये भव्य नामिेव-भवन उभारलेले आहे, आचि एका िौकाला ‘संत नामिेव िौक’ असे नाव 
िेण्यात आलेले आहे, हे पाहून आम्हाला चवस्मय वाटला. 
 

नामिेवािें जन्मस्थान नरसी बामिी येथे चसखानंी भव्य नामिेव मंचिर व गुरूद्वारा उभारलेले आहे, 
आचि त्या स्थानाला पचवत्र स्थान म्हिून चवकचसत करण्यािा त्यािंा प्रयत्न िालू आहे. 
 

पुिे चवद्ापीठाप्रमािेि अमतृसर येथील गुरूनानक चवद्ापीठातही ‘नामिेव अध्यासन’ आहे. 
 

एकंिरीत, सातश े विांपूवी होऊन गेलेले सतं नामिेव हा पंजाब आचि महाराष्ट्र याचं्यातील 
सासं्कृचतक, भावचनक आचि सामाचजक जवचळकीिा एक सेतू बनलेला आहे. पजंाबमध्ये मराठी जगताला 
सलोख्यािे, आत्मीयतेिे व मानािे स्थान प्राप्त करून िेिारा हा एक घटक आहे. 
 

त्यािप्रमािे, छत्रपती चशवाजी महाराज आचि त्यािें कतृणत्व हा महाराष्ट्राबाहेरील भारतात 
आिरािा, अचभमानािा आचि प्रशसेंिा चविय आहे. आपल्याकडे मराठी मध्ये जसा ‘बखर’ हा मध्ययुगीन 
काळातील वाङ् मय प्रकार आहे, तसाि असम मध्ये असमीया भािेत ‘बुरंूजी’ हा ऐचतहाचसक गद् वाङ् मय 
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प्रकार आहे. असमीय भािेतील एक बुरंूजी चशवाजी महाराजाचं्या जीवनिचरत्रावर आहे, आचि ती चशवाजी 
महाराजाचं्या जीवनकाळाति चलचहली गेली, असे म्हितात. (या कालचनचितीस परुाव्यािा आधार नाही. 
तरीपि महाराष्ट्राबाहेर अन्य भािेत चलचहली गेलेली ही चशवाजी महाराजािंी पचहली गौरव गाथा होय, यात 
शकंा नाही.) बंगालच्या इचतहासात कोिी गौरवशाली वीरपुरूि नसल्याने, बंगाला साचहक्त्यकानंा 
चशवाजीराजािें चवलक्षि आकिणक आहे. ‘अंगुलीपचरिय’ हे काव्यात्म नाट्य चशवाजी महाराजावंर 
बागंालमध्ये चलचहले आहे. खुद्द रवींद्रनाथ टागोरानंीही चशवाजी महाराजावंर एक िीघण कचवता चलचहलेली 
आहे. 
 

पेशवाईच्या उत्तरकाळात नागपूरकर भोसल्यानंी बंगाल आचि ओचडशावर वारंवार मुलूखचगऱ्या 
करून लुटालुटीिे सत्र आरंचभले मुलूखचगऱ्यामंध्ये मराठ्यानंी तेथील जनतेशी अत्यंत कू्ररपिािा व्यवहार 
केला. त्यामुळे बंगाल आचि ओचडशा येथील लोकमानसात मराठ्यािंी राक्षसी, कू्रर प्रचतमा कोरली गेली. 
बंगाली चस्त्रया रडिाऱ्या मुलाला थोपटून झोपवताना बागुलबुवासारखी ‘बगी’ (बारगीर) िी भीती 
घालतात, असे बागंला लोकगीतामंधून चित्रि आले आहे. 
 

ग्वाचलयरिे महािजी कशिे, इंिौरच्या अचहल्याबाई होळकर आचि वडोिऱ्यािे सयाजीराव 
गायकवाड या राज्यकत्याना संपूिण उत्तर भारतात आिरािे स्थान आहे. महाराष्ट्राबाहेरील मराठी जगतािे 
हे तीन मानकबिू महाराष्ट्रा बाहेरील जनतेिे आपले मानले आहेत. झाशीिी रािी लक्ष्मीबाई हा तर सपूंिण 
महाराष्ट्रतेर भारताला चवशिेतः उत्तर भारताला, महाराष्ट्राशी आंतचरकतेने जोडिारा इचतहास संिभण आहे. 
कहिी, बागंला, पंजाबी इत्यािी भािातूंन झाशीच्या रािीवर साचहत्यचनर्धमती झालेली आहे. “बुंिेले हरबोली 
के मुहँ हमने सुनी कहानी थी । खूब लडी मिानी वह तो झाँसीवाली रानी थी” ही सुभद्राकुमारी िौहान यािंी 
कहिी कचवता प्रचसद्धि आहे. 
 

चिल्लीमध्ये लोकमान्य चटळकािंा पुतळा आहे. िरविी चटळक पुण्यचतथीच्या चिवशी महाराष्ट्र 
पचरिय कें द्राच्या वतीने त्या पुतळ्याला हार घालण्यािा कायणक्रम साजरा केला जातो. बहुधा प्रमुख पाहुिे 
अमराठी असतात, आचि त्याचं्या भाििामध्ये चटळकानंा केवळ मराठी नव्हे, तर भारतीय स्तरावरील 
महत्तवपूिण नेता म्हिूनि सािर केले जाते. पि यापलीकडे लोकमान्य चटळक हे महाराष्ट्राबाहेरील मराठी 
जगतामध्ये काही खास स्थानावर आहेत, असे चित्र चिसत नाही. बंगाली बचुद्धजीवी वगात त्या मानाने 
गोपाळ कृष्ट्ि गोखले याचं्या कतृणत्वािा, चवशिेतः त्याचं्या भाििामंधील आचि लेखनामधील इंक्ग्लश 
भािेच्या डौलािा वारंवार कौतुकाने आचि गौरवाने उल्लेख केला जातो. तसेि गिेश चवद्ाथी हे नाव 
महाराष्ट्रातील बहुताशं लोकानंा ऐकूनही माहीत नसेल. पि बंगाली बचुद्धजीवी वगात या महाराष्ट्रीय 
तरूिािा अत्यतं आिराने व कृतञतेने उल्लखे केला जातो. स्वातंत्र्यसंग्रामाच्या काळात बंगाली तरूिानंा 
जागतृ करण्यािे काम या महाराष्ट्रीय तरूिाने बंगालमध्ये धडाडीने केले होते. 
 

स्वातंत्र्यवीर सावरकराचं्या बाबतीतला अनुभव मात्र सचंक्षप्त स्वरूपािा आहे. त्यािें क्राचंतकायण, 
त्यानंी लंडनमध्ये इचंडया हाऊस मध्ये राहून केलेले प्रयत्न, समुद्रात उडी मारून पोहून चनसटून जाण्यािा 
त्यानंी केलेला प्रयत्न, अिंमानच्या जेलमध्ये त्यानंी सोसलेले अनक्न्वत कि यामुंळे त्याचं्याचवियी 
पराकाष्ठेिा आिर आचि भक्ती असिारा एक वगण आहे. (चिल्लीच्या एआरएस डी महाचवद्ालयातील 
इंक्ग्लशिे प्राध्यापक हरींद्र श्रीवास्तव यानंी सावरकराचं्या लंडनमधील वास्तव्यावर कहिी आचि इंक्ग्लशमध्ये 
संशोधनपर पसु्तके चलचहली, आचि नंतर ‘एचपक क्स्रंग्ज इन सावरकसण लाइफ’ या चवियावर नागपूर 
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चवद्ापीठातून पीएि.डी.ही प्राप्त केली.) तर सावरकरािें प्रखर कहिुत्ववािी चविार आचि त्यानंी महात्मा 
गाधंींना केलेला चवरोध यामुंळे त्याचं्याचवियी अनािर आचि िुरावा बाळगिारा एक वगण आहे. पि यापंैकी 
कोिालाही सावरकर हे मराठीतले एक प्रभावी कवी, कािंबरीकार, नाटककार, कथाकार होते यािी 
कल्पनाि नाही. मी चिल्ली चवद्ापीठाच्या ‘आधुचनक भारतीय भािा’ चवभागािा प्रमुख झालो, तेव्हा 
‘पेचरयॉचटक एचलमेंट्ट्स इन इंचडयन चलटरेिर, चवथ स्पेशल रेफरन्स टू सावरकर’ या चवियावर एक 
राष्ट्रीय ििासत्र घेतले. त्या ििासत्रास उपक्स्थत असलेल्या श्रोत्यानंा सावरकरािें साचहक्त्यक रूप 
पचहल्यािंाि माहीत झाले! या ििासत्राच्या समारोपाच्या वळेी चवश्व कहिु पचरििेने सावरकरािें एक सुंिर 
चित्र आमच्या चवभागाला भेट चिले. ज्याचं्या ज्याचं्या साचहत्यावर अशी राष्ट्रीय ििासते्र झालेली होती, 
अशा साचहक्त्यकािंी चिते्र त्या सभागृहात लावलेली होती. त्या प्रथेनुसार सावरकरािें चित्रही चतथे लावले 
जायला हव े होते. पि कलाशाखेिे अचधष्ठाता असलेले प्राध्यापक सावरकराचंवियी अनािर असलेल्या 
गटातले असल्यामुळे ते या बाबतीत िालढकल करीत राचहले. पढेु मी जेव्हा कलाशाखेिा अचधष्ठाता झालो 
तेव्हा ते चित्र त्या सभागहृात मी लावनू घेतले. 
 

चिल्लीच्या प्रभात प्रकाशनाने सावरकराचं्या समग्र साचहत्यािा कहिी अनुवाि प्रचसद्ध करण्यािा 
प्रकल्प हाती घेतला. या अनुवािािे एकूि िहा खंड तयार झाले. पंतप्रधान अटलचबहारी वाजपेयी याचं्या 
चनवासस्थानी प्रकाशनािा भव्य समारंभ झाला. त्यातून सावरकराचं्या साचहत्यािा पचरिय कहिी जगताला 
झाला. 
 

लंडन आचि लेस्टर येथे ‘सावरकरािें साचहक्त्यक कतृणत्व’ या चवियावर माझी व्याख्याने झाली. 
तेव्हा तेथील भारतीय आचि चिचटश श्रोते असेि नवलाईने भारावनू गेले होते. लंडनमधल्या व्याख्यानाला 
भगतकसगाचं्या जवळच्या नात्यातील एक प्रौढ मचहला आल्या (भगतकसगािंी पुतिी) होत्या. व्याख्यानानंतर 
माझ्याशी बोलताना त्या सद् गचित झाल्या होत्या. 
 

ताचमळ कवी सुिह्मण्यभारती यािंी शाताब्िी साजरी करण्यासाठी चिल्लीच्या लेडी श्री राम कॉलेजने 
त्याचं्या काव्यावर ििासत्र आयोचजत केले. सुिह्मण्यभारतींच्या एका कचवतेत “कसहाच्या हृियािे मराठी 
कवी” असा उल्लेख आहे. तो सावरकरानंा उदे्दशून असावा, अशी कल्पना माडूंन सुिह्मण्यभारती आचि 
सावरकर याचं्या कचवत्वािी तुलनात्कक छाननी करिारा चनबधं मी त्या ििासत्रात सािर केला, तेव्हा 
सावरकराचं्या कचवत्वािी ओळख चतथल्या उपक्स्थतानंा नव्यानेि झाली होती. असाि अनुभव मला 
चतरूअनंतपुरम् येथे आला. िेशभक्तीिी कचवता चलचहिारे मल्यालम् कवी बोधेश्वरन् याचं्या कन्येने त्याचं्या 
जन्मशताब्िीचनचमत्त ििासत्रात भाग घेण्यासाठी चनबंध मला चनमचंत्रत केले होते. सावरकराचं्या कचवत्वावर 
मी तेथे सािर केलेला चनबधं चतथल्या लोकानंा सावरकरािंा अञात पलूै िाखविारा वाटला होता. 
 

िंडीगढला मात्र याच्या चवरूद्ध प्रकारिा अनुभव आला. चतथल्या राष्ट्रीय कचवसंमेलनाच्या 
उद्घाटन प्रसंगी बोलताना मी भारतीय कचवतेतील वगेवगेळे प्रवाह सागंत होतो. िेशभक्तीपर कचवतेच्या 
प्रवाहािे उिाहरि म्हिून मी सावरकराचं्या कचवतािें चवश्लेिि करू लागलो, तेव्हा श्रोत्यामंधला एक 
सरिारजी उठून तावातावाने म्हिू लागला, “आम्हाला सावरकरािें कौतुक सागंू नका. त्यानंी शवेटी माफी 
मागून तुरंूगातून सुटका करून घेतली होती!” 
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स्वातंत्र्यवीर सावरकर या मराठी व्यक्क्तमत्वाबद्दल महाराष्ट्राबाहेर अशा संचमश्र स्वरूपाच्या 
प्रचतचक्रया अनुभवायला चमळाल्या. 

 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर याचं्याचवियी मात्र महाराष्ट्राबाहेर सवणत्र केवळ आिर, कौतुक आचि 

गौरव यािेंि प्रचतध्वनी सिैव ऐकू येत राचहले. राजकारि, समाजकारि आचि साचहत्य या चतन्ही के्षत्रातं 
आंबेडकरािंी पे्ररिा महाराष्ट्राबाहेरही प्रभावी असल्यािे जािवते. आंबेडकरानंी जागृत केलेल्या 
आत्मभानामुळे प्रस्फुचरत झालेले मराठी िचलत साचहत्य हे आिशण मानून तचमळ, कहिी, गुजराती, कन्नड 
इत्यािी भािातंही िचलत साचहत्यािे प्रवाह सुरू झाले. 
 

असेि िुसरे महाराष्ट्राबाहेर विंनीय ठरलेले महान मराठी व्यक्क्तमत्तव म्हिजे बाबा आमटे. ते 
जेव्हा चिल्लीला आले होते तेव्हा त्याचं्या आगमनाने चिल्ली पुलचकत झाली होती, हे मी स्वतः अनुभवले आहे. 
 

याखेरीज चक्रकेटच्या के्षत्रात सुनील गावसकर आचि सचिन तेंडुलकर, आचि संगीताच्या के्षत्रात 
लता मंगेशकर आचि आशा भोसले ही मराठी व्यक्क्तमत्तव े महाराष्ट्राबाहेर सवणत्र लोकाचं्या कौतुकािा, 
आिरािा आचि पे्रमािा चविय बनलेली आढळतात. 
 

संत नामिेवापंासून या वतणमानकालीन व्यक्क्तमत्तवापंयंत कतृणत्वशाली मराठी मािसानंी भारतात 
आचि भारताबाहेर अन्य भारतीयाचं्या मनात महाराष्ट्रािी एक आपलुकीिी, आत्मीयतेिी, अचभमानािी 
प्रचतमा चनमाि केलेली आहे. पि िुिैवाने ही प्रचतमा व्यक्क्तकें चद्रत आहे. म्हिजे, त्या त्या चवचशि 
व्यक्तीचवियी अन्य भारतीयानंा पे्रम, आिर अथवा भक्ती वाटत असली, तरी ते पे्रम, तो आिर अथवा ती 
भक्ती त्या व्यक्क्तमत्तवांच्या महाराष्ट्रीयत्वाशी जोडली गेलेली नाही. त्या त्या व्यक्तीमुळे एकूिि मराठी 
मािसाचंवियी, मराठी संस्कृती जगताचवियी आचि मराठी संस्कृतीचवियी महाराष्ट्राबाहेर पे्रम अथवा आिर 
चनमाि झाला, असे घडले नाही. 
 

महाराष्ट्राबाहेरील मराठी जगतात भािेिी समस्या फार तीव्र बनलेली चिसते मराठी भािा हे मराठी 
अक्स्मतेिे प्रतीक आहे. आचि चतिीि पकड मराठी जगतावर सैल होत िाललेली आहे. परभाचिक 
मािसाशी गाठ पडल्यावर त्याच्या भािेत बोलून त्याच्याशी आंतचरक जवळीक प्रस्थाचपत करिे, हे सौजन्स 
आचि सुसंस्कृतता आहे. पि िोन मराठी भाचिक समोरासमोर आले तर? त्यानंी परस्पराशंी मराठीत बोलिे 
हेि स्वाभाचवक असले पाचहजे ना? पि महाराष्ट्राबाहेर सहसा तसे चित्र आढळत नाही. का कुिास 
ठाऊक, पि महाराष्ट्राबाहेरच्या मराठी जगतात सावणजचनक चठकािी परस्पराशंी मराठीतून संवाि करिे 
मराठी मािसाला लज्जास्पि वाटते! चिल्लीतल्या माझ्या तीस विांच्या वास्तव्यात ही गोि मी अचतशय 
िुःखाने वारंवार अनुभवलेली आहे. म्हिजे, एखािा मराठी लोकािंा कायणक्रम असेल, आजूबाजूला सगळे 
मराठी लोक असतील, तर िोन मराठी मािसे एकमेकाशंी बोलताना मराठीत बोलण्यािे धैयण करतील. पि 
बसमध्ये, रस्त्यावर, बागेत, िुकानात खरेिी करताना अिानक भेट झाल्यावर ती कहिीत ककवा 
इंक्ग्लशमध्येि परस्पराशंी बोलताना चिसतील िोन तचमळ मािसे बसमध्ये परस्परापंासून िूरच्या आसनावंर 
बसलेली असली तरी मोठ्या आवाजात (आजूबाजूच्या परभाचिकाचं्या िेहऱ्यावंरील प्रचतचक्रयाकंडे लक्ष न 
िेता) परस्पराशंी तचमळमध्ये बोलताना आढळतात. कारमधून एकत्र प्रवास करताना बंगाली मािसे 
परभाचिक सहप्रवाशाला चखजगितीत न धरता प्रवासभर बागंलामध्ये तावातावाने ििा (भाडंिि वाटाव े
अशा सुरात) करीत राहतात. (वारािसीहून सारनाथला टॅक्सीने जाताना मला एकिा हा अनुभव आला.) 
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यातला अचतरेकीपिा टाळण्यायोग्य असला, तरी यामागे आपल्या मातृभािेत बोलण्यािी जी एक ऊमी 
आचि सहजता आहे, ती मराठी मािसामंध्ये नाही, ही वस्तुक्स्थती आहे. 
 

त्यािा एक भयावह पचरिाम असा झालेला आहे, की महाराष्ट्राबाहेर राहिाऱ्या मराठी लोकाचं्या 
मुलाबाळािंा मराठीशी संबधं तुटत िालला आहे. त्यािें आईवचडलि त्याचं्याशी कौतुकाने कहिी-
इंक्ग्लशमध्ये बोलतात; मग त्यािंा मराठीशी संबधं राहिार कुठून? आपले मलू सफाईिार इंक्ग्लशमध्ये वा 
कहिीमध्ये बोलते, त्याला मराठी चततकेसे येत नाही, ही बाब आईवचडलानंा कितेिी न वाटता उलट 
कौतुकीिीि वाटत असेल, तर त्याला कोि काय करिार? चिल्लीमध्ये आमिी मराठी चमत्रमंडळी आमच्या 
घरी आल्यावर आमिी मुले सहजशुद्ध मराठीत वातालाप करताना पाहून त्यानंा साियण कौतुक वाटायिे 
आचि ते ती बोलून िाखवायिी पि असा प्रयोग आपल्या मुलाचं्या बाबतीत करावा, असे त्यानंा कधी 
वाटायिे नाही. 

 
इंिौरला अचखल भारतीय मराठी साचहत्यसंम्मेलन थाटात झाले. तीन चिवस भरगच्च कायणक्रम 

होते. भोजनािी उत्कृि व्यवस्था होती. गं्रथप्रिशणन सुरचित होते. पि या तीन चिवसातं इंिौरच्या मराठी 
भाचिकािंी कुमार आचि युवा वगातली चपढी चतकडे चबलकूल चफरकली नाही. त्यानंा मराठी भािेच्या या 
साचहत्यमहोत्सवात काही रसि नव्हता. महाराष्ट्राबाहेर ज्या ज्या मराठी मािसाचं्या घरी मी जातो, 
चतथल्या मुलामुलींच्या पसु्तकाचं्या कपाटात एकही मराठी पसु्तक मला पहायला चमळत नाही. मराठी गािी 
त्याचं्या तोंडी ऐकायला येत नाहीत. 
 

मराठी मािसािें नाटकािे वडे महाराष्ट्राबाहेरही शाबूत राचहलेले आहे. चजथे चजथे मराठी 
मािसािंी वस्ती आहे. चतथे चतथे एखािे तरी हौशी नाट्यमंडळ असतेि ही मंडळी नाटके बसवतात, चनष्ठनेे 
तालमी करतात, गिेशोत्सवात ककवा अन्य प्रसंगी ती रंगमंिावर सािर करतात. चिल्लीमध्ये ‘महाराष्ट्र 
रंगायन’ तफे िरविी ‘बृहन्महाराष्ट्र हौशी नाट्यस्पधा’ होतात. पंधरा वीस चिवस हा कायणक्रम िालतो. 
महाराष्ट्राबाहेरच्या हौशी नाट्यमंडळाकंडून रोज एक याप्रमािे नाटके उत्साहाने सािर केली जातात. 
चिल्लीतले नाट्यरचसक या हौशी नाट्यमंडळीच्या नाट्यप्रयोगानंा हौसेने गिी करतात. शवेटी पाचरतोचिक 
जाहीर करण्याच्या चिवशी औत्सुक्यािे आचि जल्लोिािे वातावरि असते. परीक्षकानंी चिलेला चनकाल 
पटला नाही, तर जािकार नाट्यरचसक वाि घालतात, स्पिीकरि मागतात. एकूि नाट्यस्पधांमधली 
नाट्यकमींिी आचि नाट्यरचसकािंी िौघािंीही भावचनक गंुतविूक चवलोभनीस असते. विातून एकिा 
नाट्यमहोत्सव साजरा केला जातो तेव्हा, आचि गिेशोत्सवात व्यावसाचयक नाटकािें प्रयोग करचवले 
जातात, त्याही वळेेस नाटकवडे्या मराठी पे्रक्षकानंी नाट्यगृह तुडंुब भरलेले असते. विणभरात एकमेकानंा 
भेटू न शकिारी मराठी मािसे अशा वळेी नाट्यगृहात हमखास एकमेकानंा भेटतात. 
 

महाराष्ट्राबाहेरच्या सवण महाराष्ट्र मंडळातं कोिती एक गोि सवणसामान्य असेल तर ती म्हिजे 
गिेशोत्सव. मग ते महाराष्ट्र मंडळ चिल्लीतले असो, की िेन्नईतले असो, की अमेचरकेतले असो, काही 
महाराष्ट्र मंडळे तर गिेशोत्सव साजरा करण्यासाठीि चनमाि झालेली असतात आचि विातून एकिा 
गिेशोत्सव साजरा करिे एवढाि त्यािंा एककलमी कायणक्रम असतो. महाराष्ट्रात सध्या साजरा केला 
जािारा सावणजचनक गिेशोत्सव आचि महाराष्ट्राबाहेरच्या मराठी जगतात साजरा होिारा गिेशोत्सव 
यामध्ये महिंतर आहे. मुळात लोकमान्य चटळकाचं्या पे्ररिेने सुरू झालेल्या सावणजचनक गिेशोत्सवात 
समाजप्रबोधन हे मुख्य उचद्दष्ठ होते. हळूहळू त्यामध्ये मनोरंजन आचि कलास्वाि ही उचद्दिे येऊन चमसळली. 



 अनुक्रमणिका 

मला आठवते, आमच्या लाहानपिी आम्ही बी. सायण्िा, जानकी अय्यर, चहराबाई बडोिेकर, फार काय 
सुधीर फडके यािंी गायने सावणजचनक गिेशोत्सवात रस्त्यावर उभे राहून ऐकलेली आहेत. माझ्या 
तरूिपिी प्राध्यपकीच्या सुरूवातीच्या काळात कऱ्हाड-साताऱ्यासारख्या शहरामंध्ये सावणजचनक 
गिेशोत्सवासत पचरसंवाि, ििा, अचभरूप न्यायालय यासंारख्या कायणक्रमांत मी भाग घेतला आहे आचि 
अफाट श्रोतृविं त्या कायणक्रमातं रस घेताना अनुभवले आहे. आता पुण्यासारख्या गिेशोत्सवाच्या 
माहेरघरीिेखील ना व्याख्याने-पचरसंवाि-ििा यासंारखे प्रबोधनािे कायणक्रम, ना जाचतवतं कलाकराचं्या 
कलास्वािािे कायणक्रम. केवळ खूप पैसे खिण करून भव्य सजावट करिे आचि लाऊडस्पीकरवर चिवसभर 
ठिठिाट करिारी गािी वाजविे यावरि सारा भर असतो. महाराष्ट्राबाहेरच्या मराठी जगतात मात्र 
अजूनही गिेशोत्सवात उच्च अचभरूिीिा िजा साभंाळला जाताना चिसतो. गिपतीिी प्रचतष्ठापना बंचिस्त 
जागेत, एखाद्ा सभागहृात वा पटागंिात केली जाते, रस्त्यावर माडंव घालून वाहतुकीला अडथळा चनमाि 
केला जात नाही. खूप आधीपासून योजना आखून कायणक्रमािे चनयोजन केले जाते. एक चिवस (बहुधा 
रचववारी) महाप्रसािािे भोजन असते इतर कायणक्रमातं नाटक (याला प्राधान्य), चित्रपट (शक्यतो 
मराठी), नृत्य, गायन, वाद्वृिं यािंा समावशे असतो. एखािी काव्यसंध्या असते. त्यामध्ये स्थाचनक कवी 
हौसेने आपल्या कचवता सािर करतात आचि श्रोते त्यानंा प्रोत्साहन िेतात. एखािा िक्क ििेिा वा 
पचरसंवािािा कायणक्रमही असतो. (चिल्लीला एकािा श्रीराम लागू आचि नरेंद्र िाभोलकर यािंा ‘अंधश्रद् धा 
आचि परमेश्वरािे अक्स्तत्व’ यावरील प्रश्न ििेिा कायणक्रम गिेशोत्सवात ठेवला होता!) कधी कधी 
प्रश्नमंजुिेिा (Quiz) कायणक्रमही रंगतो. 
 

पि हळूहळू आता यातही बिल होऊ लागला आहे. कलाकाराचं्याही बाजूने व श्रोत्यािंाही बाजूने. 
मराठी गानसृिीतल्या एका आघाडीच्या तरूि गाचयकेिा कायणक्रम एके विी अलीकडेि ठेवला होता. तेव्हा 
सभागृह गच्च भरलेले होते. पि “कोंबडी पळाली, तंगडी धरून लंगडी घालाया...” सारखी गािीि त्या 
गाचयकेने म्हटली. गािी ऐकताना वय वि ेपाि पासून वय वि ेपंिवीस पयंतच्या मुली सभागृहाति नव्हे, 
तर िक्क स्टेजवर येऊन नािू लागल्या. गाचयकेने त्यानंा भरघोस प्रोत्साहन चिले आचि एकंिर ‘धमाल’ 
झाल्यािा आनंि व्यक्त केला. जािकार ििी श्रोते “गाण्यापेक्षा धागडकधगाि जास्त होता हो!” असे 
आपापसात कुरबुरत राचहले. याउलट, एकिा माधुरी पुरंिरे याचं्या गु्रपिा लोकसंगीतािा िजेिार कायणक्रम 
होता, त्याला सबधं सभागृहात मोजून सतरा श्रोते उपक्स्थत होते! हजारोंच्या श्रोतृसमुिायापुढे महाराष्ट्रात 
कायणक्रम करिारे ते गुिी कलाकार नाराज झाले होते, पि आपली अस्वस्थता लपवनू त्यानंी कायणक्रम 
सािर केलाि. 
 

हे हळूहळू असे होत जािार, त्याला इलाज नाही. पि तुलनेने महाराष्ट्रापेक्षा महाराष्ट्राबाहेरील 
मराठी जगातातले गिेशोत्सव चनयोजनबद् ध आचि अचभरूचिसंपन्न असतात, असे सध्या तरी म्हिायला 
हरकत नाही; (काही विांनी किाचित हे वाक्य भतूकाळात चलहाव ेलागेल, इतकेि.) 
 

गिेशोत्सवाप्रमािेि, होळी, नवरात्र हे सिही काही चठकािी साजरे केले जातात. होळीच्या 
कायणक्रमात होचलकािहन आचि रंग खेळिे यातूंन महाराष्ट्रीय आचि स्थाचनक संस्कृतीिा समन्वय साधला 
जातो; तर नवरात्रात िुगापूजा, गबानृत्य असे स्थाचनक संस्कृतीिे कायणक्रम समाचवि केले जातात. 
 

अशा कायणक्रमाचं्या चनचमत्ताने मराठी मािसे एकत्र येतात. क्षीि होत िाललेले आपल्या संस्कृतीिे 
धागे पनु्हा नव्याने गंुफून घेतात. महाराष्ट्रातील कलावतंाशंी आपले सासं्कृचतक सबंंध जोडून ठेवतात. 



 अनुक्रमणिका 

मराठी नाटक, मराठी चित्रपट, मराठी सगंीत, मराठी चकवता, मराठी सामाचजक प्रबोधन याचं्या 
वातावरिात काही काळ आपले हरवलेले स्वत्व शोधण्यािा प्रयत्न करतात. पनु्हा अमराठी जगाच्या 
िैनंचिन जीवनव्यापात बुडून जायला चसद् ध होतात. 
 

मराठी लोकाचं्याचवियी अमराठी लोकाचं्या मनात जी प्रचतमा आहे, चतिा मागोवा घेत िागंले 
हजार बाराश े वि े मागे जाता येते. आठव्या शतकात उद्ोतनसूरीने चलचहलेल्या ‘कुवलयमाला’ गं्रथामध्ये 
मराठी लोकािें विणन पढुीलप्रमािे केलेले आहे 
 

“िढमढह सामलंगे सचहरे अचहमाि कलहसीले या । 
चिण्िले गचहल्ले उल्लचवरे तत्थ मरहर् टे ॥” 

 
धडधाकट, सावळ्या रंगािे, सहनशील, अचभमानी, भाडंखोर आचि ‘चिले’ ‘घेतले’ अशी भािा 

बोलिारे मराठे तेथे (राहतात.) 
 

मराठी लोकाचं्या बाय रूपािे, सवयींिे आचि स्वभावािे हे विणन उद्ोतनसूरीने तेराश े विांपुवी 
केलेले आहे. आजही, इतक्या विांनंतर अमराठी लोकाचं्या मनातील मराठी लोकािंी प्रचतमा अशीि आहे. 
यामध्ये मराठी लोकांच्या सहनशीलतेबद्दल ककचित कौतुकािी छटा असली (तशी ते नेहमी असतेि असे 
नाही. कधी कौतुकािी जागा हेटाळिीनेही घेतलेली असते.) तरी त्याचं्या (अनाठायी?) 
अचभमानीपिाबद्दल आचि भाडंखोरपिाबद्दल मात्र कायम आचि सवणत्र नाराजी, उपरोध, तुच्छता, 
कटगलटवाळी यािेि सूर आढळतात. वागण्याबोलण्यातील चनमणळ सहजता आचि कमावलेला अिबशीर 
कृचत्रमपिा, िुसऱ्यावर छाप पाडिारा रूबाब आचि हास्यास्पि बावळटपिा, लोभसवािी नम्रता आचि 
चनरगणल उद् धटपिा या सीमान्त गुिचवशिेाचं्या िरम्यान मराठी मािसाला नेमके कुठे बसवावे, हे अमराठी 
लोकानंा समजेनासे होते. 
 

महाराष्ट्राबाहेर मराठी मािसािी वृत्ती मोठी नमुनेिार असते. तो सिा िुसऱ्या क्रमाकंावर खूि 
असतो. आपि पचहल्या क्रमाकंावर हक्क सागंावा अशी महत्तवाकाकं्षा बाळगनू त्याप्रमािे आपल्या 
कायणकतृणत्वािी व्यूहरिना करिे त्याच्या स्वभावात नसते. “माझ्याचशवाय साहेबािे अचजबात िालत नाही” 
एवढे स्वतःिे महत्तव त्याला सुखाविारे असते. आपिि साहेब बनाव े आचि आपल्या मनाप्रमािे 
इतराचं्याकडून गोिी घडवनू आिाव्यात, अशी महत्तवाकाकं्षा त्याच्यात जागृत होत नाही. “मोडेन पि 
वाकिार नाही” या मराठी बाण्यािे इचतहासकाळापासून िालत आलेले कौतुक मराठी मािसाच्या अंगात 
इतके चभनलेले असते की बाहेरच्या जगात वावरताना प्रसंगी नम्रता धारि करावी लागते, गोड बोलून 
सौजन्याने आपले म्हििे िुसऱ्याला पटवनू द्ाव े लागते, प्रसंगी आपली मते बाजूला ठेवनू िुसऱ्याच्या 
मताप्रमािे वागाव े लागते, इत्यािी व्यवहारीपिाच्या गोिी त्याला मानवत नाहीत. पचरिामी “मोडेन पि 
वाकिार नाही” या िीिाच्या पूवाधालाि त्याला बऱ्याििा सामोरे जाव े लागते. एखाद्ा प्रसंगी अकारि 
सडेतोड आक्रमक बोलण्याने आपले नुकसान झाले, हे समजून घेण्यापेक्षा “मी आज त्याला िागंला 
सुनावला” याति अचधक सुख मानून घेण्यािी त्यािी वृत्ती असते. मराठी मािसाच्या वृत्तीत लढाऊपिा 
मुरलेला आहे. हा लढाऊपिा गुिस्वरूप असतो तेव्हा महाराष्ट्राबाहेरच्या जगावर त्यािी िागंली छाप 
पडते. चकतीही प्रचतकूल पचरक्स्थतीत नाउमेि न होता, चिकाटीने झुजं िेत राहण्यािी मराठी मािसािी 
वृत्ती सवांनाि प्रशसंनीय वाटते. पि हा लढाऊपिा जेव्हा सवणि लहानमोठ्या गोिींत अवतरू लागतो 
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आचि त्यातून ‘या मािसािंी कधी तडजोडीिी तयारीि नसते’ असा सावणचत्रक ग्रह चनमाि होऊ लागतो, 
तेव्हा मराठी मािूसि अडििीत येऊ लागतो. मराठी मािसाला चप्रय असिारा त्यािा ‘रोखठोकपिा’ 
त्याच्या व्यक्क्तमत्तवात ‘तुसडेपिा’ बनून क्स्थरावतो, तेव्हाही अशीि पचरक्स्थती चनमाि होते. 
 

परक्या चठकािच्या ससं्कृतीशी आचि हवामानाशी जुळवनू घेिे मराठी मािसाला पटकन साध्य 
होत नाही. तो मनातून परकेपिा, आचि पचरिामतः एकटेपिा अनुभवत राहतो. हा परकेपिा, आचि 
एकटेपिा गोंजारत रहायला त्याला आवडते. अवतीभोवतीच्या परक्या लोकाचं्या सवयींचवियी, 
बोलण्यावागण्याचवियी आचि हवामानाचवियी सतत टीकेिे तुितुिे वाजवनू त्या तुलनेत आपल्या मूळ 
चठकािच्या आठविी उगाळत बसण्यातून हे गोंजारिे व्यक्त होते. चतथे त्या परक्या चठकािी लहानािी 
मोठी झालेली मराठी मािसे मात्र असे वागत नाहीत. ती त्या ससं्कृतीशी आचि हवामानाशी समरस झालेली 
आढळतात. तेव्हा या चटकेच्या तुितुण्यािा रोख त्याचं्याकडेही वळचवला जातो. 
 

महाराष्ट्राबाहेर वास्तव्य करिाऱ्या मराठी लोकानंी शाळाही काढल्या आहेत. पि नव्या चपढीच्या 
या स्थाचनक संस्कृतीशी समरस होण्याच्या सहजप्रवृत्तीमुळे मराठी माध्यम तर सोडाि, पि एक चविय 
म्हिून िेखील मराठी चवियािी चनवड मराठी मुले करत नाहीत. चिल्लीमध्ये मराठी मंडळींनी काढलेल्या 
एक शाळेशी मुलािंा पालक म्हिून आचि नंतर सिंालक मंडळािा सिस्य म्हिून बरीि वि ेमाझा सबंधं 
आला. चतथे आठवीपयंत मराठी हा एक अचनवायण चविय म्हिून ठेवलेला आहे. पि त्यात उत्तीिण होिे 
अचनवायण नाही. नववी ते बारावी या वगात मराठी चविय घेिाऱ्या चवद्ाथ्यांिी संख्या मोठ्या मुक्ष्ट्कलीने तीन 
ते पािपयंत असायिी, िुसऱ्या एका शाळेच्या नावाति ‘मराठी’ हा शब्ि आहे, पि तेथे मराठी या चवियािे 
अध्यापन (कोिी तो चविय घेईना म्हिून) बंि कराव े लागले. चिल्ली चवद्ापीठाच्या अभ्यासक्रमात बी. 
ए.साठी ‘मराठी’ हा एक गौि (Subsidiary) चविय म्हिून घेण्यािी सोय आहे. त्यािा व्यवक्स्थत 
अभ्यासक्रम बनचवलेला आहे. पि तो कागिावरि राहतो. आतापयंतच्या काळात बी. ए साठी मराठी हा 
गौि चविय घेण्यािा उपक्रम फक्त एका चवद्ाथ्याने (माझ्या मुलाने) केला आहे. ही क्स्थती फक्त 
मराठीिीि आहे असे नाही. तचमळ आचि कन्नड भाचिकािंा हाि अनुभव आहे. याला ठळक अपवाि बंगाली 
आचि पजंाबी भाचिकािंा आहे. या भािा घेिारे चवद्ाथी या लोकानंी िालचवलेल्या शाळामंध्ये भरपूर 
प्रमािात असतात. पचरिामतः ते महाचवद्ालयात आचि चवद्ापीठातही असतात. या के्षत्रातला माझा 
प्रत्यक्षानुभव चिल्लीपुरता मयाचित आहे, पि गुजरात, कनाटक वगैरे राज्यातंही अशीि क्स्थती असल्यािे मी 
ऐकले आहे. मराठी हा चविय चिल्ली, वारािसी, अलीगढ, धारवाड, गुलबगण, इंिौर, उजै्जन, वडोिरा येथील 
चवद्ापीठामध्ये चवद्ापीठीय स्तरावर आहे. या सवण चठकािी चवद्ाथीसंख्येच्या बाबतीत हीि चनराशाजनक 
पचरक्स्थती आहे. याला ढळढळीत अपवाि फक्त गोवा चवद्ापीठािा आहे. 
 

चिल्लीमध्ये िरविी ‘आंतरराष्ट्रीय पुस्तक जत्रा’ मोठ्या भव्य प्रमािात भरते. ‘प्रगचत मिैान’ या 
चवशाल प्रिशणन-पटागंिात ती नॅशनल बकु रस्ट तफे आयोचजत केली जाते. अनेक भव्य िालनामंधून 
शकेडो स्टॉल्समधून िेश-चविेशातंील प्रकाशकानंी आपली पुस्तके आकिणकपिे माडंलेली असतात. 
लाखोंच्या संख्येने चिल्लीमधील वािनपे्रमी लोक या जते्रला भेट िेतात. तास न् तास पुस्तके पाहण्यात 
घालवतात आचि शकेडो पुस्तके खरेिी केली जातात. यात मराठी पुस्तके मात्र, सगळ्या मराठी 
प्रकाशकातं चमळून, एका ककवा फार फार तर िोन स्टॉल्समध्ये माडंलेली आढळतात. या स्टॉल्सना जागाही 
कुठेतरी कोपऱ्यात चमळालेली असते आचि त्यातल्या मराठी पुस्तकािंी चवक्रीही फारशी होताना चिसत 
नाही. 



 अनुक्रमणिका 

महाराष्ट्राबाहेरील मराठी पुस्तकाचं्या प्रकाशनािंा चविार करताना, हैिराबािच्या ‘आंध्रप्रिेश 
मराठी साचहत्य पचरििेला’ अग्रक्रम द्ावा लागतो. ‘पंिधारा’ हे िजेिार तै्रमाचसक त्यानंी गेली अनेक िशके 
अत्यंत चनयोजनबद् ध रीतीने िालवले आहे. या तै्रमाचसकामध्ये समीक्षात्मक लेखाचं्या बरोबरि चवख्यात 
तेलगू आचि उिूण कथा-कािंबऱ्यािंी भािातंरेही ते प्रचसद्ध करत आलेले आहे. या िोन भािातंील साचहत्यािा 
पचरिय मराठी वािकानंा करून िेण्याच्या बाबतीत या तै्रमाचसकाने मोलािी कामचगरी केलेली आहे. नाली 
व्यंकटेश रेर्ड डींच्या ‘सीताजोस्यम्’ सारखे महत्तवािे नाटक ‘पंिधारे’ मुळेि मराठीत आले. याखेरीज, 
आंध्रप्रिेश मराठी साचहत्यपचरििेने महत्तवपूिण समीक्षात्मक आचि समालोिनात्मक गं्रथही प्रकाचशत केलेले 
आहेत. डॉ. श्री. रं. कुलकिी यािें ‘सेतू’ आचि ‘ओवी ते लाविी’ हे िोन गं्रथ उिाहरिािाखल उल्लेचखता 
येतील. मराठी साचहत्य-समालोिनातील अपुरे िुव े जोडण्यािे आचि मराठी साचहत्याला नव े पचरपे्रक्ष्य 
िेण्यािे सामथ्यण या िोन गं्रथामंध्ये आहे. िुिैवाने महाराष्ट्रातील समीक्षकानंी या िोन्ही गं्रथािंी पुरेशी िखल 
घेतली नाही. त्यानंा काहीसे उपेचक्षत ठेवले. एकूिि आंध्रप्रिेश मराठी साचहत्य पचरििेच्या प्रकाशनानंा 
आचि तै्रमाचसकाला महाराष्ट्रातून जेवढा प्रचतसाि चमळिे न्याय्य आचि अपेचक्षत होते, तेवढा आजपयंत 
चमळालेला नाही. 
 

चिल्लीमधील साचहत्य अकािमी आचि नॅशनल बुक रस्ट या िोन संस्थानंीही मराठी प्रकाशने 
केलेली आहेत. साचहत्य अकािमीिी पाचरतोिके ज्या पसु्तकानंा प्राप्त होतात, त्या सवण पुस्तकािंी भािातंरे 
उवणरीत भारतीय भािामंध्ये करिे, हा साचहत्य अकािमीच्या ध्येयधोरिािाि एक भाग आहे. अथात ही एक 
िीघणकालीन प्रचक्रया आहे. या योजनेच्या अंतगणत अन्य भारतीय भािामंधील पाचरतोचिकप्राप्त पुस्तकािंी 
काही मराठी भािातंरे साचहत्य अकािमीने प्रकाचशत केली आहेत. नॅशनल बकु रस्टिी ‘आिानप्रिान’ 
नावािी एक योजना आहे. या योजनेमध्ये, चवचवध भारतीय भािामंधील अचभजात वाङ् मयकृतींिी 
पारस्पचरक भािातंरे नॅशनल बुक रस्ट प्रकाचशत करते. यात काही नमुनेिार भािातंरे मराठीमध्ये प्रकाचशत 
झालेली आहेत. पन्नालाल पटेल याचं्या ‘मानवीनी भवाई’ या ञानपीठ-पुरस्कृत गुजराती कािंबरीिे िािा 
धमणचधकारी यानंी केलेले ‘मानव जन्मािे नाटक’ हे भािातंर यातले सवोत्कृि उिाहरि आहे. 
 

अलीकडे िोनतीन विांपूवी पेन् क्ग्वन या चविेशी प्रकाशनसंस्थेच्या ‘पेन् क्ग्वन इंचडया’ या भारतीय 
शाखेने भारतीय भािामंध्ये प्रकाशने काढण्यािे ठरचवले, त्यानंी कहिीपासून प्रारंभ केला. मग मराठी आचि 
मल्याळम् या भािाकंडे ते वळले. समकालीन मराठी कथाकाराचं्या कथािंा एक प्राचतचनचधक संग्रह त्यानंी 
‘बिलते रंग’ या नावाने प्रकाचशत केला. मराठीतल्या जुन्या अचभजात वाङ् मयकृती प्रकाचशत करण्यािी 
एक उपयुक्त महत्तवकाकं्षी योजनाही त्यानंी आखली. पि ‘बिलते रंग’ या पुस्तकािे मुद्रि चिल्लीति 
अमराठी मुद्रकाकडून करून घेतल्यामुळे त्यात बरेि मुद्रि िोि राहून गेले. पेंक्ग्वन इंचडयािा मराठी 
प्रकाशनािा हा पचहलावचहला प्रयत्न होता. काही व्यावसाचयक कारिामुंळे त्यानंा अमराठी मुद्रकाकडून 
मुद्रि करून घेिे भाग पडले होते. पुढील प्रकाशनािें मुद्रि महाराष्ट्रातूनि करून घेण्याच्या दृिीने त्यानंी 
आखिी सुरू केली होती. पि त्याचं्या अडििींचवियी सहानुभतूी न राखता महाराष्ट्रातील एक मराठी 
वृत्तपत्रामध्ये त्या पुस्तकातील मुद्रििोिावंर कडाडून चनरगणल टीका करण्यात आली. ती टीका इतकी तीव्र 
होती, की पेन् क्ग्वन इचंडयाने ती आवृत्ती मागे घेतली आचि नवी सुधाचरत आवृत्ती प्रचसद् ध केली. पि या 
प्रकारामुळे मराठी प्रकाशनाबद्दलिा त्यािंा उत्साह ओसरून गेला. जुन्या मराठी अचभजात वाङ् मयकृतींिे 
पुनःप्रकाशन करण्यािी योजना त्यानंी बासनात गंुडाळून ठेवनू चिली. नवीन मराठी प्रकाशने न करता, 
केवळ पेन् क्ग्वनच्याि इकं्ग्लश पुस्तकािंी मराठी भािातंरे प्रकाचशत करण्यािा चनिणय त्यानंी घेतला. मराठी 
प्रकाशनाना एक नवी वाट महाराष्ट्राबाहेर लाभत होती, ती हरवली. 
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काही मराठी साचहक्त्यक महाराष्ट्राबाहेरच्या जगामध्ये फार महत्तवपूिण स्थान प्राप्त करून घेऊ 
शकले आहेत. तेराव्या शतकातले संत नामिेव पजंाबात चकती महत्तवािे मानले जातात, यािे विणन मागे 
आलेि आहे. नामिेवापं्रमािेि, मराठीखेरीज अन्य भािातं साचहत्यचनर्धमती करून तेथे महत्तवािे स्थान प्राप्त 
करून घेिारे आधुचनक काळातील बहुभािी मराठी साचहक्त्यक म्हिजे काका कालेलकर. त्यानंी मराठी 
प्रमािेि गुजराती आचि कहिी या भािामंध्येही चवपलु लेखन केले. त्यािें गुजरातीमधील लेखन इतके 
महत्तवपूिण आहे की, गुजराती समीक्षक त्यानंा गुजराती गद्वाङ् याच्या चशल्पकारापंैकी एक मानतात. 
चिल्लीमध्ये, त्याचं्या कहिी लेखनापासून पे्ररिा घेऊन ‘नागरी चलपी’ पचरिि ही संस्था प्रचतविी ििासत्रािें 
आयोजन करते. 
 

अनुवािाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राबाहेर महत्तवपूिण स्थान प्राप्त झालेले मराठी लेखक म्हिनू 
चव.स.खाडेंकर, चवजय तेंडुलकर, महेश एलकंुिवार, साने गुरुजी, चशवाजी सावतं आचि चवश्वास पाटील 
यािंी नाव ेघेता येतील. चव.स.खाडेंकराचं्या प्रत्येक मराठी कािंबरीिे गुजराती आचि तचमळ या भािांमध्ये 
ताबडतोब भािातंर प्रचसद् ध होत असे, आचि मराठीइतकेि या िोन्ही भािामंध्ये ते लोकचप्रय कािंबरीकार 
बनले होते. चकत्येक गुजराती वािकािंी तर त्या काळी अशी समजूत होती की खाडेंकर हे मुळातले 
गुजराती लेखकि आहेत. ‘तचमळ कािंबरीच्या चवकासक्रमावर खाडेंकरािंा प्रभाव’ या चवियावर अलीगढ 
मुक्स्लम चवद्ापीठात पीएि.डी.िा प्रबधं झालेला आहे. चवजय तेंडुलकर हे खऱ्या अथाने अचखल भारतीय 
(pan-indian) नाटककार आहेत. त्याचं्या नाटकािें अनुवाि भारतातील बहुतेक सवण भािामंध्ये झालेले 
आहेत, आचि त्या त्या भािेत त्या नाटकािें रंगमंिावर प्रयोगही झालेले आहेत. त्या सवण भािातंील 
रंगभमूीच्या चवकासावर तेंडुलकराचं्या नाटकािंा काही ना काही प्रभाव झालेला आहे, असे त्या त्या भािेिे 
समीक्षक मानतात. महेश एलकंुिवार यािें ‘वाडा चिरेबंिी’ हे नाटक कहिी नाट्यसृिीत बहुिर्धित आहे, 
आचि त्याचं्या ‘होळी’ या एकाचंककेिे प्रयोग कहिीमध्ये महाचवद्ालयातील तरुि-तरुिी अजूनही करतात. 
साने गुरुजींच्या संकचलत साचहत्याच्या कहिी अनुवािािे िोन खंड प्रकाचशत झाले आहेत, आचि पुढील 
खंडािें काम सुरू आहे. चशवाजी सावतंाचं्या ‘मृत्युजंय’ िा कहिी अनुवाि जेव्हा प्रचसद्ध झाला तेव्हा कहिी 
जगतात त्यािे जोरिार स्वागत झाले. नामवतं समीक्षकानंी त्यावर लेख चलचहले. चवश्वास पाटील त्याचं्या 
‘महानायक’ िा कहिी अनुवाि भारतीय ञानपीठाने प्रकाचशत केला, तेव्हा नेताजी सुभाििदं्राचं्या आझाि 
कहि सेनेच्या स्त्रीशाखेच्या प्रमुख कॅप्टन लक्ष्मी सेहेगल याचं्या हस्ते त्यािे प्रकाशन झाले, आचि 
आकाशवािीच्या चिल्ली कें द्रावर या पुस्तकावर कहिी समीक्षकािंी ििा झाली. त्या ििेत माझाही सहभाग 
होता. मराठीतील िचलत साचहत्य तर महाराष्ट्राबाहेर िागंलेि चवख्यात आहे. डॉ. आंबेडकराचं्यासारखा, 
िचलताचं्या अतंरंगात आत्मभानािी ज्योत पेटविारा महामानव महाराष्ट्रात झाल्यामुळे, शतकानुशतकाचं्या 
पीडेिा, विेनेिा आचि त्यातून उफाळिाऱ्या संतापािा स्फोट करिारा िमत्कार िचलत साचहत्याच्या 
रूपाने मराठीमध्ये अवतीिण झाला महाराष्ट्राबाहेरील साचहत्यपे्रमींना साहचजकि या प्रवाहाचवियी कौतुक, 
आिर, चवस्मय यािंा प्रयत्न येतो. मराठीपासून पे्ररिा घेऊन तचमळ, गुजराती, कन्नड, कहिी आिी 
भािामंध्ये िचलत साचहत्यािे प्रवाह सुरू झाले. त्या भािातंील िचलत साचहक्त्यक मराठीिे हे ऋि 
चमरवतात. 
 

असे असले तरी महाराष्ट्रातील समीक्षक जेव्हा महाराष्ट्राबाहेर चवचवध राष्ट्रीय ििासत्रामंध्ये 
सहभागी होतात, तेव्हा मराठी साचहत्यािे प्रचतचनचधत्व करण्याच्या आपल्या जबाबिारीिे यथायोग्य पालन 
करीत नाहीत, असा माझा अनुभव आहे. बंगाली, कहिी आचि कन्नड समीक्षक जेव्हा राष्ट्रीय ििासत्रातं 
बोलतात, तेव्हा चवचवध साचहत्यचवियक चसद्धातंािंी आचि समस्यािंी ििा-चिचकत्सा करताना आपापल्या 
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भािेतील साचहत्य कृतींमधील भरपूर उिाहरिे िेताना चिसतात. याउलट महाराष्ट्रातून आलेले समीक्षक 
मराठी साचहत्यकृतींतील उिाहरिे अचजबात ििेला घेत नाहीत. ते उिाहरिे िेतात ती पािात्य 
साचहत्यातली, ककवा फार तर बागंला-कन्नड कहिी या भािामंधील साचहत्यकृतींिी. या न्यूनगंडािे मला 
बऱ्याि विांपासून आियण वाटत आलेले आहे. बरे, जेव्हा मराठी साचहत्याचवियीिे बोलण्यािा प्रसंग येतो, 
तेव्हा हे समीक्षक मराठी साचहत्य कसे कमी िजािे, उथळ आचि बाचलश आहे, हेि सागंण्यािा प्रयत्न 
करतात. हे त्याचं्या न्यूनगंडािेि प्रके्षपि असते, ककवा त्याचं्या आत्मकें चद्रत पूवणग्रहािंा तो प्रभाव असतो. 
चिल्लीमध्ये चव.स.खाडेंकराचं्या जन्मशताब्िीचनचमत्त भारतीय ञानपीठाने त्याचं्या गौरवाथण एक पचरसंवािािा 
कायणक्रम कहिी समीक्षक नामवरकसह याचं्या अध्यक्षतेखाली आयोचजत केला. त्या पचरसंवािात बोलताना, 
माझ्यासारखेि चिल्लीत अनेक वि े क्स्थरपि झालेले एक मान्यवर मराठी समीक्षक याि पद्धतीने बोलले. 
खाडेंकर हे कसे ‘चवचशि मध्यमवगीय मानचसकतेिे लेखक’ होते, त्यािंा आिशणवाि कसा भाबडा होता, 
त्यािंी शलैी कशी कृचत्रम होती आचि आजच्या चविारवतंाला त्याचं्याशी स्वतःिा साधंा जुळविे कसे 
असंभवनीय आहे, यािीि तबकडी ते वाजवत राचहले. िुसरे एक ‘आधुचनक’ समीक्षक (मराठीमध्ये कथा 
आचि इकं्ग्लशमध्ये समीक्षा चलचहिारे) साचहत्य अकािमीच्या एका ििासत्रात म्हिाले, की मराठीतले कवी 
हे चवचहरीत पोहिाऱ्या बेडकापं्रमािे आहेत; कारि ते इकं्ग्लश काव्य वाित नाहीत! 
 

मुळात मराठी साचहत्य अनुवािाच्या रूपात महाराष्ट्राबाहेर फारसे पोिलेले नाही (जसे बागंला 
अथवा कन्नड साचहत्य पोिलेले आहे!). त्यातून मराठी समीक्षकािंी ही अनास्था त्यामुळे महाराष्ट्राबाहेरील 
ििासत्रातं मी जेव्हा जेव्हा मराठी साचहत्याचवियी बोलत असे, तेव्हा तेव्हा तेथील श्रोते ते नवलाईने ऐकत 
असत, असा अनुभव मला नेहमीि येत गेला. ‘मराठी साचहत्यात हे असेसुद्धा आहे, हे आम्हाला माचहतीि 
नव्हते’ अशी कबलुी नंतरच्या ििेमध्ये ते िेत असत. 
 

साचहक्त्यकाचं्या तुलनेत, संगीत के्षत्रातील मराठी कलावतं महाराष्ट्राबाहेरच्या जगात जास्त 
प्रमािात कौतुकािा, गौरवािा आचि श्रदे्धिा चविय झालेले आढळतात. पचंडत चवष्ट्िू किगबर पलुसकर 
यानंा चहिंुस्थानी संगीतात चपतामहािे स्थान आहे. पंचडत भीमसेन जोशी सवण कहिुस्थानी संगीताच्या 
गायकािें आिरािे कें द्र आहे. लता मंगेशकर, आशा भोसले, हृियनाथ मंगेशकर या भावडंावंर अख्खा 
भारत आत्मीयतेने पे्रम करतो. अगिी नव्या तरूि चपढीतल्या मंचजरी असनारे-केळकर सारख्या 
गाचयकेलाही महाराष्ट्राबाहेर संगीतपे्रमी रचसकािें भरभरून कौतुक आचि पे्रम चमळते. 
 

शौयण, धाडस आचि कतणव्यचनष्ठा याचं्या बाबतीत चशवाजी महाराजािंा वारसा मराठी लढवय्यानंी 
जपलेला आहे, अशीि त्यािंी महाराष्ट्राबाहेरिी प्रचतमा आहे, चसख अचतरेक्यानंा नेस्तनाबूत करिारे 
जनरल अरूि कुमार वैद् चनवृत्त झाल्यानंतर सूडाच्या घातकी गोळ्यानंा बळी पडले, तरी त्यािंी स्मतृी 
चमटलेली नाही. इचंिरा गाधंीनी एचशयाडच्या क्रीडास्पधा चिल्लीमध्ये आयोचजत केल्या, तेव्हा कतणबगार 
पोचलस अचधकारी सूयणकातं जोग यानंा बंिोबस्तासाठी मुद्दाम चिल्लीला बोलावनू घेतले होते. त्यावळेेस 
ओळखपत्र जवळ नसल्यामुळे खुद्द राजीव गाधंीिी गाडी सूयणकातं जोगानंी अडवली होती. पुढे राजीव गाधंी 
पंतप्रधान बनल्यावर त्यानंी चिल्लीच्या पोचलस कचमशनरच्या पिावर सूयणकातं जोगािंी नेमिूक केली. 
चिल्लीच्या पोचलसिलातील भ्रिािार चनपटून टाकून चिल्ली पोचलसानंा कायणक्षम बनवण्यािे काम जोगानंी 
आपल्या कारकीिीत केले. 
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त्या मानाने मराठी राजकारिी मात्र महाराष्ट्राबाहेरच्या जगात पुरेसा प्रभाव पाडू शकले नाहीत, 
असे म्हिाव ेलागते. बऱ्याि मराठी नेत्यानंा राष्ट्रीय स्तरावर उच्च पिापयंत पोिण्यािी सधंी लाभली, पि 
ज्याच्यामुळे िेशाच्या राजकारिािा रंग बिलून गेला, अथवा ज्याच्या नेतृत्वाबद्दल महाराष्ट्राबाहेरच्या 
लोकानंा आपलेपिा, चवश्वास आचि आधार वाटल्यािे दृश्य राष्ट्रीय स्तरावर झळझळीतपिै चिसले, असा 
मराठी नेता स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये िाखवता येत नाही. लोकमान्य चटळक आचि बाबासाहेब आंबेडकर 
याचं्या समतुल्य स्थानापयंत अन्य मराठी नेता पोिू शकला नाही. 
 

महाराष्ट्रािी वैिाचरक प्रागचतकता, महाराष्ट्रािा बुचद्धवािी आचि चवञानचनष्ठ दृचिकोन (जरी 
अंधश्रद् धाचवरोधी कायिा करायला महाराष्ट्रात अजून यश आलेले नसले तरी), महाराष्ट्रातील चस्त्रयािें 
उन्नयन आचि त्यािंी प्रगती, महाराष्ट्रातील औद्ोचगक प्रगती, महाराष्ट्रातील चित्रपटसृिी आचि मराठी 
साचहत्यातील जनसामान्यािें योगिान या महाराष्ट्राबाहेरील जगाला चवक्स्मत करिाऱ्या आचि 
महाराष्ट्राबद्दल त्याचं्या मनात आिर उत्पन्न करिाऱ्या गोिी आहेत; तर महाराष्ट्रात पसरत िाललेली 
अचतरेकी प्रािेचशक, भाचिक आचि जातीय अक्स्मता, महाराष्ट्रात वाढत िाललेले पाशवी शक्क्तप्रिशणन, 
महाराष्ट्रातील नेत्यािंी किाहीन शबलता आचि महाराष्ट्रातील आंतचरक िुफळ्या या त्याचं्या दृिीने 
उपहासाच्या, करूिेच्या आचि कितेच्या बाबी आहेत. मराठी लोकानंी महाराष्ट्राबाहेर वावरताना आपली 
प्रचतमा आचि महाराष्ट्रािी प्रचतमा अचधकाअचधक सकारात्मक, अचधकाअचधक कतृणत्वशाली आचि 
अचधकाअचधक प्रभावी कशी राहील यािे सिैव भान ठेविे आचि त्या दृिीने प्रयत्नशील राहिे आवश्यक 
आहे. 
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बदलिी जीवनशैली 
 

 
मधु मांगेश कर्थिक 
 

जन्म २८ एचप्रल १९३३. मराठीतील ज्येष्ठ व ितुरस्त्र साचहक्त्यक. समीक्षा सोडून साचहत्यातील सवण 
प्रकार हाताळले आहेत. अनेक वाङ् मयप्रकारातंील ७२ पसु्तकािें लेखन. १९९० साली रत्नाचगरी येथे 
झालेल्या ६४ व्या अचखल भारतीय मराठी साचहत्य संमेलनािे अध्यक्ष. कोकि मराठी साचहत्य पचरििेिी व 
मालगंुड येथील केशवसुत स्मारकािी स्थापना. अनेक सामाचजक ससं्थािंी स्थापना करून कायणभार 
साभंाळला. साचहत्यसेवबेरोबर शकै्षचिक, सासं्कृचतक, सामाचजक व ग्रामीि चवकासाच्या कायामध्ये 
सहभाग. सध्या महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचि संस्कृती मंडळािे अध्यक्ष व राज्य मराठी चवकास संस्थेिे 
प्रभारी सिंालक. भारताच्या राष्ट्रपतींनी पद्मश्री पुरस्काराने सन्माचनत केलेले साचहक्त्यक. 
 

पत्ता : ४०१/एक्स-१८, माव्हणल, शास्त्री नगर, अंधेरी (प.), मंुबई ४०० ०५३. 
भ्रमिध्वनी : ९९२०३२३६६७ 

 
समाजािी जीवनशलैी बिलण्यासाठी चकत्येक चपढ्या जाव्या लागतात. जीवनशलैी हा संस्कृतीिा 

एक महत्तवािा चवशिे असतो. ससं्कृतीिे िलनवलन तडकाफडकी होत नाही. ती िीघणकालीन प्रचक्रया 
असते. तरीही सासं्कृचतक प्रवासामध्ये अनेकिा अशा वाटा आचि वळिे चनमाि होतात की, समाजािा वावर 
त्यामुळे बिलल्यािे आढळते. त्या वाटावळिावंरून जाताना सामाचजक क्स्थत्यतंरे स्वाभाचवकपिे घडून 
येतात व त्यानंी समाजािी जीवनशलैी बिलते. महाराष्ट्रीय समाजापुरते बोलायिे झाले तर गेल्या पन्नास 
विांतील अनेक घटना, नव्याने आलेल्या गोिी, स्वातंत्र्यानंतरिे आचि त्यातही महाराष्ट्रचनर्धमतीनंतरिे 
एकूिि वातावरि यािंा एकचत्रत पचरिाम महाराष्ट्रावर, तेथील समाजजीवनावर इतक्या वगेाने आचि 
ठळकपिे घडून आलेला आहे, की त्यामुळे महाराष्ट्रािी सामाचजक जीवनशलैीही त्याि वगेाने बिलत 
आलेली आहे. म्हिून समाजािी जीवनशलैी बिलण्यासाठी अनेक चपढ्या जाव्या लागतात, हे खरे असले 
तरी गेल्या पन्नास विांतील महाराष्ट्रामधील क्स्थत्यतंर वगेाने घडून आल्यािे चिसते. या बिलत्या 
जीवनशलैीिा वधे घेण्यािा येथे प्रयत्न आहे. 
 

समाज बिलू लागतो तेव्हा सवणप्रथम त्यािी मानचसकता बिलू लागते. बिलत्या जनमानसािा 
प्रभाव समाजाच्या सवण अगंावर पडतो आचि ती ती अंगे-उपागें आपापल्या बिलत्या रूपाचंनशी 
समाजपुरुिािे एक नव ेव्यक्क्तमत्तव प्रकट करतात. १९६० सालिा महाराष्ट्र आचि २०१० सालिा महाराष्ट्र 
यातील सामाचजक बिल त्याच्या या नव्या व्यक्क्तमत्तवातून चिसून येतात. महाराष्ट्र हा नेहमीि 
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पचरवतणनशील राचहलेला आहे. आधुचनक महाराष्ट्राला एकोचिसाव्या शतकातील न्या. रानडे, न्या. गोखले, 
न्या. तेलंग, न्या. िंिावरकर, डॉ. भाडंारकर, बाळशास्त्री जाभेंकर, लोकचहतवािी, महात्मा ज्योचतबा फुले, 
छत्रपती शाहू महाराज यासंारख्या समाजधुरीिानंी पुरोगाचमत्वािे जे धडे चिले ते नंतरच्या काळात 
राजकीयदृष्ट्ट्या लोकमान्य चटळक, स्वा. सावरकर आचि सामाचजकदृष्ट्ट्या आगरकर, कवे, डॉक्टर 
बाबासाहेब आंबेडकर यानंी व तत्कालीन समाजसेवकानंी चगरवले व महाराष्ट्रािी पुरोगामी, राष्ट्रीय 
वृत्तीिा, नवयुगािे स्वागत करिारा प्रिेश अशी प्रचतमा उभी होत राचहली. ती आजतागायत चटकून आहे. 
चवसाव्या शतकामध्ये तर ही प्रचतमा चवशिे उज्ज्वल व्हावी, अशा श्रेष्ठ श्रेिींिे समाजनेते चवचवध के्षत्रातून 
उियाला आले. त्यानंी मराठी भािा, साचहत्य, संशोधन, ञान-चवञान, लचलतकला, पत्रकाचरता, 
अथणकारि, सहकार, उद्ोग, राजकारि आिी संस्कृतीच्या सवण के्षत्रांमध्ये आपल्या कतृणत्वाने भर घातली. 
ञानशाखा संपन्न केल्या. पचरिामी गेल्या िीडश े विांतील महाराष्ट्रािे सचंित, मराठी भािकािंा वगेळा 
महाराष्ट्र स्थापन झाल्यानंतर त्याला पाश्वणभमूीसारखे भिूव ूलागले व स्वतंत्र महाराष्ट्रािी वाटिाल सुरू 
झाली. 
 

वर म्हटल्याप्रमािे कोित्याही प्रिेशािी जीवनशलैी तातडीने बिलत नाही. त्यासाठी प्रिीघण काळ 
जावा लागतो. महाराष्ट्रािे असे एक इतर राज्यापेक्षा पथृगात्म व्यक्क्तमत्तव आहे. महाराष्ट्रािा महानायक 
सयाद्री, महाराष्ट्राला लाभलेला ७५० चक.मी. लाबंीिा महासागर, त्याच्या अंगाखादं्ावर खेळिाऱ्या 
गोिावरी, कृष्ट्िा, भीमा, यासंारख्या अनेक नद्ा आचि त्यामुळे महाराष्ट्रािे मूलतः चविभण, मराठवाडा, 
खानिेश, कोकि, पचिम महाराष्ट्र, िचक्षि महाराष्ट्र आचि महामंुबई असे जे चवभाग पडलेले आहेत त्या 
प्रत्येक चवभागािी जीवनशलैी परस्परापंासून वगेळी बनली आहे. या सवांिे चमळून एक स्वतंत्र प्राकृचतक 
व्यक्क्तमत्तव महाराष्ट्राला लाभलेले आहे व त्यामुळे महाराष्ट्राच्या जीवनशलैीिा चविार करताना या सवण 
वैचशष्ट्ट्यािंा चविार कारावा लागतो. महाराष्ट्रािी भािा मराठी असली तरी महाराष्ट्रामध्ये अनेक बोलीही 
बोलल्या जातात. उिा. अचहरािी, वऱ्हाडी, झाडी, कुडाळी/मालविी, संगमेश्वरी, आग्री, वारली, 
बािकोटी, सातारी, कोल्हापुरी इत्यािी. या सवण बोली अथणवाही व समदृ्ध आहेत व त्यानंी प्रमाि मराठी 
भािा अचधकि समृद्ध आचि पचरपूिण केली आहे. पन्नास विांपूवी या सवण वैचशष्ट्ट्याचंनशी जो महाराष्ट्र 
अक्स्तत्वात होता. त्यावर बिलत्या युगािा, जागचतकीकरिािा, उिारीकरिािा व खाजगीकरिािा प्रभाव 
पडून संयुक्त महाराष्ट्राच्या बिलत्या जीवनशलैीमध्ये त्यािे रूपातंर झाल्यािे आढळते. 
 

महाराष्ट्रािी राजधानी जी महामंुबई, चतच्यापुरताि चविार करावयािा झाल्यास गेल्या पन्नास 
विांमध्ये या महानगरीमध्ये मोठ्या प्रमािात परप्रातंीयािें प्रमाि वाढल्यामुळे, या शहरािी जीवनशलैीही 
मोठ्या प्रमािात बिलल्यािे आढळते. मुख्य म्हिजे महाराष्ट्रािा रचहवाशी जो मराठी मािूस, त्यािा टक्का 
मंुबईमध्ये हळूहळू कमी होताना चिसत आहे व त्यामुळे मराठी भािा ही हळूहळू मागे पडत आहे. मंुबई शहर 
म्हिजे भारतािी छोटी प्रचतकृती असे म्हटले जाते व या शहरामध्ये िेशाच्या तसेि महाराष्ट्राच्या सवण 
भागातूंन मोठ्या प्रमािात मािसे स्थलातंर करताना चिसतात. त्यामुळे या शहरात कहिी, गुजराती भािािें 
तसेि इंग्रजीिे प्रमाि मोठ्या प्रमािात वाढल्यािे चिसून येते. भारतातील अन्य भािा तर येथे आहेति. 
मंुबईिा मूळ पुरुि म्हिून कोळी समाज, पाठारेप्रभ,ू पारशी या समाजािंा उल्लेख होतो. पन्नास विांपूवी या 
समाजािे अक्स्तत्व मंुबईमध्ये बऱ्यापकैी चशल्लक होते. परंतु महाराष्ट्रचनर्धमतीनंतर हळूहळू मूळच्या 
रचहवाश्यापेंक्षा महाराष्ट्रीय मध्यमवगीय समाजापेक्षा अन्य भािक व अन्य धमण, पंथािे लोक मोठ्या प्रमािात 
आल्याने त्यािंा प्रभाव साहचजकि सामाचजकदृष्ट्ट्या चिसून येतो. गेल्या पन्नास विांत मंुबईतील 
झोपडपट्ट्ट्यािें प्रमाि जसे वाढले आहे, तसेि मध्यमवगीयािंी िाळससं्कृती अस्तंगत होऊन त्याचठकािी 
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उत्तुंग टॉवसण उभे राचहलेले आपिास चिसतात. ज्या चगरण्यानंी व चगरिी कामगारानंी मंुबईमधला 
श्रमव्यवहार चजवतं ठेवला होता, त्या चगरण्या बंि पडल्याने व चगरिी कामगार परागंिा झाल्याने ही 
श्रमसंस्कृतीसुद्धा लोप पावली आचि संगिकयुगाने नवी श्रमससं्कृती चनमाि केली. यातून मनुष्ट्यबळापेक्षा 
यंत्रबळािा वापर प्रकिाने होऊ लागला. हे सारे जागचतकीकरिािे पचरिाम आहेत, असे आपि सोपे उत्तर 
द्ाव,े तसे म्हिू लागलो तर व्यापकपिे चविार करता मंुबईच्या बहुपेडी व्यक्क्तमत्तवािे अंगभतू असेही हे 
पचरिाम आहेत. सवांना रोजगार पुरविारी अशी मंुबईिी प्रचतमा पन्नास विांपूवी होतीि. पि गेल्या पन्नास 
विांमध्ये मंुबईच्या िुभत्या गायीला सवण जगातील वासरे लुि ू लागल्यामुळे व त्यावर लोकशाहीच्या 
तत्तवाखाली सरकारिेही चनयंत्रि नसल्यामुळे ही मूळिी कामधेनू हळूहळू भाकड होते आहे व चतच्या जागी 
याचंत्रक रोबोसारखी िुसरी गाय जन्मत आहे. ती िुधाळ आहे व चतच्यावर जगिारा जुना कामकऱ्यािंा, 
मध्यमवगीयािंा वगण नि होऊन तेथे नवा लक्षाधीश, कोट्याधीशािंा वगण जन्माला आलेला आहे. त्याने 
स्वतःिी अशी मॉलससं्कृती, टॉवरसंस्कृती कारसंस्कृती स्वतःबरोबर चनमाि केली आहे. चतच्यापुढे पूवीिी 
साधीसुधी, सरळ स्वभावािी, साचत्तवक वृत्तीिी मंुबई मागे पडून नव्या झगझगीत, श्रीमंत जीवनशलैीिी 
महामंुबई उभी राचहली आहे. चतने स्वतःिी अशी नवी जीवनशलैी चनमाि केल्यामुळे सारेि चित्र बिलले 
आहे. 
 

मंुबईिे सासं्कृचतक जीवन एकेकाळी मंुबईतील पाढंरपेशा वगाने साभंाळले होते. आता बिलत्या 
जीवनशलैीमुळे मंुबईतील चगरगाव, िािर, परेल यासारख्या चठकािी बहुसंख्य असिारा मराठी 
पाढंरपेशावगण मंुबई बाहेरील उपनगरामध्ये सरकला असून मूळ मंुबईतील मराठी सासं्कृचतकता लोप पावली 
आहे. पचरिामी चगरगाव, िािर याचठकािी होिारे सासं्कृचतक कायणक्रम व त्याच्यासाठी असिारी नाट्यगहेृ 
चरकामी चिसतात. अफाट गिी, चतच्यामुळे हालिालीवर येिारे चनयंत्रि व धावपळीिी जीवनशलैी यामुळे 
पूवीसारखी सासं्कृचतक कायणक्रमानंा गिीही होत नाही. पूवीच्या रेचडयोिी जागा आता िूरिशणनने 
घेतल्यामुळे घरबसल्या मनोरंजनािे अनेक कायणक्रम पाहायला चमळतात हाही एक बिलत्या जीवनशलैीिा 
अटळ पचरिाम होय. अशा प्रकारे मंुबई शहरातील महाराष्ट्रीयािंी जीवनशलैी वगेाने बिलत असल्यामुळे या 
शहराच्या एकूिि व्यक्तीमत्तवामध्ये फार मोठा बिल झाल्यािे चिसून येत आहे. पूवीिे कौटंुचबक वातावरि 
जाऊन त्याचठकािी मािसामािसामधील तुटलेपि प्रत्ययाला येत आहे. चजव्हाळा कमी होत आहे आचि 
सावणजचनक उपक्रमामधील आस्थासुद्धा कमी होत आहे. 
 

जी गोि मंुबईिी तीि परंपरा जपिाऱ्या पुण्यासारख्या शहरािीही. पिेु शहराला एक फार मोठा 
सासं्कृचतक वारसा आहे. येथे एकोचिसाव्या, चवसाव्या शतकामध्ये अनेक सामाचजक, सासं्कृचतक, शकै्षचिक 
संस्था स्थापन झाल्या व त्याचं्याद्वारे संस्कृतीिी चवचवध के्षते्र उन्नत करिारे उपक्रम राबवले गेले. तेथील 
शभंर विांपूवीिी महाचवद्ालये, भाडंारकर प्राच्यचवद्ा ससं्था, भारतीय इचतहास संशोधक मंडळ, महाराष्ट्र 
साचहत्य पचरिि, यासंारख्या संस्था म्हिजे पिेु शहरािे सासं्कृचतक वैभव होते. पुण्यातील वाडे ही सुद्धा 
सासं्कृचतक कें दे्र होती. शचनवारवाडा, चवश्रामबागवाडा, केसरीवाडा हे वाडे म्हिजे मराठी मनािी स्पंिने 
जपिारी कें दे्र होती. काळाच्या ओघामध्ये हे सवण सासं्कृचतक वैभव क्षीि होऊ लागले व आधुचनक 
जीवनशलैीिी वाट पुिे शहराने धरली. नव्या शकै्षचिक संस्था उभ्या राचहल्या. तंत्रचवञानािे व संगिक 
प्रिालीिे महाराष्ट्रातीलि नव्हे तर िेशातील महत्तवािे कें द्र म्हिून पुिे शहरािा उल्लेख होऊ लागला. 
पूवीिी उपाहारगृहे जाऊन नवे डायकनग हॉल चनमाि झाले व पुण्यातील मराठी खाद्ससं्कृती बिलत 
गेली. तीि गोि सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर, नागपूर, नाचशक, जळगाव या शहराबद्दल म्हिता येईल. 
खािेचपिे बिलले त्यािप्रमािे वस्त्रप्रावरिे बिलली. जुनी गधंवणकालीन संगीत रंगभूमी कधीि मागे पडली 
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आचि नवनाट्यािा उिय झाला. साचहत्य के्षत्रातही तेि घडले. साचहत्य संमेलनासारखा सासं्कृचतक 
उत्सव, महोत्सवािे रूप धारि करू लागला. पुस्तकािंी बाजारपेठ चवस्तार पावली. ग्रामीि भागातही 
गं्रथखरेिी मोठ्या प्रमािात होऊ लागली. चशक्षिाच्या प्रसारामुळे आधुचनक महाराष्ट्रातील ग्रामीि समाज 
मोठ्या प्रमािात चशकू लागला, चलहू लागला व बोलू लागला. त्यािा पचरिाम म्हिनू ग्रामीि महाराष्ट्रातून 
अनेक नव े लेखक उियाला आले. ग्रामीि आचि िचलत साचहत्यािी अचभनव चनर्धमती झाली. गावोगावी 
माध्यचमक चवद्ालये आचि महाचवद्ालये स्थापन झाली. मोबाईलच्या प्रसारामुळे संपकण सुचवधा मोठ्या 
प्रमािात उपलब्ध झाल्या आचि गावोगावी ििँ पोस्ट ऑचफसे चरकामी चिसू लागली. कृिी के्षत्रामध्येही नव्या 
जीवनशलैीिा पचरिाम चिसून येऊ लागला. रॅक्टर, पॉवर टीलर या गोिी नागंरिीसाठी उपयोगात येऊ 
लागल्या. नवी बी-बीयािे व नवी खते यामुळे पीक वाढल्यािे चिसून येत असले तरी बिलत्या ऋतुमानामुळे 
पावसािे प्रमाि अचनचित होऊन िुष्ट्काळािे के्षत्र वाढू लागले. पचरिामी केवळ शतेीवर जगत असलेला 
शतेकरी कजणबाजारी होऊन आत्महत्या करू लागला. सरकारी योजना चकतीही उपयुक्त असल्या तरी त्या 
शतेकऱ्यापंयंत पोित नसल्यामुळे शतेकरी अभावग्रस्त राचहला. त्यािी मुले चशक्षिात पढेु गेली, परंतु 
रोजगाराचवना बेकार राचहली. गावोगावच्या मुली चशकल्या, परंतु त्याचं्या अपेके्षनुसार स्थळे चमळत 
नसल्यामुळे मचहला वगामध्ये ग्रामीि भागातं एकप्रकारिे वैफल्य चिसून येऊ लागले. तेहतीस टके्क 
आरक्षिामुळे मचहलानंा सरपंिासारखी पिे ग्रामीि भागातं उपलब्ध झाली, तरीही पुरुिी विणस्व संपलेले 
नाही. बित गटासंारखे शासकीय उपक्रम काही प्रमािात या मचहलासंाठी वरिान ठरत असले तरी 
व्यापकतेने चविार करता ग्रामीि भागातील किकरी मचहला आजही काबाडकिानंा जंुपलेली व किी 
आढळते. आधुचनक जमान्यानुसार ग्रामीि भागातील समाजही नागरी जीवनशलैीिे अनुकरि करू 
लागला. शतेावर राबिाऱ्या मुली डे्रस घालून व तरुि मचनला-पँट घालून नागंर िालव ूलागले. खेड्यािंी 
नागचरकीकरिाकडे वगेाने वाटिाल होऊ लागली. 
 

समाजाच्या जीवनशलैीवर मूल्यव्यवस्थेिा मोठा पचरिाम होतो. या मूल्य व्यवस्थेला तडा जाऊ 
लागला म्हिजे जो चवसंवाि चनमाि होते तो भयावह असतो. वाढत्या भ्रिािारािे उिाहरि याबाबतीत िेता 
येईल. शासनामध्ये व समाजामध्ये पूवी भ्रिािार नव्हता असे नाही. मंुबईच्या क्रॉफडण साहेबाला शभंर 
विांपूवी भ्रिािाराच्या आरोपावरून तेव्हाच्या चिचटश सरकारने चशक्षा केली होती. परंतु आज भ्रिािार 
एवढ्या प्रमािात व सवणत्र वाढला आहे, की त्याला एकप्रकारे चशिािारािे स्वरूप आल्यासारखे वाटते. 
मूल्यव्यवस्था संपूिणपिे उद्ध्वस्त झाल्यािे आढळते व त्यािाही पचरिाम समाजाच्या बिलत्या 
जीवनशलैीवर अपचरहायणपिे झालेला आहे. चशके्षिे भय कोिालाही राचहले नाही. गेल्या पन्नास विांतील 
महाराष्ट्रामध्ये, महानगरी व ग्रामीि भागात, सवण चठकािी, सवण के्षत्रातील भ्रिािार जीवनशलैीला एक मोठा 
शाप ठरला आहे. भ्रिािारातून आलेल्या, श्रम न करता चमळालेल्या अलोट पैशामुळे िंगळवािालाही सीमा 
उरलेली नाही. भ्रिािारामध्ये राजकारिी, सनिी अचधकारी व ‘संस्कृती साभंळिारा’ म्हिून मानला 
गेलेला मध्यमवगण सापडल्यामुळे सवण मूल्यव्यवस्था उद् ध्वस्त झालेली आहे. यािा जीवनशलैीवर िुष्ट्पचरिाम 
झाल्याचशवाय कसा राहील? 
 

वाढती गुन्हेगारी हीसुद्धा समाजामधील भयावह गोि आहे. वाढते नागरीकरि व गरजेपेक्षा हाती 
खेळू लागलेला पसैा त्यामुळे जसा िंगळवाि वाढला तसेि पैशाच्या वाढत्या हव्यासातून गुन्हेगारीिे 
प्रमािही वाढले. पन्नास विांपूवी समाजामध्ये गुन्हेगारी नव्हती असे नाही. परंतु अलीकडील काळात ही 
गुन्हेगारी पाढंरपेशा वगातही मोठ्या प्रमािात चिसून येते. पूवीिी गुन्हेगारी िाचरद्र्यातून, अभावग्रस्ततेतून 
तसेि समाजाच्या काही घटकातील पारंपचरक गुिसूत्रानुंसार घडून येत होती. त्यामुळे चिचटशाचं्या काळात 
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गुन्हेगार म्हिून वगीकृत केलेले समाजघटक होते. आता गुन्हेगारीला वगण राचहलेला नाही. बकँा, 
पतपेढ्या, सहकारी ससं्था, यासंारख्या पाढंरपेशाचं्या ससं्थामंध्येही आर्धथक गुन्हेगारी वाढलेली आढळते. 
बौचद्धक गुन्हेगारीबरोबरि खून, मारामारी यासारखी कहस्त्र गुन्हेगारी आता खेड्यापाड्यातही चिसून येते. 
बलात्कार, अपहरि, स्त्रीभ्रिूहत्या यािेंही प्रमाि खूप वाढले आहे. त्यामुळे समाजामध्ये एकप्रकारिी 
असुरचक्षतता पूवीपेक्षा अचधक चिसून येते व त्यािा समाजाच्या जीवनशलैीवर अटळ पचरिाम होतो. वाढता 
िहशतवाि गुन्हेचवियक जीवनशलैीमध्ये मोडतो. 
 

नागरी भागातील मचहला वगातील जागतृी ही एक िागंली गोि म्हिता येईल. सुचशचक्षत आचि 
नोकरिार मचहलािें प्रमाि वाढते असल्यामुळे या वगाला आर्धथक चवविंना पूवीएवढी राचहलेली नाही. परंतु 
स्त्रीवगाकडे पाहण्यािा पुरुिी दृचिकोन अजूनही सुससं्कृतपिाकडे वळलेला चिसत नाही. किाचित 
समाजातील स्त्री-पुरुि नातेसंबंधातील मोकळेपिा व मुक्त जीवनशलैीिेही (permissive) ते कारि 
असाव.े तरीही गेल्या पन्नास विांत आगरकराचं्या, कव्यांच्या महाराष्ट्रात आत्मभान आलेल्या येथील 
मचहलानंी त्यानंा समाधान वाटाव,े इतपत आपल्या गुिािंा चवकास केला आहे. 
 

अंधश्रद्धा तर पूवीही होती. तो आपल्या समाजातील ठळक िुगुणि आहे. परंतु गेल्या पन्नास विांमध्ये 
या अधंश्रदे्धिे प्रमाि अचधकि वाढल्यािे चिसून येते. चवशिेतः पाढंरपेशा व बुचद्धजीवी वगामध्ये िेविेवता, 
महाराज व बुवाबाजी याकंडे अचधक ओढा चिसू लागलेला आहे. एका बाजूला अिुशास्त्रातील व 
संगिकातील अत्युच्च प्रगती ज्या बुचद्धजीवी वगाने केली त्याि बुचद्धजीवी वगािा एक भाग अंगारकी 
संकिीचनचमत्त गिपतीसमोर प्रिंड मोठ्या रागेंने उभा राहताना चिसून येतो. समाजातील अशा अनेक 
चवसंगती व चवरोधाभास यािंा उल्लखे करता येईल. परंतु वर चिलेल्या उिाहरिावरून जीवनशलैीतील 
फरक अधोरेचखत होईल. पढंरपूरच्या वारीमध्ये आता लक्षावधी लोक सामील होताना चिसतात. श्रद्धा-
अश्रदे्धिा हा खेळ भाचवकतेबरोबर आरोग्यािे व पयावरिािे अनेक प्रश्न चनमाि करीत आहे. समाजािी 
उत्सवचप्रयता, भाचवकता पूवीही होती. पम चतला नव्या जमान्यात महोत्सवी रूप आलेले आहे. मराठी 
मध्यमवगण, चवशिेतः शहरातील, खूप प्रमािात बिलला. त्यािी जीवनशलैी बिलली. मुलापंासून वृद्ध 
आजीबाईंपयंत सवण घर टीव्हीला चिकटलेले चिसू लागले. िुपारच्या चनवातं घटकेला शजेारिीकडे जाऊन 
सुखिुःखाच्या गोिी, चनवडिं, चशवि-चटपि चजवाभावाने करिाऱ्या कुटंुचबनी आता आपल्याि फ्लॅटमध्ये 
टीव्हीच्या माचलकेला एकमेव मतै्रीि मानून चहतगुज करतात! िुपारिे माचसकािें, पुस्तकािें वािन गेले व 
टीव्ही पाहिे आले. मुलींच्या खेळातल्या भावल्या, बुडकुल्या, ठकी जाऊन तेथे बाबी, खेळासाठी संगिक 
आला. मराठी मुलाचं्या हातातील श्यामिी आई, गोट्या जाऊन हॅरी पॉटर आला! 
 

पाहुिे आले तर पूवी िहापाण्यािी धािंल उडायिी, आता बीअरिे मग बाहेर पडतात. पाटीबाजीिे 
प्रमाि घराघरातूंन वाढले आहे. मद्पान चनचिद्ध राचहले नाही. मध्यमवगीयाचं्या बिलत्या जीवनशलैीिा हा 
प्रभाव. 
 

गेल्या पन्नास विांमधील प्रसार माध्यमािें स्वरूप आमूलाग्र बिललेले आहे. पन्नास विांपूवी 
हाताच्या बोटावर असलेल्या िैचनकािंी व साप्ताचहकािंी संख्या आता अनेकपटीने वाढली आहे. ग्रामीि 
भागात चशक्षिािा प्रसार झाल्यामुळे चजल्हा िैचनकािंी संख्या वाढली आहे व त्यानंा ग्रामीि भागात मोठा 
वािकवगण आहे. गाव तेथे वािनालय या धोरिानुसार शासनाने गं्रथालयानंा तुटपुजं्या प्रमािात का होईना, 
परंतु अथणसाहाय्य करून वािनालयािंी संख्या ग्रामीि भागातही वाढवली आहे. परंतु ग्रामीि भागातील 
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गं्रथालयानंा प्रौढ वािक लाभत नाही. त्यािें वािन िैचनकापंुरते मयाचित राहते, ही वस्तुक्स्थती होय. 
िूरिशणनिा प्रभाव अगिी िुगणम भागातील खेड्यातूनही आढळतो व छोट्या पडद्ावर चिसिाऱ्या 
माचलकातंील जीवनशलैी आत्मसात करण्याकडे ग्रामीि भागािा कल चिसून येतो. त्यामुळे फार मोठे 
सासं्कृचतक िुभगंलेपि चिसून येते. वािण्यापेक्षा पाहिे सोपे असे सुचशचक्षत वगालाही वाटू लागले आहे. 
िूरिशणनमुळे रंगभमूीसाठी तरुि कलाकार चमळिे िुरापास्त होऊ लागले असून पन्नास विांपूवीच्या गंभीर 
स्वरूपाच्या वैिाचरक नाट्यप्रयोगांपेक्षा उथळ व अंगचवके्षपप्रधान सवगं नाटके मोठ्या प्रमािात चनमाि होऊ 
लागली आहेत. एकेकाळी चित्रपट आचि रंगभमूी यािंा समाजमनावर मोठा प्रभाव असे. बिलत्या 
जीवनशलैीत तो राचहलेला नाही. क्वचिति एखािा अंतमुणख करिारा चित्रपट वा नाट्यप्रयोग पाहयला 
चमळतो न चमळतो तोपयंत तो अंतधानही पावतो! प्रसार माध्यमामध्ये वृत्तपते्र, िूरिशणन, आकाशवािी, 
रंगभमूी, चित्रपट, साचहत्य यािंा समावशे होतो. या सवण के्षत्रामंध्ये गुिात्मक पचरवतणन झाल्यािे आढळते. 
अथात अपवाि म्हिनू काही िागंली उिाहरिे िाखवता येतील. पि व्यापक प्रमािात पाचहले तर 
प्रसारमाध्यमािंी शलैीही बिललेली आहे. मराठी भािा, साचहत्य व संस्कृती यावंरि आपले मराठीपि 
आजवर चटकून होते. हे मराठीपि चटकवण्यामध्ये भाचिक प्रसारमाध्यमािंा मोठा सहभाग होता. िुिैवाने तो 
कमी झालेला आहे. िुकीिे मराठी लेखनसुद्धा याला कारिीभतू आहे. 
 

शासनािे या बाबतीमधील प्रयत्न उल्लेखनीय असले तरी त्यानंा मयािा आहेत. मराठीपि चटकवा हे 
शासकीय आिेशाने घडून येत नाही. सवण मराठी समाजाने त्यािा गाभंीयाने चविार केला पाचहजे. 
मंुबईसारख्या महानगरीतील मराठीपि आपि चकतीही कंठशोि केला तरी हळूहळू लुप्त होत आहे व 
त्याचठकािी अठरा पगड भािक संस्कृती चनमाि होत आहे; हे वास्तव होय. 
 

समाजामध्ये आरोग्यचवियक नव्या जाचिवा आलेल्या आहेत, ही एक िागंली गोि म्हिता येईल. 
पूवीिे िेवी, कॉलरा, टायफॉइड, प्लेग यासंारखे रोग नि झाले तरी कॅन्सर, एड्स व हृियचवकार यािें 
प्रमाि वाढल्यािे आढळते, वाढती व्यासनाधीनता, ताितिाव यानंी आपले जीवन व्यापल्यामुळे नव्या व्याधी 
चनमाि झाल्या तसेि नव ेऔिधोपिारही. पूवीिी फॅचमली डॉक्टर ही संकल्पना गेल्या पन्नास विांत नाहीशी 
होऊन प्रत्येक छोट्यामोठ्या आरोग्याच्या प्रश्नासाठी कन्सलटंट चिसू लागले आहेत. 
 

बिलत्या राजकीय संस्कृतीबद्दल भाष्ट्य करिे कठीि वाटाव े एवढी राजकीय शलैीही आरपार 
बिलली आहे. सैद्धाचंतक मलू्यावंर आधारलेले राजकारि जाऊन तेथे सत्ता, मत्ता व स्वाथणपरायिता हीि 
प्राथचमक मूल्ये बनली आहेत. त्यानुसार राजकीय जीवनशलैीही बिलली आहे. राष्ट्रीय व सामाचजक 
प्रश्नाभंोवतीिे राजकारि व्यक्क्तगत पातळीवर, व्यक्क्तगत चहतसबंंधावंर आता िालले आहे. त्यात 
जनतेिा चविार कोठेि नसतो. जातीयता आचि धमािा प्रभाव हे भारतािे वैचशष्ट्ट्य! महाराष्ट्रही त्याला 
अपवाि नाही. गेल्या पन्नास विांत महाराष्ट्रातील जातीयता अचधक टोकिार बनली आहे व धमणवािािा 
प्रभावही वाढला आहे, सवणधमण समभाव व धमणचनरपेक्षता हे शब्ि फक्त राजकारिामध्ये तोंडी लावण्यासाठी 
उपयोगात आिले जातात. गावोगावच्या ग्रामपिंयती जातीपातींिे, राजकारिािे, स्वाथांधािें अडे्ड बनल्या 
आहेत. 
 

महाराष्ट्रािी मानचसकता बिलते आहे तशी ती सवण िेशािीि बिलते आहे. पि इथे आपि 
महाराष्ट्रापुरता चविार करीत आहो. बिलत्या मानचसकतेिा पचरिाम जीवनशलैीच्या, जीवनमूल्याचं्या 
बिलामध्ये प्रचतकबचबत होतो. पन्नास विांपूवीिा महाराष्ट्र शातं, जुनी मूल्ये उराशी कवटाळून, साचत्तवकतेने 
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जगिारा व िुसऱ्याला जगविारा असा होता. स्वातंत्र्यपूवीच्या महाराष्ट्रामध्ये स्वातंत्र्यलढा प्रािपिाने 
लढला गेला. तेव्हा स्वातंत्र्यािे एकमेव उचद्दि सवण पक्षाचं्या आंिोलनानंा होते. स्वातंत्र्यापाठोपाठ संयुक्त 
महाराष्ट्रािे आंिोलन, गोवाप्रश्नािे आंिोलन आले. समाजाला या साऱ्या उचद्दिािें एक सामचूहक प्रयोजन 
होते, ही सारी उचद्दिे प्राप्त झाल्यानंतर समाजासाठी ‘प्रयोजन’ म्हिून काय उरले आहे? 
 

िरम्यान आलेल्या जागचतकीकरिामुळे पैसा, नोकऱ्या, कल्पनेतही नसलेले पगार, परिेशाशंी 
वाढते िळिवळि, िंगळवाि आचि अनेक कारिानंी सगळीकडील मािनू स्वयंकें चद्रत बनला. तो फक्त 
आपल्यापुरते पाहू लागला. त्याच्यासमोर कोितेही सामाचजक, राष्ट्रीय उचद्दि राचहले नाही. त्यािा 
एकटेपिा वाढतो आहे व तोि त्याला चप्रय होतो आहे. मी, माझे कुटंुब, माझे करीयल व बँक बॅलन्स! यापुढे 
माताचपत्यािंाही साभंाळ उचद्दि म्हिून राचहलेला नाही. व्यक्क्तगत स्पधा आचि अचधकाचधक एकाकीपिा 
त्याति आनंि. वृद्धाश्रमािंी संख्या वाढते आहे. वृद्धािंी वयोमयािाही वाढते आहे. त्यामुळेही नवनवीन 
समस्या उद् भवत आहेत. 
 

ही बिलती जीवनशलैी म्हिजे आजिी सामाचजक ससं्कृती. ती एकमुखी असिे यापुढे शक्य 
चिसत नाही. िुभगंलेपि हेि चतिे अचवभाज्य लक्षि बनले आहे. महाराष्ट्राच्या बिलत्या सांस्कृचतक 
जीवनशलैीिी ही केवळ झलक म्हिता येईल. अनेक चवरोधाभासानंी अवगंुचठत झालेली ती काहीशी 
चनराशाजनक व नकारात्मक वाटली, तरी ती वस्तुक्स्थती चनिशणक आहे. अथात या बिलत्या 
जीवनशलैीमध्ये अनेक िागंल्या गोिींिा अवश्य उल्लखे करता येईल. या काळात भकंूप, महापूर, िुष्ट्काळ, 
अचतपजणन्य यासारख्या नैसर्धगक आपत्तींना महाराष्ट्राने खंबीरपिे तोंड चिले आहे. सव्वीस अकरासारख्या 
िहशतवािािा मंुबई शहराने चहमतीने मुकाबला केलेला आहे. महाराष्ट्र हा शूरािंा, मिांिा प्रवशे आहे हे 
गेल्या पन्नास विांमध्ये अनेकिा चसद्ध झालेले आहे. गोकविाग्रजानंी म्हटल्याप्रमािे हा िगडािंा, किखर, 
राकट महाराष्ट्र िेश असला तरी इथे जाई, जुई, प्राजक्तािाही आिर केला जातो. राष्ट्रीयत्वािा प्रश्न 
आला, की महाराष्ट्र सरसावनू पुढे होतो. महाराष्ट्रािी मळू प्रवृत्ती संतानंी साचत्तवक बनवली आहे. छत्रपती 
चशवाजी महाराजानंी मिानी बनवली आहे. राजसपिा तर त्याच्या व्यक्क्तमत्तवाति आहे. त्याला 
पुरोगामीपिािी, पचरवतणनशीलतेिी, एकात्मतेिी सुंिर जोड आहे. हे सारे संचित नव्या महाराष्ट्राने जपले, 
जोपासले, आपले मराठीपि प्रािपिाने साभंाळले, तर नव्या युगधमातही आपली मूळिी चनकोप 
जीवनशलैी आपिाला सोडून जािार नाही. कारि व्यक्तीिे, समाजािे वा िेशािे व्यक्क्तमत्तव परंपरा जपत 
नव्यािा स्वीकार करण्यातून घडत असते. 
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पणरणशि 
 

महाराष्ट्राला साचहत्य आचि संस्कृतीिा मोठा वारसा लाभलेला आहे. या वारशािे जतन, संवधणन 
आचि संरक्षि करण्यासाठी सासं्कृचतक कायण चवभाग सातत्याने प्रयत्नशील आहे. या चवभागातंगणत कायणरत 
असिारे साचहत्य आचि ससं्कृती मंडळ, सासं्कृचतक कायण संिालनालय, चवश्वकोश चनर्धमती मंडळ, 
िशणचनका चवभाग, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभमूी आचि सासं्कृचतक चवकास महामडंळ, पु. ल. िेशपाडें 
अकािमी, पुरातत्तव े व वस्तुसंग्रहालये आिी माफण त गेल्या काही विात महत्तवािी कामचगरी बजावण्यात 
आली आहे. त्याचं्या या कामचगरीिा थोडक्यात आढावा पढुीलप्रमािे आहे :— 
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महाराष्ट्राचे ‘सुविगपान’-साणहत्य आणि सांस्कृिी मांडळ 
 

श्री. सुरेश वाचंिले, सचिव 
साचहत्य आचि ससं्कृती मंडळ 

 
महाराष्ट्र राज्य हे िेशात साचहत्य आचि संस्कृती के्षत्रात अग्रगण्य राज्य समजले जाते. ही 

अग्रगण्यता चटकवनू ठेवण्यासाठी राज्य साचहत्य आचि ससं्कृती मंडळाने महत्वािा वाटा उिलला आहे. 
 

मंडळाच्या स्थापनेिा शासकीय अध्यािेश १९ नोव्हेंबर १९६० रोजी चनघाला. म्हिजेि यंिा 
मंडळाला पन्नास विण पूिण झाली आहेत. महाराष्ट्रािी स्थापना १ मे १९६० रोजी झाल्यानंतर महाराष्ट्रािे 
चशल्पकार व पचहले मुख्यमतं्री यशवतंराव िव्हाि यानंी लगेिि या मंडळािी स्थापना केली. साचहत्य आचि 
संस्कृतीचवियक उपक्रमानंा शासकीय पातळीवरून प्रोत्साहन आचि सवण प्रकारिे साहाय्य िेण्यासाठी 
स्थापन करण्यात आलेले हे िेशातील पचहलेि मंडळ ठरले. यशवतंराव िव्हाि याचं्या िूरदृिीिा प्रत्यय 
यातून चिसून येतो. 
 

कोित्याही राज्याच्या प्रगती आचि समदृ्धीिा मापिंड हा त्या प्रिेशाच्या साचहत्य, ससं्कृती आचि 
कला याचं्या प्रगतीवरून अधोरेचखत होतो यािी जािीव असल्यानेि मंडळाच्या पचहल्या बैठकीला 
सबंोधताना यशवतंरावजी म्हिाले होते, “मराठी भाचिक जनतेच्याही अशा काही आशा-आकाकं्षा, इच्छा 
असून त्या चवचवधप्रवाही आहेत. त्यानंा आपि लेखिीद्वारा शब्िरूप केले पाचहजे. त्यािप्रमािे ञानाच्या 
सरोवरािे पाट आपि लोकाचं्या जीवनापयंत पोहोिवले पाचहजेत. ही ञानगंगा लोकाचं्या जीवनापयंत 
पोहोिवण्यासाठी या मंडळािी आम्हास मित होईल.” 
 

यशवतंरावजींनी व्यक्त केलेल्या अपेके्षनुसार मंडळाने आपले कामकाज तकण तीथण लक्ष्मिशास्त्री 
जोशी याचं्या नेतृत्वाखाली सुरू केले. त्यानंी आखून चिलेल्या मागावरून कालानुरूप चवचवध बिल करीत 
मंडळाने गेल्या ५० विात राज्याच्या साचहत्य संस्कृतीिा िौफेर चवकास व्हावा व सवण घटकांना यात 
सामावनू घेिे शक्य व्हाव े आचि महाराष्ट्रािी अचभरूिीसंपन्नता वाढावी यासाठी यशस्वीपिे प्रयत्न केले 
आहेत. 
 

गेल्या ५० विात साचहत्य संस्कृती मंडळाने मराठी भािा, साचहत्य, संस्कृती, कला या के्षत्रात 
महाराष्ट्राला लाभलेला थोर वारसा जतन करण्यासाठी आचि संवधणनासाठी स्तुत्य असे चवचवध उपक्रम 
राबवले आहेत. 
 

चवञान, आधुचनक तंत्रञान, समाज चवद्ा, भािा, बोलीभािा, वाङ् मयीन ससं्कृती, इचतहास 
याचं्याशी चनगचडत महत्वािी गं्रथसंपिा मंडळाने महाराष्ट्राला गेल्या ५० विात चिली आहे. 
 

मंडळाच्या गं्रथ प्रकाश योजनातंगणत चवञान गं्रथमाला, उत्कृि गं्रथािें अनुवाि, महाराष्ट्रािा 
इचतहास, महाराष्ट्राच्या इचतहासाशी संबचंधत ऐचतहाचसक कागिपत्रािें संपािन, प्रकाशन, संशोधन आचि 
मंडळाच्या वैिाचरक, समीक्षात्मक, िचरत्रात्मक अन्य प्रकाशनािंा यात समावशे आहे. मंडळाने २०१० पयंत 
५०० च्या आसपास गं्रथसपंिा चसद्ध केली आहे. हे गं्रथ त्या त्या के्षत्रातील तज्ञानंी पचरश्रमपूवणक चलचहले 
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आहेत. संशोधनात्मक अशा या गं्रथािे संिभणमूल्य फार मोठे आहे. या गं्रथसंपिेमध्ये सपूंिण गडकरी भाग-१ व 
२, महात्मा फुले समग्र वाङ् मय, लोकचहतवािी समग्र वाङ् मय, आगरकर समग्र वाङ् मय खंड १ ते ३, 
आिायण भागवतािे संकचलत वाङ मय, प्रबोधनकार ठाकरे समग्र वाङ् मय, केशवसुताचं्या कचवताचं्या 
हस्तचलचखतािी यथामलू आवृत्ती आिींिा ठळकपिे उल्लखे करता येईल. 
 
महाराष्ट्राचे णशल्पकार 
 

मंडळािी ही वैचशष्ट्ट्यपूिण योजना असून त्या अतंगणत महाराष्ट्र घडचविाऱ्या चवचवध के्षत्रातील थोर 
पुरूिािंी संचक्षप्त िचरते्र प्रकाचशत करण्यात आली आहेत. १०० ते १२५ पृष्ठािंी ही पूस्तके अल्प ककमतीत 
असून, ‘ञान-प्रबोधन-संस्कार-प्रोत्साहन’ या गुिवैचशष्ट्ठ्यानंी त्यािें वाङ् मयीन मूल्य वाढले आहे. नव्या 
चपढीला पे्ररिा िेिारी व त्याचं्यातून महाराष्ट्रािे चशल्पकार घडवण्यासाठी साहाय्यभतू ठरिाऱ्या या 
माचलकेसाठी आिखी ४०-४५ पुस्तकािें चनयोजन करण्यात आले आहे. 
 
मराठी वाङ मयकोश 
 

मराठी वाङ् मय कोशािा प्रकल्प १९६९ पासून राबवण्यास घेतला. २५० पृष्ठािें ४ खंड आतापयंत 
प्रकाचशत झाले आहेत. खंड पचहल्यात १०५० ते १८५७ पयंतच्या मराठी गं्रथकरािंा, खंड िुसऱ्यात (भाग 
१) मध्ये १९५८ ते ३० एचप्रल १९६० पयंतच्या चिवगंत मराठी गं्रथकरािंा, खंड चतसऱ्यात १८८५ ते १९६० 
पयंतच्या गं्रथ पचरियािा आचि खंड िौथ्यात समीक्षा सञंाचं्या समावशे करण्यात आला आहे. या िारही 
कोशातील नोंिी अभ्यासक, संशोधक, पत्रकार, सामान्य वािक याचं्यासाठी वािन आनंिािी अनुभतूी 
िेिारे तर आहेि पि हे कोश मराठी गं्रथपे्रमींच्या घरांिे वैभव वाढविारेसुद्धा आहेत. वाङ् मय कोशाच्या 
िुसऱ्या भागाच्या िुसऱ्या खंडािे प्रकाशन लवकरि अपेचक्षत आहे. 
 
शब्दकोश 
 

मंडळािा अचतशय महत्तवाकाकं्षी प्रकल्प म्हिजे शब्िकोश. जवळपास िीड लाख मराठी शब्िांिे 
चवचवध अथण िेिाऱ्या शब्िकोशािे िहा खंड प्रकाचशत होिार आहेत. मंडळाच्या पिेु येथील कायालयात प्रा. 
रामिास डागें याचं्या संपािकत्वाखाली हा प्रकल्प सुरू आहे. आतापावतेो शब्िकोशािे २ खंड प्रकाचशत 
झाले असून ३ रा खंड मुद्रिासाठी सोपवण्यात आला आहे. 
 
णवञान आणि िांत्रञान कोश 
 

महाराष्ट्राच्या सुविणमहोत्सवी विाचनचमत्त मंडळाने ‘चवञान आचि तंत्रञान’ कोश तयार करण्यािा 
संकल्प केला. मराठी वािकानंा ज्या वैञाचनक संञा आचि संकल्पना समजायला ककवा आकलन व्हायला 
कठीि जातात त्यािें स्पिीकरि सोप्या मराठीत व आवश्यक त्याचठकािी रेखाचिते्र, छायाचिते्र याचं्यासह 
िेण्यात आले आहे. महाराष्ट्राच्या चवचवध कोशामंध्ये मंडळाच्या चवञान आचि तंत्रञान कोशाने वैचशष्ट्ट्यपूिण 
स्थान प्राप्त केले आहे. या कोशाच्या १५ हजार प्रती मुचद्रत करण्यात आल्या होत्या. त्या सवण प्रतींिी चवक्री 
झाली आहे. हा कोश तयार करण्यािे चशवधनुष्ट्य मराठी चवञान पचरििेने यशस्वीपिे उिलले. 
 



 अनुक्रमणिका 

नवलेखकाांना प्रोत्साहन 
 

गेल्या ५० विात मंडळाने नवलेखकानंा प्रोत्साहन िेिारी योजना प्रभावीपिे कायाक्न्वत केली आहे. 
नवलेखकाचं्या पुस्तकासंाठी िेण्यात येिाऱ्या अनुिानातून आतापावतेो २०३७ पुस्तके प्रकाचशत झाली 
आहेत. नवलेखकाचं्या साचहक्त्यक प्रचतभेला आिखी पैलू पडावते यासाठी मडंळामाफण त िरविी 
महाराष्ट्रातील चवचवध भागात वाङ् मयाच्या चवचवध शाखावंर आधाचरत चशचबरे/कायणशाळासुद्धा आयोचजत 
केल्या जातात. त्यािबरोबर नवलेखक अनुिान योजनेत प्रकाचशत पसु्तकामंधून िरविी 
कथा/काव्य/कािंबरी/नाटक/एकाचंकका/लचलतगद्/्बालसाचहत्य यासाठी यशवतंराव िव्हाि उत्कृि 
वाङ् मय पुरस्कार आचि प्रकाशकासंाठी सरफोजीराजे भोसले पुरस्कार चिला जातो. 
 
णनयिकाणलकाांना अनुदान 
 

महाराष्ट्राच्या अनेक चजल्यात साचहत्यचवियक चनयतकाचलके चनघतात. चवचशि ध्येयाने पे्रचरत 
होऊन पचरश्रमपूवणक चनघिाऱ्या या चनयतकाचलकानंी साचहत्यचवियक अचभरूिी संपन्न करण्यासठी व 
संशोधनाला िालना िेण्यासाठी वैचशष्ट्ट्यपूिण हातभार लावाला आहे. त्यानंा अथणसाहाय्य करून मंडळाने 
त्यातील आपलाही वाटा उिलला आहे. िरविी साधारितः ४० ते ४५ चनयतकाचलकानंा अनुिान चिले 
जाते. 
 
साणहत्य सांस्िाांना अनुदान 
 

राज्यातील ७ साचहत्य संस्थानंा त्यािें साचहत्यचवियक चवचवध उपक्रम राबवण्यासाठी आर्धथक 
िििि भासू नये म्हिनू मंडळामाफण त िरविी प्रत्येकी ५ लाख रुपये आचि अचखल भारतीय मराठी साचहत्य 
संमेलनाला िरविी २५ लाख रुपयािें अनुिान चिले जाते. 
 
साणहन्त्यकाांना गौरववृत्ती 
 

साचहत्य आचि कलेच्या प्रातंात िागंली कामचगरी बजावलेल्या ज्येष्ठ लेखक आचि ज्येष्ठ 
कलावतंालंा मंडळामाफण त िरविी ५० हजार रुपयािंी गौरववृत्ती व सन्मानपत्र चिले जाते. आतापावतेो ५६ 
मान्यवरानंा या गौरववृत्तीने सन्माचनत करण्यात आले आहे. 
 

मंडळाच्या सुविणमहोत्सवाचनचमत्त मंडळाच्या सिस्यानंी बहुमताने चनवडलेल्या १० ज्येष्ठ 
साचहक्त्यकानंा २५ हजार रुपयािंी खास साचहत्य-सन्मानवृत्ती िेऊन गौरवण्यात येिार आहे. 
 
सुविगमहोत्सवी प्रकल्प 
 

गेल्या ५० विात महाराष्ट्राने केलेल्या प्रगतीिा सासं्कृचतक अंगाने घेतलेला चिचकत्सक, 
संशोधनात्मक आढावा घेिार ‘सासं्कृचतक महाराष्ट्र १९६० ते २०१०’ या बृहद्गं्रथािी चनर्धमती ही राज्य 
आचि मंडळाच्या सुविणमहोत्सवी विातील महत्वािी उपलब्धी आहे. याचशवाय ‘मराठी नाटक आचि 
रंगभचूमिा इचतहास’, ‘मराठी चित्रपटसृिीिा इचतहास’ हे प्रकल्पही कायाक्न्वत करण्यात आले आहेत. 
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राज्याच्या साांस्कृणिक धोरिाि अांिभूगि असिाऱ्या 
 

(१) मराठीसाठी प्रमाि भािा कोश 
 

(२) एकोचिसाव्या शतकाच्या प्रारंभापासून आतापयंत महाराष्ट्रात झालेल्या सामाचजक-
सासं्कृचतक क्स्थत्यतंरािंा इचतहास. 
 

(३) अन्य साचहत्य संमेलने अनुिान 
 

(४) मराठी शब्ि व्युत्पत्ती कोश 
 

(५) िुर्धमळ मराठी गं्रथ सकेंतस्थळावर आििे. 
 

(६) महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक चजल्यात आचि महाराष्ट्राबाहेरील महत्तवाच्या शहरामंध्ये गं्रथोत्सवािे 
आयोजन करिे. 
 

(७) गं्रथसंस्कृती जोपासण्यासठी मचहन्यातून एक-िोनिा गं्रथििा, गं्रथसमीक्षि, साचहत्यचवियक 
ििा अशा उपक्रमािें आयोजन करिे. 
 

(८) महाराष्ट्राबाहेर अन्य राज्यातं मराठी भािा, साचहत्य आचि संस्कृचत या सिंभात कायण 
करिाऱ्या संस्थानंा अथणसाहाय्य करिे. 
 

(९) मराठीतील उत्तम साचहत्यकृती कहिी आचि इंग्रजीमध्ये अनुवाचित करण्यासाठी अनुवाि 
प्रोत्साहन िेिे. 
 

(१०) अमराठी भाचिकासंाठी पाठ्यपुस्तकािंी चनर्धमती करिाऱ्या व्यक्ती आचि संस्थानंा 
अथणसाहाय्य िेिे, त्या भािातंील शब्िािें मराठी अथण िेिाऱ्या आचि मराठी भािेतील शब्िािें त्या भािातंील 
अथण िेिाऱ्या शब्िकोशािंी चनर्धमती करिाऱ्या व्यक्ती आचि संस्थानंा अथणसाहाय्य िेिे. 
 

(११) मराठी रंगभमूीच्या व चित्रपटसृिीच्या इचतहासािे लेखन करवनू घेिे. 
 

या बाबींवर प्राधान्याने लक्ष कें चद्रत केले जािार आहे. 
 

मागील पन्नास विांत मंडळाने साचहत्यचवियक उपक्रमािंा संवधणन आचि समदृ्धीसाठी केलेली 
कामचगरी ही महाराष्ट्राच्या सासं्कृचतक चवश्वातील सोनेरी पान ठरिारी आहे. 
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महाराष्ट्रािील साांस्कृणिक चळवळ आणि शासनाचा सहभाग 
 

श्री. चिलीप कशिे, संिालक 
सासं्कृचतक कायण 

 
महाराष्ट्राला प्रािीन, वैचवध्यपूिण आचि समदृ्ध असा सासं्कृचतक वारसा लाभलेला आहे. राज्यािी 

सासं्कृचतक उंिी आचि श्रीमंती िेशाच्या सासं्कृचतक नकाशावर अधोरेचखत होिारी आहे. 
 

राज्य चनर्धमतीच्या सुविण महोत्सवािे औचित्य साधून मराठी भािा चवकास, कला व संस्कृती यािें 
जतन व संवधणन करण्याच्या उदे्दशाने महाराष्ट्र शासनाच्या सासं्कृचतक कायण सिंालनामाफण त नुकतेि 
राज्यािे ‘सासं्कृचतक धोरि’ जाहीर करण्यात आले आहे. त्याच्या प्रस्तावनेति शासनािा सासं्कृचतक 
के्षत्राचवियीिा दृिीकोन स्पि होतो. ‘कोिताही समाज केवळ आर्धथकदृष्ट्ट्या श्रीमंत असिे पुरेस नाही तर 
त्या समाजािी संस्कृती हे त्या समाजािे खरे वैभव असते...’ महाराष्ट्रासारख्या व्यापक, समृद्ध सासं्कृचतक 
वारसा लाभलेल्या आचि परुोगामी राज्याला ससं्कृतीसारखे अत्यंत महत्तवपूिण के्षत्र उन्नत आचि सतत 
चवकसनशील ठेवण्यासाठी आपल्या भावी वाटिालीिे चनयोजन करण्यािी चनकड जािविे स्वाभाचवक 
आहे. महाराष्ट्र राज्यािे प्रस्तुत सासं्कृचतक धोरि राज्य शासनाच्या संस्कृती संवधणनाच्या आस्थेिे प्रचतक 
होय. 
 

नागर व ग्रामीि रंगमंिवार सािर होिाऱ्या पारंपाचरक लोककलािंा उज्ज्वल वारसा महाराष्ट्राला 
लाभला आहे. शभंर विांपेक्षा अचधक काळ संगीत रंगभमूी प्रयोगचसद्ध कलािें प्रात्यचक्षक, नाट्यरूपाने 
बंचिस्त व खुल्या व्यासपीठावर अखंडपिे करीत आहे. बालरंगभमूीपासून ते व्यावसाचयक रंगभमूीपयंत सवण 
के्षत्रािंा चविार करून धोरि ठरचविारे आचि त्याचं्यासाठी चवचवध योजना राबचविारे शासन उपक्रमशील 
आहे. बालरंगभमूी सक्षम करण्यासाठी बालनाट्य चशचबरािें आयोजन करून सासं्कृचतक 
संिालनालयामाफण त भावी कलाकार घडवले जातात. त्याचं्या नाट्यस्पधा चनयचमतपिे घेतल्या जातात. 
व्यावसाचयक नाट्य रंगभमूीिा स्त्रोत मागील ५० विांपासून हौशी व व्यावसाचयक राज्य नाट्य स्पधेच्या 
िळवळीतून अव्याहतपिे प्रवाचहत आहे. 
 
राज्य नाट्य स्पधा 
 

राज्यचनर्धमतीबरोबर शासनािी राज्य नाट्य स्पधािेखील सुविण महोत्सवी विण साजरे करीत आहे. 
साधारितः िरविी ३२५ ते ३५० संस्था या िळवळीत सहभागी होत असतात. िरविी या योजनेवर शासन 
अंिाजे रु. १ कोटी ५० लक्ष इतकी रक्कम खिण करते. अशाप्रकारे सतत ५० वि ेअखंडपिे नाट्यचवियक 
योजना राबवण्यािा जागचतक चवक्रम राज्य नाट्य स्पधेने केला आहे! अशी कामचगरी करिारे, महाराष्ट्र हे 
एकमेव राज्य आहे! मराठी राज्य नाट्य स्पधा िरविी राज्यातील १६ कें द्रावर तर चिल्ली व गोवा ही िोन 
राज्याबाहेरील कें दे्र, अशी एकूि १८ कें द्रावंर घेतली जाते. ही स्पधा चद्वत्सरीय पद्धतीने घेतली जाते, हे 
यािे आिखी वैचशष्ट्ट्य! १८ कें द्रावर प्रािेचशक फेरी तर मंुबई येथे अचंतम फेरी घेतली जाते. अचतशय 
मान्यवर अशा तज्ञ नाट्यकमीकडून या नाटकािें परीक्षि होते. त्यातून गेल्या ५० विात अनेक 
नाट्यलेखक, चिग्िशणक, कलाकार, तंत्रञ, रंगभमूी व चित्रपट सृिीला चमळाले आहेत. डॉ. श्रीराम लाग,ू 
चवजया मेहता, अरकवि िेशपाडें, सुलभा िेशपाडें, मोहन आगाश,े रोचहिी हटं्टगडी, लालन सारंग, अमोल 
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पालेकर, नाना पाटेकर, डॉ. जब्बार पटेल, भक्ती बवे-इनामिार, मधुकर तोरडमल, चवनय आपटे, रमेश 
भाटकर, मकरंि अनासपुरे संजय मोने, प्रिीप पटवधणन, चगरीश ओक, अरूि नलावडे, प्रशातं िामले, 
अचवनाश नारकर, शफाअत खान, मंगेश किम ही यातील काही ठळक नाव!े संस्कृत, कहिी व संगीत राज्य 
नाट्यस्पधा या एकस्तरीय असतात. संस्कृत नाट्यस्पधा मंुबईत, कहिी नाट्यस्पधा औरंगाबाि येथे तर 
संगीत नाट्य स्पधा सागंली येथे आयोचजत केली जाते. 
 

नाट्य-रंगभमूीच्या व्यवसायाच्या उज्ज्वल भचवतव्यासाठी शासनाने मराठी चित्रपटाच्या अनुिान 
योजनेप्रमािे सन २००६ पासून, नवीन नाट्य चनर्धमतीस अनुिान योजना सुरू केली आहे. या योजनेमुळे 
काहीशा डबघाईला आलेल्या नाट्य संस्थानंा संजीवनी चमळाली आहे. या सिंालनालयाने ७२ व्यावसाचयक 
नाट्यचनमात्या संस्थानंा रुपये तीन कोटी पाि लक्ष एवढी आर्धथक मित मागील िार विात केली आहे. या 
योजनेिा लाभ घेत चनर्धमती करण्यात आलेल्या िजेिार नाट्यकृतींमुळे रंगभमूी चनचिति समदृ्ध होत आहे. 
बालनाट्य स्पधा त्यािप्रमािे व्यावसाचयक नाट्य स्पधा विागचिक िजेिार होत आहेत. नवनवीन सचंहता, 
नवीन कलाकार, लेखक, तंत्रञ उियास येत आहे. मराठी िूरचित्रवािी वाचहन्यासंाठी व मराठी 
चित्रपटासंाठी कलाकार, तंत्रञ उपलब्ध करून िेण्यािी ‘राज्य नाट्य स्पधा’ ही खाि आहे! 
 
पु. ल. देशपाांडे महाराष्ट्र कला अकादमी 
 

शासनाच्या सासं्कृचतक चवभागाच्या वतीन मंुबई ‘पु. ल. िेशपाडें महाराष्ट्र कला अकािमी’ सुरू 
करिे हे, सासं्कृचतक के्षत्राच्या प्रगतीतील उिलेले एक िमिार पाऊल म्हिाव े लागेल. गायन, वािन, 
नृत्य, नाट्य, अशा कलाप्रकाराचं्या अभ्यासक व रचसकासंाठी एक हक्कािे व्यासपीठ अकािमीच्या रूपाने 
चनमाि झाले आहे. या अकािमीत प्रामुख्याने प्रयोगचसद्ध कला/उपयोचजत कला/चशल्पकला/चित्रकला 
इत्यािी कलािें अभ्यासक्रम लवकरि सुरू होिार आहेत. 
 
सांिपीठ 
 

एकीकडे चवञानामध्ये िररोज नवनव े शोध लावले जात असले तरीही िुसरीकडे समाजािी 
अध्यात्माकडे ओढही वाढते आहे. ही गरज लक्षात घेऊन शासनाने पैठि, चजल्हा औरंगाबाि येथे 
संतपीठािी स्थापना केली आहे. हे संतपीठ सवण धमातील व जातीतील मानवतावािािा पुरस्कार करिाऱ्या 
संताचं्या चविारािें व कायािे अध्ययन आचि अभ्यास करिारे कें द्र म्हिून चवकचसत करण्यात येत आहे. 
संतपीठाच्या इमारतीिे बाधंकाम पूिण झाले असून लवकरि ते कायाक्न्वत होईल. 
 
लोककलाांचा णवकास 
 

राज्य शासनाच्या वतीने लोकरंगभमूी समदृ्ध होण्यासाठी तमाशा, लाविी, िशावतार, शाचहरी, 
खडीगंमत या लोककलासंाठी मागील िोन विापासून ‘अनुिान पॅकेज’ िेऊन त्यानंा मुख्य प्रवाहात 
आिण्यािे जािीवपूवणक प्रयत्न केले जात आहेत. प्रयोग अनुिान व भाडंवली खिाच्या पॅकेज योजनेतून 
लोककलाकार व सासं्कृचतक संस्था, कला पथकानंा प्रत्यक्ष आर्धथक मितीिा हात िेऊ केला असून, 
आजचमतीस जवळपास १२५ तमाशा व लोककला पथकानंा गेल्या िोन विात रुपये तीन कोटी चवतचरत 
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करण्यात आले आहेत. याविी जवळपास १२० पथकानंा भाडंवली खिण म्हिून रुपये एक कोटी वीस लक्ष 
चवतचरत करण्यात येत आहेत. 
 
णचत्रपि, अनुदान व पुरस्कार 
 

मराठी चित्रपट व्यवसाय करिाऱ्या चित्रपट संस्थानंा िरविी वगणवारीनुसार चकमान ५ लक्ष व 
कमाल ३० लक्ष इतके आर्धथक अनुिान चिले जाते. ऐचतहाचसक, सामाचजक व्यक्तींच्या जीवनावर चित्रपट 
चनमाि करिाऱ्या ससं्थेला रुपये ५०लक्ष पयंत अनुिान िेण्यात येते. त्या अनुिानप्राप्तीिा पचरपाक िजेिार 
चित्रपट चनर्धमतीत होतो. वासुिेव बळवतं फडके, हुतात्मा राजगुरू, साने गुरूजी या चित्रपटािंी उिाहरिे 
िेता येतील. ताचंत्रक व उत्कृि िजाच्या कलात्मक गुिावंर मराठी चित्रपट यापूवीि ऑस्कर पयंत 
पोहिला आहे. शासनाच्या आर्धथक पाठबळामुळे बॉलीवडू व हॉलीवडूच्या तोडीस तोड मराठी चित्रपट 
चनमाि होऊ लागले आहेत. वार्धिक पुरस्कार समारंभािे आयोजन भव्य स्वरूपात, ऑस्कर पद्धतीने 
करण्यात येते. शासनामाफण त िरविी चित्रपट के्षत्रात चवशिे उल्लेखनीय कामचगरी केलेल्या कलावतंास 
चित्रपती व्ही. शातंाराम व स्व. राजकपूर याचं्या नावाने प्रत्येकी िोन लक्ष रुपयािें िोन पुरस्कार िेण्यात 
येतात. त्यािप्रमािे संगीत, गायन, के्षत्रातील ज्येष्ठ गायक-संगीतकारासंाठी रु. २ लक्ष इतक्या रकमेिा तर 
तमाशा के्षत्रात प्रिीघण सेवा केलेल्या तमाशा कलावतंास रु. १ लक्ष िा पुरस्कार चिला जातो. नाट्य के्षत्रात 
मोलािी भर टाकिाऱ्या कलावतंास रु. १ लक्ष िा श्री. प्रभाकर पिशीकर यािें नावािा ‘रंगभमूी जीवन 
गौरव पुरस्कार’ िेऊन गौरचवण्यात येते. त्यािप्रमािे पारंपाचरक लाविी महोत्सव, तमाशा महोत्सव, 
िशावतार महोत्सव आयोचजत करण्यात येतात. सासं्कृचतक कायण करिाऱ्या नोंििीकृत चवचवध संस्थाना 
िरविी रु. ४० लक्ष एवढे अनुिान िेण्यात येते. 
 
कलावांिाना मानधन 
 

आर्धथक पचरक्स्थती चबकट असलेल्या जवळपास २० हजार गरजू व वयोवृद्ध 
कलावतं/साचहक्त्यकानंा सन २०१०-२०११ या आर्धथक विासाठी जवळपास रु. २५ कोटी इतके आर्धथक 
साहाय्य मंजूर करण्यात आले असून त्यानंा संबंचधत चजल्याच्या चजल्हा पचरििेमाफण त ते िरमहा िेण्यात 
येते. ५० विांपेक्षा अचधक वय असलेल्या तसेि कमाल रु. २४,००० पयंत वार्धिक उत्पन्न असलेल्या गरजू व 
वयोवृद्ध कलाकार/साचहक्त्यक इ. ना त्याचं्या सासं्कृचतक सेवपे्रती कृतञता म्हिून हे मानधन िेण्यात येते. 
 
राज्य साांस्कृणिक णनधी 
 

अथणसंकल्पातील तरतुिीच्या जोडीने राज्य शासनािा स्वतंत्र असा एक राज्य सासं्कृचतक चनधी 
स्थापन करण्यात येत आहे. हा चनधी उभारण्यासाठी शासकीय अथणसाहाय्याच्या जोडीने लोकसहभागािेही 
स्वागत करण्यात येईल. लोकसहभागामुळे लोकाचं्या सजणनशीलतेला वाव चमळेल आचि त्यानंा सासं्कृचतक 
के्षत्रासाठी योगिान िेण्यािी सधंी लाभेल. असा चनधी उभारण्यासाठी आचि चवचवध योजनािंी प्रत्यक्ष 
अंमलबजाविी करण्यासाठी समाजातील चवचवध घटकािें सहकायण घेण्यात येईल. एरव्ही केवळ शासकीय 
तरतुिींमधून सहजचरत्या राबवता न येिाऱ्या योजना/उपक्रम या चनधीतून राबवले जातील. 
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चवश्वकोश मंडळ, लोक साचहत्य सचमती इ. उपक्रम नव्याने सुरू झालेल्या मराठी चवभागातंगणत 
काम करीत आहेत. हा स्वतंत्र चवभाग सुविण महोत्सवी विािी मोठी भेट ठरावी. 
 
शास्त्रीय सांगीि प्रोत्साहन योजना 
 

मराठी रंगभमूी आचि लोककला याचं्यासाठी राज्य शासनाने अचलकडेि िोन स्वतंत्र प्रोत्साहन 
योजना (पकेॅज) जाहीर केल्या आहेत. त्याि धतीवर शास्त्रीय संगीतासाठी अनेक उपक्रमािंा समावशे 
असलेली शास्त्रीय संगीत प्रोत्साहन योजना अमलात आिण्यािे प्रस्ताचवत आहे. चशष्ट्यवृत्ती, सन्मानवृत्ती, 
जीवन गौरव पुरस्कार, संगीतसभानंा (म्युचझक सकण ल्सना) अनुिान, महाचवद्ालयीन पातळीवर शास्त्रीय 
संगीतिे कायणक्रम आयोचजत करण्यासाठी अथणसाहाय्य इ. उपक्रमािंा या योजनेत समावशे असेल. 
 
णवणवध कला महोत्सव 
 

शास्त्रीय संगीत नृत्या बरोबरि महाराष्ट्रातील पारंपचरक लोककला उिा. तमाशा, कीतणन, भजन, 
िशावतार, शाचहरी, इत्यािी कलाके्षत्रातील राष्ट्रीय ख्यातीप्राप्त कलाकारापंासून ते उियन्मुख 
कलाकारािंा अंतभाव असलेल्या चवचवध कला महोत्सवािे महाराष्ट्रात ६ चठकािी प्रत्येकी ५ चिवसािें 
आयोजन करण्यात येते. 
 
लोकोत्सव 
 

शास्त्रीय संगीत, नाट्य, तमाशा व पारंपचरक लोककला कलािंा समावशे असलेल्या कलाप्रकारािें 
िरविी पयणटन स्थळी तीन चिवसाचं्या लोकोत्सवािे आयोजन करण्यात येते. 
 
दशाविारी नाट्य महोत्सव 
 

कोकिातील पारंपचरक िशावतारी नाट्यकलेला उते्तजन व संवधणनासाठी शासनातफे सात 
चिवसाचं्या िशावतारी नाट्य महोत्सवािे आयोजन करण्यात येते. या महोत्सवात उत्तमोत्तम पथकानंा 
सहभाग िेण्यात येतो. 
 
लाविी महोत्सव 
 

शासनामाफण त लाविी या कलेच्या उते्तजनासाठी िरविी तीन चिवसाचं्या लाविी महोत्सवािे 
आयोजन चवधीमंडळाच्या उन्हाळी अचधवशेनाच्या कालावधीत मंुबई येथे करण्यात येते. 
 
िमाशा महोत्सव 
 

िरविी सात चिवसाचं्या तमाशा महोत्सवािे आयोजन करण्यात येते. सिर महोत्सवाप्रसंगी 
चवठाबाई नारायिगावंकर जीवन गौरव पुरस्कारािें चवतरि करण्यात येते. 
 



 अनुक्रमणिका 

साांस्कृणिक के्षत्राि णवशेष कायग करिाऱ्या कलावांिाांना राज्य साांस्कृणिक पुरस्कार 
 

सासं्कृचतक के्षत्रात चवशिे लक्षिीय कायण करिाऱ्या व्यक्तींना राज्य पुरस्कार प्रिान करण्यािी 
योजना कायणरत आहे. सिर योजनेतील संगीत, नृत्य, नाट्य, तमाशा, शाचहरी, लोककला, कीतणन 
(मराठी), समाज प्रबोधन, मराठी चित्रपट, आचिवासी चगरीजन कलािान, कंठसगंीत, वाद्संगीत इ. 
चनरचनराळ्या के्षत्रातील कलावतंािंी चनवड करण्याकचरता चनवड सचमतीिी स्थापना करण्यात आली असून 
सचमतीने चनवड केलेल्या एकूि १२ कलाकारानंा सासं्कृचतक के्षत्रात उल्लखेनीय कायण केल्याबद् िल प्रत्येकी 
रु. ५१,००० रोख तसेि शाल, श्रीफळ आचि स्मृचतचिन्ह िेऊन सन्मान करण्यात येतो. 
 
उत्कृि मराठी वाङ मय णनर्थमिीस राज्य पुरस्कार 
 

उत्कृि मराठी वाङ् मय चनर्धमतीसाठी लेखकानंा उते्तजन िेण्याच्या हेतूने राज्य शासन त्याचं्या 
उत्तम पुस्तकास प्रौढ आचि बालवाङ् मय या चवभागात चवचवध मान्यवराचं्या नावानंी पुरस्कार िेण्यात येतात. 
या पुरस्कारािे स्वरूप रोख रक्कम जास्तीतजास्त रु. २०,००० व कमीतकमी रु. ५,००० व स्मृचतचिन्ह, 
प्रमािपत्र असे आहे. एकूि ८० पुस्तकानंा िरविी पुरस्कार िेऊन गौरवण्यात येते. 
 
महाराष्ट्र भूषि पुरस्कार 
 

साचहत्य, कला, क्रीडा व चवञान या चवचवध के्षत्रात चवशिे कामचगरी केलेल्या राज्याच्या सामाचजक 
आचि आर्धथक चवकासात योगिान िेिाऱ्या महाराष्ट्रािा नावलौकीक उंिाविाऱ्या व्यक्तीस महाराष्ट्र 
शासनातफे महाराष्ट्र भिूि प्रचतविी महाराष्ट्र चिनी (१ मे रोजी) प्रिान करण्यात येतो. त्या पुरस्कारािे 
स्वरूप रोख रक्कम रु. ५ लाख, मानचिन्ह, मानपत्र, शाल व श्रीफळ असे आहे. यात पुढील मान्यवरािंा 
समावशे आहे. 
 

१९९७-पु. ल. िेशपाडें, १९९८-लता मंगेशकर, १९९९-सुचनल गावसकर, २०००-चवजय भाटकर, 
२००१-सचिन तेंडुलकर, २००२-चभमसेन जोशी, २००३-अभय बंग व रािी बंग २००४-बाबा आमटे, २००५-
रघुनाथ माशलेकर, २००६-रतन टाटा, २००७-रा. कृ. पाटील, २००८-मंगेश पाडगावंकर व नानासाहेब 
धमाचधकारी, २००९-सुलोिना. 
 
कै. णवठाबाई नारायिगाांवकर याांच्या स्मृिीणप्रत्यिग लोककला जीवन पुरस्कार 
 

कै. चवठाबाई नारायिगावंकर याचं्या स्मृतीचप्रत्यथण जीवन गौरव पुरस्कार २००५-२००६ या 
विासाठी श्रीमती कातंाबाई सातारकर यानंा प्रथमि प्रिान करण्यात आला. या परुस्कारािी रक्कम रु. 
५०,००० आहे. सन २००९-१० या विीच्या पुरस्कारािी रक्कम रुपये १ लाख, मानचिन्ह, मानपत्र, शाल व 
श्रीफळ असे पुरस्कारािे स्वरूप करण्यात आले. यात पढुील मान्यवरािंा समावशे आहे. 
 

२००५-शातंाबाई सातारकर, २००६-वसंत अवसरीकर, २००७-सुलोिना नलावडे, २००८-
हचरभाऊ बडे, २००९-मंगला बनसोडे. 
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श्री. पु. भागवि पुरस्कार 
 

साचहत्य चनर्धमती मध्ये मोलािे कायण करिाऱ्या प्रकाशकाला श्री. पु. भागवत यािें नाव े राज्य 
पुरस्कार प्रिान करण्यात येतो. सिर पुरस्कारािे स्वरूप रुपये १ लक्ष, मानपत्र, मानचिन्ह, शाल, श्रीफळ 
असे आहे. यात पुढील मान्यवरािंा समावशे आहे. 
 

२००८-रामिास भटकळ, २००९-श्री. बाबा भाडं. 
 
भारिरत्न गायनसम्राञी लिा मांगेशकर पुरस्कार 
 

राज्यात प्रचतविी गानसम्राञी लता मंगेशकर यािें नावाने त्याचं्या जन्म चिनी गायन/संगीत 
के्षत्रातील एका मान्यवर व्यक्तीस शासनातफे पुरस्कार चिला जातो. सिर पुरस्कारािे स्वरूप रु. २ लाख 
रोख व मानचिन्ह असे आहे. यात पढुील मान्यवरािंा समावशे आहे. 
 

१९९२-माचिक वमा, १९९३-श्रीचनवास खळे, १९९४-गजानन वाटव,े १९९५-ित्ता डावजेकर, 
१९९६-चजतेंद्र अचभिेकी, १९९७-हृियनाथ मंगेशकर, १९९८-ज्योत्स्ना भोळे, १९९९-आशा भोसले, २०००-
अचनल चवश्वास, २००१-सुधीर फडके, २००२-प्यारेलाल शमा, २००३-रवींद्र जैन, २००४-स्नेहल भाटकर, 
२००५-मन्ना डे, २००६-जयमाला चशलेिार, २००७-खय्याम, २००८-महेंद्र कपूर, २००९-सुमन 
कल्यािपूरकर. 
 
ञानोबा-िुकाराम पुरस्कार 
 

ञानोबा-तुकाराम पुरस्कार ही योजना सन २००६ पासून सुरू करण्यात आली आहे. संत साचहत्य 
चलचहिाऱ्या लेखकाच्या कामचगरीिा गौरव करण्यासाठी प्रचतविी ञानोबा-तुकाराम पुरस्कार चिला जातो. 
पुरस्कार स्वरूप रु. १ लाख, मानचिन्ह, मानपत्र, शाल व श्रीफळ असे आहे. यापूवी सन २००७ िा पुरस्कार 
डॉ. रा. कि. ढेरे यानंा मंुबईमध्ये प्रिान करण्यात आला तर गतविी सिरिा पुरस्कार डॉ. िािा महाराज 
मनमाडकर यानंा पुण्यामध्ये प्रिान करण्यात आला. सन २००९ या विीिा ञानोबा-तुकाराम पुरस्कार श्री. 
जगन्नाथ महाराज पवार, नाचशककर यानंा प्रिान करण्यात आलेला आहे. 
 

णचत्रपिी व्ही. शाांिाराम स्मृिी जीवन गौरव पुरस्कार आणि णचत्रपिी व्ही. शाांिाराम स्मृिी णवशेष 
योगदान पुरस्कार 
 

राज कपूर स्मृिी प्रणिभा गौरव पुरस्कार व राज कपूर स्मृिी णवशेष योगदान पुरस्कार 
 

मराठी चित्रपट के्षत्राच्या उत्किासाठी ज्यानंी िीघणकाळ आपले आयुष्ट्य घालवले आहे व त्या के्षत्रात 
उत्कृि कामचगरी केली आहे अशा व्यक्तीस प्रतीविी चित्रपती कै. व्ही. शातंाराम पुरस्काराने सन्माचनत 
करण्यात येते. 
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णचत्रपिी व्ही. शाांिाराम स्मृिी जीवन गौरव पुरस्कार आणि णचत्रपिी व्ही. शाांिाराम स्मृिी णवशेष 
योगदान पुरस्कार अशा िोन व्यक्तींना प्रत्येकी रु. २ लाखाप्रमािे िेण्यात येतो. 
 

कहिी चित्रपट के्षत्राच्या उत्किासाठी ज्यानंी िीघणकाळ आपले आयुष्ट्य घालवले आहे तसेि 
चित्रपटसृिीत आपल्या अचभनय, संगीत, चनर्धमती, चिग्िशणन इ. अिपैलू गंुिानी त्या के्षत्रात उत्कृि 
कामचगरी केली आहे अशा व्यक्तीस राज कपूर स्मृती प्रचतभा गौरव पुरस्कार व राज कपूर स्मृती चवशिे 
योगिान पुरस्कार अशा व्यक्तींना प्रत्की रु. २ लाखाप्रमािे िेण्यात येतो. 
 
लणलि कला अकादमी 
 

कें द्र शासनाच्या धतीवर राज्यात दृश्यात्म कलेसाठी कायण करिाऱ्या संस्थेिी गरज लक्षात घेऊन 
महाराष्ट्र लचलत कला अकािमी स्थापन करण्यािा मानस सासं्कृचतक धोरिात आहे. या चनिणयािी 
लवकरि अंमलबजाविी होईल. अकािमीच्या अंतगणत सुयोग्य चठकािी कलाग्राम स्थापन करण्यात येईल. 
त्यामध्ये पढुील सुचवधा असतील—धातु ओत शाळा (मेटल फाउंड्री), ग्राफीक्स स्टुडीओ, चसरॅचमक 
फाऊंड्री, प्रिशणनासाठी कलािालन, कायणशाळा, (वकण शॉप शडे), भाडे तत्वावर आवश्यक चततके स्टुचडओ, 
खुले नाट्यगृह (ॲम्फी चथएटर), अचतथी गृह इत्यािी. 
 

या सवण उपक्रमामंधून एकूिि राज्याच्या समृद्ध सासं्कृचतक िळवळींना प्रोत्साहन िेण्यािे, त्यािें 
संगोपन व संवधणन करून त्यानंा जोपासण्यािे, त्याद्वारा समाजातील बधुंभाव, एकता, राष्ट्रपे्रम आचि 
सजणनचशलता वाढचवण्यािे जािीवपूवणक प्रयत्न शासन करीत आहे. सासं्कृचतक चवभाग व सासं्कृचतक कायण 
संिालनालयातफे राबवण्यात येिाऱ्या चवचवध योजनामुंळे राज्यात साचहत्य, ससं्कृती, कला यािंा 
चनयोजनबद्ध चवकास, त्यािंी जोपासना व संवधणन करण्यात येत आहे. राज्याच्या सासं्कृचतक चवश्वात या 
चवभागािे योगिान आचि सहभाग अत्यंत मोलािा, महत्तवािा आचि सवणसमावशेक आहे. 
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मराठी णवश्वकोश 
 

डॉ. चवजया वाड, अध्यक्ष 
मराठी चवश्वकोश चनर्धमती मडंळ 

 
चिनाकं १ मे १०६० रोजी महाराष्ट्र राज्यािी स्थापना झाली. राज्याच्या स्थापनेच्यावळेी महाराष्ट्र 

राज्यािे पचहले मुख्यमंत्री मा. कै. यशवतंराव िव्हाि यानंी राज्यकारभारासंबंंधी मूलभतू धोरि सूचित 
करिारी काही सूते्र साचंगतली. त्या सूत्रानुंसार मराठी भािा व साचहत्य याचं्या अचभवृद्धीसाठी राज्य 
शासनाने चिनाकं १९ नोव्हेबर १९६० रोजी कै. तकण तीथण लक्ष्मिशास्त्री जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र 
राज्य साचहत्य आचि संस्कृती मंडळािी स्थापना केली. या मंडळाने जे अनेकचवध उपक्रम सुरू केले. 
त्यापंैकी एक प्रमुख व वैचशष्ट्ट्यपूिण उपक्रम म्हिजे मराठी चवश्वकोशािी रिना व प्रकाशन होय. ख्यातनाम 
एन्सायक्लोपीचडया चिटाचनकाच्या धतीवर मराठी चवश्वकोशािे सपंािन मंडाळािे मराठी चवश्वकोश 
कायालय, वाई, चज. सातारा येथे िालू आहे. 
 

चवश्वकोश म्हिजे ञान-चवञानातील अनेक चवियािंी अद्यावत माचहती लहानमोठ्या लेखाच्या 
स्वरूपात वस्तुचनष्ठ पद्धतीने उपलब्ध करून िेिारा संिभण गं्रथ होय. कामािा वाढता व्याप चविारता घेता, 
चिनाकं १ चडसेंबर १९८० रोजी महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचि संस्कृती मंडळािे चवभाजन होऊन मराठी 
चवश्वकोशाच्या संपािन व प्रकाशनकायाथण स्वतंत्र मराठी चवश्वकोश चनर्धमती मंडळािी स्थापना करण्यात 
आली आहे. तकण तीथण लक्ष्मिशास्त्री जोशी याचं्या चनधनानंतर (चिनाकं २७ मे १९९४) मा. कै. प्रा. मे. पु. रेगे, 
प्रा. रा. ग. जाधव व कै. डॉ. श्रीकातं चजिकार यानंी चवश्वकोशािे अध्यक्ष व प्रमुख संपािक म्हिून काम 
पाचहले आहे. आता मी या मडंळािी अध्यक्षा व प्रमुख संपािक म्हिून काम पहात आहे. 
 

शतकानुशतके ज्या भािेत चवचवध चवद्ािंी मोठ्या प्रमािात चनर्धमती झालेली असते, तेथेि 
चवश्वकोशासारखे चवचवध ञानसंग्राहक गं्रथ चनमाि करण्यािी आवश्यकता असते. जगातल्या साक्षर समृद्ध 
भािामंध्ये अशा प्रकारिे गं्रथ चनमाि झाल्यािी उिाहरिे आहेत. कोिताही एक महत्तवािा चविय अन्य 
अनेक चवियाशंी सलग्न असतो. अनेक चवियािंी एकत्र माचहती चमळाली तर तो चविय नीट समजावनू घेता 
येतो. अत्यंत बचुद्धमान अशा एका मािसाला आयुष्ट्यात आपला चविय व संलग्न चविय यािें पूिण ञान 
संपािन करिे अशक्य ठरते. कारि चवद्ािंा चवस्तार अफाट झालेला असतो. एका वैद्क शास्त्रातून शरीर, 
शरीरचक्रया, औिध जीवरसायन, रोगजंतू इत्यािी अनेक चवद्ाशासे्त्र चनमाि होतात. यासाठी चवश्वकोशािी 
आवश्यकता ठरते. अनेक चवद्ािंी माचहती एकत्र व थोडक्यात चमळाल्याने व्यवहारात िकुा टाळिे शक्य 
होते. चशक्षिािा प्रसार झपाट्याने होत असून वाढत्या औद्ोचगकीकरिामुळे समाजाच्या वैञाचनक व ताचंत्रक 
गरजा वाढत आहेत. उच्च चशक्षिािे माध्यम म्हिनू मराठीिा स्वीकार झाला असून शासन व्यवहारािी भािा 
म्हिूनही मराठीला मान्यता चमळालेली आहे. सवणसाधारि चशचक्षत मराठी मािूस कोित्याही के्षत्रात काम 
करीत असला तरी त्याचं्या ञान चवियक गरजा मराठीतून भागचविे आचि त्यासाठी आजच्या स्पधात्मक 
समाजात व्यक्तीला अनेक चवियािंा पचरिय करून घेिे आवश्यक झाले आहे. प्रचतचिनी चवकचसत होिारे 
चवचवध चवियािें ञान नभोवािी, अनुबोधपट, वृत्तपट, वृत्तपते्र, तबकडी याद्वारे सामान्य मािसापयंत 
पोहोित असल्याने चविय समजून घेण्यासाठी चवश्वकोशासारख्या ञानसाधनािी मोठी गरज आहे. चवचशि 
चवियािा व सवणचवियसंग्राहक असे प्रकारिे कोि असतात. मराठी चवश्वकोश हा सवणचवियसंग्राहक 
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ञानकोश आहे. एखाद्ा चवियािी माचहती उपलब्ध झाल्यावर इतर चवियािंा पचरिय करून घेण्यास मािूस 
प्रवृत्त होतो व त्याच्या ञानात भर पडते. असे अनेकचवध फायिे व उपयोग चवश्वकोशािे आहेत. 
 

मराठी चवश्वकोश हा ख्यातनाम एन्सायक्लोचपचडया चिटाचनकाच्या धतीवर प्रत्येकी सुमारे १००० 
पृष्ठाचं्या एकूि २३ खंडात प्रकाचशत होत असून या खंडामध्ये येिाऱ्या नोंि चवियांिी रिना मराठी 
विणक्रमानुसार अकारचवल्हे करण्यात आलेली आहे. आतापयंत प्रकाचशत झालेल्या १ ते १८ खंडामंध्ये 
‘अंक’ ते ‘सयाद्री’ पयंतच्या माचहतीिा अंतभाव झालेला असून उवणचरत ‘ञ’ पयंतिी माचहती १९ व २० 
यामध्ये समाचवि होईल असा अंिाज आहे. चवश्वकोशािे पचहले २० संचहता खंड (शरीर खंड) असून शवेटिे 
२१, २२ व २३ हे तीन खंड अनुक्रमे (१) पचरभािासंग्रह (संपूिण चवश्वकोशात आलेल्या ताचंत्रक पचरभािेिी 
मराठी-इंग्रजी आचि इंग्रजी-मराठी शब्िसूिी), (२) नकाशा खंड (मानचित्रसंग्रह) व (३) सूिी खंड 
(संपूिण चवश्वकोशािी संिभणसूिी) यािें होिार आहेत. 
 

स्वातंत्र्योत्तर काळात मराठी भािेिा एक मौचलक अलंकार व महाराष्ट्र शासनािा मानकबिू ठरलेला 
वाङ् मयीन प्रकल्प म्हिजे मराठी चवश्वकोशािी रिना व प्रकाशन होय. मानव्यचवद्ा चवञान व तंत्रचवद्ा या 
मुख्य चवियातंील सवण चवियोपचवियािें अद्यावत ञान/माचहती मराठी चवश्वकोशाच्या एका व्यापक 
योजनेखाली संकचलत करण्यात येत आहे. गेल्या शतकात सवण ञान-चवञानािंा वगेाने झालेला 
चवकासचवस्तार लक्षात घेऊन चवद्मान ञानके्षत्रािंा सवांगीि पचरिय िेिारा मराठी चवश्वकोश संिभणगं्रथ 
आहे. या मराठी चवश्वकोशाच्या संपािन व प्रकाशनािे कायण शक्य चततक्या लवकर पूिण करण्यािा मंडळािा 
चविार आहे. 
 

चवश्वकोशाच्या मुख्य खंडातील सु. २३,५०० पृष्ठािें वाटप भौचतक चवञाने न तंत्रचवद्ा आचि 
समाजशास्त्र व मानव्यचवद्ा या चवियगटासाठी समप्रमािात केले आहे. चवचवध ञानशाखामंध्ये होिारी वाढ, 
चवकास चविारात घेता, सवणसाधारि चजञासू मराठी वािकाचं्या ञानचवञानचवियक गरजा पुरव ू शकेल 
अशा पद्धतीने माचहतीिा अतंभाव करण्यात येत आहे. त्यामध्ये सामान्यपिे खालील चवियािंा अतंभाव 
करण्यात आला आहे. 
 

 मानव्यणवद्या  णवञान व िांत्रणवद्या 
 सामाचजक चवञाने (अथणशास्त्र, राज्यशास्त्र, 

समाजशास्त्र, मानसशास्त्र इ.) धमण आचि 
तत्तवञान, इचतहास आचि पुरातत्तवचवद्ा, 
कला, साचहत्य, खेळ आचि मनोरंजन 

 गचित व भौचतक रसायनशास्त्र जैव चवञान 
(लाइफ सायन्सेस) तंत्रचवद्ा पयावरि 

 
ञानािा व माचहतीिा हा सवणचविसंग्राहक ञानसंग्रह भारतीय व महाराष्ट्रीय दृचिकोनाला प्राधान्य 

िेऊन संपाचित करण्यात येत आहे. भारत व महाराष्ट्राशी संबंचधत असलेल्या माचहतीला तुलनेने अचधक 
महत्तव चिले जात आहे. चवञान व तंत्रञान, सामाचजक चवञाने, तसेि साचहत्य, कला इ. सासं्कृचतक के्षते्र 
यातं भारतीय आचि महाराष्ट्रीय ञानवतंानंी, संशोधकानंी केलेल्या योगिानािी योग्य ती िाखल घेतली 
जात आहे. 
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मराठी चवश्वकोश संपािनािे हे कायण पूिण झाल्यावर इतर जागचतक चवश्वकोशाप्रमािे हा 
चवश्वकोशामध्येही आधुचनक, उपलब्ध माचहतीिा अंतभाव करून सुधाचरत आवृत्ती मंडळास काढावी 
लागिार आहे. वािकाचं्या व अभ्यासकाचं्या ञानचवियक गरजा पुरवण्यात हा मराठी चवश्वकोश पचरपूिण 
ठरला आहे. 
 
२) मराठी णवश्वकोश खांडाचे पुनमुगद्रि 
 

मंडळातफे प्रकाचशत झालेल्या १ ते १८ खंडापंैकी १ ते १४ खंडाचं्या प्रत्येकी सुमारे १०,००० प्रती 
संपल्या असून खंडाचं्या प्रतीसाठी ग्राहकाकंडून येिारी मोठ्या प्रमािातील मागिी चविारात घेता, खंडािें 
प्रत्येकी ५००० प्रतीमध्ये क्रमशः पुनमुणद्रि करण्यात येत आहे. खंड १ ते ३ व ५ च्या पनुमुणचद्रत प्रती 
चवक्रीसाठी उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. खंड ४ व ६ ते १० पुनमुणद्रिासाठी सोपवण्यात आले आहेत. 
 
३) मराठी णवश्वकोश पणरभाषासांग्रह आणि सीडी 
 

मंडळातफे मराठी चवश्वकोश रिना सुरू करण्यात आली त्यावळेी मंडळापुढे पचरभािेिी मोठी 
अडिि चनमाि झाली होती. या अडििीच्या चनवारिासाठी सुरुवातीस मंडळास पचरभािा 
चनर्धमतीिे/मराठीकरिािे काम सुरू करिे भाग पडले. ही तयार झालेली पचरभािा कायालयीन वापरासाठी 
सुरूवातीस नमुना खंड प्रकाचशत करून भागचवण्यात आली आहे. या पचरभािासंग्रहाच्या कायालयीन 
वापरासाठी २००० प्रती काढण्यात आल्या होत्या. परंतु या खंडािी मोठ्या प्रमािातील मागिी चविारात 
घेता त्यािे िार वळेा पुनमुणद्रि करण्यात आले. या सबंंधातील मागिी चविारात घेता मंडळाने त्यािी सीडी 
काढण्यािा चनिणय घेतला आहे. मराठी चवश्वकोश खंडाच्या योजनेप्रमािे आता हा सुधाचरत पचरभािासगं्रह 
२१ वा खंड म्हिून प्रकाचशत व्हावयािा आहे. 
 
४) मराठी णवश्वकोश पुरविी खांड 
 

मराठी चवश्वकोशात ज्या ञानचवद्ािंा समावशे करण्यात आला आहे. त्यात सतत भर पडत आहे. 
नवीन नवीन संशोधन, सुधारिा, बिल, प्रगती होत आहे. कालिे तंत्र व यंत्र जुने ठरत आहे. सवणि 
ञानशाखामंध्ये नवीन नवीन संशोधन पुढे येत आहे. या सवण बाबींिी िखल घेऊन चवश्वकोशामध्ये नवीन 
येिाऱ्या अद्यावत ञानािी, माचहतीिी सतत भर घालण्यािी प्रचक्रया िालू ठेवावी लागिार आहे. त्यासाठी 
चवश्वकोशािी पचहली आवृत्ती (संचहता खंड १ ते २०) पूिण झाल्यावर त्यातील माचहती अद्यावत करून 
प्रत्येक खंडास पुरविी खंड काढण्यािी कायणवाही मंडळास करावी लागिार आहे. 
 
५) मुलाांचा णवश्वकोश 
 

मंडळाच्या वाङ् मयीन कायािा भाग म्हिनू मराठी चवश्वकोशाच्या संपािन व प्रकाशन 
कामाबरोबरि मानव्यचवद्ा तसेि चवञान व तंत्रचवद्ा या चवियातंील ञान सोप्या व सुटसुटीत भािेत जरूर 
तेथे सुटसुटीत आकृत्या, आलेख व भरपूर चित्रासंह मुलानंा उपलब्ध करून िेण्याच्या दृिीने, 
‘बालचवश्वकोश’ व ‘कुमार चवश्वकोश’ अशा िोन भागातं ‘मुलािंा चवश्वकोश’ संपाचित करण्यािी योजनाही 
मंडळाने हाती घेतली आहे. प्राथचमक आचि माध्यचमक स्तरावरील चवद्ाथ्यांच्या ञानचवियक गरजा 
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भागचवण्यासाठी व त्याचं्या अध्ययनास पूरक असा एखािा संिभणगं्रथ असावा म्हिनू मंडळाने हा मुलािंा 
चवश्वकोश संपाचित करण्यािे ठरवले आहे. चवश्वकोशासारख्या सवणचवियञानसंग्रहािा ञानाजणनासाठी, 
संिभासाठी वापर करण्यािी सवय/प्रवृत्ती लहानपिापासून मुलामंध्ये वाढीस लागावी, त्याचं्या स्वाभाचवक 
चजञासेिे समाधान व्हावे, त्याचं्या चजञासेला िालना चमळावी व ज्या जगात मुलानंा पुढे वावरावयािे आहे 
त्याच्याशी त्यािंा सवांगीि पचरिय करून द्ावा हा उदे्दशही त्यामागे आहे. या ‘मुलािंा चवश्वकोश’ योजनेत 
प्रकाचशत व्हावयाच्या ‘कुमार चवश्वकोशा’ िा पचरिय-गं्रथ मक्ल्टचमचडया सीडीसह प्रकाचशत झाला आहे. 
 

कुमार णवश्वकोशाची पुढीलप्रमािे १२ खांडाांची योजना आहे. 
 

१. भौचतक चवञान व तंत्रञान 
२. जीवसृिी आचि पयावरि 
३. चवश्व व पृथ्वी 
४. प्रािीन संस्कृती 
५. आधुचनक जग 
६. उद्ोगधंिे आचि व्यापार 
७. शतेी आचि शतेकी 
८. जागचतक साचहत्य 
९. लचलत कला 
१०. क्रीडा, खेळ, मनोरंजन 
११. थोरािंी िचरते्र 
१२. महाराष्ट्र आचि भारत 

 
प्रत्येक खंड चवचशि चवियाला/चवियानंा वाचहलेला असेल, पि त्यातील नोंिी (लेख) मराठी 

विानुक्रमे अकारचवल्हे असतील. यामध्ये प्रकाचशत व्हावयािा कुमार चवश्वकोश खंड २ जीवसृिी आचि 
पयावरि भाग-१ िे संपािन व मुद्रिकायण पूिण होत आले असून सिर खंड लवकरि प्रकाचशत करण्यात 
येत आहे. 
 

कुमार चवश्वकोशािे खंड चमचडयम म्हिजे २४·५ सेंमी. x १८·५ सेंमी. या आकारमानािे व सुमारे 
५०० पृष्ठािें आचि आवश्यकतेनुसार एका खंडािे आवश्यकतेनुसार २/३ भाग असतील तसेि आकृत्या, 
आलेख, रेखाचिते्र, काळी पाढंरी चिते्र आचि रंगीत चिते्र यािंा अंतभाव करण्यात येत आहे. मुचद्रत 
मजकुराला चजतकी पृष्ठे िेण्यात येतील, चततकीि पषृ्ठे आकृत्या, रेखाचित्र, चिते्र इत्यािींना िेण्यात 
येतील. 
 
६) महाराष्ट्र कन्या चणरत्रकोश 
 

मंडळाच्या वतीने प्रकाचशत होत असलेला मुलािंा चवश्वकोशामध्ये कुमारचवश्वकोशांतगणत 
शासनाच्या मचहला सबलीकरिाच्या धोरिास अनुसरून कला, साचहत्य, संगीत, पत्रकाचरता, समाजसेवा 
आचि क्रीडा या तसेि इतरही चवचवध के्षत्रातील नामवतं कतणबगार महाराष्ट्र कन्यािंी पे्ररिािायी 
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िचरत्रात्मक माचहती असलेला महाराष्ट्र कन्या िचरत्रकोश मंडळाच्या वतीने प्रकाचशत करण्यात येत आहे. 
सध्या कन्या िचरत्रकोश भाग १ िे संपािन सुरू आहे. 
 
७) णवश्वकोश वार्थषकी 
 

मराठी चवश्वकोश मराठी भाचिकासंाठी असल्याने या चवश्वकोशािे ञान िेश परिेशातील मराठी 
वािकानंासुद्धा चमळाव े व त्याचं्या ञानामध्ये भर पडावी या उदे्दशाने मराठी चवश्वकोशािाि एक अंगीकृत 
उपक्रम म्हिजे मराठी चवश्वकोश वार्धिकीिी चनर्धमती व प्रकाशन होय. मंडळािे माजी अध्यक्ष कै. डॉ. 
श्रीकातं चजिकार याचं्या कालावधीत चिटाचनका ॲल्मनॅॅकच्या धतीवर मराठी चवश्वकोश वार्धिकी २००५ 
प्रकाचशत करण्यात आली आहे. स्पधा पचरक्षानंा बसिाऱ्या चवद्ाथ्यांसाठी ही वार्धिकी उपयुक्त ठरली असून 
िरविी यािे प्रकाशन करिे आवश्यक आहे. 
 
८) बोलका णवश्वकोश 
 

मराठी चवश्वकोश हा बोजड, चकिकट आहे, तो केवळ उच्चचशचक्षत लोकाकंचरताि आहे हा 
गैरसमज िूर व्हावा, तो कपाटात न राहता, लोकाचभमुख व्हावा, चवश्वात यावा, त्यािा लोकानंी वापर 
करावा, या प्रयत्नािा एक भाग म्हिून मंडळातफे अधंाकंचरता, तसेि वयोवृद्धासंाठी अथवा वािन ताि 
कमी करण्याकचरता, प्रायोचगक स्वरुपािा बोलका चवश्वकोश तयार करण्यात आला आहे. १७ व्या 
खंडातील काही चनवडक नोंिींिे सीडीवर, मान्यवराचं्या आवाजात वािन व त्यािे ध्वचनमुद्रि (रेकॉचडंग) 
करून बोलका चवश्वकोश सीडी प्रचसद्ध करण्यात आली. 
 
९) मराठी णवश्वकोश खांड १ िे १७ ची सीडी 
 

मराठी चवश्वकोश हा सवणचवियसंग्राहक ञानकोश असून त्यािे आतापयंत १ ते १८ खंड प्रकाचशत 
झाले आहेत. त्यापैकी १ ते १४ खंडाचं्या प्रती संपल्याने वािकािंी िीघण कालािी, मोठी मागिी चविारात 
घेऊन ञानाजणन व लोकचशक्षिाच्या उदे्दशाने सीडी स्वरुपात हे खंड वािकानंा चमळावते, तंत्रप्रवि युगाशी 
सगंती राखावी म्हिून मंडळाने प्रकाचशत १ ते १७ खंडामंधील माचहती सहा सीडींच्या संिामध्ये उपलब्ध 
करून चिली आहे. ई. बुक स्वरुपात असलेल्या या महासीडीमध्ये २०१८२ पृष्ठे आचि ९५२ चित्रपते्र समाचवि 
केली आहेत. 
 
१०) णवश्वकोश राजस्पधा व प्रश्नमांजुषा स्पधा 
 

ज्या लोकचशक्षिाच्या उदे्दशाने शासनाने मराठी चवश्वकोश रिना हाती घेतली तो हेतू सफल व्हावा, 
मराठी चवश्वकोशािा प्रिार आचि प्रसार व्हावा, शासनाच्या या प्रकाशनािी जनतेस माहीती व्हावी यादृिीने 
मंडळाने वयािे, चशक्षिािे कोितेही बधंन न ठेवता सवांसाठी या स्पधा खुल्या ठेवल्या आहेत. महाराष्ट्रभर 
ही स्पधा अनेक चठकािी घेण्यात आली आचि पुढेही ही स्पधा चवश्वकोश प्रिाराच्या दृिीने चठकचठकािी 
आयोचजत करिे आवश्यक आहे. आतापयंत राज्यात प्रायोजक चमळालेल्या एकूि ४० चठकािी चवश्वकोश 
राजस्पधा पार पाडल्या असून वािन िळवळीिा एक भाग व चवश्वकोशािे पचरशीलन आचि प्रिार यासाठी 
िूरिशणनवरही चवश्वकोश महा राजस्पधा प्रसाचरत करण्यात येत आहेत. 



 अनुक्रमणिका 

११) मराठी णवश्वकोशाचे सांगिकीकरि 
 

आधुचनक तंत्रञानािा वापर करून जगातील इतर चवश्वकोशाच्या तुलनेत मराठी चवश्वकोशाला 
आंतरराष्ट्रीय स्थान चमळवनू तो इंटरनेटवर (महाजालकावर) आिण्याच्या दृिीने 
www.vishwakosh.org.in या वबेसाईटवर जगभराच्या मराठी वािकासंाठी १ ते १७ खंडािंी सवण 
नोंिसूिी, मंडळाच्या मा. अध्यक्षािंा पचरिय, छायाचिते्र उपलब्ध करण्यात आली आहेत. इंटरनेटिी 
सुचवधा कायाक्न्वत ठेवनू माचहती तंत्रञानाच्या आधारे मराठी चवश्वकोशािे सवण प्रकाचशत खंड युचनकोडद्वारे 
महाजालकावर टाकून जगातील सवण मराठी भाचिकानंा मराठी चवश्वकोशातील माचहती उपलब्ध करून 
िेण्यािे कायण मंडळामाफण त, भारत सरकारच्या सी-डॅक, पुिे या ससं्थेच्या सहकायाने करण्यात येत आहे. 
या माचहतीत वळेोवळेी सुधारिा व बिलािी भर टाकण्यािे/िुरुस्तीिे कामही मंडळास कराव े लागिार 
आहे. 
 
आगामी उपक्रम : 
 

⬤ मराठी चवश्वकोश खंड १९ ते २३ िे प्रकाशन 
⬤ खंड १ ते १८ अद्यावतीकरि व पुरविी खंडािे संपािन/प्रकाशन 
⬤ कुमार चवश्वकोश, बालचवश्वकोश प्रत्येकी १२ खंडािे संपािन/प्रकाशन 
⬤ प्रत्येक तालुक्याच्या चठकािी चवश्वकोश राजस्पधा 
⬤ चवश्वकोशािे सवण गं्रथ महाजालकावर टाकिे 
⬤ महाराष्ट्र कन्या िचरत्रकोश 
⬤ अंधासंाठी िेलकोश 
⬤ चवश्वकोशावर अनुबोधपट 

  

http://www.vishwakosh.org.in/
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दशगणनका णवभाग-अचूक सांदभाचा खणजना 
 

डॉ. अ. श.ं पाठक, संिालक 
िशणचनका चवभाग 

 
गझेॅचटअर म्हिजे प्राकृचतक भसू्वरुप, नद्ा, वनसंपिा, स्थळािंी भौगोचलक माचहती, लोकाचं्या 

िालीचरती, राजघराण्यािंा इचतहास, अथणव्यवस्था, महसूल, प्रशासन आचि पुरावशिेािंा तपशील िेिारा 
कोश. ही गझेॅचटअरिी मूळ संकल्पना होय. 
 

एक भौगोचलक कोश या प्रारंचभक संकल्पनेपासून चिचटशानंी आपल्या अचधकाऱ्यानंा प्रशासनासाठी 
एतदे्दचशयािंी माचहती पुरचविारा एक उपयुक्त गं्रथ म्हिून गझेॅचटअरिी चनर्धमती केली. आज समाजाचभमुख 
शासन ही संकल्पना आम्ही स्वीकारलेली आहे. या दृिीने चवचवध के्षत्रातंील चवकास चवियक सकंल्पनािंा 
आराखडा माडंताना सहायभतू ठरिारा उपयुक्त गं्रथ म्हिून गझेॅचटअर सवणमान्य होत आहे. 
 

मुळात चिचटशकाळात गझेॅचटअर चनर्धमतीिा प्रारंभ झाला असे असले तरी स्वातंत्र्योत्तर काळात 
इंचडया गझेॅचटअर माचलकेत िेशात सवणप्रथम काम पूिण करिारा हा एक चवभाग आहे. 
 

िशणचनका चवभाग (गझेॅचटअर चडपाटणमेंट) हे एक स्वतंत्र सिंालनालय असून ते महाराष्ट्र 
शासनाच्या पयणटन व सासं्कृचतक कायण चवभागाच्या प्रशासकीय चनयंत्रिाखाली कायणरत आहे. या 
चवभागाकडून इगं्रजी व मराठी भािामंधून चजल्हा गझेॅचटअर गं्रथ प्रकाचशत केले जातात. 
 

या चवभागाकडून मलूभतू अशी माचहती िेिाऱ्या प्रकाशनचवियक ज्या माचलका कायाक्न्वत आहेत 
त्यात चजल्हा व राज्य गझेॅचटअर यािंी इंग्रजी व मराठी आवृत्ती, चिटीशकालीन गझेॅचटअर याचशवाय सोसण 
मटेचरअल फॉर चहस्टरी ऑफ चफ्रडम मुव्हमेंट व स्वातंत्र्यसैचनक िचरत्र कोश यािंा अंतभाव आहे. या सवण 
योजनािंी माचहती खाली चिली आहे. 
 

िशणचनका चनर्धमतीच्या चवचवध माचलकासंाठी एक शासनमान्य असे संपािक मंडळ कायणरत असून 
िर तीन विांनी त्यािी पुनरावृत्ती होते. त्यात चवद्ापीठ पातळीवर सवणमान्य तज्ञ अभ्यासकािंा समावशे 
असतो तर ज्या चजल्यािे काम सुरू असेल त्या चजल्यातील एक सवणमान्य तज्ञ अभ्यासक संपािक मंडळ 
सिस्य या नात्याने काम करतो. 
 

पयणटन व सासं्कृचतक कायण चवभागािे प्रधान सचिव या सपंािक मंडळािे पिचसद्ध अध्यक्ष असतात 
व कायणकारी सपंािक सिस्य सचिव म्हिनू कायण करतात. या संपािक मंडळाच्या मान्यतेने व चशफारशीतून 
गं्रथचनर्धमती चवियक प्रकल्प राबवले जातात. 
 
णवभागाकडून राबवण्याि येिाऱ्या योजना 
 

महाराष्ट्र राज्यािे गझेॅचटअर गं्रथ मराठी भािेत चजल्हा गझेॅचटअर व महाराष्ट्र राज्य गझेॅचटअर अशा 
िोन स्वतंत्र माचलकामंधून या चवभागाकडून प्रकाचशत केले जातात. 
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(१) णजल्हा गॅझेणिअर ग्रांि (इांग्रजी).— या माचलकेत राज्यातील पूवीच्या सवण म्हिजे २६ 
चजल्यापंैकी २५ चजल्यासंाठी प्रत्येकी एक गझेॅचटअर गं्रथ व बृहन्मंुबईसाठी तीन गझेॅचटअर गं्रथ असे एकूि 
२८ गं्रथ इंग्रजीतून प्रकाचशत करण्यात आलेले आहेत. 
 

(२) णजल्हा गॅझेणिअर ग्रांि (मराठी).— या माचलकेत राज्यातील एकूि ३५ चजल्यासंाठी ३५ 
चजल्हा गझेॅचटअर गं्रथ मराठीतून प्रकाचशत करण्यात येत आहेत. साधारितः ११०० ते १३०० पृष्ठाचं्या या 
गं्रथात नव्या दृिीकोनातून सामाचजक व आर्धथक के्षत्रातील क्स्थत्यंतरे व िूरगामी बिल याचं्या 
माचहतीसोबति चजल्यािी ऐचतहाचसक व सासं्कृचतक पाश्वणभमूी, स्वातंत्र्य आंिोलन, भगूोल, लोक, 
अथणव्यवस्था, प्रशासन, चनयोजन, सामाचजक सेवा, ऐचतहाचसक व पे्रक्षिीय स्थळे या चवियावंर सखोल 
माचहती िेण्यात येते. या योजनेत आतापयंत १) परभिी (१९८८), २) वधा (१९९२), ३) कोल्हापूर 
(१९८९), ४) रायगड (१९९३), ५) जळगाव (१९९४), ६) सातारा (१९९९), ७) नागपूर (खंड १ व २) 
(२००५), ८) लातूर (खंड १ व २) (२००८) या चजल्यािें गझेॅचटअर गं्रथ प्रकाचशत करण्यात आलेले 
आहेत. 
 

३) महाराष्ट्र राज्य गॅझेणिअर (इांग्रजी).— चजल्हा पातळीपेक्षा राज्य पातळीवर उत्तमचरत्या लेखन 
होऊ शकिाऱ्या चवियावंर या माचलकें तगणत इंग्रजीतून गं्रथ प्रकाचशत करण्यािी ही योजना आहे. त्या 
अंतगणत महाराष्ट्रािा इचतहास, वनस्पतीशास्त्र, प्रािीशास्त्र, महाराष्ट्र : भमूी व लोक, भािा व वाङमय आचि 
भगूोल अशा सहा चवियावंर एकूि १० गं्रथ प्रकाचशत करण्यात आलेले आहेत. 
 

तसेि नव्याने प्रकाचशत मराठी राज्य गझेॅचटअरिी सुधाचरत इंग्रजी आवृत्ती प्रकाचशत करण्याच्या 
योजनेंतगणत मराठी ‘महाराष्ट्र : भमूी व लोक’ गझेॅचटअरिी सुधाचरत इंग्रजी आवृत्ती प्रकाचशत करण्यात 
आलेली आहे. 
 

४) महाराष्ट्र राज्य गॅझेणिअर (मराठी).— उपरोक्त इगं्रजी माचलकेतील िहाही गं्रथािें मराठी 
भािेतून सुधाचरत माचहतीसह रुपातंर करण्यािी ही योजना आहे. या योजनेंतगणत आजपयंत १) महाराष्ट्र : 
भचूम व लोक (१९६६), २) महाराष्ट्र : इचतहास-प्राचिन काळ, खंड १ भाग १ (२००२), ३) महाराष्ट्र : 
स्थापत्य व कला, खंड १ भाग २ (२००२), ४) औिधी वनस्पती (२००४) व ५) महाराष्ट्रातील 
वनस्पतीशास्त्र व वनसंपिा (२००६) हे पाि गं्रथ प्रकाचशत करण्यात आले आहेत. तसेि औिधी वनस्पती 
गं्रथािी िुसरी आवृत्ती २००६ मध्ये प्रकाचशत करण्यात आली. 
 

५) जुन्या णजल्हा गॅझेणिअर (इांग्रजी) ग्रांिाचे पुनमुगद्रि.— चिचटश सरकारने प्रकाचशत केलेल्या 
इंग्रजी भािेतील जुन्या चजल्हा गझेॅचटअर गं्रथानंा अजूनही संिभणमूल्य आहे. या माचलकेतील हे गं्रथ िुर्धमळ व 
अप्राप्त असल्याने अशा एकूि २० चजल्हा गझेॅचटअर गं्रथाचं्या २६ खंडािें पुनमुणद्रि करून त्यािें प्रकाशन 
करण्यात आलेले आहे. 
 

६) सुधाणरि व पुनमुगणद्रि इांग्रजी णजल्हा गॅझेणिअर ई-बुक आवृत्ती.— या योजनेखाली सवण म्हिजे 
सुधाचरत इंग्रजी चजल्हा गझेॅचटअर माचलकेतील २८ आचि पुनमुणचद्रत इंग्रजी चजल्हा गझेॅचटअर माचलकेतील 
२६ गझेॅचटअर गं्रथाचं्या ई-बुक आवृत्तया बनचवण्यात आल्या असून शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करून चिलेल्या आहेत. 
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७) मराठी णजल्हा गॅझेणिअर ई-बुक आवृत्ती.— या योजनेखाली १) नागपूर, २) लातूर, ३) 
सातारा, ४) रायगड, ५) परभिी चजल्हा गझेॅचटअर गं्रथािी ई-बुक आवृत्ती बनचवण्यात आली असून 
शासनाच्या सकेंतस्थळावर उपलब्ध करून चिली आहे. 
 

८) महाराष्ट्र राज्य गॅझेणिअर (इांग्रजी) ई-बुक आवृत्ती.— या योजनेखाली सहा राज्य गझेॅचटअर 
गं्रथािी ई-बुक आवतृ्या बनवण्यात आली असून शासनाच्या सकेंत स्थळावर उपलब्ध करून चिली आहे. 
 

९) महाराष्ट्र राज्य गॅझेणिअर (मराठी) ई-बुक आवृत्ती.— या योजनेखाली पाि राज्य गझेॅचटअर 
(मराठी) गं्रथाचं्या ई-बुक आवृत्ती बनवण्यात आली असून शासनाच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध करून 
चिलेली आहे. 
 

१०) भारिीय स्वािांत्र्य आांदोलन इणिहास आधार साणहत्याचे प्रकाशन.— या योजनेखाली 
स्वातंत्र्य आंिोलनासंबधंीिे िस्तऐवज, अचभलेख व इतर महत्तवािी कागिपते्र इंग्रजीतून प्रकाचशत 
करण्यािे काम केले जाते. २१ खंडामध्ये एकूि १४ गं्रथ प्रकाचशत करण्यािी ही योजना आहे. आतापयंत 
गं्रथ क्र. १ ते १२ िे एकूि १९ खंड प्रकाचशत करण्यात आलेले आहेत. तसेि या गं्रथाचं्या ई-बुक आवृत्ती 
प्रकाचशत करण्यात आल्या असून शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलबध करून चिल्या आहेत. 
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दशगणनका णवभाग प्रकाशने 
 

* णजल्हा गॅझेणिअर 
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दशगणनका प्रकाशने 
 
वषग २००९-१० 

(१) स्थापत्य व कला (चद्वतीय आवृत्ती) 
(२) ई-बुक-सातारा चजल्हा गझेॅचटअर (मराठी) 
(३) ई-बुक-रायगड चजल्हा गझेॅचटअर (मराठी) 

 
वषग २००८-०९ 
 

(१) लातूर चजल्हा गझेॅचटअर 
(२) ई-बुक लातूर चजल्हा गझेॅचटअर (मराठी) 
(३) ई-बुक गझेॅचटअर ऑफ बॉम्बे पे्रचसडेक्न्स (व्हॉल्युम १ पाटण-२) 
(४) ई-बुक बृहन्मंुबई चडक्स्रक्ट गझेॅचटअर (पाटण-१ ते ३) (सुधाचरत आवृत्ती) 

 
वषग २००७-०८ 
 

(१) राज्य गझेॅचटअर-वनस्पतीशास्त्र व वनसंपिा (मराठी) 
(२) ई-बुक चजल्हा गझेॅचटअर-सुधाचरत (१७) 

 
(१) कोल्हापूर, (२) जळगाव, (३) रत्नाचगरी, (४) सातारा, (५) कुलाबा, (६) 
अमरावती, (७) सागंली, (८) िंद्रपूर, (९) धुळे, (१०) वधा, (११) यवतमाळ, (१२) 
बुलढािा, (१३) अहमिनगर, (१४) सोलापूर, (१५) अकोला, (१६) भडंारा, (१७) 
ठािे. 

 
(३) ई-बुक-पुनमुणचद्रत चजल्हा गझेॅचटअर-इंग्रजी (२०) 

 
(१) बृहन्मंुबई भाग-१ ते ३, (२) रत्नाचगरी ॲण्ड सावतंवाडी, (३) खानिेश, (४) नाचशक, 
(५) ठािे (भाग-१ ते ३), (६) कुलाबा, (७) सातारा, (८) सोलापूर, (९) पुिे (भाग-१ ते 
३), (१०) कोल्हापूर, (११) अहमिनगर, (१२) वधा, (१३) यवतमाळ, (१४) बुलढािा, 
(१५) अकोला, (१६) अमरावती, (१७) नागपूर, (१८) भडंारा, (१९) िािंा, (२०) 
औरंगाबाि. 

 
(४) ई-बुक-इंग्रजी चजल्हा गझेॅचटअर (६) 

 
(१) चहस्टरी पाटण-१ एन्शटं चपचरअड, (२) चहस्टरी पाटण-२ : मेचडवल चपचरअड, (३) महाराष्ट्र 

लॅण्ड ॲण्ड इटस चपपल, (४) लँग्वजे ॲण्ड चलटरेिर, (५) बॉटनी (पाटण-१) मेचडचसनल प्लॅन्टस, (६) 
चहस्टरी पाटण-३ : मराठा चपचरअड. 
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(५) ई-बुक-मराठी राज्य गझेॅचटअर (५) 
 

(१) महाराष्ट्र-भचूम व लोक, (२) इचतहास : प्रािीन काळ (खंड १, भाग-१), (३) 
स्थापत्य व कला (खंड १, भाग-२), (४) औिधी वनस्पती, (५) वनस्पतीशास्त्र व 
वनसंपिा. 

 
वषग २००६-०७ 
 

(१) पुनमणचद्रत चजल्हा गझेॅचटअर—औरंगाबाि 
(२) ई-बुक—(१) उस्मानाबाि, (२) परभिी, (३) बीड सुधाचरत चजल्हा गझेॅचटअर 
(३) ई-बुक—नागपूर चजल्हा गझेॅचटअर—मराठी. 

 
वषग २००५-०६ 
 

(१) पुनमुणचद्रत चजल्हा गझेॅचटअर—िंद्रपूर (िािंा) 
(२) मराठी राज्य गझेॅचटअर—औिधी वनस्पती 
(३) मराठी चजल्हा गझेॅचटअर—नागपूर (भाग १ व २) 
(४) ई-बुक-नागपूर चजल्हा गझेॅचटअर—मराठी. 
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महाराष्ट्र राज्य गॅझेणिअसग (मराठी) वषग 
(१) महाराष्ट्र : भचूम व लोक १९९६ 
(२) महाराष्ट्र : इचतहास : प्रािीन काळ, खंड १ भाग—१ २००२ 
(३) महाराष्ट्र : स्थापत्य व कला खंड १ भाग—२ २००२ 
(४) औिधी वनस्पती २००४ 

पुनमुगणद्रि णजल्हा गॅझेणिअसग  
(१) पुिे चडक्स्रक्ट गझेॅचटअर पाटण—२ (१८८५) १९९२ 
(२) पुिे चडक्स्रक्ट गझेॅचटअर पाटण—३ (१८८५) १९९२ 
(३) नाचशक चडक्स्रक्ट गझेॅचटअर (१८८३) १९९४ 
(४) रत्नाचगरी ॲण्ड सावतंवाडी चडक्स्रक्ट गझेॅचटअर (१८८०) १९९४ 
(५) सोलापूर चडक्स्रक्ट गझेॅचटअर (१८८४) १९९७ 
(६) कोल्हापूर चडक्स्रक्ट गझेॅचटअर (१८८६) १९९९ 
(७) ठािा चडक्स्रक्ट गझेॅचटअर भाग—३ (१८८२) २००० 
(८) अहमिनगर चडक्स्रक्ट गझेॅचटअर (१८८४) २००३ 
(९) अकोला चडक्स्रक्ट गझेॅचटअर (१९१०) १९९८ 
(१०) अमरावती चडक्स्रक्ट गझेॅचटअर (१९११) १९९८ 
(११) भडंारा चडक्स्रक्ट गझेॅचटअर (१९०८) २००३ 
(१२) िािंा चडक्स्रक्ट गझेॅचटअर २००५ 

णजल्हा गॅझेणिअसग (मराठी)  
(१) वधा चजल्हा गझेॅचटअर १९९२ 
(२) रायगड चजल्हा गझेॅचटअर १९९३ 
(३) जळगाव चजल्हा गझेॅचटअर १९९४ 
(४) सातारा चजल्हा गझेॅचटअर १९९९ 

सोसग मिेणरअल फॉर णद णहस्िरी ऑफ णिडम मुव्हमेंि  

(१) व्हॉल्युम-११, चसक्व्हल चडसओबचेडयन्स मुव्हमेंट 
(एचप्रल ते सप्टेंबर १९३०) 

१९९० 

(२) व्हॉल्युम-१२, चसक्व्हल चडसओबचेडयन्स मुव्हमेंट 
(ऑक्टोबर १९३०-चडसेंबर १९४१). 

१९९५ 
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पुराणभलेख सांचालनालय, महाराष्ट्र शासन, मुांबई 
 
पुराणभलेख सांचालनालयािील कामे/योजना पुढीलप्रमािे आहेि :— 
 

(१) राज्य सरकारच्या अचभलेखािें व्यवस्थापन व जतन. 
 

(२) सशोधन, मतं्रालयीन चवभाग व इतर व्यक्ती यानंा त्याचं्या मागिी प्रपत्रानुसार अचभलेख 
उपलब्ध करून िेिे आचि त्या अचभलेखाचं्या प्रती िेिे. 
 

(३) अचभलेख संिभणसाधने तयार करिे (अचभलेखािें सवेक्षि, संपािन व प्रकाशन इ.). 
 

(४) जुन्या अचभलेखािें आचि माचगतलेल्या प्रकरिािें सशंोधन करिे. 
 

(५) अचभलेख संिभणसाधने व अचभलेखािें सूिीकरि करिे आचि महत्तवािे अचभलेख प्रकाचशत 
करिे. 
 

(६) खाजगी अचभलेख जे ऐचतहाचसक महत्तवािे असतील त्यािे िेिगी िाखल अथवा खरेिी 
करून संपािन करिे. 
 

(७) चजल्हा व तालुका पातळीवर शासकीय व चनमशासकीय अचभलेखािी पाहिी करिे व त्यािे 
मूल्याकंन करिे. 
 

(८) मंत्रालयीन चवभाग आचि अन्य कायालयामधील अचभलेखपालासंाठी आचि इतर 
कमणिाऱ्याकंचरता पुराचभलेख प्रचशक्षि आयोचजत करिे. 
 

(९) संशोधक व इतर व्यक्ती यानंा शासन राजपत्राचं्या प्रमाचित प्रती िेिे. 
 

(१०) प्रिशणनाद्वारे अचभलेखािें महत्तव प्रस्थाचपत करिे. 
 

(११) महत्तवाच्या अचभलेखािें सुक्ष्मचिचत्रकरि करिे. 
 

(१२) मोडीलीपी प्रचशक्षि आयोचजत करिे. 
 

(१३) महाराष्ट्र सावणजचनक अचभलेख अचधचनयम, २००५ िी अंमलबजाविी करिे. 
 

(१४) अचभलेखािे सुक्ष्मचिचत्रकरि चडचजटलायझेशन (चसडीरोम) तयार करिे. 
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अणभलेख 
 

पुराचभलेख संिालनालयात सन १६३० पासून ते आजतागायत पयंतिे अचभलेख जतन करून 
ठेवण्यात आले आहेत. मंुबई पुरालेखागारात चिटीश काळापासून ते सन २००५ पयंतिे अचभलेख िाखल 
आहेत तर पुिे पुरालेखागार येथे पेशवकेालीन तसेि चिटीशकालीन कोल्हापूर येथे शाहू िप्तर आहे आचि 
अचलकडे चनमाि करिायत आलेला मराठवाडा येथे चनजाम काळातील िप्तर व नागपूर येथे स्थाचनक 
अचभलेख िाखल आहेत. भावी चपढ्यानंा उपयोगासाठी व मानव चवकासाच्या अभ्यासासाठी अचभलेख जतन 
करिे आवश्यक आहे. सरकारी व खाजगी असे अचभलेखािें िोन प्रकार आहेत. या अचभलेखात 
मराठेकालीन ग्रामीि अथणव्यवस्था, सत्ता, स्पधा, लष्ट्करी हालिाली, िळिवळि, पािीपुरवठा, बंिरािंी 
सुधारिा, चशक्षि, स्वच्छता, साफसफाई, इत्यािी चवियासंबधंी माचहती चमळते. पुराचभलेख 
संिालनालयािे मुख्य काम म्हिजे जुने अचभलेख संपािन करिे, त्यािे संरक्षि करिे आचि ते शासकीय 
कामासाठी शासनास व इचतहास संशोधकानंा उपलब्ध करून िेिे. 
 
अणभलेखाांचे जिन व व्यवस्िापन 
 

अचभलेखाचं्या बहुउदे्दशासाठी त्यािें योग्य जतन आचि व्यवस्थापन करिे. जेिेकरून ते अचधक 
काळ उपयोगात राहतील ही अत्यंत महत्तवािी बाब आहे. त्याचं्यावरील धुळ झटकिे, त्यािे उंिीर, मंुग्या, 
वाळवी यािेंपासून संरक्षि करिे यासाठी अचभलेख पोलािी माडंण्यावंर व्यवक्स्थत ठेवण्यात आले आहेत. 
या पोलािी माडंण्यावंर नॉप्थचॅलन चवटा ठेवल्या जातात व ते पॅरॉडाय क्लोरोबेंन्झाईंन धूमीकरि करून 
स्वच्छ केले जातात. मचहन्यातून िोन वळेा चकटक चनयंत्रि द्रव्यािंा फवारा अचभलेख कक्षात मारला जातो. 
अचभलेखावंरील धूळ काढण्यािे काम हाताने तसेि याचंत्रक पद्धतीने केले जाते. 
 

मंुबई पुरालेखागारात चनरचनराळ्या प्रकारिे अचभलेख आहेत. डायरीज, व्हॉल्यूम्स, फाईली व 
छापील पसु्तके अठरा फूट उंिीच्या लोखंडी माडंण्यावंर ठेवण्यात आली आहेत. साधारि उंिीवर असलेले 
अचभलेख एका अचभलेख वाहकाच्या मितीने सहज काढता येतात. परंतु जास्त उंिीवर असलेले अचभलेख 
तीन अचभलेख वाहकाचं्या मितीने काढिे आवश्यक असते. फाईल्स या जाड खोक्याच्या पेटीत ठेवण्यात 
येतात. अशा तऱ्हेच्या एका पेटीत सहा-सात फाईल्स राहतात. अशा प्रकारिी पद्धत पुिे व कोल्हापूर 
पुरालेखागारात प्रिचलत आहे. अचभलेखावंरील धूळ झटकिे व ते धुमाऱ्याच्या कक्षात ठेविे ही पद्धत सवण 
पुरालेखागारातून सारखीि आहे. 
 

आता या संिालनालयात संगिक कक्षािी चनर्धमती करण्यात आलेली आहे. शासनाच्या 
आिेशानुसार या संिालनालयातील जुने, िुर्धमळ अचभलेख स्कॅकनगद्वारे सी.डी.रोमवर घेण्यािे काम सुरू 
आहे. या संिालनालयात ए-३ साईजिा स्कॅनर कायणरत असून त्यावर संशोधकािें काम स्कॅन करून 
िेण्यात येते. या सिंालनालयात ए-२ साईजिा एक स्कॅनर व ए-३ साईजिे िोन व ए-४ साईजिे िोन 
स्कॅनर घेण्यात आलेले आहेत. त्यापैकी ए-३ साईजिा एक स्कॅनर व ए-४ साईजिा एक स्कॅनर पुिे 
पुरालेखागार कायालयात िेण्यात आलेले आहेत. पुिे कायालयातही अचभलेख सी.डी. रोमवर घेण्यािे 
काम सुरू आहे. या पृष्ठािें त्यािवळेेस (online) इंडेक्क्सगं व कॅटलॉकगग करण्यािे कामही सुरू आहे. 
 
 



 अनुक्रमणिका 

कायालये 
 

पुराचभलेख संिालनालयािे मुख्य कायालय मंुबई येथे संिालक, पुराचभलेख संिालनालय यािें 
चनयतं्रिाखाली असून त्यािंी पुिे, कोल्हापूर, नागपूर व औरंगाबाि येथे चवभागीय कायालये आहेत. 
 
सांचालक, पुराणभलेख सांचालनालय व त्याांच्या अणधपत्याखालील के्षणत्रय कायालयाांच्या आस्िापनाणवषयी 
माणहिीचा सांणक्षप्ि िक्िा. 
 
मंुबई पुरालेखागार, 
मंुबई एलचफन्स्टन 
महाचवद्ालय, एम. 

जी. रोड, मंुबई 
४०० ०३२, फोन नं. 

२२८४३९७१ 

पुिे पुरालेखागार, 
पुिे कौक्न्सल 

हॉलसमोर पुिे 
४११००१ फोन नं. 
०२०-२६१२७३०७ 

कोल्हापूर 
पुरालेखागार, 

कोल्हापूर हूजूर 
रेकॉडण इमारत, 

टाऊन हॉलसमोर, 
कोल्हापूर ४१६००२, 

फोन नं. ०२३१-
२६४४३९४ 

मराठवाडा 
पुरालेखागार, 

औरंगाबाि एन-
८, चसडको, 

बजरंग िौक, 
चसडको, 

औरंगाबाि 
४३१००३, फोन 

नं. ०२४०-
२४८२१९३ 

चविभण 
पुरालेखागार, 

नागपूर कक्ष क्र. 
३०, जुने 

सचिवालय 
इमारत, जीपीओ 
समोर, चसव्हील 
लाईन, नागपूर 

४४०००१, फोन नं. 
०७१२-२५४३४५४ 
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राज्य मराठी णवकास सांस्िा 
 

मराठी भािा आचि महाराष्ट्रािी संस्कृती यािें संरक्षि, संगोपन आचि संवधणन करण्याच्या हेतुने 
महाराष्ट्र शासनाने चिनाकं १ मे १९९२ रोजी ‘राज्य मराठी चवकास संस्थेिी’ स्थापना केली. ‘संस्था नोंििी 
अचधचनयम १९६०’ आचि ‘मंुबई सावणजचनक चवश्वस्तव्यवस्था अचधचनयम, १९५०’ याअन्वये चिनाकं २ 
जानेवारी १९९३ रोजी संस्थेिी धमािाय आयुक्ताकंडे स्वायत्त ससं्था म्हिून नोंििी झाली. सवण कायिेशीर 
बाबी पूिण झाल्यावर चिनाकं १ मािण १९९३ पासून म्हिजे स्थापनेनंतर जवळजवळ िहा मचहन्यानंी संस्थेच्या 
कामकाजास प्रत्यक्ष सुरुवात झाली. 
 

चवचवध के्षत्रातं होिारा मराठीिा वापर अचधकाचधक गुिवत्तापूिण होत जावा यासाठी प्रयत्नशील 
राहाव ेव मराठी भािेच्या अचभवृद्धीिी प्रचक्रया चनयोजनपूवणक गचतमान करावी ही या संस्थेच्या स्थापनेमागील 
िोन मुख्य उचद्दिे आहेत. त्यानुसार सवण स्तरावंर मराठीिा चवकास साधण्यासाठी संस्था स्वतंत्रपिे उपक्रम 
हाती घेते. भािा व संस्कृतीच्या के्षत्रात मराठी भािेच्या अचभवृद्धीसाठी काम करिाऱ्या चवचवध शासकीय व 
अशासकीय संस्थामंध्ये समन्वय राखून त्या संस्थाचं्या साहाय्यानेही काही उपक्रम संस्था पार पाडते. 
 

संस्थेिे कामकाज चतच्या चनयामक मंडळाच्या सल्ल्यानुसार िालते. संस्थेिे 
कायणक्रम/उपक्रम/प्रकल्प यािें अग्रक्रम ठरवण्यासाठी चनयामक मंडळाच्या सिस्यामंधून चनमाि केलेली 
एक उपक्रम सचमती असते. आर्धथक बाबी चविारात घेण्यासाठी चनयामक मंडळाच्या सिस्यामंधून चनमाि 
केलेली एक चवत्त सचमती असते आचि संस्थेिे आर्धथक प्रशासकीय व कायिेचवियक चनयोजन आचि 
व्यवस्थापन करण्यासाठी तसेि संस्थेच्या चवचवध प्रकल्पाचं्या अंमलबजाविीच्या कामावर िेखरेख 
ठेवण्यासाठी चनयामक मंडळािे सिस्य अंतभूणत असलेली एक कायणकारी सचमती नेमण्यात येते. संस्थेच्या 
चवचवध कायासाठी या कायणकारी सचमतीिी मजुंरी आवश्यक असते. महाराष्ट्र राज्यािे मुख्यमंत्री हे ससं्थेिे 
पिचसद्ध अध्यक्ष आहेत आचि शालेय चशक्षिमंत्री संस्थेिे पिचसद्ध उपाध्यक्ष आहेत. संस्थेने आपल्या 
उचद्दिानंा अनुसरून १४ विांत ििासते्र, सवेक्षिे, कायणशाळा, दृकश्राव्य कायणक्रम, चवचवध प्रकल्पातंगणत 
संशोधन करून शकै्षचिक व भािाचवियक पसु्तके प्रकाचशत करिे, कोशचनर्धमती करिे तसेि महाराष्ट्राच्या 
सासं्कृचतक जीवनावर प्रभाव असिाऱ्या व्यक्ती, ससं्था आचि चविारधारा यावंर आधाचरत ‘महाराष्ट्रािी 
जडिघडि’ ही गं्रथमाचलका इत्यािी अनेक प्रकल्प पार पाडलेले आहेत. संगिकाच्या मराठी 
कळफलकाच्या एकरूपतेसाठी विणमाला चनचितीिे काम संस्थेने पार पाडलेले आहे. 

 
मराठी भािेच्या चवकासासाठी संस्थेने आजवर अनेक उपक्रम हाती घेऊन पूिण केले. सध्या िचलत-

ग्रामीि शब्िकोशाच्या प्रकल्पावर काम िालू आहे व िचलत ग्रामीि के्षत्रातील नामवतं साचहक्त्यकािंा या 
प्रकल्पामध्ये सहभाग आहे. नामवतं िचलत साचहक्त्यक डॉ. नामवतं पानताविे हे या प्रकल्पािे प्रमुख 
संपािक म्हिून काम करीत आहेत. 
 

महाराष्ट्रामध्ये वस्त्रोद्ोग मोठ्या प्रमािात आहे. त्या वस्त्रोद्ोगाबद्दलिा पचरपूिण माचहतीकोश चसद्ध 
करण्यािे कामही िालू आहे. या कोशािे िोन खंड आजवर प्रचसद्ध झाले असून चतसरा खंड मुद्रिालयाकडे 
पाठवला जात आहे. एकूि सात खंडामध्ये हा प्रकल्प पूिण होईल. इिलकरंजी येथील ित्ताजीराव किम 
वस्त्रोद्ोग संस्थेिे सहकायण या प्रकल्पासाठी घेण्यात आलेले आहे. टेक्सटाईल इंडस्रीमधील तज्ञ मंडळी 
या माचहतीकोशािे लेखन व संपािन करीत आहेत. 
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महाराष्ट्रातील प्रकाचशत गं्रथािंी २००० ते २०१० िरम्यानच्या कालावधीतील अद्यावत व पचरपूिण 
सूिी तयार करण्यािे काम संस्थेने हाती घेतले आहे व हे कामही लवकरि पूिण होईल. त्याचशवाय राष्ट्रीय 
चशक्षि संशोधन प्रचशक्षि पचरिि, चिल्लीमाफण त इगं्रजीमधील प्रचसद्ध झालेल्या पसु्तकािें मराठी भािातंर 
करण्यािा उपक्रम िालू आहे. ही पुस्तके शालेय, माध्यचमक अभ्यासक्रमासाठी उपयुक्त ठरिार आहेत. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________ 
शासकीय मध्यविी मुद्रिालय, मुांबई 
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