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अण्णासाहेब  पाटील 

 

● जन्म व ठिकाण- अण्णासाहेब  पाटील याांचा जन्म 25 सप्टेंबर 1933 ला पाटण  तालुक्यातील मांगरुळे  गावात झाला. 

हमालाांच्या हक्कासािी लढा: 

● अण्णासाहेब पाटील हे कामगार व माथाडी नेते म्हणून त्याकाळात ओळखले जात. माथाडी काम करणारा हा बहुसांख्य 

वगग हा मराठा समाजातून आलेला होता. 

● डोक्यावरून ओझे वाहणाऱयाांना माथाडी कामगार म्हणतात. ओझी उचलणे, टरक-रेले्वतून, मालाची थप्पी 

मारणे,अवजडमालाची ने आन करणे, गोणी शिवणे, अिी शवशवध कामे हे कामगार करतात. 

●  पुणे, कोल्हापूर, साांगली, सोलापूरमधून अनेक नागररक उपजीशवकेच्या िोधाथग मुांबईत आले शवशवध गोदामाांमधे्य , 

बाजाराांमधे्य ओझे उचलण्याचे काम करू लागले. मात्र, या कामासाठी त्याांना अत्यांत कमी मजुरी शमळायची. 

● अनेक कामगाराांना िांभर ते दीडिे शकलोपयंतचे ओझे उचलावे लागायचे. या अशतकामामुळे,िरीराचा त्रास 

हाडाांची झीज,पाठदुखी,चक्कर येणे अिा आजाराांना सामोरे जावे लागायचे. अांगात ताकद असेपयंत कामगार कामे 

करायचे. आयुष्याच्या उत्तराधागत त्याांना कोणतीही सामाशजक सुरक्षा नव्हती. 

● आवश्यक सुशवधा, पुरेसे वेतन, आरोग्य सुशवधा, सामाशजक सुरशक्षततेच्या मागणीसाठी माथाडी कामगाराांनी साठच्या 

दिकात सांघर्ागला सुरुवात केली. 

● हमालाांना त्याांचे हक्क आशण सामाशजक सुरक्षा देण्यासाठी अण्णासाहेब पाटील याांनी नेटाने शदलेला लढा य़िवांतराव 

चव्हाणाांनी केलेले सहकायग यातून ५ जून १९६९ रोजी माथाडी कामगार कायदा अस्तित्वात आला. 

●  या कायद्याच्या धतीवर  त्यासाठी त्यानुसार, राज्यात पुणे, कोकण, नाशिक, औरांगाबाद, नागपूर आशण अमरावती या 

सहा शवभागाांमधे्य तब्बल ३६ माथाडी मांडळे स्थापन करण्यात आली.  
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मरािा आरक्षण लढा 

● 80 च्या दिकात मराठा समाजाचे कोणत्याही प्रकारचे व्यापक सांघटन नव्हते छोटे छोटे मांडळ आपआपल्या भागात 

समाजाचे काम करायचे राज्यिरीय कोणतीही सांघटना प्रभावी नव्हती. 

●  अण्णासाहेब पाटलाांनी मराठा आरक्षणाच्या लढ्याची सुरवात १९८० पासून केली. 

● अण्णासाहेब पाटील याांना माथाडीची हालाखाची स्तस्थती माशहती होती. एकूणच सवग मराठा समाजाची स्तस्थती अत्यांत 

नाजूक होती. मराठा समाजाला आरक्षणाची आवश्यकता आहे हे त्याांनी जाणून घेतले. 

●  छोट्या छोट्या मांडळ आशण सांघटनेला एकत्र करून त्याांनी मराठा महासांघाची स्थापना केली  

● महाराष्ट्र भर मराठा आरक्षणाकररता त्याांनी झांझावाती दौरे काढले. 

●  समाजाप्रती भावशनक असणारे ते नेते होते. त्यामुळे मराठा समाजाचा त्याांच्या नेतृत्वावर शवश्वास होता. 

●  त्याांनी मांत्रालयावर आांदोलनाची घोर्णा केल्यानांतर लाखोांच्या सांखे्यने लोकाांनी प्रशतसाद देऊन अण्णासाहेबाांच्या 

आांदोलनात सहभाग घेतला. 

● २२ माचग १९८२ साली मांत्रालयावर भव्य मोचाग काढला त्या मोचागकररता लाखो बाांधव आले होते. अण्णासाहेब पाटील 

याांनी या लाखो लोकाांच्या साक्षीने जाहीर केले की आज आपण हा भव्य मोचाग मांत्रालयावर काढला या मोचागने आज 

जर मराठा समाजाला मी न्याय देऊ नाही िकलो तर उद्याचा सूयग माझ्यासाठी उजडणार नाही.  

● अण्णासाहेब पाटील याांच्या नेतृत्वाखाली सरकार सोबत बोलणे झाले तेव्हा बाबासाहेब भोसले नावाचे मुख्यमांत्री होते 

त्याांनी अण्णासाहेब पाटील याांच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत. 

● अण्णासाहेब पाटील याांच्या मनाला ही गोष्ट् लागली. एवढ्या मोठ्या समाजाला घेऊन मोचाग काढला. समाजाची एकही 

मागणी मान्य झाली नाही.  

आरक्षणासािी बठलदान- 

● अण्णासाहेब पाटील हे आपल्या कायगकत्यांना पोटाला लावणारे नेतृत्व होते. तेव्हा त्याांच्या एका आदेिात महाराष्ट्र  सुद्धा 

बांद झाला असता पण त्याांनी आपण शदलेला िब्द पळाला.  

● त्याांनी 23 माचग 1982 रोजी स्वतः च्या शपिूलातून गोळी झाडून आपले बशलदान शदले आशण मराठा समाजावर पे्रम 

करणारे नेतृत्व हरवले.. 

● अण्णासाहेब पाटील याांच्या बशलदानाने मराठा आरक्षणाचा यज्ञ तेव्हापासून पेटला होता जो आजही सुरू आहे.  

● अण्णासाहेब याांनी बशलदान शदले तेव्हा त्याांची मुलेबाळे ही अत्यांत छोटी होती. त्याांनी कुटुांबाचा शवचार केला नाही शवचार 

केला फक्त समाजाचा. 
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अण्णासाहेब पाटील महामांडळ कजज योजना 

 

राज्यातील आशथगकदृष्ट्ट्या दुबगल घटकाांच्या शवकासासाठी राज्य िासनाने 27/11/1998 रोजी अण्णासाहेब पाटील आशथगक 

मागास शवकास महामांडळाची स्थापना केली आहे. 

उठिषे्ट 

● आशथगकदृष्ट्ट्या मागासलेल्या घटकाांना, शविेर्त: बेरोजगार तरुणाांना सक्षम करणे. 

● योजना राबवून रोजगार व स्वयांरोजगाराच्या सांधी उपलब्ध करून देणे. 

● आशथगकदृष्ट्ट्या मागासलेल्या घटकाांचा सामाशजक शवकास घडवून आणणे. 

अण्णासाहेब पाटील आशथगक मागास शवकास महामांडळाच्या माध्यमातून अस्तित्वात नसलेल्या प्रवगागतील (उदा. मराठा, 

ब्राह्मण, मारवाडी, शसांधी) आशथगकदृष्ट्ट्या मागासलेल्या लाभार्थ्ांना कजग योजनेतून उद्योग व व्यवसाय उभारण्याची सांधी देण्याचा 

िासनाचा प्रयत्न आहे. मात्र या योजनेतील कालबाह्य व जाचक अटी ांमुळे िासनाची ही योग्य योजना केवळ कागदावरच 

राहण्याची िक्यता आहे. 2013-14 हे आशथगक वर्ग सांपुष्ट्ात येत असताना महामांडळाच्या बीज भाांडवल कजग योजनेला 

लाभार्थ्ांच्या नगण्य प्रशतसादामुळे शजल्हाशनहाय कजग वाटपाचे महामांडळाचे उशिष्ट् साध्य होत नसल्याचे शदसून येत आहे. 

सध्या, बीज भाांडवल कजग योजना रु. पयंत गुांतवणूक मयागदा असलेल्या व्यवसायाांसाठी आशथगक सहाय्य प्रदान करते. 5 लाख. 

राष्ट्र ीयीकृत बँकेचा शहस्सा 60 टके्क आहे आशण अजगदाराने स्वत:चे योगदान म्हणून पाच टके्क भरावे लागेल. राष्ट्र ीयीकृत 

बँकाांनी मांजूर केलेल्या प्रकल्पाच्या रकमेपैकी सुमारे 35% रक्कम बीज भाांडवल म्हणून महामांडळाद्वारे प्रदान केली जाते. या 

35 टके्क रकमेवर वर्ागला चार टके्क व्याज आकारले जाते. बीज भाांडवल कजग योजनेचा परतफेड कालावधी पाच वर्ांचा 

आहे. अजगदाराच्या कुटुांबाचे वाशर्गक उत्पन्न िहरी भागासाठी रु.५५,००० च्या आत असावे. आशण रु. 40,000 ग्रामीण 

भागासाठी. 
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