
 

 
Review of ReseaRch 

issN: 2249-894X 
impact factoR : 5.7631(Uif) 

volUme - 11 | issUe - 2 | NovembeR - 2021  
 

 

________________________________________________________________________________________ 
Journal for all Subjects : www.lbp.world 

1 
 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे वेठ बगार  िनमूलनासाठ चे काय 
 
 
 

Prasad Dilip Nakhate 
M. Phil Student, Department of History, University of Mumbai. 

 
 
 
 

तावना : 
ाचीन काळापासून वेठ बगार  चालत आलेली आहे.समाजाम ये 

राजेशाह  प त अ त वात होती. यामुळे रयतेचे संर ण कर यासाठ  
राजा रयतेकडून कर वसुल करत असे.  या लोकांना राजाने लादलेला 
कर भरणे श य नसे, यांना वनापगार जे िमळेल ते आ ण राजा सांगेल 
ते काम कर याची प त याकाळात होती. यालाच ‘वेठ बगार ’ हंटले 
जात होते. ह  था चाल व याचा अिधकार फ  राजालाच होता.पुढे १८ 
या आ ण १९ या शतकात पेशवे,सरंजामदार,जमीनदार, पाट ल,कुलकण , 
देशमुख, देशपांडे, इनामदार,सव वतनदार तसेच मं दर देव थान मधील 
मुख यांना वेठ बगार  चाल व याचा अिधकार िमळाला.1अशा कारे, कर भर यापासून वताचे संर ण कर यासाठ  

लोकांना स ने वेठ बगार  करावी लागत असे. वेठ बगार  करणा या लोकांम ये वशेषतः  शु  आ ण अितशू  जाती या 
लोकांचा समावेश होता. 

 
उ े : 

वेठ बगार  हणजे काय हे समजून घेणे.वेठ बगार ची ऐितहािसक पा भूमी अ यासणे.वेठ बगार  करणा या 
लोकां या सामा जक, आिथक, आ ण सां कृितक प र थतीचा आढावा घेणे. वेठ बगार  िनमुलनासाठ  डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर यांनी आले या कायावर काश टाकणे. याबरोबरच,वेठ बगार  र  हो यासाठ  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 
केले या तरतुद ंना तुत करणे. 

 
संशोधन प ती : 

तुत संशोधनासाठ  ऐितहािसक वणना मक प तीचा वापर कर यात आला आहे.तसेच सु म अ ययन प तीचा 
वापर क न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी वेठ बगार  िनमुलनासाठ  केले या कायाचा आढावा घे यात आला आहे यांनी 
िलहले या पु तकांचा अ यास भारतीय रा यघटने या मा यमातून वेठ बगार  र  कर यासाठ  केले या काय ांचा व 
मु यांचा अ यास कर यात आला आहे. 
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ऐितहािसक पा भूमी : 
ाचीन काळापासून वेठ बगार ची प त सु  झाली. ाचीनकाळापासूनच काह  अिन  ढ -परंपरा,अमानुष था 

अ त वात हो या यातीलच एक था हणजे वेठ बगार  होय.2वेठ बगार हणजे िमळेल ते काम करणे. कोण याह  
कारचे िश ण आ ण कलेची आव यकता या कामासाठ  लागत न हती. यान धारणा कर याची गरज देखील पडत नसे 

यालाच बेगार (बे-कार) असे हणत.यालाच  तेलंगना म ये ‘ वे ट  ‘ असे हणतात. हणून ‘वेठ’ हा श द चिलत 
झाला.3घरकाम करणे,कोणा या मृ यूची बातमी देणे,मयत झाले या ठकाणी ेत या ेची तयार  करणे यासाठ  लागणार  
लाकडे  तोडून यांची यव था करणे, तसेच ेतासाठ  जिमनीम ये खोल ख डा खोदणे अशा कारची कामे 
वेठ बगार म ये दली जात. 

भारतीय समाजात जाती यव था मोठया माणात होती. येक जातीवर व वध कारची बंधने लादलेली होती. 
जात यव था ह ा ण, य,वै य, शु  अशा वगात वखुरलेली होती या यव थेची सव सू े ा हण वगाकडे होती. 
यवसायानुसार जाती ठर व या जात हो या ा हण वग धािमक काम करत यामुळे समाजात प व  हणून चिलत 
होते. यामुळे समाजातील यांचे मह व आपोआपच वाढलेले होते. संपूण जाती ा ई रानेच िनमाण के या आहेत असा 
समज ा हण वगाने लोकांम ये पसर वला होता.4अशा कारे समाजात असले या जाती यव थेमुळे समाजात ऐकवा याता 
न हती. येक वगाला या या वणानुसार यवसाय आ ण काम िमळत असे यानुसार याला समाजात वागणूक िमळत 
होती.जातींम ये आपण सव े  आहोत असे ा ण वग इतर वगाना पटवून देत यामुळे, ा ण वगाने इतर वगावर 
आपले वच व  कायम ठेवले होते. 

वेदांपासून चार वण, तसेच जाती यव था व अ पृ यता उदयाला आली होती या सामा जक यव थेम ये अ पृ य 
वगावर मा  मोठया माणात िनबध लाद यात आले होते. अ पृ य वगाला कोण याह  परकारचे नागर  ह क न हते. 
अ पृ य वगात मोडणा या  लोकांना िश ण घे याचा अिधकार न हता. सावजिनक ठकाणी पाणी भर याचा अिधकार 
न हता आिथक िमळकतीचा अिधकार देखील अ पृशांना नाकारला होता.5 हणूनच, वेठ बगार  सार या कामांम ये 
अ पृ य वगाचा जा ती  जा त समावेश होता.    

अ पृ य जातींम ये तेली, हावी ,माळ  ,िशंपी ,कंुभार ,धनगर, सुतार, ग धळ , गुरव, अशा अनेक जातींम ये 
समाज वभागलेला होता. तसेच,दिलत समाजाम ये महार, मांग, चांभार,ढोर या जातींचा समावेश होता.6या सव अ पृ य 
समज या जाणा या लोकांना  वेठ बगार चे काम जा त माणात सोपवत असत. 

 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा ज म आ ण शै णक गती : 

१९ या शतक हणजे भारतातील सामा जक, धािमकव राजक य ांतीची बीजे ज वणारा काळ. मानला जातो 
याकाळात सामा जक,धािमक व राजक य वातं य िमळ व यासाठ  अनेक पंथ िनमाण होऊन अ पृशता अगद  िशगेला 
पोहचली होती.याचसुमारास  १४ ए ल १८९१ म ये डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचा ज म झाला.7सामा जक,राजक य, 
आिथक, व सांकृितक प रवतनाची मशाल पेट वणा या ांतीसूयाचा ज म १९ या शतका या शेवट  झाला. समाजाम ये 
असणा या जाती यव था व गुलामिगर ला फेटाळून लाव यासाठ  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी य ांची पराका ा केली. 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जीवनातील अनेक अडचणींना सामोरे जाऊन जानेवार  १९१३ ला ‘बी. ए.’ ची पदवी 
घेतली. जून १९१५ ला ‘अॅडिमिन ेशन अँड फायना स ऑफ ई ट इं डया कंपनी’ या वषयातील बंधाला वीकृती देऊन 
कोलं बया व ापीठाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना ‘एम. ए.’ ह  पदवी बहाल केली. २० जून १९२१ ला लंडन व ापीठाने 
एम.ए सी. ह  पदवी यांना बहाल केली. तसेच, १९२२ ला लंडन व ापीठात डॉ टर ऑफ साय ससाठ  यांनी ‘द ो लेम 
ऑफ द पी’ हा बंध सादर केला. २८ जून, १९२२ ला गेज - इन या सं थेने ‘बार-अॅट-लॉ’ ह  पदवी यांना दान 
केली. ‘द ो लेम ऑफ द पी’ हा बंध १९२३ म ये लंडन व ापीठाने वीका न यांना डॉ टर ऑफ साय स ह  पदवी 
दली. याचबरोबर, १९१६ या बंधाचे व तृत प ‘ द इ हॅ युशन ऑफ फायना स इन टश इं डया’ सादर के यानंतर 
कोलं बया व ापीठाने १९२५ म ये यांना ‘डॉ टर ऑफ फ लॉसॉफ ’ ह अ यु च पदवी दली. कोलं बया व ापीठाने ६ 
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जून १९५२ ला यांना ‘डॉ टर ऑफ लॉ’ ह  पदवी देऊन स मािनत केले.8डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मोठमो या पद या 
घेऊन समाजाम ये समता, बंधुता ता पत कर याचे काम केले तसेच समाजाम ये असणारया जाती यव थेला 
जातीभेदाला गुलामिगर ला न  कर यासाठ  भारतीय सं वधानाची िनिमती केली. या भारतीय सं वधानाम ये भारताम ये 
असना या येक जाती धमा या लोकांसाठ  सामा जक, राजक य, सां कृितक आ ण आिथक ह क व अिधकारांची तरतूद 
केली या तरतुद ंम ये वेठ बगार  करणा या लोकांसाठ  देखील विश  काय ांची मागणी क न यांची अंमलबजावणी केली. 

 
वेठ बगार  व  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांची भूिमका : 
 दनांक ११ फे ुवार , १९४९ ला क य वधीमंडळातील चच म ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हणाले क ,   यावेळ  
मी मजूरमं ी होतो, यावेळ   स या मजुर चा वषय मी हाती घेतला होता. एवढेच न हे तर भारत देशातील जे व वध 
स या मजुर चे (फोसड लेबर ) कार आहेत, याचा अ यास कर याक रता मी सहा म हने प र म घेतले होत.ेवेठ 
बगार आद  कार यात आहेत.स या मजुर चे कार िनरिनरा या ांतात िनरिनरा या कारां या स या माकडे 
पा ह यास, यावर एखाद  उपाययोजना लागू पडेल,असे मला वाटत नाह .मी जे हा मजूर मं ी होतो यावेळ  ४-
५स ृह थांची किमट नेमून,िनरिनरा या कार या स या माची तपशीलवार मा हती गोळा के यानंतरच भारत 
सरकारने याबाबत उपाय योजना करावी,असे मी ठर वले होते.अशा कारची सवागपूण मा हती िमळ वली तरच जी उपाय 
योजना क  सरकार करणार आहे ती िचरेबंद  होऊ शकेल,परंतु दुदवाची गो  ह आहे क , माझी ह योजना अ यु च 
पातळ वर अिधका यांनी र  केली.काह  हतसंबधी लोकांनी मा या वर ल योजने व द िनवेदने सदर केली होती. एवढेच 
न हे तर मजूर वषयक कायदयात फारच वेगाने मी चाललो आहे, असाह  आरोप मा यावर कर यात आला. यामुळे माझी 
योजना तशीच दडपून ठेव यात आली. 9वेठ बगार  िनमुलनासाठ  उपाययोजना आख या गे या पा हजेत यांची मागणी डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मजूर मं ी असताना केली होती. तसेच या ीने हालचाल देखील यांनी सु  के या. 
परंतु, यांना यश आले नाह . पण भारतीय सं वधानाची िनिमती करत असताना भारतीय रा यघटनेम ये डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर यांनी वेठ बगार  व चा कायदा बनवला. 
 
भारतीय रा यघटनेतील तरतूद : 

कलम  २३ (१) माणसांचा अ यापार आ ण बगार व यासार या अ य व पातील वेठ यांना मनाई कर यात 
आली आ ण उपबंधाचे कोण याह  कारे यित मण करणे हा कायदयानुसार िश ापा  अपराध असेल. (२) सावजिनक 
योजनांकरता स ने सेवा करायला लाव यास रा याला या अनु छेदातील कोण याह  गो ींमुळे ितबंध होणार नाह  व 

असे सेवाबंधन लादताना केवळ धम, वंश, जात वा वग या अथवा यापैक  कोण याह  कारणाव न रा य कोणताह  
भेदभाव करणार नाह . 10अशा कारे, माणसांचा अप यापार आ ण वेठ यांना मनाई कर यासाठ  तसेच शोषणा व चा 
अिधकार भारतीय रा यघटनेतील कलम २३ म ये डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आखला. 

 
िन कष : 

ाचीन काळापासून जाती यव था व अ पृ यता समाजाम ये चिलत होती. या प र थतीमुळे अ पृ य 
समज या जाणा या वगाचे शोषण केले जात होते. तसेच, व वध कार या ढ , परंपरा लादून छळ केला जात असे. 
वेठ बगार या मा यमातून देखील अ पृ य समाजावर अ याय केला जात होता. यांचे सामा जक, आिथक आ ण राजक य 
अिधकार काढून घे यात आले होते. परंतु, २६ जानेवार  १९५० रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय सं वधानातील 
कलम २३ म ये वेठ बगार  सार या शोषणा व चा कायदा िनमाण केला. याचबरोबरच, वेठ बगार  करणा या लोकांना 
राजक य, धािमक, सामा जक आ ण आिथक अिधकार िमळवून दले.   
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