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वाठार तर्फ वडगाांव सर्फ ल (ता हातर्णांगले) मधील ग्रामीण खळेाड ांच्या

समस्या : एर् अभ्यास
 

श्री. सुनिल महादवे पाटील

शारीररर् नशक्षण सांचालर्,

श्री नवजयनसांह यादव र्ला व नवज्ञाि महानवद्यालय, पेठ वडगाांव नज. र्ोल्हाप र.

गोषवारा

प्राचीि र्ाळापास ि मािवी जीविात खळेास वेगळेच महत्व असलचेे आढळ ि यतेे प्राचीि र्ाळात मिोरांजि व श्रेष्ठत्व नसध्द

र्रण्यासाठी नवनवध प्रर्ारचे खळे खळेले जात असल्याचे महाभारत रामायण वेद तसेच धानमफर् ग्रांथामध्ये या बाबतचे दाखले नदस ि येतात

र्ाळाच्या ओघात खेळाची वैनशष््ठये तांत्रे पध्दती व प्रर्ार बदलत गलेे आजनमतीस जागनतर् पातळीवरती प्रत्येर् खळे शास्त्रीय व व्यवसानयर्

दृष्टीर्ोिात ि खळेला जात अस ि त्यास अिन्यसाधारण असे महत्व प्राप्त झाललेे आहे

जागनतर् पातळीवरील ऑलौंनपर् व एनशयाड सारख्या खळेात अमेररर्ा चीि यरुोनपयि दशे जपाि र्ोररया इत्यादी दशेाांची

मके्तदारी असलचेे सांबांनधत दशे व त्याांिा नमळाललेी पदरे् यावरूि स्पष्टपणे नदस ि येते भारतास खेळाची ऐनतहानसर् परांपरा अस िही यामध्ये

पररणामर्ारर् यश अद्यापी नमळवता आललेे िाही भारतात आजही जवळजवळ लोर्सांख्या ग्रामीण भागात वास्तव्य र्रीत अस ि

खळेाचा प्रचार व प्रसार झाललेा िसलचेे या सांशोधिात ि स्पषट्पणे जाणव ि यतेे आनण यामुळेच भारत जगात लोर्सांख्यिेे दसुऱ्या क्रमाांर्ाचा

दशे अस िही ही गणुात्मर् व पदर् सांख्यते मात्र पाठीमागे आहे या सवफ बाबींचा नवचार र्रूि ग्रामीण समस्या जाण ि घऊेि त्यावरील

उपाययोजिाांचा अभ्यास र्रण्याचा प्रयत्ि सदर सांशोधि निबांधात र्रण्यात आललेा आहे

हातर्णांगले तालकु्यातील वाठार तर्फ वडगाांव सर्फ ल आनथफर् व सामानजर् दृष््टया प्रगतीशील अस िही एर्मेव ग्रामीण पयाफवरणामुळे

नवनवध खळेाांचा म्हणावा नततर्ा प्रचार व प्रसार झाललेा िाही वाठार तर्फ वडगाांव ग्रामीण सर्फ लमध्ये नवनवध खेळातील एर् ण खळेाड ांपैर्ी

िमुिा पध्दतीिे खळेाड निवड ि त्याांच्या समस्या घणे्यात आल्या आहते

नवशषे सांज्ञा ग्रामीण खळे र्ौशल्य क्लपु्तत्या तत्वे तांत्रे शारीररर् क्षमता आहार नक्रडाांगण

 प्रस्ताविा प्राचीि र्ाळापास ि खळेाला अिन्य साधारण महत्व आहे पुवी खळे हा मिोरांजि व श्रेष्ठत्व नसध्द र्रणेसाठी याचा

उपयोग रे्ला जात होता आपल्या समुहाचे अस्तीत्व नटर्नवण्यासाठी त्याांिा नियनमतपणे झगडावे लागत होते त्यात ि त्याांिा अिेर्

साधिाांची शस्त्राांची आवश्यर्ता भास लागली त्यात ि त्याांिी उपलब्ध साधि सामग्रीमध ि शस्त्रे बिनवण्यास सुरूवात रे्ली व ते

चालनवण्यासाठी अिेर् तांत्राचा र्ौशल्याचा वापर र्रूि नवरोधी समुहाचे आक्रमण परतनवण्यासाठी त्याचा वापर र्रू लागले व

नमळनवललेा प्राांत सत्ता नटर्व ि ठेवण्यासाठी आपल्या सम हातील लोर्ाांिा शस्त्र चालनवणेस पारांगत असणाऱ्या व्यक्तींच्या मागफदशफिाखाली

ही नवद्या नदली जात होती व नवद्या सम हातील लोर्ाांिा प्राप्त झली आहे नर्ां वा िाही हे अजमावण्यासाठी सम हातील लोर्ाांमध्ये स्पधाफ
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घऊेि त्याची चाचपणी र्रत असत व िविवीि र्ौशल्ये तांत्रे सांपादि र्रूि आपल्या समुहाचे वचफस्व राखण्यात ते यशस्वी होत होते

त्याचबरोबर आपली उपजीनवर्ा र्रणेसाठी नशर्ार र्रणेसाठी शस्त्रे चालनवणे त्यामध्ये भाले तलवार बरचे धिुष्य इ शस्त्राांची

निनमफती झाली व ही शस्त्रे चालनवण्याचे नशक्षण समुहातील इतर लोर्ाांिा दऊेि त्यामध्ये प्रत्यरे्ाला पारांगत र्रणे व या सवाांचा वापर

र्रता यावा यासाठी प्रनशक्षण नदले जात होते यात िच अिेर् खळेाांचा उगम झाला आहे व त्यामुळे प्रत्यरे् व्यक्तीचे मिोरांजि व श्रेष्ठत्व

नसध्द होऊ लागले

 अभ्यास क्षते्र महाराष्र राज्याच्या दनक्षण नसमेवरील र्ोल्हाप र नजल्यात हातर्णांगले तालरु्ा अस ि या तालकु्याच्या उत्तर बाज वरील

वाठार तर्फ वडगाांव हे प्रशासर्ीय सर्फ ल नस्थत आहे र्ोल्हाप र पास ि उत्तर पुवसे साधारण नर् मी वरती वर हातर्णांगले तालरु्ा

मुख्यालयाच्या उत्तरेस नर् मी वरती तालकु्यातील सामानजर् व आनथफर् दृष््टया नवर्नसत असणारे हे अभ्यास क्षते्र आहे

 गहृीतर् ग्रामीण यवुर्ाांमध्ये खळेाची इच्छाशक्ती व क्षमता अस ि ही नभन्ि समस्या व आव्हाांिामुळे ग्रामीण खळेाड ांच्या नवर्ासावरती

मयाफदा पडतात

 उद्दशे प्रस्त त शोध निबांधाचा प्रमुख उद्दशे वाठार तर्फ वडगाांव ग्रामीण सर्फ ल मधील समस्याांचा अभ्यास र्रणे होय

 माहीतीचे सांर्लि व अभ्यास पध्दती प्रस्त त शोधनिबांधास प्राथनमर् व नितीय स्त्रोतामार्फ त मानहतीचे सांर्लि र्रण्यात आले अस ि

प्राथनमर् मानहती मध्ये वाठार तर्फ वडगाांव सर्फ ल मध्ये समानवष्ट होणाऱ्या िऊ गावाांमधील नभन्ि खेळातील खळेाड ांची निवड

र्रूि त्यापैर्ी खळेाड हते प रर् िमुिा पध्दतीिे निवड ि खळेाड ांच्या समस्या जाण ि घणे्याच्या दृष्टीिे मानहतीचे सांर्लि र्रण्यात

आले सदरच्या सांशोधि निबांधास सांर्लीत र्रण्यात आललेी मानहती ही प्राथनमर् व दयु्यम स्त्रोतात ि उपलब्ध र्रण्यात आललेी आहे

प्राथनमर् स्त्रोतात मुख्यत्वे र्रूि मुलाखती प्रश्नावली क्षते्र निररक्षणे या आधारे र्रण्यात आली आहे नितीय स्त्रोतामध्ये ग्रामपांचायत

र्ायाफलय तलाठी र्ायाफलय तसेच दनैिर् वतफमािपत्रे इांटरिेट इत्यादी मार्फ त मानहतीचे सांर्लि र्रण्यात आले आहे

प्राथनमर् व नितीय स्त्रोतािारे सांर्नलत र्रण्यात आलले्या मानहतीवरती गनणती व साांख्यर्ी प्रनक्रया र्रूि उद्देशप तीच्या अिुषांगािे

निष्र्षफ र्ाढण्यात आललेे आहेत यानशवाय आशय नवशे्लषणासाठी योग्य त्या नठर्ाणी आलखे व छायानचत्राांचा आधार दणेेत आललेा

आहे

 नवषय नववेचि प्राचीि र्ाळापास ि आजअखरे खळेाला अनतशय महत्व आहे यानशवाय दशेाचे ऐक्य आांतरराष्रीय सामांजस्य

सौदायफप रर् सांबांध या दृष्टीिेही खळेाला नवशेष महत्व असलचेे नदस ि यतेे सांबांधीत दशेातील मािवाचे आरोग्य नवषयर् सदृृढ राहणेच्या

योगे खेळ महत्वप णफ भ नमर्ा निभावत असतो तसेच खळेासाठी खळेाड ांिा यणेाऱ्या भेडसावणाऱ्या समस्या नवचारात घऊेि प्रस्त त

शोधनिबांध तयार र्रण्यात आला आहे
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तक्ता क्रमाांर् : अभ्यास क्षते्रातील गाववार मांडळे खेळाड व खळे प्रर्ार

अ िां
वाठार तर्फ वडगाांव सर्फ ल

मधील गाांवे

मांडळे

सांख्या

खळेाड ांची

सांख्या
खळे प्रर्ार

घणुर्ी बास्रे्ट बॉल मल्लखाांब र्बड्डी

िेटबॉल

नर्णी र्बड्डी खो खो नक्ररे्ट मैदािी

नक्रडाप्रर्ार

तळसांदे र्बड्डी हॉलीबॉल तलवार बाजी

दाांडपट्टा

पारगाांव हॉलीबॉल हॉर्ी

चावरे धिुनवद्या खो खो ॲथलनेटक्स

वाठार तर्फ वडगाांव नक्ररे्ट व्हॉलीबॉल

पाडळी नक्ररे्ट व्हॉलीबॉल

मिपाडळे खो खो नक्ररे्ट

निलवेाडी खो खो र्बड्डी

स्त्रोत क्षेत्र अभ्यास जािेवारी

वाठार तर्फ वडगाांव सर्फ ल मधील गावाांिुसार खळेले जाणारे खळे व खळेाड ांची मानहती तक्ता क्रमाांर् मध्ये नदली अस ि या आधारे

घणुर्ी गाांवामध्ये प्रामुख्यािे बास्रे्टबॉल मल्लखाांब िेटबॉल व र्बड्डी हे खळे प्रमुख अस ि साधारणपणे खळेाड या नभन्ि खेळामध्ये

सहभागी होत असतात नर्णी गावाचे वैनशष््टय म्हणजे इतर गावाांची तलुिा र्रता या गावात एर्च नक्रडा मांडळ अस ि त्याअांतगफत जवळपास

खळेाड र्बड्डी खो खो ॲथलनेटक्स व नक्ररे्ट इत्यादी खेळाांचे प्रनतनिनधत्व र्रतात तळसांदे गावामध्ये एर् ण चार क्रीडा

मांडळाचा समावेश होत अस ि वेगवेगळ्या क्रीडा व मदाफिी खळेामध्ये एर् ण खळेाड प्रनतनिनधत्व र्रीत आहते

पारगाांव चावरे वाठार तर्फ वडगाांव पाडळी मिपाडळे व निलवेाडी गावामध्ये धिुनवफद्या खो खो व्हॉलीबॉल नक्ररे्ट

र्बड्डी हॉर्ी व मदािी स्पधाफ सारखे प्रमुख खळे अस ि यामध्ये व खळेाड अिुक्रमे आप आपल्या

मांडळामार्फ त खळेाांचे प्रनतनिनधत्व र्रतात

- ग्रामीण खेळाड ांची समस्या - 

ग्रामीण खळेाड ांच्या समस्या जाण ि घणे्याच्या दृष्टीिे खळेाड िमुिा पध्दतीिे निवड ि भरण्यात आलले्या प्रश्नावलीच्या आधारे तयार

रे्ललेा तक्ता क्रमाांर् व आरृ्ती क्रमाांर् िुसार ताांत्रीर् समस्या प्रमुख व शारीररर् समस्याांचा क्रम लागतो ग्रामीण खळेाड ांच्या समस्याांचे

सनवस्तर नवशे्लषण पुढीलप्रमाणे

तक्ता क्रमाांर् ग्रामीण खळेाड ांच्या समस्या

अ क्र समस्या खळेाड सांख्या टक्रे्वारी

ताांत्रीर् समस्या

पायाभ त सेवा सुनवधा

र्ौट ांनबर् समस्या

आनथफर् समस्या

राजर्ीय समस्या

आहारनवषयर् समस्या

मािनसर् समस्या

सामानजर् समस्या

शारीररर् समस्या

स्त्रोत क्षेत्र अभ्यास जािेवारी .
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1. ताांत्रीर् समस्या : ताांत्रीर् समस्याांचा नवचार र्रता ग्रामीण खळेाड ांिा ताांत्रीर् समस्या असलचेे नदस ि यतेे यामध्ये तांत्रशुध्द

प्रनशक्षण व प्रनशक्षर्ाांची र्मतरता र्ाळािुरूप खळेाांच्या नियमात होणाऱ्या बदलाांची मानहती ि नमळणे मांडळे व सांघटिा याांच्यातील

परस्पर सांबांधाचा अभाव मनहला खळेाड ांसाठी मनहला प्रनशक्षीरे्ची उणीव व योग्य व्यवस्थापिाचा अभाव या समस्या भेडसावतात

2. पायाभ त सवेा सनुवधा :- ग्रामीण भागामध्ये यवुा खळेाड ांिा पायाभ त सेवासुनवधाांची समस्या इतर्ी असलचेे नदस ि यतेे यामध्ये

प्रामुख्यािे नक्रडाांगणासाठी जागचेी र्ार मोठी अडचणी आहते त्याबरोबर पुरेशे नक्रडासानहत्याची र्मतरता स्वच्छतागहृ खळेाचा पोशाख

बदलण्यासाठी खोलीची अडचण खळेासाठी लागणारे गणवेश मुबलर् पाणी पुरवठा प्रथमोपचार सानहतय्ाचा अभाव अद्यावत

ताांत्रीर् बाबींचा अभाव या समस्या असलचेे नदस ि यतेे नक्ररे्ट खो खो सारख्या खळेात नक्रडाांगण प्रमुख समस्या असलचेे निदनेशत

होत आहे

3. र्ौटुांनबर् समस्या :- ग्रामीण खळेाड ांिा र्ौटुांनबर् समस्याांिा सामोरे जावे लागते त्याची टक्रे्वारी ही इतर्ी असल्याचे नदस ि

यतेे त्यामध्ये एर्त्रीत रु्टुांब पध्दतीमुळे रु्टुांबातील सदस्य सांख्या याचाही नवचार र्रावा लागतो त्याबरोबर खेळाड ांस अिेर् र्ौटुांनबर्

जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागत असल्यामुळे प्रत्यरे् रु्टुांब सदस्याला न्याय दतेा यते िाही त्यामुळे खळेाड ांस खळेास पुरेसा वेळ

उपलब्ध होऊ शर्त िाही यानशवाय र्ौटुांनबर् प्रेरणेचा अभाव र्ौटुांनबर् सवयी वेळेची मयाफदा या सवफ समस्याांिा तोंड द्यावे लागते

4. आनथफर् समस्या :- सांशोधिासाठी निवडलले्या अभ्यासक्षते्रामध्ये प्रामुख्यािे मुख्य व्यवसाय शेती व जोड व्यवसाय म्हण ि पशुपालि

असलिेे आनथफर् गरज भागनवणेसाठी जास्तीचा वेळ हा मुख्य व्यवसायात घालवावा लागतो त्यामध ि र्ौटुांनबर् आनथफर् नस्थतीचा

ताळमेळ घालणेसाठी जादाचा वेळ व र्ष्ट या व्यवसायासाठी द्यावा लागतो त्याचबरोबर मांडळ व सांघटिाांच्या आनथफर् मयाफदा शासर्ीय

निधीची र्मतरता स्पधाफ सांयोजिाची मयाफदा जखमी खळेाड ांच्या उपचारावरती यणेाऱ्या मयाफदा या समस्या जवळपास

असल्याचे नदस ि यतेे

5. राजर्ीय समस्या :- ग्रामीण भागामध्ये राजर्ीय िेततृ्वाचा अभाव असलचेे नदस ि आले त्यामुळे ग्रामीण खळेाड ांिा ही समस्या जवळपास

असलचेे या तक्त्यावरूि नदस ि यतेे त्यामुळे राजर्ीय मतभेद भेदभाव राजर्ीय धोरण नवनवध क्रीडा सांघटिा व मांडळे

याांच्यामधील राजर्ारण या समस्यामुळे यवुर् वगाफत खेळाड ांमध्ये िैराश्य आलचेे नदस ि यतेे

6. आहारनवषयर् समस्या :- ग्रामीण भागामध्ये व या अभ्यास क्षते्रातील यवुर्ाांिा खेळाड ांिा जवळपास ही समस्या असलचेे नदस ि

यतेे त्यामध्ये आहारानवषयी मागफदशफिाचा अभाव धमफ व नलांग निहाय आहाराची नवषमता असलचेे नदस ि येते त्याचबरोबर सांप णफ व

सर्स आहाराचा अभाव असलचेे खळे सराव व स्पधफर्ामधील त्याांच्या शारीररर् क्षमतते ि आढळ ि यतेे आहारातील र्मतरता

प्रत्यक्षपणे खळेाड ांच्या र्ायफक्षमतवेरती पररणाम र्रते व खळेाड ांचा खेळ साजसेा होत िाही

7. मािनसर् समस्या :- प्रश्नावली व मुलाखत घतेलले्या समस्याांमध्ये मािनसर् समस्या खळेाड ांिा असलचेे नदस ि यतेे यामध्ये

समाज व यवुर्ाांचा खळेार्डे पाहण्याचा दृष्टीर्ोि हा पारांपाररर् असलिेे त्याांिा खेळाचे र्ायदे व महत्व याची जाणीव िसलचेे नदस ि

यतेे र्ारण व्यावसायीर् दृष्टीर्ोिाचा अभाव आहे आजही मनहला खळेाड ांिा खळेण्यास मज्जाव रे्ला जातो वेळेच्या मयाफदा या पुरूष

व मनहला खळेाड ांिा ग्रामीण भागात आजही असलचेे नदस ि आले मनहला खळेाड ांिा वैयनक्तर् समस्या माांडण्यासाठी लज्जा नभती व

सांस्रृ्तीचा प्रभाव यामुळे ताणतणाव यतेो बाहरेगावी स्पधेसाठी मुलाांिा व मुलींिा पाठनवणेची असुरनक्षततचेी जाणीव मनहला खळेाड ांिा

खळेाचा गणवेश पररधाण र्रणेसाठी अडचण इत्यादी

8. सामानजर् समस्या : ग्रामीण भागामध्ये सामानजर् समस्याांिा आजही खळेाड ांिा सामोरे जावे लागते नह समस्या जवळपास

असलचेे नदस ि यतेे याचे र्ारण ग्रामीण समाजात खळेाबद्दलचे महत्व व खळेाचा दजाफ व्यावसायीर्ता या सवफ बाबींचे प्रबोधि आजही

ग्रामीण भागामध्ये झाले िसलमेुळे स्त्री व पुरूष खळेाड ांर्डे पाहण्याचा दृष्टीर्ोि र्ौटुांनबर् जबाबदाऱ्या शैक्षनणर् मयाफदा स्त्री परांपरा

सांस्रृ्तीचा प्रभाव वेशभ षा र्रणचेी समस्या जातीभेद वणफभेद या अज्ञािाचा प्रभाव आजही असलचेे नदस ि यतेो
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9. शारीररर् समस्या :- ग्रामीण खळेाड ांिा त्याांच्या दिैांनदि र्ामर्ाजामध्ये होणारे जादाचे र्ष्ट व जबाबदाऱ्या यामुळे त्याांचेमध्ये शारीररर्

क्षमता अस िही व प्रभावी इच्छाशक्ती अस ि ही र्ौटुांनबर् जबाबदाऱ्या पार पाडत असतािा त्याांच्यामध्ये खेळासाठी सातत्याचा अभाव

असल्यामुळे व र्ष्टाची र्ामे र्रावी लागत असल्यामुळे खळेामध्ये र्ौशल्य व तांत्र प्राप्त र्रणेसाठी लागणाऱ्या शारीररर् क्षमतचेी र्मतरता

निमाफण झाल्यामुळे अपघात व इजा याांिा सामोरे जावे लागते त्यामुळे इच्छाशक्ती असतािा ही शारीररर् क्षमतचेी र्मतरता जाणवणे व

सांरक्षर् साधिे वापरण्याचा अभाव र्ौट ांनबर् वातावरणाचा मािनसर् ताण त्याचबरोबर वैयनक्तर् शारीररर् व मािनसर् समस्या माांडण्याचे

दडपण यामुळे निमाफण होणाऱ्या समस्या व सवाांमुळे त्याांच्या प्रगतीवरती होणारे दषु्परीणाम या सवफ समस्या प्रामुख्यािे इतक्या

असलले्या नदस ि येतात

निष्र्षफ :

ताांत्रीर् मानहती व तांत्रशुध्द मागफदशफिाचा प्रनशक्षणाचा अभाव असलचेे जवळपास खळेाड निदनेशत र्रतात त्याचबरोबर पायाभ त

सेवा सुनवधाांचा अभाव असलचेे नदस ि यतेे ग्रामीण खळेाड ांमध्ये व समाजामध्ये खळेाबद्दल व्यावसायीर् दृष्टीर्ोि याांचा अभाव आहे तसेच

र्ौटुांनबर् जबाबदाऱ्या व आनथफर् नववांचिा या गोष्टींिा अनधर् महत्व आहे त्यामुळे इच्छाशक्ती अस िही नवर्ासात अडथळे येतात व राजर्ीय

िेततृ्वा बरोबर मांडळे व क्रीडासांघटिा याांच्यातील परस्पर सांबांधाचा अभाव नदस ि येतो तसेच आहारामध्यहेी धमफ व नलांग निहाय आहाराचे बांधि

असलचेे नदस ि यतेे त्यामुळे व आहारानवषयी योग्य मागफदशफिाचा अभाव असलचेे नदस ि यतेे

स चिा :-

 ग्रामीण खळेाड ांसाठी योग्य ताांत्रीर् प्रनशक्षणसाठी तांत्रशुध्द प्रनशक्षर्ाांची शासर्ीय पातळीवरती सांख्या वाढव ि ग्रामीण भागातील खळेाड ांिाही

त्याचा लाभ नमळणेसाठी उपाययोजिा र्रावी

 गाांव पातळीवरती नक्रडाांगणाची जागा आरक्षीत र्रण्यात यऊेि त्याांचा नवर्ास र्रावा

 गाांव पातळीवरील क्रीडा मांडळाांिा नमळणाऱ्या अिुदािात वाढ र्रण्यात यावी व ते नियनमत नमळावे

 ग्रामीण भागात खळेानवषयर् जाणीवाांचा प्रसार होण्यासाठी हतेपु वफर् यांत्रणा र्ायफरत व्हावी

 शासिामार्फ त प्रचनलत स्तरावरील खेळ व स्पधाफनशवाय गाांव पातळ्याांवरती नभन्ि स्पधाांचे आयोजि र्रण्यात यावे

 ग्रामीण भागातील खळेाड ांिा शासि पातळीवरती आहारानवषयर् मागफदशफिाचा र्ायफक्रम वषाफत ि एर् ते दोि वेळा राबनवण्यात यावा

 प्रत्यरे् खळेाड ांचा अपघात नवमा शासि पातळीवरती उतरव ि खळेाड ांिा अपघात व इजा झालिेांतर त्वरीत उपचारासाठी निधी उपलब्ध

होण्याच्या दृष्टीिे अांमलबजावणी व्हावी
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