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१.

गेले िर्ीं या समाजाचे िाढद्रदिशी जे तनयम सिष सभासदांनीं पसंत केले त्या तनयमाप्रमाणें

आपआपल्या शक्त्यनुसार िागण्यास सिष सभासदांनीं प्रारं भ करािा, म्हणून डाक्तर विश्राम रािजी

घोले यांनीं सूचना केली, ती सिष सभासदांनीं मान्य केली. त्याप्रमाणें दर आद्रदतिारीं संध्याकाशीं

ईश्िरोपासना आणण पंधरा द्रदिसांनीं शतनिारीं उपयुक्त विर्यांिर व्याख्यान दे ण्याची सुरुिात
झाली.
२.

तारीख १३ माहे नोिें बर सन १८७५ इ. रोजीं वप्रन्स आफ िेल्स यांची स्िारी या शहरीं

आली, त्या द्रदिसीं सिष सभासदांनीं मोठ्या आनंदानें जमून त्यांचे आगमनप्रीत्यथष ईश्िराची प्राथषना

केली. रा. कृष्णरािांनी यि
ु राजांविर्यीं तनबंध िाचला. नंतर रा. धोंडीराम नामदे ि आणण कृष्णराि

भालेकर या उभयतांनीं यि
ु राजांचें द्रहंदस्
ु थानदे शीं आगमन झालें , याजविर्यीं कांहीं निीन पदें केलीं,
तीं सिष जमलेल्या सभासदांपढ
ु ें गाऊन दाखविली.
३.

अहमदाबादे स गेले सप्टें बर महीन्यांत जलप्रलय होऊन हजारों लोकांिर अत्यंत मोठें संकट

गद
ु रलें . त्यांची घरें दारें , अन्निस्रें अगदींच नाहींशीं झालीं. अशा समयीं द:ु खपीडडत बांधिांस

सहाय्य करािें म्हणन
ू डाक्टर विश्राम रामजी घोले यांनीं सच
ू ना केली कीं, िगषणीची याद तयार
करून समाजाचे सभासदांकडे आणण समाजाचे द्रहतेच्छु लोकांकडे पाठऊन िगषणी जमिािी. या
सूचनेस रा. रा. रामचंिराि हरर शशंदे आणण दस
ु रे सभासदांनीं अनुमोदन द्रदलें . सिाांनीं मोठे

आनंदानें आपल्या शक्त्यनुसार िगषणी द्रदली. एकंदर िगषणी १९५ रु. जमली, ती अमदाबादे च्या
कलेक्टरसाहे बांच्या

माफषत

ररशलफ

फंडाचे

अधधकारयांस

दे ण्याकररतां

तसेंच

इकडून

सूचना

केल्यािरून मब
ुं ईतील सत्यशोधक समाजाचे सभासद ि शमरमंडशी यांचकडून १३० रु. िगषणी जमा
करून ती परस्पर अमदाबादे स पाठविली.
४.

रा. रा. जोतीराि गोविंदराि फुले यांनीं केलेल्या गुलामधगरी आणण ब्राह्मणांचे कसब या

पुस्तकांच्या प्रत्येक ५० पन्नास ५० पन्नास प्रती समाजास बक्षीस द्रदल्या. हीं पुस्तकें आणण
समाजाचे तनयम हीं श्रीमंत आणण राजे लोक यांजकडे पाठिािीं असें ठरलें .
५.

रा. रा. राघिें िराि रामचंिराि, ट्रान्सलेटर, हायकोटष यांस समाजानें ब्राह्मणाशशिाय

लाविलेले वििाह कायदे शीर आहे त कीं काय, असें परद्िारें समाजाचे अध्यक्ष यांनीं विचारल्यािरून
त्यांनीं कृपा करून असे वििाह कायदे शीर आहे त, याविर्यीं कायद्यांतील अनेक प्रमाणे दे ऊन
कशविलें , त्यांजबद्दल समाज त्यांचा फार आभारीं आहे .
६.

समाजाचे तनयमांच्या एक हजार प्रती छापिून सिष सभासद आणण शमरमंडशीकडे

पाठविल्या.
७.

समाजांतील एका गरीब सभासदाचे मल
ु ाचे लग्नाकररतां फंडांतून ३० रुपये बक्षीस दे ण्याचें

समाजानें कबूल केलें आहे आणण त्याशशिाय समाजाचेमाफषत सभासद ि शमरमंडशीकडूनही िगषणी
जमली आहे .

८.

विलायतें तील ि द्रहंदस्
ु थानांतील शेतकीमध्यें अंतर कोणकोणतें ि द्रहंदस्
ु थांतील शेतकी

उत्तम स्स्थतीस येण्यास कोणकोणते उपाय योस्जले पाद्रहजेत, या विर्यािर जे कोणी शि
ू
लोकांपैकी पुस्तकें तयार करतील, त्यांस डाक्टर विश्राम रा. घोले आणण रा. रा. रामशेट बापूशेट

उरिणे या उभयतांनी प्रत्येकीं पंचिीस पंचिीस रुपये बक्षीस दे ण्याचें कबल
ू केलें आहे . ह्यासंबंधी
ितषमानपरांत जाद्रहरात लिकरच दे ण्यांत येईल.
९.

ज्या लोकांस द्रदिसा अभ्यास करण्याची सिड नाहीं अशा लोकांकररतां रा. कृ. पा. भालेकर

यांनीं सूचना केल्यािरून मौजे भांबुरडे येथें नाइट स्कूल म्हणजे रारीची शाशा कशी काय चालते
हें पाहण्याकररतां फक्त तीन मद्रहने समाजामाफषत रा. कृष्णराि यांनी स्थापन करािी असें ठरलें

होतें , परं तु जरुरीच्या कामाकररतां त्यांस दस
ु रे गांिी जाणें भाग पडलें याजकररतां ते परत
आल्यािर शाशा सरू
ु करतील.

१०. शि
ू लोकांत विद्येची अशभरुधच नाहीं ि त्यामध्यें ती उत्पन्न व्हािी याजकररतां त्यांची

मल
ु ें िाईट मल
ु ांची संगत धरून रस्त्यांत तमाशा िगैरे पाहण्यांत ि खेशण्यांत िेश घालवितात,
त्यांस तशी संिय न लागािी म्हणन
ू तीं मल
ु ें दररोज शाशें त िेशचे िेशेस नेण्याकररतां ि घरीं

परत पोहचविण्याकररतां समाजानें एक पट्टे िाला पांच रुपये दरमहाचा ता. १७ माहे जानेिारीपासून
११ मे पयांत ठे विला होता.

११. मुलांस ि मुलींस विद्याभ्यास करण्याचे उत्तेजन यािें म्हणून कापडगंजांतील सरकारी

मुलींची शाशा नं. ६ आणण िेताशपेठेंतील मुलींची शाशा नं ३ या दोन शाशे मधील शि
ू ांचे मुलांची
परीक्षा घेण्याकररतां खालीं शलद्रहलेले पांच सभासदांची नेमणूक केली होती.
रा. रा. जोतीराि फुले.

रा. रा. विठ्ठलराि द्रहरिे.

रा. रा. बाशाजी आढाि.

रा. रा. विनायकराि ढें गशे .

रा. रा. गणपतराि कोटकर.
सदरहू सभासदांनीं शाशा नं. ६ तील शि
ू ांचे मुलांची परीक्षा घेऊन त्यांच्या योग्यतेनुसार
बक्षक्षसें दे ण्याचें ठरविलें . मुलांस खाऊ आणण बक्षक्षसें डाक्तर वि. रा. घोले, समाजाचे अध्यक्ष,
यांनी मोठे आनंदानें िाटलीं. बक्षक्षसें िाटण्याच्या पि
ू ी रा. रा. जोतीराि गोविंदराि फुले यांनीं

पंतोजींना मल
ु ांस अधधक शशकविण्याचें उत्तेजन यािें म्हणन
ू सरु स भार्ण केलें . मल
ु ींच्या
शाशे स कांहीं कारणामश
ु ें बक्षक्षसें दे ण्यांत आलीं नाहींत, तीं लिकरच द्रदलीं जातील.

१२. इंस्जतनयररंग
घेण्याकररतां

तेथील

कॉलेज्यांत

जीं

वप्रस्न्सपालास

शि
ू ांचीं

मल
ु ें

समाजामाफषत

जातात
अजष

त्यापैकी

केल्यािरून

गररंबांचीं

मेहेरबान

मल
ु ें

फुकट

कूकसाहे ब,

इंस्जतनयररंग कॉलेजाचे वप्रस्न्सपाल, यांनीं दोनतीन गररबांची मल
ु ें फुकट घेतलीं, त्याबद्दल समाज
त्यांचा फार आभारी आहे .

१३. आपले लोकांस नीट भार्ण करतां यािें म्हणून या िर्ी समाजाचा िक्तत्ृ िसमारं भ ता. २२

माहे मे सन १८७६ पासून सरू
ु होऊन दस
ु रे द्रदिशीं समाप्त झाला. त्या िेशेस उमेदिारांनी
द्रहंदस्
ु थानात जाततभेदापासून व्यिहाररक नफे ककं िा तोटे आणण मूततषपुजेपासून नफे ककं िा तोटे या
दोन विर्यांिर भार्णें केली. पद्रहल्या विर्यात रा. द्िारकानाथ त्रंबक सोनार यांस समाजाचे
फंडांतून दहा रुपयांचें आणण रा. गणपत तुकाराम कुरहाडे यांस डाक्टर वि. रा. घोले यांनीं द्रदलेलें

पांच रुपयांचे, अशीं दोन बक्षक्षसें द्रदलीं. दस
ु रया विर्यांत रा. दामोदर पापूजी शशंपी यांस समाजाचे

फंडांतून दहा द्रदलेलें पांच रुपयांचें अशी दोन बक्षक्षसें द्रदली. बाकी राद्रहलेला उमेदिार रा. गोपाश
विश्राम घोले यांना उत्तेजन दे ण्याकररतां रा. रा. जोतीराि गोविंदराि फुले यांनीं स्ित: तीन रुपये
बक्षक्षस द्रदले.

१४. विद्येचा लाभ सिष लोकांस सारखा व्हािा म्हणन
आपल्यापैकी गरीबगरु ीब मल
ू
ु ांचे

आईबापास फी दे ण्याचें सामर्थयष नसल्यामश
ु ें मल
ु ांस शाशें त पाठिीत नाहींत, याजकररतां त्या कामीं
दरमहा पांच रुपये खचष करािे, असा समाजानें ठराि केला आहे .

१५. रा. तनशोबा रामजी कराडे यांची अततशय गरीबी असल्यामश
ु ें त्यांच्या मल
ु ांचा विद्याभ्यास

होण्याकररतां दरमहा एक रुपया समाजाचे फंडांतून दे ण्याचें ठरविलें आहे आणण त्या मल
ु ानें आपले
पंतोजीपासून मद्रहन्याचे मद्रहन्यास ितषणुकीसह अभ्यासाचा दाखला आणला पाद्रहजे, असें समाजाचे
म्यानेस्जंग कशमटीनें ठरविलें .

१६. खेडेगांिच्या मुलांस विद्या प्राप्त व्हािी म्हणून मौजे हाडपसर येथें समाजमाफषत शाशा

स्थापन केली होती. या शाशे चा खचष चालविण्यास समाजाचे फंडांतून दरमहा ४ रुपये आणण
गांिकरी लोकांनीं आपणांस िगषणी करून दरमहा सहा रुपये जमा करािे, त्या दहा रुपये खचाषनें
शाशा चालिािी असा ठराि केला होता, परं तु गांिकरी लोकांकडून िगषणी जमा झाली नाहीं आणण
तूतष समाजास सिष खचष करण्याचें सामर्थयष नाही, म्हणून ती शाशा बंद ठे िणें जरूर पडलें .

१७. आपले गरीब लोकांची मुलें शेंकडा पांच फुकट घेण्याचा हूकूम मेहेरबान च्याटफील्डसाहे ब,
डायरे क्टर ऑफ पस्ललक इन्स्ट्रक्शन, यांनीं सिष शाशाखात्यांतील अधधकारयांस द्रदला, त्याबद्दल रा.
रा. नरशशंगराि सायबु िडनाला, समाजांतील सभासद, यांचे सूचनेिरून समाज त्यांचा फार आभार
मानीत आहे .

१८. या समाजांत आजपयांत एकंदर ३१६ सभासद झाले, त्यांपैकी ह्या िर्ी ८४ निीन सभासद
झाले.
१९. या समाजाचे खरे ि स्तुत्य हे तु जाणून सत्यद्रदपीका, सुबोधपत्रका आणण ज्ञानप्रकाश ह्या

परकत्याांनीं जी जी योग्य िेशीं मदत अिश्य आणण सत्यास अनुसरून द्याियाची ती द्रदली,
याजकररतां समाज ह्या ितषमानकत्याांचा फार आभार मानून सिष शस्क्तमान जगताचा उत्पन्नकताष
ह्यास प्राथषना करतों की, हीं ितषमानपरें धचरकाल चालून तीं असाच सत्याचा प्रकाश पाडोत.

२०. रा. रा. हरी रािजी धचपशूणकर हे सदगह
ृ स्थ या समाजाचे सभासद नसतां, यांनीं अनाथ

शि
ू ांचे मुलांस स्कालरशशप दे ण्याकररतां एक साल रु. ६० दे ण्याचें मोठे उल्हासाने कबूल केलें आहे .
त्याप्रमाणें हे गह
ृ स्थ तुकाराम विठूजी चव्हाण, कुशिाडी ि पाडुरंग ककसन पाडिे, कुंभार या
उभयतांस दरमहाचे दरमहा ५ रुपये गेले जानेिारीपासून समाजमाफषत दे त आहे त. पूिीपासून हे

उदार गह
ृ ीचे कामीं समाजास मदत दे त आले आहे त. यास्ति समाजास याप्रसंगीं
ृ स्थ विद्यािद्ध
त्यांचे आभार मानल्याशशिाय राहित नाहीं. अशा गह
ू
ृ स्थासारखी उदार बुवद्ध आपल्यापैकीं शि
राजेरजिाडे ि सधन लोकांस ईश्िर दे िो.

२१. रा. रा. रामचंि मनसाराम ढिारे नाईक, प्रशसद्ध कंट्राक्टर, या सदगह
ृ स्थांची पेठ िे ताश ये थें

मोठी दोन मजली हिेली आहे . ती हिेली दस
ु रे मारिाडी हुंडीिाले लोक सोशा रुपये दरमहा दे ऊन
भाड्याने मागत आहे त, इतक्यांत समाजाचे अध्यक्ष विश्राम रामजी घोले डाक्टर यांनीं त्िरा करून
सदरीं शलद्रहलेल्या गह
ृ स्थांस समाजास जाग्याची अततशय अडचण आहे याविर्यीं कच्ची हकीकत

कशविल्याबरोबर त्यांनी आपले स्ित:चे सहा रुपये दरमहाचें नक
ु सान करून ती हिेली समाजाचे

उपयोगाकररतां फक्त दहा रुपये दरमहा भाड्याने समाजास द्रदली. इतकें करून ते सदगह
ृ स्थ
स्िस्थ बसले असें नाहीं. परं तु ते समाजाचे सभासद नसतां त्यांनीं चालू सालाकररतां समाजास
िीस रुपये िगषणी दे ऊन िरचेिर उदार गह
ृ स्थ समाजास उत्तेजन दे त आहे त. अशा तरहे चे लोक

या दे शांत तनिडल्याशशिाय या दे शाची बढती होणें कठीण. त्याचप्रमाणें रा. रा. गंगाराम भाऊ
म्हस्के, बाजारमास्तरचे शशरस्तेदार, यांनीं समाजास या सालीं ककत्येक सत्कृत्यांकररता २२ रुपये
िगषणी द्रदली, त्याबद्दल समाज त्यांचे आभार मानीत आहे .

२२. श्री. रा. रा. हरी गणेश पटिधषन उफष अण्णासाहेब सांगलीकर हे सभ्यगह
ृ स्थ ब्राह्मण

लोकांपैकी बडे लोक असून, समाजाचे सभासद नसतां, समाजाचे मुख्य सभानायकाकडून समाजाचा
स्तुत्य हे तु त्यांस समजतांच त्यांना शि
ू लोकांचा खरा कशिशां आल्यामुशें, त्यांनी चालू
सालाकररतां पस्तीस रुपये िगषणी द्रदली, यास्ति समाज त्यांचा फार आभारी आहे . याचें च नांि
सत्याशभमान आणण याचें च नांि मनुष्यमाराचा कशिशा !

२३. रा. रा. जाया काराडी शलंगु यांनीं दरसाल २५ रुपये शि
ू ांचे अनाथ मुलांस विद्येचा लाभ

व्हािा म्हणून स्कॉलरशशप दे ण्याचें कबूल केलें आहे . त्याबद्दल समाज त्यांचा फार आभारी आहे .

त्या रकमें तून रा. सखाराम सटिाजी भोंगशे समाजाचे सभासदांपैकीं असून थोडे द्रदिसांपूिी मरण
पािले, त्यांचे मागें त्यांची स्री अधषिट अंधशी असून ततजला लहान दोन मुलें आहे त आणण

गररबी फार आहे , असें समाजानें पाहून त्या मुलांचा अभ्यास व्हािा म्हणून, ती बाई त्या मुलांस
जोंपयांत शाशें त पाठिील ि तीं मुलें लक्ष लािून अभ्यास करतील तोंपयांत, दरमहा दोन रूपये ता.
१ माहे माचष सन १८७६ इसिीपासून समाज दे त आहे .

२४. raaरा. रा. तुकाराम तात्या मुंबईकर यांजकडून गरीब शि
ू ांचे मुलांनी विद्याभ्यास करािा

म्हणन
ू साह्य दे ण्याकररतां आलेले रुपये १२ आणण समाजाचे फंडांतन
ू रुपये ४, एकूण रुपये १६,

विद्याथी सखाराम मचाले यास दरमहा रुपये प्रमाणें मे मद्रहन्यापासून डडसेंबर सन १८७६
अखेरपयांत समाजाने दे ण्याचें कबल
ू केलें आहे . हा विद्याथी येत्या मॅद्रट्रक्युलेशन परीक्षेस जाणार
आहे आणण त्याबद्दल समाजानें दहा रुपये प्रिेश फी त्यास द्रदली आहे .

२५. रा. रा. कैलासिासी जाया एल्लाप्पा शलंगु यांनीं म्याद्रट्रक्युलेशन परीक्षेमध्ये शि
ू लोकांचीं

जीं मुलें पसार होतील त्यांपैकी उत्तमास सोन्याचें पदक दे ण्याकररतां दरसाल पंचिीस रुपये
दे ण्याचें कबूल करून एक सालचे रुपये ही द्रदले आहे त. हें पदक अद्याप दे ण्यांत आलें नाहीं.

२६. रा. रा. कैलासिासी एल्लापा शलंगु, सत्यशोधक समाजाचे सभासद; यांस अल्प ियांत

दे िाज्ञा झाल्याचें द:ु खकारक ितषमान समाजास कशल्यािरून त्यांचे धाकटे बंधु रा. रा. जाया
काराडी शलंगु आणण कुटुंब यांचे द:ु खशमनाथष समाजमाफषत पर पाठविले. आणण हे गह
ृ स्थ दयाशू

आणण समाजाची िवृ द्ध व्हािी म्हणन
अंत:करणपि
ष
झटत होते. अशा सदगण
ू
ू क
ु ी मनष्ु याची
समाजांत धचरकाश आठिण रहािी म्हणन
ू समाजाचे व्यिस्थापक मंडशीनें असें ठरविलें आहे की,

दोन िगषणीच्या यादी तयार करून एक पण्
ु यांतील सभासद आणण त्यांचे शमरमंडशीमध्यें कफरिािी
ि दस
ु री यादी मंुबईस िगषणी जमा करण्याकररतां पाठिािी आणण जी रक्कम जमा होईल ती

सरकारी ककं िा सािकारी लयांकेमध्यें ठे िून त्यापासून जें व्याज शमशे ल त्यामधून समाजाचे िावर्षक
िक्तत्ृ िसमारं भाच्या िेशीं या गहृ स्थांच्या नािांनें एक बक्षीस समाजांतील उत्तम भार्ण करणारया
उमेदिारांस द्रदलें जािें .

२७. समाजमाफषत बोडींगगह
ू विद्याथी मुलांचे जेिणाची, राहण्याची
ृ म्हणजे बाहे रगांिचे शि

आणण नीट विद्याभ्यास करण्याची सोय व्हािी, असें गह
ृ स्थापन करािें म्हणून त्याविर्यीं विचार

करून समाजास ररपोटष करािा, याजकररतां खालीं शलद्रहलेले पांच गह
ृ स्थांची सबकशमटी नेमली
आहे :—

रा. रा. गंगाराम भाऊ म्हस्के, रा. रा. जोतीराि गोविंदराि फुले, रा. रा. पो. राजन्ना शलंगू

िकील, रा. रा. लक्षुमणराि हरी शशंदे, रा. रा. विनायकराि भांडारकर.

२८. रा. रा. व्यंकु बाशोजी काशे िार आणण रामय्या व्यंकय्या अय्यािारु, यांनीं प्रथम मेहेरबान

होऊन समाजास छापखाना द्रदला आहे . त्याविर्यी सुमारें एक िर्ष मालकीच्या हक्काचे संबंधानें
येथील आणण मुंबईतील सभासदांमध्ये परव्यिहार होऊन द्रदलेला छापखाना ते परत नेणार आहे त.
२९. समाजाचे उत्पन्नाचा आणण खचाषचा गोर्िारा येणेंप्रमाणें :—

जमा
०-९-३

शशल्लक सालगद
ु स्त.

२३२-४-०

पण्
ु यांतील सभासदांकडून आलेली िावर्षक िगषणी.

२६-०-०

बाहे रगांिी राहणारे सभासदांकडून आलेली िगषणी.

१३४-१४-०

पण्
ु यांतील समाजाचे शमरमंडशींकडून समाजास उत्तेजन येण्याकररतां

साहाय्य
१२-०-०

मुंबईतील शमरमंडशींकडून सहाय्य.

११९-०-०

पुण्यांतील सभासदांकडून अमदाबाद ररलीफ फंडाकररतां आलेली िगषणी.

६८-०-०

मुंबईतील सभासदांकडून अमदाबाद ररलीफ फंडाकडे गेलेली मदत.

६६-०-०
जमलेली िगषणी.
७२-०-०
१३-०-०

पुण्यांतील

समाजाच्या

शमरमंडशींकडून

अमदाबाद

ररलीफ

मुंबईतील समाजाच्या शमरमंडशींकडून अमदाबाद ररलीफ फंडाकडे गेलेली मदत.

िगषणी.
१८-०-०

पुण्यांतील सभासदांकडून शि
ू लोकांत िक्तत्ृ िास उत्तेजन येण्याकररतां
पुण्यांतील सभासद ि शमरमंडशींकडून रा. कुशाबा यांच्या मुलाच्या

लग्नाकररतां द्रदलेली िगषणी.
५-१-६
________
७६६-१२-९ एकूण
________

फंडाकररतां

समाजगह
ृ ाचा कांहीं भाग भाड्याने द्रदला त्याचे भाडें आलें तें .

खचि
११-०-३

वप्रन्स आफ िेल्स यांच्या सन्मानाथष.

३२५-०-०

अमदाबाद येथील द:ु खपीडीत लोकांस मदत.

७-१३-६ पुण्यांतील गरीब शि
ू लोकांच्या मुलांकररता सरकारी शाशें तील फी.
७२-८-० पुण्यांतींल गरीब शि
ू लोकांच्या मुलांस स्कालरशशपीबद्दल.
४३-३-६ शि
ू लोकांस उत्तेजन येण्याकररतां िक्तत्ृ िसमारं भ.

५६-०-० शि
ू लोकांतील गरीब लोकांस पुस्तके दे ण्याकररतां खररदी.
९-११-०
खाऊ.
११-१-३

सरकारी शाशें तील गरीब शि
ू लोकांच्या मुलांस उत्तेजन येण्याकररतां कपडे ि
रा. रा. व्यंकु बाशोजी काशे िार आणण रामय्या व्यंकय्या अय्यािारू यांच्या

छापखान्याबद्दल खचष.
१९-१२-०
२९-१-६
३६-०-०
२०-१२-०
६-१४-६

पट्टे िाल्याकररतां बकलासुद्धा पट्टे तयार करणािश.
समाजाच्या उपयोगाकररता सामानखरे दी.
समाजगह
ृ ाच्या भाड्याबद्दल.

तनयम ि नोद्रटसा िगैरे छापणािश.
प्राथषनासमयीं सारमंडश िगैरे िाद्याकररतां खचष.

५-१५-३ रोर्नाईकररतां खोबरे ल आणण गोडें तेल.
९-१४-६

ककरकोश खचष.

७८-०-९ समाजाकडील नौकर लोकांचा पगार.
२४-०-९ रोख शशल्लक.
________
७६६-१२-९
________

एकूण
रामचंद्र बापूशेट उररणे,

स. शो. स. खस्जनदार.

३०. गेले िर्ी समाजाचे जनरल सभेने जे तनयम पसंत केलें होते त्या तनयमांपैकीं ९ व्या
तनयमाचा पोटनेम म्हणजे दस
ु रया पोटतनयमाप्रमाणें आपले बहुतेक लोकांस सांप्रत िागण्यास
सुलभ नाहीं, म्हणून तो तनयम या िर्ी तूतष काढलेला आहे आणण त्याच तनयमाच्या चौर्थया
पोटतनयमाचा २३ व्या तनयमाच्या ततसरया पोटतनयमात समािेश होतो म्हणून तोद्रह काद्रढला आहे

आणण कांहीं सभासदांच्या अनुभिािरून दस
ु रे तनयमांतही थोडासा व्यिस्थापक मंडशींनें फेरफार
केला आहे आणण ते तनयम आतां जनरल सभेच्या पसंतीकररतां िाचून दाखविले जातील.

३१. िरील हकीगतीिरुन समाजानें आपलें शक्त्यनुसार आजपयांत जीं कामें केलीं तीं सिष

लोकांच्या लक्षांत आलींच असतील. हा समाज कायम राहून त्याचें काम योग्य रीतीनें चालल्यास
याचा आपले सिष लोकांस ककती उपयोग आहे हें सांगाियास नको. परं तु तसें होण्यास विद्िान,
शहाणे, िव्यिान ि झटून काम करणारे गह
ृ स्थांची मोठी जरुरी आहे आणण जोपयांत असे लोकांची
संख्या समाजांत अधधक िाढत नाही ककं िा जे सभासद आहे त ते तनयमानें समाजांत येत नाहींत,

तोपयांत ह्या समाजाचा जसा उस्जषत काश व्हािा तसा होणार नाहीं, हें पक्कें प्रत्येक सभासदानें
समजािें . समाजानें जीं मोठीं महत्त्िाची कामे हातीं धरलीं आहे त, तीं स्जतकीं लिकर व्हािीं असें
आपण इस्च्छतो तशीं होत नाहींत, तर आतां आमच्यापैकीं विद्िान आणण शहाणे लोकांस अशी
विनंती आहे कीं, आपल्यात अशी म्हण आहे कीं, “गेलेली िेश पुन; परत येत नाही”. तर ह्या
म्हणींप्रमाणें आपण जर आपले लोकांत सुधारणा करण्याची जी सिड दयाशू इंग्रज सरकारच्या

राज्यांत आपणास शमशाली आहे , ती घालविली असतां आपण आपले पुढें होणारे संततीचें फार
अनद्रहत करुं . तर अशी उत्तम िेश न दिडडतां सिष लोकांनीं समाजास स्जतकी मदत दे ििेल
तततकी द्रदली असतां आपले लोकांचें कल्याण होणार आहे .
नारायण िुकाराम नगरकर,

स. शो. स. धचटणीस.

पुणें सत्यशोधक समाजाचे सभासद ि शमरमंडशी यांजकडून आलेली िावर्षक िगषणी ि

सत्कायाथष बक्षक्षसें, ता. २४ माहे सप्तंबर सन १८७५ तागाईत ता. २४ माहे सत्तंबर सन १८७६.
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