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egkjk"Vªkrhy ekuo fodklkps okLro vkf.k mik;;kstukegkjk"Vªkrhy ekuo fodklkps okLro vkf.k mik;;kstukegkjk"Vªkrhy ekuo fodklkps okLro vkf.k mik;;kstukegkjk"Vªkrhy ekuo fodklkps okLro vkf.k mik;;kstuk    
ÁkÁkÁkÁk----    ia<jhukFk fnlkxtia<jhukFk fnlkxtia<jhukFk fnlkxtia<jhukFk fnlkxt    

foÒkx Áeq[k] vFkZ'kkL= foHkkx] egkRek xka/kh fo|keafnj lapkfYkr] dYkk o okf.kT; egkfo|kYk;] ;soYkk ft- ukf'kd  

izLrkouk %&izLrkouk %&izLrkouk %&izLrkouk %&    
txkph foHkkx.kh fodflr] vfodflr vkf.k fodlu'khy v'kk rhu xVkar dsyh tkrs- vkt ;k 

rhugh xVkarhy izR;sd ns'k fodklkP;k dks.kR;k VII;koj mHks vkgsr vkf.k bFkwu iq<s tk.;klkBh dk; 
dj.ks vko';d vkgs- ;kfo"k;h fu.kZ; ?ks.ks lqyHk Ogkos] ;klkBh fofo/k Lrjkoj ekuo fodkl vgoky r;kj 
dj.;kr ;srkr- dkj.k vkfFkZd fodklkpk mRiUu funsZ'kd vR;ar egÙokpk vlyk rjh rks vkfFkZd 
dY;k.kkpk ;ksX; funsZ'kd B# 'kdr ukgh- dkj.k njMksbZ mRiUukr ok< >kY;koj yksdkaP;k vkfFkZd 
dY;k.kkr ok< o jkg.khekukr lq/kkj.kk gksbZyp vls ukgh- R;keqGs ekWfjl Mh- ekWfjl ;k vFkZ'kkL=Kkus 
1979 e/;s ljkljh vk;qekZu] ckye`R;w nj vkf.k ewyÒqr lk{kjrk gs rhu ?kVd fopkjkr ?ksu HkkSfrd 
thouekukpk funsZ'kkad r;kj dsyk- ;k frugh ?kVdkao#u yksdkaps vkjksX;] f'k{k.k] fi.;kps ik.kh] ldl 
vkgkj o LoPNrk bR;knhaph dYiuk ;srs- R;ko#u thouekukrhy ok< ekstrk ;srs- vFkkZrp ;k i)rhus 
vkfFkZd fodklkps eksteki djrk ;srs- gk HkkSfrd thoukekukpk funsZ'kkad fodflr >kY;kuarj 1990 e/;s 
la;qDr jk"Vª fodkl dk;ZØek}kjs thoukekukpk nqljk funsZ'kkad ikfdLrkups vFkZ'kkL=K egcwc&my&gd 
;kaP;k ekxZn'kZuk[kkyh r;kj dj.;kr vkyk- rsOgk iklwu ;q-,u-Mh-ih- njo"khZ ,d ekuo fodkl vgoky 
izdkf'kr djrs vkf.k ekuo fodklkP;k fofo/k ?kVdkaph ppkZ d#u fofo/k ns'kkauk funsZ'kkdkaP;k 
ikrGhuqlkj Øec) djrs-1111 

ekuo fodkl gk loZ fodklkapk ewG ik;k vkgs- fofo/k uSlfxZd lk/kulkexzhP;k lkg¸;kus fodkl 
lk/; djrk ;sr vlyk] rjh R;klkBh ekuoh dkS'kY;] dyk] f'k{k.k vknh xks"Vhaph vko';drk vlrs- [kj 
rj ekuo tUekyk vkY;kiklwup R;kP;k fodklkph izfØ;k lq# gksrs- rks ygkukpk eksBk gksrks- R;kP;k 
vaxHkwr] ewyÒqr dkS'kY;kapk fodkl gksrks- R;klkBh dqVwaaclaLFkk] f'k{k.kO;oLFkk] lkekftd okrkoj.k vlys 
ikfgts- vkiY;k ns'kkr 21-9 VDds turk nkfjnz;js"ks[kkyps thou txrs- R;kaP;kdMs mRiUukps 'kk'or 
lk/ku ukgh-Eg.kwu tx.;kph] pkaxY;k jkg.khekukph geh ukgh- i;kZ;kus R;kapk fodkl ukgh- ekuoh 
lalk/kukapk iqjslk fodkl djrk u vkY;kus gh ifjfLFkrh vks<oyh vlwu]2222 ;ke/;s osGhp mik;;kstuk 
dj.;kph vko';drk okVrs- 

ekuo fodkl Eg.kts dk;ekuo fodkl Eg.kts dk;ekuo fodkl Eg.kts dk;ekuo fodkl Eg.kts dk;? 

f'k{k.k] vkjksX; vkf.k mithfodsps lk/ku ;k thoukP;k rhu egÙokP;k iSyawlkBh fnysyk y<k vkf.k 
R;kaph izR;{kkr >kkysyh iwrZrk] ;kapk feykQ Eg.ktsp ekuo fodkl gks;-^yksdkauk feG.kk;k la/khpk ijh?k 
eksBk dj.;kph izfØ;k Eg.kts ekuo fodkl gks;-* ;ke/;s nh?kZ vkf.k fujksxh thou tx.;kP;k] f'k{k.k 
feGfo.;kP;k vkf.k pkaxys jkg.kheku miHkksx.;kP;k la/kh egÙokP;k vkgsr- 
 Ekkuoh lalk/kukapk fodkl gk f'k{k.k o izf'k{k.kkP;k lks;h] vkjksX;fo"k;d lks;h o lqfo/kk vkf.k 
fuokl] vkgkj] fi.;kps ik.kh bR;knh ?kVdkaoj voyacwu vlrks( i.k yksdkaP;k thouekukr cny ?kMowu 
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vk.k.kkjk ,d vko';d ?kVd Eg.kwu f'k{k.kkps LFkku egÙokps vkgs- dkj.k izR;sd f'k{k.kkP;k voLFksr 
O;Drh uohu ckch vkRelkr djrs- 
 dks.kR;kgh ns'kkpk vkfFkZd fodkl ns'kkrhy yksdla[;sP;k vkdkjkoj voyacwu Uklrks- rj R;k 
ns'kkrhy yksdla[;sP;k xq.koÙksoj voyacwu vlrks- yksdla[;k nh?kkZ;q"kh] f'kf{kr] izf'kf{kr]vuqHkoh] dk;Z{ke 
o dq'ky vlsy rj yksdla[;sph xq.koÙkk pkaxyh vkgs let.;kr ;srs- pkaxY;k xq.koÙksP;k euq";cGkeqGs 
vkfFkZd fodklkpk osx ok<.;kl enr gksrs- R;keqGs v'kh yksdla[;k uSlfxZd o foÙkh; lk/ku lkexzh 
izek.ksp mi;qDr ekuyh tkrs- 
 ns'kkP;k vkfFkZd fodkl vkf.k ekuo lalk/ku laiÙhpk fodkl ;kapk /kukRed Lo#ikpk (Positive 

Correlation) lglaca/k vlrks- MkW- ek'kZy ;kauh f'k{k.k Eg.kts jk"Vªh; xqaro.kwd gks;] vls ekuwu ekuoh 
lk/kukrhy xqaro.kwdhyk lokZf/kd ekSY;oku vls EgVys vkgs-3333 
 veR;Z lsu ;kauh f'k{k.k o ekuoh HkkaMoykpk fodkl ;kaP;krhy /kukRed lglaca/kkckcr Hkwfedk 
ekaMyh- ekuo lk/ku laiÙhpk fodkl f'k{k.kkP;k izpkj o izlkjkeqGs gksrks vkf.k ekuo lk/kulaiÙhP;k 
fodklkeqGs jk"VªkP;k vkfFkZd fodklkyk pkyuk feGrs gs Li"V dsys-4444 
ekuoh fodklkP;k lanHkkZr vH;kl %&ekuoh fodklkP;k lanHkkZr vH;kl %&ekuoh fodklkP;k lanHkkZr vH;kl %&ekuoh fodklkP;k lanHkkZr vH;kl %&    
 ekuoh fodklkP;k lanHkkZr dkgh vH;kl dj.;kr vkys- rs iq<hyizek.ks ns.;kr vkys vkgsr-

egcwc&my&gd (2004) vls Eg.krkr dh] **ekuoh fodkl izk#is gs fodklkps loZlekos'kd izfreku 
vkgs- ;ke/;s vkfFkZd o`)h] lkekftd xqaro.kwd] yksdkaps lcyhdj.k] ewyÒqr xjtk vkf.k lqjf{krrk ;kaph 

rjrwn] jktdh; vkf.k lkaLd`frd Lokra«; vkf.k ekuoh thoukps brj loZ iSywa dh T;kapk fodkl gksT 

'kdsy] v'kk lokZapk ;k izk#ikr lekos'k gksrks-**5555 

 jko Ogh- ,e- (1996) ;kaP;k ers ßekuoh fodkl gk ,dk izfØ;srwu ?kMwu ;srks] T;ke/;s dqVwaach; 
iqjs'kh xqaro.kwd djrkr fdaok rls dj.;kl enr djrkr vkf.k efgyk] eqys o dqVwackrhy loZ lnL;kauk 
lqn`< vkjksX;] f'k{k.k] mRiknd laiÙkh vkf.k dkS'kY; feGfo.;klkBh leFkZ cuforkr-** tj dqVwafc;kae/;s 
O;kid lq/kkj.kslkBh dke dj.;kph rhoz izsj.kk vlsy] rj dsoG rsOgkp gh ekuoh fodklkph izfØ;k osx 
/kjsy vls R;kauk okVrs-6666 

 veR;Z lsu(2004) gs vkiY;k *MsOgyiesaV vWaM dWiWfcfyVh ,DliWU'ku* ;k ys[kkr vls uewn 
djrkr dh] ekuo gk fodklkpk izfrfu/kh (Agent) ykHkkFkhZ vkf.k fu.kZ;drk (Adjudicator) vkgs( i.k 
R;kpcjkscj rks izR;{k fdaok vizR;{ki.ks mRiknukps izkFkfed lk/ku vkgs- ekuokph gh nqgsjh Hkwfedk] 
fu;kstu o /kksj.k fuf'prhe/khy lk/; vkf.k lk/kukdfjrk vuqdwy okrkoj.k iqjors- dks.khgh ekuoh 

lq[kkph geh nsT 'kdr ukgh vkf.k yksd ts fuoM djrkr rs R;kaP;k Lor%'kh lacaf/kr vlrs( ijarq 

fodklkP;k izfØ;sus ekuoklkBh (O;fDrxr vkf.k lkewfgd) ,d vuqdwy okrkoj.k fuekZ.k dsys ikfgts dh] 
T;keqGs ekuokyk vkiY;k {kerkapk iw.kZ fodkl djrk ;sbZy vkf.k xjtsuqlkj o vkoMhuqlkj mRiknd 
vkf.k fØ;k'khy thou tx.;kph ;ksX; la/kh feGsy-7777    
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la;qDr jk"Vª fodkl dk;ZØe %  la;qDr jk"Vª fodkl dk;ZØe %  la;qDr jk"Vª fodkl dk;ZØe %  la;qDr jk"Vª fodkl dk;ZØe %      
 ;q-,u-Mh-ih- ekuo fodkl vgoky izdkf'kr d#u ns'kkaps xq.kkuwØEk tkghj djrs- vyhdMhy 
vgoky ekpZ] 2013 e/;s izdkf'kr >kyk vkgs- 

rDrk ØrDrk ØrDrk ØrDrk Ø----    1111    
HkkjrkP;k 'kstkjhy ns'kkaps ekuo fodkl funsZ'kkadHkkjrkP;k 'kstkjhy ns'kkaps ekuo fodkl funsZ'kkadHkkjrkP;k 'kstkjhy ns'kkaps ekuo fodkl funsZ'kkadHkkjrkP;k 'kstkjhy ns'kkaps ekuo fodkl funsZ'kkad    

ns'kns'kns'kns'k    funsZ'kkadfunsZ'kkadfunsZ'kkadfunsZ'kkad    ØekadØekadØekadØekad    oxZokjhoxZokjhoxZokjhoxZokjh    
Jhyadk 0-715 92 mPp 
phu 0-699 101 e/;e 
Hkwrku 0-538 140 e/;e 
CkkaXykns'k 0-515 146 vYi 
ikfdLrku 0-515 146 vYi 
usikG 0-463 157 vYi 

vk/kkj % ekuo fodkl vgoky] 2013] ;qvk/kkj % ekuo fodkl vgoky] 2013] ;qvk/kkj % ekuo fodkl vgoky] 2013] ;qvk/kkj % ekuo fodkl vgoky] 2013] ;q----,u,u,u,u----MhMhMhMh----ihihihih----8    

ojhy rDrk Ø- 1 e/;s HkkjrkP;k 'kstkjhy ns'kkaps ekuo fodkl funsZ'kkad fnysys vkgs- ;q-,u-Mh-
ih-us 185 ns'kkaph ekuo fodkl funsZ'kkadkauqlkj vR;qPp fodflr] mPp fodflr] e/;e fodflr o vYi 
fodflr v'kh oxZokjh dsyh vkgs- ;k ;knhr ukWosZ izFke Øekadkoj vlwu R;kpk ekuo fodkl funsZ'kkad 0-
955 vkgs- Hkkjrkpk Øekad 136 vlwu funsZ'kkad 0-558 vkgs o Hkkjrkpk lekos'k e/; fodflr oxkZr 
gksrks- 
Hkkjrkrhy ekuo fodkl funsZ'kkad %&Hkkjrkrhy ekuo fodkl funsZ'kkad %&Hkkjrkrhy ekuo fodkl funsZ'kkad %&Hkkjrkrhy ekuo fodkl funsZ'kkad %&    

fu;kstu vk;ksx] Hkkjr ljdkj ;kauh ^Hkkjr ekuo fodkl vgoky* 2011 e/;s izdkf'kr dsyk 
vlwu ;kr vkjksX;] f'k{k.k o mRiUu ;k rhu ferhaP;k Qyfu"iÙkh funsZ'kkadkoj vk/kkjhr la;qDr 
funsZ'kkadkP;k Lo#ikr ekuo fodkl funsZ'kkad ifjxf.kr dj.;kr vkyk vkgs- 

• vkjksX;nk;h nh?kkZ;qps izrhd Eg.kwu tUekP;k osGsph vk;qe;kZnk- 

• f'k{k.k o Kku laiknu ;kaps izrhd Eg.kwu f'k{k.kkph ljkljh o"ksZ 'kkGkckg; eqykadfjrk lek;ksftr 

vkf.k lk{kjrk nj (o; 7 o"kZ o vf/kd)  

• jkg.khekukpk ntkZ o lalk/kukapk okij ;kaps izrhd Eg.kwu pyuok< o vlekurslkBh lek;ksftr 
njMksbZ ekfld [kpZ-9999 

egkjk"Vªkrhy ekuo fodklkps okLro %&egkjk"Vªkrhy ekuo fodklkps okLro %&egkjk"Vªkrhy ekuo fodklkps okLro %&egkjk"Vªkrhy ekuo fodklkps okLro %&    
 egkjk"Vª 'kklukus izfl) dsysY;k ekuo fodkl vgoky 2012 P;k vk/kkjkoj ekuoh fodklkP;k 
lanHkkZr egkjk"Vªkrhy okLro fLFkrhpk ijke'kZ ?ksrk ;sbZy- 
 Ekkuoh fodklkP;k lanHkkZr Hkkjrkpk Øekad la;qDr jk"Vª la?kkP;k ekuoh fodkl vgokykuqlkj 
2013 lkyh 185 ns'kkae/;s 136 ok gksrk- oLrqr% Hkkjrkpk mRiUu ok<hpk nj vlek/kkudkjd ukgh- 
Kku dkS'kY;kP;k {ks=krhy vkiys ;'k mYys[kuh; vkgs- fodflr ns'kkr vkeP;k ns'kkrwu xsysY;k MkWDVj] 
'kkL=K] ra=K b-ph la[;k eksBh vkgs- Øk;kstsfud baftu] ijelax.kd] v.kqLQksV] mixzg] laj{k.k {ks=k'kh 
lacaf/kr ;'kLoh iz;ksx b- KkukP;k {ks=krhy vkiY;k ;'kkph izfrd vkgsr ;kr 'kadkp ukgh- 
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vk;qekZu] e`R;wnj fo'ks"kr% ckye`R;wnj] lk{kjrk ;kalkj[;k ekuoh fodkl fun'kZdkaP;k vk/kkjkoj 
Hkkjrkph izxrh pkaxyh vkgs- egkjk"Vª Hkkjrkrhy ,d izxr jkT; vlY;keqGs egkjk"VªkP;k izxrhpk osxgh 
pkaxyk vkgs- 1951 lkyh Hkkjrkrhy ljkljh vk;qekZu QDr 32 o"ksZ gksrs- R;ke/;s vkrk nqIiVhus 
ok<>kyh vkgs- R;keqGs egkjk"Vªkr ljkljh vk;qekZu Hkkjrk,o<sp vkgs- ckye`R;wnjke/;s Hkkjrkr rlsp 
egkjk"Vªkr ?kV >kysyh fnlwu ;srs- egkjk"Vªkr 2011 e/;s lk{kjrspk nj 82-9 VDds ,o<k vkgs- 

ekuo fodkl funsZ'kdkaP;k vk/kkjkoj Hkkjrkph okVpky vxnhp vlek/kkudkjd ulyh rjh 
ekuo fodklkpk fu%lafnX/k] oLrqfu"B vk<kok ?;k;pk vlsy rj fodkl funsZ'kdkaojhy laiw.kZ fuHkZjrk 
mi;ksxkph ukgh dkj.k oapusps izek.k Qkj eksBs vkgs- 

egkjk"Vª mRiUukP;k n`"Vhus Hkkjrkr vk?kkMhoj vkgs- dsjG] iatkc] rkfeGukMwlkj[;k ekstD;kp 
e/;e ekuoh fodkl xVkr ;s.kk&;k jkT;kaiSdh rs ,d jkT; vkgs] rjh lq)k egkjk"Vªkrhy fp= 
fnyklknk;d ukgh- 

fodkl funsZ'kdkaP;k vk/kkjs ekuoh fodklkyk vko';d vlysY;k lqfo/kkae/;s T;kauk okVk 
feGkykp ukgh rs ns[khy ;k lqfo/kkaP;k fodklkps ykHkkFkhZ vkgsr vlk vkHkkl lkekU; yksdkae/;s fuekZ.k 
gksrks- ek= lR; ifjfLFkrhps vf/kd pkaxys vkdyu gks.;klkBh oapu funsZ'kdkaP;k vk/kkjkoj ekuoh 
fodkl fLFkrhpk ekxksok ?ks.ks mfpr Bjrs- 
vvvv----    vkjksX; oapu vkjksX; oapu vkjksX; oapu vkjksX; oapu     
 pkaxys vk;qekZu gs vkjksX;kpk ifj.kke ekuys ikfgts- oS|dh; lqfo/kk] fi.;kps lqjf{kr ik.kh] 
lkaMik.;kph O;oLFkk] >ksiMiV~Vhoklh;kaps izek.k] vktkji.kkpk nj] fdeku iks"k.k ikrGh b-P;k vuq"kaxkus 
vkjksX;kpk fopkj djrk ;sbZy- 
 >ksiMiV~Vhr ewyHkwr lqfo/kkapk vHkko vlY;keqGs vukjksX; gk LokHkkfod ifjikd ekurk ;sbZy- 

egkjk"Vªkr 1-18 dksVh yksd >ksiMiV~Vhr jkgrkr- egkjk"Vªkph yksdla[;k 11-24 dksVh (2011 ph 

tux.kuk) vkgs- eqacbZ mRiUukP;k n`"Vhus egkjk"Vªkr ifgY;k Øekadkoj vkgs- rsFkhy tursps 
>ksiMiV~Vhr jkg.;kps izek.k tkLr vkgs- brj dkgh izkarkaP;k jkt/kkuhrhy >ksiMiV~Vhokfl;kaP;k 
izek.kk'kh rqyuk dsyh rj gs izek.k rqyukRedn`"V;k lq)k Qkj tkLr vlY;kps fnlrs- 
cccc----    f'k{k.k oapu  f'k{k.k oapu  f'k{k.k oapu  f'k{k.k oapu      
 jkT;kr f'k{k.kkckcr oSQY; vkf.k nkfjnz;] fodkl vkf.k oapu vls lafeJ fp= vlY;kps EgVys 
vkgs- 'kS{kf.kd la/khapk foLrkj MksG;kr Hkj.;klkj[kk vlyk rjh f'k{k.kkP;k ntkZckcr fu"d"kZ dk<.ks 
vo?kM vlY;kps uewn dj.;kr vkys vkgs- ,d f'k{kdh 'kkGk] oxZ [kksY;k o brj vko';d lk/ku 
lkexzhph derjrk] f'k{kdkaP;k fjDr tkxk b- =qVh ekU; vkgsr- lkoZtfud [kpkZr f'k{k.kkojhy [kpkZps 
izek.k ?kVr xsysys vkgs- fo'ks"kr% lkekftd la/khe/;s ?kV gk R;kpk ,d egÙokpk vifjgk;Z ifj.kke 
vlsy- 
 vkjksX;kizek.ks f'k{k.kkckcrgh fo"kersph leL;k lqLi"Vi.ks tk.kors- eqacbZ ftYg;kpk lk{kjrk nj 
89-2 VDds vkgs- uanqjckj ftYg;kpk lk{kjrk nj egkjk"Vªkr lokZr deh 64-4 VDds vkgs- 
dddd----    mRiUu oapu mRiUu oapu mRiUu oapu mRiUu oapu     



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)             ISSN – 2454 - 7905 

Vol. II  - ISSUE – LII                  SJIF Impact Factor : 7.479                                         Page - 5 

mRiUu oapukP;k lanHkkZrhy ifjfLFkrh Qkj'kh osxGh ukgh- Hkkjrkrhy 21-9 VDds yksd nfjnzh 

vkgsr- egkjk"Vªkr 17-35 VDds (2011&12) yksd nkfjnz;js"ks[kkyh vkgsr- nkfjnz;kckcr fHkUu 
ftYg;kae/khy fo"kerk Qkj tkLr vkgs- eqacbZ] jk;xM] dksYgkiwj] Bk.ks lkj[ks dkgh ekstds ftYgs lksMys 
rj brj= nkfjnz;kps izek.k cjsp tkLr vkgs- jkT;kr xzkeh.k Hkkxkrhy nkfjnz;kP;k izek.kkrgh eksBh 
rQkor vkgs- 

nkfjnz;fuewZyuklkBh jkstxkj egÙokpk vkgs- rks fu;fer o fdeku mRiUukph 'kk'orh ns.kkjk 
vlyk ikfgts] rjp mRiUu oapukps izek.k deh gks.;kPkh Áo`Ùkh jkghy- jkstxkj geh ;kstuslkj[kh 
oSf'k"V;iw.kZ ;kstuk egkjk"Vªkr lq# vkgs- brj dk;ZØeka}kjsgh vls iz;Ru gksrkr- rjh lq)k jkstxkjkrhy 
vLFkS;Z ok<ysys vkgs- ,dfolkO;k 'krdkr nkfjnz;kps izek.k ?kVysys vlys rjh nkfjnz; gh vktph 
lxG;kr eksBh leL;k vkgs vkf.k tkxfrd nckokeqGs laiw.kZ txkr nkfjnz; ok<.;kph 'kD;rk vkgs-** gs 
la;qDr jk"Vªla?kkP;k 1997 P;k ekuo fodkl vgokykrhy fo/kku egkjk"Vªkr ojhy izdkjs izR;;kyk 
vkysys tk.kors- R;keqGs mRiéoapukpk dy ;kp i)rhpk jkghy vls vuqeku fu?krs-10101010 
egkjk"Vªkrhy ekuo fodklklkBh mik;;kstuk %&egkjk"Vªkrhy ekuo fodklklkBh mik;;kstuk %&egkjk"Vªkrhy ekuo fodklklkBh mik;;kstuk %&egkjk"Vªkrhy ekuo fodklklkBh mik;;kstuk %&    
1- 'ksrd&;kauk 'ksrhlkBh ch&fc;k.ks] [krs] vkStkjs dtkZP;k Lo#ikr miyC/k d#u |kohr- 
2- fofo/k QGfids] vUu/kkU; ihd] Hkkthikyk ihd] vkS"k/kh ouLirh fids] dM/kkU; fids] MkGoxhZ; 

fids] uxnh fids (l] dkiwl)] Qqyfids bR;knhcn~nyph ekfgrh 'ksrd&;kaP;k 'ksrkoj tku osGsoj] 
xjtsuqlkj ns.;kph O;oLFkk djkoh- R;klkBh d`"kh fo|kihBkauk d`Ekh dk;ZØe vkjk[kMk nsowu 
R;kph dMd veayctko.kh djkoh- 

3- 'ksrdÚ;kaP;k ekykyk ;ksX; Hkko ns.;klkBh /kksj.k Bjokos ('ksrdÚ;kaPkk eky cktkjkr vkY;kuarj 
Hkko dk iMrkr?) 'ksrekykphp fdaer dk dsyh tkrs? 

4- 'ksrhlkBh flapu lqfo/kk miyC/k d#u |kO;kr- ekxsy R;kyk fofgjh] u|kaoj  ca/kkjs] '¨r] rGs 
fo/ku fofgjh VII;kVII;kus dtkZP;k Lo#ikr iSlk miyC/k d#u  |kok- eksVkj iai] ikbi] 
oht pksohl rkl (eksQr uOgs) miyC/k d#u |koh- 

5- Hkwfefgukauk 'ksrtfeuh |kO;kr- 
6- 'ksrhrwu fid.kkÚ;k ekykoj vk/kkjhr m|ksx] O;olk; xzkeh.k Hkkxkr mHkkjkosr- 
7- 'ksrhoj vk/kkjhr nw/k O;olk;] 'ksGhikyu] cdjhikyuklkj[;k tksM/ka|klkBh  xzkeh.k Hkkxkr

 lqfo/kk iqjokO;kr- 
8- dkexkjkauk pkaxys thoueku txrk ;sbZy ,o<k jkstxkj ns.;kpk dk;nk djkok- 
9- xzkeh.k Hkkxkr iDD;k jLR;kaps tkGs mHkkjkos- 
10- iqjs'kk nG.koG.kkP;k lqfo/kk miyC/k d#u |kO;kr- 
11- ntsZnkj f'k{k.kklkBh 'kkGk] egkfo|ky;s] O;olkf;d vH;klØe pkyfo.kkÚ;k laLFkk mHkkjkO;kr- 
12- LoPN ik.kh] oht miyC/k d#u |kos] loZ lqfo/kk vlysys nok[kkus mHkkjkosr- 
13- loZ eqyk&eqyhauk vkoMhizek.ks] xjtsizek.ks f'k{k.k eksQr rlsp lDrhps djkos] d`"kh  f'k{k.k 

 |kos- 
14- ckyfookg Fkkacfo.;klkBh izcks/ku] dMd dk;ns o R;kaph veyctko.kh djkoh- 
15- yks.kps] ikiM] dqjM;k] 'kso;k] nksj[kaM r;kj dj.kkÚ;kauk izksRlkgu nsku cktkjisB miyC/k d#u 

|koh- 
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16- lkaLd`frd fodklklkBh fo'ks"k miØe jkcokosr- 
17- lkekftd fodklklkBh Lo;alsoh laLFkkekQZr eksfgek] izdYi jkcokosr- 
18- O;luk/khursps lewG mPpkVu djkos- 
19- yksdla[;kok<hyk vkGk ?kkykok- 
20- ckaxyk ns'kkP;k /krhZoj xzkeh.k cWadk mHkk#u xfjckr xfjckauk iriqjoBk djkok- 
21- 'kklukus iq<hy 'kaHkj o"ksZ fopkjkr ?ksku fodklkps fu;kstu o vaeyctko.kh  djkoh- 
22- ok<.kk&;k 'kgjkauk ewyHkwr lqfo/kkapk ntsZnkj iqjoBk djrk ;sbZy- ,o<;k izek.kkr ?kjs]  yksdla[;sph 

e;kZnk Vkdwu xzkeh.k Hkkxkps 'kgjhdj.k djkos- 
23- yksddykoark}kjs xzkeh.k tursph fodklklkBh iwjd] iks"kd ekufldrk cuowu  izcks/ku djkos- 
24- e/;e] ygku Lo#ikps m|ksx] O;oLkk; mHkkj.kk&;k m|kstdkauk xzkeh.k Hkkxkr lqfo/kk  iqjokO;kr- 
25- loZ {ks=karhy Hkz"Vkpkj Fkkacokok] Hkz"Vkpkj dj.kk&;kauk dMd f'k{kk djkoh- 
26- uksdj'kkghyk] iz'kklukyk yksdkfHkeq[k cuokos- 
27- tursyk d"V vkf.k esgurhph lo; ykokoh- 
28- loZ ukxfjdkauh fodkl izfØ;sr mRLQwrZi.ks iw.kZr% lgHkkxh >kkys ikfgts- 
29- ns'kkr o ns'kkckgsj Bsoyk xsysyk dkGk iSlk rkC;kr ?ksku fodkl ;kstukalkBh  okijkok- 

Tkhoukyk lQy cufo.;klkBh ekuoh fodkl vko';d vkgs- vkuan] lq[k] lek/kkukph ifjfLFkrh 
izR;sdkP;k vk;q";kr vkyh ikfgts- rs LoIu u jkgrk okLro cuys ikfgts- ;klkBh lerksy] lokZaxh.k] 
'kk'or ekuoh fodklkph xjt vlwu R;klkBh lokZauk iz;Ru djkos ykxrhy- gh tckcnkjh dsoG 
'kklukph ukgh] lektkph ukgh] dqVqac izeq[kkph ukgh- dsoG iS'kkrwu lq[k&lek/kku feGr ukgh] gs fl) 
>kY;kus fodklklkBh lokZaph tckcnkjh ok<yh vlwu rh l{kei.ks isy.;klkBh r;kj gks ;k-  
lanHkZ lwph %&lanHkZ lwph %&lanHkZ lwph %&lanHkZ lwph %&    

1- xk;dokM ch- vkj- (laik-) (2012)] ^egkjk"Vª vkf.k ejkBokM;krhy ekuo fodklkps rqyukRed v/;;u*] egkjk"Vªkpk vkfFkZd 
fodkl % ,d fparu] fpUe; izdk'ku] vkSjaxkckn]i`-Ø- 72- 

2- O;ogkjs jkekuan  (2013)] ^ekuo fodklkps okLro vkf.k mik;;kstuk*] ;'knk ;'keaFku];'koarjko pOgk.k fodkl iz'kklu 
izcksf/kuh] iq.ks] ,fizy&twu 2013] o"kZ 7 os] vad 2 jk] i`- Ø- 7- 

3- xk;dokM ch- vkj- (laik-) (2012)] ^egkjk"Vª vkf.k ejkBokM;krhy ekuo fodklkps rqyukRed v/;;u*] egkjk"Vªkpk vkfFkZd 
fodkl % ,d fparu] fpUe; izdk'ku] vkSjaxkckn]  i`-Ø- 73- 

4- nS- yksder] ^gWyks vkSjaxkckn*] fn- 30 tkusokjh] 2015]i`-Ø- 2- 
5- ^n g;qeu MsOgyiesaV iWjkfM;e*] esgcwc&my&gd] bu&fjfMaXt bu g;qeu MsOgyiesaV*] ,fMVsM ck;] lkfddks Qqnk&ikj vWaM ,-

ds- f'kodqekj] isij cWad ,fM'ku] vks-;q-ih-] fnYyh] (2004)] 

6- jko Ogh- ,e- (1996)] ^vWfxzdYpjy MsOgyiesaV ohFk , g;qeu Qsl % ,Dlisfj;Ulsl vWaM izkWLisDV~l*] bdkWukWfed vWaM 
ikWfyfVdy fodyh] OgkWY;we&30] ua- 6- 

7- ^MsOgyiesaV vWt dWiWfcfyVh ,DliWU'ku*] veR;Z lsu]bu&^fjfMaXt bu g;qeu MsOgyiesaV*] ,fMVlZ] lkfddks Qqnk&ikj vWaM ,-ds- 

f'kodqekj] isij cWad ,fM'ku] vks-;q-ih-] fnYyh] (2004)] 
8- ekuo fodkl vgoky] 2013] ;q-,u-Mh-ih- 
9- egkjk"Vªkph vkfFkZd ikg.kh 2013&14] vFkZ o lkaf[;dh lapkyuky;] fu;kstu foHkkx]  egkjk"Vª 'kklu] eqacbZ- 
10- egkjk"Vª ekuoh fodkl vgoky] 2012- 

 

 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)             ISSN – 2454 - 7905 

Vol. II  - ISSUE – LII                  SJIF Impact Factor : 7.479                                         Page - 7 

कककक     ----    रा यरा यरा यरा य    घटना मकघटना मकघटना मकघटना मक    आ थकआ थकआ थकआ थक    सहसबंधंसहसबंधंसहसबंधंसहसबंधं    
 

डॉडॉडॉडॉ. . . . सीसीसीसी. . . . डीडीडीडी. . . . राजपतुराजपतुराजपतुराजपतु    
म.स.गा.कला,िव ान व वािण य महािव ालय, मालेगाव कॅ प.मालेगाविज.नािशक 

गोषवारागोषवारागोषवारागोषवारा::::----    
                                     िमशन योजनने ेठरिवले या योजनेनुसार नो हबर १९४६ म ये संिवधान सभेची अथात घटना सिमतीची 
थापना कर यात आली. घटना सिमतीची थम बैठक ९ िडसबर १९४६ रोजी झाली मुि लम लीगने बैठक वर 

बिह कार घातला. व वेग या  पा क तान रा ाचा आ ह धरला. यामुळे घटना सिमतीतील ३८९ सद यांपैक  
२११ सद य यावेळी उपि थत होत.े डॉ. सि दानंद िस हा यांना सभेच ेहगंामी अ यक्ष हणून िनवड कर यात 
आली. पुढे ११ िडसबर १९४६ रोजी डॉ. राज  साद आिण एच. सी. मुखज  ह ेसभेचे अनु मे अ य  उपा य  
हणून िनवडून आले. सर बी. एन. राव.  ह.े सभेच ेघटना मक स लागार हणून िनयु  झाले. घटना सिमतीम य े

वेगवेग या सिम या बनिव यात आ या यात संघरा यीय अिधकार व संघरा यीय रा यघटना सिमती अ य  पद 
जवाहरलाल नेह  यां याकड े दे यात आले. मसुदा सिमतीचे अ य  डॉ. बी. आर. आंबेडकर यांनी ४ नो हबर 
१९४८ रोजी रा यघटनेचा अंितम मसुदा घटना सिमतीला सादर केला. यावर चचा व दु या क न, २६ 
नो हबर १९४९ रोजी रा यघटने या मसुदा ठराव संमत कर यात आला व याच दवशी घटना सिमतीन े‘ही घटना 
वीकृत क न, अिधिनयिमत क न वतः त अपण करीत आहोत' असे हटल ेआह.े व २६ जानेवारी १९५० पासून 

भारत गणरा य रा यघटनेनसुार अि त वात आले. 
तातातातावनावनावनावना :-  

क  - रा य आ थक सहसंबंध ही एक घटना मक बाब आह.े  क  व रा य सरकार यां यात ज ेसहसंबंध 
असतात ते एकाि मक आिण संघरा य अशा दोन व पाचे असतात एकाि मक सघंरा य प तीत सव अिधकार 
क ाकड ेएकवटलेले असतात. रा याकड ेअिधकार असेलच तर ते यांना क ाकडून ा  झालेले असतात. तर क  
सरकार आिण रा य सरकारे घटनेनुसार वतं पणे आप या अिधकार े ात कामकाज करतात अशा प तीन े
संघरा य प त असे हटल े जात.े भारता या रा यघटनेम ये दसून येते क  'संघरा य' हा श द न वापरता 
रा यघटने या कलम १ म ये 'रा याचा संघ' असा श द योग केला आह.े १९५७ म ये ३६ ा घटनादु तीनुसार 
संसदलेा काय ा ारे नवीन रा याची िन मती, सीमा, े , नावे बदल याचा अिधकार ा  झाला. संघरा य प ती 
ही केवळ संरचना मक व था नसत,े तर याम ये िविवध लोक, गट व या या सं था आपली वैिश े कायम 
ठेवून आप या समान उ ां या पूततेसाठी एक  येतात व शा त व पाची व था िनमाण कर याचा य  
करतात राजक य संदभात िविवध घटक आपली ादिेशक वैिश े व वाय ता अबािधत ठेवून रा ीय ऐ य 

थािपत करणारी कायम व पी राजक य यं णा थािपत करतात अशा  रा रा याला संघरा य असे हटल े
जात.े भारतीय रा यघटनते क  शासन व घटक रा य यां या अिधकारा या  िवषयीचा वतं  या ा संघसूची, 
रा यसूची, समवत  सूचीम ये तरतूद केली आहते. कदर् व रा य सरकारे यां यात राजक य आ थक ादिेशक याय 
िवषयक असे अनेक व पाचे सहसबंध असतात व संघष िनमाण होत असतात. या दिृ कोनातून घटक रा यां या 
ह ाच ेर ण क न राजक य एका मता साधणारी यं णा हणून संघरा य कड ेपािहले जात.े 
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सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    ेे ेे     वववव    प तीप तीप तीप ती    ::::----    
भारतीय रा यघटना व या संबंिधत उपल ध सािह य आधारावर सदर शोध िनबंध हा क  व रा य 

यां यातील घटना मक आ थक सहसंबंध व संघषाची मांडणी कर यात आली आह.े संशोधन प ती ही दु यम 
साधनसाम ीवर आधा रत असून, याक रता,पु तके,संकेत थळे इ याद चा वापर कर यात आला आह.े 
सशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाची    उ ेउ ेउ ेउ  े   ::::----    

भारतीय संिवधानानुसार क  व रा य यां यातील आ थक सहसंबंध व आ थक संघषाच ेिव ेषण करणे.  
कककक     वववव    रा यरा यरा यरा य    यां यातीलयां यातीलयां यातीलयां यातील    आ थकआ थकआ थकआ थक    सहसबंधंसहसबंधंसहसबंधंसहसबंधं::::----    

भारतीय संिवधाना या कलम २६८ ते २९३ म ये क  व रा य िव ीय सहसंबंधाची मािहती दली असून, 
क  व रा य यां यात िवभाजन यो य करांच ेिववेचन आह.े ते भारत शासन अिधिनयम 1935 वर आधा रत आहते. 
िवभाजन यो य करांची यो य वाटणी हावी हणून रा पती दर ५ वषानी िव  आयोगाची कलम 280 नुसार 
नेमणूक करत असतात िव  आयोग कदर् व रा य यां यातील राज व िवभागणी संदभात िशफारसी करत असतो. 

जगातील सवच संघरा यात क -रा य आ थक संबंध ह ेअितशय नाजूक व गंुतागंुतीचे. आहते. याला भारत 
दखेील अपवाद नाही यात वादाचा मुख मु ा हणज े ोतांच े िवभाजन हा होय. अशा िवभाजन यो य करा 
संदभात भारतान ेक  व घटक रा यां या करिवषयक अिधकारांचा प  व कडक व काटेकोर उ लेख क न याचा 
वीकार केला आह.े कलम २६८ त े२९३ अनुसार िवभागणी यो य कराम य ेसंघसूचीतील एकूण िवषयांपैक  १५ 

िवषयांचा सामावेश आह.ेव याची आकारणी कर याच ेअिधकार फ  क  सरकारला आहते.तर रा य सुचीमधील 
असे २० िवषय आहते यावर कर आकारणी कर याच ेअिधकार रा य िविधमंडळाला आहते.तर समवत  सूचीतील 
असे ३ िवषय आहते क  ज ेकर आकार याचा अिधकार संसद व रा य िविधमंडळ दोघांनाही आहते.  
क ा ारेक ा ारेक ा ारेक ा ारे    लाव यातलाव यातलाव यातलाव यात    यणेार्यणेार्यणेार्यणेार्यायायाया    कराचीकराचीकराचीकराची    आकारणीआकारणीआकारणीआकारणी    वववव    उ पउ पउ पउ प     िवभागणीिवभागणीिवभागणीिवभागणी    चारचारचारचार    भागातभागातभागातभागात    करताकरताकरताकरता    यतेेयतेेयतेेयतेे    ::::----    

1) असे कर आकारणी व वसुली क  शासन करत ेव याच ेउ प  क  शासनाकड ेराहत.े 
2) असे कर आकारणी वसुलीची जबाबदारी क  शासनाची असत ेपरंतु या करापासून िमळणा या उ प ाचा 

वाटा रा य सरकारानंा ावा लागतो. 
3) असे कर या करांची आकारणी व वसुली क  सरकार करत ेपरंतु याचे संपूण उ प  ह ेरा य सरकारला 

दले जात.े 
4) असे कर जे क  सरकार आकारणी करत ेपरंतु वसुलीची जबाबदारी रा य सरकारची असते व याच े पूण 

उ प  रा य सरकारला दले जात.े 
क ा ारेक ा ारेक ा ारेक ा ारे    दलीदलीदलीदली    जाणारीजाणारीजाणारीजाणारी    सहा यसहा यसहा यसहा यकककक    अनदुानेअनदुानेअनदुानेअनदुाने    ::::----    

सहा यक अनुदाना या संदभात भारतीय रा यघटने या कलम २७५ म ये तरतूद कर यात आली आह.े या 
रा यांना मदतीची गरज आह े अशा घटक रा यांना सं थेकडून अथात िव  आयोगा या िशफारशीनुसार संसद 
अनुदान दऊे शकत.े संिवधानात  तीन कार या साहा यक अनुदानाची तरतूद आह.े 
1. पि म बंगाल,िबहार,आसाम, ओ रसा या रा यांना ताग व तागाचा माल याव रल िनयात करा या वा षक 

उ प ावर ठरािवक वाटा दे याऐवजी भारत सरकार यां या एकि त िनधीतनू कलम २७३ नुसार रा पती 
व िव  आयोगा या स याने ह ेिविश  कारच ेअनुदान दते असत.े 
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2. कलम २७५ नुसार या रा यांना मदतीची गरज आह ेअशा रा यांना संसद ठरवेल यांना भारत सरकार या 
संिचत िनधीतनू सवसाधारण अनुदान े दली जातात. 

3. अनुसूिचत जनजाती िवकासाथ अनुसूिचत े ातील शासन सुधार याकरता जी रा य क ा या मदतीन ेव 
संमतीन ेिविश  योजना हाती घेतील यांना दखेील िविश  अनुदाने क  सरकार दते असत.े 

आणीबाणीआणीबाणीआणीबाणीआणीबाणी    वववव    आ थकआ थकआ थकआ थक    सबंधंसबंधंसबंधंसबंधं    ::::----        
घटने या कलम ३५४ नुसार दशेात जोपयत आणीबाणीची प रि थती आह े तोपयत सवसामा य 

अनुदानाबाबत या आ थक वषात  अनुदाना या तरतुदी िनलंिबत ठेव यात येतात. कवा रा पत या आदशेानुसार 
कोण याही कारचे अनुदान, आ थक मदत रा यानंा दली जात नाही अशा वेळी रा य सरकारानंी यां या 
उ प ावर अवलंबून राहावे लागते. 

वरील माणे क  व रा य यां याम ये िव ीय संबंध दसून येतात. या ित र  राजय् शासनांना 
दशेांतगतच कज घेता येते क  सरकारची आधीचे कज परतफेड झाली नस यास क ा या पूवपरवानगीिशवाय 
नवीन खच उभारता येत नाही. िव  आयोग हा क  रा य िव ीय संबंधात मह वपूण भूिमका बजावत असतो. व 
क ांम ये िवभाजन यो य करांचा वाटा िनि त करत असतो याच माणे रा पत ना अथ िवषयक स ला दे याचे 
कामही िव  आयोगामाफत केले जात.े कोण या आधारावर सहा यक िनधीची संिचत िनधीमधून रा यानंा 
उ प ाचा िह सा ावा क  व रा य यां या िनवळ उ प ातून रा यांच ेकर िह से कसे िवभाजन करावे इ यादी 
िशफारशी िव  आयोग करत असतो. 
कककक     वववव    रा यरा यरा यरा य    यां यातीलयां यातीलयां यातीलयां यातील    िव ीयिव ीयिव ीयिव ीय    सघंषाचेसघंषाचेसघंषाचेसघंषाचे    व पव पव पव प    ::::----    

1) भारताम य ेसहकायावर आधा रत अध संघरा य प ती अि त वात आह.े घटना मक दृ ा बिघत यास क  
सरकार ह ेअिधकारान े बळ बनलेले आहते. यामुळे क ाकड ेआ थक स ेच ेक ीकरण झालेला आह.े 

2)  क ाचा रा या या शासनात वाढता ह त ेप ह ेसंघरा य समोरील एक आ हान आह.े जे हा क  व रा य 
यां याम ये पर पर िवरोधी सरकारे स ेवर येतात ते हा क ाकडून रा यांना भेदभावाची वागणूक दली 
जात.े अशी रा य सरकारे नेहमी त ार करत असतात. उदाहरणाथ केरळ िश ण े ात सवात पुढे असून 
दखेील क  यांना िश णासाठी सहकाय करत नाही अशी यांची त ार आह े या माणे लोकसं या लाभांश 
बाबतीत काही रा यांनी चागंली गती केली आह ेतरीदखेील यांना याचा लाभ िमळत नाही. 

3) भारतीय शासन व थेम ये  क ाकडून पंचायत राज व थेकड ेअिधकार वाही होताना दसत े यामुळे 
भारतीय रा य व थेच ेिवक ीकरण झालेले दसून येत.े ते भारतीय अथ व थेसाठी व रा य व थेसाठी 
उ म असे असून दखेील शासन व थेतील क ा तील अिधकारी ामीण भारता बाबतीत उदासीन दसून 
येतात. 

4) क  व रा य यां या आ थक संबंधांम ये राजक य संघष आ थक  संघष िनमाण करतात. 
िन कषिन कषिन कषिन कष::::----    

वरील सव िववेचनाव न क  व रा य यां यातील आ थक सहसंबंध व संघष ल ात येतो.िव  आयोग 
याम ये मह वपूण भूिमका बजावतो. परंतु क  आिण रा यात वेगवेगळी सरकारे अस यास यां यात मतभेद 
होतात. याच माणे क ाकड ेअिधक माणात उ प ाची साधन ेक ीत झालेली आहते यामुळे रा यानंा आपला 
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खच भागवताना अडचण ना सामोरे जावे लागते. भारतीय रा यघटनेच े व प ह ेलविचक व पाचे  अस यान े
साधनां या वाटपाम ये लविचकता आह.े यात वेळोवेळी बदल करता येणे श य आह.े यामुळे दशेाचा सवागीण 
आ थक राजक य-सामािजक ादिेशक िवकास सा य करता येतो.व संसाधनाचंा यो य वापर होत असतो. 
सदंभसदंभसदंभसदंभ::::----        

१. इंिडयन पॉिलटी – एम. ल मीकांत – के . सागर पि लकेशन 
२. भारतीय रा यघटनेची त डओळख – ा. दीप वेताळ ा. मनोज मगर - शांत पि लकेशन 
३. भारतीय राजक य व था -बोराळकर, जोशी, चोपडे - पपळापुरे अँड कं. पि लशस नागपूर 
४. भारतीय लोकशाही गणरा य -डॉ. पी डी दवेरे, डॉ. एस एम िवसपुते डॉ. डी एस िनकंुभ - शांत पि लकेशन जळगाव 

५. भारतीय रा यघटनेची त डोळख -डॉ. सुवणा गुडघे बेनके, डॉ. िवजय साहबेराव तुंटे - शांत पि लकेशन 
६. https://www.drishtiias.com 
७. https://ignited.in 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)             ISSN – 2454 - 7905 

Vol. II  - ISSUE – LII                  SJIF Impact Factor : 7.479                                         Page - 11 

टो कर सीटो कर सीटो कर सीटो कर सी----    एक अ यासएक अ यासएक अ यासएक अ यास    
 

ा. सुजाता वसंत आहरे    
डॉ. बी. एस. आ हाड    

लोकनेते ंकटराव िहरे कला, िव ान व वािण य महािव ालय पंचवटी, नािशक 
 

तावनातावनातावनातावना::::----    
सवच दशेां या अथ व थाचंा प रपूण िवकास झाला तरी, पर परांवरील अवलंिब व ह ेसंपत नाही. हणून 

दवेाणघेवाण ही सं ा अि त वात आली, आिण या दवेाणघेवाणीसाठी एखादी सवमा य व तू असावी ही सकं पना 
लोकां या ल ात आली. पूव  या दवेाणघेवाणीसाठी व तुिविनमयाची प त होती; परंतु ही प ती कालांतरान े
अडचणीची वाटू लागली. ते हा ना यांचा उगम झाला. इितहासकारां या मत,े शेरशहा सुरी यानंी 1540 ते 1545 
या दर यान पया या श दाचा वापर सव थम केलेला आढळून येतो. शेरशहा सरुी यांनी पयाची था सु  केली 

आिण चांगली अथ व था आिण चांग या कार कद ला अिधक सुदढृ कर यासाठी याने पया थम नाने हणून 
चालिव याचे आदशे दले. यानंतर भारतात 1770 इ. स. पासनू कागदी नोटा सु  झा या.आिण या पिह यादंा 
बँक ऑफ इंिडया ने सु  के या हा झाला कागदी पैसा. यानंतर अि त वात आला तो लाि टक मनी. वहारां या 
सं येनुसार पैसा जवळ बाळगणे श य होत नाही. हणून े िडट काड, डिेबट काड सारखे लाि टक मनी अि त वात 
आले. पैशाची उ ांती येथेच न थांबता पुढे जाऊन आभासी चलन अि त वात आले. यालाच आज टो कर सी 
असे संबोधले जात.ेचलनी नोटांना पयाय असणारी एक िडिजटल वा ह युअल कर सी ह े चलन भारतीय 
पया,अमे रकन डॉलर, ि टश प डासारखे नसते. सदर शोधिनबंधात टो कर सी, टो कर सी या िन मतीची 

पा भूमी, टो कर सीचा इितहास, भारतात टो करे सी कधी वापरात आली व याच ेप रणाम याब लची 
मािहती बघणार आहोत.  
सशंोधनाचा उ शेसशंोधनाचा उ शेसशंोधनाचा उ शेसशंोधनाचा उ शे::::----    

1) क टो कर सी ब लचा इितहास व मािहती जनसामा यांपयत पोहोचिवणने.  
2) टो कर सी च ेआधुिनक काळातील मह व प  करणे  

टो कर सी इितहासटो कर सी इितहासटो कर सी इितहासटो कर सी इितहास::::----    
कर सी हा इं जी श द आह.े याला मराठीत चलन अस े हणतात. येक दशेाचे चलन ह ेवेगवेगळे असत.े 

जस;ेभारतीय पया, अमे रकन डॉलर,जपानी येन इ यादी. तसचे या चलनाच े मू य दखेील वेगवेगळे असते. या 
चलनाचा वापर येक दशे पैसे हणून करतात आिण या पैशां या सा ाने व तू व सेवांची खरेदी केली जाते. चलन 
कागदावर कवा धातू या तुक ावर छापले जाते याला आपण पश क  शकतो. आपण वतः जवळ ठेवू 
शकतो,मा  टो कर सी यापे ा वेगळी आह.े  

टो कर सी 2009 म ये सु  झाली. याचे नाव िबटकॉइन होत.ेिबटकॉइन ह ेजपानी अिभयंता सातोशी 
नाकामोटो यानंी तयार केललेे आह.े सु वातीला टो कर सी इतक  लोकि य न हती.परंत ुआता याच चलनाला 
फार मह व ा  होत आह.े चलनी नोटांना पयाय असणारी ही एक िडिजटल कर सी आह.ेकोण याही दशेाचे 
सरकार व बँक ह ेचलन छापत नाही. टो कर सी फ  ऑनलाइनच उपल ध असते. ितला आंतरजालीय चलन 
असेही हणतात. िबटकॉइन ह े टो कर सीचे उ म उदाहरण आहते. आज या काळात हळूहळू टो कर सीच े
दर खूप वाढू लागले आिण पाहता पाहता टो कर सी खूप महाग झाली.आिण आता टो कर सीकड ेलोकांच े
ल  वेधले गेले. यात गंुतवणूक करायला सु वात केली आह.े काही मह वा या टो कर सी चे नावे 
खालील माणे सांगता येतील.  
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1) िबटकॉईन 2) इथे रयम 3) रेडकॉइन 4) सोलाना 5) र पल 6) लाईटकॉइन 
टो कर सी वापराच ेफायदेटो कर सी वापराच ेफायदेटो कर सी वापराच ेफायदेटो कर सी वापराच ेफायदे::::----    

1. दणेी कवा ह तांतरण फ  जवळपास नसतेच,असलीच तर अगदी नग य असते.     
2. वहारात सुलभता येत.े     
3. वहार अपुनरावत  अस यामुळे िव े ते िनधा त होतात.     
4. िबटकॉइन खाते ह ेनाव, राहता प ा व इतर ि गत मािहतीशी जोडलेले नस यामुळे िबटकॉइन वहार 

गोपनीय राखणायसाठी यो य पयाय असतात.     
5. िबटकॉइन वहारांम ये म य थ नसतो,यामुळे कुठलेही सरकार कवा म यवत  बँकेला या वहारांचा 

थांगप ा लागत नाही.     
6. वैध चलनाची कमत ब यापैक  ि थर असत,ेपरंतु िबटकॉइन ची कमत मागणी आिण पुरव ाव न ठरते. 

पुरव ापे ा मागणी वाढ यास िबटकॉइन ची कमत वाढत जाते. यामुळे िबटकॉइन घे यात चलन 
बाळगणे व गंुतवणूक करणे असे दहुरेी फायद ेहोतात अथात गंुतवणूक हटली क  जोखीम आली.     

7. टो कर सी ह ेिडिजटल चलन आह े यात फसवणूक हो याची श यता खूपच कमी असते.     
8. टो कर सी भौितक व पात उपल ध नस यामुळे ती बँकेत ठेवू शकत नाही कवा ितची हरव याची 

श यता नाही.     
9. टो कर सी म ये ापार करणे खूप सोपे आह.े टो कर सी म ये े डग क न चांगले पैसे कमवता 

येतात.     
  टो कर सी ह ेएक आभासी चलन आह.े यावर कोण याही बँकेचे वहार नाही तरी दखेील बरेचस े

फायद ेया कर सी म ये गंुतवणूक करताना दसनू येतात.  
टोकर सी वापराच ेतोटे टोकर सी वापराच ेतोटे टोकर सी वापराच ेतोटे टोकर सी वापराच ेतोटे ::::----    

1. मया दत वापर अस यामुळे सव वहार िबटकॉइनने श य होत नाही.  
2. वहारांची सं या मया दत अस यामुळे बीटकॉइन या कमतीत जा त चढ-उतार सभंवतात.  
3. िबटकॉईन साठी लागणारे तं ान अपुरे आह ेकारण,िबटकॉइन साठी लागणारे तं ान दवस दवस गत 

करावे लागणार आह.े  
4. टो कर सी ह े िडिजटल चलन आह े यामुळे यात हॅ कगचा धोका असतो.ह े इथ रयम या बाबतीत 

घडले आह.े  
5. एकदा वहार झाला क  टो कर सी रझव कर याचा पयाय राहत नाही.  

टो कर सी आिण भारतटो कर सी आिण भारतटो कर सी आिण भारतटो कर सी आिण भारत::::----    
भारतात आभासी चलन वहार करणा या ए सचजची िन मती चाल ूदशकात झाली.    रझव बँकेने टो 

कर सी ला मा यताही दली नाही कवा अवैध ठरिवलेल ेनाही. 24 िडसबर 2013 रोजी RBI ने अशा चलनां या 
जोखीमची जाणीव क न दणेारे प  कािशत केले. याच माणे 2017म ये दखेील ह े प  वेळोवेळी कािशत 
कर यात आले भारतातील िव  मं ालयाने 29 िडसबर 2017 ला एका प कानुसार टो कर सी मधील 
गंुतवणूक या फसवणूक करणा या एि ल 2018 रोजी भारतीय रझव बकेने भारतातील बँकांना टो कर सी 
ए सचज क न कोणतेही आ थक वहार कर याची परवानगी बंद केली हणज े या टो करे सीला अवैध न 
ठरिवता अ य री या या चलना या वापरावर बंदी घातली करंजी ह ेकुणा या तयारीत येईल ह ेसांगता यते नाही.    
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं::::----        
        जग जस-जसे िवकासा या मागावर चालले आह े तसे येक बाबतीत बदल ह े होत आह.े आिण ह े बदल 
वीकारणे काळाची गरज आह.े पैशां या बाबतीत दखेील हचे घडले आह.े आज सव वहार ह ेऑनलाईन होतात 

आिण यामुळेच िडिजटल चलनाची िन मती ह ेकाही वेगळे नाही. टो कर सी ह ेएक िडिजटल चलनाच ेउदाहरण 
आह.े आिण याचा वीकार करणे काळाची गरज आह.े याम ये ब याच जोखीमांचा समावेश असला तरी, सुरि त 
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रा न वहार करणे  गरजेचे आह.े जर बदल या अथ व थे बरोबर येक ला वाटचाल करायची असेल तर 
ह ेबदल वीका न वहार करणे गरजेचे आह.े येक ने या िडिजटल कर सी चा वापर करावा कारण;काही 
नवीन गो ी या जरी न ाने अि त वात आ यानतंर वीकारायला वेळ लागत असला तरी कालांतराने या 
वीकारा ाच लागतात. टो कर सी या बाबतीत जरी जोखीम मो ा माणात असली तरी ितचा वापर करणे 

ही काळाची गरज आह.े हणून येक ने या टो कर सी िवषयी जाणून घेणे गरजेचे आह.े  
सदंभसचूीसदंभसचूीसदंभसचूीसदंभसचूी::::----    

1) रंजन कोळंबे, भारतीय अथ व था,(भगीरथ काशन) 
2) कराणजी दसेले, भारतीय अथ व था,( दीप तंभ काशन) 

3) अथसंवाद 
4) ितयोिगता दपण 
5) www.wikipedia.org 
6) www.loksatta.com 
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स य शतेीस य शतेीस य शतेीस य शतेी    : : : : एक काळाची गरजएक काळाची गरजएक काळाची गरजएक काळाची गरज    
ाााा....    रामे र भाऊसाहबे रामे र भाऊसाहबे रामे र भाऊसाहबे रामे र भाऊसाहबे पवारपवारपवारपवार    

सहायक ा यापकसहायक ा यापकसहायक ा यापकसहायक ा यापक    अथशा  िवभागअथशा  िवभागअथशा  िवभागअथशा  िवभाग, मममम....सससस.गागागागा.    कला िव ान व वािण य महािव ालयकला िव ान व वािण य महािव ालयकला िव ान व वािण य महािव ालयकला िव ान व वािण य महािव ालय,    मालगेाव कॅ पमालगेाव कॅ पमालगेाव कॅ पमालगेाव कॅ प. . . . मालगेाव िज हा मालगेाव िज हा मालगेाव िज हा मालगेाव िज हा 

नािशकनािशकनािशकनािशक 

गोषवारागोषवारागोषवारागोषवारा::::----        

भारताला वातं य िमळाले ते हा भारतापुढे अ धा याचा मह वपूण असा  होता. वाढती लोकसं या व 
यांचा उदरिनवाहाचा  सोडिव याक रता शासन तराव न य  केले गेले. याचाच एक भाग हणून आधुिनक 

नवीन शेती तं ान वापरास सु वात झाली. रासायिनक खते,क टकनाशके,यं े,ऊजा,या सवाचा यात 
समावेशहोतो. परंतु या या अित र  वापराचे शेतीवर दु प रणाम दसू लागले हणून शेतीचा शा  वत िवकास 
साधायचा असेल तर, पु हा पारंपा रक शेतीची गरज भासू लागली आह.े 

तावनातावनातावनातावना::::----        

महा मा गांधी हणतात, “शेती हा लोकां या उपजीिवकेचे मुख साधन अस यामुळे शेती हा भारताचा 
आ मा आह”े.शेती हा मानवाचा ाचीन काळापासून चालत आलेला मु य वसाय आह.े भारता या आ थक 

िवकासात शेतीचे मह वपूण थान आह.े शेती ह े केवळ उदरिनवाहाचे साधन नसनू ापारी त वावर शेतीचा 
उपयोग होऊ लागला आह.े शेतीकड े उ ोग या दृ ीने बिघतल े जात.े पारंपा रक शेती प तीत उ पन 

िमळिव या या मयादा हो या ह रत ातंी तं ानान े यात अमुला  अस े बदल घडवून आणले नवीन संक रत 
वाणांचे िबयाणे, क ड व तणनाशके स य व रासायिनक खतांचा उपयोग उ प वाढीसाठी केला गेला. पशुपालन व 

कुटीर उ ोग वसाय ामीण भारता यािवकासाचअेमुला  भाग होत.ेभारताला वातं य िमळा यानतंर 

पंचवा षक योजना कालावधीत  शेती सुधारणांवर खूप भर दे यात आला. ेत ांती,िनळी ांती, िप  ांती अशा 
िविवध ां या शेती े ात मह वा या ठर या. जमीन सुधारणा काय ाची ा ी वाढिव यात आली. जमीनदारी 

व म य थांची उ ाटन, कुळांचे ह  सुधारणा, कमाल जमीन धारणा कायदा,धारण े ाचे एक ीकरण, सहकारी 

शेती अशा िविवध सुधारणा शेती े ातके या  गे या. शेतमाल िव  व  कमत धोरण, िवपणन व था 
आधारभूत कमत, यादखेील सुसंगतता िनमाण कर याचे य  केले गेले.वेध शाळेतून हवामान अंदाज  वतिवने, 

जल सचन व पाणलोट े  सुधारणा अशा अनेक बाबी भारतीय शेती िवकासाची सदं भत शासन तराव न य  
आप याला दसतात परंत ुह ेसव करत असताना शेती े ातील आधुिनक करण यामुळे शेतीच ेनुकसान झाल े याचे 
दु प रणाम अलीकड या काळात समोर येत आह े हणून भिव यात शेतीचा शा त िवकास िचरकाल टकून ठेवायच ं
असेल तर स य शेती एक काळाची गरज आह.े 

सशंोधन प ती सशंोधन प ती सशंोधन प ती सशंोधन प ती ::::----    

स यशेती एक काळाची गरज यासंशोधनासाठी ामु याने  दु यम साधनसामु ीचाआधार साम ी हणून 
वापरकर यात आला असून संकेत थळे,पु तके,शासक य अहवाल इ. ोतांचा वापर कर यात आला आह.े 

गिृहतेगिृहतेगिृहतेगिृहते::::----    

१) ह रत ांती नतंर याकालखंडातपरंपरागत शेती तं ानासछेददे यातआला. 
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२) आधुिनक शेती तं ाना याअितरेकामुळेशेती यासंरचनते दोष िनमाण झाले. याचाशेती या आरो यावर 
िवपरीत प रणाम झाला आह े

उ ेउ ेउ ेउ :े:::----     

१) ह रत ांती नतंर या कालखंडात कृषी उ पादनातील वाढीचा अ यास करणे. 

२) स य कृषी तं ानाचेअथ व थेतील मह व समजनू घेणे. 

३) रासायिनक घटकां या वापरामुळे िनमाण झालेले शेतीतील दोष शोधणे. 

पारंपा रक कृषी व था पारंपा रक कृषी व था पारंपा रक कृषी व था पारंपा रक कृषी व था ::::----    

आपले आजोबा पणजोबा व पूवज या प तीने शेती कसत होते अशा शेतीस पारंपा रक कृषी व था अस े
हणतात. भारतात १९६० या दशका या आधी पयत पारंपा रक शेती चे अि त व मो ा माणात 

होतेबैलजोडी,नांगर,पावडा,खुरपे, िवळा अशा िविवध साधनांचा जमीन कस यासाठी उपयोग केला जात असे. शेती 

उ पादन तं ान ह ेजुनाट व परंपरागत व पाचेहोते. म धान तं ान व पूणतः िनसगावर आधा रतउ पादन 
प ती वषानुवषपूवपार चालत आले यािबयाणे,शेण,मलमू ,सोनखत, गांडूळखत झाड ेव िपकां या पालापाचोळा 

यांचा खत हणून वापर केलाजातअस.े याचबरोबर जमीनदारी व महालवारी प ती सार या कु था शेतकरी व 

कुळाचे मो ा माणात शोषणकरत असत.शेती या भाडंवलाचीगरज पूततेसाठी जमीनदार व सावकार हाच मु य 
ोत होते.ते मो ा माणात ाज आकारणी करत. महसूल व ाज यातच शेतक याचा जा तीत जा त उ पन 

िनघून जाई. मो ा माणात शेतसारा वसुली व कजबाजारीपणा या सव कारणांमुळे  परंपरागत शेती 

वसाया या कालखंडातशेतीचाशा त िवकास सा य करता आला नाही. 
आधिुनक कृिष व थाआधिुनक कृिष व थाआधिुनक कृिष व थाआधिुनक कृिष व था::::----        

आधुिनक कृषी व था हणजे? कृषी े ातील अस ेनव तं ान यात परंपरागत शेती या ानाबरोबर 
आधुिनक ानाची जोड दऊेनउ पादन व थेम ये जे  बदल घडून आले याक रता वापर यात आलेले तं ान व 
आदाने यांचासहसंबंध होय. ह रत ांित हा आधुिनक कृषी िवकासाची सु वात होती.डॉ.एम.  वामीनाथन यांना 

भारतीय ह रत ांतीचे ेय जाते. या तं ानामुळे कृषी े ात नवीन सकं रत िबया याचा वाणाचा वापर, 

रासायिनक खते व क टकनाशके, म धान तं ाना ऐवजी यं ांचा वापर मो ा माणात केला गेला. याचा 

प रणाम कृषी उ पादनात मो ा माणात वाढ झाली. िवशेषतः ग  तांदळू  याचे मो ा माणात उ पादन झाल.े 

अथात नवीन तं ानामुळे भारतीय शेती तं  शेती उ पादनात अनुकूल बदल घडून आले तरीदखेील या या 
अित र  वापरामुळे उ पादन खच,मानवी आरो य, पयावरणयाबाबतीत मो ा माणात दोष िनदशनास येत 

आहते. 

ह रत ातंीनतंर कृषी उ पादनात झाललेी बदलह रत ातंीनतंर कृषी उ पादनात झाललेी बदलह रत ातंीनतंर कृषी उ पादनात झाललेी बदलह रत ातंीनतंर कृषी उ पादनात झाललेी बदल::::----        
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अ धा य उ पादनअ धा य उ पादनअ धा य उ पादनअ धा य उ पादन    ((((दशल टनदशल टनदशल टनदशल टन))))    

िपक िपक िपक िपक / / / / वष वष वष वष ----    १९६०१९६०१९६०१९६०----६१६१६१६१    १९९०१९९०१९९०१९९०----९१९१९१९१    २००९२००९२००९२००९----१०१०१०१०    २०१७२०१७२०१७२०१७----१८१८१८१८    २०१८२०१८२०१८२०१८----१९१९१९१९    

तांदळु ३५ ७५ ८९ ११२.८ ११६.४ 

ग  ११ ५५ ८०.८ ९९.९ १०२.२ 

भरड धा य २३ ३२ ३३.६ ४७.० ४२.९ 

डाळी १३ १४ १४.७ - - 

एकूण ८२ १७६ २१८.१ २५९.७ २६१.५ 
    

नगदीनगदीनगदीनगदी    िपकाचं ेउ पादन िपकाचं ेउ पादन िपकाचं ेउ पादन िपकाचं ेउ पादन ((((दशल टनदशल टनदशल टनदशल टन))))    
त ात ात ात ा    ....२२२२    

वरील िव षेणाव न अस ेल ात यते ेकवरील िव षेणाव न अस ेल ात यते ेकवरील िव षेणाव न अस ेल ात यते ेकवरील िव षेणाव न अस ेल ात यते ेक ,,,,    ह रत ातंी या  सु वातीला उ पादनामं य े मो ा माणात ह रत ातंी या  सु वातीला उ पादनामं य े मो ा माणात ह रत ातंी या  सु वातीला उ पादनामं य े मो ा माणात ह रत ातंी या  सु वातीला उ पादनामं य े मो ा माणात 
वाढ झालीवाढ झालीवाढ झालीवाढ झाली.    परंत ुपरंत ुपरंत ुपरंत ु अलीकडील कालखंडातअलीकडील कालखंडातअलीकडील कालखंडातअलीकडील कालखंडात    उ पादन वाढीम य े ि थरता दसनू यतेेउ पादन वाढीम य े ि थरता दसनू यतेेउ पादन वाढीम य े ि थरता दसनू यतेेउ पादन वाढीम य े ि थरता दसनू यते.े    काही उ पादना या बाबतीत काही उ पादना या बाबतीत काही उ पादना या बाबतीत काही उ पादना या बाबतीत 

ऋणा मक प रणामही दसनू ऋणा मक प रणामही दसनू ऋणा मक प रणामही दसनू ऋणा मक प रणामही दसनू यतेयतेयतेयते    आहतेआहतेआहतेआहते. 

भारतात रासायिनक खताचंेभारतात रासायिनक खताचंेभारतात रासायिनक खताचंेभारतात रासायिनक खताचंे        उ पादन व उ पादन व उ पादन व उ पादन व उपभोग उपभोग उपभोग उपभोग ( ( ( ( हजार टनहजार टनहजार टनहजार टन    ))))    
वषवषवषवष    उ पादनउ पादनउ पादनउ पादन    आयातआयातआयातआयात    उपभोगउपभोगउपभोगउपभोग    

१९७०१९७०१९७०१९७०----७१७१७१७१    १०५९१०५९१०५९१०५९    ६२९६२९६२९६२९    २१७७२१७७२१७७२१७७    
१९८०१९८०१९८०१९८०----८१८१८१८१    ३००६३००६३००६३००६    २७५९२७५९२७५९२७५९    ५५१६५५१६५५१६५५१६    
१९९०१९९०१९९०१९९०----९१९१९१९१    ९०४५९०४५९०४५९०४५    २७५८२७५८२७५८२७५८    १२५४६१२५४६१२५४६१२५४६    
२०००२०००२०००२०००----०१०१०१०१    १४१४१४१४७५२७५२७५२७५२    २०९०२०९०२०९०२०९०    १९७०२१९७०२१९७०२१९७०२    
२००९२००९२००९२००९----१०१०१०१०    १४३३४१४३३४१४३३४१४३३४    १०१५११०१५११०१५११०१५१    २४९०९२४९०९२४९०९२४९०९    
२०१४२०१४२०१४२०१४----१५१५१५१५    १६०९२१६०९२१६०९२१६०९२    ७४३४७४३४७४३४७४३४    २४४८२२४४८२२४४८२२४४८२    

सदंभ कृषी अथ व था डॉसदंभ कृषी अथ व था डॉसदंभ कृषी अथ व था डॉसदंभ कृषी अथ व था डॉ.नीता वाणीत ा नीता वाणीत ा नीता वाणीत ा नीता वाणीत ा .३३३३ 

वरील िव ेषणाव न ल ात येते क , भारतात मो ा माणात रासायिनक खतां या उ पादन, आयात व 

उपभोग यात वाढ झाली आह.े कृषी मं ालयाने जाहीर केले या अहवालानुसार २०१७-१८म ये५४.३०दशल  

िपक िपक िपक िपक / / / / वष वष वष वष ----    १९६०१९६०१९६०१९६०----६१६१६१६१    १९९०१९९०१९९०१९९०----९१९१९१९१    २००९२००९२००९२००९----१०१०१०१०    २०१७२०१७२०१७२०१७----१८१८१८१८    २०१८२०१८२०१८२०१८----१९१९१९१९    

तबिलयातबिलयातबिलयातबिलया    ७७७७    १९१९१९१९    ३१३१३१३१....११११    ३१३१३१३१....५५५५    ३२३२३२३२....३३३३    

ऊसऊसऊसऊस    ११०११०११०११०    २२४२२४२२४२२४    ३३९३३९३३९३३९....२२२२    ३७९३७९३७९३७९....९९९९    ४००४००४००४००....२२२२    

कापसू कापसू कापसू कापसू ((((गाठीगाठीगाठीगाठी))))    ६६६६    १०१०१०१०    ३३३३३३३३....४४४४    ३२३२३२३२....८८८८    २८२८२८२८....७७७७    

तागतागतागताग    ४४४४    ८८८८    १०१०१०१०....६६६६    १०१०१०१०....००००    ९९९९....८८८८    

बटाटेबटाटेबटाटेबटाटे    ३३३३    १५१५१५१५    ३६३६३६३६....६६६६    ----    ----    

एकूणएकूणएकूणएकूण    १३०१३०१३०१३०    २७६२७६२७६२७६    ४१७४१७४१७४१७....५५५५    ४५४४५४४५४४५४....२२२२    ४७१४७१४७१४७१    
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टन,२०१८-१९म ये५६.२१,२०१९-२० ला५९.८८दशल टनयु रया, डीएपी,एमओपी यारासायनीकखतांचावापर 

कर यात आलाआह.े 
भारताश शतेी े ातभारताश शतेी े ातभारताश शतेी े ातभारताश शतेी े ात    कटकनाशकाचंाकटकनाशकाचंाकटकनाशकाचंाकटकनाशकाचंा    वापर वापर वापर वापर ::::----        

पिह या पंचवा षक योजने या अखेरीस अंदाजे १·३ कोटी पयांची (९,५०० टन) आिण ितस या 
योजने या अखे रस अंदाजे १६ कोटी पयांची (६५,००० टन) क टकनाशके वापरली गेली. चौ या योजनते अंदाजे 
७५ कोटी पयांची (२,७०,००० टन) क टकनाशके वापरली जातील असे गृहीत धरले आह.े२०१०-११ म ये 

महारा ात ८३१७टनरासायिनक क टकनाशके वापरली गेली तर२०१४-१५ म ये १२६३४टन रासायिनक 

क टकनाशके वापरली गेले. याच कालावधीत मशा २२००टनव ३८७५टनटनटनटनजैिवक क टकनाशक वापराकड े कल 

वाढलेला दसतो. 
रासायिनकखत ेव क टकनाशकाचं ेदु प रणाम रासायिनकखत ेव क टकनाशकाचं ेदु प रणाम रासायिनकखत ेव क टकनाशकाचं ेदु प रणाम रासायिनकखत ेव क टकनाशकाचं ेदु प रणाम ::::---- 

क टकनाशकांचा वापराबाबतीत महारा ाचा दशेात पिहला मांक लागतो. यानतंर मश: उ र दशे, 
पंजाब, ह रयाणा, तेलंगणा या रा याचंा म लागतो.तर रासायिनक खता या वापराबाबत पांडचेेरी थम 

मांकावर असून, मशः २०१५-१६ ते २०१९-२०या कालावधीत तेलंगणा, पंजाब यांचा मांक येतो. िबहार व 

ह रयाणा या रा यात जवळजवळ सार याच माणात रासायिनक खतांचा वापर केला जातो. 
रासायिनक खता या अिधक वापरामुळेपाणी, जिमन, माती,वायू दषूणातमो ा माणात वाढ झाली 

आह.े मातीतील स य कबाचे माण कमी होऊन यामुळे शेतीचे आरो य िबघडले माती व पा याम ये ारांच े

माणवाढले. याचा मानवी जीवनावर घातक प रणाम झाला. पंजाब रा यात मो ा माणात कॅ सरचे ण या 

कारणांमुळे दसून येत आहतेतसेच लहान मुलांम ये बेबी लू स ोम सारखा आजार हो यामागे ही रासायिनक खत े
व क टकनाशके यांचा सहसबंंध आह.ेजिमनीम ये पाणी ध न ठेव याची मता कमी झाली आह.े यामुळे िपकांना 

अिधक पा याची आव यकता भासत आह.ेयु रया खताचा िबयाणे बरोबर सरळ संबंध येत अस यामुळे याचा 

िबयाणे उगवण श वर प रणाम होत असतो तसचे यु रया या अित र  वापरामुळे ीन हाऊस गॅस, नाय स 

ऑ साईड वायु मंडळात उपि थत असले याओजन तरावर याचा िवपरीत प रणाम दसून येत आह.े 

कटकनाशकां या वापरामुळे शेतीउपयोगी  िम  कडी न  होत. उदाहरणाथ मधमाशी,गांडूळ जगातील 60 ट े  

जमीन क टकनाशका या एकातरी घटकांनी भािवत झालेली दसून येत आह.े याचाच अथ जगात कुठेही 

रासायिनक खते व क टकनाशकांचा वापर होत असेल  याचा प रणाम जगात कुठेही दसनू येऊ शकतो. हणून 

िहमानवासाठी एक धो याची घंटा आह.े 
िन कष िन कष िन कष िन कष ::::----    

१) ह रत ांती तं ानामुळे मो ा माणात कृषी उ प ात वाढ झाली. 

२) रासायिनक खतामुळे उ पादन वाढ होते या हतेूने मो ा माणात रासायिनक खते व क टकनाशकांचा 
वापर झालेला दसून येतो. 
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३) रासायिनक खते व क टकनाशकांचा अित र  वापरामुळे यांचे अंश जमीन व पा यात उतर याने याचा 
जिमनीचे आरो य व मानवी जीवन जीवनावर िवपरीत प रणाम झाला आह.े 

४) स य शेती ही िनसगावर आधा रत अशी आह े यामुळे उ पादन गुणव ा चांगली राहत े व उ पादन 
खचाम ये बचत होत असत.े 

५) जिमनीचे आरो य टकवायचे असेल तर, िजवाणंूची सं या वाढिव यासाठी स य,जैिवक, ऑरगॅिनक कब 
वाढिव यािशवाय दसुरा पयाय नाही. 

सदंभसदंभसदंभसदंभ::::    
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२) अथ व था-डॉ. िनमल भालेराव व डॉ.स. ी.मु. देसाई – िनराली काशन 
३) भूगोल– ा. एस. ही ढाके, डॉ. ही.जे.पाटील, ा. दादासाहबे भाटेवाल- शांत पि लकेश 
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५) https://loksatta.com 
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कोरोना आिण भारतीय अथ व थाकोरोना आिण भारतीय अथ व थाकोरोना आिण भारतीय अथ व थाकोरोना आिण भारतीय अथ व था    
 

मागदशक         संशोधक िव ाथ  
ाााा....    डॉडॉडॉडॉ....    आरआरआरआर....    पीपीपीपी. . . . पाटील पाटील पाटील पाटील             जनादन जानजी दवेरेजनादन जानजी दवेरेजनादन जानजी दवेरेजनादन जानजी दवेरे  

कला, वािण य व िव ान महािव ालय नगाव        क.ब.चौ.उ र महारा  िव ापीठ जळगाव.   
 

तावना तावना तावना तावना ::::    
एकिवसा ा शतकात जगात सवात मोठे आ हान कोिवड -१९ ठरल े आह.े जगातील सवच अथ व था 

कोरोनाने भािवत झा या आहते. भारतात पिह या लाटे या तुलनेत दसु या लाटेत मानव संसाधनाच ेमोठे नुकसान 
झाले आह.े २०२२ या जानेवारी मिह यातील ितसरी पिह या दोन लाटे या तुलनेत  खूप कमी नुकसानकारक 
ठरली आह.े रॉयटस या वृ सं थेने केले या जागितक सव णात जगात अनेक दशे मंदी या गतत आ याचे नमूद केल े
आह.े याम य े िवकसनिसल दशेांपैक  सवात मोठी आ थक मंदी भारतात न दिव यात आली आह.े भारतात सवच 

े ांवर कोरोनाचा दरुगामी प रणाम झालेला असनू कृषी, उ ोग, सेवा, रोजगार, आरो य, िश ण, े ात अनके 
जटील सम या िनमाण झा या आहते. अथ व थे या आ थक िवकासाचा वेग वातं ो र काळात पिह यांदाच 
इतका उणे झाला आह.े IMF या एका अहवालानसुार भारतीय अथ व थते २०२० म ये १०.३ % नी घट 
हो याचा अंदाज  कर यात आला आह.े तर २०२१ म ये भारतीय अथ व था ८.८ % नी वाढ याचा अंदाज 

 कर यात आला होता.   
भारत एक िम  अथ व था असलेला एक िवकसानासील दशे आह.े भारतीय अथ व थेत कृषी उ ोग 

सेवा मािहती तं ान व सशंोधन या मुख े ांचा समावेश आह.े गे या अनेक दशकांपासून ब सं य लोकसं या 
य -अ य  कृषी े ाशी िनगिडत आह.े कालानु प अथ व थेत बदल होत असून उ ोगीक व सेवा े ाचा 

वाटा वाढलेला आह.े परंतु तरीही कृषी, उ ोग व सेवा हचे मुख े  आहते. कोरोना काळात ह े े  भािवत 
झा याने या े ांशी िनगडीत अनेक पूरक े े कोरोनाने भािवत झाली आहते. कोरोनाने दशेातील मानव 
संसाधनाची अप रिमत हानी झालेली आह.े  
उ े य उ े य उ े य उ े य ::::----        
१) रोजगार े ावरील प रणामांचा अ यास करणे                                                                                 
२) औ ोिगक े ावरील प रणामांचा अ यास करणे  
गहृीतकृ य ेगहृीतकृ य ेगहृीतकृ य ेगहृीतकृ य े::::----        

१) कोरोनाचा अथ व थेतील रोजगार े ावर ितकूल प रणाम झाला आह.े                                        
२)  कोरोनाने अथ व थतेील औ ोिगक उ पादनात घट झाली  आह.े    

ा ी ा ी ा ी ा ी ::::----     
कोरोनाचा अथ व थतेील सवच े ांवर भाव झाललेा आह ेपरंतु सदर शोध िनबंधासाठी संशोधकान े

फ  औ ोिगक व रोजगार या े ावर झाले या प रणामांचा अ यास कर यात आलेला आह.े याम ये मु याने  
दशेातील औ ोिगक े ाचा व रोजगार े ातील बदलाचंा अ यास कर यात आलेला आह.े                                                                     
त य सकंलन त य सकंलन त य सकंलन त य सकंलन ::::----    

सदर शोधिनबंधासाठी संशोधकाने ामु याने दु यम साधनसाम ीचा वापर केला आह.े याम ये िविवध 
शासक य कायालयांचे वा षक अहवाल, दिैनके, सा ािहके, िविवध शासक य िनमशासक य सकेंत थळे, संदभ ंथ 
इ यादी साधनांचा वापर कर यात आलेला आह.े  
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िवषय िववचेन िवषय िववचेन िवषय िववचेन िवषय िववचेन ::::----    
दशेात कोणाचा ादभुाव रोख यासाठी संसग टाळ यासाठी रा ापी लॉकडाऊन  या पयायचा वापर 

कर यात आलेला आह.े क  आिण रा य शासना या या िनणयाने दशेातील सवच े  भािवत झाली असून; कृषी, 
रोजगार, औ ोिगक े  मो ा माणावर नकारा मक व पात भािवत झालेली आह.े  
रोजगार ेरोजगार ेरोजगार ेरोजगार े ::::----        

भारतीय अथ व थेम ये कृषी, ह त वसाय, कु टरो ोग, लघुउ ोग व म यम आकारमाना या उ ोग 
माफत अथ व थेत मो ा माणावर रोजगार उपल ध केला जातो. क  शासना या कोरोना उपाययोजनां या 
धोरणा मक िनणयामुळे ब सं य मजूर वगाचे थलांतर झालेले आह.े प रणामी उ ोग, वसायाम ये मजूर टंचाई 
तसेच उ पा दत मालाला मागणी कमी झा यान ेउ पादन ठ प झालेले आह.े सटर फोर मॉिनट रग इंिडयन इकॉनोमी 
या अहवालानुसार भारताम ये गे या वष  बेरोजगारी या माणात २७.१ ट   यापयत वाढ झा याच े आढळून 

येते. तसेच याम ये अजून वाढीचे संकेत या अहवालाम ये नमूद केलेले आह;े जे पुढे ३५ ट े या जवळपास अस याच े
आढळून येते. कोरणामुळे भारतात बेरोजगारीचे माण ह े असंघटीत े ात जा त आह.े लॉकडाऊन िनणयान े
जवळपास ०९ कोटी पे ा जा त लोकांना आप या उपजीिवकेचे साधन गमवावे लागलेले आहते. तसेच थलातंरण 
करतानंा अनेक मजुरानंा आप याला ाणही गमवावे लागलेले आहते. 
उ ोग ेउ ोग ेउ ोग ेउ ोग े ::::----    

 भारतीय औ ोिगक े ात खाजगी व सावजिनक अशा दो ही े  े दसून येतात. कोरोणाचा सवािधक 
िवपरीत प रणाम भारता या मुख े ांपैक  कृषी व उ ोग े ावर मो ा माणावर झालेला आह.े दशेात 
औ ोिगक े ाचा वृ ीदर जो लॉकडाऊन पूव  २०२० म ये २.१ ट े  होता तो लॉकडाऊन या िनणयानंतर -
१८.३ ट े  इतका कमी झालेला आढळून येतो. दशेातील औ ोिगक े ाच े३८ ट  यांपयत नुकसान झालेले आह.े 
लॉकडाउन या िनणयाने औ ोिगक े ातील अ थायी, हगंामी कामगारांचा रोजगार गेला. अनेक पूरक उ ोग, 

या उ ोगां या मालाला मागणी कमी झा याने उ पादनाचा साठा िनमाण झा याने उ पादने बंद पडली आहते. 
मो ा उ ोगां या उ पादनात कपाती या धोरणामुळे कामगार कपाती करा ा लाग या. पयायाने लहान, म यम 
उ ोग पूणपणे बंद पडलेत. याचा अथ व थेवर प रणाम हा ितकूल व पाचा होऊन अथ व था वेगान े
घसरली आह.े यामुळे संघ टत े ाबरोबर असंघ टत े ातील रोजगारिह  गेला. वाहतकू, पयटन, बांधकाम, 
दखेभाल-दु ती, घरपोच सिुवधा, मनोरंजन, क या मालाचा पुरवठादार या े ातील रोजगाराला ती  फटका 
बसलेला आह.े अथ व थेतील एका स हनुसार २०२० या समा ी पयत दशेातील उ पादना या े ांम ये ३९.५ 
ट े  घट, ापार, संदशेवहन, वाहतूक, हॉटे स या े ामं ये ४७ ट े  घट,  तर बांधकाम े ात ५०.३ ट े  इतक  
घसरण झालेली नमूद केलेली आढळून येते.  

भारतात पायाभूत े ातील मो ा उ ोग माणेच लघु व सू म उ ोगांची सं यािह एक हजार कोटीपे ा 
जा त आह.े या लघ ू व सू म उ ोगातील असं य कामगारां या आप या नोक या कोरोना काळात गमवा ा 
लागले या आहते. ऑल इंिडया मॅ युफॅ चररस AIMO लघु व MSMES या म यम उ ोग े ा या २०२० या 
िनरी णानुसार या े ातील ३५ ट े  व ४३ ट े  वयंरोजगार हा कोरोणा या अिनि ततेमुळे बंद कर याचा 
िनणय घेतलेला आह.े यामुळे लाखो लोकानंा रोजगार हा गमवावा लागलेला आह.े भारतीय अथ व थेतील 
िविवध आ हान पैक  बेरोजगारी एक मुख आ हान आह.े सटर फोर मॉिनट रग इंिडयन इकॉनोमी CMIE या  
२०१७ या अहवालानुसार भारतात बेरोजगारीचे माण ह े३४ ट े  होत.े जे लॉकडाऊन या िनणयानतंर एि ल 
२०२० म ये १२७.१ ट े पयत वाढलेले आह.े जे अमे रकन अथ व थे या चौकट आह.े लॉकडाऊनचा िनणयामुळे 
अथ व थेतील सव े  भािवत झा यान े बेरोजगारीचा हा दर इतका वाढलेला आह.े दशेात सवािधक लोक 
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असंघ टत े ात कायरत असून लॉकडाऊनचा पिहला ध ा या े ाला बसलेला आह.े CMIE या सव णानसुार 
संघ टत े ात १२.२ कोटी लोकांना नोक या गे या आहते.    
साराशं साराशं साराशं साराशं ::::----    

कोरोना महामारीमुळे भारतीय अथ व थतेील सव े ा या िवकासा या गतीला खीळ बसलेली आह.े 
दशेातील औ ोिगक े , कृषी े ावरील प रणामांमुळे व रोजगारातील चंड घटीमुळे पैशाचा अथ व थेतील 

वाह बािधत झाला आह.े दशेातील औ ोिगक सं था, उ पादने बंद, टाळेबंदमुळे कजबाजारी होऊन आ थक 
अडचणीत आले या आहते. औ ोिगक े ाला पु हा ऊ जताव था व चालना दे यासाठी क  व रा य सरकारानंा 
भांडवलाची उपल धता व िविवध सोयी सवलती उपल ध क न दे यासाठी राजकोषीय व मौ ीक धोरणा मक 
िनणयाची गरज आह.े शासना या राजकोषीय धोरणाचा सकारा मक प रणाम अथ व थेवर काही काळानतंर 
दसून येईल. भारतीय अथ व थेला या िवप रत प रि थतीतनू बाहरे काढ यासाठी क  शासनाला पायाभतू 

सुिवधांचा िवकास करणे, कृषी, औ ोिगक, तसेच पुरवठा साखळी यं णा पुनज िवत क न रोजगार वाढीसाठी 
य  करावे लागणार आहते. अथ व थेला चालना दऊेन न ा रोजगारा या संधी िनमाण करा ा लागतील व 

यासाठी वतमानात धोरणा मक िनणयाची गरज आह.े  
कोरोनाचे जागितक दरूगामी प रणाम ल ात घेता या भयानक प रि थतीतनू अथ व थांना बाहरे पडणे 

आज गरजेचे आह.े तसेच कोरोना काळात अथ व थे या िविवध े ांचे ज ेआ थक नुकसान झालेले आह े याकड े
ल  दे याबरोबर  कोरोना या  बदलले या अथकारणातून  या आ थक संधी िनमाण झा या आहते या संधीचे 
सोने करत भारतीय अथ व था मजबूत करणे गरजचे ेआह.े यामुळे दशेातील औ ोिगक उ पादनात वाढ होऊन 
रोजगारा या संधी िनमाण होतील व यामुळे अथ व थे या आ थक िवकासाचा वेग वाढ यास मदत होईल.     
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उउउउदयो मखु भारतीय अथ व थपेढुील आ हानेदयो मखु भारतीय अथ व थपेढुील आ हानेदयो मखु भारतीय अथ व थपेढुील आ हानेदयो मखु भारतीय अथ व थपेढुील आ हाने    
    

ाााा....    डॉडॉडॉडॉ....    डीडीडीडी....    एएएएनननन. . . . सोनवणेसोनवणेसोनवणेसोनवणे    
अथशा  िवभाग, मसगा महािव ालय, मालेगाव-कॅ प, मालेगाव .(नािशक) 

 

गोषवारागोषवारागोषवारागोषवारा: - 

भारतीय अथ व था ही जगातील एक मुख उदयो मुख अथ व था असनूएकआ थक महास ा हो या या दशेन े
वाटचाल करीत आह.े परंतु अथ व थेची ही वाटचाल िन कंटक असेल असे मानणे भाबडपेणाचे ठरेल.कारण आ थक महास केड े

वाटचाल करीत असताना अथ व थेसअनकेआ हानांनासु ा  सामोरे जावे लागत आह े. 

सचूक श दसचूक श दसचूक श दसचूक श द: भारतीय अथ व था, उदयो मुख अथ व था,अथ व थेपुढील आ हान.े 

तावना तावना तावना तावना ::::- 

ाचीन काळात भारतास “सोने क  िचडीया” हटले जात होते . आ थक इितहासकारयगंरमैिडिसन यां या मते दहा ा 

शतकापयत भारतीय अथ व था ही जगातील सवात  मोठी अथ व था होती. पिह या , दहा ा व सतरा ा शतकात अनु म े

जागितक जीडीपी या32.9% ,28.9 % आिण  24.4 % जीडीपी(GDP) हा भारताचा होता .मा  यानतंर वेगवेग या 

आ मणकारी आिण ामु यान े इं ज राजवटीत भारतीय अथ व थेतनू चंड माणात आ थक िन सारण होऊन भारतीय 
अथ व था दभुंगलेली, िव कळीत व कंुठीत व पाची बनली होती. वातं यो र काळात 1950-51 पासून आ थक िनयोजना या 

मा यमातून आ थक िवकासासाठी िनयोिजत य  कर यात आले . यामळेु भारतीय अथ व थे या िवकासाला चालना व 1991 

या एलपीजी धोरणामुळे गती िमळाली.आ थक सुधारणांचा प रणाम हणनू भारतीय अथ व था ही जागितक तरावर एक 

आ थक महास ा हणनू उदयास आली. वातं याचा अमतृ महो सव साजरा केला जात असताना 2020-21 या आंतररा ीय 

नाणेिनधी या जागितक आ थक सव णानसुार, भारताचा जीडीपी9%तर पढुील तीन वषात जगातील सवािधक वेगाने वाढत 

जाणारी उदयो मुख अथ व था असणार आह.ेजागितक बँके या अहवालानसुार कोरोनाचीितसरी लाट असनूही भारतीय 

अथ व था 2021-22 म ये वेगाने घोडदौड करील आिण अथ व थे या वाढीचा वेगअ य अथ व थां या तुलनते अिधक 

असेल(जागितक अथ व था-5.5%, चीन –8% , जपान-1.7 % , रिशया-4.3 %). रझ ह बँके या पतधोरण आढा ात दशेाची 

अथ व था 9.5 % दराने वाढ याची श यता वतवली आह.ेअस ेअसले तरी भारतीय अथ व थेत सवच आलबेल आह ेअसे मानण े

अंधिव ासठरणारेआह.ेकारण भारतीय अथ व थेपुढे वाढती बेरोजगारी, िवदशेी कजाचा वाढता भार, लोकसं यचेीअितरेक  वाढ, 

मानव संसाधनांचा सुमार दजा, संसाधनांचािन दजायासार या अनके सम या सु ा आहते. या सम यांची सोडवणूक क न शा त 

िवकासाचे उ  सा य कर याच ेआ हान भारतीय अथ व थेपढु ेआह.े 

शोधिनबधंाचंी उ  े शोधिनबधंाचंी उ  े शोधिनबधंाचंी उ  े शोधिनबधंाचंी उ  े     
१....  भारतीय अथ व थेपढुीलआ हानांचा शोध घेण.े 

सशंोधन णालीसशंोधन णालीसशंोधन णालीसशंोधन णाली::::    

उदयो मुख भारतीय अथ व थेपुढील आ हाने या िवषयावरील शोधिनबंधासाठीदु यम ोतां या आधारे(संदभ ंथ, 

वेबपजेेस) त य संकलन क न त यांची मांडणी कर यात आललेी आह े. 

उदयो मखु भारतीय अथ व थपेढुील आ हान े उदयो मखु भारतीय अथ व थपेढुील आ हान े उदयो मखु भारतीय अथ व थपेढुील आ हान े उदयो मखु भारतीय अथ व थपेढुील आ हान े     
११११. . . . वाढती बरेोजगारीवाढती बरेोजगारीवाढती बरेोजगारीवाढती बरेोजगारी: : : :     
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बेरोजगारीचे वाढते माण ह ेभारतीय अथ व थेपुढील एक मखु आ हान आह े..वाढती लोकसं या, गंुतवणकु चा यनू 

दर, उ ोग े ाचा मदं वृ ीदर यासार या कारणांमुळे भारतात बेरोजगारीम ये वाढ होत आह.े सीएमआयई या न द म ये 2014 

म ये  बेरोजगारांची सं या 14 कोटी तर बेरोजगारीचा दर 6.4% इतका होता. यात 2020 म ये 7% पे ा जा त तर 2022 म य े

8 ट यांपे ा जा त वाढ झाली. हा बेरोजगारीचा दर (बां लादशे -5.3 %, , , , मेि सको- 4.7 % ि हएतनाम-2.3 % ) पे ासु ा 

जा त आह.े पीएलआरएस नसुार 2021 या चौ या ितमाहीत बेरोजगारीचा दर 20.8 ट यांपयत पोहोचला. अजीम मेजी 

िव ापीठा या एका अ ययना ारे 2020 या लॉकडाऊन नंतर पंधरा ते तेवीस वयोगटातील त णांना बेरोजगारीचा सवािधक 
फटका बसला. वाढ या बेरोजगारीचा दर कमी क न रोजगार िन मती या संधी मो ा माणात उपल ध क न दे याचे मोठे 

आ हान अथ व था आिण शासना समोर आह.े 

२२२२. . . . िवदशेी कजाचा वाढता भारिवदशेी कजाचा वाढता भारिवदशेी कजाचा वाढता भारिवदशेी कजाचा वाढता भार: : : :     

भारतीय अथ व थेवरील िवदशेी कजाचा वाढता भार कमी कर याचे गंभीर आ हान आह.े माच 1999 म ये 98.2 अरब 

डॉलर असणारे िवदशेी कज माच 2014 म ये 112.5 अरब डॉलर ते माच 2019 अखेर 543 अरब डॉलर पयत सतत वाढत गेलले े

आह े .िवदशेी कजा या अशा वाढीमुळे भारतीय अथ व थेवर कजाचे ह े व ाज र म अदा कर याचा चंड व पात ताण 

िनमाण होत आह.े प रणामी िवदशेी कजफेडीसाठी पु हा कज काढण,े आ थक िवकासासाठी िवदशेी कजाचा अिधक माणात 

उपयोग न होणे, िवदशेी कजा या साप यात अडक याची भीती िनमाण होणे यासार या समा या िनमाण झा यामुळे िवदशेी 

कजाचा वाढणारा भार कमी कर याचे आ हान पेलावे लागणार आह े. 

३३३३. . . . लोकसं यतेील अितरेक  वाढलोकसं यतेील अितरेक  वाढलोकसं यतेील अितरेक  वाढलोकसं यतेील अितरेक  वाढ: : : :     

दशेातील लोकसं या ही मानवी संपदा असत.ेकारण लोकसं ये ारे नैस गक व मानविन मत साधन संप ीचा िवकास 

घडवून आणता यतेो. मा  यासाठी लोकसं या व लोकसं या वाढही वाजवी व पात असण े ही पूवअट असत.े मा  भारतात 

लोकसं येचे आकारमान आिण लोकसं या वाढीचा दर हा अितरेक  व पाचा आह.े1950-51 म ये 36 कोटी असणारी लोकसं या 

2020 म ये 137 कोट पयत वाढली आह े .तर 2020 म ये लोकसं यचेा वृ ी 0.99 % असून चीन या वृ ीदर 0.39 % पे ा 

अिधक आह.े दर यनुो या द-पॉ युलेशन ॉ पे टस 2019 हाय लाइट रपोट नुसार 2027 पयत भारताची लोकसं या जगात थम 

मांकाची असले. भारताला लाभले या 2.4 ट े  े ावर जगातील लोकसं येपकै  17.5 ट े  लोकसं या ही अित र  लोकसं या 

आह.े यामुळे साधन सामु ीवर ताण िनमाण होऊन अ , व , िनवारा, आरो य, िश ण यासार या जीवनाव यक व तू व सेवा 

भािवत होऊन दा र य़, बेरोजगारी, कुपोषण, अ ान, िनर रता, साधनांचे असमान िवतरण, िवषमता यांसार या सम यांचा 

गंुता सोडिवणे कठीण होऊन दशेा या आ थक - सामािजक िवकास कंुठीत हो याची िच ह े दसनू येत आहते. हणून वाढ या 

लोकसं येला आळा घाल याचे एक मोठे आ हान भारतीय अथ व थेपुढे आह े. 

४४४४. . . . का या पशैाचंी समातंर अथ व थाका या पशैाचंी समातंर अथ व थाका या पशैाचंी समातंर अथ व थाका या पशैाचंी समातंर अथ व था: : : :     

कोण याही दशेात आ थक थैय िनमाण कर यासाठी आ थक े ात चलनी व रा यकोषीय उपाय योजनांना असाधारण 
मह व असते . ामु याने चलनी उपाय योजनां या भावी अंमलबजावणीसाठी चलनात असले या पैशाची सं या मक व पात 

न द असणे आव यक असते . मा  भारतात बेिहशोबी अथात कर चुकवनू चलनात असणा या का या पैशाची एक समांतर 

अथ व था कायरत आह ेआिण यात सतत वाढसु ा होताना दसून येत आह.ेएन आय पी एफ पी या अ ययना नुसार 1999 म य े

32000 कोटी ते 37000 कोटी, लोबल फायनाि शअल इं टि टी या 2010 या अहवालानसुार 1994 ते 2008 या कालावधीत 

462 अरब डॉलर इतका काळा पैसा दशेाबाहरे गेला. 2015 म ये 2476 कोटी पये तर सव  यायालयातील रटिपटीशन म य े
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नमदू के या माणे 2020 म य े 900 लाख कोटी . भारतीय अथ व थेत काळा पैसा िनमाण झा याचे नमूद कर यात आल े

काळय़ा पैशातील वाढीमुळे भारतीय अथ व थेत चलनी उपाययोजना भावीपणे यश वी होताना आढळून यते नाही. हणनू 

का या पैशाची फोफावणारी समांतर अथ व था मोडीत काढ याचे मोठे आ हान भारतीय अथ व थेपुढे आह.े 

५५५५. . . . पे ोिलयम पदाथा या वाढ या कमतीपे ोिलयम पदाथा या वाढ या कमतीपे ोिलयम पदाथा या वाढ या कमतीपे ोिलयम पदाथा या वाढ या कमती::::  

भारत हा पे ोिलयम पदाथा या आयातीम ये जगात ितस या मांकाचा दशे आह.े दशेातील पे ोिलयम पदाथा या 

वाढ या मागणीची पतूता कर यासाठी सौदी अरब, इराण, कुवते, अमे रका, रिशया यासार या दशेांकडून मो ा माणात आयात 

केली जात.े आरबीआय या अहवालानुसार क या तेला या आयातीम ये ित बॅरल दहा डॉलर कमत वृ ी झा यास भारत 

सरकारला 12.5 िबिलयन डॉलरचा आ थक फटका बसतो. दरवष  साधारणत:100 िबिलयन डॉलर मू या या पे ोिलयम पदाथाची 

आयात केली जात.े2014 म ये क या तेलाचे भाव 87 डॉलस इतके होते आज यू े न- रिशया यु ा या पा भमूीवर क या तलेाच े

भाव ित बॅरल 118 डॉलर पयत पोहोचले आह.े यामुळे दशेांतगत पे ोिलयम पदाथ (20 माचत े30 माच 2022 या 10 दवसात 

9 वेळा पे ोिलयम पदाथाची भाववाढ कर यात आली) व वाहतकु चे दर मो ा माणात वाढून सवसामा यांना महागाई वाढीचा 

फटका बसतो आह.े हणनू वाढणा या पे ोिलयम पदाथा या कमतीला आळा घाल याच मोठे आ हान भारतीय अथ व थेपुढे आह.े 

६६६६. . . . पायाभतू सिुवधाचंा िनकृ  दजापायाभतू सिुवधाचंा िनकृ  दजापायाभतू सिुवधाचंा िनकृ  दजापायाभतू सिुवधाचंा िनकृ  दजा: : : :     

दशेा या िवकासासाठी आव यक असणा  या भौितक (ऊजा, वाहतकू, दळणवळण, ापार, बँ कग, िवमा, इंटरनेट व 

सामािजक (िश ण, आरो य, पेयजल, सामािजक सेवा, व छता) या पायाभूत सुिवधांची भूिमका अ यंत मह वपूण असत.े परंत ु

भारतात भौितक व सामािजक सिुवधांची कमतरता आिण िन  दजाही एक मुख सम या आह.े एनबीसी नुसार 2004 म ये दरडोई 

ऊजा उपल धता 531 केजी (यूएस – 7980 केजी, चीन – 1242 केजी) 2006 म ये वैयि क संगणक माण हजार मागे 16 

(यूएस - 762) तर आरो यावरील खच भारतात जीडीपी या फ  1.39 ट े  (यूएस – 15 ट े ) आह.े 2020 म ये भारतात उ  

िश णाचे माणफ  2 ट े  इतके अ प आह.े याचा अथ भारतातील पायाभतू सुिवधांची कमतरता व दजा िनकृ  आह.े यामळेु 

आ थक आिण सवागीण िवकासाला मयादा पडतात हणनू पायाभूत सिुवधांचा दजा सुधारणे ह ेएक आ हान भारतीय अथ व थेपुढ े
आह.े 

7777. . . . मानव ससंाधनाचंा समुार दजा मानव ससंाधनाचंा समुार दजा मानव ससंाधनाचंा समुार दजा मानव ससंाधनाचंा समुार दजा ::::    

अथ व थे या िवकासासाठी दशेातील लोकसं या हणजे मानवी संसाधनांचा दजा उ  असणे आव यक असते यासाठी 
लोकसं येला िश ण, आरो य, जीवनमान िवषयक सुिवधांची  उपल धता होणे आव यक असते परंतु भारतात 2019म ये सरासरी 

आयमुान एकूण 69.7 वष (बां लादशे - 72.6 वष). अशा सुिवधांची कमतरता अस यामुळे यएूनडीपी नसुार 2020 म ये भारताची 

एचडीआय हॅ यू .645 असून 189 दशेात 131वा मांक लागतो. (भूतान - 129), 2018 म ये हा मांक 130 इतका होता. हणज े

आप या शेजारील रा ांपे ा सु ा मानव संसाधनाचा दजा आप याकड ेिन  आह ेतसचे 2018 या तुलनते 2020 म ये दजा मक 
घसरण झालेली आह.े मानवससंाधना या िन  दजात सुधारणा घडवून आणण ेह ेउदयो मुख भारतीय अथ व थेपुढील एक मखु 

आ हान आह े. 

8. 8. 8. 8. िव ीय तटूिव ीय तटूिव ीय तटूिव ीय तटू: : : :     

सतत वाढणारी िव ीय तूट कमी करणे ही भारतीय अथ व थे पढुील ह े मुख आ हान आहे. . . . जगातील आ थक मंदी आिण 

उ ोगांना मंदीला त ड ावे लागू नये यासाठी दली जाणारी खास पॅकेजसे. यामळेु  कोरोना कालावधीत िव ीय तुटीचे माण 

वाढललेे दसून यते.े गे या वषात अपेि त असले या महसलुात 20 ते 25 हजारकोट नी घट झाली. जागितक अथ व थां या 
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दोलायमान व पामुळे सावजिनक उ ोगातील समभाग िवकून महसूल उभार याचे शासक य य  यश वी झाले नाही. 

साहिजकच िव ीय तूट भ न काढ यासाठी शासनाला िव ीय बाजारातनू 90,000 कोटी पयांचे कज उभारावे लागल.े सरकारी 

खच कर याचे सव य  अनुदान कमी न करता अस यामुळे फसकटले आहते. पे ोिलयम पदाथ आिण खते यासाठी ावी लागणारी 

अनदुानही इतके मोठे आह ेक  याचा प रणाम सपंूण अथ व थेवर यते आह.े यामुळे अनके सम यांना त डदणेे शासनास कठीण 

होत आह.े यामुळे वाढती िव ीयतूट भ न काढणे ह ेएक मोठे आ हान आह.े 

9. अ सरु ाअ सरु ाअ सरु ाअ सरु ा::::  

अथ व थे या शा त िवकासासाठी वाढणा या लोकसं यलेा अ सुर ा दान करणे ह े भारतीय अथ व थेपुढील ह े
मुख आ हान आह.ेभारतीय अथ व थेची वाढ सात ट यांनी होत असताना शेती उ पादनात मा  चार ट यां या खाली वाढ 

होत आह.ेअ धा या या उ पादनात सततवाढ दसनू यते असली तरी अ सरु े या दृ ीने ती परेुशी नाही. यासाठी पु हा एकदा 

ह रत ांती घडवून आण याची िनतांत आव यकता आह.े या दशेने संशोधन व अ  व थापन या े ात अिधक दमदार पावल े

उचलावी लागणार आहते.खतांवरची अनदुान काढून टाकत असताना महाग रासायिनक खतांना व त जैिवकखतांचा पयाय उपल ध 

क न दणेे आव यक आह े यासाठी अथसकं पात भरीव कामिगरी करणे आव यक आह े. 
10. 10. 10. 10. उदयो मखु अथ व थचेी गितमानता कायमराखणेउदयो मखु अथ व थचेी गितमानता कायमराखणेउदयो मखु अथ व थचेी गितमानता कायमराखणेउदयो मखु अथ व थचेी गितमानता कायमराखणे: : : :     

भारतीय अथ व थे या िवकासाची गती कायम ठेवून आ थक िवकासाची फळे समाजा या सव घटकांपयत पोहचिवणे ह े
उदयो मुख भारतीय अथ व थेपुढील एक मुख आ हान असणार आहे. . . . समाजा या सव घटकांसाठी सवसमावेशक व पाचा 
िवकास जाणीवपूवक व य  पवूक टकवून ठेवणे ह ेएक आ हान असणार आह े. यासाठी ये या दशकाम ये दहा ट यांपे ा जा त 
िवकासदर गाठण,े गाठललेा िवकासदर टकवून ठेवणे आिण िवकास दर टकवून ठेवताना आ थक सुधारणांचा लाभ आजवर या 
समाज घटकांपयत पोहोचला नाही यां यापयत िवकासाची गंगो ी घेऊन जाण,े तसचे िवकासा या या येला सवसमावेशक अस े
व प दान करणे ह ेभारतीय अथ व थेपुढील एक मुख आ हान असणार आह.े 

साराशंसाराशंसाराशंसाराशं    : : : :     
वातं यो र 71 वषा या आ थक िनयोजना या मा यमातून जे िनयोिजत य  कर यात आल.े या ारे अनके सकारा मक 

गो ी सा य झाले या आहते. अ धा य उ पादन, उ ोग, वै क य, अिभयांि क , दळणवळण, अवकाश, संर ण, पररा  ापार व 
वहार यांसार या े ात अमलुा  गती झाली. यामुळेच  भारतीय अथ व था ही एक उदयो मुख अथ व था बननू आ थक 

महास ा हो या या दशेने झेपावत आह.े तरीही भारतीय अथ व थेपुढे अनेक सम या िनमाण झाले या आहते या सम यांची 
सोडवणकू कर याचे मोठे आ हान असणार आह.े थूल आ थक थैय िनदशांकानुसार भारतीय अथ व थेकड ेभिव यातील आ हान े
पेल याची मता िनमाण करावी लागणार आह.े 
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Hkkjrh; Hkk"kkae/;s mPp f'k{k.kHkkjrh; Hkk"kkae/;s mPp f'k{k.kHkkjrh; Hkk"kkae/;s mPp f'k{k.kHkkjrh; Hkk"kkae/;s mPp f'k{k.k    
                                                             

çkçkçkçk----    M‚M‚M‚M‚----    ns'keq[k fcHkh"k.kns'keq[k fcHkh"k.kns'keq[k fcHkh"k.kns'keq[k fcHkh"k.k    
olarjko dkGs egkfo|ky;] <ksdholarjko dkGs egkfo|ky;] <ksdholarjko dkGs egkfo|ky;] <ksdholarjko dkGs egkfo|ky;] <ksdh----    rkrkrkrk----ftftftft----mLekukcknmLekukcknmLekukcknmLekukckn    

 

çLrkouk çLrkouk çLrkouk çLrkouk %& 
çLrqr 'kks/kfuca/kkrwu ^Hkkjrh; Hkk"kkae/;s mPp f'k{k.k^ ;k fo"k;kP;k vuq"kaxkus foospu dj.;kr vkysys 

vkgs- mPp f'k{k.kkrhy f'k{k.kkps ek/;e Eg.kwu Hkkjrh; Hkk"kkaP;k fo"k;kojhy lkfgR;kpk 'kks/k ?ks.ks] ;k mís'kkus 
çLrqr fuca/kkrwu ekaM.kh dj.;kr vkysyh vkgs] ;k –"Vhus foospu dj.;kr vkys  vkgs- 

f'k{k.kO;oLFksrhy v/;;u&v/;kiukph Hkk"kk Eg.kts f'k{k.kkps ek/;e- Hkk"kk&ek/;ekpk ç'u eq[;r% 
ek/;fed o mPp f'k{k.kkP;k {ks=kar ;srks- ek/;fed vkf.k mPp f'k{k.k çkphu vfHktkr Hkk"kkae/kwup ns.;kph 
ijaijk lk/kkj.ki.ks vBjkO;k 'krdki;aZr ns'kkar vlY;kps fnlwu ;srs- ek= Hkkjrkr ƒŠ…‡ lkyh esdkys ;kus ;k 
ns'kkrhy f'k{k.k O;oLFksps bFkY;k ekr`Hkk"kka'kh vlysys ukrs [kaMhr d#u baxzth'kh tksMys rs vktrkxk;r 
vckf/kr vkgs- fdacgquk rs vf/kd ?kê gksr vkgs- 'kkys; f'k{k.kkrhy f'k{k.kkP;k ek/;ekcíy fyfgys xsys 
vlys] rjh Hkkjrh; mPp f'k{k.kkr ;kcíy /kksj.k ukgh- çLrqr 'kks/kfuca/kkrwu dsoG f'k{k.kkP;k ek/;eklkBh 
okijY;k tk.kk&;k Hkk"ksP;k vuq"kaxkus ppkZ dsysyh vkgs- rlsp ;k isije/;s ;k fo"k;kojhy foLr`r ;qfäokn o 
vkOgkukaoj ppkZ dsyh vkgs- 

Lokra«;ksZÙkj dky[kaMkr Hkkjrkr dsoG 27 fo|kihBs gksrh- ;k fo|kihBkae/;s 369]000 fo|kFkhZ f'kdr 
gksrs- 2015 e/;s] 760 fo|kihBkae/;s 34 n'ky{kkgwu vf/kd fo|kFkhZ f'kdr gksrs- ek= vkrk fo|kFkZ~;kaph la[;k 
toGikl 'kaHkj iVhus ok<yh vkgs- [kktxh 'kS{kf.kd laLFkka}kjs mnkjhdj.kkuarj xsY;k nksu n'kdkar >kysY;k 
cgqrsd ok<hlg egkfo|ky;s vkf.k fo|kihBs HkkjrHkj lkrR;kus ok<yh vkgsr- 
    jkT;?kVusP;k vkBO;k vuqlwphe/;s ckohl Hkk"kk vkgsr- Hkkjrklkj[;k cgqHkkf"kd ns'kkr] f'k{k.kkP;k 
ek/;eklkBh Hkk"ksph fuoM gh ,d xqarkxqarhph ckc vkgs- ek/;ekpk ç'u gk 'kq) 'kS{kf.kd ç'u ulwu 
jktdkj.k] jkT;dkjHkkj o uksdj~;k ;kaP;k'kh R;kpk fudVpk laca/k vkgs- Hkkjrkrhy mPp f'k{k.kkP;k 
çlkjke/;s gks.kkjh ok< y{kkr ?ksrk] mPp f'k{k.kkrhy f'k{k.kkP;k ek/;ekP;k eqí~;kdMs dsoG 'kS{kf.kd 
ifj.kkedkjdrsP;k –"Vhdksukrwup ikg.ks egÙokps ukgh] rj lkekftd vkf.k jktdh; fu/kkZjke/;s R;kph 
Hkwfedk y{kkr ?ks.ks vko';d vkgs- dkj.k çFke] Hkk"kk gh mPp f'k{k.kkP;k çfØ;sr ços'k fcanw Eg.kwu dke 
djrs- Kku dks.k fuekZ.k djrs] dks.kklkBh fuekZ.k dsys tkrs vkf.k dks.kR;k leL;kaps fujkdj.k dj.;kpk 
ç;Ru djrs gs Hkk"kk Bjors- 

jkepaæ xqgk ;kauh R;kaP;k ^f}Hkkf"kd ckSf)dkaps iru* fuca/kkr f}Hkkf"kd ckSf)dkaps iru ;k  lanHkkZr 
y{k os/kys- ;k fuca/kkr jkepaæ xqgk ;kauh vlk ;qfäokn dsyk dh] ^^iwohZP;k fi<îkae/;s] ,dkis{kk tkLr 
Hkk"kkae/;s dYiuk vkf.k fopkjkaps O;ogkj dj.kkjs Hkkjrh; fopkjoar eksBîk la[;sus gksrs- iqjkok Eg.kwu xka/kh] 
Vkxksj] vkacsMdj ;kaP;klg brjkaph mnkgj.ks fnyh vkgsr% R;kaP;k ers]Þf}Hkkf"kd cqf)thohaph mifLFkrh 
y{k.kh;jhR;k deh >kyh vkgs vkf.k vkrk ckSf)dkaph osxGh f'kfcjs vkgsr- ts Qä baxzthe/;s laokn 
lk/krkr^^ fopkjoarkauh Lor%yk R;kaP;k ewG Hkk"ksr O;ä dj.ks LokHkkfod vkgs] ts R;kaP;k lektkçrh R;kaph 
çfrc)rk vkf.k ckaf/kydh n'kZors- egÙokps Eg.kts] yksdkaph Hkk"kk tk.kwu ?ksrY;kf'kok; jktdh;] lkekftd 
vkf.k lkaL—frd ifjorZukae/;s lgHkkxh gks.ks vkf.k R;koj çHkko Vkd.ks v'kD; vkgs- 

vk;Vh m|ksx vkf.k 'kgjh e/;eoxZ ¼—".ku½ ;kaP;k ok<hlkscr mPp f'k{k.kkpk foLrkj >kyk- baxzth 
ek/;ekps mPp f'k{k.k vkf.k vk;Vh uksdjh gs e/;eoxhZ;kaP;k fof'k"V vkdka{kkaps çrhd vkgs- ;k vkdka{kspk 
FkksMD;kr lkjka'k vlk vkgs dh ^^Qä ekr`Hkk"ksrhy f'k{k.k ;kiq<s cgqla[; r#.k Hkkjrh;kalkBh Lohdk;Z 
jkg.kkj ukgh] ts lqjf{kr vkf.k lqjf{kr uksdjhlkBh baxzthdMs ikliksVZ Eg.kwu ikgrkr^^ ¼xqgk] 2010½- 
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egkfo|ky;s vkf.k fo|kihBkae/;s] la?kfVr {ks=krhy uksdj~;k feGfo.;klkBh] lglk vk;Vh {ks=kr vkf.k 
çfrf"Br dsaæ ljdkjP;k uksdj~;kae/;s] R;kaph cq)heÙkk vlwugh] R;kaps LFkkfud ek/;ekrhy led{k baxzth'kh 
la?k"kZ djrkuk fnlrkr-  

ek=] baxzth ek/;ekps vkd"kZ.k gs e`xtGp vkgs- ^^u‚u&esVªksi‚fyVu Hkkjrkrhy lqekjs lgk n'ky{k 
fo|kFkhZ ¼loZ uksan.kh—r fo|kFkZ~;kaiSdh †å%½ njo"khZ ;k ç.kkyhe/;s ços'k djrkr vkf.k R;kaph 'kS{kf.kd 
mfí"Vs lk/; dj.;kr vi;'kh Bjrkr- dkj.k rs baxzthpk lkeuk d: 'kdr ukghr^^ ¼fujatuk½- vxzx.; 
jkstxkj{kerk vgokykr vlk fu"d"kZ dk<yk vkgs  dh] Þ‰-ƒ % is{kk tkLr vfHk;ars vL[kfyr baxzth cksyw 
'kdr ukghr- fuEes fo|kFkhZ csjkstxkj Eg.kwu oxhZ—r vkgsr- dkj.k R;kauk baxzth cksyrk ;sr ukgh- esVªks 'kgjs 
vkf.k u‚u&esVªks 'kgjkae/khy fo|kFkZ~;kae/khy rkaf=d dkS'kY;kae/;s ux.; Qjd vlrkuk esVªks 'kgjkae/khy 
fo|kFkZ~;kae/;s baxzthe/;s laokn lk/k.;kph {kerk tkLr vlrs-rlsp ijns'kh Hkk"ksr mPp f'k{k.k ?ks.;kP;k 
{kersoj çHkqRo feGfo.;klkBh vusd o"ksZ ykxrkr- la'kks/ku vls n'kZfors dh f}rh;&Hkk"kk f'kd.kkj~;kyk 

fyf[kr fdaok cksyysys let.;klkBh 98%  'kCndks"k ekfgr vl.ks vko';d vkgs- baxzth v/;kiu vkf.k 
v/;k;u vlwugh] ijns'kh Hkk"kk f'kd.kkj~;kaph xzg.k{kerk vkf.k mRiknu {kerk ;ke/;s y{k.kh; varj vkgs- rs 
etdwj vkf.k Hkk"k.k letw 'kdrkr ijarq ijns'kh Hkk"ksr ewG lkexzh r;kj dj.;klkBh la?k"kZ djrkr- 
^^fo|kFkZ~;kauk vko';d dBksjrslg  okij.;klkBh vkf.k ^la'kks/kd^ o`Ùkh ok<o.;klkBh çf'kf{kr dj.ks [kwi 
dBh.k okVrs-^^ rsyqxq fdaok ejkBh lkj[;k eksBîk lektkus loZ Kku&fufeZrhlkBh baxzthe/;s iw.kZi.ks 
LFkykarfjr gks.;kph vis{kk v;ksX; vkgs- 

Hkkjrh; Hkk"kkae/;s etdwj vuqokfnr dj.ks gs ,d eksBs dke fnlrs- ek=] fodklkckcr xaHkhj 
vlysY;k çR;sd eksBîk ns'kkyk gh dljr djkoh ykxyh vkgs- tikue/;s] R;kauh 1940 e/;s R;kaP;k baxzth 
ek/;ekP;k fo|kihBkaps tikuh ek/;ekr :ikarj dsys- Þ¼vkS|ksfxd fodklkpk½ egÙokpk iSyw Eg.kts 
fodklke/;s okijyh tk.kkjh Hkk"kk… lektkyk baxzth Hkkf"kd vkf.k baxzth ulysys oxZ vls foHkkftr u dj.ks 
egÙokps vkgs… tikuP;k ifgY;k vfHk;kaf=dh egkfo|ky;kr vfHk;kaf=dh fo"k; baxzthr f'kdoys tkr vlys 
rjh… vfHk;kaf=dhrhy vxzx.; f'k{kdkauh ewyHkwr vfHk;kaf=dh laKk tikuh Hkk"ksr vuqokfnr dj.;klkBh xaHkhj 
vkf.k lrr ç;Ru dsys vkgsr; … v'kk ç;Rukaf'kok;] vk;kfrr ra=Kkukpk tyn voyac dj.ks vkf.k R;keqGs 
esth&;qxkrhy tikups tyn vkS|ksfxdhdj.k 'kD; >kys ulrs- ¼fedkeh½^^ 
Hkkjrh; Hkk"kkaph xjtHkkjrh; Hkk"kkaph xjtHkkjrh; Hkk"kkaph xjtHkkjrh; Hkk"kkaph xjt    

Hkkjrkr f'k{k.kkP;k ek/;ekojhy cgqrsd ppkZ 'kkys; f'k{k.kkoj dsafær vlrkr vkf.k R;krgh çkFkfed 
Lrjki;aZr- 1953 iklwu UNESCO }kjs çkFkfed f'k{k.kkr ekr`Hkk"ksph Hkwfedk ekU; dsyh tkrs- uohu jk"Vªh; 
'kS{kf.kd /kksj.kkP;k elq|kr ikpohi;aZr ¼MHRD½ ekr`Hkk"ksrhy f'k{k.kkph xjt uewn dj.;kr vkyh vkgs- 
turk 'kD; frrD;k yodj LFkkfud ek/;ekae/kwu baxzth ek/;ekdMs LFkykarfjr gksr vkgs- egÙokpk ç'u 
vlk vkgs  dh Þtj ;k ¼LFkkfud½ Hkk"kk mPp f'k{k.kkr vfLrRokr ulrhy] rj f'k{kdkauk çf'kf{kr dls dsys 
tkbZy] lkexzhph fufeZrh dsyh tkbZy vkf.k v/;kiu'kkL=kps eqís dls r;kj dsys tkrhy vkf.k R;kaps 
ewY;ekiu dls gksbZy\ xjt vkgs rh dks.kR;kgh Hkk"kslkBh ^^ckgsj iMw udk^^ ;k /kksj.kkph vkf.k çkFkfed 
Lrjkoj oxkZr ços'k dj.kkj~;k çR;sd Hkk"kslkBh loksZPp Lrjki;aZr f'k{k.kkph Hkwfedk- ¼fdMobZ½ß 

Hkkjrh; Hkk"kkae/;s lkekftd foKku f'k{k.k vkf.k la'kks/kukph xjt ;koj dkgh dke miyC/k vkgs- 
etdwj ekr`Hkk"ksr vlY;kl ys[kd vkf.k okpd ;kaP;kr eksBk laca/k ;srks vkf.k vusd vFkZ yko.;kph la/kh 
deh gksrs- la'kks/kukeqGs Hkk"kspk 'kCnlaxzg ns[khy ok<rks vkf.k rs uohu vkf.k xqarkxqarhP;k dYiukauk okgwu 
us.;klkBh okgu Eg.kwu dke dj.;klkBh 'kCn r;kj djrkr- rkaf=d nLr,sotkps Hkkjrh; Hkk"kkae/;s Hkk"kkarj 
dj.;kpk ç;Ru dsysyk dks.khgh lk{k nsÅ 'kdrks] rkaf=d laKk O;ä dj.;klkBh 'kCnlaxzgkph derjrk 
vkgs- vkiY;k Hkk"kk la'kks/ku çfØ;siklwu nwj jkfgY;keqGs R;kaph ckSf)d pkSrU; deh >kyh vkgs vkf.k R;kaph 
ok< [kqaVyh vkgs ¼ljek vkf.k vxzoky½- 
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T;k ns'kkr cgqla[; yksdla[;syk baxzth letr ukgh] rsFks ijns'kh Hkk"kspk f'k{k.kkps ek/;e Eg.kwu 
okij dsY;kus yksd egÙokP;k oS|dh; vkf.k rkaf=d ekfgrhiklwu oafpr jkgrkr T;kpk okij rs R;kaP;k vkf.k 
R;kaP;k leqnk;kP;k dY;k.kklkBh d: 'kdrkr- Hkkjrkrhy Hkk"ksHkksorhps jktdkj.k y{kkr ?ksrk] mPp f'k{k.kkr 
Hkkjrh; Hkk"kkapk çlkj R;k R;k jkT;kauh dj.ks vko';d vkgs- vkarjjkT;h; LFkykarj vkf.k tkxfrdhdj.kkeqGs 
f'k{k.kkps ek/;e Eg.kwu Hkk"kk fuoM.;kP;k xqarkxqarhr Hkj iMyh vkgs- 
       xsY;k dkgh o"kkaZe/;s] fo|kihBkauh jkT;kP;k vf/k—r Hkk"ksr f'kdoys tk.kkjs dyk] ekufodh vkf.k 
okf.kT; ;k fo"k;krhy dkgh dk;ZØe lq: dj.;klkBh vusd NksVs ç;Ru dsys vkgsr- ek=] xsY;k nksu 
n'kdkar jkT;krhy fo|kihBkaph çfr"Bk vkf.k xq.koÙkk ?kljyh vkgs- ^^jkT; fo|kihBs] fo'ks"kr%] LFkkfud deh 
fu/kh] jktdh; gLr{ksi] vusdnk 'kS{kf.kd fu;qäh vkf.k dkghosGk ços'k vkf.k ijh{kkae/;s eksBîk çek.kkr 
Hkz"Vkpkj vkf.k viq;kZ lks;h&lqfo/kka}kjs oSf'k"Vîh—r vkgsr^^ iwohZ fo|kihBs jkT;kP;k jktdh; vFkZO;oLFkspk 
,d Hkkx gksrh vkf.k LFkkfud usrs R;kauk jktdh; teokteo dj.;klkBh vkf.k jktdh; vFkZO;oLFkk 
pkyo.;klkBh LFkkiu djrkr- rFkkfi] dsaæh; Lrjkoj ;wthlh] ,vk;lhVhbZ] ,elhvk; bR;knhaP;k ok<heqGs] 
fu;a=.k jkT;kdMwu dsaækdMs xsys vkgs-  

HkkjrkP;k mPp f'k{k.kkP;k jktdh; vFkZO;oLFksP;k ;k cnyR;k Lo:ikps xaHkhj ifj.kke >kys vkgsr- 
vk;vk;Vh] vk;vk;,e bR;knhlkj[;k jk"Vªh; vkf.k dsaæh; laLFkkaps  opZLo vkgs- rj jkT; fo|kihBs vYi 
Kku fufeZrhe/;s xqarysyh vkgsr- layXurk vkf.k ijh{kk çfØ;k lkBh okijyh tkrkr- vFkZiw.kZ mPp f'k{k.k 
tulkekU;kai;aZr iksgksp.;klkBh jkT;krhy fo|kihBkauk uolathouh feG.ks egÙokps vkgs- 

^^eq[; 'kS{kf.kd Hkk"kk Eg.kwu baxzthpk okij d:u vkf.k vusd f'kf{kr & çf'kf{kr vkf.k rstLoh 
fo}ku vkf.k 'kkL=Kkaps Hkkjrkr vfLrRo vlwugh] ;sR;k dkgh n'kdkae/;s Hkkjrkr vkarjjk"Vªh; Lrjkoj 
Li/kkZRed la'kks/ku fo|kihBs vlrhy vls okVr ukgh^^ çlaxh] baxzth ek/;ekP;k f'k{k.kkyk Hkkjrh; 
vFkZO;oLFkspk vkf.k tkxfrd Li/kkZRedrspk ok<hpk pkyd Eg.kwu xkSjo.;kr vkys vkgs- ek=] Hkkjrh; 
'kgjkaph voLFkk vkf.k oSKkfud 'kks/kkpk vHkko ;keqGs R;kauk fojke feGkyk ikfgts- txHkjkrhy vuqHkoko:u] 
vkiyk U;wuxaM dnkfpr ^baxzth vlwugh* ulwu vlk vkgs- 

dks.kR;kgh fo|kihBkus baxzth ek/;e ulysyh f'kdo.kh lq: dj.;kpk ç;Ru dj.;kiwohZ iq<hy vVh 
egRokP;k vkgsr- ƒ- Hkkjrh; Hkk"kkae/khy ikBîiqLrds vkf.k lanHkZ iqLrds iqjs'kk la[;sus] pkaxY;k ntkZph] uqlrh 
Hkk"kkarjs ulwu rKkauh fyfgysyh vkf.k fu;feri.ks v|or dsysyh vlkohr- „- LFkkfud Hkk"ksr f'kdo.;klkBh 
f'k{kd iqjsls l{ke vlys ikfgtsr- çdk'kd] fu;rdkfyds vkf.k vuqokndkaph derjrk gh Hkkjrh; 
Hkk"kkae/khy KkukP;k ok<hleksjhy egÙokph vkOgkus vkgsr- yk;czjhP;k vxnh NksVîk foHkkxkr Hkkjrh; 
Hkk"kkae/;s iqLrds miyC/k vkgsr- rj xzaFkky;krhy cgqrka'k iqLrds baxzthr vkgsr- rlsp baxzthe/;s laçs"k.k 
dj.kkjs mPpHkzw yksd eksBs vkf.k vf/kd çLFkkfir vkgsr- tx vf/kd tkxfrd >kys vkgs-  R;keqGs  baxzthyk 
çk/kkU; ns.;kph ekufldrk ok<yh vkgs- 

rFkkfi] rGkxkGkrhy tkx#drk ok<o.;klkBh fofo/k Lo;alsoh laLFkka}kjs baVjusVpk okij] LFkkfud 
Hkk"ksrhy fu;rdkfyds vkf.k iqLrds vkf.k lkfgR; ;ke/;s ok< gksr vkgs- uW'kuy VªkUlys'ku fe'kuph LFkkiuk 
dj.;kr vkyh vkgs- Googel lkj[;k vusd eksBîk daiU;k] Reverie Technologies vkf.k Pratilipi lkj[ks vWIl 
Hkkjrh; Hkk"kk cksy.kkj~;kalkBh baVjusVpk okij ok<o.;koj dke djr vkgsr-  

VkVk lkekftd foKku laLFksus ekuorsP;k mPp f'k{k.kklkBh Hkkjrh; Hkk"kkae/khy lkfgR; fufeZrhoj 
ns[kjs[k Bso.;klkBh dsaækph LFkkiuk dsyh vkgs- dsaækus vk;ksftr dsysY;k esGkO;kr mPp f'k{k.kkr Hkkjrh; 
Hkk"kkaph mifLFkrh ok<o.;kP;k O;ogk;Zrk vkf.k i)rh ;koj ppkZ dj.;kr vkyh- Hkkjrh; Hkk"kkaph viqjhrk] 
'kCndks'kkaph fufeZrh] f'k{kdkapk v/;kiu'kkL= fodkl] fMftVy laxzg.k vkf.k fo|eku lkfgR; vkf.k laxzg.k 
¼fujatuk½ ;kaps ladyu ;koj ppkZ dj.;kr vkyh- ufou jk"Vªh; 'kS{kfud /kksj.k „å„å e/;s loZ Hkkjrh; 
Hkk"kkaps lao/kZu] R;kapk çlkj Ogkok rlsp R;kaP;ke/;s ,d çdkjs pkSrU; fuekZ.k Ogkos ;klkBh ^,ubZih*us 
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fnysY;k f'kQkj'khauqlkj bafM;u bfULVVîwV v‚Q VªkUlys'ku v¡M baVjfçVs'ku ¼vk;vk;Vhvk;½ Eg.ktsp 
jk"Vªh; vuqokn vkf.k Hkk"; laLFkk rlsp uW'kuy bafULVVîwV ¼fdaok bfULVVîwVL½ Q‚j ikyh] if'kZ;u v¡M çk—
r] Eg.ktsp ikyh] if'kZ;u vkf.k çk—rlkBh jk"Vªh; laLFkk ;kaph LFkkiuk dj.;kpk lYyk ns.;kr vkyk vkgs- 
laL—r vkf.k brj Hkk"kk foHkkxkaP;k lq–<hdj.kkph f'kQkjl dj.;kr vkyh vkgs- rlsp mPp f'k{k.k 
laLFkkae/;s vf/kdkf/kd ekr`Hkk"kspk fdaok LFkkfud Hkk"kspk mi;ksx f'kdo.;kps ek/;e Eg.kwu dsyk tkok] vlsgh 
lqpo.;kr vkys vkgs-   

fo|kFkZ~;kauk HksMlko.kkj~;k Hkkf"kd vMFkG~;kaoj vkf.k HksnHkkokoj la'kks/kukps çek.k deh vkgs- ;k 
fo"k;koj çk;ksfxd vH;klkpk vHkko vlY;kps fnlrs- LFkkfud ek/;ekr vfLrRokr vlysY;k dk;ZØekaP;k 
xq.koÙksoj vkf.k ifj.kkekaoj ifjek.kkRed vkf.k xq.kkRed vH;kl dj.ks vko';d vkgs- cgqHkkf"kd oxkZr mPp 
f'k{k.kkps O;ogkj dj.;kpk mÙke ekxZ vf/kd pkaxY;k çdkjs letwu ?ks.;klkBh Hkkf"kd la'kks/kukphgh xjt 
vkgs-  

Hkkjr gk [kwi eksBk vkf.k oSfo/;iw.kZ ns'k vkgs- Hkk’kk /kksj.k ,danj jk"Vªh; Lrjko:u jkT;kae/;s vkf.k 
[kkyP;k ikrGhoj xsys ikfgts- Hkk"kkaps dks.krs la;kstu leqnk;kP;k xjtk iw.kZ djsy gs fu/kkZfjr dj.;klkBh 
;k Lrjkaoj vf/kd —rh la'kks/kukph vko';drk vkgs o ;k –"Vhus vf/kd dk;Z gks.ks xjtsps vkgs- 
fu"d"kZfu"d"kZfu"d"kZfu"d"kZ    
ƒ- Hkkjrh; Hkk"kkae/;s mPp f'k{k.k ns.ks egÙo  vkgs-  
„- lokaZlkBh baxzth ek/;ekps f'k{k.k gk b"V /kksj.k i;kZ; ukgh-  
…- Hkkjrh; Hkk"kkae/;s ntsZnkj f'k{k.k ns.;kiwohZ dkgh egÙokph vkOgkus vkgsr T;kaoj ekr dj.ks vko';d vkgs-  
†- cgqrsd vkOgkus ifjlaLFksph vkgsr- lq#okr >kY;kf'kok; ikBîiqLrds gks.kkj ukghr] Hkk"kk fodflr gks.kkj 
ukghr vkf.k f'k{kd r;kj gks.kkj ukghr- 
‡-fodlu'khy ns'kklkBh] ijns'kh Hkk"ksP;k ços'kk}kjs Kku fu;af=r dj.;kph dYiuk uSfrd–"Vîk v{kE; vkgs- 

lanHkZ  lanHkZ  lanHkZ  lanHkZ      
1- HRDC :Þvf[ky Hkkjrh; mPp f'k{k.k 2014&15 losZ{k.kß 
2- HRDC : Þelqnk jk"Vªh; 'kS{kf.kd /kksj.k] 2016  
3- xqgk jkepaæ]Þf}Hkkf"kd ckSf)dkapk mn; vkf.k iruß] vkfFkZd vkf.k jktdh; lkIrkfgd 15 v‚xLV 2009- 
4- xqgk jkepaæ] ^^ckSf)d f}Hkkf"kdrsps uqdlku vkf.k iquiZzkIrh^^] vkfFkZd vkf.k jktdh; lkIrkfgd 23 tkusokjh] 2010 
5- ,u- dY;k.k je.k] ÞckSf)d f}Hkkf"kdrkß] vkfFkZd vkf.k jktdh; lkIrkfgd 10 v‚DVkscj 2009- 
7- ;qusLdks% ^^ekr`Hkk"kk egÙokph% çHkkoh f'k{k.kkph xq#fdYyh Eg.kwu LFkkfud Hkk"kk^^ 
8- fdMokbZ vk;'kk] Þf'k{k.kkrhy Hkk"kspk ç'uß] vkfFkZd vkf.k jktdh; lkIrkfgd 27 v‚xLV 2016- 
9- vkdka{kh eu] Þjk"Vªh; jkstxkj vgoky% vfHk;arsß] okf"kZd vgoky 2016 
10- f'eV u‚cZVZ] ^^funsZf'kr f}rh; Hkk"kk 'kCnlaxzg f'k{k.k^^] Hkk"kk v/;kiu la'kks/ku ¼2008½; i`- …„‹–…ˆ… 
11- —".ku fleafruh] ^^HkkjrkP;k r̀rh; f'k{k.kkph jktdh; vFkZO;oLFkk^^] vkfFkZd vkf.k jktdh; lkIrkfgd 15 ekpZ  2014- 
12- fujatuk rstfLouh] ÞHkkjrh; mPp f'k{k.kkrhy Hkkjrh; Hkk"kkß] vkfFkZd vkf.k jktdh; lkIrkfgd 23 ekpZ ] 2013- 
13- ufou jk"Vªh; 'kS{kf.kd /kksj.k  „å„å 
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आतंररा ीय अथशा ातील अ यासात िविनमय दराच ेमह वआतंररा ीय अथशा ातील अ यासात िविनमय दराच ेमह वआतंररा ीय अथशा ातील अ यासात िविनमय दराच ेमह वआतंररा ीय अथशा ातील अ यासात िविनमय दराच ेमह व    
सकं पना आिण कारसकं पना आिण कारसकं पना आिण कारसकं पना आिण कार    

    

Dr.Dr.Dr.Dr.    Sunita B AhireSunita B AhireSunita B AhireSunita B Ahire    
ा तिवक ा तिवक ा तिवक ा तिवक ::::    

परक य चलनाचा िवचार कर यापूव  'ए सचज' या श दाचा अथ जाणून घेणे आव यक आह.े 

दवेाणघेवाणीचा साधा अथ हणजे एखा ा व तू या बद यात आव यक असले या इतर गो ी िमळणे, 

व तूंची खरेदी कवा िव  ही िविनमय हणून ही ओळखली जाते. परक य चलनात िविवध दशेांना 
पतपुरवठा कर याची पर पर दवेाण-घेवाण होते. िविनमय दराचा अ वयाथ लाव या बरोबरच एखादा दशे इतर 
दशेांचा कजदार व कजदार बनतो, अशी सव कज दे याचाही िवचारयात अंतभूत आह.े परक य चलनात ते कज कस े
दले जाते आिण या या िवषमतेचा िविनमय दरावर काय प रणाम होतो, याचाही िवचार केला जातो. 
परेषापरेषापरेषापरेषा    ::::----    

एखादा दशे दसुर् या दशेाचा कजदार आिण कजदार कशामुळे बनतो याचा आपण िवचार केला पािहज.े 
बाहे न एखा ा दशेात जेवढा माल येतो, तो पैसा इतर दशेांचा कजदार बनतो आिण तो इतर दशेांना जेवढा पैसा 
पाठवतो, तेवढा पैसा इतर दशेांना पाठवणारा ठरतो. परक य जहाजांवरील मालाची आयात झा यामुळे जहाजां या 
मालवाहतुक साठी तो इतर दशेांचाही कजदार बनतो. याच माणे आप या जहाजावरील माल बाहरे पाठव यामुळे 
तो इतर दशेांचाही पतपेढी बनतो. जर दशेातील सरकार कवा ने दसु या दशेाची सुर ा आिण शेअस िवकत 
घेतले तर तो दशे इतर दशेांचा धनको ठरतो. यािशवाय इतर दशेही पर ांितयांकडून कज घेताना कजदार बनतात. 
दशेात काम करणा यापरक यांची बचत आिण नफा यामुळे हा दशे इतर दशेांचाही कजदार बनतो.  काही कारणाने 
इतर दशेांना िवशेष 'कर' दे याची स  जे हा दशेाला केली जाते, ते हा या रकमेसाठी तो दसु या दशेाचा ऋणी 
होतो.  

वरील वहाराचा मोबदला दे यासाठी काही दशेांत सोन-ेचांदीची नाणी चिलत असनू यांचे वहार या 
ना यांम ये केले जातात. जर काही कारणाने दशेाला कज फेड याचे दसुरे कोणतेही साधन िमळाले नाही, तर सोन े
कवा चांदी पाठवणे बंधनकारक आह.े सरकारने आता सोन-ेचांदी बाहरे पाठिव यावर बंदी घात याने ापारी 

अनेकदा परदशेी हं ांमधून पैसे दतेात. डंी हा एक कारचा आ ावलीचा कार आह.े डंी लेखक एखा ा 
ला कवा सं थेला डंीम ये िलिहलेली र म नॉिमनेट झाले या ला दे याची आ ा दतेो. अशा  डंीला 

' ापारी डंी' हणतात. ापारी हं ांखेरीज एक व इतर कार या हं ा वापर या जातात, यानंा  
'ए लॉयमट हडंी' हणतात. यािशवाय परदशेी ावसाियक वहारांची परतफेड कर यासाठी बँकांकडून द या 
जाणा या वासी हं ा, सरकारी हं ा, डंी यांचाही वापर केला जातो.  

वरील वहाराची परतफेड या दराने केली जाते या दरास िविनमय दर असे हणतात. या दराने अनकेदा 
परदशेी व डग बँका वीकारतात आिण याच दराने कधी ना कधी दशेा या पतपुरव ातील िवषमतेचा प रणाम 
होतो. सोने बाहरे पाठिव याचे बंधन सरकारवर नसेल आिण दशेा या दयेकापे ा कतीतरी अिधक असेल, तर 
डंी या बद यात सोन े पाठिव याची सुिवधा दशेवासीयांकड े असताना िविनमय दर मयादपेयत पोहोचतो. या 

मयादलेा सोने-िनयात दर हणतात आिण िविनमय दर यापुढे जात नाही. उलट इतर दशेांनी एखा ा दशेाला 
ावे, अशी अपे ा करणे खूप जा त असते, मग या दशेात मा ा पाठिव या या बद यात सोने पाठिव याची सोय 

इतर दशेांकड े असताना या दशेा या िविनमयाचा दर मयादपेयत पोहोचतो. या दराला सोने आयात दर अस े
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हणतात. परक य चलनाचा दर या मयादपेे ा जा त नसतो. यामुळे सोने आयात-िनयाती या दराम येच एखा ा 
दशेा या िविनमयाचा दर वाढतो.  

आता िविनमय दरा या अित चढ-उताराचा वसायावर कवा िविवध वगातील माणसांवर काय प रणाम 
होतो, ह े जाणून यावे लागेल. सोन-ेआयात दरा या पुढे िविनमय दर जाऊ लागला क  दशेात बाहे न व त ू
मागवणा यांना फायदा होतो आिण आयातीला चालना िमळते. याचबरोबरदशेाबाहरे माल पाठिवणा यांना 
नुकसान सोसावे लागते. दशेांतगत व तूंची कमत थोडी कमी होऊ लागते. दशेांतगत परदशेी व त व तूंशी पधा 
करणा या उ ोगांचे नुकसान झाले आह.े अशा कारे िविनमय दरा या अ यिधक चढ-उतारामुळे काह ना फायदा 
होतो आिण एखा ाला गमावतो. ापा यांचहेजार चे नकुसान होते आिण काह ना तवेढाच फायदा होतो. हा तोटा 
नफा टाळ यासाठी िविनमयाचे माण अवाजवी घसर यापासून रोख याचा येक दशेा या सरकारचा य  आह.े 

आज या काळात जगातील ब तांश दशेांम ये सोने-चांदीची अ सल नाणी चिलत नाहीत. कागदी 
चलनाचा मो ा माणावर सार होतो. सो या या आयात-िनयातीवर सरकारानंी बंदी घातली आह.े यामुळे 
कोण याही दशेा या सरकारला आप या दशेा या परक य चलना या दरावर िनयं ण ठेवणे आव यक ठरते. ती 
नेहमीच दशेा या दे यापे ा जा त होऊ न दे याचा य  करत.े 

परक य चलन िनयंि त कर याचे मु य कारण हणजे िविनमय दरातील चढ-उतारामुळे आंतररा ीय 
ापाराला खूप नुकसान सोसावे लागते. यामुळे ही घटना रोख यासाठी अनके रा ांनी परक य चलन समीकरण 

िनधी थापन केला. या फंडात घरचा पैसा आिण इतर दशेांचंमॅटर आिण सोनंही असतं. आ थक संकटा या 
काळातही कधी कधी दशेाचे भांडवल बाहरे जाऊ नये हणून परक य चलन िनयंि त केले जात.े 

जगातील मुख दशेांनी िमळून आंतररा ीय नाणेिनधीची थापना केली आह.े या िनधी या थापनेमुळे 
दशेांमधील आ थक बाब म ये अिधक घिन  सहकायाची सु वात झाली. परक य चलनातील अि थरता कमी 
कर यासाठी सद यदशेांना मदत करणे ह े या फंडाचे मु य काय आह.े स या या ापारा या वहारात 
सवसमावेशकता आण यासाठीही हा िनधी उपयु  ठरतो. यािशवाय आंतररा ीय वहारांची परतफेड 
कर यासाठीही ते उपयु  ठरते.     

मौ त अथ व थेत िविनमय दर हा श द ामु याने उपयोगात आणला जातो. आतंररा ीय ापाराचा 
अ यास करत असतानंा िविनमय दराचा िवचार करणे अ यंत आव यकते. "आतंररा ीय अथशाआतंररा ीय अथशाआतंररा ीय अथशाआतंररा ीय अथशा  संपूण 

दशेभरातील उ पादन, ापार आिण गंुतवणूक चे वणन करतो आिण अंदाज करतो. अमे रकां सार या मो ा समृ  

िवकिसत अथ व थांम ये मजुरी आिण उ प  आतंररा ीयआतंररा ीयआतंररा ीयआतंररा ीय ापारा बरोबर कमी होत जातात. कारण आंतरा ीय 

ापार िवदशेी िविनमय दरावर अवलंबुन असतात. आंतररा ीय ापारातील घेणी दणेी चलना या िनि त 
केले या मु या ारे के या जातात. यात िवदशेी दर असे हणतात. 
िविनमय दरा या ा या पढुीलिविनमय दरा या ा या पढुीलिविनमय दरा या ा या पढुीलिविनमय दरा या ा या पढुील    माणेमाणेमाणेमाणे    

१. लेयर अॅ ड ॅ प "िविनमय दर हणजे एका दशेा या चलनाची दसु या दशेा या चलनात  केलेल. 
कमत होय". 

२. इनसाय लोिपडीया ि टािनका रा  आपआपसातील दणेी या प दतीन ेकरतात यास िवदशेी िविनमय 
दर असे हणतात ". हाटले िवदस- "िवदशेी िविनमय हा आंतररा ीय मौ ीक दवेाण घेवाणातील कला व शा  
होय". 

३. ाउथर "िविनमय दर हणजे एवचलना या बद यात ा  होणारे इतर चलनाच े माण " 
४.ए सवथ "िविनमय दर हा िविवध दशेा या चलनात असले या कमत पातळी मधील य  संबंध होय". 
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५.नॉमन ॅ प- "िविनमय दर हणजे इतर दशेाचे चलन िवकत घेांना आप या दशेातील चलन या माणात 

ावे लागते ते माण िनि त करणारा दर िविनमय दरात बदल हो याची कारणे दोन दशेात िनि त झालेला 
िविनमय दर सतत व सदवै कायम नसतो. या दरासाठी बदल होतात. डॉलरचा पुरवठा कायम राहीला तर डॉलरची 
मागणी वाढ यास डॉलर ही महाग होतो, आ थक दृ या अिवकशीत व िवकसनशील दशेांना अमेरीकेने दसु या 

महायु दानंतर या काळात िवशेषत: १९५० ते ७० या काळात मोठया माणात आ थक व तांि क मदत के याने 
डॉलर या िविनमय दरात मो ा माणात वाढ झाली. िविनमय दरात बदल झाला. 
िविनमय दरात बदल हो याचीिविनमय दरात बदल हो याचीिविनमय दरात बदल हो याचीिविनमय दरात बदल हो याची    कारणेकारणेकारणेकारणे    पढुीलपढुीलपढुीलपढुील    माणेमाणेमाणेमाणे    
११११. . . . ापारीकापारीकापारीकापारीक    कारण ेकारण ेकारण ेकारण े ::::दशेा या आयात िनयात ापारात िविनमय दरात बदल होतो. या कारणास ापारीक 
कारण असे हणतात. याम ये दृ य आयात िनयात व दृ य आयात िनयात ापार यांचा समावेश होतो. अदृ य 

ापाराम ये वाशी खच, िव ाथ  िश णाचा खच, जहाजाचेभाड,े जहाजाचीिव , िवदशेी दणे याितमा िवषयक 

वहार व सरकारचे मौ ीक व पाचे वहार इ. चा समावेश होतो. 
२२२२. . . . अिधकोषीयअिधकोषीयअिधकोषीयअिधकोषीय    कारण ेकारण ेकारण ेकारण े ::::----    दशेा या आयात िनयाती ापाराम ये अिधकोषाची भिुमका मह वाची असते. आयात 
कवा िनयात ह ेआ थक वहार साठी लागणा या चलनाची अदलाबदल ही यां या बँके या मा यातनू म यवत  

बँकेचे सव िनयम पाळून करीत असतात. अनेक दशेात आयात िनयात ापारासाठी लागणारे चलन ह ेम यवत  
बँकेकडून उपल ध होत असते. यामूळे िविनपय दरात बदल हो याम ये अिधकोषीय कारणे मह वाची ठरतात. 
उदा. बँक दर, पत प , सुवण वहार, म य थांचे वहार इ. चा समावेश होतो. 

३३३३. . . . भाग बाजारा सबंधंी कारणेभाग बाजारा सबंधंी कारणेभाग बाजारा सबंधंी कारणेभाग बाजारा सबंधंी कारणे    दोन दशेा या िविनमय दराम ये बदल घडवून आण यासाठी भाग बाजाराची 
भुिमका मह वाची असते. रा ीय थरावर व ब रा ीय थरावर काम करणा या कंपनीचे भाग कवा कज रोखे 
रा ीय न ह ेतर आंतररा ीय थरावर बाजार उपल ध असतात. या कपं या या आ थक वहाराम ये मह म नफा 
जािहर कर या या धोरणामुळे जा तीत जा त ो अशा कंप या या भाग कवा कज रोखे म ये गंुतवणुक 
कर याम ये ाधा य दतेात. खरेदी कवा िव  केले या भागाची िव  दशेांतगत चलनात ा  करीत असतात. 
४४४४. . . . मौ ीकमौ ीकमौ ीकमौ ीक    कारणेकारणेकारणेकारणे    ––––    दशेा या चलनाशी संधीत धोरण हणून मौ ीक धोरणास अ यंत मह व आह.े िविनमय दरातील 
असमतोल दरू कर यासाठी मौ ीक धोरणाचा अवलंब केला जातो.  
५५५५. . . . राज कयराज कयराज कयराज कय    कारणेकारणेकारणेकारण े:- दशेाचे सरकार ि थर व स म असेल, सरकारने आखले या धोरणात दगखरपणा असेल तर 

िविनमय दर अनुकूल हो यास मदत होते. ब रा ीय कंप या दशेात गंुतवणुक करतात. इतर दशेांचे गंुतवणुकदार ही 
गंुतवणुक करतात. यामुळे राजक य कारणे दखेील मह वाची ठरतात. दशेाची राजक य प रि थती ि थर असेल व 
सरकार ारे चांग या कारच ेिनणय घेवून ते राबिवले जात अस यास िविनमय दरात बदल होतो. 
इतइतइतइतर कारणंर कारणंर कारणंर कारण ं इतर कारणाम ये ामु याने नैस गक आप ी ारे होणारे परीणाम यातून बदलणारा िविनमय दर 
यांचा िवचार केला. या कारणामुळे भुकंप, पुर, च वादळ, दु काळ इ. सार या नैस गक प रि थती व दशेातील 

आंतरीक घडामोडी या संदभात पा क तानातील राज कय प रि थती व ी लंकेतील वंशीक संघषाचे उदाहरण 
िवचारात घतेा येईल. 
िविनमय दराच े कार िविनमय दराच े कार िविनमय दराच े कार िविनमय दराच े कार ----    

आंतरा ीय ापारात िविनमय दराचे दोन कारात वग करण केले जाते. 
११११. . . . ि थर िविनमय दरि थर िविनमय दरि थर िविनमय दरि थर िविनमय दर, , , ,     

२२२२. . . . बदलता िविनमय दरबदलता िविनमय दरबदलता िविनमय दरबदलता िविनमय दर,,,,    
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३३३३. . . . लविचक िविनमय दरलविचक िविनमय दरलविचक िविनमय दरलविचक िविनमय दर    
११११. . . . ि थर िविनमय दर ि थर िविनमय दर ि थर िविनमय दर ि थर िविनमय दर ((((Fixed Exchange Rate)Fixed Exchange Rate)Fixed Exchange Rate)Fixed Exchange Rate)    जे हा दोन दशेातील िनि त झालेला िविनमय दर हा 

कायम असतो. याम ये बदल होतनाही. या िविनमय दरास ि थर िविनमय दर असे हणतात. िविनमय दर िविश  
चलनाची मागणी चलनाचा पुरवठा यां या सतंुलनातून िनि त होत असतो. ि थर िविनमय दरामुळे दशेा या 
चलनाचा िव ास वाढतो. परंतु यामुळे आंतररा ीय ापारा या वाढीसाठी हा दर उपयु  असतो. आंतरा ीय 

ापर च ातील दवेाण घेवाणीचे मु य ि थर िविनमय दरामुळे िनि त व पाचे कळते. बचत व भांडवल 
िन मतीस यामुळे ेरणा िमळते हणून ि थर िविनमय दर आव यक असतो. 

दसु या महायु दा या काळा पासून 1971 पयत या कालखंडात आंतररा ीय ब केला जातो. दशेातील 

चलनाचा पुरवठा कमी क न चलनाचे मु यवाढिवणे, मु ा िनमाचे िविनमय दर ि थर राख यासाठीचे य  ि थर 

िविनमय दर राहा यासाठी होतो. यानतंर काळात मागणी पुरव ानुसार िविनमय दर िनि त कर या या 
भुिमकेचा ि वकार केला. ि थर िविनमय दरापुळे दशेा या अंतगत चलन पुरवठयात गोठया माणात बदल करावे 
लागतात. यामुळे कमती वाढु लागतात. हा दर िनयं ीत ठेव यासाठी िविवध िनयं णे व िनबध यांचा सामना 
करावा लागतो. मौ ीक प दतीत ि थर िविनमय दर ि वकारला आह.े 
ि थर िविनमय दराच ेसमथन आिणि थर िविनमय दराच ेसमथन आिणि थर िविनमय दराच ेसमथन आिणि थर िविनमय दराच ेसमथन आिण    ितकुलितकुलितकुलितकुल    यु वादयु वादयु वादयु वाद    पढुीलपढुीलपढुीलपढुील    माणेमाणेमाणेमाण–े 

११११. . . . आतंररा ीआतंररा ीआतंररा ीआतंररा ी    य ापारा याय ापारा याय ापारा याय ापारा या    वृ दीसाठीवृ दीसाठीवृ दीसाठीवृ दीसाठी    आतंरा ीयआतंरा ीयआतंरा ीयआतंरा ीय    ापरा याापरा याापरा याापरा या    िवकासाठीिवकासाठीिवकासाठीिवकासाठी - ि थर वेिनमय दर उपयु  असतो. 
कारण जे हा िविनमय दर हा ि थर असतो. ते हा िवदशेी भांडवलाची आयात सहजतेने व सतत होत.े आतंरा ीय 

ापारातील व दशेातील अिनि तता कमी होते. हणून आंतरा ीय ापारा या वाढीसाठी ि थर िविनमय दराच े
समथन केले जाते. 
२२२२. . . . ापारातीलापारातीलापारातीलापारातील    दवेाणघवेाणदवेाणघवेाणदवेाणघवेाणदवेाणघवेाण    मु यिनि तीसाठीमु यिनि तीसाठीमु यिनि तीसाठीमु यिनि तीसाठी:- आंतररा ीय ापारात िचनचे िविनमय दर ह े मागणी 

पुरवठया या संतुलनान ेिनि त होत.े ि थर िविनमय दराम ये एक कारची िनि तता अस यामुळे आ थक थैय 
ा  हो यास मदत होते. आंतररा ीय ापारातील दवेाणघेवाण मु य िनि त कर यासाठी ि थर िविनमय दर 

उपयु  ठरत अस यामुळे याचे समथन केले जाते. 
३३३३. . . . दशेातंगत बचत व भाडंवलदशेातंगत बचत व भाडंवलदशेातंगत बचत व भाडंवलदशेातंगत बचत व भाडंवल    िन मतीस रेणािन मतीस रेणािन मतीस रेणािन मतीस रेणा    जे हा दशेाचा िविनमय दर हा ि थर असतो, यावेळेस िवदशेी 

भांडवलाची आयात मोठया माणात होते. यामुळे ा  भांडवल आ थक िवकासासाठी उपयु  ठरते. या 
भांङगलामुळे निवन रोजगार िनमाण होतो. रोजगार वाढला हणज े उ प  वाढत.े उ प ात वाढ झाली हणजे 
बचतीत वाढ होते. व या ारे भांडवल िन मतीस ेरणा व चालना ा  होते. हणून ि थर िविनमय दराचे समथन 
केले जात.ेचलनाम ये मोठया ि थरता िनमाण करतात. 

४४४४. . . . िवदशेी भाडंवलगुतंवणकु चदेशेातील माण वाढिवदशेी भाडंवलगुतंवणकु चदेशेातील माण वाढिवदशेी भाडंवलगुतंवणकु चदेशेातील माण वाढिवदशेी भाडंवलगुतंवणकु चदेशेातील माण वाढ- दशेाचा िविनमय दर थरअसेल तर दशेातील आ थक 
गातावरण िनि त व पाच ेअसते यामुळे 

आंतररा ीय गंुतवणुक बाजारपेठेत दशेा या ि थरत ेबाबत य  व अ य  संदशे जातो. यामुळे अनके 
िवदशेी भांडवलदार यां या कडील भांडवलाची गंुतवणुक ि थर िविनमय दर असले या दशेात करतात. यामुळे 
िवदशेी भांडवल गंुतवणुक चे दशेातील माण वाढते. 
५५५५. . . . वेदशेी कज आयात िनयात याबाबतीतीलवेदशेी कज आयात िनयात याबाबतीतीलवेदशेी कज आयात िनयात याबाबतीतीलवेदशेी कज आयात िनयात याबाबतीतील    घोरणघोरणघोरणघोरण = दशेा या आयात िनयाती या िनि त धोरणकर यासाठी 
ि थर िविनमय दर मह वाचीभुिमका पार पाडते. ि थर िविनमय दरामुळेदशेा याअथ व थेत ि थरता िनमाण 
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होते. व आंतरा ीय ापाराचा ापार तोल व वहार तोल संतुलीतहो यासमदत होते. ापार तोल व वहार 
तोल अनुकुलराहा यासाठी ि थर िविनमय दर मह वाचाअसतो. 
६६६६. . . . चलनाची चोरीचलनाची चोरीचलनाची चोरीचलनाची चोरी, , , , स ेबाजीलास ेबाजीलास ेबाजीलास ेबाजीला    आळा आळा आळा आळा ––––आंतररा ीय ापारात िविनमय चलनाचा दयुान करणा याचंी सं या कमी 

नाही. जे हा दशेा या चलनाचा दर हा बदलता असतो. यावेळेस बदल या दराचा जा तीत जा त फायदा 
घे यासाठी चलनाची कु ीम टंचाई, चलनाची चोरी व स ेबाजी कर याचा य  केला जातो. यावर उपाय हणून 

ि थर िविनमय दर उपयु  ठरतो. 
७७७७. . . . दशेा या रा ीदशेा या रा ीदशेा या रा ीदशेा या रा ीय उ प ात ि थरताय उ प ात ि थरताय उ प ात ि थरताय उ प ात ि थरता    दशेातील भुमी, म, भांडवल व संघटन या उ पादन घटकांना ा  होणा या 

मोबद याच एका िविश  काळातील बेरीज हणजे दशेाचे रा ीय उ प  होय. दशेाचे रा ीय उ प  सतत वाढत 
जाणे व यासोबत दशेाचे दरडोई उ प  वाढणे ह े आ थक िवकासाचे मापक समजले जाते. दशेा या रा ीय 
उ प ातील घट ही आ थक मागासलेपणाची बाब समजली जाते. दशेाचे िविनमय दर ि थर अस यास दशेा या 
रा ीय दशेातील पातळी ि थर असते. यामुळे महागाईत वाढ होते. 
८८८८. . . . चलनाम येचलनाम येचलनाम येचलनाम ये    मो ामो ामो ामो ा    माणातमाणातमाणातमाणात    चढचढचढचढ----उताराचा अभावउताराचा अभावउताराचा अभावउताराचा अभाव:- अितररा ीय ापाराम य े ि थरता िनमाण कर यासाठी 
िवकशीत दशेाकडून िवकसनिशल दशेाला गरजे नुसार मदद कली जाते. या मवतीचेदगे वेगळे कार आह.े दशेा या 
आंतरा ीय ापारातील ापार तोल व वहार तोल सतंुलनाम ये िवदशेी मदतीचे माण मह वाची भुिमका पार 
पाहतो. आतंररा ीय ापाराचा िविनमय दर हा ि थर राहणे हा दशेीय व आतंररा ीय ापारा या दृ ीने 
मह वाचे असते. 
९९९९. . . . आ थक िवकासाचा वगे वाढिव यासाठी आ थक िवकासाचा वगे वाढिव यासाठी आ थक िवकासाचा वगे वाढिव यासाठी आ थक िवकासाचा वगे वाढिव यासाठी ::::---- ि थर िविनमय दरामुळे ा  होणारे भांडवल व यावर दले जाणारे 

ाज या बाबत िनि त क पना ि थर िविनमय दरामुळ िविश  दशेालायेते. आ थक िवकासा या दृ ीने ही बाब 
मह वाची आह.े कारण कोण या दशेात कती भांडवली गंुतवणुक व रायची या बाबतचा िनणय घेणे ि थर िविनमय 
दरामुळे श य होते. या े ात गंुतवणुक केली जाणार आह.े या े ातील रोजगार थरावर अनकुुल प रणाम 
हो यास मदत होते. 

ि थर िविनमय दराच े ितकुल यु वाद पुढील माणे आंतररा ीय ापारात ि थर िविनमयदर नसावा 
या बाबत काही अथत ांनी िववेचन केले आह.े ि थर िविनमय दरामुळे दशेातील वातावरण िव ासाच े राहात 
नाही. यामुळे दशेाचा िविनमय दर ि थर नसावा असे मत अनेक अथत ांनी मांडले आह ेते पुढील माणे 
११११. . . . आ थक िवकासा याआ थक िवकासा याआ थक िवकासा याआ थक िवकासा या    मागातमागातमागातमागात    अडथळेअडथळेअडथळेअडथळे    – आंतररा ीय मौ ीक धोरण भािवत प दतीने काया वीत कर यासाठी 
सहभागी दशेातील आ थक िवकास, रोजगार पातळी, कमत ि थरता, सामाजीय याय, िवकासाला ेरणा, 

गंुतवणुक त थैय व आंतररा ीय वहाराला िनबध नसने हया बाबी मह वा या ठरतात. आ थक प रि थतीच े
अ ययन क न आ थक िवकासा या मागात हया बाबी अडथळे हणून कायरत असतात. यासाठी ि थर िविनमय 
धोरण उपयु  ठरत नाही. 
२२२२. . . . महागाईतमहागाईतमहागाईतमहागाईत    वाढवाढवाढवाढ    िविनमय ि थर ठेव यास दशेा या अंतगत चलन पुरवठयात मो ा माणात बदल करावे 
लागतात. यामुळे कमती वाढतात. उ पादीत व तुला मो ा माणात मागणी िनमाण होते. यामुळे महागाईत 
वाढ होते. 
३३३३. . . . िनयं ण ेव िनबधाचा सामना िनयं ण ेव िनबधाचा सामना िनयं ण ेव िनबधाचा सामना िनयं ण ेव िनबधाचा सामना ---- िविनमय दर ि थर ठेव यासाठी िनयं णे व िनयं यांचा सामना करावा लागतो. 
कारण दशेातील िव ीय सं थाकडून मोठया माणात कज िवतरीत केले जातात. परंतु याबाबत बँकाचे धोरण ह े
िनयं णे व िनबधयु  असते. यामुळे दशेातील िविवध े ांना ि थर िविनमय दरामुळे अनेक सम यांना सामोरे 
जावे लागते. 
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४४४४. . . . अतंगअतंगअतंगअतंगत िहताचात िहताचात िहताचात िहताचा    बळीबळीबळीबळी ि थर िविनमय दशगुळे दशेा या अंतगत िहताचाबळी दगावा लागतो. वदशेी चलनाचे 
िवदशेी चलनाशी असलेले एक िनि त मु य टकवून ठेव यासाठी रा ीय िहताचा हणजे अंतगत िहत चा बळी ावा 
लागतो. दशेातील रोजगार पातळी, उ पादन आिण रा ीय िहत याकड ेदलु  केले जाते. 

५५५५. . . . अतंगत चलन परुवठयातअतंगत चलन परुवठयातअतंगत चलन परुवठयातअतंगत चलन परुवठयात ि थरता अंतगत चलन पुरवठयात बदल करता येतनाही. कारण िवदशेी गंुतवणुकदार 
दशे यास िवरोध करतात. िविनमय दर ि थर अस यास दशेातील भांडवल िवदशेात जात नाही. व िवदशेी 
भांडवलास दशेी बाजारपेठ आक षत क  शकत नाही. यामुळे दशेातील चलन पुरवठयात ि थरता आढळून यतेे. 
६६६६. . . . सरकारच े िनयं ण अयश वीसरकारच े िनयं ण अयश वीसरकारच े िनयं ण अयश वीसरकारच े िनयं ण अयश वी    सरकारचे िवदशेी िविनमय दरावर िनयं ण राहात नाही कारण सरकारकडून 
दशेा या अथ व थेला चालना िमळावी हणून वेगवेग या धोरणाचा पुर कार केला जातो. दशेातील िविश  
आ थक व राजक य घटनां या भावामुळे दशेातील उ पादीत व तु, सेवा व उ पादनासाठी लागणारा काचामाल 

यां या कमतीत वाढ झा यामुळे ि थर िविनमय धोरण ि थर राहत नाही. सरकारला धारावर िनयं ण ठेवता यते 
नाही. 
७७७७. . . . आतंरा ीयआतंरा ीयआतंरा ीयआतंरा ीय    ापारातापारातापारातापारात    ि थरताि थरताि थरताि थरता    - ि थर िविनमय दरामुळे दशेाचा आंतररा ीय ापार ि थर राहातो. सरकारची 

धोरणे ही अनुशािसत असतात. तसचे िविनमय दरातील बदल सहन कर याची मता िनमाण कर यास 
िवकसनिशल दशेांची अथ व था असमथ ठरते. यामुळे आंतररा ीय ापार संबंधीत दशेासाठी ि थर राहतो. 
८८८८. . . . िवदशेी चलनाची चोरीिवदशेी चलनाची चोरीिवदशेी चलनाची चोरीिवदशेी चलनाची चोरी – अ गत दशेा ा चलनास मागणी नसते व िवदशेी चलनाचा दर अिधकृत दरापे ा 

कती तरी पट वाढतो. यामुळे चलनाची चोरी होत.े 
९९९९. . . . वहारतोलवहारतोलवहारतोलवहारतोल    सतंलुीतसतंलुीतसतंलुीतसतंलुीत    कर यास अनके सम याकर यास अनके सम याकर यास अनके सम याकर यास अनके सम या    दशेातील उ पदना या कमंती वाढ या क  या सात य पूण 
असते. उ पादना या कमती आिण उ पादनातील खच यातील अंतर ह े वसायीकां या दृ ीने मह वाचे असत.े 
दशेा या अथ व थेत ि थरता अस यास अतररा ीय ापारात वाढ होत नाही. यामुळे ापारतोल व वहार 
तालाची अव था आह ेतशीच राहते. यामुळे वहारतोल संतुलीत कर यास अनके सम या येतात. 
१०१०१०१०. . . . िविनमय दरािविनमय दरािविनमय दरािविनमय दरातचढतचढतचढतचढ----उतारउतारउतारउतार    ––––    आतंररा ीय ापारा या दृ ीने िवचार के यास ि थर िविनमय दरामुळे बाजार 
पेठेतील अपुणता ही एकािधरशाही वृ ी िनमाण कर यास कारणीभतु ठरत.े बाजारातील अडचणी, िमकांची 

मागणी व पुरवता, रोजगार िवषयक  इ. मुळे दशेाचा िविनमय दर हा सरकारी थरावर ि थर असला तरी 

य  वहारात ि थर िविनमय दरात मो ा माणात चढ उतार होतात. 
लविचक लविचक लविचक लविचक / / / / बदलता िविनमय दर बदलता िविनमय दर बदलता िविनमय दर बदलता िविनमय दर ----(Fluctuating OR Flexibal(Fluctuating OR Flexibal(Fluctuating OR Flexibal(Fluctuating OR Flexibal    Exchang Rate)Exchang Rate)Exchang Rate)Exchang Rate)    

जे हा दोन दशेात िनि त झाले या चलनातील िविनमय दर हा सतत बदलत असतो. ते हा या िविनमय 
दरास बदलता िविनमय दर असे हणतात. बदलत,े लविचक कवा तरते िविनमय दर ह े बाजारातील परदशेी 

चलनाची मागणी व पुरवठा हयां या समतोलातून िनि त केल ेजातात. सरकार या िविनमय दर िनि तीत य  
कवा अ य  ह त ेप नसतो. जर िविनमय दर बाजाराची मागणी पुरवठयाव न ठरत असतील तर दशेा या 

वहार तोलात आपोआप समतोल थािपत होता. बदल या िविनमय दरामुळे आंतररा ीय वहार तोलात 
सरकर या कोण याही ह त ेपा िशवाय समतोल ा  होतो. 

जे हा परदशेी चलनाचा िविनमय दर सरकारी ह त ेपा पासून न ठरता बाजारातील परदशेी चलनाची 
मागणी व परदशेी चलनाचा पुरवठा यां या समतोलातून ठरतो. ते हा यास बदलते िविनमय दर असे हणतात." 
अअअअ. . . . बदल या िविनमय दराच ेफायद ेबदल या िविनमय दराच ेफायद ेबदल या िविनमय दराच ेफायद ेबदल या िविनमय दराच ेफायद े----    
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११११. . . . साधी कृतीबदल या िविनमय प दतीतसाधी कृतीबदल या िविनमय प दतीतसाधी कृतीबदल या िविनमय प दतीतसाधी कृतीबदल या िविनमय प दतीत    कृतीकर याची यं णा अितशयकृतीकर याची यं णा अितशयकृतीकर याची यं णा अितशयकृतीकर याची यं णा अितशय - साधी आह.े िविनमय दर मु पणे आिण 
आपोआप परक य िविनमय बाजारात मागणी व पुरवठयामुळे होतो. यामुळे दशेाणी दु भळता कवा अिध य कमी 
होते. 
२२२२. . . . सरुळीतसरुळीतसरुळीतसरुळीत    तडजोडतडजोडतडजोडतडजोड    वहारतोलात सरुळीतपणे व प रणात कारक जुळवून घेतल ेजाते. वहारतोलावर ताण यते 
नाही. तसेच वहारतोल या क ठन ि थतीत ताण ि वकारला जातो. 
३३३३. . . . आपोआपअसमतोल दु तआपोआपअसमतोल दु तआपोआपअसमतोल दु तआपोआपअसमतोल दु तबद या िविनमय दर प दतीमुळे वहारतोलातीलअसमतोलआपोआप व 
प रणामकारक दु ती होतो. यामुळेसो या या वाहाची गरज भासतनाही. कवादशेाचेभांडवलआत दवाबाहरे 
जाते. 
४४४४. . . . परक यपरक यपरक यपरक य    िविनमया यािविनमया यािविनमया यािविनमया या    राखीवतचेी गरज नाहीराखीवतचेी गरज नाहीराखीवतचेी गरज नाहीराखीवतचेी गरज नाही बदलता िविनमय दर आपोआप तमतोल पातळीवर येतो यासाठी 
परक य िविनमय सेवेची गरज नाही. दशेा या वहारतोलातील तुट भ न काढ यासाठी परक य चलनाच हास 
होतो. यामुळे चलनाच ेअिध य ि वकारले जाते व वहारतोलाचा समतोल आपोआप समतोल पातळीवर येतो. 
५ ५ ५ ५ दशेातंगत आ थक धोरणेदशेातंगत आ थक धोरणेदशेातंगत आ थक धोरणेदशेातंगत आ थक धोरणे    वयंपणूवयंपणूवयंपणूवयंपणू    सरकारचे येय आधुिनक क यानाच े असत. यासाठी पुण रोजगार वाढी 
बरोबर वढी या दरात थैय िनमाण करणे ह े असते. त े येय लविचक िविनमय दरामुळे सा य होते. यथेे ि थर 
िविनमय दराचे उ द  सु दापुण होते. 
६६६६. . . . आतंररा ीयआतंररा ीयआतंररा ीयआतंररा ीय    दयेतचेी सम या बदलत ेदयेतचेी सम या बदलत ेदयेतचेी सम या बदलत ेदयेतचेी सम या बदलत े((((Removal )Removal )Removal )Removal )----लविचक िविनमय दरामुळे परकाय िविनमयाची अपुणतचेी 

सम या िनमाण होते. यामुळे परक य िविनमय 
पुरवठयात स ेबाजी िनमाण होते. खाजगी दयेतेची गरज समाधान कारक होत.े यामुळे आतंररा ीय 

टेयतेची सम या बदलते कवा कमी होत.े  
७७७७. . . . अ पकाळातअ पकाळातअ पकाळातअ पकाळात    िनधीच े कज व उसनवार कमीिनधीच े कज व उसनवार कमीिनधीच े कज व उसनवार कमीिनधीच े कज व उसनवार कमी    परक य िविनमय दर मु पणे बदल यामुळे अ पकाळासाठी 

वहारतोला या असमतोला या सम येसाठी  कज वउसणवारीची गरज भासत नाही. 
८८८८. . . . आ थकदृ या ि थर िविनमय दरआ थकदृ या ि थर िविनमय दरआ थकदृ या ि थर िविनमय दरआ थकदृ या ि थर िविनमय दर    बदल या िविनमय दरामुळे परक य चलनाचा साठा ठेव याची गरज नाही. 
यामुळे आ थक दृ ीने ि थर िविनमयदराची तुलना करता येत नाही. 

९९९९. . . . िव ीय घोरणाच े प रणाम िव ीय घोरणाच े प रणाम िव ीय घोरणाच े प रणाम िव ीय घोरणाच े प रणाम ----    बदल य। िविनमय दर प दतीमुळे िव ीय धोरणाची प रणाम कारकता वाढते. 
यामुळे दशेाची िनयात वाढ याची श यता िनमाण: होत.े यामुळे ाजदरात घट होते. िनयात व तू या 

उ पादनाला व भांडवला या बाहय वाहाला उ ेजन िमळते यामुळे दशेांतगत कमती वाढताता. उ प  व 
रोजगार वाढतो. जे हा ाजाचा दर वाढतो िव ीय धोरणाला ही प दत प रणाम कारक ठरते. 
१०१०१०१०. . . . आतंररा ीयआतंररा ीयआतंररा ीयआतंररा ीय    ापाराचीापाराचीापाराचीापाराची    उभारणीउभारणीउभारणीउभारणी    बदल या िविनमय दर प दतीनसूार नसै गक पातळीत आपोआप तडजोड 
होवून दु त होते. कवा राखली जाते. ती दशेा या चलना या अिधक मु या या कवा मु याखाली धोकादायक 
नसते. 
११११११११. . . . आतंररा ीयआतंररा ीयआतंररा ीयआतंररा ीय    िवकासालािवकासालािवकासालािवकासाला    सरं णसरं णसरं णसरं ण    बदल या िविनमय दरामुळे आ थक चढ़ उतारा िवरोधात दशेाला आंतररा ीय 
पातळीवर संर ण िमळतेते अिधक प रण कारक असते. ते िविनमया या तडजोडीगुळे घडते. 
१२१२१२१२. . . . तलुना मक फायदेतलुना मक फायदेतलुना मक फायदेतलुना मक फायद ेिविनमय दरात नहेमीच समतोल असतो. याच ेफायद े

करा या आकारणीसाठी कमत ठरिव यासाठी ठरािवक व तु या बाबतीत दशेाला 
तुलना मक फायद े िमळतात. थोड यात बदल या िविनमय दामुळे आंतररा ीय वहारतोल सरकार या 

कोण याही ह त ेपा िशवाय समतोल ा  होतो. दसु या महायु दा या काळातील. 
अनुभव पाहाता ि थर िविनमय दरामुळेच आंतररा ीय वहारात वाढ होते असे नाही. उलट बदल या 

िविनमय दरामुळे आंतररा ीय ापाराती वृ ी सहज कळुनये वु शकत.े 
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बबबब. . . . बदल या िविनमय दरा याबदल या िविनमय दरा याबदल या िविनमय दरा याबदल या िविनमय दरा या    िवरोधािवरोधािवरोधािवरोधा    बाबत बाबत बाबत बाबत ----    
बदलला िविनमय धोरणा या िवरोधी पुढील यु वाद करता यतेात. 

११११. . . . साधनाचंीसाधनाचंीसाधनाचंीसाधनाचंी    चकु चीचकु चीचकु चीचकु ची    वाटणीवाटणीवाटणीवाटणी    बदल या िविनमय दरामुळे पर कय िविनमय बाजारता संबंिधतांना समतोल िविनमय 
दरािवषयी यो य मागदशन िमळतनाही. यामुळे दशेातील साधणा बरोबर वाटणीचा िनणय चुक च, ठरतो. 

२२२२. . . . सरकारचीसरकारचीसरकारचीसरकारची    म य थीम य थीम य थीम य थी    बदल या िविनमय दर वहारामुळे पर कय िविनमय बाजारात सरकार य  ह त पे 
करीत नाही. िविनमय दर वाढ यास र रकार चलन िवषयक व राजकोषीय धोरण राबिवते. उदा. जे हा दशेांतगत 
वचत जा त असत.े ते हा परक य दशेात िन वळ गंुतवणुक अंमलात आणली जाते. िविनमय दरामुळे भांडवलाचा 
बा भाव कमी होतो. हणून सरकारच ेअ य  प रणाम उपयोगी ठरणार नाही. 
३३३३. . . . िविनमयाचीिविनमयाचीिविनमयाचीिविनमयाची    जबाबदारी व अिनि तताजबाबदारी व अिनि तताजबाबदारी व अिनि तताजबाबदारी व अिनि तता    बदल या िविनमय दरामुळे िवकिशत दशेात िविनमय दराची 
जबाबदारी िनमाण होते व आंतररा ीय ापार व भांडवली हलचानलीवर याचा आ थक प रणाम होतो. 
४४४४. . . . चलनवाढीच े व प चलनवाढीच े व प चलनवाढीच े व प चलनवाढीच े व प ::::----    बदल या िविनमय दरामुळे चलनवाढ िनमाण होते. िविनमया या घटीमुळे आयत कमती 
वाढतात प रणामी खचात वाढ होते. 
५५५५. . . . बाजी उप मातवाढ बाजी उप मातवाढ बाजी उप मातवाढ बाजी उप मातवाढ ::::----बदल या िविनमयदरामुळे सठठेबाजीत वाढ होते. 

मागणी व पुरवठयामुळे िविनमय दरात बदल होतो. अनपे ीतपणे ापार उप मात चढ-उतार वाढता 
यामुळे पर कय िवनीमयदराचा आकार कमी होतो. 

६६६६. . . . जागतीकजागतीकजागतीकजागतीक    बाजारातबाजारातबाजारातबाजारात    तटुकपणा तटुकपणा तटुकपणा तटुकपणा ::::---- या पतीत पैशाचे सव काय एकच चलन करते याची िवभागणी जागतीक 
बाजारात व तु अिण भांडवलात होत.े हणून जागतीक साधने वाटणीची अिधकािधक जागा घेत नाही. अशा रतीन े
ही प दत दीघकाळ टकणारी नाही. 
७७७७. . . . िवकसनिशिवकसनिशिवकसनिशिवकसनिशलललल    दशेानंा अयो य दशेानंा अयो य दशेानंा अयो य दशेानंा अयो य ::::----िवकसनिशल दशेांना अयो य सतत वहारतोला या अिध याला त ड ावे 

लागते. यं े आयात करणे, साधन सामु ी, क ा माल इ. मुळे दशेाचा आ थक िवकास होता मा  िनयात नयादीत 

असते. आतंररा ीय बाजारात ाथिमक उ पादनांना मागणी लविचक असते. प रणामी बदल या िविनमय दरामुळे 
यां यात घट होते. तसेच ापारात व िवकसनिशल दशेा या िवकासा या यते घट होते.िविनमयाचा समतोल 

दर व तु या मागणी पुरवठया नूसार कमत ठरते. याच माणे िविनमय दर मु  बाजारात पर कयिविनमया या 
मागणी व पुरव ा नुसार ठरतो. िविनमयाचा समतोल दर हा पर कय िविनमय मागणी व पर कय िविनमय 
पुरवठयाला समान होतो. 
िविनमयाचािविनमयाचािविनमयाचािविनमयाचा    समतोल दर समतोल दर समतोल दर समतोल दर     

व तु या मागणी पुरवठयानूसार कमत ठरते. याच माणे िविनमय दर मु  बाजारात पर कय 
िविनमया या मागणी व पुरव ानुसार ठरतो. िविनमयाचा समतोल दर हा पर कय िविनमय मागणी व पर कय 
िविनमय पुरवठयाला समान होतो. 

न स यां या मते िविनमयाचा समतोल दर एका िविश  काळात वहारशेष समतोल दर िनि त करत 
असतो. 

जे हा पर कय िविनमया या मागणी कवा पुरवठयात बदल होतात. ते हा िविनमय दरात फरक होतो. 
हणून िविनमयाचा दर पर कय िविनमय बाजारात सतत बदलत असतो. परक य चलनाचा पुरवठा गमःगणी 

खा यावर बदल होईल. 
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वरील आकृती या साहयान ेिविनमय दर ठर याची या समजते. 
पर कय िविनमयाच ेव  मागणी व पुरवठा ड आिण स ह ेआहते. िविनमयाचा समतोल आकृती ती ज इ 

बदतु एक दसु या या मागणी व पुरवठा च ा या छेदन बद ुजवळ ठरतो.  
याव न असा िन कष िनघतो क , जे हा पर कय चलनात मागणी ते हा िविनमयाचा दर ि थर रािह यान े

पुरवठा वाढतो. जर दशेा या पररचय चलनात बाद झाली व मागणी तशीच रािहली तर िविनमयाचा दर सारखाच 
वाढ होत.े 
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ि याचं े म आिण अथकारणि याचं े म आिण अथकारणि याचं े म आिण अथकारणि याचं े म आिण अथकारण    
 

अजय एकनाथ अिहर    
सहयोगी ा यापक, इितहास िवभाग, म.स.गा महािव ालय मालेगाव कॅ प, ता.मालगेाव िज हा नािशक 

 

डॉ बाबासाहबे आंबेडकरांनी २० जुलै १९४२ रोजी नागपूर येथे आयोिजत ‘ऑल इंिडया िड े ड लासेस 
िवमे स कॉ फर स’ म ये मिहलांना उ शूेन केले या भाषणात हटंले होते, ’’ि याचंी गती या माणात झाली 
असेल याव न एखा ा समाजाची गती मी मोिजत असतो’’ आज या संदभात भारतासार या िवकसनशील 
दशेाम ये ि यांची गती झाली आह े क अधोगती होत आह े ह े पाह यासाठी िवकासाचे जे मॉडले भारतान े
वीकारले आह े याचा िवचार करणे म ा  आह.े दरूदशन वरील मािलका, पंचायत राज व था,मािहती तं ान 

ते बचत गट अशा अनेक े ात ि यांनी गती केलेली दसून  यतेे, परंतु याच बरोबर भारतातील लगगुणो र, 
ि यांवरील हसा, संसदते ि यांचे नग य माण, उदारीकरणा या काळात  वाढललेा जमातवाद यामुळे ि याचंे 
दु यम व अधोरेिखत केले जाते. इ.स १९७० पासून िवकासाचे ज े ा प वीकारल े गेले ते ि यांसाठी दडपणूक 
करणारे आिण पूव ह दिुषत होत.ेमानवी समाजात काम हणज ेबाजाराशी संबंिधत वेतन पात आ थक मोबदला 

ा  होणारी कृती समजली जाते.अथशा  व सं याशा  सार या िवषयांमधील िव ेषणाने ि यां या कामाला 
िवनाआ थक े ाम ये ढकलले जाते व यां या अन दणीकृत कामाची गणना असंघटीत अथवा िनवाहा या 

े ाम ये केली जात े (दहेाडराय वाती, २०११ : ५) ‘काम’ या ा ये म ये घरात तसेच घराबाहरे केले या 

िवनामोबदला कामाचा समावेश केला जात नाही. समाजा या आ थक रचने म य े व तू आिण सेवां या फ  
िविनयोग मू याला मह व दले जाते उपयोिगता मू याला नाही. ि या करीत असले या ब तांश कामामधून 
उपयोिगता मू य तयार होत असते यामुळे ि यांचे ब ताशं काम ह ेबाजारपेठे या क बेाहरे राहते. 

२१ ा शतकात ि या मो ा माणात जागितक बाजारपेठेशी संबंिधत आ थक काय े ात काम क  
लाग या आहते परंतु तरीदखेील यांची अवैतिनक कामे ही सां कृितक वहारा या मा यमातून समाजात कायम 
टकिवली जातात.जागितक करण या िब दाखाली अनेक आ थक व सामािजक बदल घडत आहते.जागितक करणात 

व थापन प ती व िस ातं, यव तूंच ेवाटप, आ थक संरचानतेील सेवा े ाचे थान, नागरी जीवनाची रचना, 
वगजाणीवा आिण िवचारसरणी, कुटंुब सं था व सां कृितक जीवन या सवच बाबतीत बदल घडून आलेले दसतात. 
ि यां या कामावर या सव बदलांचा ापक प रणाम झालेला दसतो. ओ ोिगक व सेवा े ात ि यांना अनके 
रोजगारा या संधी उपल ध झा या. 

नवभांडवलशाही आिण नवउदारमतवाद ह े रा यसं थे या भूिमकेचे अवमू यन करतात आिण आ थक, 
िव ीय बाब म ये सरकारी ह त ेपिवरोधी भूिमका घेतात, यालाच खाजगीकरण असेही  हणतात याम ये 
भांडवली व था िह रा ा या आ थक बाब च े िनयमन करीत असते. या सदंभात ि यांच े म आिण 
जागितक करण याम ये गंुतागंुतीचे संबंध िनमाण होतात. सुलभा ह ेआप या लेखात जागितक करणा या संदभात 
भारतीय ीची ि थती प  करताना हणतात, ीला ह ाचे मानवी थान िमळिव यासाठी जग याचा 
ह ,िश णाचा ह रोजगार-नोकरी या सुयो य संधी िमळिव याची गरज आह.े जागितक करणाने या माग यां या 
मुळावरच घाव घातलेला दसतो. गरीब –शोिषत ी िह जागितक करणा या खु या पधत कदीच उत  शकणार 

नाही. िश णा या ापारीकरणामुळे िश ण खच वाढतो आह ेयाचा प रणाम मुल या  िश णावर थम होत 
आह.े कायम नोक यांचे व प बदलून कं ाटी प तीचा अवलंब वाढतो आह.े तयार कपड,े इले ोिन स, खा  
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पदाथ, साबण, चामडी व तू, इ उ ोगाम ये कं ाटावर कामे दऊेन तोक ा उ पनावर ि यांना राबिवले जाते. 
(पलसाने, भारतातील समकालीन कळीचे  : ीवादी चचा िव ाचा आढावा, २००० १७) दसु या बाजलूा 
सुिशि त ि यांना अनके नवीन े े अथाजनासाठी िनमाण झाली असे दसते परंतु ी  आिण अथकारण यांची 
नवी मांडणी या अनुषंगाने करावी लागते. जागितक पुनरचनेचे िनरी ण करणा या ीवादी िवचारवंतानी अस े
मांडले आह े क , जागितक करणावरील चचािव  े िह आ यंितक व पात लगभावा मक असतात. 
जागितक करणा या चचािव ाम ये लगभावा मक पके आिण तीका मकता ातनू िविश  वाहक आिण िविश  
िवभाग ांना इतरांपे ा अिधक मह व दले जात.ेउदाहरणाथ उ पादकतेपे ा िव ीय भांडवल, सामािजक 
क याणकारी मं ालयापे ा िव ीय मं ालये,रा यसं थेपे ा बाजारपेठ, थािनकतेपे ा जागितकता तसचे 
नाग रकांपे ा िग हाईके. (इिलयट, २०११:३५) जागितक करणा या येत ज े ज े कमी लेखले गेले त े बायक  
ठरवले गेले.जागितक भांडवलशाही बाजारपेठ या संदभात ीवा ाचंी मांडणी िह लगभावा मक मिवभागणीवर 
आधा रत आह.े याम ये ि यां या कामापे ा पु षां या कामाला दजा,वेतन आिण कामाची प रि थती ा 
संदभात कसा अ म दला जातो या संदभात आह.ेपु षांचे घराबाहरेील वेतन िमळवून दणेारे म ह ेउ पादक म 
आिण ि यांचे घरातील वेतन न िमळणारे म ह े पुन पादक म यातील िवषमता दाखवून दतेात.आता या 
काळात ि यांना जी कामे दली जातात याम ये हलक  जुळवाजुळिवची कामे,लिगक पयटनाची कामे,अशा 

कार या कामांचा समावेश होतो(इिलयट, २०११:४१).अशा कामांसाठी गरीब घरातील क करी वगातील 

ितस या जगातील अ पसं यांक आिण थलातं रत ि या शोध या जातात. ीवा ानंी याला ‘ माचे ीकरण’ अस े
नाव दले आह.े जागितक करणानंतर ि यांच े थलांतर वाढलेले दसते िवशेषतः ितस या जगातील गरीब ि याचंे 
ह े थलांतर अथाजनासाठी दशेा या बाहरे दखेील होत असते.आंतररा ीय पातळीवर मदतनीस,आंतररा ीय 
पातळीवर लगाधी ीत ापार आिण पयटन आणी इतर सेवा म जे मो ा शहरांमधील अिभजनानंा पुरवले 
जाते.(इिलयट, २०११:४२) 

ि याचं ेव तकूरण आिण चगंळवाद ि याचं ेव तकूरण आिण चगंळवाद ि याचं ेव तकूरण आिण चगंळवाद ि याचं ेव तकूरण आिण चगंळवाद ::::    
 जागितक करणाचा एक अप रहाय प रणाम हणून चगंळवाद समोर येतो.चंगळवादी मानिसकता  ही  

ितस या जगात या दशेांम ये िनरिनरा या पात दसून येते.भांडवलशाहीने गरजे या व तू महाग आिण 
उपभोगा या व तू व त अशी बाजारपेठ िनमाण केली आह.े २१  ा शतकात मॉल सं कृती उदयाला आली या 
सं कृतीने समाजातील वगभदे अिधक दढृ कर याचे काम केले आह.ेजािहरात े ,बाजारपेठ आिण भांडवल बाजार 
यांचे ि कुट रा ीय पातळीवरील अथकारणाच े समीकरण बनले आह.े आिशयायी दशेांम ये स दय साधनाची 
बाजारपेठ मोठी आह.े गे या काही वषाम ये आिशयायी दशेांमधील मुल चे िमस व ड आिण िमस युिनवस अशा 
पधा म ये िनवड हो याच े माण वाढले आह े हा सव जागितक बाजार पेठेचा प रणाम आह.े िनसग िन मत 

असलेला वचेचा रंग हा स दय साधना या बाजारपेठेचा कणा ठरला.ितस या जगातील या मुली स दय पधत 
िवजे या ठर या या म यमवगातील हो या, या मुल चे ‘म यमवग य’असणे ह ेजा त अधोरेखीत केले गेले.म यमवगा 
म ये स दय साधनांना बाजारपेठ िमळू शकते ह ेल ात आ यावर म यमवगातील मुली या स दय सा ा ी  हणून 
िनवड या जाऊ लाग या. (पटेल, २००४ :१०)भांडवली बाजारात  ी च ेव तूकरण होत असताना ित या माच े
दखेील अवमू यन होऊ लागले.जागितक करनातील भांडवली बाजाराला फ  न याची भाषा कळते.सतत खरेदी 
करणारा ाहक या व थलेा हवा असतो.नवन ा व तू बाजारात आणून या जर तुम याकड ेनसतील तर तु ही 
कसे वैचा रक दृ ा कस ेमागास आहात, माट, शार नाहीत ह ेजािहराती या भाडीमारातून तुम या वर ठसिवले 
जाते.ि यांची आिण पु षाचंी जािहराती मधील ितमा हीच खरी अशा प तीने समाजात पोहोचवली जाते.या 

ितमेला म यमवगातील वगातील मुली,ि या पु ष बळी पडतात, यांचा ह ास वाढत जातो,उपभोग वृ ी वाढत 
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जाते.समाज मा यमांचे  आभासी जग िनमाण क न ि यां या माचे माक टग केले जाते याला अनेक सुिशि त 
ि या बळी पडतात. बचत गटा या मा यमातून असंघटीत े ातील ि यांना मो ा कंप या यां या उ पादनाची 
कामे करवून घेतात याचा अितशय कमी मोबदला या ि यांना दला जातो. (हरी, २०१२ :१९४-१९५) 

सां कृितक व मनोरंजना या  े ातील संधी या ि यानंा िमळतात परंतु या े ाचे उ ोगात पांतर 
झा यामुळे यांचे यव तकूरण होत जाते. शहरात आयोिजत केले जाणारे फॅशन शो आिण ामीण भागातील 
बारबालांचे डा स ह े स ाधारी व भांडवलदारां या मनोरंजनाचे भाग बनतात.मनोरंजन े ाचा उपयोग 

िमकांवरील वच व टकिव यासाठी केला जातो.   
ि याचंाि याचंाि याचंाि याचंा    आ थक सहभाग आ थक सहभाग आ थक सहभाग आ थक सहभाग ::::    

 मानव िवकास अहवाल २०१९ म ये जाहीर कर यात आला यात मानव िवकास िनदशांकाम ये 
भारता या मवारीत एका थानाची सुधारणा झाली. जगातील १८९ दशेां या मवारीत भारत १२९ ा 

मांकावर आह े याआधी भारत १३० ा थानावर होता. भारतात आकडवेारी या संदभात सुधारणा दसत 
असली तरी समूहा मक पातळीवर ि या आिण मुल या बाबतीत चंड िवषमता दसून यतेे. व ड इकॉनॉिमक 
फोरमने ‘ लगभाव असमानता िनदशांक’ अहवाल सादर केला आह.े यात भारतात ११२ ा थानावर घसरण 
झाली आह.े व ड इकॉनॉिमक फोरमने आरो य, िश ण, आ थक आिण राजक य अशा चार मह वा या े ात पु ष 
आिण ि यामधील लगभाव आधा रत असमानतेची गणना केली आह.े िविवध कारणांमुळे मिहलांना पु षां या 
तुलनेत आ थक संधी िमळत नाही आ थक भागीदारीचा िवचार करता मिहला या मागे आहते मिहलां या यश  
म ये २०१७-१८ म ये २३.३% आिण २०१८ म ये २६.९% घसरण  झालेली दसून येते. भारतातील काप रेट 
कंप यां या संचालक मंडळाम ये मिहलि चओ सं या नग य आह.े (जय ी, २०२० ) 

काही ीवादी अ यासकानंी रचना मक सुधार काय माचा कामगार ि यावंर होणारा प रणाम 
अ यासाला यात ते हणतात िविवध कामांचे ीकरण होताना दसते, हणजे कामगारांचे ह  आिण सामािजक 
अिधकार यांना ख चक समजनू जा तीत जा त रोजगार कमी वेतन, कमी सोयी दणेारे असतात जे हा कमी वेतनाची 
कामे वाढतात ते हा अशा कामांम ये ि यांची भरती अिधक होते कारण ि यां या वेतना ब ल या अपे ा व 
काय मतेनसुार वेतन कमी असते (पलसाने, २००० : १६ )खाजगीकरण, यांि क करण यामुळे िनवाह साधनांवर 
मो ा माणावर घाला पडतो आह.ेएका अ यासातून प  झाले आह े क,एकूण रोजगारातील ि यांची सं या 
घटतेच आह.े यं  आ यावर थम ी कामाव न काढली जाते. उ पादन साधनसुिवधांमधला िव तार ी 
कामगारांची सं या वाढवू शकला नाही. मेहनतीचे काम ि यांना जमणारे नाही, रा पाळीवर ि या कशा येतील 
अशा अनेक कारणांमुळे ीयांऐवजी पु षांना कामावर ठेव याची वृ ी आह.े 

खाजगीकरणामुळे स या या काळात अिधक अिधक काम असंघटीत े ाकड ेवळिवणे चालू आह.े भारतात 
जनगणनेम ये आ थकदृ ा उ पादक हणजेच याला मोबदला िमळतो अशाच कामांचा िवचार केला जातो. 
ि याचे घरातील म ह े उ पादक मानले जात नस यामुळे रा ीय उ पनाम ये मोजले जात नाही.प रणामी 
भारतात ि याचे मातील सहभागाचे माण माण पु षांपे ा कमी दसते.जागितक करणा या काळात ब सं य 
ि या या असंघटीत े ात ढकल या गे यामुळे यांना अितशय िवषम वागणूक िमळाली. जागितक करणाने से स 
टु रझम या उ ोगांना उचलून धरल.े गरीब घरातील अध िशि त मुली, िनर र मुली या वसायात ओढ या 
गे या.जागतीक कारणात िनयात वाढ ह ेएक उ  मानले गेले आह ेयामुळे ाथिमक उ पादनाची िनयात वाढवली 
गेली.या िनयात उ ोगाम ये गरीब ि याचंी व त मजरू  हणून  भरती केली जात,े मिहलानंा कामाव न काढणे 
सोपे असते या उ ोगात युिनयन दखेील नसते.या सव कारणा तव िनयात उ ोगात मिहलांचे माण जा त दसते. 
यांचे अनके अंगांनी शोषण करता येत े यालाच  फेिमनायझेशन ऑफ पॉवटी असे हटंले जाते.(हरी, २०१२ 
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:१८५)आज आप याला अनेक पारंपा रक उ ोगांचे यािं क करण होताना दसते यामुळे िह कामे मिहलांकडून 
पु षांकड ेगेलेली दसतात यामुळे िह मिहलांचे माण काही होत चाललेले दसते. सरकारी सांिखक  मािहतीव न 
मिहलां या रोजगारात जी वाढ दसते ती मु यत कायालय कवा संघटीत, कॉपोरेट उ ोगांमधील कं ाटी कामगार-
कमचारी लागतात तेथ े आिण मनोरंजन उ ोगात.ि या काम करीत असले या ओ ोिगक े ात पु ष 
सुपरवायझरचे काम करतात.ठेकेदारा या कामगार हणून ब याचदा मिहला ते काम घरी करतात.पररा ीय व 
ब रा ीय कंप या घर बस या काम या ग डस नावाखाली भांडवलदारांना जागा, वीज, पाणी तसेच रजा, 
बाळंतपणाचा भ ा व रजा, भिव य िनवाह िनधी, ॅ युइटी या सोयी दे याची गरज भासत नाही.घराम य े
नाईके या बुटांना लेस तयार करणे, कंप यां या टी-शटना बटणे लावणे, िशवणे यासारखी कामे ि या आप या घरी 
करतात. (हरी, २०१२:१८९ ) मा या कामाचेही आउटसो सग स या या काळात गरीब व यांम ये चाल ू

आह.ेमिहलांना िनणय येत सामावून घेतले जात नाही.आज या काळात कुटंुब चालिवणा या मिहलांचे माण 
वाढते आह.े या कुटंुबाचा सव आ थक भार मु य वे ि या पेलतात अशी एकततृीयाशं कुटंुबे भारतात आहते.पु ष 
कामगार जेथे मूलभूत गरजा पुरवत नाहीत अशा िवभागातील वा असंघटीत े ातील कामगारां या मिहलांना ह े
करावे लागत ेअशा कारे कुटंुब टक यासाठी आिण या या सरुि तते साठी िबनपगारी घरकाम आिण असुरि त 
रोजगार िह औपचा रक  ओ ोिगक े ाशी असलेला दवुा आह े या या आधारावरच ह ेओ ोिगक े  टकून आह.े 
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                          भारतीय मिहलांचे आ थक सबलीकरण  
 

योती िवणचं  पाटील 
जय ी पु षो म सरोद े

डी .डी .एन भोळे महािव ालय भुसावळ, कवय ी बिहणाबाई चौधरी उ र महारा  िव ापीठ,जळगाव 
 

तावनातावनातावनातावना    
भारतीय सं कृती या िवकासा या दृ ीन े पािहले आिण आपण इितहास जर अ यासला तर एक गो  

आप या ल ात येत े क  पूव वै दक कालखंडात ीयांना पु षा या बरोबरीचे ह  व अिधकार होते . मा  
म ययुगीन कालखंडात ि  िह िवटंबनेची व वासनचेी तीक बनली आिण उ रो र काळाम ये गुलामिगरी या 
पाशा  म ये पूणपणे अडकून गेली आह.े  

“मला भारतीय मिहलांचा गव आह,े यांचे स दय, आभा आकषण ल ा शालीनता बुि म ा आिण याग 

या भावनांचा अिभमान वाटतो. मा या मते, भारत दशेाचे या बाबतीत  कोणी ितिनिध व क  शकेल, तर या 
फ  मिहलाच क  शकतात….  पु ष नाही”. 

पंिडत जवाहरलाल नेह या या व ा व न खरच असे वाटते क  आप या समाजासाठी दशेांसाठी 
मिहलांची भूिमका खूपच मह वपूण आह.े परंतु वाढता मानवी ह त ेप पु षांचे वच व क  यामुळे मिहलां या 
क याणासाठी व मिहलां या िवकासासाठी स मीकरणासाठी शासनाला वेगवेगळे कायद े अिधिनयम, िनयम, 
धोरणे, काय म योजना आखून मिहला सबलीकरण हा घटक व यासंबंधीची योजनावर भर दयावा लागत आह.े 

एकिवसा ा शतकात जगा या पाठीवर जर आपण पािहले तर भारता या बाबतीतच न ह ेतर मिहलां या 
सम या ा तर जगातील वेगवेग या दशेांम ये दिेखल मिहलां या अनेक िविवध सम या आप याला पहावयास 
िमळतात. प र थती नुसार मा  यात थोडफेार बदल झालेले आहते. हणजेच दशेो  दशेी या मिहलां या सम या 
जरी िभ  अस या तरी मिहला हणून मिहलांचे थान ह ेदु यम दजाचे आिण पु ष धान सं कृती म ये दा यसमान 
व पाचे आप याला आढळते. पु ष धान सं कृतीमुळे मिहलां या जनन मतवेर, ित या लिगकतेवर आिण 

ित या बुि म ेवर तसेच ित या मावर दखेील पु षाचंेच वच व आढळून यतेे. अथ व थेतील संपूण े ांम ये 
मिहलांना पु षां या बरोबरीने सामािजक आ थक राजक य व थेम ये समान अिधकार िमळावे समान दजा 
िमळावा एवढेच न ह े तर िनणय घे याची संधी, थान, लाभ,व  ित ा िमळायला हवी याच हतेून े मिहला 
स मीकरण हा िवचार मह वाचा हणता येईल. मिहलां या संदभात सश करण हा श द मागील दोन 

दशकांपासून वापरला जातोय परंतु ख या अथाने सन 1965 पासून मिहला मु या चळवळीमुळे आंतररा ीय 
ासपीठावर मिहला स मीकरण हा िवषय च चला  गेला. 1985 म ये नैरोबी  येथ ेभरले या आंतररा ीय मिहला 

प रषदते “मिहलांना पु षांबरोबर कायदशेीर राजक य, सामािजक, आ थक, े ात तसेच शारी रक मानिसक व 
यां या कुटंुबात अथवा समुदायात आिण रा ा या सां कृितक पा भूमी म ये िनणय घे याचे वातं य व वाय ता 
दली जावी”.अशी घोषणा कर यात आली. असे असूनही जागितक करणा या या कालखंडाम ये मिहलाचे शोषण 

थाबलेले नाही उलटप ी ते कमी हो याऐवजी वाढतानाच आपणास दसत आह.ेमिहलां या बाबत असलेली 

समाजाचीदृ ी समाज हीनता, भांडवलशाही व थेत मिहलावरील  अ याचार व मिहला मशोषण  या दो ही 
गो ी चे माण वाढत आह.े 
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मिहलासबलीकरण हा श द आता सवाना प रचयाचा झालेला आह.े मिहला सशि करण याचा अथ क  ी  
जे हा शि शाली बनत ेव अशी शि शाली बनते व आप या जीवनाम य ेसव गो च ेिनणय ती वतः घेऊ शकत ेव 
आप या कुटंुबात व आप या समाजाम ये ती चांग या प तीने जीवन तीत क  शकते व समाजाम ये ितला सव 
अिधकार िमळणे हणजेच मिहला स मीकरण होय. याम ये खूप मोठी ेरणा व ताकद असते . जर ी स म झाली 
तर समाजात होणा या कोण याही सम या या पु षांपे ा अगदी चांग या प तीन ेती सोडवू शकत.े भारतात ी 

स मीकरण यासाठी भारत सरकारने वेगवेग या योजना राबव या . मिहलांनी फ  चूल मुल याकडचे ल  दले 

पािहजे अस ेअनेक जणांना वाटते. भारतीय सं कृतीचा जर िवचार केला  तर वै दक काळात जो ि यांना अिधकार 
होता तोच नंतर या काळात  हळू हळू कमी होत जाताना आप याला दसत आह.े ि यांना वै दक काळात जो दजा 
होता तो ानाजन कर याचा दजा होता नतंर मा  म ययुगीन काळापासनू ि यां या दजात फार मो ा माणात 
घसरण झालेली आप याला दसते. पण आता मिहलानंी चुल आिण मुला सोबत दशे-िवदशेात आपला ठसा 
उमटायला हवा व ि यानंा आ थक वतं ता आिण ि यांचे ह  व अिधकार या सव गो म ये ह ेआपला सहभाग 
न दिवला हवा. एकूण लोकसं येचा िवचार करता मिहलांची सं या एकूण लोकसं येपैक  जवळजवळ िन मे आह.े 

तरीपण मिहला  िवरोधी वतन आप यास पहावयास िमळते. ि यांचे जीवनमान उंचाव यास कड ेल  हवे या 
माणात दले जात नाही. अनेक सामािजक सम या अ याचार हसा या सामािजक असमानतेची वागणूक ी 

जातीला इितहास काळापासनू िमळत आलेली आह.े 
मिहला स मीकरणाचा अथमिहला स मीकरणाचा अथमिहला स मीकरणाचा अथमिहला स मीकरणाचा अथ    

मिहला सबलीकरण यासंदभात मिहला मु य होणे हणजे मिहलांचे स मीकरण असाही अथ घेतला 
जातो. यात सरकार या व थे या मा यमातून कायद ेसु व था बदलून घेतले जातात. परंतु मिहला स मीकरण 

बाब ही संक पना वेगळी आह.ेकायद ेक याण व काय मा या मा यमातून आ थक सामािजक शै िणक राजक य 

सव े ांम ये मिहलांना पु षां या बरोबरीने ह  व दजा दान क न दणेे, संधी उपल ध क न दणेे आिण ी-

पु ष असमानता न  करणे या येला स मीकरण असे हणतात.                  

करण दवे  हणतात क  ी सबलीकरण याचा अथ ी आ थक दृ ा वतं  वयंिनभर वावलंबी 
असणे होय. ितला वतःब ल सकारा मक दिृ कोन असावा जेणेक न कोण याही िवपरीत प रि थती म ये ितला 

एकटीला सामोरे जाता येईल. िवकास कायात सहभागी हो यास ती पा  ठरेल. िनधा रत येत ती सहभागी 

होऊ शकेल ि यां या सबलीकरणाचा खरा अथ ी या बुि म ेला सु  श ला कवा काय मतांना साम याला 
फुलवणे तसेच िवचार अिभ  वातं य य  कृती तसचे ित या जीवनातील येक े ात हाताळ याचे 
साम य ित याम ये िनमाण करणे व या गो ी ितला अवगत करणे होय.वेगवेग या े ातील संधी उपल ध क न 
दणेे आिण असे पोषक वातावरण सुिवधा संधी व आतं रक अनकूुल वातावरण िनमाण क न दणेे ित या अंगी 
असलेले ज मजात गुणांचा यथायो य वापर क न  यात आ मिव ास व आ मिनभरता िनमाण करणे ह े ी 
सबलीकरणासाठी अितशय मह वाचे आह.े ित या िवरोधाम ये होणारे अ याय ित या िवरोधात होणारे अ याचार 
शोषण यािव  संघष िनमाण कर यासाठी व प रि थतीला सामोरे जा यासाठी मता ित यात िनमाण करणे 
हणजे ी सबलीकरण होय. 

आ थक सबलीकरणआ थक सबलीकरणआ थक सबलीकरणआ थक सबलीकरण 
मिहलां या अंगी अंगीभूत असलेले गुण, कौश य, बुि म ा, िनणय मता, नेतृ व, ह ेवेगवेगळे  मिहलां या 

अंगी असतात आिण असले या या सु  गुणांचा िवकास क न या या मा यमातनू मिहलांना आ थक आ मिनभर 
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बनवणे हणजेच मिहलाचंे आ थक सबलीकरण होईल. भारतातील मिहला हणजचे भारतातील ी श  ही 

घरकामात गंुतलेली आह ेया मश चा यो य उपपयोग झा यास न च आ थक िवकासला तर मदत होईल व  
आ थक िवकासाबरोबर एकूण रा ीय उ प ात वाढ होऊन भारता या दा र , बेरोजगारी या सम या दखेील दरू 
होऊ शकतात. तस े पाहता भारतात ि यांची लोकसं येचा वाटा हा लोकसं या या िन मी आह.े यामुळे 

िवकासा या जर मु य ाहावा म ये ि यांची  मश  आली तर सम त मिहलांना स ा,संप ी संधी समानता जर 
दली तर िवकासा या मु य वाहाम ये ी आ यामुळे न च आ थक िवकासाची गती साधली जाऊ 

शकते.मिहलां या आ थक सबलीकरणा म य े भारत जागितक पातळीवर अितशय मागे आह.े मिहलाचंे आ थक 
सबलीकरण याम य ेएकूण 128 दशेांम ये भारताचा मांक हा 115 वा लागतो दरवष  जवळपास साडपेाच कोटी 
मिहलांना भारतात कामासाठी उपल ध असले या मनु यबळात सामावेश  होतो.भारता या सकल रा ीय उ प ा 
म ये मिहलांचा वाटा २७   यांपयत आह.े जर मिहला आ थक येत सहभागी झा या तर िनि तच हा वाटा 
वाढे वाढू शकतो आिण याचाच भारता या जी डी पी वर िनि तच वाढावा िनमाण होऊ शकतो. 

मिहलांचे आ थक सबलीकरण व या दशेात असणारी लिगक समानता या दोघांचा खूप जवळचा संबंध आह े
ह ेअ यासाव न प  झाललेे आह.े भारतीय मिहलांच ेजर आ थक सबलीकरण झाले तर दा र ाचे माण व तसेच 
सवसमावेशक िवकास व रा ीय उ प ात वाढ या सवच गो वर सकारा मक प रणाम घडून यतेील.Mckinnsey's 
2015 power of Parit नुसार भारतात मिहला मश चा सहभाग जरी 10% वाढिवला तर 68 दशल  मिहला 
भारतीय अथ व थेम ये यतेील. आिण भारताचा जीडीपी 2000 -20 25 म ये पयत $0.5 ि लयन पयत 
वाढेल.आंतररा ीय नाणेिनधी या हवाला व न अ यासाव न ही अस े ल ात येते क  मिहलां या आ थक 
सहभागामुळे भारता या जीडीपी म ये उ  वाढीचा अंदाज हा आंतरआंतररा ीय नाणेिनधी न े  केला आह.े 
2011-12  मधील भारतीय ि यांचा आ थक सहभाग हा 31.2 ट यांव न 2017-18 अठरा म ये 23.3 
ट यांपयत घसरलेला आह.े आिण याचा थेट प रणाम मिहलां या आ थक स मीकरणा या वर होऊ शकतो. 
मिहलां या आ थक स म करणामुळे मिहलांचा सामािजक िवकास होतो याच माणे भारतीय व थेवर शासक य 
सकारा मक प रणाम ह ेपाहावयास िमळतील. मिहलाचे  एकूण रा ीय उ पना म ये योगदान ह ेिन या न कमी 
आह.े चीन या ि यांचे जे.डी.पी म ये जागितक सरासरी योगदान ह े40 ट   यांपयत आह.े भारता या मानाने त े
बरेच जा त आह.ेभारतीय ि या आ थक िवकासात जर सामील झा या हणजेच यांचे आ थक सबलीकरण झाले. 
कायकारी लोकसं या जर प ास ट यां न अिधक ि या सामील झा या तर िवकासाचा दर 1.5 ट यांपे ा 
9जा त वाढेल.जागितक बँके या अंदाजानुसार, भारतातील मिहला कमचा यांच ेGDP म ये 17% योगदान आह,े 
जे जागितक सरासरी या िन या न कमी आह.े चीनम ये ह े माण ४०% इतके आह.े मिहला शेत स मीकरणाला 
एक शतक होऊनही भारतात मिहला उ ती चा हवा तसा माग अजूनही यो य प रणाम दसत नाही जोपयत 
सामािजक प रदृ या म ये मिहलांना अिधकाअिधक सहभाग न दवून जात नाही तोपयत मिहलांची आ थक गती 
कवा आ थक िवकास घडून येणार नाही. आ थक संप ता तरी दरूची गो  आह ेपण कामा या ठकाणी भेदभाव 

आिण असमान वेतन यामुळे मिहला पु षां या वेतनात फरक पडतो. कामा या ठकाणी भेदभाव आिण असमान 
वेतन यामुळे मिहला पु षां या वेतनात फरक पडतो.िविवध आ थक े ाततील  मिहला सहभाभाग म ये असणारे 

ापक अंतर या गो ीचा संकेत करते क , सामािजक आ थक कारणांमुळे मिहला या िवशाल मतचेा उपयोग 
झालेला नाही. याम ये मिहलांना रोजगार िमळाला तरी तो यो य रोजगार असेलच अस े नाही. भारतात 
स ि थती कृषी े ाची खुशी अवघड होत आह.े1961 या अिधिनयमानसुार क करी व गरीब मिहलांना 
रोजगारा या सोयी सुिवधा पुरिव यात आ या. मा  उलट प रि थती िनमाण झाली व कामावरील मिहलाचंी 
छाटणी झा याचे आढळून आले. असंघ टत े ात पु षा या तुलनेने अिधक सं यवेर कामगार हणून मिहलावग 
काय करतात यातही पु षां या तुलनेने फार कमी मजरुी दर िमळतो.क ीयअथमं ालयाने 8 माच 2021 म य े 
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योजना आण या आह.े  या योजनांचा फायदा हा भारतीय मिहलांना झालेला  आह.ेमिहलां या सरुि तेसाठी 
महा मा गांधी ामीण रोजगार ही योजना सु  कर यात आली आिण याम ये मिहलांना आ थक वावलंबन ा 
ब ल अनेक तरतुदी आहते. रा ीय उपिजिवका काय म एन आर एल एम म य े ामीण मिहलांना आ थक 
सुरि तता व स मीकरणाची संधी दलेली आह.े रा ीय मिहला कोष योजनेअंतगत गरीब मिहलानंा िनयिमत िनधी 
दला जातो. यांना उ ोग व वयम् अथसहा य गटासाठी ो साहन दल ेजात.े इंटरनेट उ ोग व था िडिजटल 

इंिडया उपल ध केली आह.े आिण यात सु ा मिहलानंा उ ोजक ते साठी ाधा य व आ थक िवकासात यांचा 
समावेश कर याचा य  केलेला आह.े धानमं ी जनधन योजन ेअंतगत लाखो मिहलांनी पिहले बँक खाते सु  केल े
आह े आिण यामधून ग रबी आिण दा र ाचे दृ  च  सपेंल अशी आशा बाळगली जाते. याच माणे धानमं ी 
कौश य िवकास योजनेत दा र ातनू आिण ग रबीतून बाहरे पड यासाठी रोजगार उपल ध क न दल ेजातात. या 
योजनेअंतगत मिहलानंा मो ा माणात संधी उपल ध क न द या जात आह.े सुक या समृ ी योजना बेटी बचाव 
बेटी पढाव या अंतगत राबवली असून या जनू 2019 म ये 80 लाख खाती सु  कर यात आली.मिहलांची आ थक 
काय मता वाढिव यासाठी व मिहलांना जागितक करणा या वाहात आण यासाठी ठोस रणनीती आख या गे या 
पािहजेत.  
समारोपसमारोपसमारोपसमारोप    

कोण याही दशेाचा आ थक िवकास व आ थक गती हो यासाठी मिहलाचा अंतभाव हा मिहलांचा सहभाग 
आ थक यात  होणे मह वाचे आह.े यासाठी मिहला सबलीकरण होऊन मिहलांना मु य वाहात आणणे व 
दशेा या रा ीय िवकासाम ये व रा ीय उ प ात यांचा सहभाग वाढवणे ही मह वाचे आह.े 
सदंभ सदंभ सदंभ सदंभ     

1 ि वेदी राकेश ,मिहला- सशि करण चूनोितया एवं रणनीती पूवाशा काशन 
2  ामीणमिहलांचे आ थक सबलीकरण ा यापक,अशोक दवेकर JETIR  2020 VOLUME 7,ISSUE S  

३  पुरा आशाराणी, भारतीय नारी दशा व दशा 
 4  मै ेयी कृ णराज, ीयाआिण िवकास, भारतातील अनुभव शुभदा सार वत काशन ,पुणे 
 5  इकॉनॉिम स टाईम ऑफ इंिडया, 26 माच (Annette Dixon World Bank vice president South Asia 
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रारारारा ीय कृषी पीक िवमाीय कृषी पीक िवमाीय कृषी पीक िवमाीय कृषी पीक िवमा    योजना योजना योजना योजना : : : : सहावलोकनसहावलोकनसहावलोकनसहावलोकन 
    

डॉडॉडॉडॉ. . . . एमएमएमएम....    हीहीहीही....    िहरेिहरेिहरेिहरे    
सहयोगी ा यापक, अथशा  िवभाग मुख, म.स.गा.महािव ालय, मालगेाव कॅ प, नािशक 

तावनातावनातावनातावना::::----    
भारतीय अथ व थते शेती े ाचे मह व अन य साधारण आह.ेदशेातील एकूण लोकसं येपैक सुमारे 55 

ट े  लोकसं या य  आिण अ य पणे शेती े ावर रोजगारासाठी व उदरिनवाहासाठी अवलंबून आह.े हणून 
भारतीय अथ व थेला कृिष धान अथ व था असे दखेील हटले जात.े भारतातील शेती े ाचा िवचार केला 
असता औ ोिगक े ा माणेच शेती े ात उ पादनासाठी अनेक धोके आिण अिनि तता असतात. यात काही 
मानविन मत व काही नैस गक धोके असतात. यामुळे कृषी उ पादनात व उ प ात नहेमीच अिनि ततेचे सावट 
तयार झालेले असत.े शेतक यांना पूर, दु काळ, कड,रोग व नसै गक आप चा सामना करावा लागतो. परंत ु
शेतक यांना यां या उ प ातीलअिनि ततेची जाणीव नसत.े शेतक यांना यां या शेती वसायातील 
अिनि ततेचा सामना करता यावा आिण झाले या उ प ातील नुकसानाच ेभरपाई िमळावी या िवचारातनू कृषी 
पीक िव याची सकं पना पुढे आली. 

रिशया, जापान, अमे रका, इं लंडआदी.दशेांम ये थमता कृषी पीक िवमा योजना सु  कर यात आली. 
यानंतरकॅनडा, ा स, ीलंका,चीन, मािनया,मेि सको, इजराइल इ यादी िवकिसत व िवकसनशील दशेांनी सु ा 

कृषी पीक िव याचा वीकार केला.रिशयाम ये कृषी पीक िवमा योजना 1923 पासून सु  कर यात आलेली होती. 
जपान सरकारने सन १९४७ म ये कृषी िवमा योजना लागू केली व शेतक यानंा नुकसान भरपाई दे याची तरतदू 
केली. कोण याही दशेात अथवा रा या यासव भागामं ये एकाच वेळी नैस गक आप ी येत नाही. यामुळे कृषी 
िवमा योजने या मा यमातून जी र म जमा झालेली असते या रकमेचा िविनयोग आप ी भािवत े ातील 
शेतक यांना मदत हणून उपल ध क न दतेा येत.ेजपानम ये सु वातीला कृषी पीक िव याची भरपाई आिण 
आप कालीन कज पुरव ाची र म यांची सांगड घातली गे याने ही प त यश वी झाली आिण नंतर या काळात 
लोकि य ठरली. ा सम ये शेतक यांचे नसै गक आप ीमुळे होणारे नुकसान कमी कर यासाठी सन 1964 पासून 
कृषी पीक िवमा योजना सु  कर यात आली. कॅनडा सरकारन ेसन १९५९ पासनू कृषी पीक िवमा योजना सु  
केली. ीलंका सरकारने दखेील 1974 पासून कृषी पीक िवमा योजना सु  केली.  

भारतात कृषी पीक िवमा योजनेचे िवचार वातं यपूव काळापासूनच सु  होत.े अमे रकेतील संघीय पीक 
िवमा योजने या आधारावरच भारतात पीक आिण पशू िवमा सु  करावी असे मतडॉ. नायडू सिमतीन े म ास 

ांतातील अ यासात सचुिवले होत.े यािशवायसरैयासिमती, योळकर सिमतीव इतर काही सं थांनी पीक िव याच े
आ ही ितपादन केलेले होत.े भारताला वातं य िमळा यानंतर सन 1969 म ये पंजाब या काही भागात 
ग ,हरभरा, कापूस आिण ऊस या िपकांसाठी पीक िव याचा योग सु  कर यात आलेला होता.परंतु याला फारशी 
यश िमळाले नाही. यामागे धारण े ा या लहान लहान आकारामुळे वैयि क आधारावर िपक िवमा योजना लागू 
करणे कठीण अस याची जाणीव यावेळी झाली होती. यामधूनच े ाधा रत कवा गट आधारावर िवमा काढ याची 
संक पना पुढे आलीव यानतंर कृषी पीक िव याचा माग सुकर झाला. तुत संशोधन लेखात भारतातील रा ीय 
कृषी पीक िवमा संदभात सिव तर मािहती िव ेिषत कर यात आलेली आह.े 
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सशंोधन लखेाची उ ेसशंोधन लखेाची उ ेसशंोधन लखेाची उ ेसशंोधन लखेाची उ :े : : : ----    
• रा ीय कृषी पीक िवमा योजनेची मािहती अ यासणे. 
• रा ीय कृषी पीक िवमा योजनेतील तरतुद चा अ यास करणे. 
• रा ीय कृिष पीक िवमा योजनेतील बदलांचा आढावा घेणे. 
• धानमं ी कृषी िपक िवमा योजनेअंतगत दे यात येणा या नकुसान भरपाई िवषयी तरतुद चा अ यास 

करणे. 
त य सकंलन प तीत य सकंलन प तीत य सकंलन प तीत य सकंलन प ती: : : : ----    

तुत संशोधन लेखा या िन मतीसाठी दु यम त य सकंलन प तीचा अवलंब कर यात आलेला आह.े 
दु यम त य संकलन प तीत ामु याने पूव कािशत लखे, शासक य व खाजगी सं थांचे सकेंत थळे, पूव कािशत 
शासक य व अशासक य अहवाल. आदी. या मा यमातनू मािहती संकिलत क न तुत शोधिनबंधाची िन मती 
केलेली आह.े ा  मािहती या प ीकरणासाठी िनबंधा मक िव ेषण तं ाचा अवलंब केलेला आह.े  
रा ीय पीक िवमा योजनारा ीय पीक िवमा योजनारा ीय पीक िवमा योजनारा ीय पीक िवमा योजना: : : : ----    

भारतात वातं यपूव काळापासून शेतक यानंा नकुसान भरपाई दे यासाठी कृषी िवमा योजना सु  करावी 
अशी मागणी शेतक यांकडून व कृषी त ांकडून केली जात होती. परंतु भारत भारता या अस या कारणामुळे 
भारतीय शेतक यांना के या जाणा या या रा त मागणीकड े ि टश शासन जाणून-बुजून दलु  करत होते. 
भारताला वातं य िमळा यानंतर सु वातीची दोन दशके कृषी पीक िवमा संदभात फारशी चचा होत न हती. कृषी 

े  ह ेअिनि ततचेे े  आह ेयाची जाणीव कृषी त ानंा व शासनाला अस यामुळे दशेात सव थम 1982 म य े
कृषी पीक िवमा संदभात िनणय घे यात आला. 1982 म ये दशेातील काही िनवडक तालु यांम ये कृषी पीक िवमा 
योजना ायोिगक त वावर सु  कर यात आली. सन 1985-86 या अंदाजप कात सरकारने कृषी पीक िवमा 
संदभात वतं  योजना आिण आ थक तरतूद सु  केली आिण सन 1985 या खरीप हगंामापासून या योजनचेी 
कायवाही सु  केली. सु वातीला रा य सरकारन े व जनरल इ शुर स काप रेशन यां यामाफत कृषी पीक िवमा 
योजना राबिव यात आली. ापारी बँका, ादिेशक बँका, ामीण बँका, सहकारी बँका व इतर बँके र िव ीय 
सं थांनी पीक कज आिण िवमा भरपाई यांची सांगड या योजनेत घाल यात आल.े तांदळू,ग , तेल िबया,डाळी, 
तृणधा य या िपकांसाठी या रा यानंी पीक कज योजना सु  केली, या रा यांम य ेकृषी पीक िवमा योजना लागू 
कर यात आल.े पुढे ापक पीक िवमा योजना सु  करावी हणून शेतक यां या ने यानंी, शेतीिवषयक अ यासकांनी 
सात याने य  सु  केले. यानंतर ितकूल प रि थतीम ये शेतक यांना 'राि य कृषी पीक िवमा योजना' सु  
कर यात आली. िपकांची पेरणी के यानंतर संपूण े ाला िवमा संर ण दे याची तरतदू या रा ीय कृषी पीक िवमा 
योजनेत कर यात आली. रा ीय कृषी पीक िवमा योजना सु  कर या या पाठीमागचा मु य उ शे पुढील माणे 
होता. 
1) नैस गक आप ीम ये तसचे िपकावरील क ड व रोगांचा ादभुाव झा यास शेतक यांना नकुसान भरपाई दणेे.  
2) शेतक यांना शेतीम य े गत तं ान तसचे यो य अशा िनिव ा वापरता यतेील, आप ी समयी शेतक यानंा 
आ थक थैय ा  होईल या दृ ीने मदत करणे. 
रा ीय कृषी पीक िवमा योजनारा ीय कृषी पीक िवमा योजनारा ीय कृषी पीक िवमा योजनारा ीय कृषी पीक िवमा योजना: : : : ----    
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भारत सरकारने दशेातील कृषी पीक िवमा योजनेत मूलभूत सुधारणा क न या योजनेचे नामकरण सन 
1999-2000 या आरंभी हगंामापासून रा ीय कृषी पीक िवमा योजना सु  कर यात आल.ेअशा या मह वकां ी 
रा ीय कृषी पीक िवमा योजनेचे वैिश े पुढील माणे. 

1. कृषी पीक िव याची ा ी वाढिवणे. 
2. िवमा संरि त रकमेवरील मयादा काढून टकणे. 
3. िवमा रकमेची मयादा वाढवून या रकमेची सांगड सरासरी उ प  आिण कमान आधारभूत कमत 

यां याशी घालणे. 
4. अ प आिण अ य प भूधारक शेतक यांसाठी िपक िव या याह याची रकमेत 10 ट े  अनुदान दणेे. 
5. रा ीय कृषी पीक िव यात पिह यांदाच तृणधा य,कडधा य, तेलिबया या िपकांबरोबरच नगदी 

िपकांम ये ऊस,कापूस, कांदा या िपकांना रा ीय कृषी पीक िवमा योजना लागू करणे. 
रा ीय कृषी पीक िवमा योजना ही शेतक यानंा दलासा दणेारी ठरली. यामुळे प रि थतीनु प ित यात 

लविचकपणा तर िनि तच असला पािहजे िशवाय या योजनेतील अडचण ची ि ल ता कमी क न दशेातील 
सीमांत शेतक यांना या योजनेचा लाभ िमळावा हणून यात वेळोवेळी बदल कर यात आले आह.े रा ीय कृषी पीक 
िवमा योजना अिधक ापक कर याबाबत िनणय तराव न आले या सूचना व िनवेदने िवचारात घेऊन क  
शासनाने रा यात खरीप हगंाम 2016 पासून रा ीय कृषी पीक िवमा योजना र  क न अिधक ापक व पातील 
' धानमं ी िपक िवमा योजना' अिधसूिचत े ातील अिधसूिचत िपकांसाठी राबिव यात येऊ लागले. या 
अनुषंगाने धानमं ी िपक िवमा योजना रा यांम ये खरीप हगंा 2016 पासून राबिव याचा िनणय घे यात आला. 

धानमं ी िपक िवमा योजनाधानमं ी िपक िवमा योजनाधानमं ी िपक िवमा योजनाधानमं ी िपक िवमा योजना: : : : ----    
दशेात रा यांम ये 2016 याख रप हगंामापासुधपासून रा ीय कृषी िवमा योजने या जागी धानमं ी 

िपक िवमा योजना िव ततृ व ापक माणात सु  कर यात आली या योजनेची मुख उ  ेपुढील माणे िनि त 
कर यात आल.े 

1. नैस गक आप ीत िपकांवरील रोग आिण कड या ादभुावांपासून िपकाच ेनुकसान झा यास शेतक यांना 
िवमा संर ण दणेे. 

2. शेतक यांना नािव यपूण व सुधा रत मशागतीचे तं  व साम ी वापर यास ो साहन दणेे. 
3. िपकां या नुकसानी या कठीण प रि थतीतही शेतक याचं ेआ थक थैय अबािधत राखणे. 
4. कृषी े ा या पतपुरव ात सात य राखणे. 

धानमं ीधानमं ीधानमं ीधानमं ी    िपक िवमा योजनचेी विैश ेिपक िवमा योजनचेी विैश ेिपक िवमा योजनचेी विैश ेिपक िवमा योजनचेी विैश े: : : : ----    
धानमं ी िपक िवमा योजनेची वैिश े पुढील माणे आहते. 

1. धानमं ी िपक िवमा योजना कजदार शेतक यांना बंधनकारक असून िबगर कजदार शेतक यांना ऐि छक 
कर यात आली आह.े 

2. खातेदारां या ित र  कुळाने कवा भाडपे ीने शेती करणा या शेतक यांनाही या योजनेत सहभाग घतेा 
येईल. 

3. या योजनतगत पीक िव याचा ह याचा भार कमी कर यात आला आह.ेिवमा ह ा खरीप हगंामासाठी 
2ट े , र बी हगंामासाठी 1.5 ट े  व नगदी िपकांसाठी 5 ट े  असा मया दत ठेव यात आला आह.े 

4. या योजनेअंतगत जोखीम थळ सव िपकांसाठी 70 ट े  यवेढा िनि त कर यात आला आह.े 
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5. या योजनेत अिधसिूचत े ातील अिधसूिचत िपकांचे उंबरठा उ प  ह ेमागील सात वषाचे सरासरी उ प  
गुिणले या िपकांचा जोखीम थळ िवचारात घेऊन िनि त केले जाईल. 

6. या योजनेअंतगत जो कमी ची ा ी वाढिव यात आलेली आह.े 
I) पीक पेरणी पासून काढणीपयत या कालावधीत नसै गक आग, वीज कोसळणे, गारपीट, 

च वादळ, पूर, भु सकलन, दु काळ, पावसातील खंड, क ड व रोग इ यादीमुळे िपकां या 
उ प ात होणारी घट. 

II) हवामान बदलामुळे िपकांची पेरणी न झा यामुळे होणारे नुकसान. 
III) थािनक नैस गक आप ीमुळे होणारे नुकसान. 
IV) िपकां या हवामानाम ये झाले या बदलांमुळे िपकांचे होणारे नुकसान. 

थोड यात, वरील वैिश ां या अनुषंगाने धानमं ी िपक िवमा ही अिधक ापक व सम  व पातसंपूण 
दशेात लागू कर यात आली आह.े योजना दशेातील 55% शेतक यांसाठी वरदान ठरेल यात शंका नाही. 

धानमं ीधानमं ीधानमं ीधानमं ी    िपक िवमा योजनतेील नकुसान भरपाई िवषयी तरतदुीिपक िवमा योजनतेील नकुसान भरपाई िवषयी तरतदुीिपक िवमा योजनतेील नकुसान भरपाई िवषयी तरतदुीिपक िवमा योजनतेील नकुसान भरपाई िवषयी तरतदुी: : : : ---- 
1. या योजनेतील–िवमा संर ण िवमा अिधसूिचत े ावर मु य पीक िनि त करताना िज हा व तालुका 

तरावरील एकूण िपकाखालील े ापैक  कमान 25 ट े  े  ह े या हगंामातील मु य िपकाखाली असणे 
आव यक राहील. 

2. अिधसूचनेपूव  बँकेकडून िवमा ह ा जमा करणे अथवा कपात न करता केवळ पीक कजाची मंजुरी/िवतरण 
के यास संबंिधत शेतकरी िवमा जोखमी या संर णास पा  ठरणार नाही. 

3. संबंिधत िज हािधकारी यानंी योजनतेील सहभागा या अंितम तारखे या एक मिह यापयत या मया दत 
सदर जोखमी बाबत अिधसचूना जाहीर करणे आव यक राहील. 

4. संबंिधत िज हािधकारी याचंे माफत बािधत शेतक याचा अहवाल अंदाजीत पेरणी े ाचा अहवाल व 
अिधसूचना जाहीर झा यानतंर 30 दवसां या आत िवमा कंपनी माफत नुकसान भरपाई दे यात येईल. 

5. शासनाकडून िवमा ह ा अनदुानाचा थम ह ा ा  झा यानंतर िवमा कंपनी माफत वरील माणे नुकसान 
भरपाई अदा कर यात येईल. 

6. सदर जोखीम अंतगत बािधत अिधसूिचत े ातील अिधसूिचत िपकाला नुकसान भरपाई दये झा यानतंर 
सदर िपकासाठी िवमा संर ण संपु ात येईल व सदरचे अिधसूिचत े /िपक ह े हगंामा या शेवटी 
उ प ा या आधारे िनि त कर यात येणा या नकुसान भरपाई साठी पा  राहणार नाही. 

7. सदरची तरतूद लागू झा यानंतर बािधत अिधसूिचत े /िपकासाठी पु हा नवीन िवमा संर ण न दणी 
सुिवधा उपल ध राहणार नाही. 

8. संबंिधत िज हािधकारी यांच ेमाफत जाहीर के या जाणा या नुकसानी या अिधसूचन ेअगोदर िवमा ह ा न 
भरले या/ यां या खा यातनू िवमा ह ा र म वजा क न घे यात आली नाही असे कजदार शेतकरी 
नुकसान भरपाईस पा  राहणार नाहीत. 

9. सव बँकांनी िवमा संरि त शेतक यांची यादी पीक िवमा पोटलवर अपलोड करणे आव यक आह.े तथािप 
यादी पीक िवमा नुकसानाची अिधसूचना जाहीर झा यानंतर सात दवसां या आत संबंिधत बँकानंी यो य 
या कारणांचा व यां याकड े जमा िवमा ह ा रकमेसह शेतक यांची यादी संबंिधत िवमा कंपनीकड े
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पाठिवणे आव यक आह.े मा  सदर तरतूद अ यंत अपवादा मक प रि थतीत सबळ कारण असेल तरच 
वापर यात यावी. 

साराशंसाराशंसाराशंसाराशं: : : : ----    
िपक िवमा योजनेची अंमलबजावणी आिण िव तार कर याची चचा भारतात गे या 70 वषापासनू सु  

झाली. याम ये अनेक अडथळे येत होत.े उदा. दशेांतगत इ छाश चा अभाव आिण शेतीतील ज टल ामुळे ही 
योजना पुढे येऊ शकली नाही. सन 1982 पासून आिण सन 1985-86 या अंदाजप कात िपक िवमा साठी तरतूद 
के याने या योजनलेावा तव व प ा  झाले. पुढे 1999-2000 या आ थक वषातील खरीप हगंामापासून रा ीय 
िवमा योजना जाहीर केली गेली. या कृषी पीक िवमा िवषयी सुधारणा कर यात आली जेणेक न शेतक यांना िपक 
िवमा योजना समज यास सोपी व सुलभ कर याचा य  कर यात आला. यानंतर सन 2016 म य े धानमं ी 
िपक िवमा या नावाने या योजनेत सुधारणा क न कृषी पीक िवमा योजना अिधक ापक कर यात आल ेआिण 
दशेातील जा तीत जा त शेतक यांना या योजनचेा लाभ िमळावा यासाठी शासन तराव न यो य ते य  
कर यात आल.े यामुळे या योजनेचा गे या पाच वषातील गतीचा आढावा घेत यास तो समाधानकारक दसनू 
येतो. 
सदंभसचूीसदंभसचूीसदंभसचूीसदंभसचूी: : : : ----    

1. डॉ. कवीमंडन िवजय,“कृषी अथशा ”, ि तीय आवृ ीसन 2002, ी.मंगेश काशन, नागपूर.    
2. डॉ. आ दक अिवनाश, ‘िपकिवमा योजना’दिैनक सावमत, 12 ऑग ट 2014.    
3. डॉ. भुसारे दीपक, “कृषी धान भारतात वतं  कृषी अथसंक पाची गरज”, मािसक-योजना माच 2015.    

4. पाटील सुभाष, -अथसंवाद, खंड-39,जुलै 2015.    
5. बापूसाहबे िनवृ ी शगाडे, - अथसंवाद,खंड-39 अंक-3, ऑ ट बर-स टबर 2015.    
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कृषी ेकृषी ेकृषी ेकृषी े     तेततेेते    सवेा ेसवेा ेसवेा ेसवेा े , , , , अथजगतातअथजगतातअथजगतातअथजगतात    वतंवतंवतंवतं     भारताचाभारताचाभारताचाभारताचा    समृसमृसमृसमृ     वासवासवासवास!!!!    
 

¸üÖ•Öê¿Ö ÷ÖÓ÷ÖÖ¬Ö¸ü¸üÖ¾Ö Ó̂²Ö¸ü�ú¸ü 
 

भारता या अथ व थेला 1947 पासून आजपयत मोठे यश िमळाले आह,े परंतु या दर यान मो ा चुकाही 

झा या. याचे सवात मोठे उदाहरण हणज े1991 म ये सु  झालेली आ थक उदारीकरणाची या, यान ेपुढील 

30 वष अथ व थे या मो ा तेजीचा पाया घातला. 

भारता या अथ व थेला 1947 पासून आजपयत मोठे यश िमळाले आह,े परंतु या दर यान मो ा चुकाही 

झा या. याच ेसवात मोठे उदाहरण हणजे 1991 म ये सु  झालेली आ थक उदारीकरणाची या, यान ेपुढील 

30 वष अथ व थे या मो ा तेजीचा पाया घातला. 1991 म ये आ थक सुधारणा लागू के या गे या, कारण या 

या वेळ या सरकार या सुधारणावादी िवचारसरणीचे तीक हो या हणून न ह,े तर या या वेळी दशे 

दवाळखोरी या उंबर ावर होता आिण काही मिहने टकलेले चं शेखर सरकारला परदशेी बँकांमधून कज 

िमळव यासाठी दशेाचे सोन ेगहाण ठेवावे लागले होत.े पण, याआधी भारताला िमळाले या इतर मो ा यशांब ल 

बोलायला हवं. पिहली ह रत ांती आिण दसुरी ेत ांती. पिहली 1960 म ये सु  झाली आिण दसुरी या या 

अनेक वषानंतर सु  झाली िजला यश वी हो यासाठी बराच वेळ लागला. बराच काळ अमे रकेन े दान केले या 

अ ावर अवलंबून रािह यानंतर, 1960 या दशकात आपण संक रत िबयाणे आिण खतां या वापरासह आधुिनक 

शेती तं ाचा अवलंब केला. 

ह रत ातंीह रत ातंीह रत ातंीह रत ातंीचीचीचीची    सु वातसु वातसु वातसु वात    

यामुळे ह रयाणा आिण पंजाबम ये ह रत ातंी झाली. अ धा या या बाबतीत भारत वयंपूण झाला. 

दु धो पादनात दसुरी मोठी गती झाली, याम ये आपण कमी दु धो पादना या दशेातून िवपुलते या दशेात गेलो. 

या े ात सहकारी दु ध वसायाला चालना दऊेन जवळपास सवच रा यानंी अमूलचे मॉडले वीकारले असून, 

आज आपण संपूण जगातील 22 ट े  दधू उ पादन करत आहोत. 

100 100 100 100 अ जअ जअ जअ ज    डॉलस याडॉलस याडॉलस याडॉलस या    कंप याकंप याकंप याकंप या!!!!    

1991 म ये, उदारमतवादी धोरणां या महापूरामुळे दशेाची ितजोरी रकामी झाली, याने पुढ या काही 

वषात मोठे यश िमळवून दले. परक य चलना या कमतरतेमुळे, भारताला केवळ परवाना परिमट राजच संपवावा 

लागला नाही, तर सॉ टवेअर आिण फामा यु टक स सार या िनयात-क त उ ोगांना 10 वषासाठी चंड कर 

सवलत दणेारी धोरणेही लागू केली गेली. या धोरणांमुळे टाटा क स ट सी स हससे, इ फोिसस आिण िव ो या 

जगातील सवात मो ा कंप या बन या. यापैक  TCS आिण Infosys यांची आज 100 अ ज डॉलसची कमत 

आह.े 
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जनेे रकजनेे रकजनेे रकजनेे रक    औषधेऔषधेऔषधेऔषधे    आिणआिणआिणआिण    लस चालस चालस चालस चा    जगातीलजगातीलजगातीलजगातील    सवातसवातसवातसवात    मोठामोठामोठामोठा    उ पादकउ पादकउ पादकउ पादक    

आज आपण जेने रक औषधे आिण लस च े जगातील सवात मोठे उ पादक आहोत. जेने रक औषधां या 

जगातील पाच सवात मो ा उ पादकांपैक  दोन भारतीय आहते आिण भारत जगातील सवात मोठा लस उ पादक 

बनला आह.े आज जर आपण कोि हड-19 वर यो य कारे िनयं ण िमळवू शकलो, तर हचे याचे कारण आह.े 

पिहली मोठी खाजगी बँक दखेील 1991 नंतर सु  कर यात आली आिण आज यापैक  अनके जगातील सवात 

मौ यवान बँकांपैक  एक आहते. पुढ या दशकात जवळपास सव बँका पूणपणे िडिजटल होतील आिण पेटीएम 

एअरटेल आिण यां यासार या इतर िडिजटल बँकांना भरपूर तेजी िमळेल. 

दरूसचंारदरूसचंारदरूसचंारदरूसचंार    ातंीातंीातंीातंी    

1991 या आ थक सुधारणानंी दशेात दरूसंचार ांतीला ज म दला. परंतु, िललावादर यान जा त बोली 

लाग याने ाहकांना महाग ा सेवा िमळा या आिण कंप यांचा िवकास दरही कमी रािहला. पण ह े करणही 

अटलिबहारी वाजपेयी यां या कायकाळात िमटले आिण यानंतरच दशेात टेिलफोन ांती झाली. आज आप या 

दशेात 118 कोटी मोबाईल कने शन आहते आिण शहरांम ये ित  1.3 टेिलफोन कने शन आहते. आज 

ामीण भागात वाढीची मता अिधक आह,े िजथे टेिल-डिे सटी अजूनही एकापे ा कमी आह.े पण, चीननंतर भारत 

या े ात मोठी झेप घेत आह,े त ेिडिजटायझेशन आह.े नोटाबंदीनंतर, वसायाला औपचा रकता दे याचा दबाव 

वाढला आह ेआिण आज भारताम य े जगातील सवात गतीशील िडिजटल आ थक वा तुकला आह.े गे या वष , 

जे हा अमे रका कोि हड-19 मुळे लोकांच े होणारे आ थक नुकसान भ न काढ यासाठी आप या नाग रकानंा 

धनादशे पाठवत होती, ते हा भारतान ेएका बटण दाब यावर को ावधी मिहलांना यां या जनधन खा यांम ये 

िडिजटल ा सफर ारे मिह याला 500 पये ह तांत रत केल.े 

भ मभ मभ मभ म    पायाभतूपायाभतूपायाभतूपायाभतू    सिुवधासिुवधासिुवधासिुवधा    

आणखी तीन मह वा या कामिगरी – यापैक  दोन वाजपेय या काळातील आहते आिण एक मनमोहन 

सग यां या काळातील… महामाग आिण ामीण र यांम ये ही मोठी गंुतवणूक झाली आह.े या दो हीची सु वात 

वाजपेय या काळात झाली आिण ितसरी हणजे यूपीए या काळात सु  झालेली ग रबी झपा ाने कमी करणे. 

यूपीए सरकार या काळात वाढलेली र त ेवाहतूक भ म पायाभूत सुिवधांिशवाय श य झाली नसती. यूपीए या 10 

वषा या राजवटीत 271 कोटी भारतीय दा र रेषे या वर आले. भारता या इितहासात ग रबी इत या वेगान े

कमी झाली न हती. 

यासोबतच सरकारी े ातही काही मोठी कामिगरी झाली, यांचा आजवर फारसा उ लेखही झालेला नाही. इं दरा 

गांध या दसु या कार कद त सु  झाले या कु मुेख लोहखिनज क पापासून सु वात क न, भारतान े िनि त 

खचात आिण िनधा रत कालावधीत मोठे क प पूण कर यास िशकले. यापैक  कोकण रे वे आिण द ली मे ोची 

यात गणना करता येईल. 
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1991 1991 1991 1991 नतंरनतंरनतंरनतंर, , , , आणखीआणखीआणखीआणखी    तीनतीनतीनतीन    मोठेमोठेमोठेमोठे    बदलबदलबदलबदल    झालेझालेझालेझाले!!!!    

समभागांचे अभौितक करण कवा अभौितक करण, नशॅनल टॉक ए सचजची थापना आिण शेअर 

बाजाराच ेिनयामक सेबीची थापना. यामुळे भारत जगातील सवात वेगाने वाढणारा शेअर बाजार बनला. कोरोना 

आिण िडिजटायझेशननेही ही प रि थती बदलली. भारतात टाट अप कंप यांसाठी यापे ा चांगले वातावरण असू 

शकत नाही, कारण आता घ न काम करणे आिण अॅप आधा रत सेवा या नवीन ढी बन या आहते. 

एकूणच भारतान े कृषी े ापासून, सेवा े ापयत मोठी कामिगरी केली आह.े याने उ पादनाचा ट पा 

सोडला याम ये इतर अनेक दशे अडकले होत.े काही वषानी मोदी सरकार या ‘मेक इन इंिडया’ला ो साहन 

दणेा या ोड शन ल ड इ स ट ह (पीएलआय) योजनाचंा कतपत प रणाम झाला, ह ेपाहावे लागेल. भारताची 

कहाणी अथ व था आिण औ ोिगक करणा या बाबतीत अि तीय आह,े कारण ती भूतकाळातील अपघात आिण 

अपयशांमुळे आणखी वाढली आह.े 
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िवषय कृषी े ात मािहती तं ानाचे योगदान    
 

सुजाता र व  मगरे 
िव ा थनी. SYBA 

म. स. गा. कला, िव ान,व वािण यमहािव ाल, कॅ प, मालगेाव ता. मालेगाव िज. नािशक. 
तावना 

कृषी े ात तं ानामुळे आपणासबदल झालेला दसून येत आह.े कारण पूव  कृषी े ाततं ानाचा 

अभाव होता.आज या युगात तं ानामुळे झालेला बदल खूप मो ा माणात आपणास दसून येत आह.ेपूव  

आपणास माहीत न हते क  तं ाना या सा ाने शेती वसायात आपली मदत होऊ शकते. पण आज या युगात 

खूप मो ा माणात तांि क सुधारणा झाले या आपणास दसून येतात. 

कृषी े ात मािहती तं ानाचे योगदान, कोण याही े ातील िवकास कवा सुधारणांची 

सुरवातअनसुरनीयउपाय योजनां या मािहती उपल धततेून होत.े महारा  रा य तथा दशे पातळीवरील मागील 

७५वषात शेती े ातील उ पादनव उ प  वाढीचे ेय ह े शासनाने राबिवललेेिविवध काय म जसे िपक 
तं ानअवलंबना यािविवध योजना, ह रत ांती उप म, िश ण व भेट उपायोजना अथवा आ मा योजन े

सार यािव तार काय मांमधून सारसंपक गटांची, बैठक, िश णे,  शेतीशाळा,सहली, िशवारफे या, दशन 

योगदान दले जात.े 

मािहती तं ान सार अंतगत शेतकरी मािसक वृ प े, आकाशवाणी, दरूदशन,याचबरोबर दरू वनी, 

मोबाईल, संगणक व इंटरनेट यांचे मह व अन यसाधारण आह.े कृषी िवभागांम ये सण १९४६ पासून संगणका या 

वापरास सरुवात झाली. थम आयु ालय थरावरील सांिखक सांि यक  योजनतेPcxt२८८ संगणक 

यं ेबसिव यात आली. या ारे िपक पेरणी अहवाल टी.आर.ए(TRA), कृषी गणना इ यादी. संदभातील मािहतीच े

संकलन यावेळीDos-base operating system ारे कर यात येतहोत.े यानंतर तं ानातील गती नसुार 

अ ावत प ती या संगणकाचा वापर क न कालानु प बदल अंगीकार यात आल.े 

उ  े
1. तं ानामुळे शेतीतील होणारे बदल अ यासणे. 

2. तं ानामुळे शेती उ पादनात झाले या बदलाचा अ यास करणे. 

संशोधन प ती    
सदर संशोधनासाठी दु यमसाधनाचा वापर कर यातआला.असून, याक रता पु तके, संकेत थळ, मािसके 

इ याद चा. वापरकर यात आला आह.े 
िवषय    िव ेषण    
पारंपा रक शेती::::    
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पारंप रक शेती िनवाह शेती हणूनजात.े या कारची शेती ही पोलीक चर वरआधा रत आह.े जे वतः या 
वापरासाठी िविवध कारचे अ पुरवते.या कारात या कारची शेती व ापारावर इतक  कदीतनाही. 

पारंपा रक शेती उ पादनप ती 
 पारंपा रक पीक प तीत शेतात वापर यात येणारे सव िपकांचे स य पदाथ यात शेतीवर तयार केल े

जातात. याक रता काडीकचरा, धसकटे,तन,जनावराचंमेलमू ,अवशेष इ यादी. शेतात कुजवून स य खताची 
िन मती केली जात.े 
पारंपा रक शेतीची अवजारे::::    

भारतीय शेती नैस गक री या िविवध भागात िवभागली गेली आह.ेया कारणामुळेच येक िवभागातील 
शेती अवजारांची बनावट आव यकतेनुसार िनरिनराळी आह.े ढोबळपणे नांगर ,मेद ,केनी, कुळव, पाभर, कोळपी, 
यासारखी अवजारे आिण िवळा, कोयता, खुरपे, कुदळ, टकाव इ याद  सारखे. साधने मु य वेक न शेतकामासाठी 
वापर यात येतात. 
आधुिनक शेतीतं ान 

उ  तं ान यु  शेती हणजे शेती म ये अ यावत तं ानाचा वापर करणे होय.पारंपा रक शेतीम य े
येणा या अडचणीवर मात कर यासाठी आधुिनक तं ानाचा िविवध कारे वापर करता येतो. अथात,न ा 
तं ानासाठी िविवध न ा बाबी आिण िवशेष उपकरणांची आव यकता असत.े याम ये पीक ब ल, नवीन व 
सुधा रत जातीची लागवड, आधुिनक तं ानाचा अवलबं, पा याचा काटकसरीने वापर क ड, रोग व थापन, 
अिधक व िनयात मशेतमालाचे उ पादन, मू य वृ दीया ारेअ धा य उ पादनात वाढ दसून येत आह.े 

तसेच दाळी व तेलिबयां या आयातीवरील अवलंिब व कमी झाले असून, दवस दवस शेतमालाची िनयात 
वाढत आह.े 
शेतीसाठी वापरले जाणारे तं ान  

ह ेयं  कापूस वेचतेव यां या गाठी बांधते ं ट व बॅक – होलोडर एकि त र या. ॅ टर, व ॅ टर, चलीत 
यं े, रोटािवटर वर नांगर टेलर, इ यादी. कापणी यं , पाणी उपास यं  िव ुत वापर इ यादी. 
िन कष: 

1. पारंपा रक शेती म धान व पशु या वापरावर आधा रत होती.वतमान ि थतीतआधुिनक तं ानाम य े
वापर यामुळे म बचत झाली आह.े 

2. आधुिनक शेती प तीत शेती मशागत व उ पादन वाढ हो यास मदत होत.े 
3. आधुिनक शेती तं ान वापरामुळे शेती प तीत सुधारणा झा या आहते. 

संदभ::::    

1. भारतीयअथ व था _ डॉ.नीता वाणी 

2. https://mr.vikaspedia.in 
3. कृषी िवभाग http://mhaagri.gov.in 
4. शेतीतील आधुिनक तं ान 
5. https://www.agrimodernteach.in 
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egkRek T;¨rhjko QqY¨ ;kaps lkekftd ;¨xnkuegkRek T;¨rhjko QqY¨ ;kaps lkekftd ;¨xnkuegkRek T;¨rhjko QqY¨ ;kaps lkekftd ;¨xnkuegkRek T;¨rhjko QqY¨ ;kaps lkekftd ;¨xnku    
    

ÁkÁkÁkÁk----    tstststs----    vkjvkjvkjvkj----    ÒkolkjÒkolkjÒkolkjÒkolkj    

bfrgkl foÒkx Áeq[k] efgYkkjRu iq"ikrkbZ fgjs efgYkk egkfo|kYk;] ekY¨xko dWEi] ekY¨xko] ftbfrgkl foÒkx Áeq[k] efgYkkjRu iq"ikrkbZ fgjs efgYkk egkfo|kYk;] ekY¨xko dWEi] ekY¨xko] ftbfrgkl foÒkx Áeq[k] efgYkkjRu iq"ikrkbZ fgjs efgYkk egkfo|kYk;] ekY¨xko dWEi] ekY¨xko] ftbfrgkl foÒkx Áeq[k] efgYkkjRu iq"ikrkbZ fgjs efgYkk egkfo|kYk;] ekY¨xko dWEi] ekY¨xko] ft----    ukfldukfldukfldukfld    

ÁkLrkfodÁkLrkfodÁkLrkfodÁkLrkfod % 

egkRek T;¨rhjko QqY¨ gs vk/kqfud egkjk’VªkrhYk ,d Áeq[k lektlq/kkjd] fopkjoar] f”k{k.krK o 

vFkZrK] ns[khYk g¨rs- egkRek T;¨rhjko QqY¨ ;kaP;k dk;kZeqGs 19 O;k “krdkP;k mÙkjk/kkZr egkjk’Vªkr 

lkekftd o /kkfeZd lq/kkj.kk pGoGhYkk cG feGkY¨- egkRek QqY¨ ;kauh fó;k o nfYkrkaP;k f”k{k.kklkBh e¨Bk 

iq<kdkj ?¨rYkk- R;kauh e¨BÓk Áek.kkoj xzaFkY¨[ku d:u vkiY¨ fopkj ekaMY¨- R;kps fopkj gs vk/kqfud 

dkGkr fopkj gs vk/kqfud dkGkr lq)k rso<sp egRokps vkgs- egkRek QqY¨ ;kauh “¨rhps egÙo v¨G[kY¨ g¨rs- 

R;kauh “¨rdÚ;kauk oSpkfjd o vkfFkZd xqYkkefxjhrwu ckgsj dk<.;kpk Á;Ru dsYkk- R;kauh “¨rdjh o dkexkj 

;kaP;koj g¨.kkÚ;k vU;k; o vR;kpkjkYkk vkiY;k orZekui«kkrwu o xzaFkkrwu okpk Q¨MYkh- R;keqGs ljdkjps 

“¨rdjh o dkexkjkaP;k O;FkkadMs Yk{k xsY¨-  

ik”oZÒqeh %ik”oZÒqeh %ik”oZÒqeh %ik”oZÒqeh %    

egkRek T;¨frjko QqY¨ ;kapk tUe 11 ,fÁYk 1827 j¨th iq.¨ ;sF¨ >kYkk- lkrkjk ftYg;krhYk dVxq.k 

gs R;kaps eqGxko g¨;- R;kaps iqoZt lkrkÚ;ko:u iq.¨ ;sF¨ LFkkf;d >kY¨- R;kaps vkt¨ck QqYkkapk O;olk; djhr 

vls R;keqGs R;kaps ^x¨Úgs* gs vkMuko cktwYkk iMY¨ o rs ^QqY¨* ák vkMukokus v¨G[kY¨ tkÅ YkkxsYk- 

T;¨frckaPk oMhYkkaps uko x¨foanjko o vkbZps uko fpe.khckbZ g¨rs- b-l- 1842 e/;s R;kauh baxzth “kkGsr Áos”k 

?¨rYkk- R;kaP;koj vesfjdu fopkjoar Fk‚el isu ;kapk e¨Bk ÁÒko g¨rk- T;¨rhckapk fookg o;kP;k 13 O;k 

o’kÊ lkrkjk ftYg;krhYk uk;xkoP;k [kaM¨th usols ikVhYk ;kaph dU;k lkfo«khckbZps o; vo?¨ 9 o’ Z̈ g¨rs- 

T;¨frck ,dnk vkiY;k ,dk czkEg.k fe«kkP;k YkXukYkk xsY¨ g¨rs- rsF¨ uojnsokP;k fejo.kqdhr  rs ekGh 

lektkps vkgs- Eg.kwUk dkgh czkEg.k Yk¨dkauh R;kapk vieku dsYkk- gk vieku T;¨frckaP;k ftOgkjh YkkxYkk- 

lkekthd vU;k;kP;k fo:) vki.k la?k’kZ dsYkk ikfgts ;kpk R;kauh fu”p; dsYkk-  

egkRek QqY¨ ;kaps lkekftd dk;ZegkRek QqY¨ ;kaps lkekftd dk;ZegkRek QqY¨ ;kaps lkekftd dk;ZegkRek QqY¨ ;kaps lkekftd dk;Z    

egkRek T;¨frck QqY¨ ;kaP;k eukr lkekftd vU;k;kP;k foj¨/kkr phM e¨BÓk Áek.kkoj g¨rh-R;kaph 

loZÁFke óh;kaP;k m)kjkps dk;Z gkrh ?¨rY¨- R;kdkGkr óh;kaoj [kqi e¨BÓk Áek.kkr vU;k; g¨r vls- 

óh;kauk f”k{k.k ?¨.;kpk vf/kdkj uOgrk- 

ckYkfookg] dqekjh ------ fookg] cgqiRuhRo] ds”koiu ;k lkj[;k vusd okbZV ÁFkk lektkr g¨R;k- ák 

ÁFkkaps ikYku dj.¨ gs óh;kalkBh lähps g¨rs- fo/kok fó;kauk rj [kqip Ò;kud «kkl fnYkk tkr vls- 

Fk¨MD;kr óh;kauk loZ Ádkjps  gô ukdkjY¨ xsY¨ g¨rs- óh;kaph fg nSU;koLFkk nwj dj.;klkBh egkRek QqY¨ 

;kauh [kqi Á;Ru dsY¨- fó;kaP;k fLFkrhr lq/kkj.kk djko;kph vlsYk rj loZÁFke R;kauk Kkukps njokts m?kMwu 
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fnY¨ ikfgts- i.k R;kdkGkr fó;kauk f”k{k.k ns.¨ gs /kekZP;k fo:) vkgs vls lukruh Yk¨dkauk okVr vls 

v”kk ifjfLFkrhr R;kauh iq.¨ “kgjkr eqYkÈph ifgYkh “kkGk lq: dsYkh-R;kaph iRuh lkfo«khckbZ fg f”kf{kdsps dke 

dsY¨- i.k rRdkYkhu lektkus R;kapk  [kqi NG dsYkk- R;kauk ?kj l¨Mkos YkkxY¨- rjh rs vkiY;k dk;kZiklwu 

ijko`Ùk >kY¨ ukgh-  

egkRek T;¨rhjko QqY¨ ;kauh fo/kok óh;kaps ds”koiu Fkkacfo.;klkBh iq.;krhYk UgkO;kapk lai ?kMowu 

vk.kYkk- R;kaP;k Á;RukaeqGs ds”koiukph ÁFkk can >kYkh- egkRek QqY¨ ;kauh Lor%P;k ?kjkr ckYkgR;k Áfrca/kd 

x`g lq: dsY¨- R;kauh fo/kok óh;kauk ckGari.kklkBh vkiY;k ?kjkr vkJ; fnYkk- lkfo«khckb±uh Lor% nkbZps 

dke dsY¨ R;kauh fo/kok fó;kaP;k eqYkkYkk nÙkd ?¨rY¨ o R;kYkk M‚DVj cufoY¨-  

vLi`”;kaP;k m)kjkps dk;Z%&vLi`”;kaP;k m)kjkps dk;Z%&vLi`”;kaP;k m)kjkps dk;Z%&vLi`”;kaP;k m)kjkps dk;Z%& 

egkRek QqY¨ ;kauh lektkrhYk nqcZYk] mis{khr] “k¨’khr ?kVdkauk U;k; feGowu ns.¨ gs vkiY¨ thohr 

dk;Z ekuY¨- Òkjrh; lekt O;oLF¨rhYk lokZr mis{khr ?kVd vlY¨Y;k vLi`”; lektkdMs o R;kaP;k 

Á”ukadMs R;kauh Yk{k os/kY¨- f”k{k.kkf”kok; vLi`”; lektkph Áxrh g¨.¨ v”kD; vkgs ;kph R;kauk tk.kho 

g¨rh- R;kauh vLi`”; lektkrhYk eqYkkalkBh ifgYkh “kkGk iq.;kr lq: dsYkh- R;kauk lukruh Yk¨dkauh [kqi «kkl 

fnYkk- 

lukruh Yk¨dkaP;k n`’Vhus gk e¨Bk v/keZ g¨rk- i.k egkRek QqY¨ MxexY¨ ukgh- R;kauh iq.;kr vusd 

fBdk.k vLi`”; lektkrhYk eqYkkalkBh “kkGk lq: dsY;k- R;kauh vLi`”; lektkrhYk Yk¨dkae/;s f”k{k.kkph x¨Mh 

fuekZ.k dsYkh- iq.¨ “kgjkr ik.;kps nqfÒZ”; iMwu vLi`”;kaps ik.;kfouk vr¨ukr gkYk g¨r vlr- lkoZtfud 

fBdk.kh vLi`”;kauh ik.kh Òj.;kl eTtko dsYkk tkr vls- gs ikfgY;koj R;kauh 1868 e/;s vLi`”;kalkBh 

vkiY;k ?kjkrhYk ik.;kpk g©n [kqYkk dsYkk- egkRek QqY¨ ;kauh vLi`”;kauk tkxr̀ d:u R;kauk R;kaP;k gôkaph 

tk.kho d:u fnYkh- rlsp la?kfVr g¨Åu vU;k;kfo:) Yk<.;kph f”kdo.k fnYkh- egkRek T;¨rhjko QqY¨ 

;kauh lR;”k¨/kd lektkph LFkkiuk 24 lIVsacj 1873 j¨th dsYkh- ^loZlk{k txÁrh] R;kYkk ud¨p e/;LFkh* gs 

;k lektkps czhnokD; g¨rs- lR;”k¨/kd lektkr loZ tkrÈuk Áos”k g¨rk- lektkrhYk czkEg.k oxkZph eäsnkjh 

u’V dj.¨ o vLi`”;kaP;k dY;k.kklkBh lR;”k¨/kd pGoG lq: dsYkh- egkRek QqY¨ gs “¨rd&;kaps dSokjh 

g¨rs- “¨rdjh oxZ gk lektkrhYk e¨Bk egRokpk ?kVd i.k r¨ nkfjæ;kr g¨rk- czkEg.k] O;kikjh o ljdkjh 

vf/kdkjh R;kaps “k¨’k.k djhr vkgs- “¨rdÚ;kojhYk vU;k; nqj dj.;klkBh R;kauh f”k{k.kkpk vkxzg /kjYkk- 

R;kauh baxztkadMs “¨rdÚ;kaP;k cÚ;kp ekx.;k dsY;k- “¨rdÚ;kaojhYk vU;k; nq: Ogkok ;klkBh rs vk;q’;Òj 

>VY¨- v”kk Fk¨j lektlq/kkjdkpk e`R;w 28 u¨Ogsacj 1890 j¨th >kYkk- 

lanÒZ %lanÒZ %lanÒZ %lanÒZ %    

1½ egkRek QqY¨ “k¨/kkP;k uO;k okVk & laik- gjh ujds 
2½ T;¨rhjko QqY¨ vkf.k óheqähpk fopkj & M‚- vkEcsV xsYk 
3½ egkjk’VªkrhYk lektlq/kkj.¨pk bfrgkl & th- ,Yk- fÒMs] ,u-Mh- ikVhYk 
4½ egkjk’Vª vkf.k lektlq/kkjd & Ák- paædkar eaMYkhd 
5½ vk/kqfud egkjk’Vª & M‚- ch-,u- ljnslkbZ 
 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)             ISSN – 2454 - 7905 

Vol. II  - ISSUE – LII                  SJIF Impact Factor : 7.479                                         Page - 59 

२१ २१ २१ २१ ा शा शा शा शतकातील मराठी िच पटाचं ेबदलत े प व आ थक वाटचालतकातील मराठी िच पटाचं ेबदलत े प व आ थक वाटचालतकातील मराठी िच पटाचं ेबदलत े प व आ थक वाटचालतकातील मराठी िच पटाचं ेबदलत े प व आ थक वाटचाल....    
 

जयराम राजीव माळी 
सहा यक ा यापक- इितहास, महा मा गांधी िव ामं दर संचािलत, समाज ी शातदादा िहरे कला िव ान व वािण य 

महािव ालय, नामपूर. ता. बागलाण, िज. नािशक. 
गोषवारागोषवारागोषवारागोषवारा----    

भारतीय िच पट सृ ीची िन मती एका मराठमो या माणसाने केली. त तंर हा उ ोग इतका मोठा झाला 
क  यातून कतीतरी लोकां या कलेला वाव िमळुन यांना अथाजन ही होऊ लागले. मराठी हदी िच पटांची 
राजधानी मंुबई बनली आिण ाब याने हदी िच पट सृ ीचे वच व िनमाण झाले. मराठी िच पट हदी या तुलनते 
बरोबरी क  शकल ेनाही. मा  एकिवसा ा शतका या सुरवातीलाच काही दजदार मराठी िच पट येऊ लागल े
यामुळे मराठी िच पट सृ ी पु हा बहराला आली. यामुळे पु हा एकदा आशय, कथा,तं ान या बाबतीत मराठी 
लोक मागे नाहीत ह ेसमोर आले. 
सचूसचूसचूसचूक श दक श दक श दक श द---- भारतीय िच पटसृ ी, दकृ ा  मा यम, बॉ स ऑ फस. 

तावनातावनातावनातावना----    
िच पट हा आता या घडीला मानवा या आयु यातील अिवभा य भाग झालाय. िच पट ह ेमा यम फ  

माणसांचे मनोरंजन करत नाही; तर समजातील असं य गो ी या दकृ- ा  मा यमातून आप या समोर आणून 
सामािजक ांती ही घडवत असते. तसेच िच पटात अनेक लोक एक  येऊन या या िन मतीत सहयोग करत 
असतात. िच पटा या िन मती येपासून ते िच पट दशनापयत लाखो करोडो पयांची उलाढाल होत े हणून 
िच पट हा एक मोठा उ ोग ही ठरतो. यरुोपात िच पटाची मु तमेढ रोवली गेली यानंतर थो ाच कालावधीत 
हा यरुोपचा िसनेमा भारतात दाखल झाला. मंुबई या वाटसन हॉटेलम ये याचा पिहला शो लागला ते ितक ट दोन 
पये मा  होत. आताचा िवचार करता या िसनेमाने इतक  आ थक भरारी घेतली क  दोनशे पए ितक ट सु ा 

साधी शु लक र म आता या े कांना वाटते.भारतीय िसनेमाला एका मराठी माणसाने याच मराठी मातीत 
ज माला घातला, पण कालांतराने याची सव सू  हदी िसनेमावा यां या हातात आ याने मराठी िसनेमा हा कथा 
आिण आशय संप  असूनही हदी िसनेमा या आडोशालाच रािहला. आ थकदृ ा ही मराठी िसनेमा हा हदी 
िसनेमा या तुलनेत खूप कमजोर रािहला. एका वषात जे हढे हदी िच पट बनत होत े या तुलनतेही मराठी िच पट 
खूपच मागे होता.  

मा  एकिवसा ा शतका या सु वातीला काही दजदार कथानक आशयसंप  व तांि कदृ ा भावी 
मराठी िच पटांची िन मती झाली. यातनू जु या मराठी िच पटाने कात टाकली व इतर सव बाबतीत मराठी 
िसनेमा गावापासून ते आतंररा ीय तरापयत धडक मा  लागला. आ थकदृ ा ही मराठी िच पट हदी 

ावसाियक िसनेमासारखा शंभर कोटी या लबमधे अिभमानाने जाऊन बसला. यामुळे महरा ात एक नवा उ ोग 
जोमाने सु  होऊन अनेक लोकांना काम िमळाले. याची प रणीती मंुबईत िच पट उ ोगात हदी िसनेमात गंुतवणूक 
करणारे िनमाते मराठी िसनमेाकड ेआपोआप वळाले.  
शोधिनबधंाची उ ेशोधिनबधंाची उ ेशोधिनबधंाची उ ेशोधिनबधंाची उ :े:::    

     १) २१ ा शतकातील मराठी िच पटां या बदल या पाची मािहती घेणे. 
     २) २१ ा शतकातील मराठी िच पटां या आ थक वाटचालीचा आढावा घेणे. 

ारंिभक मराठी िच पटाचंी जडणारंिभक मराठी िच पटाचंी जडणारंिभक मराठी िच पटाचंी जडणारंिभक मराठी िच पटाचंी जडण----घडणघडणघडणघडण::::    
भारतात भारतीय िच पटाची मु तमढ दादासाहबे फाळ यां या राजा हरीचं  या १९१३ साल या 

िच पटाने घातली गेली. सरुवातीचा काळ का मुकपटांचा होता. राजा हरीचं ा या िन मतीनंतर दादासाहबेानंी 
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अनेक मुकपट बनवले. दादासाहबे फाळके यां यानतंर बाबंूराव पटर, आनंदराव पटर, ही शांताराम यांनीही मुकपट 
िन मतत यश वी सहभाग न दवला होता.  

१९३१ ला 'आलमआरा' या हदी बोलपटाने भारतीय िच पट बोलू लागला. इथून ख या अथाने भािषक 
चौकटी आख या गे या. मराठीत ही भात फ म कंपनी या 'अयो येचा राजा' या िच पटाने मराठी िच पट 
बोलता झाला. १४३२ ते १९४२ या दहा वषात भात( पुणे), को हापूर िसनेटोन( को हापूर), शािलनी िसनेटोन ( 
को हापूर), नवयुग व दादासाहबे तोर यांचा सर वती िसनेटोन( पुणे), दीनानाथ मंगेशकर व नटवय चतामण 
को हटकर याचंी बलवंत िप चस ( सांगली) या टुिडओतुन मराठी िच पटांची िन मती होत होती. 

बोलपटा या ांतीनतंर अव या दहा वषात कॅमेरा, वनी, पा गायन, संकलन या सव बाबतीत खूपच 
गती झाली. मुकपटा या जमा यापासून काम करणारे ही शांताराम, बाबुराव पढाकर, मा. िवनायक यानंी एकसे 

बढकर एक बोलपटांची िन मती सुरवाती या काळात केलेली दसते. बोपटां या सुरवाती या काळातच िस  
सािहि यक पेशाने िश क असणारे आचाय अ े िच पट मा यमात ओढले गेले. यांनी िलहलेले व मा. िवनायक 
यांनी द द शत केलेल े ेमवीर, हचारी, ॅ डची बाटली ह े िच पट िवशेष गाजले. ावसाियकदृ ा ही ह े
िच पट चंड यश वी ठरले आिण ख या अथान ेमराठी िच पट उ ोग नावा पास यऊे लागला. नतंर या काळात 
मा  हदी िच पटाने पकड घेतली िनमाते हदी िच पटांवर अमाप पैसा लावू लागले. सांगायची गो  अशी क  
इतर कोण याही हदी भािषक रा यात हदी िच पट तयार न होता तो मंुबई या मराठी रा यात तयार होऊ 
लागला. तसा तो आधीपासनू मंुबईतच ज मला इथंच यांच अथांग जाळ िवनल गेलं. असं य हदी कलावंत, तं  
मंुबईत तळ ठोकून राहतात. मराठी भािषक ही मराठी िच पटाला नाक मुरडून हदी िच पटाचे गोडवे गाताना 
दसतात. हदी िच पटाला मंुबई महरा ात चंड े क िमळतो तेवढा हदी भािषक रा यातही िमळत नाही. 

आकडवेारीत सांगायचे तर हदी िच पटाचे ३५ त े४०% उ प  मंुबई व महारा ातुन यतेे. आिण उव रत ६०% 
अ य रा यातून व िवदशेातून येते. सरुवातीला मराठी िच पटाने काही दजदार तमाशापट िनमाण केले. यात 
'सांगते ऐका' या तमाशा धान िच पटाच नाव कषाने यावे लागेल. ावसाियकदृ ा ही हा िच पट अितशय 
यश वी ठरला. पुढे मा  या तमाशापट यशाची गु क ली समजून दर वषाला डझनभर तमाशापट िनघू लागले. 
यामुळे आपोआपच मराठीचा े कवग हदी िच पटांकड ेवळाला.  

मराठी िच पट तमाशा या तंबूत अडकला असताना महारा ात दादा क डके नावाचा िवनोदी वादळ 
घ गावत आलं याने मराठी िच पटाला पु हा नवा आयाम िमळवून दला. 'िव छा माझी पुरी करा' या गाजले या 
लोकन ात दादा काम करत होते. यातून भालजी पढारकरां या आ हा तव यांनी स गा ा िच पटाची िन मती 
केली. राम कदमांचे उ म सगंीत, ामीण बाज, दादांचा अ सल गावरान मातीतला चाल  या सव गो नी शहरी त े

ामीण सवच े क पु हा मराठी िच पटांकड ेवळाले. दादांचे ओळीने नऊ िच पट रौ यमहो सवी ठरल.े ए हढच 
काय राज कपूर सारखा माणूस िच पट द शत करताना दादांना िवनंती करतो आज िच पट लावू नका दादा. ही 
म े दारी दादांनी मराठी माणसांची पु हा िनमाण केली होती. ावसाियकदृ ा ही यावेळेस दादांनी खूप कमाई 
केली. मधला काळ गे यावर महशे सिचन या जोडीने ल मीकांत बेड आिण अशोक सराफ या हर नरी जोडीला 
घेऊन मराठी े कांना पु हा हा याची मेजवानी दली. सिचन याचा बनवाबनवी, नवरी िमळे नव याला तर महशे 
कोठारे याचा धुमधडाका, धडाकेबाज या िच पटांनी आ थक गिणतात ही मराठी िच पटाची बेरीज अिधक केली. 
मराठी िच पट हा आशयसपं  होता ज बार पटेल, िवजय तडुलकर, सुिम ा भावे, अमोल पालेकर आदी लोक 
वेग या धाटणीचा िच पट क न लोकां या डोळयांत अंजन घालतच होते. एक वसा ा शतका या उंबर ावर 
मा  मराठी िच पट कथा, आशय, द दशन आिण चांग या कलावंता या अभावी चांगलाच ढेपाळला होता. मराठी 
िच पट महामंडळाने दऊे केलेले अनुदान लाट यासाठी सुमार दजाच ेिच पट याच काळात वाढले. याचा प रणाम 
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सोबत वाढलेली कब ना मंुबईत ठाण मांडून बसले या आिण संपूण भारतात लोकि य असणा या हदी िच पट 
सृ ीला याचा फायदाच झाला.  
एकिवसा ा शतकाच आगमन आिण मराठी िच पटाच ंबदलत पएकिवसा ा शतकाच आगमन आिण मराठी िच पटाच ंबदलत पएकिवसा ा शतकाच आगमन आिण मराठी िच पटाच ंबदलत पएकिवसा ा शतकाच आगमन आिण मराठी िच पटाच ंबदलत प:::: 

एकिवसा ा शतका या सु वातीस दशेातल े पािहल े मि ट ले स आयमॅ स अँडलँब मंुबईत सु  झाल.े 
सहािजकच याचा फायदा मराठी िच पटांना ही झाला. िच पट िनमाते व मि ट ले स मालक यां यात ४०-६० 
िनि त कर यात आ यामुळे मराठी िच पटांची सं या ही ओघान े वाढली. यामुळे एकिवसावे शतक ह े मराठी 
िच पटां यादृ ीने मौिलक होते. २००२ साली द शत झाले या ास या िच पटाने तर मराठी िच पटांची सव 
समीकरणे बदलली. खरतर म यंतरी या काळात पारंप रक चौकटीत क बले या मराठी िच पटाला ' ास' न े
मोकळा ास दला. मराठी िच पटातले कौटंुिबक, िवनोदी, ामीण, तमाशा धान ह ेसव फॉरमुले बाजूला सारल े
होते. एवढंच नाही तर याने गाणी नृ य ही सपशेल काढून टाकली होती. संदीप सावंत या हर री द दशकान े
द द शत केले या ' ास' ला यामची आई या िच पटानंतर त बल प ास वषानंतर रा ीय सुवण कमळ िमळालं. 

इत यावरच न थांबता ास ऑ करसाठी भारताकडून पाठव यात आला. ावसाियक िवचार करता ६० लाखात 
बनले या या िच पटाने ३ कोटी या आसपास कमाई केली. िच पटांची गद  वाढत होती पण या भाऊगद त काही 
वेग या धाटणीचे िच पट ास ने पाडून दले या र यावर चालत होते. उमेश कुलकण चा वळू, सतीश मनवर 
याचा ाभीचा पाऊस, परेश मोकाशीचा हरीचं ाची फॅ टरी आिण राजीव पाटील यांचा जोगवा या िच पटांनी 
मराठी े कांना पु हा िच पट गृहाकड ेखेचले. 

२०१० साली आले या नटरंग या िच पटाने जुना तमाशा धान फॉ युला वाप न ही चंड यश िमळवल.े 
डॉ. आनंद यादव यां या कादबंरीवर आधा रत असणा या या िच पटाने आशयघण कथानक, सकस अिभनय व 
सु ा  संगीता या जोरावर कधी न हते ते १२ कोटी पयांची कमाई केली. अतुल कुलकण , सोनाली कुलकण , 
कशोर कदम सारखे कसललेे अिभनेते या िच पटाने मो ा माणात काशझोतात आले. संजय जाधव या 
द दशकाने सुहास िशरवळकर यां या कादबंरीवर बवलेला दिुनयादारी हा हदी िच पटांकड े झुकणारा िच पट 

बनवून मराठी िच पटाला अजून वेगळया उंचीवर घेऊन गेला. या िच पटाने त णां या मनावर गा ड तर केलचे 
पण कमाई या बाबतीत ही अ वल रािहला. याची बॉ स-ऑ फस कमाई २९ कोटी होती. यानंतर याच धाटणीचा 
' लासमेट' या िच पटाने २१ कोटी पयांची बॉ सऑ फस कमाई केली होती. क ार काळजात घुसली हा संगीत 
नाटकावर आधा रत मराठी िच पट होता. दजदार अिभनय, संगीत, गायन आिण वेधक द दशना या बळावर या 
िच पटाने अमाप े क वग िच पटगृहाकड ेआणले. या िच पटाने ही ३० कोटी या आसपास बॉ स-ऑ फस कमाई 
केली. ख या अथाने मराठी िच पट आता तं ाना या ही बाबतीत पुढारलेला झाला होता. िव. वा. िशरवाडकराचं े
नटस ाट ह ेनाटक मराठीत मानाचा मुकुट समजला जातो. याच नाटकावर महशे मांजरेकर यानंी िच पट बनवला. 
नाटक आिण िच पट दोघ िभ  मा यमांचा सखोल अ यास क न नटस ाटची पटकथा पु हा िलहली गेली. नाना 
पाटेकर िव म गोखल,े सुनील बव व मेधा मांजरेकर यां या सश  अिभनयान ेनटस ाटला एका वेग या उंचीवर 
नेऊन ठेवलं. अमाप लोकि यते या िशखरावर असताना या िच पटाने ावसाियकदृ ा ही ५० कोटी या 
आसपास बॉ स-ऑ फस कमाई केली. नटस ाट ने जी कामाईची यश वी अधशतक  खेळी केली ितला ओलांडून नवा 
िव म करणारा िच पट सैराट या नावाने मराठीतला मैलाचा दगड ठरला. २०१६ साली द शत झाले या या 
िच पटाचे द दशन नागराज मंजुळे यानंी केले होते. सवसाधारण गाव, यातली लोक, गावातल ेम करण आिण 
जातीपाती व याभोवती फरणारा संगष ह ेकथानक सैराट म ये होत. वा तव िततक वेधक आिण प रणाम कारक 
िच  नागराज मंजुळे यांनी उभं केलं होतं. अिभनयाशी संबंध नसलेली लोक घेऊन नागराजने िच पटाची बरीच 
समीकरण ही बदलली आहते. छायािच ण आिण सगंीत या बाबतीतही सैराटने त णाईला भुरळ घातली. 
द दशनाचा कळस हणा सरैाटने १०० कोटी बॉ स ऑ फस कमाई क न हदी िच पटाला ही आ हान केल.े ख या 
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अथाने समातंर आिण लोकि य िच पटाचं खर गमक नागराज यानंी साधल आह.े एकिवसाव शतक ह ेख या अथान े
मराठी िच पटाला पु हा उभारी दणेार ठरलं.  
िन कषिन कषिन कषिन कष::::    

मराठी माणसाने सु  केलेला िच पट उ ोग हा मंुबईत फुलला पण मराठी हणून िच पट हा फ  रजनल 
बनुनच मंुबईत हदी िच पटा या आडोशाने रािहला. हदीला त काळ िनमात ेआिण ब भािषक लोकांचा रा ीय 
भाषा हणून हदीकड ेबघ याचा दृ ीकोन यामुळे हदी िच पट नगरी मंुबईत ि थरावली. यामुळे मराठी िच पट 
फारसा बहरला नाही. एक िविश  ट यावर काही लोकांनी मराठी िच पट एका वेग या उंचीवर नेलेत पण 
पारंप रक कथानक, आधुिनक तं ानाचा अभाव, कमकुवत िवतरण व था यामुळे मराठी िच पट हा दयणीय 
अव थेत होता. मा  एकिवसा ा शतकात मराठी िच पटाने कात टाकली. कथा-आशय, तं ान, िवतरण या सव 
बाबतीत पुढारला. दजदार कथानक िमळा याने मराठी िच पटाला नाक मुरडून हदी िच पटाचे गोडवे गाणारा 

े क आपोआप मराठी िच पटांकड े वळाला. आ थकदृ ा ही िच पट भरारी घेऊ लागला. यामुळे हदी 
िच पटाची बरोबरी करत मराठी िच पट ही १०० कोटी लब या यादीत अिभमानाने जाऊन बसू लागला. 
सांगायच ता पय अस िच पट उ ोग हा एक मोठा उ ोग आह.े यात कलावंता सोबत हजारो तं  दवसरा  राबत 
असतात. यातनू अनेक लोकानंा रोजगार िमळतो. जर मराठी िच पट अजून बहरला तर न च रा या या आ थक 
गो ीनामोठं पाठबळ िमळेल यात ितळमा  शंका नाही. 
सदंभ साधनेसदंभ साधनेसदंभ साधनेसदंभ साधने::::    

१) गोडबोले अ युत- ( २०१६) 'लाईमलाईट' मनोिवकास काशन, पुणे. 

२) जकातदार सितश-( २०१७) ' लॅशबॅक' माणूस ित ान काशन, पुणे. 
३) पाटील िव ास- ( २०१७) 'नॉट गॉन िवथ द वड' मेहता पि ल शग हाऊस, पुणे. 
४) दातार सुषमा- ( २०११) 'िच पटाचे स दयशा ' लोकवा य गृह, मुंबई. 
५) मुजावर इसाक- ( २०१२) 'गाथा मराठी िसनेमाची' तीक काशन, पुणे. 
६) नांदगावकर सुधीर- (२०१८) 'िसनेमासं कृती' तीक काशन, पुणे. 
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मराठवाडामराठवाडामराठवाडामराठवाडा    िवभागातीलिवभागातीलिवभागातीलिवभागातील    वै क यवै क यवै क यवै क य    पापापापायाभतूयाभतूयाभतूयाभतू    सिुवधचेासिुवधचेासिुवधचेासिुवधचेा    अ यासअ यासअ यासअ यास    
    

िव ल ह रभाऊ नागरेिव ल ह रभाऊ नागरेिव ल ह रभाऊ नागरेिव ल ह रभाऊ नागरे    
सशंोधकसशंोधकसशंोधकसशंोधक, डॉडॉडॉडॉ. बाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबे आबंडेकरआबंडेकरआबंडेकरआबंडेकर मराठवाडामराठवाडामराठवाडामराठवाडा िव ापीठिव ापीठिव ापीठिव ापीठ ,औरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबाद    

›üÖò. •Öß. †Ö¸ü. �Öê›ü�ú¸ü 
ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö�ú ´ÖÖ÷ÖÔ¤ü¿ÖÔ�ú, †£ÖÔ¿ÖÖÃ¡Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö, ¸üÖÂ™ü´ÖÖŸÖÖ ‡Ó×¤ü¸üÖ ÷ÖÖÓ¬Öß �úÖò»Öê•Ö, •ÖÖ»Ö−ÖÖ 

ा तािवका तािवका तािवका तािवक::::    

 सामािजक, सां कृितक, आ थक, राजक य, तांि क आिण सं था मक बदलांशी आ थक िवकासाचा संबंध 

असून जागितक तरावर िविवध दशेांचा िवचार करता आ थक िवकासाचा  हा सवच दशेासमोरील एक अ यतं 
मह वाचा  झाला आह.े यात फरक केवळ इतकाच आह े क , िवकिसत, िवकसनशील आिण अिवकिसत 

दशेासमोरील ांचे व प ह े िभ -िभ  व पाचे आिण सापे  व पाचे असत.े हणूनच ‘िवकास’ या 

संक पनेकड ेदशेपर वे अिधक ापक आिण सवसमावेशक दृ ीने पािहल ेजात.े कोण याही दशेातील ‘िवकास हा या 

दशेातील उ ोग, कृषी आिण सेवा े ां या िवकासावर अवलंबून असतो. तर कृषी, उ ोग व सेवा े ांचा ‘िवकास 

हा उपल ध पायाभूत सुिवधा व यांचा काय म वापर यावर अवलंबून अस याच ेिनदशनास यते.े केवळ नसै गक 

संपदा कवा भांडवल उपल ध असून आ थक िवकास सा य करता येणार नाही, तर यासाठी गत व पुरेशा 

माणात पायाभूत सुिवधांची मूबलक माणात उपल धता असणे अग याच ेअसत,े कारण ‘आ थक िवकास आिण 

‘पायाभूत सुिवधा’ या अथ व थेतील एकाच ना या या दोन बाज ूअसून या एकमेकाशी संबंिधत असतात.”1 या 

बरोबरच ‘वै क य िवकास’आिण ‘पायाभूत सुिवधा’यां यातील कायकारण संबंध हा च य व पाचा अस याचे 

िनदशनास यते.े2 हणूनच िवकासाला पोषक वातावरण िनमाण करावयाचे असले, तर पुरेशा माणात कवा 

मूलभूत पायाभूत सुिवधांची उपल धता असणे ही एक मह वाची आिण पूव अट समजली जात.े यामुळे पायाभूत 

सुिवधांसाठी सू ब  आिण िनयोजनपूवक केलेली गंुतवणूक ही आ थक िवकासाला चालना तर दतेेच, िशवाय 

दीघकालीन आिण ‘शा त आ थक िवकास व वृ ीची हमी सु ा दतेे. उदा: इं लंड, कॅनडा, आ ेिलया आिण 

अमे रका या सार या दशेांनी पायाभूत सुिवधां या उपल धतेतूनच ख या अथाने आ थक िवकासाची या साकार 
केली अस याचे िनदशनास येत.े दशेा या िवकासासाठी आव यक असणा या मूलभूत घटकांना पायाभतूपायाभतूपायाभतूपायाभतू 

सिुवधासिुवधासिुवधासिुवधा हणतात.   

 पायाभूत सुिवधा दशेा या आ थक सामािजक िवकासाम ये मह वाची भूिमका बजावतात. पायाभूत 

सुिवधा ही ापक संक पना आह े याम ये अनेक आ थक कायाचा समावेश होतो.पायाभूत सुिवधा ा दोन 

कार या असतात.  

१) भौितक पायाभूत सुिवधा  

२) सामािजक पायाभूत सुिवधा 
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१) भौितक पायाभूत सुिवधा:  

२) ऊजा, वाहतूक, दळणवळण, ापार, बँ कग, िवमा, इंटरनेट, पो ट या सव सुिवधांना भौितक पायाभूत 

सुिवधा अस े हणतात. 

२) सामािजक पायाभूत सुिवधा: 

िश ण, आरो य, पेयजल, सामािजक सेवा, व छता या सुिवधांचा समावेश सामािजक पायाभतूपायाभतूपायाभतूपायाभतू 

सिुवधासिुवधासिुवधासिुवधा याम ये होतो. 

वै क य सेवा ही , कुटंुबे आिण समुदायां या गरजा आिण ाधा यां या आधारे संपूण आरो यासाठी 

आिण संपूण आरो याकड ेपाह याचा समाजाचा दृ ीकोन आह.े ह ेआरो या या अिधक ापक िनधारकांना संबोिधत 

करत ेआिण शारी रक, मानिसक आिण सामािजक आरो य आिण क याण या िव तृत आिण अंत निहत पैलूंवर ल  

क त करत.े केवळ िविश  रोगांसाठीच न ह ेतर आयु यभर आरो याची आव यकता पूण करत. ाथिमक आरो य 

सेवा लोकांना ो साहन आिण ितबंध, उपचार, पुनवसन आिण उपशासक काळजी या सवासाठी ापक काळजी 

दान कर याचा य  करत ेजे लोकां या दनैं दन वातावरणास अनुकूल आह.े 

मानवी आरो य ह ां या जागितक घोषणे या कलम २ म ये नमूद के या माणे वै क य सेवेचा मूलभूत 
आधार याय आिण समानते या ितब ते या आिण आरो या या सव  ा य मानदडंा या मूलभूत अिधकारास 
मा यता दे या या ितब तेत आह:े “ येकास पुरेशी तरतूद असावी. या यासाठी आिण या या कुटंुबासाठी. अ , 

व , िनवास आिण वै क य सेवा आिण आव यक सामािजक सेवांसह जीवन जग या या गुणव ेचा ह   वै क य 

सेवेची वारंवार ा या प रभािषत केली. काही संदभाम ये, याला णवािहका कवा वैयि क आरो य सेवां या 

पिह या तराचा अथ दे यात आला आह.े अ य संदभाम ये, वै क य सेवा ही कमी-उ प  लोकसं येसाठी 

ाथिमकता असले या आरो य ह त ेपाचा एक समूह हणून समजली जात.े इतरांनी ाथिमक आरो य सेवेकड े

मानवी िवकासाचा एक मह वाचा घटक हणून पािहले आह,े यांनी आ थक, सामािजक आिण राजक य बाब वर 

ल  क त केले आह.े जागितक आरो य संघटनेन ेतीन घटकांवर आधा रत एक ापक प रभाषा िवकिसत केली 

आह.े 

एकाि मक वै क य सेवांचे क ीय घटक हणून ल णीय आिण सावजिनक आरो या ारे गंभीर आरो य 
सेवां या सेवांना ाधा य दणेारी ाथिमक काळजी आिण कौटंुिबक दृ ीकोनातनू संपूण आयु यभर ापक, 

ितबंधा मक, ितबंधक, उपचारा मक, पुनवसन आिण उपशामक काळजी यां या मा यमातून लोकां या 
आरो या या गरजा भागवणे. सव े ातील सावजिनक धोरणे आिण यां या मा यमातून आरो या या ापक 
िनधारकानंा (सामािजक, आ थक, पयावरणीय तसेच लोकांची वैिश े आिण वतन यासह) प तशीरपणे संबोिधत 
करणे; आिण आरो य, समाज क याण आिण आरो य, सामािजक सेवांच े सह-िवकसक हणून आिण वत: ची 
काळजी घेणारी आिण इतराचंी काळजीवा  हणून, , कुटंुबे आिण सश करण करणार्या समुदायांचे आरो य 
जा तीत जा त वाढिव याक रता आिण यांच ेसंर ण करणारे धोरणांच ेव कल हणून पािहले 
सािह याचासािह याचासािह याचासािह याचा    आढावाआढावाआढावाआढावा::::    
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1.1.1.1. आयएमएआयएमएआयएमएआयएमए’’’’चेचचेेचे    अ यअ यअ यअ य     डॉडॉडॉडॉ. . . . सतंोषसतंोषसतंोषसतंोष    रंजलकररंजलकररंजलकररंजलकर::::    

मराठवा ातील इतर ठकाणी उपल ध सुिवधा पुरेशा नसताना यामुळे णांना पुढील उपचारासाठी 
औरंगाबादतेच यावे लागते. पडिेमडिेमकमुळे महारा ातील आरो यसेवा ामीण भागात ापक पात राबिव या 

जात आहते. ामीण भागातही ि नग न होत आह.े अिस थेमॅटीक णांच ेउपचार ामीण भागातच होत आहते. 

ामीण भागातील ुटी कमी कर याचा य  होत आह.े वै क य अिधकारी, प रचा रका, आरो य कमचा यांची 

भरती कर यात येत आह.े औषधांचा तूटवडा होणार नाही याकड ेल  दले जात आहते. या गो ी मराठवा ातील 

भिव याती ल आरो यसेवा व सुिवधा भ म कर यासाठी अ यंत सकारा मक आहते. 

2. 2. 2. 2. ीधरणीधरणीधरणीधरण    ((((जानवेारीजानवेारीजानवेारीजानवेारी----2010) :2010) :2010) :2010) : यांनी “भारतातील वै क य े ातील पायाभूत सुिवधा: भिव यासाठी या 

योजना” या तुत लेखाम ये भारताला एक िवकिसत अथ व था हणून उदयाला यायचे असेल तर, वै क य 

े ातील पायाभूत सुिवधाकंड ेअिधक ल  क त कर याची गरज आह ेअसे ष  केले. भारतान ेएक दशे हणून 

गे या 6 दशकात जास ाक झा यानंतर िविवध े ात वेगाने गती साधली आह.े असे असले तरी, वै क य 

े ातील पायाभूत सुिवधांकड े हणावे िततके ल  दे यात आले नाही. या े ात केले या गंुतवणुक मुळे अ य 

े ा या िवकासाला चालना िमळून या गंुतवणुक चा मोठा परतावा िमळेल. याची क पना यावेळी आप या 

िनयोजन क याना नसावी, अशी भूिमका यांनी मांडली.3 

3.3.3.3.उडानउडानउडानउडान:::: दशेात नागरी िवमान वाहतुक ला चालना िमळावी, सवसामा यां या आवा यात िवमान वास यावा 

यासाठी क ान े 'उड ेदशे का आम नाग रक' हणज ेउडान ही योजना सु  केली. याचे वेगवेगळे ट पे सु  आहते. 

पायाभूत सुिवधा े ातील उडान ही एक यश वी योजना हणावी लागेल. स ा या योजनेचा चौथा ट पा घोिषत 

केला गेला असून याम ये ईशा येकडी रा य,े ज मू, का मीर आिण लडाख या भागांत िवमानतळ िवकिसत 

कर यावर भर दे यात आला आह.े 2018 म ये दशेांतगत िवमान वाहतुक चा लाभ एक कोटी नाग रकानंी घेतला, 

2019 म ये यात वाढ होऊन 108 कोटी नाग रकाचंे िवमानात बस याच े व  पूण झाले. दशेांतगत हवाई 

वाहतुक म य ेजगात भारत ही ितसया मांकाची सवात मोठी बाजारपेठ हणून उदयाला आली आह.े सरकारन े

एि ल त े नो हबर 2019 या काळात िविवध िवमानतळ अ यावत कर यावर 304.49 कोटी पये खच केले 

आहते.4 

4.4.4.4.वािण य आिण उदयोग मं ालयवािण य आिण उदयोग मं ालयवािण य आिण उदयोग मं ालयवािण य आिण उदयोग मं ालय::::5555    

1. ऑि सजनची उपल धता, िवतरण आिण साठवणूक पायाभूत सुिवधा वाढव यासाठी क  सरकारन े
उचलली िविवध पावले. 

2. णालयातील ायोजिनक टँकसची सं या आिण मता वाढवून तसेच वै क य ऑि सजन या खरेदीतनू 
पायाभूत सुिवधा तळागाळापयत पोचव याचा य . 

3. अ याव यक व तूं या जलद खरेदीसाठी सामा य िव ीय िनयमांत िशिथलता. 
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4. उ पादन मता वाढवणे, पीएसए लांट आिण ऑि सजन काँसं ेटसची खरेदी अशा य ांतून ऑि सजन 
उपल धतेत वाढ. 

5. ऑि सजन टँकसची उपल धता वाढव यासाठी नाय ोजन आिण आगन टँकसचे पातंरण,आयात, दशेांतगत 
उ पादन आिण रे वे तसेच हवाई वाहतुक या मा यमातनू य . 

6. ऑि सजन वाहतुक वर िनरंतर दखेरेख ठेव यासाठी िडिजटल ॅ कग व थेची िन मती. 
सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    प दतीप दतीप दतीप दती        

तुत शोध िनबंध “मराठवाडा िवभागातील पायाभूत सुिवधेचा अ यास: िवशेष संदभ वै क य 

सुिवधा”दु यम आधारसाम ीवर आधा रत आह.े दु यम आधार साम ीत सांि यक   आकडवेारीचा मुख 

आधार ोत हणून अथ व सांि यक  संचालनालय, िनयोजन िवभाग, महारा  शासन, यां या ादिेशक 

कायालयातील दृ ी ेपात औरंगाबाद िवभाग आिण महारा ाची आ थक पाहणी िज हा सामािजक आ थक 
समालोचन याचा वापर ामु याने कर यात आलेला आह.े शोधिनबंधा या मांडणीसाठी वणना मक व 

िव ेषणा मक संशोधन प दतीचा आधार घे यात आला आह ेव शोधिनबंधाची मांडणी केली आह.े 

सशंोधनचेसशंोधनचेसशंोधनचेसशंोधनचे    उ येउ येउ येउ ये    ::::    

1. पायाभूत सुिवधांचा अथ प  करणे 
2. मराठवाडा िवभागातील पायाभूत सुिवधांचा (वै क य) शोध घेणे.  

पायाभतूपायाभतूपायाभतूपायाभतू    सिुवधाचंासिुवधाचंासिुवधाचंासिुवधाचंा    अथअथअथअथ----    

 “पायाभूत सुिवधा ही संक पना सामािजक आधार संरचना आ थक आधार संरचना वरकड भांडवल 

पायाभूत आ थक सुिवधा यासार या िविवध अथान ेवापरली जात.े या सवाना एकि त र या पायाभूत सुिवधा अस े

हणतात.” सवसाधारणपणे ‘आधार संरचना भांडवल’(वरकड भांडवल)  ही सं ा सव थम एच. ड यू. सगर यांनी 

वापरलेली असून यां या मते, “आधार संरचना भांडवलात केले या गंुतवणुक मुळे य  उ पादन िमळत नसल े

तरी िवकासासाठी ती आव यक असत.े” 6 

मराठवाडामराठवाडामराठवाडामराठवाडा    िवभागातीलिवभागातीलिवभागातीलिवभागातील    वै क यवै क यवै क यवै क य    पायाभतूपायाभतूपायाभतूपायाभतू    सिुवधासिुवधासिुवधासिुवधा::::    

जागितक आरो य संघटनेन ं "आरो य" या गो ीची ा या केली आह.े संघटने या मते, “आरो याकड े

िन वळ रोगाचा कवा काही अश पणाचा अभाव इत या मया दत अथान ं पा  नये, तर आरो य हणज ेसंपूण 

उ म असं शा ररीक, मानिसक आिण सामािजक वा य होय.”7 

रा यातील आरो या या पायाभतू सिुवधा सं था रा यातील आरो या या पायाभतू सिुवधा सं था रा यातील आरो या या पायाभतू सिुवधा सं था रा यातील आरो या या पायाभतू सिुवधा सं था     
त ात ात ात ा    माकंमाकंमाकंमाकं    1.11.11.11.1    

अ     रा यातील आरो या या पायाभूत सुिवधा सं था    एकूण    

१    उपक  े १०५८० 

२    फरती वै क य पथके ४० 
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३    ाथिमक आरो य क  े १८११ 

४    ामीण णालये (३० खाटा) (कायरत – ३६२ ामीण णालये) ३८७ 

५    उप िज हा णालये  (५० खाटा ) ५६ 

६    उप िज हा णालये  (१०० खाटा ) २५ 

७    सामा य णालये (मालेगाव, खामगाव, आिण उ हासनगर – येक  २०० 
खाटा.  मालाड –मालवणी (६० खाटा ) 

४ 

८    इतर णालये ( अ थीश य णालय परभणी ) १ 

९    िज हा णालये २३ 

१०    अितिवशेष  णालये ( नािसक व अमरावती ) २ 

११    मानिसक आरो य सं था (ठाणे, र ािगरी, पुणे, नागपूर) ४ 

१२    मिहला णालये (उ हासनगर, अकोला, अमरावती, जालना, परभणी, लातूर, 
नेकनूर (बीड), ग दया नागपूर, उ मानाबाद नांदेड 

११ 

१३    यंरोग णालये (को हापूर, पुण,े अमरावती, बुलढाणा ) ४ 

१४    आरो य व कुटंुब क याण िश ण सं था (सावजिनक आरो य सं था नागपूर, 
आरो य व कुटंुब क याण िश ण सं था पणु,े निसक, को हापूर, औरंगाबाद, 
अमरावती नागपूर ) 

७ 

१५    आ म शाळा आरो य तपासणी पथके ३७ 
(https://arogya.maharashtra.gov.in›)(https://arogya.maharashtra.gov.in›)(https://arogya.maharashtra.gov.in›)(https://arogya.maharashtra.gov.in›)    

मराठवाडयातीलमराठवाडयातीलमराठवाडयातीलमराठवाडयातील    सावजिनकसावजिनकसावजिनकसावजिनक    वै क यवै क यवै क यवै क य    सिुवधासिुवधासिुवधासिुवधा----त ात ात ात ा    माकंमाकंमाकंमाकं    1.21.21.21.2    
अ
क    

सुिवधा/ / / / 
िज हा    

औरंगा
बाद    

बीड    जाल
ना    

परभ
णी    

नांदे
ड    

हगोली    उ मानाबा
द    

    

लातू
र    

एकूण    

1.1.1.1. णालयेणालयेणालयेणालय े 18 15 11 11 19 07 12 14 107 

2.2.2.2. िवशेष 
णालये 

72 02 00 02 01 04 01 01 83 

3.3.3.3. दवाखाने 13 07 00 10 44 08 12 30 124 

4.4.4.4. सुितगृह े 20 12 10 00 00 00 10 28 80 

5.5.5.5. ाथिमक 
आरो य क  

78 50 40 31 65 24 42 46 376 

6.6.6.6. उप क  283 280 218 215 377 132 206 252 1963 

7.7.7.7. डॉ टर 587 172 174 142 256 132 177 242 1882 

8.8.8.8. प रचा रका 1405 503 382 260 461 413 480 848 4752 

9.9.9.9. खाटांची 
सं या 

2087 902 950 1544 1969 671 1146 2827 12096 

10.10.10.10. उपचार केलेले 
अंतर ण 
बाहय ण 

4894

500 

1256
608 

2297

400 

1103

000 

1260
800 

80760

0 

1956823 2362
600 

22392

031 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)             ISSN – 2454 - 7905 

Vol. II  - ISSUE – LII                  SJIF Impact Factor : 7.479                                         Page - 68 

(आधार- �ज	हा सामा�जक व आिथ�क समालोचन,2018-2019)8 

 

मराठवाडयातीलमराठवाडयातीलमराठवाडयातीलमराठवाडयातील साव�जिनकसाव�जिनकसाव�जिनकसाव�जिनक वै�क�यवै�क�यवै�क�यवै�क�य सु�वधासु�वधासु�वधासु�वधा-आलेखआलेखआलेखआलेख "मांक"मांक"मांक"मांक 1.1 

 
त ा मांक 1.2 म ये मराठवाडयातील सावजिनक वै क य सुिवधा संदभात मांडणी केलेली आह.ेया 

मािहती या आधारान ेअसे िनदशनास आले क , मराठवाडयातील या मूलभूत सावजिनक सुिवधा आहते, यात 
णालय े िवशेष णालये, दवाखाने, सुितगृह,े ाथिमक आरो य क , उपक ,े डॉ टर, प रचा रका, आिण या 

सावजिनक दवाखा यातील एकूण खाटांची सं या या संदभात सांि यक   आकडवेारी दशिवली आह.े ती 
िज हािनहाय तपासली असता मराठवाडयात सावजिनक वै क य सुिवधांचा अभाव दसून येतो.या सुिवधांचा 
िज हािनहाय अ यास करतांना असे दसून येते क , सावजिनक णालयांची सं या मराठवाडयातील नांदडे 
िज ांत  सवािधक 19 अस याचे प  झाले, तर सवात कमी सावजिनक णालयाचंी सं या हगोली िज ांत 
(7) असून ती मराठवाडयात सवात कमी आह.े िवशेष णालया या संदभात सांि यक  आकडवेारी तपासली 
असता, अशा कारांच े िवशेष णालये मराठवाडयात एकूण 83 इतके असून सवािधक णालये औरंगाबाद 
िज ांत  आह.े इतर िज ांची ि थती लोकसं ये या मानान े नग य आह े यात वाढ करणे आव यक आह.े 
मराठवाडयातील आठ िज ांतील दवाखा याचे माण तपासले असता, सवािधक औरंगाबाद िज ांत आह.े 
दवाखा याची एकूण सं या तपासली असता नांदडे िज ांत सवािधक (44) अस याचे प  झाले, तर या पाठोपाठ 
लातूर िज ातं 30 दवाखा याची सं या अस यान े दसुया मांकावर या पायाभूत सुिवधा या संदभात लातरू 
िज हा अस याचे अधोरेिखत होत.े तर सवािधक कमी सं या अनु मे बीड 7, हगोली 8, अशा कारची आह,े 
जालना िज ातं मा  िवशेष णालाये दसून येत नाही. मराठवाडयातील येक िज ांत कमान एक िवशेष 
सुस  णालये असावे. सुतीगृहा या संदभात सांि यक  आकडवेारी तपासली असता मराठवाडयात 80 

सूतीगठहांची सं या असून सवािधक कमी सं या ही लातूर िज ांत आह.े तर या पाठोपाठ दसुया मांकावर 
औरंगाबाद िज हा आह.े इतर िज ांत सुतीगृहाची सं या लोकसं ये या मानाने कमी अस याचे दसून येते. 

ाथिमक आरो य क ा या संदभात उपरो  आकडवेारी तपासली असता 376 इतक  ाथिमक क  ेअस याचे प  
झाले आह.े तर उपक  1963 आहते, या सव सावजिनक दवाखा यातील डॉ टरांची एकूण सं या 1882 इतक  
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आह.े तर प रचारकांची सं या 4752 आह,े आिण या सावजिनक दवाखा यातील खाटांची एकूण सं या 12096 
इतक  आह.े याव न मराठवाडयात सावजिनक वै क य सुिवधाम ये वाढ करणे अ यंत गरजेचे आह.े असे ल ात 
येते. 
िन कषिन कषिन कषिन कष    :::: 

1. मराठवाडयाम ये सावजिनक वै क य सुिवधांची ि थती असमाधान कारक आह.े मराठवाडा िवभागाम ये 
णालय ेआिण िवशेष णालये यांची सं या नग य आह.े उपचार केलेले अंतर ण आिण बा ण यांची 

मराठवाडयातील एकूण सं या 2018-19 म ये 22392031 इतक  होती. या ण सं येचा िवचार करता 
सावजिनक वै क य सुिवधा अपुया अस याचे दसून येतात. 

2. मराठवाडयातील सावजिनक आरो य सुिवधांचा िज हािनहाय अ यास करता असे दसून येत े क , 
औरंगाबाद िज हा वगळता इतर िज ांची ि थती असमाधान कारक आह.े मराठवाडयासार या मागास 
असले या दशेात ग रबीचे, दा र याच े माण अिधक आह.े या लोकसं येला सावजिनक आरो य 
सुिवधांची तुलनेन ेअिधक गरज आह.े  

3. मराठवाडयात णां या तुलनेत डॉ टरांचे माण कमी आह.े यात िवशेष त  डॉ टरांचे माण तर 
नग य आह.े थोड यात मराठवाडयात सावजिनक वै क य सुिवधा अपुया असून िज हािनहाय असमतोल 
दसून येतो. महारा  सरकारन े याबाबत व रत धोरणा मक िनणय घेऊन मराठवाडयाची सावजिनक 

वै क य सुिवधा काय म क न लोकांना ा त आरो याची हमी दणेे गरजेचे आह.े 
4. सावजिनक णालयांची सं या मराठवाडयातील नांदडे िज ांत  सवािधक (19) असून सवात कमी 

हगोली िज ांत  (7) आह.े 
5. मराठवाडयात सवािधक णालये औरंगाबाद िज ांत  (72) असून सवात कमी णालयांची सं या ही 

नांदडे (1), उ मानाबाद (1), आिण लातूर (1), अशी आह.े 
िशफारशीिशफारशीिशफारशीिशफारशी::::    

1. पायाभूत सुिवधांचा अभाव हा मराठवा ा या िवकासातील मोठा अडथळा असून मराठवाडयातील 
पायाभूत सुिवधांची मु य मालक  शासनाकड ेअस यान ेशासनान ेपायाभूत सुिवधां या िवकासासाठी यो य 
प दतीने धोरण राबवून याची काय मतेन ेअंमलबजावणी करण गरजेचे आह.े 

2. मराठवाडयात सावजिनक णालयांची सं या सव िज ांत समान व पाची नाही,काही िज ांत 
अिधकािधक माण आह,े तर हगोली सार या िज ातं  खूपच कमी माण आह.े यामुळे सव िज ांत  
सावजिनक णालयांची सं या समान कर यासाठी शासक य पातळीवर य  कर याची गरज आह.े 
आरो याची सुिवधा ही तुलननेे मागासले या दशेाची अिधक गरज असते. याकड ेमग अिधक ल  दे याची 
गरज आह.े 
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7. जागितक आरो य संघटन िज हा सामािजक व आ थक समालोचन,2018-2019 

Hkkjrkrhy csdkjhph fHk”k.krkHkkjrkrhy csdkjhph fHk”k.krkHkkjrkrhy csdkjhph fHk”k.krkHkkjrkrhy csdkjhph fHk”k.krk    
    

MkWMkWMkWMkW----    jktsanz ,ujktsanz ,ujktsanz ,ujktsanz ,u----    cksjlscksjlscksjlscksjls    
izkpk;Z] Hkxoku ckck egkfo|ky;] yks.kkj] ft- cqyMk.kk 

 

Hkkjrkr l/;k Lokra«;kpk ve`r egksRlo ‘kkldh; dkedktkrwu loZ= gksrkuk fnlrks;- ns’kkr dk;e fuoM.kwdk lq# 
vlrkr- ,d laiyh dh nqljhph r;kjh vlrs- jk”Vªh; o jkT; fuoM.kqdkaP;k rksaMkoj csjkstxkjh nwj dj.;kps vk’oklu fnys 
tkrs- i.k izR;{kkr ek= rh lkrR;kus ok<r vlY;kps xaHkhj fp= Hkkjrkr igk;okl feGrs- nksu o”kkZiwohZ dksjksukph ifgyh ykV 
vkyh ‘ksrh oxGrk brj loZ BIi >kys gksrs- R;k dkGkr gkretwj] NksVs NksVs O;kolkf;d ns’kHkjkr eksB~;kizek.kkr csdkj >kys] 
R;krwu vtwugh rs lkojrkauk fnlr ukghr- 
 ns’kkP;k vkfFkZd fodklkr ekuoh lalk/k.kkl fo’ks”k egRRo vkgs- euq”;cG tso<s fodkflr o dkS’kY;iw.kZ vlsy 
rso<k vFkZO;oLFksl ykHk gksr vlrks- Jekpk lkBk djrk ;sr ukgh- fnolkxf.kr Jekpk vi;O; gksr vlrks- Hkkjrklkj[;k 
130 dksVhis{kk tkLr yksdla[;k vl.kkÚ;k ns’kkyk csdkjh d/khgh ijoM.kkjh ukgh- ijarq izR;{kkr vkt Hkkjrkr dksV~;ko/kh 
lqf’kf{kr&vf’k{khr] dq’ky&vdq’ky] ‘kgjh%xzkeh.k] L=h%iq#”k eksB~;k izek.kkr csdkj vkgsr- m|ksx] ukSdjh] dke/kank dj.;kph 
bPNk] ik=rk] {kerk vlwugh R;kaP;k injh fujk’kk ;srs- ,dsdkGh vlk let gksrk dh] f’k{k.k ?ksrys rj ukSdjh jkstxkj izkIr 
gksrksp- ijarq Lokra+«;kuarj eksB~;k izek.kkr f’k{k.kkpk izlkj o izpkj >kyk R;kpk ifj.kke Eg.kwu f’kf{krkaph csdkjh fuekZ.k >kyh- 

Hkkjrkrhy jkT;fugk; csjkstxkjhpk njHkkjrkrhy jkT;fugk; csjkstxkjhpk njHkkjrkrhy jkT;fugk; csjkstxkjhpk njHkkjrkrhy jkT;fugk; csjkstxkjhpk nj    

vvvv----dzdzdzdz----    jkT;    csjkstxkjhpk nj (%)    
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

fgekpy izns’k 
iatkc 
gfj;k.kk 
jktLFkku 
xqtjkr 
egkjk”Vª 
xksok 

dukZVd 
vka/kz izns’k 

dsjG 
rkfeGukMw 
rsyax.kk 
iqMqqqqq qqq qqqpsjh 

NRrhlxM 
e/;izns’k 
vksfjlk 
vklke 
>kj[kaM 
es?kky; 
f=iqjk 

i-caxky 
fcgkj 

mRrjizns’k 
tEeq dkf’ej 
mRrjk[kaM 

13-9  
9-0 
23-4 
18-9 
1-2 
4-2  
11-6 
2-9 
6-2 
5-0 
5-3 
0-7 
7-8 
3-0 
3-2 
1-8 
8-5 
8-9 
1-5 
17-1 
6-4 
13-3 
3-0 
15-0 
3-5 
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26    uoh fnYyh    

Okjhy izek.ks ,dhdMs osjkstxkjhpk nj vlyk rjh nqljhdMs osxosxG~;k {ks=kr eksB~;k izek.kkr fjDr tkxk vkgsr R;k 
Hkj.;klkBh ljdkjdMwu rkrMhph ikoys mpyyh tkr ukgh- 

Hkkjrkrhy fofo/k foHkkxkrhy fjDr tkxkaph la[;kHkkjrkrhy fofo/k foHkkxkrhy fjDr tkxkaph la[;kHkkjrkrhy fofo/k foHkkxkrhy fjDr tkxkaph la[;kHkkjrkrhy fofo/k foHkkxkrhy fjDr tkxkaph la[;k----    
foHkkxkps ufoHkkxkps ufoHkkxkps ufoHkkxkps ukokokoko    fjDr tkxkaph la[;kfjDr tkxkaph la[;kfjDr tkxkaph la[;kfjDr tkxkaph la[;k    

vax.kokMhlsfodk                              
dsanzh; o uoksn; fo|ky;    
izkFkfed ‘kkGk      
dsanzh; fo’o fo|ky;     
vk; vk; Vh@vk; vk; ,e@ ,u vk; Vh  
vU; dsanzh; f’k{k.k la[;k    
Hkkjrh; lsuk      
dsanzh; iksyhl nj     
jkT; iksyhl       
loksZPp U;k;ky;     
mPp U;k;ky;       
ftYgk o dfu”B U;k;ky;    
jsYos lqj{kk foHkkx     
jsYos fjdzqVesaV cksMZ     
LVkQ flysD’ku cksMZ    
Dsanzh; yksdlsok vk;ksx     
iksLVy lfoZl o laj{k.k ea=ky;    
ukxjh lja{k.k      

 

176057 
16321 

837592 
18647 
16687 
1662 

107505 
91929 

531737 
04 

419 
4929 

127000 
116391 
13995 
4399 

310832 
27562 

 

,o<;k eksB~;k izek.kkr fjDr tkxkaph la[;k vlrkuk dsanz o jkT; ljdkjs ;k ckcrhr ^cz* dk<r ukghr- ns’kkr 
csjkstxkjhpk ljkljh nsj 8-1 VDds vlwu R;kr ‘kgjh Hkkxkr 7-5 VDds rj xzkeh.k Hkkxkr 8-3 VDds vkgs- ljdkjdMwu 
fuoM.kwdk ftad.;klkBh vkdM~;klg ,so<h ins fuekZ.k dyh tkrhy v’kk ?kks”k.kk dsY;k tkrkr- i.k izR;{kkr tksi;Zar 
ljdkjph ethZ ukgh rks i;Zar ins Hkjyh tkr ukghr inkaph Hkjrh u d#u ljdkj iSlk okpors vkgs- ‘kkldh; ins o”kkZuqo”ksZ  
Hkjyh tkr ukgh- R;keqGs R;k inklkBhps fu/kkZjhr o; r#.kkps myVwu tkrs o R;kph ‘kkldh; ukSdjhph la/kh fgjkoyh tkrs- 
rlsp inHkjrhr eksB~;k izek.kkr xksa/kG o ?kksVkGk gksrks- R;krwu ifj{kk jn~n gksrkr- dksVkZr izdj.ks tkrkr- fudky foyackus 
ykxrkr- l/;k jkT;Hkj ^VhbZVh pk* ifj{kk ?kksVkGk xktr vkgs- vlkp ?kksVkGk ^O;kie* pk e/;izns’k o fcgkj e/;s eksB~;k 
izek.kkr xktyk- fVbZVhr 7800  vik=kauk mRrh.kZ d#u ukSdjh feGfoyh vkgs- R;keqGs [kjs ykHkkFkhZ oafpr jkgrkr- R;keqGs 
Hkkjrkrhy csdkjhph leL;k mxz #i /kkj.k djhr vkgs- 
csdkjh nwj dj.;klkBh mik; %&csdkjh nwj dj.;klkBh mik; %&csdkjh nwj dj.;klkBh mik; %&csdkjh nwj dj.;klkBh mik; %&    

1½ ljdkjus 100 VDds fjDr inkaph Hkjrh djkoh- 
2½ jkstxkjfHkeq[k  m|ksxkauk izksRlkgu |kos 
3½ y?kq o dqVhjks|ksxkaps iqu%#Tthou djkos- 
4½ Lo;a jkstxkjkl izksRlkgu |kos- 
5½ xzkeh.k Hkkxkr d`”khoj vk/kkjhr vusd O;olk; dj.;kl la/kh vkgs R;kl izksRlkgu |kos- 
6½ jkstxkj fuekZ.k dj.kkjs jLrs] foghjh] ik>j ryko ;klkj[;k ik;kHkwr lqfo/kk fuekZ.k dj.kkjh dkes gkrh ?;kohr 

?ksÅu jkstxkj la/kh fuekZ.k djkO;kr- 
lanHkZ %&lanHkZ %&lanHkZ %&lanHkZ %&    

1½ baxGs ch-Mh- Þegkjk”Vªkph vFkZO;oLFkk]Þ v#.kk izdk’ku 103] ykrwj 2009- 
2½ lkcGs ,e-,u- ßHkkjrh; vFkZO;oLFkk]Þ dSykl iCyhds’ku & vkSjaxkckn 2008 
3½ fcjktnkj ek/ko] ßegkjk”Vªkph vFkZO;oLFkkÞ fiaiGkiwjs izdk’ku] ukxiwj 2012 
4½ dkpkGs nk-/kks-] ßxzkeh.k ukxjh iz’u vkf.k leL;kÞ dSykl iCyhds’ku] vkSjaxkckn & 2014 
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5½ uykoMs iaMhr] ßHkkjrkiq<hy vkOgkus vkf.k l|fLFkrh]Þ dSykl iCyhds’ku vkSjaxkckn] 2015 
6½ nSfud yksder ¼lkjka’k½ 13 ekpZ 2022 

मिहलामिहलामिहलामिहला    स मीकरणातीलस मीकरणातीलस मीकरणातीलस मीकरणातील    महारा  रा य मिहला आयोगाची भिूमका एक महारा  रा य मिहला आयोगाची भिूमका एक महारा  रा य मिहला आयोगाची भिूमका एक महारा  रा य मिहला आयोगाची भिूमका एक 
िच क सकिच क सकिच क सकिच क सक    अ यासअ यासअ यासअ यास 

    

कािमनी शिशकातं दवेरेकािमनी शिशकातं दवेरेकािमनी शिशकातं दवेरेकािमनी शिशकातं दवेरे    
ट%ट%ट%ट%. वायवायवायवाय. बीबीबीबी. एएएए अथ�शा*अथ�शा*अथ�शा*अथ�शा*, मममम.सससस.गागागागा.महामहामहामहा�व�ाल मालेगाव�व�ाल मालेगाव�व�ाल मालेगाव�व�ाल मालेगाव    कॅ.पकॅ.पकॅ.पकॅ.प,    नािशकनािशकनािशकनािशक. 

मागदशकमागदशकमागदशकमागदशक 
डॉडॉडॉडॉ. बीबीबीबी.    एमएमएमएम.    सोनवण ेसरसोनवण ेसरसोनवण ेसरसोनवण ेसर 

तावनातावनातावनातावना::::----    

““““सव भवंतु सुिखनसव संत ुिनरामय|||| सव भ ािण प तु माकािशचं     द:ु:::ख    मापुरात||||||||””””    

या वैि क ाथनेचा अथ असा आह े क , या िव ातील सव ािणमा  आनंदी राहावीत, सुखी रहावीत 

आिण सव कारां या िवकारापासून मु  राहावीत. 

ाचीन काळी ऋषी-मुन नी ‘वसुधैव कुटु बकम’ हा संदशे दऊेन ह े प  केले आह ेक ,संपूण संसार एका 

कुटंुबा माणे आह.े आप या कुटंुबांम ये या माणे आपण येक सद यांना आदराने वागवतो. येका या 

सुखदःुखाचा िवचार करतो याच माणे ा िव ातील येक घटकाचा आपण स मान केला पािहज.े येक 

सजीवाला िवशेषता मानवाला नैस गक अिधकारांचा वापर करता यावा. 

संपूण मानव जातीम ये अस ेकाही घटक आह.े जे ढी परंपरेने खूप कमकुवत आहते कवा नसै गक र या 

कुमकुवत आहते जस े लहान मूल, अपंग, वृ , मिहला, सद य सद य िववेकबु ीन े िवचार केला तर मिहला या 

घटकात मोडायला नको कारण ह े िस  झाले आह ेक , ि या मानिसक दृ ीने पु षांपे ा अिधक स म असतात. 

शारी रक दिृ कोनातून दखेील िविवध कामे एकाच वेळी कर याची याचंी मता अिधक असत.े 

भारताम ये रा ीय तरावर 30 ऑग ट 1990 रोजी रा ीय मिहला आयोगअिधिनयम पा रत कर यात 
आला याअ वये 31 जानेवारी 1992 रोजी आयोगाची थापना कर यात आली.  रा ीय तरसोबत महारा  ही 

मिहलां या िहतासाठी एक आयोग नेम यात आला. महारा  रा य मिहला आयोग अिधिनयम, 1993 हा कायदा 

पा रत कर यात आला. या आधारे 25 जानेवारी 1993 रोजी महारा  रा य मिहला आयोगाची थापना कर यात 

आली. 

मिहला स मीकरणाच ेअथ व मह वमिहला स मीकरणाच ेअथ व मह वमिहला स मीकरणाच ेअथ व मह वमिहला स मीकरणाच ेअथ व मह व::::----    

मिहला स मीकरण ह े ब िवध, व ब  पात या आह.े भारतातील िनयोजनक यानी ी व पु ष 

यां यातील दरी कमी कर यासाठी रणनीती ठरवली. 1950 म य े या काय माचा दिृ कोन ‘क याण’ हा होता 

1970 या सुमारास ‘िवकास’ होता 1990 पासनू ‘सबलीकरण’ हा दिृ कोन झाला. 
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मिहलांनी वतःमधील सु  गुण, बु ी, साम यावर मता ओळखून आ मिव ासाने वतःची एक 

सकारा मक ितमा िनमाण करणे हणजे श द समीकरण व स मीकरण ही एक अशी या आहे. याम ये 

वतः या मतांची जाणीव होऊन िविवध उप मातील सहभाग वाढिवणे, िनणय मता िवकिसत करणे, 

मिहलांना िवचार वातं य अिभ  वातं य असावे. यांना यांची मता िस  कर याची संधी िमळाली. 

एकंदरीत मिहला वावलंबी, आ मिनभर बनू राजक य, सामािजक, शै िणक, आ थक े ात यांचा िवकास सा य 

हावा. 

रा य मिहला आयोगरा य मिहला आयोगरा य मिहला आयोगरा य मिहला आयोग::::----    

रा य मिहला आयोगाची थापना 31 जानेवारी 1993 रोजी मिहला व बालक याण मं ालया या अंतगत 
कर यात आली. हा आयोग हणजे शासक य मिहला योजना राबिव याचे मा यम होय. महारा ातील मिहलानंा 

सुरि त जीवन जगणे व समान थान दणेे यासाठी हा योग य शील आह.े महारा ातील मिहलां या सम या 

सोडिवणे, यांचे ह ाच े र ण करणे, यांचा सामािजक दजा उंचावणे, मिहलांना वावलंबी बनिव यासाठी हा 

रा य मिहला आयोग य शील आह.े 

रा य मिहला आयोगा या अ य पदी व अशासक य सद यपदी मिहलां या क याणाथ काय करणा या 
मिहलांची िनवड केली जात.े आयोगा या अिधका  यांम ये पोलीस महासंचालक, क प अिधकारी, समुपदशेक, 

िवधी त ांचा समावेश होतो. तसेच अशासक य सद य म ये अनुसूिचत जाती मधून एक अनुसूिचत जमाती मधून 

एक सद य असणे बंधनकारक आह.े 

 महारा  रा य मिहला आयोग महारा ातील मिहलानंा सेवा दे यास बांधील आह.े घरगुती हसाचार, 

कामा या ठकाणी होणारा लिगक छळ, घट पोट, कायदिेवषयक स ला, आधारगृह,े समुपदशेन, पोलीस सेवा, 

वै क य सेवा या आयोगामाफत गरजू मिहलांना द या जातात. 

मिहलां या िवकासातील सम या व अडथळेमिहलां या िवकासातील सम या व अडथळेमिहलां या िवकासातील सम या व अडथळेमिहलां या िवकासातील सम या व अडथळे::::----    

ाचीन कालखंडापासून संकुिचत सामािजक िवचार दघुटनेतून मिहलां या वातं यावर अनेक बंधने िनमाण 
झालेली आहते. आजही मिहला वग या बंधनातून पूणपणे मु  झालेली नाही. मिहला सबलीकरणाची कारणे 

िवशेषता बालिववाह, डंाप ती, सती था, िवधवा िववाहास बंदी, आ थक परावलंिब व इ यादी जुनाट सामािजक 

ढी परंपरा आिण मिहलां या ि थतीचा दजा खालावलेला आह.े याच कारणामुळे दशेातील मिहलांचे थान दु यम 

दजाचे होत.े आज 21  ा शतकात दखेील िश ण, आ थक, सां कृितक े ातील मिहलांचे वातं य सु ा 

सामािजक े ात ांितकारक बदल झालेला दसनू यते नाही. आजही िविवध कारणांमुळे मिहलांवर अ याचार होत 

आह.े ी ूणह या तर आज भारतासमोरील सवात मोठी सामािजक सम या हणून समोर आली आह.ेआज 

कुटंुबातील जबाबदा या पार पाडताना आ थक जबाबदारी वीकारत ब सं य मिहला बाहरे पडतात. कौटंुिबक 

हसाचार कायदा 2005 मुळे कुटंुबातील ि यानंा सरं ण िमळ यास मदत झाली. शारी रक व मानिसक आ या या 
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2013 कायालया या ठकाणी संर ण दतेो. आज दशेाला वातं य िमळून75 वष वष पूण झाली. तरी ि यां या 

सम या अिधकच गंुतागंुतीच े बनले आहते. याचे एकमेव मूळ कारण हणजे समाजाची मानिसकता जोपयत ही 

मानिसकता बदलणार नाही तोपयत ीला संघष करत रहावे लागणार. 

 मिहला आयोगाची िन मती ि यांना समानतेचा ह , याय, संर ण िमळवून दे यासाठी कर यात आली 

आह.े हा आयोग मिहलां या सम या यांना आळा घाल यासाठी सश  मा यम आह.े 

सशंोधनाची आव यकतासशंोधनाची आव यकतासशंोधनाची आव यकतासशंोधनाची आव यकता    
िज या हाती दोरी ती जगाला उ ारी असे जरी हटले जात असले तरी आजही मिहलांना समाजात दु यम 

थान िमळत.े ि यांना मु  क न याचंी उ ती हावी यासाठी भारतात ि टश काळापासून अनेक य  कर यात 

आले आह.े ि यां या र णासाठी, सुरि तेसाठी, िवकासासाठी अनके कायद े िनमाण कर यात आल े आहते. 

शासक य योजना िनमाण कर यात आले या सव काही योजनांची अंमलबजावणीही कर यात आली. या सव 

य ांचा प रणाम हणून समाजातील ि यांचा सामािजक, आ थक,राजक य दजा दजाच बदलणे आव यक आह.े 

एकही ीवर शा ररीक व मानिसक अ याचार हायला नकोहोत.े आज ि यांना दबुल घटकांना म ये गेले नसत े

यामुळे आर ण आर णाची ही गरज पडली नसती. परंतु भारताची रा यघटना व कायद े ह े समानतेचे घोतक 

आहते... हणजे ी व पु षांची ही समांतर रा यघटनेला अिभ ेत आह.े भारतीय संिवधान म ये कलम 14 ते 30 

मूलभूत अिधकार कलम 51 मूलभूत कत  व कलम 36 ते 50 मागदशक त वे याम ये लगिनरपे ता हणज े ी-
पु षांना समान दजा, समान वेतन, समान संधी ा  हावी या संबंधी तरतुदी आहते. तसेच सव धम ंथात दखेील 

ि यांना समान व संर णासाठी िनयम दले आहते. परंतु वा तव या प रि थतीम ये चंड माणात िवरोधाभास 

अस याचे दसून यते.े 

उ ेउ ेउ ेउ :े:::----    

तुत संशोधन कर यास कर यासाठी काही  िनि त कर यात आली आहते ती पुढील माणे सांगता 
येतील. 

१. भारतातील मिहलां या सवागीण िवकास साध यासाठी. ही मिहलानंा दशा दणेारी, संर ण दणेारी, 

समान ह  व समाधान दणेारी राजक य व शासक य यं णेचा अ यास करणे. 

२. रा य मिहला आयोग व महारा  शासन यां या म य े चांगले िहतसंबंध कस े िनमाण करता येईल. 

जेणेक न हा आयोग मिहलासंाठी अथ  याशील राहील का याचा अ यास करणे. 

३. मिहलां या काय ातील अंमलबजावणीम ये रा य मिहला आयोगाची भूिमका अ यासणे. 

४. रा य मिहला आयोगा या िविवध कायाचा व कायप तीचा अ यास करणे. 

५. रा य मिहला आयोगा या अिधकार े ाचा अ यास करणे. 

६. मिहला स मीकरण याम ये रा य मिहला आयोगाचा दिृ कोन अ यासणे. 
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७. क ीय मिहला आयोगाचे महारा  रा य मिहला आयोगा या िमळणा या स ोगा चा मागदशन आधी 
चा अ यास करणे. 

गिृहतकेगिृहतकेगिृहतकेगिृहतके:- 

पुढील अ यास कर यासाठी दशादशक हणून या संशोधन संशोधन पुढील गृहीतके िनि त कर यात आली 
आह.े 

१. मिहलां या स मीकरणासाठी रा य मिहला आयोग एक सश  मा यम आह.े 

२. मिहलांवर होणा या अ याचाराचे माण कमी कर याम ये रा य मिहला आयोगाच ेमह वाचे योगदान 
आह.े 

३. समानतेचे त व दृ ीने थािपत कर याम ये रा य मिहला मह वाची भूिमका बजावत आह.े 

४. मिहला संर ण व िवकासाम ये रा य मिहला आयोग स नेे य  करीत आह.े 

५. मिहलां या संर ण िवषयक त ारीचे िनराकरण रा य मिहला आयोगाला ारे केले जात.े व शासनावर 

मिहलािवषयक धोरणात ाधा य दे यासाठी दबाव आण याचे काय दखेील रा य मिहला आयोग करत.े 

सशंोधन प तीसशंोधन प तीसशंोधन प तीसशंोधन प ती::::    

 स मीकरण आतील महारा  रा य मिहला आयोगाचे काय व कायप ती िवषयी अ ययन कर या या 
दृ ीने व मिहला स मीकरणा या दृ ीने हा संशोधन िवषय हाती घे यात आला आह.े तुत संशोधना ारे अचूक 

िन कषापयत पोच यासाठी आस हा संशोधन प ती म ये शा ीयता व अ यायाचा आण यासाठी वणना मक व 
िव ेषणा मक संशोधन प तीचा वापर कर यात येणार आह.े 

सकंलन प तीसकंलन प तीसकंलन प तीसकंलन प ती::::    

सामािजक संशोधनाम ये तर ते संकलनास अितशय मह वाचे थान असते तर ते ह े वा तव याचे दशन 
घडवते, याचे अवलोकन कवा अनुभव येकाला घेता येऊ शकतो तर ते हणजे असे िनरी ण आह ेक  ,, या या 

ान या ारे अनुभव घेता येतो .तर त ेसंकलनावर सामािजक संशोधनाची प रणामकारकता अवलंबून असत.े 

महारा  रा य मिहला आयोगाची मािहती सबलीकरण आतील भूिमकेचे अ ययन कर यासाठी ाथिमक व 
ि तीय अशा दो ही ोतांचा उपयोग कर यात येणार आह.े. 

१ ााााथिमक ोतथिमक ोतथिमक ोतथिमक ोत    
ाथिमक त य सकंलनासाठी अवलोकन िनरी ण मुलाखत या ोतांचा उपयोग कर यात येणार आह.े क  

रा य मिहला आयोगा या सद य अ य  आधी संबंिधत इतर कमचा याचंी संवाद साधून मुलाखती ारे तर ते 
संकलन कर यात येणार आह ेतसचे रा य मिहला आयोग आिण हाताळले या करणात याचा य ात संबंिधत 
मिहलांची मुलाखती ारे सकंलन कर यात येणार आह े
२२२२    ि तीय ि तीय ि तीय ि तीय ोतोतोतोत    

ता या संकलनासाठी ि तीय ोतांम ये िविवध संदभ थं शोध बंध शासक य काशन ह ेशासक य वाल 
मानिसक वतमानप े तसेच उपयोग कर यात येणार आह.े 

िव ेषण:    
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मिहलां या ह ा या संर णासाठी अनेक कायद ेबनिव यात आले आहते. जसे सतीबंदी कायदा 1939 त े

1947 बाल िववाह ितबंधक कायदा 1954 , हद ू िववाह कायदा 1955 रा ीय मिहला आयोग कायदा, 1990 

कौटंुिबक हसाचार कायदा असे अनेक कायद ेअि त वात आल. 

१ भारतान ेमानवी ह  अंतगत रा ीय जाहीरना यावर इसवी सन 1948 म य े वा री केली व यातील 
ि यां या मानवी ह ािवषयी मा यता दली. 

मिहला स मीकरण यातील महारा  रा य मिहला आयोगाची भूिमका एक िच क सक अ यास या संशोधन 
िवषयाचा अ यास केला आह.ेमहारा  रा य मिहला आयोग अ यास व िव ेषण कर यात येणार आह े .तसेच या 

करणांम ये महारा  रा य आयोगाचे िनवडक सद यांनी मुलाखत घेऊन याचे िव ेषण कर यात यते.े 

कुटंुबा या समुदायाचा रा ा या िवकासासाठी हा क याणासाठी लगभाव समानता आिण मिहलांच े
स मीकरण अ यंत आव यक आह ेह ेब सं य दशेांनी आज मा य केले आह.े यांची लोकसं या अ प आिण युिन हस 

भारताम ये ि यां या िवकासासाठी अजुन कायकुशलतने े य  कर याची गरज आह े.जर दशेाचा सवागीण िवकास 

घडवून आण याचा असेल दशेा या दशेाला गती या दशेने वाटचाल करायची असेल तर दशेा या सव 
कामकाजाम ये पु षां या बरोबरीने सहभाग अितशय मोलाचा ठरेल. 

भारतीय ि यांचा दजा जगा या िवकिसत रा ा या व आिशया खंडातील ि यां या तुलनते आरो य 
िश ण रोजगार स ा व ित ा या े ात कमी आह.े हा दजा सुधार यासाठी काही ठोस उपाय तसेच काल ब ल 

काय म ह ेआरो य सा रता िश ण रोजगार या े ात राबिवले पािहजेत. 

िन कषिन कषिन कषिन कष::::----    

मिहला स मीकरण आतील महारा  रा य मिहला आयोगाची भूिमका या िवषयाचा उ  समोर ठेऊन 
शा  संशोधन प ती ारे संशोधन के यानतंर यातनू समोर येणारे िन कष या करण करणांम ये मांड यात 
येणार आह.े मिहला स मीकरण आणखी याशील कर यासाठी अ यासपूण िशफारशी येथे कर यात येणार आह.े 

सदंभसदंभसदंभसदंभ::::----    

1. मिहला स मीकरण पु तक य  अ यासून द. 15/3/2022 रोजीही मािहती िमळवली. 

2. डॉ टर संभाजी दसेाई यां या मिहला स मीकरण या पु तकातून मािहती िमळवली. 
3. https://sdsdhodhgangot.inflibbet.ac.in 
4. https://www.artofliving.org/in-mr/project/women-empowerment 
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नािशकनािशकनािशकनािशक    िज ातीलिज ातीलिज ातीलिज ातील    लोकसं यालोकसं यालोकसं यालोकसं या    िवतरणिवतरणिवतरणिवतरण    : : : : तलुना मक िव षेणतलुना मक िव षेणतलुना मक िव षेणतलुना मक िव षेण    
ाााा....    एसएसएसएस....    आरआरआरआर....    पगारपगारपगारपगार    

िवभाग मुख, भूगोल िवभाग, कला, िव ान व वािण य महािव ालय, मनमाड, ता. नांदगाव (नािशक). 

तावानातावानातावानातावाना::::----    

भारत ह ेएक क याणकारी रा आह ेसवसामा य भारतीयां या जीवनमानाचा दजा उंचाव यासाठी अनके 
काय म आखून याची भावी अंमलबजावणी कर याच ेकत  शासन अिवरत करीत असते. लोकसं ये या अमयाद 
वाढीमुळे शासना या चांग या कामिगरीचे प रणाम दसून येत नाही. हणून लोकसं या िवतरण अ यासाने, 

लोकसं या सम या या िनराकरणाची शासक य धोरण आखणे याक रता नसै गक साधनसंप ी, खिनज संप ी, 

िश ण, आरो य, शेतीया साधना या सा ाने ह े  सोडिवता येतात. याक रता लोकसं येचे िवतरण हा 

भौगोिलक दृ ा खूप मह वपूण िवषय असून लोकसं ये या आकृितबंधावर या भौगोिलक दशेात उपल ध 
असणा या संसाधनांवर पडणारा भार, याच े पयावरणावर होणारे प रणाम, लोकजीवन, राहणीमान, सं कृती, 

नागरीकरण, शहरीकरण, औ ोगीकरण इ यादी अनेक बाबी िनभरअसतात. सदर शोध बंधात नािशक 
िज ातील लोकसं या िवतरणाचा अ यास कर यात आला आह.े जगातील लोकसं या िव फोट ही अनेक 
िवकसनशील दशेांना भेडसावणारी मु य सम या असून, िवकसनशील दशेांना िवकासाकड ेवाटचाल करत असताना 
लोकसं या वाढी या सम यांना सामोरे जावे लागत.े भारत दखेील या सम येतून जात आह.े रोजगार व उ प  
िमळव यासाठी दखेील लोक दशेात एका भागाकडून दसु या भागाकड े थलांत रत होत असतात. याचा दखेील या 

भौगोिलक प र े ावर प रणाम होत असतो.    

नािशक िज हा ऐितहािसक व धा मक थळासाठी िस  आह.े तसेच औ ोिगक ि कोण पुणे मंुबई नािशक 

असा साधला गेला आह.े भौगोिलक दृ ा नािशक महारा ा या उ र-म य भागात येते. संपूण िज ात हवामान, 

ज य, जलसंपदा, प रवहन, सेवा सुिवधा लोकसं या िवतरण, पीक प ती,यात िविवधता आह ेइथे वेगवेग या 

जाती-धमाचे लोक आढळून येतात यां या सां कृितक रचना िनसगाशी समतोल साधणा या दसून यतेात याचा 
यय लोकसं ये या िवतरण अ यासातनू अ यासता यतेो. 

सशंोधन प तीसशंोधन प तीसशंोधन प तीसशंोधन प ती::::    
सांि यक  प दतीवर आधा रत, दु यम साधनांचा वापर क न शास कय अहवाल, सदंभ ंथ, संकेत थळे इ. 

वापर क न िव ेषण प तीने शोध िनबंध रचना कर यात आली आह.े 
शोधशोधशोधशोध    िनबधंाची िनबधंाची िनबधंाची िनबधंाची उ ेउ ेउ ेउ :े:::----        

१) नािशक िज ातील लोकसं या आकृितबंधाचा अ यास करणे. 
२) नािशक िज ा या ादिेशक रचनचेा अ यास करणे 
३) नािशक िज ातील भौगोिलक पयावरण व जनसं या पयावरणाचा अ यास करणे. 

भारता याभारता याभारता याभारता या    लोलोलोलोकसं यचेी रचनाकसं यचेी रचनाकसं यचेी रचनाकसं यचेी रचना    वववव    िवतरण िवतरण िवतरण िवतरण ::::----        
११ जुलै १९८७ रोजी युगो लोिहया येथे एका बालकाचा ज म झाला व जागितक लोकसं या ५ अ ज           

बद ूपार झाली. ते हा पासनू 11 जुलै हा जागितक लोकसं या दवस हणून साजरा केला जातो. लोकसं ये या 
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बाबतीत जगात भारताचा चीन नंतर दसुरा मांक लागतो. जगात १७.५% भारतीय आहते. तर भारता या 

वा ाला २.४% इतके एकूण जागितक े फळापैक  भू े  लाभले आह.े १९४७ ला भारताची लोकसं या अंदाजे 

३६ कोटी होती. वतमान ि थतीत भारताची लोकसं या १३४ कोटीपार आह.े असाएक अंदाज वतिवला जातो. 

उ र दशे सग यात जा त लोकसं या असणारे रा य असुन, यानतंर महारा ाचा दसुरा मांक लागतो. 

महारा ातील ठाणे िज हा दशेातील सग यात जा त लोकसं या असणारा िज हा आह.े मंुबई, द ली व कोलक ा 

सग यात जा त लोकसं या असणारे शहरे आहते.भारताचे एकूण े फळ३२.८७लाखचौ. क.मी. असून २०११ 

नुसार भारताची लोकसं या १२१.२ कोटी असुन १७.७% दशवा षक वा षक वाढ दशिवतो. लोकसं येची घनता 

३८२, सा रता ७३%, लग गुणो र ९४३ या माणे िवतरण दसून येते. 

महारा  रामहारा  रामहारा  रामहारा  रा याच ेलोकसं यायाच ेलोकसं यायाच ेलोकसं यायाच ेलोकसं या    िवतरण िवतरण िवतरण िवतरण ::::----        

१ मे१९६० रा याची थापना झाली. महारा ात एकूण ३६ िज ह ेआहते. े फळा या दृ ीने महारा ाचा 
भारतात ितसरा मांक लागतो. ७२० क.मी समु  कनारप ी मला लाभली आह.े ३ लाख ७७१३ चौ. क.मी. 

इतके े फळ महारा ा या वा ाला आले असून २०११ या लोकसं यनेुसार ११.२३ कोटी लोक वा त  

करतात. लोकसं येची घनता३६५ इतक  असनू सा रता माण ८३.३४%आह.े दशवा षक लोकसं यावाढ 

१५.९९% व लग गुणो र ९२९इतके आह.े महारा  रा यएक सुजलाम सुफलाम रा य असून स ा ी या कुशीत 

वसलेले आह.े नािशक, मंुबई, पुणे, मालेगाव अशा शहरांम ये औ ोिगक करणात वाढ झाली आह.े याच माणे 

शेती व ापार वसायातही अ ेसर आह.े पररा यातनूही महारा ात मो ा माणात लोक थलातं रत होत 

असतात. रोजगार ह े यामागील मु य कारण आह.े 

नािशकनािशकनािशकनािशक    िज ाचेिज ाचेिज ाचेिज ाचे    लोकसं यालोकसं यालोकसं यालोकसं या    िवतरणिवतरणिवतरणिवतरण::::----    

स ा ी पवतरांगा या कुशीत उगम पावणा  या गोदावरी नदी या काठी नािशक ह े शहर वसलेल े आह.े 
महारा ातील सव वैिश े नािशक िज ात दसून येतात. सुरगाणा व पेठ या तालु यात पाऊस पाणी हवामान 
कोकणातील सव बाबीशी सम प आह.े िज ा या म य व पूव भागात  भाजीपाला फळे आिण मो ा माणात 
ऊस उ पादन घेतले जाते ा े डा ळब कांदा भाजीपाला या िपकावर िज ाचे कृिष अथकारण अवलंबून आह.े 
लासलगाव येथे मोठी कां ाची बाजारपेठ आह े नािशक औ ोिगक वसाहतीचे शहर हणून ओळखल े जात.े सन 

२०११ या जनगणनेनसुार भारताची लोकसं या त बल एक अ ज २१ कोटी वर जाऊन पोहचली आह.े यात 
६३.७२ कोटी (५१.५४%) पु ष असून, ५८.६४ कोटी मिहला आहते. महारा ाची लोकसं या नऊ ट यांनी वाढ 
होऊन ११.२ कोटी झाली आह.े २०११ या जनगणननेुसार  लोकसं यते वाढ झाली आह.े परंत ुवाढीचा वेग मा  
मंदावलेला आह.े २०११ या जनगणनेनुसार रा या या ५.४४% हणजे ६१०७१८७ लोकसं या असले या 

नािशक िज ाचा रा यात चौथा मांक लागतो. यात ५१.६९% पु ष असून ४८.३१% ि या आहते.  
१९१९ गावे, वाड ेव यां व २५ नागरी व यांची शहरे आहते. नािशक िज ात एकूण 15 तालुके असून 

१५५३०.०० चौ. क. मी. े फळ लाभल े आह.े ९५.९७ लाख लोक (४२.५२%) नागरी भागात राहतात. 
सा रतेचे माण ८२.३१% इतके आह.े २००१ ते २०११या कालावधीत िज ातील लोकसं या वाढीचा दर 
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२२.२९% होता. त ूरा या या लोकसं या वाढी या दरापे ा ६.३४% अिधक आह.े िज ा या मु यालयाच ेशहर 
नािशक तालु यात सवािधक जा त २८.७४% लोकसं या आह.े तर मालेगाव तालु यात दसु या मांकाची  
१५.६५% लोकसं या. पेठ तालु यात सवात कमी १.९६% लोक राहतात. लोकसं येची घनता ३९३ इतक  असून 
रा यात सातवा मांक लागतो. िवशेष हणजे नािशक तालु याम ये लोकसं यचेी घनता १९६९ असनू ती 
िज ांम ये सवािधक आह ेतर ंबक तालु याम ये लोकसं येची घनता सवात कमी १८७ इतक  आह.े ५७.४७% 
खे ात वा त  करताततर ४२.५३% नागरी लोकसं या आह.े २०११ या जनगणनेनुसार ९३४ इतके लग 
गुणो र असून ामीण व नागरी भागाक रता अनु मे ९४५ व ९२०असे आह.े ामीण भागात सा रतेच े माण 
७७.१९% तर नागरी भागात ८९.१२% आढळून यतेे. िज ात२७.६३लाख कामकरी िमक आहते. ३२.६०% 
शेतकरी आहते. 
िन कष िन कष िन कष िन कष ::::----        

१) महारा ा या े फळाचा िवचार केला असता नािशक िज ाला उपल ध े फळापे ा जा त लोकसं या 
नािशक िज ात राहते. 

२) २०११ या जनगणनेनसुार संपुण भारताची लोकसं यचेी घनता ३८२ दर चौ. क. मी इतक  आह े तर 
महारा ाची ३६५ दर चौ. क.मी. आह.े तर नािशक िज ात ३९३ इतक  कमी आह.े 

३) नािशक िज हा सा रते या बाबतीत अ ेसर  िज हा आह.े संपूण भारतात ७३% इतके सा रता माण 
आह.े िज ात सा रता माण८२.३१% (महारा ात ८२.३४%) असुननागरी भागात सा रता माण 
८९.१२% सवािधक आह.े 

४) िज ात २००१ जनगणनेवर आधा रत ी-पु ष ९२७ व न २०११ या जनगणनेत ९३४ इतक  
सुधारणा दसून येते. 

५) नािशक व मालेगाव या शहरांम ये शहरीकरणाचचे माण जा त आह.े 
६) पेठ तालु यात सग यात कमी लोक राहतात. 

साराशंसाराशंसाराशंसाराशं::::----        
नािशक िज ह गत असून, पुणे मंुबई माणेच िज ाचे झपा ाने औ ोिगक करण होत आह.े िज ा या 

उ र व पूव भागात हवामान उ ण अस यामुळे कापूस व वारीचे उ पादन तेथे उ म कारे घेतले जाते. ा  कांदा 
डा ळब ही नािशक िज ाची दशेभरात ओळख आह.े पररा यातूनही लोक तथेे थलांत रत झालेले दसतात. 

नािशक िज ातील लोकसं येचा सवागीण िवकास झाललेा दसून येतो नागरी व ामीण अशी िविवधता व पयटन 
बाबतीतही नािशक िज हा िस  आह.े याच माणे िश णातही नािशक अ ेसर आह े

सदंभसदंभसदंभसदंभ::::----    
११११) लोकसं या िश णलोकसं या िश णलोकसं या िश णलोकसं या िश ण– ाााा.    अिहरे अिहरे अिहरे अिहरे बाबाबाबा.    गगगग. नतून काशननतून काशननतून काशननतून काशन    पणुेपणुेपणुेपणु े
२२२२) भारतीय अथ व थाभारतीय अथ व थाभारतीय अथ व थाभारतीय अथ व था- िव ल पुंगळेिव ल पुंगळेिव ल पुंगळेिव ल पुंगळे– आनदं पि लकेशन औरंगाबादआनदं पि लकेशन औरंगाबादआनदं पि लकेशन औरंगाबादआनदं पि लकेशन औरंगाबाद 

३३३३) िज हा सािज हा सािज हा सािज हा सामािजक व आ थक समालोचनमािजक व आ थक समालोचनमािजक व आ थक समालोचनमािजक व आ थक समालोचन२०२०२०२०२०२०२०२०–    िज हा सािं यक  कायालय अथ व सािं यक  सचंालनालय महारा  शासन िज हा सािं यक  कायालय अथ व सािं यक  सचंालनालय महारा  शासन िज हा सािं यक  कायालय अथ व सािं यक  सचंालनालय महारा  शासन िज हा सािं यक  कायालय अथ व सािं यक  सचंालनालय महारा  शासन 
नािशकनािशकनािशकनािशक. 

४४४४) भारतीय अथ व थाभारतीय अथ व थाभारतीय अथ व थाभारतीय अथ व था- िनराली िनराली िनराली िनराली काशन काशन काशन काशन –डॉडॉडॉडॉ.    िनमल िनमल िनमल िनमल भालरेावभालरेावभालरेावभालरेाव 
५५५५) महारा ाची लोकसं यािनयोजनमहारा ाची लोकसं यािनयोजनमहारा ाची लोकसं यािनयोजनमहारा ाची लोकसं यािनयोजन    व व व व िवकास िवकास िवकास िवकास -    जजजज.शंशशंंशं....आपटेआपटेआपटेआपटे 
६६६६) https://mr.wikipedia.org 
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भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय        आ थकआ थकआ थकआ थक    सधुारसधुारसधुारसधुारणाणाणाणा    
जीवनजीवनजीवनजीवन    अशोकअशोकअशोकअशोक    गुजंाळगुजंाळगुजंाळगुजंाळ            

म.स.गा.कला, िव ान, वािण य महािव ालय ,मालेगाव कॅ प तालुका मालेगाव िज हा नािशक 

तावना-  
भारतीय अथ व था ही जगातील वेगाने वाढणारी अथ व था आह.े आ थक गती या दशेांतगत मयादा 

ल ात आ या आिण या दरू कर यासाठी जागितक अथ व थेशी जोडले जा याची िनकड अिनवाय ठरली,क  मग 
आ थक सुधारणांना पयाय उरत नाही. अशावेळी अथ व था जाचक आिण िन पयोगी िनयं णांपासून मु  करावी 
लागते. आ थक गतीच येय गाठ यासाठी अिधकािधक उदारमतवादी अशा या राबवणे आव यक असत.े 

भारतीय आ थक सुधारणांम ये 1991 ह ेवष मह वाचे ठरत.े 21 जून 1991 ला काँ ेस सरकार स ेवर 
आ यानंतर भारतीय अथ व थेतील िविवध घटकांत अंतगत आिण बिहगत आ मिव ास उंचिव यासाठी अनेक 
ि थरीकरणा मक उपाय योज यास सु वात केली.सरकारन े परक य गुंतवणूक ापार,िविनमाय दर, उ ोग, 
बँका,िव ीय सं था आिण राजकोषीय धोरण यासंबंधी धोरणाम ये मूलभूत बदल केले.या सव एकि त घटकांना 
आ थक धोरण असे हटल ेजात.े नवीन आ थक सुधारणां या नावाखाली 1991 पासून भारत सरकारन ेअनेक नवीन 
धोरणांची घोषणा केली.नवीन आ थक सुधारणांमुळे भारतीय अथ व थेला एक वेगळी नवीन दशा आिण 
प रमाण िमळाले. 
उ ेशउ ेशउ ेशउ ेश : 

        1] आ थक सुधारणांची गरज का भासली? ह ेजाणून घेणे. 
        2] भारतीय अथ व थेची सुधारणा कशा प तीने होत आली? याब ल जाणून घेणे. 
        3] आ थक सुधारणांच ेचांगले आिण वाईट प रणाम यांब ल जाणून घेणे. 
        4] भिव यात आव यक असणा या आ थक सुधारणांब ल जाणून घेणे. 

मािहतीमािहतीमािहतीमािहती    सकंलनसकंलनसकंलनसकंलन::::    
तुत शोधिनबंध हा ामु याने दु यम साधनसाम ीवर आधा रत आह,े यासाठी िविवध मािसके, 

शासक य संकेत थळे, पु तके तसेच वतमान प ातील लेख यां या सहा यान ेमािहती संकलन केले आह.े 
िव षेणिव षेणिव षेणिव षेण: 

आ थक सुधारणांम य े1991 म ये अथ व थेचे उदारीकरण आिण या या आ थक वाढी या दरात वाढ 
कर या या योजनेसह सु  झाले या मूलभूत बदलांचा संदभ आह.े 1991 म ये सुधारणांची या सु  हो यापूव  
सरकारन े भारतीय अथ व था जगातील इतर दशेांपासून दरूच ठेव याचा य  केला. यावेळी दशेाम य े
सावजिनक े ातील म े दारांमुळे पायाभूत सोयी- सुिवधांमधील गंुतवणूक फारच कमी होती. असे असले तरी या 

े ाम ये गती कर यासाठी अिधक वाव होता.आतापयत अंमलात आण या गेले या धोरणाम ये मह वपूण बदल 
कर याची गरज वाटू लागली. 1991 साली याची सु वात झाली. 

भारतात 1991 नंतर आ थक सुधारणांची गरज ही ामु याने वहार तोलातील धो याची ि थती अित 
िनयं ण, संर णाच ेधोरण,अित र  िनयं णे, उ  कर दर व जकाती आिण परवाना राजप ती यामुळे भारतीय 
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अथ व थेत आ थक सुधारणांची गरज झालेली होती. 
भारतीय अथ व थेचा वृ ी दर हा खूपच कमी होता. औ ोिगक िवकास थो ाफार माणात वाढत 

असला तरी या माणात दशेात रोजगारा या संधी वाढत न ह या.सावजिनक े  आिण एकंदर दशेाची 
अथ व था कमी उ पादकतेचा सामना करीत होती. सावजिनक े ातील उ ोगां या सम यांचे माण वाढत 
होत.ेभारतीय अथ व थेवर चलनवाढीचा दबाव होता, यामुळे िवषमता वाढत होती.^2 या काळात परक य 
चलनाची टंचाई िनमाण झालेली होती.जगातील औ ोिगक दृ ा गत अथ व थशेी पधा कर यासाठी आ थक 
सुधारणांची गरज िनमाण झाली.^3 सरकार परवाना प ती ारे औ ोिगक िवकास िनयंि त करत होत,े यामुळे 

ाचार मो ा माणात वाढत होता परक य गंुतवणुक चा ओघ वाढावा, यामुळे तांि क मागासले पणावर मात 
करता येईल व आ थक िवकासास चालना दतेा येईल. हणून भारतासार या िवकसनशील दशेाम ये अथ व थे या 
िविवध े ांम ये नवीन आ थक सुधारणा राबिवणे ही काळाची गरज झाली. 

1985 म ये पंत धान हणून कायभार हाती घेत यानंतर राजीव गांधी यांनी सरकार या आ थक 
धोरणाम ये बदल कर याचे सूिचत केले.4 नवीन आ थक धोरणाचा मूलभूत िव ास हा खाजगी े ा या 
सहभागावर होता. खाजगी े ाची ा ी वाढावी यासाठी औ ोिगक परवाना,परक य ापार, परक य 
समभाग,भांडवल,तांि क सधुारणा,िनयं ण कमी करणे यासंबंधी धोरणाम ये बदल केले गेले. ह ेसव बदल खाजगी 

े ाला यो य वातावरण िनमाण हावे आिण यामुळे दशेा या जलद आ थक िवकासाला चालना िमळावी या हतेून े
केले गेले. परंतु,या सुधारणांचा अनुकूल असा प रणाम दशेाम ये दसून आलेला न हता. 

21 जून 1991 ला पी. ही. नर सह राव यांनी दशेाचा कायभार हाती घेत यानंतर आ थक सुधारणां या 
दसु या ट याला सु वात केली.^5 दशेाम ये अंतगत आिण बिहगत आ मिव ास थापन हो यासाठी 
ि थ रकरणा मक उपाय आिण रचना मक समायोजन याचंी अंमलबजावणी सु  केली. 

1991 चे संकट मु य वे 1980 या दशकात भारता या अथ व थे या अकाय म व थापनामुळे झाले. 
सरकार वाढिवत असलेला वाढता खच कमाई या तुलनेत पुरेसे न हत.ेअशा कारे कज फेड यासाठी सरकारला 
कज यावे लागले आिण यामुळे कज-सापळे नावा या श दात अडकले.कज-जाळे ही तूट आह े जी सरकार या 
महसूला या तुलनते सरकारी खचात वाढ झा याने उ वते. 

24 जुलै 1991 म ये एलपीजी कवा उदारीकरण,खाजगीकरण आिण जागितक करण ह ेभारताच ेनवीन 
आ थक धोरण हणून घोिषत कर यात आले.^6 

उदारीकरणामुळे असे घडले होत ेक ,िवकासाचा आिण िवकासाचा अडथळा ठरले या कोण याही िनबधांचा 
अंत होईल. मु य हणज ेया सुधारणांमुळे सरकारी िनयम आिण धोरणे गमावली. परदशेी गंुतवणुक साठी तसचे 
ब रा ीय कंप यांसाठी आ थक सीमा उघड यास परवानगी दली. यांम ये उ पादन मता वाढिवणे,शासनाच े
औ ोिगक परवाना र  करणे,उ पादन म े  न रोखणे आिण व त ू आयात कर याचे वातं य यांचा समावेश 
होता. 

खाजगीकरणाच े मु य उ  हणज े सावजिनक े ातील कामाचा ताण कमी करणे,शेवट या 
वापरक याना उ म व तू व सेवा पुरिवणे, सरकारची आ थक ि थती सुधारणे होय. खाजगीकरण हा थेट परक य 
गंुतवणुक ला अनुमती दे याचा आिण अथ व थेत िनरोगी पधा आण याचा एक माग आह.े 
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जागितक करण हणज े जगाशी जोडले जाणे होय.जागितक करण ह ेखाजगी आिण परदशेी गंुतवणुक ला 
आिण परदशेी ापारास ो सािहत करत.े 

आ थक सुधारणां या काळात सेवेची वाढ होती. भारतीय अथ व था उघड यामुळे एफडीआय आिण 
परक य चलन राखीव े ात मोठी वाढ झाली. सुधारणां या काळापासून इंजीिनअ रग व तू,ऑटो पा स,आयटी 
सॉ टवेअर, कापड या िनयातदारांपैक  भारत एक आह.े^7 सुधारणां या काळात महागाई दखेील िनयं णात ठेवली 
गेली. 

आ थक सुधारणां या काळात कृषी े ाकड े ामु याने दलु  झाले.या े ातील सावजिनक गंुतवणूक कमी 
झाली आिण यामुळे पायाभूत सुिवधांवर प रणाम झाला खतांवरील अनुदान काढून टाकले गेले आिण यामुळे 
उ पादन खचात वाढ झाली, याचा प रणाम हा अ पभूधारक आिण लहान शेतक यांना झाला.^8 आयात व त 
केली गेली. यामुळे औ ोिगक व तूंची मागणी कमी झाली. 
स या यास या यास या यास या या    काळातकाळातकाळातकाळात    आव यकआव यकआव यकआव यक    अशाअशाअशाअशा    आ थकआ थकआ थकआ थक    सधुारणासधुारणासधुारणासधुारणा::::^9 

िवशेष आ थक े ांच े(SEZ-Special economic zone) उ म व थापन कर यात यावे. सुशासनाला 
चालना दे यात यावी आिण काय ाच ेमजबूत शासन थािपत कर यात यावे. काय म पुरवठा साखळी थापन 
कर यात यावी. 
िन कषिन कषिन कषिन कष:*:*:*:*    
      1) 1991 साली आ थक सुधारणांची ख या अथाने मु तमेढ रोवली  गेली. 
       2) आ थक सुधारणां या आधीची प रि थती कशी होती ह ेजाणले. 
       3) आ थक सुधारणांची गरज िनमाण होत गेली. 
       4) आ थक सुधारणांचा पिहला ट पा हा 1985 म ये सु  झाला. 
       5) 1991 म ये आ थक सुधारणांचा दसुरा ट पा सु  झाला. 
       6) एल.पी.जी. धोरण ह ेनवीन आ थक धोरण हणून वीकार यात आले. 
       7) जागितक तरावर भारतीय व तूं या िनयातीस ारंभ झाला 
       8) कृषी े ावर आ थक सुधारणां या काळात मा  िवपरीत प रणाम झाला. 
       9) स या या काळात आव यक अशा आ थक सुधारणा. 
सदंभसदंभसदंभसदंभ::::    

     1)https://Maharashtratimes.com 21/3/2022 

      2) B.A.part-I economics sem-1 unit-3  

      3)www.orfonline.org 21/3/2022 
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tkxrhdhdj.k % Hkkjrh; ‘ksrh vkf.k vFkZO;oLFkk ,d vH;kltkxrhdhdj.k % Hkkjrh; ‘ksrh vkf.k vFkZO;oLFkk ,d vH;kltkxrhdhdj.k % Hkkjrh; ‘ksrh vkf.k vFkZO;oLFkk ,d vH;kltkxrhdhdj.k % Hkkjrh; ‘ksrh vkf.k vFkZO;oLFkk ,d vH;kl    
 

izkizkizkizk----    ihihihih----    MhMhMhMh----    gqMsdjgqMsdjgqMsdjgqMsdj    
vFkZ’kkL= foHkkx izeq[k] fonHkZ egkfo|ky; cqyMk.kk 

izLrkouk %izLrkouk %izLrkouk %izLrkouk %    
 ^tkxfrdhdj.k* gk ‘kCn osxoku vkf.k O;olk; o ra=Kku {ks=krhy ns’kkaps ,dhdj.k rlsp 
ijLijkoyacu lwfpr djrks- tkxfrdhdj.k Eg.kts ns’kkP;k vFkZO;oLFksps txkP;k vFkZO;oLFkscjkscj 
,df=dj.k dj.ks gks;- 20 O;k ‘krdkP;k ‘kCndks’kkuqlkj ^tkxfrdhdj.k* Eg.kts txHkj ilj.ks] 
,dkp osGh laiw.kZ txkpk fdaok txkrhy loZ yksdkapk fopkj dj.ks gks;- R;kr O;kikj] fons’kh FksV 
xqaro.kwd] HkkaMoy izokg] izokl vkf.k ra=Kku ;kaP;k izlkjkP;k ek/;ekus jk”Vªh; vFkZO;oLFksyk 
vkarjjk”Vªh; vFkZO;oLFkkalkBh [kqys dsys tkrs- Hkkjrkr 1990 P;k lqekjkl tkxfrdhdj.k lq:okr 
>kyh- tkxfrdhdj.k cktkj] fu;e] dj jpuk] vk;kr ‘kqYd lkgk¸;] fodzh] O;kikj la?kVu] rksMxk 
v’kk O;olk;k’kh fuxMhr lsokapk lekos’k gksrks- tkxfrdhdj.k gs nG.koG.k vkf.k ra=KkukeqGs rhoz 
gksr tkrs- ^tkxfrdhdj.k* gh laKk vyhdMs yksdfiz; >kyh vlyh rjh] gh izfdz;k 19 O;k 
‘krdkiklwu lq: >kyh- HkkaMoy’kkghph ok<] miyC/k lkxjh nG.koG.k] Vsyhxzkeiklwu rs 20 O;k 
‘krdkrhy miyC/k gokbZ ekxZ] nwj/ouh] lax.kd] cgqjk”Vªh; daiU;k] O;kikj vkf.k xqaro.kwdhojhy 
fucZa/k ;ke/khy yofpdrsrwu tkxfrdhdj.k lq: >kys- tkxfrdhdj.kkpk ifj.kke lkekftd] vkfFkZd] 
‘kS{kf.kd] lkaLd`frd v’kk loZp {ks=koj >kysyk fnlwu ;srks- 

Hkkjrke/;s ufou vkfFkZd /kksj.k fLodk:u 30 o”ksZ iw.kZ >kys vkgsr- 1980 iklwup txkyk 
,d tkxfrd [ksMs cufo.;kpk /;kl txkrhy dkgh fodflr ns’kkauh ?ksrysyk fnlwu ;srks- Hkkjrkph 
vFkZO;oLFkk pkj n’kdkiklwu vusd vkfFkZd leL;k uh xzklyh gksrh- 1990 e/;s Hkkjrkr vkfFkZd 
ladV fuekZ.k >kys gksrs- ;k dkGkr HkkjrkdMs fons’kh pyukph nqfeZGrk fuekZ.k >kyh gksrh- ns’kkr 
Hkkook< fuekZ.k >kyh gksrh- foRrh; rwV eksB~;k izek.kkr fuekZ.k >kyh gksrh- ;k ifjfLFkrhrwu ckgsj 
iM.;klkBh nqljk dqBykgh ekxZ ulY;keqGs Hkkjrkus uohu vkfFkZd /kksj.kpk Lohdkj dsyk- ;k uohu 
vkfFkZd /kksj.kkps Hkkjrh; vFkZO;oLFkk vkf.k lektO;oLFksoj dkgh pkaxys ifj.kke >kys rj dkgh okbZV 
ifj.kke >kysys vkiY;kyk fnlwu ;srkr- ;k ifj.kkekph ekfgrh d:u ?ks.;kP;k gsrwus lnjpk 
‘kks/kfuca/k ekaMyk tkr vkgs- 

Tkxfrdhdj.kkpk izHkko tlk lkekftd] vkfFkZd] ‘kS{kf.kd] lkaLd`frd ;k {ks+=koj >kysyk vkgs 
R;kpizek.ks R;kpk izHkko d`”kh {ks=koj lq/nk >kysyk vkgs- Hkkjrh; d`”kh {ks=koj ;k tkxfrdhdj.kkps 
vusd pkaxys & okbZV ifj.kke >kysys vkgsr- pkaxY;k ifj.kkekapk fopkj dsY;kl d`”kh mRiknu vkf.k 
jkstxkjkr ;k tkxfrdhdj.kkeqGs ok< >kyh vkgs- ‘ksrdÚ;kyk ch&fc;k.ks [kjsnh dj.;kps Lokra«; 
;keqGsp feGkysys vkgs- ‘ksrh vknkukojhy lcflMh o fu;kZr] fc;k.;kapk fufeZrh gDd] ladjhr 
fc&fc;k.;kaP;k mRiknukr ok<] lqrh dkiM fu;kZrhr ok<] [krkaP;k vk;krhr ok<] d`”khoj vk/kkfjr 
mRiknukP;k fu;kZrhr ok< v’kk d`”kh {ks=krhy ldkjkRed xks”Vh tkxfrdhdj.kkeqGsp ?kMwu vkysY;k 
vkgsr- i.k ;k tkxfrdhdj.kkeqGs Hkkjrh; ‘ksrdÚ;kauk izxr ns’kka’kh Li/kkZ dj.ks v’kD; >kys vkgs- 
cgqjk”Vªh; daiU;kaph eDrsnkjh ;k tkxfrdhdj.kkeqGsp ok<ysyh vkgs- ,o<sp uOgs rj] da=kVh ‘ksrh 
i/nrhph lq:okr gh lq/nk tkxfrdhdj.kkphp ns.k vkgs- ;k tkxfrdhdj.kkeqGs ygku ‘ksrdÚ;kaP;k 
vfLrRokyk /kksdk fuekZ.k gksÅu d`”kh {ks=koj ladVkps lkoV fuekZ.k >kysys vkgs- 
vH;klkph mfÌ”Vs % vH;klkph mfÌ”Vs % vH;klkph mfÌ”Vs % vH;klkph mfÌ”Vs %     

1½ tkxfrdhdj.kkpk vFkZ Li”V dj.ks- 
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2½ Hkkjrkrhy d`”kh {ks=koj izdk’k Vkd.ks- 
3½ Tkxfrdhdj.kkpk d`”khojhy vuqdwy ifj.kke vH;kl.ks- 
4½ tkxfrdhdj.kkpk d`”khojhy izfrdwy ifj.kke v/kksjsf[kr dj.ks- 
5½ tkxfrdhdj.kkph ekfgrh letwu ?ks.ks- 
6½ tkxfrdhdj.kkps ifj.kke letwu ?ks.ks- 

la'kks/ku i/nrh %la'kks/ku i/nrh %la'kks/ku i/nrh %la'kks/ku i/nrh %    
lnj ‘kks/k fuca/kklkBhph ekfgrh] nq̧ ;e lk/ku lkexzhoj vk/kkfjr vkgs- gh ekfgrh lanHkZ 

iqLrds] orZekui=s vkf.k tkxfrdhdj.k ;k ojhy ys[kkP;k vk/kkjs ?ks.;kr vkyh vkgs- 
la’kks/kukpk fo”k; %la’kks/kukpk fo”k; %la’kks/kukpk fo”k; %la’kks/kukpk fo”k; %    

^^tkxrhdhdj.k % Hkkjrh; ‘ksrh vkf.k vFkZO;oLFkk ,d vH;kl** 
rF; ladyu %rF; ladyu %rF; ladyu %rF; ladyu %    

izLrqr ‘kks/k fuca/kkdjhrk rF; ladyu gs fyf[kr lkfgR; vFkkZr iqLrds] orZekui=s] ekflds] 
la’kks/ku if=dk o baVjusV ;kaP;k vk/kkjs dsysys vkgs- 

tkxfrdhdj.kkpk vFkZ % tkxfrdhdj.k gh foKku] ra=Kku] O;olk; bR;kfnapk izlkj] laizs”k.k o 
O;kikjkP;k ek/;ekrwu txHkjkr gks.kkjh izfdz;k vkgs-  
tkxfrdhdj.kkph ladYiuk o O;k[;k %tkxfrdhdj.kkph ladYiuk o O;k[;k %tkxfrdhdj.kkph ladYiuk o O;k[;k %tkxfrdhdj.kkph ladYiuk o O;k[;k %    

1½ tkxfrdhdj.k Eg.kts [kqyh Li/kkZ o uos ra=Kku ;k ek/;ekrwu mRikndrk ok<fo.ks o laiw.kZ 
txkph ,dp cktkjisB fuekZ.k dj.ks gks;- 

2½ tkxfrdhdj.k Eg.kts loZ {ks=kr vl.kkjh rhoz Li/kkZ gks;- 
3½ tkxfrdhdj.k Eg.kts txHkj ilj.ks] ,dkp osGh laiw.kZ txkpk fdaok txkrhy loZ 

yksdkapk fopkj dj.ks gks;- 
4½ tkxfrdhdj.k Eg.kts laiw.kZ txkph ,dk eksBÓkk cktkjisBsr #ikaijhr gks.;kph izfdz;k gks;- 
5½ tkxfrdhdj.k Eg.kts miHkksX; oLrqalg loZ oLrqaP;k vk;krhojhy fu;a=.k gGwgGw lekIr 

gks.ks gks;- 
6½ tkxfrdhdj.k Eg.kts ns’kkaP;k jktdh; lhekae/;s vkfFkZd fdz;kapk foLrkj dj.ks gks;- 

tkxfrd cWad %tkxfrd cWad %tkxfrd cWad %tkxfrd cWad %    
FkksMD;kr] tkxfrdhdj.k Eg.kts tkxfrd vkfFkZd O;ogkjkapk >kysyk foLrkj gks;- 

tkxfrdhdj.kkr txkr ,ddsanzh; vkfFkZd O;oLFkk fuekZ.k dj.ks] vf/kd xqaro.kwd d#u 
vkS|ksfxdhdj.k ok<o.ks o vk;kr&fu;kZr lqyHkrsus djrk ;s.;kph fLFkrh fuekZ.k dj.ks ;k ckchapk 
lekos’k gksrks- tkxfrdhdj.kkeqGs Xykscy vkf.k yksdy ;krwu ^Xykscy* gh ladYiuk mn;kl 
vkY;keqGs] tkxfrdhdj.kkP;k izfdz;sr dks.krhgh O;Drh Lora= vFkok foHkDr lewqgkpk Hkkx u jkgrk 
laiw.kZ lektp FksV tkxfrd O;ogkjk’kh tksMyk xsyk vkgs- ijarq vls vlys rjh] tkxfrdhdj.kkP;k 
izfdz;srwu o ekfgrh ra=KkukP;k LQkVksrwu jk”Vª&jkT;kP;k lhek va/kqd gksÅu jk”Vªkaps lkoZHkkSeRo 
/kksD;kr vkysys vkgs gh ckc utjsvkM djrk ;s.kkj ukgh- 
Hkkjrkrhy d`”kh {ks= %Hkkjrkrhy d`”kh {ks= %Hkkjrkrhy d`”kh {ks= %Hkkjrkrhy d`”kh {ks= %    

izkphu dkGkiklwu d`”kh{ks= gs Hkkjrh; vFkZO;oLFksrhy ,d egRokps {ks= vkgs- d`”kh gk Hkkjrh; 
yksdkapk izeq[k O;oLkk; vlY;keqGs ns’kkP;k jk”Vªh; mRiUukr] jkstxkjkr] vkS|ksfxd fodklkr] fons’kh 
O;kikjkr vkf.k ns’kkP;k vkfFkZd fodklkr d`”kh {ks=kps LFkku egRokps vkgs- d`”kh gk Hkkjrh; 
vFkZO;oLFkspk d.kk vkgs vls EgVys tkrs- ;ko#up vkY;kyk d`”kh {ks=kps Hkkjrh; vFkZO;OkLFksrhy 
vl.kkjs egRo y{kkr ;srs- Hkkjrklkj[;k vYifodlhr jk”Vªkapk vkfFkZd fodkl gk d`”kh {ks=kP;k 
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fodklkoj voyacwu vkgs- Hkkjrkr uSlfxZd lalk/kus izpaM izek.kkr miyC/k vlyh rjh HkkaMoykP;k 
derjrseqGs vkS|ksfxdj.kkpk osx vYi vkgs- ifj.kkeh] ok<R;k yksdla[;syk jkstxkj miyC/k d#u 
ns.;kps dke d`”kh {ks=kus dsys vkgs- ns’kkrhy csdkjhps izek.k deh dj.;kr d`”kh {ks=kus dsys vkgs- 
ns’kkrhy csdkjhps izek.k deh dj.;kr d`”kh {ks=kpk egRokpk okVk vkgs- Hkkjrke/;s HkkaMoykph 
derjrk eksBÓkk izek.kkr vlyh rjh ;k HkkaMykP;k derjrsoj ekr d `”kh {ks=kP;k ek/;ekrwu 
djrk ;srs- dkj.k d`”kh {ks=kr HkkaMoy&mRiknu xq.kksRrj deh vlrs o R;keqGs deh HkkaMoy xqarowu 
eksBÓkk izek.kkr mRiknu feGork ;srs- d`”kh {ks=kP;k fodklklkBh eksBÓkk izek.kkr fons’kh pyukph 
vko’;drk lq/nk vkS|ksfxd {ks=k,o<h vlr ukgh- ;keqGs Lokra«;kuarj iapokf”kZd ;kstukaP;k 
ek/;ekrwu Hkkjrkpk vkfFkZd fodkl ?kMowu vk.krkauk vkS|ksfxd {ks=kcjkscjp d`”kh {ks=kyk lq/nk 
egRokps LFkku iapokf”kZd ;kstukae/;s fnys vkgs- 
tkxfrdhdj.kkps vuqdwy ifj.kke %tkxfrdhdj.kkps vuqdwy ifj.kke %tkxfrdhdj.kkps vuqdwy ifj.kke %tkxfrdhdj.kkps vuqdwy ifj.kke %    

tkxfrdhdj.kkeqGs ns’kkrhy vkS|ksfxd {ks=koj nwjxkeh ifj.kke >kyk vkgs- tkxfrdhdj.kkeqGs 
Hkkjrk ‘kgjhdj.k ok<ys vkgs- vkS|ksfxdj.k ok<r vkgs- tkxfrd cktkjisBspk foLrkj gksr vkgs- lsok 
{ks=kpk foLrkj >kyk vkgs- ns’kkps vkfFkZd O;ogkj ns’kkP;k HkkSxksfyd vkf.k jktdh; lhesP;k ckgsj 
foLrkfjr gksr- vkgsr- FkksMD;kr vls Eg.krk ;sbZy tkxfrdhj.kkpk HkkjrkP;k fons’kh O;kikjkoj] 
fons’kh pyukP;k lkBÓkkoj] fons’kh xqaro.kqdhoj ldkjkRed ifj.kke >kyk vkgs- dkgh eqÌkP;k vk/kkjs 
rs iq<hy izek.ks lkaxrk ;sbZy- 
1½ vkS|ksfxdhdj.kkpk osx ok<yk %1½ vkS|ksfxdhdj.kkpk osx ok<yk %1½ vkS|ksfxdhdj.kkpk osx ok<yk %1½ vkS|ksfxdhdj.kkpk osx ok<yk %    

Tkkxfrdhdj.kkeqGs Hkkjrklkj[;k fodlu’khy ns’kkae/;s vkS|ksfxdhdj.kkyk eksBÓkk izek.kkr 
pkyuk feGkysyh vkgs- ns’kkrhy m|ksxkph Li/kkZRedrk vkf.k dk;Z{kerk ok<fo.;kP;k n`f”Vdksukrwu 
dkgh egRokps vls fu.kZ; ?ks.;kr ;sr vkgsr- R;keqGs ijokuk i/nrhp fueqZyu dj.ks] ijdh; 
xqaro.kqdhyk la/kh ns.ks] dj O;oLFkse/;s lq/kkj.kk ?kMwu vk.k.ks] cWafdax O;oLFkse/;s lq/kkj.kk ?kMwu 
vk.k.ks] vkarjjk”Vzh; O;kikjk ojhy tkpd vVh deh dj.ks vkf.k ijdh; daiU;kauk ns’kkae/;s m|ksx 
mHkkj.;kl ;ksX; okrkoj.k fuekZ.k d:u fnY;keqGs Hkkjrkr m+|ksx/ka|kpk foLrkj vkf.k fodkl gksr 
vlysyk fnlwu ;srks- 
2½ cktkjisBspk foLrkj >kyk %2½ cktkjisBspk foLrkj >kyk %2½ cktkjisBspk foLrkj >kyk %2½ cktkjisBspk foLrkj >kyk %    

Tkkxfrdhdj.kkeqGs ijdh; HkkaMoYkkP;k vk;krhe/;s lqyHkrk vkyh- ,o<p ukgh rj 
mnkjhdj.kkP;k /kksj.kkeqGs vkarjjk”Vªh; O;kikjkpk foLrkj >kyk- HkkjrkP;k fons’kh O;kikjkph jpuk 
vkf.k fn’kk cnyyh- vk;krhP;k  ok<hcjkscjp Hkkjrkph fu;kZr lq/nk ok<yh- Hkkjrkyk uohu 
cktkjisB feGkyh- rlsp txkyk Hkkjr ,d cktkjisB feGkyh- oLrw cktkj] HkkaMoy cktkj vkf.k 
lsok cktkjkpk foLrkj ?kMwu vkyk gk ,d tkxfrdhdj.kkpk vuqdwy ifj.kke Eg.krk ;sbZy- 
3½ jkstxkjkP;k la/khr ok< %3½ jkstxkjkP;k la/khr ok< %3½ jkstxkjkP;k la/khr ok< %3½ jkstxkjkP;k la/khr ok< %    

vls EgVys tkrs tkxfrdhdj.kkeqGs ?kVd cktkjkpk foLrkj >kyk- fo’ks”kr% vk/kqfud 
ra=KkukP;k okijkeqGs uohu vkf.k vk/kqfud v’kk jkstxkjkP;k la/kh fuekZ.k >kY;kikjaikfjd vkf.k 
‘kkjhfjd jkstxkj ;k is{kk ckSf/nd {ks=kae/;s eksBÓkk izek.kkr jkstxkjkP;k la/kh fuekZ.k >kY;k- mPpf’kf{kr 
izf’kf{kr r#.kkauk ns’kkr vkf.k fons’kkae/;s pkaxY;k izdkjP;k uksdjhph la/kh miyC/k >kyh vkgs- 
4½ lsok {ks=kpk foLrkj >kyk %4½ lsok {ks=kpk foLrkj >kyk %4½ lsok {ks=kpk foLrkj >kyk %4½ lsok {ks=kpk foLrkj >kyk %    

Uohu vkfFkZd /kksj.k vkf.k tkxfrdhdj.kkeqGs HkkjrkP;k lsok{ks=kpk eksBÓkk izek.kkr foLrkj 
>kyk vkgs- O;kikjh cWadk vkf.k okgrwd nG.koG.k] f’k{k.k] vkjksX;] euksjatu] i;ZVu bR;knh lsokaph 
ok< vkf.k foLrkj gksr pkyyk vkgs- lax.kd] eksckbZy] ekfgrh ra=Kku] bR;knh lanHkkZr eqcyd 
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izek.kkr lsok miyC/k gksr vkgsr- R;keqGs ‘kgjh Hkkxkrhy lsok {ks=kae/;s dzkarhdkjd vls cny 
>kysys fnlwu ;srkr- 
5½ oSKkfud izxrh %5½ oSKkfud izxrh %5½ oSKkfud izxrh %5½ oSKkfud izxrh %    
 tkxfrdhdj.kkeqGs tx foKkuoknh gksr vkgs- ;k txke/;s ckSf/nd HkkaMoykyk egRo izkIr 
>kys vkgs- ek.klkP;k HkkSfrd xjtk ok<Y;k vkgsr- yksdkaP;k lq[kkP;k dYiuk cnyY;k vkgsr- izlkj 
ek/;es] baVjusV] vk/kqfud ra=Kku bR;knh foKkukps uohu {ks=s fodflr gksr vkgsr- yksd ?kjh clwu 
vkiY;k cÚ;kp xjtk iw.kZ d:u ?ksr vkgsr- 
6½ ‘ksrh mRiknukr ok< %6½ ‘ksrh mRiknukr ok< %6½ ‘ksrh mRiknukr ok< %6½ ‘ksrh mRiknukr ok< %    
 tkxfrdhdj.kkeqGs HkkjrkP;k ‘ksrh mRiknuke/;s eksBÓkk izek.kkr ok< >kyh vkgs- fofo/k 
fidkP;k ckcrhr Hkkjrkph ‘ksrhph mRikndrk ok<yh vkgs- ‘ksrh {ks+=kr [kktxh xqaro.kqdhpk vks?k 
ok<r pkyyk vkgs- ‘ksrdÚ;kalkBh fofo/k izdkjP;k ;kstuk vk.kY;k tkr vkgsr- fofo/k izdkjP;k 
‘ksrekykph fu;kZr ok<fo.;kps /kksj.k ljdkjus Lohdkjysyk vkgs- 
7½ vkjksX; foKkuke/;s izxrh %7½ vkjksX; foKkuke/;s izxrh %7½ vkjksX; foKkuke/;s izxrh %7½ vkjksX; foKkuke/;s izxrh %    
 Hkkjrkr vkjksX;kP;k n`f”Vdksukrwu Qkj egRoiw.kZ vls ldkjkRed cny >kysys vkiY;kyk 
fnlwu ;srkr- nok[kkU;kph la[;k ok<yh- vk/kqfud i/nrhph mipkj i/nrh vkyh- vkjksX; foKkuke/;s 
ykxysY;k vusd ‘kks/kkeqGs ekuoh vk;q”; gs ok<r vlysys fnlwu ;srs ;k lxGÓkkpk izHkko Hkkjrh; 
vkjksX; O;oLFksoj vuqdwy >kysyk fnlwu                     ;srks- 
Tkxfrdhdj.kkps izfrdwy ifj.kke %Tkxfrdhdj.kkps izfrdwy ifj.kke %Tkxfrdhdj.kkps izfrdwy ifj.kke %Tkxfrdhdj.kkps izfrdwy ifj.kke %    
 T;k izek.ks tkxfrdhdj.kkps Hkkjrh; vFkZO;oLFkk vkf.k lektO;oLFksoj vuqdwy ifj.kke 
>kysys vkgsr- R;kpizek.ks dkgh izfrdwy ifj.kke lq/nk >kysys vkgsr- R;k izfrdwy ifj.kkekpk iq<hy 
izek.ks fopkj djrk ;sbZy- 
1½ vkfFkZd fo”kersr ok< %1½ vkfFkZd fo”kersr ok< %1½ vkfFkZd fo”kersr ok< %1½ vkfFkZd fo”kersr ok< %    
 Tkxfrdhdj.kkeqGs vkfFkZd vkf.k lkekftd fo”kerk ok<r pkyysyh vkgs- ,dk cktwyk Jhear 
vf/kd Jhear cur pkyyk vkgs- rj nqlÚ;k cktwyk xjhc vf/kd xjhc cur pkyykg vkgs- yksdkaph 
vkfFkZd fLFkrh ?kljr pkyyh vkgs- gs loZ HkkaMoy’kkgh vFkZO;oLFkseqGs fuekZ.k >kys vkgs vls Eg.krk 
;sbZy- tkxfrdhdj.k] mnkjhdj.k vkf.k [kktxhdj.k gs lkekftd lekurk izLFkkfir dj.;kr Qkj deh 
iMrkr myV rs lkekftd fo”kerk ok<fo.;kr enr djr vlrkr-  
2½ y?kq m|ksxkoj vk?kkr %2½ y?kq m|ksxkoj vk?kkr %2½ y?kq m|ksxkoj vk?kkr %2½ y?kq m|ksxkoj vk?kkr %    
 tkxfrdhdj.kkpk Hkkjrkrhy y?kq m|ksxkoj vkf.k ns’kh m|ksxkoj izfrdwy ifj.kke >kysyk 
fnlwu ;srks- ;k rhl o”kkZP;k dkGkr Hkkjrke/;s vusd y?kqm|ksx can iMys- tkxfrdhdj.kkeqGs eksBÓkk 
cgqjk”Vªh; daiU;k cjkscj ns’kh m|ksx Li/kkZ d: ‘kdr ukghr- dkj.k mRre izdkjP;k ijdh; oLrw 
ewcyd izek.kkr o oktoh njkr LFkkfud cktkjisBsr miyC/k gksr vlY;keqGs LFkkfud m|kstdkauk 
fons’kh oLrw lkscr Li/kkZ djkoh ykxr vkgs vkf.k ;k Li/ksZe/;s ns’kh m|ksx fVdr ukghr gk vuqHko 
vkgs- 
3½ ns’kkpk dtZcktkjhi.kk ok<yk %3½ ns’kkpk dtZcktkjhi.kk ok<yk %3½ ns’kkpk dtZcktkjhi.kk ok<yk %3½ ns’kkpk dtZcktkjhi.kk ok<yk %    
 tkxfrdhdj.kkP;k izfdz;seqGs HkkjrkP;k fons’kh dtkZe/;s lkrR;kus ok< gksr vkgs- 
tkxfrdhdj.kkP;k /kksj.kkae/;s ijdh; HkkaMoy] fons’kh ra=Kku] oLrw vkf.k lsok ;kaph lkrR;kus 
vk;kr djkoh ykxrs vkf.k ;k vk;krhlkBh fons’kh HkkaMoykph xjt vlrs- tj gs HkkaMoy iqjs’kk 
izek.kkr ns’kkdMs ulsy rj v’kk osGsl ijdh; dtZ dk<kos ykxrs- ns’kkph vk;kr ok<Y;keqGs dtZ 
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ok<rs] dtZ QsM.;klkBh iqUgk dtZ dk<kos ykxrs vkf.k v’kk izdkjs Hkkjrklkj[ks fodlu’khy jk”Vª 
dtkZP;k lkiGÓkkr vMdrkr- 
4½ uSlfxZd lk/ku lkexzhpk v;ksX; okij %4½ uSlfxZd lk/ku lkexzhpk v;ksX; okij %4½ uSlfxZd lk/ku lkexzhpk v;ksX; okij %4½ uSlfxZd lk/ku lkexzhpk v;ksX; okij %    
 tkxfrdhdj.kkeqGs HkkjrkP;k uSlfxZd lk/ku laiRrhpk eksBÓkk izek.kkr okij ok<yk vkgs- lk/ku 
lkexzh okij xjtsis{kk tkLr gksÅ ykxY;keqGs ‘kk’or fodklkph mfÌ”Vs vki.k lk/; d: ‘kdr ukgh- 
5½ i;kZoj.kkoj izfrdwy ifj.kke %5½ i;kZoj.kkoj izfrdwy ifj.kke %5½ i;kZoj.kkoj izfrdwy ifj.kke %5½ i;kZoj.kkoj izfrdwy ifj.kke %    
 Tkxfrdhdj.kkeqGs Hkkjrkr i;kZoj.kh; leL;k fuekZ.k >kY;k vkgsr- cgqjk”Vªh; daIkU;k tkLrhr 
tkLr Qk;nk feGfo.;kP;k gsrwus uSlfxZd gsrwus uSlfxZd lk/ku laiRrhpk LoSji.ks okij djr vkgsr- 
;keqGs gok] ik.kh] Hkweh ;kaps iznw”k.k eksBÓkk izek.kkr ok<r pkyys vkgs- ;kpkp ,d Hkkx Eg.kwu 
l/;k Hkkjrklg laiw.kZ tx tkxfrd rkiekuok<hP;k ladVke/;s vMdysys fnlwu ;srs- 
6½ ekuoh ewY;kpk Úgkl %6½ ekuoh ewY;kpk Úgkl %6½ ekuoh ewY;kpk Úgkl %6½ ekuoh ewY;kpk Úgkl %    
 tkxfrdhdj.kke/;s ekuoh ewY;kaph ik;eYyh dsyh tkr vkgs- lR;] izkekf.kdi.kk bR;knh 
ekuoh ewY;kapk Úgkl gksr vkgs- Lokra«;kpk vfrjsd] vizkekf.kdi.kk] lerspk vHkko ;k lokZeqGs 
ekuoh ewY;kapk Úgkl gksr vkgs vls fnlwu ;srs- 
7½ f’7½ f’7½ f’7½ f’k{k.kkps O;kikjhdj.k %k{k.kkps O;kikjhdj.k %k{k.kkps O;kikjhdj.k %k{k.kkps O;kikjhdj.k %    

 tkxfrdhdj.kkeqGs Hkkjrh; f’k{k.k O;oLFkk laiw.kZ <oGwu fu?kkysyh vkgs- Hkkjrke/;s 
f’k{k.k O;oLFkk [kktxh yksdkaP;k gkrh xsY;keqGs loZlkekU; yksdkauk pkaxys vkf.k ntsZnkj f’k{k.k ?ks.ks 
egkx cur pkyys vkgs- [kktxh fo|kfiBs] fons’kh fo|kfiBs [kktxh f’k{k.k laLFkk ;keqGs f’k{k.kkps 
O;kikjhdj.k gksÅu clys vkgs- Hkkjrklkj[;k fodlu’khy ns’kkyk gs ijoM.kkjs ukgh- dkj.k vktgh 
Hkkjrke/;s vlysyk cgqla[; lekt f’k{k.kkiklwu oafpr vkgs- vkfnoklh] HkVds&foeqDr] vuqlwfpr 
tkrh&tekrhrhy yksd ;k f’k{k.kkP;k O;kikjh dkj.kkeqGs f’k{k.kkiklwu oafpr jkgkr vkgsr- 
 v’kkizdkjs xsY;k rhl o”kkZr tkxfrdhdj.kkeqGs Hkkjrh; vFkZO;oLFkk cnywu fu?kkyh vkgs- 
yksdkaP;k thou’kSyhe/;s cny >kyk vkgs- jkg.khekuke/;s cny >kyk vkgs- lkekftd] lkaLd`frd] 
vkfFkZd] jktdh; ;k loZ {ks=kr tkxfrdhdj.kkeqGs egRoiw.kZ cny >kysys fnlwu ;sr vkgsr- 
tkxfrdhdj.kkps ;kojhy {ks=kae/;s dkgh pkaxys ifj.kke ?kMwu vkys vkgsr rj dkgh izfrdwy ifj.kke 
?kMwu vkysY;k vkgsr gs Li”V gksrs- 
fu”d”kZ %fu”d”kZ %fu”d”kZ %fu”d”kZ %    

1- tkxfrdhdj.kkeqGs HkkjrkP;k fons’kh O;kikjkr ok< >kyh-    
2- fons’kh pyu lkBÓkke/;s ok< >kyh-    
3- ns’kkpk thMhih ok<yk-    
4- lsok {ks=kpk foLrkj >kyk-    
5- vkfFkZd fo”kerk ok<yh-    
6- y?kqm|ksx can iMys-    
7- ns’kkP;k vkS|ksfxd jpusr egRoiw.kZ cny >kys-    

f’kQkj’kh %f’kQkj’kh %f’kQkj’kh %f’kQkj’kh %    
1- tkxfrdhdj.kkps izfrdwy ifj.kke VkG.;klkBh vkS|ksfxd {ks=kr egRoiw.kZ cny dj.ks 

vko’;d vkgsr- 
2- fodflr ns’kk lkscr Li/kkZ djk;ph vlsy rj Hkkjrkus foKku {ks=ke/;s Qkj eksBh izxrh dj.ks 

vko’;d vkgs- 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)             ISSN – 2454 - 7905 

Vol. II  - ISSUE – LII                  SJIF Impact Factor : 7.479                                         Page - 88 

3- ns’kh m|ksxkaph dk;Z{kerk ok<fo.;klkBh R;kauk rkaf=d vkf.k HkkaMoyh n`”Vhdks.kkrwu ljdkjus 
enr dsyh ikfgts- 

4- fpr ?kVdkdMs y{k nsÅu R;kauk eq[; izokgkr vk.k.ks vko’;d vkgs R;keqGs vkfFkZd fo”kerk 
deh gks.;kl enr gksbZy- 

5- ‘ksrh {ks=kojhy izfrdwy ifj.kke VkG.;klkBh ‘ksrekykyk ;ksX; Hkko vkf.k cktkjisBk miyC/k 
d:u fnY;k ikfgtsr- 

lanHkZ xzaFk %lanHkZ xzaFk %lanHkZ xzaFk %lanHkZ xzaFk %    
1- tkxfrdhdj.k vkf.k ns’khokn    &  jaxukFk iBkjs 
2- tkxfrd vFkZO;oLFkk     & e/kqlwnu lkBs 
3- tkxfrdhdj.k&leL;k vk’k; vkf.k vuqHko & lh- ia- [ksj 
4- tkxfrdhdj.k vkf.k Hkkjr    & ufyuh iafMr 
5- tkxfrdhdj.k vkf.k orZeku vkOgkus  & ikVhy] ,dukFk 
6- mnkjhdj.k] tkxfrdhdj.k vkf.k Hkkjrh; d`”kh & nqHkk”kh] MkW- in~ekdj 
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डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबे    आंबडेकरआंबडेकरआंबडेकरआंबडेकर    याचंेयाचंेयाचंेयाचंे    आ थकआ थकआ थकआ थक    िवचारिवचारिवचारिवचार    आिणआिणआिणआिण    स ि थतीतीलस ि थतीतीलस ि थतीतीलस ि थतीतील    
उपयु ताउपयु ताउपयु ताउपयु ता        

    

नं दनीनं दनीनं दनीनं दनी    मनोजमनोजमनोजमनोज    लखरेीलखरेीलखरेीलखरेी                                            
म. स. गा . कला,िव ान व वािण य महािव ालय मालेगाव कॅ प, मालेगाव ता. मालेगाव िज. नािशक 

तावनातावनातावनातावना    :  :  :  :      

 स या या कोरोना काळात आ थक िवषमता तयार झालेली आह,े हणून ितथ े िवषाणूपे ा िवषमतेमुळे 

होणारे मानवजातीच ेनुकसान अिधक आिण अटळ आह,े तेथ ेडॉ. बाबासाहबेांच ेअथ िवचार उपचार हणून अिधक 

आव यक वाटतात. बाबासाहबेांच ेराजक य जीवन ांती करणारे ठरले तरी अथशा  हा यांचा मूळ िवषय होता. 

बाबासाहबेांनी यांचा M.A. चा बंध ( 1915 ) आिण पीएच .डी ( 1924 ) दो ही कोलंिबया िव ापीठातून 

अथशा  या िवषयात केले होत.े कोरोना काळ आिण उ वले या सम या िनवार यासाठी डॉ टर बाबासाहबेाचं े

आ थक िवचार अ यासन े मह वाचे वाटते. यामुळे भारता या स या या आ थक अडचणीत सापडले या 

च ूहातून बाहरे पड यासाठी यांच े आ थक िवचार मोलाची कामिगरी पार पाडू शकते. डॉ. बाबासाहबेांना 

आ थक मािसके वाच याची आवड होती, यातूनच यां या आ थक िवचारांचा िवकास होत गेला. बाबासाहबेांनी 

कामगार व अ पृ यांसाठी व शोिषतांसाठी आपले संपूण आयु य अपण केले होते बाबासाहबे एक आधुिनक 

िवचारांच े णेते होत.े भारता या जडणघडणीत डॉ टर बाबासाहबेांच ेयोगदान खूप मोलाचे आह.े         

उ ेशउ ेशउ ेशउ ेश    : : : :     

 कोरोना काळातील आ थक पडझडीतील अथ व थेला उभारी दे यासाठी डॉ टर बाबासाहबेां या आ थक 

िवचारांचा उपयोग क न घेणे. 

त यत यत यत य    सकंलनसकंलनसकंलनसकंलन    : : : :     

 तुत शोधिनबंध हा ामु याने दु यम साधनसाम ीवर आधा रत आह े यासाठी िविवध पु तके, मािसके, 

शासक य संकेत थळे तसेच वतमान प ातील लेख यां या सा ान ेत य संकलन केले आह े. 

िव षेणिव षेणिव षेणिव षेण : 

दा र ,  िनर रता, बेकारी आिण िवषमता यांसार या िवषमता सोडिव यासाठी भांडवलशाही एक 

आ थक व था हणुन असले या असमथतेची डॉ टर आंबेडकर यांना पूण जाणीव होती, उ पादन साधनां या 

खाजगी मालक वर आिण ची उ ोजकता आिण  लोभनांवर आधा रत असले या भांडवलशाही ारे आ थक 

वाढ होऊ शकेल परंत ुअंितमतः होणारे वाढ ही िवषम व पात असेल या पा भूमीवर डॉ टर आंबेडकरांच ेआ थक 

िवचार जाणणे मह वाचे आिण यो य वाटते. डॉ टर बाबासाहबेांनी घटना सिमतीला एक िनवेदन सादर केल ेहोते, 

यात यांनी प पणे सांिगतले होत ेक , मह वाचे उ ोग वा  जे मह वाचे हणून घोिषत केले जाऊ शकतात अशा 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)             ISSN – 2454 - 7905 

Vol. II  - ISSUE – LII                  SJIF Impact Factor : 7.479                                         Page - 90 

उ ोगांची मालक  सरकारकड ेअसेल व त ेसरकार कडून चालवले जातील. कृषी उ ोगां या िवकासासाठी यांनी 

अनेक मु  े मांडले यापैक  सरकारन े दले या जिमनी या सामुदाियक त वावर कसली जाईल व यावर लागू 

असणारे कर सरकारला अदा के यावर रािहलेल ेउ प  कसणा यांम य ेसम माणात वाटले जाईल. तसेच सरकारन े

दले या शेतजिमनी कस यास कोणी कसर करत असेल तर यांना िश ेची दखेील तरतूद कर यात आली होती. 

डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकरां या मते, शेती आिण उ ोगांना आवश्यक असलेले भांडवल पुरव याची जबाबदारी 

थेटपणे रा य सं थेवर टाक यात आली होती .खडतर आ थक प रि थतीचा सामना करावा लाग यामुळे यांच े

भौितक आयु य क द झाले आह ेअशा साठी मूलभूत ह ांची तुतता  काय ? असा  डॉ टर बाबासाहबे 

आंबेडकर िवचारतात . 

बाबासाहबेांनी दशेा या आ थक बाब म ये रा यसं थचेा भावी ह त ेप हवा यांनी वारंवार असे मत 

मांडले क  खाजगी उ ोगांचे आ थक िनणय नेहमीच ि गत न यात अिधकािधक वाढ कर या या हतेनू े े रत 

अस यान,े या ारे होणारा िवकास हा अिधक िवषमता िनमाण करेल. यामुळे बाबासाहबेांनी खासगी उ ोगां या 

अिनबध वातं याला िवरोध केला आह.े त ेआ थक िनयोजनाच ेपुर कत होत े यांनी िवमा े  दखेील रा ीय उ ोग 

बनवून सावजिनक े ा या अिधप याखाली ठेव याचा यांचा मानस होता. यांनी कृषीला दखेील एक उ ोग 

हणूनच पािहले व कृषी हा उ ोग रा या या दखेरेखीखाली हावा अशी यांची  धारणा होती . आिण यासाठी 

यांनी सामुदाियक शेतीची योजना मांडली होती . यां या मते शेती उ पादकता कमी अस याचे कारण ह े सचन 

खते यं साम ी व भांडवलाची असलेली अपुरी उपल धता होती, यामुळे यांनी शेतीत अिधकािधक गंुतवणुक ची 

गरज व भूिमका कषान े मांडली .कोरोना काळात सव उ ोगधंद े बंद पडले होत े ाथिमक आिण ि तीय े  

पूणपणे कोलमडले होत े परंतु शेती े ाने ख या अथाने भारतीय अथ व थेला तारल े होत े .याव न डॉ टर 

बाबासाहबे आंबेडकरांचे आ थक िवचार ख या अथाने मह वाचे आिण उपयोगाचे वाटतात . 

डॉ . बाबासाहबेांनी 1938 साली मंुबई ांितक िविधमंडळातील भाषणात हटल े होत े क  ग रबां या 

पोटावर पाय ठेवणा या  सरकारन े अिधकार याग करणेच इ  आह.े याव न डॉ टर बाबासाहबेांच े ग रबी व 

ग रबांिवषयी असलेली तळमळ प  होत.े डॉ. साहबेाचंे कामगार िवषयक धोरण दखेील अगदी प  होत े त े

हणतात, कामगारांची ि थती सुधार यासाठी कामाचे तास कमी, ठरािवक वेतन दणेे, मजुर  संघटनांना मा यता 

दणेे असे अनेक उपाय यांनी सांिगतल ेआह े.डॉ टर बाबासाहबे िवकासाची समान संधी िमळावी या मताच ेहोत.े 

कोरोना काळातील मजुरांच े झालेले थलांतर व मजुरांचे झालेले हाल यावर यो य िनयोजनाचा अभाव दसनू 

आला, यासाठी डॉ टर बाबासाहबेांच ेमजुरा ंिवषयी असलेले िवचार अिधक उपयोगाचे वाटतात . 

डॉ. बाबासाहबे फे ुवारी 1927 साली मंुबई ांितक िविधमंडळात अथसंक पावर बोलताना हणतात क  

मंुबई िवभागाच ेमहसुलाच ेसवात मोठे दोन ोत आहते. 

 शेतसारा -जो शेतक याला आप या शेत जिमनी या े ानुसार ावा लागतो मग या शेतात नैस गक 
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आ थक प रि थतीमुळे उ प  िमळो अगर न िमळो शेतसारा हा ठरलेलाच असतो. 

आयकर – हा कर, कर  उ प ावर अवलंबून असतो जर उ प  अिधक तर कर अिधक व उ प  कमी तर कर कमी . 

अशा कारे ह ेदो ही कर बेभरवशाचे आह े यामुळे यावर िव मं यांनी कती अवलंबून राहावे याचा िनणय 

िव मं यांनी यावा .याव न कर िवभागणी तील िवषमता यांनी बोलून दाखवलेली आह.े डॉ टर बाबासाहबे शेती 

उ पादकता वाढ यासंबंधी एक भाक त करतात क , शेतीची उ पादकता ही शेती या आकारमानावर अवलंबून न 

राहता हणज ेशेतीच ेआकारमान वाढिव याने उ प ात वाढ होऊ शकत नाही तर असले या शेत जिमनीत मो ा 

माणात भांडवल, मनु यबळ व तं ानाचा वापर क न उ प  वाढिवणे आह े . यामुळे यांनी सहकारी शेतीचा 

पुर कार केला आह े यामुळे मो ा माणात भांडवल उपल ध होईल व शेती िवकास साधता येईल. डॉ. 

बाबासाहबेांच ेआ थक िवचार कती खोलवर व िव तृत होत ेते यांनी मंुबई ांताचा 1928 -29 सालचा अथसंक प 

िव मं यांनी मांड यानंतर या भाषणातून दाखवून दले आह े यात ते हणतात क  माँटे यू चे सफड सुधारणा 

होऊन एक दशक झाले आह,े परंतु सुधारणांचा मूळ उ शे ांितक सरकारकड े‘ह तांत रत’ केले या िवषयांना ( क  

सरकारन े) ‘राखून’ ठेवले या िवभागांपे ा जा त ल  ांितक सरकारांना दतेा यावे हा.परंत ुमंुबई ांितक सरकारन े

केले या खचाकड ेपािहले असता असे दसून येते क  समाजाचा सवागीण िवकास घडवून आण याऐवजी ‘कायदा 

आिण सु व था’या राखून ठेवले या िवषयाला अिधक ाधा य दले आह ेयावर बाबासाहबे हणतात जो िव मं ी 

जनते या िज हा या या ांकडे ल  पुरिवत नाही तो काय कामाचा? 1928-29 सालचा अथसंक प 

िव मं यांनी मांड यानंतर बाबासाहबे टीका करताना 1921 – 22 सालापासून ची आकडवेारी सादर करताना 

हणतात क , अथसंक पातील अिध य(Surplus) हळूहळू कमी होत गेले आह ेआिण आता तर सात यान ेतुटीचा 

अथसंक प मांडला जातोय तसेच मंुबई ांितक अस ली या या फे ुवारी 1938 या बैठक त मंुबई सरकार या 

बजेटवर टीका करताना व सरकारन ेतळागाळातील लोकांसाठी मदत /अनुदानासाठी केलेल ेसूचक िवधान अ यंत 

मह वाचे वाटते त े हणज े ांितक बेकारी िनवारण,आजारपणाचा िवमा, ि यां या बाळांत पणा साठी मदत 

इ यादी कामे कर याची गरज यांनी बोलून दाखवली आह.े बाबासाहबेांचा आंतररा ीय अथशा ाचा कती 

अ यास होता ह ेदखेील यांनी याच भाषणात दाखवून दले आह ेत ेजे हा पाि मा य दशे व मंुबई दरडोई खचाची 

िव तारान ेआकडवेारी सांगतात, यांनी कॅनडा 9 प ड व 8 िश लग,साउथ ऑ ेिलया 19 प ड, युझीलँड 22 प ड, 

आय रश टेट 10 प ड आिण मंुबईम ये 7 पेन्स पडतात. याव न यांनी आप या िभकारी आ थक प रि थतीच े

दशन घडवले होत.े तसेच यांनी करभरणा या मा यमातून येणा या पैशाचा उपयोग शेतकरी कजमु  कर यासाठी 

केला पािहजे असे दखेील यांनी एका ाला उ र दतेांना नािशक या हसंराज ठाकरसी महािव ालया या 

चहापान काय मात दले होते . 

डॉ. बाबासाहबेांनी धा या या कमती जनतेस परवडतील अशा ठेव या पािहज े यासाठी क ान े कवा 

रा यान े आ थक बोजा सहन केला तरी चालेल असे िवचार मांडले . डॉ . बाबासाहबेांनी भारत सरकार या 
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अथसंक प 1952 -53 या चचम ये स य सहभाग न दवून अ  अनुदानावर िविवध मु  ेमांडले . यांनी इं लंड व 

भारत यां या अनुदानाची तुलना करताना अनेक मु े उपि थत केले आह ेअ  अनुदानाबाबत ते उपभो ा आिण 

उ पादक यापैक  ते उपभो यांना झुकते माप दते होत े.याव न यांचे आ थक िवचार अिधक प  होतात . 

िन कषिन कषिन कषिन कष :  

1) डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकरांच ेआ थक िवचार मह वाची भूिमका बजावू शकतात. 
2) कायद ेबनवतांना बाबासाहबेांच ेिवचार आरसा हणून वापरता येऊ शकतात . 
3) िवषयक धोरणे राबवतांना बाबासाहबेांचे िवचार समोर ठेव यास कर िवषयक धोरणे राबवणे अिधक सोपे 
होईल . 
4) कायद ेआिण कृषी िवकास /धोरणे तयार करताना बाबासाहबेांच ेआ थक िवचार मोलाचा पाया बन ूशकतात . 
सदंभसदंभसदंभसदंभ :  

1) नर  जाधव, “बोल महामानवाचे खंड दसुरा” , ंथाली काशन .  
2)  डॉ भालचं  मुणगेकर, “सुधारणा आिण दिलत एक आंबेडकरी “ सुगावा काशन . 
2) WWW. Loksatta.Com 
3) http://hi.m.wikipedia.org/wiki/ भीमराव आंबेडकर  
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महारा  रा याची जमीन धारमहारा  रा याची जमीन धारमहारा  रा याची जमीन धारमहारा  रा याची जमीन धारणाणाणाणा    आिण आिण आिण आिण तणृधा यतणृधा यतणृधा यतणृधा यपीक प तीपीक प तीपीक प तीपीक प तीचा अ यासचा अ यासचा अ यासचा अ यास    
 

ा. रघुनाथ मुरलीधर आंबेकर    
सहा यक ा यापक, गु वय मामासाहबे दांडेकर कला, भगवंतराव वाजे वािण य व िव ान महािव ालय िस र, िज हा- 

नािशक 
गोषवारा: 

महारा  ह े लोकसं ये या दृ ीने भारतातील दसु या मांकाचे आिण भौगोिलक े फळात ितस या 
मांकाचे रा य आह.े ामीण महारा ातील जिमनीचे िवतरण ह ेदशवते क  शेतकरी कुटंुबां या िविवध ेण म ये 

जिमनीचे असमान िवतरण आह.े रा यात पीक प तीला अिधक मह व आह.े पीक प तीत बदल झाला आह.े 
अ धा याखालील े  घटले आह ेपण तेलिबया, ऊस आिण कापूस िपकाखालील े  वाढले आह.े 
मु य श द:- जमीन धारणा, पीक प ती 

प रचय महारा  ह े लोकसं ये या बाबतीत भारतातील दसुरे सवात मोठे रा य आह े आिण भौगोिलक 
े फळात ितसरे आह े (3.08 लाख चौ. कमी.)2011 या जनगणनेनुसार रा याची लोकसं या 11.24 कोटी 

आह.ेमहारा  रा यातील ७० ट े  लोकांसाठी शेती हा मु य वसाय आह.े 2011 या जनगणननेुसार रा यातील 

एकूण रोजगाराम ये कृषी आिण संल  े ाचा वाटा 52.7 ट े  आह.ेकृषी े  वाढ या लोकसं येला अ  पुरवत,े 

औ ोिगक े ाला क ा माल आिण िनयातीसाठी सुस  व तू पुरवते आिण परक य चलन िमळव यास मदत करते. 
हवामानाची प रि थती, माती, थलाकृित ह ेपीक प ती आिण पीक उ पादनावर प रणाम करणारे मह वाचे घटक 
आहते. सचन, खते, िबयाणे, क टकनाशके यासार या इतर िनिव ा िपका या वाढीवर प रणाम करतात. 
अ यासाची उ :े 

1) महारा  रा या या जमीन धारणा प तीचे िव ेषण करणे. 

२) महारा  रा या या तृणधा य पीक प तीचे िव ेषण करणे. 
मातीचा मातीचा मातीचा मातीचा पोतपोतपोतपोत::::    

महारा  रा यात भौगोिलक थानासह िविवध कार या माती आहते. महारा  रा या या मातीचे सहा 
गटांम ये वग करण कर यात आले आह.े ह े कार काळी माती, लाल माती आिण िपवळी माती, तप करी माती, 
कनारी गाळाची माती, िमि त लाल आिण काळी माती, लॅटरी टक माती आिण खारट ार माती या माणे आहते. 

लॅटरी टक मृदा ामु याने सधुदगु आिण र ािगरी िज ात आिण सातारा िज ा या उ र पि म भागात आिण 
को हापूर िज ा या पि म भागात आढळते. 
हवामान आिण पज यमानहवामान आिण पज यमानहवामान आिण पज यमानहवामान आिण पज यमान::::    

रा यात उ णक टबंधीय मा सून हवामान आह.े रा यात उ हाळा, िहवाळा आिण पावसाळा असे तीन वेगळे 
ऋतू येतात. कडक उ हाळा माचपासून जून या सु वातीस सु  होतो. जूनचा पिहला आठवडा हा नैऋ य 
मा सून या सु वातीचा काळ असतो. जुलै आिण ऑग टम ये ल णीय पाऊस पडतो आिण स टबरम ये नैऋ य 
मोसमी वाह कमकुवत होतात. नो हबर ते फे ुवारी दर यान िहवाळा आिण ऑ टोबर या अि य सं मणाम ये, 
परंतु उ हाळा पु हा सु  झा यावर धूळयु तप करी रंगात बदलतो, याला "ऑ टोबर हीट" हणतात. 
महारा ातील शतेजमीन महारा ातील शतेजमीन महारा ातील शतेजमीन महारा ातील शतेजमीन धारणचेा आकृितबधंधारणचेा आकृितबधंधारणचेा आकृितबधंधारणचेा आकृितबधं::::    
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विहती खातेदार, विहती े , जिमनीचा आकार आिण व प याचा कृषी वसायावर प रणाम होतो. ह े
घटक अथ व थेतील कृषी संरचना िनि त करतात. त ा मांक 1 म य ेमहारा  रा यातील विहती खातेदार व 
विहती े  दशिवले आह.े 

त ा 1: महारा  रा यातील कृषी प रचालन धारण आिण े  (2015-16) 

आकारवग (हे टर) विहतीखातेदार विहतीएकूण े  (हे टर) विहतीसरासरी े  

0.5 हे टरपे ाकमी 4372200 (28.60) 1027800 (5.01) 0.24 

0.5 ते 1  हे टर 3443600 (22.53) 2420900 (11.81) 0.70 

1ते2 हे टर 4339200 (28.39) 5771100 (28.14) 1.33 

2ते3हे टर 1696400 (11.10) 3884400 (18.94) 2.29 

3ते4हे टर 630600 (4.13) 2141200 (10.44) 3.40 

4ते5हे टर 335300 (2.19) 1477800 (7.21) 4.41 

5  ते10 हे टर 398400 (2.61) 2621600 (12.78) 6.58 

10  ते20 हे टर 57600 (0.38) 725100 (3.54) 12.59 

20 आिण यावरील 12100 (0.08) 436500 (2.13) 36.07 

एकूण 15285400 (100) 20506400 (100) 1.34 

ोत: महारा ाचे आ थक सव ण 2020-21, पृ. 133 

2015-16 या कृषी जनगणनेनुसार महारा  रा यातील विहती खातेदारआिण विहती े  ह ेत ा मांक 

1 म ये दशिवले आह.े ामीण महारा ातील जिमनीच ेिवतरण ह ेदशवते क  शेतकरी कुटंुबां या िविवध ेण म य े
जिमनीचे असमान िवतरण झालेले आह.े 28.60ट े  जमीनधारकांकड े0.5हे टरपे ा कमी जमीन आह.े0.5 त े१ 

हे टर जमीनधारकांच े माण 22.53 असनू 1ते 2हे टर जमीनधारकांच े माण 28.39ट े  आह.े 2 ते 5 हे टर 

दर यान जमीन असले या भूधारकांच े माण 17.42ट े  आह े तसचे 5ते 10हे टर दर यान जमीन असले या 

भूधारकांचे माण 2.61 आिण 10 हे टरपे ा जा त जमीन असले या भूधारकांची ट े वारी 0.46ट े  आह.े याव न 

असे ल ात येते क , महारा  रा यातील 50ट े  जमीनधारक अ पभूधारक शेतकरी आहते. मो ा सं येन े

अ पभूधारक आिण लहान शेतक यांकड ेजिमनी या मालक चे माण खूपच कमी आह ेआिण मो ा सं यनेे मो ा 
शेतक यांकड ेमो ा माणात जिमनीची मालक  आह.े जमीन धारणेचासरासरी आकार 2010-11 ते 2015-16या 

कालावधीत .दखेील 1.44 हे टर व न 1.34 पयत कमी झाला आह.े  



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)             ISSN – 2454 - 7905 

Vol. II  - ISSUE – LII                  SJIF Impact Factor : 7.479                                         Page - 95 

महारा ातील पिह या कृषी गणनेनुसार (1970-71) रा यात एकूण विहती खातेदाराचंी सं या व विहती 

े  अनु मे 0.5 कोटी व 2.12 कोटी हे टर होते. आिण विहती खा याचे सरासरी े  4.28 हे  टर होते. एकूण 

विहती खातेदारां या 1.37 कोटी (कृषीगणना 2010-11)  या सं याम ये 11.6 ट   यांनी वाढ होऊन ती दहा ा 

कृषी गणनेनसुार (2015-16) 1.53 कोटी झाली. तसेच 1.98 कोटी हे  टर इत  या एकूण विहती े ाम य े
(कृषीगणना 2010-11) 3.7 ट   यांनी वाढ होऊन त े 2015-16 म ये 2.05 कोटी हे  टर झाले. कृषी गणना 

2010-11 या 1.44 हे टर  सरासरी विहती े ाम य ेघट होऊन ते दहा ा कृषी गणनेम ये (2015-16)1.34 

हे टर झाले 
महारा  रा यातील पीक प तीमहारा  रा यातील पीक प तीमहारा  रा यातील पीक प तीमहारा  रा यातील पीक प ती    

कृषी िवकासाची पातळी मोज यासाठी पीक प ती हा मह वाचा सूचक आह.े ह ेवेगवेग या िपकांचे वाटप 
दशवते. िविवध िपकांखालील पीक े ाचे एकूण पीक े  आिण िविश  कालावधीत ते पीक प ती हणून मानल े
जाते. वेगवेग या िपकांखालील े ा या ट े वारीत  बदल झा यास, पीक प तीम ये बदल दखेील होतो. रा यात 
पीक प तीला अिधक मह व आह.े खालील त ा . 2 म ये महारा  रा यातील मुख तृणधा येिपकाखालील 

े दशिवले आह.े 
त ा  2: महारा  रा यातील मुख तृणधा ये िपकांखालील े , उ पादन आिण उ पादकता ित हे टर ( े - 

'000 हे टर / उ पादन- '000 मे क टन / उ प - ित हे टरी कलो) 

अ. . िपके 
1990-91 2010-11 2019-20 

े फळ उ पादन े फळ उ पादन े फळ उ पादन 

१ तांदळू 1597 2344 1516 2691 1553 2897 

2 ग  867 909 1307 2301 1057 1793 

3 वारी 6300 5929 4060 3452 2371 1965 

4 बाजरी 1940 1115 1035 1123 673 512 

५ इतर तृणधा ये 432 443 1068 2749 1322 2150 

6 सव तृणधा ये 11136 10740 8985 12317 6976 9218 

7 एकूण अ धा ये 14393 12181 13023 15413 11292 13067 

ोत: महारा ाचे आ थक सव ण, 2020-21, पा.नं.-135त1े37. 

तणृधा य िपकाखंालील ेतणृधा य िपकाखंालील ेतणृधा य िपकाखंालील ेतणृधा य िपकाखंालील े     
वष 2018-19 या जमीन वापरा या आकडवेारी नुसार रा या या एकूण 307.57 लाख हे टर भौगोिलक 

े ापैक  िपकांखालील थूल े  168.15 लाख हे टर सुमारे 55 % होते. सन 2019-20म ये रा यातील 14393 

हजार हे टर एकूणअ धा याने पीकाखालील े ापैक  11136हजार हे टर खे ावर तृणधा य िपके घे यात 

आली.तृणधा य िपकांनी एकूण पीक े ा या 38.08 ट े  वाटा उचलला. तृणधा य िपकांम ये, सवािधक े  वारी 
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या िपकाने ापलेले आह.े याखालोखाल तांदळू, ग , बाजरी या िपकांचा मांक लागतो.सन 1990-91 त े2019-

20या काळात तृणधा य िपकांखालील े  कमी झा याचे वरील त याव न दसून येते. 

1990 91 ा वषात तृणधा य िपकांखालील े  11 हजार 136 हजार हे  टर होत े यात सात याने घट 

जाऊन घट होत जाऊन ते 2010-11 म ये 1985 हजार हे टर आिण 2019 20 म ये सहा हजार 976 हजार एक 

तर इतके कमी झाले तर 1990 91 ते 2019 20 या काळात ग  िपका खालील े  867 हजार हे  टर व न 1057 

हजार हे  टर इतके वाढले तसेच बाजरी िपकाखालील े  1940 हजार हे  टर व न 673 हजार हे  टरपयत कमी 

झाले तांदळू िपकाखालील े ात अ प घट न दिव यात आली. 
तणृधा यतणृधा यतणृधा यतणृधा य    िपकाचं ेउ पादनिपकाचं ेउ पादनिपकाचं ेउ पादनिपकाचं ेउ पादन    

1990-91 ते 2019-20 या दर यान महारा ातील तृणधा य िपकां या एकूण उ पादनात झालेला बदल 

ल ात घेतात असे दसून यतेे क  1990-91 म ये महारा ात तृणधा य िपकांचे उ पादन 10740 हजार मे क टन 

इतके होते यात 2010-11 म ये 12317  हजारमॅ क टन इतक  वाढ न दिव यात आली मा  2019-20 म य े

सव तृणधा य िपकांचे उ पादन 9218 हजार मे क टन इतके न दिव यात आल े याव न तृणधा य िपकां या 

उ पादनात घट झा याचे दसून येत.े1990-91 म ये वारी या तृणधा य िपकाचे सवािधक उ पादन घे यात आले 

होत.े जे 5929 हजार मे क टन इतके होत.े पुढील काळात मा  वारीचे उ पादन वेगाने घटत जाऊन 2010-11 

म ये 3452हजार मे क टन तर 2019-20 म ये 1965 हजार मे क टन अशी घट न दिव यात आली. याच 

काळात बाजरीच े उ पादन दखेील 1115 हजार मे क टनाव न 512 हजार मे क टन इतके कमी झाले. तर 

तांदळाचे उ पादन 2344 हजार मे क टनाव न 2197 हजार मे क टन आिण ग हाचे उ पादन 909 हजार मे क 

टनाव न 1793 हजार मे क टन असे वाढले.  

िन कषिन कषिन कषिन कष::::    
वरील आकडवेारीव न अस े हणता येईल क,िविवध णेीतील शेतक यांम ये जिमनीचे असमान िवतरण 

आह.े मो ा सं यनेे अ पभूधारक आिण लहान शेतक यांकड े जिमनी या मालक चा खूप कमी भाग आह े आिण 
मो ा शेतक यांकड े मो ा माणात जिमनीची मालक  आह.े या कालावधीत वारी आिण बाजरी या 
िपकाखालील े  आिण उ पादनात मोठी घट झाली आह.े तर तांदळू आिण ग  िपका या उ पादनात वाढ झाली 
आह.े महार ातील शेतकरी पारंपा रक िपकांऐवजी ापारी िपकांकड ेवळ याचे दसून यतेे यामुळेच वारी आिण 
बाजरी या पारंपा रक िपकाचंे उ पादन घटले अस याचे हणता येईल. 
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जल व थापनजल व थापनजल व थापनजल व थापन,,,,    जल सचन जल सचन जल सचन जल सचन ----    काळाची गरजकाळाची गरजकाळाची गरजकाळाची गरज    
    

रा ल मोरे र लभानेरा ल मोरे र लभानेरा ल मोरे र लभानेरा ल मोरे र लभाने    
सहा यक ा यापक व अथशा  िवभाग मुख 

डॉ. आंबेडकर कला, वािण य व िव ान महािव ालय, चं पूर, ग डवाना िव ापीठ, गडिचरोली 
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं::::    

भारताम ये िविवध सचन क प, सचनधोरण तयार क नही सचनाखालील े ाचे माण फारस ेवाढल े

नाही. यामुळे पाणी व थापनास हातभार लागला असला तरी याऊलट ादिेशक वापरात असमतोल िनमाण 
झाला आह.े भारतातील उपल ध पाणीसाठा व पा याचा पया  वापर याबाबत काळजीपूवक िनयोजन कर याची 
िनतांत आव यकता आह.े तसेच सचना या आधुिनक प दतीचा व जल व थानाचा िवचार करणे आता काळाची 
गरज ठरली आह.े सवात मह वाचे हणजे दशेाला वातं य िमळुन 75 वषाचा कालावधी लोटला असुनही 

जल सचन, जलसा रता, जल व थापने या बाबतीत रा ीय व रा य तरावर ापक उप म होऊन बोधन 

कर याची गरज आह.े 
भिव यात पा यासाठी यु द न हो, भूिमगत पा याचे अि त व संकटात न पडो यासाठी आ हाला सवाना 

सजग, सतक व जाग क होणे आव यक आह.े सोबतच पा याचा वापर करतानंा पा याचे दषूण व पाणी नाश 

होणार नाही याची काळजी घेतली पाहीजे. तसचे साठिवलेले पाणी जमीनीत म न दलदल िनमाण होणार नाही 
याकड े ल  ावे. शेतीसाठी ठबक सचन, फवारे या प दतीचा वापर करणे, पाणी खारे होणे, जिमन खचणे, 

भुजलाची पातळी खोल जाणे इ. टाळ यासाठी भूजलाचा वापर मया दत करावा. पावसाचे पाणी गोळा क न 
साठिवणे, पावसाचे माण वाढिवणे, या क न पु हा पा याचा वापर करणे, सांडपा यावर या क न पाणी 

शु दीकरण करणे, जंगलतोड कमी करणे, जलसंर ण, संवधन व बंधनासाठी यो य धोरण आख याची व याची 

भावी अंमलबजावणीची आव यकता आह.े इ यादी उपाययोजना क न यो य प दतीने पा याचा वापर क न 
जल व थान घडवून आणता येईल. ह े भारतातील ामीण व शहरात सार याच ती तेने हावे. ब ेि य 
पा या या गरजा भागिव यासाठी एकाि मक जल ोत व थापना या मा यमातुन उपल ध जमीन आिण 
जल ोतांचा सव म आिण याय उपयोग कर या या गरजेला सवािधक ाधा य दले गेले पािहजे. 
बीजश दबीजश दबीजश दबीजश द:::: जल सचन, जल व थापन, जलसा रता, जलसंर ण, जलसंपदा 

तावनाःतावनाःतावनाःतावनाः    
जल ही एक मुख नैस गक साधन संप ी आह.े वाढती पा याची टंचाई िवचारत घतेा मानव, पशू, ाणी व 

प रि थतीक य समतोल राख यासाठी आिण आ थक िवकासासाठी पा याचे मह व िवचारात घेऊन पा याच े
िनयोजन व व थापन ही काळाची गरज बनली आह.े पाणी ह ेिव ा या िन मतीतील असे िवल ण  आह ेक  
जे अमृत आह.े पृ वीचा जवळपास 3/4 भाग पा याने ापलेला आह.े सव ापकता असतांना ही िवरोधाभास असा 

आह ेक  संपूण जगाला पाणी संकटाचा सामना करावा लागत आह.े िव जल िवकास रपोट 2003 म ये वैि क 

जलसंकटाबाबत असा उ लखे आह े क , िवकसनशील दशेात अनेक भागात ित पा याची कमतरता वाढत 
जाणारी आह.े पाणी हा घटक जीवना या येक घटकाला पश करणारा आह.े असे असतांना जल ोत दवस दवस 
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घट होत आह.े वाढ या जलसकंटामुळे रा या रा यात तणाव, संघष, वाथाची भावना वाढते आह.े नदीवरील धरणे, 

कालवे या िवषयांना घेऊन सघंषात दवस दवस वाढ होत आह.े 
 भारतासार या िवकसनशील दशेात भुगभातील पाणी उपस यावर कुठलेही फारसे बंधन नाही. यामुळे 
वात यानंतर पाणी  िनमाण झालेला आह ेव आजही वातं य िमळा यानंतर या 75 वषात ामीण व शहरी 

भागात शु द पेयजल लोकांना िमळत नाही. याला कारण अनेक अंगांनी ल यवेधी व मह वाचा िवषय आप या 
दशेात पाणी  झालेला आह.े यासाठी असले या पा याचा यो य व काटकसरीने वापर कर याबाबत सामािजक 

बोधन करणे गरजेचे आह.े कारण पा याचे दु भ य या गंभीर संकटाकड ेअजूनही ामीण व शहरी लोक गांभीयाने 
पाहत नाहीत. या संकटावर मात कर यासाठी समाजात जलसा रता मोहीम राबिवणे ही काळाची गरज आह.े 
पा याचेच दसुरे नाव जीवन असे आह.े आपण पा यािशवाय जगूच शकत नाही. यासाठी पा याचे व थापन 
करणे आव यक आह.े हणजेच जोपयत पा याचा वापर यो य प दतीने व सरुि त होत नाही तोपयत पाणी  
समा  होणे अश य आह.े यासाठी समाजातील सव तरातील लोकानंा याचे मह व समजले पािहजे नाहीतर 
निजक या काळात फार मो ा माणात पाणी संघष उ वणार आह.े हणज े शेती िव द उ ोग, एका 

तालु यािव द दसुरा तालकुा,एका िज ािव द दसुरा िज हा आिण एका रा यािव द दसुरे रा य इ यादी. या 

संदभातील कावेरी जलवाटप हा  आहचे. यासाठी समाजातील लोकांम ये सा रता, ान, दिृ कोन आिण 

वागणुक यात बदल होणे काळाची गरज आह.े तरच पा यासंबंधी यो य ते वाटप िनयोजन होऊ शकेल. 
 आप या दशेाची लोकसं या एकशेतीस कोट या वर गेलेली आह.े दशेात सुमारे पाच लाख खेडी आहते. 
यापैक  75 ट े  खे ात उ हा यात थािनक पा याचे ोत कमी झालेले दसतात. यामुळे महाभयंकर संकटानंा 

त ड ावे लागते. शु द पाणी तर सोडाच अशु द पाणी दखेील िमळत नाही. 
 भारतात पाऊस ब-यापैक  पडतो परंतु अयो य िनयोजनामुळे पावसाचे पाणी समु ाला जाऊन िमळते. 
अशा पा याचा िप यासाठी व शेतीसाठी फारसा उपयोग होत नाही. आज पृ वीच ेतापमान मो ा माणात वाढत 
आह.े कारण काबन डायऑ साईडचे माण वाढत आह.े लोबल वॉ मगमुळे पृ वीचे तापमान वाढत आह.े याचा 
प रणाम हळूहळू उ र ुव व दि ण ुवाजवळील बफ िवतळत आह.े यामुळे समु ा या पा याची पातळी वाढू 
लागली आह.े याचा दखेील गभीर प रणाम जागितक पातळीवर होऊ शकेल. याक रता जल व थापन करणे 
काळाची गरज आह.े तसेच पा याची गरज आिण उपल धता यां यात बरीच तफावत आह.े उपल धतेचा िवचार 
करता भौगोिलक संरचना पाऊसमान, भूगभातील पा याचा साठा याचा अ यास करावा लागेल. पृ वीचा 97.3 ट े  

भाग पा याने ापलेला आह.े परंतु पृ वीवरील सव पाणी सजीवांना उपयु  व उपल ध होवू शकत नाही. उदा. 
समु ाचे ारयु  पाणी मानवाला ारिवरहीत क न यावे लागते. तसेच जगा या ब-याच भागात हवे माणेच 
पा याचेही दषुण झा यामुळे ते भरपूर उपल ध असूनही तस ेिन पयोगीच ठरत आह.े यामुळे याचे व थापन 
होणे गरजेच ेआह.े तुत शोध िनबंधाम ये जल सचनाचे व प, मह व सचनिवषयक धोरण, जल व थापनाची 

आव यकता व जल व थापनाचे िनयोजन प  केले आह.े 
सशंोधन प दतीसशंोधन प दतीसशंोधन प दतीसशंोधन प दती::::    
 तुत शोधिनबंधासाठी दु यम त य संकलन प दतीचा वापर कर यात आलेला आह.े िविवध पु तके, 

वतमानप े , िनयतकािलके आिण इंटरनेटचा वापर क न साधन सामु ी एकि त कर यात आली. 

शोधिनबधंाची उ ःेशोधिनबधंाची उ ःेशोधिनबधंाची उ ःेशोधिनबधंाची उ ःे    
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1) जल सचनाची सकं पना प  करणे. 

2) जल व थापनाची स ि थती जाणून घेणे. 

3) जल व थापने या आव यकतेचा अ यास करणे. 

4) जलिनयोजनाची आव यक उपाय सुचिवणे. 

भारतातील जल सचनाच े व पभारतातील जल सचनाच े व पभारतातील जल सचनाच े व पभारतातील जल सचनाच े व प    
 जगातील सवच रा ात पा या या मागणीत दवस दवस वाढ होत आह.े यामुळे ितस-या महायु दाच े
कारण पाणी सांिगतले जाते. याव न पा याचे मह व प  होते. भारतातील पा या या उपल धते िवषयी आजपयत 
ही अचुक आकडवेारी उपल ध झालेी नाही. 1972 या दसु-या सचन आयोगानुसार दशेात वापरायो य भूगभात व 

भुपृ ावर 8700 कोटी युिबक मीटर पाणी आह.े दशेातील सव न ां या वाहात 1645 हजार दशल  युिबक 

मीटर पाणी वाहते. यातील 1/3 पा याचे बा पीभवन होते. दशेात पज यामुळे 825 हजार दशल  युिबक मीटर 

पाणी  भूगभात िझरपत.े यातील 455 हजार दशल  यिुबक मीटर पाणी जिमनी या वर या तरात असते. याचा 

वापर वन पती, सचन व इतर कारणांसाठी होते. इतर पाणी खाल या तरात गे यामुळे याचा वापर करणे श य 

होत नाही. वतमान ि थतीत दशेात पा या दारे 1,46,701 मेगावॅट जल िव ुत उ पादन कर याची मता आह.े 

परंतु य ात मा  23 ट े  मतेचाच वापर केला जातो. दशेात दवस दवस लोकसं या वाढत अस यामुळे 

ित  सरासरी पा याची उपल धता सन 2001 म ये सुमारे 1820 घनमीटर होती. 2025 म ये ही 1350 

घनमीटरपयत कमी हो याचा अंदाज आह.े तर शेती े ातील पा याचा वाटा 85 ट े  व न 71 ट े  पयत कमी 

होईल. भारताची शेतीची पा याची मागणी 1985 म ये 50 दशल  हे टस इतक  होती. ती 2050 साली 70 

दशल  हे टर मीटर इतक  वाढेल. याचवेळी िबगरशेती े ाकडून पा याची मागणी 7 दशल  हे टर मीटर 

पासून ते 28 दशल  हे टर मीटर इतक  राहील. भारतात उपल ध संपुण पा याचा वापर केला तरी 50 ट े  शेती 

कोरडवा च राहील हणजे भारतातील उपल ध पाणी भिव यकाळातील पा याची गरज पुण कर यासाठी पुरेशी 
नाही हणून पाणी व थापनाची आव यकता आह.े 
भारतात सचनाच ेमह वभारतात सचनाच ेमह वभारतात सचनाच ेमह वभारतात सचनाच ेमह व::::    
 वातं यो र काळात भारतात पाणी पुरव ा या सोयीत वाढ झाली असली तरी अ ापही बरीचशी शेती 
पज यावर अवलंबून आह.े या पज याचे मोसमा या दृ ीने कवा दशेां या दृ ीने असणारे िवतरण सु दा असमान 
आह.े भारतात पावसाचे व प अिनयिमत आह.े यामुळे शेती उ पादन अिनि त राहते. सचना या व थेमुळेच 
पावसा या अिनयिमततेपासनु मु  िमळू शकते. सखोल लागवडीक रता, उ पादकता वाढिव याक रता रोजगारात 

वाढ कर याक रता, सरकारी उ पादनात वाढ कर याक रता, जलवाहतुक या साधनात वाढ कर याक रता शेती 

वसायीक दृ ीकोणातून कर याक रता तसेच दु काळाला िनयं ीत कर याक रता भारतात सचनाचे मह व 
अन य साधारण आह.े सचनामुळे शेतक-यांना शेती, पशुपालन, अवजारे, याम ये अिधक गंुतवणूक करणे श य 

होते. अनेक गत दशेां या शेतीची उ पादकता हचे दशिवते क  सचना या सोयी ह ेशेतीचे वरदान आह.े 
सचनिवषयक धोरणःसचनिवषयक धोरणःसचनिवषयक धोरणःसचनिवषयक धोरणः    
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 भारताची सामािजक, आ थक गती हो यासाठी शेती े ाचा, औ ोिगक े ाचा व सेवा े ाचा िवकास 

होणे आव यक आह.े आिण या सवासाठी जलसंपदा िवकास अ यंत मह वाचा आह.े यासाठी खा ीशीर 
पाणीपुरव ाची योजना फारच आव यक आह.े यामुळे भारतात पंचवािषक योजनां या मा यमातून सचन 
िवकास, सचनिवषयक धोरण, कायप दती ठरिव यासाठी आव यकतेनुसार िविवध आयोग थापन क न अहवाल 

तयार कर यात आले. 
1) महारा  रा य सचन आयोग 1962 

2) अवषण वण े  स यशोधन सिमती 1973 

3) आठमाही पाणी वापर सिमती 1979 

4) कोकण बृहत आराखडा 1981 

5) कोकण सचनिवकास उ ािधकार सिमती 1980 

6) सचन व थापन उ ािधकार सिमती 1981 

7) रा यातील ादिेशक अनुशेष िवषयक दांडकेर सिमती 1984 

8) कसबेकर अ यास गटाचा अहवाल 1986 

9) महारा  जल व सचन आयोग - 1999 

 या सवानी जे अहवाल सादर केले या अहवालाचा शासनास उपयोग झाला. यामुळे पाणी व थापनास 
हातभार लागला. 
जल व थापनःजल व थापनःजल व थापनःजल व थापनः    
 जल व थापन हणजे पा याचे माण याची उपयोिगता व उपभोग याचा शा ीय दृ ा अ यास क न 
ते यो य माणात उपल ध क न दे या या दृ ीने केलेली व था होय. याम ये जलाची उपल धता व दजा, 

वतमान व भिव यकालीन गरजांचा अ यास, पाणी वाटपाचा यो य कार, जल व थापनात येणा-या अडचणी व 

उपाय योजना इ यादी बाब चा समावेश होतो . पाणी व थापनात जागितक दशे व थािनक पातळीवरील जल 
उपल धतेची पाहणी केली जाते. याचे सव ण क न जल ोत, यातील वषभरातील पा याची व था, पा याचा 

दजा इ. घटकांचा िवचार केला जातो. तसेच वतमान कालीन व भिव यकालीन गरजांचाही िवचार केला जातो. या 
गरजा िवभागवार व थािनक तरावर िवचारात घते या जातात. शहरीकरण व औ ोिगकरणामुळे पा याची 
वाढती गरज िनमाण होते. पाणी पुरव ा या या उपल धतेनुसार नदीवरील धरणे, पाझर तलाव, कालवा, नळ 

योजना, ठबक सचन इ. प दतीने जी यो य असेल ितचा अवलंब क न पाणी वाटप केले जाते. 

दशेातील जल व थापनाची आव यकतादशेातील जल व थापनाची आव यकतादशेातील जल व थापनाची आव यकतादशेातील जल व थापनाची आव यकता    
 भारतात न ा, कॅनॉल, तळी, िवहीरी ह े पा याचे मु य ोत आहते. भारताचा पा याचा साधनसाम ी 

िनदशांक जगात सात मांकाचा आह.े तर आिशया खंडात तो ितस-या मांकावर आह.े भूगभ पा या या उपलबतेत 
जगात भारताचा 5 वा मांक आह.े तर आिशया खंडात दसुरा मांक आह.े भारताची पा याची भिव यकालीन 

गरज िवचारात घतेा दशेातील पा याचे जल ोताचे सवंधन व संर ण झाले पािहजे. यासाठी पाणी 
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व थापनाला मह व ा  झाले आह.े भारतात पा याची उपल धता व पा याची मागणी या दोहोत तफावत 
आढळुन येते. भिव यात ही तफावत वाढतच जाणार आह.े यासाठी पाणी व थापन करणे गरजेचे आह.े 
1111))))शतेीच ेपावसावर अवलिंब वःशतेीच ेपावसावर अवलिंब वःशतेीच ेपावसावर अवलिंब वःशतेीच ेपावसावर अवलिंब वः  

भारतीय शेती पावसा या लहरीवर अवलंबून आह.े जर पाऊस चांगला पडलाच तर शेती उ पादनात वाढ 
होते. तर पाऊस कमी झा यास शेती उ पादनात घट होत,े दशेातील 67.5 ट े  लागवडीखालील े  पावसावर 

अवलबून आह.े तसचे 44 ट े  अ धा य, 40 ट े  लोकसं या, 2/3 ट े  गुरे व पाळीव ाणी पावसावर अवलंबून 

असणा-या े ात येतात. भारतात आप याला हरीत ांतीनंतर दसुरी शेती ांती करावयाची आह.े ती या पावसावर 
अवलंबून असणा-या कोरडवा  े ात करावयाची आह.े यासाठी कोरडवा  भागातील जिमन व पाणी या 
साधनांचे व थापन व संवधन याची गरज आह.े    
2222))))पावसाची अिनयिमततापावसाची अिनयिमततापावसाची अिनयिमततापावसाची अिनयिमतता    

 भारतात मा सून म ये अिनयिमतता दसुन यतेे. दशेात काही रा यात अितवृ ी, पुर तर काही रा यात 

अवषण व दु काळ पडतो. पाणी व थानाअभावी कोकण, चेरापंुजी सार या अितपावसा या दशेात उ हा यात 

पाणी टंचाई जाणवते तर राज थान सार या दशेात नेहमीच पा याची टंचाई भासत.े 
3333))))पाणी दषुणपाणी दषुणपाणी दषुणपाणी दषुण    

 स या या प रि थतीत दशेातील न ा, कॅनॉल, समु कनारे, तळी इ यादी पाणी पुरवठा संसाधने दिुषत 

झाली आहते. औ ोिगकरणा या येत पाणी दषुण वाढत आह.े सचन व िप यासाठी व छ पा याची 
आव यकता आह.े परंतु याम येही मो ा माणात दषुण वाढत आह.े प रणामी पाणी व थापनाची गरज 
िनमाण झाली आह.े 
4444))))पा याची वाढती मागणीपा याची वाढती मागणीपा याची वाढती मागणीपा याची वाढती मागणी    

 भारतात पा याचा दरडोई उपभोग 297.7 घ. मी. इतका आह.े तर जागितक उपभोग 287.3 घ. मी. 

इतका आह.े सन 20/50 साली भारताची लोकसं या 1640 दशल  असेल. यामुळे पा याचा दरडोई उपभोग सन 

2001 पे ा कमी होईल. तो 1820 घ. मी. पासून 1140 घ. मी. इतका कमी होईल. सचन, िप यासाठी पाणी, 

उ ोगधंद ेव इतर कारणासाठी भारतात सन 2010 ते 2025 आिण 2050 साली पा याची एकुण मागणी अनु मे 

813, 1093, 1447 अ ज घ. मी. इतक  असेल याम ये 2010 या तलुनेत 1.78 पट हणजे पावणेदोन पटीपे ा 

जा त असेल. 
5555))))भगूभजलाचा उपसाभगूभजलाचा उपसाभगूभजलाचा उपसाभगूभजलाचा उपसा    

 भारतात पुव या काळी बैलां या मोटा रहाट व इतर पारंपारीक साधनांचा वापर क न िविहरीतुन पाणी 
उपसुन िपकांना दल ेजात असे. िवहीरी जा तीत जा त 10 मी खोली या असत पण आज 400 मी. पे ा जा त 

खोली या टयुबवेल खोदनु भुगभातील पा याचा उपसा इले ीक मोटारी या साहा याने केला जातो. अनके 
रा यात शेतक-यांना मोफत वीज अथवा कमी दराने वीज पुरवठा केला जात अस यामुळे भुगभजलाचा दवस रा  
उपसा केला जात अस यामुळे साठा कमी होत आह.े क य भुजल बोडा या मते भारतातील भुजलाचा वापर सतत 
असाच चालु रािहला तर पुढ या वीस वषात दशेातील 15 रा याम ये भुगभजलाची टंचाई िनमाण होईल. 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)             ISSN – 2454 - 7905 

Vol. II  - ISSUE – LII                  SJIF Impact Factor : 7.479                                         Page - 102 

जल व थापनासबंधंी िनयोजनजल व थापनासबंधंी िनयोजनजल व थापनासबंधंी िनयोजनजल व थापनासबंधंी िनयोजन    
1) पा याचे पुनभरण: यात पावसाचे पडणारे पाणी टाक त साठिवणे कवा भूगभातील िनरिनरा या 

प दत चा  वापर क न मुरिवणे, यासाठी आप या वत: या घरा या छतावर पडणारे पाणी साठिवणे 
आव यक आह.े 

2) अंडर ाऊंड बंधारा यात मु यतः छो ा ना यांना चर खोदनू असे चर िसमटयु  मातीने भरावयाचे व 
यामुळे पाणी अडिवले जाते. 

3) दगडी बंधारा दगडाचा बांध बांधून पाणी अडिवणे, यामुळे जिमनीची धूप कमी होऊन जिमनीच े
सपाटीकरण होते. 

4) वनराई बंधाराः िसमट या रका या बॅगा घेऊन यात दगड-गोटे, िन पयोगी मटे रयल घालून पो याच े
त ड बांधून झ-यांना दघकाळ असा बंधारा प ा होऊन जातो व असे करणे आ थकदृ ा अितशय कमी 
खचाचे आह.े 

5) फ वॉटर हाव टग: यात शेतात एक ख ा खोदनू यात दगड-गोटे टाकुन या ख यात छतावरच ेपाणी 
साठवायचे व यामुळे ख ांतील पाणी व छ व शु द होते. त ेिप यासाठी कवा शेतीसाठी वापरता येत.े 

6) पाझर तलावः यामुळे पाणी जिमनीत मुरते व याचा फायदा िवहीरीतील पाणी वाढिव यासाठी होतो. 
7) पाणी अडवा पाणी जीरवा यामुळे समाजाला पा याचे मह व समजेल व पाणी वाया जाणार नाही यासाठी 

समाज बोधन करावे. 
8) पीक प दती या रचनेत बदल: पा याचा यो य वापर हो यासाठी पीक प दतीम ये पुनरचना कर याची 

आव यकता आह.े अवषण त भागात कमी पा यात येणारी िपके घेतली जातात. 
9) पा याची उ पादकता वाढिवणेः पा याची उ पादकता हणज े कमीत कमी पा याचा वापर क न 

अिधकािधक उ पादन घेणे. पाणी ही अ यंत मौ यवान आिण दु मळ संप ी आह.े यामुळे जलिनयोजनाच े
संवधन आिण संधारण अशा कारे हावयास पािहजे क , पयावणारचा समतोलही साधला जाईल आिण 
वाढती पा याची गरज अिधकाअिधक समाधानकारक रतीने पुण करता येईल. भिव यकाळातील पा याच े
दु भ  ल ात घेता जल व थापन हा कृषी व थापनाचा मुख भाग बनणार ह ेन . 

10) 'जलसा रता' मोिहम राबिवणे 
पा याची उपल धता आिण वापर यांचा यो य मेळ घालिव यािवषयी सामा य शेतकरी व जनता यांना 

िश ण दे याची अ यंत िनकड आह.े अ यंत भावीपणे ही मोिहम हाती घेतली जाणे आव यक आह.े पा याच े
िनयोजनब द आिण काय मतेने वापर कर याचे माग अवलंबणे हणजे जलसा रता. 
सदंभ सचुीसदंभ सचुीसदंभ सचुीसदंभ सचुी::::    
1))))मराठी अथशा  प रषद, 36 वे रा ीय अिधवेशन, अथि तीज मरिणका, नाहाटा महािव ालय, भुसावळ, 2012 
2)मराठी अथशा  प रषद 35 ा अिधवेशनातील अ य  ी. आ पासाहबे पुजारी यांचे अ य ीय भाषण 
3) अथसंवाद जुलै स टबर 2015/खंड 39 अंक 2, पान नं. 200 ते 201 
4) ा. डॉ. उ म घोसरे (2021), भारतीय ामीण अथशा , ओम साई प लीशस आिण िड ी युटस, नागपूर, पान नं. 149 ते 150 
5) अथसंवाद जानेवारी माच 2013/खंड 36 अंक 4, पान नं. 375 ते 378 
6) अथसंवाद एि ल ते जुन 2013/खंड 37, अंक 1, पान नं. 27 
7) डॉ. रामदास य. माहोरे (2021) भारतीय अथ व था, साई योती पि लकेश स, नागपूर पान नं. 201 
8) डॉ. एस. ही. ढमढेरे, महारा ातील जलसंपदा डायमंड पि लकेशन, पुणे 
9) Indian Economy, Himalaya Publishing house, S. K. Misra, V. K. Puri 
10) Indian Economy, 53 revised edition Ruddar Datt. K. M. Sundaram India Economy Today Deep and Deep 

Publication, B. N. P. Singh 
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““““असघं टत े ात काम करणा या मिहलाचंा सामािजकअसघं टत े ात काम करणा या मिहलाचंा सामािजकअसघं टत े ात काम करणा या मिहलाचंा सामािजकअसघं टत े ात काम करणा या मिहलाचंा सामािजक, , , , आ थक व आरो य आ थक व आरो य आ थक व आरो य आ थक व आरो य 
िवषयक ि थतीचा अ यास िवशषे सदंभ नािशक शहरिवषयक ि थतीचा अ यास िवशषे सदंभ नािशक शहरिवषयक ि थतीचा अ यास िवशषे सदंभ नािशक शहरिवषयक ि थतीचा अ यास िवशषे सदंभ नािशक शहर””””    

    

मह  जयवतं खरेमह  जयवतं खरेमह  जयवतं खरेमह  जयवतं खरे    
संशोधक िव ाथ  (क.ब.चौ. उ र महारा  िव ापीठ, जळगाव) िजजामाता मिहला कला महािव ालय, सुरत (गुजरात) 

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . शामराव भगवान वायसेशामराव भगवान वायसेशामराव भगवान वायसेशामराव भगवान वायसे    
गजमल तुळशीराम पाटील महािव ालय, नंदरुबार. 

गोषवारा  गोषवारा  गोषवारा  गोषवारा  ::::    
कोण याही दशेा या आ थक िवकासासाठी सवात मह वाचेप रबळ हणजे िश ण आिण रोजगार होय. 

यो य िश णामुळे यो य रोजगारा या संधी आपोआप उपल ध होत असतात. हणूनच  कोण याही दशेाचा आ थक 
व सामािजक िवकासहा या या दशेातील लोकसं येवर अवलंबून असतो. िहलोकासं या मुळातच िशि त, यो य 
रोजगार उपल ध झालेली व गरीबी रेषे या वर इ यादी प रि थती न वर आलेली असेल तर या दशेा या आ थक 
व सामािजक क याणात वाढ होत असते. परंत ुभारतासार या िवकसनशील रा ात अशा अनेक सम या आप या 
समोर आढळून येत असतात. भारतातील सवात मह वाचा  हणजे लोकां या हातांना रोजगार उपल ध क न 
दणेे होय. आज दशेात िश णासोबतच रोजगार िमळिवणा यांचीसं या आपणास कमी पाहवयास िमळत.े 
शासना ारे सोई – सुिवधा उपल ध क न दणेारे संघ टत े  क  या म य े रोजगाराचे माण कमी व सुिवधा 
जा त आिण अिशि त कवा सामा य वगातील लोकांना रोजगार पुरिवणारेअसंघ टत े  ल ात येते. 
मह वाच ेश द  मह वाच ेश द  मह वाच ेश द  मह वाच ेश द  ::::असंघ टत े , असंघ टत े ातील मिहला कामगार, घर कामगार, रोजगार  

तातातातावना वना वना वना : : : :     
आ थक प रवतनामुळे भारता या आ थक िवकासा या येदर यान क येक िवसंगततापहावयास िमळते. 

यातील एक िवसंगतता अशा कारची पहावयास िमळतो क , दशेा या आ थक िवकासाचे माण वर या बाजसू 
गती करीत असनू सु ा रोजगारा या प रि थतीत काही मह वाच े प रवतन पहावयास िमळत नाही. आ थक 
िवकासा या वीकृत िस ातंानुसार “दशेात आ थक िवकासाचे माण वाढ याबरोबरच रोजगारी या माणात 
सु ा आपोआप वाढ झाली पािहजे कारण क  िवकासा या वाढी या मुळातच उ पादन वृ ी आह ेआिण उ पादनात 
वाढ हो याबरोबरच रोजगारात सु ा वाभािवक पणे वाढ होत असत.े”परंतु दशेात अशा कारेरोजगारी या अनके 
सम या पहावयास िमळतात. आ थक सुधारणे या तीन दशकांदर यान औ ोिगक उ पादना या वृ ी या 
बरोबरीतरोजगारी या वृ ीचे माण आपणास खाली गेलेला पहावयास िमळतो हणूनच लोक वयंरोजगारीकड े
वळू लागतात.  

२१ ा शतकात येक रा ात औ ोगीकरणाचा वाटा वाढू लागला आह.े दशेा या अथतं ातउ ोगां ारे 
होणारे उ पादन आिण रोजगारी या संधीचे मह व वाढत चालल े आह े या संदभात भारतातील िवकिसत उ ोग 
आिण औ ोिगक िवकासावर ल  क ीतकरतानंा ल ात येते क  वातं यपूव चा औ ोिगक िवकास आिण 
वातं यनंतरचा औ ोिगक िवकास असे दोन भाग पहावयास िमळतात. वातं यपूव चा व वातं यनतंर या 

काळात दशेात कृषी आिण उ ोग या सार या दोन मु य वृ ी व याच माणे सामािजक ाधा यातील ामु याने 
दोन मु य समाज आपणास पहावयास िमळतात. एक कृषी धान समाज व दसूरा उ ोग धान समाज. इतर 
दशेां मानेच भारतात सु ा औ ोिगकरणा या ापक येत कृषी धान समाजा या थानी 
उ ोग धानसमाजाचा िवकास आपणास मो ा माणात पहावयास िमळतो. सामािजक िवकास अंतगत झालले े
समाजशा ीयिवचारवंतां या मतां माणे कोण याही व पाचा िवकास हा वतः बरोबर सम या सु ा िन िपत 
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करीत असतो. औ ोिगक समाजा या िवकासाबरोबर सु ा अनेक सम या पहावयास िमळतात यात मु य सम या 
हणज े उ ोगसोबत जुळले या कामगार वगाची आह.े भारत आिण इतर िवकासशील रा ातील एकूण म 

संघटनेतील मोठा वाटा अनौपचा रक े ातून रोजगार िमळिवतात आिण हणूनच या े ाला “असंघ टत े ” 
हणून ओळख यात यतेे. यथे ेसंघ टत े ात कायम व पी कामगारांसाठी शासक य धोरण व िनयम न  कर यात 

आलेले असतात तर असंघ टत े ात काम करणा या कामगारांसाठी कोण याही कारचे धोरण कवा िनयम 
पहावयास िमळत नाही. यासाठी आरो य, िश ण, सामािजक संर ण सार या सुिवधांचा अभाव पहावयास 
िमळतो. दशेात एकूण कामागारांपैक  ९२ ट े  असंघ टत कामगार असनू सु ा या कामगारांचे संर ण आिण 
आव यकतेिवषयी कुठ याही कारची काळजी घे यात यते नाही. 
असघं टत े ाचा अथ आिण ा या असघं टत े ाचा अथ आिण ा या असघं टत े ाचा अथ आिण ा या असघं टत े ाचा अथ आिण ा या ::::    

असंघ टत े ासाठी अनके श दांचा योग कर यात येत असतो. या माणे आभासी कवा 
अवा तिवकअथतं  ( े वेक १९८२), अिनयिमत अथतं  (फेमन १९७३), तसेच अनौपचा रक अथतं  (मेक ोहन 
आिण ि मथ १९८६). सामा यपणे अदृ य, लपलेले तसेच गु  अशा अनेक श दांचा योग कर यात यते असतो. 

क ीय सां यक य सघंटना क ीय सां यक य सघंटना क ीय सां यक य सघंटना क ीय सां यक य सघंटना ((((CSO, 1980CSO, 1980CSO, 1980CSO, 1980))))– भारतात सव थम असंघ टत े ािवषयी Central Statistical 

Organisation ारे ा या तुत कर यात आली. CSOनुसारFactory Act. 1948 माणे न द कर यात 

येणा याएकामांचे संघ टत े ात समावेश कर यात आले क याम ये तांि क कायश चा उपयोग मो ा 
माणात कर यात येत असतो तसेच अशा एकमात १० कवा १० पे ा जा त कामगार काम करत असतात. असे 
े  वाभािवकपणे यो य काय ा ारेअंकुशात ठेव यात आलेले असतात. जसे क कमान वेतनाचा कायदा, मजरू 

क याण कायदा इ यादी काय ांचा समावेश होतो.  
भारतात असघं टत े  भारतात असघं टत े  भारतात असघं टत े  भारतात असघं टत े  ::::    

दशेा या आ थक िवकासात असंघ टत े ाचा ाप दवस दवस वाढत जात आह े आिण या सोबतच 
बेरोजगारी या माणात दखेील वाढ होत आह.े भारतीय कामगार बाजारपेठ िह दोन िवभागात िवभागलेली असून 
९२ ट े  कामगार वग हा असंघ टत े ात आह े तर १० ट यां न कमी कामगार संघ टत रोजगारात आहते. 
वातं य ा ी या वेळेस भारतात मो ा माणावर शेतकरी अथ व था रािहली होती आिण कामगार वग हा 

अ प व पात होता. दशेात एकूण रोजगारात असंघ टत े ाचा वाटा १९७७ - ७८ म ये ९२.२ ट े  होता त े
१९९३ - ९४ म ये वाढून ९२.७ ट े  पहावयास िमळाला. यामुळे ९० या शतका या सु वातीला उदारीकरण 
आिण जागातीक करणा या ारंभापासून भारतात िवशाल माणात असंघ टत कामगार वग पहावयास िमळाले. 
नािशक िज ातील असघं टत ेनािशक िज ातील असघं टत ेनािशक िज ातील असघं टत ेनािशक िज ातील असघं टत े ::::    

महारा ात असंघ टत े ाचा ाप दवस दवस वाढत जात आह.े एका बाजसू शासक य क प तसेच मोठ 
मोठे उ ोग नािशक शहराला िवकासा या मागावर पुढे घेऊन जात आह े तर दसु या बाजसू शहरातील 
िपळकवणूक चे जीवन जगणारे जनजीवनपहावयास िमळते. नािशक िज ात संघ टत े ापे ा असंघ टत े ात 
काम करणा याचंे माण अिधक पहावयास िमळत.े या भागातील अनौपचा रक े ातील कामगारांम ये बांधकाम 
िवभागात काम करणारे कामगार , वीट भ ीवरील कामगार, पालेभा या िव े त,े फेरीवाले, नाका कामदार, ितहाडी 

मजूर, कचरा गोळा करणारे तसेच घरगुती कामगाराचंा समावेश होतो. नािशक म ये अनुसूिचत जाती/ जमाती 

(एस.सी./एस.टी.), मु लीम आिण भटके जमाती या सार या सामािजक आिण आ थक दृ  या उपेि त असलेल े
िविवध धमाची लोकव ती पहावयास िमळते. 
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 शहरी गरीब लोकांचा एक भाग अनौपचा रक े ात काम करतो आिण ब सं य लोक पथ िव े ते सु ा 
आहते. शहरी गरीब लोकामं ये नुकतीचमो ा माणात लोकसं या पहावयास िमळत आह.े कामा या शोधात 

ामीण भागातून शहरी भागात लोक थलांतर करत अस यामुळे ह े माण अिधक पहावयास िमळते. असंघ टत 
े ात बरेच कामगार मिहला आहते आिण यानंा पु ष धान भारतीय समाजातील कामगार हणून चीतचमानल े

जाते. िशवाय मिहला वतःला कामगार मानत नाहीत. ते वतः या घरात आिण या ित र  ते घराबाहरे कवा 
घरगुती कामगार हणून आपले जीवन िनवाह कर यासाठी काम करत असतात परंतु समाज पु षांना कौटंुिबक 
उ प ाचे ोत मानतो आिण मिहलां या कामाकड ेब तेकदा दलु  केल ेजात.े समाजातून हा मानिसकतेचा नाश 
कर याचा एकमेव माग हणजे समाजातील उपेि त घटकांसह असंघ टत कामगारामं ये िश ण आिण जाग कता 
िनमाण करणे आह.े 
सशंोधनाच ेउ  ेसशंोधनाच ेउ  ेसशंोधनाच ेउ  ेसशंोधनाच ेउ  े::::    

येथे तुत िवषय “असंघ टत े ात काम करणा या मिहलांचा सामािजक, आ थक व आरो य िवषयक 
ि थतीचा अ यास िवशेष संदभ नािशक शहर” ल ात ठेऊन खालील उ  ेन े  करणात आले आहते.  

१. नािशक शहरातील असघं टत े ातील मिहला कामगारांची रोजगार िवषयक ि थतीचा, उ प ाचा 

आढावा घेणे. 
२. नािशक शहरात असंघ टत े ात काम करणा या मिहलांचा आ थक, सामािजक आिण आरो या या 

ि थतीचा अ यास करणे.  
गहृीतके गहृीतके गहृीतके गहृीतके ::::    

१. असंघ टत े ात पु षांपे ा मिहलांना कमी रोजगार िमळतो. 
२. असंघ टत े ात काम करणा या मिहलांना शोषणासार या सामािजक सम यांना सामोरे जावे लागते.    

सशंोधन प त सशंोधन प त सशंोधन प त सशंोधन प त : : : :  
       तुत संशोधन अ यासांतगत मािहती िमळिव यासाठीअसंघ टत े ातील वेगवेग या वसायात काम 
करणारे मिहलांमधून िनवड यात आले या मिहला कामगारांची मुलाखत घेऊन ावली ारे िमळाले या 
मािहतीचे िव ेषण SPSSSPSSSPSSSPSS (StatisticalPackagesforSocialScience) ारे कर यात आले आह.े तुत 

संशोधन अ यासात ाथिमक आिण दु यम अशा दो ही कार या मािहत चा उपयोग क न िवषयाची मांडणी 
कर यात आली आह.े 
िवषय िववचेनिवषय िववचेनिवषय िववचेनिवषय िववचेन::::    
मिहला कामगाराचं ेशै िणक माण मिहला कामगाराचं ेशै िणक माण मिहला कामगाराचं ेशै िणक माण मिहला कामगाराचं ेशै िणक माण ::::    

तुत अ यासात असंघ टत े ातील कामगार मिहलांम ये अिशि त, ाथिमक, उ तर मा यिमक, पदवी 

इ याद ची िवभागणी कर यात आली आह.े यानुसार िविवध शै िणक पातळीवर असले या कामगार मिहलाचं े
माण खालील को काम ये दशिव यात आले आह.े 

असघं टत े ातील आिण घरकामातील मिहला कामगाराचं ेशै िणक माणअसघं टत े ातील आिण घरकामातील मिहला कामगाराचं ेशै िणक माणअसघं टत े ातील आिण घरकामातील मिहला कामगाराचं ेशै िणक माणअसघं टत े ातील आिण घरकामातील मिहला कामगाराचं ेशै िणक माण    
अ.न.    शै िणक ि थती    असंघ टत े ातील 

मिहलांचे माण    
घरकामातील मिहलांचे 

माण    
१.    अिशि त ११० (४४.० %) १८ (३६.० %) 
२.    ाथिमक िश ण ८९ (३५.६ %) १७ (३४.० %) 
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३.    मा यिमक िश ण ४२ (१६.८ %) १५ (३०.० %) 

४.    उ  मा यिमक िश ण ६ (२.४ %) ०० (०.० %) 

५.    पदवी २ (०.८ %) ०० (०.० %) 
६.    औ ोिगक िश ण (ITI) १ (०.४ %) ०० (०.० %) 

    एकूणएकूणएकूणएकूण    २५० २५० २५० २५० ((((१००१००१००१००....० ० ० ० %)%)%)%)    ५० ५० ५० ५० ((((१००१००१००१००....० ० ० ० %)%)%)%)    
    ( ोत : ाथिमक सव ण) 

असघं टत े ातील मिहला कामगाराचं ेशै िणक माणअसघं टत े ातील मिहला कामगाराचं ेशै िणक माणअसघं टत े ातील मिहला कामगाराचं ेशै िणक माणअसघं टत े ातील मिहला कामगाराचं ेशै िणक माण    
 

 

 

 

                

                

            घरकाम करणा या मिहला कामगाराचं ेशै िणक माणघरकाम करणा या मिहला कामगाराचं ेशै िणक माणघरकाम करणा या मिहला कामगाराचं ेशै िणक माणघरकाम करणा या मिहला कामगाराचं ेशै िणक माण    
    
    
    
    

 

 

 

  

 

  

 

 

 

वरील को कम ये नािशक शहरातील असंघ टत े ातील मिहला आिण घरकाम करणा या मिहलाचं े
शै िणक ि थतीनुसार माण प  कर यात आले आह.े या व न असे प  होते क , असंघ टत े ात काम 

करणा या मिहला िमकामं ये ४४ ट े  मिहला अिशि त आहते. तर ाथिमक िश ण घेतले या मिहला 
कामगारांचे माण ३५.६ ट े , मा यिमक िश ण िमळिवणा या मिहलांच े माण १६.८ ट े , उ तर मा यिमक 
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िश ण िमळिवणा या मिहलांचे माण २.४ ट े  तसचे पदवीधर मिहलांचे माण ०.८ ट े  आिण औ ोिगक 
िश ण (ITI) घेतले या मिहलांचे माण १ (०.४ ट े ) पहावयास िमळाले. 

तर याच माणे वरील को क म ये घरकाम करणा या मिहला कामगारांचे शै िणक माण पहावयास 
िमळते यात सव थम अिशि त मिहलांचे माण ३६.० ट े  आह,े तर ाथिमक िश णात मिहलांच े माण ३४.० 

ट े  आिण मा यिमक िश णात मिहला कामगारांचे माण ३० ट े  आह.े 
असघं टत े ातील मअसघं टत े ातील मअसघं टत े ातील मअसघं टत े ातील मिहलाचं ेकामाच ेवषिहलाचं ेकामाच ेवषिहलाचं ेकामाच ेवषिहलाचं ेकामाच ेवष    

असघं टत े ातील मिहलाचं ेकामाच ेवषअसघं टत े ातील मिहलाचं ेकामाच ेवषअसघं टत े ातील मिहलाचं ेकामाच ेवषअसघं टत े ातील मिहलाचं ेकामाच ेवष    
अ.न.    कामाचे वष    मिहलांची सं या    एकूण ट े वारी    
१.    ३ वषापे ा कमी १५ ६.० % 
२.    ३ ते ८ वष १०३ ४१.२ % 
३.    ८ ते १३ वष ५२ २०.८ % 
४.    १३ ते १८ वष ३४ १३.६ % 
५.    १८ ते २३ वष १४ ५.६ % 
६.    २३ ते २८ वष १५ ६.० % 
७.    २८ वषापे ा जा त १७ ६.८ % 

एकूणएकूणएकूणएकूण    २५०२५०२५०२५०    १००१००१००१००....०० ०० ०० ०० %%%%    
       ( ोत : ाथिमक सव ण) 

असंघ टत े ातील वेगवेग या कामात व रोजगारात जुळलेले मिहला मु यतः कती वषापासनू काम 
करत आहते या िवषयी मािहती वरील को काव न ल ात यतेे. वरील को कनसुार ३ वष कवा यापे ा कमी 
वषापासून काम करणा या मिहलांचे माण १५ (६.० ट े ) पहावयास िमळत,े तर २८ कवा यापे ा जा त 
वषापासून काम करणा या मिहलांचे माण १७ (६.८ ट े ) पहावयास िमळते.  

अशा कारे तुत िव ेषणाव न ल ात येते क , असंघ टत े ातील मिहला कामगार कमीत कमी २ 
वषापासून आिण जा तीत जा त ५० वषापासून काम करत आहते. यामधील माण िवचलन यामधील माण िवचलन यामधील माण िवचलन यामधील माण िवचलन ८८८८....६३७ ६३७ ६३७ ६३७ इतके इतके इतके इतके 
पहावयास िमळतेपहावयास िमळतेपहावयास िमळतेपहावयास िमळते....    
घरकाम करणा या मिहलाचं ेकामाच ेवषघरकाम करणा या मिहलाचं ेकामाच ेवषघरकाम करणा या मिहलाचं ेकामाच ेवषघरकाम करणा या मिहलाचं ेकामाच ेवष    

घरकाम करणा या मिहलाचं ेकामाच ेवषघरकाम करणा या मिहलाचं ेकामाच ेवषघरकाम करणा या मिहलाचं ेकामाच ेवषघरकाम करणा या मिहलाचं ेकामाच ेवष    
अ.न.    कामाचे वष    मिहलांची सं या    एकूण ट े वारी    

१.    ३ वषापे ा कमी ९ १८.० % 

२.    ३ ते ६ वष २१ ४२.० % 
३.    ६ ते ९ वष १३ २६.० % 
४.    ९ ते १२ वष ४ ८.० % 
५.    १२ वषापे ा जा त ३ ६.० % 
    एकूणएकूणएकूणएकूण    ५०५०५०५०    १००१००१००१००....०० ०० ०० ०० %%%%    

 ( ोत : ाथिमक सव ण) 
वरील को काव नपहावयास िमळते क , घरकामात जळुले या एकूण मिहला कामागारांपैक  ३ वषापे ा 

कमी वषापासून घरकाम करणा या मिहलांचे माण ९ (१८.० ट े ) पहावयास िमळते, तर ३ ते ६ वषापासनू 
घरकाम काम करणा या मिहलांचे माण २१ (४२.० ट े ), तसेच १२ वष कवा यापे ा जा त वषापासून काम 
करणा या मिहलाचंे माण ३ (६.० ट े ) पहावयास िमळते.   



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)             ISSN – 2454 - 7905 

Vol. II  - ISSUE – LII                  SJIF Impact Factor : 7.479                                         Page - 108 

अशा कारे तुत अ यासासाठी िनवड यात आले या मिहला कमीत कमी २ वषापासून आिण जा तीत 
जा त २० वषापासून कामात जुळलेल े पहावयास िमळतात. यामधील माण िवचलन यामधील माण िवचलन यामधील माण िवचलन यामधील माण िवचलन ३३३३....८२३ ८२३ ८२३ ८२३ इतके पहावयास इतके पहावयास इतके पहावयास इतके पहावयास 
िमळतेिमळतेिमळतेिमळते.... 
    मामामामािसक उ प  िसक उ प  िसक उ प  िसक उ प  :      :      :      :          

उ प ा या पातळीवर कुटंुबा या िज वनमानाचा दजा अवलंबून असतो. जा त उ प  असणा या कुटंुबा या 
िज वनमानाचा दजा सु वि थत असतो. तर कमी उ प  असणा या कुटंुबांना आप या काही जीवनाव यक गरजा 
पूण करता येत नाही. हणूनच उ प ा ारेच यां या जीवनधोरणांचा आढावा काढता येऊ शकतो. तुत अ यासात 
असंघ टत े ातील मिहला आिण घरकामात जुळले या मिहला कामगाराचंे मािसक उ प  ल ात घे यात आल े
आह.े             

मािसक उ प ाचा आढावामािसक उ प ाचा आढावामािसक उ प ाचा आढावामािसक उ प ाचा आढावा    
अ.न.    मािसक उ प  ( .) 

म ये    
असंघ टत े ातील कामगार 

मिहला    
घरकामातील मिहला    

मिहलाचंी सं यामिहलाचंी सं यामिहलाचंी सं यामिहलाचंी सं या    ट े वारीट े वारीट े वारीट े वारी    मिहलाचंी सं यामिहलाचंी सं यामिहलाचंी सं यामिहलाचंी सं या    ट े वारीट े वारीट े वारीट े वारी    
१.    ३००० ते ५५०० ७३ २९.२ % २ ४.० % 
२.    ५५०० ते ७५०० ८३ ३३.२ % १७ ३४.० % 

३.    ७५०० ते ९५०० ३५ १४.० % १८ ३६.० % 
४.    ९५०० ते ११५०० २६ १०.४ % ९ १८.० % 
५.    ११५०० ते १३५०० १७ ६.८ % ४ ८.० % 
६.    १३५०० ते १५५०० १४ ५.६ % ० ०.० 

७.    १५५०० पे ा जा त २ ०.८ % ० ०.० 
एकूणएकूणएकूणएकूण    २५०२५०२५०२५०    १००१००१००१००....० ० ० ० %%%%    ५०५०५०५०    १००१००१००१००....० ० ० ० %%%%    

    एकूण सरासरी उ पएकूण सरासरी उ पएकूण सरासरी उ पएकूण सरासरी उ प     ७५४९७५४९७५४९७५४९....२ २ २ २ पयेपयेपयेपये    8320 8320 8320 8320 पयेपयेपयेपये    
 ( ोत : ाथिमक सव ण)    

        

 

 

 

 

  

 

  
 
 
वरील को काव न ल ात यतेे क ,असंघ टत हणजेच वेगवेग या ावसायात काम करणा या 

मिहलां या मािसक उ प ात असमानतापहावयास िमळते. मािसक उ प  . ३००० ते ५५०० असले या 
असंघ टत मिहलांच े माण ७३ (२९.२ ट े ) आह े तर घरकाम करणा या मिहलांच े माण २ (४.० ट े ) आह.े 
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असंघ टत कामात . ५५०० ते ७५०० एवढे मािसक उ प  िमळिवणा या मिहलांचे माण सवात जा त ८३ 
(३३.२ ट े ) आह े तर याच उ प  गटात घरकामातील मिहलांच े माण १७ (३४.० ट े  ) पहावयास िमळत.े 
अशा कारे . १५५०० पे ा अिधक उ प  िमळिवणा याअसंघ टत मिहला कामगारांचे माण सवात कमी २ 
मिहला हणजेच ०.८ ट े  आह.े तर . ११५०० ते १३५०० या उ प ा या गटात घरकाम करणा या मिहलांच े
सवात कमी माण ४ (८.० ट े ) पहावयास िमळते.  

अशा कारे घरकाम करणा या एकूण मिहलांपैक  १७ (३४.० ट े  ) मिहला ह े िमळणा या वेतनाशी 
समाधानी आहते, तर ३३ (६६.० ट े  ) मिहला िमळणा या वेतनाशी समाधानी नाहीत. 

तुत को काव न पहावयास िमळते क  असंघ टत े ातील मिहला ह ेवेगवेग या वसायात जुळलेल े
असतील कवा असघं टत रोजगारात जुळले असतील तरी सु ा यांच े मािसक उ प  घरकामातील मिहला 
कामगारांपे ा अिधक पहावयास िमळते. तसेच या व न असे सु ा प  होत ेक , कमी मािसक उ प  िमळणा या 

दो ही े ात मिहला कामगारांचे माण सवात अिधक आह े
कामाचा वळे कामाचा वळे कामाचा वळे कामाचा वळे ::::                

असघं टत े ात काम करणा या मिहलाचं ेकामातील तासअसघं टत े ात काम करणा या मिहलाचं ेकामातील तासअसघं टत े ात काम करणा या मिहलाचं ेकामातील तासअसघं टत े ात काम करणा या मिहलाचं ेकामातील तास    
अ.न.    कामाचे तास    मिहलांची सं या    एकूण ट े वारी    

१.    ८ तास पे ा कमी ५३ २१.२ % 

२.    ८ ते १० तास १७४ ६९.६ % 
३.    १० ते १२ तास २३ ९.२ % 
    एकूणएकूणएकूणएकूण    २५०२५०२५०२५०    १००१००१००१००....०० ०० ०० ०० %%%%    

 ( ोत : ाथिमक सव ण) 
असघं टत े ातील मिहलाचं ेकामाच ेतासअसघं टत े ातील मिहलाचं ेकामाच ेतासअसघं टत े ातील मिहलाचं ेकामाच ेतासअसघं टत े ातील मिहलाचं ेकामाच ेतास    

 

 

 

 

 

 

  

  
 
 
वरील को काव नपहावयास िमळते क , असंघ टत े ात काम करणारे मिहला कामासाठी कवा 

वसायात कती तास काम करतात यािवषयी मािहती िमळिवता ल ात येते क , ८ तास पे ा कमी वेळ काम 

करणा या मिहलांच े माण ५३ (२१.२ ट े ) पहावयास िमळत,े तर ८ ते १० तास काम करणा या मिहलाचंे 
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सवािधक माण १७४ (६९.६ ट े ) आह.े आिण सवात जा त वेळ १० ते १२ तास काम करणा या मिहलांचे माण 
२३ (९.२ ट े ) पहावयास िमळते.   

घरकाम करणा या मिहलाचं ेकामाच ेतासघरकाम करणा या मिहलाचं ेकामाच ेतासघरकाम करणा या मिहलाचं ेकामाच ेतासघरकाम करणा या मिहलाचं ेकामाच ेतास    
अ.न.    कामाचे तास    मिहलांची सं या    एकूण ट े वारी    
१.    २ ते ४ तास ५ १०.० % 

२.    ५ ते ६ तास ३६ ७२.० % 
३.    ७ ते ८ तास ७ १४.० % 
४.    ९ ते १० तास २ ४.० % 
    एकूणएकूणएकूणएकूण    ५०५०५०५०    १००१००१००१००....०० ०० ०० ०० %%%%    

 ( ोत : ाथिमक सव ण) 
घरकामातील मिहलाचं ेकामाच ेतासघरकामातील मिहलाचं ेकामाच ेतासघरकामातील मिहलाचं ेकामाच ेतासघरकामातील मिहलाचं ेकामाच ेतास    

  

 

 

 

 

 

  
 
 
 
वरील को काव न ल ात येते क , घरकाम करणा या मिहला कामगारां या तासाचे माण वेगवेगळे 

पहावयास िमळतात. याम ये २ ते ४ तास काम करणा या मिहलांच े माण ५ (१०.० ट े ) आह,े तर ५ त े६ तास 

काम करणा या मिहलांचे माण सवात जा त ३८ (७२.० ट े ) याच माणे ७ ते ८ तास काम करणा या मिहलाचंे 
माण ७ (१४.० ट े ) आिण ९ ते १० तास काम करणा या मिहलांचे माण २ (४.० ट े ) इतके पहावयास िमळते. 

शासनातफिमळणारे लाभ शासनातफिमळणारे लाभ शासनातफिमळणारे लाभ शासनातफिमळणारे लाभ ::::    
शासना ारे वेळोवेळी वेगवेग या वसायात जुळले या लोकांना आ थक ो साहन तसेच क याणासाठी 

वेगवेग या लाभांची अमलबजावणी थािनक तरावर कर यात येत असते. या माणे अं योदय योजना, मु यमं ी 

घरकुल योजना, धानमं ी विनधी योजना -२०२० अशा कारे मुलां या िश णासाठी, वसायात वृ ी 

कर यासाठी लॉन - सबसीडी, ा य तसचे शहरी आवास योजना इ यादी योजना राबिव यात येत असतात. 

हणूनच तुत अ यासात िमळिव यात आले या मािहती व नअसंघ टत े ातील मिहला कामगार आिण घरकाम 
करणा या मिहला कामगारानंा शासना ारे कुठ या योजनांचा लाभ िमळतो यािवषयी अ यास कर याचा य  
कर यात आलेला आह.े     
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शासनातफशासनातफशासनातफशासनातफ    िमळणारे लाभ िमळणारे लाभ िमळणारे लाभ िमळणारे लाभ     
अ.न.    शासनातफिमळणारे लाभ     असंघ टत े ातील 

कामगार मिहला    
घरकामातील मिहला     

मिहलाचंी मिहलाचंी मिहलाचंी मिहलाचंी 
सं या सं या सं या सं या     

ट े वारीट े वारीट े वारीट े वारी    मिहलाचंी मिहलाचंी मिहलाचंी मिहलाचंी 
सं या सं या सं या सं या     

ट े वारीट े वारीट े वारीट े वारी    

१.    पे शन योजना  १०  ४.०  १  २.०  
२.    ा य व शहरी घरकुल योजना  १०  ४.०  ३  ६.०  
३.    आजार / आरो य िवषयक 

लाभ 
७  २.८  ६  १२.०  

४.    शासक यलॉन / सबिसडी २४  ९.६  १  २.०  
५.    मुलां या िश णासाठी  ६  २.४  ७  १४.०  
६.    सुर ा उपकरणे  २३  ९.२  १  २.०  
७.    कुठलेही लाभ नाही  १७०  ६८.०  ३१  ६२.०  

एकूण एकूण एकूण एकूण     २५० २५० २५० २५०     १००१००१००१००....०० ०० ०० ०० %%%%    ५० ५० ५० ५०     १००१००१००१००....०० ०० ०० ०० %%%%    
 ( ोत : ाथिमक सव ण) 

असघं टत े ातील मिहलानंा शासनातफिमळणारे लाभअसघं टत े ातील मिहलानंा शासनातफिमळणारे लाभअसघं टत े ातील मिहलानंा शासनातफिमळणारे लाभअसघं टत े ातील मिहलानंा शासनातफिमळणारे लाभ    
 

 

 

    

    

    

    

    

    
घरकामातील मिहलानंा शासनातफिमळणारे लाभघरकामातील मिहलानंा शासनातफिमळणारे लाभघरकामातील मिहलानंा शासनातफिमळणारे लाभघरकामातील मिहलानंा शासनातफिमळणारे लाभ 

 

 

 

 

 

 

 

    



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)             ISSN – 2454 - 7905 

Vol. II  - ISSUE – LII                  SJIF Impact Factor : 7.479                                         Page - 112 

असघं टत े ातील मिहला कामगारानंा िमळणारे लाभ असघं टत े ातील मिहला कामगारानंा िमळणारे लाभ असघं टत े ातील मिहला कामगारानंा िमळणारे लाभ असघं टत े ातील मिहला कामगारानंा िमळणारे लाभ     
शासना ारे रा यातील लोकां या आ थक क याणासाठी वेगवेग या योजना अमलात आण या जातात. 

याव न असंघ टत तसचे घरकाम करणारे मिहला कामगारां या एकि त कर यात आले या मािहती ारे वरील 
को कनुसार प ीकरण कर यात आले आह.े  

शासना या योजनेम य े पे शन योजनचेे अन य साधारण मह व आह.े शासन या माणे आप या 
शासक य कमचा यांनापे शनची सुिवधा उपल ध क न दते असते याच माणे समाजातील िनसहायवृ ांना 

काही माणात जीवणिनवाहसाठी वृ  पे शन योजनेचा लाभ दते असते. याच माणे नािशक शहरातील असंघ टत 
े ातील  १० (४.० ट े ) मिहलांना पे शन योजनेचा लाभ िमळत आह.े तर इतर ा य िव तारा न नािशक 

शहरात कायम व पी थलांत रत झाले या असंघ टत े ातील एकूण मिहलांमधनू १० (४.० ट े ) मिहलांना 
ा य कवा शहरी घरकुल योजनेचा लाभ िमळाले आह.े याच माणे आजार - आरो यासाठी शासनाकडून एकूण 

मिहलांमधुन जवळपास ७ (२.८ ट े ) मिहलांना लाभ िमळाले आह.े तर शासक यलॉन कवा सबिसडीम ये २४ 
(९.६ ट े ), मुलां या िश णासाठी ६ (२.४ ट े ) आिण वेगवेग या कामात कवा वसायात काम करणा या 

कामगारांसाठी सरं णाचे उपकरण हणून २३ (९.२ ट े ) मिहलांना लाभ िमळाले आह.े  
तुत िव ेषणात १७० (६८.० ट े ) असे सु ा मिहला पहावयास िमळालेत क  यानंा कुठ याही कारच े

लाभ िमळालेले नाही.            
घरकाम करणा या मिहला कामगारानंा िमळणारे लाभघरकाम करणा या मिहला कामगारानंा िमळणारे लाभघरकाम करणा या मिहला कामगारानंा िमळणारे लाभघरकाम करणा या मिहला कामगारानंा िमळणारे लाभ    

वरील को कानुसार घरकाम करणा या मिहलांना सु ा शासना ारेकोणकोणते लाभ िमळतात यािवषयी 
मािहती िमळिव यात आली असता असे ल ात यतेे क , घरकाम करणा या एकूण मिहलांमधून मा  १ (२.० ट े ) 

मिहलांना पे शन योजनेचा लाभ िमळतो. याच माणे  ३ (६.० ट े ) मिहलांना ा य कवा शहरी घरकुल योजनेचा 
लाभ िमळालेला पहावयास िमळतो., ६ (१२.० ट े ) मिहलांना आजार आरो यिवषयक, तर शासक यलोन कवा 

सबिसडीइ यादीसाठी १ (२.० ट े ), तसेच मुलां या िश णासाठी शासनाकडून ७ (१४.० ट े ) मिहलानंा लाभ 

िमळालेले पहावयास िमळते आिण घरकाम करणा या कामगारांसाठी सरं णाच ेउपकरण हणून मा  १ (२.० ट े ) 
मिहलांना लाभ िमळालेल ेपहावयास िमळाले.     
 तुत िव ेषणात ३१ (६२.० ट े ) असे सु ा मिहला पहावयास िमळालेत क  यानंा कुठ याही कारच े
लाभ िमळालेले नाही. 
आरो यिवषयक उपचार आरो यिवषयक उपचार आरो यिवषयक उपचार आरो यिवषयक उपचार ::::    

कोण याही रा ाचा आ थक व सामािजक िवकास हा या दशेातील लोकां या आरो यावर िनभर अस ू
शकतो. हणूनच िव  फलकावरील अनेक दशे स ा आप या जे या आरो यासाठी िविवध कार या सोयी 
सुिवधा वाढिव यात सतत य शील असतात. याच माणे आप या दशेात सु ा लोकां या आरो य संबंिधत शासन 
तसेच शासन सतत य शील आहते. हणूनच थािनक शासना ारे लोकां या आरो य क याणासाठी शासक य 

णालये तसेच काही िव तारांम येशासक यआरो यक  थािपत कर यात आलेल े आहते.  धिनक वग आप या 
आरो यिवषयक उपचारासाठी मोठमोठी खाजगी णालयात वेश घेत असतात तर म यम कवा सामा य 
वगातील लोकं िन  खाजगी णालय, शासक य आरो य क  कवा शासक य णालयात जात असतात.  

तुत अ यासात असघं टत े ातील मिहला आिण घरकाम करणारे मिहलाचंे कुटंुब आजारपणात 
आरो यिवषयक उपचार िमळिव यासाठी कुठ या आरो यक ात जातात यािवषयी खालील माणे मािहती 
दशिव यात आली आह.े 
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आरो य िवषयक उपचार कआरो य िवषयक उपचार कआरो य िवषयक उपचार कआरो य िवषयक उपचार क     
अ.न.    आरो य िवषयक 

उपचार क     
असंघ टत े ातील 
कामगार मिहला    

घरकामातील मिहला    

मिहलाचंी मिहलाचंी मिहलाचंी मिहलाचंी 
सं यासं यासं यासं या    

ट े वारीट े वारीट े वारीट े वारी    मिहलाचंी मिहलाचंी मिहलाचंी मिहलाचंी 
सं यासं यासं यासं या    

ट े वारीट े वारीट े वारीट े वारी    

१. शासक य आरो य 
क  

९० ३६.० % १४ २८.० % 

२. खाजगी णालय १५४ ६१.६ % ३१ ६२.० % 
३. वै  ६ २.४ % ५ १०.० % 
    एकूणएकूणएकूणएकूण    २५०२५०२५०२५०    १००१००१००१००....०० ०० ०० ०० %%%%    ५०५०५०५०    १००१००१००१००....०० ०० ०० ०० %%%%    

( ोत : ाथिमक सव ण) 

वरील को का व न पहावयास िमळते क , आरो या या उपचारासाठी असंघ टत े ातील ९० (३६.० 

ट े ) मिहला कामगार जवळ या शासक य आरो य क ात जात असतात. तर १५४ मिहला हणजेच ६१.६ ट े  
मिहला उपचारासाठी खाजगी णालयात जातात, तर ६ (२.४ ट े ) असे सु ा मिहला पहावयास िमळाले क , ज े

आप या उपचारासाठी वै कड ेजात असतात.  
याच माणे घरकाम करणारे एकूण मिहलांपैक  १४ (२८.० ट े ) मिहला आप या आरो या या 

उपचारासाठी जवळ या शासक य आरो य क ात उपचार िमळिवतात. तर ३१ (६२.० ट े ) मिहला खाजगी 
णालयात उपचार िमळिवतात. तर संशोधनातील एकूण मिहलांपैक  ५ (१०.० ट े ) मिहला उपचारासाठी वै  

जवळ जात असतात.   
शासक य णालयाम ये उपचारासाठी अिधक वेळ काढावा लागत अस यामुळे कवा अिधक वेळ लागत 

अस यामुळे काही कामगार मिहला खाजगी णालयात उपचारासाठी जात असतात. यामुळे यांचा कामाचा वेळ 
वाचतो आिण रजा काढ याची आव यकता राहत नाही. हणूनच येथे खाजगी णालयात उपचारासाठी जाणा या 
मिहलांचे माण अिधक पहावयास िमळते.  
िन कष िन कष िन कष िन कष ::::    
• असंघ टत े ात काम करणा या मिहला िमकांम य े ४४ ट े  व घरकामातील ३६.० ट े  मिहला 
अिशि तपहावयास िमळतात.तर ाथिमक िश ण िमळिवले यामिहला कामगारांचे माणअसंघ टत े ात ३५.६ 
ट े  व घरकामातील मिहलाचंे ३४.० ट े  पहावयास िमळते. 
• असंघ टत े ात जुळले या मिहला २८ कवा यापे ा जा त वषापासून काम करत असतील अशा 
मिहलांचे माण १७ (६.८ ट े ) पहावयास िमळते. तर घरकामातील १२ वष कवा यापे ा जा त वषापासून 
काम करणा या मिहलांचे माण ३ (६.० ट े ) पहावयास िमळते. 
• मािसक उ प  . ३००० ते ५५०० असले या असंघ टत मिहलांच े माण ७३ (२९.२ ट े ) आह,े तर 
घरकाम करणा या मिहलांच े माण २ (४.० ट े ) आह.े 
• संशोधन दर यान मािहती िमळिवतांना अस ेसु ा पहावयास िमळाले क  शासनातफअसंघ टत े ातील 
िविवध वसायात कवा कामात जुळले या िनराधार कवा कुटंुबातील अपंग व असले या ा ना वसाय सु  
कर यासाठी शासक यलोन अथवा सबिसडीचे लाभ दे यात आलेले आह.े वष २०१९ – २० दर यान कोरोना 

ादभुावामुळे अनेक दवसा या टाळेबंदीमुळे असंघ टत े ातील वेगवेग या कामातील लोकानंा बेरोजगारी व 
आ थक अडचण चा सामना करावा लागला हणून शासना ारे धान मं ी विनधी योजना २०२० अंतगत सुटक 
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ावसाियक – फेरीवाले कवा र यावरील िव े तांसाठी ७ % सबिसडीने १० हजार पयेिवनातारण कजाची 
संधी उपल ध क न दे याचे काय म घडिव यात आले. याम ये ८ ट े  वरोजागारातील कामगारांना याचे लाभ 
िमळालेले दसून येत.े  
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21 21 21 21 ा शतकातील भारताचा औा शतकातील भारताचा औा शतकातील भारताचा औा शतकातील भारताचा औ ोिगक िवकासोिगक िवकासोिगक िवकासोिगक िवकास    
    

अिहरे पजूा मनोहरअिहरे पजूा मनोहरअिहरे पजूा मनोहरअिहरे पजूा मनोहर    
एस वाय बी ए 

महाराज सयाजीराव गायकवाडकला, िव ान व वािण य महािव ालयमालेगाव कॅ प, नािशक 

तावनातावनातावनातावना::::----    
नवनवीन बनवावया या व तू कवा यां या उ पादनाच े िवधी यां या संबंधी या या ांची सोडवणूक 

कर यासाठी केलेल े संशोधन. तुत संशोधनाला औ ोिगक ह े िवशेषणलाव याचे कारण हणजे मुलगामी 
संशोधनापासून याचे वेगळेपण दाखिवणे ह े होय. साधारण पिह या महायु ा या सु वातीपयत होत गेलेल े
संशोधन ह ेमूलगामी व पाचे होते. मूलगामी संशोधनात यापासून लगेच उपयोग कवा फायदा काय होईल याचा 
िवचार केलेला नसतो. ‘केवळ एक सम या पुढे आली व ती सोडवणे एवढाच या सशंोधनाचा उ शे असतो.’ यूटन 
यां चा गु वाकषणाचा शोध कवा मायकेल फॅराड े याचंा चुंबक य प रवतनाचा शोधही मूलगामी संशोधनाची 
उदाहरणे होय.मूलगामी संशोधन करणा याला या या संशोधनाने वतःला कवा समाजाला ता कािलक उपयोग 
होईल कवा नाही याची क पना नसत.े केवळ ानलालसेमुळे व ब तेक वेळा वतः या खचाने ह ेसंशोधन झालले े
असत.ेपण पुढे पुढे व िवशेषता दसु या महायु ापासनू सशंोधनावरील खच ही ब तके सव दशेातब हशंी सरकारची 
जबाबदारी झाली व संशोधनालाही मूलगामी व औ ोिगक असे संिम  प िमळू लागले. यामुळे आता मूलगामी 
आिण औ ोिगक संशोधन यातील भेद पु कळच कमी झाला आह.े साधारण १९५० या नंतर औ ोिगक 
संशोधनाची ा ी य  औ ोिगक या, मालाची ने-आण व मोठ या संयं ांची (यं संचांची) माडणंी यां या 
पयत जाऊन पोहोचली आह.े जे हा या संशोधनात उ ोगा या आ थक काय मते या िवचारांचाही अंतभाव होऊ 
लागला ते हा मालाचा व माणसा या श चा अिधक उपयोग होऊ लागून याचे प रणाम उ पादन वाढीत दस ू
लागले आह.े 
औ ोिगक सशंोधनाचा इितहासऔ ोिगक सशंोधनाचा इितहासऔ ोिगक सशंोधनाचा इितहासऔ ोिगक सशंोधनाचा इितहास::::----    

पुरातन काळापासनू मानवाचे वतः या सुख सोयीसाठी व िव  िवषयी या िवशु  ानलालसेमुळे 
संशोधन काय’कळत नकळत चालू झाले. धनु य बान, पाटा-वरवाटा, मातीची भांडी,कपडे, चाके, गा ा, घरे, र त,े 
धातू शु  करणे व ओतणे, औषधे, सव गो ी माणसा या सुधारणा य ाच ेपुरावे आहते. जसजस ेअिधकािधक य  
होत गेले तसेच भाषा, लेखन, थोडफेार मु ण, दळणवळणही वाढत गेली. तसतसा सुधारणे या गतीचा वेग वाढू 
लागला. काही  केवळ ानलालसेने े रत होऊन, उदा., आयभट  (गिणत, योितष ), चरक (वै क), 
कोप नकस, गॅिललीओ, मूलगामी संशोधनाकड े वळ यावर तर काह या बाबतीत नजीक या आ थक लाभ ह े
आकषक ठरले उदा., जे स  वॉट, ओटो , िडझेल ,ऐिडसन, कोळसा, लोखंड,पाणी, वगैरचा वापर वाढू लागलाव या 
व तू लवकर लवकर व मो ा माणात िमळा ात यासाठी हा  य  क  लाग या. य ाची प रणती दोन-
अडीचशे वषापूव  इं लंडात औ ोिगक ातंीची सु वात कर यात आली. [औ ोिगक ांती]. ही या इं लंडात सु  
झा यावर ितचा झपाटाने पि म व म य युरोपातील दशेात व अमे रकेत आिण नंतर रिशया व जपान म ये सार 
झाला. आता ही औ ोिगक ांती आिशया व आ का या िवकसनशीलअिवकिसत खंडातही पसरत आह.े  या 

ांती या मुळाशी असले या य ांना प तशीर व प िमळून उ ोगाची काय मता व िविवधता वाढिव यास 
मा  िवसावे शतक उजाडावे लागेल. न ा व त,ू नवा क ामाल, न ा कायप ती पूव िवचाराने व प तशीरपणे 
शोधून काढ याचा य ासच पिह या महायु ानंतर या काळात औ ोिगक  संशोधन ह ेनामािभधान ा  झाले. 
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लोखंड व पोलाद बनिव यास लोणारी  कोळशाऐवजी दगडी कोळसा वापरता येतो हा शोध औ ोिगक ांती या 
मुळाशी आह.े यामुळे कोळशा या व लोखंडयां या उ पादनात वाढ होत गेली. तसेचसूत काढ याची यं  व 
धाव याधो ाचे िवणकामाची यं े(माग, ) वाफ एिंजनइ. शोधामुळे कापडाचे उ पादन भराभरा वाढू लागले व 
यामुळेच इं लड जगभर मो ा माणावर ापार क  लागले.  

मायकेल फॅरेड ेयां या िव तु िवषयक शोधामुळे िवजेवर चालणा या कतीतरी गो चे उ पादन सु  झाल.े 
इ. स.  १७२० म ये २५,०००टनलोखंड काढ यात आले, तर१८३९म य ेह ेउ पादनदगडी कोळशा या वापरामुळे 
आिण यं ां या  शोधामुळे १३,०७,००० टन झाले.१८३५म येकापडा या जागितक उ पादनापैक  ६०%कापड 
इं लंड ने बनिवल.े यां या मागोमाग ा स जमनी अमे रका इ. दशे पुढे सरसावले व औ ोिगक संशोधना कड े
यारा ाचेही ल  वळले.जमनीत बायर  वैगरेनी रंगसायन उ ोगा या पाया घातला. या औ ोिगक ातंीमुळे क या 
मालापासून प ा मालमो ा माणावर थो ा खचात, थो ावेळात, सार या कवा ठरािवक तीचा िमळू 
लागला. या दशेांची ापारातील पधा वाढ यामुळे संशोधनाला या दशेात फारच मह व आले. 
सशंोधनासशंोधनासशंोधनासशंोधनाचीचीचीची    आव यकताआव यकताआव यकताआव यकता    औ ोिगकऔ ोिगकऔ ोिगकऔ ोिगक    िवकासिवकासिवकासिवकास::::----    

आधुिनक कालातील यु हेी एकोिणसा ा शतकाअखेरपयत या यु ांपे ा अगदी वेगळी झाली आहते. 
आधुिनक लढा या माणसामाणसात होत नाहीत, या यांि क प तीने अगदी वयंचिलत आयुधां या साहा याने ही 
लढ या जातात. अशालढाया कर यासाठी सिैनकानंा दशेातील िव ान व अ यावत सुधारलेली यं  े यांचे मोठे 
पाठबळ असावे लागते.अशा साम ी साठी अथातच रा  सवबाबत त वयंपूण असावे लागते व यासाठी दशेातील 
उ ोगधं ांची गती झालेली असावी लागते. जे हा एखाद ेरा  श ू पे ा यादृ ीने वरचढ असते ते हाच श ूचा 
ह ला झा यास तो परतवून आपण आपले संर ण क  शकू याची या रा ाला खा ी वाटते. हणजेच श ु रा ापे ा 
आपण सवच बाबत त, मु यतः श ा ो व ती बनिवणारे उ ोगधंद ेयांत, पुढे असले पािहजे.उ ोगधं ांची गती व 
अ यावत तासतत या संशोधना िशवाय अश य आह.े ते हा या दिृ कोनातून पािह यास कोण याही रा याला 
औ ोिगक संशोधनाची कती आव यकता आह ेह े दसनू यतेे. 
भारतातील सशंोधनभारतातील सशंोधनभारतातील सशंोधनभारतातील सशंोधन::::----    

इं जी राजवटीत भारतात थोडीफार औ ोिगक गती होऊ लागली होती. कापड, िसमट, लोखंड, पोलाद, 
साखर इ याद चे काही कारखाने िनघाल.े परंतु औ ोिगक कवा सामा य वै ािनक संशोधनाकड े या पर क  
सरकारने िवशेष असे ल  दले नाही. पिह या जागितक महायु ा या सुमारास मंुबई चे िस  उ ोगपती 
जमशेटजीन.टाटा (१८३९-१९०४)यां या उदार दणेगीमुळे बँगलोर इंिडयन इि ट ूट ऑफ साय स ही संशोधन 
सं था थापन झाली. पुढे थोडथेोड े काय िव ापीठातनू होऊ लागल.े वदशेी चळवळीमुळे ही लोकांचे ल  
संशोधनाकड ेलागल.े १९३४म य मंुबई िव ापीठाने रसायन तं िव ा हा िवभाग सु  केला व तेथ ेिश णाबरोबर 
औ ोिगक संशोधनाचे काय ही होऊ लागले. दसु या महायु ात इं लड पुढे जीवन-मरणाचा  उभा रािहला ते हा 
मा  भारतात उ ोगधंद े काढून इं लंड या यु कायाला मदत कर या या दृ ीन े १९४० म ये या वेळचा क  
सरकारने बोड ऑफ सायं ट फक अ ड इंड ीयल रसच ह ेमंडळ थािपत केले.  

वतं य भारताचे पिहले पंत धान पंिडत जवाहरलाल नेह  या े ाचे मह व जाणून होत.े यांनी 
वातं य ा ीनंतर अगदी तातडीनेजून १९४८क  सरकारात वै ािनक व औ ोिगक संशोधनाचे एक नवे वेगळे खात े

सु  केले व याची जबाबदारी वतःकड ेघेतली. याखा याने लवकरच भारतात िनरिनरा या िव ान िवषयाक रता 
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=> रा ीय योगशाळा थाप या व इतर संशोधन क ातही मदत चालू ठेवली. अशा त  हने ेएक चांगली संशोधन 
संघटना यात तयार झाली. गे या काही वषापासनू सशंोधनाची खचासकट सव जबाबदारी => कौि सलऑफ 
सायं ट फक अ ड इंड ीयल रीसच मंडळाकड े सरकारने सोपिवली आह.े या रा ीय योगशाळांत होणा या 
औ ोिगक संशोधनाचा अनके उ ोग धं ानंा फायदा होतो. ४माच १९५८क ीय सरकारने वै ािनक व औ ोिगक 
संशोधनािवषयी एका ठरावाने याबाबत आपले धोरण प  केले.भारतीय जनते या सवािगण गती क रता व 
ित या ानात वाढ हो याक रता मूलगामी, औ ोिगक, शै िणक वगैरे सव तरी चे सशंोधन करणे, याक रता यो य 
असे त  तयारकरणे, ज र या सवलती दणेे, सोयी उपल ध करणे, ह ेसरकारी धोरण आह ेअसे जाहीर कर यात 
आले.  
आ थकबाजूआ थकबाजूआ थकबाजूआ थकबाजू::::----    

आज जगात वै ािनक व तािं क े ात सवात जा त पुढारलेला दशे अमे रकेची संयु  सं थाने हा आह.े 
या दशेात दरवष  अ जावधी डॉलर मूलगामी, अनु यु  व औ ोिगक संशोधनावर खच होतात. यातील अंदाज े

िन मा खच सरकारी असतो व उरलेला ापारी कंप या व खाजगी सं था िमळून करतात. जमनी, ा स,जपान, 
इं लंड हहेी दशे श य िततका पण भारता या मानाने ब याच मो ा माणावर संशोधनावर खच करतात.  

भारता या तृतीय पंचवा षक योजनेत शा ीय व तांि क संशोधना या िवकास कायासाठी खचाची तरतदू 
पुढील माणे केली होती. या रमाकातं य  औ ोिगकसंशोधनावर कती खच करावयाचा ह े प  केलेले न हत.े 
पण वरील यादीतील पिह या व दसु या बाबतीत औ ोिगक व पाचे संशोधन समािव  आहचे. १९६६ – ६९ 
याकाळात तीन वा षक योजना राबिव या गे या. या अवधीतशा ीय संशोधनावर५१.१०कोटी पये खच 
कर यात आल.े चौ या पंचवा षक योजनेत शा ीय संशोधनावरील खचासाठी १४० कोटी पयांची तरतूद 
कर यात आली. ती एकूण सावजिनक े ातील खचा या०.९ट े  एवढी आह.े एकंदरीतपहाता मूलगामी व 
औ ोिगक प व पाचे आधुिनक संशोधन ही मो ा खचाची गो  आह,े ह ेउघड आह.ेकोण या संशोधनासाठी 
कतीखच करावा व ते कती काळ चालू ठेवावे याबाबत कोणतेच िनयम सांगता येणार नाहीत. अनुभव आिण 

सारासार िवचार हीच याक रता मागदशक ठरतात. 
उ ेशउ ेशउ ेशउ ेश::::----    

१)))) एक सम या पुढे आली क  ती सोडवणे एवढाच या संशोधनाचा उ शे आह.े 

२)))) इतर संशोधनके ातहीमदतचालू ठेवणे. 

३)))) रा ीय योग शाळेची थापना करणे. 
मािहती संमािहती संमािहती संमािहती संकलन प तीकलन प तीकलन प तीकलन प ती::::----    

  .( कोटीत ) 
१ कौि सल ऑफ सायं ट फक अँड 

इंडि यल रसच व शा ीय 
संशोधन आिण सां कृितक सं था 
मं ालय. 

३५.०० 

२ अणुउजा िवभाग ३५.०० 
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३ शेती संशोधन २६.०० 
४ वै क यसंशोधन ३.०० 
५ इतर मं ालयां या 

संशोधनासाठी (संर ण 
िवभागवगळून) 

३०.०० 

िव षेणिव षेणिव षेणिव षेण::::----    
यात द या माणे एखादी यं  कवा नवीन व तू बनवणे हणजे औ ोिगक संशोधन होय. या संशोधनात 

औ ोिगक ह े िवशेषण लाव याचे कारणा येथे प पणे सांिगतले आह.े मूलगामी संशोधना पासून याचे वेगळेपण 
दाखव यात येत.े जे हा पिह या महायु ा या सु वाती पयत होत गेले या संशोधन ह ेअगदी मूलगामी व पाचे 
होत.े औ ोिगक संशोधनाचा मूळ अथ हणज े कतीही मो ा सम या सोडिव याचे काम औ ोिगक संशोधन ह े
करतअसत.े  

मूलगामी संशोधन करणा  याला याचा उपयोग कदािचत होऊ शकता कवा नाहीपण होऊ शकतो. 
िवशेषतःदसु या महायु ापासून संशोधनाचा खच करणे, ही सरकारची जबाबदारी झाली असे यात सांिगतल ेआह.े 
संशोधनालामूळ गामी व औ ोिगक असे सिम  प िमळालेले आह ेअसे यात सािंगतले आह.े कशा प तीने जसजस े
जग बदलत गेले तसतस ेनवनवीन ातंी घडून येत गे यामुळे आधी या व तू या कमती कमी झा या. या ांती या 
मुळाशी असले या य ांना प तशीर व प िमळून उ ोगाची काय मता व िविवधता वाढवली मा  िवसा ा 
शतकात   उजाडावे लागले. अशा कारे औ ोिगक ांती घडून आली. 
िन कषिन कषिन कषिन कष::::----    

औ ोिगक संशोधनातील िन कष काढ यासाठी संशोधन आराख ाची मदत होत.े औ ोिगक संशोधनात 
अनेक दोष राह याची श यता असत,े परंतू संशोधकास ह ेदोष कती माणात याब ल मािहती नसत.े औ ोिगक 
संशोधना या उपयु तेची हमी केवळ संशोधन आराख ात असते. यामुळे संशोधनातील दोष कमी क न 
औदयोिगक संशोधनातील िन कष काढता येतो. हणून औ ोिगक संशोधनाचा आराखडा यो य बनिवणे मह वाचे 
आह.े 
सदंभसदंभसदंभसदंभ::::----    

1. https://mr.vikaspedia.in/education/93594d92f साठे, यं.  रा.;ओगल,े कृ. ह. 
2. https://www.socialworkstudies.in/20 
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कककक     ––––    रा यरा यरा यरा य    आ थकसंबंध : : : : सहावलोकन    
    

BIRARI TANMBIRARI TANMBIRARI TANMBIRARI TANMAY SHARADAY SHARADAY SHARADAY SHARAD    
Student Of SYBA (Economics) MSG College Malegaon-Camp, Nashik. 

तावनातावनातावनातावना : 
भारत एक संघरा य रचनेच ेअनुसरण करता जेथे क  आिण रा यांम ये सामाियक केलेले अिधकार आहते. 

तथािप या अिधकारांचे िवतरण सामान नसले तरी आप याला असे आढळते क  रा ये सव करणांसाठी क  
सरकारवर यां या अ यंत अवलंिब वाबदद्ल सतत चता  करतात. यामुळे यांचे अिधकार आिण वाय ता 
मया दत होत.े आप याला याच अिधकारांमधील आ थक आिण राजक य संबंधांची चचा करायची आह.े रा य ह े
क ावर अिधक अवलंबुन अस यामुळे असे हटल ेजाते क  भारत अध संघीय संरचनेच ेअनुसरण करतो जेथ ेक  
सरकारला रा यांवर अिधक अिधकार आहते. क  व रा य सरकारांना आ थक व राजक य िवषयांवर कायद े
कर यासाठी एक िविश  अिधकार े  आह.े या अिधकार े ाचा संबंध आप याला भारतीय संिवधानातील 
अनुसुची ७ म ये िमळतो. या लेखात आप याला याचाही अ यास करायला िमळणार आह.े ७ ा अनुसुची म य े
क  सुची, रा य सुची व समवत  यांचा संबंध येतो. क  सूची म ये क  सरकारला यादी I अंतगत दले या 
िवषयाशी संबंिधत कायद ेकर याचा आिधकार आह,े याला संघ सुची हणतात. याम ये कॉप रेशन टॅ स, क ट स, 
आिण ए साईज ुटी आिण कृषी उ प ा ित र  इतर उ प ावरील कर इ याद चा समावेश होतो. रा य सूची 
म ये रा य सरकारला यादी II अंतगत नमूद केले या िवषयांवर कायद े तयार कर याचा अिधकार आह,े याला 
रा य सुची हणतात. यात वाहन,े म , जमीन महसुल, जमीन महसुल, करमणूक चैनी या व तू, मु ांक शु क आिण 
व तूंची िव  कवा खरेदी इ यादीवरील कराचंा समावेश आह.े  समवत  यादी हणूनही ओळखली जाणारी दसुरी 
यादी आह,े जी क  आिण रा य सरकार या दोघांनाही यादी ारे दान केले या िवषयांबाबत कायद े कर याचा 
अिधकार दतेे. यादी III म ये कोणताही मोठा कर समािव  नाही. 
उ ेउ ेउ ेउ :े:::---- 

१ .GST कर रचना काय आह ेते समझून घेणे. 
२. क  रा य यां या कर िह या या वादाची मािहती िमळिवणे. 

सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    प तीप तीप तीप ती    ::::----    
 तुत शोधिनबंध हा दु यम साधनसाम ी वाप न बनवलेला आह.े यात पु तके, मािसके, शासक य 
संकेत थळे यांचा वापर क न ही मािहती सं हीत केली आह.े 
करकरकरकर    रचनारचनारचनारचना    ::::----    

अथ व थेत तीन कारचे कर दसून येतात. य  कर, साधारण य  कर आिण अ य  कर. य  
कर ह े असे कर आहते ज े ािधकरणाला दले जातात जे कोण याही म य थािशवाय आकारतात. ह े कर इतर 
कोण याही घटकाकड े ह तातं रत केले जाऊ शकत नाहीत आिण त े थेट भरल े जाणे आव यक आह.े महसूल 
िवभागा या अंतगत क ीय य  कर मंडळ भारतातील य  करांसाठी जबाबदार आह.े ह े य  कर संकलनाच े

व थापन करत ेआिण सरकारला मह वाची मािहती पुरवते. साधारण य  कर याम ये आयकर चा समावेश 
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होतो. हा एखा ा या आ थक वषातील उ प ावर आकारला जाणारा कर आह.े कराच े माण करदा या या 
आयकर लॅबवर अवलंबून असत.े सरकार वैयि क कमचा यांना िविवध कार या कर सवलती दते.े यात भांडवली 
न यावरील कराचा ही समावेश होतो. जे हा तु ही न यावर मालम ा िवकता ते हा तु हाला कॅिपटल गेन टॅ स 
भरावा लागतो. कराच ेदोन कारांम ये वग करण केल ेजात े– दीघकालीन भांडवली नफा कर कवा अ पकालीन 
भांडवली नफा कर. व तू आिण सेवांवर अ य  कर आकारला जातो तर उ प ावर य  कर आकारला जातो 
आिण म य थां ारे भरला जातो. अ य  करांच ेिनरी ण क ीय अ य  कर आिण सीमा शु क मंडळा ारे केले 
जात.े ३३३३”व तू आिण सेवा कर (GST) हा सवात सामा य अ य  करांपैक  एक आह.े जे हा ते 2017 म ये लाँच 
केले गेले ते हा यात १७ अ य  कर जस ेक  सेवा कर, क ीय अबकारी कर आिण रा य मू यव धत कर समािव  
केले गेले.” जीएसटी कौि सल िविवध उ पादने आिण सेवांवर कर आकार याच े दर ठरवते.आ थक े ातही क  
सरकार रा यांपे ा अिधक साम यवान आह े आिण वेळेवेळी िव ीय संघरा यात िविवध सुधारणा के या गे या 
अस या तरीही अनेक सम या आहते यांचे िनराकरण करणे आव यक आह.े स या या प रि थती माणे रा यांनाही 
आ थक स् ोतांसाठी क ावर जा त अवलंबुन राहावे लागते. याची पा भूमी आपण पा . कलम २४६ – कर 
आकारणीवर कायद े कर यासाठी क  आिण रा यांचा िवषय भारतीय संिवधान, १९४९ या कलम २४६ म य े
सरकार या िविवध तरांवर कायद ेकर यासाठी अिधकार दणेा या िवषयांची यादी दली आह.े मूलत: कलम २४६ 
अंतगत तीन कार या या ा नमूद के या आहते या खालील माणे आहते: 
GST GST GST GST व थाव थाव थाव था    ––––    १०११०११०११०१    वीवीवीवी    घटनादु तीघटनादु तीघटनादु तीघटनादु ती    ::::    

११११”संिवधानातील १०१ वी घटनादु ती आिण भारतीय अथ व थेत GST लागू के यान े क  आिण 
रा यांमधील आ थक संबंधांम ये ल णीय बदल झाला आह.े 
GST GST GST GST पूव चेपूव चेपूव चेपूव चे    थानथानथानथान :- जीएसटी लागू हो यापूव  क  आिण रा यानंी वतं पणे अनेक कर लादले होत ेआिण यांच े
िवतरण ग धळात टाकणारे आिण एकसमान नसलेल ेहोते. यात सेवाकर, क ीय उ पादन शु क, सीमाशु क आिण 
रा य हटॅ इ याद चा समावेश होतो. परंतु जीएसटीनंतर एक रा  एक कर ह ेत व वीकार यात आह.े वहार 
आंतररा यीय कवा आंतररा यीय पुरवठा यावर अवलंबुन GST चे CGST, SGST कवा IGST म ये वग करण 
केले जाते. याचा अथ काय ते समजून घेऊया : 
क ीयक ीयक ीयक ीय    व तूव तूव तूव तू    आिणआिणआिणआिण    सवेासवेासवेासवेा    करकरकरकर    (CGST) :(CGST) :(CGST) :(CGST) :    

CGST हा व त ूआिण सेवां या रा यांतगत पुरव ावर लादले या कर आह ेआिण CGST काय ा ारे 
शािसत आह.े यासोबतच याच वहारावर SGST/UTGST दखेील आकारला जाईल आिण SGST/UTGST 
काय ा ारे िनयंि त केला जाईल. ह े सुिचत करत े क  व तू आिण सेवां या आंतररा य पुरवठया या बाबतीत 
CGST आिण SGST दो ही एकि त केल े जातात. जे एकाच वेळी गोळा केल े जातात. िजथ े CGST क ाकड े
जातो आिण SGST रा यात जातो. 
रा यरा यरा यरा य    व तूव तूव तूव तू    आिणआिणआिणआिण    सवेासवेासवेासवेा    करकरकरकर    (SGST) :(SGST) :(SGST) :(SGST) :    

SGST हा रा य सरकार ारे व तू आिण सेवां या आंतररा य पुरव ावर रा याकडून आकारला जाणारा 
कर आह.े  ह ेSGST काय ा ारे शािसत आह.े आधीच वर नमूद के या माणे ते CGST सह एकाच वेळी आकारल े
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जात ेआिण गोळा केले जात.े क शािसत दशेां या बाबतीत याला UGST हणतात आिण UGST काय ा ारे 
शािसत आह.े 
एकाि मकएकाि मकएकाि मकएकाि मक    व तूव तूव तूव तू    आिणआिणआिणआिण    सवेासवेासवेासवेा    करकरकरकर    (IGST) :(IGST) :(IGST) :(IGST) :    

IGST हा  एकाि मक व तू आिण सेवा कर हा व तू आिण सेवां या सव आंतर-रा य पुरव ावर आकारला 
जाणारा कर आह.े ह ेIGST काय ा ारे शािसत आह.े भारतात आयात आिण भारतातनू िनयात या दो ही बाबतीत 
व तू आिण सेवां या कोण याही पुरव ावर IGST लागू होतो. जरी िनयात शू य-रेटैड असेल. IGST अंतगत ा  
केलेला कर कलम २६९A नुसार क  आिण रा यांम य ेसामाियक केला जातो” 
कककक     वववव    रा यरा यरा यरा य    यातीलयातीलयातीलयातील    करकरकरकर    िह सािह सािह सािह सा    ::::----    
GST GST GST GST महसलूमहसलूमहसलूमहसलू    सकंलनसकंलनसकंलनसकंलन    माचमाचमाचमाच----२०२१२०२१२०२१२०२१    

२२२२”माच २०२१ GST महसलू संकलनान ेनवा िव म थािपत केला. माच २०२१ म ये  1,23,902कोटी 
सकल GST महसूल जमा झाला. यापैक  CGST 22,973 कोटी आह,े SGST 29,329 कोटी आह,े 
IGST 62,842 आह.े ( यात 31,097 कोट या चांग या पोटवर जमा झाले आह.े) आिण उपकर आह े8,757 
कोटी (व तूं या आयातीवर गोळा केले या  935 कोट सह) सरकारन े िनयिमत सेटलमट हणून CGST 
कडून 21,879 कोटी आिण IGST कडून 17,230 कोटी SGST ला सेटलमट केल ेआह.े या ित र , क  आिण 
रा य/ेक शािसत दशेांम ये 50:50 या माणात IGST अॅड-हॉक सेटलमट हणून क ान े 28,000 कोटी दखेील 
सेटल केले आहते.  माच 2021 म ये िनयिमत आिण तदथ सेटलमटनंतर क  आिण रा यांचा एकूण महसूल CGST 
साठी  58,852 कोटी आिण SGST साठी  60,559 कोटी आह.े  क ाने माच 2021 म ये  30,000 कोट ची 
भरपाई दखेील जारी केली आह.े माच 2021 मधील GST महसूल GST लागू झा यापासून सवािधक आह.े  गे या 
पाच मिह यांतील GST महसुलातील वसुली या डनुसार, माच 2021 मधील महसुल मागील वष या याच 
मिह यातील GST महसुलापे ा 27% जा त आह.े  या मिह यादर यान, व तूं या आयातीतून िमळणारा महसलू 
७०% जा त होता आिण दशेांतगत वहारातून (सेवां या आयातीसह) महसूल मागील वष या याच मिह यात या 

ोतांमधून िमळाले या महसुलापे ा १७% जा त आह.े  या आ थक वषा या पिह या, दसु या, ितस या आिण 
चौ या ितमाहीत GST महसुलात अनु मे (-) 41%, (-) 8%, 8% आिण 14% वाढ झाली आह,े मागील वष या 
याच कालावधी या तुलनेत,  जीएसटी महसूल तसेच संपूण अथ व थे या वसुलीचा कल प पणे सूिचत करते. 
गे या सहा मिह यां या कालावधीत GST महसूल1 लाख कोट न अिधक आह े आिण या कालावधीत मो ा 

माणावर वाढलेली वृ ी ह े महामारीनंतर या जलद आ थक पुन ा ीचे प  संकेत आहते.  बनावट िब लग 
िव  जवळून िनरी ण, GST, ाि कर आिण सीमाशु क IT णाल सह अनेक ोतांकडून डटेा वाप न सखोल 
डटेा िव ेषण आिण भावी कर शासन यांनी गे या काही मिह यांत कर महसुलात सात यान े वाढ हो यास 
हातभार लावला आह.े खालील त याम ये चाल ूवषातील मािसक सकल GST महसुलातील कल दशिवला आह.े  
माच 2020 या तुलनते माच 2021 म ये येक रा यात गोळा केले या GST ची रा यवार आकडवेारी टेबल 
दाखवते.” 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)             ISSN – 2454 - 7905 

Vol. II  - ISSUE – LII                  SJIF Impact Factor : 7.479                                         Page - 122 

 
अनुअनुअनुअनु....    रा यरा यरा यरा य    माचमाचमाचमाच    ––––    २०२०२०२०२०२०२०२०    माचमाचमाचमाच    ––––    २०२१२०२१२०२१२०२१    वाढवाढवाढवाढ    

1. ज मू आिण का मीर 276.17 351.61 27% 

2. िहमाचल दशे 595.89 686.88 15% 

3. पंजाब 1,180.81 1,361.85 15% 

4. चंदीगड 153.26 165.27 8% 

5. उ राखंड 1,194.74 1,303.57 9% 

6. ह रयाणा 4,874.29 5,709.60 17% 

7. द ली 3,272.99 3,925.97 20% 

8. राज थान 2,820.44 3,351.79 19% 

9. उ र दशे 5,293.72 6,265.01 18% 

10. िबहार 1,055.94 1,195.75 13% 

11. िस म 189.33 213.66 13% 

12. अ णाचल दशे 66.71 92.03 38% 

13. नागालँड 38.75 45.48 17% 

14. मिणपूर 35.89 50.36 40% 

15. िमझोराम 33.19 34.93 5% 

16. ि पूरा 67.1 87.9 31% 

17. मेघालय 132.72 151.97 15% 

18. आसाम 931.72 1,004.65 8% 

19. पि म बंगाल 3,582.26 4,386.7 22% 

20. झारखंड 2,049.43 2,416.13 18% 

21. ओिडसा 2,632.88 3,285.29 25% 

22. छ ीसगढ 2,093.17 2,544.13 22% 
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23. म य दशे 2,407.40 2,728.49 13% 

24. गुजरात 6,820.46 8,197.04 20% 

25. दमन आिण दव 94.41 3.29 -97% 

26. दादरा आिण नगर हवेली 168.89 288.49 71% 

27. महारा  15,002.1115,002.1115,002.1115,002.11    17,038.49 14% 

28. कनाटक 7,144.30 7,914.98 11% 

29. गोवा 316.47 344.28 9% 

30. ल ीप 1.34 1.54 15% 

31. केरळ 1,475.25 1,827.94 24% 

32. तािमळनाडू 6,177.82 7,579.18 23% 

33. पाँडीचेरी 149.32 161.04 8% 

34. अंदमान आिण िनकोबार 38.58 25.66 -33% 

35. तेलंगणा 3,562.56 4,166.42 17% 

36. आं दशे 2,548.13 2,685.09 5% 

37. लडाख 0.840.840.840.84    13.67 1527% 

38. इतर  दशे 132.49 122.39 -8% 

39. क  अिधकार े  81.48 141.12 73% 

एकूणएकूणएकूणएकूण    78693.75 9186.7 17% 

 वरील त याव न आपणास अस े आढळून येते क  GST महसूल संकलनात महारा  रा य अ वल 
थानावर आह.े याखालोखाल कनाटक, गुजराज व तािमळनाडू चा मांक लागतो व सवात कमी महसूल संकलन 

लडाख या क शािसत दशेातून होत.े माच २०२० पे ा माच २०२१ म ये महसूल संकलनाचा दर १७% न े
वाढला. 
िन कषिन कषिन कषिन कष    ::::----    

१ .GST कर रचना लागू के याने क  व रा यांमधील आ थक संबंधाम ये खुप मोठा बदल झाला. 
२.माच २०२१ GST महसूल संकलनान ेनवा िव म थािपत केला. 
३ . GST हा अ य  कराचा कार आह.े 

सदंभसदंभसदंभसदंभ    ::::----    
१) http://blog.ipleaders.in/centre-state-relations-financial/ दनांक – १५ माच २०२२. 

२) https://www.bbc.com/marathi/india-51253951 दनांक - १५ माच २०२२. 
३)))) रंजन कोळंबे सरां या “भारतीय अथ व था” या पु तकातील करण मांक ३२मधीलकर संरचना.    

४)))) http://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1708930    
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आतंररा ीय सबंधंातील आतंररा ीय सबंधंातील आतंररा ीय सबंधंातील आतंररा ीय सबंधंातील नवीननवीननवीननवीन    राजक य अथ व थाराजक य अथ व थाराजक य अथ व थाराजक य अथ व था    
    

ाााा....    डॉडॉडॉडॉ....    मिनषमिनषमिनषमिनष    सोनवणेसोनवणेसोनवणेसोनवणे    
म.स.गा.महिव ालय, मालेगाव 

 

पूव  िवकिसत दशे अिवकिसत दशेांकडून क या मालाची खरेदी करत. आप या दशेातील उ पा दत मालाला 
बाजारपेठ हणून अिवकिसत दशेांचा वापर करीत  यामुळे अिवकिसत दशेांचे मो ा माणात शोषण होत 
होत.ेदसु या महायु ानंतर अनेक दशे वतं  झाले या दशेांम ये उ ोग या सु  झाली व या यातील व तूंच े
उ पादन होऊ लागल.े यामुळे आ हाला िनयात कर यासाठी काही ापारी सवलती िवकिसत दशेांनी ा ात 
अशा कारची मागणी यांनी जागितक तरावर कर याला सु वात केली. नवीन अथ व थे या पुनरचनचेी गरज 

 करत संयु  रा  संघटना व यातील सं थानंी अिवकिसत दशेां या या मागणीला काही माणात पाठपुरावा 
केला यामुळे आज अिवकिसत दशेांम ये बदल झाल.े याचा फायदा यांना झालेला आप याला दसून यतेो. 
यासाठी अनेक ि प ीय रा ीय करार कर यात आले यात अनेक सं थांचा सहभाग हा मह वपूण ठरला. 

दि णेकडील रा यां या माग या केवळ राजक य व पा या न ह या तर याला नैितक पाठबळ सु ा होते या 
ाकड ेल  वेध यात दि णेकडील दशे यश वी झाले. 

पंिडत नहेपंिडत नहेपंिडत नहेपंिडत नहे ----    
नवीन आतंररा ीय अथ व था सवाच ेिहत व सव रा ां या राजक य व आ थक वातं या या मा यतेवर 

अिधि त अशी आह.े 
अकलक अ हअकलक अ हअकलक अ हअकलक अ ह----    

नवीन आतंररा ीय अथ व थेची मागणी स मान उ प ाची नसनू ितस या जगातील रा ात समान संधी 
दे याची व िमळव याची आह.े 
फडल कॅ ोफडल कॅ ोफडल कॅ ोफडल कॅ ो----    

न ा जगा या िन मतीची मागणी आ ही करीत आहोत नवीन जगातील अथ व था समतेवर शांततेवर 
आधा रत असावी याचबरोबर चिलत जुलमी अथ व था बदलून टाकावी. 

दसु या महायु ानंतर या काळात आंतररा ीय ापार आिण यासंबंधी या ांवर आंतररा ीय तरावर 
िविवध सं था, संघटना म य ेमो ा माणावर चचा कर यात आली. परंतु ितला मूत प १९५४ म ये दले गेले. 
१९५४ म ये संयु  रा ा या महासभेन ेनवीन आंतररा ीय आ थक व थसेंबंधीचा ताव मंजूर केला.  
१.यात रा ांची ह  आिण कत  िनि त कर यात आली.  
२.िवकसनशील दशेांना काही ाथिमक व तूंची िवकिसत दशेात िनयात कर याची सधंी दे यात यावी असे िनि त 
कर यात आल.े   
३.आंतररा ीय े ात खा ा ाची व था िनमाण कर यात यावी.  
४.उ पादनाची मता िवकिसत दशेांकडून िवकसनशील दशेांकड ेवळिव यात यावी. ५.आंतररा ीय ापार करत 
असताना िवकसनशील दशेानंा ाजदरात काही सवलती दे यात या ात.  
६.नवीन अंतररा ीय आ थक व था भावी कर यासाठी िवकसनशील दशेांनी पर परांची सहकारी वाढवावी.  
७.आंतररा ीय ापाराची आचारसंिहता कायाि वत हावी. 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)             ISSN – 2454 - 7905 

Vol. II  - ISSUE – LII                  SJIF Impact Factor : 7.479                                         Page - 125 

८.िवकसनशील दशेांना अनकूुल ठरेल असे तं  िव ेची आचारसंहीता िवकिसत कर यात येईल. 
 वरील ठराव पास केले असले तरी िवकिसत दशेांकडून या त वानंा फारसा ितसाद दला गेला नाही. 

यामुळे आजही िवकिसत आिण अिवकिसत दशेांमधील मतभेद कायम आहते. दसु या महायु ानंतर जगा या 
राजकारणात दोन मु  े ामु याने चचला आल.े एक हणजे शीतयु  आिण दसुरा हणजे उ र-दि ण संघष होय. 
उ र-दि ण संघष हणजे गरीब- ीमंत या रा ातील मतभेद. आहरेे व नाहीरे रा ातील संघष होईल हा सघंष 
आंतररा ीय िवषमतेतून िनमाण झाला आह.े 

बेबबेेबेल डे यथे े भरले या सहा ा सयंु  रा  ापारिवषयक समंलेनात आतंररा ीय व था िनमाण ल डे यथे े भरले या सहा ा सयंु  रा  ापारिवषयक समंलेनात आतंररा ीय व था िनमाण ल डे यथे े भरले या सहा ा सयंु  रा  ापारिवषयक समंलेनात आतंररा ीय व था िनमाण ल डे यथे े भरले या सहा ा सयंु  रा  ापारिवषयक समंलेनात आतंररा ीय व था िनमाण 
कर याबाबत चचा झालीकर याबाबत चचा झालीकर याबाबत चचा झालीकर याबाबत चचा झाली आिण यात नवीन आतंररा ीय आ थक व थेची या मूत व पात साकार झाली. 
िवकिसत दशेांकडून अिवकिसत दशेांना जे सहकाय अ याव यक आह े त े दे याची भूिमका िवकिसत दशेांनी 
वीकारली पािहज.े ही जाणीव झा यामुळे यातून १९७४ साली नवीन आ थक व था िनमाण कर यासाठी ठराव 

संमत केला. िबली ँड यां या अ य तखेाली थापन झाले या आयोगान े आतंररा ीय िवषमतवेर जगाच े ल  िबली ँड यां या अ य तखेाली थापन झाले या आयोगान े आतंररा ीय िवषमतवेर जगाच े ल  िबली ँड यां या अ य तखेाली थापन झाले या आयोगान े आतंररा ीय िवषमतवेर जगाच े ल  िबली ँड यां या अ य तखेाली थापन झाले या आयोगान े आतंररा ीय िवषमतवेर जगाच े ल  
वधेलेवधेलेवधेलेवधेले.... यांनी प  केल ेक , उ रेकडील दशेांना पैसा कुठे गंुतवावा हा  आह ेतर दि णेकडील रा ांना िवकास 
कामांसाठी पैसा कसा उपल ध करावा हा  आह.े यातूनच उ र-दि ण दशेांमधील पर पर संबंधांची न ान े
चचा कर याची गरज जगाला भासू लागली. िवकिसत दशेांची लोकसं या एकूण जगा या लोकसं ये या केवळ तीस 
ट े  आह.े परंतु जागितक उ पादनात यांचा वाटा हा ७०% आह.े पूव ची अ याय आिण िवषमतेवर आधारले या 
अथ व थे या ऐवजी नवीन समतेवर व यायावर आधा रत अथ व था अि त वात यावी अशी मागणी 
अिवकिसत दशेांनी केली. १९५४ १९५४ १९५४ १९५४ या बाडूंग या बाडूंग या बाडूंग या बाडूंग अिधवेशनातसु ा अिल  रा गट चळवळीतील सद य दशेांनी आ थक 
िवषमतेचा  च चला गेला होता. अनेक वेळा अिल  रा  गटा या सद य दशेांनी संयु  रा  संघटने या 

ासपीठावर नवीन अथ व थेची मागणी केली. आज ९३% उ ोग ह ेिवकिसत रा ांकड ेआह.े तर ७% उ ोग ह े
अिवकिसत रा ांकड ेआहते. िवकिसत रा ां या ब रा ीय कंप या यांचा आ थक वहार हा िवकसनशील दशेां या 
एकूण रा ीय उ प ापे ा क येक पटीने मोठा आह.े याव न ही िवषमता सहज ल ात येत.े 
ितस याितस याितस याितस या    जगान ेिवजगान ेिवजगान ेिवजगान ेिवकिसत रा ाकंड ेकेले या माग याकिसत रा ाकंड ेकेले या माग याकिसत रा ाकंड ेकेले या माग याकिसत रा ाकंड ेकेले या माग या 
१.नैस गक साधन संप ीवर दि णेकडील कायमचा ह  पािहजे व यां या सावभौम वाचा आदर उ रेकडील 
दशेांनी केला पािहज.े 
२.िवकसनशील रा ांना अनकूुल असे ापार धोरण असले पािहजे. यात िवकसनशील रा ां या ाधा य म दल े
गेले पािहजे. 
३.   िवकसनशील रा ांकडून ा  क या मालाला यो य कमत आिण मोबदला िमळाला पािहज.े 
४.   िवकिसत दशेांची तांि क े ातील म े दारी संपु ात आली पािहज.े नवीन चलन व था िवकिसत करणे ही 
गरज आह.े 
५. ापाराची िव तारीकरण झाले पािहजे. तसेच ापार िनयातीत िवकसनशील दशेांना ो साहन िमळेल अशी 
धोरणे जागितक तरावर आखली गेली पािहजे. 
६.िवकिसत दशेांची संघष करत असताना अिवकिसत दशेांनी दि ण-दि ण सहकायाची भूिमका वाढिवणे गरजेच े
आह.े 
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७.िनश ीकरणसाठी य  करणे आव यक आह.े कारण क  श  िन मती या  मा यमातून मो ा माणावर 
िनधीचा खच होतो. दा र , िनमूलन, कुपोषण बेरोजगारी यासाठी य  करणे आव यक आह.े 
८.िवकसनशील दशेातील लोकां या राहणीमानाचा दजा उंचावला पािहज.े ीमंत दशेाकडून संप ीचे ह तांतरण 
काही माणात अिवकिसत दशेांकड ेहोणे गरजेचे आह.े 
९.  आ थकदृ ा परावलंिब व अिवकिसत दशेांचे संपले पािहजे. िवकिसत दशेांनी अिवकिसत दशेांशी दवेाणघेवाण 
करताना यां या सावभौम वाचा आदर राखणे गरजचेे आह.े 
दि णदि णदि णदि ण----उ र िवभागणीउ र िवभागणीउ र िवभागणीउ र िवभागणी 

उ र आिण दि ण हा संघष स ेसाठी नाही तसेच िवचारसरणीवर आधा रत सु ा नाही. ह ेदोन गटातल े
ल करी िवभाजन सु ा नाही. तर हा दोन मो ा आ थक गटांमधील िविवध जागितक पातळीवरील हा संघष आह.े 
उ र-दि ण संघषाला ल करी कवा यु  व पाचा  आधार नाही. तर ही एक नवीन अथ व थेतील वाटा 
िमळवणारी गरीब व ीमंत दशेातील संघषाची आिण वाटाघाट चे सु ा पटकथा आह.े संयु  रा  संघटने या 
थापनेनंतर लॅ टन अमे रकेतील दशेांनी आ थक आिण सामािजक प रषदलेा संयु  रा  संघटने या इतर 

सं था माणे दजा िमळावा यासाठी पाठपुरावा केला. यात जरी या दशेांना यश िमळाले असले, तरी नतंर या 
काळात सामािजकआ थक गरीब दशेां या िवकास कामासंाठी आव यक िनधी उपल ध क न दे यात ीमंत रा ानंी 
नकार दला कवा टाळाटाळ केली. यामुळे उ र-दि ण संबंधात तणाव िनमाण झाला. आजही आ थक 
िवकासासाठी संयु  रा ांचा िवशेष िनधी हा कधीच आपले उ  गाठू शकलेला नाही. शीतयु  काळात अमे रका 
व सोि हएत रिशया यां यात सु  झाले या स ा पधामुळे १९ ा शतकात अनके लॅ टन अमे रका, आ का, 
आिशयामधील नवो दत वतं  दशेांना दो ही गटांकडून आक षत कर यासाठी मो ा माणावर िनधी िमळत 
गेला. परंतु या िनधीची गुणव ा कवा वापर यावर ब ा स ांचा अंकुश होता. तसेच िवकसनशील दशेांना आपला 
अ म सोडून ल करी दृ ा स म हो यासाठी या मदतीचा वापर करावा लागत होता.  

या दो ही महास ानंा िवरोध क न आप या ाधा य माने या आधारे राजकारण कर यासाठी 
िवकसनशील दशेांनी अिल  रा  गटा या मा यमातून आपले राजकारण सु  केल.े यात यांना थोड ेयश दखेील 
आले होत.े परंतु नतंर या काळात या चळवळीत दखेील गटबाजी सु  झाली. ब ा रा ांनी तेथ ेदखेील आप या 
िहतसंबंधी रा ां या मा यमातून राजकारण करणे सु  केले. व याला दि णेकडील रा ीय बळी पडलीत.  

संयु  रा या थापनेनंतर सामािजक आ थक े ाम ये काम करणा या अनेक सयंु  रा  संघटने या 
सं था या िनमाण झा यात व यांनी जागितक तरावरील उ र आिण दि ण या दोघी श ना सामािजक आिण 
आ थक िवकासाची कवा बदलां या संदभात व या या प रणामांची चचा कर यासाठी ासपीठ उपल ध क न 
दले. या यातून मतभेदाच े िनराकरण क न धोरण िनणय िन मती या अिधक ापक बनव याचा य  

कर यात आला. 
१९६० व ७० या दशकात उ र-दि ण संघष दर यान रॉल िेबश रॉल िेबश रॉल िेबश रॉल िेबश ह ेदि ण दशेांचे व े  बनले होत.े 

यां या पुढाकारातनू उपयु  व तू करार आिण आयात कर णाली ही गरीब दशेां या दिृ कोनातनू आखली गेली. 
उ रेकडून दि णेकडील दशेांना आ थक मदत मो ा माणात िमळावी अशी मागणी दि णेकडील दशेांची  असत.े 
यािशवाय तं ान व िव ान े ांमधील ांितकारक ब ल दि णेकडील दशेांना उपल ध क न दतेाना मानवी 
दृ ीकोण ठेवून उ रेकडील दशेांनी आपले धोरण राबवले पािहजे.तर या सग या सोयी सुिवधा दे या या 
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मोबद यात उ रेकडील दशेांना दि णेकडील दशेां या बाजारपेठा या खु या असा ात अस ेवाटत ेयातनू उ र-
दि ण संघष सु  होतो. 
  दि णेकडील दशेांनी आप या माग यां या पाठपुरावा कर यासाठी जीजीजीजी----७७७७७७७७ हा गट थापन केला. १९६७ 
म ये संयु  रा  औ ोिगक िवकास संघटना थापन केली गेली िवकासाची दशेांमधील औ ोिगक करणाची या 
गितमान करणे हा या संघटनचेा मु य हते ूहोता.  

संयु  रा  िवकास काय म या मा यमातून िवकसनशील दशेांम ये मो ा माणावर िवकास क पांना 
सहा य दे यात आल.े िवसा ा शतका या शेवटी दा र ाचा  हा जागितक तरावर मह वाचा मु ा 
बनला.१९९९ म ये िवकसनशील दशेांना केवळ २४ ट े  थेट परक य गंुतवणूक ा  झाली होती. याम ये आ केचा 
वाटा तर केवळ १.२ ट े  इतका कमी होता. भांडवलशाही या पुर क या या मत,े उ रेकड ेभांडवल संचय होऊन 
िझरप या  िस ांता माणे याचा फायदा दि णेकडील दशेांना होणारच आह.े तर समाजवादी दिृ कोन समथकानंा 
वाटते क , उ रेकडील उ प ाचे दि णेकड े ह तांतरण झा यास िवकास अिधक संतुिलत होईल आिण ि थर 
िवकासाचा रचनाबंध िनमाण होईल. दरडोई उ प ातील वाढ, सकल रा ीय उ प ात रा यांनी केलेली कामिगरी, 
औ ोिगक उ प वाढ यातूनच केवळ िवकास साधला जातो असे नाही तर शाळा, महािव ालय, र त,े िश ण, 
आरो य यासार या पायाभतू सुिवधा समाजात पुरवणे ही खरी िवकासाच े िनदशक आहते. याकड े सोयी करपणे 
दलु  करणं ही मानवी समूहाला परवडणारे नाही. 

श ा  पधा व अ व  चाच यांमुळे मानवी संप ीचा कती मो ा माणावर हास झालेला आह ेह े
जगाने पािहले आह.े िवकिसत बड ेदशे मो ा माणात सुरि तते या नावाखाली श ा  ापार आिण अ व  
चाच या यांना उ ेजन दतेात. याउलट िवकसनशील दशेांना बेरोजगारी यासार या सम यांना त ड ावे लागत 
आह.े  

सम यांचे व प केवळ राजक य चचा नसते तर सामािजक आ थक सु ा असत े दहशतवाद पयावरण 
कुपोषण या सम या दखेील मोठे आहते. रा  भौगोिलक सीमा यां या सुरि ततसेाठी सोबतच मानव आिण मानव 

ित ा मानवी ह  यां या दखेील संर ण करणे ह ेमह वाचे आह.े श ा  िन मती व के या जाणार्या खचापे ा 
आिण यु  सारखे सहंारक पयाय उपायोजना पे ा राजनयास मह व दऊेन चच ारे शांतते या मा यमातनू ज े  
सोडवले पािहजेत आिण तोच िनधी जर जनक याणासाठी वापरला तर ते अिधक संयुि क ठरेल. 

अनेक ासपीठांवर आजही उ र-दि ण संघष हा पाहावयास िमळतो मग ती काबन उ सजन साठी 
आयोिजत पयावरणीय प रषद असो कवा ापारासाठी आयोिजत कर यात आलेली केन कून प रषद असो. 
यािशवाय उ र दि ण संबंध कवा या यातील अडथळे दरू क न संबंध सुधार यासाठी काय य  सु ा केले गेले 
आहते. आंतररा ीय तरावर संयु  रा  सघंटने या िविवध सं थां या मा यमातून या सम यांचे िनराकरण 
कर यात आल.े संशोधन कर यात आले आिण या अहवालानुसार बाधक चचा क न उपाययोजनेसाठी सु ा य  
कर याचा पुढाकार संयु  रा  संघटनेने घतेलेला आह.े 
दि णदि णदि णदि ण----दि ण सहकायदि ण सहकायदि ण सहकायदि ण सहकाय 

१९७० या दशकात दि ण-दि ण सहकाय या श दाचा उदय झाला. जगातील दशेांचे वग करण 
िवकासा या आधारे केले जाते. िवकिसत आिण ीमंत दशे, िवकसनशील दशे आिण अिवकिसत दशे असे केले जात.े 
िवकसनशील आिण सवात कमी िवकसीत दशे जगा या दि ण गोलाधात आहते. तर िवकिसत दशे उ र गोलाधात 
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आहते. या भौगोिलक वा तवामुळे िव ानांनी िवकिसत दशेांना ‘उ र’ आिण िवकसनशील आिण अिवकिसत 
दशेांना  ‘दि ण’ असे संबोधले आह.े जे हा दि ण कवा िवकसनशील दशे वेगवेग या े ात सहकाय करतात ते हा 
ते दि ण-दि ण सहकाय हणून ओळखले जात.े िह आ थक े ात आिण इतर े ातील िवकसनशील दशेांमधील 
सहकायाची या असत.े िवकसनशील दशेांमधील सामूिहक वालंबनाचे व  साकार कर यासाठी दि ण-दि ण 
या चळवळीन ेआ थक दिृ कोनाच े मूळ त व हणून वीकारले आह.े दि ण-दि ण सहकायाच ेमह व अधोरेिखत 
कर यासाठी, महासभेने ठराव पास क न दर वष  १२ स टबर रोजी दि ण-दि ण सहका रतासाठी संयु  रा  
दन साजरा कर याचा िनणय घेतला आह.े 

  दि णदि णदि णदि ण----दि ण सहकायादि ण सहकायादि ण सहकायादि ण सहकायाचेचचेेचेमह वमह वमह वमह व 
११११. िवकिसत दशे आिण िवकसनशील दशे यां या िवकास या वेग या आहते. हणूनच, यांची ाथिमकता, 
गरजा आिण िवकासाची चता एकमेकांपासनू िभ  आहते. जागितक आ थक सु व थे या सम या आिण सम यांना 
सामोरे जा यासाठी सामूिहक दिृ कोनाची यांना आव यकता आह.े 
२२२२. . . . िवकसनशील दशे, जवळजवळ िवकास ये या समान माणात वसलेल े आहते आिण यात अनके 
सामाियकरण आहते. वसाहतवाद आिण आ थक शोषणा या यां या सामा य अनुभवातून ही समानता उ वली. ते 
सव गरीब आ थक पायाभूत सुिवधा, िनर रता, बेरोजगारी, दा र , भूक, तं ानाचा अभाव यासार या सामा य 
सम या सामाियक करतात. अशा कारे, एक सामा य भूतकाळ, एक सामा य वतमान आिण एक सामा य भिव य 
सहकायासाठी आिण िवकासा या सम यांकड ेसामा य दृ ीकोन आण यासाठी यानंा एक  आणते. 
३३३३....दसु यामहायु ानतंर, िवकसनशील दशेांनी यां या वसाहती या मालकांवर अवलंबून राहणे कमी कर यासाठी 
वावलंबना या मागावर जा याचा य  केला. वैयि क तरावर आ मिनभरतेचे येय सा य करणे कठीण 

अस याने यानंी सामूिहक आ मिनभरते या येयाची िनवड केली. ह े उ ी  साकार यासाठी दि ण-दि ण 
सहकायास ो साहन दले गेले.... 
४४४४. . . . दसु यामहायु ानंतर रा ांम ये आ थक पर परावलंिब वाची िच ह ेअिधक प  झा यावर आंतररा ीय सं थानंी 
िवकिसत दशेांकडून िवकसनशील आिण गरीब दशेांना िवकासासाठी मदत कर याची िवनंती केली. संयु  महासभने े
नवीन आंतररा ीय आ थक व थेचा ठराव मंजूर केला. याचा उ शे िवकसनशील दशेां या बाजूने समानता, 
चांगुलपणा आिण याया या त वावर आधा रत जागितक आ थक व था थािपत कर याचा होता.. या ित र , 

ीमंत दशेांकडून तं ानाचे गरीब दशेांम ये ह तातंरण कर या या िवकसनशील दशेांना अनकूुल नसले या 
बर्याच अटी व शत चा ास झाला. अशा कारे या गितिवधीतून बाहरे पड याचा एक माग हणून दि ण-दि ण 
सहकाया या क पनेला एक चांगला पयाय आिण वहाय िनवड हणून पािहले गेल.े 
भारत आिण दि णभारत आिण दि णभारत आिण दि णभारत आिण दि ण----दि ण सहयोगदि ण सहयोगदि ण सहयोगदि ण सहयोग 

भारत नहेमीच दि ण-दि ण सहकायाचा  मु य उ ी कता रािहला आह.े सामूिहक तसचे वैयि क 
पातळीवरही भारताने दि ण-दि ण सहकाया या येस समथन व बळकटी दली आह.े याचे खालील 
बाब खाली वणन केले जाऊ शकते. 
११११....उ र-दि ण संवाद यश वी होऊ शकला नाही आिण एनआयईचे व  अवा तव रािहले हणून सामूिहक 
पातळीवर भारताने दि ण-दि ण सहकायासाठी पुढाकार घेतला. 
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२२२२....बांडूग प रषदतेभारताने िवकसनशील दशेांमधील सहकाया या ये ारे सामूिहक सहकाय कर याचे यये 
िनि त केल.े  
३३३३....भारता या पुढाकाराने बेलम ेड येथे झाले या अिल  रा  गट चळवळीन े दि ण-दि ण सहकायाच े े  आिण 
काय म ओळख यासाठी दि ण आयोग थापन कर याचा ठराव मंजूर केला. हाईट युिलयस नायरे ह े या 
आयोगाचे अ य  होत,े त कालीन भारतीय पंत धान मनमोहन सग ह े याचे पिहल ेसरिचटणीस होत.े 
४४४४....िवकसनशील दशेांमधील सहकाया या येस चालना दे यासाठी अिल  रा ांनी आयोिजत केले या िविवध 
प रषदांम ये तसेच जी-७७ आिण यूएनसीटीएडी सार या आतंररा ीय मंचांम ये भारतान े अ णी भूिमका 
बजावली आह.े 
५५५५....२००३म ये आयबीएसएचा पाया हा या दशेने सवात मह वाचा उपाय आह.े एलडीसी या िवकासासाठी मे 
२०११ म ये इ तंबूल येथे आय ही यूएन एलडीसी प रषदते घे यात आले या आतंररा ीय िवकास रणनीतीत 

थमच दि ण-दि ण सहकाया या यं णेचा समावेश कर यात भारताला यश आले. या िवकासाची रणनीती 
इ तंबूल ो ाम ऑफ अ शन हणून ओळखली जात.े 
६६६६....२०२१ मधील online बैठक त आभासी बैठक १३ एि ल ते १६ एि ल २०२१ या काळात नवी द ली येथ े
झाली. पररा  वहार मं ी एस जयशंकर यांनी बैठक त दि ण-दि ण सहकाय, मानवतावादी मदत आिण आप ी 

व थापन सहा य यावर जोर दला. 
दि ण दि ण दि ण दि ण ----दि ण सहकायाच ेआ हानेदि ण सहकायाच ेआ हानेदि ण सहकायाच ेआ हानेदि ण सहकायाच ेआ हाने     
११११....जागितक करणा या येमुळे िवकसनशील दशेां या आ थक धोरणांम ये नवउदारवादी वृ ी िनमाण झा या 
आहते. येकाने उदयो मुख जागितक व थेत अिधक चांगले य  केले, परंतु यश असमान आह.े यामुळे भारत, 

ाझील, इंडोनेिशया, दि ण आ का इ यादी काही िवकसनशील दशेांनी इतरापें ा चांगले आ थक प रणाम 
साधले आहते. यामुळे िवकसनशील दशेांमधील दरी आणखी वाढली आह.े आता आपण ‘दि ण’ आिण ‘गरीब दि ण’ 
िवकिसत केले आहते. जागितक करणा या येने संपूण आ का खंड मागे टाकला आह,े कारण यांना अपेि त 
यश िमळवता आले नाही. या दशेांम ये जागितक अथ व थेम ये भाग घे यासाठी घटकांची कमतरता आह.े यामुळे 
दि ण-दि ण सहकायासाठी नवीन आ हाने उभी आहते. 
२२२२....दि ण-दि ण सहकायाची या एनएएममाफत चालिवली गेली, परंतु जागितक करणा या दबावाखाली ितचा 
आ थक अजडा कमकुवत झाला आह.े 
३३३३.... थम ब याचिवकसनशील दशेांवर कजाचा बोजा सहन करावा लागला, यामुळे वाढीचा दर कमी झाला कवा 
नकारा मक वाढ झाली आिण ह ेदशे आंतररा ीय िव ीय व थे या अधीन रािहल.े 
४४४४....जागितक करणआिण उदारीकरणा या वाढ या श नी नव-उदारमतवादी अजडा आिण सोि हएत युिनयनचे 
िवभाजन, युरोपचे आणखी एक ीकरण यासारखे नवीन बदल तसेच ब रा ीय कंप यांची झपा ाने वाढ आिण 
ब प ीय आ थक धोरणांची चौकट मजबूत करणे. यामुळे दि ण-दि ण सहकाया या चालू येवर अडथळे 
िनमाण झाले आहते.तथािप, दरूगामी जागितक आ थक, राजक य आिण तांि क घडामोड चा सामना क न दि ण-
दि ण सहकायाची ेरणा हळूहळू कमी होत गेली. 
दि णदि णदि णदि ण----दि ण सहकाय उपल धीदि ण सहकाय उपल धीदि ण सहकाय उपल धीदि ण सहकाय उपल धी     
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११११....१९७० या दशकात दि ण-दि ण सहकायाचा सवुणकाळ मानला जाऊ शकतो. कारण संयु  रा ांनी 
िवकसनशील दशेांम ये सहकायाची या सुकर कर यासाठी य  केल.े 
२२२२....१९७४ म ये, यूएन जनरल अस लीने िवकसनशील दशेां या या यतेवर आिण समानतेवर आधा रत असले या 
यू आंतररा ीय आ थक ऑडर (एनआयईओ) या ा ीसाठी ठराव मंजूर केला. 

३३३३....रा ांनी िवकसनशील दशेांम ये तांि क सहकायासाठी संयु  रा  िवकास काय मात एक िवशेष युिनट थापन 
केली.  
४४४४....हरारे िशखर प रषदे या प रणामी दि ण आयोग थापन कर यात आला. १९९० म ये ‘दि णेला आ हान’ 
नावाचा अंितम अहवाल सादर केला. 
िन कषिन कषिन कषिन कष     

दि णेकडील दशेांकड ेभांडवलाची कमतरता आह.े तसेच िव ान व तं ान या े ात दखेील यांची गती 
यथावकाश आह.े अशा वेळेस यांनी पर पर सहकाय के यास यां या साम यात  िनि तच वाढ होईल.आज 
जगाची िवभागणी उ र-दि ण रा ांम ये झाली आह.े उ रेकडील रा ांकड े पैसे कुठे गंुतवावे? हा  आहे. तर 
दि णेकडील रा ांना आप या जनतेला मूलभूत गरजा कशा उपल ध क न ा ात? यासाठी कुठून िनधी उपल ध 
करावा? ही अडचण आह.े यामुळे समतोल िवकास थािपत होणे आव यक आह.े आिण यासाठी केवळ उ रेकड े
रा ां या मदतीवर अवलंबून न राहता दि ण- दि ण सहकायान े हा िवकास कसा साधता येईल. यासाठी 

य शील राहणे गरजचेे आह.ेिव ान तं ान े ाम ये िवकिसत दशेां या तुलनेत िवकसनशील व गरीब दशे 
खूपच मागे आहते. यामुळे मो ा माणावर पैसा खच क न ह ेतं ान उ रेकडील दशेांकडून िवकत घे यापे ा 
दि णेकडील दशेांनी आप याकड े जे  तं ान आह े याची दवेाण-घेवाण एकमेकाशी के यास यांचा एकि त 
िवकास होऊ शकतो.दि णेकडील दशेांना जागितक िव ीय सं था व िवकिसत दशे यां याकड ेकजासाठी अवलबूंन 
राहावे लागत.े कजा या बो यामुळे िह रा  े आ थकदृ ा संकटात सापडतात यामुळे दि ण- दि ण आ थक 
सहकायावर भर दणेे गरजचेे आह.ेआंतररा ीय ापारात दि णेकडील रा ांचा िनयातीत मोठा नाही. अ यंत 
िवषम प रि थतीत जागितक ापार आज होत आह.े यात संतुलन साध यासाठी दि णेकडील रा यानंी 
एकमेकांशी  संयोग साधनू ापारातील जाचक अट चािवरोध क न जागितक पातळीवर एक मुखान े िनणय  
याचा यानंा फायदा होईल.लॅ टन अमे रका, आ का व आिशया मधील अनेक दशेांना आज आप या जनतेला अ , 

व , िनवारा यासार या मूलभूत गरजा सु ा पुरवता यते नाहीत  उ र व दि णेकडील जनते या राहणीमानाचा 
दजा म ये कमालीचा फरक आह.े दि ण- दि ण सहकायाने दि णेकडील रा यानंा आप या जनतचेा 
राहणीमानाचा दजा उंचाव याची संधी ा  होईल.पायाभूत े ा या िवकासासाठी मो ा माणात भांडवलाची 
व सुिवधांची गरज असते. मा  दु यम े ाचा िवकास हा दि णेकडील दशेां या पर पर सहयोगाने होऊ शकतो. 

ाझील व भारतासार या ही रा  ेआज गती पथावर आहते. परंतु यासाठी यानंा िवकिसत दशेांवर अवलबूंन 
राहावे लागत.े यापे ा यांनी दि णेकडील दशेांची  मदत घेत यास यांना आपली िवकासाची गती वाढवता येईल. 
परक य गंुतवणुक साठी पूणपणे उ रेकडील रा ांसाठी अवलंबून न राहता दि णेकडील रा ांनी  पर पर दशेात 
गंुतवणुक स सु वात केली तर याच ेचांगले फायद ेनजीक या काळात िमळू शकतील.नैस गक आप ी, दहशतवाद, 
अंतगत यादवी यासार या ांवर मात कर यासाठी दि णेकडील रा  े पर पर सहयोग क  शकतील. यासाठी 
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खूप मो ा भांडवलाची तसचे तं ानाची गरज नसून फ  पर पर  सहकाय व आपुलक ची भावना ठेवणे गरजेचे 
आह.े 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    ----    

११११. . . . मक  बसू -आंतररा ीय राजकारण -संक पना,िस ातं आिण सम या  
२२२२. . . . बी.ए.ख ा-अंतररा ीय संबंध  
३३३३. . . . तपन िब वाल    ----अंतररा ीय संबंध  
४४४४.... डॉ.बी.एल.फािडया-अंतररा ीय संबंध 
५५५५. . . . डॉ.मिनष सोनवण,ेडॉ. ीकांत दशेमुख    ----आंतररा ीय संबंध    
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भारतातील िडिजटल शतेीच ेभिव यभारतातील िडिजटल शतेीच ेभिव यभारतातील िडिजटल शतेीच ेभिव यभारतातील िडिजटल शतेीच ेभिव य    
    

डॉडॉडॉडॉ. . . . मनोज हीमनोज हीमनोज हीमनोज ही. . . . जगतापजगतापजगतापजगताप    
डॉडॉडॉडॉ. . . . िहरामण एमिहरामण एमिहरामण एमिहरामण एम. . . . ीरसागरीरसागरीरसागरीरसागर    

अथशा  िवभाग अथशा  िवभाग, कला व वािण य महािव ालय, सोयगाव कला व वािण य महािव ालय, सोयगाव 
    

तावना तावना तावना तावना ----    
 भारतीय अथ व थेत शेतीचे मह व अन यसाधारण असे आह.ेआ थक सव ण 2020-21 नसुार, 2020-
21 म ये कृषी े ाचे GDP मधील योगदान २०.९%इतके आह.ेआज पारंप रक शेती कर यापे ा आधुिनक 
तं ानावर आधारलेली शेती कशी करता येईल, याकड े आजचा त ण शेतकरी सजगपणे बघतो आह.े भारतान े
दसु या पंचवा षक योजनेपासून शेतीबरोबरच औ ोिगक करणावर भर दे यास सु वातकेलेली दसत.े पुढील 
काळात हरीत ांती ारे शेतीतही तं ानाचा वापर होऊ लागला. आता तर भारतीय शेतीने संपूणपणे कात टाकली 
असून शेती या बाबातीत नवनवे योगही होत आहते.गे या काही वषात, सरकारने निवन शेती तं ान आिण 
आ ासक धोरणांसह कृषी े ाला मदत आिण वृ ी कर यासाठी मोठी पावले उचलली आहते. शेतीतील िडिजटल 
तं ाना या अलीकडील उ ांतीमुळे िपकांच ेउ  उ पादन सुिनि त क न वाढीला गती िमळेल आिण पा याचा 
वापर आिण कृषी रसायनांचा वापर कमी क न शा तता वाढेल अशी अपे ा आह.े  

कृषी े ातील िडिजटल तं ान हणज े  कृि म बुि म ा (AI) आिण मशीन ल नग (ML), रमोट 
से सग, िबग डटेा, लॉक चेन आिण IoT, कृषी मू य साखळी बदलणे आिण शेतीचे आधुिनक करण करणे 
होय.जगातील नेदरलँ स, यूएस, ऑ ेिलया आिण इ ायल सार या अनेक दशेानंी कृषी े ात ांती घडवून 
आण यासाठी िडिजटल उपायांचा यश वीपणे अवलंब केला अस याचा दसत आह.े  परंतु भारतात यांचा अवलंब 
करणे अजूनही बा याव थेत आह.े भिव यात भारतातील िडिजटल शेतीचा अवलंब सावजिनक-खाजगी भागीदारी 
(PPP) अंतगत वाढेल यात शंकाच नाही. 
भारतातील िडिजटल कृषी अतंगत स याच ेउप मभारतातील िडिजटल कृषी अतंगत स याच ेउप मभारतातील िडिजटल कृषी अतंगत स याच ेउप मभारतातील िडिजटल कृषी अतंगत स याच ेउप म    ::::    

भारतीय शेतीमधील िडिजटायझेशनची उपयोिगता चांग या कारे समजली आह ेआिण मा य केली गेली 
आह,े याच माणे चिलत मू य साखळीचे िडिजटलायझेशन कर या या दशेनेही य  केले गेले आहते.स टबर 
2021 म ये, क ीय कृषी आिण शेतकरी क याण मं ी, ी नर  सह तोमर यानंी, CISCO, Ninjacart, Jio 
Platforms Limited, ITC सोबत पाच सामंज य करारांवर वा री करताना, िडिजटल कृषी िमशन 2021-
2025 या सु वातीची घोषणा केली. िलिमटेड आिण NCDEX ई-माकट िलिमटेड (NeML), ायोिगक 

क पां ारे िडिजटल शेती पुढे ने यासाठी AI, लॉक चेन, रमोट से सग आिण GIS तं ान आिण ोन आिण 
रोबो सचा वापर यासार या नवीन तं ानावर आधा रत क पांना समथन आिण गती दणेे ह े िडिजटल कृषी 
अिभयान 2021-2025 चे उ  असणार आह.ेCisco ने ऑग ट 2019 म ये कृषी िडिजटल इ ा चर (ADI) 
सो यूशन िवकिसत केल,े जे शेती आिण ानाची दवेाणघेवाण वाढवते. Jio Agri (JioKrishi) लॅटफॉम फे ुवारी 
2020 म ये लाँच केल े गेले, शेतक  यांना स म कर यासाठी संपूण मू य साखळीसह कृषी प रसं थचे े
िडिजटायझेशन करते. लॅटफॉमचे मु य काय स ला दे यासाठी टँड-अलोन ऍि लकेशन डटेा वापरते, गत काय 
िविवध ोतांकडून डटेा वापरतात, डटेा AI/ML अ गो रदमम ये फ ड करतात आिण अचूक वैयि कृत स ला 
दतेात. या उप माचा पायलट ोजे ट जालना आिण नािशक (महारा ) येथे होणार आह.ेITC ने ITC या ई-
चौपाल 4.0 िडिजटल लॅटफॉमवर सादर केले या िडिजटल ॉप मॉिनट रग लॅटफॉमचा वापर क न, पारंप रक 
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पीक- तरीय सामा य स याला वैयि कृत साइट-िविश  पीक स लामसलत म ये बदल यासाठी वैयि कृत ‘साइट 
पेिस फक ॉप अॅड हायझरी’ सेवा तयार कर याचा ताव दला आह.े या उप माचा पायलट ोजे ट सीहोर 

आिण िव दशा (म य दशे) येथे होणार आह.े 
िडिजटल शतेीच ेफायदेिडिजटल शतेीच ेफायदेिडिजटल शतेीच ेफायदेिडिजटल शतेीच ेफायद-े---    

शेतीम ये िडिजटल उपायांची अंमलबजावणी के याने शेतांचे िव सनीय व थापन आिण िनरी ण करणे 
श य होते. शेतक  यांना यो य वेळेत  शेतांच े संपूण िडिजटल िव ेषण िमळत अस याने, ते यानसुार काय क  
शकतात आिण यांना जा तीची क टकनाशके, खते वापर याची आिण एकूण पा याचा वापर कमी कर याची गरज 
नाही. तसेच कृषी उ पादकता वाढते आिण उ पादन खच कमी होतो, मातीची झीज रोखते,पीक उ पादनात 
रासायिनक वापर कमी करते,जल ोतां या भावी आिण काय म वापरास ो साहन दतेे,शेतक यांची सामािजक-
आ थक ि थती सुधारते,पयावरणीय आिण पयावरणीय भाव कमी करते, कामगारांची सुरि तता वाढवते इ. 
फायद ेिडिजटल शेतीचे होतात. 
भारतात िडिजटल शतेीची अमंलबजावणीभारतात िडिजटल शतेीची अमंलबजावणीभारतात िडिजटल शतेीची अमंलबजावणीभारतात िडिजटल शतेीची अमंलबजावणी    ----    

भारतात िडिजटल शेती या हळूहळू वीकार यामागील मु य घटक हणजे दशेातील िवभ  लहान-धारक 
शेतांचे मह व, यामुळे डटेा गोळा करणे गंुतागंुतीचे होते. या ित र , यांि क करण साधनांचा मया दत वेश 
आिण दु काळ, पूर आिण अ यािधक मा सून यांसार या नैस गक आप चा या े ातील िडिजटल सो यूश स या 
तैनातीवर नकारा मक प रणाम झाला आह.े अशा कारे, एका सामा य भारतीय लहान शेतात िडिजटल शेती लागू 
कर यासाठी एक सानुकूिलत दृ ीकोन आव यक असले, ह े नतंर मोठे केले जाऊ शकते आिण अनेक भारतीय 
शेतांम ये उपल ध केले जाऊ शकते. भारतात िडिजटल शेती यश वी कर यासाठी खालील उपाययोजना लागू के या 
जाऊ शकतात: - 
• कमी कमतीच ेतं ानकमी कमतीच ेतं ानकमी कमतीच ेतं ानकमी कमतीच ेतं ान: : : : ---- भारतीय शेतक याचे सरासरी वा षक उ प  > US$ 1,000 आह.े ह ेकमी उ प  

भारतातील एक सामा य शेतकरी कोण या अिनि त आ थक प रि थतीम ये काम करतो याचे प ीकरण दतेे. 
अशा कारे, तं ानाची कमत कमी कर यास मदत होईल. 

• पोटबल हाडवअेरपोटबल हाडवअेरपोटबल हाडवअेरपोटबल हाडवअेर: : : : ---- सामा य भारतीय शेतात लहान अस याने, लग आिण ले हाडवेअरला भारतीय 
बाजारपेठेत चांगली संधी आह.े तसचे, शेतजमीन भाडते वावर िविवध शेती व थेअंतगत मो ा माणावर 

चिलत आह,े हणून िविश  जिमनीवर शेती करणारा शेतकरी पुढील हगंामात दसु या शेतजिमनीवर जाऊ 
शकतो. अशा प रि थतीत, पोटबल उपकरणांम ये गंुतवणूक करणे शेतक यांसाठी चांगले आह.े 

• कृषी उपकरण ेआिण यं साम ीसाठी भा ान ेदणे ेआिण सामाियकरण लटॅफॉमकृषी उपकरण ेआिण यं साम ीसाठी भा ान ेदणे ेआिण सामाियकरण लटॅफॉमकृषी उपकरण ेआिण यं साम ीसाठी भा ान ेदणे ेआिण सामाियकरण लटॅफॉमकृषी उपकरण ेआिण यं साम ीसाठी भा ान ेदणे ेआिण सामाियकरण लटॅफॉम: : : : ---- मया दत आ थक संसाधन े
आिण लहान शेती भूखंड या दो हीमुळे, िडिजटल लॅटफॉमसाठी संधी अि त वात आह े जी थेट खरेदी 
कर याऐवजी उपकरणे भा ाने दणेे आिण सामाियकरण सेवा दतेात. फामकाट (rent4farm), EM3 
AgriServices आिण Tringo सार या काही ऍ ीटेक टाट-अ स आधीच उपकरणे भा ाने सेवा दान करत 
आहते. 

• शै िणक समथनशै िणक समथनशै िणक समथनशै िणक समथन: : : : ---- थािनक कृषी सं था आिण शै िणक सं था िनयिमतपणे िविवध थािनक पातळीवर 
आयोिजत काय म आिण सरकारी उप मां ारे शेतक यांशी संवाद साधतात. िविवध शै िणक सं था आिण 
कृषी सं थां ारे पुरिव या जाणा या िश ण सुिवधांमुळे शेतक यांम ये िडिजटल अवलंब वाढेल. 

भारतात सरकार माफत वापरल ेजाणारे िविवध भारतात सरकार माफत वापरल ेजाणारे िविवध भारतात सरकार माफत वापरल ेजाणारे िविवध भारतात सरकार माफत वापरल ेजाणारे िविवध िडिजटल अिॅ लकेशन िडिजटल अिॅ लकेशन िडिजटल अिॅ लकेशन िडिजटल अिॅ लकेशन ----    
• नशॅनल अिॅनशॅनल अिॅनशॅनल अिॅनशॅनल अिॅ क चर माकट क चर माकट क चर माकट क चर माकट ((((eNAM):eNAM):eNAM):eNAM):----एि ल 2016 म ये लॉ च केलेल,े National Agriculture Market 

(eNAM) ह ेएक संपूण भारतातील इले ॉिनक े डग पोटल आह ेजे िव मान कृषी उ प  बाजार सिमती 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)             ISSN – 2454 - 7905 

Vol. II  - ISSUE – LII                  SJIF Impact Factor : 7.479                                         Page - 134 

(APMC) मंड ना जोडत,े शेतीसाठी एक एक कृत रा ीय बाजारपेठ तयार कर यासाठी व त ू eNAM 
शेतक यांना यां या गंुतवणुक तून पधा मक परतावा दऊेन कोण याही दलाल कवा म य थां या 
ह त ेपािशवाय उ पादने िवक यास मदत करते. 

• डायरे ट बिेन फट ा सफर डायरे ट बिेन फट ा सफर डायरे ट बिेन फट ा सफर डायरे ट बिेन फट ा सफर ((((DBT) DBT) DBT) DBT) स ल अॅ ी पोटलस ल अॅ ी पोटलस ल अॅ ी पोटलस ल अॅ ी पोटल:::: - जानेवारी 2013 म ये लॉ च कर यात आलेल,े DBT 
अॅ ी पोटल ह ेदशेभरातील कृषी योजनासंाठी एक एक कृत क ीय पोटल आह.े ह ेपोटल शेतक यांना सरकारी 
अनुदाना ारे आधुिनक शेती यं े अवलंब यास मदत करत े

भारतातील िडिजटल शतेीच ेभिवभारतातील िडिजटल शतेीच ेभिवभारतातील िडिजटल शतेीच ेभिवभारतातील िडिजटल शतेीच ेभिवत  त  त  त  :::: 
भारतात िडिजटल शेतेच ेभिवत  ह े रमोट से सग, मृदा से सर, मानवरिहत हवाई सव ण आिण बाजार 

अंतदृ ी इ याद वर आधा रत असून शेतीमधील तांि क ह त ेप शेतक यांना सोयी कर आिण कफायतशीर 
दृ ीकोनातून उ पादना या वेगवेग या ट यांवर पीक आिण माती परी ण, पूवक पना आिण मू यांकन कर यास 

वृ  करतात. शेती े ातील संभा  आ हान ेओळख यासाठी ारंिभक सूचक हणून काय क  शकतात आिण 
यांना वेळेवर हाताळ यासाठी पयाय दान क  शकतात.कृि म बुि म ा/मशीन ल नग (AI/ML) अ गो रदम 

पीक उ पादन सुधार यासाठी, क टकांवर िनयं ण ठेव यासाठी, माती तपासणीम ये मदत कर यासाठी, 
शेतक  यांसाठी कृतीयो य डटेा दान कर यासाठी आिण यां या कामाचा भार कमी कर यासाठी रीअल-टाइम कृती 
कर यायो य अंतदृ ी िनमाण क  शकतात. लॉकचने तं ान शेत, यादी, जलद आिण सुरि त वहार आिण अ  
ॅ कगब ल छेडछाड- ूफ आिण अचूक डटेा दते.े अशा कारे, मह वाचा डटेा रेकॉड आिण सं िहत कर यासाठी 

शेतक यांना कागदप ांवर कवा फायल वर अवलंबून राह याची गरज नाही. 
समारोप समारोप समारोप समारोप ----        
 भारतासार या कृिष धान दशेात शेतक यांच ेउ प  दु पट करणे आिण शा त िवकास यासारखी उ  े
सा य कर यासाठी भारतीय कृषी े ाला भेडसावणा या आ हानानंा त ड दे यासाठी सवागीण प रसं थेचा 
दिृ कोन वीकारणे ह े रा ीय िहताचे आह.े यासाठी आता शेतक यांनी दखेील शेतीम ये िडिजटल उपाय 
वीकार याची आव यकता आह.े कमी खचात अिधक उ पादन घे यासाठी शेतक यांना आता िडिजटल सा रता 

अंगीकारता आली पािहजे.  भारतातील िडिजटल शेतीचा ापक माणात अवलबं कर यासाठी ब -भागधारक 
दिृ कोन आव यक असेल, याम ये सरकारला दखेील मह वाची स म भूिमका बजवावी लागेल. 
सदंभ सदंभ सदंभ सदंभ : : : :     

१. https://vikaspedia.in/agriculture 
२. https://maharashtratimes.com/article 
३. https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_agriculture 
४. https://agricoop.nic.in/en/divisiontype/digital-agriculture-division 
५.  "Technology and digital in agriculture - OECD". www.oecd.org.  
६. https://www.netafimindia.com/digital-farming/ 
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Hkkjrkrhy lgdkj vkf.k efgyk lcyhdj.kHkkjrkrhy lgdkj vkf.k efgyk lcyhdj.kHkkjrkrhy lgdkj vkf.k efgyk lcyhdj.kHkkjrkrhy lgdkj vkf.k efgyk lcyhdj.k    
    

IkzkIkzkIkzkIkzk----    banzftr ,soGsbanzftr ,soGsbanzftr ,soGsbanzftr ,soGs    
¼,e~-,-ch-,M~] lsV] usV-½ 

nfgoMh dkWyst] nfgoMh] rk- ek.k] ft- lkrkjk 
 

Xkks’kokjkXkks’kokjkXkks’kokjkXkks’kokjk %&  
Hkkjrkrhy lgdkjh pGoGhP;k ek/;ekrwu efgyk lcyhdj.k ?kMwu ;s.;kl enr >kyh vkgs-  

lektkrhy vkfFkZdn`’V;k nqcZy ?kVdkrhy lekurslkBh lgdkjh iriqjoBk laLFkk efgykauk fofo/k m|ksx 
O;akolk;klkBh o cpr xVkP;k fodklklkBh iriqjoBk djrkr- R;klkscrp “ksrh iqjd tksM/kank Eg.kwu nqHkR;k 
tukojkaP;k [kjsnhlkBh] y?km|ksxklkBh lgdkjh cWaaadk iriqjoBk djrkr-  rlsp gs loZ O;olk; efgykauk 
pkyfork ;kosr-  ;klkBh f”k{k.k] izf”k{k.k o ekxZn”kZu f”kchjaas bR;knhps vk;kstu d:u efgyk lcyhdj.kkl 
gkrHkkj ykoyk vkgs-   

dks.krkgh HksnHkko u djrk ik=rk /kkjd efgykauk lgdkjh laLFksps lHkklnRo fnys tkrs-  R;keqGs 
efgykaP;k lokZaxh.k fodklkyk pkyuk feGyh vkgs- efgyk fofo/k lgdkjh laLFksP;k lapkyd inkph /kqjk 
leFkZi.ks ikj ikMr vkgsr-   

lgdkjh dk;n;kuqlkj lgdkjh laLFksP;k lapkyd eaMGkr efgykapk lekos”k vlY;keqGs efgykae/;s 
jktdh; Mkoisp] o ijhiDork fuekZ.k gks.;kl enr >kyh vkgs-  lgdkjh laLFksP;k okf’kZd loZlk/kkj.k lHksr 
efgyk lHkkln fofo/k iz”ukaojhy ppsZr lgHkkxh gksrkr-  vkt xzkeiapk;r] iapk;r lferh] ftYgk ifj’kn] 
fo/kkulHkk] yksdlHkk] jkT;lHkk] bR;knh e/;s efgykauk izfrfu/khRo feGkys vkgs-   

lu 2001 gs efgyk lcyhdj.k o’kZ Eg.kwu ?kksf’kr djrkuk ns”kkrhy izR;sd L=hpk lokZaxh.k fodkl 
Ogkok ;klkBh fofo/k ;kstuk jkcfoY;k vkgsr-  lgdkjh laLFkkP;k ek/;ekrwu L=h;kauk Lokoyacukapk ekxZ 
[kqyk >kyk vkgs- fofo/k y?kqm|ksx] nqX/k O;olk;] “ksGh ikyu] i”kqikyu] dqDdwVikyu] ;klkj[ks “ksrhiwjd 
O;olk; lq: d:u [ksM;krhy efgyk vkt vkfFkZd ǹ’V;k l{ke >kY;k vkgsr- lgdkjkP;k ek/;ekrwu 
efgykauk vkfFkZd lk{kjrscjkscjp jkTkdh;] o lkekftd lk{kjrkgh feGkyh vkgs- R;keqGs fofo/k irlaLFkk] 
lgdkjh laLFkk] ;ke/;s efgyk lHkklnkapk p<rk vkys[k ikgko;kl feGr vkgs- ifj.kkeh pkj fHkarhe/;ŝ  pwy 
vkf.k ewy^ ;k pkSdVhr vMdysyh L=h vkt l{ke gksowu 21 O;k “krdkrhy fofo/k vkOgkus isy.;kl lTt 
>kyh vkgs- 
izLrkokizLrkokizLrkokizLrkok%&%&%&%&   

lgdkj gh ekuokph lgt mitr izo`Rrh vkgs- lgdkjkps rRo gs ekuoh lektkP;k mRdzkarh ,o<s 
iqjkru vkgs- gtkjks o’kkZiwohZ ekuo tsaOgk jkuVh voLFksr lewgkus jkgr gksrk- rsaOgkp txkr lgdkjkpk mxe 
>kyk- ekuo gk lektfiz; izk.kh vkgs- lektkr okojrkuk usgehp rks lgdkjkaps vkpj.k djhr vlrks- 
nql&;kP;k lq[k nq%[kkr lkehy gks.ks] vMp.khps osGh ,desadkuk enr dj.ks] Eg.ktsp lgdkj gks;-  Hkkjrkr 
“ksdMks] gtkjks o’kkZiwohZ gksowu xsysY;k larkauh ^,desdka lgk¸; d:] vo?ks /k: lqiaFk^ gh fnysyh f”kdo.k 
lgdkjkphp tk.kho d:u nsrs-  

tltlk ekuokpk fodkl gksr xsyk rlrlk lgdkjkapkgh fodkl ?kMwu vkyk- “ksrh] m|ksx] okgrwd] 
nG.koG.k ;k loZp {ks=kr lgdkjkpk voyac dj.;kr vkyk- vkt rj lgdkj gk loZlkekU; ek.klkaP;k 
tx.;krhy ewyea= cuyk vkgs- lgdkjh pGoGhus ekuoh thoukaps izR;sd vax O;kiys vkgs-   
vH;klkps mfÌ’V%&vH;klkps mfÌ’V%&vH;klkps mfÌ’V%&vH;klkps mfÌ’V%&  

izLrwr “kks/k fuac/kkps mfÌ’V gs lgdkjh {ks=kaP;k ek/;ekarwu gks.kk&;k efgyka lcyhdj.kkpk vH;kl 
dj.ks gs vkgs-   
la”kks/ku i/nrhla”kks/ku i/nrhla”kks/ku i/nrhla”kks/ku i/nrh%&%&%&%&   
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izLrwr “kks/k fuca/k gk nq̧ ;e lk/kulkexzh oj vk/kkjhr vlwu R;klkBh fofo/k xzaFk] iqLrds] ekflds] 
vgoky] baVjusV] bR;knhpk vk/kkj ?ksryk vkgs-   
lgdkjkpk vFkZ %&lgdkjkpk vFkZ %&lgdkjkpk vFkZ %&lgdkjkpk vFkZ %&   

lgdkjkyk baxzth e/;s Co-operation vls Eg.krkr- Co-operation gk “kCn yWVhu Hkk’ksrhy 

Co-operari ;k “kCnkiklwu cuyk vkgs- ;krhy Co ;k “kCnkapk vFkZ ,d= fdaok lg vlk gksrks- rj 

operari ;k “kCnkpk vFkZ dke dj.ks vlk gksrks- ;ko:u lgdkj ;k “kCnkapk vFkZ lokZaP;k fgrklkBh 
,df=ri.ks dke dj.ks vlk gksrks-   

lgdkj gh QDr ladYiuk ulwu rh ekuokaph var%izjs.kk vkgs- nql&;kauk enr dj.ks] nqcZykauk o 
fu/kZukauk lgk¸; dj.ks Eg.kts lgdkj gks;- ,[kkn;kps thou tx.ks] lq[kdj Ogkos- Eg.kwu dsysyh enr 
Eg.kts lgdkj gks;- ekuokrhy lqlaLdr̀i.kk Eg.kts lgdkj gks;- lgdkj ;k “kCnkaph O;kIrh izpaM vkgs-  
ljdkjP;k ǹ’Vhus lgdkj gs vkfFkZd izxrhps lk/ku vkgs- rj lekt lq/kkjdkaP;k ǹ’Vhus lgdkj gs 
lektlsosps ek/;e vkgs-  /keZ”kkL=kar lgdkjkyk ijksidkjkaps ek/;e ekuys vkgs- izR;sdkapk lgdkjkdMs 
ikg.;kpk n`’Vhdks.k osxosxGk vlyk rjh ekuaokph lokZaxh.k izxrh dj.ks gsp rRo lgdkjkr vfHkizsr vkgs- 
O;k[;kO;k[;kO;k[;kO;k[;k    %&%&%&%&  iq<hy O;k[;ko:u lgdkjkapk vFkZ let.;kl enr gksbZy- 

1-     ,p dWYOgVZ,p dWYOgVZ,p dWYOgVZ,p dWYOgVZ %& ^ ekuoh Hkwfedsrwu O;Drhuh LosPNsus ,d= ;sowu Lor%P;k vkfFkZd fgrlao/kZuklkBh 
lekursP;k rRokoj LFkkiu dsysyh la?kVuk Eg.kts lgdkj gks;-^ 

2- JhJhJhJh----    oSdqaByky esgrkoSdqaByky esgrkoSdqaByky esgrkoSdqaByky esgrk % ^leku xjtk vlysY;k O;Drhauh ,d= ;sowu leku vkfFkZd mfÌ’V lk/; 
dj.;klkBh dsysys LosPNk la?kVu ò/nhaxr dj.kkjh O;kid pGoG Eg.kts lgdkj gks;-^ 
Okjhy O;k[;kao:u FkksMD;kr vls Eg.krk ;srs dh] lgdkjke/;s lektkrhy vkfFkZdǹ’V;k nqcZy 

O;Drh lekursP;k rRokoj LosPNsus ,d= ;sowu vkiys vkfFkZd fgrlao/kZu lk/; djrkr- vfydMhy dkGkr 
efgyk lcyhdj.kkps ek/;e Eg.kwu Hkkjrkrhy lgdkjh pGoGhdMs ikfgys tkrs- 
Ekfgyk lcyhdj.k %Ekfgyk lcyhdj.k %Ekfgyk lcyhdj.k %Ekfgyk lcyhdj.k %   

ns”kkrhy izR;sd L=+h] iq:’k] ckyd] o`/n] viax] lqǹ< ;kapk lokZaxh.k fodkl >kysyk vlsy rj R;k 
ns”kkpk lokZaxh.k fodkl gksrks- ijarq tkxfrd ikrGhoj fofo/k Lrjkoj efgykapk fodkl >kysyk ukgh-  
efgykaP;k lokZaxh.k fodklklkBh “kklu fofo/k ;kstuk jkcfors- Hkkjrkr Lokra™;iwoZ dkGkiklwu efgyk 
lcyhdj.kklkBh fofo/k iz;Ru dsys tkr vkgsr-  fo”ks’kr% Lokra™;izkIrhuarj “kklukus efgyk lcyhdj.kklkBh 
fo”ks’k /kksj.ks jkcfoyh vkgsr- efgyk lcyhdj.kklkBh lu 2001 gs o’kZ ^efgyk lcyhdj.k o’kZ^ Eg.kwu tkghj 
dsys vkgs- efgyk lcyhdj.k gh lrr pky.kkjh izfdz;k vkgs- iq<hy dkgh fuoMd O;k[;ko:u efgyk 
lcyhdj.kkpk vFkZ Li’V gksbZy- 
1- Tkkxfrd cWaadTkkxfrd cWaadTkkxfrd cWaadTkkxfrd cWaad % ^O;Drhyk fdaok xVkyk vkiyh ilarh Bjfo.;kph o gh ilarh b’V R;k d̀rhe/;s vkf.k 

QyizkIrhe/;s mrjfo.;kph {kerk ok<fo.;kph izfdz;k Eg.kts lcyhdj.k gks;-^ 
2- fOguslk fxzQufOguslk fxzQufOguslk fxzQufOguslk fxzQu %&  ^L=h l{kehdj.k Eg.kts L=hP;k vaxh fu.kZ; ?ks.;kph] fu;a=.k dj.;kph] la?kVu 

dj.;kph {kerk] erizn”kZu dj.ks] d`frf”ky dk;Zdze ?kMowu vk.k.ks] tulaidZ] laLFkk laidZ] vkfFkZd 
O;ogkj b- dj.;kph {kerk o vkoM fuekZ.k gks.ks gks;-^ 
FkksMD;kr efgykauk jktdkj.k] lektdkj.k] vFkZdkj.k] dqVwacO;oLFkk b- e/;s iq:’kkaP;k cjkscjhus 

LFkku nsÅu ekufldn`’V;k vkf.k vkfFkZdn`’V;k l{ke dj.ks Eg.kts efgyk lcyhdj.k gks;- 
Ekfgyk lcyhdj.kkph xjt %Ekfgyk lcyhdj.kkph xjt %Ekfgyk lcyhdj.kkph xjt %Ekfgyk lcyhdj.kkph xjt %    

1- HkkjrkdMs miyC/k vl.kk&;k uSlfxZd lk/kulaiRrhP;k i;kZIr okijklkBh efgyk lcyhdj.k 
vko”;d vkgs- 

2- Ekfgyk lcyhdj.kkeqGs L=h&iq:’k lekurk izLFkkfir >kY;keqGs Hkkjrkpk lerksy fodkl lk/k.;kl 
enr gksbZy- 
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3- fL=;kapk ekufld] lkekftd] vkfFkZd fodkl lk/k.;klkBh efgyk lcyhdj.k vko”;d vkgs- rlsp 
jktdh; viizoRrhauk vkGk ?kky.;klkBh efgyk lcyhdj.k vko”;d vkgs- 

4- efgykauk vkfFkZd lerk] gDd] vf/kdkj] drZO;s b- tk.kho d:u ns.;klkBh lcyhdj.k vko”;d 
vkgs- 

5- lektke/;s eqyxh] iRuh] ekrk ;k Hkwfedk leFkZi.ks ikj ikM.;klkBh lcyhdj.k vko”;d vkgs- 
6- efgykaojhy vU;k;] vR;kpkj nwj dj.;klkBh R;kaps la?kVu etcwr Ogkos Eg.kwu efgyk lcyhdj.k 

vko”;d vkgs- 
7- Hkkjrh; jkT;?kVusrhy lerk rRokaps ikyu dj.;klkBh lcyhdj.k gks.ks xjtsps vkgs- 

lgdkjkP;k ek/;ekrwu efgyk lcyhdj.klgdkjkP;k ek/;ekrwu efgyk lcyhdj.klgdkjkP;k ek/;ekrwu efgyk lcyhdj.klgdkjkP;k ek/;ekrwu efgyk lcyhdj.k %  
lektkrhy vkfFkZd fo’kerk] L=h&iq:’k Hksn deh dj.;klkBh fofo/k fodkl ;kstuk] pGoGh] 

la?kVuk dk;Zjr vlysY;k fnlwu ;srkr- R;kewGs lcyk ;k n`’Vhdksukrwu ifjorZu ?kMwu ;srs vkgs- lcyk 
O;Drh lHkksorkyps okrkoj.k cnywu “kk”or fodkl djrkr- Eg.kwu dedqor efgyk ?kVdkauk LFkk;h 
Lo:ikr “kk”or vkfFkZd L=ksr fuekZ.k d:u fnY;kl lcyhdj.k gksow “kdrs- xsY;k dkgh o’kkZiklwu 
lgdkjkP;k ek/;ekrwu fofo/k Lrjkrhy efgykaps lcyhdj.k ?kMwu ;sr vkgs- lgdkjkP;k ek/;ekrwu efgykaps 
lcyhdj.k iq<hy izek.ks gksr vkgs- 
vkfFkZd lcyhdj.kvkfFkZd lcyhdj.kvkfFkZd lcyhdj.kvkfFkZd lcyhdj.k %  

lgdkj gs vkfFkZd n`’V;k nqcZykaps la?kVu vkgs- lgdkjkr lektkrhy vkfFkZdǹ’V;k nqcZy ?kVd 
lekursP;k rRokoj vkiys vkfFkZd fgrlao/kZu dj.;klkBh ,d= vkysY;k vlrkr- iq:’k lektO;oLFksr 
fL=;k vkfFkZdn`’V;k ijkoyach vlrkr- ;koj ekr d:u fL=;kauk vkfFkZdn`’V;k l{kei.ks Lor%P;k ik;koj 
mHks dj.;klkBh lgdkjkus egRokph Hkwfedk ikj ikMyh vkgs- 

lgdkjh iriqjoBk laLFkk efgykauk fofo/k m|ksx] O;olk; djrk ;kok Eg.kwu iriqjoBk djrkr-  
R;keqGs fL=;kauk Lora= O;olk; dj.ks “kD; >kys vkgs- xzkeh.k Hkkxkrhy vusd efgyk cprxVkauk lgdkjh 
laLFkk ekQZr iriqjoBk dsyk tkrks- 

xzkeh.k Hkkxkrhy efgykauk “ksrhyk tksM/kank Eg.kwu nqX/kO;olk; djrk ;kok Eg.kwu nqHkR;k tukojkaP;k 
[kjsnhlkBh lgdkjh laLFkkekQZr loyrhP;k O;ktnjkus dtZiqjoBk dsyk tkrks- rj “kgjh Hkkxkrhy 
efgykaukgh y?kqm|ksx lq: dj.;klkBh lgdkjh cWadkekQZr iriqjoBk dsyk tkrks- lgdkjh laLFkkauh dsysY;k 
iriqjoB;keqGs efgyk vkfFkZdǹ’V;k l{ke gksr vkgsr- 

lgdkjh iriqjoBk laLFkk dsoG dtZiqjoBk djrkr vls ukgh rj vkiY;k lHkklnkauk dkVdlj 
vkf.k cprhps egRo iVowu nsrkr- dkVdlj gh Lokoyacukph ifgyh ik;jh vlrs- lgdkjh laLFkk efgyk 
cpr xVkauk m|ksx O;olk;kps izf”k{k.k o ekxZn”kZu djrkr- R;keqGs efgyk lcyhdj.kkl gkrHkj ykxr 
vkgs- 
1- lkekftd lcyhdj.klkekftd lcyhdj.klkekftd lcyhdj.klkekftd lcyhdj.k %   

fi<;ku~fi<;k pkyr vkysY;k :<h] ijaijk] lkekftd ca/kus b- eqGs efgykaps eksB;k izek.kkr 
lkekftd o ekufld [kPphdj.k gksrs- lkekftd ca/kukeqGs efgyk vcyk cuY;k vkgsr- Lokra™;iwoZ dkGkr 
Hkkjrkrhy vusd lektlq/kkjdkauh lkekftd ca/kukrwu fL=;kaph eqDrrk dj.;klkBh iz;Ru dsys vlys rjh 
vtwugh fL=;kaoj vusd lkekftd ca/kus yknysyh fnlwu ;srkr- R;keqGs efgykaph lkekftd] vkfFkZd dqpac.kk 
gksrs- lgdkjke/;s lekursP;k rRokoj O;Drh ,d= vkysY;k vlrkr- lgdkjh laLFksps lHkklnRo lokZlkBh 
[kqys o ,sfPNd vlrs- ,sfPNd lHkklnRo ;kpk vFkZ lHkklnRo fLodkj.;klkBh vFkok lHkklnRo jÌ 
dj.;klkBh dks.kkojgh lDrh dsyh tkr ukgh- ;kckcr izR;sdkyk Lokra™; vlrs- rj [kqys lHkklnRo ;kpk 
vFkZ lgdkjh laLFksps lHkklnRo lokZlkBh [kqys vlrs- lHkkln gks.;kP;k ekxkZe/;s tkr] /keZ] iaFk] Hkk’kk] L=h] 
iq:’k vlk dks.krkgh HksnHkko u djrk ik=rk/kkjd O;Drhyk lHkklnRo fnys tkrs- lgdkjkP;k ;k rRokeqGs 
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efgykaukgh lgdkjh laLFksps lHkklnRo feGrs- lgdkjh laLFkk efgyk cpr xVkaph LFkkiuk dj.;kl izksRlkgu 
nsrkr- R;keqGs efgyk ,d= ;sow ykxY;k vkgsr- xkaokrhy eafnjkr efgyk cpr xVkP;k lHkk gksow ykxY;k 
vkgsr- R;keqGs L=h&iq:’k lekurk fuekZ.k gks.;kl enr >kyh vkgs- 

lgdkjh laLFksP;k efgyk lHkkln laLFksP;k dk;kZr lgHkkxh gksow ykxY;k vkgsr- lgdkjh laLFksP;k 
lapkyd Eg.kwu dk;Z d: ykxY;k vkgsr- 
jktdh; lcyhdj.kjktdh; lcyhdj.kjktdh; lcyhdj.kjktdh; lcyhdj.k %   

lgdkjh laLFksPkk dkjHkkj yksd”kkgh i/nrhus pkyfoyk tkrks- yksd”kkghr T;kizek.kŝ  ,d O;Drh ,d 
er^ ;k rRokpk voyac d:u yksdizfrfu/kh fuoMys tkrkr- R;kpizek.ks lgdkjkrgh^ ,d O;Drh ,d er^ ;k 
rRokpk voyac d:u lapkyd eaMG fuoMys tkrs- lgdkjh laLFksr xjhc&Jhear] izfr’Bhr&lkekU;] 
L=h&iq:’k vlk dks.krkgh HksnHkko u djrk izR;sd lHkklnkyk ,dp er ns.;kpk vf/kdkj vlrks-  R;keqGs 
efgyk lHkklnkaukgh iq:’kkaP;k cjkscjhus vf/kdkj vlrks- lgdkj dk;|kuqlkj lgdkjh laLFksP;k lapkyd 
eaMGkr efgykapkgh lekos”k dsyk tkrks- R;keqGs efgykae/;s jktdh; tkx:drk] Mkoisp b- xq.k fodflr 
gksr vkgsr- lgdkjh laLFksP;k okf’kZd loZlk/kkj.k lHksr efgyk lHkkln fofo/k iz”ukaoj ppkZ d: ykxY;k 
vkgsr- lgdkjh laLFksrhy dkedktkP;k vuqHkokeqGs efgyk jktdh; {ks=krgh mRre dke d: ykxY;k 
vkgsr- vkt vusd egRokP;k jktdh; inkoj efgyk vk?kkMhoj vlysY;k fnlwu ;srkr- xzkeiapk;r] iapk;r 
lferh] ftYgk ifj’kn] fo/kkulHkk] yksdlHkk b- e/;s izfrfu/khRo djrkuk efgykauk lgdkjh laLFksrhy 
dkekP;k vuqHkokpk Qk;nk gksrkuk fnlrks- 

FkksMD;kr lgdkjkP;k ek/;ekrwu efgykaps jktdh; lcyhdj.k gks.;kl enr >kyh vkgs- 
fu’d’kZ %fu’d’kZ %fu’d’kZ %fu’d’kZ %  

izLrqr “kks/k fuca/kke/;s Hkkjrkrhy lgdkjkP;k ek/;ekrwu ?kMwu ;s.kk&;k efgykaP;k lcyhdj.kkph 
ekaM.kh dsyh vkgs- Hkkjrkrhy lgdkjh pGoG gh loZlkekU; ek.klkP;k thoukpk vfoHkkT; Hkkx cuyh vkgs-  
lgdkj gs rGkxkGkrhy efgykauk ,d= vk.kwu R;kaP;k fgrkph ti.kwd dj.kkjk] lgdk;kZrwu izxrh lk/k.kkjk] 
cprhe/kwu mRd’kZ lk/k.kkjk] efgykaps lcyhdj.k dj.kkjk jkTkekxZ vkgs- lgdkjkeqGs xzkeh.k Hkkxkrhy rlsp 
“kgjh Hkkxkrhy efgykaP;k vkfFkZd] lkekftd] jktdh; fLFkrhr vkewykxz ifjorZu ?kMwu ;sr vkgs- efgykaPkk 
vkRefo”okl] vkRefuHkZjrk ok<wu fofo/k {ks=kr efgyk vk?kkMhoj vkgsr- efgykaP;k lcyhdj.kkr lgdkjkpk 
egRoiw.kZ okVk vkgs- lgdkjkeqGs 21 O;k “krdkrhy fofo/k vkOgkus isy.;kl efgyk l{ke cur vkgsr- 
lanHkZ %lanHkZ %lanHkZ %lanHkZ %    

1-  efgyk Lo;algk¸;rk & cpr xV &izk- MkW- eqyk.kh 
2-  vYicpr fu;kstu & izk- MkW- eqyk.kh 
3-  Lkgdkj & MkW- ftrsanz vfgjjko@ MkW- fnudj Vdys 
4-  Lkgdkj & izk- Hkkslys@ izk- dkVs 
5-  Lkgdkjh egkjk’Vª & fofo/k vad 
6-  www.google.co.in 
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शेतमाल    िव     व थेतील    सम यायायाया    आिणआिणआिणआिण    उपायउपायउपायउपाय    
डॉ. . . . एम. . . . जी. . . . थोपटे    

एस. बी. कुल कॉलेज, कडेगाव, ता. द ड, िज. पुण े

ा तािवक    ::::    
ि टश स ेन े1926 म ये शेतमाल िव  व था सुरिळत हो यासाठी रॉयल किमशनची थापना केली. 

1928 नंतर िनयंि त बाजार यं णा भारतात राबिव यास सु वात झाली. 1932 म ये ि टश सरकारन ेयाम ये 
काही माणात सुधारणा क न याची ा ी वाढिवली. महारा  सरकारन े1963 म ये यात काही माणात बदल 
क न संपूण रा यासाठी  बाजार सिमती कायदा पास केला. महारा ात 307 बाजार सिम या कायरत आहते. 
भारताम य ेकृषी उ प  बाजार सिमती िनयमानुसार िनयिं त बाजार सिम या थापन कर यात आले या आहते. 
 भारताला वातं य ा  होवून 75 वष पूण झाली तरी शेतमाल िव  व था सरकारी िनयं णामधून 
मु  करता आलेली नाही. आजही ब सं य शेतमाल िनयिमत बाजार सिम यांम ये िव  केला जातो. या िव चे 

माण आजही 75% पे ा जा त आह.े िनयंि त बाजार सिमतीची एक जमेची बाजू हणज े शेतमाल िव  
कर यासाठी ह ाची बाजारपेठ शेतक-यासाठी िव साठी  उपल ध झाली. िविवध कारची धा य, फळे, फुल े

या उ पादने िव  कर यासाठी िज हा आिण तालुका तरावर या बाजार सिम या सु  कर यात आ या. 
िविवध रा यांम य े ापारी शेतमालाची खरेदी क  लागले. या बाजार सिम यांमधील पायाभूत सुिवधा मया दत 

माणात उपल ध अस यामुळे, िव व थेत अनेक अडचण ना सामोरे जावे लागते. आव यक असणा-या पायाभूत 
सुिवधा बाजार सिम यांनी िनमाण के यास आिण कफायतिळर कमतीला भारतातील शेतमाल िव  झा यास 
बाजारिम या एक मैलाचा दगड िनि त  पार करतील. मा  तशी प रि थती अ ाप या बाजार सिम यांम ये 
िनमाण झालेली नाही. भारतात या- या रा यांकडून या बाजार सिम यांना मह वा या जागा उपल ध क न 
दे यात आ या. काही मोज याच बाजार सिम यांनी उ म कार या पायाभूत सुिवधा िनमाण के या. यामुळे 
शेतमाल िव  बाबत िनयंि त बाजार सिम यांम य ेअनेक अडचण ना अ ापही त ड ावे लागते. 
 िनयंि त बाजार सिम यांच ेअित र  िनयं ण कमी हो यासाठी भारत सरकारन े2003 म ये model act 
हा नवीन कायदा पास केला. या काय ानसुार शेतकर्यांना आपला शेतमाल बाजार सिमतीिशवाय िव  करणे 
श य होईल. यामुळे अनेक शेतकरी आपला शेतमाल काही माणात कफायतिशर दरान ेिव  क  लागले आहते. 
भारत सरकारन ेE-NAM या 14 एि ल 2016 म ये सु  केली. या णालीमुळे शेतकरी आप या उ पा दत 
शेतमालाची िव  ऑनलाईन प तीन ेक  लागले. याम ये संपूण दशेात 175 शेतमाल व तूंचा समावेश कर यात 
आला. शेतकरी आपला शेतमाल िनयंि त बाजार सिमती या मदतीन ेइतर रा यामं ये सहज िव  क  लागला. 
उ पा दत शेतमालाचे फोटो थम पाठिवले जातात. यानुसार दर िनि त केल ेजातात. असा िमळालेला दर यो य न 
वाट यास शेतकरी शेतमाल िव चा नकार दतेो. ही िनमाण केलेली सुिवधा उ म असली तरी गे या पाच वषात 
फारस ेयश या E-NAM णालीला आल े आह ेअस े हणता येणार नाही.  
 शेतमाल उ पादक शेतक-यांना आपला शेतमाल िव चे पूण वातं  दले जावे. िशवाय उ पा दत 
शेतमालाला कफायतिशर कमत िमळ यासाठी पोषक वातावरण िनमाण होणे आव यक आह.े नैस गक आप ीचा 
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खूप मोठा प रणाम शेती उ पादनावर होत अस यान ेउ पादनात चंड चढ-उतार होत असतात. याचाही प रणाम 
शेतमाल िव वर होत असतो. चंड उ पादन िमळाले असता जादा उ पादनावर या होणे गरजेच ेआह.े तर 
कमी शेती उ पादन िमळा यास कफायतशीर कमत शेतकरी आिण ाहक यांना िमळणे आव यक आह.े यात तशी 
प रि थती भारतात अ ाप िनमाण झा याचे दसून येत नाही. 
 शेतमाल ित र  इतर कोण याही व तूची जा तीत जा त (MRP) कमत िनि त क न याची िव  
केली जात.े मा  शेतमालाला अ ापही  अशी MRP िनि त केलेली नाही. क  सरकार या मदतीन े कमान 
आधारभूत कमत (MSP) ितवष  िनि त केली जात.े मा  ती ही शेतकर्यांना दणेे ापारी वगावर कायम 
व पी बंधनकारक नसत.े यामुळे िनयंि त बाजार आिण खुला बाजार याम ये ापारी आिण अडते यांची एक 

भ  युती झा यामुळे शेतमालाला कफायतिशर कमत िमळत नाही. ापारी आिण अडते यामधील भ युती 
तोड यासाठी सावजिनक काय ाच े बंधन िनमाण केले जावे. मा  असे बंधन फारस े बंधनकारक आह े अस े
अ ापतरी हणता येणार नाही. कमतीबाबत ते नस यामुळे अडते आिण ापारी कफायतिशर कमत शेतमाल 
उ पादक शेतकर्यांना दते नाहीत. 
िव     व था    मह व    ::::    
 भारतातील कृषी मालाला कफायतिशर कमत िमळा यास ामीण अथ यव थेचा िवकास हो यास मदत 
होईल. भारतात आजही 60% पे ा जा त लोकसं या ामीण भागात राहात असून उपिजिवकेचे मह वाचे साधन 
शेती हचे आह.े यािशवाय भारतातील 25% सु म आिण लघू  उ ोग शेतीवर अवलंबून आहते. एकूण रोजगार 
पातळीचा िवचार के यास आजही 65% रोजगार शेती आिण शेती संबंिधत वसायांवर अवलंबून आह.े यामुळे 
िव व था यो य कारची िनमाण के यास दरडोई उ प  आिण रोजगार पातळीत वाढ होईल. डॉ एस. एम. 
वामीनाथन यां यामत े कमत येत यो य  कार या सुधारणा होणे मह वाचे आह.े शेतमालाला ित या 

उ पादन खचा या कमान 50% जादा कमत िमळवून दणेे ह ेसरकारच ेकत  आह.े  असे प  मत डॉ. एस. एम. 
वामीनाथन यांनी मांडले. मा  याची अमंलबजावणी अ ापही झालेली नाही. शेतक-यांना कफायतिशर कमत 

िमळा यास शासक य अनुदानांवरील अवलंिब व कमी होईल. यामुळे शासक य अनुदाने दे याची गरज राहणार 
नाही. माफक कमत िमळा यास खेडी संप  हो यास मदत होईल. शहरांवरील बकाल झोपडप ीचा आिण 
बेकारीचा ताण कमी होईल. यािशवाय अनुदाने कमी के यास अंदाजपि य तुट कमी हो यास मदत होईल. मा  
यासाठी यो य िव  व था आिण कफायतिशर कमत शेतकर्यांना िमळणे आव यक आह.े 

िव     व थेतील    दोष    ::::    
  शेतमाल उ पादक शेतकरी आपला शेतमाल िव  करत असताना याची तवारी यो य कारे करत नाही 
शेतमालाची िव  करत असताना कमान तीन ते चार कारे तवारी करणे आव यक आह.े अशी तवारी 
कर यामागील उ शे उ पादक शेतकर्याला माफक माणात नफा ा  होणे हा आह.े मा  िनयंि त बाजार सिमती 
अथवा खू या बाजाराम य े ापारी खूपच थोडा शेतमाल आधारभूत कमतीपे ा जादा दरान ेिव  करतात आिण 
75% पे ा जादा शेतमाल आधार कमतीपे ा कमी कमतीन े खरेदी करतात. यामुळे शेतकरी आपला शेतमाल 
यो य माणात तवारी करत नाहीत. शेतकरी या ठकाणी  आपला शेतमाल िव  करतो. अशा ठकाणी 
िमळणार्या पुरक सुिवधा अ य प माणात  उपल ध असतात. धा य बाजारात तवारी कर यासाठी तवारी 
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चाळणी आव यक असते. मा  अनेक बाजार सिम यांम ये याचा अभाव अस याचे दसून येत.े यामुळे धा याची 
तवारी यो य माणात  होत नाही. 

ामीण भागातील  शेतकरी संघटीत नस यामुळे अड ये आिण ापारी याचा गैरफायदा घेतात. कमी 
कमतीला शेतमालाची िव  केली जाते. यामुळे शेतकर्यांना शेतमालापासून िमळणारा  वाढावा अ यंत नग य 

िमळत असतो. 
 अनेक बाजार सिम या आिण खु या बाजार यं णेम ये शेतमाल िव साठी पुरेशा जागा उपल ध नाहीत. 
यामुळे शेतमालाची िव  करताना तवारी करणे श य होत नाही. शेतमालाची िव  करत असताना अनके 

अड ये आिण दलाल अ ापही मो ा माणात कडता कापतात. असा कडता ित 50 क. ॅम मागे  500 ॅम त े1 
क. ॅ. असा कापला जातो. िव  िनयमां या पूणपणे िवरोधी असूनही ापारी आिण अड ये या चुक या मागाचा 

अवलंब करतात. 
  अनेक बाजार सिम यांम ये आधुिनक  वजन मापे वापरली जात नाहीत. पि म महारा ात सवात मो ा 
असणार्या पुणे बाजारसिमतीम ये प ी असणारे वजनकाटे वापरले जातात. प रणामी यो य कारे  शेतमालाचे 
वजन होत नाही. 
 बाजार सिम यांम ये आिण खु या बाजार व थेम ये अड ये आिण दलाल यांचे संघनमत होवून 
शेतमालाची िव  केली जात.े 2014 नंतर अडत घेणे शेतकर्यांनकडून बंद केले असले तरी कमी कमतीत 
शेतमालाची खरेदी केली जाते. यामुळे शेतमाल उ पादक शेतकर्यांचे आ थक नुकसान होत.े 
 शेतमाल उ पादक शेतकर्यांना अ ापही बाजार यं णेबाबत पुरेसी मािहती िमळत नाही. महारा  
सरकारन े एस. एम. एस. सुिवधा शेतकर्यांसाठी उपल ध केली असली तरी यातून फारसा फायदा अ ापही 
शेतकरी वगाला िमळालेली नाही. यामुळे शेतमाल उ पा दत के यानंतर थािनक बाजारपेठत िमळेल या कमतीत 
िव  करावी लागतो. नाशवंत शेतमालाची साठवणूक कर यासाठी पुरेशा सुिवधा उपल ध नाहीत. यामुळे अशा 
शेतमालाची िमळेल या कमततीत िव  करावी लागते. साधारण आवक अ प माणात वाढली तरी अशा 
शेतमालाची िव  नग य कमतीम ये केली जात.े यामुळे शेतमाल उ पादक शेतक-यांचे आ थक नुकसान होत.े 
 वाताणुकुलीत सुिवधांवरील खच चंड अस यामुळे सामा य शेतकरी अशा सुिवधेकड े दलु  करतो व 
आपला नाशवंत शेतमाल िमळेल या कमतीला िव  करतो. वाताणुकुिलत साधनांचा दखेभाल खचही आिधक 
अस यामुळे शेतमाल उ पादक शेतकरी असा खच करत नाही. 

त ा 1.1 : िनयंि त आिण खु या बाजार योजनेम ये आव यक सुिवधा 

अ. न.ं तपिशल िमळणार्या सुिवधा शेकडा माण 

1 हमाल, मापाडी, िश ण 45% 

2 तवारी व माणीकरण 15% 

3 बाजारभाव िनि तीकरण 21% 

4 रा त भावात िव  11% 

5 इले ीक वजन काटे 58% 

6 कडता प ती अवलंब 76% 
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7 कमाण आधारभूत कमत 23% 

8 पायाभूत सुिवधा 27% 

9 साठवणूक सुिवधा 5% 

10 आदानाची रा त 
कमतीत उपल धता 

12% 

11 शेतमाल या - िश ण 
- िश ण 

04% 

12 आधुिनक आदानांची 
मािहती/मागदशन 

05% 

संदभ : पुण ेिज हा कृषी उ प  बाजार सिम या आ थक अहवाल 2017, पा. न.ं 245 

िन कष : 
1. शेतमाल िव  बाजार सिम या कवा खु या बाजारपेठांम ये हमाल, मापाडी यांना यो य िश ण 

नस यामुळे शेतमालाची यो य हाताळणी होत नाही. अ ापही 55% हमाल आिण मापाडी शेतमालाची 
अयो य हाताळणी करतात. 

2. शेतमाल िव  कर या या ठकाणी केवळ 15% शेतमालाची तवारी केली जात.े तवारी कर याच े
माण नग य अस यामुळे शेतमाल उ पादक शेतकर्याला रा त कमत िमळत नाही.  

3. शेतमाल िव  करेपयत केवळ 21% शेतकर्यांना बाजारभावाबाबत मािहती दलेली असते. 79% 
शेतकर्यांना बाजारभावाबाबत मािहती नस यामुळे िमळेल या कमतीला शेतमालाची िव  करावी 
लागते.  

4. केवळ 11% शेतमाल उ पादक शेतकर्यांचा शेतमाल रा त कवा कफायतिशर कमतीला िव  केला 
जातो. यामुळे 89% शेतमाल िव  करणार्या शेतकर्यांना रा त कमत िमळत नाही असे दसून येत.े  

5. अ ापही 42% िव  होणार्या शेतमालाची िव  ईले ॉिनक वजनका ािशवाय केली जाते.  
6. कमाण उ पादन खच भ ण िनघ यासाठी केवळ 23% शेतमाल उ पादक शेतकर्यांना आधारभूत कमत 

िमळते हणजचे 77% शेतमाल कमान आधारभूत कमतीपे ा कमी दरान े खरेदी केला जातो. 
7. शेतमाल िव या ठकाणी पायाभूत सुिवध पुरेशा माणात िमळत नाहीत. एकूण सिुवधां या केवळ 27% 

सुिवधा उपल ध होतात. व छ िप याचे पाणी, व छता गृह,े आराम गृह,े उपहार गृह ेयाबाबतीत  उिणवा 
आहते.  

8. केवळ 5% शेतमालासाठी साठवणूक सुिवधा उपल ध आहते. 95% िव यो य शेतमालाची वरीत िव  
करणे आव यक असते. यामुळे अड ये आिण ापारी कमी कमतीत आिण अ पकाळात शेतमाल खरेदी 
करतात.  

9. केवळ 12% शेतमाल िव  करणार्या शेतकर्यांना रा त कमतीत आदाने खरेदी करता येतात. 88% 
शेतमाल िव  करणार्या शेतकर्यांना खु या बाजारयं नेमधून आदानांची खरेदी करावी लागते. यामुळे 
आदानांवरील खच वाढून उ पादन खचात वाढ होत.े 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)             ISSN – 2454 - 7905 

Vol. II  - ISSUE – LII                  SJIF Impact Factor : 7.479                                         Page - 143 

10. उ पादन खच कमी कर यासाठी आधुिनक आदाने वापरणे आव यक असते. अशी आदानांची मािहती केवळ 
5% शेतमाल उ पादक शेतकर्यांना िमळते. प रणामी ब सं य शेतकरी पारंपा रक प तीने उ पादन 
घेतात यामुळे उ पादन खच अिधक येतो.  

िशफारशी    ::::    
1) शेतमाल िव या ठकाणी िशि त कमचारी वग उपल ध केला जावा. 
2) शेतमालाची यो य तवारी क ण याची िव  केली जावी. 
3) सारमा यमां या मदतीने बाजारभाव आिण कफायतिशर कमत दणेारी बाजारयं णांची मािहती दणेे 
आव यक आह.े 
4) कमान आधारभूत कमत िमळ यासाठी शासक य यं णेकडून य  केले जावेत. 
5) शेतमालाचे वजन कर यासाठी इले ॉिन स वजन काटे वापरले जावेत.  
6) शेतमालाचा उ पादन खच भ ण िनघ यासाठी ि थर कमतीच ेधोरण िनि त केले जावे. 
7) शेतमाल िव या ठकाणी कमान पायाभूत सुिवधा बाजार यं णेकडून उ या के या जा ात. 
8) वातानुकुिलत साठवणूक सुिवधा िनमाण के या जा ात. यामुळे नाशवंत फळे, भाजीपाला, फुले यांना रा त 
कमत िमळ यास मदत होईल. 

9) शेतमाल िनमाण करत असताना आधुिनक आदानाचंा वापर केला जावा. यामुळे उ पादन खचात बचत 
होवून िव य वाढावा ा  करणे श य होईल. 

संदभ    ::::    
1) Agricultural market in India, 2020 
2) WTO Annual Report, 2021 
3) Agricultural Statistics, 2020 
4) Agricultural Produce Market Commettee – 2020, Pune. 
5) पुणे िज हा कृषी उ प  बाजार सिम यांचा - 2017 आ थक िव ेषण अ यास. 
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दा र  आिण बेरोजगारी दशेा या आ थक िवकासातील एक अडथळा 
 

ा. . . . पारधी    वीण    सोमा    
अथशा  िवभाग, बी. डी. काळे महािव ालय, घोडेगाव, ता.आंबेगाव िज.पुण.े 

गोषवारा: 
दा र  आिण बेरोजगारी या आज या भारतापुढील मह वा या आ हाना मक सम या आहते. या दो ही 

सम यांचे व प अ प च आह.े अथ व था बेरोजगारांना का सामावून घेऊ शकत नाही याबाबत आ यभाव 
िनमाण होतो. गे या काही दशकांम ये भारताची अथ व था 6 ा मांकाची आिण जलद गतीन ेिवकास करणारी 
अथ व था आह.े परंतु अथ व थेचा आ थक वृ ीदर 9 ट े  असून दखेील दा र  आिण बेरोजगारी या सम यांचे 

माण दवस दवस वाढत आह.े या दो ही सम यांचा अ यास वणना मक आिण सं या मक प तीने केलेला आह.े 
भारताम य े औपचा रक े ापे ा अनौपचा रक े ाम ये रोजगारा या संधीच े माण जा त दसून येत.े 
अनौपचा रक े ाम ये रोजगारा या संधीच े माण वाढत आह ेपरंत ुया े ाम ये अ प उ प  िमळते. लोकसं या 
वाढ, उ प ाचे असमान िवतरण, यामुळे दा र  आिण बेरोजगारी या सामािजक सम या दवस दवस अिधक ती  
होत आहते. या सम या दशेा या िवकासाला कारणीभतू ठरले या आिण सामािजक व आ थक घटकांचा िवचार 
क न भारता या अथ व थेतील बदलांचा िच क सक अ यास कर याचा य  या शोधिनबंधात केला जाणार 
आह े
मु य घटक: 

दा र ामुळे बेरोजगारी आिण बेरोजगारी मुळे दा र  िनमाण होत.े 
उ :े 

• दा र  आिण बेरोजगारी या सामािजक सम यांचा अ यास करणे. 
• दा र  आिण बेरोजगारी यां या कारणांवर आिण कारांवर काश टाकणे. 
• दा र  आिण बेरोजगारी या सामािजक सम या कमी कर यासाठी उपाय योजना सुचिवणे. 
• दा र  आिण बेरोजगारी या सामािजक सम यापासून लोकांना जागृत करणे आिण चालू प रि थतीची 

मािहती घेणे. 
संशोधन प ती: 

या शोधिनबंधाचे लेखन कर यासाठी वणना मक व सं या मक प तीचा वापर कर यात आलेला आह.े 
तसेच मािहती संकलनासाठी ि तीय ोताचा वापर क न मािहतीचे संकलन केलेले आह.े 

तावना: 
भारत हा गरीब लोकांचा ीमंत दशे आह.े दशेाची अथ व था िवकसनशील व पाची आह.े दा र  

आिण बेरोजगारीचा  आप या दशेाचा अथकारणाचा, समाजकारणाचा‚ नैितकतेचा आिण राजकारणाचा 
मह वाचा व अ माचा बनलेला आह.े भारतातील बेरोजगारी आिण दा र  ही सम या आप या दशेा या,‚ 
रा या या‚ शहरां या‚ गावां या एवढेच न ह ेतर येक कुटंुबातील चतेचा बनलेला आह.े या दो ही सम यांचा 

य -अ य री या प रणाम दशेा या अथ व थेवर आिण िवकासावर होताना पाहायला िमळतो. 21 ा 
शतकाम ये या दोनही सामािजक सम या अथ व थेला घातक ठरत आहते. वष 2012 त े2013 म ये दा र ाचा 
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दर 21.9 ट े  होता. तर वष 2020 ते 2021 म ये दा र ाचा दर 27.9 ट े  इतका वाढलेला आह.े याच माणे 
बेरोजगारीचा जर िवचार केला तर वष 2019 म ये 6.86 ट े  इतका होता तर वष 2022 म ये 8.10 ट े  इतका 
वाढलेला आह.े हणजेच दा र  आिण बेरोजगारी या सम याम ये दवस दवस वाढत आह.े दशेा या आ थक 
िवकासासाठी आ थक िनयोजन दखेील केल ेजात.े परंत ुया य ांमुळे दखेील दा र  आिण बेरोजगारी या मूलभूत 
सामािजक सम या हणा ा ितत या माणात गुणा मकतेन ेआिण समाधानकारकपणे अजूनही सुटले या नाहीत. 
लोकसं यावाढ, ापार च ातील चढउतार, आ थक  धोरणातील धरसोडपणा‚ अकुशल कामगार, साधनसंप ीचे 
असमान िवतरण, िनर रता‚ औपचा रक े ातील कमी झाले या रोजगारा या संधी,  सोडिव यासाठी 
आव यक असले या राजक य इ छाश चा अभाव‚ िवकास काय मां या कायवाहीची अंमलबजावणी वि थत 
न करणे या सामािजक सम या सुट याऐवजी अिधकािधक गंुतागंुती या व ती  सम या बनत चालले या आहते. 
दा र : 

िविवध अथत ांनी याच माणे िविवध सिम यांनी दा र ाची संक पना वेगवेग या केले या आहते. 
दा र ाची ा या ही त कालीन प रि थती,‚ प रमाणे,‚ दशेाचा िवकास,‚ उ मांक,‚ उपभोग खच यावर आधा रत 
कवा अथ व थेनुसार वेगवेग या असू शकतात हणून भारतातील दा र  आिण दा र  िवषयक सिम या 

यांम ये िभ ता आढळून येत.े  
ा या: 

दा र  हणज े "मानवी जीवन जग यासाठी आव यक असणा या मूलभूत गरजा न भागिवता ये याची 
प रि थती होय". 

दा र  हणज े "भौितक व अभौितक प रमाणांपासून वंिचत राहणे". 
दा र  या सकं पनेचा िवचार केला तर, वातं यपूव काळात दादाभाई नौरोजी यां या ‘दा र  आिण 

ि टीशकालीन िनयम’ या पु तकात या संबंधी मािहती दलेली आह.े अथशा ाम ये दा र  संक पना सं द ध 
व पाची आह.े रा ीय उ प ‚ प रमाणे‚ उपभोग खच ह ेदा र ाच े िनदशांक अस यामुळे वेगवेग या दशेाम य े

दा र ाची पातळी वेगवेगळी असत.े 
दा र  ह े आज या भारतापुढील मह वाचे आ हान असून आ थक व सामािजक घटकांशी संबंिधत आह.े 

भारतातील दा र ाला दीघ इितहास आह.े ि टश काळाम ये ह त व कु टरउ ोगांचा हास, साधन संप ीच े
असमान िवतरण, साम ीचे आ थक िन:सारण, दडपशाहीचे आ थक धोरण‚ सतत पडणारे दु काळ तसेच लोकसं या 
वाढ आिण बेरोजगारी‚ दा र ाचे दु च  या कारणांमुळे भारतीय लोकसं येचा मोठा भाग दा र ात जीवन जगत 
होता. आिण अजून दखेील जीवन जगत आह.े 
दा र ाचे कार: 
िनरपे  दा र : 

िनरपे  दा र  कमान उपभोगा या गरजानंुसार मोजले जात े कवा मोज यासाठी काही मानके कवा 
माण असते. हणजेच अ ‚ व ‚ िनवारा, िश ण आिण आरो य या मानवा या मूलभूत गरजा आहते. यांची 
कमान वा तव प रमाणे असतात. या परीमाणांचे पांतर पैशात केल ेजात.े आिण दरडोई आकडा चढिवला जातो. 

आव यक उपभोग माणसाला कमी असेल तर ते लोक दा र  रेषेखालील जीवन जगत आह ेअसे समजले जाते. 
सापे  दा र : 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)             ISSN – 2454 - 7905 

Vol. II  - ISSUE – LII                  SJIF Impact Factor : 7.479                                         Page - 146 

या दा र ाचा अ यास उ प  पातळी‚ संप ी‚ पायाभूत सुिवधा, उपभोग खच, आ थक िनि यता‚ 
राहणीमान यां या पर पर तुलनेमधून केला जातो. सापे  दा र  सवच दशेात आढळून येते. आिण या दा र ाच े
पूणपणे िनमूलन करता येत नाही. सापे  दा र ाम ये दा र  रेषेखालील व दा र  रेषेवरील लोकाचंी 
राहणीमानासबंिधत तुलना केली जात े याला सापे  दा र  हणतात. 
दा र     दर:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source – Economic survey 2013 – 14Planning commission, NSO, MPI 

वष 2004 ते 2005 म ये दा र ाचा दर 37.2 ट े  इतका आह.े हणजेच इतर वषा या तुलनेत अिधक 
आह.े वष 2011 त े2012 म ये हा दर 21.9 ट े  इतका कमी झाला आह.े दा र  िनमूलन कर यासाठी सरकार या 
िविवध योजना आिण अनौपचा रक े ामधील रोजगारा या संधी अशा कारणांमुळे हा दर कमी झाला आह ेपरंत ु
वष 2020 त े2021 म ये दा र ाचा दर 27.9 ट े  पयत वाढलेला दसून येतो. दर यान या काळाम ये करोना 
संकट उ व यामुळे दशेाम ये लॉकडाउन कर यात आले होत.े एकूणच मागणी कमी झा यामुळे याचा प रणाम 
अथ व थेमधील ाथिमक े ‚ ि तीय े ‚ आिण तृतीय े ावर झाला होता. याच माणे बेरोजगारी, 

ापरच ातील मंदी सदृ य प रि थती व उ प ाचे असमान िवतरण तसेच अनौपचा रक े ाम ये रोजगार सधंी 
उपल ध होत अस या तरी उ प  कमी अस यामुळे मूलभूत गरजा पूण कर यास अडचणी येतात.यामुळे दा र ाचा 
दर वाढत आह.े 
दा र ाची कारणे: 

दा र  ही भारता या िवकासातील एक अ यंत मह वाची सम या आह.े दा र ाचे दु च ‚ लोकसं यावाढ‚ 
पायाभूत सुिवधांचा अभाव, दरडोई उ प  कमी‚ आ थक िवषमता, बेरोजगारी‚ शेती े ातील अपयश‚ जिमनीचा 
अभाव इ. या सार या कारणांमुळे दा र  िनमाण होत.े 
बेरोजगारी:    

बेरोजगारी ही आज या भारतापुढील अ यंत मह वाची आिण वलंत सम या आह.े भारत हणजे सवािधक 
बेरोजगारांचे एक डबके आह.े िवकासाची साधन े या माणात वाढत आहते या या कतीतरी पटीने लोकसं यचे े

माण दखेील वाढत आह.े यामुळे लोकसं ये या माणात रोजगार वाढणे ह ेदखेील अश य आहे. यामुळे वाढ या 
लोकसं येचा दशेा या अथ व थेवर ताण पडतो. वाढती लोकसं या‚ अकुशल कामगार, दा र ‚ करोना संकटामुळे 
झालेले उलट थलांतर व ावसाियक िश णाचा अभाव इ. कारणामुळे भारताम य े बेरोजगारीच े माण 
दवस दवस वाढत आह.े भारताम य े स या या घडीला अनौपचा रक े ाम ये जवळपास 85 ट े  रोजगार 
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उपल ध आह े तर औपचा रक े ाम ये फ  15 ट े  रोजगार उपल ध आह.े हणून करोना या काळाम ये 
लॉकडाउन मुळे व कमी रोजगार यामुळे बेरोजगारीच े माण वाढले आह.े 

ा या: 
" चिलत वेतन दरावर काम कर याची इ छा आिण पा ता असून दखेील रोजगार उपल ध होत नाही 

यास  बेरोजगारी हणतात". 
"सवसाधारणपणे याला उ पादक य येत कोणताही लाभ िमळत नाही याला बेरोजगारी हणतात". 
ये या काही दशकात आ थक िनयोजनाम य ेमनु यबळ िवकास हा एक सवात मह वाचा घटक ठरणार आह.े 

हणून भारतासार या  दशेाला गरज आह ेती िशि त व िशि त मनु यबळाची. गे या काही दशकांम ये िश ण 
व था कौश य िन मती या दो ही े ांम ये आमूला  बदल घडवून आणणे ही काळाची गरज िनमाण झाली आह.े 

भारतासार या लोकसं येचा मोठा भाग अिशि त आिण अकुशल मनु यबळाचा अस यामुळे उ ोगांना 
पूरक असे शै िणक अ यास म मया दत व पात उपल ध आहते. ावसाियक व कौश य िवकासाची कमतरता 
भारता या िश ण व थेत अस यामुळे लागणारे कुशल मनु यबळ उपल ध होत नाही. प रणामी लोकानंा 
बेरोजगार रहावे लागते. 
बेरोजगारीच े कार: 
हगंामी बेरोजगारी:  

भारताची शेती कोरडवा  व पाची अस यामुळे शेती हा हगंामी वसाय आह.े हगंाम नसले या 
काळाम ये लोकांना रोजगार िमळत नाही याला हगंामी बेरोजगारी असे हणतात. शेती े ातील लोकसं या 
जवळपास पाच ते सात मिह यासाठी बेरोजगार राहतात. अशा शेतीत या कालावधीम ये काम िमळत नाही हगंाम 
संप यानंतर बेरोजगार राहावे लागते. 
छुपी बेरोजगारी: 

याम ये गरज नसताना दखेील गरजेपे ा जा त िमक काम करताना दसतात. यामधून काही मजुरांनी 
काम केले कवा मजुरांना वाढिवले तरी याचा प रणाम उ पादनावर होत नाही. व िमकांची सीमांत उ पादकता 
शू य असत.े जिमनीवरचा अिधक भार हा ामीण भागाम ये छुपी बेरोजगारी िनमाण करतो. जवळपास 20 ट े  
इतक  छुपी बेकारी आह.े 
सुिशि त बेरोजगारी: 

िमकांची काम कर याची इ छा आिण शै िणक पा ता असून दखेील रोजगार उपल ध होत नाही. यास 
सुिशि त बेरोजगारी हणतात. ावसाियक िश णाचा अभाव अस यामुळे ही बेरोजगारी िनमाण होत.े 
तांि क बेरोजगारी: 

दवस दवस तं ानाम य ेबदल होत आहते आिण या तं ानातील बदलामुळे तांि क बेरोजगारी िनमाण 
होत.े आधुिनक तं ान ह ेभांडवल धान असून यासाठी कमी िमकांची गरज लागते. यातुनच तांि क बेरोजगारी 
िनमाण होत.े 
संघषज य बेरोजगारी: 

उ ोगातील सघंषामुळे संघषज य बेरोजगारी िनमाण होत.े संघषज य बेकारी ही ता पुर या व पाची 
असत.े उदा. कामगारांचा संप, यं ातील िबघाड, क या मालाचा अभाव. 
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च य    बेरोजगारी:    
अथ व थेतील ापार च ा या बदलामुळे िनमाण होणा या मंदी सदृ य प रि थतीमुळे जी बेकारी 

िनमाण होत‚े या बेरोजगारीस च य बेरोजगारी हणतात. मंदी या काळात मागणीम ये आिण उ प ात घट होते. 
याचा प रणाम नफा व कमतीवर होतो. नफा आिण कमतीम ये घट झाली असता उ पादनाम ये दखेील घट केली 

जात‚े प रणामी रोजगारात दखेील घट होते आिण िमकांना बेरोजगार रहावे लागत.े 
बेरोजगारी दर (ट े )  

वष एकूण शहरी ामीण 

2019 6.86 8.58 6.05 

2020 21.73 23.14 21.11 

2021 10.55 11.2 10.3 

2022 8.10 7.55 8.35 
Source - CMIE 

वष 2020 म ये बेरोजगारीचा एकूण दर 21. 73 ट े  तर  ामीण भागाम ये 21.11 ट े  व शहरी 
भागाम ये 23.14 ट े  इतका होता. इतर वषाची तुलना करता या वषाम ये करोना संकट उ व यामुळे लॉकडाउन 
कर यात आले होत.े यामुळे उलट थलांतराम ये झालेली वाढ, कमी झालेली मागणी, ाथिमक ि तीय आिण तृतीय 

े ावर झालेला प रणाम‚ वाढलेले दा र ाच े माण यामुळे बेरोजगारीचा दर वाढला होता. वष 2021 सरकारन े
लादलेले सव िनयम िशिथल के यामुळे औ ोिगक व सेवा े  सु  कर यात आले होत.े यामुळे यावष  
बेरोजगारीचा दर कमी झालेला दसतो. परंत ु वष 2019 म ये बेरोजगारीचा एकुण दर 6.86 ट े  तर ामीण 
भागाम ये 6.05 ट े  व शहरी भागाम ये 8.58 ट े  इतका होता आिण वष 2022 म ये बेरोजगारी या एकूण 
दराम ये 8.10 ट े  इतक  वाढ झाली आह.े तर शहरी भागाम ये 7.55 ट े  व ामीण भागाम ये झाले या उलट 
थलांतरामुळे 8.35  ट े  इतक  वाढ झाली आह.े थोड यात बेरोजगारीम य ेवाढ होताना दसून येते. बेरोजगारी 

म ये वाढ झाली असता दा र ाम ये वाढ होत े आिण दा र ात वाढ झाली असता बेरोजगारी म ये वाढ होत.े 
बेरोजगारी आिण दा र  याम ये सम आिण य  संबंध आहते. 
बेरोजगारीची कारणे: 

बेरोजगारी ही एक अ यंत मह वाची वलंत सम या आह.े दा र , ावसाियक िश णाचा अभाव‚ 
थलांतर, शेती े ातील अपयश‚ ाथिमक औ ोिगक व सेवा े ाचा अ प िवकास, अकुशल कामगार, दरडोई 

उ प  कमी, अ प उ प , जिमनीचा अभाव, िनर रता, आरो य सुिवधेचा अभाव इ.मुळे बेरोजगारी िनमाण होत.े 
दा र  आिण बेरोजगारी कमी कर यासाठी उपाययोजना मक िशफारस: 

� वाढती लोकसं या िनयंि त कर यासाठी कुटंुब िनयोजनाचा सार आिण चार करणे आिण लोकांना 
सा र बनिवणे. 

� अकुशल मजुरांना ावसाियक िश ण दणेे व भारताम ये ावसाियक िश ण दणेा या सं थांची 
िन मती करणे आिण िश ण दणेे. 
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� दा र  आिण बेरोजगारी या सम यांचे िनमूलन कर यासाठी शासनान े केले या उपाययोजनाMची यो य 
ती अंमलबजावणी करणे. उदा.मनरेगा 

� शेती,‚ औ ोिगक व सेवा े ाम ये सुधारणा घडवून आणणे. 
� अकुशल आिण कुशल िमकांना रा ीय उ पादनाम ये अिधकािधक सामावून घेणे. 
� भांडवल‚ तं ान आिण पायाभूत सुिवधांचा िवकास करणे आिण गंुतवणुक चे माण वाढिवणे. 
� आ थक िवषमता कमी करणे. 

सारांश: 
दा र  आिण बेरोजगारी या आज या भारतापुढील अ यंत मह वा या आ हाना मक आिण वलंत सम या 

बनले या आहते. या दो ही सम यांचे व प अ प च आह.े दशेाम ये औपचा रक े ाम ये 15 ट े  तर 
अनौपचारीक े ाम ये 85 ट े  रोजगारा या संधी उपल ध आहते. परंतू अनौपचा रक े ाम ये अ प उ प  
िमळत अस यामुळे मूलभूत गरजा पूण होत नाहीत व काही िमक काम कर यास नकार दतेात. भारताम य ेसाधन 
संप ीचे असमान, िवतरण, लोकसं यावाढ, अकुशल कामगार, ावसाियक िश णाचा अभाव, दरडोई उ प  
कमी, पायाभूत सुिवधांचा अभाव, ापार च ातील चढ-उतार, आ थक धोरणातील धरसोडपणा,  िनर रता, 
औपचा रक े ातील कमी झाले या रोजगारा या संधी,  सोडिव यासाठी आव यक असले या राजक य 
इ छाश चा अभाव, िवकास काय मां या कायवाहीची अंमलबजावणी वि थत न करणे‚ आरो य सुिवधांचा 
अभाव, जिमनीचा अभाव या सामािजक सम या सुट याऐवजी अिधकािधक गंुतागंुती या व ती  सम या बनत  
आहते. वष 2019 म ये बेरोजगारीचा दर 6.86 ट े  इतका आह.े परंतू वष 2022 म ये बेरोजगारी या दराम य े
8.10 ट े  इतक  वाढ झालेली दसून येते. वष 2020 ते 2021 म ये दा र ाचा दर 27.9 ट े  इतका असून वष 
2011 त े 2012 मधील  21.9 ट े  दरा या तुलनेत जा त आह.े दा र ामुळे बेरोजगारी आिण बेरोजगारीमुळे 
दा र  वाढत आह.े या सामािजक सम यांचे माण दखेील वाढत आह.े एकूणच या दो ही सम या दशेा या आ थक 
िवकासातील अडथळा ठरत आहते. 
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कककक ----    रा यरा यरा यरा य    िव ीयिव ीयिव ीयिव ीय    सबंधंसबंधंसबंधंसबंधं    
Central Central Central Central ----State Financial RelationState Financial RelationState Financial RelationState Financial Relation    

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . जगदीशजगदीशजगदीशजगदीश    दशेमखुदशेमखुदशेमखुदशेमखु    
रा यशा  िवभाग मुख, वसंतराव काळे महािव ालय, ढोक . ता. िज. उ मानाबाद. 

तावनातावनातावनातावना    ////    IntroductioIntroductioIntroductioIntroduction:n:n:n:----    
     वतं  भारतान ेसंघरा य शासन प तीचा वीकार केलेला आह.े संघरा य शासन प ती ही क  आिण घटक 
रा य ेयांची िमळून बनलेले असत.े संघरा य शासन प ती अिधकारांची िवभागणी ही क  व रा यांम ये झालेली 
असत.े भारतीय संघ रा यात क  व रा याम य े अिधकाराची ही िवभागणी क  सूची(100), रा य सूची(61), 
समवत  सूची(52) व शेषािधकार अशी केलीली आह.े 

भारतीय संघरा य शासन प तीत क  व रा य संबंधाचा अ यास हा साधारणतः पुढील तीन संबंधाव न 
करता येतो. 

1. कायदिेवषयक संबंध:- भाग-11(कलम- 245 ते 255) 
2. शासक य संबंध:- भाग-11(कलम-256 त े263) 
3. िव ीय संबंध:- भाग-12(कलम-268 ते 293) 

सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    िवषयाचीिवषयाचीिवषयाचीिवषयाची    उ ेउ ेउ ेउ  े   (Objective)(Objective)(Objective)(Objective)    
                            तुत संशोधन िवषयाची उ  े पुढील माणे- 

1. क -रा य संबंधाचा आढावा घेणे. 
2. क -रा य िव ीय संबंधाचा घटना मक अ यास करणे. 
3. कदर्-रा य कर रचनेचा िव ेषणा मक अ यास करणे. 
4. क - रा य िव ीय आयोग अ यासणे 

मािहतीमािहतीमािहतीमािहती    सकंलनाचीसकंलनाचीसकंलनाचीसकंलनाची    साधनेसाधनेसाधनेसाधने/ / / / ोतोतोतोत::::----    
                        अ. ाथिमक साधन े
       ब. िव ीय साधन े

तुत संशोधन िवषयासाठी ि ितय साधनसामु ीचा अवलंब कर यात आलेला आह.े याम ये संबंिधत 
िवषयाची ंथे,  िमक पु तके, Ph.D.व M.Phil. चे बंध, िविवध लेख, वतमानप े, इंटरनेट इ यादी साधनाचंा 
वापर केलेला आह.े 
कककक ----    रा यरा यरा यरा य    िव ीयिव ीयिव ीयिव ीय    सबंधंसबंधंसबंधंसबंधं/ Central/ Central/ Central/ Central----    
State Financial Relation:State Financial Relation:State Financial Relation:State Financial Relation:---- 
    भारतीय रा यघटने या क -रा य संबंधाची भाग- 11 म ये, कलम- 245 ते 255 म ये कायदिेवषयक संबंधाची, 
तसेच भाग- 11 म ये, कलम- 256 ते 263 म ये शासक य संबंधाची तरतूद केली आह.े तर भारतीय 
रा यघटने या भाग- 12 म ये, कलम- 268 ते 293 म ये िव ीय संबंधाची तरतूद केली आह.े 
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कककक ----रा यरा यरा यरा य    िव ीयिव ीयिव ीयिव ीय    सबंधंाचीसबंधंाचीसबंधंाचीसबंधंाची    घटना मकघटना मकघटना मकघटना मक        
तरतदुतरतदुतरतदुतरतदु::::----     

भारतीय रा यघटने या क -रा य संबंधा या बाबतीत भाग- 12 म ये, कलम- 268 ते 293 म ये िव ीय 
संबंधाची तरतूद केलेली आह.े 
कलमकलमकलमकलम----    268268268268:- क ाने आकारणी केलेले मा  रा य आिण वसुली व िविनयोजन केलेले कर. 
कलमकलमकलमकलम----    268(268(268(268(अअअअ):):):):- सेवावरील करांची आकारणी क ाकडून केली जात.े मा  याची वसुली व िविनयोजन क  तसेच 
रा य या दोहोकडून केली जाते. 
कलमकलमकलमकलम    ----269269269269:- क ांनी आकारणी वसुली केले पण रा यांना नेमून दे यात आलेले कर. 
कलमकलमकलमकलम----    270270270270:- क ाने आकारणी व वसूल केलेल ेपण क  व रा य यां यात िवतरीत कर यात येणारे कर. 
कलमकलमकलमकलम----    271:271:271:271:---- संसदलेा कोण याही वेळी कलम 269 व 270 म ये उ लेखले या कर व शु कावर अिधभार  
आकार याचा अिधकार आह.े    
कलमकलमकलमकलम----273:273:273:273:---- युट आिण युट उ पादना या िनयात शु क ऐवजी क  आसाम, िबहार, ओ रसा व पि म बंगाल या 
रा यांना अनुदान दऊे शकते. 
कलमकलमकलमकलम----    285 285 285 285 वववव    कलमकलमकलमकलम    289:289:289:289:---- या अ वये अनु मे क  व रा य यांना पर परांची मालम ा करापासनू मु  कर याचा 
अिधकार दे यात आला आह.े 
कककक ----रा यरा यरा यरा य    करािधकाराचंीकरािधकाराचंीकरािधकाराचंीकरािधकाराचंी    िवभागणीिवभागणीिवभागणीिवभागणी::::----    

    1. संघसूची मधील िवषयावर कर आकर याचा अिधकार केवळ क ाला आह.े 
 2. रा यसूची मधील िवषयावर कर आकर याचा अिधकार केवळ रा य िविधमंडळाला आह.े 
 3. समवत  सूचीतील िवषयावर कर आकार याचा अिधकार संसद तसेच िविधमंडळाला आह.े  
 4. कर आकार याचा शेषािधकार संसदकेड ेआह.े या तरतुदी या आधारे दणेगी कर, संप ी कर, आिण खच 
कर यांची आकारणी केली जात.े 

कककक ----रा यरा यरा यरा य    करकरकरकर    महसलुाचीमहसलुाचीमहसलुाचीमहसलुाची    िवभािवभािवभािवभागणीगणीगणीगणी::::----    
1. 80 ा घटना दु ती या पूव  केवळ आयकर व क ीय उ पादन शु क या करा पासून ा  महसुलाची 

िवभागणी क  व रा याम य ेकेली जात असे. 
2. 10 िव  आयोगाने िशफारस केली क , एकूण कर उ प ा या 29 ट े  रा यांना वाटा दला गेला पािहजे. 

यानुसार 80 ा घटनादु तीन(े2000) यात बदल कर यात आला. आता क ाने आकारणी वसुली केले या 
सरचाज व केस वगळता इतर सव करांची िवभागणी क  व रा य याम ये केली जात.े 

3. सेवा कराची आकारणी क  सरकार करत,े मा  याची वसुली व िविनयोजन क  तसचे रा य असे दोघा कडून 
केले जाते. 

क ा याक ा याक ा याक ा या    अख या रतअख या रतअख या रतअख या रत    येणारेयेणारेयेणारेयेणारे    करकरकरकर::::----    
  1. उ प  कर 
  2. िनगम कर 
  3. अबकारी शु क 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)             ISSN – 2454 - 7905 

Vol. II  - ISSUE – LII                  SJIF Impact Factor : 7.479                                         Page - 152 

  4. क  सूचीतील आयात शु क 
रा या यारा या यारा या यारा या या    अख या रतअख या रतअख या रतअख या रत    यणेारेयणेारेयणेारेयणेारे    करकरकरकर::::----    

काही करांची आकारणी व वसुली रा याकडून केली जाऊन यांचे उ प ही रा यात िमळते, असे सव रा य 
सूचीतील कर आकर याचा व वसूल कर याचा अिधकार रा यांना आह.े 
जीएसटीजीएसटीजीएसटीजीएसटी(GST) (GST) (GST) (GST) सबिंधतसबिंधतसबिंधतसबिंधत    घटना मकघटना मकघटना मकघटना मक    
तरतदुीतरतदुीतरतदुीतरतदुी::::----    
        1. 246(अ):- याम ये क  सरकारला अिधकार दले क , क  सीजीएसटी या संबंिधत कानून बनवतील. याम य े
सीजीएसटी संबंिधत कानून क  आिण जीएसटी संबंिधत कानून रा य ेबनवतील. 
रा यानंारा यानंारा यानंारा यानंा    सहा यकसहा यकसहा यकसहा यक    अनदुानेअनदुानेअनदुानेअनदुाने::::----    
अअअअ) ) ) ) वधैािनकवधैािनकवधैािनकवधैािनक    अनदुानेअनदुानेअनदुानेअनदुाने    कलमकलमकलमकलम----    275:275:275:275:----    

रा यांना िव  आयोगा या िशफारशीनुसार अनुदान े दली जातात. 
1. 1. 1. 1. साधारणसाधारणसाधारणसाधारण    अनुदानेअनुदानेअनुदानेअनुदाने::::---- संसद काय ा ारे रा यानंा असे अनुदान दे याची तरतूद क  शकत.े अशी अनुदान ेसवच 
रा यासाठी नसतात. तसेच सारखे ही नसतात. या रकमा भारता या संिचत िनधीवर भा रत असतात. 
2.2.2.2.िविशिविशिविशिविश     अनदुानेअनदुानेअनदुानेअनदुाने::::---- ही अनुदान े कोण याही रा यातील अनुसूिचत जमाती या क याणासाठी कवा अनुसूिचत 

े ाचा शासनाचा दजा उंचाव यासाठी दली जातात. 
बबबब) ) ) ) वे छाधीनवे छाधीनवे छाधीनवे छाधीन    अनुदानेअनुदानेअनुदानेअनुदाने    कलमकलमकलमकलम    282:282:282:282:----    

1. क  तसेच रा यानंा कोण याही सावजिनक उ शेासाठी अनुदाने दे याचा अिधकार दलेला आह.े याबाबत 
कायद ेकर याचा अिधकार संसदलेा कवा रा याला  नाही. तसेच असे अनुदान दणेे यां यावर बंधनकारक 
नाही. 

2. क  सरकार रा यानंा अशी अनुदाने पंचवा षक योजनेला मदत कर यासाठी दते असत.े ती िनयोजन 
आयोगा या िशफारशीनुसार दली जातात. 

3. वै ािनक अनुदान या तुलनते रा यांना दली जाणारी व छाधीन अनुदाने खूप अिधक असतात. यामुळेच 
िव ीय संबंधांम ये िनयोजन आयोगाला िव  आयोग या पे ा अिधक मह व ा  झाले आह.े 

िविविविव     आयोगआयोगआयोगआयोग::::----    
कलम 279 म ये िव  आयोगाची तरतूद एक अध याियक सं था हणून कर यात आली आह ेघटनेन ेिव  

आयोगाची िन मती भारता या राजकोषीय संघरा य वादाचे संतुलन चाक हणून केली आह.े यादृ ीने क  सरकार 
व रा य सरकारम य े िव ीय सामंज य िनमाण कर यासाठी, क ाला अथिवषयक स ला दे यासाठी िव  
आयोगाची िन मती केलेल ेआह.े क  सरकारन ेमहसुलातील वाटा, अनुदाने रा यांना कती ावेत, रा या रा यांना 
कशी िवत रत करावी ह ेसुचिव यासाठी दर 5 वषासाठी िव  आयोग िविवध िनकष सुचवत असत.े स या 15 ा 
िव  आयोगाची िन मती केलेली आह.े या आयोगाने आपला हवाल "फायना स किमशन इंन कोिवड टाइ स" या 
शीषकाखाली आपला अहवाल रा पत ना सादर केलेला आह.े 
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं::::----    

भारतीय घटना सिमतीन े संघरा य प तीचा वीकार केला. कारण भारता या आकारमाना या आिण 
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सामािजक वैिव य असले या दशेाला एक  बांधायला ही व था सुयो य होती. भारतीय घटनाकारानंी 
संघरा याची संक पना वीकारली, परंत ु संघरा याच े अमे रकन ा प न वीकारता आप याला यो य त े बदल 
क न घेतल.े क  आिण रा ये यां यातील संबंधाचा आढावा घेतला असता असे हणता येईल क , अनेक वष क  
आिण रा य यां यातील आ थक संबंध मानावे तेवढे चांगले असलेले दसून येत नाही. परंत ुएक जुलै 2017 रोजी 
भारत सरकारन ेजीएसटी (GST) कायदा सव घटक रा या या संबंिधत संमती नंतर तो संपूण भारतात लागू केला, 
यानंतर हणजे या काय ानतंर क  आिण घटक रा य ेयां यातील आ थक संबंध ब याच माणात सुधारलेल े दसून 

येतात. अपे ा आह ेक , कालांतरान ेक  आिण घटक रा ये यां यातील आ थक संबंध सुधारत राहतील, या दृ ीन े
यो य असे पावलं व वेळोवेळी उपाययोजना करणे आव यक आह.े 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    थंथंंथथं    सचूीसचूीसचूीसचूी    (Bibliogra(Bibliogra(Bibliogra(Bibliography):phy):phy):phy):----    

1. डॉ. कुलकण  बी. वाय., "भारतीय संिवधान- शासन व राजक य या" ए युकेशनल पि लशस, औरंगाबाद, जून 2013. 
2. ा. पाटील बी. बी., "भारतीय शासन आिण राजकारण," फडके काशन, को हापूर, नो हबर 2010. 
3. डॉ. शरद सांबारे व डॉ. संजय अवधूत, "भारतीय शासन आिण राजकारण," सर सािह य क , नागपूर, 2014. 

4. डॉ. सुनील शद ेव डॉ.जयराम ढवळे, "भारतीय शासन आिण राजकारण", ए युकेशनल पि लशस, औरंगाबाद, 2014. 
5. ा. वीण कामठे व ा. मेघना पाटील, "जी.एस.टी.- व तू आिण सेवा कर कायदा एक प रचय'" साई योती काशन, नागपूर, 

थमावृ ी 2017. 
6. डॉ. घोरपडे दीप व डॉ. चं  गंुगले, "आयकर" साई योती काशन, नागपूर, थमावृ ी, स टबर- 2017. 
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कृिष िवकासाम ये नवीन तं ानाची भूिमका आिण प रणामांचा अ यासअ यासअ यासअ यास         
 

डॉ. िव ल फुलारी    
सहा यक ा यापक, ी. मु ानंद महािव ालय, गगंापूर 

पवन रामचंद चंुगडे    
संशोधक िव ाथ , डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर मराठवाडा िव ापीठ, औरंगाबाद 

तावनातावनातावनातावना    (Introduction)(Introduction)(Introduction)(Introduction)::::        
कोण याही दशेाचाअथ व थेतील कृिष े ाचे मह व अन यसाधारण आह.े वाढ या लोकसं येची अ  

धा याची व रोजगाराची गरज पूण कर याबरोबर उ ोग व सेवा े ा म ये शेतीची भूिमका मह वाची आह.े 
जगातील ारंभी या िवकास अव थेत शेतीच ेयोगदान मह व पूण आह.े परंत ुजसजशी अथ व थेतील िवकिसत 
होत जाते तस तसे शेती े ाचा िह सा अथ व थेम ये घटत जाते. भारतीय अथ व थेतील थूल दशेांतर गत 
उ पादनातील शेतीचा िह सा सन 1951 म य े55% होता तो 2018 म ये 12% पे ा कमी झाला आह.े ही घट 
कृिष े ाच ेमह व कमी झाले कवा कृिष िवषय क धोरणांचा प रणाम हणून नाही तर उ ोग व सेवा े ाचे 
उ पादन आिण िबगर कृिष े ाचा वेगवान आ थक िवकासामुळे होत आह.े रा ा या कृिष िवकासात ी घडून 
आण यासाठी उ पादन, िवतरण, िवपणन, नवीनतं ानाचा िवकास करणे गरजचेे आह.े  

कृिष िवकासासाठीतं ानाचा उपयोग वेगाने वाढत आह.े ामीण भागा म ये शेती हा कमाई आिण 
उदरिनवाहाच े मुख ोत आह.े कृिष े ा म ये तं ानाचा उपयोग केला तर उ पादनाम ये वाढ होत े आिण 
शेतक  या या उ प ात वाढ होते. पारंप रक प तीची शेती करता करता शेतकरी मोटा कुटीला आला आह.े 
पारंप रक शेतीला आधुिनक तं ानाची जोड दली पािहजे आधुिनक तं ाने शेती अिधक शा त आिण ावसाियक 
करणे श य आह.े जग भराम ये शेती म ये बदल होत असून यासाठी आपण तयार रािहले पािहज.े उ तं ाना 
यु  शेती हणजे शेती म ये अ यावत तं ानाचा वापर करणे होय. पारंप रक शेती म ये येणा  या अडचणीवर 
मत कर यासाठी आधुिनक तं ानाचा िविवध कारे वापर करता येतो अथात न ा तं ानाचा िविवध न ा 
बाबी आिण िवशेष उपकरणांची आव यकता असते. यासाठी काही नवे  िशक याची तयारी आिण भांडवलही 
गरजेचे असत.े मा  यातनू भांडवल खच लवकरात लवकर वसूल होऊ शकते. न ा तं ानाने हगंामी  आिण िबगर 
हगंामी िपके घेता येऊ शकतात.  

आधुिनक तं ानाचा उ पादन फल नात बदल झाले आह.े शेती उ पादन व उ पादकता वाढव यासाठी 
शेती कर या या जु या प तीचा याग क न या ठकाणी नवीन तं ान, नवीन तं ाचा अवलंब करणे आव यक 
असते. िवकिसत शेतीच ेवैिश  े हणजे शेती उ पादन वाढिव या या दृ तीने अंगीकार लेले नवीन तांि क बदल होय 
शेतक  या या आ थक ि थतीच सुधारणा घडवूनआणवायची झा यास शेतक  यांनी नवीन तांि क बदलाचा अवलंब 
करणे गरजेचे आह.े तं वै ािनक बादल हणजे शेतीची उ पादकता वाढिव या या दृ तीने नवीन व अिधक उपज 
दणेा  या बी िबयाणे आधुिनक यं  व अवजारे, खते, औषधे यांचा वापर करणे ताशेच पाणी पुरव ा या सोईत वाढ 
क न िविवध िपकाचंा फेरफार करणे होय.  

तांि क बदलामुळे शेती या दरहे टरीउ पादनात वाढ घडून येते आधुिनक काळात कृिष े ात तांि क 
बादल घडून आणणे अप रहाय आह.े जगातील सवच रा ात शेती वसायात घडून आले या नवीन तं  वै ािनक 
बदलांचे शेती उ पादन फलणावर बरे वाईट प रणाम घडून आले.शेतीतील तं वै ािनक बदलांचा कृिष उ पादन 
वाढीवर झालेला प रणाम हा ामु याने यािं क  कारणामुळे घडवून आला आह.े या तं ामुळे शेतात मळणी, 
मशीन, कापणी मशीन, पंप,इलेि क मोटार, औषध फवारणी मशीन, ठबक सचन व कलरचा वापर 
वाढ यामुळे प रणामी शेती उ पादनास वाढ घडून आणणे तं  वै ािनक बदलामुळेच झाले. शेतीला आधुिनक 
तं ानाची जोड दऊेन शेती िवकास साधता येऊ शकते. कृिष े ा या शा त िवकासासाठी कृिष यांि क करण हा 
एक मह वाचा घटक आह ेजो उ पादन वाढिव यात मदत करतो. यांि क  करणामुळे नैस गक ोतांची उ पादन 
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मता वाढत ेआिण शेती या िविवध कामांशी संबंिधत क  कमी होतात. तसेच शेती व शेतीवर आधा रत असलेला 
ामीण समाज हा आ थकदृ ा आ मिनभर होईल हणून सदर िवषय हा संशोधनासाठी िनवडलेला आह.े  

सशंोधन सािह याचा आढावासशंोधन सािह याचा आढावासशंोधन सािह याचा आढावासशंोधन सािह याचा आढावा:(Literature review of the proposed topic):(Literature review of the proposed topic):(Literature review of the proposed topic):(Literature review of the proposed topic)    
Nidhi Dwivedy (2011) Challenges faced by the agriculture sector in Developing Countries 

with special reference to India या लेखात असे प  केले आह ेक  शेती म ये तं ानाचा वापर हा कमी आह.े 
तं ानाचा वापर कमी अस याने शेती म ये मो ा माणात अडचण िनमाण होत आह.े उ  उ पादन खच, 
अ वहायाता इ या द सम यांना सामोरे जावे लागत आह.े याम ये थोड ेिवचार कर याची गरज आह ेआिण नवीन 
तं ान अवलंब करणे आव यक आह१े  

पेडणेकर झंुजार (2014) “शेती करा आधुिनक तं ाने” या लेखात असे प  केले आह ेक  शेतक  यांनी शेती 
कर यासाठी नव नवीन आधुिनक तं ानाचा उपयोग केला पािहजे. शेतक  यानंी यां या सम या, शंका यांचे 
िनर थन करणे गरजेचे आह.े शेती म ये दवस रा  प र म करणा  या शेतक  यास  नव नवीन शेतक  अवजाराचंी 

ा यि क छ पती कृिष महािव ालयाने सादर केले तसचे शेती म ये रासायिनक खतांचा वापर कमी हावा या 
साथी कृिष दतूांकडून िहरवळी या खतांचे मागदशन केले.२ 

R S Upendra, I M Umesh, R B Varma, B Prasad (2020) “Technology in Indian Agriculture- a 

review” या लेखात असे प  केले आह े क  भारतातील ब तांश लोक ह े शेती े  वर अवलंबन आह.े ामीण 
भागातील लोक 60% त े70% लोकानंा रोजगार ह ेशेती े ा माफत िमळते. शेती म ये तं ानाचे वापर केल ेतर 
उ पादनाम ये आिण िपकां या गुणव ा म ये सुधारणा होते आिण सु प ता येते. भारता म ये मो ा माणात 
शेती म ये गंुतलेले आह.े शेतकरी आिण तं ाम ये दरी आह.े कमी खचात जा त उ पादन ह ेतं ानामुळे घतेा येते. 
सशंोधन अतंराळसशंोधन अतंराळसशंोधन अतंराळसशंोधन अतंराळ: (: (: (: (Gapsin the exitingresearch)Gapsin the exitingresearch)Gapsin the exitingresearch)Gapsin the exitingresearch) 

सदरील संशोधन िवषय ह े “कृिष िवकासाम ये नवीन तं ानाची भूिमका आिण प रणाम, िवशेष संदभ 
मराठवाडा” अस याने शेती े ा म ये ांितकारक बदल घडवायचे असेल तर या म ये तं ानाचीभूिमका ही खूप 
मह वाची आह.े जागितक पातळीवर शेती ा म ये खूप मो ा माणात बदल झाले आह.े या तुलनते भारत खूप 
मागे आह.े या म ये खूप मो ा माणात संशोधनाची आव यकता आह.ेया िवषयावर संशोधन झाल ेआह ेपण कमी 

माणात झाले आह े सदरील संशोधन हा समाजासाठी आिण शेतक  यासाठी अ यंत उपयु  ठरणार आह े हणून 
संशोधनासाठी हा िवषय िनवड यात आला आह.े  
सशंोधन सम यासशंोधन सम यासशंोधन सम यासशंोधन सम या::::    (Statement of proposed problem)(Statement of proposed problem)(Statement of proposed problem)(Statement of proposed problem)    

“कृिष िवकासाम ये नवीन तं ानाची भूिमका आिण प रणाम, िवशेष संदभ मराठवाडा” हा िवषय 
िनवडलेला आह.े सदरील िवषयाम ये नवीन तं ानाचे मह व, कृिष िवकासाम ये नवीन तं ानाचे कृिष 
िवकासावर होणा  या प रणामाचे अ यास केला जाणार आह.े हणून हा िवषय संशोधनासाठी िनवडलेला आह.े  
सशंोधन ा ीसशंोधन ा ीसशंोधन ा ीसशंोधन ा ी::::    (Scope of research work) (Scope of research work) (Scope of research work) (Scope of research work)     

“कृिष िवकासाम ये नवीन तं ानाची भूिमका आिण प रणाम, िवशेष संदभ मराठवाडा”हा िवषय 
संशोधनासाठी िनवडलेला आह ेया िवषया या संशोधनासाठी मराठव ातील औरंगाबाद, जालना, बीड, नांदडे, 
परभणी, हगोली, लातूर, उ मानाबाद या आठ िज ांची िनवड कर यात आली आह.े  
सशंोधसशंोधसशंोधसशंोधन कायाची ासगंीगतान कायाची ासगंीगतान कायाची ासगंीगतान कायाची ासगंीगता: (Relevance of the research work): (Relevance of the research work): (Relevance of the research work): (Relevance of the research work)    

सदरील संशोधन ह ेशेती िवकासासाठी खूप मह वाचे आह.े शेती िवकास कर यासाठी नवीन तं ानाची 
भूिमका मह वाची आह.ेशेती व शेतीवर आधा रत असलेला ामीण समाज हा आ थकदृ ा 
आ मिनभरकर यासाठी शेती िवकास करणे खूप मह वाचे आह.ेकृिष े ा या शा त िवकासासाठी कृिष 
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यांि क करण हा एक मह वाचा घटक आह ेजो उ पादन वाढिव यात मदत करतो हणूनअशा अ यासा ारे िवशेष 
ल  दणेे आव यक आहे....    

तािवत सम यचे ेमह व तािवत सम यचे ेमह व तािवत सम यचे ेमह व तािवत सम यचे ेमह व : (Significance of proposed problem): (Significance of proposed problem): (Significance of proposed problem): (Significance of proposed problem)    
कृिष े ाचा िवकास कर यासाठी तं ानाचा मह वपूण योगदान आह.े शेती वसाय हा मानव 

जातीसाठी अ  पुरवठा, उ प , रोजगार या म ये अितशय मह वाची भूिमका िनभावत आह.े कोण याही दशेाचा 
अथ व थेतील कृिष े ाच ेमह व अन यसाधारण आह.े वाढ या लोकसं येची अ  धा याची व रोजगाराची गरज 
पूण कर या बरोबर उ ोग व सेवा े ा या िवकासाम ये शेतीची भूिमका मह वाची आह.े या मुळे कृिष 
िवकासाम ये नवीन तं  ानाचीभूिमका आिण प रणाम िवशेष संदभ मराठवाडा हा िवषय मह वाचा आह.े मा  
अलीकड या काळात शेती म ये कजबाजारीपण, हवामान,ई,सम यांनीशेती वसाय ासलेले आह.े या मुळे 
शेतीला आधुिनक तं ानाची जोड दऊेन शेती िवकास साधता येऊ शकते हणून सदर िवषयाचे मह व आह.े या 
मुळे  हा िवषय  संशोधनासाठी िनवडलेला आह.े  
सशंोधन िवषयाच ेउ ेसशंोधन िवषयाच ेउ ेसशंोधन िवषयाच ेउ ेसशंोधन िवषयाच ेउ :े:::    (Ob(Ob(Ob(Objective of the proposed research)jective of the proposed research)jective of the proposed research)jective of the proposed research)    

1. कृिष िवकासाम ये नवीन तं ानाचे मह व याचा अ यासकरणे. 
2. नवीन तं ानाचा उ पादनावर होणा  या प रणामाचा अ यास करणे. 
3. नव नवीन कृिष तं ानाचे अ यास करणे. 
4. कृिष िवकासाम ये नवीन तं ानाचे कृिष िवकासावर होणा  या प रणामाचे अ यास करणे. 

सशंोधन िवषयाच ेगहृीत कृ यसशंोधन िवषयाच ेगहृीत कृ यसशंोधन िवषयाच ेगहृीत कृ यसशंोधन िवषयाच ेगहृीत कृ य::::    (Hypothesis)(Hypothesis)(Hypothesis)(Hypothesis) 
1. नवीन तं ानामुळे कृिष िवकास झालेला आह.े 
2. नवीन तं ानामुळे शेतक  यां या उ पादनात वाढ झाली आह.े 

सशंोधन प तीसशंोधन प तीसशंोधन प तीसशंोधन प ती::::(Research Methodology) (Research Methodology) (Research Methodology) (Research Methodology)     
तुत िवषया या संशोधनासाठी सामािजक शा ातील  संशोधन प ितनुसार सव णा मक संशोधन 

प तीचा अवलंब कर यात येईल. त य सकंलनासाठी ाथिमक आिण दु यम साम ी या दो ही कारचा अवलबं 
कर यात येईल. 
त य सकंलना या प ती    

ाथिमक प ताथिमक प ताथिमक प ताथिमक प त::::    (Primary Method)(Primary Method)(Primary Method)(Primary Method)    
तुत िवषया या संशोधन कायाची अचकू मािहती िमळव यासाठी ाथिमक प तीचा अवलंब कर यात 

येईल. ाथिमक प तीम ये ाविल या साधनाचा वापर मािहती संकलनासाठी कर यात येईल. 
नमनूा िनवडनमनूा िनवडनमनूा िनवडनमनूा िनवड::::(Sample Selection)(Sample Selection)(Sample Selection)(Sample Selection)    

“कृिष िवकासाम ये नवीन तं ानाची भूिमका आिण प रणाम, िवशेष संदभ मराठवाडा” या िवषयाचा 
अ यास कर यासाठी ात िनिधक व पात मराठव ातील 8 िज ातील येक  प ास, प ास हणज ेएकूण 
400 नमूना िनवड क न आिण शेतक  यांची मुलाखती घऊेन मािहतीच ेसंकलन केले जाणार आह.े  
दु यम प तदु यम प तदु यम प तदु यम प त::::    (Secondary Method)(Secondary Method)(Secondary Method)(Secondary Method)    

तुत िवषया या संशोधनासाठी ाथिमक साम ी बरोबर दु यम साम ीचा वापर क न त य संकलन केल े
जाईल. या म ये िविवध पु तके, संशोधनपरलेख,लघु शोध बंद,शास कय अहवाल, सा ािहक, मािसके, वतमान 
प े तसेच इंटरनेट वरील मिहती इ या द साधनाचा वापर केला जाईल.  
आकडवेारीच ेिव षेणआकडवेारीच ेिव षेणआकडवेारीच ेिव षेणआकडवेारीच ेिव षेण: (Method of data: (Method of data: (Method of data: (Method of data    analysis)analysis)analysis)analysis) 

तुत िवषया या संशोधनातील आकडवेारी िव ेषण कर यासाठी गिणतीय आिण सं याक य या 
साधनाचा वापर कर यात यईेल. सारणी, त े  आिण आलेखाचाही उपयोग कर यात येईल.  
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सशंोधनातनू अपिे तसशंोधनातनू अपिे तसशंोधनातनू अपिे तसशंोधनातनू अपिे त: (: (: (: (Expected outcome)Expected outcome)Expected outcome)Expected outcome)    
सदरील संशोधनाम ये“कृिष िवकासाम य े नवीन तं ानाची भूिमका आिण प रणाम, िवशेष संदभ 

मराठवाडा” याचा अ यास केला जाणार आह.े सदरील संशोधनातून कृिष िवकास, तं ान, शेतक  यांची आ थक 
प रि थतीचा अ यास, ई, अ यास केला जाणार आह.े सदरील संशोधन भिव यातील संशोधकांसाठी आिण 
िव ा या साठी अ यतं उपयोगी ठरेल.        
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कृषी वसाय उ ोग कृषी वसाय उ ोग कृषी वसाय उ ोग कृषी वसाय उ ोग े  सधंी आिण आ हानेे  सधंी आिण आ हानेे  सधंी आिण आ हानेे  सधंी आिण आ हाने    
((((Agri-business IndustriesOpportunities& Challenges))))    

 

ोफेसर डॉ. सुहास आ हाड     
डॉ. गणेश वाळंुज    

अथशा  िवभाग, सहकार महष  भाऊसाहबे संतूजी थोरात कला, िव ान व वािण य महािव ालय, संगमनेर. 
गोषवारागोषवारागोषवारागोषवारा::::    

भारतासार या कृिष धान दशेात ि टीशां या वसाहतवादी धोरणामुळे ामो ोगांचा हास झाला यामुळे 
ामीण भागा या िवकासाचा वेग मंदावला. नैस गक आप ी तसेच मानव िन मत आप ी यामुळे संकटात असले या 

शेती े ा या अडचणीत भर पडली. दशेातील वाढ या लोकसं यचेी अ धा याची गरज भागिव यासाठी 
अ धा याची आयात करावी लागली. यामुळे सरकारन ेकृषी िवषयक धोरणात बदल क न शेती े ात नव-नवीन 
बदल कर यास सुरवात केली. याम ये आधुिनक तं ाना या वापरावर भर,सकंरीत िबयाणांचा वापर, ठबक व 
तुषार सचनाला ो साहन, पुरेसा िव पुरवठा यावर भर दला. तसेच कृषी उ पादनां या वाढीबरोबरच 
गुणव ापूण िनयात म उ पादनावर भर दला यामुळे उ पादनात वाढ हो यास मदत झाली. याबरोबरच कृषी 
उ पादनांवर आधा रत उ ोग सु  कर यासाठी उ ोजक व शेतकरी यांना ो साहन दे यास सु वात केली यामुळे 
शेती वसायाला ापारी व प ा  झाले.कृषी उ पादनांवर आधा रत कृषी वसाय े ाला सरकारने मह व 
दले यामुळे अलीकड या काळात कृषी आधा रत उ ोगां या सं येत वाढ झाली आह.े मा  या उ ोगां या 

वाढीबरोबरच या उ ोगासमोरील अडचण तही वाढ होताना दसून यतेे आह े यामुळे या े ाला अनेक आ हानांना 
सामोरे जावे लागत आह.े हणूनच या संशोधन पेपरम ये कृषी वसाय उ ोगां या सम या आिण आ हान ेयांचा 
अ यास कर यात आला आह.े 

तावनातावनातावनातावना::::    
वातं यपूव कालावधीपासूनच भारतातील कृषी वसाय गत होता. ि टीश कालावधी सोडता भारतीय 

अथ व थेत शेती े ाची भूिमका मह वपूण रािहली आह.े कृषी वसायउ ोग ामु याने शेती या िविवध 
कार या उ पादनाचंी उ पादन या, िव  आिण आयात-िनयात यांसार या ावसाियक वहारांशी संबंिधत 

आह.े कृषी वसायउ ोगामुळे शेती आिण इतर शेतीपूरक उ ोगांम ये उ पादन, िव  आिण या यासाठी सधंी 
िनमाण झाले या आहते. याम ये फळ या, वन उ पादने, मासेमारी, कु कुटपालन, वराहपालन, पशुपालन व 
दु ध उ पादने या संदभात अनेक वसाय संघी िनमाण झाले या आहते. तसेच या कृषी वसायउ ोगात नवीन 
उ पादन तं , संशोधन व उ पादन, खते, कटकनाशके उ पादन, वाहतूक, साठवणूक, पॅके जग, लेब लग यांसार या 

यांसंबंधी उ ोगसं थादखेील समािव  होतात. थोड यातकृषी वसायउ ोगामं ये शेतीशी संबंिधत सवच 
वसायांचा समावेश होतो. याम ये शेती उ पादनावर या क न याम य ेमू यवृ ी क न टकाऊपणा िनमाण 

क न िव  केली जात.े तसेच शेतीसाठी लागणा या िविवध आदानांचे उदा., खते, बी-िबयाणे, क टकनाशके, 

यं साम ी, अवजारे यांचाही उ पादन येसंबंधी वसायात समावेश होतो. भारतात कृषी वसायउ ोगा या 

िव तारासाठी व वाढीसाठी खूप मोठी संधी आह.े कारण भारत हा कृषी धान दशे आह.ेदशेात सवच 
कार याकृषी वसायउ ोगासंबंधी उ पादने भारतीय कृषी े ांत उ पा दत होतात. कृषी वसायउ ोगा या 

िवकासामुळे भारता या भौितक आिण सामािजक पायाभूत सुिवधां या िवकासाला चालना िमळेलतसेच कृषी 
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े ाम ये िविवधीकरण व ापारीकरण होऊन शेतक यांची आ थक ि थती सुधार यास मदत होईल. तसेच नवीन 
रोजगार िनमाण होऊन ामीण भागातील बेकारी व दा र य कमी हो यास मदत होईल. 
भारतातील भारतातील भारतातील भारतातील कृषीकृषीकृषीकृषी वसाय वसाय वसाय वसाय उ ोग उ ोग उ ोग उ ोग े ाे ाे ाे ाची ची ची ची ा ी व सधंीा ी व सधंीा ी व सधंीा ी व सधंी::::    

भारतातील कृषी े ातील उ पादनात पुढील दहा वषात दु पट वाढ होईल अशी अपे ा  केली जात 
आह.े यामुळे शेतमाल या उ ोग, पॅके जग, शीतगृह सुिवधा, करकोळ ापार, दधू व दु धज य पदाथ, मासे, 

मांस, फळांचे जॅम इ यादी या वसायाम ये मो ा माणात संधी आह.े कृषी वसाय उ ोगांची रोजगार 

िन मती मता खूप अिधक आह.े कारण सन २००८ म ये केले या पाहणीत असे आढळून आले क , ६७ दशल  
लोक या उ ोगात गंुतलेले होते आिण दहा ा पंचवा षक योजनेत या उ ोगातील रोजगार संधीत दरवष  ४.४ ट े  
दराने वाढत अस याचे दसनू आले आह.े तसेच भारतातील अनेक अ पदाथ कंप यांचे व प जागितक होत आह.े 
यामुळे या उ ोगातून मो ा माणात िनयात वाढीची संधी आह.े यामुळे गंुतवणूकदारां नाही कृषी वसाय 

उ ोगात गंुतवणुक या मो ा संधी िनमाण झा या आहते. 
भारतातील भारतातील भारतातील भारतातील कृषीकृषीकृषीकृषी वसाय वसाय वसाय वसाय उ ोग े ापुढील उ ोग े ापुढील उ ोग े ापुढील उ ोग े ापुढील आ हानेआ हानेआ हानेआ हाने----    

भारतातील कृषी वसाय उ ोग े ातील मुख सम या हणजे काय मतेचा अभाव, पधा मतेचा 

अभाव आिण अकाय म व थापन होय. भारतात औ ोिगक आजारपण, व थापक य सम या, बाजारपेठ 

िवषयक सम या, गुणव ा िनयं ण, पायाभूत सुिवधां या सम या आिण िव ीय अडचणी या उ ोगांपुढील 

मह वा या अडचणी आहते. भारतात कृषी वसाय उ ोगात दखेील या सम या भेडसावत आहते. उ ोगसं थे या 
प रणामकारक व थापनाम ये म सम या आिण उ पादनातील इतर अडचणी उ ोगसं थे या सुलभ 
काय णालीम ये अडचणी िनमाण करत असतात. औ ोिगक आजारपण हीदखेील एक मह वाची सम या आह.े 
औ ोिगक आजारपणामुळे अनेक उ ोगसं था बंद पड याचे दसून येत.े गुणव ा िनयं ण हीदखेील मह वाची 
सम या आह.े कारण गुणव ेवरच उ ोगसं थेची पत अवलंबून असत.े कृषी वसाय े ात गुणव ा राखणे सवात 
मह वाचे आह.े कारण भौितक उ पादने य  उपभोगाशी िनगिडत आहते. क या मालाची टंचाई,संशोधनाचा 
अभाव, यो य व थापन आिण िनधीची टंचाई, ऊजची टंचाई, िव पुरव ातील अडचण,उ पादनासाठी 
बाजारपेठेचा अभाव या काही शेती आधा रत उ ोगां या सम या आहते.  

 भारतात स :ि थतीत कृषी वसाय उ ोग े ातील८० ट े  उ पादने शेतक यां या शेतातनू थेट 
उपभो या या हाताम ये जातात. उव रत २० ट े  उ पादनापैक  ३० ट े  उ पादन या उ ोगात आिण १७ ट े  
उ पादन ह ेिनयातीसाठी वापरले जाते. अ पदाथ या आिण िनयात याम ये कृषी वसाय उ ोग े ाला खूप 
मोठा वाव अस याचे दसनू येत.ेइतर मो ा ावसाियक सं थांपे ा कृषी वसायउ ोगसं थांनाफारस े वेगळे 

व थापन कौश य आव यक नसते. कृषी वसाय उ ोगसं थे या मालकाकड े िनयोजन, संघटन, दशा द दशन 

आिण िनयं ण ह ेसामा य व थापक य गुण असावे लागतात. याच बरोबर क या मालाची खरेदी, उ पादनाची 

िव , िव पुरवठा यांम ये यो य सम वय साधणे मह वाचे असते. ही कौश य उ ोजकाकड े नसतील तर 

कृषी वसाय उ ोगसं थेचा िवकास होणार नाही.  
कृषीकृषीकृषीकृषी वसाय उ ोवसाय उ ोवसाय उ ोवसाय उ ोगां यागां यागां यागां या    िवकासािवकासािवकासािवकासातीतीतीतील सम याल सम याल सम याल सम या----    

कृषी वसाय उ ोगां या िवकासामधील सम यापुढील माणे प  करता येतील. 
१) क ा माल आिण ऊजची टंचाई:  
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कृषी वसाय उ ोगसं थानम ये नेहमी मूलभूत क या मालाची टंचाई असते. या उ ोग सं थाना 
लागणारा चांग या दजाचा क ा माल िनयिमत उपल ध होत नाही तसेच याची कमत अवाजवी असते.तसेच या 
उ ोगांना ऊजची दखेील टंचाई भासते. या उ ोगसं थांम ये जी थािपत उ पादन मतेचा दखेील पूणपणे 
उपयोग क न घेता येत नाही. 
२) िव पुरव ाचा अभाव :  

कोण याही उ ोगासाठी खेळते आिण ि थर भांडवलपुरेशा माणात उपल ध होणे गरजेचे असत.े 
ब याचवेळा क ा माल, यं साम ी, इतर साधन े आिण दनैं दन गरजा भागिव यासाठी लागणारा िव पुरवठा 

दखेील सहजपणे उपल ध होत नाही. सं था मक घटकाकंडून दखेील पुरेशा माणात िव पुरवठा उपल ध होत 
नस याने अडचणीत वाढ होते. यामुळे िव पुरव ा अभावी या उ ोजकांना आपला वसाय बंद करावा लागतो. 
३) जुनाट तं ान :  

शेती े ात पुरेशा भांडवला अभावी उ पादनासाठी जुनाट तसेच पारंपा रक तं  व यं साम ी यांचा वापर 
केला जातो. यामुळे या उ ोग सं थांची पधा मता कमी होते. 
४) बाजारपेठ सुिवधांचा अभाव :  

कृषी आधा रत उ ोगांना उ पादन, िवपणन आिण िवतरण या सम या भेडसावत असतात. कारण या 
उ ोगसं थांचे वतःच े बाजारपेठ िवषयक आिण िवतरणिवषयक जाळे नसते. तसचे या उ ोगसं था जािहरात, 

वाहतूक आिण िवपणन वृ ी याबाब वर खच क  शकत नाहीत. 
५) अकाय म संघटन आिण व थापन : 

भारतातील ब तांश कृषी आधा रत उ ोग मालकांकडूनच चालिवले जातात आिण यां याकड े
उ ोगसं थे या व थापनासाठी लागणारे िश ण वकौश य नसते. या उ ोगात म िवभागणी झालेली नसत े
आिण उ ोगसं थाम ये आधिुनक व थापन आिण संघटन तं ाचा वापर केला जात नाही. यामुळे अकाय मतते 
वाढ होते. 
६) िशि त व कुशल कामगारांचा अभाव:  

कृषी वसाय उ ोगांम ये िशि त व कुशल कामगारांचा अभाव दसून येतो. कृषी वसाय 
उ ोगसं थानचे संघटन यश वी हो यासाठी कमचा यानंा ो साहन िमळणे आव यक असते मा  ते िमळत नाही. 
यामुळे कामगारांची काय मता अिधक राहते. 

७) संशोधन आिण िवकास: 
संशोधन आिण िवकासाचा अभाव ही कृषी वसाय उ ोगांपुढील मह वाची सम या आह.े उ ोग कवा 

वसायाम ये प रि थतीनसुार नवीन तं ानाचा वापर वाढला पािहजे. ते हाच ह ेउ ोगबदल या प रि थतीस 
इतर उ ोगांशी पधा क  शकतात. परंत ु भारतातील कृषी वसाय उ ोगातील ब तेक उ ोगसं था आकारान े
लहान आहते आिण यांची आ थक ि थतीही कमकुवत आह.े यामुळे या उ ोगसं था संशोधन व िवकासासाठी 
आव यक गंुतवणूक क  शकत नाहीत. 
८) पायाभूत सुिवधांचा अभाव:  

कृषी वसाय उ ोगसं थान या िवकासाम ये पायाभतू सुिवधांची भूिमका खूप मह वाचीअसते. परंत ु
भारतात वाहतूक व दळणवळण, साठवणूक सुिवधा तसचे आव यक पायाभूत सुिवधांची दमु ळता आह.े भारतातील 

एकूण फळे व भाजीपाला उ पादनापैक  ३० ट े  उ पादन पुरेशा वाहतूक व साठवणूक सुिवधाखराब होते यामुळे 
शेतकरी व उ ोजक यां या सम यांम ये वाढ होते.  
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९) कृषी उ पादनांचे हगंामी व प: 
कृषी वसाय उ ोगातील ब तेक उ ोगसं थांची उ पादने क  हगंामीच आहते. यामुळे क या माला या 

पुरव ाम ये आिण उ पादन येत सात य आिण थैय नसत.े तसेच अनकेदा या उ ोगसं थाम ये अित र  
उ पादन मतेची सम या िनमाण होते. 
समारोप समारोप समारोप समारोप : : : :     

भारतासार या कृषी धान दशेात वाढ या लोकसं येमुळे कृषी े ाचे मह व वाढत आह.े दशेाला कृषी 
उ पादनात वावलंबी बनिव याबरोबरच एकूण िनयातीम ये शेती उ पादनांचा िह सा वाढव यासाठी कृषी 

वसाय उ ोग खूप मह वपूण अस याचे दसून येते. कृषी वसाय उ ोगां या सम या कमी कर यात यश 
िमळाले तर न च पु हा एकदा कृषी े ाचा िवकास होऊन दशेा या आ थक िवकासाला हातभार लागेल िशवाय 
शेती े ात मो ा माणात रोजगार िनमाण होऊन लोकांची आ थक पातळी उंचावली जाऊन यांचा 
राहणीमानाचा दजा उंचावेल. तसेच रोजगारासाठी ामीण भागातून शहरी भागाकड ेहोणारे थलांतर कमी होऊन 
थलांतराचा  सुट यास मदत होईल. ामीण भागात िवशेषता मागास दशेात असे उ ोग सु  झा यास या 
दशेाचा िवकास होऊन ादिेशक समतोल साधला जाईल. एकूणच दशेा या कृषी े ा या िवकासासाठी कृषी 
वसाय उ ोग मह वाचे आहते. यासाठी सरकारने कृषी वसाय उ ोगांना ो साहन व चालना द यास कृषी 
े ाचा वेगाने िवकास होईल. 

सदंभ सदंभ सदंभ सदंभ ::::    
१. दिैनक लोकस ा, ामीण व कृषी उ ोग व थापन,नो हबर२, २०१५. 
२. उशीर,जावळे, भारतीय आ थक पयावरण, िनराली काशन, जुलै २०१९. 
३. गुरव वैभव, िबिसनेस आईडीया, कृषी आधा रत २८ वसाय.  
४. िवकास पेिडया, कृषी आधा रत उ ोग. 
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कककक ----रा य िव ीय आिण राजक य सबंधंरा य िव ीय आिण राजक य सबंधंरा य िव ीय आिण राजक य सबंधंरा य िव ीय आिण राजक य सबंधं    
    

बालाजी सोनबा खरोडेबालाजी सोनबा खरोडेबालाजी सोनबा खरोडेबालाजी सोनबा खरोडे    
सशंोधक िव ाथसशंोधक िव ाथसशंोधक िव ाथसशंोधक िव ाथ  

वामी रामानदं तीथ मराठवाडा िव ापीठवामी रामानदं तीथ मराठवाडा िव ापीठवामी रामानदं तीथ मराठवाडा िव ापीठवामी रामानदं तीथ मराठवाडा िव ापीठ,,,,    नादंेडनादंेडनादंेडनादंेड 
गोषवारागोषवारागोषवारागोषवारा::::----    
 भारत वातं यानंतर लोकशाही शासन व था थािपत झाली आिण िविवध घटक रा य व 
क शािसत दशे िनमाण झाले. यातून िनमाण झाले या क -रा य िव ीय आिण राजक य संबंध तसेच यांच ेिहत 
जोपासणे मह वाचे आह.े हणून तुत शोधिनबंधाम य ेभारतातील क  रा य िव ीय आिण राजक य संबंधावर 
थोड यात काश टाक याचा य  केलेला आह.े 

तावनातावनातावनातावना::::----    
    भारताने संघरा य शासन प तीचा वीकार केला आह.े भारताने संघरा या या वीकार करताना इतर 
दशेांचे अनुकरण जशास तस ेन करता ते भारतीय प रि थतीला अनुकूल असतील अशा कारचा कर याचा य  
केला आह.े भारताची आ थक, राजक य, सामािजक प रि थती िवचारात घेऊन संिवधानात इतर अशा त वांचा 
समावेश कर याचा य  केला आह.े भारताची रा यघटना ही संघरा य व पाची असून याम ये क  व रा य 
िविवध अिधकाराची िवभागणी झालेली दसून येते. जस ेक  कायदिेवषयक अिधकार, शासक य अिधकार कवा 
कायकारी अिधकार आिण िव ीय अिधकार अशा अिधकाराची क -रा यात िवभागणी झालेली असली तरी याय 
िवषयक अिधकाराची िवभागणी झालेली नाही. क  सरकार व रा य सरकार ह ेआपाप या े ांम ये सव  असले 
तरी संघरा य व थेत क  व रा य यां या भावी कायासाठी यां याम ये ससुंवाद व सम वय होणे आव यक 
आह.े हणून भारतीय संिवधानात क -रा यसंबंधाबाबत िविवध तरतुदी कर यात आले या आहते. भारतीय 
संिवधानात कलम 245 ते 293 दर यान क -रा य सबंंधा या तरतुदी केले या आहते. तसचे क -रा य संबंध ह े
तीन कार या आधारावर यांचा अ यास करता येईल. याम ये.....    
     1) कायदिेवषयक अिधकार कलम 245 ते 255 
     2) कायकारी अिधकार कलम 256 ते 263 
     3) िव ीय अिधकार कलम 268 ते 293 
सशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाची    उ ेउ ेउ ेउ  े   ::::----    
     1) क  रा य िव ीय संबंधाचा अ यास करणे. 
     2) क -रा य संबंधाचा राजक य अ यास करणे. 
     3) क -रा य संबंधाचा संिवधािनक तरतुदीचा अ यास करणे. 
सशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाची    गिृहतकेगिृहतकेगिृहतकेगिृहतके    ::::----    
     1) क ाचा रा यावर असले या कराबाबत भावाचा पडलेला दसून येतो. 
     2) क ाचा रा यवर कायदिेवषयक अिधकारचा भाव पडलेला दसून येतो. 
िवषयिवषयिवषयिवषय    िववचेनिववचेनिववचेनिववचेन    ::::----    
      सदरील शोध बंध ह े दु यम मािहती ोता आधा रत तयार कर यात आला आह.े यासाठी वतमानप े, 
मािसके, सरकारी द तऐवज, सरकार या िविवध संकेत थळाचा वापर तसेच अहवाल याचा आधार घेऊन यात 
कर यात आला आह.े 
   अ) क -रा य िव ीय संबंध 
   ब) क -रा य राजक य सबंंध 
अअअअ) ) ) ) कककक     रा यरा यरा यरा य    िव ीयिव ीयिव ीयिव ीय    सबंधंसबंधंसबंधंसबंधं    ::::----    
1111) ) ) ) िव ीयिव ीयिव ीयिव ीय    सबंधंसबंधंसबंधंसबंधं    िवभागणीिवभागणीिवभागणीिवभागणी    ::::----    
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 क  आिण रा य सरकारचे िविधिवषयक व शासक य संबंध ठरव यापे ा यांचे आ थक संबंध ठरिवणे ही 
संघरा या मक शासन व थेम ये जा त िज करीची बाब आह.े भारतीय घटने या भाग सात मधील कलम 268 त े
293 दर यान क -रा य िव ीय संबंधाचे तरतूद कर यात आलेली आह.े संघ कवा क  सूचीतील िवषयावर कर 
आकार याचा अिधकार फ  संसदलेा आह.े सघं सूची म ये एकूण शंभर िवषयाचा समावेश कर यात आलेला आह.े 
यापैक  संग सूचीतील िवषय मांक 82 ते 92c पयत असे एकूण 14 िवषय कर रचनेसंबंधी आहते. उदा. रे वे, 

तार, टेिलफोन, टपाल,कायालय इ. रा य सूचीतील िवषयावर कर आकार याचा अिधकार केवळ रा य 
िविधमंडळाला आह.े रा य सूची म ये एकूण 66 िवषयाचा समावेश होतो. यापैक  िवषय मांक 45 त े63 आशा 
सुमारे 19 िवषयावर कर गोळा कर याचा अिधकार रा य सरकारला आह.े उदा. िश ण, शेती, वृ प े बाजारपेठा, 
िसनेमागृह , जुगार इ यादी. समवत  सूचीतील िवषयावर कर आकार याचा अिधकार क  आिण रा य 
िविधमंडळाला आह.े याम ये क -रा य यानंा कर आकार याचा अिधकार असला तरी जा तीत जा त कर 
आकार याचा अिधकार क  सरकारला आह.े एखा ा कवा अनेक िवषयावर क  सरकार कर गोळा करत असेल तर 
रा य कराचंा वाटा क  सरकार रा याला दते असते. उदा. यांि क वाहने, टॅ प ुटी, वजन व मापे, िवज, वने 
इ यादी. िवशेषािधकाराम ये कर आकार याचा अिधकार फ  क  सरकारला आह.े शेषािधकाराम ये क सचूी, 
रा य सूची व समवत  सूची यातील िवषय वगळून इतर सव िवषय शेषािधकारांम ये येतात. उदा. दणेगी कर, 
संप ी कर, खच कर इ यादी.... 
2222) ) ) ) रा यां यारा यां यारा यां यारा यां या    अिधकारावरीलअिधकारावरीलअिधकारावरीलअिधकारावरील    बधंनेबधंनेबधंनेबधंने::::----    
 क  सरकार कर बसवतात वसूल करतात मा  यापासनू येणारे उ प  ह ेरा य सरकारला यां या खा यात 
जमा केले जाते. शेत जिमनी िशवाय इतर िमळकती या वष दारावरील कर, शेत जिमनी िशवाय इतर िमळकती 
वरील कर, संप ीवरील कर, रे वे, समु  कवा िवमान मागाने ने या जाणा या उता  वरील वृ प ां या खरेदी 
िव  वरील आिण यात िस  झाले या जािहराती वरील कर, वृ प ा खेरीज व तू या खरेदी िव  वरील कर, 
राजा रा यात ापार कवा धंदा याम ये खरेदी-िव  होत असेल तेथील कर आदी कराचंा यात समावेश  होतो. 
संसद काय ा ारे आंतररा यीय ापार व वािण य या दृ ीने मह वा या हणून घोिषत केले या व तूं या खरेदी-
िव वर लाव यात आलेला कर संसदनेे िनि त केले या बंधना या अटी या अधीन असेल. उदा. तंबाखू, साखर, 
रेशीम, सुती व वूलन कपड े यांना आंतररा य ापारा या दृ ीने मह वाचे अस याचे घोिषत केले आह.े रा य 
िविधमंडळ िवजे या वापरावर व िव वर कर आका  शकते. परंतु असा कर आकारता येणार नाही. जे क , भारत 
सरकारने वापरले या कवा भारत सरकार या िवकले या िवजेवर कर आकारता येणार नाही. भारत सरकारने 
कवा संबंिधत रे वे कंपनीने रे वेची बांधणी, दखेबाल कवा रे वे कामी वापरले या कवा यानंा िवक यात 

आले या िवजेवर करा करता येणार नाही. 
3333) ) ) ) रा यानंारा यानंारा यानंारा यानंा    सहा यकसहा यकसहा यकसहा यक    अनदुानेअनदुानेअनदुानेअनदुाने    ::::---- 
 क  व रा यांदर यान कर महसुला या िवभागणी ित र  घटनेम ये क ा या िव ीय संसाधनामधून 
रा यांना सहा यक अनुदान े दे याची तरतूद आह.े कलम 275 म ये रा यांना ावया यावैधािनक अनुदानाची 
तरतूद आह.े 
साधारणसाधारणसाधारणसाधारण    अनदुानेअनदुानेअनदुानेअनदुाने    ::::----  
 संसद काय ा ारे िव ीय सहा याची गरज असले या रा यांना अशी अनुदाने दे याची तरतूद क  शकते. 
हणजेच असे अनुदाने सव रा यांसाठी नसतात. तसचे वेगवेग या रा यांसाठी वेगवेग या र मा िनि त करता 

येऊ शकतात. या रखना भारता या संिचत िनधीवर भा रत असतात. 
िविशिविशिविशिविश     अनदुानेअनदुानेअनदुानेअनदुाने::::----  
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       ही अनुदान ेकोण याही रा यातील अनसुूिचत जमाती या क याणासाठी कवा रा यातील अनुसूिचत े ा या 
शासनाचा दजा उंचाव यासाठी दली जातात. वरील दो ही अनुदान ेही साधारण तसेच िविश  अनुदान ेरा यानंा 

आयोगा या िशफारशीनुसार दली जातात. 
िविविविव     आयोगआयोगआयोगआयोग    ::::----    
 कलम 280 म ये िव  आयोगाची थापना कर याची तरतूद कर यात आलेली आह.े िव  आयोग ह े
अध याियक सं था हणून ओळखली जाते. रा पती दर पाच वषानी कवा याआधीच िव  आयोगाची थापना 
करतात. भारतात िव  आयोगाची थापना 1951 म ये कर यात आली. या िव  आयोगाचे पिहले अ य  ी 
िनयोगी ह ेहोते. तर स या या पंधरा ा िव  आयोगाचे अ य  एन.के. सग ह ेआहते. 
1111) ) ) ) आयोगाचाआयोगाचाआयोगाचाआयोगाचा    उ ेशउ ेशउ ेशउ ेश::::----    
 क  सरकारकडून रा य सरकारकड ेह तातं रत कर या या कर महसुलाचे िनधारण करणे. 
2222) ) ) ) करकरकरकर    ह तातंरणासाठीह तातंरणासाठीह तातंरणासाठीह तातंरणासाठी    िनकसिनकसिनकसिनकस    ::::----    
 करांम ये येक रा यांचा वाटा िनि त कर यासाठी आयोगाने वापरलेले मापदडं आिण येक 
िनकषांकरता ठरवलेला भारांक पुढील माणे. उ प ातील अंतर आिण कर य ाची गणना कर यासाठी 2016 त े
2019 हा कालावधी संदभ हणून ा  धर यात आला. 
िनकषिनकषिनकषिनकष    ::::----    
    
    
    
 
    
    
    
    
उ प ातीलउ प ातीलउ प ातीलउ प ातील    अतंरअतंरअतंरअतंर::::----    
 सवािधक उ प  असले या रा याचे उ प  आिण संबंिधत रा याचे उ प  यातील अंतर. दरडोई उ प  
कमी असले या रा याला रा यांम ये समानता राख यासाठी जा त वाटा िमळेल. 
रा यानंारा यानंारा यानंारा यानंा    िमळणारेिमळणारेिमळणारेिमळणारे    अनदुनअनदुनअनदुनअनदुन    ::::----    
1111))))िव ीयिव ीयिव ीयिव ीय    तटूतटूतटूतटू    अनदुानेअनदुानेअनदुानेअनदुाने::::----  
       पंधरा ा िव  आयोग अनसुार सतरा रा यांना िव ीय तूट कमी कर यासाठी 2.9 लाख कोटी पयाचं े
अनुदान िमळणार आह.े 
2222)))) ेे ेे     िविशिविशिविशिविश     अनदुानेअनदुानेअनदुानेअनदुाने::::----  
      आठ े ासाठी 1.3 लाख कोटी पयांचे अनुदान रा यानंा िमळणार आह.े आरो य, शालेय िश ण, उ -
िश ण, कृषी, पी एम जी एस वाय र ते दखेबाल, सधुारणांची अंमलबजावणी, सांि यक , मह वकां ी िज हा 
आिण गट 
3333))))रा यरा यरा यरा य    िविशिविशिविशिविश     अनदुानेअनदुानेअनदुानेअनदुाने::::----  
       िव  आयोगाने 49599 कोटी पया या रा य िविश  अनुदानाची पंधरा ा िव  आयोगाम ये िशफारस 
केली आह.े उदा. पाणी, व छता, पयटन, सामािजक गरजा इ यादी. 
4444) ) ) ) आप ीआप ीआप ीआप ी    जोखीमजोखीमजोखीमजोखीम    व थापनव थापनव थापनव थापन::::----  
      आप ी व थापन िनधी क  आिण रा य यां यात स या चालू असलेले खच वाटून घे यासाठी ची प त 
कायम ठेव याची िशफारस िव  आयोगाने केली आह.े क -रा य 90:10 उ र आिण िहमालयीन रा य 75:25 व 
इतर राजांना अप ी अनुदान दले जात आह.े 

अअअअ.... ....    घटकघटकघटकघटक    15 15 15 15 वावावावा    िविविविव     आयोगआयोगआयोगआयोग    (%)(%)(%)(%)    
1) उ प ातील आंतर 45% 
2) े फळ 15% 
3) लोकसं या 15% 
4) लोकसं याशा ीय कामिगरी 12.5% 
5) वन आिण पयावरण शा  10% 
6) कर आिण भीती य  2.5% 
    एकूणएकूणएकूणएकूण    ====    100100100100%%%%    
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5555) ) ) ) पधंरा ापधंरा ापधंरा ापधंरा ा    िविविविव     आयोगानसुारआयोगानसुारआयोगानसुारआयोगानसुार    रा यानंारा यानंारा यानंारा यानंा    िमळणारािमळणारािमळणारािमळणारा    कराचंाकराचंाकराचंाकराचंा    वाटावाटावाटावाटा    ::::----    
क ाकडून रा यांना 

िमळणारा वैयि क वाटा 
(सवात जा त) 

 

ट े वरीत % 
 
 

क ाकडून रा यांना 
िमळणारा वैयि क 
वाटा (सवात कमी) 

ट े वरीत % 
 

1) उ र दशे 17.9% 1) गोवा 0.386% 
2) िबहार 10% 2) िस म 0.388% 

3) म य दशे 7.8% 3) िमझोरम 0.500% 
4) पि म बंगाल 7% 4) नागालँड 0.569% 

बबबब) ) ) ) कककक ----रा यरा यरा यरा य    राजक यराजक यराजक यराजक य    सबंधंसबंधंसबंधंसबंधं    ::::  
क - रा य राजक य संबंधाचा अ यास पुढी माणे करता येईल. 

1111) ) ) ) कायदिेवषयककायदिेवषयककायदिेवषयककायदिेवषयक    सबंधंसबंधंसबंधंसबंधं    ::::---- 
        भारतीय रा यघटनते भाग अकरा मधील कलम 245 त े 255 दर यान क  व रा य यां यामधील 
कायदिेवषयक संबंधाची तरतूद कर यात आलेली आह.े कोण याही संघरा य घटने माणे भारतीय घटना सु ा क  
व रा यांम ये कायदिेवषयक अिधकारांची िवभागणी करते. याम ये यांची िवभागणी भू दशे व िवषय या दो ही 

कारे कर यात आलेली आह.े 
 पुढील माणे.... 
1111) ) ) ) कककक     वववव    रा यरा यरा यरा य    ादिेशकादिेशकादिेशकादिेशक    िव तारिव तारिव तारिव तार    ::::----    
 संसद भारता या रा य सतरा या सव कवा कोण याही भागासाठी कायद ेक  शकते. भारता या रा य 

े ात घटक रा य, क शािसत दशे व संपा दत केले जातील असे अ य रा य े ाचा यात समावेश होतो. रा य 
िविधमंडळाचे रा या या सव कवा कोण याही भागासाठी कायद े क  शकते. परंतु रा या या बाहरे 
िवधीमंडळा या अिधकार लागू होत क  व रा यां या काय ां या िवषयाची िवभागली तीन क ा म ये केलेले आह.े 
कायदिेवषयककायदिेवषयककायदिेवषयककायदिेवषयक    िवषयाचीिवषयाचीिवषयाचीिवषयाची    िवभागणीिवभागणीिवभागणीिवभागणी    ::::----    
1) ) ) ) सघंसघंसघंसघं    सचूीसचूीसचूीसचूी::::----    

या संघ सूची म य ेस या एकूण शंभर िवषय असनू यातील सव िवषयावर कायद ेकर याचा अिधकार फ  
संसदलेा कवा क ाला आह.े उदा. बँ कग,चलन, परक य कामकाज, ऊजा, िवमा, जनगणना, लेखापरी ण इ यादी. 
3333) ) ) ) रा यरा यरा यरा य    सचूीसचूीसचूीसचूी::::----    

रा य सूची म ये स या एकूण 66 िवषयाचा समावेश होतो. रा य सचूीतील िवषयावर रा यांना कायद े
कर याचा अिधकार आह.े ह े अिधकार केवळ रा या या िविधमंडळाला पुरतेच मया दत असतील. उदा. कृषी, 
पोलीस, सावजिनक व था, िसनेमागृह व बाजारपेठ इ यादी. 
4444) ) ) ) समवतसमवतसमवतसमवत     सचूीसचूीसचूीसचूी::::----    
    या सूची म ये एकूण 52 िवषयाचा समावेश होतो. समवत  सूचीतील    िवषयांवर कायद ेकर याचा अिधकार 
क  व रा य दोघानंाही आह.े परंतु एखा ा िवषयावर    राजाने कायदा केला असेल आिण याच िवषयावर क ानेही 
कायदा केला असेल तर रा यांचा    कायदा अवैध ठरतो व क ाचा कायदा वैध मानला जातो. उदा. वतमानप े वजन े
व मापे    औषध े वीज लोकसं या िनयोजन व कुटंुब िनयं ण इ यादी आिण इतर उव रत िवषय वरील    ित ही 
सूचीम ये येत नाहीत हणज ेशेषािधकार होय. या शेषािधकारावर क च कायद ेक     शकते.    
2222) ) ) ) रा यरा यरा यरा य    िवषयावरिवषयावरिवषयावरिवषयावर    कायदेकायदेकायदेकायदे    कर याचाकर याचाकर याचाकर याचा    ससंदचेाससंदचेाससंदचेाससंदचेा    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार::::----    

रा यां या िवषयावर कलम 249 अंतगत रा यसभेने उपि थत सद य ारे 2/3 ब मतान ेमंजूर झाले या 
ठरावास अनसु न रा या या िहतासाठी असा कायदा करता येतो. रा ीय आणीबाणी दर यान रा या या 
िवषयावर कायद ेकर याचा अिधकार संसदलेा आह.े कलम 250 नसुार असा कायदा आणीबाणी संप यावर सहा 
मिह यानंतर र  होतो. रा पती राजवट जे हा रा यात कलम 356 नसुार लागू केली जाते. ते हा रा य सचूी 
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िवषयातील िवषयावर कायद े कर याचा अिधकार फ  संसदलेा आह.े रा पती राजवट संपु ात आली तरी हा 
कायदा संसदनेे केलेला रा यासाठी लागू होतो. 

शासक यशासक यशासक यशासक य    सबंधंसबंधंसबंधंसबंधं    ::::----    
शासक य िवषयाचा कारभार पाह याची जबाबदारी रा य सरकारची असते. परक य आ मण व अंतगत 

बंडाळी ापासून घटक रा याचे र ण करणे ही क  सरकारची जबाबदारी आह.े अिखल भारता या िहताची 
जपणूक क  सरकारने करावयाचे अस यामुळे क ाला शासक य े ात सु ा घटननेे काही िवशेष अिधकार दलेले 
आहते. 
1111) ) ) ) क ा याक ा याक ा याक ा या    आदशेाचेआदशेाचेआदशेाचेआदशेाचे    पालनपालनपालनपालन::::----    

क  सरकारने दले या आदशेाचे पालन करणे ह ेरा य सरकारच ेकत  आह.े क ाचा आदशे 
न पाळ यास घटने माणे कामकाज चालू नाही असे गृहीत ध न तेथे रा पती राजवट लावून कारभार वताकड े
घेऊ शकतात. 
2222) ) ) ) कामाचीकामाचीकामाचीकामाची    जबाबदारीजबाबदारीजबाबदारीजबाबदारी::::----    
 क  सरकार या कायकारी े ात येणारी कामे रा पती रा य सरकार या संमतीने या सरकारकड े कवा 
रा य सरकार या अिधका याकड ेसशथ कवा िबनशथ सपूं शकतो. 
3333) ) ) ) सचूनासचूनासचूनासचूना    दणेेदणेेदणेेदणेे::::----  

क ाने केले या काय ा या अंमलबजावणी कोण याही कारे बाधा येणार नाही. अशा रीतीन े
रा यसरकारने आपली स ा वापरली पािहजे. या दृ ीने आव यक या सूचना रा य सरकारला 
दे याचा अिधकार क  सरकारला आह.े 
3333) ) ) ) आतंररा यआतंररा यआतंररा यआतंररा य    मडंळमडंळमडंळमडंळ    थापनाथापनाथापनाथापना::::----    

आंतररा य मंडळ थापन करणे िहतकारक होईल. असे वाट यास रा पती आशा मंडळाची 
थापना क न रा य रा यातील वाद त कवा समान धोरण अस याबाबतचा  कवा या रा या या 

िहतसंबंधांचा  या मंडळाकड ेसोपवू शकेल. 
समारोपसमारोपसमारोपसमारोप::::----    
 क -रा य िव ीय संबंध आिण राजक य संबंध याचंा अ यास करताना क  व रा य िव ीय संबंधाची 
िवभागणी याच बरोबर राजक य संबंध याम य ेकायकारी संबंध व शासक य संबंध अशा मह वा या बाबीवर 

काश टाक यात आला आह.े आिण याम ये संघ सूची रा य सूची समवत  सूची शेषािधकार यामधील िव ीय संबंध 
बाबतची िवषय व राजक य संबंधातील िवषय याचा अ यास कर यात आला आह.े एकंदरीत क  व रा य याचं े
पर पर संबंध यामधून उलगडलेले दसून येतात. 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    सचूीसचूीसचूीसचूी::::----    

1) डॉ.जनक सह मीना-भारतीय राजनीित एवं क  रा य संबंध- पॉइंटर काशन जयपूर    थम आवृ ी 2015   
2) रंजन कोळंबे- भारतची र येघटना आिण शासन- भगीरथ काशन,पुणे ि तीय आवृ ी 2019  
3) शुभांगी राठी- भारतीय  शासन आिण राजकारण ,कैलास पि लकेशन औरंगाबाद – थम आवृ ी 2014  
4) िव कपीिडया  
5) studay material . in   
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क  व रा य आप ी या ि थतीक  व रा य आप ी या ि थतीक  व रा य आप ी या ि थतीक  व रा य आप ी या ि थतीतततत    राजक य सबंधंाचंा अ यासराजक य सबंधंाचंा अ यासराजक य सबंधंाचंा अ यासराजक य सबंधंाचंा अ यास    
 

ा. डॉ. वामी िवरभ  गुर पा    
सहयोगी ा यापक, रा यशा  िवभाग, यशवंत महािव ालय, नांदेड. 

 

संघरा य शासन व थते क  व घटक रा य सरकारांम ये घटना मक र या अिधकारांची िवभागणी 
झालेली असते. अमे रकन व ऑ ेिलयन संघरा य व थेत रा ीय दृ ा मह वाचे िवषय क  सरकारकड ेदे यात 
आलेले आह.े उव रत सव िवषयांवर कायदा कर याचा व िनणय घे याचा अिधकार संबंिधत रा यानंा दे यात 
आलेला आह.े या संघरा य व थेने िनधा रत केले या त वानुसार  या दशेांचा रा यकारभार चालतो. यास पूण 
संघरा य असे हटले जाते. भारतीय घटनाकारांनी दखेील संघरा य व थेचा वीकार केला. परंतु ती अध 
संघरा य अथवा क कृषी संघरा याची व थेचा वीकार केलेला आह.े भारतीय संघरा यात क  सरकार 
अिधकािधक साम यशाली, शि संप , वयंपूण बनिव यात आले. तर घटक रा य सरकार दबुल, अश , 
परावलंबी, आ थक दृ ा क  सरकारवर अवलंबून रहावे लागेल. अशीच भारतीय संघरा याची व था िनमाण 
कर यात आलेली आह.े भारतीय संघरा य ह े कॅनडा या संघरा या या धरतीवर अि त वात आणले दसनू यतेे. 
आपणास असे हणताय यईेल क  भारतीय संघरा य अध संघरा य आह.े आप ी या कालावधीतही भारतीय 
संघरा या या न ेक ास मो ा माणात अिधकार दल.े रा य सरकारांना दबुल बनिव यात आले. 

भारतीय रा यघटनेने सघंरा य शासन व थेचा पुर कार केलेला आह.े संघा मक शासन व थेचा 
पुर कार करत असताना कायद े मंडळ, कायकारी मंडळ आिण यायमंडळ या शासना या ित ही शाखा 
एकमेकांपासून िवभ  ठेव याचाही य  भारतीय रा यघटनेत कर यात आले आह.े कायद े िवषयक, कायकारी 
िवषयक आिण आ थक व थेशी िनगिडत अिधकार क  आिण रा यांम ये िवभागणी केलेली आह.े क  सरकार 
आिण रा य सरकार यां यातील अिधकारा या िवभागणी संबंधी भारतीय  रा यघटने या ०७ ा प रिश ात क  
व रा य िवषय सूचीचे वग करण केलेले आह.े क  सरकार आिण रा य सरकार यां यातील िनमाण झालेले 
कायदिेवषयक  सोडिव यासाठी भारतीय घटनाकारांनी एका मक याय व थेचा वीकार केलेला आह.े 
भारतातील उ  व सव  यायालया या मा यमातून क  व रा य सरकारांम ये िनमाण झालेले मतभेद, वाद, 
संघषाची सोडवणूक वतं  व िनःप पातीपणे काय करणा या या य व तेकड ेसोपिव यात आलेली आह.े क  व 
रा य सरकार ह ेआपाप या अिधकार े ात सव  अिधकार बाळगून असल,े तरीही संघरा य प तीची व था 
अिधक काय म हो यासाठी क  आिण रा यांम ये सम वयाची आिण सुसंवादाची आव यकता आह.े केवळ क  
सरकार कायद ेक  शकतात अशा िवषयांचा समावेश क  सुिचत कर यात आलेला आह.े रा य सरकार कायद ेक  
शकतात अशा िवषयाचंा समावेश रा य सूिचत कर यात आलेला आह.े तर क  व रा य सरकारे कायद े क  
शकतात, अशा िवषयांचा समावेश समवत  सूची म य ेकर यात आलेला आह.े आव यकता वाट यास रा यसभा 
रा य सूचीतील िवषयांवरही कायदा क  शकते. तसेच समवत  सूचीतील िवषयावंर क  आिण रा य सरकारन े
केले या काय ांम ये फरक असेल तर क ाचा कायदा हा अंितम मानला जातो, अशी घटना मक तरतूद कर यात 
आली आह.े नसै गक आप ी, भूकंप, च वादळ, अितवृ ी, अनावृ ी, इ. नसै गक आप ीवर मात कर यासाठी क  
सरकार व रा य सरकार या याम ये काही वेळेस सम वय दसून आले. तर काहीवेळेस सम वयाचा अभाव दसून 
आले. कोरोना िवषाणूचा ादभुाव रोख यासाठी प रि थती हाताळताना क  आिण रा य सरकार यां यात 
सम वयाचा अभाव दसून आला. कोरोणाची प रि थती हाताळताना क  सरकारने रा य सरकारानंा िव ासात 
घेणे अपेि त होते परंत,ु क  सरकार आिण रा य सरकार यां या दर यान आरो य व िश ण अशा समवत  सूचीत 
समािव  कर यात आले या िवषयांसंबंधी िनणय घेताना सम वय दसून आले नाही. भारतीय घटनाकारानंा 
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अपेि त असलेली क  आिण रा य सरकार यांची आप कालीन प रि थती सम वया या भूिमकेचा अभाव य ात 
कोरोना िवषाणूचा ादभुावा या कालखंडात घडले या घडामोडीतून दसून आलेल ेनाही. 
सशंोधन िवषय िनवडीमागील भिूमकासशंोधन िवषय िनवडीमागील भिूमकासशंोधन िवषय िनवडीमागील भिूमकासशंोधन िवषय िनवडीमागील भिूमका::::----    

 क  सरकार व रा य सरकार मधील संबंधांचा अ यास करताना संघरा य वि थत अनुकूल अशी काय 
केले जाते का? भारतीय सघंरा य व थे या (ढाचेला) चरला आघात तरी पोहोचलात जात नाही का? 
नैस गक आप ी या कालावधीत क  सरकार व रा य सरकाराम ये सम वय दसून येतो का? क ात एका राजक य 
प ाची स ा व घटक रा यात दसु या िवरोधी राजक य प ाची स ा अि त वात असेल तर क  रा य संबंध यावर 
याचा काय प रणाम दसनू येतो याचा शोध घेणे. कोरोना िवषाणूचा ादभुाव आज या काळात क  रा य संबंधात 

सम वय दसून आले? यांचा अ यास करणे. घटक रा यात क शासना या िवरोधी प ाची स ा  अि त वात असले 
तेथे क  सरकार या मा यमातून आप ी या कालावधीत सढळ हाताने सहकाय कर यात आले का? यांचाही 
अ यास करणे. भूकंप,रोगराई, च वादळ, नैस गक आप ी,कोरोना प रि थती हाताळताना क  आिण रा य 
यां या दर यान िश ण आिण आरो य अशा समवत  सचूीतील िवषयांबाबत सम वय दसून आल ेका? भारतीय 
रा यघटनेम ये अपेि त असले या क  आिण रा य सरकार या भूिमका आिण य ात घडले या घडामोडी यात 
तफावत दसनू आले का? याचा शोध तुत संशोधन लेखातून घे याचा य  कर यात आलेला आह.े 
११११))))आप ी व थापन आप ी व थापन आप ी व थापन आप ी व थापन : : : : नमेक  कोण या सिूचतनमेक  कोण या सिूचतनमेक  कोण या सिूचतनमेक  कोण या सिूचत????    

 भारतीय रा यघटने या सात ा प रिश म ये आप ी व थापन हा वेगळा आिण वतं  असा िवषय 
हणून कुठ याही सूचीम य े समािव  कर यात आलेला नाही. रा य सचूी आिण समवत  सूची मधील काही 

िवषयांशी मा  तो सलग नाही. रा य सूचीतील ६ ा िवषयानुसार 'सावजिनक आरो य आिण सुिवधा, णालय 
आिण औषधालय' या संदभातील कायद े कर याचा अिधकार रा य सरकारानंा दलेला आह.े समवत  सूचीतील 
िवषयांवर भारतीय रा यघटनेतील कलम ७३ नुसार भारतीय ससंद कायद े क न, क  सरकारला कायकारी 
िवषयक े ात अिधकार थािपत कर याचा अिधकार ा  झालेला आह.े कोरोना संदभात भारतीय ससंदनेे पास 
केलेले आिण क  व रा य अशा दो ही सरकारांना अिधकार कायदा समवत  सूचीतील सामािजक सरुि तता या २३ 

ा िवषया या अंतगत येऊ शकेल. यािशवाय समवत  सूचीतील २९ ा िवषयीत मनु य, ाणी आिण वन पती 
जीवनात अपायकारक क  शकणार या संसगज य आजारांचा सार रोख यासाठी एका रा यातनू दसु या रा यात 
थलांतर कर यास म ाव करणे, यामुळे या िवषयावर कायद े करतानंा क  व रा य अशा दो ही सरकारां या 

अख यारीम ये येतो. 
२२२२) ) ) ) कोिवडकोिवडकोिवडकोिवड----११११९ ९ ९ ९ : : : : आप ी क  साथ रोगआप ी क  साथ रोगआप ी क  साथ रोगआप ी क  साथ रोग?:?:?:?:----    

मागील दोन वषापे ा अिधक काळातील कोरोना प रि थती ही ामु याने आरो य आिण सावजिनक 
व थेचा िवषय आह.े जी रा य सूिचत या िवषयाचा समावेश होतो. रा यांनी लॉकडाऊन घोिषत करताना 

'१८९७ या एिपडिेमक िडसीज � ट' चा आधार घेतला आह.े कोरोना िवषाणू या रोगाचा ादभुावाचा पाहता 
आिण संपूण दशेभरातील अंमलबजावणीम ये सुसंगतता आण यासाठी क  सरकारने 'आप ी व थापन 
अिधिनयम २००५' या काय ा या आधारे लॉकडाऊन लागू केले. 

४४४४)))) रा ीय आप ी व थापन कायदारा ीय आप ी व थापन कायदारा ीय आप ी व थापन कायदारा ीय आप ी व थापन कायदा((((२००५२००५२००५२००५))))    
रा ीय आप ी व थापन कायदा २००५ या कलम ६(२)(i) नुसार क  सरकार आप ी पासून बचाव 

आिण िनवारण कवा आप ी िनवारणासाठी आव यक असणारी काळजी आिण त परता व मता वाढिव या या 
दृ ीने आव यक उपाययोजना कर यासाठी पावले उचलू शकते. याच काय ां या कलम १०(२)(l) नुसार दशेा या 
पंत धाना या नतेृ वाखाली काम पाहणा या रा ीय कायकारी सिमतीची काय आिण अिधकारात कोण याही 
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धोकादायक, आप ीजनक, प रि थतीला उ र हणून संबंिधत क ीय मं ालय कवा िवभागांना तसेच, रा य 
सरकार आिण ािधकरणे यानंा उपाययोजना मक िनदश दणेे याचा समावेश होतो.    

२४ माच २०२० रोजी रा ीय आप ी व थापन ािधकरणाने आप या अिधकाराची अंमलबजावणी 
करत कलम ६(२)(i) नुसार क  आिण रा य सरकारानंा कोिवड-१९चा वाढ या िवषाणूचा सार रोख यासाठी  
सामािजक अंतर पाळ यासंदभात िनदशही दले. याच दवशी रा ीय कायकारी सिमतीने कलम १०(२)(l) नुसार 
क  सरकार आिण रा य सरकार तसेच क शािसत दशेातील शासनास या िनदशनाची काटेकोर अंमलबजावणी 
कर याचे आदशे दले. यात ावसाियक आिण औ ोिगक आ थापना, प रवहन सेवा, हॉि पटॅिलटी सेवा, शै िणक 
सं था, धा मक थळे, तसेच सव कारचे मेळावे ितबंिधत कर यात आले होते. कालांतरान ेअनलॉक या सु  
झा यानंतर मागदशक सूचनांम ये वेळोवेळी सुधारणा केले गेले. 

भारतीय रा य घटनतेील कलम १९ नसुार सव नाग रकांना शातंतापूण मागाने आिण श हीन ि थतीत 
मेळावे भरव याचा अिधकार आह.े संपूण भारतात कुठेही मु पणे संचार कर याचा आिण कोणतेही वसाय तसचे 

ापार कर याचा अिधकार ा  झालेला आह.े  भारतीय रा यघटनेतील कलम २१ नुसार जीवन जग याचा 
अिधकारांतगत उदारिनवाहाचा अिधकार अंतभतू कर यात आलेला आह.े भारतीय रा यघटनेतील कलम २५ नसुार 
धा मक वातं याचा अिधकार भारतीयानंा ा  झालेला असून धा मक थळी जा याचा आिण धमाचे पालन 
कर याचा अिधकार आह.े भारतीय रा यघटननेे िमळाले या या सव अिधकारांवर सरकारने लादले या िनदशांमुळे 
मयादा आ याचे दसून यतेे. सरकारने लादले या मयादा ा कोरोना िवषाणूचा ादभुाव रोख यासाठी, सामािजक 
अंतरासाठी आव यक होते. यामुळे भारतीय जनतनेे या िनयमांचा सवतोपरी पालन कर याचाच य  केला. 

रा ीय कायकारी सिमती या २९ माच २०२० या आदशेानुसार वसाय बंद करणे, तसेच सव 
कमचा यांना पगार दणेे अिनवाय कर यात आल.े भारतीय रा यघटनेतील कलम १४,१९ आिण २१ या िवरोधात 
जाणारी आह.े कलम १४ समानतेचा आ ह करणारे असून, एका बाजूला दा  पुरवठा करणारे दकुाने खुली 
ठेव यासाठी परवानगी िमळत असताना, इतर आ थक आ थापना मा  बंद ठेव यात आ या. अनला◌ॅकची या 
सु  झा यानतंरही काही वसाय अगोदर सु  कर यात आले. तर काह ना वाट पहावी लागली. यातूनही भारतीय 
रा यघटनेतील कलम १४ या अनुषंगाने िवसंगती पहावयास िमळते. 

केरळ हायकोट अड होकेटस असोिसएशन िव  केरळ सरकार या केस म ये केरळ या हायकोटाने िनकाल  
हटंले क , कोिवड-१९ चा सार रोख यासाठी एका गंभीर णास केरळ ते कनाटक वास कर यास परवानगी 
दली नाही. या करणांम य े णाला कलम १९ नसुार संचार वातं य आिण कलम २१ नुसार जीवन जग याचा 

अिधकार या मूलभतू अिधकारावर गदा आली. यातनू भारतीय रा य घटनेन ेबहाल केलेले आिण दशेा या सव  
यायालया या क ेत येणा या या जीवन जग याचा मूलभूत अिधकारापे ाही आप ी व थापन काय ान े

घालून दलेले िनदश मह वाचे आह ेका? असा  िनमाण होतो. 
आप ी व थापन कायदा २००५ नुसार क  सरकारला अ यंत मह वपूण अिधकार ा  होत अस यान,े 

घटक रा यातील थािनक प रि थती हाताळ यासाठी, येक रा याला सोयी कर असलेले पयाय आजमावून 
पाह यावर मयादाच आ या.कोिवड-१९ ही रा ीय न ह े तर जागितक महामारी आह े ह े खरे असले तरीही 
भारतासार या िव ततृ, िवशाल व खंड ाय असणा  या दशेात एकच कायदा सगळीकड ेलागू करणे, कतपत उपयु  
आह.ेयासंबंधी येणारा काळच याचे उ र दऊे शकेल. 
४४४४) ) ) ) सघंरासघंरासघंरासघंरा याची याची याची याची     वववव था था था था ::::----    

भारताने संघरा या मक शासन व थेचा वीकार केललेा आह.े संघरा य ह े क  सरकार व घटक रा य 
सरकार यांचे िमळून बनलेली असते.कोिवड-१९ या जागितक महामारीमुळे ख या अथाने क  व रा य यां यातील 
संबंधाचा अ यास कर याची संधी ा  झाली. अशा कोरोना िवषाणू या ादभुावा या कालखंडात क  सरकारन े
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रा य सरकारानंा िव ासात न घेता, यांची मते िवचारात न घतेा, एकांगी िनणय घे याबाबत क  सरकारला 
िवशेष थान ा  झाले. प रणामतः यामुळे स ेचा समतोल िबघड याची प रि थती िनमाण झाली. 

क ात िविश  राजक य प ाचे सरकार अि त वात असताना घटक रा यात इतर िभ  राजक य प ाच े
सरकार अि त वात असेल तर अशा सकंट काळात क  सरकार सूड बु ी या राजकारण कर याचे संग भारतात 
वारंवार उ वताना दसून येते. भारतीय राजकारणाचा िवचार करता क ातील स ाधारी राजक य प ा 

ित र  अ य राजक य प ांकडून चालिव या जाणा या रा य सरकाराचे क ातील स ाधारी प ांकडून दमन 
हो याचा इितहास हा संघरा य व थेला तडा पोहोचिवणारा आह.े याचे येय कोरोना िवषाणू या ादभुावा या 
कालखंडात दखेील दसून आले. 
५५५५) ) ) ) शासन व शासनाशासन व शासनाशासन व शासनाशासन व शासनाची भिूमका ची भिूमका ची भिूमका ची भिूमका ::::----    

कोरोना िवषाणूचा सामना कर यासाठी क  सरकार व रा य सरकारानंी जबाबदारी वीकारली. क  
सरकारने या जागितक महामारीचा सामना कर याची जबाबदारी रा य सरकारांवर सोपवली. साथरोगातनू 
िनमाण झाले या ापक जनसमुदाया या जीवनाचा,उदाहरिनवाह सरं णाच ेआ हान आिण याची ती ता ल ात 
घेता, काही गो ी घडवून आण या या सवसाधारण प तीत बदल करणे आव यकच आह.े या बदलांना ो साहन 
दे याबाबत क ातील स ाधारी प  आिण या प ाचे नेते पुढाकार घतेील अशी अपे ा केली जात होती. मा  
यासंदभात कोरोना िवषाणूचा ादभुावा या कालखंडातील अनुभव फारसा उ साहवधक अस याचे आपणास दसून 
येत नाही. २४ माच २०२० रोजी अचानक लॉकडाऊनचा िनणय घे यात आला. प रणामतः रा य सरकारांना या 
िनणयामुळे िविवध अडचणीला सामोरे जावे लागले. अचानक घोिषत कर यात आले या लॉकडाऊनमुळे चंड 

माणात रा य शासनावर आिण शासनावर कोरोना िवषाणूचा ादभुाव रोख यासाठी कर यात येणा या 
उपाययोजनेचा तान पडलेला दसून येतो. 
६६६६) ) ) ) मुलभतू अिधकारावरील मुलभतू अिधकारावरील मुलभतू अिधकारावरील मुलभतू अिधकारावरील मयादा मयादा मयादा मयादा ::::----    

भारतीय रा य घटने या ितस या भागांम ये मूलभूत अिधकारांचा समावेश कर यात आलेला आह.े 
याम ये कलमे २१ म ये भारतीय यायालयाच े आदशे आिण संसदीय या यां या मा यमातून काही नवीन 

अिधकारांचा वेळोवेळी समावेश कर यात आलेला आह.े ामु याने आरो याचा अिधकार, अ  िमळिव याचा 
अिधकार, खाजगीपणा जप याचा अिधकार, उदरिनवाहाचा अिधकार आिण िश णाचा अिधकार इ. मनु या या 
जीवन जग या या मूलभतू अिधकारांम ये अंतभतू कर यात आलेल े आहते. भारतीय नाग रकानंा अ  
िमळिव याचा अिधकार अबािधत राख यासाठी, घटक रा यांनी सावजिनक िवतरण व थेत तूट िनमाण होऊ 
दली नाही. आरो याचा अिधकार हा णासाठी िजतका मह वाचा आह.े िततकाच तो आरो य व थेचे घटक 

असणा या सवच कमचा यासंाठी ही मह वाचा आह.े यामुळे श य ितत या दवाखा यांम ये, कोिवड सटस उभ े
क न यांना को ना सुस  बनिवणे ही रा याची जबाबदारी होती. कोरोना काळातील प रि थतीमुळे दशेातील 
कायकारी आिण या य सं थे पुढे अनेक आ हान े उभी रािहली. कायकारी व थेस काय ाची कठोर 
अंमलबजावणी करणे अप रहाय होते. तर भारतीय रा यघटनेने दले या मूलभूत अिधकारावर गदा येऊ नये, याची 
काळजी घेणे  ही उ  व सव  यायालयाची जबाबदारी आह.े 
७७७७) ) ) ) प ीय राजकारण प ीय राजकारण प ीय राजकारण प ीय राजकारण ::::----    

सवसाधारण प रि थतीत क ातील िविश  राजक य प ाचे सरकार आिण रा यातील िभ  राजक य 
प ाचे सरकार यां यातील संबंध ह ेप ीय पध या आिण सूड बु ी या राजकारणा या दलदलीत फस याचे संग 
वारंवार उ वतात. क ातील स ाधारी प ात ित र  अ य प ांकडून चालव या जाणा या रा य सरकाराचं े
क ातील स ाधारी प ाकंडून दमन हो याचा इितहास हा क  आिण रा य संबंधा या सहरचनतेील 
अ यायीपणाचा इितहास आह.े अशा कारे सवसाधारण प रि थतीत क  आिण रा य सरकार यां यातील 
मयादशील संघरा य संबंधांना प ीय राजकारणाचे व प ा  होते. या अ र ाचे गंभीर व प ल ात घतेा 
कोिवड-१९ या िवषाणंूचा वाढ या ादभुावा या उ केानंतर िवरोधी प ां या नेतृ वाखालील रा य सरकारां या 
दमना या राजकारणाचे दनैं दन व प काही काळासाठी सु  अव थेत राहील असे हणायला हरकत नाही. 
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तथािप, अशा अ र ा या प रि थतीत रा य सरकाराची मते िवचारात न घतेा िनणय घे याबाबत क  सरकारला 
िवशेष थान ा  होईल आिण या ारे स ेचा असमतोल िनमाण हो याची श यता कोणीही नाका  शकत नाही. 
क  सरकारन ेलॉकडाऊन  संदभातील िनणय रा य सरकारांवर सोपिव याचा आप या अिधकाराचा वापर करताना 
दसत आह े यातून या कोरोना िवषाणू या जागितक महामारीतून सामना कर याची जबाबदारी रा य सरकारवर 

सोपिवली जात आह.े कोरोना िवषाणू या वाढ या ादभुावातून िनमाण झाले या ापक जनसमुदाया या, 
जीिवताची व उदरिनवाहा या संर णाच े आ हान आिण याची ती ता ल ात घतेा काही गो ी बदल घडवून 
आण या या सवसाधारण प तीत बदल करणे अ याव यक ठरले आह.े  या बदलांना ो साहन दे याबाबत 
क ातील स ाधारी प  आिण याच प ाचे नेत े पुढाकार घतेील, अशी आपण अपे ा क  शकतो मा  या 
संदभातील मागील अनेक मिह याचे अनुभव फारसे उ साहवधक नाहीत. 
८८८८))))    िवकासिवकासिवकासिवकास    िनधीवर िनबध िनधीवर िनबध िनधीवर िनबध िनधीवर िनबध ::::----    

थािनक े  िवकास योजना या खासदार  िनधी संिचत िनधीकड ेवळव याचा िनणय तर या नही अिधक 
सम या िनमाण करणार आह.े संसदतेील खासदार िज हा शासन आिण िनयोजन मंडळ यां याशी अिधकािधक 
चांग या सम वय साधत आप या मतदारसंघात या िनधीचा उपयोग कर यासंदभात उपयु  ठ  शकतात. याही 
पुढे जाऊन क  सरकारन े रा य सरकारानंा दये असललेे व तू आिण सेवा करातील संबंिधत रा य सरकारां या 
वाटेची र म आधा न के यामुळे आधीच ससंाधना या बाबतीत वंिचत आिण िव ीय दृ ा अडचणीत सापडले या 
घटक रा य समोरील अडचण म ये भरच पडली. वा तिवक स याचे आरो य आिण आ थक े ातील अ र हेचे 
आ  र मे या कतीतरी अिधक र म दे याची मागणी न दवत आह.े अशा वेळी क  सरकारने रा यांना अित र  
िनधी पुरवठा केली पािहजे. तसेच रा यावरील िव ीय तूटी संदभातील मयादा अिधक वाढव या पािहजेत प ीय 
संबंधांमधून या माग या पूण कर याबाबत आिण इ छा दशिवली जात आह ेका? असा  उपि थत होतो. 

अथात िवरोधी प ानंी एकतेची भावना अधोरेिखत करीत प ीय टीका ट पणी श यतो टाळावा जरी 
दलुि तच केले जात असल,े तरी रचना मक सूचना दे याचे काम केले आह.े याकड े स ाधारी प ाने ल  दणेे 
आव यक आह.े एकतेची भावना िनमाण करणे ही सरकारची जबाबदारी ठरते आिण अशी ऐ यभावना 
तकसुसंगततेला आिण उ रदािय वाला वाव न दतेा िनमाण होईल अशीच अपे ा केली जाऊ शकत नाही. 
िन कषिन कषिन कषिन कष::::----    

भारतीय संघरा य शासन प तीत ख या अथाने १९६७ नंतर क  व रा य संबंधा या अ यासाला मह व 
ा  झाले.कोिवड-१९ चा वाढता ादभुाव  काळातील क  व रा य सरकारांम य े िनमाण झाले या संबंधाचा 

अ यास केलेला आह.े क ात एका प ाचे सरकार व घटक रा यात िभ  प ाचे सरकार अि त वात अस यास क  व 
रा य संबंधास वेगळे वळण ा  होते. नैस गक आप ी, भूकंप, च वादळ, अितवृ ी, अनावृ ी, इ. नैस गक 
आप ीवर मात कर यासाठी क  सरकार व रा य सरकार या याम ये काही वेळेस सम वय दसून आले. तर 
काहीवेळेस सम वयाचा अभाव दसून आले. कोरोना िवषाणंूचा वाढ या ादभुाव रोख यासाठी क  व रा य 
सरकाराम ये सम वयाची ख या अथान ेगरज होती. परंतु या घटक रा यांम ये िभ  प ाचे सरकार अि त वात 
आह.ेतेथ ेक  सरकार या मा यमातून मदत करत असताना खु या मनाने मदत केलेली दसून येत नाही. भारतातील 
िवरोधी प ाच ेसरकार असले या िविवध घटक रा यां या मु यमं यांनी एक  येऊन आप या कालावधीत क  
सरकारकडून अिधक या मदतीची मागणी केली. कोरोना या जागितक महामारी या काळात क ातील स ाधारी 
प ा या ने यांनी कोण याही कारचा भेदभाव न करता रा य सरकारांना आप कालीन प रि थती हाताळ यासाठी 
अिधकची मदत दणेे अपेि त होते. परंतु य ात तसे घड याचे दसून येत नाही. क  सरकारने सेवा करा या रा य 
सरकारचा वाटा दतेानाही िवलंब लाव यामुळे रा य सरकारानंा कोरोना िवषाणूचा ादभुाव रोखताना मो ा 

माणात आ थक सम यांना त ड ावे लागले. यामुळे क  व रा य सरकार यां यात वारंवार आरोप व यारोप 
होताना दसनू आल.े जागितक महामारीवर मात कर यासाठी क  सरकारन े 'पीएम केअस'म ये मो ा माणात 
जमा झालेली िनधी सढळ हाताने रा य सरकारानंा दऊेन आप ीवर मात कर यास मदत करणे अपेि त होत.े 
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नैस गक आप ी, भूकंप, च वादळ, अितवृ ी, अनावृ ी, इ. नैस गक आप ीवर तसचे कोिवड-१९ या आप ीवर 
मात करताना संघरा याला अपेि त असलेली क  व रा य सरकारांम ये पर पर सहकायाची, सम वयाची, व 
िव ासाचे संबंध िनमाण होणे अपेि त होते. क  व रा य सरकारांम ये सम वय िनमाण झा यास भारतात िनमाण 
झाले या आप ीवर मात कर यास वेळ लागणार नाही. क  व रा य सरकार मधील एका मतेची भावना िनमाण 
करणे ही दो ही सरकारची जबाबदारी आह.े 
सदंभ सचूीसदंभ सचूीसदंभ सचूीसदंभ सचूी::::----    

१) भोळे भा कर ल मण, भारतीय गणरा याचे शासन आिण राजकारण, पपळापुरे अँड कंपनी पि लशस, नागपूर, २०१६. 

२) जोशी प.ल., भारतीय संिवधान शासन व राजकारण, िव ा काशन, नागपूर, १९९७. 
३) भारत सरकार िवधी व याय मं ालय, भारताचे संिवधान, महारा  रा या या भाषा संचालनालया ारे अनुवा दत आिण 
संचालक, भारत सरकार या वतीने मु त व कािशत, २०१४ 
४) बाबासाहबे आंबेडकर, भारताचे संिवधान, िम लद काशन, वधा, २०१६. 
५) िनकंुभ आिण सुर , भारतीय संिवधान, शांत पि लकेशन जळगाव, २००३. 
६)दवेळाणकर शैल , समकालीन जागितक राजकारण, िव ा बुक पि लकेश स, औरंगाबाद.२०१६. 

७) पाटील वा.भा. संशोधन प ती, शांत पि लकेश स, जळगाव, २०१०. 
८) M. Laxmikanth, Indian Polity,McGraw Hill Education Private limited, Tamil Nadu, 2019. 
९) Hoveyda Abbas,Ranjay Kumar and Mohammed Aftab Alam, Indian Government and Politics, 
Pearson Education in South Asia,2011. 
१०) Dr. Madhav Godbole, Report of the one man committee on Good Governance. July-2001 

११) Economic and Political weekly, Vol.55. issue 16., April 2020. 
१२) दिैनक महारा  टाइ स, २६ िडसबर २०२० 
१३) दिैनक सामना,३० ऑग ट २०२० 
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दा र य आिण बरेोजगारीदा र य आिण बरेोजगारीदा र य आिण बरेोजगारीदा र य आिण बरेोजगारी    

ाााा....    डॉडॉडॉडॉ. . . . खोकल ेआरखोकल ेआरखोकल ेआरखोकल ेआर. . . . केकेकेके....    
अथशा  िवभाग िशवाजी महािव ालय, रेणापूर ता. रेणापूर िज. लातूर 

तावना तावना तावना तावना ::::    
21 ा शतकाला आधुिनक युग समजले जाते. आज या या आधुिनक युगात आ थक िवकासाचा वेग 

दवस दवस वाढतच आह.े याचबरोबर 21 ा शतकात भारतीय अथ व थेसमोर अनेक आ हाने िनमाण होत 
आहते. ते दशेा या आ थक िवकासाला अडथळा िनमाण करीत आह.े दशेासमोर हणजेच भारतीय 
अथ व थेसमोरील आ हानाम ये आ थक, सामािजक, राजक य आ हान े असून याम ये लोकसं या, बेकारी, 
दा र य, आ थक िवषमता, डंाबळी, चैनी या व तूचे वाढते मह व, ाचार, दहशतवाद याकड ेपाहता 2020 
पयत भारत महास ा बनेल ह ेडॉ. ए.पी. ज.े अ दलु कलाम यांचे व  पूण होते का नाही याची मनात कुठेतरी 
िभती वाटते. 21 ा शतकात भारतीय अथ व थेसमोरील असणा या आ हानांना सिंधत कसे पांतर करता येईल 
यांचा िवचार शासनाने वेगवेगळे काय म हाती घेऊन केला पािहजे. समोर येणा या आ हानाचा सामना क न 
याचे संिधत कस े पांतर करता येईल याचा िवचार क न समाजान ेसकारा मक दृ ीकोन बाळग याची आज गरज 

आह.े 
भारतीय अथ व थे या दृ ीकोनातनू दा र याच ेव बेरोजगारीचे माण कसे कमी करता येईल या सव 

लोकांना समानािधकारी िमळवून दतेा येईल या बाबतीत शासनाने वेगवेगळे काय म हाती घेतले आहते. आज 
जगाची िवभागणी गरीब आिण ीमंत दशे, िवकिसत आिण अिवकिसत दशे अशी न करता ीमंत आिण गरीब 
दशेातील ीमंत व गरीब लोक या दोनच गटात केली जाऊ शकते. जगातील ीमंती वाढत आह ेही आनंदाची बाब 
हणावी लागेल, परंतु हचे गरीबाचे शोषण बनतात ते हा जगातील येक ला हा बदल नकोसा असतो. 21 
ा शतकात भारतीय अथ व थे समोरील सवात मोठे आ हान हणजे दशेातील वाढते दा र य व बेरोजगारीचे 

माण ह ेमोठे आ हान आह.े या आ हानानंा संिधत कस े पांतर करता येईल. दा र य व बेरोजगारीचा अ यास 
क न, दा र य व बेरोजगारी का िनमाण झाली या या कारणाचा अ यास या संशोधन लेखात करावयाचा आह.े 
सशंोधनाची उ य ेसशंोधनाची उ य ेसशंोधनाची उ य ेसशंोधनाची उ य े: : : :     

1) दा र य व बेरोजगारीचा अ यास करणे. 
2) दा र य व बेरोजगारी का िनमाण झाली या कारणांचा अ यास करणे. 

अ यासाची गहृीतके अ यासाची गहृीतके अ यासाची गहृीतके अ यासाची गहृीतके : : : :     
1) दा र याचे माण कमी होत आह.े 
2) बेरोजगारीच े माण वाढत आह.े 
3) भारतीय अथ व थेसमोरील दा र य व बेरोजगारीची सम या गंभीर होत आह.े 

सशंधेन प तीसशंधेन प तीसशंधेन प तीसशंधेन प ती    : : : : सदर संशोधन लेख िलिह यासाठी ि दतीय साधनसामु ीचा अवलंब कर यात आलेला आह.े 
याम ये संदभ ंथ, मािसके, वृ प ीय लेख व संकेत थळे इ यादीचा आधार घे यात आलेला आह.े 

दा र याचा अथ दा र याचा अथ दा र याचा अथ दा र याचा अथ ::::दा र य ही एक सामािजक ि थती आह े क , यात समाजातील काही लोक जीवन जगताना 
आप या काही मूलभतू गरजाही भागू शकत नाहीत. हणून दा र य हणजे अ , व , िनवारा या सार या 
आव यक गरजाही न भागिवता ये यासारखी प रि थती होय. दा र य हणजे अशी ि थती होय क , यात 
साजाचा एक मोठा भाग याचा काहीही दोष नसताना जीवनातील मूलभूत व आव यक गरजापासून वंिचत 
राहतात. असा दा र याचा सोपा अथ सांगता येईल.  
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बरेोजगारीचा अथ बरेोजगारीचा अथ बरेोजगारीचा अथ बरेोजगारीचा अथ ::::    
रोजगार नसले या परंत ु रोजगार िमळावा अशी इ छा असले या ला बेरोजगार हणता येईल. 

रोजगार िमळिव यासाठी उ सुक असलेली ही  यासाठी शारी रक व मानिसकदृ या समथ असावी, ितची 
काम कर यासाठी इ छा असावी, तसेच समाजातील चिलत वेतनदरावर काम कर याची ितची इ छा असावी. या 
ित ही अटी पूण करणा या व रोजगार िमळिव यासाठी आव यक त े य  के यानतंरही रोजगार न िमळाले या 

ला बेरोजगार हणता येईल.  
भारतातील दा र याच ेअदंाज भारतातील दा र याच ेअदंाज भारतातील दा र याच ेअदंाज भारतातील दा र याच ेअदंाज ::::    

भारतातील दा र याचे माण मोज यासाठी आजपयत अनेक शा ानी, जागितक बँकानी आिण योजना 
आयोगानी य  केले. दा र ाचे माण मोज यासाठी येकांनी वेगवेगळी प दत वापरली. वेगवेगळे ितमान 
तयार केले. असले तरी सव त  आिण सं थाम ये एका बाबतीत एकमत झाले आह.े भारतीय उ ण हवामानात एका 

स जीवनमान जग यासाठी दररोज कमान 2250 उ मांकाची गरज असते. नागरी येक ला कमान 
2100 उ माकांची तर ामीण भागातील येक ला कमान 2400 उ माकांची गरज अते. एवढा उ मांक 
िमळिव यासाठी आहारावर कती च करावा लागेल यासाठी दररोज, मािसक कवा वा षक कती उ प ाची 
गरज आह.े असे अंदाज क न भारतात दा र याचे माण कती आह ेह ेमोज याचा य  केला आह.े 
1) 1) 1) 1) दाडंकेर आिण रथ याचं ेअंदाज दाडंकेर आिण रथ याचं ेअंदाज दाडंकेर आिण रथ याचं ेअंदाज दाडंकेर आिण रथ याचं ेअंदाज :::: भारतातील दा र य हा ंथ दांडकेर आिण रथ यांचा 1971 म ये कािशत 
झाला. यां या मतानसुार येक भारतीयास 2250 उ मांक िमळिव यासाठी 1960-61 या ि थर कमतीनसुार 

ामीण भागातील स 170 पये व शहरी भागात 271 पये वा षक खच करावा लागेल. ामीण भागात 
दरमहा 15 पये शहरी भागात 40 ट े  लोक व शहरी भागात 50 ट े  लोक दा र यरेषेखाली जीवन जगत होत.े 
2) 2) 2) 2) पीपीपीपी....केकेकेके. . . . वधन वधन वधन वधन :::: यांनी 1973 म ये भारतातील दा र याचा अ यास केला. कमान उ मांक िमळिव यासाठी 

ामीण भागात दरमहा 15 . व शहरी भागात 18 . खच करावा लागतो. 1960-61 या कमत िवचारात 
घेत या. 1968-69 म ये ामीण भागात 55 ट े  तर शहरी भागात 51 ट े  लोक दा र यरेषेखाली जीवन जगत 
होते.  
3) 3) 3) 3) डॉडॉडॉडॉ. . . . माटेक सग अ लुवािलया माटेक सग अ लुवािलया माटेक सग अ लुवािलया माटेक सग अ लुवािलया :::: अ लुवािलया यांनी 1960-61 या कमतीनुसार ामीण भागातील दा र यरेषा 
दरमहा 15 . िनि त केली. दरवष  चालू कमतीनसुार दा र यरेषा ठरिव यासाठी शेतमजुरां या उपभो ा 
िनदशांकाचा वापर केला यां या मत,े 1956-57 म ये 56.5 ट े  आिण 1973-74 म ये 46.1 ट े  होते. 1957-58 
ते 1973-74 या काळात दा र या या माणात घट झाली. 
4) 4) 4) 4) एसएसएसएस. . . . पीपीपीपी. . . . गु ा गु ा गु ा गु ा :::: योजना आयोगाचे माजी सद य यानंी दा र यासंदभात अनेक वषाचा अ यास केला. यां या 
मते 1990 या दशकात दा र यात वाढ झाली आह.े 1990-91 एकूण दा र याचे माण 35.1 ट े  होते. 1997 
म ये हचे माण 37.2 ट े  होते. 
5) 5) 5) 5) जागितक बकँ जागितक बकँ जागितक बकँ जागितक बकँ :::: जागितक बँक जागितक पातळीवर दा र य ल ात घे यासाठी दर दवशी 1 डॉलरचा आधार 
येतो. World Development Report 2005नसुार 1999-2000 ला भारतात 34.7 ट े  लोकसं या दा र य 
रेषेखाली होती.  

अशा प तीने उ मांका या उपभोगावर िविवध त ानंी दा र याचा अ यास केला. भारत सरकारी 
वेळोवेळी दा र येषा मोज यासाठी वेगवेग या सिम याची िनयु  केली. डॉ. सी. रंगनाथन यां या अ य तेखाली 
2012 साली त ाचा एक गट नेमला होता या गटाने 2014 म ये सादर केले या अहवालानुसार ामीण व नागरी 
भागाक रता दा र यरेषा िनि त केली. ामीण भागासाठी उपभोग खच 972 . ित मिहना व 32 . ित 
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दवस ित  अस ेठरिवले. शहरी भागासाठी 1407 . ित मिहना व 47 . ित दवस ित  ामीण 
भागात 2011-12 म ये 30.9 ट े  शहरी भागात 26.4 ट े  तर एकूण दा र याचे माण 29.5 ट े  होते. याव न 
ल ात येत ेक , भारतात दा र याचे माण कमी होत आह.े भारतात 2011-12 म य ेसवात कमी दा र य असणारे 
रा य केरळ असनू याचे 7.1 ट े  माण आह.े िहमाचल दशेात दा र याचा दर 8.1 ट े  होता तर सवात जा त 
दा र य असणारे रा य हणजे छ ीसगढ 39.9 ट े , दसुरे हणज े झारखंड 36.9 ट े  आह,े महारा ातील 
दा र याचे माण 17.4 ट े  आह.े याव न असे ल ात यतेे क , भारतातील दा र याचे माण कमी होत आह.े 
दा र याच ेकारण ेदा र याच ेकारण ेदा र याच ेकारण ेदा र याच ेकारण े::::    

भारतीय उ ण-हवामानात ामीण लोकांना दररोज 2400 व शहरी लोकांना 2100 उ मांक व यके 
स 2250 उ मांकाची गरज असते. यानुसार या ला आप या िमळणा या उ प ातून दररोज 2250 

उ मांक आप या दनैं दन आहार व पेयासार या उपभोग व तू खरेदी करणे श य नसते असे लोक दा र यरेषेखाली 
समजले जातात. शासना या आकडवेारीनुसार 22 ट े  लोक दा र यरेषेखाली आहते. याची कारणे कोणती आहते 
याचा िवचार करावा लागेल. 
1)1)1)1) भारतात रािहललेीभारतात रािहललेीभारतात रािहललेीभारतात रािहललेी    परक य राजवट परक य राजवट परक य राजवट परक य राजवट ::::  

भारतावर अनेक दशेानी व रा यांनी आ मणे केली. व भारताची चंड लूट केली. मोघलांनी भारतावर 
450 वष रा य केले तर ि ा टशांनी जवळपास 350 वष भारतात ापार केला. यांपैक  150 वष रा य केले. 
ि टशांनी भारतातील कृिष व उ ोगा या िवकासाकड ेदलु  केले. भारतातील ह तकला, कुटीरो ोग उ पादनाचे 
कारखान े बंद पाडले. ि ा टशां या भारत िवरोधी धोरणामुळे सुजलाम् सफुलाम् असलेला हदु तान लुटला गेला. 
पूव या काळी कृषी व उ ोगाचा िवकास होऊ शकला नाही. यामुळे दशेातील दा र यात चंड माणात वाढ 
झाली.  
2)2)2)2) अित र  लोकसं या अित र  लोकसं या अित र  लोकसं या अित र  लोकसं या ::::  

भारतातील सवच सम याची जननी अित र  लोकसं याच मानली जाते. िवकासाच ेफळे लोकसं या भ म 
करत अस यामुळे िश लक दसत नाही. दरडोई उ प  कमी अस यामुळे बचत कमी यामुळे गंुतवणूक कमी हणून 
भांडवलाची कमतरता आह.े 2011 म ये भारताची लोकसं या 121.02 कोटी एवढी चंड आह.े लोकसं ये या 
बाबतीत भारताचा जगात दसुरा मांक आह.े यामुळे रोजगार संधी िमळत नाही, उ प ाचे साधने कमी आह,े 
प रणामी भारतात दा र याचे माण अिधक आह.े 
3)3)3)3) िनयोजनाच ेअपयश िनयोजनाच ेअपयश िनयोजनाच ेअपयश िनयोजनाच ेअपयश ::::  

भारतात आतापयत 12 पंचवा षक योजना राबव या गे या अस यातरी दा र याचे  सोडवता आलेला 
नाही, याचे कारण हणजे िनयोजनकारा या मते िवकासासोबत आपोआपच दा र य संपु ात येईल या माणे 
पावसाचे पाणी जिमनीत पाझरत जाते या माणे वर या उ प  गटातील पैसा सु ा खाल या उ प  गटाकड ेजात 
असतो. रा ीय उ प ा या वाढीबरोबरच तसचे औ ोिगक िवकासामुळे रोजगार िन मती होईल व दा र य संपु ात 
येईल पण असे झाले नाही. यामुळे उ प  िवषमता वाढतच गेली द र ी दा र ीच रािहली.  
4)4)4)4) सनािधनता सनािधनता सनािधनता सनािधनता ::::  

असे मानले जाते क , दा र यातील लोक सनािधनतेला लवकर बळी पडतात. अिधच उ प अ य प व 
यातही दा , बीडी, िसगारेट, गुटखा अशा अनेक सनावर ते उ प  खच केल े जाते. याचा प रणाम या या 

शारी रक काय मतेवर व मानिसकतेवरही होतो. यामुळे कुटंुबातील इतर सद यावर िवप रत प रणाम होतो. 
यामुळे दा र यास भर पडत.े 

5)5)5)5) बरेोजगारी बरेोजगारी बरेोजगारी बरेोजगारी ::::  
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दा र य आिण बेरोजगारी एकाच ना या या दोन बाजू आहते. बेरोजगारीमुळे दा र यात वाढ होते. 
वातं यो र काळात लोकसं या जलद गतीने वाढत गेली. परंतु आ थक िवकासाचा वेग कमी अस यामुळे 

रोजगारा या संधी फारशा िनमाण झा या नाहीत हणून बेरोजगारीत वाढ झाली. बेरोजगारीमुळे उ प  नाही 
हणून उपभोग खच कमी यामुळे दा र य टकून रािहले. 

6) 6) 6) 6) ादिेशक असमतोल ादिेशक असमतोल ादिेशक असमतोल ादिेशक असमतोल ::::  
भारतात ादिेशक असमतोल मो ा माणावर आह.े एक कड ेपंजाब, ह रयाणा, गुजरात, महारा , आं  

दशे, केरळ या रा याचा औ ोिगक आिण कृषी िवकास तुलना मदृ या जलद झाला. यामुळे रा यातील 
दा र याचे माण कमी झाले. दसुरीकड ेउ र दशे, िबहार, ओ रसा, आसाम, म य दशे या रा यांचा िवकास 
कमी झाला. यामुळे या रा यांत दा र याचे माण जा त आह.े 
7) 7) 7) 7) सामािजक कारण ेसामािजक कारण ेसामािजक कारण ेसामािजक कारण े::::  

आ थक कारणाबरोबरच सामािजक कारणामुळे ही भारतातील दा र य वाढत आह.े भारतात सामािजक, 
धा मक आिण सां कृितक ढी आिण परंपरेमुळे लोक दा र या या दृ च ात आडकतात. भारतात कमालीची 
अंध ा आह,े वाढ दवस, ल समारंभ, सण-उ सव यासार या उ सावावर लोक कज काढून पैसे खच करतात. 
यामुळे कजबाजारी होऊन दा र याम ये जीवन जगतात. 

अशा प तीने भारतात दा र याचे माण व वाढ याची कारणे पाहता यतेात. 
भारतातील बरेोजगारी भारतातील बरेोजगारी भारतातील बरेोजगारी भारतातील बरेोजगारी ::::    

भारत हा िवकसनशील दशे आह.े जगात वेगाने वाढणारी अथ व था हणून उदयास येत आह.े कोण याही 
दशेा या अथ व थेसमोर तीन मुख आ हाने असतात. दा र य, आ थक िवषमता आिण बेरोजगारी दशे िवकिसत 
असो का िवकसनशील असो. काही माणात का होईना बेरोजगारी दशेात असतेच, अमे रका, जपान, इं लंड या 
दशेांनी िवकासाचा मोठा प ला गाठला, परंतु यानंाही बेरोजगारीच े पूणत: उ ाटन करता आलेल े नाही. या 
िवकिसत दशेांना आजही 4 ते 6 ट े  बेरोजगारी मा य करावा लागते. भारता या िवकासाम ये बेरोजगारीची ह ेएक 
मोठे आ हान आह.े बेरोजगारीमुळे मानवी साधनसामु ी वाया  घालव यासारखे आह.े दीघकालीन बेरोजगारी ही 
मो ा माणावर वाढणारे दा र य व संथ गतीने होणारा आ थक िवकास दशिवते. ब तांश त णांना बेरोजगारीस 
सामोरे जावे लागते. त णवग ही मोठी मानवी साधन संप ी आ थक िवकास व तांि क नवक पनेची गु क ली 
आह.े भारत हा त णांचा दशे आह.े हणून त णातील बेरोजगारीही 21 ा शतकातील भारतासमोरील मोठे 
आ हान आह.े रोजगार संधी व लोकसं येतील वाढ याम ये असमतोल दसनू यतेो. यामुळे मो ा माणावर 
बेरोजगारी वाढली आह.े बेरोजगार अनु पादक समाज िवघातक आिण दशेािवरोधी कामात गंुतलेली दसतात. 

भारतातील बेरोजगारीचा अ यास करीत असतानंा बेरोजगारीचा िव तार मो ा माणात वाढत 
असतांना दसतो. रोजगार आिण बेरोजगारी लाखात  कर याचा य  केला आह.े 1999-2000 म ये 
कामगार श  406.85 होती तर मश  397.88 होती तर बेरोजगारी 8.97 असताना दसून येते. यानतंर 
बेरोजगारीम ये सतत वाढ झाली आह.े 2011-2012 म ये कामगारश  483.75 होती तर मशि 472.91 
होती तर बेरोजगारी 10.84 लाख असतांना दसनू यतेे. भारतातील बेरोजगारीम ये सतत वाढ होतांना दसते. 
भारतातील बेरोजगारीचे अनेक कार आहते. अ परोजगार, छुपी बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, सुिशि त 
बेरोजगारी, हगंामी बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी ामीण बेरोजगारी, तांि क बेरोजगारी, इ यादी अशा कारे 
भारतात बेरोजगारी अनेक कार पाहावयास िमळतात. अशा कारची बेरोजगारी का िनमाण होत,े बेरोजगारीत 
मो ा माणात वाढ हो याची कारणे कोणती आहते याचा िवचार या संशोधन लेखात करणे आव यक आह.े 
बरेोजगारीची मखु कारण ेबरेोजगारीची मखु कारण ेबरेोजगारीची मखु कारण ेबरेोजगारीची मखु कारण े: : : :     



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)             ISSN – 2454 - 7905 

Vol. II  - ISSUE – LII                  SJIF Impact Factor : 7.479                                         Page - 177 

दा र याबरोबरच बेरोजगारी हा भारतीय अथ व थेसमोरील मोठे आ हान आह.े भारतात बेरोजगारी 
अनेक कारणानंी िनमाण झालेली आह.े  
1) 1) 1) 1) लोकसं या वाढ लोकसं या वाढ लोकसं या वाढ लोकसं या वाढ :::: बेरोजगारीत वाढ हो याचे मुख कारण हणजेच लोकसं येत जलद गतीने झालेली वाढ होय. 
आज भारतातील लोकसं यचेी िव फोटक ि थती आह,े या माणात लोकसं या वाढ होत आह.े या माणात 
रोजगार संधी उपल ध होत नाहीत, हणून बेरोजगारीत वाढ होत आह.े 
2) 2) 2) 2) यािं क करणाचा अित र  वापरयािं क करणाचा अित र  वापरयािं क करणाचा अित र  वापरयािं क करणाचा अित र  वापर : भारतात मनु यबळ मुबलक माणात उपल ध आह.े काय मतनेे काम 
करणा या मनु यबळामुळे दशेाचे म धान उ पादनाचे तं  वापरणे सोयीचे असत.े परंतु उ ोगाबरोबरच शेती 

े ात दखेील कामगारा या जागी भांडवलाचा वापर होत आह.े भारतात अशा धोरणामुळे बेरोजगारीत वाढ होत 
आह.े 
3) 3) 3) 3) आ थक िवकासाचा मदं वेग आ थक िवकासाचा मदं वेग आ थक िवकासाचा मदं वेग आ थक िवकासाचा मदं वेग :::: आ थक अिभवृ ी, रोजगार आिण आ थक िवकास यांचा जवळचा संबंध आह.े 
1951 पासून भारतात िनयोजनब  आ थक िवकास सा य कर यासाठी पंचवा षक योजना राबिव यात यते आहते. 
आ थक वृ ीदरापे ा लोकसं या वाढीचा दरही वाढता आह.े वृ ीदर कमी अस याने साधनसामु ीचा पुरेसा वापर 
झाला नाही, यामुळे उ पादन व रोजगारात वाढ झाली नाही. 
4) 4) 4) 4) कौश य िवकास काय माचा अभाव कौश य िवकास काय माचा अभाव कौश य िवकास काय माचा अभाव कौश य िवकास काय माचा अभाव :::: भारता या लोकसं येचा मोठा भाग अिशि त व अकुशल मनु यबळाचा 
आह.े भारतीय उ ोगांना पूरक असे शै िणक अ यास म मया दत व पात उपल ध आहते. वसाियक व 
कौश य िवकास अ यास माची कमतरता अस यामुळे उ ोगांना लागणारे कुशल मनु यबळ उपल ध होत नाही. 
5) 5) 5) 5) औ ोिगक कलह औ ोिगक कलह औ ोिगक कलह औ ोिगक कलह :::: भारतात अनेक उ ोगांच े एकाच शहरात क ीकरण् झाललेे आह.े अशा ठकाणी अनके 
उ ोग े ात अनेक कामगार संघटना असतात. या संघटनावर राजक य प ाच ेवच व असते. कामगार संघटना व 
भांडवलदारी मालकवग यां यात नेहमीच वेतन, बोनस, रजा व इतर सोयी-सवलतीसाठी संघष होतात. यामुळे 
कामबंद संप, टाळेबंद व आंदोलने घडवून आण यामुळे उ पादन ठ प होते. प रणामी उ ोग बंद पडतात व 
बेरोजगारी वाढते.  
6) 6) 6) 6) िमकाची गितशीलता िमकाची गितशीलता िमकाची गितशीलता िमकाची गितशीलता :::: भारतातील िमकांची गतीशीलता िवदशेातच काय दशेात या दशेात कमी आह,े आिण 
थािनक भागात उ ोगधंद ेनस याने यांना रोजगार िमळत नाही, प रणामी बेरोजगारी वाढते. 

7) 7) 7) 7) समाज व था समाज व था समाज व था समाज व था :::: भारतातील समाज हा अनेक जाती, धम व पथांचा बनलेला आह.े राजक य वाथामुळे आर ण 
दले जाते. परंतु अनके ठकाणी िनयमा माणे आरि त जागेवर खु या गटातील लोक काही ठकाणी भरले जातात. 
यामुळे मता पा ता असूनही अनेकानंा बेरोजगार राहावे लागते. हणजेच िनयमाची पायम ली केली जाते. 

वरील माणे भारतात बेरोजगारी िनमाण हो याची काही मह वाची कारणे दसनू येतात. 
िन कष िन कष िन कष िन कष ::::    

1. 21 ा शतकाम ये दा र य आिण बेरोजगारी सम या ा भारतीय अथ व थेसमोरील मह वा या 
हणून िवचारात घते या जातात. कारण ा एकमेकांशी संबंिधत आह,े िजतक  बेरोजगारी जा त िततके 

सामािजक क याण कमी, बेरोजगारीमुळे दा र याची ती ता वाढते. 
2. दा र याचे मापन करतानंा अनेक अडचणी येतात. अ , व , िनवारा, आरो य आिण िश ण ा मूलभतू 

गरजा पूण कर यासाठी वेगवेग या अ यास गटाने वेगवेगळा खच दशिवला आह.े याचा अ यास करताना 
अडचणी येतात. 

3. दा र य िनमूलनासाठी शासनान े दा र य िनमूलनाचे िविवध काय म हाती घेतले आहते. परंतु याची 
अंमलबजावणी यो य प तीने होत नाही. 

4. दशेात बेरोजगारीचे माण दवस दवस वाढत आह.े भारतीय अथ व थेत सुिशि त बेरोजगाराचे माण 
वाढताना दसत ेत ेदशेा या दृ ीकोनातून घातक आह.े भारतीय अथ व थेत आहरेे आिण नािहरे असे दोन 
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वग िनमाण होतात ीमंत वगात चंगळवाद सं कृती िनमाण होते व बेरोजगार गरीबांना दोन वेळचे अ  
िमळिव यासाठी जीवाचे राण करावे लागते. अस ेिच  आप या दशेात दसते. 

5. संशोधन लेखा या अ यासाअंती दा र याचे माण दवस दवस कमी होताना दसत.े परंतु बेरोजगारी या 
माणात वाढ होताना दसते. शासनाने िविवध े ात रोजगारा या संधी उपल ध क न दशेातील 

त णाईला िवधायक कायाकड ेवळिव याची आव यकता आह.े 
6. दा र याचे माण कमी हो याचे अनेक कारणां या अ यास केला असता दा र याचे माण कमी झालेल े

दसते. परंत ु या माणात दा र याचे माण कमी हावयास हवे या माणात झाललेे दसून येत नाही. 
समारोप समारोप समारोप समारोप ::::    

भारतीय अथ व थेचा िवचार करतानंा 21 ा शतकाम ये अथ व थेसमोर अनेक आ हाने िनमाण 
झालेली आहते. या आ हानंाना संधीत पांतर कर याची खरी कसोटी शासनाची आह.े भारत 2020 म ये महास ा 
बनेल असे व  पाहणा या डॉ. अ दलु कलामाचे व  पूण करावयाचे असेल तर भारतातील दा र य, बेरोजगारी 

ा मूलभूत सम याचे िनराकरण कर यासाठी भारतातील येक कामगार असेल बौि क काम करणारा सुिशि त 
वग असेल याला काम िमळाले पािहजे, यांना काम िमळाले क , यांचे दा र य आपोआपच कमी होईल. हणून असे 
हटले जाते. दा र य आिण बेरोजगारी ा एकाच ना या या दोन बाजू आहते. वेगवेग या उपाययोजना 

शासनानी कर याची गरज आह.े तरच 21 ा शतकात भारत महास ा बन याचे व  पूण क  शकेल. 
सदंभ थं सदंभ थं सदंभ थं सदंभ थं ::::    

१) रंजना कोळंबे, भारतीय अथ व था, सुधा रत अकरावी आवृ ी, 2014-15, भगीरथ काशन, पुणे. 

२) ा.डी. आर. जगताप, ा.सौ. िनतावाणी, डॉ. मंगला जंगले, ा.डी.जी. पाटील, भारतीय अथ व था : एक दृ ी ेप, आवृ ी 
2011, शांत पि लकेश स, जळगाव 

३) डॉ.सौ. ि मता कौडेवार- कोटलवार, भारतीय अथ व था, थम आवृ ी, 20 मे, 2011, अ णा काशन, लातूर 

४) ा.एन.एल. च हाण, भारतीय अथ व था, थमावृ ी, 2009, शांत पि लकेश स, जळगाव 

५) ा. बी.जी. खटाळ, भारतीय अथ व था, शांत पि लकेश स, जळगाव 

६) ा.एन.एल. च हाण, भारतीय अथ व थेचा िवकास भाग-1, थमावृ ी, जून 2004, शांत पि लकेश स, जळगाव 

७) डॉ. सूयकांत पवार, भारतीय अथ व था, थम आवृ ी, 2014, वयं दप काशन, पुणे. 
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                                            सशंोधक सशंोधक सशंोधक सशंोधक                                                                                                          मागदशकमागदशकमागदशकमागदशक 
                                    वाघ जीवनकुमार शामराव वाघ जीवनकुमार शामराव वाघ जीवनकुमार शामराव वाघ जीवनकुमार शामराव                                                                                         डॉडॉडॉडॉ. . . . िहरामण मधकुर ि रसागर िहरामण मधकुर ि रसागर िहरामण मधकुर ि रसागर िहरामण मधकुर ि रसागर                 

                                            सशंोधन क  सशंोधन क  सशंोधन क  सशंोधन क                                                                                                                                                                                              िवभाग मखुिवभाग मखुिवभाग मखुिवभाग मखु    
पद ु र अथशा  संशोधन क ,                                                                                                                        अथशा  िवभाग, कला व वािण य  

               के.टी. एच.एम. महािव ालय, नािशक.                             महािव ालय, सोयगाव ता. मालगेाव,     
(महारा , भारत)  422008            िज.नािशक.(महारा ,भारत) 

तावना : 
जगातील िनरिनरा या अथ व थांम ये आ थक वाढीचे इंिजन हणून पयटनाची आता चांगली ओळख िनमाण 

झाली आह.े पयटन मता िवकिसत क न अनेक देशांनी यांची अथ व था बदलली आहते. भारतीय अथ व थेत िविवध 
े ांचा समावेश आह.े यापैक  एक मुख े  हणजे कृषी े . रा ीय उ प  जीडीपीम ये कृषी े ाचे योगदान अन य 

साधारण आह.े कृषी े ाचे योगदान वाढिव यासाठी, अित र  तरतूदीसह कृषी उप म बळकट करणे आव यक आह,े उ प  
िन मती उप म या संदभात पयटन वरदान ठ  शकते. शतेीसह पयटन वाढिवणे ह े आव यक आह.े जगाम ये पयटन ह े
अथ व थे या वाढीस कारणीभूत आह.े अनेक देशांनी यांची अथ व था पयटन मता िवकिसत क न बदलनू टाकली 
आहते. पयटनाला ो साहन िमळा याने अनेक लोकांना थेट आिण अ य  लाभ िमळाल ेआह.े पयटनामूळे कुशल कामगारांना 
मो ा माणात रोजगार आिण अित र  उ प ाची ोत िनमाण झाला आह.े स यि थितत पयटनाची धारणा बदलली आह.े 
पारंपा रक पयटन ही संक पना बदलली आह.े कृषी-पयटन सारखे पयटनाचे काही नवीन कार उदयास आल ेआहते. कृषी-
पयटन ही पयटन आिण शेती या दोह शी संबंिधत एक अिभनव कृषी या आह.े  

शेती या ाथिमक वसायाबरोबर कृषी पयटन हा तृतीय े ातील वसाय शेतक यांना पूरक वसाय बनला 
आह.े कृषी पयटन हणजे कृषी जीवन अनुभव यास ो साहन दणे े होय. कृषी पयटन थळी अनेक उ ोग या क , 
ह रतगृह नसरी, इमूपालन, वाईनरी क प, गु ह हाळ क प यासारखे क प राबिवता येतात. तसेच कृषी पयटनामुळे 
यातील सं कृतीचे जतन केल ेजाते. या अनषुंगानेच २००५ म ये भारतात अॅ ी टु रझम डे हलपमट काप रेशन ही सं था 
थापन झाली. या सं थे या मा यमातून बरेचसे शहरी पयटक थािनक शतेकरी व कुशल कारागीर यांना एक  आणल ेजाते. 

महारा  ह ेभारतातील मुख पयटन क ांपैक  एक आह.े महारा म ये कृषी-पयटन िवकिसत कर याची मोठी संधी व 
मता आह.े कृषी* पयटना या वाढ या थामुळे पयटनाला तर चालना िमळतेच, पण यामुळे कृषी े ालाही फायदा होऊ 

शकतो. लोकांना, नवीन िपढीला शेतक-याचं जीवन, यांचे क  जवळून पहायला, अनुभवायला िमळतात. शेतक-यािवषयी 
यां या मनात आदराची भावना िनमाण हायला मदत होत.े शेतक-यानाही आप या शेतीला जोडून आ थक उ प ाचं एक 

साधन िनमाण होत आह.े लहान े  असलेल ेशेतकरी एक  येऊन सग यां या जिमनीचा यो य तो वापर क न लोकांसाठी 
पयटनाचा पयाय िनमाण क  शकतात. कृषीपयटनामुळे िनमाण होणा या रोजगारा या, शेतक-या या आ थक िवकासा या 
श यता ल ात घेऊन रा य तसेच क  सरकार या कृषी खा याकडूनही कृषी पयटनाला उ ेजन िमळत आह.े  
२००५  नंतर महारा ात कृषी पयटन िवकास: 

शेतीचा काही भाग जाणीवपूवक पयटना या दृ ीने िवकिसत करणे हणजे कृषी पयटन. भारतात सव थम १९७० 
या दर यान बारामती येथे कृिषत  अ पासाहबे पवार व यां या सहका यांनी कृषी पयटन िवकास महामंडळाची थापना 

केली. पण रा यात २००५. नतंर ख या अथान ेकृषी पयटनास चालना िमळाली. इंटरनेट आिण आयटीचा िवकास झपा ान े
झा यानंतर आठव ाची सु ी घालव यासाठी शहरातील नोकरदार लोक ामीण भागात येऊ लागल.े २००५ म ये फ  
दोनच कृषी पयटन क  ेहोती. पण जसा शहरात औ ोिगक िवकास झाला तसा ामीण भागाकडे पयटन हणून पाह याचा 
दिृ कोन वाढू लागला. 

कृषी पयटनातनू ामीण िवकास आिण ामीण िवकासातून महारा ाचा िवकास ह ेउ  समोर ठेवून २००८ म ये 
महारा  रा य कृषी व ामीण पयटन सहकारी महासंघाची (माट) थापना कर यात आली. यानंतर ख या अथान ेमहारा ात 
कृषी पयटन ही नवी संक पना उदयाला आली. २०१० म ये रा यात ८० कृषी पयटन क  ेकायरत होती. पिडक जिमनीचा 
िवकास व उ प ाचा नवा ोत हणून याकडे पाहीले गेल.े ामीण िनसग स दय व सं कृती संवधना या दृ ीने पयटनास 
चालना दे यात आली. यामुळे २०१३ म ये रा यात १२५. क े सु  झाली. आता २०१९  म ये ही सं या ३००  यावर गेली 
आह.े 
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माटने भौगोिलक िवचार क न कृषी पयटनाचे रा यात सहा िवभाग केले आहते. यामुळे येक िवभागात पयटन 
क ांना भेडसावणा या सम या ा वेग या आहते. कृषी पयटन िवकास महामंडळा या पाहणीनुसार २०१४  म ये ४  लाख, 
२०१५ म ये ५.३  लाख, २०१६ म ये ७ लाख पयटकांनी कृषी पयटन क ांना भेटी द या आहते. यातनू 358 लाख पये 
उ प  शेतकरी कुटंुबांना िमळाले. 
क वड (key keywordword) – शेती िवकास, कृषीपयटन, ATDC, M D C 

कृषीपयटन- अथ आिण ा या – 
शेती वसायाला जोड वसायाची साथ देऊन उ पादनात भर घालता येणारा क प हणजे 'कृषी पयटन'. कृषी 

पयटन हा पयटनाचा नवीन चेहरा झाला आह.े कृषी पयटनातून ामीण िवकास आिण ामीण िवकासातून महारा ाचा 
िवकास घडवून आणण ेश य झाले आह.े उदा. ऑ ेलीयासार या िवकिसत देशा या अथ व थेचा पाया कृषी पयटन आह.े 

ा या :-  
'कृषीपयटन' हणजे “एक वास जो कृषी कवा ामीण सं कृतीचा िमलाफ करतो. यातून कृषी यांची उ पादन े

सव कृषीपयटकांना  पयटना या मा यमातून  अनुभवता येतात.”  ी. पांडुरंग तावरे (मु य वतक) 'कृषीपयटन िवकास  
कॉप रेशन' (एटीडीसी, पुणे)  

२००५ म ये पलसेवाडी, ता. बारामती, िज. पणु े येथ े ी. पांडुरंग तावरे (मु य वतक) यां या संक पनेतनू  
'कृषीपयटन िवकास  कॉप रेशन' (ATDC) या सं थेची थापना कर यात आली. यामुळे कृषी पयटनाचे मह व ल ात घऊेन 
महारा ातील िविवध भागांत काही कायकत व शेतकरी य शील आहते. या गावात कृषी पयटन क े सु  झाली, या 
प रसरातील अनेक थािनक उ ोगांना चालना िमळत आह.े 

महारा  पयटन िवकास कॉप रेशन (MTDC) – पयटन संचनालय माफत देखील कृषीपयटनिवकास काय म हाती 
घे यात आला आह.े कृषीपयटणामुळे पयटनिवकास आिण पयावरण र ण या दो हीमुळे आ थक गती असा ितहरेी लाभ 
होतो. तसेच  पयटणामुळे िविभ  ांतातील लोकांम ये जी सां कृितक देवाणघेवाण होते यामुळे पर परांम ये एका मता 
िनमाण होते व बंधु वाची भावना वाढीस लागते. १६ मे हा जागितक ‘कृषीपयटन दन’ हणून साजरा केला जातो.  
कृषीपयटनाची आव यकता :-  

कृषी पयटनातून ामीण िवकास आिण शेती िवकास घडवून आणणे श य झाले आह.े कृषीपयटन हा म धान सेवा 
उ ोग अस यान े वेगवेग या कार या रोजगारा या संधी िनमाण झा या आहते. कृषीपयटना या मा यमातनू ामीण 
भागाचा आ थक िवकास घडून आला. ामीण अथ व थांना आधार दे यासाठी कृषीपयटनाची मह वपूण भूिमका आह.े 
कृषीपयटनाकडे  जगभरात आ थक बदलाची एक मोठी श  हणून पािहल ेजाते. कृषीपयटनामुळे ामीण सं कृती र ण, 
पयावरणाचे संर ण आिण सुसंवाद आिण सम वयाची सांगड घालण ेश य झाले आह.े  तसेच कृषीपयटनामुळे रोजगार संधी, 
गुंतवणूक ची संधी आिण पायाभूत सुिवधा िनमाण कर यासाठी या संधी ामीण पातळीवर िनमाण झा या आहते.  
शोध िनबंधाचे  उ  े: 

1. तुत शोध िनबंधाचे पुढील उ  ेिनि त कर यात आली आह.े 
2. नािशक िज ातील कृषीपयटन व शेती िवकास यां यातील सहसंबंध तपासणे . 
3. नािशक िज ातील कृषीपयटन वसायाची आ थक गतीचा आढावा घेण.े  
4. नािशक िज ातील  कृषीपयटन वसायामुळे िनमाण झाले या रोजगार संधीचा अ यास करणे. 
5. नािशक िज ातील कृषीपयटनिवकासातील असलेल ेअडथळे अ यासणे व उपाययोजना सुचवणे.  

संशोधन प ती : 
तुत संशोधनासाठी संशोधक संशोधन कायासाठी सव ण प तीचा वापर करणार आह.े तुत संशोधनासाठी 

मािहती संकलन करतांना संशोधकास सं याशा ा या वेगवेग या प त चा वापर करावा लागतो. यासाठी यो य मािहती 
संकिलत करावी लागत.े अ या मािहती या संकलनासाठी पुढील प त चा वापर या जातात. 

ाथिमक ोत : 
ाथिमक ोत/ साम ी हा मह वाचा त य संकलनातील भाग आह.े ाथिमक ोत/ साम ी वतः संशोधकान े

एकि त कली आह.े यामुळे िह मािहती अिधक व तुिन  आह.े ाथिमक ोत/ साम ीम ये वेगवेगळे  ोत वापरले आहते. 
मुलाखत :- ीमती  मधुमती सरदेसाई - राठोड  उप संचािलका, (नािशक िवभाग ) महारा  पयटन संचालनालय  
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िनरी ण :-  
संशोधन कालावधीत सव कृषीपयटन क ांचे व थापन, कामकाज बाबतीत आ थक, सामािजक न दी न दव यात 

आ या. 
दु यम ोत: 

कृषीपयटन क ांचे मािहतीप क, कृषीपयटनाबाबत संदभपु तके, तसेच िनयतकािलके, वतमान प े, इंटरनेट इ. ारे 
आव यक ती मािहती संकिलत केली. ाथिमक आिण दु यम ोतातून ा  होणा-या मािहतीव न िव ेषण क न 
अ यासअंती -िन कष, मागदशक सूचना, त वे, सम यावरील उपाय योजना इ. बाबी सुचिव याचा य  केला आह.े 
कृषीपयटनाचे मह व :- 

कृषीपयटनामुळे ामीण भागातील शतेक-याना शेती िवकासाला चालना दे यासाठी नवीन ेरणा, उ ेजना िमळेल. 
कृषीपयटन क ां या व थापकांना देखील व थापन करतांना उपयु  ठरेल. तसेच शतेी िवकासा मक काय करणा या 
सं थाना कृषीपयटन उपयोगा मक ठरेल. तसेच  (ATDC) कृषी पयटन िवकास कॉप रेशन (महारा ) , महारा  पयटन 
िवकास कॉप रेशन  (MTDC) – पयटन संचनालय यांची कृषी पयटनािवषयी िविवध योजनांची आखणी आिण अंमलबजावणी 
कर यात मह वाचे योगदान आह.े 
कृषी पयटनातील आ हाने आिण सम या – 

1. कृषी पयटनासाठीचे शासनाचे धोरण अ यापही कागदावरच आह.े कृषी पयटन क  अशी वतः  शासन मा यता 
नस याने या वसाया या वाढीत अनेक अडथळे येतात. 

2. कृषी पयटनासाठी वीज, पाणी, र ता, वाहतुक ची सोय या मु य गरजा आहते. शासनाने या सुिवधा दे यासाठी 
य  करणे गरजेचे आह.े  

3. कृषी पयटन ह ेशेतीचा जोडधंदा हणून याकडे पािहल ेजात नाही. अ य ावसाियक धं ा माणे यास िनयम व अटी 
लाव या जातात. हचे वसाय वाढीस अडसर ठरत आह.े उदाहरणाथ िवजेचे िबल ावसाियक िनयमा माणे 
आकारल े जाते. माच त े मे व ऑ  ट बर ते िडसबर असाच पयटन हगंाम अस यान े वषभर ावसाियक दरान े
वीजिबल भरावे लागते. यामुळे खचा या तलुनेत वा षक उ प  िमळत नाही. 

4. कृषी पयटनासाठी कज दे यास बकाचा नकार असतो. उ प ाचे ठोस साधन नस यान ेबका तयार होत नाहीत. कज 
पुरव ात अनेक जाचक अट चा सामना शेतक यांना करावा लागतो. सवलती व अनदुानाचा लाभ हावा यासाठी 
जाचक अटी दरू करा ात. 

कृषी पयटनातील संधी – 
1. गावामधील एक पयटन क  कमीत कमी ४० लोकांना रोजगार िमळवून देत.े ामीण भागात रोजगारिन मतीचे 

साधन हणून याकडे पाहायला हवे. 
2. ावसाियक वीज िबलापासून दरू राह यासाठी सौरऊजचा पयाय िनवडता येण ेश  य आह.े पावसा यातही चाज 

होणारे सोलर युनीट आता उपल ध झाले आहते. यामुळे वीज वापराचा अवाढ  खच वाचिवणे श  य आह.े 
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3. शेतीम ये एखादी संक पना राबिवली असेल तर पयटक ती पाह यासाठी ज र क ास भेट दतेात. या संक पनेतून, 
या योगातूनच आप या पयटन क ाची ओळख पयटकांना हायला हवी.  

4. पारंप रक खेळ, म लखांब, साहसी खेळ, िवटी दांडू, लेझीम, धनगरी नृ य, आ दवासी नृ य, लोकगीत,े भजन, घोड 
सवारी, बैलगाडी सवारी, तलावात बोट ग, फ शग, आपपास या जगलंात, ड गरमा यावर पयटन, सूय दय पॉ ट, 
सूया त पॉ ट, चांदणे भोजन, िनसगा या सािन यात सहवास अशा िविवध सोयी पयटन वाढीसाठी करणे श  य 
आह.े 

5. आपआप या भागातील ामीण जीवन व जेवणाचा आ वाद पयटकांसाठी आनंददायी ठ  शकतो. जेवणा या 
वादावरही पयटक आक षत होऊ शकतात. 

शेतीतील उ प ास आललेी मयादा िवचारात घेता शेतीपरूक वसायांना चालणा देणे आता गरजेचे झाल े आह.े 
नैस गक ड गर, द या खो यात वसलेली गावे, गड- क यांचा प रसर, िनसग र य पठारे, वनसंपदा, सागरी कनारा, धा मक 
थळातील कलाकुसर अशी िविवध संप ता लाभली आह.े यासाठीच महारा ात कृषी पयटन वाढीसाठी भरपूर संधी आहते. 

महारा ाची लोकसं या ११.२४  कोटी आह.े यातल े४५.२  ट े  लोक ह ेशहरांत राहतात. यातील ७३ ट े  जनता ही ामीण 
भागात पयटनास जाऊ इि छत.े यामुळे कृषी पयटन वसायास वाढीस भरपूर वाव आह.े अगदी थो ा जागेत कमीत कमी 
गुंतवणुक त शेतकरी पयटन उ ोग सु  क  शकतो. कृषी पयटनामुळे कृषी आिण सेवा ही दोन े े एकमेकाशी जोडली जाऊ 
शकतात. शतेमाल उ पादनांना बाजारपेठही िमळू शकते. यातून रोजगार, ामीण िवकास, सं कृती संवधन होऊ शकेल. 
शहरातील पैसा ामीण भागात येऊ लाग यान ेिवकासाचा समतोलही राखला जाईल. 
कृषीपयटन िवकासातील असललेे अडथळे:-  

1. कृषीपयटन वसायाची सुरवात करतांना शतेक यांना मा यतेब ल कागदप ांची जुळवा जुळव करतांना अडचणी 
येतात. 

2. शेतक यांना कृषीपयटन वसायाची सुरवात करतांना भांडवला संदभात अडचणी येतात.   
3. कृषीपयटन हा वसाय सु  झा यानंतर आ थक व सामािजक सम या शेतक यांना भेडसावतात. 
4. कृषीपयटन िवकासा या येत उपल ध मूलभूत पायाभूत सोयी सुिवधांचा अभाव शेतक यांना जाणवतो.  

िन कष :- 
1. कृषी पयटन िवकास कॉप रेशन (ATDC)  (महारा ) , महारा  पयटन िवकास कॉप रेशन  (MTDC) – पयटन 

संचनालय यां या कृषीपयटनासंदभातील योजना शतेक यांसाठी उपयु  आहते.  
2. महारा ातील कृषीपयटनास पा ठबा दशिव यास कृषी मं ालय आिण रा य आिण क  सरकारांचे ामीण िवकास 

मं ालय यांची भूिमका म वपूण आह.े 
3. कृषीपयटन वसायामुळे रोजगार संधीचा िनमाण झा या आहते. 

िशफारशी:-    
1. कृषीपयटन वसायाला चालना िमळावी यासाठी शासक य तरावरील िविवध योजनांची यो य अंमलबजावणी 

करणे आव यक आह.े  
2. कृषी पयटन िवकास कॉप रेशन(ATDC) आिण महारा  पयटन िवकास कॉप रेशन (MTDC) यांची कृषी 

पयटनािवषयीचे योगदान अजून वाढवणे आव यक आह.े  
3. सण-उ सव िवचारात घेऊन या काळात खा  महो सव घणेे श  य आह.े उदाहरणाथ कोजािगरी पौ णमेला दधू 

पाट , होळी या वेळी परुणपोळी पाट  आदी, तसेच केळीचे उ पादक िशकरण पाट , आंबा बागायतदार आमरस पाट  
आदी क  शकतात. 

4. कमी खचात ल  समारंभ करणा यांसाठी कृषी पयटनात संधी उपल ध क न दतेा येण ेश  य आह.े 
संदभसूची    :::: 

1. घोरमोडे के.यु., ‘  शै िणक संशोधनाची मुलत वे ’ िव ा काशन, नागपूर. 
2. पाटणकर जे., (२०१०), ‘संशोधनाची े े आिण प ती ’ : श दालय काशन, ीरामपूर .   
3. आगलावे दप,  (२०००),  ‘संशोधन प तीशा  व तं े, थम आवृ ी, िव ा काशन, नागपूर. 
4. नाडग डे जी., ( १९९९ ), ‘ सामािजक संशोधन प ती ’ : फडके काशन, नागपूर. 
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5. करले जी., कािवमंडन ही., ‘ ामीण िवकासाचा एकाि मक दृ ीकोन’ : ी मंगेश काशन, नागपूर. 
6. घारपुरे ही., ‘पयटन भूगोल’  : पपलापुरे कं पि लशस, नागपूर. 
7. भोसले य. (२००५), ‘ वास पयटनाच ेनवे पैलू’ थम आवृ ी, पुणे मेहता पि ल शग. 
8. जोशी िलली, (स टे. २०१३), ‘पयटन एक संजीवनी’  थम आवृ ी, रोहन  काशन. 
9. पाटील अ ण, ‘कृषी पयटन’ ानमंगल काशन िवतरण, को हापूर.  
10. Rajendra Ghorpade, “Agro Tourism Farmers Organization Konkan Tourism  Garden Tourism” ी अथव काशन, 

को हापूर. 
11. Datta and Sundaram, (2004), ‘Indian Economy’New Delhi. 
12. Agro-Tourism: Innovative Income Generating Activity For Enterprising Farmers’ Taware Pandurang, Director – 

Marketing A.T.D.C., Pune. 
13. ‘Maharashtra Krishi Paryatan Vistar Yojana’ (2008), A.T.D.C., Pune. 

मािसमािसमािसमािसकेकेकेके    ::::----        
1) कुलकण  एस. ही. (२०१४), ‘ ामीण पयटन शेतकयाना दलासा देणारा उ ोग’ , उ ोजक, पयटन उ ोग िवशेष. 
2) रा शगकर सु., “ ामीण िवकासािशवाय पयाय नाही” : उ ोजक मािसकउ ोजक मािसकउ ोजक मािसकउ ोजक मािसक, औरंगाबाद. 
3) कांबळे आ., (जून २०१३), “ पयावरणाचा –हास आिण शा त िवकास” : योजना मािसकयोजना मािसकयोजना मािसकयोजना मािसक, नवी मंुबई. 
4) जोशी ीिनवास (२०१३), ‘पयटकांबरोबर संधीचे आगमन’ उ ोजक. 
5) अथसंवाद – (जुलै २०१९)  

मुलाखत मुलाखत मुलाखत मुलाखत ::::----        
� ीमती ीमती ीमती ीमती     मधुमतीमधुमतीमधुमतीमधुमती    सरदेसाईसरदेसाईसरदेसाईसरदेसाई    ----    राठोडराठोडराठोडराठोड                उप सचंािलकाउप सचंािलकाउप सचंािलकाउप सचंािलका, (, (, (, (नािशकनािशकनािशकनािशक    िवभागिवभागिवभागिवभाग    ))))    महारा  पयटन सचंालनालयमहारा  पयटन सचंालनालयमहारा  पयटन सचंालनालयमहारा  पयटन सचंालनालय     

WWWWebsiebsiebsiebsites :tes :tes :tes :----        
1) https://nashik.gov.in/tourism 
2) www.agritourism.in/services 
3) www.maharashtratourisum.gov.in 
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‘’‘’‘’‘’शतेकरी आठवड ेबाजार एक अथाजन रोजगारशतेकरी आठवड ेबाजार एक अथाजन रोजगारशतेकरी आठवड ेबाजार एक अथाजन रोजगारशतेकरी आठवड ेबाजार एक अथाजन रोजगार’’’’’’’’    
ाााा....    पकंजकुमार सरेुश गागंडुपकंजकुमार सरेुश गागंडुपकंजकुमार सरेुश गागंडुपकंजकुमार सरेुश गागंडु    
(एम.ए.बी.ए स सेट अथशा ) 

मराठा िव ा सारक समाज सं थेचे, कमवीर आबासाहबे तथा ना.म.सोनवण,े कला वािण य व िव ान महािव ालय, 
सटाणा ता.बागलाण िज.नािशक 

तावनातावनातावनातावना    ––––        
महारा  रा य कृषी पणन मंडळाने शेतक यानंा आपला शेतमाल थेट र या िव  करता यावी याक रता 

शेतकरी आठवड ेबाजार ही संक पना रा यात सु  कर यात आली .संपूण जगाम ये शेतकरी बाजार आयोिजत केला 
जातो यादृ ीन ेमहरा ातही अशा बाजाराच ेआयोजन क न सव सामा य शेतक यांना आपला उ पा दत शेतमाल 
यास चांगला भाव िमळावा ,आिण ाहकांनाही वाजवी दरात ता या कारचा भाजीपाला फळे उपल ध हावी या 
िवचारातनू शेतकरी आठवड ेबाजार मह वाचा आह.े 

महारा  रा य कृषी उ प  खरेदी िव  अिधिनयम १९६३ म ये सुधारणा क न यात थेट पणन , खाजगी 
बाजार , शेतकरी ाहक बाजार व कं ाटी शेती यांची तरतूद क न शेतक याला आपला कृषी माल िवक यासाठी 
िविवध पयाय उपल ध क न दलेली आहते. महारा  रा य कृषी पणन मंडळाने रा यात शेतकरी आठवड ेबाजार 
िविवध िज ात सु  क न शेतकरी, शेतकरी गट,शेतकरी उ पादक कंप या ,उ पादक सहकारी सं था थेट र या 
शेतमाल िव  क  शकतात .या बाजारा या मा यमातनू ामीण भागातील युवकानंा चांगला  अथाजन रोजगार 
उपल ध होऊ शकतात. 
शतेकरी आठवड ेबाजाराची सकं पना शतेकरी आठवड ेबाजाराची सकं पना शतेकरी आठवड ेबाजाराची सकं पना शतेकरी आठवड ेबाजाराची सकं पना ––––    

१. ामीण भागातील युवकांना चांगला  अथाजन रोजगार उपल ध . 
२. शेतकरी, शेतकरी गट,शेतकरी उ पादक कंप या ,उ पादक सहकारी सं था यांना  थेट बाजारपेठ उपल ध 

क न दणेे  
३. शेतकरी, शेतकरी गट,शेतकरी उ पादक कंप या ,उ पादक सहकारी सं था याचंा शेतमाल यानंी पुर कृत 

केले या गटांमाफत कवा  ितिनधीमाफत िव   
४. एकाच ठकाणी ाहकानंा सव कारचा भाजीपाला उपल ध क न दणेे . 
५. शेतक यांना ाहकांकडून अदा केलेली र म थेट उपल ध  
६. शेतकरी व ाहक यां या म ये म य ती नाही . 
७. शेतकरी वतः शेतमाल िव  करत अस याने शेतमालाची हाताळणी कमी होते यामुळे िव साठी 

शेतक यांनी आणलेला शेतमाल याचे नुकसान कमी होते आिण याचा दजा टकून राहतो  
८. शेतकरी आठवड े बाजाराची वेळ आिण ठकाण िन ीत असते .यामुळे शेतक यांना शेतमालाचे िनयोजन 

करता यतेे . 
९. शेतकरी आिण ाहक यात १००% रोखीने वहार होतात . 
१०. शेतक याला िव साठी कोण याही कारची परवा याची  गरज नसते . 
११. यो य कमतीत ाहकानंा या बाजारात बाजीपाला व फळे उपल ध  
१२. आठवड े बाजाराचा शेतक यांना अंदाज येत अस यान े कोण या भाजीपा याला मागणी आह े व के हा 

पुरवठा केला पािहजे याचे िनयोजन करता यतेे . 
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१३. या बाजारात इले ोिनक वजन काटा यामाफत शेतमालाचे वजन केले जात े यामुळे ाहकांम ये िव ास 
िनमाण होतो . 

शतेकरी आठवड ेबाजार व थापन करतानंा खालील बाबी िवचारात घते या जातातशतेकरी आठवड ेबाजार व थापन करतानंा खालील बाबी िवचारात घते या जातातशतेकरी आठवड ेबाजार व थापन करतानंा खालील बाबी िवचारात घते या जातातशतेकरी आठवड ेबाजार व थापन करतानंा खालील बाबी िवचारात घते या जातात    ----    
१. शेतकरी आठवड ेबाजार सु  करताना सरुवातीला या िविश  भागाची पाहणी केली जात.े 

२. या प रसरात राहणा या लोकांना कोण या दवशी व कोण या वेळेला बाजार सोयीचा ठ  शकतो . 
३. या भागात स  ि थतीत भाजीपाला वसाय कसा चालतो . 
४. बाजाराचा दवस वेळ िन ीत झा यानंतर प रसरातील लोकांपयत मािहती पोहचव यात येत.े 

५. मािहती पोहचव यासाठी एस.एम.एस ,वो सऑप ,फेसबुक , ले स ,पेपर म य ेबातमी या मा यमातूनकृषी 
पणन मंडळातफ कायवाही केली जात े. 

६. या बाजारात कमतीबाबत कोणतेही िनयं ण कृषी पणन मंडळाचे िनयं ण नसत े. 
७. बाजारारात चांगला दजाचा भाजीपाला व फळे उपल ध हावीत यावर भार  
८. इले ोिनक वजन काटा यामाफत शेतमालाचे वजन यावर भर  
९. व छते या दृ ीने िनयोजन केले जात े 
१०. शेतक यांना ॉफ क व पा कग या संदभात मागदशन केल ेजाते . 
११. शेतक यांचा शेतमाल चांगला असावा व खराब नसावा या संदभात सूचना शेतक यानंा द या  जातात . 

कृषी पणन मडंळातफ शतेकरी आठवडी बाजारासाठी  सु  कर यात यते असलले ेउप म कृषी पणन मडंळातफ शतेकरी आठवडी बाजारासाठी  सु  कर यात यते असलले ेउप म कृषी पणन मडंळातफ शतेकरी आठवडी बाजारासाठी  सु  कर यात यते असलले ेउप म कृषी पणन मडंळातफ शतेकरी आठवडी बाजारासाठी  सु  कर यात यते असलले ेउप म ––––    

१. शेतकरी आठवड ेबाजारात सहभागी होत असलेले शेतकरी, शेतकरी गट,शेतकरी उ पादक कंप या ,उ पादक 
सहकारी सं था यांची तपिशलासह यादी कृषी पणन मंडळा या वेबसाईट वर टाकणे . 

२. शेतमालाचे अंदाजे कमत कृषी पणन मंडळा या वेबसाईट वर टाकणे  
३. ाहकांना भाजीपाला व फळे आठवड े बाजारात यां या कडून येतो याची मािहती िमळावी हणून 

शेतक यां या शेतावर सहली आयोिजत करणे  
४. शेतकरी आठवड ेबाजार आयोजनासंदभात िश ण दणेे  
५. शेतकरी आठवड ेबाजारात शेतमाल िव साठी परवानगी दे याची या िन ीत करणे  
६. शेतकरी आठवड ेबाजारात ापारी येणार नाही याची द ता घेणे  
७. शेतमाल िव साठी येणा या ितिनध ना ओळखप  दणेे  
८. शेतकरी आठवड ेबाजार पारदशक करणे . 

शतेकरी आठवडेशतेकरी आठवडेशतेकरी आठवडेशतेकरी आठवडे    बाजाराच ेशतेक यानंा फायद ेबाजाराच ेशतेक यानंा फायद ेबाजाराच ेशतेक यानंा फायद ेबाजाराच ेशतेक यानंा फायद े––––    

११११.... थटे ाहकानंा शतेमाल िव ची सधंी थटे ाहकानंा शतेमाल िव ची सधंी थटे ाहकानंा शतेमाल िव ची सधंी थटे ाहकानंा शतेमाल िव ची सधंी ––––    

शेतकरी आठवड े बाजारात शेतक याने उ पा दत केलेला शेतमाल थेट ाहकांना िवकला जातो. यामुळे 
कोणताही कारचा म य थ यात नसून, शेतमालासंदभात ाहकाशी थेट िव  क न याची िवकत घे याची वृ ी 
दखेील अ यासून िव  संदभात यो य िनणय घेऊ शकतो . 
२. शतेकरी आिण ाहक यात शतेकरी आिण ाहक यात शतेकरी आिण ाहक यात शतेकरी आिण ाहक यात १००१००१००१००% % % % रोखीन े वहार होतात रोखीन े वहार होतात रोखीन े वहार होतात रोखीन े वहार होतात ---- 
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या बाजारात शेतक यांना िमळणारा फायदा हणज े ाहकाला शेतमालाची थेट िव  होऊन ाहक थेट 
शेतक याला याने िव साठी ठेवले या शेतमालाला १००% रोख र म दतेो. यामुळे येथील वहार रोख 
व पातच होतात. 

३३३३.... शतेक यानंा आप या उ पा दत शतेमाल याचंी कमत ठरिव याचा अिधकारशतेक यानंा आप या उ पा दत शतेमाल याचंी कमत ठरिव याचा अिधकारशतेक यानंा आप या उ पा दत शतेमाल याचंी कमत ठरिव याचा अिधकारशतेक यानंा आप या उ पा दत शतेमाल याचंी कमत ठरिव याचा अिधकार----        
या बाजारातील शेतक यानंा िमळणारा मह वपूण फायदा कमत ठरिव याचा अिधकार  आह.े यामुळे 

शेतकरी याला आप या शेतमालाला आलेला खच वजा जाता बाजार कमतीचा अंदाज घेऊन तेजी मंदीचा िवचार 
क न कमत ठरवतो    ....    
४४४४.... शतेक यानंा शतेमाल िव  खच कमी यतेो शतेक यानंा शतेमाल िव  खच कमी यतेो शतेक यानंा शतेमाल िव  खच कमी यतेो शतेक यानंा शतेमाल िव  खच कमी यतेो ––––    

इतर बाजाराचा िवचार करता शेतक यांना या बाजारात तुलननेे शेतमाल िव  खच कमी येतो .    
५५५५.... शतेक याला ाहका या मागणीनसुार परुवठा करता यतेो शतेक याला ाहका या मागणीनसुार परुवठा करता यतेो शतेक याला ाहका या मागणीनसुार परुवठा करता यतेो शतेक याला ाहका या मागणीनसुार परुवठा करता यतेो ––––    

शेतकरी या बाजारा या मा यामातून ाहकाची शेतमालाची असलेली मागणी िवचारात घेऊन या दृ ीने 
पुरवठा क  शकतो. शेतकरी जो शेतमाल बाजारात आणतो ते हा तो पूणतः ब दा िव  साठी आणत नाही जर या 
मालाला जा त मागणी असेल तर शेतकरी आप या शेतातून याची उपल धता क न पुरवठा क न नफा दखेील 
िमळवू शकतो. 
६६६६.... शतेक याला थटे िव मळेु म य थ यानंी िमळणारी र म िमळतेशतेक याला थटे िव मळेु म य थ यानंी िमळणारी र म िमळतेशतेक याला थटे िव मळेु म य थ यानंी िमळणारी र म िमळतेशतेक याला थटे िव मळेु म य थ यानंी िमळणारी र म िमळते----    

शेतकरी ाहकाशी थेट शेतमालाची िव  करतो यामुळे इतर बाजारात म य थांना जी र म जाते टी येथ े
न जाता शेतक यालाच ाहकाकडून थेट िमळत े यामुळे शेतक याला फायदा होतो . 
७७७७.... शतेक याला िव  व थचेा अंदाज यतेो शतेक याला िव  व थचेा अंदाज यतेो शतेक याला िव  व थचेा अंदाज यतेो शतेक याला िव  व थचेा अंदाज यतेो ––––    

शेतकरी आठवड ेबाजारामुळे शेतकरी िव  व थेचा अंदाज घेऊन स वतः यो य िनणय घेऊ शकतो .    
८. ाहकाचा अदंाज अस यान ेशतेमाल िव साठी आणनू िश लक राहत नाहीाहकाचा अदंाज अस यान ेशतेमाल िव साठी आणनू िश लक राहत नाहीाहकाचा अदंाज अस यान ेशतेमाल िव साठी आणनू िश लक राहत नाहीाहकाचा अदंाज अस यान ेशतेमाल िव साठी आणनू िश लक राहत नाही – 

शेतक याला शेतकरी आठवड े बाजारामुळे ाहका या मानिसकतेचा , या या वतनाचा अंदाज येत 
अस याने कती शेतमाल िव साठी आणला पािहजे ह े समजत,े यामुळे िव ला आण या नंतर िश लक राहत 
नाही . 
९९९९.... शतेकरी आिण  ाहक यां यात सामजं य िनमाण होत ेशतेकरी आिण  ाहक यां यात सामजं य िनमाण होत ेशतेकरी आिण  ाहक यां यात सामजं य िनमाण होत ेशतेकरी आिण  ाहक यां यात सामजं य िनमाण होत े----    

या बाजारामुळे शेतकरी व ाहक यां यात शेतमाल खरेदी व िव  एवढाच संबंध न राहता ि गत 
िवचार दवेाण घेवाणीतून चांगले सामंज य िनमाण होते व याचा प रणाम याच शेतक यांकडून शेतमालाची खरेदी 

ाहक ब दा करतो .  
१०१०१०१०.... शतेमाल शतेातनू बाजारात यतेो यामळेु नकुसान कमी शतेमाल शतेातनू बाजारात यतेो यामळेु नकुसान कमी शतेमाल शतेातनू बाजारात यतेो यामळेु नकुसान कमी शतेमाल शतेातनू बाजारात यतेो यामळेु नकुसान कमी ----    

शेतकरी या बाजाराम ये शेतातूनच वि थत र या तवारी क न काळजीपूवक ता या व पात 
शेतमाल ाहकापयत कसा पोहचेल याची वाहतुक दर यान व िव वेळी काळजी घेतो, यामुळे नुकसान फार कमी 
होते . 
११११११११.... सू म बाबी ल ात यऊेन अथाजन या समजतेसू म बाबी ल ात यऊेन अथाजन या समजतेसू म बाबी ल ात यऊेन अथाजन या समजतेसू म बाबी ल ात यऊेन अथाजन या समजते----    

शेतक यांना िपक िनयोजन, कमत ,मागणी ,पुरवठा, वाहतूक व था ,नफा तोटा  या सू म बाबी शेतकरी 
आठवड ेबाजारात  ल ात यऊेन अथाजन या समजत.े 
१२१२१२१२.... शतेक यानंा बाजाराच े कार व रचना समजत ेशतेक यानंा बाजाराच े कार व रचना समजत ेशतेक यानंा बाजाराच े कार व रचना समजत ेशतेक यानंा बाजाराच े कार व रचना समजत े....    



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)             ISSN – 2454 - 7905 

Vol. II  - ISSUE – LII                  SJIF Impact Factor : 7.479                                         Page - 187 

शतेकरी आठवड ेबाजाराच े ाहकानंा फायद ेशतेकरी आठवड ेबाजाराच े ाहकानंा फायद ेशतेकरी आठवड ेबाजाराच े ाहकानंा फायद ेशतेकरी आठवड ेबाजाराच े ाहकानंा फायद े––––    

१. ताजा व व छ शेतमाल उपल ध होतो. 
२. शेतमाल दजा मकतेची खा ी िमळते. 
३. ाहक थेट शेतक यांकडून शेतमाल खरेदी करत अस याने आपली भूिमका कवा गरजा शेतक यांना सांगू 

शकतात. 
४. शेतक यांकडून थेट शेतमाल िमळत अस याने ाहकांना समाधन िमळते . 
५. ाहकांना सव कारचा बाजीपाला ,फळे, धा य , कडधा य उपल ध होतात. 

शतेकरी आठवड ेबाजाराची यशतेकरी आठवड ेबाजाराची यशतेकरी आठवड ेबाजाराची यशतेकरी आठवड ेबाजाराची यश वी उदाहरण श वी उदाहरण श वी उदाहरण श वी उदाहरण ––––    

१. संत िशरोमणी ‘’ ी सावता माळी शेतकरी – आठवड ेबाजार ‘’ 
२. ी वामी समथ शेतकरी उ पादक कंपनी – 

सकाळ वृ प ात १७ िडसबर २०१८ छापून आलेली आठवड ेबाजार यश वी उप म यानुसार ी वामी 
समथ शेतकरी उ पादक कंपनी िहनेवा षक िव  १०० कोटी वर पोहचवली   पुणे मंुबई सार या वेगवेग या 
ठकाणी आठवड ेबाजारा या मा यमातून थेट शेतमाल िव  केली सुमारे ५०० पे ा जा त सभासद आिण पाच 

हजारापे ा जा त शेतक यां या मा यमातनू िविवध शेतमाल उ पादने आठवड ेबाजारातनू िव  क न कोट म ये 
नफा कमिवलेला आह.ेया कंपनीने पुणे व मंबई म ये शेतकरी आठवड े बाजाराची संक पना यश वी राबिवली . 
रा यातील िविवध भागातून आले या उ  िशि त त णांनी तयार केलेली ही पायवाट ामीण त णांसाठी ेरक 
आह.े सवानी एकच माल िपकवू नय ेया मा यामातून िनयोजन केले जात े.पुणे मंुबई सारखी महानगरे वाढली पण 
लहान मंडीसाठी जागा सोड या गे या नाहीत मुळच े थलांत रत शेतकरी िव े ते कुठेतरी र या या कडलेा धुळीम ये 
वतःचा जीव धो यात घालनु शेतमाल  िवकतात र ता ंदी करणामुळे याही जागा जात आहते ताजा भाजीपाला 

केवळ मंडीतच िमळू शकतो पण अशा मंडी सव  नाही यामुळे शेतमालाचा खप कमी होतो या सवावर पयाय 
हणून शेतकरी आठवड े बाजार आह े शेतक याला कफायती भाव व महागाई िनयं ण ही दो ही उ  े या 

बाजारातनू साधता येतात . 
िन कष िन कष िन कष िन कष ––––    

शेतकरी आठवड ेबाजाराचा अ यास करता, दशेाचा िवचार करता सात यान ेवाढणारी लोकसं या यामुळे 
दवस दवस रोजगाराचा  गहन होत आह े.िशि त त णांचा मोठा वग आज आह ेशेतक यांची मुले मुली दखेील 

िशि त आह ेपण रोजगार तवे ा माणात रोजगार उपल ध नाही . यामुळे त णांना शेतकरी आठवड ेबाजारा या 
मा यमातून चांगला रोजगार िनमाण क न अथाजन करता येऊ शकते .यासंदभात वामी समथ शेतकरी उ पादक 
कंपनीने पुणे आिण मंुबई सार या महानगरात आठवड ेबाजारातनू िमळिवलेला को ावध चा नफा याचे उदाहरण 
आह े . आज रा यात शेतकरी आठवड ेबाजाराची मोठया महानगराम य े िन मती झाली असून ब तांशी शेतकरी, 
शेतकरी गट,शेतकरी उ पादक कंप या ,उ पादक सहकारी सं था आपले अथाजन करत आह.े ठरािवक त णांनी 
एक  येऊन कवा वतः आप या शेती या मा यमातून शेतमाल िव  क न नफा िमळवून चांगला पैसा िमळवू 
शकतात. 

अलीकड े गावरान अ धा य ,फळे, भाजीपाला दखेील ाहकांचे आकषण आह े ाहकामं ये स या लोकल व 
ओगिनक खा यािवषयी जाग कता वाढत आह े. यामुळे शेतकरी आठवड ेबाजारात गावरान उ पादकांचा पुरवठा 
के यास चांगले अथाजन रोजगार िमळू शकतो. शेतकरी गट,शेतकरी उ पादक कंप या ,उ पादक सहकारी सं था 
यां या मा यमातून गावरान खा  महो सव भ न थेट रोजगार िमळिवता येतो यात जर च ाकार प तीने अस े
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महो सव भरिवल े गेले तर चांगला रोजगार िमळू शकतो .थेट ाहकापयत शेतमाल पोहचून फायदा िमळू शकतो 
थोड यात अलीकडील बदलले या तं ानाचा वापर क न शेतकरी गट,शेतकरी उ पादक कंप या ,उ पादक 
सहकारी सं था यांनी आठवड े बाजाराची ा ी ल ात घेऊन एक चांगल े अथाजन रोजगार ा  होऊ 
शकतात,तसेच  अलीकड ेमोठया महानगरांम ये असले या  शेतकरी आठवड ेबाजारात  िमळणा या यश वीतेमुळे 
त ण एक चांगले रोजगार िनमाण क  शकतात. 
संदभ सूची –  

१. Vikaspedia (महारा  रा य कृषी पणन मंडळ ) 

२. Vikaspedia (िवभागीय मािहती कायालय क कण भवन नवी मुंबई) 
३. सकाळ वृ प  – आठवडे बाजार यश वी उप म – दीपक च हाण 
४. https://www.pmc.gov.in 
५. https://m.facebook.com 

६. www.orfonline.org 

७. https://maharashtratimes.com 
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शतेीशतेीशतेीशतेी    िवकासा यािवकासा यािवकासा यािवकासा या    दिृ कोनातनूदिृ कोनातनूदिृ कोनातनूदिृ कोनातनू    क डक डक डक ड    तालु यातीलतालु यातीलतालु यातीलतालु यातील    पशधुनाचापशधुनाचापशधुनाचापशधुनाचा    
आढावाआढावाआढावाआढावा    

डॉ....    सुिनल    अ णा    गोरडे    
सहयोगी ा यापक व अथशा  िवभाग मुख, िशवाजी कला, वािण य व िव ान महािव ालय क ड, तालुका क ड िज हा 

औरंगाबाद 
तावनातावनातावनातावना:::: 

NSSO या 70 ा फेरीनसुार 2012-13 म ये भारतातील शेतकरी कुटंुबाचे सरासरी एकूण उ प  चाल ू
कमतीला पये 77976 दसून आले. याम ये शेतकरी कुटंुबाला 47 ितशत उ प  शेती िपकापासून, 32 ितशत 

उ प  मजुरी पासून, 13 ितशत उ प  पशुपालना पासून आिण 8 ितशत उ प  शेती ित र  वसायातनू 
िमळा याचे दसते. भारत हा कृषी धान दशे आह.े भारतातील ब तांश लोक शेती वसाया वरती िनभर 
अस याचे दसून येतात. .2020-21 म ये शेती े ाचा सकल दशेांतगत उ पादनामधील वाटा 19.9 ितशत 
अस याचे दसून येते.शेती े ा या िवकासाम ये पशुपालन वसायाचा मह वाचा वाटा आह.े  पशुधन शेतक याचं े
उ प  वाढिव या या दिृ कोनातून मह वाचे अस याचे दसते. शेती िवकासा या दिृ कोनातून पशुधनाचा आढावा 
या संशोधन पेपर म ये घे यात आलेला आह.े 
क डक डक डक ड    तालकुातालकुातालकुातालकुा::::    

2011 या जनगणनेनसुार क ड तालु याम ये 300260 (88%) ामीण लोकसं या तर 40759 (12%) 
नागरी लोकसं या अस याचे आढळते. तालु याम ये 211 गावे असून सरासरी पाऊस मान 749.2िममी (2019-
20) आह.े क ड तालु यातील ब तांश लोकांचा वसाय शेती आह.े क ड तालु याचे एकूण े  ह े 155547  
हे टर आह.े चारा िपकां या खालील े  अ यंत कमी अस याचे दसते. बागायती शेती या दिृ कोनातून क ड 
तालु याम ये आ पासाहबे नागदकर म यम सचन क प, िशवना टाकळी म यम सचन क प, पूणा नेवपुर 
म यम सचन क प, अंजना पळशी म यम सचन क प मह वपूण आह.े 
सशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाची    उ ेउ ेउ ेउ :े:::        सदरील संशोधनासाठी खालील उ  ेघे यात आलेली आह.े    

1) क ड तालु यातील पशुधनाचा अ यास करणे. 
2) पशुधना संदभातील अडचण चा अ यास करणे. 
3) पशुधना या अनुषंगाने उ प , खच तसेच बाजारपेठेचा आढावा घेणे. 

सशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाची    गहृीतकेगहृीतकेगहृीतकेगहृीतके::::    संशोधनासाठी खालील गृहीतके घे यात आली.     
1) पशुधनाची सं या घटत आह.े 
2) पशुधन सांभाळ यासाठी शासक य योजनांचा लाभ िमळत नाही. 
3) पशुधनाचा सांभाळ पारंपा रक प तीने केला जातो. 

सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    प तीप तीप तीप ती::::        
क ड तालु यातील पशुधनाचा अ यास कर यासाठी ाथिमक व ि तीय मािहती संकलन प तीचा वापर 

कर यात आलेला आह.े सदर संशोधनासाठी ावली या आधारे अकरा गावातील  55 पशुपालक शेतक यां या 
मािहतीच े संकलन केले आह.े ाथिमक मािहती संकलना म ये ावली, िनरी ण या प तीचा वापर कर यात 
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आलेला आह.े ि तीय मािहती संकलन प ती म ये वेगवेगळे शासक य अहवाल, िज हा सामािजक व आ थक 
समालोचन, संदभ ंथ, वतमान प ातील लेख यांचा आधार घेतलेला आह.े    
सशंोधनाचेसशंोधनाचेसशंोधनाचेसशंोधनाचे    मह वमह वमह वमह व::::        

शेती े ाचा िवकास हो या या दिृ कोनातून तसेच शेतक यांच े उ प  वाढिव या या दिृ कोनातून 
पशुधनाम ये वाढ होणे आव यक आह.े या अनुषगंाने थािनक भागातील पशुधना या संदभातील िवषय 
अ यासासाठी िनवडलेला आह.े 
अनदुानअनदुानअनदुानअनदुान    कवाकवाकवाकवा    कजाचेकजाचेकजाचेकजाचे    माणमाणमाणमाण::::        

पशुपालन वसायासाठी अनुदान कवा कज घेतले या शेतक यांच े माण खालील त यात दले आह.े    
त ात ात ात ा    माकंमाकंमाकंमाकं::::    1111    

अनदुानअनदुानअनदुानअनदुान    के हाके हाके हाके हा    कजाचेकजाचेकजाचेकजाचे    माणमाणमाणमाण    
पशुपालनपशुपालनपशुपालनपशुपालन    वसायासाठीवसायासाठीवसायासाठीवसायासाठी    अनदुानअनदुानअनदुानअनदुान    

कवाकवाकवाकवा    कजकजकजकज    घतेललेेघतेललेेघतेललेेघतेललेे    
पशुपालकाचंीपशुपालकाचंीपशुपालकाचंीपशुपालकाचंी    

सं यासं यासं यासं या    
मािहतीमािहतीमािहतीमािहती    सकंलनसकंलनसकंलनसकंलन    केले याकेले याकेले याकेले या    

पशुपालकाशंीपशुपालकाशंीपशुपालकाशंीपशुपालकाशंी    माणमाणमाणमाण    
आह े 5 9% 
नाही 50 91% 

आधारआधारआधारआधार----    ावली याावली याावली याावली या    आधारेआधारेआधारेआधारे    केललेेकेललेेकेललेेकेललेे    सव णसव णसव णसव ण    
वरील मािहती या आधारे 9 ितशत पशुपालकांनी पशुपालनासाठी कज कवा अनुदान घेत याच े दसते. 

पशधुनाचीपशधुनाचीपशधुनाचीपशधुनाची    सं यासं यासं यासं या::::  
शेती िवकासा या दिृ कोनातून क ड तालु यातील पशुधनाचा आढावा या संशोधनांमधून मािहती 

घेतले या शेतक यांकड ेआढळून आलेली पशुधन सं या खालील त याम ये दशिवली आह.े 
त ात ात ात ा    माकंमाकंमाकंमाकं::::    2222    

पशधुपशधुपशधुपशधुनाचीनाचीनाचीनाची    सं यासं यासं यासं या 
पशधुनपशधुनपशधुनपशधुन    2011201120112011    2021202120212021    2011 2011 2011 2011 यायायाया    वषा यावषा यावषा यावषा या    तलुनतेतलुनतेतलुनतेतलुनते    2021 2021 2021 2021 मधीलमधीलमधीलमधील    वाढवाढवाढवाढ////    घटघटघटघट    

गाई 258 254 4 
बैल 168 116 52 
हसै 79 75 4 

शेळी 394 329 65 
क बडी 333 488 155 

आधारआधारआधारआधार----    ावली याावली याावली याावली या    आधारेआधारेआधारेआधारे    केललेेकेललेेकेललेेकेललेे    सव णसव णसव णसव ण    
वरील त याव न अ यास कालावधीम ये गाई, बैल, हसै यांची सं या कमी झाली तर क ब ांची सं या 

वाढ याचे दसत.े 
गो ाचागो ाचागो ाचागो ाचा    कारकारकारकार::::        

पशुपालन करणा या शेतक यांकड े प ा गोठा आह े कवा नाही याची मािहती खालील त यात दलेली 
आह.े    
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त ात ात ात ा    माकंमाकंमाकंमाकं: 3: 3: 3: 3    
गो ाचागो ाचागो ाचागो ाचा    कारकारकारकार 

गोठागोठागोठागोठा    पशुपालकपशुपालकपशुपालकपशुपालक    शतेक याचंीशतेक याचंीशतेक याचंीशतेक याचंी    सं यासं यासं यासं या    एकूणएकूणएकूणएकूण    शतेक याशंीशतेक याशंीशतेक याशंीशतेक याशंी    माणमाणमाणमाण    
प ा गोठा आह े 22 40% 
प ा गोठा नाही 33 60% 

आधारआधारआधारआधार----    ावली याावली याावली याावली या    आधारेआधारेआधारेआधारे    केललेेकेललेेकेललेेकेललेे    सव णसव णसव णसव ण    
वरील त यातील मािहती या आधारे 40 ितशत पशुपालकांकडे प ा गोठा तर 60 ितशत 

पशुपालकांकडे प ा गोठा नस याच ेआढळून आले. 
पशुपालकपशुपालकपशुपालकपशुपालक    शतेक याचंीशतेक याचंीशतेक याचंीशतेक याचंी    जमीनधारणाजमीनधारणाजमीनधारणाजमीनधारणा::::        

शेती िवकासा या दिृ कोनातून क ड तालु यातील पशुधनाचा आढावा या संशोधनातून मािहती घेतले या 
पशुपालक शेतक यांकड ेखालील माणे शेतजमीन अस याचे दसून आले.    

त ात ात ात ा    माकंमाकंमाकंमाकं::::    4444    
पशुपालकपशुपालकपशुपालकपशुपालक    शतेक याचंीशतेक याचंीशतेक याचंीशतेक याचंी    जमीनधारणाजमीनधारणाजमीनधारणाजमीनधारणा    

शतेजमीनशतेजमीनशतेजमीनशतेजमीन    शतेक याचंीशतेक याचंीशतेक याचंीशतेक याचंी    सं यासं यासं यासं या    मािहतीमािहतीमािहतीमािहती    सकंलनसकंलनसकंलनसकंलन    केले याकेले याकेले याकेले या    
शेशशेेशेतक याशंीतक याशंीतक याशंीतक याशंी    माणमाणमाणमाण    

0 ते 2.5 एकर 16 29% 

2.5 त े5 एकर 17 31% 

5 पे ा जा त एकर 22 40% 
एकूण 55 100% 

आधारआधारआधारआधार----    ावली याावली याावली याावली या    आधारेआधारेआधारेआधारे    केललेेकेललेेकेललेेकेललेे    सव णसव णसव णसव ण    
वरील मािहती या आधारे पशुपालन करणारे 29 ितशत शेतीकरी अ पभूधारक अस याचे दसून आले. 

31 ितशत पशुपालकांकडे 2.5 त े5 एकर जमीन े  तर 40 ितशत शेतक यांकड े5 एकरपे ा जा त जमीन े  
अस याचे आढळून आले. जमीन े  जा त असले या पशुपालकांची सं या जा त अस याचे दसते. 
पशुपालकपशुपालकपशुपालकपशुपालक    शतेक यां याशतेक यां याशतेक यां याशतेक यां या    शतेीचाशतेीचाशतेीचाशतेीचा    कारकारकारकार::::    

त ात ात ात ा    माकंमाकंमाकंमाकं::::    5555    
पशुपालकपशुपालकपशुपालकपशुपालक    शतेक यां याशतेक यां याशतेक यां याशतेक यां या    शतेीचाशतेीचाशतेीचाशतेीचा    कारकारकारकार    

शतेीचाशतेीचाशतेीचाशतेीचा    
कारकारकारकार    

शतेक याचंीशतेक याचंीशतेक याचंीशतेक याचंी    सं यासं यासं यासं या    मािहतीमािहतीमािहतीमािहती    सकंलनसकंलनसकंलनसकंलन    केले याकेले याकेले याकेले या    एकूणएकूणएकूणएकूण    शतेक याशंीशतेक याशंीशतेक याशंीशतेक याशंी    
माणमाणमाणमाण    

िजरायत 11 20% 
बागायत 44 80% 

आधारआधारआधारआधार----    ावली याावली याावली याावली या    आधारेआधारेआधारेआधारे    केललेेकेललेेकेललेेकेललेे    सव णसव णसव णसव ण    
शेती िवकासा या दिृ कोनातून क ड तालु यातील पशुधनाचा आढावा या संशोधनातून मािहती घेतले या 

शेतक यांकड ेअसलेली जमीन कोण या कारची आह ेह ेखालील त याम ये दशिवले आह.े वरील त याव न 20 
ितशत पशुपालक शेतक याचंी शेती िजरायत तर 80 ितशत पशुपालकांची शेती बागाईत अस याचे आढळून येत.े 

कुटंुबकुटंुबकुटंुबकुटंुब    प तीप तीप तीप ती::::        
पशुपालन करणा या शेतक यांची कुटंुब प ती खालील त याम ये दशिवली आह.े    
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त ात ात ात ा    माकंमाकंमाकंमाकं::::    6666    
कुटंुबकुटंुबकुटंुबकुटंुब    प तीप तीप तीप ती 

कुटंुबकुटंुबकुटंुबकुटंुब    प तीप तीप तीप ती    कुटंुबाचीकुटंुबाचीकुटंुबाचीकुटंुबाची    सं यासं यासं यासं या    मािहतीमािहतीमािहतीमािहती    सकंलनसकंलनसकंलनसकंलन    केले याकेले याकेले याकेले या    कुटंुबाशीकुटंुबाशीकुटंुबाशीकुटंुबाशी    
माणमाणमाणमाण    

एक  कुटंुब प ती 39 71% 
िवभ  कुटंुब प ती 16 29% 

आधारआधारआधारआधार----    ावली याावली याावली याावली या    आधारेआधारेआधारेआधारे    केललेेकेललेेकेललेेकेललेे    सव णसव णसव णसव ण    
वरील त यातील मािहती या आधारे 71 ितशत पशुपालकांची कुटंुब प ती एक  कुटंुब तर 29 ितशत 

पशुपालकांची कुटंुब प ती िवभ  कुटंुब अस याची दसते. 
पशधुनाचापशधुनाचापशधुनाचापशधुनाचा    कारकारकारकार::::        

शेती िवकासा या दिृ कोनातून क ड तालु यातील पशुधनाचा आढावा या संशोधनातून मािहती घेतले या 
शेतक याकडील पशुधन ह ेसंक रत कवा गावरान कोण या कारच े आह ेयाची मािहती खालील त यात दली 
आह.े    

त ात ात ात ा    माकंमाकंमाकंमाकं: 7: 7: 7: 7    
पशधुनाचापशधुनाचापशधुनाचापशधुनाचा    कारकारकारकार    

पशधुनाचापशधुनाचापशधुनाचापशधुनाचा    कारकारकारकार    पशूपालकपशूपालकपशूपालकपशूपालक    शतेक याचंीशतेक याचंीशतेक याचंीशतेक याचंी    सं यासं यासं यासं या    एकूणएकूणएकूणएकूण    शतेक याशंीशतेक याशंीशतेक याशंीशतेक याशंी    माणमाणमाणमाण    
संक रत 16 29% 
गावरान 45 82% 

आधारआधारआधारआधार----    ावली याावली याावली याावली या    आधारेआधारेआधारेआधारे    केललेेकेललेेकेललेेकेललेे    सव णसव णसव णसव ण    
वरील मािहती या आधारे 29 ितशत पशुपालकांकड ेपशंूचे संक रत वाण तर 82 ितशत पशुपालकांकड े

पशंूचे गावरान वाण अस याचे दसते. 
पशधुनाचापशधुनाचापशधुनाचापशधुनाचा    साभंाळसाभंाळसाभंाळसाभंाळ::::        

शेती िवकासा या दिृ कोनातून क ड तालु यातील पशुधनाचा आढावा    या संशोधनांमधून मािहती 
घेतले या शेतकरी कुटंुबातील मिहला कवा पु ष यापैक  पशुधनाची जबाबदारी कोण सांभाळत े याचे िव ेषण 
खालील त यात केले आह.े    

त ात ात ात ा    माकंमाकंमाकंमाकं::::8888    
पशधुनाचापशधुनाचापशधुनाचापशधुनाचा    साभंाळसाभंाळसाभंाळसाभंाळ    

पशधुनाचापशधुनाचापशधुनाचापशधुनाचा    साभंाळसाभंाळसाभंाळसाभंाळ    पशुपालकाचंीपशुपालकाचंीपशुपालकाचंीपशुपालकाचंी    सं यासं यासं यासं या    एकूणएकूणएकूणएकूण    पशुपालकाशंीपशुपालकाशंीपशुपालकाशंीपशुपालकाशंी    माणमाणमाणमाण    
मिहला 2 3.63% 
पु ष 26 42.27% 

मिहला व पु ष 27 49.09% 
आधारआधारआधारआधार----    ावली याावली याावली याावली या    आधारेआधारेआधारेआधारे    केललेेकेललेेकेललेेकेललेे    सव णसव णसव णसव ण    

वरील त याव न 3.63 ितशत मिहला, 42.27 ितशत पु ष तर 49.09 ितशत मिहला व पु ष 
पशुधन सांभाळ याच ंकाम करत अस याच े दसून आले. 
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बाजारपेठबाजारपेठबाजारपेठबाजारपेठ::::        
क ड तालु यातील पशुधनाचा अ यास या संशोधनातून पशुधनाचा सांभाळ करणारे पशुपालक थािनक 

ठकाणी पशुधनाची खरेदी-िव  करत अस याचे आढळून आले. चाळीसगाव, वडनेर, िपशोर, क ड, 
नागापूर,िचकलठाणा येथील थािनक बाजारपेठेला मह व द याचे दसते.    
पशुपालकपशुपालकपशुपालकपशुपालक    शतेक यां याशतेक यां याशतेक यां याशतेक यां या    मखुमखुमखुमखु    अडचणीअडचणीअडचणीअडचणी::::        

वषभर िहरवा चारा उपल धता नसणे, पशुधन सांभाळ यासाठी प ा गोठा नसणे, पशुखा ा या कमती 
म ये सतत होणारी वाढ, उ हा यात पा याची टंचाई, शासक य  अनुदान व कजाची उपल धता, दधुा या 
भावातील चढ-उतार, मजुरांची उपल धता या मुख अडचण ना पशुपालकांना सामोरे जावे लागत अस याच े
आढळून आले.    
गहृीतकाचीगहृीतकाचीगहृीतकाचीगहृीतकाची    पडपडपडपडताळणीताळणीताळणीताळणी::::        

शेती िवकासा या दिृ कोनातून क ड तालु यातील पशुधनाचा आढावा या संशोधन क पासाठी घे यात 
आले या गृहीतकाची पडताळणी खालील माणे केलेली आह.े    

1. अ यास कालावधीम य े पशुधनाची सं या घटत आह.े ह े गृहीतक दसून आले. त ा मांक 2 व न या 
गृिहतकाला पु ी िमळते. 

2. पशुधन सांभाळ यासाठी शासक य योजनांचा लाभ िमळत नाही. ह े गृहीतक दसून आले. त ा मांक 1  
व न या गृिहतकाला पु ी िमळते. 

3. पशुधनाचा सांभाळ पारंपा रक प तीने केला जातो. ह े गृहीतक दसून आले. त ा मांक 3 व न या 
गृिहतकाला पु ी िमळते.  

िन कषिन कषिन कषिन कष::::    
1. अ यास कालावधीम ये गाई, बैल, हसै यांची सं या कमी झाली तर क ब ांची सं या वाढ याचे दसत.े 
2. पशुपालन करणारे 29 ितशत शेतीकरी अ पभूधारक अस याचे दसून आले. 31 ितशत पशुपालकांकड े

2.5 ते 5 एकर जमीन े  तर 40 ितशत शेतक यांकड े5 एकरपे ा जा त जमीन े  अस याचे आढळून 
आले. जमीन े  जा त असले या पशुपालकांची सं या जा त अस याचे दसते. 

3. 20 ितशत पशुपालक शेतक यांची शेती िजरायत तर 80 ितशत पशुपालकांची शेती बागाईत अस याच े
आढळून आले. 

4. 71 ितशत पशुपालकांची कुटंुब प ती एक  कुटंुब तर 29 ितशत पशुपालकांची कुटंुब प ती िवभ  
कुटंुब अस याची दसते. 

5. 29 ितशत पशुपालकांकड े पशंूचे संक रत वाण तर 82 ितशत पशुपालकांकड े पशंूचे गावरान वाण 
अस याचे दसते. 

6. 40 ितशत पशुपालकांकडे प ा गोठा तर 60 ितशत पशुपालकांकड ेप ा गोठा नस याचे आढळून आले. 
7. हवामानातील बदलाचा फारसा प रणाम पशुपालन यावरती होत नस याच े दसून आले. 
8. पशुपालन  संदभात पशुपालकांनी थािनक बाजारपेठेला मह व द याचे दसते. 
9. 3.63 ितशत मिहला, 42.27 ितशत पु ष तर 49.09 ितशत मिहला व पु ष पशुधन सांभाळ याच ं

काम करत अस याचे दसून आले. 
10. 9 ितशत पशुपालकांनी पशुपालनासाठी कज कवा अनुदान घेत याच े दसते. 
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11. मजुरांची टंचाई, पशु वै क य सुिवधांचा अभाव, दधुा या भावाचा , शासक य अनुदानाचा अभाव, 
वषभर िहर ा चा याचा अभाव, उ हा यात पा याची टंचाई या पशुपालकां या मुख अडचणी अस याचे 
दसते. 

िशफारशीिशफारशीिशफारशीिशफारशी::::    
1. पशूधन घे यासाठी तसेच प ा गोठा तयार कर यासाठी सहजपणे कज सुिवधा व अनुदान सुिवधा शासनान े

उपल ध करावी. 
2. थािनक बाजारपेठेम ये पशुपालक शेतक यानंा अनेक अडचण ना सामोरे जावे लागते. बाजारपेठेतील 

दलाली, बाजारा या ठकाणाची अ व छता ह े  ामु याने सोडिवले जावेत. 
3. पशुपालकांना पशंू या आधुिनक वाणांची मािहती दे यात यावी. तसेच यांना सांभाळ यासाठी आव यक 

असणा या सोयीसुिवधा या बाबतीतही मागदशन कर यात यावे. 
4. दधू उ पादन करणा या पशुपालकां या बाबतीत दधुाला रा त भाव िमळत नाही. वषभर दधुाला रा त 

भाव िमळावा. 
सदंभसचूीसदंभसचूीसदंभसचूीसदंभसचूी::::    

1. Report of the committee on doubling farmers income volume I to XIV, August 2017 to September 
2018, document prepared by the committee on doubling farmers income, Department of Agriculture, 
cooperation and farmers welfare, Ministry of agriculture and farmer welfare. 

2. िज हा सामािजक व आ थक समालोचन 2020 िज हा औरंगाबाद, िज हा सांि यक  कायालय, अथ व सांि यक  संचालनालय, 
महारा  शासन. 

3. जानेवारी 2022 म ये सदरील िवषया या अनुषंगाने ावली या आधारे केलेले मािहती संकलन. 
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““““आ दवासी समहूा या पयावरण जतन कर या या परंपराआ दवासी समहूा या पयावरण जतन कर या या परंपराआ दवासी समहूा या पयावरण जतन कर या या परंपराआ दवासी समहूा या पयावरण जतन कर या या परंपरा””””    
    

गमुाडेगमुाडेगमुाडेगमुाड ेसमाधान बापूसमाधान बापूसमाधान बापूसमाधान बाप ू
कला कला कला कला ((((ततृीय वषततृीय वषततृीय वषततृीय वष)))) 

 

तावनातावनातावनातावना:- 
आ दवासी या श दाचा अथ अगदी सु वातीपासून यांचे अि त व आह.े पण आज बदल या काळाशी पधा 

करता करता आपले सारे सव व हरवून बसलेला समाज या नावान ेआजचा समाज यानंा ओळखतो. पूव या काळी 
जे हा आयाचे हदु थानात आगमनही झाल े न हते ते हापासून आ दवासी ह े या दशेात वा त  करीत होते. 
हदु तानावर आयानी केले या आ मणामुळे आपला जीव वाचव यासाठी आ दवासी लोकांचे समूह द याखो यातं 

आिण जंगलाम ये वा त  क  लागले. यामुळेच भारताम ये असणा या आ दवास ना ‘भूिमजन’ कवा ‘भूिमज’ या 
नावाने दखेील यांना ओळखले जाते. त ेकायम जंगलात अर यात वा त  करीत अस याने यानंा ‘अर यक’ असे 
दखेील संबोधले जाते. आ दवासी जमात ना भारतीय संिवधानाम ये अनुसूिचत जमाती असे हटले आह.े 

आ दवासी समूहा या पयावरण जतन कर या या परंपरा कोण कोण या आहते याबबत सिव तर मािहती 
या क पा या मा यमातून दे याचा य  मी केला आह.े 
िवषयाच ेमह विवषयाच ेमह विवषयाच ेमह विवषयाच ेमह व::::- 

भारता या िविवध भागातं येक गो म ये िविवधता आढळते. े फळा या दृ ीने भारता चा जगात 
सातवा मांक लागतो. चीन नतंर दसु या थानावर येणारा भारत हा लोकसं ये या बाबतीत सवात मोठा दशे 
आह.े जगा या एकूण लोकसं ये या सुमारे १६ ट े  लोकसं या ही भारताम ये आढळते. भारत हा लोकसं यचेी 
घनता जा त असलेला दशे आह.े या ठकाणी िविवध धम, जाती , पंथ, उपजाती, दवे-दवेता, भाषा आिण 
चालीरीती आहते. या ठकाणी आ थक तसेच सामािजक आिण सां कृितक िविवधता दसून येते. 

भारतात आ दवासी समाज हा नागरी सं कृतीपासनू वेगळा दरूवर, जंगलात, दगुम द याखो यात वा त  
करतो. या ठकाणी नागरी सं कृतीपे ा वेग या चालीरीती आप याला पाहायला िमळतात. पयावरण सरं ण 
कर यात आिण पयावरणाची जपणूक कर यात आ दवास चा खूप मोठा हातभार आह.े ते िनसगा या साि यात 
वा त  करीत असताना वतःबरोबर िनसगाची दखेील काळजी घेतात. त े िनसगाला दवे मानतात , िनसगाची 
पूजा करतात हणून यानंा िनसगपूजक असेही हटले जाते. 
उ  ेउ  ेउ  ेउ  े:-  

आ दवासी हणजे काय? ही संक पना लोकांपयत पोहोचवणे ह ेया क पाचे मु य उ  आह.े आ दवासी 
समाज हा िनसगपूजक असून तो िनसगालाच आपले दवैत मानतो. िनसगाची जोपासना करणे, िनसगा या 
सािन यात रा न जीवन जगणे ह े याचे मु य वैिश आेह.ेआ दवासी समाज हा िनसगाचे तसेच आप या समाजा या 
चाली ढी परंपरांचे जोपासना करीत असतो. 

आ दवासी हा या या िनसग जोपासणा-या गुणवैिश ांमुळे सवगुणसंप  आह.े याची जाणीव व इतर  
समाज बांधवांना क न दणेे. 
मािहती सकंलन प तीमािहती सकंलन प तीमािहती सकंलन प तीमािहती सकंलन प ती:- 

आ दवासी समाजाचा िवषयाचे िविवध पु तके तसेच इंटरनेट या मा यमातनू मािहती सकंलन केली 
आह.ेतसेच गावातील मंडळ या मा यमातनू या गो ची मािहती िमळवली. या मािहतीचे आ दवासी 
समाजािवषयी अ यास करणा या अ यासकांना फायदा होऊ शकतो. 
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गिृहतके गिृहतके गिृहतके गिृहतके :-  
आ दवासी समाजािवषयी इतर समाजां या लोकांना म ये अनेक गैरसमज आहते.परंतु आ दवासी 

समाजाची सामािजक तसेच सां कृितक पा भूमी ही इतर समाजात पे ा वेगळी आह ेह ेइतर  समाजान ेसमजनू 
घेतले पािहज.े आ दवासी समाजा या परंपरांना तसेच आजही समाजातील सं कृतीला सव कृ  मानले जात.े 
मािहती सकंलन मािहती सकंलन मािहती सकंलन मािहती सकंलन :-  
1. दु यम मािहती या आधारेसकंलन दु यम मािहती या आधारेसकंलन दु यम मािहती या आधारेसकंलन दु यम मािहती या आधारेसकंलन :- 

आ दवासी समूहा या पयावरण जतन कर या या परंपरा या लेखाम ये मािहती सकंलन या मािहती या 
आधारे कर यात आल े आह.े दया मािहती संकलन प ती अवलंब याच े कारण हणजे स य मािहती िमळत.े या 
लेखाम ये मािहतीची मािहती असून सरकारी िनयतकािलके, तसेच मािसके व इंटरनेट यां या मा यमातून िमळवली 
आह.े 
िव षेणिव षेणिव षेणिव षेण:-  

आ दवासी समाज हा अित ाचीन मुळ भारतीय समाज आह.े एकेकाळी भारतीय वनसंप ीचा मालक 
असणारा हा समाज इं जां या आ थक शोषणामुळे आ थकदृ ा दबुल बनत गेला. आ दवासी हणज े
आ दकाळापासुन वा त  असणारा समुह होय. आ दवासी समाज हा िनसगपूजक आह.े यां या दनैं दन जीवनाच े
इतर समाजाशी काही दणेेघेणे नसत.े यांच ेदवे, भाषा आिण चालीरीती अ य ामीण आिण शहरी लोकांपे ा िभ  
असतात. जंगलात राहणारे काही आ दवासी तेथील उ पादने शहरातं आणून िवकतात. भारतीय रा यघटनेत अशा 
आ दवासीचा समावेश अनुसिूचत जमातीम ये केला आह.े समाजा या मु य वाहात आण यासाठी यांना नोकरी-

वसायात आिण िनवडणुकांत उमेदवार हणून यां यासाठी खास जागा ठेव या आहते.भारतात ९ ऑग ट हा 
दरवष  आ दवासी दवस हणून साजरा होतो. आ दवासी लोक भारताखेरीज जगातील अ य दशेांतही आहते. इ.स. 
१९६२ साली िशल गम ये आ दवासी सिमती या प रषदनेे आ दवासीची ा या पुढील माणे केली आह-े "एका 
समान भाषेचा वापर करणा या, एकाच पूवजापासून उ प ी सांगणा या, एका िविश  भू- दशेात वा त  
करणा या तं शा ीय ाना या दृ ीने मागासले या, अ रओळख नसले या व र संबंधावर आधा रत, सामािजक 
व राजक य रीित रवाजांचे ामािणक पालन करणा या एकिजनसी गटाला 'आ दवासी समाज' हणतात. 
िन कष िन कष िन कष िन कष :-  

1. आ दवासी समाज हा िनसगपूजक आह.े 
2. आ दवासी समाज या या ढी, परंपरा य  कर यात यांना मह वाचे थान दते असतो. 
3. आ दवासी समाजाचा ड गरद  यात राहत असला तरी याचे सां कृितक जीवन ह ेवैिश पूण आहे. 
4. आ दवासी समाज हा िवकास वाहापासून दरू आह े याला िवकासा या मु य वाहात आण या या दृ ीन े

िविवध य  सु  आह.े 
5. गेले काही वष उलटूनही या समाजाची गती झाली नस याचे दसून येत.े याला कारणीभूत असले या 

कारणांचा शोध घेऊन यावर उपाययोजना करणे मह वाचे आह.े 
संससंंसंदभ दभ दभ दभ :- 

1. www.tribledevolopment.com 
2. कुलकण , ही.एस. 2002, 'भारतातील आ दवासी वंश’महारा  रा य सािह य आिण सां कृितक मंडळ, मुंबई. 

3. कोरकू बोली : वणना मक आिण समाजभाषावै ािनक अ यास, डॉ. काशीनाथ ब हाटे, दवेयानी काशन , मुंबई , २०१२ 
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भारतीय अथ व था: : : : िवदशेी य  गुंतवणुक साठी आकषण क  .    
 

दलीप    आ पा    जगताप    
सहा यक ा यापक अथशा  िवभाग  

म.स.गा . कला, िव ान व वािण य महािव ालय मालेगाव कॅ प, मालेगाव ता. मालेगाव िज. नािशक 
तावना:  

भारतीय अथ व था ही कृिष धान अथ व था हणून ओळखली जात.े कृषी े  ह े पूणता िनसगावर 
अवलंबून आह.े दु काळ, पूर, अवषण इ यादीचा कृषी े ावर भाव पडत असतो. भारताने वातं यो र काळात 
अिल तावादी धोरण वीकारले होते. यामुळे भारताचा ापार हा खूपच कमी होता.1991 साली भारताने मु  

ापार धोरणाचा वीकार केल. आिण ‘भारत’ही आज जगातील सवात जलद गतीन ेिवकिसत होणारी अथ व था 
असून भारताचे एकूण जिमनीचे े फळ इतर दशेां या तुलनेत जरी कमी असली तरी मुबलक नैस गक संसाधन 

ोत आिण मनु यबळ या जमे या बाजु गंुतवणूकदारांच ेमह वाचे आकषण आह.े िवदशेी य  गंुतवणूक हणजे 
दोन िविवध दशेांतगत कंप यांना एकमेकां या दशेात गंुतवणूक कर याची मुभा. अशा कार या गंुतवणुक मुळे 
दो ही कंप यांना एकमेकां या दशेात काही ठरािवक ट े  र म गंुतव याची संधी िमळते. दशेात परक य भांडवल 
मो ा माणात गंुत यामुळे दशेा या अथ व थेला ही चांगला फायदा होतो. थेट परक य गंुतवणूक (FDI ) हा 
आ थक िवकासाचा मुख चालक आह ेआिण भारता या आ थक िवकासासाठी िबगर कज िव पुरवठा चा मह वपूण 

ोत आह.े िवदशेी य  गंुतवणूक ही दीघकालीन असते. यामुळे भारत वतं  झा यापासून तर आजपयत 
भारता या िवकासात िवदशेी य  गंुतवणुक चे अन यसाधारण मह व आह.े 
उ शे:  

� भारतीय अथ व थेला चालना दे यासाठी िवदशेी य  गंुतवणुक चा (FDI) उपयोग क न घेणे 
� िवदशेी य  गंुतवणुक चे (FDI) भारतीय अथ व थतेील योगदान अ यासणे. 

त य सकंलन: : : :     
तुत शोधिनबंध हा ामु याने दु यम साधनसाम ी वर आधा रत आह.े यासाठी िविवध पु तके, मािसके, 

शासक य संकेत थळेतसचे वतमान प ातील लेख यां या सा ाने त थ संकलन केले आह.े 
िव ेषण:  

भारतीय अथ व थेत 1991म ये खाजगीकरण,उदारीकरण,जागितक करण धोरणाचा अवलंब के यानतंर 
आ थक िवकासात िवदशेी य  गंुतवणुक चे अन यसाधारण मह व रािहले आह.े आ थक महास ा बन याची व  
पाहणा या येक भारतीय नाग रकासाठी या िवषयाची मूलभूत मािहती असणे म ा  ठरते. मुळत: िवदशेी 

य  गंुतवणूक (FDI) हणजे भारताबाहरे राहणा या अिनवासी सं था कवा अिनवासी नी भारतीय 
कंप यांम ये केलेली थेट भांडवली गंुतवणूक होय. थेट परक य गंुतवणूक ही ामु याने ि थर मालम ेत, उ ोगात, 
एखादा अि त वात असलेला उ ोग ता यातघे यास, मूळ कंपनीची उपकंपनी थापन कर यासकेली जाते कवा 
थािनकउ ोगा बरोबर स य भागीदारीत केली जाते. जुलै 1991 म ये नवीन आ थक धोरणाचा वीकार 

के यानंतर िवदशेी य  गंुतवणुक त (FDI) मो ा माणात वाढ घडून आलेली दसत.े भारताने 1991 म ये 
आप या अथिवषयक धोरणात मह वपूण बदल केलेत आिण परक य गंुतवणूकदार भारतात आले तर भारता या 
बाजारपेठेचे पांतर वैि क बाजारपेठेत होईल अशी िवचारसरणी 1991 पासून अि त वात येऊ लागली. नंतर या 
काळात परक य गंुतवणुक ला अंशत: मा यता दली जात अस याने भारतीय उ ोग- वसायात परक य गंगाजळी 
येऊ लागली. 1990 या दशका या ारंभीचपरक य गंुतवणूक  िवषयी नवीन आ थक धोरणाचीिनि ती कर यात 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)             ISSN – 2454 - 7905 

Vol. II  - ISSUE – LII                  SJIF Impact Factor : 7.479                                         Page - 198 

आली. या धोरणाचा आराखडा मॉ टेक सग अहलुवािलयायांनी तयार केला. 1991 पासून या आराख ा माणे 
आ थक सुधारणांना ारंभ कर यात आला.या नवीन धोरणानुसार परक य गंुतवणुक ची मयादा 40 ट े  याव न51 
ट े  पयत वाढव यात आलीहोती. यामुळे वेगवेग या े ातील कंप यांम ये िवदशेी गंुतवणूकदार मो ा माणात 
आपले भांडवल गंुतवू लागले. 

भारताने 1991 पासून ब रा ीय कंप यां या बाबतीत उदार धोरण वीकारले व यासाठी 1973 चा फेरा 
कायदा र  क न फेमा कायदा आणला आिण य  परक य गंुतवणुक ला अनुकूल धोरण तयार केलेगेले .व य  
परक य गंुतवणूक वाढ यास सु वात झाली. यामुळे 1991 ते 2010 पयत भारतात 120 अ ज डॉलस न अिधक 
परक य गंुतवणूकझाली आह.े 

भारतातील वाढ या िवदशेी य  गंुतवणुक चाअंदाज खालील को काव न येईल . 
भारतातील परक य गंुतवणूक वाह (अ ज डॉलस ) 

वष य  गंुतवणूक 
िवदशेी अिनवासी भारतीय एकूण 

(1) (2) (3=1+2) 

1991-92 66 63 129 

1992-93 264 51 315 

1993-94 369 217 586 

1994-95 872 442 1314 

1995-96 1418 726 2144 

1996-97 2057 764 2815 

1997-98 2956 601 3557 

1998-99 2000 462 2462 

1999-2000 1581 574 2155 

2000-01 3600 429 4029 

2001-02 5214 916 6130 

2002-03 4119 916 5035 

2003-04 3587 735 4322 

2004-05 5121 930 6051 

2005-06 6728 2233 8961 

2006-07 15675 7151 22826 

2007-08 17708 17127 34335 

2008-09 19840 17998 37838 

2009-10 18773 18990 37763 

2010-11 14030 12994 27024 
एकूण 125978 84319 210297 

ोत : इंिडयन इकॉनॉमी,द  आिण संुदरम, 66 वीआवृ ी,पान  .374 
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1991 साली परक य गंुतवणूक धोरणात उदारीकरण आण यात आले .यामुळे 34 उ ोगां या समभागात 
51 ट े  पयत या परक य गंुतवणुक ला ो साहन दे यासाठी ाहकोपयोगी व तू बनवणारे उ ोग सोडून 51 
ट े पयत समभागात परक य गंुतवणुक ला लागू असललेी लाभांश समतोल अट काढून टाक यात आली. तसचे 
अिनवासी भारतीयानंा आिण यां या मालक या परदशेातील सं थांना उ  ाधा य असले या उ ोगात शंभर ट े  
पयत गंुतवणूक कर यास परवानगी दे यात आली. यांचा प रणाम हणून अिनवासी भारतीयांची य  गंुतवणूक 
ही 1991 – 92 साली असणारी अिनवासी भारतीयांची य  गंुतवणूक 63 अ ज डॉलस व न 2010 -11 म ये 
12994 अ ज डॉलस पयत वाढलेली दसून येते. परक य गंुतवणूक दारांना सरं ण दे यासाठी भारताने ब िवध 
गंुतवणूक हवी एज सी वतन िनयमावली वर सही केली. तसचे 1999 सालीपर कय िविनमय िनयं ण काय ाच े
(FERA )उदारीकरण क न याचे परक य िविनमय व थापन काय ात ( FEMA ) पांतर कर यात आले 
यामुळे या काय ात अिधक उदारीकरण झाल ेव परक य गंुतवणूकदारांना भारतीय अथ व था ही गंुतवणुक साठी 
आकषणाचे क  बनले. परक य कंप यांना 74 ट   यांपयत या िव  पयत भारतात यांची ापारी िच ह े
वापर यास परवानगी दे यात आली. अिनवासी भारतीयांना ही मयादा 1997 पासून 100 ट े  होती. याचा 
प रणाम हणून भारता या परक य य  गंुतवणुक त सात याने वाढ झालेली दसून येते. परक य य  
गंुतवणुक मुळे िविवध े ात आधुिनक तं ानाचा सार हो यास मदत झाली आह.े उदा. इंधन, िव ुत उपकरणे, 
वाहतूक, रसायन,े अ  या, औषधे यांसार या गाभा े ात परक य य  गंुतवणूक वाढलेली दसून येत.े 
भारतातील आकषक बाजारपेठ, व त उपल ध असलेले मनु यबळ आिण अनुकूल सरकारी धोरण यामुळेच परक य 

य  गंुतवणुक ला आक षत करत.े 
आथ क वष 2013 -14म ये एकूण 16 हजार दशल  डॉलरइतक  गंुतवणूक भारतात झाली, तर 2017 -

18 म ये हा आकडा 36 हजार दशल  डॉलर एवढा चंड होता .यातील मोठाओघ मॉ रशस, सगापूर, अमे रका, 
जपान, जमनी, हाँगकाँगयेथून होता. दरूसंचार, कारखानदारी, करकोळ ापार, िव  वसाय, अिभयांि क , 
पायाभूत सुिवधा या े ात ही गंुतवणूक झाली आह.े त कालीन सरकारने 1999 सालीFERA ऐवजीFEMA 
कायदा आणला आिण ‘िनयं णा’ऐवजी‘ व थापन’हा श द योग वाप न फेमा कायदा िवदशेीगंुतवणूकदारांसाठी 
आपला भारत दशे य  गंुतवणुक साठीआकषणाचे क  बनला .थेट परक य गंुतवणुक चे माण गे या काही 
वषापासून सात याने वाढू लागले असून हा वाह हणजे िवदशेी गुंतवणूकदारांना अिधकािधक आक षत करत 
अस याचे िस  करते. 
िन कष: 

1) थेट परदशेी गंुतवणूक धोरणात सुधारणा, गंुतवणूक ची सुिवधा आिण वसाय सुलभता या आघाडीवर 
सरकारने केले या उपाययोजनांमुळे दशेात थेट परदशेी गंुतवणुक चा वाह वाढला आह.े 

2) उदारीकरणा या कृतीमुळे दशेातील मागणीनुसार पुरवठा कर यासाठी परदशेी गंुतवणुक चा माग मोकळा 
झाला. 

3) भारता या िवदशेी य  गंुतवणुक तकाही अपवाद वगळता सात याने वाढ घडून यतेाना दसते. 
संदभ::::    

1) डॉ . ए.के . पगार&डॉ . ए . जे. देशमुख, आंतररा ीय अथशा , शांत पि लकेशन,जुलै 2015, पृ  मांक:189-195 
2) ा . डॉ . राजे  अ.रसाळ,आंतररा ीय अथशा , स सेस पि लकेशन, स टबर 2009, पृ  मांक: 5.11 ते 5.15 
3) लोकस ा,9 एि ल 2019 . 
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िशवकालीन जल व थापनिशवकालीन जल व थापनिशवकालीन जल व थापनिशवकालीन जल व थापन    
(Water Management in Chh(Water Management in Chh(Water Management in Chh(Water Management in Chhatrapatiatrapatiatrapatiatrapati    Shivaji’s Period)Shivaji’s Period)Shivaji’s Period)Shivaji’s Period)    

 

सहा. ा. डॉ. सुिनता िवजय रणाते    
आर.एन.सी.आ स,जे.डी.बी. कॉमस आिण एन.एस.सी साय स कॉलेज नािशकरोड. (अथशा  िवभाग) 

ा तािवक ा तािवक ा तािवक ा तािवक ((((Introduction) Introduction) Introduction) Introduction)     
संपूण दशेातच न ह े तर जगात पाणी  सवच तरावर वलंत प धारण करीत आह.े कारण  

जल व थापनाची अयो य अंमलबजावणी तसेच ‘कळत ेपण वळत नाही’ या हणी माणे समाजातील लोकाचं े
िन काळजी धोरण यामुळे अिधक पाऊस पडूनही पाणी वाया जाते , पा याचा काय मतेने काटकसरीने पाणी 
वापराचा अभाव , पाणी िनयोजनाचा अभाव अशा अनेक कारणांमुळे अनेक े ात पाणी  गंभीर व प धारण 
करीत आह े यात शंका नाही. या अनुषंगाने छ पती िशवाजी महाराजां या काळात िशवरायांनी  अ यासपूण 
शा शु  प तीने पाणी व थापन धोरण आखल े होते. यावेळी हजारो गावाना, शेतीला, समाजाला कधीही 
पा याची कमतरता भासत नसे. काही भागात दु काळ जरी पडला असेल तरीही आह े या पा याचा यां यापय त 
कसे िनयोजन करता येईल याबाबत ही दरूदृ ी िवकिसत होती. आज िशवरायां या दरूदृ ीची आप या वरा याला 
खरी गरज आह.े िशवकालीन जल व थापनाचा अ यास कर या हतेूने आिण दशेाला आधुिनक सचन प तीन े
पाणी िनयोजन करता येणे श य आह े तो कसा तर िशवकालीन दृ ीने याचा सागंोपांग अ ययन कर यासाठी 
‘िशवकालीन जल व थापन’ हा िवषय अ यासासाठी िनवडलेला आह.े  
पूवअ यास अवलोकन पूवअ यास अवलोकन पूवअ यास अवलोकन पूवअ यास अवलोकन ((((Review Of Literature) Review Of Literature) Review Of Literature) Review Of Literature)     

पाटील अनघापाटील अनघापाटील अनघापाटील अनघा११११    ((((२००७२००७२००७२००७) ) ) ) ‘पा याची शेती’ या आप या अ यासपूण लेखात दवेास पॅटन एक यश वी योग 
पा या या शेती आधारे घडवून आण याचा य  कसा झाला याचे िववेचन केले आह.े पाणी हणजे जीवन परंत ु
भारतातील क येक खेडयात अजूनही िप याच ेपाणी ही फार मोठी सम या भेडसावत.े पाणी साठव याच ेनवनवीन 
शोध लागले परंतु िशवकालीन गड क यावर पाणी साठिवले जाई. याचा आधार घेऊनच पावसाचे वाया जाणारे 
पाणी साठिव यासाठी िशवकालीन पाणी साठवण योजना अि त वात आली. काही ठकाणी ितचे यश वी योग 
झाले शेतीत जशी रोपांची लागवड करावी तसेच घरा या शेजारी ही पा याची शेती आकार घेते आह े दलासा या 
सं थेने पा या या शेती या राबिवले या यश वी योगािवषयी िववेचन केले आह.े१  
सम या िवधान सम या िवधान सम या िवधान सम या िवधान ((((Statement Of The Problem) Statement Of The Problem) Statement Of The Problem) Statement Of The Problem)  

िशवकालीन जल व थापनाचा िच क सक अ यास कर यासाठी सम या िवधान खालील माणे मांडले 
आह.े  

१ िशवकालीन पाणी व थापन करताना कोण या ोतांचा वापर केला जात असे? 
२ िशवकालीन काळात गड, क ले बांध यामागची भूिमका काय होती? 
३ स ि थतीतील िशवकालीन पाणीपुरवठा व साठवण योजना काय आह?े ती यश वी झाली आह ेका? 

उ  ेउ  ेउ  ेउ  े((((Objectives Of The Study)Objectives Of The Study)Objectives Of The Study)Objectives Of The Study)    
उपरो  सम या िवधान आिण गृहीतकां या अ यासासाठी व परी णासाठी उ े िनि त कर यात 

आली आहते.     
१ िशवकाळातील  पाणीपुरवठा ोत आिण पा याचे िनयोजन कशा कारे केले जात असे यासंबंधी आढावा 

घेणे. 
२ िशवकालीन पाणी व थापना या दरूदृ ीचा अ यास करणे  
३ स या या  िशवकालीन पाणीपुरवठा व साठवण योजनेचे अ ययन करणे. 

िवषय अ यासाची गरज िवषय अ यासाची गरज िवषय अ यासाची गरज िवषय अ यासाची गरज ((((Need Of The Study)Need Of The Study)Need Of The Study)Need Of The Study) 
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छ पती िशवाजी महाराजां या काळात िशवरायांनी अ यासपूण शा शु  प तीने पाणी व थापन 
धोरण आखले होते. यावेळी हजारो गावाना, शेतीला, समाजाला कधीही पा याची कमतरता भासत नस.े काही 
भागात दु काळ जरी पडला असेल तरीही आह े या पा याचा यां यापय त कस ेिनयोजन करता येईल याबाबत जल 
िनयोजनाची दरूदृ ी िवकिसत होती. आज िशवरायां या जल व थापन दरूदृ ीची आप या वरा याला खरी 
गरज आह.े 
सशंोधन प ती सशंोधन प ती सशंोधन प ती सशंोधन प ती (Methodology(Methodology(Methodology(Methodology) ) ) ) िशवकालीन जल व थापनाचािच क सक अ यास कर यासाठी दु यम 
साधनांचा वापर कर यात आला आह.े उपरो  िवषयासंबंधीजे ज े कािशत सािह य आह.े उदा. संदभ ंथ,े िमक 
पु तके, मािसके, शासक य अहवाल, वतमानप े, इंटरनेट इ. दु यम साधने अ यासली आहते.  
अ यासाच ेमह व अ यासाच ेमह व अ यासाच ेमह व अ यासाच ेमह व ((((Importance Of The Study)Importance Of The Study)Importance Of The Study)Importance Of The Study)  उपरो  िवषया या अ यासाचे मह व पुढील माणे 

१ हा अ यास नीती आयोगाला सचनािवषयी िविवध योजना तयार कर यासाठी उपयोगी पडले. 
२ हा अ यास सचनभवन, पाणीपुरवठा िवभाग, िज हा कृषी अिध क कायालय, कृषी िव ापीठे, कृषी 

महािव ालये यांना उपयु  ठरेल. 
३ सरकार, िनमसरकारी सं था, िबगर सरकारी सं था, िनयोजनकत यांना उपयोगी पडले. 
४ जलनीती धोरण ठरिवताना, जल सचन आयोग ठरिवताना उपयोगी ठरेल.  
५ िव ाथी, संशोधक, अ यासक इ. दखेील याचा उपयोग क  शकणार आह.े 

िन कषिन कषिन कषिन कष----((((Conclusion) Conclusion) Conclusion) Conclusion)     
दु यम साधनसाम ीचे अ ययन के यानतंर पुढील िन कष िमळाले ते पुढील माणे –  

१ छ पतीिशवाजी महाराजाचंा ‘मराठा काळ’हा १६ ा शतकात उदयाला आला. छ पती िशवाजी 
महाराजां या काळात शेतक  यांकडून चोथाई प तीनुसार शेतसारा वसुल केला जात असे. यासाठी द खन 
पठाराचे लहान लहान सुभ े पाडून जिमनदाराकडून वरील प तीने पैसा गोळा केला जाई. द खन या 
जिमनी फार या सुपीक न ह या व िपकांना पाणी दे या या सोई तोकडया हो या, मा सुनचा पाऊस पडला 
नाही/अपुरा पडला तरी दु काळ ठरलेला असे. िशवकालीन उपल ध मािहतीनुसार वारी, बाजरी, तांदळु 
ही मु य िपके होती यावेळी मुघलां या वा  या होत असत. यामुळे मोठया माणावर शेतीचे नुकसान 
होऊन धा याची लूट होत होती.िशवकाळात महारा ात अनेकदा मोठे दु काळ पडत असत यात १६५६ 
चा दु काळ फारच मोठा होता यासाठी कोरडवा  शेतक  यांना दलासा दे याक रता जल िनयोजना या 
काही योजना कायाि वत के या गे या हो या. उदा. लहान िविहरीव न दोन मोटेचे पाणी शेतीस िमळावे 
यास ‘मोट थळ’ असे नाव दले होते िशवाय शेतक  यांना दलासा िमळेलअशा अनके योजना महाराजांनी 
राबिव या उदा. तलाव, िविहरी, कालवे,बंधारे इ. योजना राबिवणा  या शेतक  यांचा व गावाचा पुर कार 
दऊेन गौरव केला जात असे.२  २  २  २   

२ गुहा, लेणी, घाट या ठकाणी दखेील खडक खोदनू पाणी साठिव या या व था िनमाण केले या 
आहते.िप या या पा याची व था हणून दखेीलड गरात पाझरणारे पाणी टा यांम ये साठवून ते वषभर 
वापर याची ही एक व था होती अस े आढळते. श ू या आ मणापासून संर ण कर यासाठी 
मनु यव या या डोगरां या पोटात, डोगरांवर व ती क न राहत. क याला संर ण दे यासाठी 
तटबंदीची, क यावर वा त  कर यासाठी महालाचंी, बाजारपेठांची, मं दरांची िन मती करणे ह े
ओघानेच आले. यामुळे पा याचे साठे िनमाण कर यासाठी तलाव बांध याची गरज होती अशावेळी 
मातीचे बांध असले या तलावांसाठी दगडी अ तरीकरणासाठी दगडांची गरज असणारचं हणून हा सव 
दगड ड गरांवर, घाटातून खडक खोदनू काढला जात असे. यामुळे या घाटात दगडा या खाणी िनमाण 
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क न या खाण चे पांतरण अितशय क पकतेने तलाव िन मतीसाठी केलेल े आढळते. रायगडावरील 
गंगासागर हा तलाव खाणीतून िनमाण केला गेला आह.े सहगड, पुरंदर, तोरणा,आशीरगड, पावागड, 
अंकाई-टंकाई इ. ड गरी क यांवर मोठया माणावर खडक तासून पा याची टाक  िनमाण केलेली आहते 
आजही ते अि त वात आढळते. खडक फोडणे यातुन पा याचे साठे िनमाण करणे ह ेक ाचे असुन दखेील 
जलिनयोजना या हतेनूे महाराजांची दरूदृ ी येथ े दसुन येते.”३ ३ ३ ३  

३ याच काळात ‘पा याचा खिजना’ (रेझर हायर) यांचा दखेील उ लेख केला जातो. अथात पा याचा खिजना 
कर याची चाल आप या ातांतही पेशवेकालीन वगैरे अि त वात होती “एखा ा मो ा शहरासाठी 
पा याचा पुरवठा कर याक रता एखादया नैस गक कवा कृि म पा ाम ये जो पा याचा साठा कर यात 
येतो यास ‘पा याचा खिजना’ हणतात.”४  ४  ४  ४   एक अशा कारची पा या या खिज याची िविहर पु यात 
आतापयत होती. ‘हौद’ यासाठी पा याचा खिजना हणता येईल. असा खिजना मोठया माणात 
कर याक रता एखादा तलाव बांध यात येऊन या या काठावर आव यक तथेे बंधारा घाल यात येतो अस े
आढळते. 

४ िशवकाळात दखेील केवळ शेतीवर आधारले या आ थक व थेत पाटबंधा  याचे मह व कती असते ह े
सांग याची आव यकता नाही कारण शेतीला पाणीपुरवठा कर या या कायाकड ेअगदीअनादी  काळापासून 
राजे लोकांनी ल  द याची उदाहरणे इितहासात आढळतात. कारण शेतीला यो य व िनयोजनब  
पाणीपुरवठा, जल व थापन हाच एक शेती िवकिसत कर याचा माग या काळात उपल ध होता. 
“काल ां या, पाटा या ारे शेतीला पाणी पुरवठा कर याची प ती मराठी मुलकातही होती अशा 
प तीने या शेतानंा पाणी पुरवठा होत अस े यास ‘पाट थळ’ असे हणत.”५ ५ ५ ५  

५ शेतात िविहर खणून या पा याचा उपयोग करणे ही था फार जुनी आह.े “िविहर असले या शेतानंा 
‘मोट थळ’ असे हणत. कालवे अथवा िविहरी यां या पा यावर िपकिव या जाणा  या जिमनीला 
‘बागाईत’ हणत.” ६  ६  ६  ६   

६ ‘कॅरे’ या च वाशाने पि  चम कना  यावरील अनेक गावांना भेटी द या हो या. राजापूर आिण बादं े
यां या मध या भागातील अनेक गावांनी ड गरकपारीव नपडणा या जलधारा आिण मैदानाव न 
वाहणा  या नदया यां या पा याचा उपयोग शेतीसाठी क न घेतला अस याचे आढळते.७ ७ ७ ७  

७ “िशवकालीन पाणीपुरवठा योजनेबाबत िवशदकरता यतेे क , िशवकाळात जल व थापनात िनयोजन व 
दरूदृ ी दसुन यतेे. िशवकालीन पाणीपुरवठा व साठवण योजना हणजे काय? यामागची मुळ क पना 
काय?असं सांगायचं झालं तर इमारती आिण घरां या छतावर पडणारं पावसाच ं पाणी जिमनीखाली 
बं द त अशा टा यांम ये साठवायचं आिण त े गरजेनुसार वापरायचं तसचे डोगराळ भागात 
डोगंरमा याव न वाहणारं पाणी टा यांम ये साठवून ते डोगरां या पाय याजवळ असणा  या गावांसाठी 
वापरायचं.”    ८ ८ ८ ८  

८ महारा ात ‘िशवकालीन पाणी साठवण योजना’२००१ पासुन कायाि वत कर यात आली आह.े पा याच े
संधारण, साठवण ड गराळ भागात तलाव बांधणी या उ शेाने ही योजना राबिव यात येते.योजने या 
सु वातीपासून हणजे २००१ ते ऑ टो २०११ पयत ८१८७ गावाची िनवड केली होती पैक  ७,६१३ 
गावातील कामे पूण होऊन यावर . २४५.५४ कोटी खच कर यात आले. या योजनेअंतगत रेन वॉटर 
हाव ट ग ऑ ट बर २०-११ पयत योजनेसाठी ८३४१ बांधकामे केली नांदडे िज ात सवािधक काय पार 
पाड यात यश िमळाले. याच माणे ‘आपलं पाणी क प’ पुणे, औरंगाबाद व अहमदनगर िज ात 
राबिवला जात आह.े शा वत पाणीपुरवठा िनयोजन, पाणलोट े  व भूजल व थापन ह े या 
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क पांचेउ  होय. माच २०११ पयत २३५ ामपंचायतीना पाणीपुरवठा कर यात आला असनु 
यासाठी एकूण . १०२.६९ कोटी खच कर यात आल ेआहते.९ ९ ९ ९  

िशफारसी िशफारसी िशफारसी िशफारसी ––––((((Recommendation)Recommendation)Recommendation)Recommendation)    

१ िशवकालीन जल व थापनाचा बारकाईने अ यास करणे अ यंत आव यक आह.े यासाठी सरकारन े
लोकसहभागातून िशवाजी महाराजांची जलिनयोजना या िविवध प तीचा ामीण व शहरी भागात 
योजना आख या या दृ ीने सखोल िवचार करणे गरजेच ेआह.े    

२ पाणी व थापनावर आजपयत अनेक ा यान,े जलप रषदा, आयोिजत झा या आहते मा  सरकारी, 
धोरणे, पाणीपुरवठयाचे िनयोजन अजूनही पाणीदार होऊ शकली नाही याक रता िशवकालीन पाणी 

व थापनाचा, यावेळ या शासन प तीचा. यावेळ या पाणी िनयोजन दरूदृ ीचा, पाणी वापरा या 
प तीचा, यावेळ या धोरणांचा अ यास जनता व सरकार यांनी गांभीयाने करणे गरजेचे आह.े 

३  िशवकालीन गड, क ले यथेील पाणी िनयोजनाचा इितहास  कसा िजवंत ठेऊन भावी िपढीला दाखिवता 
येईल जेणे क न भिव यात पाणी  टंचाई िनमाण झा यास मागदशन िमळेल या अनुषंगाने सरकारन े
िशवकालीन गड क ले यांचे जतन,संवधन आिण िवकिसत करणे काळाची गरज आह.े 

४ सात याने पाणी संकटाला सामोरे जावे लागू नये हणून ामीण व शहरी भागात जनतेने पावसा या 
पा याचे सुयो य िनयोजनावर िवशेष भर दणेे अं यत गरजेचे आह.े 

सासासासाराशं राशं राशं राशं ----    ((((Summary)Summary)Summary)Summary)    
छ पती िशवाजी महाराजां माणे नेतृ व‘न भूतो न भिव यती’ असे आह ेकारण छ पती यापूव ही झाल े

नाही व नंतरही होणे नाही माव यांना  हाती घेऊन लोकसहभागातून वरा याची िन मती करणे सोपे नाही त े
केवळ महाराजानंीच क न दाखिवले समाजा ती दरूदृ ीकोन, िनयोजनपूवक धोरण, उ कृ  जलिनयोजन ह े
महाराजां या काळातच दसनू येते.छ पती िशवाजी महाराजांनी महारा ातअनके गड क ले बांधले आिण यावर 
पाणी साठिव यासाठी छोटे तलाव व इतर सोई के या. यामुळे पा याची टंचाई कधी याकाळी भासली नाही. 
महाराजांची ही दरूदृ ी िवचारात घेऊनच शासनान े ‘िशवकालीन पाणी साठवण प ती’ ही योजना सु  केली. 
इितहासातील ड गरमा यावर पाणी अडिव या या बाबीची दखल घेऊन िशवकालीन पाणी पुरवठा योजना 
सरकारने तयार केली आह.े ायोिगक त वावर टंचाई त १०० गावात ही योजना पथदशक क प हणून 
राबिव यात यते आह.े याचा अथ िशवकालीन जलिनयोजन, अ यंत ापक व दरूदृ ीपूण होते. गड- क यांवर 
पाणी साठवण प ती, पावसाचे पाणी अडिव या या प ती, धरणे, पाटबंधारे, कालवे, नदया, छोटे तलाव या 

ोतांवर भर द याचे दसुन यतेे व पा याचा काटकसरीन े व काय मपणे वापर के याचेही िनदशनास 
आढळते.भारताची समु ता टकिव यासाठी िशवकालीन जल व थापन प तीचा अ यास कर याची व ते जतन 
कर याची याचे नतूनीकरण कर याची आप या दशेाला िनतांत गरज आह.े 
सदंभ  सदंभ  सदंभ  सदंभ  ----    ((((References)References)References)References)    
११११ योजना -  (स टबर२००७) -  पृ. . १२     
२२२२ मोरवंचीकर रा. ी. - (जुन २००९), आधुिनक महारा ाची जडणघडण, िश पकार च र कोश, कृषी खंड ११ व १२, हदु थान काशन सं था 

िनमाण ुप ऑफ कंपनीज, मंुबई,    
३३३३ क ा / उपरो , िश पकार च र कोश (इितहास खंड), पृ. . ६२४.     
४४४४ जोशी यशवंत गोपाळ - (१जून१९५०),सुलभ िव कोष, साद काशन, पुणे-२, पृ. .१४६३.    
५५५५ कुलकण  अ. रा. - (स टे.२००९), िशवकालीन महारा , (सामािजक, आ थक जीवनाचा अ यास), राजहसं काशन, पुणे, पृ. . ४५.    
६६६६ क ा / उपरो , पृ. . ४६.    
७७७७ क ा / उपरो , पृ. . ४८.     
८८८८ योजना - (स टे.२००७), पृ. . १३.    
९९९९ जाधव तुकाराम - (२०१३), महारा  वा षक  २०१३, युिनक अकेडमी, पुणे, पृ. , ९०५.    
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मिहला स मीकरण – रा य शासनाची भूिमका 
 

ा. किवता कसन भोये 
अथशा  िवभाग, कला, िव ान व वािण य महािव ालय, सुरगाणा 

ा तािवका तािवका तािवका तािवक    ::::----    
मिहलां या स मीकरणासाठी रा य शासन नेहमीच सकारा मक दिृ कोन ठेवून वेगवेग या मागाने यांना 

मदत करत असत.े मिहला वावलंबी व वयंपूण हा ात, यांचा िवकास हावा, या जोमाने िवकासकामांत 
सहभागी हा ात यासाठी शासन अनेक योजना राबिवत आह.े मिहला बचत गट, सुवर्ण जयंती ाम वयंरोजगार 
योजना आदी िविवध योजना वेगवेग या िवभागामाफत राबिव या जातात. यािशवाय सवसमावेश असे मिहला 
धोरणही राबिव यात येत आह.े मिहलांसाठी या योजनाचंा थोड यात आढावा... 

महारा ातील सव िव ापीठात व महािव ालयांम य े पदवी अ यास मासाठी मिहलांसाठी 30 ट े  
आर ण ठेव यात आले आह.े मुल साठी सैिनक  शाळा थापन कर यात आ या आहते. शासक य कादप ांम ये 
पा यां या विडलांसोबत आई या नावाचा उ लेख सु दा केला जात आह.े मिहलांसाठी सािव ीबाई फुले योजना, 
मातृ व अनुदान ी, डॉ टर या सेवा अशा अनेक योजना शासनान ेमिहला िवषयक धोरणात जाहीर के या आहते.  
शासनामाफत मिहलां या क याणासाठी अनेक योजना सात यपूण प दतीने राबिव यात येत आहते. मिहलाचंी 
सुर ा आिण क याण यांची सव वी जबाबदारी शासनावर असते. 
शोधिनबधंाचाशोधिनबधंाचाशोधिनबधंाचाशोधिनबधंाचा    उ ेशउ ेशउ ेशउ ेश    ::::----        

1. मिहला सबलीकरणात शासनाची भूिमका अ यासणे.  
2. शासन माफत राबिव यात येणा या योजनांचा अ यास करणे. 
मिहला सबलीकरणा या बाबतीत शासना माफत पुढील कार या योजना राबिव यात येतात . 

1.  िनराधारासंाठीिनराधारासंाठीिनराधारासंाठीिनराधारासंाठी    शासनाचाशासनाचाशासनाचाशासनाचा    आधारआधारआधारआधार    ::::----        
िनरि त मिहलांसाठी वयंसेवी सं थामाफत आधारगृहाची िन मती झाली. दरडोई मानधन दले जात.े 

तसेच या मिहलांना घराच ेभाड,े औषध, साधन बाबतीतील सािह य दले जात.े या मिहलांचा सांभाळ करणार 
असं कोणी नाही, यांना आ य दवूेन यांचे पुनवसन कर यासाठी सु दा शासक य मिहला रा यगृह े थापन केलेली 
आहते. प रत या, कुमारी माता, संकट त अशा मिहलांना आ य दे यासाठी आ य थान उपल ध क न दलेली 
आहते. यां या आरो याची दखेील येथ ेकाळजी घेतली जात,े तसेच अ , व , िनवारा याची सोय क न यानंा 

िश ण, िश ण तसेच कायदशेीर मागदशनही केले जात.े  
2. 2. 2. 2. बाबाबाबािलकािलकािलकािलका    समृ दीसमृ दीसमृ दीसमृ दी    योजनायोजनायोजनायोजना :-  

क  शासना या या योजनेअंतगत कुटंुबातील जा तीत जा त दोन मुल साठी अथसाहा य दले जात.े शहरी 
ामीण बािलकांसाठी ही योजना राबवली जात,े परंतु या 1997 नंतर ज मले या असा ात. रा ीय बचत योजना, 

सावजिनक मनु य िनवाह िनधी इ यादी योजनेत हा िनधी गंुतवला जातो आिण मग दरवष  िश यवृ ी या पान े
यांना लाभ दला जातो.  

4.4.4.4. इं दराइं दराइं दराइं दरा    गाधंीगाधंीगाधंीगाधंी    मिहलामिहलामिहलामिहला    सरं णसरं णसरं णसरं ण    योजनायोजनायोजनायोजना    ::::----        
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पीिडत मिहलांसाठी इं दरा गांधी मिहला संर ण योजना सु  कर यात आलेली आह.े पीिडत मिहलेच े
पूणपणे पुनवसन होईपयत मानधना या व पात मदत दली जात.े 
4. 4. 4. 4. दवेदासीदवेदासीदवेदासीदवेदासी    पनुवसनपनुवसनपनुवसनपनुवसन    योजनायोजनायोजनायोजना    ::::----  

या योजनेअंतगत या दवेदासी असतात यांना कवा यां या मुल ना िववाहासाठी 10 हजार पये इतके 
अनुदान दले जाते. तसेच यांना िश णासाठी सु दा ो सािहत केले जात.े यांना िश णासाठी 500 ते 600 
पयापयतचे अनुदान दले जात.े  

5. 5. 5. 5. मिहलासंाठीमिहलासंाठीमिहलासंाठीमिहलासंाठी    ावसाियकावसाियकावसाियकावसाियक    िश णाचीिश णाचीिश णाचीिश णाची    योजनायोजनायोजनायोजना    ::::----  
15 वषा या वरील मिहलांना ावसाियक िश ण उपल ध क न दणेे हा या योजनेचा उ शे आह.े यात 

िनराधार िनराि त राखीव गटातील ि या, िवधवा अशा मिहलांना ाधा य दले जात.े यात उमेदवारांना ठरवून 
दलेले िव ावेतन िनयिमत िमळते.  

6. 6. 6. 6. सवुणसवुणसवुणसवुण    जयतंीजयतंीजयतंीजयतंी    ामामामाम    वयरंोजगारवयरंोजगारवयरंोजगारवयरंोजगार    योजनायोजनायोजनायोजना    ::::----        
शहरी भागातील मािहतीसाठी सुवण जयंती शहरी रोजगार योजना राबिवली जात.े ामीण भागातील 

आ थकदृ ा दबुल असले या मिहलांना वयंरोजगारा ारे आ थक मदत भागिव यासाठी बचत गटा या 
मा यमातून अथसाहा य करणारी मिहला वावलंबन योजना राबिवत.े कामधेनू योजने ारे मिहला आ थकदृ ा 
वावलंबी हा ात हणून अशा मिहलांना 50 ट े  काम दे याचा रा य शासनाचा मानस आह.े     

7. 7. 7. 7. मिहलामिहलामिहलामिहला    बचतबचतबचतबचत    गटगटगटगट    ::::----  
आज मिहला बचत गटां या मा यमातून मिहलांनी वबळावर उभे रािहल ेपािहजे, यासाठी शासन मदत 

करत असते. बचतगटांमुळे मिहला अ यासू तसेच बोल या होऊन द:ुखामधून सावर याची श  यांना िमळत 
आह.े िज , मेहनत, धाडस या बळावर उ ोग वसायातनू मिहलांना यश वीपणे समृ दी खेचून आणता येऊ शकते. 
यासाठी यांना शासनाची सदवै साथ िमळत आह.े 

8. 8. 8. 8. सगलसगलसगलसगल    वडोवडोवडोवडो    िसि टमिसि टमिसि टमिसि टम    :-  
या योजनतगत  अज वीकार यापासून त े आ थक सहा य   पुरिवणे  याबाबतची  सव या रा य/ 

िज हा िविधक सेवा ािधकरण याना ह तांतरण  कर यात आली आह े 
ITPA अिधिनयम अंतर्गत मुल चा समावेश -सुधा रत योजनाम ये ITPA अिधिनयमांतगत  सुटका कर यात 
आले या मुल नाही  सहा य कर यात येत.े 
9. 9. 9. 9. माझीमाझीमाझीमाझी    क याक याक याक या    भा य ीभा य ीभा य ीभा य ी    योजनायोजनायोजनायोजना    ::::----        

1 ऑग ट 2017 पासून मिहला आिण बाल िवकास, महारा  शासनातफ सव थम 'माझी क या भा य ी' 
योजनेची अंमलबजावणी सु  झाली आह.े योजन ेअंतगत, शासन खालील माणे आ थक सहा य दान करेल. या 
योजनेची काही मुख वैिश े पुढील माणे आहते: 
एकएकएकएक    मलुगीमलुगीमलुगीमलुगी:::: 18 वष कालावधीसाठी . 50,000 
दोनदोनदोनदोन    मलुीमलुीमलुीमलुी:::: येक मुलीचे नावे 25 हजार पये 

7.5 लाख पयांपयत मािसक उ प  असले या कुटंुबांना आिण फ  कौटंुिबक िनयोजन माणप  सादर 
के यानंतर लाभ येक सहा वषानंतर कुटंुब जमा ाज काढून घेऊ शकत ेमुदत ठेव या िन मती साठी . 20 कोटी 
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(आ थक वष 2017-18) आिण . 14 कोटी पये (िव ीय वष 2018-19) िवत रत कर यात आल ेआहते. 
10. 10. 10. 10. एकाि मकएकाि मकएकाि मकएकाि मक    बालबालबालबाल    िवकासिवकासिवकासिवकास    सवेासवेासवेासवेा    योजनायोजनायोजनायोजना    ((((आयआयआयआय    सीसीसीसी    डीडीडीडी    एसएसएसएस) :) :) :) :----        

आय सी डी एस, हा भारत सरकारन े पुढाकार घेऊन सु  केले या उप मापैक  एक असून रा यातील 
मिहला व बाल िवकास िवभागामाफत कायाि वत कर यात येतो. 
आय सी डी एस लहान बालकांना पोषण आहार, आरो य िनगा आिण शालापूव िश ण सेवा संकिलत व पात पुरवू 
इि छते. 

लहान बालकां या आरो य आिण पोषणा या सम या या या कवा ित या मातेचा िवचार न करता 
सोडिवता येणे श य नाही आिण हणूनच या उप माची ा ी कशोराव थेतील मुली, गभवती मिहला आिण 
तनदा माता यां यापयत िव तार यात आली आह.े 

11. 11. 11. 11. बेटीबेटीबेटीबेटी    बचाओबचाओबचाओबचाओ    बेटीबेटीबेटीबेटी    पढ़ाओपढ़ाओपढ़ाओपढ़ाओ    योजनायोजनायोजनायोजना    ::::----        
यातील  बालक लग गुणो र वृ दीगंत कर या या मुख उ शेाने रा या या मिहला आिण बालकं िवकास 

िवभागाने क  शासनाची बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना बीड, जळगाव, अहमदनगर, बुलढाणा, औरंगाबाद, 
वािशम, को हापूर, उ मानाबाद, सांगली आिण जालना या दहा िज ांम ये कायाि वत केली आह.े 

बेटी बचाओ बेटी पढाओ या योजनेची अितमह वाकां ी उ  ेपुढील माणे आहते: 
1. पूव हदिूषत दृ ीकोनामुळे होणा या लग िनवडीला ितबंध करणे. ( ीभृण ह यांना ितबंध करणे) 
2. मुल या िजवीताची आिण संर णाची खातरजमा करणे. 
3. मुल या िश णाची आिण सामािजक सहभागाची खातरजमा करणे. 

12. 12. 12. 12. इं दराइं दराइं दराइं दरा    गाधंीगाधंीगाधंीगाधंी    मातृ वमातृ वमातृ वमातृ व    सहयोगसहयोगसहयोगसहयोग    योजनायोजनायोजनायोजना    ::::----        
या योजनेच ेमूळ उ  गभवती आिण तनपान कालावधीत मिहलांना वेतन नुकसान भरपाई हणून रोख 

र म दणेे तसेच यांना पोषक आहार उपल ध क न यां या आरो याची ि थती सुधारणे.  गभवती मिहलेने न दणी 
के यानंतर ितला शासनातफ िमळणारे आ थक लाभ घेता येतात. शासनाकडून दोन ह यांम य ेएकूण पये ६००० 
मदत दली जाते.  थम सुती यावेळी ( पये ३०००) आिण बालक सहा मिह यांचे झा यावर ( पये ३०००) 
दे यात येतात. स ि थतीत ही योजना अमरावती आिण बुलढाणा िज ांम ये कायाि वत आह.े 
13. 13. 13. 13. कशोरीकशोरीकशोरीकशोरी    शिशिशिशि     योजनायोजनायोजनायोजना    ::::----        

कशोर वयातील मुल ना बालिववाहाचे आिण वारंवारं मुलांना ज म दे याचे आरो यावर होणारे 
दु प रणाम, तसेच संतुिलत आहाराची आिण िहर ा पालेभा या खा याची आव यकता इ यादी बाबतचे आरो य 
आिण व छते संबंधीत िश ण तसेच िश ण दणेे. 

या योजनेतंगत कशोर क रता ’ कशोरी मेळावा’, ’ कशोरी आरो य िशबीर’ असे िविवध कारचे काय म 
अंगणवाडी क  पातळीवर  आयोिजत केले जातात. या कशोर ना र य झाला असेल अशा मुल ची आयन 
फॉिलक िसड या गो या दऊेन िवशेष काळजी घेतली जात ेतसेच यांना व व छते िवषयी िवशेष िश ण दले 
जात.े 

स ि थतीत ही योजना  अहमदनगर, अकोला, औरंगाबाद, भंडारा, चं पूर, धुळे, हगोली, जळगाव, 
जालना, लातूर, नंदरुबार, उ मानाबाद, परभणी, पुणे, रायगड, र ािगरी, सांगली, सधुदगू, सोलापूर, ठाणे, वधा, 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)             ISSN – 2454 - 7905 

Vol. II  - ISSUE – LII                  SJIF Impact Factor : 7.479                                         Page - 207 

वािशम, यवतमाळ या िज ांम ये (केवळ २३) सु  आह.े 
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं    ::::----  

मिहला सश करण यासाठी मिहलांना पु षां माणेच सव अिधकार दले गेले पािहजेत. आता या 
प तीने अिधकार आिण वातं य दले गेले आह े यामुळे ि या िविवध े ांम ये वतःचा ठसा उमटवत आहते. 

भारता या मिहला व बालिवकास मं ालयामाफत मिहलां या सशि करण आकड ेअ यंत काटेकोरपणे ल  
दले जात आह.े बेटी बचाव बेटी पढाव योजना उ वला योजना मिहला हे पलाइन योजना सपोट े नग अँड 

ए लॉयमट ो ाम फॉर वूमन यासार या उ कृ  योजना शासनामाफत राबव या जात आहते िनवडणुकांम य े
दखेील मिहलांसाठी आरि त जागा ठेव या जात आहते काही मुख मिहला सशि करण या या योजना भारत 
सरकार ारे राबव यात येत आहते. 
        आपला भारत दशे या जलद गतीन े आ थक गती करत आह े सामािजक-राजक य े ाम ये जागितक 
तरावर दखेील भारताचा मान मो ा माणात वाढलेला आह.े या सवाम ये ि यांची भूिमका ही अ यंत मोलाची 

आह ेआरो यय, िश ण, संशोधन,  तं ान या सव े ात ि या पु षां या बरोबरीने कब ना यां यापे ा जा त 
सरसपणे काम करताना दसतात. 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    ::::    

1.  https://mr.vikaspedia.in/social-welfare 
2. https://www.artofliving.org/in-mr/project/women-empowerment 
3. भारतीय समाज व नारी : शोभा नाटानी  
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भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    शतेीचाशतेीचाशतेीचाशतेीचा    इितहासइितहासइितहासइितहास    
    

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . एमएमएमएम. . . . आरआरआरआर. . . . खोतखोतखोतखोत    
अथशा  िवभाग, स. का. पाटील सधुदगु महािवदयालय, मालवण 

    

भारत हा खेडयापाडयांचा दशे हणून ओळखला जातो. भारतीय अथ व था ामीण अथ व था हणून 
ओळखली जात.े वतमान ि थतीत भारता या 6.38 लाख खेडी असून 68.8% लोक खेडयात राहतात. शेती हा 

मुख वसाय आह.े एकूण जगा या अथ व थेत शेती हा ाचीन वसाय हणून ओळखला जातो. जगातील 2/3 
जनता आजही शेतीवर आधारीत आह.े ाचीन काळापासून शेती हचे उदरिनवाहाचे साधन हणून रािहल े आह.े 
अिलकडील काळात मा  शेती ावसाियक व प धारण करीत आह.े तांदळू, ग , बाजरी, हरभरा, तूर अशा 
अ धा या या उ पादनाबरोबर कापूस, ताग, ऊस, तंबाखू, रबर चहा, कॉफ  अशी ापारी िपके मोठया माणात 
घेतली जात आहते. भारतात परंपरागत प दतीन ेहोणारी शेती कात टाकू लागली आह.े 58% लोकसं या कृिष व 
कृिष आधारीत उदयोगावर अवलंबून आह.े भारतात 159.7 द. ल. हे टर े  शेतीखाली आह.े जगातील दशेात 
शेती े ाबाबत दसुरा मांक आह.े अमे रका पिह या मांकावर आह.े या दशेाचे 74.45 द. ल. हे टर े  
शेतीखाली आह.े 
भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    शतेीचाशतेीचाशतेीचाशतेीचा    इितहासइितहासइितहासइितहास    ::::----    
1) 1) 1) 1) शतेीचीशतेीचीशतेीचीशतेीची    उ प ीउ प ीउ प ीउ प ी    ::::----    

 जगात शेती कर याचा शोध दहा हजार वषापूव  लागला आह.े मानव पूव  रानटी अव थेत ा या-
प ां माणे आपले जीवन जगत होता. यानंतर या या ानात भर पडून तो शेतीकड े वळला आह.े थम म य 
पूवकडील दशे आताचे इ ाइल, पॅले टाईन अशा दशेात सुपीक प ा शेतीचा शोध लागला आह.े सु वातीला 
गवतासारखे धा य उदा. बाजरी, ग , मसूर डाळ, अशा धा यांचा शोध लागला. मानवाला जंगलाम ये अशी धा य 
उगवलेली दसू लागली, जी गवता माणे होती. यान े ती अ  हणून वापर यास सु वात केली आिण यानंतर 
याला या धा यांचे मह व वाटू लागले आिण तो अशा कार या धा यांचे िबयाणे जी सुपीक जिमनीत पेरणी क न 

शेती कर याची सु वात क  लागला आिण यातूनच शेती हा संक पनेचा उदय झाला. भारतात 6.500 वषापासनू 
शेतीची सु वात झाली आह ेअसे दसून येत.े 
2) 2) 2) 2) भाभाभाभारतातीलरतातीलरतातीलरतातील    पुरातनपुरातनपुरातनपुरातन    शतेीचेशतेीचेशतेीचेशतेीचे    व पव पव पव प    ::::----    

पुरातन काळाम ये केवळ शेती हा मानवाचा मु य वसाय होता. भारतात पाणी, माती, जंगले यांचे जतन 
गावक यांकडून केले जात असे. गावातील लोक एक  यायचे, गावाची पा याची गरज भागव यासाठी गावालगतच 
पा यासाठी सुिवधा करायच ेव त ेसव मदानातून केल ेजात असे. मातीच ेसंर ण कर यासाठी बांध-बंधारे घातल े
जात असून, शेतीत ओलावा टकवून ठेव यासाठी वेगवेगळे उपाय करीत असत. उ हा यात गावचे सव लोक एक  
येऊन तळयातील गाळ काढत असत. शेती भोवती झाड े लावून हवेतील आ ता वाढून ठेव यासाठी य  करत 
असत. दु काळावर मात कर यासाठी पेव/कोठारे यांची सुिवधा क न अ धा याचा साठा करीत असत. ह े
पेव/कोठार हणज े जिमनीत भुयार व पात कोठार काढले जायचे. याला माणूस आज जाईल असे त ड ठेवले 
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जायच.े याम ये मो ा माणात धा य ठेवले जायचे. यामुळे दु काळावर मात करणे श य होत असे. यामुळे 
इं ज पूव काळात जवळजवळ 2 हजार वषात भारतात अनेक मोठे दु काळ पडले होत.े मा  मानवहानी मो ा 

माणात झालेली दसून येत नाही. याचे कारण हणजे भारतात असणारी वयंपूण खेडी आिण यावेळी 
गावपातळीवर असणारे यो य िनयोजन, मदान, खेडयातच सव उ पादन येक कामासाठी व गावा या 
िवकासासाठी खे ातील लोकांम ये एक  असायची. खे ाम ये एकमेकां या गरजा भागिवणारे उ ोग- वसाय 
यामधून खे ातील लोकां या सव गरजा भागवा या. यामुळे एक खे ातील लोकांना परक य इतर लोकांवर 
अवलंबून राहायची गरज लागायची नाही. 
3) 3) 3) 3) इं जां याइं जां याइं जां याइं जां या    काळातीलकाळातीलकाळातीलकाळातील    भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    शतेीशतेीशतेीशतेी    ::::----    

सतरा ा शतकात भारतात इं ज ापारा या िनिम ान ेआले. याचबरोबर ई ट इंिडया कंपनीचे आगमन 
झाले आिण यानंतर 1818 म ये भारतात ि टश राजवट सु  झाली. इं ज पूव काळात भारतात खेडी वयंपूण 
होती. तसेच वाय  होती. मुि लम राजवटीत दखेील दशेातील खेडी अबािधत होती. मा  इं ज राजवटीनंतर 
शेतक यांच े आिण खे ां या वाय ेवर अमया दत बंधने आली.  इं जीत पूवकाळात राजेशाही म ये शेतीवर 
शेतसारा 5 ट े  या जवळपास आकारला जायचा. मा  इं ज आ यानंतर 5% व न तो 50% पयत वाढिव यात 
आला. शेती पीक आले अथवा न आले तरी शेतक यांना शेतसारा ावा लागत असे. लोकां या जंगम संप ीवर 
दखेील कर अिधक माणात लादला जात असे. इं जां या काळात राजवटीत अकरा मोठे दु काळ पडले होते. 
यामुळे मोठी मनु यहानी झाली होती. लाखो लोकांचा मृ यू झाला होता. तसेच इं ज राजवटीत जमीनदार व 

सावकार याम ये मो ा माणात वाढ झाली ते इं जां या चुक या धोरणामुळे जबरद त वाढलेला शेतसारा 
बळजबरीन ेवसूल केला जात अस यामुळे शेतकरी कजबाजारी हो याच े माण वाढले आिण कज वेळीच न फेडता 
आ यामुळे शेतक यांची शेती सावकारा या घशात जाऊ लागली. एकंदरीत इं ज राजवटीत शेतीचा िवकास झाला 
नाही. उलट वाय  असणारे खेड ेव खे ातील शेतकरी परावलंबी बनला. 
4) 4) 4) 4) वातं यानतंरचावातं यानतंरचावातं यानतंरचावातं यानतंरचा    काळकाळकाळकाळ    ::::----    

वातं यानंतर दशेासमोर अथात रा यक यासमोर मोठी आ हान े उभी होती. वातं यानंतर भारत 
सरकारन े1950 म ये िनयोजन आयोगाची थापना केली. 1951 पासून पंचवा षक योजने या मा यमातून दशेाचा 
िवकास कर यासाठी य  चालू झाले. पिह याच योजनेत शेती िवकासावर भर दला गेला. मा  यानंतर भारत-
पा क तान, भारत-चीन यु  आिण 1972 चा दु काळ यामुळे दशेा या शेती िवकासावर िजतके ल  क त केल े
पािहजे िततके करता आले नाही. जागितक राजकारणात दशेाचे धोरण अिल  असले तरी, दु काळा या काळात 
दशेातील लोकांना पुरेल इतके अ धा य दशेात िनमाण होत नस यामुळे अमे रका सार या बला  रा ापुढे 
धा या या मदतीसाठी िभकेचा कटोरा धरावा लागत होता. तोही अनेक अट वर, भारतीय अि मतेसाठी ह े 
अपमाना पद होत,े यावर उपाय हणून 1965 दशकात अ धा या याबाबत दशेाला वयंपूण कर यासाठी व 
शेतीचा िवकास घडवून आण यासाठी शेतीम ये ह रत ातंी घडवून आण यासाठी नवीन-नवीन तं ानाचा वापर, 
नवीन िबया यांचा वापर, रासायिनक खतांचा वापर, क टकनाशकांचा वापर यावर भर दे यात आला. अथात 
ि सू ी काय म राबव यावर भर दे यात आला. 1965 म ये कृषी कमत आयोगाची थापना कर यात आली. 
1985 म ये याची ा ी वाढवून याचे नामकरण कृषी खच व मू य आयोग असे कर यात आले आह.े हा आयोग 
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क  शासनास 25 मु य िपकां या आधारभूत कमतीची िशफारस करतो. सरकार या वतीन े शेतक यांचा माल 
िवकत घे यासाठी भारतीय अ  महामंडळाची थापना कर यात आली. 1950 त े 1965 हा ह रत ातंीचा पूव 
काळ हणून ओळखला जातो. 1965 नंतर ह रत ांती घडवून आणली आिण ह रत ातंी नंतर वाढ या लोकसं येला 
पुरेल एवढे धा य आपण उ पादन क  शकलो. अ धा या या सा ामुळे दु काळ, पूर यासार या प रि थतीवर 
मात क न शकत आहोत. ह रत ातंीन ेशेतक यानंा नवीन तं ान आ मसात क न उ पादन वाढीस वृ  केले. 
5) 5) 5) 5) ह रत ातंीचाह रत ातंीचाह रत ातंीचाह रत ातंीचा    काळकाळकाळकाळ    ::::----    

सन 1965 नंतर शेती उ पादन वाढीचा कल हा चढता होता, कारण ह रत ांती घडून येत होती. अ धा य 
उ पादन 82 दशल  टनांव न 200 दशल  टनांपयत नेणे श य झाले. ह रत ातंीमुळे कृषी े ात मह वपूण 

गती झाली आह.े ामीण भागातील जनतेच ेउ प  वाढवून काही माणात दा र यात घट होऊ लागली. अस े
असले तरी आपणास दसते क  ह रत ातंी चा फायदा मो ा शेतक यांना झाला आह.े कारण ह रत ांती 
भांडवल धान होती, याचा फायदा लहान शेतकरी आिण शेतमजुरांना झाला नाही, पाणीपुरवठा, ॅ टर, 
रासायिनक खते, उ  तीचे िबयाणे यासाठी मो ा माणात पैशांची गरज असत,े जी लहान शेतकरी पूण क  
शकत नाही. जी ह रत ातंीमुळे संक रत वाणापैक  खादयान वाणांम ये फ  ग  आिण तांदळाम ये मो ा 

माणात उ पादकता वाढली. ह रत ांतीमुळे शेतक यांम ये काही माणात ापारी दिृ कोन आला. यामुळे अिधक 
उ पादनासाठी ऊस, कापूस, सोयाबीन, ताग, यूट इ यादी ापारी िपकांच ेउ पादन दखेील वाढ याचे दसून येते. 
मा  तेलिबया, कडधा ये व इतर िपकां या बाबतीत ह रत ातंी घडून आलेली नाही. ह रत ातंीचा फायदा काही 
ठरािवक रा यांना झाला आह.े खास क न पंजाब. ह रयाणा. पि म बंगाल, उ र दशे यानंतर गुजरात, महारा , 
कनाटक रा याला झाला आह.े मा  अनेक मागास रा यात याचा फायदा झाला नाही. ह रत ांतीनंतर उ पादन 
पातळी टकवून ठेव यासाठी क टकनाशके, रासायिनक खते यांचा वापर दवस दवस वाढत रािहला आह.े यामुळे 
भू- दषूण, जल दषूण, दिूषत अ धा य, नापीक जमीन अशा अनेक सम या मो ा माणात िनमाण झा या 
आहते. शेती या रा ीय उ प ाचा सहभाग/िह सा पिह याच 1951 म ये 50% पे ा अिधक होता तो दवस दवस 
कमी होत आलेला आह.े स या तो 15% पयत आलेला आह.े 
6) 6) 6) 6) सनसनसनसन    1991 1991 1991 1991 नतंरचानतंरचानतंरचानतंरचा    काळकाळकाळकाळ    ((((आ थकआ थकआ थकआ थक    सधुारणानतंरचासधुारणानतंरचासधुारणानतंरचासधुारणानतंरचा    काळकाळकाळकाळ) :) :) :) :----    

भारत सरकारन े सन 1991 म ये नवीन आ थक धोरण वीकारल.े याम ये खाजगीकरण, उदारीकरण, 
जागितक करण या संक पनाचंा वीकार कर यात आला. 1995 म ये WTO ची थापना झाली. या नवीन आ थक 
धोरणाचा उ ोग व सेवा े ा या िवकासाबरोबर शेती े ा या िवकासावर भर दे यात आला. याम ये जल सचन 
सुिवधा, िपक िवमा. आधार कमत, कज पुरवठा, सवलती, नवीन बी िबया यांचा वापर, शेतीसाठी लागणारी 
यं सामु ी, आधुिनक तं ान, शेती िवषयक िश ण व िश णा या सुिवधा यामाफत शेती िवकास साध यावर 
भर दे यात आला आह.े यातनू शेती उ पादन वाढिव यावर भर दे यात आला. 

भारतीय शेतीचा वातं यानंतरचा इितहास पािह यास शेती ही अ यंत कडकेोट बंदी त पणाची बळी 
ठरलेली होती. िविवध सिम यांचा बं द त कायदा, रा य बंदी, दशे बंदी, जमीन धारणेचा ब ल, जाचक कायद,े 
जीवनाव यक व तू कायदासारखे, रा सी कायद ेही सारी रचना शेतीला मारक ठरत होती. 1989 म ये भारत 
मो ा आ थक संकटात सापडलेला होता. सरकार या धोरणांचा प रणाम हणून दशेाची अथ व था धो यात 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)             ISSN – 2454 - 7905 

Vol. II  - ISSUE – LII                  SJIF Impact Factor : 7.479                                         Page - 211 

आली आिण या संकटावरचा उपाय हणून अथवा िश ा हणा, भारताला जागितक धोरण वीकारावे लागले. 
भारताच े धोरणे आंतररा ीय पातळीवर जोडली गेली. जागितक ापार संघटना (WTO) जागितक तरावर 

ापारात एका समान सू ात आण यासाठी सभासद रा ातील ुट चा अ यास करत यावर उपाययोजना 
कर याचा आ ह ध  लागली. WTO या िनयमावलीनुसार दशेातील शेतीला जी अनुदान े दली जात होती, 
यावर बंधने लाद यात आली. यामुळे भारतीय शेतकरी शेतीवर गंडातर येऊन भारतीय शेतकरी अनुदानाला 

मुकला आह.े आजही काही मदत करायची झाली तर ती टाळ यासाठी याला WTO ची कारणे दाखिवली जातात. 
ते भारतातील शेतमाल बाजार खुला करावा, याम ये खाजगीकरण आणावे अस े सुचिवले आह.े मा  राजक य 
लोकांनी याकड ेदलु  केल ेआह.े याकड ेजागितक करणाचा फायदा हा उ ोग व सेवा े ाला जा त झाला. शेती 

े ाला हणावा तसा फायदा जागितक करणाचा झालेला दसून येत नाही. 
जागितक करणा या नंतर आजही भारतीय शेतीम ये अनेक सम या आहते. या तीन भागात िवभाग या 

आहते. पिह या भागात नसै गक सम या, याम ये हवामानातील बदल, भूपृ ा या रचनतेील फरक, महापूर, 
आ लयु  जिमनी, िपकांवरील रोग दसु या भागात आ थक सम या याम ये शेतक यांच े दा र , रासायिनक 
खतांचा वाढ या कमती, तसेच यांचा अितवापर, जुनाट िबयाणे आिण सचना या सुिवधांचा अभाव, बाजारपेठा 
व वाहतूक सुिवधांचा अभाव, दलालाची मोठी साखळी, शेतक यांचा कजबाजारीपणा, शेतीला अ प दरात कज 
पुरवठयाचा अभाव. ितस या भागात सामािजक सम यांचा समावेश होतो. याम ये शेतीचे तुकडीकरण, दवैवाद, 
जु या ढी, परंपरा, अंध ा सारमा यमांचा अभाव, पारंप रक शेती, शेती ह ेउदरिनवाहाच ेसाधन अशा अनेक 
सम या दशेात ठाण मांडून बसले या आहते. 
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं    ::::----    

ाचीन काळापासून आजपयतचा भारतीय शेतीचा इितहास पािह यास भारतीय शेतीने दशेा या 
अथ व थेत अ धा य, िनयात व रोजगार याबाबत मह वाची भूिमका बजावली आह.े वातं यानंतर भारतीय 
शेतीचा िवकास घडवून आण यासाठी मो ा माणात य  केल े आह.े शेतीची उ पादकता व उ पादन 
वाढिव यासाठी य  झालेत मा  यानंतर जागितकरणादखेील शेती िवकासावर भर दला आह.े मा  अ ापही 
भारतीय शेतीपुढे शेतीचे तुकडीकरण, जल सचन, शेतक यांचा कजबाजारीपणा, पोषक अ धा ये, शेतक यां या 
आ मह या, कमी उ पादकता व धारण े  िवषमता अशी अनेक आ हान े आहते, ती कशी पेलावयाची यासाठी 
सव ोपरी य  झाले पािहजेत. कारण आजही भारतातील 80% शेतकरी वग गरीबच आह,े याला जीवन जगत 
असताना याची ससेहोलपट होत आह.े 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    सचूीसचूीसचूीसचूी    ::::----    
1) V. Vankaish Impact of Agrotarod Industries on Rural Economy Himalaya Duplication. 
2) डॉ टर िनमल भालेराव, ी मु दसेाई ामीण अथशा  िनराली काशन पुणे. 
3) डॉ. िवनायक दशेपांडे, डॉ. ीधर दशेपांडे भारतीय अथ व था िहमालया काशन. 
4) योजना अंक जुलै-2014. 

5) भारतीय अथ व था ितयोिगता दपण 2016-17, 2017-18. 
6) Various Website on Internal. 
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नसै गक साधनसपं ीच े सवंधन व शा त िवकास काळाची गरजनसै गक साधनसपं ीच े सवंधन व शा त िवकास काळाची गरजनसै गक साधनसपं ीच े सवंधन व शा त िवकास काळाची गरजनसै गक साधनसपं ीच े सवंधन व शा त िवकास काळाची गरज    
    

डॉडॉडॉडॉ. . . . काळनर सिुनता काळनर सिुनता काळनर सिुनता काळनर सिुनता     
सहा यक ा यापकसहा यक ा यापकसहा यक ा यापकसहा यक ा यापक,,,,    मममम....िविविविव. . . . ....समाजाच ेकला समाजाच ेकला समाजाच ेकला समाजाच ेकला , , , , िव ान व वािव ान व वािव ान व वािव ान व वािण य महािव ालय ओझर िमग तािण य महािव ालय ओझर िमग तािण य महािव ालय ओझर िमग तािण य महािव ालय ओझर िमग ता....िनफाड िजिनफाड िजिनफाड िजिनफाड िज. . . . नािशकनािशकनािशकनािशक, , , ,     

 

तावना तावना तावना तावना ::::        
माणसाची येक गरज ही िनसगामुळेच पूण होते. िनसगातूनच िमळणा या िविवध कार या व तूंचा 

आिण सेवांचा उपयोग क न माणूस आप या गरज भागवत असतो. पाणी , माती, हवा, खिनजे आिण कोळसा 
इ यादी. अजैिवक संसाधने आहते तर जंगले, वने, िपके, व यजीव आिण व य ाणी इ यादी जैिवक संसाधनांची 
उदाहरणे आहते. संसाधने हणजे काय तर जीवना जग यासाठी लागणारी कवा वापरली जाणारी कोणतीही 
साम ी हणजे संसाधन होय.  मानवा या वाढ या गरजा आिण या पूण कर यासाठी होत असले या नैस गक 
साधनसंप ीचा अमाप वापर यांमुळे आज पृ वीवरील नैस गक संसाधनांचे साठे दवस दवस कमी होताना दसत 
आहते. ह े जर असेच चाल ू रािहले तर येणा या भिव याम ये नैस गक संसाधनाची माणसाला कमतरता भास ू
लागेल. हणून नैस गक साधनसंप ी चे संवधन काळाची गरज आह.े 

साधन संप ी या श दाचा अथ पुरव ाचा एक  ोत कवा  गरजांची पूतता करणारा एक साठा होय. 
िनसगातील जे घटक मानवी जीवनाला व  या या अि त वाला  उपयोगी आहते, त े हणजे नैस गक साधन संप ी 
होय. 

पयावरणातील या घटकांमुळे मानवी गरजांची पूतता होते तसेच जे  घटक राहणीमान सुधार यास मदत 
करतात यांना साधन संप ी असे हणतात. नैस गक ससंाधने अ  व  व िनवारा या मूलभूत गरजांची पूतता 
करतातच िशवाय नवीन काहीतरी कर यासाठी मानवाला संधी उपल ध क न दतेात. 

थोड यात िनसगातनू उपल ध झाले या व तू व पदाथाना नैस गक साधन संप ी अस े हणतात. 
ा या ा या ा या ा या ::::    

मराठी िव कोश : " मानवाला उपयु  अशा िनसगातील ांना नसै गक साधन संप ी असे हणतात." 
ी सबग आिण नॉटन :  मानवी यां या े ात िनसगाने मु पणे धान केलेले सव भौितक घटक हणज े

नैस गक साधन संप ी होय. 
थोड यात मानवी जीवना या अि त वासाठी उपयु  ठरणा  या घटकानंा नैस गक साधनसंप ी अस े

हणतात. मानव आप या कौश याचा वापर क न नसै गक घटक उपयोगात आणतो. ठरािवक पुरवठा, उपयोिगता, 
िविनमय मता ह ेगुण नैस गक साधन संप ी ला लागू पडतात. 
साधनसपं ीचा उगम साधनसपं ीचा उगम साधनसपं ीचा उगम साधनसपं ीचा उगम ::::नसै गक साधन संप ी चा उगम हा जैिवक साधन संप ी व अजैिवक साधन संप ी या 
मा यमातून झाला आह.े 

१) जैिवक साधन संप ी म ये वृ , वन पती, ाणी यासार या सव सजीव घटकांचा समावेश होतो. 
२) अजैिवक साधन संप ीम ये पाणी, जमीन, हवा, सौर ऊजा, खिनज,े िविवध कारचे धातू यासार या 

घटकांचा समावेश होतो. 
 नैस गक साधन संप ी या संदभातील सम या : 
१) जल दषूण 
२) वायू दषूण 
३) जंगल े ात होणारी घट 
४) भूजल पातळीत घट 
५) ऊजची सम या 
६) वातावरणातील बदल 
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७) नैस गक साधन संप ीचा हास 
भारतातील ऊजा ससंाधन ेभारतातील ऊजा ससंाधन ेभारतातील ऊजा ससंाधन ेभारतातील ऊजा ससंाधन े::::    

"ऊजा हणजे कोणताही भौितक बदल घडिव याची अथवा काय कर याची मता होय."  ऊजा हणज े
काय कर याची मता होय. 

दनैं दन जीवनाम य ेघरगुती वापरासाठी कवा औ ोिगक कारणासाठी लागणारी ऊजा िमळिव यासाठी ज े
पदाथ अथवा व तू वापर या जातात यांना ऊजा संसाधने असे हणतात. उदाहरणाथ उ णता, काश कवा िवज. 

भू कवचाखाली जीवा म इंधने आिण भूपृ ावरील जल,वायु,सूय काश,वन पती ही सव ऊजा ससंाधन े
आहते. ऊजा संसाधनांचे ामु याने दोन िवभागात वग करण केले जाते. 

१) य म  ऊजा ससंाधन े
२) अ य म ऊजा  संसाधन े
१) य म  ऊजा ससंाधने (Non Renewable Energy) : 

 ा या :  “ या ऊजा संसाधनां या माणात यां या वापरानंतर घट होते ते  य म ऊजा संसाधन ेहोय.” 
ही संसाधने नैस गक संसाधने असून यांना कृि म र या पु हा िनमाण करता येत नाही. िनसगातील या 

संसाधनांचे माण मया दत असून नैस गकरी या यांना तयार हो यासाठी लाखो वष लागतात. य म ऊजा 
संसाधन म ये पुढील ससंाधनांचा समावेश होतो. 

१) दगडी कोळसा (Coal) 
२) पे ोिलयम (petrolium) 
३) नैस गक वायू (Natural gas) 
४) आि वक  उजा 
२)अ य म ऊजा  संसाधने/ पुन न मती म (Renewable Sources of Energy): 
आधुिनक काळाम ये जगातील सवच दशेात ऊज या मागणीम ये चंड वाढ होत आह.े या तुलनते पुरवठा 

वाढत नाही. वाढ या मागणीची पूतता कर यासाठी पारंपा रक ऊजा ोतांवर अवलंबून रािह यास पयावरण 
िवषयक सम या िनमाण होतील. हणून जगातील सवच दशेांम ये अपारंपा रक ऊजा िन मती वर आिण वापरावर 
भर दे यात यते आह.े पुन न मती म ोतांपासनू ऊजची िन मती करणारा भारत हा जगत  मोठा मुख दशे आह.े 
 ा या : " जी ऊजा अ पकाळात पु हा िनमाण करता येते या ऊजला पुनिन मती म कवा अ य म ऊजा असे 
हणतात.  

अ य म कवा पुन न मती म ऊजचे ोत :    
१) सौर ऊजा :  सूय हा ऊजचा आपला सवात बलवान ोत आह.े सूय काश कवा सौर ऊजचा  ही टग, लाइ टग 
आिण कू लग  हो स आिण इतर इमारती िवज, पाणी गरम करणे आिण िविवध औ ोिगक यांसाठी केला जाऊ 
शकतो. भारत हा दशे उ णक टबंधीय दशे अस यामुळे  सौर ऊजा जा त माणात िमळते.  आधुिनक तं ाना या 
वापरामुळे सूय काशातील ऊजचा वापर कर यात येणारी तं ान सतत िवकिसत होत आह.े 
२) पवन ऊजा :  पवन ऊजा ही पवनच  ारे उ पा दत केली जाते. पवनच  म ये असणा या पा यानंा गती 
िनमाण होते. पा यां या च ाकार फर यामुळे टरबाइन ारे िव तु ऊजा िनमाण केली जाते. 

पवन ऊजा ही व त, दषूण मु , पयावरण पूरक आिण जीवा म इंधनाचा पासून दरू िवकिसत करता 
येते. पवन ऊजच े उपयोग जहाजे चालिव यासाठी, पा याचा उपसा कर यासाठी, काश दे यासाठी, िपठाची 
िगरणी चालिव यासाठी केला जातो. 
३) जल ऊजा : पा याम ये असणारी ऊजा  सचंियत क न जल ऊजा िनमाण केली जाते. नदीच ेवाहत ेपाणी मो ा 
धरणांची बांधणी क न अडिवले जाते. याची साठवणूक केली जाते आिण नतंर मो ा उंचीव न टबइन  



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)             ISSN – 2454 - 7905 

Vol. II  - ISSUE – LII                  SJIF Impact Factor : 7.479                                         Page - 214 

फरिव यासाठी वापरले जाते. जल िव तु ऊजचा उपयोग हा शेती,औ ोिगक, घरगुती आिण ापारी कारणासाठी 
करता यतेो. 

    जलिव तु िन मती मुळे नैस गक संसाधनाचंा हास होत नाही व पयावरण दषूणाची सम या दखेील 
िनमाण होत नाही. 
४) बायोमास ऊजा : लोकानंी िहवा यात वतःला उबदार ठेव यासाठी जे हा लाकूड वापरायला सु वात केली 
ते हापासून बायोमास हा ऊजचा एक अ य म ोत बनला. लाकूड हा बायोमास ऊजचा सवात सामा य ोत 
आह.े बायोमास ऊजा ही अ  िपके, शेती व वन कचरा, नगरपािलका आिण औ ोिगक कचरा, िहर ा वन पती व 

ाणी यां यापासून स य िवघटनशील घटकांपासून ऊजा िन मती करता यतेे.  
५) हाय ोजन :  हाय ोजन म ये इंधन आिण ऊजा ोत हणून मता आह.े हाय ोजन हा पृ वीवरील सवात 
सामा य घटक आह.े उदाहरणाथ पाणी दोन तृतीयांश हाय ोजन आह.े परंतु िनसगात नेहमी इतर घटकांसह त े
आढळते. इतर घटकांपासून वेगळे केले तर हाय ोजनचा वापर वीज वाहणे, िह टग आिण वयंपाक यासाठी 
नैस गक वायू या जागी करता येईल, तसेच वीज िन मतीसाठी दखेील करता येईल. 
६) भु- तापीय ऊजा : पृ वी या आत उ णता वाफ आिण गरम पाणी उ प  करते. याचा वापर वीज िन मतीसाठी 
आिण िव ुत िन मती साठी केला जाऊ शकतो कवा घरगुती िह टग आिण उ ोगासाठी ऊजा िन मती सार या 
इतर अनु योगासाठी भूऔि णक ऊजा खोल जिमनीखालील जलाशयातून ि लग ारे कवा इतर भूधातूं या 
जलाशय यापैक  जवळून पृ भागावर काढता यतेे. 
७) महासागर ऊजा : महासागरात िनरिनरा या ऊजा ोतांचे अनेक कार आहते. आिण येक जण वेगवेग या 
श नी चालतो. समु ातील लाटांपासून ऊजचा वापर वीजिन मतीसाठी केला जाऊ शकतो आिण महासागर 
तापीय ऊजतून समु ातील पा याची साठवण असले या उ णतेपासून दखेील पांत रत करता यतेो. 
८) व जैवइंधन : जैव इंधनाम ये इथेनॉल, जैिवक िडझेल कवा वन पत पासून काढलेले तेल यांचा समावेश होतो. 
पे ोल व िडझेलची टंचाई आिण वाढ या कमती वर मात कर यासाठी वाहनांसाठी जैव िडझेलचा वापर 
वाढिव याची गरज आह.े िडझेलम ये काही माणात जैवइंधन िमसळून इंधन हणून वापर यास िनि तच 
िडझेल या वाढ या कमतीला आळा बसेल. 

जैवइंधना या वापरामुळे वाहनांमुळे होणारे दषूण कमी हो यास मदत होईल.  व इंधनांचा वापर 
वाढ यास पे ोल व िडझेल या टंचाईवर मात करता येईल. 

नैस गक साधन संप ीच ेसंवधन कर यासाठी उपाय: 
1) नैस गक साधन संप ीचे संवधन कर यासाठी घनकच या या व थापना या संदभात  िविश  

कारची काय णाली वापरात आणली पािहजे. 
2) वृ  लागवड व संवधन यावर िवशेष भर दला पािहज.े 
3)  नैस गक साधन ेदु मळ अस याने साधन संप ीचा आव यकतेनुसार काटेकोर वापर केला पािहजे. 
4) पुनिन मती म ऊजा साधने िवकिसत कर यावर जा त भर दला पािहजे. 
5) औ ोिगक वसाहत ची  रचना यो य कारे के यास वातानुकूलन साठी लागणा या ऊजची बचत होऊ 

शकते. 
शा त िवकास सकं पना शा त िवकास सकं पना शा त िवकास सकं पना शा त िवकास सकं पना     

शा त िवकास ( कवा टकाऊ िवकास) म ये पयावरणीय संतुलन टकिव यासाठी नैस गक संसाधनां या 
काय म आिण जबाबदार शासनाचा समावेश आह,े जणेेक न स या या ोतां या यो य माणात िवतरण आिण 
भिव यातील िप ांसाठी यांची उपल धता याची हमी दली जाऊ शकते. 

टकाऊ िवकासाची क पना ही िवकासा या जु या सकं पनेची उ ातंी आह,े कारण ती आ थक आिण 
भौितक गतीचा िवचार करत,े परंतु नैस गक ससंाधनां या जबाबदार वापरा ारे सामािजक क याणाशी संतलुन 
साधते. अशा कारे, ते टकाव दे या या तीन मूलभूत अ ांशी समेट करतो: आ थक, पयावरणीय आिण सामािजक. 
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पयावरणीय समतोल जीवनाचा ोत हणून न िवचारता, आ थक िवकासाची पारंपा रक सकं पना केवळ व तू 
आिण संप ीचे उ पादन आिण िवतरण याचा संदभ दतेे. टकाऊ िवकासाची संक पना या िवकासा या मॉडलेने 
पयावरणाची जोखीम प करली आह ेआिण यासह, जीवनशैलीची गुणव ा आिण मानवी अि त व यावर आधा रत 
आह.े 

ा या : 
शा त िवकास हणज ेभिव यातील िप ां या वतः या गरजा पूण कर या या मतेशी तडजोड न करता 

वतमान गरजा पूण करणारा िवकास. 
शा त िवकासा साठी उपाययोजना शा त िवकासा साठी उपाययोजना शा त िवकासा साठी उपाययोजना शा त िवकासा साठी उपाययोजना ::::    

१. मानवी भूभार कमी करणे - आधी आपण बिघतले तसं माणसान े बरीच जमीन हडप केली आह.े ती 
जमीन िनसगाला परत करणे ही एक मह वाची पायरी आह.े हणजे न  काय करायचे तर स या जी औ ोिगक 
शेती केली जात े ती ब ताशंी रासायिनक असते. या औ ोिगक शेती या ा पाकडून नसै गक प तीने शेती 
कर याकड ेवळणे. यात एका िपकाऐवजी अनेक िपके एकाच वेळी घेणे रासायिनक खते न वापरणे, आिण मांसाहार 
कमी करणे अथवा बंद करणे या गो ी येतात. समजा, आपण शंभर एकर जमीनीवर फ  मका िपकवत असू तर या 
ऐवजी पाच ते दहा एकर जमीनीवर कमान 4 ते 5 िविवध कार या धा य अथवा भा या लावणे. फरती शेती, 
असे करता येईल. उरले या जिमनीवर ितथ या मूळ वन पती उगवतील असे पोषक वातावरण िनमाण करता येईल. 
मा  केवळ झाडे लावून जंगल तयार करणे हणजे िनसग न ह.े िनसगा या अनेक प रसं था असतात - गवताळ 

दशे, पाणथळ जागा, रेतीचे मैदान, वाळवंट ा सग या नैस गक प रसं था आहते. आप या भौगोिलक 
दशेानुसार ितथली जी नैस गक प रसं था आह ेित या परीघात रा न तेथील थािनक िबयाणे वाप न शेती करणे 

ह े शा त िवकासाचे एक मह वाचे येय आह.े या कारे केलेली शेती ही भरपूर उ प  दणेारी, शेतक याला 
जगवणारी आह ेह ेअनेक सशंोधनांमधून िस  झाले आह.े यातून मांसाहार व दु धज य पदाथ यासाठी खच होणारे 
पाणी व उजा यांची बचत झा याने पृ वीवरील भार कमी होईल. 
२. संसाधनांचे िवकेि करण - स याची आपली अथ व था क करणावर भर दणेारी आह.े चीनम ये माल 
उ पादन करणे ह ेआ थकदृ य़ा व त पडते हणून ितथे सव जगातील व तूंचे उ पादन केले जाते. अ धा य, दधू, 
कपडे, पाणी, उजा या आप या दनैं दन जीवनात गरजे या व तू दखेील कधी कधी सातासमु ापार तयार झाले या 
असतात. मग या आप यापयत पोहोच यासाठी िवपणनाची एक मोठी साखळी तयार करावी लागते. या सा याची 
नैस गक कमत आपण मोजत नस याने आ थकदृ य़ा आप याला त े परवडते. मा  या साखळीतील एखा ा 
गो ीवर बंदी आली तर काय भयानक प रि थती िनमाण होऊ शकते याची अगदी छोटी चुणूक आप याला कोरोना 
मुळे दसली आह.े कमान अ  आिण उजा या दोन बाबतीत वयंपूण असले या छो ा छो ा मानवी वसाहती 
िनमाण करणे ह ेशा त िवकासाचे एक मह वाचे येय आह.े आज भारतात या कुठ याही शहरात पाणी दरू या 
धरणातून येत,े धा य भाजीपाला दधू आसपास या खे ातून येत,े वीज दरू या कोण या तरी वीज क ात तयार 
होते. या सा या गो ी शहरात येतात पण शहरात काय तयार होते तर दषुण, सांडपाणी आिण कचरा. पु हा या 
सव गो ी शहराबाहरे नेऊन या क न सोड याची व था िनमाण करावी लागते. या उलट शा त ा पात 
शहरातील येक भागात दनैं दन गरजेचा भाजीपाला फळे िपकवता येईल, कदािचत एखादा गोठा असेल. सव 

भागातील सांडपा यावर आिण ओ या कच यावर या क न या पासून बायोगॅस तयार करता येईल. यातनू 
ितथ या लोकाचंी उजची गरज काही माणात भागू शकेल. गावाकड े हचे मॉडले राबवले तर शहराकड े येणारे 
माणसांचे ल ढे कमी होतील. गावातील लोकांना गावातच अिधक चांग या कारे जगता येईल. शेती या जोडीला 
छोटे कुटीर उ ोग चालवता येतील. ही एक शोषण न करणारी शा त अथ व था असेल. 
३. च ाकार अथ व था - या शा त िवकासा या व ांम ये उ ोग धंद ेकस ेचालतील? तर यासाठी circular 
economy चे ा प मांडले आह.े याम य े कोण याही उ पादनात कचरा िनमाण होणार नाही. कारण एका 
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उ पादनात तयार झालेला कचरा हा दसु या उ ोगाचा क ा माल असेल. ह े उ ोग अथात जा तीत जा त 
िवके ीत आिण उज या बाबतीत वयंपूण असतील. उदाहरणाथ, आज आपण िबि कटाचा पुडा घेऊन येतो. 
या या वे नाची जबाबदारी कोणाची असत?े शा त उ ोग end to end responsibility घेणारा असेल. 

यालाच cradle to cradle approach अशी सं ा आह.े मग अशा प रि थतीत कदािचत single use plastic च े
वे ण िबि कट कंपनीला परवडणार नाही! याच धत वर जर आपली इले ॉिनक उपकरणे उ पादन करणा या 
कंपनीला परत घे याचा कायदा आला तर कदािचत मोबाईल कंप या इत या वेगाने नवीन मॉडे स आणणार 
नाहीत. कारण कंपनीला केवळ एका नवीन चीप साठी अ खा फोन परत घेणे परवडणार नाही मग कदािचत ती एक 
चीप बदलून तोच फोन अिधक काळ वापरता येईल. 
४. अपारंप रक ऊजा ोत - मूळ उजची गरज भागव यासाठी सौरऊजा आिण जलिव ुत ह ेदोन सवात चागंले 
पयाय आहते. मा  यासाठी मोठी धरणे बांध यापे ा छो ा छो ा माणात िवक ीत उजा िनमाण करणे आिण 
गरज पड यास ती ि डने जोडणे अिधक शा त आह.े सौर ऊजा सोलार पॅनेल या मा यमातून वापरणे जरी सोयीच े
असले तरी तो सवात चांगला पयाय नाही. जशी िमळत े या व पात सौर ऊजा वापरणे सवात सोपे आिण चांगले. 
यात गवत आिण शेतात िनमाण होणा या ओ या कच यापासून तयार होणारा बायोगॅस हा एक शा त पयाय अस ू
शकतो. मूलतः उजची गरज कमी भासेल असे जीवनशैलीत बदल करणे हा एक मोठा बदल आ या त आह.े 
उदाहरणाथ, चालत, सायकलने, कवा सावजिनक वाहनाने वास, भरपूर सूय काश आिण उ म वायुवीजन व 
insulation असलेली शा त प तीने बांधलेली घरे इ यादी मुळे उजची गरज कमी होऊ शकते. 
सारांश :  अशा कारे पुनिन मती म कवा अ य म ऊजचे ोत दीघ कालावधीसाठी टकून रा  शकतात व 
सहजपणे नूतनीकरण केले जाऊ शकतात.आिण शा त िवकासासाठी उपयु  ठ  शकतात.शा  वत ोत हणज े
बायोमास, अणुउजा, भूऔि णक ऊजा, पवन ऊजा, सौर ऊजा .अ य म ऊजच े ोत ह ेकमी दषूण कारी हणून 
ओळखले जातात. 
संदभ :    

1)https://www.bookganga.com 
2)https://vishwakosh.marathi.gov.in 
3)https://mr.vikaspedia.in 

4)http://mr.m.wikipedia.org 
5) डॉ. दसेले करण (२०२१) पधा परी ा अथशा , दीप तंभ काशन. 
6) ठ र के .एच.(१९९३) अथशा ीय िवचारांचा इितहास, िव ा काशन नागपूर. 
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नािशकनािशकनािशकनािशक    िज ा यािज ा यािज ा यािज ा या    आ थकआ थकआ थकआ थक    िवकासातिवकासातिवकासातिवकासात    नसै गकनसै गकनसै गकनसै गक    साधनसपं ीचीसाधनसपं ीचीसाधनसपं ीचीसाधनसपं ीची    भुिमकाभुिमकाभुिमकाभुिमका    
 

नामदवेनामदवेनामदवेनामदवे    कारभारीकारभारीकारभारीकारभारी    डफळडफळडफळडफळ    
पीएच.डी. संशोधन िव ाथ  संशोधन 

ाााा....    डॉडॉडॉडॉ. . . . सहुाससहुाससहुाससहुास    आ हाडआ हाडआ हाडआ हाड    
मागदशक, पद ु र अथशा  संशोधन क , संगमनेर 

एस.एम.बी.एस.टी. कॉलेज, संगमनेर    

तावनातावनातावनातावना::::----        
िनसग हा माणसाचा साथीदार आह.े मनु य िनसगा या सहवासात रा न जीवन तीत करतो व 

या याकडून िमळाले या अनमोल व तूंचा वापर क न आपले जीवन िवकिसत करतो. दसु या श दात सांगायच े
झा यास मानवा या िजवनाची गती, िवकास व अि त व नैस गक ससंाधनावरच अवलंबून आह.े िनसगात 
उपल ध असले या जमीन, पाणी, न ा, पवत, वने, खिनजे इ याद या मा यमातनू मानवी गरजा पूण होतात. 
थोड यात मानवा या मूलभतू गरजा पूण कर याच ेकाम नैस गक साधन संप ी करत आह ेव िन:संशयपणे पुढे करत 
राहील यात ितळमा  शंका नाही. आपण आ दमानवाचा िवचार केला असता आदीमानव गुहते राहायचा आिण अ  
हणून फळे व ा यांचे मांस यावर अवलंबून होता थोड यात आ दमानव हा पूणतः िनसगावर अवलंबून होता. 

तशाच कारे आधुिनक मानवाचे जीवन ह े आ दमानवा इतकेच नैस गक साधनसंप ीवर हणजेच िनसगावर 
अवलंबून आह.े 

नैस गक संसाधने व आ थक िवकास याबाबतीत अथत ामं ये मतभेद दसनू यतेात. रचड डी िगल यां या 
मते "लोकसं या आिण म पुरवठा माणेच नैस गक साधनसंप ी दखेील या दशेा या आ थक िवकासात मह वपूण 
भूिमका बजावतात. सुपीक जमीन व पाणी नसेल तर कृषी े ाचा िवकास होणार नाही. लोह दगडी कोळसा व 
इतर खिनज संप ी नसेल तर औ ोिगक करणाच े व  अपूणच राहील. हवामान आिण भौगोिलक प रि थती  
आ थक िवकासात अडथळा िनमाण करतो. वा तिवक पाहता दशेा या आ थक िवकास मया दत ठेव यास कवा 

ो सािहत कर यास नसै गक साधनसंप ीला मह वपूण थान आह.े" तसेच ऑथर लुइस व रचड गेल यां या मत े
आ थक िवकास हा नैस गक साधनसंप ीवरच अवलंबून असतो. तर हरेॉड व े शर यां या मत े दशेाचा आ थक 
िवकास नैस गक साधनसंप ीबरोबरच इतर घटकांवरही अवलंबून असतो. अशा कारे अथत ांम ये मतिभ ता 
दसत असली तरी नैस गक संसाधनाच ेअन यसाधारण मह व आहे....    

नािशक िज हा महारा ा या उ र भागात स ा ी या सािन यात वसलेला आह.े नािशक िज ाचे 
े फळ 15,530 चौरस क.मी. आह.े िज ाच े े  साधारण तीन खो-याम ये िवभागलेले आह े(गोदावरीचे खोरे, 

तापीचे खोरे व दमणगंगेचे खोरे). नािशक िज ाचे वैिश े हणज े िज ातील सव न ा िज ातच उगम 
पावतात. िज ातील म य व पुव भाग ओलीताखाली अस याने येथील लोकांचे अथकारण बागायत शेतीवरच 
अवलंबुन आह.े  दसु-या िज ातुन एकही नदी या िज ात येत नाही. नािशक िज ा या प ीम िसमेवर स ा ी 
पवतमाला आह.े  तसेच िज ात अनेक ड गररांगा आहते. नािशक िज ाचा आथ क िवकासात उपरो  
साधनसंप ीची भुमीका मह वाची आह.े 
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सशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाची    उ ी ेउ ी ेउ ी ेउ ी े    ::::----        
    सदर संशोधन लेखासाठी पुढील उ ी े िनधारीत कर यात आली आहते. 

1. नािशक िज ा या आथ क िवकासातील नैसग क साधनसंप ीची  भुिमका अ यासणे. 
2. नािशक िज ातील उपल ध नैसग क साधनसंप ीच े व प अ यासणे. 

गहृीतकृ येगहृीतकृ येगहृीतकृ येगहृीतकृ ये::::----    
1. नािशक िज ात नैसग क साधनसंप ीच ेिवतरण िवषम व पात झालेले आह.े 

सशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाची    ा ीा ीा ीा ी    वववव    मयादामयादामयादामयादा    ::::----    
       कोण याही सामािजक िवषयावर संशोधन करताना यावर अनेक मयादा पडतात. महारा ातील येक 
िज ाला वेगवेग या कारची नसै गक साधनसंप ी लाभलेली आह.े संपूण महारा ाचा अ यास करणे वेळ व 
खचा या दृ ीने अडचणीचे ठरेल. यामुळे एकूण 36 िज ांपैक  एका नािशक िज ाची अ यास े  हणून िनवड 
कर यात येईल. 
      नािशक िज ाम ये अनेक कार या सम या आहते परंतु ह े संशोधन मा  नािशक िज ा या आथ क 
िवकासातील नैसग क साधनसंप ी या भुिमकेचा अ यास करते. यामध े भुमी, वन े व पाणी या साधनसंप ीचा 
िवचार केला आह.े यामुळे या संशोधनावर मयादा येतात. 
सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    णालीणालीणालीणाली        
िवषयिवषयिवषयिवषय    िनवडिनवडिनवडिनवड    वववव    मह वमह वमह वमह व::::----        
    येक दशे याला लाभले या नैस गक साधनसंप ीचा पया  वापर क न दशेाचा जा तीत जा त  आ थक 
िवकास घडवुन आण यासाठी सतत य शील असतो. आज आधुिनक तं ान कतीही गत झाले असल े तरी 
मानवाला जग यासाठी नैसग क साधनसंप ीची आव यकता असणार आह े व ती आव यकता भिव यात कायम 
राहील. भारताला तसेच महारा ाला नैसग क साधनसंप ीचा ठेवा लाभलेला आह.े परंत ु दशेा या वाढ या 
लोकसं ये या गरजा भागिवणेसाठी नैसग क साधनसंप ीचा वारेमाप वापर केला जात आह.े सवसामा यपणे आपण 
एखा ा मिशनचा वापर करत असताना याचा घसा-याची तरतुद करतो. मा  नैसग क साधनसंप ीचा वापर 
करताना याचा घसारा काढ याचा आपण िवचार करत नाही. यामुळे नैसग क साधनसंप ीचा सं या मक व 
गुणा मक दजाची पातळी घसरत चालली आह.े याचा िवचार आज केला नाही तर भिव यकाळात नैसग क 
साधनसंप ी पुणपणे न  हो याचा धोका नाकरता येणार नाही.यामुळे नैसग क साधनसंप ीचे आथ क िवकासातील 
भुिमका अ यासणे गरजेच ेआह.े 
मािहतीमािहतीमािहतीमािहती    सकंलनसकंलनसकंलनसकंलन    ::::----    

तुतसंशोधन लेखसाठी  आव यक असलेली मािहती ाथिमक व दु यम ोतां या आधारे संकिलत केली 
आह.े  

ाथिमक ोाथिमक ोाथिमक ोाथिमक ोतततत::::----    
याम ये सव ण सािह याचा वापर कर यात आलेला आह.े  

दु यम ोतदु यम ोतदु यम ोतदु यम ोत::::----    
तुत संशोधनासाठी आव यक असणारी दु यम साम ी संदभ ंथ, शास कय अहवाल, लेख, लॉग, 

वृ प े, मािसके, संकेत थळे, पु तके व इतर मािहती ारे संकिलत केलेले आह.े 
िव षेणिव षेणिव षेणिव षेण    पपपप तीतीतीती    
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सवसाधारणपणे कोण याही दशेाचा, रा या या, िज ाचा  आथ क िवकास याला लाभले या नैसग क 
साधनसंप ी या उपल धतेवर, या या पया  वापरावर व तेथील कुशल मनु यबळावर अवलंबुन असतो. िवशेषत: 
िवकसनशील दशेा या आथ क िवकासात नैसग क साधनसंप ीचे मह व अन यसाधारण असते. कारण िवकसनशील 
दशेात भांडवल व तं ानाचा अभाव असतो. यामुळे तेथील नैसग क साधनसंप ीचा पया  वापर क न तेथील 
लोकांच े िजवनमान उंचावणे गरजेच ेअसते. नािशक िज हा हा नैसग क साधनसंप ी या बाबतीत ीमंत िज हा 
आह.े नािशक िज ाला ामु याने भुमी, पाणी, वन,े हवा, न ा इ. नैसग क साधनसंप ी लाभलेली आह.े याच 
साधनसंप ीवर कृषी, ापार, उ ोग े  अवलंबुन आहते. यामुळे आथ क िवकासात नैसग क साधनसंप ीची 
भुिमका मह वाची आह.े आपण ामु याने नािशक िज ा या आथ क िवकासात भुमी, पाणी व वन ेया नैसग क 
साधनसंप ीची भुिमका पुढील माणे प  करता येईल. 
भमुीभमुीभमुीभमुी    

आथ क िवकासा या दृ ीने सव नैसग क साधनसंप ीम ये भुमी कवा जिमन ही साधनसंप ी अ यंत 
मह वपुण ठरत.े कोणतीही व तु कवा सेवा उ पादनासाठी भुमी हा मुलभुत घटक आह.े उदा. मानवाला 
राह यासाठी, शेती कस यासाठी, उ ोगधंद े उभारणीसाठी, पायाभुत सुिवधा पुरिवणेसाठी, जनावरे यां या चा-
यासाठी, खिनज ेिमळिवणेसाठी, वने, इ. भुमीचा वापर होतो. भारत हा कृषी धान दशे हणुन ओळखला जातो. 
कारण भारतातील 58 % लोकसं या मु यत: कृषी े ावर ामु याने अवलंबुन आह.े भुमी या सवात वर या 
थरात मातीम ये अनेक मुल े असतात. ही मुल े िपकांसाठी आव यक असतात. मानवाची वाढ या 
लोकसं ये या अ धा याची गरज भुमी या साधनसंप ीकडुन पुण केली जाते. 
नािशक िज ाच े े फळ 15,530 चौरस क.मी. आह.े रा या या एकुण े फळापैक  5.04 % े  ापलले े
आह.े या िज ाचा रा या या एकुण े फळाचा िवचार करता ितसरा मांक आह.े या िज ातील जमीन काळी, 
माळ, कोरड व बरड या चार कारात िवभागलेली आह.े नािशक िज ा या जिमनी या वापरािवषयी सिव तर 
मािहती पुढील माणे आह.े 

त ात ात ात ा    . 1. 1. 1. 1    
नािशकनािशकनािशकनािशक    िज ा यािज ा यािज ा यािज ा या    जिमनी याजिमनी याजिमनी याजिमनी या    वापरािवषयीवापरािवषयीवापरािवषयीवापरािवषयी    मािहतीमािहतीमािहतीमािहती    (((( ेे ेे     हे टरम येहे टरम येहे टरम येहे टरम ये))))    

अअअअ.... ....    तालकुातालकुातालकुातालकुा    एकुणएकुणएकुणएकुण    भौगोिलकभौगोिलकभौगोिलकभौगोिलक    ेे ेे     वन ावन ावन ावन ा     ेे ेे     
लागवडीलागवडीलागवडीलागवडी    खालीलखालीलखालीलखालील    

एकुणएकुणएकुणएकुण    ेे ेे     

1. सुरगाना 83746 43185 30254 

2. कळवण 88665 31739 47917 

3. दवेळा 37051 0 35707 

4. बागलाण 84656 0 74801 

5. मालेगाव 193765 38580 93191 

6. नांदगाव 109166 24639 13281 

7. चांदवड 95802 4675 55160 

8. दडोरी 132315 21813 49459 
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अअअअ.... ....    तालकुातालकुातालकुातालकुा    एकुणएकुणएकुणएकुण    भौगोिलकभौगोिलकभौगोिलकभौगोिलक    ेे ेे     वन ावन ावन ावन ा     ेे ेे     
लागवडीलागवडीलागवडीलागवडी    खालीलखालीलखालीलखालील    

एकुणएकुणएकुणएकुण    ेे ेे     

9. पेठ 56332 26354 21040 

10. यंबक 90879 33635 27394 

11. नािशक 92133 925 38857 

12. ईगतपुरी 111434 21690 14918 

13. िस र 98361 0 74786 

14. िनफाड 105103 1062 82170 

15. येवला 106041 5905 85607 

िज हा एकुण 1485449 254202 744542 
( ोत:- िज हा सामािजक व आथ क समालोचन – 2021) 

वरील त ा . 1 व न आप याला असे दसुन येते क , नािशक िज ातील 2021 या वषात एकुण 

744542 हे टर भुमी लागवडीखाली असुन िज ा या एकुण भौगोलीक े ा या ह ेसरासरी50.1 % असे आह.े 

याम ये दवेळा, बागलाण, चांदवड, मालेगाव, िस र, िनफाड व येवला या तालु यांम ये सरासरी पे ा जा त 

लागवडीखालील े  आढळते. िज ा या पुव व म य भागात पि म महारा ासारखी भाजीपाला, फळे आिण ऊस 

िपकवला जातो. या भागात साखर कारखान ेआहते. तसचे या भागात ा े, डा ळब यां या फळभागा आढळतात. 

तसेच कांदा, म ा, ग  इ. िपके ामु याने या भागात घेतली जातात. नािशक िज ातील कांदा बाहरे रा यातच 

नाही तर िवदशेातही पाठवला जातो. ा ाची िनयात युरोपीय रा ात केली जाते. येथील े  ओलीताखाली 

अस यान ेदधुाकरीता आव यक असले या िहर ा चा-याची िपके मो ा माणात घेतली जातात. यामुळे दधुाच े

उ पादन मो ा माणात होऊन शेतक-यांना चांगला जोड वसाय उपल ध झाला आह.े यामुळे याभागातील 

अथकारण मु यत: भुमीवरच अवलंबुन अस याच े दसते. 

उवरीत सुरगाना, कळवण, पेठ, दडोरी, यंबक, ईगतपुरी इ. तालु यांम ये ड गराळ भाग जा त माणात 

आढळतो. यामुळे या भागात लागवडी खालील े  कमी आह.े याच ड गराळ भागात आ दवासी लोकव ती आह.े 

या भागात पावसाचे माण अिधक अस यान े येथे मु यत: भात हचे िपक घेतल े जात.े यासोबत नागली, वरी, 

बाजरी ही अ धा ये व इतर काही माणात कडधा ये ही िपके घेतली जातात. थोड यात नािशक िज ातील 

आथ क िवकासाची क पना भुमी या साधनसंप ी िशवाय सा य होऊच शकत नाही. यामुळे नािशक िज ा या 

आथ क िवकासातील भुमी या साधनसंप ीची भुिमका मह वपुण िस  होत.े 

वनेवनेवनेवने    

दशेा या आथ क िवकासा बरोबरच पयावरणीय समतोला या दृ ीने वनांना अन यसाधारण मह व आह.े 

वन साधनसंप ी ही पुन निमती म अस याने ित या वाढीसाठी व सुर सेाठी केलेला खच िह नैस गक 
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भांडवलातील गंुतवणुक ठरते व वनांपासुन िमळणारे य  उ प  ह े गंुतवणुक वरील परतावा मानता येते. 

वनातील झाडांपासुन मानवाला छत, इंधन हणुन लाकुड, जहाजबांधणीसाठी, फ नचरसाठी, लायवूड, आगपेटी 

तयार करणेकामी, औषधी वन पती, डक, मध इ. कामे करणेसाठी तसेच व तु वनांपासुन उपल ध होतात. याचा 

वापर क न मनु य आपले िजवन अिधक सव सोयीसुिवधांनी यु  बनिव याचा य  दवस दवस करत आह.े 

नािशक िज ात 2409 चौरस कमी े  राखीव वन ते्र असुन, 214 चौरस कमी े  संर ीत व 3.6 

चौरस कमी े  अवग कृत वन े  आह.े असे एकुण 2626 चौरस कमी े  वनाखाली असुन एकुण े फळा या 

16.91 ट े  आह.े िज ातील त ा . 1 नुसार सुरगाणा, पेठ, कळवण व यंबक या तालु यांना वन े ही 

साधनसंप ी मुबलक माणात लाभलेली आह.े सुरगाणा व पेठ या तालु यातील वनात उ कृ  तीचा साग व इतर 

गौण वन उ पादने मो ा माणात िमळतात. तसेच या वनापासुन इमारतीसाठी लाकुड, जळाऊ लाकुड, बांबु, 

आप ाची पाने, डक, मध इ. उ पादने घेतली जातात. अशा कारे नािशक िज ातील वन साधनसंप ीचे 

नैसग क सुिवधा पुरिव याबरोबरच आ थक िवकासात मोलाचे योगदान आह.े हणुन नािशक िज ा या आथ क 

िवकासातील वन साधनसंप ीची भुिमका मह वाची आह.े 

जलजलजलजल    

अथ व थेतील सव े ांची उ पादकता वाढवायची असेल तर जल ही साधनसपं ी आव यक ठरत.े 

नािशक िज ा या दृ ीने या साधनसंप ीला िवशेष मह व आह.े  कारण कृषी े , उ ोग े  ह ेजला वरच 

अवलंबुन आहते. सव सजीवांसाठी िजवंत राह यासाठी जल ह ेफार गरजेचे आह.े हणुनच पा याला जीवन हटले 

आह.ेनािशक िज ात गोदावरी व िगरणा या मुख दोन न ा असुन, या ितरी  वैतरणा, दारणा, कादवा, 

मनाड, मोसम इ. मह वा या न ा आहते. या न ांमुळे यां या खो-यातील दशे अ यंत सुपीक झाला आह.े याचा 

सकारा मक प रणाम या े ातील सचन सुिवधेवर झाला आह.े मुबलक माणात जल उपल ध झा याने शेतकरी 

बदली िपके घेऊ शकतो. यामुळे याची उ पादनाची मता वाढते. 

नािशक िज ात सचना या सोयीसाठी एकुण 15 मोठे क प, 9 म यम क प, 99 लघु सचन क प, 

3201 पाझर तलाव, 1043 को हापुर बंधारे, 3747 साठवण बंधारे व 21115 सचन िवहीरी आहते. यांचा वापर 

ामु याने कृषीसाठी, उ ोगधं ासाठी, मानवाला िप यासाठी, पशुपालन, घरगुती वापर, जलिव ुतिन मती, 

जल सचन, मासेमारी इ. साठी केला जातो. अशा कारे नािशक िज ा या आथ क िवकासात जल या 

साधनसंप ीची भुिमका मह वाची ठरत ेअसे उपरो  अ यासाव न िस  होत.े 

उ ेउ ेउ ेउ  े   वववव    गिृहतकाचंीगिृहतकाचंीगिृहतकाचंीगिृहतकाचंी    िस तािस तािस तािस ता    

सदरील संशोधन लेखाम ये नािशक िज ा या आ थक िवकासातील भुमी, वने व जल या नैस गक 

साधनसंप ीची भुिमका तसचे नािशक िज ातील नैसग क साधनसंप ीच े व प याचा अ यास कर यात आला 

आह.े यामुळे उ  . 1 नािशक िज ा या आथ क िवकासातील नैसग क साधनसंप ीची  भुिमका अ यासणे व 
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उ  . 2 नािशक िज ातील उपल ध नैसग क साधनसंप ीच े व प अ यासणे ह ेया ठकाणी सा य होताना 

दसुन येत.े तसेच सदर संशोधन लेखात नािशक िज ाला लाभलेली नैसग क साधनसंप ी ही सम माणात 

आढळली नाही. यामुळे नािशक िज ात नैसग क साधनसंप ीच े िवतरण िवषम व पात झालेले आह े ह े

गृहीतकृ य ि वकारल ेआह.े 

िन कषिन कषिन कषिन कष    

1. उपल ध संशोधन सािह य व एकुण अ यासाव ननािशक िज हा नैस गक साधनसंप ी या बाबतीत ीमंत 

िज हा असुन या साधनसंप ीचे मह व दवस दवस वाढत अस याच े दसते. 

2. नािशक िज ातील पि मेकडील तालु यांपे ा पुवकडील तालु यांकड े लागवडीकरीता उपल ध असलेल े

े  जा त अस याचे दसते. 

3. नािशक िज ातील दवेळा, बागलाण व िस र या तालु यांम ये वन ा  े  0 असलेले दसत.े 

4. नािशक िज ात नैसग क साधनसंप ीच ेिवतरण िवषम व पात झालेले दसते. 

5. नािशक िज ाला ामु याने भुमी, जल व वन ेही साधनसंप ी िवपुल माणात लाभलेली दसत.े 

सदंभसदंभसदंभसदंभ    सचुीसचुीसचुीसचुी    
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नािसक िज ातीलनािसक िज ातीलनािसक िज ातीलनािसक िज ातील    जल सचनाचा झाललेा िवकासजल सचनाचा झाललेा िवकासजल सचनाचा झाललेा िवकासजल सचनाचा झाललेा िवकास” ” ” ” एक भौगोिलक एक भौगोिलक एक भौगोिलक एक भौगोिलक 
अ ययनअ ययनअ ययनअ ययन. (. (. (. (महारामहारामहारामहारा ))))    

    

भगवान भगवान भगवान भगवान याम भाऊ िनकमयाम भाऊ िनकमयाम भाऊ िनकमयाम भाऊ िनकम    
सहयोगी ा यापकसहयोगी ा यापकसहयोगी ा यापकसहयोगी ा यापक, मसगामसगामसगामसगा,    कला िव ान व वािण यकला िव ान व वािण यकला िव ान व वािण यकला िव ान व वािण य महािव ालय मालगेाव कॅ प महािव ालय मालगेाव कॅ प महािव ालय मालगेाव कॅ प महािव ालय मालगेाव कॅ प. (भगूोलशा  िवभागभगूोलशा  िवभागभगूोलशा  िवभागभगूोलशा  िवभाग)))) 

    

तावनातावनातावनातावना: : : :     
भगूोला याभगूोला याभगूोला याभगूोला या    मलूभतू दोन शाखा आहतेमलूभतू दोन शाखा आहतेमलूभतू दोन शाखा आहतेमलूभतू दोन शाखा आहते.    यात ाकृितक भगूोल व मानवी भूगोल या मु य शाखांम य ेसपंूण यात ाकृितक भगूोल व मानवी भूगोल या मु य शाखांम य ेसपंूण यात ाकृितक भगूोल व मानवी भूगोल या मु य शाखांम य ेसपंूण यात ाकृितक भगूोल व मानवी भूगोल या मु य शाखांम य ेसपंूण 

पयावरणाचा अ यास केला जातोपयावरणाचा अ यास केला जातोपयावरणाचा अ यास केला जातोपयावरणाचा अ यास केला जातो.भगूोला या िविवध शाखापंकैभगूोला या िविवध शाखापंकैभगूोला या िविवध शाखापंकैभगूोला या िविवध शाखापंकै     कृषी भगूोल ही एक अ यतं मह वाची शाखाकृषी भगूोल ही एक अ यतं मह वाची शाखाकृषी भगूोल ही एक अ यतं मह वाची शाखाकृषी भगूोल ही एक अ यतं मह वाची शाखा    
मानली जातेमानली जातेमानली जातेमानली जात.े    िवषयास अनसु न पाणी आिण जमीन या दो ही पयावरणीय घटकाचं े अतटू नात े आहेिवषयास अनसु न पाणी आिण जमीन या दो ही पयावरणीय घटकाचं े अतटू नात े आहेिवषयास अनसु न पाणी आिण जमीन या दो ही पयावरणीय घटकाचं े अतटू नात े आहेिवषयास अनसु न पाणी आिण जमीन या दो ही पयावरणीय घटकाचं े अतटू नात े आह.े    हणनूच हणनूच हणनूच हणनूच 
भगूोल िवषय त ानंी भगूोल िवषय त ानंी भगूोल िवषय त ानंी भगूोल िवषय त ानंी अिभ ् े ीयअिभ ् े ीयअिभ ् े ीयअिभ ् े ीय    दिृ कोन डो यासमोर ठेवनू जल सचना या िविवध विैश ाचंा व िवकासाचा दिृ कोन डो यासमोर ठेवनू जल सचना या िविवध विैश ाचंा व िवकासाचा दिृ कोन डो यासमोर ठेवनू जल सचना या िविवध विैश ाचंा व िवकासाचा दिृ कोन डो यासमोर ठेवनू जल सचना या िविवध विैश ाचंा व िवकासाचा 
वेगवगे या अंगान ेवेगवगे या अंगान ेवेगवगे या अंगान ेवेगवगे या अंगान ेअ यासअ यासअ यासअ यास कर याचा य  केललेा दसनू येकर याचा य  केललेा दसनू येकर याचा य  केललेा दसनू येकर याचा य  केललेा दसनू येतोतोतोतो. 

ारंभी या काळात िपकासाठी आव यक असणा या पा याची गरज पूण करणे एवढा जल सचनाचा 
मया दत उ शे होता. परंतु आधुिनक शेतीत जल सचन ही एक गरज झाली आह.ेजगातील व भारतातील सवच 
मह वा या व मो ा न ांवर हणून धरणे बांध यात आली आहते. ह रत ातंीचे त व वीकार यानंतर 
जल सचनाचे मह व अिधक वाढले आह.े 

सचनामुळे शेती वसायाचा िवकास होऊन प रसरातील जनसामा यांना रोजगार व आ थक सोबत काही 
िनमाण होऊ शकत,े याबरोबरच जल सचनामुळे िविवध िपकांचे वषभर अंमलबजावणी करता यतेे उदाहरणाथ, 
ऊस कापूस भाजीपाला तेलिबया यासार या घटकाचंा शेती े ात अवलंब करता यऊे शकतो. हणूनच जल सचन 
ह े शेतीसाठी संजीवनी आह.ेरा यात सतत उ वणारी पाणीटंचाई प रि थती िवचारात घेऊन, सवासाठी पाणी 
टंचाई मु  महारा  2019 अंतगत “जलयु  िशवारजलयु  िशवारजलयु  िशवारजलयु  िशवार””””अिभयान रा य शासनाने हाती घेतले आह.ेडॉ. नॉ स, यां या 
मते, जल सचनामुळे मानवी जीवन सुरि त बनत.े याबरोबरच दर हे टरी उ पादन वाढते. आिण जिमनीचे मू य 
दखेील वाढते. हणूनच या आधुिनक काळाम ये जल सचनाला अिधक मह व ा  झाले आह.े 
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उ ेउ ेउ ेउ :े : : :  अ यास े ातील जल सचनाचा िवकास व जल सचनाची भूिमका, याच ेिव ेषण कर याचे उ  समोर 
ठेवून अ यास हाती घे यात आला आह.े अ यास े ातील सचनाचे ोत, यांची मता ह ेदखेील अ यासणे ह ेएक 
उ  आह.े 
प रक पनाप रक पनाप रक पनाप रक पना: : : : े ातील जल सचनाचा िवकास हणजेे ातील जल सचनाचा िवकास हणजेे ातील जल सचनाचा िवकास हणजेे ातील जल सचनाचा िवकास हणजे    कृषी िवकास अस े असल ेकृषी िवकास अस े असल ेकृषी िवकास अस े असल ेकृषी िवकास अस े असल े तरीतरीतरीतरी,,,, अिभ े ीय दिृ कोनातून 
िवचार करता सव भागात जल सचनाचा लाभ सार या माणात घेतला जात नाही. सचनाची सिुवधा सव  
सारखी नाही हणून ादिेशक िभ ता आढळून येते, सव कृषी े ात जल सचनाबाबत जागृतता दसनू यते 
नस यामुळे वरील प रक पना समोर ठेवून अ यास केलेला आह.े 
अ यास प तीअ यास प तीअ यास प तीअ यास प ती:::: 

तुत शोधिनबंधासाठी लागणारी आकडवेारी ाथिमक व दु यम साधना ारे ा  कर यात आली आह.े 
संशोधन क पासाठी े  अ यास करताना सव अ यास े ातील जल ोतांना भटे दऊेन मािहती िमळव याचा 

य  केलेला आह.े तसेच, सामािजक व आ थक समालोचनातनू व कृषी िवभागामाफत व जल सचन िवभागामाफत 
कािशत होणा या मािहती ारे व मािहतीचा उपयोग कर यात आलेला आह.े 

अ यास े ाची भौगोिलक पा भमूीअ यास े ाची भौगोिलक पा भमूीअ यास े ाची भौगोिलक पा भमूीअ यास े ाची भौगोिलक पा भमूी: : : :     
अ ::::    िव तार थान आिण िव तारिव तार थान आिण िव तारिव तार थान आिण िव तारिव तार थान आिण िव तार    

अ यास े ाच े थान सवसाधारणपणे महारा ा या उ रेला आह.े याचा िव तार १९ अंश३५’आिण २० 
अंश ५२’उ र अ ांश आिण ७३अंश१६’आिण ७४अंश १६’आिण ७४ अंश ५६’पूव रेखांश 

नािशक िज ाचे एकूण े फळ१५५८२ चौरस कलोमीटर इतके आह.े एकूण े फळा या बारा ट े  
भाग मालेगाव तालु याने ापला आह.े सवात कमी भाग 3 पूणाक 63% भाग पेठ तालु याने ापला आह.े बारा 
तालु यांनी पाच ते नऊ ट े  भाग ापला आह े नािशक िज ा या उ रेला आिण पि मेला डांग आिण सुरत 
िज हा आह.े उ रेला धुळे िज हा असून पूवला जळगाव आिण औरंगाबाद िज हा आह.े दि ण पि मेला ठाणे 
िज हा आह.े िज ात एकूण 15 तालुके आहते. 
अ यास े ाची ाकृितक रचनाअ यास े ाची ाकृितक रचनाअ यास े ाची ाकृितक रचनाअ यास े ाची ाकृितक रचना: : : :     

नािशक िज ालानािशक िज ालानािशक िज ालानािशक िज ाला    लहान महारा  हणनू दखेील सबंोधल ेजातेलहान महारा  हणनू दखेील सबंोधल ेजातेलहान महारा  हणनू दखेील सबंोधल ेजातेलहान महारा  हणनू दखेील सबंोधल ेजाते,,,,. सुरगाणा, पेठ, इगतपुरी या भौगोिलक 
दशेाची ाकृितक रचना कोकण िवभागासारखी आह.े तसेच िस र, दडोरी, िनफाड, बागलाण येक रचना 

पि म महारा  सारखी आह.े येवला येवला, नांदगाव, चांदवड या भागाची ाकृितक रचना िवदभा या ाकृितक 
रचनेसी िमळते जुळती आह.े    

वाह णालीवाह णालीवाह णालीवाह णाली    कवा न ाकवा न ाकवा न ाकवा न ा::::    
िज ात उगम पावणा यािज ात उगम पावणा यािज ात उगम पावणा यािज ात उगम पावणा या    ब तके न ा ा ड गराळ भागातनू वाहत आलेब तके न ा ा ड गराळ भागातनू वाहत आलेब तके न ा ा ड गराळ भागातनू वाहत आलेब तके न ा ा ड गराळ भागातनू वाहत आले या आहतेया आहतेया आहतेया आहते....    नािशक िज ात नािशक िज ात नािशक िज ात नािशक िज ात 

ामु यान े गोदावरी आिण िगरणा या मु य न ा असनूामु यान े गोदावरी आिण िगरणा या मु य न ा असनूामु यान े गोदावरी आिण िगरणा या मु य न ा असनूामु यान े गोदावरी आिण िगरणा या मु य न ा असनू    याचबरोबर यां या उपन ायाचबरोबर यां या उपन ायाचबरोबर यां या उपन ायाचबरोबर यां या उपन ा,,,,    इतर लहान न ा सु ा इतर लहान न ा सु ा इतर लहान न ा सु ा इतर लहान न ा सु ा 
िज ातनू माग मण करत आहतेिज ातनू माग मण करत आहतेिज ातनू माग मण करत आहतेिज ातनू माग मण करत आहते....    पुढे वगेवेग या न ानंा िमळून शवेटी अरबी समु ाला जाऊन िमळतातपुढे वगेवेग या न ानंा िमळून शवेटी अरबी समु ाला जाऊन िमळतातपुढे वगेवेग या न ानंा िमळून शवेटी अरबी समु ाला जाऊन िमळतातपुढे वगेवेग या न ानंा िमळून शवेटी अरबी समु ाला जाऊन िमळतात....    
नािशक िज ातीलनािशक िज ातीलनािशक िज ातीलनािशक िज ातील    वाह वाह वाह वाह णाली तीन ट यात दसनू यतेेणाली तीन ट यात दसनू यतेेणाली तीन ट यात दसनू यतेेणाली तीन ट यात दसनू यतेे....    

१कोकणातील न ा 
२ गोदावरी आिण ित या उपन ा 
३ िगरणा आिण ित या उपन ा 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)             ISSN – 2454 - 7905 

Vol. II  - ISSUE – LII                  SJIF Impact Factor : 7.479                                         Page - 226 

अ." नद%चे नाव लांबी (6कमी म7ये) तालुका 

१ गोदावर% १११ नािसक िनफाड 

२ िगरणा ११४ सुरगाणा बागलाण 

नांदगाव कळवण 

३ 

 

वैतरणा ४० इगतपुर% 

४ दारणा ८० इगतपुर% नािसक 

िनफाड 

५ कादवा ७४ 6दंडोर% 

६ म?याड ४८ बागलाण मालेगाव 

७ मौसम ९८  

िज ातीलिज ातीलिज ातीलिज ातील    पाटबंधारे िवषय सिुवधा पाटबंधारे िवषय सिुवधा पाटबंधारे िवषय सिुवधा पाटबंधारे िवषय सिुवधा ((((रा य तरीय पाटबधंारेरा य तरीय पाटबधंारेरा य तरीय पाटबधंारेरा य तरीय पाटबधंारे))))    
िज हा नािशकिज हा नािशकिज हा नािशकिज हा नािशक: : : : सदंभ वषसदंभ वषसदंभ वषसदंभ वष२०१९२०१९२०१९२०१९////२०२०२०२०    
अ"अ"अ"अ" तालुकातालुकातालुकातालुका 
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ओिलताखालीओिलताखालीओिलताखालीओिलताखाली

लललल EेFEेFEेFEेF 

(हेGटरहेGटरहेGटरहेGटर) 

म7यमम7यमम7यमम7यम 

(CCCCकककक
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EेFEेFEेFEेF 
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ओिलताखालीओिलताखालीओिलताखालीओिलताखाली

लललल EेFEेFEेFEेF हेGटरहेGटरहेGटरहेGटर 
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११११ सुरगासुरगासुरगासुरगा

णाणाणाणा 
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४४४४ बागलाबागलाबागलाबागला

णणणण 

५७९६५७९६५७९६५७९६ २२२२७६३७६३७६३७६३ १२०३८१२०३८१२०३८१२०३८ ५३३८५३३८५३३८५३३८ ७५७२७५७२७५७२७५७२  

५५५५ मालेगामालेगामालेगामालेगा

वववव 

९३६३९३६३९३६३९३६३ ४९९५४९९५४९९५४९९५ ६१२६६१२६६१२६६१२६ १४०८१४०८१४०८१४०८ ११५९३११५९३११५९३११५९३  

६६६६ नांदगावनांदगावनांदगावनांदगाव ६२५३६२५३६२५३६२५३ ४२५६४२५६४२५६४२५६ ४८१३४८१३४८१३४८१३ ३७२०३७२०३७२०३७२० ००००  

७७७७ चांदवडचांदवडचांदवडचांदवड ६०७७६०७७६०७७६०७७ ३३४४३३४४३३४४३३४४ ०००० ०००० ७०४२७०४२७०४२७०४२ २१२३२१२३२१२३२१२३ 

८८८८ 6दंडोर%6दंडोर%6दंडोर%6दंडोर% ६९२७६९२७६९२७६९२७ ५६४६५६४६५६४६५६४६ ११८११८११८११८ ३१७३१७३१७३१७.११११११११ १४३१११४३१११४३१११४३११ १२१४०१२१४०१२१४०१२१४० 

९९९९ पेठपेठपेठपेठ २०३१२०३१२०३१२०३१ १०१५१०१५१०१५१०१५ ०००० ०००० ०००० ०००० 

१०१०१०१० FबंकFबंकFबंकFबंक २८२६२८२६२८२६२८२६ २२२५२२२५२२२५२२२५ ६२२९६२२९६२२९६२२९ ५३०५३०५३०५३०.४९४९४९४९ ०००० ५१५१५१५१ 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)             ISSN – 2454 - 7905 

Vol. II  - ISSUE – LII                  SJIF Impact Factor : 7.479                                         Page - 227 

११११११११ नािसकनािसकनािसकनािसक २४२५२४२५२४२५२४२५ १७४३१७४३१७४३१७४३ १८१८१८१८१६३१६३१६३१६३ ३२१७३२१७३२१७३२१७ ११७३२११७३२११७३२११७३२ ३६९८३६९८३६९८३६९८ 

१२१२१२१२ इगतपुइगतपुइगतपुइगतपु

र%र%र%र% 

३६६७३६६७३६६७३६६७ २८४२२८४२२८४२२८४२ ०००० १८८६१८८६१८८६१८८६ १५११५११५११५१ २७२६२७२६२७२६२७२६ 

१३१३१३१३ िस?नरिस?नरिस?नरिस?नर ४२९२४२९२४२९२४२९२ १९२४१९२४१९२४१९२४ ४५००४५००४५००४५०० ८७०८७०८७०८७०.१०१०१०१० ६५४७६५४७६५४७६५४७ २७८४२७८४२७८४२७८४ 

१४१४१४१४ िनफाडिनफाडिनफाडिनफाड ६६०६६०६६०६६० १५८१५८१५८१५८ ०००० ०००० ५९५३६५९५३६५९५३६५९५३६ १९१७३१९१७३१९१७३१९१७३ 

१५१५१५१५ येवलायेवलायेवलायेवला २७५६२७५६२७५६२७५६ ९७३९७३९७३९७३  ०००० १९७३०१९७३०१९७३०१९७३० १०९७७१०९७७१०९७७१०९७७ 

�ज�ज�ज�ज

	हा	हा	हा	हा 

एकूणएकूणएकूणएकूण 

 ७००५२७००५२७००५२७००५२ ३८३६७३८३६७३८३६७३८३६७ ५१९७५१९७५१९७५१९७

७७७७ 

१७२८६१७२८६१७२८६१७२८६ १५१५७८१५१५७८१५१५७८१५१५७८ ७३४९२७३४९२७३४९२७३४९२ 

आधारआधारआधारआधार::::कायकारी अिभयतंाकायकारी अिभयतंाकायकारी अिभयतंाकायकारी अिभयतंा,,,,    लघ ु सचनलघ ु सचनलघ ु सचनलघ ु सचन, , , , ((((जलसधंारण िवभागजलसधंारण िवभागजलसधंारण िवभागजलसधंारण िवभाग,,,,नािशकनािशकनािशकनािशक    
अिभयतंा जलसपंदा िवभागअिभयतंा जलसपंदा िवभागअिभयतंा जलसपंदा िवभागअिभयतंा जलसपंदा िवभाग,,,,    नािसकनािसकनािसकनािसक////मालगेावमालगेावमालगेावमालगेाव////पालखेडपालखेडपालखेडपालखेड////िगरणािगरणािगरणािगरणा    नािसकनािसकनािसकनािसक....    
 

 

    
    
    

    

    

    

    

    

    

    

    
 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)             ISSN – 2454 - 7905 

Vol. II  - ISSUE – LII                  SJIF Impact Factor : 7.479                                         Page - 228 

नािशक िज ातील ामीण व नागरी लोकसं या बदलाचा नािशक िज ातील ामीण व नागरी लोकसं या बदलाचा नािशक िज ातील ामीण व नागरी लोकसं या बदलाचा नािशक िज ातील ामीण व नागरी लोकसं या बदलाचा 
िच क सक अ यास  िच क सक अ यास  िच क सक अ यास  िच क सक अ यास  ((((सन सन सन सन १९७१ १९७१ १९७१ १९७१ ----२०११२०११२०११२०११))))    

    
डॉडॉडॉडॉ. . . . अिनल डीअिनल डीअिनल डीअिनल डी. . . . पवारपवारपवारपवार    

सहा यक ा यापक, भूगोल िवभाग, म. स. गा. महािव ालय मालेगांव कँ प, मालगेांव (नािशक) 
तावनातावनातावनातावना:-  

जगातील कोण याही दशेा या आ थक िवकासासाठी तथेील लोकसं या हा घटक अ यंत  मह वाचा आह.े 
कारण लोकसं या िह दशेाची संप ी व श  असत.े उपल ध साधनसंप ी व लोकसं या यांचा िनयोजनब  मेळ 
घालूनच दशे कवा दशे आ थक  िवकासाबरोबर सवागीण िवकास साध याचा य  करीत असते. कोण याही 
दशेाची आ थक गती िह उ पादनासाठी लागणारे नैसिगक उ पादक घटक व ते वापरले जा यासाठी लागणारी 
लोकसं या यावर अवलंबून असते. 

 िज ातील गतीचा आलखे िविवध े ात उंचावत असून मंुबई, पुणे, नागपूरनतंर नािशक शहराचा 
िव तार व िवकास होत आह.ेतरी ामीण भागा या तुलननेे नागरी लोकसं यचेे माण वेगाने वाढतांना दसनू यतेे.° 
अ यास े ाची ओळखअ यास े ाची ओळखअ यास े ाची ओळखअ यास े ाची ओळख    

नािशक िज हा महारा ा या उ रभागी १९°३३´ ते २०°५३´ उ र अ ांश व ७३°१६´ ते ७५°१६´ पूव 
रेखांश या भौगोिलक  प ात वसलेला आह.े िज ाचे एकूण े  १५५३० चौ. क.मी. असून रा या या एकूण 

े फळा या ५.०४ ट े  े  नािशक िज ान े ापलेले आह.े १९९९ पासून दवेळा व यंबक या दोन तालु यांचा 
न ाने समावेश झा याने १५ तालु यांनी िमळून िज हा बनलेला आह.े २०११ नुसार लोकसं या ६७,८८,१३८ 
इतक  तर सा रतेचे माण ८२.३१ ट यांपयत पोहोचले असून सा रतेमुळे पु षां या बरोबरीने ीयादखेील 
िविवध े ात सहभाग न दवीत आहते. 

िज ातील सुरगाणा, पेठ, इगतपुरी येथील पावसाची ि थती कोकणासारखी िनफाड, िस र, दडोरी, 
बागलाण मधील वातावरण प. महारा ासारखे तर येवला, नांदगाव, चांदवड ची ि थती िवदभातील वातावरणाशी 
जुळणारी अस याने िज ाची ओळख “ िमनी महारा ” हणून केली जाते.   
सशंोधनप तीसशंोधनप तीसशंोधनप तीसशंोधनप ती::::----    

तुत संशोधन लेखात नािशक िज ातील ामीण व नागरी लोकसं ये या बदलांसंदभात िव ेषण 
कर यात आलेले आह.े यासाठी दु यम आधारसाम ीचा वापर कर यात आलेला आह.े या दु यम आधार साम ीत 
जनगणना अहवाल, नािशक िज हा आ थक व सामािजक समालोचन, संशोधन िवषयाशी िनगिडत िविवध 
पु तकातील लेख, व शासक य संकेत थळांचा वापर केलेला आह.े संकिलत केले या मािहती या प ीकरणासाठी 
िनबंधा मक िव ेषण प तीचा उपयोग केलेला आह.े तसेचिन कषा त पोहोच यासाठी सं याशा ीय तं ाचा 
दखेील वापर कर यात आललेा आह.े 
सशंोधनाची उ ेसशंोधनाची उ ेसशंोधनाची उ ेसशंोधनाची उ  े:-  
१) नािशक िज ातील लोकसं या साधनसं पतीचा आढावा घेणे. 
२) ामीण व नागरी लोकसं या बदलांचा अ यास करणे .  

जनगणनािनहाय ामीणजनगणनािनहाय ामीणजनगणनािनहाय ामीणजनगणनािनहाय ामीण, , , , नागरी लोकसं या व शकेडा वाढ नागरी लोकसं या व शकेडा वाढ नागरी लोकसं या व शकेडा वाढ नागरी लोकसं या व शकेडा वाढ ((((१९५११९५११९५११९५१----२०२१२०२१२०२१२०२१))))    
वष एकूण लोक.  ामीण लोक. शेकडा वाढ नागरी लोक. शेकडा वाढ 
१९५१  १४२९९१६ १०५९९६६     - ३६९९५० - 
१९६१  १८५५२४६  १३८०२६६  ३०.२२  ४७४९८२  २८.३९  
१९७१   २३६९२२१ १६९०७४९ २२.४९  ६७८४७२  ४२.८४  
१९८१  २९९१७३९  २०६३५९४  २२.०५  ९२८१४५ ३६.८०  
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नािशक िज हा जनगणना िनदश ंथ १९७१-२०११ 
नािशक िज ातील लोकसं येची िवभागणी ल ात घेता ामीण भागातील लोकसं ये या तुलनते नागरी 

भागात वेगान ेलोकसं या वाढ होत अस याच ेिनदशनास येते. १९५१ त े२०११ या कालावधीत लोकसं येची वाढ 
व शेकडा वाढ ल ात घेता, १९५१म ये ामीण भागात १४ लाखापैक  १० लाख लोकसं या रहात होती मा  ६१ 
म ये ामीण वाढीत  घट होऊन नागरी लोकसं येत वाढ झा याचे िनदशनास येते. १९९१ म ये ामीण भागातील 
शेकडा वाढ २० ट े  तर नागरी भागातील वाढ ४७ ट यांपयत झा याचे दसून यतेे.  ामीण भागातील मु य 

वसाय शेती असून पावसावर आधा रत शेतीचे माण अिधक, पाऊस लहरी आिण जुगारी व पाचा अस यान,े 
िपकिवले या मालाला रा त भाव नसणे, िश ण, आरो या या सुिवधा या सार या कारणाने तुलनेने नागरी 
लोकसं येत सतत भर पडत आह.े    

ामीण व नाामीण व नाामीण व नाामीण व नागरी लोकसं यचेी घनता गरी लोकसं यचेी घनता गरी लोकसं यचेी घनता गरी लोकसं यचेी घनता १९७१ १९७१ १९७१ १९७१ त ेत ेत ेत े२०११२०११२०११२०११    
अ.
. 

तालुका िवभाग े  चौ 
क.मी. 
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२) 
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दडोरी 
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भाभाभाभारतातीलरतातीलरतातीलरतातील    बँ कग बँ कग बँ कग बँ कग आिणिव ीय ेआिणिव ीय ेआिणिव ीय ेआिणिव ीय े : : : : सहावलोकनसहावलोकनसहावलोकनसहावलोकन    
 

भषुणभषुणभषुणभषुण    ता यासाहबे िशरोळेता यासाहबे िशरोळेता यासाहबे िशरोळेता यासाहबे िशरोळे    
(एस.वाय.बी.ए.) 

म.स.गा.महािव ालयमालेगाव कॅ प, नािशक 
तावनातावनातावनातावना    

आ थक िवकासाम ये बाजारात वेगवेग या सं था कायरत आहते. िव ीय े ाम य ेया सं था म य थाची 
भूिमका बजावत . या लोकांजवळ जा तीचा  पैसा आह,े यां याकडून तो पैसा गोळा क न कजा या ारे यांचा 
उपयोग केला जातो.यात सहभागी हो यासाठी ाज दले जाते विविवध सेवा द या जातात एक  झालेला पैसा 
कज दे यासाठी व गंुतवणुक साठी वापर यात येतो. जमा झाले या भांडवलाचा उपयोग करीत असताना नैस गक 
आिण मानवी साधनांचा वापर क न संप ी तयार कर याचा य  केला जातो. यातून रोजगारा या संधी िनमाण 
होतात.लोकांचे उ प  वाढून यांचे राहणीमान वाढते , िविवध कार या बँकेतर िव ीय सं था काय करीत 
आहते.आधुिनक अथ व थेत  एक मह वाचा घटक हणून भूिमका पार पाडणारी सं था हणून बँकतर सं थाकंड े
पािहले जात े. भांडवल उभारणी या कामी मदत करणारी सं था आह.े या सं था बँक वसायाला पूरक वसाय 
करताना दसतात. ापारी , ावसाियक,उ पादक,उ ोजक यांची सात यान ेवाढणारी आ थक गरज पूण कर याचा 

य  या सं था करतात .या सं थांची रचना बँकांपे ा लविचक अस यामुळे या आ थक माणात िव ीय सेवा 
पुरिवतात.बँक वसाय माणेच समाजातील जनतेकडून बचतीचा मा यमातून गोळा करतात आिण कजदारानंा 
जोखमी या आधारावर कजाचा पुरवठा करतात. यात ामु याने गंुतवणूक िव त सं था, िव ीय कंप या,गृह िव  
सं था, ल झग कंप या, मचड बँ कग कंप या , युचल फंड अशा मह वा या बँकेत म य थ सं था आहते ततु 
संशोधन लेखांम ये भारतातील बँ कग े  (सरकारी, सहकारी, खाजगी व परक य बँका) आिण भारतातील िव ीय 

े  (बँकेत तर िव ीय सं था) या संदभात सिव तर मािहती िव ेिषत कर यात आलेली आह.े 
बकेँतर िव ीय कंप याबकेँतर िव ीय कंप याबकेँतर िव ीय कंप याबकेँतर िव ीय कंप या    

भारतीय रझव बँक कायदा 1934 कलम 45 या  1997 या दु तीनुसार या सं थांच े मुख काय 
जनतेकडून िविवध मागानी ठेवी वीकारणे व ापारी वसाियक उ ोजक कंप या यां या िविवध आ थक गरजा 
पूण कर या या उ शेाने या िव ीय सं थांची थापना कर यात आली आह े यां या काया या आधारे यांचे पुढील 

माणे वग करण केलेल ेआहे    
कजकजकजकज    पुरवठापुरवठापुरवठापुरवठा    करणा याकरणा याकरणा याकरणा या    सं थासं थासं थासं था    

याकंप याउ ोजकांना, ावसाियकांना , वसाय िवकासासाठी व िव तारासाठी कजपुरवठा कर याच े
काय करतात 
गुतंवणकूगुतंवणकूगुतंवणकूगुतंवणकू    सं थासं थासं थासं था    

या सं था िविवध सरकारी रोखाची ाथिमक िवतरणा कडून खरेदी कर याचे काय करतात 
याचबरोबरिवमेकरी हणून काय करतात 

भाडेभाडेभाडेभाडे    खरेदीसाठीखरेदीसाठीखरेदीसाठीखरेदीसाठी    िविविविव     परुवठापरुवठापरुवठापरुवठा    करणा याकरणा याकरणा याकरणा या    सं थासं थासं थासं था    
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या सं था भाड ेखरेदी प तीने ावसाियकांन, उ ोजकानंा, कंप यांना मालम ा खरेदी कर यासाठी िव  
पुरवठा करतात 
भाडेप ीभाडेप ीभाडेप ीभाडेप ी    करारावरकरारावरकरारावरकरारावर    िविविविव     परुवठापरुवठापरुवठापरुवठा    करणा याकरणा याकरणा याकरणा या    सं थासं थासं थासं था 

या सं थांमाफत ावसाियकउ ोजकानंा,कंप यांना भाडपे ा करार आिण िविवध वसाय उपयोगी साधन े
उपल ध क न दे यात येतात  
इतरइतरइतरइतर    बकेँतरबकेँतरबकेँतरबकेँतर    िव ीयिव ीयिव ीयिव ीय    सं थासं थासं थासं था 

यात ामु याने िचट फंड वसायाची िनगिडत िव ीय सं थांचा समावेश असतो थोड यात बँकेतर 
िव ीय सं थांच े कार कवा वग करण या कारे काय करतात याव नच यांच ेवग करण कर यात येते  
बकेँतरबकेँतरबकेँतरबकेँतर    िव ीयिव ीयिव ीयिव ीय    सं थाचंीसं थाचंीसं थाचंीसं थाचंी    सपं ीसपं ीसपं ीसपं ी    वववव    दयेतेदयेतेदयेतेदयेते    चीचीचीची    ि थतीि थतीि थतीि थती    

या सं थांची थापना भारतीय कंपनी कायदा 1956 नुसार झालेलीअस यामुळे या सं थांना आपले सव 
िहशेब व आ थक िववरणप े कंपनी काय ानुसार करावी लागतात िववरण प  तयार करताना 

ाहक,गंुतवणूकदार, शासन िव  पुरवठा करणा या सं था कजदार बँका इ यादी अपे ा िवचारात घेऊन िववरण 
प  तयार करावे लागते. कारण सव घटकांना िववरण प ाचा सहज अ यास करता आला पािहज ेतसेच सं थेची 
आ थक ि थती प  झालेली असली पािहजे. यानुसार  िहशेब प े तयार के या गेला पािहजे.िहशोब प ा म य े
नफा-तोटा प क व ताळेबंद यांचा समावेश असला पािहजे. कारण नफा-तोटा प क काबर का व न प  का भ न 
सं थेच ेचालू वषातील आ थक मािहती प  होत ेतर बँकेतर िव ीय सं था ची ि थती माफत प  होत े याव न 
सं थेच े आ थक िच  प  होत े िववरण प ा चा अ यास ाहक गंुतवणूकदार िव  पुरवठा सं था कजदार बँक 
सरकार करतात व यां या आधारे गंुतवणूक िवषयक िनणय घेतल ेजातात हणूनच ताळेबंद याचा अ यास व रचना 
एका िविश  प तीने करावी लागते कारण याव न सं थेची आ थक ि थती व सुदढृता प  होतअसते ताळेबंद चा  
संरचना मह वाची असते 

भारतीय रझव बँकेने संप ी व दयेता व थापन पढ़ती बाबत 2001 म येलागू केले या व 2002 म य े
अंमलबजावणी नुसार मागदशक सूचनेनसुार बँक र सं थेन े वीस कोटी पयां या ठेवी व शंभर कोटी पयांची 
मालम ा काय मक व पात वतःजवळ ठेवावे तर 2002 पयत पिहले रट स जमा करावे असे आदशे सव बँके र 
सं थांना दले आहते. भारतीय अथ व थे या िवकासा या िविवध िव पुरवठा करणा या सं थांची भूिमका दशेाचा 
आ थक िवकास कर यासाठी िव  पुरवठा करणारी यं णा मजबूत असली पािहजे. अथ व थेत उ ोग 
कारखानदारी शेती यांना सहज आिण व त कज पुरवठा झाला पािहज ेअथ व थेतील िविवध घटकांम ये मो ा 

माणात गंुतवणूक झा यास अथ व थेतील उ प  उ पादन रोजगार यात वाढ होऊन लोकां या राहणीमानाचा 
दजा उंचावतो जलद आ थक िवकासाचा क रता उ ोगानंा मो ा माणात िव  पुरवठा करणे आव यक असत ेया 
दृ ीने बँकेतर िव ीय सं था मो ा माणात िव  पुरवठा क न दशेा या िवकासात मदत करीत आहते 
बकेँतरबकेँतरबकेँतरबकेँतर    िव ीयिव ीयिव ीयिव ीय    सं थाचंीसं थाचंीसं थाचंीसं थाचंी    भिूमकाभिूमकाभिूमकाभिूमका    

भारतीय वातं यानंतर 1948 म ये भारतीय औ ोिगक िव  मंडळाची आयपीसी आय सं थेची थापना 
औ ोिगक िवकासासाठी कर यात आली 1951म ये रा य तरावर रा य िव ीय महामंडळ sfc थापना क न 
रा यातील लघ ु छो ा उ ोगांना िव पुरवठा केला जाऊ लागला 1990साली भारतीयलघ ु उ ोग िवकास बँक 
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SIDBI थापना लघु छोटे उ ोग ह त उ ोग व ामीण कारागीर यांना िव पुरवठा व यां या िवकास 
कर यासाठी कर यात आली 1956 म ये भारतीय िवमा महामंडळ एल आय सी तर 1972 म ये सामा य िवमा  
महामंडळ GIC ची थापना कर यात आली मालम ा व संप ीचे नैस गक आप ीपासून झालेले नुकसान भ न 
काढ याचा साठी व जीिवतहानी पासून वारसानंा संर ण दे यासाठी या मंडळाची थापना कर यात आली 
विै कविै कविै कविै क    बकँबकँबकँबकँ    universal bankinguniversal bankinguniversal bankinguniversal banking    

आधुिनक काळात बँकांना परंपरागत प तीन े काय करत े आिण सेवा पुरिवणे एवढेच मया दत काय 
करावयाच ेनसून वैि क बँकां या अंतगत िविवध कार या िव ीय सेवा पुरिवणे तसेच जागितक तरावर काय 
करीत असताना सव आ थक गरजा आिण आ थक सेवा व सुिवधा एकाच ठकाणी उपल ध क न दणेारी व था 
आह े
विै कविै कविै कविै क    बकेँचेबकेँचेबकेँचेबकेँचे    फायदेफायदेफायदेफायदे    

• बँ कगचा िविवध कारा या सेवा ही सं था पू वत असत े
• या बँक माफत गंुतवणूक सेवा मो ा माणात दे यात येते  
•  िवमा सेवा पुरवणारा एक मह वाची बँक व था आह े
• एकाच ठकाणी सव िव ीय सेवा पुरिवणारे क ीय व था आह े

विनकविनकविनकविनक    बकँबकँबकँबकँ    marchank bankingmarchank bankingmarchank bankingmarchank banking    
या बँका ाहकांना िविवध कार या सुिवधा पुरिवतात ाहकां या िहतासाठी वसाया या 

सुरवातीपासनू हणज े क प तयार कर यापासून ते उ पादन या पूण होईपयत सेवा पुरिवते यात भांडवल 
उभारणी मदत करणे ह ेकाय करतात  
साहससाहससाहससाहस    भाडंवलभाडंवलभाडंवलभाडंवल    uenture capitaluenture capitaluenture capitaluenture capital    

न ान े उदयास आलेली िव ीय सेवा उ साही व मेहनती उ ोजकांना यां या क पना य ात 
उतरिव यासाठी व यां या वसायाची थापना कर यासाठी साहस िव सं था भांडवल पुरवठा करते साहस 
भांडवलाचीसु वात व इं लंड म ये सव थम झाली. भारतातही दसु या पंचवा षक योजनेपासून या उप माची 
सु वात झाली. 
गहृगहृगहृगहृ    िविविविव      

 1951 पयत मा यता ा  गृहिनमाण िव  पुरवठा केला जात न हता.1951 म ये सर्व थम गृहिनमाण 
आिण नागरी िवकास मंडळ थापना कर यात आली आिण या मंडळामाफत गृहिनमाण मंडळे आिण  िवकास 

िधकरणांना भांडवल पुरवठा करणे व समाजातील आ थक दबुल घटकांना गृहिनमाण सुिवधा दे यासाठी िविवध 
सं थांचा सहभाग घे यात येऊ लागला 
साठेबाजीसाठेबाजीसाठेबाजीसाठेबाजी    वववव    युययुुयुचलचलचलचल    फंडफंडफंडफंड    

वाढती भांडवलाची गरज पूण कर यासाठी युचल फंड ची थापना कर यात आली यासाठी िविवध 
कंप या थापन कर यात आले या 1978 म ये आयु वमा महामंडळ भारतीय टेट बँक व इतर सावजिनक  बँकांना 
यु युअल फंडाची िन मती  सरकार या परवानगीन ेकेली आह े

सारांसारांसारांसारांशशशश    
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भारतात बँक वसाय माणेच बँकेतर िव ीय सं थांची  आव यकते नुसार मो ा माणात िवकास 
झालेला आह े कारण या सं थांची कायप ती लविचक व पाचेच आह े दशेाचा औ ोिगक िवकास घडवून 
आण यात या सं था चा मह वाचा सहभाग आह े
भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    बँ कगबँ कगबँ कगबँ कग    व थाव थाव थाव था    

तातातातावनावनावनावना    
अथ व थे या िवकासाम य े बँक मह वपूण भूिमका बजावीत असतात.अथ व थे या िवकासातबँकांची 

भूिमका शरीरातील र वािह या सारखी मह वाची. चलन पुरिव याचे िनयं ण ह े बँकां या मा यमातून होत 
असतेबँकांचे कायानुसार वग करण के यास यांच ेपुढील कारपडतात 

1.1.1.1. ापारी बकँ ापारी बकँ ापारी बकँ ापारी बकँ     
2.2.2.2. शतेकरीशतेकरीशतेकरीशतेकरी    बकँबकँबकँबकँ        
3.3.3.3. सहकारीसहकारीसहकारीसहकारी    बकँबकँबकँबकँ    
4.4.4.4. भिूवकासभिूवकासभिूवकासभिूवकास    बकँाबकँाबकँाबकँा        
5.5.5.5. ामीणामीणामीणामीण    बकँाबकँाबकँाबकँा        
6.6.6.6. बचतबचतबचतबचत    बकँबकँबकँबकँ        
7.7.7.7. िवनयिवनयिवनयिवनयबकँ बकँ बकँ बकँ     
8.8.8.8. औ ोिगक बकँऔ ोिगक बकँऔ ोिगक बकँऔ ोिगक बकँ    

भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    रझवरझवरझवरझव    बकँबकँबकँबकँ    
भारतीय रजव बँक िह भारत सरकारन े थापन केलेली व चालवलेलीम यवत पतपेढी,म यवत  बँक आिण 

िनयामक सं था आह.ेसव थम 1771 म ये भारतासाठी म यवत  बँकेची  संक पना वॉरनह े टजनेमांडली होती. 
1926 चायंगिह टन आयोगा या िशफारशी व न तसेच गोलमेज प रषदे या चचअंती भारतासाठी एक 
म यवत बँक थापन कर याचा िनणय घे यात आला रझव बँक ऑफ इंिडया ची थापना कर यासाठी 1 जानेवारी 
1927 म ये सव थम स ल बँ क या उ प ीची सु वात केली गेली परंत ु सात वषानंतर माच 1934 म ये ही 
िशफारस यश िमळिवले आिण 1935 म यवत  हणजेच रझव बँकेची थापना झाली 

ापारीापारीापारीापारी    बकँबकँबकँबकँ    
ापारी बँकेची िन मती ही जा तीत जा त नफा कमीन ेव ठेवीदार यांना उ मो म सेवा दणेे या उ शेाने 

झालेली असत.े ापारी बँक आधुिनक आ थक समाज व थां या जीवनवािहनी समज या जातात.लोकांकडून 
बचत ठेवी या व पात आक षत करणे व उ ोग वसायाला कज हणून िवत रत कर याच े मुख काय ापारी 
बँका करतात.  

ापारीापारीापारीापारी    बकेँचेबकेँचेबकेँचेबकेँचे    कायकायकायकाय 
1. ठेवी वीकारणे 
2. चालूठेवी 
3. बचतखात े  
4. मुदत ठेवी  
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5. आवत  ठेवी 
6. ले झी डीपोिझत 
7. कज अ ीमट दणेे  
8. अिधकष सवलत 
9. रोखकज सवलत 
10. हं ा वीकारणे आिण वटिवणे  
11. लमुदत कज 

बकेँचेबकेँचेबकेँचेबकेँचे    दु यमदु यमदु यमदु यम    कायकायकायकाय    
ाहकांच े ितिनधी कवा ह तक हणून काय करणे 

ापारीापारीापारीापारी    बँबबँँबँकाचं े व थापन काचं े व थापन काचं े व थापन काचं े व थापन  
नो हबर1994म ये िव ीय मंडळाची थापना कर यात आली दशेातील सव ापारी बँका अिखल 

भारतीय िव ीय सं था व िबगर बँ कग सं था या सं थावंर दखेरेख ठेवणे ह ेमंडळाचे मुख काय आह े रझव बँकेच े
ग हनर या बँकेचे अ य  आिण उप ग हर्नर उपा य  असतात 
भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    टेटटेटटेटटेट    बकँबकँबकँबकँ    

1जुल ै 1955 रोजी इंपी रयल बँकेचे रा ीयीकरण कर यात येऊन ितच े टेट बँक ऑफ इंिडया अस े
नामकरण कर यात आले. यामुळे भारतीय टेट बँक ही भारतातील पिहली सावजिनक े ातील बँकाठरली 
आह.ेसावजिनक े ातील इतर बँका टेट बँकेचे यां या व प आिण काय यां याम ये खूपच फरक आहे हणूआपण 
टेट बँकाचा वतं  पणे अ यास करतो टेट बँकेची 92 ट े  भाग भारतीय रझव बँकेन ेधारण केल ेआहते 

सावजिनकसावजिनकसावजिनकसावजिनक    े ातीले ातीले ातीले ातील    बकँाबकँाबकँाबकँा    
2 ऑग ट 2019 रोजी रझ ह बँकेन ेकाढले या अिधसूचनेनुसार सावजिनक े ातील बँकांचे िनवडलेल े

संचालन संबंिधत बँकां या मंडळा या नामिनदशन व प र माने सिमती ारे िनयु  केल े जातात सावजिनक 
े ातील बँकांसाठी बँक बोड यूरो ही भारत सरकारची एक वाय  सं था आह.े सावजिनक े ातील बँकांचे 
शासन सुधार याच ेकाम सरकारी मालक या बँका आिण िव ीय सं थां या  मुखांची िनवड कर याची िशफारस 

आिण बँकांना धोरणा मक वभांडवल िवकिसतकर यात मदत कर यासाठी  योजना बनिव याचे काम करत े
खाजगीखाजगीखाजगीखाजगी    े ातीले ातीले ातीले ातील    बकँाबकँाबकँाबकँा        

या बँकांची मालक  व व थापन खाजगी भाग दाराकडून केली जाते या बँकांना खाजगी बँका असे 
हणतात. खाजगी बँकांवर खाजगी भागधारकांची मालक  असते. या बँका सु  कर यासाठी यांची रझव बँकेकड े

न दणी असणे आव यक असते यामुळे या बँकांवर रझव बँकेच ेवच व िनमाण होत े
जु याजु याजु याजु या    खाजगीखाजगीखाजगीखाजगी    बकँाबकँाबकँाबकँा    

सन 1969 व 1980 म ये मो ा ापारी बँकांच े रा ीयीकरण झाले ते हा अि त वात असले या या 
ापारी बँकांचे रा ीयीकरण कर यात आले नाही या बँकांना खासगी े ातील जु या बँका असे हणतात. 

नवीननवीननवीननवीन    खाजगीखाजगीखाजगीखाजगी    बकँाबकँाबकँाबकँा    
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या बँका सन 1991 या आ थक व िव ीय सुधारणा नंतर कायाि वत झा या या बँकांना निवन खाजगी 
बँका असे हणतात 
परक यपरक यपरक यपरक य    िवदशेीिवदशेीिवदशेीिवदशेी    बकँाबकँाबकँाबकँा    

या बँकांचे मु यालय भारताबाहरे आह े यां या भारतातील शाखांवर संबंिधत दशेाचे िनयं ण असत ेअशा 
बँकांना िवदशेी बँका कवा परक य बँका असे हणतात 

ादिेशकादिेशकादिेशकादिेशक    ामीणामीणामीणामीण    बकँबकँबकँबकँ    
भारतातील एकूण लोकसं येपैक  70 ट े  लोक सं या ामीण भागात राहते. ामीण भागाची गती 

झा यािशवाय ख या अथाने भारतातील अथ व थेचा िवकास होणार नाही ामीण भागत िवकास करायचा असले 
तर ामीण भागात स था मक पत पुरवठा होणे गरजेच ेआहते 

ादिेशकादिेशकादिेशकादिेशक    ामीणामीणामीणामीण    बकँाचंीबकँाचंीबकँाचंीबकँाचंी    थापथापथापथापनानानाना    उ ातंीउ ातंीउ ातंीउ ातंी    
सन 1972 म ये बँ कग किमशनन े ामीण भागातील बँकां या थापनेची संक पना मांडली होती 

यासंदभात िवचार कर यासाठी 1975 सािलनरिसहाम यां या अ य तेखाली ामीण बँक अ यासगटाची िनयु  
केली गटाचा िशफारशीनुसार स टबर 1975 म ये ादिेशक ामीण बँक थापन कर याचा िनणय घे यात फे ुवारी 
1976 म ये ादिेशक ामीण बका कायदा कर यात आला  

2 ऑ ट बर 1975 गांधी जयंती िनिम  पाच ादिेशक ामीण बँकेची थापना कर यात आली.उ र 
दशे, मुरादाबाद व गोरखपूर, ह रयाणािभवानी, राज थान म ये जयपूर व पि म बंगालम ये मालाड येथे या 
थापन कर यात आ या. या अनु मे सिडकेट बँक, भारतीय टेट बँक, पंजाब नॅशनल बँक, युनायटेड कम शयल 

बँक, युनायटेडबँकयांनी पुर कृत के या हो या मा  2017 अखेरीस ादिेशक बँकांची सं या 56 इतक  होती तर 
यां या एकूण 21 हजार 343 शाखा हो या 

अशा कारे भारता या अथ व थेत िव ीय सं था आिण बँ कग णाली च ेमह वआह ेया आधारावरच 
भारतातील अथ व था टकून आह.े वरील सांिगत या माणे यात जवळपास बरीच मािहती वगळ यात आली 
आह.ेभारतीय अथ व थेत बँकेचे मह व सांगायच े असेल तर ते खूप कचकट व लांबलचक होईलवरील माणे  
भारतातील अथ व थेत बँक णालीची काय पार पडत असते. 
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कृकृकृकृषीषीषीषी    िवपणन आिण यातील सम यािवपणन आिण यातील सम यािवपणन आिण यातील सम यािवपणन आिण यातील सम या    
    

वतेाली दिेवदासवतेाली दिेवदासवतेाली दिेवदासवतेाली दिेवदास    सोनवणेसोनवणेसोनवणेसोनवणे    
मराठा िव ा सारक समाजाचेमराठा िव ा सारक समाजाचेमराठा िव ा सारक समाजाचेमराठा िव ा सारक समाजाचे,,,,    कलाकलाकलाकला,,,,    िव ान आिण वािण य महािव ालयिव ान आिण वािण य महािव ालयिव ान आिण वािण य महािव ालयिव ान आिण वािण य महािव ालय,,,, ओझर ओझर ओझर ओझर ((((िमगिमगिमगिमग)))) 

तावनातावनातावनातावना: 
िवपणन ही एक ापक संक पना असून याम ये अनेक यांचा समावेश होतो. बरेचदा िवपणन हणज े

िव  करणे असा अथ घतेला जातो परंत ुिवपणन हणजे फ  िव  नसनू याम य ेअनेक या करा ा लागतात 
जसे क  खरेदी-िव  वाहतूक साठवण तवारी बांधणी ेणीकरण इ यादी कायाचा समावेश हा िवपणन याम य े
होत असतो. िवपणन आम म ये िव  चा समावेश होतो परंतु िव म ये िवपणन याचा समावेश होत नाही. िव 
हणजे िव ान शा  आिण पण हणजे िव  कर याची कला होय. याचाच अथ िव  कर याचे शा  हणज े

िवपणन होय. 
िवपणन क  एक आ हाना मक या आह े कारण कोण याही वसायात यश ह े या वसाया या 

िवपणन येवर अवलंबून असते.िवपणन ही संक पना सग याच े ात वापरली जाते हणजेच आपण िवपणन 
या संक पनेला सव पश  सकं पना असे हणू शकतो. िवपणनाची ा ी खूप मोठी आह.े उ पादकाकडून उपभो ा 
पयत व तूंचा वास संचािलत करणारी वसाियक काय हणजे िवपणन होय. 

कृषी िवपणन ाहकांपयत शेतीमाल पोहोच यासाठी अनेक या पार पाडावी लागतात. या येत 
तवारी माणीकरण साठवण िवतरण इ यादी गो चा समावेश होतो. उ पादकाने उ पा दत केले या व तूची 

वगवारीतसेच तवारी मुळे व तूची कमत ठरिवणे श य होते. 
शेतमाल उ पादन करणारे शेतकरी आिण अंितम ाहक यां यातील अंतरामुळे कृषी िवपणनाची गरज 

िनमाण होत.े शेतमाल उ पादक का पासून ाहकांपयत पोहोचव यासाठी या या के या जातात यांचा समावेश 
िवपणन कायात होतो. 

ा याा याा याा या: 
१. िवपणनिवपणनिवपणनिवपणन: 

“उ पादकाकडून ते उपभो ा पयत व तूंचा वास संचािलत करणारी वसाियक काय हणजे िवपणन 
होय” 
२. कृषी िवपणनकृषी िवपणनकृषी िवपणनकृषी िवपणन: 

“कृषी िवपणन हणजे अशी या याम ये शेतक यांचाउ पा दतकेलेला शेतीमाल ाहकांपयत 
पोहोचिव यासाठी केलेली या, तवारी, माणीकरण,साठवण, िवतरण इ यादी होय” 

कृिषिवपणन हणजे थूलमानाने शेतमालाची दवेाणघेवाण वा िविनमय. अशी दवेाणघेवाण श य 
हो याक रता िविवध या उदा., शेतमालाची या, साठवण, वाहतूक, तवारी, तपासणी, मू यिनधारण, 
जािहरात, घाऊक व करकोळ िव  इ. करा ा लागतात. अशा या काय मतेने झा या, तर शेतक याला 
आप या मालाची जा तीत जा त कमत िमळू शकते. खरेदीिव चा खच कमीतकमी होतो आिण उपभो यांनी 
दले या कमती या मोबद यात यांना दजदार माल िमळू शकतो. कृिषिवपणन काय म हो यासाठी उिचत 

ापार था पाळा ा लागतात आिण िविश  कार या बाजारसंघटनाही उभारा ा लागतात. शेतक यां या 
िहताचे संर ण कर यासाठी बाजारिनयं णासार या इतर मागानी शासक य ह त ेपही कर यात यतेो.  
कृषीकृषीकृषीकृषी    िवपणनातीलिवपणनातीलिवपणनातीलिवपणनातील    सम यासम यासम यासम या: 

कृिष धान अथ व था असणा या दशेात आ थक सम यांचा खूप प रणाम होतो. ा मध े
भांडवल,वाहतूक,साठवणूक,िवपणन,बाजारपेठ,वकमी उ पादकता ह ेआ थक घटक मह वाचे ठरतात. 
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१. भाडंवल सम याभाडंवल सम याभाडंवल सम याभाडंवल सम या: 
शेतीमधील भांडवल हा सवात मह वाचा घटक आह ेकारण शेतीला ावसाियक व प ा  क न दे याच े

काम भांडवल गंुतवणुक मुळे श य होत असत.े उ पादनाचे उ  गाठणे व चांग या प तीने याचंा यो य वापर 
करणे तसेच चांगला परतावा िमळणे यासाठी भांडवल गंुतवणूक मह वाची ठरलेली आह.े परंतु सामा य शेतकरी 
असे आव यक असे भांडवल वतः उभे क  शकत नाही. अशा वेळी शेतकरी सावकार नातेवाईक ापारी मोठे 
जमीनदार यां याकडून भांडवलासाठी कज घतेो. परंत ुअनेक कारणांमुळे अशी कजफेड न करता आ यान ेशेतकरी 
कजबाजारी होतो वशेती करणे अश य होते. 
२. वाहतकू सम या वाहतकू सम या वाहतकू सम या वाहतकू सम या : 

कोण याही दशेा या अथ व थेत वाहतुक  सार या पायाभूत सुिवधांना अन यसाधारण असे मह व 
कृिषमाल नाशवंत व हगंामी व पाचा अस याने तो ाहका या हातात सुि थतीत पड यासाठी काय म तसचे 
सुरि त वाहतूक आव यक परंतु भारतात वाहतकु ची ि थती फारशी समाधानकारक नाही व दशेाचे े  ल ात 
घेता वाहतुक या सुिवधा चांग या असणे अ याव यक वाहतुक या सम या वाहतुक या सम यांमुळे दरंगाई 
होऊन कृषी उ पादन े खराब होतात व फळे भाजीपाला दधू अशा नाशवंत कृषी माला या वाहतुक म य े अनेक 
सम या ती पणे जाणवतात.शेती उ पादनां या िवपणनासाठी मु य सम या हणजे वाहतूक, ामीण े  र याशंी 

भावीपणे जोडलेले नाही, मो ा माणात उ पादनाची नासाडी होते. 
३३३३.... साठवणकू सम यासाठवणकू सम यासाठवणकू सम यासाठवणकू सम या::::    

कृषी उ पादनां या बाबतीत हाताळणी व साठवणूक काळात होणारा नाश हा एक ल णीय घटक प तशीर 
साठवणूक न कर याचे कृषी मालाचे व यामुळे उ पादकांचे फार मोठे नुकसान धा य कापूस ताग असा मान 
साठव यासाठी मोठी गोदामे बांधावी लागतात आिण यानंतरही यात साठिवलेला मालक सुि थतीत राहील याची 
काळजी यावी.अनेक वेळा अपुरा गोदामं मुळे मालू उघ ावरच रचून ठेवला जातो तसेच खर ऊन उ ण कोरड े
धूळ यु  वारे अचानक येणारा पाऊस गारपीट वादळे यामुळे हाती आलेला माल दखेील खराब होतो. 
४४४४.... िवपणनातील सम यािवपणनातील सम यािवपणनातील सम यािवपणनातील सम या::::    

कृषी मालाचे उ पादन झाले क  या या िव तनू लवकरात लवकर परतावा िमळावा यासाठी शेतक याकड े
िवपणन िशवाय पयाय नसतो. सवसामा य शेतक यास वतःचा माग वतः बाजारात िव साठी घेऊन जाणे 
परवडणारे नसत े यामुळे यास उ पादना या ठकाणा नच माळ घेऊन जाणा या म य थाची गरज असत.े यातूनच 
शेतकरी त े ाहक ही िवतरणाची साखळी िनमाण होत.े ही साखळी दीघ असणे हीच कृिषमाल िवपणनातील मुख 
सम या आह.े 
५. बाजारपेठ सम याबाजारपेठ सम याबाजारपेठ सम याबाजारपेठ सम या: 

कृषी मालाचे उ पादन याची वाहतकू आिण िवपणन यातील अंितम थान हणजे बाजारपेठ होय. 
जागितक करणामुळे या बाजारपेठा िव तारले या आहते. गावा गावा मधील बाजार, शहरातील कृषी उ प  बाजार 
सिमतीचे माकट याड,मं ा, साखळी , मॉ स आिण जागितक बाजारपेठ यातून घाऊक व करकोळ ापार केला 
जातो. येक तरावरील बाजारा या काही ना काही सम या आहते. 
६. कमी उ पादकताकमी उ पादकताकमी उ पादकताकमी उ पादकता: 

ब सं य शेतकरी शेतीत परंपरागत व कालबा  तं ाचा व प तीचा वापर शेतकरीवग अ पिशि त 
व ानी अस याने नवीन याचा वीकार व योगशीलता याबाबत उदासीन यामुळे उ पादकता वाढिव यात अनेक 
अडचणी येतात व यश ा  होत तसचे भारतीय शेती मोसमी पावसावर अवलंबून आह.ेदु काळ, अवकाळी 
पाऊस,गारपीट,च वादळे, पूर यासार या वातावरणीय आप ीमुळे दशेा या िनरिनरा या भागात दरवष  
िपकांचे नुकसान होत असते पावसा या लहरीपणाचा प रणाम उ पादकतेवर होतो. 
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७. उ पादनाची खराब गणुव ाउ पादनाची खराब गणुव ाउ पादनाची खराब गणुव ाउ पादनाची खराब गणुव ा :  
ही एक िवपणनामधील मुख अडचण आह.े उ पादना या खराब गुणव ेला िविवध घटक कारणीभतू आहते 

जसे क , हल या गुणव ेचे बी-िबयाणे, लागवडीसाठी उपयु  ठरणा या पारंप रक प ती, क ड आिण रोग 
िनयं नाचा अभाव, तसेच हतेुपुर सर भसेळ करणे इ यादी मुळे उ पादनाची गुणव ा खराब होत.े 
८. म य थम य थम य थम य थ :  

शेतकरी आिण उपभो ा यां याम ये वेगवेगळी म य थ आहते, यामुळे म य थी माणूस जा तीत जा त 
नफा िम व याम ये यश संपादन करतो तसेच शेतक यांच ेउ प दखेील कमी करतो. 
९९९९.... सकंलन उ प  सम या सकंलन उ प  सम या सकंलन उ प  सम या सकंलन उ प  सम या ::::    

िवपणन येसाठी ह े मुख अडथळे आहते याम य े बाजारात वेश कर याची मता असत.े लहान 
शेतक-या न उ पादन घेणे ह े पा यांना महागड ेतसेच अवघड ठरते. 
१०. भावातीलअि थरताभावातीलअि थरताभावातीलअि थरताभावातीलअि थरता :  

शेतमाला या भाव अितशय अि थर आह े आिण यामु ये अिनयं ीत चढ-उतार याम ये होत असतात. 
कमत काढमीनंतर या मिह यादर यानच कमी होते तसचे यानंतर एक वरषानतंर याम ये वाढ होत े
११. िश णिश णिश णिश ण :  

शेतमाला या उ पादनां या िवपणनात शेतक यानंा िशि त करणे आव यक आह,े जेणेक न ते आव यक 
फायदा िमळवू शकतील. 
१२१२१२१२.... अिनयंअिनयंअिनयंअिनयंि त बाजारि त बाजारि त बाजारि त बाजार :        

बेकायदा माकटम ये चुक चे वजन, े डग इ यादीचा अभाव अस यामुळे ही मो ा माणात नुकसान होते.    
उपाययोजनाउपाययोजनाउपाययोजनाउपाययोजना    

१. िनयमन बाजार. 
२. सुधारीत टोरेज सुिवधा. 
३. माकट याडचा िव तार. 
४. सहकारी िवपणन. 
५. बाजारपेठा या जा यांचा िव तार. 
६. को ड टोरेजची सुिवधा सुधारणे. 
७. करार शेती. 
८. बाजार सुधारणा. 
९. एमएसपी ारे कमत ि थरता. 
१०. पायाभूत सुिवधा आिण संशोधन आिण िवकासा या सुिवधा. 
११. िवपणन संशोधन. 
१२. िवपणन मािहती. 
१३. वाहतूक सुिवधा सुधारणे . 

संदभ सूची ::::    
१. कृषीभूगोल, author : डॉ. अंकुश आहरे आिण डॉ. िवजया साळंुके, पि लकेशन : Diamond  publication 
२. www. Wikipedia.com 
३. Marketing and salesmanship, Author : Mahesh Kulkarni Nirali publication 

४. www.agrovan.com 

    



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)             ISSN – 2454 - 7905 

Vol. II  - ISSUE – LII                  SJIF Impact Factor : 7.479                                         Page - 240 

भाभाभाभारतातील बँ कग े ातील बदलाचं ेअवलोकनरतातील बँ कग े ातील बदलाचं ेअवलोकनरतातील बँ कग े ातील बदलाचं ेअवलोकनरतातील बँ कग े ातील बदलाचं ेअवलोकन    
    

गणशे बळवतं वाघगणशे बळवतं वाघगणशे बळवतं वाघगणशे बळवतं वाघ        
म.स.गा कला, िव ान व वािण य महािव ालय मालेगाव, मालेगाव ता. मालेगाव िज. नािशक 

तावना तावना तावना तावना ––––    
अथ व थे या िवकासाम ये बँका मह वपूण भूिमका बजावत असतात. असे ही हतले जात े क  

अथ व थे या िवकासात बँकांची भूिमका ही ‘शरीरातले र वािह या‘सारखी मह वाचे असत.ेबँकांचे वग करण 
ामु याने सरकारी बँका, सहकारी बँका, खाजगी बँका व परक य बँका असे केले जाते.21 ा शतकापासून 

भारता या बँ कग े ात सरकारने धोरणा मक व ापक व पाचे बदल कर याचे धोरण अवलंबलेल े
आह.ेभारतीय बँका जागितक तरावर अिधक पधाभमुख हावेत व बँकांची मता वाढावी यासाठी बँकाचं े
िवलीनीकरण कर याच ेधोरण क  सरकार माफत राबिव यात येत आह.े बँकांचे िवलीनीकरण झा यामुळे बँकाचंी 
सं या कमी होईल, बँकांचे भाग भांडवल वाढेलव यामुळे बँकांची कजपुरवठा उपल ध क न दे याची मता वाढेल. 
क  शासनाने बँकांची िनि य म ा कमी कर यासाठी बँकांचे िवलीनीकरण हा एक स म पयाय अस याचे जाहीर 
केलेले आह.े 21 ा शतकात भारतात बँकांची प रणामकारकता व काय मता वाढिव या या दृ ीने शासनान े
धोरणा मक उपाययोजना अिधक भावीपणे राबिव याचा दिृ कोन वीकारलेला आह.े दशेातील बँक वसायावर 
िनयं ण ठेवणारी दशेाची म यवत  बँक हणजेच रझव बँक ऑफ इंिडया ही दशेाम ये चलनिवषयक धोरणाची 
आखणी आिण अंमलबजावणी करत.े म यवत  बँके या चलनिवषयक धोरणाला 21 ा शतकात अिधक मह व ा  
झालेले अस यामुळे म यवत  बँक आता दर दोन मिह यांनी चलनिवषयक धोरणाची आखणी आिण अंमलबजावणी 
करीत असते हा एक मह वाचा बदल दशेा या बँ कग े ाम ये बघायला िमळतो.  

भारताम ये 21 ा शतकापासून आ थक दृ ा वावलंबी हो याचे धोरण अवलंबिव यात येत आह.े 
यासाठी शासनान ेदशेाम ये िव ीय े ात अिधक भावी व दरूगामी प रणाम करणारे बदल वीकारलेले आहते. 

कारण दशेाचे आ थक दृ ा वावलंबन घडवून आण यासाठी िव ीय े ाची भूिमका अिधक िनणायक व 
प रणामकारक असत.े सन 1980 या दशकापासून जगाम ये चलन िवषयक धोरणाला अिधक मह व ा  झालेले 
आह.े भारतात दखेील चलनिवषयक धोरणाची भूिमका मह वाची आह.े 21 ा शतकापासून भारतात ारंभी 

ैमािसक चलन िवषयक धोरण राबिव यात येऊ लागल.े गे या दशकापासून भारतात चलनिवषयक धोरण दर दोन 
मिह यांनी जाहीर केले जात ेव दशेा या म यवत  बँक माफत याची अंमलबजावणी कर यात येत.े तुत शोध 
िनबंधात िव ीय े ात झाले या अशा मह वपूण बदलांचा आढावा घे याचा य  केलेला आह.े 
उ ेशउ ेशउ ेशउ ेश–––– 
1.1.1.1. सन 2000 नतंर बँ कग े ात झालेले बदल.अ यासान े
2.2.2.2. 21 ा शतकात भारता या बँ कग धोरणात झाले या बदलांचा अ यास करणे. 
3.3.3.3. 21 ा शतकातील म यवत  बँकेचे बदलते धोरण अ यासणे. 
त य सकंलन त य सकंलन त य सकंलन त य सकंलन –––– 

शोधिनबंधहा ामु यानेदु यमसाधनसाम ीवरआधा रतआह.े यासाठीिविवधलेखकाचंी बँक वसायावरील 
पु तके, िविवध मािसकांम ये कािशत झालेले बँक वसायाची िनगिडत लेख., आरबीआय बुले टनव ऑनलाइन 
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वृ प , बँ कग थळालाभेटव यु ुब.आदी,या सव दु यम आधार साम ी या मा यमाने मािहती संकिलत कर सदर 
शोध िनबंधासाठी आव यक मािहती ा  केलेली आह.े ा  मािहतीच ेिव ेषण कर यासाठी वणना मक प तीचा 
अवलंब केलेला आह.ेतसेच गरजेनुसार सा या गिणतीय तं ाचा अवलंब केलेला आह.े 
िव षेण िव षेण िव षेण िव षेण ––––    
सन 2000 नतंर झालेले बदल पुढील माणे    

1. 2013 म ये अ णी बँक योजना दशेातील 622 िज ांम ये कायरत असून सव सावजिनक े ातील 
बँका यात उ फृतपणे सहभागी आहते. फे ुवारी 2013 म ये SBI कवा ित या सहयोगी बँका सवािधक हणज े
204 िज ांम ये अ णी बँक हणून काय करीत होती.यायोजनेचीसु वात: - 1969 या अखेरीला RBI ने योजना 
ि वकारली व ितची अंमलबजावणी दशेातील 338 िज ांम ये सु  झाली. 

2. अथमं ी िनमला सीतारामन् यांनी 15 बँकांचे िवलीनीकरण क न 27 बँकांची सं या 12 वर 
आण याचा िनणय घेतला. दशेाचा जीडीपी 5.8 ट यांव न 5 वर आ याची बातमीही त पूव  घोिषत झाली. 
याआधी रझ ह बँकेने 2018-19 या वा षक अहवालात, बँ कग वहारात 71 हजार कोटी पयांचा घोटाळा 

उघडक स आ याचे जाहीर केले. गे या काही दवसांपासून मोटारी, गृहिनमाण, उ पादन, मोठे उ ोग यांसार या 
मो ा े ातील लोक कजाची उचल करीत नस याने या उ ोगांवर काहीसे मंदीच ेसावट िनमाण झा याच ेवृ ही 
झळकले होते. याचा प रणाम जीडीपीवर य -अ य पणे होत होता. रा यसभेत नुकताच दशेात कती नॉन 
पफ मग असेट (एनपीए) आह,े असा  िवचारला असता, उ रात माच 2019 पयत हाती आले या ाथिमक 
अहवालानुसार दशेातील बँकांम ये 8 लाख 95 हजार 601 कोटी पयांचा एनपीए न दला गेला. यापैक  सरकारन े
आव यक उपायांचा अवलंब के यामुळे यापैक  89 हजार 189 कोटी पये वसूल कर यात आले. मजबूत 
अथ व थेसाठी बँका स म असायला ह ात आिण एनपीए वाढता कामा नये, अस ेधोरण आह.े रझ ह बँकेने या 
वाढीव एनपीएची कारणे दतेाना, नमूद केले क , अगदी ठरवून पैसे चुकते न करणे, आव यकतेपे ा अिधक कजाची 
उचल करणे, कागदप ांची पडताळणी न करता बँकानंी कज दणेे अशी अनेक कारणे िवशद केली. ह ेखरेच आह ेक , 
पंजाब नॅशनल बँकेने जे हा नीरव मोदी आिण अ य कजदारांना कज दले होते, ते हा अिनवाय कागदप ांची 
पडताळणी केली न हती. हा ाचार 13 हजार कोट चा होता व यात सामील बँके या अनेक अिधकायाना अटकही 
झाली होती. अशीच करणे अ य बँकांम येही उघडक स आली होती. स या नीरव मोदी ि टन या कारागृहात चार 
मिह यांपासून बं द त आह.े 
बकँाचं ेिवलीनीकरणबकँाचं ेिवलीनीकरणबकँाचं ेिवलीनीकरणबकँाचं ेिवलीनीकरण::::----21 ा शतकात सरकारने बँकां या िवलीनीकरण संदभात धोरणा मक िनणय जाहीर क न 
िविहत सवैधािनक या राबवून दशेातील सावजिनक े ातील बँकांची सं या कमी कर याचा य  केललेा 
आह.े बँ कग े ातील हा एक मह वाचा बदल 21 ा शतकात झालेला बघायला िमळतो.िवलीनीकरण झाले या 
बँकांची नावे पुढील माणे.  
(पुढील माण ेपुढील माण ेपुढील माण ेपुढील माण े10 10 10 10 बँबबँँबँकाचंी नावेकाचंी नावेकाचंी नावेकाचंी नावे))))---- 
::::पजंाब नशॅनल बकँपजंाब नशॅनल बकँपजंाब नशॅनल बकँपजंाब नशॅनल बकँ- ओ रए टल बँक,युनायटेड बँक िवलीनीकरण कर यात आल.े 
: : : : कॅनरा बकँकॅनरा बकँकॅनरा बकँकॅनरा बकँ---- सिडकेट बँक िवलीनीकरण कर यात आल.े 
: : : : यिुनयन बकँयिुनयन बकँयिुनयन बकँयिुनयन बकँ---- आं ा बँक व कॉप रेशनबँक िविलनीकरण कर यात आल.े 
: : : : इंिडयन बकँइंिडयन बकँइंिडयन बकँइंिडयन बकँ- अलाहाबाद बँक िवलीनीकरण कर यात आले. 

ादेिशक ाादेिशक ाादेिशक ाादेिशक ामीण बकँमीण बकँमीण बकँमीण बकँ    ((((सधुारणासधुारणासधुारणासधुारणा) ) ) ) कायदाकायदाकायदाकायदा----2015201520152015 
4 4 4 4 फे वुारी फे वुारी फे वुारी फे वुारी 2015 2015 2015 2015 रोजी रोजी रोजी रोजी ादिेशक ामीण बँक सुधारणा काय ाची अंमलबजावणी कर यात आली. 
या काय ातील काही मुख तरतुदी पुढील माणे:- 
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(१) RRBs चे अिधकृत भांडवल दोन हजार कोटी पये असेल ते एक कोटी पयांपे ा कमी केले जाणार नाही. 
(२) त भांडवले कोटी याचे िनि त क  ेसरकार 
(३) क  सरकार व पुर कृत  बँक यांची एकि त भागीदार 51 ट े  पे ा कमी होऊ नये. 
(४) रा य सरकारचा िह सा 15 ट े  पे ा कमी होणार अस यास क  सरकारने रा य सरकारचा िवचार यावा. 
(५) पुर कृ या बँकेवरील पाच वषासाठीचे िश ण, व थापक य व िव ीय सहा य करणे ह े बंधन काढून 

टाकले. 
(६) RRBs चे जमा खचाचे वष 31 माचला संपेल. (पूव  31 िडसबर) 

िन कष िन कष िन कष िन कष ––––        
वरील िव ेषणा या आधारावर तुत संशोधन लेखाअंती पुढील माणे िन कष काढ यात आलेले आहते. 

1.1.1.1. 21 ा शतकात भारतात िव ीय े  अिधक स म व प रणामकारक कर यासाठी क  सरकारन ेसरकारी 
बँकां या िवलीनीकरणासंदभात धोरणा मक िनणय घेतला आह.े 

2.2.2.2. सरकारी बँकां या िवलीनीकरण धोरणामुळे सरकारी बँकांची सं या कमी कर यात आलेली आह.े 
3.3.3.3. क  सरकारने ादिेशक ामीण बँकेत मो ा माणे सुधारणा कर यात आ या. 
4.4.4.4. दशेाम ये सरकारी बँकांबरोबरच ादिेशक ामीण बँक अिधक स म कर याच े धोरण क  सरकारन े

अवलंिबले आह.े 
सदंभसदंभसदंभसदंभ––––    

(१) िव ालय व था-१ (भारतातील बँक वसाय)  
(२) https://youtu.be/xvBsK6OWcYE 
(३) https://www.yashacharajmarg.com/2021/11/blog-post_93.html 
(४) https://www.google.com/amp/s/www.mahamtb.com/Encyc/2019/9/2/Mergerofbanks-.amp.html 
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क या तेला या कमती आिणभारतीय अथ वस था    
 

ा.    डॉ. एस. एन. बोढरे           ा. के. एस. चौधरी    
       अथाशा  िवभाग                      भूगोल िवभाग 

म.स.गा. कला, िव ान व वािण य महािव ालय, मालेगांव (कॅ प) नािशक. 
घोषवाराघोषवाराघोषवाराघोषवारा::::    

क या तेला या जागितक कमत म ये होणारी वाढ नेहमीच भारतीय अथ व थेसाठी आ थक सकंटा या 
पात आली आह.े याचे अथ व थेवर ब आयामी दु प रणाम होतात. केअर रेट जनुसार भारत 157.5 कोटी 

बॅरल क  ेतेल खरेदी करतो. अशा क या तेला या कमतीत 1 डॉलर ित बॅरलन ेवाढ झाली तरी आयातीम य े
10,000 कोटी पयांची वाढ होते. हणजचे डॉलर या तुलननेे पया कमकुवत होतो आिण आयातीची कमत 
वाढते. अशा वेळेस अथ व थेची चाल ू खा यातील तूटही वाढत.े शेवटी, िव ीय तुटी या अंदाजावरही याचा 
प रणाम होतो. या सग याचा नकारा मक प रणाम भारतीय शेअर बाजारावरही होतो. तसेच याचा प रणाम तले 
कंप यां या न यावरही होतो. या सग याचा सामना कर यासाठी सरकारसमोर पे ोल, िडझेल आिण एलपीजी या 
दशेांतगत कमती वाढवणे हा एकमेव उपाय आह.े पण या सम येवर हा एकतफ  उपाय आह.े यामुळे थेट महागाई 
वाढते. जर आपण क ीय उ पादन शु का या दरांब ल बोललो, तर गे या काही वषात क ीय उ पादन शु कात 
मोठी वाढ झाली आह.े पाच-सहा वषापूव  पे ोलवरचे उ पादन शु क िजथे ितिलटर 9.48 पये होत,े ते गे या 
वष पयत ते 35 पयां या आसपास पोहोचल ेआह.े पे ोल या तुलनेत िडझेल या दरात अिधक वाढ झाली आह.े 
यामुळे क या तलेां या कमतीत होणारी वाढ ही भारतासाठी न च चताजनक आह.े 
ा ताा ताा ताा तािवकिवकिवकिवक::::    

जागितक अथ व थेवर तलेाचं अिधरा य आह े ह े आप या सग यांनाच ठाऊक आह.े तेलाचं अथकारण 
आिण पे ो-डॉलर या संक पना यामुळेच अि त वात आ या. ामु याने क या तलेाचा साठा हा जिमनीखाली 
असतो ितथून ि लग प तीने तो बाहरे काढून, या उ ोगांना िवकेपयत याची बॅरल कवा पाईपम ये साठवन 
करावी लागते. बाहरे काढलेलं ह ेक ं तेल मग शु ीकरण आिण इतर या क न इंधन या व पात वापरलं जात. 
या इंधनाम ये िवमानांसाठी लागणारं इंधन, पे ोल, िडझेल, केरोिसन इ. अनेक कारचं इंधन असतं. साधारणतः 
ू ड तेलाचे दोन कार दसून येतात याम ये अमे रकेत बनतं ते लाईट ू ड तेल व जगभरात ब तेक क न बनत ंत े
ट ू ड तेल होय. भारतात मा  ट ू ड तेलच वापरल जात.जगभरात दररोज अंदाजे 100 दशल  बॅरेल ू ड 

तेलाचा वापर होतो. अमे रका स या जागातील सवात मोठा तेल उ पादक दशे आह.े पण अमे रक  खिनज तेल 
तुलनेन े महाग आह.े“भारत हा जगाम य े तेलाचा उ पादक नाही तर मागणी आिण खप असलेला दशे हणून 
ओळखला जातो”. भारत क े तेल आयात करणारा जगातला ितसरा मोठा दशे असनू, तेला या गरजे या 80 ट े  
हणजे दरवष  सुमारे १.५ अ ज बॅरल क या तेलाचीआयात केली जाते. याम ये सौदी अरेिबया आिण इराक ह े
मुख दशे आहते यां याकडून भारत(ओपेक गटातून) तेल खरेदी करतो. 

क े तेल (crude oil) महाग झा यामुळे दशेात पे ोल आिण िडझेल या कमतीत आणखी वाढ होईल. 
कारण आयात क या तेलावर या के यानं तेला या कमती जा त असतात, याम ये शु ीकरणासाठी लागणारा 
खच, वाहतूक, िवतरण आिण करासाठी अित र  शु क करकोळ कमतीम य ेजोडला जातो.या वाढ या कमत मुळे 
मालवाहतूक महाग झाली असून शेतीचा खचही वाढला आह.े अशा वेळेस महागाईवर िनयं ण ठेव यासाठी रझ ह 
बँकेला रेपो दर वाढवावा लागतो. यामुळे बाजारातील रोख र म कमी होते. 
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भारतात िविवध उ ापा ांपासून ते घरांम ये वापर या जाणा  या व तू पुरव यापयत सव गो साठी 
इंधनाचा वापर केला जातो. थोड यात,क या तेलाची गरज लोकां या दनैं दन जीवनाशी संबंिधत आह.े  
उ द ेउ द ेउ द ेउ द :े : : :     

जागितक बाजारातील क या तेला या कमंतीत होणारे बदल जाणून घेणे व याचे भारतीय अथ व थेवर 
होणारे प रणाम. 
सशंोधन प तीसशंोधन प तीसशंोधन प तीसशंोधन प ती::::    

सदर शोधिनबंद हा पूणतःदु यम साधन साम ीवर आधा रत असून यासाठी वतमान प ातील क या 
तेला या कमती व भारतीय अथ व था संदभातील िववध लेख, मािसकांम ये कािशत झालेले लेख, 
संकेत थळावरीलमािहती, इ.संदभ सािह य हणून वापर केलेला आह.े 
क या तलेा या कमतीतील बदल आिण भारतीय अथ व था क या तलेा या कमतीतील बदल आिण भारतीय अथ व था क या तलेा या कमतीतील बदल आिण भारतीय अथ व था क या तलेा या कमतीतील बदल आिण भारतीय अथ व था     

जागितक तरावर क या तलेाचे दर ठरिव याचा अिधकार ामु याने OPEC (Organizations of 
Petroleum Exporting Countries) या संघटनेला आह.े मा  क या तेलाची  मागणी व पुरवठा हा एक मुक 
घटक कमतीतील बदलामागे आह.े तसेच यु ज य प रि थती, महामारी, आ थक अि थरता, इ. बा  घटकांचा 
दखेील क या तेला या कमती या बदलावर प रणाम होतो. 2000 या वषाम ये ट ू ड तेलाचे भाव 26.72  
डॉलर इतके  होते. 2003 पासून जागितक अथ व थते मोठी तेजी पहावयास िमळाली  आिण ती 2007 पयत 
टकून होती. हा बुडबुडा फुट यावर 2008 म ये ते परत 44.6 डॉलरवर घसरले. 2012 आिण 2013 म ये पु हा 

वाढ झाली. याच मुख कारण हणजे  क या तेला या  पुरव ाचा  एक नवीन ोत पुढे आला. अमे रकेम ये शेल 
गॅस व शेल ऑईल या नवीन तं ानावर आधा रत िविहरी खोद या जाऊ लाग या. यात चंड माणात 
गंुतवणुक चा ओघ आला आिण उ पादन एवढं वाढलं, क  अमे रका इंधना या बाबतीत वयंपूण झाला. एवढंच 
न ह,े तर ितथनू िनयातीलाही सुरवात झाली. याचा प रणाम हणून 2014 म ये भाव 53.45 डॉलर ती बॅरल 
वर, तर 2015 म ये 37.13 डॉलर ती बॅरल याही खाली पोचले. याचा प रणाम अनके शेल ऑइल या िविहर वर 
होऊन यानतंर काळात उ पादन परवडनेासं झा यामुळं ते घटलं. भाव हळूहळू 53 डॉलर ती बॅरल या पुढं गेले. 
याच दर यान इराणवरचे िनबध हटवले गे यानं यांचा पुरवठाही वाढला. आता इराणवर पु हा िनबध घाल यामुळं 
या भावांम ये वाढ होत आह.े जागितक अथ व था मंदीतून बाहरे येत अस यानं मागणीही वाढून ह ेभाव 2019 
पयत  61.14  या क ेत आले. 

रिशया आिण सौदी अरेिबया ह ेदशेही उ पादनात घट क न क या तेलाचं भाव वाढावे, यासाठी य शील 
होते. सौदी अरामको या बला  तेल कंपनी या नवीन शेअरिव चा ताव बाजारात आण याचा यांचा मानस 
अस यानंसु ा ह ेभाव वर ठेव यात यांना रस होता. इराणचा उ पादनात घट कर यास िवरोध अस यानं ह ेभाव 
साठ डॉलर या आसपास ि थर राहत होते. आता इराणवर या िनबधांमुळं पु हा भाववाढीला खतपाणी िमळत 
रािहलं. कोिवड 19 मुळे जागितक तरावर उ ोगधंद ेलॉकडाऊन झा यामुळे बंद झाले ितथे इंधनाची मागणी खूपच 
कमी झाली होती. तसेच अनेक ठकाणी तेल या उ ोगही बंद कर यात आले होते.िवमानं आिण गा ाही 
र यांवर नाहीत. यामुळे पे ोल, िडझेललाही जवळ जवळ शू य मागणी होती. तरी क या तेलाचं उ पादन मा  
सु  अस याने क   तेल साठव यासाठी तेल उ पादक  कंप यांना बॅरल आिण पाईपही कमी पडत होत.े अित र  
तेलाचा साठा करणं श य नाही. अशा दु च ात कोिवड कालखंडात जगभरातील तेल उ ोग सापडला होता. 
मंगळवार, 20 एि ल 2020 रोजी यूयॉकम ये क या तेला या कमतीत आतापयतची सवात मोठी घसरण 
पाहायला िमळाली. हणजचे शू यापे ाही कमी, 55.90 डॉलर ित बॅरेल न व न -37.56 डॉलस इतक  झाली. 

ित बॅरल जवळपास 300 ट नी घसरली.  
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जगभरात, कोिवड 19 ची प रि थती अजून पूवपदावर आलेलीनाही यातच रिशयाने यु े नवर केले या 
ह यामुळे आ थक ि थती पु हा िव कळीत झाली आह.े याचा थेट प रणाम क े तेल आिण नैस गक वायू या 
पुरव ावर आिण यां या कमतीवर होतो आह.े अमे रके या वायद े बाजारात ग  आिण सोयाबीन या दरात 
दवसभरात कमालीची वाढ झाली आह.े या वाढीमुळे सोयाबीनच े भाव 2012 नंतर या सव  पातळीवर 

पोहोचले. याचबरोबर ग हाचे भाव 9 वषा या सव  पातळीवर आहते. म ा 8 मिह यां या उ ांकावर आह.े 
आज या वहारात मे मिह यसाठी या कं ाटात ग हा या भावात 5.7 ट े , म याम ये 4.7 ट े  आिण 
सोयाबीन या भावाम ये 2 ट े  वाढ झाली आह.े 
दशेातंगत पे ोिलयम पदाथाची मागणीदशेातंगत पे ोिलयम पदाथाची मागणीदशेातंगत पे ोिलयम पदाथाची मागणीदशेातंगत पे ोिलयम पदाथाची मागणी:  :  :  :      

भारतासार या िवकसनशील दशेांम ये आ थक वाढ होत अस यानं ाहकां या हातात अिधकािधक 
यश  येते यामुळे  दचुाक  आिण चारचाक  वाहनांचं खरेदी कर याच  माण झपा ानं वाढत आह.े 

शहरीकरणा या रे ामुळं आिण सावजिनक वाहतूक व थे या अपुरेपणामुळं पे ोिलयम पदाथाचा वापर वाढत 
आह.े पे ोलचा वापर 2013-14 या तुलनेत 2017-18 पयत 53 ट े  वाढला. िडझेलचा वापर पे ोल या तुलनते 
साडतेीन पट आह.े हा वापरही 18 ट े  वाढला. रे वेन ं वाहतूक करणं सोयी कर आिण कफायतशीर नस यान ं
अिधक माणात वाढणा या कवापराचाही यात भाग आह.े िवमान वासाचं माणही वाढतंच आह.े िवमाना या 
इंधना या खपातही याच कालावधीम ये 38 ट   यांची वाढ झाली आह.े  
पे ोिलयम पदाथावरची कररचनापे ोिलयम पदाथावरची कररचनापे ोिलयम पदाथावरची कररचनापे ोिलयम पदाथावरची कररचना: : : :     

क या तेला या य  मू यापे ा करभार जा त आह,े ही व तुि थती आह.े याम ये पे ोल आिण 
िडझेलमध या करां या दरात आजही मोठा फरक आह.े िडझेलची िव  पे ोल या साडतेीनपट अस यान ं
िडझेलवरचा कर एक पयानं वाढवला, तर पे ोलवरचा कर साडतेीन पयांनी कमी करणं श  य होईल आिण 
यातून िव ीय तुटीवरही िवपरीत प रणाम होणार नाही. मा , यापे ा ठळक मह वाची गो  अशी आह,े क  क  
सरकारपे ा रा य सरकारां या अथसंक पात पे ोिलयम पदाथावर या कराचंा फार मोठा वाटा आह.े रा य 
सरकारांचा हटॅ वीस ट   यां न कमी अपवादानंच आह ेआिण काही रा यांम य ेतो त बल चाळीस ट   यांपयतही 
आह.े बरीचशी रा यं िडझेलवर कमी हटॅ लावतात. याच कारणासाठी पे ोिलयम पदाथ जीएसटीम ये आण यास 
रा यांचा िवरोध आह.े जीएसटीचा सव  दर 28 ट े  लावला, तरी यात रा यांचा वाटा फ  14 ट े  राहील 
आिण ह ेउ प   रा यांना परवडणार नाही.  

आंतररा ीय बाजारातले क या तेलाच ेदर चढे असताना सरकारनं कर कमी क न ाहकांसाठीच ेदर कमी 
ठेव याचा पायंडा 2013 या आ थक संकटानंतर ते हाच ेअथमं ी पी. िचदबंरम यांनी बदलला होता. ह ेहो यापूव  
सरकारनं तेलासाठी कजरोखे काढून याचा बोजा सावजिनक े ात या तेल िवपणन कंप यावर टाकला होता. 
नंतर या काळात या करसंकलनाचा बराचसा भाग या कजरो यांची परतफेड कर यासाठी वापरावा लागला होता. 
या पा  वभूमीवर करसंकलनाम ये कपात क न ाहकासंाठीचे दर कमी कर याचा मोह टाळणं आव  यक आह.े अस ं
न के यास चालू खा यावर या तुटीबरोबरच िव ीय तटूही वाढू लागेल आिण परक  भांडवलाचा वाह पूणपणे 
उल ा दशेला जाईल.  
जीवनाव यक व तवूरील भाववाढजीवनाव यक व तवूरील भाववाढजीवनाव यक व तवूरील भाववाढजीवनाव यक व तवूरील भाववाढ: : : :     

क े तेल महाग झा यामुळे दशेात - कांदा, टोमॅटो, अंडी, तेल आिण शु  खा याचे तेल यासार या 
जीवनाव यक खा पदाथा या कमतीतवाढ झा यािशवाय राहत नाही. जर क या तेला या कमती सात यान े
वाढत रािह या तर महागाई िनमाण होते. याचा मागणी आिण पुरवठा या दो ही गो वर नेहमीच प रणाम होत 
असतो. 
िविनमय दरिविनमय दरिविनमय दरिविनमय दर: : : :     

भारताच ेइराणबरोबर सलो याचे संबंध होते ते हा  क या तेलासाठी असलेली कमत कफायतशीर ठरत 
होती. मा , इराणवर या िनबधांमुळं या मागावरसु ा एक  निच ह उभं रािहलं आह.े या वाढ या क या तेला या 
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कमतीमुळं 4.5 अ ज डॉलरचा अित र  ताण वाढला. वा षक िहशेबा या दृ ीनं हा दबाव वषाला 54 अ ज डॉलर 
एवढा आह.े अथातच तेलाची  आयात  सुमारे पाच अ ज डॉलरनी वाढलेली दसते. या सव बाब चा एकि त 
प रणाम डॉलर या तुलनेत पया घसर याम ये झाला आह.े  
डॉलरडॉलरडॉलरडॉलर, , , , सोन ंआिण क  ंतलेसोन ंआिण क  ंतलेसोन ंआिण क  ंतलेसोन ंआिण क  ंतले: : : :     

क या तेला या आिण डॉलर या कमती वर जात असताना सो याच े भाव ि थर कस,े असाही  न 
अनेकां या मनात येतो. क ं तेल या व तूचा पुरवठा बदलू शकतो आिण उपभो य अस यामुळं मागणीतही 
अथ व थे या वाढी माणं वध-घट होते. जागितक उ प  वाढतं असेल, तर पे ोिलयम पदाथाचा खप वाढतो. 
सो याची प रि थती मा  अतुलनीय आिण वेगळी आह.े कागदी चलन ढ हो यापूव  हजारो वष सो याचा चलन 
हणून वीकार झाला आह.े सो याचा जगातला साठा 168 हजार टनांवर मया दत आह े आिण नवीन पुरवठा 

वाढ याची श  यता नाही.  
थोड यात, भारतीय अथ व थेवर क ा तेला या कमतीचा भाव य  आिण अ य  व पात 

झालेला दसून येतो.    
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं::::    

जागितक तरावर क या तलेा या कमतीतील बदलामागे मागणी व पुरवठा हा एक मुखघटक आह.े 
तसेच यु ज य प रि थती,  महामारी,  आ थक अि थरता (तेजी-मंदी),  इ. बा  घटकांचा दखेील क या तेला या 
कमती या बदलावर प रणाम होतो.स या ू ड या कमतीत वाढ हो याचे एक कारण हणजे जागितक अथ व था 

महामारी या प रणामांमधनू बाहरे पडत आह े आिण आ थक हालचाल नी वेग घेतला आह.े यामुळे जागितक 
पातळीवर क या तेला या मागणीत मोठी वाढ झाली आह.े क या तेलाची मागणी वाढ याचे आणखी एक कारण 
हणजे कोळसा आिण नैस गक वायू या कमतीत झालेली वाढ. तसेचरिशयाने यु े नवर केले या ह यामुळे जागितक 
तरावर भीतीच ेवातावरण िनमाण झाले असून आ थक ि थती पु हा िव कळीत झाली आह.े याचा थेट प रणाम 

क े तेल आिण नैस गक वायू या पुरव ावर आिण यां या कमतीवर होत आह.ेतसेचभारतीयअथ व थेतयाचा 
प रणाम वाढीव आयात खचावर होऊन चालू खा यातील तूट वाढ यावर होतो,पे ोल आिण डीझेल दरवाढ होत े
याचा सरळ प रणाम महागाई वाढ यावर होतो,शेअर बाजार घसर यास सुरवात होते. तसचेिश पग, रे वे, बस 

आिण िवमान वास महाग होतो.प रणामीआरबीआय रेपो दरात वाढ करते. 
आंतररा ीय बाजारात तेल व त होत,े ते हा आयात मा ि थर राहते यामुळे पयाला याचा फायदा 

होतो. डॉलर या तुलनेत पया मजबूत होतो याचा भारतीय बाजारावरही थोडाफार प रणाम होऊन तेला या 
कमती कमी होतात.आिण महागाईही िनयं णात यतेे.  
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““““महारा ातील सव िश ा अिभयान योजनचे ेमू यमापनमहारा ातील सव िश ा अिभयान योजनचे ेमू यमापनमहारा ातील सव िश ा अिभयान योजनचे ेमू यमापनमहारा ातील सव िश ा अिभयान योजनचे ेमू यमापन””””    
    

ानदवे सभुाषकूवरानदवे सभुाषकूवरानदवे सभुाषकूवरानदवे सभुाषकूवर    
ततृीय वष कलाततृीय वष कलाततृीय वष कलाततृीय वष कला    

महाराजा सयाजीराव गायकवाड महा िव ालय मालगेाव कॅ पमहाराजा सयाजीराव गायकवाड महा िव ालय मालगेाव कॅ पमहाराजा सयाजीराव गायकवाड महा िव ालय मालगेाव कॅ पमहाराजा सयाजीराव गायकवाड महा िव ालय मालगेाव कॅ प....    

तावनातावनातावनातावना::::----    
““““िव ा ददाित िवनय िवनया दाती पा  तमिव ा ददाित िवनय िवनया दाती पा  तमिव ा ददाित िवनय िवनया दाती पा  तमिव ा ददाित िवनय िवनया दाती पा  तम!!!!    

प तवातधनमनोतीधनाधम ततप तवातधनमनोतीधनाधम ततप तवातधनमनोतीधनाधम ततप तवातधनमनोतीधनाधम तत::::सखुम्सखुम्सखुम्सखुम्””””!!!!!!!!    
िव ा मळेु मनु य िवनय सपं  होतोिव ा मळेु मनु य िवनय सपं  होतोिव ा मळेु मनु य िवनय सपं  होतोिव ा मळेु मनु य िवनय सपं  होतो....    या या अगंी न ता बाधंणी होतेया या अगंी न ता बाधंणी होतेया या अगंी न ता बाधंणी होतेया या अगंी न ता बाधंणी होते....    न ता मळेु गणुसवंधन होतीन ता मळेु गणुसवंधन होतीन ता मळेु गणुसवंधन होतीन ता मळेु गणुसवंधन होती,,,,    अगंी अगंी अगंी अगंी 

शमता िनमाण होतेशमता िनमाण होतेशमता िनमाण होतेशमता िनमाण होते,,,,    पा ता यतेेपा ता यतेेपा ता यतेेपा ता यतेे,,,,मा  यामळेु मनु य कोण याही काम यश वीपण ेक  लागतो आिण मन याची मा  यामळेु मनु य कोण याही काम यश वीपण ेक  लागतो आिण मन याची मा  यामळेु मनु य कोण याही काम यश वीपण ेक  लागतो आिण मन याची मा  यामळेु मनु य कोण याही काम यश वीपण ेक  लागतो आिण मन याची 
भरभराट होतेभरभराट होतेभरभराट होतेभरभराट होते....    याला धन ा ी याला धन ा ी याला धन ा ी याला धन ा ी होतेहोतेहोतेहोते....    धन ा ीधन ा ीधन ा ीधन ा ी मुळे मनु य धम करतो आिण याला सखुाच े उपल धी होते मुळे मनु य धम करतो आिण याला सखुाच े उपल धी होते मुळे मनु य धम करतो आिण याला सखुाच े उपल धी होते मुळे मनु य धम करतो आिण याला सखुाच े उपल धी होते....    
थोड यात ानामळेु मनु या या जीवनात सौ य िनमाण होत े या जवळ िव ा नाही तो मनु य पशू माण ेआहेथोड यात ानामळेु मनु या या जीवनात सौ य िनमाण होत े या जवळ िव ा नाही तो मनु य पशू माण ेआहेथोड यात ानामळेु मनु या या जीवनात सौ य िनमाण होत े या जवळ िव ा नाही तो मनु य पशू माण ेआहेथोड यात ानामळेु मनु या या जीवनात सौ य िनमाण होत े या जवळ िव ा नाही तो मनु य पशू माण ेआहे....    
हणज े या या जवळ मनु य त वाचा खणुा आढळत नाहीतहणज े या या जवळ मनु य त वाचा खणुा आढळत नाहीतहणज े या या जवळ मनु य त वाचा खणुा आढळत नाहीतहणज े या या जवळ मनु य त वाचा खणुा आढळत नाहीत....    जगात सवात े  मनु य आहेजगात सवात े  मनु य आहेजगात सवात े  मनु य आहेजगात सवात े  मनु य आहे....    याच ेयाच ेयाच ेयाच े े व िव मेळेु े व िव मेळेु े व िव मेळेु े व िव मेळेु 

िस  झाल े आहेिस  झाल े आहेिस  झाल े आहेिस  झाल े आहे....    मटका तो आप या बौि क श  या जोरावर सवकाही कुशलतने े क  शकतोमटका तो आप या बौि क श  या जोरावर सवकाही कुशलतने े क  शकतोमटका तो आप या बौि क श  या जोरावर सवकाही कुशलतने े क  शकतोमटका तो आप या बौि क श  या जोरावर सवकाही कुशलतने े क  शकतो....    परंत ु याला परंत ु याला परंत ु याला परंत ु याला 
िव ानाची जोड असण ेआव यक आहेिव ानाची जोड असण ेआव यक आहेिव ानाची जोड असण ेआव यक आहेिव ानाची जोड असण ेआव यक आहे....    या कड े ान नाही तो एक कारे ब  दृ ा अपगं असतोया कड े ान नाही तो एक कारे ब  दृ ा अपगं असतोया कड े ान नाही तो एक कारे ब  दृ ा अपगं असतोया कड े ान नाही तो एक कारे ब  दृ ा अपगं असतो....    यामळेु यामळेु यामळेु यामळेु 

यके ला िश णा यायके ला िश णा यायके ला िश णा यायके ला िश णा या    मा यमातनू ानमतू  दणे ेगरजचे ेआहेमा यमातनू ानमतू  दणे ेगरजचे ेआहेमा यमातनू ानमतू  दणे ेगरजचे ेआहेमा यमातनू ानमतू  दणे ेगरजचे ेआहे....    यामळेु ि गत क याण साधल ेजातचे परंत ुयामळेु ि गत क याण साधल ेजातचे परंत ुयामळेु ि गत क याण साधल ेजातचे परंत ुयामळेु ि गत क याण साधल ेजातचे परंत ु
सामािजक क याण नते ेभर पडलेसामािजक क याण नते ेभर पडलेसामािजक क याण नते ेभर पडलेसामािजक क याण नते ेभर पडले....    भारतीय जीवनशलैी जगात आपल ेवेगळे थान आिण ओळख दऊेन आह ेआिण भारतीय जीवनशलैी जगात आपल ेवेगळे थान आिण ओळख दऊेन आह ेआिण भारतीय जीवनशलैी जगात आपल ेवेगळे थान आिण ओळख दऊेन आह ेआिण भारतीय जीवनशलैी जगात आपल ेवेगळे थान आिण ओळख दऊेन आह ेआिण 
ती उगवत आहेती उगवत आहेती उगवत आहेती उगवत आहे....    भारत भारत भारत भारत स ऋषीमनु चास ऋषीमनु चास ऋषीमनु चास ऋषीमनु चा,,,,    साधसुतंाचंासाधसुतंाचंासाधसुतंाचंासाधसुतंाचंा,,,,    चकली वै ािनकाचंाचकली वै ािनकाचंाचकली वै ािनकाचंाचकली वै ािनकाचंा,,,,    िवचाराचंािवचाराचंािवचाराचंािवचाराचंा,,,,    तसचे दातसचे दातसचे दातसचे दानशरू याचंा सु ा नशरू याचंा सु ा नशरू याचंा सु ा नशरू याचंा सु ा 
दशे आहेदशे आहेदशे आहेदशे आहे....    भारत अशी भिूमका आह ेिजथ ेसव थम ान पी काशाचा करण उतरला आिण यातनूच रेणा घऊेन भारत अशी भिूमका आह ेिजथ ेसव थम ान पी काशाचा करण उतरला आिण यातनूच रेणा घऊेन भारत अशी भिूमका आह ेिजथ ेसव थम ान पी काशाचा करण उतरला आिण यातनूच रेणा घऊेन भारत अशी भिूमका आह ेिजथ ेसव थम ान पी काशाचा करण उतरला आिण यातनूच रेणा घऊेन 
जगातील लोकानंी आपल े ि व उदास आिण बनव याचा य  केलंजगातील लोकानंी आपल े ि व उदास आिण बनव याचा य  केलंजगातील लोकानंी आपल े ि व उदास आिण बनव याचा य  केलंजगातील लोकानंी आपल े ि व उदास आिण बनव याचा य  केलं....    आप या वै दक वा य यामळेु भारतीय आप या वै दक वा य यामळेु भारतीय आप या वै दक वा य यामळेु भारतीय आप या वै दक वा य यामळेु भारतीय 
ऋषीमनुीचा िव ान िवकिसत कर यात योगदान खूऋषीमनुीचा िव ान िवकिसत कर यात योगदान खूऋषीमनुीचा िव ान िवकिसत कर यात योगदान खूऋषीमनुीचा िव ान िवकिसत कर यात योगदान खूप वषापूव च ेआहेप वषापूव च ेआहेप वषापूव च ेआहेप वषापूव च ेआहे....    

खरेतर िश ण हा एक ापक आिण ब उ शेीय असा श द आहेखरेतर िश ण हा एक ापक आिण ब उ शेीय असा श द आहेखरेतर िश ण हा एक ापक आिण ब उ शेीय असा श द आहेखरेतर िश ण हा एक ापक आिण ब उ शेीय असा श द आहे....    या ारे िश णाची या मानवा या या ारे िश णाची या मानवा या या ारे िश णाची या मानवा या या ारे िश णाची या मानवा या 
ज मापासनू त ेमरेपयत अिवरत चाल ूआहेज मापासनू त ेमरेपयत अिवरत चाल ूआहेज मापासनू त ेमरेपयत अिवरत चाल ूआहेज मापासनू त ेमरेपयत अिवरत चाल ूआहे....    जस ेबालक सु वातीला आईजस ेबालक सु वातीला आईजस ेबालक सु वातीला आईजस ेबालक सु वातीला आई,,,,    समाजसमाजसमाजसमाज,,,,    शाळाशाळाशाळाशाळा,,,,    िम  आिण वतः कडूनही िम  आिण वतः कडूनही िम  आिण वतः कडूनही िम  आिण वतः कडूनही 
काही िशकत असतो आिण तसचे समाजातील अ य लोकहीकाही िशकत असतो आिण तसचे समाजातील अ य लोकहीकाही िशकत असतो आिण तसचे समाजातील अ य लोकहीकाही िशकत असतो आिण तसचे समाजातील अ य लोकही    यां याकडून काही िशकत असतातयां याकडून काही िशकत असतातयां याकडून काही िशकत असतातयां याकडून काही िशकत असतात....    से सी िश ण से सी िश ण से सी िश ण से सी िश ण 

यते दसुरा प यते दसुरा प यते दसुरा प यते दसुरा प से सी जे हा दस ूलागतात ते हा बालकाला अ र ान होतेसे सी जे हा दस ूलागतात ते हा बालकाला अ र ान होतेसे सी जे हा दस ूलागतात ते हा बालकाला अ र ान होतेसे सी जे हा दस ूलागतात ते हा बालकाला अ र ान होते....    याला आपल ेिवचार बोल यातनू याला आपल ेिवचार बोल यातनू याला आपल ेिवचार बोल यातनू याला आपल ेिवचार बोल यातनू 
सागं यात बरोबरच लखेना ारे ही माडंता यऊे लागतातसागं यात बरोबरच लखेना ारे ही माडंता यऊे लागतातसागं यात बरोबरच लखेना ारे ही माडंता यऊे लागतातसागं यात बरोबरच लखेना ारे ही माडंता यऊे लागतात....    यानतंर बालक पु तक वतमानप  आदी मा यमातनू यानतंर बालक पु तक वतमानप  आदी मा यमातनू यानतंर बालक पु तक वतमानप  आदी मा यमातनू यानतंर बालक पु तक वतमानप  आदी मा यमातनू 

ाााानाजन करत असतोनाजन करत असतोनाजन करत असतोनाजन करत असतो....     ानाची परंपरा आिण आप या सोबतच या लोकां या अनभुवाव न बरंच काही  ानाची परंपरा आिण आप या सोबतच या लोकां या अनभुवाव न बरंच काही  ानाची परंपरा आिण आप या सोबतच या लोकां या अनभुवाव न बरंच काही  ानाची परंपरा आिण आप या सोबतच या लोकां या अनभुवाव न बरंच काही 
िशकत असतोिशकत असतोिशकत असतोिशकत असतो....    एका मयादपेयतच बालका या िश णात याच े वातं य कामी यतेेएका मयादपेयतच बालका या िश णात याच े वातं य कामी यतेेएका मयादपेयतच बालका या िश णात याच े वातं य कामी यतेेएका मयादपेयतच बालका या िश णात याच े वातं य कामी यतेे....    या िवशाल िव ातील एक ान या िवशाल िव ातील एक ान या िवशाल िव ातील एक ान या िवशाल िव ातील एक ान 
आिण मानवजातीच ेअसं य अनभुव स या बालका या िश णातीआिण मानवजातीच ेअसं य अनभुव स या बालका या िश णातीआिण मानवजातीच ेअसं य अनभुव स या बालका या िश णातीआिण मानवजातीच ेअसं य अनभुव स या बालका या िश णातील योगदान दतेातल योगदान दतेातल योगदान दतेातल योगदान दतेात....    याच परंपरेन ेमानव समाजाची याच परंपरेन ेमानव समाजाची याच परंपरेन ेमानव समाजाची याच परंपरेन ेमानव समाजाची 
एक सं कृती िवकिसत होत असतेएक सं कृती िवकिसत होत असतेएक सं कृती िवकिसत होत असतेएक सं कृती िवकिसत होत असते....    या सं कृतीची जोपासना सािह य करीत असत े आिण सािह य भाषे या या सं कृतीची जोपासना सािह य करीत असत े आिण सािह य भाषे या या सं कृतीची जोपासना सािह य करीत असत े आिण सािह य भाषे या या सं कृतीची जोपासना सािह य करीत असत े आिण सािह य भाषे या 
मा यमातनू  होत असतेमा यमातनू  होत असतेमा यमातनू  होत असतेमा यमातनू  होत असते....    हणनू सव िश ा अिभयान याला सवच रा यात हणनू सव िश ा अिभयान याला सवच रा यात हणनू सव िश ा अिभयान याला सवच रा यात हणनू सव िश ा अिभयान याला सवच रा यात खपू एक मह वपणू थान आहेखपू एक मह वपणू थान आहेखपू एक मह वपणू थान आहेखपू एक मह वपणू थान आहे....    
सव िश ा अिभयानाचेसव िश ा अिभयानाचेसव िश ा अिभयानाचेसव िश ा अिभयानाचे    उ ेउ ेउ ेउ :े:::----    

११११)))) 2003 2003 2003 2003 पयत सवजण शाळेत असल ेपािहजतेपयत सवजण शाळेत असल ेपािहजतेपयत सवजण शाळेत असल ेपािहजतेपयत सवजण शाळेत असल ेपािहजते....    
२२२२)))) 2007 2007 2007 2007 पयत ाथिमक िश णाची पाच वष आिण पयत ाथिमक िश णाची पाच वष आिण पयत ाथिमक िश णाची पाच वष आिण पयत ाथिमक िश णाची पाच वष आिण 2010 2010 2010 2010 पयत आठ वष शालेय िश ण पणू करणेपयत आठ वष शालेय िश ण पणू करणेपयत आठ वष शालेय िश ण पणू करणेपयत आठ वष शालेय िश ण पणू करणे....    
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३३३३)))) जीवनासाठी समाधानकारक गुणव ा आिण िनरी ण यावर भर दणेेजीवनासाठी समाधानकारक गुणव ा आिण िनरी ण यावर भर दणेेजीवनासाठी समाधानकारक गुणव ा आिण िनरी ण यावर भर दणेेजीवनासाठी समाधानकारक गुणव ा आिण िनरी ण यावर भर दणेे....    
४४४४)))) 2007 2007 2007 2007 पयत ाथिमक तरावर आिण पयत ाथिमक तरावर आिण पयत ाथिमक तरावर आिण पयत ाथिमक तरावर आिण 2010 2010 2010 2010 पयत ाथिमक तपयत ाथिमक तपयत ाथिमक तपयत ाथिमक तरावर सव लग आिण सामािजक भदे दरू रावर सव लग आिण सामािजक भदे दरू रावर सव लग आिण सामािजक भदे दरू रावर सव लग आिण सामािजक भदे दरू 

कराकराकराकरा....    
५५५५)))) 2010 2010 2010 2010 पयत सावि क धारणपयत सावि क धारणपयत सावि क धारणपयत सावि क धारण....    सव िश ा अिभयान शालये िश णाची सिुवधा नसले या व यामं य ेनवीन सव िश ा अिभयान शालये िश णाची सिुवधा नसले या व यामं य ेनवीन सव िश ा अिभयान शालये िश णाची सिुवधा नसले या व यामं य ेनवीन सव िश ा अिभयान शालये िश णाची सिुवधा नसले या व यामं य ेनवीन 

शाळा बाधं याचा आिण अितरी  वगखो याशाळा बाधं याचा आिण अितरी  वगखो याशाळा बाधं याचा आिण अितरी  वगखो याशाळा बाधं याचा आिण अितरी  वगखो या,,,,    व छता हव छता हव छता हव छता ह,,,,    िप याच ेपाणीिप याच ेपाणीिप याच ेपाणीिप याच ेपाणी,,,,    दखेबाल आिण शाळा सधुार दखेबाल आिण शाळा सधुार दखेबाल आिण शाळा सधुार दखेबाल आिण शाळा सधुार 
अनदुान या ारे िव माअनदुान या ारे िव माअनदुान या ारे िव माअनदुान या ारे िव मान शाळे पायाभतू सिुवधाचंा िवकास कर याचा या काय माचा य  आहेन शाळे पायाभतू सिुवधाचंा िवकास कर याचा या काय माचा य  आहेन शाळे पायाभतू सिुवधाचंा िवकास कर याचा या काय माचा य  आहेन शाळे पायाभतू सिुवधाचंा िवकास कर याचा या काय माचा य  आहे....    अपरेु अपरेु अपरेु अपरेु 
िश क असले या िव मान शाळांम य ेअित र  िश क उपल ध क न दणेेिश क असले या िव मान शाळांम य ेअित र  िश क उपल ध क न दणेेिश क असले या िव मान शाळांम य ेअित र  िश क उपल ध क न दणेेिश क असले या िव मान शाळांम य ेअित र  िश क उपल ध क न दणेे,,,,    तसचे िव मान िश काचंी तसचे िव मान िश काचंी तसचे िव मान िश काचंी तसचे िव मान िश काचंी 
शमता सवसमावशेक िश णान े बळकट करणेशमता सवसमावशेक िश णान े बळकट करणेशमता सवसमावशेक िश णान े बळकट करणेशमता सवसमावशेक िश णान े बळकट करणे,,,,    अ यापन साम ी िवकिसत करण े आिण लॉक आिण अ यापन साम ी िवकिसत करण े आिण लॉक आिण अ यापन साम ी िवकिसत करण े आिण लॉक आिण अ यापन साम ी िवकिसत करण े आिण लॉक आिण 
िजिजिजिज हा तरावरील हा तरावरील हा तरावरील हा तरावरील ल टर म य े शै िणक समथन रचना मजबतू कर यासाठी अनदुान े िवकिसत करणेल टर म य े शै िणक समथन रचना मजबतू कर यासाठी अनदुान े िवकिसत करणेल टर म य े शै िणक समथन रचना मजबतू कर यासाठी अनदुान े िवकिसत करणेल टर म य े शै िणक समथन रचना मजबतू कर यासाठी अनदुान े िवकिसत करणे,,,,    
हसण े सव िश ा अिभयान जीवन कौश य सादर केदार ाथिमक िश ण दान करतेहसण े सव िश ा अिभयान जीवन कौश य सादर केदार ाथिमक िश ण दान करतेहसण े सव िश ा अिभयान जीवन कौश य सादर केदार ाथिमक िश ण दान करतेहसण े सव िश ा अिभयान जीवन कौश य सादर केदार ाथिमक िश ण दान करते....    सव िश ा सव िश ा सव िश ा सव िश ा 
अिभयानात िवशषे गरजा असले या मलुी आिण मलुावर िवशषे ल  आहेअिभयानात िवशषे गरजा असले या मलुी आिण मलुावर िवशषे ल  आहेअिभयानात िवशषे गरजा असले या मलुी आिण मलुावर िवशषे ल  आहेअिभयानात िवशषे गरजा असले या मलुी आिण मलुावर िवशषे ल  आहे....    सव अिभयानासाठी िशसव अिभयानासाठी िशसव अिभयानासाठी िशसव अिभयानासाठी िश णणणण,,,,    
िडिजटल अतंर भ न काढ यासाठी सगंणक िश क दे यात काही य  करतेिडिजटल अतंर भ न काढ यासाठी सगंणक िश क दे यात काही य  करतेिडिजटल अतंर भ न काढ यासाठी सगंणक िश क दे यात काही य  करतेिडिजटल अतंर भ न काढ यासाठी सगंणक िश क दे यात काही य  करते....    मलुाचंी उपि थती कमी मलुाचंी उपि थती कमी मलुाचंी उपि थती कमी मलुाचंी उपि थती कमी 
अस यान ेमा या ह भोजन सु  कर यात आलेअस यान ेमा या ह भोजन सु  कर यात आलेअस यान ेमा या ह भोजन सु  कर यात आलेअस यान ेमा या ह भोजन सु  कर यात आले....    

सव िश ा अिभयान गहृीतकरत ेसव िश ा अिभयान गहृीतकरत ेसव िश ा अिभयान गहृीतकरत ेसव िश ा अिभयान गहृीतकरत े::::----    
११११)))) सव िश ा अिभयान मळेु महारा ातील ाथिमक िश णावरील खचाच े माण वाढत आहेसव िश ा अिभयान मळेु महारा ातील ाथिमक िश णावरील खचाच े माण वाढत आहेसव िश ा अिभयान मळेु महारा ातील ाथिमक िश णावरील खचाच े माण वाढत आहेसव िश ा अिभयान मळेु महारा ातील ाथिमक िश णावरील खचाच े माण वाढत आहे....    
२२२२)))) सवसवसवसव िश ा अिभयाना मळेु आप या महारा ात िव ा या या सवागीण िवकासाला चालना िमळाली िश ा अिभयाना मळेु आप या महारा ात िव ा या या सवागीण िवकासाला चालना िमळाली िश ा अिभयाना मळेु आप या महारा ात िव ा या या सवागीण िवकासाला चालना िमळाली िश ा अिभयाना मळेु आप या महारा ात िव ा या या सवागीण िवकासाला चालना िमळाली....    
३३३३)))) सा या सा या सा या सा या 14 14 14 14 वष वयोगटातील वष वयोगटातील वष वयोगटातील वष वयोगटातील 100100100100% % % % मलुाचंीमलुाचंीमलुाचंीमलुाचंी    िश णाची सोय व था सव िश ण अिभयान यामळेु ा  िश णाची सोय व था सव िश ण अिभयान यामळेु ा  िश णाची सोय व था सव िश ण अिभयान यामळेु ा  िश णाची सोय व था सव िश ण अिभयान यामळेु ा  

झालीझालीझालीझाली    
४४४४)))) ाथिमक िश णातील भौितक सिुवधां या व समृ ीसाठी सव िश ााथिमक िश णातील भौितक सिुवधां या व समृ ीसाठी सव िश ााथिमक िश णातील भौितक सिुवधां या व समृ ीसाठी सव िश ााथिमक िश णातील भौितक सिुवधां या व समृ ीसाठी सव िश ा अिभयान योजनचे ेयोगदान मह वपणू  अिभयान योजनचे ेयोगदान मह वपणू  अिभयान योजनचे ेयोगदान मह वपणू  अिभयान योजनचे ेयोगदान मह वपणू 

आहेआहेआहेआहे....    
५५५५)))) क याण क न दणेेक याण क न दणेेक याण क न दणेेक याण क न दणेे    महाराजा सव िश ा अिभयान योजना साठी ा  आ थक तरतदुीचा पयायी वापर महाराजा सव िश ा अिभयान योजना साठी ा  आ थक तरतदुीचा पयायी वापर महाराजा सव िश ा अिभयान योजना साठी ा  आ थक तरतदुीचा पयायी वापर महाराजा सव िश ा अिभयान योजना साठी ा  आ थक तरतदुीचा पयायी वापर 

कर यात आलाकर यात आलाकर यात आलाकर यात आला    
६६६६)))) महारा ातील सव िश ा अिभयान योजनमेळेु िव ा या या गळतीच े माण रोख यात आलीमहारा ातील सव िश ा अिभयान योजनमेळेु िव ा या या गळतीच े माण रोख यात आलीमहारा ातील सव िश ा अिभयान योजनमेळेु िव ा या या गळतीच े माण रोख यात आलीमहारा ातील सव िश ा अिभयान योजनमेळेु िव ा या या गळतीच े माण रोख यात आली    
७७७७)))) शाळा उपल ध नसले याशाळा उपल ध नसले याशाळा उपल ध नसले याशाळा उपल ध नसले या    अिव आ दवासी यामळेु शाळा उभारणेअिव आ दवासी यामळेु शाळा उभारणेअिव आ दवासी यामळेु शाळा उभारणेअिव आ दवासी यामळेु शाळा उभारणे....    
८८८८)))) अित र  िश क परुिवणेअित र  िश क परुिवणेअित र  िश क परुिवणेअित र  िश क परुिवणे,,,,    िश कानंा भावी िश ण दऊेन यां या मतते वाढ करणेिश कानंा भावी िश ण दऊेन यां या मतते वाढ करणेिश कानंा भावी िश ण दऊेन यां या मतते वाढ करणेिश कानंा भावी िश ण दऊेन यां या मतते वाढ करणे....    
९९९९)))) शै िणक सािह य िवकिसत कर यासाठी िनधी उपल ध क न दणेेशै िणक सािह य िवकिसत कर यासाठी िनधी उपल ध क न दणेेशै िणक सािह य िवकिसत कर यासाठी िनधी उपल ध क न दणेेशै िणक सािह य िवकिसत कर यासाठी िनधी उपल ध क न दणेे,,,,    पा पु तकेपा पु तकेपा पु तकेपा पु तके,,,,    गणवेश परुिवणेगणवेश परुिवणेगणवेश परुिवणेगणवेश परुिवणे    

मािहती सकंलनमािहती सकंलनमािहती सकंलनमािहती सकंलन::::----    
महारा  रा या या थापननेतंर रामहारा  रा या या थापननेतंर रामहारा  रा या या थापननेतंर रामहारा  रा या या थापननेतंर रा या या शै िणकया या शै िणकया या शै िणकया या शै िणक,,,,    सामािजकसामािजकसामािजकसामािजक,,,,    सां कृितकसां कृितकसां कृितकसां कृितक,,,,    आ थकआ थकआ थकआ थक,,,,    राजक यराजक यराजक यराजक य,,,,    औ ोिगक औ ोिगक औ ोिगक औ ोिगक 

इ यादी अनके े ात िवकास सु  झालाइ यादी अनके े ात िवकास सु  झालाइ यादी अनके े ात िवकास सु  झालाइ यादी अनके े ात िवकास सु  झाला....    1960 1960 1960 1960 म य ेमहारा  सा रतचे े माण केवळ म य ेमहारा  सा रतचे े माण केवळ म य ेमहारा  सा रतचे े माण केवळ म य ेमहारा  सा रतचे े माण केवळ 15 15 15 15 ट े  होत े याम य ेवाढ ट े  होत े याम य ेवाढ ट े  होत े याम य ेवाढ ट े  होत े याम य ेवाढ 
होऊन जाऊन होऊन जाऊन होऊन जाऊन होऊन जाऊन 2011 2011 2011 2011 या जनगणन ेया जनगणन ेया जनगणन ेया जनगणन ेनसुार त ेआता नसुार त ेआता नसुार त ेआता नसुार त ेआता 82828282....30 30 30 30 आहेआहेआहेआहे....    महारा ातील सा रते यामहारा ातील सा रते यामहारा ातील सा रते यामहारा ातील सा रते या    माणात वाढ झालीमाणात वाढ झालीमाणात वाढ झालीमाणात वाढ झाली....    
असली तरी सव समाज घटकामं ये सा रतचे ेअसली तरी सव समाज घटकामं ये सा रतचे ेअसली तरी सव समाज घटकामं ये सा रतचे ेअसली तरी सव समाज घटकामं ये सा रतचे े परि थती सार या माणात झाललेी नाहीपरि थती सार या माणात झाललेी नाहीपरि थती सार या माणात झाललेी नाहीपरि थती सार या माणात झाललेी नाही....    2011 2011 2011 2011 या या या या 
जनगणननेसुार महारा ातील सा रता दर हा सरासरी  जनगणननेसुार महारा ातील सा रता दर हा सरासरी  जनगणननेसुार महारा ातील सा रता दर हा सरासरी  जनगणननेसुार महारा ातील सा रता दर हा सरासरी  96 96 96 96 ट े  एवढा ट े  एवढा ट े  एवढा ट े  एवढा असनू महारा ाच े माण अिधक माणात असनू महारा ाच े माण अिधक माणात असनू महारा ाच े माण अिधक माणात असनू महारा ाच े माण अिधक माणात 
आठवण यतेेआठवण यतेेआठवण यतेेआठवण यतेे. . . . सव िश ा अिभयान अलीकडील काळासव िश ा अिभयान अलीकडील काळासव िश ा अिभयान अलीकडील काळासव िश ा अिभयान अलीकडील काळात आप या कायप तीत आमलूा  बदल क न ाथिमक त आप या कायप तीत आमलूा  बदल क न ाथिमक त आप या कायप तीत आमलूा  बदल क न ाथिमक त आप या कायप तीत आमलूा  बदल क न ाथिमक 
िश णा या सं या मक िवकासापे ा गणुा मक िवकास यावर अिधक ल  क त केल ेआहेिश णा या सं या मक िवकासापे ा गणुा मक िवकास यावर अिधक ल  क त केल ेआहेिश णा या सं या मक िवकासापे ा गणुा मक िवकास यावर अिधक ल  क त केल ेआहेिश णा या सं या मक िवकासापे ा गणुा मक िवकास यावर अिधक ल  क त केल ेआहे....    यानसुार िश काचंी यानसुार िश काचंी यानसुार िश काचंी यानसुार िश काचंी 
भरती िश कानंा िश ण मोफत पु तकाचं ेतरतदुी इ यादी आव यक उप मासाठी भरीव तरतदू केली आहेभरती िश कानंा िश ण मोफत पु तकाचं ेतरतदुी इ यादी आव यक उप मासाठी भरीव तरतदू केली आहेभरती िश कानंा िश ण मोफत पु तकाचं ेतरतदुी इ यादी आव यक उप मासाठी भरीव तरतदू केली आहेभरती िश कानंा िश ण मोफत पु तकाचं ेतरतदुी इ यादी आव यक उप मासाठी भरीव तरतदू केली आहे    
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सवसवसवसव    िश ा अिभयानाची अमंलबजावणी रा य पातळीवरील महारा  ाथिमक िश ण प रषद मुबंई चचा िश ा अिभयानाची अमंलबजावणी रा य पातळीवरील महारा  ाथिमक िश ण प रषद मुबंई चचा िश ा अिभयानाची अमंलबजावणी रा य पातळीवरील महारा  ाथिमक िश ण प रषद मुबंई चचा िश ा अिभयानाची अमंलबजावणी रा य पातळीवरील महारा  ाथिमक िश ण प रषद मुबंई चचा 
करीत आहेकरीत आहेकरीत आहेकरीत आहे....    या मोिहमचेी भावी अमंलबजावणी कर यासाठी ाथिमक िश ण सचंालनालय महारा  रा य पणु ेया मोिहमचेी भावी अमंलबजावणी कर यासाठी ाथिमक िश ण सचंालनालय महारा  रा य पणु ेया मोिहमचेी भावी अमंलबजावणी कर यासाठी ाथिमक िश ण सचंालनालय महारा  रा य पणु ेया मोिहमचेी भावी अमंलबजावणी कर यासाठी ाथिमक िश ण सचंालनालय महारा  रा य पणु े
यथे े िश ण मोहीम िनयं ण क  थापन कर यात आललेा आह े तसचे महारायथे े िश ण मोहीम िनयं ण क  थापन कर यात आललेा आह े तसचे महारायथे े िश ण मोहीम िनयं ण क  थापन कर यात आललेा आह े तसचे महारायथे े िश ण मोहीम िनयं ण क  थापन कर यात आललेा आह े तसचे महारा ातील यके िज ाचा िज हा ातील यके िज ाचा िज हा ातील यके िज ाचा िज हा ातील यके िज ाचा िज हा 
प रषदमेाफत सव िश ा अिभयान अतंगत यणेा या प रषदमेाफत सव िश ा अिभयान अतंगत यणेा या प रषदमेाफत सव िश ा अिभयान अतंगत यणेा या प रषदमेाफत सव िश ा अिभयान अतंगत यणेा या 22 22 22 22 त ेत ेत ेत े 27 27 27 27 उप माची अमंलबजावणी होत आहेउप माची अमंलबजावणी होत आहेउप माची अमंलबजावणी होत आहेउप माची अमंलबजावणी होत आहे....    सव िश ा सव िश ा सव िश ा सव िश ा 
अिभयानासाठी क  ेअसनू यां या िह याची र म रा यात अिभयानासाठी क  ेअसनू यां या िह याची र म रा यात अिभयानासाठी क  ेअसनू यां या िह याची र म रा यात अिभयानासाठी क  ेअसनू यां या िह याची र म रा यात 31 31 31 31 िनधीम य ेजमा करतेिनधीम य ेजमा करतेिनधीम य ेजमा करतेिनधीम य ेजमा करते....    हलॅो िश ा अिभयानाची हलॅो िश ा अिभयानाची हलॅो िश ा अिभयानाची हलॅो िश ा अिभयानाची 
अंमलबजावणी करअंमलबजावणी करअंमलबजावणी करअंमलबजावणी करणारे सं थकेड े क  व रा य शासना या के यानतंर क  शासन रा य शासना या पढुील ह ा णारे सं थकेड े क  व रा य शासना या के यानतंर क  शासन रा य शासना या पढुील ह ा णारे सं थकेड े क  व रा य शासना या के यानतंर क  शासन रा य शासना या पढुील ह ा णारे सं थकेड े क  व रा य शासना या के यानतंर क  शासन रा य शासना या पढुील ह ा 
मजंरू करतेमजंरू करतेमजंरू करतेमजंरू करते....    

गे या गे या गे या गे या 60 60 60 60 वषात दशेात आिण महारा ात िशकणा या शै िणक व थापन आिण िश णाचा दजा या वषात दशेात आिण महारा ात िशकणा या शै िणक व थापन आिण िश णाचा दजा या वषात दशेात आिण महारा ात िशकणा या शै िणक व थापन आिण िश णाचा दजा या वषात दशेात आिण महारा ात िशकणा या शै िणक व थापन आिण िश णाचा दजा या 
बाबतीत अनके ि थ यतंरे झालीबाबतीत अनके ि थ यतंरे झालीबाबतीत अनके ि थ यतंरे झालीबाबतीत अनके ि थ यतंरे झाली....    रा य िन मती या सु वाती यारा य िन मती या सु वाती यारा य िन मती या सु वाती यारा य िन मती या सु वाती या    काळात दे याची सिुवधा परुवण ेह ेशासनाच ेकाम काळात दे याची सिुवधा परुवण ेह ेशासनाच ेकाम काळात दे याची सिुवधा परुवण ेह ेशासनाच ेकाम काळात दे याची सिुवधा परुवण ेह ेशासनाच ेकाम 
करत ेहो समजल ेगलेेकरत ेहो समजल ेगलेेकरत ेहो समजल ेगलेेकरत ेहो समजल ेगलेे....    अनतं अनतं अनतं अनतं 2002 2002 2002 2002 या वषापासनू सव िश ा अिभयान राबिव यात यते आहेया वषापासनू सव िश ा अिभयान राबिव यात यते आहेया वषापासनू सव िश ा अिभयान राबिव यात यते आहेया वषापासनू सव िश ा अिभयान राबिव यात यते आहे. . . .     

ाथिमक िश णाच े सावि क करण कर यासाठी क  सरकारन े सव िश ा अिभयान या योजनलेा ाथिमक िश णाच े सावि क करण कर यासाठी क  सरकारन े सव िश ा अिभयान या योजनलेा ाथिमक िश णाच े सावि क करण कर यासाठी क  सरकारन े सव िश ा अिभयान या योजनलेा ाथिमक िश णाच े सावि क करण कर यासाठी क  सरकारन े सव िश ा अिभयान या योजनलेा 
वळेोवळेीिव ता रत केलेवळेोवळेीिव ता रत केलेवळेोवळेीिव ता रत केलेवळेोवळेीिव ता रत केले....    या योजनअेतंगया योजनअेतंगया योजनअेतंगया योजनअेतंगत शाळा इमारत डागंण व डा सािह यत शाळा इमारत डागंण व डा सािह यत शाळा इमारत डागंण व डा सािह यत शाळा इमारत डागंण व डा सािह य,,,,    शु  व िनजतकु पाणी शु  व िनजतकु पाणी शु  व िनजतकु पाणी शु  व िनजतकु पाणी 
िप याच ेपाणीिप याच ेपाणीिप याच ेपाणीिप याच ेपाणी,,,,    पा पु तके शालये गणवशेपा पु तके शालये गणवशेपा पु तके शालये गणवशेपा पु तके शालये गणवशे,,,,    सरं ण भत इ यादी सिुवधा उपल ध क न दे याचा य  कर यात सरं ण भत इ यादी सिुवधा उपल ध क न दे याचा य  कर यात सरं ण भत इ यादी सिुवधा उपल ध क न दे याचा य  कर यात सरं ण भत इ यादी सिुवधा उपल ध क न दे याचा य  कर यात 
आला आह ेपरंत ुआजही शाळेतील गळती आिण ितच े माण पणूपण ेथाबंल ेनाहीआला आह ेपरंत ुआजही शाळेतील गळती आिण ितच े माण पणूपण ेथाबंल ेनाहीआला आह ेपरंत ुआजही शाळेतील गळती आिण ितच े माण पणूपण ेथाबंल ेनाहीआला आह ेपरंत ुआजही शाळेतील गळती आिण ितच े माण पणूपण ेथाबंल ेनाही....    

ाथिमक िशाथिमक िशाथिमक िशाथिमक िश णाची गुणव ा वाढावी व ाथिमक िश णाच ेसावि क करण हाव ेयासाठी वातं यो र णाची गुणव ा वाढावी व ाथिमक िश णाच ेसावि क करण हाव ेयासाठी वातं यो र णाची गुणव ा वाढावी व ाथिमक िश णाच ेसावि क करण हाव ेयासाठी वातं यो र णाची गुणव ा वाढावी व ाथिमक िश णाच ेसावि क करण हाव ेयासाठी वातं यो र 
काळात मो ा माणात य  कर यात आली यासाठी आयोग सिम या नमे यात आ या काळात मो ा माणात य  कर यात आली यासाठी आयोग सिम या नमे यात आ या काळात मो ा माणात य  कर यात आली यासाठी आयोग सिम या नमे यात आ या काळात मो ा माणात य  कर यात आली यासाठी आयोग सिम या नमे यात आ या .... यामळेु उ रो र यामळेु उ रो र यामळेु उ रो र यामळेु उ रो र 
िश ण व थते गती होत गलेी आपणास दसतेिश ण व थते गती होत गलेी आपणास दसतेिश ण व थते गती होत गलेी आपणास दसतेिश ण व थते गती होत गलेी आपणास दसते....    यासदंभात नमेललेा आयोयासदंभात नमेललेा आयोयासदंभात नमेललेा आयोयासदंभात नमेललेा आयोग व सिमती या िशफारशी पणूपण ेग व सिमती या िशफारशी पणूपण ेग व सिमती या िशफारशी पणूपण ेग व सिमती या िशफारशी पणूपण े
लाग ून के यामळेु तसचे काही परदशेाला या लाग ूझा यामळेु पणूपण ेयश वी र या िमळालले े दसत नाहीलाग ून के यामळेु तसचे काही परदशेाला या लाग ूझा यामळेु पणूपण ेयश वी र या िमळालले े दसत नाहीलाग ून के यामळेु तसचे काही परदशेाला या लाग ूझा यामळेु पणूपण ेयश वी र या िमळालले े दसत नाहीलाग ून के यामळेु तसचे काही परदशेाला या लाग ूझा यामळेु पणूपण ेयश वी र या िमळालले े दसत नाही....    
िन कषिन कषिन कषिन कष::::----    

११११)))) वातं यो र काळात भारतात िश णा या सावि क करणासाठी ससुघं टत य  कर यात आलावातं यो र काळात भारतात िश णा या सावि क करणासाठी ससुघं टत य  कर यात आलावातं यो र काळात भारतात िश णा या सावि क करणासाठी ससुघं टत य  कर यात आलावातं यो र काळात भारतात िश णा या सावि क करणासाठी ससुघं टत य  कर यात आला.... याम य ेयाम य ेयाम य ेयाम य े
राधाकृ ण आयोराधाकृ ण आयोराधाकृ ण आयोराधाकृ ण आयोगगगग, , , , मुदिलयार आयोगमुदिलयार आयोगमुदिलयार आयोगमुदिलयार आयोग,,,,    राममू त आयोगराममू त आयोगराममू त आयोगराममू त आयोग,,,,    रा ीय िश ण आयोगरा ीय िश ण आयोगरा ीय िश ण आयोगरा ीय िश ण आयोग, , , , १९६८१९६८१९६८१९६८वववव१९८६१९८६१९८६१९८६च ेरा ीय च ेरा ीय च ेरा ीय च ेरा ीय 
शै िणक धोरण याचंा समावशे होतोशै िणक धोरण याचंा समावशे होतोशै िणक धोरण याचंा समावशे होतोशै िणक धोरण याचंा समावशे होतो....    

२२२२)))) सव िश ा अिभयानाची सु वातसव िश ा अिभयानाची सु वातसव िश ा अिभयानाची सु वातसव िश ा अिभयानाची सु वात२०००२०००२०००२०००----००००११११म ये झाली असनू महारा ातम ये झाली असनू महारा ातम ये झाली असनू महारा ातम ये झाली असनू महारा ात२००२२००२२००२२००२----०३ ०३ ०३ ०३ पासनू सु वात झालीपासनू सु वात झालीपासनू सु वात झालीपासनू सु वात झाली....    
सव िश ा अिभयानाचा मु य उ ेश सहा त े चौदा वयोगसव िश ा अिभयानाचा मु य उ ेश सहा त े चौदा वयोगसव िश ा अिभयानाचा मु य उ ेश सहा त े चौदा वयोगसव िश ा अिभयानाचा मु य उ ेश सहा त े चौदा वयोगटातील सव बालकानंा सवात ि कटातील सव बालकानंा सवात ि कटातील सव बालकानंा सवात ि कटातील सव बालकानंा सवात ि क, , , , स च े व स च े व स च े व स च े व 
मोफत िश ण दणे ेआहेमोफत िश ण दणे ेआहेमोफत िश ण दणे ेआहेमोफत िश ण दणे ेआहे    

३३३३)))) सव िश ा अिभयाना या रा य तरावरील व थापन रचनते मु यमं ी मखु असतो तर िश क सिचव सव िश ा अिभयाना या रा य तरावरील व थापन रचनते मु यमं ी मखु असतो तर िश क सिचव सव िश ा अिभयाना या रा य तरावरील व थापन रचनते मु यमं ी मखु असतो तर िश क सिचव सव िश ा अिभयाना या रा य तरावरील व थापन रचनते मु यमं ी मखु असतो तर िश क सिचव 
हा मखु शासक य अिधकारी असतोहा मखु शासक य अिधकारी असतोहा मखु शासक य अिधकारी असतोहा मखु शासक य अिधकारी असतो....    िज हा तरावर िज हा प रषद मु य कायकारी अिधकारी मु य िज हा तरावर िज हा प रषद मु य कायकारी अिधकारी मु य िज हा तरावर िज हा प रषद मु य कायकारी अिधकारी मु य िज हा तरावर िज हा प रषद मु य कायकारी अिधकारी मु य 
सम वसम वसम वसम वयक हणनू काय करतो तर िज हा िश ण अिधकारी ह े क प अिधकारी हणनू काय पाहतातयक हणनू काय करतो तर िज हा िश ण अिधकारी ह े क प अिधकारी हणनू काय पाहतातयक हणनू काय करतो तर िज हा िश ण अिधकारी ह े क प अिधकारी हणनू काय पाहतातयक हणनू काय करतो तर िज हा िश ण अिधकारी ह े क प अिधकारी हणनू काय पाहतात....    तसचे तसचे तसचे तसचे 
िज हा प रषद उपिश णािधकारी ह ेउप क प अिधकारी हणनू काय करतातिज हा प रषद उपिश णािधकारी ह ेउप क प अिधकारी हणनू काय करतातिज हा प रषद उपिश णािधकारी ह ेउप क प अिधकारी हणनू काय करतातिज हा प रषद उपिश णािधकारी ह ेउप क प अिधकारी हणनू काय करतात....    

४४४४)))) सवसवसवसव    सव िश ा अिभयान याम य ेमलुां या सम या जाणनू घऊेन यावर मलुां या अडचण वर मात कसव िश ा अिभयान याम य ेमलुां या सम या जाणनू घऊेन यावर मलुां या अडचण वर मात कसव िश ा अिभयान याम य ेमलुां या सम या जाणनू घऊेन यावर मलुां या अडचण वर मात कसव िश ा अिभयान याम य ेमलुां या सम या जाणनू घऊेन यावर मलुां या अडचण वर मात क न न न न 
यानंा शालये िश ण उपल ध क न दणे ेमह वाच ेकाम रा य सरकार व िज हा प रषद जबाबदारी घतेातयानंा शालये िश ण उपल ध क न दणे ेमह वाच ेकाम रा य सरकार व िज हा प रषद जबाबदारी घतेातयानंा शालये िश ण उपल ध क न दणे ेमह वाच ेकाम रा य सरकार व िज हा प रषद जबाबदारी घतेातयानंा शालये िश ण उपल ध क न दणे ेमह वाच ेकाम रा य सरकार व िज हा प रषद जबाबदारी घतेात....    

सदंभसदंभसदंभसदंभ::::----    
११११)))) कुलकण  िव भर लेकाळदात ेसधुाकुलकण  िव भर लेकाळदात ेसधुाकुलकण  िव भर लेकाळदात ेसधुाकुलकण  िव भर लेकाळदात ेसधुा२००५२००५२००५२००५, , , , बात या उ ोग भारतीय समाजबात या उ ोग भारतीय समाजबात या उ ोग भारतीय समाजबात या उ ोग भारतीय समाज: : : : सं कृती आिण िश णसं कृती आिण िश णसं कृती आिण िश णसं कृती आिण िश ण,,,,    ीीीी,,,,    िव ा काशनिव ा काशनिव ा काशनिव ा काशन,,,,पणुेपणुेपणुेपणुे,,,,पु  पु  पु  पु  

. . . . २७२७२७२७----२८२८२८२८    
२२२२)))) मा र रामदासमा र रामदासमा र रामदासमा र रामदास२००४२००४२००४२००४, ', ', ', 'िश णाच ेअथशा  अथवादिश णाच ेअथशा  अथवादिश णाच ेअथशा  अथवादिश णाच ेअथशा  अथवाद,,,,    मराठी अथशा  प रषदमराठी अथशा  प रषदमराठी अथशा  प रषदमराठी अथशा  प रषद,,,,    खडंखडंखडंखडं----२८ २८ २८ २८ जुल ैस टबरजुल ैस टबरजुल ैस टबरजुल ैस टबर२००४२००४२००४२००४, , , , पु  पु  पु  पु  ....१३५१३५१३५१३५    
३३३३)))) कंुडल ेमधुकर बाळकृ णकंुडल ेमधुकर बाळकृ णकंुडल ेमधुकर बाळकृ णकंुडल ेमधुकर बाळकृ ण१९९६१९९६१९९६१९९६, ', ', ', 'शै िणक त वावर शै िणक समाजशाशै िणक त वावर शै िणक समाजशाशै िणक त वावर शै िणक समाजशाशै िणक त वावर शै िणक समाजशा ’’’’, , , , ीीीी,. ,. ,. ,. िव ा काशन पणुेिव ा काशन पणुेिव ा काशन पणुेिव ा काशन पणुे....    पु  पु  पु  पु  . . . . ९१९१९१९१    
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ामीण    िवकासातीलिवकासातीलिवकासातीलिवकासातील    नाबाड यानाबाड यानाबाड यानाबाड या    भिूमकाभिूमकाभिूमकाभिूमका    
 

पजूापजूापजूापजूा    बाळूबाळूबाळूबाळू    उशीरउशीरउशीरउशीर    
एस.वाय.बी. ए. 

म. स. गा. महािव ालय मालेगाव कॅ प नािसक 

तावना::::    
भारतीय शेतकरी कजात ज मतो आिण कजत मरतो असे हणतात या वा यातून भारतीय शेतक यां या 

कजबाजारीपणचा ंअथबोध होतो भारतीय शेतक याच ेउ प  खचा या तुलनते कमी अस यामुळे दनैं दन उपभोग 
खच दखेील चालवणे कठीण होत ेकौटंुिबक जबाबदा या, मुलीचे िश ण, ल , आरो य इ यादी जबाबदा या पूण 
कर यासाठी यांना वेळोवेळी कज यावे लागते एवढेच न ह े तर सावकारा या ाजाची परतफेड कर यासाठी 
दखेील कज यावे लागत.े 

ामीण भागातील शेतक यांना व कारागीरानंा आव यक  असणा या कजाची गरज उ पादन आिण 
अनुउ पादक कारणांसाठी असत े उ पादक कारणांसाठी असणारी गरजही शेतक यानंा पीक घेणे जमीन सुधारणा 
करणे िवहीर करणे ॅ टर घेणे बी-िबयाणे खते वगैरे अ प कजाची आव यकता असते जिमनीच ेसन पातळी करन े
बान बं द त ॅ टर खरेदी इ यादीसाठी मा यम कजाची तर नवीन शेत जमीन घे यासाठी व जिमनीची 
कायम व पी सुधारणा कर यासाठी दीघकजाची आव यकता असते  शेतक यां माणे कारािगरांना दखेील अशाच 

कारच े अ प म यम व दीघमुदती या कजाची आव यकता असत.े ामीण भागातील शेतक यांची उ प  कमी 
अस याने ते बचत क  शकत नाही बचत नस यामुळे यां याकड ेभांडवलाचा अभाव असतो. भांडवलाची गरज 
पूण कर यासाठी यांना सावकार खाजगी पतसं था सहकारी ापारी बँक े ीय ामीण बँक आिण नाबाड या 
सं या िव पुरवठा या ोतावर अवलंबून राहावे लागत.े 

माच 1979 म ये शेती आिण ामीण िवषयक व थेचा आढावा घे यासाठी मी िशवरामन यां या 
अ य तेखाली एक उ तरीय सिमती नेमली. सिमती या नो हबर 1979 मधील आंतररा ीय अहवालाम ये कृषी 
पतपुरवठा या सम या आकारान ेव ज टलतेन े यांनी खूपच वाढ या आहते. एवढेच न ह ेतर ामीण िवकासाचे 
िव तृत सम यांसाठी यांचे संबंध अिधकािधक िनगडीत होत चालले आहते माच 1981 म ये सादर केले या 
सिमती या अहवालात या बँके या संघटने िवषयी या बँके या िशफारशी हो या. 

तसेच बँकेच े अिधकृत भांडवल 50 कोटी पये व िव  केलेल े शंभर कोटी पय े असावे आिण त े भारत 
सरकार व रझ ह बँकेने िन मे िन मे पुरवावे रझव बँके या संचालक मंडळाची तीन सद य या बँके या संचालक 
मंडळावर असावेत अशा िशफारशी हो या. 

वरील िशफारशी ल ात घेऊन संसदपुेढे रा ीय, कृषी, आिण ामीण िवकास बँक (नाबाड) िवधेयक मांडल े
गेले व त ेमंजूर झा यावर 12 जुल ै1982 पद िवभागाची मुख काय आिण कृषी पुन व  आिण िवकास िनगमा या 
संपूण वहारावर या बँकेकड ेसोपिव यात आला. रा ीय कृषी व ामीण िवकास बँक असावी अशी िशफारस केली 
1981 म ये सादर केले या सिमती या अहवालात या बँके या संघटनेिवषयी िशफारशी हो या या या बँकेन े रझव 
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बँकेचे संपूण ामीण प तशीर ल  ठेव याचे काम आप याकड े यावे व सहकारी आिण िवभागीय ामीण बँकांची 
अ वेषनाचे काम रझव बँकेचा अिभकता या ना यान ेकरावे असे सुचिवल ेहोत.े 
सशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाची    उ ेउ ेउ ेउ  े   ::::----    

ामीण िवकासातील नाबाड या भूिमतीचा अ यास करणे.... 
संशोधन    प तीप तीप तीप ती    ::::----    

तुत िवषयासंदभात वणना मक संशोधन प तीचा वापर केलेला आह े तसचे संशोधन ह े दु यम 
मािहतीवर आधा रत आह े याम ये वा षक योजना वतमानप  इ यादी संशोधन प तीसाठी वापर कर यात आला 
आह.े 
1) नाबाड आिण ामीण िवकास 

ामीण भागात जाणारे त तम उ ोग यांसार या पुरेशा माणात तसेच वाजवी ाजदरान े पतपुरवठा 
करणारे िशखर बँक भारतासार या कृिष धान दशेात शेती अनुषंिगक आिण त तम उ ोगधंद ेयो य माणात आिण 
वाजवी दराने पुरवठा करणारी यं णा उभारली गेली पािहज ेअशा भारतीय म यवत  बँ कग �िनमेशन सिमतीन े
आप या अहवालात 1971 सारखी द शत केली होती व या माणे भारतीय रझव बँक िवधेयकात बँकेने कृषी पत 
िवभाग उघडला पािहजे अशी तरतूद केली गेली 1935 म ये रझव बँक अि त वात आ यापासून ितन े या 
िवषयाकड े सतत ल  पुरवून सहकारी बँक आिण ापारी बँक या दोघांना या े ात सतत वाढ या माणात 
पुरवठा कर यास वृ  केले. 
1) को क 

सहकारी बँका आिण रा य शासना या मंजूर केले या कजमयादा (कोटी पये) 
अ पावधीत 1984-85 1985.96 ाजाचा दर 

मोसमी कृषी काय 1,232.5 1,308.8 बँक दरापे ा 3 % कमी 

िपक िवपणन 26.9 40.4 बँक दर 

रासायिनक खत खरेदी 
वाटप 

19.8 29.0 बँक दरापे ा 1% अिधक 

हातमाग कापड उ पादन 
व िवपणन 

224.1 244.5 बँक दरापे ा 21/2 कमी 

म यवादी    

दु काळ िपडीत े ातील 
अ प वादी कजाच े

म यावधी 

123.7 166.7 बँक दरापे ा 3% कमी 

एकूण 150.2 142.1  
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दीघवादीवादीवादीवादी. :. :. :. :----                                                                                                        
रा य शासनाने सहकारी 
पतसं थेचे भाग िवकत 

घे यासाठी 

7.5 5.9 6% ित वष  

एकूण 7.5 5.9  

2) को क 

िविनधान योजना कज वाटप ( कोटी पये) 

योजनांची सं या.                                             कज वाटप 
उ  े 1984-85 1985-86 1984-85 86 

लघु सचाई 1,813 2,589 339 385 

कृषी यांि क करण 958 01325 170 200 

मळे फळबाग 573 558 23 29 

दु ध वसाय 3800 558 23 29 

यात मोठे वराहपालन समािव  आह ेयापैक  19,611योजना व 2,808 कोटी पयांचे कजवाटप नाबाड 
अि त वात ये यापूव च आह.े 

तेलिबया आिण डाळी यां या उ पादनाला लागणा या पद वाहात सुधारणा कर यासाठी 1985 86 ा 
वषात नाबाड न ेखास उपाययोजना के या तसेच या वषात पडीत जिमनी यां या िवकासासाठी व शेतकरी आिण 
िनयिमत सं था यां या रोख यासाठी व बँक कज यो य वनीकरण योजना पुन व  पुरवठा या दृ ीने काही 
मह वाची पावले उचलली याच माणे कमजोर राजधानीत आिण रा याचा भूिवकास बँके या पुनवसनासाठी 
शेतीम ये गंुतवणूक कर यासाठी लागणा या कजाची िवकासासाठी गरज भागवता यावी हणून नाबाडन े1985 86 
म ये जागितक बँकेकडून 37.5 कोटीडॉलसचे नाबाड पद क प -1  ह ेकज िमळवले यात रझव बँके या संचालक 
मंडळ आतील तीन सद य व भारत सरकारच ेकृषी मं ालयाचे अिधकारी अथशा  आिण बँकेचे अिधकारी आहते. 
िन कष    
1). सहकारी बँकांनी िपक कज अिधक माणात दले असून ादिेशक ामीण बँकांनी सवात कमी माणात दल े
आहते पीक कजाबाबत ापारी बँका व ादिेशक ामीण बका काय मपणे काय करताना दसून येत नाहीत. 
2). म यम व दीघ मुदती या कज सोबत सहकारी बँका व ादिेशक ामीण बँकांची काय समाधानकारक दसनू यते 
नाही. 
3). कृिष कजाबाबत सहकारी बँका व ापारी बँकां या तुलनेन े ादिेशक ामीण बँकांनी कमी माणात कृषी िव  
पुरवठा केला आह.े 
4). सहकारी बँका व ादिेशक बँका ामीण बँका यांना इतर ाधा य म े ास िव पुरवठा कमी केला आह.े 
5). सहकारी बँका आवृ ी िव  पुरवठा कर याम ये दसून येतात. 
संदभ ंथ 

1)  इंगळे िब.डी महारा ाची अथ व था अ शना काशन 
2). पाटील डॉ टर कायदे गंगाधर सम ल ी अथशा  चैत य पि लकेशन नािशक जुल ै2003 ,, ०८. 2.14 
3) wishvkosh Marathi gov in.. 
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कृकृकृकृषी िवपणन यते होणा या बदलाचं ेआ थक िव षेणषी िवपणन यते होणा या बदलाचं ेआ थक िव षेणषी िवपणन यते होणा या बदलाचं ेआ थक िव षेणषी िवपणन यते होणा या बदलाचं ेआ थक िव षेण    
    

समथसमथसमथसमथ    शरदशरदशरदशरद    गो हेगो हेगो हेगो हे    
एस.वाय.बी.ए. अथशा  

म. स.गा.महािव ालय मालगेाव कॅ प, नािशक. 
तावतावतावतावना ना ना ना     

भारतभारतभारतभारत हा परंपरेने कृिष धान दशे असनू दशेाची अथ व था शेतीमालावरील उ पादनावर अवलंबून आह.े 
दशेातील ७० ट े  लोकसं या हीशेती या वसायावर उपजीिवका करीत आह.ेशेती मालाची खरेदी-िव  साठवण 
वाहतूक मू यिनधारण अशा अनेक मह वा या या पार पाड याची भूिमका कृषी िवपणन या करीत 
आह.ेकृषी िवपणन या दशेा या अथ व थेम ये मह वाचे योगदान दते आह.े कृषी पणन या अथातच कृषी 
उ प  बाजार सिमती ही थापना झा यापासून ते आज एकिवसा ा शतकाम ये अनेक बदल वीकारत सहकार 

े ाचे एक मह वाच था हणून आपली भूिमका यो य प तीने पार करत आह.े वातं यापासून त ेआजतागायत 
या येम ये अनेक बदल झाले कब ना ते काळानु प करावे लागले मग ाचे िवपणन सं थेवर काही चांगल े
असो वा वाईट असे अनेक प रणाम झालेत. भारताम ये झालेले इंटरनेट ांती असो वा िडिजटल बदल यांचा दखेील 
समावेश िवपणन येत कर यात आला अनके चढ-उतार व अनेक बदल वीकारत िवपणन या आज 
एकिवसा ा शतकात शेतक यां या िहतासाठी जोमाने काम करत आह.े हणूनच या सं थेवर शेतक  यांचा िव ास 
दखेील तेवढाच आह.े आपण ाच िवपणन येतील काळानु प होणा या बदलाचंे आ थक िव ेषण बघणार 
आहोत.    
उ  ेउ  ेउ  ेउ  े    

• कृषी िवपणन येचा याचा अथ, व प, ा ी, मह व व सम या यांचे आ थक िव ेषण करणे. 
• कृषी उ प  बाजार सिमती कायदा समजून घेणे.  
• 21 ा शतकातीलसं थेतील बदलांचे आ थक िव ेषण करणे. 
• िवपणन येमधील प ,अ प ट अशा सवच घटकां या आ थक अ यास करणे. 
• येत झाले या िडिजटल ांतीचे व प समजनू घेणे. 

मािहतीमािहतीमािहतीमािहती    सकंलनसकंलनसकंलनसकंलन    प तीप तीप तीप ती::::----    
कृषी िवपणन या यामधील होणा या बदलाचं े आ थक िव षेण या सदर या लखेाकृषी िवपणन या यामधील होणा या बदलाचं े आ थक िव षेण या सदर या लखेाकृषी िवपणन या यामधील होणा या बदलाचं े आ थक िव षेण या सदर या लखेाकृषी िवपणन या यामधील होणा या बदलाचं े आ थक िव षेण या सदर या लखेासाठी मािहती ही साठी मािहती ही साठी मािहती ही साठी मािहती ही 

दु यम साधनां या आधारे घे यात आली आह ेयाम य ेकृषी िवपणन अिधिनयम शासनाची सकेंत थळे ईदु यम साधनां या आधारे घे यात आली आह ेयाम य ेकृषी िवपणन अिधिनयम शासनाची सकेंत थळे ईदु यम साधनां या आधारे घे यात आली आह ेयाम य ेकृषी िवपणन अिधिनयम शासनाची सकेंत थळे ईदु यम साधनां या आधारे घे यात आली आह ेयाम य ेकृषी िवपणन अिधिनयम शासनाची सकेंत थळे ई----नाम पोटल नाम पोटल नाम पोटल नाम पोटल 
कृषी उ प  बाजार सिमती पणन मडंळाच े सा ािहक अशा अनके दु यम साधनां या मा यमातनू सदर लखेात कृषी उ प  बाजार सिमती पणन मडंळाच े सा ािहक अशा अनके दु यम साधनां या मा यमातनू सदर लखेात कृषी उ प  बाजार सिमती पणन मडंळाच े सा ािहक अशा अनके दु यम साधनां या मा यमातनू सदर लखेात कृषी उ प  बाजार सिमती पणन मडंळाच े सा ािहक अशा अनके दु यम साधनां या मा यमातनू सदर लखेात 
िलखाण केल ेआह ेही मािहती िवपणन यचेा अ यािलखाण केल ेआह ेही मािहती िवपणन यचेा अ यािलखाण केल ेआह ेही मािहती िवपणन यचेा अ यािलखाण केल ेआह ेही मािहती िवपणन यचेा अ यास करणा यानंा उपयु  ठ  शकत ेस करणा यानंा उपयु  ठ  शकत ेस करणा यानंा उपयु  ठ  शकत ेस करणा यानंा उपयु  ठ  शकत े 
गहृीतक गहृीतक गहृीतक गहृीतक     

मागदशक सूचनांचा अवलंब करत पांत रत झाले या कायदशेीर व आ थक बदलांचा शेतकरी, ापारी व 
सवच घटकांना याचा फायदा होऊन अनके सोयीसुिवधा स या िवपणन येत उपल ध आहते. 
मािहती सकंलन मािहती सकंलन मािहती सकंलन मािहती सकंलन     
• दु यम मािहती या आधारे संदु यम मािहती या आधारे संदु यम मािहती या आधारे संदु यम मािहती या आधारे संकलन कलन कलन कलन     

कृषी िवपणन या या सदर या लेखामधील मािहती सकंलन ह ेदु यम मािहती या आधारे कर यात आल े
आह.े दु यम मािहती संकलन प ती अवलंब याचे कारण हणजे स य मािहती िमळते. ि गत मतास  थान 
नस याने संशोधनात व तुिन ता आिण वा तवता िनमाण होते.सदर लेखामधील मािहती ही दु यम मािहती असनू 
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ती सरकारी िनयतकािलके, पणन मंडळ पुणे यां या कािशत मािसके, इंटरनेट व कृषी उ प  बाजार सिमती, कृषी 
िवपणन या अिधिनयम अशा अनेक दु यम साधनां ारे सदर मािहती घे यात आललेी आह.े 
िव षेण िव षेण िव षेण िव षेण     

भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय अथ व थेम ये जवेढे मह व कृषी अथशा ाला आह.े कवा कृषी े ाला आह ेतेवढेच मह व ह े
िवपणन येला आह ेिवपणन या ही दशेातील एक मोठी व मह वाची सं था आहगेली अनेक दशके ही सं था 
शेतकरी िहताक रता शेतमालाचे यो य िवतरण कर यासाठी ताठ माननेे उभी आह ेकारण आपला भारत दशे हा 
शेती धान दशे हणून ओळखला जातो दशेा या अथ व थेचा पाया हणजे शेती व या वरील आधा रत उ ोग 

े  होय शेतक याने िपकवले या मालाची िव  ही या या इ छे माणे हो यासाठी भारत सरकार या सूचनेनसुार 
दशेात कृषी उ प  बाजार सिमतीची थापना झाली हणजेच दशेात िवपणन या जू केली गेली िवपणन 

येचा थापने आधी शेतकरी वतः या इ छे माणे मागू शकत न हता कारण ते हा बाजारात अनेक गु  प ती 
हो या जसे क  ह ा घट-तुट इ यादी अनेक गैर कार होते.धमदाय व इतर दृ  ढी बाजारात सरास सु  हो या 
िवपणन ये या थापनेमुळे यात अनेक ांितकारी बदल झाले. दशेातील पिहली बाजार सिमती ही सन १८८६ 
म ये  कर जलद येथ े थापन झाली. ही बाजार सिमती कापूस खरेदी िव  या िनयमनासाठी थापन झाली. 
यानंतर क  शासनाने रा य शासनास सूचना क न यानुसार मंुबई कृषी उ प  खरेदी िव  िनयमन कायदा सर 

१९३९ हा आला. िवपणन सं थेची थापना मंुबई कृषी उ प  बाजार खरेदी िव  िनयमन कायदा १९३९ नुसार 
कृषी उ प  बाजार सिमती पुणे ची थापना १ मे १९५६ साली झाली. य ात कामकाज ह े९ एि ल १९५१ 
रोजी सु  झाल.े बाजार सिमतीचे कामकाज ह े महारा  कृषी उ प  पणन िविनमय अिधिनयम १९३६ या 
काय ानसुार चालते या काय ाची अंमलबजावणी शासक य संरचना सहकार िवभागा या अंतगत अि त वात 
आली सन १९३९ चे काय ात काही बदल क न १९६३ म ये महारा  कृषी उ प  पणन िविनमय अिधिनयम 
१९६३ चा कायदा मंजूर कर यात आला. या काय ातील िनयम १९६७ साली तयार कर यात आल.े यानतंर 
१९८७ म ये नवीन तरतुदी ा अमलात आण या गे या.शेतीमाला या िवपणनासंबंधीचे कामकाज काळानसुार 
वाढत गेले यामुळे १९७१ साली महारा  सरकारन े वतं  पणन संचालनालयानाची िन मती केली. सहकार 
आयु ायालय ह ेपुणे येथे आह.े १९८० पासून पणन संचालक िवभागास मुख दजा दे यात आला येथनूच यांचा 
वतं  शासक य व िव ीय दे यात आल.े     

जसजसा काळ पुढे जात गेला तसतशी शेतकरी ापारी व सव घटकांना सुिवधा दे यासाठी काय ात बदल 
क न शासक य व िव ीय बदल ह ेिवपणन या केले गेले. आज दखेील २१ शतकाम ये इंटरनेट झेप पहाता 
एका ि लकवर सगळं काही उपल ध होते आिण  याच वेगाने२१ ा शतकातील माणूसही धावतो याला सवकाही 
तयार व कमी वेळात हवे असते आिण यासाठी उ म पयाय हणज ेऑनलाईन माकट याच इंटरनेट युगात सव काही 
िडिजटल झाले असताना मग यात िवपणन या तरी कशी मागे राहील यात दखेील अनेक बदल केले गेले अगदी 
एका ि लक वर कळते क  दशेात कोण या बाजार सिमती म ये काय भाव झालेला आह ेत.ेिडिजटल ांती मधल े
दखेी पणन सं था पुढे गेली आह.े या म ये  ातंी झाली ती ई-नाम पोटल मुळेच दशेा या पंत धानांनी अशी घोषणा 
केली आिण ती यश वी झाली आिण ई-नाम पोटल म ये काम काज सु  झाल.ेया ऑनलाइन पोटल म ये दशेातील 
शेतकरी ापारी खरेदीदार यांना एक  आणणारे आिण संपूण दशेाम ये बाजारपेठ िमळवून दणेारे उ म पोटल 
आह.े  

कृषी पोटल या मा यमातून शेतक यांना कोण याही बाजार सिमतीम ये यांचा माल िवकता येतो व 
कोण याही ापा यांस कोठेही माल घतेा येईल अशी सोय या पोटल म ये कर यात आलेली आह.े अशा अनेक 
िडिजटल बदल िवपणन यांम ये केले गेले आहते. आिण याचा सवच घटकांना फायदा होत आह.े या बदलांमुळे 
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कृषी िवपणन येम ये अिधक सुधारणा सु ा झा या आिण याम ये २००३ चा आदश एपीएमसी कायदा 
कर यात आला यात क  शासनाने रा य शासनासआप या सोयीनुसार आव यक ते बदल कर याची परवानगी 
दली गेली या काय ामुळे शेतक यांची आ थक ि थती सुखकर हो यास मदत झाली िवपणन येच े थापनेपासनू 

अनेक छोटे-मोठे बदल कर यात आले जसे ते कायदशेीर झाले याच माणे आ थक बदलाव दखेील झाले. आज या 
काळात ाय हटे माकट असो ऑनलाइन माक टग या सव पधा मक युगात दखेील िवपणन या आपले थान 
कायम क न आह.ेकृषी अथ व थेचा एक मह वाचा भाग हणून दखेील कृषी िवपणन या या सं थेकड े
बिघतले जाते शेतकरी असो वा ापारी सव प  व अ प  अशा सव घटकांचा उदरिनवाह होत असतो हणून 
सहकार े ातील एक मह वाची सं था हणून या येकड े बिघतला जात.ंशेतक यांची िव ास कायसं था 
हणजेच कृषी िवपणन या होय. 

िन कष िन कष िन कष िन कष ::::----    
• कृषी िवपणन व थेमुळे शेतक यां या कृषी मालाचे िव  व था सरुळीत झालेले आह.े 
• कृषी उ प  बाजार सिमतीच ेकाय शासक य िनयमां या आधारे चालत असत.े 
• शेतक यांना कृषी उ प  बाजार सिमतीत 
• कृषी उ प  बाजार सिमती या शेतक यांसाठी वरदान ठरवू लागले या आहते. 
• कृषी उ प  बाजार सिमती या सहकार कायदा अंतगत थापन कर यात आलेले अस यामुळे शेतक यां या 

िहताची जपवणूक कर यात येते. 
• शेतक यांचा कृषीमार कृषी उ प  बाजार सिमतीत यो य दराने खरेदी कर यात यतेो. 
• आधुिनक संगणक णालीचा वापर कृषी उ प  बाजार सिमतीत कर यात येऊ लाग यामुळे शेतक यांना 

कृषी माला या कमती घरबस या समज यास मदत होत ेआह.े 
• २१ ा शतकात कृषी उ प  बाजार सिमती याचंी पधािभमुखता वाढिव याची आव यकता आह.े 

जेणेक न शेतक यां या कृषी मालाला अिधक चांगला बाजार भाव िमळू शकेल. 
सदंभसदंभसदंभसदंभ::::----    

(१) कृषीउ प बाजारसिमतीत य भेटदऊेन१४/०४/२०२२रोजीमािहतीिमळवली. 
(२) रमेश सगयां याभारतीयअथ व थायापु तकातीलिवपणन यायालेखातीलकाहीमािहती याआधारे. 
(३) कृषीपणनमंडळयां याकृषीिम िडसबर२०२१सा ािहकातीलकाहीलेखां यामा यमातनू 
(४) https://www.enam.gov.in/web/इ-नाम पोटल या आधारे 
(५) https://www.loksatta.com/do-you-know/understand-agricultural-produce-market-committee-act-and-

what-is-the-minimum-support-price-aau-85-2365478/समजून या : कृषीउ प बाजारसिमतीकायदासदर लेखातून 

 

    

    

    

    



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)             ISSN – 2454 - 7905 

Vol. II  - ISSUE – LII                  SJIF Impact Factor : 7.479                                         Page - 256 

ामीण भागाम य ेामीण भागाम य ेामीण भागाम य ेामीण भागाम य ेआ थक समावशेन सा य कर यात वसाय आ थक समावशेन सा य कर यात वसाय आ थक समावशेन सा य कर यात वसाय आ थक समावशेन सा य कर यात वसाय 
ितिनध या भूिमकेितिनध या भूिमकेितिनध या भूिमकेितिनध या भूिमकेचािच क सक अ यासचािच क सक अ यासचािच क सक अ यासचािच क सक अ यास    

 

       योगेश ल मण भार कर                  डॉ. आशालता सोनवणे    
   संशोधक िव ाथ         सहयोगी ा यापक 

                के.टी.एच.एम.कॉलेज, नािशक   के.एस.के.ड यू. कॉलेज, िसडको, नािशक 
 

तावनातावनातावनातावना::::    
दशेाचा शा त सवागीण िवकास सा य कर यासाठी आिण सवसमावेशकवृ ी या दृ ीने आ थक समावेशन 

ह े मह वाचे साधन मानले जाते. परंतु, आजआ थक समावेशन ही जागितक चतचेी बाब बनली आह.े कारण, 
जागितक बँके या लोबल फाइंडे स अहवाल (2017) नुसार, अजूनही जगभरातील 31% ौढांचे बँकेत खातेच 
नाही. या आ थकदृ ा वंिचत लोकांपैक  ब सं य लोक समाजातील वंिचत आिण कमी उ प  गटातील आहते. 
अ प उ प  आिण पुरेशा बचती अभावी समाजा या तळातील मोठा वग औपचा रक सं था मक कज, बचतआिण 
इतर िव ीय सेवांपासनू वंिचत आह.े  

भारताने गे या काही वषापासून आ थक समावेशन काय मा ारे ल णीय कामिगरी सा य केली आह.े 
जागितक बँक लोबल फाइंडे स अहवाल 2017 नसुार, 2011 त े2017 या काळातजागितक तरावर बँक खात े
असले या ौढांचा वाटा 51% व न69% पयतवाढला. याच काळात भारतात बँक खाते असले या ौढांचा वाटा 
35% व न 80 % पयत वाढला. जागितक तरावर बँक खाते असले या मिहलांच े माण 65% आह.े तर भारतात 
ह े माण 83 % आह.ेजागितक माणापे ा भारतात बँक सेवा ा  करणायाचे माण जा त असणे ह ेभारतीय 
रझ ह बँक आिण भारत सरकारन ेआ थक समावेशकता वाढव या या दृ ीने केले या िविवधउपायांचे फिलत आह.े 

(The Global Findex database 2017) 
भारतातील आ थक समावेशा या दशेन ेएक मुख पाऊल हणजे शाखारिहतबँक ितमान कवा वसाय 

ितिनधी ितमान. जानेवारी 2006 म ये, ामीण पत आिण सू मिव  संबंिधत अंतगत गटा यािशफारश वर 
आधा रत रझ ह बँक ऑफ इंिडयाने बँकांना आ थक समावेशासाठी शाखारिहत बँक उप माचा एक भाग हणून 

वसाय ितिनधी(BC) यांना संल  कर याची परवानगी दली. वसाय ितिनधी ितमान ामु यान े
भौगोिलकदृ ा वैिव यपूण भागात, िवशेषतः ामीण भागातील आ थकदृ ा वंिचत लोकांपयत िव ीय सेवा  
पोहोच या या दृ ीने अितशय उपयु  आह.े 

यासंशोधन अ यासात उपल ध दु यम मािहती या आधारे भारतातील ामीण भागाम ये आ थक 
समावेशन सा य कर यासाठी वसाय ितिनध या भूिमकेचे िव ेषण कर याचा य  केला आह.े  

वसाय ितवसाय ितवसाय ितवसाय ितिनधीिनधीिनधीिनधी((((BCBCBCBC))))    
वसाय ितिनधीह े बँक शाखा कवा एटीएम ित र  इतर ठकाणी बँ कग सवेा दान कर यासाठी 

बँकां ारे अिधकृत केलेले ितिनधी असतात. या ितिनध ारे बकँअितशय कमी खचात मया दत ेणीतील बँ कग 
सेवा दान क  शकतात. वसाय ितिनध नी पुरिवले या सेवांसाठी बँक यांना किमशन दतेे.बचत खाते उघडणे, 
ठेव चे संकलन, पैसे काढणेआिण पैसे थानांतरण करणे ( .10,000 पे ा कमी), खाते िववरणप  आिण खा याची 
इतर मािहती दान करणे, कज खा या या संदभात मु ल/ ाज संकलन करणे, िवमा/ यु युअल फंड/पे शन उ पादन े
यांची िव  करणे, बचतव इतर आ थक उ पादने याबाबत जाग कता िनमाण करणे, पैशांचे व थापन 
कर याबाबत स ला, कज समुपदशेन आिण बँकेन े अिधकृत केलेली कोणतीही सेवा ही कामे वसाय 

ितिनधीकरतात. 
उ ेउ ेउ ेउ  े   

1. भारतातील वसाय ितिनधी ितमाना या गतीचा अ यास करणे. 
2. भारतातील आ थक समावेशाम ये वसाय ितिनधी ितमाना या भूिमकेचे िव ेषण करणे. 
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गहृीतगहृीतगहृीतगहृीत    
भारतात आ थक समावेशनात वसाय ितिनधी मह वाची भूिमका बजावत आहते. 

सशंोधन प तीसशंोधन प तीसशंोधन प तीसशंोधन प ती::::    
तुत शोध िनबंध हा दु यम साम ीवर आधा रत असनू यासाठी  भारतीय रझ ह बँकअहवाल,जागितक 

बँकअहवाल,  लोबल फाइंडे स अहवाल आिण धानमं ी जन धन योजने या अिधकृत संकेत थळावरील उपल ध 
यांचा वापर केलेला आह.े मािहतीचे िव ेषण कर यासाठी ट े वारी व वृ ी दर हीसांि यक य साधने वापरललेी 
आहते. 
िव ेिव ेिव ेिव ेषणषणषणषण    
भारतातील वसाय ितिनभारतातील वसाय ितिनभारतातील वसाय ितिनभारतातील वसाय ितिनध ची सं या मकध ची सं या मकध ची सं या मकध ची सं या मक    गतीगतीगतीगती    

त ा 01:भारतातील एकूण बँक शाखा व वसाय ितिनधी क ांचा वाटा 
वष वसाय ितिनधीक  ामीण बँक शाखा इतर शाखा/क  एकूण बँक शाखा 

2010 34174 (50.48) 33378 (49.31) 142 (0.21) 67694 (100%) 

2011 80802 (69.53) 34811 (29.96) 595 (0.51) 116208 (100%) 

2012 141136 (77.65) 37471 (20.62) 3146 (1.73) 181753 (100%) 

2013 221341 (82.45) 40837 (15.21) 6276 (2.34) 268454 (100%) 

2014 333000 (86.76) 46126 (12.02) 4678 (1.22) 383804 (100%) 

2015 500186 (90.33) 49571 (8.95) 3956 (0.71) 553713 (100%) 

2016 531229 (90.61) 51830 (8.84) 3248 (0.55) 586307 (100%) 

2017 543472 (90.87) 50860 (8.50) 3761 (0.63) 598093 (100%) 

2018 515317 (90.48) 50805 (8.92) 3425 (0.60) 569547 (100%) 

2019 541129 (90.61) 52489 (8.78) 3537 (0.59) 597155 (100%) 

2020 541175 (90.31) 54561 (9.11) 3481 (0.58) 599217 (100%) 
ोत: RBI या ‘Credit Delivery and Financial Inclusion’ यावरील िविवध अहवालांमधून संकिलत 

त ा . 01 म ये 2010 ते 2020या कालावधीत वसाय ितिनधी क , ामीण बँक शाखा आिण इतर 
क /शाखां या संखेत झालेली वाढ दशिवली आह.े 2010 म ये ामीण भागातील बँक शाखांची सं या 33,378 
होती यात वेगाने यात वेगाने वाढ होत जाऊन माच 2020म ये ही सं या 54,561 पयत पोहोचली. याच काळात 

वसाय ितिनधी क ांची सं या 34,174 व न5,41,175इतक  चंड वाढली. या कालावधीत 
5,07,001 वसाय ितिनधी क ांची भर पडली आह.े ामीण भागातील बँक शाखांची एकूण बँक शाखांमधील 
ट े वारी 49.31 ट यांव न 9.11ट यांपयत कमी झाली तर वसाय ितिनधी क ांची एकूण बँक शाखांमधील 
िह सा 50.48 ट यांव न 90.31 ट यांपयत वाढला. इतर प त ारे बँक शाखा/क ांचा िह सा 142 (0.21 
ट े ) व न 3,481(0.58ट े ) पयत करकोळ वाढला आह.े शाखां या इतर प त म ये ामु याने मोबाइल एटीएम 
हनॅचा समावेश होतो. परंतु, 2013 नंतर इतर बँक प त ऐवजी वसाय ितिनधी ितमानास अिधक मह व 
दले गेले यामुळे इतर शाखा/क ांची सं या फारशी वाढली नाही.याव न अस े दसनू येत ेक  वसाय ितिनधी 
ितमान ह े ामीण भागात अ यंत यश वी ितमान ठरले आह.े वसाय ितिनधी अितशय लहान खेडी, दगुम 

भागातील लोकांपयत पोहोच यामुळे भारतात आ थक समावेशनवेगाने सा य कर यात मदत झाली आह.े 
त ा 02:मूलभतू बचत बँक जमा खाते (BSBDA) उघड यात वसाय ितिनध च ेयोगदान 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)             ISSN – 2454 - 7905 

Vol. II  - ISSUE – LII                  SJIF Impact Factor : 7.479                                         Page - 258 

वष बँके ारे उघडलेले बचत 
खाते (दश ल ) 

वसाय ितिनधी ारे 
उघडलेलेबचत खाते (दश ल  

एकूण बचत खाते 
(दश ल ) 

2010 60.19 (81.95) 13.27 (18.07) 73.45 (100 %) 

2011 73.13 (69.81) 31.63 (30.19) 04.76 (100%) 

2012 81.2 (58.63) 57.3 (41.37) 138.5 (100%) 

2013 100.8 (55.37) 81.27 (44.64) 182.06 (100%) 

2014 126 (51.85) 116.9 (48.11) 243 (100%) 

2015 210 (52.76) 188 (47.24) 398 (100%) 

2016 238 (50.75) 231 (49.25) 469 (100%) 

2017 254 (47.65) 280 (52.53) 533 (100%) 

2018 247 (46.08) 289 (53.92) 536 (100%) 

2019  254.7 (44.36) 319.5 (55.64) 574.2(100%) 

2020 261.6 (43.57) 338.8 (56.43) 600.4 (100%) 

ोत: RBI या ‘Credit Delivery and Financial Inclusion’ यावरील िविवध अहवालांमधून संकिलत 
टेबल .02 म ये 2010 त े 2020 या कालावधीत भारतात मूलभूत बचत बँक जमा खाते (BSBDA) 

उघड यात वसाय ितिनध चे योगदान दशिवले आह.े2010 म ये, वसाय ितिनध ारे 13.27 दशल  
BSBDA खाती उघड यात आली होती. 2020पयत यात वेगाने वाढ होऊन वसाय ितिनध ारे उघड यात 
आले या बचत खा यांची सं या 338.8दशल  झाली.याच काळात एकूण खात ेउघड यातील वसाय ितिनध चा 
वाटा 18.07 ट यांव न 56.43ट े  झाला. वसाय ितिनधी ितमाना या अंमलबजावणीमुळे 2000 पे ा 
कमी लोकसं या असले या गावांम ये बँका पोहोच ू शक या. धानमं ी जन धन योजना (PMJDY) या यशात 
दखेील वसाय ितिनध नी मह वाची भूिमका बजावली आह.े 

2010 ते 2020 या कालावधीत बचत खाते उघड यातील बँक शाखांचा वाटा 81.95 ट यांव न 
43.57ट यांपयत कमी झाला. याव न 2010 त े2020 या कालावधीत बचत खाते उघड यातील बँक शाखाचंा 
वाटा घसरला आह ेआिण वसाय ितिनध चा वाटा वेगाने वाढला आह ेअसे दसनू येते. 
िन कष:     

1. सन २०१० पासून वसाय ितिनधी क ां या सं येत सात याने वाढ होताना दसत.े 
2. वसाय तीिनध ारे शाखा उघड या या माणात सात याने वाढ होत आह.े 
3. असे दसून आले आह े क  जन धन खा यांबाबत जनजागृती न करता केवळ खा यांची सं या मक वाढ 

कर यावर भर दे यात आला.. 
वसाय ितवसाय ितवसाय ितवसाय ितिनधी िनधी िनधी िनधी ितमानितमानितमानितमान: : : : मयादा आिण अडथळेमयादा आिण अडथळेमयादा आिण अडथळेमयादा आिण अडथळे 

• ामीण ाहकांम ये असलेली आ थक िनर रता वसाय ितिनधी ितमानास अडथळाठरत आह.े 
• ामीण भागात िव ासाह आिण कुशल ावसाियक ितिनध ची कमतरता आह.े 
• ाहकांचे उ प  आिण आ थक वहार अितशय कमी अस यामुळे ितिनध ना अ प उ प  िमळते. 
• ामीण भागातीलर ते, वीज, इंटरनेट सुिवधा, इ. पायाभूत सिुवधां या आिण िश ण, ओळखीचा पुरावा 

यां या अभावामुळे आ थक सेवा पुरवणे कठीण आह.े 
• वसाय ितिनध ची ाहक आिण बँक कमचारी यां यात म य थ हणून काम करतात. पण ब तेक वेळा 

दो ही घटक वसाय ितिनध बाबत नकारा मक असतात. 
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• अनेकवेळा ाहक व बँके या पैशांचा गैरवापर होत अस याचे िनदशनास आल ेआह.े 
• ामीण भागातील दगुम खे ांम ये कोण याही सरु ेिशवाय रोख र म घेऊन जाणे ह े बँका आिण 

ावसाियक ितिनध साठी नेहमीच धो याचे ठरते. 
िशफारशीिशफारशीिशफारशीिशफारशी::::    

1. केवळ खाते उघड याने आ थक समावेशन सा य होणार नाही यामुळे वसाय ितिनध या मा यमातनू 
या सम यांचे िनराकरण क न, ामीण जनतेम ये बँक सेवांबाबत जनजागृती क नआिण लोकानंा 
बँकेमाफत वहार कर याची सवय िनमाण करणे यातून ख या अथाने आ थक समावेशन साधता यऊे 
शकते. 

2. वसाय ितिनध म ये आव यक कौश य िनमाण हो यासाठी याना वेळोवेळी यो य त े िश ण दणेे 
गरजेचे आह.े 

3. सुरि त वहार हो यासाठी ऑनलाईन वहाराचंी सवय तीिनधी व खातेधारक िवकिसत करणे गरजचे े
आह.े 
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भारतीय आरो य िवमा भारतीय आरो य िवमा भारतीय आरो य िवमा भारतीय आरो य िवमा (Health insu(Health insu(Health insu(Health insurance )rance )rance )rance )    
 

तषुार बाप ूपवारतषुार बाप ूपवारतषुार बाप ूपवारतषुार बाप ूपवार    
TYBA 

मममम....सससस....गागागागा. . . . महािव ालय मालगेाव कॅ पमहािव ालय मालगेाव कॅ पमहािव ालय मालगेाव कॅ पमहािव ालय मालगेाव कॅ प, , , , नािशकनािशकनािशकनािशक 
 

भारतातील आरो य िवमा हा भारता या अथ व थेचा वाढणारा भाग आह.े भारतीय आरो य सेवा ही 
जगातील सवात मोठी णाली आह,े यात लोकाचंी सं या चताजनक आह:े जवळपास 1.3 अ ज संभा  लाभाथ . 
उ प  आिण रोजगार िन मती या दृ ीने भारतातील आरो यसेवा उ ोग झपा ाने दशेातील सवात मह वाचे े  
बनले आह.े 2018 म ये, 100 दशल  भारतीय कुटंुबानंा (500 दशल  लोक) आरो य सरं णाचा लाभ िमळत 
नाही. 2011 म ये, भारता या सकल दशेांतगत उ पादनापैक  3.9%[1] आरो य े ात खच कर यात आला. 
जागितक आरो य संघटना (WHO) नुसार, ह े BRICS ( ाझील, रिशया, भारत, चीन, दि ण आ का) 
अथ व थांपैक  सवात कमी आह.े वैयि क आिण कौटंुिबक कवच दान करणा या पॉिलसी उपल ध आहते. या 
3.9% पैक , आरो य िव याचा खच 5-10% आह,े िनयो याचा वाटा सुमारे 9% आह ेतर वैयि क खच 82% 
इतका आह.े[2] 2016 म ये, NSSO ने सव णा या 71 ा फेरी या आधारे “भारतातील सामािजक उपभोगाचे 

मुख संकेतक: आरो य” हा अहवाल िस  केला. 2014 म ये केले या सव णात असे आढळून आल ेक , 80% 
पे ा जा त भारतीय कोण याही आरो य िवमा योजनेत समािव  नाहीत आिण शहरी लोकसं येपैक  फ  18% 
(सरकारी अनुदािनत 12%) आिण 14% (सरकारी अनदुािनत 13%) ामीण लोकसं येचा कोण याही कार या 
आरो य िव यांतगत समावेश होता. आ थक वष 2014-15 साठी, आरो य िवमा ीिमयम ॲ 20,440 होता. 
सादरीकरणसादरीकरणसादरीकरणसादरीकरण    

आरो याची ि थती आिण सेवांची तरतूद एका रा यातून दसु या रा यात मो ा माणात बदलत.े 
सावजिनक आरो य सेवा त वतः सवाना मोफत मूलभतू आरो य सेवा पुरवत अस या तरी, ब तांश रा य आरो य 
यं णां ारे पुरिव या जाणा या काळजी अपुरी संसाधने आिण खराब व थापनामुळे त आहते. प रणामी, 
ब सं य लोक खाजगी आरो य सेवांकड ेवळतात या अिधक महाग ा आिण अ यंत असमान दजा या सेवा दतेात. 

भारतात, आरो य यं णा सावजिनक आिण खाजगी दाते यांच ेिम ण करते. सावजिनक आरो य सुिवधा - 
मूलभूत काळजी दान करणारे थािनक दवाखान,े ादिेशक णालये, रा ीय णालये - यांना फेडरल रा ये आिण 
फेडरल रा या ारे िनधी दला जातो आिण रा य ािधकरणां ारे व थािपत केला जातो. सावजिनक आरो य 
सेवा एका संघरा यातून दसु  या रा याम ये खूप िभ  आहते. तािमळनाडू कवा केरळ सार या काही रा यांम ये, 
सावजिनक आरो य सुिवधा काळजी वासाचा पिहला ट पा हणून यांची भूिमका बजावतात, परंतु, या काही 
रा यां या बाहरे, सावजिनक े  लोकसं ये या मूलभूत आरो या या गरजा पुरव याचे ल य गाठू शकत नाही. . 

भारताचा सावजिनक आरो यावरील खच इतर म यम उ प  दशेां या तुलनेत कमी आह.े 2012 म ये, 
यांचा GDP या 4% वाटा होता, जो चीन या 5.1% या तुलनेत अधा आह.े दरडोई सावजिनक आरो य 

खचा या बाबतीत, 2012 म ये भारत 191 दशेांपैक  184 ा मांकावर होता. णांचा उव रत खच एकूण 
58% आह.े[4] णाने उचललेले उव रत खच घरगुती बजेटमधील वाढ या वाटा दशवतात, 2000 मधील या 
बजेट या 5% व न 2004-2005 म ये 11% पे ा जा त होत.े[5] सरासरी, हॉि पटलायझेशन या प रणामी 
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गरीब कुटंुबांचा उव रत खच यां या वा षक उ प ा या 140% ामीण भागात आिण 90% शहरी भागात आह.े 
हा आ थक बोजा सवात गरीब या णालया या खचासाठी आरो य िवमा सु  कर याच ेमु य कारण आह.े 
इितहास 1986 म ये सु  केलेला,[6] आरो य िवमा उ ोग मु य वे अथ व थे या उदारीकरणामुळे आिण सामा य 
जाग कतामुळे ल णीय वाढला आह.े जागितक बँके या मते, 2010 पयत, भारतातील 25%[7] पे ा जा त 
लोकसं येला कोण या ना कोण या कारचा आरो य िवमा उपल ध होता. सरकार ायोिजत आरो य िवमा 

दा यांसोबत वतं  आरो य िवमा कंप या आहते. अलीकड ेपयत, जाग कता सुधार यासाठी आिण आरो य िवमा 
खरेदी कर यात येणारी िवलबं कमी कर यासाठी, भारतीय जनरल इ शुर स कॉप रेशन आिण इ शुर स रे युलेटरी 
अँड डे हलपमट अथॉ रटी (IRDAI) यांनी लोकसं ये या सव िवभागांसाठी एक जाग कता मोहीम[8] सु  केली 
होती. 2007 म ये सु  कर यात आलेला, रा ीय आरो य िवमा काय म (रा ीय आरो य िवमा योजना- RSBY) 
ह ेआरो य मं ालया या नेतृ वाखाली आह ेआिण 2014 म ये 29 रा यांनी द क घतेले आह.े याला 75% सरकार 
आिण 25% रा यांकडून िनधी दला जातो. कामगार आिण या या 4 अवलंिबतांना आरो य िव याचा फायदा 
होतो जर ते कोण याही णाली ारे सरंि त नसतील आिण दा र रेषेखाली राहतात. RSBY लाभा याना ित 
कुटंुब ित वष ३०,००० पयत हॉि पटल क हरेजसाठी ३० ची वा षक न दणी शु क भरणे आव यक आह.े 

25 स टबर 2018 रोजी, भारत सरकारने सवात गरीब नाग रकांसाठी नवीन आरो य िवमा सु  कर याची 
घोषणा केली. भारताचे पंत धान नर  मोदी यांनी घोषणा केली क  नवीन णाली 500 दशल ा न अिधक 
लोकांपयत पोहोचेल आिण याला "मोदीकेअर" हणतात. सुधारणा अजूनही गतीपथावर आह े आिण दशेात 
सावि क सामािजक सुर ा थािपत कर याचे उ  आह.े 
रचना आिण संघटना: 

भारतीय सामािजक संर ण योजना िवमाधारक ना वृ ापकाळ, अवैधपणा, मृ यू, परंतु आजारपण 
आिण मातृ व, बेरोजगारी आिण शेवटी कामा या ठकाणी अपघात आिण ावसाियक रोग यां याशी संबंिधत 
जोखमीपासून सरं ण दतेे. ही सामािजक संर ण योजना सावि क नाही आिण भारतातील लोकसं ये या 10% 
पे ा कमी असले या संघ टत े ातील कामगारांना ल य क न केवळ मया दत क हरेज दान करते. सव जोखीम 
कामगार आिण रोजगार मं ालया या दखेरेखीखाली ठेवली जातात. 

सामािजक सरु ा आिण आरो य िवमा भारतातील 5 मु य ंथां ारे प रभािषत केले आह:े 
कमचारी रा य िवमा कायदा, 1948; 
कमचारी भिव य िनवाह िनधी आिण िविवध तरतुदी अिधिनयम, 1952; 
कमचारी (कामगार) नकुसान भरपाई कायदा, 1923; 
मातृ व लाभ कायदा, 1961; 
द पेमट ऑफ ॅ युइटी कायदा, 1972; 
सामािजक सुर ा लाभ मु यतः ारे व थािपत केले जातात: कमचारी रा य िवमा िनगम (ESIC) आिण 

कमचारी भिव य िनवाह िनधी संघटना (EPFO) 
धोरणांचे कार: 

भारतातील आरो य िवमा सामा यत: फ  णां या णालयात भरतीसाठी आिण भारतातील 
णालयांम ये उपचारांसाठी पैसे दतेो. भारतातील आरो य धोरणांतगत बा ण सेवा दये न ह या. भारतातील 

पिहली आरो य धोरणे हणजे मेिड लेम पॉिलसी. वष 2000 म ये, भारत सरकारने िवमा उदारीकरण केले आिण 
खाजगी कंप यांना िवमा े ात वेश दला. भारतात खाजगी िवमा कंप यां या आगमनाने फॅिमली लोटर लॅन, 
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टॉप-अप योजना, गंभीर आजार योजना, हॉि पटल कॅश आिण टॉप अप पॉिलसी यांसार या अनेक नािव यपूण 
उ पादनांची ओळख झाली. 

आरो य िवमा े  घनते या गणनेत सुमारे 10% फरते. भारत हा सवात कमी आरो य िवमा वेश 
असलेला दशे आह,े याम ये शहरी भागातील फ  18% लोक आिण ामीण भागातील 14% लोक कोण याही 

कार या आरो य िवमा योजनेत समािव  आहते.[9] आरो य िव या या कमी वेशाचे आिण क हरेजचे मु य 
कारण हणज े े ातील पधचा अभाव. भारतातील िवमा पॉिलस साठी जबाबदार असणारी IRDAI पधला 
चालना दे यासाठी दरूसंचार मंडळांसारखीच आरो य मंडळे तयार क  शकते.[10] 

त वतः, सरकारी आरो य सेवा कर-िव पोिषत सावजिनक णाली अंतगत सव नाग रकांना उपल ध 
आहते. वहारात, अशा सेवांम  ये वेश कर  यात येणा  या अडथ यांमुळे कुटंुबांना खाजगी काळजी घे  यास भाग 
पाडले जाते, प रणामी िखशातून जा त दयेके िमळतात. 

आज भारतातील आरो य िवमा योजना या ेण म ये मो ा माणात वग कृत के या जाऊ शकतात 
हॉि पटलायझेशन 

हॉि पटलायझेशन लॅ स या नुकसानभरपाई या योजना आहते याम ये हॉि पटलायझेशनचा खच आिण 
िवमाधारका या वै क य खचाची र म िव या या रकमे या अधीन असत.े िव याची र म वैयि क आरो य 
पॉिलस या बाबतीत ित सद य आधारावर कवा कौटंुिबक लोटर पॉिलस या बाबतीत लोटर आधारावर लागू 
केली जाऊ शकते. लोटर पॉिलस या बाबतीत, िव याची र म योजनेअंतगत िवमा उतरवले या सद यांपैक  
कोणीही वाप  शकते. या पॉिलसी सामा यतः कोणतेही रोख लाभ दते नाहीत. हॉि पटलायझेशन या 
फाय ां ित र , िविश  पॉिलसी अनेक अित र  फायद ेदऊे शकतात जसे क  मातृ व आिण नवजात क हरेज, 
िविश  येसाठी ड े केअर या, हॉि पटलायझेशनपूव  आिण पो ट-हॉि पटल केअर, णांना हॉि पटलम य े
हलवले जाऊ शकत नाही अशा िनवासी लाभ, दनैं दन रोख, आिण बरे होणे. 

हॉि पटलायझेशन पॉिलसीचा आणखी एक कार आह े याला टॉप-अप पॉिलसी हणतात. टॉप अप 
पॉिलस म ये उ  वजावट असते सामा यत: िव मान क हरचा तर सेट केला जातो. ही पॉिलसी अशा लोकांसाठी 
आह े यां याकड े यां या मालकाकडून काही र म िवमा आह.े िनयो याने दान केललेे क हर पुरेसे नस यास लोक 
टॉप-अप पॉिलसीसह यांच े क हर जोडू शकतात. तथािप, दये अंितम रकमेवर येक सद यासाठी न दवले या 

येक दा ावर ह ेवजावटी या अधीन आह.े 
फॅिमली लोटर आरो य िवमा:    

कौटंुिबक आरो य िवमा योजना संपूण कुटंुबाला एका आरो य िवमा योजनते क हर करते. ह ेगृहीत ध न 
काय करते क  कुटंुबातील सव सद यांना एकाच वेळी आजार होणार नाही. याम ये हॉि पटलचा खच समािव  आह े
जो आधी आिण नतंर असू शकतो. कौटंुिबक िवमा ऑफर करणा  या भारतातील ब तेक आरो य िवमा कंप यांकड े
आप कालीन प रि थतीत िवमाक याला लाभ दे यासाठी णालयांचे चांगले नेटवक आह.े 
पूव-िव मान रोग क हर योजना:    

ह े पॉिलसीधारकाला आरो य पॉिलसी खरेदी कर यापूव  लागणा या आजारािव  क हर ऑफर करत.े 
पूव-अि त वातील रोग क हर योजना पूव-अि त वात असले या रोगांवर संर ण दतेात उदा. मधुमेह, मू पड 
िनकामी होणे आिण बरेच काही. 2 ते 4 वषा या ती ा कालावधीनंतर त ेिवमा कंपनीला सव संर ण दते.े 
ये  नाग रक आरो य िवमा:    

नावा माणेच या कार या आरो य िवमा योजना कुटंुबातील वृ  लोकांसाठी आहते. ह े वृ ापकाळात 
आरो य सम यांपासून संर ण आिण संर ण दान करते. IRDAI मागदशक त वांनुसार, येक िवमा कंपनीने 65 
वष वयापयत संर ण दले पािहजे. 
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मातृ व आरो य िवमा:    
मातृ व आरो य िवमा मातृ व आिण इतर अित र  खचासाठी क हरेज सुिनि त करतो. ह े सूतीपूव आिण 

सूतीनंतरची काळजी, बाळाची सूती (सामा य कवा िसझेरीयन) दो ही काळजी घतेे. इतर िव या माणे, सूती 
िवमा दा याकड ेनेटवक हॉि पटलची िव तृत ेणी असत ेआिण ते णवािहके या खचाची काळजी घेतात. 

मातृ व लाभ काय ा ारे या सेवांचे पयवे ण केले जाते. मातृ व लाभ कायदा या मिहलांना लागू होतो 
या ESI ारे समािव  असले या आ थापनाम ये काम करत नाहीत परंत ु या कारखान,े खाणी, सकस, 

वृ ारोपण, दकुाने कवा कमान 10 ना रोजगार दणेा या इतर आ थापनामं ये काम करतात. ESI ारे 
समािव  असले या आ थापनाम ये काम करणा या ि या दखेील समािव  आहते, परंतु यांच ेवेतन अधीनते या 
मयादपेे ा जा त आह.े 

2010 पासून, इं दरा गांधी मातृ व सहयोग योजना (IGMSY) काय म, मिहला आिण बाल िवकास 
मं ालया ारे चालवला जातो, काही िज ांम ये (2017 म ये 52) थापन कर यात आला आह.े हा काय म 19 
कवा या न अिधक वया या गभवती मिहलांसाठी आह,े यां या पिह या 2 पूण झाले या गभधारणेदर यान 

( वहाय मूल). फाय ात 3 ह यांम ये एकूण ॲ6,000 ची र म असत,े जी आई आिण मुलासाठी अिनवाय 
वै क य तपास या के या या अधीन आह:े 

गभधारणे या 2 रा ितमाही या शेवटी 
ज मावेळी 
मुला या 6 मिह यांपयत 

णालयातील दनैं दन रोख लाभ योजना:    
दिैनक रोख लाभ ह ेएक प रभािषत लाभ धोरण आह ेजे हॉि पटलायझेशन या येक दवसासाठी एक 

प रभािषत र म दतेे. पॉिलसी वषातील ठरािवक दवसांसाठीची दयेके आिण काही दवसां या कपाती या अधीन 
असू शकतात. 
गंभीर आजार योजना:    

या लाभावर आधा रत पॉिलसी आहते या क हर केले या गंभीर आजाराचे िनदान आिण वै क य 
यांवर एकरकमी (िनि त) लाभाची र म दतेात. ह े आजार सामा यतः िविश  आिण उ  ती ता आिण 

िनसगात कमी वारंवारता असतात याची कमत दररोज या वै क य / उपचारां या गरजे या तुलनेत जा त 
असते. उदा. दयिवकाराचा झटका, ककरोग, प ाघात इ. आता काही िवमाक यांनी दा ां या त ध पेमटचा 
पयाय समोर आणला आह.े 

ो स य योजना:    
काही कंप या ो स य राह याचे काय म ऑफर करतात. ह ेभारतीय बाजारपेठ ल ात घेऊन तयार केल े

गेले आहते आिण दीघकालीन प रि थतीशी संबंिधत वै क य, वतणूक आिण जीवनशैली घटकांवर आधा रत सहा य 
दान करतात. या सेवाचंा उ शे ाहकांना याचंे आरो य अिधक चांग या कारे समजून घेणे आिण व थािपत 

कर यात मदत करणे आह.े 
रोग िविश  िवशेष योजना:    

काही कंप या ड यू केअर सार या खास िडझाईन केले या रोगिवषयक योजना ऑफर करतात. ह े
भारतातील ड य ूसार या िवषाणूज य आजारां या वाढ या घटना ल ात घेऊन तयार केल े गेले आहते जे चतचे े
कारण बनल े आहते आिण अशा प रि थतीशी संबंिधत वै क य गरजा, वतणूक आिण जीवनशैली घटकांवर 
आधा रत मदत दान करतात. या योजनाचंा उ शे ाहकांना याचंे अनपेि त आरो य खच चांग या कारे आिण 
अगदी कमी खचात व थािपत कर यात मदत करणे आह.े 
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उ ोजकताउ ोजकताउ ोजकताउ ोजकता    : : : : बरेोजगारी दरू कर यासाठी काळाची गरजबरेोजगारी दरू कर यासाठी काळाची गरजबरेोजगारी दरू कर यासाठी काळाची गरजबरेोजगारी दरू कर यासाठी काळाची गरज    

वष २०२४पयत भारतीय अथ व था पाच िलयन डॉलसची कर याचे उ  भारताचेपंत धान नर  
मोद नी ठेवले आह ेते उ  गाठणे स या या आ थक वाढीचा दर पाहता अवघड दसत आह.े भारतीय आ थक 
वाढी या दराची सम या ही आह े क  या आ थक वाढीसोबत नोक यांम ये वाढ होताना दसत नाही.यामुळे 
भारतीय अथ व थे या वाढीला ''''जॉबलसे ोथजॉबलसे ोथजॉबलसे ोथजॉबलसे ोथ''''अथात रोजगारिवरहीत वाढ हटल ेजाते. पंत धान नर  मोद चे 

एक व   आह ेक  भारत जागितक तरावरील िवकिसत अथ व था हणून पुढे यावा. परंतु यासाठी केवळ आ थक 
वाढीचा दर पुरेसा नाही. तर यासाठी ग रबी कमी क न रोजगारा या संधी वाढवा ा लागतील. 

कोरोना महामारीचा प रणाम हणून भारतातील बेरोजगारीचा वेग वाढत आह ेभारताम ये बेरोजगारीची 
आकडवेारी अिधकृतरी या जाहीर केली जात नाही. परंतु सटर फॉर मॉिनट रग द इंिडयन इकॉनॉमी    ((((CMIE)ची 

यािवषयीची आकडवेारी आधारभूत धरली जाते.सटर फॉर मॉिनट रग द इंिडयन इकॉनॉमी (CMIE) या 

आकडवेारीनुसारलॉकडाऊनमुळे एि ल २०२०म ये दशेभरात १२कोट पे ा जा त लोक बेरोजगार झा याचं 
आढळून आले आह.े1या सं थनेे सादर केले या आकडवेारीनुसार दशेातील बेरोजगारीचा दर एि ल २०२०म य े
२३.५ ट े ,मे  २०२० म ये २७.१० ट े 2इतका होता तर अथ व था पूवपदावर येत असताना हा दर ऑ टोबर 

२०२०म ये ७ट े , नो हबरम ये ७.७५ट े आिण िडसबरम ये ७.९१ट े इतकाउ ाकं  वर पोहोचला आह.े3 

भारता या एकूण लोकसं यपैेक  सुमारे ९० ट े जनता असंघ टत े ाम ये काम करते. लॉकडाऊनचा 
पिहला फटका याच असंघ टत े ाला बसला. सतत लाव यात आलेला क य,ू उ ोगांचं अनेक दवस बंद राहणे 

आिण लॉकडाऊन नेमका कधी संपेल यािवषयीची अिनि तता यासग याचा प रणाम हा संघ टत े  आिण 
यामध या कायम व पी नोक यांवरही झालेला आह.े लॉकडाऊनचा भारतीय अथ व थेतील संघ टत े ावर 
कती मोठा प रणाम झालाय, ह ेCMIE या आकडवेारीव न दसनू येत.ं 

संघ टत े ात एकूण १२.२०कोटी लोक बेकार झाले. यापैक  ०९.१३कोटी ह ेलहान ापारी आिण मजूर 
होते. तर ०१.७८कोटी पगारदार कमचा यां याही नोक या या काळात गे या आहते. वतःचा उ ोग असणारे 
०१.८२कोटी लोकही या काळात बेरोजगार झाले.4लॉकडाऊन या पूव ही भारतातला बेरोजगारीचा दर वाढतच 
होता. CMIE या आकडवेारीनुसार जनू २०१७म ये बेरोजगारीचा दर ३.४ ट े होता. लॉकडाऊन सु  

हो यापूव या मिह यातील हणजेच फे ु.२०२० म ये भारतातला बेरोजगारीचा दर ८.७ट े%होता. हा दर 

ते हा या ४३मिह यांतील सव  होता.  
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3त णांम ये बरेोजगारी का वाढतेय? ऋजुता लुकतुके- बीबीसी मराठी द.०१/०२/२०२२ 
4444कोरोना लॉकडाऊन कोरोना लॉकडाऊन कोरोना लॉकडाऊन कोरोना लॉकडाऊन : : : : भारतात या बरेोजगाराचंी सं या भारतात या बरेोजगाराचंी सं या भारतात या बरेोजगाराचंी सं या भारतात या बरेोजगाराचंी सं या १२१२१२१२कोट वर पोहोचलीकोट वर पोहोचलीकोट वर पोहोचलीकोट वर पोहोचली----िनिखल इनामदारबीबीसी िनिखल इनामदारबीबीसी िनिखल इनामदारबीबीसी िनिखल इनामदारबीबीसी ०९०९०९०९////०५०५०५०५////२०२०२०२०२०२०२०२० 

ाााा....उदयउदयउदयउदय    खडूं टेकेखडूं टेकेखडूं टेकेखडूं टेके    
सहा यकसहा यकसहा यकसहा यक    ा यापका यापका यापका यापक,,,,    वािण यवािण यवािण यवािण य    िवभागिवभागिवभागिवभाग    एमएमएमएम....एसएसएसएस....जीजीजीजी....महािव ालयमहािव ालयमहािव ालयमहािव ालय,,,,मालगेावमालगेावमालगेावमालगेाव    कॅ पकॅ पकॅ पकॅ प    

    

    

    
डॉडॉडॉडॉ....सोमनाथसोमनाथसोमनाथसोमनाथ    भागा सानपभागा सानपभागा सानपभागा सानप    

सहा यकसहा यकसहा यकसहा यक    ा यापका यापका यापका यापक, वािण यवािण यवािण यवािण य    िवभागिवभागिवभागिवभाग    एमएमएमएम....एसएसएसएस....जीजीजीजी....महािव ालयमहािव ालयमहािव ालयमहािव ालय,मालगेावमालगेावमालगेावमालगेाव    कॅकॅकॅकॅ पपपप 
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अिझम ेमजी िव ापीठानं केले या अ यासातनू समोर आले या त यांनुसार २०२० या लॉकडाऊनम ये १५त े
२३वयोगटातील त ण कामगारांना सवािधक फटका बसला.लॉकडाऊन या पूव  जे पगारी काम करत होत,े यांना 

लॉकडाऊननंतर पु ही ती कामं परत िमळाली नाहीत.5 
वरील आकडवेारीतनू भारतातील भारतातील बेकारीची दाहकता दसून येते.१३८ कोटीपे ा जा त 

लोकसं या असणा  या भारतात त णांची सं या ५० ट यापे ा जा त आह,ेया सवाना सरकारी अथवा खाजगी 

नोकरी िमळणे केवळ अश य आह.ेसरकार वतःयांना नोकरी दऊे शकत नाही अथवा रोजगार िन मती 
कर यासाठीचे सरकारचे य  अपुरे पडत आह.ेभारत सरकारचा २०२२-२३ चा अथसंक प सादर करताना 
अथमं ी िनमला िसतारामण जे ९० िमिनटाचंे भाषण केले याम ये रोजगार हा श द फ  ०३ ठकाणी आला 
आह.े6 याव न सरकार बेरोजगारीवर कती गंभीर आह े ह े कळत.ेयावर एक उपाय हणजे उ ोजकता 
होय.जगातील जे दशे िवकिसत हणून ओळखले जातात या दशेा या िवकासाम ये उ ोजकतेचे मोठे योगदान 
दसून येते. हणून भारतातील युवकाम ये उ ोजकतेिवषयी जाग कता िनमाण केली पािहजे. 

भारत हा युवकाचंा दशे आह.ेयुवाश  हीच दशेाची खरीसंप ी असेल तरितने उ ोग उभा क न संप ी 
िमळवावी, आ थकदृ ा स म हावेते हाच 'युवा उदयोजकांचा दशे' हणून भारताची नवी ओळख िनमाण होईल. 

परंतु यासाठी गरज आह ेनोकरीची मानिसकता बदल याची.बेरोजगारी िह सम यायवुकांना खूप मो ा माणात 
भेडसावत आह.े परंतु याचवेळेला उदयोगाची अनेक दालनेखुली होत आहते.ते हा येक युवकाने एखादा तरी 
उ ोग सु  क न उ ोगसं कृती िनमाण करणे गरजेचे आह.ेएकिवसावं शतकं ह ेमािहती-तं ानाचं शतकं आह.े या 
शतकात कमीत कमी भांडवलात कवा शू य भांडवलातसु ा अनेक वसायांची सु वात करता येऊ शकते आिण 
मािहती-तं ाना या सहा याने तो वसाय मोठाही करता येऊ शकतो. परंतु अनेकांना अशा अनेक उ ोग-

वसायांची मािहतीच नसते. यासाठी यश वी नवउ ोजकांचा अ यास केला पािहजे.या नवउ ोजकांम य े

अलीबाबाचे सं थापक जकॅ मा, लीपकाटचे सं थापक सिचन व िब ी ब सल,पतंजलीचे सं थापक बाबा 
रामदवे,बी. ही.जी. ुपचे सं थापक हणमंतराव गायकवाड,पेटीएमचे सं थापक िवजय शेखर शमा अशी अनेक नावे 
सांगता येतील.    

आजचे युग ह े बदलांच,े नवन ा शोधांचे युग आह.े आ थक उदारीकरण, जागितक करण आिण 

मािहतीतं ान यामुळे उ ोग- वसाय कर या या प तीत जगभरात कमालीचे बदलझालेले दसतात. Today 

Idea is capital!(वतमान काळात नािव यपूण क पना हचे भांडवल याला मा यता िमळाली आह.े)या या जोरावर 

माय ोसॉ टचे िबल गे स, अ ॅपलचे टी ह जॉ स आिण फेसबुकचे झुकेरबग यानंी उ ोजकता ही मोज या 

लोकांचीम े दारी नाही ह े आप या कृतीतून िस  केले आह.े यांची मागील पीढी उ ोजक न हती यांनी 
उ ोजकतचेी प रभाषाचपूणतः बदलून टाकली आह.े उ ोजक बन यासाठी कुठ याही िविश धमाचे वा िविश  

दशेातील अस याचीही गरज नाही. यासाठी काही गुणांची ,कौश याची आव यकता असते.आज या 
काळातउपयु  पडले असे ान क पकतनेे कृतीत आणू शकलात तर कुणीही एक यश वीउ ोजक होऊ 
शकतो.आज या त णानंा इंटरनेटमुळे येक े ाची जगभरातील मािहती उपल धआह.े आज मािहतीचा महापूरच 
आला आह े असे हणणे यो य ठरेल.आज या त णात  वतः काही तरी कर याची मनीषा दसते. उ पादन व  

                                                           
5बेरोजगारी: भारतातील नोक यांचं संकट दसतं यापे ाही खूप गंभीरसौितक िब वास,बीबीसीमराठी द.०९/०१/२०२२ 

6संधी आपलेही दार ठोठावते आह.े...पी.िचद बरम लोकस ा द.२०/०२/२०२२    
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सेवा े ात वयंरोजगारा या असं य संधी उपल ध झा या आहते. हणूनचआज या त णांनी नोकरी कर यापे ा 
काही तरी वतः िनमाण कर याकड े वृ  झाले पािहजे. 

जोसेफ शुि पटर यां या मते उ ोजक हा आ थक िवकासा या क थानी असतो व तो आ थक  िवकासातील 
मह वाचा म य थ असतो. आ थक िवकासाला उ ोजकतेमुळे गती िमळते.आ थक िवकासा या अनके िनदशकापैक  

मुख िनदशक हणून औ ोिगक िवकासाचा उ लेख केला जातो.औ ोिगक िवकासासाठी आव यक असणारे सव 
घटक अनुकूल असतील,परंत ु जर उ ोजकतचेा अभाव असेल तर या दशेाचा औ ोिगक िवकास होणे अश य 
असते.भारतीय अथ व था जगातील मह वाची अथ व था ठरायची असेल तर नविन मतीची आस असणारे 
उ साही,धाडशी उ ोजकांची िनतातं गरज आह.ेभारत हा युवकांचा दशे आह ेअसे हटले जात ेकारण भारतातील 
एकूण लोकसं येपैक  ६३ ट े  लोकसं या १५ ते ५९ या वयोगटातील आह.ेअ यासकांनी असे िनदशनास आणून 
दले आह े क २५ ते ३४ या  वयोगटातील  यो य वातावरण िमळाले, काही उ ोजक य गुण असतील तर 

उ ोजक हणून यश वी होऊ शकते. 
जागितकजागितकजागितकजागितक    बकेँनेबकेँनेबकेँनेबकेँन े(World Bank) वसाय सुलभता अहवाल-२०१९ (Ease of Doing business 

Report) िस  केला.या अहवालानुसार वसाय सुलभता िनदशांकात भारताने १९०दशेां या यादीत    ७७७७७७७७वेववेेव े थान 

िमळवले आह.े या यादीत २०१४ पासून सलग भारताच े थान वाढत आह.े २०१४ म ये या अहवालात भारताचे 
थान १४२ वे होते. ते वाढत जाऊन या वष या अहवालानुसार ७७ वर आल ेआह.े सलग दोन वषात सव कृ  

सुधारणा करणा  या पिह या दहा दशेांत भारत रािहला आह7े. या अहवालानुसार भारतात नवीन वसाय,उ पादन 

सु  करणे सोपे झा याने ब रा ीय कंप या भारतात वसाय कर यास इ छुक आहते.तसचे भारतातील ‘भारतात 
बनवा’ (Make in India),कौश य भारत (Skill India),मु ा योजना, टाटअप(उ मारंभ)इंिडया,िडिजटल 
इंिडयायांसार या मह वाकां ी उप मांमुळे आज त णांसमोर गती या अनेक संधी उपल ध झा या आहते. या 
पा भूमीवर आज या त णाला जगाशी ‘कने ट’ करायचे असेल, मह वाचं हणज े‘क पनाश या जोरावर मी 

काहीतरी िनमाण क  शकतो‘ अशी मानिसकता या यात िनमाण करावीलागेल. 

भारतातील थािपत उ ोजकांबरोबरच न ान े उ ोजक होऊ इि छणा या उ ोजकानंा औ ोिगक 
े ात वेश कर याची हीच यो य वेळ आह.े यासाठी उ ोजकता हणजे नेमके काय ह ेसमजून घेणे गरजेचे आह.े 

‘उ ोजकता हणजे उ ोग कर याची ती  इ छा असणे व वैयि क िवकासाबरोबरच सामािजक िवकास कसा 
होईल याचा सतत य  करणे होय.’ महारा ातील ‘मॅ स लोरमॅ स लोरमॅ स लोरमॅ स लोर’ ’ ’ ’ या  सं थचे ेसं थापक ीया  सं थचे ेसं थापक ीया  सं थचे ेसं थापक ीया  सं थचे ेसं थापक ी. . . . अ ज य पोतदारअ ज य पोतदारअ ज य पोतदारअ ज य पोतदार    यानंी यानंी यानंी यानंी 
‘कलड लासेसथेअरी’8मांडली आह.ेया िस ातंानुसार ‘उ ोजकता हणज े समोर असले या ांची उकल क न 

उपाय शोधणे होय’,इतक  सोपी ा या उ ोजकतेची केली आह.ेथोड यात  उ ोजकता (Entrepreneurship) 

हणजे केवळ वसाया या संक पना मांडणे, यावर काम करणे आिण याचा िव तार करणे इतकाच न ह,े तर 

जगावेगळा िवचार क न आपले उ पादन जगातील सव े  उ पादन बनवणे हा होय. 

वतमान काळात काहीही न करता बसणे व इतरानंा आप या गतीतील अडथळा मानने या ऐवजी ‘मीच 
मा या जीवनाचा िश पकार’हाच सं कार त णांम ये दढृ होणे हा उ ोजकतेचा मह वाचा पैलू आह.ेउ ोजकता 
हणजेउ ोजक य मानिसकता,धोका प करणे,धडपड करणे,सृजनशीलता वाढवणे इ याद चा अंगीकार के यानतंर 

                                                           
7सा ािहक वतं  नाग रक- द.२३/११/२०१८    
8संदभ-त ण भारत-मंुबई द.१०/०५/२०१९ 
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उ ोजकतेम ये यश िमळतेच हणून अशी मानिसकता जागितक करणा या युगात असणेअ यंत गरजेच े
आह.ेत णां या म ये उ ोजक य वृ ी वाढली तर दशेाचा औ ोिगक व आ थक िवकास होणे ह ेसहज श य आह.े 

डिे हडमॅ लेलँड यां या मते कोण याही रा ा या औ ोिगकरणाची गती पायाभूत सोयी,नैस गक 
साधनसंप ी,तं ान,अथवा भांडवलावर अवलंबून नसून या रा ातील उ ोजकतेवर अवलंबून असते.9कारण 
उ ोजकता ही उ ोजकाने सात याने  चालवलेली या असते,या येअंतगत उ ोजक नवनवीन क पना व 
तं ान वाप न उ पादना या घटकांच े एक ीकरण करतो व यातनू नािव यपूण व तू अथवा सेवांची िन मती 
करतो. अि त वात असलेल े वसाय न करता वेगळा वसाय िनमाण कर याची संधी शोधत रा न नफा 
िमळव या या हतेनूे उ ोजकाने चालवलेली या हणजे उ ोजकता असे हणता येईल.     

उ ोजकतचेा संबंध नािव यपूण उप माची थापना,योजनाब र या या उप माचािवकास व यातनू 
सामािजक गरजांची पूतता याचबरोबर वतःचा आ थक िवकास व संप ीची िन मती या याशी असतो.उ ोजकता 
हणजे उ ोजकान े आपला उ ोग थापन क न तो ावसाियक दृ ा यश वी कर यासाठी केलेल े य  

होय.यासाठी उ ोजक ावसाियक पयावरणाचे िव ेषण क न नािव यपूण व तू, या,प ती िवकिसत करतो 
हणजेच पयावरणाला वसाया या दृ ीने सकारा मक करतो.   

भारतातील युवकानंा उ ोजकतेकड े वळिवणे ह े आ हाना मक आह े परंत ु अश य नाही.भारताचे माजी 
रा पती डॉ.ए.पी.जे.अ दलु कलाम हणतात ‘महािव ालयीन वातावरणच िव ा याम ये उ ोजक य यो यता 
िनमाण कर यासाठी पोषक असते. आपण आप या िव ा याना भिव यात यश वी हो यासाठी वाजवी धोका 
वीकारावाच लागतो याची जाणीव क न दली पािहजे.आप याकडून चागलीच कृती होईल असा िव ास 
या याम ये िनमाण केला पािहजे.ही मताच भिव यात या याकडून आ हाना मक काम यश वीरी या पूण करवून 

घेईल.’10    
समारोपसमारोपसमारोपसमारोप    
जागितक करणा या युगाम ये भारतीय अथ व था मजबूत करावयाची असेल तर दशेा या ामीण 

भागापयत उ ोजकतेची सकं पना पोहचली पािहजे.यासाठी क  सरकार,रा यास सरकार व इतर अनेक संघटना 
य शील आहते.आज भारताची अथ व था जगातील उभरती अथ व था हणून उदयास यते आह.ेजगातील 
येक ब रा ीय कंपनीला भारतीय बाजारपेठेची भुरळ पडली आह.ेया कंप या भारतात नवीन व त ूव सेवा सादर 

क न भारतीय बाजारपेठ काबीज करीत आहते परंत ु ह े भारतीय युवकां या दृ ीने धो याच े आह े कारण या 
कंपनीतील नोकर हणूनच याची ओळख िनमाण हो याचा धोका आह.े याअथ  या कंप या भारतात येऊन 
यश वीरी या उ ोग क  शकतात याअथ  भारतीय उ ोजकानंा सु ा ही संधी आह े असे हणणे चूक ठरणार 
नाही. भारता या वाढ या लोकसं ये या वैिव यपूण गरजा आहते, याम ये वाढ होणार आह,े याचे व प बदलणार 
आह,ेअशा प रि थतीत भारतातील उ ोजकानंा ही फार मोठी संधी आह.े 
 

 

 

 
 
 

                                                           
9महारा  पधा म कृषी िवकास क प.सोयाबीनपासून िविवध या उ पादनांची िन मती- िश ण पुि तका पान नं.८ 
10THE HINDU, dated August 28, 2005, Madurai, Tamilnadu, p.1.    
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भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    आ थकआ थकआ थकआ थक    सधुारणासधुारणासधुारणासधुारणा    
    

जीवनजीवनजीवनजीवन    अशोकअशोकअशोकअशोक    गुजंाळगुजंाळगुजंाळगुजंाळ    
म.स.गा.कला, िव ान, वािण यमहािव ालय, मालेगाव कॅ प, तालुका मालेगाव िज हा नािशक 

तावनातावनातावनातावना-  
भारतीय अथ व था ही जगातील वेगाने वाढणारी अथ व था आह.े आ थक गती या दशेांतगत मयादा 

ल ात आ या आिण यादरू कर यासाठी जागितक अथ व थेशी जोडले जा याची िनकड अिनवाय ठरली, क  मग 
आ थक सुधारणांना पयाय उरत नाही. अशा वेळी अथ व था जाचक आिण िन पयोगी िनयं णांपासून मु  
करावी लागते. आ थक गतीच येय गाठ यासाठी अिधकािधक उदारमतवादी अशा या राबवणे आव यक 
असत.े 

भारतीय आ थक सुधारणांम ये 1991 ह ेवष मह वाचे ठरत.े 21 जून 1991 ला काँ ेस सरकार स ेवर 
आ यानंतर भारतीय अथ व थेतील िविवध घटकांत अंतगत आिण बिहगत आ मिव ास उंचिव यासाठी अनेक 
ि थरीकरणा मक उपाय योज यास सु वात केली. सरकारने परक य गुंतवणूक ापार, िविनमाय दर, उ ोग, बँका, 
िव ीय सं था आिण राजकोषीय धोरण या संबंधी धोरणाम ये मूलभूत बदल केले. या सव एकि त घटकांना आ थक 
धोरण असे हटल े जात.े नवीन आ थक सुधारणां या नावाखाली 1991 पासून भारत सरकारन े अनेक नवीन 
धोरणांची घोषणा केली. नवीन आ थक सुधारणांमुळे भारतीय अथ व थेला एक वेगळी नवीन दशा आिण 
प रमाण िमळाले. 
उ ेशउ ेशउ ेशउ ेश    ::::        
       1] आ थक सुधारणांची गरज का भासली? ह ेजाणून घेणे. 
         2] भारतीय अथ व थेची सुधारणा कशा प तीने होत आली? या ब ल जाणून घेणे. 
  3] आ थक सुधारणांचे चांगले आिण वाईट प रणाम यांब ल जाणून घेणे. 
         4] भिव यात आव यक असणा या आ थक सुधारणांब ल जाणून घेणे. 
मािहतीमािहतीमािहतीमािहती    सकंलनसकंलनसकंलनसकंलन: 

तुत शोध िनबंध हा ामु याने दु यम साधन साम ीवर आधा रत आह,े यासाठी िविवध मािसके, 
शासक य संकेत थळे, पु तके तसेच वतमान प ातील लेखयां या सहा यान ेमािहती संकलन केल ेआह.े 
िव षेणिव षेणिव षेणिव षेण: 

आ थक सुधारणांम य े1991 म ये अथ व थेचे उदारीकरण आिण या या आ थक वाढी या दरात वाढ 
कर या या योजनेसह सु  झाले या मूलभूत बदलांचा संदभ आह.े 1991 म ये सुधारणांची या सु  हो यापूव  
सरकारन े भारतीय अथ व था जगातील इतर दशेांपासून दरूच ठेव याचा य  केला. यावेळी दशेाम य े
सावजिनक े ातील म े दारांमुळे पायाभूत सोयी- सुिवधां मधील गुंतवणूक फारच कमी होती. असे असले तरी या 

े ाम ये गती कर यासाठी अिधक वाव होता. आतापयत अंमलात आण या गेले या धोरणाम ये मह वपूण बदल 
कर याची गरज वाटू लागली. 1991 साली याची सु वात झाली.1 
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भारतात 1991 नंतर आ थक सुधारणांची गरजही ामु याने वहारतोलातील धो याची ि थती अित िनयं ण, 
संर णाच े धोरण, अित र  िनयं णे, उ  करदर व जकाती आिण परवानाराज प ती यामुळे भारतीय 
अथ व थेत आ थक सुधारणांची गरज झालेली होती. 

भारतीय अथ व थेचा वृ ीदर हा खूपच कमी होता. औ ोिगक िवकास थो ा फार माणात वाढत 
असला तरी या माणात दशेात रोजगारा या संधी वाढत न ह या. सावजिनक े  आिण एकंदर दशेाची 
अथ व था कमी उ पादकतेचा सामना करीत होती. सावजिनक े ातील उ ोगां या सम यांचे माण वाढत 
होत.े भारतीय अथ व थेवर चलनवाढीचा दबाव होता, यामुळे िवषमता वाढत होती.2 याकाळात परक य 
चलनाची टंचाई िनमाण झालेली होती. जगातील औ ोिगक दृ ा गत अथ व थेशी पधा कर यासाठी आ थक 
सुधारणांची गरज िनमाण झाली.3 सरकार परवाना प ती ारे औ ोिगक िवकास िनयंि त करत होत,े यामुळे 

ाचार मो ा माणात वाढत होता परक य गंुतवणुक चा ओघ वाढावा, यामुळे तांि क मागासलेपणावर मात 
करता येईल व आ थक िवकासास चालना दतेा येईल. हणून भारता सार या िवकसनशील दशेाम य े
अथ व थे या िविवध े ांम ये नवीन आ थक सुधारणा राबिवणे ही काळाची गरज झाली. 

1985 म ये पंत धान हणून कायभार हाती घेत यानंतर राजीव गांधी यांनी सरकार या आ थक 
धोरणाम ये बदल कर याचे सूिचत केले.4 नवीन आ थक धोरणाचा मूलभूत िव ास हा खाजगी े ा या 
सहभागावर होता. खाजगी े ाची ा ी वाढावी यासाठी औ ोिगक परवाना, परक य ापार, परक य समभाग, 
भांडवल, तांि क सुधारणा, िनयं ण कमी करणे या संबंधी धोरणाम ये बदल केले गेले. ह ेसव बदल खाजगी े ाला 
यो य वातावरण िनमाण हावे आिण यामुळे दशेा या जलद आ थक िवकासाला चालना िमळावी या हतेनू े केले 
गेले. परंत,ु या सुधारणांचा अनुकूल असा प रणाम दशेाम ये दसून आलेला न हता. 

21 जून 1991 ला पी. ही. नर सहराव यांनी दशेाचा कायभार हाती घेत या नंतर आ थक सुधारणां या 
दसु या ट याला सु वात केली.5 दशेाम ये अंतगत आिण बिहगत आ मिव ास थापन हो यासाठी 
ि थ रकरणा मक उपाय आिण रचना मक समायोजन यांची अंमलबजावणी सु  केली. 1991 चे संकट मु य वे 
1980 या दशकात भारता या अथ व थे या अकाय म व थापनामुळे झाले. सरकार वाढिवत असलेला 
वाढता खच कमाई या तुलनेत पुरेसे न हत.े अशा कारे कज फेड यासाठी सरकारला कज यावे लागले आिण 
यामुळे कज-सापळे नावा या श दात अडकले. कज –जाळे ही तूट आह े जी सरकार या महसूला या तुलनेत 

सरकारी खचात वाढ झा याने उ वते. 
  24 जुल ै1991 म ये एलपीजी कवा उदारीकरण, खाजगीकरण आिण जागितक करण ह ेभारताच ेनवीन 
आ थक धोरण हणून घोिषत कर यात आले.6 

उदारीकरणामुळे असे घडले होत े क , िवकासाचा आिण िवकासाचा अडथळा ठरले या कोण याही 
िनबधांचा अंत होईल. मु य हणज ेया सुधारणांमुळे सरकारी िनयम आिण धोरणे गमावली. परदशेी गंुतवणुक साठी 
तसेच ब रा ीय कंप यांसाठी आ थक सीमा उघड यास परवानगी दली. यांम ये उ पादन मता वाढिवणे, 
शासनाच े औ ोिगक परवानार  करणे, उ पादन म े  न रोखणे आिण व त ू आयात कर याच े वातं ययांचा 
समावेश होता. 
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खाजगीकरणाच े मु य उ  हणज े सावजिनक े ातील कामाचा ताण कमी करणे, शेवट या 
वापरक याना उ म व तू व सेवा पुरिवणे, सरकारची आ थक ि थती सुधारणे होय. खाजगीकरण हा थेट परक य 
गंुतवणुक ला अनुमती दे याचा आिण अथ व थेत िनरोगी पधा आण याचा एक माग आह.े 

जागितक करण हणजे जगाशी जोडले जाणे होय. जागितक करण ह ेखाजगी आिण परदशेी गंुतवणुक ला 
आिण परदशेी ापारास ो सािहत करत.े 

आ थक सुधारणां या काळात सेवेची वाढ होती. भारतीय अथ व था उघड यामुळे एफ डी आय आिण 
परक य चलन राखीव े ात मोठी वाढ झाली. सुधारणां या काळापासून इंजीिनअ रग व तू, ऑटोपा स, 
आयटीसॉ टवेअर, कापडया िनयात दारांपैक  भारत एक आह.े7 सुधारणां या काळात महागाई दखेील िनयं णात 
ठेवली गेली. 

आ थक सुधारणां या काळात कृषी े ाकड े ामु याने दलु  झाले. या े ातील सावजिनक गंुतवणूक कमी 
झाली आिण यामुळे पायाभूत सुिवधांवर प रणाम झाला खतांवरील अनुदान काढून टाकले गेले आिण यामुळे 
उ पादन खचात वाढ झाली, याचा प रणाम हा अ प भूधारक आिण लहान शेतक यांना झाला.8 आयात व त 
केली गेली. यामुळे औ ोिगक व तूंची मागणी कमी झाली. 
स या या काळात आव यक अशा आ थक सुधारणा:9 

िवशेष आ थक े ांचे (SEZ - Special economic zone) उ म व थापन कर यात यावे. 
सुशासनाला चालना दे यात यावी आिण काय ाच ेमजबूत शासन थािपत कर यात यावे. काय म पुरवठासाखळी 
थापन कर यात यावी. 

िन कषिन कषिन कषिन कष::::    
 1) 1991 साली आ थक सुधारणांची ख या अथान ेमु तमेढ रोवली गेली. 
       2) आ थक सुधारणां या आधीची प रि थती कशी होती ह ेजाणले. 
       3) आ थक सुधारणांची गरज िनमाण होत गेली. 
       4) आ थक सुधारणांचा पिहला ट पा हा 1985 म ये सु  झाला. 
       5) 1991 म ये आ थक सुधारणांचा दसुरा ट पासु  झाला. 
       6) एल.पी.जी. धोरण ह ेनवीन आ थक धोरण हणून वीकार यात आले. 
       7) जागितक तरावर भारतीय व तूं या िनयातीस ारंभ झाला 
       8) कृषी े ावर आ थक सुधारणां या काळात मा  िवपरीत प रणाम झाला. 
       9) स या या काळात आव यक अशा आ थक सुधारणा. 
सदंभसदंभसदंभसदंभ: 
      1) https://Maharashtratimes.com 21/3/2022 
      2) B.A.part-I economics sem-1 unit-3  
      3) www.orfonline.org 21/3/2022 
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bZbZbZbZ    &&&&    cWadhaxcWadhaxcWadhaxcWadhax    e/khye/khye/khye/khy    vk/kqfudvk/kqfudvk/kqfudvk/kqfud    izokgizokgizokgizokg    
    

izkizkizkizk----    MkWMkWMkWMkW----    lkoarlkoarlkoarlkoar    jtuhjtuhjtuhjtuh    ukensojkoukensojkoukensojkoukensojko    
vFkZ’kkL=  foHkkx] efgyk jRuiq”ikrkbZ fgjs] dyk] foKku o okf.kT;  egkfo|ky;] ekysxkao]  rk- ekysxkao] ft- ukf’kd 

    

izLrkoukizLrkoukizLrkoukizLrkouk%&%&%&%&     
21  os  ‘krd gs vk/kqfud  ra=Kkukps  ;qx Eg.kwu vksG[kys tkrs-  1991  P;k tkxfrdh dj.kkP;k uarjP;k 

dkGkr loZp  {ks=kr vusd uohu cny ?kMwu vkys-  uouohu  ra=Kkukpk okij eksB;k izek.kkoj gksÅ ykxyk- cWafdax  
{ks=  ns[khy R;kyk viokn ukgh- fodklkP;k n`”Vhus c¡d O;olk;kyk xfreku Lo:Ik izkIr dj.ks vko’;d vkgs vkf.k 
fg xfrekurk  ra=KkukP;k okijkrwu ;sow ‘kdrs ;krwup bZ&cWafdax gh ladYiuk leksj vkyh- bZ&c¡dhax ra=Kkuke/;s  ,- 
Vh- ,e-]  Vsyhc¡dhax] eksckbZy c¡dhax] vkj Vh th ,l] ,u bZ ,Q Vh] vk; ,e ih ,l] ØsMhV dkMZ] MsfcV dkMZ 
v’kk fofo/k  lsoklqfo/kkapk lekos’k gksrks- 
‘kks/k‘kks/k‘kks/k‘kks/k    fuca/kkpkfuca/kkpkfuca/kkpkfuca/kkpk    mn~ns’kmn~ns’kmn~ns’kmn~ns’k%&%&%&%&    

1½  bZ&c¡dhax ladYiuspk vH;kl dj.ks- 
2½ bZ&c¡dhaxP;k fofo/k  lsokapk vH;kl dj.ks- 
3½ bZ&c¡dhaxP;k Qk;n;kpk vH;kl dj.ks- 

Lka’kks/kuLka’kks/kuLka’kks/kuLka’kks/ku    i/nrhi/nrhi/nrhi/nrh%&%&%&%&    
izLrqr  ‘kks/k  fuca/kke/;s  la’kks/kdkus la’kks/kuklkBh nqÓ;e rF; ladyu i/nrhpk okij dsyk vkgs-R;klkBh 

la’kks/kdkus fofo/k  rKkaph  ‘kks/k  fuca/k]  cWad ladsrLFkG] fofo/k vgoky]  ekflds  o  baVjusV  ;kpk okij dsyk 
vkgs- 
bZ&c¡dhax ladYiukbZ&c¡dhax ladYiukbZ&c¡dhax ladYiukbZ&c¡dhax ladYiuk%&%&%&%&    

bZ&c¡dhax Eg.kts bysDVªkWfud c¡dhax gks;- bysDVªkWfud ek/;ekapk okij d:u dsyk tk.kkjk c¡d O;olk;  
Eg.kts bZ c¡dhax gks;- tsOgk c¡d lsok iqjo.;kP;k O;oLFksr ekfgrh ra=Kkukph vR;k/kqfud lk/kus okijyh tkrkr rsOgk 
R;kyk bZ c¡dhax vls Eg.krkr- [kkR;kph pkSd’kh dj.ks] iSls Hkj.ks] iSls dk<.ks] jdesps gLrkarj.k dj.ks  ;klkj[ks 
O;ogkj bZ&c¡dhax eqGs RkRijrsus ikjikMrkr- bZ&c¡dhaxeqGs izR;sd osGh xzkgdkauk c¡dsr tk.;kph xjt iMr ukgh- 
lax.kdk}kjs xzkgd  ?kjkrwu fdaok dpsjhrwu O;ogkj d: ‘kdrkr- 

bZ&c¡dhax e/;s rqeph c¡d rqEgkyk vls vf/kdkj nsrs T;kr rqEgh ?kjclY;k c¡dsps O;ogkj d: ‘kdrkr- tls 
c¡d [kkrsph ri’khy dj.ks] fdrh jDde vkgs rs tk.kwu ?ks.ks] ekxhy dkgh O;ogkj c?kw ‘kdrkr- vkWuykbZu iS’kkaps 
nsok.k&?ksok.k  d: ‘kdrk vkf.k brj vusd dkes tynxrhus vkf.k deh osGsr d: ‘kdrk- 
bZ&c¡dhaxP;kbZ&c¡dhaxP;kbZ&c¡dhaxP;kbZ&c¡dhaxP;k    fofo/k lsokfofo/k lsokfofo/k lsokfofo/k lsok%&%&%&%&    

1½ 1½ 1½ 1½ NEFT  (National  Electronic  Fund  Transfer)    

uW’kuy bysDVªkWfud QaM VªkUlQj fdaok ,u bZ ,Q Vh ;k lsospk okij d:u ,dk c¡dsrwu nqlÚ;k c¡dsr iSls 

ikBow  ‘kdrks iSls ikBo.;kpk gk lokZr lksik vkf.k tkLr izek.kkr okijyk tk.kkjk izdkj vkgs- NEFT pk okij 

d:u  dks.krkgh O;ogkj dj.;klkBh rqeP;kdMs ;k nksu xks”Vhph ekfgrh vlyh ikfgts- ,d  Eg.kts vdkÅaV uacj 

vkf.k nqljs T;k O;Drhyk iSls ikBok;ps vkgs R;k O;DrhaP;k c¡d vdkÅaV e/khy IFSC Code- 

2½ 2½ 2½ 2½ RTGS  (Real  Time  Gross  Settlement)    

 fjvy VkbZe xzkWl lsaVyeasV fg lsok toGikl ,u bZ ,Q Vh lkj[khp vlrs ijarq fdeku isesaV vkf.k iSls 
ikBoysY;k O;DrhP;k [kkR;kr dls tek gksrs gh i/nr osxGh vkgs- rqEgkyk 2 is{kk tkLr iSls VªkUlQj djk;ps 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)             ISSN – 2454 - 7905 

Vol. II  - ISSUE – LII                  SJIF Impact Factor : 7.479                                         Page - 272 

vlY;kl vki.k g+;kpk okij d: ‘kdrks- vkj Vh th ,l e/;s jdesoj dks.krhgh vIij dWi ykoyh tkr ukgh- vkj 
Vh th ,l euh VªkUlQj fjvy & VkbZe rRokoj gksrs- T;k O;DrhdMs iSls VªkUlQj dsys tkrkr- R;kP;k c¡adsl R;kP;k 
[kkR;kr tek dj.;klkBh 30 fefuVs feGrkr- 

3½ 3½ 3½ 3½ IMPS  (Immediate  Payment  Service)    

 IMPS gh lsok Rofjr fu/kh VªkUlQj lsok vkgs- T;kpk okij d:u vki.k d/khgh iSls ikBow ‘kdrks- gh lsok 

d/khgh okijyh tkÅ ‘kdrs- g;k lsok varxZr yxsp iSls VªkUlQj djrk ;srkr- Qlo.kwdhP;k rdzkjh VkG.;klkBh] 

O;ogkjkP;k e;kZnsojhy fyfeV [kwip deh lsV dsyh tkrs- IMPS lsospk okij d:u iSls VªkUlQj dj.;klkBh 

vkiY;kyk T;k O;Drhps iSls ikBok;ps vkgs R;k [kkrs /kkjkdkpk IMPS ID vkf.k R;kpk fdaok frpk eksckbZy uacj 

ekfgr vl.ks vko’;d vkgs- IMPS }kjs vki.k 24@7 iSls VªkUlQj d: ‘kdrks- 

4½ 4½ 4½ 4½ UPI  (Unified  Payments  Interface)    

 ;qfuQkbZM isesaVl+~  baVjQsl UPI gh fjvy & VkbZe isesaV flLVe vkgs- th UPA ¼OgP;qZvy isesaV vWMªsl½  

oki:u dks.kR;kgh LekVZ Qksu }kjs O;ogkj dj.;kl vuqerh nsrs UPI ekQZr iSls VªkUlQj dj.;klkBh c¡d vdkaÅVph 

xjt ykxr ukgh- QDr eksckbZy uacj fdaok uako iqjsls vkgs rlsp O;ogkj 24@7  dsys tkÅ ‘kdrk- UPI o:u 

rqEgh 1 yk[k  :Ik;kZai;Zar iSls VªkUlQj d: ‘kdrk fdaok ikBow ‘kdrk- 
5½5½5½5½eksckbZyc¡adhaxeksckbZyc¡adhaxeksckbZyc¡adhaxeksckbZyc¡adhax%&%&%&%& 

c¡dke/khy O;ogkj xzkgdkauk eksckbZyP;k ek/;ekrwu djrk ;s.kkÚ;k lqfo/ksyk eksckbZy c¡dahax fdaok ,l ,e ,l 
c¡dhax Eg.krkr- dkj.k ;k lqfo/kse/;s ,l,e,lP;k lgkÓ;kus O;ogkj dsys tkrkr- lk/kkj.ki.ks c¡dk ;k lqfo/kslkBh iSls 
?ksr ukgh- ,l,e,l pk [kpZ ek=z vYi’k% izek.kkr ?ksrkr- eksckbZy daiuhP;k lgdk;kZrwu ;k lqfo/kk vkiY;k xzkgdkauk 
nsrkr-  v’kk izdkjP;k lqfo/kslkBh lk/kkj.ki.ks c¡dsr pkyw vFkok eqnr Bso izdkjps [kkrs vlk;yk ykxrs- 
6½ 6½ 6½ 6½ VWcysVVWcysVVWcysVVWcysV    c¡dhaxc¡dhaxc¡dhaxc¡dhax%&%&%&%&    
 VWc c¡dhax gh uoh lsok lq: d:u [kktxh {ks=kr vxz.kh vlysY;k c¡dkuh ifgys ikÅy Vkdys vkgs- ;k  
lqfo/kseqGs xzkgdkauk vki.k [kkrs m?kM.kslkBh c¡dsP;k ‘kk[ksr tk.;kph xjt ukgh- vxnh ?kjP;k ?kjh fdaok dk;kZy;kr 
rs m?kMrk ;sow ‘kdaasy- v’kh ufou lsok c¡dkauh miyC/k d:u fnY;k vkgs- c¡d vf/kdkjh ;k VWcysV ekQZr vtZ 
Hkj.;klkBh xzkgdkauk enr djrkr- ;ke/;s fcYV&bu rikl.khph lsk; vkgs- T;keqGs vtkZrhy loZ ri’khy cjkscj 
vlY;kph vkf.k R;kph dkxni=s LdWu dj.;klkBh R;kpk mi;ksx gksrks- ;k loZ izfØ;seqGs [kkrs m?kM.;kph izfØ;k 
>ViV gks.;kl enr gksrs- 
7½,Vh,e7½,Vh,e7½,Vh,e7½,Vh,e%&%&%&%& 
 xzkgdkl vkiY;k [kkR;kojhy iSls dks.kR;kgh ekuoh gLr{ksikf’kok; dsOgk gh dk<wu ns.kkjs lax.kdh; ;qDr ;a=  
Eg.kts ,Vh,e gks;- yksd ;k ;a=kyk ¼vWVkseWVhd Vsyj e’khu½ ,suhVkbZeeuh ;a= ekurkr- xzkgdkPkk c¡d [kkR;kyk gs  
,Vh,e nwj/ouhP;k ekxkZus tksMysyh vlrs- xzkgdkph vksG[k fl/n gks.;kdfjrk ;k dkMkZcjkscjp xzkgdkyk ,d  
lkadsrhd xqIrØekad fnyk tkrks- R;kyk ilZuy vk; MsafVfQds’ku uacj ¼fiu½ Eg.krkr- ;a=kr Vkdysys ,Vh,e dkMZ o 
lacaf/kr fiu tqGys rjp ,Vh,e O;ogkj iw.kZ djrs- ,Vh,e ;a=k}kjs c¡d xzkgdkal [kkR;kojhy f’kYyd rikl.ks] iSls 
dk<.ks] iSls Hkj.ks v’kk xks”Vh djrkr ;srkr- 
8½ ØsfMVdkMZ8½ ØsfMVdkMZ8½ ØsfMVdkMZ8½ ØsfMVdkMZ%&%&%&%&    
s  ,d izdkjps isesaVdkMZ vkgs- ts c¡d nsrkr- ts.ks d:u dkMZ /kkjd vkiys ns.ks dkMZ ns.kkÚ;k c¡ds dMwu ml.ks iSls 
?ksowu nsow ‘kdrks- ØsfMV dkMZ gs lxGs ns.ks ns;dkyk Rojhr nsowu Vkdrs- efgU;kP;k ,dk BjysY;k fno’kh ,dk laf{kIr 
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ekfld fcykP;k :ikr ,df=r dsys tkrkr- dkMZ /kkjdkyk gs chy Hkj.;klkBh fcuO;kth eqnr fnyh tkrs- tj osGsr 
gs fcy Hkjys ukgh rj ek= fcyP;k jDdesoj O;kt vkdkj.;kr ;srs-  
9½ MsfcVdkMZ 9½ MsfcVdkMZ 9½ MsfcVdkMZ 9½ MsfcVdkMZ %&%&%&%&    

oLrqlsok [kjsnh djrkauk jks[k iSls ns.;k ,soth MsfcV dkMZpk okij d:u isesaV dj.ks gks;-MsfcV dkMZpk okij 
dsY;koj vkiY;k [kkR;krhy f’kYyd jDde deh gksr vlrs- MsfcV dkMZ Eg.kts c¡dsus vkiY;k xzkgdkyk R;kaP;k c¡d  
[kkR;krhy jDdesP;k okijklkBh miYc/k d:u fnysyh lqfo/kk gks;- 

10½ psd10½ psd10½ psd10½ psd    ¼¼¼¼Cheque½½½½%&%&%&%&    

vki.k psd}kjs lq/nk iSls VªkUlQj d: ‘kdrks- vki.k ,dk [kkR;krwu iSls VªkUlQj d: ‘kdrks- vkiY;kyk 
vkiY;k ukoklg ,d LVsfVaxisvj dk<kok ykxsy- T;ke/;s vki.k vkiyh Lok{kjh d:u iSls VªkUlQj d: ‘kdrks-  
g+ÓkklkBh rqeP;k toG psd cqd vl.ks xjtsps vkgs- psd eqGs gs dke vR;ar Rojhr gksrs- 
bZ&c¡dhaxpsbZ&c¡dhaxpsbZ&c¡dhaxpsbZ&c¡dhaxps    Qk;nsQk;nsQk;nsQk;ns%&%&%&%&    
1½bZ&c¡dhaxP;k lqfo/kseqGs xzkgdkauk fnolkps 24 rkl o vkBoMÓkkps lkr gh fnol c¡d [kkR;keqGs O;ogkj djrk 

;srkr- 
2½baVjusV c¡dhax [kkrs m?kM.;kl vkf.k okij.;kl lksis vkf.k lqyHk vlrs- dks.kR;kgh O;Drhyk vkWfQl o ?kjh clwu 

lgti.ks vkiY;k [kkR;koj O;ogkjdjrk ;srkr- 
3½ns’kkrhy c¡dk xzkgdkauk bZ&c¡dhax lsok ns.;klkBh dks.kR;kgh izdkjps osxGs ‘kqYd vkdkjr ukgh- R;keqGs xzkgdkauk 

c¡dsr u  tkrk lgt o lqyHki.ks vkiY;k [kkR;koj O;ogkj djrk ;srkr- 
4½bZ&c¡dhaxP;k lsoseqGs c¡dspk xzkgd vkiY;k [kkR;kojhy O;ogkj Lor%P;k lax.kdkoj fdaok eksckbZyoj ikgw ‘kdrks-  

R;keqGs osG] Je vkf.k iSlk ;kph cpr gksrs- 
5½c¡dspk xzkgd bZ&esy }kjk c¡dsyk lqpuk nsowu [kkR;krhy iSls nqlÚ;k c¡dsP;k [kkR;ke/;s gLrkarjhr d: ‘kdrks- 
lekjksilekjksilekjksilekjksi%&%&%&%&    
izR;{kkr ikgrk bZ&c¡dhax lsok lqfo/kkapk o R;kapk Qk;n~;kpk fopkj djrk bZ&c¡dhax vkiY;klkBh fdrh Qk;ns’khj 
vkgsr gs fnlwu ;srs- bZ&c¡dhax fo”k;h vf/kd ekfgrh R;k&R;k c¡dse/;s xzkgdkyk lfoLrj fnyh tkrs- rlsp fg lsok 
vxnh eksQr vlrs- cÚ;kp c¡dk vkrk rj R;kaP;k ,[kkn~;k vkWuykbZu c¡dhax [kkR;kpk xSjokij >kY;kl R;kph 
tckcnkjh Lohdkjrkr- c¡dhax {ks=krhy ;k vk/kqfud ra=KkukeqGs c¡d O;olk;kr ,d ufou Økarh ?kMowu ;s.;kl enr 
>kyh- 
lalalalanHkZ nHkZ nHkZ nHkZ %&%&%&%&    

1½c¡d O;olk;kph eqyrRos&MkW- ,u- ,y- pOgk.k] izk- Ogh-,l- tSu] iz’kkar ifCyds’ku ¼2019½ 
2½fofo/k  vFkZlaokn  =Sekfld 
3½mr.vikaspedia.in 
4½marathitechomer.in 
5½marathio.in 
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मिहलामिहलामिहलामिहला    सबलीकरणातसबलीकरणातसबलीकरणातसबलीकरणात    शासना याशासना याशासना याशासना या    उपाययोउपाययोउपाययोउपाययोजनाजनाजनाजना    
डॉडॉडॉडॉ. . . . नानासाहबेनानासाहबेनानासाहबेनानासाहबे    बीबीबीबी....    दाभाडेदाभाडेदाभाडेदाभाडे    

सहा यक ा यापक, अथशा  िवभाग 
महा मा गांधी िव ामंदीर संचिलत कला व वािण य महािव ालय, येवला, िज. नािशक 

तावनातावनातावनातावना    ::::    

मिहलांना समाजा या मु य वाहात आणणे, यांचे सामािजक, आ थक, शै िणक, सां कृितक व राजक य 

असे सवािगण िवकासा या मा यमातून स मीकरण करणे यासाठी शासन मो ा माणात उपाय योजना करत 

आह.े मिहलांना यांचे ह  आिण अिधकार ा  हावेत हणून शासन नेहमी सकारा मक दिृ कोन ठेवून वेगवेगळया 

मागाचा अवलंब करत आहते. 5000 हजार वषापूव चा इितहास पािहला तर ि यांना उ  व िवशेष थान होते. 

वै दक काळाम य े कुटंूब, समाज, राजकारण आिण शा  िवदयाम ये सु ा दखेील मिहला पु षां या बरोबरीन े

हो या. हणून या काळाला ‘ वगयुग’ असे हणत असे. तसेच मौय काळात दखेील मिहलांची ि थती पु षां या 

बरोबरीन े होती. वतमानात ि यांना सश  कर यासाठी शासन या उपाययोजना राबवत आहते. यामागे ी 

चळवळीचे फिलत आह.े भारतातील लोकसं येत िन मावाटा ि यांचा आह.े हणून मिहलांना मु य वाहात आणून 

एकूण रा ीय उ प  व एकूण दशेांतगत उ प ात वाढ घडवून आणणे श य होईल या दिृ कोनातून मिहला 

सबलीकरण करणे काळाची गरज िनमाण झालेली आह.े 

जगातील कोण याही दशेाचा िवकास हा मानवी साधन संप ी या िवकासामुळे होतो. मुलत: नैस गक 

दृ या माणसात मता असतात. मा  या मतांचा िवकास यास उपल ध होणा या संधी व साधनावर अवलंबून 

असतो. हणून समाजातील सव ी पु षांना समान सधंीची व साधनाची उपल धता झा यास याचे स मीकरण 

हो यास मदत होत.े हणून शासना माफत याची उपल धता होणे गरजेचे असत.े या अनुषंगान े ी 

सबलीकरणासाठी शासनान ेकेले या उपाययोजनांचा अ यासक करणे गरजेचे आह.े 

मिहलामिहलामिहलामिहला    सबलीकरणासाठीसबलीकरणासाठीसबलीकरणासाठीसबलीकरणासाठी    जागितकजागितकजागितकजागितक    पातळीवरीलपातळीवरीलपातळीवरीलपातळीवरील    यययय     

यनुायटेडयनुायटेडयनुायटेडयनुायटेड    नशेननशेननशेननशेन    चाटरचाटरचाटरचाटर    ::::    

मिहला सबलीकरणासाठी सबलीकरणासाठी 1943 साली पिह या आंतररा ीय करारात युनायटेड 

नेशन या चाटम ये ‘ लग भाव समानता’, हा यायीक ह  मान यात आलेला आह.े 

पिहलीपिहलीपिहलीपिहली    जागितकजागितकजागितकजागितक    मिहलामिहलामिहलामिहला    प रषदप रषदप रषदप रषद    ::::    

सन 1975 म ये मेि सको म ये झाले या प रषदते ‘जागितक मिहला वष’ आिण 1976 त े1985 ह ेसंयु  

रा  संघान ेमिहला दशक’ हणून घोिषत केल.े या प रषदते मिहला िवकास, ी पु ष समानता आिण शांतता या 

िवषयांवर भर दे यात आलेला आह.े 

दसुरीदसुरीदसुरीदसुरी    जागितकजागितकजागितकजागितक    मिहलामिहलामिहलामिहला    प रषदप रषदप रषदप रषद    ::::    
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    सन 1980  म ये कोपन हगेन म ये मिहला िवकासासाठी मिहला समानतेच ेमह व मिहलांची जबाबदारी 

आिण मिहलांना संधी उपल ध क न दणेे, यासाठी कृती आराखडा तयार करणे, मिहलांना िव ीय संसाधने 

पुरिव यासाठी ोत वाढिवणे या सार या बाब वर ल  क त कर यात आलेले आह.े  

 या नंतर सन 1985 म ये ितसरी जागितक मिहला प रषद भरली याम ये मिहलां या सबलीकरणासाठी 

आधुिनक  करण घडवून आण यासाठी आंतररा ीय, रा ीय आिण थािनक पातळीवर ल  क त कर यात आलेल े

आह.े 1990 म ये चीन मधील िबज ग म ये चोथी जागितक मिहला प रषद भरली यात समानता, िवकास आिण 

शांतता या अजडा अंतगत दा र य, आरो य, िश ण, हसाचार मानवी ह  अशा एकूण 12 बाब वर य  

अंमलबजावणी कर याच ेधोरण आख यात आले. 

भारतातभारतातभारतातभारतात    मिहलामिहलामिहलामिहला    सबलीकरणासबलीकरणासबलीकरणासबलीकरणा    सदंभातसदंभातसदंभातसदंभात    झाललेेझाललेेझाललेेझाललेे    यययय     ::::    

भारतात सधू सं कृती या कालखंडात मिहलांची सवच बाबतीत प रि थती चांगली होती. परंतू वातं य 

पुव कालखंडात व वातं यो र कालखंडात मिहलांची अव था दयनीय झाली. यात बदल करणे गरजेच े

अस यामुळे वातं य ा ी नंतर िनयोजनकारांनी िनयेाजनाला सु वात के या पासून हणजेच पिह या पंचवा षक 

योजन े पासून त े शेवट या पंचवा षक योजने पयत सवच पंचवा षक योजनेत मिहला सबलीकरणासाठी िवशेष 

पाने उपाययोजना कर यात आले या आहते. 

कककक     शासना याशासना याशासना याशासना या    मिहलामिहलामिहलामिहला    सबलीकरणासबलीकरणासबलीकरणासबलीकरणा    सदंभातीलसदंभातीलसदंभातीलसदंभातील    योजनायोजनायोजनायोजना    ::::    

- वाधार योजना 

- अनैितक ापारातनू मिहला व अ पवयीन मुल चे लिगक शोषण थांबिव यासाठी पथदश  क प योजना 

- अ पमुदत िनवास थान ेयोजना 

- नोक या संदभात बाहरे पडणा या मिहलासांठी वसितगृह ेयोजना 

- टेप योजना 

- रा ीय मिहला कोष योजना 

- नॉरोड योजना 

- बािलका समृ दी योजना 

- इं दरा गांधी मिहला संर ण योजना 

- दवेदासी पुनर्वसन योजना 

महारामहारामहारामहारा     शासना याशासना याशासना याशासना या    मिहलामिहलामिहलामिहला    सबलीकरणासबलीकरणासबलीकरणासबलीकरणा    संदभातीलसंदभातीलसंदभातीलसंदभातील    योजनायोजनायोजनायोजना    ::::    

- िनराि त मिहलांसाठी शासक य रा य गृह े

- मिहला अ याचार ितबंधक िवभाग (paw) 

- मिहला पोिलस क  (मिहला सहायता क ) 
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- मिहला सुर ा सिमती 

- िवशेष समुपदशेन क  

- ीभृण ह या ितबंधक उपाययोजना 

- िवशेष बाल सहा यक पोिलस पथक आिण बाल क याण अिधकारी 

- लै गक अपराधापासून मुलांचे संर ण अिधिनयम 2012  

- िवशेष आिण जलदगती यायालय 

- कौटंुिबक हसाचार अिधिनयम 2005 

- डंाबळी ितबंधक कारवाई 

- कामा या ठकाणी त ार किमटी (त ार िनवारण सिमती) 

- यायािधश धमािधकारी सिमती 

- अनैितक ापार िवरोधी क  

वरील क शासन व महारा  शासन यांनी केले या उपाय योजना बरोबर इतर थािनक पातळीवर 

राबिव या जाणा या उपाय योजना आहते. याम ये पुढील उपाय योजनांचा समावेश होतो. 

((((अ)))) सिेवकासिेवकासिेवकासिेवका, , , , मदतनीसमदतनीसमदतनीसमदतनीस, , , , पयविे कापयविे कापयविे कापयविे का    यानंायानंायानंायानंा    परु कारपरु कारपरु कारपरु कार    ::::    

पंचायत मिहला श  अिभयानांतगत पंचायत राज सं थामधील मिहला लोक ितिनध ना िश ण, 

मिहला मेळावे व मागदशन क , िनवडून गेले या ी–लोक ितिनध ची िश णातून मता बांधणी हावी 

यासाठी यायोजनतेून य  केले जातात. 

((((बबबब))))    समपुदशेनसमपुदशेनसमपुदशेनसमपुदशेन    कककक     ::::    

कौटंुिबक छळाने ासले या तसेच मानिसक दृ या खचले या ि यांसाठी मानसशा ीय कायदशेीर 

समपुदशेनाचे काम या योजनतेून केले जाते. 

((((क)))) सगंणकसगंणकसगंणकसगंणक    िश णिश णिश णिश ण    ::::    

या योजनेतनू महारा  ान महामंडळाने मंजुरी दले या िश ण क ात 7 वी त े12 वी उ ीण मुल ना 

मोफत MS-CIT, CCC तसेच या सम क  व पाचे िश ण घेता येते. या योजनेत दा र य रेषे खालील 

कुटंूबां या मुल ना तसेच या कुटंूबांचे वा षक उ प  50 हजार पयापयत आह े यांना ाधा य दे यात येते. 

((((डडडड) ) ) ) िज हािज हािज हािज हा    प रषदनेेप रषदनेेप रषदनेेप रषदनेे    राबवावया याराबवावया याराबवावया याराबवावया या    योजनायोजनायोजनायोजना    ::::    

शासनान ेिज हा प रषंदानी यां या व: उ प ा या 10 ट े  िनधीतून राबवावया या योजनांची िनि ती 

क न दे यात आलेली आह.े ही योजना शासनान ेदोन भागात िवभागलेली आह.े पिह या भागात िश ण आिण 

स मीकरणा या योजना तर दसू या भागात िविवध व तू खरेदी या योजनांचा समावेश आह.े 

((((इइइइ) ) ) ) सवुणसवुणसवुणसवुण    जयतंीजयतंीजयतंीजयतंी    ामामामाम    वयरंोजगारवयरंोजगारवयरंोजगारवयरंोजगार    योजनायोजनायोजनायोजना    ::::    
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ही योजना शहरी भागातील मािहतीसाठी सुवण जयंती शहरी रोजगार योजना राबिवली जात.े ामीण 

भागातील आ थक दृ या दबुल असले या मिहलांना वयंरोजगारा ारे आ थक मदत भागिव यासाठी बचत 

गटा या मा यमातून अथसहाय्य करणारी मिहला वावलंबन योजना राबिवते. 

((((ईईईई) ) ) ) बािलकाबािलकाबािलकाबािलका    समृ दीसमृ दीसमृ दीसमृ दी    योजनायोजनायोजनायोजना    ::::    

क  शासना या या योजन ेअंतगत कुटंूबातील जा तीत जा त दोन मुल साठी अथ सहा य दले जात.े शहरी 

ामीण बालीकांसाठी ही योजना राबिवली जात.े या बािलका 1997 नंतर ज मले या असा ात. रा ीय बचत 

योजना, सावजिनक मनु य िनवाह िनधी इ यादी योजनेत हा िनधी गंुतवला जातो. आिण दरवष  िश यवृ ी या 

पाने यांना लाभ दला जातो. 

वरील सव योजना व न असे दसून येते क , मिहलां या सवािगण स मीकरणासाठी क  व रा य व इतर 

वंयसेवी सं था यांनी िविवध कार या योजनां या मा यमातून मिहला स मीकरणासाठी उपाययोजना करत 

आह.े तसेच मिहला म ये जागृती िनमाण हावी यासाठी िविवध टी ही चॅनेल ारे व दरूदशन सार या मा यमा ारे 

कर यात येत आह.े 
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कककक     ––––    रा यरा यरा यरा य    आ थक संबंध : : : : सहावलोकन    
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तावनातावनातावनातावना : 
भारत एक संघरा य रचनेच ेअनुसरण करता जेथे क  आिण रा यांम ये सामाियक केलेले अिधकार आहते. 

तथािप या अिधकारांचे िवतरण सामान नसले तरी आप याला असे आढळते क  रा ये सव करणांसाठी क  
सरकारवर यां या अ यंत अवलंिब वा बदद्ल सतत चता  करतात. यामुळे यांचे अिधकार आिण वाय ता 
मया दत होत.े आप याला याच अिधकारां मधील आ थक आिण राजक य संबंधांची चचा करायची आह.े रा य ह े
क ावर अिधक अवलंबुन अस यामुळे असे हटल े जाते क  भारत अधसंघीय संरचनेच े अनुसरण करतो जेथ े
क सरकारला रा यांवर अिधक अिधकार आहते. क  व रा यसरकारानंा आ थक व राजक य िवषयांवर कायद े
कर यासाठी एक िविश  अिधकार े  आह.े या अिधकार े ाचा संबंध आप याला भारतीय संिवधानातील 
अनुसुची ७ म ये िमळतो. या लेखात आप याला याचाही अ यास करायला िमळणार आह.े ७ ा अनुसुचीम य े
क सुची, रा यसुची व समवत  यांचा संबंध येतो. क सूची म ये क सरकारला यादी I अंतगत दले या िवषयाशी 
संबंिधत कायद े कर याचा आिधकार आह,े याला संघसुची हणतात. याम ये कॉप रेशन टॅ स, क ट स, आिण 
ए साईज ुटी आिण कृषी उ प ा ित र  इतर उ प ावरील कर इ याद चा समावेश होतो. रा यसूची म ये 
रा यसरकारला यादी II अंतगत नमूद केले या िवषयांवर कायद ेतयार कर याचा अिधकार आह,े याला रा यसचुी 
हणतात. यात वाहन,े म , जमीन महसुल, करमणूक चनैी या व तू, मु ांक शु क आिण व तूंची िव  कवा खरेदी 

इ यादी वरील करांचा समावेश आह.े समवत  यादी हणून ही ओळखली जाणारी दसुरी यादी आह,े जी क  आिण 
रा यसरकार या दोघांनाही यादी ारे दान केले या िवषयां बाबत कायद ेकर याचा अिधकार दतेे. यादी III म य े
कोणताही मोठा कर समािव  नाही. 
उ ेउ ेउ ेउ :े:::---- 

१ .GST कर रचना काय आह ेते समझून घेणे. 
२.क  रा ययां या कर िह या या वादाची मािहती िमळिवणे. 

सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    प तीप तीप तीप ती    ::::----    
तुत शोध िनबंध हा दु यम साधनसाम ी वाप न बनवलेला आह.े यात पु तके, मािसके, शासक य संकेत 

थळे यांचा वापर क न ही मािहती सं हीत केली आह.े 
करकरकरकर    रचनारचनारचनारचना    ::::----    

अथ व थेत तीन कारच ेकर दसून येतात. य कर, साधारण य कर आिण अ य कर. य कर 
ह ेअसे कर आहते जे ािधकरणाला दले जातात जे कोण याही म य था िशवाय आकारतात. ह ेकर इतर कोण याही 
घटकाकड ेह तांत रत केले जाऊ शकत नाहीत आिण त ेथटे भरल ेजाणे आव यक आह.े महसूल िवभागा या अंतगत 
क ीय य  कर मंडळ भारतातील य  करांसाठी जबाबदार आह.े ह े य  कर संकलनाच े व थापन करत े
आिण सरकारला मह वाची मािहती पुरवते. साधारण य  कर याम ये आयकरचा समावेश होतो. हा एखा ा 
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या आ थक वषातील उ प ावर आकारला जाणारा कर आह.े कराच े माण करदा या या आयकर लॅबवर 
अवलंबून असते. सरकार वैयि क कमचा यांना िविवध कार या कर सवलती दतेे. यात भांडवली न यावरील 
कराचा ही समावेश होतो. जे हा तु ही न यावर मालम ा िवकता ते हा तु हाला कॅिपटल गेनटॅ स भरावा लागतो. 
कराच ेदोन कारांम ये वग करण केले जात े– दीघकालीन भांडवली नफा कर कवा अ पकालीन भांडवली नफा 
कर. व तू आिण सेवांवर अ य  कर आकारला जातो तर उ प ावर य  कर आकारला जातो आिण 
म य थां ारे भरला जातो. अ य  करांच ेिनरी ण क ीय अ य कर आिण सीमा शु क मंडळा ारे केले जात.े ३३३३” 
व तू आिण सेवाकर (GST) हा सवात सामा य अ य करा ं पैक  एक आह.े जे हा ते 2017 म ये लाँच केल ेगेले 
ते हा यात १७ अ य कर जस ेक  सेवाकर, क ीय अबकारीकर आिण रा य मू य व धत कर समािव  केल ेगेले. 
”जीएसटी कौि सल िविवध उ पादने आिण सेवांवर कर आकार याच े दर ठरवते. आ थक े ात ही क  सरकार 
रा या ं पे ा अिधक साम यवान आह ेआिण वेळेवेळी िव ीय संघरा यात िविवध सुधारणा के या गे या अस या 
तरीही अनेक सम या आहते यांचे िनराकरण करणे आव यक आह.े स या या प रि थती माणे रा यानंा ही 
आ थक स् ोतांसाठी क ावर जा त अवलंबुन राहावे लागते. याची पा भूमी आपण पा . कलम २४६ – कर 
आकारणीवर कायद े कर यासाठी क  आिण रा यांचा िवषय भारतीय संिवधान, १९४९ या कलम २४६ म य े
सरकार या िविवध तरांवर कायद ेकर यासाठी अिधकार दणेा या िवषयांची यादी दली आह.े मूलत: कलम २४६ 
अंतगत तीन कार या या ा नमूद के या आहते याखालील माणे आहते: 
GST GST GST GST व थाव थाव थाव था    ––––    १०११०११०११०१    वीवीवीवी    घटनाघटनाघटनाघटना    दु तीदु तीदु तीदु ती    ::::    

११११    ”संिवधानातील १०१ वी घटना दु ती आिण भारतीय अथ व थेत GST लागू के याने क  आिण 
रा यांमधील आ थक संबंधांम ये ल णीय बदल झाला आह.े 

GST पूव चे थान :- जीएसटी लागू हो यापूव  क  आिण रा यांनी वतं पणे अनेक कर लादले होत े
आिण यांचे िवतरण ग धळात टाकणारे आिण एक समान नसलेल ेहोत.े यात सेवाकर, क ीय उ पादन शु क, सीमा 
शु क आिण रा य हटॅ इ याद चा समावेश होतो. परंत ुजीएसटी नंतर एक रा  एक कर ह ेत व वी कार यात आह.े 

वहार आंतर रा यीय कवा आंतररा यीय पुरवठायावर अवलंबुन GST च ेCGST, SGST कवा IGST म ये 
वग करण केल ेजात.े याचा अथ काय ते समजून घेऊया: 
क ीयक ीयक ीयक ीय    व तूव तूव तूव तू    आिणआिणआिणआिण    सवेाकरसवेाकरसवेाकरसवेाकर    (CGST) :(CGST) :(CGST) :(CGST) :    

CGST हा व तू आिण सेवां या रा यातंर्गत पुरव ावर लादले या कर आह ेआिण CGST काय ा ारे 
शािसत आह.े यासोबतच याच वहारावर SGST/UTGST दखेील आकारला जाईल आिण SGST/UTGST 
काय ा ारे िनयंि त केला जाईल. ह े सुिचत करत े क  व तू आिण सेवां या आंतर रा य पुरवठया या बाबतीत 
CGST आिण SGST दो ही एकि त केल े जातात. जे एकाच वेळी गोळा केल े जातात. िजथ े CGST क ाकड े
जातो आिण SGST रा यात जातो. 
रा यरा यरा यरा यव तूव तूव तूव तू    आिणआिणआिणआिण    सवेाकरसवेाकरसवेाकरसवेाकर    (SGST) :(SGST) :(SGST) :(SGST) :    

SGSTहा रा य सरकार ारे व तू आिण सेवां या आंतर रा यपुरव ा वर रा याकडून आकारला जाणारा 
कर आह.े  ह े SGST काय ा ारे शािसत आह.े आधीच वर नमूद के या माणे ते CGST सह एकाच वेळी 
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आकारल े जात े आिण गोळा केले जात.े क शािसत दशेां या बाबतीत याला UGST हणतात आिण UGST 
काय ा ारे शािसत आह.े 
एकाि मकएकाि मकएकाि मकएकाि मक    व तूव तूव तूव तू    आिणआिणआिणआिण    सवेाकरसवेाकरसवेाकरसवेाकर    (IGST) :(IGST) :(IGST) :(IGST) :    

IGST हा एकाि मक व तू आिण सेवाकर हा व तू आिण सेवां या सव आंतर-रा य पुरव ावर आकारला 
जाणाराकर आह.े ह ेIGST काय ा ारे शािसत आह.े भारतात आयात आिण भारतातून िनयात यादो ही बाबतीत 
व तू आिण सेवां या कोण याही पुरव ावर IGST लागू होतो. जरी िनयात शू य-रेटैड असेल. IGST अंतगत ा  
केलेला कर कलम २६९A नुसार क  आिण रा यांम य ेसामाियक केला जातो” 
कककक     वववव    रा ययातीलरा ययातीलरा ययातीलरा ययातील    करकरकरकर    िह सािह सािह सािह सा    ::::----    

GST महसूल संकलन माच-२०२१ 
२२२२”माच २०२१ GST महसलू संकलनान ेनवािव म थािपत केला. माच २०२१ म य े1,23,902 कोटी 

सकल GST महसूल जमा झाला. यापैक  CGST  22,973 कोटी आह,े SGST 29,329 कोटी आह,े 
IGST 62,842 आह.े ( यात 31,097 कोट या चांग या पोटवर जमा झाले आह.े) आिण उपकर आह े8,757 
कोटी (व तूं या आयातीवर गोळा केले या 935 कोट सह) सरकारन े िनयिमत सेटलमट हणून CGST 
कडून 21,879 कोटी आिण IGST कडून 17,230 कोटी SGST ला सेटलमट केले आह.े या ित र , क  आिण 
रा य े/क शािसत दशेांम ये 50:50 या माणात IGST अॅड-हॉकसेटलमट हणून क ान े28,000 कोटी दखेील 
सेटल केले आहते. माच 2021 म ये िनयिमत आिण तदथ सेटलमट नंतर क  आिण रा यांचा एकूण महसूल CGST 
साठी 58,852 कोटी आिण SGST साठी 60,559 कोटी आह.े क ाने माच 2021 म ये 30,000 कोट ची भरपाई 
दखेील जारी केली आह.े माच 2021 मधील GST महसूल GST लागू झा या पासून सवािधक आह.े  गे या पाच 
मिह यांतील GST महसुलातील वसुली या डनुसार, मार्च 2021 मधील महसुल मागील वष या याच 
मिह यातील GST महसुला पे ा 27% जा त आह.े  या मिह या दर यान, व तूं या आयातीतून िमळणारा महसलू 
७०% जा त होता आिण दशेांतगत वहारातून (सेवां या आयातीसह) महसूल मागील वष या याच मिह यात या 

ोतांमधून िमळाले या महसुला पे ा १७% जा त आह.े  या आ थक वषा या पिह या, दसु या, ितस या आिण 
चौ या ितमाहीत GST महसुलात अनु मे (-) 41%, (-) 8%, 8% आिण 14% वाढ झाली आह,े मागील वष या 
याच कालावधी या तुलनेत, जीएसटी महसूल तसेच संपूण अथ व थे या वसुलीचा कल प  पणे सूिचत करत.े 
गे या सहा मिह यां या कालावधीत GST महसूल 1 लाख कोट न अिधक आह े आिण या कालावधीत मो ा 

माणावर वाढलेली वृ ी ह े महामारीनतंर या जलद आ थक पुन ा ीचे प  संकेत आहते.  बनावट िब लग 
िव  जवळून िनरी ण, GST, ाि कर आिण सीमाशु क IT णाल  सह अनेक ोतांकडून डटेा वाप न सखोल 
डटेा िव ेषण आिण भावीकर शासन यांनी गे या काही मिह यांत कर महसुलात सात यान ेवाढ हो यास हात 
भार लावला आह.े खालील त याम ये चालू वषातील मािसक सकल GST महसुलातील कल दशिवला आह.े  माच 
2020 या तुलनेत माच 2021 म ये येक रा यात गोळा केले या GST ची रा य वार आकडवेारी टेबल 
दाखवते.” 
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अनुअनुअनुअनु....    रा यरा यरा यरा य    माचमाचमाचमाच    ––––    २०२०२०२०२०२०२०२०    माचमाचमाचमाच    ––––    २०२१२०२१२०२१२०२१    वाढवाढवाढवाढ    

40. ज मूआिणका मीर 276.17 351.61 27% 

41. िहमाचल दशे 595.89 686.88 15% 

42. पंजाब 1,180.81 1,361.85 15% 

43. चंदीगड 153.26 165.27 8% 

44. उ राखंड 1,194.74 1,303.57 9% 

45. ह रयाणा 4,874.29 5,709.60 17% 

46. द ली 3,272.99 3,925.97 20% 

47. राज थान 2,820.44 3,351.79 19% 

48. उ र देश 5,293.72 6,265.01 18% 

49. िबहार 1,055.94 1,195.75 13% 

50. िस म 189.33 213.66 13% 

51. अ णाचल दशे 66.71 92.03 38% 

52. नागालँड 38.75 45.48 17% 

53. मिणपूर 35.89 50.36 40% 

54. िमझोराम 33.19 34.93 5% 

55. ि पूरा 67.1 87.9 31% 

56. मेघालय 132.72 151.97 15% 

57. आसाम 931.72 1,004.65 8% 

58. पि मबगंाल 3,582.26 4,386.79 22% 

59. झारखंड 2,049.43 2,416.13 18% 

60. ओिडसा 2,632.88 3,285.29 25% 

61. छ ीसगढ 2,093.17 2,544.13 22% 

62. म य देश 2,407.40 2,728.49 13% 

63. गुजरात 6,820.46 8,197.04 20% 

64. दमनआिण दव 94.41 3.29 -97% 

65. दादराआिणनगरहवलेी 168.89 288.49 71% 

66. महारा  15,002.1115,002.1115,002.1115,002.11    17,038.49 14% 

67. कनाटक 7,144.30 7,914.98 11% 

68. गोवा 316.47 344.28 9% 

69. ल ीप 1.34 1.54 15% 

70. केरळ 1,475.25 1,827.94 24% 
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71. तािमळनाडू 6,177.82 7,579.18 23% 

72. पाँडीचेरी 149.32 161.04 8% 

73. अंदमानआिणिनकोबार 38.58 25.66 -33% 

74. तेलंगणा 3,562.56 4,166.42 17% 

75. आं देश 2,548.13 2,685.09 5% 

76. लडाख 0.840.840.840.84    13.67 1527% 

77. इतर देश 132.49 122.39 -8% 

78. क अिधकार े  81.48 141.12 73% 

एकूणएकूणएकूणएकूण    78693.75 9186.7 17% 

 

वरील त याव न आपणास अस े आढळून येते क  GST महसूल संकलनात महारा  रा य अ वल 
थानावर आह.े या खालोखाल कनाटक, गुजराज व तािमळनाडूचा मांक लागतो व सवात कमी महसूल संकलन 

लडाख या क शािसत दशेातून होत.े माच २०२० पे ा माच २०२१ म ये महसूल संकलनाचा दर १७% न े
वाढला. 
िन कषिन कषिन कषिन कष    ::::----    

१ .GST कर रचना लागू के याने क  व रा यांमधील आ थक संबंधाम ये खुप मोठा बदल झाला. 
२.माच २०२१ GST महसूल संकलनान ेनवािव म थािपत केला. 
३ . GST हा अ य  कराचा कार आह.े 

सदंभसदंभसदंभसदंभ    ::::----    
1) http://blog.ipleaders.in/centre-state-relations-financial/ दनांक – १५ माच २०२२. 
2) https://www.bbc.com/marathi/india-51253951 दनांक - १५ माच २०२२. 
3)3)3)3) रंजन कोळंबे सरां या “भारतीय अथ व था” या पु तकातील करण मांक ३२ मधील कर संरचना.    

4)4)4)4) http://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1708930    
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शेशशेेशेती तं ान व उ पादकताती तं ान व उ पादकताती तं ान व उ पादकताती तं ान व उ पादकता    
    

ीीीी....    सं दपसं दपसं दपसं दप    नारायणनारायणनारायणनारायण    अिहरेअिहरेअिहरेअिहरे    
संशोधक िव ाथ  अथशा , म.स.गा. महािव ालय मालेगाव कॅ प, नािशक 

तावना तावना तावना तावना ::::----    
शेती हा वसाय पुरातन काळापासून चालत आलेला वसाय आह ेशेती वसाय आिण मानवाचे जीवन  

सु  झाल ेते हापासून मानवी जीवनाला थैय ा  क न दले. यापूव  मानव भटकंती क न आपले अ  िमळवत 
असे. मानवाला अ धा याची गरज िनमाण झाली व मानव अ धा यासाठी शेती क  लागला पूव या काळी 
समूहाने एक  येऊन एक अ धा याची गरज हणून शेती क  लागले. शेतीकड ेएक उदरिनवाहाचे साधन हणून 
बघू लागले, शेती वसाय वसाय सु  झाला. 

भारत हा कृिष धान दशे आह ेभारतात मो ा माणावर लोकसं या ामीण भागात राहणार आह े ामीण 
भागातील लोकाचंा शेती हा मुख वसाय आह.े ामीण भागातील लोकसं या कुटंुब आपला उदरिनवाह 
शेतीवरच अवलंबून आह.े पूव  शेती े  लोकसं ये या मानाने जा त होत ेपरंत ुजसजशी लोकसं या वाढत गेली 
तसतसे धारण े  सरासरी आकारमान लहान झाले. लहान े ातमो ा माणात उ प  दणेे व बाजारात 
िव साठी जा त िनमाण होणे अश य असते ब तांश शेती िनसगावर अवलंबून अस याने शेतक यानंा मो ा 

माणात उ प ाची हमी नसते. यात मो ा माणात धोका असतो उ प ाची हमी नसते. उ प  वाढिव यासाठी 
े ाचा आकार पुरेसा असणे आव यक आह ेशेतीवर अवलंबून असणारी लोकसं या जा त अस याने इतर उ प ाच े

दसुरे साधन नस याने कुटंुब सद य वाटत होत.े जिमनीच ेतुकडीकरण होत,े फ एकउदरिनवाहशेतीहोत.े 
एक उदरिनवाह हणून शेती होते कमी े ात जा त उ प  ये यासाठी शेतीत मशागत, हवामान अंदाज, 

बी- िबयाणे, खते, क टकनाशके, पाणीपुरव ाची साधन,े काढणी व िव व थायात आमूला  बदल झालेला आह े
तो बदल हणजेच कृषी तं ान होय. 
उ ेउ ेउ ेउ :े::: - 

१)शेती वसायात वापर या जाणा या तं ानाचा अ यास करणे. 
२)शेती वसायातील सुधा रत तं ाचा अवलंब के यामुळे उ पादकतेत होणा या वाढीचा अ यास करणे. 
३)शेतक यांच ेजीवनमान उंचाव यासाठी सुधा रत तं ाचा उपयोग तपासणे. 

सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    प तीप तीप तीप ती:::: - 
तुत शंशोधन लेखात शेती े ातील सुधा रत तं ानाचा उ पादकतेत कसा बदल होतो यासंदभात 

िववेचन केलेल ेआह.े यासाठी  दु यम आधार साम ीचा वापर कर यात आलेला आह.े दु यम साम ीत ामु यान े
पूव कािशत लेख, पूव कािशत िविवध कृषी मािसके, शेती वसायाशी संबंिधत िविवध पु तके व शासक य तसचे 
खाजगी संकेत थळा ारे संशोधन लेखाशी संबंिधत मािहती ा  कर यात आलेली आह.े ा  मािहतीचे प ीकरण 
कर यासाठी िनबंधा मक िव ेषण प तीचा अवलंब केलेला आह.े 
गिृहतकृ यगिृहतकृ यगिृहतकृ यगिृहतकृ य:::: - 

तुत संशोधन लेखासाठी पुढील गृहीत कृ य िनि त कर यात आलेले आहे....    
१) सुधा रत शेती तं ाचा अवलंब के यामुळे कृषी उ पादनात भरघोस वाढ होत.े 

िवषयिवषयिवषयिवषय    िववचेनिववचेनिववचेनिववचेन    
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21 ा शतकात शेती उ पादनाचा दिृ कोन ापक व पाम ये बदललेला दसून येतो. आप या दशेात 
जिमनीचे धारण े  वारसा ह  काय ामुळे कमी कमी होते आह.े तरीदखेील शेती उ पादनासाठी शेतकरी 
आधुिनक उ पादन तं ाचा अवलंब क  लागलेले आहते. उ पादनासाठी पीक रचनते दखेील बदल बघायला िमळत 
आहते. यामुळे शेती या उ पादनाम ये वाढ न दिव यात आलेली आह.े नैस गक आप ी सोड यास शेती े ात 
सुधा रत तं ानाचा अवलंब के यामुळेशेतक यां या आ थक सोबत दते वाढ होते आह.े सुधा रत तं ानाचा 
अवलंब के यामुळे शेतक यांचा दिृ कोन व कृषी उ पादकता कशा व पात बदलते या संदभात िव ेषण या 
संशोधन लेखात पुढील माणे केलेले आह.े 
शतेीशतेीशतेीशतेी    एकएकएकएक    वसायवसायवसायवसाय    वववव    उ पादकताउ पादकताउ पादकताउ पादकता    

शेती एक उदर िनवाहाच ेसाधन हणून ित याकड ेपािहले जायच;े परंतु शेतीचे पारंप रक व प बदलून 
ावसाियक व प ा  झाले. शेती े ात वापरली जाणारी साधन ेबी-िबयाणे, खते, लागवडीची प त, अवजारे, 

यं साम ी, िव  व था, गत बाजार पेठा यात मो ा माणात बदल झा याने शेतीकड ेएक उदर िनवाहाचे 
साधन हणून न बघता आता याला वसायाचे व प ा  झाले आह.े 
मशागतमशागतमशागतमशागत :- 

शेती होत अस याने शेती मशागत ही ामु याने बैलांवर अवलंबून होती यामुळे मशागती फार मोठा 
कालावधी लागत होता बैलं पासून एक मया दत े ाची मशागत होत. येथील वेगवेग या कारची अवजारे फार 
मो ा माणात बदल घडून आला आह े ॅ टर, नांगर, फवारणी यं े, अशी िविवध कारची साधन ेमशागतीसाठी 
वापरली जात आहते. 
बी-िबयाणे:----    

पारंप रक बी िबयाणे वापरतात; परंतु या िबया यांची उगवण मता व उ पादकता कमी असत.े 
यां याकड ेसुधा रत िबयाणे वापरले तर शेती उ पादकता वाढते 1960 व 1970 या दशकात बीज उ पादन प ती 

आली यामुळे उ पादनात ातंी घडून आली. अिधक उ पादन दणेारे संक रत िबयाणे यामुळे ह रत ांती यश वी 
झाली. ह रत ांती पूव  अ धा याचा तुटवडा होता पण ह रत ातंीमुळे भारत दशे अ धा या या बाबतीत 
वयंपूण झालI भारतीय शेतक यानंी सुधा रत िबया यांचा वापर करावा हणून भारत सरकार य शील आह े

भारत सरकारन े 1963 म ये रा ीय िबयाणे महामंडळाची थापना केली रा ीय शेतक  संशोधन मंडळा माफत 
सुधा रत व िपक रोग िवरोधक बी िबयाणे तयार कर याचे काय केले जात े काही घटक रा यांनी सुधा रत बी-
िबयाणे यांचे उ पादन व िवतरण कर यासाठी रा य बी िबयाणे महामंडळाची थापना केली`. 
सचनसचनसचनसचन::::- 

जगात कोण याही दशेात शेती या िवकासालासाठी पाणी पुरव ाची फार मोठी आव यकता असते, 
यामुळे िनसगावर अवलंबून न राहता कृि म पाणी पुरव ाची साधन ेिनमाण करणे व कोरडवा  जमीन बागायती 

करणे, ओिलताखाली आणली यात िविहरी, कूपनिलका, कालवे, तळे या ारे सचना या सुिवधा वाढवणे व संपूण 
जमीन ओिलता खाली आिण मु य हते ूहोय. 
खखखखतेततेेत:े-  
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वातं ो र काळात शेतीची जशी गती होत गेली या  माणात शेती वसायात खतांचा वापर मो ा 
माणात वाढू लागला. शेतीत पूव  शेणखत जैिवक खताचंा वापर होता. परंतु नंतर उ पादन वाढीसाठी रासायिनक 

खतांचा मो ा माणात वापर झालेला आह.े कृषी उ पादनात रासायिनक खतांची भूिमका मह वाची आह े
भारतातील जिमनीतील फॉ फरस आिण नाय ोजनची कमतरता आह ेह ेकमतरता भ न काढ यासाठी रासायिनक 
खतांची गरज असते. भारतात ह रत ांती यश वी झाले ते केवळ रासायिनक खतां या वापरामुळे रासायिनक 
खतां या वापर काही लोक करतात परंत ुभारतातील वाढती लोकसं या िवचारात घेता भारताला उ पादनवाढी 
साठी रासायिनक खतांच ेिशवाय पयाय नाही. 
क टकक टकक टकक टक    नाशकेनाशकेनाशकेनाशके:- 

शेती े ात पारंप रक िपके घेत असताना यावर अनेक रोगांचा ादभुाव वाढत चाललेला आह ेतो कमी 
कर यासाठी मो ा माणात क टकनाशके यांचा वापर आता करायला सु वात झालेली आह.े 
िविविविव     व थाव थाव थाव था :- 

इतर व तू माणे कृषी मालाची िव  कर याची एक बाजारपेठ असते तेथ े कृषी मालाची खरेदी-िव  
होत.े साधारण पणे शेतीमालक शेतकरी कृषी उ प  बाजार सिम या िव  करतो. परंतु आता तं ान वाढ यान े
बाजार सु  झाले या सरकार माफत बाजार सिमतीची पाहणी व यावर संशोधन संबंिधतांना िश ण सुिवधा 
उपल ध क न द यामुळे िव  व था चांगले तं ान यश वी आह.े 
शेती उ पादनातीलउ पादनातीलउ पादनातीलउ पादनातील    अिनि तताअिनि तताअिनि तताअिनि तता    वववव    धोकाधोकाधोकाधोका    कमीकमीकमीकमी    कर यासाठीकर यासाठीकर यासाठीकर यासाठी:-  
शेतीम ये उ पादन काळात येक िपका या बाबतीत वेगळा व यावर िनसगा या मयादा असतात नैस गक 
धो यात ये याची याला सामोरे जा यासाठी कृषी व थापक काय करावे लागते. यािशवाय आ थक प रि थतीत 
होणा या बदलांमुळे उ प  यामुळे सारखे बदल होत असतात. शेतीची उ पादकता ठरवणारे घटक शेतीच े
आकारमान, जिमनीचा कार, पाणी पुरव ाची सोय, लागवडीची पदध्त,  पुरव ा या सोय, शेतमाल 
िव ची व था, नैस गक प रि थती व शेतक याचा दिृ कोन ह ेघटक ामु याने शेती उ पादन वाढिव यासाठी 
मह वाचे ठरलेल ेआहते. भारतीय शेती हणजे िनसगाचा जुगार असे लेबल सरसकट लावले जाते. पूव  मोसमी 
पावसाने पाठ फरव यामुळे अनेकदा शेतकरी संकटात सापडले आिण यामुळे देशावर िबकट प रि थती 
ओढव याची उदाहरणे आहेत. १९६५ आिण १९६६ साली सलग दोन वष दु काळी प रि थती ओढवली, ते हा 
१९६४-६५ आिण १९६५-६६ साली अ धा या या उ पादनात सुमारे  एक पंचमांश घट झाली होती. चार 
दशकांनंतर २००२-२००३ साली दु काळी प रि थती ओढव याने अ  उ पादन पु हा एकदा घटले. मा , 
यानंतर २००९-१० या दु काळात आिण नंतर २०१४-१५ आिण २०१५-१६ या दु काळा या वेळे पयत, 

भारतीय शेती लविचक झा याने, यावेळी उ पादनातील मोठी घसरण रोख यात यश आले. ामु याने सचन 
क पांम ये गुंतवणूक, अ साठा यांमुळे अ  सुर े या आघाडीवरील आ हाने यावेळेस भारताला पेलता आली. 

शेती तयार कर यापासून ते शेतमाल िवकून उ प  हातात येई पयत या या समोर अनेक सम या येत 
असतात हवामानाची पज याचे ितकूलता, िबया यांची उगवण मता, वारंवार िनमाण होणार तंन, िपकांवर 
पडणारे रोग, कटक, अ या यापासून होणारे नुकसान, च  वादळामुळे होणारे नुकसान, शेतमाला या 
होणा या चो या, शेतमालाला भाव कमी, शेतमजुरांचा तुटवडा मजुरीचे वाढते दर बाजारपेठेची फसवणूक, 
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शेतक यां या आ थक अडचणी, भांडवलाचा अभाव या सम या शेती करत असताना येत असतात. या सम यांची 
उ रे कृषी तं ानातून िमळतील यात लागवड कशी करावी, िपकांची देखभाल कशी करावी, खते, 
क टकनाशके, िबयाणे कोणती वापरावीत, नैस गक आप ीतून िपकांचे र ण कसे करावे, मालाची तवारी कशी 
करावी, बाजार भावाची मािहती कशी िमळवावी, शेतीला िव पुरवठा करणा या ोत कोणते याबाबतचे 
मागदशन कृषी तं ानातून िमळते. 
िन कषिन कषिन कषिन कष: - 

1.1.1.1. 21 ा शतकात शेती उ पादना या तं ात अमुला  बदल होत आहे....    
2.2.2.2. कृषी े ात सुधा रत आदान ेवापर या या माणात वाढ होते आहे....    
3.3.3.3. सुधा रत कृषी आदाने वापर यामुळे उ पादनात मो ा माणात वाढ न दिव यात आलेली आहे....    
4.4.4.4. सुधा रत शेती तं ाचा अवलंब करणा या शेतक यां या आ थक ि थतीत सुधारणा घडवून आलेली आहे....    
5.5.5.5. सुधा रत कृषी तं ाचा वापर के यामुळे शेती े ातील अिनि तता कमी हो यास चालना िमळालेली 

आहे....    
सदंभ थंसदंभ थंसदंभ थंसदंभ थं    

1) कृषी अथशा  :_डॉ. िनतावाणी 
2) कृषी िवकासाचे अथशा  .:-डॉ. रामे र िभसे 
3) Agribusiness Management :- Dr.Ajay Singh 
4) Agricultural Economics :- John W.GoodwinH.Evan Drummond  
5) मािसक – कृषीिम -2020,2021,2022 
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कृषी ापार व ावसाियक दृ ीकोकृषी ापार व ावसाियक दृ ीकोकृषी ापार व ावसाियक दृ ीकोकृषी ापार व ावसाियक दृ ीकोनननन    : : : : एक काळाची गरजएक काळाची गरजएक काळाची गरजएक काळाची गरज    
 

डॉडॉडॉडॉ. . . . डीडीडीडी. . . . हीहीहीही. . . . हारिगलेहारिगलेहारिगलेहारिगले    
सहयोगी ा यापक, अथशा  िवभाग मुख, स.का.पाटील सधुदगू महािव ालय, मालवण, िज. सधुदगू 

गोषवारागोषवारागोषवारागोषवारा    ::::----     
भारता या एकूण भौगोिलक े फळा पैक  ३०५ िमिलयन हे टर े  शेती उपयोगी आह.े कृषी े  

दशेातील सवात मोठा उ ोग असून, सकल राि य उ प ात १९५०-५१ म ये ५५.१% इतका शेतीचा वाटा होता. 
१९९९-२००० म ये २५%, तर २००९-१० म ये १४.६% इतका वाटा होता. रा ीय सांि यक  संचालनालय 
(NSO) न े31 मे 2021 रोजी िस  केले या आकडवेारी नसुार भारतीय शेती व शेतीपूरक वसायाचा सकल 
मू यवधन (GVA) मधील वाटा २०१८-१९, २०१९-२० व २०२०-२१ म ये मशः१७.६%, १८.४%, २०.२% 
इतका होता. संपूण जगात सवेा े ा नंतर १.३ अ ज (२८%) रोजगार दणेारे २ या मांकाचा रोजगार कृषी े ात 
दला जातो. इंटरनॅशनल लबेर ऑगनायझेशन (ILO) आकडवेारी नसुार भारतात १९९१ म ये ६३.३२% कामगार 

शेती े ात कामकरत होती तर 2019 म ये ४२.६%   शेती े ातून भारतात रोजगार दला जातो. 
तावनातावनातावनातावना    ::::----     

भारतीय शेती वसायाला हजारो वषाची परंपरा आह.े एक उपजीिवकेच ेसाधन या अंगाने शेती े ाकड े
पाह याचा दिृ कोन बदल याची आज गरज आह.े भारतातील ६०% ट े  लोक शेती व शेतीपूरक वसायातनू 
रोजगार व उ प  िमळवतात. वातं यपूव कालखंडात भारतात शेतीचा जो िवकास होणे गरजेच ेहोत.े तो झाला 
नाही परक य राजवटीत क ा शेतीमाल इं लंडम ये पाठवून प ामाल भारतात िवकला जायचा अथात भारतीय 
शेतीचा िवकास होऊनये अस ेधोरण इं जांचे रािहले ही बाब शेती िवकास सा य कर यासाठी ितकूल ठरली. इं ज 
स ेने शेती े ा या शा त िवकास दृ ीकोण ठेवला असता तर आज शेती े ाच े व प वेगळे रािहले असत.े 
इं जी राजवटीला पाणलोट े ाम ये धरणाची बांधकाम करता येणे श य होते श य होत.ं कॅनॉल िन मती करता 
येणे श य होतो. परंतु भारतीय शेतीचे पारंप रक व प भांडवला या अडचणी बाजार व थेचा व िवपणन 

व थेचा अभाव शेतकरी कजबाजारी पणा व म य थ शोषण साखळी, वाढती लोक सं या अशा अनेक बाबी या 
शेती े ात गती सा य कर यास अडथळे ठर या व यात बदल होणे गरजेच ेआह.े 

भारताला वातं य िमळा यानंतर आज 75 वष पूण होत आहते. ामीण भारतात आज ही शेती हाच मु य 
वसाय आह.े भारतीय शेतीचा िवकास व व प यात जो बदल झाला यात आधुिनक िवचार व सुधारणांची गरज 

आह.े वातं यानंतर औ ोिगक व सेवा े ात वाढ होत गेली. शेतीचा रा ीय उ प  रोजगारातील वाटा यात दखेील 
बदल झाला. ह ेआधुिनक अथ व थेचे ल ण आह.े परंतु यामुळे शेती े ाला पािहजे या माणात संधी नाही 
कवा या े ा म य ेमू य िन मतीची मता नाही. असे हणता येणार नाही. या क रता शेतीच े ापारीकरण व 

ावसाियक धोरण आखणे काळाची गरज आह.े 
अ ययनाचेअ ययनाचेअ ययनाचेअ ययनाचे    उ ेउ ेउ ेउ  े   ::::    

१) भारतीय शेतीचे पारंपा रक व प समजून याची उपयु ता अ यासणे. 
२) भारतीय शेतीसाठी ापारी व ावसाियक दिृ कोन अ यासणे. 
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३) पारंपा रक शेती, ावसाियक व ापार धोरण यातील आ हानाचंी उकल करणे. 
अ ययनअ ययनअ ययनअ ययन    प तीप तीप तीप ती    ::::    

तुत शोध िनबंधासाठी वणना मक व सा या सांि यक य प तीचा वापर केला आह.े. दु यम साधन 
साम ी अथात िविवध संदभ ंथ, कािशत सािह य, संकेत थळे,वतमान प े यांचा वापर कर यात आला आह.े 
भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    कृषीकृषीकृषीकृषी    व थचेाव थचेाव थचेाव थचेा    आढावाआढावाआढावाआढावा    ::::----        

भारतीय शेतीला हजारो वषाची परंपरा आह.े शेती ही उपजीिवकेचे साधन असनू मो ा माणात रोजगार 
व उ प  दणेारे े  या दृ ीने िवचार केला असता तो एक मोठा उ ोग आह े याच े ापारीकरण व वसायीकरण 
ही आधुिनक शेती व वसायाचे ल ण असून यातनू गती या वाटा सुकर होतात कृषी व थेचा आढावा 
घे यासाठी याचे खालील ट पे करता यतेात. 
११११)))) वातं यवातं यवातं यवातं य    पवूपवूपवूपवू    काळकाळकाळकाळ    ::::----भारतावर इं ज स ेचा अंमल हो यापूव या काळापयत येथील खेडी शेती व थापना या 
बाबतीत वाय  होती. इं ज राजवटीत मा  शेतकर्यां या वाय तेवर बंधन ेआली. ५०% पयत या कालखंडात 
शेतसारा वसूल केला जात असे. शासन, सावकर, म य थ सवच शेतक याचे शोषण करत. यामानाने ामीण 
िवकास क प योजनाच कोणतेही िनयोजन केले नाही. उलट भारतातील क ा माल इं लंडम ये पाठवून तो प ा 
क न भारतीय बजरपेठेत िवकणे ह ेइं जी राजवटीच मु य धोरण होत.े भारतीय शेतीचे मु य वैिश  हणज ेती 
िनसगावर आधा रत असून, िनसगात अिनयिमत पणा ह े याचे मु य ल ण आह.े यामुळे भारतात नेहमी दु काळ 
पडत असतात वातं य पूव काळात यासाठी शेतक यानंी आंदोलन के याचे पुरावे आहते. इ.स. १८८० म ये 
इं जांनी दु काळ आयोगाची थापना केली. या आयोगाने इं ज सरकारन े शेती या िवकासाकड े रचना मक 
दिृ कोनातून बघावे आिण शेती या िवकासासाठी उपाय योजना करावी अशी िशफारस केली. या सूचनेनसुार 
भारतात शेती िवभागाची कृषी खा याची िविवध रा यात थापना कर यात आली. सावकार व खाजगी े ाची 
भांडवल पुरव ाची म े दारी संपिव यासाठी १९०४ म ये सहकार कायदा अि त वात आला यात पुढे वेळोवेळी 
सुधारणा कर यात आ या. शेती े ातील ां या बाबतीत संशोधन कर यासाठी एक क ीय सं था असावी अशी 
िशफारस 'रॉयल किमशन ऑन अि क चर' यांनी केली होती यानुसार भारतात ि टश सरकारने भारतीय कृषी 
संशोधन प रषद १९२९ म ये थापन केली. १९३५ म ये रझव बँक ऑफ इंिडयाची थापना कर यात आली 
१९३७ म ये भारतात ातंीय शासन णाली अि त वात आली यानसुार रा यात मंि मंडळ थापन करणे 
कर यात आले व शेती सुधारणा कजाचे िनयमन ामीण िश ण अशा सुधारणा कर यास सु वात झाली. 
२२२२)))) वातं यो रवातं यो रवातं यो रवातं यो र    काळातीलकाळातीलकाळातीलकाळातील    शतेीशतेीशतेीशतेी    सधुारणासधुारणासधुारणासधुारणा    ::::---- वातं यो र कालखंडात भारतीय शेतीची सु वातीची अव था खूप 
िबकट होती व उ पादन ही 50 दशल  टन इतके कमी होत.े भारतीय शेतीचे व प पारंपा रक व िनवाह शेती असे 
होते इ.स. १९४७ ला वातं य िमळा यावर. थम पंचवा षक योजनते शेती िवकासावर िवशेष भर दे यात आला. 
इ.स. १९५२ ला 'समुदाय िवकास काय म'  ामीण िवकास सा य कर यासाठी सु  कर यात आला. म या थांचे 
उ ाटन कर यासाठी सन १९६२ म ये पिहला कमाल जमीन धारणा कायदा पास कर यात आला. तसेच िवनोबा 
भावनी भूदान चळवळ उभारली. सन १९६६-६७ म ये ह रत ातंीचा योग कर यात आला. या या सा ान े
कृषी े ाची उ पादकता व उ पादन वाढिव याक रता उ  उ पादन दणेा या िबया या या वाणाची िन मती, 
जल सचन, रासायिनक खत,े िपक संर ण, कृषी यांि क करण, ऊजचा वापर, पत व िवपणन सुिवधा, आधारभूत 
कमत व था इ यादी क पना यामागे होती. ह रत ांतीपूव  'सघन कृषी िज हा काय म' (१९६०-६१) सु  
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कर यात आला. याची अंमलबजावणी पुढे दशेात ११४ िज ात कर यात आली. कृषी आदान िन मती म य ेवाढ 
हावी या दिृ कोनातनू 'रा ीय िबयाणे महामंडळ मया दत' (१९६३) 'भारतीय रा य फाम महामंडळ' (१९५६) 

'रा ीय िबयाणे संशोधन आिण िश ण क  (२००५) इ. अनेक सुधारणा व कायद ेकर यात आल.े    
कमान आधारभतू कमत धोरण, धानमं ी कसान स मान योजना, धान मं ी पीक िवमा योजना या 

आथ  कला भदणेा या व हानी टाळणा या काही योजना दखेील येथे उलेख करावा लागेल अशा अनेक सुधारणा व 
कायद ेआज पयत कर यात आले. या ारे शेती उ पादनात वाढ करणे यावर मु यभर दसून यतेो. परंतु शेतकरी 
आज ही वयंपूण झालेला दसत नाही हणून शेती िवकास सा य कर यासाठी कोणती आ हाने समोर आहते शेती 
उ ोग आ थक लाभ िमळवून दऊे शकत नाही. या कारणाचा अनुषगाने िवचार करणे गरजेचे आह.े 
भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    शतेीशतेीशतेीशतेी    पीकपीकपीकपीक    आकुतीआकुतीआकुतीआकुती    बधबधबधबध    ::::----        

ामीण भारताचा शेती हा मु य वसाय असून भारतात मो ा माणात अ धा य उ पादन घेतले जात.े 
तसेच शेतीचे भारतीय जनतेला मोठया माणात आकषण आह.े हणून वारसा ह  व वाढती लोकसं या यामुळे 
शेतीचे तुकडीकरण होत आह ेतांदळू, कापूस, ग , रेशीम, भुईमूग आिण इतर डझनभर उ पादन करणारा जगातील 
भारत हा दसु या मांकाचा दशे आह.े भारतात उ पा दत होणारे मु य फळ आंबा, पपई, िचकू आिण केळी आहते. 
जगात भारताम ये सवात जा त पशुधन असून ते २८१ दशल  इतके आह ेन ा, जलाशये, टा या आिण िविहरी 
यां या ारे शेतीम ये पाणी पुरवून सचन व थे या सहा याने िपकांची लागवड होते. भारतात ग , कापूस, ऊस, 
आिण मका िह ावसाियक िपकांची काही उदाहरणे आहते. सखोल ापारी शेती म ये मो ा माणत म व 
भांडवलाची गरज असत.े याच माणात रासायिनक खते व से य खताचा वापर दखेील भारतात केला जातो. 
१३% जमीन भारतात शेती यो य नाही तर, जगलांसाठी ६८% राखीव ठेव यात आली आह.े लागवडी यो य 
जमीन ३०५ िमिलयन हे टर इतक  उपल ध आह.े भारतातील सरासरी भूधारण े  २.३ हे टरांचे असल,े तरी 
छो ा शेतक याचे भूधारण े  लहान आह.े कौटंुिबक भधूारण े यात कुटंुबातील सव ौढांना रोजगार िमळ या 
इतक  व सुधारले या शेती तं ाचा अवलंब कर याला अवसर िमळू शकेल, इतक  जमीन कुटंुबा या मालक ची 
असावी, अशी अपे ा असते. 
आ हानेआ हानेआ हानेआ हाने    ::::----        

१)भारतीय शेतीच े व प आज ही पारंप रक आह.े शेतीकड ेउ ोग हणून पाहणे गरजेचे आह.े 
२)भारतात शेती िवकास सा य कर यासाठी सरकारने अनेक योजना आण या यात सु ता आणणे. 

योजनेचा लाभ य  शेती िवकासाठी होणे गरजचेे आह.े 
३भारतीय शेती धारण े ाचा आकार लहान आह.े व लोकसं या वाढीमुळे अजून तुकडीकरण होत आह.े 
४)इं ज राजवटीत शेतीचा मो ा माणात आला –हास झाला. 
५) भारतीय शेतीकड ेउपजीिवकेचे साधन हणुन बघ याचा दृ ी व शासन तरावरील य ाचा अभाव 

दसून येतो. 
६) शेती पूरक वसायाम य ेवाढ करणे गरजेचे आह.े 
७) भारतीय शेती यो य तं  िवकिसत कर यात यावे. जागितक बाजार पेठेत संधी िमळेल अशा योजना 

शासन तराव न अवलंबन करावं. 
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िन कषिन कषिन कषिन कष::::----        
वातं यपूव कालखंडात भारतीय शेतीचा मो ा माणात हास झाला यामुळे वातं य िमळा यावर 

दखेील शासनाला थम अ धा य उ पादन व अ सुर ा याकड ेल  ावे लागले. भारतीय शेतीचा आकृती बंध अस े
दशिवतो क  भारतात पारंपा रक िपकाचंे मो ा माणात उ पादन घतेले जात.े जागितक बाजार पेठत ापार व 

वसाियक संधी उपल ध क न द यास शेती उ पादनात मू य वाढ होईल. लोकसं या वाढ व वारसा ह  यामुळे 
कृषीचे आकार मान लहान होत गेले. याचा प रणाम िपक आकृितबंध व या या रचनेवर होतो आह.े भांडवल 
अभाव व आधुिनक तं ान यामुळे दखेील वसाियक व ापारी िपके घे यावर मयादा िनमाण होतात. 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    ::::----        

१) भारतीय अथ व था – द  एवं सुंदरम - २०१२ 
२) भारतीय अथ व था - डॉ.रामदास माहोरे 
३) https://www.pib.gov.in 
४) https://www.agrivi.com 
५) https://dataworldbank.org 
६) https://eagroworld.in 

७) http://nitinsir.in 
८) http://viswakosh.marathi.gov.in 
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भारतातीलभारतातीलभारतातीलभारतातील    ामीणामीणामीणामीण    िवकासाचीिवकासाचीिवकासाचीिवकासाची    दशादशादशादशा    आिणआिणआिणआिण    दशादशादशादशा    
ा. . . . अमोल पवत ग ड    

सहा यक ा यापक, अथशा  िवभाग म.स.गा. कला, िव ान व वािण य महािव ालय, मालेगाव कॅ प, ता. मालगेाव 

िज.नािशक 

तावनातावनातावनातावना::::----    
मानवी समाज हा अनेक लोकांचा समुह असतो. मानवी उ ांती या सु वाती या काळात माणूस जंगलात 

राहायचा, िवखुरले या व पात असायचा. फळे, कंदमूळे खाऊन व िशकार क न आपली अ ाची गरज भागवत 
असायचा. कालांतरान ेह ेसव लोक समूहात रा  लागले. समाज तयार होऊ लागला. वा ा, व या, खेडी यातनू 
तयार झालीत. यातूनच अनेक सं कृती जगात ज या गे या. या मानवी उ ांती या वासात कालांतरान ेअनके 
बदल मानवी समाजात घडून आले. शहरीकरणाच े माण ही झपा ाने वाढू लागले, असे असले तरी जगभर 
शहरांचा सतत िवकास होत असून सु ा 1950-51 म ये जागितक लोकसं ये पैक  सुमारे 80 ट यां या जवळ 
पास लोकसं या ामीण भागात वा त  करीत होती. भारतातही 1960-70 या दशकात ामीण लोकसं यचेे 

माण 80 ट यांपे ा अिधक होते.  
आप या दशेात वातं यो र कालखंडात आ थक िनयोजनाचा अवलंब क न रा ाचा सवागीण िवकास 

साध यासाठी ामीण िवकास अ यंत आव यक असतो, यासाठी हणूनच ामीण सम यांचे व प नीट पणे 
समजावून घेऊन या सोडिव या या दृ ीने कसोशीने य  करावे लागतात आिण यातूनच यो य तो माग शोधता 
येऊ शकतो. याची जाणीव रा य क याना झाली, ते हा पासून अनेक िविवधांगी उप मांची अंमलबजावणी क न 
दशेा या ामीण भागा या िवकासाकड े ल  क ीत कर यात आले... ते आजतागायत चालूच आहते. 1914 ते 
1918 दर यान लढ या गेले या पिह या महायु ानंतर भारतातील परंपरागत व थािनक कु टरो ोग, तसेच इतर 
उ ोगधं ांना अिधकािधक ो साहन दे याचे धोरण अवलंिबले गेले. शह रकरणात वेगाने वाढ होऊ लागली. 1961 
या जनगणन ेनुसार ामीण भागाचा िवचार करता, भारतात लहान लहान खे ांची व व यांची सं या अिधक 

आह ेअसे दसत.े तरी सु दा 1961 या जनगणनेत भारतातील इतर रा यां या तुलनेन ेमहारा ात औ ोिगक करण 
व शहरीकरणाच े माण अिधक वाढले आह.े पुढे एका दशकांनंतर 1971 या जनगणन े नुसार महारा  ह े
भारतातील सवात अिधक नागरीकरण झालेले रा य आह.े 1971 साली महारा  रा याचे लोकसं य ेनुसार िववरण 
बिघत यास नागरी लोक सखेंचे माण 31.2% तर ामीण लोकसं येच े माण 68.8% इतके असून खेड ेगावांची 
सं या 35,851 इतक  आह.े आ थक तसेच शै िणक िनकषांधारीत ढोबळ मानान े तुलना केली असता आपणास 
शहरी व ामीण भागातील फरक व रत जाणवतो. शहरी भागा या तुलनेत ामीण भागाचा मागासले पणा प  
ल ात येतो. वाहतूक व दळणवळणा या सोयी ामीण भागात फारच अपु या आहते. आरो य िवषयक सोयी 
सुिवधांचा ही खे ात अभावच आह.े 
उ ेशउ ेशउ ेशउ ेश    ::::----    

वातं यपूव आिण वातं यानंतर या काळात ामीण िवकासा बाबतचा दृ ीकोण कशा प तीने उ रो र 
िवकिसत होत गेला? याची नेमक  दशा काय होती? शासना कडून वेळोवेळी राबिव यात आले या िविवध 
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योजना व उप मांची यात भूिमका नेमक  काय होती? यािवषयीची मािहती सिव तर समजनू घेणे हा तुत शोध 
िनबंधाचे उ शे आह.े 
त य संकलन :- 

तुत शोध िनबंध हा ामु याने दु यम साधन सम ीवर आधा रत आह.े यासाठी िविवध पु तके, मािसके, 
शास कय संकेत थळे तसेच वतमान प ातील लेख यां या साहा यान ेउपरो  शोध िनबंधासाठी त य संकलन केल े
आह.े 
िव षेणिव षेणिव षेणिव षेण    ::::----    
          "तु हाला भारत बघावयाचा असेल तर खे ांकड े चला" असे आदरणीय गांधीजी हणत असत. कारण 
कुठ याही दशेा या सामािजक, राजक य, शै िणक, आ थक िवकासात ामीण समाज नेहमी उ लेखनीय कामिगरी 
बजावीत असतो. शेती हा ामीण भागातील मुख वसाय असतो. यामुळे ती लोकं अ धा ये व इतर क ा माल 
यांचे उ पादन मो ा माणावर घेत असतात. शहरां या अशा िविवध कार या गरजा ामीण उ पादनातूनच 
भागिव या जातात. याच बरोबर शहरांतील औ ोिगक वसायांना मजूर वगाचा पुरवठा कर याची जबाबदारी 
ही ामीण भागच पारपाडत असतो. नैस गक साधन संप ी या बाबतीत ही ामीण भाग वयंपूण असलेला दसून 
येते. भारता सार या िवकसनशील दशेात तर ामीण िवकासा या मु ावर ल  क त कर याची िवशेष गरज 
अस याचे जाणवते. ामीण जनता ही परंपरा ि य असते यांना आधुिनक शा ीय दिृ कोण पटवून दऊेन आ थक 
िवकासा या मागावर आणणे मोठे िज करीच े काम आह.े यासाठी शासनाला िविवध उपाय योजना करा ा 
लागतात. आ थक िवकासा या आड येणा या सामािजक ढी व चालीरीती यांचे ामीण जीवनातील वच व कमी 
हावे, हणून िश णा या वदळणवळणा या सोयी भरपूर माणावर पुरवून ामीण जनतेला िवकासो मुख 

के यानंतरच ामीण िवकासाचे पाऊल पुढे पडू शकते. भारतातील ामीण िवकासाचा इितहास पा  गे यास असे 
आढळते क , भारत हा खे ांचा दशे आह.े तीथ े े व राजधा यांची ठकाणे हीच कायती मोठी शहरे असायची. 
बाक  सव खेडी. एकोिणसा ा शतकात भारतातील औ ोिगक करणाला सु वात झाली. इं लंड मधील 
कारखानदारी मुळे येथील परंपरागत उ ोग बसल.े बेकार कारागीर शहरात नोकरी धंदा शोधायला जाऊ लागले 
पण तेथ े ही उ ोगांची वाढ फारशी न झा यान े अशा बेकार कारािगरांना शेतीकड े वळावे लागले. भारतातील 
शहरीकरणाचा वेग यामानाने बराच मंद आह.े 

ाााामीणमीणमीणमीण    भागातीलभागातीलभागातीलभागातील    सम याचंासम याचंासम याचंासम याचंा    वधेवधेवधेवधे    : : : :     
वातं यपूव काळात भारतातील ामीण भागाकड ेव िवशेषतः शेती या िवप ाव थेकड े1880 या नंतर 

या काळात दादाभाई नौरोजी, रमेश चं  द  यां सार या लोकांनी त कालीन शासन क याच े ल  वेधले. 
याकाळात अनेक वेळा दु काळ आयोग ही नेमले गेले पण शेती व एकंदरीत ामीण जनते या ांची अ यास पूण 

उकल कर याच े य  1924 साल या ‘रॉयल किमशन ऑन ॲि कल्चर’ ा आयोगाने केले. याचा अहवाल यांनी 

1928 या अखेरीस सादर केला. रा ीय चळवळीतील स याव थेत म. गांध नी खे ांची ददुशा जवळून 
अनुभवली होती. त णांसाठी ‘खे ाकडे चला’ असा नारा यांनी दला. ामीण जनते या सवागीण िवकासासाठी 
थािनक ामो ोगांचे पुन ीवन करणे हा माग यांनी सुचिवला. यां या य ांमुळे ामीण ांना ापक 
ासपीठ उपल ध झाले. 1935 साली भारतीय रा ीय काँ ेस या रा ीय िनयोजन सिमतीन े शेती, ामो ोग, 
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ामिश ण, आरो य, वाहतकू व दळणवळणा या सोयी अशा िविवध ांचा उहापोह केला. यां या िशफारशी 
नुसार ‘भारतीय कृषी अथशा  सं था’ (इंिडयन सोसायटी ऑफ ॲि कलच्रल इकॉनॉिम स) ही सं था मंुबईला 

थापन कर यात आली. संक पनेला य  कृतीची जोड दऊेन म. गांध या 'सेवा ाम' आ म व बंगाल मधील 
किववय रव नाथ टागोरांनी शांितिनकेतनला सु  केलेले ' ीिनकेतन' ह े ामिवकास क , वाय्. एम्. सी. ए. 
(मातड, केरळ, 1921), एफ्. एल्. शेन (गुरगाव, पंजाब, 1927), ही. टी. कृ णमाचारी (बडोदा सं थान, 1932), 
म ास सरकार ( फरका िवकास योजना, 1946), एस्. के. ड े (िनलोखेरी, पंजाब, 1948), बडोद ेसं थानान ेसु  
केलेले ामीण िवकासाच े वतं  खाते, काही िमशन रकडून केली गेलेली ाम िवकासाची कामे, इ.  आिण 
सं थायांच ं काय िवशेष उ लेखिनय होत.े वातं यपूव भारतातील ांितक सरकारांनी शेती, िश ण, आरो य, 
सहकार वगैरे खा यांकडून ाम िवकासासाठी राबिवलेले उप म यांमाफत ामीण िवकासाचा नवा दिृ कोन 
िनमाण केला गेला. 
वातं यो रवातं यो रवातं यो रवातं यो र    काळातीलकाळातीलकाळातीलकाळातील    सरकारचीसरकारचीसरकारचीसरकारची    धोरणेधोरणेधोरणेधोरणे    ::::    

          15 ऑग ट 1947 रोजी िमळाले या वातं या नंतर दशेा या ामीण भागातील सामािजक, 
आ थक िवकासा या ांकड े िवशेष ल  दणंेही काळाची गरज होती. वाढ या लोकसं येची अ ाची गरज 
भागिव यासाठी अ धा याचे उ पादन वाढिवणे ही मोठी आ हाना मक सम या होती. यासाठी नेम यात आले या 
‘अिधक धा य िपकवा चौकशी सिमती’ या 1951 या अहवालानुसार शेती सुधारणे बरोबरच ामीण िवकासा या 
सम  सम या िवषयी काही िशफारशी मांड यात आ या. या िवचारांतूनच पुढ या काळात "समूदाय िवकास 
काय म" व "रा ीय िव तार सेवा योजना" या मह व पूण योजना आख यात आ या. या योजनां या कामकाजात 
पुढे संगानु प काही बदल केले गेले पण ामीण िवकासाला पंचवा षक योजनां या मा यमातून मह व पूण थान 

ायला हवं, ह ेते हा पासून िनि त केले गेले. 
समदुायसमदुायसमदुायसमदुाय    िवकासिवकासिवकासिवकास    काय मकाय मकाय मकाय म    : : : :     

          1950 नंतर या काळात ामीण िवकासा या ांना यो य याय दे यासाठी, सरकार या 
वेगवेग या िवभागां माफत आखले या काय मांना, योजनांना पंचवा षक योजनां या मा यमातून राबिव यात 
येऊ लागले. या अनुषंगाने िविवध िवभागांमाफत आख यात येणा या िविवध योजना व काय म यां या 
अंमलबजावणीत अिधक प रणामकारकता यावी, सामािजक सोयी – सुिवधांम ये वाढ हावी, ामीण भागातील 
कृषी, पशुपालन, ामो ोग आरो य व बाल क याण इ यादी े ात लोकां या जीवन तरांम य ेवाढ करणे आिण 
मह वाचं हणज े या काय मां या अंमलबजावणीत थािनक ामीण जनतेला जा तीत जा त सहभागी क न 
घे या या हतेून ेपिह या पंचवा षक योजनेत समुदाय िवकास काय म हा ामीण िवकासाच ेअंगमान यात येऊन 
या काय माची आखणी कर याचा िनणय पिह या पंचवा षक योजनेत घे यात आला. सुमारे साठ ते स र हजार 
लोकसं या असलेला दशे एक िवकास गट मानायचा, िवकास काय माची अंमलबजावणी कर यासाठी एक गट 
िवकास अिधकारी व या या नेतृ वाखाली शेती, पशुपालन, सामािजक िश ण, सहकार, अशा येक िवभागासाठी 
एकेक िव तार अिधकारी, एक पयवे क इतका कमचारी वग येक गटासाठी िनयु  करायचा. र ते सुिवधा, 
शाळां या इमारती, िपकां या जल सचन योजना, समजामं दरे वगैरे थािनक िवकासाच े क प हाती यायचे, 
यां या खचापैक  काही भाग (1/3 ते 1/10) थािनक गावातील लोकांनी मदाना या व पात ायचा, अस े
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यायोजनेच े थोड यात व प सांगता येईल. भूसुधारणेसाठी ापक तरावर रा ीय िव तार सेवा योजना 
राबिव यात आली. या योजने नुसार येक िवकास गटात दहा ाम सेवक िनयु  केले जात. शेतक यांना शेती या 
न ा तं ाना िवषयी मािहती दणेे, सुधा रत बी-िबयाणे उपल ध क न दणेे, खतां या यो य व थापना िवषयी 
मािहती दणेे, ही कामे ाम सेवकाकड ेदे यात आली. 

समूदाय िवकास काय माची सु वात 2 ऑ टोबर 1952 रोजी कर यात आली. 1957-58 पयत 
भारता या 1/3  ामीण भागात ा योजनेची अंमलबजावणी कर यात आली. दसु या पंचवा षक योजने या अखेर 
पयत ही योजना भारतातील जवळ पास सवच ामीण भागांत सु  कर यात आली. या योजनेसाठी पिह या 
पंचवा षक योजनेत . 46 कोटी तर दसु या पंचवा षक योजनेत . 190 कोटी पये इतका खच कर यात आला. 
ितस या पंचवा षक योजनते . 305 कोट ची तरतूद कर यात आली. चौ या पंचवा षक योजनेत या 
काय मांवरील खच कमी कर यात येऊन रा य सरकारां या अख यारीतील योजनांम ये या काय मासाठी . 85 
कोट ची तरतूद कर यात आली आह.े 

समूदाय िवकास काय माचे मू यमापन कर याच ेकाम िनयोजन मंडळा या 'काय म मू यमापन संघटन'े 
माफत येक वष  केल ेजात असे. 1956 साल या बलवंतराय मेहता यां या अ य त ेखाली नेम यात आले या 
एका अ यास गटा या िशफारशी नुसार समूदाय िवकास काय मा या शासक य रचनते व काय मा या 
तपिशलात अनेक बदल केले गेले. पंचायत राज संक पनचेा अंगीकार क न गाव, तालुका आिण िज हा पातळीवर 
िविवध िवकास काय मांची जबाबदारी लोकांनी िनवडून दले या ितिनध कड ेवग कर यात आली. अशा कारे 
समुदाय िवकास काय माची आखणी क न ामीण िवकासाला गती दे याचे य  केले गेले. 

ामीण िवकासाच े  ह ेमु यतः तीन व पाचे आहते: 
१) वसायांचा िवकास २) सामािजक गरजा ं व सुिवधांचा िवकास (३) सां कृितक, सामािजक आिण 

वैचा रक दिृ कोनांत बदल घडवून आणणे. 
आ थकआ थकआ थकआ थक    वववव    ावसाियकावसाियकावसाियकावसाियक    िवकािवकािवकािवकासससस    : : : :     

रोजगाराची अनुपल धता व ब सं यजन सं येचे िन  उ प  कमी ही भारतातील व महारा ातील ामीण 
अथ व थेची मु य ल ण सांगता येतील. परंपरागत शेती हा तेथील उदर िनवाहाचा मु य आधार. ामीण 
भागातील जवळपास 90% लोकसं या शेती व शेतीपूरक वसायांवर अवलंबून आह.े यामुळे अनपेि त पणे 
शेतीवरील लोकसं येचा ताण वाढला असून, शेतीच े मोठया माणावर तुकडीकरण झाले प रणामी शेतीवरील 
उ पादन मतेवर ही यामुळे िवपरीत प रणाम घडून येत आहते. बेरोजगारी अनिवशेषतः हगंामी बेरोजगारीच े

माण या वसायात अिधक आह.े शेत जिमनी या वाटपात ही मो ा माणात िवषमता िनमाण झाली आह.े 
लहान लहान शेतकरी, काही भूिमहीन शेतमजूर यांचे माण अिधक असून यांचे दरडोई व एकूण उ प  अितशय 
खालावलेले आह.े शेती मधे तं ानाचा अभाव असून उ पादन मता कमी आह.े शेती पूरक वसाय करणा या ं
पैक  पैक  सुतार, लोहार, चाभंार, मांगइ. शेती धं ाला पूरक संसाधनांची िन मती करत असून कंुभार, तेली, को ी, 
हावी, धोबी ह ेलोक इतर मह वा या दनैं दन सेवा पुरिवणारे आहते. शहरी भागात स या मोठया माणावर वाढत 

असले या आधुिनक औ ोिगक पधमुळे ा वसायांवर अ र  कोसळत आह.े अथातच यांचे उ प  अितशय कमी 
असत.े यां यापैक  काही जणां या वसायात आधुिनक तं ानाचा वापर करणे श य आह ेपरंतु इतरांना मा  
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न ाच वसायाकड ेवळावे लागणार आह.े शेती े ा या िवकासासाठी भू सुधारणा व जल सचना या सुिवधा 
उपल ध क न जा तीत जा त जमीन ओिलता खाली आण यासाठी य  करणे ही काळाची गरज बनली आह.े 
शेतीची उ पादन मता वाढ यास होऊ नवनवीन तं ानाचा वापर कर याकड े शेतकरी आक षत होतो. 
शेतीवरील लोकसं येचा भार कमी कर यासाठी इतर वसाय व उ ोग धंद ेवाढिव याची व यासाठी लोकानंा 

ो साहन दे याची गरज आह.े शेती आिण इतर वसाय यां या वृ ीस गती दे यासाठी आ थक सेवांच े जाळे 
िनमाण व िवकिसत कर याची गरज आह.े वाहतूक आिण दळणवळणाची साधन,े वीजपुरवठा,  बाजाराची सोय, 
िवपणन व था, तांि क सवेायांचा िवकास करणे आव यक आह.े 
सामािजकसामािजकसामािजकसामािजक    गरजागरजागरजागरजा    वववव    सिुवधासिुवधासिुवधासिुवधा    : : : :     

व छता व आरो या या सोयी सुिवधा यांचा ामीण भागात अभावच आह.े ब तेक ठकाणी व छ 
िप या या पा याची सोय, शौचालय व सांडपाणी िव हवेाट, गावातील प े  व ंद र ते, दवाब ीची सोय, 
औषधोपचाराची सोय, अशा सोयी सुिवधांचा मो ा माणात अभाव असलेला जाणवतो. िश णा बाबत ही 
काहीशी अशीच िनराशा आह.े ाथिमक िश णाची सोय सु ा येक खे ात नाही. यापुढील मा यिमक, उ  
मा यिमक, महािव ालयीन शै िणक सोयी साहिजकच शहरां भोवती क त झा या आहते. चांग या आिण सुखी 
जीवनासाठी िश ण व आरो य या सोय च ेमह व अन य साधारण आह.े याच बरोबर आ थक िवकासात ही यांचे 
थान मह व पूण आह.े शेती व इतर वसायां या िवकासासाठी िश ण हा मह वाचा घटक आह.े चांगले आरो य ह े

उ पादन मता वाढिव या या दृ ीने उपयु  आह.े हणून आ थक िवकासा इतकेच मह व िश ण व आरो य 
योजनांना ायला हवे. असा िवचार सामािजक िवकास योजनांची आखणी करताना वीकार यात आला. 
सामाजातीलसामाजातीलसामाजातीलसामाजातील    पर परपर परपर परपर पर    सबंधंसबंधंसबंधंसबंधं    वववव    वचैा रकवचैा रकवचैा रकवचैा रक    दिृ कोणदिृ कोणदिृ कोणदिृ कोण: : : :     

ामीण समाज हा ढी व परंपराि य आह.े जाित व थेच वच व ामीण जीवनात अिधक भावशाली 
आह.े जाितभेद व अ पृ यता, िवषमता ही लोकशाही जीवन दृ ीला लागलेली क ड आह.े यागो च अि त व सुदढृ 
समाज व थेला हािनकारक आहचे िशवाय आ थक वहारांत ही यामुळे अडथळे िनमाण होतात. नीच व किन  
समज या जाणा या जात तील लोकांनी उ  वा गत समजले जाणारे वसाय क  नयेत, समाजातील मोठया 
वतनदारां या जिमनीवर मोल मजुरी (वेठिबगारी) करावी, अ प वेतनात यांनी समाधानी रहावे अशा अनेक 
क पना जाित भेदांमुळे जले आहते. ही व थेला तडा दऊेन, िवशेषतः अ पृ यता, जाितभेद पाळ याचा मानिसक 
रोगमुळा पासून न  करणे, किन , दिलत जात ना िवकासाची आ थक संधी उपल ध क न दणेे हा ामीण 
िवकासा या सम येचा मह वाचा भाग आह.े यासाठी शासन यं णा व सामूिहक काय मांपे ा वयं फूत चळवळी 
अिधक भावशाली ठरतात. मा  शासन यं णा व िविश  योजना या परंपरागत ढ  व सकेतानंा माण 
मानणा या नकोत,  प रवतना या दृ ीने या अनुकूल असा ात, अशी खबरदारी घेणे आव यक आह.े 
मू यमापनमू यमापनमू यमापनमू यमापन    ::::    

1) सु वाती या काळात समुदाय िवकास काय मा िवषयी लोकांम ये मो ा माणात उ साह होता परंत ु
नंतर या काळात तो कमी होत गेला. थािनक िव तार िवकास काय मात मदानातुन जन सहभाग ही संक पना 
फारशी चली नाही. भ ूसधुारणा काय मांना ही अपे े माणे यश आले नाही. जल सचना या काय मांना या 
योजनेत हवे िततके थान दले गेले नाही. 
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2) समुदाय िवकास काय मा या संदभात एक असाही िवचार मांडला जातो क , यात उ पादन वाढी पे ा 
समाज क याण काय मांवर अिधक भर दला गेला. परंत ु िवकासा या संक पनेल मूत प आण यासाठी थम 
लोकांची आ थक ि थती सुधारली पािहजे, यां या उ प ात वाढ झाली पािहजे. हणून ामीण िवकासा या 
योजनांत समाज क याण काय मांपे ा शेती व अ य वसायांतील उ पादन मता वाढिव यावर भर ायला 
हवा. 

3) महारा ा या िन मती नंतर ामिवकासा या े ात रा यान ेिविवध काय म राबिवले आहते. 1962 
पासून रा यात िज हा प रषदांची थापना कर यात आली. 

4) िवक ीकरणा या त वानुसार थािनक वरा य सं थांना ो साहन दणेे व जनतेला गावातील थािनक 
तसेच शासक य उप मात सहभागी हो यास उ ेजन दणेे, व िवकासा या मु य वाहात आण यासाठी य  केल े
गेले.  

5) ाम तरावर, पंचायत सिमती, िज हा िवभाग व रा य तरावर उ कृ  व उ लेखनीय िवकास काय 
करणा या ामपंचायत ना ो साहन हणून रा य शासनान े ब ीस े दे याची योजना सु  केली. यामुळे 

ामिवकासाला चांगला वेग िमळाला आह.े  
6) समुदाय िवकास काय म अंमलबजावणीने ामीण अथ व थेवर िनि तच भाव पडला आह.े  
7) चौ या पंचवा षक योजने या काळात सामूिहक िवकास गटांची एकूण सं या 450 या जवळ पास 

होती. ितस या योजनेत यात 40 जमाती िवकास गटांचा कर यात आला. 
8) सकस आहार योजना िविवध गटांसाठी लागू कर यात आली तसचे ामीण पाणी पुरवठा योजना 

अंमलात आणली आह.े  
9) िज हा प रषदा आप या े ातील जल सचनाची कामे पार पाडतात. ितस या योजना काळात यांनी 

एकूण 1780+ छो ा बंधा यांची कामे हाती घेतली. यांमुळे 1275 ह.े भ ु े  सचना खाली झाली.  
10) ठाणे व नािसक िज ांत पालेमोड िनमूलन योजनेची सु वात केली गेली या ारे सावकाराकंडून 

आ दवास या होणा या िपळवणुक स आळा बसला. अशा रीतीन े ामीण िवकासाचे सवकष य  रा यात चालू 
आहते. 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    सचूीसचूीसचूीसचूी    ::::----    

1) महारा  शासन, गामिवकास िवभाग, पंचायत रा य मू य मापन सिमतीचा अहवाल, मुंबई, १९७४.. 
2) Government of India, Report of the Committee on Community Development and Panchayati Raj, 

New Delhi, 1957. 
3) Jain S. C. Community Development and Panchayati Raj in India, Bombay, 1967. 
4) https://mr.m.wikipedia.org 
5)https://mr.vikaspedia.in/education/childrens-

corner/90593094d92593693e93894d92494d930/93892e942939-93593f91593e938 

6)https://en.m.wikipedia.org/wiki/1971_Census_of_India 
7) ामीण िवकासके िविवध आयाम, लेखक- जनक सह मीना 
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डॉडॉडॉडॉ.    बाबासाहबे आबंडेकरबाबासाहबे आबंडेकरबाबासाहबे आबंडेकरबाबासाहबे आबंडेकर    आिणआिणआिणआिण    आथआथआथआथ क-सामािजक सामािजक सामािजक सामािजक सधुारणासधुारणासधुारणासधुारणा 
ुती उमेश दोड े

म. स. गा. कला, िव ान व वािण य महािव ालय, मालेगाव कॅम,मालेगाव िज.नािशक 

तावनातावनातावनातावना::::    

दिलतांचे कैवारी भारतीय रा यघटनेचे िश पकार याशील नेता हद ू ोड िबलकाय ाच े
जनकशेतक यांचे कैवारी डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकर यांचे सामािजक िवचार ह ेधा मक व नैितकते या त वांवर 
आधारलेले आह े समाज राजकारण अथकारण िश ण धम रा यघटना या िविवध े ांम ये बाबासाहबेांनी 
आयु यभरमूलगामी आिण चतन क न यावर उपाय शोधून तो यश वी कर याचा य  केलाआहशेोषण आिण 
शोिषत हा यांचा िवचाराचा क बद ू आह े समाजाने दबून टाकले या उभारीदे याचे काम बाबासाहबेांनी केल े
शोिषत समाजाचे याच जोखडातून यांच मु ता हा बाबासाहबे सामािजक िवचारांचा मूळक बद ूआह ेसवाना 
वातं य समता आिण याय िमळावा हा यांचा वैचा रक मांडणीचा खरा हतेू आह ेडॉ टर बाबासाहबे आंबेडकर चा 

एकदर कायात सामािजक  सुधारणा िवशेषत दिलततो यरा या गो ना िवशेष मह व आह ेबाबासाहबे वतः एका 
अ पृ य कुटंुबात ज माला आले या समाजात यांना अ यंत वाईट अनुभव आलेत ह े डो यांसमोर घेऊन यानंी 
अ पृ यता न  करणे आिण यांचा सवागीण िवकास करणे या आप या जीवन येयाची खूणगाठ यांनी मनी भाडंण 
होती डॉ टर बाबासाहबेांचे सफल जीवनाचे एक सू  होती क  ल ात ठेवा तर वारी या धारेवर पे ा लेखणीची 
धार कायम  टकवणारी आिण सवात खतरनाक श  हणून तलवार हातात न घेता हातात घेऊन अ यायावर मात 
करा”१ बाबासाहबेांनी आप या लेखणी या जोरावर दलीताचे पेरणा सू ेबनवलेत आप या वेतने दशेा रा यघटना 
िलिहली ि यानंा हद ू कोड िबलाचा मा यमातून याय िमळून समान ह  ा  क न दलेतशेतक यां या 
िज हा याच े  सोडवले,तमान दनदिलतांनाआप या लेखणी यामा यमातून यांचा ह ांची जाणीव क न 
दलीएवढी ताकद बाबासाहबेां या िलखणीईने क न दाखवले आिण समाजाम ये प रवतन घडवून आणले 

उ ेउ ेउ ेउ :े:::---- 

• डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यानंी केले या आ थक सुधारणाचंी मािहती जाणून घेणे. 

• डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यानंी केले या सामािजक सुधारणांची मािहती जाणूनघेणे. 

• डॉ. डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकर यांनी केले या सुधारणाचंा समाजावर झालेला बदलांचा अ यास करणे. 

सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    प तीप तीप तीप ती::::----    

तुत संशोधन लेखा या िन मतीसाठी पूव कािशत दु यम आधारसाम ीचा अवलंब कर यात आलेला 
आह.े दु यम आधार साम ीत ामु याने डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी िलिहले या िविवध पु तकांचा संदभ 

घेतलेला आह.े तसेच डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां या जीवन कायावर िलिहले या िविवध ंथांचा संदभ हणून 

आढावा घे यात आलेला आह.े 

प ीकरणप ीकरणप ीकरणप ीकरण::::----    

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी समाजातील सव घटकाचंे िनरी ण क न यांनी आप या वेगवेग या 
ंथांमधून वतमानप ातून भाषणांमधून आिण िवशेषता भारतीय रा यघटने या मा यमातून सामािजकतेची 
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क पना य ात अण ाचा य  केला. अ पृ य हा भारतीय समाज व थेला लागलेला कलंक असनू अ पृ य 

ला माणूस हणून असलेले सव समतेच ेअिधकार चातूव ये व थेन ेनाकारल ेहोते शतकानुशतके हा समाज 
दयनीय व अ गत अव थेत जीवन जगत होता दरीत माणसांना कु  ेमांजरी आिण ा यांपे ा हीन दजाची वागणूक 
दली जात होती अनके वषापासून यांना गुलामिगरीच ेजोखत सहन करीत जीवनाचंा वास करावा लागत होता”. 

२ हणजे सामािजक िवषमते या  सोडवायचा असले तर आधी लहान-लहान सामािजक सुधारणा हो याची 
गरज आह ेनेम त सुधारकानी सामािजक सुधारणा चळवळसाठी धम ंथांचा आधार घेतला होता आिण याच धम 

ंथावर बाबासाहबेांचा िव ास नाही हणून अ पृ य मा य करणा या मनु मृती या ंथाची बाबासाहबेांनी होळी 
केली. याच बरोबर या नेम य धमसुधारका या हदय प रवतनावर िव ास होता तर डॉ टर बाबासाहबेांच ेअस े

मत आह े क  या दय प रवतनाला मयादा असतात हणून अनेक वष अ याय िपळवणूक दा र  यांचा गतत 

सापडले या अ पृ य समाजाला यातून आपण भारतीय समाज व थाही काढले पािहज ेअशी खुण गाठ डॉ टर 

बाबासाहबेांनी मनाशी बाळगून आयु य भर यां यासाठी झगडत रािहल ेआिण आिण अ पृ यांना याय िमळवून 

दला. डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकर यांनी या समाज सुधारणेच े त अंिगकारले यां या डो या समोर यांनी 

महा मा योितबा फुल,े राज ी शा  महाराज, भाऊराव पाटील, संत गाडगे महाराज , मेघाजी लोखंड ेया थोर 

पु षांचा आदश डो या समोर ठेवून यांचा हातुन रा न गेले या अपूण व साकार क न अ पृ यांचा िवकासाला 

चालना दली आह.े 

भारतीय समाज व था ही जाती वर आधा रत आह े यामुळे  म ये भेट िनमाण झाले आहते भारत 

दशे एकिवसा ा शतकाम ये वाटचाल करत असताना दखेील समाज मा  जातीपाती या च हुाम य ेसापडला 

आह.े ही जाती व था आता िवभाजन करणारे अजून ती चा दजा े  आिण किन  अशी दशिवणारा आह े

यामुळे ही अ पृ यता जो पयत मुळापासून न  होत नाहीत तो पयत तोपयत समाजाची गती होणार नाही 

यासाठी डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकरांनी सं य य  केल े आहते यादशेात माणसांची माणसां या गुणांची 

माणसां या कत वाची कधीच पूजा झाली समाजात चालत आले या ढी परंपरामुळे धमामुळे धमा या ढीमुळे 

माणसातला माणूस हा समजला शू य जात ेआह े याला पशू पे ाही हीन वागणूक दली जाते यां यातील कला 

गुणांची कतृ वाची कायाची दखल घे या ऐवजी दगड धो ाची पशुप यांची झाडा पा याची पूजा कर याची 

िशकवण आप या धम डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरानंी आप या जीवन अनुभवाने आप या ासंग पूण 

जाित व थे या वण व थे या वणा म धमाचा अ पृ यते या सव ांचा मुळाशी खोलात जाऊन यांचा 

सवागाने अ यास केला यादशेांची अधोगती का होत ेआह े? माणूस मागे का पडत चालला आह?े तो का पराभतू 

होत आह?े या यासग या गो चा बारका ान ेअ यास केला आिण बाबासाहबेांनी िन कष काढला या सग या 

गो ीचे मूळ मूळ फ  माणूस हा माणूस क  बद ूमांड या िशवाय दशेाची गती होणार नाही भारतान ेभिवत  

उ वल होणार नाही . अशा िनणया पयत येऊन बाबासाहबेांनी शू  मूळचे कोण? ह े बाबासाहबेांनी िलिखत 

पु तकांचा तावनेतील यांचा िवचारातनू असे िनदशनास येत ेक , भारतीय समाज व थेत माणूस हा क बद ू
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आणले या नाही हद ूसमाज व थेतील जातीयता अ पृ यता न  क न नवीन मु यांवर आधारले या हणजेच 

समता बंधुता व वातं य या त वांवर आधारले या नव समाज िनमाण करायचा न हता यामुळेच हद ूसमाजात 

जातीयता अ पृ यता टकून रािहली आह.े अ पृ यतेने समाजाचा दनैं दन वहार आप या भयानक व पाच े

थैमान घातल े व को वधी माणसे अ पृ यता गुलामिगरीत दाबून टाकली डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकरांनी 

अ पृ यता िनवारण कर यासाठी आयु यभर क  केले यांनी खा लेले दाहक चटके आिण वषानुवष जाती भेदाची 

िशरा यांचा मानेवर ठेवली आह ेअ ानान ेजखडले या या अ पृ य समाजातून बाहरे काढ यासाठी बाबासाहबेांच े

काय मोलाचे अ पृ य समाजातील मानवाला हद ू हणून धा मक सामािजक समानता िमळावी या हतेनू े

बाबासाहबेांनी आप या य ांची पराका ा केली यासाठी बाबासाहबेांनी नािशक काळाराम मं दर वेश चवदार 

त या या त डा या स या ह तसेच या अ पृ यांचा वतं  मतदार संघ असावा यासाठी अनेक लढे दलेत ह ेसव 

बाबासाहबेांनी यश वी केले. 

१४ ऑ ट बर १९५६ रोजी आप या लाखो दिलत पददिलत अ पृ यांसह सनातनी हद ु धमाचा याग 

समतावादी बौ धमाचा बाबासाहबेांनी वीकार केला सव अ पृ यांना एकि त क न यांना वािभमानाने जगता 

आले पािहजे याक रता जाती व था मोडून काढली पािहज ेिश णातून दिलत अ पृ यांचा िवकास हावा हणून 

यांनी अनेक शै िणक सं था वसतीगृह ेयांची िन मती क न सामािजक व राजक य तरावर अ पृ यां या ांना 

वाचा फोड याच े काम त े डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकरांनी केली. महाड या स या हाचा सभेम य े डॉ टर 

बाबासाहबेांनी दिलताचा ज म िस  मानवी ह ांचा जाहीरनामा दनांक २५ िडसबर १९२७ रोजी तयार के या 

तो पुढील माणे . 

“सव माणसे  ज मता समान दजाची आहते ती मरेपयत समान दरजाचीच राहतील ह ेह  कायम रहावेत 

हाच व थेचा व रा य व थेचा अंितम हते ूअसला पािहज.े 

अिखर जा जनता हचे सव अिधकारांच ेव स ेच ेउगम थान आह ेकोण या ही ला आप या ज म 

िस  ह  माणे वाग याचा वातं  आह.े 

जाती-जातीतील ठरवून दले या अ मान व थेचा ही सभािध र करत ेसमाज रचना समते या पायावर 

उभी करायची अस यामुळे मान-स मान अिधकार वसाय वसाय याचा बाबतीत जात आड येता कामा नये. 

भेदाभेद हावयाचा तू केवळ चा गुणधम आलोय झाला पािहज ेजाती मुळे होता कामानय.े ”३ अशा कारे 

डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकरांचा िवचार धारणेतून असे िनदशनास येत े क  वरील सव कौश ये यो य प तीन े

वापरली तर दशेा समोर िनमाण झालेले िविवध  सहजपणे सोडिवणे सोपे जाईल व भारतीय लोकशाहीच े

अि त व दीघकाळ टकून रा  शकते. 

    

    



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)             ISSN – 2454 - 7905 

Vol. II  - ISSUE – LII                  SJIF Impact Factor : 7.479                                         Page - 300 

डॉडॉडॉडॉ....    बाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबे    आबंडेकरानंीआबंडेकरानंीआबंडेकरानंीआबंडेकरानंी    केले याकेले याकेले याकेले या    सामािजक वसामािजक वसामािजक वसामािजक व    आ थकआ थकआ थकआ थक    सधुारणासधुारणासधुारणासधुारणा    

१. ि यांना पु षां माणेच समान नागरी कायदा, ि यांना यांचे ह  ा  झाले पािहजेत यासाठी डॉ टर 

बाबासाहबे आंबेडकरांनी हद ूकोडिबलाची िन मती क न ि यांना यांचे ह  ा  क न दले. 

२. डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकरांनी हद ूकोड िबल हा कायदा फ  दिलत ीया पुरताच मया दत नाही 

तर समाजातील सव ि यांसाठी यांनी या काय ांची िन मती क न सव ि यांना उ शे केला आह े यांनी पतीच े

गुलाम हो यास नकार दऊेन यां याशी िम ा माणे सहकाय केल ेपािहजे लवकर ल  करणे अिधक मुल होऊ न दणेे 

दगुुणांपासुन मु  राहणे आिण समतेसाठी आ ह धरणे मह वाचे आह.े ीला माणूस हणून मान-स मान िमळावा 

अशी प  भूिमका डॉ टर बाबासाहबेांनी या काय ात अधोरेिखत क न मानवतावाद जोपासला आह.े  

३.दिलत बौ  चळवळीला पेरणा दली आिण अ पृ य लोकां िव  होणारा सामािजक भेद भाव न  

कर यासाठी चळवळ उभारली. 

४. डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकरांनी दन – दिलतांचा िव थािपतांचा शोिषतांचा अंधकारमय जीवनाला 

ेचा संदशे दला. गिलतगा  झाले या मनामनातनू समाजात गतीची मशाल चेतवून डॉ टर बाबासाहबेांनी 

मुदाड झाले या समाज झाला आप या ह ा ती जागृत केली हणजेच बाबासाहबेांनी येकाला मानवी ह ाची 

जाणीव क न दली. 

५. मिहलांचा आिण कामगारांचा ह ाच ेसमथन क न यांना नोकरीचा ठकाणी यो य स मान व वेतन 

ा  क न दले. 

६ . भारतीय वातं य ल ात मोलाचे योगदान दऊेन भारतीय संिवधानाच ेिश पकार बनल.े 

७. डॉ टर बाबासाहबे हणजे तळागाळातील लोकांना बौि दक व सामािजक गुलामिगरातून मु  क न 

यांना मं  दणेारे एक पथदशक होत.े िश पकलेत िशवाय आप या वरील याय -  अ याय आपले ह  ही आप याला 

कळत नाही अशा कारे यांनी सामािजक ांतीच ेरण शग समाजात फंुकले आिण समाजाला एक संघसमाजाची 

जाणीव क न दली. 

८. दशेाचा िवकास करायचा असेलतर शेती वसायाला चालना दली पािहजे आप या दशेा या ामीण 

भागातील जाती वर व समाज व थेवर आधारले या हणून शेतकरी समृ  झाला पािहजे पािहजे यां या याला 

लागणारया सव सुिवधाची िन मती क न शेतक याला मदत केली पािहज ेअशा व पाचे कायद ेबाबासाहबेांनी 

तयार क न शेतक यांम ये जन जागृती िनमाण कर याचे काम 

९.  सामािजकानी केल ेमागासले या वगाचा िनराशा दरू क न यांना समानतचेा अिधकार िमळवून दला. 

१०. डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकर यांचा िवचारात रा  ेम व रा  िन ा ओत पोत भरलेली आह.े यांनी 

जे हा धमातराची घोषणा केली ते हा अनेक रा ीय नेत ेमंडळी घाबरली आिण यांना तसेच वाटायला लागले क  

डॉ टर बाबासाहबे आता दशे सोडून जाणार परंतु डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकर.” आ ही या भारत दशेाची संतान 
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आहोत आ हाला रा ीय वाची जाणीव आहचे, रा ावर संकट आ यास ाणपणाला लावून दशेाचे र ण केले व क  

सु ा अशी खर रा  िन ा बाबासाहबेांनात ेपाहायला िमळते. 

११. डॉ टर बाबासाहबे यांनी तळागाळातील सव सामा य माणूस सवश  िनशी जागा के या याला 

आ मस मान वािभमान अि मता व साम याची जाणीव क न दली मानिसक गुलामिगरीतून मु  केले ह ान े

जग याची िशकवले यासाठी संघषाच ेस या ह क न समता व याय समाजात िनमाण केला. 

१२. जगातील आदश समाज िनमाण कर यासाठी यांनी लोकशाही शासनाचा वीकार केला यासाठी एक 

 एकमत एक मु य आिण एकच कमत असा िस ातं घालून दला . यासाठी यांनी जगाला आिण भारताला 

आधुिनक काळात सव कार या सुधारणा व सवागीण िवकास करता येईल अशी रा ाला रा यघटनाक िस ातं 

घालून ितला यासाठी यांनी जगाला आिण भारताला आधुिनक काळात सव कार या सुधारणा व सवागीण 

िवकास करता येईल अशी रा ाला रा यघटना दली. 

साराशंसाराशंसाराशंसाराशं::::----    

अशा या महामानवाचे महान काय हणज ेदशेासाठी व समाजासाठी सामािजक बांिधलक च ेकत  होय 

भारत र  डॉ टर भीमराव रामजी आंबेडकर यांनी आप या आयु याचा ६५ वषात दशेाला सामािजक आ थक 

शै िणक धा मक ऐितहािसक सां कृितक सािहि यक औघोिगक संिवधािनक सह वेगवेग या े ात अनेक मू यवान 

कामे क न रा ा या िनमाणात योगदान दले भारतीय समाजा या सामािजक सां कृितक आ थक याियक सव 

कार या गतीम ये समान संधीचा अिधकार ा  क न दतेे डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकर समाज सुधारक ठरले. 

सदंभसदंभसदंभसदंभ::::----    

१.Mr. Wikipedia / wiki / डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकरांचे िवचार – मु  ान कोश (कोटेशन 

२.वतमान प रि थतीत डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकर यांचा िवचारांची आव यकता –लेखक डॉ. एम. आर. इंगळे (कोटेशन माक२)  

३.https://WWW.akshadhara.com डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकर यांचे सामािजक िवचार-Marathi book buy online 

(quotation- 3) 
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बबबबजेटजेटजेटजेट २०२२ २०२२ २०२२ २०२२ : देशा यादेशा यादेशा यादेशा या    उ वलउ वलउ वलउ वल    भिवत ाचाभिवत ाचाभिवत ाचाभिवत ाचा    यो ययो ययो ययो य    मापदंडमापदंडमापदंडमापदंड    – 
स यस यस यस य    शेतीलाशेतीलाशेतीलाशेतीला    ो साहनो साहनो साहनो साहन!!!!    

    

सशंोधकसशंोधकसशंोधकसशंोधक    िव ा थनीिव ा थनीिव ा थनीिव ा थनी 
जाधव पाली िनवृ ी 

सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    मागदशकमागदशकमागदशकमागदशक 

डॉ. . . . अमोल गायकवाड    
स वयक व अथशा  िवभाग मुख,,,,    के. . . . टी. . . . एच. . . . एम. . . . कॉलेज, , , , नािशक    

तावनातावनातावनातावना 
आजआजआजआज    सवसवसवसव    जगाम येजगाम येजगाम येजगाम ये    भारताचीभारताचीभारताचीभारताची    कृषीकृषीकृषीकृषी    धानधानधानधान    दशेदशेदशेदशे    हणनूहणनूहणनूहणनू    यातीयातीयातीयाती    पसरललेीपसरललेीपसरललेीपसरललेी    आहेआहेआहेआह.े इतरइतरइतरइतर    दशेां यादशेां यादशेां यादशेां या    तलुनतेतलुनतेतलुनतेतलुनते    

भारतानेभारतानेभारतानेभारताने    कृषीकृषीकृषीकृषी    तं ानतं ानतं ानतं ान    आिणआिणआिणआिण    याचयाचयाचयाच    बरोबरबरोबरबरोबरबरोबर    कृषीकृषीकृषीकृषी    सशंोधनातसशंोधनातसशंोधनातसशंोधनात    मोठयामोठयामोठयामोठया    माणावरमाणावरमाणावरमाणावर    गतीगतीगतीगती    घडवनूघडवनूघडवनूघडवनू    आणलीआणलीआणलीआणली    आहेआहेआहेआह.े 

भारतातीलभारतातीलभारतातीलभारतातील    ब याचब याचब याचब याच    रा यामं येरा यामं येरा यामं येरा यामं ये    कृषीकृषीकृषीकृषी    िव ापीठेिव ापीठेिव ापीठेिव ापीठे    उभार यातउभार यातउभार यातउभार यात    आलीआलीआलीआली    आहतेआहतेआहतेआहते. जणेेजणेेजणेेजणेे    क नक नक नक न    याचीयाचीयाचीयाची    मदतमदतमदतमदत    हीहीहीही    कृषीकृषीकृषीकृषी    

व थापनाचाव थापनाचाव थापनाचाव थापनाचा    दजादजादजादजा    सधुार यासाठीसधुार यासाठीसधुार यासाठीसधुार यासाठी    होईलहोईलहोईलहोईल. भारतभारतभारतभारत    हाहाहाहा    कृषीकृषीकृषीकृषी    े ाम येे ाम येे ाम येे ाम ये    दवस दवसदवस दवसदवस दवसदवस दवस    गतीगतीगतीगती    करतानाकरतानाकरतानाकरताना    आप यालाआप यालाआप यालाआप याला    

पहायलापहायलापहायलापहायला    िमळतिमळतिमळतिमळत    आहेआहेआहेआह ेआिणआिणआिणआिण    हाहाहाहा    एकएकएकएक    चागंलाचागंलाचागंलाचागंला    मापदडंमापदडंमापदडंमापदडं    आहेआहेआहेआहे!!!! 
परंत ुआज या एकिवसा या शतकाम ये मानव हा दवस दवस वाथ  होताना आप याला दसत आह.े तो वतः या 

वाथा पोटी शतेजमीनीकडे पयायाने आप या भुमातेकडे दलु  करतो. मोठया माणावर पीक काढून उ प  िमळिव यासाठी 

आज मानव मोठया माणावर रासायिनक शेतीचा दशने े पाऊल े टाकताना आप याला पहायला िमळत आह.े ाचीन 

काळापासून चालत अले या स य शेती पासून मानव आज दरू जाताना दसत आह.े स य शेतीचा अवलंब क न या शेतीतनू 

उ प  घऊेन याचा सव मानव जातीला पुरवठा करणे ह ेआज या वाढ या लोकसं ये या जगाम ये श य नाही, ह ेखरे असल े

तरी ही रासायिनक शेतीमुळे मानवाला याच बरोबर धरणी मातेला सोसावे लागणारे दु प रणाम ह ेदेखील तेवढेच जा त 
भयानक आहते. गे या दोन वषापासून संपूण जगावर आलेल ेकोरोनाचे संकट बघता िनरोगी व आरो यदायी जीवन शैलीसाठी 

स य शेतीचा अवलंब करणे िहजणू काळाची गरज ठरली आह े
कोरोना संकटात देशा या अथ व थेला बळ दणेा या शतेक यांसाठी क  सरकारन ेआ थसंक पातून मोठया घोषणा 

के या आहते. यातीलच एक मह वाची घोषणा हणजे स य शेतीला ो साहन! न ा आ थक बजेट नुसार शेती हायटेक 

कर याचा िवचार सरकार क  शासन करत आह.े यामुळे अधुिनक तं ान तसेच रासायिनक खते िवरिहत ऑरगॅिनक शेतीला 

मोठया माणात पा ठबा दऊेन ो साहन देत आह.े खरं पहायला गेल तर स य शतेी आप याला काही नवीन नाही. 

पूव पासूनच आपण ती करत आलो आहोत, मा  याला शा ीय आधार न हता, आजची जीवन शलैी आपण अनुभवतो आहोत 

आिण यातील सम या व ुटी ल ात घेता आरो या या िविवध सम या आज उ वतात, या सवाचा अितरेक इतका झाला 

आह,े क  आप याला स य शतेी कडे वळलेच पािहजे. 

सशंोधनाचेसशंोधनाचेसशंोधनाचेसशंोधनाचे    मह वमह वमह वमह व----    

स य शेती संक पना पयावरणीय बाब शी िनगिडत असणारी संक पना आह.े कोरोना या काळात भारतीय 

औषधो पादन तं ाने ही आपली मता िस  केली आह.े आप या देशाचे य  ह ेकोिवड-19 साथरोगा िव या लढाईतील 

त कालीन आ हानांना त ड दे यापूरते मया दत नाहीत. यामुळे सरकार दरूगामी उपाय योजना िवकिसत करत आहते, या 
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भिव यात देखील भावी व उपयु  ठरतील. यामुळे स य शेतीची एक चांगली संक पना सरकार राबिवत आह,े यामुळे 

स य शेतीचे मह व सवाना समजले पािहजे. स या या ापार क त शेती व थेमुळे शेतील रासायिनक खते, क टकनाशके, 

रासायिनक बुरशी नाशके व तणनाशके या सवाचा अवाजवी व पात वापर होत आह.े यामुळे वाढत चालेले तापमान व 

घटत चालललेी जिमनीची सुपीकता तसेच, वाढते दषूण इ यादीचा एकंदरीत िवचार केला असता, पृ वीवरील सजीव 

सृ ीला (मानव, ाणी, वन पती), जैववीधतेला धो याची पवू सूचना ा  होत आह,े हणून रासायिनक शेती पे ा स य 

शेती शा त व पाची व कायम व पी उ प  िमळवून दणेारी शेतीची उ म प ती आह.े 

सशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाची    उ ेउ ेउ ेउ –े–––    

1.1.1.1. नैस गक संतलुन कायम राह यासाठी क टकनाशके, रसायने इ या दचा उपयोग न करता िनसगाशी िनगिडत व तूंचा 

अथवा घटकांचा वापर करण.े 

2.2.2.2. स य शेती उ प  ह े पणूपण े रसायन िवरिहत अस याने माणसाचे आरो य / शारी रक वा य उ म राहते, आिण 

यामुळे मानवी जीवनमान उंचाव यास मदत होत.े 

3.3.3.3. िपकां या दजावर व पयायान ेआप या आरो यावर होणारे दु प रणाम टाळण ेया उ ेशान ेस य शतेी िह संक पना मह व 
पूण आह.े 

4.4.4.4. स य शेती मुळे आ थक उ प ात वाढ होत ेव िपकांसाठी लागणारा खच कमी अस यान ेशेतीचे उ म कारे आ थक 
िनयोजन करता येत.े 

5.5.5.5. पयावरणीय जीवन च  समजून घऊेन एकाि मक शेती प तीचा अ यास करण.े 

सशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाची    गहृीतकेगहृीतकेगहृीतकेगहृीतके    –––– 

1.1.1.1. स य शेतीमाधील िवकास व संधी जाणून घेण.े    

2.2.2.2. कमीत कमी खचात अिधकािधक उ प  घणे.े    

3.3.3.3. शेतक यांकडे स य शेती उ पादनांची मागणी वाढ यास त ेस य शेतीकडे वळतील आिण यांना ो साहन िमळेल.    

िवषयिवषयिवषयिवषय    िववचेनिववचेनिववचेनिववचेन––––    

या आ थक वषात (2022-23) स य (organic farming) तसेच रसायन मु  शतेी कर यासाठी शेतक यांना 

ो साहन दले जाईल. असा मोठा िनणय सरकारने 2022 या आ थक पाहणी अहवाल सादर करताना घेतला आह.े देशा या 

अथ व थेला गती दे याम ये कृषी े ाचा वाटा मह वपूण आह.े काळा या ओघात शेती वसायाम ये बदल होत आह.े 

यामुळे देशा या अथ व थलेा संजीवनी देणारे सव घटक सकारा मक पातळीवर असायला हवेत, असा सरकारचा य  

अस याचे आप याला दसून येते. यामुळे रासायिनक खत े िवरिहत ऑरगॅिनक शेतीला मोठया माणात पा ठबा दऊेन 

ो साहन देत आह.े वाढता रासायिनक खतांचा वापरयामुळे नैस गक आिण ऑरगॅिनक शेतीला मोठया माणात िडमांड आल े

आह.े यामुळे शेतक यांनी नैस गक शतेी कर याचे धोरण आ मसात केले पािहजे. 

स य शेती हणजे सजीव पयावरणीय रचना आिण जीवन च ास समजून घऊेन वर सा यांनाचा वापर टाळून 
केलेली एकाि मक शेती प ती होय. खालील आकृती बंधा या आधारे स य (शा त) शतेीचा मुलमं  अिधक चांग या कारे 

समजून घेता येईल. 
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स य शेती ही िनसगा या जीवन च ावर अवलंबून व अनु प हवी, , , , ती िजवसृ ीला ध न चालणारी हवी....    यामुळे 

कोणतेही दषूण होत नाही ह ेस य शेतीचे मह वाचे त व आहे....    यामुळे स य शेती हणजे काय, , , , ती कशी करायची, , , , याची 

त वे कोणती व यापुढील संधी आिण आ हाने या सवाची मािहती असणे गरजेचे आहे. . . . यामुळे स ीय शेतीवर संशोधन होण ेह े

अ यंत मह वाचे आहे....    

चालू आ थक वषात कृषी े ा या वाढीचा दर 3.9%.9%.9%.9%    राहील, , , , असा अंदाज सरकारकडून वतिव यात आला आह,े , , , 

कारण सरकारने या आ थक वषात (2022) शेतक यांचे उ प  दु पट कर याबाबतचा पुनः ार केला आहे, , , , याच माण े

शेतकरी िम ांनी नैस गक शेती कर याचे धोरण आ मसात करावे, , , , कृषी े ात खाजगी आिण सरकारी यां या सहभागातनू 

अ याधुिनक अ याधुिनक तं ानाचा वापर कर यावर भर दला जाणार आहे....    यासाठी देशातील सव कृषी िव ापीठांना 

अधुिनक िझरोबजेट तसेच तं ान यु  शेतीसाठी अ यास म अख याचे सांिगतले जाणार आहे....    जेणे क न देशभरात 

रसायनमु  नैस गक शतेीला चालना दली जाईल व अधुिनक शेती, , , , संवधन आिण व थापनावर भर दला जाईल. . . .     

नाबाड या मा यमातून कृिष े ातील टाटअप आण यासाठी आ थक गुंतवणूक ला ो साहन दले आिण 
शेतक यांनी स य शतेी करावी यासाठी रा यसरकारने आिण एमएसएम लघुउ ोग या भागीदारीसाठी ापक पॅकेज 
ख याअथाने दल ेतर स य शतेी व आधुिनकत ेमुळे शेतक यांचे भिवत  न च उ वल ठरेल....    सरकार स य शेती, , , , नैस गक 

शेती आिण िविवध पीक प तीला ो साहन दे यासाठी िवशषे य  करणार आहे. . . . ह े य  शेतकरी आिण देशा या ामीण 

अथ व थेला सश  कर यासाठी न च उपयु  ठरेल असा ठाम िव ास शेतक यांनी देखील बाळगला पािहजे....    

भारतात आता शेतीसाठी आधिुनक आिण वै ािनक तं ाचा अवलंब केला जात आहे. . . . या बरोबरच देशातील कृषी 

शा ा या दरूदश  िवचार आिण त ण शेतक यांचे कठोर प र म, , , , समपण आिण िज  मह वाची आहे, , , , जेणे क न 

शेतक यांकडून स य शेती उ पादनची मागणी वाढ या सतेदेखील स य शतेी कडे वळतील आिण यांना ो साहन िमळेल.... 

साराशंसाराशंसाराशंसाराशं– 

क टकनाशक मु  शेती कर यास सरकारचे ाधा य अस याचा यय अथसंक पतील (2022) तरतुदी व न आला 
आहे. . . . जा तीत जा त शेती िह स य प तीने हायला हवी, , , , हा सरकारचा आ ह आहे....    कारण; स य शेती िह  एक जीवन 

प ती आहे....    केवळ िपकांचे उ प  वाढिव यासाठी िह एक संक पना नाही. . . . जसा आहार तसा िवचार असतो. . . . साि वक 

आहारामुळे मानवाचा कौटंुिबक, , , , शारी रक, , , , मानिसक, , , , नैितक िवकास होतो....    यामुळे आज या अधुिनक व पधा मक युगात 

स य शेतीचे मह व वाढले आहे....    या िशवाय जागितक तापमान वाढ, , , , पयावरण दषूण व अ सूर ा यांसार या ावर 

स य शेतीहाच उपाय आहे....    
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भारतीय शतेी या शा त िवकासासाठीभारतीय शतेी या शा त िवकासासाठीभारतीय शतेी या शा त िवकासासाठीभारतीय शतेी या शा त िवकासासाठी    आधिुनक करणआधिुनक करणआधिुनक करणआधिुनक करण 

डॉडॉडॉडॉ. एसएसएसएस....    पीपीपीपी....    दवेरेदवेरेदवेरेदवेरे 
सहयोगी ा यापकसहयोगी ा यापकसहयोगी ा यापकसहयोगी ा यापक, केकेकेके....    बीबीबीबी. एचएचएचएच. महािव ालयमहािव ालयमहािव ालयमहािव ालय, िनमगाविनमगाविनमगाविनमगाव    नािशकनािशकनािशकनािशक 

तावनातावनातावनातावना : 

भारत एक कृिष धान दशे असून वातं यपूव काळा या इितहासापासून जर आपण भारतीय शेतीचा 

अ यास केला तर, राज े राजवाड,े परक य राजवटीत व वातं यो र कालखंडात रोजगार व उ प  िमळवून 

दे याबरोबरच शासनाचा महसुलाचा एक मह वपूव ोत हणून अथात, अथ व थचेा कणा हणून शेती हा मु य 

वसाय रािहला आह.े ६० ट यांपे ा अिधक लोक आजही शेती व शेतीशी संबंधीत वसायात गंुतलेली आहते. 

२०२० पासून कोरोना महामारी या भयानक कालखंडात जगातील सवच े ाच ेवृ ीदर ऋणा मक रािहल.े परंत ु

भारतीय शेती े ात अिधक ३.४ ट े  इतक  वाढ झाली. भारतीय शेती वसाय िनसगावर अवलंबून आह.े 

िनसगा या लहरीपणामुळे भारतीय शेतीवर अनेक प रणाम घडून येतात दु काळ, पुर, अितवृ ी याच बरोबर क ड, 

वाढता उ पादन खच, मागणी व पुरवठायातील संघष, िवपणन सुिवधेतील दोष, अशा अनेक बाबी आहते यामुळे 

भारतीय शेतकरी अडचणीत अस याचे दसून येतो अथात ह रत ातंी नंतर शेती उ पादनात मो ा माणात वाढ 

झाली. व भारतसन २०११ पयत अ धा य उ पादनात वयंपूण झाला. परंतु शेतीचा श वात िवकास झाला का? 

या ाचे उ र मा  अनु रत राहत.े 

भारतात २१ ा शतकापासून ह रत ांती या दसु या ट याला सु वात झाली अस ेकृिष त ांचे मत आह.े 

ह रत ांती या पिह या ट यात अ धा य उ पादनात वाढ घडून आण याचे मुख उ  े होते. या अनुषंगान े

भारतात कृषी संशोधनाला चालना िमळाली. उ  पैदास संक रत िबयाणे वापरले जाऊ लागले, रासायिनक खते व 

क टकनाशकांचा वापर वाढला. यामुळे 1970 या दशकात भारतात अ धा या या उ पादनात िव मी वाढ 

न दिव यात आली. आता कृषी े ाम ये ह रत ांती या दसु या ट यात आधुिनक करणाची आव यकता आह.े 

जिमनीची त वाढिवणे व टकून ठेवणे, पा याचे सू म िनयोजन करणे, पीकरचनेत सुधारणा करणे व कृषी 

उ पादनात आ मिनभर होणे. ही काळजी गरज झालेली आह.े ह े२१ ा शतकातील मह वाचे आ हान आप या 

शेती े ापुढील आह.े या अनुषंगाने या अडचणी आहते व ज े आ हान े आहते याचे अवलोकन सदर संशोधन 

लेखात कर यातआलेलेआह.े 

उ ेउ ेउ ेउ  े: 
१) भारतीय शेती शे ातील अडचणीचा शोध घेणे. 
२) शेती या शा वत िवकासा क रता नवीन तं ानाची मािहती अ यासणे. 
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सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    प तीप तीप तीप ती    :::: 
सदर संशोधन लेखा या िन मतीसाठी दु यम आधार साम ीचा वापर कर यात आलेला आह.े यात 

ामु याने िविवध कृषी मािसके, कृषी संशोधनाशी िनगिडत िविवध पु तके, संकेत थळे यां या मा यमातून उपयु  

मािहती संकिलत कर यात आली आह.े ा  मािहती या प ीकरणासाठी िव ेषण तं ाचा वापर केलेला आह.े 

तसेच आव यकते नसुार सा या संिख कय प तीचा दखेील वापर कर यात आला आह.े यामुळे तुत संशोधन 

लेखाचा हतेू सा य झालेला आह.े व िन कषा त पोहोचणे श य झाले आह.े 

भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    शतेीचेशतेीचेशतेीचेशतेीचे    स याचेस याचेस याचेस याचे    व पव पव पव प    वववव    उ पादनउ पादनउ पादनउ पादन    प तीप तीप तीप ती    ::::    

भारतीय शेतीला एक िव तृत पा भूमी असून ितचा कमीत कमी १०  हजार वष पूव चा इितहास आह.े 

भारत जगात दसु या मांकाचा शेती उ पादन घेणारा दशे आह.े िविवध कारची िपक रचना आपणास भारतीय 

शेती परंपरेत दसुन येते. अ धा य, फळे, भाजीपाला, ापारी िपके इ. उ पादन यात समािव  केली जातात. 

११११))))पारंप रकपारंप रकपारंप रकपारंप रक    व पाचेव पाचेव पाचेव पाचे    अि त वअि त वअि त वअि त व    ::::----    

भारतात मो ा माणात पारंप रक प तीने शेती केली जात.े यात मो ा माणात पशुचा वापर, 

िनसगावरच े अवलंिब व, सचना या अपु या सुिवधा, या माणे सरकारच े शेती बाबत पायाभूत सुिवधाम य े

िन मत कर यातील नैरा य. शेतीचे वारसा ह ामुळे होत गेलेले तुकडीकरण या सव बाबी िवचारात घेत यातर एक 

बाब ल ात येते भारतीय शेती े ात शा वत िवकास कर यासाठी भरपुर वाव आह ेआिण याप तीन े य  करणे 

गरजेच ेआह.े 

२२२२))))कृषीकृषीकृषीकृषी    ापारीकरणापारीकरणापारीकरणापारीकरण    वववव    वसायवसायवसायवसाय    धोरणधोरणधोरणधोरण    ::::----    

पीक रचने या बाबतीत ही भारतात पारंप रक िपकांचे उ पादन मो ा माणात घेतले जात.े यात 

बाजरी, ग , हरभरा मका, मुग, नाचणी, वारी, भात इ. िपकांचा समावेश केला जातो. भाजीपाला व फळ िपकाचं े

मो ा माणात उ पादन घेतले जात.े अथात शेती े ाचा ापारीकरण व ावसाियक पीक आकृित बंधयांचा 

अभाव दसून येतो. शेती बरोबर जोड व पूरक वसाय केला जाऊ शकतो. या क रता धोरणा मक िनयोजनाची 

आव यकता असत.े याक रता ापारी पीक उ पादनात वाढ करणे, दशेांतगत बजरपेठे बरोबरच परक य 

बाजारपेठेची उपल धता व यं णा िनमाण करणे, नाशवंत व पा या पीक उ पादनाचे संर ण करन ेगरजे च ेआह.े 

२) कृषीउ पकृषीउ पकृषीउ पकृषीउ प     वववव    रोजगाररोजगाररोजगाररोजगार    ::::----  

१९५०-५१ म ये शेती े ातून ५०% न अिधक रा ीय उ प  व रोजगार िन मती होत असे, सन १९५१ 

म ये एकूण कायकारी िमकापैक  ७०% िमक शेती े ात रोजगार िमळवत. तचे माण २००१ साली  ५९% 

(२३.५कोटी)  होत.े वतमान ि थतीम य ेही भारतात 50 % पे ा अिधक लोक शेती े ातून रोजगार िमळवत 

आह.े तर रा ीय उ प ातील वाटा हा वातं यो र कालखंडात ५०% पे ा अिधक होता तो गे या काही वषापासून 

१५ % जवळपास असतो. असे जरी आपणास दसत असले तरी यात मू य वाढ झाली आह.े 
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३)))) कृषीकृषीकृषीकृषी    तं ानतं ानतं ानतं ान    ::::----        
पंचवा षक योजना कालखंडात शेती िवकासावर िवशेष भर दऊेन, सदन शेती काय मास मह व दे यात 

आले. िबयाणे, क टकनाशके, खते, पा याचा सचनासाठी वापर यामुळे उ प ात वाढ झाली. ह रत ातंी शेतीसाठी 
मह वपूण तांि क बदलाचा कालखंड दशवतो. ऊज या, व इंधन या वापरात वाढ संक रत िबयाणे, क टकनाशके, 
इ. तांि क बदल केले गेले. या माणे ॅ टर, आंतर मशागतीसाठी लागणारे अवजारे, कड व तन व थापन 
तं ान, पीक लागवड तं ान, बाजार मािहती तं ान, जी आय एस तं ान, सौर ऊजा इ. असा िमक तांि क 
बदल भारतीय शेतीत दसून येतो. 
५५५५) ) ) ) भांडवल िन मतीिन मतीिन मतीिन मती    ::::----    

शेती े ाला नेहमीच भांवलाची सम या रािहली आह.े सावकार हा शेतीला पतपुरवठा करणारा मु य 
पारंप रक घटक आह.े सन १९३५ म ये िबगर सं थतमाक े ाकडून ९५% शेतीला पतपुरवठा केला जात असे. 
१९५१ म ये ह े माण ८२.८०% इतके होत.े२०२० म ये ह े माण २०% इतके आह.े खाजगी े ा या 
म े दारीला खंिडत कर यासाठी सहकार े ाची १९०४ म ये थापना कर यात आली. व तेथून पुढे सं था मक 
िव पुरवठा म ये वाढ झाली. २०१९-२० या आकडवेारी नुसार १४.७४ लाख कोटी पये सं था मक िव पुरवठा 
कर यात आला. यात सहकारी बँकाचा १०.८९%, ामीण बँकाचा ११.८५%, ापारी बँकांचा ७७.२४%इतका 
सं था मक शेती िव पुरवाठयात िह सा होता. 
िन कषिन कषिन कषिन कष::::----        

वरील सव िव ेषणाव न एक बाब ल ात येत े भारतीय शेती या शा त िवकासासाठी वाव आह.े 
पारंप रक शेती, संशोधन, भांडवल िन मती, िवपणन, बाजार यं णा, पायाभूत सुधारणा इ. सव बाबीचा िवकास 
कर यास वाव आह ेकृषी यो य े  भारतात मो ा माणात उपल ध असून मनु यबळ दखेील भारतात मोठया 

माणात उपल ध आह.े याक रता िनयोिजत दरूदृ ी कोण आव यक आह.े  
उपायउपायउपायउपाय    योजनायोजनायोजनायोजना    ::::----        
१) शेतीचे भिवत  नवीन तं ानावर अवलंबून असून असे तं ान िनमाण करावे जे वापर यास सोपे व कमी 
गंुतवणुक त उपल ध होणारे असावे. 
२) भारतीय शेतीच े व प नैस गक असून नवीन तं ान ह ेजलवायू प रवतनावर मात करणारे असावे. 
३) जमीन पाणी नैस गक संसाधन े यां या यो य वापरासाठी सव ण कर याची गरज आह े यासाठी आधुिनक 
प तीचा वापर क न मािहती संकिलत करावी व ती सामा य जनतेसाठी खुली करावी. 
४) कृषी भांडवल, िवपणन, व था, आंतररा ीय बाजारपेठ, शीतगृह े पायभूत सुिवधा, वसाियक ापारी 
धोरण इ यादी बाब चा िवकास होणे गरजेच ेआह.े 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    

१) भारतीय अथ व था – द  एवं सुंदरम २०१२ 
२) कृिष अथशा  - डॉ. नीता वाणी – शांत पि लकेशन २०१५  जळगाव 
३) Agribusiness Manegement - Dr.Ajay Singh - Oxford Book Company -first publish in India 2019 
४) www.dainikprabhat.com/agriculture 
५) http://studycircleonline.com 
६)https://mr.vikaspedia.in/agriculture 
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िविविविव     आयोगआयोगआयोगआयोग    वववव    कककक -रा यरा यरा यरा य    राजक यराजक यराजक यराजक य    ––––    िव ीयिव ीयिव ीयिव ीय    सहसबंधंसहसबंधंसहसबंधंसहसबंधं 
ाााा. . . . एनएनएनएन. . . . एएएए....    पाटीलपाटीलपाटीलपाटील    

सहायक ा यापक, रा यशा  मिहला र पु पाताई िहरे मिहला महािव ालय मालेगाव कॅ प, ता. मालेगाव िज. नािशक 
 

तावनातावनातावनातावना :-  

िव  ह े आधुिनक शासनाचे र  असून, योजना कालावधीत खच व आप ी कालखंडात रा य ह े क  

सरकार या अनुदानावर िनभर असतात. संघ आिण रा याच े शासन सुरळीत चालावे, यां यात सम वय आिण 

सहकाय िनमाण हो यासाठी या या रा यांना आपली जबाबदारी पारपाड यासाठी यो य अशी आ थक प रि थती 

असणे आव यक आह.े याक रता रा यांना आ थक वयंपूणता असणे मह व पूण आह.े वतमान कालावधीत आ थक 

व राजक य संबंध रा या या संघषाचा क  बद ूबनला आह.े राजकोषीय धोरणा या उ म अंमलबजावणी वर व 

संिवधानान ेबहाल केले या क  व रा य यां यातील संसाधन वाटपावर क  व रा य िव ीय संबंधातील यश अपयश 

िनि त होत असत.े संिवधानान ेकदर् आिण रा ययांना वेगवेग या कराच ेआकारणी व वसूल कर याच ेअिधकार 

दले आहते. तसेच या या िवभजना या तरतूद ही केली आह.े याच माणे अडचणी या कालावधीत रा य ह े

क ाकड ेमदतीचा हात मागू शकतात या ारे रा या-रा यांम ये असणारा असमतोल दरू हावा हा मु य उ ेश 

आह.े सावजिनक स े ारे पूव िनधा रत उ  गाठ यासाठी सावजिनक उ प , सावजिनक खच, सावजिनक कज 

यांचा उपयोग क न राजकोषीय धोरणाला कसे यश ा  होईल हा य  केला जातो. सावजिनक धोरणाचंा 

नाग रकां या खचावर य  व अ य री या प रणाम घडून येतो. याचा दशेातील नाग रकां या खचावर व 

उ प ावर प रणाम होतो 

भारतीय संिवधानानुसार भारत एक 'संघरा य' आह े असा उलेख नसून भारत 'एक रा यांचा संघ' आह.े 

असा श द योग आढळतो. रा या या ह ानंा बाधा न येता रा ीय ऐ य आिण साम य यांची सं ा ी हावी हणून 

केलेले राजक य संयोजन हणजे संघरा य होय. भारता या संिवधान भाग १२म ये कलम २६८ पासून २९३ पयत 

क  व रा य संबंधाची चचा कर यात आली आह.े सदर शोध िनबंधाम ये क  व रा य िव ीय व राजक य 

सहसंबंधाची चचा कर यात आली आह.े 

सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    प तीप तीप तीप ती    ::::----    

सदर शोध िनबंधाची माडणी कर या क रता िव ेषण प ती व दु यम साधन सामु ी वापर यात आली 

असून, पु तके, संकेत थळे, वतमानप , इ. चा. वापार कर यात आला आह.े  

उ ेउ ेउ ेउ  े   ::::----    

१) िव  आयोगांनी क  व रा य सरकारे यांना िव ीय साधनाच ेवाटप कस ेकेले आह ेह ेअ यासणे. 
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२) राजकोषीय नीतीचा अवलंब क न क  व रा यांम ये कशा कारे समतोल साध याचा य  केला 

जातो ते शोधणे. 

३) क  रा य िव ीय समायोजन कया समजून घेणे. 

िवषयिवषयिवषयिवषय    िववचेनिववचेनिववचेनिववचेन    ::::- 

िवषय मांडणी करताना संिवधान, सरकार व राजकोषीय िनती या बाबी समोर ठेऊन उ द ांची प रपूतता 

कशी पूण होत ेयांच ेिव ेषण केल ेगेले आह.े कॅनडा व ऑ ेिलया या दशेात कराची े  वाढून द यामुळे क ा या 

वा ाला फार थोड ेिवषय आले. हणून क ात रा याकंडून आ थक मदत यावी लागते. या उलट ि वझरलँड म ये 

प रि थती असून, अमे रकेत सु वाती पासूनच आ थक वाय ता असावी असे धोरण वीकार यात आले आह.े क  

कवा रा यात आ थक क ी करणामुळे वाय तेचा हास होतो हा दिृ कोन समोर ठेवून भारतात दो ही मधील 

माग वीकार यात आला आह.े भारत एक संघरा य असून संघसुची व रा यसचूी मा यमातून रा य व क  

यां यातील महसूल व कर सदंभात अिधकार िनि त केल ेआहते. समवत  सूचीत कोण याच कराचा समावेश नाही. 

क ाकड े संर ण, रे वे, टपाल, तार, रा यांकड े याय, सु व था, शेती, सहकार, िश ण, सावजिनक आरो य 

इ यादी काय सोपवली आहते. क  व रा य सरकार यांना आपले काय काय मतेन ेकरता यावी हणून उ प ा या 

बाबी िवभागून द या जातात. यां यातील िव ीय संबंधां या ांचा ठरािवक कालावधी नंतर पु हा पु हा िवचार 

करावा लागतो याचा आढावा घेऊन या संबंधात यो य बदल सुचिव याचे काय िव  आयोगाकडून केले जाते. 

कलम २८० नुसार दर ५ वषानी रा पती िव  आयोगाची नेमनुक करतात. कलम २८० (३) नुसार आयोग खालील 

बाबी िवषयक स ला दे याचे काम करत असतो. 

१) क य करा पैक  या कर उ प ाची िवभागणी क  आिण घटकरा य सरकार यां यात करावयाची 

असत े यांचा िह सा ठरिवणे.  

२) क  सरकार या संिचत िनिध मधील रा यांना दे यात येणारे सहा यक अनुदान त व िनि त करणे. 

तसेच इतर िव ीय बाबी संदभातील िशफारसी िव  आयोग करत असतो. के. सी. िन योगी यां या 

अ ये त ेखाली थम िव  आयोगाची नेमणूक कर यात आली होती. आता पयत एकूण १५ िव  आयोगानी आपले 

अहवाल सदर केल ेआहते. १५ ा िव  आयोगाचे अ य  एन. के. सह यांनी २०२१-२२ त े२०२५ -२६ वषासाठी 

आपला रपोट शासनास सादर केला यात यांनी रा या या करा मधील िह सा १४ ा िव  आयोगा पे ा एक 

ट याने कमी ४१% इतका केला. व क ा या सुर ा व इतर गरजांसाठी १% वाढ केली. िव  आयोग एक अध 

याियक सं था आह.े या या िशफारशीचे पालन करणे सरकारला बंधनकारक नसत.े तरी यांच ेमह व कमी होत 

नाही. 

मागील तीन िव  आयोगांचा रा यान म ये कररचने या िवभागणीसाठी खालील सू ाचा वापर केला आह.े 

व याचा भार खालील त यात दशिवला आह े:-  
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भारिवतरण (%) 

प रवतनीयघटक १३वािव आयोग १४वािव आयोग १५वािव आयोग 

लोकसं ये या (१९७१) २५ १७.५ ०० 

लोकसं या (२०११) ० १० १५ 

राजकोषीय मता/आयिवतरण ४७.५ ५० ४५ 

े फळ १० १५ १५ 

वन े  ०० ७.५ १० 

राजकोषीयिश त १७.५ ०० २.५ 

जनसांि यक  ०० ०० १२.५ 

एकूणभार १०० १०० १०० 

त ात ात ात ा    ....    ११११ 

१३ ा, १४ ा व १५ ा िव  आयोगाने मशः क य करा या िवभाजन यो य करा पैक  ३२%, 

४२% व ४१% इतका िह सा रा य व क  शािसत दशेांना ावा असे आप या िशफारशीत सांिगतले आह.े१४ ा 

िव  आयोगाने १०% इतक  मोठी िवभाजन यो य कराम ये वाढ सुचवली होती. सरकारला घटनेत तरतुद के या 

माणे उ प ाची चार वग पडले जातात.  

सघंसचूीसघंसचूीसघंसचूीसघंसचूी    म येम येम येम ये    रा यरा यरा यरा य    वववव    कककक     सरकारसरकारसरकारसरकार    यां यातयां यातयां यातयां यात    करआकारणीकरआकारणीकरआकारणीकरआकारणी,,,,    वसलुीवसलुीवसलुीवसलुी, , , , वववव    वाटपवाटपवाटपवाटप    सदंभातसदंभातसदंभातसदंभात    सिंवधानासिंवधानासिंवधानासिंवधाना    नसुारनसुारनसुारनसुार    

कर यातकर यातकर यातकर यात    आले याआले याआले याआले या    तरतदुीतरतदुीतरतदुीतरतदुी    ::::---- 

१) असे कर जे क ा ारे आकारल ेजातात व रा य वसूल करत ेव िमळणारे उ प  रा यांना दले जात.े (कलम२६८)  

२) असे कर जे क  आकरत ेव वसूल करत ेआिण उ प  रा यांना दले जात.े (कलम२६९) 

३) सेवा कर आकारणी क  कर त ेव वसुली क  व रा यांकडून केली जात.े व उ प  िवभागणी रा य व क ांम ये 

केली जाते.(२६८/A) 

४) असे कर जे क ाकडून आकारल ेव वसूल केल ेजातात मा  यांचे उ प  रा यांना िमळते. (कलम२६९) 

वरील घटना मक तरतुद चा व िव  आयोग िशफारशीचा वापर क न क  व रा य सरकारे यां यात कर 

उ प ाचे वाटप केल ेजात.े तसेच रा य घटनेत या घटकांचाही उलेख कर यात आला आला आह.े िव  आयोग या 
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िशफारशी करतो या सरकारसाठी मागदशक ठरत असतात.  या माणे िवभाजन यो य उ प  िनि ती व या व न 

रा य व क ाचा पयाम ये िह सा िनि त होत असतो. 

सहा यकसहा यकसहा यकसहा यक    अनदुानअनदुानअनदुानअनदुान    ::::----        

भारतीय संिवधानानुसार अनसुचूीअनसुचूीअनसुचूीअनसुचूी    IIIIIIII    म ये रा याला क याण व िवकासासंबंधी मह व पूण काय सोपिवली 

आहते. याची पूतता करता यावी हणून संिवधाना नसुार रा याला क ाकडून अनुदान ा  क न घेता येत.े 

रा याला आपला चाल ू खा यावरील घाटा पूण कर याक रता, तसेच आंतररा य असमानता दरू कर यासाठी 

सहा यता अनुदान मागासले या रा यांना दली जातात, जस,े िश ण, आरो य या सुिवधांना ो साहन दणेे. िव  

आयोग कलम २७५ अनुसार पंचवा षक योजनेत सहायता अनुदान संबंिधत िशफारस करत असतो. (कलम २८२ 

नुसार क  आिण रा यानंा सहा यक अनुदानाची तरतूद आह.े आसाम, िबहार, ओ रसा, आिण प. बंगाल यांना ताग 

उ पादना या िनयातीवर न या या मोबद यात सहा यक अनुदान दे याची तरतूद संिवधानात आह)े.भारता या 

संिचत िनधीतनू या अनुदानाची तरतुद केली जात.े 

िन कषिन कषिन कषिन कष    ::::----        

१) रा पती दर पाच वषासाठी िव  आयोगाची नेमणूक करतात. रा पत या सूचन ेनुसार िव  आयोग काम करत 

असतो 

२) क  सरकारन े महसुलातील वाटा, अनुदाने रा यानंा कती ावेत, रा या-रा यांना कशी िवत रत करावी ह े

सुचव यासाठी दर पाच वषासाठी िव  आयोग िविवध िनकष सुचवत असत.े  

३) भारतीय रा यघटनने े क शासनाला उ प ाचे अिधक साधन े उपल ध क न दले आहते. यामुळे रा यांना 

आपला िवकास सा य कर यास अडचणी येतात. या क रता िव  आयोगाची भूिमका मह वपूण आह.े 

४) िव  आयोग अध याियक सं था असून या या िशफारशी सरकारवर बंधनकारक नसतात. परंत,ु 

यासरकारसाठी मागदशक ठरतात. 

५) पंधरा ा िव  आयोगान े२०११ ची लोकसं या भार िवतरणासाठी गृहीत धरले. यापूव या आयोगाने 1971 

ची लोकसं या गृहीत धरली होती. 

६) भारतीय संिवधाना नुसार क  सरकारला जा त उ प ाची साधन ेउपल ध आहते. व या या िवभाजना या 

संदभात लविचक धोरणाचा अवलंब कर यात आला आह.े 

७) रा य सरकार अडचणी या कालावधीत क  सरकारकडून सहा यक अनुदान िमळवु शकत.े येथे क  व रा य 

यां यात राजक य व आ थक संघष दसून येतो. भारत सरकार या संिचत िनधीतून याची तरतूद केली जात.े 

८) भारत 'संघरा य' या श दाचा उ लेख न करता, 'रा यांचा संघ असेल' असे रा य घटने या कलम एक म य े

हटल ेआह.े िव  आयोग व क  रा य राजक य आ थक संबंध यातून ल ात येतो. 
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साराशंसाराशंसाराशंसाराशं    ::::    

क  व दशेातील रा यात वेग या वेग या राजक य प ा या स ा स ेवर असतात. यां यात राजक य 

संघष असतो यामुळे भारतीय रा यघटनते असले या लविचक पणा तसेच िव  आयोगा सारखी मागदशन करणारी 

यं णा यामुळे िव ीय समायोजन ारे रा यां या म ये असणारा असमतोल दरू करता येतो. तसेच िव ीय 

समायोजन सा य होत.े 

सदंभसदंभसदंभसदंभ::::    

१) भारतीयरा यघटना व पवराजकारण - ा. िच. ग.घांगरेकर- ीमंगेश काशननागपूर 
२) इंिडयनपॉिलटी - एम. ल मीकांत - के. सागर 
३) भारतीयराज कय व था - बोराळकर,जोशी, चोपडे- पपळापुरेॲडक.पि लश.नागपूर 

४) भारतीयअथ व था - रंजनकोळंबे - भगीरथ काशन 
५) https://www.indiabudget.gov.in 
६) https://fincomindia.nic.in 
७)  https://pib.gov.in 
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ऑऑऑऑनलाईननलाईननलाईननलाईन    ––––    ऑफऑफऑफऑफ    लाईनलाईनलाईनलाईन    सिंमसिंमसिंमसिंम     िश णिश णिश णिश ण    पपपप तीचेतीचेतीचेतीचे    सहअि त वसहअि त वसहअि त वसहअि त व    : : : : 
काळाचीकाळाचीकाळाचीकाळाची    गरजगरजगरजगरज    

 

ा. बी. एस. िनकम 
सहयोगी ा यापक, भूगोल िवभाग,  म.स.गा.कला,िव ान व वािण य महािव ालय मालेगाव कॅ प, 

मालेगाव ता. मालेगाव िज. नािशक 
 

तावनातावनातावनातावना::::----    
जे हा पासून मानवी सं कृतीचा उदय झाला ते हा पासून भारतीय िश ण व था आप या वैिव यपूण व 

वैिश पूण गुणवैिश े यांसाठी जगभर िस  आह.े याचाच अथ असा क , भारतीय िश णाचा इितहास हा 
भारतीय सं कृतीचा ही इितहास आह.े काळा या ओघात भारतीय समाजात होत असले या आ थक, सामािजक, 
राजक य, सां कृितक, िवकासा या आिण बदलां या चौकटीत िश णाचे थान आिण भूिमका ही सतत िवकिसत 
होत आहते. ाचीन भारतात उदयास आलेली िश ण व था त कािलन-समकालीन जगा या िश ण व थां 
पे ा गत आिण उ कृ  होती. अनेक दशे-िवदशेातील िव ाथ  िश ण घे यासाठी भारतात येत होत ेते फ  आिण 
फ  येथील गुणव े मुळेच..!! भारतीय िश ण व थेला ित या सं मण काळात अनेक आ हान ेआिण सम यांना 
त ड ावे लागले आह.े आजही ही आ हान ेआिण सम या आप या समोर 'आ' वासून उभी आहते, यांचा सामना 
आप याला एकमेकांशी करायचा आह.े 

शरीरालाशरीरालाशरीरालाशरीराला    माकडेमाकडेमाकडेमाकडे    
बु ीलाबु ीलाबु ीलाबु ीला    मनाकडेमनाकडेमनाकडेमनाकडे    
आिणआिणआिणआिण    दयालादयालादयालादयाला    भावनकेडेभावनकेडेभावनकेडेभावनकेडे    
वळवणेवळवणेवळवणेवळवणे    हणजेहणजेहणजेहणजे    खरेखरेखरेखरे    िश णिश णिश णिश ण    होयहोयहोयहोय....    

असं हटल ं जात.ं हणजेच िश ण ह े सा य नसून साधन आह.े या ारे िव ा याचा सवागीण िवकास 
घडवून आणणे व याला समाजातील एक जबाबदार नाग रक हणून घडिवले जात.े हचे मह वाचे उ  पूण 
कर याच ेकाय भारतीय िश ण व था दशेातील शाळा महािव ाल यामाफत करताना दसते. 
उ ेशउ ेशउ ेशउ ेश:-  

1. कोरोना महामारीचा िश ण े ावर झालेला प रणाम अ यासणे. 
2. कोरोना महामारी मुळे अ ययन व अ यापन प तीत झाले या बदलांचा अ यास करणे. 
3. ऑनलाइन िश ण प ती महामारी या काळात कशी उपयोगात येते याचा अ यास करणे. 

त यत यत यत य    सकंलनसकंलनसकंलनसकंलन::::----     
तुत संशोधन लेख हा ामु याने दु यम व ाथिमक साधन साम ीवर आधा रत आह.े दु यम साधन 

सामु ीत ामु याने िविवध मािसके, शासक य बात या, शासक य संकेत थळे तसेच वतमान प ातील लेख यां या 
सा ान े त य संकलन केल े आह.े ाथिमक साधन सामु ीत ामु याने शाळा व महािव ालयीन िश ण घेणारे 
िव ाथ , िश क व पालक यां याशी चचा क न संशोधन लेखाशी संबंिधत मािहती संकिलत केलेली आह.े ा  
मािहती या प ीकरणासाठी िनबंधा मक िव ेषण तं ाचा अवलंब केलेला आह.े 
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िव षेणिव षेणिव षेणिव षेण:- 
पारंपा रकपारंपा रकपारंपा रकपारंपा रक    आिणआिणआिणआिण    ऑनलाइनऑनलाइनऑनलाइनऑनलाइन    िश णाचेिश णाचेिश णाचेिश णाचे    िम णिम णिम णिम ण    काळाचीकाळाचीकाळाचीकाळाची    गरजगरजगरजगरज    ::::----    

गे या दोन वषाचा कालखंड िवचारात घेता, जागितक तसेच भारतीय िश ण व थेवर कोरोना (कोिवड-
19) साथी या काळात जबरद त आघात झालेला आप याला बघायला िमळाला. जागितक तसेच भारतीय िश ण 

व थे या इितहासात 2020 ह े वष भयंकर हा हाकार माजिवणारे ठरले. या साथीन े संपूण जगाला एखा ा 
महाकाय अजगरासारखे आप या िवळ यात घेऊन िगळंकृत करत आह.े असं कोणत ंही े  अपवाद हणता येणार 
नाही क  या या वर कोरोनाचा ादभुाव दसून आला नाही. संपूण जग यावेळी यातून सुट याचा आटोकाट य  
करत आह.े यात लाखो लोकांना आपला जीव गमवावा लागला. पण सवात जा त हानी याकाळात िश ण 

व थेची/ िश ण े ाची झाली. कोरोना िवषाणूची साथ ह ेदसु या महायु ा नंतरच ेजगा समोरच ेसवात मोठे 
संकट आह.े याची ापकता िवचारात घेता, जगा या येक कोप यात कोरोनान े कमी जा त माणात आपले 
थैमान मांडले आह.े मानवी जीवना या सवच बाजूंवर या संकटान े भाव टाकला आह.े िश ण े ात झालेली ही 
हानी भ न काढ यासाठी पुढील क येक वष आप याला खच  कराव ेलागणार आहते. युने को या एका अहवाला 
नुसार एि ल 2020 म ये 188 दशेात त बल 154 कोटी िव ाथ  घरी बसले आहते. भारतात 15 लाख शाळा बंद 
आहते व यामुळे जवळपास 26 कोटी िव ाथ व 89 लाख िश क घरी बसून आहते. उ  िश णाचा िवचार करता 
उ िश ण दणेा या 50 हजार िश ण सं था बंद आहते व जवळपास 3.7 कोटी िव ाथ  व 15 लाख 
महािव ालयीन िश क घरी बसून आहते. तीस कोटी त ण िव ाथ  घरी बसणे ही खूप मोठी सम या आह.े आज 
रोजी कोिवड-19 िवषाणू / कोरोना ही फ  आरो य िवषयक सम या न राहता ती शै िणक सम यांची ही बाजू 
आह ेह ेिवस न चालणार नाही.    

माच 2020 म ये कोरोना या वाढ या आिण जीवघे या ादभुावामुळे आिण 22 माच 2020 रोजी 
लाव यात आले या लॉकडाऊन मुळे सव शाळा महािव ालय ेआिण िव ापीठे बंद कर यात आली होती. मुलां या 
परी ांचा काळ होता तो..!  काही दवस करता करता लॉकडाऊनचा कालावधी वाढतच गेला आिण ते हा मुलां या 
िश णाचं कसं होईल? हा  िश ण े ाला तसेच िव ा या या पालकांना भेडसावायला लागला. उ  िश ण 
घेणा या िव ा या या बाबतीत ही बाब गंभीर व पाची होती. यामुळे पा यां या िश णाचा  पालकांसमोर 
'आ' वासून उभा होता. महािव ालय व शै िणक सं था बंद पड यामुळे िव ा या या िश णाचे मो ा माणात 
नुकसान झाले ह ेनुकसान भ न काढ यासाठी व िव ा या या िश णात यय येऊ नय ेव यांना िश णा या 
ह ा पासून वंिचत रहावे लागू नय े हणून आिण ही मुले िश णा या मु य वाहा बाहरे फेकली जाऊ नयेत हणून 
या काळात िनमाण झाले या या सम यांवर तोडगा हणून व काळाची गरज हणून अनेक िश ण प त चा 
आप याला आप या िश ण े ात न ान े वीकार करावा लागला. कोिवड-19 िवषाणूने जगभरात काय सं कृती 
पूणपणे िव कळीत झाली आह.े िश ण े ावर दाटलेले ह े गडद संकट दरू कर यासाठी उपाय योजना हणून 
कोरोना काळात िव ा याना िशकव यासाठी ऑनलाइन िश ण प तीचा नवा ड सु  झाला आह.े ाथिमक 
शाळां पासून त ेमहािव ालयीन िश ण घेणा या िव ा यापयत ऑनलाइन वग सु  कर यात आले आहते. अगदी 
परी ा ही ऑनलाइन घे यात आ या सरकारी तरावर ही या येला िहरवा कंदील िमळाला आह.े सव 
महािव ालयांनी िव ा याना िडिजटल लॅट फॉम ारे िशकव यास सु वात केली आह.े काही महािव ाल यांम ये 
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तर प ास ट े  िव ाथ  मतेनेव 50 ट े  िश क मतेन े तसेच कोरोना ितबंध कलसी या दोन मा ा 
घेतले यानाच वेश दऊेन ान दानाच ेकाय चालत आह.े तर काही महािव ालयांम ये उपि थत िव ा यासाठी 
ऑफ लाईन वग व अनुपि थत िव ा यासाठी ऑन लाइन वग अशा ' ल डगल नग' हणज े संिम  प तीन े
िशकिव याचे काय चालू आह.े परंत ु यासाठी बर्याच सम यांचा सामना िव ाथ  व िश कांना करावा लागत आह.े 
या सव गो चा भारतीय तसेच जागितक िश ण व थेवर काय प रणाम होईल? covid-19 या भावात 
िश ण व थेत वीकारललेे ह ेबदल कतपत फायदशेीर ठरतील? या ांची उ रे आपणास येणा या काळात 
िमळणारच आहते. 

भारताचा िवचार करता भारतातील 60 ℅ पे ा अिधक जनता ही खे ा पा ांम ये व ामीण भागांम ये 
वा त ास आह.े शहरांपासनू दरू या खे ांमधील िव ा याना इंटरनेट कनेि टि हटी नसणे कवा खराब असणे 
तसेच अँ ॉइड सेल फोन नसणे तसेच िवजेची सोय उपल ध नसणे अशा अनेक अडचण चा सामना करावा लागत 
आह.े एक वेळ व त अँ ॉइड फोन पालक घेतील ही पण यात इंटरनेट आलेच नाही कवा नीटस ेआले नाही तर 
कशाचाच उपयोग नाही. अनेक दगुम भागात खे ा पा ांम ये, वा ा-व यांवर िव ा याना तसेच िश कांना 
यासम यांचा िजक रीन ेसामना करावा लागत आह.े परंत ु यास दसुरा पयाय नस याने यांचा सामना क न ऑफ 
लाइन व ऑन लाइन प त चा यो य मेळ साधून या संिम  िश ण व थेची मुळे जिवणे गरजेचे आह.े कारण 
हीच काळाची हाक आह ेव भिव यात िहच न ान ेउदयास येणारी व था मह वाची िश ण प ती ठरेल अस े
आजच े िच  आह.े कोिवड-19 िवषाणू या वाढ या भावामुळे वारंवार महािव ालय सु  बंद कर याच े िनणय 
शासनाला यावे लागत आह ेमहािव ालय िनयिमत पणे सु  कर या यो य प रि थती कधी िनमाण होईल ह ेआज 
तरी सांगणे कठीण आह े आिण झालीच तरी सामािजक अंतरािवषयीच े (social distencing) नवे िनयम कसे 
असतील? त ेपाळून महािव ालय सु  करता येतील का? या िवषयी ही भा य करणे स या कठीण आह.े तूतास 
शासनान ेऑन लाइन वग घे यास परवानगी दली आह.े अनेक महािव ाल यांनी यािवषयीचे उ कृ  िनयोजन ही 
केले आह.े हणतात ना क , "Every problem has a solution" हणजेच येक सम येला उ र असते ते उ र 
शोधून सव सम यांवर मात क न िश कांनी ही संगणक वायरलेस इंटरनेट कवा अ यासासाठी यो य ठकाण या 
सुिवधां िशवाय िव ा याना अ यापनाचे काय कसे करता येईल या िवषयी समपक िवचार क न अ यास माची 
रचना कर याच े य  करणे ही काळाची गरज बनली आह.े दु थ िश ण (distance learning) प तीचा 
अवलंब ही मह वाची बाब आह.े दु थ िश ण हणज ेफ  ऑनलाइन िश ण नाही तर संिम  मा यमातून िश ण 
दणेे होय अशा कार या िश णाचे उ  टी ही, रेिडओ आिण लघु संदशे सेवा यां या मा यमातून अिधकािधक 
िव ा यापयत िश णाची गंगा पोहोचिवणे ह ेअसत.े टी ही ारे मुलांना िश ण दे या या येला पि म बंगाल 
सार या काही रा यांम य ेसु वात दखेील झाली आह.े सवरा यां या सरकारांनी असा िनणय घेणे व यािवषयीची 
गांभीयाने दखल घेणे सु ा गरजेच ेआह.े यािवषयीची समपक व उ कृ  धोरणे आखली जाणे मह वाचे आह.े व ती 
आखताना ऑनलाइन प तीने िश ण े ातील उपाय योजना सादर करणा या (एड-टेक सोलुशन ो हायडर) 
सं थांना पूण मोकळीक दऊेन काय कर यास ो साहन ावे. तसेच धोरणे आखताना सजनशीलता, शै िणक 
वातं य, सवसमावेशकता आिण राजक य ह त ेपास बंदी अशा घटकांना ाधा य दणेे गरजेच ेआह.े 
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िन कषिन कषिन कषिन कष::::---- 
1. पारंपा रक िश ण प तीत कोरोना महामारी या काळात अमुला  बदल झालेला आह.े 
2. कोरोना संसग वाढ यामुळे ऑनलाइन िश ण प तीचा पयाय वीकार यात आलेला आह.े 
3. ऑनलाइन िश ण प तीमुळे ानदानाची या िनरंतर सु  ठेवणे श य झाले आह.े 
4. भारतात ऑनलाईन िश ण प ती िव ाथ  व िश क यानंा काही माणात उपयु  ठरलेली आह.े 
5. ऑफलाइन िश ण प ती बरोबरच ऑनलाइन िश ण प तीचा वापर के यामुळे िव ा याना घरबस या 

आव यक असे ान ा  कर याचा माग सुकर होतो. 
6. भारतात ऑनलाईन िश ण प तीचा िवकास कर यासाठी मूलभूत सुिवधा अपूण आहते. या सुिवधां या 

िन मतीवर अिधक ल  क त कर याची आव यकता आह.े 
संदभ::::----        

1) https://hi.vikaspedia.in/education/education   दनांक-9/1/2022 
2) https://www.orfonline.org/marathi/bended-learning-is-future-of-education-68296/?amp दनांक-  8/1/2022 
3) https://www.google.com/amp/s/maharashtratimes.com  दनांक- 8/1/2022 

4) रा ीयिश णधोरण 2020 
5) https://marathivishwakosh.org/6206/ दनांक- 7/1/2022 
6) https://www.esakal.com/saptarang/learning-home-new-concept-due-corona-292077 दनांक- 7/1/2022 
7) https://en.unesco.org/news/unesco-launches-2021-state-education-report , oct 2021 
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भाभाभाभारतातीलरतातीलरतातीलरतातील    बँ कग बँ कग बँ कग बँ कग आिणआिणआिणआिण    िव ीय ेिव ीय ेिव ीय ेिव ीय े : : : : सहावलोकनसहावलोकनसहावलोकनसहावलोकन    
    

दनशे नाना कंुभारदनशे नाना कंुभारदनशे नाना कंुभारदनशे नाना कंुभार 
म.स.गा.महािव ालय मालगेाव कॅ प, नािशक 

तावनातावनातावनातावना::::    
आ थक िवकासाम ये बाजारात वेगवेग या सं था कायरत आहते. िव ीय े ाम ये या सं था म य थाची 

भूिमका बजावत. या लोकाजंवळ जा तीचा पैसा आह,े यां या कडून तो पैसा गोळा क न कजा या ारे यांचा 
उपयोग केला जातो. यात सहभागी हो यासाठी ाज दले जाते विविवध सेवा द या जातात एक  झालेला पैसा 
कज दे यासाठी व गंुतवणुक साठी वापर यात येतो. जमा झाले या भांडवलाचा उपयोग करीत असताना नैस गक 
आिण मानवी साधनांचा वापर क न संप ी तयार कर याचा य  केला जातो. यातून रोजगारा या संधी िनमाण 
होतात. लोकांच ेउ प  वाढून यांचे राहणीमान वाढते, िविवध कार या बँकेतर िव ीय सं था काय करीत आहते. 
आधुिनक अथ व थेत एक मह वाचा घटक हणून भूिमका पारपाडणारी सं था हणून बँकतर सं थांकड ेपािहल े
जात.े भांडवल उभारणी या कामी मदत करणारी सं था आह.े यासं था बँक वसायाला पूरक वसाय करताना 
दसतात. ापारी, ावसाियक, उ पादक, उ ोजक यांची सात यान ेवाढणारी आ थक गरज पूण कर याचा य  

या सं था करतात. या सं थांची रचना बँकांपे ा लविचक अस यामुळे या आ थक माणात िव ीय सेवा 
पुरिवतात. बँक वसाय माणेच समाजातील जनत ेकडून बचतीचा मा यमातून गोळा करतात आिण कजदारानंा 
जोखमी या आधारावर कजाचा पुरवठा करतात. यात ामु याने गंुतवणूक िव त सं था, िव ीय कंप या, गृह 
िव  सं था, ल झग कंप या, मचड बँ कग कंप या, युचल फंड अशा मह वा या बँकेत  म य थ सं था आहते तुत 
संशोधन लेखांम ये भारतातील बँ कग े  (सरकारी, सहकारी, खाजगी व परक यबँका) आिण भारतातील िव ीय 

े  (बँकेत तर िव ीय सं था) या संदभात सिव तर मािहती िव ेिषत कर यात आलेली आह.े 
बकेँतर िव ीय कंप याबकेँतर िव ीय कंप याबकेँतर िव ीय कंप याबकेँतर िव ीय कंप या    

भारतीय रझव बँक कायदा 1934 कलम 45 या  1997 या दु ती नुसार यासं थांच े मुख काय 
जनतेकडून िविवध मागानी ठेवी वीकारणे व ापारी वसाियक उ ोजक कंप या यां या िविवध आ थक गरजा 
पूण कर या या उ शेाने या िव ीय सं थांची थापना कर यात आली आह े यां या काया या आधारे यांचे पुढील 

माणे वग करण केलेल ेआहे    
कजकजकजकज    पुरवठापुरवठापुरवठापुरवठा    करणा याकरणा याकरणा याकरणा या    सं थासं थासं थासं था    

या कंप या उ ोजकांना, ावसाियकांना, वसाय िवकासासाठी व िव तारासाठी कज पुरवठा कर याच े
काय करतात 
गुतंवणकूगुतंवणकूगुतंवणकूगुतंवणकू    सं थासं थासं थासं था    

या सं था िविवध सरकारी रोखाची ाथिमक िवतरणाकडून खरेदी कर याच ेकाय करतात याच बरोबर 
िवमेकरी हणून काय करतात 
भाडेभाडेभाडेभाडे    खरेदीखरेदीखरेदीखरेदी    साठीसाठीसाठीसाठी    िविविविव     परुवठापरुवठापरुवठापरुवठा    करणा याकरणा याकरणा याकरणा या    सं थासं थासं थासं था    
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यासं था भाड े खरेदी प तीन े ावसाियकानं, उ ोजकांना, कंप यांना मालम ा खरेदी कर यासाठी 
िव पुरवठा करतात 
भाडेभाडेभाडेभाडे    प ीप ीप ीप ी    करारावरकरारावरकरारावरकरारावर    िविविविव     परुवठापरुवठापरुवठापरुवठा    करणा याकरणा याकरणा याकरणा या    सं थासं थासं थासं था 

यासं थां माफत ावसाियक उ ोजकांना, कंप यांना भाडपे ा करार आिण िविवध वसाय उपयोगी 
साधन ेउपल ध क न दे यात येतात 
इतरइतरइतरइतर    बकेँतरबकेँतरबकेँतरबकेँतर    िव ीयिव ीयिव ीयिव ीय    सं थासं थासं थासं था 

यात ामु याने िचटफंड वसायाची िनगिडत िव ीय सं थांचा समावेश असतो थोड यात बँकेतर िव ीय 
सं थांच े कार कवा वग करण या कारे काय करतात याव नच यांच ेवग करण कर यात येत े
बकेँतरबकेँतरबकेँतरबकेँतर    िव ीयिव ीयिव ीयिव ीय    सं थाचंीसं थाचंीसं थाचंीसं थाचंी    सपं ीसपं ीसपं ीसपं ी    वववव    दयेतेदयेतेदयेतेदयेतेचीचीचीची    ि थतीि थतीि थतीि थती    

या सं थांची थापना भारतीय कंपनी कायदा 1956 नसुार झालेली अस यामुळे या सं थांना आपले सव 
िहशेब व आ थक िववरण प े कंपनी काय ानुसार करावी लागतात िववरण प  तयार करताना ाहक, 
गंुतवणूकदार, शासन िव  पुरवठा करणा या सं था कजदार बँका इ यादी अपे ा िवचारात घेऊन िववरण प  
तयार करावे लागते. कारण सव घटकांना िववरणप ाचा सहज अ यास करता आला पािहजे तसेच सं थेची आ थक 
ि थती प  झालेली असली पािहजे. यानुसार िहशेब प े तयार के या गेला पािहजे. िहशोब प ाम ये नफा-
तोटाप क व ताळेबंद यांचा समावेश असला पािहज.े कारण नफा-तोटा प क का बरकाव न प काभ न सं थचे े
चालू वषातील आ थक मािहती प  होत ेतर बँकेतर िव ीय सं थाची ि थती माफत प  होत े याव न सं थेच े
आ थक िच  प  होत े िववरण प ाचा अ यास ाहक गंुतवणूकदार िव  पुरवठा सं था कजदार बँक सरकार 
करतात व यां या आधारे गंुतवणूक िवषयक िनणय घेतले जातात हणूनच ताळेबंद याचा अ यास व रचना एका 
िविशष्ट प तीन ेकरावी लागते कारण याव न सं थेची आ थक ि थती व सुदढृता प  होत असते ताळेबंदचा 
संरचना मह वाची असते 

भारतीय रझव बँकेने संप ी व दयेता व थापन पढ़ती बाबत 2001 म ये लागू केले या व 2002 म ये 
अंमलबजावणी नुसार मागदशक सूचन ेनुसार बँक र सं थेने वीस कोटी पयां या ठेवी व शंभर कोटी पयांची 
मालम ा काय मक व पात वतःजवळ ठेवावे तर 2002 पयत पिहले रट स जमाकरावे असे आदशे सव बँके र 
सं थांना दले आहते. भारतीय अथ व थे या िवकासा या िविवध िव पुरवठा करणा या सं थांची भूिमका दशेाचा 
आ थक िवकास कर यासाठी िव पुरवठा करणारी यं णा मजबूत असली पािहज.े अथ व थेत उ ोग 
कारखानदारी शेती यांना सहज आिण व त कज पुरवठा झाला पािहज ेअथ व थेतील िविवध घटकांम ये मो ा 

माणात गंुतवणूक झा यास अथ व थेतील उ प  उ पादन रोजगार यात वाढ होऊन लोकां या राहणीमानाचा 
दजा उंचावतो जलद आ थक िवकासाचाक रता उ ोगांना मो ा माणात िव पुरवठा करणे आव यक असत े
यादृ ीने बँकेतर िव ीय सं था मो ा माणात िव पुरवठा क न दशेा या िवकासात मदत करीत आहते 
बकेँतरबकेँतरबकेँतरबकेँतर    िविविविव ीयीयीयीय    सं थाचंीसं थाचंीसं थाचंीसं थाचंी    भिूमकाभिूमकाभिूमकाभिूमका    

भारतीय वातं यानंतर 1948 म ये भारतीय औ ोिगक िव  मंडळाची आयपीसीआय सं थेची थापना 
औ ोिगक िवकासासाठी कर यात आली 1951 म ये रा य तरावर रा यिव ीय महामंडळ sfc थापना क न 
रा यातील लघ ुछो ा उ ोगांना िव पुरवठा केला जाऊ लागला 1990 साली भारतीय लघ ुउ ोग िवकास बँक 
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SIDBI थापना लघु छोटे उ ोग ह त उ ोग व ामीण कारागीर यांना िव पुरवठा व यां या िवकास 
कर यासाठी कर यात आली 1956 म ये भारतीय िवमा महामंडळ एलआयसी तर 1972 म ये सामा य िवमा 
महामंडळ GIC ची थापना कर यात आली मालम ा व संप ीचे नैस गक आप ी पासून झालेले नुकसान भ न 
काढ याचासाठी व जीिवत हानी पासून वारसानंा संर ण दे यासाठी या मंडळाची थापना कर यात आली 
विै कविै कविै कविै क    बकँबकँबकँबकँ    universal bankinguniversal bankinguniversal bankinguniversal banking    

आधुिनक काळात बँकांना परंपरागत प तीन े काय करत े आिण सेवा पुरिवणे एवढेच मया दत काय 
करावयाच ेनसून वैि क बँकां या अंतगत िविवध कार या िव ीय सेवा पुरिवणे तसेच जागितक तरावर काय 
करीत असताना सव आ थक गरजा आिण आ थक सेवा व सुिवधा एकाच ठकाणी उपल ध क न दणेारी व था 
आह े
विै कविै कविै कविै क    बकेँचेबकेँचेबकेँचेबकेँचे    फायदेफायदेफायदेफायदे    

• बँ कगचा िविवध कारा या सेवा ही सं था पू वत असत े
• या बँक माफत गंुतवणूक सेवा मो ा माणात दे यात येते 
• िवमा सेवा पुरवणारा एक मह वाची बँक व था आह े
• एकाच ठकाणी सव िव ीय सेवा पुरिवणारे क ीय व था आह े

विनकविनकविनकविनक    बकँबकँबकँबकँ    marchank bankingmarchank bankingmarchank bankingmarchank banking 
या बँका ाहकांना िविवध कार या सुिवधा पुरिवतात ाहकां या िहतासाठी वसाया या सुरवाती 

पासून हणज े क प तयार कर या पासून ते उ पादन या पूण होई पयत सेवा पुरिवत ेयात भांडवल उभारणी 
मदत करणे ह ेकाय करतात. 
साहससाहससाहससाहस    भाडंवलभाडंवलभाडंवलभाडंवल    uenture capitaluenture capitaluenture capitaluenture capital    

न ान े उदयास आलेली िव ीय सेवा उ साही व मेहनती उ ोजकांना यां या क पना य ात 
उतरिव यासाठी व यां या वसायाची थापना कर यासाठी साहस िव  सं था भांडवल पुरवठा करते साहस 
भांडवलाची सु वात व इं लडंम ये सव थम झाली. भारतात ही दसु या पंचवा षक योजन ेपासून या उप माची 
सु वात झाली. 
गहृगहृगहृगहृ    िविविविव  

1951 पयत मा यता ा  गृह िनमाण िव  पुरवठा केला जात न हता. 1951 म ये सव थम गृहिनमाण 
आिण नागरी िवकास मंडळ थापना कर यात आली आिण या मंडळा माफत गृह िनमाण मंडळे आिण िवकास 

िधकरणांना भांडवल पुरवठा करणे व समाजातील आ थक दबुल घटकांना गृह िनमाण सुिवधा दे यासाठी िविवध 
सं थांचा सहभाग घे यात येऊ लागला. 
साठेबाजीसाठेबाजीसाठेबाजीसाठेबाजी    वववव    यचुलफंडयचुलफंडयचुलफंडयचुलफंड    

वाढती भांडवलाची गरज पूण कर यासाठी युचलफंडची थापना कर यात आली यासाठी िविवध कंप या 
थापन कर यात आले या 1978 म ये आयु वमा महामंडळ भारतीय टेट बँक व इतर सावजिनक बँकांना 
यु युअल फंडाची िन मती सरकार या परवानगीन ेकेली आह.े 

साराशंसाराशंसाराशंसाराशं::::    
भारतात बँक वसाय माणेच बँकेतर िव ीय सं थांची आव यकते नुसार मो ा माणात िवकास 

झालेला आह े कारण या सं थांची कायप ती लविचक व पाचेच आह े दशेाचा औ ोिगक िवकास घडवून 
आण यात या सं था चा मह वाचा सहभाग आह.े 
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भाभाभाभारतातीलरतातीलरतातीलरतातील    बँ कग बँ कग बँ कग बँ कग आिणआिणआिणआिण    िव ीय ेिव ीय ेिव ीय ेिव ीय े : : : : सहावलोकनसहावलोकनसहावलोकनसहावलोकन    
    

पृ वीराजपृ वीराजपृ वीराजपृ वीराज    र ाकरर ाकरर ाकरर ाकर    शलेारशलेारशलेारशलेार    
म. स. गा. महािव ालय मालेगाव कॅ प, नािशक 

तावनातावनातावनातावना 
अथ व थे या िवकासाम ये बँक मह वपूण भूिमका बजावीत असतात. अथ व थे या िवकासात बँकांची 

भूिमका शरीरातील र  वािह या सारखी मह वाची. चलन पुरिव याचे िनयं ण ह ेबँकां या मा यमातून होत असत े
बँकांचे काया नुसार वग करण के यास यांचे पुढील कार पडतात 

ापारी ापारी ापारी ापारी बकँ बकँ बकँ बकँ     
शतेकरीशतेकरीशतेकरीशतेकरी    बकँबकँबकँबकँ    
सहकारीसहकारीसहकारीसहकारी    बकँबकँबकँबकँ    
भिूवकासभिूवकासभिूवकासभिूवकास    बकँाबकँाबकँाबकँा    

ामीणामीणामीणामीण    बकँाबकँाबकँाबकँा    
बचतबचतबचतबचत    बकँबकँबकँबकँ    
िवनयिवनयिवनयिवनय    बकँबकँबकँबकँ    
औ ोिगक बकँऔ ोिगक बकँऔ ोिगक बकँऔ ोिगक बकँ    

भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    रझवरझवरझवरझव    बकँबकँबकँबकँ    
भारतीय रजव बँक िह भारत सरकारन े थापन केलेली व चालवलेली म यवत  पतपेढी, म यवत  बँक 

आिण िनयामक सं था आह.े सव थम 1771 म ये भारतासाठी म यवत  बँकेची संक पना वॉरन ह े टजने मांडली 
होती. 1926 चा यंग िह टन आयोगा या िशफारशी व न तसचे गोलमेज प रषदे या चचअंती भारतासाठी एक 
म यवत  बँक थापन कर याचा िनणय घे यात आला रझव बँक ऑफ इंिडयाची थापना कर यासाठी 1 जानेवारी 
1927 म ये सव थम स ल बँ क या उ प ीची सु वात केली गेली परंत ु सात वषानंतर माच 1934 म ये ही 
िशफारस यश िमळिवले आिण 1935 म यवत  हणजेच रझव बँकेची थापना झाली 

ापारीापारीापारीापारी    बकँबकँबकँबकँ    
ापारी बँकेची िन मती ही जा तीत जा त नफा कमीन ेव ठेवीदार यांना उ मो म सेवा दणेे या उ शेाने 

झालेली असते. ापारी बँक आधुिनक आ थक समाज व थां या जीवन वािहनी समज या जातात. लोकांकडून 
बचत ठेवी या व पात आक षत करणे व उ ोग वसायाला कज हणून िवत रत कर याच े मुख काय ापारी 
बँका करतात.  

ापारीापारीापारीापारी    बकेँचेबकेँचेबकेँचेबकेँचे    कायकायकायकाय 
ठेवी वीकारणे 
चालू ठेवी 
बचत खाते 
मुदत ठेवी 
आवत  ठेवी 
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ले झी डीपोिझत 
कज अ ीमट दणेे 
अिधकष सवलत 
रोख कज सवलत 
हं ा वीकारणे आिण वटिवणे 
लमुदत कज 

बकेँचेबकेँचेबकेँचेबकेँचे    दु यमदु यमदु यमदु यम    कायकायकायकाय    
ाहकांच े ितिनधी कवा ह तक हणून काय करणे 

ापारीापारीापारीापारी    बकँाचं े व थापन बकँाचं े व थापन बकँाचं े व थापन बकँाचं े व थापन  
नो हबर 1994 म य े िव ीय मंडळाची थापना कर यात आली दशेातील सव ापारी बँका अिखल 

भारतीय िव ीय सं था व िबगर बँ कग सं था या सं था ंवर दखेरेख ठेवणे ह ेमंडळाचे मुख काय आह े रझव बँकेच े
ग हनर या बँकेचे अ य  आिण उपग हनर उपा य  असतात. 
भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    टेटटेटटेटटेट    बकँबकँबकँबकँ    

1 जुलै 1955 रोजी इंपी रयल बँकेचे रा ीयीकरण कर यात येऊन ितचे टेट बँक ऑफ इंिडया अस े
नामकरण कर यात आले. यामुळे भारतीय टेट बँक ही भारतातील पिहली सावजिनक े ातील बँका ठरली आह.े 
सावजिनक े ातील इतर बँक टेट बँकेचे यां या व प आिण काय यां याम ये खूपच फरक आह े हणू आपण टेट 
बँकाचा वतं  पणे अ यास करतो टेट बँकेची 92 ट े  भाग भारतीय रझव बँकेने धारण केल ेआहते 
सावजिनकसावजिनकसावजिनकसावजिनक    े ातीले ातीले ातीले ातील    बकँाबकँाबकँाबकँा    

2 ऑग ट 2019 रोजी रझ ह बँकेने काढले या अिधसूचन ेनुसार सावजिनक े ातील बँकांचे िनवडलेल े
संचालन संबंिधत बँकां या मंडळा या नामिनदशन व प र माने सिमती ारे िनयु  केले जातात सावजिनक 

े ातील बँकांसाठी बँक बोड यूरो ही भारत सरकारची एक वाय  सं था आह.े सावजिनक े ातील बँकांचे 
शासन सुधार याच ेकाम सरकारी मालक या बँका आिण िव ीय सं थां या मुखांची िनवड कर याची िशफारस 

आिण बँकांना धोरणा मक व भांडवल िवकिसत कर यात मदत कर यासाठी योजना बनिव याच ेकाम करत े
खाजगीखाजगीखाजगीखाजगी    े ातीले ातीले ातीले ातील    बकँाबकँाबकँाबकँा    

या बँकांची मालक  व व थापन खाजगी भागदाराकडून केली जात े या बँकांना खाजगी बँका असे 
हणतात. खाजगी बँकांवर खाजगी भाग धारकांची मालक  असत.े या बँकासु  कर यासाठी यांची रझव बँकेकड े

न दणी असणे आव यक असते यामुळे या बँकांवर रझव बँकेच ेवच व िनमाण होत े
जु याजु याजु याजु या    खाजगीखाजगीखाजगीखाजगी    बकँाबकँाबकँाबकँा    

सन 1969 व 1980 म ये मो ा ापारी बँकांच े रा ीयीकरण झाले ते हा अि त वात असले या या 
ापारी बँकांचे रा ीयीकरण कर यात आले नाही या बँकांना खासगी े ातील जु या बँका असे हणतात. 

नवीननवीननवीननवीन    खाजगीखाजगीखाजगीखाजगी    बकँाबकँाबकँाबकँा    
या बँका सन 1991 या आ थक व िव ीय सुधारणा नंतर कायाि वत झा या या बँकांना निवन खाजगी 

बँका असे हणतात 
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परक यपरक यपरक यपरक य    िवदशेीिवदशेीिवदशेीिवदशेी    बकँाबकँाबकँाबकँा    
या बँकांच ेमु यालय भारता बाहरे आह े यां या भारतातील शाखांवर संबंिधत दशेाचे िनयं ण असते अशा 

बँकांना िवदशेी बँका कवा परक य बँका असे हणतात 
ादिेशकादिेशकादिेशकादिेशक    ामीणामीणामीणामीण    बकँबकँबकँबकँ    

भारतातील एकूण लोकसं यपैेक  70 ट े  लोकसं या ामीण भागात राहते. ामीण भागाची गती झा या 
िशवाय ख या अथाने भारतातील अथ व थेचा िवकास होणार नाही ामीण भागत िवकास करायचा असेल तर 

ामीण भागात स था मक पत पुरवठा होणे गरजेच ेआहते 
ादिेशकादिेशकादिेशकादिेशक    ामीणामीणामीणामीण    बकँाचंीबकँाचंीबकँाचंीबकँाचंी    थापनाथापनाथापनाथापना    उ ांउ ांउ ांउ ांतीतीतीती    

सन 1972 म ये बँ कगक िमशनने ामीण भागातील बँकां या थापनेची संक पना मांडली होती या 
संदभात िवचार कर यासाठी 1975 सािल नरिसहाम यां या अ य त ेखाली ामीण बँक अ यास गटाची िनयु  
केली गटाचा िशफारशी नसुार स टबर 1975 म ये ादिेशक ामीण बँक थापन कर याचा िनणय घे यात 
फे ुवारी 1976 म ये ादिेशक ामीण बका कायदा कर यात आला 

2 ऑ ट बर 1975 गांधी जयंती िनिम  पाच ादिेशक ामीण बँकेची थापना कर यात आली. 
उ र दशे, मुरादाबाद व गोरखपूर, ह रयाणा िभवानी, राज थान म ये जयपूर व पि म बंगाल म ये मालाड येथ े
या थापन कर यात आ या. या अनु मे सिडकेट बँक, भारतीय टेट बँक, पंजाब नॅशनल बँक, युनायटेड 

कम शयल बँक, युनायटेड बँक यांनी पुर कृत के या हो या मा  2017 अखेरीस ादिेशक बँकांची सं या 56 इतक  
होती तर यां या एकूण 21 हजार 343 शाखा हो या 

अशा कारे भारता या अथ व थेत िव ीय सं था आिण बँ कग णालीचे मह व आह ेया आधारावरच 
भारतातील अथ व था टकून आह.े वरील सांिगत या माणे यात जवळ पास बरीच मािहती वगळ यात आली 
आह.े भारतीय अथ व थेत बँकेच ेमहत्व सांगायच ेअसेल तर ते खूप कचकट व लांबलचक होईल वरील माणे 
भारतातील अथ व थेत बँक णालीची काय पारपडत असते. 
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िवपणनिवपणनिवपणनिवपणन    हीहीहीही    एकएकएकएक    आ थकआ थकआ थकआ थक    यायायाया    
    

हमेतं सधुीर ख डेहमेतं सधुीर ख डेहमेतं सधुीर ख डेहमेतं सधुीर ख डे    
म म म म . . . . स स स स . . . . गा गा गा गा . . . . महािव लय मालगेाव महािव लय मालगेाव महािव लय मालगेाव महािव लय मालगेाव ((((कॅ पकॅ पकॅ पकॅ प)))) 

तावनातावनातावनातावना:::: 
भारत हा परंपरेने कृिष धान दशे असून दशेाची अथ व था शेती मालावरील उ पादनावर अवलंबून 

आह.े दशेातील ७० ट े  लोकसं या ही शेती या वसायावर उपजीिवका करीत आह.े शेती मालाची खरेदी-िव  
साठवण वाहतूक मू य िनधारण अशा अनेक मह वा या या पारपाड याची भूिमका कृषी िवपणन या करीत 
आह.े कृषी िवपणन या दशेा या अथ व थेम ये मह वाचे योगदान दते आह.े कृषी पणन या अथातच कृषी 
उ प  बाजार सिमती ही थापना झा या पासून ते आज एक िवसा ा शतकाम ये अनेक बदल वीकारत सहकार 

े ाचे एक मह वाच था हणून आपली भूिमका यो य प तीने पार करत आह.े वातं या पासून ते आजतागायत 
या येम ये अनेक बदल झाले कब नाते काळानु प करावे लागले मग याचे िवपणन सं थेवर काही चांगल े
असो वा वाईट असे अनेक प रणाम झालेत. भारताम ये झालेले इंटरनेट ांती असो वा िडिजटल बदल यांचा दखेील 
समावेश िवपणन येत कर यात आला अनेक चढ-उतार व अनेक बदल वीकारत िवपणन या आज एक 
िवसा ा शतकात शेतक यां या िहतासाठी जोमान े काम करत आह.े हणूनच या सं थेवर शेतक याचंा िव ास 
दखेील तेवढाच आह.े आपण याच िवपणन येतील काळानु प होणा या बदलांचे आ थक िव ेषण बघणार 
आहोत. 
उ  े

• कृषी िवपणन येचा याचा अथ, व प, ा ी, मह व व सम या यांचे आ थक िव ेषण करणे.  
• कृषी उ प  बाजार सिमती कायदा समजून घेणे. 
• 21 ा शतकातील सं थतेील बदलांचे आ थक िव ेषण करणे. 
• िवपणन ये मधील प , अ प ट अशा सवच घटकां या आ थक अ यास करणे. 
• येत झाले या िडिजटल ांतीच े व प समजून घेणे. 

गृहीतक 
शासनाने वेळोवेळी दले या मागदशक सूचनांचा अवलबं करत पांत रत झाले या कायदशेीर व आ थक 

बदलांचा शेतकरी, ापारी व सवच घटकांना याचा फायदा होऊन अनेक सोयी सिुवधा स या िवपणन येत 
उपल ध आहते 
मािहती सकंलन    

दु यम मािहती या आधारे संकलन. कृषी िवपणन या या सदर या लेखामधील मािहती संकलन ह े
दु यम मािहती या आधारे कर यात आले आह.े दु यम मािहती संकलन प ती अवलंब याचे कारण हणज ेस य 
मािहती िमळत.े ि गत मता स थान नस यान े संशोधनात व तुिन ता आिण वा तवता िनमाण होते. सदर 
लेखामधील मािहती ही दु यम मािहती असून ती सरकारी िनयतकािलके, पणनमंडळ पुणे यां या कािशत मािसके, 
इंटरनेट व कृषी उ प  बाजार सिमती, कृषी िवपणन या अिधिनयम अशा अनेक दु यम साधनां ारे सदर 
मािहती घे यात आलेली आह.े 
िव षेणिव षेणिव षेणिव षेण  

भारतीय अथ व थेम ये जवेढे मह व कृषी अथशा ाला आह.े कवा कृषी े ाला आह ेतेवढेच मह व ह े
िवपणन येला आह ेिवपणन या ही दशेातील एक मोठी व मह वाची सं था आह गेली अनेक दशके ही सं था 
शेतकरी िहता क रता शेतमालाचे यो य िवतरण कर यासाठी ताठमानेन ेउभी आह ेकारण आपला भारत दशे हा 
शेती धान दशे हणून ओळखला जातो दशेा या अथ व थेचा पाया हणजे शेती व यावरील आधा रत उ ोग 

े  होय शेतक याने िपकवले या मालाची िव  ही या या इ छे माणे हो यासाठी भारत सरकार या सचून े
नुसार दशेात कृषी उ प  बाजार सिमतीची थापना झाली हणजचे दशेात िवपणन या जू केली गेली िवपणन 

येचा थापन ेआधी शेतकरी वतः या इ छे माणे मागू शकत न हता कारण ते हा बाजारात अनेक गु  प ती 
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हो या जसे क  हताघट –तुट इ यादी अनेक गैर कार होते. धमदाय व इतर दृ ढी बाजारात सरास सु  हो या 
िवपणन ये या थापनेमुळे यात अनेक ांितकारी बदल झाले. दशेातील पिहली बाजार सिमती ही सन १८८६ 
म ये कर जलद येथे थापन झाली. ही बाजार सिमती कापूस खरेदी िव  या िनयमनासाठी थापन झाली. 
यानंतर क  शासनाने रा य शासनास सूचना क न यानुसार मंुबई कृषी उ प  खरेदी िव  िनयमन कायदा सर 

१९३९ हा आला. िवपणन सं थेची थापना मंुबई कृषी उ प  बाजार खरेदी िव  िनयमन कायदा १९३९ नुसार 
कृषी उ प  बाजार सिमती पुणेची थापना १ मे १९५६ साली झाली. य ात कामकाज ह े९ एि ल १९५९ 
रोजी सु  झाले. बाजार सिमतीचे कामकाज महारा  कृषी उ प  पणन िविनमय अिधिनयम १९३६ या काय ा 
नुसार चालते या काय ाची अंमलबजावणी शासक य संरचना सहकार िवभागा या अंतगत अि त वात आली सन 
१९३९चे काय ात काही बदल क न १९६३ म ये महारा  कृषी उ प  पणन िविनमय अिधिनयम १९६३चा 
कायदा मंजूर कर यात आला. या काय ातील िनयम १९६७ साली तयार कर यात आले. यानंतर १९८७ म य े
नवीन तरतुदी या अमलात आण या गे या शेती माला या िवपणना संबंधीचे कामकाज काळानुसार वाढत गेले 
यामुळे १९७१ साली महारा  सरकारने वतं  पणन सचंालनालयानाची िन मती केली. सहकार आयु ायालय ह े

पुणे येथे आह.े १९८० पासून पणन संचालक िवभागास मुख दजा दे यात आला येथनूच यांचा वतं  शासक य 
व िव ीय दे यात आले. 

जस जसा काळ पुढे जात गेला तसतशी शेतकरी ापारी व सव घटकांना सुिवधा दे यासाठी काय ात 
बदल क न शासक य व िव ीय बदल ह े िवपणन या केले गेले. आज दखेील २१ शतकाम ये इंटरनेट झेप 
पहाता एका ि लकवर सगळं काही उपल ध होत ेआिण याच वेगाने २१ ा शतकातील माणूस ही धावतो याला 
सव काही तयार व कमी वेळात हवे असते आिण यासाठी उ म पयाय हणज ेऑनलाईन माकट याच इंटरनेट युगात 
सव काही िडिजटल झाले असता नाम गयात िवपणन या तरी कशी मागे राहील यात दखेील अनेक बदल केल े
गेले अगदी एका ि लक वर कळत ेक  दशेात कोण या बाजार सिमती म ये काय भाव झालेला आह ेते. िडिजटल 

ांती मधलेदखेी पणन सं था गेली आह.े याम ये ांती झाली ती ई-नाम पोटल मुळेच दशेा या पंत धानांनी अशी 
घोषणा केली आिण ती यश वी झाली आिण ई-नामपोटल म ये कामकाज सु  झाले. या ऑनलाइन पोटल म ये 
दशेातील शेतकरी ापारी खरेदीदार यांना एक  आणणारे आिण संपूण दशेाम ये बाजारपेठ िमळवून दणेारे उ म 
पोटल आह.े 

 
या पोटल या मा यमातून शेतक यांना कोण या ही बाजार सिमती म ये यांचा माल िवकता येतो व 

कोण या ही ापा यांस कोठे ही माल घेता येईल अशी सोय या पोटल म ये कर यात आलेली आह.े अशा अनेक 
िडिजटल बदल िवपणन यांम ये केले गेले आहते. आिण याचा सवच घटकांना फायदा होत आह.े याबदलांमुळे 
कृषी िवपणन येम ये अिधक सुधारणा सु ा झा या आिण याम ये २००३ चा आदश एपीएमसी कायदा 
कर यात आला यात क शासनान े रा यशासनास आप या सोयी नुसार आव यक ते बदल कर याची परवानगी 
दली गेली या काय ामुळे शेतक यांची आ थक ि थती सुखकर हो यास मदत झाली िवपणन येचे थापन े

पासून अनेक छोटे-मोठे बदल कर यात आले जस ेत ेकायदशेीर झाले याच माणे आ थक बदलाव दखेील झाले. 
आज या काळात ाय हटे माकट असो ऑनलाइन माक टग या सव पधा मक युगात दखेील िवपणन या आपले 
थान कायम क न आह.े कृषी अथ व थेचा एक मह वाचा भाग हणून दखेील कृषी िवपणन या या सं थेकडे 

बिघतले जात े शेतकरी असो वा ापारी सव प  व अ प  अशा सव घटकांचा उदरिनवाह होत असतो हणून 
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सहकार े ातील एक मह वाची सं था हणून या येकड े बिघतला जात.ं शेतक यांची िव ास काय सं था 
हणजचे कृषी िवपणनिवपणनिवपणनिवपणनl या होय. 

हणून सहकार े ातील एक मह वाची सं था हणून या येकड ेबिघतला जात. शेतक याचंी िव ास 
काय सं था हणजेच कृषी िवपणन या होय. 
िन कषिन कषिन कषिन कष    

 
कृषी पणन या ही एक मह वाची या के हा सं था आह ेशासक य िनयमां या व सूचनां या आधारे 

या सिमतीच ेकामकाज चालते यामुळे यात काही काळात होणारे बदल शेतकरी ापारी व सव घटकांचा सोयी 
सुिवधांसाठी केल ेजातात. शेतकरी बांधवांनी माल आण या पासून त े यामालाचा िललाव होईपयत व यामालाची 
पेमट िमळे पयत सव माकट किमटी या िनगराणीखाली होत असत.े जर यदाकदािचत काही अनुिचत कार झाला 
तर सिमतीच े संबंिधत अिधकारी याचा शोध घेत शेतकरी असो वा ापारी सवच घटकांना याय िमळवून 
दे यासाठी ामािणक पणे काम करतात हणूनच या पधा मक युगाम ये सु ा शेतकरी असो वा सवघटकाचंा 
बाजार सिमतीवर िव ास हा कायम आह ेयाच िव ासअहतेवर सिमतीच ेकामकाज केले जात.े 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    

कृषी िवपणन या यामधील होणा या बदलांचे आ थक िव ेषण यासदर या लेखासाठी मािहती ही 
दु यम साधनां या आधारे घे यात आली आह ेयाम ये कृषी िवपणन अिधिनयम शासनाची संकेत थळे ई-नामपोटल 
कृषी उ प  बाजार सिमती पणन मंडळाचे सा ािहक अशा अनेक दु यम साधनां या मा यमातून सदर लेखात 
िलखाण केले आह ेही मािहती िवपणन येचा अ यास करणा यांना उपयु  ठ  शकत.े 
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कृषीकृषीकृषीकृषी    े ाते ाते ाते ात    मािहतीमािहतीमािहतीमािहती    तं ानाचेतं ानाचेतं ानाचेतं ानाचे    योगदानयोगदानयोगदानयोगदान    
    

फु ल म साराम अिहरे    
महािव ालय :म .स .गा .महािव ालय मालेगाव ( कॅ प )    

 

तावना:-  

वाढ या लोकसं येला अ धा याचा पुरवठा कर यासाठी शेती या उ पादन वाढीची गरज १९ ा शतकात 

जाणवायला लागली. सन १८८१ या फ़ेमीन कमीशन ने िशफ़ारस के यानुसार जुल १८८३ म ये कृिष वाढ या 

थापना कर यात आली. शेती ाशी िनगडीत सव िवभागांची यात समावेश क न ामीण भागात शेतीमध े

उ पादन वाढीसाठी शासन तराव न आव यक ती मदत कर या या उ शेाने कामाला सु वात झाली. सन १९०७ 

पयत कृिष व भुमी अिभलेख ही खाती एकि त र या कायरत होती. सन १९१५-१६ मधे त कालीन कृिष संचालक 

ी युत कट ग यांनी जिमनीची धुप थांबव यासाठी केले या योगाचे आशादायक िन कष आ या नंतर सन १९२२ 

पासुन मृद संधारणाची कामे सु  केली. सन १९४२ म य संमत झालेला जमीन सुधारणा कायदा १९४३ म य 

अंमलात आ या पासून जमीन सुधारणांची िविवध कामे कृिष खा या माफत राबिव यांत येवू लागली. सन १९४३ 

म य त कालीन सरकारन ेकृिष व इतर पूरक े ातील सम यांचा िवचार क न शेती करता थमच सवकष कृिष 

धोरण आखले. याधोरणा नुसार कृिष उ पादनासाठी पा याचा सचन हणून उपयोग कर यास सु वात झाली. 

वातं यो र काळातील हरीत ांती पूव काळ हणज े सन १९५० त े १९६५. या ट यात शेती या िवकासाला 

चालना दे यासाठी अनेक योजना आख या गे या. सन १९५७ पासुन तालुका िबजगुणन क ामाफत दजदार िबयाणे 

उ पादनास सु वात झाली. याकाळात लागवडी खालील े ा या िव तारा बरोबच सचना खालील े  

वाढव यावर भर दला गेला. सन १९६१-६२ म य रासायिनक खतां या वापरासाठी िवशेष मोहीम हाती घे यांत 

आली. 

सन १९६५-६६ पासून िविवध िपकां या संकरीत वाण िन मती मुळे दशेांत ह रत ांतीचा पाया घातला गेला. 

यानंतर या काळातील पंचवा षक योजनां ारे शेती िवकासावर िवशेष भर दे यांत आला. सन १९७४ पासून 

भुसुधारणे या कामाबरोबरच नाला बांधबं द तीची कामे खा या माफत सु  झा याने िविहरी व भुगभातील 

पा या या पातळीत वाढ हो यास मदत झाली. कृिष उ पादनवाढी साठी सधन शेती प दती ारे िबयाणे, खते, 

कटकनाशके व उपल ध पा याचा वापर मोठया माणावर सु  झाला यामुळे कृिष उ पादन वाढीस मदत झाली 

नंतर या गो चा शा ो  प दतीने वापर हावा यासाठी शेतक-यांना अिधक मागदशनाची िनकड ल ात घेवून 

सन १९८१-८२ पासून िश ण व भेट योजना सु  कर यांत आली. कृिष िव ापीठातील सुधारीत तं ान सव 

सामा य शेतक-यांपयत पोचव यासाठी आखले या पीक ा य ीके, े भेटी, चारसभा, चचास ,े मेळावे, 

दशने इ यादी काय मां या प रणामकारक  अंमलबजावणी मुळे कृिष उ पादनवाढी म य मोलाची भर पडली. 
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उ द ेउ द ेउ द ेउ द  े
• कृषी सधुारीत तं ान सवसामा यकृषी सधुारीत तं ान सवसामा यकृषी सधुारीत तं ान सवसामा यकृषी सधुारीत तं ान सवसामा य    शतेक यापंयत पोचव यासाठी आखले या शतेक यापंयत पोचव यासाठी आखले या शतेक यापंयत पोचव यासाठी आखले या शतेक यापंयत पोचव यासाठी आखले या पीक ा य ीके, े भेटी, 

चारसभा, चचास ,े मेळावे, दशने इ यादी काय मां या प रणाम कारक अंमलबजावणीमुळे कृिष 

उ पादनवाढी म य मोलाची भर पडली. 

• कृषी े ात तं ानयाचा अथकृषी े ात तं ानयाचा अथकृषी े ात तं ानयाचा अथकृषी े ात तं ानयाचा अथ, , , , व पव पव पव प, , , , ा ीा ीा ीा ी, , , , मह व व सम या याचं ेिव षेण करणेमह व व सम या याचं ेिव षेण करणेमह व व सम या याचं ेिव षेण करणेमह व व सम या याचं ेिव षेण करण.े 

• कृषी े ातीकृषी े ातीकृषी े ातीकृषी े ातील तं ानाचा वापर समजनू घणेेल तं ानाचा वापर समजनू घणेेल तं ानाचा वापर समजनू घणेेल तं ानाचा वापर समजनू घणेे....    
• 21 21 21 21 ा शतकातीला शतकातीला शतकातीला शतकातील तं ान बदलाचंेतं ान बदलाचंेतं ान बदलाचंेतं ान बदलाचंे    कृषी े ाच ेिव षेण करणेकृषी े ाच ेिव षेण करणेकृषी े ाच ेिव षेण करणेकृषी े ाच ेिव षेण करणे    
• तं ातं ातं ातं ान यमेधील पन यमेधील पन यमेधील पन यमेधील प , , , , अ प ट अशा सवच घटकां याअ प ट अशा सवच घटकां याअ प ट अशा सवच घटकां याअ प ट अशा सवच घटकां या कृषी े ात अ यास करणेकृषी े ात अ यास करणेकृषी े ात अ यास करणेकृषी े ात अ यास करणे....    
• तं ान यते झाले या िडिजटल ातंीच े व प समजनू घणेेतं ान यते झाले या िडिजटल ातंीच े व प समजनू घणेेतं ान यते झाले या िडिजटल ातंीच े व प समजनू घणेेतं ान यते झाले या िडिजटल ातंीच े व प समजनू घणेे....    

गहृीतकगहृीतकगहृीतकगहृीतक    

शासनान ेवेळोवेळी दले या मागदशन सूचनांचा अवलंब करत पांत रत झाले या कायदशेीर व आ थक 

बदलांचा शेतकरी, ापारी व सवच घटकांना याचा फायदा होऊन अनेक सोयी सुिवधा स या कृषी े ासाठी 

तं ान उपल ध आहते. 

िव षेणिव षेणिव षेणिव षेण/ मािहती सकंलनमािहती सकंलनमािहती सकंलनमािहती सकंलन 

भारत हा कृ िष धान दशे आह.े आजही दशेात तथा महारा ात सुमारे ६० त े ६५ ट े  लोक शेती 
वसायावर अवलंबून आहते. ामीण भागातील लोकांची उपिजिवका शेती वसायावर अवलंबून आह.े 

महारा ातील सुमारे ६७ लाख शेतकरी कुटंुबांकड ेफ  एक हे टर एवढे जिमनीचे े  आह.े चाळीस लाख शेतकरी 
कुटंुबांकड ेएक ते दोन हे टर इतकेच  जिमनीचे े  आह.े दोन ते चार हे टर एवढे े  असणारे सुमारे २२ लाख 
शेतकरी आहते. सात लाख शेतक यांकड े४ ते १० हे टर े  असून, १० हे टरपे ा जा त जमीन असणारे अ यतं 
अ प शेतकरी आहते. यापैक  बरेचसे े  पावसा या पा यावर अवलंबून आह.े यामुळे खा ीशीर उ पादन 
िमळ याची ा ती नसते. मया दत जिमनीचे े  उपल  ध अस याने आिण सचना या सुिवधा मुबलक नस याने 
याच े ातून अिधक उ पादन कसे घेता येईल, याचा िवचार करणे गरजेचे आह.े शेतकरी आिण शासन यां या 
संयु  य ाने शेती उ पादने वाढिवणे श य होत आह.े शेती उ पादन ह े शेतीची आव यक मशागत, िविवध 
िनिव ांचा यो य माणात आिण वेळेवर वापर या गो वर अवलंबून असते. कृषी उ पादन वाढीसाठी मु य वे 
भांडवल, सचनाची व था या कृषी िनिव ा मह वा या आहते. यामुळे पेरणीसाठी सुधारीत िबयाणे, खते, पीक 
कड व रोग संर ण करणारी औषधे उपल ध करता यतेात. परंतु, वरील कृषी िनिव ांिशवाय मह वाची आिण 

गरजेची कृषी िनिव ा हणजे कृषी तं ान. दशेातील तसेच महारा ातील कृषी सशंोधकांनी अ यास क न आिण 
िवशेष प र म घेऊन िविवध िवषयांसंबंधी सुधा रत कृषी तं ान उपल धक न दले आह.े िपकांचे सुधारीत वाण, 
खता या मा ा, पेरणीप दती, सचनप दती, पाणी व थापन, अंतगत मशागत, पीक सरं ण, जिमनीची 
मशागत, सुधा रत अवजारे व यं े आिण इतर शेतीसंबंधी िवषयावर सुधा रत तं ान संशोधना ारे उपल ध क न 
दे यात आले आह.े तसेच िविवध िपके, भाजीपाला, फळशेती, फुलशेती, पशुसंवधन, चारा िपके आिण यांि क शेती 
याबाबत मो ा माणात उपयु  कृषी तं ान आज उपल  ध आह.े 

महारा ातील कृषी िव ापीठात अिवरतपणे सुधा रत कृषी तं ानािवषयी संशोधन सात याने सु  आह.े 
शेतक यांना कृषी तं ानाची मािहती हावी आिण शेतक यांनी उपल ध कृषी तं ानाचा अवलंब क न शेती 
उ पादने वापरावेत, यासाठी कृषी खा यामाफत िव ापीठे आिण कृषी महािव ालये यािवषयी चार आिण सार 
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करीत असतात. िविवध मा यमांचा वापर यासाठी केला जात आह.े शेतक याला कृषी तं ानाबाबत िशि त 
कर याचे य  सु  आहते. ामीण भागातील िश ण घेऊ इि छणा या मुलांनी कृषी िश ण घेतले तर याचा 
िनि तपणे फायदा होईल. येक वसाय करताना या वसायासंबंधी आव यक शा ीय ान गरजेच ेअसते. 
िश णा ारे िमळिवले या ानाचा आिण मािहतीचा उपयोग िनि तपणे यश वी हो यासाठी होतो, ह ेिस द झाल े
आह.े आज वै क य, अिभयािं क , पशुसंवधन या िविवध े ात िश णा या सुिवधा उपल ध आहते. या े ातील 
िमळिवले या ानाचा तसचे तं ानाचा यश वीपणे उपयोग होत आह.े येक े ातील तं ान ह े शा ावर 
आधारीत असते. शा  आिण तं ान यांची सांगड घातलेली असते. तं ानाचा वापर करताना या े ाशी 
संबंिधत ानाची व शा  ीय मािहती मह वाची असत.े शेती वसाय हा शा  आिण कला (कौश य) यावर 
आधारीत आह.े हणून शेती शा ाची आिण यातील कौश याची मािहती क न घणेे शेतक या या दृ ीने अ यतं 
मह वाचे आह.े  

शा ीय ाना ारे आपण एखा ा गो ीबाबत कारण आिण प रणाम या संबंधाचा शोध घेतो. एखा ा 
माणसाला काही आजार झाला तर डॉ टर या या आजाराचे कारण शोधून उपचार करतात. कृषी वसायात अशा 
अनेक बाबी आहते क  यावर कारण आिण प रणाम यांची िममांसा िवचार क न उ पादनात वाढ करता यऊे 
शकते. जिमनीत असणारे अ घटक यावर उ पादन अवलंबून असते. खते दतेाना उपल ध घटकाचे माण ल ात 
घेऊन िपकांना आव यक ते घटक दले जातात. जिमनी या काराचा अ यासक क न पी िनयोजन करणे गरजचे े
आह.े िपकांना लागणा या पा याची गरज अ यासून िपकांना पाणी दणेे गरजेचे असते. िपकावर येणा या क ड व 
रोग याचा िपकावर दसणारी ल णे पा न याचे सरं ण करणे मह वाचे असते. या सव गो साठी कृषी 
शाखेसंबंधीचे ान आव यक आह.े यासाठी शेतकरी कुटंुबातील िव ा यानी कृिषिवषयी िश ण घे याची गरज 
आह.े यामुळे शेती उ पादनात िनि तपणे वाढ होईल . 

सवसाधारणपणे १००० त े१५०० लोकसं या असले या गावात आरो या या दृ ीने २ ते ३ उ िशि त 
डॉ टरांची गरज असत.े तसचे तीन त ेचार कृषी पदवीधर वतः शेती करीत असतील तर यां या ानाचा आिण 
अनुभवाचा गावातील शेतक यांना फायदा होईल. शेतीचे हगंामानसुार िनयोजन करणे गरजेचे आह.े यासाठी 
कृिषिवषयक ानाची-मािहतीची गरज आह.े कृिषत   ह े ामीण भागात कृिषिवषयक मागदशन व स लागार 
हणून कायरत अस यास शेतक यांना यां या वसायात न च फायदा होईल. 

अ धा या या उ पादनात वयंपूण झालो असलो तरी अ धा य उ पादनात वयंपूणता ह ेरा याच ेएकमेव उ ी  

नसून शेतक-यांना उपल ध संसाधनांचा प रपूण वापर क न अिधकािधक आ थक फायदा िमळवून दणेे िनतातं 

गरजेच े आह.े यासाठी ापार म शेतीची कास धरावी लागेल. मु  आ थक व था व जागतीक ापार 

व थेचा फायदा क न घे या या दिृ ने कृिष फलो पादन व जलसंधारण े ात कृिष उ पादनवाढ, िनयात वृ दी 

व कृिष या उ ोगांना ो साहन दे या या अनेक िवधयोजना राबिव यांत येत आहते. अशा कारे शेती 

वसायातून वयंपूणते बरोबरच आ थक उ ती साधणे व जागतीक शेतमाला या बाजारपेठेत मह वाचे थान 

िमळिवणे या िनधारान ेकृिष िवभागाची वाटचाल सु  आह.े महारा  शासन राबवत असलेली, रोजगार हमी योजन े

अंतगत फळबाग लागवडीची मह वाकां ी योजना हा या धोरणाचा भाग आह े आह.े आधुिनक कृिष तं ा या 

वापरासाठी शेतकरी हा क  बद ूमानून आव यक या सव संसाधनांचा यो य वापर कर या या दिृ ने मागदशन 

करणारी एकच यं णा असावी या दिृ ने कृिष िवभागाची रचना कर यांत आलेली आह.े सुलभ संपकासाठी येक  
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तीन त ेचार खेडयांसाठी एक कृिष सहायकाच ेपद दे यांत आलेले आह.े या कृिषसहायकाच ेकाय े ात असले या 

शेतकरी कुटंुबाची सरासरी सं या ८०० ते ९०० पयत अस यामुळे कृिषतं ान थेट शेतक-यांपयत पोचिवणे सलुभ 

झाले आह.े िवषयक सव योजना राबव या जातात. यावर मंडल तरावर मंडल कृिष अिधकारी यांचे िनयं ण असते. 

शासक य कामकाज, इतर िवभागांशी संपक, संिनयं ण व िश ण काय म इ यादी सोयीसाठी तालुका तरावर 

तालुका कृिष अिधकारी, उप िवभाग तरावर उपिवभागीय कृिष अिधकारी, िज हा तरावर िज हा अिध क कृिष 

अिधकारी व संभाग तरावर िवभागीय कृिष सहसंचालक यांची कायालये आहते. यािशवाय िज हा प रषदकेड ेकृिष 

िवकास अिधकारी यां या िज हा तरीय िनयं णाखाली पंचायत सिमती तरावर कृिष अिधकारी ह ेिनरिनराळया 

कृिष िनिव ा िवषयक योजना राबवतात. े ीय तरावर राबव या जाणा-या सव योजनां या तांि क व 

शासक य संिनयं णासाठी रा य तरावर कृिष आयु ालयात मृद संधारण, फलो पादन, िव तार, िनिव ा व 

गुणिनयं ण, सांि यक , संिनयं ण व मु यमापन, िनयोजन व अंदाज ह ेिवभाग कायरत आहते, तर आ थापना व 

लेखािवषयक बाब ची हाताळणी कर यासाठी वतं  िवभाग आह.े कोण याही  े ातील िवकास कवा सुधारणांची 

सु वात ही अनसुरणीय उपाययोजनां या मािहती उपल धतेतून होत.े महारा  रा य तथा दशे पातळीवरील मागील 
५० वषात शेती े ातील उ पादन व उ प  वाढ़ चे ेय ह ेशासनाने राबवीलेल िविवध काय म जस ेपीक त ान 
अवलब या या िविवध योजना, ह रत ांत सा ख उप म, िश ण व भेट योजना अथवा आ मा योजनेसार या 
िव तार काय मांमधून सार, वैयि क संपक, गटचचा, बैठका, िश णे, शेतीशाळा, सहली, िशवारफे-या, दशने 
यांमधून िस  तसच मािहत  त ान े ात ल योगदानास जात. 

मा हत  त ान सारांतगत शेतकरी मािसक, वृ प े, आकाशवाणी, दरूदशन याबरोबरच दरू वनी, 
मोबाईल. संगणक व इंटरनेट यांचेही मह व अन यसाधारण आह.े कृिष िवभागाम ये सन १९८६ पासनू 
संगणका या वापरास सु वात झाली. थमत: आयु ालय तरावरील सांि यक  योजनेत PCXT 288 संगणक य  े

बस व यात आल . या ार पीक पेरण  अ वाल, टी.आर. ए. (TRA), कृिषगणना इ. संदभातील मािहतीच ेसंकलन 

यावेळ या Dos-base Operating system ारे कर यात येत होते. यानतंर तं ानातील गतीनसुार 

अ यावत प ती या संगणकाचा वापर क न कालानु प बदल अंगीकार यात आले. 
कृिष िवभागा या शासक य कामकाजात गितमानता, सुलभता आण यासाठी संगणक करणा या पुढील 

ट यात रा य तर ते तालकुा तरावरील सव कायालयानंा संगणक आिण टरचा पुरवठा कर यात येऊन रा ीय 
सूचना क  (NIC) माफत सॉ टवेअर िवकिसत कर यात आले. तसचे तालुका तरापयत पुरवठा कर यात आले या 

संगणकाचा व सॉ टवेअरचा भावी वापर कर याक रता कृिष िवभागातील अिधकारी व कमचा-यांना रामती, 
वनामती, डी. आय. टी. एन. आय. आय. टी तसचे एन.आय. सी.माफत िश ण दे यात आले.. AGRISINET या 

मा यमातून इंटरनेट, ई-मेल सुिवधा बळकट कर यात आली. यानंतर ऑ टोबर 2000 पासून कृिष िवभागाच े
MAHAAGRI .GOV .IN ह े वतं  संकेत थळ अि त वात आले. सदर या संकेत थळावर पीक तं ान, 

शासना या योजना, राबिव यात येणारे िववीध उप म, सांि यक  मािहती याबाबतचा अ यावत तपशील 
उपल ध होऊ लागला. सायबर ए टँशन क पांगत मािहती तं ाना या काय म वापरातून ाम तरावर कृिष 
तं ानाचा िव तार करणे, ब मा यमा या (MULTIMEDIA) सा ाने भावी तं ान ह तातं रत करणे इ यादी 
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बाबी ल ात घेऊन रा यातील कृिष िवभागा या ८८५ मंडळ कायालयांना येक  १ या माणे एकूण १,७७0 
लॅपटॉपचा पुरवठा क न या ारे योजनाचंी मािहत , कृिष िव ापीठे शा ांचा संदशे, क ड़ व रोगिवषयी 
उपाययोजना इ या दबाबतची मािहती शेतक-यां या शेतावरच उपल ध क न दे यात आली असून या ारे शेतक-
यां या शंकांचे िनरसनही करता येणे श य झाले. 

सन  २०१२ पासून  National e - Governance Plan For Agriculture (NeGRA) या रा ीय 

क पांतगत महारा  रा याची पिह या ट यात िनवड होऊन शेतीच े उ पादन व उ प  वाढिव यासाठी शेती 
वसायासंबंधी सव घटकांना उपयु  मािहती व सेवा दऊेन सकारा मक संधी उपल ध क न दे याचा भाग हणून 

कृिष िवभागाच े रा य तरीय कायालय त े तालुका तरीय कायालय े आिण कृिष िव ापीठे, रामेती (िवभागीय 
िश ण सं था). म य वसाय िवभाग व बाजार सिम या यांना सुमारे १,५६१ संगणक, युपीएस , टरसह 

उपल ध कर यात आले.यािशवाय, रा यातील २१०तालुके व कृिष िव ापीठांना येक  १ या माणे एकूण २१४ 
ठकाणी कओ क (Kinsk) उपल ध क न दे यात आले. तसेच उपिवभागीय तरावर िड जटल कॅमेरे थमच 

उपल ध क न दे यात आल.े े ीय तरावरील मािहती संकलन, तं ान चार व सार काय यामुळे अिधकच 
सुलभ झाले आह.े शेतक-यांना कृिष िवभागातील अिधकारी/कमचारी, कृिष िव ापीठांतील शा  व गितशील 
शेतकरी यां याशी सहज व सुलभतेने संपक साधता यावा; हणून दनाकं १ जुल ै 2010 पासनू महाकृिषसंचार 
(MK8) ही रा त GRKîz, दरातील मोबाईल  Close Users Group (CUG) सेवा उपल ध क न दे यात 

आली. 
दनांक १ नो हबर २०१५ पासून नवीन MKSएकि त लॅन कायाि वत झाला असनू, रा यातील सुमारे 

१२ लाख मोबाईलधारक शेतकरी या ारे जोडले गेले . रा यातील हवामानाचा वध , शेतकरी या या शैतावर 
यायची पके, नवीन वाण, खते, िबयाणे, क टकनाशके यांचा पुरवठा व वापर, आधुिनक पीक तं ान, उ पादन, 

बाजारपेठा व शेतमला बाजारभाव आिण शेतीपूक वसाय तसेच करायची कामे याबाबत स ला व मागदशन ा  
क न याचे अवलंबनही करीत आहते. 

मोबाइलधारक शेतक-यांना मािहती तं ानांतगत मोबाइल अॅप ारे दरमहा िस द होणारे शेतकरी 
मािसक आता पाहता येत.े अशाच कारे अॅ ोवन दिैनक बाजारभाव (िडिजटल मंडी) तसेच कृिष मािहतीचा खिजना 
मोबाइल अँपमधून उपल ध आह.े रा या या कृिषिव तार काय मांना िव तार िवषयक सुधारणा क रता सहा य या 
काय मांतगत रा यात सामुहीक आकाशवाणी क ाची (CRS) थापना कर यात आली आह.े कृिष िव ान क ा ारे 

शेतक-यां या यशोगाथा या क ा ारे इतरांना ेरणा दे याचे काम करत आहते. 
शेतीिवषयक सम या सोडिव यासाठी कृिष िवभागाने रा यात १८00-२३३-४000 ही कसान संचार टोल 

 सेवा जून २०११ पासून कायाि वत केली आह.े त तच १८००-१८०-१५५१ या टोल  मांकाची कसान 

कॉल सटर (KCC) ही क  शासनाची सेवासु ा शेतक-यांसाठी शासनाने डी.डी. कसान हा टी ही चनॅलसु ा सु  

केले आह.े क  शासनानेही शेतक-यांना मोबाइल ारे सहजतेने मािहती उपल ध हावी हणून mKisan 

Porta|िवकिसत केले आह.े याम ये दशेपातळीवरील १६६ लाख शेतक-यांची न द असून, याम ये महारा ातील 

िव मी ५0 लाख शेतक-यांची न द आह.ेकृषी े ात तं ानाचावापर क न आपण आप या ित यां ारे आिण 
या बद यात काही तरी नवीन माहीती िमळत असते . 

िन कषिन कषिन कषिन कष    
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पोटल ारे शेतक-यांना हवामान व पावसाचा अंदाज, पीक तं ान, क ड-रोग िनयं ण, बाजारभाव 
याचबरोबर पशुसंवधन, म य वसाय व रेशीम उ ोग यांबाबत एसएमएस ारे स ल े पाठिव यात येतात. 
सदर या न दणीबरोबरच पाठिवलेले, स ले व संदशे (SMS) सं या याम येही दशेपातळीवर महारा  रा य अ ेसर 

आह.े स याचा कालावधी हा आधुिनक तं ानाचा असनू मोबाइलमधील WhatsApp ारे िच , संदशे व आवाज 

व पाचा मािहतीचा खिजना उपल ध झाला आह.े रा यातील शेतक-यांचे े िनहाय, िपकिनहाय 
(फळपीक/फूलपीक संघ), तसेच िनयात/िवपणना या अनुषंगाने गट थापन क न Whatsapp Groups 

कायाि वत आहते.यातून मागदशन, संपक व सेवा उपल ध क न घे यात यते असून याचा वेगाने सार होत आह.े 
एकंदरीत शेतक-यांची मेहनत, मािहती तं ानाचे योगदान व सुधा रत शेती तं ानाचा अवलंब यातून ामीण 
भागात िवकास झालेला दसतो. याम ये िपकबदल, नवीन व सुधा रत जात ची लागवड, आधुिनक पीक 
तं ानाचा अवलंब, पा याचा काटकसरीने वापर, कोडरोग व थापन, अिधक व िनयात म शेतीमालाचे 
उ पादन, मू यवृ ी या ारे उ प ात वाढ दसून यते आह.े तसेच डाळी व तेलिबयां या आयातीतील अवलंिब व 
कमी झाले असनू , दवस दवस शेतीमालाची िनयात वाढत आह े . एकंदरीत , यातून शेतक यां या 
राहणीमानाचादजा सु ा उंचावत आह े. 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    

कृषी तं ान या यामधील होणा या बदलांचे आ थक िव ेषण या सदर या लेखासाठी मािहती ही 
दु यम साधनां या आधारे घे यात आली आहे    ....महारा ात सरकारने आिण िव ापीठांनी कृषी िश णा या सुिवधा 

मो ा माणात उपल ध क न द या आहते. कृषी  तं ान या संधीचा ामीण भागातील शेतकरी फायदा 
करणा यांना उपयु  ठ  शकते .    
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कृषी े ातील तं ान िवकास 
 

सुखदवे पांडुरंग नागरे 
महािव ालय :म .स .गा .महािव ालय मालेगाव ( कॅ प ) 

तावना    
वाढ या लोकसं येला अ धा याचा पुरवठा कर यासाठी शेती या उ पादनवाढीची गरज १९ ा शतकात 

जाणवायला लागलीलागलीलागलीलागली.... 
सन १९६५-६६ पासून िविवध िपकां या संकरीत वाण िन मतीमुळे दशेांत ह रत ांतीचा पाया घातला गेला. 
यानंतर या काळातील पंचवा षक योजनां ारे शेती िवकासावर िवशेषभर दे यांत आला. सन १९७४ पासून 
भुसुधारणे या कामाबरोबरच नाला बांध बं द तीची कामे खा या माफत सु  झा यान े िविहरी व भुगभातील 
पा या या पातळीत वाढ हो यास मदत झाली. कृिष उ पादन वाढीसाठी सधन शेती प दती ारे िबयाणे, खत,े 
कटकनाशके व उपल ध पा याचा वापर मोठया माणावर सु  झाला यामुळे कृिष उ पादन वाढीस मदत झाली 

नंतर या गो चा शा ो  प दतीने वापर हावा यासाठी शेतक-यांना अिधक मागदशनाची िनकड ल ात घेवून 
सन १९८१-८२ पासून िश ण व भेट योजना सु कर यांत आली. कृिष िव ापीठातील सुधारीत तं ान 
सवसामा य शेतक-यां पयत पोचव यासाठी आखले या पीक ा य ीके, े भेटी, चारसभा, चचास ,े मेळावे, 

दशने इ यादी काय मां या प रणामकारक अंमलबजावणीमुळे कृिष उ पादन वाढीम य मोलाची भर पडली. 
उ द ेउ द ेउ द ेउ द  े

1. कृषी े ात तं ान याचा अथ, व प, ा ी, मह व व सम यायांचे िव ेषण करणे. 
2. कृषी े ातील तं ानाचा वापर समजून घेणे. 
3. 21 ा शतकातील तं ान बदलांचे कृषी े ाचे िव ेषण करणे. 
4. तं ान येमधील प , अ प ट अशा सवच घटकां या कृषी े ात अ यास करणे. 
5. तं ान येत झाले या िडिजटल ांतीच े व प समजून घेणे. 

गहृीतकगहृीतकगहृीतकगहृीतक    
शासनान ेवेळोवेळी दले या मागदशन सूचनांचा अवलंब करत पांत रत झाले या कायदशेीर व आ थक 

बदलांचा शेतकरी, ापारी व सवच घटकांना याचा फायदा होऊन अनेक सोयी सुिवधा स या कृषी े ासाठी 
तं ान उपल ध आहते. 
िव षेणिव षेणिव षेणिव षेण    / / / / मािहतीमािहतीमािहतीमािहती    सकंलनसकंलनसकंलनसकंलन    

भारत हा कृ िष धान दशे आह.े आजही दशेात तथा महारा ात सुमारे ६० त े ६५ ट े  लोक शेती 
वसायावर अवलंबून आहते. शेती उ पादन ह ेशेतीची आव यक मशागत, िविवध िनिव ांचा यो य माणात आिण 

वेळेवर वापर या गो वर अवलंबून असते. कृषी उ पादन वाढीसाठी मु य वे भांडवल, सचनाची व था या कृषी 
िनिव ा मह वा या आहते. यामुळे पेरणीसाठी सुधारीत िबयाणे, खते, पीक कड व रोग संर ण करणारी औषध े
उपल ध करता यतेात. परंतु, वरील कृषी िनिव ांिशवाय मह वाची आिण गरजचेी कृषी िनिव ा हणजे कृषी 
तं ान. दशेातील तसचे महारा ातील कृषी संशोधकानंी अ यास क न आिण िवशेष प र म घेऊन िविवध 
िवषयांसंबंधी सुधा रत कृषी तं ान उपल धक न दले आह.े िपकांचे सुधारीत वाण, खता या मा ा, 
पेरणीप दती, सचनप दती, पाणी व थापन, अंतगत मशागत, पीक संर ण, जिमनीची मशागत, सुधा रत 
अवजारे व यं े आिण इतर शेतीसंबंधी िवषयावर सुधा रत तं ान संशोधना ारे उपल ध क न दे यात आले आह.े 
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तसेच िविवध िपके, भाजीपाला, फळशेती, फुलशेती, पशुसंवधन, चारा िपके आिण यांि क शेती याबाबत मो ा 
माणात उपयु  कृषी तं ान आज उपल  ध आह.े 

महारा ातील कृषी िव ापीठात अिवरतपणे सुधा रत कृषी तं ानािवषयी संशोधन सात याने सु  आह.े 
शेतक यांना कृषी तं ानाची मािहती हावी आिण शेतक यांनी उपल ध कृषी तं ानाचा अवलंब क न शेती 
उ पादने वापरावेत, यासाठी कृषी खा यामाफत िव ापीठे आिण कृषी महािव ालये यािवषयी चार आिण सार 
करीत असतात. िविवध मा यमांचा वापर यासाठी केला जात आह.े शेतक याला कृषी तं ानाबाबत िशि त 
कर याचे य  सु  आहते. ामीण भागातील िश ण घेऊ इि छणा या मुलांनी कृषी िश ण घेतले तर याचा 
िनि तपणे फायदा होईल. येक वसाय करताना या वसायासंबंधी आव यक शा ीय ान गरजेच ेअसते. 
िश णा ारे िमळिवले या ानाचा आिण मािहतीचा उपयोग िनि तपणे यश वी हो यासाठी होतो, ह ेिस द झाल े
आह.े आज वै क य, अिभयािं क , पशुसंवधन या िविवध े ात िश णा या सुिवधा उपल ध आहते. या े ातील 
िमळिवले या ानाचा तसचे तं ानाचा यश वीपणे उपयोग होत आह.े येक े ातील तं ान ह े शा ावर 
आधारीत असते. शा  आिण तं ान यांची सांगड घातलेली असते. तं ानाचा वापर करताना या े ाशी 
संबंिधत ानाची व शा  ीय मािहती मह वाची असत.े शेती वसाय हा शा  आिण कला (कौश य) यावर 
आधारीत आह.े हणून शेती शा ाची आिण यातील कौश याची मािहती क न घणेे शेतक या या दृ ीने अ यतं 
मह वाचे आह.े 

अ धा या या उ पादनात वयंपूण झालो असलो तरी अ धा य उ पादनात वयंपूण ता ह ेरा याच ेएकमेव 
उ ी  नसनू शेतक-यांना उपल ध संसाधनांचा प रपूण वापर क न अिधकािधक आ थक फायदा िमळवून दणेे 
िनतांत गरजेच ेआह.े यासाठी ापार म शेतीची कास धरावी लागेल. मु  आ थक व था व जागतीक ापार 

व थेचा फायदा क न घे या या दिृ ने कृिष फलो पादन व जलसंधारण े ात कृिष उ पादनवाढ, िनयात वृ दी 
व कृिष या उ ोगांना ो साहन दे या या अनेकिवध योजना राबिव यांत येत आहते. अशा कारे 
शेती वसायातनू वयंपूणते बरोबरच आ थक उ ती साधणे व जागतीक शेतमाला या बाजार पेठेत मह वाच े
थान िमळिवणे या िनधाराने कृिष िवभागाची वाटचाल सु  आह.े महारा  शासन राबवत असलेली, रोजगार हमी 

योजन े अंतगत फळबाग लागवडीची मह वाकां ी योजना हा या धोरणाचा भाग आह े आह.े 
आधुिनक कृिषतं ा या वापरासाठी शेतकरी हा क बद ू मानून आव यक या सवसंसाधनाचंा यो य वापर 
कर या या दिृ ने मागदशन करणारी एकच यं णा असावी या दिृ ने कृिष िवभागाची रचना कर यांत आलेली 
आह.े सुलभ संपकासाठी येक  तीन त ेचार खेडयांसाठी एक कृिष सहायकाच ेपद दे यांत आलेले आह.े याकृिष 
सहायकाच ेकाय े ात असले या शेतकरी कुटंुबाची सरासरी सं या ८०० ते ९०० पयत अस यामुळे कृिषतं ान 
थेट शेतक-यांपयत पोचिवणे सुलभ झाले आह.े िवषयक सव योजना राबव या जातात. यावर मंडल तरावर मंडल 
कृिष अिधकारी यांच ेिनयं ण असत.े शासक य कामकाज, इतर िवभागांशी संपक, संिनयं ण व िश ण काय म 
इ यादी सोयीसाठी तालुका तरावर तालुका कृिष अिधकारी, उपिवभाग तरावर उपिवभागीय कृिषअिधकारी, 
िज हा तरावर िज हा अिध क कृिषअिधकारी व संभाग तरावर िवभागीय कृिष सहसंचालक यांची कायालय े
आहते. यािशवाय िज हा प रषदकेड ेकृिष िवकास अिधकारी यां या िज हा तरीय िनयं णाखाली पंचायत सिमती 
तरावर कृिषअिधकारी ह े िनरिनराळया कृिष िनिव ा िवषयक योजना राबवतात. े ीय तरावर राबव या 

जाणा-या सव योजनां या तांि क व शासक य संिनयं णासाठी रा य तरावर कृिष आयु ालयात मृदसंधारण, 
फलो पादन, िव तार, िनिव ा व गुणिनयं ण, सांि यक , संिनयं ण व मु यमापन, िनयोजन व अंदाज ह े िवभाग 
कायरत आहते, तर आ थापना व लेखािवषयक बाब ची हाताळणी कर यासाठी वतं  िवभाग आह.े कोण याही  

े ातील िवकास कवा सुधारणांची सु वात ही अनुसरणीय उपाययोजनां या मािहती उपल धतेतून होत.े महारा  
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रा य तथा दशे पातळीवरील मागील ५० वषात शेती े ातील उ पादन व उ प  वाढ़ चे ेय ह े शासनान े
राबवीलेल िविवध काय म जसे पीक त ान अवलब या या िविवध योजना, ह रत ांत सा ख उप म, िश ण 
व भेट योजना अथवा आ मा योजनेसार या िव तार काय मांमधून सार, वैयि क संपक, गटचचा, बैठका, 

िश णे, शेतीशाळा, सहली, िशवारफे-या, दशने यांमधून िस  तसच मािहत  त ान े ात ल योगदानास 
जात. 

मा हत  त ान सारांतगत शेतकरी मािसक, वृ प े, आकाशवाणी, दरूदशन याबरोबरच दरू वनी, 
मोबाईल. संगणक व इंटरनेट यांचेही मह व अन यसाधारण आह.े कृिष िवभागाम ये सन १९८६ पासनू 
संगणका या वापरास सु वात झाली. थमत: आयु ालय तरावरील सांि यक  योजनेत PCXT 288 संगणक य  े
बस व यात आल . या ार पीक पेरण  अ वाल, टी.आर. ए. (TRA), कृिषगणना इ. संदभातील मािहतीच ेसंकलन 
यावेळ या Dos-base Operating system ारे कर यात येत होते. यानतंर तं ानातील गतीनसुार 

अ यावत प ती या संगणकाचा वापर क न कालानु प बदल अंगीकार यात आले. 
कृिष िवभागा या शासक य कामकाजात गितमानता, सुलभता आण यासाठी संगणक करणा या पुढील 

ट यात रा य तर ते तालकुा तरावरील सव कायालयानंा संगणक आिण टरचा पुरवठा कर यात येऊन रा ीय 
सूचना क  (NIC) माफत सॉ टवेअर िवकिसत कर यात आले. तसचे तालुका तरापयत पुरवठा कर यात आले या 
संगणकाचा व सॉ टवेअरचा भावी वापर कर याक रता कृिष िवभागातील अिधकारी व कमचा-यांना रामती, 
वनामती, डी. आय. टी. एन. आय. आय. टी तसचे एन.आय. सी.माफत िश ण दे यात आले.. AGRISINET या 
मा यमातून इंटरनेट, ई-मेल सुिवधा बळकट कर यात आली. यानंतर ऑ टोबर 2000 पासून कृिष िवभागाच े
MAHAAGRI .GOV .IN ह े वतं  संकेत थळ अि त वात आले. सदर या संकेत थळावर पीक तं ान, 
शासना या योजना, राबिव यात येणारे िववीध उप म, सांि यक  मािहती याबाबतचा अ यावत तपशील 
उपल ध होऊ लागला. सायबर ए टँशन क पांगत मािहती तं ाना या काय म वापरातून ाम तरावर कृिष 
तं ानाचा िव तार करणे, ब मा यमा या (MULTIMEDIA) सा ाने भावी तं ान ह तातं रत करणे इ यादी 
बाबी ल ात घेऊन रा यातील कृिष िवभागा या ८८५ मंडळ कायालयांना येक  १ या माणे एकूण १,७७0 
लॅपटॉपचा पुरवठा क न या ारे योजनाचंी मािहत , कृिष िव ापीठे शा ांचा संदशे, क ड़ व रोगिवषयी 
उपाययोजना इ या दबाबतची मािहती शेतक-यां या शेतावरच उपल ध क न दे यात आली असून या ारे शेतक-
यां या शंकांचे िनरसनही करता येणे श य झाले. 

सन  २०१२ पासून  National e - Governance Plan For Agriculture (NeGRA) या रा ीय 
क पांतगत महारा  रा याची पिह या ट यात िनवड होऊन शेतीच े उ पादन व उ प  वाढिव यासाठी शेती 
वसायासंबंधी सव घटकांना उपयु  मािहती व सेवा दऊेन सकारा मक संधी उपल ध क न दे याचा भाग हणून 

कृिष िवभागाच े रा य तरीय कायालय त े तालुका तरीय कायालय े आिण कृिष िव ापीठे, रामेती (िवभागीय 
िश ण सं था). म य वसाय िवभाग व बाजार सिम या यांना सुमारे १,५६१ संगणक, युपीएस , टरसह 

उपल ध कर यात आले.यािशवाय, रा यातील २१०तालुके व कृिष िव ापीठांना येक  १ या माणे एकूण २१४ 
ठकाणी कओ क (Kinsk) उपल ध क न दे यात आले. तसेच उपिवभागीय तरावर िड जटल कॅमेरे थमच 

उपल ध क न दे यात आल.े े ीय तरावरील मािहती संकलन, तं ान चार व सार काय यामुळे अिधकच 
सुलभ झाले आह.े शेतक-यांना कृिष िवभागातील अिधकारी/कमचारी, कृिष िव ापीठांतील शा  व गितशील 
शेतकरी यां याशी सहज व सुलभतेने संपक साधता यावा; हणून दनाकं १ जुल ै 2010 पासनू महाकृिषसंचार 
(MK8) ही रा त GRKîz, दरातील मोबाईल  Close Users Group (CUG) सेवा उपल ध क न दे यात 
आली. 

दनांक १ नो हबर २०१५ पासून नवीन MKSएकि त लॅन कायाि वत झाला असनू, रा यातील सुमारे 
१२ लाख मोबाईलधारक शेतकरी या ारे जोडले गेले . रा यातील हवामानाचा वध , शेतकरी या या शैतावर 
यायची पके, नवीन वाण, खते, िबयाणे, क टकनाशके यांचा पुरवठा व वापर, आधुिनक पीक तं ान, उ पादन, 
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बाजारपेठा व शेतमला बाजारभाव आिण शेतीपूक वसाय तसेच करायची कामे याबाबत स ला व मागदशन ा  
क न याचे अवलंबनही करीत आहते. 

मोबाइलधारक शेतक-यांना मािहती तं ानांतगत मोबाइल अॅप ारे दरमहा िस द होणारे शेतकरी 
मािसक आता पाहता येत.े अशाच कारे अॅ ोवन दिैनक बाजारभाव (िडिजटल मंडी) तसेच कृिष मािहतीचा खिजना 
मोबाइल अँपमधून उपल ध आह.े रा या या कृिषिव तार काय मांना िव तार िवषयक सुधारणा क रता सहा य या 
काय मांतगत रा यात सामुहीक आकाशवाणी क ाची (CRS) थापना कर यात आली आह.े कृिष िव ान क ा ारे 
शेतक-यां या यशोगाथा या क ा ारे इतरांना ेरणा दे याचे काम करत आहते. 

शेतीिवषयक सम या सोडिव यासाठी कृिष िवभागाने रा यात १८00-२३३-४000 ही कसान संचार टोल  
सेवा जून २०११ पासून कायाि वत केली आह.े त तच १८००-१८०-१५५१ या टोल  मांकाची कसान कॉल 
सटर (KCC) ही क  शासनाची सेवासु ा शेतक-यांसाठी शासनान ेडी.डी. कसान हा टी ही चॅनलसु ा सु  केले 
आह.े क  शासनानेही शेतक-यांना मोबाइल ारे सहजतनेे मािहती उपल ध हावी हणून mKisan 
Porta|िवकिसत केले आह.े याम ये दशेपातळीवरील १६६ लाख शेतक-यांची न द असून, याम ये महारा ातील 
िव मी ५0 लाख शेतक-यांची न द आह.ेकृषी े ात तं ानाचावापर क न आपण आप या ित यां ारे आिण 
या बद यात काही तरी नवीन माहीती िमळत असते . 

िन कषिन कषिन कषिन कष    
शेतक-यांना हवामान व पावसाचा अंदाज, पीक तं ान, क ड-रोग िनयं ण, बाजारभाव याचबरोबर 

पशुसंवधन, म य वसाय व रेशीम उ ोग यांबाबत एसएमएस ारे स ल े पाठिव यात येतात. सदर या 
न दणीबरोबरच पाठिवलेले, स ले व संदशेसं या याम येही दशेपातळीवर महारा  रा य अ ेसर आह.े स याचा 
कालावधी हा आधुिनक तं ानाचा असून मोबाइलमधील हा सअप ारे िच , संदशे व आवाज व पाचा 
मािहतीचा खिजना उपल ध झाला आह.े रा यातील शेतक-यांचे े िनहाय, िपकिनहाय (फळपीक/फूलपीक सघं), 
तसेच िनयात/िवपणना या अनुषंगाने गट थापन क न हा सअप ुपकायाि वत आहते.यातून मागदशन, संपक व 
सेवा उपल ध क न घे यात येत असून याचा वेगाने सार होत आह.े एकंदरीत शेतक-यांची मेहनत, मािहती 
तं ानाचे योगदान व सुधा रत शेती तं ानाचा अवलबं यातून ामीण भागात िवकास झालेला दसतो. याम य े
िपकबदल, नवीन व सुधा रत जात ची लागवड, आधुिनक पीक तं ानाचा अवलंब, पा याचा काटकसरीने वापर, 
कोडरोग व थापन, अिधक व िनयात म शेतीमालाच ेउ पादन, मू यवृ ी या ारे उ प ात वाढ दसून येत आह.े 
तसेच डाळी व तेलिबयां या आयातीतील अवलंिब व कमी झाले असून , दवस दवस शेतीमालाची िनयात वाढत 
आह े. यातून शेतक यां या राहणीमानाचादजा सु ा उंचावत आह े. 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    

कृषी तं ान या यामधील होणा या बदलांचे आ थक िव ेषण या सदर या लेखासाठी मािहती ही 
दु यम साधनां या आधारे घे यात आली आहे    ....महारा ात सरकारने आिण िव ापीठांनी कृषी िश णा या सुिवधा 
मो ा माणात उपल ध क न द या आहते. कृषी तं ान या संधीचा ामीण भागातील शेतकरी फायदा 
करणा यांना उपयु  ठ  शकते .    
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भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    अथ व थवेरअथ व थवेरअथ व थवेरअथ व थवेर    COVIDCOVIDCOVIDCOVID----19 19 19 19 चाचाचाचा    प रणामप रणामप रणामप रणाम    
 

अ यअ यअ यअ य    समाधानसमाधानसमाधानसमाधान    कदमकदमकदमकदम    
मममम. . . . सससस. . . . गागागागा    . . . . कलाकलाकलाकला,िव ानिव ानिव ानिव ान    वववव    वािण यवािण यवािण यवािण य महािव ालयमहािव ालयमहािव ालयमहािव ालय    मालगेावमालगेावमालगेावमालगेाव    कॅ पकॅ पकॅ पकॅ प,मालगेावमालगेावमालगेावमालगेाव, ४२३२०३४२३२०३४२३२०३४२३२०३    

गोषवारा: -  

कोिवड-19 चे भारतीय अथ व थेवरील प रणामांचे िव ेषण क न याच े मू यांकन करणे हा या 

अ यासाचा उ शे आह.े वाढ, उ पादन, ापार आिण सू म, लघु आिण म यम उ ोग (MSME) े  आिण ठळक 

मु े अथ व थेतील संभा  पडझड िनयंि त कर यासाठी मुख धोरणा मक उपाय. सव  साथी या रोगाचा 
भाव े े आिण पूण, िव ता रत आिण आंिशक लॉकडाउन या िविवध प रि थत म ये आिण िविवध तरावंर 

भारतीय अथ व थेवर मता वापराचा मोठा भाव आह.े भारताची अथ व था िचतच स म असेल. 

आशावादी प रि थतीत 0.5 ट यांची सकारा मक वाढ पण 3 – 7 ट े  हो याची श यता आह.े कॅलडर वष 2020 

साठी सवात वाईट प रि थत म ये ट े  नकारा मक वाढ. ापार, उ पादन आिण एम एस एम ई े े या म य े

प रणाम गंभीर आह.े सव म ि थतीतून COVID-19 चा संभा  भाव (मंदीकरण). सवात वाईट प रि थती 

खालील माणे आह:े उ पादन े  5.5 त े20 ट यांपयत कमी आह,े िनयात 13.7 ते 20.8 ट े , आयात 17.3 त े

25 ट े  आिण MSME िन वळ मू यव धत (NVA). मागील वषा या तुलनेत 2020 म ये 2.1 त े 5.7 ट े . 

अथ व था मंदी या दशेने जात आह े आिण प रि थती प तशीर, लि यत आिण आ मक िव ीय – मौ क 

ो साहन उपायांची मागणी करते. 
तावनातावनातावनातावना: : : :  

कोिवड - 19 साथी या रोगान ेजागितक अथ व थेला महानंतरचा सवात मोठा ध ा दला आह.े 1930 
चे नैरा य नंतर जगातील समुारे 60 ट े  लोकसं या एक तर गंभीर कवा अंशतः आजारी आह.े कोरोना हायरस वर 
वै क य उपायन करता लॉकडाऊन आिण दशेांमधील आ थक या कलाप आहते. लाखो लोकांची रोजी रोटी 
िहरावून एक तर रखडली कवा ल णीयरी या कमी झाली. साथी या रोगाचा प रणाम हणून, 2020 म ये 

जागितक अथ व था झपा ाने − 4.9 ट यांनी आकंुचन पावला आह,े 2008-2009 आ थक संकटा या 

(आंतररा ीय नाणेिनधी [IMF], 2020) पे ा खूपच वाईट. जागितक अथ व था मंदी या दशेने जात आह ेआिण 

भारत ही याला अपवाद नाही. स याची महामारी आह.े आंतर कने टेड ोड शन नेटव ससह उ  जागितक कृत 
जगाम ये काम करत आह ेआिण आ थक बाजार. भारतीय अथ व थेवर कोिवड-19 ची पडझड खूप मोठी आह.े 
वतःचे लॉकडाउन, जे कोरोना हायरसचा सार रोख यासाठी आव यक होत ेआिण ते दखेील भारतामुळे उव रत 

जगाशी एक करण. लॉकडाऊन मधून बाहरे पड या या संभा तेच े मू यांकन येथ े आह े आिण भारता या सकल 
मू यव धत (GVA), उ पादनावर महामारीमुळे ितबंधा मक धोरणा मक उपाय, 

कायकायकायकाय    प तीप तीप तीप ती    :::: 
हे रएब स आिण डटेा ोत स याचा अ यास भारतीयांवर COVID-19 या भावाचे मू यांकन कर यासाठी 

दु यम डटेावर अवलंबून आह े अथ व था डटेा ोत रा ीय खाते सांि यक  अहवाल आहते, या मं ालयाच े
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काशन आकडवेारी आिण काय म अंमलबजावणी (MOSPI); हडँबुक ऑफ टॅ टि ट स ऑन इंिडयन इकॉनॉमी 

आिण मािसक बुले टन, रझ ह बँक ऑफ इंिडया; िनयात-आयात डटेाबेस, वािण य मं ालय, सरकार भारताचे; 

आिण वा षक अहवाल (िविवध सम या), सू म लघु आिण म यम उ ोग मं ालय. 

उ पादनावरउ पादनावरउ पादनावरउ पादनावर    प रणामप रणामप रणामप रणाम    ::::    
या िवभागात वाप न उ ोगांम ये साथी या रोगामुळे उ ोगांच े आ थक नुकसान शोधतो न दणी कृत 

उ पादन े ासाठी ASI डेटा. मजुरीची कमत जोडून आ थक नुकसान मोजले जात ेआिण िनि त खच— ाज 

आिण भाडखेच—संबंिधत उ ोगा या NVA साठी. थम िव ेषण िवभाग कोिवड-19 िशवाय उ ोगाच ेसामा य 

वतन क हर करत.े मग आ ही वर प रणाम चचा दोन आघा ा – एकूण तरावर तसचे सव उ ोगांम ये बेस NVA 

म ये ट े वारी घट मागील तुलना मक कालावधी या तुलनेत. दसुरे आ ही NVA या ट े वारी नुसार नुकसान सादर 

करतो पायाभूत वषाचे—एकूण तरावर आिण सव उ ोगांम ये उ पादन उ ोगांनी अंदाजे 4.7 ट े  वाढ न दवली 

असती. बचमाक कालावधीत NVA (2014-2017 चा सरासरी NVA) COVID-19 िशवाय. या ओलांडून उ ोग, 

असे अपेि त आह ेक  मूलभूत धात ूउ ोग 19 ट े  दराने वाढले असतील, यानंतर नॉन-मेट िलक खिनज उ पादन े

(13%); यं  साम ी आिण उपकरणे (9%); आिण कापड (5.2%), इतरांम य.े सव उ ोगांसाठी एन हीए या 

आ थक खचा या संदभात, अंदाजे मू य 5.5 आह.े बेसकेस आिण सवात वाईट प रि थतीसाठी अनु मे ट े  आिण 

19.8 ट े . अपेि त एन हीए मधील मंदी 10.2 ट े  प रि थतीबी अंतगत आह.े औ ोिगक एन हीए (सव उ ोग) 

म ये तोटा बेस एन हीएची ट े वारी बेसकेस प रि थतीसाठी 13.5 ट े  ते 27.8 ट े  असा अंदाज आह े(प रि थती 

अ) आिण सवात वाईट प रि थती (प रि थती डी). िवशेष हणज े एकूण औ ोिगक NVA मधील सुमारे दोन 

तृतीयांश योगदान दणेारे शीष 10 उ ोग, NVA म ये एकूण 11.1-19.6 ट े  नुकसान सहन करतात. आधारभूत 

वषाचा NVA. शीष 10 उ ोगांचा एकूण औ ोिगक े ातील NVA म ये 65 ट े  वाटा आह,े 55 ित सव 

औ ोिगक कामगारांपैक  (55%) आिण ल णीय िनि त खच सहन करतात, एकूण ाजा या सुमारे 70 ट े  आिण 

सव उ ोगांच ेभाड.े 
उ पादनातील एकूणच नकारा मक कामिगरी, बेसमेटल सारखी सव  मू य व धत े े, इले ॉिन स, 

यं साम ी, कोक आिण प र कृत पे ोिलयम उ पादने, मोटार वाहन ेइ याद  वर बरेच अवलंबून आह.े 

आयात वर. एक उदाहरण हणून इले ॉिन स उ ोग सुमारे 67 ट े  इले ॉिनक घटक आयात करतो चीन 

मधून. चीनम य े लॉक डाऊनमुळे, िचनी िव े यांकडून काही गो या कमती वाढ या या बात या येत आहते 

कारखाना बंद पड यामुळे आिण कमी पुरव ामुळे घटक. यामुळे उ पादन े ात ही मंदी येईल सव दशेांम ये 
लॉकडाऊन आिण जागितक अथ व था मंदाव यामुळे िनयात मंदावणे. उ पादन भारता या एकूण िनयाती पैक  
60 ट यां न अिधक िनयात होत ेआिण भारता या िनयातीतील आयात साम ी खूप आह ेउ  भारता या सव  

िनयातीम य े वैिश ी कृत काही े े दखेील भारता या सव  आयातीत आहते. यामुळे लॉकडाऊन 
उ पादनासाठी वापर या जाणा  या आयातीवर प रणाम झा यास भारता या िनयातीवर गंभीर प रणाम होईल. 
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ऑटोमोबाईल े ाच ेउदाहरण या जे भारतीय उ पादना या यशोगाथां पैक  एक आह ेगे या दशकात. भारत टेज 
(बीएस) VI िनयमां या नवीन िनयमांशी जुळवून घे यासाठी ह े े  धडपडत होत,े 1 एि ल 2020 पासून भावी, 

कोिवड-19 पूव  आिण आता परावलंिब वामुळे आ हानांना त ड ावे लागत आह े मूळ उपकरण उ पादकांसाठी 

(OEMs) चीनवरील े . एकूणच, क या माला या कमती तसेच तयार माल फुगवणे अपेि त आह,े परंतु कमी 

मागणी सह, वाढीव इनपुटची ा ी तयार माला या शेवट या कमत  ारे खच करणे कठीण आह.े म ये अनेक 

सम या आिण अडथळे आहते दशेांतगत उ पादन नेटवक आिण उ पादनाची संपूण साखळी ये यास काही आठवडे 
कवा मिहने लागतील सामा य ि थतीकड ेपरत. अशीच एक सम या हणज ेकामगारांच ेउलट थलांतर. मावर 

संभा  प रणाम कौश या या कमतरतेमुळे औ ोिगक उ पादकता कमी झा यामुळे गहन उ ोग येऊ शकतात 
थलांत रत कामगार यां या कड ेवषानुवष आ मसात केलेली िविश  कौश ये आहते ते याकाळात िनि य रािहले 

संकट आिण लॉकडाऊन या काळात ही यां या घराकड ेवाटचाल करत आहते आिण कदािचत लवकर परत येणार 
नाहीत. 
एमएमएमएम    एसएसएसएस    एमएमएमएम    ईईईई    वरवरवरवर    प रणाम प रणाम प रणाम प रणाम ::::    

MSME GVA20 चा उपल ध नवीनतम डटेा वाप न MSME े ातील अंदाजे नुकसानीची गणना 

करतो वष 2016-2017. एमएसएमई े ावर होणारा प रणाम हा दोन – चरण येवर आधा रत आह.े थम 

आपण GVA ची गणना करतो एकूण सं येत समभागांचे वजन लागू क न उ पादन आिण सेवा े ांसाठी दोन 

िवभागांतगत आ थापना (उ पादन आिण सेवा). यातील GVA ची गणना के यानंतर रा ीय उ पादन आिण सेवा 

GVA मधील येकाचा ट े वारी वाटा दोन े ांम ये आढळतो. मग पिह या म ये िमळाले या या दोन े ातील 

घसरण ट े वारीचे वाटप क न आ ही नुकसानाची गणना करतो िवभाग एमएसएमई वरील एकूण भावाची 
गणना एमएसएमई या भा रत सरासरी ारे केली जाते. 

1.4-4.5 ट े या ेणीम ये GVA मधील घट सहन करा. लॉकडाऊनचा दशेांतगत मागणी आिण पुरवठा 

या दो ही बाजूंनी या छो ा कंप यांवर प रणाम झाला. अचानक ापार कोसळ याने एमएसएमई े ावर ही 
प रणाम होतो. िमक उ पादनांसह भारतातील सव  िनयात जे स अँड वेलरी पासून त ेकपड े/ पोशाख कवा 
सी फूड ह े ामु याने एमएसएमई ारे पुरवले जातात े . याच माणे, लॉकडाऊन मुळे क ामाल आिण म यवत  

व तूं या आयातीवर प रणाम झाला एमएसएमई े ाची पुरवठा साखळी. यामुळे, कोिवड-19 मुळे एमएसएमई 

े  आिण लाखो लोकांना भािवत होणार आह ेया े ात कायरत. खरंतर, जर प रि थती आणखी िबघडली आिण 

काही मिहने लांबणीवर गेली तर अनेक लहान आिण लहान कंप यांचे अि त व संपु ात येऊ शकते कारण यांना 
टकून राहणे आिण यांची माणसे आिण यं े ध न ठेवणे यां यासाठी कठीण होईल. 

कोिवड-19 चा भारता या ापारावर मोठा प रणाम आह.े भारता या िनयातीत घट झा याचा अंदाज 

आह े 2019 या तुलनेत 2020 म ये 13.7-20.8 ट े  प रि थती A-D अंतगत असेल. आयातीत घट झा याचा 

अंदाज 17.3 ते 25 ट यां पयत. प रि थती A अंतगत, िनयात आिण आयात 37 ने कमी हो याची अपे ा आह े

2020 या दसु या ितमाहीत अनु मे ट े  आिण 35ट े , या कालावधीत खूप 
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संपूण लॉकडाऊन मुळे व तू आिण सेवांची ितबंधा मक कवा कोणतीही हालचाल नाही. पयत वाढू शकत े
जर अथ व थेला म यापयत आंिशक लॉकडाऊनचा अनुभव आला तर िनयात आिण आयात दो ही साठी सुमारे 60 

ट े  2020चा आिण स टबर 2020 पयत 90 ट े  मतेचा वापर गृहीत ध न. ट े वारी या संदभात 

कोिवड-19 मुळे सव व तूं या िनयात आिण आयातीत घट, असा अंदाज आह े पे ोिलयम उ पादने, 

रासायिनक उ पादने, यं साम ी, इले ॉिन स आिण लाि टक आिण रबर यांना ास होईल रा ीय सरासरी 20 

ट यांपे ा जा त नुकसान. अंदाजा नुसार, भारताच े एमएसएमई े  अपे ा क  शकते पायाभूत प रि थती 

नुसार 2.1 ट   यांनी घट आिण सवात वाईट ि थतीत हा तोटा 5.7 ट   यांपयत वाढू शकतो केस प रि थती. 

उ पादन े ाम ये हा तोटा अ म ये 3.5 ट यांपयत जा त आह.े आिण प रि थती म ये 8.3 ट े  D. ापार आिण 

इतर सेवा या कलापांम ये वहार करणारे एमएसएमई ह े सहन क  शकतात 1.4-4.5 ट यां या ेणीत 

GVA म ये घट. चा प रणाम झा याचे िव ेषणाव न प  होत े सव े ांम ये आिण संपूण, िव ता रत आिण 

आंिशक लॉकडाऊन या िविवध प रि थत म ये आिण येथे महामारी भारतीय अथ व थेवर मता वापरा या 
िविवध तरांचा मोठा भाव आह.े भाव िवशेषतः आह े ापार, उ पादन आिण भारता या MSME े ावर 

गंभीर पणे योगदान दले आह े रोजगार आिण वाढ. आ थक पडझडीची ा ी पाहता, भारत सरकारन े आ थक 

मािलका जाहीर के या आहते अथ व थेला चालना दे यासाठी पॅकेजेस. पिहल े आ थक पॅकेज1.7 लाख कोट च े

होते (0.8%) ब सं य लोकां या ता काळ मूलभूत गरजा पूण कर यासाठी लॉकडाऊन नंतर लगेचच GDP ची 

घोषणा केली. यानंतर म यवत  बँकेन े पॉिलसी दर कमी कर यासाठी आिण तरलता वाढव यासाठी अनेक 
उपायांची घोषणा केली बाजार GDP या 3.2 ट े  (6.5 लाख कोटी) आह.े शेवटी, मोठे आ थक पॅकेज 

12 मे 2020 रोजी सुमारे 12 लाख कोटी (जीडीपी या 6%) ची घोषणा कर यात आली, याचा 

तपशीलवार वणन कर यात आला यानंतर. पॅकेजचा फोकस कामगार, शेतकरी, करदात,े एमएसएमई, कुटीर 

यां यावर आह ेउ ोग इ. आ थक पॅकेजम ये कृषी, कर आकारणी, पायाभूत सुिवधा, मानवसंसाधन आिण िव ीय 

णाली जी गंुतवणूक आक षत करेल आिण मागणी पुन ीिवत करेल अथ व था िशवाय, ह ेपॅकेज म, तरलता 

आिण कायदयेासह ापक सधुारणांवर क त आह.े 
सू मसू मसू मसू म, , , , लघुलघुलघुलघु    आिणआिणआिणआिण    म यमम यमम यमम यम    उ ोगउ ोगउ ोगउ ोग    ेे ेे     ::::    

एमएसएमई े ातील MSMEs या वा तिवक GVA या वषातील नवीनतम डटेा वाप न अंदाज े

नुकसानीची गणना करत 2016-2017. मूळवष 2011-2012 चा GVA िड लेटर लागू क न वा तिवक GVA 

ा  केला जातो. प रणाम एमएसएमई े ाचे मू यांकन दोन चरणां या ये व आधा रत आह.े थम आ ही 
उ पादनासाठी GVA ची गणना करतो आिण दोन अंतगत एकूण आ थापनां या सं येत सम भागांचे वजन लागू 

क न सेवा े  िवभाग (उ पादन आिण सेवा). या दोन े ां या GVA ची गणना के यानंतर आ हाला आढळत े

रा ीय उ पादन आिण सेवा GVA म ये येकाचा ट े वारी िह सा. मगअंदाज वाप न 2020 या ितमाही डटेाचा 

वापर क न या दोन े ां या ट े वारीतील घसरणीची मू ये पिह या 
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िवभागात, आ ही MSME साठी संबंिधत घट मोजतो. एमएसएमई वरील एकूण भावाची गणना केली 

जात ेएमएसएमई या उ पादन आिण सेवा े ा या तो ा या भा रत सरासरी ारे. सादरीकरण केले जात े (अ) 
पिह या िवभागात कर यात आले या भारता या एकूण GVA या संदभ हानीचा वापरक न एमएसएमई 

े ा या GVA म ये ट े वारी घट आिण (b) MSME या वा तिवक GVA मधील वाढीचा दर. आ ही याची 

गणना करतो.  
िन कषिन कषिन कषिन कष    आिणआिणआिणआिण    धोरणधोरणधोरणधोरण    प रणाम प रणाम प रणाम प रणाम ::::    

आमचे मू यांकन असे आह ेक  या कॅलडर वष २०२० म ये भारतीय अथ व थेत ०.४ ट े  वाढ हो याची 
श यता आह.े वा तववादी प रि थती आिण 50 ट यां न अिधक वाईट प रि थतीत सुमारे 3 ट यांची 
नकारा मक वाढ सावजिनक े  आिण संर णसेवा (PAD) चा वापर. तथािप, अिधक िनराशावादी 

वातावरणा या बाबतीत जेथ ेसामा य PAD सेवा आहते (PAD चा जा त वापर नाही), सव म प रि थतीत 1.3 

ट े  त ेसवात वाईट प रि थतीत 7.2 ट यां या ेणीत मंदी असेल. सवािधक भािवत े  उ पादन, बांधकाम, 

ापार, हॉटे स आिण वाहतूक सेवा खाणकाम े  असेल आिण आ थक सेवा. उ पादन े  सव कृ  े ापासनू 

5.5 - 20 ट यां या ेणीत कमी होऊ शकत ेकेसत ेसवात वाईट प रि थती, अनु मे. उ पादना म ये, काही सवात 

भािवत उ ोग आहते धातू आिण रासायिनक उ पादने, मोटार वाहन,े यं साम ी आिण उपकरणे, कापड इ 

औ ोिगक NVA (सव उ ोग) मधील नुकसान बेस NVA ची ट े वारी 13.5-27.8 ट े  आह े असा अंदाज आह े

बेसकेस प रि थती आिण सवात वाईट प रि थतीसाठी, अनु मे. िवशेष हणज ेटॉप 10 उ ोग जे एकूण औ ोिगक 

NVA या सुमारे दोन तृतीयांश योगदान, NVA म ये 11.1-19.6 या ेणीतील तोटा सहनकरा पायाभूत 

वषा या एकूण NVA या ट े . एकूण औ ोिगक े ाम ये टॉप 10 उ ोगांचा वाटा 65 ट े  आह े NVA, सव 

औ ोिगक कामगारांपैक  55 ट े  (55%) शोषून घेत ेआिण मह वपूण िनि त खच सहन करत,े सुमारे 70 ित सव 

उ ोगां या एकूण ाज आिण भाडखेचा या ट े . मूलभतू धातूंसाठी सवात मोठी घट अपेि त आह ेआिण इलेि क 
उपकरणे ( येकसाठी सुमारे 21%), यानंतर कापड (18%); कोक आिण प र कृत पे ोिलयम उ पादने आिण 

मोटार वाहने (सुमारे 15%, येक); रबर आिण लाि टक उ पादने आिण इतर नॉन-मेटिलक उ पादने ( येक  

सुमारे 11%). 
कोिवड-19 चा भारता या ापारावर मोठा प रणाम होणार आह.े भारता या िनयातीत घट झा याचा 

अंदाज आह.े 2019 या तुलनेत 2020 म ये 13.7-20.8 ट े  प रि थती A-D अंतगत असेल. आयातीत घट 

झा याचा अंदाज 17.3 ते 25 ट यांपयत. प रि थती A अंतगत, िनयात आिण आयात 37 न े कमी हो याची 

अपे ा आह.े 2020 या दसु या ितमाहीत अनु मे ट े  आिण 35 ट े , या कालावधीत खूप संपूण लॉकडाऊन मुळे 

व तू आिण सेवांची ितबंधा मक कवा कोणतीही हालचाल नाही. पयत वाढू शकते जर अथ व थेला म यापयत 
आंिशक लॉकडाऊन चा अनुभव आला तर िनयात आिण आयात दो हीसाठी सुमारे 60 ट े  2020 चा आिण स टबर 
2020 पयत 90 ट े  मतेचा वापर गृहीत ध न. ट े वारी या संदभात 
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कोिवड-19 मुळे सव व तूं या िनयात आिण आयातीत घट, असा अंदाज आह े पे ोिलयम उ पादने, 

रासायिनक उ पादने, यं साम ी, इले ॉिन स आिण लाि टक आिण रबर यांना ास होईल रा ीय सरासरी 20 

ट यांपे ा जा त नुकसान. अंदाजा नुसार, भारताच े एमएसएमई े  अपे ा क  शकते पायाभूत प रि थती 

नुसार 2.1 ट   यांनी घट आिण सवात वाईट ि थतीत हा तोटा 5.7 ट   यां पयत वाढू शकतो केसप रि थती. 
उ पादन े ाम ये हा तोटा अ म ये 3.5 ट े  इतका जा त आह ेआिण प रि थतीम ये 8.3 ट े  D. ापार आिण 

इतर सेवा याकलापांम ये वहार करणारे एमएसएमई ह ेसहन क  शकतात 1.4-4.5 ट यां या ेणीत GVA 

म ये घट. चा प रणाम झा याचे िव ेषणाव न प  होत े सव े ांम ये आिण संपूण, िव ता रत आिण आंिशक 

लॉकडाऊन या िविवध प रि थत म ये आिण येथे महामारी भारतीय अथ व थेवर मता वापरा या िविवध 
तरांचा मोठा भाव आह.े भाव िवशेषतः आह े ापार, उ पादन आिण भारता या MSME े ावर गंभीरपणे 

योगदान दले आह ेरोजगार आिण वाढ. 
आ थक पडझडीची ा ी पाहता, भारत सरकारन ेआ थक मािलका जाहीर के या आहते अथ व थेला 

चालना दे यासाठी पॅकेजेस. पिहले आ थक पॅकेज  1.7 लाख कोट च े होते (0.8%) ब सं य लोकां या ता काळ 

मूलभूत गरजा पूण कर यासाठी लॉकडाऊन नंतर लगेचच GDP ची घोषणा केली. यानंतर म यवत  बँकेने 

पॉिलसीदर कमी कर यासाठी आिण तरलता वाढव यासाठी अनेक उपायांची घोषणा केली बाजार GDP या 3.2 

ट े  ( 6.5 लाखकोटी) आह.े शेवटी, मोठे आ थक पॅकेज12 मे 2020 रोजी सुमारे  12 लाख कोटी (जीडीपी या 6%) 

ची घोषणा कर यात आली, याचा तपशीलवार वणन कर यात आला. यानंतर. पॅकेजचा फोकस कामगार, 

शेतकरी, करदात,े एमएसएमई, कुटीर यां यावर आह ेउ ोग इ. आ थक पॅकेजम ये कृषी, कर आकारणी, पायाभूत 

सुिवधा, मानवसंसाधन आिण िव ीय णाली जी गंुतवणूक आक षत करेल आिण मागणी पुन ीिवत करेल 

अथ व था िशवाय, ह ेपॅकेज म, तरलता आिण कायद ेया सह ापक सुधारणांवर क त आह.े 

 अथ व थेला चालना दे यासाठी. उ ेजक उपाय आता पयत जीडीपी या 10 ट े  आहते जे वागताह 
पाऊल आह ेअथ व था ठ प झाली आह.े कोिवड-19 मुळे भारतीय अथ व थेवर झालेली अंदाजे घसरण ल ात 
घेता, दसरकारन े राजकोषीय िनयमाची काळजी क नये आिण प रि थती खराब हो यापासून रोख यासाठी 

काउंटर सायकिलक ल फ कल उपायांचा अवलंब क न सव य  करावेत. केवळ न हतेर अशा कंप यांना मदत 
कर यासाठी मो ा उप मांची वेळ आली आह े

दशेांतगत अथ व थेवर अवलंबून आह ेपरंत ुआंतररा ीय ापारावर दखेील अवलंबून आह.े सरकारन ेही 
याची खा ी करणे गरजेचे आह े उ ेजक उपाय उ पादन, यां सार या सवात वाईट भािवत े ांवर चांगले 

िनदिशत केले आहते. बांधकाम, वास, वाहतूक, पयटन, हॉटेल इ. सवात जा त भािवत े ातील कंप यांच े

नुकसान होत आह े
कारखान े बंद करणे, जागितक मागणी कमी होणे, ऑडर र  करणे, िशपमटम ये िवलंब इ. यामुळे, या 

कंप यांना यांच े वेतन खच भ न काढ यासाठी ाज मु  खेळ या भांडवला या पात समथनाची आव यकता 
आह े
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आिण या कठीण काळात टकून राह यासाठी िनि त कमत (भाड ेआिण ाज). आ थक पॅकेज दले आह े
े िडट गॅरंटी पण आता मागणी वाढव याची वेळ आली आह ेजेणे क न े िडट उचलता येईल. एमएसएमई 

े  ह े िमक आह ेभारता या उ पादन आिण ापाराची गहन आिण जीवन रेषा आिण या े ावर वाईट प रणाम 
झाला आह े ामु याने दशेांतगत आिण आंतररा ीय लॉकडाऊन मुळे मागणी आिण पुरवठा या दो ह म ये यय. 
यािशवाय 

े िडट आिण इतर आ थक ो साहन,े फम, वसाय आिण आ थक याकलापांना मदत करणे ही काळाची 

गरज आह े ऑपरेशनल मोडवर परत ये यासाठी. कोिवड-19 महामारीचा आ थक प रणाम मोठा आह ेआिण तो 
होईल 

सरकार, उ ोग, नागरी समाज आिण सव मुख टेकहो डस यां या कडून चंड य ांची गरज आह े

भारतीय अथ व था पुरेशी आिण लवकर सावरेल याची खा ी कर यासाठी. अ यासाला आणखी वाव आह े
भारतीय अथ व थेच ेअिधक िवसंगत तरावर प रणाम मू यांकन. 
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मिहलामिहलामिहलामिहला    सबलीकरणसबलीकरणसबलीकरणसबलीकरण: : : : एकिवसावेएकिवसावेएकिवसावेएकिवसावे    शतकशतकशतकशतक    
ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . मीना ीमीना ीमीना ीमीना ी    पुडंिलकपुडंिलकपुडंिलकपुडंिलक    पाटीलपाटीलपाटीलपाटील    

मराठी िवभाग मुख, मिहलार  पु पाताई िहरे मिहला महािव ालय, मालेगाव 
 

संपूण जगात भारत दशे आपली सं कृती, परंपरा, अ या म व भौगोिलक िविवधता यामुळे ओळखला जातो. 
मुळातच मिहलांम ये िनसगाकडून काही दणे या पु षां पे ा जा त आह.े ि यांम ये सहनशीलता, नािव यता, 
स दयाची जाणीव, बचतवृ ी, मरणश  ह ेगुण िनसगत: अिधक आह.े ी सृजनशील आह.े जरी संिवधानान े ी 
आिण पु ष यांना समान अिधकार दले असले तरी भारता या पु ष धान सं कृतीमुळे ी आज ही समाजाने 
कुटंुबा या बंधनात अडकून पडलेली आह.े मिहलां या वातं य व अिधकारा िवषयी फ  कळकळ  केली जात े
असे असतानाही अमानुष अ याचारा या चंड घटना घडत आह.े अशा वेळी आप या समोर मिहलांचे  िबकट 
सम या बनून उ या राहतात. आप या दशेाची अध  लोकसं या ही मिहलांची आह.े या लोकसं य ेसाठी मात ृ दवस, 
मिहला दन, बािलका दन, जननी सुर ा अिभयान असे काय म राबिवले जातात. यामुळे समाजात ी श च े
मह व व अिधकार जागृत कर याच ेकाम केल ेजात.े पण यासोबत आज मिहला सबलीकरण करताना सव थम 
समाजात मिहलांचे अिधकार व मू य यां यावर घात करणा या िवघातक वृ ी अथात डंा प त, ी भृणह या, 
िनर रता, लिगक अ याचार, अस मानता इ यादी चा नाश करणे गरजेच ेआह.े लिगक भेद भाव न  क न समानता 

थािपत करणे तसेच सामािजक घरगुती अ याय व अ याचार यां या िव  कठोर कायद ेव उपाय योजना करणे 
याच बरोबर मिहलांना शारी रक, मानिसक, आ थक व सामािजक व पात सश  बनिवणे ही समाजाची 

जबाबदारी आह.े 
मिहलामिहलामिहलामिहला    सबलीकरणाचासबलीकरणाचासबलीकरणाचासबलीकरणाचा    अथअथअथअथ::::    

मिहला सबलीकरण हणज ेमिहलांना वावलंबी बनिवणे असा साधा सरळ अथ काढता येईल. मिहलांना 
सबलकरणारी दबुलता न  करणारी ित या शरीर, मन, बु ी व वाची जाणीव व वतःब ल जागृतता िनमाण 
क न यादृ ीने वयं िवकासासाठी य  करणे होय. 

ऑ सफड िड शनरी म ये मिहलांच ेसबलीकरण हणजे यांना नैस गक कायद े िवषयक नैितक अिधकार 
दणेे होय. मिहला सबलीकरण ही एक दीघ व पाची या अस याने सांिगतल ेजाते. 

कं ी रपोट ऑफ इंिडया म ये मिहला सबलीकरण हणजे बळजबरीन े दबुल ठेव या या व थेकडून 
शि शाली व थेकडून वाटचाल होय. या ारे ि यांम ये वतःब लची सकारा मक ितमा िनमाण होऊन 
यां या मतेत वाढ होत अस याचे हटल े जाते. कुमुद शमा यांनी ी सबलीकरण हणज े ी आिण वतःच े

अि त व िस  कर यापासून त े पारंपा रक स ा संबंधाचा िनषेध न दिव यासाठी एक  येणे अस े मानले आह.े  
करण दवे  यांनी मिहला सबलीकरण हणजे ी ही आ थकदृ ा वतं  वयं िनभर व वावलंबी असणे होय. 

ितला वतःब ल सकारातम्क दिृ कोन असावा जेणे क न िवपरीत प रि थतीला सामोरे जाता येईल. ी ही 
िवकास कायात सहभागी हो यास पा  ठरेल. िनणय िनधारण यात सहभागी होऊ शकेल. या करता यांनी 
मिहलांच ेसबलीकरण हणजे चूल आिण मूल या पारंपा रक भूिमकेतून व च ातनू बाहरे काढून ीला एक  
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माणूस आह े हणून िवकिसत हो यासाठी समान संधी व ित ा दणेे होय. यासाठी ि यांना आरो य, िश ण, 
समाजकारण, अथकारण व राजकारणा या बाबतीत स म करणे होय असे सांिगतले आह.े थोड यात मिहला 
सबलीकरण हणज े यांना यां या िवकासासाठी वातं याची व समान संधी असणे होय. 
मिहलामिहलामिहलामिहला    सबलीकरणाचेसबलीकरणाचेसबलीकरणाचेसबलीकरणाचे    व पव पव पव प    

दशेातील ीयां या गती िशवाय दशेाची गती श य नाही. ी म ये एवढी श  असतानाही दशेातील 
अनेक भागांम ये ितला अिशि त स म आिण हीन भावनेन ेपािहले जात.े ी यांना भीक नको आह ेतर िवकासाची 
समान संधी हवी आह.े मानव हणून पु षां माणे समान वागणूक व समानवतन हवे आह.े एक मानव हणून 
िवकास कर याची संधी व भेदाभेद न करता पु षां माणे सव े ात वाव हवा आह.े पु ष धान समाज व थेमुळे 

ीन े कतबगारी दाखवूनये. ितच े स दय मह वाचे मानले जात े आज ी एक ापाराची दशनाची व तू आिण 
जािहरातीच ेसाधन बनली आह.े पु षां या बुि म ेचा गौरव होतो तर दसायला सामा य पण कतबगार ीला 
तेवढी ित ा िमळत नाही. पु ष धान सं कृतीमुळे डंाप ती, वैवािहक हसाचार, बला कार, वे या वसाय 
ि यांची िव , मारहाण, ीभृण ह या, शारी रक मानिसक छळ हा ि यांवर होणारा अ याय अ याचार दरू करणे 
असे मिहला सबलीकरण चळवळीचे व प आह.े 

जगाम ये लोकशाही व थेचा उदय अठरा ा शतकात झाला असला तरी ि यांना यात सहभागाची संधी 
न हती. ि यांना मतदानाचा अिधकार हा सव थम 1893 म ये यूझीलंड या दशेात दे यात आला. पुरोगामी 
अमे रकेम ये ि यांना मतदानाचा अिधकार हा 1920 म ये दे यात आला. लोकशाहीची जननी असणार्या 
इं लंडम ये हा अिधकार 1928 साली दे यात आला तर लोकशाहीच ेमाहरे घर समज या जाणा या ि व झरलँड 
म ये 1974 म ये ि यांना मतदानाचा अिधकार दे यात आला. राजकारण ह े पु षांचीच म े दारी बनल े होत.े 
या े ात ही ि यांना संधी दे याचा य  यात आह.े 

िप ान िप ा मिहलांना नाकारले या े ाम ये कत  दाखव याची संधी उपल ध क न दे यासाठी 
मागणीचा यात समावेश होतो. ि यांना उपेि त ठेवणा या श चे मतप रवतन क न यां या साधना ारे 
नवी दशा दे याचा य  कर यात आला आह.े ा िनर रतेमुळे उपेि त आहते हणून सा रता वाढवून यांचा 
मानिसक आिण बौि क िवकास सा य करणे. ि यांना आ थक े ातील ख ीकरण थांबून यांना रोजगारािभमुख 
बनवून आ थक वावलंबनातून ी िवकासाचा य  यात आह.े सवच े ांम ये ीयांना पु षां माणे समान संधी 
दऊेन मिहला सबलीकरणातनू रा ाचा िवकास घडवून आण याचा यात य  केलेला आह.े 

मानवी ह ा िवषयी अनेक आंतररा ीय करारात मा यता िमळूनही ि या िनधन आिण िनरी र राह याच े
माण मोठे आह.े वै क य सुिवधा, मालम ेची मालक , पत पुरवठा िश ण आिण रोजगारात पु षां या तुलनने े

ि यांना कमी संधी िमळते या पु षां या तुलनने ेराजक य दृ ा स य अस याची श यता फारच कमी आह.े 
ामीण भागात ि या अजूनही वतःिनणय घेऊ शकत नाही. तेथ े या पु षां या िनणयावर अवलंबून असतात ी 

अजूनही 100% स म आह ेह ेआपण मा य क  शकत नाही. सामािजक शा ा या अ यासात या ांची मुळे 
ि यांिवषयी या लिगक सम यांचा चचत आढळून येतात. लगभावा या मापदडंातून आिण या ारे होणा या 
घोषणांचे िविवध पद रपुढे आलेले दसतात. 

ीवादीवादीवादीवाद    आिणआिणआिणआिण    मिहलामिहलामिहलामिहला    सबलीकरणसबलीकरणसबलीकरणसबलीकरण    
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भारताची वातं याची अमृतमहो सवी वषात वाटचाल सु  आह.े तथापी वातं याचे फायद े भारतीय 
समाजातील मिहलांचा सारखा एक मोठा घटक अ ाप ही पूणपणे उपभोगू शकत नाही. मिहलां या संर णासाठी 
यां या सबलीकरणासाठी रा  आिण रा यपातळीवर अनेक कायद े कर यात आले पण मिहला अिधकार 

उ लंघना या घटना वाढतच आह.े लगभेदावर आधा रत िवषमतेला शोषणाला यांना त ड ावेच लागत आह.े 
प रणामी मिहलां या ािवषयी अिधक संवेदनशीलतेने िवचार हो याची गरज आह.े ि यांच े  काय आहते 
यां या मु य माग या कोण या आहते आंतररा ीय आिण रा ीय पातळीवर या माग यां या पूततेसाठी कोणतीही 

पावले उचलली गेली आहते याचा िवचार होणे गरजेचे आह.े 
मिहलामिहलामिहलामिहला    सबलीकरणाचीसबलीकरणाचीसबलीकरणाचीसबलीकरणाची    उ ेउ ेउ ेउ  े   

1) ी पु ष समानतेवर आधा रत व थेची िन मती करणे ह ेमिहला सबलीकरणाचे मु य उ  असून 
यािशवाय मिहलांचे सबलीकरण सा य होऊ शकणार नाही. पु ष धान सं कृतीमधील लगभेदावर आधा रत 

मिहलां या शोषणाची या न  क न ीपु ष समानतेवर आधा रत व था िनमाण कर यासाठी ीवादी 
संघटना स य आहते. ि यांना पु षां या बरोबरीन ेिवकासा या गती या समान संधी, ित ा, दजा स ा ा  
क न दे याची व था िनमाण करणे ही मिहला सबलीकरणाची पूव अट आह े

2) ि यांना आ थक आिण सामािजक याय िमळवून दणेे 
3) ि यांवरील अ याय अ याचार दरू करणे ह ेमिहला सबलीकरणाच ेमह वाचे उ  आह ेआज ि यांना 

कौटंुिबक हसाचार, डंाबळी, बला कार,  वे या वसाय, ि यांची िव , लहान मुलांची ह या, मारहाण, मादक 
पदाथाची सनाधीनता आदी सार या शारी रक आिण मानिसक छळांना सहन करावे लागत आह.े ि यावंर 
होणार्या अ याय अ याचारया मधून यांची मु ता क न िवकास आिण गती या संधी उपल ध क न दणेे. 

4) ि यांच ेख ी करण थांबिवणे. 
5) ि यांना रोजगारािभमुख बनिवणे. 
6) राजक य िनणय येत मिहलांचा सहभाग वाढिवणे. 
7) ि यांचा मानिसक आिण बौि क िवकास घडवून आणणे. 
8) सवच े ांम ये ि यांना समान संधी दणेे. 
9) मिहला सबलीकरणातून रा  िवकासाच ेउ  साधय् करणे. 

भारतातभारतातभारतातभारतात    मिहलामिहलामिहलामिहला    सबलीकरणासाठीसबलीकरणासाठीसबलीकरणासाठीसबलीकरणासाठी    झाललेेझाललेेझाललेेझाललेे    यययय     
वातं यो र भारतात मिहला सबलीकरणासाठी क  व रा यसरकार िविवध योजना राबवताना दसून 

येतात 
1) मिहलां या अिधकारासाठी भारतीय रा यघटनतेील तरतुदी 

ी पु ष समानता हा भारतीय संिवधानाचा आधार आह.े धम, लग, वंश, भाषा, ज म थान यापैक  
कोण याही आधारावर भेद भाव केला जाणार नाही. अशी प  तरतूद मूलभूत ह ा या ितस या करणात 
घटनाकारानंी केली आह.े याच माणे भारतीय रा यघटने या चौ या भागात रा या या धोरणा या मागदशक 
त वां या करणांम ये ी आिण पु षांना समान कामासाठी समान वेतन दले जावे. अशी प  तरतूद केली आह े
2) मिहलां या र णासाठी भारतीय दडं िवधानातील तरतुदी 
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भारतीय दडं िवधानाम ये बला कार, िवनयभंग, डंाबळी, ी या संमती िशवाय गभपात, ीच ेअपहरण 
करणे अ पवयीन मुलांना वे या वसायासाठी िवकणे आधी गु ासाठी कडक िश ेची तरतूद कर यात आली आह े
3) सूती काळात ह ाची रजा 

सूती काळाम य े ि यांना ह ाची रजा िमळ याची तरतूद मातृ व िहत र ण कायदा 1961 म ये 
कर यात आला आह.े वेळोवेळी यात आव यक त ेबदल कर यात आले आहते. 
4) समान वेतन कायदा 

सन 1976 साली भारत सरकारन ेसमान वेतन कायदा मंजूर क न ी आिण पु ष कामगारांना समान 
वेतन दे याचे िनि त केले. ि यांशी संबंिधत िविवध  आिण सम यांचा आढावा घेऊन त ेसोडव यासाठी सन 
1976 साली भारत सरकारने मंजूर मं ालयांतगत वतं  मिहला िवभागाची िन मती केली 
5) अनैितक ापार कायदा 1986 

ि यांना नैितक ापाराला बंदी घाल यासाठी तसेच ि यांना स ने वे या वसायासाठी वृ  
कर यावर बंदी घाल यासाठी सन 1986 साली अनैितक ापार कायदा मंजूर कर यात आला. या काय ाच े
उ लंघन करणार्या िव  कडक िश ेची तरतूद कर यात आली आह.े तसेच 1987 साली ांतीकारी सती बंदी 
कायदा कर यात आला आह.े 
6) रा ीय तसेच रा य मिहला आयोगाची थापना 

मिहलां या संबंिधत ांवर संशोधन क न अ यास कर यासाठी तसेच मिहलां िवषयी या िविवध 
सम यांची शासनाला मािहती उपल ध क न दे यासाठी सन 1990 साली रा ीय मिहला आयोगाची थापना 
कर यात आली. हा मिहला आयोग शासनासाठी एक संदभ क  हणून काय करतो. रा ीय मिहला आयोगा या 
आधारावर सन 1994 साली महारा ाम ये रा य मिहला आयोगाची थापना कर यात आली आह.े दो ही 
आयोगा या सम वयातून क  व रा यशासन मिहलां या संर णासाठी आिण सबलीकरणासाठी िविवध योजना 
आखते. 
7)  72 वी  73 वी घटना दु ती 

72 ा व 73 ा सन 1992 म ये कर यात आले या घटना दु ती नुसार ि यांसाठी ामपंचायत, 
पंचायत सिमती आिण िज हा प रषदांम ये एक तृतीयांश जागा राखीव ठेव यात आ या आहते. दशेातील महारा  
रा यात अकरा रा यांनी ह ेआर ण 50 ट े  वरनेल े आह.े मिहलां या सबलीकरणासाठी यांना राजक य िनणय 

येत सहभागी क न घेणे आव यक आह.े यादृ ीने भारत सरकारन ेटाकलेले मह वाचे पाऊल आह ेनागरी आिण 
ामीण थािनक वरा य सं थांम ये मिहलांसाठी आर ण ठेव यामुळे या े ा या िवकासाला चालना िमळाली 

आह.े या आर णामुळे समाजा या शेवट या तरापयत मिहलांच ेसबलीकरण होत आह े
आजची ी जागृत झालेली आह.े िश णान ेती सं का रत झालेली आह.े ितला आप या गुलामिगरीची व 

आप या भोवती या कंुपणाची पूण जाणीव झालेली आह.े बंधनातून बाहरे पड याचा ती नेटान े य  करीत आह.े 
पण या जािणवा समाजातील म यमवग य ि यांम ये िवकिसत होत आह.े शेतावर रोजगारी क न जगणा या 

ामीण व आ दवासी भागातील ि या भयानक जीवन जगत आह.े यां या जीवनात अजून ही अंधार आह े तो 
संपव यासाठी ी मु  चळवळीला जोमाने य  करावे लागतील ी मु ची संक पना सा य हो यासाठी समाज 
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व थेत भाषा आिण सािह या या मा यमातून प रवतन होत असते. यासाठी भाषा आिण सािह यातील 
पारंपा रक ी िवरोधी मांडणी न करणे मह वाचे आह.े सािह य, िसनेमा, नाटकेमािलका, ढीपरंपरा, समजुती 
आदी मा यमातून ी या म वाची तयार झालेली िवकृत ितमा बदल याची िनतातं गरज आह.े ि या या 
बाबतीत ित या अि त वा बाबत िच वाणी, वािह यांवरील दवस दवस घसर या दजा बाबत चताजनक ि थती 

कषाने जाणवत े जातीय दगंली यु  दु काळ थलांतर इ यादी कारणांमुळे ि यांना सवात जा त अ याय 
अ याचाराला सामोरे जावे लागते. अनेक दशेात अजून ही पु ष धान सं कृतीच ेवच व अस यामुळे सव साधारण 
ह  ही ि यांना दली जात नाही. उदा. सौदी अरेिबयाम ये वाहन चालिव याचा अिधकार सु ा ि यांना नाही. 
मिहलां या ह ा ित आजही असंवेदनशील वृ ी समाजात दसून येते. ि यांकड ेउपभोगाची व तू हणून पािहल े
जात ेजो पयत समाजात ि यांकड ेपाह या या वृ ीत सकारा मक बदल होत नाहीत तो पयत ीवादाला भिवत  
नाही ीवादी चळवळी समोर दा र , अ ान, गुलामिगरी, ी ूण ह या मातृ व नाकर याची वृ ी, ि यांची 
घटती लोकसं या, लिगक शोषण इ यादी भीषण श्न असून या ां या सोडवणुक साठी ीवादी चळवळ अिधक 
स य गतीशील व स म बनव यास ख या अथान ेमिहलांचे सबलीकरण होईल. 
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कृिष िवपणन 
    

बु ि या सजंय यशोदबु ि या सजंय यशोदबु ि या सजंय यशोदबु ि या सजंय यशोद 
तावनातावनातावनातावना    

कृिषिवपणन हणजे थूलमानाने शेतमालाची दवेाणघेवाण वा िविनमय. अशी दवेाणघेवाण श य 
हो याक रता िविवध या उदा., शेतमालाची या, साठवण, वाहतूक, तवारी, तपासणी, मू यिनधारण, 
जािहरात, घाऊक व करकोळ िव  इ. करा ा लागतात. अशा या काय मतेने झा या, तर शेतक याला 
आप या मालाची जा तीत जा त कमत िमळू शकते. खरेदीिव चा खच कमीतकमी होतो आिण उपभो यांनी 
दले या कमती या मोबद यात यांना दजदार माल िमळू शकतो. कृिषिवपणन काय म हो यासाठी उिचत 

ापार था पाळा ा लागतात आिण िविश  कार या बाजारसंघटनाही उभारा ा लागतात. शेतक यां या 
िहताचे संर ण कर यासाठी बाजारिनयं णासार या इतर मागानी शासक य ह त ेपही कर यात यतेो.  
उ ेश उ ेश उ ेश उ ेश     

कृषी िवपणना या मा यमातनूशेतक यां या सम यांचे समाधान िमळावे हा एकमा  उ शे 
त य सकंलनत य सकंलनत य सकंलनत य सकंलन 

तुत शोधिनबंध हा ामु याने दु यम साधनसाम ीवर आधा रत आह े यासाठी िविवध पु तके, मािसके, 
शासक य संकेत थळे तसेच वतमान प ातील लेख यां या सा ाने त य संकलन केले आह े. 
िव षेणिव षेणिव षेणिव षेण    

शेतमाला या बाजारपेठेचे व प नीट ल ात ये यासाठी ित या मागणीची व पुरव ाची वैिश े 
समजून घेतली पािहजते. शेतमालाचे िग हाईक दोन कारचे असत े : य  उपभो ा आिण कारखानदार. 
अ धा य, फळफळावळ, दधूदभुते, मांस ह ेपदाथ शेतक याकडून य  उपभो याला िमळा यास, ते हवे असतात. 
भाजीपाला, दधूदभुते, मांस दररोज ताजे हवे असते फळफळावळ थोड े टकाऊ अस याने एक दवसापे ा अिधक 
काळाचा खंड म ये पडला तरी चालतो. अ धा य आठव ा या आठव ाला कवा मिह या या मिह याला 
िमळाले तरी चालत.े उपभो ा िग हाईक शहरातून िवखुरलेले असते याला हा माल श य िततका आप या 
घराजवळ हवा असतो. याची रोजची मागणी िनयिमत व िनि त असली, तरी ती थोडी असत.े यामुळे या 

माणात माल दररोज शहरात आणून पुरवठा करता येणे या शेतक यानंा श य असते, तेच अशा कार या मालाच े
उ पादन करतात. य  उ पादकानेच िव े याचे काम करणे परवडणारे नस याने शहरात िव चे काम करणारे 
काही करकोळ ापारी उदा., भाजीपाला िवकणारा, छोटा दधूिव े ता इ. ते काम क  लागतात. रोज सकाळी 
उ पादक व ह े करकोळ िव े ते यां यातील िविनमयाचे काय सुलभ हो यासाठी बाजारपेठेचा िवकास होऊ लागतो. 
छो ा छो ा उ पादकाला लवकर मोकळे होता यावे, हणून माल िवक याची घाई असते. ही गरज ओळखून 
काहीजण घाऊक ापार सु  करतात. 

अ धा याचा ापार असा दररोज होऊ शकत नाही. िग हाइकाला आठव ाभराचे कवा मिह याचे धा य 
एकदम िवकत घेणे सुलभ जाते. पण शेतक या या दृ ीने हा अवधी पुरेसा नसतो. कारण दधूदभुते कवा भाजीपाला 
या माणे अ धा याचे उ पादन दररोज होऊ शकत नाही. ब तेक धा यांचे उ पादन हो यास अडीच ते पाच मिहने 
लागतात. हणज े त वतः वषातून दोनदा, पण जल सचनाची सोय नस यास  वषातून  एकदाच,  या  िपकांच े 
उ पादन  होते.  हणजे मागणी वषभर असली, तरी उ पादन एकदा कवा दोनदाच होत अस याने िवपणनाच े
अनेक  िनमाण होतात. वषातून एकदा तयार होणारा माल िवक यासाठी वषभर शहरात दकुान चालवीत बसणे 
शेतक याला परवडणारे नसते. िग हाइकाला वषभर पुरवठा करणारे जे करकोळ ापारी असतात, यां याशीसु ा 
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य  वहार करणे शेतक याला जमणारे नसत.े सुगीनंतर तो आपला माल बाजारात आणतो व यावेळी तो 
सगळा िवक याची याला घाई असते, यामुळे मो ा माणावर खरेदी क  शकणारे घाऊक ापारी हा वहार 
क  लागतात. ते साठा क न करकोळ ापा याला वषभर माल पुरवू शकतात. 

उ ोगधं ांना लागणा या क या मालाबाबत प रि थती आणखी वेगळी असते. कारखानदारांना क ा माल 
वषभर लागत असतो, पण या मालाचे उ पादन वषातून एकदाच होत अस याने श यतो याचवेळी वषभरातील 
खरेदी क न ठेवावयाची कवा क ा माल िमळेल यावेळी कारखाना चालवावयाचा, इतर वेळी बंद ठेवावयाचा 
असे पयाय यां यापुढे असतात. काही कारखाने (तेल वगैरसारखे याउ ोग) हगंामीच चालतात पण 
कापडिगर यांसार या उ ोगांना वषातनू तीन मिहन े काम व नऊ मिहन े बंद ह े परवड यासारखे नसेत. हणून 
एकतर ते वतः वषभर लागणारा क ा माल एकाच वेळी खरेदी क न ठेवतात कवा लागेल तसा माल घाऊक 

ापा यांकडून घतेात. कारखानदारांना पुढील वषा या उ पादनाची आखणी करावयाची असते हणून केवळ हजर 
मालाचीच न ह,े तर भिव यकाळातील मालाची खरेदी कर याची प ती यांनी सु  केली. यामुळे वायदबेाजार 
अि त वात आला. या बाजारपेठेत कारखानदार ह ेखरेदीदार व घाऊक ापारी ह ेिव े ते असतात.  

कारखानदार वा घाऊक ापारी माल व तात िमळिव याचा य  करीत असतात. हणून 
वायदबेाजारा ित र  य  शेतक यांपयत जा याचा ते य  करतात. शेतक यांना उ पादनखचासाठी कजाची 
गरज असते. कारखानदार कवा घाऊक ापारी शेतक यांची ही गरज भागवून याबदली भावी काळात उ पा दत 
होणारा माल खरेदी कर याचा करार करतात. शेतकरी अडचणीत अस याने अशा वहारात साहिजकच यानंा 
कमी भाव मा य करावा लागतो. काही ापारी सुगी या वेळी खे ांत हडून माल खरेदी करतात. यातही 
शेतक यांचे नुकसान होते. हणून माल बाजारपेठेत ने याकडचे ब तेक शेतक याचंा कल असतो. 

शेतमाला या मागणी-पुरव ा या ा वैिश ांमुळे शेतकरी व उपभो ा यां या दर यान एक कवा 
अिधक म य थ असणे अटळ आह.े माल एक  करणे आिण तो उपभो ा-क ापयत िवत रत करणे, ही कामे 
म य थांना करावी लागतात. 
शेतक यांचे :  

बाजारपेठेचे व प ल ात घेता शेतक याला अनके ांना त ड ावे लागत.े उ पादन बाजारपेठे न 
कमीअिधक अंतरावर होत असते त ेबाजारपेठेपयत आणावयाला हवे. वाहतूक करताना मालाची नासधूस होणार 
नाही, अशी खबरदारी यावी लागते. माल चांग या ि थतीत पोहोचिवला व तो चांग या तीचा आह ेयािवषयी 

ाहकाची खा ी पटिवता आली, तर भाव जा त िमळू शकतो. हणून चाळणे, व छ करणे वगैरे ाथिमक या 
उ पादना या जागीच करणे ेय कर ठरते. पो यात कवा अ य कारे तो नीट बांधावा लागतो. माल चांग या 
ि थतीत राह यासाठी गुदामांची गरज असते. वाहतकू कमी खचात हावी यासाठी दळणवळणा या चांग या 
साधनांची ज री असत.े  

माल बाजारपेठेत आण यासाठी या सेवा व सोयी लागतात, या वतः या खचान ेउपल ध क न घेणे 
शेतक याला कठीण असते. वाहतुक साठी दळणवळणाची साधने अंतभागात पुरेशा माणात िनमाण कर याचे काम 
तर सरकारच क  शकते. त ेनीट झाले नसेल, तर शेतमाल सोयी या बाजारपेठेपयत आणणे ासदायक व ख चक 
ठरते. ाथिमक या करणे, तवारी लावणे वगैरे सेवाबंाबतही सरकार वा अ य सावजिनक सं थे या पुढाकारान े
सोय न झा यास शेतक याला वतः या कुवतीवर अवलंबून रहावे लागते. 

शेतमालाला यो य भाव िमळावा व उ पादनखच भागून चांगले जीवनमान उपभोगता येईल इतके उ प  
शेतक याला लाभावे, ही अपे ा मु  बाजारपेठेत सहसा पूण होत नाही. कारण शेती व उ ोगधंद ेयां यामधील 

ापारदर ब धा उ ोगधं ाला अनुकूल असतो. शेतीच ेउ पादन ब याच अंशी िनसगावर अवलंबून असत.े वषातनू 
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एकदा कवा दोनदाच पीक येऊ शकते. यामुळे बाजारपेठेतील प रि थती पा न उ पादन कमी जा त करणे 
शेतक या या हातात राहत नाही. िशवाय ब तेक शेतमाल नाशवंत व पाचा असतो. यामुळे उ पादनखच भागून 
पुरेसे उ प  िमळाले, तरच उ पादन वा िव  करावयाची असा िनणय शेतक याला घेता येत नाही. आ थक 
दबुलतेमुळे माल जा त काळ न िवकता ठेवणे याला श य नसत.े उलट कारखानदारी व तूंचे उ पादन आिण िव  
ब याच अंशाने िनयंि त करता ये यासारखी अस याने उ पादक कमतीबाबत आ ही रा  शकतो. 
भारतातील शेतमालिव य :  

भारत हा शेती धान दशे आह.े इितहासकालात येथील शेतीचे उ पादन गावा या गरजा पुरिव यासाठी 
होत असे. िबगरशेती ावसाियकां या सेवा शेतक यांनी यावया या व याबदली सुगी या वेळी शेतमाल 

ावयाचा, अशी व था ब तेक भागातं चिलत होती. महारा ात ितला ‘बलतुेदार प त’ असे नाव आह.े 
अजूनही कमीअिधक माणात ही था चालू आह.े तीथ े े व राजधा यांची शहरे यांसाठी अ धा य खे ांतून 
पाठिवले जाई. पण एकंदर उ पादनाचा फार थोडा िह सा अशा ापारासाठी वापरला जाई. एकोिणसा ा 
शतकात इं लंडमधील कापडिगर यांसाठी कापसाची मो ा माणावर गरज भासू लागली. अमे रके माणे 
भारतातील कापूस यासाठी खरीदला जाऊ लागला. भारतातील शेती या ापारीकरणाची या ते हापासनू 
सु  झाली. िशवाय याच समुारास भारतातही कापडिगर या िनघा या बंगालम ये तागा या िगर या सु  झा या. 
भारतातील चहाला जागितक बाजारपेठेत मागणी वाढली. हळूहळू तेल, साबण, साखर वगैरचे कारखाने सु  झाले, 
तेलिबया, ऊस यांची मागणी व िव  वाढू लागली. तबंाखूचा ापारही वाढला. वाढ या कारखानदारीबरोबर 
शहरीकरणाचा वेग वाढला शहरवािसयांची अ धा याची मागणी वाढ याने याचा ापारही वाढला आिण अनके 
लहानमो ा बाजारपेठा अि त वात आ या. 
रॉयल किमशनची पाहणी :  

शेतमाला या ापारात ापा यांकडून शेतक यांची अनके मागानी लुबाडणूक होत होती. याचा प तशीर 
अ यास पिह यांदा १९२९ म ये ‘रॉयल किमशन ऑफ अँि क चर’ ने केला. बाजारपेठेत पुढील गैर कार चालत 
अस याचे किमशनला आढळून आले : (१) वजनमापांत लबाडी. (२) नमुना हणून बराच माल ापा यानंी फुकट 
घेणे. (३) वेगवेग या कारणासाठी कटौती लावणे. उदा., माल ओला आह े हणून पाच ते दहा ट े  वजनात कपात 
करणे, मालाची त हलक  ठरिवणे, कचरा जा त आह ेअशा सबबीवर दहा-पंधरा ट े  कपात करणे इ यादी. (४) 
अडत ापा याने खरेदीदारशी कवा या या दलालाशी हात माल कवा धोतरा या आड बोटां या खुणांनी सौदा 
करणे. यामुळे खरी कमत कती ठरली तसेच मागणी कती भावाची आह,े ह े शेतक याला समजत नाही. (५) 
वेगवेगळे खच शेतक यावर लादले जाणे. उदा., हमाली य ात जेवढी दली जाते, तीपे ा जा त आकारली जाणे. 
धमादाय, िश णकर यांसारखे यांचा शेतक याशी संबंध नाही, असे खच या यावर लादले जाणे.  

शेतमाल बाजारपेठेपयत आण या या मागातील अडचणी व यांवर या कर याची सम या वगैरकडहेी 
रॉयल किमशनने ल  वेधल.े सरकारच े शेतीखात ेया अडचणी व बाजारपेठेतील दोष नाहीसे कर यासाठी पुरेशी 
हालचाल करीत नाही, असा अिभ ाय  क न रॉयल किमशनने अनेकिवध िशफारशी के या. यांनुसार मु यतः 
वजनमापांवर िनयं ण ठेव याचे व यांबाबत लबाडी करणा यांना िश ा दे याच ेकाम कर यासाठी वतं  खात े
अि त वात आले. बाजारपेठेतील वहारांवर दखेरेख ठेव यासाठी िनयंि त बाजारपेठा िनमाण कर याचा कायदा 
म ासने १९३३ साली केला. म य ांत, मंुबई, हसैूर व पंजाबातही असे कायद े झाले. पण यानंतर थो ाच 
काळात दसुरे महायु  सु  झा याने यांची िवशेष अंमलबजावणी झाली आह.े  
वातं य ा ी नंतर व िवशेषतः  
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पंचवा षक योजना सु  झा यापासून शेतमालिव या सम येचा अिधक तपशीलवार अ यास होऊ 
लागला व अनेकिवध काय म हाती घे यात आले. 

आणखी एक अडचण अशी क , शेतकरी ामीण भागातील अस यान े शहरी व बाजारी वहारांतील 
गंुतागंुत याला समजत नाही. या या या अ ानाचा फायदा घेऊन म य थ ापारी याची वेगवेग या कारे 
फसवणूक करतात. मालाची अदलाबदल करणे, वजन कमी दाखिवणे, अनाव यक खच या यावर लादणे वगैरे 
मागानी याची लुबाडणूक होत असते. 
सरकारी ह त ेपाची गरज :  

शेतमालाची बाजारपेठ पूणतया मु  ठेवली, सरकारने यात ह त ेप करावयाचा नाही असे ठरिवले, तर 
अनेक कारणांनी कमजोर असले या शेतक याची नाडणूक होत राहते. बाजारपेठ अिनबध ठेवली, तर बलशाली 
असलेला घाऊक ापारी कवा कारखानदार हा शेतक याला या य वाटा िमळू दते नाही. ह े मम ल ात 
आ यामुळेच शेतमालाची बाजारपेठ अिनबध रा  दणेे भांडवलशाही धान दशेांनीसु ा अयो य मानले. अमे रकेन े
एकोिणसा ा शतकात शेतक याला मदत कर यासाठी व सरं ण दे यासाठी ह त ेप कर यास सु वात केली. 
शेतमाला या कमत ना आधार दे याचे धोरण तेथील सरकारने अंगीकरल.े घाऊक ापारी, कारखानदार कवा 
म य थ यांनी शेतक याला मदत कर या या योजना आख या. या कामात शेतक यांची सामूिहक ताकद 
वाढिव यासाठी यां या सहकारी सं थांना उ जेन दे यात आले. सा यवादी दशेांत खाजगी ापाराला थानच 
नाही. यामुळे खाजगी ापारी करीत असले या अडवणुक पासून व फसवणुक पासून शेतक यांना आपोआप संर ण 
िमळते. सरकारी धोरणात शेतक यां या िहता या दृ ीने बदल क न घेणे कालातंरान ेश य आह.े इ ाएल, डे माक 
यांसार या दशेांनी तर शेतमाला या ापारात खाजगी ना वेशच क  दला नाही. मा यम हणून 
करावयाची सव कामे तेथे सहकारी सं थांमाफत केली जातात. ि टननेही कृिषिवपणन अिधिनयम, १९५८ यानुसार 
थापन झाले या शेतक यानंा िवपणनमंडळांकड ेकाही शेतमालाची िव व था सोपिवली आह.े 

शेतमाल-उ पादनातील िव चे माण:  
भारतात अनेक कारचा शेतमाल होतो, पण िव चे माण वेगवेग या मालांबाबत वेगवेगळे आह.े चहा, 

कॉफ , रबर, ताग व तंबाखू ही मळेवा यांची िपके आहते. याचंे उ पादन व िव ही ब याच अंशी कारखानदारी 
प तीने केली जाते. मळेवाले ह ेसिु थतीत व ससुंघ टत अस यान े दशेांतगत बाजारपेठेतील िव ची व था त े
चांग या कारे हाताळू शकतात. या व तूंचा िनयात ापारही मोठा आह.े जागितक बाजारपेठेतील घडामोड वर 
ल  ठेवून या व तूं या िनयात मालावर ितकूल प रणाम होऊ न दणेे, ह ेकाम सरकारला करावे लागते.  

भाजीपाला फळफळावळ यां या उ पादनापैक  फार थोडा माल उ पादक वतः या उपयोगासाठी 
वापरतात. ब तेक माल जवळ या शहरांत िव साठी पाठिवला जातो. शहरांपासनू फार लांब, अंतभागांत असलले े
शेतकरी भाजीपाला व फळे यांचे उ पादन करीत नाहीत. अ धा या या उ पादनापैक  ब तांश भाग शेतकरी व 
शेतमजूर यां या उपयोगासाठी वापरला जातो. जेमतेम २५ त े३० ट े  माल िवकला जातो. यापैक  काही भाग 
उ पादका याच खे ात िवकला जातो. बाजारपेठेत जाणारा माल उ पादना या सु. २० ट े  असतो. ऊस, कापूस, 
भुईमूग व इतर गिळते यां या उ पादनापैक  काही भाग थािनक ामो ोगातं वापरला जात अस.े गूळिन मतीसाठी 
उसाचा वापर अ ापही मो ा माणावर केला जातो. तरी एकूण उ पादना या सु. ४० ट े  ऊस 
साखरकारखा यांकड ेजातो. उ पादक व साखर कारखानदार यां यात म य थ कवा दलाल ब धा नसतो. उ पादक 
शेतकरी आपला ऊस कारखा यांवर नेऊन घालतात. यामुळे बाजारपेठेचे अ य  यां या बाबतीत उ वत 
नाहीत. भुईमूग व इतर गिळते थािनक घा यासंाठी गावातच वापरली जात. पण तेल गाळ या या िगर या 
शहरात वाढ यापासून तेल ामो ोग बंद पडला आह.े यामुळे गिळते सव थम बाजारपेठेत येतात व तेथ ेती िवकली 
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जातात. कापसा या उ पादनापैक  अगदी थोडा भाग हात चर यासाठी वापरला जातो. ब तके सव कापूस 
बाजारपेठेत येतो. कडधा ये, डाळी, गिळत,े कापूस व गूळ या बाजारपेठेत िवक या जाणा या मु य िजनसा होत. 
१९५२ ते ५६ या काळात भारत सरकार या िवपणन आिण िनरी म िनदशेालय (िडरे टरेट ऑफ माक टग अँड 
इ पे शन) या का यालयाने ग , तांदळू, भुईमूग, कापूस वगैरे िपकां या िवपणन वहारांबाबत अ यास क न 

येक िपकाबाबतचा वतं  अहवाल िस  केला आह.े यात या यािपका या िवपणनिवषयक ांची सिव तर 
चचा केली असनू या संदभातील सुधारणांसाठी सूचनाही के या आहते. 
बाजारपेठेतील वहार :  

शेतक याला आपला माल बाजारपेठेत ने यापूव  ता पुरती साठवण, माल भरणे व वाहतूक या गो ची 
सोय लावावी लागते. ता पुर या साठवणीसाठी येक गाव या ब उ शेीय सेवा सं थेने गुदामे बांधावीत, असा 
काय म हाती घे यात आला आह.े माल भर याचे काम याचे याने करावे लागते. वाहतकु या सोयी 
वाढिव यासाठी एकूण िवकासकाय मात अनकेिवध योजना हाती घेत या जात आहते. येक खेड े हमर याशी 
जोडले जावे, असा य  केला जात असनू यानुसार र तेबांधणीवर काय म रा य सरकार व िज हातालकुा 
पातळीवरील थािनक सं था करीत आहते. मोटरवाहतूक ही सुलभ अस याने शेतक यां या वाहतूक सहकारी सं था 
थापन कर यावर भर दला जात आह.े  

शेतकरी आपला माल आप या अड या या दकुानात उतरिवतो. बाजारपेठेत असं य छोटेमोठे अड ये 
असतात. वतःसाठी खरेदीिव  करीत नसनू दसु यासाठी करीत असतो. याचे दोन कार असतात : क  ेव प े . 
क ा अड या शेतक याचा माल ठेवून घेतो, िग हाईक आ यावर िवकतो आिण िव चे पैसे शेतक याला दतेो. या 

वहारासाठी तो ठरािवक माणात अडत कवा किमशन घेतो. घाऊक ापा याने कवा कारखानदाराने माल 
िवकत घेत यास पैसे ७-८ दवसांनी िमळतात. शेतक याला मा  लगेच पैसे पािहजे असतात, हणून क ा अड या 
आप या भांडवलातून शेतक याला पैसे दतेो व पुढे खरेदीदाराकडून पैसे आ यावर जमा क न घतेो. अड याची कुवत 
असेल व शेतक याशी याच े संबंध चांगले असतील, तर शेतक याने माल आण यापूव सु ा कवा माल आणून 
टाक याबरोबर अड या याला काही र म उचल हणून दतेो.  

प ा अड या हा परगाव या ापा यासाठी माल खरेदी करतो. परगाव या ापा याची या पेठेत पत 
नस याने या या नावाने कोणी उधार माल दते नाही, हणून प ा अड या परगाव या ापा यासाठी माल खरेदी 
करतो, या या बाजारपेठेतील रवाजानसुार लगेच ४–८ दवसांनी या मालाचे पैसे दतेो व तो माल परगाव या 

ापा याला पाठवून दतेो. बँकेमाफत कवा डंी ारा तो आपले पैसे वसूल करतो व या सव वहारासंाठी ठरािवक 
दराने दलाली घेतो. शेतक याचा संबंध क या अड याशी येतो. माल आणून टाकला, क  पावती घेऊन तो िनघून 
जातो. मग सौद ेिनघतील कवा िग हाईक येईल या माणे अड या माल िवकतो. याला कधीकधी ८–१५ दवसांचा 
काळ लागतो.   

बाजारपेठांचा िवकास होत असताना ापा यानंी आप या सोयीनुसार िमळेल या जागी दकुाने काढली. 
ाप वाढला ते हा लांब लांब ठकाणी वखारी घेत या. मालाची िव  खु या बाजारात कर याऐवजी त े

दलालांमाफत सवडीने क  लागले. ते हा येक अड या आप या मज नुसार मापाडी कवा तोलार आप याकड ेठेवू 
लागला. या याशी संधान बांधून शेतक या या मालाचे वजन कमी दाखिवले जाई. हमालांना हमाली कमी 

ावयाची, शेतक याकंडून मा  जा त वसुली करावयाची कडता कवा करडा यावयाचा, धमादाय वगैरे खच 
लावावयाचा, असे अनेक अप कार चालत असत. 
िनयंि त बाजारपेठ :  
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बाजारपेठेतील अप कार थांबिव यासाठी रा यपातळीवर ‘कृिषउ प  बाजार कायदा’ क न िनयंि त 
बाजारपेठा अि त वात आण या जात आहते. यांची सं या िडसबर १९७२ अखेर २,८०६ होती. या काय ानुसार 
एका मो ा आवारात बाजारपेठ वसिवली जाते. बाजारपेठेबाहरे शेतमालाचा घाऊक ापार करावयाला बंदी 
असून तसे करणा याला िश ा होते. पेठेला ‘बाजारतळ’ असे हणतात. तेथ े ापार क  इि छणा याला िवपणी 
सिमतीचा परवाना यावा लागतो. शेतक याचा माल आ यावर याची पावती ठरािवक नमु यानुसार ावी लागत.े 
शेतक या या मालाची िव  खु या िललावाने प या सौ ानेच कर याचे या यावर बंधन असते. खाजगी 
दलालांमाफत िव  करता येत नाही. बाजारतळात दररोज ठरािवक वेळी एकेका मालाचे िललाव कवा सौद े
होतात. धोतरा या आडून सौद े कर याची प त बंद कर यात आली आह.े खु या िललावा या वेळी िवपणी 
सिमतीचा एक अिधकारी हजर असतो. या भावाने माल िवकला, तो भाव हा अिधकारी टपून सबंध बाजारपेठेत 
जाहीर करतो. सौ ानंतर याच भावानसुार प ी क न शेतक याला रोख पैसे दे याचे ापा यावर बंधन असत.े 
याबाबत ापारी आपली फसवणूक करीत आह,े असे वाट यास कवा िवकले या मालाचे पैसे दते नस यास तशी 
त ार शेतकरी िवपणी सिमतीकड े क  शकतो. अस े अप कार के यास याब ल ापा याला दडं कर याचा 
अिधकार िवपणी सिमतीला आह.े  

वजन-मापात लबाडी होऊ नये हणून िवपणी सिमतीने परवानदार तोलार ठेवलेले असतात. यां या 
कामावर िवपणी सिमतीची दखेरेख असते. यां या मेहनता याचे दरही ठरलेले असतात. बाजारतळात काम 
करणा या हमालानंा व गाडीवानांनाही परवाना यावा लागतो. यां या कामाचे दर ठरवून दलेले असतात. 
शेतक यांवर कोणते दर आकारावयाचे, कोणते खच लादावयाचे यांबाबत िवपणी सिमतीने िनयम केलेले असतात.   

िवपणी सिमतीचे संचालन करणा या मंडळीवर शेतक यांच े व ापा यांच े ितिनधी असतात. 
शेतक यां या ितिनध ची सं या ापा यां या ितिनध या दु पट असते. 

केरळ, आसाम, मेघालय, नागालँड आिण ज मू व का मीरखेरीज बाक  सव रा यातं व क शािसत दशेांत 
िनयंि त बाजारपेठा अि त वात आ या असून यां यामुळे शेतक यानंा मो ा माणावर संर ण िमळाल ेआह.े [→ 
बाजारपेठा]. 

कमतीतील चढउतार, तेजीमंदी आिण एकािधकार खरेदी : कृिषिवपणनातील दसुरी मह वाची सम या 
हणजे शेती व िबगरशेती े ांतील शेतीला ितकूल असलेले िविनमयसंबंध बदलून घेणे. यासाठी दोन दशांनी 
य  कर याची गरज आह.े शेतीचा उ पादनखच भागून िशवाय कमान जीवनमान उपभोगता येईल, इतके उ प  

शेतक याला िमळावे हणून शेतमाला या कमती फार खाली जाणार नाहीत व काही एका पातळीवर ि थर 
राहतील असा य  करणे. यासाठी सरकारने पुढाकार घेऊन हालचाल कर याची गरज असते. १९६३-६४ व 
१९६४-६५ साली अ धा याची िवशेष टंचाई िनमाण झाली. यावेळी हा  उल ा बाजून े धसाला लागला. 
अ धा याचे भाव फार वाढू नयेत, अशी शहरी भागांतील िग हाइकांची मागणी होती तर ते भाव शेतक याला 
कफायतशीर पातळी या खाली जाऊ नयेत, अशी यांची व यां यावतीने सामाजवादी व सा यवादी प ांची 

मागणी होती. याबाबत समतोल धोरण ठरिव यासाठी १९६५ म ये भारत सरकारने ‘शेतमाल कमत आयोग’ 
िनयु  केला. अ धा यां या कमत िवषयी शासक य धोरण काय असावे व यां या कमान आधार कमती कती 
ठेवा ात, यासंबंधी हा आयोग शासनाला िशफारशी करतो. तसेच शहरी भागाला िनयंि त दराने िनयिमत पुरवठा 
करता यावा टंचाई या काळासाठी समीकरण साठे उभारावेत व शेतमालाचे उ पादन वाढले, तरी कमत खाली 
जाऊ नयेत यासाठी सरकारने वतः मो ा माणावर खरेदी करावी असे धोरण ब तेक सव रा यसरकारांनी 
वीकारले. दरवष  खरेदी या कमती काय असा ात, ह ेशेतमाल कमत आयोगा या िशफारश चा िवचार क न 

शासन जाहीर करते.   
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शेतमाल कमत तील चढउताराच े दसुरे मह वाचे कारण हणज े वायद े बाजारातील वहार. य  
उ पादन हो यापूव च व नफा कमिव या या उ शेाने तेजीमंदी होत राहते. ती थाबंवावी हणून वायदबेाजारावर 
दखेरेख ठेव यासाठी भारत सरकारन े वायद े बाजार आयोगाची िनयु  (१९५३) केली आह.े [→ कृिषउ पादन 
िविनमय क ]े.   

शेतमाल ापारात म य थाचे काम आव यक आह ेह ेखरे पण वहारात या गो ीचा गैरफायदा घेऊन 
घाऊक ापा यानंी एक कड े शेतक यांना कमी कमती ावया या व दसुरीकड े उपभो या-िग हाइकाला जा त 
भावाने माल िवकावयाचा, असे कार मो ा माणावर चालिवल.े िग हाइकाला ा ा लागणा या कमतीतील 
शेतक याला िमळणारा वाटा काही ठकाणी साठ ट यां न कमी अस याचे आढळूनआले. ते हा घाऊक 

ापा यावर केवळ िनबध घालून भागणार नाही हळूहळू याला ह पार केला पािहजे ही भावना वाढत गेली. 
‘ ामीण पतपाहणी सिमती’ ने (१९५१) अशी िशफारस केली क , सहकारी सं थांनी शेतमाला या ापारात 
मो ा माणावर पडावे. काही राजक य प ांनी तर यापुढे जाऊन हटले क , शेतमालाचा घाऊक ापार खाजगी 

ापा यांना खुला ठेवूच नये. यातूनच एकािधकार खेरदीची क पना पुढे आली. १९६५ साली महारा  रा य 
सरकारने वारी व भात यांची एकािधकार खरेदी सु  केली. या दोन व तूंचा ापार करावयाला खाजगी 

ापा यांना बंदी कर यात आली आिण सव खरेदी सरकारने परवाना दले या सहकारी सं थांमाफतच सु  
कर कृिष िवपणन हणजे थूल मानाने शेतमालाची दवेाण घेवाण वा िविनमय. अशी दवेाणघेवाण श य 
हो याक रता िविवध या उदा. शेतमालाची या, साठवण, वाहतूक, तवारी, तपासणी, मू यिनधारण, 
जािहरात, घाऊक व करकोळ िव  इ. करा ा लागतात. अशा या काय मतेने झा या, तर शेतक याला 
आप या मालाची जा तीत जा त कमत िमळू शकते. खरेदी िव चा खच कमीत कमी होतो आिण उपभो यांनी 
दले या कमती या मोबद यात यांना दजदार माल िमळू शकतो. कृिष िवपणन काय म हो यासाठी उिचत 

ापार था पाळा ा लागतात आिण िविश  कार या बाजार संघटनाही उभारा ा लागतात. शेतक यां या 
िहताचे संर ण कर यासाठी बाजार िनयं णा सार या इतर मागानी शासक य ह त पे ही कर यात येतो.  
िव ेषण 

शेत माला या बाजारपेठेचे व प नीट ल ात ये यासाठी ित या मागणीची व पुरव ाची वैिश े 
समजून घेतली पािहजते. शेतमालाचे िग हाईक दोन कारचे असत े : य  उपभो ा आिण कारखानदार. 
अ धा य, फळफळावळ, दधूदभुते, मांस ह ेपदाथ शेतक याकडून य  उपभो याला िमळा यास, ते हवे असतात. 
भाजीपाला, दधू दभुत,े मांस दररोज ताजे हवे असत ेफळफळावळ थोड े टकाऊ अस याने एक दवसापे ा अिधक 
काळाचा खंड म ये पडला तरी चालतो. अ धा य आठव ा या आठव ाला कवा मिह या या मिह याला 
िमळाले तरी चालत.े उपभो ा िग हाईक शहरातून िवखुरलेले असते याला हा माल श य िततका आप या 
घराजवळ हवा असतो. याची रोजची मागणी िनयिमत व िनि त असली, तरी ती थोडी असते. यामुळे 
या माणात माल दररोज शहरात आणून पुरवठा करता येणे या शेतक यानंा श य असते, तेच अशा कार या 

मालाचे उ पादन करतात. य  उ पादकानेच िव े याचे काम करणे परवडणारे नस याने शहरात िव चे काम 
करणारे काही करकोळ ापारी उदा. भाजीपाला िवकणारा, छोटा दधू िव े ता इ. ते काम क  लागतात. रोज 
सकाळी उ पादक व ह े करकोळ िव े त ेयां यातील िविनमयाचे काय सुलभ हो यासाठी बाजारपेठेचा िवकास होऊ 
लागतो. छो ाछो ा उ पादकाला लवकर मोकळे होता यावे, हणून माल िवक याची घाई असते. ही गरज 
ओळखून काही जण घाऊक ापार सु  करतात. 

अ धा याचा ापार असा दररोज होऊ शकत नाही. िग हाइकाला आठव ा भराचे कवा मिह याच े
धा य एकदम िवकत घेणे सलुभ जात.े पण शेतक या या दृ ीने हा अवधी पुरेसा नसतो. कारण दधू दभुत े कवा 
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भाजीपाला या माणे अ धा याचे उ पादन दररोज होऊ शकत नाही. ब तेक धा याचंे उ पादन हो यास अडीच त े
पाच मिहन े लागतात. हणजे त वतः वषातून दोनदा, पण जल सचनाची सोय नस यास वषातून एकदाच,  
यािपकांचे उ पादन होते.  हणजे मागणी वषभर असली, तरी उ पादन एकदा कवा दोनदाच होत अस यान े
िवपणनाचे अनेक  िनमाण होतात. वषातनू एकदा तयार होणारा माल िवक यासाठी वषभर शहरात दकुान 
चालवीत बसणे शेतक याला परवडणारे नसते. िग हाइकाला वषभर पुरवठा करणारे जे करकोळ ापारी असतात, 
यां याशी सु ा य  वहार करणे शेतक याला जमणारे नसते. सुगीनंतर तो आपला माल बाजारात आणतो व 
यावेळी तो सगळा िवक याची याला घाई असते, यामुळे मो ा माणावर खरेदी क  शकणारे घाऊक ापारी 

हा वहार क  लागतात. त ेसाठा क न करकोळ ापा याला वषभर माल पुरवू शकतात. 
उ ोग धं ांना लागणा या क या माला बाबत प रि थती आणखी वेगळी असते. कारखानदारानंा क ा 

माल वषभर लागत असतो, पण यामालाचे उ पादन वषातून एकदाच होत अस याने श यतो याच वेळी 
वषभरातील खरेदी क न ठेवावयाची कवा क ामाल िमळेल यावेळी कारखाना चालवावयाचा, इतर वेळी बंद 
ठेवावयाचा असे पयाय यां या पुढे असतात. काही कारखाने (तेल वगैर सारखे या उ ोग) हगंामीच चालतात 
पण कापड िगर यां सार या उ ोगांना वषातनू तीन मिहने काम व नऊ मिहने बंद ह े परवड या सारखे नसेत. 
हणून एकतर ते वतः वषभर लागणारा क ा माल एकाच वेळी खरेदी क न ठेवतात कवा लागेल तसा माल 

घाऊक ापा यां कडून घेतात. कारखानदारांना पुढील वषा या उ पादनाची आखणी करावयाची असते हणून 
केवळ हजर मालाचीच न ह,े तर भिव यकाळातील मालाची खरेदी कर याची प ती यानंी सु  केली. यामुळे 
वायद ेबाजार अि त वात आला. या बाजारपेठेत कारखानदार ह ेखरेदीदार व घाऊक ापारी ह ेिव े ते असतात.  

कारखानदार वा घाऊक ापारी माल व तात िमळिव याचा य  करीत असतात. हणून वायद ेबाजारा 
ित र  य  शेतक यांपयत जा याचा ते य  करतात. शेतक यानंा उ पादन खचासाठी कजाची गरज असत.े 

कारखानदार कवा घाऊक ापारी शेतक यांची ही गरज भागवून याबदली भावी काळात उ पा दत होणारा माल 
खरेदी कर याचा करार करतात. शेतकरी अडचणीत अस याने अशा वहारात साहिजकच यानंा कमी भाव मा य 
करावा लागतो. काही ापारी सुगी या वेळी खे ांत हडून माल खरेदी करतात. यात ही शेतक याचंे नुकसान 
होते. हणून माल बाजारपेठेत ने याकडचे ब तके शेतक यांचा कल असतो. 

शेतमाला या मागणी-पुरव ा या ा वैिश ांमुळे शेतकरी व उपभो ा यां या दर यान एक कवा 
अिधक म य थ असणे अटळ आह.े माल एक  करणे आिण तो उपभो ा – क ापयत िवत रत करणे, ही कामे 
म य थांना करावी लागतात. 

शेतक यांचे : बाजारपेठेचे व प ल ात घेता शेतक याला अनेक ांना त ड ावे लागते. उ पादन 
बाजारपेठे न कमी अिधक अंतरावर होत असत ेते बाजारपेठे पयत आणावयाला हवे. वाहतकू करताना मालाची 
नासधूस होणार नाही, अशी खबरदारी यावी लागते. माल चांग या ि थतीत पोहोचिवला व तो चांग या तीचा 
आह ेया िवषयी ाहकाची खा ी पटिवता आली, तर भाव जा त िमळू शकतो. हणून चाळणे, व छ करणे वगैरे 

ाथिमक या उ पादना या जागीच करणे ेय कर ठरते. पो यात कवा अ य कारे तो नीट बांधावा लागतो. 
माल चांग या ि थतीत राह यासाठी गुदामांची गरज असते. वाहतूक कमी खचात हावी यासाठी दळणवळणा या 
चांग या साधनांची ज री असते.  

माल बाजारपेठेत आण यासाठी या सेवा व सोयी लागतात, या वतः या खचान ेउपल ध क न घेणे 
शेतक याला कठीण असते. वाहतुक साठी दळणवळणाची साधने अंतभागात पुरेशा माणात िनमाण कर याचे काम 
तर सरकारच क  शकते. ते नीट झाले नसेल, तर शेतमाल सोयी या बाजार पेठे पयत आणणे ासदायक व ख चक 
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ठरते. ाथिमक या करणे, तवारीला वणे वगैरे सेवां बाबत ही सरकारवा अ य सावजिनक सं थे या 
पुढाकाराने सोय न झा यास शेतक याला वतः या कुवतीवर अवलंबून रहावे लागते. 

शेतमालाला यो य भाव िमळावा व उ पादन खच भागून चांगले जीवनमान उपभोगता येईल इतके उ प  
शेतक याला लाभावे, ही अपे ा मु  बाजारपेठेत सहसा पूण होत नाही. कारण शेती व उ ोग धंदयेां या मधील 

ापार दर ब धा उ ोग धं ाला अनुकूल असतो. शेतीचे उ पादन ब याच अंशी िनसगावर अवलंबून असत.े 
वषातून एकदा कवा दोनदाच पीक येऊ शकते. यामुळे बाजारपेठेतील प रि थती पा न उ पादन कमी जा त करणे 
शेतक या या हातात राहत नाही. िशवाय ब तके शेतमाल नाशवंत व पाचा असतो. यामुळे उ पादनखच 
भागूनपुरेसे उ प  िमळाले, तरच उ पादन वा िव  करावयाची असा िनणय शेतक याला घेता यते नाही. आ थक 
दबुलते मुळे माल जा त काळ न िवकता ठेवणे याला श य नसते. उलट कारखानदारी व तूंचे उ पादन आिण िव  
ब याच अंशाने िनयंि त करता ये यासारखी अस याने उ पादक कमती बाबत आ ही रा  शकतो. 
भारतातील शेतमाल िव य:  

भारत हा शेती धान दशे आह.े इितहास कालात यथेील शेतीचे उ पादन गावा या गरजा पुरिव यासाठी 
होत असे. िबगर शेती ावसाियकां या सेवा शेतक यांनी यावया या व याबदली सुगी या वेळी शेतमाल 

ावयाचा, अशी व था ब तेक भागातं चिलत होती. महारा ात ितला ‘बलतुेदार प त’ असे नाव आह.े 
अजूनही कमी अिधक माणात ही था चालू आह.े तीथ े े व राजधा यांची शहरे यांसाठी अ धा य खे ांतून 
पाठिवले जाई. पण एकंदर उ पादनाचा फार थोडा िह सा अशा ापारासाठी वापरला जाई. एकोिणसा ा 
शतकात इं लंड मधील कापडिगर यांसाठी कापसाची मो ा माणावर गरज भासू लागली. अमे रके माणे 
भारतातील कापूस यासाठी खरीदला जाऊ लागला. भारतातील शेती या ापारीकरणाची या ते हा पासनू 
सु  झाली. िशवाय याच सुमारास भारतात ही कापडिगर या िनघा या बंगालम ये तागा या िगर या सु  झा या. 
भारतातील चहाला जागितक बाजारपेठेत मागणी वाढली. हळूहळू तेल, साबण, साखर वगैरचे कारखाने सु  झाले, 
तेलिबया, ऊस यांची मागणी व िव  वाढू लागली. तंबाखूचा ापार ही वाढला. वाढ या कारखानदारी बरोबर 
शहरीकरणाचा वेग वाढला शहरवािसयांची अ धा याची मागणी वाढ याने याचा ापार ही वाढला आिण अनके 
लहान मो ा बाजारपेठा अि त वात आ या. 
रॉयल किमशनची पाहणी:  

शेतमाला या ापारात ापा यांकडून शेतक यांची अनके मागानी लुबाडणूक होत होती. याचा प तशीर 
अ यास पिह यांदा १९२९ म ये ‘रॉयल किमशन ऑफ अँि क चर’ ने केला. बाजारपेठेत पुढील गैर कार चालत 
अस याचे किमशनला आढळून आल े: (१) वजन मापांत लबाडी. (२) नमुना हणून बराच माल ापा यांनी फुकट 
घेणे. (३) वेगवेग या कारणासाठी कटौती लावणे. उदा. माल ओला आह े हणून पाच त ेदहा ट े  व जनातकपात 
करणे, मालाची त हलक  ठरिवणे, कचरा जा त आह ेअशा सबबीवर दहा-पंधरा ट े  कपात करणे इ यादी. (४) 
अडत ापा यान ेखरेदीदारशी कवा या या दलालाशी हात माल कवा धोतरा या आड बोटां या खुणांनी सौदा 
करणे. यामुळे खरी कमत कती ठरली तसेच मागणी कती भावाची आह,े ह े शेतक याला समजत नाही. (५) 
वेगवेगळे खच शेतक यावर लादले जाणे. उदा. हमाली य ात जेवढी दली जाते, ती पे ा जा त आकारली जाणे. 
धमादाय, िश ण कर यांसारखे यांचा शेतक याशी संबंधनाही, अस ेखच या या वर लादले जाणे.  

शेतमाल बाजारपेठे पयत आण या या मागातील अडचणी व यांवर या कर याची सम या वगैर कड े
ही रॉयल किमशनने ल  वेधले. सरकारचे शेती खाते या अडचणी व बाजारपेठेतील दोष नाहीस ेकर यासाठी पुरेशी 
हालचाल करीत नाही, असा अिभ ाय  क न रॉयल किमशन ने अनेकिवध िशफारशी के या. यांनसुार मु यतः 
वजन मापांवर िनयं ण ठेव याचे व यां बाबत लबाडी करणा यांना िश ा दे याचे काम कर यासाठी वतं  खाते 
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अि त वात आले. बाजारपेठेतील वहारांवर दखेरेख ठेव यासाठी िनयंि त बाजारपेठा िनमाण कर याचा कायदा 
म ासने १९३३ साली केला. म य ांत, मंुबई, हसैूर व पंजाबातही असे कायद े झाले. पण यानंतर थो ाच 
काळात दसुरे महायु  सु  झा याने यांची िवशेष अंमलबजावणी झाली आह.े  
वातं य ा ी नंतर व िवशेषतः  

पंचवा षक योजना सु  झा यापासून शेतमाल िव या सम येचा अिधक तपशीलवार अ यास होऊ 
लागला व अनकेिवध काय म हाती घे यात आले. आणखी एक अडचण अशी क , शेतकरी ामीण भागातील 
अस याने शहरी व बाजारी वहारांतील गंुतागंुत याला समजत नाही. या या या अ ानाचा फायदा घेऊन 
म य थ ापारी याची वेगवेग या कारे फसवणूक करतात. मालाची अदलाबदल करणे, वजन कमी दाखिवणे, 
अनाव यक खच या या वर लादणे वगैरे मागानी याची लुबाडणूक होत असत.े 
सरकारी ह त ेपाची गरज:  

शेत मालाची बाजारपेठ पूणतया मु  ठेवली, सरकारन े यात ह त ेप करावयाचा नाही अस ेठरिवले, तर 
अनेक कारणांनी कमजोर असले या शेतक याची नाडणूक होत राहते. बाजारपेठ अिनबध ठेवली, तर बलशाली 
असलेला घाऊक ापारी कवा कारखानदार हा शेतक याला या य वाटा िमळू दते नाही. ह े मम ल ात 
आ यामुळेच शेतमालाची बाजार पेठ अिनबध रा  दणेे भांडवलशाही धान दशेांनी सु ा अयो य मानले. अमे रकेन े
एकोिणसा ा शतकात शेतक याला मदत कर यासाठी व सरं ण दे यासाठी ह त ेप कर यास सु वात केली. 
शेतमाला या कमत ना आधार दे याच ेधोरण तेथील सरकारन े अंगी करले. घाऊक ापारी, कारखानदार कवा 
म य थ यांनी शेतक याला मदत कर या या योजना आख या. याकामात शेतक यांची सामूिहक ताकद 
वाढिव यासाठी यां या सहकारी सं थांना उ जेन दे यात आले. सा यवादी दशेांत खाजगी ापाराला थानच 
नाही. यामुळे खाजगी ापारी करीत असले या अडवणुक  पासून व फसवणुक  पासून शेतक यांना आपोआप 
संर ण िमळते. सरकारी धोरणात शेतक यां या िहता या दृ ीने बदल क न घेणे कालांतरान ेश य आह.े इ ाएल, 
डे माक यांसार या दशेांनी तर शेतमाला या ापारात खाजगी ना वेशच क  दला नाही. मा यम हणून 
करावयाची सवकामे तथेे सहकारी सं थांमाफत केली जातात. ि टनने ही कृिष िवपणन अिधिनयम, १९५८ 
यानुसार थापन झाले या शेतक यानंा िवपणन मंडळांकड ेकाही शेतमालाची िव  व था सोपिवली आह.े 
शेतमाल – उ पादनातील िव चे माण:  

भारतात अनेक कारचा शेतमाल होतो, पण िव चे माण वेगवेग या मालांबाबत वेगवेगळे आह.े चहा, 
कॉफ , रबर, ताग व तंबाखू ही मळे वा यांची िपके आहते. यांचे उ पादन व िव  ही ब याच अंशी कारखानदारी 
प तीने केली जाते. मळेवाले ह ेसिु थतीत व ससुंघ टत अस यान े दशेांतगत बाजारपेठेतील िव ची व था त े
चांग या कारे हाताळू शकतात. या व तूंचा िनयात ापार ही मोठा आह.े जागितक बाजारपेठेतील घडामोड वर 
ल  ठेवून या व तूं या िनयात मालावर ितकूल प रणाम होऊ न दणेे, ह ेकाम सरकारला करावे लागते.  

भाजी पाला फळफळावळ यां या उ पादना पैक  फार थोडा माल उ पादक वतः या उपयोगासाठी 
वापरतात. ब तेक माल जवळ या शहरांत िव साठी पाठिवला जातो. शहरांपासनू फार लांब, अंतभागांत असलले े
शेतकरी भाजी पाला व फळे यांचे उ पादन करीत नाहीत. अ धा या या उ पादना पैक  ब तांश भाग शेतकरी व 
शेतमजूर यां या उपयोगासाठी वापरला जातो. जेमतेम २५ त े३० ट े  माल िवकला जातो. यापैक  काही भाग 
उ पादका याच खे ात िवकला जातो. बाजारपेठेत जाणारा माल उ पादना या सु. २० ट े  असतो. ऊस, कापूस, 
भुईमूग व इतर गिळते यां या उ पादनापैक  काही भाग थािनक ामो ोगांत वापरला जात अस.े गूळ 
िन मतीसाठी उसाचा वापर अ ाप ही मो ा माणावर केला जातो. तरी एकूण उ पादना या स.ु ४० ट े  ऊस 
साखर कारखा यांकड ेजातो. उ पादक व साखर कारखानदार यां यात म य थ कवा दलाल ब धा नसतो. उ पादक 
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शेतकरी आपला ऊस कारखा यांवर नेऊन घालतात. यामुळे बाजारपेठेचे अ य  यां या बाबतीत उ वत 
नाहीत. भुईमूग व इतर गिळते थािनक घा यासंाठी गावातच वापरली जात. पण तेल गाळ या या िगर या 
शहरात वाढ या पासनू तेल ामो ोग बंद पडला आह.े यामुळे गिळत ेसव थम बाजारपेठेत येतात व तेथ े ती 
िवकली जातात. कापसा या उ पादनापैक  अगदी थोडा भाग हात चर यासाठी वापरला जातो. ब तेक सव कापूस 
बाजारपेठेत येतो. कडधा ये, डाळी, गिळत,े कापूस व गूळ या बाजारपेठेत िवक या जाणा या मु य िजनसा होत. 
१९५२ ते ५६ या काळात भारत सरकार या िवपणन आिण िनरी मिनदशेालय (िडरे टरेट ऑफ माक टग अँड 
इ पे शन) या का यालयान ेग , तांदळू, भुईमूग, कापूस वगैरे िपकां या िवपणन वहारांबाबत अ यास क न 

येक िपकाबाबतचा वतं  अहवाल िस  केला आह.े यात या या िपका या िवपणन िवषयक ांची सिव तर 
चचा केली असनू या संदभातील सुधारणांसाठी सूचनाही के या आहते. 
बाजारपेठेतील वहार:  

शेतक याला आपला माल बाजारपेठेत ने यापूव  ता पुरती साठवण, माल भरणे व वाहतूक यागो ची सोय 
लावावी लागते. ता पुर या साठवणी साठी येक गाव या ब  उ शेीय सेवा सं थेने गुदामे बांधावीत, असा 
काय म हाती घे यात आला आह.े माल भर याचे काम याचे याने करावे लागते. वाहतकु या सोयी 
वाढिव यासाठी एकूण िवकास काय मात अनेकिवध योजना हाती घते या जात आहते. येक खेड ेहमर याशी 
जोडले जावे, असा य  केला जात असनू यानुसार र ते बांधणीवर काय म रा य सरकार व िज हा तालुका 
पातळीवरील थािनक सं था करीत आहते. मोटर वाहतूक ही सुलभ अस यान े शेतक यां या वाहतूक सहकारी 
सं था थापन कर यावर भर दला जात आह.े  

शेतकरी आपला माल आप या अड या या दकुानात उतरिवतो. बाजारपेठेत असं य छोटे मोठे अड ये 
असतात. वतःसाठी खरेदी िव  करीत नसून दसु यासाठी करीत असतो. याच ेदोन कार असतात : क े व प े . 
क ा अड या शेतक याचा माल ठेवून घेतो, िग हाईक आ यावर िवकतो आिण िव चे पैसे शेतक याला दतेो. या 

वहारासाठी तो ठरािवक माणात अडत कवा किमशन घेतो. घाऊक ापा याने कवा कारखानदाराने माल 
िवकत घेत यास पैसे ७ – ८ दवसांनी िमळतात. शेतक याला मा  लगेच पैसे पािहजे असतात, हणून क ा अड या 
आप या भांडवलातून शेतक याला पैसे दतेो व पुढे खरेदीदाराकडून पैसे आ यावर जमा क न घतेो. अड याची कुवत 
असेल व शेतक याशी याच े संबंध चांगल े असतील, तर शेतक याने माल आण यापूव  सु ा कवा माल आणून 
टाक या बरोबर अड या याला काही र म उचल हणून दतेो.  

प ा अड या हा परगाव या ापा यासाठी माल खरेदी करतो. परगाव या ापा याची या पेठेत पत 
नस याने या या नावाने कोणी उधार माल दते नाही, हणून प ा अड या परगाव या ापा यासाठी माल खरेदी 
करतो, या या बाजार पेठेतील रवाजानुसार लगेच ४–८ दवसांनी या मालाचे पैसे दतेो व तो माल परगाव या 

ापा याला पाठवून दतेो. बँके माफत कवा डंी ारा तो आपले पैसे वसूल करतो व या सव वहारासंाठी ठरािवक 
दराने दलाली घेतो. शेतक याचा संबंध क या अड याशी येतो. माल आणून टाकला, क  पावती घेऊन तो िनघून 
जातो. मग सौद ेिनघतील कवा िग हाईक येईल या माणे अड या माल िवकतो. याला कधी कधी ८–१५ दवसांचा 

काळ लागतो.   
बाजारपेठांचा िवकास होत असताना ापा यानंी आप या सोयी नुसार िमळेल याजागी दकुाने काढली. 

ाप वाढला ते हा लांबलांब ठकाणी वखारी घेत या. मालाची िव  खु या बाजारात कर या ऐवजी त े
दलालांमाफत सवडीने क  लागले. ते हा येक अड या आप या मज  नुसार मापाडी कवा तोलार आप या कड े
ठेवू लागला. या याशी संधान बांधून शेतक या या मालाचे वजन कमी दाखिवले जाई. हमालांना हमाली कमी 
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ावयाची, शेतक याकंडून मा  जा त वसुली करावयाची कडता कवा करडा यावयाचा, धमादाय वगैरे खच 
लावावयाचा, असे अनेक अप कार चालत असत. 
िनयंि त बाजारपेठ:  

बाजारपेठेतील अप कार थांबिव यासाठी रा यपातळीवर ‘कृिष उ प  बाजार कायदा’ क न िनयंि त 
बाजारपेठा अि त वात आण या जात आहते. यांची सं या िडसबर १९७२ अखेर २,८०६ होती. या काय ानुसार 
एका मो ा आवारात बाजारपेठ वसिवली जाते. बाजारपेठे बाहरे शेतमालाचा घाऊक ापार करावयाला बंदी 
असून तसे करणा याला िश ा होते. पेठेला ‘बाजारतळ’ असे हणतात. तेथ े ापार क  इि छणा याला िवपणी 
सिमतीचा परवाना यावा लागतो. शेतक याचा माल आ यावर याची पावती ठरािवक नमु यानुसार ावी लागत.े 
शेतक या या मालाची िव  खु या िललावाने प या सौ ानेच कर याचे या यावर बंधन असते. खाजगी 
दलालांमाफत िव  करता येत नाही. बाजारतळात दररोज ठरािवक वेळी एकेका मालाचे िललाव कवा सौद े
होतात. धोतरा या आडून सौद े कर याची प त बंद कर यात आली आह.े खु या िललावा या वेळी िवपणी 
सिमतीचा एक अिधकारी हजर असतो. या भावाने माल िवकला, तो भाव हा अिधकारी टपून सबंध बाजारपेठेत 
जाहीर करतो. सौ ा नंतर याच भावा नुसार प ी क न शेतक याला रोख पैसे दे याचे ापा यावर बंधन असते. 
याबाबत ापारी आपली फसवणूक करीत आह,े असे वाट यास कवा िवकले या मालाचे पैसे दते नस यास तशी 
त ार शेतकरी िवपणी सिमती कड े क  शकतो. अस े अप कार के यास याब ल ापा याला दडं कर याचा 
अिधकार िवपणी सिमतीला आह.े  

वजन – मापात लबाडी होऊनये हणून िवपणी सिमतीने परवानदार तो लार ठेवलेले असतात. यां या 
कामावर िवपणी सिमतीची दखेरेख असते. यां या मेहनता याच े दर ही ठरलेल े असतात. बाजार तळात काम 
करणा या हमालानंा व गाडीवानांनाही परवाना यावा लागतो. यां या कामाचे दर ठरवून दलेले असतात. 
शेतक यांवर कोणते दर आकारावयाचे, कोणते खच लादावयाचे यांबाबत िवपणी सिमतीने िनयम केलेले असतात.   

िवपणी सिमतीचे संचालन करणा या मंडळीवर शेतक यांच े व ापा यांच े ितिनधी असतात. 
शेतक यां या ितिनध ची सं या ापा यां या ितिनध या दु पट असते. 

केरळ, आसाम, मेघालय, नागालँड आिण ज मू व का मीर खेरीज बाक  सव रा यातं व क शािसत दशेांत 
िनयंि त बाजारपेठा अि त वात आ या असून यां या मुळे शेतक यांना मो ा माणावर संर ण िमळाले आह.े 
कमतीतील चढउतार, तेजी मंदी आिण एकािधकार खरेदी:  

कृिष िवपणनातील दसुरी मह वाची सम या हणजे शेती व िबगर शेती े ांतील शेतीला ितकूल असलेल े
िविनमय संबंध बदलून घेणे. यासाठी दोन दशांनी य  कर याची गरज आह.े शेतीचा उ पादन खच भागून िशवाय 
कमान जीवनमान उपभोगता येईल, इतके उ प  शेतक याला िमळावे हणून शेतमाला या कमती फार खाली 

जाणार नाही तव काही एका पातळीवर ि थर राहतील असा य  करणे. यासाठी सरकारने पुढाकार घेऊन 
हालचाल कर याची गरज असते. १९६३-६४ व १९६४-६५ साली अ धा याची िवशेष टंचाई िनमाण झाली. 
यावेळी हा  उल ा बाजूने धसाला लागला. अ धा याचे भाव फार वाढू नयेत, अशी शहरी भागांतील 

िग हाइकांची मागणी होती तर ते भाव शेतक याला कफायतशीर पातळी या खाली जाऊ नयेत, अशी यांची व 
यां या वतीने सामाजवादी व सा यवादी प ांची मागणी होती. याबाबत समतोल धोरण ठरिव यासाठी १९६५ 

म ये भारत सरकारने ‘शेत माल कमत आयोग’ िनयु  केला. अ धा यां या कमत  िवषयी शासक य धोरण काय 
असावे व यां या कमान आधार कमती कती ठेवा ात, या संबंधी हा आयोग शासनाला िशफारशी करतो. तसचे 
शहरी भागाला िनयंि त दराने िनयिमत पुरवठा करता यावा टंचाई या काळासाठी समीकरण साठे उभारावेत व 
शेतमालाचे उ पादन वाढले, तरी कमत खाली जाऊन यते यासाठी सरकारने वतःमो ा माणावर खरेदी करावी 
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असे धोरण ब तेक सव रा य सरकारानंी वीकारले. दरवष  खरेदी या कमती काय असा ात, ह ेशेतमाल कमत 
आयोगा या िशफारश चा िवचार क न शासन जाहीर करते.   

शेतमाल कमत तील चढ उताराचे दसुरे मह वाचे कारण हणजे वायद े बाजारातील वहार. य  
उ पादन हो यापूव च व नफा कमिव या या उ शेान ेतजेीमंदी होत राहते. ती थांबवावी हणून वायद ेबाजारावर 
दखेरेख ठेव यासाठी भारत सरकारने वायद ेबाजार आयोगाची िनयु  (१९५३) केली आह.े 

शेतमाल ापारात म य थाचे काम आव यक आह ेह ेखरे पण वहारात या गो ीचा गैर फायदा घेऊन 
घाऊक ापा यानंी एक कड े शेतक यांना कमी कमती ावया या व दसुरीकड े उपभो या-िग हाइकाला जा त 
भावाने माल िवकावयाचा, असे कार मो ा माणावर चालिवल.े िग हाइकाला ा ा लागणा या कमतीतील 
शेतक याला िमळणारा वाटा काही ठकाणी साठ ट यां न कमी अस याचे आढळून आले. ते हा घाऊक 

ापा यावर केवळ िनबध घालून भागणार नाही हळूहळू याला ह पार केला पािहजे ही भावना वाढत गेली. 
‘ ामीण पत पाहणी सिमती’ ने (१९५१) अशी िशफारस केली क , सहकारी सं थांनी शेतमाला या ापारात 
मो ा माणावर पडावे. काही राजक य प ांनी तर यापुढे जाऊन हटले क , शेतमालाचा घाऊक ापार खाजगी 

ापा यांना खुला ठेवूच नये. यातूनच एकािधकार खेरदीची क पना पुढे आली. १९६५ साली महारा  रा य 
सरकारने वारी व भात यांची एकािधकार खरेदी सु  केली. या दोन व तूंचा ापार करावयाला खाजगी 

ापा यांना बंदी कर यात आली आिण सव खरेदी सरकारने परवाना दले या सहकारी सं थां माफतच सु  करणे. 

िन कषिन कषिन कषिन कष    
शेतमालाला चांगला भाव िमळ यासाठी याची तवारी करणे. 
वायद ेबाजारा ची अंमलबजावणी यो यरी या हावी. 
कृषीिवपणना बाबत शेतक यांम ये जागृती वाढवावी. 
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महाराजा सयाजीराव गायकवाड महािव ालयमहाराजा सयाजीराव गायकवाड महािव ालयमहाराजा सयाजीराव गायकवाड महािव ालयमहाराजा सयाजीराव गायकवाड महािव ालय, मालगेाव कॅ पमालगेाव कॅ पमालगेाव कॅ पमालगेाव कॅ प 

तावनातावनातावनातावना::::----    
आज आपण २१ ा शतकात जगत आहोत. आज आप या समोर अनेक मोठ मो ा सम या आहते, यापैक  

एक सम या हणज े दवस दवस मो ा माणावर वाढत जाणा या लोकसं येला िप यासाठी व छ आिण सुरि त 
पाणी उपल ध क न दणेे. आज िवकसनशील दशेातील दशेांतील लोकांना पा या या सम येला मो ा ाणावर 
सामोरे जावेलगत आह.े हवामानात झालेले बदल आिण लोकसं या वाढी पासून त ेअगदी शहरांतील िबघडले या 
अ याव यक सुिवधांपयत अशा अनेक सम यांचा जगातील अनेक शहरांना सामना करावा लागत आह.े 

भिव यात सवाना यां या गरजांनसुार पायाभूत सुिवधा पुरिवणे तसेच पा याचे योग त े व थापन करणे 
ह े कठीण होत जाणार आह.े आज पा या या व थापना या नवनवीन प त चा अवलंब करणे गरजेचे आह.े 
िवकसनशील दशेांमधील वाढत जाणारी शहरे तसेच खेड ेगावातील व या यांकड ेपा या या व थापनावर िवशेष 
ल  दे याची गरज आह.े 

दवस दवस वाढत जाणारे औ ोिगक करण, शहरीकरण तसेच अनेक शेतीची कामे यासव यांमुळे आज 
मो ा माणवर कळतनकळत आप याकडून न ा, तळी तसेच समु  मो ा दिूषत होताना आप याला दसत 
आहते. जर ह ेअसेच सु  रािहले तर यासृ ीचा अंत हो यास जा त काळ लागणार नाही. याचाच एक प रणाम 
आप याला दसू लागला आह.े पृ वीवरील अनेक ा यां या आिण वन पत या जाती वेगाने लु  होत चाल या 
आहते. 
िवषयाच ेमह व िवषयाच ेमह व िवषयाच ेमह व िवषयाच ेमह व ::::----        

पृ वीवरील सवात मह वाचे आिण मौ यवान संसाधन कोणते असेल तर ते पाणी आह.े आप याला आप या 
दनैं दन जीवनात येक कामात पा याची गरज भासत े . एवढेच नाही तर शेतीसाठी , सचनासाठी, उ पादन 
करणा या मोठ मो ा कारखा यांम ये, वीजिन मती क ांम ये मो ा माणात पा याची गरज भासत.े ही गरज 
भागव यासाठी मो ा माणावर भूजलाचा उपसा केला जातो. यामुळे आज भूजलाची पातळी घटत चालली आह.े 
आज िविवध या केलेले दिुषत पाणी आपण जसे या तसे चांग या जल ोतांम ये सोडत आहोत यामुळे मो ा 

माणात पा याचे दषूण होत आह.े पा या या दषूणाची ही सम या दवस दवस उ  प धारण करत चालली 
आह.े जर ह ेअसेच चालत रािहले तर येणा या भिव यात मानवाला मो ा मावर पा या या सम येचा सामना 
करावा लागणार आह.े जर ह ेसारे थांबवायचे असेल तर आ ाच यो य या उपाययोजना क न पा याचे दषूण 
कमी करणे गरजचेे आह.े यासाठी जल दषूण सम येचे गांभीय अ यासणे गरजेचे आह.े 
िवषयाच ेउ ेिवषयाच ेउ ेिवषयाच ेउ ेिवषयाच ेउ े::::----        

1.पा या या दिूषकारणाबाबत अिधक मािहती जाणून घेणे. 
    पा याचे मह व समजून घणेे. 
2. दषूणास कारणीभूत ोतांचा अ यास करणे. 
3. पा या या दषूणाने होणा या घातक प रणामांचा अ यास करणे. 
4. जलसंवधन आिण जल व थापन प त चा अ यास करणे. 
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5. अिभयानाबाबत मािहती िमळिवणे. 
दषूणाबाबत इतरांना अिधक मािहती िमळवून दणेे आिण यो य ती काळजी घे यास भाग पाडणे. 

मािहती सकंलन प ती :-  
जल दषूण िवषयाची मािहती िविवध पु तकातून िमळवले तसेच इंटरनेट या मा यमातून मािहती संकलन 

केली आह.े तसचे िविवध ठकाणी य  जाऊन या गो ची मािहती न दवली. 
गिृहतके गिृहतके गिृहतके गिृहतके ::::----    

जल दषूणाचा मानवी आरो यावर तसेच इतर  प रसरावर आिण ाणी जीवन वर वाईट प रणाम दसून 
येतात, तरी दखेील लोक याकड ेदलु  क न जल दषूण तसेच इतर  दषूण करताना दसत आह.े या घटनांना 
आळा घाल यात गरजेचे आह.े मनू मानवी आरो य तसचे िनसग सुंदर व व छ असेल तर जेवण आनंद वेगळा 
असतो. ह ेलोकां या ल ात आणून दणेे गरजेचे आह.े 
मािहती सकंलनमािहती सकंलनमािहती सकंलनमािहती सकंलन::::----        

1.1.1.1. दु यम मािहती या आधारे सकंलन दु यम मािहती या आधारे सकंलन दु यम मािहती या आधारे सकंलन दु यम मािहती या आधारे सकंलन ::::----    
जल दषूणा बाबत मािसकामं ये िविवध लेख कािशत होत असतात तसेच यांचे दु प रणाम, ा यांना 

होणारे आजार या गो वर लेखांम ये भर टाकलेला दसून येतो. या िवषयाची मािहती गोळा करत असताना 
मु यतः वतमानप े तसेच पु तके आिण इंटरनेट या मा यमातून मािहती िमळवली आह.े 
िव षेण िव षेण िव षेण िव षेण ::::----        

जल दषूण थांबव यासाठी येकान े माणे य  करणे आव यक असत ेपा याच े दषूण रोख यासाठी 
खालील उपाय योजना करा ात.  

1. कचरा व सांडपा याची यो य व थापन करणे. 
2. औ ोिगक घटकांना मागदशक सूचना करणे.  
3. उ ोगी सांडपा यावर या करणारे अ याधुिनक तं ानाचा वापर उ ोगात स चा करावा. 
4. स य शेतीचा वापर करणे. शेताम ये रासायिनक खत,े क टकनाशके यांचा मया दत वापर करणे. 
5. शॅडो माती या मूत  आिण नसै गक रंग वाप न सणांचा साि वक आनंद घेणे. 
जल दषूण थांबव यासाठी यासारखी उपाय करणे आव यक आह.े 

िन कष िन कष िन कष िन कष ::::----    
जल दषूण हा सवच जगातील एक मह वाची सम या बनली आह.े जल दषूणामुळे लोकांना आपल े ाण 

गमवावे लागत आह.े हा िवषय िनवड याचा उ शे एकच क  समाजात वावरणा या लोकांना जल दषूणाबाबत 
जागृत क न तसेच शासनाला उपयोजना सुचवून या राबव यास सांगणे व मदत करणे. 
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ऑनलाईनऑनलाईनऑनलाईनऑनलाईन    िश णिश णिश णिश ण    अडँअडँअडँअडँ    िडिजटलिडिजटलिडिजटलिडिजटल    इंिडयाइंिडयाइंिडयाइंिडया 
 

›üÖò. ×¤ü¯Ö�ú ¾ÖÃÖÓŸÖ “Ö¾ÆüÖ&Ö 

�ú»ÖÖ ¾ÖÖ×&Ö•µÖ ´ÖÆüÖ. ¯ÖãÃÖê÷ÖÖÓ¾Ö जी.सातारा 
िश ण िडिजटल ए युकेशन या मदतीने िव ाथ  आप या घरात बसून मन पसंत सं थेचा कोस क  

शकतील आिण यांना चांग या िश कांच ेमागदन क  शकतील. यासाठी पैसे ही कमी लागतील सव सुलभ होईल 
िश ण सव कारे य  क न ही दशेात ३.३ ट े  मुले ाथिमक िश णा पासून वंिचत आहते, तर नॅशनल कौि सल 
आफ अॅ लाइड इकॉनॉिमक रसच नुसार दशेात १० ट े  युवकच उ  िश ण घेऊ शकतात. िवकासाचा स याचा वेग 
पाहता िव ाथ  उ  िश णा पासून वंिचत राहतील. मूलभूत सुिवधांची कमतरता आिण अ य सम यांमुळे 
िश णा या गुणव ेवर प रणाम झाला आह.े यामुळे मुलांचा शै िणक तर वरचेवर खालावत आह.े ही बाब िवचार 
कर यासारखी आह.े वया या सात ा वष  ५० ट े  मुलांना श द ही ओळखता येत नाहीत. वया या १४ ा वष  
सामा य गिणताचे  ही सोडिवता येत नाहीत. 

दशेात दरवष  अंदाजे १५ लाख इंिजिनअर आिण ३.५ लाख मॅनेजमट ॅ युएट तयार होतात, पण 
रोजगार म िश णा या अभावी केवळ २५ ट े  युवकांनाच नोकरी िमळू शकते. सामा य ॅ युएट संदभात हा 
आकडा केवळ १५ ट े  आह.े िडिजटल मा यमा ारे ावसाियक िश णाचा िव तार क न युवकांना नोकरीसाठी 
तयार केल ेजाऊ शकते. िश कां या कमतरतेमुळे प रणाम दशेभरात अंदाजे १४ लाख शाळां म ये िश कां या ९ 
लाख जागा रका या आहते. उ  िश ण दणेा या सं थांम ये तर ि थती याही पे ा वाईट आह.े क ीय 
िव िव ालयांम य े३८ ट े , आयआयएम सं थांम ये २५ ट े  व आयआयटीज म ये ३९ ट े  िश कांची कमी आह े
ऑनलाईनऑनलाईनऑनलाईनऑनलाईन    िश णिश णिश णिश ण    हणजेहणजेहणजेहणजे    कायकायकायकाय    ::::    

ि हिडओ कॉ फर स सारखे लाई ह ले चर ारे ऐकणे हणजेच ऑनलाइन िश ण असा गैरसमज क न 
घे याचे थम आपण थांबवले पािहजे. गे या मिह या भरात शहरी भागातील काही शाळांमधून 
महािव ालयांमधून ऑनलाइन तािसका भरव याची या सु  झाली. यामुळे हचे ऑनलाइन िश ण हा काही 
जणांचा गैर समज झालेला आह.े ऑनलाइन िश ण याचा सोपा अथ तं ानाचा वापरक न आप याला  
घरबस या शै िणक – सुिवधा िमळणे.  शै िणक सं थेत न जाता वेशा पासून िड ी पयत या सग या गो ी 
आपण इंटरनेट या मा यमातून िमळवू शकतो [बाब चा समावेश होतो 
• वेश या िडिजटल असणे 
• शै िणक सािह य इले ॉिनक फ  पीडीएफ व पात िमळ. 
• िवषय िशकवताना या संक पना मह वा या असतात यांचे सहा ते सात िमिनटाचे छोटे ि हिडओ 

यु ुब सार या मा यमातून मुलांपयत पोहोचिवणे. 
• ई-पु तके वाच यासाठीचे सॉ टवेअर तयार करणे. 
• छापील पु तकां या िडिजटल आवृ या तयार करणे. 
• जसे य  वग भरतात, तसे ऑनलाइन मा यमातून वग भरवणे. 
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• वाचून कवा बघून िव ा याना या शंका उ प  होतात याचे िनराकरण कर यासाठी िश क व 
िव ाथ  यां यात थेट सुसंवाद घडवून आणणे. 

• स ा या शेवटी ऑनलाईन मा यमातून परी ा घेणे. 
• या परी ेसाठीचे  कसे असतील याची उ रे िव ा यानी कशी िलिहणे अपेि त आहे याचे 

मू यमापन कसे केले जाईल यािवषयी आराखडा बनवणे. 
• परी ा आराख ा नुसार यापरी ा य  ऑनलाईन घे यासाठी पोटल सॉ टवेअर तयार करणे. 
• एकाच वेळी परी ा घेता येतील अशा कारची वेळाप काची आखणी करणे. 
• ऑनलाइन िश ण घे यासाठी जे गॅजेट लागतात उदाहरणाथ डे कटॉप, कॉ युटर, लॅपटॉप, माटफोन, 

चांग या दजाचे हेड फोन, वेगवान इंटरनेट याची रा त दरात उपल धता असणे. 
ऑनलाइन िश ण घे याला असले या मयादा या अ यास मात असतात तेथे ऑनलाइन ची स  न 

करणे व वफ  संक पना समजणे पुरताच ऑनलाईनचा आ ह धरणे, हा मह वाचा मु ा आह.े हणूनच ऑनलाइन 
िश ण य ात आणता पुढील बाब चा िवचार आधी करायला हवा. 
भारतातीलभारतातीलभारतातीलभारतातील    तं ानाचातं ानाचातं ानाचातं ानाचा    िवकासिवकासिवकासिवकास    वववव    सससस     ि थतीि थतीि थतीि थती    ::::    

सॅमिप ोदा यां या नेतृ वाखाली कुशल व अकुशल भारतीयांनी कमालीची मेहनत घेऊन संदशे वहन जाळे 
पिह यांदा अि त वात आणले. १९८५ नंतर मािहती तं ान हा एक नवीन उ ोग अि त वात येऊ शकतो, याची 
पिह यांदा आप याला जाणीव झाली. वग य राजीव गांधी पंत धान असताना मािहती तं ान े ाला नवे 
संध चे आभाळ खुणावू लागले. भारतात संगणक आण यासाठी कती बौि क अडचण चा आप याला सामना 
करावा लागला ह ेआप या क पने पलीकडचे आह.े 

ह ेसमजून घे यासाठी दोन उदाहरणे घेऊया. ‘टाटा क स ट सी स हसेस’ या कंपनीने ‘लाईफ इ शुर स 
कॉप रेशन ऑफ इंिडया’ या सरकारी कंपनीसाठी िवकत घेतलेले, पण राजकारण, कामगार संघटनांचे िहत संबंध 
आिण दरूदृ ीचा अभाव यामुळे धूळ खात पडलेले संगणक िवकत घेतले आिण आपला वसाय वाढवला उदाहरण 
इ फोिससचे. इ फोिसस टे ॉलॉजी िलिमटेड या कंपनीला संगणकासाठीचे सुटे भाग आयात कर यासाठी सरकारी 
पातळीवर इतके खेटे घालावे लागले क , तेव ात एक नवा संगणकच अमे रकेत शोधला असता (संदभ 
इमॅिज नग इंिडया, लेखक नंदन िनलेकणी) अशी आपली नोकरशाही होती आिण याच भारतात आज लाखो 
सॉ टवेअर इंिजिनअस भारतीय आिण परदशेी कंप यांम ये कायरत आहेत. 

आज या ऑनलाईन िश णा या िवषयाशी या गो चा संबंध काय असा  वाचक हणून तु हाला 
पडणे ह े वाभािवक आह.े पण, यातून इतकच सूिचत करायचे आह ेक , एखादा नवीन योग येऊ घातलेला असतो 
ते हा यात िजत या अडचणी येतात िततकाच तो योग अ यंत यश वी ठरतो. हा इितहास आह े ऑनलाइन 
िश ण हे याच मागाने जाईल असे वाटते. 
ऑनलाइनऑनलाइनऑनलाइनऑनलाइन    िश णिश णिश णिश ण    आिणआिणआिणआिण    नकारा मकनकारा मकनकारा मकनकारा मक    मनोवृ ीमनोवृ ीमनोवृ ीमनोवृ ी    ::::    

भारतात फ  िन या घरातच इंटरनेट आह,े सव िव ा याकड ेलॅपटॉप माट फोन असेलच असे नाही, 
मग ऑनलाईन िश णाची सु वात कर याची आता गरज आह े का  असा  िनि त पणे िवचारला जाईल. 
ऑनलाइन िश ण घेताना िव ाथ  ल  दऊेन िशकतील का आिण तसे नसेल तर कशाला हवे ऑनलाइन िश ण  
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अथ व था नाजूक ि थतीत असताना लोकांकड ेजगायला पैसे नाहीत आिण कशाला हवे ऑनलाइन िश ण अशा 
सव ां या उ रासाठी वरील दोन कंप यांची उदाहरणे मु ाम दली आहेत. 
इंटरनटेचाइंटरनटेचाइंटरनटेचाइंटरनटेचा    िव तारिव तारिव तारिव तार        पीडपीडपीडपीड: 
िडिजटल इंिडया अंतगत २०२० पयत दशेभरात ६० कोटी ॉडबँड कने शन आिण ामीण े ात १०० ट े  टेली 
डिे सटीचे ल य िनधा रत कर यात आले आह.े दशेाची िश ण व था चांगली बनिव यासाठी ह ेल य मह वाचे 
आह,े पण यात अ हान ेही अहते. 
इंटरनटेचाइंटरनटेचाइंटरनटेचाइंटरनटेचा    िव तारिव तारिव तारिव तार    ::::        

इंटरनेटचा वापर करणा यां म ये चीन आिण अमे रकेनंतर भारताचा मांक ितसरा आह,े पण २०१४ 
हणज ेमागील वषा अखेर केवळ १९.१९ ट े  लोकसं याच इंटरनेटशी जोडली गेली अस याचे दसून आले. 
पीडपीडपीडपीड::::    इंटरनेटचा पीड हा एक मह वाचा मुआह.े टेिलकॉम कंप यां जवळ पे मची सं या कमी अस याने हाइस 

कॉ लग म ये सम या येऊ शकतात. अशा प रि थतीत डाटा ा सफरसाठी ५ एमबीपीएस वेगाची जागितक 
सरासरी गाठणे अवघड आह.े अमे रकेत तर ॉडबँड साठी २५ एमबी पीएस पीड अिनवाय कर याची मागणी होत 
आह.े 
ऑनलाइनऑनलाइनऑनलाइनऑनलाइन    िश णिश णिश णिश ण    हीहीहीही    भिव यवेधीभिव यवेधीभिव यवेधीभिव यवेधी    ग ु ंतवणूकगु ंतवणूकगु ंतवणूकगु ंतवणूक::::    

िश णावर केला जाणारा खच असतो, ती गुंतवणूक नसते, अशी आप या समाजाची मानिसकता आह.े 
ऑनलाइन िश ण वीकार यासाठी ही मानिसकता बदलणे अ यंत आव यक आह े रे वेची ित कटे बुक 
कर यासाठी लांबचलांब रांगेत उभे राह यापे ा आयआरसीटीसी या वेबसाइट व न बु कग करणे, मेझॉन–
ि लपकाट सार या ऑनलाइन दकुानातून मागवणे, दरूवर या नातेवाईकांशी ि हिडओ कॉल या मा यमातून 
बोलणे, मनी ऑडर या ऐवजी गुगल – पेयूपी आय भीम सार या पोटलचा वापर करणे, हवामानाचा अंदाज 
घरबस या घेणे याची आता आप याला सवय होऊ लागली आह.े या सग यां मधला समान धागा हणज े
तं ानाने पुसून टाकले या भौगोिलक सीमारेषा व पधा मक कमतीला व तू उपल ध क न दे याची  
अि त वात आणलेली नवी व था होय. आता या सव ऑनलाइन गो  म ये िशकणे ही आता िडिजटल होऊ 
लागले आह.े िश णाची ही नवी व था अ ापही अंगवळणी पडलेली नसली, तरी ती आता अप रहाय आह.े 
यामुळे ित या ब ल सवच बाजूने िवचार हायला हवा. 

िडिजटलिडिजटलिडिजटलिडिजटल    िश णिश णिश णिश ण    सवासाठीसवासाठीसवासाठीसवासाठी    ::::    
स या या प रि थतीत ऑनलाईन व ऑफलाईन दो ही मा यमातून िश ण घेणे तसे कठीणच आह.े 

दा र रेषे खालील िव ा याची ि थती पाहता, यांची सामािजक पा भूमी पाहता सरसकट समाजातील सव 
थरातील िव ाथ  ऑनलाईन मा यमाकड ेवळतील असे िनि तच होणार नाही. पण सव िव ा याना याचा लाभ 
होणार नाही हणून जे लाभ घेऊ इि छतात, यांना ही यापासून वंिचत ठेवणे हा ददुवी ह  धरणे अिजबात 
योग्य नाही. 

तं वै ािनक बदल आगामी काळात अजूनच भावी असतील आिण जग या प तीने बदलत आह े
या पधत भारताला उतरायचे असेल तर िश णात गुंतवणूक करणे हा एकमेव उपाय आह.े शासक य पातळीवर 

व वैयि क पातळीवर यासाठी अिधकािधक य  झाले तरच िश णाचे चांगले होईल 
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मिहला सबलीकरण ‹�ú ¯ÖÏê¸ü&ÖÖ¤üÖµÖß ˆ¤ü²ÖÖê¬Ö−Ö 
 

¯ÖÏÖ. ‹»Ö �êú ¯Ö¾ÖÖ¸ü 

�ú»ÖÖ ¾ÖÖ×&Ö•µÖ ´ÖÆüÖ. ¯ÖãÃÖê÷ÖÖÓ¾Ö जी.सातारा 
दनैं दन जीवनात अगदी सहजतने े िविवध भूिमका पारपाडत मिहला समाजा या आधार तंभ बन या 

आहते. कधी ेमळ क या, तर कधी वा स य पूण माता, तर कधी स म सहचा रणी अशी िविवध नाती अ यंत 

कुशलतेन ेआिण कोमलतेन े या िनभावत आहते. 

असे असले तरी जगा या पाठीवर ब याच ठकाणी समाजाकडून यां या कड ेदलु  होताना दसत.े तसेच 

मिहला मो ा माणात सामािजक असमानता, अ याचार, आ थक परावलंिब व आिण अ यसामािजक 

अ याचारांना बळी पडतात. अनादी काळापासून मिहलांवरील ही बंधने यां या वैयि क आिण ावसाियक 

िवकासा या आड येत आहते. 

मिहलांच ेआ थक आिण सामािजक सबलीकरण 

मिहलांना समाजात स मान ा  क न दे यासाठी समाजातील िविवध तरावरील मिहलांना आ मस मान, 

अंतगत मजबुती आिण रचना मक िवकासास कारणीभूत होतील असे मिहला स मीकरण काय म सु  केले आहते. 

या काय मांमुळे मिहला आ ा सव सम यांवर मात करत आपले कौश य, आ मिव ास आिण उपयोिगते बाबतीत 

अ ेसर होताना दसतात. आप या कुटंुबाम ये, इतर मिहलासाठी आिण समाजाम ये शांतीच े आिण सकारा मक 

सामािजक प रवतनाच े ितिनिध व करताना दसतात. 

मिहला सबलीकरण काय म: 

आ थक वातं य 
मुल चे िश ण 
एच आय ही/ ए स 
जल काय म 
नेतृ व िवकास 
सामािजक स मीकरण 

िश णा ारे मिहला सबलीकरण: 

जीवनात गती कर याच ेिश ण ह ेअ यंत भावी मा यम आह.े मिहलांची गती आिण स मीकरणासाठी 

िश णापे ा जा त प रणाम कारक काय असू शकते. िश णा ारे दशेातील काना कोप यातील ामीण मुली आिण 

मिहलांना समान दजाने स म बनवले आह.े या ानोदया बाबतीत आणखी जाणून घेऊया. 

मिहला सबलीकरण काय म 
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मिहला स मीकरण काय मामुळे दशेिवदशेातील मिहलांना आ थक वतं  बनवले आह.े यामुळे या 

सामािजक अ याया िव  उ याठाक या आहते. या मिहला सकारा मक प रवतनाच े ितिनधी बनून इतर 

मिहलांना िशि त आिण स म बनव यासाठी, यांना वतःची ओळख ा  क न दे यासाठी प र म घेत आहते. 

मिहला सबलीकरण / सश करण / स मीकरण काय मामुळे यांना एक ासपीठ ा  झाले आह.े जेथून 

ेरणा घेऊन या िप ान िप ाची बंधन े झुगा न, सव े ातील असमानता झुगा न समानता ा  क  

शकतील. 

दु काळ त दऊेळ गांवाला िमळाले पाणी. आट ऑफ िल हग या ५० वयं सेवकानंी गांवातील ४०० 

कुटंुबां या जलपूत  साठी ५० दवशीय काय म सु  केला. 

‘ ोजे ट उडान’ मुळे होत ेय ११००० वे यांचे जीवन प रवतन. 

मिहला सबलीकरण स मीकरणाची पिहली पायरी: 

“सामािजक असमानता, कौटंुिबक हसा, अ याचार आिण आ थक परावलंिब व यातून ि यांची सुटका 

हायची असेल तर गरज आह ेमिहला स मीकरणाची सबलीकरण सश करण. थम ‘आपण स म आहोत’ याची 

खा ी ि यांनी बाळगणे गरजेच े आह.े आपण ी आहोत या आ म लानीम य े कधी ही रा  नका. ज हा तु ही 

आ म लानी म ये येता त हा ऊजा, उ साह आिण साम य गमावता. 

अ याि मक माग एकमेव माग आह े जेथ े तु ही आ म लानी आिण अपराधी पणावर मात क  शकता. 

आ म लानी आिण अपराधी भावना, दो हीम ये तु ही आप या मनाचा छोटे पणा अनुभवता यामुळे तु ही आप या 

आ या पासून दरू जाता. वतःला दोष दणेे बंद क न आपली तुती – कौतुक करणे सु  करा. ‘ तुती करणे दवैी 

गुण आह,े होय मी ी आह,े अबला आह,े असा िवचार सु ा क  नका. या आंत रक असमानाते मुळे काहीही 

घडणार नाही. उभे रहा, तुमचे अिधकार ा  कर यासाठी गरजेच ेसाम य तुम या म ये आह.े न च समाजाम ये 

बदल घडायलाच हवा. परंतु आ म लानीम य ेरा न तु ही हा बदल क  शक. 

शै िणक ांती: 

मोफत शालेय िश ण योजना: 

 “वेद िव ान महािव ापीठ"  ही शाळा सु  झाली. क ा जवळ काही थािनक मुले मातीत खेळताना 

पािहली. या मुलांना िश णाचा कोणताही माग कवा संधी उपल ध नाही, असे कळल े ते हा यांना मदत 

कर यासाठी काही तरी करायचे ठरिवले आिण ही शाळा सु  झाली. या मुलांना व छते िवषयी धड ेदणेे, ानवधक 

खेळ िशकवणे आिण यांना आरो याला पोषक दपुारचे जेवण मोफत दणेे, यासाठी वयंसेवकांची नेमणूक केली. या 

मुलांना आिण पालकांना याचे मोठे आकषण वाटले आिण असे आकषण वाटणे अ ापही चालू आह.े शाळेची 

जसजशी गती होऊ लागली, तसतसा औपचा रक िश णाचा आराखडा तयार केला गेला आिण िव ाथ  व 
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िश कांची सं या वाढत गेली. आज या शाळे सार या ४०४ मोफत शाळा ामीण व आ दवासी भागात शै िणक 

ांती घडवत आह.े 

िव ाथ  : 

िव ा याना रा यशासनाची मािहती हावी आिण यां या त नेतृ व गुणांचे सं कार हावे हणून शाळेचे 

वतःचे मं ी मंडळ असत.े शाळेची मुले वतःच ह े मं ी मंडळ िनवडतात. या व थे ारे मुले शासन व थेची 

‘भारतीय लोकशाही व था’ य  वहारा ारे िशकतात. शाळेचे मं ी मंडळ आप या पे ा छो ा वगाची 

 जबाबदारी जवळपास ९५ िव ा याची थम िपढी िश ण घेत आह े आिण अिभमानाची गो  हणज े यांच े

थािनक परी ांम य ेयशाचे माण १०० आह.े “या लहान वयात खरंतर माझी मुलगी शेतात काम करत असती. ती 

िशकतेय याचं आ ही व  दखेील पािहले न हत.े ितला शाळेत जाताना पा न मी खूप आनंदी आह.े” 

तणाव मु  शाळा 

िव ा याना गणवेश, बूट, पु तके, िलखाणाचे सािह य, बस सेवा आिण दपुारचे जेवण पुरवले जात.े जेणे 

क न शाळेत न ये याचे कोणतेही कारण यांनी सांगू नये. योग, यान, खेळ आिण सजनशील कला, जसे–नृ य, 

संगीत, िच कला आिण रंगकाम.  ह ेशाळे या अ यास माचा मह वाचा भाग आहते.जेणे क न यांच ेमन व शरीर 

सुदढृ राहील. 

‘आट ए सेल’ ह े  लहान मुलांसाठी असलेले िशबीर िव ा यासाठी िनयिमतपणे आयोिजत केले जात.े जेणे 

क न यांना घरातील नकारा मकता हाताळायला मदत होईल. आव यक वै क य सुिवधा व फरत ेउपचार क  

दखेील उपल ध असते आिण शाळा चालव यास मदत करते. 

िवकसनशील समाज 

मुल चे िश ण व मिहला सबलीकरणावर जोर दते मो ा िव ा याना वसाय धं ासंबंधी कौश य जस े

– िशवणकाम, संगणक िश ण, सुतारकाम आिण दु यम िश णासाठी ो साहनपर पाठबळ दले जात े माजी 

िव ाथ  आिण शाळा यांम ये ेहबंध कायम रहावा या उ शेाने ‘माजी िव ाथ  मेळावा’ हा उप म नुकताच सु  

झाला आह.े माजी िव ाथ  आपले अनुभ व इतर िव ा याना सांगतात आिण दु यम िश णाचे मह व व यांच े

आयु यातील येय यासाठी ो साहन दते, पाठ पुरावा करतात.माजी िव ा याचे गट िव ाथ  व यां या 

पालकां या सात यान ेभेटी घेत असतात व यां यात िश णा संबंधी जाग कता वाढवतात. 

मुळातच भारतीय मिहला ही कधी अबला न हतीच. भारत हा नवदगुची पूजा करणा या सं कृतीतील ी 

श चा दशे आह.े येक यश वी पु षा या मागे एका ीचा सहभाग असतो, असे येथे हटल ेजात.े कब ना या 

समाजात घडलेले अनेक महापु ष ी मुळे घडले. राजमाता िजजाऊ, राणी ल मीबाई, अिह यादवेी होळकर, 

सािव ीबाई फुले, रमाबाई आंबेडकर, मदर टेरेसा, सरोिजनी नायडू, इं दरा गांधी, क पना चावला, सुनीता 

िव य स, पी. टी. उषा आिण इतर ही अनेक कतृ ववान मिहलांनी या दशेाचा नावलै कक वाढिवला आह.े राजमाता 
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िजजाऊ हो या हणून सं कार मूत  व क तवंत छ पती िशवराय घडले. सािव ीबाई फुलची साथ होती हणून 

जोितबा फुल ेमहा मा झाले आिण इतकेच न ह,े तर कौस या नंदन ी राम व अंजनी पु  हनुमान ही आपली दवे 

ती के ी या सं काराचा आिण सृजनाचा आिव कार आह.े मुळातच मिहलांम ये िनसगाकडून काही दणे या पु षां 

पे ा जा त आहते. ीम ये सहनशीलता, नावी यता, स दयाची जाणीव, बचतवृ ी, संघ ेरणा, मरणश  ह ेगुण 

िनसगतःच अिधक आहते. ीसृजनशील आह े कारण िनसगान े िन मतीचा अिधकार ि यांना दला आह.े ी 

मुळातच सबला आह.े जरी संिवधानान े ी व पु ष यांना समान अिधकार दले असले तरी भारता या पु ष धान 

सं कृती मुळे ी आज समाज व कुटंुबा या बंधनात अडकून पडली आह.े तीन ‘प’ अथात िपता, पती आिण पु  

यां या आदशेाने आिण बंधनान ेती आपले आयु य काढते आह.े अगदी कामकाजी, वसायी, नोकरदार मिहलांशी 

चचा केली असता या दखेील वतःला स म मानत नाहीत. यां या दृ ीने मिहला सबलीकरण हणज े फ  

काय म, ा यान आह.े पण तस े न होता वा तिवकतते मिहलांना यां या मतांची जाणीव क न वैयि क 

वातं य व िनणय घे याचा अिधकार िमळणे होय. मिहला या दशेाचे भिव य ठरवणारी श  आह ेआिण यामुळे 

ही श  सुदढृ व स म बनिवणे ही समाजाची जबाबदारी आह.े 
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िडिजटलिडिजटलिडिजटलिडिजटल    िश णिश णिश णिश ण    
 

संशोधक िव याथ  
संतोष रामराव डवरे 

मु.पो.मनाठाता. हदगाव िज हा नांदेड िपनकोड ४३१७१२ मोबाईल मांक ९६८९०५४१९४ 
    

अस हणतात “ क िश ण हा माणसाचा ितसरा डोळा आह”े कारण यामुळे माणसाला काय खरे,-काय खोटे 
याचा बोध होत असतो हणूनच िश ण गरजेचे आह.े िश णा िशवाय मनु य हणजे एक कारे पशु समसमजले 
जाते यात दमुत नाही. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर िव या याना मागदशन करतांना सांगतात क “,िश ण ह े
वािघणीचे दधु आह,े जो तो ाशन करेल, तो गुरगुर या िशवाय राहणार नाही” अथात िश णामुळे मनु याला 
आप यावर होणारा अ याय आिण अ याचार याची जाणीव होत असते. यात िश णाचे अनेक कार आपणास 
पहावयास िमळतात यात मु यतः दोन कार सांगता यतेील एक मु  िश ण णाली आिण दसुरी हणजे बं द त 
िश ण णाली या दो ही कारातनू िश ण घेतले जाते. याही पलीकड ेजाऊन येक मनु याचे घर, समाज, गाव ह े
पण एक कारे िश ण दणेारे एक मह व पूण क  हणून ओळखले जाते. पूव या काळी मु  कारे िश ण दले 
जायचे, िवधाथ  ान ा  कर यासाठी गु या आ मात जायचा, गु या घरी रा न ितथचे अ यास करायचा 
आिण गु या घरातील सव कामे सु ा तो करायचा सव ान ा  झा यावर याची परी ा घेऊन गु या 
आशीवाद घेऊन तो आप या पुढील जीवन जग यासाठी बाहरे पडायचा यास गु कुल िश ण प त हणून ओळखले 
जात. हा काळ ाचीन काळ होता यामुळे या कारची िश ण णाली अि तवात होती. जसजसा काळ बदलत 
गेला तसा िश ण णाली बदलत गेली पण शेवटी समाजास गरज आह ेती फ  आिण फ  िश णाची. 

परंतु या माणे काळ बदलत चालला आह े या माणे िश णाची ि थती आिण व प दखेील बदलत 
चालले आह.े संपूण जगभराम ये फसले या कोरणा-या महामारीमुळे सव जग ठ प झाले. क येक मिहन े संपूण 
जगभरातील कोणताही वसाय, धंदा, उ ोग एवढचं असून शाळा सु ा बंद रािह या. यामुळे संपूण जग अि थर 

झाले. मागील काही वषाम ये वगात बसून िव ाथ  य ात िश कांसमोर  बसून िश ण घते होते. िव ाथ  

वतः या अडचणी सव काही िश कांचे संवाद ह े य ात साधत होते परंत ु कोरोना महामारीमुळे जगभरातील 

सवशाळा  बंद झा या यामुळे िव ा याचे िश ण दखेील बंद झाले. मग अशा प रि थतीम ये िव ा याचे होणारे 

नुकसान ह े यो य आह े का..? िव ा याना भिव य घडव यासाठी आिण यांना यां या जीवनाम ये यश वी 

हो यासाठी िश ण खूप गरजेचे आह.े यासव गो चा िवचार क न संपूण जगभराम ये िडिजटल िश ण प ती सु  
कर यात आली. परंतु आप यातील काही जणां या मते िडिजटल िश ण णाली ही यो य नाही. परंतु आपण सव 
दृ ीने िवचार केला तर िडिजटल िश ण प त ही दखेील एक उ म प त ठ  शकते. गे या दोन वषापासून सपूंण 
जगभराम ये कोरोना पसरललेा होता याकाळाम ये िव ा याचे दोन वष वाया गेले असते. परंतु िडिजटल िश ण  

प तीमुळे िव ा याना हवे तसे ान ा  झाले व यां या आयु यातील दोन वष वाया न जाता यां या जीवनाला 
उ वल कर यासाठी मह वाची ठरली. यामुळे सवात मह वाचे हणजे िडिजटल िश ण णालीकड े पाह याचा 
दिृ कोन या सवानी बदलायला हवा. स ा आधुिनक करण मो ा माणात झाले हरेक े ात आधुिनक करणाची 
नकळत पणे छाप पडत गेली याच कारे आप या दशेात िश ण े ात िह आमूला  बदल आपणास पाहायला 
िमळतो. स ा चिलत िश ण ह े िडिजटल िश ण णाली हणून ओळखली जाते. यात आधुिनक साधनाचा 
जा तीत जा त उपयोग केला जातो. यात िह मागील दोन वषापासून तर कोरोना महामारीत िडिजटल िश णा 
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जा तच मह व आले. िडिजटल िश ण णालीत इंटरनेट या मा यमातून ह े व था केली जाते यात िह मोबाईल, 
संगणक, TAB, ोजे टर, LAPTOP आदी साधनाचा वापर कर यात येतो. पारंपा रक साधनापे ा िडिजटल 
साधनाचा उपयोग क न ज े िश ण घेतले जाते यालाच िडिजटल िश ण असे हणतात. यामुळे मोबाईल ािंत 
मो ा माणात झाली यामुळे अितशय सव सामा य मानसाकड े मोबाईल वापर वाढताना दसतोय. यात िह 
वेगवेग या प तीचे आिण कारचे मोबाईल ह े संगणकाचे काम िह क  लागले आहते. अगदी खे ापासून त े
शहरापयत िडिजटल िश ण घे यासाठी उपयु  ठरत आहते. कोरोना काळाम ये खूप सारे ऑनलाइन वग सु  
कर यात आले. िश क िव ा याशी आिण िव ाथ  िश कांशी सहज र या संपक साधून  ान िमळवू लागले. घरी 
बसून ान िमळव याचा हा एक सव म माग सव िव ा यासाठी उपल ध झाला. मुलांना िडिजटल िश ण 
प तीने दखेील चांगले िश ण ा  हावे या हतेनूे िश कांनी िव ा यापयत आिण िव ा या या पालकानंा पयत 
संपक साधणे सोपे झाले. वेळोवेळी ऑनलाईन िडिजटल िश ण मा यमां ारे पालकांची मी टग घेऊन आप या 
पा याची गती सांगता येऊ लागली आह.े खूप दरूव न पायी चालत शाळेम ये जाणा या िव ा याना आता घर 
बस या िश ण घेणे सोपे झाले आह.े िडिजटल िश ण िश णाची खूप सारे फायद ेआहते. यामुळे ऑनलाईन िश ण 

काळाची गरज झाली आह.े 

िडिजटलिडिजटलिडिजटलिडिजटल    िश णाचेिश णाचेिश णाचेिश णाचे    फायदेफायदेफायदेफायदे::::----    
काही िव ा याना वगाम ये िश ण ा  कर यात आवडते ते काही िव ा याना ऑनलाइन प तीन े

िशकायला खूप आवडते. आपण िडिजटल िश ण प तीचा िवचार केला तर ऑनलाइन िश णाचे बरेचसे फायद े
आहते. िश णामुळे आप या वेळेची बचत होते. तसेच आपण आप याला पािहजे ते िश ण ा  क न घेऊ शकतो. 
िश ण घेत असताना आले या अडचणी िश कांनी सहज र या संपक साधनू सोडवू शकतो. एवढेच नसून खूप 
दरूव न वास क न शाळेला येणा या मुलांचा वेळ वाचू शकतो तोच वेळ िव ाथ  अ यासाला दऊे शकतात. 
एवढेच नसून शाळेला जा यासाठी लागणा या पैशांची बचत सु ा होऊ शकते. एखादा मु ा आप याला कळाला 
नाही तर आपण ते पु हापु हा पा  शकतो. तसचे िडिजटल िश ण प तीचा आणखी एक सवात मह वाचा फायदा 
हणजे िडिजटल िश णामुळे िव ा याना वअ ययनाची सवय लागली. येक िव ाथ  वतःचा अ यास पूण क  

लागला. िडिजटल िश ण णालीमुळे थोडासा बदल झा याने िव ा याना िडिजटल िश ण प ती ही खूपच ि य 
वाटूला गली. मोबाईल ारे मोबाईल म ये पाठव यात येणारे ि हिडओ, नो स  यामुळे िव ा या या मनाम ये 

िश णाब ल अिधकच आवड िनमाण झाली. तसेच ऑनलाइन मा यमाने िश क िव ा या या पालकांची मी टग 
घेऊ लागले व िव ा या या गतीचा आराखडा दऊे लागले. 
िडिजटलिडिजटलिडिजटलिडिजटल    िश णिश णिश णिश ण    हेहहेेहे    एकएकएकएक    आभासीआभासीआभासीआभासी    जगजगजगजग::::----        

िडिजटल िश ण ह ेकाळात न च गरज बनली आह ेपरंतु दसु या बाजूने याला आभासी जग हणून िह 
ओळखले जाते कारण येथे य ात िव याथ  आिण िश क समोरासमोर नसतात हणून अ ययन अ यापन िन पती 
शंभर ट े  होईलच क नाही ह ेसांगता येणार नाही कारण जोपयत या दो ही घटकांम ये पर पर आंतर या होणार 
नाही तोपयत खर ान िमळणार कसे. यामुळे मुल इंटरनटे या मायाजाळात अडकू लागली, आपल अि त व गमावून 
बसू लागली, आपले हा य, दखु, वेदना यांना सामािजक मा यमातून  क  लागली. ह ा या िम ा या 
खां ावर पडणारा हात िडिजटल िश ण णालीत दसत नाही. गु जीची ेमान े मारलेली थाप, बाईनी हसत 
खेळत घेतलेला गालगु छा कसा अनुभवता येणार हा सव िवचार करता िडिजटल िश णा पे ा पारंपा रक िश णच 
बरे वाटते. 
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““““भारतीय अथ व थतेील ामीण िवपणनातील सम या आिण भारतीय अथ व थतेील ामीण िवपणनातील सम या आिण भारतीय अथ व थतेील ामीण िवपणनातील सम या आिण भारतीय अथ व थतेील ामीण िवपणनातील सम या आिण 
आ हानेआ हानेआ हानेआ हाने””””    

 

ा. रामदास यंबक तुपल ढे 
अथशा  िवभाग, कमवीर आबासाहबे तथा ना.म. सोनवण ेकला, वािण य व िव ान महािव ालय सटाणा. तालुका 

बागलाण, िज हा नािशक. 
प रचयप रचयप रचयप रचय::::----    

आधुिनक काळात सवच दशेात िवपणनाचे मह व वाढत असून उदारीकरण,खाजगीकरण व 
जागितक करणामुळे दशेात िवपणनाचा जलदगतीने िवकास होत आह.े िवकिसत आिण िवकसनशील दशेात 
िवपणनाला मु य थान ा  झाले आह.े आधुिनक काळात संपूण जग हीच एक बाजारपेठ बनली आह.ेअसे असूनही 
दशेा या आ थक जीवनातील ामीण भागातील िवपणन ह ेसवात दलुि त े  रािहले आह.े हणूनच या े ाकडे 
ल  दणेे गरजेच ेआह.े संरचना मक सोयीसुिवधा म ये झालेली वाढ, लोकांचे थलातंर, शै िणक व आरो यिवषयक 

व थेत झालेली सुधारणा यामुळे शहरी भागातनू ामीण भागाकड े उ पा दत झाले या माल जाऊ लागला.  
भारतातील ७३% लोकसं या ामीण भागात असनू समुारे ७४ कोटी ामीण ाहक आहते हणून िवपणना या 
दिृ कोनातून ामीण िवपणनाला मह व ा  झाले आह.े    

भारतीय कॉप रेटभारतीय ामीण बाजारपेठ आिण ाहक िवकिसत कर यासाठी उ सुक असतील तर 
भारतीय अथ व थे या िवकासाची ही यो य सु वात असेल. भारतीय ामीण बाजारपेठेत चंड मागणी आह े
आिण िव े यांना उ म संधी उपल ध क न दतेात. दोन-तृतीयांश भारतीय लोक तसेच संभा  ाहक ामीण 
भागात राहतात, सुमारे 30% GNP ामीण वसायातून िनमाण होतो. जर आपण जागितक प र े यातून 
लोकसं ये या दृ ीने एक नजर टाकली तर भारतीय ामीण लोकसं येचा वाटा एकूण जागितक लोकसं ये या 
12.2% इतका आह ेजो एक चंड आिण असंघ टत बाजारपेठ आह.े ामीण व थापनाम ये ामीण जीवनातील 
सव े ांचा समावेश होतो. याचा अथ ामीण जीवना या येक पैलूचा िवकास होतो. ामीण व थापनाची 
मूळ उ  े हणजे उपल ध साधनांचा यो य वापर आिण उ पादकता कर यासाठी इ तम तरावर संघ टत करणे, 
िवकिसत करणे आिण याचा वापर करणे, अशा कारे संपूण ामीण लोकसं येला याचा लाभ िमळू शकेल आिण 
भारतीय अथ व था वाढव यासाठी उ पादन आिण वापर वाढेल. . ामीण व थापन दखेील ामीण लोकाचं े
जीवनमान उंचाव यास मदत करते. वातं य िमळा यापासून सरकारने ामीण लोकां या भ यासाठी काही योजना 
सु  के या आहते. िवपणन संध म ये वेश सुधार याचा एक माग हणजे ामीण बाजारपेठ अप ेड करणे. 
वातं यपूव काळापासून, भारतीय ामीण जनतने े भारतीय वतं  चळवळीत आिण भारताला ि टश 

राजवटीपासून मु  कर यात खूप मह वाची भूिमका बजावली, परंतु ामीण जनतकेड ेभारतीय सरकारचे फारस े
ल  गेले नाही. भारत हा कृषी आधा रत दशे आह े आिण भारतीय अथ व था पूणपणे शेती आिण ाम थांवर 
आधा रत आह,े तरीही यां याकड ेदलु  केले जात आह.े 1990 पासून L.P.G.ने (उदारीकरण, खाजगीकरण आिण 
जागितक करण) भारतीय ामीण बाजारपेठेचा चेहरामोहरा बदलला आह.े 
मह वाच ेश दमह वाच ेश दमह वाच ेश दमह वाच ेश द::::---- ामीण िवपणन, भारतीय कॉप रेट, ामीण लोकसं या, भारतीय अथ व था, कृषी.    
सशंोधन उ ेसशंोधन उ ेसशंोधन उ ेसशंोधन उ :े:::---- 

१) ामीण िवपणनाचा अ यास करणे. 
२) ामीण िवपणना या सम यांचा अ यास करणे. 
३) ामीण भागातील िवपणनासमोरील आ हानाचंा अ यास करणे. 
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४) ामीण भागातील िवपणना या कायाचे मू यमापन करणे. 
सशंोधन प तीसशंोधन प तीसशंोधन प तीसशंोधन प ती::::----    

ामीण भागातील िवपणनाचा अ यास कर यासाठी संदभ पु तके, िनयतकािलके, शास कय अहवाल, 
इंटरनेट इ यादी िविवध घटकांचा वापर क न मािहती िमळिवली आह.े 
िवपणनाचा अथ िवपणनाचा अथ िवपणनाचा अथ िवपणनाचा अथ ::::----    

१) " ाहकाला संतोष दे या या दृ ीने आिण संघटनेची उ  ेसा य कर या या दृ ीने व तू आिण सेवांचा 
पुरवठा ाहकास कर या या दृ ीने करावी लागणारी सव काय हणजे िवपणन होय." 

" ाहकांना कवा समाजाला समाधान दे या या दृ ीने मालाची खरेदी कर यापासनू आिण एक ीकरण 
कर यापासून य  ाहकास मालाचा पुरवठा कर या या दृ ीने करावे लागणारे सव काय हणज ेिवपणन होय." 

"िवपणन हणज े केवळ िव  करणे एवढे नसून िवपणन आत िव  पूव आिण िव यो र ा ा 
लागणा या सव सेवांचा समावेश केला जातो." 

ामीण िवपणन ा या आिण सकं पनाामीण िवपणन ा या आिण सकं पनाामीण िवपणन ा या आिण सकं पनाामीण िवपणन ा या आिण सकं पना::::----    
““““ ामीण िवपणन ही ामीण भागातील िवपणनाची या आहेामीण िवपणन ही ामीण भागातील िवपणनाची या आहेामीण िवपणन ही ामीण भागातील िवपणनाची या आहेामीण िवपणन ही ामीण भागातील िवपणनाची या आहे. . . . ामीण भागातील लोकां या गरजा ामीण भागातील लोकां या गरजा ामीण भागातील लोकां या गरजा ामीण भागातील लोकां या गरजा 

आिण इ छा यांआिण इ छा यांआिण इ छा यांआिण इ छा यांच ेमागणीत पातंर कर या या दृ ीकोनातनू ामीण बाजारपठेेत िविवध िवपणन धोरण ेआिण च ेमागणीत पातंर कर या या दृ ीकोनातनू ामीण बाजारपठेेत िविवध िवपणन धोरण ेआिण च ेमागणीत पातंर कर या या दृ ीकोनातनू ामीण बाजारपठेेत िविवध िवपणन धोरण ेआिण च ेमागणीत पातंर कर या या दृ ीकोनातनू ामीण बाजारपठेेत िविवध िवपणन धोरण ेआिण 
धोरण े वीकारण ेसमािव  आहेधोरण े वीकारण ेसमािव  आहेधोरण े वीकारण ेसमािव  आहेधोरण े वीकारण ेसमािव  आहे....””””    

            अिलकड या वषात, ामीण बाजारपेठांना मह व ा  झाले आहे, कारण अथ व थे या एकूण 
वाढीमुळे ामीण समुदायां या यश म ये ल णीय वाढ झाली आह.े ह रत ांतीमुळे, ामीण भागात औ ोिगक 
आिण शहरी उ पा दत उ पादनांचा मो ा माणात वापर होत आह.े या संदभात, ामीण िवपणन नावाची एक 
िवशेष िवपणन धोरण उदयास आली आह.े परंत ुब तेकदा, ामीण िवपणन कृषी िवपणनासह ग धळलेले असत े- 
नंतरचे ामीण भागातील उ पादनांचे शहरी ाहक कवा औ ोिगक ाहकांना िवपणन दशवते, तर ामीण 
िवपणनाम ये ामीण उ पादकांना कवा उपभो यांपयत उ पा दत कवा या केलेले इनपुट कवा सेवा िवतरीत 
करणे समािव  असते. 
वातं यानतंरची वातं यानतंरची वातं यानतंरची वातं यानतंरची भारतीय अथ व थाभारतीय अथ व थाभारतीय अथ व थाभारतीय अथ व था::::----    

वातं या या वेळी भारतीय अथ व थेने ठ प हो याची सव िच ह ेदाखवली. 1951 म ये सुमारे 47% 
लोकसं या दा र रेषेखाली होती. हा आकडा 1964 म ये वाढला - 1977-78 म ये वाढला. स या जागितक 
बँकेचा अंदाज आह े क  जागितक गरीबांपैक  एक ततृीयांश लोक भारतात राहतात. वातं या या वेळी 72% 

मश  कृषी े ात कायरत होती आिण रा ीय उ प ात याचा वाटा जवळपास 50% होता. औ ोगीकरण 
अ यंत खाल या पातळीवर होते आिण केवळ 2% कामगार उ ोगांम ये कायरत होते. यािशवाय उ ोगांम य े

िचतच गंुतवणूक झाली. कापूस आिण ताग उ ोग ह ेएकमेव उ ोग अि त वात होते. यांनाही मोठा ध ा बसला, 
कारण फाळणी या वेळी ताग उ पादक े े पा क तानात गेली आिण प रणामी क या मालाचा तुटवडा िनमाण 
झाला. अशा कारे, वातं या या वेळी, कमी कृषी उ पादन, थोड ेऔ ोिगक करण, रा ीय उ प ाचा कमी आकडा, 
उ  ग रबी आिण बेरोजगारी, मंद आ थक गती ही भारता या अथ व थचेी वैिश े होती.  

1947 म ये भारताला वसाहतवादी राजवटीतून वातं य िमळा यानंतर अथ व थे या पुनबाधणीची 
या सु  झाली. यासाठी िविवध धोरणे आिण योजना आख यात आ या. भारतीय अथ व थे या 

िवकासासाठी पिहली पंचवा षक योजना 1952 म ये अंमलात आली. भारत सरकारने सु  केले या या पंचवा षक 
योजना भारतीय अथ व थे या गरजांवर क त हो या. एक कड े शेतीकड ेता काळ ल  दले गेले तर दसुरीकड े
वाढ या लोकसं येला रोजगारा या संधी उपल ध क न दे यासाठी आिण जगा या घडामोड या अनुषंगाने 
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औ ोिगक े ाचा वेगाने िवकास झाला. ते हापासून भारतीय अथ व थेने बराच प ला गाठला आह.े 2008-09 
कालावधीसाठी जीडीपी वाढीचा दर 6.7% होता. अनेक े ातं सुधारणा असनूही ह े खरे आह े क , ग रबी, 
बेरोजगारी आिण िनर रता ह े दशेा या िवकासात मोठे अडथळे आहते. सवात मोठी आिण सवात शि शाली 
अथ व था बन यासाठी चीनशी पधा कर यापूव , आप याला ह ेल ात यावे लागेल क  दशेात अनेक सम या 
आहते यांना थम हाताळ याची आव यकता आह.े आ थक सुधारणांचे फायद ेफ  शहरी क ांपुरतेच मया दत 
दसत आहते तर ामीण भागातील ि थती िबकट होत चालली आह.े भारतातील खेडी पूव  होती तशी वयंपूण 

बनवणे अ याव यक आह.े गरीबांना सू म पतपुरवठा करणा या ामीण बँकेसार या अिधक उप मांना ो साहन 
दे याची गरज आह.े यां या बाजून,े सरकारने ामीण िवकासासाठी दलेला िनधी काय मतेने वापरला जाईल 
याची खा ी केली पािहजे.  

घटक खचावर सकल दशेांतगत उ पादन (GDP) जे 1951-52 म ये 2.3% होते ते आ थक वष 2011-
2012 म ये 6.5 वर पोहोचल,े ापार उदारीकरण, आ थक उदारीकरण, कर सुधारणा आिण परदशेी 
गंुतवणुक साठी खुले करणे ही काही मह वाची पायरी होती, यामुळे मदत झाली. भारतीय अथ व थेला गती 
िमळेल. मनमोहन सग यानंी 1991 म ये सु  केलेल े आ थक उदारीकरण, पी ही नरिसहराव  राव यां या 
सरकारमधील त कालीन अथमं ी, भारतीय आ थक सुधारणां या चळवळ साठी पायरी दगड ठरले. 
आधिुनक भारतातील ामीण िवपणनआधिुनक भारतातील ामीण िवपणनआधिुनक भारतातील ामीण िवपणनआधिुनक भारतातील ामीण िवपणन::::----    

" ामीण िवपणन ह ेएक काय हणून प रभािषत केले जाते जे ामीण ाहकां या यश चे मू यांकन, 
उ ेिजत करणे आिण िविश  उ पादने आिण सेवां या भावी मागणीम ये पांत रत कर यात गंुतले या सव 

याकलापांचे व थापन करते आिण ही उ पादने आिण सेवा ामीण भागातील लोकांपयत हलवते आिण 
समाधान िनमाण करते. अिधक चांगल ेराहणीमान आिण या ारे सं था मक उ  ेसा य करणे” ही या शहरी 
आिण सामािजक-आ थक असमानता दरू कर यास स म ठरते. 

ामीण िवपणनातील सम याामीण िवपणनातील सम याामीण िवपणनातील सम याामीण िवपणनातील सम या::::----    
ामीण े ा या िवकासात झपा ाने गती होत असतानाही ामीण िवपणनाम ये अनेक सम यांना 

सामोरे जावे लागत.े काही सामा य सम यांब ल खाली चचा केली आह:े 
1) 1) 1) 1) वाहतकूवाहतकूवाहतकूवाहतकू: : : :     

शहरी उ पादन क ांपासून दगुम खे ांपयत उ पादनां या वाहतकु या येत वाहतूक ही एक मह वाची 
बाब आह.े ामीण भारतातील वाहतकू पायाभतू सुिवधा अ यंत गरीब आहते. या कारणा तव, ब तेक खे ांम य े
माक टग करणाया माणसाला वेश िमळत नाही. आप या दशेात सहा लाख गावे आहते. यापैक  जवळपास 50 
ट े  र ते र याने जोडलेले नाहीत. ामीण भारतातील अनेक भागात फ  क ाच र ते आहते. पावसा यात तर ह े
र तेही नादु त होतात. रे वे वाहतुक या बाबतीत, भारताम ये जगातील दसु या मांकाची सवात मोठी रे वे 

व था असली तरी, ामीण भारतातील अनेक भाग मा  रे वे नेटवक या बाहरे आहते. 
2) 2) 2) 2) दळणवळणदळणवळणदळणवळणदळणवळण: : : :     

ामीण बाजारपेठेतील िवपणन दळणवळणाला िविवध अडचण चा सामना करावा लागतो. ामीण 
भागातील ाहकांम ये सा रतेच े माण खूपच कमी आह.े यामुळे ामीण संदभात छापील मा यमांना मया दत 
वाव आह.े सा रते या कमी पातळी ित र , ामीण लोकांचा परंपरा-ब  वभाव, यांचे सां कृितक अडथळे 
आिण यांच ेएकूण आ थक मागासलेपण संवादा या कामात अडचणी वाढवतात. पो ट, टेिल ाफ आिण टेिलफोन ह े
सं ेषणा या पायाभूत सुिवधांचे मु य घटक आहते. आप या दशेा या ामीण भागात या सुिवधा अ यतं अपु या 
आहते. शहरी भागा या तुलनेत ामीण भागात सा रतचेे माण अजूनही कमी आह.े भारतात 18 मा यता ा  
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भाषा आहते. या सव भाषा आिण अनेक बोली ामीण भागात बोल या जातात. इं जी आिण हदी अनेकानंा कळत 
नाही. या सम यांमुळे, शहरी ाहकां माणे ामीण ाहकांना नवीन उ पादने िमळत नाहीत. 

यो य मा यमांची उपल धता: असा अंदाज आह ेक  दशेातील सव संघ टत मा यमे एकि तपणे भारता या 
ामीण लोकसं ये या केवळ 30 ट े  लोकांपयत पोहोच ूशकतात. ट मीिडया केवळ 18 ट े  ामीण लोकसं येला 

क हर करते. रेिडओ नेटवक, िस ांततः, 90 ट े  ापते. पण, य  ोते खूपच कमी आहते. टी ही लोकि य आह,े 
आिण ामीण जनतेशी संवाद साध यासाठी ते एक आदश मा यम आह.े परंतु, ते दशेा या सव अंतगत भागात 
उपल ध नाही. ामीण भागातील २० ट े  लोकसं या टी हीने ापली अस याचा अंदाज आह.े पण, य  दशक 
जहाज तुटपंुजे आह.े िसनेमा ह ेमा  ामीण संवादाचे उ म मा यम आह.े पण, ामीण भागात या संधी फारच कमी 
आहते. 
3) 3) 3) 3) गोदामगोदामगोदामगोदाम: : : :     

टोरेज फं शन आव यक आह ेकारण उ पादन आिण उपभोग च  िचतच जुळतात. ब  याच कृषी मालाच े
उ पादन हगंामानुसार केले जात,े परंतु यांची मागणी सतत असते. टोरेज फं शन इि छत माणात आिण वेळेतील 
िवसंगत वर मात करते. गोदामांम येही ामीण संदभात िवशेष सम या आहते. क ीय गोदाम महामंडळ आिण 
रा य गोदाम, जे आप या दशेातील सावजिनक गोदामामं ये सव  तरावर आहते, यांनी यां या गोदामांचे जाळे 

ामीण भागात िव तारलेल े नाही. पुरेशा टोरेज सुिवधां या अनुपि थतीत अंतगत आऊटले सम ये भावीपणे 
िवतरण करणे जवळजवळ अश य आह.े ामीण भागात पुरेशा आिण शा ो  साठवणुक या सुिवधा नस यामुळे, 
केवळ शहरांम येच साठा ठेवला जात आह.े 
4) 4) 4) 4) भारतातील खडेी रचनाभारतातील खडेी रचनाभारतातील खडेी रचनाभारतातील खडेी रचना: : : :     

आप या दशेात गावा या रचनेमुळेच अनके सम या िनमाण होतात. ब तेक गावे लहान आिण िवखुरलेली 
आहते. असा अंदाज आह े क  60 ट े  गावे 1,000 पे ा कमी लोकसं यतेील आहते. गावां या िवखुरले या 
व पामुळे िवतरण खच वाढतो आिण यांचा लहान आकार िवतरण बद ू थापन कर या या आ थक वहायतवेर 

प रणाम करतो. ामीण बाजारपेठा आिण िव  व थापन: ामीण िवपणनाम ये शहरी िवपणना या तुलनते 
वैयि क िव  य ांचा समावेश असतो. ामीण िव े याने ामीण ाहकानंा उ पादनां या िनवडीबाबत 
मागदशन केले पािहजे. ामीण भागातील से समन ामीण ाहकांना यो य कारे े रत करत नस याचे िनदशनास 
आले आह.े ामीण भागातील से समनला धीरान े ोता असावा लागतो कारण याचे ाहक अ यतं पारंपा रक 
असतात. या याकडून अनुकूल ितसाद िमळिव यासाठी याला ाहकां या भेट वर बराच वेळ घालवावा लागेल. 

ामीण माक टगम ये चॅनल मॅनेजमट हहेी अवघड काम आह.े खे ातील िवतरण वािह या लांब असतात यात 
अिधक म य थ असतात आिण प रणामी ाहकां या कमती जा त असतात. अनके करणांम ये, आव यक गुण 
असलेले डीलर उपल ध नाहीत. 
5) ) ) ) अपु या बँ कग आिण े िडट सिुवधाअपु या बँ कग आिण े िडट सिुवधाअपु या बँ कग आिण े िडट सिुवधाअपु या बँ कग आिण े िडट सिुवधा:::: 

ामीण बाजारपेठांम ये, पुरेशा बँ कग आिण े िडट सुिवधां या अभावामुळे िवतरण दखेील अपंग आह.े 
ामीण आउटले सना रेिमट स स म कर यासाठी, टॉकची भरपाई िमळ यासाठी, सवसाधारणपणे े िडट 
वहार सुलभ कर यासाठी आिण बँकेकडून े िडट सपोट िमळव यासाठी बँ कग समथन आव यक आह.े पुरेशा 

े िडट सुिवधां या अभावी करकोळ िव े ते इ तम साठा ठेवू शकत नाहीत. या सम येमुळे ते ाहकांना े िडट दऊे 
शकत नाहीत. या सव सम यांमुळे ामीण भागात िवपणन याकलाप कमी होतात.  

ामीण िवपणनातील आ हानेामीण िवपणनातील आ हानेामीण िवपणनातील आ हानेामीण िवपणनातील आ हाने::::----    
ामीण बाजारपेठा ह ेिव े यांना चंड आकषण असले तरी, खालील कारणांमुळे अ पावधीतच बाजारपेठेत 

वेश करणे आिण बाजारपेठेचा मोठा वाटा घेणे सोपे नाही. 
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1. 1. 1. 1. कमी सा रताकमी सा रताकमी सा रताकमी सा रता::::----    
ामीण भागात िश णा या पुरेशा संधी नाहीत. सा रता पातळी अिखल भारतीय सरासरी ५२% या 

तुलनेत कमी (३६%) आह.े 
2. 2. 2. 2. हगंामी मागणीहगंामी मागणीहगंामी मागणीहगंामी मागणी::::----    

ामीण बाजारपेठेतील मालाची मागणी ही शेती या प रि थतीवर अवलंबून असत,े कारण शेती हा 
उ प ाचा मु य ोत आह.े शेती ही ब याच माणात मा सूनवर अवलंबून असत े आिण यामुळे मागणी कवा 
खरेदी मता ि थर कवा िनयिमत नसते. 
३३३३. . . . वाहतकूवाहतकूवाहतकूवाहतकू::::----    

अनेक ामीण भाग रे वे वाहतुक ने जोडलेले नाहीत. पावसा यात क या र यांची दरुव था होते आिण 
अंतगत गावे िवलग होतात. 

• िवतरणिवतरणिवतरणिवतरण::::----    
भावी िवतरण णालीसाठी गावपातळीवरील दकुानदार ित, घाऊक िव े ता कवा पसंतीचे डीलर, 

िज हा तरावर िवतरक कवा टॉक ट आिण कंपनी या मालक चे डपेो कवा रा य तरावर माल िवतरण 
आव यक आह.े िवतरण णालीम ये अनेक तरांची उपि थती िवतरणाची कमत वाढवते.    
5. 5. 5. 5. सं षेण सम यासं षेण सम यासं षेण सम यासं षेण सम या::::----    

दरू वनी, फॅ स आिण टेली ाम यांसार या सुिवधा ामीण भागात खूपच कमी आहते. 
6. 6. 6. 6. पारंपा रक जीवनपारंपा रक जीवनपारंपा रक जीवनपारंपा रक जीवन::::----    

ामीण भागातील जीवन अजूनही रीित रवाज आिण परंपरां ारे शािसत आह े आिण लोक नवीन था 
सहजपणे वीकारत नाहीत. 
7. 7. 7. 7. खरेदीच ेिनणयखरेदीच ेिनणयखरेदीच ेिनणयखरेदीच ेिनणय::::----    

ामीण ाहक खरेदीम ये सावध आहते आिण िनणय सथं आिण िवलंिबत आहते. यांना चाचणी ायला 
आवडते आिण वैयि क र या समाधानी झा यानतंरच ते उ पादन खरेदी करतात. 
8. 8. 8. 8. चाराचाराचाराचारासाठी मा यमसाठी मा यमसाठी मा यमसाठी मा यम::::----    

ामीण घरांम ये औपचा रक मा यमांची पोहोच कमी आह;े हणून, बाजाराला ामीण भागात िविश  
िव  ो साहन उप म हाती यावे लागतात जसे क  मेळे कवा ज ांम ये भाग घेणे. 
9. 9. 9. 9. सां कृितक घटकसां कृितक घटकसां कृितक घटकसां कृितक घटक::::----    

सं कृती ही सामाियक मू य,े िव ास आिण धारणांची एक णाली आह ेजी ाहकां या वतनावर भाव 
टाकते. धम, जात, वसाय, उ प , वय, िश ण आिण राजकारण यावर आधा रत वेगवेगळे गट आहते आिण 

येक गट गावातील लोकां या वतनावर भाव टाकतो. 
10. 10. 10. 10. भिव यातील डभिव यातील डभिव यातील डभिव यातील ड::::----    

MNCs ारे उ या केले या कठोर पधचा सामना कर यास स म नसलेली बाजारपेठ ामीण े ातील 
यांचा नफा पुनसचियत क  शकते. ामीण बाजारा या तुलनते शहरी बाजारपेठेचा वाटा कमी असतो; यामुळे 

भारतीय उ ोगांनी ामीण बाजारपेठांवर ल  क त के यास यांची िव  वाढेल. ामीण बाजारपेठा िवकासा या 
झोतात आण या तर या समृ ीचा माग मोकळा करतात. भारताची समृ ी येक भारतीया या समृ ीम ये आह.े 
सदंभसदंभसदंभसदंभ::::----    

1. भारतीय अथ व था, 2011, डर द , सुंदरम, 58 वी एडी. एस.चंद आनंद कंपनी, नवी द ली. 
2. कृषी अथ व था, 2007, डॉ. जय काश िम ा, सािह य भवन काशन. 
3. कृषी िव , 1988, जे. पी. सग, आिशष पि ल शग हाऊस, नवी द ली. 
4. इंिडयन इकॉनॉमी, 2006, डॉ. राज  रसाळ, स सेस काशन, पुणे. 
5. भारतीय अथ व था, ीधर देशपांडे आिण इतर. 
6. जागितक करण आिण भारतीय शेतकरी, डॉ. ही. घाणेकर, ामीण िवकास आिण िश ण सं था, पुणे. 
7. भारतीय कृषी आिण ामीण िवकास, 1986, डॉ. एस. ही. महाजन, दीप आिण दीप काशन, नवी द ली. 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)             ISSN – 2454 - 7905 

Vol. II  - ISSUE – LII                  SJIF Impact Factor : 7.479                                         Page - 377 

भाववाढ एक िच क सक अ ययन 
 

Dr. Sunita B. Ahire 
Department of Economics 

तावना तावना तावना तावना ::::    
भाववाढ ही जागितक घटना बनलेली आह.े पे ोल आिण िडझेल या दरांनी शंभरी गाठलीच आह.े 

यात आता भर पडलीय ती खा तेलाची. कब ना ह ेदरही मागचं वषभर वाढतच आहते. 

आता याच आठव ात या ता या आक ांनुसार माग या 11 वषातला उ ांक खा तेलां या 

कमतीने गाठला आह.े अ  आिण सावजिनक िवतरणा या वेबसाईटवर नुकतेच ताजे आकड े िस  झाले 
आहते. 

जगातील असा एकही दशे नाही क  याला भाववाढीचे लटके बसले नाही. यामुळे जगातील 
अथशा ांचे ल  मो ा माणावर भाववाढाितरका ने आक षत वेतले आह.े इ.स. १९२९-३० या 
महामंदी नंतर भाववाढ हीच ऐरणीवरची सम या बनलेली आह.े भाववाढा रकाला आ थक 
तेजी/मु ाि थती/चलन िव तार / चलनवृ दी/ कमतवाढ / भाववाढ इ यादी पयायी श द वापरले जातात. 
कागदी चलनाचा वीकार के यापासून भाववाढाितरेकाची सम या अिधक ती  झालेली आह.े  

कोरोना काळात आधीच लोकांवर बेरोजगारी कवा पगार कपातीची टांगती तलवार आह.े 
अशावेळी खा तेला या कमती वाढ यामुळे घराचं बजेटही कोलमडलं आह.े 

िवशेष हणजे दशेात खा तेलाची खरी मागणी ऑग ट मिह यापासून सु  होणा या सणां या 
हगंामात खरी वाढते. 
भाववाढीचा अथभाववाढीचा अथभाववाढीचा अथभाववाढीचा अथ::::    

भाववडाितरेकात व तु अिण सेवा यां या कमती सात याने आिण दीघकाळ वाढतात. यामुळेच 

या अव थेला 'भाववाढ' असेही हटले जाते. कमती वाढत असताना जे हा या समतोल पातळी पे ाही 

अिधक वेगाने लागतात. ते हा 'भाववाढ' अि त वात येते. पैशा यापुरव ाचा अितरेक भाववाढीचे एक 

मह वाचे कारण आह.े भाववाढी या अनेक शा ांनी ा या के या आहते. यातील काही िनवडक 
ा या पुढील माणे : भाववाढ या ा या 

११११) ) ) ) ाऊथर ाऊथर ाऊथर ाऊथर ::::    
यां या मते "भाववाढ अशी अव था होय क  िज यात पैशाचे मु य कमी होते हणजेच 

कमतीवाढतात " 
२२२२) ) ) ) कोलबन कोलबन कोलबन कोलबन ::::    

यां या मते "खूप जा त पैशाने खूप कमी व तंूचा पाठलाग करणे हणजे भाववाढ होय." 
३३३३) ) ) ) हाँटे हाँटे हाँटे हाँटे ::::    

यां या मते, भाववाढी"चे कार: भावाढीचा दर, भाववाढीचीकारणे, भाववाढीची ापकता 

इ यादीव नभाववाढीचेपुढील कारपाडलेजातात. 
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११११) ) ) ) रागंतीरागंतीरागंतीरागंती, , , , चालती चालती चालती चालती / / / / पावतीपावतीपावतीपावती////घोडदौडी व उ भाववाढघोडदौडी व उ भाववाढघोडदौडी व उ भाववाढघोडदौडी व उ भाववाढ::::    

ह ेसव कमती वाढी या वेगा व न पाड यात आले आहते. साधारणपणे ितवष  दोन ट यांनी 
कमती वाढत असतील तर रांगती भाववाढ अि त वात येते. चाल य भाववाढीत तीन ट यांपयत 

धाव या भाववाढीत सातआठ ट यांपयत ितवष  कमती वाढतात पिह या महायु ानंतर जमनीत 
येक दवसाला मतदु पट होत असत ती घोडदौडी भाववाढ होती. उ  भाववाढाितरेकात ही कमत 

वाढीला कोण याह मयादा नसतात. 
२२२२) ) ) ) पणू आिण अश ंभाववाढ पणू आिण अश ंभाववाढ पणू आिण अश ंभाववाढ पणू आिण अश ंभाववाढ ::::    

पूण रोजगारा पातळीवर कमती वाढतात ते हा पूण भाववाल अि त वात येते. परंतु पूण रोजगार 
ा  हो यापूव  (अपूण रोजगार असताना) पैशा या पुरव ात वाढ झा यामुळे िनमाण होणारी 

भाववाढ अंशतः कवा आंिशक भाववाढ' असते.) 

३३३३) ) ) ) खुला व दडलेला भाववाढाितरेक खुला व दडलेला भाववाढाितरेक खुला व दडलेला भाववाढाितरेक खुला व दडलेला भाववाढाितरेक ::::    
जे हा सरकार अथ व थेत ह त ेप करत नाही आिण कमती वतं पणे वाढत असतात. 

ते हाखुला भाववाढाितकअि त वातयेतो. याउलटजे हा सरकार उपयां ारे कमती िनयंि त 

कर याचा य करते, ते हाअशीभाववाढ िनयंि त भाववाढअसते. 

४४४४) ) ) ) तुट िन मती भाववाढ तुट िन मती भाववाढ तुट िन मती भाववाढ तुट िन मती भाववाढ ::::    

2022-23 म ये िव ीय तुट सकल रा ीय उ पादना या ६.४% राहील असा अंदाज 

४.५% ट यापे ा कमी िव ीय तुटीचा तर सा य कर यासाठी िव ीय एक ीकरणाचा श त माग जारी 

2022-23 म ये भांडवली खचात 35.4% वाढ करत हा खच 7.50लाख कोटी पये , 2022-23 म ये हा 

खच 5.54 लाख कोटी होता 2022-23 म ये भांडवली य जीडीपी या 2.9% राहणार 

2022-23 साठी सरकारची बाजारातून घेतलेली एकूण कज 11,58,719 कोटी पये राह याचा 

अंदाजजे हा सरकार एकूण उ प ा पे ा तूट िनमाण होते. अंदाज प कातील अंितम तुट नवीन चलन 
िनमाण क न भ न काढली जात अस याने खरेदी श त िन वळ वाढ होऊन मागणी व कमती वाडतात 

यामुळे 'तुट िन मत भाववाढ' अि त वात येते. 

५५५५) ) ) ) यु कालीन भाववाढ यु कालीन भाववाढ यु कालीन भाववाढ यु कालीन भाववाढ ::::    

सवरंधारण काळात िनमाण झालेली भाववाढ, हणजे शांतताकालीन भावना होती 

"भारतातील िनयोजन काळातीलभाववाढ, यु काळात कमती वाढवून 'यु कालीन भाववाढ' 

िनमाण होते. उदा. जमनीतील भाववाढ यु ासाठी झाले या खचामुळे यु ो र काळातही कमती भाववाड 
िनमाण होते.ववाढ पेशा या अित र  पुरव ाची सम या हो 
६६६६) ) ) ) सावि क व े ीय भाववाढ सावि क व े ीय भाववाढ सावि क व े ीय भाववाढ सावि क व े ीय भाववाढ ::::    

अथ व थेत सवच े ात कमती वाढवून सावि क भाववाढ िनमाण होते. जे हा अथ 
व थेतील एखा ा कवा िनवडक े ात व तु या कमती वाढतात. ते हा े ीय भाववाढ िनमाण होते.  
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७७७७) ) ) ) मागणी ताण िन मत भाववाढ मागणी ताण िन मत भाववाढ मागणी ताण िन मत भाववाढ मागणी ताण िन मत भाववाढ ::::    
भाववाढ का िनमाण होते. याबाबत दोन िवचारधारा आहते. एक िवचारधारे नुसार मागणीतील 

वाढीमुळे भाववाढ,िनमाण होते. तर दसु या िवचारधारे नुसार उ पादन खचातीलवाढीमुळेभाववाढ 

िनमाण होते. 

"जे हा चिलत कमतीला मागणीत वाढ झा यामुळे मागणी वे पुरव ांपे ा अिध य िनमाण 

होऊन कमती वाढता. ते हा मागणी-ताण िन मत भाववाढ िनमाण होते. यामुळे मागणी या अिध यामुळे 
िनमाण होणा या भावाला माग पी ताण िन मत भाववाढ असे हणतात. के स यां या मते अथ व थेत 
पूण रोजगार असताना एकूण पुरव ापे ा एकूण मागणीचे अिध य िनमाण होऊन भाववाढ िनमाण होते. 

एकूण माणीतील वाढ पैशा या पुरव ातील वाढीमुळे होत अस याने मागणी ताण िन मत 

भाववाढीचे कोलबोन 'खुप जा त पैशानी खूप कमी व तंुचा पाठलाग करणे' असे वणन करतात. 

मागणीतील वाढीला सावजिनक खचातील वाढ खाजगी गुंतवणुक वाढ, तुटीचा अथ भरणा इ. कारण े

कारणीभूत असतात. 
खच दाब िन मत भाववाढखच दाब िन मत भाववाढखच दाब िन मत भाववाढखच दाब िन मत भाववाढ::::    

'उ पादन खचातील वाढीमुळे व तु आिण सेवां या कमती वाढवून जी भाववाढ िनमाण होते, ितला 

खच दाब िन मत भाववाढसे हणतात. 
इ.स. १९५० पयत मागणीतील वाढ हचे भाववाढीचे कारण मानले जात होते. परंतु १९५० 

नंतरभाववाढीचे िव ेषण उ पादन खचा याआधारावरदे याससु वात झाली या अथशा ा या मते 
कमतीवर उ पादनाचा हा मह वाचा घटक प रणाम करतो. व तु या कमती य ात मागणी-

पुरव ानुसार िनि त न होता. उ पादन खचाव न ठरतात. उ पादक उ पादनाचा खच भ न िनघु शकेल 
एवढी कमत िनि त करतो.  
खच दाब िन मतभाववाढीचे कार खच दाब िन मतभाववाढीचे कार खच दाब िन मतभाववाढीचे कार खच दाब िन मतभाववाढीचे कार ::::    
    ११११) ) ) ) वतेन िन मत भाववाढ वतेन िन मत भाववाढ वतेन िन मत भाववाढ वतेन िन मत भाववाढ     

सामुिहक सौदाश या जोरावर कामगार संघटना वेतनवाढ िमळिव यात यश वी होतात. परंतु 
कामगारां या उ पादकतेत वाढ झालेली नसते. यामुळे उ पादनाचा खच वाढवून वेतन िन मत 
भाववाढिनमाण होतात.  
२२२२) ) ) ) लाभलाभलाभलाभ----िन मत भाववाढ िन मत भाववाढ िन मत भाववाढ िन मत भाववाढ ::::    

• म े दारी उ पादन सं था अिधक नफा िमळिव यासाठी कमती वाढिवतात. यामुळे नफा िन मत 
भाववाढअि त वातयेते. 
३३३३) ) ) ) आदानआदानआदानआदान----खच िन मत भाववाढ खच िन मत भाववाढ खच िन मत भाववाढ खच िन मत भाववाढ ::::    

लोखंड, मुलभूत रसायने, खिनजतेल इ. सार या आव यक क या माला या कमती वाढ या तर 

उ पादनाचा खच वाढवून खच िन मत भाववाढ िनमाण होते. 
इंधन िबले वाहतुक चा खच कर (अ य ) गां यातील वाढीमुळे सु दा उ पादन खच यां यातील 

वाढीमुळे सु दा उ पादन खच वाढून कमती वाढतात. 
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वणन श द खच दाब िन मत भाववाढअसे केले जाते. पैशातील वेतन वाढ आिण नफा 
वाढिव यासाठी म े द रानी केलेली कमत बाद ही कारणे या कार या भाववाढीला कारणीभूत 
आहते.अशी भाववाढ िनयंि त कर यासाठी उ प  िवषयक िवशेषतः वेतन िवषयक उपाययोजना करणे 
आव यकठरते. 
भाववाढीच ेकारण ेभाववाढीच ेकारण ेभाववाढीच ेकारण ेभाववाढीच ेकारण े::::    

मागणीतील वाढ आिण पुरव ातील घट या दोन कारणांनी कती वाढवून भाववाढ अि त वात 
येते. 
मागणीतील वाढीची कारण ेमागणीतील वाढीची कारण ेमागणीतील वाढीची कारण ेमागणीतील वाढीची कारण े:::: 

मागणीतील वाढीमुळे पुरव ापे ा मागणीचे अिध य िनमाण होऊन मागणी ताण िन मत 
भाववाढिनमाण होते. 

पुढील कारणांनी व तू आिण सेवांची मागणी वाढते. 
११११) ) ) ) चलन सं यतेवाढ  चलन सं यतेवाढ  चलन सं यतेवाढ  चलन सं यतेवाढ  ::::    

फशर यां या मते, इतर प रि थती कायम असताना पैशाचा पुरवठा आिण कमत पातळी यां यात 

माणशीर बदल होतात. पैशाला पुरवठा दु पट झाला तर कमती दु पट होऊनशु  भाववाढ िनमाण होते. 
अपूण रोजगार असतानाही पैशा या पुरव ातील वाटीमुळे कमती वाढतात. 
२२२२) ) ) ) लोकसं या वाढ लोकसं या वाढ लोकसं या वाढ लोकसं या वाढ ::::    

महागाईला कळत-नकळत आपण सव जबाबदार आहोत. कारण आप या ख चक आिण अतृ  
गरजांनी मनाचा ताबा घेतला आह ेआिण या पु या कर यासाठी आपण काय वा ेल ते करतो. याची प र

णती सव गो चे भाव वाढव यात झाली. दशेात चारचाक  वाहनांची सं या काही वषापूव  कती होती? 

आिण आज कती आह?े क येक दशेातील मोटारउ ोग इथे आले. यांनी रोजगार िनमाण झाले पण 

याबरोबर पे ोल/िडझेलची मागणी क येकपट वाढली. ती पुरी कर याक रता सरकारला अित र  इंधन 
आयात करावे लागते. यामुळे आप या चलनाचे अवमू यन होते व दशेात महागाई त ड वर काढते! 

मंडयां या खरेदीतला एकािधकार संपिवणे, शेतजिमन या तुक ांचे एक ीकरण, काळा पैसा, बनावट 

नोटा, गरीब- ीमंत दरी, सदोष करप ती, कमॉिडटी माकट मधील स ेबाजी आिण 'इझी मनी'त झालेली 

वाढ या रोगांवरही उपाय करावा लागेल. जगात वाढलेले पर परावलंबी वहार व तंूचे भाव-दर 

वाढवतात. 

कोलबन यां यामते लोकसं या वाढीमुळे सव कार या व तु व सेवांची मागणी वाढते. परंतु 
या माणातपुरवठावाढतनस याने कमतीवाढतात. 

३३३३) ) ) ) खचवाढ खचवाढ खचवाढ खचवाढ ::::    
सरकारी आिणखाजगी व गुंतवणुक खच वाढ यामुळे मागणीत वाढ होते. परंतु उ पादनात व रत 

वाढहोत नस याने मागणीचे अिध य िनमाण ह ेहोऊन कमती वाढतात. 
४४४४) ) ) ) कजाची परत फेडकजाची परत फेडकजाची परत फेडकजाची परत फेड::::    
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सरकारने पूव  घेतले या सावजिनक कजाची परतफेड केली तर लोकांना मु ल आिण ाजासह 
पैसे िमळतात. याचे पैशातील उ प  आिण व तुची मागणी वाढवून कमती वाढु लागतात. 
५५५५) ) ) ) कर कपात कर कपात कर कपात कर कपात ::::    

सरकारने उ प  करासार या य  कराचे दर कमी केले तर लोकांचे यश य उ प  वाढवून 
मागणी कमतीवाढू लागतात.  
६६६६) ) ) ) तुटीचा अथभरणा तुटीचा अथभरणा तुटीचा अथभरणा तुटीचा अथभरणा ::::    

तुटीचा अथभरणा हणजे नवीन चलन काढणे होय. यामुळे खरेदी श त वाढ होऊन मागणी व 
कसी वाढ यास सु वात होते. सरकार वाढ या माणात तुटीचा अथभरणा करीत अस यामुळे भाववाढ 

का  होते. या कार या भाववाढीला 'तुट-िन भत भाववाढ' असे हणतात.  

७७७७) ) ) ) कमती िवषयकमती िवषयकमती िवषयकमती िवषय या अपे ा या अपे ा या अपे ा या अपे ा ::::    
भिव यात काळात कमती आणखी वाढतील या अपे ेने वतमानकाळात खरेदीत वाढ 

८८८८) ) ) ) यु  खच यु  खच यु  खच यु  खच ----    
 यामुळे मागणी व कमती वाढु लागता. आिण भाववाढ आणखी ती  होते. यु  संगी दशेा या 

संर णावर नेहमीपे ा खुपच अिधक खच होऊन पेशातील उ प  आिण कमतीवाढतात. 
९९९९) ) ) ) पत िन मतीत वाढ पत िन मतीत वाढ पत िन मतीत वाढ पत िन मतीत वाढ ----    

ापारी बँकानी अवा तव माणात केलेला िव तार भावाढीचे एक मह वाचे कारण आह.े 

१०१०१०१०))))    मण दगातवाढमण दगातवाढमण दगातवाढमण दगातवाढ----    

पैशाचा िविनमय मणवेगवाढला तर पैशा या पुरव ात वाढ न होताही कमी वाढु लागतात. 

११११११११) ) ) ) का या पशैाचा वापर का या पशैाचा वापर का या पशैाचा वापर का या पशैाचा वापर ----    

सावजिनक िनवडणुकां िनिम ाने काळा पैसा वापरासाठी चलनांची सं या वाढून मागणी ताण 
िन मत भाववाढ िनमाण होते 

१२१२१२१२) ) ) ) पुरव ाची टंचाईपुरव ाची टंचाईपुरव ाची टंचाईपुरव ाची टंचाई----    

पुरव ा या टेचाईमुळे मागणीपे ा पुरव ाची कमतरता िनमाण होऊन कमती वाढतात. 
पुरव ा या टंचाईला पुढील कारणे कारणीभूत असतात. 

१३१३१३१३) ) ) ) िनयातवाढिनयातवाढिनयातवाढिनयातवाढ----    

िनयात वाढीमुळे दशेातील व तंुचा पुरवठा कमी होऊन कमती वाढु लागतात, 

१४१४१४१४) ) ) ) उ पादन घटकाचंी टंचाईउ पादन घटकाचंी टंचाईउ पादन घटकाचंी टंचाईउ पादन घटकाचंी टंचाई:::: भूमी, म, भांडवल, क ा माल इ. उ पादन घटकां या टंचाईमुळे 

उ पादनात व पुरव ात घटहोते. 

१५१५१५१५) ) ) ) साठेबाजीसाठेबाजीसाठेबाजीसाठेबाजी----    

साठेबाजीमुळे व तु या बाजारातील पुरवठा कमी होऊन दृ ीम टंचाई िनमाण होते. 

१६१६१६१६) ) ) ) इतर घटकइतर घटकइतर घटकइतर घटक----    
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संग, टाळेबंदी, दु काळ, महापूर, भूकंप, घट या उ पादन फल. चा अनुभव इ. मुळे पुरव ात 

घटहोते. 

१७१७१७१७) ) ) ) उ पादन खचात वाढउ पादन खचात वाढउ पादन खचात वाढउ पादन खचात वाढ----    

 खचातील वाढीमुळे खच दाब िन मत भाववाढ िनमाण होते. वेतनवाढ, नफा वाढ अदानांची 

कमत वाढ या कारणांमुळे या कारची भाववाढ होते. इ.स. १९५० नंतर अमे रका आिण अनेक 
पाि मा य दशेात सुसंघटीत कामगार संघटनामुळे वेतनतील वाह भाववाढीचे मुख कारण झाले आह.े 

भाववाढाितरेकात (उ  भाववाढ) अकाय म उ पादन सं थाही टकून राहतात. कारण कमती 
वेगाने वाढत अस यामुळे यांचा उ पादन खच भ न िनघून नफा िमळू लागतो. 

((((बबबब) ) ) ) रोजगारावरील प रणाम रोजगारावरील प रणाम रोजगारावरील प रणाम रोजगारावरील प रणाम :::: वाढ या मागणीचा फायदा घेऊन जा तीत जा त नफा िमळिव यासाठी 

भाववाढीत दवसे दवस.नवनवीन उ ोग सु  होतात. अकाय म उ ोगही चालु राहतात. यामुळे 

उ पादन घटकांची मागणी वाढून रोजगारात वाढ होते. परंतु रोजगार सहज िमळत अस याने 
कामगारांम ये बे फ करीची वृ ी िनमाण होऊन बेिश त व अकाय मता वाढते. अशा कारे उ पादन व 
रोजगारा या संदभात अथ व थेत उ साहा वे वातावरण िनमाण होते. दवस दवस वाढत जाणा या 
कमती व नफा यामुळे आशादायक वातावरणाची िन मती होते.  

कककक) ) ) ) िवभाजनाच ेप रणाम िवभाजनाच ेप रणाम िवभाजनाच ेप रणाम िवभाजनाच ेप रणाम ::::    
समाजातील िविवध गटावर िवभाजनाचा पुढील माणे प रणाम होतो. 

११११) ) ) ) उ पादक व ापारी उ पादक व ापारी उ पादक व ापारी उ पादक व ापारी ::::    
यां यावर भाववाढीचा अनुकूल प रणाम होतो. कारण वाढ या न या या व पात या वगा या 

हाती दवस दवस अिधकािधक उ प  क ीत होते. 
२२२२) ) ) ) ाहक ाहक ाहक ाहक ::::    

उ प ा या कमतरतेमुळे य ात या या ितस-या िह याइतक च र म कडून खच केली 
जाते. याचा ामीण जनते या आरो यावर अिन  प रणाम होणे म ा  आह.े ामीण भागातील येक 
तीन पैक  एक  कुपोिषत अस यामागे हचे कारण आह.े एका अ यासा माणे खा ा ा या 
वाढ या कमतीमुळे जगातील ३ अ ज लोक सकस आहारापासून वंिचत राहत आहते. यापैक  १.३ अ ज 
लोक भारतासह इतर दि ण अिशयायी दशेांतील आहते. केवळ अ धा याचे िव मी उ पादन झाले हणजे 

कुपोषण, भुके यांचा  सुटेल असे नाही तर यासाठी गरजंू या हाती पुरेशी यश  येईल व उ पा दत 

धा य गरजंू या हाती पडेल अशी स म व था िनमाण करणे आव यक आह.े राजक य इ छाश  असेल 

तर यात कठीण काही नाही. ाहकांवर भाववाढीचे अिन  प रणाम होतात. कारण कमत वाढीमुळे पूव  

इतक च खरेदी कर यासाठी यांना अिधक पैसा खच करावालागतो. 
३३३३) ) ) ) िनि त उ प  िमळिवणारे िनि त उ प  िमळिवणारे िनि त उ प  िमळिवणारे िनि त उ प  िमळिवणारे ::::    

कामगार व कमचारी यांचा िनि त उ प  िमळिव याचा गटात समावेश होतो. या वगावर आ थक 
तेजीचा अिन  प रणाम होतो. कारण या वगाला िमळणा या पैशातील िनि त उ प ाचे कमत बाडीमुळे 
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वा तव मु य वेगाने कमी होते. सुसंघटीत कामगारांना वेतनात आिण महागाई भ यात वाढ िमळत असली 
तरी वेतनातील सुधारणा खूपच अशीरा होते. तसेच कमतीतील वाढीपे ा महागाई भ यातील वाढ कमी 
असते  

अवलंिधताम ये वृद, अपंग, िनराधार इ. समावेश होतो. वेगाने होणा या भाववाढीमुळे या 

वगातील लोकांना िमळणा या पैशातील िनि त उ प ाचे वा तव मु य क  होते. अस याने या 
वगावरहीभाववाढीचा अिन  प रणामहोतो. 
१५१५१५१५) ) ) ) शेतकरीशेतकरीशेतकरीशेतकरी::::    

माणातील वाढी या माणात शेतमाला या पुरवठा वाढिवणे श य नसते. यामुळे शेतमाला या 
कमती वाढून शेतक यांना या उ प ात वाढ होते. परंतु या शेतक-यांकड े( ीमंत शेतकरी) िव े ग वाढावा 

अिधक आह.े यांनाच अिधक फायदा िमळतो. 
भागधारक भागधारक भागधारक भागधारक ::::नफा वाढतअस याने भाग धारकाना आ थक तेजीत वाढ या माणात लाभांश िमळतो. 
यामुळे भाववाढीचे भागधारकांवर अनुकूल प रणाम होतात. परंतु भागाम ये गुंतवणुक करणा याम य े
ीमंताचीचसं या अिधक असते. 

धनको ऋणको धनको ऋणको धनको ऋणको धनको ऋणको :::: कमतीवाढतअस यानेभाववाढीतकजा यापरतफडी या व पात धनकोला िमळणा-या 
पैशाचे वा तव मु य कमी होत अस याने भाववाढीचा धनकोवर अिन  प रणाम होतो. कजा या परत 
फेडी या वेळेस ऋणकोला पूव पे ा कमी वा तव याग करावा लागत अस याने आ थक तेजी ऋणकोसाठी 
अनुकूल असते. 
डडडड) ) ) ) इतर प रणाम इतर प रणाम इतर प रणाम इतर प रणाम ::::    

१) पैशाचेमु यवेगानेघटून लोकांचा चलना वरच िव ास वेगाने कमी होतो. 
२) िवदशेापे ा दशेात कमती अिधक अस याने िवदशेातील व तुची आयात वाढवून ापारातील 

तुवाढते. 
३) साठेबाजीतील वाढ होऊन व तुची कृि म टंचाई वाढते. तसेच २ माजाचे नैितक अधःपतन 

होते. ाचारात वेगाने वाढ होते. 
४) सटोडीमाचे कारभार तेजीत येतात. यामुळे अिनि तता वाढते. 

५) वाढ या महागाईमुळे राहणीमानाच. खच वाढतो. कामगार वेतन वाढ मागतात. यामुळे संप, 

टाळेबंदी उ वून औ ोिगक शांतता न  होते. व उ प ात घट होते. 
६) उ पादक आिण ापा यांचा नफा खारांचा वृ ी वाढीस लागत यामुळसव साम य नफा या 

त वाला जबरद त ध ा बसतो. 
७) लोका ये असंतोष वाढतो. प रणामी सरकारवर स ा सोड याची वेळ येते. उदा. पिह या 

महायु ानताची जमनीतील उ  भाववाढ डॉ. कुनोयां या उदार सरकार यापतनाचे मुखकारण होते.  
८) मुळे भांडवल संचयाची या धीमी होते. तसेच परक य दशेातून भांडवलाचयेगा ओघ कमी 

होतो. 
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अशा कारेभाववाढसाम/जेकर ा अ यायकारक आिण आ थक िवषमता वाढिवणारी असते. 
यामुळे म यमवग मो ा माणात उ दव त होतो. एका बाजूला गरीबां या जीवनाव यक गरजाही पूण 

होत नाहीत परंतु दसुरीकड े ीमंताचा 'चंगळवाद' जोमाने वाढतो. 

म यम वगावर भाववाढीचे ती  अिन  प रणाम होतात. वाढ या कमती या व पात या या 
कडून काढून घेतले या उ प ाबाबत ते त ारही क  शकत नाहीत. यामुळेच सी. एन. व कल िलहीतात 

क , भाववाढीची तुलना लुटां शी करणे यो य ठरते. दोघेही बळीची लुट करतात. परंतु यां यात फरक 

एवढाच असतो क  लुटा  दसू शकतो तो एकाच वेळेस एक कवा अनेकांना लुटतो. व याला कोटात 

खेचता येते, परंतु भाववाढ अदृ य व कायदशेीर असते व संपूण दशेच ितचा बळी असतो. 

भाववाढीच ेिनयं णभाववाढीच ेिनयं णभाववाढीच ेिनयं णभाववाढीच ेिनयं ण::::    
भाववाढीचे दु प रणाम कमी कर यासाठी तसेच भावाढीमुळे भावाितरेकात कवा उ भाववाढीत 

पांतर होऊ नये यासाठी भाववाढीचे िनयं ण आव यक ठरते. भावी मागणीतील वाढ ह ेभाववाढीचे 
मुख कारण असते. यामुळे भाववाढ िनयंि त कर यासाठी लोकांची खच कर याची वृ ी कमी करणे 

आव यक असते. तसेच बचतीला ो साहान ावे लागते. यासाठी पुढील उपाययोजना करा ा लागतात. 
भाववाढी या िनयं णाभाववाढी या िनयं णाभाववाढी या िनयं णाभाववाढी या िनयं णासाठी उपायोजनासाठी उपायोजनासाठी उपायोजनासाठी उपायोजना::::    
अअअअ) ) ) ) चलन िवषयक उपाय योजनाचलन िवषयक उपाय योजनाचलन िवषयक उपाय योजनाचलन िवषयक उपाय योजना::::    

या उपयांची कायवाही म यवत  बँकेमाफत केली जाते. पैसा आिण पतपैसा िनयंि त करणे हा या 
उपायांचा हतूे असतो. म यवत  बक आ थक तेजी िनयंि त कर यासाठी पतसंकोचाचे धोरण वीकारण े
पतपुरव ात घट घडवून आण यासाठी पुढील उपाय योजले जातात. 
११११) ) ) ) बकँ रेट बकँ रेट बकँ रेट बकँ रेट --------    

ापरी बकाना यां याकडील अ पकालीन सरकारी कजरो यांचा तारणावर कज दतेाना म यवत  

बक जो दर आकारते याला बक रेट असे हणतात. 'बक रेटला पूनवटावाचा दर' असेही हणतात. 

" ापारी 

िविश  व तुची भाववाढ िनयंि त करते. पतिनयं णा या िनवडक साधनात सीमा /मयादा, ाहक 

कजाचे 

िनयं ण, कजण वाटप, नैितक समजावणी य  कृती इ यादी साधयांचा समावेश होतो. 

दोष:चलनिव-गकउपाययोजनां याउणीवापुढील माणे आहते. 

(१) बक रेट व राखीव िनधी या माणात बदल तसेच पत िनयं णाची िनवडक साधने म यवत  

बँके या िनयं णाखाली असले या नाणेबाजारा या संघटीत े ालाच लागु पडतात. 

२) के स यां या पते, एकूण उ पादन खचाचा ाजावरील खच अ यंत गौन भाग असतो. 

यामुळेबँकरेट ह ेसाधन अभवीठरते. 
अअअअ) ) ) ) चलनिवयक उपाय योजनाचलनिवयक उपाय योजनाचलनिवयक उपाय योजनाचलनिवयक उपाय योजना::::    
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१) भाववाढीत नफा वेगाने वाढत अस याने ाजदरात वाढ होऊनही हजाची मागणी 
वाढताना दसते. 

२) अथ व था िविवध कार या बंधनांमुळे अलविचक झालेली अस यामुळे चलनिवषयक 
उपाययोनांचे यश मया दत होते. ३) भाववाढीचे भावीपणे िनयं ण कर यासाठी चलनिवषयक 

उपायांना इतर उपायांची जोड दणेे आव यकअसते. 

ाााा. . . . गाल थे गाल थे गाल थे गाल थे     
यांना आ थक तेजी या िनयं णासाठी वापर या जाणा या महाग पैशा या धोरणा या 

काय मतेिवषयी शंका येते. या यामते आ थक तेजीत कमती वाढत अस याने भांडव जाची काय मता व 
नफा उ  राहतो यामुळे बँक रेटमधील वाढीचा गुंतवणुक वर प रणाम होत नाही. 

ाााा. . . . हॅ सनेःहॅ सनेःहॅ सनेःहॅ सनेः    

आप या "A Study in theory of Infiation "या पु तकात ा. ह ै सेन भाववाढी या 

िनयं णासाठी चलन िवषयक धोरणाचा दु यम थान दतेात. यामुळेच या या मते भाववाढी या 
िनयं णासाठी चलन िवषयक धोरणाचा अ यंत काळजीपूवक वापर केला पािहजे. 
बबबब) ) ) ) राजकोषीय उपायराजकोषीय उपायराजकोषीय उपायराजकोषीय उपाय::::    

या उपाय योजनांना 'अंदाजप क य' कवा 'िव ीय उपाय योजना' असेही हणतात. या टी 

कायवाही सरकारकडून अंदाज प का ारे होते. कर सावजिनक खच आिण सावजिनक कज यांचा या उपाय 
योजनांत 

समावेश होतो. १९२९-३० या जागितक महामंदीचे िनयं ण कर यासाठी के स यानी या उपाय 
योजनाचापुर कार केला होता. 
११११) ) ) ) करकरकरकर::::    

आयकरा सार य, य  करांचे दर वाढवून लोकां या यश य उ पादनात घट घडवून आणली 

जाते. यामुळे व तंुची पागणी व कमती कमी हो यास मदत होते. उपभोग खचावर खच कर न ाने 
आकारला जातो. कवा जु या खच कराचे दर वाढिवले जातात. बचतीला उ ेजन िमळावे यासाठी 
बचतीला कर सवलती द या जातात. 
२२२२) ) ) ) सावजिनक खचसावजिनक खचसावजिनक खचसावजिनक खच    

भाववाढ कर यासाठी सरकार सावजिनक खचात कपात करते. यामुळे सरकारी खचा या पाने 
लोकां या हातात पूवप ा कमी पैसा जातो. लोकांचे उ प  कमी होऊन व तुची मागणी व कमती कमी 
होतात. 
३३३३) ) ) ) सावजिनक कज उभारणी सावजिनक कज उभारणी सावजिनक कज उभारणी सावजिनक कज उभारणी ::::    

भाववाढ िनयंि त कर यासाठी सरकार अंतगत कज घेते. यामुळे जनतेकडून सरकारकड ेपैशाचे 
ह तांतर होते. लोकांजवळील पैसा कमी होऊन मागणी व कमती कमी हो यास मदत होते.अशा कारे 
सरकार कर उ प ापे ा खच कमी करीत अस याने अंदाजप कात िश लक िनमाण होते. परंतु आ थक 
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िवकासा या उ ाला अिधक मह व द यामुळे आ थक तेजी असूनही अनेक देशांत अंदाज प कातील तुट 
वाढत आह.े 
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egkRek T;¨rhjko QqY¨ ;kaps lkekftd ;¨xnkuegkRek T;¨rhjko QqY¨ ;kaps lkekftd ;¨xnkuegkRek T;¨rhjko QqY¨ ;kaps lkekftd ;¨xnkuegkRek T;¨rhjko QqY¨ ;kaps lkekftd ;¨xnku    
    
    

ÁkÁkÁkÁk----    tstststs----    vkjvkjvkjvkj----    ÒkolkjÒkolkjÒkolkjÒkolkj    
bfrgkl foÒkx Áeq[k] efgYkkjRu iq"ikrkbZ fgjs efgYkk egkfo|kYk;] ekY¨xko dWEi] ekY¨xko] ft- ukfld 

ÁkLrkfodÁkLrkfodÁkLrkfodÁkLrkfod % 
egkRek T;¨rhjko QqY¨ gs vk/kqfud egkjk’VªkrhYk ,d Áeq[k lektlq/kkjd] fopkjoar] f”k{k.krK o 

vFkZrK] ns[khYk g¨rs- egkRek T;¨rhjko QqY¨ ;kaP;k dk;kZeqGs 19 O;k “krdkP;k mÙkjk/kkZr egkjk’Vªkr 
lkekftd o /kkfeZd lq/kkj.kk pGoGhYkk cG feGkY¨- egkRek QqY¨ ;kauh fó;k o nfYkrkaP;k f”k{k.kklkBh e¨Bk 
iq<kdkj ?¨rYkk- R;kauh e¨BÓk Áek.kkoj xzaFkY¨[ku d:u vkiY¨ fopkj ekaMY¨- R;kps fopkj gs vk/kqfud 
dkGkr fopkj gs vk/kqfud dkGkr lq)k rso<sp egRokps vkgs- egkRek QqY¨ ;kauh “¨rhps egÙo v¨G[kY¨ g¨rs- 
R;kauh “¨rdÚ;kauk oSpkfjd o vkfFkZd xqYkkefxjhrwu ckgsj dk<.;kpk Á;Ru dsYkk- R;kauh “¨rdjh o dkexkj 
;kaP;koj g¨.kkÚ;k vU;k; o vR;kpkjkYkk vkiY;k orZekui«kkrwu o xzaFkkrwu okpk Q¨MYkh- R;keqGs ljdkjps 
“¨rdjh o dkexkjkaP;k O;FkkadMs Yk{k xsY¨-  
ik”oZÒqeh %ik”oZÒqeh %ik”oZÒqeh %ik”oZÒqeh %    
 egkRek T;¨frjko QqY¨ ;kapk tUe 11 ,fÁYk 1827 j¨th iq.¨ ;sF¨ >kYkk- lkrkjk ftYg;krhYk dVxq.k 
gs R;kaps eqGxko g¨;- R;kaps iqoZt lkrkÚ;ko:u iq.¨ ;sF¨ LFkkf;d >kY¨- R;kaps vkt¨ck QqYkkapk O;olk; djhr 
vls R;keqGs R;kaps ^x¨Úgs* gs vkMuko cktwYkk iMY¨ o rs ^QqY¨* ák vkMukokus v¨G[kY¨ tkÅ YkkxsYk- 
T;¨frckaP;k oMhYkkaps uko x¨foanjko o vkbZps uko fpe.kkckbZ g¨rs- b-l- 1842 e/;s R;kauh baxzth “kkGsr Áos”k 
?¨rYkk- R;kaP;koj vesfjdu fopkjoar Fk‚el isu ;kapk e¨Bk ÁÒko g¨rk- T;¨rhckapk fookg o;kP;k 13 O;k 
o’kÊ lkrkjk ftYg;krhYk uk;xkoP;k [kaM¨th usols ikVhYk ;kaph dU;k lkfo«khckbZ fgP;k'kh >kYkk- YkXukP;k 
osGh lkfo«khckbZps o; vo?¨ 9 o’ Z̈ g¨rs- T;¨frck ,dnk vkiY;k ,dk czkEg.k fe«kkP;k YkXukYkk xsY¨ g¨rs- rsF¨ 
uojnsokP;k fejo.kqdhr  rs ekGh lektkps vkgs- Eg.kwUk dkgh czkEg.k Yk¨dkauh R;kapk vieku dsYkk- gk vieku 
T;¨frckaP;k ftOgkjh YkkxYkk- ák ?kVuseqGs R;kaP;k thoukYkk dYkkV.kh feGkYkh- lkekthd vU;k;kP;k fo:) 
vki.k la?k’kZ dsYkk ikfgts ;kpk R;kauh fu”p; dsYkk-  
egkRek QqY¨ ;kaps lkekftd dk;ZegkRek QqY¨ ;kaps lkekftd dk;ZegkRek QqY¨ ;kaps lkekftd dk;ZegkRek QqY¨ ;kaps lkekftd dk;Z    

egkRek T;¨frck QqY¨ ;kaP;k eukr lkekftd vU;k;kP;k foj¨/kkr e¨BÓk Áek.kkoj phM g¨rh-R;kaph 
loZÁFke óh;kaP;k m)kjkps dk;Z gkrh ?¨rY¨- R;kdkGkr óh;kaoj [kqi e¨BÓk Áek.kkr vU;k; g¨r vls- 
óh;kauk f”k{k.k ?¨.;kpk vf/kdkj uOgrk- 

ckYkfookg] dqekjhtjB fookg] cgqiRuhRo] ds”koiu ;k lkj[;k vusd okbZV ÁFkk lektkr g¨R;k- ák 
ÁFkkaps ikYku dj.¨ gs óh;kalkBh lähps g¨rs- fo/kok fó;kauk rj [kqip Ò;kud «kkl fnYkk tkr vls- 
Fk¨MD;kr óh;kauk loZ Ádkjps  gô ukdkjY¨ xsY¨ g¨rs- óh;kaph fg nSU;koLFkk nwj dj.;klkBh egkRek QqY¨ 
;kauh [kqi Á;Ru dsY¨- fó;kaP;k fLFkrhr lq/kkj.kk djko;kph vlsYk rj loZÁFke R;kauk Kkukps njokts m?kMwu 
fnY¨ ikfgts- i.k R;kdkGkr fó;kauk f”k{k.k ns.¨ gs /kekZP;k fo:) vkgs vls lukruh Yk¨dkauk okVr vls 
v”kk ifjfLFkrhr R;kauh iq.¨ “kgjkr eqYkÈph ifgYkh “kkGk lq: dsYkh- R;kaph iRuh lkfo«khckbZ ;kauh f”kf{kdsps 
dke dsY¨- i.k rRdkYkhu lektkus R;kapk  [kqi NG dsYkk- R;kauk ?kj l¨Mkos YkkxY¨- rjh rs vkiY;k 
dk;kZiklwu ijkòÙk >kY¨ ukgh-  

egkRek T;¨rhjko QqY¨ ;kauh fo/kok óh;kaps ds”koiu Fkkacfo.;klkBh iq.;krhYk UgkO;kapk lai ?kMowu 
vk.kYkk- R;kaP;k Á;RukaeqGs ds”koiukph ÁFkk can >kYkh- egkRek QqY¨ ;kauh Lor%P;k ?kjkr ckYkgR;k Áfrca/kd 
x`g lq: dsY¨- R;kauh fo/kok óh;kauk ckGari.kklkBh vkiY;k ?kjkr vkJ; fnYkk- lkfo«khckb±uh Lor% nkbZps 
dke dsY¨ R;kauh Lor% ,dk fo/kok czkã.k óhP;k eqYkkYkk nÙkd ?¨rY¨ o R;kYkk M‚DVj cufoY¨-  
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egkRek QqY¨ ;kauh lektkrhYk nqcZYk] mis{khr] “k¨’khr ?kVdkauk U;k; feGowu ns.¨ gs vkiY¨ thohr 
dk;Z ekuY¨- Òkjrh; lekt O;oLF¨rhYk lokZr mis{khr ?kVd vlY¨Y;k vLi`”; lektkdMs o R;kaP;k 
Á”ukadMs R;kauh Yk{k os/kY¨- f”k{k.kkf”kok; vLi`”; lektkph Áxrh g¨.¨ v”kD; vkgs ;kph R;kauk tk.kho 
g¨rh- R;kauh vLi`”; lektkrhYk eqYkkalkBh ifgYkh “kkGk iq.;kr lq: dsYkh- R;kauk lukruh Yk¨dkauh [kqi «kkl 
fnYkk- 

lukruh Yk¨dkaP;k n`’Vhus gk e¨Bk v/keZ g¨rk- i.k egkRek QqY¨ MxexY¨ ukgh- R;kauh iq.;kr vusd 
fBdk.k vLi`”; lektkrhYk eqYkkalkBh “kkGk lq: dsY;k- R;kauh vLi`”; lektkrhYk Yk¨dkae/;s f”k{k.kkph x¨Mh 
fuekZ.k dsYkh-  

iq.¨ “kgjkr ik.;kps nqfÒZ”; iMwu vLi`”;kaps ik.;kfouk vr¨ukr gkYk g¨r vlr- lkoZtfud fBdk.kh 
vLi`”;kauh ik.kh Òj.;kl eTtko dsYkk tkr vls- gs ikfgY;koj R;kauh 1868 e/;s vLi`”;kalkBh vkiY;k 
?kjkrhYk ik.;kpk g©n [kqYkk dsYkk-  

egkRek QqY¨ ;kauh vLi`”; lektkYkk tkxr̀ d:u R;kauk R;kaP;k gôkaph tk.kho d:u fnYkh- rlsp 
la?kfVr g¨Åu vU;k;kfo:) Yk<.;kph f”kdo.k fnYkh-  

egkRek T;¨rhjko QqY¨ ;kauh lR;”k¨/kd lektkph LFkkiuk 24 lIVsacj 1873 j¨th dsYkh- ^loZlk{k 
txRirh] R;kYkk ud¨p e/;LFkh* gs ;k lektkps czhnokD; g¨rs- lR;”k¨/kd lektkr loZ tkrÈuk Áos”k g¨rk- 
lektkrhYk czkEg.k oxkZph eäsnkjh u’V dj.¨ o vLi`”;kaP;k dY;k.kklkBh lR;”k¨/kd pGoG lq: dsYkh- 

egkRek QqY¨ gs “¨rdÚ;kaps dSokjh g¨rs- “¨rdjh oxZ gk lektkrhYk e¨Bk o egRokpk ?kVd g¨rk- i.k 
r¨ nkfjæ;kr f[krir iMYkk g¨rk- czkEg.k] O;kikjh o ljdkjh vf/kdkjh R;kaps “k¨’k.k djhr vls- 
“¨rdÚ;kojhYk vU;k; nqj dj.;klkBh R;kauh f”k{k.kkpk vkxzg /kjYkk- R;kauh baxztkadMs “¨rdÚ;kaP;k cÚ;kp 
ekx.;k dsY;k- “¨rdÚ;kaojhYk vU;k; nq: Ogkok ;klkBh rs vk;q’;Òj >VY¨- 

v”kk Fk¨j lektlq/kkjdkpk e`R;w 28 u¨Ogsacj 1890 j¨th >kYkk- 
lekj¨i lekj¨i lekj¨i lekj¨i     

egkRek T;¨rhjko QqY¨ ;kauh egkjk"Vªkr lkekftd lq/kkj.kk pGoGhpk ik;k ?kkrYkk- R;kaP;k dk;kZeqGs 
egkjk"Vªkr e¨Bs lkekftd ifjorZu ?kMwu ;s.;kl lq#okr >kYkh- óh;kaP;k Á'ukauk R;kauh okpk Q¨MYkh- óh 
f'k{k.kkYkk R;kaP;keqGs ÁkjaÒ >kYkk- vLi`'; lektkr lq/nk f'k{k.kkpk Álkj ?kMwu vkYkk- R;kaps dk;Z e¨Bs 
Ásj.kknk;h vkgs-  
lanÒZ %lanÒZ %lanÒZ %lanÒZ %    

1½ egkRek QqY¨ “k¨/kkP;k uO;k okVk & laik- gjh ujds 
2½ T;¨rhjko QqY¨ vkf.k óheqähpk fopkj & M‚- vkEcsV xsYk 
3½ egkjk’VªkrhYk lektlq/kkj.¨pk bfrgkl & th- ,Yk- fÒMs] ,u-Mh- ikVhYk 
4½ egkjk’Vª vkf.k lektlq/kkjd & Ák- paædkar eaMYkhd 
5½ vk/kqfud egkjk’Vª & M‚- ch-,u- ljnslkbZ 
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21 व  शती म आदमी क  खोज़ 

(डॉ.िग रराजशरण अ वाल के ‘आदमी ह ैकहाँ ?’ के िवशेष संदभ ह)ै 
 

डॉ. राजाराम शेवाळे    
अ य , हदी िवभाग, कमवीर भाऊसाहबेिहरे कला, िव ान एवं वािण य महािव ालय, िनमगांव, िजला.नािशक,महारा . 

 

हदी सािह य म 21 वी शती म एक मूध य एवं नामचीन हदी ग़ज़लकार के प म याित ा  करनेवाल े
डॉ. िग रराजशरण अ वाल ह।ै इनके छह ग़ज़ल सं ह िस  एवं कािशत ह – ‘स ाटे म गँूज’, ‘भीतर शोर ब त 
ह’, ‘मौसम बदल गया कतना’, ‘रोशनी बनकर िजयो’, ‘िशकायत न करो तुम’ और ‘आदमी ह ैकहाँ ?’ छठाग़ज़ल 
सं ह ह,ै जो डॉ. िग रराजशहण अ वाल के चतन का नविनत ह।ै हदी ग़ज़ल के िसरमोर व. दु यंतकुमार न े‘साये 
म धूप’ ग़ज़ल-सं ह ारा आम आदमी क  धिजयाँ उड़ानेवाले राजनेता और राजनीित का अथात् िसयासतदार  के 
िखलाफ तेज-तरार और िव ोही िवचार  और श द  म आवाज़ बुलंद क  ह।ै वही डॉ. िग रराजशरण अ वालजी ने 
‘आदमी ह ैकहाँ ?’ ग़ज़ल सं ह म ‘आदमी क  खोज़’ करने का यास कया ह। हदी ग़ज़ल के सूरज दु यंतकुमार ने 
हदू तान के आम आदमी का अथात् म यवग, गरीब मजदरू एवं कसान के जीवन क  अ य िजजीिवषा म जीवन 

जीने के िलए भयावह संघष करनेवाले लोक को दखेा ह ैले कन लोग  को जरा-भी दया-क णा एवं सहानुभूित के तौर 
पर मदद, सहा यता और मानवता के नाम पर कुछ करते नह  दखेा ह।ै इस ि थित म ऐसा दौर आया क जदगी क  
तकिलफ गुनगुनाहट के रा त ेआना चाहती ह।ै उसम फंसकर ग़मे-जानाँ और ग़मे दौरा तक एक हो जाते ह। उनक  
ग़ज़ल ऐसे ही एक दौर क  दने ह ै–  

“ये सारा िज म झुककर बोझ से दहुरा आ होगा,  
  म सजद ेम नह  था, आपको धोखा आ होगा।””””1    

मनु य के द:ुख का सबसे बड़ा कारण यह भी एक ह ै क िसयासत म शासक य योजना  का लाभ गरीब  
तक प चँने से पहल ेराजनेता, अिधकारी और अ य लोग बीच म ही गबन कर लतेे ह, नाममा  गरीब  तक आता ह।ै 
उस पर दु यंतजी अपनी एक ग़ज़ल म िलखते ह – 

“यहाँ तक आत-ेआते सूख जाती ह कई न दयाँ,  
   मुझे मालूम ह पानी कहा ँठहरा आ ह।ै”2 

इसी परंपरा को िबज़नौर के ही डॉ. िग रराजशरण अ वाल ने आगे बढ़ाया और सबका मन आक षत कर 
िलया। डॉ. अ वाल अपने जीवन म जो झेला, भोगा, अनुभव कया; जीवन गुजारा सबसे खास बात यह ह ै क 
उनक  पैनी नज़रन ेजो दखे उससे उनका मन अिधक अ व थ आ, उस प रि थित और प रवेश क  आ मानुभूित को 
हदी म जनमानस के श द  म बयान कया ह ै ..... ग़ज़ल कह  ह।ै डॉ. अ वाल के आम आदमी का जीवन एवं 

समाज, राजनेता-राजनीित और उनक  व था, शासन व था को दखेा तो ु ध, शांत हो गये और लेखनी का 
हार करना शु  कर ‘स ाटे म गँूज’ आया। इससे उसका मन आम आदमी क  तड़प, आ ोश. पीड़ा, वेदना से द:ुखी 

होकर समाज- व था, बेहाल मानव जीवनम शोर मचाना कर दया – ‘भीतर शोर ब त ह’ै नामक ग़ज़ल सं ह 
आया। उ ह ने इस पर चतन-मनन और गहरा मंथन कया और आ य क उ ह सभी कार का गहरा प रवतन 
नज़र आया। प रवतन सभी कार का एवं सभी दिृ य  म ‘मौसम बदल गया कतना’ लेकर आया.। अपने अंदर क  
ऊजा एवं शि , साम य को उजागर कर स ाटे क  गँूज को, भीतर के शोर को मौसम बदलने म लगाना चािहए। 
दसुरा कोई हमारे जीवन म काश या रोशनी लायेगा और हम आगे बढ़गे उसके बजाय वयं ही ‘रोशनी बनकर 
िजओ’ काश लेकर आया। आदमी अपने द:ुख का िनयतंा वयं होता ह।ै अंतमन को टटोलकर दखेे तो द त कह  
नह  बि क अपन ेअंदर ही ह।ै अपने आप के अलावा इधर-उधर दखे तो हमस े यादा द:ुखी होत ेह,ै उनका द:ुख दरू 
करने से अपना अपन-ेआप चला जाता ह,ै यही जीवन जीने क  कला ह।ै इसीिलए ‘िशकायत न करो तुम’ आया। 
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संसार क  हर सम या का सबसे बड़ा कारण और जड़ ह ै‘आदमी’। 21 व  शती म आधुिनकता और िव ान 
के अिव कार  ने मानव मन और दमान को अंधानुकरण क  दीमक चट गई और मानव या आदमी चकाच ध म, 
भौितक संसाधन  म गूम हो गया, खो गया, खासकर अपने-आप म। इसी बात को डॉ. अ वाल ने ‘आदमी ह ैकहा ँ?’ 
सन् 2005 म कािशत कया। ‘आदमी ह ैकहा ँ?’ ग़ज़ल संगह म डॉ. अ वाल ने वा तव म आम आदमी क  अ य 
िजजीिवषा क  सु माितसु म सम या , राजनीित क  िव पुता, सामािजक िवषमता, िवसंगितयाँ, वाथाधता म 
िल  ह।ै जीवन का भटकाव, र त  क  टकराहट. मनु य, जीवन और समाज क  बबरता का यथाथ िच ण अपनी 
ग़ज़ल के ारा कया ह।ै आधिुनक युग म पँूजीवाद, बाज़ारवाद, उपभो ावाद. भूमंडलीकरण और िनजीकरण के दौर 
म आम आदमी और उसके जीवन के अि त व पर िच न लग रहा ह।ै 

आधुिनकता और िव ान क  भौितक संसाधन  क  िगर त म मानव और समाज वाथ , लालची, फरेबी, 
, खुदग़ज, बाजा , झूठा, िव ासघातक , बेईमान, धोखाबाज और पद, पैसा तथा ित ा, जमीन, जुमला और 

जो  के िलए घर-प रवार आ द खुन के र त  का भी सौदा कर रहा ह।ै इसम उनके जीवन म पैसा और भौितक 
साधन  का वच व हो गया ह।ै आधुिनकता एवं िव ानवादी युग म आदमी का जीवन िनराशा, हताशा, उदासी, कंुठा 
एवं अवसाद का िशकार हो गया ह।ै आदमी और दिुनया या थे ? या हो गये है ? और या ह गे पता नह  ह ? 
य क वह पैसा, बल, स ा और भौितक साधन  के ारा वच व थािपत करना चाहा रहा ह।ै 

आधुिनक युग म आज आदमी ने अपनी आदमीयत छोड़कर हवैािनयत पर उतर आया ह।ै वह मानव स े
दानव बन गया ह।ै उ ह ने सबसे पहले अपना आदमीपन और उसक  सारी िवशेषताए ँएवं गुण छोड़ दए और धीरे-
धीरे आदमी को ही भूल गया, आदमी जीवन भूल गया ह।इसीिलए डॉ. िग रराजशरण अ वाल ने ब त ही ठक 
कहाँ ह,ै ‘आदमी ह ैकहा ँ?’ आदमी कह  बाहर नह  खोया ह,ै वह तो अपने अंदर ही खोया ह,ै गुम आ ह।ै वह िसफ 
खुद का ही सोचता ह,ै दखेता ह,ै करता ह,ै और रहता ह,ै उसे न अपने, घर के दखते ह,ै न मानव समाज दखता ह।ै 
इतना ही नह  उ ह ने कृित को भी अनदखेा कर दया। मानव कृित के हर िह से का नुकसान कर रहा ह ै– हवा, 
पानी, जमीन, अ , दधू आ द को दिुषत कर अ य सभी व तु  म िमलावट, नदी, सागर, पशु-प ी, पेड़-पौधे, 
पहाड़, गाँव-शहर और ी-ब  क  त करी, िनलामी, माँ-बहन  क  अ मत को दावँ पे लगानेवाला आदमी, समाज 
और व था पर बोलते ह, सच म आदमी ह ैकहा ँ? वह शैतान से भी यादा गया-गुजरा हो गया ह।ै इसीिलए 
ग़ज़लकार डॉ. अ वाल आशा करत े ए िलखत ेह ै-  

“खेत खाली पड़ े ए ह ैयार  
   आदमीयत म आदमी बो दो।””””3    

“आदमी के प म पैदा ए तो या आ,  
   बात तो तब ह ै क सचमूच आदमी बनकर िजओ।””””4    

डॉ. िग रराजशरण अ वाल क  गज़ल  का सबसे बड़ा गुण ह ै ‘आशावाद’। आदमी क  आदमीयत और 
आदमीपन वापस आ सकता ह।ै उ ह मालूम था क जीवन अपने िलए नह  दसूर  को खुशी या स ता बाँटन ेस े
िमलता ह ैऔर इसके उपाय ह ै– खुिशयाँ बाँटना, हमदद  रखना, दसूरे का द:ुख दरू करना अथात् मानव या आदमी 
से और कृित से अलौ कक ेम करना। डॉ. अ वाल ग़ज़ल म कहत ेह – 

“सोचना  ँआदमी तब आदमी होने लगे  
   दद जब इक-दसूरे क  जदगी होने लगे।”5 

डॉ. अ वाल क  ग़ज़ल आज के बदले ए आदमी को समझती ई कह रही ह,ै बोल रही ह।ै वह आपक  
आदमीपन लाने के िलए एक दो त बनकर जीवन के सच बता रही ह ै– 

“सूखे ए फूल -सा िबखरता ही रहा ह,ै  
   कोिशश के िबना कोई भी सपना न आ सच।”6 
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आज हम आदमी ब त अजनबी, आ मक ीत, पराया महसूस होता ह।ै समय, िववशता, प रि थित, 
वैयि कता और चता म त आदमी क  िनयती या होगी, इसका अंदाजा भी नह  रहा ह।ै आदमी अपनी 
सरलता, सहजता, महानगरीय िव पुता म िवलीन कर चुका ह।ै महानगरीयता के बढ़ते जाल के जंगल म मानव 
र त-ेनात,े घर-प रवार, मानवीयता आ द को ितलांजिल दकेर जानवर  स ेबद र वृि य  म बदल गया ह,ै छल, 

कपट, वाथ, िव ासघात का वातावरण फैल गया ह।ै बनावटी मु कान, भौितक संसाधन  का आकषण, िवषा  
वातावरण म आदमी अपनी पहचान खोता जा रहा ह।ै आदमी िसफ लनेा जानता ह,ै दनेा भूल गया ह।ै अपना तो 
लेता ह ैले कन दसूरे के हक का भी िछन लतेा ह ै– 

“वो मनु य जगत म िजया कुछ नह ,  
   िलया िजसने सबकुछ, दया कुछ नह ।”6 

‘आदमी ह ैकहा ?’ क  गज़ल  म डॉ, िग रराजशरण अ वाल ने आदमी के आदमीपन पर आशा  करत े
ए भरोसा जताया ह ै क आदमी अपनी गौरवशाली परंपरा एवं इितहास को पुन: ा  कर सकता ह।ै आदमी ह ै क 
कस धून म ह,ै जो आदमी होने के सारे संकेत नज़रअंदाज करके िसफ कसी सरूत म सबकुछ हािसल करते ए 

शैतान सा वहार कर रहा ह ै– 
“ल हा-ल हा घात म रहते ह शैतान  के हाथ  

   हमको खुद अपना ही पहरेदार रहना चािहए।”7 
आदमी अपने आप म, पैसा और भौितकता म, आधुिनकता म, अहकंार म, व म, झूठ, वाथ, लालच, घात-

ितघात म गुम आ ह,ै लापता आ ह,ै उ ह बाहर नह  अिपतु अपने आप म ही ढँूढंना होगा, खोज़ना होगा और यह 
कोई नह  बि क उ ह वयं को ही करना होगा – 

“ये अलग बात ह ै क म ढँूढ न पाया अब तक,  
   लापता किहए िजसे, उसका पता भी मुझम।”8 

डॉ. अ वाल क  आशा जबरद त ह,ै वह हार नह  मानत ेह। आदमी का आदमीपन जागेगा और वह सबकुछ 
पहले जैसा ा  करगा – 

“ या आ दो पाँव पर चलना अगर आ भी गया,  
   आदमी को कम-स-ेकम इंसान होना चािहए।”9 

आदमी ने ‘पैसे’ को अपना परमा मा माना ह,ै वीकार कया ह।ै इसीिलए वह पैसा पाने के िलए या पैसा 
परमा मा को पान े के िलए कसी भी हद तक जा सकता ह,ै िगर सकता ह,ै िगर गया ह।ै आदमी असल म ब त 
वाथ  हो गया ह।ै पैसा और वाथ म वह खुद आदमी ह,ै भूल गया ह ै– 

“तुम कहाँ अपनायाल  के फूल लेकर आ गए  
   सबको पैसा, सबको पैसा, सबको पैसा चािहए।”10 

इस वाथ और पैसे न ेसबको िनगल या खा िलया ह,ै उसके सामने चाह ेकोई भी हो, उ ह िब कुल दखाई 
नह  दतेा। वह कसके साथ या कर रहा ह,ै य  कर रहा ह,ै उ ह कतई समझता, दखाई नह  दतेा ह।ै इसीिलएडॉ. 
अ वाल कहते ह ै क ‘आदमी ह ैकहा ँ?’ – 

“ वाथ संबंध  को खा जाता ह ैदीमक क  तरह  
   दो ती म वाथ य     ???? सहयोग होना चािहए।””””11    

आदमी न दो त क  दो ती का दखेता ह,ै न अपने खुन के र त  को। वह िसफ पैसा दखेता ह ैऔर उसके 
िलए सबका सौदा करता ह ै– 

“उपकार का सौदा आ, एहसान का सौदा आ,  
   वाथ क  क़ मत म अब इंसान का सौदा आ।  
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   आदमी ढलने लगा बाज़ार के माहौल म  
   ेम का सौदा आ, मान का सौदा आ।”12 

डॉ. िग रराजशरण अ वाल ने ‘आदमी ह ैकहा ँ?’ को ब त ही समपक एवं साथक सबुत  और यथाथ के 
परातल पर कहा ह।ै आदमी आदमीपन को अपने कम, वाणी और वहार से दखाता ह।ै भल ेही वह कतना भी 
द:ुखी य  न हो, उ ह अपनी िवशेषता  तथा गुण  को नह  यागना चािहए – 

“आदमी सचमुच वही ह,ै िजसका जीवन सार हो  
   दद हो सारे जहा ँका, यान भी घर-बार का।”13 

आदमी म हांड ती शि  के बराबर क  शि  समािहत ह।ै य िप उ ह अपना जीवन जीने के कृित न े
एक सीिमत दायरे म रहकर जीने के िलए मयादाए ँदी ई ह। अगर वह आपना दायरा या मयादा लाघंकर जीन ेलगे 
तो वह जीवन का आनंद नह  ले पायगा। आदमी का आदमीपन मयादा  म ह,ै वह कृित क  बराबरी नह  कर 
सकता। उ ह अपने दायरे म रहकर अपना आदमीपन जतन करना चािहए, नह  तो वह कहाँ गुम होगा, उ ह पता भी 
नह  चलेगा। आज यही आ ह,ै आदमी ने अपन ेदायरे को छोड़ असीिमत कृित के दायरे को समेटना चाहता ह।ै 
जीवन का आनंद ृकित के िनयम  का अनुसरण करने स ेिमलता ह।ै कृित ने मनु य के जीवन का दायरा िनि त 
कर दया ह,ै उ ह उसी दायरे म रहकर जीना आव यक ह ै-  

“आदमी अपने िवचार  म असीिमत ही सही,  
   फर भी जीने के िलए, इक दायरा तो चािहए।”14 
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lekt lq/kkjd jktk jkeeksgulekt lq/kkjd jktk jkeeksgulekt lq/kkjd jktk jkeeksgulekt lq/kkjd jktk jkeeksgu    jkW; ;kaP;k fopkjkaph izklafxdrkjkW; ;kaP;k fopkjkaph izklafxdrkjkW; ;kaP;k fopkjkaph izklafxdrkjkW; ;kaP;k fopkjkaph izklafxdrk 

izkizkizkizk----    JhJhJhJh----    vkjvkjvkjvkj----    dsdsdsds----    lq;Zoa’kh  lq;Zoa’kh  lq;Zoa’kh  lq;Zoa’kh      

bfrgklbfrgklbfrgklbfrgkl    foHkkxfoHkkxfoHkkxfoHkkx] ,l] ,l] ,l] ,l----ihihihih----,p,p,p,p    dyk foKku o okf.kT;dyk foKku o okf.kT;dyk foKku o okf.kT;dyk foKku o okf.kT;] efgyk egkfo|ky;] ekysxkaoefgyk egkfo|ky;] ekysxkaoefgyk egkfo|ky;] ekysxkaoefgyk egkfo|ky;] ekysxkao    dWEi] dWEi] dWEi] dWEi] rkrkrkrk    ekysxkao] ekysxkao] ekysxkao] ekysxkao] ftftftft    ukf’kdukf’kdukf’kdukf’kd 

izLrkouk &izLrkouk &izLrkouk &izLrkouk & 
 19 os ‘krd  /kkfeZd]  lkekftd  lq/kkj.kk  pGoGhalkBh  egRokps  ekuys tkrs-  ;k dkGkrhy  izcks/kukeqGs  
vktgh ;k  pGoGhps  fopkj  izsj.kknkd  vls  Bjrkr-  Hkkjrkr  /kfeZd lkekftd lq/kkj.kk  pGoGhpk  ik;k  ?kky.kkjs  
jktk  jkeeksgu  jkW;  gs ifgys gksrs- Eg.kwup R;kapk  vk/kqfud  Hkkjrkps  tud fdaok  izcks/kukps  tud  vlk  mYys[k  
dsyk  tkrks-  [kÚ;k  vFkkZus  R;kaP;kp  dkGkiklwu  lkekftd  o  /kkfeZd  pGoGhauk izkjaHk  >kyk-  19 O;k ‘krdkP;k 
iqokZ/kkZr  baxzt  lRrsus  fganqLFkku  vkiY;k  opZLok[kkyh  vk.kyk-  T;k  ns’kkoj  baxztkauk  jkT;  djk;ps  gksrs  rks ns’k 
Eg.kts  fganqLFkku-  ;k  ns’kkyk  baxzt  ljdkj ekxklysyk  o jkuVh  letr  gksrs-  v’kk ekxklysY;k  lektkr  vkiY;k  
laLd`rhpk  o  /kekZpk  izlkj  Ogkok  vls  /kkfeZd  o  lkekftd  lq/kkj.kk  pGoGhP;k  usR;kauk okVr  gksrs- 

fganh  lektkph  v/kksxrh &fganh  lektkph  v/kksxrh &fganh  lektkph  v/kksxrh &fganh  lektkph  v/kksxrh & 
 19 O;k ‘krdkr  baxztkauh  eksBk  izns’k  vkiY;k  lRrs[kkyh  vk.kyk  gksrk-  ts  dkgh  jkT;drsZ  vkiyh  
jkT;s  lkaHkkGwu  gksrs  rsgh  baxzt  lRrsP;k  vkgkjh  xsys gksrs-  Hkkjrh;  lekt  e/;;qxhu  dkGkrp  okojr  gksrk-¼1½  
lrh  i/nr]  ckfydk cGh]  fo/kok  fookg]  ds’koi.k] v’kk  n`”V  pkyhjhrh  lektkr fLodkjY;k  tkr  gksR;k-  fo/kok  
fL=;kaps  thou  nq%[kkus  Hkjysys gksrs-  osn  o  mifu”k/ks  ;kaps  rRoKku  ekxs  iMys  gksrs-  R;kaph  tkxk  iwjk.kkrhy  
HkkdMs  dFkkauh  ?ksryh  gksrh- vusd  nsonsork]  iwtk&vtkZ o  R;kr  fnys  tk.kkjs  cGh]  tkrhHksn]  vKku o  va/kJ/nk  
;k  lokZaP;k  tkG~;kr  Hkkjrh;  lekt  lkiMyk  gksrk-  lkekftdn”̀V;k  fganh  lekt  v/kksxrhyk  iksgkspyk  gksrk-  
v’kk  va/kJ/nkGw  o  vKkuh  lektke/;s  uO;k  ;qxkps  pSrU; fuekZ.k  dj.;kps  ifgys  dk;Z jktk  jkeeksgu  jkW;  
;kauh dsys- 

czkEgks  lektkph  LFkkiuk  %czkEgks  lektkph  LFkkiuk  %czkEgks  lektkph  LFkkiuk  %czkEgks  lektkph  LFkkiuk  % 
 19 O;k  ‘krdkr  Hkkjrkr  lekt  izcks/kkukph  izfØ;k  lq:  >kyh-   /kkfeZd  o  lkekftd  lq/kkj.kk  ?kMowu  
vk.k.;klkBh  r:.k  oxZ  iq<s  ljlkoyk-  R;klkBh  R;kauh  /kkfeZd  laLFkk o  lkekftd  laLFkkaph  LFkkiuk  dsyh-  
R;kiSdhp  ,d  laiznk;  Eg.kts  czkEgks  lekt  gksrks  ;k  lektkph  LFkkiuk  jktk  jkeeksgu  jkW;  ;kauh  dsyh-  jkW;  
;kauh  1815  e/;s  vkReh;  lHkk  ukokph  la?kVuk  LFkkiu  dsyh-  b-l- 1822  e/;s  ;qfuVWfj;u  ukokph  Lka?kVuk 
LFkkiu  dsyh-  ;k  nksUgh  la?kVukaps  ,dhdj.k  d:u  fn- 20@08@1828  jksth  czkEgks  lektkph  LFkkiuk  dsyh-¼2½  
czkEgks  lektkP;k  ek/;ekrwu  jktk  jkeeksgu  jkW;  ;kauh  lekt  lq/kkj.;kps  cgqeksy  dk;Z dsys-  jkW;  ;kauh  osn  o  
mifu”knkaoj  izopus  fnyh-  R;k lqekjkl  f[kzLrh  fe’kuÚ;kaps  fganq  /kekZoj  iz[kj  gYys  gksr  gksrs-  v’kk  osGh  fganh  
lektkus  cqjlVysY;k  /keZ  dYiuk  Qsdwu  fnY;k  ikfgtsr  vls  jkW;  ;kauk  okVr  vls-  iq<s  vkiY;k  erkP;k  
izpkjklkBh  R;kauh  b-l- 1828  e/;s  loZ  fo’okpk  fuekZrk  vlk  ,dp  ijes’oj  eku.kkjk  ewrhZ  iqtsoj fo’okl u  
Bso.kkjk  o  izse]  ca/kqRo  o ekuorkokn  ;kaph  f’kdo.k  ns.kkjk  czkEgks  lekt  LFkkiu  dsyk- 

czkEgks  lektkps  rRoKku  %czkEgks  lektkps  rRoKku  %czkEgks  lektkps  rRoKku  %czkEgks  lektkps  rRoKku  % 
 jkW;  ;kauh  czkEgks  lektkps  ts  rRoKku  ekaMys  rs  vktP;k  lektkyk  ns[hy  mi;ksxh  iM.kkjs  vkgs- 
vktgh  lektkr  vusd nso&nsork  vkgsr]  cksdM  cGh  fnys tkr  vkgsr-  R;koj jkW;  Eg.krkr  dh]  ijes’oj  
,dp  vkgs-  bZ’oj gk  ,dp  vkgs-  rks  loZO;kih  vkf.k  fo’okpk fuekZrk  vkgs-  czkEgks  lektkpk  ewrhZiqtsoj  
fo’okl  ulwu  rks  fo’oca/kqrRokoj  J/nk  Bso.kkjk  vkgs-  nsokph  HkDrh  dsoG  izkFkZus}kjs  dsyh  tkÅ  ‘kdrs-  
R;klkBh  nykykph  xjt  ukgh-  loZ  tkrh o  /kez  leku  vkgsr-  ;kpkp  vFkZ  czkEgks  lektkyk  tkrh  O;oLFkk  
ekU;  uOgrh-  nsokph  HkDrh  dj.;kpk  vf/kdkj  lokZauk  vkgs-  ;kpkp vFkZ  czkEgks  lektkyk  ijes’oj  HkDrhlkBh  
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mPp&fuPp  vlk  HksnHkko  ekU;  uOgrk- ¼3½  czkEgks  lekt  txkrhy  loZ  /kez  rRoKkukcn~ny  vknj  ckGxrks-  fganw  
lektkP;k  izxrhlkBh  fganw  yksdkauh  f[kz’pu  /keZ  fLodkj.;kph  xjt  uOgrh-  jkW;  ;kauh  ,dkp  bZ’ojkP;k  fparukl  
izk/kkU;  fnys  gksrs-  czkEgks  lektkekQZr  mifu”ks/kkrhy  vkRek  o  czEg  ;krhy  laca/k  lkekU;  tursyk  iVÅu  
ns.;kpk  iz;Ru  dsyk  vkgs-  lekt  lq/kkj.;kP;k  dk;kZr  czkEgks  lektkus  eksykph  Hkj  ?kkryh  vkgs- 

jkW;  ;kaPjkW;  ;kaPjkW;  ;kaPjkW;  ;kaP;k  lekt  lq/kkj.kk  %;k  lekt  lq/kkj.kk  %;k  lekt  lq/kkj.kk  %;k  lekt  lq/kkj.kk  % 
 jkW;  ;kaph  /keZ  lq/kkj.kk  ,dk  vFkkZus  lekt  lq/kkj.kkp  gksrh-  R;k dkGkr  /keZ gk  lektkpk  vkRek  
letyk  tkr  gksrk-  jkW;  ;kauh  loZ  /kekZpk  vh;kl d syk  gksrk-  izse]  n;k]  ca/kqHkko]  ijes’ojkps  Js”Bro  ;k  
xks”Vh  loZ  /kekZr  lkj[;kp  vlY;kps  R;kaP;k  y{kkr  vkys-  fganw  /kekZP;k  izxrhlkBh  f[kz’pu  /keZ  fLodkj.;kph  
xjt  ukgh-  vLrhRokr  vlysY;k  va/kJ/nk  o  ew[kZ :<h  ;kapk  R;kx  d:u  osnkaps  vkpj.k  djkos-  R;keqGs  
lektkrhy  ejxG  u”V  gksÅu  lektkyk  oSHko  izkIr  gksbZy  vls  jkW;  ;kauk  okVr  gksrs-  dkj.k  ;k  njE;ku  
fganw  lekt  vusd  tkrh  iaFkkr  vMdyk  gksrk-  fganw  lektkus  vkiyh  izxrh  d:u  ?ks.;klkBh  tqukV  ca/k.ks  
Vkdwu  fnyh  ikfgtsr  vls  jkW;  ;kauk  okVr  gksrs-   
  jk”Vªkis{kk  O;Drhyk  tkr  egRokph  okVrs  rsOgk  lektkrhy  tkrh  izFkk o  dkyckg+;  :<h  ijaijk ;kaps  
jkW;  ;kauh  mPpkVu dsys-  lektkrhy  loZ  tkrh  HksnkaP;k  fHkarh  m/oLr  dj.;kpk  iz;Ru  dsyk-  lkekftd  
lekursP;k  rRokoj  vk/kkjysyh  vR;k/kqfud  v’kh  ufou  fo”kerk  fojghr  lekt  O;oLFkk  fuekZ.k  dj.;kpk  iz;Ru  
dsyk-  loZ  lektkps  fgr  lk/kys  tkbZy-  ekuoh  lq[kh  gksbZy  v’kh  O;oLFkk  fuekZ.k  dj.;kpk  iz;Ru  jkW;  ;kauh  
dsyk- ¼4½ 
  HkkSfrdn`”V;k  vR;ar  izxr  vlysY;k  baxztkauh  vkiY;k  ns’kkoj  dsysys  ts  vkØe.k  vkgs  R;k  vkØe.kkps  
[kjs  Lo:I  jkW; ; kauk  letys  gksrs-  baxztkaps vkOgku  fganh  lektkyk  fLodkjk;ps  vlsy  rj  R;kauh  izFke  Kkukph  
lk/k.ks  gLrxr  dsyh  ikfgtsr  vls  jkW;  ;kauk  okVr  gksrs-  ;k  fopkjkrwup  R;kauh  dydRrk  ;sFks  fganw  dkWyst  
o  baxzth  f’k{k.k  ns.kkjs  fo|ky;  LFkkiu  dsys- 

fL=;kaP;k  gDdkapk  dSokjh  %fL=;kaP;k  gDdkapk  dSokjh  %fL=;kaP;k  gDdkapk  dSokjh  %fL=;kaP;k  gDdkapk  dSokjh  % 
 fganqLFkkukrhy  fL= nkL;  foekspukph  ifgyh pGoG  mHkkj.kkjs  jkW;  gsp  gksrs-  R;kosGh  ckyfookgh]  fo/kok  
fookg]  ds’koi.k]  lrhph  pky  ;klkj[;k  vfu”B  izFkk  lektkr  :<  gksR;k-  ;k  vfu”B  izFksfo:/n  >xM.;kpk  
iz;Ru  jkW;  ;kauh  dsyk-  gs  dke  rls  vo?kM  gksrs-  dkj.k  HkV  fHk{kwdkapk  lektkoj  Qkj  eksBk  ixMk  gksrk-  
irh fu/kukuarj  fo/kok L=hus  lrh  tk.ks  gk  /keZ  ekuyk  tkr  gksrk-  jkW;  ;kauh  ;k  /kkfeZd  izFks  fo:/n  pGoG  
lq:  dsyh-  ljdkj  njckjh  vtZ  dsys-  R;kaP;  ;k  iz;RukeqGs  lu 1829  e/;s  x- t-  ykWMZ  foYe;  csVhax  ;kauk  
lrh  canhpk  dk;nk  djkok  ykxyk  o  rks  vaeykr  ns[khy  vk.kkok   ykxyk-  ;kf’kok;  fL=;kaP;k  okjlk  
gDdkalaca/kh  pGoG  ns[khy  jkW;  ;kauh lq:  dsyh-  lektkrhy  cgq  iRuhaRokph  pky  can  Ogkoh ; klkBh  R;kauh  
vkiyh  ys[k.kh  pkyoyh-¼5½   19 O;k  ‘krdkP;k  lq:okrhyk  fganh  lekt  vusd  tkrh o  iaFk  ;kaP;k  ca/k.kkr  
vMdyk  gksrk-  fganh  lektkyk  vkiyh  izxrh  d:u  ?;ko;kph  vlsy  rj  R;kauh  tkrh  Hksnkps  tks[kM  >kqxk:.k  
fnys  ikfgts-  lektkrhy tkrh  Hksn  jk”Vª  fodklkyk  vMlj  vkgs vls  R;kaps  Bke  er  gksrs-  R;kauh  vkiY;k  
fy[kkuk}kjs  tutkx`rh  lq:  dsyh  gksrh-  vkiY;k  fganh  cka/kokauh  tkrh  ca/kukph  O;oLFkk  cnywu  uO;k  ;qxkpk  
fLodkj  dj.;krp  [kjs  fgr  vkgs-  gk  R;kauh  fnysyk  lans’k  R;kdkGh  rjh  Økarhdkjdkp gksrk-   

jktk  jkeeksgu  jkW;  gs [kjs  lektoknh  gksrs-  lektkrhy  jatY;k  xkatY;kaph  lsok  Eg.kts  bZ’oj  lsok  
Eg.ktsp  bZ’oj  iwtk  ;koj  R;kaph  J/nk  gksrh-  Eg.kwu  R;kauh  vkiys  laiw.kZ  vk;q”;  lektkrhy  fo/kokaoj  
gks.kkÚ;k  vR;kpkjkfo:/n  o  lrh  lkj[;k  pkyh fo:/n  ?kkyoys-  rs  ekuoh  Lokra«;kps  HkksDrs  gksrs-  jkW;  ;kaP;k  
fBdk.kh  vl.kkÚ;k  Js”B  ekuorkoknh  xq.kkaeqGs  baXyaM]  QzkUl  e/khy  fopkjoarkuh  o  jkts  jtokM+;kauh  R;kapk  xkSjo  
dsyk- 
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lkjka’k   %&lkjka’k   %&lkjka’k   %&lkjka’k   %& 
lekt  lq/kkj.kk  pGoGhP;k  lekarj  v’kh  pGoG  fganwLFkkukr  tksekus  lq:  >kyh  rh  Eg.kts  /kez  

lq/kkj.kk  pGoG]  ,dk  vFkkZus  rh  lekt  lq/kkj.kk  pGoGp  gksrh-  lektkrhy  vusd izFksfo:/n  eqDrrk  dj.kkÚ;k  
egku  lq/kkjdkaiSdh  jktk  jkeeksgu  jkW;  gs ifgys  gksrs-  lrhP;k  n`”V  pkyhfo:/n  R;kauhp  vkokt  mBoyk-  R;kaP;k  
uarj  caxyk  izkarkrp  uOgs  rj  laiw.kZ  ns’kHkj  lekt  lq/kkjdkaph  ekfydkp  lq:  >kkyh-  egkjk”Vªkr  yksdfgroknh  
e- Qqys]  MkW- HkkÅ nktks ykM]  fo”.kq’kkL=h  iaMhr]  nknksck  ikaMqjax]  txUukFk  ‘kadj’ksB] U;k- jkuMs]  vkxjdj]  N- ‘kkgw  
egkjkt]  MkW- vkacsMdj]  eg”khZ  f’kans]  vls  vusd  lektlq/kkjd  mn;kl  vkys- 
  ojhy  loZp  fopkjoarkaps  fopkj  vktgh  izsj.kk  ns.kkjs  vkgsr-  vktgh  lektkr  vusd  nso&nsork] tkrh  
Hksn vkgsr]  cksdM  cGh  ns.ks]  uol  dj.ks]  ekatj  vkos  tk.ks  ;klkj[;k  izFkk  lektkr  vktgh  fVdwu  vkgsr-  
lekt  vusd  :<h&iajijkauh  t[kMyk  xsyk  vkgs-  Eg.kwu  b- l- 19 O;k ‘krdkr  fopkjoarkuh  ekaMysY;k  fopkjkaph  
xjt  vktgh  okVrs  vkgs-  Eg.kwup  izLrqr  ys[kkr  eh  ^^jktk jkeeksgu  jkW;  ;kaP;k  fopkjka’kh  izklafxdrk**  gk  
fo”k;  fuoMyk  vkgs- 

 lanHkZ lwph &lanHkZ lwph &lanHkZ lwph &lanHkZ lwph & 
1½ MkW- t;f’kaxjko  iokj& vk/kqfud  fganqLFkkupk  bfrgkl]  fo|k  izdk’k  iq.ks] i`”B &241 
2½ izk- xQqj  ‘ks[k &vk/kqfud  Hkkjrkpk  bfrgkl]  fizre  iCyhds’ku  tGkxao  2005  i`”B 112 
3½ iokj] Hkkejs] ‘kgk & vk/kqfud  Hkkjrkpk  bfrgkl] iz’kkar  iCyhds’ku]  tGxko 2014 i`”B 70 
4½ ?kkVxs]  lksuo.ks] fo|klkxj &  vk/kqfud  Hkkjr]  lDlsl  izdk’ku] iq.ks 2013] i`”B 3-4 
5½ iz- u- tks’kh & Hkkjrh;  Lokr«;kapk  bfrgkl]  Lusgo/kZu  iCyhds’ku  gkÅl] iq.ks 1993Ik`”B 75- 
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ामीण िवकासाचा सुधा रत क ीय दृ ीकोनामीण िवकासाचा सुधा रत क ीय दृ ीकोनामीण िवकासाचा सुधा रत क ीय दृ ीकोनामीण िवकासाचा सुधा रत क ीय दृ ीकोन    
    

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . पीपीपीपी. . . . टीटीटीटी. . . . िनकमिनकमिनकमिनकम    
अथशा  िवभाग मुख, कलाकलाकलाकला,    वािण य आिण िव ान महािव ालयवािण य आिण िव ान महािव ालयवािण य आिण िव ान महािव ालयवािण य आिण िव ान महािव ालय नादंगावनादंगावनादंगावनादंगाव,,,,ताताताता. . . . नादंगाव िजनादंगाव िजनादंगाव िजनादंगाव िज. . . . नािसकनािसकनािसकनािसक.... 

ा तािवक ा तािवक ा तािवक ा तािवक : : : :     
     ामीण िवकासाचा अ यास करताना ामीण समाजाचे व प अ यासणे आव यक आह.े ामीण  
समाजजीवनात िनमाण होणारया सम यांवर उपाययोजना योजनू ामीण समाजाचा िवकास सवागान े घडवून 
आण यासाठी िविवध तरांवरती य  केले जात आहते. याबरोबरच ामीण िवकासिवषयक योजना, काय म 
राबिव यात येवू लागले. यामुळे ामीण ामीण समाजाचे व प बदलत आह.े या बदलापाठीमागची पा भूमी 
आिण ामीण समाजा या िवकासासाठी कारणीभूत असले या घटकांना समज यासाठी ामीण िवकासाचा अ यास 
करणे गरजेचे आह.े  भारतात ६,४१,००० गावे आहते आिण एकूण लोकसं ये पैक  ७२.२ ट े  लोकसं याया ामीण 

भागात आह.े यापैक  १,४५,००० खे ांम ये येक  ५०० ते ९९९ लोक राहतात; १,३०,००० खे ांची 

लोकसं या दर खे ामागे १००० ते १९९९ या दर यान आह;े आिण १,२८,००० खे ांची लोकसं या येक  

२०० ते ४९९ आह.े हणूनच भारतातील ामीण े ाचा िवकास झा यास आपोआपच दशेाचा सवागीण िवकास 

घडून येवू शकतो असे हटले तर ते चुक चे ठरणार नाही.   
अ यासाची उ ेअ यासाची उ ेअ यासाची उ ेअ यासाची उ े    ::::    

१. ामीण िवकासाचा अथ आिण वैिश े अ यासणे  
२. ामीण िवकासाची उ े अ यासणे.  
३. ामीण िवकासाबाबत क ीय योजना आिण याबाबत क ीय सुधा रत दिृ कोनाचा अ यास करणे.   

सशंोधन प ती सशंोधन प ती सशंोधन प ती सशंोधन प ती ::::    
तुत अ यासासाठी दु यम त य सकंलन प तीचा वापर कर यात आलेला आह.े याअंतगत वृ प े, संदभ 

ंथ, संकेत थळे इ याद चा वापर कर यात आलेला आह.े   
ामीण  िवकासाचा अथ ामीण  िवकासाचा अथ ामीण  िवकासाचा अथ ामीण  िवकासाचा अथ ::::    

काल टेलरकाल टेलरकाल टेलरकाल टेलर – ामीण िवकास ही एक अशी या आह े क, याम ये ामीण लोक आपली आ थक आिण 

सामािजक प रि थती सुधारावी यासाठी या यते सहभागी होतात आिण यामुळे ते आप या रा ीय 
िवकासा या काय मात काम करणारे भावशाली समूह बनतात.  

जागितक बकँजागितक बकँजागितक बकँजागितक बकँ – ामीण भागातील लोकां या आ थक आिण सामािजक जीवनात सुधारणा कर यासाठी 
तयार कर यात आलेली हूरचना हणजे ामीण िवकास होय. 

ामीण लोकजीवन आ थक आिण सामािजकदृ ा सुधार यासाठी ामीण लोकांसाठी राबिव यात येणारी 
या हणजे ामीण िवकास होय. 

ामीण भागातील आ थकदृ ा दबुल लोकांचे जीवनमान यां या याशील स भागामधून उंचावणे 
हणजे ामीण िवकास होय.  

ामीण लोकजीवनातील आ थक, सामािजक,सां कृितक,शै िणक,राजीक य ई. े ाम ये सुधारणा घडवून 

आणणे हणजेच ामीण िवकास होय.  
ामीण िवकासाची विैश  ेामीण िवकासाची विैश  ेामीण िवकासाची विैश  ेामीण िवकासाची विैश  े: : : :     
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१. ामीण िवकास िह सावि क चालणारी या आह.े  
२. ामीण िवकास िह सवागीण िवकासािभमुख या आह े. 
३. आ थकदृ ा दबुल समूहा या िवकासावर ामीण िवकासामाफत भर दला जातो. 
४. ामीण िवकासा या येत लोकांचा सहभाग मह वपूण असतो. 
५. ामीण िवकास िह अखंड चालणारी या आह.े  
६. ामीण िवकास ह ेदिे कासाचे मह वपूण अंग आह.े 
७. ामीण िवकासा या येत शासनाची भूिमका मह वाची असते. 

ामीण िवकासाची उ  ेामीण िवकासाची उ  ेामीण िवकासाची उ  ेामीण िवकासाची उ  े::::    
११११.... ामीण भागातील लोकां या उ प ात वाढ घडवनू आणण ेामीण भागातील लोकां या उ प ात वाढ घडवनू आणण ेामीण भागातील लोकां या उ प ात वाढ घडवनू आणण ेामीण भागातील लोकां या उ प ात वाढ घडवनू आणण े::::    

भारत कृिष धान दशे अस याने लोकांचा मुख वसाय शेती हा असतो. परंत ु शेती वसाय  हा 
िनसगावर अवलंबून अस याने येक वष  उ पाद येईलच याची शेतक यानंा शा ती नसते. तसचे ामीण भागात 
शेतमजूर, अ पभूधारक शेतकरी यांचे माण अिधक असते. यांना वषभर उपल द होईल असा रोजगार िनमाण 
क न यां या उ प ात वाढ क न यां या जीवनमानाचा दजा सुधार यासाठी य  केला जातो. अशा 
प रि थतीत शेतीशी पूरक वसाय पशुपालन, कु कुटपालन, मधमाशी पालन म य पालन रेशीम उ पादनासाठी 

रेशमी क ांचे पालन यासारखे रोजगार ामीण भागात िनमाण क न रोजगारातून उ प  वाढिवणे आिण ामीण 
लोकां या दा र ाचे िनमुलन करणे ह े ामीण िवकासाच ेमह वपूण उ े आह.े 
2222. . . . ामीण भागातील लोकाचंा आरो याचा दजा सधूारण ेामीण भागातील लोकाचंा आरो याचा दजा सधूारण ेामीण भागातील लोकाचंा आरो याचा दजा सधूारण ेामीण भागातील लोकाचंा आरो याचा दजा सधूारण े::::    

ामीण भागात िनर रतेचे माण अिधक अस याने अनके कार या अंध ा आिण अ ान असते. तसचे 
अ व छतेचे माणही जा त असते. या सवामुळे तेथील आरो यावर याचा ितकूल प रणाम होतो. आरो याचा 
दजा अ यंत िनकृ  तीचा असतो. यामुळे ामीण आरो य सुधार यासाठी ामीण भागात आरो या या 
सुिवधांम ये वाढ क न आणली पािहजे. यातून लोकांचे शारी रक आिण मानिसक आरो य दखेील सुदढृ राहते.  
३३३३.... ामीण भागातील शै िणक दजात सुामीण भागातील शै िणक दजात सुामीण भागातील शै िणक दजात सुामीण भागातील शै िणक दजात सुधारणा करण ेधारणा करण ेधारणा करण ेधारणा करण े::::    

ामीण िवकासाम ये सुिशि त,सुजान, जागृत डोळसवृ ी या लोकाचंा सहभाग आव यक असतो.परंत ु

ामीण भागात शै िणक सोय चा अभाव अस यामुळे ब सं य ामीण लोक िनर र आिण अंध ाळू आहते. 
ामीण लोकांना अिधकािधक सा र बनिव यासाठी अंगणवाडी, बालवाडी, शाळा, हाय कूल महािव ालयांमाफत 

िश णाचा सार करणे ह े ामीण िवकासाचे उ े आह.े यासोबतच ामीण भागातील युवकांना सा र 
कर यासाठी सा रता सार क ,े ौढशाळा, रा शाळांची िन मती क न ामीण युवकां या कला कौश याचंा 

िवकास करणे.  
४४४४. . . . आरो याचा दजा सधुारण ेआरो याचा दजा सधुारण ेआरो याचा दजा सधुारण ेआरो याचा दजा सधुारण े::::    

ब तांशी ामीण लोक िनर र आहते. अ ान, अंध ा, आरो य सुिवधाचंा अभाव, वचाते या 

सवय बाबत उदासीनता यामुळे ामीण लोकां या आरो याचा दजा अ यंत िनकृ  आह.े ामीण लोकांचे आरो य 
सुधार यासाठी ामीण आरो य क ,े लसीकरण तसेच कुटंुब क याण क ,े याबरोबरच िशि त आिण पुरेस े

वै क य अिधकारी, औषधे ई.द चा. पुरवठा करणे. यासोबतच शौचालये, सांडपाणी, शु  पाणी, आरो याबाबतची 
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यावयाची द ता, या ारे ामीण लोकांचे शारी रक, मानिसक दृ ा िनरोगी मनु यबळाची िन मती करणे ह े

ामीण िवकासाचे उ े आह.े  
५५५५. . . . दळणवळणाची साधन ेदळणवळणाची साधन ेदळणवळणाची साधन ेदळणवळणाची साधन े, , , , तं ानात वाढ घडवनू आणणेतं ानात वाढ घडवनू आणणेतं ानात वाढ घडवनू आणणेतं ानात वाढ घडवनू आणणे: : : :     

ामीण भागात प े  र त,े वीज, पाणी ई. पायाभूत सुिवधांबरोबरच नवीन तं ानात वाढ घडवून आणणे 

ह ेदखेील ामीण भागाचे एक मह वपूण उ े आह.े  
६६६६. . . . पयावरणाच ेसरं ण तसचे सतंलुन राखण ेपयावरणाच ेसरं ण तसचे सतंलुन राखण ेपयावरणाच ेसरं ण तसचे सतंलुन राखण ेपयावरणाच ेसरं ण तसचे सतंलुन राखण े::::    

पयावरणाचे संर ण करणे ह े मानवी समाज आिण शेती े ा या दृ ीने अ यंत मह वाचे आह.े कारण 
भारत हा कृिष धान दशे आह.े पयावरण संर णा या दृ ीने मृदसंधारण, पाणलोट े ाची िन मती आिण 

िवकास,वृ ारोपण काय म, गुरांसाठी चायाची लागवड ई. उप म राबवून पयावरणाचे संर ण केल े जात.े या 

उप मांमुळे जमीन, पाणी, आिण िपकांची गुणव ा राख यास मदत होते. 

७७७७.  .  .  .  सामािजक िवषमता न  करण ेसामािजक िवषमता न  करण ेसामािजक िवषमता न  करण ेसामािजक िवषमता न  करण े::::    
ामीण भागात जातीभेदामुळे सामािजक िवषमता आढळून येत.े ामीण समाजातील िह पारंप रक जातीय 

िवषमता, आ थक िवषमता आिण सामािजक िवषमता न  क न समता, बंधु व, वातं य या लोकशाही मु यांवर 

आधा रत असलेली समाज व था िनमाण करणे ह े ामीण िवकासाचे उ े आह.े या दृ ीने ामीण भागात 
िनरिनरा या िवकास काय मांचे आयोजन क न समाजातील गरीब, ीमंत असा वगावागामधील भेद कमी करणे 

तसेच ामीण समाजातील ी-पु ष भेद कमी क न मिहलांचा सामािजक दजा सुधार यासाठी िविवध उप म 
राबिवणे ह ेदखेील एक उ े आह.े  
८८८८.  .  .  .  शा ीय ानावर आधा रत ामीण जीवनाची उभाशा ीय ानावर आधा रत ामीण जीवनाची उभाशा ीय ानावर आधा रत ामीण जीवनाची उभाशा ीय ानावर आधा रत ामीण जीवनाची उभारणी करण ेरणी करण ेरणी करण ेरणी करण े: : : :     

ामीण लोकजीवनात स या तं  प तीचा वापर केला जातो. दनैं दन जीवनात साधे तं ान वाप न 
ामीण लॉक आप या जीवनातील साधेपणा जपत असतात. या ामीण समाजाचे आधुिनक समाजात पातंर 

कर यासाठी सामािजक घडामोडी पाठीमागील कारणे, कोण याही घटनेची कायकारणमीमांसा शा ीय प तीन े

करणे, उ पादन येत आिण दनैं दन जीवनात अिधकािधक तं ानाचा वापर क न ामीण जीवन सुखमय 

बनिवणे ह े ामीण िवकासाचे उ े आह.े  
९९९९. . . . िविवध सं था आिण सघंटनाचंी थापना करण ेिविवध सं था आिण सघंटनाचंी थापना करण ेिविवध सं था आिण सघंटनाचंी थापना करण ेिविवध सं था आिण सघंटनाचंी थापना करण े::::    

ामीण समाजात पर पर सहकायाची भावना िनमाण क न ामीण समुदायाचा िवकास करणे ह े ामीण 
िवकासाचे उ े आह.े या अनुषंगाने ामीण भागात वाचनालय,े त ण मंडळे, डा मंडळे, मिहला मंडळे, 

शेतकरी मंडळे, िविवध कार या सहकारी आिण िव  सं था, पतसं था आिण सघंटना िनमाण क न संघटीत 
श ारे ामीण िवकासाचा िवकास करणे ह ेउ े आह.े  

थोड यात ामीण भागातील लोकां या श  आिण मतांचा िवकास लोक सहभागा ारे क न ामीण 
लोकां या जीवनात आ थक, सामािजक, सां कृितक आिण मानिसक अशा सव पैलूंचा समतोल िवकास सा य करणे 

ह े क  सरकारचे मुख उ े आह.े या उ ी ां या पूततेसाठी सरकारकडून ामीण िवकासाबाबत पढुील सरकारकडून ामीण िवकासाबाबत पढुील सरकारकडून ामीण िवकासाबाबत पढुील सरकारकडून ामीण िवकासाबाबत पढुील 
िवकासाच ेदृ ीकोन वीकार याच े दसनू यतेातिवकासाच ेदृ ीकोन वीकार याच े दसनू यतेातिवकासाच ेदृ ीकोन वीकार याच े दसनू यतेातिवकासाच ेदृ ीकोन वीकार याच े दसनू यतेात::::    
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अअअअ.  .  .  .  ब उ ेशीय दृ ीकोन  ब उ ेशीय दृ ीकोन  ब उ ेशीय दृ ीकोन  ब उ ेशीय दृ ीकोन  ((((Multipurpose Approach ) :Multipurpose Approach ) :Multipurpose Approach ) :Multipurpose Approach ) :    

ब उ शेीय दृ ीकोन हणजे या दृ ीकोनात एकाच वेळी एकापे ा अिधक उ े सा य कर यावर भर 
दला जातो. या दिृ कोनानसुार ामीण लोकजीवनाची िविवध े े िह पर परावलबंी अस यान े यांचा एकावेळी 

िवकास करणे ह ेफा दे  ठरते. भारतात ामीण िवकासासाठी हा दृ ीकोन वातं य ा ीनंतर वीकार यात आला. 
द. ०२ ऑ टोबर १९५२ रोजी सु  कर यात आलेला समुदाय िवकास काय म हा या उ शेावर आधा रत होता. 

या काय माम ये कृषी िवकास, ामीण भागात उ ोगाचंी थापना, सा रता सार, आरो य सुिवधांचा िव तार, 
मंडळे, सं था तसचे पायाभूत सेवा आिण सुिवधांची िन मती करणे ई. उ े एकाचवेळी सा य केला जातो.  

बबबब.... कमान पकेेज दृ ीकोन कमान पकेेज दृ ीकोन कमान पकेेज दृ ीकोन कमान पकेेज दृ ीकोन ( ( ( ( Minimum Package Approach ) :Minimum Package Approach ) :Minimum Package Approach ) :Minimum Package Approach ) :    

कमान पेकेज दृ ीकोन हा अ यंत मया दत व पाचा आह.े कमान पेकेज दृ ीकोन हणज े ामीण 
जीवना या िविश  अशा  एकाच पैलूवर कवा िविश  अशा अंगावर ल  क त केले जाते. व या अंगाचा कवा 
या पैलूचा सवागीण िवकास घडवून आणला जातो. क षत कृषी िज हा काय म ा काय माच े आयोजन 

१९६०-६१ म ये या दिृ कोनावर कर यात आल ेहोत.े या काय मा ारे शेतीचे उ पादन वाढिव यासाठी िनवडक 
े ांवर भर दे यात आला होता. 

कककक.... ल य समहू दृ ीकोनल य समहू दृ ीकोनल य समहू दृ ीकोनल य समहू दृ ीकोन    ::::    ( ( ( ( The Target Group ApproachThe Target Group ApproachThe Target Group ApproachThe Target Group Approach))))    

या दृ ीकोनाला िवशेष असे मह व आह.े ल य समूह दृ ीकोन हणजे, ामीण समाजातील एखा ा िविश  
समूहाचा कवा गटाचा िवकास घडवून आण यावर या दृ ीकोनात भर दला जातो यास ल य समूह दृ ीकोन 
असे हणतात. या दिृ कोनानुसार ामीण भागातील अनुसूिचत जाती, अनुसूिचत जमाती, छोटे शेतकरी, मिहला 

बालके, शेतमजूर यां यापैक  एखा ा समूहाची िनवड क न यां या िवकासावर भर दणेे या दृ ीकोनात समािव  
आह.े भारतात लघु शेतकरी आिण भूिमहीन शेतमजुरासंाठी सीमांत शेतकरी व शेतमजूर िवकास अिभकरण िह 
योजना १९७०-७१ म य ेसु  कर यात आली. लहान सधुारकांसाठी लहान शेतकरी िवकास अिभकरण िह योजना 
सु  क न ामीण भागातील १८ ते ३५ वयोगटातील युवकांसाठी TRYSEM िह योजना सु  कर यात आली. 

याबरोबरच ामीण भूिमहीन रोजगार हमी काय म याच दिृ कोनावर वीकार यात आला.  
    डडडड. . . . े  िवकास दृ ीकोन े  िवकास दृ ीकोन े  िवकास दृ ीकोन े  िवकास दृ ीकोन ((((    Area Development Approach ) : Area Development Approach ) : Area Development Approach ) : Area Development Approach ) :     

या दिृ कोनानुसार अिवकिसत े ाचा िवकास घडवून आणणे यावर ल य क त कर यात आलेले असत.े 
एखा ा े ाचा िवकास झा यानंतर याच े फायद ेकाही कालावधीनतंर या े ातील िन  तरापयत हळू-हळू 
िझरपत जातात. आिण े ीय िवकासाच े फायद े समाजातील सव तरापयत जाऊन पोहचतात.  १९७९ म ये 
भारत सरकारने दु काळी भागातील शेतक यांना दु काळा या वेळी पुरेस े अ  उ पादन िमळावे हणून अवषण 

वण े  काय म सु  केला होता. याच आधारावर आ दवास चा सवागीण िवकास कर या या दृ ीने आ दवासी 
े  उपाययोजना हा काय म सु  कर यात आला होता.  

ईईईई....एकाि मक िवकास दृ ीकोन एकाि मक िवकास दृ ीकोन एकाि मक िवकास दृ ीकोन एकाि मक िवकास दृ ीकोन ( ( ( ( Integrated Development Approach ) :Integrated Development Approach ) :Integrated Development Approach ) :Integrated Development Approach ) :    

ामीण िवकासाबाबत राबिव या जाणा या िविवध योजना, काय म क प,ई. एक करण या दृ ीकोनात 

केले जाते या दृ ीकोनास एकाि मक िवकास दृ ीकोन असे हणतात.या ामीण िवकासा या दिृ कोनानुसार 
ामीण िवकासा या कृषी, कृिषपूरक, ामीण उ ोग, ामीण ह त उ ोग, ामीण िमकांसाठी कौश यपूण 

काय मांचे आयोजन ई. नािव यपूण घटकां या एकि त िवकासावर भर दे यात यतेो.  
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ामीण िवकासासाठी सरकारी योजना ामीण िवकासासाठी सरकारी योजना ामीण िवकासासाठी सरकारी योजना ामीण िवकासासाठी सरकारी योजना ::::    
योजनेचे नावयोजनेचे नावयोजनेचे नावयोजनेचे नाव    मंFालयमंFालयमंFालयमंFालय योजनेची योजनेची योजनेची योजनेची 

सुLवातसुLवातसुLवातसुLवात 

EेFEेFEेFEेF 

CधानमंFी Mाम सडक योजना  Mाम �वकास  २५.१२.२०००  Mामीण 

�वकास  

राजीव आवास योजना  शहर% गहृिनमा�ण  २०१३  शहर% 

गहृिनमा�ण  

राजीव गांधी Mामीण 

�व7युतीकरण योजना  

उजा�  ए�Cल २००५  Mामीण उजा�  

राPीय कृषी �वकास योजना  कृषी  ०१/०८/२००७  कृषी  

राPीय RवाRSय �वमा योजना  आरोTय व कुटंुब क	याण  ०१/०४/२००८  �वमा  

CधानमंFी जीवनUयोती �वमा 

योजना  

अथ�  ०९/०५/२०१५ �वमा  

CधानमंFी जन धन योजना  अथ�  १८/०८/२०१४  Mामीण 

�वकास  

संपूण� Mामीण रोजगार योजना  Mामीण �वकास  २५/०९/२००१  Mामीण 

Rवयंरोजगार  

Rवावलंबन  अथ�  १५/१२/२०११  Mामीण 

�वकास  

Rवण� जयंती Mाम Rवरोजगार 

योजना  

Mामीण �वकास  ०१/०४/१९९९  Mामीण 

रोजगार  

राPीय सामा�जक सहाVय 

योजना  

Mाम�वकास  १५/०८/१९९५  पे?शन  

पंतCधान आदश� Mाम योजना  Mामीण �वकास  २३/०७/२०१० आदश� Mाम  

जननी सुरEा योजना  उजा�  ए�Cल २००५  Mामीण उजा�  

महाWमा गांधी राPीय Mामीण 

रोजगार हमी योजना  

Mामीण �वकास  ०६/०२/२००६  Mामीण 

रोजगार  

पंतCधान �पक �वमा योजना  कृषी  १३/०१/२०१६  कृषी  

अटल पे?शन योजना  -- ०९/०५/२०१५ २०१५ 
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वरील माणे क ाने  वरील योजना सु  क न आपला ामीण िवकासाबाबतचा दृ ीकोन कसा ापक होत 
गेला आह ेह े दसनू यतेे . 

अलीकडील काळात ामीण िवकास मं ालया या अंदाजप कातील  वरील काही योजनांवर खचात कशी 
वाढ होत गेली आह ेते पुढील प कात दाखिवले आह.े 

िव ीय वषिव ीय वषिव ीय वषिव ीय वष    योजनचे ेनावयोजनचे ेनावयोजनचे ेनावयोजनचे ेनाव    खच खच खच खच ( ( ( ( करोड करोड करोड करोड . ). ). ). )    िव ीिव ीिव ीिव ीय वषातील ामीण य वषातील ामीण य वषातील ामीण य वषातील ामीण 
िवकासावरील एकूण वषिवकासावरील एकूण वषिवकासावरील एकूण वषिवकासावरील एकूण वष    

( ( ( ( करोड करोड करोड करोड . ). ). ). )    
२००५-२००६  धानमं ी ामसडक योजना  

संपूण ामीण रोजगार योजना  
४२२०.०० 
८५००.०० 

२७४९०.०० 

२००७ -२००८  धानमं ी ामसडक योजना  
संपूण ामीण रोजगार योजना 

६५००.०० 
३८००.०० 

३७३६०.०० 

२०१३ -२०१४  धानमं ी ामसडक योजना  
महा मा गांधी रा ीय ामीण 
रोजगार हमी  योजना 

२१७००.०० 
३३०००.०० 

८०१९४.०० 

२०१९ -२०२०  धानमं ी ामसडक योजना  
महा मा गांधी रा ीय ामीण 
रोजगार हमी  योजना 

१९०००.०० 
६००००.०० 

११७६४७.०० 

२०२०- २०२१  धानमं ी ामसडक योजना  
महा मा गांधी रा ीय ामीण 
रोजगार हमी  योजना 

१९५००.०० 
६१५००.०० 

१२२३९८.०० 

२०२१- २०२२  धानमं ी ामसडक योजना  
महा मा गांधी रा ीय ामीण 
रोजगार हमी  योजना 

१५०००.०० 
८००००.०० 

१४०६८९.०० 

वरील प कात २००५-२००६ या िव ीय वषापासून २०२१-२२ या वषापयत िविवध योजना आिण या 
योजनांवरील खच दाखिवला आह.े ामीण िवकासाबाबतचा क ीय दृ ीकोन िव तारत गे यामुळे योजनांवरील 
खचात कशी वाढ होत गेलेली आह ेह ेवरील प कात दाखिवले आह.े 
क ीय अथसकं प क ीय अथसकं प क ीय अथसकं प क ीय अथसकं प २०२१२०२१२०२१२०२१----२०२२ २०२२ २०२२ २०२२ ची ठळक विैश  ेची ठळक विैश  ेची ठळक विैश  ेची ठळक विैश  े::::    

दशेाचा पिहला कागदिवरहीत िडिजटल अथसकं प सादर करताना क ीय अथमं ी िनमला सीतारमण 
हणा या क, को हीद-१९ िव  भारताचा लढा अजूनही सु च आह.े आिण को हीड नंतर या काळात जगभरात 

राजक य, आ थक आिण धोरणा मक संबंध बदलत असताना इितहासातील हा काळ न ा युगाची वाट पाहत आह.े 
आिण यात भारत खरोखरच आशावादी आिण आ ासन पूत चा दशे बन यासाठी स  आह.े  
    क  सरकार या क  सरकार या क  सरकार या क  सरकार या २०२१२०२१२०२१२०२१----२२ २२ २२ २२ या वषा या अथसकं पाव न ामीण िवकासासाठी आरो य े ासाठी ापक या वषा या अथसकं पाव न ामीण िवकासासाठी आरो य े ासाठी ापक या वषा या अथसकं पाव न ामीण िवकासासाठी आरो य े ासाठी ापक या वषा या अथसकं पाव न ामीण िवकासासाठी आरो य े ासाठी ापक 
दृ ीकोन दसनू यतेोदृ ीकोन दसनू यतेोदृ ीकोन दसनू यतेोदृ ीकोन दसनू यतेो....    

• आरो य आिण क याण े ासाठी २०२०-२१ मधील ९४४५२ कोटी पयां या तुलनेत २०२१-२२ साठी 
२२३८४६ कोटी पये खचासाठी अथसंक पीय तरतूद जी मागील वषा या तुलनेत १३७% अिधक आह.े  

• को हीड-१९ लसीकरणासाठी ३५००० कोटी पयांची तरतूद कर यात आलेली आह.े  
• बालमृ यू टाळ यासाठी युमोकोकल लस संपूण दशेभरात दली जा याचे िनि त कर यात आले. 
• पंत धान आ मिनभर व थ भारत योजना या नवीन क  पुर कृत योजनसेाठी आगामी ६ वषात ६४१८० 

को. . खच केला जा याच ेिनि त कर यात आले. 
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मानव िवकास िनदशाकं मानव िवकास िनदशाकं मानव िवकास िनदशाकं मानव िवकास िनदशाकं ----२०२० २०२० २०२० २०२० : : : : ठळक बाबीठळक बाबीठळक बाबीठळक बाबी    
• सन २०२० म ये UNDP  कडून कर यात आले या सवव न भारताचा मांक १३१ आलेला आह.े एकूण 

१८९ दशेांचा सव कर यात आला. नॉव – थम , आयलड – ि तीय ,आिण ितसरया  माकाला 
वी झरलड दसून येतो. अमे रका १७ ा मांकास आह.े  

• आरो य, िश ण, आिण दरडोई उ प ात मो ा माणात बदल झालेला दसून येतो.  

• आरो य –सरासरी आयुमान -६९.६६ वष  (१९६०- ४१ वष , १९९०- ५९ वष , २०००- ६२ वष 

,२०१०- ६६ वष  इतके होते. ) 

• िश ण ( क  सरकारचा िश ण े ावरील खच २०२०-२१ म ये ९९,३०० को. . जो २०१४-१५ म ये 

२७,६०० को. ., २०१७-१८ म ये ८१,८०० को. . होता. ) 

• दरडोई उ प – १,४५,६७९ . At current prices GDP Per Capita of India  

समारोप समारोप समारोप समारोप : : : :     
वरील आकडवेारीव न अस े दसून येत,े ामीण िवकासासाठी वरील तीनही घटक मह वाचे असनू यातील 

सकारा मक बदल ही  दशेा या जमेची बाज ू आह.े मानव िवकास िनदशांक, आरो य, पायाभूत सुिवधा िविवध 
योजना यांम य ेअलीकडील झाले या बदलाव न अस ेल ात यतेे क, क ाचा ामीण िवकासाबाबतचा दृ ीकोन 

खूपच ापक बनलेला आह.े आिण यात दवस दवस वाढच होत आह.े  
सदंभ सचूी सदंभ सचूी सदंभ सचूी सदंभ सचूी ::::    

1. Katar Singh, Rural Development: Principles, Policies and Management ,Sage Publication India Pvt. 

Ltd.  
2. Golahait S. B. ,Rural Development Programmes in India,Altar Publishing House, Delhi. 
3. Dr.Sahu Parikshit, Rural Development in Modern India , Neha Publishers Delhi.  
4. Tahir Hussain, Tahir Mary, Tahir Riya, Fundamentals of Rural Development, Dreamlech Press, New 

Delhi.  

5. गंगाधर कराळे, ामीण िवकासाचा एकाि मक दृ ीकोन – नीती, काय म आिण धोरण ,मंगेश काशन, नागपूर.  
6. डॉ. भगवान सांगळे, ामीण िवकास योजना: दशा व दशा, मु रंग काशन लातूर.  
7. िविवध संकेत थळे  
8. वृ प े  
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 ���� ������ ذر��ٔہ ���� اور ُاردو
Dr. Siddiqui Shaheena Parwin Md. Ilyas 

Assistant Professor Urdu / Persian 
MSG College, Malegaon Camp 

ہ/�رے د�- ,�ں #+� &* ز ���ں  *(� ���� ہ�ں۔ ")' ہ' ا&ٹ�ٹ #� ا"�� ا"�� ز ���ں ہ�ں۔ ��ٔوں  

ہ> &�ر4  *(��ں  *(� ���� ہ�ں۔ ��;ے ,ہ�را9ٹ' ,�ں ٓا7'ا�� اور �5'ات ,�ں �5'4 و3�'ہ۔ اب &ے ,�ں  

F�'G &�ت &* &�ل "ہے CD'ت ا,�' B;'و �ے �* �Aر&� #ے ا�@  ڑے �9<' �=رے ہ�ں ا�ہ*ں �ے 

,��� ہ*�� ہے  ا"�� �9<'4 ,�ں ُاردو  )��9 #�  ���د ر#)�۔ اردو (IJ �'#� ز �ن #� (IJ ہے۔ �'#� ,�ں اس #�

(A ،'�Q*ج، ٓار,� و3�'ہ۔ #ہMے ہ�ں #ہ ,NO  �د�9ہ*ں اور ہ��و&�M�� را��ٔوں #ے "�س �* A*ج ہ*�� �)� اس 

,�ں ا(W ا(W ز ���ں  *(�ے وا(ے &�Vہ� ہ*ا #'�ے �)ے۔ ا(�Jظ اور T��Bت #� ��Sد(ہ ہ*�� رہ�۔ اور ده�'ے 

�" ،��5ب اور ہ'���ہ #ے ٓاس "�س #)ڑ4  *(�  *(� ���� �)�۔ ده�'ے دو �+� ز ���ں و�*د ,�ں ٓا�ے (X�ں۔ دہ

ہ*ا �*ں #ہ اس #)ڑ4  *(� ,�ں �F &�;�'ت #ے ا(�Jظ N,�9 ہ*�ے (Xے �* وہ  )��9 ہ��4 ہ*�+�۔ اور ا&� 

#)ڑ4  *(� ,�ں ��A � '> Fر&� #ے ا(�Jظ N,�9 ہ*�ے (Xے �* اردو  Z �+�۔ اس &ے �Y > ہ*�� ہے #ہ 

ہ�ں۔ اردو ،د��� #� وہ  ڑ4 ز �ن ہے �*Aہ'&> ,�ں ]*�)ے �/S' "' ٓا�� ہے۔ ٓاج  اردو اور ہ���X& 4  ہ��ں

٧٢� <Yورا �S�^ے `'ف ا"�� �ہ� a� ں ,*�*د ہ�ں۔ �ہ دو&'4  ڑ4 ز �ن ہے��M;  �# ں ُاردو�, @)�/,

ور ہ� #ے  N  *�ے "' "*ر4 د��� #� &J' #�� ہے۔ �ہ� و�ہ ہے #ہ اس ا<�SMر &ے ُاردو ز �ن #ے ا&��^ہ، ٓاپ ا

 Z/c ے #ے�ے &�)��(��& وا�9<> اور dو�'� ،�G'� �# ے ہ�ں اس ز �نMے اور "ڑهM(�) ےM)*  اردو *�

,�ں ہ/�ر4 ذ,ہ دار4  ڑه ���� ہے۔ #ہ اس ز �ن #� �'�G و�'و�d وا�9<> "' #�م #'�ں اور ا&ے دو&'4 

ردو ز �ن دو&'4 ز ��*ں &ے �'MA�� �Gہ ز ��*ں #ے ہ� "ہ (ے #' ٓا7�ں اور ا&ے وہ ,���ر <�f #'�ں #ہ ا

 a� ہ ہے۔gD @ا� �# <A�hYو F�^ن #� �ہ�M&ہ ُاردو ز �ن ہ��و��ڑ4 ہ*۔ #�*(# '# i, ه���هے &ے #����#

وG> ہ��&�Mن #� �N��Q ہ*رہ� �)� اس وG> �ہ� اردو ز �ن را fہ <�,ہ #� ز �ن �)�۔ �* اس (�jظ &ے 

gDہ ہے۔ اس (�jظ &ے �ہ ہ��و&�Mن #� ا�@  ڑ4 ز �ن اردو ز �ن ہ��و&�Mن #� �ہ^ � وراY> #� ا�@ ا�/*ل 

��h 9ہ "�رے ,*�*د ہ�ں �* ہ��و&�M�� �ہ^�F وA�hY> اور #k'ت l� اور �M/�G <ہ���ہے۔ اور اردو ادب ,�ں 

,�ں و�Dت #� �/*�ہ ہے۔ اس ز �ن #� اہ/�> #ے ا<�SMر &ے ُا&ے دوِر c�D' ���� ���� �����(*�� #ے 

 �G'� ُا&ے �(  دور ,�ںn�/j)ہ*��۔ اور ا ��اس ٹ����(*�� #ے دور ,�ں  ے 9/�ر ! #� راہ "' ��,=ن #'

 راہ�ں ہ/*ار ہ�ں۔  a ُاس "' ہ� �/�م #* ,�j> #'�ے #� c'ورت ہے۔

 �*ں �* ا�;��*ں اور ٹ����(*�� #� ر �A�# r "'ا�� ہے۔ ا(MSہ #'و��وا7'س �;ے <�م q*ر "' 

Covid-19   �/�  s��'fB ر "' #ہ� ���� ہے۔ اس*q 5ے #ے�M� ے دا7'ے اورMر4 �ے روز  'وز ")�

 't�, #ے ����ز ��;��ے ا�ڈأون  sT ڈأون #ہ� ���۔ اور اس sT د�� �)� �;ے'# ��G (*�*ں #* �)'وں ,�ں
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 ���/� ز����  )� درہ�  'ہ� ہ*�+�۔ اور &F &ے ز��دہ ���� v��& ہ� v��& د��۔ v#ے #* ہ�  �ل #' ر,��

ہ و��ر�S�9 �# aہ ;ء &ے 9'وع ہ* #' �۔٢٠٢٠,�رچ �٢٢ہ� ,Y�M' ہ*ا۔ ہ��و&�Mن ,�ں �ہ sT ڈأون #� &

ہ ا"�ے <'وج "' ہ*�� ;& �/��S�'hً� دو &�(*ں "' ,r�j ہے۔ ہ' #*�� �7��M ہے #ہ ,�رچ #ے ,ہ��ے ,�ں ��

 'BTٓ�  ودو۔ W� �# ں*B+ے دا�ف 'q 4'&ت #� ���ر��ں �* دو���jM,ف ا'q @رچ &ے ,�٢٢ہے۔ ا��

*ج ہ*�+�۔ (��Z اس و ��7  �/�ر4 ,�ں ا�@ B*ش #Z ا�Gام �ہ ہ*ا #ہ �*�� &� #ے ا��D,�ت J, ����م ز�t�

 ��#ے ,S& ~ �f)� �*��*ر&ٹ�= �MD #ہ "'ا7/'4، &��ڈر4 اور ہ�7' &��ڈر4 در&�Xہ*ں ,�ں  )� ��

ن  Z7T��tم ���� #*�7 �+�  �ت �ہ�ں و��ر�a #� #�م ٓان Z7T 9'وع #�� ���۔ &�a�7 اور د�Z�,�C, 'X ,�ں �ہ ٓا

 �+� N�)�  @ہ ُاردو وا(*ں #ے (+ے �ہ ا���۔ #�*�(� d��(��Z اردو ذر��ہ ���� ,�ں ٓان Z7T ا�ZQ�#*5 ا�@ ]�

`*رت �Dل �)�۔ اردو ز �ن ]*��ہ ا�@ ز��ہ ز �ن ہے اور اردو ز �ن �ے  )� وG> #ے �c�hے #ے 

+ے اردو ز �ن �ے  )� sT ڈأون ��;� `*رت �Dل ,�ں B*د #* ٓان �f, Z7T ~ ا"�ے ٓاپ #* ڈه�ل (��۔ اس (

�� و���، درس و��ر�a #ے �� Z7T دور ,�ں اردو ,�ں  )� ٓان Nد��۔ ٓاج اس ڈ�5�ٹ'# < �Y ے ا"�� و�*د#'#

;ے، &�/���رس، و�S���رس ,���h ہ*رہے ہ�ں۔ ٓان Z7T �ہ�ں اردو وا(*ں #ے (+ے � �M�=�� ،ے'>�Q, v��&

"' fB' �)� وہ�ں �+ے �+ے �5' �ت اور ,�Qہ�ات �ے �'�G #ے �+ے در��ے وا #'د7�ے۔ اور �ہ ا�Mہ��7 

D�'ان #Z  �ت ہے #ہ �ہ��> #� وG> ,�ں ُاردو ز �ن  )� د�X' ز ��*ں #� q'ح �'�G #� ,�=(�ں qے #'�� 

و��ب #ے &��v رواں دواں ہ*�7 ڈ�5�ٹN د��� ,�ں ا"�� �Gم ,�q*SC &ے �/� ]�� ہے۔ #�,�� � اور "*ر4 ٓاب 

ہے۔  ٓ�&��� �+� ����@ &ے ��ر�a #� #�م ا��5م د�� ��رہ� ہے۔ ٓاج #ے ���� دور #� ہ� &ے �ہ� ��c�h �)� #ہ 

 �ہ ,Q��� دور ہے۔

ا#�;*�ں `�4 ا��Jر,�ZQ ٹ����(*�� #ے A'وغ #� `�4 ہے۔ �a �ے روز ,'ہ #� ز����  

۔ ����، #�رو �ر،  ����W، ٓا,� ورJ� ،<A'�� ہ' S�9ے #* #ے ہ' S�9ے "'  ہ> �ہ'ے اY'ات ,'�F #+ے ہ�ں

 N��S� ں�, d�)و N *ِان &ہ*(��ت �ے  �ل #' ر#)� د�� ہے۔ ٹ����(*�� #� اس �'�G �ے "*ر4 د��� #* ا�@ �

 v��& #ے ����ہ ہ�7ے ز �ن وزS�9 �Ml, ے�ں *��Q, �;�� ٹ�پ ��) ،N7� *, ،'ٹ*�V/# ،ٹ��ٹ'�د�� ہے۔ ا'#

� �ہM*ں &ے ,�T ,�ل #�� ہے۔ �ہ� ا�ٹ'��> ہے �a #� و�ہ &ے د��� #ے �/�م  &��v ُاردوMl, �(  *#

ے #� ہ*�+ے اور د��� &/ٹ #' ا�;�ن #� ,ٹ)� ,�ں ٓا�+�۔ ,�*ر را�� �ے اس  �رے ,�ں #�� B*ب (�)� `�A

 �ہے #ہ   

*ں #� #*h�hD �7> �ہ�ں رہ� `�A اب 

 د��� &/ٹ #ے ])*ٹے &ے ِاs &� ,�ں ٓا�+�

 ’’ �f& �;# ہ�ہ #;� ;#/V�*ٹ' &ے اردو #ے رM9ے �� ُاردو #�  �ت #� ��7ے �* �ہ &

 '"�ء ,�ں ,'زا �/� N���M;#�" �,�� A'د �ے ُاردو &�Aٹ و�+' ���ر �١٩٨٠&�)ہ ��ر�� ر#�M( ہے #�*��ہ �٠

,�ہ��,ہ (’ ’#'�ے وا(� 3�' ,�� #/��V &ے را fہ #�� اور #;� q'ح ُاردو &�Aٹ و�+' #� 9'و<�ت ہ*�7
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اس #ے ) ء۔ ���� ا��Jر,�ZQ ٹ����(*�� #� ُاردو ,�ں ا&�M/�ل، ,j/� �ہ��X�' وار��Y۔٢٠٢٠ُاردو د��� ,+� 

� اور /> </�D ے (+ے# aر��� Z7T ار #��۔ ا�' ٓان*M&ہ اM9و3�'ہ &ے ر N7�&رات، ر�SBہ اM;ہ ٓاہM;ٓاہ �� 

sT ڈأون #� ,S5*ر4 �ے ہ' ا�;�ن #* ٹ����(*��  h�'qہ #�ر #ے  �رے ,�ں ہ�  �ت #'�ں �* "Mہ ]�M ہے۔

&ے �*ڑ د��۔ (*�*ں #* اس ٹ����(*�� #ے ا&�M/�ل �ے D�'ت ,�ں ڈال د��۔ اردو  )� ������ q*ر "' 

,SC*ط ہ*�+�۔ ُاردو #ے  ہ> #� ا&��^ہ اس ������ ZA &ے وا�G �)ے۔ ڈ�5�ٹN ا�S5, �# ZQ�#*5*ر4 

ا&��^ٔہ #'ام ٓان Z7T ��ر�a %  90ور ٓاج `*رت �Dل �ہ ہے #ہ  #� q'ف راF3 #��، ا   ICT (*�*ں #*

� #� #ہ�� ہے #ہ> 'O`رہے ہ�ں۔ ڈا#ٹ' ا'# v��& ر4 #ے���A �7ہ�M�ا  

ا��Jر,�ZQ ٹ����(*�� د��� ,�ں ,*�*دہ <ہ� #ے ا�;��*ں #ے (+ے ٓا#;�k�D �# Z5�> اMB��ر #'�+� ’’

ا�ٹ'��ٹ ��Nf #� ��9ر ہ*��7ے �* ا��اًز ا#�a #'وڑ ہے۔ ا�@ ا��ازے #ے ,�f ~ ا�' ا�@ ,�ٹ #ے (+ے 

 v��& v��& ے #ے�ہ* 'Y�M, 'J& 4�7 اور &/��ر�CA ،���,د #� ��9ر ہ*��7ے ��۔ ز*/� N�&'� �# ت�,�O�"

ار *ں رو"ے #� #�رو �ر 4��ghن ہ*��۔ �*�� ا��Jر,�ZQ ٹ����(*�� اور ا�ٹ'��ٹ ٓاج #� روِح <g' ہے۔ 

 ‘‘ل #� دهڑ#Z ہے اده' دل �ے دهڑ#��  �� #�� ُاده' ,*ت وا�G ہ*�7۔ا�ٹ'��ٹ ,*�*دہ <ہ� #ے د

 )5ص  2016ز �ن وادب، Q9/�ہ� ,5ہ، ا�9<> (

�h��� ���� ا��Jر,�ZQ ٹ����(*�� &ے اردو #* �*ڑ�ے #ے (+ے �*�� #*ڈ �ے اہ� #'دار ادا  

iوہ د�N9*& 'X ,�ڈ�� اور #�� ہے۔ ا&� #� و�ہ &ے a�A  @، ا�;ٹ��'ام، واٹa ا��، ٹ*7�ٹ'، اN�, 4 #ے <

&*N9 ��ٹ ور#a #� ا&�M/�ل  � ٓا&��� #�� ��&��M ہے۔ اس #ے <iوہ ٓان Z7T �*�� #*ڈ #�*رٹ' �ے  )� 

ُاردو #ے دا7'ے #* و&�� #�� ہے۔ �*�� #*ڈ #� و�ہ &ے ہ� "� ڈ4 ا�� #ے <iوہ &�Aٹ و�+' ,�ں ُاردو 

 *�*د ہ�ں۔#�M �ں SB'�ں، ,Z�,�C اور ��hر�' و�F &�7ٹ "' ,

 "'وB ';�A*ا�ہ ا#'ام ا(��Z اس D*ا(ے &ے (�)Mے ہ�ں۔ 

اب ٓاپ #* ا�ٹ'��ٹ اور #/V�*ٹ' #ے ا&�M/�ل #ے (+ے #;� اور ز �ن #ے &ہ�رے #� c'ورت ’’

�ہ�ں ہے۔ ٓاپ ا"�ے "*رے #/V�*ٹ' #* ُاردو ,�ں ,�M�&'# NhMے ہ�ں۔ اN�, 4، ]�ٹ�W،  'اوز�F& W ُاردو 

اردو �*�� #*ڈ #� ا��5د �ے �ہ ,/�Z #' د#)��� ہے۔ اب ٓاپ �*�N �� #;� &'چ ز �ن ,�ں #'&�Mے ہ�ں۔ 

 ‘‘ا�Z5 ,�ں �� #' ُاردو ,�ں ٹ��7 #'�ں اور ُاردو ,�ں �*ا �ت N`�D #'�ں۔

) �ُاردو ,�ڈ��، ڈا#ٹ' B*ا�ہ ,j/� ا#'ام ا(��*# �,*G ،Z�N;  'ا7ے A'وغ اردو ز �ن، �+� دہ

 )٣�١ء ص �۔٢٠٢١

�رے ا�� اور "'و�'ا,a اور �'و"a ا�;ے ہ�ں �Z ,�ں  ہ> &ے ا4 اردو ,�ں  ہ> & 

~ #�v �ہ #�v &��)�ے #* ,�M ہے۔ 3=(�ں، #ہ����ں، ��ول، �gS'ے، �M, اور ُاردو #ے a,و�'ا'" W��')

,'ا&ے اور �+� �+� راہ�ں اور ٓاڈ�*ز اور و�ڈ�*ز (���'س اور ڈرا,ے ٓا&��� &ے اپ (*ڈ ہ*���ے ہ�ں اور 

��)�ے #ے ,*اA �G'اہ� #'�ے ہ�ں۔ اور ہ' #*�S� �7د(ہ B��ل #'&��M ہے ُان #ے ,�f ~ ا"�� (*�*ں #* &
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را7ے "�- #'&��M ہے۔ &��v ہ� &��v ان #� ���� #ے (+ے  )� �+ے �+ے ٓاز,�h�'q �Q7ہ #�ر ٓان Z7T ,*�*د 

��*ز "*رٹN، ہے۔ �a #� و�ہ &ے ہ� ا"�� ذہ��> #� اMD;�ب  )� #'&�Mے ہ�ں۔ ان #ے <iوہ  ہ> &ے 

��h ]�=وں #ے (+ے  ہ> &ے و�F &�7ٹ اور  a�i  )� ,*�*د ہ�ں۔ ان #ے ,=�� A'وغ #ے (+ے l� � اد

� ���ر #'�ے #� c'ورت ہے۔ #�*��ہ �* و�F &�7ٹa اور ا�� ,*�*د ہ�ں وہ ,=�� �+� /> </�D �+�

#� �+� راہ�ں    ICT �ت�ہM*ں #ے (+ے ��#��A ہ�ں۔ #�*��ہ روز  'وز  ڑهMے ������ ,;�N7 اور �5' 

ہ/*ار #'�ے ��رہے ہ�ں۔ اور �ہ� ٓاج #ے ���� دور #� اہ� �c�hہ ہے ا�' ہ/�ں ُاردو ز �ن #* A'وغ د��� ہے 

� &ے #�م (��� ہ*��۔ /> </�D �+� '" �f& �/)�> ل #'�ے ہ*7ے*SG v��& ے# d��* ان �c�h*ں #* �+ے ]�

~ (*�*ں ,�ں ��M, ُاردو #ے '" �f& �/)�> F� ا ہ*�� �* ہ� ُاردو #� دا7'ہ و&�� ہ*��۔ اور ُاردو��" a;5

 �# �G'� '# *ہ Wٓاہ� �ں &ے ہ*c�h� 4'g> ور4 ہ*���� ہے #ہ ,*�*دہ <ہ� #ے'c وا(*ں #ے (+ے �ہ

 راہ�ں ہ/*ار #'�ں۔

ا�ٹ'��ٹ "' �ہ�ں �*�f  N*ر &'چ ا�Z5 ,*�*د ہے۔ وہ�ں دو&'q 4'ف  ے 9/�ر ’’ 

�Z #� ا&�M/�ل ہ� ا"�� روز ,'ہ #� ��ر�a ,�ں #'�ے ہ�ں۔ ان ,�ں �*ٹ�*ب، �*�N  ا"���ZQ  )� د&M��ب ہ�ں۔

a و3�'ہ  ہ> #�ر ٓا,� ا"�a ہ�ں۔ �Z #� ا&�M/�ل ہ' �Bص " N�*� ،*�7ڈرا N�*� ،N�, �� ،��, N�*� ،ے"

 ‘‘و<�م #'�� ہے۔ اور �*�i# Nس روم #* ,�� #� دو&>  )� ,��� ���� ہے۔

، ور]*N7 ��ر�a ,�ں �*�i# Nس روم #� ا&�M/�ل، ,�MQق ٣٢ء، ص�۔٢٠٢١ُاردو د���، ا�;> (

N�ٹ"( 

،    SWAYAM  ,��ر�ہ  �T ا�� #ے <iوہ  )�  ہ> &ے "�ٹ �Aرم ہ�ں �Z ,�ں &*7� 

MOOCS    ،EPG  ,�ں ���ہ�ں �* #ہ "*ر4 د �(  a,و�'ا'" W���'ٹ Z7T ہ، ٓان)�9 vٹ�"  Digital India 

�م #+ے ہ�ں۔ (��Z د��)�� �ہ ہے #ہ #�� اردو ,�ں  )� ا��� ہ� #�م ہ*ا ہے۔ اس #ے #ے ��م "'  ہ> &ے # 

,*�*د ہ�ں۔   Documentation  "' وہ �/�م ٓان �f,  Digital India  Z7T ~ ہ/�ں  ��ار ہ*�� "ڑے ��۔ #ہ #��

 F& اد ہے۔ ہ/�رے &�,�ے �ہ*, ��M# *� ہ�ں �* اس #� ذ,ہ دار #*ن ہے۔ اور ا�' ہے�&*ال ہے۔ ا�'  �ے اہ&

ہ/�ں اس #� ���� #'�� ہ*��۔ &*N9 ,�ڈ��، و��� "�ڈ��، اردو  iگ، اردو و�F &�7ٹa، اS7T 4'�'4، اس 

#ے <iوہ  )�  ہ> &ے ذرا�7 ,*�*د ہ�ں۔ c'ورت اس  �ت #� ہے #ہ ان �@ ر&�q a# �7'ح ٓا&�ن ہ*۔ 

G'� �(  �ہ*�7 ہے #ہ ہ N`�D �9*B *# ں*)اردو وا �ہ/�ں اس  �ت "' ہ Z��) ے #'رہے ہ�ںq ں�)=�, �# �

اq/���ن #� &��a �ہ�ں (��� ]�ہ+ے۔ ور�ہ ہ/�رNA '" �G'� 4 ا&ٹ�پ (W ��7ے ��۔  ہ'#�� اردو ز �ن و,=اج 

 �9*B �(  *# #* اور  �*ں �ل &ے ہ�/�M&ے ہ�ں ُاس #ے ا�[ Z  رم�A ٹ�#* &�,�ے ر#)Mے ہ*7ے #+� "

�'S7T ُاردو Z7T ہ*�� ہے۔ ٓان N`�D4 ہ� (ے (*، �ہ ا���'  rich   <J, ں اردو ,�ں� �M# ہے �ہ�ں &���ڑوں

(���'ز ,*�*د   312و3�'ہ "�ٹ �Aرم "' ُاردو #ے    EPG    ،SWAYAM    ،Note  ,�ں ,N ���� ہ�ں۔

 ہ�ں، ��ہ�ں ہ� ٓا&��� &ے "ڑه &�Mے ہ�ں، &M�& Zے ہ�ں، ڈأون (*ڈ #'&�Mے ہ�ں۔
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 ’’B ادب #� وہ ���&i# ح'q ظ اس*Jj, از &ے��+ے ا��7 ہ*رہ� �)�، وہ اب �c *� ہ�ا=

&�5�* ‘ہے، �;ے 3�' ,;� <�9~ ُاردو   rekhta.org   ہ*��� ہے۔ اس #ے <iوہ <g' ه�c' ,�ں ا�@

  ‘‘�ہ��> #�,�� � اور </��� #ے &��v ا�ٹ'��ٹ "' ��ر4 ر#)ے ہ*7ے ہے۔’ `'اف

) N�'"ا ���ء، ص �۔٢٠٢٠ُاردو د� )�ں ٹ����(*�� #� gDہ، ُاردو #ے A'وغ ,١

� &�Aٹ و�+' و3�'ہ  ے 9/�ر  Ml, اور Z5�چ ا'& N�*� ،ٹ��ٹ'�ہ ہے #ہ ا� '�'j� ہ`iB

و&�N7 ,*�*د ہ*�ے #ے  �و�*د ان #� ���اد اور ا&��Mاد اردو ز �ن اور ��ر�a #ے (+ے ��#��A ہ�ں۔ 

ے ہ/�ں �* ا�@ �+� د��� &ے ا��Jر,�ZQ ٹ����(*�� �a ��=4 &ے �'�G #'رہ� ہے۔ ا&� ���� ٹ����(*�� �

رو��9س #'ا�� ہے۔ وہ�ں "' اس #� �'�G #� ر�MAر #ے &��v ہ/�ں ا"�� `M�Di�*ں اور ا&��Mاد و</N ,�ں 

  )� ��=T 4�ے #� c'ورت ہے۔

FM# ���� ا(ہ*D 

 ء�۔٢٠٢٠,�ہ��,ہ ر&�(ہ ُاردو د��� ,+� (١)

(٢)  Z��)ا�ہ ا#'ام ا*B '+� د�۔٢٠١٢ُاردو ,�ڈ��، ڈا#ٹ�ء � ہ

 �ء ص�۔�٢٠١ز �ن وادب، Q9/�ہ� ,5ہ، ا�9<> (٣)

(� ٣٢ء ص�۔٢٠٢١ُاردو د���، ا�;> (

(�) N�'"ا ���ء، ص�۔٢٠٢٠ُاردو د�١ 
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 �ے ��ا�����ٹ اور ڈ��
ٹ� �
ڈ�� �
ں روز��ر 
  �/Dہ�ل ا� Zہ "'و����& ';�Aو'" 

 ا&;ٹ�ٹ "'وA�;' اردو ، �Aر&�
 &ٹ��X�)�, ،d)�# aؤں، ا�� �� و4 �رٹa، #�,'س ا��ڈ &��7 

'S/� N7� *,: 9860590300 
� ہے" 

ڈ�� $'�' ز�'�& �& ا�% ��$�دہ ! ���." 

 :!(�ہ
ہ . ا#k' ,�ڈ�� #� وD�c> #'�ے #ے (+ے ا&�M/�ل #�� ���� ہے" ]* �)� &M*ن"ا`ifح  g�A ہ�

~ ہے، �a #ے &��v ,�ڈ�� ���� �M, ں &ے*�*M& غ�/ہ*ر�> #ے ]�رi ے ذرا�7 ا(�*[  F& ن اور*M&
ذرا�7 ا iغ &ے ,'اد وہ �/�م ذرا�7 ہ�ں �Z #� .&ے اہ� �'�M& Z*ن #ے q*ر "' ا"�� �B,�ت ا��5م د��M ہے

,�د &ے ہ� ا"��  �ت دو&'وں �@ "ہ����ے ہ�ں۔ اردو ,�ں ذرا�7 ا iغ اور ا�X'�=4 ,�ں ا&ے ,�ڈ�� #ہMے 
T� ، �7ذرا ��i`ے ہ�ں #ہ ,�ڈ�� ,*اM��� �ہ�ں۔��;� #ہ ہ �اہ'A ے اور�ہ #''�Bت �� ڈ�ٹ� #* ذ�,*ت ، ,�

"'�ٹ ,�ڈ��  ڑے "�/��ے "' ,*ا`iت #ے &F &ے ��G� اور  ���د4 . #'�ے #ے (+ے ا&�M/�ل #�� ���� ہے
اس ,�ں ا�SBرات، ہMJہ وار,�Z�=X، ,�ہ��ہ اور ])Vے ہ*7ے �'��ے #� د�X' اG;�م . N�9 ,�ں &ے ا�@ ہے

� G;� #ے �Aر,�ٹa ,�ں ,�*,�ت #* �N��S #�� ڈ�5�ٹN ,�ڈ�� #ے ذر. N,�9 ہ�ںMl,*# ت�,*�, �� '�'j� ے��
"'�ٹ ,�ڈ��  ڑے "�/��ے "' ,*ا`iت &ے ,'اد ہے �* "'�ٹ اM>�9*ں #� N�9 ��;ے . �� &��M ہے

�M�5ے #ے q*ر "' ,�N  *رڈ، #�رڈ، ا�SBرات، ,�Z�=X، . ا�SBروں اور ,�N�9 �# Z�=X ,�ں (+ے ���ے ہ�ں
�ٹ،  /V' ا&ٹ��'ز،و�F &�7ٹa، اور "'�ٹ 9J/" v��& v��& ،ے ���ے ہ�ں�# ��;h� ے ذر��ہ# N�, ہ ,*اد�

ا�@ . ا(��ٹ'ا�@ ,�N، ��رڈ ��Q���ں، اور  �'و�� اM9ہ�رات #� &ہ*(��ت، "'�ٹ ,�ڈ�� #� �/�م ,�k(�ں ہ�ں
/A ں�, a� ذر��ہ ����'Q��ہ�ں N,�9 و�£ن �اورا(��ٹ'ا�@ q*ر  ں، ر�ڈ�*، ر���رڈ #'دہ ,*&��h، اور ٹ�

اN�, 4، . ا�ٹ'��ٹ اور ,* �N7 ,*ا`iت دو�*ں ڈ�5�ٹN ,�ڈ�� #� ,�k(�ں ہ�ں. "' ,�*,�ت #* �XMJ* #'�ے ہ�ں
. &*N9 ,�ڈ�� &�7ٹa، و�F &�7ٹa، اور ا�ٹ'��ٹ "' ,��S ر�ڈ�* اور ٹ�� و�£ن ا�ٹ'��ٹ ,�ڈ�� #� ,�k(�ں ہ�ں

# �;G �Ml, �& <ے "' ,�ڈ�� #�  ہ�ر "' ٹ� و4  ڑے "�/�*q ل #ے�k, ،د ہ�ں*�*, a7ٹ�& Fو� �
#*ڈ �h;�� #'�ے #� و�ہ &ے،  QR"'اM9ہ�رات �ن Z7T ه*�ے #� و�ہ &ے،   �'و�� �� "'�ٹ ,�ڈ�� ,�ں 

,* �N7 و�F &�7ٹ "' ,* �N7 `�رZ�A #* ��7�ڈ #'�� و3�'ہ۔ �ہ #ہ��  ��5 �ہ ہ* �� #ہ ڈ�5�ٹN د��� #� و�ہ &ے 
 .#ے q*ر "'  Z �+� ہے"*ر4 د��� <�(/� ��ؤں 


'- ا,+�ظ.� : 
* N ��ؤں � ،�Gڈ��، روز��ر #ے ,*ا�, N9*& ،ڈ���, Nٹ ,�ڈ��، ڈ�5�ٹ�رف ٹ'م . روز��ر، ,�ڈ��، "'���

ہ �/ہ*ر�> #ے ]�ر . ا#k' ,�ڈ�� #� وD�c> #'�ے #ے (+ے ا&�M/�ل #�� ���� ہے" ]*�)� &M*ن: "g�A ہ�
~ ہے، �a #ے &��v ,�ڈ���M, ں &ے*�*M&   ت�,�B ��"ر "' ا*q ن #ے*M& Z�'� �ے اہ& F& اور �(�*[

ا��5م دے رہ� ہے۔ا�@ ,SC*ط اور �زاد ,�ڈ�� #� #�,�� � #ے (+ے اہ� ا�=اء #� ذ#' #�� ��� ہے #�*��ہ  ہ> 
�ہ� و�ہ ہے #ہ، #;�  )� �/ہ*ر�> ,�ں، ا�@ . &ے ,/�(@ �ے �D/'ا�� #ے �/ہ*ر4 ,���ر #* SG*ل #��

ہے �a #ے ذر��ہ ��Dم اور ان #ے ا</�ل "' ��h�� و �gS' ہ #�� �� &��M ہے اور اس ]��N ہ*�� c'ور4 
.  )�رت ,�ں ,�ڈ�� �/ہ*ر�> اور روز,'ہ #� ز���� ,�ں ا�@ اہ� #'دار ادا #'�� ہے. &ے �/ٹ�ے #ے (+ے

A'اہ� #'�ے ��;� #ہ ہ� ���Mے ہ�ں #ہ ,�ڈ�� ,*ا`��i ذراT� ، �7ت ، ,�*,�ت �� ڈ�ٹ� #* ذB�'ہ #'�ے اور 
"'�ٹ ,�ڈ��  ڑے "�/��ے "' ,*ا`iت #ے &F &ے ��G� اور  ���دN�9 4 ,�ں . #ے (+ے ا&�M/�ل #�� ���� ہے

. اس ,�ں ا�SBرات، ہMJہ وار,�Z�=X، ,�ہ��ہ اور ])Vے ہ*7ے�'��ے #� د�X' اG;�م N,�9 ہ�ں. &ے ا�@ ہے
� #* . Jہ�� c'ور4 ہے ڑے "�/��ے "' ,*ا`iت #ے ,�f(�ہ ,�ں "'�ٹ ,�ڈ�� #�  ���د4 �hM�, �# ت�,*�,

"'�ٹ #'�ے ,�ں "'�ٹ ,�ڈ�� #� gDہ N �G ذ#' ہے۔ ڈ�5�ٹN ,�ڈ�� #;�  )� G;� #ے ,*ا`iت &ے ,'اد ہے 
. N �G ا&�M/�ل ڈ�ٹ� �Aر,�ٹa ا&�M/�ل #'�� ہے_�* ا�@ �� ز��دہ ا��*ڈ ,Z�Q #ے اM9'اs &ے ا��5م "��� ہے

�;G �Ml, ڈ�� #ے ذر��ے�, Nہے ڈ�5�ٹ �M�& �� ��# N��S� *# ت�,* #*ا<�اد و 9/�ر. #ے �Aر,�ٹa ,�ں ,�
� G;� #ے ,�h`� #ے (+ے ا&�M/�ل #�� �� &��M ہے،  Q/*ل ��k, ،�j�'JلMl, '" ر*q ت #ےi`ا*,. 
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ڈ�5�ٹN ,�ڈ�� ڈ�5�ٹN ڈ�ٹ� &ے  �� ہ*ا ہے �* ا(��ٹ'ا�@ q*ر "' </N در�,� #�� ����ہے، اور  
N7�A @ت #*ا��,*#ے q*ر "' ,Jj*ظ #�� ���� ہے۔ اور #/V�*ٹ' اور ��ٹ ورs #ے در,��ن ,�*,�ت #*  ,�

 ,�NhM اور ,Jj*ظ #' د�� ����ہے۔
 :���ٹ اور ڈ��
ٹ� �
ڈ��

,�ڈ�� #� ٹ����(*�� #� و&�� ر��d &ے ,'اد ہے �*  ڑے &�,��Z �@ "ہ���ے " ,�ڈ��"ا`ifح  
�ت ]�> #ے  ہ> &ے ذرا�7 ہ�ں �a #ے ذر��ہ �ہ اس  . #ے (+ے  ڑے ,*ا`iت #� ا&�M/�ل #'�ے ہ�ں

 :�M�5ے #ے q*ر "'، دو G;� #ے ذرا�7 ا iغ ہ�ں. ,*ا`iت #+ے ���ے ہ�ں
 "'�ٹ ,�ڈ��) 1 

 ا(��ٹ'ا�@ ,�ڈ�� ) 2
 : ���ٹ �
ڈ��)  1

ہے �*  ":ڑے �
��7ے �� ��ا�(ت �� ا�% $4ہ 5ے دو�5- $4ہ ��123 �� ��" ,�ڈ�� &ے ,'اد
,�kل #ے q*ر "' ,�N  *رڈ، #�رڈ،   -N�9 (ے (�Mے ہ�ں ��;ے ا�SBر اور ,�Z�=X"'�ٹ اM>�9*ں #� 

 'V/   ،ٹ�J/" v��& v��& ے ���ے ہ�ں۔�# ��;h� ے ذر��ہ# N�, ٹ �9ہ ,*اد�اور "' ،Z�=X�, ،رات�SBا
� �/�م ا&ٹ��'ز، و�F &�7ٹa، ا(��ٹ'ا�@ ,�N، ��رڈ ��Q���ں، اور  �'و�� اM9ہ�رات #� &ہ*(��ت، "'�ٹ ,�ڈ�� #

� روز��ر N`�D #�ے �� &�Mے ہ�ں، �* ذ�N ,�ں درج ہ�ں. ,�k(�ں ہ�ںMl, ٹ ,�ڈ�� #ے ذر��ے &ے�'": 
]�� ا�ڈ�ٹ'،&��+' ا�ڈ�ٹ'، ��F7 ا�ڈ�ٹ'ز، ر"*رٹ'، �/���7ہ،ا�;*&� ا�ٹ ا�ڈ�ٹ'،ا&;ٹ�ٹ ا�ڈ�ٹ'، �رٹ;ٹ  

 و3�'ہ۔
/ ڈ�5�ٹN ,�ڈ�� #* �Q' #'�ے وا(ے ذراa�  �7 :ڈ��
ٹ� �
ڈ��)  2A ں، ر�ڈ�*، ر���رڈ #'دہ �,�ں

ا�ٹ'��ٹ اور . ,*&��h، اور ٹ�� و�£ن N,�9 ہ�ں، اس ,�ں ا(��ٹ'ا�@ q*ر "' ,�*,�ت #* �XMJ* #'�ے ہ�ں
اN9*& ،N�, 4 ,�ڈ�� &�7ٹa، و�F &�7ٹa، اور ا�ٹ'��ٹ . ,* �N7 ,*ا`iت دو�*ں ڈ�5�ٹN ,�ڈ�� #� ,�k(�ں ہ�ں

� G;� #� . ��ٹ ,�ڈ�� #� ,�k(�ں ہ�ں"' ,��S ر�ڈ�* اور ٹ�� و�£ن ا�ٹ'Ml, �& <ے "' ,�ڈ�� #�  ہ�ڑے "�/� 
و�F &�7ٹa ,*�*د ہ�ں، ,�kل #ے q*ر "'، ٹ� و4،اM9ہ�رات �ن Z7T &ے ,�;@ #'#ے،  �'و�� �� "'�ٹ 

ہ� اس q'ح #� . #*ڈ �h;�� #' #ے، ,* �N7 و�F &�7ٹ "' ,* �N7 `�رZ�A #* ��7�ڈ #' #ے QR,�ڈ�� ,�ں 
� ا�ٹ'��Ml, �+# م #ے�t� @�ے ہ�ں،ا(��ٹ'اM�& �(�7ہ اٹ�A �# ں*M�Di` �# ٹ #� �&�ن ر&��7 اور �ؤٹ "ٹ

ا�ڈورٹ�=7�N  ،W  *رڈز، . gD*ں اور ا�J'ادq 4*ر "' ,¦h�'q 'Yے &ے ,�*,�ت M�&'# N`�Dے ہ�ں
ر�� </�رات، ا&ٹ*رز، ��5.  ��'ز، اور "'واز ، N  *رڈز ,�ڈ�� #� ,�k(�ں ہ�ں �* ,�*,�ت #* ,�NhM #'�� ہ�ں

�ٹ "'�ٹ ,�ڈ�� #� ,�k(�ں ہ�ں J/" رات، اور�SBا ،Z�=X�, ،ہ�Dا=, ،FM#وے #�'�+'ز F& ،�ں #ے ا&ٹ�ڈ�*�(#
 �;G �(  �;# ڈ���, Nر "'، ڈ�5�ٹ*q 5ے #ے�M� ے ہ�ں۔�'# NhM�, *# ت�,*�* �;/��� ا9��ء #ے ذر��ہ ,�

ا(��ٹ'ا�@ �Tت اس G;� #ے ,*اد . �ہ �h;�� #�� ���� ہے#ے ذرا�7 &ے ,'اد ہے �* ا(��ٹ'ا�@ �Tت #ے ذر�
�~، د��)�ے، �',�� اور �h;�� #'�ے #ے (+ے ا&�M/�ل #�ے ���ے ہ�ں۔ &�Aٹ و�+'، و�ڈ�* ��/=، l� *#

 .و�ڈ�*ز، و�F &�7ٹN9*& ،a ,�ڈ��، اور �ن Z7T ا�ڈورٹ�=7�W ڈ�5�ٹN ,�ڈ�� #� �/�م ,�k(�ں ہ�ں
                                             Z��) *م ہ��ں  ��, <A�hY 4ڈ�� ہ/�ر�, Nہ ہے #ہ ڈ�5�ٹ� <h�hD ج�

��� ہے،  ہ> &ے #�رو �ر4 ,�(��ن ا�ٹ'��ٹ ,�ر#�ٹ��B �# W,�ت #ے &��v ا"�ے روا��M "'�ٹ اM9ہ�رات #* 
اY' �ہ�ں  �صB ��ہ� ٹ����(*�� ,�ں ��ر�G'� 4 #ے &��N��S� .�7*# ،v #'�ے #ے (+ے اب  )� ہ�����ے ہ�ں

 v#� راہ "' ہےرہے  ہ�ں د�� ����ڈ�� ہ/�ر4 ز�, Nہ ڈ�5�ٹ��T�D ہ  )� . ۔� 'Yا �ا�@ اہ v��& v��& اس #ے
اس . ہے #ہ ہ� #q a'ح ����، �J'��، ا�9<> اور  ��G<��� &ے ا�@ دو&'ے #ے &��OQ, v*ل ہ*�ے ہ�ں

#�رو �ر�D 4/> . ں ده�� د�� �� رہ� ہےاY' #ے �M�5ے ,�ں، #�ر"*ر�ٹ د��� ,�ں `��>  اور ,�*,�ت  ,�
� N,�9 #� �� رہ� ہے/> </�D Nں ا�@ ڈ�5�ٹ�, �� #ے &��v #�3^ "' ]�=�ں (�)Mے �)ے؛ اس . </G �ہ

ڈ�5�ٹN ,�ڈ�� &/���  �ت ]�> #* &ہ*(> . #ے  7�5ے �ج ہ� ڈ�5�ٹN ��5�ٹ #ے ذر��ے  �ت ]�> #'�ے ہ�ں
&ے زا�7  7,�ں &ے  10(��Z �ج  . #S)� ,/�Z �ہ�ں �)�ںد��M ہے۔ ڈ�5�ٹN دور &ے "ہے �ہ ]�=�ں 

ہ��و&�M�� N9*& ,�ڈ�� #� ا&�M/�ل #'�ے ہ�ں، (*گ وG> اور T�Dت #ے "�- �t' دو&G'  *# �M'ار ر#)Mے 
ے "' ہ�ں`�A ے�M# ہ�ں "ڑ�� #ہ وہ�ق 'A �7*# ڈ�� "'، . ہ�ں، اس &ے�, N9*&79  ں*M&گ ا"�ے دو*) �g�A

 v��& ان #ے���B ے ہ�ںاور�'# *XMJ� '" @  a�A، واٹ;�پ ، =a�A  @، &��� ]�ٹ، ٹ*�ٹ'، اور . ,�
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WhatsApp ڈ���, N9*& ح #ے'q اس �(S&، غi ڈ�� ذرا�7 ا�, *#  �(S& ے ہ�ں۔ ا�@ ]�=  &ےMوغ د�'A
ا�']ہ ہ' #/��V ,�ں ا�;� . ہے #ہ وہ �/�م �^ ��� ا�9رے ,Mے ہ�ں"  ,�Sرs ہ*"�Bص (/�jت <�م q*ر "'

*�g,&ے اس ��ہ�ں ہے �* �&��ہ �5' �ت  "' <�ت �� &'وس #'MQ, �)*/�, '�3 ہّ�� ہ*ں، ہ' #�رو �ر ان,
,�gh �ہ ہے #ہ ہ/�رے  'ا�ڈز ان ,�*ں &ے ,�;@ . #ے ا��ر ,*�* د ,*�*د�� #* �iش #'&��M ہے

M'  ���ے �ہ &/��� &*N9 ,�ڈ�� ,*�*د�� #ے (+ے &7iڈ �9ٹ #� q'ف &ے  'ا�ڈ #� B��9> #*  ہ. رہ�ں
� ہے/> </�D ے (+ے ا�@  ہ> ا])�#. 

"'�ٹ اور ڈ�5�ٹN ,�ڈ�� #ے S�9ے ,�ں <*ام روز��ر #ے  ہZ�'M ,*اM�& '# N`�D �Gے �ہ�  �ہ�ں 
 ہ�ں �* درج ذ�N ہ�ں۔

 :���ٹ $��.<م*1
 @ا�SBرات اب  )� ا"�� ,G'  *# �q*SC'ار ر#)ے ,�ں ہ��و&�Mن ٓج #ے دور ,�ں   )� ہ/�رے ,

ان ا�SBرات #ے ,Qہ*ر  'ا�ڈ #� ���رف #'وا�� ���� ہے �ہ وہ ,�'وف  'ا�ڈز ہ*�ے ہ�ں �*  ہZ�'M  ہ*7ے ہ�ں۔
#�م #ے ا,����ت A'اہ� #'�ے ہ�ں۔ "ِ'�ٹ �'�=م ,�ں �پ ر"*رٹ' &ے #�"� ا�ڈ�ٹ' �@ #�م #' &�Mے ہ�ں۔  اس 

 ہے۔ہ*��  #ے (�ے ,�س #/�*����ZQ ,�ں  ��' #� ڈ�'c 4'ور4 
 :��ا@&ڈ��
ٹ� @�ٹ�* 2
ا�' �پ A*ٹ* �'ا�A &ے (�f ا��وز ہ*�ے ہ�ں اور ��= ر�MAر ,�D*ل ,�ں #�م #'�� ]�ہMے ہ�ں �* �ہ  

`'ف ��ر�� ,�M � �پ #ے (�ے د(�;�V &ے  )'"*ر "�Qہ ہے۔  ا�@ ��*ز A*ٹ*�'اA' #ے q*ر "'، �پ #* �
"' #;� اM9ہ�ر4 ا��5;� �� �� ہے  �ہ �پ اس #� د&�Mو�=  )� ,Jj*ظ #' &�Mے ہ�ں۔  �پ ,/��ہ q*ر 

�' &�Mے ہ�ں۔`�D ر "' 9ہ'ت*q ے# 'Aٹ*�'ا*A ے ہ�ں اور "'وڈ#ٹM�& '# ے (�ے #�م# 
 :ر�ڈ��* 3
ر�ڈ�* ��ب #ے (�ے ,�س #/�*����ZQ ,�ں  ��' ڈ�'c �# 4'ورت ہ*�� ہے۔  �پ #* `'ف ا�@  

 ڑے �A(*ورز #ے ,SC*ط �واز، <Nh اور ��=4 &ے &*]�ے #� `c �# <�Di'ورت ہ*��۔  �پ ا�@ 
ڈ ,�ں #�,�� � M�& '# N`�Dے ہ�ں۔&�Mے ہ�ں &��v ا�@ ,Sh*ل ر�ڈ�* ,�= �ن ہ*�A ۔ اور اس 

4 *�@�A� نC�و &.
 :ٹ
� G;� #ے "�Q*ں #* ا"�� &�Mے ہ�ں۔  ا�' �پ  Ml, اد'Aا N�gjM)رغ ا�A ے #*رس &ے# <A�j`

' �� ا���'  M�& Zے ہ�ں۔  وہ (*گ �*  �ٹv #�/'ہ #ے &�,�ے رہ�� ";�� #'�ے ہ�ں، �* �پ ا�@ ,Qہ*ر ر"*رٹ
#'#�م #ے B*اہ�ں ہ�ں وہ ٹ�� و�£ن ��*ز رو,= ,�ں ا�ڈ�ٹ'ز #ے q*ر "' #�م #' &�Mے ہ�ں، �* SB'وں #� 

 �Q'��ت #* N�9 د��ے ,�ں ,�د #' &�Mے ہ�ں۔
 :ا2Eہ�ر :�ز-*5
��h �)��ؤ ر#)Mے ہ�ں۔  �پ  l� *� ہ�' ان (*�*ں #ے (�ے ا�@ ,��ان ہےQ�M9را�� ,*اد ���ر #' ہا�

&�Mے ہ�ں �* (*�*ں #ے ذہ�*ں ,�ں #+� دہ�7�*ں �@ اY' ر#)Mے ہ�ں۔  �پ ,ہ/�ت #� ,�g* ہ  ��4 اور ان 
 '# N7�G د��ے #ے (�ے �ہ�ر4 ,ہM9ا"�� ا *# a�7ٹi# ے ہ�ں۔  اور �پ #�ر"*ر�ٹM�& '# �,در� N/> '"

 �� M�&;Gے ہ�ں۔  �ہ ا�@ ا<Ml, ں�, a� ہ�ں۔#'�+' ہے �Gے ,*ا# �X�7ادا � � #ے ا<
 :GH.�1ت �F�ہ* 6
ا�@ دور �)� �F <*ا,� را fہ #ے S�9ے ,�ں ��ے #� ہ/>  ہ> #� (*گ #'�ے �)ے۔ (��Z اب �ہ  

 ��t�� ��"ہے۔  �پ ا ��T ن���/qہے اور  ہ> ز��دہ ا ��'# �X�7ادا �([ے,�ں  �ل ��� ہے �* اQ�" �;�)ا�@ د
7�G d�,ا Z�'M#ے (�ے ا�@  ہ�ے #ے (�ے �'# ��  v��& ہ #ے�,�tM�ا ٰ�`'ف  'اہ را&> &� ا4 او اور ا<

 #�م #'�ے ہ�ں،  �ہ �پ ان #ے &��N, v #' #�م  )� #'�ے ہ�ں۔
 :و�I $��.<م* 7
�ہ ا�@ ��� S�9ہ ہے �a ,�ں ,�س #/�*����ZQ #ے �Aرغ ا(N�gjM اA'اد د(�;�V ر#)Mے ہ�ں۔ ا&ے  

/;G �+� �# ے�#' �ہے �* �ن (�)�ے اور �',� �)�k, ورت ہ*�� ہے، اور �ہ ان �'�ڈز #ے (�ے'c �# ں*
Z7T وG> �=ار�ے &ے (�f ا��وز ہ*�ے ہ�ں۔  و�F "' ر"*رٹ'ز اور #�"� ا�ڈ�ٹ'ز #� c'ورت ہے، ��;� 

 ۔ےہ ہ*�� ,�ں ,�ڈ�� #ہ "'�ٹ

ڈ��* 8� �E�5: 
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 ے �ہ ُان اA'اد اور �+� �;N #ے (�ے ا�@  ہM' #�م ہے �* &*N9 ,�ڈ�� "" v��& ر,= #ے�A ٹ�
�)�ٹے `'ف #'�ے ہ�ں �* �پ #*  14&ے  12 ڑهے ہ�ں۔  ا�' �پ a�A  @، ٹ*�ٹ' اور �*ٹ�*ب "' دن ,�ں 

@ #/�*����ZQ ,�ں A*ر4  ��' #� ڈ�'N`�D 4 #'�� ]�ہ�ے اور &*N9 ,�ڈ�� ,�ں �*#'4 #'�� ]�ہ�ے۔  S"
ہے۔  ,=��  '�ں #ہ �ہ ا])� ��l*اہ وا(� "*ز�N9*&  ZQ ,�ڈ�� وہ ہے �ہ�ں &F &ے ز��دہ روز��ر "��ا ہ* رہ�

 ہے۔
 :I��1H �ے ا��J2��ت* 9
�ہ ا�@ اور S�9ہ ہے �ہ�ں اہN ا,��واروں &ے ز��دہ ,iز,> #ے ,*ا�G ہ�ں۔  ,�س #/�*����ZQ ,�ں  

' #� ڈ�'4 �پ #* اس ,s'jM ,��ان ,�ں #'�+' #ے (�ے ���ر #' &��M ہے۔ ا�*�ٹ ,���5' #ے q*ر "' �� 
@ &��ٹ' ,�ں #�,�� � �M�& �� �# N`�D ہے۔ #�مS" ے ز��دہ &ے ز��دہ# '# 

 :@.K �5ز-* 10
��h (*�*ں #ے (�ے ا�@ ]��d ہے۔  ہ/�رے "�س ]�'ا�ے وا(�،  ���*ں �@  l� ہ ,�� اور`*D ہ�

� #� �jM;, '�3� د��� ,�ںA ،'" ر*q 5ے #ے�M�  ہے۔ <�Di` �# ے�ہ* F7�3 '" ر*q N/�, �� ہ���ے" 
داNB ہ*�ے وG> �پ #* اMD��ط  '��� ]�ہ�ے۔  ,�س #/�*����ZQ #� ڈ�'4 ہ/�ں ا�@  �ر ")' B*ا *ں #� 

 &*دا�'  ��ے ,�ں ,�د دے ��۔  
" �M�& ہ���" @� �f& Z�'� ��,�ڈ��، ا�' ,Sk> اور ��/�'q 4*ر "' #�م #'ے، �* د��� #* و�*د #�  

���د "' `'ف زور دے &�Mے ہ�ں۔ اور �ہ� زور اور ہ� ,�ڈ�� اور اس #� اG;�م #ے ,�f(�ہ #�  " ہے،
 �j'�@ ہ/�ں روز��ر #ے  ہZ�'M ,*اA �G'اہ� #'�� ہے۔

2
�ہ�: 
ا�'  #ے ذرا�7 #* ,�ڈ��",�ڈ�� اور اس #� �*<�> #ے ,�f(�ہ &ے ہ� �&��� &ے #ہہ &�Mے ہ�ں #ہ  

"  '��f& Z "' "ہ��� &��M ہے۔د��� #* و�*د #�  �� � �ہ ,Sk> اور ��/�'q 4*ر "' ا&�M/�ل #�� ��7ے �*
 'Y*ں "' ,�ڈ�� #� ا�*�*ا�ہٰ^ا، ))'Yر ا*MG�q ( @ے ,�ڈ�� #* ا�# @)�/, ]�ہ�ے۔  �/�م ��ہ* <Sk, اور �GiBا

 -l  �J� �7ہ ,�� اور�A ،��J, ��# د�ں #ہ <�م (*�*ں #ے (�ے �M  *# ��� د '#i, vا�@ دو&'ے &ے ہ�� v��&
�A '# N, ہ ہے۔ �ج �/�م ,/�(@ �ہ�ن �gh� ت اور�,*�, rہ #'�ں #ہ ,@ #� ,�ڈ��<*ام #* �/'اہ، 3g

د�ں۔  ڈ�5�ٹZQ�=7i #� و�ہ &ے "*ر4 د��� �ج �* N و��Z  d �+� ہے۔  اس q'ح، ڈ�5�ٹN ,�ڈ�� (*�*ں #* 
 �M&ے "' دو`�A اور <Gو *# Z�Aہ�ں �)�، ,�ڈ��`�ر� Z�/, �(S# ےا�;ے h�'q*ں &ے �*ڑ�� ہے �* "ہ

)W ہ�ں �� #;�   'G'ار� Wر "' ا(*q ���/& *� ہے ����  N �G *# ہے۔  �ہ ان (*�*ں ����  N �G ر#)�ے #ے
ے "' ہ�ں ا"�*ں &ے ا(W ہ* #' ہ�، ہ� B��ل (*�*ں &ے را fہ 7�G� M�& '#ے ہ�ں۔  `�A  ح'q �;# ہ�

� �@ "ہ*�� (*�*ں ,�ں <� #* #�@ #ے ٹ�ڑے #� q'ح ,�NhM #'�� ]�ہ�ے۔ �;�� و�ہ &ے <� ہ' #;
 ��7ے۔ 

 :D*ا(ہ ��ت 
 "'وNCA ';�A ا(S�9 ،~jہ اردو دہ� �*��*ر&ٹ�: ,gّ�� ،ُاردو ,�س ,�ڈ��:#�Mب #� ��م  1
 ڈا#ٹ' &ّ�� Z�;Dُ Nc�A "'و�=: ,���g،ُاردو ,�ڈ��: #�Mب #� ��م 2
 ا(��ٹ'ا�@ ,�ڈ�� ,�ں ُاردو ز �ن و ادب #� A'وغ : #�Mب #� ��م 3

���g, :;� ہڈا#ٹ' &ّ��ہ��f& �� 
W�Q ہ�ؤس S" N *�)ر� �د��D( 

 ا(��ٹ'ا�@ ,�ڈ�� #� ��ر��:#�Mب #� ��م4
 ���g, :� ڈا#ٹ' &ّ�� &�/�ن ا�M# ، 'MB � د��� دہ
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K ڈ��
ٹ� .GH: ��3.
L ات اور�M!،ا���� 
*ار &ے  )� ز��دہ G�q> ور ہے، اس (+ے <� #*ا"�ے ,@ ,�ں  ڑه�7�ں #*�7 �پ #* �9;> � �>

�M�& ہ�ں دے�ر -�# Z�'Mد,�ں  ہ'A 'ں #� "'ورش اور ہ*� *B �([ا �gh, �# �� -#'د�� "��ا #'�� ہے ��
�� د��� `'ف <�،,ہ�رت اور ��h��4 &*چ #� ���� د���ہے�� *# ¬l9 �;#-  اور ��ا])� *# ¬l9 ��

���� دور ڈ�5�ٹN دور ,�ں  �ل رہ� ہے۔ ])*ٹے ])*ٹے - 'ا�7 #ے در ,��ن A'ق #'�ے #ے N �G  ����ہے
#�م ڈ�5�ٹN ٹ����(*�� #� ا&�M/�ل #'�ے #�ر�B�*ں،ا&ٹ*روں &ے (ے#' ڑے ڑے &'#�ر4 د�Sً�'h� ،'��A ہ' 

��  -#ے ا��5م د7ے ��رہ� ہے�� Nٹ����(*�� #ے دا7'ے ,�ں �]�� ہے ڈ�5�ٹ Nڈ�5�ٹ �(  ��وہ  ��tم ��
�� #ے h�'q*ں �� �Mروا� W��') Nے ہ�ں ۔ڈ�5�ٹMا(ہ د�*D �# ں*h�'q �/��� Z7T ح ہے �* �/�م �نif`ا

#ے&��v ہ*��ا�;ٹ'#N�Q "'��ٹa #ےذر��ہ، �*ٹ����(*�� #�   ہے �*ٹ���� (*�� ��ے &ے ا�@ �Gم
�� ,�ں اہ� #'دار ادا #'�ے #ے (�ے ��7 ہے ۔ اس ,�ں #*�7   ڈ�5�ٹ') N��Y*,-   W'ا&�M/�ل #'�� ہے��

�Sء#* ]�sT اورد(�;T �V�ے #� G�q> ر#)�M ہےq ں�, W��') Nہ�ں #ہ ڈ�5�ٹ�ے . 9@ �(��&
�Sء #q ��*)����ہے#ےٹ*(=اور ٹ ����  N �Gوغ د��ے #ے'A *# ں*M�Di`'Y*, �# ا"�ے�پ &��)�ے*-

ٹ����(*�� #ے اور اس #�  ڈا�ٹ� ا�G'� 'MQ�  �# 'c�D 'g>-&.F �O��ت #� ا��gjر ٹ����(*�� "' ہے
ا�Aر,�ZQ ٹ����(*���� د��� ,*�*دہ <ہ� #ے ا�;�ن #ے (�ے : "c'ور��ت #ے  �رے ,�ں �*ں  (�)Mے ہ�ں

 <�k�D �#  Z5�;#� ر #' �  ہے��MBا–  �# �f�� ٹ��ٹ'�ا�'  ا�@ ,�ٹ #ے (�ے ا  ~ �f, ازے #ے��ا�@ ا
ز,��� ،�CAئ اور &/��رY�M, 'J& 4' ہ*�ے #ے &��v��& v ار *ں رو"ے #� #�رو �ر4  –�� ۓ��9ر  ہ* ��
ے دل ا�ٹ'��ٹ ,*�*دہ <ہ� # -�*�� ا��Jر,�ZQ ٹ����(*�� اور ا�ٹ'��ٹ �ج #� روح <g' ہے –��ghن ہ*�� 

:�Aا,ہ اردو د�
�،ا�P 5& �& �� ا�� "–#� دهڑ#Z  ہے اده' دل �ے دهڑ#��  �� #�� اده' ,*ت وا�G ہ*�7 
 ۔40۔:،�+Aہ 2020

�� A'اہ� #'�ے #ے (+ے  �� <j� ل #ے�D *# <,*�D ے�ڈ و ��7 ا ,'اض �*# ~ �f,ہ #ے'c�D تT�D
- #'�ے "' ,S5*ر #�� ہے۔ ���� #*رو�� �ن i# Z7T&*ں "'"�  ('��W ��- ہZ�'M ,�ڈ�� #ے q*ر "' ا4

��ں T رہ� ہے۔ اس ��S� ���� N"ڑ�� �)� اب اس ,�ں ڈ�5�ٹ ��ں #� &�,�� #'*���Q�'" Z� وا7'س #� و�ہ &ے
q'ح ہ��و&�Mن  اس وG> ٹ����(*�� #* N,�9 #' #ے ہ/�رے ��ر�a #ے h�'q*ں #* �N��S #'�ے #ے  �رے 

/*ں #� > F)�q ت #� ,�ں &��)�ے ، ہ/�رےT� Nہ ہے۔ ڈ�5�ٹh�'q �Dے #� وا�T ��9*ں #* رو����ز
Z7T ل �ن�/�M&ں #* ہ�ا�>   ا*/> F)�q ، ت "�- #'�ے ہ�ں�,*�, Z�'Mہ  *# a7ٹ�& Fے وا(ے و���اور�� 

 <� '� '"  Z�,�C, ے ذر��ہ# Wٹ�;ٹ� Z7T ے �ن& <Gو '" <Gہے ۔ و �M�& *ے ہh�'q Z�'Mد��ے #�  ہ
�Sء#ے (�ے ا�@ اq �M�& 4د ¬�lQMت اور�Tا*& Z7T ء#* �ن�Sq ے ہے۔M�& ��  ل*D�, �# ے�(��& �([

�Sء #* &��)�ے #� �'��� ,�M ہے ۔q ا�� #� ,�د &ے �/�#�M �ں    ہے #ہ وہ �)' &ے (ے &�Mے ہ�ں۔ ��
 'Xں د��, aر,�ٹ�A ں اور "� ڈ4 ا��� �M# ا(ہ*D a*ٹ�ہ�ں �ں (�+ے ��رہے ہ�ں ۔ ا�, =S�ٹ'Xت اب د��,*�,

/*ں #*  ہM' - �5)ے ���ے ہ�ں۔ �* (� ٹ�پ > F)�q ،ہ�ں �M�&�� �# N`�Dے& ���&�'" FS�اورٹ N�7� *,
ہ اA=ا�7 #'�ے #� ا�@ ا])� h�'qے ہ�ں #iس `*D ،�# ے�ب #'�lM�ے #�، ا�ہ #'�)�f, ،@  *ٹ�روم، 

� ا&�M/�ل #'�ے ,�ں ,�NhM "'و���ٹ'#  &J�� *ڈ، ]�s اور ,�ر#'اب ,��c #�  �ت ہے۔ (��Z اب ا&��^ہ
ڈ�5�ٹq N* "' ��زہ #�ر4 #� ��رہ� ہے ۔ اب #�M *ں #* "� ڈ4 ا�� ,�ں �N��S #'�ے ہے، �Z7   ہ*�+ے ہ�ں۔

ہ اA=ا�7 #'�ے ہ�ں، �Z7T Z7 و��f, �# =S(�ہ #'�ے ہے ۔ �/�م G;� #ے ,�f(���� ,*اد `*D �# ٹ�;ٹ Z7T
� ز ��*ں ,�ں، اور #�M �ں �Z7T Z7 د&M��ب ہ�ں اور و±  )Ml, 4، اردو، #��ڈا، �5'ا�� ��;ے=�'X�ا ،<J, �
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 Z7T Z7� �(  ں� �M# �# ت���jM,ا �Mh �;, وہi> ں �@، اس #ے*M>�/� 4ے #'  ڑ) ں &ے*M>�/� ٹ�*([
� ���'4 &ے ڈ�5�ٹN د���> F)�q ظ &ے�j) ب ہ�ں۔ ٹ����(*�� #ے��M&د @  -ہ�ں  &ے ,�;

ور ,�ں �ہ�ں ٹ����(*�� ا�;�ن #� ز���� #� اہ� �=  Z ]�� ہے اور �ج #ے ���� اور �'MA�� �Gہ د

#ے ���� ڈ��
ٹ� ا����
PT اب اس ٹ����(*�� #� ا&�M/�ل د�S�9 'X*ں #� q'ح ���� ,�ں  )� ہ* رہ� ہے۔ 

"' اY'ات #ے D*ا(ے &ے ز��دہ �fhہ �t' �ہ� د��)�ے ,�ں ��� ہے۔ �ہ ٹ����(*�� د��� #ے ار *ں ا�;��*ں #* 

 � اور  ہM' &ہ*(��ت اور رہ�/�A �7'اہ� #' رہ� ہے۔���

 ~ �f, ں #ے*S�9 �Ml, ں�, ���� 't� -�" ں #� اہ/�> #ے*c�h� ٹ� ���� دور #ے
ڈ��

 PT
/*ں #� رہ�/��7 #'�� ہے۔,�ہ'�Z �� ا�����S)�q '" ر*q ص�B �gh, �# a� رف #'ا�� ���  ہے��M,

N# ہ�ں #ہ �ج ~JM, '" اب اس  �ت �(  ��#ے ���� اور �'MA�� �Gہ دور ,�ں ���� ,�ں �+� ر��j��ت اور  ��

�+� �����*ں #� ا&�M/�ل وc �# <G'ورت ہے۔ا�' ہ� "�)ے ]�� &�(*ں #ے ���� #�  �ت #'�ں �* ہ/�ں 

 ��M# ہ #�ر اور ,���ر ,�ںh�'q ے# ���� �# N# ے ,�ں �ج �h, �# 7ے �� #ہ اس دور� 't� ق'A �cا�@ وا

 �+�� ���S� ب ہ*رہ���C�A N;� �)ے وا�ہ�ں �)ے۔ اب ہ/�ر4 ����9 � �ہ �(S# ں &ے*����� Zہے۔�

�� ,�ں  ;ےا&�M/�(�ے ڈ��
ٹ� ا����
PT ہے۔c'ورت اس ا,' #� ہے #ہ اس �� F)�q  Z�'Mں #�  ہ*/>

��7 رہ�/��7 #ے (+ے #'وا�7 ��7ے اور ان #� ا&�M/�ل ���� #ے <iوہ ��gب #� ���ر4 اور وا(��Z #� رہ�/

 #ے (+ے  )� ہ*۔

 S9 iہ ا��Jر,�ZQ ٹ����(*�� �ے د���  )' ,�ں ز���� #ے ہ' S�9ے ,�ں #�ر#'د�� اور ر�MAر #* 

 ہM'  ���ے ,�ں  ہ> اہ� #'دار ادا #�� ہے۔ �ج ڈا#ٹ' ، ا�9�D ، '���5�*ں اور (��'وں &ے �B#ے  ���ے وا(ے، 

�MDٰ #ہ <�م (*گ ا�J'ادq 4*ر "'  )� اس #ے ذرا�7 ا iغ &ے ��~ ر#)�ے وا(ے، ���'،  ���' ز اور 

 ،'J& �# ڑ�*ں اور �ہ�زوں�� N�7 #� "*را ��ل، ر�iV& ، Zد� Z�) �)�, )' ,�ں  ���ج ہ* �+ے ہ�ں۔ د�Mj,

 aہ ,*&/��ت #� �/�م �' ر"*رٹ/�j, ،م�t� �M)م، <�ا�t� ع #� "*را�Aن اور د�,�& �>�A�7 #� #�ٹ'ول، د��ا*�

�7iج ہے۔#� ���ر4 اور &�ٹ�Mj, �# ��*)����ٹ ZQ�,ر�J�ہ اS�9 'وا(� &'�',��ں 3'ض ہ ��ٹ ,�ں ہ* 
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/*ں #� ���/� اداروں �@ ر&�Z�/, �7  ���ے #ے (�ے > F)�q ز��دہ &ے ز��دہ Z�'ہ�, �/�>

���� ٹ����(*�� &ے ,�د N`�D #'�ے "'زور دے رہے ہ�ں۔ اس #� و�ہ �ہ ہے #ہ ���/� اداروں #ے 

�� �@ ر&�N�Q, *# �7  �� رہے ہ�ں۔�a #�  ڑهMے ہ*7ے اB'ا���� ٰ��S ء و�S)�qت #ے (�ے  )� ا<q ت

� #�  �ت #' رہے ہ�ں۔اس ��S� ~ �f, ں #ے*c�h� ���� ے ,�ں��ڈه� �/�و�ہ &ے ,�ہ'�Z اب  ���د4 ��

ے ,�ں ٹ����(*�� #� اہ/�>  ڑه �+� ہے �h, ہ #�ر #ےh�'q �/��� �Mے ,*�*دہ دور ,�ں روا�+) 


7 ٓان.GH PVWات�MX: 

 Z�'�&ل  ڑه ��� ہے اور  �ے ا�/�M&اور(�� ٹ�پ #� ا =�*A و�ہ &ے ا&/�رٹ �# =&i# Z7T ں #� ٓان*� 

 'Y�M, �(  <j` �3�,اور د ��ے #ے <�د4 ہ*�ے ��رہے ہ�ں۔ اس &ے ان #� �;/��ار=� <Gز��دہ و '"

د��ے #ے (+ے ڈر�� �)� ٓاج ا�ہ� د��(� ہ*رہ� ہ�ں۔ �a ا&/�رٹ A*�= و(�� ٹ�پ #* ,�ں B*د ا"�ے  �*ں #*

A�#�gh, �/�ذارا  O'ض &ے  S5, <ِ)�j*ر4 د��ے #ے (+ے ,S5*ر ہ*��� ہ*ں۔�M*ں وا(� <���*ں #* ��

,* ��A N*ن #� (���Xرا&�M/�ل  �(� N�Qہ  ��;� ہ*�� ہے اور ا�;��� د,² #ے (�ے "�c�G ز �' �*ں (�)�M ہ�ں 

�Y s��'fB �A�# ے (�ے# <j` ���;�ہےا �M�&*ے ز��دہ  �*ں "' د��)�ے  - > ہ& F&  ات'Yاس #ے ا

ے ہ�ں �a ,�ں وہ ا"�� �M/�G وG>  ' �د #' رہے ہ�ں  , *# "- 

 -"j 24*ا(ہ ,�ہ ��,ہ ہ�د�ہ اZ�=X�, 4  ���� ٹ���(*�� #ے ,��J و ,Sk> اY'ات `jJہ "

���ت "' ہ� ,'#*ز ہ*���� ,*c*ع اور ,C/*ن "' ز��دہ �*�ہ �ہ�ں دے "��ے ہ�ں، ان #� را7ے ,�jود 

�Sء اور ا&��^ہ #ے ,� �Z ز��دہ ���,N �ہ�ں ہ*�ے "��� ہے �a #� و�ہ &ے ���� و �' �> ,�ں ا�@ q ،ہ�ں

�� ,��9'�� و &/��� ��ہ��7 ز��دہ  ڑه�ے #� &�M�& Z  FS ہے۔ ٓان �� Z7T ہ*رہ� ہے۔ ٓان �Gڑ4 #/� وا 

�Sء ,�ں ,*ا`��i ,ہ�رت #� �Q*و�/�q Z7T ان "��� ���� ہے۔�hA �# learning -E  ں ٓا,�ے &�,�ے�,

�� #ے دوران ده*#ہ دہ� #� روs �)�م وا��G ا�@  ہ>  ڑا "����ا �� Z7T ان "��� ���� ہے۔ٓان�hA �# تi`ا*,

�� `'ف  �³ �� Z7T ے ہ�ں۔ ٓانMے  7�5ے �)�*ر4 "' �*�ہ د�# a;ٹ'#ٹ'ز "'��ٹ�ا Z7T ہ ہے۔ ٓان+;,

�� �ہ�ں #� ٓا �دV/# 4�*ٹ' &ے ��B*ا��ہ ہ*�� ہ�ں وہ�ں اس #� ر&��7  ہ> S�9*ں �@ ,�� Z7T ود ہے۔ ٓان�j

�� ,�ں ا<�SMر اور ,���ر #� �Z�h دہ��� #� �hAان  )� "��� ����ہے �*ں #� ٓان �� Z7T م ہ*�� ہے۔ ٓان�# N�Q,

ہے اور  �ے ا&�'�Z "' ز��دہ وi# Z7T <G&= #� و�ہ &ے ا&/�رٹ A*�= اور(�� ٹ�پ #� ا&�M/�ل  ڑه ��� 
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د,�Y�M, �(  <j` �3' ہ*رہ�  �=ار�ے #ے <�د4 ہ*�ے ��رہے ہ�ں۔ اس &ے ان #� �;/��� اور

�'�ے#ے(+���/۔ہ�ں`�j/�Sہ��5ے(+ے��fS�'3ر&ے�SM>��9��,*د��gMG5ے,�ں��M�ے#ے�7=#'iڈ�5�ٹ*�

����'B*��Tiٓڈ�5�ٹ�M/�Gے(*ا!  ےا��ے��ے#ے(+ےا�i[*��T�ٓ�ا��'�M9ز,���* 'دا !

 -��ghن ہےا�ہ�ںٓ���7i=��ہ'#)�ے#ے(+ے,* �7��/�V�*ں�ے,ہ�Xےر���ر��'وا�ےرہ��واS�����GہSMڑا

��3.
L  ے� K
.GH PVW ٓان 

 ���� ,�ں �)@ "��7 ���� ہے اس #ے <iوہ �ہ ٓا&�ن اور &;�(  �M ہے۔�ہ h�'qہ ���� Z7T ٓان

� "�;ڈ ہے۔&� <�D �7�Giود &ے ,�ورا ہے۔اس #� ر&��7 & ���� Z7T ہ�ں ہےٓان�ر 'h, �D �7*# �#

Sہ #* ا"�� ر�MAر &ے ا#M;�بq ں�, a� م�t� �/�#� ,*�G د�� ���� )ٓا,*زش("�;ڈ ���� &ے ,'ادا�@ ا�;���

 ���� Z7T ہے۔ٓان �M�&����# N/�, v��& ب ہ�ں ��ہ�ں  ہ> ٓارام و &�*ن #ے��M&ب د�g� ا(�*ع �Ml,ہے۔

 N �Gظ ��'ا*Jj, *# aذرا�7 اور ��ر� N/�M;, ں�, ���� Z7T ہ ٓان��ر ہ*�� ہے۔#�*)Record( ہے ������)'#

�JM&ر ]�ہے اس &ے ا�  ��M� ر اور�G a� ہSq و�ہ &ے �# a� رو�*ں <Sk, 'ے ہ�ں۔ا&��^ہ ا�M�&'# د  ہ

&ے ٓارا&Mہ #'&�Mے  #* اMB��ر #'(�ں �*  ہ> ہ� ,gMl' ,�ت ,�ں وہ B*د #* ٓان Z7T ��ر�;� ٹ����(*��

ہ�ں۔ا�@ ,'�Sہ �F ا&��^ہ ������ ,ہ�ر�*ں &ے ہ� ٓاہ�W ہ*��7�ں �ے �* ")' دو&'4 �/�<> ��  �� #* 

"ڑه��� ان #ے (�ے  ہ> ٓا&�ن ہ*��7ے ��۔ ٹ����(*�� ا&��^ہ #* ڈ�5�ٹN و&�N7 و #/'7ہ �/�<> #ے ا��tMم، 


K وH'ر�Y ��  :�;�رت  iگ( ۔ا�g'ام ، ���� و ����G Zر ,�ں  )� ,�دA'اہ� #'�� ہے۔.GH، PT
ڈ��
ٹ� ا����

�J3� �2,':ہ��Z روق�@( 

���� Z7T ے  �*ں ,�ں  ٓان&Advance learning   ا���' ہ*�� ہے <�Di` �#– a��&، @رو ٹ

 B–Advanced technology*د ا<M/�د4 "'وان ]ڑه�M ہے  -اور ٹ����(*�� #* &��)�ے ,�ں ,�د ہ*�� ہے

  NSh;, *# ں*�  �# planning   ں ,�د #'�� ہے�,–future challenges   ہے ۔روز��ر �Mوغ د�'A  *#

 #ے ,*اA �G'اہ� #'�� ہے۔
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  N;� 4ہ* �� #ہ  ہ/�ر ��ر دور ہے �ہ #ہ��  ��5  =�iڈ�5ٹ�ٹ 'c�D 'g> ا �ہ� #ہ'gMl,���� ڈ�5�ٹ

,B ~ �f*اہ- #ے ,�ں "'وان ]ڑه رہ� ہے۔ ,*�*دہ �D*,> �ے  �' �> ��MAہ  �*�*ا�*ں  #�  

ٹ����(*�� #� د��� #ے  (�ے  ا�;��� و&�ل  ���ر  #�ے ہ�ں  ا�ZQ�/#  ZQ�#*5  )�  ,J> #* ر&=  "�- #' ہ� 

 ہے 

 

&H�$ ا,ہ�\ 

1: 't�, �M)�  �# aو��ر� ����، ZQ�#*5ا� Nہ' ڈ�5�ٹ�q روق�A 

2 :�> �t>اد � #�وش ا  ��Sہ  ��q ZQ�#*5ا� Nڈ�5�ٹ 

3 :a# ���� Nروق  ڈ�5�ٹ�A ہ��Aہے ر ��J, ح'q 

4            :           Nا� *� �" �& Z،ا����0202اردو د    �> 'O`ڈا#ٹ' ا 

5 :�=X�/,ہ ہ�د�ہ ا���ت #� ذد ,�ں  ,�ہ T� Nے ڈ�5�ٹ� Z 
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गगगग रबीरबीरबीरबी    आिण आिण आिण आिण बरेोजगारीबरेोजगारीबरेोजगारीबरेोजगारी    ((((Poverty & Unemployment)Poverty & Unemployment)Poverty & Unemployment)Poverty & Unemployment)    
    

अिहरेअिहरेअिहरेअिहरे    सा ीसा ीसा ीसा ी    कशोरकशोरकशोरकशोर    
SYBA    

म.स. गा. महािव ालय मालेगांव कॅ प, नािशक    
तावनातावनातावनातावना::::    

रोजगार हमी योजना ही भारतात ग रबी आिण बेरोजगारीची सम या दरू कर या या दृ ीकोनातून 
राबवली जाणारी एक योजना आह.े रोजगार हमी योजनेचे िव ेषणा मक अ ययन ह ेसंशोधन काय हाती घतेल े

असता संशोधकाला या सम येचे मूळ कारण असलेली ग रबी आिण बेरोजगारी या िवषया संबंधी अ ययन करणे 
आव यक वाटले. यादृ ी कोनातनू संशोधकाने बेरोजगारीची सम या, व प, कारणे व कारयांचा सखोल 

अ यास कर याचे ठरिवल.े 

जगातील सवच दशेांत ग रबी आिण बेरोजगारीची सम या दसून येते िवकिसत रा  असो क  िवकसनशील 
रा  असो. ग रबी आिण बेरोजगारीचा  दो ही रा ात आढळून यते फरक एवढाच आह े क , िवकसनशील 

रा ातील ग रबी आिण बेरोजगारीचे व प जा त ती  व गंभीर असत ेतर िवकिसत रा ात ऐि छक बेरोजगारी 
दसून येत.े ितची ती ता व गंभीरता ही कमी असत.े भारतात लोकसं या वाढीचा दर जा त अस यामुळे मागेल 

याला रोजगार िमळतोच असे नाही. काम कर यासाठी आव यक असलेली सव मता धारण के यावर ही याला 

काम िमळत नाही. ते हा तो बेरोजगार राहतो. यं सामु ीचा वापर के यामुळे अनेक मीक बेरोजगार होतात. 

िवकसनशील रा ात ही सावजिनक काय क रता व खाजगी  े ात ही मो ा माणावर यं  सामु ी वापर होत 
आह.े प रणामतः भारतातील बेरोजगारीचे माण दवस दवस वाढत आह े अस े वाटते. याचा िवपरीत प रणाम 

दशेा या अथ व थेवर होतो. वया माणे समाजातील कुटंुब सं था व यां या वर होऊ शकतो. 

उ ेउ ेउ ेउ :े:::    

““““भारतातील बेरोजगारी कमी कर यात रोजगार हमी योजनेचे योगदान” या िवषया या अ ययनासाठी 

खालील उ  ेिनधा रत कर यात आलेत. 

१. रोजगार हमी योजना जाणुन घेणे. 

२. बेरोजगारीची सम या दरू कर या संदभात उपाययोजना सुचिवणे. 

३. रोजगार हमी योजनचेी ा ी. 

गिृहतकगिृहतकगिृहतकगिृहतक: 

१. रोजगार हमी योजनेमुळे भारतातील बेरोजगारानंा काम ा  झाले असून यांची आ थक ि थती 
सुधारली आह.े 

२. रोजगार हमी योजनेमुळे रोजगाराबरोबरच दळणवळणाची गती होऊन ामीण र तेबांधणीच े
काय ब याच माणात झाले आह.े 
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सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    प तीप तीप तीप ती::::        

सदर संशोधनासाठी दु यम साधनांचा वापर कर यात आला असून याक रता पु तके, संकेत थळे, मािसके 

इ.चा वापर कर यात आला आह.े 

““““िनि त केले या वेतनदरावर काम कर याची इ छा व काम कर याची पा ता असुन दखेील काम 

कर याची संधी नसेल तर यास बेरोजगारी असे हणतात””””....    

भारत हा िवकसनशील दशे आह.े यामुळे रोजगारा या संधी पुरेशा माणात िनमाण करणे श य होत 

लोकसं या वाढ यामुळे मीकां या सं यते वाढ होत.े प रणामतः म पुरव ात वाढ होते. पण या माणात 

रोजगारात वाढ होत नाही. के स या मता माणे िवकसनशील अथ व थेत असणारी बेरोजगारी ही भावी 

मागणी या युनतेमुळे िनमाण होत असुन ती भांडवल व इतर पुरक साधणा या अभावामुळे िनमाण होते हणून 
बेरोजगारीची सम या सोडिव या क रता भांडवली व तु या पुरव ात वाढ करणे आव यक आह.े 

भारतातील बेरोजगारीचे व प ह े ामु याने दशेांतगत असले या सामािजक, आ थक व उ ोग आिण 

कृषी े ातील असले या ि थतीशी संबंिधत आह.े कृषी े ातील बेकारी ही ामु यान े ामीण भागाम ये दसून येते 

तर औ ोिगक बेरोजगारीचे व प ामु याने शहरी े ात दसून यते.े 

वातं य ा ी नंतर दशेाचा सवागीण िवकास साध यासाठी भारतात आ थक िनयोजन प तीचा अवलंब 
केला गेला. ग रबी आिण बेरोजगारी या समुळ उ ाटनासाठी िविवध धोरणे आिण योजनांची आखणी कर यात 

आली. सु वाती पासूनच आ थक आिण सामािजक समानता सा य करणे हा भारतातील िनयोजन िनतीचा मु य 

उ शे रािहला आह.े 

भारतासार या िवकिसत होत जाणा या अथ व थे पुढे ग रबी आिण बेरोजगारी ही कायम भेडसावणारी 
आह.े भारताम य ेबेरोजगारीची सम या ही ब आयामी व पाची आह.े ग रबी हणजे केवळ जीवनाव यक व तूचंा 

अभाव नसून िनवडीस नकार, संधीचा अभाव, मानवी स मानाचा अभाव आिण िनणय येत सहभाग नसणे होय. 

भारतातीलभारतातीलभारतातीलभारतातील    बरेोजगारीची सम याबरेोजगारीची सम याबरेोजगारीची सम याबरेोजगारीची सम या::::    

भारतातील दा र ाची सम या ामु याने बेरोजगारीतुनच उ वली आह ेभारतातील चाळीस न अिधक 
ट े  लोकसं या दा र  त जीवन कंठीत आह.े भारतातील बेरोजगारी मापनही एक ज टल सम या आह े

बेरोजगारीची ा या आिण मापन भारताम ये िनरिनरा या सं था करतात आ थक िनयोजनाम ये रोजगार 
िन मतीचा  मह वाचा अस याने िनयोजन आयोग बेरोजगारी अंदाज बांधतो. येक जनगणनेत लोकसं यतेील 

कती कामकरी कोण या िनरिनरा या उ ोग वसायात काम करतात याची पाहणी क न आकडवेारी दललेी 
असत.े भारत सरकारच े रोजगार व िश ण संचालनालय रोजगार व बेरोजगारी बाबत मािहती गोळा करणे. 

भारतातीय मजरु कायालय ही अशा कारची मािहती दतेे. क ीय सांि यक य यं णा बेरोजगारीची मािहती दतेे. 

तसेच सखोल पाहणी या आधारे रा ीय नमुना पाहणी यं णा अध बेकारीचे व बेकारीचे अंदाज बांधत असत.े 

आकडवेारीआकडवेारीआकडवेारीआकडवेारी: : : :     
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रोजगार हमी आिणमहा मा गांधी ामीण रोजगार हमी योजने या धोरणा नुसार मजुरांनी काम के या 
नंतर यांना १५ दवसांत मजुरी दणेे बंधनकारक आह.े मा , तीन मिह यांचा कालावधी उलटून गेला तरी ही 

रा यातील ३४ िज ांतील लाखो मजुराचंे १६६ कोटी पये थक त अस याच ेवा तव समोर आल ेआह.े रा यात 

सवािधक पालघर िज ात २४ कोटी पये थक त आहते. 

बेरोजगार आिण आ दवासी मजुरां या हाताला शा त काम आिण मजुरी िमळावी, हणुन रा य सरकारन े

महा मा गांधी रा ीय रोजगार हमी योजना आणली आह.े या दो ही योजनतेंगत मजुरांनी कामाची मागणी के या 

नंतर यांना १५ दवसातं काम दणेे आिण काम संप यावर १५ दवसां या आत मजुरी दणेे म ा  आह.े या 

योजनेतंगत मजुरानंा तातडीने िमळावी, हणुन क  सरकार या मदती ित र , रा य सरकार ितवष  दोन 

हजार कोट ची अथसकं पात तरतूद करणे. सदर या िनधीतून मजुरानंा वेळेत मजुरी िमळावी, हणून तो राखीव 

ठेवला जातो. मा , या सवबाबी केवळ कागदावरच रािह या आहते.    

रा यातील ३४ िज ातं १६६ कोटी ३६ लाख ४३ हजार पयांची मजुरी १७ दवस त ेतीन मिह यां न 
अिधक काळापासून थकव याचे दसून आल.े पालघर िज ात सवािधक २४ कोटी ११  लाख ४१ हजार ६२० 

इतक  र म आह.े रा यातील एकूण लंिबत मजरुीतही र म १५ ट े  आह.े रा यातील ३४ िज ांपैक  पालघर. 

अमरावती, ग दया, गडिचरोली, चं पूर, बीड व भंडारा या सहा िज ातं िमळुन लंिबत मजुरीची र म १०० 

कोटी ५३ लाख पये आह.े रा यातील एकूण लंिबत मजरुी या तुलनते ही र म ६० ट े  मोठी आह.े 

िव षेणिव षेणिव षेणिव षेण    प तीप तीप तीप ती: : : :  

११११.... िनरपेिनरपेिनरपेिनरपे     ग रबीग रबीग रबीग रबी    जीवन जग यासाठी लागणा या कमान गरजांची पूतता करता न येणे याला िनरपे  ग रबी 
कवा दा र  असे संबोधले जात.े    

२२२२.... सापेसापेसापेसापे     ग रबीग रबीग रबीग रबी    उ  उ प  गटातील लोकसं येशी तुलना करतात या उ प  गटातील कती लोकसं या 
दा र ात आह ेअस ेपािहले जात ेते हा यास सापे  ग रबी संबोधले जात.े    

िन कषिन कषिन कषिन कष: : : :  

शासक य अिधका यांना दले या ावली ारे संकिलत कर यात मािहती या आधारे असा िन कष 
िमळतो क , रोजगार हमी योजनेची अंमलबजावणी भावी पणे कर यात आली. भारतातील बेरोजगारीची आिण 

ग रबीची सम यादरू कर यासाठी शासक य िनधी उ पादन व पा या िवकासा या िविवध योजना पुण कर यात 
यो यरीतीने खच कर यात आला 
सदंभसदंभसदंभसदंभ::::    

1. http://www.jagatcollege.net.in 

2. http://www.nmu.ac.in 
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िडिजटल ए यकेुशनिडिजटल ए यकेुशनिडिजटल ए यकेुशनिडिजटल ए यकेुशन    इंिडयाइंिडयाइंिडयाइंिडया    
 

अपना सुर  येवले    
म.स.गा. महािव ालय मालेगाव कॅ प. नािशक 

तावनातावनातावनातावना::::----    

िडिजटल िश ण अ यासाला सो या श दात इंटरनेट आधा रत िश ण प ती हणता येईल. कोरोना वायरस मुळे 

सरकारने सव शाळा आिण िश ण यामुळे सं था अिनि त काळासाठी सव बंद केले ते हा भारतासह अनेक दशेांम ये 
ऑनलाइन िश णाला ो साहन दे यात आले. 
आज येक मुलाकडे इंटरनेट उपल ध अस यान ेत ेिश णाचे लोकि य मा यमही बनल ेआह.े या मा यमातून िश ण देशा या 

आिण जगा या कोण याही कानाकोप यात बसले या आप या िव ा यानी इंटरनेट या मा यमातून संवाद साधू शकतात. 

तथािप ऑनलाइन िश ण िश ण ही संक पना नवीन नाही अनेक वषापासून िविवध ासपीठांव न ती दली जात होती, 
मा  याची फारसी दखल घेतली जात न हती.पण लॉक डाऊनमुळे याचा वापर झपा ाने वाढला आिण जे िव ाथ  शाळेत 
जाऊ शकल ेनाही यांना अ य यांचा पूण अ यास पु हा सु  ठेवता आला जर ह े िश ण मा यम नसत ंतर न च करोडो 
मुल चे िश ण मधनूच गारद असते. 

उ ेउ ेउ ेउ े::::----    

िडिजटल िश णातील नफा-तोटा यां या अ यासा िवषय मािहती संकिलत केली. िडिजटल िश णामुळे वेळेची बचत 

होते. कमी वेळेत अिधक िश ण घेता येत.े िडिजटल िश णामुळे घरी बसून अनेक मािहती िमळू शकत.े 

तसेच तुत संशोधनाम ये दु यम साधनसाम ीचा वापर कर यात आला आह.े याम ये कािशत,अ कािशत 
सािह याम ये संदभ ंथ,सरकारी अहवाल,मािसके िनयतकािलके व वतमानप े,इंटरनेट इ याद चा समावेश होतो. 

भारतातील िडिजटल िश णभारतातील िडिजटल िश णभारतातील िडिजटल िश णभारतातील िडिजटल िश ण::::----    

को वड-१९ साथ आिण यानतंर लाव यात आललेा लॉक डाऊन यामुळे देशभरातील शाळा बंद झा या आहते. 

प रणामी भारतातील शाळा व था पारंपा रक वग मधून िडिजटल लॅटफॉमवर थलांत रत झाली आह.े 
िडिजटल िश णा या दशेन ेघाईत उच या गेले या या अिनयोिजत पावलांमुळे िडिजटल उपल धता नसले या एक 

मोठा वग या आभाळाशी वगाबाहरे फेकला गलेा आह.े 
िडिजटल िश ण मुठभर सुदैवी मुलांनाच िमळत आह,े कारण भारतातील केवळ २४ ट े  कुटंुबाकडे माटफोन आहते. 

५ त े१८ या वयोगटातील मुल ेअसले या ११.५ ट े  घरांम ये क युटर आिण इंटरनेट कने शन आह ेमा  या सवाचे आयु य 

एि ल या पिह या आठव ापासून घरापरुते संकुिचत झाली. 
िडिजटल सव णात भाग घेत याने पैक  ८७ पॉइंट २ मुले खाजगी शाळांम ये आहते तर केवळ बाराशे आठ ट े  मुल े

सरकारी कवा अनुदािनत शाळांम ये जात आह.े या सव णात पिहली त ेबारावी अशा सव इय ा येतील मुलांनी भाग घेतला 
आह े यातील २७% ाथिमक तरावर (१लीते ५वी)ते३३% उ  मा यिमक थरावर (९वीते ५वी) आिण ट े  ट े  उ  
मा यिमक थरावर (११वी ते१२वी) िश ण घेत आह.े 

शाळेतील वग हा मनाला ताजेतवाने करणारा ोत आह ेिश कांना अनेकदा िवसर पडतो केवळ 27 ट े  िव ा याना 
वगाशी संबंिधत काही गमतीशीर उप म दररोज दले जात नाही 32 ट े  िव ा याना आठव ातून एकदाच ही संधी िमळत 
आह े41 ट े  िव ा याना शै िणक आधार धानांना पलीकडे काहीच दले जात नाही. 
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अनेक शाळा एका पाठोपाठ िडिजटल िश ण घेत आह.े साठ ट े  िव ाथ  दररोज ४० त े४५ िमिनटां या कमान 
चार तास बसतात तर १९ ट यांना पाचवं अिधक तािसका दररोज करा ा लागतात. दोन तािसका दर यान अवकाश दला 
जात नाही,असे ३४ ट यांनी सांिगतले प रणामी िव ा यावर याचा ताण येत आह.े 

मुलांसाठी अ यासाचे तास इथेच संपत नाही.िडिजटल िश णा या या नवीन युगात केवळ शाळेत अ ययनावर 
अवलंबून राहणे िचतच घडत.ेिनयिमत शाळेसह खाजगी िशकव या घेण ेह ेभारतीय िश ण वैिश  आह.ेबाहरे पडणा या 

िनबध आ यामुळे खासगी िशकव या ही ि हिडओ आिण ऑिडओ ा यानां या मा यमातून ऑनलाइन घते या जात 
आहते.सव णात सहभागी झाले यांपैक  २५ ट े  िव ाथ  ऑनलाइन खाजगी िशकव या ही करत आहते.एकंदर ब तके 
िव ा याचा कमान न टाईम पाच तास तर कमाल न टाईम१०तासआह.े 

िडिजटल िश णाचा तावठेव यापूव  मनु यबळ िवकास मं ालयाने कवा कोण याही रा या या िश ण मंडळान े
या बाबी ल ात घऊेन मागदशक त वे कवा िनयम तयार केले नाहीत. प रणामी गे या तीन मिह यात ब तेक शाळांचा 

दन म लविचक आह े कवा लोक डाऊन पूव चाच दन म अनेक शाळांनी सु  ठेवला आह.े मनु यबळ िवकास मं ालय 
िडिजटल िश णािवषयी िश क, पालक व िव ा यासाठी मागदशक त वांना अंितम व प दे या या येत आह,े असे 
सांगणा या िस  बाजेत या झाले आह.े 

पंचायत थळांपयत इंटरनेट सेवा आिण ामीण भागात िडिजटल ए युकेशन या ारंभ आिण सवच युवकांसाठी 
िश ण सुलभ होणार आह.े 

िडिजटल ए युकेशन या मदतीने िव ाथ  घरात बसून मनपसंत सं थेचा कोस क  शकतील आिण यांना चांग या 
िश कांचे मागदशन क  शकतील या साठी पैसेही कमी लागतील. 
िडिजटल िश णातील फायदे आिणिडिजटल िश णातील फायदे आिणिडिजटल िश णातील फायदे आिणिडिजटल िश णातील फायदे आिण    तोटेतोटेतोटेतोटे::::---- 

आज या काळात िडिजटल ए युकेशन णाली बा याव थेत असून या णालीम ये येणा या अडचणी ओळखता 
या ात यासाठी ितची फारसी अंमलबजावणी झाललेी नाही. परंत ुअनेक मो ा आिण मूलभूत कारणांमुळे आजही सवच मुल े
या प तीचा लाभ घऊे शकत नाहीत. याम ये पिहली सम या म ये हाय पीड इंटरनेटचा पीड एवढा नाही क  िडिजटल 
ए युकेशन उपि थत राहता येईल. दसुरी सम या इले ॉिनक उपकरणांची संबंिधत आह ेम यम आिण िन  कुटंुबातील मुलांना 
माटफोन वगैरे दल ेजात नाहीत कवा कुटंुबाची आ थक प रि थतीही खच भागव या इतक नाही. 

एक मोठा अडथळा असाही आह े क  िश कांसाठीही िश णाचे नवे मा यम अस यान े पारंपा रक िश क अशा 
तं ाना या समोर वतःला मांड यास कचरतात.जरआपण दिजतल ए युकेशन श यता ब ल बोललो तर इंटरनेट या युगात 
या प तीचे मह व झपा ाने वाढत आह.े आज अनेक सं था या पधची तयारी करणा या िव ा याना घरबस या िडिजटल 
ए युकेशन उपल ध क न दते आह.े 

दरूिश ण दणेा या या सं था इ हा पयाय वीकार या या दशेने वेगान ेवाटचाल करत आहते. अशा प रि थतीत 
ये या दशकात भारतातील िडिजटल िश णा या े ात अभूतपूव वाढ होणार आह.े 

िडिजटल िश ण आिण यामुळे आललेी जीवनशलैी या प तीन े मुलां या शारी रक व मानिसक वा थावर 
प रणाम करीत आह.े त ेबघता याचा मुलां या आयु यावर दीघकाल प रणाम होऊ शकतो. आप याला पुढील िपढीने अशा 
प तीने िशकण ेव वाढण ेअपेि त आह.े 
िनिनिनिन कषकषकषकष::::----    

सरतेशेवटी, िन कष हणून असे हणता येईल क  िडिजटल िश णा या मा यमातून व थािपत प तीन े
िशक याची संधी दली तर नावािशवाय आवडीने िशकू शकतात. ही अिभनव प त आपण पा पु तकां या अ यास मासह 
वीका  शकत नाही. 

रा ीय तरावर लहान मुलांसाठी कमी वेळात िशकता येईल असे े शकोससपािहजेत. मुलां या आरो याची काळजी 
घेत सतत दहा बारा तासांचे जड वग घणेे को चग सं थांनीही कमी वेळात आकषक सुिवधांसह िशक याची व था केली तरी 
या तं ानावर आधा रत अ यापनाचा जा तीत जा त फायदा घेता येईल. 
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पंचायतराजपंचायतराजपंचायतराजपंचायतराज    आिण मिहला आिण मिहला आिण मिहला आिण मिहला ....................    
सतंोषसतंोषसतंोषसतंोष    रामराव डवरेरामराव डवरेरामराव डवरेरामराव डवरे    
सशंोधकसशंोधकसशंोधकसशंोधक    िवधाथिवधाथिवधाथिवधाथ , , , , नादंडेनादंडेनादंडेनादंडे    

तावनातावनातावनातावना::::----        
भारत हा खे ांचा दशे हणून ओळखला जातो हणूनच महा मा गांधी यांनी “खे ाकड ेचला” अशी हाक 

सव  दशे वािसयांना होती. हणूनचदशेाचा िवकास करायचा असेल तर अगोदर खे ाचा िवकास मह वपूण बाब 
अधोरेिखत कर यात आली होती, याक रता पंचायत राज व था िनमाण कर यात आली जेणेक न अगदी 
खे ापासून ते शहरी भागापयत िवकासाची गंगा वाहत जा यासाठी मदत होईल हणूनच पंचायत राज व था 
िह भारतातील मह वपूण यं ना हणून ओळखली जाते .यात ाम पंचायत ,पंचायत सिमती आिण िज हा प रषद 
या कारची रचना तयार केलेली असत े यावर ाम िवकास मं ालय ,भारत सरकार आिण रा य सरकार यथेून 
मागदशक िनयमावली ठर यात येते .िवकास कामासाठी येणा या िनधीचे समान वाटप क न सव भागाचा िवकास 
कसा होईल ह ेपिहले जाते याच बरोबर या कामाचा सिव तर आढावा घे यासाठी दरवष  “पंचायत राज सिमतीचा 
सव दशेभर तपासणी सिमतीचा िवशेष अ यास दौरा” आयोिजत कर यात येत असतो .यात अनेक िवभागा या 
कामचुकार , ाचारकरणा यावर स  कारवाई कर यात येत े हणून “पंचायत राज सिमतीचा दौरा” यास 
पंचायतराज िवशेष मह व असते . 
सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    िवषयाच ेमह व िवषयाच ेमह व िवषयाच ेमह व िवषयाच ेमह व ::::----        

अनेक दवसांनी पंचायत राज व थेत मिहलाचा सहभागाचा मु ा समोर येऊ लागला. याला कारण िह 
तसेच होत ेकारण भारतीय रा यघटनेनुसार ी व पु षांना समान अिधकार असतानंा पंचायत व थते मिहलाचंा 
सहभाग नग य दसनू यते होता . या माणे एक मिहला आपले कुटंुब अितशय मािणकपणे तसेचआपुलक ने 
सांभाळत े याच कारे ती आपले गाव ,रा य आिण पयायाने दशे सांभाळेल यात ितळमा  िह शंका नाही 
हणूनच१९९३साली भारतीय रा यघटनेत ७३वी आिण ७४ वी दु ती झाली आिण थािनक वरा य सं थां या 

राजकारणात ि या ठळकपणे दसू लाग या. या ऐितहािसक घटना दु तीपूव ही ि या थािनक वरा य सं थातं 
हो या. १९९०म ये महारा  रा याने कायदा करवून या सं थांत मिहलांना ३०ट े  जागा द या हो या आिण याही 
पूव पासून रा यातील जवळपास २५हजार ामपंचायत वर येक  कमान दोन या माणे ५०हजार ि या 
थािनक वरा य सं थांम य ेहो या. यां यात फरक एवढाच, क  यांतील ८० ट यांपे ा अिधक ि या या िनयु  

केले या असत- तहेी केवळ सद यपदी. आिण याही कुणा राजक य नतेृ वा या ना यागो यातील कवा मज तील 
आिण सामािजक आ थकदृ ा वर या वगातील असत. १९९३ साली ७३वी घटनादु ती झा यानतंर आले या 
ि या या िनवडणूक येत सहभागी होऊन पदावर आले या आहते. तसेच या अनुसूिचत जाती/जमाती व 
मागासवग यांसह समाजा या सव वगातील आहते.भारतात अनेक रा यात पु ष धान सं कृती अस यान े
पंचायतराज व थेत ि यांचा वाढता सहभाग हा िवषय मह वाचा वाटत गेला कारण आजही ामीण भागात 
अजूनही गावाच ेनेतृ व, कारभार पु षांनी सांभाळावा हा िवचार बळ आह.े यामुळे ि यां या राजकारणातील 

सहभागाला पु षांचा िवरोध, ितकार अपेि तच होता.कारण मिहलेने फ  “चूल आिण मुल” यातच सीिमत 

असावे असा मनुवादी िवचारसरणीचा प रणाम भारतीयां या िवचारावर दीघकालीन प रणाम करणारा होता 
. हणूनच अनके मिहलानंा याचा य ात काम करतांना ास झाला आिण होत आह े यात दमुत नाही.अगदीग ली 
पासून त े द ली पयत मिहलांचे वच व असल ेतरी यावर कुठे तरी पु षी सं कृतीचा लवलेश न च पहावयास 
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िमळतो .कारण गावाचा कारभार पहायची संधी जरी रा यघटनेनुसार मिहलांना असली तरी य ात कारभार 
पाहणारे पु षी पातील पती,मुलगा ,सासरा कवा अ य पु ष सद य असतात ह ेउघडनेाघड ेस य सव ुत आह े
यास काहीजण न च अपवाद असतील ह ेस य िह नाका न चालता येणार नाही . 
सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    िवषयाच ेउ द  ेिवषयाच ेउ द  ेिवषयाच ेउ द  ेिवषयाच ेउ द  े::::----        

११११))))पंचायत राज व थते ि यांचा सहभागाचा अ यास करणे 
२२२२))))पंचायत राज व थते ि यांची भूिमका कशी आह ेह े अ यासून पाहणे . 
३३३३)))) मिहलांच ेह  आिण अिधकार यांचा पंचायत राज व थेत वापर कसा होतो ह ेअ यासन े 

सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    िवषयाच ेिवषयाच ेिवषयाच ेिवषयाच ेगहृीतकेगहृीतकेगहृीतकेगहृीतके::::----        
११११) ) ) ) पंचायत राज व थेत ि यांना अिधकाराचंी जाणीव असावी . 
२२२२))))या प तीत मिहलांना िनणयाचे सव अिधकार असावे . 
३३३३)))) पंचायत राज व थेत मिहलांचेयोगदान यश वी असावे . 

सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    प ती प ती प ती प ती ::::----        
तुत संशोधनासाठी मिहला व पंचायतराज या िवषया या संशोधनासाठी सामािजक संशोधन प ती , 

वग करण आिण िव ेषण प तीचा अवलंब कर यात आलेला आह ेसंशोधन पूण कर यासाठी िवषया या नुसार, 
संबिधत त य सकंलन कर यासाठी ाथिमक आिण दु यम साधन सामु ी या आधारे मािहती संकिलत कर यात 
आली आह.े स ि थती म य े पंचायत राज आिण मिहला यांचा सह संबंध कसा आह ेयासाठी िविवध वतमानप े 
मािसके, इंटरनेट वरील उपल ध मािहती, िविवध मा यवर मिहलां या मुलाखती या ारे संशोधन पूण केले आह े. 

नारीनारीनारीनारी    जीवन धारीजीवन धारीजीवन धारीजीवन धारी,,,,    तरेीतरेीतरेीतरेी    यहेी कहाणी यहेी कहाणी यहेी कहाणी यहेी कहाणी ! ! ! ! आचंलआचंलआचंलआचंल    म ेह ै यार म ेह ै यार म ेह ै यार म ेह ै यार ,,,,परपरपरपर    आखंो म ेह ैपाणी आखंो म ेह ैपाणी आखंो म ेह ैपाणी आखंो म ेह ैपाणी ........    
ह े सुभािषत तेलंगाना रा यातील थोर संत हणून िस  असलेले संत फुलाजी बाबा यांचे आह.ेएकूणच 

ि यां या जीवनाचे सार माडं याचा य  या सुभािषतातून यानंी केला आह े.कारण एक ी कोण याही मो ा 
पदावर गेली काय , क कोण याही ावर गेली काय ित याकड ेअसणा या मम व या गो ीमुळे ती  अगदी िन ुर 
होऊ शकत नाही कारण ेम,माया ,िज हाळा,दया या बाबी पु षापे ा ित याकड े जा त माणात पहावयास 
िमळतात यात ितळमा ही शंका नाही . 
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं::::----    

अगदी मागील काळात आपण पिहले तर राणी दगुावती ,अिह याबाई होळकर ,अ या कतीतरी मिहलांचा 
उ लेख करता येईल क यानी आप या रा याचा कारभार नेटाने सांभाळला मग आता या मिहलांना हा अिधकार 
का िमळू नये ..? आपण आज आधुिनक समाजा या मो ा मो ा ग पा मारतो पण कृतीतून काहीतरी वेगळे दसत े
हणूनच पंचायत राज आिण मिहलांना मु पणे काय कर यास समाजातील सवानी योगदान दणेेमह वाचे आह े. 

तसेपिहले तर खासदार, आमदार,नगरसेवक,सरपंच, ाम पंचायत सद य ,िज हा प रषद सद य ,पंचायत 
सिमती सद य ,नगरपािलका कवा महानगरपािलका सद य,लोकसभासभापती,िवधानसभा सभापती  तसचे 
भारतातील थम नाग रक हणून ओळख या जाणा या रा पती या मुखपदी सु ा मिहलांना आपला वेगळा ठसा 
उमटवला आह.ेअसे कोणतेच े  नाही िजथ मिहलांनी गवसणी घातली नाही हणूनच पंचायत राज व था जर 
बळकट करायचे असेल तर मिहलांना यां या िनणयानुसार काय कर यास खुले वतं य ावे.नाहीतर फ  
नावालाच मिहला सरपंच कारभार पाहणारा दसुराच कोणी तरी असे होऊ नये या िनिम ाने हीच एक अपे ा .. 
संदभ:-     

१) मिहला आिण पंचायत राज व था या िवषयी दिैनक लोकमत ,दशेो ती,एकमत या वतमान प ात िस  झालेले अनेक 
लेख . 

२) लोकरा य मािसकात आलेले या िवषयी िस  मािहती  
३) रा यशा आिण समाजशा  िह अनेक वगाची पु तके  
४) गुगल सच इंिजन . 
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