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:: “kqHksPNk “kqHksPNk “kqHksPNk “kqHksPNk ::  

 
 vkiY;k egkfo|ky;kus “ Hkkjrh; Lokra«;kpk ve`r Hkkjrh; Lokra«;kpk ve`r Hkkjrh; Lokra«;kpk ve`r Hkkjrh; Lokra«;kpk ve`r 
egksRlo egksRlo egksRlo egksRlo :    la/kh vkf.k vkOgkusla/kh vkf.k vkOgkusla/kh vkf.k vkOgkusla/kh vkf.k vkOgkus”  ;k vuq’kaxkus loZ fo’k;kyk 
lkekowu ?ks.kkjs vkarjjk’Vªh; bZ ppkZ l= ?ksrys ;kpk eyk 
eukiklwu vkuan vkgs- 
 Lokra«; y<k vkf.k Lokra«;kpk bfrgkl gk loZ 
Hkkjrh;klkBh lrr izsj.kknk;h vkgs- vfLerk] jk’Vªfgr o jk’Vª 
& HkDrh ;k ckcrhr vusdkaP;k ;ksxnkukpk gs ppkZl= tkxj 
dj.kkjs Bjsy ;kpk eyk fo”okl okVrks- lerk] Lokra«;] 
ca/kqrk o ekuorsP;k vk/kkjkojph egk”kDrh Eg.kwu Hkkjrkph 
iq<ph okVpky js[kkV.;klkBh v”kk fopkj fofue;kph xjt 
Hkkl.kkjp vkgs- 
 ;k bZ pPkkZl=klkBh la”kks/kdkauh ikBoysY;k “kks/k 
fuca/kkps rhu [kaMkrwu izdk”ku gksr vkgs- gs dkSrqdkLin o 
t;Hkokuh f”k{k.k izlkjd eaMGkP;k ijaijsl mToy dj.kkjs 
vkgs- gk xzaFk vH;kld o okpdkauk fuf”prp ekxZn”kZd 
Bjsy- ;klkBh ekÖ;k eu: iwoZd “kqHksPNk ----! 

                    
    vejflag f”kokthjko iafMrvejflag f”kokthjko iafMrvejflag f”kokthjko iafMrvejflag f”kokthjko iafMr    

  v/;{k 
t;Hkokuh f”k{k.k izlkjd eaMG] xsojkbZ- 
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:: :: :: :: संपादक यसंपादक यसंपादक यसंपादक य    :::::::: 
“ Hkkjrh; Hkkjrh; Hkkjrh; Hkkjrh; Lokra«;kpk ve`r egksRloLokra«;kpk ve`r egksRloLokra«;kpk ve`r egksRloLokra«;kpk ve`r egksRlo”  vkt ns”kHkj 

fofo/k midzekaP;k ek/;ekrwu lktjk gksr vkgs- Lokra«; 
laxzkekrhy vusd gqrkRes] Lokra«; laxzkekr vusdkauh fnysys 
;ksxnku ;kpkgh vk<kok ?ksryk tkr vkgs- R;k fufeRrkus ;k 
lokZaizrh _.kHkko O;Dr d#u] vkiY;k orZekukyk ;ksX; 
fn”kk feGkoh Eg.kwu vkeP;k egkfo|ky;kusgh vkarjjk’Vªh; 
ntkZP;k bZ ppkZl=kps lgsrwdi.ks vk;kstu dsys- “ Hkkjrh; Hkkjrh; Hkkjrh; Hkkjrh; 
Lokra«;kpk ve`r egksRlo Lokra«;kpk ve`r egksRlo Lokra«;kpk ve`r egksRlo Lokra«;kpk ve`r egksRlo :    la/kh vkf.k vkOgkusla/kh vkf.k vkOgkusla/kh vkf.k vkOgkusla/kh vkf.k vkOgkus” gk fo’k; 
?ksowu egkjk’Vª] Hkkjr vkf.k Hkkjrk ckgs#ugh vusd ekU;ojkauh 
;k ppkZl=k e/;s eksB;k la[;sus lgHkkx ?ksryk- ekxZn”kZu] 
ppkZ vkf.k la”kks/ku ys[kkaP;k ek/;ekrwu ;k lac/k dkGkpk iV 
myxM.;kpk iz;Ru ;k ppkZl=krwu >kyk- 24 es 2022 
jksthP;k bZ ppkZl=kr ;qV;qc] Qslcqd] >qe bR;knh fofo/k 
lekt ek/;ek}kjs vusdkauh ;kr lgHkkx ?ksryk- R;k lokZaps 
izseiwoZd /kU;okn- 

t;Hkokuh f”k{k.k izlkjd eaMG lapfyr dyk o 
foKku egkfo|ky;] f”kokthuxj] x<h gs rls xzkfe.k Hkkxkr 
dk;Zjr vl.kkjs egkfo|ky; vkgs- mPp f”k{k.k cjkscjp 
vusd “kS{kf.kd] lkekftd ikrGhoj fo/kk;d dk;Zdzekaps 
usgehp vk;kstu vkeps egkfo|ky; djr vlrs- R;k 
cjkscjp oSpkfjd] la”kks/kukRed {ks=kr jk’Vªh;] vkarjjk’Vªh; 
Lrjkojgh egkfo|ky;kus ldzh; lapkj dsysyk vkgs- ;k e/;s 
vkeP;k t;Hkokuh f”k{k.k izlkjd eaMGkus usgehp iq<kdkj 
?ksrysyk vkgs- laLFkkid v/;{k ek- Jh- f”kokthjko nknk 
iafMr] v/;{k ek- Jh- vejflag iafMr] lfpo ek- Jh- t;flag 
iafMr o fot;flag iafMr ;kauh v”kk ukfo.;iq.kZ midzekauk 



5555 
 

 

 

lrr ikBcG fnysys vkgs- gsp ikBcG ;k ppkZl=kP;k 
vk;kstukps vkf.k ;”kkph izsj.kk vkgs- 

Lokra«;kpk ve`r egksRlokP;k ikBhekxs “ Hkkjr 
tksMks” gh mnkRr Hkkouk vkgs- “kklu] iz”kklu vkf.k 
tulkekU;kP;k ikrGhoj ;kp Hkwfedsyk loZ O;kih dj.;kps 
dke dsys tkrs- ,dkRersph th dkgh iksdGh ekxP;k dkGkr 
fuek.kZ >kYkh] rh ;k ek/;ekrwu Hk#u fu?kkoh ;kp vis{ksus ;k 
vkarjjk’Vªh; ppkZl=kps v;kstu d:u vusdkauk cksy.;kph 
& fyfg.;kph la/kh ns.;kpk vkepk iz;Ru gksrk- 

pPkZkl=kps mn?kkVu ;qok usrs ek- Jh- j.kfoj jkts 
iafMr ;kauh dsys- Lokra«;kPks lkoZ=hdhdj.k gks.ks vktgh 
xjtsps vkgs- vlk lans”k R;kauh fnyk- chtHkk’kd Eg.kwu 
izkpk;Z MkW- olar fcjknkj] egkRek Qqys egkfo|ky;] vgeniqj 
ft- ykrqj ;kauh xsY;k iapkgRrj o’kkZrhy la/kh vkf.k iq<hy 
vkOgkukpkgh mgkiksg dsyk- izeq[k ikgw.ks izksQslj vfHkt; 
ikV.ks (vesfjdk) o izks- MkW- iz”kkar ve`rdj (vf/k’Bkrk] MkW- 
ck- vka- e- fo- vkSjaxkckn) ;kauh fo’k;kP;k d{kk foLrkjhr 
dj.;kps foospu d#u] iq<P;k okVpkyh lanHkkZusgh egRoiw.kZ 
ekxZn”kZu d#u ;k ppkZl=kpk O;kidrk o vko”;drspk 
fopkj O;Dr dsyk- 

xsY;k iapkgRrj o’kkZrhy vkiyh okVpky usedh d”kh 
jkghyh vkgs ;kpk mgkiksg lgHkkxh ekU;ojkauh ;k izlaxh 
dsyk- vkiY;k leksj jk’Vªh;] vkarjjk’Vªh; o varxZr 
LrjkojP;k T;k T;k dkgh la/kh Eg.kwu gksR;k] R;k vki.k 
usedsi.kkus d”kk lk/kY;k] tks dkgh fodkl ?kMoyk] 
izxrhP;k fn”ksus vkiyh Eg.kwu th dkgh okVpky dsyh] rh 
usedh d”kh vkgs? ;k lca/khph ppkZ ;k ek/;ekrwu ?kMowu 
vk.krk vkyh] gh [kjp ekÖ;klkBh o egkfo|ky;klkBh 
vR;afrd vkuankph xks’V vkgs- 
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Hkkjr “ ns”k”  Eg.kwu th dkgh lkeF;Z LFkGs vkgsr 
R;kpk rj vki.k t; ?kks’k djrksp] i.k T;k dkgh mf.kok 
vlrhy R;kgh ;ksX; vkpkj fopkj vkf.k iq<kdkjkus Hk#u 
dk<w “kdrks- fodklkph O;kidrk ekstekikP;k iÍhr clowu 
lkekU; ek.kwl usedk dqBs vkgs] ;kpkgh /kkaMksGk ?ksrk ;srks 
vkf.k gsp egRokps dke ;k egkfo|ky;kus vkarjjk’Vªh; 
ppkZl=kP;k ek/;ekrwu dsys vlkos] vlk vkepk izkekf.kd 
iz;Ru gksrk- 

jktdh;] lkaLd`frd] lkekftd o vkfFkZd {ksa=kryk 
Hkkjrkpk okoj vkf.k iq<P;k izoklkph Li’Vrk vk.k[khp 
BlBlhr Ogkoh Eg.kwup gk ve`r egksRlo lokZlkBhp 
egRokpk VIik Eg.kwu x.kyk tkbZy- Hkkjr gk rj fofo/krsus 
uVysyk ns”k vkgs- bFks dkgh lkoZdkyhd o loZ lekos”kd 
v”kk dkgh ?kVuk vlrkr dh thoukph loZ {ks=s R;keqGs 
izHkkfor gksrkr- rlsp dkgh vioknkRed izlaxkus d/kh d/kh 
gs lkjsp <oGwu fu?krs- Eg.kwu rj Hkk’kk] os”k] /keZ] tkr] iaFk 
v”kk osxosxG;k thou i/nrh vkf.k rRokauk lkekowu ?ks.kkjk 
Hkkjr ekuoh ewY;kaps] Lokra«;kaps] lersps] ekuorsps xhr 
xkrkauk dk;e fnlyk ikfgts- rjp ver̀ egksRlo lktjk 
d#u fgjd egksRloh okVpky lks;hLdj gksbZy ;kr “kadk 
ukgh- 

dkG cnyyk rls lanHkZ cnyrkr] ifjLFkrh uqlkj 
vkoLFkk vkf.k rRokuqlkj /kkj.kkgh cnyr tkrkr- i.k jk’Vªh; 
,dkRerslkBh jk’Vª fu’Bk iz[kj OgkO;k vkf.k jktdkj.kh] 
lektdkj.kh ;akP;k iklwu loZlkekU;kai;Zar R;kapk /kkxk ,d 
leku vlkok rjp “ fofo/krsr ,drk”  gs RkRo vckf/kr 
jkghy- gh dq.kk ,dkph ulwu lokZph tckcnkjh vkgs ;kph 
tk.kho ;k vkarjjk’Vªh; ppkZ l=kP;k ek/;ekrwu lokZauk Ogkoh 
;kphgh eyk vk”kk vkgs- gh Hkwehdk dsanzo`Rrh ekuwu ts ts ;k 
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midzekr lgHkkxh >kys R;k lokZaps vkHkkj- rlsp jktdh;] 
lkekftd {ks=kr vkiqydh] cka/khydh o ekuorsph o`Rrh 
o`)haxr Ogkoh] Eg.kwu Hkqr] orZeku vkf.k Hkfo’;kykgh izsjd 
Bj.kkjh gh fopkjkaph ys[kekyk rhu [kMkrwu izdkf”kr gksrs 
vkgs- rh rqEgk lokaZuk fuf”prp vkoMsy o iq<P;k izoklkyk 
ekxZn”kZd Bjsy vlk fo”okl okVrks- ;k bZ ppkZl=klkBh 
vkeP;k egkfo|ky;krhy loZ izk/;kid] f”k{kdsRRkj deZpkjh 
;kauh vikj ifjJe ?ksrys R;kaP;k lgdk;kZ f”kok; gs iq.kZ gks.ks 
“kD;p UkOgrs- rlsp izdk”kd MkW- jkts”k xa- macjdj o 
R;kaP;k lgdk&;kauh ;klkBh th egsur ?ksryh rs gh u 
folj.;ktksxsp- gs loZ Js; ojhy lokaZpsp Eg.kwup gh 
ys[kekyk RkqeP;k gkrh iqLrd #ikus nsrkauk vkEgkyk euLoh 
vkaun gksrks vkgs- 
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अनु मिणकाअनु मिणकाअनु मिणकाअनु मिणका    
    

अअअअ. . . . 
.... 

    
la”kks/ku isijps ukaola”kks/ku isijps ukaola”kks/ku isijps ukaola”kks/ku isijps ukao    

 
लेखक    पानपानपानपान    

....    
01010101    ßHkkjrkrhy foRrh; ßHkkjrkrhy foRrh; ßHkkjrkrhy foRrh; ßHkkjrkrhy foRrh; 

lekos”ku vkf.k lekos”ku vkf.k lekos”ku vkf.k lekos”ku vkf.k “kklukph “kklukph “kklukph “kklukph 
HkwfedkÞHkwfedkÞHkwfedkÞHkwfedkÞ    

x.ks”k gfjHkkÅ xaMsx.ks”k gfjHkkÅ xaMsx.ks”k gfjHkkÅ xaMsx.ks”k gfjHkkÅ xaMs    
izkizkizkizk----    MkWMkWMkWMkW----    dSykl dSykl dSykl dSykl 
vtqZujko BksacjsvtqZujko BksacjsvtqZujko BksacjsvtqZujko Bksacjs    

15151515    

02020202    बालकाचंाबालकाचंाबालकाचंाबालकाचंा    मोफतमोफतमोफतमोफत    वववव    स यास यास यास या    
िश णा यािश णा यािश णा यािश णा या    ह ाचंीह ाचंीह ाचंीह ाचंी    
अमंलबजावणीअमंलबजावणीअमंलबजावणीअमंलबजावणी    

ाााा. . . . धमराजधमराजधमराजधमराज    केशवरावकेशवरावकेशवरावकेशवराव    
कटकेकटकेकटकेकटके    

26262626    

03030303    Hkkjrh; “ksrh e/khy Hkkjrh; “ksrh e/khy Hkkjrh; “ksrh e/khy Hkkjrh; “ksrh e/khy 
xqaro.kwd o vuqnkuxqaro.kwd o vuqnkuxqaro.kwd o vuqnkuxqaro.kwd o vuqnku    
    

Kkus”oj m)ojko Kkus”oj m)ojko Kkus”oj m)ojko Kkus”oj m)ojko 
vkopkjvkopkjvkopkjvkopkj    
izkizkizkizk----    MkWMkWMkWMkW----    dSykl dSykl dSykl dSykl 
vtqZujkovtqZujkovtqZujkovtqZujko    BksacjsBksacjsBksacjsBksacjs    

36363636    

04040404    ायाम आिण खेळाचे 
ि िवकास व आरो य 

जीवनातील मह व 
ायामाचे जीवनातील 

मह व : एक अ यास 

Prof. Ashtekar Nitin Prof. Ashtekar Nitin Prof. Ashtekar Nitin Prof. Ashtekar Nitin 
VasantraoVasantraoVasantraoVasantrao    

42424242    

05050505    अविंतकाबाईअविंतकाबाईअविंतकाबाईअविंतकाबाई गोखलेगोखलेगोखलेगोखल ेयांचे 
भारतीय वतं ता भारतीय वतं ता भारतीय वतं ता भारतीय वतं ता 
आदंोलनातील आदंोलनातील आदंोलनातील आदंोलनातील योगदानयोगदानयोगदानयोगदान : : : : एकएकएकएक 
ऐितहािसकऐितहािसकऐितहािसकऐितहािसक अवलोकनअवलोकनअवलोकनअवलोकन    

ा.ा.ा.ा.    डॉ.डॉ.डॉ.डॉ.    नारायण नारायण नारायण नारायण 
ानोबा नाईकानोबा नाईकानोबा नाईकानोबा नाईक    

50505050    

06060606    जळगाव व नदंरुबार जळगाव व नदंरुबार जळगाव व नदंरुबार जळगाव व नदंरुबार 
िज ाचा मानव िवकास िज ाचा मानव िवकास िज ाचा मानव िवकास िज ाचा मानव िवकास 
िनदशाकंाचा तलुना मक िनदशाकंाचा तलुना मक िनदशाकंाचा तलुना मक िनदशाकंाचा तलुना मक 
अ यासअ यासअ यासअ यास    

डॉ.िवशाल डॉ.िवशाल डॉ.िवशाल डॉ.िवशाल 
िशवाजीराव करपेिशवाजीराव करपेिशवाजीराव करपेिशवाजीराव करपे    
आरती काश सोनट ेआरती काश सोनट ेआरती काश सोनट ेआरती काश सोनट े     

58585858    



10101010 
 

 

 

07070707    Hkkjrh; yksd”kkgh vkf.k Hkkjrh; yksd”kkgh vkf.k Hkkjrh; yksd”kkgh vkf.k Hkkjrh; yksd”kkgh vkf.k 
ekuoh gDdekuoh gDdekuoh gDdekuoh gDd    

izkizkizkizk----    MkWMkWMkWMkW----    dÚgkGs dÚgkGs dÚgkGs dÚgkGs 
foykl fyackthfoykl fyackthfoykl fyackthfoykl fyackth    

70707070    

08080808    Hkkjrh; yksd’kkgh % la/kh Hkkjrh; yksd’kkgh % la/kh Hkkjrh; yksd’kkgh % la/kh Hkkjrh; yksd’kkgh % la/kh 
vkf.k vkOgk.ksvkf.k vkOgk.ksvkf.k vkOgk.ksvkf.k vkOgk.ks    

MkWMkWMkWMkW----    t;jke <oGst;jke <oGst;jke <oGst;jke <oGs    75757575    

09090909    भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    लोकसं यचेीलोकसं यचेीलोकसं यचेीलोकसं यचेी    कारणेकारणेकारणेकारणे,,,,    
प रणामप रणामप रणामप रणाम    आिणआिणआिणआिण    उपायउपायउपायउपाय    

डॉडॉडॉडॉ....    मोरेमोरेमोरेमोरे    अजनूअजनूअजनूअजनू    
मोहनरावमोहनरावमोहनरावमोहनराव    

83838383    

10101010    भारता या िवधी िश णाची 
स ि थती    

डॉडॉडॉडॉ. . . . क पनाक पनाक पनाक पना    जाधवजाधवजाधवजाधव    92929292    

11111111    ““““भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    वातं यवातं यवातं यवातं य    
लढयातीललढयातीललढयातीललढयातील    रणरािगणीरणरािगणीरणरािगणीरणरािगणी””””    

डॉडॉडॉडॉ. . . . रामहरीरामहरीरामहरीरामहरी    
चागंदेवरावचागंदेवरावचागंदेवरावचागंदेवराव    फाटकफाटकफाटकफाटक    

116116116116    

12121212    ामीणामीणामीणामीण    शतेक या याशतेक या याशतेक या याशतेक या या    
आ मह यचेीआ मह यचेीआ मह यचेीआ मह यचेी    सम यासम यासम यासम या    

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . आरआरआरआर. . . . डीडीडीडी. . . . 
खताळखताळखताळखताळ    

121121121121    

13131313    महारा ातील सचन सुिवधा ा. . . . डॉ....     िवजय मांटे     128128128128    

14141414    हदैराबाद मु सं ाम आिण हदैराबाद मु सं ाम आिण हदैराबाद मु सं ाम आिण हदैराबाद मु सं ाम आिण 
आजचा मराठवाडा एक आजचा मराठवाडा एक आजचा मराठवाडा एक आजचा मराठवाडा एक 
ऐितहािसक अ यास ऐितहािसक अ यास ऐितहािसक अ यास ऐितहािसक अ यास     

ा.ा.ा.ा.    डॉ.डॉ.डॉ.डॉ.    राधाकृ ण राधाकृ ण राधाकृ ण राधाकृ ण 
जोशीजोशीजोशीजोशी    

138138138138    

15151515    सवसमावशेकसवसमावशेकसवसमावशेकसवसमावशेक    वाढवाढवाढवाढ    आिणआिणआिणआिण    
भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    अथ व थाअथ व थाअथ व थाअथ व था    : : : : एकएकएकएक    
अ यासअ यासअ यासअ यास 

ाााा. . . . देिवदासदेिवदासदेिवदासदेिवदास    गोकुळगोकुळगोकुळगोकुळ    
गवळीगवळीगवळीगवळी    

142142142142    

16161616    Hkkjrh; vFkZO;oLFkk vkf.k Hkkjrh; vFkZO;oLFkk vkf.k Hkkjrh; vFkZO;oLFkk vkf.k Hkkjrh; vFkZO;oLFkk vkf.k 
lekos’kd o`/nhlekos’kd o`/nhlekos’kd o`/nhlekos’kd o`/nh 

izkizkizkizk----    jes’k ‘kadj ekusjes’k ‘kadj ekusjes’k ‘kadj ekusjes’k ‘kadj ekus    
    

151151151151    

17171717    Hkkjrh; lektdk;kZpk Hkkjrh; lektdk;kZpk Hkkjrh; lektdk;kZpk Hkkjrh; lektdk;kZpk 
bfrgkl vkf.k rÙoKkubfrgkl vkf.k rÙoKkubfrgkl vkf.k rÙoKkubfrgkl vkf.k rÙoKku 

MkWMkWMkWMkW----    Ikzdk”k rqdkjke Ikzdk”k rqdkjke Ikzdk”k rqdkjke Ikzdk”k rqdkjke 
f”kansf”kansf”kansf”kans 

161161161161    
    

18181818    वातं यानतंरवातं यानतंरवातं यानतंरवातं यानतंर    कककक     वववव    रा यरा यरा यरा य    
शासना याशासना याशासना याशासना या    मिहलामिहलामिहलामिहला    वववव    
बालक याणबालक याणबालक याणबालक याण    योजनाचंायोजनाचंायोजनाचंायोजनाचंा    
अ यासअ यासअ यासअ यास    ----    बचतबचतबचतबचत    गटा यागटा यागटा यागटा या    
सदंभातसदंभातसदंभातसदंभात 

किवताकिवताकिवताकिवता    ाने राने राने राने र    
सोननुेसोननुेसोननुेसोननुे    
    

175175175175    



11111111 
 

 

 

19191919    कृषी िवकासात 
जलसंधारणाचे  
मह व : : : : एक अ यास 

ाााा. . . . एसएसएसएस. . . . टीटीटीटी. . . . कावळेकावळेकावळेकावळे    183183183183    

20202020    महारा  रा य जल धोरण 
अ यास 

डॉ कलदंर मु तफा 
पठाण 

188188188188    

21212121    Hkkjrkrhy eklsekjh Hkkjrkrhy eklsekjh Hkkjrkrhy eklsekjh Hkkjrkrhy eklsekjh 
laLFkkaps vkf.k lkxjh laLFkkaps vkf.k lkxjh laLFkkaps vkf.k lkxjh laLFkkaps vkf.k lkxjh 
fu;eukps Lo:ifu;eukps Lo:ifu;eukps Lo:ifu;eukps Lo:i 

izkizkizkizk----    MkWMkWMkWMkW----    flrkQqys flrkQqys flrkQqys flrkQqys 
,y,y,y,y----    ,l,l,l,l---- 

194194194194    

22222222    भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    लोकशाहीलोकशाहीलोकशाहीलोकशाही    आिणआिणआिणआिण    
मानवािधकारमानवािधकारमानवािधकारमानवािधकार 

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . भगवानभगवानभगवानभगवान    
ीपतीीपतीीपतीीपती    सागंळेसागंळेसागंळेसागंळे 

201201201201    

23232323    Hkkjrkrhy uxneqDr Hkkjrkrhy uxneqDr Hkkjrkrhy uxneqDr Hkkjrkrhy uxneqDr 
vkfFkZd O;ogkjvkfFkZd O;ogkjvkfFkZd O;ogkjvkfFkZd O;ogkj 

MkWMkWMkWMkW----    lat; eqaMdjlat; eqaMdjlat; eqaMdjlat; eqaMdj 211211211211    

24242424    वातं यो रवातं यो रवातं यो रवातं यो र    काळातीलकाळातीलकाळातीलकाळातील    
नोकरीनोकरीनोकरीनोकरी    करणा याकरणा याकरणा याकरणा या    ि याचंेि याचंेि याचंेि याचंे    
आरो यआरो यआरो यआरो य,,,,    आहारआहारआहारआहार    वववव    सम यासम यासम यासम या 

ीमतीीमतीीमतीीमती    स यदस यदस यदस यद    शाहीनशाहीनशाहीनशाहीन    
शफशफशफशफ  

218218218218    

25252525    ““““मराठवा ातीलमराठवा ातीलमराठवा ातीलमराठवा ातील    
शरीरसौ वशरीरसौ वशरीरसौ वशरीरसौ व    डाडाडाडा    

कारातीलकारातीलकारातीलकारातील    खळेाडंूनाखळेाडंूनाखळेाडंूनाखळेाडंूना    
यणेा यायणेा यायणेा यायणेा या    सम याचंासम याचंासम याचंासम याचंा    एकएकएकएक    
िच क सकिच क सकिच क सकिच क सक    अ यासअ यासअ यासअ यास”””” 

डॉडॉडॉडॉ. . . . बाळासाहेबबाळासाहेबबाळासाहेबबाळासाहेब    
आ बुाआ बुाआ बुाआ बुा    सरपतेसरपतेसरपतेसरपते        
सोनवणेसोनवणेसोनवणेसोनवणे    रा लरा लरा लरा ल    गौतमगौतमगौतमगौतम 

230230230230    
    
    
    
    

    
26262626    वातं यानतंरवातं यानतंरवातं यानतंरवातं यानतंर    कककक     वववव    रा यरा यरा यरा य    

शासना याशासना याशासना याशासना या    मिहलामिहलामिहलामिहला    वववव    
बालक याणबालक याणबालक याणबालक याण    योजनाचंायोजनाचंायोजनाचंायोजनाचंा    
अ यासअ यासअ यासअ यास    ––––    कुपोषणाचाकुपोषणाचाकुपोषणाचाकुपोषणाचा    िवशषेिवशषेिवशषेिवशषे    
सदंभसदंभसदंभसदंभ 

वषावषावषावषा    भाकरभाकरभाकरभाकर    
पाईकरावपाईकरावपाईकरावपाईकराव    
    

236236236236    

27272727    vkfnoklh lkfgR;kph vkfnoklh lkfgR;kph vkfnoklh lkfgR;kph vkfnoklh lkfgR;kph 
okVpky vkf.k tM.k?kM.k % okVpky vkf.k tM.k?kM.k % okVpky vkf.k tM.k?kM.k % okVpky vkf.k tM.k?kM.k % 
,d fpfdRld vH;kl,d fpfdRld vH;kl,d fpfdRld vH;kl,d fpfdRld vH;kl 

M‚M‚M‚M‚----    o"kkZ eksgujko o"kkZ eksgujko o"kkZ eksgujko o"kkZ eksgujko 
fcyksyhdjfcyksyhdjfcyksyhdjfcyksyhdj 

244244244244    



12121212 
 

 

 

28282828    भडंाराभडंाराभडंाराभडंारा    िज हयातीलिज हयातीलिज हयातीलिज हयातील    कोसाकोसाकोसाकोसा    
उदयोगधदंयातीलउदयोगधदंयातीलउदयोगधदंयातीलउदयोगधदंयातील    
िवणकरां यािवणकरां यािवणकरां यािवणकरां या    िवकासातिवकासातिवकासातिवकासात    
शासक यशासक यशासक यशासक य    योजनाचंीयोजनाचंीयोजनाचंीयोजनाचंी    भिूमकाभिूमकाभिूमकाभिूमका    
––––    एकएकएकएक    अ ययनअ ययनअ ययनअ ययन 

डॉडॉडॉडॉ. . . . माधरुीमाधरुीमाधरुीमाधरुी    एसएसएसएस. . . . 
खो ागडेखो ागडेखो ागडेखो ागडे    
    

252525255555    

29292929    भारतीय वातं याचा भारतीय वातं याचा भारतीय वातं याचा भारतीय वातं याचा 
अमतृमहो सव आिण कमान अमतृमहो सव आिण कमान अमतृमहो सव आिण कमान अमतृमहो सव आिण कमान 
आधारभतू कमतीला आधारभतू कमतीला आधारभतू कमतीला आधारभतू कमतीला 
काय ा या आधाराची गरजकाय ा या आधाराची गरजकाय ा या आधाराची गरजकाय ा या आधाराची गरज    

डॉ.... सुरेश एकनाथ 
घुमटकर 

डॉ.... िव णू एकनाथ 
घुमटकर 

272727271111    

30303030    भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    लोकशाहीलोकशाहीलोकशाहीलोकशाही    आिणआिणआिणआिण    
मानवािधकारमानवािधकारमानवािधकारमानवािधकार 

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . भगवानभगवानभगवानभगवान    
ीपतीीपतीीपतीीपती    सागंळेसागंळेसागंळेसागंळे 

282828281111    

31313131    भारतीय लोकशाही आिण भारतीय लोकशाही आिण भारतीय लोकशाही आिण भारतीय लोकशाही आिण 
मलुभतू मलुभतू मलुभतू मलुभतू अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार    

डॉ. इरलाप ले 
प लवी भागवतराव 

292929291111    

32323232    भारतीय लोकशाहीपढुीलभारतीय लोकशाहीपढुीलभारतीय लोकशाहीपढुीलभारतीय लोकशाहीपढुील    
आ हानेआ हानेआ हानेआ हाने    

बांगर िनतीनकुमार 
बाबासाहबे 

292929295555    

33333333    सनेापती दादा चौधरीसनेापती दादा चौधरीसनेापती दादा चौधरीसनेापती दादा चौधरी    आिण आिण आिण आिण 
अहमदनगरचाअहमदनगरचाअहमदनगरचाअहमदनगरचा    वातं यलढावातं यलढावातं यलढावातं यलढा    

डॉ. अचना टाकडॉ. अचना टाकडॉ. अचना टाकडॉ. अचना टाक    303030303333    
    

34343434    ''वृ द मिहलांची स ि थती'' डॉ. सलमा खमरो ीन 
शेख 

313131310000    

35353535    ामीण शतेकरी ामीण शतेकरी ामीण शतेकरी ामीण शतेकरी आ महते या आ महते या आ महते या आ महते या 
सम यासम यासम यासम या    

ा. ि यंका राज  आठे  313131316666    

36363636    नदंरुबारनदंरुबारनदंरुबारनदंरुबार    िज ातीलिज ातीलिज ातीलिज ातील    शतेीचेशतेीचेशतेीचेशतेीचे    
पीकपीकपीकपीक    रचनतेीलरचनतेीलरचनतेीलरचनतेील    
आधिुनक करणआधिुनक करणआधिुनक करणआधिुनक करण    वववव    
पयावरणावरीलपयावरणावरीलपयावरणावरीलपयावरणावरील    भावभावभावभाव 

सजंयसजंयसजंयसजंय    िख लारेिख लारेिख लारेिख लारे    
ाााा....    डॉडॉडॉडॉ....    एसएसएसएस....    पीपीपीपी....    घगुेघगुेघगुेघगुे    

    

323232326666    

37373737    Hkkjrh; Lokra«;kapk ve`r Hkkjrh; Lokra«;kapk ve`r Hkkjrh; Lokra«;kapk ve`r Hkkjrh; Lokra«;kapk ve`r 
egksRlo vkf.k dqVwegksRlo vkf.k dqVwegksRlo vkf.k dqVwegksRlo vkf.k dqVwac ac ac ac 
fuo`Rrh osru /kkjd ,d fuo`Rrh osru /kkjd ,d fuo`Rrh osru /kkjd ,d fuo`Rrh osru /kkjd ,d 
v/;;u v/;;u v/;;u v/;;u     
lanHkZ % ukansM ftYgk lanHkZ % ukansM ftYgk lanHkZ % ukansM ftYgk lanHkZ % ukansM ftYgk  

okeu jkejko okeu jkejko okeu jkejko okeu jkejko 
dkdMsdkdMsdkdMsdkdMs                                                 

333333335555    
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38383838    ांितकारी आ दवासी 
जननायक भागोजी नाईक 
यांचे भारतीय वातं य 
ल ातील योगदान: एक 
अ यास. 

ा. डॉ. द ा ा. डॉ. द ा ा. डॉ. द ा ा. डॉ. द ा मा.मा.मा.मा.    
तगंलवाडतगंलवाडतगंलवाडतगंलवाड    
    

343434340000    

39393939    मिहलामिहलामिहलामिहला    आिणआिणआिणआिण    मानवीमानवीमानवीमानवी    
अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार 

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . शामलशामलशामलशामल    
िभवराजिभवराजिभवराजिभवराज    जाधवजाधवजाधवजाधव     

333348484848    

40404040    भारतीय लोकशाही पढुील भारतीय लोकशाही पढुील भारतीय लोकशाही पढुील भारतीय लोकशाही पढुील 
आ हानेआ हानेआ हानेआ हान े                                            

डॉ. एन. जी. शेरे 353535353333    

41414141    अथ व थेअथ व थेअथ व थेअथ व थे    पुढीलपुढीलपुढीलपुढील        आ हानेआ हानेआ हानेआ हाने    डॉ. राजेश 
गंगाधरराव उंबरकर 

363636361111    

42424242    पयटनपयटनपयटनपयटन    आिण भारतीय आिण भारतीय आिण भारतीय आिण भारतीय 
अथ व थाअथ व थाअथ व थाअथ व था    

ा. डॉ. मोहोकर 
ह रहर िशवदास 

363636366666    

43434343    थंालयथंालयथंालयथंालय    आिणआिणआिणआिण    वाचनसं कृतीवाचनसं कृतीवाचनसं कृतीवाचनसं कृती ी एस. के. वा ळकर  373737374444    

44444444    ामीण उ ोजकताामीण उ ोजकताामीण उ ोजकताामीण उ ोजकता    : : : : 
ऊ जताव थचेी गरजऊ जताव थचेी गरजऊ जताव थचेी गरजऊ जताव थचेी गरज    

डॉ . पी. एम. 
शहापूरकर 

383838383333    
    

45454545    इितहास स ेवतमानतक इितहास स ेवतमानतक इितहास स ेवतमानतक इितहास स ेवतमानतक 
भारतभारतभारतभारत----चीन सबंधंोके बदलत ेचीन सबंधंोके बदलत ेचीन सबंधंोके बदलत ेचीन सबंधंोके बदलत े
आयाम आयाम आयाम आयाम ––––    एक राजक य एक राजक य एक राजक य एक राजक य 
िव षेणिव षेणिव षेणिव षेण    

ा.ा.ा.ा.    राज  घोरपडेराज  घोरपडेराज  घोरपडेराज  घोरपडे    393939391111    

46464646    नमाज क  याएं साधारण 
योग 

डॉ. शेख मुसाभाई 
इमामभाई  

404040401111    

47474747    संवदेनशीलता एव ंआधिुनक संवदेनशीलता एव ंआधिुनक संवदेनशीलता एव ंआधिुनक संवदेनशीलता एव ंआधिुनक 
मानव मानव मानव मानव     

जयवीर सह 410410410410    

48484848    1942    ईईईई० ० ० ० के भारत छोड़ो के भारत छोड़ो के भारत छोड़ो के भारत छोड़ो 
आदंोलन म िबहार के यवुा  आदंोलन म िबहार के यवुा  आदंोलन म िबहार के यवुा  आदंोलन म िबहार के यवुा  
क  भिूमका क  भिूमका क  भिूमका क  भिूमका     

डॉडॉडॉडॉ० ० ० ० कुमारी मेलताकुमारी मेलताकुमारी मेलताकुमारी मेलता    
    

424242421111    

49494949    cqtqxksaZ dh leL;k,a %& cqtqxksaZ dh leL;k,a %& cqtqxksaZ dh leL;k,a %& cqtqxksaZ dh leL;k,a %& 
Hkkjrh; lekt dh pqukSrhHkkjrh; lekt dh pqukSrhHkkjrh; lekt dh pqukSrhHkkjrh; lekt dh pqukSrh 

डॉडॉडॉडॉ....    जय ी बाथमजय ी बाथमजय ी बाथमजय ी बाथम    
    

434343433333    
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50505050    ^^dsUnzh; fo|ky;ksa esa ^^dsUnzh; fo|ky;ksa esa ^^dsUnzh; fo|ky;ksa esa ^^dsUnzh; fo|ky;ksa esa 
bZ&lwpuk lzksrksa ,oa bZ&lwpuk lzksrksa ,oa bZ&lwpuk lzksrksa ,oa bZ&lwpuk lzksrksa ,oa 
eYVhehfM;k lwpuk lzksrksa eYVhehfM;k lwpuk lzksrksa eYVhehfM;k lwpuk lzksrksa eYVhehfM;k lwpuk lzksrksa 
dh miyC/krk ,oa dh miyC/krk ,oa dh miyC/krk ,oa dh miyC/krk ,oa 
mi;ksfxrk dk v/;;u % mi;ksfxrk dk v/;;u % mi;ksfxrk dk v/;;u % mi;ksfxrk dk v/;;u % 
nqxZ ftys ds p;fur nqxZ ftys ds p;fur nqxZ ftys ds p;fur nqxZ ftys ds p;fur 
dsUnzh; fo|ky;ksa ds dsUnzh; fo|ky;ksa ds dsUnzh; fo|ky;ksa ds dsUnzh; fo|ky;ksa ds 
fo”ks’k lanHkZ esa ^^fo”ks’k lanHkZ esa ^^fo”ks’k lanHkZ esa ^^fo”ks’k lanHkZ esa ^^ 

jkty{eh ijkty{eh ijkty{eh ijkty{eh ik.Ms;k.Ms;k.Ms;k.Ms;    
MkW laxhrk flagMkW laxhrk flagMkW laxhrk flagMkW laxhrk flag    

440440440440    

51515151    रेशीमरेशीमरेशीमरेशीम    शतेीशतेीशतेीशतेी    % % % % भारता याभारता याभारता याभारता या    
ामीणामीणामीणामीण    िवकासाचीिवकासाचीिवकासाचीिवकासाची    

गु क लीगु क लीगु क लीगु क ली    आिणआिणआिणआिण    स ि थतीस ि थतीस ि थतीस ि थती    

कृ णा    गंगाधर    गोरे    
डॉ. . . . पी. . . . एम. . . . 
क याणकर    

449449449449    

55552222    ामीण शतेकरी ामीण शतेकरी ामीण शतेकरी ामीण शतेकरी 
आ महते या सम याआ महते या सम याआ महते या सम याआ महते या सम या    

ा .ि यंका राज  
आठे    

454545459999    

53535353----    शतेकशतेकशतेकशतेक----यां यायां यायां यायां या    आ मह यचेाआ मह यचेाआ मह यचेाआ मह यचेा    
    एकएकएकएक    सामािजकसामािजकसामािजकसामािजक    सम यासम यासम यासम या 

डॉडॉडॉडॉ. . . . शषेरावशषेरावशषेरावशषेराव    कककक. . . . 
राठोडराठोडराठोडराठोड    
निलनीनिलनीनिलनीनिलनी    पिंडतरावपिंडतरावपिंडतरावपिंडतराव    
जाधवजाधवजाधवजाधव 

470470470470    
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ßHkkjrkrhy foRrh; lekos”ku vkf.k ßHkkjrkrhy foRrh; lekos”ku vkf.k ßHkkjrkrhy foRrh; lekos”ku vkf.k ßHkkjrkrhy foRrh; lekos”ku vkf.k 
“kklukph HkwfedkÞ“kklukph HkwfedkÞ“kklukph HkwfedkÞ“kklukph HkwfedkÞ    

    

Lka”kks/kdLka”kks/kdLka”kks/kdLka”kks/kd    
x.ks”k gfjHkkÅ xaMsx.ks”k gfjHkkÅ xaMsx.ks”k gfjHkkÅ xaMsx.ks”k gfjHkkÅ xaMs    

ih,p-Mh- la”kks/kd fo|kFkhZ] MkW- ckcklkgsc vkacsMdj ejkBokMk fo|kihB] 
vkSjaxkckn 
ekxZn”kZdekxZn”kZdekxZn”kZdekxZn”kZd    

izkizkizkizk----    MkWMkWMkWMkW----    dSykl vtqZujko BksacjsdSykl vtqZujko BksacjsdSykl vtqZujko BksacjsdSykl vtqZujko Bksacjs    
izk/;kid vkf.k la”kks/ku ekxZn”kZd] vFkZ”kkL= foHkkx] nsofxjh 

egkfo|ky; vkSjaxkckn&431004 

xks’kokjk% xks’kokjk% xks’kokjk% xks’kokjk% (Abstract) 
 izLrqr “kks/kfuca/kke/;s foRrh; lekos”k gh laKk Eg.kts 
vkfFkZd lq/kkj.kspk ,d egRokpk Hkkx vkgs- R;keqGs xjhc 
rlsp oafpr ?kVdkyk vkfFkZd fodklkr lgHkkxh gks.;kph 
la/kh feGrs- yksdkaP;k vkfFkZd tho.kekukP;k ntkZe/;s 
lq/kkj.kk dj.;kP;k n`’Vhdks.kkrqu foRrh; lekos”kukph 
ladYiuk leksj vkyh vkgs- rlsp ;k}kjs “kklukyk FksV 
ykHkkF;kZai;Zar fu/kh gLrkarj.kkpk ekxZ lksik >kyk vkgs- 
foRrh; lekos”kukcjkscjp foRrh; lk{kjrk nsf[ky egRokpk 
Hkkx vkgs- dkj.k R;keqGs yksdkauk ;ksX; vkf.k ifj.kkeh 
vkfFkZd fu.kZ; ?ksrk ;srkr- izLrqr “kks/kfuca/kkr Hkkjrkrhy 
foRrh; lekos”kukpk bfrgkl] foRrh; lk{kjrsph l|fLFkrh 
vkf.k ;ke/khy “kklukph Hkwfedk ekaM.;kr vkyh vkgs- leksj 
vkysY;k ekfgrhps fo”ys’k.k d:u R;kvk/kkjs dkgh fu’d’kZ 
ekaMys vkgsr- “ksoVh Hkkjrklkj[;k ns”kkr tsFks osxosxGs 
lkekftd vkf.k vkfFkZd ?kVd vkgsr- rlsp ;sFkhy yksdkauk 
osGksosGh vkfFkZd ladVkpk lkeuk djkok ykxrks- v”kk xjhc 
vkf.k oafpr ?kVdkauk ;k vkfFkZd fodklkP;k ladYiusrqu uok 
ekxZ feGsy gk la”kks/kukpk eq[; mn~ns”k vkgs- 
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fo”ks’k “kCn %fo”ks’k “kCn %fo”ks’k “kCn %fo”ks’k “kCn % (keywords)  
 foRrh; lekos”ku] foRrh; lk{kjrk] cWfdax lsok] 
xzkeh.k foRrh; lekos”ku] “kgjh foRrh; lekos”ku 
izLrkouk%izLrkouk%izLrkouk%izLrkouk% 
 Hkkjrkr foRrh; lekos”ku izfdz;sph lwjokr 
vkSipkdfjR;k lu 1904 e/;s lgdkjh LkaLFkk dk;|kvarxZr 
ir lgdkjh laLFkkaP;k LFkkiusiklwu >kyh- iq<s Lokra«;kuarj 
lu 1954 P;k vf[ky Hkkjrh; xzkeh.k ir ikg.kh lferhP;k 
f”kQkj”kheqGs ;k izfdz;syk osx vkyk- lu 1969 e/;s vls 
fnlwu vkys dh lgdkjh laLFkk vis{ksuqlkj jk’Vzh; Lrjkoj 
dke dj.;kr dkgh izek.kkr vi;”kh BjY;k vkgsr- fdaok 
R;kauk visf{kr rsOk<s ;”k feGkys ukgh- R;keqGs xzkeh.k vkf.k 
fue”kgjh Hkkxkr c¡fdax lsokapk foLRkkj dj.;klkBh O;kikjh 
c¡dkaP;k Hkwfedslg eYVh ,tUlh i/nrhpk voayc dj.ks 
vf/kd mi;ksxh gksbZy- vls vf[ky Hkkjrh; xzkeh.k ir 
ikg.kh lferhus lwpfoys- R;keqGsp rkRdkfyu iariz/kku bafnjk 
xka/khuh lu 1969 e/;s 14 izeq[k O;kolk;hd c¡dkaps 
jk’Vªh;hdj.k dj.;kl eatqjh fnyh- T;k O;kikjh c¡dkaps 
HkkxHkkaMoy 100 dksVh gksrs] v”kk 14 O;kolk;hd c¡dkaps 
jk’Vªh;hdj.k dj.;kr vkys- rsOgkp [kÚ;k vFkkZus foRrh; 
lekos”kukyk lqjokr >kyh vls EgVys rjh dkgh pqdhps 
Bj.kkj ukgh- R;kuarj c¡fdax O;oLFkk ulysY;k Hkkxkr tyn 
c¡fdax iz.kkyhpk foLrkj dj.;klkBh lu 1980 e/;s vk.k[kh 
6 O;kolk;hd c¡dkaps jk’Vªh;hdj.k dj.;kr vkys- v”kk 
c¡dkaps jk’Vªh;hdj.k >kY;kuarj eksB~;k izek.kkr yksdkapk 
c¡fdax O;oLFksojpk fo”okl ok<yk- “kgjh Hkkxkr eksB~;k 
izek.kkr yksdkapk lgHkkx ok<yk] ek= nG.koGukP;k 
lks;hvHkkoh fue”kgjh o [ksM~;kae/;s cWdkaP;k “kk[kkapk foLrkj 
>kyk ukgh- vFkZO;oLFksP;k foRrh; xjtk iq.kZ dj.;klkBh 
vkf.k foRrh; laLFkkaP;k iz;Ruke/;s leUo; lk/k.;klkBh lu 
1970 e/;s Hkkjr ljdkjus *vxz.kh c¡d^ ;kstuk lw# dsyh- 
izR;sd ftYg~;klkBh ,d c¡d *fyM c¡d^ Eg.kwu dk;Z djsy- 
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R;k ftYg~;kr foRrh; lwfo/kk ns.;klkBh gh c¡d egRRokph 
Hkwfedk ikj ikMsy- rlsp R;k ftYg;krhy foRrh; lekos”ku 
dj.;kph laiw.kZZ tckcnkjh ;k fyM c¡dsoj vlsy- ;keqGs 
v”kk nqxZe Hkkxkr c¡fdax lsokpk foLrkj gkss.;kl enr >kyh- 
la”kks/ku lkfgR;kpk vk<kok %la”kks/ku lkfgR;kpk vk<kok %la”kks/ku lkfgR;kpk vk<kok %la”kks/ku lkfgR;kpk vk<kok %    
 la”kks/ku djr vlrkauk R;k la”kks/ku fo’k;kP;k 
laca/khr lkfgR;kpk vk<kok ?ks.ks dzeizkIr Bjr vlrs- R;keqGs 
la”kks/ku dk;kZyk ;ksX; fn”kk feGrs- ;k vuq’kaxkus ;sFks dkgh 
ekstD;k la”kks/ku lkfgR;kpk vk<kok ?ks.;kr vkyk vkgs- 
j?kqjke jktu % ¼2017½j?kqjke jktu % ¼2017½j?kqjke jktu % ¼2017½j?kqjke jktu % ¼2017½    
 ;kauh vkiY;k ÞgkWV Mq gkWV vk; MqgkWV Mq gkWV vk; MqgkWV Mq gkWV vk; MqgkWV Mq gkWV vk; Mqß ;k iqLrdkr 
loZlekos”kd fodklkph ladYiuk ekaMyh vlwu fj>OgZ c¡dsus 
xzkeh.k o nqxZe Hkkxkrhy yksdkauk pkaxY;k ntkZP;k foRrh; 
lsok ns.;klkBh dfVc/n jkfgys ikghts vls fopkj ekaMys 
vkgsr- R;kaP;k ers] nqxZe Hkkxkr tkLrhr tkLr foRriqjoBk 
dj.;klkBh c¡dkauh v”kk Hkkxkr “kk[kkapk foLrkj dsyk 
ikfgts- ;klkBh fj>OgZ c¡dsus c¡dkaoj ca/kus ?kkrys ikfgts-  
Lusardi Annamaria: (2019)    
 ;kauh vkiY;k “Financial Literacy and the 
Need for Financial Education, Evidence and 
Implications”  ;k la”kks/ku ys[kkr vkfFkZd lk{kjrsph 
tkxfrd fLFkrh vH;klyh vkgs- ys[kdkus vkfFkZd 
lk{kjrsfo’k;h fpark O;Dr dsyh vkgs- R;kauh dsysY;k 
v/;;ukrwu vls fnlwu vkys dh] izxr ns”kkr lq/nk dkgh 
izek.kkr vkfFkZd lk{kjrspk vHkko fnlwu vkyk vkgs- rlsp 
la”kks/ku ys[kkr vkfFkZd lk{kjrsP;k ekxkZrhy vMFkGs nk[koqu 
nsÅu R;kpk tkxfrd cktkjkoj gks.kkjk ifj.kke ;kps 
fo”ys’k.k dsys vkgs- rlsp O;Drhxr thoukrgh R;kpk eksBk 
izHkko iMr vlY;kps fnlwu vkys vkgs- 
Azzez Abdul Akhtar Zaved : (2019)    
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 ;kauh vkiY;k “Financial Literacy and Inclusion 
in India”  ;k iqLrdkr Hkkjrkrhy foRrh; lekos”ku vkf.k 
foRrh; lk{kjrk ;kfo’k;h Hkk’; dsys vlwu ;kps l[kksy 
foospu dsys vkgs- R;kaP;k ers] Hkkjrkr eksB~;k izek.kkr 
mRiknukckcr o R;kP;k forj.kkckcr vkfFkZd fo’kerk 
vk<Gwu ;srs- ns”kkr mRiknukph lk/kus eksB~;k izek.kkr Jhear 
oxkZdMs dsafnzr >kyh vkgsr- R;kP;kers] mRiknu lk/kukaps 
fodsafnzdj.k d:u vkfFkZd fo’kerk u’V djrk ;srs- ijarq 
R;klkBh jktdh; bPNk”kDrhpk vHkko vlY;kps fnlwu ;sr 
vkgs- 
la”kks/kukph mfn~n’Vs %la”kks/kukph mfn~n’Vs %la”kks/kukph mfn~n’Vs %la”kks/kukph mfn~n’Vs %    

१. foRrh; lekos”kukPkk vH;kl dj.ks- 

२. foRrh; lsokaP;k foLrkjke/;s “kklukph Hkwfedk 
vH;kl.ks- 

३. foRrh; lk{kjrspk vH;kl d#u R;kP;k ok<hlkBh 
f”kQkj”kh lwpfo.ks- 

la”kks/ku i/nrh %la”kks/ku i/nrh %la”kks/ku i/nrh %la”kks/ku i/nrh %    
 izLrqr “kks/kfucaa/kklkBh nq̧ ;e lk/kulkexzhpk okij 
dj.;kr vkysyk vkgs- ;ke/;s fofo/k xzaFk] “kks/kfuca/k] 
“kklukps fofo/k vgoky] ekflds] orZekui=s] ladsrLFkG 
bR;knh nq¸;e lk/kuka}kjs ekfgrh ladyhr dj.;kr vkysyh 
vkgs- “kks/kfuca/kkP;k mfÌ’Vkuqlkj ?ksrysY;k ekfgrhph ekaM.kh 
vkf.k fo”ys’k.k dj.;kr vkysys vkgs- 
foRrh; lekos”kukpk vFkZ %foRrh; lekos”kukpk vFkZ %foRrh; lekos”kukpk vFkZ %foRrh; lekos”kukpk vFkZ %    
 foRrh; lekos”ku Eg.kts vf/kd`r foRrh; iz.kkyh}kjs 
deh mRiUu vlysY;k vkf.k cpr] foek] dtsZ] isesaV vkf.k 
fu/kh gLrkarj.k bR;knh lsokaiklwu oafpr jkfgysY;k leqgkauk 
R;kauk R;kaP;k {kersuqlkj ekQd fdaerhr v”kk lsokaps forj.k 
dj.ks gks;- 
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oafpr (Disadvantaged) ;kpk vFkZ O;kid 
Lo:ikr ?ksmu R;kr xzkeh.k xjhckalkscr ygku Hkq/kkjd 
“ksrdjh] Hkwfeghu etqj ;klkscrp efgyk] vla?kVhr dkexkj 
vkf.k fuo`Rrh osru/kkjd b-pk lekos”k dj.;kr vkyk vkgs- 
foRrh; lk{kjrspk vFkZ %foRrh; lk{kjrspk vFkZ %foRrh; lk{kjrspk vFkZ %foRrh; lk{kjrspk vFkZ %    
 vkfFkZd O;ogkj djrkauk Eg.ktsp cpr] foek] dtsZ] 
xqaro.kwd vkf.k fu/kh gLrkarj.k ;kfo’k;h ifj.kkedkjd fu.kZ; 
?ks.;kph {kerk T;k O;Drhe/;s vkgs R;k O;Drhyk foRrh; 
lk{kj vls letys tkrs- 
Hkkjrkrkhy foRrh; lekos”kkukph l|fLFkrh %Hkkjrkrkhy foRrh; lekos”kkukph l|fLFkrh %Hkkjrkrkhy foRrh; lekos”kkukph l|fLFkrh %Hkkjrkrkhy foRrh; lekos”kkukph l|fLFkrh %    
 Hkkjrkyk Lokra«; feGqu toGtoG lgk n”kds 
>kyh- ;ke/;s vkfFkZd lgHkkxkP;k fofo/k ;kstuk jkcfoY;k 
xsY;k- ijarq vktgh HkkjrkP;k lkekftd] vkfFkZd vkf.k 
jktdh; ppsZr xjhfcpk fo’k; dsanzLFkkuh vkgs- foRrh; 
lekos”kupk mn~ns”k T;kauk vkfFkZd lsok feGr ukghr 
R;kaP;ki;Zar c¡dkaekQZr v”kk lsok nsÅu oafpr ?kVdkauk 
vkfFkZd fodklkP;k izokgkr lkekoqu ?ks.ks gk vkgs- lu 2011 
P;k tux.kusuwlkj ns”kkrhy “kgjh Hkkxkrhy 24-47 dksVh 
dqVwackaiSdh 14-48 dksVh dqVwacs ¼58-7 VDds½ c¡fdax lsos”kh 
tksMyh xsyh vkgsr- rj xzkeh.k Hkkxkrhy 16-78 dksVh 
dqVwackaiSdh 9-14 dksVh dqVwacs ¼54-46 VDds½ c¡fdax lsoka”kh 

cpr foek 

foRrh; lekos”ku 

ijoM.kkjh dtsZ 

cWdkae/khy [kkrh 

iseasV vkf.k fu/kh 
gLrkarj.k 

vkfFkZd lYyk 
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tksMyh xsyh vkgsr- 2011 P;k tux.kusuqlkj T;k xkokaph 
yksdla[;k 2000 is{kk vf/kd vkgs- v”kk 74]351 xkokarhy 
ukxfjdkalkBh O;olk; izfrfu/khekQZr LokfHkeku vfHk;ku lq: 
dj.;kr vkys- R;k}kjs c¡fdax lsok ns.;kph lqjokr >kyh- 
ek= ;k dk;Zdzekph O;kIrh deh jkfgY;kus ,dq.k ifj.kke 
e;kZnhr jkfgyk vkgs- ns”kkr lu 2014 P;k fLFkrhuqlkj 
ns”kkr 1]15]082 brD;k c¡d “kk[kk vlwu 1]60]055 ,o<h 
,Vh,e dsanzs vkgsr- R;kiSdh 43]962 c¡d“kk[kk ¼38-2 VDds½ 
vkf.k 23]334 ,Vh,e dsanz ¼14-58VDds½ xzkeh.k Hkkxkr dk;Zjr 
vkgsr- ;k O;frjhDr lkoZtfud {ks=krhy c¡dk vkf.k {ks=h; 
xkzeh.k c¡dkaps 1-4 yk[k O;olk; izfrfu/kh ¼c¡dfe=½ xzkeh.k 
Hkkxkr dk;Zjr vkgsr- gs c¡d izfrfu/kh c¡dsr [kkrs m?kM.ks] 
jks[k tek dj.ks] iSls dk<.ks] fu/kh gLrkarj.k dj.ks] [kkrs 
uksan miyC/k d:u ns.ks- v”kk eqyHkwr c¡fdax lsok nsrkr- ek= 
,dk ikg.khuqlkj ;k izfrfu/khiSdh vusd tu izR;{kkr dkghp 
dke djr ulY;kps fnlwu vkys vkgs-  
 31 ekpZ 2015 Ik;Zar c¡dkaP;k 1]25]857 ,dq.k 
“kk[kk dk;Zjr gksR;k- R;kiSdh 48-5 VDds “kk[kk xzkeh.k 
Hkkxkr dk;Zjr gksR;k- l/;k izR;sd 12000 yksdla[;slkBh 
O;kikjh c¡dsph ,d “kk[kk vkgs- th R;kaph c¡fdax fo’k;hP;k 
xjtk Hkkxfors- ojhy ckchaph dkj.kehekalk dsY;kl vktgh 
[kkrsnkjki;Zar iksgp.;kps c¡dkaps iz;Ru viqjs vlY;kps fnlr 
vkgs-   

c¡fdax lsok miyC/krk vkys[k%c¡fdax lsok miyC/krk vkys[k%c¡fdax lsok miyC/krk vkys[k%c¡fdax lsok miyC/krk vkys[k%    

    
    L=ksr% L=ksr% L=ksr% L=ksr% www.financialservices.gov.in    
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 rDrk dz 1 e/;s Hkkjrkrhy c¡fdax lsokaP;k 
miyC/krsph fLFkrh fnyh vkgs- 2001 P;k tuxu.ksuwlkj 
c¡fdax lsokaph ,dq.k miyC/krk 35-5 VDds gksrh- rh ok<wu 
2011 P;k tux.kusuarj 58-7 VDds >kyh- vFkkZrp ;k ,dk 
n”kdke/;s c¡fdax lsokaP;k miyC/krsr y{kf.k; ok< >kY;kps 
fnlwu vkys vkgs- rlsp xzkeh.k Hkkxkr 2001 P;k 
tux.kusuwlkj 30-1 VDds c¡fdax lsokaph miyC/krk gksrh rh 
ok<qu 2011 e/;s 54-4 VDds >kyh- “kgjh Hkkxkr 2001 P;k 
tux.kusuwlkj c¡fdax lsokaph miyC/krk 49-5  VDds gksrh- rh 
ok<qu 2011 P;k t.kx.kusuwlkj 67-8 VDds >kyh vlY;kps 
fnlwu ;srs- ;ke/;s vtqu ,d xks’V Li’V gksrs dh] c¡fdax 
lsok foLrkjkpk dy xzkeh.k Hkkxkis{kk “kgjh Hkkxkr vf/kd 
vkgs- ;klkBh ljdkjus iq<kdkj ?ksoqu xzkeh.k Hkkxkr c¡fdax 
lsok foLrkjkoj Hkj fnyk ikfgts-  
foRrh; lekos”kuke/;s fj>OgZ c¡dsph Hkwfedk%foRrh; lekos”kuke/;s fj>OgZ c¡dsph Hkwfedk%foRrh; lekos”kuke/;s fj>OgZ c¡dsph Hkwfedk%foRrh; lekos”kuke/;s fj>OgZ c¡dsph Hkwfedk%    
 fj>OgZ c¡dsus lu 2005 e/;s foRrh; lekos”kukps 
egRo y{kkr ?ksmu R;klkBh dkgh ikmys mpyyh vkgsr- 
c¡dkafo’k;h /kksj.ks vk[krkauk dkgh fu;e f”kFkhy dj.;kr 
vkys vkgsr rs iq<hyizek.ks 
eqyHkwr [kkrs m?kM.;kl ekU;rk ns.;kr vkyh- gs [kkrs “kqU; 
f”kYyd fdaok vYi jDde Hk:u m?kMrk ;srs- 
 lksI;k vVhaoj dzsfMV dkMZ feG.;kph lqfo/kk dj.;kr 
vkyh vkgs- R;klkBh iqjd rkj.kkph vko”;drk ukgh- cpr 
xVkalkBh y?kqdtZ ;kstuk rlsp dtZQsMhlkBh izksRlkgu 
ns.;kr vkys vkgs- dsok;lhps fu;e lksis dsys vkgsr- c¡dkaP;k 
“kk[kkfoLrkjklkBh mnkj /kksj.kkpk voyac dsyk vkgs- v”kk 
fjrhus fj>OgZ caWdsP;k ojhy loZ fu;ekeqGs foRrh; 
lekos”kukyk xrh feGkysyh fnlwu ;sr vkgs- 
xzkeh.k foRrh; lekos”ku %xzkeh.k foRrh; lekos”ku %xzkeh.k foRrh; lekos”ku %xzkeh.k foRrh; lekos”ku %    
 lu 2013&14 ;k vkfFkZd o’kkZr jk’Vªh;hdr̀ c¡dkauh 
ns”kHkjkr ,dq.k 7840 “kk[kk m?kMY;k vkgsr- ;kiSdh 25 VDds 
“kk[kk xzkeh.k Hkkxkr gksR;k- lu 2013&14 P;k vankti=dh; 
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Hkk’k.kkrhy ?kks’kusuwlkj loZ “kk[kkae/;s ,Vh,e lsok lq: 
dj.;klkBh 40 gtkjkis{kk vf/kd ,Vh,e ef”kUl clo.;kr 
vkYks- ekpZ 2014 P;k fLFkrhuqlkj laiq.kZ ns”kkr 1]15]082 
c¡d”kk[kk dk;Zjr vlwu ns”kHkjkr ,danj 1]60]055 ,Vh,e 
dsanz vkgsr- ;kiSdh 23]334 ,Vh,e dsanzs xzkeh.k Hkkxkr vkgsr- 
vkf.k moZfjr ,Vh,e dsanzs “kgjkae/;s rlsp egkuxjkae/;s 
vkgsr- deZpkÚ;kavHkkoh xzkeh.k Hkkxkr c¡dkaP;k iqjs”kk “kk[kk 
lq: >kY;k ukghr] R;keqGs vktgh ;k Hkkxkrhy “kk[kkaph 
ekx.kh iq.kZ >kysyh ukgh- xzkeh.k Hkkxkph gh ekx.kh iq.kZ 
dj.;klkBh lsok {ks=kP;k enrhus laiq.kZ ns”kkpk ,d vkjk[kMk 
r;kj d:u c¡d fe= vkmVysV ph lsok R;kauk ns.;kph xjt 
vkgs- 
 LokfHkekuh xko ;kstusekQZr lu 2011&12 e/;s 
c¡dkauh 2000 is{kk vf/kd yksdla[;k vlysY;k 84000 is{kk 
vf/kd xkokae/;s c¡dsph lqfo/kk miyC/k >kyh vkgs- ;k ,dq.k 
74]351 xkokae/;s 1$1 fdaok 1$2 v”kk dehr deh 
euq’;cGkekQZr dk;e Lo:ih “kk[kk lq: dj.;kpk iz;Ru 
dj.;kr vkyk vkgs- gs dk;Z iq<hy 3 rs 5 o’kkZr iq.kZ gks.kkj 
vkgs- 
“kgjh foRrh; lekos”ku “kgjh foRrh; lekos”ku “kgjh foRrh; lekos”ku “kgjh foRrh; lekos”ku %%%%    
 lu 2011 P;k tux.kusuwlkj “kgjh Hkkxkr ,dq.k 7 
dksVh 89 yk[k fuoklh ?kjs vkgsr- ;kiSdh 5 dksVh 34 yk[k 
?kjkarhy yksdkauk c¡dkaph lsok miyC/k vkgs- 31 ekpZ 2014 
Ik;Zar c¡dkaP;k fofo/k “kgjkar] egkuxjkr] vkf.k lseh vcZu 
xkokr 71 gtkj 120 “kk[kk vkf.k 1 yk[k 36 gtkj 721 
,Vh,e dsanzs vkgsr- “kgjh Hkkxkrgh tsFks vko”;drk vkgs rsFks 
c¡dhax O;olk; izfrfu/kh fu;qDr dsys tk.kkj vkgsr- 
“kgjkrhy useD;k fdrh ?kjkae/;s vtqugh c¡dsph lsok ukgh 
;kph vkdMsokjh fuf”pr Lo:ikr miyC/k ukgh] ijarq v”kk 
?kjkaph la[;k lqekjs fnM dksVh brdh vl.;kph “kD;rk vkgs-  
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foRrh; lk{kjrsph l|fLFkrh %foRrh; lk{kjrsph l|fLFkrh %foRrh; lk{kjrsph l|fLFkrh %foRrh; lk{kjrsph l|fLFkrh %    
 ,dk losZuqlkj Hkkjrkr 29 VDds iq#’kkadMs vkf.k 34 
VDds efgykadMs c¡d [kkrh ukghr- ijarq Hkkjrh;kuk R;kaP;k 
cprhP;k lo;hlkBh vksG[kys tkrs] gs cpr xV (SHG) 
vkf.k c¡d fydast izksxzkeus fl/n dsys vkgs- 70 n”ky{k 
cprxV ;kph izfprh nsrkr dh xjhckrhy xjhc lq/nk cpr 
dj.;kl l{ke vkgs- ldy dkSVqafcd cpr nj tks 1990 P;k 
n”kdkP;k lqjokrhl ljkljh 19 VDds gksrk] rks 2003&04 
e/;s 23 VDD;ki;Zar ok<yk vkgs- vkf.k vkrk gk nj 
thMhihP;k 38 VDds vkgs- tsOgk gh dsysyh cpr c¡dke/khy 
eqnr Bsohae/;s fdaok tks[khe;qDr ljdkjh jks[ks fdaok deh 
mRiUu ns.kkÚ;k lk/k.kkae/;s Eg.ktsp lksus fdaok fj;y bLVsV 
lkj[;k XkSj vkfFkZdekyeRrsr xqaroyh tkrs- rsOgk fapark 
fuekZ.k gksrs- cgqrsd Hkkjrh; yksd R;kP;k fuo`RrhlkBh cpr 
djr dkgh dkj.k R;kP;kdMs vkfFkZd n`’Vhdks.k ulrks- rlsp 
R;kauh rdZlaxr iksVZQksfy;ks fo”ys’k.k dsysys ulrs- cjsp 
yksd egkxkbZ lek;ksftr ijrkO;kpk okLrfod nj letqu 
?ksoqu xqaro.kwd djr ukgh- R;keqGs cpr d:ugh v”kk 
dqVwackaP;k fLFkrhe/;s lq/kkj.kk gksr ukgh- vktgh lqekjs 25 
VDds “kgjh dqVwac vkf.k 40 VDds xzkeh.k dqVwac oS|fd; 
:X.kky;kpk [kpZ Hkkxfo.;klkBh vukSipkfjd L=ksrkdMwu 
dtZ ?ksrkr- fj>OgZ c¡dsP;k ,dk vgokykuqlkj Hkkjrh; 
?kj?kqrh cprhiSdh dsoG 5 VDds cpr vk/kqfud vkfFkZd 
lk/kuke/;s tls dh bfDoVh] E;qP;qvy QaM vkf.k fMcsaplZe/;s 
xqaroyh tkrs- vkfFkZd lk{kjrk vkf.k dtZ lqfo/kspk ykHk 
[kkrsnkjauk ?ksrk ;kok ;klkBh R;kaP;kr vkfFkZd lk{kjrk 
fuekZ.k dj.;kph xjt vkgs- dtZ ?ks.;kiqohZ fdaok c¡d [kkrs 
lq: dj.;kiqohZ tursyk foRrh; iz.kkyh] cpr] dtZ] dtkZPkh 
eqnrhr ijrQsM] [kkR;kps jsdkWMZ pkaxys Bso.ks vknhackcr 
ekfgrh ns.ks vko”;d vkgs- R;klkBh vkfFkZd lk{kjrk dsanz 
lq: d:u R;k}kjs tursyk c¡d lsokaph ekfgrh o ekxZn”kZu 
eksQr fnys ikfgts- fj>OgZ c¡dsus fnysY;k ekfgrhuqlkj ns”kkr 
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vkrki;Zar 718 vkfFkZd lk{kjrk dsanzkaph LFkkiuk dj.;kr 
vkyh vkgs- tutkx̀rh f”kchjs] ppkZl=s] esGkos ;k ek/;ekrwqu 
lu 2012&13 e/;s ,dq.k lqekjs 2 dksVh 20 yk[k yksdkauk 
c¡d lsokaph ekfgrh nsÅu tutkxr̀h dj.;kr vkyh vkgs- 
dkgh xzkeh.k Hkkxkr vls lk{kjrk dsanzs LFkkiu dj.;kr vkyh 
ukgh R;k Hkkxkr v”kk vkfFkZd lk{kjrk dsanzkpk foLrkj 
dj.;kps vkns”k fj>OgZ c¡dsus fnys vkgsr- Hkkjrkr vkfFkZd 
Lkk{kjrk vkf.k vkfFkZd lekos”kukpk midze lokZi;aZr 
iksgpo.;klkBh jk’Vªh; izfrHkweh cktkj laLFkk Eg.ktsp 
(NISM) ,u-vk;-,l-,e- us foRrh; {ks=krhy fj>OgZ c¡d] 
lsch] vk;-vkj-Mh-,- v”kk laLFkkaP;k enrhus vkfFkZd lk{kjrk 
dsanzkph LFkkiuk dsyh vkgs- ;kiq<sgh vkfFkZd lk{kjrk dsanzkps 
dk;Z vf/kd O;kid o l{ke dsys tk.kkj vkgs-  
fu’d’kZ %fu’d’kZ %fu’d’kZ %fu’d’kZ %    
 cWfdax lsokaph miyC/krk xzkeh.k Hkkxkis{kk “kgjh 
Hkkxkr tkLr vlY;kps fnlwu vkys vkgs- ;klkBh ljdkjus 
iq<kdkj ?ksoqu v”kk Hkkxkr c¡fdax lsokapk foLrkj dsyk 
ikfgts- lu 2001 P;k rqyusr lu 2011 e/;s c¡fdax lsokae/;s 
y{kf.k; ok< >kyh vkgs- ijarq gh ok< loZlekos”k ulY;kps 
fnlwu vkys vkgs- xzkeh.k Hkkxkr ,Vh,e dsanzkph la[;k deh 
vkgs- R;k rqyusr “kgjh Hkkxkr ,Vh,e dsanzkph la[;k tkLr 
vlY;kps fnlwu vkys vkgs- ;kekxps eq[; dkj.k xzkeh.k 
Hkkxkr foRrh; lk{kjrk deh vlY;kus c¡dk v”kk Hkkxkr 
,Vh,e dsanzkP;k mHkkj.khlkBh iq<kdkj ?ksr ulY;kps fnlwu 
vkys vkgs- foRrh; lekos”kukr fj>OgZ c¡dsph Hkqfedk 
egRRokph vlY;kps fnlwu ;srs- dkj.k foRrh; lekos”ku 
ok<hlkBh fj>OgZ c¡dsus osGksosGh vkfFkZd /kkjs.kkr cny 
dsY;kps fnlqu ;sr vkgs- xzkeh.k Hkkxkr dke dj.;klkBh 
c¡dkae/khy deZpkjh oxZ r;kj gksr ulY;kps fnlqu vkys 
vkgs- ;klkBh ljdkus v”kk Hkkxkr nG.koG.kkP;k 
lks;h&lqfo/kk fuekZ.k dsY;k ikfgts- vkfFkZd lekos”ku 
;kstusP;k izHkkokeqGs vfydMs dtZ ?ks.;kps izek.k ok<ys vkgs 
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ijarq dtZ ijrQsM dj.;kl “ksrdjh oxZ vleFkZ Bjr 
vlY;kus dkgh osGk R;kauk vkRegR;k dj.;kph osG ;srs- 
R;keqGs vkfFkZd lekos”k dk;Zdzekcjkscj vkfFkZd lk{kjrk 
fuekZ.k dj.ks xjtsps vkgs- 
lanHkZ %lanHkZ %lanHkZ %lanHkZ %    
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बालकाचंाबालकाचंाबालकाचंाबालकाचंा    मोफतमोफतमोफतमोफत    वववव    स यास यास यास या    
िश णा यािश णा यािश णा यािश णा या    ह ाचंीह ाचंीह ाचंीह ाचंी    अमंलबजावणीअमंलबजावणीअमंलबजावणीअमंलबजावणी    

 

ाााा. . . . धमराजधमराजधमराजधमराज    केशवरावकेशवरावकेशवरावकेशवराव    कटकेकटकेकटकेकटके    
लोक शासन िवभाग मुख, कला व िव ान महािव ालय, गढी 

'सवासाठी िश णा या' बीजरोपणाचे ेय महा मा फुले 
यांनाच जाते. महा मा फुल े हणतात िन मकानेच सव मानव िनमाण 
के यामुळे तो सवाना सारखेच अिधकार देईल. यां यात भेदभाव 
करणार नाही. या िस ा तानुसार िश ण घे याचा अिधकार 
समाजातील येक ला आह.े कोण याही जातीत मनु य ज माला 
येवो तो िश णापासून वंिचत राहता कामा नये. असे आ हीपणे 

ितपादन योितबांनी केले. बु ी कवा िश ण घे याची पा ता 
ज मजात नसत ेहचे यांना सुचवायचे होते हणून त कालीन संकेत व 
परंपरा तोडून यांनी सग यांना िश ण घे याचा संदेश दला. 
िश णाचा ारंभ ाथिमक िश णापासूनच होतो हणून 
मागासवगातील िनर र लोकां या दृ ीन े ाथिमक िश ण हे फार 
िवशेष मह वाचे आह.े डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर हणतात, “ ाथिमक 
िश णाचा सावजिनक सार हा सवािगण, रा ीय गती या 
इमारतीचा पाया होय.” डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर ाथिमक िश ण 
स चे करावे. असे सांगून त े इशारा देतात क , "केवळ लोकां या 
खुशीवर ही बाब सोपिव यास ाथिमक िश णाचा सार हो यास 
क येक वष लागतील.” 
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िश ण ही िवकासाची क ली आह े याची िवकिसत आिण 
िवकसनशील देशात वागताह जाणीव झालेली आह.े नोबेलपुर कार 
िवजेते अम य सेनसु ा एका ठकाणी असे हणतात क , 'आ थक 
िवकासात पायाभूत िश णाचे मह व आह.े स या िश णािशवाय 
आ थक िवकास श य नाही. मानवते या उ थाना या दृ ीन े िवकिसत 
आिण िवकसनशील देशांक रता िश णाची गितमान या एक 
मह वाचा मु ा राहतो. भारतातील बौ कालीन िश ण येचे 
व प ह े 'ब जन िहताय ब जन सुखाय' अशा व पाचे होते. 
वातं यपूव काळात युरोपीयन िमशनरीजनी आप या प तीने 

शै िणक उप म सु  केल े व िश ण सं था ा लोकांशी संपक 
ठेव याचे मह वपूण साधन असून, या ारे धा मकत वांची ओळख 
लोकांना क न देता येवू शकते या िवचारातून यांनी शै िणक काय 
सु  ठेवल.े चा स ा ट यांनी ि टश पालमटला भारतीयां या िश ण 
िवषयक संयोजनाची आ यंितक गरजेची जाणीव क न दली. वूड या 
खिल यामुळे िश णाचा सार हा िविश  वगातच हो याऐवजी 
'सवासाठी िश ण' ही संक पना िवकिसत हो याची संधी ा  झाली. 
वातं यपूव काळात इ.स. १८७० म ये ि टश राजवटीत 'स चा 

िश णाचा अिधिनयम' संमत कर यात आला. थोर समाजसुधारक 
महा मा योितबा फुले यांनी १८८२ म ये हटंर आयोगापुढे भारतीय 
नाग रकांना मोफत िश णाची व था कर याची मागणी केली होती. 
भारतात सव थम बडो ाचे महाराज सयाजीराव गायकवाड यांनी 
ि टशांकडून मोफत िश णाची वाट न पाहता. इ.स. १८८३ म ये 
अमरेली येथे तालु यातील मुल साठी मोफत िश णाची व था केली. 
पुढे १९०६ म ये या योजनेचा िव तार घडवून आणला. गोपालकृ ण 
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गोखल े यांनी १९०६ म ये इंिप रयल िवधान प रषदेपुढे मोफत व 
स या िश णाचा ताव मांडला. पुढे तो १९१७ म ये िव लभाई 
पटेलांनी ना. गोखल ेयांचा ताव मंजूर क न घेतला आिण तो पटेल 
अॅ ट नावाने पास झाला. याच काळात छ पती राजष  शा  महाराज 
यांनी आप या को हापूर सं थानात मोफत व स या िश णाची 
अंमलबजावणी केली. ि टश शासनाने १९१८ म ये या काय ाचा 
घटना मक सूचीम ये समावेश केला. भारतीय रा यघटनेत सामािजक, 
आ थक, राजक य याय, वातं य आिण समानतेचे त व वीकारलेल े
आह.े संपूण भारताम ये ही त वे थािपत कर यासाठी भारतीय 
रा यघटनेत मूलभूत अिधकार, रा यनीितची मागदशक त वे व मूलभूत 
कत े इ यादी िवषयक िविवध कलमांची तरतूद कर यात आललेी 
आह.े या िविवध कलमा वये क , रा य व थािनक वरा य सं था 
यांना देशात िश णिवषयक बाब ची पूतता कर यासाठी व ो साहीत 
कर यासाठी अिनवाय केल ेआह.े 

भारतीय रा यघटनेतील रा यनीित या मागदशक त वांतील 
कलम ४५ म ये, भारतीय रा यघटने या अंमलबजावणी या थम दहा 
वषाम ये १४ वष वयापयत या बालकांना मोफत व अिनवाय िश ण 
दे याचे य  रा याकडून केल े जातील असे हटल े आह.े बालकांना 
िश णावरील ह  दे यासाठीचा कायदा बनिव यासाठी या चचला 
त ड फुटले ते १९९३ म ये सव  यायालयात चचा चाल ू होती ती 
घटने या कलम २१ बाबतची, २१ वे कलम जीवन जग या या मूलभूत 
अिधकारासंबंधीचे नाग रका या जीवन जग याचा मूलभूत ह  जतन 
करण े हणजे यास अ , व , िनवारा पुरिवणे एवढाच अथ मया दत 
नस याचा खुलासा सव  यायालयाने केला व जीवन जग याक रता 
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अ , व  व िनवा-यासोबतच िश णाची व आरो यसेवेची हमी 
अधोरेखीत केली आह.े भारतीय रा यघटनेतील ७ ा अनुसूचीनुसार 
िश णाचा समावेश 'समवत ' सूचीत कर यात आला आह.े हणजे क  
आिण रा य सरकार ह े यावर कायदे, धोरण े आखू शकतात. ८६ ा 
घटनादु तीपूव  सव  यायालयाने िश णा या अिधकाराचा अथ 
अनेकवेळा अनु छेद २१, २४, ३०(१), ३९ (ड) व (च), ४१ ४५ आिण 
४६ नुसार लावला आह.े उि कृ णन ् िव. आंध देश खट या या 
िनकालात सव  यायालयाने असे नमूद केल ेआह ेक , िश णाचा ह  
हा कलम २१ मधील जीिवत आिण गत वातं याअंतगतच येतो. 
मोिहनी जैन िव. कनाटक या खट यात सव  यायालयाने 
िश णिवषयक ह ाचे मह व समजावून सांगताना हटले आह े क , 
"िश णा या ह िशवाय खूप मोठा वग आप या मूलभूत ह ांपासून 
वंिचत रा  शकतो. भाषण वातं य आिण इतर मूलभूत ह ांचा 
उपयोग िश णाचा ह  असेल तरच होवू शकतो. कलम २१ अंतगत 
जीिवताचे वातं य हणजे फ  जग याचा ह  नसून 'स मानपूवक 
जीवन जग याचा ह  आह.े हणून मूलभूत िश णािशवाय जीवन 
जग याचा ह  अधवट रा  शकतो. इ.स. १९८६ या रा ीय शै िणक 
धोरणानंतर ाथिमक िश णा या साविजक करणाचे जोरकसपणे 

य  सु  झाले. उ  यायालय व सव  यायलय यांनी वेळोवेळी 
िश णिवषयक मूल veryभूत अिधकाराचे मह व िवशद केले. १४ मे 
२००१ म ये ाथिमक िश णाचा अिधकार ह े िवधेयक रा यसभेत 
संमत कर यात आल.े २८ नो हबर २००१ रोजी ह ेिवधेयक लोकसभेत 
सवानुमते संमत कर यात आल.े ८६ ा घटनादु ती काय ा वे सन 
२००२ म ये रा यघटने या मूलभूत अिधकारात 'जीिवता या 
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अिधकारा अंतगत २१ 'अ' हे नवीन कलम समािव  कर यात आल.े 
कलम २१ 'अ' म ये “The Sate Shall provide free and 
compulsory education to all children of the age of six to 
fourteen in such manner as the state may, by the law. 
determine" असे नमूद केल ेआह.े 

तसेच ाथिमक िश णाचे साविजक करण कर यासाठी सव 
िश ा अिभयान सु  कर यात आल े होते. सव िश ा अिभयानाम ये 
सन २००३, २००७, २०१० पयत ा  करावयाचे उ द  ठरिव यात 
आल;े परंत ु या अिभयानाअंतगत िविवध योजना, उप म राबवून 
देखील अपेि त उ द  पूत  सा य करता आली नाही हणून बालकांचा 
मोफत व स या िश णाचा ह  अिधिनयम २००९ अ वये सहा ते 
चौदा वष वयोगटातील सव बालकांना मोफत व स या ाथिमक 
िश णाची तरतदू कर यात आली. या अिधिनयमाचे सात करणांम य े
३८ कलमांचे िव ेषण कर यात आल े आह.े बालकां या मोफत व 
स या िश णाचा ह  अिधिनयम २००९ मधील कलम ३८ (१) व 
(२) म ये संबंिधत रा यशासनास या अिधिनयमा या सवसाधारणतेस 
बाधा न आणता अंमलबजावणीसाठी अिधसूचने ारे आव यक असे 
िनयम कर याचा अिधकार आह.े अिधिनयमातील या कलमा वये 
महारा  शासनाने "महारा  बालकांचा मोफत व स या िश णाचा 
ह  िनयम, २०११” तयार केला. या संशोधन लेखाम ये बालकांचा 
मोफत व स या िश णा या ह ांची अंमलबजावणी बाबत काही 

मुख िन कष पुढील माण े काढ यात आलले े आहते. ाथिमक 
िश णाचे सावि क करण घडून येत आह.े 
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बालकां या मोफत व स या िश णािवषयक ह ांबाबत 
समाजाम ये जाणीव जागृती वाढत आह े व यामुळे िश ण घेणा-या 
बालकांचे माण वाढत आह.े  

म या ह भोजन योजनांसार या शासक य योजनांमुळे 
शाळेतील बालकां या वेशात वाढ होऊन शाळेतील उपि थतीचे 

माण वाढले आह.े 
बालकां या मोफत व स या िश ण िवषयक 

अिधिनयमा या अंमलबजावणीमुळे बालकांना शाळेतून काढून टाकणे, 
नापास करण े िविवध व पा या िश ा देण े अशा िविवध बाब ना 

ितबंध झालेला आह.े 
शाळांकडून शाळाबा  बालकांचे सव ण क न शाळाबा  

बालकांना िश णा या वाहात आणल े जात आह.े तसेच शासक य 
थािनक वरा य सं थांतगत चालव यात येणा-या शाळाम ये वेश 

घे याबाबत पालकांची सकारा मक मानिसकता दसून येते. 
याव न ाथिमक िश णाचे सावि क करण घडून येत 

अस याचे संशोधनाम ये दसून येते. बालकांचे आ थक शोषण कमी 
होऊन िश ण िवषयक ह ांचे संर ण होत आह.े 

बालकां या मोफत व स या िश णाचा ह  अिधिनयम 
२००९ या अंमलबजावणीमुळे बालकांना यां या जवळ या भागात 
शाळेची उपल धता झालेली दसून येत.े तसेच या अिधिनयमा या 
अंमलबजावणीमुळे बालकांना शाळेत वेश घे याम ये सुलभता 
िनमाण झालेली आह.े बालकांना शाळेत वेश घे यासाठी या छाननी 
कवा चाचणी परी ेत ितबंध झालेला दसून येतो. ाथिमक 

शाळांम ये डोनेशन िवरिहत वेश होत आहते. या सव बाब व न 



32323232 
 

 

 

बालकांचे आ थक शोषण कमी होऊन बालकां या िश ण िवषयक 
ह ांचे संर ण घडून येत अस याचे दसून येते. 
िशक्िशक्िशक्िशक्षणषणषणषण    िवषयकिवषयकिवषयकिवषयक    ह ासंमोरीलह ासंमोरीलह ासंमोरीलह ासंमोरील    सम यासम यासम यासम या    वववव    आ हानेआ हानेआ हानेआ हाने    

गुणव ापूण िश ण आिण अथपूण अ ययन अ यापनासाठी 
आव यक अशा मानवी आिण भौितक संसाधना या बाबतीत काही 

माणात कमतरता दसून येते. बालकां या शाळेतील थगन आिण 
गळतीसाठी दा र , शेतीिवषयक कामे, पालकांची भटकंती, अ ान, 
िश ण िवषयक आवडीचा अभाव व नैस गक आप ी इ यादी िविवध 
घटक जबाबदार अस याचे दसून येतात. शहरी भागातील बालकां या 
तुलनते ामीण भागातील बालकांम ये युनगडंाची भावना अिधक 
दसून येते. िश कांवरील वाढ या अशै िणक कामामुळे अ यापन 

येवर प रणाम होऊन गुणव ापूण िश ण आिण अथपणू अ ययन 
अ यापनाम ये अडथळे िनमाण होतात. 
िश णिश णिश णिश ण    िवषयकिवषयकिवषयकिवषयक    अिधकाराचीअिधकाराचीअिधकाराचीअिधकाराची    ापकताापकताापकताापकता    

िश ण िवषयक ह ांमुळे सव समाज घटकांतील सव 
बालकांना िश ण िवषयक संधी उपल ध झाली असून, िश ण िवषयक 
ह ांमुळे सं या मक वाढी बरोबरच बालकां या िश णाची 
गुणा मकता वाढत आह.े िश ण िवषयक अिधकार हा ापक दृ ीने 
समानता, उपल धता आिण गणुव ा असे   सांगतो. 

िश ण िवषयक मूलभूत अिधकार ा  हो यास िवलंब 
झालेला आह े असे असल े तरीही तो आज पूव ाथिमक पासून उ  
िश णापयत मोफत आिण स या व पात असावा. िश ण देणारी 

व था ही फ  सावजिनकच असावी हणजे गुणव ापूण िश णाचा 
िवकास होऊन सवसमावेशकते या त वान े सवाना गुणव ेचे िश ण 
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उपल ध होईल. सावजिनक िश ण व थेमुळे रा ीय िहत जोपासले 
जाऊन रा ीय एका मता देखील वाढीस लागले वंिचत आिण दबुल 
घटकांतील बालकांना २५ ट े  राखीव जागा या तरतूद या 
अंमलबजावणीसाठी “एक िखडक  योजना" अंमलात आण यात यावी. 
खाजगी िश ण सं थामधील RTE Act २५ ट े  आर णामधील 
िव ा याची फस शासनाने वरीत ावी कवा ती वेळेवर ावी 
हणजे वंिचत आिण दबुल घटकांतील बालकांना खाजगी िश ण 

सं थांम ये वेश दे यास सं थाचालकांचा िवरोध होणार नाही व 
पालकांना याचा नाहक मानिसक व शारी रक ास सहन करावा 
लागणार नाही. प रणामी बालकां या िश ण िवषयक ह ांचे संर ण 
घडून येईल. आरटीई २५ ट े  वेशाबाबत वयंसेवी संघटना, सार 
मा यमे, पालक संघटना आिण सजग नाग रकांनी मह वपूण भूिमका 
िनभवावी. काही शाळा फस हणजे उ म िश ण या त वा या 
पुर कारान े चालव या जातात. यामुळे यांचा प रणाम दसु-या 
शाळे या शै िणक गणुव ेवर दसून येतो. ही बाब बालकां या िश ण 
िवषयक ह ां या दृ ीन ेअयो य आह.े यामुळे सव ाथिमक शाळा या 
सावजिनक असावयास ह ा हणजे या बाबतीत कस याही व पाची 
भेदभाव पूण वागणूक नसेल.. 
  शासनाने औरंगाबाद िवभागात ाथिमक शाळेतील 
बालकांची थगन आिण गळतीची सम या कमी कर यासाठी 
व तीपासून निजक या भागात शाळेची थापना करणे, अवघड े ात 
िव ाथ  िश क माणाचे संतुलन राखणे, जनसंपक वाढिवणे, ामीण 
भागात शेती या हगंामानुसार शाळेचे वेळाप क तयार करणे तसेच 
अ ानी लोकांम ये िश णाचे मह व पटवून दे यासाठी जाणीव 
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जागृतीचे काय हाती यावे. बालकां या मोफत व स या व 
िश णा या ह ांची भावी अंमलबजावणीसाठी िश क, 
मु या यापक, पालक, वयंसेवी सं था तसेच शासक य व शासक य 
यं णांनी आप या तरावर वरील िशफारश चा वीकार करावा हणजे 
कोणतेही बालक िश ण िवषयक अिधकारापासून वंिचत राहणार 
नाही. 
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Published by Authority No.39. Navi Delhi- August 27, 
2009. 

८. महारा  बालकांचा मोफत व स या िश णाचा ह  िनयम 
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असाधारण भाग चार असाधारण मांक ६५, ािधकृत काशन, 
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९. बालकांचा मोफत व स या िश णाचा अिधकार अिधिनयम 
२००९, थािनक ािधकरणाची कत े, (२०१४), महारा  
शासन िनणय, शालेय िश ण व डा िवभाग, . आरटीई- 
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Hkkjrh; “ksrh e/khy xqaro.kwd o Hkkjrh; “ksrh e/khy xqaro.kwd o Hkkjrh; “ksrh e/khy xqaro.kwd o Hkkjrh; “ksrh e/khy xqaro.kwd o 
vuqnkuvuqnkuvuqnkuvuqnku    
la”kks/kdla”kks/kdla”kks/kdla”kks/kd    

Kkus”oj m)ojko vkopkjKkus”oj m)ojko vkopkjKkus”oj m)ojko vkopkjKkus”oj m)ojko vkopkj    
,e] ,] ,e]fQy vFkZ”kkL=]MkW- ckcklkgsc vkacsMdj ejkBokMk]fo|kihB] 

vkSjaxkckn 

ekxZn”kZdekxZn”kZdekxZn”kZdekxZn”kZd    

izkizkizkizk----    MkWMkWMkWMkW----    dSykl vtqZujkodSykl vtqZujkodSykl vtqZujkodSykl vtqZujko    BksacjsBksacjsBksacjsBksacjs    
izk/;kid vkf.k la”kks/ku ekxZn”kZd vFkZ”kkL= foHkkx] nsofxjh 

egkfo+|ky;] vkSjaxkckn 
xks’kojk % xks’kojk % xks’kojk % xks’kojk %     
    ns”kkP;k vkfFkZd fodklke/;s d`f’k {ks=kps ;ksxnku gs Qkj 
egRokps vkgs- ns”kke/khy ok<R;k vkfFkZd fodklkcjkscjp d`f’k 
{ks=ke/ks ns[khy fodkl gks.ks xjtsps vkgs- i.k vfydMhy dkGkr 
rls gksrkuk fnlr ukgh- T;k izek.kkr loZ {ks=ke/;s fodklkuh 
mPPkkad xkBysyk vkgs- ijarq “ksrh vktgh ekxlkysyh vkgs- 
fodlhr ns”kkalh rqyuk djrk Hkkjrke/khy “ksrh fodkl gk vR;Yi 
izek.kkr vkgs- R;kps dkj.ks vusd vkgsr- ijarq R;ke/khyp ,d ewG 
o egRokps dkj.k Hkkjrh; “ksrhe/khy xaqro.kwd vkgs- R;k vuq’kaxkus 
gk la”kks/kuys[k fuoMysyk vkgs- 
mfn’Vs % mfn’Vs % mfn’Vs % mfn’Vs %     
     1 Hkkjrh; “ksrhe/khy xqaro.kwdhpk vH;kl dj.ks-  
     2 1991 ps /kksj.k vH;kl.ks  
     3 Hkkjrh; “ksrhlkBh vlysY;k rjrqnhpk vH;kl dj.ks-  
la”kks/ku i)rh %la”kks/ku i)rh %la”kks/ku i)rh %la”kks/ku i)rh %    
 izLrqr “kks/kfuac/kklkBh nq¸;e lkexzhpk okij dj.;kr 
vkysyk vkgs- ;ke/;s fofo/k lanHkZ xzaFk “kks/kfuca/k] “kklukps 
vgoky] orZekui=s baVjusV bR;knh  nq¸;e lk/kuk}kjs ekfgrh 
ladfyr dj.;kr vkysyh vkgs- “kks/kfuca/kkP;k mfn’Vkuqlkj 
?ksrysY;k ekfgrhph ekaM.kh o fo”ys’k.k dj.;kr vkysy vkgs-  
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izLRkkouk %izLRkkouk %izLRkkouk %izLRkkouk % 
 gokeku cny vkf.k mitkÅ tehuhpk deh gksr tkukjk 
dl ;keqGs “ksrh {ks=kyk usgehp vOgkukauk lkeksjs tkos ykxrs- 
vfu;fer ikÅl] lk/ku lkexzhpk tkLr [kpZ cktkjkrhy 
vlysyh vfuf”prrk goekukrhy cny ;k loZ ?kVdkapk d`’kh 
{ks=koj ijh.kke >kysyk vki.kkl okjaokj ikg;kyk feGsy R;k 
vuqlaxkus d`’kh izfdz;k m|ksxkauk izksRlkgu ;klkBh “kklukekQZr  
vusd fofo/k ;kstuk o dk;Zdze jkco.;kr ;sr vkgsr- d`’kh 
iriqjoBk] d`’kh i.ku o d`’kh izfdz;k {kerke/;s ok< “ksrd&;kaps 
mRiUUk ok<o.;kr lkg;Hkwr Bjrkr “ksrhe/khy tksf[ke O;oLFkk 
ir vkf.k tksf[ke deh dj.;kpk mik; Eg.kwu fofo/k ihd foek 
;kstuk jkcfo.;kr ;sr vlwu ;keqGs “ksrd&;akps mRIkUUk nqIiV 
Ogkos ;k mns”kkus “kklukus fofo/k /kksj.kkRed mik; ;kstuk gkrh 
?ksrY;k vlY;k rjh Hkkjrh; d`’khe/;s eksB;k izek.kkr cny 
?kMowu vkys ukgh- ekxhy dkgh n”kdkr d`’kh o laYkXu dk;Z ;k 
{ks=kpk LFkwy jkT; ewY;o)he/khy ljkljh fgLlk 11-70 % gksrk 
rj ihd {ks=kpk fgLlk 7-6 % gksrk 
 dsanz “kklukus jk’Vzh; bZ&”kklu&d`’kh varxZr 
“ksrd&;ke/khy tkx#drk Kku vkf.k  dk;Z{kerk ;ke/;s lq/kkj.kk 
gks.;klkBh loZlekos”kd ekfgrh] laizs’k.k] ra=Kku dk;Ziz.kkyh 
fodlhr dsyh vkgs- d`’kh {ks=krhy 13 ;kstus[kkyhy vkfFkZd ykHk 
o vuqnku dk;kZpk cWad [kkR;kr egk MhchVh  osciksVZy}kjs FksV 
tek dj.;kph dk;Zokgh lu 2020 iklwu lq# dj.;kr vkyh 
jkT;krhy nq’dkGh ifjfLFkrhP;k eqY; fu/kkZj.k izfdz;se/;s fdeku 
ekuoh gLr{ksi o =qVh jkg.;kr ;k mns”kkus jkT; “kklu egkenr 
gh bZ&”kklu iz.kkyh LFkkfir dsyh vkgs-  
 dsanz ljdkjus Hkkjrh; “ksrhoj vkdkjysY;k vuqnkukapk o 
;kstukapk vH;kl dj.ks xjtsps vkgs- ;kdfjrgk la”kks/ku ys[k 
fo’k; fuoM.;kr vkyk vkgs-  
 ns”kkP;k vFkZO;oLFksr “ksrhps LFkku vfr”k; egRoiw.kZ 
vlrs- Okk<R;k vkfFkZd fodklkcjkscj “ksrhojhy voyacwu 
vl.kk&;k yksdkaph la[;k deh gksr vkgs- ek= fg LFkhrh lk/; 
dj.;klkBh “ksrh {ks=kph enr Qkj egRokph Bjrs- tiku e/;s 
fodklizfdz;sr “ksrhph Hkwfedk egRokph vkgs- ns”kkpk fodkl 
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>kkyk rjh ok<R;k yksdla[;syk vUUk iqjfo.;kph xjt QDr 
“ksrhe/;sp vkgs- Hkkjrklkj[;k fodlu”khy ns”kkr jk’Vzh; 
mRiUUkkr “ksrh {ks=kpk eksBk okVk vkgs-  
 Hkkjrh; tursP;k mnjfuZokgkPks lokZr eksBs {ks= Eg.kts 
d`’kh gks;- ns”kkP;k vFkZO;oLFksP;k HkkaMoy fufeZrhr d`’kh {ks=kpk 
okVk 1950&51 e/;s 17-7 VDds gksrk- 2016&17 e/;s 15-5 VDds 
>kyk vkgs- d`’kh {ks= Hkkjrkrhy lokZr eksBs eqDr [kktxh {ks= 
vkgs- rlsp lokZr eksBs o vla?kfVr {ks= vkgs- “ksrh gk ekuokpk 
lq:okrhP;k dkGke/khy O;olk; vkgs- loZlkekU;i.ks ihdkaph 
ykxoM dj.ks o R;kpizek.ks izk.;kph tksikluk dj.ks Eg.kts “ksrh 
letyh tkr vls-  
d`’kh mxe %d`’kh mxe %d`’kh mxe %d`’kh mxe %    
    d`’kh gk ekuokpk lokZr tqU;k O;olk;kiSdh ,d egRokpk 
O;olk; vkgs- loZlkekU;i.ks fidkaph ykxoM dj.ks o R;kp 
izek.ks izk.;kaph tksikl.ks dj.ks Eg.kts d`’kh letys tkrs- Eg.kwu 
d`’khpk mxe gk ihd ykxoM dj.ks vkf.k izk.;kaph tksikl.kk 
dj.;kl tsaOgk lq#okr >kyh] rsaOgkp >kyk vklkok- tjh ekuo 
ihd oUkLirh vkf.k izk.kh lrr ,d= jkgr vlys vkf.k ijaijk”kh 
fuxMhr vlys rjh ekuokus d/kh vkf.k dls dksBs ouLirh o 
izk.;kaP;k ikyukl lq#okr dsyh- ;kph [kk=h nsrk ;sr ukgh-  

1991 P;k uohu vkfFkZd /kksj.kkeqGs ,dk cktwus fopkj 
dsyk rj d`’kh [kpkZr ok< >kysyh viukl fnlwu ;srs rj nqljh 
dMs “ksrh ekykP;k fderh ?kljY;k vkgsr- “ksrh {ks=krhy 
xqaro.kwd o vkfFkZd laLFkk dMwu dtZiqjoBk gk eksB;k izek.kkr 
deh >kysyk vkgs R;keqGs “ksrhe/;s vMp.kh ok<Y;kps fnlrs- 
fo”oO;kikj la?kVusus ?kkrysys fucZa/k gs Hkkjrh; “ksrhyk ,d Jkip 
Eg.kkos ykxsy- ,dhdMs HkkaMoy”kkgh ns”kkr “ksrdjh “ksrh vuqnku 
fnys tkrs R;kp fBdk.kh ek= Hkkjr ns”kkoj “ksrd&;kojhy 
vuqnkukyk fucZa/k ?kkrysys vkgsr- o rlsp d`’khuk”kd vkS’k/kkojpk 
ok<rk [kpZ o “ksrekykP;k ?kljR;k fdaerh ;k nqgsjh ek&;keqGs 
“ksrdjh gk Mc?kkbZyk vkysyk fnlwu ;srks- gs ,d “ksrd&;kapk 
vkRegR;sdMs Hkj ns.kkjs dkj.k fnlrs- 
 mnkjhdj.kkP;k iwohZ jk’Vzh;d`r cWadkuh Bjoysyk 
iriqjoBk gk 18 VDds dtZiqjoBk dj.ks d`’kh {ks=klkBh 
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ca/kudkjd gksrs- ek= mnkjhdj.;kP;k dkGkr rks d`’kh iriqjoBk 
10 VDd;koj vk.kyk xsyk rlsp tkxfrdhdj.kkP;k dkGkr 
e/;LFk ns”kh fons”kh nykykaP;k eksB;k izek.kkr lgHkkx ok<yk 
R;ke/;sp Madsy izLrkoke/;s vls uewn dsys dh] eqGkr 
vk;krhcjkscj “ksrh vuqnkukr dikr dsyh ikfgts- ;kpk ifj.kke 
dqBs rjh Hkkjrh; “ksrhoj >kysyk fnlwu ;srks- dkj.k “ksrhP;k 
fodklkps LkkrR; gs loZius lkoZtfud xqaro.kwdhoj voyacwu 
vlrs] ek= Hkkjrh; “ksrhe/khy lkoZtfud xqaro.kwdhpk vH;kl 
djrk “ksrhe/khy lkoZtfud xqaro.kwd lkrR;kus deh >kysyh 
vkiukl ekxhy dkgh iapokf’kZd ;kstukiklwupk vH;kl djrk 
fnlwu ;srs- Hkkjrkrhy iapokf’kZd ;kstuk o “ksrh {ks=klkBh vkfFkZd 
rjrqn VDdsokjh e/;s [kkyhy rD;kr n”koZyh vkgs- 
Iakpokf’kZd 
;kstuk 

dkyo/kh [kpZ ,dw.k “ksrhe/khy 
xaqro.kwd 

VDd;ke/;s 
visf{kr izR;{kkr 

Ikfgyh 1951&56 2348 1960 3% 
vnqljh 1956&61 4800 4600 31% 
frljh 1961&66 ;kstusyk lqVh  
pkSFkh 1966&69 15-902 15799 20% 
Ikkpoh 1969&74 37-250 39-426 21% 
Okkf’kZd 1974&79 Lkjdkjh ;kstuk  
Lkgkoh 1979&80 97]500 1]09]292 24% 
lkroh 1980&85 1800]00 2]18]729 22% 
Okkf’kZd 1985&90 Okkf’kZd ;kstuk 

vkS|ksxhd /kksj.k 
 

Okkf’kZd 1990&91 Okf’kZd ;kstuk  
vkBoh 1992&97 4]34]100 4]74]121 21 % 
Ukooh 1997&2002 8]75]000 9]41-040 12-8 % 
ngkoh 2002&2007 15]25]639 16]18]460 20-2 % 

L=ksr & nslys fdj.k ¼2015) Li/kkZ ifj{kk vFkZ”kkL= 1 ì] 303&406  
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iapokf’kZd ;kstusr Bso.;kr vkysyh “ksrh mRiknukP;k 
okf’kZd ok<hps ljkljh 4-5 VDds gs mfn’Vs xkB.ks dfB.k vkgs vls 
fnlrs dkj.k R;klkBh “ksrhP;k fodklklkBh ljdkjMwu vuqnku 
feG.ks visf{kr vkgs] ijarq MaDdsy izLrkokuqlkj fodflr ns”kkr 
20% rj fodlu”khy ns”kkr 13-33 % vuqnku dikr dj.ks 
ca/kudkjd vkgs- ;kl vuql#u Hkkjr ljdkjus lq)k vuqnkukr 
dikr dj.;kl lq#okr dsyh-  
 ojhy RkDR;ke/kwu ;kstuk vk;ksxkrQsZ “ksrh {ks=klkBh 
dsysyh xqaro.kwd gh ifgyh ;kstuk iklwu ikgrk 14 % o#u 
dkgh ekstD;kp ;kstuk tls dh ifgyh ;kstuk 14% rj nqljh 
;kstuk 11-3 %  R;kuaj gk xqaro.kwd nj lkrRkR;kus deh gksr 
xsysyk fnlwu ;srks- ;ke/;s vioknRed okf’kZd ;kstuk oxGrk 
ckdh dkGkr gk nj deh >kysyk ikg;kyk feGrks- ;keqGs “ksrhP;k 
fodklkoj ifj.kke >kyk vlwu “ksrhpk fodklkpk nj vYi 
jkfgysyk fnlwu ;srks- “ksrhpk fodkl nj ok<fo.;klkBh “ksrh o 
“ksrh lac/khr {ks=klkBh vkf/kvf/kd xqaro.kqdhph xjt vkgs- R;kp 
cjkscj vyhdMhy dkGkr Hkkjr ljdkjus “ksrhlkBh dsysY;k 
rjrqnh    
 ljdkjus Hkj?kksl v”kk ;kstuk vkf.k vkfFkZd rjrqn dsyh 
vkgs- dsanz ljdkj pkyq vkfFkZd o’kkZr xzkeh.k Hkkxkrhy r#.kkauk 
“ksrhlac/khP;k LVkZVIluk ukckMZ rQsZ enr dj.kkj vkgs- rlsp 
fdlku >ksuP;k ek/;ekrwu fidkaps ewY;ekiu dsys tk.kkj vkgs- ;k 
vkfFkZd o’kkZr lsanzh; rlsp jlk;ueqDr “ksrh dj.;klkBh 
“ksrd&;kauk izksRlkgu fnys tkbZy- 
 fo”ks’k Eg.kts ns”kkrhy loZ d`f’kfo+|kihBkauk vk/kqfud 
f>jks ctsV rlsp ra=Kku;qDr “ksrhlkBh vkH;kldze vk[k.;kps 
lkafxrys tk.kkj vkgs- fo”ks’k Eg.kts ;kosGh ljdkjus ;kosGh 
“ksrd&;kauk ,e,lih varxZr rCCky 2-7 yk[k dksVh ns.;kps 
tkfgj dsys- 
 tkLrhr tkLr tehu tyflapuklkBh vku.;klkBh iz;Ru 
dsys tk.kkj vkgsr- ;kosGh tyflapu ;kstusrwu rCcy 1 yk[k 
gsDVj tehu flapuk[kkyh vk.k.;kpk iz;Ru dsyk tk.kkj vkgs- 
rsych;kP;k mRiknuklkBh izksRlkgu fnys tk.kkj vkgs-  
lekjksi %lekjksi %lekjksi %lekjksi %    
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 “ksrhe/;s ,o<s vi;”kkps fnol dk vkys vkgsr- vkt 
vki.k ikfgys rj vxnh izkphu dkGkiklwu “ksrh gk ,deso Ik;kZ; 
vkgs- tks ek.klkPkh vUukph xjt Hkkxors ex “ksrhdMs ikg.;kpk 
“ksrhc|y cksy.;kpk lokZapk ,d osxGk n`f’Vdksu r;kj >kkyk 
vkgs- “ksrh EgVys dh ikjaijhd fid i)rh rsp fid rsp fc;k.ks 
vk.kh rsp lalk/kus gh ijaijk >qxk#u ns.;kph vkt xjt vkgs- 
“ksrh gh ,d O;oLkk; Eg.kwu dsyh vkf.k vuqHkokP;k vk/kkjkoj 
dsyh rj dqBs rjh cny ?kMowu ;sbZy R;kp cjkscj “kklukus 
tkLrhr tkLr vuqnku o ra=Kkoj Hkj nss.;kph xjt vkgs-  
lanHkZ lwph %lanHkZ lwph %lanHkZ lwph %lanHkZ lwph %    
1. dfoeaMy fot; ¼2015) d`’kh o xzkeh.k vFkZ”kkL=] Jh eaxs”k 

izdk”ku] ukxiwj- 
2. Qqys lqjs”k ¼2012)] d`’kh Hkwxksy] fo+|kHkkjrh izdk”ku] vkSjaxkckn  

3. xOgk.ks lrh”k- ¼2012)] d̀’kh {ks=krhy ispizlax vkf.k “ksrd&;kaP;k 
vkRegR;k- fpue; izdk”ku] vkSjaxkckn  

4. nslys fdj.k ¼2015) Li/kkZ ifj{kk vFkZ”kkL= 1- fniLraHk izdk”ku- 
42 gkÅflax lkslk;Vh] tGxko  

5. Hkkjrh; vFkZladYi 2022&23 
6. egkjk’Vª jkT; vkfFkZd ikg.kh vgoky 2020&21 
 
 
 

*** 
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ायाम आिण खेळाच े ि िवकास व 
आरो य जीवनातील मह व 
ायामाचे जीवनातील मह व : एक 

अ यास 
Prof. Ashtekar Nitin VasantraoProf. Ashtekar Nitin VasantraoProf. Ashtekar Nitin VasantraoProf. Ashtekar Nitin Vasantrao    

Physical Director, S.J.P. Mahavidyalaya, Lohara, TQ Lohara, 
Dist Osmanabad, 

गोषवारागोषवारागोषवारागोषवारा    : : : :     
आधुिनक काळात वसाय व नोकरी या नादात येकाचे 

खेळाकडे व ायामाकडे मो ा माणावर दलु  होत आह.े लहान 
मुलां या बालवयातच यांचे बालपण यां याकडून िहरावून घऊेन 
यांचे पालक िश णाकडेच जा त ल  देत आहते. पूव  लहान मुलांचे 

खेळणे, बागडण,े ायाम चांग या कारे होत होते. मा  
वतमानकाळात मुलांचे भिव य घडिव या या नादात यां या 
िश णाकडे अती ल  देऊन दसु या ि म व िवकासासाठी 
असणा या गो ना ाधा य देताना दसत नाहीत. यातून बालवयात 
लहान मुलांना अनेक सम यांना त ड ावे लागत आह े , ायाम व 
खेळ यां याकडे दलु  झा याने यांचे शारी रक व मानिसक वा य 
िबघडत.े हाच िनयम सव वयोगटातील लोकांना लाग ूहोतो. ायाम व 
खेळामुळे चे ि म व आकषक तर बनत,े िशवाय याला 
आरो यसंप  आयु य लाभून आयुमान वाढते. 
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मह वाचेमह वाचेमह वाचेमह वाचे    श दश दश दश द : आधुिनक, बालपण, िश ण, भिव य, आरो यसंप , 
आयुमान इ यादी. 

तावनातावनातावनातावना :   
एखादे काम जा त काळ करीत राह याची मता 

( टकाऊपणा) ही मह वाची आह.े उदा. लाकूड फोडणारा कवा 
खणकाम करणारा मनु य दवसभर त े काम करीत असतो. सवय 
नसलेला एखादा मनु य ते काम करताना पाच िमिनटांतच थकून 
जाईल. याचे रह य काय? या या कामाने िविश  ायुगट जा त 
सुदढृ होतात. उदा. लाकूडतोडयाचे दंडाचे ायू पीळदार असतात. या 

ायंूम ये जा त धाग े असतात, तसेच येक धागा इतरांपे ा जा त 
जाडजूड असतो. यात ऊजा साठवणही ( लायकोजेन) इतरांपे ा जा त 
असत.े या ायंूना लागणारा ाणवायू व साखर (र वाह) पदाथ 
पुरवत रािह यास ह े ायू बराच काळ न थकता काम करत राहतील. 
अशी  ते काम हळूहळू पण सात याने करीत असत.े तेच काम 
वेगाने के यास या ायंूना पुरवठा कमी पडून काम मंदावते व 
थांबवावे लागत.े एखा ा ायुगटाचे काम कमी मतेवर पण जा त 
काळ करत राहणे ह े यातल े िवशेष त व आह.े काम करताना या 
त वाचा सवात जा त फायदा होतो. लहानपणी अवयव बरेच लवचीक 
असतात. वया माणे ह े अवयव ताठर होऊ लागतात. ायंूची व 
सां यांची लवचीकता वाढवणे आिण टकवणे ह े मह वाचे आह.े 
शरीरा या िनरिनराळया िवभागांना िनयिमत उलटसुलट ताण द यान े
ही लवचीकता वाढते व टकते. उदा. कमरेची लवचीकता 
टकव यासाठी माग ेवाकणे, पुढे वाकणे, माग ेवळण,े बाजूला वाकणे 

इ. अनके कार करावेत. योगासने यासाठी अगदी उ कृ  आहते.  काही 
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कार या ायामाने काही ायुकौश ये, ायुगटांचे समतोल इ. 
वाढतात. येक खेळाम ये िविश  कौश य लागत.े उदा. केट या 
खेळात धावत जाऊन चडू झेलणे कवा चडूचा अंदाज घेऊन बॅट मारणे 
इ. गो ी या िवशेष कौश या या आहते. खेळा माणे िनरिनराळया 
कामांनाही कौश य लागत.े या ायुगटांचे कौश य िवशेष ायामांनी 
वाढवता येते. य  कामातूनही त ेकौश य वाढतेच, ायाम याला 
पूरक होतो. ायंूची श  वाढवणे ह े ायामाचे एक उ  आह.े 

ायंूची श  वाढते ती या या ायंूना ायाम द यान.े ायामाने 
ायू भरदार होतात. यांची तंतुसं या वाढते, आिण येक तंतू जा त 

जाडजूड होतो. यामुळे एकूण बळ वाढते. ायंूचे बळ वाढ यामागे 
ायूचा ऊजचा साठा वाढणे हहेी एक मह वाचे कारण असत.े समजा 

एखादी व त ूआपण जोर लावून ढकलतो आहोत, तो जोर जा त वेळ 
टकायला ायूतली ऊजा कामी येते. ब तेक सव ायाम ायंूनी 

केलेल ेअसतात, यात दय व र ािभसरण सं थेचे काम िनसगतः येते. 
पण पोटातील अवयवांना ायाम देण े या प दतीन े साधत नाही. 
यासाठी वेगळे ायाम करावे लागतात. यौिगक प दतीत 

उि यान,भि का, नौली इ. िवशेष कार या दृ ीन े चांगल े आहते. 
याची मािहती वतं  करणात दली आह.े  

ायामायामायामायाम    नननन    कर याचेकर याचेकर याचेकर याचे    दु प रणामदु प रणामदु प रणामदु प रणाम    ::::            
ायाम हणजे आप या डोळयासमोर पैलवान कवा 

पीळदार शरीरे येतात. असे हो यासाठी तर ायाम लागतोच, पण 
िनरोगी राह यासाठीही ायाम लागतो ह ेअनेकांना मािहतच नसते. 
भारतीय समाजाम ये ायामाची आवड कमी आह.े सुिशि त 
सुखव तू समाजात तर ायामाची आवड अगदीच कमी आह.े 
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भारताता या जाित व थेमुळे क करी वगाला अ  कमी तर खाणा-
यांना मच नाही अशी प रि थती आह.े ध ीक ी ग रबी हण याची 
आप यावर पाळी आह.े हणूनच ायामाचे मह व आह.े ायाम केला 
नाही तर खालील दु प रणाम होतात.  
१. एकूण शारी रक मता, सहनश  कमी होते. अपेि त आयु य 
कमी राहत.े 
२. दय लवकर जीण, दबुळे होणे. 
३. सांधे आखडण ेआिण ायू दबुळे होणे. या आरो य सम या लवकर 
उ प  होणे. 
४. र ातली साखर वाढून मधुमेह होण.े 
५. शरीरात चरबी साठणे, पोट सुटणे, शु द र वािह यांत चरबीचे थर 
साठणे, यामुळे र वािह यांत अडथळे होणे. 
भकूभकूभकूभकू    वववव    पचनशपचनशपचनशपचनश     मदंमदंमदंमदं    होणेहोणेहोणेहोणे....    

जे लोक ायाम करीत नाहीत यांना आज ना उ ा 
आरो यसम या जाणवतील. या सव हळूहळू वाढणा-या सम या 
अस यान े यांची मनु याला सवय होऊन जाते. ायाम न करणेही 
अंगवळणी पडत.े अनेकजण या आळसाचे समथन करतात. ायामाची 
आवड लहानपणापासूनच लावली पािहजे. येकाने काही ना काही 

ायाम आयु यभर िनयिमत करायला पािहजे. 
खळेाचेखळेाचेखळेाचेखळेाचे    मह वमह वमह वमह व    ::::            

मानवा या उ कषापासुनच डा या या िजवनाचा एक 
अमु य भाग बनला. िशकार करण,े पळ याची शयत लावणे, झाडावर 
चढण,े पोहणे, नेम लावणे, हवेत पकडण,े उडया मारणे, इ याद मधून 
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यां या खेळाडू वृ ीचे दशन होते. िविवध डांमधून याचे मनोरंजन 
होते व ान िमळते. 

डा कोण कती समथ या या जाण याचे साधन होते 
यामूळे येकाची कूवत कळायची, यामुळे डा ह े एक अ यंत 

मह वाचा भाग हणून मानवा या िजवनात अि त वात होती. खेळ 
खेळ यामुळे लहान मुलांचा िवकास चांग या कारे होतो. यां यातील 
आंतरीक कौश याचा िवकास होतो. या या सव कार या 
कौश यां या िवकासामुळे यांचे वा य ठीक राहाते व याची वाढ 
झपाटयाने होते. 

दररोज लहान मुल कोणता ना कोणता खेळ खेळतात यातुन 
यांची शा ररीक ऊजा खच होते यामुळे यांना अिधक उजची गरज 

पडत े प रणामी यांची वाढ चांग या कारे होते. खेळांमुळे सहकाय 
भावना वाढते मुल आणखी चांगली सामािजक होतात, एकमेकांसोबत 
आपल े सामंज य थापीत करतात. खेळांमुळे िनणय मता िवकसीत 
होते. बु दी या सव कोिशकाम ये उजा संचारली जाते. खेळांमुळे 
वच व व भु व िमळिव याची पधा लागत,े येक बाळ आपल े
सव म दे याचा य  करतो. मुल ं वयंक ीत बनतात. ते आपल ेिव  
बनवतात याम ये ते जगतात. मुलांम ये पधा मक गुणांचा िवकास 
होतो. 
१. आि मयभाव िनमाण हो यास मदत होते. 
२. वभावात उ साह वाढून उजावान वाटते. 
३. शरीरात फूत  येते. 
४. पालकांवर अवलंबून राह याची सवय कमी होते. 
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५. मुलांम ये सहकाय भावना, नेतृ व मता आिण सामं य यता आिण 
पधा मक ेरणा वाढिवणे फार ज री आह.े यामूळे ह े कौश य 

आ मसात करता येते. 
६. कौश यांना िनखारण.े 
७. आप या मुलात डा गुणांचा िवकास करण,े यांचे शरीर व 
वा य उ म ठेवणे, अ यासात ल  क ीत करण े यासाठी उ साह 

िनम ती करण.े 
        मनु याला रोगांपासून दरू राह यासाठी िनरोगी शरीर असणे 
आवशय्क आह.े एका िनरोगी शरीरातूनच िनरोगी मन व बु ीचा 
िवकास होतो. शरीराला व थ ठेव यासाठी खेळांचे भरपरू मह व 
आह.े खेळांमुळे शरीर व मन दोघेही िनरोगी राहतात. खेळ खेळ याने 
मनु यात धैय, सहनशीलता आिण मानवी गुणांचा िवकास होती. खेळ 
आज या त जीवनात मह वाची भूिमका बजावते. खास क न 
िव ा या या जीवनात खेळांचे मह व भरपूर आह.े हणून येक 
िव ा याला दवसातून थोडा वेळ काढून खेळायला हवे. खेळ 
खेळ यान ेतंदु ती सोबत मनोरंजनही होते. खेळांचे देखील वेगवेगळे 

कार असतात काही खेळ शारी रक तर काही मानिसक असतात. 
शारी रक खेळ खेळ यासाठी शरीराला म करावे लागत,े तर 
मानिसक खेळांम ये मदचेू काय असत.े फुटबॉल, हॉक , हॉलीबॉल, 

केट, टेिनस, कब ी इ यादी शारी रक खेळ आहते. या खेळांना 
खेळ यासाठी शारी रक ताकत लागत.े दसुरीकडे बुि बळ, प े, चौपट 
इ यादी मानिसक खेळ आहते, यांना खेळ यासाठी मानिसक श चा 
वापर करावा लागतो.   या िशवाय इनडोर आिण आऊटडोर खेळांचे 

कार आहते. आजकाल इनडोर खेळांम ये कॉ युटर व मोबाईल गे स 
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मो ा माणत खेळल े जात आहते. परंत ु हे खेळ तुमचे व थ 
सुधार या ऐवजी िबघडिवत आहते. बाहरे खेळाला जाणार खेळ 
कोणताही असो तो आप या शरीराला व थ आिण मनाला स  
करतो. खेळ मनु याचा ि म व िवकास करतात. ते एकमेकांम ये 
सहकाय व बंधुता वाढवतात. खेळांमुळे परंपरा स मान आिण ेम 
देखील वाढते. अ या प तीन े खेळ आप याला गुणवान, चा र यवान 
आिण एक खरा  बनवतात. 
सशंोधनाचेसशंोधनाचेसशंोधनाचेसशंोधनाचे    मह वमह वमह वमह व    : : : :     

तुत संशोधनात खेळ व ायामाचे  जीवनात 
असणा या मह वाचे अ ययन कर यात आल ेआह े. 
सशंोधनाचेसशंोधनाचेसशंोधनाचेसशंोधनाचे    उ ेशउ ेशउ ेशउ ेश    ::::        
१. ायामाचे मह व अ यासणे. 
२. ायाम न के यान ेहोणारे दु प रणाम अ यासण.े 
३. खेळामुळे होणारे फायदे अ यासणे. 
४. खेळ व ायाम यामुळे या जीवनावर होणा या प रणामांचा 
अ यास करण.े 
िन कषिन कषिन कषिन कष :  
१. ायाम के यान े चे शारी रक व मानिसक आरो य चांगल े
राहत अस याचे दसते. 
२. ायाम न के यान े ला अनेक व पा या शारी रक 
सम यांना त ड ावे लागत अस याचे दसते. 
३. खेळामुळे शारी रक ायाम होऊन मन दवसभर स  राहत 
अस याचे दसते. 
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४. खेळ व ायाम यामुळे चे ि म व आकषक होऊन 
आ मिव ास वाढ यास मदत होते. 
सदंभसदंभसदंभसदंभ :  
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३. Sheth Parul R. , Exercising For Good Health. 

४. Lim John, Keep Fit. 
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अविंतकाबाईअविंतकाबाईअविंतकाबाईअविंतकाबाई गोखलेगोखलेगोखलेगोखले यांच ेभारतीय भारतीय भारतीय भारतीय 
वतं ता आदंोलनातील वतं ता आदंोलनातील वतं ता आदंोलनातील वतं ता आदंोलनातील योगदानयोगदानयोगदानयोगदान : : : : एकएकएकएक 

ऐितहािसकऐितहािसकऐितहािसकऐितहािसक अवलोकनअवलोकनअवलोकनअवलोकन    
    

ा.ा.ा.ा.    डॉ.डॉ.डॉ.डॉ.    नारायण ानोबा नाईकनारायण ानोबा नाईकनारायण ानोबा नाईकनारायण ानोबा नाईक    
तावनातावनातावनातावना    ::::    

 भारता या वातं य आंदोलना या इितहासात गांधीज ची 
पिहली भारतीय प िश या हणून अवंितकाबाई गोखले ओळख या 
जातात. हद मिहला समाजाची थापना करणा या मंुबई पािलके या 
पिह या मिहला सद या, तसेच थायी व आरो य सिमती सद या, 
स या ही या १३ ा तुकडीचे नेतृ व करणा या व मीठा या 
स या हात एकमेव महारा ीय मिहला हणनू सहभाग घेतले या, 
उ म प रचा रकेचे काय करणा या महा मा गांधीचे पिहले मराठी 
च र  िलिहणा या लेिखका, इं जी भाषेवर भू व असले या 
अवंितकाबाई गोखले यांची केवळ महारा ातच न ह े तर भारतात व 
भारत बाहरेील देशात याती होती. भारतीय वातं य चळवळीतील 
ि यां या कायकतृ वावर कटा  टाक यास अनेक ि यांनी आपला 
खारीचा वाटा उचलून चळवळीला हातभार लावललेा आह.े ह े अनेक 
उदाहरणाव न प  होत.े ि यांनी केवळ राजक य दिृ कोनातून 
देशाचा िवचार न करता सामािजक बांिधलक ची जबाबदारी 
ि वका न वकतृ व व वबळावर सं था व संघटना याची उभारणी 
केली. अशा कतृ ववान आिण वातं यल ात कायक या हणून 
सहभागी झाले या ि यांकडे दलु  होत आह.े अशा अनेक ि यांपैक  
एक हणजे अवंितकाबाई गोखले होय. अवंितकाबाई गोखलेनी 
राजक य व सामािजक अशा दो ही अगंानी केललेे काय रा ीय जडण 
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घडणासाठी कती मोलाचे होते, हा इितहास सोनेरी अ रांनी िल न 
ठेवावा असा आह.े याच दिृ कोनातून भारतीय वातं य चळवळीतील 
अवंितकाबाई गोखल या कायकतृ वावर काश टाक याचा य  
सदर या शोध िनबंधातून केला आह.े  
सशंोधनाची उ  ेसशंोधनाची उ  ेसशंोधनाची उ  ेसशंोधनाची उ  े    
1. अवंितकाबाई गोखल े यांचे भारतीय वातं य चळवळीतील 

कायाचा आढावा घेणे.  
2. सिवनय कायदेभंग चळवळीतील योगदानाचा परामश घणेे. 
 अवंितकाबाई खूप क ाळू, प र म करणा या व ामािणकपण े
वागणा या हो या. यां या या गुण वैिश ामुळे खरी साथ िमळाली 
ती पती व कुटंुबाची होय. बबनराव इं लंडम ये होत.े ते हा अनेक 
ि या प रचा रकेचे व सुईणीचे काम करीत. ह े य ात पािहले व 
यांचे अवलोकन केल.े अवंितकाबानी ह े कौश य अवगत क न 

समाजाला मदत कर यात आिण आ थकदृ ा वावलबंी हावे 
यासाठी यांनी ो साहन दल.े प रणामी अवंितकाबा नी 
प रचा रकेचा व सुईणीचा अ यास म इ.स. १९०१ साली पणू क न 
याम ये थम मांक िमळवला.' अवंितकाबा या िश णाला 

कलाटणी दणेारा हा िश णाचा वास त कालीन ि थतीत कती 
मह वाचा व ांतीकारी होता ह े आज या ीन े समजावून घेतले 
पािहजे.1 
 इ.स. १९०३ म ये अवंितकाबा या २१ ा वष  
समजासेवे या कसोटीचा काळ आला. तो हणजे या काळात 
महारा ात मोठी देवीची साथ आली व हा देवीचा रोग परमे री 
कोपामुळे होतो ही अंध ा सवसामा य माणसात िभनली. ते हा 
अवंितकाबा नी हा रोग देवी कोपाचा नसून लसीकरण अभावी होतो ह े
पटवून समाजात आरो यिवषयक जािणव जागतृ केली. देवीची लागण 
झाले या णाची वतः यांनी सेवा क न यात पणूपणे झोकून दल.े 
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इ.स. १९०१ म ये घेतले या प रचा रका िश णाचा खरा उपयोग या 
ठकाणी झाला. यां या कायातून समाजा ती यांची तळमळ दसून 

येते. देशसेवा व यातूनची समाजसेवा यांचे मू य ठरिवता येत नाही. हे 
काय आज या िपढीला खास क न मिहला वगाला अनमोल मागदशन 
करणारे आह.े2 
 अवंितकाबा या पतीने इं लड न परत यावर बडो ापासून 
तीन क.मी. अंतरावरील ापारा या ठकाणी काडीपेटी तयार 
कर याचा कारखाना सु  केला. एकदा अचानक झाले या फोटाने 
बबनराव गोखलना हाताचा तळवा गमवावा लागला. अशा 
प रि थतीत वतः अवंितकाबाईने मो ा कौश याने व िशताफ ने 
प रचा रका िश णाचा उपयोग क न पतीची शु ुषा केली. एवढेच 
न ह ेतर कारखा या या कामात ल  घालून तथेील व थापन ही पार 
पाडल.े बडो ा या सयाजीराव गायकवाड यां या अचानक कारखाना 
भेटीत यां या िनदशनास आले क  कारखा याची पणू जबाबदारी 
ि वका न व थापनाचे काम अवंितकाबाई उ म रतीने करीत 
आहते. या संगी सयाजीराव महाराजांनी काढलले े गौरवो ार 
मह वाचे आहते. त े हणतात क , जर भारतीय ि या अशात हनेे 
नव याबरोबर कामे करतील तर अ पकालावधीतच भारत वावलंबी 
होईल आिण पर कयां या जोखडातून मु  होईल."याव न संगी 
ि या धाडसी िनणय घे यास व कठीण संगी सम येला सामोरे 
जा यास कमी पडत नाहीत ह ेिस  होते.3 
 इ.स. १९१६ नतंर अवंितकाबाई कायाचा ाप वाढत गेला. 
कुटंूबातून बाहरे पड याची संधी यांना चालून आली. इचलकरंजी या 
गंगामाई राणीसाहबेांना इं लंडला जायचे होत.े राणीसोबत 
जा यासाठी समवय क िशि त व इं जी भाषा जाणणारी ी पािहजे 
होती. मराठी भाषेबरोबरच इं जी भाषेवर भु व असणा या 
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अवंितकाबा ची याकामी िनवड कर यात आली. राणीसाहबेां या 
इं लडं या वा त ात अवंितकाबा ची या कामी िनवड कर यात 
आली. राणीसाहबेां या इं लडं या वा त ात इं लडंमधील अनेक 
इि पतळे, बालवा ा, संघटना व सं थांना भेटी देऊन तेथील 
काय णालीची मािहती, या कामािवषयी या अडचणी, ची काम 
कर याची प त समजावून घऊेन यावर सिव तरपण े चचा क न 
याचा सखोल अ यास केला. या सव कामाशी धिनक व ित ीत 

कुटूबांतील ि यांचा संबंध होता. ठरािवक वगाने काम करावे असे 
नसून सव ि यांना काम करताना यांनी य  अनुभवल.े यातून 
समाजा या दिृ कोनातून मूलतः बदल कर याची गरज यां या ल ात 
आली.4 
चपंार य स या ह :चपंार य स या ह :चपंार य स या ह :चपंार य स या ह :    
 इ.स.१९१६ म ये अवंितकाबाई या चंपार य स या हातील 
कामिगरीने यांचे जीवनच पूण बदलून गेल.े रा ा या 
वातं याइतक च सामािजक सुधारणा गांधीज ना मह वाची वाटत 

होती. राजक य वातं याची आकां ा हा सामा य जनतेतील वाढ या 
सामािजक जािणवेचा वाभािवक प रणाम होता. ही जागतृी एकदा 
घडून आली क  रा ीय जीवना या सव े ावर ितचा भाव 
पड याखेरीज राहणार नाही. सव सुधारणा चळवळी एकाचवेळी पुढे 
चाल या पािहजेत असे मत असणा या महा मा गांधीज ची लखनौ या 
काँ ेस अिधवेशनात अवंितकाबाई गोखलशी भेट झाली. भेटी अंती 
िबहारमधील अितमागासले या चंपार य भागात िनळीची लागवड व 
शेतक यावर होणारा अ याय यािवषयी चचा झाली. िबहारमधील 
चंपार यासार या मागासले या भागात इं ज िनळीची लागवड 
कर याची स  लादत होत.े शेतक याला हरघडीला जबाबदार ध न 
धम या दे याबरोबर दडं कर याची कृती होत होती. या अ याचारी व 
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अ यायी वागणुक चा कार शतेक यांचा एक ितिनधी ी. राजकुमार 
शु ला यांनी लखनौ काँ ेसम ये महा मा गांधीपयत पोहोचिवला.' या 
अ यायािव  लढ यासाठी महा मा गांध नी गुजरात व महारा ा या 
भागातून काही िनवडक असे कायकत शोधून काढल.े या कायक यानी 
िबहारमधील काही ठरािवक गावाम ये रा न तथेील असुिवधा सहन 
क न गो या इं जां या धमक ला न जुमानता शेतकरी वगात सुधारणा 
करणे अपेि त होत.े अशा िनवडक कायक याम ये महा मा 
गांधीज या सांग याव न सुिशि त गोखले दा प यांने सव सोयी 
सुिवधायु  असले या मंुबई शहराचा याग क न िबहारसार या 
चंपार य गावात राहण े पसंत केल.े महा मा गांधीज ना मनु याचे 
अंतःकरण ओळख याची एक िवल ण श  होती. या बळावर 
गांधीज नी देशसेवेचे त ि वकारता आप या वैभवशाली जीवनाचा 
याग क न जनसेवा कर या या येयान े झपाटले या अवंितकाबाई 

गोखलेची िनवड केली. चंपार य स या हात महारा ा या स या ही 
तुकडीत आनदंी वैशंपायन व अवंितकाबाई गोखल े या दोन मिहला 
हो या. गांधीज  यां यासह चंपार यात पोहोचल.े तेथील सामािजक 
प रि थतीची पाहणी के यानंतर अवंितकाबा नी अ ान, िनर रता व 
आरो याची हानी यािव  लढा पुकारला. िबहारम ये फ न 
मिहलांना आरो याचे धडे दल.े मुल या िश णाचा सार व चार 
केला. बडहरवा गावी मुल ची शाळा काढली. या शाळेला पु षांबरोबर 
ि यांनीही मोठा िवरोध केला. यावर यांनी िलिहण,े वाचणे 
यािवषयी िविवध काय म क न वदशेाब ल ेम िनमाण कर याचे 
िविवध माग अवलंिबल.े व छता, ौढ िश ण याब ल िहमतीने 
लोकजागृती कर याचा य  केला. याच काळात यांनी महा मा 
गांधीज चे मराठी भाषेतील पिहले च र  िलिह यास सु वात केली. 
गांधीयुगा या ारंभी या काळात महारा ाला गांधी जीवनाचा व 
िवचारांना प रचय क न देणारे ह ेच र  ल णीय आह.े िवशेष हणजे 
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लोकमा य टळकांची तावना असलेल ेह ेपु तक इ.स. १९१८ म ये 
िस  झाल.े अवंितकाबा चे मराठी भाषेबरोबरच इं जी भाषेवरही 
भु व होते. इ.स.१९१९ म ये नािशक या सभेत लोकमा य 
टळकांसमोर यांनी अ खिलत इं जीत यांनी जे भाषण केले यांने 
टळक भािवत झाले. ते हणाले, महारा ाची सरोजनी आता तयार 

झाली आह.े5  
 इ.स. १९३० म ये सिवनय कायदेभंग चळवळीतून 
स या हाची हाक महा मा गांधीज नी दली. या अवंितकाबाई 
गोखल,े कमलादेवी चटोपा याय, हसंा मेहता, िललावती मु शी, 
गंगाबाई पोशा नरवा, पे रन कॅ टन यांनी स या हाचे नेतृ व केल.े 
जे हा गांधीज ना अटक कर यात आली ते हा सरोजनी नायडंू या 
नेतृ वाखाली बैठका आयोिजत कर यात आ या. स या हाची ती ता 
अिधक जोरदार कर याचे सवानुमते ठरल.े या स या हात मिहलांचा 
सहभाग िमळिव यासाठी अवंितकाबा नी हद मिहला समाजाचे 
अ य पद सांभाळत सुत-कताईचे वग सु  केल.े ा याने, क तने, 

वचने, भजने यांचे आयोजन क न जनजागतृी कर याचा य  
अवंितकाबा नी केला. याचा प रणाम होऊन ि यास वतः न 
असहकार व स या ह आंदोलनात भाग घऊे लाग या. भातफेया, 
दा बंदी, िवदेश कापडा या हो या कर यासाठी या पुढे सरसाव या. 
“यात अवंितकाबा चा वाटा ल णीय होता. यामुळे यांची शंसा 
होऊ लागली अवंितकाबाई वातं य ल ाचा एक अिवभा य अंग 
बन या. २१ जून १९३० रोजी आझाद मैदानावरील मोतीलाल 
नेह ं या भाषणास कोणी एक  जमू नये हणून पोिलसांनी लाटीमार 
केला. अवंितकाबा नी, 'आ ही घरी जा यासाठी आलो नाही. तु ही 
िश ा केली तरी येथेच रा .' असे किमशनरला ठामपण े उ र दल.े 
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अवंितकाबा ना स य राजकारण कर यास मनाई केली. ते हा हद 
मिहला समाजमाफत िवधायक कायावर यांनी ल  क ीत केल.े 
अवंितकाबा नी यां या वभावानुसार इ.स. १९३७ या ांितक 
वातं यां या होणा या िनवडणुक स नकार दला. सन १९४६ या 

चले जाव चळवळीत यांना भाग घेता आला नाही. कारण यांना 
ककरोगान े ासल ेहोत.े याचवेळी महा मा गांधीज ची ह या झा याने 
तो आघात यांना सहन न होऊन यानंतर अव या स वा वषातच 
हणजे २६ माच १९४९ रोजी मंुबई या राह या घरी यांची 
ाण योत मालवली. 6 

 वातं य चळवळीत सहभागी झाले या अनेकांनी राजकारण 
बरोबर सामािजक कायाला देखील िततकेच मह व दल े असे दसून 
येते. अशा अनेक वातं य सैिनकात आवजुन उ लेखिनय काय 
करणा यापैक  अवंितकाबाई गोखल े यांचे उ कृ  संघटन कौश य, 
सवसामा य कायक यापासून त े देश िवदेशातील िविवध पदावर काम 
करणा या शी सात यपणू संवाद आिण ेहभाव, धडाडी, दरुदृ ी, 
कोण याही संकटाचा सामना न डगमगता धीरोद पणे कर याची वृ ी, 
काळानु प बदल करत सतत नवीन तं ान व कौश य समजावून 
घे याची वृ ी, रा ीय एका मतेसाठी सात याने धडपड, कोण याही 
बाबतीत वत:ला झोकून देऊन अखंडपण े िवधायक काम कर याची 

वृ ी, िनयोजनब  काम अशा अनेक गुणां या समु य असले या 
अनेक भारतीय ल ात एक वातं य सेनानी हणनू ओळख या 
जाणा या अवंितकाबा चे देशासाठी सम पत केलेले योगदान हणजे 
आज या काळात पु ष मिहला वगाला मागदशन लाजवेल असे काय 
केले होत.े7 
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं::::    
 वातं य चळवळीत अनेकांचा सहभाग होता. महा मा 
गांधीज या म वामुळे समाजा या सव थरातनू वाढता पा ठबा 
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िमळत होता. अशा वेळी अवंितकाबा नी आपले कतृ व व नतेृ व िस  
केल.े महा मा गांधीनीही या यातील गणु वैिश े ओळखली आिण 
यातून एक येयिन , कतृ व संप , धडाडीचे दरूदृ ी असणारे आिण 
ेहभावांनी यु  नेतृ व उभे रािहल.े अशा नतेृ वामुळेच भारतीय 

वातं य लढा हा जगात भावीपणे उठून दसतो. पुढे भिव यात 
वषानुवष तो रेणादायी ठरतो.  
सदंभ थंसचूी : सदंभ थंसचूी : सदंभ थंसचूी : सदंभ थंसचूी :     

१. डॉ.जे.सी.उपा याय, आधुिनक भारत का इितहास, ल मीनारायण 
पि लकेशन, आ ा, २००१ पृ. १३९ 

२. मदन माड कर, आधुिनक भारताचा इितहास, कैलास पि लकेशन, 

औरंगाबाद, २००८  पृ.३५  
३. मोदी नवाझ ब.(संपादक) वासंती फडके (अनुवादक) भारतीय 

वातं य ल ातील ि या थम आवृ ी, मेहता पि ल शग हाऊस 
पुणे, २००३. पृ  . १५७ 

४. नरवणे द.ना. भारतीय वातं य चळवळीचा इितहास, स या ह, 
िव कोश, खंड १, पृ   ं . ६६१ 

५. गवाणकर रोिहणी, गांधीज ची प िश या अवंितकाबाई गोखले, 
लोकस ा (चतुरंग), ऑग ट ३, २०१३ पृ  ं . १  

६. िशखरे द.ना. (संपादक), महा मा गांधी संकिलत वाडमय खंड १३, 
(जाने १९१५- १९१७) संचालक, िस ी िवभाग, महारा  
िवभाग, मुंबई, पृ  ं . ५९९ 

७. फडके य. द. िवसा ा शतकातील महारा , खंड ४, ी िव ा 
काशन पुणे, १९९३, पृ  ं . ५९ 

 
 

*** 
 



58585858 
 

 

 

जळगाव व नदंरुबार िज ाचा मानव जळगाव व नदंरुबार िज ाचा मानव जळगाव व नदंरुबार िज ाचा मानव जळगाव व नदंरुबार िज ाचा मानव 
िवकास िनदशाकंाचा तलुना मक िवकास िनदशाकंाचा तलुना मक िवकास िनदशाकंाचा तलुना मक िवकास िनदशाकंाचा तलुना मक 

अ यासअ यासअ यासअ यास    
डॉ.डॉ.डॉ.डॉ.    िवशाल िवशाल िवशाल िवशाल िशवाजीराव करपेिशवाजीराव करपेिशवाजीराव करपेिशवाजीराव करपे    

अथशा  िवभाग मखुअथशा  िवभाग मखुअथशा  िवभाग मखुअथशा  िवभाग मखु,    कला व कला व कला व कला व वािण यवािण यवािण यवािण य    महािव ालय िवसरवाडी.महािव ालय िवसरवाडी.महािव ालय िवसरवाडी.महािव ालय िवसरवाडी.    

आरती काश सोनट ेआरती काश सोनट ेआरती काश सोनट ेआरती काश सोनट े     
पीएच.् डी. सशंोिधका िव या थनीपीएच.् डी. सशंोिधका िव या थनीपीएच.् डी. सशंोिधका िव या थनीपीएच.् डी. सशंोिधका िव या थनी. 

गोषवारा गोषवारा गोषवारा गोषवारा :::: 
 आ थक िवकास हणजे केवळ देशातील उपल ध भौितक 
आिण िव ीय साधनसामु ीचा काय म वापर क न रा ीय उ प  
वाढ करण े असा होत नाही, तर या बरोबर देशातील मानवी 
भांडवलाचा दजा िवकिसत क न भौितक व िव ीय साधनसाम ी 
जा तीत जा त काय म वापर करणे व दा र  िनमूलन क न 
लोकां या राहणीमानात सुधारणा करण े आव यक असते.  यामुळे 
अलीकडील काळात आ थक िवकासाला पुरक हणून मानव िवकास या 
संक पना ब च चत झा या आहते. मानवाची काय मता वाढिवणा  या 
घटकांवर मानव िवकास अवलंबून असतो. िवशेषत: मानवीय 
भांडवला या िवकासावरील खच हणजे िश ण, आरो य, रोजगार, 
सकस आहार इ यादी घटकांवर केललेा खच होय. मानवी भांडवलाचा 
मुख्य उ ेश मनु यबळाचा िवकास करण ेहा असतो. यातून मानवा या 
काय मतेच िवकास घडून येतो.  
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 १९९० यामानव िवकास अहवालानुसार “एखा ा देशातील 
सवसामा य लोकांना िमळणा या संधीचा प रघात व सामूिहक िनणय 

येतील सहभागात वाढ कर याची या हणजे मानव िवकास 
होय.’’मानव िवकास िनदशांकात अ , व , िनवारा याबरोबरच 
िश ण, आरो य, आिण उपजीिवकेचे साधन या सवसामा यां या 
जीवनातील मह वा या बाब चा समावेश आह.े आिण या बाब ची 
पूतता कर यासाठी सव तरावर केलेल े य  यातून िनमाण झालले े
िश ीत व िशि त मानव हणजेच मानव िवकास अथात मानवी 
भांडवल होय. थोड यात याव न मानवी िवकासात संधी या िनवडीचे 
वातं य आिण अनेक पयाय उपल ध असावे लागतात. यासाठी 
वातं य, समता, सबलीकरण, शा ती ह ेघटक आव यक असतात. 

तावना: तावना: तावना: तावना:     
 मानव िवकास िह िवकासाची ापक संक पना असून, ती 
रा ीय उ प ा या चढ-उतारा या ही पलीकडे जाते. ही संक पना 
पोषक वातावरण िन मती बाबत अशी आह े क , याम ये ना 
यांचे पूण मता िवकिसत करता येतील व यामुळे यां या गरजा व 
ची यांचा मेळ राखत सजनशील व फलदायी आयु य जगता येऊ 

शकते. मानवाची काय मता वाढिवणा  या घटकांवर मानव िवकास 
अवलंबून असतो. िवशेषत: मानवीय भांडवला या िवकासावरील खर्च 
हणजे िश ण, आरो य, रोजगार, सकस आहार इ यादी घटकांवर 

केलेला खच होय. मानव िवकास िह बदलती संक पना आह.े लोकांचे 
पयाय िनवडी या  जेवढे संधी आहते िततके मानव िवकासाचे पैलू 
आहते. मानव िवकासाशी िनगिडत मह वाचे घटक कालानु प तयार 
होतात. देशातील मानवी भांडवलाचा दजा िवकिसत क न भौितक व 
िव ीय साधनसाम ी जा तीत जा त काय म वापर करणे व दा र  
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िनमूलन क न लोकां या राहणीमानात सुधारणा करण े आव यक 
असत.े जोपयत िवकासाचे लाभ थेटपण ेगरीब,ि या व इतर दलुि त 
समाजास िमळतात. तुत संशोधन लेखात महारा  मानव िवकास 
िनदशांक व या अनुषगंाने  जळगाव व नंदरुबार िज ातील मानव 
िवकास संबंिधत िनदशांकाचा अ यास केला असून यात जळगाव व 
नंदरुबार िज ा या  तलुना मक अ ययना या मा यमातनू त याचा 
शोध घे याचा य  केललेा आह े. 
सशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाची    उउउउ ेे े े   ::::----     
१.... महारा ातील िज हािनहाय मानव िवकास िनदशांकाचा अ यास 

करण.े 
२.... जळगाव व नंदरूबार िज ातील तालुकािनहाय मानव िवकास 

िनदशांकाचा अ यास करण.े 
३....  जळगाव व नंदरुबार िज ातील मानव िवकास िनदशांकाचा 

तुलना मक अ यास करण.े 
४.... जळगाव व नंदरुबार िज ातील मानव िवकासासंदभात 

उपाययोजना सुचिवणे. 
सशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाची    प रक पनाप रक पनाप रक पनाप रक पना    ::::----    
१. महारा ातील िज हा िनहाय मानव िवकास िनदशांकात तफावत 

आह.े 
२. जळगाव व नंदरुबार िज ातील तालुकािनहाय मानव िवकास 

िनदशांकात तफावत आह.े 
३. जळगाव िज ापे ा नंदरुबार िज ाचा मानव िवकास िनदशांक 

कमी आह.े 
सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    कायप तीकायप तीकायप तीकायप ती    ::::----    
     तुत संशोधनाचा िवषय, 'जळगाव व नंदरुबार िज ातील 
मानव िवकास िनदशांकाचा तुलना मक अ यास' असा असून या 
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लेखाक रता दु यम सामु ीचा आधार घे यात आला असून संशोधनाचा 
कालावधी हा २००५ त े२०२० या दर याचा िनि त कर यात आला 
आह.े सदर संशोधनासाठी दु यम ोता या मा यमातून जागितक 
मानव िवकास अहवाल, भारताचा मानव िवकास अहवाल, 
महारा ाचा मानव िवकास अहवाल, महारा ाची आ थक पाहणी, क  
व रा य सरकार माफत थापन केले या िविवध सिम यांचे अहवाल, 
िज हा सामािजक व आ थक समालोचन, िज हा प रषद अहवाल, 
िविवध संदभ ंथ, मािसके, िविवध संशोधन शोध िनबंध, संशोधन 

बंध व िविवध संकेत थळां या ारे ा  दु यम त या या आधारे 
िव ेषण कर यासाठी सरासरी, शेकडेवारी, ितशत तािलका, यांचा 
वापर केला आह.े    
मानवमानवमानवमानव    िवकािवकािवकािवकासात सात सात सात खालीलखालीलखालीलखालील    बाब चा समावशे होतो.बाब चा समावशे होतो.बाब चा समावशे होतो.बाब चा समावशे होतो. 
१) सामािजक गती- ानाजन, चांगल े पोषण आिण आरो य सेवा 
यांची मो ा माणात उपल धता. 
२) आ थक- असमतोल कमी कर यासाठी आिण मानवी िवकासाचे 
तर उंचाव यासाठी आ थक वाढीचे मह व. 

३)  काय मता- संसाधनाचा वापर उपल धता या व पात. 
४) सहभाग व वातं - नागरी व ामीण, ी -पु ष, वय, धम, वंश, 
वाढ, भौितक व मानिसक घटक इ याद नुसार असले या गटाक रता 
स मीकरण, लोकािभमुख शासन, ी- पु ष समानता, नागरी व 
राजक य ह , सं कृतीक वातं . 
५)सात य- भावी िपढीसाठी पयावरण, आ थक व सामािजक व पात 
असतात. 
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६) मानवी सुरि तता- उपासमार आिण बेकारी, दु काळ, धुफळी 
इ यादी सार या आकि मक र या दररोज जीवनात येणा  या 
अडथ या पासून संर ण.  
 मानव िवकास िनदशांक हे आयुमान , ान आिण राहणीमान 
यांचे सवसाधारणपणे केलेल ेमोजमाप आह.े जरी, हा िनदशांक मानव 
िवकास या संक पनेला सोपे कर याचा य  करीत असला तरी इतर 
िनदशांक अथवा िनदशकां या गटापे ा जा त गुंतागुतंीचा आह.े  
भारतातीलभारतातीलभारतातीलभारतातील    मानवमानवमानवमानव    िवकासिवकासिवकासिवकास    िनदशाकंिनदशाकंिनदशाकंिनदशाकं: 

भारत सरकारन े२००१ म ये पिहला अहवाल ‘रा ीय मानव 
िवकास अहवाल’ िस  केला. या मािलकेतील दसुरा अहवाल ‘भारत 
मानव िवकास अहवाल’ २०११ म ये िस  झाला आह.े दा र ाचे 

माण कमी कर यात यश वी ठरणारे, आ थक वाढीसाठी मानव पी 
भांडवल आिण मानवी कायश त वाढ या मह वा या गरजा 
अस याचे तर्क भारत मानव िवकास अहवाल मांडल े आहते. मानव 
िवकास िनदशांक प रगिणत कर यासाठी जागितक मानव िवकास 
अहवाल २०१० व भारत मानव िवकास अहवाल २०११  म ये 
वापरलले ेिनदशक पुढील तक याम ये म ये दलेल आह.े  

त ा ं .१    
िविवध मानव िवकास अहवालाम ये वापरलेले िनदशांक 

िनदशक िनदशक िनदशक िनदशक     जागितक जागितक जागितक जागितक 
मानव मानव मानव मानव 
िवकास िवकास िवकास िवकास 
अहवाला अहवाला अहवाला अहवाला 
२०११२०११२०११२०११    

भारत मानव िवकास भारत मानव िवकास भारत मानव िवकास भारत मानव िवकास 
अहवाला अहवाला अहवाला अहवाला २०१०२०१०२०१०२०१०    

रा य मानव रा य मानव रा य मानव रा य मानव 
िवकास अहवालािवकास अहवालािवकास अहवालािवकास अहवाला    
२००२२००२२००२२००२    

आरो य ज मा वेळीचे 
अपेि त 
आयुमान  

ज मा वेळीचे 
अपेि त आयुमान 

अभक मृ य ु
दारा या व पात 

आयुमान 
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िश ण िश णाची 
सरासरी वष  
िश णाचे 
अपेि त वष  

सा रता दर(७ वष 
व अिधक) 
समयोिजत 
िश णाची सरासरी 
वष 

 सा रता दर व 
िश णाची 

सरासरी वाष 
यानुसार 

ानाजन.  

दरडोई 
उ प  

दरडोई 
रा ीय थूल 
उ प  (USA 
Dollar) 

असमानते या 
अनुषंगाने समयोिजत 
केलेला दरडोई 
उपभो य बाबीवरील 
वा तव खच 

दरडोई िज हा 
उ प ानुसार 

आ थक सा यता 

मानव िवकास प रगिणत कर यासाठी वापरलेल ेमोजमापाचे 
मानक वरील  त याम ये दशिवले आह.े १९९९-२००० त े२००७-
२००८ या कालावधीत भारता या िवकास िनदशांका म ये २१ 
टक्क्यांनी तर रा या या मानव िवकास िनदशांकाम ये १४ ट यांनी 
वाढ झाली आह.े मानव िवकास िनदशांकात झाले या सुधारणांम ये 
िश ण िनदशांक हा मह वाचा घटक असून या कालावधीत यात 
झाले या वाढीमुळे ही वाढ दसून येते. रा या या आरो य िनदशांकात  
०.६०१ व न ०.६५० इतक  वाढ, उ प  िनदशांकात ०.२९७ व न 
०.३५१ तर िश ण िनदशांकात ०.६०६ व न ०.७१५ इतक  झाली 
आह.े हा अहवाल केवळ आंतर राजीय खुशाली िनदशांका या 

गतीमधील असमानतेवर क त नसून, देशातील जाती व सामािजक 
गट यामधील असमानत े वरही काश टाकतो. भारत मानव िवकास 
अहवाल २०११ माण े देशात केरळ पिह या मांकावर असून 
याखालोखाल द ली, गोवा, पंजाब, महारा ाचा मांक आह.े 

देशातील िनवडक रा याचे मानव िवकास िनदशांक खलील त याम ये 
दशिव यात आल ेआहते.  
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भारतातील काही िनवडक रा यांचे  मानव िवकास िनदशांक 
रा य    १९९१ २००१ २०११ 

मा.न.िव.न. मांक मा.न.िव.न. मांक मा.न.िव.न. मांक 
केरळ    ०.५९१ १ ०.६७७ १ ०.७९० १ 
पंजाब    ०.४७५ २ ०.५४३ ४ ०.६०५ ४ 

तिमळनाडू    ०.४६६ ३ ०.४८० ७ ०.५७० ६ 
महारामहारामहारामहारा     ०.४५२०.४५२०.४५२०.४५२    ४४४४    ०.५०१०.५०१०.५०१०.५०१    ५५५५    ०.५७२०.५७२०.५७२०.५७२    ५५५५    
आं देश    ०.३७७ ९ ०.३६८ १२ ०४७३ ११ 
उ र देश    ०.३१४ १४ ०.३१६ १४ ०.३८० १४ 

िबहार    ०.३०८ १५ ०.२९२ १५ ०.३६७ १७ 
 

देशातील मानवी िवकासा या संदभातील रा याचा अ यास 
के यास असे ल ात येत े क , महारा  रा य ह े १९९१ या मानव 
िवकास िनदशांकानुसार ४ मांकावर होते मा , २००१ आिण २०११ 
या मानवी िवकास िनदशांकानुसार याचा ५ वा मांक वर 

पोहोचलेले आह.े हणजेच यात घट  झाली आह ेअसा िन कष िनघतो. 
मा  मानव िवकास  मू यात वाढ झा याचे दसून येते मानव िवकास 
मु ये ०.४५२ व न ०.५७२  वर पोहोचलले ेआह े.ित ही दशकाम ये 
केरळ रा याचा मानव िवकासात थम मांक लागतो ह ेिवशषे आह.े 
सवात कमी िबहार रा याचा १७ मांक लागतो आह े. 
महारा ातील मानव िवकास िनदशाकं:  महारा ातील मानव िवकास िनदशाकं:  महारा ातील मानव िवकास िनदशाकं:  महारा ातील मानव िवकास िनदशाकं:      
 महारा  शासनाने २००२ म ये आपला पिहला मानव 
िवकास अहवाल िस  केला. हा अहवाल तयार कर यासाठी क ीय 
िनयोजन आयोग यूएनडीपी व महारा  शासना या त ांचे मागदशन 
लाभले. या अहवालात महारा ातील ३५ िज ांचे मानव िवकास 
िनदशांक काढ यात आल.े तसेच या २०११ या अहवालानुसार 
महारा ाचा मानव िवकास िनदशांक ०.७५२ एवढा होता. या 
अहवालाम ये मानव िवकास िनदशांकाचे चार तरांम ये वग करण 
केले. ते हणजे अित उ , उ , म यम व िन  मानव िवकास िनदशांक 
या तरांम ये वग करण केल.े मानवी िवकासा या आधा रत या 
वग करणा नुसार अितउ  मानवी िवकासाची पातळी असणा या 
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िज ाम ये फ  १० िज ांचा समावेश होतो. तर उ  मानवी 
िवकास पातळी असणा या िनदशांकाम ये ८ िज ांचा समावेश होतो. 
तसेच म यम मानवी िवकास  पातळी असणा या िनदशांकाम ये एकूण 
८ िज ांचा समावेश होतो. व िन  मानव िवकास पातळी असणा या 
िनदशांकाम ये एकूण ९ िज ांचा समावेश होतो. महारा  म ये 
सवात उ  पातळीवर मंुबई व मंुबई उपनगर या िज ाचा समावेश 
होतो. तर सवात िन  पातळीवर नंदरुबार या िज ाचा समावेश 
होतो. २०११ म ये महारा  शासनाने मानव िवकास अहवालाम ये 
िज ाचा मानव िवकासाचा ि थतीचा अ यास कर यासाठी कवा 
िज हा तरावर मानवी िवकासाचे मोजमाप कर यासाठी िश ण, 
आयुमान व दरडोई उ प  या तीन घटकां या सहा याने मानव िवकास 
िनदशांकाची मोजमाप कर याचे िनि त केल ेआह.े 
मानव िवकास आिण जळगाव िज हा: मानव िवकास आिण जळगाव िज हा: मानव िवकास आिण जळगाव िज हा: मानव िवकास आिण जळगाव िज हा:     
 जळगाव िज ाचे भौगोिलक े  २०११ या 
जनगणनेनुसार  ११ हजार ७६५ चौ. क.मी आह.े रा या या एकूण 

े ापैक  ३.११ ट  के े  ापले या या िज ाचा रा याचे एकूण 
े फळाचा िवचार करता ९ वा मांक लागतो. 

जळगाव िज ातील मानव िवकासाची ि थतीचे वणन महारा  मानव 
िवकास अहवालात कर यात आले आह े . २००२ म ये महारा  
शासनाने िनयोजन आयोगा या सहकायाने पिहला मानव िवकास 
अहवाल िस  केला. या मानव िवकास अहवालानुसार ३५ 
िज ाचा मवारीत जळगाव िज हा १९ ा मांकावर असून 
जळगाव िज ाचा २००१ नसुार  मानव िवकास िनदशांक ०.६२४  
असून तो म यम मानव िवकास िनदशांकात मोडतो. पण २०११ नुसार 
मानव िवकास िनदशांका या अहवालानुसार ३५ िज ांपैक  जळगाव 
िज ाचा १५ वा मांक असून,  याचा मानव िवकास िनदशांक 
०.७२३  एवढा आह.े आिण तो उ  मानवी िवकासात मोडतो. या 
िनदशांका व न असे ल ात येते क , जळगाव िज हा २००१ म ये 
म यम मानव िवकास गटात मोडत होता, पण मागील  दहा वषाम ये 
केले या य ा मुळे यात वाढ होऊन तो २०११ म ये उ  मानव 
िवकास गटात समावेश झाला. 
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जळगाव िज ाची लोकसं याजळगाव िज ाची लोकसं याजळगाव िज ाची लोकसं याजळगाव िज ाची लोकसं या:   
 जळगाव िज ाची एकूण लोकसं या २०११ नुसार ४२ 
लाख २९ हजार ९१७ एवढी आह.े एकूण लोकसं येपैक  नागरी 

े ातील १३.४२ लाख लोक राहतात व ६८.२६ ट े  ामीण भागात 
राहतात. लोकसं ये या दृ ीने िज ाचा जनगणना २०११ नु सार ८ 

मांक लागतो. एकूण लोकसं येपैक  ३१.९७ लाख पु ष व २०.३२ 
लाख ि या आहते. 
जळगाजळगाजळगाजळगाव िज ाच ेसा रता माणव िज ाच ेसा रता माणव िज ाच ेसा रता माणव िज ाच ेसा रता माण:  
 २०११ नुसार जळगाव िज ातील सा रतेचे माण 
७८.२० ट े  आह.े ामीण भागात ७४.७६ ट े  आह.े व नागरी भागात 
८५.३६ ट े  आह.े ह े एकूण लोकसं येशी सा रतेचे माण आह.े 
िज ातील पु ष सा रतेचे माण २५.२५ ट े  व ि यांचे माण 
७०.५६ आह.े 
मानव िवकास आिण नदंरुबार िज हा:मानव िवकास आिण नदंरुबार िज हा:मानव िवकास आिण नदंरुबार िज हा:मानव िवकास आिण नदंरुबार िज हा:   
 नंदरुबार िज हा आ थक दृ ा आ दवासी व मागासलेला 
िज हा हणून ओळखला जातो. नंदरुबार िज ाचे भौगोिलक े  
२०११ या जनगणनेनुसार ५९५५ चौ. क.मी. े  ापलेल े आह.े 
रा याचे एकूण े ापैक  १.५ ट े  े  ापले या या िज ाचा 
रा याचा एकूण े फळाचा िवचार करता ३१ वा मांक लागतो. 
नदंरुबार िज ाची लोकसं यानदंरुबार िज ाची लोकसं यानदंरुबार िज ाची लोकसं यानदंरुबार िज ाची लोकसं या:  
  नंदरुबार िज ाची एकूण लोकसं या २०११ नुसार १६ 
लाख ४८ हजार २९५ एवढी आह.े एकूण लोकसं येपैक  नागरी 

े ातील २ लाख ७५ हजार ४७४ वा त  आहते. व १३ लाख ७२ 
हजार ८२१ ामीण भागात वा त ास आहते. लोकसं ये या दृ ीन े
िज ाचा जनगणना २०११ नुसार व मांक लागतो.  या िज ात 
एकूण लोकसं येपैक  ८ लाख ३३ हजार १७० पु ष व ८ लाख १५ 
हजार १२५ ि या आहते. या िज ात २०११ या जनगणनेनुसार 
िज ा या एकूण लोकसं येपैक  ६९.२८ ट े  लोकसं या अनुसूिचत 
जमातीचे ितिनिध व करते. यामुळे नंदरुबार िज हा आ दवासी 
िज हा हणून ओळखला जातो. रा या या एकूण अनुसूिचत  
जमाती या लोकसं येपैक  १०.८६ ट े  लोकसं या नंदरुबार िज ात 
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असून अनुसूिचत जमाती या लोकसं येबाबत नंदरुबार िज हा हा 
रा यात ३ मांकावर आह.े 
नदंरुबार िज ातील ीनदंरुबार िज ातील ीनदंरुबार िज ातील ीनदंरुबार िज ातील ी----पु ष माणपु ष माणपु ष माणपु ष माण:  
 २०११ या जनगणनेनुसार िज ातील दर हजार पु षांमागे 
ि यांचे माण ९७८ असून ामीण भागासाठी व नागरी भागासाठी हे 

माण अनु मे ९९६  व ८९३ आह.े 
नदंरुबार िज ातील सा रता माणनदंरुबार िज ातील सा रता माणनदंरुबार िज ातील सा रता माणनदंरुबार िज ातील सा रता माण:   
 नंदरुबार िज ा या सा रते या माणात सात यान े वाढ 
होत असून, २०११ या जनगणनेनुसार िज  हयातील सा रतचेे माण 
६४.३८ ट े  आह.े सा रतेचे माण ामीण भागात ५९.७५ ट े  आह े
तर, नागरी भागात ८६.६० ट े  आह े तसेच, ी व पु ष सा रतेचे 

माण अनु मे  ७२.१७ व ५६.४७ ट े  आह.े 
 २००२ म ये महारा  शासनाने िनयोजन आयोगा या 
सहकायाने आपला पिहला मानव  िवकास अहवाल िस  केला. यात 
मानव िवकास अहवाल  २००१ नुसार ३५ िज ां या मवारीत 
नंदरुबार िज हाचा ३५ वा मांक असून, नंदरुबार िज ाचा मानव 
िवकास िनदशांक ०.५१३ असून तो सवात िन  पातळीवर असून तो 
िन  मानव िवकास गटात मोडतो. तसेच २०११ या मानव िवकास 
िनदशांका या अहवालानुसार नंदरुबार िज ाचा मानव िवकास 
िनदशांक हा  ०.६०४ एवढा असून  ३५ िज ांपैक  नंदरुबार 
िज ाचा ३५ वा मांक लागतो . याचा समावेश पु हा िन  मानव 
िवकास गटातच केलेला आह.े गे या दहा वषात या िज ाची गती 
झाली नाही, हणून तो िन  मानव िवकास िनदशांक या गटातच 
रािहलेला आह.े 
िन कष :िन कष :िन कष :िन कष :----    

नंदरुबार िज ाचे सा रता माण ह ेजळगाव िज हयापे ा 
कमी आह.े पण नंदरुबार िज ा या सा रते या माणात सात याने 
वाढ होत असून २०११ या जनगणनेनुसार िज  हयातील सा रतेचे 

माण ६४.३८ ट े  पयत पोहचले आह े. 
नंदरुबार िज ाचे आयुमान ह े जळगाव िज हयापे ा कमी 

आह.े पण  नंदरुबार िज ा या आयुमानात सात याने वाढ होत आह.े  
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जळगाव िज ाचे दरडोई उ प  ह े नंदरुबार िज हया या 
दरडोई उ प ा पे ा जा त आह.े जळगाव िज हा हा औ ोिगक दृ ा 
पुढारललेलेा आह.े यामुळे जळगाव िज ाची राहणीमान पातळी 
नंदरुबार िज यापे ा तलुननेे जा त आह.े  

देशातील मानवी िवकासा या संदभातील रा याचा अ यास 
के यास असे ल ात येत े क , महारा  रा य ह े १९९१ या मानव 
िवकास िनदशांकानुसार चौ या मांकावर होत.े मा  २००१  आिण 
२०११  या मानवी िवकास िनदशांकानुसार याचा मांक घस न 
पाचवा झाला. हणजेच यात घट झाली आह े असा िन कष िनघतो. 
मा  मानव िवकास िनदशांक या मू यात वाढ झा याचे दसून येते. 
मानव िवकास मू य ०.४५२ व न ०.५७२ वर पोहोचललेे आह.े 

देशात रा यांतीला मानवी िवकासा या संदभात मो ा 
माणात तफावत दसून येत.े 

जळगाव  व नंदरुबार या िज ात मानवी िवकासा या 
संदभात मो ा माणात तफावत दसून येत े
सदंभ सािह य :सदंभ सािह य :सदंभ सािह य :सदंभ सािह य :    

१. Datta, Sundaram  K.P.M. : “Indian Economy ”,(S.Chand & 
Company Ltd.New Delhi .)  

२. UNDP (1997,1998):"The Concept of Human Poverty 
",Human Development Report ,(New York : Oxford 
University Press) 

३. महारा  शासन (२००२) : "मानव िवकास अहवाल महारा  २००२", 
मंुबई िनयोजन िवभाग ,महारा  शासन पृ. .११७ ते ११९ 

४. महारा  शासन (२०२०) : "िज हा व सामािजक आ थक समालोचन 
,२०२०जळगाव",(मंुबई:अथ व सांि यक  संचालनालय, महारा  
शासन),पृ. .१० 

५. महारा  शासन (२०२०):"िज हा व सामािजक आ थक समालोचन,२०२० 
नंदरूबार",(मंुबई:अथ व सांि यक  संचालनालय, महारा  शासन),पृ. 

.१६ 
६. अमोल ल मण खोडके :"भारतातील मानव संसाधन िवकास- १" ( काशक: 

युिनक अकॅडमी),आवृ ी पिहली एि ल-२०१३ 
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७. महारा  शासन (२०१२) : "मानव िवकास अहवाल महारा  २०१२", 
मंुबई िनयोजन िवभाग ,महारा  शासन  

८. तुकाराम, जाधव (२०१३) :- २१ ा शतकातील सा रता संपादक युिनक 
बुले टन दवाळी अंक नोवबर २०१३ अंक ६ 

९. नाळे आर.के: "महारा ाचा मानवी िवकास िनदशांक व प व स ि थती", 
(अथसंवाद खंडाळा ३८ एि ल-जून २०१४) 

१०. च हाण एन. एल.:- “भारतीय अथ व था”-१,१९८०पासून, शांत 
पि लकेशन जळगाव 

 
 

*** 
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Hkkjrh; yksd”kkgh vkf.k ekuoh Hkkjrh; yksd”kkgh vkf.k ekuoh Hkkjrh; yksd”kkgh vkf.k ekuoh Hkkjrh; yksd”kkgh vkf.k ekuoh 
gDdgDdgDdgDd    

    

izkizkizkizk----    MkWMkWMkWMkW----    dÚgkGs foykl fyackthdÚgkGs foykl fyackthdÚgkGs foykl fyackthdÚgkGs foykl fyackth    
jkT;”kkL= foHkkx] ukjk;.kjko ok?kekjs egkfo|ky;] vk- ckGkiwj rk- 

dGeuwjh ft- fgaxksyh- 

izLrkoukizLrkoukizLrkoukizLrkouk    
 vkt vki.k Hkkjrh; Lokra«;kpk ve`ro’kZ egksRloh 
lktjk djr vkgksr- Hkkjrh; jktdkj.kkr o lektdkj.kkr 
;k 75 o’kkZr dk; o dks.kdks.krs cny >kys- ;koj fopkj 
dj.ks vkxR;kps Bjrs- Lokra«;kuarj Hkkjrkus yksd”kkgh “kklu 
O;oLFkspk fLodkj dsyk vkf.k vkt txkrhy lokZr eksBh 
yksd”kkgh “kklu O;oLFkk Eg.kwu Hkkjrkph vksG[k fuekZ.k 
>kyh- Lokra«;iqoZ dky[kaMkr Hkkjrkr gwdqe”kkgh ekufldrsph 
“kkluO;oLFkk jkT; djr gksrh- ;k ljdkjus Hkkjrkrhy 
ekulkauk ekuql Eg.kwu thou tx.;klkBh vko”;d vl.kkjs 
ekuoh gDd ukdkjys gksrs- R;keqGs Hkkjrkrhy ukxjhdkauk 
ej.k;kruk lgu djkO;k ykxY;k gksR;k- ;k lokZapk ifj.kke 
Eg.kwu Hkkjrkrhy izR;sd Lrjkrhy yksdkauh Hkkjrh; 
Lokra«;y<;kr lgHkkx ?ksryk osGizlaxh vkiY;k izk.kkaph 
vkgqrh nsÅu Hkkjrkyk Lokra«; feGowu fnys- lkgkftdp 
Lokra«;kuarj Hkkjrh; ek.klkP;k eukr ,dk mToy] Lokra«; 
Hkkjrkps LoIu gksrs- rs LoIu iw.kZ dj.;klkBh Hkkjrkus 
yksdiz”kkluoknh] yksd”kkgh “kklu O;oLFkspk fLodkj dsyk o 
izR;sd ukxfjdkaps thoueku mapko.;klkBh R;kaph lokZafxu 
izxrh gks.;klkBh ekuoh gDd cgky dsys ,o<sp uOgsrj 
R;kauk ?kVusps dop iznku dsys- 
 ekuoh gDdkckcr] Hkkjrh; yksd”kkgh ckcr okLrokpk 
fopkj dj.ks vko”;d vkgs- yksd”kkgh ekuoh gDdkapk 
lekos”k vlysyh vYila[;kadkizfr U;k; izLFkkfir dj.ks 
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visf{kr vlrs- ekuoh gDdkf”kok; yksd”kkghyk dkghp vFkZ 
vlw “kdr ukgh- lerk] Lokra«;] dk;|kps jkT; vkf.k brj 
loZ ekuoh gDdkrhy ?kVd ts okLrfod vFkkZus yksd”kkgh 
lekt fuekZ.k dkj.khHkwr gksrkr- dsoG ekuoh gDdkph 
tk.kho vlwu Qk;nk gksr ulrks- R;k eqY;kaph tksikluk 
d:u rh oà/nhxr dj.;klkBh “kklukph “kklu izf.kr 
laLFkk”kh la?k’kZ dj.;kph r;kjh vlkoh ykxrs- Hkkjrkr 
yksd”kkgh gh ,d “kkluiz.kkyh ulwu rh yksdkalkBh thou 
i/nrh vlY;kps fnlwu rh dkj.k] Hkkjrkr ?kjxwrh fu.kZ; 
lq/nk yksd”kkgh i/nrhus ?ksrys tkrkr- ekuoh gDdkizr 
tkf.kok o`f/naxr dj.kkjh leqgHkkouk tkx`r gksÅu Lora=i.ks 
vU;k; o vR;kpkjkP;k fojks/kkr y<k nsrkr gk Hkkjrh; 
yksd”kkgh lektkpk egRokpk xq.k vkgs- t;izdk”k ukjk;.k 
;kaP;k ers yksdkauk R;kaP;k gDdkfo’k;h tkf.ko vlysY;k 
yksd”kkghpk vfo’dkj gkp Hkkjrh; yksd”kkghP;k ;”kkps xed 
vkgs- Hkkjrh; yksd”kkghr ewY; o ekuoh gDd ;kr Qkjlk 
Qjd ulwu ekuorkoknkps izR;{kkrhy Lo:i gsp Hkkjrh; 
yksd”kkghps oSf”k’V;s vkgs- 
 Hkkjrkus vkiY;k jkT;?kVusr dkgh eqyHkwr 
vf/kdkjkpk lekos”k d:u ekuoh vf/kdkjkps leFkZu d:u 
R;kauk ?kVukRed laj{k.k fnys- ,d yksd”kkghiz/kku o 
iztklRrkd jk’Vª Eg.kwu Hkkjrkps ekuoh gDdkackcrps 
mRrjnkf;Ro o Hkwfedk egRokph vlY;kph vkBors- Hkkjrh; 
?kVukdkjkauh ?kVuk fufeZrhP;k osGh ukxfjdkaP;k eqyHkwr 
vf/kdkjkpk lekos”k R;kr dsyk- T;kl izkeq[;kus Hkk’k.k o 
O;DrhLokra«; dk;|kaleksjph lekurk vYila[;kadkP;k 
vf/kdkjkps lja{k.k ;k ckchpk lekos”k gksrks- Hkkjrh; 
lafo/kkukph mn~ns”k if=dk gh jkT;?kVuspk vkRek vkgs- ;k 
mn~ns”kif=dsr ekuoh gDdkps izfrfacac ikgko;kl feGrs- 
Hkkjrkrhy ukxfjdkauk lkekftd] vkfFkZd vkf.k jktfd; 
U;k;] fopkj vfHkO;Drh] fo”okl] J/nk mikluk ;kaps 
Lokra«;] ntkZph o la/khph lekurk] O;Drhph izfr’Bk o 
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jk’Vªkph ,drk vkf.k v[kaMrk ;kaps vk”oklu ns.kkjh ca/kqrk 
ns.;kpk ?kVukdkjkauh iz;RuiwoZd ladYi dsY;kps fnlwu ;srs- 
Hkkjrh; jkT;?kVusr lkekftd o vkfFkZd U;k;kP;k 
LFkkiuslkBh jkT;?kVusr ekxZn”kZd rRokpk lekos”k dj.;kr 
vkyk- Hkkjrh; jkT;?kVusP;k pkSF;k izdj.kkr dye 38 rs 51 
e/;s jkT;kaP;k ekxZn”kZd rRokapk mYys[k dj.;kr vkyk- 
ekxZn”kZd rRokps oxhZdj.k lkekftd rRos] jktdh; rRos 
vkfFkZd rRos U;k;fo’k;d rRos vkf.k ijjk’Vªfo’k;d rRos vls 
dj.;kr vkys vkgs- U;k-Nkxyk Eg.krkr ekxZn”kZd rRokps 
iw.kZi.ks ikyu dsY;kl Hkkjr gk ns”k i`Fohojhy LoxZ gksbZy- 
;kr rF; okVrs- 
 vkt Hkkjrh; yksd”kkgh “kklu O;oLFksP;k 
eqY;kadukpk iz”u vusd osGk pphZyk tkrks- txkrhy lokZr 
eksBh yksd”kkgh “kklu O;oLFkk Eg.kwu vksG[kY;k tk.kkÚ;k 
ns”kkr eqyHkwr gDdkaph ifjfLFkrh dk; vkgs- vktgh 
Hkkjrkrhy vkfnoklh lektkrhy dkgh ?kVd gs eqyHkwr 
gDdkiklwu oaphr vlY;kps fnlwu ;srkr- nkfjnz; gh 
vkfnoklh lektkrhy lokZr eksBh xaHkhj leL;k vkgs- ok<R;k 
tkxfrdhdj.kkeqGs R;kph uSlfxZd miftohdsph lk/kus u’V 
>kY;kus R;kP;k okV;kyk xfjch vkyh vlwu vUu] oL=] 
fuokjk] vkjksX; vkf.k f”k{k.k ;k thouko”;d xjtk lq/nk rs 
iw.kZ d: “kdr ukghr- 2011 P;k tux.kusuqlkj vkfnoklh 
lektkP;k lk{kjrsps izek.k 58-96 VDds ,so<sp vkgs- ;ko:u 
brj lektkis{kk R;kaP;kr fodklkyk vMpu fuekZ.k gksr 
vkgs- vkfnoklh lkscrp nyhr lektkph vkoLFkk gh 
yksd”kkgh “kklu O;oLFksyk ykthjok.khi.kkph fnlwu ;srs- 
vktgh nyhroLrhe/;s vusd eqyHkwr iz”u vk! oklwu mHks 
vkgsr- rs lksMfo.;kr yksd”kkgh “kklukyk vi;”k vkys vkgs- 
vktgh nyhrkoj gks.kkÚ;k vR;kpkjkps izek.k deh >kysys 
fnlwu ;sr ukgh- [kSjykath] fHkek dksjsxko ;k lkj[;k ?kVuk 
?kMr vkgsr- tkrh;rk vkt tjh dk;|kus u’V >kyh vlyh 
rjh eukeukr rh vktgh ?kj d:u vkgs- lkekftd fo’kers 
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cjkscjp vkt vkfFkZd fo’kerkgh ijkdksVhyk iksgpyh vkgs- 
vkt Hkkjrkr xjhc vkf.k Jhear ;k e/khy njh fnolsfnol 
ok<r pkyyh vkgs- xjhc vf/kd xjhc rj Jhear vkf/kd 
Jhear gksr pkyyk vkgs- ;krwu csdkjhpk iz”u fuekZ.k >kyk- 
dkexkjkapk iz”u fuekZ.k >kyk- ;k nksUgh oxkZyk R;kaP;k 
dkekP;k o pkaxys ftou tx.;kP;k eqyHkwr gDdkiklwu 
oafpr Bso.;kpk gk iz”u vkt yksd”kkgh iq<s fuekZ.k >kyk- 
;krwup xzkeh.k taxyh Hkkxkrhy u{kyoknkcjkscjp “kgjh 
Hkkxkrgh u{kyok|kaP;k dk;Zokg;k lq: >kY;k- vusd 
uor:.k ;k pGoGhdMs oGw ykxyh rh gh ;k “kklu 
O;oLFksyk daVkGwu- ^vkfgjs vkf.k ukfgjŝ  oxkZrhy njh ok<r 
tkus leUo;kiS{kk la?k’kZ ok<r tkus- lkekftd U;k;kis{kk 
vU;k; fnlw ykx.ks gs yksd”kkghlkBh pkaxys y{k.k ukgh- 
yksd”kkghr lersph fn”kk xzghr vlrs- lerspk vFkZ lokZauk 
leku okxo.ks gk uOgs rj lerk izLFkkihr dj.ks gk vlrks- 
vkt ukxjh vf/kdkj] uSlfxZd vf/kdkj] jktfd; vf/kdkjkapk 
ladksp dsyk tkr vkgs- loZ O;oLFkkaps loZ Lok;Rr laLFkkaups 
jktdh;dj.k eksB;k izek.kkr gksr vkgs- ek/;es] lksfl;y 
feMh;k yksd”kkghyk ekjd Bj.kkÚ;k Hkwfedk ?ksrkauk fnlrks- 
;keqGs loZlkekU; yksdkapk yksd”kkghojhy fo”okl mMr 
pkyyk vkgs- yksdkapk yksd”kkghojhy fo”okl vVG Bso.;kph 
tckcnkjh “kklukrhy yksdkaoj vkgs- R;klkBh O;Drhyk ,d 
ekuo Eg.kwu pkaxys] le`/nthou tx.;klkBh vko”;d 
vlysys loZ eqyHkwr gDd dks.kR;kgh foyackf”kok; R;kauk 
miyC/k d:u ns.ks xjtsps vkgs- ;k fBdk.kh egkRek xka/khus 
yksd”kkgh laca/kh O;Dr dsysys fopkj leiZd vkgsr rs 
Eg.krkr- ^^/kksD;kiklwu vfyIr dks.krhp ekuoh laLFkk ukgh- 
thrdh laLFkk eksBh rso<k nq:i;ksx gks.;kph laHkork tkLr- 
yksd”kkgh gh Qkj eksBh laLFkk vkgs- Eg.kwu frpk vf/kdkf/kd 
nq:i;ksx gks.;kph “kD;rk vkgs- i.k Eg.kwu yksd”kkgh VkG.ks 
gk R;kojpk mik; ulwu frPkk nq:i;ksx gks.;kph laHkkO;rk 
dehr deh dj.ks gk vkgs-^^ 
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lanHkZ%lanHkZ%lanHkZ%lanHkZ%& 
१. MkW-ft-ih-usek] MkW- ds-ds-“kekZ] ekuokf/kdkj fl/nkar o O;ogkj- 
२. tk/ko rqdkjke] egs”k f”kjiwjdj] Hkkjrh; jkT;?kVuk 

o ?kVukRed izfdz;k- 
३. ns”keq[k vYdk] Hkkjrh; yksd”kkgh izfdz;k 
४. MkW- lksykiwjs jkts”k] yksd”kkgh vkf.k fuoM.kwd izfdz;k- 

    
*** 
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Hkkjrh; yksd’kkgh % la/kh vkf.k vkOgk.ksHkkjrh; yksd’kkgh % la/kh vkf.k vkOgk.ksHkkjrh; yksd’kkgh % la/kh vkf.k vkOgk.ksHkkjrh; yksd’kkgh % la/kh vkf.k vkOgk.ks    
    

MkWMkWMkWMkW----    t;jke <oGst;jke <oGst;jke <oGst;jke <oGs    
jkT;’kkL= foHkkx] dyk o foKku egkfo|ky;] f’kokthuxj] x<h rk- xsojkbZ 

ft- chM- 
izLrkouk %izLrkouk %izLrkouk %izLrkouk %    
 Hkkjr Lora= >kY;kiklwu xsYkh 75 o"kZ vkiyh yksd’kkgh 
lokZr eksBh] fLFkj o pSrU;’khy Eg.kwu vkarjjk"Vªh; {ks=kr izfl/n 
vkgs- Hkkjrh; ukxjhdkaukgh R;kpk jkLr vfHkeku vkgs- yksd’kkgh 
dks.kR;k gh Lo#ikph vlyh rjh jktdh; i{kkP;k vuqmifLFkr 
vdkyuh; vkgs- R;keqGsp yksd’kkgh jktdh; O;oLFksr jktdh; 
i{k vfijgk;z vlrkr R;kauk vuU; lk/kkj.k egRo vlrs- Eg.kwup 
i{kh; O;oLFkk gh yksd’kkghpk izk.k Bjrs- lalnh; yksd’kkghpk 
tk.khoiwoZd] fopkjiwoZd fLodkj lafo/kkudkjkauh dsyk vkgs- dk;ns 
dj.ks ,o<sp lalnsps dk;Z ulwu rs ppkZ dj.;kps O;klihB vkgs- 
Eg.kwu izfl/n fopkjoar OgksYVsvjps **rqEgh Eg.krkr rs eyk ekU; 
ukgh] rs Eg.k.;kP;k rqeP;k vf/kdkjkps eh v[ksj Ik;Zar leFkZu 
djsy** gs opu lalnsP;k izR;sd lnL;kus y{kkr Bso.ks vko’;d 
vkgs- xka/khthuhgh nqlÚ;k cktwps Eg.k.ks ,sdwu ?ks.;kph r;kjh ulsy 
rj yksd’kkghpk fodkl ’kD; gks.kkj ukgh- fo#/n i{kkps er 
,sdwup ?ksrys ukgh fdaok rs ,sdwu R;kph ps"Vk dsyh rj fopkjkP;k 
nsok.k?ksok.khpk ekxZp can gksbZy- ,dnk vlfg".kwrsph lo; >kyh 
dh lR; gkrkrwu fulVwu tk.;kpk /kksdk fuekZ.k gksrks- ;ko#u 
yksd’kkgh ;’kklkBh fo’ks"kr% lalnh; yksd’kkghr fojks/kh i{kkyk 
vuU; lk/kkj.k egRo vlrs- brdsp uOgs rj fojks/kh i{kkP;k 
Hkwfedsojp [kÚ;kvFkkZus yksd’kkghpk fodkl voyacwu vlrks- 
 Hkkjrh; lafo/kkukps f’kYidkj MkW- ckcklkgsc 
vkacsMdjkauhgh lalnh; i/nrh ghp O;fDrP;k vaxh vkRefuHkZjrk] 
miØef’kyrk o tckcnkjhph tk.kho fuekZ.k d# ’kdrs- lgdk;Z] 
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f’kLr o leiZ.kknh xq.kkpk fodkl d# ’kdrs- mPpRrj izfrps 
jk"Vªh; pkfj«; ?kMowu ’khy] lpksVh /kkjh"B~; bR;knhpk ifjiks"k ;k 
i/nrhrp gksÅ ’kdrks- vkiY;kyk ;k lektjpusr ekukps LFkku 
vkgs] v’kh tk.kho fgp i/nrh izknqHkwZr djhr vlY;keqGs 
O;DrhP;k eqDrhpk ekxZ frP;ke/kwu [kqyk gksÅ ’kdrks- lalnh; 
yksd’kkghp ekuoh thoukP;k izokgh Lo#ika’kh lqlaxr Bjrs- dkj.k 
jDrikr u ?kMfork lkekftd vkf.k vkfFkZd {ks=kr eqyHkwr Lo#ikps 
cny ?kMowu vk.k.;kPkk eqyea= QDr frykp voxr vlrks- 
uOgsrj fofo/k eq|k laca/khps fu.kZ; eueksdG~;k ppsZvarh o lokaZP;k 
laerhus ?ks.;kph rjrqn QDr lalnh; i/nrhrp vlrs- ;k 
lokZalkBh leFkZ lRrk/kkjh i{kk brdkp izcG fojks/kh i{k lalnsr 
vl.ks vR;ko’;d vlrks- Eg.kwup lalnh; ’kklu i/nrhr fojks/kh 
i{kkps Lokxr gksrs- ,o<sp uOgs rj mfpr izek.kkr lUekugh dsyk 
tkrks- fo’ks"k% lRrk/kkjh i{kkyk gqdwe’kkgh orZukiklwu nwj Bso.;kps 
dk;Z QDr [kachj vkf.k izkekf.kd fojks/kh i{kp d# ’kdrks-3333 
;ko#u izCkG fojks/kh i{kkP;k vfLrRokfouk yksd’kkghph dYiukp 
dj.ks v’kD; vkgs- 
 Lalnh; ’kklu i/nrhe/;s fojks/kh i{kkyk Qkj egRokps 
LFkku vlrs- fojks/kh i{k gk ’kklu ;a=.kspk ,d Hkkx letyk 
tkrks- baXyaM gh fojks/kh i{kkyk jk.khpk fojks/kh i{k vls Eg.krkr- 
fojks/kh i{kkP;k usr`Rok[kkyh ,d Nk;k eaf=eaMG (Shadow Cobinet) 
vlrs R;kl ljdkj izek.ksp izR;sd [kkR;klkBh ea=h vlwu rs lrr 
ekfgrh feGowu vH;kl d#u ea=heaMGkl iz’u fopkj.ks] fojks/k 
dj.ks] fVdk d#u R;krhy nks"k y{kkr vk.kwu ns.;kpk iz;Ru 
djrkr- ctsgkWVus EgVys vkgs dh] baXyMus jktkpk fojks/kh i{k gh 
mDrh ’kks/kwu dk<yh- ijarq fojks/kh i{kkus dsysyh fVdk brdh 
egRokph gksrh dh jkT;dkjHkkj ftrdk egRokpk frrdhp 
jkT;dkjHkkjkojhy fVdk egRokph gks;- fojks/kh i{kkps eq[; dk;Z 
ea=h eaMGkps nks"k nk[kfo.ks o R;kaP;koj fu;a=.k Bsowu R;kauk 
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lokZf/kdkjh cuw u ns.ks gs gks;- fojks/kh i{kkP;k vkfLrRokeqGs 
lR;kxzg i{kkps ea=heaMG drZO;n{k o dk;ZRkRij jkgrs- 
jk"Vªh;RokP;k eqyHkwr iz’ukckcr lRrk#< i{kkyk rs lgdk;Z 
djrkr- ea=heaMGkps LkoZ y{k fojks/kh i{kkP;k usR;kyk Lor%P;k 
iRuhis{kk vf/kd pkaxY;k izdkjs vksG[krks- Hkkjrh; lalnh; 
yksd’kkghP;k lanHkkZr fojks/kh i{kkph Hkwfedk gh ,d dkGth 
dj.;klkj[kh egRokph ckc >kyh vkgs- 
jktdh; i{kkph fufeZrh % jktdh; i{kkph fufeZrh % jktdh; i{kkph fufeZrh % jktdh; i{kkph fufeZrh %     
 T;k lektkr jktdh; O;oLFkk mRØkar gksr tkrs R;k 
lektkr fopkjlj.khauk Øe’k% vkdkj izkIr gksr tkrks vkf.k 
,dk*,dk fopkjlj.khe/kwu i{k vkdkjkyk ;srkr- Hkkjrkr rls u 
?kMrk dk¡xzsl i{kkrwu vusd i{kkph fufeZrh >kyh Eg.kwup Hkkjrh; 
i{kO;oLFkk gh ik’pkR; ns’kke/;s vk<G.kkÚ;k dks.kR;kp izdkjP;k 
pkSdVhr clw ’kdr ukgh- Lokra«;iwoZ dkGkr osxosxGs i{k fuekZ.k 
gks.;kph la/khp ;sFks izkIr gksÅ ’kdyh ukgh- fjpMZ ,y ikdZ ;kauh 
Lokra= pGoG ik’pkR; /krhZP;k i{ki/nrhyk tUe n.s;kl izfrdwy 
Bjys- lkezkT;oknh lRrkf/k’kkyk fojks/k dj.;klkBh o Lokra«; 
izkIrhlkBh lxGs xV dVhca/k gksÅu ,dk la?kVusr txrkr iqUgk 
Lokra«; izkIrhuarj rs QqVrkr R;krwu ygku&ygku orqZG fuekZ.k 
gksrkr vls v’k ns’kklaca/kh fyfgrkauk EgVys gksrs rs iw.kZi.ks vkf.k 
gqcsgqc HkkjrkP;k i{kO;oLFksyk ykxw Bjrs- dkj.k Hkkjrkr v’kk 
izdkjps jk"Vªh; pGoGhps #ikarj jktdh; i{kkr >kys- egkRek 
xka/khP;k lY;kizek.ks dk¡xzsl i{kkps foltZu u djrk R;kP;k 
vuq;k;kauh lRrki{k cufoyk- iq<s ;k i{kkrwu 1945 lkE;oknh 
i{k] 1948 ¼v’kksd esgrk ;kaP;k usr`Rok[kkyh½ lektoknh i{k] 
1951 ¼vkpk;Z dqiykuh ;kauh½ fdlku etnwj lHkk ¼iq<s iztk 
lektoknh i{k ;k ukokus vksG[k½ 1951 e/;s ¼MkW- ’;ke izlkn 
eq[kthZ ;kauh½ tula?k ¼vktpk Hkkti½ 1959 ¼pØorh 
jktxksikypkjh ;kauh½ Lora= i{k gs vkf.k brj i{k fuekZ.k >kys- 
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 Yksderkpk vknj djr njosGh lRrsps gLrkarj.k >kysys 
vkgs- ;kr ’kadk ukgh- ijarq cÚ;kp osGk vkiY;k gkrwu lRrk xsyh 
;kps lRrsrwu ckgsj iM.kkÚ;k i{kkyk brds nq%[k gksrs dh fojks/kh 
i{k Eg.kwu dk;Z dj.ks R;kauk dBhu tkrs- fojks/kh i{k fdaok fojks/kh 
vk?kkMh vkiY;kdMs v|ki ipuh iMysyh ukgh- i{kkrhy ts"B 
usR;kph Ik;kZ;h ea=h v’kk izdkjph jpuk dj.;klkBh ikoys mpyus 
vko’;d vkgs- yksd’kkghlkBh fuoM.kwd y<fo.kkÚ;k i{kkarp 
yksd’kkgh ukgh- LFkkfud Lrjkoj tulaidZ lk/kwu fu"Bsus lkoZtfud 
dke dj.;kph izFkp jktdh; i{kkrwu ukgh’kh >kysyh fnlrs- 
fuoM.kwdhlkBh mesnokj Eg.kwu iq<s ;s.;klkBh /kMiM o jlh[ksp 
¼fczVu e/;s LFkkfud i{k mesnokj fuoMrs½ vlrs- loZ 
gk;dekaMP;k ethZoj mesnokj lalnsus fuf’pri.ks fuoMwu ;srks rks 
R;kP;k O;DrheRokeqGs fdaok R;P;k dk;Z{kerseqGs vFkok R;kaP;k 
lkjklkj fopkj dj.;kP;k cq/nheqGs uOgs rj R;kaP;k jktdh; 
i{kkeqGs gs eksnh ykVsP;k izHkkokrwu fl/n gksrs- 
 baXyaMe/;s lalnsP;k izR;sd vf/kos’kukrhy 20 fnol gs 
fojks/kh i{kkP;k dkedktkyk vxzØe ns.;klkBh miyC/k vlrkr 
vkf.k R;krhy nksu fnolkph pkj Hkkxkr foHkkx.kh d#u rs R;kauh 
lwpfoysY;k dkedktklkBh okijys tkrkr ;k 20 fnolkrys rhu 
fnol nqlÚ;k dkekojhy fojks/kh i{kklkBh jk[kwu Bsoysys vlrkr 
brdk rdZ’kq/n vk[k.kh dsY;koj dkedkt f’kLrc/n i/nrhus 
pkyrs- ;kps vk’p;Z okVk;yk udks- lRrk/kkjh i{kkyk lRrso#u 
[kkyh [kspwu rh tkxk Lor% dkcht dj.;kph foftxks"kw egRokdka{kk 
R;kaP;k Bk;h lglk uls R;kapk iz;Ru Lor%ps ’kklu izLFkkfir 
dj.;klkBh ulwu vkgs R;k ’kklukr vkiY;kyk papqizos’k djrk 
;kok vkiys lkgp;Z ?kMkos vkiys fgrlaca/k tiys tkos] 
,o<|;kp ekid mns’kkuk injkr ikMwu ?ks.;kpk vls lRrk/kkjh 
i{kkP;k izkxY;keqGs tsOgk gsgh iqjs’kk izek.kkr lk/; gksr ukgh vls 
;k i{kkP;k izR;;kl ;sbZ rsOgk rs grk’k o vkxfrd gksr- 
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fof/keaMGkr ljdkjoj fVdk dj.;kpk gsrw ’kklukyk rkC;koj 
vk.k.;kis{kk tuekulkrhy Lor%ph izfrek mtG.ks gkp vusdnk 
vls v’kk dkj.kkeqGs loZp i{kkP;k dkedktkps ’kklu gsp dsanz 
cuwu xsys- ’kkluk’kh lacaf/kr jkg.kkÚ;kykp jktdh; vfLrRo Bjrs 
gs fo/kku O;Drh izek.ksp i{kkcn~nygh ykxw vkgs- R;keqGs lRrk/kkjh 
dk; fdaok fojks/kh i{k dk; ’kklukr o ’kklukyk fpdVwu 
jkg.;kpkp lnSo iz;Ru djhr vlrkr- vkiys osxGsi.k 
fVdfo.;kP;k iz;Rukr vki.kkl ’kklukckgsj Qsdys tkos ykxy 
vkgs gs y{kkr ;srkp bFkys lxGs i{k ;k osxosxG~;k i{kkP;k 
[kq’kky rMtksM d# ykxrkr- 
 Hkkjrkr [kktxh lnL;kaph fo/ks;d o [kktxh Bjko 
;klkBh vkyVwu ikyVwu dsoG ’kqØokjpk v/kkZosG jk[kho 
Bso.;kph l/;kph i/nrp leU;kph mnkj.kkFkZ 4 fMlsacj 2004 
;k ,dkp fno’kh yksdlHksr 32 o 33 v’kh ,dw.k 65 [kktxh 
fo/ks;d lalnsr ekaMyh xsyh vls fnlwu vkys- ;ko#u Lora«; 
vl.kkjs fo"k; lnukr R;kpk ikBiqjkok dj.;kdMs [kklnkjkpk dy 
vlrks vlsp fnlwu ;srs- ijarq ljdkjP;k pqdkdMs Bso.;kr o 
tursleksjhy egRokP;k iz’ukoj mik; ’kks/k.;kr vi;’k ;sr 
vlY;kph Hkkouk fojks/kh i{kke/;s fuekZ.k >kkysyh fnlrs- lokZauh 
ekU; dsysY;k Bjkfod izek.kkuqlkj ljdkj o fojks/kh i{k ;kaP;kr 
tj osG foHkkxwu fnyk rj fojks/kkRed okVk ckgsj iMrhy- uoh 
fnYyh 25 uksOgsacj 2001 e/;s laln f’kLr vfrlH;rk ;k 
fo"k;koj vf[ky Hkkjrh; ifj"kn uoh fnYyhyk Hkjyh- lal+|kP;k 
n`f"Vdksukrwu ikgrk tursP;k rykjh lnukr HkkaM.;klkBh ;kauk 
iqjslk osG o la/kh u feG.ks o R;krwu ;s.kkjs oSQY;] xMcM xksa/kG 
gks.;kekxhy ,d egRokps dkj.k vkgs vls ;k ifj"knsus ikfjr 
dsysY;k Bjkokr vk/kksjsf[kr dsys gksrs- f’kQkjl dsyh dh] ljdkj 
o ea=heaMGkus fojks/kdkdMs ikg.;kP;k n`"Vhdksu vf/kd ldkjkRed 
o letwrnkj i.kkpk Bsokok o R;kauk lnukr ekaMysY;k iz’ukdMs 
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rkrMhus y{k |kos- 2002 lkyP;k fgokGh vf/kos’kukr fojks/kdkauk 
R;kaP;k rdzkjh ekaM.;klkBh iqjslk osG ns.;kr vkY;kus lalnsP;k 
nksugh lnukr tkLRkhr tkLr dkedkt ikj ikM.;kr vkys- 
 Hkkjrkoj jkT; dj.ks gk vkiyk tUefl/n gDdp vkgs- 
v’kh dk¡xzsl i{kkph /kkj.k gksrh- ek= cfy"V dk¡xzsl i{kkpk Úgkl 
>kyk vkf.k 35 o"kkZpk Hkkjrh; turk i{k lRrk#< >kyk- mtO;k 
fopkjlj.khpk iqjLdkj dj.kkjk i{k Eg.kwu R;kaph okVpky uDdhp 
xfr’khy vkgs- uOgsrj ujsanz eksnh iariz/kku >kkY;kuarj o"kZHkjkr 
Hkkjrh; turk i{k txkrhy lokZr eksBk ¼10 dksVh lnL; la[;k½ 
jktdh; i{k cuyk- ns’kkr deh jktdkj.kh vls vksgr T;kaP;koj 
yksdkapk fo’okl vkgs- R;ke/;s usanz eksnh ;kaps LFkku l/;krjh 
lokZr ojps vkgs gh yksd’kkgh vkgs- ;sFks dks.kR;kgh izdjph fVdk] 
fojks/k] vkjksi [kiowu ?ksryk tk.kkj ukgh- ljdkjh /kksj.ks] ;kstuk 
O;oLFkk ;kl fojks/k dj.kkÚ;kauk ns’knzksgh Bjowu R;kaP;koj canh 
?kky.;kr ;sbZy vlk v/;kns’k eksnh ljdkjus v|kid k<ysyk 
ulyk rjh rks ;k ns’kkr gGwgGw ykxw gksr vkgs- v/;kns’k tkjh 
dj.;kr ;srkr- gh /kksD;kph izFkk vkgs o R;keqGs lalnsP;k fo’ks"k 
vf/kdkjkoj xnk ;srs- vR;ar rkrMhph ckc fdaok vk.khck.kh 
vlY;k[ksjht v/;kns’k dk<.ks yksd’kkgh fojks/kh vkgs- dsoG 
vpkud o rkcMrksch us ,[kknh ?kVuk ?kMr vlY;kl R;klkBh gh 
rjrqn vkgs- xsY;k dkgh o"kkZr dsanz o jkT; ljdkjkauh ;k rjrqnhpk 
xSjokij dsyk- laln cgqerka’kh jcjh f’k{k.k vlY;kus ’kklu 
dks.krkgh izLrko lgti.ks ikl d#u ?ksrkr- dsanz ljdkjus ns’kkrhy 
69 Lo;alsoh laLFkkauk fons’kh ns.kX;k ns.;kr canh ?kkryh- R;kuarj 
ngk ckjk fnolkr vka/kz&rsyax.kkrhy rCcy 1142 Lo;alsoh 
laLFkkojgh v’khp canh ?kky.;kr vkyh gksrh- 14 fons’kh ns.kxh 
nsrkp R;kojgh v’khp canh ?kkryh- ;k ns.kxhnkj laLFkkdMwu 
;s.kkÚ;k iS’kkrwu ;sFks fodkl fojks/kh dkekauk cG iqjfoys tkrs- 
laln gs yksd’kkghrhy loksZPp ihB vlY;kus ns’kHkjklkBh egRokps 
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vl.kkjs fo"k; ;sFks pfpZys tkosr mfpr vkgs- ijarq jktdh; i{k 
;k ckcr i{kikrh Hkwfedk ?ksrkr vls fnlwu ;srs- mnk- xksnk 
naxyhrhy ppsZyk Hkkjrh; turk i{kkpk dMok fojks/k gksrks rj 
T;kP;k i{kkauk uanhxzke e/khy ppkZ udks gksrh- eksnhykVsoj fuoMwu 
vkysY;k [kklnkjkauh yksdlHksr iz’u fopkjY;kuarj mRrj feGkys 
ukgh- Eg.kwu fo’ks"k vf/kdkjkps guu >kY;kph rØkj djrkr- ex 
fojks/kh i{kkph Hkwfedk dk; vlkoh ;kph dYiuk u dsysyhp cjh 
vls Eg.krkr dh] izR;sd uO;kus fuoMwu vkysY;k ljdkjyk 
e/kwpanzkpk vo/kh feGr vlrks- fuoM.kqdhr turk tsOgk tqU;k 
ljdkjyk Mkoyrs vkf.k uO;k ljdkjyk lRrsoj vk.krs- rsaOgk 
frP;k eukr [kkl dkgh vis{kk vlrkr- R;k loZp R;kaP;k 
dkyko/khr iw.kZ gksrhy vls ukgh- ijarq T;k pqdklkBh tqU;k 
ljdkjyk Mkoyys R;kph iqujkZo`Rrh u djrk tursP;k vkdka{kk iw.kZ 
dj.;kP;k n`"Vhus uos ljdkj dkgh fuf’pr /kksj.k o dk;ZØe 
dk;kZfUor djsy vkf.k R;k va’kr% lQy dj.;kr ;’k feGsy 
v’kh tursph lkgftdp vis{kk vlrs- ijarq uO;k ljdkjus ;ksX; 
fn’ksus ikoys Vkdyh ukghr rj tursP;k vis{kk Hkax gksrkr o uO;k 
ljdkj cn~ny lq#okrhyk okV.kkjh viqydh ukghlh Ogk;yk 
ykxrs- ’kkluckg~; lkekftd] vkfFkZd {ks= lq/nk jktdh; i{kkP;k 
jpukRed Ñrhph okV ikgr vlrkr-  
 Tkksi;Zar LoPN pkfj«;kps lektlsoh ckaf/kydh vl.kkjs o 
ns’kkiq<hy leL;kaph tk.kho vl.kkjs yksdfgroknh mesnokj fuoMwu 
;sr ukghr- rksi;Zar yksd’kkghrwu ns’kkph izxrh gksr ukgh- iz’klu 
gs ljdkjps dke vkgs- ljdkjP;k leFkZdkps dke ikBhack ns.;kps 
vkgs] fVdk dj.ks gs fojks/kdkps drZO; vkgs- ljdkjP;k /kksj.kka’kh 
ppkZ dj.ks o R;koj iz’u fopkj.ks gs lalnsps dke vkgs- ljdkj 
iz’kklu jkcors i.k fojks/kh i{k fVdk djrkr gs ;k rRoke/khy 
[kjk eqn~nk vkgs- tckcnkj fojks/kh i{k Eg.kwu dke dj.;klkBh 
jktdh; ifjiDork vko’;d vlrs- laln tj fu#i;ksxh Bjyh 
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rj fojks/kh i{k etcwr o izHkkoh gksow ’kd.kkj ukgh- Hkz"V iz’kklu 
o lRrkyksywi jktdkj.kkpk ifjikd vkgs- LoPN o ikjn’kZd 
iz’kkluklkBh LoPN jktdkj.k gos vkf.k R;kph vkxzgkus ekx.kh 
dj.kkjs jktdh; i{k gosr vls i{kp gs yksd’kkghpk izk.k Bjrkr- 
vFkkZr fojks/kh i{kkps dk;Z vk;ksX; dk;kZyk fojks/k dj.;klkBh 
vkgs- jk"Vªkyk fojks/k dj.;klkBh ukgh-  
lanHkZ lwph %lanHkZ lwph %lanHkZ lwph %lanHkZ lwph %    
1½ Hkkjrh; lalnh; yksd’kkghph vXuh ijh{kk&ek/ko xksMcksys vuqokn 
lqtkrk xksMcksys- 
2½ rqyukRed ’kklu vkf.k jktdkj.k&Jhjke ;sj.kdj- 
3½ Hkkjrh; ’kklu vkf.k jktdkj.k&MkW- Hkk-y- HkksGs- 
4½ Hkkjrh; ’kklu vkf.k jktdkj.k&MkW- jk-t- yksVs- 
5½ nSfud yksdlRrk isij laikndh; ys[k fn- 13@04@2015- 

 

*** 
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भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    लोकसं यचेीलोकसं यचेीलोकसं यचेीलोकसं यचेी    कारणेकारणेकारणेकारणे,,,,    
प रणामप रणामप रणामप रणाम    आिणआिणआिणआिण    उपायउपायउपायउपाय    

डॉडॉडॉडॉ....    मोरेमोरेमोरेमोरे    अजनूअजनूअजनूअजनू    मोहनरावमोहनरावमोहनरावमोहनराव    
अथशा  िवभाग मुख, वसंुधरा महािव ालय, घाटनांदरू, ता. 

अंबाजोगाई िज. बीड 
तावनातावनातावनातावना    ::::    

 जगात भारताचा लोकसं या या दृ ीन े दसुरा मांक आह.े 
जागतीक लोकसं या पैक  भारतात 16 ट े  लोक राहतात. याचाच 
अथ भारतात लोकसं या वाढीचा वेग जा त आह.े लोकसं या वाढीची 
कारण ेपािहतली असता िनदशनास येत ेक , िनर रता, पु ष स ाक 
प दती, मुलगा हा वंशाचा दवा, संतती ही ई वराची देण बालिववाह 
ब प ी िववाह अशी अनेक कारण े समोर येतात. लोकसं यावाढीचा 
फोट झाला असून स या देशाची लोकसं या 131 कोटी झाली आह.े 

भारत ह े िवकसनिशल रा  असून लोकसं या वाढीचा फोट 
परवडणारी गो  नाही. लोकसं या वाढीमुळे लोकसं याची घनता 
वाढत आह.े तसेच बेकारी, दा र य यांचे माण्◌ा वाढत आह.े 
गु हगेारी, ाचार यांना चालना िमळत आह.े दरडोई उ पादन घटत 
असून शासक य सेवा, सुिवधा, योजना यावर तान पडत आह.े हणजेच 
लोकसं या वाढीची सम या ही एक मुख सम या िनमाण झाली आह.े 
देशाची लोकसं या सात याने वाढत आह.े वाढ या लोकसं यामुळे 
औ ोिगक, आ थक, सामािजक, शै िणक, आरो य, दळण - वळण 
इ यादी े ावर अिन  प रणाम होत आहते. लोकसं यावाढ ही एक 
सम या असली तरी ती अनेक सम यांची जननी आह.े हाणून या 
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देशाची लोकसं या जा त या देशात दा र य, बेकारी, गु हगेारी, 
बेरोजगार यांचे माण मोठया व पात असत.े 
 देशाची लोकसं या वाढत गे यास सरासरी दरडोई उ प ात 
घट होते. हणजेच उपल ध साधन संप ी पे ा जा त असले या 
लोकसं याला अित र  लोकसं या हटले जाते या अित र  
लोकसं यामुळे नैसिग॔क साधन संप ीवर तान िनमाण होतो. तसेच 
मुलभूत गरजां या पुततेकरीता अ  - धा य, कपडा यां या कमती 
वाढतात. शासनाला नागरीकां या मुलभूत गरजां या पुतत े करीता 
सात याने नवनवीन योजना आखा ा लागतात. या योजनावर मोठया 

माणात खच येतो. यामुळे देश गरीब बनुन इतर रा ाकडून कज 
घेतो. कज फेडीतून देशाला नवनवीन िवकासाचे माग सु  करता येत 
नाहीत. लोकसं या वाढीमुळे अनेक सम यांची िन मती होत आह.े 
लोकसं या वाढीचे व प, गती, कारणे प रणाम इ यादी घटकांचे 
अ ययन कर याकरीता खालील माणे संशोधनाची उ द ये मांड यात 
आली आहते. 
सशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाची    उ द येउ द येउ द येउ द ये    ::::    
1) भारतीय लोकसं याचा थोड यात आढावा घेण.े 
2) भारतीय लोकसं ये या वैिशटयांचा अ यास करण े
3) लोकसं या वाढी या सम यांचा अ यास करण े
4) लोकसं या वाढी या प रणामाचे व प पाहणे 
 तुत उ द यां या पुतत ेकरीता खालील माणे गृिहतकाची 
मांडणी कर यात आली आह.े 
गिृहतकेगिृहतकेगिृहतकेगिृहतके    ::::    
1) भारता या लोकसं येची सात याने वाढ होत आह.े 
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2) वाढ या लोकसं याने शासक य सुिवधावर तणाव िनमाण 
झाला आह.े 
3) वाढ या लोकसं यामुळे समाज व रा ीय िवकास मंदावला 
आह.े 
 सदरील गृिहतकां या पडताळणी करीता पुढील माणे 
संशोधन प दतीचा आवलंब कर यात आला आह.े 
सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    प दतीप दतीप दतीप दती    ::::    
 तुत संशोधन िवषया या त य संकलनाकरीता ामु याने 
ि दतीय ोतांचा अवलंब कर यात आला आह.े याम ये कािशत 

ोतात वेगवेगळे संदभ ंथ, मािसके, वतमानप े, वाष कअंक, 
शासनाचे अहवाल इ यादीचा अवलंब कर यात आला. तसेच 
अ कािशत ोता म ये िन मशासक य व खाजगी सं थांचे अहवाल 
एम. फल, पी.एच.डी चे बंध इंटरनेट इ यादीचा वापर कर यात 
आला. सदरील संशोधन िवषया या मांडणी करीता वणना मक 
संशोधन आराखडयाचा आवलंब कर यात आला आह.े 
िवषयिवषयिवषयिवषय    ितपादनितपादनितपादनितपादन    ::::    
 अित र  लोकसं या ही कोण याही देशा या अधोगतीचे मुळ 
कारण असत.े अित र  लोकसं या नैस गक साधन संप ी, शासक य 
योजना यावर तणाव िनमाण करत.े यामुळे िनसगाचा समतोल जातो. 
शासक य योनावर तणाव िनमाण झा यामुळे योजनाम ये ाचार 
िनमाण होतो. यामुळे दंगली, हसा असे अनुिचतकृ य घडून येतात. या 
अित र  लोकसं या िन मतीची कारण ेपुढील माणे दसून येतात. 
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लोकसं यालोकसं यालोकसं यालोकसं या    वाढीचीवाढीचीवाढीचीवाढीची    कारणेकारणेकारणेकारणे    ::::    
 देशा या सा रतेचे माण 72 ट े  आह.े 28 ट े  जनता 
िनर र आह.े या िनर र जगात कुटंूब िनयोजनाचे मह व कळत नाही. 
तसेच त े संतती ज मास येणे ही ई वराची कृपा मानतात यामुळे 
लोकसं या वाढते. तसेच मुलगा वंशाचा दवा मानला जातो. मुला या 

ा ी करीता अनेक मुल ना ज म दला जातो. याच बरोबर मुला - 
मुल चे िववाह करण ेह ेमाता िप याचे कत  मानल ेजाते. अनेक माता 
- िपता बालवयात मुला मुलीचे िववाह लावतात. यामुळे जनना या 
कालावधी जा त िमळतो. यामुळे लोकसं या वाढते. खोटी ित ा 
याम ये अिधक मुल े असली तर आपली जात, धम, गाव याम ये 
ित ा वाढते या समजूती दारेही लोकसं या वाढत आह.े या 

लोकसं या वाढीचा प रणाम पुढील माण ेनमुद करता येतो. 
शासक यशासक यशासक यशासक य    योजनावरयोजनावरयोजनावरयोजनावर    ताणताणताणताण    ::::    
  शासनाने जनक याणकारी योजना सु  केले या 
आहते. जसेक , िनराधार योजना, बेकारी िनमुलन योजना, जवाहर 
रोजगार योजना, ामीण िवकास योजना, इं दरा अवास योजना, 

धानमं ी जनधन योजना इ यादी योजनावर अित र  लोकसं याचा 
प रणाम होतो. हया योजनाम ये विशलेबाजी, ाचार घडून येतो. 
ते हा हया योजना असफल ठरतात. 
2) 2) 2) 2) आरो यआरो यआरो यआरो य    े ावरे ावरे ावरे ावर    ताणताणताणताण    ::::    
 अित र  लोकसं याचा प रणाम आरो य ्◌ो ात येतो. 

ाथिमक आरो य क ाची मयादा 50 णांची असेल तेथ े 100 ण 
येत असतील तर सवाना चांग या प दतीत आरो य सेवा िमळत नाही. 
सवाना सामावून घे याकरीता गंभीर णाकडे दलु  केल े जाते. 
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अनेकवेळा णाला बाहे न औषध गोळया या ा लागतात. गरीब 
ण ह ेपैसे खच क  शकत नाहीत यांना आरो य सेवा िमळत नाही. 

3) 3) 3) 3) शै िणकशै िणकशै िणकशै िणक    े ावरे ावरे ावरे ावर    तणावतणावतणावतणाव    ::::    
 अित र  लोकसं या मुळे शाळेतील हॉल म ये 30 िव ाथ  
बसु शकतात या ठकाणी 90 िव ाथ  बसवले तर ग धळ िनमाण 
होतो. तसेच शै िणक सुिवधाचे समान व पात िवतरण होत नाही. 
सवाना पु तक, द र िमळत नाही. वगात ग धळ िनमाण झाला क , 
िश क मुलांना शांत बसव यात वेळ घालवतात, अ यापन होत नाही, 
गरीबां या मुलांना व तीगृह िमळत नाही. शै िणक कॉलरिशप वेळेवर 
िमळत नाही. एकाच हॉलम ये दोन वग भरवावे लागतात. 
4) 4) 4) 4) सामािजकसामािजकसामािजकसामािजक    े ावरे ावरे ावरे ावर    तणावतणावतणावतणाव    ::::    
 वाढीव लोकसं याचा सामािजक े ावर तान िनमाण होतो. 
याम ये र त,े ना या, समाज मंदीर, पाणीपुरवठा, सावजिनक ठकाणी 
गद  इ यादी वर तणाव िनमाण झा यामुळे इतर े ा या िवकासाकडे 
दलु  होत असलले े दसून येते. 
5) 5) 5) 5) आ थकआ थकआ थकआ थक    घटकावरघटकावरघटकावरघटकावर    तणावतणावतणावतणाव    ::::    
 लोकसं या वाढीमुळे औ ोिगक े , कृषी िवकास 
अ धा याचे उ पादन यावर प रणाम झाला आह.े शासनाला वाढीव 
लोकसं यावर अिधक खच करावा लागत अस यामुळे कुठीर उ ोग, 
लघ ु उ ोग, आ थक बचत रोजगारांची िन मती याकडे दलु  होत 
आह.े तसेच उ पादीत माल बाहरेील बाजारपेठे म ये िव  झाला 
पाहीजे ते हाच आ थक िवकास घडून येतो. परंत ु वाढीव लोकसं या 
उ पादीत माल थािनक पातळीवर संपु ात आनत.े यामुळे आ थक 
िवकास घडून येत नाही. 



88888888 
 

 

 

अित रअित रअित रअित र     लोकसं याचालोकसं याचालोकसं याचालोकसं याचा    सवसवसवसव    सामा यसामा यसामा यसामा य    घटकावरघटकावरघटकावरघटकावर    प रणामप रणामप रणामप रणाम    ::::    
1) लोकसं यावाढीमुळे अ , व , िनवारा या मुलभूत गरजांचा 

तुटवडा िनमाण होतो. 
2) लोकांना अपुरे व िनकृ  अ  िमळत अस यामुळे लोकां या 

आरो यावर प रणाम होतो. याम ये कुपोषण, भुकबळी ही 
सम या िनमाण होते. 

3) लोकसं या या मानाने रोजगाराची सुिवधा कमी असत.े लोक 
रोजगार िमळव यासाठी पधा िनमाण होते. याचा प रणाम 
हणून मजुरीचे दर कमी होतात. 

4) लोकां या कमान गरजा भागिव यासाठी फारमोठया 
माणात इतर देशामधुन व तुंची आयात करावी लागत.े 

ते हा िन यापे ा आयातीचे माण वाढते यातुनच देशाचा 
आ थक समतोल िबघडत जातो. 

5) लोकसं या वाढीमुळे ामीण लोकां या मुलभूत गरजा पुण 
होत नाहीत ते हा त ेशहराकडे थलांतरीत होतात. ते शहरात 
िमळेल या ठकाणी झोपडी उभारतात यामुळे झोपडप ीची 
सम या िनमाण होतात. 

6) लोकसं या वाढीमुळे जिमनीचे तुकडी करण होत आह.े 
तुकडीकरणामुळे मता कमी होत आह.े 

7) अित र  लोकसं यामुळे दरडोई उ प  कमी होत जाऊन 
गरीब, बेकारी, दा र य यां या म येवाढ िनमाण होत आह.े 

8) अित र  लोकसं यामुळे इंधन, वाहतुक, औषध,े पाणी 
इ यादीची कमतरता जाणवते. 
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9) अित र  लोकसं यामुळे जल, हवा, वनी इ यादी म ये 
दषुण येते. तसेच कचरा दषुणाचा ही  िनमाण होतो. 

10) औ ोिगक िवकासावर भर देणे यामुळे त णांना रोजगार 
िमळेल त ण रोजगार उभा क  शकेल, गु हगेारी, गुडंगीरी, 
त करी यांचे िनमुलन होईल. 

11) अित र  लोकसं यमुळे बुिधम ा, त , शा  यां या 
िन मतीम ये घट होत आह.े 

12) अित र  लोकसं यामुळे सा रतेचे माण घटत.े िनर रतेचे 
माण वाढते. तसेच लोकां या आयुमानात घट होत आह.े 

13) लोकसं या वाढीमुळे गु हगेारी े ाम ये वाढ होते. याम ये 
बालगु हगेारी, गुंडगीरी, चोरी, वेशा वसाय, त करी, चरस 
- गांजा िव , सनािधनता इ यादी होय. 

 लोकसं या वाढी या सम या या माणे मांडता येतात 
याच माणे लोकसं या वाढीवर उपाय सुचवता येतात. 

लोकसं यावाढीचालोकसं यावाढीचालोकसं यावाढीचालोकसं यावाढीचा    सम यावरसम यावरसम यावरसम यावर, , , , उपायउपायउपायउपाय    ::::    
 लोकसं यावाढ ही सव सम याचे मुळ कारण आह.े 
लोकसं यावाढ रोख याकरीता व िनमाण झाले या सम यावर उपाय 
योजना पुढील माण ेकरता येतील. 
1) लोकांना लोकसं या वाढी या सम या समजून सांगण ेवाढीव 

लोकसं याचा दु परीणाम कुटंूब, समाज, समुदाय यावर कसा 
प रणाम घडून येतो ह े समजुन सांिगतल े तर लोक 
लोकसं यावाढीवर िनयं ण ठेवतील. 
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2) लोकसं या वाढीवर िनयं ण ठेव याकरीता िश णावर भर 
दला पाहीजे. नागरीकात सा रतेचे माण वाढले तर 

त वीक िवचार करतील. 
3) अंध दा िनमुलनावर भर देण ेअंध दा िनमुलन झाले क , 

नागरीकांना लोकसं या वाढीचे दु परीणाम ल ात येतेल. ते 
लहान कुटंूब ठेव यावर भर देतात.  

4) लोकसं या वाढ रोख याकरीता स चे कुटंूबिनयोजन केले 
तर आपोआपच लोकसं या वाढ रोखेल 

5) इंदीरा आवास योजनेचे माण्◌ा वाढवणे यामुळे वाढीव 
लोकसं याला घरांची उपल धता िनमाण होईल.  

6) दळण वळण या सुिवधा म ये वाढ करण े यामुळे सुिवधा 
िनमाण होईल 
अ ययनाचेअ ययनाचेअ ययनाचेअ ययनाचे    मह वमह वमह वमह व    ::::    
 तुत अ ययनामुळे लोकसं या वाढीचा अथ व प, कारणे 
प रणाम आिण उपाय योजना इ याद चे अ ययन घडून आल.े याच 
बरोबर आधुिनक िपढीला लोकसं या वाढीचे दषुपरीणाम सहज ल ात 
येतात. ते लहान कुटंूब ठेव यावर भर देतील लोकसं या वाढी या 
दु परीणामाची जाणीव झाली क  ते समाजात लोकसं या वाढी या 
दु परीणामा संबंधी जनजागृती करतील. 
साराशसाराशसाराशसाराश    ::::    
 लोकसं याची सम या ही आधुिनक काळात सात याने 
भेडसवणारी समम या आह.े या सम यामुळे सामािजक, शै िणक, 
औ ोिगक, आरो य, आ थक इ यादी े ाम ये सम या िनमाण झा या 
आहते या सम यावर उपाय योजना कर याकरीता शासन व वंयसेवी 
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सं था सात याने कायकरीत आहते. या य ातून काही माणात 
लोकसं या िनयं ण ठेव यास येईल. 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    सचूीसचूीसचूीसचूी    ::::    
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भारता या िवधी िश णाची 
स ि थती    

डॉडॉडॉडॉ. . . . क पनाक पनाक पनाक पना    जाधवजाधवजाधवजाधव 
ंथपाल सबायोिसस लॉ कूल, पुणे 

तावना  :    
 िश ण ही अशी या आह े यामुळे एखा ा या, 
समूहा या व रा ा या िवकासास मदत होते. यामुळे समाजाचाही 
िवकास होतो. िवधी िश णामुळे मनु याला काय ाचे पालन कर याचे 
शहाणपण येत.े 
 िवधी िश ण ह ेमूलत: ब उ ेशीय व िश तब  िश ण आह.े 
या िश णाला बळकटी दे यासाठी मानवी संसाधने िवकिसत करण े
आव यक आह.े या िश णातून स म व कलाचा िवकास होईल आिण 
या या ारे सामािजक व रा ीय िवकास होईल. Kulashreshtha 

(2002) िवधी िश णाला ाधा य देणे ह ेनेहमीच सव कृ  वसाय 
हणून मानल े गले े आह.े सामा य िश णाचा एक भाग हणनू िवधी 

िश णाकडे वेगळे पाहता येणार नाही. आज िवधी िश णामुळे 
समाजाची राजक य व आ थकदृ ा गती हो यासाठी ेरणा िमळते. 
आज िवधी िश ण िवधी महािव ालयांम ये व अनेक िवकिसत 
िव ापीठांम ये उपल ध आह.े Singh (1999) भारताम ये 1999 
म ये िलगल ए युकेशन इंिडया नावाची एक प रषद आयोिजत केली 
होती. ती प रषद ऑल इंिडया लॉ टीचस काँ ेस ारे आयोिजत केली 
होती. याम ये 21 ा शतकातील सम या आिण संभा ता यावर 
चचा झाली. 
कायदा (Law): 
 िवधी िश णा या स ि थतीचा अ यास करताना कायदा 
हणजे काय? ह ेपाहणे आव यक आह.े सवसामा यपणे कायदा हणजे 

काय तर समुदायान े कवा देशा ारे लाग ू केलेल े िनयम हणजे कायदा 
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होय. ह े िनयम अिधिनयिमत केलेल े असतात. ही एक णाली आह.े 
कायदा एक मजकूर आधा रत िश त आह.े 
काय ा या ा या : 
Maxwell and Schafer (2008) यां या मत,े िवधी े ात 
जगाम ये सवात मो ा माणात पा ाधा रत ोत आहते. 
Singh (2011) यांनी कायदेसंदभात प  केले क , सव िनयमांची 
रचना यात करताना एखा ा िविश  समुदाया या रा यातील कवा 
इतर गटां ारे अिधकार, कायदे याची अंमलबजावणी केली जाते. 

Ganer and Black in Blacks Law Dictionary 
(2004) यांनी काय ाला प रगिणत केल े आह.े यायालये मतभेद 
सोडिव यासाठी यायालयीन पूविनयोिजत िवधीिवषयक त वे, िनयम 
आिण िस ांताचा वापर करतात. 
Farlex Free Dictionary (2014) - सामा य कायदे हणजे 
यायाधीशांकडून यायालया ारा ते िन मत केल े जातात. दीघ 

कालावधीत यायाधीशांनी तयार केललेे ते िनयम आहते. 
िवधी िश णाची गरज:  
 िवधी ानाची गरज ही संिवधािनक संदभात ज री ठरत.े 
देशातील येक नाग रक मग तो ीमंत असो अथवा गरीब, 
संिवधानाने दले या अिधकारांचा मानकरी ठरतो. अथातच काय ाचे 
उ लघंन न करण े व दसु या या िवधीिवषयक अिधकारांची 
जाणीव ठेवणे ह े याचे कत  ठरते. परंत ुअशा प रि थतीत, धा मक 
अंध ा, गुलामिगरीची मानिसकता यांचा पगडा भारतीय 
समाजमनाव न अजून दरू न झा यामुळे, जनता संिवधानात नमूद 
अिधकाराचा फायदा वतःसाठी व समाजासाठी क न घऊे शकत 
नाही. भारतीय लोकशाहीची यायसं था हा एक मोठा आधार तंभ 
आह.े परंतु जनतेचा यावरील िव ास हळूहळू कमी होत आह.े याच 
कारणांसाठी िवधी िश ण अ यंत ज री वाटत.े याय व था व ितची 
काय णाली याचे ान  लोकांना असण ेआज काळाची गरज झालेली 
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आह.े यायसं थशेी िनगिडत अ व थेची जाणीव लोकांना क न देण े
आज आव यक झाललेे आह.े िज हा बार असोिसएशन या कामात मदत 
करीत आह.े  
 इं जी सा ा यान े याय व थेची बांधणी यांचे सा ा य 
मजबूत कर यासाठी केली होती. यात थािनक भारतीयांना याय 
दे याची भूिमका न हती. इं जांनी याच याय णालीमाफत 
देशभ ांना देश ोही ठरवून तु ं गात डांबल.े असाच काहीसा अनुभव 
थो ा फार फरकाने वातं यानंतरही आणीबाणी या काळात आला. 
ददुवाने वातं यानतंर झडा बदलला, रा गीत बदलले पण 
याय व था मा  बदलली नाही. ितचे हवे तसे वदेशीकरण झाल े

नाही. आजही आपण इं जां या काय ां या धत वरच वाटचाल करीत 
आहोत. 
िवधी िश णाचा इितहास: 
 भारतात काय ाची पाळेमुळे पुरातन ढ वर आधा रत 
आहते. आयन सं कृतीपासून ती अि त वात आहते. िवधी िश णा या 

ारंभाब ल िविवध मते आहते. मनू हा व कलाला संबोधताना िव  
( ा ण) हणतो (Manu VIII 169). परंत ु ह े अश य असू शकते 
कारण िव  हा स य (Jury) या सद यालासु दा  संबोधले असू शकते. 
Kane (1984) नमूद करतात, याला मानधन दऊेन एखा ा प ाचे 

ितिनिध व कर याचे काम सोपिवले गेले असेल यासाठी याला 
मानधन िमळत असे.  
 Jayswal (2011) यां या मते, भारतात मनु मृती या 
काळापासून ावसाियक वक ल अि त वात होत.े Kane मा  
Jayswal यां या मताशी सहमत नाहीत. यां या मत,े असे कोणतेही 
पुरावे उपल ध नाहीत, याने ह े िस  होईल क  भारतात ते हा 

ावसाियक वक ल होते. ते नमूद करतात क , या काळी राजा या 
दरबारात लोकांचे ितिनिध व करणारे िवधीत  असू शकतात. परंत ु
राजावर यांचे मत बंधनकारक न हते. धमशा ात व िवधी प तीत 
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िनपुण असलेलेच ितिनिध व क  शकत होते. यात पा ता नसले यास 
व तरीही पैसे घेणा या राजा िश ापा  मानून िश ा देत असे.  
 इं जां या काळात जे हा यांनी गत नवीन िवधी णालीची 
सु वात कर याचा घाट घातला ते हा भारतीय िव ानांनी भारताची 
पुरातन िवधी णाली खूप ग भ व गत होती असा दावा केला. इं ज 
सरकारने िवधी िश णाला सहमती दली व Bhavani (1962) 
एल फ टन िवधी महािव ालय मंुबईत 1866 साली थापन झाल ेव 
बॉ बे िव ापीठ 1956 म ये अि त वात आल.े एल फ टन िवधी 
महािव ालय ह े मंुबई िव ापीठाला संल  आह.े Ludo (1986) पूव  
धमशा ा या काळात िवधी िव ान नसावेत. या काळी भारतात 
ॠषी असले पािहजेत, जे वै दक शा ात िनपुण होते. याचा भार 
वै दक संिहतेवर व त संबंधी ंथ, पुराण,े जसे- ा णा 
(Brahmana), आर यका (Aranyaka), उपिनषद (Upanishad), 
तो सू  (Stotrsutra), गृ सू  (Grhyasutra), धमसू  

(Dharmgsutra) यावर होता. ते हा धमशा  व िवधी त  न हत,े 
पण प रि थती बदलली. धमावरील पु तके वै दक शाळे या पग ातनू 
वेगळी झाली. काही धमपंिडत धमशा ावर भर दऊे लागले. 
 Schmitneener (1986) भारतात जे हा पिहले ि टश कोट 
मंुबईत 1672 साली Governor Gerald Angier ने थापन केल े
ते हा ावसाियक अि त वात होते असे पुरावे आढळतात. ग हनरन े
अ ॅटन  जनरल हणून जॉज िव कॉ सला नेमल.े यांना काय ाचे उ म 

ान होते. 
 Hindu Law पि मेला 18 ा शतकात अवगत झाला ते हा 
जरी आज यासारखे िवधी िश ण न हत े तरीही त े ाि क 
(Brahmie) प तीत उपल ध होते. या काळी िवधी िश णाचे मह व 
ह े केवळ िवधी कायवाहीचे ान असणा याला दावा चालिव याची 
परवानगी होती व तो वादी- ितवादीची केस मांडू शकत होता 
इथपयत होत.े ाचीन राजे धमशा ा या आधारे रा य करीत व 
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कायदा करीत. ि टश रा य भारतात येईपयत मन,ु या व य 
(Manu, Yajna Volkya ) व इतर ांनी केले या काय ाचे पालन 
केले जाई. 
 Koul (1999), ‘21 ा शतकात भारतीय िवधी 
िश णामधील सम या आिण भिव यातील संभावना ‘या िवषयावर 
अिखल भारतीय िवधी िश क काँ ेसतफ॔े एक प रषद 1999 म ये 
आयोिजत कर यात आली होती. संपादक य सिमतीन े असे मत  
केले क , आज 84 िव ापीठे िवधी शाखेत पदवी दान करत आहते. 
सुमारे 1500 िवधी महािव ालये देशात आहते आिण येक वष  तीन 
लाख िवधी ातक िवधी पदवीधर होतात. भारत हा जगाम ये वक ल  
लोकसं येत अमे रकेनतंर दसु या  मांकांवर आह ेव तरीही भारतीय  
लोकां या िवधीिवषयक गरजा पूण कर यासाठी पुरेशा सं येने वक ल 
नाहीत असे मानल ेजाते.    
ि टश काळात िवधी िश ण:  
 व कली वसायाची ाचीन भारतात चिलत अिभ ची 
होते, थम ि टश यायालय ह ेरा यपाल जेरा ड अंिगयरकडून 1662 
साली बॉ बेम ये थापन कर यात आ यान ेGupta  (2000) व कली 

वसाया या तरतुदी ते हा िवधी णालीचा यां यावर प रणाम 
होता. Britisher courts of Records, म ास, बॉ बे आिण कलक ा 
ते राजे जॉज या सनदेने 24 स टबर 1726 रोजी सु  झालेल ेQyer 
court Terminer and Goal Delivery या गो ीवर काश 
टाकतात. क , वक ल प कारांचे ितिनध व कोटात करीत होते व 
प कारांना िवधीिवषयक स ला देत होते. व कली वसायही 1773 
म ये जोमात होता. जे हा सनद व पेटंट प ाने रे युले टग अ ॅ ट 
अि त वात आला. सव  यायालय फोट िव यम, बंगालम ये 26 माच 
1774 ला थापन झाले. यात तरतदुी घाल यात आ या. याचे नाव 
फोट िव यम, बंगाल या रेकॉडवर असेल यांनाच यायालयात 
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उपि थत रा न कामकाज व व कली वसाय कर याचा अिधकार व 
प कारांतफ॔े केस लढ याचा अिधकार दान केला जाऊन तो अिधकार 
िन वळ काही िवशेष कारणािशवाय र  होणार नाही; या 
व कलांिशवाय इतर कोणीही सव  यायालयात लढू शकणार नाही, 
यांना प कारांचे ितिनिध वसु ा करता येणार नाही अशी तरतूद 

होती 
 िवधी णाली या या िववेचनाव न असे दसते क , वक ल ह े
इंि लश अथवा आय रश  होते. भारतीय व कलांना कोटात केस 
लढ याची परवानगी न हती. जे हा बॉ बे व म ासम ये उ  यायालये 
थािपत झाली व याच प तीने व कलांची न दणी केली ते हा 
वसाय सुधारला.  

 ि टश रेकॉड माणे मोगल कोटात ितिनिध व करणारे 
वक ल ह ेकंपनी या कोटात वसाय करीत व यांना बंगाल रे युलशेन 
VII of 1693 या काय ाने कंपनी या कोटात व कली वसाय 
कर यास अिधकच ो साहन िमळाले. बंगाल रे युलेशनमुळे वक ल व 
लीडसची दवाणी कोटात नेम याची कारवाई सुरळीत झाली. बंगाल, 

िबहार व ओ रसाम ये ही यायालये होती. Sudder Diwani Adalat 
ला लीडसची यादी तयार करणे व याच लीडसना कंपनी कोटात उभे 
राह याची परवानगी देण ेहा अिधकार दला गलेा व मानधन दे याचे 
मापदंड ठरािवले गेल.े मालम े या मू यावर मानधन अवलंबून असे व 
याची ट े वारी ठरललेी असे. फ  हद ूवा मुसलमान यांचीच लीडर 
हणून यादीत न द होत असे.  

 बंगाल रे युलशेन XII of 1833 मुळे तर व कली वसायात 
मह वाची गती झाली व व कली वसायाला ित ा लाभली. 
कोणीही आव यक िश ण पा ता अस यास Sudder Diwani 
Adalat म ये लीडर हणून न दीकृत होऊ लागला. यात जात, पात, 
धम, रा  याची बाधा रािहली न हती. पुढे िलगल ॅि टशनर अ ॅ ट, 
1846 मुळे तीन मह वाचे बदल घडून आल.े  
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1) लीडरला लागणारी िश णपा ता, चांगल े च र  असणा या व 
Sudder Courts नी दाखला दले या कोण याही स लीडर 
हणून काम करण ेश य झाले होते.  

2) भारतातील Majesty’s Courts म ये वसाय करणा या सव 
अ ॅटन  व बॅ र टसना Sudder Courts म ये या कोटा या 
िनयमा माणे व भाषे माण ेभाग घेता येत होता. 
3) लीडसना आप या प कारांशी फ  संबंधी करार करता येत होता.  
 या काय ाचा प रणाम Madras Code खाली काम 
करणा या  व कलांवर झाला नाही. द िलगल ॅि टशनर अ ॅ ट, 1853 
ने सव   यायालयाम ये काम करणा या अ ॅटन  व बॅ र टसना ई ट 
इंिडया कंपनी कोट म ये यां या भाषे या िनयमा माण े व इतर 
िनयमांचे पालन क न लीडर हणून काम कर याची परवानगी दली 
गेली होती. लीडरना फ  यां या प कारां या सुनावणी ित र  
कोटात हजेरी लावणे ज री न हत.े थोड यात हणजे, अ ॅटन  व 
बॅ र टसना कंपनी कोटम ये वसाय करणे श य झाल े होते, तसेच 
भारतीय िवधी ावसाियकांना सव  यायालयाम ये वसाय करता 
येत होता. मा  British Crown ने कंपनीकडून शासन हाती घेतल ेव 
भारत सरकार कायदा 1858 पा रत झाला. भारतीय उ  यायालय 
कायदा, 1862 हा कायदा ि टश पालमटने पा रत केला. या 
काय ा माणे Superme Courts, Sudhar Diwany व Sudder 
Nizamt Adalat या पेटंट प ानुसार उ  यायालय थापन झाल.े 
Clause of the letters Patent 1865 न े High Court in 
Calcutta म ये वक ल व अ ॅटन ला मा यता दऊेन व न दणी क न 
प कारांसाठी उ  यायालयाम ये यां या िनयमानुसार काम 
कर याची परवानगी दली. पेटंट प ानुसार बॉ बे व म ास उ  
यायालयालादेखील तसेच आदशे व अिधकार दले गलेे.  
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 द िलगल ॅि टशनर अ ॅ ट, 1879 काही माणात आजही 
चिलत आह ेपरंत ुतो काही णेी या  लोकांसाठीच होता. अ ॅड होकेट 

अ ॅ ट, 1961 व कली वसायात काही सुधारणा व काय ाचे 
एक ीकरण कर या या उ ेशाने पास केला होता व काही रा यातच 
लाग ूहोता.  
 औपचा रक िवधी िश ण प ती भारतात 1855 म ये 
अि त वात आली. Markose (1986) पिहली Professorship of 
Law Government एल फ टन महािव ालयाम ये 1855 साली 
सु  झाली. िवधी िश ण ह े िवधी णालीला सहा यभूत कवा पूरक 
मानले जात होत.े ि टश कायदे ह े इंि लशम ये असत. कोणीही 
भारतीय इंि लश िशक यास कायदा िशकू शकत होता व तो व कली 

वसाय कर यास पा  समजला जात होता. बॉ बे व म ास ही 
िव ापीठे िवधी िश णासाठी B.L. पदवी 1857 पासून दान क  
लाग या. यावेळी कला महािव ालयांशी काय ाचे वग जोडलले े
होते, ते याचा भाग होता. या काळात वसायास लागणा या 
कौश यांची गरज न हती. जर एखा ाची िवधी वसायात उ  
कामिगरी कर याची इ छा अस यास तो इं लडंला जाऊन Inns 
Court म ये दाखल होऊ शकत होता. परंत ु यासाठी याची पैशाची 
ऐपत असण े आव यक होते. एका शतकापयत 1857 त े 1957 पयत 
िवधी िश ण ह े साचेबंद होते. आव यक िवषय ा यानां या 
मा यमातून िशकिवल े जात. कोस दोन वषाचा असे. या काळातही 
उ र भारतातील िव ापीठांनी काही पयायी िवषय व िश णाचा 
(Tutorial) योग सु  केला. 1958 पासून अनेक िव ापीठांनी तीन 
वषाचा अ यास म चालू केला. शासक य िवधी िव ालय 1860 
पासून मंुबई िव ापीठांशी संल  आह.े याची थापना 1855 म ये 
झाली. आिशया खंडातील ह ेसवात जुने िवधी िव ालय आह.े सरकारी 
िवधी महािव ालयाला वारसाने लाभलेला व काय ाचे वंशज 
िमळालेले िव तेचे भांडार आह.े या िवधी महािव ालयाला डॉ. बी. 
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आर. आंबेडकर,  लोकमा य टळक, नानी पालखीवाला तसेच इतर 
मा यवर यांना मागदशन कर याचा ब मान िमळाला आह.े  
 ‘‘मंुबई िव ापीठाची थापना 1857 म ये लॉड एल फ टन 
यांनी केली होती. यांचे काय हणजे कला, कायदा, औषध आिण 
अिभयांि क  े ात परी ण आिण पदवी बहाल करण ेह ेआह ेHunter 
(1885). इ.स. 1923 म ये इंिडयन लॉ सोसायटी (आय.एल.एस.) 
िवधी महािव ालयाची थापना झाली. ह े भारतातील पिह या दहा 
िवधी महािव ालयांपैक  एक आह.े 4 माच 1923 म ये काय ा या 
अनेक िव ान लोकां या य ांनी याची सु वात झाली. 1955 म ये 
थापना कर यात आललेी महािव ालये भारतातील सवात जु या 

िवधी महािव ालयांम ये गणली जातात. 1929 म ये म ास 
िव ापीठाचे एका आयोगा या िशारशीव न सं थाची पाहणी क न 
सरकारने शै िणक वष 1931-32 पासून महािव ालयामधील अधवेळ 
अ यास माचे पांतर पणूवेळ अ यास मात केल.े  
मु लीम काळातील िवधी िश ण:  
 हद ूरा ये पणूतः न  झाली आिण भारताम ये मु लीम स ा 
अिधक मजबूत झाली. मु लीम सामािजक णाली यां या इ लाम 
धमावर अवलंबून आह.े इ लाम यायत व शा  व कायदा हा 
कुराणावर आधा रत आह.े शरीया (Sharia) हा याचा ोत आह.े 
यामुळे तो अ य आह.े Qurn a Sunna ा दोघांमधनू काढलेला 

कायदा आह.े Saran (1526 - 1656) यायत वावर वेगवेग या 
शाखा ानंतर आ या, यात भांडणे होती. मुसलमानी कायदा णाली 
ही ाचीन काळी कमी गुतंागुतंीची होती व शहरातच अवगत होती. 
औपचा रक मीमांसा व य  कृतीत फरक होता. बादशाह हा सवसवा 
असे. याला यायदानाचे अमयाद साम य होते. तो सव समाजातील, 
समुदायातील भांडण, तंटे यांना याय दऊे शकत होता. परंतु ही 
औपचा रक मीमांसा होती. य  कृतीत याचे साम य मया दत होत.े 
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कारण धा मक व सामुदाियक वादिववादात प ांना धा मक व 
सामुदाियक यायालयातून लढ याची परवानगी होती.या ित र  
खेडेगावातील पंचायत म ये पवू चे यायदानाचे काय पार पाड याची 

मता होती व ती अबािधत होती. पंचायतीचा िनणय मा य नस यास 
सरकारी दरबारात अपील होऊ शकत होते. Calkins यां या मत,े 
ब तेक तंटे कोटा या बाहरेच िमटवले जात असत. मुगल सा ा याची 
सु वात 1526 म ये बाबर यांनी केली होती. जे ि टशांचे रा य 
येईपयत अंदाजे दोन शतकांपयत होते. 
 इं जां या िवजया या अगोदर मोगलकाळात जे हा इतर को 
ण याही काळापे ा शासनक ीत होते ते हाही मोगल काय ाची 
अंमलबजावणी िचतच खेडोपाडी पोहोचत असे. यां याकडे 
मनु यबळ कमी होत े व दळणवळणाची साधनेदेखील कमी होती व 
यामुळे खेडेगावी यायालय थापन करणे श य न हते. 

 Katju (1961) यांनी नमूद केल े आह े क , यांचे यायालय 
मिशदीत भरत असे. जेथ े गरीब ीमंत मोकळेपण े येऊ शकत होते. 
यां याकडे Katibs (सा  िलिह यासाठी) व अनुवादक (जर को ण या 

प ाची कवा सा ीदारांची भाषा याला अवगत असेल तर अनुवादक) 
जर वादीने लेखी दावा आणला नसेल तर काझी यांना Katib कडे 
पाठवून यांचे द तऐवजावर दले या प तीने उतरवून घेऊन 

ितवादीना सम स देत असे. या या असे िनदशनास आले क , मोगल 
व स तनत काळात वक ल ह े थािनक व अनौपचा रक यायालयात 
नेमल ेजात न हते. 
 Wilson (1963) यांनी व कलाची ा या अशी केली क , 
वक ल हा दसु या या ल ात सहभागी हो याचा अिधकारी आह.े 
याला मुख यार, ितिनधी, राजदतू होता येत होत.े मोगलकाळात 

मा  वक ल हा कायदे पंिडत हणून न हता तर फ  एक ितिनधी 
मानला जात होता. याचे काम फ  मालकासाठी समान तरावर 
अथवा उ  तरावर बोलणी घडवून आणनू हवा असललेा उ ेश सा य 
करणे हा होता. 
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 Mehta आिण Gupta (2000) हणतात, ‘‘मोठे जमीनदार 
व पररा ीय ापारी कंपनी वक ल नेमत. याचे काम बादशाह या 
दरबारात हजेरी लावण े व मह वाची मािहती काढणे आिण ज र 
अस यास मालका या िव  काही वाद िनमाण झा यास या यासाठी 
लढण े ह े होत.े’’ येथे लेखक असे नमूद करतात क , दो ही बाजू 
ऐक यावर केसचा ितथ या ितथे िनकाल दे यासाठी बादशाह कवा 
काझी हा कायदे पंिडतांचा स ला घते. तो सदैव हजर असे. 
 शेरशाहची यायालयीन सुधारणा ही इ.स. 1540 पासून 
1555 पयत होती. 1540 म ये शरेशाहनी मुगल स ाट मायूनचा 
पराभव क न भारतात सुरी राजवंशची थापना केली. या काळाम ये 
ल णीय सुधारणा घडली. दवाणी व फौजदारी करणासाठी वतं  
यायालये सु  कर यात आली. शासक य सोयीसाठी काही गावांचा 

एक गट झाला. याला परगणा (Pargana) असे हणायचे. याचे 
नागरी यायाधीश, याला मु सीफ हणतात ह े शीषक आजपयत 
टकून आह े(अहमद 1941). 

िवधी िश ण - सम या व यांचा संबंध:  
 भारतीय िवधी प ती ही ि टश वारसा चालिवणा या  
सामािजक णालीचा एक भाग आह.े भारत ह ेजगात मोठे  लोकशाही 
रा  अस याकारणान े िवधी िश णाची भूिमका व गती मह वाची 
आह.े िवधी िश णात चाळीस वषात आमूला  बदल घडला आह.े 
िवधी िव ा याना समाजात िविवध भूिमका घे यास व िवधीची 
िविवध काय कर यास िवधी िश णाची मदत होत.े िवधी िश णाचे 
काय ह े व कली वसाय, िवशेष  िनमाण करणे आह,े जेणेक न 
समाजाची गती होईल व अंितमतः पणू रा ची गती होईल. 
 व कली वसाय करणा यांम ये ह े साम य असण े आव यक 
आह.े जसे सम यांचे िववेचन क न, सामािजक व अथशा ाला ध न 
व काय ाचे िनयं ण जाणनू कैश यान े संशोधनाची या करता येणे 
गरजेचे आह.े Pillai (2012) भिव यात व कली वसाय करणा यांनी 
द तेने रा य व क ाने केले या काय ाचे िनरी ण केल े पािहजे. 
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भारतीय िवधी िश णाचे मू य केवळ उ  णेी िमळिवणा या िवधी 
पदवीधरांचे मू य अिधक वाढिव यासाठी नसून िवधी या सामा य 
िव ा याचा दजा वाढवून यां यात बदल घडिव यासाठी असावे. मग 
ते कोण या िवधी िव ालयातनू पदवी घेतात ाचा िवचार क  नय.े 
बार कौि सल ऑफ इंिडयान े थम पवा या सुधारणअेंतगत नशॅनल लॉ 
कूल थापन के या. ा िव ालयाम ये जागितक दजाचे काय ाचे 

िश ण भारतातही सवाना परवडेल असे उपल ध आह ेह ेदाखवून दले. 
दसु या पवातील सुधारणा तीन तंभावर आधा रत असतील. 
िव तृतपणा समािव  करणारे व े व िमळवून देणारे बदल घडवून 
आणले असे ितपादन Moily (2010) यांनी केले.   
 नवीन पात उपल ध असलेली भरपूर मािहतीन े िवधी 

ावसाियकां या संशोधन येत बदल घडिवला आह.े आज मािहती 
तं ाना या आघातामुळे अनके िवधी थंालये आपले साम य ई-
साधने, ऑनलाइन डेटाबेस इ यादी या समावेशाने वाढवत आहते. 
गणन यं ा रे बोटाने बटण दाबताच िमळणारी मािहती ही 
संशोधकाला व थंपालांना नेटवर उपल ध क न िवधी 

ावसाियकांना देता येईल. Pillai (2002) world wide web 
(www) न े संशो धकांना िवशेषतः िवधी संशो धकांना अिधक सुसंधी 
िमळवून दली आह.े नवीन िवधी ावसाियक िपढीस वतः या 
रा या काय ांसोबत इतर दशेां या काय ांचे उ म तीचे ान आज 
आव यक आह.े 
भारतातील िवधी िश ण:  
 ाचीन भारतातील िवधी िश णाचा संि  इितहास :  

ाचीन भारतात काय ाला धम असे संबोधले जायचे व चार वेदांना 
काय ाचे ोत मानल ेजात होते. वेद पिव  मानले जातात. िवशेषतः 
ॠ वेद (ऋगावेद) ह ेमह वाचे ोत मानून हद ूसमाज व समाजातील 
मू य सांभाळणारे मानत. ‘मनु मृती’ हा काय ाचा सं ह मानला 
जातो. यात ि गत, सामािजक अिधकार व काय दलेली आहते. 
यायालयाची सु वात ही एकदम खाल या तरापासून झाली. 

खेडेगावात ाम यायालये चालत होती. यात गावाचा मुिखया / मु य 
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माणूस भांडण-तंटे ऐकून याय करीत असे. यावर सुनावणी िज हा 
यायाधीशाकडे होत असे व यानंतर राजा या दरबारात पुढील 

िनवा ासाठी जात असे. 
 स या अि त वात असले या िवधी णालीची सु वात 1774 
म ये अितउ   यायालया या कलक यातील थापनेन े झाली. 
सु वातीला वक ल हो यासाठी प शयन भाषेचे ान असणे आव यक 
होते पण सन 1826 नंतर प शयन भाषेचे प रवतन ह े इं जी भाषेत 
झाले. भारतात औपचा रक िश ण 1855 साली अि त वात आले. 
जे हा थमच िवधी ा यापक  काय सरकारी एल फ टन 
महािव ालयाम ये 1855 म ये सु  झाल.े नतंर उ  यायालयाची 
थापना उ  यायालय कायदा अतंगत 1861 म ये झाली. यात तीन 
ेणीचे वक ल यायालयात अिशलासाठी काम पाहात होते. यांना 

बॅ र टर, सॉलीिसटर व वक ल असे संबोिधले जात होते. यामागोमाग 
अनेक उ  यायालये थािपत झाली. ाचे कारण भारतातील इतर 
भागातही खूप खटल ेवाढल ेहोते. यामुळे भारतातील इतर भागातही 
1857 साली औपचा रक िवधी िश ण सु  झाल.े तीन िव ापीठांतून 
िवधी िश ण हा िवषय िशकिवला जाऊ लागला. ती तीन िव ापीठे 
हणजे म ास, कलक ा व मंुबई ही होती.  

 िलगल ॅि टशनस अ ॅ ट, 1879 ला पारीत केला गलेा. 
या यामुळे उ  यायालयांम ये व इतर किन  कायालयात व कली 

वसाय करणा यांची यादी राखली जाई. उ  यायालये व कलांची 
परी ा घेत व यात उ ीण झाले यांनाच यायालयात दावे 
चालिव याची मुभा दली जात होती. मंुबई व म ास िव ापीठांनी 

थमच िवधी पदवी दान केली. जे व कली वसाय कर यास यो य 
होते यांना पदवी दान कर यात आली, कारण यांनी 10 वष 

वसाय करणा या  ये  व कलांकडे िश ण घऊेन उ  
यायालयाची परी ा उ ीण केली होती. 
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 वक ल, बॅ र टर व सॉलीिसटर यांना द या जाणा या 
वागणुक तील फरक, िवशेषतः या खास सवलती बॅ र टसना द या 
जात हो या यामुळे सव  नाराजी होती. ऑल इंिडया बारची िन मती 
हावी अशी देशभर मागणी झाली. 1923 साली इंिडयन बार 

किमटीची थापना सर एडवड शािमयर ां या अ य तेखाली ह ेमु े 
पडताळ यासाठी झाली.  
 Benjamin (2007) ा सिमती या सूचनांव न इंिडयन 
बार कौि सल हा कायदा 1926 म ये पा रत झाला. या काय ामुळे 
िविवध उ  यायालयाम ये बार कौि सल िनमाण झाले. ात वक ल 
व यां या े ातील सम यांना याय िमळाला. 
वतं  भारतात िवधी िश ण:  

 वातं यानंतर भारत सरकारने ऑल इंिडया बार किमटी, 
1951 म ये अितउ  यायालयाचे यायाधीश एस. आर. दास यां या 
अ य तेखाली थापन केली. यां या सूचने माणे बार कौि सल येक 
रा यांत थापन क न नावन  दणी करण,े थिगती दणे,े कामाव न 
कमी करण े अशी काय करतील. यांनी ह े देखील सूिचत केले क , 
लीडरशीपची परी ा व य करावी व जे िवधी पदवीधर नसतील 
यांची नावे व कली वसाया या यादीत न  दवू नयेत. 1961 साली 

अ ॅड होकेट अ ॅ ट पारीत झाला. या या अ वये ऑल इंिडया बार 
कौि सल व येक रा यासाठी वतं  बार कौि सल थापन झाले. 
या या माणे यायालयात वक ली वसाय कर यासाठी कमान 

दजाचे िनयम थािपत केल.े यामुळे तीन वषाचा िवधी अ यास म 
1967 पासून सव भारतातील िव ापीठांनी सु  केला.  
 Benjamin (2007) वातं या या काळात यांना व कली 

वसाय कर याची इ छा असे, ते थम इं लंडला जात व इंि लश 
बारम ये बॅ र टर हणनू नाव न  दवत. यांना ह े परवडत नसे ते 
कोण याही भारतीय िव ापीठातून िवधी शाखेची पदवी घेऊन ांतीय 
कवा रा या या बार कौि सलची परी ा दऊेन ावसाियक वक ल 
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हणून ांतीय कवा रा या या उ  यायालयात नाव न दवत असत. 
िव ापीठात िवधीचा अ यास म दोन वषाचा होता व येक वषा या 
शेवटी िव ापीठाची परी ा होती. पदवी िमळा यानंतर यांना वषभर 

ावसाियक व कलांकडे िश ण यावे लागे व यानंतर ते रा य बार 
कौि सलची परी ा दे यास पा  ठरत. व कली वसायावर बार 
कौि सलचे िनयं ण होत ेव अ यास मावर िव ापीठाचे िनयं ण होते.  
 द अ ॅड होकेट अ ॅ ट,1961 न ेबार कौ ि सल ऑफ इंिडयाला 
िवधी िश णा या यो यतेचे मोजमाप कर याची जबाबदारी दली व 
िवधी अ यास माची पुनरचना कर याचीदेखील जबाबदारी 
सोपिवली. 1967 साली यांनी िवधी अ यास म तीन वषाचा 
सुचिवला व सव भारतातील िव ापीठांनी तो वीकारला. एक वषाची 
उमेदवारी व बारची परी ा व य क न या जागी एलएल.बी. या 
अ यास माचे य  िश ण दे याचे ठरिवल.े बीसीआयन े वेळोवेळी 
बदल घडवून नवीन िवषय सु  केले. यावेळी िव ापीठांना 5 वषाचे 
एलएल.बी. अ यास म सु  कर यास उ ु  केल.े ा पवाची सु वात 
नॅशनल लॉ कूल ऑफ इंिडया, युिन ह सटी, बगलोरने 1986 म ये 
केली. या या िनयिमत अ यास माचे काय 1 जुलै 1988 ला सु  
झाले. भारतीय िवधी िश ण णालीत यामुळे नवीन बदल घडवून 
आला, जो समान काय ा या रा मं ये पणूतः वेगळा होता. 
 पाच वष य अ यास माचा उ ेश गत दिृ को न ठेवून, 
समाजाची जाणीव बाळगून नवीन काय ां या त वावर नवीन समाज 
घडिवणे हा होता. पाच वष य अ यास माचे दोन भाग आहते. पिहली 
दोन वष िवधीअगोदरचा अ यास िशकिवला जातो व यानंतरची तीन 
वष िवधी अ यास म िशकिवला जातो. पाच वष य िवधी 
अ यास मने िवधी वसायाला पूण वेळेचे मह व ा  क न दले. 
भारतातील िवधी िश णाची स ि थती:  
 िवधी िश णािवषयी नेहमी बोलले जात े क , ह े तांि क 
िश ण आह ेक  बौि क, बुि म े या मा यमातून िमळालेल ेआह.े तसे 
अनेक मा यवरांनीदेखील िवधी ंथालयाला लॅबोरेटरी असे संबोिधत 
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केले आह.े भारतात सु वातीला िवधी िश ण परंपरागत व पात तीन 
वषाचा पदवी अ यास हणून चालिवला जात होता. तथािप, 1987 
पासून ही संरचना बदल यात आली आह.े भारतातील िवधी आयोग 
आिण बार कौि सल ऑफ इंिडया यांनी दले या सूचननेुसार िवधी या 
िवशेषािधकारातील िवधी िव ापीठांची थापना कर या या बाबतीत 
भारतातील पिहल ेनशॅनल लॉ कूल बगलोरम ये थािपत झाले. याचे 
नाव नॅशनल लॉ युिन ह सटी (NLU) असे आह.े यानतंर इतर 
िव ापीठांची थापना झाली व पाच वषा या पदवी अ यास मास 
सु वात झाली. ही िवधी िव ापीठे िवधी िश णासाठी एक 
ब िश तब  आिण एक कृत प त दान कर यासाठी होती, हणून 
भारताम ये एलएल .बी. कवा बी.एल.ऐवजी दसुरी एक िवधीशाखेची 
पदवी मंजूर कर यात आली. 
 नॅशनल लॉ कूलचा पाच वषाचा िवधी अ यास म 
यश वी र या पूण झा यावर िव ा याना पुढील पद ा द या 
जातात. या हणजे बी.ए.एलएल.बी.(ऑनस) / बी.ए सी, 
एलएल.बी.(ऑनस) / बी.कॉम.एलएल.बी.(ऑनस) / 
बी.बी.ए.एलएल.बी.(ऑनस) या पद ा द या जातात तीन व पाच 
वषा या बॅचलर िड ीिशवाय मा टर इन लॉ, डॉ टर ऑफ फलॉसॉफ  
(पीएच.डी.), एम.बी.एल.एल.एल.एम. / एम.बी.ए. एलएल.एम. ह े
अ यास म भारतात उपल ध आहते. यानंतर अ ॅड होकेट अ ॅ ट 1961 
अंतगत पाच वषाचा एकि त िवधी पदवी देणा या अनके िवधी 
महािव ालयांची थापना कर यात आली.  
 नॅशनल लॉ कूल या थापननेतंर िवधी महािव ालयांम ये 
सन 2000 पासून आमूला  बदल हो यास सु वात झाली Moily 
(2010). गे या 10 वषाम ये नॅशनल लॉ कूलचा आकडा एकव न 
चौदावर गेला. Bar and Bench माणे मे 2010 म ये भारतात 
913 िवधी महािव ालये होती. आजिमतीला यांची सं या पंधराश े
पे ा जा त आह.े बार कौि सलऑफ इंिडयाला या सवावर ल  ठेवण े
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फार कठीण झाल ेआह.े िवधी महािव ालयांचा दजा उ  राख यासाठी 
व ावसाियक दजा उंचिव यासाठी येक रा यातील सरकारने 
आप या रा यासाठी एक काय ाचे िव ापीठ थापन करावे. याम ये 

मािणत िवधी िश णाचा दजा राख यासाठी रा यांतील सरकारांनी 
काय ाची वतं  िव ापीठे थािपत केली, यां या ारे िवधी 
िश णाचा दजा पािहला जातो. खालील काय ाची िव ापीठे भारतात 
उपल ध आहते. 

भारतातील िवधी िव ापीठे :    
अनु. . िव ापीठाचे नाव अ ॅ टनुसार थापना 

वष 
1 
 

नॅशनल लॉ कूल ऑफ  इंिडया 
युिन ह सटी बगलोर, कनाटक 

1987 
1986 चा कनाटका 
अ ॅ ट 

2 डॉ.बी.आर. आंबेडकर लॉ 
युिन ह सटी, तािमळनाडू, चे ई 

1996 
1987 चा 
लेिझ ेशन अ ॅ ट 43 

3 
 

नॅशनल लॉ युिन ह सटी, भोपाळ 1997 
1997 चा अ ॅ ट नं. 
41 

4 वे ट बंगाल नॅशनल युिन ह सटी 
ऑफ युिडिशयल साय सेस 
कलक ा,वे ट बगॉल 

1999 
वे ट बगॉल अ ॅ ट IX 

5 नॅशनल लॉ युिन ह सटी, जोधपूर 1999 मधील 
जोधपूर अ ॅ ट 

6 
 

NALSAR युिन ह सटी ऑफ लॉ, 
है ाबाद 

1998 
1998 चा आं  

दशे अ ॅ ट 34 
7 गुजरात नॅशनल लॉ युिन ह सटी, 

गांधीनगर 
2003 
2003  चा ग हनमट 
ऑफ  गुजराथ 
नॅशनल युिन ह सटी 
अ ॅ ट 

8 िहदायतु ला नॅशनल लॉ 2003 
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युिन ह सटी, रायपूर 2003 चा छ ीसगढ 
अ ॅ ट नं. 10 

9 
 

नॅशनल युिन ह सटी ऑफ अ ॅड हा स 
िलगल टिडज, कोची 

2005 
2005 चा केरला 
अ ॅ ट 27 

10 राम मनोहर लोिहया नॅशनल लॉ 
युिन ह सटी, लखनौ 

2005 
2005 चा उ र 

दशे अ ॅ ट नं. 10 
11 
 

राजीव गांधी नॅशनल युिन ह सटी 
ऑफ  लॉ, प टयाला 

2006 
2006 चा पंजाब 
अ ॅ ट नं. 12 

12 चाण य नॅशनल लॉ युिन ह सटी, 
पटणा 
 

2006 
2006 चा िबहार 
अ ॅ ट नं. 24 

13 
 

नॅशनल लॉ युिन ह सटी, द ली 2008 
2008 चा अ ॅ ट नं. 
1 

14 
 

कनाटक रा य लॉ युिन ह सटी, 
बळी 

2009 
2009  चा कनाटका 
अ ॅ ट नं. 11 

15 
 

महारा  नॅशनल लॉ युिन ह सटी, 
औरंगाबाद 

2016 
2014  चा महारा  
युिन ह सटी अ ॅ ट 
VI 

16 महारा  नॅशनल लॉ युिन ह सटी, 
नागपूर 

2017 
2014  चा महारा  
युिन ह सटी अ ॅ ट 
VI 

17 
 

महारा  नॅशनल लॉ युिन ह सटी, 
मुंबई 

2014 
2014  चा महारा  
युिन ह सटी अ ॅ ट 
VI 
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18 नॅशनल लॉ युिन ह सटी, कटक, 
ओ रसा 

2008 
2008  चा ओ रसा 
अ ॅ ट 

19 
 

नॅशनल लॉ युिन ह सटी अ ॅ ड 
युिडिशअल अकॅडेमी, गुवाहाटी, 

आसाम 

2009 
2009  चा आसाम 
अ ॅ ट नं. 25 

20 नॅशनल लॉ युिन ह सटी ऑफ  टडी 
अ ॅ ड रसच इन लॉ, रांची, झारखंड 

2010 
2010  चा झारखंड 
अ ॅ ट नं. 4 

21 दामोदरम संजीवा या नॅशनल लॉ 
युिन ह सटी,िवशाखाप णम, 
आं दशे 

2008 
2008  चा 
आं दशे अ ॅ ट 

22 तािमळनाडू नॅशनल लॉ युिन ह सटी, 
तािमळनाडू 

2012 
2012  चा 
ती चीलाप ली 
तािमळनाडू  अ ॅ ट 

23 िहमाचल दशे नॅशनल लॉ 
युिन ह सटी, िसमला 

2016 
2016 िसमला  
अ ॅ ट 

परंपरागत प तीन े िवधी िश णात स प रि थतीत अनेक 
बदल घडून आल े आहते. ह े बदल घडूवन आणणारे रा ीय िवधी 
िव ालये (National Law Schools) व जागितक िवधी िव ालये 
(Global Law Schools) आहते. आतंररा ीय Moots उ हाळी 
शाळा (Summer Schools) व अदलाबदलीचे काय म 
(Exchange Programmes) माफत िव ा याना नवीन व बदल या 
िवधी िश णाला सामोरे जा यासाठी स  केल ेजात आह.े 
िवधी िश णात सुधारणा :     
 िवधी िश णात महािव ालयांना उ  व स मानाचे थान 
आह.े ह े थान अिधक उंचाव यास िवधी िश यवृ ी आिण संशोधन े  
सश  बनू शकते. िवधी िश ण मूलतः िश तब , ब उ ेशीय िश ण 
आह,े जे रा ीय िवकास आिण सामािजक प रवतनात अिधक 
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रचना मक प तीने योगदान देतात. जागितक करणाने भारतातील 
िवधी िश णा या भिव यासाठी अनेक आ हान े उभी केली आहते. 
भारतात कोठेही ब रा ीय  कंप याचे आगमन झा यास व कलांचे काय 
अ यंत तांि क असते. आव यक िश ण िवधी िश णा या यो य 
सां कृितक िश ण घणेारे स म वक ल असणे आव यक आह.े िवधी 
िश णात सुधारणा घडवून आण यासाठी हा एक आदश कार आह.े 
 िवधी िश ण केवळ काय ाची िन मती करणा यांना 
(व कलांना) न ह े तर िवधी िव ा याना िशि त क न गभंीरपण े
िवचार कर यास लावणे आव यक आह.े जागितक करणा या गरजा 
पूण कर यासाठी यांचे िवचार प पण,े खा ीपूवक व सखोल 
िलखाणासाठी यां या अिशलांचे ामािणकपणे ितिनिध व कर यास 

वृ  करणारे असण ेआव यक आह.े 
 िवधी िव ा यासाठी अ यास म तयार करताना िवधी 
िश कांनी नवीन मािहती सुसंवाद तं ान वापरासंबंधी िश णाला 
मह व देणे आव यक आह.े अशा तं ानाचे वाढते मह व ल ात घऊेन 
िव ाथ क ीत िश णाचा सार कर याम ये आिण िवधी िश णात 
वेळोवेळी सहभाग घेणे, ावहा रक आिण बौि क उ ेजन देणारे 
िश ण दणेे आव यक आह.े 
िवधी िश ण सुधार यासाठी आयोग :    
 भारतात िवधी िश ण सुधार यासाठी अनेक आयोग  थािपत 
केल,े ते खालील माणे आहते : 
1) कलक ा िव ापीठ आयोग  (1917 - 1919) 
2) िव ापीठ िश ण आयोग  (1948 - 1949) 
3) 1949 म ये िवधी िश ण सिमती ही िश णाचा चार 
कर यासाठी थािपत कर यात आली. 
 अिखल भारतीय बार सिमतीने 1951 म ये काही िशारशी 
के या हो या. 1954 म ये चौदावा िवधी आयोग  अहवाल आला, 
याम ये भारता या िवधी िश णाची ि थती आिण यात सुधारणा 

याब ल चचा व मा यता दे यात आली. अ ॅड होके स अ ॅ ट, 1961 हा 
िवधी िश णाचा क बद ू झाला. भारतीय बार प रषद अंतगतचे 
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िनयम ह ेअ ॅड होके स  अ ॅ ट, 1961 म ये समावेश कर यास इंिडयन 
लॉ इि ट ूट ( द ली) ची थापना झाली.  
 इंिडयन लॉ  इि ट ूट (www.ilidelhi.org) ची थापना 
1956 म ये ामु यान े िवधी संशोधना या उ ेशान े केली गेली. ही 
सं था न दणी कायदा 1860 अंतगत न दणीकृत कर यात आली आह.े 

ा सं थलेा वाय ता ा  झाली आह.े इंिडयन लॉ  इि ट ूटचे 
ंथालय देशात अनेक ंथालयांपैक  एक सव म ंथालय आह.े या 
ंथालयात 75,000 पे ा जा त टायट स आह.े यात 270 िवधी 

िनयतकािलकांचे सद य व आह.े सं थेला याची उ  े अंमलात 
आण याचे आव यक आिण शै िणक वातं य आह.े मानवी संसाधन व 
िवकास मं ालया या शासन िनणय सूचना मांक फ 9-9/2001 - 
03.03.2004 दनांक 29.10.2004 या अंतगत अिभमत िव ापीठ 
हणून दजा मंजूर कर यात आला. 

िवधी िश ण सुधार यासाठी आयोग िवधी िश णावर रा ीय ान 
आयोगाचे अहवाल  :  
 रा ीय ान  आयोगाची 2005 म ये भारताचे पंत धान 
यां या ह ते थापना कर यात आली. याचा उ ेश भारताला 

ानाधा रत अथ व था िमळावी आिण यासाठी िविवध सुधारणा 
काय म राबिव यात यावेत. समाजासाठी यात िविवध िशारशी 
सुचिव यात या ात, या उ ेशाने या  आयोगाची थापना कर यात 
आली. एन.के.सी.चे काय मह वपूणपण े ावसाियक िश ण आिण 
िवशेषतः िवधी िश ण े ात आह.े याचे मह व ल ात घऊेन 
एन.के.सी.ने देशात िवधी िश णा या कायरत गटाची थापना केली. 
एन.के.सी. या अ य ांनी काही सद यांची नेमणूक केली. याम ये ी. 
साम िप ोदा, कायरत गटाचे सद य यायमूत  जग ाथराव (अ य ), 
यायमूत  लीला सेठ, डॉ. माधव मेनन, डॉ. बी. एस. िचमणी, डॉ. 

मोहन गोपाल, ी. पी. पी. राव आिण ी. िनशीय देसाई यांचा 
समावेश आह.े या कायरत गटाने गुणव ा आिण माणके िवधी 
िश णा या दशनेे मह वाचे िवषय हाताळल ेआहते. 
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1) िवधी िश णाची स ि थती आिण पुढील योजना आिण 
यासाठी ापक धोरण. 

2) िवधी िश णाचे िवषय व ा ी. 
3) कूमत संरचना 
4) क  सरकारन े िनधी उपल ध क न दललेे आिण 100 कोटी 

पयांची  गुंतवणूक असललेे कमीत कमी चार वतं  संशोधन 
क . 

5) वेश, अथसा  पायाभूत सुिवधा आिण व थापन. 
समारोप :    
 भारतातील काय ाची पाळेमुळे जरी पुरातन ढीवर 
आधा रत असली तरी आजचे िवधी िश ण आंतररा ीय पातळीवरील 
हो यासाठी बार कौि सल ऑफ इंिडया िनरतरं य  करीत आह.े 
आपला समाज यायािधि त समाज आह े िवधीिवषयक ानाची 
गरजही संिवधािनक संदभात ज री ठरत ेआिण यामुळे गे या चाळीस 
वषात िवधी िश णात आमूला  बदल झाला आह.े िवधी िश णाचे 
काय ह ेव कली वसायात िवशेष  िनमाण करण ेह ेआह.े जेणेक न 
सव समाजाची गती होईल व सरतेशेवटी पूण रा ाची गती होईल . 
 वक ल, बॅ र टर व सॉिलिसटर यांना आज समाजात मानाचे 
थान ा  झाल े आह.े देशभरात जवळजवळ 1500 िवधी 

महािव ालये आजिमतीला असून, यातील 780 खाजगी 270 
सरकारी 80 Pvt. Public आहते. देशात एकूण तेवीस िवधी िव ापीठे 
कायरत आहते. याम ये आतंररा ीय उ हाळी शाळा, अदलाबदलीचे 
काय म िव ा यासाठी आयोिजत केल ेजातात.   
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““““भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    वातं यवातं यवातं यवातं य    लढयातीललढयातीललढयातीललढयातील    
रणरािगणीरणरािगणीरणरािगणीरणरािगणी””””    

डॉडॉडॉडॉ. . . . रामहरीरामहरीरामहरीरामहरी    चागंदवेरावचागंदवेरावचागंदवेरावचागंदवेराव    फाटकफाटकफाटकफाटक    
िवभाग मुख इितहास, कला व िव ान महािव ालय,गढी 

तावनातावनातावनातावना    :  :  :  :      
 भारत या देशाला पारतं यातनू मु  कर यासाठी अनेकांनी 
आपल े बिलदान दलेल े आह.े लहान-थोर सव जनता वातं य 
िमळिव यासाठी आसुसललेी होती.  वातं या या या आंदोलनाम ये 
ि या देखील माग े न ह या. मिहलांनी आपल े घरदार, कुटंूब ही 
जबाबदारी सांभाळत भारतीय वातं य चळवळीम ये आपला सहभाग 
न दवला. असहकार,स या ह,ि टशांना िवरोध, िवदेशी मालावर 
बिह कार असे िविवध उपाय यावेळ या मिहलांनी केले. 
गांधीज या ि म वामुळे भारतातील व िवदेशांतील अनेक ि या 
यां याकडे आक षत झा या.  रा ा या उ तीसाठी महा माज नी जे 

अनेक काय म हाती घेतल े या िविवध काय मात सहकारी हणून 
ि यांना सामील क न घेतल.े  गांधीजीकडून ेरणा घेऊन अनके ि या 
यां याकडे आक षत झा या.  रा ा या उ तीसाठी महा माज नी जे 

अनेक काय म हाती घेतल.े  या िविवध काय मात सहकारी बदलून 
ि यांना सामील क न घेतल.े  गांधीजीकडून ेरणा घेऊन अनके ि या 
घराबाहरे पड या व वातं य चळवळीम ये उतर या ि या या 
रा ा या नागरीक आहते हणून यांनीही पु षां या बरोबरीने 
वातं य चळवळी ये भाग घेतला पािहजे अशी भूिमका गांधीज नी 

मांडली होती. 
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आज समाजाम ये वातं यलढयाम ये गरीब ते गभ ीमंत ि यापयत 
अनेक कार या ि यांनी केले या कामिगरीब ल बरेच अ ान आह.े  
पु षां या खां ाला खांदा लावून वातं यलढयात भाग घेणा या आिण 
सव वांचे समपण करणा या या शूर मिहलांचा भारता या या अमृत 
महो सवी वषाम ये आपण अ पसा प रचर क न घेतला पािहजे.  
अशाच काही मिहलाब ल या लेखात आपण जाणून घेऊयात. 
बगेमबगेमबगेमबगेम    हजरतहजरतहजरतहजरत    महलमहलमहलमहल    ----        राणी ल मीबाईचा वातं य लढा जर कोणी 
चालू ठेवला असेल तर तो अवध या बेगम हजरत महलन.े ितचा लढा 
केवळ आपल ेरा य वाचावे याकरीताच न हता तर ि टशांनी जे मं दर 
आिण मि जद उ व त कर याचे धोरण अवलंबील े होते या 
धोरणासाठी बेगमने िवरोध केला आिण आपल ंबिलदान दल.ं 
िभकाजीिभकाजीिभकाजीिभकाजी    कामाकामाकामाकामा    ----    या देशातील सव धमा या लोकांनी वातं य 
चळवळीम ये आपला सहभाग न दव याचे आप याला या वेळ या 
इितहासाव न ल ात येत.े  पारशी धमातील ी-पु षही या 
वातं या या चळवळीम ये माग ेन हत.े  पारशी धमातीलच एक जण 
हणजे मादाम कामा एका सधन पारशी घरातून आले या या मिहलेने 

आपली सव संप ी अनाथ मुल या अनाथ मासाठी देऊ केली आिण 
ी-पु ष समानता यासाठी चळवळ हाती घेतली. 

क रूक रूक रूक रू    राणीराणीराणीराणी    च माच माच माच मा    ----    कनाटकातील क ूरमधील राणी च मा िहने 
इं जां या धोरणािव द आवाज उठवला. सै याने केले या उठावाचे 
ितने नेतृ व केल.े  वया या 33 ा वष  ितने ि टश फौजे या िव द 
लढा दला. 
कमलादेवीकमलादेवीकमलादेवीकमलादेवी    च ोपा यायच ोपा यायच ोपा यायच ोपा याय    ----    ि टशांनी अटक केलेली पिहली मिहला 
हणजे कमलादेवी चटोपा याय. कमलादेवी या ख या समाजसुधारक 
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पण समाजसुधारणा करत-करत यांनी वातं यलढयातही सहभाग 
न दवला.  मुळ या नाटकातील एक कलाकार,पण वातं य लढयात 
यांनी मोठ काम केल.ं  ि यांना वावलंबी बनव यासाठी अनेक 

लघुउ ोग यांनी सु  केले.  अिखल भारतीय मिहला प रषद यांनी 
थापन केली. कमलादेव नी गांधीजी या 1930 या िमठा या 

स यागृहात भाग घेतला होता. 
कॅ टनकॅ टनकॅ टनकॅ टन    ल मील मील मील मी    सहगलसहगलसहगलसहगल    ––––    नेताज या आझाद हद फौजेतील ि यां या 
तुकडीचे नेतृ व कॅ टन ल मी सहगल यांनी केल.े आझाद हद 
सेनेबरोबर काम करतांना ल मी सहगल यांनी हचे दाखवून दलं क , 
अ हसक मागान े होणारे आंदोलन असो कवा लढाई कर याची वेळ 
येवो मिहला कुठेही मागे नाहीत. 
अ णाअ णाअ णाअ णा    आसफअलीआसफअलीआसफअलीआसफअली    ––––    ‘द ेट ओ ड लेडी’ हणून या ओळख या जात.  
भारत छोडो आंदोलना या वेळेस मंुबईम ये यांनी भारताचा वज 
हातात घेऊन आंदोलनाचे नेतृ व केल.े ि टशािव द आवाज उठवला 
हणून यांना तु ंगवास भोगावा लागला.  तु ंगात असतांना कैदांना 

दे यात येणा या वाईट वागणुक ब लही यांनी आंदोलन केले. 
कनकलताकनकलताकनकलताकनकलता    ब वाब वाब वाब वा    ––––    कनकलता ब वा या भारतीय वातं यलढयातील 
वीरबाला हणून ओळख या जातात.  संपूण भारतभर यावेळेस 
ि टशांिव द आंदोलन सु  होते. कनकलता ब वा या आसाममध या. 
आसाममधून यांनी 1942 या आंदोलनात भाग घेतला होता.  या 
आंदोलनाचे नेतृ व यांनी बारंगबारी येथून केलं.  यावेळेस यांना 
‘भारत छोडो’ या घोषणा देत गोहपूर पोलीस टेशन समोर आंदोलन 
करायचे होते आिण ितथे यांना ितरंगा फडकवायचा होता.  परंत ु
ि टशांनी यांना म येच अडवले.  या ि टशांना सांगत हो या क , 
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आमचं आंदोलन ह े हसक नाही तरीदेखील ि टशांनी यांचे काहीही 
ऐकून घेतल ेनाही. यां यावर जोरदार लाठीमार कर यात आला आिण 
यातच वया या केवळ 18 ा वष  यांनी आप या ाणाचे बिलदान 
दल.े 

फुलोफुलोफुलोफुलो    आिणआिणआिणआिण    झानोझानोझानोझानो    ––––    भारतीय वातं यलढयातील िबहार व बंगाल 
े ातील संथाल आ दवास नी अ याचारी इं जािव द उठाव केल.े या 

उठावाचे नेतृ व फुलो आिण झानो या आ दवासी भिगनीनी आघाडीवर 
रा न केल.े  या दोन बिहन नी एका रा ी “फुलो और झानो इन दोन 
बहन  को इं जो क  िशबीर म जाकर तलवार से 21 िसपाही  क  
ह या कर दी” अशा या शुर परा म आ दवासी भिगनीनी ि टशांना 
हरैाण क न सोडल ेहोते. 
राणीराणीराणीराणी    आयिडन लूआयिडन लूआयिडन लूआयिडन लू––––    नागालॅडम ये जादोनाग यांनी ि टशािव द 
उठाव केले.  या उठावात जादोनाग यांना यांची बिहण राणी 
गायिडन लनू ेसाथ दली.  ि टशांनी जादोनांग यांना पकडून फाशीची 
िश ा दली.  यानंतर गायिडन लनू े उठावाची सु े आप या हाती 
घेऊन सै याचे संघटन क न 4000 पे ा जा त नागा जवानांची गरेु ला 
सेना तयार क न इं जांवर ह ल े कर यास सु वात केली.  राणी 
गायिडन लनू ेघोषणा केली क , इं ज मरतील कवा आ ही. परंत ुमाग े
हटणार नाही. इं जांनी गायिडन ललूा पकड यासाठी इनाम घोिषत 
केला व जो पकडून देईल यास दहा वष पयत कर माफ केला.  19 जून 
1932 म ये इं ज एजट जे.पी. िम स यांनी राणी गायिडन लचूा शोध 
घे याचे काम सु  केले व राणीचे फोटो गावागावात लाव यात आल.े 
राणीला पकड यात इं जांना यश आ यानतंर ितला कोहीम या 
तु ंगात ठेव यात आल.े  नंतर इंफाळ या जेलम ये बंद क न आज म 
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कारावासाची िश ा दली.  तु गात गेली ते हा राणी फ  17 वषाची 
होती.  “भारत के इितहास म सबसे कम उ वाली मिहला ांतीकारी 
वह रही ह.ै”  भारताला वातं य् िमळेपयत गाय दन ल ू तु ंगातच 
होती.  वातं य िमळा यानंतर ितची सुटका कर यात आली.  पंिडत 
नेह ंनी यांना यां या वातं या या योगदानामुळे नागाराणी ही 
उपाधी दली. 
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं    ––––        

भारतीय वातं य चळवळीम ये अशा काही ि या आहते क , 
यांना फारशी िस दी िमळाली नाही.  परंत ु यांनी आपल े येय 

सोडल ेनाही. भारतीय वातं य चळवळीमधील ि यांचे काय काहीसे 
दलुि त रािहल े ते इितहासपटावर येण े गरजेचे आह.े तसेच आज या 
िपढीसमोर ि यांनी दलेला फुत दायक लढयाचा इितहास मांडणे 
आव यक आह.े  पु षांपे ा मिहलांची वातं य लढयातील भूिमका 
िवशेष मह वाची आह.े  कारण ढी परंपरांचा तोल ढळू न देता 
संसाराची जबाबदारी सांभाळत भारतीय ि यांनी हा लढा यश वी 
लढला.  हा आधुिनक भारतीय ि यांसाठी वातं य चळवळीतील 
ि यांनी एक फु तदायक असा इितहासाचा आदश घालून दला आह.े  
सदंभसदंभसदंभसदंभ    ::::    

1. https://www.inmarathi>14-uns... 
2. https://www.weeklysadhana.in>roh... 
3. तडवाल शंकर एवं सेनानी ल मण,आ दवासी िवरांगणाएं, काशक दास 

ामीण िवकास क , अलीराजपूर, म. .2016 
4. सं.पाटील टी.एस.,अिखल महारा  इितहास प रषद,27 वे रा ीय 

अिधवेशन, संशोधन पि का 2018. 
5. एस.एस.गाठाळ, भारतीय इितहासातील ि या व ी जीवन, कैलाश 

पि लकेश स, औरंगाबाद. 
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ामीणामीणामीणामीण    शतेक या याशतेक या याशतेक या याशतेक या या    आ मह यचेीआ मह यचेीआ मह यचेीआ मह यचेी    
सम यासम यासम यासम या    

 

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . आरआरआरआर. . . . डीडीडीडी. . . . खताळखताळखताळखताळ    
कला व िव ान महािव ालय, गढी  ता. गेवराई, िज. बीड (महारा )  

तावनातावनातावनातावना    ::::    
 भारत हा कृषी धान देश हणून ओळखला जातो.  शेती हा 
भारतीय अथ व थेचा कणा मानला जातो.  पारंपा रक काळापासूनच 
भारतीय समाजाचा िवचार करता, भारतीय लोकसं येचा अिधकचा 
िह सा हा ामीण भागात राहणा या लोकसं येचा असलेला आढळतो.  
शेती आिण शेतीचा वसाय क न उदरिनवाह करणा यांची सं या 
अिधकची आह.े  पण अलीकड या काळात  शेती आिण शेतीशी संबंधीत 

वसाय करणा यांची आ थक ि थती दयिनय होताना दसते.  
िवशेषत: शेतक यांची आ थक ि थती अिधकच हालाक ची होताना 
दसून येत.े  यातूनच शेतक या या आ मह या होताना दसतात. 

 आधुिनक काळात 'शेतकरी आ मह या' ही भारतीय 
समाजातील एक मुख सम या हणून समोर आली आह.े  भारतात 
शेती आिण शेतक यांना समाजाचा पालन-पोषण करणारा समजले 
जाते.  अशा समाजात शेतक या या आ मह या होतात ही अ यंत 
चतेची बाब आह.े  आजपयत या आकडेवारीव न भारताम ये सवात 

जा त आ मह या या गत समज या जाणा या महारा ाम ये होताना 
दसून येतात.  िवशेषत: ामीण िवदभ आिण मराठवा ात  होणा या 

शेतक या या आ मह याचे माण अिधकचे आह.े   
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सनसनसनसन    2003 2003 2003 2003 पासनू यापासनू यापासनू यापासनू या    दहादहादहादहा    वषातीलवषातीलवषातीलवषातील    ामीणामीणामीणामीण    शतेक या याशतेक या याशतेक या याशतेक या या    आ मह याआ मह याआ मह याआ मह या    ::::    

वष ामीण आ मह या केले या 
शेतक यांची सं या 

2004 4147 

2005 3926 

2006 4453 

2007 4238 

2008 3802 

2009 2872 

2010 3141 

2011 3331 

2012 3786 

    समाजातील येक ला वत:चा जीव सांभाळावाच 
वाटतो.  आपणास अिधकािधक दवस जीवन जगता यावे यासाठी तो 
सतत धडपडत असतो.  पण ामीण शेतकरीच अिधक आ मह या का 
करतो?  याला जीव ि य नाही का? असा  िनमाण होणे साहिजक 
आह.े यासाठीच शेतक या या आ मह ये या कारणांचा शोध घेण े

म ा  ठरत.े 
 अिलकड या काळात इतर िविवध सामािजक सम या 
बरोबरच आ मह या ही एक मुख सामािजक सम या ठरताना दसते.  
कारण शेतक यांची आ मह या हा िवपरीत सामािजक प रि थतीचाच 
प रपाक ठरतो.  हणून शेतक याला आ मह येस वृ  करणारी तेथील 
सामािजक प रि थती असून याचे मूळ सामािजक आिण आ थक 
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ि थतीम ये आह.े  एिमल दरिखमनेही समाजशा ाम ये आ मह येला 
एक सामािजक त य मानल े असून, या यामते आ मह या हा 
सामािजक एक करणा या अभावाचा प रणाम आह.े  हणून सामािजक 
दृ ीकोणातून शेतक या या आ मह येचा शोध घे याचा य  तुत 
संशोधन पेपरमधून केला आह.े 
सशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाची    उ ेउ ेउ ेउ  े   ----    
1) ामीण शेतक या या आ मह याबाबत या सामािजक आिण आ थक 
कारणांचा शोध घेण.े 
2) ामीण शेतकरी आ मह ये या सम येवर उपाय योजना सुचिवणे. 
गिृहतकेगिृहतकेगिृहतकेगिृहतके    ::::    
1) ामीण शेतक यां या आ मह या सामािजक आिण आ थक 
कारणांनी होतात. 
2) ामीण शेतक या या आ मह या थांबिव यासाठी िविवध उपाय 
योजनांची आव यकता आह.े 
सं ाचासं ाचासं ाचासं ाचा    अथअथअथअथ    ::::    
शतेकरीशतेकरीशतेकरीशतेकरी    ----    

शेतकरी  ही ापक सं ा असून याम ये कृषीयो य 
जिमनीवर शासक य िनयमानुसार मालक  असणा या सव ि चा 
समावेश होतो.  तसेच दसु यांची शेतजमीन भाडेत वावर कस यासाठी 
केली असेल तर याची शासक य कायालयामये न द असण ेआव यक 
आह.े  यािशवाय याला शेतकरी हणता येणार नाही. 
आ मह याआ मह याआ मह याआ मह या    ----    

सवसामा यपणे आ मह या हे समाजिवरोधी आिण 
काय ािवरोधी कोण याही चे कृ य होय.  पण या कृतीला 
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ची वत:ची संमती असते.  एिमल दरिखम या मते, "आ मह या 
या सं ेचा वापर हा अशा कार या या कोण याही संदभात 
वापरला जातो या येचा सकारा मक वा नकारातम्क ये या 
शेवट हा या या मृ यूत होत असतो " 
आ मह यचेीआ मह यचेीआ मह यचेीआ मह यचेी    आ थकआ थकआ थकआ थक    कारणेकारणेकारणेकारणे    ----    

१. ामीण शेतक या या आ मह येस िविवध कारची आ थक 
कारण े मुख ठरतातती खालील माणे 

२. नवीन आ थक धारणामुळे शेतक या या सबिसडीतील 
झालेली घट 

३. शेतीमालाला यो य बाजारभावाचा अभाव 
४. शेतक यांचा कजबाजारीपणा 
५. िनसगाचा लहरीपणा 
६. भौितक सोयी-सुिवधांचे आकषण 
७. सचना या तुटपुं या सुिवधा 
८. ापारी व दलालांकडून होणारी लूट 
९. मजूरीचे वाढते दर आिण मजूरांची कमतरता. 
१०. वाढता खच आिण कमी रोजगार उ प  
११. िबगर कृषी े ातील संधीचा अभाव 
१२. या उ ोगांची कमतरता 
१३. वहा रक ानाचा अभाव 
१४. लघ ुआिण जोडधं ाची कमतरता 
१५. दजदार बी-िबयाणे, खते व अवजारांची कमतरता 
१६. िवजेचा तुटवडा 
१७. शासक य योजनांचा अभाव 



125125125125 
 

 

 

१८. शासक य धोरणातील उदािसनता 
१९. वाढती महागाई 

आ मह यचेीआ मह यचेीआ मह यचेीआ मह यचेी    सामािजकसामािजकसामािजकसामािजक    कारणेकारणेकारणेकारणे    ----    
ामीण शेतक या या आ मह येस काही सामािजक कारणेही 

कारणीभूत ठरतात. यातील मुख सामािजक कारणे खालील माणे- 
1) शेतक यांतील सनािधनता 
2) खोटी ित ा 
3) आळस, अ ान आिण दैववाद 
4) िश णाची कमतरता 
5) अित र  अप यांची सं या 
6) कौटंूिबक जबाबदा या 
7) अंध दा 
8) अ पभूधार शेतक यांचे वाढते माण 
9) असंतुिलत कौटंूिबक संबंध 
10) कृषी े ावरील वाढते परावलंिब व 
11) खाजगी सावकारी 
12) शेतजमीनीचे िवभाजन 
आ मह याआ मह याआ मह याआ मह या    : : : : उपायउपायउपायउपाय    योजनायोजनायोजनायोजना    ----    

ामीण शेतक या या आ मह या थांबिव यासाठी उपाय-
योजनांची आव यकता दसूनयेते.  शेतक या या आ मह येवरील मुख 
उपाय-योजना खालील माण-े 
1) शेतक या या सबिसडीत वाढ 
2) सचना या सुिवधांची उपल धता 
3) शेतीपूरक वसायांची िन मती 
4) कजातील सुलभ पुरवठा 
5) उ पादनावर आधा रत शेतीमालाला भाव 
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6) िश णा या सुख-सुिवधा 
7) िविवध शासक य योजनांची अंमलबजावणी 
8) शेतक यात जािणव जागृती करणे. 
9) शेतीिवषयक तं ानाचा िवकास 
10) कुटंूबाची सद य सं येवर मयादा 
11) उ प  आिण खच यात सम वय 
12) शेतीमालाला यो य भाव 
13) शेतक यातील सनमु  
14) इतर े ात रोजगारां या संधी 
15) शेतक या या मुलांसाठी मोफत िश णा या सोयी-सुिवधा 
16) शेतीला वसायाचा दजा 
17) ावसाियक िश णाची पूतता 
18) अ धा य िवतरण व थेतील स मता 
समारोपसमारोपसमारोपसमारोप    ----    

आधुिनक काळातील 'शेतकरी आ मह या' ही ामीण मुख 
आिण आयामी सम या बनली असून यासाठी िविवध घटक/कारणे 
कारणीभूत आहते  हणून एका े ाम ये बदल होऊन चालणार नाही.  
तर ामीण शेतक यांचा सवािगण िवकासा या दृ ीन े िविवध उपाय-
योजना होणे गरजेचे आह.े  िनसग,समाज व था, शासक य धोरण, 
बदलता आ थक प रि थती आिण होणारे सामािजक प रवतन याचा 
प रपाक हणजे, 'शेतकरी आ मह या' होय. शेतक या या आ मह येवर 
िविवध उपाययोजना क न या एकाएक  बंद करण े अश य आह.े  
यासाठी फ  शासनाला जबाबदार ध न चालणार नाही. हणून 
शेतक या या आ मह ये या बाबतीत समाजाचा एक घटक हणून 
यांना प रवतना या आिण िवकासा या वाहाम ये आण याची 

जबाबदारी आपणा सवाची आह.े  यासाठी समाजा या सव तरातनू 
य ा या मा यमातून व शासना या िविवध योजनां या मा यमातून 
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ामीण शेतक या या आ मह येचे माण हळूहळू कमी हो यास मदत 
होईल आिण एक दवस ामीण माथी लागलेला शेतकरी आ मह येचा 
कलंक  न च पुसला जाईल यात शंका नाही. 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    ::::        

1) शेतकरी मािसक 
2)  दैिनक दैशो ती 
3)  बळीराजा मािसक 
4)  ढोबळे िव णू - शेतक या या आ मह या जागितक करणातील शोकांितका 
5)  दैिनक सकाळ 
6)  लोकरा य 
7)  डॉ.ग हाणे एस.ज.े शेतक या या आ मह या, दै.महारा  टाई स    

 

 
*** 
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महारा ातील सचन सुिवधा 
    

ा. . . . डॉ....     िवजय मांटे     
  अथशा  िवभाग, ताप महािव ालय अमळनेर 

तावना – 

कोण याही देशाचा आ थक िवकास या देशा या उ ोग 
े ावर अवलंबून असतो परंत ु उ ोग े ाचा  िवकास हो यासाठी 

कृषी े ाचा सु ा िवकास होणे आव यक असत.े कृषी े ाचा िवकास 
हो यासाठी पाणीपुरवठा, वीज, वाहतूक व था, पतपरुवठा, िवपणन 

व था आिण मुबलक आदाने या बाबी आव यक असतात या 
सवाम ये मह वाचा घटक हणजे सचन व था होय. सचनाचा 
मूलभूत उ ेश कृषी उ पादनात वाढ क न ामीण जीवन समृ  करण े
हा आह.े याच माणे अलीकडील काळात वाढती लोकसं या, तसेच 
वाढत जाणारी उ ोग े ाची सं या आिण इतर कारणासाठी पा याची 
मागणी वाढत आह ेआिण िवशषे हणजे शा त िवकासाची जी उ  े
ठेव यात आली आह े याम येही पा या या बचतीवर ल  दे याचे 
सूिचत केले आह.े  
सशंोधनाची उ ी ेसशंोधनाची उ ी ेसशंोधनाची उ ी ेसशंोधनाची उ ी -े--- 

1) रा यातील कृषी े ाचा आढावा घेण े

2) महारा ातील जलसंप ीचा अ यास करण े

3) धानमं ी कृषी सचन योजनेचा अ यास करण े
सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    प तीप तीप तीप ती---- 

तुत संशोधनासाठी संपूणपण ेदु यम साधनसामु ीचा वापर 
केलेला असून याम ये िविवध लेख, अहवाल,मािसके, वृ प े, तसेच 
इंटरनेट वरील िविवध संकेत थळावरील मािहतीचा आधार घेतललेा 
आह.े याच माणे महारा ाची आ थक पाहणी आिण जलसंपदा िवभाग 
अहवालातून सां यक य आकडेवारी घेऊन िव ेषण केले आह े

महारा ाने भारताचा पि म व म य भाग ापललेा आह े
आिण रा याला अरबी समु ाची सुमारे 720 कलोमीटर लांबीची 
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समु  कनारप ी लाभललेी आह.े 2011 या जनगणननेुसार 11.24 
कोटी इतक  लोकसं या आिण 3.08 लाख चौरस कलोमीटर इतके 
भौगोिलक े  लाभले या महारा ाची लोकसं या माणे देशात दसुरा 

मांक आिण भौगोिलक े ानुसार ितसरा मांक लागतो. रा यात 
मो ा माणावर नागरी करण झाल े असून 45.2 ट े  इतक  
लोकसं या शहरात राहते रा यात उ ण क टबंधीय मोसमी हवामान 
असत.े रा यात पज या या व पाम ये थळ व कालावधी बाबतीत 
खूप तफावत आढळत.े रा यातील सरासरी वा षक पज यमान 400 ते 
6000 िमिलमीटर या दर यान असत.े रा यात वारंवार अवषण 
प रि थती उ वत आह े जवळजवळ 42.50 ट े  इतके े  अवषण 

वण आह.ेरा यातील 2015-16 नुसार िपकाखालील एकूण े  
22.9 ल  हे टर इतके आह े व पेरणी खालील े  17.9 दशल  
हे टर इतक  आह े आिण एकापे ा अिधक वेळा परेणी खालील े  
5.92 दशल  आह ेरा यातील अध  लोकसं या शेतीवर अवलबूंन आह े
रा यातीलरा यातीलरा यातीलरा यातील    जलसपं ीजलसपं ीजलसपं ीजलसपं ी- 

रा यातील े  गोदावरी, कृ णा ,तापी ,नमदा आिण पि म 
वािहनी न ांची खोरे या पाच मुख नदी खो यात ापल ेआह.े तसेच 
रा या या ईशा य भागातील अ य प े  ही महानदी या खो यात 
येते.रा या या जलसंप ीची अंदाजीत सरासरी वा षक उपल धता 
198 अ ज घनमीटर इतक  असून यात 164 अ ज घनमीटर इत या 
भूपृ  जलाचा आिण 34 अ ज घनमीटर इत या भूजलाचा समावेश 
आह.े जून 2017 पयत रा य तर जलसंप ी क पामाफत 42.85 
घनमीटर इतक  साठवण मता िनमाण झाली आह.े 

पि म वािहनी न ा  वगळता उव रत चार न ांची खोरी 
महारा  व लगत या रा यांशी सामाियक आह.े आंतररा य नदी 
यासंबंधीचे पाणी वादाचे िनवाडे, करारनामे आिण िनणय यामुळे 
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रा याला भूपृ ावरील जलसंप ी या वापरास सुमारे 126 अ ज 
घनमीटरची मयादा असून यापैक   69 अ ज घनमीटर इतके माण 
पि म वािहनी नदी खो यांचे आह.े या े ाचे लागवडी यो य े  
फारच मया दत 10.6 ट े  असून  यात स ा ी पवत रांगा व अरबी 
समु  यादर यान या प ास कलोमीटर इत या अ ंद प ीचा 
समावेश आह े यामुळे एकूण उपल ध पा या या थािनक वापरावर 
मयादा आह.े पि मेकडे वाहणा या न ां या खो यात उपल ध 
असले या संपूण पा याचा थािनक उपयोग करता येत नाही तसेच 
सदर खोरे 610  मीटर पे ा उंची या पवत रांगा मुळे उव रत 
खो यापासून वेगळे झा याने इतर खो यात सु ा सदर अित र  पाणी 
आ थक दृ ाही वळिवता येत नाही. उलटप ी लागवडीखालील 

े ा या 89.4% इतके े  असणा या उव रत चार न ां या खो यात 
एकूण जलसंप ी पैक  केवळ 45 ट े  इतक  जलसंप ी आह.े या 
िनणयामुळे रा यातील सुमारे 42. 50 ट े  े  तुटी या कवा अित 
तुटी या खो यात येते रा याला पाणीटंचाई व अवषणाचा वारंवार 
सामना करावा लागतो 

नदी खोरे व उपखोरे यां या सीमा िवचारात घेऊन रा याची  
िवभागणी ामु याने 1531 पाणलोट े ाम ये कर यात आली आह.े 
सन 2013-14 म ये केले या पाणलोट े  िनहाय भूजल िनधार नुसार 
िन वळ भूजलाची उपल धता 31.84 अ ज घनमीटर इतक  आह ेआिण 
वा षक उपसा सुमारे 17.07 अ ज घनमीटर इतका आह.े 
पाटबधंारे आिण लघु सचन क पाची सं या पाटबधंारे आिण लघु सचन क पाची सं या पाटबधंारे आिण लघु सचन क पाची सं या पाटबधंारे आिण लघु सचन क पाची सं या , , , , िन मत सचन मता िन मत सचन मता िन मत सचन मता िन मत सचन मता 

आिण सिचत ेआिण सिचत ेआिण सिचत ेआिण सिचत े     
Particular

s 

Projects of Water 

Resources 

Department 

Number of minor 

irrigation projects 

(local sector 

completed & 

ongoing 
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Major 

& 

Mediu

m 

Mino

r 

Tota

l 

Total 

(K.T. 

Weirs, Lift 

Irrigation 

schemes, 

Other 

important 

types ,l 

M.I. Tanks 

,Percolati

on tanks) 

Total 

State 

level 

& 

Local 

level 

 

No. of 

projects 

complete

d & 

ongoing 

as on 

30th 

June, 

2020 

 

 

405 

 

 

 

3,47

2 

 

 

 

3,87

7 

 

 

113618 

 

 

11749

5 

Irrigation 

potential 

(lakh ha) 

     

(i)Irrigati

on 

potential 

created 

upto 

June, 

2019 

 

 

39.18 

 

 

13.8

6 

 

 

53.0

4 

18.96 

& June 

2020 

19.26 

 

 

72.00 

(ii)Area 

under 

irrigation 

by canal 

& river 

 

 

19.57 

 

 

7.03 

 

 

26.6

0 

- - 
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during 

2019-20* 

(iii)Area 

under 

irrigation 

by wells 

in 

comman

d area 

during 

2019-20* 

 

 

11.79 

 

 

2.13 

 

 

13.9

2 

- - 

Total 

irrigation 

potential 

utilised 

during 

2019-20 

(ii+iii)* 

 

 

31.36 

 

 

9.16 

 

 

40.5

2 

 

 

8.63 

 

 

49.15 

Source : 1) Chief Auditor, Water and Irrigation, Aurangabad under 
Water Resources Department 
        2) Office of the Chief Engineer, Minor Irrigation (Local), GoM 

वरील त याम ये महारा  शासना या जलसंपदा 
िवभागा या अिधप याखालील पाटबंधारे क पाची आिण थािनक 
तरावरील लघ ु सचन क पाची सं या, िन मत सचन मता आिण 
सिचत े  दाखिवले आह.े त याव न असे दसून येत ेक  30 जून 

2020 ला पूण झाले या आिण सु  असले या मो ा म यम आिण लघ ु
पाटबंधारे क पाची सं या 3877 इतक  आह े याच माण े थािनक 
तरावरील को हापूर बंधारे, उपसा जल सचन योजना, पाझर तलाव 

आिण इतर सव कारचे मह वाचे ोत यांची सं या 1,13,618 एवढी 
आह.े दो ही िमळून रा य तर आिण थािनक तर 1,17,495 एवढे 
मोठे, म यम लघ ु क प व इतर ोत आहते. 

त याव न असे दसून येते क  30 जून 2019 ला रा यात 
जलसंपदा िवभागा या पाटबंधारे क पांतगत 53.04 लाख हे  टर 
आिण थािनक तरावर 18.9 लाख हे टर सचन मता िन मत होती 
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आिण यावष  2019 - 20 म ये एकूण 40.52 लाख हे टर े  
सचनाखाली आल.े तर थािनक क पांतगत 8.63 लाख हे  टर 
े ाला सचनाचा लाभ िमळाला या माणे  एकूण 49.5 लाख हे टर 
े ासाठी िन मत सचन मता वापरली . एकूणच असे दसून येते क  

रा य तरावरील पाटबंधारे क पा या िन मत सचन मते या 76 
ट े  सचन मता वापरली गलेी तर थािनक तरावर अंदाजे 35% 
सचन मता वापरली गेली 

उपयु  जलसाठा उपयु  जलसाठा उपयु  जलसाठा उपयु  जलसाठा , सचन मता आिण य  सिचत ेसचन मता आिण य  सिचत ेसचन मता आिण य  सिचत ेसचन मता आिण य  सिचत े  

Live storage of water, irrigation potential and actual 

irrigated area 

Year Storag
e 

capacit
y as 
per 

project 
design 
(MCM

) 

Live 
storage 
as on 
15th 

Octobe
r 

(MCM
) 

Perc
enta
ge 
of 

live 
stor
age 

Irrigat
ion 

potent
ial 

create
d (as 
on 

30th 
June) 
(Lakh 
ha) 

Actual 
irrigate
d area 
(1st 

July to 
30th 
June) 
(Lakh 
ha) 

Perc
enta
ge of 
actu
al 

irrig
ated 
area 
to 

irrig
ation 
pote
ntial 
creat
ed 

2015-16 42,960  17,712  41.2  49.10  24.07  49.0  

2016-17 43,241  29,971  69.3  49.65  40.58  81.7 

2017-18 43,752  27,607 63.1  50.37  39.42  78.3 

2018-19 43,572  23,004  52.8  51.23  35.97  70.2 

2019-20 44,183  30,579 69.2  53.04  40.52*  76.4 

MCM : Million Cubic Meters *Tentative 
 Source : Chief Auditor, Water and Irrigation, Aurangabad under 
Water Resources Department 

वरील त याम ये 2015 -16 पासून रा यातील उपयु  
जलसाठा , सचन मता व य  सिचत े  दशवले आह.े 
त याव न असे दसून येते क  मोठे, म यम व लघु पाट बंधारे रा य 

तरावरील जलाशयाम ये 15 ऑ ट बर 2019 रोजी उपयु  
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जलसाठा 30,579 दसल  घनमीटर होता. ह े माण क प आराख ा 
नुसार जलसाठा मते या एकूण 70.2 ट े  होते त याव न असे 
िनदशनास येते क  2016 17 यावष  य  सिचत े ाची िन मत 
सचन मतेशी असणारी ट े वारी सवािधक 81.7% आह.े 

रा यातील एकूण सिचत ेरा यातील एकूण सिचत ेरा यातील एकूण सिचत ेरा यातील एकूण सिचत े - 

 
Figure - Area irrigated by surface and groundwater in 

2014 from the state and local sector projects and 

groundwater in Maharashtra. 

वरील वतुळ आकृती व न असे दसून येत े क , 2014 -15 
म ये भू तर आिण भूजल या दो ही ोतांचा िवचार करता रा य आिण 
थािनक तरावरील क पामधून रा यात एकूण 6.74 लाख हे  टर 
े  सचनाखाली आल.े याम ये भू तरावरील कालवा सचना ारे 

1.78 लाख हे टर, धरणा या प र े ातील िविहरी ारे 1.11 लाख 
हे टर आिण नदी ना या ारे 0.35 लाख हे टर व  थािनक तरावरील 
लघू सचना ारे 0.50 लाख हे टर असे 3.74 लाख हे  टर े  भू 
तरावरील पा यामुळे सचनाखाली आले तर भूजल ोता ारे ठबक 

आिण कलर 1.50 लाख हे टर आिण पृ भागाव न 0.5 लाख 

Groundwat
er 

(micro/spri
nkler 

irrigation) 
1.5Mha … 

Groundwat
er 

(surface 
methods) 
1.5Mha 
(22%) 

Minor 
irrigation 

(local 
sector) 

0.5Mha( 
8%) 

Canal 
irrigation 

(state 
sector) 

1.78Mha 
(26%) 

Well 
irrigation in 
command  
1.11Mha 

(17%) 

Irrigation 
from rivers 

& nalas 
0.35Mha  

(5%) 

Total irrigated area 6.74 million ha 

 (100%) 
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हे टर े  सचनाखाली आल ेएकूणच या वष  रा यातील सव ोता 
ारे कती े  सचनाखाली आल ेआह ेह ेदशिवल ेआह े

धानमं ी कृषी सचन योजनाधानमं ी कृषी सचन योजनाधानमं ी कृषी सचन योजनाधानमं ी कृषी सचन योजना- 
खा ीशीर सचनाखालील लागवडीयो य े  वाढवणे, 

पा याचा अप य टाळ यासाठी जल वापर मतते वाढ करणे, 
अचुक सचन आिण तुषार व ठबक सचन ( ित थब अिधक पीक 
)अशा पाणी वाचवणा या सचन प ती या वापराम ये वाढ 
करणे हा या योजनचेा मुख उ शे आह.े ही योजना रा यात 
2015 -16 पासून राबिव यात येत आह.े या योजनेअंतगत अ प व 
अ य प भूधारक शतेक यांना 55 ट े  आिण इतर शेतक यांना 45 ट े  
अंशदानाचे िनकष असून े ाची मयादा पाच एकर आह े .सन 2019-

20 म ये  न ान े1,23,300 हे टर े  सू म सचनाखाली आल.े    
तषुार व ठबक सचन सचंाच ेिवतरण आिण झातषुार व ठबक सचन सचंाच ेिवतरण आिण झातषुार व ठबक सचन सचंाच ेिवतरण आिण झातषुार व ठबक सचन सचंाच ेिवतरण आिण झाललेा खचललेा खचललेा खचललेा खच-  

Sprinkler & drip irrigation sets distributed and expenditure 

incurred 

Year Sprinkler 
irrigation sets 

Drip irrigation 
sets 

Expendit
ure 

incurred    
(`Crore) 

 No. of 
sets 

Area 
(ha) 

No. of 
sets 

Area 
(ha) 

2017-
18 

1,10,6
10 

72,8
14 

1,53,5
89 

1,36,1
80 

687.84 

2018-
19 

71,16
1 

44,8
12 

1,03,9
21 

85,73
1 

415.95 

2019-
20 

67,53
1 

40,7
94 

97,16
1 

82,50
5 

402.14 

2020-
21 

(Targ
et) 

69,97
9 

63,6
17 

1,21,6
85 

1,10,6
23 

667.66 

              Source : Commissionerate  of Agriculture, GoM 

वरील त याम ये तुषार व ठबक सचन संचाचे िवतरण 
आिण झाललेा खच दशवला आह.े त याव न असे दसून येत े क  
तुषार आिण ठबक सचन संच याची तुलना करता ठबक सचन ारे 
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अिधक े  सचनाखाली आले आह े2020-21 म ये तुषार सचना ारे 
63, 617  हे  टर आिण  ठबक सचना ारे 1,10,623  हे  टर असे 
एकूण1,74,240  हे  टर े  सचनाखाली आण याचे ल  ठेव यात 
आल ेहोत.े 
िन कषिन कषिन कषिन कष----        

वाढ या लोकसं येमुळे दरडोई पा याची उपल धता कमी होत 
चालली आह े तसेच वाढते शहरीकरण व औ ोिगक करणामुळे 

व थापनावरील तान वाढत चालला आह.े स टबर 2015 म ये 
भारतासह 193 सद य रा  े पुढील पंधरा वषात सा य करावया या 
सतरा शा त िवकास उ ांक रता वचनब  झालेली आह.े 
”सवासाठी शु  जल व व छता” यांची सुिनि ती करणा या शा त 
िवकास उ   सहा (SDG-6) ारे  जल मु ा जागितक कायसूची वर 
ठोसपणे आला आह.े आरो यपणू जीवनमान सुिनि त करण,े भुकेची 
सम या संपु ात आणण,े आ थक वाढ व इतर उ  े सु ा 
पा यािशवाय सा य करता येणार नाहीत. यािशवाय शा त िवकास 
उ  12 आिण 15 (SDG-12 & 15) याम ये सु ा शा त वापर व 
उ पादन प ती आिण थलीय पा रि थितक  या(Terrestrial 
Ecosystem) शा त वापरास चालना देण ेया बाब ना मह व दे यात 
आल े आह.े आिण हणून शा त िवकास उ ात मांड यात आलेली 
धे य सा य कर याक रता जलसंप ी चा िवकास व व थापन 

भावीपणे करण ेही बाब अ यंत मह वाची आह.े  रा यातील पा याची 
उपल धता िवषम आह.े रा यातील मोठा भूभाग हा अवषण वण आह े
तर काही अ प भूभागावर पा याची िवपलु उपल धता 
आह.ेवातावरणातील बदला या संभा  धो या या पा भूमीवर 
प रि थती अिधकच िबकट होणार आह.े ह ेसव टाळ यासाठी पा याचा 



137137137137 
 

 

 

वापर काटकसरीन े काय म कर याबरोबरच  याचे संवधन करण े
आव यक आह े
संदभ:- 

१. Economic survey of Maharashtra 2020-21 Page no 

110,111 & 118 

२. महारा  रा य जलनीती -२०१९ 

३.  “EXPERIENCES IN IRRIGATION REFORMS IN 

MAHARASHTRA”  Suresh A. Kulkarni  Secretary 

Maharashtra Water  Resources Regulatory Authority 

४. MWRRA Annual  Report 2017-18 

५. water conservation and saving in Agriculture -Initiatives, 

Achievements and Challenges in Maharashtra 

 
 

*** 
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हदैराबाद मु सं ाम आिण आजचा हदैराबाद मु सं ाम आिण आजचा हदैराबाद मु सं ाम आिण आजचा हदैराबाद मु सं ाम आिण आजचा 
मराठवाडा एक ऐितहािसक अ यास मराठवाडा एक ऐितहािसक अ यास मराठवाडा एक ऐितहािसक अ यास मराठवाडा एक ऐितहािसक अ यास     

ा.ा.ा.ा.    डॉ.डॉ.डॉ.डॉ.    राधाकृ ण जोशीराधाकृ ण जोशीराधाकृ ण जोशीराधाकृ ण जोशी    
अ य  देविगरी ातंअ य  देविगरी ातंअ य  देविगरी ातंअ य  देविगरी ातं, इितहास िवभाग मखुइितहास िवभाग मखुइितहास िवभाग मखुइितहास िवभाग मखु, गाधंी महािव ालय गाधंी महािव ालय गाधंी महािव ालय गाधंी महािव ालय 

कडा ता.आ ी,कडा ता.आ ी,कडा ता.आ ी,कडा ता.आ ी, िज.बीड. िज.बीड. िज.बीड. िज.बीड.     
तावनातावनातावनातावना    

 मराठवाडा मु सं ाम ह ेभारता या वातं य एक मह वपूण 
भाग समजला जातो हा इं जािव  नसून तो है ाबाद या 
िनजामािव  होती इं जां या राजवटीम ये भारतात जवळपास 
५६३ दशेी रा ये व सं थान े होती या रा याचा आिण सं थानाचा 
रा यकारभार दशेी राजे व सं थािनक पाहत असत. अनेक सं थानापैक  
है ाबाद सं थान ह े एक मोठे सं थान होते. १८ जुल ै १९४७ रोजी 
ि टश सरकारन े भारतीय वातं याचा कायदा पास केला. पुढे याच 
काय ानुसार १५ ऑग ट १९४७ रोजी भारताला वातं य िमळाले. 
वातं यानंतर अनेक सं थान ेभारतीय संघरा यात िवलीन झाली पण 

है ाबाद, जुनागड व का मीर संघरा यात िवलीन न होता आपल े
वतं  थान िनमाण केले. यापैक  है ाबाद हा सुभा मोगली 

सा ा याचा दि णेकडील एक भाग असून मोगल सुभेदार मीर 
कम ीन उफ िचन कलीचखान उफ िनजाम-उल-मु क यान े १७२४ 
म ये वतं  है ाबाद रा याची थापना केली. या घरा यात एकूण 
सात िनजाम होऊन गलेे. या रा या या गादीवर वंशपरंपरेने होऊन 
गेले या स ाधीशांना िनजाम व 'आसफजाह' या नावाने ओळखले जात 
असे.  
शोध िनबधंाची उ  ेशोध िनबधंाची उ  ेशोध िनबधंाची उ  ेशोध िनबधंाची उ  े    

1. मराठवाडा मु सं ामा या चळवळीचा आढावा घेण.े  
2. मराठवाडा मु सं ामातील टेट काँ ेस या कायाचा 

परामश घेण.े  
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है ाबाद रा यात मराठवाडा, तेलंगणा व कनाटक या 
ादेिशक िवभागांचा समावेश होत होता. या रा याचा शासक मुि लम 

होता पण ब सं य जनता हद ूहोती. िनजामाची अ यायी, अ याचारी 
व जुलमी स ा होती. भारता या व द खन या म यभागी असलेल े
है ाबाद ह े रा य वतं  राहणे रा यातील जनते याच नाही तर 
देशा याही िहताचे न हत.े या रा या या िविलनीकरणािशवाय 
भारतीय वातं याला पणू व येऊ शकत न हत.े यामुळे रा यातील 
जनतेन े है ाबाद सं थान भारतीय संघरा यात िवलीन हावे हणून 
स या ह व सश  आंदोलन केले. शेवटी भारत सरकारने १३ स टबर 
१९४८ रोजी ल करी कारवाई क न है ाबाद सं थान भारतीय 
संघरा यात िवलीन क न घतेले (१७ स टबर १९४८) 1 
है बाद सं थानामधील त कालीन मराठवाडाहै बाद सं थानामधील त कालीन मराठवाडाहै बाद सं थानामधील त कालीन मराठवाडाहै बाद सं थानामधील त कालीन मराठवाडा    
 है ाबाद सं थान ह ेदेशा या व द खन या म यभागी असललेे 
आकाराने दसु या मांकाचे सं थान होत.े १९४९ या जनगणनेनुसार 
रा याची लोकसं या १.१२.३८,५३४ एवढी होती तलेग,ु मराठी या 
तीन भािषकाचे िमळून है ाबाद सं थान बनल ेहोते. तलेगु भािषक ८. 
मराठी भािषक ५ व क ड भािषक ३ अशा एकूण १६ िज ांचा 
समावेश है ाबाद सं थानाम ये होता. है ाबाद सं थानाम ये 
मराठवा ाचे ५ िज ह े समािव  होत े यात औरंगाबाद, नांदेड, 
परभणी, बीड व उ मानाबाद यांचा समावेश होता सं थानामधील 
मराठवा ाचे एकूण े फळ २७५९१ चौ.मैल एवढे होते आिण एकूण 
लोकसं या ५२१९५२८ एवढी होती है ाबाद वातं य सं ाम 
(मराठवाडा मु ाम) अ यास करताना महारा  प रषद, टेट 
काँ ेसचे काय, हद ू महासभा, आय समाजाची चळवळ, इ ेहादलु 
मुसलमीन रझाकार संघटना, वंदे मातरम् चळवळ इ पलैूंचा िवचार 
करता येईल.2 
आय समाजाची थापनाआय समाजाची थापनाआय समाजाची थापनाआय समाजाची थापना    
 १० एि ल १८७५ रोजी वामी दयानंद सर वती यानो मंुबई 
येथे आय समाज या संघटनेची थापना केली. है ाबाद सं थानाम ये 
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बीड िज हयातील क ल ेधा र या ठकाणी सव थम आय समाजाची 
थापना झाली. यासाठी पंिडत भगवती साद, गोपाळ साद, मदन 
साद, मयनलाल, रामचं  भाई, मािणक साद, बाबुरावजी वै , बाबू 

गणेश सह वमा, म सीलाल ितवारी यांचे य  मोलाचे ठरल.े सन 
१८९२ म ये आय समाजा या शाखेचे थलांतर है ाबाद येथील 
'सुलतान बाजार' या ठकाणी कर यात आले. तेथनूच ख या अथाने आय 
समाजा या कायाची सु वात झाली. बॅ र टर िवनायकराव कोरटकर ह े
आय समाजाचे अ य  तर उदगीरचे भाई ब सीलालजी ह े मु यमं ी 
होते. मराठवा ातील औरंगाबाद, नांदेड, लातरू, उदगीर, बीड, 
अहमदपूर, हगोली, परभणी व जालना येथ े आय समाजा या शाखा 
झा या.3 
महारा  प रषद व अिधवेमहारा  प रषद व अिधवेमहारा  प रषद व अिधवेमहारा  प रषद व अिधवेशनेशनेशनेशने    
 तेलगंणा िवभागात १९२१ म ये आं  महासभा, कनाटकात 
१९३७ म ये कनाटक प रषदेची थापना कर यात आली. याच 
धत वर १९३७ म येच महारा  प रषदेची थापना कर यात आली. 
महारा  प रषद थापन कर यासाठी गो वदभाई ाफ, दगंबर बद,ू 
केशवराव कोरटकर, अनंत भालेराव, काशीनाथराव वै , पु षो म 
चपळगावकर, वामनराव नाईक, रा.गो. परांजप,े रामचं राव अंत,ू 
एकनाथराव कुलकण  आ दवा मोलाचा वाटा होता. महारा  प रषदेचे 
पिहले अिधवेशन जालना िज हचतील परतरू येथ े द.१ जून १९३७ 
म ये गो वदराव नानल यां या अ य तेखाली भरल.े ह ेअिधवेशन तीन 
दवस चालल.े यासाठी मराठवा ातील सव िज ातील अनेक 

कायकत व पुढारी आल ेहोते. कधळीचे गो वदराव घारे ह े परतूर या 
अिधवेशनाचे वागता य  बनल.े या प रषदलेा गो वदभाई ाफ, 
अ युतराव देशपांडे, गोपाळशा ी देव, शामराव बोधनकर, वामी 
रामानंद तीथ आ द पुढा यांसह हजारो कायकत उपि थत होते. या 
अिधवेशनात सावि क िश ण, ी िश ण तसेच उद ू मा यमाला 
िवरोध या िवषयावर चचा झाली. या अिधवेशनात जवळजवळ ३४ 
ठराव मांड यात आल े होते. परतुर या अिधवेशनातूनच वामी 
रामानंद तीथ यांचे नतेृ व उदयास आल.े या प रषदेमुळे महारा  
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प रषदेचे काय संपणू मराठवा त िव ता  लागल.े थोड यात 
िनजामा या जुलमी, अ यायी राजवटीिव  संघ टत हो याचे मनोबल 
या अिधवेशनामुळे जनतेत िनमाण झाले.4 
टेट काँ सेटेट काँ सेटेट काँ सेटेट काँ से    

 लातूर येथील महारा  प रषदेचे दसुरे अिधवेशन संपताच 
िनजाम सरकारन े महारा  प रषदलेा जातीय सं था हणनू घोिषत 
केले. यानंतर वातावरण िचघळल.े अशातच महारा  प रषदे या 
आदेशाव न वामी रामानंद तीथ यानी अंबाजोगाई सोडून हे ाबादला 
थाियक झाल े व तथेूनच िनजामािव  काय गितमान केले. 
यां यासोबत आनंद वाघमारे व दगंबरराव बद ूराहत असत. संपूण 

है ाबादसाठी एक राजक य संघटना आव यक असून सरकार या 
दडपशाही िव  कायदेभंग व स या हाचा माग वीकारला पािहजे 
हणून पुढे है ाबाद मधील काही ने यांनी २९ जून १९३८ रोजी एक 

बैठक बोलािवली. या बैठक स वामी रामानंद तीथही हजर न हते. 
याच बैठक त है ाबाद टेट काँ ेसची थापना कर यात आली. 
है ाबाद टेट कॉ ेसचे पिहले अ य  ी. गो वदराव नानल व 
सरिचटणीस राम कशन धतू ह ेहोते. गो वदराव नानल व यां या इतर 
सहका यांना अटक होऊन िश ा झाली. यामुळे टेट काँ ेसची 
जबाबदारी वामी रामानंद तीथ यां याकडे आली व यां या 
नेतृ वाखाली है ाबाद वातं यसं ाम सु  झाला. िनजाम सरकारने 
टेट कॉ ेसवर बंदी घातली. गो वदराव नानल यांनी केले या 

स या हानंतर तीन दवसांनी हणजेच २७ ऑ टोबर १९३८ ला 
वामी रामानंद तीथ यांनी स या ह केला. िनजाम सरकारने वामी 

रामानंद तीथ यांना अटक केली. ते हा वामीज नी एका िनवेदनात 
हटले क , "सरकार या धम यांना आ ही मुळीच भीक घालत नाही. 

या सरकारने जनतेचे नैितक पाठबळ गमावल ेआह.े  
सदंभ ंसदंभ ंसदंभ ंसदंभ ंथ सचूी : थ सचूी : थ सचूी : थ सचूी :     

१. डॉ.सोमनाथ रोड,े मराठवा ाचा इितहास, कैलास पि लकेश स, औरंगाबाद, 
२००४ प.ृ४९.  

२. भालेराव अनंत, मराठवा ाचा इितहास, मौज काशन, मंुबई, २००५ प.ृ६७ 
३. डॉ. अिनल कठारे, मराठवा ाचा इितहास, क पना काशन, नांदेड, २००६ 

पृ.१०५ 
४. डॉ.साहेबराव गाठाळ, आधुिनक महारा ाचा इितहास, कैलास पि लकेश स, 

औरंगाबाद, २००८ प.ृ५५.  
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सवसमावशेकसवसमावशेकसवसमावशेकसवसमावशेक    वाढवाढवाढवाढ    आिणआिणआिणआिण    भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    
अथ व थाअथ व थाअथ व थाअथ व था    : : : : एकएकएकएक    अ यासअ यासअ यासअ यास    

ाााा. . . . देिवदासदेिवदासदेिवदासदेिवदास    गोकुळगोकुळगोकुळगोकुळ    गवळीगवळीगवळीगवळी    
पदवी, पद ु र अथशा  िवभाग मुख, म. िश. . मंडळाचे, ी िशवाजी 

महािव ालय, परभणी 
 

वातं यो र काळात  देशान े ल णीय गती सा य केली 
आह.े आपली अथ व था आता अशा वळणावर पोहोचली आह े क , 
यापुढे थायी िवकास सा य क न भारतीय जनतेचे मह म क याण 
साधून जागितक महास ा हो या या मागावर वाटचाल करणे 
आपणास शक्य झाले आह.े परंत ु अ ापही समाजातील एक मोठा 
समूह या सवापासून दरू आह.े उ प ामधील िवषमता, ादेिशक 
असमतोल, अ ान, िनर रता, ी-पु ष भेदभाव, दा र य, कुपोषण, 
उपसामारी, अनारो य, ाचार इ यादीमुळे िधक िवकासापासूनचे 

ा  लाभ सवापायत पोहोचू शकल े नाहीत. अथात आपला अिधक 
िवकास हा सवसमावेशक नाही. दावोस  (ि वझलड) येथे आयोिजत 
जागितक आ थक िवकास मंच  (व ड इकॉनॉिमक फोरम) या बैठक त 
सवसमावेशक िवकास िनदशांक २०१८ जाहीर कर यात आला. 
याम ये १०३ अथ व थां या गतीचे आकलन वृ ी व सवसमावेशक 
वाढ या  आधारावर केले गले ेआह.े यानुसार नॉव हा जगातील सवात 
सवसमावेशक आधुिनक िवकिसत अथ व था ठरली  आह ेतर भारत 
६२ ा मांकावर आह.े भारता या एकूण गुण कमी तीची असले 
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तरी वेगाने वाढणा या १० उदयो मुख अथ व थांम ये भारताचा 
समावेश आह.े   
सवसमावेशक वाढ हा देशा या आ थक िवकास येतील धोरणाचा 
मह वाचा भाग बनिव यात आललेा आह.े याम ये ग रबी िनमूलन, 
पोषण आिण आरो य, जनसांि यक य लाभांश, ामीण भागाचा 
िवकास, कृषी े , रोजगार, पायाभूत सुिवधा, याम ये असणा या 
सम या आिण याम ये अिधक माणात िवकास घडवून आण यासाठी 
सरकारमाफत वेळोवेळी के या जाणा या उपाययोजना आिण कायदे 
यांसार या बाब चा एकि तपणे िवचार केला गेललेा आह.े आ थक 
वृ ी जर सवसमावेशक असेल तरच अिधक माणात आ थक संधी ा  
करता येतील. सरकारन े वाढीची या सवसमावेशक व सम यायी 
कर यासाठी िविवध कार या िवकासा मक योजना सु  केले या 
आहते. या योजना दा र य़िनमूलन, गटामधील समानता, ादेिशक 
समानता, पयावरण शा तता, िश ण व आरो य, शा त प तीने 
शेतीची वाढ, आ थक समावेशकता, पायाभूत सुिवधा या े ाशी 
संबंिधत आहते यामुळे होणारी वृ ीची या सवसमावेशकते या 
दशेन े होणारी असेल. आ थक िवकास हा फ  व त ू व सेवां या 

उ पादनाशी िनगडीत नसून समाजा या सव े ांम ये िवकासा मक 
बदल घडून येणे होय. रोजगारा या संधी, दा र य़ कमी होणे, आ थक 
िवषमता कमी होण,े समाजातील सव घटकांचे जीवनमान उंचावणे, 
यालाच आ थक िवकास हटल े जाते. आ थक िवकासा या येत 
काही मूठभर लोकांनाच फायदा न होता ामीण व ाथिमक े ातील 
ब सं य लोकांना फायदा हावा हणून ११ ा योजनेपासून 
सवसमावेशक वाढ ही संक पना पुढे आली आह.े 
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अ यासाचीअ यासाचीअ यासाचीअ यासाची    उ द ेउ द ेउ द ेउ द  े:  

तुत अ यास करताना खालील माणे उ द  े िनि त 
कर यात आली. 
१. सवसमावेशक वाढ ही संक पना अ यासण े 
२. सवसमावेशक वाढ या संक पनेत अंतभूत घटकांचा अ यास करणे  
३. सवसमावेशक वाढीसाठी आव यक योजनांचा अ यास करणे  
सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    प तीप तीप तीप ती::::----  

तुत अ यास कर यासाठी वणना मक संशोधन प तीचा 
वापर केला असून दु यम मािहती ोतांचा वापर कर यात आला आह े
यात संदभ थं,मािसके, पाि क, दैिनके, िविवध िवभागाचे वा षक 
अहवाल  यांचा वापर केला आह.े तसेच याबरोबरच इंटरनेटचा आधार 
घेतला आह.े  
िवषयिवषयिवषयिवषय    िववचेनिववचेनिववचेनिववचेन    ::::    

सवसमावेशक वाढ संक पना:  खाजगी सहभाग व सामािजक 
क याण यांची सांगड घाल याचा य  करणा या  सवसमावेशक 
वृ ीची संक पना १८ ा शतकाम ये झाली असली तरी ती 
पूण वापासून बरीच दरू आह.े रकाड पासून, िम स, मा थस आिण 
मा स या अथशा ापयत सवानी औ ोिगकरणामुळे समाजातील 
गरीबां या प रि थतीम ये फारसा बदल घडून आण यात आला नाही 
अशी औ ोिगक ांती या प रणामांची वा तिवकता नमूद केली. अँडम 
ि मथची अदृ य हाताची संक पना िवक त बाजारपेठीय ापारामुळे 
फ  उ पादन आिण िवतरण यांचे इ तम बा  व प सा य 
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कर यासाठी मांड यात आली. भारतीय िनयोजनाला अ या शतकापे ा 
अिधक काळ लोटून देखील भारतात सवसमावेशक वृ ीचा य  
असफल ठरला. भारतातील दा र  रेषेखालील लोक िवशेषत: 
अनुसूिचत जाती-जमाती व इतर मागासवग य लोकां या आ थक 
ि थतीत व जीवनमानात अपे ेनुसार सुधारणा झाली नाही. हणून 
अकरा ा पंचवा षक योजने या आराख ात (२००२-२००७) 

थमच “वेगवान आिण अिधक सवसमावेशक वृ ी या दशेन”े ह े
शीषक टाक यात आल.े 

सवसमावेशक वृ दी ही दीघकालीन या आह.े जे हा 
समाजातील सव ि चा आ थक िवकासामधील सहभाग आिण 
योगदानास िनि त केल े जाते ते हा यास सवसमावेशक वृ दी असे 
संबोधले जाते. अकरा ा पचंवा षक  योजनेनुसार सवसमावेशक 
वाढीची ा या पुढील माण े आह.े “समाजातील सव घटकांसाठी 

ापक त वावर आधा रत लाभाची आिण समान संधीची सुिनि तता 
करणारी वृ ीची या हणजे सवसमावेशक वाढ होय”.  

अम य सेन यां या मते, आ थक िवकासाबरोबरच ग रबांची 
यश  वाढ यास सामािजक क याण साधले जाऊन आपोआप 

सवसमावेशक वृ दी घडून येईल. डॉ. मॉ टेक सग अहलुवािलया यां या 
मते, या ब आयामतेचा एक प रणाम असा आह े क , िविवध 
आयामांम ये जी गती घडून येत आह.े ती वेगवेगळी असू शकत.े 

िस द अथशा  अिभिजत सेन यां या मते, कृषी आिण िबगर-कृषी 
े ातील ित ि  उ प ामधील तफावत न ं दावणे ही 

सवसमावेशक वृ दीची आव यक अट आह.े जागितक बँके या २००६ 
मधील अहवालानुसार, जात, धम, पंथ, लग, ीमंत-ग रब अशा 
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कारचा कोणताही भेदभाव न करता मनु य हा घटक िवचारात घेऊन 
आ थक वृ दीची ादेिशक ा ी वाढिवणे. सवसमावेशक वाढीचे  
मु य िनदशक हणून खालील घटकांचा वीकार कर यात आला आह.े 
अअअअ))))    आ थकआ थकआ थकआ थक    िवकासिवकासिवकासिवकास    : : : :     

1) वा तव थूल देशांतगत उ पादनात ८% दराने वृ दी घडवून 
आणण.े  

2) ४% दरान ेकृषी े ाची वृ दी  
3) १०% दरान ेिविनमाण े ाची वृ दी  
4) येक रा या ारे अकरा ा योजने या तूलनेत बारा ा 

योजना कालावधी दर यान   
5) अिधमानत: उ  सरासरी वृ दी दर सा य केला पािहजे.  

बबबब) ) ) ) दा र यदा र यदा र यदा र य    आिणआिणआिणआिण    रोजगाररोजगाररोजगाररोजगार    ::::    
1) योजने या अखेरपयत पूववत  अंदाजा या तुलनेत दरडोई 

उपभोग वाढवून दा र ात १०% ने घट करण.े 
2) योजना कालावधीत िबगर कृषी े ात ५० िमिलयन नवीन 

कायसंध ची िन मती आिण याच  माणात कौश य 
माणपतर् उपल ध क न देण ेह ेिश ण होय. 

3) योजने या अखेरपयत शालेय िश णाचे न दणी वय वाढवून 
सात वष करण.े  

4) अथ व थेत कौश य आव यकतेस अनुस न येक 
तुकडीसाठी दोन दशल  अित र  जागा िनमाण क न उ  
िश णापयत पोहोच वृ द गत करण.े  

5) शालेय न दणीमधील लैिगक व सामािजक दरीस 
(मुलामुल दर यान, अनुसूिचत जाती, अनुसूिचत  जमाती, 
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मु लीम आिण उव रत लोकसं येदर यान) योजने या 
अखेरपयत दरू करण.े  

    
कककक) ) ) ) आरो यआरो यआरो यआरो य    ::::    

1) योजने या अखेरपयत नवजात िशशु मृ यू दरात २५ पयत घट 
आिण माता मृ यू दर ित १००० िजिवत सुतीत ९ पयत 
घट ब बालक नग गुणो रात (०-६ वष) ९५० पयत 
सुधारणा घडवून आणण.े  

2) योजने या अखेरपयत एकूण जनन दरात घट घडवून आणून 
२१ करण े 

3) ०-३ वयापयत या बालकांमधील अ पपोषणात घट घडवून 
"NFSH- ३ तरा या िन यावर आणण.े  

डडडड) ) ) ) ामीणामीणामीणामीण    आधारभतूआधारभतूआधारभतूआधारभतू    सुिवधांसिहतसुिवधांसिहतसुिवधांसिहतसुिवधांसिहत    आधारभतूआधारभतूआधारभतूआधारभतू    सोयीसोयीसोयीसोयी----सिुवधासिुवधासिुवधासिुवधा    : : : :     
1) पायाभूत न सुिवधांमधील गुंतवणूक म ये वाढ  क न १ थलू 

देशांतगत उ पादना या ९% वर आणण.े  
2) थलू सिचत े ात ९० दशल  हे टर व न १०३ दशल   

हे टरपयत वाढ घडवून आणण.े  
3) सव  गावांना िवज उपलब्ध क न देण.े आिण वीजगळती २० 

% वर आणण े
4) सव गावांना बारमाही र यांना जोडणे  
5) रा ीय व  रा य महामागाचा दजा कमान दपुदरीवरआणण.े  
6)  पूव र व  पि मी सम पत मालवाहतूक जोडमाग पूण 

करण.े  
7) ामीण सारणास ७०% पयत वृ द गत करण.े  
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8) ५०% ामीण  लोकसं येला  नळा ारे िप या या - पा याचा 
सुतलभ पुरवठा आिण करण े ५०% ामपंचायत ना िनमल 

ामचा दजा ा  क न देणे. 
इइइइ) ) ) ) पयावरणपयावरणपयावरणपयावरण    आिणआिणआिणआिण    शा तताशा तताशा तताशा तता    ::::----    

1) ह रत आ छादन े ात ( ितवषा एक दशल  हे टरची  
वृ दी सा य करण.े 

2) नुतनीकरण / नवीकरणीय उजा मतेत ३०,००० मेगावॅटची 
वृ दी करणे. 

3) थलू देशांतगत उ पादना या उ सजन ती तेस सन २०२० 
पयत २००५ मधील तरा या तुलनते २० त े २५% 
घटिव याचे ल य  

ईईईई) ) ) ) सेवाचंीसेवाचंीसेवाचंीसेवाचंी    पोहोचपोहोचपोहोचपोहोच::::    
१) ९०% भारतीय कुटंुबांपयत बँ कग  सेवा पोहोचिवणे  
२) बँक खा याशी जोड यात आले या आधार ासपीठाचा उपयोग 
क न मु य अनुदान े व क याणासंबंधी लाभाथ  र मेचे थेट रोख 
ह तांतरण करण.े  
सवसमावशेकतसेाठी यासवसमावशेकतसेाठी यासवसमावशेकतसेाठी यासवसमावशेकतसेाठी या    योजनायोजनायोजनायोजना    ::::  

अकरा ा पंचवा षक योजनेत सवसमावेशकता वीका न 
लोकां या जीवनमानात वाढ घडवून आण यासाठी क  व रा य 
सरकारांनी पूव या काही योजना कायम ठेवून अनेक नवीन योजना 
आख यात आ यात यातील काही मह वा या योजना पुढील माणे 
आहते  
१. मनरेगा,  
२. इं दरा आवास योजना,  
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३. रा ीय सामािजक सहा यता काय म,  
४. धानमं ी ामसडक योजना,  
५. रा ीय कृषी िवकास योजना,  
६. पेयजल योजना,  
७. पंिडत दीनदयाळ ामीण िव ुतीकरण योजना,  
८. जल संसाधन काय म,  
९. म या ह भोजन योजना,  
१०. एकाि मक बाल िवकास सेवा योजना,  
११. रा ीय ामीण आरो य िमशन इ. 
समारोपसमारोपसमारोपसमारोप    ::::  

देशा या िवकासाचा िवचार करत असताना आजवर दरडोई 
उ प ाचा वाढणारा दर, अथ व था वाढीचा दर, उ पादनवाढीचा 
दर, आयात-िनयात ापारातील तूट, िव ीय तूट अशा मु य़ांचाच 

ामु याने िवचार केला जात होता. अशा आ थक गतीचे लाभ सव 
नाग रकांपयत पोहचतात क  नाही याकडे िवशेष ल  दल े गलेेल े
न हत.े पण स :ि थतीम ये आ थक िवकास समाजा या सव 
तरापयत एकसमान प तीन ेकरता यावा आिण जे लोक या आ थक 

िवकासा मक येपासून वंिचत रािहलेल े आहते यांना या 
िवकासा मक येत सामावून घेतल े गले े आह.े एकूणच देशा या 
आ थक िवकासा मक येला सवसमावेशक बनिव यासाठी 
सरकारमाफत िविवध धोरण े व योजनांची आखणी कर यात आललेी 
आह.े ह े सव काही सवसमावेशक वाढ सा य कर या या धोरणाचा 
भाग आह.े अलीकडील काळाम ये सवसमावेशक वाढ हा घटक आ थक 
िवकास येतील धोरणाचा मह वाचा भाग बनिव यात आललेा 
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आह.े आ थक वृ ी जर सवसमावेशक असेल तरच अिधक माणात 
आ थक संधी ा  करता येतील. तसेच या या जोडीला सवाना समान 
व पात संधी सुिनि त करता येतील, या ारे शा त वाढ सा य 

करता येईल हा मु य उ ेश सरकार या सवसमावेशक वाढी या 
धोरणा मक नीतीचा भाग आह;े सरकारमाफत ११ ा आिण १२ ा 
पंचवाष क योजनांम ये सवसमावेशक वाढ सा य कर यासाठी िवशेष 
भर दे यात आललेा आह.े  
सदंभसदंभसदंभसदंभ    ::::    
१. भोसले ,काटे भारतीय अथ व था, फडके काशन को हापूर २०१३. 
२. डॉ. जी. एन. झामरे, भारतीय अथ व था िवकास व पयावरणा मक 
अथशा  , पपळापुरे  पि लशश कंपनी नागपूर जून २०१५ 
३. द  एव सुंदरम, भारतीय अथ व था,एस चंद कंपनी ली.नई द ली 
२०१८ 

४. योजना मराठी ,महारा  शासन मुंबई , एि ल २०१४ 
५. योजना मराठी ,महारा  शासन मुंबई , ऑग ट २०१५ 
६.  िविवध मराठी दिैनके (महारा  टाइ स, सकाळ, लोकमत. लोकस ा, द  
मराठी इ.) 
७. िविवध संकेत थळे 
 

*** 
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Hkkjrh; vFkZO;oLFkk vkf.k lekos’kd Hkkjrh; vFkZO;oLFkk vkf.k lekos’kd Hkkjrh; vFkZO;oLFkk vkf.k lekos’kd Hkkjrh; vFkZO;oLFkk vkf.k lekos’kd 
o`/nho`/nho`/nho`/nh    

¼Indian Economy and Inclusive Growth)    

izkizkizkizk----    jes’k ‘kadj ekusjes’k ‘kadj ekusjes’k ‘kadj ekusjes’k ‘kadj ekus    
vFkZ’kkL= foHkkx izeq[k] ckck ukbZd egkfo|ky;] dksd:M- rk-f’kjkGk] 

ft-lkaxyh- 
izLrkouk %izLrkouk %izLrkouk %izLrkouk %    

loZlekos’kd fdaok lekos’kd o`/nh gh izR;sd ns’kkP;k 
‘kk’or fodklklkBh vkf.k laiRrhP;k leku okViklkBh vko’;d 
vlrs- Hkkjrkus vdjkO;k iapokf”kZd ;kstusr ^lekos’kd o`/nh ;k 
mfí”Vkyk vf/kd egRo nys- vfydMhy dkGkr txkrhy vusd ns’kkauh 
vFkZO;oLFksP;k ‘kk’or fodklklkBh loZlekos’kd o`/nhyk fo’ks”k egRo 
fnys vkgs- vkfFkZd fodklkP;k izfØ;sr iapokf”kZd ;kstukaph 
vaeyctko.kh djrkuk lektkrhy vusd ?kVd fodklkiklwu oafpr 
jkgrkr- R;krwu vRiUu fo”kerk o lkekftd fo”kerk fuekZ.k gksrs- vkf.k 
ns’kkr xfjc o Jhear ;kaP;krhy njh ok<r tkrs- vkf.k Jhear vf/kd 
Jhear gksr tkrkr rj xjhc vf/kd xjhc jkgrkr-R;keqGs l|kP;k ;qxkr 
lekos’k o`/nhp ladYiuk loZp ns’kkalkBh egRokph ekuyh tkrs- 
lekos’kd o`/nhph ladYiuk % lekos’kd o`/nhph ladYiuk % lekos’kd o`/nhph ladYiuk % lekos’kd o`/nhph ladYiuk % ¼¼¼¼Concept of Inclusive Growth) 

ukscsy ikfjrksf”kd fotsrs Hkkjrh; vFkZ’kkL= MkW-veF;Z lsu ;kauh 
^^nkfjnz;kr ?kV gks.;klkBh lekos’kd o`/nhph xjt vlrs** vls EgaVys 
vkgs- ;klkBh fodklkpk ik;k foLr`r vlkok ykxrks- fodklkP;k 
izfØ;sr ^^loZlkekU; ek.kwl** gk fodklkpk dsanzfcanw vlk;yk gok- 
^d`”kh o fcxj d`f”k {ks[kkrhy JfedkaP;k mRiUurhy fo”kerk deh dj.ks 
gs loZlekos’kd o`/nhps mfí”B vlys ikfgts- lu 2006 e/;s tkxfrd 
cWadsus tkr] /keZ] iaFk] xjhc] Jhear vlk fopkj u djrk ^euq”k* gk 
?kVd dsanzfcanw ek.kwl vkfFkZd o`/nhph izknsf’kd O;kIrh ok<ok;yk goh- 
vls Li”B dsys vkgs- rjp Hkfo”;dkyhu fi<hlkBh lk/ku laiRrh] 
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cktkjisBk vkf.k fofo/k la/khrhy lekurk fuekZ.k gksowu ‘kk’or fodkl 
gksbZy- ;ko:u tkxfrd cWadsus lekos’kd o`/nhph ladYiuk ‘kk’or 
fodklklkBh [kwip foLrkfjr dsY;kps fnlwu ;srs- 

Hkkjrh; fu;kstueaMGkps rRdkyhu mik/;{k MkW-vgyqokfy;k 
;kauh fodkl lk/krkuk fodklkpk ykHk osxosxG;k ifjfLFkrhr jkg.kkÚ;k 
yksdkauk eksB;k izek.kkr feGkyk ikfgts vls er O;Dr dsys gksrs- rj 
lu 2008 P;k ;w-,u-Mh-ih-P;k vgokykr lekos’kd o`/nhP;k 
ladYiusr lektkrhy loZ izdkjP;k mRiUu xVkrhy yksdkapk 
mRiknukrhy lgHkkx vkf.k fodkl o foRkj.kkrhy lekurk egRokph 
ekuyh vkgs- euq”;kpk lokZaxh.k fodkl gkp vFkZ fodklkr vfHkizsr 
vlrks- R;keqGs fodklkps lk/ku ^euq”;* vkgs gs lR; ekuwu ekuoh 
fodklklkBh f’k{k.k] vkjksX; vkf.k mRiUu ok<hps iz;Ru dj.ks 
vko’;d vkgs- R;klkBh ^lekos’kd o`/nh* ph ladYiuk egRokph Bjrs-  
Lkekos’kd o`/nhps fud”k fdaok vko’;drk %Lkekos’kd o`/nhps fud”k fdaok vko’;drk %Lkekos’kd o`/nhps fud”k fdaok vko’;drk %Lkekos’kd o`/nhps fud”k fdaok vko’;drk %    
1½ nkfjnz; fuewyu %1½ nkfjnz; fuewyu %1½ nkfjnz; fuewyu %1½ nkfjnz; fuewyu %    

Hkkjrklk[;k txkrhy vusd fodklu’khy ns’kkar ^lkoZf=d 
nzkfjnz;* gh Qkj eksBh leL;k fuekZ.k >kyh vkgs- Hkkjrkr lu 
2009&10 e/;s 44 dksVh yksdla[;k nkfjnz;kr thou txr gksrh- 
lu 2011&12 e/;s Hkkjrke/;s nkfjnz;kr thou tx.kkÚ;k yksdkaps 
izek.k 21-9 VDds ,o<s gksrs- vktgh Hkkjrkr 23 dksVh yksd nkfjnz;kr 
thou txr vlY;kps fnlwu ;srs- vkrjjk”Vªh; ikrGhoj 40 VDds 
yksdla[;k nkfjnz;js”ks[kkyhy thou txr vlY;kps LiLV >kys vkgs- 
nkfjnz;krhy yksdla[;sps vkdkjeku o izek.k deh dj.;klkBh ns’kkrhy 
‘ksrh vkf.k m|ksxkapk ekuoh dkS’kY;s fodkl d:u jkstxkjkr ok< 
?kMowu vk.k.ks xjtsps vlrs- ;klkBh ^lekos’k o/nh* ladYiuk 
egRokph Bjrs- 
2½ thouko’;d oLrwph miyCnrk %2½ thouko’;d oLrwph miyCnrk %2½ thouko’;d oLrwph miyCnrk %2½ thouko’;d oLrwph miyCnrk %    

‘kk’or fodkl lk/; dj.;klkBh ns’kkrhy loZ yksdkauk 
ekQd njkr o eqcyd izek.kkr thouko’;d oLrwqaph miyCnrk d:u 
ns.ks vko’;d vlrs- gs ljdkjps ewyHkwr drZO; ekuys tkrs- ;ke/;s 
vUu/kkU;] Hkkthikyk] fi.;kps ‘kq/n ik.kh] f’k{k.k] vkjksX;] iksLVkP;k 
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lqfo/kk] isVªksy] fM>sy] nw/k b- pk jkLr njkus o eqcyd iqjoBk gks.ks 
visf{kr vlrs- Hkkjrkus vdjkO;k ;kstusr lekos’kd o`/nh rRokph 
vaeyctko.kh djrkuk thouko’;d oLrwaP;k miyCnrsdMs fo’ks”k y{k 
iqjfoys vkgss- ijarq Hkkjrklkj[;k eksB;k yksdla[;sP;k ns’kkr ljdkjpk 
yksdakc/ny vl.kkjk n`f”Vdks.k egRokpk Bjrks- ljdkjus yksdkaP;k 
fgrklkBh vusd yksdsi;ksxh ;kstukaph ifj.kkedkjd vaeyctko.kh dj.ks 
xjtsps vlrs- 
3½ jkstxkjfufeZrhrwu csjkstxkjh deh dj.ks %3½ jkstxkjfufeZrhrwu csjkstxkjh deh dj.ks %3½ jkstxkjfufeZrhrwu csjkstxkjh deh dj.ks %3½ jkstxkjfufeZrhrwu csjkstxkjh deh dj.ks %    

ns’kkrhy fofo/k {ks=kr dke dj.kkÚ;k yksdkaP;k mRiUuikrGhr 
lerksy ok< ?kMowu vk.k.;klkBh lekos’k o`/nh egRokph vlrs- dkj.k 
ns’kkr jkstxkjkP;k la/kh ok<Y;k rjp yksdkaP;k mRiUukr ok< gksbZy- 
jkstxkj fufeZrh gk lekos’kd o`/nhpk egRokpk fud”k ekuyk tkrks- 
lektkrhy oafpr yksdkaP;k mRiUukr tsOgk ok< gksbZy rsOgk fodklkP;k 
izfØ;srhy yksdkapk lgHkkx ok<sy- HkkjrkP;k fofo/k iapokf”kZd 
;kstukae/;s jkstxkjfufeZrhlkBh Hkjho dk;Z dsY;kps fnlwu ;srs- ijarq 
vfydMs lu 2020 e/khy dksjksuk egkekjheqGs ns’kkrhy jkstxkjkP;k 
la/kh deh >kY;k vkgsr- vusd dkexkjkauk dkj[kkunkjkauh dkeko:u 
dk<wu Vkdys vkgs- f’kok; l|k fM>sy] isVªksyps ok<rs nj] csjkstxkjh] 
ok<rh egkxkbZ ;keqGs ‘kk’or fodklkr vusd vMFkGs fuekZ.k gksr 
vkgsr- ;klkBh lekos’k o`/nhpk n`f”Vhdks.k egRokpk Bjrks- 
4½ yksdkap4½ yksdkap4½ yksdkap4½ yksdkaph [kjsnh ‘kDrh ok<fo.ks %h [kjsnh ‘kDrh ok<fo.ks %h [kjsnh ‘kDrh ok<fo.ks %h [kjsnh ‘kDrh ok<fo.ks %    

izfl/n vFkZ’kkL=K MkW-veF;Z lsu ;kaP;k ers ljdkjus O;kid 
izek.kkr Jhearkaph Jhearh vkf.k xfjckaph xjhch deh dj.;klkBh 
tkf.koiwoZd iz;Ru dsyk rjp lekos’kd o`/nh ‘kD; gksbZy- 
Hkkjrklkj[;k ns’kkr xfjc yksdkadMwu fofo/k oLrwauk ekx.kh 
ok<fo.;klkBh] R;kps njMkssbZ mRiUu ok<fo.;koj Hkj fnyk ikfgts- 
xfjckaph [kjsnh ‘kDrh ok<yh rjp ns’kkrhy ifj.kkedkjd ekx.khr ok< 
gksbZy vkf.k ‘kk’or fodklkyk izsj.kk feGsy- l|k Hkkjrke/;s laiRrhpk 
lap; Jhear HkkaMoynkjkadMs ok<r vlY;kps fnlwu ;srs- Eg.kwu 
lekos’kd o`/nhph ifj.kkedkjd vaeyctko.kh dj.ks egRokps vkgs- 
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5½ xzkeh.k o ‘kgjh Hkkxkrhy fo”kerk deh dj.ks %5½ xzkeh.k o ‘kgjh Hkkxkrhy fo”kerk deh dj.ks %5½ xzkeh.k o ‘kgjh Hkkxkrhy fo”kerk deh dj.ks %5½ xzkeh.k o ‘kgjh Hkkxkrhy fo”kerk deh dj.ks %    
Tkkxfrd cWadsP;k loZlekos’kd o`/nhP;k ladYiusr xjhc o 

Jhear O;DrhaP;k mRiUurhy fo”kerk deh dj.;koj Hkj ns.;kr vkyk 
vkgs- Hkkjrklkj[;k ns’kkr vtqugh ewBHkj JhearkaP;k gkrkr lairhpk 
Qkj eksBk fgLlk vlY;kps fnlwu ;srs- ns’kkrhy jk”Vªh; mRiUukps 
lektkrhy loZp ?kVdkadMs lekursus okVi >kys rjp ns’kkpk lokZaxh.k 
fodkl gksbZy- ‘kgjh o xzkeh.k Hkkxkrhy yksdkauk lkekftd U;k; 
feGowu nsowu vkfFkZd lerk izLRkkfir dj.;klkBh lekos’k o`/nhps y{k 
iw.kZ dj.;koj vf/kd Hkj ns.ks xjtsps vkgs- 
6½ efgykaps lcyhdj.k %6½ efgykaps lcyhdj.k %6½ efgykaps lcyhdj.k %6½ efgykaps lcyhdj.k %    

ns’kkP;k ,dw.k yksdla[;sr fL=;kapk fgLlk lk/kkj.k 50 
VD;kai;Zar vkgs- v’kk osGh fL=;kaps l{kehdj.k o lcyhdj.k dj.ks gk 
lekos’kd o`/nhpk egRokpk fud”k Bjrks- ns’kkr L=h o iq:”k ;kaP;kr 
vlekurk fuekZ.k >kY;keqGs lekos’kd o`/nhe/;s vusd vMFkGs fuekZ.k 
gksrkr- ;klkBh ‘kgjh o xzkeh.k Hkkxkrhy efgykaph fdeku dkS’kY;s 
fodflr d:u R;kauk jkstxkjkP;k la/kh miyCn d:u ns.ks vko’;d 
vlrs- dkj.k loZlekos’kd o`/nhe/;s ns’kkrhy fL=;k o eqyh ;kaph 
ifjfLFkrh loZp ckcrhr lq/kkj.ks xjtsps vlrs- ifj.kkeh L=h o iq:”k 
;kaP;krhy vkfFkZd o lkekftd fo”kerk deh gksowu lekos’kd o`/nhyk 
pkyuk feGsy- vfydMhy dkGkr Hkkjr ljdkjus efgyk lcyhdj.k 
o l{kehdj.kkoj vf/kd Hkj fnyk vkgs-  
7½ ekuoh lalk/kukapk fodkl ?kMowu vk.k.ks%7½ ekuoh lalk/kukapk fodkl ?kMowu vk.k.ks%7½ ekuoh lalk/kukapk fodkl ?kMowu vk.k.ks%7½ ekuoh lalk/kukapk fodkl ?kMowu vk.k.ks%    

ns'kkr ekuoh lalk/kukapk tso<k vf/kd fodkl gksbZy rso<k rks 
ns’k vf/kd izxr gksrks- ekuoh fodklkBh ns’kkrhy loZ yksdkauk vkjksX; 
o f’k{k.kkP;k lqfo/kk eqcyd izek.kkr o jkLr njkus miyCn gks.ks 
vko’;d vlrs- Hkkjrke/;s vkfFkZd fu;kstukrwu v’kk lqfo/kk miyCn 
d:u ns.;koj ljdkjus vf/kd Hkj fnyk vkgs- 1991 iklwu 
LohdkjysY;k tkxfrdhdj.k o [kktxhdj.kkP;k ;qxkr ns’kkrhy f’k{k.k 
vkjksX;kP;k lqfo/kkuk fo’ks”k egRo izkIr >kys vkgs- f’k{k.k o 
vkjksX;kP;k lqfo/kkaP;k miyCnrsojp lekos’kd o`/nh vkf.k ekuoh 
fodkl voyacwu vlrks- 
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8½ fodklkP;k izfØ;srhy izeq[k Mkoisp Bjfo.ks %8½ fodklkP;k izfØ;srhy izeq[k Mkoisp Bjfo.ks %8½ fodklkP;k izfØ;srhy izeq[k Mkoisp Bjfo.ks %8½ fodklkP;k izfØ;srhy izeq[k Mkoisp Bjfo.ks %    
fodklkP;k izfØ;sr Hkwfefgu ‘ksretwj] lhekar ‘ksrdjh] 

vuqlwfpr tkrh&tekrh] brj ekxkloxZ] efgyk b- ?kVd fodklkP;k 
Qk;|kaiklwu oafpr jkgrkr- R;keqGs lekos’kd fodklkP;k izeq[k 
Mkoispkae/;s lektkrhy loZ ?kVdkauk fodklkps ykHk feGowu ns.ks 
egRokps vlrs- v’kk Mkoispkae/;s nkfjnz; fuewZyu] jkstxkj fufeZrh] 
vkjksX;] f’k{k.k vkf.k fofo/k lkekftd {ks=kapk iq<kdkj b- ckchapk 
lekos’k gksrks- 
Hkkjrh; vFkZO;oLFkk vkf.k lekos’kd o`/nh Hkkjrh; vFkZO;oLFkk vkf.k lekos’kd o`/nh Hkkjrh; vFkZO;oLFkk vkf.k lekos’kd o`/nh Hkkjrh; vFkZO;oLFkk vkf.k lekos’kd o`/nh ¼¼¼¼Indian Economy 
and Inclusive Growth)    
1½ vkfFkZd lekos’ku  1½ vkfFkZd lekos’ku  1½ vkfFkZd lekos’ku  1½ vkfFkZd lekos’ku  ¼¼¼¼Economic Inclusion)    

ns'kkP;k jk”Vªh; mRiUu ok<hps Qk;ns ns’kkrhy loZ tursyk 
feGowu ns.;klkBh dsysY;k iz;Rukauk vkfFkZd lekos’ku vls EgVys 
tkrs- jk”Vªh; mRiUu ok<hps Qk;ns ns’kkrhy eqBHkj HkkaMoynkj vkf.k 
Jhear yksdkaiqjrsp e;kZfnr u jkgrk gs Qk;ns lektkrhy loZ 
O;Drhai;Zar iksgpfo.;kps dk;Z ljdkjyk djkos ykxrs- R;kn`f”Vus Hkkjr 
ljdkjdMwu 11 O;k iapokf”kZd ;kstusr ^osxoku vkf.k vf/kd lekos’kd 
o`/nh* rj 12 O;k ;kstusr ^osxoku ‘kk’or fodkl vkf.k vf/kd 
lekos’kh o`/nh* ;koj vf/kd Hkj fnyk vkgs- 
2½ foRrh; lekos’ku %  2½ foRrh; lekos’ku %  2½ foRrh; lekos’ku %  2½ foRrh; lekos’ku %  ¼¼¼¼Financial Inclusion)    

foRrh; lekos’ku ;kpk vFkZ ns’kkrhy eksB;k oafpr o vYi 
mRiUu xVkrhy yksdkauk deh [kpkZr cWadhax lsok&lfo/kk miyCn d:u 
ns.ks gks;] ns’kkrhy loZ tursyk dks.krkgh HksnHkko u djrk cWadhax o 
iseasV lsok miyCn d:u ns.;klkBh Hkkjrh; fj>kOgZ cWadsus vxksnjiklwup 
iz;Ru dsys vkgsr- O;kikjh cWadkaps jk”Vªh;hdj.k o ‘kk[kkfoLrkj] lgdkjh 
laLFkk o izknsf’kd xzkfe.k cWadkaph LFkkiuk] vxzØe {ks= dtZ iqjoBk] 
vxz.kh cWad ;kstuk] Lo;lgk¸;rk xVkauk cWads’kh tksM.ks] ukckMZph 
LFkkiuk bR;knh lsok&lqfo/kk fj>OgZ cWadsus miyCn d:u fnY;k vkgsr- 
;kf’kok; 2005&06 iklwu ‘kwU; fdaok vR;Yi cWyUl vl.kkjh ^uks 
fQzy* [kkrh m?kM.;kl O;kikjh cWadkauk ijok.kxh fnyh vkgs- rlsp 
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^fc>usl QWflyhVsVj* vkf.k ^^fc>usl djLikWaMUV ekWMsy* b- lsok 
O;kikjh cWadkauk miyCn d:u fnY;k vkgsr- 
foRrh; lekos’kukph l|kfLFkrh %foRrh; lekos’kukph l|kfLFkrh %foRrh; lekos’kukph l|kfLFkrh %foRrh; lekos’kukph l|kfLFkrh %    
v½ cWafdv½ cWafdv½ cWafdv½ cWafdax lsokaph miyC/krk %ax lsokaph miyC/krk %ax lsokaph miyC/krk %ax lsokaph miyC/krk %    

ns’kkrhy ‘kgjh o xzkeh.k Hkkxki;Zr cWafdaxP;k lqfo/kkaph 
miyCnrk Ogkoh Eg.kwu fj>OgZ cWadsus fo’ks”k iz;Ru dsys vkgsr- 2011 
P;k tux.kusuqlkj ns’kkrhy 24-64 dksVh dqVqackaiSdh 14-48 dksVh 
Eg.kts 58-7 VDds dqVqackauk cWafdaxP;k lsok miyC/k d:u fnY;k gksR;k- 
;ke/;s 54-46 VDds xzkeh.k vkf.k 67-68 VDds ‘kgjh dqVqackapk 
lekos’k gksrks- 
c½ ,c½ ,c½ ,c½ ,----VhVhVhVh----,e~,e~,e~,e~----ph lqfo/kk %ph lqfo/kk %ph lqfo/kk %ph lqfo/kk %    

vfydMhy dkGkr cWadk vkiY;k xzkgdkauk ntsZnkj lsok 
iqjfo.;kdMs fo’ks”k y{k nsr vkgsr- cgqrsd cWadk ekuoh Je’kDrhpk 
okij deh d:u Lo;apfyr ;a=kapk vf/kd okij djhr vkgsr- R;keqGs 
lax.kdhdj.k] b&cWafdax] Vsyh cWafdax] ,-Vh-,e~- b- lsok lqfo/kkapk osxkus 
foLrkj gksr vkgs- xzkgdkauk R;kaP;k ekx.khizek.ks iSls ns.ks o R;kaph 
jDde tek d:u ?ks.kkjs Lo;apfyr ;a= Eg.kts ,-Vh-,e~ gks;- gh lsok 
cWadk 24 rkl xzgkdkalkBh miyC/k d:u nsr vlrkr- ekpZ 2014 
v[ksj ns’kkrhy 38-2 VDds cWad ‘kk[kk o 14-58 VDds ,-Vh-,e~- 
xzkeh.k Hkkxkr miyC/k gksrs- ,dV;k LVsV cWadsP;k ns’kHkjkr tkusokjh 
2020 i;Zar 50000 ,-Vh-,e~- e’khUl dk;Zjr gksR;k- 2016 i;Zar 
ns’kHkjkr nksu yk[kkis{kk vf/kd ,-Vh-,e~- e’khUl gksR;k- 
d½ ,l~d½ ,l~d½ ,l~d½ ,l~----,p~,p~,p~,p~----thththth----    fyadst izksxzWe %fyadst izksxzWe %fyadst izksxzWe %fyadst izksxzWe %    

ukckMZpk gk txkrhy lokZr eksBk lw{e foriqjoB;pk dk;ZØe 
vkgs- ;ke/;s cpr xVkaph [kkrh O;kikjh cWadk] lgdkjh cWadk] izknsf’kd 
xzkeh.k cWadk b- e/;s dk<wu v’kk cpr xVkauk vYiO;ktnjkus ygku 
ygku dtsZ fnyh tkrkr- fo’ks”k d:u ns’kkrhy efgykae/;s vls cpr 
xV LFkkiu d:u R;kauk ygku&eksBs O;olk;] m|ksx lq: dj.;klkBh 
izksRlkgu fnys tkrs- 
 
 



157157157157 
 

 

 

M½ fdlku ØsfMV dkMZl~ %M½ fdlku ØsfMV dkMZl~ %M½ fdlku ØsfMV dkMZl~ %M½ fdlku ØsfMV dkMZl~ % 
vkWxLV 1998 iklwu O;kikjh cWadk o izknsf’kd xzkeh.k cWadkauh 

fdlku ØsfMV dkMZ ;kstuk lq: dsyh vkgs- fdlku ØsfMV dkMZP;k 
lgk¸;kus ns’kkrhy ‘ksrdÚ;kauk [krs] ch&fc;k.ks] dhVduk’kds b- ph 
lgti.ks [kjsnh djrk ;koh Eg.kwu lu 1998*99 P;k vankti=dkr 
dsanzh; vFkZea«;kauh ;k laca/kh rjrqn dsyh gksrh- fdlku ØsfMV dkMZ 
;kstus varxZr cWadkdMwu ‘ksrdÚ;kauk 1-60 yk[k :Ik;kaps dtZ dks.krsgh 
rkj.k u ?ksrk QDr 4 VDds O;ktnjkus fnys tkrs- vkWDVksacj 2021 
e/;s dsanz ljdkjus ,d vf/klwpuk d<wu ns’kkrhy 2-5 dksVh 
‘ksrdÚ;kauk fdlku ØsfMV dkMZps forj.k dsys gksrs- 
b½ cWad lkFkh fdaok fcf>usl djLikWaMUV ;kstuk %b½ cWad lkFkh fdaok fcf>usl djLikWaMUV ;kstuk %b½ cWad lkFkh fdaok fcf>usl djLikWaMUV ;kstuk %b½ cWad lkFkh fdaok fcf>usl djLikWaMUV ;kstuk %    

ns’kkrhy vla[; xzkeh.k o ‘kgjh Hkkxkrhy yksdkaps cWadsr 
[kkrsp ulY;keqGs R;kauk dks.kR;kgh cWafdax lsokapk ykHk feGr ukgh- 
2006 e/;s fj>OgZ cWadsus O;kikjh cWadkauk gh ;kstuk lq: dj.;kl 
laerh fnyh- ^fcf>usl djLikWaMUV* ;kstusvarxZr cWadsps vf/kdkjh 
lektkrhy oafpr o nqxZe Hkkxkrhy O;Drh i;Zar iksgkspwu R;kaps ^uks 
fQzy* [kkrs dk<rkr- v’kk [kkrsnkjkauk osGksosGh HksVwu [kkR;kr iSls 
Hkj.ks] iSls dk<.ks] iSls gLRkarfjr dj.ks ;k lkj[;k lsok miyCn d:u 
nsrkr- ;klkBh ^ikWbZUV vkWQ VªWU>WD’ku* e’khupk okij dsyk tkrks- gs 
,d ^gW.M gsYM* e’khu vlrs- ;k e’khuP;k lgk¸;kus rks O;Drh ftFks 
jkgrks frFksp VªWU>WD’kups O;ogkj iw.kZ dsys tkrkr- ;k ;kstusyk ^cWad 
fe=* ;kstuk vlsgh EgVys tkrs- 
bZ½ LokfHkeku ;kstuk %bZ½ LokfHkeku ;kstuk %bZ½ LokfHkeku ;kstuk %bZ½ LokfHkeku ;kstuk %    

ns'kikrGhoj lektkrhy xjhc o fu/kZu O;Drhauk vfFkZd 
lgk¸; feGkos Eg.kwu 10 Qsczqokjh 2011 iklwu Jherh lksfu;k xka/kh 
;kauh gh ;kstuk lq: dsyh vkgs- ;k ;kstusvarxZr 2000 is{kk vf/kd 
yksdla[;k vlysY;k ns’kkrhy 74000 xkokauk cWafdax lsok miyCn 
d:u ns.;kps vfí”V fuf’pr dsys gksrs- ^cWadfe=* ;kstus vraxZr 
lektkrhy izR;sd Lrjkai;Zar iksgp.;kps mfí”B gksrs- lu 2022 iklwu 
efgyk LokfHkeku ;kstuk lq: d:u ns’kkrhy fL=;kaps lCkyhdj.k 
dj.;kpk iz;Ru dsyk tkr vkgs- 
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m½ iz/kkuea=h tu/ku ;kstuk %m½ iz/kkuea=h tu/ku ;kstuk %m½ iz/kkuea=h tu/ku ;kstuk %m½ iz/kkuea=h tu/ku ;kstuk %    
28 vkWxLV 2014 iklwu iariz/kku ujsanz eksnh ;kauh ;k 

;kstusph lq:okr dsyh vkgs- ;kstusvarxZr lektkrhy nqcZy ?kVd] 
vYi mRiUu xVkrhy yksdkauk cpr [kkrs] xjtsuqlkj dtkZph miyCnrk] 
foek] isU’ku b-lqfo/kk miyCn d:u fnY;k tkrkr- ns’kkrhy 1000 rs 
1500 dqVqac vlysY;k xkokauk 5 fd-eh- P;k vkr cWafdax lsok 
miyC/n d:u ns.;kph rjrqn ;k ;kstusr dj.;kr vkyh vkgs- uksOgsacj 
2018 i;Zar tu/ku ;kstusrhy ykHkkFkhZph la[;k 33-30 dksVh gksrh 
;ke/;s 19-70 dksVh- xkzeh.k o 13-58 dksVh ‘kgjh ykHkkFkhZ gksrs- ;k 
;kstusvarxZr cWadsr [kkrs lq: dsysY;k xzkgdkauk 26-34 dksVh :is 
dkMkZps okVi dsys vkgs-  
4½ lkekftd lqj{kk ;kst4½ lkekftd lqj{kk ;kst4½ lkekftd lqj{kk ;kst4½ lkekftd lqj{kk ;kstuk %uk %uk %uk %    

foRrh; o lkekftd lekos’kukP;k n`”Vhus 9 es 2015 iklwu 
dsanz ljdkjus [kkyhy rhu lkekftd lqj{kk ;kstuk lq: dsY;k vkgsr- 
5½ iz/kkuea=h lqj{kk foek ;kstuk % 5½ iz/kkuea=h lqj{kk foek ;kstuk % 5½ iz/kkuea=h lqj{kk foek ;kstuk % 5½ iz/kkuea=h lqj{kk foek ;kstuk % (PMSBY) 

gh ;kstuk dqVqackrhy 18 rs 70 o”ksZ o;ksxVkrhy cpr 
[kkrsnkjkaP;k vi?kkrh Ek`R;w fdaok iw.kZ viaxRoklkBh lq: dj.;kr vkyh 
vkgs- vi?kkrh e`R;w fdaok iw.kZ viaxkRoklkBh 2 yk[k : ps laj{k.k ;k 
;kstusuqlkj fnys tkrs- ;kpk fizfe;e izfrxzkgd :- 12 brdk deh 
vlwu ;k foE;kps dOgsjst ,dk o”kkZlkBh vlrs- ,dk o”kkZuarj iqUgk 
uO;kus gk foek ?ksrk ;srks- 
6666½ iz/kkuea=h thou T;srh foek ;kstuk ½ iz/kkuea=h thou T;srh foek ;kstuk ½ iz/kkuea=h thou T;srh foek ;kstuk ½ iz/kkuea=h thou T;srh foek ;kstuk % % % % (PMJJVY)     

;k foek ;kstusr 15 rs 50 o;ksxVkrhy loZ cWad [kkrsnkjkauk 
dks.kR;kgh dkj.kkus >kysY;k e`R;wlkBh 2yk[k :i;kaps foek laj{k.k 
fnys tkrs- ;kpk fizfe;e izfro”kZ 330 : vlwu foek dOgj ,dk 
o”kkZlkBh vkgs- njo”khZ gk foek ?ksrk ;srks- 
7½ vVy isU’ku ;kstuk 7½ vVy isU’ku ;kstuk 7½ vVy isU’ku ;kstuk 7½ vVy isU’ku ;kstuk % % % % (APY)    

gh ;kstuk 18 rs 40 o;ksxVkrhy vla?kVhr {ks=klkBh lq: 
dj.;kr vkyh vkgs- ;k o;ksxVkrhy O;Drhuk ;k ;kstusvarxZr 
Hkjko;kP;k jDdesuqlkj o;kP;k 60 O;k o”khZ :-3000] :-4000] :- 
5000 ,o<h fdeku isU’ku nj efgU;kyk feGr jkgrs- HkkjrkP;k 
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nqlÚ;k iapokf”kZd ;kstusr lektoknh lekt jpusps rRo LohdkY;kiklwu 
lekos’kd o`/nhyk vkfFkZd fu;kstukr egRo ns.;kr vkys vkgs- xsY;k 
65 rs 70 o”kkZP;k dkGkr fu;kstukrwu loZlekos’kd o`/nh ok<fo.;kpk 
iz;Ru dj.;kr vkyk vkgs- ijarq vtqugh gs /;s; Qkj’ks ;’kLoh 
>kysys ukgh- vls [ksnkus uqeqn djkos ykxrs- Hkkjrkr vktgh lekftd 
o vkfFkZd lerk izLrkfir >kysyh ukgh- fofo/k ‘kkldh; ;kstukapk 
ykHk rGkxkGkrhy yksdkaiz;Zr iksgpysyk ukgh- 1991 uarj uohu 
vkfFkZd /kksj.kkaeqGs Hkkjrh; vFkZO;LFksP;k jpusr ewyHkwr cny gks.ks 
vko’;dd gksrs- Eg.kts fodklkrwu oxGY;k xsysY;kapk fodkl 
izfØ;sP;k eq[; izokgkr lekos’k dj.ks vko’;d gksrs- R;klkBh 
lekos’kd o`/nhP;k rRokpk foLrkjkus voyac dj.ks xjtsps vkgs- ns’kkr 
lekos’kd o`/nhph O;kidrk ok<fo.;klkBh [kkyhy mik; ;kstukaph 
vaeyctko.kh gks.ks xjtsps okVrs-  
Lkekos’kd o`/nhph O;kidrk ok<fo.;klkBh mik;;kstuk %Lkekos’kd o`/nhph O;kidrk ok<fo.;klkBh mik;;kstuk %Lkekos’kd o`/nhph O;kidrk ok<fo.;klkBh mik;;kstuk %Lkekos’kd o`/nhph O;kidrk ok<fo.;klkBh mik;;kstuk %    
1½ ns’kkrhy nkfjnz;kph  okLro fLFkrh y{kkr ?ks.ks vko’;d vkgs- 
2½ ekuoh dkS’kY;kpk fodkl dj.ks 
3½ fodkl izfØ;srhy efgykapk lgHkkx ok<fo.ks 
4½ lkoZtfud forj.k O;oLFkk vf/kd O;kid o izHkkoh cufo.ks 
5½ ns’kkr lk{kjrsps izek.k ok<fo.ks 
6½ cWadkaP;k iriqjoB;kr ok< dj.ks 
7½ ckye`R;wP;k izek.kkr ?kV ?kMowu vk.k.ks 
8½ tulkekU;kaP;k ewyHkwr xjtk iw.kZ dj.ks 
9½ ekarkaP;k vkjksX;kr lq/kkj.kk dj.ks o fyax lekurk vk.k.ks 
10½ f’k{k.k o vkjksX;kP;k lqfo/kk ekQd njkus iqjfo.ks 
11½ izknsf’kd vlerlsy deh dj.ks 
12½ jk”Vªh; mRiUu o laiRrhps leku okVi dj.ks- 
13½ fofo/k ikrG;kaoj fodkl ;kstukaph izHkkoh vkf.k izekf.kdi.ks 
vaeyctko.kh dj.ks- 

v’kk mik;;kstukapk voayac d:u ns’kkr lekos’kd o`/nhph 
O;kidrk ok<fork ;sbZy- R;keqGs ‘kk’or fodklkyk xrh izkIr gksbZy- 
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Lkekjksi %Lkekjksi %Lkekjksi %Lkekjksi %    
Hkkjrkrhy lekos’kd o`/nhus dsysyh okVpky vxnhp 

fujk’kktud vkgs vlsgh Eg.krk ;s.kkj ukgh ijarq vki.k fuf’pr 
dsysY;k mfí”VkaP;k fdrh toG iksgpyks ;kpsgh ijh{k.k dj.ks vko’;d 
vkgs- lekos’kd o`/nh yksdkadjhrk] tulkekU;kalkBh dk; djrs gkp 
U;k; ijh{k.kkpk [kjk fud”k vlrks- ijaarq Hkkjrke/;s vkrki;Zar 
lekos’kd o`/nh Qkj’kh ?kMwu vkysyh ukgh- vls vusd vH;kldkaps 
er vkgs- ‘kklu ikrGhoj dke dj.kkjs yksdizfrfu/kh] vf/kdkjh] 
deZpkjh gs osxosxG;k fodklkP;k ;kstukaph vaeyctko.kh fdrh 
izekf.kd o dk;Z{kersus djrkr] ;kojp lekos’kd o`/nhps ;’k vkf.k 
HkforO; voyacwu vkgs- MkW- veF;Zlsu ;kaP;k ers ^lkekU; ek.kwl* 
lkdkj.;klkBh lekos’kd o`/nhps rRo Lohdkjys ikfgts- 
+lanHkZ                             %lanHkZ                             %lanHkZ                             %lanHkZ                             %    
1½ Hkkjrh; vFkZO;LFkk & Jh jatu dksGacs 
2½ Hkkjrh; vFkZO;oLFkk & izk-ds-,e~-Hkkslys] MkW-,l~-,e~-Hkkslys] MkW-ih-,p-dne 
3½ cWdk vkf.k foRrh; laLFkk & izk-Hkkslys izk-dkVs 
4½ cWadk vkf.k foRrh; cktkjisB & MkW-,l~-,e~-Hkkslys] MkW-ih-,p-dne] MkW-lh-vkj-
tk/ko 
5½ Hkkjrh; vFkZO;oLFkk & izk-ds-,p~- Bdj] izk-th-Ogh-dqaHkkstdj  
6½ Li/kkZijh{kk vFkZ’kkL= & MkW-fdj.k th- nslys 
7½ iz/kkuea=h tu/ku ;kstuk & vkWuykbZu ys[k  

 
 

*** 
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Hkkjrh; lektdk;kZpk bfrgkl Hkkjrh; lektdk;kZpk bfrgkl Hkkjrh; lektdk;kZpk bfrgkl Hkkjrh; lektdk;kZpk bfrgkl 
vkf.k rÙoKkuvkf.k rÙoKkuvkf.k rÙoKkuvkf.k rÙoKku    

MkWMkWMkWMkW----    Ikzdk”k rqdkjke f”kansIkzdk”k rqdkjke f”kansIkzdk”k rqdkjke f”kansIkzdk”k rqdkjke f”kans    
Lkg;ksxh izk/;kid] egkRek T;ksfrck Qqys lektdk;Z egkfo|ky;] 

tkyuk 
 

ekuo gk lkekftd izk.kh vkgs- rks lewgkus jkgrks- 
,dVk rks jkgw “kdr ukgh- lektkpk ,d ?kVd vlY;keqGs 
rks lektkr jkgrks] okojrks] ok<rks o dk;Zjr vlrks- 
vf/kdkf/kd lektkfHkeq[k jkg.;kpk R;kpk iz;Ru vlrks- gh 
ekufldrk ;kaP;k lektke/;s ,d#i d#u ?ks.;klkBh 
vko”;d vlrs- R;kaP;k o lektkrhy brj ?kVdkaP;k 
vMp.khph o leL;kaph tk.kho] ekfgrh R;kyk gksr vlrs- 
Eg.kwup brjkauk enr dj.;kl rks izorZd gksrks- ;sFks 
lektdk;kZpk izkjaHk gksrks- FkksMD;kr lkaxk;ps >kys rj 
leL;k lksMfo.;klkBh leL;kxzLr O;Drhyk enr dj.ks 
vkf.k ekxZn”kZu dj.ks Eg.kts lektdk;Z gks;-  

izkphu dkGkiklwu lektdk;kZP;k ckcrhr osxosxG;k 
ns”kkrhy vkf.k /kekZrhy lkekftd n`’VhdksukPkk vk<kok 
?ksrY;kl vls vk<Gwu ;srs- xqIrdkyhu dkGkr vkf.k 
lektkr rFkkxr~ Hkxoku xkSre  cq/n] egkohj tSu g;kaP;k 
rÙo iz.kkyhpk izlkj >kY;koj lektkrhy g;k “kksf’kr vkf.k 
nqyZf{kr O;Drhuka n;sph] lgkuwHkwrhph okx.kwd  feGkoh] 
xjhckapk NG u djrk R;kP;koj izse djkos izkjaHkhP;k  
dkGkr loZp /kekZe/;s o ns”kke/;s fujk/kkj o fujkfJrkaP;k 
iquoZlukph dYiuk R;kauk n;k nk[ko.ks] iksVHkj tsok;yk 
?kkyus] vaxHkj oL= ns.ks vkf.k fuokjk ns.ks] f”kjkoj NIij 
miyC/k d#u ns.ks] ,o<;kiqjrhp e;kZfnr gksrh- fganw /kekZlg 
toGtoG lopZ /kekZe/;s oafprkdMs dY;k.kdkjh Hkwfedsrwu 
cf?krys tkr gksrs- n;k vkf.k nku/keZ g;k nksuoj v/kkfjr 
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vkJe vkf.k laLFkk LFkkfir >kY;koj ;kaP;k ek/;ekrwu 
oS|dh; lsok vkf.k ns[kHkky ;koj eq[;r% Hkj fnyk xsyk- 
vukFkkaP;k iquoZlukyk ykacypd HkwrdkG vkgs- izLrqr 
ys[kke/;s vki.k ^Hkkjrh; lektdk;kZpk bfrgkl vkf.k 
rÙoKku* ;k fo’k;koj izdk”k Vkd.;kpk vYilk iz;Ru- 
eukslkekftd leL;kps lek/kku vkf.k funku dj.;kP;k 
oSKkfud i/nrhyk lektdk;Z vls Eg.krkr- g;kpk fodkl 
vk/kqfud lektkrhy tVhy leL;kaP;k lanHkkZar >kyk vkgs- 
ijarq g;k Lo#ikP;k vk/kh g;kps Lo#i /keZ] nku rFkk 
ijksidkj bR;knh izdkjs dj.;kr ;s.kkÚ;k lsok”kh lac/khr 
gksrs- 

lektdk;Z gh ,d v”kh dyk vkgs dh T;ke/;s 
fofo/k lk/kukpk okij djkok ykxrks- oS;Drhd lkewghd 
vkf.k lkewnk;khd xjtkaph iwrhZ dj.;kdfjrk ,dk v”kk 
“kkldh; i/nrhpk okij dsyk tkrks dh T;keqGs O;Drhph 
enr dsyh tkrs ts.ks d#u rs Lor% vkiyh enr d# 
“kdrhy- ekuorkokn gs O;Drhxr Lokra™; vkf.k R;k 
l`tu”kDrhoj fo”okl Bsorks- dkj.k ekuo gk foods”khy 
izk.kh vkgs- ekuorkoknh n”kZue/;s ekuokyk l`’Vhph loZizFke 
miyC/khP;k #ikr fLodkjys vkgs- 

lektdk;Z gh ,d enr dj.kkjh fdz;k vkgs- ;k 
dk;kZ}kjs O;Drh] leqg vkf.k leqnk; ;kaP;k leL;k 
lksMfo.;klkBh enr dsyh tkrs- leL;k lksMfo.;kdfjrk 
lektdk;kZr fuf”pr v”kh dk;Zi/nrh fuekZ.k dsyh xsysyh 
vkgs- mnk- O;Drhlgk;; dk;Z (Case Work)] leqnk; 
la?kVu (Community Work)] xVdk; Z(Group 
Work)] lkekftd fdz;k (Social Action)] lektdY;k.k 
iz”kklu (Social Welfare Administration)] lekt 
dk;Z la”kks/ku (Social Work Research)    bR;knh 
lektdk;kZyk rÙoKkukpk vk/kkj vkgs- Eg.kwu rs ,d “kkL= 
letY;k tkrs- lektdk;kZ}kjs O;Drhyk] leqgkyk dk;e 
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Lo#ikr enr dj.;kr ;srs- ;kpk mn~s”k iquoZlu dj.ks gk 
vlrks- leL;k fuekZ.kp gksÅ u;s Eg.kwu lektdk;kZ}kjs 
izfrca/kkRed mik;;kstuk lq/nk dsyh tkrs- FkksMD;kr 
lektdk;Z gs O;Drhyk Lor%yk Lor% enr dj.kkjs dk;Z 
vkgs- fof”k’V ra=kpk mi;ksx d#u foKkukoj vk/kkfjr o 
O;kolkf;d ikrGhoj lektkph dsysyh lsok Eg.kts 
lektdk;Z gks;- 

okYVj ,okYVj ,okYVj ,okYVj ,----    fQzM ys.Mj fQzM ys.Mj fQzM ys.Mj fQzM ys.Mj (Fried Lander) ;kaPks 
erkuqlkj] “lektdk;Z ekuo laca/kkps oSKkfud Kku vkf.k 
dkS”kY;kaoj  vk/kkfjr ,d O;kolkf;d lsok vkgs- ts O;Drhauk 
Lor% fdaok leqgke/;s] lkekftd vkf.k oS;Drhd larq’Vh o 
Lokra™; izkIr dj.;kdfjrk vkgs- gs dk;Z lk/kkj.kr% ,d 
lkekftd laLFkk fdaok laxBus}kjs dj.;kr ;srs-” 

,.Mjlu ,.Mjlu ,.Mjlu ,.Mjlu (Anderson)    ;kaps ers] “lektdk;Z 
yksdkalkBh O;kolkf;d lsok vkgs- T;kps mns~”k O;Drh vkf.k 
lkeqfgdi.ks R;kaph enr djrkr- T;keqGs O;Drh vkiyh bPNk 
vkf.k ;ksX;rsuqlkj larq’Vh o mPp thouLrj izkIr d# 
“kdrs-” 

gcZVZ gsfoV LVªksi gcZVZ gsfoV LVªksi gcZVZ gsfoV LVªksi gcZVZ gsfoV LVªksi (Herbert Hewitt Stroup)  
;kaps ers] “lektdk;Z ,d dyk vkgs ts oSKkfud 
i/nrhP;k}kjs O;Drh] leqg o leqgkl R;kaP;k miyC/k 
lk/kukuqlkj vkiyh enr Lor% dj.;kl R;kauk enr djrs-” 

vkFkZj fQad vkFkZj fQad vkFkZj fQad vkFkZj fQad (Arthor Fink) ;kaps erkuqlkj] 
“lektdk;Z lsokaps lk/ku vkgs dh] ts O;Drhauk O;Drhxr 
fdaok lkeqfgd #ikr orZeku vkf.k Hkkoh eukslkekftd 
vMp.kh lksMfo.;kl enr djrs ts R;kauk lektke/;s iw.kZ o 
izHkko”kkyh Hkkx ?ks.;kl Fkkacrkr-” 

Hkkjrh; lektdk;Z lEesyu Hkkjrh; lektdk;Z lEesyu Hkkjrh; lektdk;Z lEesyu Hkkjrh; lektdk;Z lEesyu (Indian Conference 
of Social Work) “lektdk;Z ,d dY;k.kdkjh fdz;k 
vkgs ts ekuoh; n”kZu oSKkfud Kku rka=hd dkS”kY;koj 
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vk/kkfjr vkgs- gs O;Drhleqg vkf.k leqgkl laiUu thou 
O;rhr dj.;kl enr djrs-” 

izksizksizksizks----    jktkjke “kkL=h jktkjke “kkL=h jktkjke “kkL=h jktkjke “kkL=h ;kaP;k ers] “eukslkekftd 
leL;kaps funku vkf.k mipkjkaps ts uohu ekxZ fodflr >kys 
vkgs rs Eg.kts lektdk;Z vkgs-” 

ojhy O;k[;kapk fu’d’kZ vlk fu?krks dh] lektdk;Z 
gs O;kolkf;d lsok vlwu dY;k.kdkjh fdz;k vkgs- 
lektkrhy O;Drh] lewg rFkk xV vkf.k leqnk;kaP;k lekL;k 
lksMo.;kdfjrk lektkrhy lk/kukpk iwjsiwj mi;ksx dj.ks o 
R;kaph leL;k R;kauhp lksMokoh g;k n`’Vhus ekxZn”kZu dj.ks 
v”kh vkgs- 

,sfrgkfld ik”oZHkwehP;k n`’Vhus baXyaMe/khy 
lektdk;Z izkphu vkgsr- blkbZ /kekZP;k izlkjkcjkscj 

nqlÚ;kauk enr dj.ks /kekZps egÙoiw.kZ dk;Z vkgs- lgk यrk 
?ks.ks- vkf.k ns.ks gs nksUgh dk;Z ifo= ekuys xsys- gGwgGw 
/kkfeZd eBkpk izlkj >kyk vkf.k R;kP;k ek/;ekrwu xjhc 
O;Drhauk vUu] oL= vkf.k vkJ; g;k lkj[kh vU; enr 
dj.;kr ;sÅ ykxyh- ijarq oSKkfud dzkarheqGs lektkr 
ifjorZu >kys- vkf.k xjhckauk lgk;;rk dj.;kP;k i/nrh 
e/;s ifjorZu >kys- baXyaM e/;s 1556 e/;s ,d dk;nk ikl 
dj.;kr vkyk ;k dk;|kuqlkj izR;sd jfookjh ppZ e/;s 
xjhckauk enr dj.;klkBh /kku lap; dsyk tkÅ ykxyk 
lkscrp LoLFk O;Drhuk fHkd fdaok nku dj.ks othZr dsys 
xsys- 

Ekgkjkuh ,fy>kcs/kP;k “kklu dkGke/;s fu/kZu 
lgk;;rk dk;Zdzeke/;s izxrh >kyh egkjkuh ,fy>kcs/kuh 
1601 e/;s fu/kZu lgk;;rk dk;nk ikjhr dsyk- ;k 
dk;|kuqlkj xjhckauk enr dj.;klkBh “kgjkrhy yksdkaoj] 
dj ykoys xsys o R;k /kujk”kh e/kwu xjhckauk enr dj.;kpk 
iz;kl dsyk xsyk ;k dk;|kuqlkj enr gks.kkÚ;k O;Drhyk 
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rhu Js.khe/;s foHkkftr dj.;kr vkys- 1- LoLFk “kjhjokys 
fu/kZu 2- jkstxkjkdfjrk v;ksX; fu/kZu@xjhc 3- vkJhr eqys- 
vesfjdsr [kkyhy leqnk;k}kjk xjtwauk enr fnyh tkr 
gksrh- fu/kZu x`g vkf.k dk;kZy; ;k ek/;ekrwu enr dsyh 
tkr gksrh- gGwgGw gk vuqHko vkyk dh izR;sd O;Drhauk 
vko”;drsP;k osGh enr dj.;kl LFkkuh; leqnk; leFkZ 
ukgh- Eg.kwup jkT; ljdkjus i.k g;klkBh dk;Z dsys ikfgts- 
loZizFke vesfjdke/;s jkT; ljdkj }kjk eqdc/khj O;DrhalkBh 
laLFkkxr dk;Z 1822 e/;s lq# >kyk- 1837 e/;s 
vka/kkG;kalkBh o 1840 e/;s fd”kksj o;krhy fod`r eLrh’d 
rFkk ekufld jksxh vlysY;k O;DrhP;k ns[kHkky dj.;kps 
dk;Z lq# dj.;kr vkys- ;k lsosP;k lapkyuklkBh dks.kR;kgh 
izdkjph vkfFkZd dY;k.k la?kVukaph fufeZrh dsyh uOgrh- 
ifj.kker% ekufld fodr̀ vlysY;k O;Drhaph Eg.kwup 
loZizFke dsalpqV~l ;k laLFkk}kjk 1863 e/;s esalpqV~l 
jkT;nku cksMZph LFkkiuk dsyh- ;k nkucksMZpk izeq[k dk;Z 
xjtw yksdkaps laj{k.k dj.ks- R;kauk enr dj.ks gksrk- 

vesfjdke/;s gGwgGw O;kolkf;d lektdk;kZiklwu 
fodkl lq# >kyk vkf.k lej Ldwy ehysUFkzksQh odZl~ph 
LFkkkiuk dj.;kr vkyh- ;k laLFkke/;s O;kolkf;d lekt 
dk;ZdR;kZauk izf”k{k.k ns.;kph O;oLFkk gksrh- vesfjdke/;s 
lektdk;kZP;k fodklklkBh [kktxh laLFkk] nku la?kVd] 
fxjtk ?kj rFkk ppZ ;k lokZauh ;ksxnku fnysys vkgs- 

Hkkjrh; laLdr̀h gh izkphu laLd`rh vkgs- izkphu 
dkykiklwu ;sFks lektdk;kZaps fofo/k Lo#i fnlwu ;srkr- 
iki] iq.;] vrhFkh] lsok] nqcZy] fujkJhr] nq%[kh b- O;Drhaph 
enr dj.ks gk egÙoiw.kZ /kkfeZd dk;Z vkgs- iq.;kps dk;Z 
letys tkr gksrs- jktkiztkpk lsod fdaok ikyd letyk 
tkr gksrk- iztkaps dY;k.k gsp R;kps izFke drZO; gksrs- 
dkykuqlkj Hkkjrh; lektdk;kZP;k bfrgklkps izeq[k rhu 
dkyko/kh vkgsr- 
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izkphu o e/;;qxhu lektdk;kZpk dkyko/kh lokZr 
eksBk vkgs- izkphu dkGkr /kekZyk fo”ks’k egÙo gksrs- eanhj] 
vkJe ;kaP;k ekQZr dk;Z dsys tkr gksrs- mik”kh O;Drhyk 
vUunku dj.ks] fujkJhrrkyk vk/kkj ns.ks] jksX;kph lsok dj.ks] 
ikgq.;kapk vknj] lRdkj dj.ks b- ckch fnlr gksR;k-  
lektkrhy iztsps dY;k.k jktkps ifgys drZO; gksrs- izkphu 
dkGkrhy /kkfeZd xzaFk] b- e/;s lektdk;kZpk mYys[k fnlwu 
;srks- 

e/;;qxhu lektdk;Z pdzorhZ egku lezkV 
v”kksdkP;k dkGkr #X.kkoj vkS’k/kksipkj dj.;klkBh 
xkoksxkoh lsok djhr vkf.k lkoZtfud #X.kky; gksrs- vls 
Li’V gksrs- #X.k lsok ;k ckchps [kqip egÙo gksrs- jLrs] 
ryko rlsp /keZ”kkGk] foJkex`gs ;kaps egÙo] ckS/n /kEEkkP;k 
izHkkokeqGs R;kp cjkscjp lezkV v”kksd ekuorkoknh 
n`’VhdksukeqGs lektdk;Z lektkr fnlwu ;sr gksrs- panzxqIr 
ekS;kZP;k “kkludkGkr viax] o`/n] ;kaph dkGkth ?ks.ks] 
R;kaP;koj mipkj dj.ks gs vR;ar ifo= dk;Z ekuys tkr 
gksrs- fujkJhr@fujk/kkj] vukFk ckydkaps f”k{k.k] fuokl 
vkf.k Hkkstukph O;oLFkk dj.ks gs /kkfeZd dk;Z ekuys tkr 
gksrs- xq# vkJeke/;s f”k’;kauk fu”kqYd f”k{k.k nsr vlrs- 
jktk vkJekyk loZ ijhus enr djhr gksrs- R;kuarj 13 O;k 
“krdke/;s Hkkjrkr bLyke jkT;s vkys- vdxj ckn”kgkus 
jLrs] lkoZtfud #X.kky;s ;k izdkjP;k lks;h miyC/k d#u 
fnY;k- ;k dkGkr Hkkjrkr bLyke /kekZpk izlkj >kyk- 
vlgk;; rlsp fu/kZu O;Drhyk enr dj.ks bLyke /kekZps 
vk/kkjHkwr vax gksrs- R;kuarj 1707 e/;s vkSjaxtsckP;k 
e`R;wuarj Hkkjrkr lrr la?k’kZ lq# gksrs- R;kuarj Hkkjrkr 
is”kO;kaps “kklu vkys- ;k dkGkr vusd lektlsok dk;Z 
dj.;kr vkys- mnk- jLR;kP;k vktqcktwyk >kMs yko.ks] 
unhoj ?kkV cka/k.ks] xjhckauk nku dj.ks ;klkj[ks egÙoiw.kZ 
dk;Z dsys tkr gksrs- lq;qDr dqVqac] tkrhiapk;r] xzkeiapk;r 
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;kaps egÙo ikGys gksrs- vkf.k R;kaP;k ek/;ekrwu lektdk;Z 
dsys tkr gksrs- 

Ekq?ky ckn”kkgk o tgkxhj ;kaP;k dkGkr ;qjksih; 
yksd O;kikjkP;k n`’Vhus Hkkjrkr vkys] ;ke/;s Mp] iksrqZxht] 
Qszap] baxzt izkeq[;kus vkys- ;qjksih; yksd leqnz ekxkZus 
Hkkjrkr vkys- ;kpk izeq[k mns~”k O;kikjkpk gksrk- ijarq baxzt 
gs Hkkjrkps “kkld cuys- 

fczVh”k dkyhu lektdk;kZr [kkyhy ckchapk lekos”k 
gksrks- 1- 1780 rs 1880 ;k dkGkr lektdk;Z] 2- 1880 rs 
1900 ;k dkGkrhy lektdk;Z] 3- 1900 rs 1920 e/khy 
lektdk;Z] 4- 1921 rs 1936 e/khy lektdk;Z vkf.k 5- 
1937 rs 1947 e/khy lektdk;Z 
1780 rs 1880 ;k dkGkr lektdk1780 rs 1880 ;k dkGkr lektdk1780 rs 1880 ;k dkGkr lektdk1780 rs 1880 ;k dkGkr lektdk;Z;Z;Z;Z %&  

baxzt yksd Hkkjrkr eksB;k izek.kkr O;kikjkP;k 
mns~”kkus vkys- rRdkyhu Hkkjrh; jkts o eqLyhe “kklu 
;kaP;krhy vkilkrhy HksnHkkokpk vpqd Qk;nk R;kauh 
mpyyk- b- l- 1850 e/;s laiw.kZ Hkkjrkr bLV baMh;k 
daiuh}kjs fczVh”k jkT;kph LFkkiuk >kyh- 1857 e/;s izFke 
Lokra™; pGoG lq# >kyh gksrh- ijarq rs vi;”k Bjys- 
R;kuarj ghp Hkwfedk ikj ikMyh ukgh rj f[kz”pue/kekZpk 
izlkj dsyk- fxjtk ?kjkP;k ek/;ekrwu /kekZpk izlkj vkf.k 
lkscrp “kkGk nok[kkus b- lsok ek/;ekrwu yksdkaph lgkuqHkwrh 
izkIr dsyh- ;k dkGkr Hkkjrkrhy lkekftd fLFkrh gh vR;ar 
okbZV gksrh- vkf.k lekt lq/kkj pGoGhpk mn; caxkye/kwu 
>kyk- dkj.k ;k jkT;kph lkekftd LFkhrh vR;ar okbZV 
gksrh- tkr&ikr] mp&fup] ckyfookg] lrhizFkk] iMnkizFkk] 
va/kJ/nk b- fLFkrh HkkjrkP;k loZ izkarkr fnlr gksrh- 
caxkye/;s jktk jkeeksgu eksgujkW; ;kauh izFke lekt lq/kkj 
vkanksyu laiw.kZ Hkkjrkr iljoys- uarj lrhizFkk can >kyh- 
ckyfookg jks[k.;klkBh dk;Z dj.;kr vkys- lkekftd 
fo’kerk deh >kyh- vLi`”;rk fuokj.kklkBh dk;Z lq# >kys 
b- dk;Z lq# >kys- 
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1880 rs 1900 ;k dkGkrhy lektdk;1880 rs 1900 ;k dkGkrhy lektdk;1880 rs 1900 ;k dkGkrhy lektdk;1880 rs 1900 ;k dkGkrhy lektdk;Z %&  
lektdk;Z laLFkk}kjs lektlq/kkj vkanksyu 18 O;k 

“krdkP;k lq#okrhiklwu 19 O;k “krdkP;k lekIrh Ik;Zar 
laiw.kZ yksdla[;k O;lukf/kurk] vkS|ksxhdj.k] xjhch] xyhPN 
oLrh b- leL;kaph fufeZrh >kyh gksrh- f[kz”pu fe”kujhus ;k 
ifjfLFkrhpk ykHk ?ksÅu xjhc yksdkalkBh dk;Z dsys- i.k 
R;kapk mns~”k /keZ ifjorZu gk gksrk- 1882 e/;s jekckbZ ;kauh 
rlsp dkzarhlw;Z egkRek T;ksfrck Qqys o KkuY;ksrh 
lkfo=hekbZ Qqys ;kauh ;k dkGkr iq’dG laLFkkaph LFkkiuk 
dsyh- R;kr vukFkky; eqykaph “kkGk izeq[k vkgs- 1887 e/;s 
“k”khizlkn cWuthZ ;kauh fo/kokalkBh fo/kokx`gkaph LFkkiuk 
dsyh- ns”kJk; ;k dkGkr fofHkUu dk;Zdze lq# gksrs- 
1900 rs 1920 e/khy lektdk;Z1900 rs 1920 e/khy lektdk;Z1900 rs 1920 e/khy lektdk;Z1900 rs 1920 e/khy lektdk;Z %&  

;k dkGkr lektdk;Z {ks=kr iq’dG dk;Z lq# >kys- 
1904 e/;s lekt lq/kkjdkaps vf[ky Hkkjrh; laEesyu 
vk;ksftr dj.;kr vkys- 1905 e/;s Hkkjr lsod lektkph 
LFkkiuk xksiky d`’.k xks[kys ;kauh dsyh- ;k lektkpk eq[; 
mns~”k jktdh; gksrk- i.k R;kp cjkscj vkfFkZd] lkekftd o 
“kS{kf.kd xjhc oxkZP;k fodklklkBh dk;Z djhr gksrs- 1906 
e/;s jketh f”kans ;kauh nfyr oxZ lektkph LFkkiuk dsyh- 
1917 e/;s vWuh cs>aV ;kauh enzkl ;k fBdk.kh Hkkjrh; efgyk 
la?kkph LFkkiuk dsyh- ;k dkGkr izkeq[;kus nyhr oxZ 
efgykalkBh f”k{k.k] fo/kok x`gkph LFkkiuk] lrhizFkk] fojks/kd 
b- dk;Z lq# gksrs-  
1921 rs 1936 e/khy lektdk;Z1921 rs 1936 e/khy lektdk;Z1921 rs 1936 e/khy lektdk;Z1921 rs 1936 e/khy lektdk;Z %&  

1- 1920 e/;s enzkl ;k fBdk.kh cky dk;nk ykxw 
>kyk- 2- 1922 caxky e/;s cky dk;nk ykxw >kyk- 3- 1924 
e/;s eqacbZ ;sFks cky dk;nk lq# dj.;kr vkyk- 4- 1921 
e/;s fganw okjlk dk;nk ikl >kyk- ;k dk;|kvarxZr eqyxk] 
eqyxh] iRuh] HkkÅ cgh.k ;kaukgh gDd eatwj dj.;kr vkys- 
1929 e/;s ckyfookg izfrca/kd dk;nk lq# >kyk- v”kkizdkjs 
osxosxGs dk;ns o fo/ks;d dj.;kr vkys- lkekftd tkxr̀h 
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vkf.k lq/kkj.kklkBh ;k dk;|kph egÙoiw.kZ Hkwfedk vkgs- 1920 
e/;s eqacbZ ;k fBdk.kh lektlsok la?kk ekQZr lektdk;Z 
drkZlkBh izf”k{k.k ns.;kph O;oLFkk lq# >kyh- ijarq ;k 
laLFkkapk eq[; mns~”k dk;ZdrkZ Ik;Zar e;kZfnr gksrk- 1936 e/;s 
lj nksjcth VkVk ;kauh xzWT;q,V Ldqy vkWQ lks”ky odZph 
LFkkiuk d#u O;kolkf;d lektdk;Z izf”k{k.kkph lq#okr 
dsyh- 
1937 rs 1947 e/khy lektdk;1937 rs 1947 e/khy lektdk;1937 rs 1947 e/khy lektdk;1937 rs 1947 e/khy lektdk;Z %&  

;k dkyko/kh e/;s Lokra™; izkIrhph pGoG vkiY;k 
laiw.kZ Hkkjrkr lq# gksrh- Lokra™; lkscrp nfyr oxkZP;k 
fodkl] ekxkl oxhZ;kap dY;k.k] efgykaP;k leL;k 
lksMfo.;klkBh i.k dk;Z lq# gksrs-  

15 vkWxLV 1947 yk Hkkjrkyk Lokra™; feGkys- Lora- 
Hkkjr jk’Vªkyk dY;k.kdkjh jk’Vª ?kks’khr dj.;kr vkgs- Hkkjr 
vkf.k ifdLrku nksu jk’Vªkaph lora= fufeZrh >kyh- 
ikfdLrkukrwu eksB;k la[;sr fuokZlhr O;Drh Hkkjrkr ;sÅ 
ykxys-fuokZlhr ukxjhdkauk jkg.;kph O;oLFkk dj.;klkBh 
fdaok R;kaps iquoZlu dj.;klkBh iquoZlu ea=ky;kph LFkkiuk 
dj.;kr vkyh- 

;kuarj Lora= Hkkjrkr jkT;?kVusph fufeZrh egkekuo 
MkW- ckcklkgsc vkacsMdj gs Hkkjrh; jkT;?kVusps f”kYidkj 
>kys- jkT; ?kVuk 26 tkusokjh 1950 e/;s ykxw >kyh- 
ckcklkgsckauh jkT; ?kVus}kjs ukxfjdkauk ekSfyd vf/kdkj o 
drZO; izkIr d#u fnys- ;kp cjkscj Lora= Hkkjrkr vusd 
dk;|kaph fufeZrh dj.;kr vkyh- dk;ns ykxw >kY;kuarj 
deZpkÚ;kauk] efgykauk] ckydkauk] leLr ukxjhdkauk ;kapk 
Qk;nk >kyk- 

lektdY;k.kps dk;Z eksB;kizdkjs Ogkos ;klkBh 
lekt dY;k.k foHkkxkph LFkkiuk dj.;kr vkyh- ;k 
foHkkxkvarxZr 1- cky dY;k.k] 2- eghyk dY;k.k] 3- ;qok 
dY;k.k] 4- dqVqac dY;k.k] 5- JedY;k.k] 6- vkfnoklh 
dY;k.k] 7- viax dY;k.k laca/khr dk;Z dsys tkrkr- 1953 
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e/;s dsanzh; lekt dY;k.k cksMZph LFkkiuk >kY;kuarj ;k 
foHkkxk}kjs Lo;alsoh laLFkkauk dk;Z dj.;klkBh vuqnku 
ns.;kph rjrwn dj.;kr vkyh- 

lektdk;kZyk O;olk; #ikr xzg.k dj.;klkBh 
Hkkjrke/;s izf”k{k.kkph lq#okr mf”kjk >kysyh vkgs- Hkkjrkr 
loZizFke 1920 e/;s eqacbZ ;k fBdk.kh lektlsok la?k ;k 
laLFks}kjs lekt dk;kZP;k {ks=kr dk;Z dj.kkÚ;k 
dk;ZdR;kZalkBh izf”k{k.kkph O;oLFkk dj.;kr vkyh gksrh- ;k 
laLFks}kjs QDr izf”k{k.k ns.;kps dke dsys tkr gksrs- 
dks.krhgh O;olkf;d fMxzh iznku dsyh tkr uOgrh- Hkkjrkr 
O;olkf;d f”k{k.kkpk vkjaHk eqacbZ e/;s 1936 e/;s >kyk- 
tsOgk ljnksjcth VkVk ;kauh xzWT;q,V Ldqy vkWQ lks”ky 
odZph LFkkiuk dsyh- orZeku e/;s ;k laLFksps uko VkVk 
bULVhV;qV vkWQ lks”ky lk;Ul vkgs- T.I.S.S. ,d Lora= 
fo|kihB vkgs- ;k fo|kihBk}kjs lektdk;kZP;k fo|kF;kZauk 
izf”k{k.k ns.;kps dk;Z dsys tkrs- 

R;kuarj 1947 e/;s fnYyh Ldqy vkWQ lks”ky odZph 
LFkkiuk dj.;kr vkyh- R;kp o’khZ dk”kh fo|kihBkvarxZr 
okjkulh ;k fBdk.kh i.k lektdk;Z izf”k{k.kkph lq#okr 
dsyh- uarj 1950 e/;s cMksnk ;sFks lektdk;Z izf”k{k.kkph 
lq#okr >kyh- uarj iVuk Ldqy vkWQ lks”ky lk;Ul n;iwj 
Ldqy vkWQ lks”ky odZ vkf.k 1963 e/;s bankSj Ldqy vkWQ 
lks”ky odZph LFkkiuk dj.;kr vkyh- 

Hkkjrkr eqacbZ ;sFks 1936 e/;s lektdk;Z izf”k{k.kkph 
lq#okr >kyh gksrh- izf”k{k.kkph lq#okr >kY;kuarj 1957 
Ik;Zar 9 lektdk;Z egkfo|ky; lq# >kys gksrs- 1965 Ik;Zar 
34] 1980 Ik;Zar 45 vkf.k 1990 Ik;Zar 61 o 2000 Ik;Zar 106 
lektdk;Z egkfo|ky; lq# dj.;kr vkys gksrs- 
vkt 106 egkfo|ky;kiSdh 54 egkfo|ky; ,dV;k 
egkjk’Vªkr vkgsr- vFkkZr iw.kZ egkfo|ky;kiSdh 50-94 VDds 
egkfo|ky; egkjk’Vªkr vkgsr- loZ izFke fonHkZ ukxiwj ;sFks 
1958 e/;s ekr`lsok la?k ;k fBdk.kh lektdk;Z izf”k{k.k lq# 
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dj.;kr vkys- uarj 1968 e/;s rhjiqMs dkWyst vkWQ lks”ky 
odZ lq# dj.;kr vkys- HkaMkjk ftYg;krhy 3 lIVsacj 1992 
e/;s vkBoys lektdk;Z egkfo|ky; lq# dj.;kr vkys- 
lektdk;Z egkfo|ky;kiSdh ukxiwj fo|kihB 21] vejkorh 
fo|kihB 10] dksYgkiwj fo|kihB 5] ukansM fo|kihB 5] 
tyxko fo|kihB 4] vkSjaxkckn fo|kihB 5 vkf.k iq.ks 
fo|kihB 3 egkfo|ky;s layXuhr vkgsr- ;k O;rhfjDr 
Hkkjrh; fo|kihB iq.ks vkf.k VkVk bULVhV;qV vkWQ lks”ky 
lk;Ulsl eqacbZps lektdk;Z egkfo|ky;kps Lora= fo|kihB 
vkgsr-  

Lkektdk;kZps rÙoKku Qkj xgu o mPp dksVhps 
vkgs- g;kp rÙoKkukP;k vk/kkjkoj Hkkjrkph jkT;O;oLFkk 

lqjGhr lq# vkgs- O;Drh lgk य dk;Z] xV lgk; dk;Z] 
leqnk; la?kVu dk;Z vkf.k ljdkjh [kktxh v”kk izdkjP;k 
loZ dk;kZr lektdk;kZps rÙoKku izR;{k fdaok vizR;{kfjR;k 
mi;ksxkr vk.kY;k tkrs- g;k fBdk.kh iq<hy dkgh eq|kapk 
vk/kkj ?ksÅu g;k ckcrhr ppkZ dsy vkgs- 
Lora= egÙoLora= egÙoLora= egÙoLora= egÙo %& izR;sd O;Drhyk Lora= egÙo vlrs- 
R;kpizek.ks Lora= O;DrheÙo vlrs- gs O;DrheRo izR;sd 
O;Drhyk vuqoa”khd xq.kkrwu okrkoj.kkrwu izkIr gksrs- 
osxGs O;DrheosxGs O;DrheosxGs O;DrheosxGs O;DrheÙoooo %& izR;sdkps O;DrheRo osxGs vlY;keqGs 
nksu O;Drh d/kh leku ulrkr- ;k vk/kkjk#u vki.k vls 
Eg.krks dh] dks.kR;kgh nksu O;DrhP;k vMp.kh osxosG;k 
vlrkr- Eg.kwu izR;sd O;DrhP;k leL;sps mRrj osxGs vlrs- 
Lo;afu.kZ;kpk vf/kdkjLo;afu.kZ;kpk vf/kdkjLo;afu.kZ;kpk vf/kdkjLo;afu.kZ;kpk vf/kdkj %& dks.kR;kgh O;Drhph leL;k 
lksMforkuk R;kyk R;kph leL;k Lor% lksMo.;kdfjrk 
ekxZn”kZu dsys tkrs  o R;ke/;s Lor%ps fu.kZ ?ks.;kpk 
vf/kdkj R;kyk vlrks- 
Xkjtkaps izek.k osxGs Xkjtkaps izek.k osxGs Xkjtkaps izek.k osxGs Xkjtkaps izek.k osxGs vlrsvlrsvlrsvlrs %& izR;sdkyk Lor% Lor%ph enr 
djk;ph vlrs- loZ ekuokP;k loZlkekU; xjtk leku 
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vlrkr- i.k izR;sdkyk izR;sdkyk ykx.kkjs R;kp izek.k osxGs 
vlrs-  
O;Drhpk LohdkjO;Drhpk LohdkjO;Drhpk LohdkjO;Drhpk Lohdkj %& g;ke/;s izR;sd O;Drhpk Lohdkj dsY;k 
tkrs- dks.kR;kgh izdkjP;k oS;Drhd ckc Eg.kts tkr] /keZ] 
fyax] Hkk’kk bR;knh LohdkjkP;k vkM ;sr ukgh- izR;sd 
ek.klkpk ,d O;Drh Eg.kwu Lohdkj dsY;k tkrks- 
fodklkpk vf/kdkjfodklkpk vf/kdkjfodklkpk vf/kdkjfodklkpk vf/kdkj %& izR;sd O;Drh vkf.k leqnk;kl R;kpk 
fodkl ?kMowu vk.k.;kpk vf/kdkj vkgs- Lor% iz;Ru] esgur 
d#u brjkaps ekxZn”kZu feGowu izR;sd O;Drh] vkiyk fodkl 
?kMowu vk.kw “kdrks- g;koj lektdk;kZP;k rÙoKkukoj 
fo”okl vkgs-  
Lakj{k.kkpk vf/kdkjLakj{k.kkpk vf/kdkjLakj{k.kkpk vf/kdkjLakj{k.kkpk vf/kdkj %&fulxZ fu;ekuqlkj izR;sdkyk vkiys 
eu] “kjhj] laiÙkh o brj ewyHkwr vf/kdkj bR;knhps laj{k.k 
dj.;kpk vf/kdkj vkgs- 
Ckny ?kMwu ;srksCkny ?kMwu ;srksCkny ?kMwu ;srksCkny ?kMwu ;srks %& izR;sd xks’Vhe/;s fulxZ fu;ekuqlkj 
fodkl gksr vlrks o izR;sd xks’V cnyr vlrs vFkkZr gk 
cny fodklkaP;k fn”ksus vlk;yk ikfgts- fu;ekuqlkjp 
izR;sd O;Drhr “kkjhfjd] ekufld] ckSf/nd cny gksr vlrks 
o R;kuqlkj R;kP;k vko”;drk o xjtk vkf.k dk;Z] drZO; 
o tckcnkÚ;k cnyr vlrkr- 
Kkukph pkp.khKkukph pkp.khKkukph pkp.khKkukph pkp.kh %& lektdk;ZdR;kZuh vkiY;k toG 
vlysY;k Kkukph pkp.kh ?k.ks vko”;d vlrs- R;ko#u 
R;kyk vkiyh ;ksX;rk dG.;kl enr gksrs- tsOgk vkiY;kyk 
Lor%ph ;ksX;rk fuf”pri.ks ekghr gksrs rsOgk vki.k tkLr 
izek.kkr lektdk;Z d# “kdrks- dk;ZdR;kZyk dk;Z djhr 
vlrkukp R;kP;k Kkukph tk.kho gksrs- brj leL;kaph 
lksMo.kwd djhr vlrkuk R;kyk Lor%yk ;s.kkÚ;k vMp.khrwu 
rks dkgh uohu xks’Vh f”kdr vlrks o R;krwup R;kP;k 
Kkukr Hkj iMr vlrs- 

;ko#u vls y{kkr ;sbZy dh lektdk;Z gs 
leL;kxzLr O;Drhyk R;kph leL;k lksMfo.;kdfjrk R;kyk 
ekxZn”kZu djrs- Lkektdk;Z Eg.kts ladVdkGkr O;Drhlewg 
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fdaok lewnk;kP;k leL;k lksMfo.;kdfjrk dj.;kr vkysys 
dk;Z fdaok enr Eg.kts lektdk;Z gks;- ;kyk eukslkekftd 
leL;kaps lek/kku vkf.k funku dj.;kph oSKkfud i/nrh 
vlsgh Eg.krk ;sbZy- izkphu dkGh laxrh]lkscrh vkf.k 
“kstkÚ;kdfjrk R;kx vkf.k lsokHkko ekuoh eukr #tysyk 
gksrk- R;k dkGh nkuf”kyrk vkf.k Hkkr`Hkkousyk tkLr eku 
fnyk tkr vls Lkektdk;kZph ladYiuk gh fujkfJrrk vkf.k 
fu/kZurk nwj dj.;kps ,d lk/ku vkgs- leL;s”kh laca/khr 
lektdk;kZps #i cnyys vkgs- vkfFkZd enrhP;k #ikr 
O;Drhauk enr dj.ks] leL;kxzLr O;Drhyk R;kph leL;k 
lksMfo.;klkBh ekxZn”kZu dj.ks o Hkfo’;kr r”kk izdkjph 
leL;k fuekZ.k gksÅ u;s Eg.kwu ;ksX; rh [kcjnkjh ?ks.;kps 
ekxZn”kZu dj.ks gks;- lektdk;Z v”kh O;kolkf;d lsok vkgs 
dh T;kP;k varxZr izR;sd O;Drhyk dks.kR;kgh izdkjPkk 
HksnHkko u djrk lsok izkIr d#u fnyh tkrs- lektdk;kZpk 
lglaca/k lkekftd laca/kkarxZr mRiUu >kysY;k vMp.kh”kh 
vkgs- g;k vMp.kh dqVqac] “kkGk] nok[kkus] “kstkj] fdaok 
jk’Vªk”kh lacaf/kr vlw “kdrkr-  

Hkkjrh; lektkr /keZ] tkr] iaFk] Hkk’kk] izns”k bR;knh 
vk/kkjkoj fofHkUurk vk<Gwu ;srs- R;keqGs ns”kkr] d/kh /keZ] 
d/kh tkr rj d/kh izns”kkP;k vk/kkjkoj la?k’kZ gksrks- 
v”kkizdkjP;k la?k’kkZeqGs ns”kkph jk’Vªh; ,dkRerk /kksD;kr 
vkyh vkgs- lkaiznkf;drk] tkrh;rk] Hkk’kkokn] izns”kokn 
bR;knh dkj.kkeqGs ns”kkP;k jk’Vªh; ,dkRersoj vk?kkr gksr 
vkgs- R;keqGs vkt ns”kkyk jk’Vªh; ,dkRersph vR;ar 
vko”;drk vkgs- R;kf”kok; jk’Vªkps HkforO; mTToy gks.kkj 
ukgh- Hkkjrh; lektdk;kZpk bfrgkl vkf.k rÙoKku 
Hkkjrkrhy loZp /kekZe/;s izkeq[;kus #tY;kps fnlwu ;srs- 
lanHkZ %lanHkZ %lanHkZ %lanHkZ %    

1) izk- ujs”k dksyrs@izk- T;ksrh ukdrksMs] O;kolkf;d lektdk;kZps 
fl/nkar vkf.k O;ogkj] ;”k izdk”ku] ukxiwj 

2) izk- “kkL=h jktkjke] Lkektdk;Z] izdk”kd e/kqdj f}osnh] y[kuÅ] 
1997- 

3) “kkg Hkkjrh] lektdk;Z ifjp;] fo|k izdk”kd] ulxiwj] 1999- 
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4) MkW- VkdlkGs izktDrk] O;kolkf;d lektdk;Z] ladYiuk o 
lS/nkafrd Kku] lkbZukFk izdk”ku] ukxiwj] 2002- 

5) Ikzk- fuackGdj lafto ds-] lektdY;k.k] ds”kod̀’.kk izdk”ku] panziwj] 
2005- 

6) izk- yDdkokj fuyizHkk] lektdk;kZph #ijs’kk] js[kk jkepan 
yDdkokj izdk”ku] ukxiwj] 2001- 

7) izk- iznhidqekj] lektdk;kZdfjrk ekul”kkL=] ;”k ifCy”klZ] egky] 
ukxiwj]  

8) Dr. Jha Jinendra Kumar, Encyclopedia of Social Work. 
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वातं यानतंरवातं यानतंरवातं यानतंरवातं यानतंर    कककक     वववव    रा यरा यरा यरा य    शासना याशासना याशासना याशासना या    
मिहलामिहलामिहलामिहला    वववव    बालक याणबालक याणबालक याणबालक याण    योजनाचंायोजनाचंायोजनाचंायोजनाचंा    
अ यासअ यासअ यासअ यास    ----    बचतबचतबचतबचत    गटा यागटा यागटा यागटा या    सदंभातसदंभातसदंभातसदंभात    

किवताकिवताकिवताकिवता    ाने राने राने राने र    सोननुेसोननुेसोननुेसोननुे    
तावनातावनातावनातावना: 

मिहलांचे सबलीकरण हणजे ीने वतः या मतांची 
ओळख क न घेऊन मतांचा िवकास करावयाचा व घरगतुी 
सामािजक िनणयां या येत सहभागी हो याचा य  करण.े 
वतः या मतांचा िवकास करण े व वतः या सम यांचे िनराकरण 

क न आ मिनभरतेन े व आ मिव ासासाठी काम करण.े यासाठी 
मदतीची मािहती िमळिवणे, जागितक बँके या मते ना कवा 
गटांना आपली पसंती ठरिव याची व ही पसंती इ  या कृती म य े
आिण फल ा ी म ये उतरिव याची मता, वाढिव याची या 
हणजे सबलीकरण होय.  

१९७८ साली यूनो न े जागितक तरावरील कायशाळेत 
हनेेसा ि फेन न ेसांिगतल े क ी स मीकरण हणजे ी या अंगी 

िनणय घे याची, िनयं म कर याची, संघ टत कर याची मता 
मत दशन करण,े कृितशील काय म घडवून आणण,े लोकसंपक, 
आ थक वहार ए. कर याची मता व आवड िनमाण होणे होय. 
वातं यो र काळात मिहलां या सवागीण िवकासासाठी क ीय 

पातळीवर व रा य पातळीवर योजनांची आखणी व अंमलबजावणी 
केली आह.े मिहला व बालकां या िवकासासाठी क  सरकारने वतं  
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योजना जाहीर के या आहते, तर रा य सरकारनेही अशा योजना 
जाहीर क न यांची अमंलबजावणी केली आह.े मिहला 
सबलीकरणासाठी आख यात आले या योजनांची मािहती मिहला, 
िबगर शासक य सं था, बँका, मिहला सबलीकरणासाठी काय करणारे 
शासनाचे िवभाग व बचत गट याना िमळावी हा उ ेश आह.े  

एगले टाईन जेब या इं जी समाज सेिवकेने से ह द िच न 
या नावाची संघटना १९१९ म ये थापन केली. जेब ने या संघटने 
अंतगत बालह ांची घोषणा तयार केली होती. ते हा या रा  संघाने 
जेब या या घोषणेचा थो ा अिधक फरकान े वीकार क न २० 
नो हबर १९२४ रोजी बालह ांची सु िस  अशी िजने हा घोषणा 
जाहीर केली. आंतररा ीय तरावर बालकां या क याणासाठी आिण 
िवकासासाठी उचललेल ंह ेपिहल ेपाऊलच आह.े या िजने हा घोषणेत 
५ त वे होती. पुढे संयु  रा संघा या सवसाधारण सभेने २० नो हबर 
१९८९ रोजी िजने हा घोषणवेर आधा रत बालह ाचा आतंररा ीय 
करार वीकारला. २० नो हबर ला आंतररा ीय बाल दन हणून 
साजरा कर यास सु वात झाली.  

जगातील सवात जा त बालकांची सं या भारतात आह.े 
बालकां या िवकासासाठी, क याणासाठी व संर णासाठी िविवध 
धोरण,े योजना व काय माची अंमलबजावणी शासन करते.  
मिहलामिहलामिहलामिहला    क याक याक याक याणासाठी याणासाठी याणासाठी याणासाठी या    योजनायोजनायोजनायोजना::::    
1. 1. 1. 1. वणवणवणवण    जयतंीजयतंीजयतंीजयतंी    ामामामाम    रोजगाररोजगाररोजगाररोजगार    योजनायोजनायोजनायोजना        थापना : १ एि ल १९९४    
उ ेउ ेउ ेउ :े१. वयं सहायता गटामाफत वयं रोजगारा या संधी ामीण 
लोकांना उपल ध क न देणे. याक रता यांना सरकार तफ कमी 

ाजा या दरान ेकज उपल ध क न देण.े  
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२. ामीण भागातील अनेक छोटे उ ोग लाभाथ  कुटंुब वैयि क 
र या कवा गटाने याचा लाभ घेऊ शकतात.  

३. ३ वषाम ये दा र  रेषे या वर आणून ठेवणे.  
लहान उ ोग सु  करताना अिधक ाधा य समूह उ ोगांना 

दल े जाते. याक रता येक लॉक म ये ४ ते ५ कारचे उ ोग 
ठरिवल ेजातात. ह े ठरवताना उपल ध बाजारपेठ याचा िवचार केला 
जातो. मु य काय ह े लॉक पातळीवर पंचायत सिमतीव िज हा 
पातळीवर डी आर डी ए कवा िज हा प रषद यां या माफत िनवडल े
जातात.  
वयिंसवयिंसवयिंसवयिंस     योजनायोजनायोजनायोजना        थापना: १२ जुल ै२००१    

िह वयं सहायता समूह आधा रत योजना आह.े पूव ची 
इं दरा मिहला योजना व मिहला समृ ी योजना यांचे एक ीकरण 
क न िह योजना तयार केली.  
उ ेशउ ेशउ ेशउ ेश:::: मिहलांचे सामािजक, आ थक सश करण करण.े  
इतरइतरइतरइतर    तरतदुीतरतदुीतरतदुीतरतदुी::::    

पिह या ट यात योजनेला देशातील ६५० िवकास भागात 
संचािलत केले गेल.े  

इं दरा मिहला योजना रा यातील १४ िज ातील २१ 
तालु यांम ये कायरत होती. ह े सव तालुके या योजनेम ये अंतभूत 
कर यात आल े असून यात १५ नवीन तालु यांची भर घाल यात 
आली. अशा एकूण ३६ तालु यात ही योजना राबिव यात येत आह.े  

या योजने अंतगत जु या तालु यांम ये मिहलांचे ५० 
वयंसहायता गट व नवीन तालु याम ये मिहलांचे १०० वयं 

सहायता गट थापन कर यात येणार आहते.  
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या योजनेचा संपूण खच क  शासनामाफत कर यात येतो.  
या योजनेअंतगत येक तालु या क रता ५ वषात एकूण 

७.८५ लाख िनधी दे यात येतो. या िनधीतून गट िन मती आिण 
गटाचा िश ण खच भागवायचा आह े.  
गगंे यागगंे यागगंे यागगंे या    म यम यम यम य    मदैानीमदैानीमदैानीमदैानी    देशाम येदेशाम येदेशाम येदेशाम ये    मिहलामिहलामिहलामिहला    स मीकरणस मीकरणस मीकरणस मीकरण    आिणआिणआिणआिण    उपजीिवकाउपजीिवकाउपजीिवकाउपजीिवका    
काय मकाय मकाय मकाय म    ((((ि यद शनीि यद शनीि यद शनीि यद शनी):):):):    
उउउउ : मिहलां या सवयं सहायता गटाची िन मती आिण 
उपजीिवके या संधी म ये सुधार याला ो साहन या ारे वंिचत समाज 
गटातील मिहला आिण कशोरवयीन मुल चे संपूण स मीकरण करण.े  
इतरइतरइतरइतर    तरतदुीतरतदुीतरतदुीतरतदुी::::    

ही योजना ायोिगक व पात उ र देशातील ५ िज हात 
( ीवास, बरोच, रायबरेली, अमेठी आिण सुलतानपूर) आिण िबहार 
मधील २ िज ातील (मधुबनी आिण सीतामराठी) १३ गटाम ये 
राबिवली जात आह.े  

या काय मा या अंमलबजावणी म ये नाबाड बँक मुख 
अिभकाला हणून काय करते.  

ही योजना क ीय मिहला व बालिवकास मं ालय अंतगत 
राबिवली जाते.  
मिहलामिहलामिहलामिहला    समृ ीसमृ ीसमृ ीसमृ ी    योजनायोजनायोजनायोजना::::    
सु वातसु वातसु वातसु वात:२ ऑ टोबर १९९३ 
उ ेशउ ेशउ ेशउ ेश: शहरी व ामीण भागातील मिहलांना वयं सहायता बचत 
गटामार्फत कज पुरवठा करण.े  
इतरइतरइतरइतर    तरतदुीतरतदुीतरतदुीतरतदुी::::    
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ही योजना संत रोिहदास चम ोग व चमकार िवकास 
मंडळा ारे राबिवली जाते.  

ही योजना चमकार समाजातील िवधवा प र य ा मिहला 
आिण या गावात राि यकृत बँका नाहीत तेथील मिहलांना या 
योजनेअंतगत ४% ाज दराने पये २५००० पयत कज उपल ध 
क न दल ेजाते. कज परतफेडीचा कालावधी ३ वष आह.े  

ही योजने नुसार कृषी, कृषी आधा रत आिण कारखानदारीवर 
आधा रत वसायाचा िवचार केला जातो.  

कज वाटप करताना ामु याने िवधवा मिहलांना ाधा य 
दल ेजाते.  

लाभाथ  मागास वगातील असावी. ती महारा ाची रिहवासी 
असावी. ितचे वय १८ ते ५० वष असावे.  
मिहलामिहलामिहलामिहला    उ मउ मउ मउ म    िविवधिविवधिविवधिविवध    योजनायोजनायोजनायोजना::::    
उ ेशउ ेशउ ेशउ ेश: मिहलांना उ ोग उभारणी साठी आ थक साहा य करण.े  
इतरइतरइतरइतर    तरतदुीतरतदुीतरतदुीतरतदुी::::    

या  योजने खाली मिहला उ ोजकांना १० लाख 
पयापयत या क प खचासाठी ुटी भ न काढ यासाठी क प 

खचा या कमाल १५% अिधक ठेऊन सम याय प तीन ेअथ साहा य 
दे यात येते. या अथसाहा यास क प खचा या २५% कवा जा तीत 
जा त २.५० लाख पये अशी वाढ कर यात आली.  

या योजनेनुसार मिहला उ ोजकांना क प खचा या १०% 
सहभाग अपेि त आह.े  
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या योजनेनुसार भागीदारी/ खाजगी मया दत कंप यां या 
बाबतीत मिहला उ ोजकांना कमीत कमी ५१% सहभाग असण े
आव यक आह.े  

या योजने अंतगत वाहतूक कज सोडून कोण याही औ ोिगक 
उ पादनासाठी या योजनेखाली अथ साहा य पुरिव यात येते.  
योजना महारा  रा य िव ीय महामंडळ या माफत सु  कर यात 
आललेी आह.े  
बालकां याबालकां याबालकां याबालकां या    क याणासाठी याक याणासाठी याक याणासाठी याक याणासाठी या    योजनायोजनायोजनायोजना        
बालसगंोपनबालसगंोपनबालसगंोपनबालसगंोपन    योजनायोजनायोजनायोजना        

० त े१८ वष वयोगटातील अनाथ, िनराि त, बेघर व अ य 
कार या आप ीत सापडले या बालकांची सं थाबा  व कौटंुिबक 

वातावरणात संगोपन हावे या उ ेशाने रा यात िह योजना राबिवली 
जाते . अशा बालकांचे संगोपन करणा या रा यात १३७ गैर सरकारी 
सं था आहते. अशा बालकांसाठी दार महा दार डोई ४२५ पये परी ा 
अनुदान व सं थेस ७५ पये ित लाभाथ  ित माह अनुदान दल े
जाते.  
िशशुिशशुिशशुिशशु    गहृगहृगहृगहृ    योजनायोजनायोजनायोजना    ((((महारामहारामहारामहारा     रा यरा यरा यरा य))))    
उ ेशउ ेशउ ेशउ ेश: देशातील अनाथ बेवारस मुलांचे  द क िवधान भारताम येच 
करण.े  
इतरइतरइतरइतर    तरतदुीतरतदुीतरतदुीतरतदुी::::    

या योजने अंतगत एका युिनट म ये १० मुल ेअसतात.  
या योजने अंतगत फ  प र याग केलेलीच मुले िशशु गृहात 

दाखल होऊ शकतात.  
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ही योजना महारा ातील मिहला व बालिवकास िवभागामाफत 
राबिवली जाते व याच िवभागाने िह योजना सु  केली आह.े  

ही योजना वयंसेवी सं थेमाफत राबिवली जाते.  
या सं थेम ये मुलांना वै क य सुिवधा, आरो य िवषयक 

सेवा, िवशेष आहार पुरिव या जातो.  
मुलाचा संगोपन खच कायदेिवषयक शु क, वै क य 

अिधकारी, समाजसेवक, आशा नस चा पगार यासाठी क  
शासनामाफत सहा यक अनुदान दे यात येत.े  

येक सं थेत दार वष  एकूण ६, ६३००० पये अनुदान 
दे यात येत.े  
िनरी णिनरी णिनरी णिनरी ण    गहृगहृगहृगहृ    योजनायोजनायोजनायोजना::::    

रा यात एकूण ६०० वेश मता असणारी १२ शासक य 
िनरी ण गृह े कायरत आहते. अनाथ, आधारहीन, हरवलेली तसेच 
बालमजुरीत गुंतले या बालकांना बाल याय मंडळा या कवा 
बालक याण सिमती या िशफारशीन े िनरी ण गृहाम ये वेश द या 
जातो. दार मिह याला अशा बालकांना ९०० पये साहा य अनुदानही 
दल ेजाते.  

बालगहृेबालगहृेबालगहृेबालगहृे::::    
२,६६५ वेश मता असणारी २५ शासक य बालगृह े

रा यात कायरत आहते तसेच ८४८ अनुदािनत व ६३ िवना अनुदािनत 
बालगृह े कायरत आहते. दर मिह याला येथील बालकांना १,२१५ 
पये सहायक अनुदान दले जाते. ए स त मुलांना देखील वेश 
दला जातो व यांना दार महा १,३०५ पये सहा यक अनुदान दले 

जाते.  
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अनरु णअनरु णअनरु णअनरु ण    गहृेगहृेगहृेगहृे::::    
बालगृहाम ये १८ वष वयापयत वा तव के यास या 

नंतर या पुनवसनासाठी िश ण पूण होऊन रोजगार िमळे पयत अ  , 
व , िनवारा,समुपदेशन, वसाय मागदशन िमळ यासाठी अनुर ण 
गृह े कायरत आह.े येथे दार महा १,२१५ पयांचे सहा यक अनुदान 
दल ेजाते.  

सदंभसदंभसदंभसदंभ    सचूीसचूीसचूीसचूी::::    
१. आ थक व सामािजक िवकास - डॉ. करणिजत दसेले.  

२. मिहला व बालिवकास अिधकारी - डॉ. अिजत थोरबोले.  
३. मिहला वयंसहायता बचत गट - ा. एम. यू. मुलाने  
४. मिहलांसाठी िवकास योजना आिण उ ोग वसाय - अमोद  
५. सामुदाियक िवकास िव तार िश ण व मिहला सबलीकरण - डॉ. उ वला 
वैरागडे, ा. िव ुलता मुळे 
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कृषी िवकासात जलसधंारणाचे  
मह व : : : : एक अ यास 

ाााा. . . . एसएसएसएस. . . . टीटीटीटी. . . . कावळेकावळेकावळेकावळे    
सहा यक ा यापक, अथशा  िवभाग मुख, कै.शंकरराव गु े कला, वािण य 

व िव ान महािव ालय, धमापूरी ता.परळी वै. िज.बीड 
सारांश :  
 कृिष या िवकासासाठी पा याचे अन यसाधारण मह व 
आह.े कोण याही दशेा या िवकासासाठी पाणी आव यक असते. 
पाणी हचे जीवन ा उ  माणे शेती, बांधकाम, 
औ ोिगक करण इ यादी या कामासाठी पा याच े मह व 
दवस दवस वाढत आह.े पण आप या भारताम य ेफ  मा सुन 

पासूनच पा याची उपल धता होत असत.े हणून पा याच े
संवधन करणे ही काळाची गरज आह.े 

तावना :  
 कृिष या िवकासासाठी जल सचन हा अितशय मह वाचा 
घटक मानला जातो. गे या काही वषात मराठवा ातील कृिषला 
िभषण दु काळाला सामोरे जावे लागले आह.े याचाच प रणाम 
हणजे काही शेतकरी बांधवांना आप या ाणाला मुकावे लागले 

इतक  भयंकर प रि थती िनमाण झाली. यामागील मह वाचे 
कारण हणजे जल सचन. आप या दशेात पावसा यात एका 
दवसात जेवढा पाऊस पडतो िततका पाऊस इ ाईल या दशेात 

वष भरातही पडत नाही. तरीदखेील तेथील कृषीचा िवकास 
झाला आह.े याचे कारण हणजेच पडणा या पाऊसाचे यो य 
िनयोजन व पा याचा थब न थब कसा साठवता येईल याकड े
दले जाणारे ल  हणजेच ही गो  आप या दशेातही होऊ शकते 

आपणही पावसा या पा याचे यो य िनयोजन क  शकतो. 
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हणूनच पावसा या पा याचे संधारण करणे काळाची गरज आह.े 
मराठवा ातील शेती वसायावर दु काळाचा झालेला 
प रणाम पाहता या वसायाला नवसिंजवनी दे यासाठी 
जलसंधारण करणे आव यक आह.े भिव यात कृषी वसायात 
उ प  वाढीसाठी तसेच यो य िनयोजनासाठी पाणी हा घटकच 
मह वाचा ठरणार असनू कोण याही ऋतुम ये पीक घे यासाठी व 
उ  उ पादनासाठी पाणी हा घटक मह वाचा ठरणारा आह.े 
कारण स या ह रतगृह तं ानाचा वापर क न कोण याही 
ऋतुम ये पीक घेता येऊ शकते. 
उ ी े:  
 १. जलसंधारणा या िविवध साधनांचा अ यास करणे.  
 २. जलसंधारणाचे मह व व उपयु ता अ यासणे.  
 ३.जलसंधारणा या प तीचा अ यास करणे. 
अ यासप ती : 
 तुत शोध िनबंधासाठी जल शु ीकरण प ती तसेच 
साठा/ वाहक प तीचा अ यास कर यात आला असनू या ारे 
पावसा या पा याचे संधारण के यास िनि तच भूजल पातळी 
वाढू शकते. प तीची पातळी वाढू शकते तसेच पा याचे यो य 
िनयोजन करणेही श य होत.े “पावसाचे पाणी जमा करणे आिण 
याचा नंतर यो य वेळी वापरासाठी साठा करणे अशी 

पावसा या पा या या साठवणीची (Rain Water 
Harvestings) ा या करता येईल."  
िवषय िववेचन :    
 "पृ वीवर उपल ध असले या पा याचे सरं ण, संवधन 
व िवकास क न पा याची उपयु ता व शु ता वाढव यासाठी 
केलेले जल व थापन हणजे जलसंधारण होय.” आज िप याचा 
पा याचा तुटवडा हा चतेचा िवषय झाला आह.े आिण पावसाचे 
पाणी मा  व छ शु  असूनही उपयोगात न येता वा न जात 
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आह.े हणूनच पावसा या पा याची साठवणीची आव यकता 
आह.े कुठ याही पावसा या पा या या साठवणीसाठी तीन 

कार या प तीचा वापर केला जातो पाणलोट े , वाहक व 
साठा.  
 या प तीम ये छतावरील पावसाचे पाणी लश 
डाय हटर प तीने शु  केले जाते ते पाणी पाईप या साहायान े
एका टाक म ये जमा केले जाते वेगवेग या कार या टा यांचा 
यात वापर केला जातो भूमीगत टाक  कवा जिमनीवर ठेऊनही 
यात पाणी जमा केल ेजाऊ शकते. दसु या प तीम य ेभूपृ ावर 
पडणारे पावसाचे पाणी वाहका या मा यमातनू एखा ा 
तलावात, हौदात, बंधा यात साठवले जाते ह े पाणी 
वापर यासाठी तसेच कृषी वसायासाठी अितशय उपयु  ठ  
शकते. हणजेच वा न जाणा या पा याच े िनयोजन या 
मा यमातून करता येऊ शकत.े  
 ामीण भागातील पावसा या पा याची साठवण 
खे ात काही ठकाणी सामुदाियक िवहीरी बांध यात 
िवहीरीजवळ काही अंतरावर बोअरवेल बनवून ितला हातपंप 
बसवावा. िवहीर व हातपंपाभोवतीचा प रसर व छ ठेवावा. 
खे ातील पा या या टा या वेळोवेळी व छ करा ा व यातील 
गाळ काढावे. लहान न ा कवा ओढे असतील तर यां यावर 
आडवे बंधारे बांधावे हणजचे पावसाचे पाणी रोखता यईेल. 
छतावरील पाणी साठव याची प त :    
 पा याचे िवतरण श यतोवर पाईप ारे करावे जेणे क न 
पा याचा अप य टाळता येईल. छतावर पडणारे पावसाचे 
पाणी साठव याचा थम वापर वाळवंटी भागात केला गेला. 
परंतू आज पज या या लहरीपणामुळे सवच भागात यांचा 
उपयोग कर याची वेळ आली आह.े छतावरील पाणी साठवण 
क न पुढील ४ ते ५ मिहने याचा वापर करता येऊ शकतो 
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पावसा या पा याची साठवण कर या या यं णेचे बांधकाम 
कर याआधी िजथे पा याचा तुटवडा असतो. अशा शाळांची 
मािहती गोळा करणे आव यक आह.े यानंतर पुढील माणे रचना 
क न पाणी साठवण मता क न यावी. __ याम ये भूमीगत/ 
जिमनीखाली पा याची टाक  बांधली जाते. याम ये चु याचा 
वापर केला जातो. तसचे स या उप ला या साधनांचा वापरही 
याम ये करता येऊ शकतो. ही टाक  अितशय मजबूत असून 
याम ये क येक मिहने पाणी व िहवामा गरम पाणी िमळ याचा 
हा नैस गक ोत ठ  शकतो. अितशय कमी खचात चांग या 

कारे पाणी साठवण या ारे का येऊ शकते. टाक चा आकार 
जिमनी या कारावर अवलंबून राहील. मुळ आकार चौकोनी 
कवा गोल असतो. तसेच खडकाळ भागात ख ा जा त खोल न 

घेता ं द मोठा यावा यामुळेही पाणी साठवण मता वाढवता 
येऊ शकतो. 
जलसंधारणाचे मह व व उपयु ता :  

1) पावसाचे पाणी नैस गक ोत असून मो ा माणावर 
पाणी साठवता येऊ शकते.  

2) भुजल पाणी पातळी वाढव याकरीता हा अितशय 
मह वाचा ोत आह.े  

3) दगुम भागात, उंचावर शु  िप याचे पाणी 
िमळव यासाठी जलसंधारण मह वाचे ठरते.  

4) अ यंत कमी खचात दघकाळ टकणारी ही यं णा असनू 
अ यंत उपयोगी आह.े  

5) भिव यात दु काळासार या सम या यामुळे समुळ न  
होऊ शकतात.  

6) कृषी वसायासाठी जलसंधारण नवसंिजवनी ठ  
शकते.  

7) शेतातील उ पादन वाढून ित हे टरी उ  उ पादन 
यामा यमातून घेता येऊ शकते.  



187187187187 
 

 

 

8) पाणी सम येमुळे होणारे वाद यासाठी जलसंधारण 
मह वाचे ठ  शकते.  

9) “पाणी आडवा, पाणी िजरवा' या कारचे काय म सव  
राबव यामुळे भूभागातील पा याची पातळी उंचावली 
जाऊ शकते.  

10) जलसंधारणाचा सवात मह वाचा फायदा हणजे मानवी 
िजवनात पा याचे मह व कती अन यसाधारण आह ेह े
लोकांना कळते.  

िन कष :  
आज भारतासार या कृषी धान दशेात जल संप ीचा 

तुटवडा िनमाण झाला आह.े याचा प रणाम कृषी उ प ावर 
पडला असून यामुळेच दजदार उ पादन न होता, अ ाची 
कमतरता िनमाण होत आह.े हणूनच जलसधंारणा या 
मा यमातून ही सम या दरू करता येऊ शकत े तुत 
शोधिनबंधात पावसा या पा याचे यो य कारे िनयोजन क न 
िविवध प तीचा वापर क न पाणी साठवणे श य असून 
यासाठी जनजागृती आव यक आह.े सरकारी तराव न यासाठी 

य  करणे आव यक आह.े जर आपण वत: या घरां या 
पावसा या पा याचे जलसंधारण क न एक आदश िनमाण करणे 
गरजेचे आह.े मराठवाडा हा दु काळ त दशे असून या ठकाणी 
दखेील जलसंधार या या मा यमातून जा तीत जा त जमीन 
जल सचनाखाली आणता यऊे शकते. 
संदभ ंथ :  
१. जल सचन - डॉ. सुधीर भ गळे, सु ान काशन, पुणे.  
२. पावसा या पा याचे संधारण' - डॉ. िवजय जाधव.  
३. पयावरण प रचय - डॉ. ि ह. जे. पाटील, शांत पि लकेशन, जळगाव. 
4. इंिडया वाटर पोटल अहवाल - २०१२.  
५. महारा  रा य गॅझेटीयर - २०१४. 
 

*** 
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महारा  रा य जल धोरण अ यास    
    

डॉ कलंदर मु तफा पठाण    
भूगोल िवभाग कला व िव ान महािव ालय िशवाजीनगर गढी ता. गेवराई 

िज. बीड 
महारा  रा य नैस गक र या संप  रा य आह.े परंतु या 

रा या या सव भागांम ये नसै गक प रि थती सारखी नाही काही 
भागांम ये िनसग संप ता पहावयास िमळते तर काही भागात ता 
व अवषण वण प रि थती पहावयास िमळते हा िनसगाचा ादेिशक 
असमतोल  रा याम ये पहावयास िमळतो यामुळे वाढती लोकसं या 
व दरडोई पा याची उपल धता या याम ये समतोल साधने रा याला 
अवघड बनल ेआह.े यातच वाढत चालललेी दरी वाढत ेशहरीकरण व 
औ ोगीकरण यामुळे जल व थापनावरील तान व खच वाढत 
चालला आह ेआज या काळाम ये जल व थापन ह े येक रा या या 
व देशासमोरील एक एक मुख आ हान ठरले आह.े जल धोरणात 
पा याचे िनयोजन संवधन व िवतरण ह े घटक मह वाचे आह े
पृ वीवरील सव या ित या ा पा याशी िनगिडत आह.े जसे 
िप याचे पाणी सचन औ ोगीकरण उ पादन वीज िन मती बांधकाम 
वन संवधन जैविविवधता इ यादी िनसगातील सव यांचे व िवकास 
यासाठी पा याची गरज आह.े स टबर 2015 म ये संयु रा ातील 
193 सद य रा ांनी पुढाकार घऊेन पुढील पंधरा वषात सा य 
करावया या सतरा शा त िवकास उ  ं क रता करारब  झालेल े
आह.े याम ये मुख उ  हणजे ““““सवासाठी शु  जल व व छतासवासाठी शु  जल व व छतासवासाठी शु  जल व व छतासवासाठी शु  जल व व छता” ह े
शा त िवकास कर यासाठी व मानवी जीवन सुस  कर यासाठी 
मह वाचा उ ेश आह.े यातून असे प  होत ेक  जल हा घटक संयु  
रा संघा या कायसूची वर प पण ेआललेा आह.े ह ेआरो यपणू जीवन 
सुिनि त करण,े भुकेची सम यांचा पूणपणे िबमोड करण,े आ थक 
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सुब ा व पयावरण परूक औ ोिगक िवकास यासह इतर उ  े सु ा 
पा यािशवाय पूण करता येणार नाही. यासोबतच िनसगातील नैस गक 
घटक यांचा वापर समय सूचकता व स सि वेकबु ी न ेवापर करावा. 
यासोबतच िनसगातील या वेगवेग या प रसं था आह े या 
प रसं थेचा देखील संतुिलत िवकास करण े गरजेचे आह.े यां या 
िवकासाबरोबरच ती सौरि त व पुन थािपत करणे जंगलाचे शा त 

व थापन, वाढ या वाळवंटीकरण आला आळा घालन,े 
जैविविवधतेचा होणारा रास थांबवणे या बाबी देखील मह वाचे आह.े 
अशा प तीने शा त िवकास ारे दले या उ ांची ची मांडणी 
कर यात आललेी आह.े येय सा य कर यासाठी जल संप ीचा िवकास 
व व थापन करणे अ यंत मह वाचे आह.े 
सशंोधनाची उ ेसशंोधनाची उ ेसशंोधनाची उ ेसशंोधनाची उ  े   ::::----    

1) रा या या जल धोरणाचा अ यास करण.े 
2) जल संवधनाला िवशेष ाधा य देण.े 
3) पा याचे याय वाटप करण.े  
4) पा याची मागणी व पुरवठा यामधील असमतोलाचा अ यास 

करण.े  
सशंोधनाची हीतकेसशंोधनाची हीतकेसशंोधनाची हीतकेसशंोधनाची हीतके    ::::----    
     (1)रा या या जल धोरणाची मािहती ा  होत.े  
     (2) जलसंवधनला ऊजा िमळते व मह व ा  होत े
     (3) ती पा याची सवासाठी उपल धता करण ेसोपे होत.े  
     (4)पा याचा यो य वेळी व यो य जागी वापर ल ात येतो. 
 सशंोधन प तीसशंोधन प तीसशंोधन प तीसशंोधन प ती    ::::---- सदरील संशोधन लेखाम ये ाथिमक व दु यम 

ोतां या मा यमातून मािहती गोळा क न िव ेषणा मक प तीचा 
वापर कर यात आला आह.े  
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सशंोधन िवधानसशंोधन िवधानसशंोधन िवधानसशंोधन िवधान    ::::----    
           “महारा  रा य जल धोरणाचा अ यास” 
अ यास ेअ यास ेअ यास ेअ यास े     ::::----  
            सदर शोध िनबंधासाठी महारा  रा याची िनवड कर यात 
आललेी आह.े महारा  रा य ह ेभारतातील अ ग य रा यांम ये गणल े
जाते या रा यांम ये सव थम जल धोरणाची सु वात 2003 म ये 
कर यात आली. यात पर्ू व अवषणा या सम ये बरोबरच वाढते 
शहरीकरण व औ ोगीकरण सचना या सम या व इतर पा याशी 
िनगिडत सम यांचा िवचार न करता या जल धोरणाची अंमलबजावणी 
सु  झाली परंत ु या जल धोरणांम ये अनेक ुटी आढळून आ या 
यामुळे 2003 या जल धोरणाचा ह े अडावा 2011 म ये घे यात 

येऊन यात थो ाफार माणात बदल क न 2012 म ये क  
सरकारने रा ीय जल धोरण जाहीर केल.े या अनुषगंान े महारा  
रा याने देखील रा ीय जल धोरणाची सुसंगत ापक आिण लविचक 
जल धोरण 2019 म ये तयार केल.े यालाच “महारा ाची जलनीती-
2019” असे हणतात या न ा जल धोरणानुसार जल  आराखडे तयार 
करताना महारा  जल मंडळ व रा य जल प रषद यां या 
मा यतेिशवाय जल आराख ातील कामे करता येणार नाही . अशी 
तरतूद कर यात आली. या जलिनतीत रा यातील जल े ात समोरील 
पा याची मागणी व पुरवठा या मधील वाढते  असंतुलन, पा या या 
उपल धतेची िनि तता व वापरावरील मयादा पूर व अवषणाची 
सम या जल े  ची काय मता, याची सचन मता व पा याचा 

य  वापर यातील तफावत, भूजलात दवस दवस होणारी वजावट, 
नागरी व ामीण भागातील जलिवतरण णाली, पा या या गुणव ेत 
दवस दवस  खालवनारा दजा, नैस गक जलसाठे, आिण नदी-नाले 

तलाव यां या काय े ात होणारी अित मणे अशा अनेक सम या व 
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आ हाने रा यासमोर आह े या अहवालाचा िवचार क न. रा याने 
नवीन जलनीती तयार करताना रा यात शु  जल व व छता याची 
सुिनि तता करण.े पाणी टंचाई व अवषणास समोरे जा यासाठी 
आव यक ि थित थापकता (establishment) िनमाण करण.े िविवध 
पाणी वापर घटकांम ये सम यायी प तीने पा याची े ीय वाटप 
करण.े पा याचे सम यायी वाटप क न वाटप केले या पा याची हमी 
देण.े यावर आधा रत प रसं थाचे संर ण करण.े भूपृ  जल व भूजल 
यां या द याची संर ण करणे. उपल ध पा याची उ पादकता व 
काय मता यात वाढ करण.े सुयो य सुधारणा सह जलसंप ी िवकास 
क न एकाि मक जलसंप ी व थापनाकडे प तशीरपण े सं मण 
करण.े ही उ  े ठरव यात आली तसेच मूलभूत सम या त वे आिण 
ए ककृत रा ीय दिृ कोन ल ात घऊेनउन रा ीय जल नीती या 
धत वर तसेच जल े ांमधील  रा य सापे  सम या व आ हाने यांचे 
िनराकरण कर या या उ ेशाने रा या या 2003 या जलनीतीत 
सुधारणा कर यात आ या.  यानुसार महारा  रा य जलनीती 2019 
ला शासनाची मा यता दे यात आली आह.े महारा  रा य जलनीती 
2019 रा यातील पा याची उपल धता देशानुसार िवषम माणात 
आह े काही भागांम ये पा याची उपल धता जा त तर काही भागात 
अ य प आह े काही भागांम ये पाणी िप यासाठी ही उपल ध होत 
नाही. रा या या ब याच भागांम ये पज यछाये या देशात मुळे 
बराच भाग अवषण वण े ात मोडतो तर काही भाग अितवृ ीन े

ासलेला असतो वातावरणातील बदलां या संभा  धो यामुळे 
प रि थती िबकट होत चालली आह े पाणी हा रा या या सूचीमधील 
िवषय अस यामुळे महारा  रा याने आपली वतःची जलनेती थमतः 
2003 म ये तयार केली यानंतर यात मे 2011 म ये अंशतः सुधारणा 
क न या जल नीतीचा अवलंब केला व यातून रा या या जल 
िवकासात मह वाचे सकारा मक बदल घडू लागल े याचबरोबर 
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जल े ात भेडसावणा या सम या व आ हाने उ ापयत कायम आह.े 
यामुळे जल े ात धोरणा मक सुधारणा करणे गरजेचे आह े ही 

पा भूमी िवचारात घेऊन भारत सरकारने जलनीती म ये सुधारणा 
कर याची सुिचत केले यामुळे रा य सापे  सम या व आ हाने यांचे 
िनराकरण कर या या उ ेशान े रा ीय जलनीती या धत वर रा य 
जलनीती सुधारणा कर यात आ या यालाच महारा  रा य जलनीती 
2019 असे हणतात. रा य जलनीती धोरणाची ा ी ही जलनीती 
रा य शासनान े पा याशी संबंिधत सव िवभाग, रा यातील 
िनमशासक य अिभकरण,े थािनक सं था पा याचा वापर करणारी 
रा यातील सव यं णा, नाग रक यांचा समावेश या जलनीती 
धोरणाम ये कर यात आला,  
रा य जल धोरण उ ेरा य जल धोरण उ ेरा य जल धोरण उ ेरा य जल धोरण उ  े:-  

1) रा यात शु  जल व व छता याची सुिनि तता करण.े  
2) पाणी टंचाई व अवषणास समोरे जा याची कुवत िनमाण 

करण.े  
3) पाणी वाटपाम ये याियक पा याची े ीय वाटप करण.े 
4) वाटप केले या पा याची हमी दणेे. 
5) सभोवताल या प रसं थेचे संर ण करण.े  
6) भूजल व भूपृ  जन यां या गणुव ेत वाढ करण.े  
7) पा याची उ पादकता व काय मता यां यात वाढ करण.े  

रा य जलनीती या क थानी असलले ेिवषयरा य जलनीती या क थानी असलले ेिवषयरा य जलनीती या क थानी असलले ेिवषयरा य जलनीती या क थानी असलले ेिवषय    ::::----        
1) जल व थापनाम ये लाभधारकां या सहभागाची सुिनि त 

करण.े  
2) धोरणा मक िनयोजन व गुतंवणकु बाबत धा य देण.े  
3) धोरणांची अ ावतीकरण करण.े  
4) मागणी व पुरवठा यांचे व थापन करण.े  
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         (5)पाणी वापरात सुधारणा करण.े  
         (6) वापरायो य पा याची माण वाढवण.े  
उपाय योजनाउपाय योजनाउपाय योजनाउपाय योजना :-  
         (1)लाभधारक का चा सहभाग वाढवणे.  
         (2) े ीय वाटप वि थत करण.े  
         (3) एकाि मक जल आराखडा तयार करण.े  
        (4)  जलसंप ीचे यो य िनयोजन करण.े  
        (5)  पा याची मागणी व पुरवठा यां यातील तफावत कमी 
करण.े  
        (6) पा याची गुणव ा वाढवणे.  
        (7) जलसंवधन करण.े  
        (8) घरगुती रशी औ ोिगक पाणी वापराचे िनयोजन क न 

व थापन करण.े 
        (9) भूजल िवकास व व थापन करण.े  
       (10) अवषणाचा भाव कमी कर यासाठी वेगवेग या कारे 
जल संवधन करण.े  
       (11) समाजाम ये जनजागृती क न समाजाला जलसंवधन 
कर यासाठी वृ  करण.े  
सदंभ थं सचूीसदंभ थं सचूीसदंभ थं सचूीसदंभ थं सचूी :-   
1. माझे गाव माझे तीथ, अ णा हजारे, वामी िववेकानंद कृत ता िनधी राळेगण 

िस ी, ता. पारनेर िज. अहमदनगर 
2. पाणी आडवा पाणी िजरवा, हमेराज शहा, रया पि लकेशन को हापूर 
3. कृषी िवकास व आधुिनक सचन प ती ,डॉ मदन शदे, िच मय काशन 

औरंगाबाद. 
4. वॉटषड डे हलपमट ो ाम इन डॉट पॉन येरीया, राकेश कुमार, अ ययन 

काशन यू देहली 
5. जल जीवन का आधार ,कृ ण कुमार िम , नॅशनल बुक ट इंिडया.  
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Hkkjrkrhy eklsekjh laLFkkaps vkf.k Hkkjrkrhy eklsekjh laLFkkaps vkf.k Hkkjrkrhy eklsekjh laLFkkaps vkf.k Hkkjrkrhy eklsekjh laLFkkaps vkf.k 
lkxjh fu;eukps Lo:ilkxjh fu;eukps Lo:ilkxjh fu;eukps Lo:ilkxjh fu;eukps Lo:i    

    

izkizkizkizk----    MkWMkWMkWMkW----    flrkQqys ,yflrkQqys ,yflrkQqys ,yflrkQqys ,y----    ,l,l,l,l----    
lgk;d izk/;kid] vFkZ”kkL= foHkkx ojkMdj & csyksls 

dkWysTk] nkiksyh ft- jRukfxjh 
izLrkouk %izLrkouk %izLrkouk %izLrkouk %    

eklsekjh gk O;olk; çkphu dkGkiklwu çpfyr 
vlysyk O;olk; vkgs- Hkkjrke/;s fczfV'kkaph lÙkk çLrkfir 
>kY;kuarj ns'kkrhy uSlfxZd canjkpk fodkl vkf.k eklsekjh 
O;olk;kyk pkyuk ns.;kr vkyh- Hkkjrke/;s fczfV'k 
jktoVhP;k dkGkr eklsekjhoj 'kkL=h; la'kks/kukl lq#okr 
>kyh- ÝkfUll Ms ;k oS|dh; {ks=krhy 'kkL=Kkus fdukÚ;koj 
lkiM.kkÚ;k ek'kkapk oxZokj lfp= dks'k r;kj dj.;kr 
vkyk- Hkkjrke/;s 1898 e/;s lj ÝsMfjd fudYlu ;k 
vf/kdkÚ;kus eækl byk[;kr eRL;O;olk;kckcr ,d vgoky 
lknj dsyk vkf.k lu 1906 e/;s ns'kkrhy ifgY;k 
eRL;O;olk; foHkkxkph LFkkiuk dj.;kr vkyh- cMksnk 
laLFkkukps jkts l;kthjko xk;dokM ;kauh eRL;fo"k;d 
vH;kl dj.;klkBh lj tsEl g‚usZy ;k 'kkL=Kkl ikpkj.k 
dj.;kr vkys gksrs- lu 1910 e/;s caxky çkarkr eRL; 
O;olk; foHkkxkph LFkkiuk dj.;kr vkyh- 1932 uarj eqacbZ 
byk[;kr lq/nk eRL; foHkkx lq# dj.;kr vkyk- eRL; 
O;olk;kyk pkyuk ns.;klkBh rkjkiksjokyk ;k nku'kwj 
dqVqackP;k oSKkfud nwj–"Vhpk ifj.kke Eg.kwu R;k dqVqackus 
eqacbZrhy efju MªkbZojhy eksD;kph tkxk vkf.k jks[k jDde 
ns.kxh fnY;keqGs eqacbZ ;sFks rkjkiksjokyk eRlky; o 
rkjkiksjkokyk lkxjh tho'kkL= la'kks/ku dsaækph LFkkiuk 1951 
e/;s dj.;kr vkyh- Lokra«;çkIrhuarj xzkeh.k fodklkyk 
pkyuk ns.;klkBh eRL; O;olk;kdMs ljdkjdMwu fo'ks"k 
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vls y{k ns.;kr vkys- eklsekjh O;olk;kyk xrh ns.;klkBh 
fofo/k la'kks/ku laLFkkph LFkkiuk dj.;kr vkyh- 
v½ dsaæh; lkxjh eRL; la'kks/ku laLFkk %v½ dsaæh; lkxjh eRL; la'kks/ku laLFkk %v½ dsaæh; lkxjh eRL; la'kks/ku laLFkk %v½ dsaæh; lkxjh eRL; la'kks/ku laLFkk %    

;k laLFksph LFkkiuk 1947 lkyh dj.;kr vkyh vlwu 
;kps eq[; dk;kZy; dsjG jkT;krhy dksph ;sFks vkgs- 
Hkkjrkrhy lkxjh eklsekjh O;olk;kyk pkyuk ns.;klkBh gh 
laLFkk dk;Z djhr vlwu ;k laLFkspk lekos'k —"kh 
ea=ky;kvarxZr ;srks- Hkkjrh; —"kh vuqla/kku ifj"kn ;k 
laLFksP;k O;oLFkkiukr eRL; la'kks/ku laLFkspk lekos'k 1967 
iklwu >kyk vkgs- 
HkkjrkP;k lkxj laiÙkhps l[kksy la'kks/ku vkf.k fo'ys"k.k 
d:u lkxjh ek'kkaP;k çtkrhpk tSolaiÙkhP;k –"Vhdksukrwu 
vH;kl dj.;kps dk;Z djrs- ;k laLFksps midk;kZy;s eqacbZ] 
eaxyksj] f=osaæe] psUubZ] eaMie&jkes'oje] rqrhdksjhu] 
fo'kk[kkiVue] iqjh] vaneku] y{kf}i bR;knh fBdk.kh midsaæs 
vkgsr- 
c½ egkjk"Vªkrhy çknsf'kd lkxjh canj dk;kZy;s %c½ egkjk"Vªkrhy çknsf'kd lkxjh canj dk;kZy;s %c½ egkjk"Vªkrhy çknsf'kd lkxjh canj dk;kZy;s %c½ egkjk"Vªkrhy çknsf'kd lkxjh canj dk;kZy;s %    

Hkkjrh; canjs vf/kfu;e 1908 P;k ifgY;k vuqlwfppk 
Hkkx ngk ¼10½ e/;s uewn dsY;kçek.ks egkjk"Vªkr ,d 
vkarjjk"Vªh; lkxjh canj eqacbZ ;sFks vkgs- 1989 iklwu —f=e 
cka/kysys Ugkok 'ksok gs ,d vkarjjk"Vªh; canj vfLrRokr vkgs- 
egkjk"Vªkr ,dw.k ygku&eksBs 48 canjs vkgsr- ;k canjkrwu 
lkxjh eklsekjh dsyh tkrs- canjkP;k ç'kkldh; lks;hlkBh 
;kps ikp foHkkxkr oxhZdj.k dj.;kr vkys vlwu vf/kdkjh] 
canj vf/kdkjh] canj fujh{kd] lgk;d canj fujh{kd vls 
vf/kdkjh oxZ canjkph dkes djhr vlrkr- egkjk"Vªkrhy 
lkxjh canjkps oxhZdj.k iq<hyçek.ks & 
çknsf'kd canj vf/kdkjh] osxwykZ canjs ft- fla/kqnwxZ 
çknsf'kd canj vf/kdkjh ekaMoh canjs] ft- jRukfxjh- 
çknsf'kd canj vf/kdkjh] vfyckx canjs] ft- jk;xM- 
çknsf'kd canj vf/kdkjh] eksjkcanjs dksGhokMk] ehBcanj jksM 
Bk.ks] iwoZ ft- Bk.ks- 



196196196196 
 

 

 

çknsf'kd canj vf/kdkjh ckaæk canjs [kkjnkaMk] ckaæk eqacbZ 
egkjk"VªkP;k if'pe fn'ksyk vjch leqækph lkxjh 

fdukjiêh 720 fd- eh- brdh ykHkyh vkgs- jkT;krhy dksd.k 
;k çns'kkrhy loZp lgkgh ftYákauk lkxjh fdukjk ykHkyk 
vlwu ,dw.k ygku&eksBs 48 canjs vlwu ;k canjkrwu lkxjh 
eklsekjh dsyh tkrs- ç'kkldh; lks;hlkBh ;k canjkps ikp 
çknsf'kd canj dk;kZy;kr foHkkx.kh dj.;kr vkyh vkgs- 
çR;sd çknsf'kd canj dk;kZy;kr dkgh canjkpk lekos'k gksrks- 
;k ygku canjkph ns[kjs[k o ç'kkldh; dkes çknsf'kd 
dk;kZy;kdMwu dsyh tkrkr- 
v½ çknsf'kd canjs dk;kZy; osaxwykZ] ft- fla/kqnqxZ ;ke/;s 
fdj.kik.kh] jsMh] osxwykZ] fuorh] ekyo.k] vkpjk] nsoxM] 
fot;nqxZ ;k canjkpk lekos'k gksrks-  
c½ çknsf'kd canjs dk;kZy; ekaMoh] ft- jRukfxjh e/;s 
tSrkiwj] ukVs] iw.kZxM] jRukfxjh ¼feÚ;kcanj½] frojh] t;xM] 
cks;kZ] iky'ksr] nkHkksG] g.ksZ] dsG'kh] ck.kdksV bR;knh canjkpk 
lekos'k gksrks-  
d½ çknsf'kd canjs dk;kZy; vfyckx] ft- jk;xM ;ke/;s 
Jho/kZu] dqaHkk#] jktkiwjh ¼nh?kh½] eq#M] taftjk] ukanxko] 
cksyhZ ¼ekaMok½] jsonaMk] vfyckx] iuosy bR;knh canjkpk 
lekos'k gksrks- 
M½ çknsf'kd canj vf/kdkjh eksjk canjs lewg psn.kh dksGhckx] 
ehBcanj jksM Bk.ks iwoZ ;ke/;s dY;k.k] fHkoaMh] Bk.ks] ekaMok] 
djatk ¼jsol o /kjerj½] eksjk] olbZ bR;knh canjkpk lekos'k 
gksrks- 
b½ çknsf'kd canjs dk;kZy; vf/kdkjh ckaæk canjs ¼lewg½ eqacbZ 
;ke/;s ckaæk] euksjh] olksZok] mÙku] vukZGk ¼nkrhojs½] dsGok 
¼ekfge½] lkrikVh] uokiwj] rkjkiwj] Mgk.kw bR;knh canjkpk 
lekos'k gksrks- 
ojhy loZ lkxjh canjkyxrP;k ifjljkrhy eklsekjh dj.kkjk 
lekt gk eklsekjh d:u vkiyk mnjfuokZg djhr vlrks-  
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d½ lkxjh eklsekjh fu;eu %d½ lkxjh eklsekjh fu;eu %d½ lkxjh eklsekjh fu;eu %d½ lkxjh eklsekjh fu;eu %    
1980 P;k n'kdkr Hkkjrke/;s lkxjh eklsekjh ;kaf=d 

ukSdkaph la[;k ok<r xsyh- Hkkjrke/;s HkksbZ] dksGh] [kkjoh] 
xkchr bR;knh lektkps yksd vkiyk ikjaifjd O;olk; 
Eg.kwu gk eklsekjh O;olk; djhr gksrs- ijarq dkgh 
lektkrhy yksdkauh ;k O;olk;kr HkkaMoy xqaro.kwd d:u 
;kaf=d ukSdkaP;k lkgk¸;kus eklsekjh d: ykxys- rsOgk 
ikjaifjd ;kaf=d gksMhus vkf.k fcxj ;kaf=d gksMhus O;olk; 
dj.kkÚ;k yksdkaoj miklekjhph osG ;sÅ ykxyh- Hkkjrke/;s 
eksBîk çek.kkr ;kaf=d ukSdkaph la[;k fnolsafnol ok<r 
xsyh vkf.k R;kpk ifj.kke eklsekjh dj.kkÚ;k nksu xVkP;k 
la?k"kkZr gksÅ ykxyk- eklsekjh djrkuk ijçkarh;kaps vkØe.ks] 
efPNekjh dj.kkÚ;k yksdkaps vkivkilkrhy HkkaM.ks] raVs gksÅ 
ykxyh rsOgk gs fuokj.;klkBh vkf.k eklsekjhlkBh dkgh 
fu;eu dj.;kr ;kosr vls fopkj iq<s vkys vkf.k eklsekjh 
O;olk;krhy la?k"kZ VkG.;klkBh eklsekjhoj dkgh fucaZ/k 
?kky.;klkBh vko';drk Hkkjr ljdkjyk okVyh vkf.k 
lkxjh eklsekjh fu;euklkBh dk;|kpk elqnk fofo/k jkT; 
ljdkjP;k enrhus r;kj dj.;kr vkyk- Hkkjrke/;s 09 
jkT;kauk lkxjh fdukjk ykHkys vlwu ;k jkT;krhy 
fdukÚ;kyxrP;k Hkkxkrhy yksd eklsekjh djrkr- rsOgk ;k 
jkT;kaP;k jkT; ljdkjkauh ;k uequk fo/ks;dkP;k /krhZoj 
dk;nk djkok v'kh fouarh Hkkjr ljdkjus fofo/k lkxjh 
jkT;kauk dsyh- Hkkjrkrhy lkxjh jkT;kauh lkxjh eklsekjh 
fu;eu dk;nk laer dsyk- 

egkjk"Vª lkxjh eklsekjh fu;eu vf/kfu;e 1981 gk 
dk;nk egkjk"Vªkr laer gksÅu 4 v‚xLV 1982 iklwu 
vaeykr vkyk- R;k dk;|krhy mís'kkaP;k vkf.k rjrwnhP;k 
vaeyctko.khlkBh fu;ekoyh gh 1983 e/;s dj.;kr vkyh- 
;k dk;|kUo;s eklsekjh O;olk;kckcr vusd vkns'k vkf.k 
fucaZ/k dk<ys- rs vf/kfu;e iq<hy çek.ks vkgsr- 
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;k vf/kfu;eukph ,dw.k 26 dyes vlwu pkj çdj.kkr 
foHkkx.kh dj.;kr vkyh vkgs- ;k vf/kfu;ekph O;kIrh 
egkjk"Vª jkT;Hkj vlwu o leqækr çknsf'kd tyk/khP;k 
e;kZnsi;aZr Eg.kts 12 lkxjh eSyki;aZr Eg.kts lqekjs 22 fd-
eh- vkgs- ek= R;k e;kZnsifydMs dsysY;k eklsekjhl gk 
dk;nk ykxw ulY;kps ;k dyekr uewn dj.;kr vkys vkgs- 
dye 2 ¼v½ e/;s vls uewn dj.;kr vkys dh] rkyqD;kpk 
rgflynkj gk vf/kfu.kZ; vf/kdkjh vlwu R;k rglhy 
ifjljkrhy eklsekjh ckcrps raVs fuokj.k o fu.kZ; ?ks.;kpk 
vf/kdkj R;kauk vlsy- 

dye 3 ¼1½ uqlkj lYykxkj lfeR;kaph jpuk fuekZ.k 
dsyh tkbZy- çR;sd fdukjh ftYáklkBh ,d lferh vlsy 
;k lferhpk v/;{k dysDVj vlsy vkf.k R;k ftYákPkk 
lgk¸;d lapkyd] eRL;O;olk; gk lnL; lfpo vlsy 
vkf.k jkT; canj foHkkx o iksyhl foHkkx ;kps çfrfu/kh gs 
lnL; vlrhy- 

dye 04 e/;s vls uewn dsys vkgs dh] lkxjh 
laiÙkhps tru dj.ks] ikjaifjd efPNekjkps fgr tksikl.ks] 
leqækr dk;nk o lqO;oLFkk jk[k.ks bR;knh ckchaph rjrwn 
dj.;kr vkyh vkgs- 
;kaf=d cksVhP;k lkgk¸;kus eklsekjh djhr vlrkuk ikjaifjd 
i)rhus eklsekjh dj.kkÚ;k efPNekjkaP;k tkGÓkaps vkf.k 
nksjkaps dks.krsgh uqdlku gks.kkj ukgh ;kph dkGth ?ksryh 
ikfgts-- 

egkjk"Vª eklsekjh vf/kfu;e 1981 dye 6 ¼1½ uqlkj 
eklsekjh cksVhpk ijokuk fdaok yk;lUl ?ksÅu lkxjh 
eklsekjh dj.;kph ijokuxh ;k ckcrph ekfgrh ;k dyekr 
Li"V dsyh vkgs- ;k dyekUo;s lkxjh eklsekjhps ijokus 
/kkj.k d:u vkf.k lkxjh eklsekjh fu;ekps mYya?ku u 
djrk dsys tkos vls uewn dj.;kr vkys- 
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dye 7 uqlkj T;k efPNekjkdMs eklsekjh cksVhph 
uksan.kh vkf.k yk;lUl ukgh v'kk efPNekjkauk lkxjh 
eklsekjh djrk ;s.kkj ukgh- 

dye 08 uqlkj ijokuk/kkjd efPNekjkaus egkjk"Vª 
lkxjh eklsekjh fu;eukps ikyu djhr ukghr vls Li"V 
>kY;kl R;kaps ijokus jí dj.;kpk vf/kdkj eklsekjh 
vf/kdkÚ;kl vlsy- 

dye 09 ¼05½ uqlkj uksan.kh vf/kdkÚ;kus R;k cksVhl 
usewu fnysys ^uksan.kh fpUg^ uksan.kh dsysY;k cksVhl yko.ks 
vfuok;Z vlsy-  

dye 10 ¼01½ uqlkj cksV ekydkus cksVhph uksan.kh 
djhr vlrkuk dks.kR;k canjkrwu eklsekjh dj.;kr ;s.kkj 
vkgs] rks canj ?kksf"kr dj.ks xjtsps vlsy-  

egkjk"Vª lkxjh eklsekjh fu;eu 1981 uqlkj jkT; 
'kklukus vkrki;aZr dkgh vkns'k dk<ys vkgsr- 

lgk flysaMjis{kk tkLr eksBs baftu clfoysY;k ukSdsus 
egkjk"VªkrY;k çknsf'kd ty/khe/;s eklsekjh d: u;s-- 

rhu flysaMjis{kk tkLr eksBs baftu clfoysY;k ukSdsus 
Bk.ks ftYákP;k çknsf'kd tyk/khe/;s fxyusVus eklsekjh d: 
u;s- 

;kaf=d eklsekjh ukSdsus leqækr njo"khZ 10 twu rs 
ukjGh ikSf.kZek ;k dkyko/khr eklsekjh d: u;s-  

eqacbZ] Bk.ks] jkx;M vkf.k jRukfxjh ftYákrhy 
ck.kdksV rs cqjksaMhi;aZrP;k Hkkxkr lkxjh fdukÚ;kiklwu 05 
oko [kksyhi;aZrP;k {ks=kr vkf.k cqjksaMhiklwu nf{k.ksdMs 
jRukfxjh ftYgk vkf.k fla/kqnwxZ ftYákr lkxjh fdukÚ;kiklwu 
10 oko [kksyhi;aZrP;k {ks=kr ;kaf=d ukSdk vkf.k Vª‚y 
tkGÓkus eklsekjh d: u;s- 

;kaf=d ukSdkauh leqækr VªkWy tkGÓkus eklsekjh 
lk;adkGh 06 rs ldkGh 06 oktsi;aZr d: u;s- 
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;kaf=d ukSdkauk çknsf'kd tyk/khe/;s rlsp 
fdukÚ;kiklwu 10 oko i;aZrP;k {ks=kr ilZlhu tkGÓkus 
eklsekjh d: u;s- 

v'kk çdkjs eklsekjh vf/kfu;e r;kj dj.;kr vkys 
vkgsr- ;k fu;eukps ikyu gksrs dh ukgh gs ikg.;klkBh 
xLrh ukSdka}kjs fu;e eksM.kkÚ;kaoj dk;Zokgh dj.;klkBh 
vf/kdkjh use.;kr vkys vkgsr- 

egkjk"Vª lkxjh eaMG vf/kfu;e 1996 uqlkj egkjk"Vª 
lkxjh eaMGkph LFkkiuk dye 03 ¼01½ uqlkj dj.;kr ;srs- 
;k egkjk"Vª lkxjh eaMGkps infl) v/;{k eRL;O;olk; o 
canjs ea=h vlrks rj mik/;{k jkT;ea=h vlrks- foÙk foHkkx] 
x`gfoHkkx] m|ksx foHkkx ;kaps lfpo gs R;kaps infl) lnL; 
vlrkr- 

egkjk"Vªkr lkxjh eklsekjh O;olk;kr lqyHkrk 
vk.k.;klkBh efPNekjkae/khy la?k"kZ] raVs fuokj.;klkBh gs 
lkxjh eklsekjh fu;eu 1981 vkf.k 1996 gs egÙoiw.kZ vkgsr- 
lanHkZ lwphlanHkZ lwphlanHkZ lwphlanHkZ lwph    

1. ckG n- ok- vkf.k uaafnuh ns”keq[k ¼1993½ egkjk"Vª lkxjh 
eRL; laiRrh] egkjk"Vª jkT; lkfgR; vkf.k laLd`rh eaMG] 
eqacbZ 

2. www.CMFRI.org.in 
3. http://www.marathisruti.com 
4. egkjk"Vª lkxjh eklsekjh fu;eu] vf/kfu;e 1981 egkjk"Vª 

“kklu] “kkldh; eqnz.kky;] puhZ jksM] eqacbZ 
5. dkar- e- lks- ¼1993½ canjfodkl o ukSdku;u egkjk"Vª jkT; 

lkfgR; vkf.k laLd`rh eaMG] eqacbZ 
6. egkjk"Vª lkxjh eklsekjh fu;eu vf/kfu;e 1996] egkjk"Vª 

“kklu] “kkldh; eqnz.kky;] puhZ jksM] eqacbZ 
 

 

*** 
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भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    लोकशाहीलोकशाहीलोकशाहीलोकशाही    आिणआिणआिणआिण    
मानवािधकारमानवािधकारमानवािधकारमानवािधकार 

                                                                                                        

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . भगवानभगवानभगवानभगवान    ीपतीीपतीीपतीीपती    सागंळेसागंळेसागंळेसागंळे 
कला वािण य मिहला महािव ालय, अंबाजोगाई. िज हा. 

बीड.४३१५१७. 
तावनातावनातावनातावना    :::: 

भारत हा जगातील सवात मोठा लोकशाही धान देश आह.े 
जगातील ग भ लोकशाही देशांम ये भारताचे नांव अ माने घेतल े
जात आह.े भारत वातं याचा अमृत महो सव साजरा करत असताना 
भारतातील लोकशाही चे सहावलोकन करण े िनि तच यथाथ ठरेल. 
आपण वातं या या पं याह र वषात लोकशाही व थेचा वीकार 
क न काय कमावले आिण काय गमावल े याचा अ यास केला तर 
पुढील  पाऊल ेआपणास यो य दशेने टाकता येतील. लोकशाही मू ये 
आिण मानवािधकार या एकाच ना या या दोन बाजू आहते. या दोन 
बाबी एकमेकास पूरक आिण पोषक आहते. लोकशाही िशवाय 
मानवािधकार पूणपण े बहाल केल े जाऊ शकत नाहीत आिण 
सवसामा य जनतेला मानव अिधकार िमळा यािशवाय लोकशाहीला 
प रपूणता ा  होऊ शकत नाही. 

कोण याही िवकिसत देशाची कवा स य समाजाची ओळख 
या देशात तेथील नाग रकांना िमळणारे मानवािधकार कती ापक 
माणात आहते याव न होते. हणून कोण याही शासन व थेचे 

मानवािधकार ह े अिभ  अंग आह.े लोकशाही शासन व थेत तर 
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मानव अिधकारांचे मह व आणखीनच वाढल े आह.े साधारणतः 
स मानाने माणूस हणून जग यासाठी जे जे अिधकार आव यक 
असतात त ेसव अिधकार मानव अिधकारात समािव  होतात. हणून 

ापक दृ ीन े िवचार के यास नाग रकांना वतःची सवािगन गती 
घडून आण यासाठी आिण आप या ि म वाचा संपूण िवकास 
कर यासाठी िविश  प रि थतीची आव यकता असते. अशी िविश  
प रि थती िनमाण कर यासाठीच याला काही अिधकार असणे 
आव यक असत.े ठरािवक सामािजक, आ थक आिण राजक य अिधकार 

ा  क न देण े ही एक  समाजाची मूलभूत गरज असते. अशी 
प रि थती िनमाण क न दे याची जबाबदारी शासन सं थेवर येऊन 
पडत.े चा सवागीण उ कष कवा िवकास, सुखी व उ  
जीवनमान जग याची व था िनमाण केली आिण काही मूलभूत 
व पाचे अिधकार याला ा  क न दल ेतरच श य असतो. हणून 

जगभर मानव अिधकारांसाठी आंदोलन े केली जातात. मानव 
अिधकारावर गदा आली तर लढा उभारला जातो. मोच काढले जातात, 
उपोषण ेकेली जातात. सव कार या िमिडयाम ये िस ी दली जाते. 
जागितक पातळीवर अ े टी इंटरनॅशनल, एिशया वॉच, रेड ॉस 
इ यादी वयंसेवी सं था मानवािधकारांसाठी कायरत अस याचे दसून 
येते. जसजसा समाज स य होतो आिण िवकिसत होत जातो तसतसा 
तो आप या मानवी अिधकारासंबंधी जागृत होत जातो. यामुळे 

ला आपली सवागीण गती कर याची संधी िमळते. 
मानवािधकाराचीमानवािधकाराचीमानवािधकाराचीमानवािधकाराची    ा याा याा याा या    :::: 

मानवािधकार हणजे येक माणसाला असणारे िनसगद  
मूलभूत अिधकार. ह ेअिधकार याला ज मतःच िमळतात. याचे कारण 
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मनु य ाणी हा सु ा प ी, ाणी कवा समु ी िजवांसारखा वातं य 
घेऊनच ज माला आललेा आह ेआिण वतं तेला संल  काही मूलभूत 
अिधकार येकाला असतात, या िवचाराला जगभर िमळालेली 
मा यता होय. 

ा याा याा याा या    :::: 
१) मानवी ह  संर ण कायदा 1993 नुसार," मानवी ह  हणजे असे 
ह  क  जे आरो य, िश ण, वातं य, समता, ित ा, मानवी मू य 
इ यादी संबंिधत असून मानवा या गतीसाठी ेरक व संर क 
ठरतात." 
२) जे.पी.एस. िशरोही यां या मते, संयु  रा  संघ इतर सव सं था ारे 
मानवा या जीवनाशी आिण वातं याशी संबंिधत सव कारचे संर ण 

ा  क न देणे हणजे मानवी ह  होय. 
३३३३) ) ) ) मॅ रसमॅ रसमॅ रसमॅ रस    कटसनकटसनकटसनकटसन    :::: मानव अिधकार ह े वातं याचे सव  व पिव  
अिधकार असून याचे उ लघंन रा याला करता येणार नाही. 
४) रॅ डमरॅ डमरॅ डमरॅ डम    हाऊसहाऊसहाऊसहाऊस    िव कोशािव कोशािव कोशािव कोशा    नुसार, मानवी ह  हणजे ला 
ज मत:च ा  झालेल े असे अिधकार जे ला स मानाने 
जग यासाठी अ याव यक आहते. 
५) यायमतूयायमतूयायमतूयायमतू     केकेकेके. . . . जीजीजीजी. . . . बालकृ णनबालकृ णनबालकृ णनबालकृ णन (भारताचे माजी सर यायाधीश व 
मानव अिधकार आयोगाचे अ य ) : यां या मतानुसार सव ना 
असमानता, वग, लग, जाती, धम, वय आिण िवकलांगांना सामािजक 
भेदभावा या कारणािशवाय कोण याही ला िनसगद  
अिधकाराचा उपभोग कर याचा पूण अिधकार आह.े 

वरील ा या व न असे िनदशनास येत ेक , मानवी ह  ही 
संक पना मानवाला सव पातळीवर कायदेशीर अिधकार व वातं य 
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ा  क न देत.े यामुळे मानवाला जीवन जगताना कोण याही हसेला 
अथवा कोणा याही दबावाला बळी पडू दल ेजात नाही. मानवाचे ह  
तो ज माला आ या पासून सु  होतात. जसे क  जग याचा ह , 
िश णाचा ह , संर ण ा  कर याचा ह , मिहलांचे ह , बालकांचे 
ह , रोजगार िमळव याचा ह , द ांगांचे ह  इ यादी ह  मानवाला 
जीवन जग यासाठी संर ण ा  क न देतात.  
गिृहतकेगिृहतकेगिृहतकेगिृहतके: 
१) भारतीय लोकशाही ग भ होत आह.े 
२) लोकशाही आिण मानव अिधकार पर पर पूरक आहते. 
३) मानवािधकार हे जगातील सव  मू य आह.े 
४) मानव अिधकार जा त असले या देशात िवकास दर जा त आह.े 
५) मानव अिधकारामुळे कूमशाही संपु ात येऊन लोकशाही ग भ 
होत आह.े 
उ ेशउ ेशउ ेशउ ेश    ::::    
१) लोकशाही मू ये आिण मानवािधकाराचा एकि त अ यास करण.े 
२) मानवािधकाराची जवणूक करणे. 
३) मानवा मानवातील भेदभाव आिण संघष कमी करण.े 
४) मानवता हा धम वाढवणे. 
५) वसुदेव कुटंुबकम ची िशकवण देण.े 
सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    प तीप तीप तीप ती    ::::     

तुत शोधिनबंधासाठी दु यम ोतांचा आधार घेतला असून 
यासाठी िविवध संदभ ंथ, मािसके, वतमानप े व मािहती संजाला 

चा उपयोग केला आह.े 
सम यासु नसम यासु नसम यासु नसम यासु न    : 

१५ ऑग ट १९४७ रोजी भारताला वातं य िमळा यानंतर 
भारतात २६ जानेवारी १९५० पासून संसदीय लोकशाहीला सु वात 
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झाली. लोकशाही शासन प तीचा वीकार आिण िनयोजनब  िवकास 
या ारे भारताची गती जागितक पातळीवर वाखाण यायो य झाली 
आह.े लोकशाही मुळेच येक नाग रकाला मूलभूत अिधकार हणजेच 
मानवािधकार िमळा यामुळे आज येक भारतीयाचा जीवन तर 
उंचावला आह ेयाब ल शंका कवा दमुत अस याचे कारण नाही. आज 
पासून स र - पं याह र वषापूव  भारतातील लोकांजवळ रेिडओ, 
सायकल, प े  घर, नोकरी असेल अशी क पना सु ा करता येत न हती 
परंत ु आज येक गावांम ये िश ण, आरो य सेवा, दरूदर्शन, वीज, 
पाणी, टेिलफोन आिण मोबाईल पोहोचला आह.े याही पुढे जाऊन 
काही गावात पि लक कूल, महािव ालये, दवाखाने सु  झाली 
आहते, मोबाईल ारे ती  गतीने मािहतीची देवाण-घेवाण होत आह.े 
कसान े िडट काड, िपक िवमा योजना, शेतकरी अपघात िवमा 

योजना, शेतक यांना वेतन योजना इ यादी योजनांमुळे शेतकरी 
सुखावला आह.े महा मा गांधी रोजगार हमी योजने ारे लाखो लोकांना 
रोजगारा या संधी िमळा या आहते. पंचायतराज सं थांम ये मिहला 
आिण मागासवग य घटकांनाही नेतृ व कर याची संधी िमळत आह.े 
पंचायतराजमुळे लोकशाही चे िवक ीकरण झाले आह.े पंचायतराज 
सं था लोकशाही या पाठशाळा ठर या आहते. यामुळे सामा य 

ला स ेत सहभागी हो याची संधी िमळत आह.े ह ेसव लोकशाही 
मुळे श य झाले आह.े तरीही मानवािधकारा या बाबतीत भारतातील 
िच  फारसे समाधानकारक दसून येत नाही. काही गत लोक 
िवशेषतः शहरवाशी मानवािधकार उपभोगत असल े तरी ामीण 
भागातील दगुम आिण आ दवासी लोकांना मानवािधकारांची ओळख 



206206206206 
 

 

 

आिण उपभोग घेता आललेा नाही. हणून भारतीय लोकशाही आिण 
मानवािधकार हा िवषय तुत शोधिनबंधासाठी घे यात आललेा आह.े 
इितहासइितहासइितहासइितहास : 

भारतीय लोकशाही आिण मानवािधकार यांना फार मोठी 
ऐितहािसक परंपरा आह.े ाचीन काळी भारताचे नाव या भरत राजा 
या नावाने भारत असे पडल ेआह.े या भरत राजाला नऊ मुल ेहोती. 

राजा भरतान े दि वजय संपादन के यानंतर या वेळी याचा वारस 
नेम याचा िवषय आला यावेळी याने आप या पु ाम ये युवराज 
हणून िनयु  कर यासाठी आव यक तेवढे गुण नस यामुळे रा यातील 

एका सामा य या मुलाची शांतन ु ची युवराज हणनू िनवड 
केली. नंतर शांतन ु भारताचा राजा झाला. येथेच भारतातील 
लोकशाहीची पिहली मु तमेढ रोवली गलेी. पुढे शांतन ु चे वंशज 
कौरव-पांडव यां याम ये जे महाभारत पी यु  झाले यात 
सूया तानंतर दो ही बाजूने वयं फूत ने यु बंदी होत असे. 
सूया तानंतर जखमी यो यांना आव यक ती मदत केली जायची आिण 
दो ही बाजूचे यो  े एकमेकांना भेटत असत. मानवािधकारांचे एवढे 

ाचीन आिण ग भ उदाहरण कोठेही सापडणार नाही. 
मानवािधकाराची संक पना िवसा ा शतकात लोकि य झाली असली 
तरी सव धमा या नैितक मू यांनी मानव अिधकाराचीच िशकवण 
दलेली दसून येत.े हणजेच मानवी स यतेएऎवढाच मानव 

अिधकाराचा इितहास जुना आह.े आधुिनक युगात मानवी समाजात 
अनेक यु ,े महायु  ेआिण नंतर शीत यु  ेझाली आहते. आजही रिशया 
आिण यु े नचे यु  सु  आह.े हणजेच मानवा मानवा तील संघष 
आजही थांबलेला दसून येत नाही. यामुळे आंतररा ीय पातळीवर 
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जागितक शांततलेा धोका िनमाण झाला आह.े जागितक पातळीवर 
शांतता थािपत कर यासाठी १० िडसबर १९४८ रोजी मानव 
अिधकारा या घोषणाप ाला संयु  रा  संघाने मा यता दली. 
मानवािधकाराचेमानवािधकाराचेमानवािधकाराचेमानवािधकाराचे    जागितकजागितकजागितकजागितक    सदंभसदंभसदंभसदंभ    :::: 

भारतािशवाय जगातील इतर देशांम येही मानवािधकाराचा 
इितहास सापडतो. इसवीसन पूव २३५० सालातील लगारा मधील 
उ कािगना येथील मानव अिधकार सुधारणेबाबत उ लेख सापडतो. 
यानंतरचा उ लेख नव सुमे रयन सं कृतीतील उर - न मू या 

संिहतेम ये आढळतो. ाचीन इराणी सा ा याने इसवीसनपूव ५३९ 
साली घोिषत केले या सायरस वृ िचती हा मानवी ह ािवषयी चा 
पिहला िलिखत द तऐवज मान यात येतो. या वृ िचती ारे 
गुलामीची था संपु ात आली. भारतातील मौय सा ा याने घालून 
दलेली त वे त कालीन काळात अभूतपूव होती. क लग यु ामुळे स ाट 

अशोका या धोरणांम ये मानवी ह ांना ाधा य िमळाल.े इ लाम 
धमा या उदयानंतर अरब तानात मानवी ह ांना थान ा  झाले. 
मुह मद पैगंबरांनी ६६२ म ये म दने ची समद तयार केली होती. 
इं लडंम ये १२१५ म ये मॅ ा काटा नावाची सनद जाहीर कर यात 
आली होती. आज या लोकशाही व थेची भारतासह इतर देशातील 
संसदीय लोकशाही व थेचे मुळे या सनदेत आहते. नैस गक ह ांची 
संक पना सॉ े टस आिण याचे वारसदार िवचारवंत लेटो व 
अ र टॉटल यांनी उचलून धरली होती. दसु या महायु ानंतर 
िजिन हा प रषदेत मानवािधकारां या वैि क घोषणाप ा या 
मागणीला जोर िमळाला. कॅनडा या मानव अिधकार घोषणा प ाचा 
मसुदाकार जॉन पीटस ह े  होता. १० िडसबर १९४८ रोजी या 
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घोषणाप ास ४८ देशांनी मंजुरी दली. यात एकूण ३० कलमे होती. 
भारतात मानव अिधकार सुर ा अिधिनयमान े १९९३ रोजी रा ीय 
मानव अिधकार आयोगाची थापना झाली. तर महारा ात २००० 
साली महारा  मानव अिधकार आयोग थापना झाली यामुळे येक 
नाग रकास रोजगार, सामा य जीवन तर, अ , व , िनवारा 
उपल ध क न देण े ही सरकारची जबाबदारी बनली आह.े 
काय ासमोर सव नाग रक समान मानल े आहते. िशवाय याय, 
वातं य, समता इ यादी अिधकार िमळाले आहते. यािशवाय  १७८९ 

साली ा स म ये रा य ांितकारकांनी रा ीय सभेत मानवी ह ांची 
घोषणा केली. संयु  रा य अमे रकेत मूलभूत अिधकारांची मागणी 
एका िवधेयका ारे झालेली दसते. नंतर िबल ऑफ राई स चा 
अमे रके या रा यघटनेत समावेश कर यात आला. १९३६ म ये 
रिशयाम ये टॅिलनन े आप या रा यघटनते मूलभूत अिधकारां या 

पान े मानवी अिधकारांचा समावेश केला. जमनी या िवमर 
रा यघटनेत मानवािधकार मूलभूत ह  आिण कत  यां या पात 
समािव  केल ेआहते. 
मानवीमानवीमानवीमानवी    ह ाचंाह ाचंाह ाचंाह ाचंा    जाहीरनामाजाहीरनामाजाहीरनामाजाहीरनामा    आिणआिणआिणआिण    भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    लोकशाहीलोकशाहीलोकशाहीलोकशाही    ::::  

दनांक 10 िडसबर 1948 रोजी मानवी ह ांचा जाहीरनामा 
िस  कर यात आला. यात 30 कलमे होती. या कलमांम ये 
ामु याने समान कामासाठी कामासाठी समान वेतन, िश णाचा 

अिधकार, मजूर संघटनांची थापना, िव ांती या अिधकार, वातं य, 
समता, बंधुता व याय इ याद चा समावेश होता. देशातील वेठिबगारी 
प ती बंद करणे, वणभेद, जाितभेद, गुलामिगरी यांना बंदी घालून, या 
सव बाब ना मह वपूण थान या जाहीरना यात दे यात आल े होते. 
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तसेच मानवी ह ांचे संरक्षण कर यासाठी आयोगांची िन मती करण.े 
ह ेही प  कर यात आल ेहोते. भारताम ये मागील पाच दशकांपासून 
मानवी अिधकारां या संर णासाठी अनेक योजना राबिव या  आहते. 
आ थक आिण सामािजक िवकासा या योजना राबवताना मानवी 
अिधकारां या संर णाचा िवचार केला जात आह.े तसेच सु वातीला 
मानवी ह ां या संर णाची संपूण जबाबदारी या याय व थेकडे 
सोपवली होती. नंतर रा य आिण रा ीय पातळीवर मानवािधकार 
आयोगाची थापना कर यात आली आह.े या आयोगामाफत आले या 
त ार ची चौकशी क न ला याय िमळवून दे याचे मह वपूण 
काय पार पाडल े जाते. भारतीय संिवधानात उ ेशपि का, मूलभूत 
अिधकार, राजनीितची मागदशक त वे इ यादी भागातून मानव 
अिधकाराला ाधा य द याचे दसून येत.े 
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं :  

शोधिनबंधा या िव ताराची मयादा ल ात घेता असे 
िनदशनास येते क , संयु  रा संघा या मानव अिधकार 
घोषणाप ातील अनेक कलमे भारतीय संिवधानात समािव  केललेी 
आहते. यातून भारतीय लोकशाही प रदढृ कर याचा य  केलेला 
आह.े परंत ु अंमलबजावणी करताना मा  मानव अिधकारांची पूणतः 
अंमलबजावणी होऊ शकललेी नाही. भारतातील ामीण लोक, 
मिहला, मुले, आ दवासी घटक, मागास घटक, दगुम देशातील लोक, 
िनराधार, िनराि त, वृ , िनवािसत इ यादी घटक दा र ात िखतपत 
पडलले े दसून येतात. आजही ह ेघटक मानवािधकारापासून कोसो मैल 
दरू दसून येतात. तर मानविधकाराचा दु पयोग अितरेक , न ली, 
देश ोही, समाज ोही, ाचारी, गु हगेार लोक मानवािधकाराचा 
गैरफायदा घेऊन वतःचा बचाव यायालयात करताना दसतात. ह े
मा  चुक चे होत आह.े गु हगेारांना मानव अिधकाराचा आ य 
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घे याची संधी असता कामा नये. जे प रि थतीन ेगांजलेल ेलोक आहते 
यांनाच मानव अिधकारा या ारे मदत केली पािहजे.         

सदंभासचूीसदंभासचूीसदंभासचूीसदंभासचूी    : 
१) संिवधान और मानवािधकार -डॉ.संजय सह. 
२) मिहला और मानवािधकार - रमा शमा, के. िम ा. 
३) भारत म ेमानव अिधकार - अ ण चतुवदी, संजय लोढा. 
४) भारत म ेमानव अिधकार- ो. मधुसूदन ि पाठी. 
५) भारतीय रा यघटना मराठी आवृ ी 1995. 
६) भारतीय शासन व संिवधाना मक या - ा. के. आर. बंग  
७) योजना - ऑग ट २००९. 
८)https:// Mr. m. wikipedia.org. 
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Hkkjrkrhy uxneqDr vkfFkZd Hkkjrkrhy uxneqDr vkfFkZd Hkkjrkrhy uxneqDr vkfFkZd Hkkjrkrhy uxneqDr vkfFkZd 
O;ogkjO;ogkjO;ogkjO;ogkj    

    

MkWMkWMkWMkW----    lat; eqaMdjlat; eqaMdjlat; eqaMdjlat; eqaMdj    
vFkZ’kkL= foHkkx izeq[k] laHkkthjko dsanzs egkfo|ky;] tGdksV 

    

izLrkouk&izLrkouk&izLrkouk&izLrkouk& 
dW’kysl VªkU>WD’ku vkf.k dW’kysl vFkZO;oLFksr 

xsY;k n’kdkr vk’p;Zdkjd ok< >kyh vkgs- dW’kysl 
O;ogkjkph rhoz ok< gh dsoG fodflr ns’kkae/;sp uOgs 
rj cÚ;kp fodlu’khy ns’kkae/;sgh >kyh vkgs- vkt 
cgqrsd cktkj ladze.kkP;k voLFksrwu tkr vkgs- fdjk.kk 
nqdkus] gk;ijekdsZV rs v’kk cktkjkrhy izR;sd foHkkxkr 
dW’kysl O;ogkjkph mifLFkrh vuqHkoyh tkÅ ‘kdrs- 
bysDVªkWfud ekdsZV vkf.k brj izxr cktkj mRiknus vkf.k 
lsok ns.kkjh- IyWfLVd dkMZpk eksB;k izek.kkr okij] 
vkWuykbu [kjsnh vkf.k bysDVªkWfud iseasV tek gksr vkgsr- 
dW’kysl O;ogkj gs tqU;k ikjaikfjd jksdM O;ogkj 
i/nrhyk ekxs Vkdr vkgs- ljdkjpk iq<kdkj vkf.k brj 
laLFkka’kh leUo; lk/kwu mPp ra=Kkukph lsok iznku dj.ks 
izsj.kknk;d vkgs- dW’kysl lkslk;Vh fodflr dj.;klkBh 
xzkgdkaP;k izsj.kk egRRokP;k vkgsr- l/;k ;wtjQsazMyhlg 
txHkjkr baVjusV miyC/krseqGs dW’kysl O;ogkj izxrh 
djr vkgs- lkW¶Vosvj vkf.k gkMZosvj ;kaP;k 
miyC/krseqGs Hkkjrh; cWafdx {ks=kr cjsp cny ?kMys 
vkgsr- rks Lokra= dkGkuarjpk [kwi eksBk cny vkgs- 
1990 rs 2000 P;k n’kdkr ifjorZukpk nj fo’ks”kr% 
mPp gksrk] tsOgk vusd uodYidkauh cWafdxph letwr 
cnyyh vkf.k i;kZoj.kkph Lok;Rr vkf.k izsfjr xjtkapk 
ifj.kke >kyk- vf/kdkf/kd osxkus lsokapk ntkZ ns.;klkBh 
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cWadkauh ra=Kkukpk okij dj.;kl lq#okr dsyh- ekfgrh 
ra=KkukeqGs xzkgdkauk HkkSxksfydn`”V;k oSfo/;iw.kZ fBdk.kh 
R;kaps cWafdx dj.ks lksis >kys vkgs-  
‘kks/kfuca/kkph mfÌ”Vîks‘kks/kfuca/kkph mfÌ”Vîks‘kks/kfuca/kkph mfÌ”Vîks‘kks/kfuca/kkph mfÌ”Vîks    

1. Hkkjrkrh; vFkZO;oLFksrhy uxneqDr O;ogkjkpk 
vk<kok ?ks.ks 

2. uxneqDr O;ogkjkP;k Qk;|k rksV;kaph ppkZ 
dj.ks- 

la’kks/ku i/nrh la’kks/ku i/nrh la’kks/ku i/nrh la’kks/ku i/nrh     
    izLrqr ‘kks/kfuca/kklkBh mi;ksxkr vk.kysY;k 
la’kks/ku i/nrhpk fopkj djrk ;klkBh izkeq[;kus f}rh; 
rF;kapk mi;ksx dsyk vkgs- ;klkBh fofo/k iqLrds] ladsr 
LFkG] bR;knh izdkf’kr vkf.k vizdkf’kr lkfgR;kpk 
vk<kok ?ksryk vkgs- 
Hkkjrkrhy fdjdksG bysDVªkWfud issesaVHkkjrkrhy fdjdksG bysDVªkWfud issesaVHkkjrkrhy fdjdksG bysDVªkWfud issesaVHkkjrkrhy fdjdksG bysDVªkWfud issesaV    

ra=KkukP;k izHkkokeqGs Hkkjr jks[k jdesiklwu 
jks[kfojghr O;ogjkdMs oGyk vkgs- vktP;kizek.ks 
Hkkjrkrhy fjVsy bysDVªkWfud isesaVph ok< [kkyhy 
rDR;kr fnyh vkgs- 

rDrk ØrDrk ØrDrk ØrDrk Ø----1111    
Hkkjrkrhy fdjdksG bysDVªkWfud issesaVHkkjrkrhy fdjdksG bysDVªkWfud issesaVHkkjrkrhy fdjdksG bysDVªkWfud issesaVHkkjrkrhy fdjdksG bysDVªkWfud issesaV    
isesaV flLVeisesaV flLVeisesaV flLVeisesaV flLVe    izfr’kr izek.k ^nj izfr’kr izek.k ^nj izfr’kr izek.k ^nj izfr’kr izek.k ^nj 

o”kZ ;kizek.ks*o”kZ ;kizek.ks*o”kZ ;kizek.ks*o”kZ ;kizek.ks*    
MsfcV dkMZ 21 
dszfMV dkMZ 26 

EFT/NEFT 28 

Electric Clearning 
Service 

15 

fizisM isesaV Instant 06 

eksckbZy CkWafdax 04 
Source-RBI Data 2016 
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vkys[k Øvkys[k Øvkys[k Øvkys[k Ø----1111----    
Hkkjrkrhy fdjdksG bysDVªkWfud issesaVsps izek.kHkkjrkrhy fdjdksG bysDVªkWfud issesaVsps izek.kHkkjrkrhy fdjdksG bysDVªkWfud issesaVsps izek.kHkkjrkrhy fdjdksG bysDVªkWfud issesaVsps izek.k    

 
Okjhy rDR;kr lu 2016 P;k fj>OgZ cWad vkWQ 

bafM;k P;k vgokykuqlkj Hkkjrkrhy fdjdksG bysDV ªkWfud 
isesaVps izfr’kr izek.k vH;klys vkgs- fj>OgZ cWadsP;k 
vgokykuqlkj Hkkjrkr EFT/NEFT P;k ek/;ekrwu 
bysDVªkWfud issesaV dj.kkÚ;kaps izek.k 28-00 VDds]    ØsMhV 
dkMZ }kjk issesaV dj.kkÚ;kaps izek.k 26-00 VDds] MsfcV 
dkMZ }kjk issesaV dj.kkÚ;kaps izek.k 21-00 VDds] Electric 

Clearing Service P;k ek/;ekrwu bysDVªkWfud issesaV 
dj.kkÚ;kaps izek.k 15 VDds rj fizisM isesaV vkf.k 
eksckbZy cWafdaxP;k ek/;ekrwu bysDVªkWfud issesaV 
dj.kkÚ;kaps izek.k vuqØes 6 vkf.k 4 VDds vlysys 
fnlwu vkys-  
uxneqDRk O;ogkjkps Qk;nsuxneqDRk O;ogkjkps Qk;nsuxneqDRk O;ogkjkps Qk;nsuxneqDRk O;ogkjkps Qk;ns    

1. uxneqDr O;ogkjkpk lokZr eksBk Qk;nk Eg.kts 
dj VkG.;kps izek.k deh gksbZy- 

MsfcV dkMZ] MsfcV dkMZ] MsfcV dkMZ] MsfcV dkMZ]     
21%21%21%21% 

dszfMV dkMZ] dszfMV dkMZ] dszfMV dkMZ] dszfMV dkMZ]     
26%26%26%26% 

EFT/NEFT, 28%EFT/NEFT, 28%EFT/NEFT, 28%EFT/NEFT, 28%    

Electric Electric Electric Electric 
Clearning Clearning Clearning Clearning 
Service, Service, Service, Service,     

15%15%15%15%    

fizisM isesaV fizisM isesaV fizisM isesaV fizisM isesaV 
Instant,Instant,Instant,Instant,    
6.00% 6.00% 6.00% 6.00%  

eksckbZy CkWafdax] eksckbZy CkWafdax] eksckbZy CkWafdax] eksckbZy CkWafdax] 
4.00%4.00%4.00%4.00% 
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2. dks.kR;kgh nksu O;Drhauk dks.kR;kgh fBdk.kkgwu 
[kjsnh fodzh O;ogkj dj.ks lksis gks.;kl enr 
gksbZy 

3. egkxM;k LekVZ Qksu rlsp eksckbZy baVjusV 
dusD’kuph vko’;drk ukgh-  

4. dkG;k iS’kkph fi<h laiq”Vkr ;sbZy- ckdh jdesph 
pkSd’kh] dW’k dk<.ks] Hkj.ks vkf.k vk/kkj dkMZP;k 
lgk¸;kus QaM VªUlQj dj.ks lksis gksbZy- 

5. ns’kkrhy udyh uksVkoj xnk vkyh- 

6. uxneqDr O;ogkjkeqGs eksB;k izek.kkoj fLodkjys 
rj izR;sdklkBh [kqi lksbZLdj gksrhy- 

7. uxneqDr O;ogkjkeqGs eksB;k izek.kkoj jDde 
toG ckGx.;kpk /kksdk VkGrk ;srks- 

8. uxneqDr O;ogkjkr vki.k vkiY;k fg’kksckpk 
tek [kpZ dsOgkgh riklw ‘kdrks-  

9. loZ uxneqDr O;ogkj gs n`’; vlrkr R;keqGs 
dks.khgh dj pqdow ‘kdr ukgh rlsp VkGw ‘kdr 
ukgh- 

10. uxneqDr O;ogkjkeqGs dkxnh pyu eqnz.k vkf.k 
R;klkBh gks.kkjk [kpZ deh gksbZYk 

11. uxneqDr O;ogkjkeqGs O;ogkj gs lksis vkf.k 
lqjf{kr gksrhy- 

12. iSls pksjh tk.;klkj[ks izdkj deh gksbZy- 

13. iS’kkps vf/kd vfHklj.k gksbZy- 

14. cWadkph jks[krk ok<wu dtZ iqjoB;kr ok< gksbZy 
R;keqGs jkstxkj ok<fo.;kl enr gksbZy- cWadsr 
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[kkrs m?kMY;koj vkiksvki MsfcV dkMZ feGwu 
tkrs-rs iSls dk<.;klkBh rlsp Hkj.;klkBh 
txHkjkrhy dks.kR;kgh ,Vh,e e/;s okijrk ;srs- 
vkWuykbZu O;ogkjklkBh dkMZ okijys tkrs- 

15. [kjsnhnkj vkf.k fodzsrk ;kaP;krhy oknkoj fu;a=.k 
;sbZy- 

uxneqDr O;ogkjkps rksVsuxneqDr O;ogkjkps rksVsuxneqDr O;ogkjkps rksVsuxneqDr O;ogkjkps rksVs    
1) Lkektke/;s cgqrka’k yksd vktgh fuj{kj fdaok 

deh f’k{k.k ?ksrysys vkgsr- v’kkosGh R;kauk 
dszMhV vkf.k MsfcV dkMZ ckcr Qkjls Kku ukgh- 
fdacgwuk R;kauk v’kkizdkjps dkMZ mi;ksxkr vk.krk 
;sr ukghr- 

2) o;kso`/n ykssdkapk fopkj djrk jks[k O;ogkj gs 
uxneqDr O;ogkjkP;k rqyusr pkaxys vkgsr- 

3) Hkkjrke/;s vusd O;olk; gs v’kk yksdkaekQZr 
pkyfoys tkrkr ts bysDVªkWfud lk/kukaP;k 
ek/;ekrwu vkfFkZd O;ogkj pkyfo.;kr vleFkZ 
vkgsr- 

4) vktgh Hkkjrkrhy vusd Hkkxkr cWadhax lqfo/kk 
miyC/k ukghr- 

5) cWadhax lqfo/kk miyC/k ulY;keqGs yksdkae/;s 
cWafdx vkf.k uxneqDr O;ogkj ;kfo”k;h 
tkxd̀rspk vHkko tk.korks- 

6) xzkeh.k Hkkxkrhy yksdkauk uxneqDr O;ogkjkeqGs 
vusd leL;kauk rksaM |kos ykxsy- 
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7) lektkrhy izR;sd O;Drhyk bysDVªkWfud O;ogkj 
rlsp baVjusVP;k ek/;ekrwu vWipk okij dj.ks 
xSjlks;hps vkgs- 

8) baVjusVP;k ek/;ekrwu rlsp vWukjkWbZM eksckbZyP;k 
ek/;ekrwu iSls ikBfo.;kph O;oLFkk dj.ks [kfpZd 
vkgs- 

9) ;q-,l-,l-Mh dksM y{kkr Bso.ks gs okVrs frrds 
lksis dke ukgh- 

10) ‘kklukus ?kks”khr dsysys b&okWYksV ;ksX; izdkjs dke 
djhr ukgh- 

11) Ckgqrka’k osGk dusDVhOghVhph leL;k vlY;kus 
dzsMhV fdaok MsfcV dkMZ e’khu }kjs fLodkjY;k 
tkr ukgh- 

12) uxneqDr O;ogkjkpk QVdk gk tulkeU;kauk 
cl.kkj vlwu T;k dkWjijsV dai.;k ;k lqfo/kk 
iqjforkr- R;k oLrqP;k eqGs fdaerhis{kk tkLr iSls 
oLrq [kjsnh djrkauk xzkgdkadMwu vkdkjrkr- 
R;keqGs lkekU; xzkgdkaph fiGo.kwd gks.;kph 
‘kD;rk ukdkjrk ;sr ukgh- 

13) ‘kkldh; cWadkaP;k rqyusr [kktxh dai.;k}kjs 
iqjfo.;kr ;s.kkÚ;k vWIl tyn dk;Z djrkr- ijarq 
R;kps deh’kups nj ek= tkLr vkgsr- 
FkksMD;kr] xzkeh.k Hkkxkr uxneqDr vkfFkZd 

O;ogkjkleksj vusd vkOgkus vkgsr] baVjusVph tksM.kh] 
cWadkapk vHkko] [kphZd i/nrh] vkfFkZd fuj{kjrk] 
ra=Kkukckcr mnkflurk ;keqGs xzkeh.k Hkkxkr uxneqDr 
O;ogkjkr vMp.kh ;sr vkgsr vls vlys rjh ;krwu 
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ekxZ fu?kr vlwu izLrqr izdj.kkr vH;klysyk bfrgkl 
tkxfrd Lrjkoj deh yksdla[;k vl.kkÚ;k ns’kkauk Hkkjr 
uxneqDr vkfFkZd O;ogkjkckcr Li/kkZ ns.kkjk ,d 
egRokpk ns’k Bjyk vkgs- vk/kqfud dkGkr Hkkjrkr 
uxneqDr O;ogkjkps izek.k ok<r vlwu ;keqGs yksdkauk 
vkWuykbZu O;ogkjkph lo; ykxyh vkgs- gh vusd 
n`”Vhus ykHknk;d Bjr vkgs- 
lanHkZ lanHkZ lanHkZ lanHkZ     

1. Cashlessindia.gov.in. (2018). Cashless India. [online] 
Available at: http://cashlessindia.gov.in/ [Accessed 5 May 
2018]. 

2. Dave, R. and Thanawala, H. (2018). 3 types of cashless 
transaction options via prepaid payment instruments for 
you. [online] The Economic Times. Available at:  

3. http://economictimes.indiatimes.com/wealth/spend/a-look-
at-various cashlessoptions/articleshow/55508641.cms 
[Accessed 5 May 2018] 

4. Trask, N. T., and M.V. Meyerstein. (1999). Smart Cards in 
Electronic Commerce. BT Technology Journal. 17(3), 
.luly. 

5. https://mr.vikaspedia.in/e-governance/92193f91c93f91f93  

6. https://maharashtratimes.com/business/business-
news/cashless-article/articleshow/55966318.cms  
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वातं यो रवातं यो रवातं यो रवातं यो र    काळातीलकाळातीलकाळातीलकाळातील    नोकरीनोकरीनोकरीनोकरी    
करणा याकरणा याकरणा याकरणा या    ि याचंेि याचंेि याचंेि याचंे    आरो यआरो यआरो यआरो य,,,,        

आहारआहारआहारआहार    वववव    सम यासम यासम यासम या    
ीमतीीमतीीमतीीमती    स यदस यदस यदस यद    शाहीनशाहीनशाहीनशाहीन    शफशफशफशफ     

संशोधक िव ाथ नी, गृहशा  िवभाग, कला व िव ान महािव ालय, 
चौसाळा, ता.िज.बीड. 

तावनातावनातावनातावना    ::::----    
 नोकरीसाठी ठरािवक वेळी घरातून बाहरे पडणारी ी ह े
दृ य आज सवा याच प रचयाचे झालेल ेआह.े शाळा-महािव ालयातून 
िश ण घेतानाच मुल या मनात नोकरीचे येय जाग े होत असत.े 
एकेकाळी नोकरी करण ेह ेआज या इतके सरास ही न हत ेव ित चेे 
ही न हते. ल  जुळेपयत कवा िनराधार िवधवा ि या शाळेत 
िशि का कवा दवाखा यात नसस हणुन काम करताना दसत असत 
पण बदल या आ थक परि थतीने, वाढ या महागाईन,े आिण मुल ना 
द या गलेे या िश णा या समान संध नी नोकरी ही वाट िनि त 

होऊ लागली आह.े 
 एक काळ असा ही होता क  ी िश क, ा यापक, नसस, 
डॉ टर, कारकुन अशा दु यम पातळीवर याच नोक यांम ये लायक 
समजली जायची. ाचाया, एखा ा सं थेचे मु यपद, मॅनेजर अशी पदे 
जबाबदारीने सांभाळायची पा ता ित याजवळ आह े ह े मा य होत 
न हत.े पण आता अशा जबाबदारी या पदावरही ती कामे क  शकते ह े
ितने आप या कतृ वाने िस  केल ेआह.े या े ा ितरी  ही पोलीस, 
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पायलट, हॉटेल, कंपनी, रेसकोस, िच पट िन मती अशा वेगवेगळया 
ठकाणीही ितने आप या कतृ वाची चमक दाखिवली आह.े   

 ि यांनी नोकरी करण े ही काळाची गरज आह.े नोकरी 
करणा या ीला नोकरी करता करता आपला पंच ही सांभाळावा 
लागतो हणजेच ितला एकाच वेळी दोन भूिमका पार पाडा ा 
लागतात. नोकरी क न ितला गृिहणी, सुन, बायको, आई, घराची व 
कुटंूबाची वािमनी अशी अनेक जबाबदारीची पद े सांभाळावी 
लागतात. कुटंूबाची जबाबदारी व नोकरीची िज मेदारी पार पाडत 
असताना ती वत:कडे, वत: या आरो याकडे दलु  करते यामुळे 
ितला अनेक सम यांना त ड ावे लागत.े अशा अनेक कतृ ववान ि या 
आप या आरो या या बाबतीत जाग क आहते का ? नोकरी करीत 
असताना यांना काही सम या येतात का या सव गो चा अ यास 
क न यांना येणा या सम यांवर उपाय योजना कर यासाठी हा िवषय 
शोध िनबंधासाठी िनवड यात आला. 
उ ेउ ेउ ेउ े    ::::----    
1)नोकरी करणा या ि यां या कौटंुिबक सम या जाणून घेण.े 
2)नोकरी करणा या ि यांची आ थक िनणयािवषयीची मते अ यासण.े 
3)नोकरी करणा या ि यां या आहाराचा दजा अ यासण.े 
4)नोकरी करणा या ि यां या आरो य िवषयक सम या समजून घेण.े  
5)नोकरी करणा या ि यां या सम यावर उपाय सुचिवणे.  
सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    प तीप तीप तीप ती    ::::----    
1)1)1)1)    नमनुानमनुानमनुानमनुा    िनवडिनवडिनवडिनवड    ::::----    या शोध िनबंधाकरीता बीड शहरातील वरा य 
नगर, धांडे नगर, शा  नगर या भागात राहणा या 50 नोकरी 
करणा या ि यांची िनवड कर यात आली.  
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2)2)2)2)        मािहतीमािहतीमािहतीमािहती    संकलनसंकलनसंकलनसंकलन    ::::---- मािहती संकलनाकरीता 50 नोकरदार 
ि यांची मुलाखत व अनुसूची ारे मािहती घे यात आली.  
3)3)3)3)        सािं यक यसािं यक यसािं यक यसािं यक य    िविविविव षेणषेणषेणषेण    ::::---- िमळाले या ा  मािहतीची ट े वारी 
काढून िव ेषण कर यात आल.े 
गतगतगतगत    सशंोधनाचासशंोधनाचासशंोधनाचासशंोधनाचा    आढावाआढावाआढावाआढावा    ::::----    
    आज ि या अनेक े ात कायरत आहते. अनेक ि या रा ीय 
आिण आंतररा ीय सं थांम ये तसेच कॉप रेट जगतात ही मिहला 
सव  पदावर कायरत आहते. 1960 नंतर ि यां या वेगवेगळया 

ांना उठाव िमळा याचे दसून येते. या संदभात अि नी ध गडे 
िलहीतात क , इं लंड, अमे रकेत ी वातं याचे लढे, चळवळी दीड-
दोनश ेवष लढ या गे या आिण या मु य वे क न मिहलांकडून लढ या 
गे या 1975 नंतर उदयास आले या ीवादी चळवळीने ी ांकडे 
लोकांचे ल  वेधल ेआिण ीला ितचे साम य ओळख याचे ह  दले. 
युनोने 1975 ह ेवष ीदशक हणून जाहीर क न ि यांना नोक या, 
वातं य, अनेक संधी, आरो य सेवा िमळा ात हणुन जगभरात 

चालना दली. 
 माच 2014 या द हद ू या वतमानप ातील लेखाम ये 
िविवध शहरातील िविवध कार या 120 इंड ीम ये काम करणा या 
2800 ि यांचे सव ण केल े असता यात असे िनदशनास आल े क , 
भारतातील 75% कामकरी ि यांना कोण या ना कोण या कारचे 
शारी रक व मानिसक आजार आहते. ब याचजणी आप या 
आजारािवषयी अनिभ  असुन काही ीया घरगुती उपचार करतात 
तर काही आजाराकडे दलु  करतात याचा प रणाम देशा या 
सवागीण िवकासावर होतो. 
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चचाचचाचचाचचा    वववव    िव षेणिव षेणिव षेणिव षेण    ::::----    
 संपुर्ण रा ीय आरो याचा िवचार करता ि यांचे आरो य या 
घटकाला अन यसाधारण असे मह व आह.े आज आप या देशातील 
ि यांचे आरो य ही चतेची आिण चतनाची बाब बनली आह.े 
देशा या वातं यानंतर ही ि यांची ि थती कती ददुवी आह े हे 
आप या सहज ल ात येत.े     
 नोकरी करणा या ि यांना आप या जबाबदा या काय मतेने 
पार पाडा ा लागतात. कौटंुिबक कत े पार पाडुन घर-संसार 
चालवावा लागतो. नोकरी करणा या ि यांम ये आ मिव ास अिधक 
असतो. नोकरी करणा या ि या आप या कुटंूबातील या व 
मुलां या आरो य व आहाराकडे पुणपण े ल  देतात परंतु 
वत: याआरो य व आहाराकडे तसेच ि म वाकडे यांचे दलु  होते 
हणून नोकरी करणा या ि यांम ये पुरेसा आहार वेळेवर न 

घेत यामुळे अश पणा, ॲनेिमया, िचडिचड, वारंवार आजारी पडण े

अशी ल ण े दसुन येतात हणुन या संशोधनाम ये बीड मधील नोकरी 
करणा या ि यांचा आहार व यातून िनमाण होणा या सम या याची 
संपकपणे िच क सा करावयाची आह.े 

त ात ात ात ा    ....    1111    
ि यां याि यां याि यां याि यां या    कामाचेकामाचेकामाचेकामाचे    व पव पव पव प    दशिवणारादशिवणारादशिवणारादशिवणारा    त ात ात ात ा 

अ. . नोकरीचे व प सं या ट े वारी 

1 नस 07 14 

2 िशि का  25 50 

3 खाजगी नोकरी 05 10 

4 कारखा यात काम  13 26 
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 एकुण 50 100 

 या शोधिनबंधसाठी वरा य नगर, धांडे नगर, गणशे नगर 
येथील म यमवग य कुटंूबातील नोकरी करणा या ि यांची िनवड 
कर यात आली याम ये 50 ट े  ि या या िशि का, 14 ट े  नस, 26 
ट े  कारखा यात तर 10 ट े  खाजगी नोकरी करतात. 

त ात ात ात ा    ....    2222    
नोकरीनोकरीनोकरीनोकरी    करणा याकरणा याकरणा याकरणा या    मिहलां यामिहलां यामिहलां यामिहलां या    कौटंुिबककौटंुिबककौटंुिबककौटंुिबक    सम याचंासम याचंासम याचंासम याचंा    त ात ात ात ा 

अ. . नोकरीचे व प सं या ट े वारी 

1 घरकामा या सम या 13 26 

2 सासर या मंडळीचा 
िवरोध 

10 20 

3 बाल संगोपनातील 
अडचणी  

19 38 

4 पती - प ीतील मतभेद 08 16 

 एकुण 50 100 

 या शोधिनबंधसाठी  नोकरी करणा या मिहलांना कौटंुिबक 
सम येिवषयी िवचारल ेअसता घरकामाव न मतभेद 26 ट े  मिहलांना 
अनुभवावे लागतात. सासरची मंडळी आ हाला वेळ देऊ शकत नाहीस 
हणुन िवरोध करणा यांची ट े वारी 20 ट े  आह,े मुलांचे बालसंगोपन 

कर यास 38 ट े  मिहलांना अडचणी येतात तर पती प ीम ये मतभेद 
16 ट े  मिहलांना येतात.  
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त ात ात ात ा    ....    3333    
ि यां याि यां याि यां याि यां या    आ थकआ थकआ थकआ थक    िनणयािनणयािनणयािनणया    िवषयीचेिवषयीचेिवषयीचेिवषयीचे    मतेमतेमतेमते    दशिवणारादशिवणारादशिवणारादशिवणारा    त ात ात ात ा 

अ. . नोकरीचे व प सं या ट े वारी 

1 फ  कुटंुबासाठी खच 
करावा लागतो. 

13 26 

2 सव आ थक वहार 
पतीकडेच असतात 

28 56 

3 पूण आ थक वातं य आह े 09 18 

 एकुण 50 100 

 ि या वत: नोकरी करत असून ही यांना आ थक िनणय 
वत: घेता येत नाही. 26 ट े  ि यांना आपली सव कमाई फ  

कुटंूबाकरताच खच करावी लागत.े 56 ट े  ि यांचे सव आ थक 
वहार यांचे पतीच पाहतात यांना काहीही अिधकार राहत नाही. 

वत: कमिवत असून ही मा  18 ट े  ि यांना आ थक वातं य आह.े  
त ात ात ात ा    ....    4444    

ि यां याि यां याि यां याि यां या    आरो यआरो यआरो यआरो य    िवषयकिवषयकिवषयकिवषयक    सम यासम यासम यासम या    दशिवणारादशिवणारादशिवणारादशिवणारा    त ात ात ात ा 

अ. . नोकरीचे व प सं या ट े वारी 

1 िन साह 08 16 

2 अश पणा 04 08 

3 कंबर दखुी  05 10 

4 सांधे दखुी  10 20 

5 ॲिसडीटी 08 16 

6 थ् ◌ुलता  03 06 

7 डोकेदखुी  07 14 
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8 मािसक पाळीची 
अिनयमीतता 

05 10 

 एकुण  50 100 

 नोकरी करणा या ि यांना अनके आरो य िवषयक सम यांना 
सामोरे जावे लागत.े सदरील संशोधनात िन साह 16 ट े  ि यांत 
आह,े अश पणा 8 ट े  ि यांना आह,े कंबरदखुी व सांधेदखुीची 
सम या अनु मे 10 व 20 ट े  ि यांम ये दसून आली. 16 ट े  
ि यांना ॲिसडीटीचा ास होतो. थलुता, कोले ॉलची सम या 6 

ट े  ि यांना आढळून आली. डोकेदखुीचा ास 14 ट े  ि यांना होतो, 
मािसकपाळी ये याची अिनयमीतता 10 ट े  ि यांना होते. 

त ात ात ात ा    ....    5555    
नोकरी यानोकरी यानोकरी यानोकरी या    ठकाणीठकाणीठकाणीठकाणी    उ वणा याउ वणा याउ वणा याउ वणा या    सम यासम यासम यासम या        दशिवणारादशिवणारादशिवणारादशिवणारा    त ात ात ात ा 

अ. . नोकरीचे व प सं या ट े वारी 

1 पु ष कमचा यांकडून 
होणारा ास  

17 34 

2 ि यांना दु यम दजा 15 30 

3 ि यां या कामाला कमी 
मह व 

18 36 

 एकुण  50 100 

 नोकरी या ठकाणी ही सम या उदभवत असतात. पु ष 
सहकायाना ि यांचे वच व सहन होत नाही यामुळे ते काही ना काही 
कारणाव न यांना ास देतात असा ास 34 ट े  ि यांना दररोज 
सहन करावा लागतो. ि यांना कामा या ठकाणी दु यम दजाची 
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वागणुक 30 ट े  ि यांना िमळते. आप या कामाला मह व दल ेजात 
नाही असे 30 ट े  ि यांना वाटते.  

त ात ात ात ा    ....    6666    
नोकरीनोकरीनोकरीनोकरी    करणा याकरणा याकरणा याकरणा या    ि याचंाि याचंाि याचंाि याचंा    आहारा याआहारा याआहारा याआहारा या    सम यासम यासम यासम या        दशिवणारादशिवणारादशिवणारादशिवणारा    त ात ात ात ा 

अ. . नोकरीचे व प सं या ट े वारी 

1 सकाळचा चहा  20 40 

2 ना ता घेण े 05 10 

3 िशळे अ  जा त खाणे 15 30 

 एकुण  50 100 

 नोकरी करणा या ि या आप या आहाराकडे ल  देत नाहीत. 
कुटंूबा या आहाराकडे ल  देतात पण वत: या आहाराकडे दलु  
करतात. सदरील शोध िनबंधात नोकरी करणा या ि यांना सकाळचा 
ना ता कर याची सवय फ  10 ट े  ि यांना आह,े चहा घे याची 
सवय 40 टकके ि यांना आह े तर िशळे अ  खाणा या ि यांची 
ट े वारी 30 ट े  इतक  आह.े याव न ल ात येत ेक  नोकरी करणा या 
ि या वत: या आहाराकडे दलु  करतात प रणामी यांना आरो य 
िवषयक सम यांना सामोरे जावे लागत.े 
िन कषिन कषिन कषिन कष    ::::----    

1. आप याकडील पु ष धान सं कृतीमुळे ी कतीही मोठया 
पदावर असली तरी ही ितला चुल व मुल ही सवात मोठी 
जबाबदारी पार पाडावी लागते. ितला वयंपाक, घरातील 
इतर कामे, मुलांचा अ यास, पा यांचे नातेवाईकांचे 
पा णचार, कुटंूबातील चे आजारपण अशी अनेक कामे 
करावी लागतात यामुळे ितला वत:कडे वेळ देणे श य होत 
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नाही. यामुळे ितला आरो यिवषयी सम या येतात व ती 
बरेच आजार अंगावर काढते. समतोल आहारािवषयी मािहती 
असुनही वेळे अभावी ती समतोल आहार घेऊ शकत नाही. 
मानिसक ताण, शारी रक ताण व कायालयीन कामकाजांचा 
ताण ितला सहन करावा लागतो ही नोकरी करणा या 
ि यांची फार मोठी सम या आह.े  

2. नोकरी करणा या ि या फार सुखी आहते असा समज आह े
परंत ु सदरील शोध िनबंधाव न असे िनदशनास येते क  
नोकरी करणा या ि यांना अनेक सम यांचा सामना करावा 
लागतो. 

3. येक नोकरी करणा या ि यांना बालसंगोपनाची सम या 
भेडसावते. मुलांसोबत वेळ घालवण े यांना श य नसत.े मुले 
घरी एकटीच राहतात हणुन या सतत चतेत असतात. 

4. घरकामाशी संबंिधत सम या असतात.  
5. सासरकडील मंडळी ही माहरे यांना पैसे देते असा संशय 

घेतात. 
6. आ थक वातं यही अनेक ि यांना िमळत नाही. पतीची 

परवानगी घेत यािशवाय वत: साठीची खरेदी कवा इतर 
कोणाला मदत ही करता येत नाही. 

7. कामा या ठकाणी ही ि यांना कायम दु यम दजाची 
वागणुक िमळते. मु य जबाबदारी देणे टाळतात. 

8. कामा या ठकाणी बराचवेळा पु षांकडून पाठीमागे हसणे, 
टगल टवाळी करण ेइ. ास सहन करावा लागतो. 
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9. नोकरी करणा या िसयाना आरो या या सम या असतात. 
अश पणा, िन साह, सांधेदखुी, माय ेन, ॲिसडीटी, 

थलुता या त ारी कायम असतात. 
10. वेळे या अभावी या ायाम ही क  शकत नाहीत.  
11. कुटंूबातील येक ची वेळ सांभाळता, सांभाळता यांचे 

वत: या आहाराकडे दलू  होते यामुळे आरो या या 
सम या िनमाण होतात. 

 अशा कारे ि यांना आजही सम या आहते. ती नोकरी 
करीत असली तरीही ित या सम या, ास संपलेला नाही. यातून 
ि यांची सुटका होऊन यांना आनंदी सुखी जीवन जग यासाठी 
खालील कार या उपाययोजना के यास या या ि यां या सम या 
िनमूलनासाठी िनि तच उपयोग होईल.  
िशफारसीिशफारसीिशफारसीिशफारसी        ////    उपायउपायउपायउपाय    योजनायोजनायोजनायोजना    ::::----    

1. ि या जेथ ेनोकरी करतात या ठकाणी कायालयीन मुखाने 
ी पु ष असा भेद क  नये. 

2. कायालयीन ठकाणी ि यांना दु यम दजाची वागणुक 
देणा यावर कठोर कारवाई कर यात यावी.  

3. नोकरी या ठकाणी यां या मुलांसाठी पाळणा घराचा िनयम 
स चा असावा. 

4. नोकरी करणा या ि यांसाठी आरो या या दृ ीन ेकायालयीन 
ठकाणी चांगल े साधनगृह असावे.  

5. नोकरीिनमी  घराबाहरे पडणा या ि यां या सोयीसाठी 
शहरात मो या या ठकाण व छतागृह ेअसावीत. 

6. नोकरदार ि यां या सदढृ आरो यासाठी शासनामाफत 
ायाम शाळांची िन मती हावी.  



228228228228 
 

 

 

7. पु ष धान सं कृतीने ि यांनाही येक िनणयात सहभागी 
क न यावे. 

8. नोकरी करणा या ि यांना बालसंगोपनासाठी क  
शासना माणे अिधक या रजा िमळा ात. 

9. येक कुटंुबाने नोकरदार ीला अिधकािधक वातं य ावे. 
10. येक कुटंुबाने नोकरदार ीला सुन हणुन नवे तर मुलगी 

हणुन सहकाय करावे यामुळे ितचा मानिसक ताण कमी 
होईल. 

11. शासक य कायालया माणे येक खाजगी कायालयातही 
मिहला त ार िनवारण सिमती असावी. 

12. मिहला अिधका यांनी ि यांना समजुन यावे. 
13. नोकरदार ीला कुटंूबातील पु षान ेसकारा मकतेने समजून 

यावे. 
14. सणवार शुभकाय इ. ासंिगक िनिम ाने नोकरदार ि यांवर 

पारंपा रक बंधने कुटंूबाने लाद ूनयेत. 
15. कुटंूबातील सद यांनी सकारा मकतेने िवचार के यास व 

कायालयीन ठकाणी यो य वातावरण अस यास नोकरी 
करणारी ी आनदांन ेजग ूशकेल. 
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    ““““मराठवा ातीलमराठवा ातीलमराठवा ातीलमराठवा ातील    शरीरसौ वशरीरसौ वशरीरसौ वशरीरसौ व    डाडाडाडा    
कारातीलकारातीलकारातीलकारातील    खळेाडूनंाखळेाडूनंाखळेाडूनंाखळेाडूनंा    यणेा यायणेा यायणेा यायणेा या    

सम याचंासम याचंासम याचंासम याचंा    एकएकएकएक    िच क सकिच क सकिच क सकिच क सक    अ यासअ यासअ यासअ यास””””    
                                                        डॉडॉडॉडॉ. . . . बाळासाहबेबाळासाहबेबाळासाहबेबाळासाहबे    आ बुाआ बुाआ बुाआ बुा    सरपतेसरपतेसरपतेसरपते        

मागदशक, शारी रक िश ण िवभाग मुख,  जे. बी. एस. पी.                 
महािव ालय, पाटोदा. बीड 

                                    सोनवणेसोनवणेसोनवणेसोनवणे    रा लरा लरा लरा ल    गौतमगौतमगौतमगौतम    
संशोधक, तुलसी संगणक य मंडळाचे, कला आिण िव ान    

महािव ालय, बीड    
गोषवारागोषवारागोषवारागोषवारा    (Abstract)(Abstract)(Abstract)(Abstract)    

मराठवा ातील शरीरसौ व डा कारातील खेळाडंूना 
येणा या सम यांचा एक िच कत्सक अ यास करण े ह े स याचा 
अ यासाचे उ  आह.े या अ यासासाठी 18 त े 35 वयोगटातील 
शरीरसौ व 220 खेळाडंूची िनवड कर यात येणार आह.े तुत 
संशोधन अ यासासाठी मािहती संकिलत कर यासाठी ावली या 

ाथिमक साधनांचा अवलबं कर यात येणार आह.े संशोधन 
अ यासासाठी संकिलत केले या मािहतीचे िव ेषण व अथिनवचन 
कर यासाठी येक ितसाद प र ेची वारंवारता आिण ट े वारी या 
सं याशा ाचा समावेश करणार आह.े  

तावनातावनातावनातावना    ::::----    
 शरीरसौ व एक िपळदार शरीर, ध पु  शरीर चार चौघात 
पटकन डो यात भर यासारखे िनरोगी शरीर पुरातन काळापासून 
बलवान आिण आपल े े व िस द कर यासाठी ताकदीचा उपयोग 
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करीत आल ेआहते. आप या ताकदी या बळावर अनेकांनी जगात आिण 
भारतावर रा य केल ेआह.े जु या काळी आकषक शरीरापे ा ताकदीला 
मह व असे. अवाढ ा शरीर, ताकद िस द कर याचे खेळ, सहासी खेळ 
अशा कारचे खेळ खेळल े जात असत. पण जसा-जसा काळ बदलत 
गेला तसा शरीरातील ताकदीकडे बघ याचा दृ ीकोन बदलत गेला. 
आपल ेशरीर सुडौल, िपळदार, आकषक श शाली दस यासाठी मग 

य  क  लागल.े यातुनच शरीरसौ व चा ज म झाला. मग हळू-हळू 
ावसाियक शरीरसौ व पधा चालु झा या. पण सु वातीला 

परंपरागत साधनानी खेळाडू िश ण घेत असे. जग आधुिनकताकडे 
वाटचाल करीत असतांना शरीरसौ व आिण ायामाम ये पण 
आधुिनकता आली. व ती शरीरसौ व खेळाडंुनी वीकारली. जागितक 
तरावर थम शरीरसौ व या मान उगेन सँडो या खेळाडुला जातो. 

ते हापासून शरीरसौ व म ये येक खेळाडु या शरीराचे अवयव 
तोलुन मापुन िवजेता घोिषत कर याची था सु  झाली. मग हळू-हळू 
शरीरसौ व चा सार सव  सु  झाला. आज तर बॉडी-िब ड ग म ये 
खुप चार व सार झाला आह.े आधुिनकता आली आह.े क रयर या 
खुप संधी िनमाण झा या आहते. उदा. िजम, िजम ेनर, डाय टशन, 
बॉडी मसाज पालर, शरीरसौ व खेळाडु पण शरीरसौ व खेळाडु बनणे 
एक दवसांच काम नाही. यासाठी िनयिमत शारी रक अ यास, 
शारी रक क , आधुिनक तं ाचा वापर, डाईट आिण सात याने तु ही 
एक चांगला शरीरसौ व खेळाडु बनऊ शकता. तुत संशोधनाम ये 
मराठवा ातील शरीरसौ व डा कारातील खेळाडंूना येणा या 
सम यांचा एक िच क सक अ यास अ यासण.े 

तािवततािवततािवततािवत    सम यचेेसम यचेेसम यचेेसम यचेे    मह वमह वमह वमह व    ––––    
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1. शरीरसौ व या खेळाम य्े चांगल े खेळाडू िनमाण होतील हे 
मह वाचे आह.े  

2. डा िश क आिण ावसाियक िश कांना शरीरसौ व 
डा कारातील येणा या अडचणी सोडिव यास मदत होईल 

हणून तुत संशोधन मह वाचे आह.े 
3. शरीरसौ व खेळातील िश ण काय म आखताना येणा या 

सम यांची स ि थती समज यास मदत होईल. हणून तुत 
संशोधन मह वाचे आह.े  

तािवततािवततािवततािवत    सम यचेीसम यचेीसम यचेीसम यचेी    गरजगरजगरजगरज    ––––    
 तुत संशोधनाम ये मराठवा ातील शरीरसौ व डा 

कारातील खेळाडंूना येणा या सम यांचा एक िच क सक अ यास’’ 
अ यासण.े सम याचे मह व ल ात घेता शरीरसौ व डा कारातील 
खेळाडंूना खेळात सहभागी हो यासाठी येणा या अडचण चा शोध घेण े
आिण अडचणीवर मात कर याक रता सव थम खेळातील खेळाडंूना 
सहभाग घेताना अडचणी का िनमाण होतात? याचा शोध घेणे गरजेचे 
आह.े खेळािवषयी आवड िनमाण करणे व टकून ठेव यासाठी काही 
उपाययोजना राबवणे आव यक आह.े कारण सतत येणा या 
अडचणीमुळे शारी रक आिण मानिसकेवर प रणाम होऊ शकतो कवा 
नाही ह ेअ यासण ेगरजेचे आह.े 
सशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाची    उ ेउ ेउ ेउ  े   ––––    

1. मराठवा ातील शरीरसौ व खेळात सहभाग घे यात 
येणा या अडचण चा शोध घेण.े 

2. मराठवा ातील शरीरसौ व खेळाडंू या आ थक सम यांचा 
अ यास करण.े 
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3. मराठवा ातील शरीरसौ व खेळाडंूसाठी उपल ध ् सोयी 
सुिवधा अ यासण.े 

4. मराठवा ातील शरीरसौ व खेळातील िविवध तरावरील 
सहभागाचा दजा अ यासण.े 

5. मराठवा ातील शरीरसौ व खेळातील खेळाडंूचा शहरी 
आिण ामीण सहभाग यािवषयी तुलना मकता अ यासण.े 

प रक पनाप रक पनाप रक पनाप रक पना    ––––    
1.1.1.1. मराठवा ातील शरीरसौ व खेळातील खेळाडंूचा शहरी 

आिण ामीण सहभाग मधील सहसंबंध साथक आह.े     
2.2.2.2. मराठवा ातील शरीरसौ व खेळातील खेळाडंूचा शहरी 

आिण ामीण मधील सहसंबंध साथक नाही.     
3.3.3.3. मराठवा ातील शरीरसौ व खेळात सहभाग घे यासाठी 

आ थक अडचणी येतात.     
4.4.4.4. मराठवा ातील शरीरसौ व खेळात सहभाग घे यासाठी 

आ थक अडचणी येत नाहीत.     
5.5.5.5. मराठवा ातील शरीरसौ व खेळात सहभाग कमी माणात 

आह.े     
6.6.6.6. मराठवा ातील शरीरसौ व खेळातील खेळाडंूचा शहरी 

आिण ामीण दजा मधील सहसंबंध साथक आह.े     
7.7.7.7. मराठवा ातील शरीरसौ व खेळातील खेळाडंूचा शहरी 

आिण ामीण दजा मधील सहसंबंध साथक नाही.     
सशंोधना यासशंोधना यासशंोधना यासशंोधना या    कायाचीकायाचीकायाचीकायाची    ा ीा ीा ीा ी    ––––    
प रसीमाप रसीमाप रसीमाप रसीमा    ::::----    

1. सदर संशोधन ह ेमराठवा ापरुत ेमया दत आह.े 
2. सदर संशोधन ह ेमराठवा ातील 8 िज ापुरतचे मया दत 

आह.े  
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3. तुत संशोधन ह े 18 ते 35 वयोगटातील खेळाडूपुरतेच 
मया दत आह.े 

4. सदर संशोधन ह ेशरीरसौ व खेळापुरतेच मया दत आह.े 
5. सदर सशोधन ह ेशहरी व ामीण भागातील पधत सहभाग 

घेतले या खेळाडू पुरतेच मया दत आह.े 
6. हा अ यास फ  मुल ेखेळाडंूपयत मया दत केला आह.े 

मयादामयादामयादामयादा    ::::----    
1. तुत संशोधनात खेळाडंू या आ थक व सामािजक अशा 

घटकांवर संशोधकास िनयं ण ठेवता येणार नाही.  
2. तुत संशोधनात खेळाडंूचा ितसाद पूणपण ेअसेल नाही.  
3. वेगवेग या ठकाणी वेगवेगळया लोकसं या असले या 

नमु यांवर हा अ यास कर यात येईल. 
सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    प दतीप दतीप दतीप दती    ––––        

‘’मराठवा ातील शरीरसौ व डा कारातील खेळाडंूना 
येणा या सम यांचा एक िच क सक अ यास’’ या संशोधनासाठी 
वणना मक संशोधन आतील सव ण प दतीचा वापर कर यात येणार 
आह.े तुत संशोधनात वापर यात येणारी चल े (Variables) 
पुढील माण े आह.े याम ये वा यी चल े (Independent 
Variables) : खेळाडूसाठीची ावली, आ यी चले (Dependent 
Variables): शरीरसौ व खेळातील मुल ेआिण अडथळा करणारे चले 
(Intervening Variables) : कंटाळा इ. आह.े तुत संशोधन 
अ यासासाठी जनसं या ही मराठवा ातील 8 िज ामधील असणार 
आह.े या संशोधनाम ये 18 ते 35 वयोगटातील शरीरसौ व खेळाडंूची 
िनवड कर यात येणार आह.े तुत संशोधनासाठी एकूण जनसं या 
संभा  प दतीन े यादिृ छक यादशन प दतीचा अवलंब क न 220 
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खेळाडंूची िनवड कर यात येणार आह.े तुत संशोधन अ यासासाठी 
मािहती संकिलत कर यासाठी ाथिमक व दु यम सामु ीचा उपयोग 
कर यात येणार आह.े याचबरोबर सव ण प दतीतील अ यंत भावी 
साधन हणजे ावली या ाथिमक साधनांचा अवलंब कर यात 
येणार आह.े तुत संशोधन अ यासासाठी संकिलत केले या मािहतीचे 
िव ेषण व अथिनवेचन कर यासाठी सं याशा ीय साधनां ारे येक 

ितसाद प र ेची वारंवारता आिण ट े वारी यांचा समावेश कर यात 
येणार आह.े  
िनकालकालकालकाल::::----        

संबंिधत सांि यक य िव ेषणानुसार िनकालाचे वणन केल े
जाईल आिण मांडले या गृहीतकानुसार संबंिधत संशोधना या 

काशात चचा केली जाईल. 
सदंभ थंसदंभ थंसदंभ थंसदंभ थं    सचूीसचूीसचूीसचूी    ::::----    

1. पाटील सुरेश (2006) ‘‘कृितसंशोधन व नवोप म सं कार’’ 
काशन, लातूर. 

2. करवंदे अिनल (2000) ‘‘शारी रक िश ा सांि यक ’’ अिमत दर 
पि लकेशन, पुण.े 

3. जद ीपाद (1995) ‘‘शारी रक िश ण संशोधन तं  व प दती’’ 
चं मा काशन, को हापूर 

4. कांगणे सोपान (2020) ‘‘शारी रक िश ण िनराली पि लकेशन, 
पुणे. 

5. दांडेकर वा.णा. ‘‘शै िणक मू यमापन आिण सं याशा ’’ ीिव ा 
काशन, पुणे. 

6. म.प. आलेगावकर (1994) ‘‘ गत डा मानसशा ’’ कॉि टने टल 
काशन, िवजयनगर, पुण.े 

*** 
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वातं यावातं यावातं यावातं यानतंरनतंरनतंरनतंर    कककक     वववव    रा यरा यरा यरा य    शासना याशासना याशासना याशासना या    
मिहलामिहलामिहलामिहला    वववव    बालक याणबालक याणबालक याणबालक याण    योजनाचंायोजनाचंायोजनाचंायोजनाचंा    

अ यासअ यासअ यासअ यास    ––––    कुपोषणाचाकुपोषणाचाकुपोषणाचाकुपोषणाचा    िवशषेिवशषेिवशषेिवशषे    सदंभसदंभसदंभसदंभ    
वषावषावषावषा    भाकरभाकरभाकरभाकर    पाईकरावपाईकरावपाईकरावपाईकराव    

तावनातावनातावनातावना    
कुपोषण हणजे शरीरासाठी आव यक असणारे एक कवा 

अिधक पोषक त वे न िमळा यामुळे वारंवार संसग होणे आिण 
वाढीसाठी उपयोगी असणा या येसंबंिधत अ य कारणांनी कुपोषण 
होते. कुपोषण संपूण जीवन च ात फरत असते. या बािलकेचा 
िवकास यो य होत नाही या अिवकिसत मिहला बनतात आिण कमी 
वजना या बाळाला ज म देतात कारण या एका त ण मिहल े म ये 
िवकिसत होत नसतात. आप या देशात सहा वषा न कमी वया या 

येक दहा मुलांम ये चार मुल ेकुपोिषत असतात. उ म पोषण मानवी 
जीवनासाठी समतोल आहाराची आवश यता असते. उ म पोषण हे 
मानवी जीवनातील अिवभा य व मह वाची बाब आह.े शरीराला 
आव यक काम कर यासाठी लागणारी श  ही आपण घेत असले या 
आहारातील अ पदाथपासून िमळत असत.े आहारात पोषण घटकाची 
कमतरता असेल तर कुपोषण िनमाण होते. हणूनच िनरोगी 
जीवनासाठी समतोल आहाराची आव यकता असत.े  
कुपोषणाचाकुपोषणाचाकुपोषणाचाकुपोषणाचा    भावभावभावभाव::::    

शारी रक वाढ कमी होणे कवा न होण े
१.  वाढीत अडथळा येणे  
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२. संसगाशी लढ याची श  कमी होणे आिण याचा प रणाम हणून 
आजाराची श यता असणे.  
३. मांसपेशी अश  होण.े  
४.  भूक न लागण े
५. बु यांक  कमी होणे आिण मानिसक व मितमंद व येत.े  
६.  िशक याची यो यता  आिण शाळेतील कायकुशलता  कमी होणे.  
७. थकवा, सु ती, िचडिचडेपणा (खेळाम ये भाग न घेण)े 
८. रोग ितकार श  कमी होणे.  
कुपोषणाचीकुपोषणाचीकुपोषणाचीकुपोषणाची    कारणेकारणेकारणेकारणे::::    
पोषण आहाराशी संबंिधत: 
१. चीक (कोल म ) न पाजणे (ज मा या वेळी) 
२. आईचे दधू उिशरा सु  करण.े  
३. वरचा पूरक आहार उिशरा सु  करण े 
४. िथन ेव उ मांक यु  अ पदाथ कमी देण.े  
५. आहार दे यात अ व छता ठेवणे.  
६. आजारपणात बालकांना वि थत आहार न देण.े  
आरो याशीआरो याशीआरो याशीआरो याशी    संबिंधतसंबिंधतसंबिंधतसंबिंधत::::    
१. जुलाबामुळे शरीरातील पोषक त वे कमी होणे  
२. वारंवार आजारी पड यामुळे भूक न लागण े 
३. कमी वजनाचे मूळ ज माला येणे  
४. ि गत व छतेचा अभाव  
५. आजूबाजू या प रसरात व छता नसणे  
सामािजकसामािजकसामािजकसामािजक    मु ाशंीमु ाशंीमु ाशंीमु ाशंी    संबिंधतसंबिंधतसंबिंधतसंबिंधत::::    
१. लवकर िववाह  
२. मोठे कुटंुब  
३. साधनांची कमतरता (ग रबी मुळे खा  पदाथ खरेदी क  शकत 
नाही) 
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कुपोषणाचेकुपोषणाचेकुपोषणाचेकुपोषणाचे    वग करणवग करणवग करणवग करण::::    
अ पपोषणअ पपोषणअ पपोषणअ पपोषण    ::::  

याम ये पोषक घटका या अभावामुळे शरीरावर हािनकारक 
प रणाम होतात. या वेळी एक कवा अिधक पोषण घटके शारी रक 
आव यकत े पे ा कमी माणात िमळतात यास अभावाचे कुपोषण 
हणतात. उदा. िथनां या अभावी झुरणी.  

अिध याचेअिध याचेअिध याचेअिध याचे    कुपोषणकुपोषणकुपोषणकुपोषण: : : :     
जे हा एक कवा अिधक पोषण घटके गन आिण प रमाण े

आव यकत े पे ा जा त उपयोगात आणल े गे या मुळे घडून येणा या 
पोषणास अिध याचे कुपोषण हणतात. उदा: कब दकां या 
अिध यामुळे ल पणा.  
कुपोषणाचे प रणाम कमी हो यासाठी क  आिण रा य शासना या 
योजना खालील माण ेआहते: 
I . I . I . I . आयआयआयआय....सीसीसीसी....डीडीडीडी....एसएसएसएस.   .   .   .   थापना: १९७५    
उ ेउ ेउ ेउ े: : : :     
१. ० त े६ वषा या बालकांचा आहार व आरो य िवषयक दजा सुधारणे  
२. बालकांचा शारी रक, मानिसक व सामािजक िवकास यो य 
हो या या दृ ीने पाया भरण े 
३. समाजाम ये बालमृ यू, रोगाचा संसग, कुपोषण व शाळेतील 
िव ा या या सं येम ये होणारी घट कमी करण े 
४. बालकाचा िवकास चांगला हो याक रता िविवध बालक क याण 
िवभागात सम वयकता असण.े  
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५. ि यांना यो य आहार व आरो य िवषयक िश ण देऊन 
बालका या आहार िवषयक आव यकता व आरो य िवषयक जाणीव 
िनमाण करण.े  
यायायाया    अतंगतअतंगतअतंगतअतंगत    यणेा यायणेा यायणेा यायणेा या    योजनायोजनायोजनायोजना::::    
१. पूरक आहार  
२. लसीकरण  
३. आरो य तपासणी  
४. आहार व आरो य िश ण  
५. शाळापूव अनौपचा रक िश ण  
II.  II.  II.  II.  अनदुानअनदुानअनदुानअनदुान    साहा यसाहा यसाहा यसाहा य    योजनायोजनायोजनायोजना        
उ ेशउ ेशउ ेशउ ेश::::  

आ दवासी भागातील कुपोषण, बालमृ यू तसेच ज माला 
येणा या कमी वजना या नवजात बालकां या सम येवर मात 
कर यासाठी गरोदर ि या आिण तनदा माताना एक वेळेचा चौरस 
आहार देण.े  
इतरइतरइतरइतर    तरतदुीतरतदुीतरतदुीतरतदुी::::    

या योजनेअंतगत रा ीय बालकामगार क प अंतगत न 
येणा या िज ातील िबगर शासक य (NGO) सं थांना बालकामगार 
सम ये या िनराकरणासाठी थेट िनधी पल ध क न दला जातो.  
रा य शासना या िशगाराशीव न क ीय म मं ालय या योजने 
अंतगत बालकामगारां या पुनवसन क पा या ७५% पयत िव ीय 
साहा य देत.े ही योजना क ीय कामगार व रोजगार मं ालय माफत 
राबिवली जाते.  
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III III III III रा ीयरा ीयरा ीयरा ीय    पोषणपोषणपोषणपोषण    अिभयानअिभयानअिभयानअिभयान::::    
सु वात: ८ माच २०१८ 
उ ेशउ ेशउ ेशउ ेश: कुपोषणा या सम येची ापक तरावर िनमूलन करणे  
उ ेउ ेउ ेउ :े 

1. कुपोषणाचे माण ित वष  २%न ेकमी करण े 
2. मुलाची वाढ खंुट याचे माणे २०२२ पयत ३८% व न 

२५% वर आणण.े  
3. कमी वजन व कमी उंची या बालकांचे माण ित वष  २% 

ने कमी करण े 
4. बालके ( ६ मिहने त े५ वष)आिण मिहला (१५ ते ४९ वष) 

यां यातील ऍनेिमया चे माण ित वष  ३ % ने कमी करण.े 
5. कशोरी आिण गभवती माता व तनदा माता यांची पोषण 

िवषयक ि थती सुधारण े 
6. ज मा या वेळेस कमी वजना या बालकांची सम या कमी 

करण े
IV.  IV.  IV.  IV.  राजमाताराजमाताराजमाताराजमाता    िजजाऊिजजाऊिजजाऊिजजाऊ    मातामातामातामाता    लकॅलकॅलकॅलकॅ    आरो यआरो यआरो यआरो य    आिणआिणआिणआिण    पोषणपोषणपोषणपोषण    अिभयानअिभयानअिभयानअिभयान::::    
सु वात: २००५ 

ाथिमकाथिमकाथिमकाथिमक    उ ेउ ेउ ेउ :े:::    
गभ धारणा झा यापासून पिह या १००० दवसावर (९ ते 

२४ मिहने) कालावधीत िवशेष ल  क त क न रा यातील 
बालकुपोषणचे माण कमी करणे  
अिभयानाचीअिभयानाचीअिभयानाचीअिभयानाची    उ ेउ ेउ ेउ :े:::    

1. रा यात िप ा न िप ा होणा या कुपोषणा या दु  च ावर 
मात करणे व यासाठी लाईफ सायकल अ ोच वापरणे.  
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2. ९ ते २४ मिहने या कालावधीवर ल  क त क न सव 
बालके साधारण ेणीत आणणे आिण आयु याची सु वात 
चांगली करण े 

3. बुटकेपणाचे माण कमी करण े हणजे दीघकालीन 
कुपोषणावर मात करण े जेणेक न पिह या दोन वषात 
मुलांची उंची यो य माणात वाढेल  
वरील बाब चा िवचार करताना सव ामीण व शहरी 

थािनक वरा य सं थांचा सहभाग घेण,े लोक सहभाग घेण,े 
जनजागृती करण ेव लोक चळवळ उभारणे.  
इतरइतरइतरइतर    तरतदुीतरतदुीतरतदुीतरतदुी::::    

1. महारा  ह े कुपोषणा या सम येचे िनराकरण कर यासाठी 
अिभयान सु  करणारे देशातील पिहले रा य आह े 

2. तांि क दृ ा ह े अिभयान मिहला आिण बालिवकास 
िवभागा या अंतगत आह े 

3. या अिभयानाला संपूण अथ साहा य युिनसेफ कडून पुरिवले 
जाते.  

4. या अिभयानाचा भर आरो य आिण एकाि मक बाल िवकास 
सेवा यातील सम वय सुधार यावर आह.े  

5. रा यातील ० ते ३ वयोगटातील बालकांचे कुपोषण कमी 
कर यासाठी द. १४ नो हे बर २०१३ ते ७ एि ल २०१४ 
या कालावधीत ह ेन ाने राबिव यात आल े होते कारण या 
पूव  ३ त े६ या वयोगटावरच अिधक भर होता परंत ुकुपोषण 
ह े० त े२ वषापयत या वयोगटात अिधक होत.े  

V . V . V . V . डॉडॉडॉडॉ. . . . एएएए    पीपीपीपी    जेजजेेजे    अ दलुअ दलुअ दलुअ दलु    कलामकलामकलामकलाम    अमतृअमतृअमतृअमतृ    योजनायोजनायोजनायोजना::::    
सु वात :२०१५ पालघर येथून  
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उ ेशउ ेशउ ेशउ ेश: आ दवासी भागातील कुपोषण, बाल मृ यू तसेच ज माला 
येणा या कमी वजना या नवजात बालकां या सम येवर मात 
कर यासाठी गरोदर ि या आिण तनदा माताना ६ मिहने एक वेळेचा 
चौरस आहार देणे.  
इतरइतरइतरइतर    तरतदुीतरतदुीतरतदुीतरतदुी::::    

ही योजना १६ आ दवासी िज यातील ८५ एकाि मक 
बालिवकास क पा या काय े ात राबिव यात येत आहते.  
चौरस आहाराचा खच सरासरी ित लाभाथ  २२ पये िनि त 
कर यात आला आह.े यासाठी क ा या THR या योजनेचा िनधी 
वापर यात येणार आह.े  

मुलाम ये चेतना िनमाण कर या या डॉ कलाम यां या 
कायाचा गौरव कर यासाठी या योजनेला यांचे नाव दे यात आल े
आह.े  

या योजनेनुसार आहार याम ये चपाती, भाकरी, भात, 
कडधा य, सोया, दधू, साखरेसह, शगदाणा लाडू, अंडी अथवा केळी, 
नाचणी हलवा, फळे, िहरवा भाजीपाला, खा तेल, गुळ अथवा साखर, 
आयोडीन यु  मीठ, मसाला, इ. समावेश असेल.  

अंगणवाडी सेिवका व अंगणवाडी मदतनीस यांना िनयिमत 
िमळणा या मानधनािशवाय या योजनेचा आहार तयार कर यासाठी 
दार महा येक  २५० पये दे यात येणार आहते.  

िह योजना आ दवासी िवकास िवभागा या िनयं णा खाली व 
एकाि मक बाळ िवकास सेवा योजने या मा यमातून राबिव यात येत 
आहते.  

या योजने अंतगत दे यात येणार आहार खरेदी कर यासाठी 
एका अगंणवाडी साठी मिहला सरपंच कवा ाम पंचायत सद य 
अनुसूिचत जमाती यां या अ य तेखाली ४ सद यीय आहार सिमती 



243243243243 
 

 

 

िनयु  कर यात येईल. या सिमतीला आहार घटक खरेदी कर याचे 
अिधकार राहतील.  

गरोदर ि यांना शेवट या ितमाहीत तर तनदा मातांना 
सूती नंतर ३ मिह यां या कालावधीसाठी या योजनेचा लाभ दे यात 

येईल.  
सदंभसदंभसदंभसदंभ    सचूीसचूीसचूीसचूी: : : :     
१. पोषण आिण आहार - शोभा वाघमारे  

२. मिहला व बालिवकास अिधकारी - डॉ. अिजत थोरबोले  
३. सामुदाियक िवकास, िव तार िश ण व मिहला सबलीकरण - डॉ. उ वला 
वैरागडे, ा. मुळे  
४. आ थक व सामािजक िवकास - डॉ. करणिजत दसेले. 

 

*** 
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vkfnoklh lkfgR;kph okVpky vkfnoklh lkfgR;kph okVpky vkfnoklh lkfgR;kph okVpky vkfnoklh lkfgR;kph okVpky 
vkf.k tM.k?kM.k % ,d fpfdRld vkf.k tM.k?kM.k % ,d fpfdRld vkf.k tM.k?kM.k % ,d fpfdRld vkf.k tM.k?kM.k % ,d fpfdRld 

vH;klvH;klvH;klvH;kl    
    

M‚M‚M‚M‚----    o"kkZ eksgujko fcyksyhdjo"kkZ eksgujko fcyksyhdjo"kkZ eksgujko fcyksyhdjo"kkZ eksgujko fcyksyhdj    
,e- ,- ¼ejkBh½] ih,pMh] usV Lokeh jkekuan rhFkZ ejkBokMk 

fo|kihB] ukansM& †…ƒˆåˆ     
çLrkouk %& çLrkouk %& çLrkouk %& çLrkouk %&     

vkfne dkGkiklwu vkfnoklh lkfgR; ekSf[kd 
Lo:ikr vfLrRokr gksrs- ijaijsus pkyr vkysY;k ekSf[kdrsyk 
Nsn nsr ;k lkfgR;kus vkfne tekrhP;k thoukrhy O;Fkk 
osnukauk okV eksdGh d:u fnyh- rlsp vU;k; vR;kpkj] 
fiGo.kwd 'kks"k.k nkfj|Z ejkBh lkfgR;krwu fpf=r dsys tkÅ 
ykxys ejkBh Hkk"ksP;k lkfUu/;kr vkY;keqGs gs lkfgR; 
fy[khr Lo#ikr fodflr >kys- vkiY;k lektkoj gks.kk&;k 
vU;k; vR;kpkj ;kph tk.kho ;k lektkyk uOgrh vkgs R;k 
ifjfLFkrhr rks vkiys thou O;rhr d: ykxyk- rks 
vk/kqfud thoukiklwu nwj ouoklkr thoukpk {k.k u {k.k 
txr vls i.k LokraR;ksZÙkj dkGkr gh ifjfLFkrh cnyyh 
'kS{kf.kd tkx`rheqGs vusd uof'kf{kr ;kauk vkReHkku çkIr 
>kys o vkiY;k tekr cka/kokaoj gks.kkj~;k vU;k; 
vR;kpkjkcíy rs fygw o cksyw ykxys -R;krwup dFkk] dfork] 
dknacjh]vkRedFkk ;k lkfgR;çdkjkpk mn; >kyk -vkt ;k 
lkfgR; çokgkr vusd Økarhdkjh cny >kys vkgsr-  
lkBksÙkjh ok³e; çokg mn; vkf.k fodkl% lkBksÙkjh ok³e; çokg mn; vkf.k fodkl% lkBksÙkjh ok³e; çokg mn; vkf.k fodkl% lkBksÙkjh ok³e; çokg mn; vkf.k fodkl%     

vkfnoklh ejkBh lkfgR;kpk fopkj djrkuk lkBksÙkjh 
ok³e; çokgkpk mn; vkf.k fodkl dlk >kyk ;kpk 



245245245245 
 

 

 

vk<kok ?ks.ks xjtsps vkgs - ƒ९O;k 'krdkr Hkkjrke/;s 

lkekftd çcks/kukyk lq#okr >kyh- laiw.kZ ns'kke/;s 
ifjorZuoknh pGoGhP;k ifj.kkekrwu ;k okaM~e;hu çokgkr 
çkeq[;kus nfyr] xzkeh.k] L=hoknh] vkfnoklh vls fofo/k 
lkfgR; çokg mn;kyk vkys- i.k ƒ९‰åP;k n'kdkuarj ejkBh 

lkfgR;kr vkfnoklh lkfgR;kpk Lora= ifjorZuoknh lkfgR; 
çokg fuekZ.k >kyk- ikjaikfjd thoukyk Nsn nsÅu Kku 
vkRelkr dj.;kph ftKklk loZ lekt?kVdkauk okVw ykxyh- 
lektkr uos fopkj] vkpkj] HkkSfrd çxrh ;kdMs loZ lekt 
?kVd vkdf"kZyk tkÅ ykxyk- f'k{k.kkP;k lkoZf=dhdj.kkeqGs 
rGkxkGkrhy yksdkalkBh] cgqtu lektklkBh f'k{k.kkph nkjs 
[kqyh >kyh- lektkrhy loZ Lrjkai;aZr f'k{k.k iksgkspys- 
Lokra«;ksÙkj dky[kaMkr 'kS{kf.kd tkxr̀heqGs lektkrhy 
loZlkekU; O;äh f'k{k.kkP;k çokgkr lkehy >kyh- 
f'k{k.kkeqGs frP;kr vkewykxz cny >kyk- Lokra«;] lerk] 
ca/kqrk o HkkSfrd çxrh ;k lokaZeqGs uof'kf{kr r#.k ltx 
>kyk- uof'kf{krkauk vkReHkku çkIr >kys- ;k loZ r#.kkauk 
lkekftd] lkaL—frd] /kkfeZd fopkj/kkjsrwu lektkdMs 
ikg.;kpk ,d uohu –"Vhdksu çkIr >kyk- ejkBh lkfgR;kP;k 
{ks=krgh ojhy uouohu fopkjkauh uok –f"Vdksu 
#tfo.;klkBh vkjaHk dsyk- ;k oSpkfjd /kkjsrwu ejkBh lkfgR; 
{ks=kr lkBksÙkjh okaM~e; çokgkpk mn; >kyk- 

ÞLokra«;ksÙkj dkGkr f'k{k.kkP;k loZ=hdj.kkeqGs 
vkfne tekrhrwu laosnu'khy] ltZu'khy] tkx̀r o vkReHkku 
çkIr >kysyh lkfgfR;dkaph ,d fi<h fuekZ.k >kyh- ;k fi<hus 
egkjk"Vªkrhy vkfne] vkfnoklh] Mksaxjh o nqxZe vj.;oklh 
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ifjos'kkrhy vuqHkofo'o~ vkiY;k yfyr dyk—rhapk o 
ikjaikfjd yksdlkfgR;kpk fo"k; dsyk ƒß-  

çkeq[;kus ;k okaM~e;hu çokgkr loZçFke nfyr 
lkfgR;kus vkiY;k O;Fkk osnuk o nq%[kkauk lkfgR;krwu okpk 
QksMyh- uof'kf{kr r#.k vkiY;k thoukpk 'kks/k lkfgR;kP;k 
ek/;ekrwu ?ks.;klkBh tesy R;k i)rhus ç;Ru d: ykxyk- 
iq<s ;krwup nfyr lkfgR;kph fufeZrh >kyh- nfyr 
lkfgR;kçek.ksp brj lektkrhy r#.kkauk f'k{k.kkeqGs LoHkku 
çkIr >kys o ejkBh lkfgR; {ks=kr fofo/k lkBksÙkjh okaM~e;hu 
çokgkpk mn; >kyk- mnk- L=hoknh lkfgR;] tuoknh 
lkfgR;] xzkeh.k lkfgR;] foKku lkfgR;] dkexkjkaps lkfgR;] 

vkfnoklh lkfgR; bR;knh gs loZ okaM~e;hu çokg ƒ९ˆå rs 

ƒ९८å ;k nksu n'kdkr ejkBh lkfgR;kr mn;kyk vkys- 

ifj.kkeh ;k lkfgR; çokgkauh ejkBh lkfgR;kP;k d{kk 
#anko.;kps egÙoiw.kZ dk;Z dsys vkgs- 

Þvkfnoklh lkfgR; Eg.kwup T;k lkfgR;kpk 

ukefunsZ'k dsyk tkrks rs lkfgR; lkekU;rk ƒ९ˆå uarj 

mn;kyk vkys vkf.k ƒ९८å uarj rs vf/kdkf/kd iq"V gksr xsys 

[kjs rj l/;kP;k tkxfrdhdj.kkP;k ;qxkr vkfnoklh lkfgR; 
oSf'od lkfgR;kpk ewyk/kkj Bj.;kph 'kD;rk ok<yh vkgs„ß-  
gtkjks o"kkZiklwu ewd vlysY;k Hkkoukauk 'kCnkP;k }kjs 
lkfgR;krwu okpk QksM.;kps dke vkfnoklh lkfgfR;dkauh 
dsys- dFkk] dfork] dknacjh;k ok³~e; çdkjkauh lkfgR; 
le`) o laiUu cufoys- 

Lokra«;iwoZ dkGkiklwu ekSf[kd Lo:ikr vlysys gs 
lkfgR; lkBP;k n'kdkuarj [k&;k vFkkZus fodflr >kys- 
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Lokra«;iwoZ dkGkr BDdj ckIik raVîk fHkYy Jh ukjk;.k 
flag mbZds ;k ohjiq#"kkus vkfnoklhaP;k thoukyk U;k; nsÅu 
R;kaps thoueku mapko.;kpk ç;Ru dsyk- Lokra«;ksÙkj dkGkr 
M‚- xksfoan xkjs] M‚ fouk;d rqejke] utqckbZ xkfor] ckckjko 
eMkoh] M‚-ekgs'ojh xkfor] ek/ko ljdqaMs] m"kkfdj.k vk=ke 
v'kk vusd vkfnoklh vH;kldkauh vkiY;k lektkP;k O;Fkk 
osnukaps fp=.k dFkk] dknacjh] vkRedFkk ;k lkfgR; 

çdkjkrwu dsys- ƒ९‰å P;k n'kdkuarj 'kCnc) >kysY;k 

vkfnoklh lkfgR;kpk fodkl [k&;k vFkkZus Hkækorh ft-paæiwj 
;sFkhy lkfgR; laesyukus >kyk- çkeq[;kus vkfnoklh lkfgR; 
fufeZrhpk dkG gk ifgY;k vkfnoklh laesyukiklwu xzká 
/kjyk tkrks- vkfnoklh lkfgR;kph fufeZrh >kyh rsOgkiklwu rs 
vkti;aZr vusd uoksfnr ys[kdkauh ;k lkfgR; çokgkr 
eksykph Hkj Vkdyh vkgs-  

çkeq[;kus ejkBh lkfgR; {ks=kr dFkk] dknacjh] 
dfork] ukVd] ;k ok³~e; çdkjP;k rqyusr vkfne  

vkRepfj=kaph la[;k deh vkgs- ƒ९åå rs „ååå ;k 

dky[kaMkr vkfnoklh lkfgR; Eg.kwu ts dk; vfLrRokr vkys 
R;kps iq<hy çek.ks nksu Hkkx ikMrk ;srhy- 
ƒ½ vkfnoklhaRrjkauh vkfnoklhaoj fyfgysys lkfgR;  
„½ vkfnoklhauh vkfnoklhaoj fyfgysys lkfgR; 
  ;k –"Vhus dFkk] dfork] dknacjh] vkRedFkk ;k 
okaMe; çdkjkapk fodkl dlk gksr xsyk gs ikg.ks xjtsps 
vkgs- dFkk ;k lkfgR; çdkjkr vkfnoklh tekrhr Qkj 
iqjkru dkGkiklwu dFkkdkjkauh dFksrwu okpk QksMyh vkgs- 
vkfnoklh ys[kdkauh vkfnoklh oj fyfgysY;k dFksr çkeq[;kus 
m"kkfdj.k vk=ke ;kapk mYys[k dsyk tkrks- Þvgsjß gk R;kapk 
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dFkklaxzg vkgs- ;k dFkklaxzgkrwu vU;k;kfo#) la?k"kZ 
dj.;kph /kMiM ekaMyh vkgs- Þvgsjß ;k dFkklaxzgkrhy 
dFkkae/kwu ?kM.kkjs thou fp=.k LokuqHkokrwu vkysys vkgs- 

ÞlokZß gk ek/ko ljdqaMs ;kapk dFkklaxzg vlwu ;k 
xzkeh.k vkfnoklhaP;k thoukrY;k O;Fkkapk lokZ ospyk vkgs- 
O;fäfp=.k] okrkoj.kfufeZrh] dFkk çLrqrhdj.kkph 'kSyh ;k 
ckcrhr gk dFkklaxzg ljl Bjyk vkgs- gk dFkklaxzg çsjd o 
okLro y{;h vkgs -ßrkMeß gk ek/ko ljdqaMs ;kapk nqljk 
dFkklaxzg vkgs- ;k dFkklaxzgkrwu vkfnoklhaP;k d"Ve;h 
thou] ikVhy] lkodkj ;kaP;kdMwu R;kaps dsys tk.kkjs 'kks"k.k] 
f'k{k.kkps egÙo fpf=r dsys vkgs- ojhy loZ dFkklaxzg 
vkfnoklhaP;k O;Fkk osnukaps fp=.k dj.kkjs vkgs- 

dFksçek.ksp dknacjh ;k ok³~e; çdkjkrwu 
vkfnoklhauh vkfnoklhaP;k thoukoj dknacjh ys[ku dsys vkgs- 
R;kr çkeq[;kus utqckbZ xkfor ;kaph Þr`".kkß gh vkReo`Ùkij 
dknacjh vkgs- Lor%P;k vfLrRo o vfLerspk 'kks/k ?ks.;kpk 
ç;Ru ;k dknacjhr dsyk vkgs- ;k dknacjhrwu çdVysys 
vkfnoklhaps thou fp=.k okLrorsP;k ikrGhojhy vkgs- Lor% 
HkksxysY;k nq%[k ;krukaps fp=.k çkeq[;kus ;k dknacjhr vkys 
vkgs- vkfnoklh tekrhaP;k thoukpk ,d egRoiw.kZ ,sfrgkfld 
nLr,sot Eg.kts Þr`".kkß gh dknacjh vkgs- ÞokMkß gh ek/ko 
l#dqaMs ;kaph dknacjh vkgs rlsp ÞVkgksÞ gh ckckjko Eg.kkoh 

;kaph dknacjh ƒ९९८ lkyh çfl) >kyh- vkfnoklhapk NG] 

fiGo.kwd] ywV] osBfcxkjh] va/kJ)k ;k lkj~;kaps fp=a.k ;k 
dknacjhrwu igko;kl feGrs- ÞVkgksÞ gs vkfnoklhaP;k vkfFkZd] 
'kkjhfjd] lkekftd v'kk loZ 'kks"k.kkps vkØanu vkgs- ;k 
dknacjhr vkfnoklh oj gks.kkj~;k vU;k; vR;kpkjkps ftoar 
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fp=.k vkys vlwu vR;ar uktwd /kkX;kauh p<R;k vkys[kkus rs 
fprkjys vkgs- 

ejkBh vkfnoklh lkfgR;kr vkfnoklh vkRedFku gk 
lkfgR;çdkj ys[kdkus gkrkGysyk vkgs- [kj~;k vFkkZus 
vkfnoklhaP;k thoukrhy osnuk] fiGo.kwd] leL;k] ifjorZu 
v'kk fofo/k ?kMkeksMhapk okLro lanHkZ ?ksr vkfnoklh 

vkRedFkukapk ejkBh vkfnoklh {ks=kr mn; >kyk- ƒ९‰å rs 

ƒ९‰‡ ;k nksu n'kdkaP;k dky[kaMkr c&;kp çek.kkr 

vkRepfj= fyfgys xsys- ,dw.kp vkfnoklh tekrhaP;k 
ys[kdkauh th ejkBh vkfnoklh vkRedFku fyfgyh vkgsr 
R;kr çkeq[;kus ^^vknksj^^ utqckbZ xkfor] Þvkdkarß ckckjko 
Eg.kkoh ;kaps vkRedFku gks;- larks"k iokj ;kaps ÞpksjVkß gs 
vkRedFku vkgs- vkfnoklh ikj/kh lektkrhy nSuafnu 
thoukrhy ,dw.kp ekuorsyk yktosy v'kk i)rhps R;kauk 
feG.kkjs orZu ;kr ys[kdkus ekaMys vkgs- xksikG xokjh ;kaph 
ÞdksGokMkß gh vkRedFkuij  dknacjh vkgs- rlsp Þm?kMk 
njoktkß gs jkejkts vk=ke ;kaps vkRedFku gks;- lkekftd 
thoukyk U;k; feGkok ;klkBh ys[kdkus dsysys fp=.k ;k 
vkRedFkukr igko;kl feGrs- 
vkfnoklh lkfgR; gs ejkBhrhy ,d Lora= o ifjorZuoknh 
lkfgR; Eg.kwu mn;kyk vkys- vkfne thoukrhy lewg 
thoui)rh] nso&nsork] ekr`lÙkkd dqVqaci)rh] lkekftdrk] 
fulxZ ;kapk lekos'k vkfnoklh lkfgR;kr vkyk vkgs- 
f'k{k.kkP;k loZf=dhdj.kkeqGs lektkrhy loZ lkekU;kauk Kku 
çkIr >kys- R;keqGs lkgftdp vkiY;k lektkoj gks.kk&;k 
vU;k; vR;kpkjk cíy vkfnoklh tkxr̀ >kyk vkf.k vusd 
vkfnoklh uof'kf{kr r#.kkauk vkReHkku çkIr >kys o dFkk] 



250250250250 
 

 

 

dfork] dknacjh] vkRedFkk ;k okaXe; çdkjkyk vkiY;k 
ys[k.khps ek/;e R;kauh cufoys- lkBP;k n'kdkuarj gh la[;k 
ok<r xsyh o ifgY;k vkfnoklh lkfgR; laesyukus [kj~;k 
vFkkZus vkfnoklh lkfgR;kpk ;qxçokl lq: >kyk- vkfnoklh 
lkfgR;kP;k fufeZrhr çkeq[;kus M‚- xksfoan xkjs] M‚- fouk;d 
rqejke] M‚ ekgs'ojh xkfor] m"kkfdj.k vk=ke] jktkjke 
vk=ke] Hkqtax esJke] okg: lksuko.ks] ckckjko eMkoh] ek/ko 
ljdqaMs v'kk vusd lkfgfR;dkauh vkiY;k dyk—rh }kjs Hkj 
Vkdyh-  

vkfnoklh lkfgR; laesyu vkf.k vkfnoklhaP;k okLro 
thoukP;k leL;kauk okpk QksM.;kps dke dsys- vkfnoklhaps 
misf{kr thou loZ lkekU;kai;aZr iksgkspfo.;kps dke 
vkfnoklhaP;k Lora= fopkjihBkus dsys vkgs- Þvkfnoklh 
lkfgR; gk dkghauk ÞlorklqHkkß okVr vlyk rjh vusdkauh 
ek= vkIrHkkousus R;kyk Lohdkjys vkgs- ejkBh okM~e;krhy 
uohu çokg Eg.kwu dk gksbZuk R;kyk ekU;rk nsÅu 
fo|kihBh; vH;klØekr R;kpk lekos'kgh dsyk vkgs- ijarq 
vkfnoklh lkfgR; dks.kR;kgh lkfgR;kph çfr—rh ukgh- rs 
Lora=] Lo;aHkw o Lo;afl) vkgs …ß- 
vkfnoklh lkfgR;kph okVpky vkfnoklh lkfgR;kph okVpky vkfnoklh lkfgR;kph okVpky vkfnoklh lkfgR;kph okVpky     

lkBP;k n'kdkuarj ejkBh lkfgR;{ks=kr vkfnoklh 
lkfgR;kpk ;qxçokl lq: >kyk- Lokra«;iwoZ dkGkiklwu 
ekSf[kd Lo:ikr vfLrRokr vlysY;k vkfnoklh lkfgR;kyk 

Lokra«;ksÙkj dkGkr xrh çkIr >kyh- ƒ९‰å rs ƒ९९å ;k nksu 
n'kdkaP;k dky[kaMkr vkfnoklh lkfgR;kcíy foiqy çek.kkr 
ys[ku >kys- dFkk] dfork] dknacjh] vkRedFkk ;kaP;k 
ek/;ekrwu vknhae thoukP;k O;Fkk osnukaps okLro thoukps 
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fp=.k dsys tkÅ ykxys- ,dksf.klkO;k 'krdkP;k e/;kiklwu 
vkfnoklh lkfgR; ys[kukpk çkjaHk >kyk- Lokra«;ksÙkj dkGkr 

lektkP;k loZ Lrjki;aZr f'k{k.k iksgkspys- Lokra«;] yksd'kkgh] 
f'k{k.k ;kcíy uof'kf{kr r#.k tkx`r >kyk- R;kpkp ifj.kke 

Eg.kwu ejkBh lkfgR;kr ƒ९ˆå rs ƒ९८‰ ;k dky[kaMkr vusd 

lkfgR; çokg fuekZ.k >kys- R;ke/;s vkfnoklh lkfgR; gk 
,d egRokpk çdkj mn;kl vkyk- ;k lkfgR;çokgkauh 
LotekrhP;k O;Fkk osnuk vU;k; vR;kpkj vkiY;k ys[k.kh}kjs 
ekaM.;kl lq#okr dsyh- ;krwup iq<s fofo/k fBdk.kh lHkk 
lkfgR; laesyus gksÅ ykxys R;keqGs Lotekrhojhy O;Fkk 
osnuk ekaM.;klkBh ,d Lora= O;klihB feGkys- 

R;k}kjs vkiY;k thoukrhy O;Fkk osnuk ps n'kZu 
lektkleksj rs ?kMow ykxys- vkt ejkBh lkfgR;kP;k d{kk 
#anko.;kps dk;Z ns[khy ;k lkfgR;çokg ;kauh dsys- 
vkfnoklh lkfgR;kP;k okVpkyhyk çokgkrwu gksÅa ykxyh 

ƒ९ˆå P;k n'kdkuarj dFkk] dfork] dknacjh] vkRedFkk 

bR;knh ys[kukpk mn; >kyk- lkfgR; laesyuk}kjs vkiY;k 
thoukph lektkph 'kksdkafrdk ys[kd lkaxw ykxys- ifgys 

vkfnoklh lkfgR; laesyu ƒå o ƒƒ uksOgsacj ƒ९‰९ jksth  

jksth Hkækorh ft- paæiwj ;sFks —".kewrhZth fejfejk ;kaP;k 
v/;{krs[kkyh ikj iMys- ;sFkwup [k&;k vFkkZus vkfnoklh 
lkfgR;kps tekrhaps ,d Lora= O;klihB fuekZ.k >kys- ;k}kjs 
vusd doh] ys[kd] lkfgfR;d] fopkjoar] vH;kld ;kaph 
vksG[k lkfgR; txrkyk >kyh- vkfnoklh lkfgR;kP;k 
fufeZrhyk ,d uoh fn'kk çkIr >kyh o vkfnoklh lkfgR;kpk 
;qxçokl lq# >kyk- 'ksdMks o"kkZiklwu ekSf[kd Lo:ikr 
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vl.kkj~;k ;k lkfgR; çokgkyk Lor%P;k gDdkps O;klihB 
feGkys o lkfgR; 'kCnc) gksÅ ykxys- 

,dw.kp vkfnoklh lkfgR;kP;k okVpkyhpk vk<kok 
?ksrkauk dFkk] dfork] dknacjh] vkRedFkk] xkSjoxzaFk ;k 
okaM]e; çdkjkph lq#okr] Lokra«;ksÙkj dkGkrhy R;kapk 
fodkl] tM.k&?kM.k] ijaijk y{kkr ?ks.ks egÙokps Bjrs- 
vkfnoklh lkfgR;krwu vkfnoklh lekt thoukps n'kZu ?kMrs- 
vkfnoklh lkfgR; gs ejkBh lkfgR;krhy ,d Lora= o Lo;aHkw 
vls lkfgR; Eg.kwu vksG[kys tkrs- vkfnoklh lkfgR;krhy 
,dw.kp okrkoj.k vkfnoklh thoukrhy nq%[kkpk 'kks/k ?ks.kkjs] 
vkfnoklh gqadkjkauh HkMdysys o va/kkjk'kh >xM.kkjs vkgs- 
Eg.kwu vkfnoklh lkfgR; gs ejkBh lkfgR; {ks=krhy 
ifjorZuoknh lkfgR; Eg.kwu vksG[kys tkrs- ;k lkfgR;kus 
'ksdMks o"kkZiklwu jkukoukr cafnLr thou tx.kkZ;k nkfjn;] 
'kks"k.k] vU;k; vR;kpkj] O;Fkk] osnuk lgu dj.kkj~;k vkfne 
cka/kokaP;k tx.;kyk ,d uoh fn'kk fnyh- R;keqGs ;k 
lkfgR;kps egRo ejkBh lkfgR;kr vuU;lk/kkj.k vkgs- 

lkBksÙkjh okaM]e; çokgkaP;k mn;kuarj ejkBh lkfgR; 
{ks=kr T;k lkfgR;çokgkapk mn; >kyk- R;k çokgke/;s 
vkfnoklh lkfgR; gk osxGk çokg ekuyk tkrks dkj.k ;k 
lkfgR;kph oSf'k"Vîs gh osxGh vkgsr- ;k lkfgR;kph oSf'k"Vîs 
vkfne thouk'kh ukxjh 'kgjh vk/kqfud thoukiklwu 
'ksdMkseSy vj.;kr jkg.kkj~;k vkfne tekrhaps okLrO; thou 
js[kkV.kkjh tk.korkr Eg.kwu lkfgR; çokgkaps egRo ejkBh 
lkfgR; {ks=kr vuU; lk/kkj.k vkgs- 

ejkBh lkfgR;kr vkfnoklh lkfgR;kph fufeZrh ghp 
vkfnoklh lkfgR;kps osxGi.k n'kZfo.kkjh vkgs- ejkBh 
lkfgR;kr vkfnoklh lkfgR;kus vkiyk Blk meVfoyk vkgs o 
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ejkBh lkfgR;kps nkyu le`) cufoys vkgs- dFkk] dknacjh] 
vkRedFkk] ukVd] dfork] pfj= vls fofo/k ok³~e;hu çdkj 
vkfnoklh lkfgR;kr fuekZ.k >kys vkgsr- vkfnoklh lkfgR;kr 
vkfnoklh ys[kdkauh vkiY;k dyk—rh}kjs vkfne thoukP;k 
okrkgrhps fp=.k dsys vkgs- LokuqHkokoj vk/kkfjr dsysY;k 
ys[kukyk okLrorspk lanHkZ vkgs- ;krwu vkfnoklh lkfgR;kps 
osxGsi.k y{kkr ;srs-  

ikpO;k vkfnoklh lkfgR; laesyukP;k v/;{kinko:u 
vkfnoklh lkfgR;kps osxGi.k uksanorkuk lqçfl) vkfnoklh 
doh okg: lksuo.ks Eg.krkr] Þvkfnoklh nq%[kkps lanHkZ osxGs 
vkgsr- R;kaph mÙkjs lq)k osxG~;k i)rhus 'kks/kkoh ykxrhy- 
osxGk vk'k; ?ksÅu ;s.kkjs 'kCn 'kks/kkos ykxrhy Eg.kwu 
vkfnoklh lkfgR;kpk çokg osxGk Bjrks-ß† vkfne thoukpk 
laL—rhpk R;kapk O;Fkk osnuspk] xzg thoukpk vkØks'k gk ;k 
lkfgR;kpk dsaæfcanw vkgs- 

vkfnoklh lkfgR; gs ejkBh lkfgR;kps uOgs rj fo'o 
lkfgR;kps oSHkoys.ks Eg.kwu ejkBh lkfgR;kr ukok:ikl vkys-
,dw.kp vkfnoklh lkfgR;kph okVpky o tM.k?kM.k 
vH;klrkauk ejkBh lkfgR;kr lkBksÙkjh ok³~e; çokgkapk mn; 
o fodkl vkfnoklh lkfgR;kph fufeZrh o okVpky] ejkBh 
lkfgR;kr vkfnoklh lkfgR;kps LFkku v/kksjsf[kr d:u R;kaps 
osxGsi.k uksanoys vkgs- 

ejkBh lkfgR;kps oSHkoys.ks Eg.kwu Eg.kwu vkfnoklh 
lkfgR;kPkk xkSjo dsyk tkrks- ejkBh okM~e;krhy ,d uohu 
çokg Eg.kwu ;k lkfgR;kph vksG[k vkgs- vkfnoklhauk oSHko 
laiUu lè) v'kh laL—rh ykHkysyh vkgs- lekt 
O;oLFksiklwu nwj dksBsrjh taxy] igkMkr] n&;k[kks&;kr 
R;kaP;k vk;q";kyk ,d uok vFkZ çkIr >kyk- v'kk vkfnekaps gs 
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lkfgR; vkgs- 'kksf"kr vkfnoklh eukpk gqadkj çdV dj.kkjs gs 
lkfgR; vkgs- vkt 'ksdMks eSy nwj vlysY;k vkfnoklh 
lektkyk vkReHkku vfLrRo çkIr d:u fnys- vkfnoklh 

lkfgR; gs ƒ९ˆå uarj mn;kyk vkys o ƒ९‰‡ uarj  rs 

vf/kdkf/kd iq"V gksr xsys- vkfnoklh laesyukeqGs ;k 
lkfgR;kyk ,d uoh fn'kk feGr vlwu vkfnoklh lkfgR; 
vls ,d lkfgR;kps uos Lora= nkyu fuekZ.k >kys vkgs- ák 
lkfgR;kus HkkjrkP;kp uOgs rj txkP;k bfrgklkr vkiys 
ekukps LFkku fuf'pr dsys vkgs- 

Lokra«;çkIrhuarj vkfnoklhaP;k leL;kapk fopkj gksÅ 
ykxyk- R;kaP;k fodklklkBh ç;Ru gksÅ ykxys- R;kaP;k 
dY;k.kklkBh vusd ;kstuk] dk;ZØe jkcfo.;kr vkys- 
R;kaP;k fodklklkBh vusd lks;h&lqfo/kk jkT;?kVusr dj.;kr 
vkY;k- ejkBh lkfgR;kr vkfnoklh lkfgR; gk lkfgR; çokg 
vfLrRokr vkyk o bFkwup [k&;k vFkkZus vkfnoklh lkfgR; 
Lora= lkfgR;çdkj Eg.kwu vksG[kyk tkÅ ykxyk-   
lanHkZ xzaFk lanHkZ xzaFk lanHkZ xzaFk lanHkZ xzaFk     

1. M‚- Kkus'oj okYgsdj] vkfnoklh ejkBh lkfgR; % ,d vH;kl 
] Lo:i çdk'ku] flMdks] vkSjaxkckn] ƒ‰ uksOgsacj „åƒ„] i`"B 
Ø-  ƒ 

2. M‚- ekgs'ojh xkfor] vkfnoklh lkfgR; % fofo/kkaxh vk;ke ] 
iSB.k xsV] vkSjaxkckn] fpUe; çdk'ku] ekpZ „åƒ‡] i`"B Ø- 

ƒ†९-   

3. M‚- fouk;d rqejke] vkfnoklh lkfgR; % fn'kk vkf.k n'kZu] 
Lo:i çdk'ku] flMdks ] vkSjaxkckn] ƒ‡ uksOgsacj „åƒ„] i`"B 
Ø- „„-    

*** 
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भडंाराभडंाराभडंाराभडंारा    िज हयातीलिज हयातीलिज हयातीलिज हयातील    कोसाकोसाकोसाकोसा    
उदयोगधदंयातीलउदयोगधदंयातीलउदयोगधदंयातीलउदयोगधदंयातील    िवणकरां यािवणकरां यािवणकरां यािवणकरां या    

िवकासातिवकासातिवकासातिवकासात    शासक यशासक यशासक यशासक य    योजनाचंीयोजनाचंीयोजनाचंीयोजनाचंी    भिूमभिूमभिूमभिूमकाकाकाका    
––––    एकएकएकएक    अ ययनअ ययनअ ययनअ ययन    

डॉडॉडॉडॉ. . . . माधरुीमाधरुीमाधरुीमाधरुी    एसएसएसएस. . . . खो ागडेखो ागडेखो ागडेखो ागडे    
एस.एस. ग स कॉलेज, ग दया 

कोसा हा कापडाचा कार ाचीन काळापासून जग िसदध 
आह.े रामायण महाभारत. ाचीन सं कृत थंात रेशमाचा उ लेख 
कौिशकंम (कोशावरणापासून तयार कर यात आलले)े  चीनाशुंक या 
नावानी केललेा आढळतो. रेशीम कापड ह े अजूनही ीमंतीचे तसेच 
पोशाखाचे, स दय, सुबकपणा व आकषकता यांचे ितक मानल ेजाते. 
मुलायम रेशमी व  रेशीम कोशा पासून तयार करतात. 
भारताम ये टसर रेशीम उ पादन मा  वनावर आधा रत उदयोग नसून 
एक पांरपा रक जनजाितय काय आह.े आज देशात व िवदेशाम ये सु दा 
टसर रेशीम कापडाची मागणी सतत वाढत अस यान े टसर रेशीम 
उ पादनाने एक पांरपां रक कायापासून उदयोगाचे प धारण केल े
आह.े 

िवदभातील ामु याने चं पूर, गडिचरोली, भंडारा व 
ग दया या चार िज हयात सुमारे २५०० वषापासून ढवर जातीचे 
३००० कुटंूबे वंश परंपरेन े टसर कोष उ पादन क न आपला 
उदरिनवाह करीत आहते. सन १९५९ -६० त े१७ /०२ /१९६७ पयत 
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शासना या उदयोग खा यामाफत व यानंतर टसर रेशीम उदयोग 
महारा  रा य खादी ामोदयोग मंडळामाफत राबिव या जात 
होता.१९८३-८४ पासून िवदभ िवकास महामंडळ व दनांक ९ स टबर 
१९९७ पासून रेशीम संचालनालय महारा  शासन माफत ‘टसर रेशीम 
िवकास योजना ‘राबिवली जात आह,े जंगलात टसर कोष उ पादन 
करणा-या लाभा याकरीता वनसंवधन कायदा िशथील कर यात 
आललेा आह.े हा उदयोग कमी भांडवलात होत अस यान े इतरही 
समाजाितल लोक सुिशि त बेरोजगार इ. या उदयोगाकडे वळत 
आहते. जगाम ये भारताचा टसर रेशीम उ पादनात दसुरा मांक आह.े  
Keyword : Keyword : Keyword : Keyword : ----        िवणकरिवणकरिवणकरिवणकर    , , , , शासशासशासशासक यययय    योजनायोजनायोजनायोजना        
सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    िवषयाचीिवषयाचीिवषयाचीिवषयाची    िनवडिनवडिनवडिनवड    ::::----        
            भंडारा िज हायातील कोसा हा अितशय िस द आह े . 
िज हायात कोसाचे उ पादन मोठया माणात होते. अनेक कुटंूबा या 
उपिजिवकेचे साधन कोसा उदयोग आह.े मलबरी व टसरचे उ पादन ह े
भंडारा िज हायाम ये होते. यातही टसरचे उ पादन ह े मलबरीपे ा 
जा त होते. िज हायात या उदयोगाची भरभराट कशा कारे करता 
येईल व या ारे िज हयाचा आिथ॔क उलाढाल करणारा मुख वसाय 
हणून तो कसा नावा पाला येईल याचे सवतोपरी य  सव तरावर 

सु  आहते. तुत संशोधनाने या उदयोगास हातभार लागेल असे 
वाटते. संशोधनकत चे वा त  भंडारा िज हातील अस यामुळे व 
कापडािवषयी सवकष उ सुकता मनात अस यामूळे संशोधनकत ने 
भंडारा िज हयातील टसर कोसा हा िवषय िनवडला. 

अ ययन के यावर असे ल ात आल े क , या उदयोगाला 
अितशय वाव आह.े परंत ुया उदयोगधंदयातील िवणकराची प रि थती 
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अितशय ढासळत चाललेली आह.े शासनसु दा अनेक योजना या 
उदयोगासाठी राबिवत आहते. परंत ु या योजनांचा पुरेपरु फायदा 
िवणकर घेताना दसत नाही हणून या योजनांचा पुरेपुर फायदा 
िवणकरांना घेता यावा व या योजना ारे आप या उदयोगधंदयाचा 
िवकास करावा यासाठी या िवषयाची िनवड कंलेली  आह.े  
सशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाची    उ द ेउ द ेउ द ेउ द :े : : : ---- 

1) हातमागावर कोसा व ा या िन मती येसंबंधी अ यास 
करण.े 

2) कोसा उदयोगधंदातील िवणकर वगा या सम यांचा अ यास 
करण े. 

3)  उदयोगधंदयातील गुंतले या िवणकर वगा या सम या 
िनमुलनात शासक य योजनां या सहभागाचे अ ययन करण े. 

4) या उदयोगधंदातील शासक य योजनांचा अ यास करण े. 
5) शासक य योजनां या यशापयशाचा आढावा घेण े. 
6) योजना आिण िवणकर वगा या पर पर संबंधाचा अ यास 

करण.े 
 गहृीतकृ येगहृीतकृ येगहृीतकृ येगहृीतकृ ये    ::::----        

1) आधुिनक तं ाना या तुलनेत हातमागावरील कोसा कापड 
िन मतीत वेळ व माचा अप य होतो. 

2) कोसा उदयोगधंदयातील िवणकरां या सम या िनमुलनात 
शासक य योजनांची भूिमका उादासीन आह.े 

3) कोसा उदयोगसमुहातील िवणकर वगाला शासक य 
योजनांची पया  मािहती नाही. 
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4) योजनेशी संबंधीत शासक य यं णा व कोसा उदयोगातील 
िवणकर यां यात संदेशवहन अतंर आह.े   

मयादामयादामयादामयादा    ::::----        
1) संशोधनाकरीता केवळ भंडारा िज हातील टसर कोसा 

उदयोगातील िवणकरांचाच अ यास कर यात आला. 
2) या संशोधनासाठी पवनी, िन ी, एकोडी, बां पेवाडा, 

मोहाडी, आंधळगाव, गणेशपरू, दवडीपार (खापा) जमनी, 
देवरी(ग दी) कटाळी, इंदोरा या सवच भौगोिलक े ाची  
िनवड कर यात आली.  

3) िवणकरांकरीता राबिवत असले या शासक य योजनांचा 
अ यास कर यात आला. 

4) एकूण १५० िवणंकराची अ यासाकरीता िनवड कर यासत 
आली  

सदंभसािह यसदंभसािह यसदंभसािह यसदंभसािह य    ::::----     
कॅ टनकॅ टनकॅ टनकॅ टन    . . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . एलएलएलएल....बीबीबीबी. . . . कलं ीकलं ीकलं ीकलं ी    यां यायां यायां यायां या    मतेमतेमतेमते::::----    

िवदभातील न ल त गडिचरोली, चं पूर  भंडारा व 
ग दया या चार िज हात ढवर समाजाचे आ दवासी बंधू 
पांरपा रक र या िपढीजात टसर कोष उ पादन कायात गुतंल े आह.े 
दशृ्य व पात तरी मेहनत, िचकाटी आिण जोखीमपूण ह े काम 
आ दवासी शेतकरी उ कृ र या क न रा याची व देशाची टसर 
रेशीमची मागणी भागवत आहते. उपिजवीकेचे साधन हणून धैयाने या 
भागातील सव त ण आ दवासी बांधवानी हा उदयोग  ि वकार यास 
याची आिथ॔क उ ती होईल असे मत व ोउदयोग मं ी सितश 

चतुव॔ेदी यांनी  केले. रा या या िनधीतून व क शासना या रा ीय 
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समिवकास योजनेतून टसर रेशीम िवकासाकरीता आ दवासी शेतक-
यापासून िवणकरापयत अनेक योजना आिथ॔क पाठबळाने राबिव या 
जातात. 
वामनवामनवामनवामन    तरुीलेतरुीलेतरुीलेतरुीले    यां यायां यायां यायां या    मतेमतेमतेमते    ::::----     

टसर कोसा कोष उ पादन िन मती करणारा भंडारा हा 
रा यातील एकमेव िज हा आह.े या उदयोगाला वषानूवषाची पंरपरा 
आह.े िज हातील “ड गरी” ताणीचा कोसा कापडाला ते खूप महाग 
असूनही भारतभर मागणी होती. िज हातील मागावर ता याकरीता 
लावललेा उभा िपळललेा कोसा धागा जगभर िस द होता.पंरतु 
शासक य यं णे या िवसंगत कायप दती मुळे हा उदयोग संपु ात येत 
आह े.  

भंडारा िज हातील हलबा, गढेवाला, को ी, ढवर समाजाचा 
व साकोली तालु यातील एकोडी ,बां पेवाडा हया गावाचा कोसा 
उ पादन व कापड िन मती हा खास पांरपा रक उदयोग होता. कोसा 
चर यावर काढून मांडीवर िपळ देवून मागावरील ताणा तयार करण े 
ह े वैिश  े होते. कोष  उ पादन महारा ात पूव िवदभातील चं पूर, 
गडिचरोली, ग दया व भंडारा या चार िज हात होते . कोसा कापड 
मा  फ  भंडारा  िज हातच तयार होते . १९९७ ला िवदभ िवकास 
महामंडळ तसेच वतं  रेशीम सचंालया}kरे या उदयोगाला 

उ जताव थेत आण याचा य  झाला. मागील काही वषापासून या 
धंदयातील शेतक-यांना िश ण देणे, अंडी सवलती या दरात उपल  ा 
क न देण ेयाकरीता वन े  िमळवून देण ेव उ पा दत कोष हमीभावात 
खरेदी करण ेइ. गो ी होत आहते . 
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डॉडॉडॉडॉ....चं शखेरचं शखेरचं शखेरचं शखेर    िहवरेिहवरेिहवरेिहवरे    यां यायां यायां यायां या    मतेमतेमतेमते    ::::----     
पांरपा रक शेतीसोबत टसर (रेशीम) शेती शेतक-यासाठी 

मह वाची असून भूिमिहन शेतमजूर देखील टसर शेतीपासून आपला 
आिथ॔क िवकास क  शकतात. बुिनयादी टसर बीज गणुन एवं 

िश ण क  भंडारा व ांमपंचायत कटाडी यावतीने कटाडी येथे 
आयोिजत टसर शेतकरी मेळा ात रेशम िनदशालय नागपरूचे िनदशक 
डॉ. चं शेखर िहवरे यांनी मेळा ाचे उदघ्ाटन क ंन वरील िवचार 

 केल.े 
डॉ. चं शेखर िहवरे पुढे हणाल ेक , रेशम संचालनातफ टसर  

उ पादकांसाठी क  व रा य शासना या िविवध योजना राबिव यात 
येत आह.े लोकांनी टसर वसायासाठी पुढे येऊन आपला आिथक॔ 
िवकास सा य करावा.  
पु षो मपु षो मपु षो मपु षो म    डोमळेडोमळेडोमळेडोमळे    यां यायां यायां यायां या    मतेमतेमतेमते    ::::----     

शासना या उदािसन धोरणामुळे हातमाग वसाय 
मोडकळीस आला आह.े भंडारा िज हात सानगडी, पवनी, तुमसर, 
मोहाडी, आंधळगाव यागावी सवािधक हातमाग िवणकर होते. ाचीन 
काळी ही गावे कापडासाठी िस द होती,  क ा माल पुरवठा करणा-
या सं था हो या . मा  आता याही बंद पड या आहते. प रणामत: 
िवणकरांनी आपल े मांगठे बंद क न कुटूबां या िनवाहासाठी खाजगी   
मजुरी या कामाला लागल ेअस यान ेनेहमीच सु  असललेी मांगठयाची 
फटक - फटक कायमची बंद झाली आह े.  

शासनाने १ एि ल २००० पासून दनदयाल हातमाग 
ो साहन योजना व उदयोग िवभागाकडून सु  केली होती. परंत ु

िनयोजना अभावी आिण पदािधका-या या दलु ामुळे योजना 
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कायमची बंद पडली. शासना या उदािसन धोरणामुळे हातमाग 
उदयोग बंद पडला आह.े िवणकरांना ो साहन देऊन न ाने हा 

वसाय पुनिजवीत कर याची गरज िनमाण झाली आह.े गे या काही 
वषापासून हातमाग वसायाला अवकळा ये याची िच ह े दसताच या 

वसायाला बळकटी दे यासाठी शासनाने हातमाग महामंडळाची 
थापना केली. हा वसाय िवदभात मोठया माणत अस यामुळे या 

महामंडळाचे अ य पद िवदभाला दे यात आल े असून हातमाग 
वसायात आमुला   बदल कर याचा शासनाचा उदेदश होता. मा  

या वसायाला बळकटी दे याऐवजी तो पूणपण ेबंद पडला आह.े  
ु लु लु लु ल    लुगंेलुगंेलुगंेलुगंे    यां यायां यायां यायां या    मतेमतेमतेमते    ::::----     

बारा ा पंचवा षक योजनेअंतगत रा यात राबिव या जाणा-
या रेशीमिवषयक अनेक योजनांचा क प खच व अनुदान मयादेत 
भरीव वाढ केली आह.े िशवाय रेशीम उदयोगातील शेतकरी कामगार, 
िपक व संगोपन गृहासाठी िवमा योजनाही मंजूर कर यात आली आह.े 
यासाठी क  व रा य शासनाकडून अनेक बाबीसाठी शेतक-यांना १०० 
ट े  अनुदान दल े जाणार आह.े शासनाने मंजूरी अ यादेश जारी 
के यान ेशेतकरी रेशीम शेतीकडे वळ याची श यता आह.े   
सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    प दतीप दतीप दतीप दती    ::::----  

अ ययनाकरीता भंडारा िज हातील मोहाडी, आंधळगाव, 
पवनी, िन ी, एकोडी, बां पेवाडा, गणशेपूर, दवडीपार (खापा), 
देवरी(ग दी), कटाळी, इंदोरा, जमनी या सवच शासक य व खाजगी 
कोसा उदयोग े ाची िनवड  जनगणना प दतीन े कर यात आली. 
नमुना हणून  िनवडले या भंडारा िज हातील ठक ठकाणी असले या 



262262262262 
 

 

 

सवच कोसा उदयोग े ातील  िवणंकराची एकक हणून िनवड केली. 
एकूण १५० िवणंकराची िनवड ही जनगणना प दतीन ेकर यात आली  
             भंडारा िज हाम ये टसर कोशाचे रा य व क  शासनाचे 
कायालये आहते. कायालयाम ये य  जावून कोसा उदयोग े ाशी 
संबंिधत मािहती घ यात आली .    
भंडारा िज हातील रा य व क  शासन कायालये खालील माणे आहते  
 कोसाकोसाकोसाकोसा    उदयोगधदंाउदयोगधदंाउदयोगधदंाउदयोगधदंा    हाहाहाहा    सहासहासहासहा    ट पाम येट पाम येट पाम येट पाम ये    मोडतेमोडतेमोडतेमोडते     

1) कोसा अंडीपुंज िनमाण करणरा अंडीपुंज वग 
2) झाड उ पादक करणारा शेतकरी वग  
3) धागा िन मती करणारा वग 
4)  िवणकाम करणारा िवणकर वर् 
5)  व  रंगाई करणारा वर्ग  
6) िव  करणारा ापारी वग  

  या सहा ट पािशवाय कोसा उदयोगधंदा पूण होवू शकत 
नाही. पण या संशोधनासाठी फ   िवणकाम करणारा िवणकर वगाचा 
व यातील नमु याचा अ यास कर यात आला. 
त यत यत यत य    सकंलनसकंलनसकंलनसकंलन    प दतीप दतीप दतीप दती    ::::----            
            ह े अ ययन िनरी णा मक, संशोधना मक व िव ेषणा मक 

कारातील आह.े हणून मािहती संकलनाकरीता ाथिमक त य 
संकलन प दती व दु यम त य संकलन प दती या दो ही प दतीचा 
अवलंब कर यात आला. 
            या शोधकायाकरीता नमुना हणून िनवड यात आलले ेएकक 
िनर र कवा कमी िशकलले,े वत: ावली भ  न शकणारे 
वता: या कामात त अस याची श यता ल ात घेऊन अनुसूची 
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प दत व मुलाखत प दती िनवडली. तसेच काही बाबतीत िनरी ण 
कर याची आव यकता आह ेअसे ल ात आ यान े िनरी ण प दतीचा 
उपयोग कर यात आला ा  मािहती म ये एक पता ये याकरीता 
संरिचत मुलाखत प दतीचा उपयोग कर यात आला. याम ये िलखीत 
अनुसूची तयार कर यात आली व य  मुलाखती दर यान भर यात 
आली. 

संकिलत त यांचे ामा यिस द कर याकरीता सांि यक य 
प दतीची िनवड कर यात आली. भंडारा िज हातील कोसा 
उदयोगधंदयातील िवणकर आिण उदयोगधंदयाशी संबंिधत शासक य 
योजनांची मािहती गोळा कर यासत आली. ही मािहती आकडेवारीत 

तुत कर यासाठी ितशत माणाचा उपयोग कर यात आला.   
           कोसा उदयोगधंदयातील िवणकरां या िवकासात शासक य 
योजनाची भूिमका आह े कवा नाही ते तपासून बघ यासाठी “Paired 
t Test चा उपयोग कर यात आला.  
प रणामप रणामप रणामप रणाम    वववव    चचाचचाचचाचचा        

सारणीसारणीसारणीसारणी    . . . . ११११    
शासक य योजनां या अि त वाबाबद असललेी मािहती 

अि त व ितसादक सं या व ितशत 
माण 

सं या .शेकडा 

होय ६८ ४५.३३ % 

नाही ८२ ५४.६६ % 

एकूण १५० १०० % 
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उपरो  दले या सारणीव न असे िनदशनात येते क  , 
४५.३३ % िवणकरांना शासक य योजनांची मािहती आह ेतर ५४.६६ 
% कोसा व  िवणकरांना शासक य योजनांची मािहती नाही.  
याव न सवािधक ५४.६६% कोसा व  िवणकरांना शासक य 
य जनांची मािहती नाही असे दसून येते.  

सारणीसारणीसारणीसारणी    . . . . २२२२    
लुम (यं ) खरेदी करीता आिथक॔ सहा याचा कार 

कार ितसादक सं या व ितशत माण 

सं या . श 

खाजगी सहभाग ८३ ६५.३५ % 

शासक य योजना ४४ ३४.६४ % 

एकूण १२७ १००% 

वरील दले या आकडेवारी नुसार असे दसून येते क   
६५.३५%िवणकरांनी खाजगी आिथ॔क सहा यादवारे लुमसा ुगी घेतल े
तर ३४.६४% शासक य योतनादंवार आिथ॔क सहायय् िवणंकरानी 
घेतल टसर हातमागाकरीता युमॅ टक िलफट ग (२ लु स) व युमॅ टक 
िलफट ग या योजनेनुसार लाभा यानां लुम दे यात येते. या 
योजनेअंतगत वैयि क लाभाथ , बचत गट, मिहला बचत गट यांना 
लाभ दे यात येते. याम ये ५०% क य िह सा, २५% रा य िह सा 
आिण २५% लाभाथ  िह सा असतो.  

थोड यात लुम खरेदी साठी िवणकरांनी सवात जा त 
६५.३५%खाजगी सहभाग घतेला असे दसून येते. यां याजवळ 
असलले े लुम(यं ) सामु ी वैयि क मालम ेची तसेच िपढीजात 
मालक ची असललेी दसून येते . 
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सारणीसारणीसारणीसारणी    . . . . ३३३३ 
लुम मधील कार 

कार ितसादक सं या व ितशत माण 

सं या .श 

ाचीन ८६ ५७.३३% 

डॉबी १६ १०.६६% 

जॅकाड १३ ०८.६६% 

डॉबी,जॅकाड ३५ २३.३३% 

पॉवर लूम --- --- 

एकूण १५० १००% 

          वरील दले या मािहतीव न अस दसून येत े क  ५७.३३% 
िवणकरांजवळ ाचीन, १०.६६% िवणकरां या लुमम ये डॉबी, 
८.६६% िवणकरं या लुमम ये जॅकाड तर २३.३३% िवणकरां या 
लुमम ये डॉबी व जॅकाड आहते .  
          याव न ह े दसून येते क  जा त ५७.३३% िवणकरांजवळ 

ाचीन लुमचाच कार आह.े 
सारणीसारणीसारणीसारणी    . . . . ४४४४ 

शासक य  योजनेदवारे डॉबी,जॅकाड यं सामु ीची उपल धता 

उपल धता ितसादक सं या व ितशत 
माण 

सं या . श 

होय ४९ ७२.०५% 

नाही १९ २७.९४% 

एकूण ६८ १००% 
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          वरील दले या सारणी व न असे दसून येते क  
७२.०५%िवणकरांना डॉबी, जॅकाड घे यासाठी शासक य योजना 
िमळाली तर २७.९४% िवणकरांना शासक य योजनेचा लाभ झाला 
नाही. 
          याव न ७२.०५% िवणकरांना डॉबी, जॅकाड घे यासाठी 
शासक य योजनेचा लाभ झाला पण यापाठोपाठच ब तांश 
िवणकरांना शासक य योजनेचा लाभ डॉबी, जॅकाड घे यासाठी झालेला 
नाही असे दसून येत.े  

सारणीसारणीसारणीसारणी    . . . . ५५५५    
िश णाची सोय    

तपासणी ितसादक सं या व  
ितशत माण 

सं या . श 

होय ६८ १००% 

नाही --- --- 

एकूण ६८ १००% 

          वरील दले या सारणीव न असे ल ात येत ेक  १००% कोसा 
व  िवणकरां या मते शासक य योजना िमळा यानंतर यांना रेशीम 
उदयोग कायालया ारे िश ्णाची व था क न दली जाते. 

सारणीसारणीसारणीसारणी    . . . . ६६६६ 
ाचीन प दतीन ेव डॉबी,जॅकाड मूळे एका दवसात िवण यात येणारे 

कापड 

  ितसादक सं या व 
ितशत माण 
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ािचन प दत 

िवणलेल ेकापड 
(िमटर) 

सं या . श 

१-३ (िमटर ) १३ १९.११% 

३-५ (िमटर) ५५ ८०.८८% 

एकूण ६८ १००% 
 

डॉबी जॅकाड ५ – ७ (िमटर) ६० ८८.२३% 

७ –९ (िमटर ) ८ ११.७६% 

एकूण ६८ १००% 

           वरील दले या सारणी व न असे िनदशनास येत,ेक  
१९.११% िवणकर १- ३ िमटर, ८०.८८% िवणकर ३-५ मीटर 
कापड ाचीन प दतीन ेएका दवसात तर ८८.२३% िवणकर ५ – ७ 
मीटर ,११.७६% िवणकर ७ -९ मीटर कापड शासक य योजने ारे 
िमळाले या डॉबी, जॅकाड मुळे एका दवसात िवणतात. 
            याव न असे िनदशनात येते क  सवात जा त ८०.८८% 
िवणकर ह े ाचीन प दतीन ेएका दवसात जा तीतजा त ३-५ िमटर 
कापड िवणतात तर शासक य योजने ारे िमळाले या डॉबी, जॅकाडमुळे 
एका दवसात जा तीतजा त ८८.२३% िवणकर ५ – ७ मीटर कापड 
िवणतात. 
सािं यसािं यसािं यसािं यक यक यक यक य    िव षेणिव षेणिव षेणिव षेण        

 सरासरी िवणलले े
कापड 

S.D ‘ t’ 
value 

अगोदरचे 
िवणलेल े

३.५७ ०.०६७ २४.५९** 
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कापड 

नंतरचे 
िवणलेल े
कापड 

६.४० ०.१२३  

             िवणकरांनी पारंपारीक प दतीन े एका दवसात िवणलेल े
कापड तसेच शासक य योजनेदवारे िमळाले या डॉबी, जॅकाडमुळे एका 
दवसात िवण यात येणारे कापड याम ये फरक पडला का हे 

पाह यासाठी pair – t Test या सांि यक य चाचणीचा उपयोग केला  
            वरील सांि यक य िव ेषणाव न असे ल ात येते क , 
िवणकरांनी ाचीन प दतीन े िवणलले े कापड एका दवसातील 
अगोदरचे कापड ३.५७ तर शासक य योजना िमळा यानतंरचे एका 
दवसातील िवणलेल ेसरासरी कापड ६.४० होते. या दो हीची तुलना 

केली असता दो ही िवणले या कापडात (०.०५ साथकता तरावर व 
०.०१ साथकता तरावर) फरक जाणवतो  

सारणीसारणीसारणीसारणी    . . . . ७७७७ 
सम या िनमुलन 

सम या ितसादक सं या व ितशत 
माण 

सं या .श 

आ थक ११ १६.१७% 

वा थिवषयक ११ १६.१७% 

मानिसक ०४ ०५.८८% 

सामािजक ०६ ०८.८२% 

वरील सव ०७ १०.२९% 
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कोण याच नाही २९ ४२.६४% 

एकूण ६८ १००% 
             वरील दले या मािहतीव न असे िनदशनात येते क  
१६.१७%  िवणकरां या आ थक, १६.१७% िवणकरां या वा थ 
िवषयक, ५.८८% िवणकरां या मानिसक, ८.८२% िवणकरां या 
सामािजक, १०.२९% िवणकरां या आ थक, वा थिवषयक, मानिसक 
आिण सामािजक अशा सवच सम या सुट या आहते तर ४२.६४% 
िवणकरां या शासक य योजनेमुळे कोण याच सम या सुटले या नाही. 
याव न असे ल ात येते क  सवात जा त ४२.६४% िवणकरां या 
कोण याच सम याचे िनमुलन शासक य योजनेमुळे झाल ेनाही. 
िन कषिन कषिन कषिन कष    ::::----  या संशोधना मक अ यासातून ा  झालेल े िन कष हे 
पुढील माण े:- 
             कोसा कापड िन मतीसाठी आजही १०० ितशत कोसा व  
िवणकर ह तकरघा यं ाचाच ( ािचन लुमचाच) वापर करतात. 
िवणकरांसाठी असले या शासक य योजनांची पया ् मािहती 
िवणकरांना नस यामुळे अ यापे ा जा त िवणकरांनी शासक य 
योजनांचा लाभ घेतला नाही. या िवणकरांनी शासक य योजनांचा 
लाभ घेतला यांना डॉबी, जॅकाड ही साधनसामु ी शासक य 
योजनेअंतगत उपल ध क न दे यात आली. पांरपारीक प दतीने 
िवणकर ३ –५ मीटर कापड एका दवसात िवणतात तर डॉबी, जॅकाड 
मुळे ५ – ७ मीटर कापड एका दवसात िवण या जाते. हणजेच 
आधुिनक तं ाना या तुलनते हातमागावरील कोसा कापड िन मतीत 
वेळ व माचा अप य होतो ह े िस द होते. कोसा व  िवणकरां या 
सम या िनमुलनाथ असले या शासक य योजना हया अ यापे ा जा त 
िवणकरांना असमाधानी वाटतात. शासक य योजनाचा लाभ 
घेत यानतंरही िवणकरां या पु कळशा सम या सुटले या नाही. 
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याव न कोसा उदयोगधंदातील संबिधत कामगारां यासम या 
िनमुलनात शासक य योजनांची भुिमका उदािसन आह ेह ेिस द होते. 
              शासक य योजना िमळा यानंतर यांना रेशीम उदयोग 
कायालया ारे िश णाची व था क न दली जाते याव न 
योजनेशी संबिधत शासक य यं णा व कोसा उदयोगातील िवणकर 
यां यात संदेशवहन अंतर अस यामुळे िवणकर सकारा मक ितसाद 
देत नािहत ह ेचुक चे ठरत.े   
सदंभसचूीसदंभसचूीसदंभसचूीसदंभसचूी    ::::----     
1) मराठी िव कोष खंड १५(१९९५) ल मणशा ी जोशी- रे वे ते वादय व 

वादय व गकरण . 
2) टसर रेशीम उदयोगाचे तं  व मं  - ल.िभ.कलं ी - अिधकारराव जाधव 

जनसंपक व िस दी अिधकारी , रेशीम संचालनालय नागपूर . 
3) संचालक रेशीम संचालनालय - टसर रेशीम उदयोग कापड , िवणकामाची 

अदयावत तांि क प दती व टसर कताई . 
4) सामािजक संशोधनप दती - डॉ पु. ल. भांडारकर - ी अ.अ .कुलकण  

िनयं क, काशन सिमती , महारा  िवदयािपठ ंथिन मती मंडळ , नागपूर. 
5)  भंडारा / ग दया िज हा िवशेष  - वषा राऊत - मृणाल काशन . 
6)  टसर रेशीम उदयोग -  संचालक , रेशीम संचालनालय महारा  शासन  , 

नागपूर . 
7)  व शा  – िवमल अढाऊ - वसंत पपळापुरे, महारा  िवदयापीठ ंथ 

िन मती मंडळ  औरंगाबाद . 

    
    

*** 
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भारतीय वातं याचा अमतृमहो सव भारतीय वातं याचा अमतृमहो सव भारतीय वातं याचा अमतृमहो सव भारतीय वातं याचा अमतृमहो सव 
आिण कमान आधारभतू कमतीला आिण कमान आधारभतू कमतीला आिण कमान आधारभतू कमतीला आिण कमान आधारभतू कमतीला 

काय ा या आधाराची गरजकाय ा या आधाराची गरजकाय ा या आधाराची गरजकाय ा या आधाराची गरज    
 

डॉ.... सरेुश एकनाथ घमुटकर 

सहा यक ा यापक व िवभाग मुख, अथशा  िवभाग, बलभीम 
महािव ालय, बीड 

डॉ.... िव ण ूएकनाथ घमुटकर 

सहा यक ा यापक व िवभाग मुख, अथशा  िवभाग, ीमती सु रा 
मोहता 

तावनातावनातावनातावना: : : :     
कृषी उ पादनां या लागवडीपवू  िपकां या या कमतीची 

हमी सरकार ारे शेतक यांना जाहीर केली जाते या कमतीस कमान 
आधारभूत कमत असे हणतात. थोड यात या कमतीस 
शेतक यांकडून कृषी उ पादन सरकार वतः खरेदी कर यास तयार 
असते अशा कमतीस कमान आधारभूत कमत असे हणतात.    

कृषीचे उ पादन जसे िनसगावर अवलंबून असते तसेच त े
बाजारात कृषी उ पादना या कमतीतील चढ-उतार यावर अवलंबून 
असत.े िनसगाने चांगली साथ दली तर उ पादन अिधक होत.े यातून 
या व तूंचा पुरवठा एका िविश  काळात हणजे हगंामा या काळात 
खूप जा त वाढतो व बाजारातील या व तूं या कमती कमी होतात. 
कमती कमी झा याने उ पादन वाढ होऊनही भारतीय शतेक यांना 

उ प  कमी िमळते. याचा प रणाम हणजे, शेतकरी दसु या वष  
अशा धा यांचे उ पादन कर याचे टाळतात. यामुळे, दसु या वष  
अ धा याचे उ पादन कमी झा यास या या कमती वाढतात. कृषी 
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उ पादने ही आव यक गरजांम ये समािव  अस यान े कमत वाढीचा 
दरूगामी प रणाम समाजावर होतो. या देशात दा र ाचे माण 
अिधक असून बळीचे माण अिधक आह.े भारता या ता कालीन 
2019-20 िव  मं ी िनमला सीतारामन यांनी अथसंक पीय भाषणात 
िवशद के यानुसार बालकांमधील कुपोषणाचे माण 36.9 ट े  
असताना कमी कृषी उ पादनामुळे या सम येत अिधक वाढ होते व ते 
थांबिव यासाठी परदेशातून कृषी उ पादनांची आयात करावी 
लाग याने आंतररा ीय पातळीवर देशाची पत खालावते. कारण 
आव यक व तूं या उपभोगासाठी जर दशेाला इतर देशांवर अवलंबून 
राहावे लागत अस यास देशा या सावभौम वावर संकट ये याची भीती 
असत.े 
सशंोधनाची उ  ेव प तीसशंोधनाची उ  ेव प तीसशंोधनाची उ  ेव प तीसशंोधनाची उ  ेव प ती::::  

तुत संशोधनासाठी िव षेणा मक संशोधन प तीचा 
उपयोग क न मांडणी केललेी आह.े दु यम मािहती या आधारावर 
अ यास कर यात आला आह.े अ यासाचा मुख उ ेश हणजे 
भारतातील कमान आधारभूत कमतीची वा तिवकता जाणून घऊेन 
आज या बदल या प रि थतीम ये कमान आधारभूत कमतीची 
आव यकता आिण यासाठी काय ा या आधाराची गरज आह े क  
नाही याचा अ यास करणे होय. 
कमत ि थरतसेाठी कमान आधारभतू कमतीचीकमत ि थरतसेाठी कमान आधारभतू कमतीचीकमत ि थरतसेाठी कमान आधारभतू कमतीचीकमत ि थरतसेाठी कमान आधारभतू कमतीची    गरजगरजगरजगरज::::    

अथ व थेत आ थक ि थरता थािपत करण े ह े येक 
देशा या राजकोषीय आिण मौ क धोरणाचे मुख उ  असत.े 
आ थक ि थरतेचा सवात मह वाचा घटक हणजे कमत थयै िनमाण 
करण े होय. कृषी उ पादन े तलुनेने अिधक नाशवंत अस यान े यां या 
कमती म ये उ पादनातील कमी जा त माणामुळे मो ा माणावर 

चढउतार होतात. अथशा ीय िस ांतानुसार, “भाववाढ कवा भावघट 
दो ही अथ व थे या चांग या आरो यासाठी हािनकारक असतात.” ह े
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सव टाळ यासाठी आिण कृषी उ पादन वाढीस चालना दे यासाठी 
सरकार दरवष  िपकां या लागवडीपूव  काही िनवडक िपकांसाठी 
कमान आधारभूत कमत जाहीर करीत असत.े 

याचा अथ असा आह े क , शेतक यां या कृषी उ पादनाला 
जाहीर केले या कमान आधारभूत कमती पे ा बाजारात अिधक 
कमत िमळत असेल तर शतेकरी यांचा माल खु या बाजारात िवकू 

शकतो. परंत ुजर बाजारातील भाव हा कमान आधारभूत कमतीपे ा 
कमी असेल तर सरकारला शेतक यांकडून याचे उ पादन हमी दले या 
कमान आधारभूत कमतीला िवकत यावे लागत.े कमान आधारभूत 
कमतीमुळे शेतक यांना यां या उ पादना या कमतीची एक िनि त 

हमी िमळते व यामुळे अशा अ याव यक व तूंचे उ पादन वाढ यास 
मदत होत.े 
कृषीकृषीकृषीकृषी    खच व मू य आयोगखच व मू य आयोगखच व मू य आयोगखच व मू य आयोग    आिण कमत िनि तीआिण कमत िनि तीआिण कमत िनि तीआिण कमत िनि ती::::    

भारतात 1965 म ये कृिषमाला या यो य कमती 
ठरिव यासाठी कृषी मू य आयोगाची थापना कर यात आली. या 
आयोगाचे नाव 1985 पासून “कृषी खच व मू य आयोग” असे कर यात 
आल.े भारतातील उ पा दत होणा या शेतमाला या कमतीबाबत 
स ला दे याचे मुख काय या आयोगा ारे पार पाडल े जाते. जे हा 
शेतमाला या कमती बाजारात कमान आधारभूत कमतीपे ा कमी 
होतात त हा हमीभावावर शतेमाल शतेक यांकडून खरेदी कर याची 
जबाबदारी नाफेड या सं थेकडे आह.े कृषी उ पादना या बाबतीत 
िवशेषतः अ धा य, डाळी, तेलिबया, कापूस, ताग, ऊस, खोबरे, 
इ यादी संदभात मागणी आिण उ पादन या दोह म ये मागणीही सतत 
हणजे वषभर होत असत.े तर, उ पादन मा  एका िविश  वेळीच 

होते. जे हा उ पादन होते ते हा बाजारातील ाहकां या मागणीपे ा 
पुरवठा खूप अिधक माणात वाढतो. यामुळे कमत िनि ती या 
िनयमानुसार कमती कमी होऊन शेतक यांचे नुकसान होते. ह े
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टाळ यासाठी शेतक यांना िनि त कमतीची हमी कमान आधारभूत 
कमतीत िमळत अस याने उ पादनातून िनि त उ प  िमळ याची 

हमी शेतक यांना िमळत.े कृषी खच व मू य आयोग दरवष  कमान 
आधारभूत कमती िनि  चत क न याची िशफारस क  सरकारला 
करत.े क  सरकार आिण रा य सरकार ारे दरवष  परेणीपवू  एकूण 
22 िपकां या कमान आधारभूत कमती जाहीर के या जातात. कमत 
ठरवीत असताना आयोगा ारे कृषी उ पादनाचा उ पादन खच, 
साधनां या कमतीतील बदल, िमकांचा खच, जिमनीवरील खंड, बी-
िबयाणं वरील खच, खतांवरील खच, सचन खच, मशनरीचा खच 
आिण यांचा घसारा, शेतक यां या कुटंुबातील नी केले या 

माचा मोबदला इ यादी खचाचा िवचार क न सव खच भ न 
िनघावा या दिृ कोनातून कमान आधारभूत कमत सरकार ारे जाहीर 
केली जात.े याला A2+FL खचावर आधा रत कमान आधारभूत 
कमत असे हणतात. 

त ा मांक 1 

कमान आधारभतू कमत ( पये ित टल) 
िपके २००९-

१० 
२०१३-

१४ 
२०१७-

१८ 
२०१८-

१९ 
२०१९-

२० 
२०२०-

२१ 
खरीप िपके  

भात 
सवसाधारण 

१००० १३१० १५५० १७५० १८१५ १८६८ 

भात ेड अ १०३० १३४५ १५९० १७७० १८३५, १८८८ 

वारी 
हाय ीड 

८४० १५०० १७०० २४३० २५५० २६२० 

वारी 
मालदाणी 

८६० १५२० १७२५ २४५०, २५७० २६४० 

बाजरी ८४० १२५० १४२५ १९५० २००० २१५० 

नाचणी ९१५ १५०० १९०० २८९७ ३१५० ३२९५ 

मका ८४० १३१० १४२५ १७०० १७६० १८५० 
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तूर २३०० ४३०० ५४५० ५६७५, ५८०० ६००० 

मंुग २७६० ४५०० ५५७५ ६९७५ ७०५० ७१९६ 

ऊिडद २५२० ४३०० ५४०० ५६०० ५७०० ६००० 

शगदाणे २१०० ४००० ४४५० ४८९० ५०९० ५२७५ 

सुयफुल बी २२१५ ३७०० ४१०० ५३८८ ५६५०, ५८८५ 

सोयाबीन 
काळी 

१३५० २५०० ३०५० - - - 

सोयाबीन 
िपवळी 

१३९० २५६०  ३३९९ ३७१० ३८८० 

ितळ २८५० ४५०० ५३०० ६२४९ ६४८५ ६८५५ 

नायजर 
िबयाणे 

२४०५ ३५०० ४०५० ५८७७, ५९४० ६६९५ 

कापूस 
म यम 
धागा 

२५०० ३७०० ४०२० ५१५० ५२५५, ५५१५ 

कापूस लांब 
धागा 

३००० ४००० ४३२० ५४५० ५५५० ५८२५ 

र बी िपके  

ग  ११०० १४०० १७३५ १८४० १९२५ १९७५ 

सातू ७५० ११०० १४१० १४४० १५२५ १६०० 

हरभरा १७६० ३१०० ४४०० ४६२० ४८७५, ५१०० 

मसूर १८७० २९५० ४२५० ४४७५ ४८०० ५१०० 

मोहरी १८३० ३०५० ४००० ४२०० ४४२५ ४६५० 

सुयफुल बी १६८० ३००० ४१०० ४९४५ ५२१५ ५३२७ 

ापारी िपके  

ताग १५७५ २४०० ३७०० ३७०० ३९५० ४२२५ 

ऊस १३९.१२ २२०     
खोबरे- 
िमल ग 

४४५० ५२५० ७५०० ७५११ ९५२१ ९९६० 

खोबरे गोल ४७०० ५५०० ७७५० ७७५० ९९२० १०३०० 

ोत: कृषी खच आिण मू य आयोग 
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आयोगा ारे ामु यान े पाच व तू समूहां या कमान 
आधारभूत कमतीची िशफारस केली जात.े याचे वग करण- खरीप 
िपके, र बी िपके, ऊस, क े ताग आिण खोबरे असे आह.े कमत 
िनि ती संदभात सव के यानंतर रा य सरकार, भारतीय अ  
महामंडळ, भारतीय रा ीय कृिष सहकारी िवपणन महामंडळ, 
भारतीय कापूस महामंडळ, भारतीय ताग महामंडळ, ापारी 
संघटना, या संघटना आिण मह वाची मं ालयां या सोबत मी टग 
घेऊन कमत िनि तीची या पूण केली जात.े या संदभातील 
शेवटचा िनणय द कॅिबनेट सिम ी ओन इकॉनोिमक अफेअरस ारे 
घेतला जातो.  
कमान आधारभतू कमतीस काय ाच ेसरं णकमान आधारभतू कमतीस काय ाच ेसरं णकमान आधारभतू कमतीस काय ाच ेसरं णकमान आधारभतू कमतीस काय ाच ेसरं ण::::    

ऊस आिण क ा तागा या कमान आधारभूत कमतीस 
काय ाचे संर ण आह.े हणजे, भारतात खाजगी साखर 
कारखानदारांना उसाची खरेदी कमान आधारभूत कमतीपे ा कमी 
कमतीत करता येत नाही. कमी कमतीन ेऊस खरेदी के यास साखर 

कारखानदारांवर कायदेशीर कायवाही होते.  
भारतात इतर कृषी व तूं या आधारभूत कमतीस कायदेशीर 

दजा ावा यासाठी शेतक यांची मागणी आह.े यासाठी 2020-21 
म ये वषभरापे ा अिधक काळापयत भारतीय शतेक यांनी आदंोलन 
केल.े यासोबत शेतक यांची अशी मागणी आह ेक , कृषीम ये उ पा दत 
होणा या येक िपकास कमान आधारभूत कमतीचे संर ण िमळावे. 
असे झा यास कृषी उ पादनां या कमतीत होणारे चढ-उतार थांबतील 
व आव यक व तूं या कमतीत ि थरता ये यास मदत होऊन 
शेतक यांना उ पादन वाढीस चालना िमळेल. 

या सवावर उपाय कर याऐवजी भारतातील त कालीन 
सरकारने “कृषी उ पादनाचा ापार आिण वािण य कायदा-2020” 
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आणल.े यासंदभात सरकार ारे असे मत  केल ेगेल ेक , शेतकरी 
खासगी कंपनी या लोकांसोबत कृषी उ पादना या कमती ठरवून 
करारानुसार यांना कृिषमाल िवकेल व यास शा त उ प ाचा आधार 
िमळेल. परंतु करार शेती या मा यमातून उ पादन िव  खु या 
बाजारात कर याचे वातं य शतेक यांना राहणार नाही. तसेच 
बाजारात कमती कमी झा या तर अिधक ठरले या कमतीवर खाजगी 
कंपनी मालक शतेक यांकडून व तू खरेदी करणार नाहीत. अशी 
वा तिवक भीती यासंदभात भारतीय शेतक यांना आह.े याचे कारण 
हणजे, यापूव ही करार शेतीतून शेतक यांसोबत असललेा अनुभव 

यो य नाही, धोका झा याचा आह.े 
सरकार ारे शतेक याचंी दशाभलूसरकार ारे शतेक याचंी दशाभलूसरकार ारे शतेक याचंी दशाभलूसरकार ारे शतेक याचंी दशाभलू::::    

कमान आधारभूत कमतीचा फायदा केवळ 6 ट े  भारतीय 
शेतक यांना होतो अशी कमान आधारभूत कमतीवर टीका क न 
ता कालीन सरकारन े शतेक यां या “कृषी उ पादनाचा ापार आिण 
वािण य कायदा-2020” केला. भारतीय अ  महामंडळ पुनरचना 
उ तरीय सिमतीचे मुखांनी 2015 म ये सादर केले या 2012-13 
मधील मािहतीवर आधा रत एकूण 90.20 दशल  शेतक यांपैक  
कमान आधारभूत कमतीचा फायदा केवळ 5.1 दशल  शतेकरीच 

घेऊ शकतात असे आप या अहवालात मांडले होत.े या अहवालातील 
िन कष कसे चुक या प तीने काढून 6% शेतक यांनाच कमान 
आधारभूत कमतीचा फायदा झाला असे मानले याचे िव तृत िववेचन 
इंिडयन ए स ेस या वृ प ाम ये नमूद कर यात आल ेआह.े( संदभ- 
त ा मांक 2) 
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त ा मांक 2222    
ु षी उ पादन आिण सरकार ारे कर यात आलेली खरेदी ( 

दशल  टन मधे २०१९-२०)    
िपक उ पादन सरकारी 

खरेदी 
सरकारी 
खरेदीचे 
उ पादन 
माण % 

तांदळू ११८.४३ ५१. ३८ ४३.३८ 
ग  १०७.५९ ३८.९९ २६.२४ 

कापूस* ३५४.५० १०४.६2 २९.५१ 

हरभरा ११.३५ २.१० १८.४७ 
तूर ३.४३ ०.७२ १८.८० 
मंूग २.४६ ०.१४ ५.६९ 

मोहरी ९.१२ ०.८० ८.७८ 
शगदाणे १०.१० ०.७१ ७.०९ 

*१७० कलो ाम चे लाख ग े . 
- ोत: भारतीय अ  महामंडळ, नाफेड. 

त ा मांक 2 म ये दशिव या माणे, भारतातील कृषी 
उ पादन आिण सरकार ारे कमान आधारभूत कमतीवर खरेदी 
कर यात आले या खरेदीच े माण दशवलेले आह.े सरकार ारे 
२०१९-२० या वषाम ये तांदळाची खरेदी या या एकूण 
उ पादना या ४३.३८ ट े  कर यात आली होती. तर ग हाची 
खरेदी २६.२४ ट े  कर यात आलेली आह.े कापसाची खरेदी 
एकूण उ पादना या २९.५१ ट े  कर यात आलेली आह.े तर 
हरभरा १८.४७ ट े  खरेदी कर यात आला. अशा प तीने सव 
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उ पादनांची खरेदी ही ५.१ ट यापे ा सवच उ पादनांची 
खरेदी अिधक कर यात आलेली आह.े याचा अथ सरकार ारे 
कमान आधारभूत कमतीिवषयी कर यात आलेले िववेचन ह े

आ ेपाह ठरणारे आह.े यातून शेतकरी आिण नाग रकांची 
दशाभूल करणारे व  होऊन भारतीय कृषीचा ख या अथाने 

िवकास कर याचे उ  सरकारचे नाही ह ेल ात यते.े 
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं: 

अिधक माणात कृषी उ पादने अ याव यक गरजांम ये 
येतात. कृषी उ पादनाच े उ पादन कर यासाठी िनि त 
कालावधी जावा लागतो. उ ोगाच े उ पादन येक 
कालावधीम ये वाढिवणे श य होते परंतु तसेच कृषी 
उ पादनाबाबत मा  नाही. दशेांम ये आ थक ि थरता थािपत 
कर यासाठी कमत ि थरता िनमाण करणे अ याव यक असत.े 
यासाठी ाहकांना अ याव यक व तू िनि त कमतीत 

िमळतील अशी व था िनमाण करणे गरजचे ेअसत ेतर दसु  या 
बाजूला शेतक याला अिधकािधक उ पादन कर यासाठी 

ो साहन हणून या या उ पादनाला हमीभाव िमळेलच याची 
हमी दे यासाठी सरकारने कमान आधारभतू कमतीची व था 
िनमाण केली. यातून ब याच माणात शेतक यानंा फायदा होत 
असला तरीही कमान आधारभूत कमतीस काय ाचा आधार 
नस यामुळे खाजगी ारे कवा ापा यां ारे कृषी 
उ पादनाची खरेदी होत असताना कमान आधारभूत 
कमतीपे ाही कमी कमितत कृषी उ पादनाची खरेदी केली 

जाऊन शेतक यांचे शोषण होत.े दशेाला वातं य िमळून 
पं याह र वष होत असताना भारतातील शेतक यांना यां या 
उ पादनासाठी िनि त असा हमीभाव आिण  हमीभावास 
काय ाचे पाठबळ िमळत नाही ही एक चताजनक बाब आह.े 
जर कमान आधारभूत कमतीस काय ाचा आधार दला तर 
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खाजगी ने कवा ापा यांनी कमान आधारभूत 
कमतीपे ा कमी कमतीत शेतक यांकडून व तू खरेदी के यास 

ापा  यावर अथवा खाजगी वर कायदशेीर कायवाही 
हो याची भीती असत.े यातून शेतक यानंा कमान आधारभूत 
कमत बाजाराम ये शु  उपल ध होऊन शेतक याचंी आ थक 

प रि थती सुधा  शकते तसेच अिधकािधक उ पादन 
कर यासाठी शेतक यांना ो साहन िमळेल.  
सदंभसदंभसदंभसदंभ:  

1) http://164.100.47.193/Refinput/New_Reference_Notes/Englis
h/Minimum%20Support%20Price%20for%20Agricultural%20
Produce.pdf  

2) https://eands.dacnet.nic.in/PDF/MSP_July2018(English).pdf 

3) https://eands.dacnet.nic.in/PDF/MSP%202021-22%20Eng.pdf 

4) http://164.100.47.4/billstexts/lsbilltexts/asintroduced/533%20a
s.pdf 

5) Explained: Why it’s an underestimate to say only 6% farmers 
benefit from MSP | Explained News,The Indian Express. 

6) https://thewire.in/agriculture/kisan-sansad-farmer-msp-
swaminatha-commission 

7) https://www.deccanchronicle.com/nation/in-other-
news/090221/farmers-demand-a-law-on-msp-repeal-of-three-
agriculture-marketing-law.html 

8) https://egazette.nic.in/WriteReadData/2020/222039.pdf  

9) डॉ टर वसुधा पुरोिहत (२०१६)“कृषी अथशा ” िव ा बुक पि लशस, 
औरंगाबाद. 

 

*** 



281281281281 
 

 

 

भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    लोकशाहीलोकशाहीलोकशाहीलोकशाही    आिणआिणआिणआिण    
मानवािधकारमानवािधकारमानवािधकारमानवािधकार    

                                                                                                    

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . भगवानभगवानभगवानभगवान    ीपतीीपतीीपतीीपती    सागंळेसागंळेसागंळेसागंळे    
कला वािण य मिहला महािव ालय, अंबाजोगाई. िज हा. बीड.४३१५१७. 

तावनातावनातावनातावना    ::::    
भारत हा जगातील सवात मोठा लोकशाही धान देश आह.े 

जगातील ग भ लोकशाही देशांम ये भारताचे नांव अ माने घेतल े
जात आह.े भारत वातं याचा अमृत महो सव साजरा करत असताना 
भारतातील लोकशाही चे सहावलोकन करण े िनि तच यथाथ ठरेल. 
आपण वातं या या पं याह र वषात लोकशाही व थेचा वीकार 
क न काय कमावले आिण काय गमावल े याचा अ यास केला तर 
पुढील  पाऊल ेआपणास यो य दशेन ेटाकता येतील. लोकशाही मू ये 
आिण मानवािधकार या एकाच ना या या दोन बाजू आहते. या दोन 
बाबी एकमेकास पूरक आिण पोषक आहते. लोकशाही िशवाय 
मानवािधकार पूणपण े बहाल केल े जाऊ शकत नाहीत आिण 
सवसामा य जनतेला मानव अिधकार िमळा यािशवाय लोकशाहीला 
प रपूणता ा  होऊ शकत नाही. 

कोण याही िवकिसत देशाची कवा स य समाजाची ओळख 
या देशात तेथील नाग रकांना िमळणारे मानवािधकार कती ापक 
माणात आहते याव न होते. हणून कोण याही शासन व थेचे 

मानवािधकार ह े अिभ  अंग आह.े लोकशाही शासन व थेत तर 
मानव अिधकारांचे मह व आणखीनच वाढल े आह.े साधारणतः 
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स मानाने माणूस हणून जग यासाठी जे जे अिधकार आव यक 
असतात त ेसव अिधकार मानव अिधकारात समािव  होतात. हणून 

ापक दृ ीन े िवचार के यास नाग रकांना वतःची सवािगन गती 
घडून आण यासाठी आिण आप या ि म वाचा संपूण िवकास 
कर यासाठी िविश  प रि थतीची आव यकता असते. अशी िविश  
प रि थती िनमाण कर यासाठीच याला काही अिधकार असणे 
आव यक असत.े ठरािवक सामािजक, आ थक आिण राजक य अिधकार 

ा  क न देण े ही एक  समाजाची मूलभूत गरज असते. अशी 
प रि थती िनमाण क न दे याची जबाबदारी शासन सं थेवर येऊन 
पडत.े चा सवागीण उ कष कवा िवकास, सुखी व उ  
जीवनमान जग याची व था िनमाण केली आिण काही मूलभूत 
व पाचे अिधकार याला ा  क न दल ेतरच श य असतो. हणून 

जगभर मानव अिधकारांसाठी आंदोलन े केली जातात. मानव 
अिधकारावर गदा आली तर लढा उभारला जातो. मोच काढले जातात, 
उपोषण ेकेली जातात. सव कार या िमिडयाम ये िस ी दली जाते. 
जागितक पातळीवर अ े टी इंटरनॅशनल, एिशया वॉच, रेड ॉस 
इ यादी वयंसेवी सं था मानवािधकारांसाठी कायरत अस याचे दसून 
येते. जसजसा समाज स य होतो आिण िवकिसत होत जातो तसतसा 
तो आप या मानवी अिधकारासंबंधी जागृत होत जातो. यामुळे 

ला आपली सवागीण गती कर याची संधी िमळते. 
मानवािधकाराचीमानवािधकाराचीमानवािधकाराचीमानवािधकाराची    ा याा याा याा या    ::::    

मानवािधकार हणजे येक माणसाला असणारे िनसगद  
मूलभूत अिधकार. ह ेअिधकार याला ज मतःच िमळतात. याचे कारण 
मनु य ाणी हा सु ा प ी, ाणी कवा समु ी िजवांसारखा वातं य 
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घेऊनच ज माला आललेा आह ेआिण वतं तेला संल  काही मूलभूत 
अिधकार येकाला असतात, या िवचाराला जगभर िमळालेली 
मा यता होय. 

ा याा याा याा या    ::::    
१) मानवी ह  संर ण कायदा 1993 नुसार," मानवी ह  हणजे असे 
ह  क  जे आरो य, िश ण, वातं य, समता, ित ा, मानवी मू य 
इ यादी संबंिधत असून मानवा या गतीसाठी ेरक व संर क 
ठरतात." 
२) जे.पी.एस. िशरोही यां या मते, संयु  रा  संघ इतर सव सं था ारे 
मानवा या जीवनाशी आिण वातं याशी संबंिधत सव कारचे संर ण 

ा  क न देणे हणजे मानवी ह  होय. 
३३३३) ) ) ) मॅ रसमॅ रसमॅ रसमॅ रस    कटसनकटसनकटसनकटसन    :::: मानव अिधकार ह े वातं याचे सव  व पिव  
अिधकार असून याचे उ लघंन रा याला करता येणार नाही. 
४) रॅ डमरॅ डमरॅ डमरॅ डम    हाऊसहाऊसहाऊसहाऊस    िव कोशािव कोशािव कोशािव कोशा    नुसार, मानवी ह  हणजे ला 
ज मत:च ा  झालेल े असे अिधकार जे ला स मानाने 
जग यासाठी अ याव यक आहते. 
५) यायमतूयायमतूयायमतूयायमतू     केकेकेके. . . . जीजीजीजी. . . . बालकृ णनबालकृ णनबालकृ णनबालकृ णन (भारताचे माजी सर यायाधीश व 
मानव अिधकार आयोगाचे अ य ) : यां या मतानुसार सव ना 
असमानता, वग, लग, जाती, धम, वय आिण िवकलांगांना सामािजक 
भेदभावा या कारणािशवाय कोण याही ला िनसगद  
अिधकाराचा उपभोग कर याचा पूण अिधकार आह.े 

वरील ा या व न असे िनदशनास येत ेक , मानवी ह  ही 
संक पना मानवाला सव पातळीवर कायदेशीर अिधकार व वातं य 

ा  क न देत.े यामुळे मानवाला जीवन जगताना कोण याही हसेला 
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अथवा कोणा याही दबावाला बळी पडू दल ेजात नाही. मानवाचे ह  
तो ज माला आ यापासून सु  होतात. जसे क  जग याचा ह , 
िश णाचा ह , संरक्षण ा  कर याचा ह , मिहलांचे ह , 
बालकांचे ह , रोजगार िमळव याचा ह , द ांगांचे ह  इ यादी ह  
मानवाला जीवन जग यासाठी संर ण ा  क न देतात.  
गिृहतकेगिृहतकेगिृहतकेगिृहतके: 
१) भारतीय लोकशाही ग भ होत आह.े 
२) लोकशाही आिण मानव अिधकार पर पर पूरक आहते. 
३) मानवािधकार हे जगातील सव  मू य आह.े 
४) मानव अिधकार जा त असले या देशात िवकास दर जा त आह.े 
५) मानव अिधकारामुळे कूमशाही संपु ात येऊन लोकशाही ग भ 
होत आह.े 
उ ेश : 
१) लोकशाही मू ये आिण मानवािधकाराचा एकि त अ यास करण.े 
२) मानवािधकाराची जवणूक करणे. 
३) मानवा मानवातील भेदभाव आिण संघष कमी करण.े 
४) मानवता हा धम वाढवणे. 
५) वसुदेव कुटंुबकम ची िशकवण देण.े 
सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    प तीप तीप तीप ती    : : : :     

तुत शोधिनबंधासाठी दु यम ोतांचा आधार घेतला असून 
यासाठी िविवध संदभ थं, मािसके, वतमानप े व मािहती 

संचालनालय इ यादीचा उपयोग केला आह.े 
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सम यासु नसम यासु नसम यासु नसम यासु न    : 
१५ ऑग ट १९४७ रोजी भारताला वातं य िमळा यानंतर 

भारतात २६ जानेवारी १९५० पासून संसदीय लोकशाहीला सु वात 
झाली. लोकशाही शासन प तीचा वीकार आिण िनयोजनब  िवकास 
या ारे भारताची गती जागितक पातळीवर वाखाण या यो य झाली 
आह.े लोकशाहीमुळेच येक नाग रकाला मूलभूत अिधकार हणजेच 
मानवािधकार िमळा यामुळे आज येक भारतीयाचा जीवन तर 
उंचावला आह ेयाब ल शंका कवा दमुत अस याचे कारण नाही. आज 
पासून स र - पं याह र वषापूव  भारतातील लोकांजवळ रेिडओ, 
सायकल, प े  घर, नोकरी असेल अशी क पना सु ा करता येत न हती 
परंत ु आज येक गावांम ये िश ण, आरो य सेवा, दरूदशन, वीज, 
पाणी, टेिलफोन आिण मोबाईल पोहोचला आह.े याही पुढे जाऊन 
काही गावात पि लक कूल, महािव ालये, दवाखाने सु  झाली 
आहते, मोबाईल ारे ती  गतीने मािहतीची देवाण-घेवाण होत आह.े 
कसान े िडट काड, िपक िवमा योजना, शेतकरी अपघात िवमा 

योजना, शेतक यांना वेतन योजना इ यादी योजनांमुळे शेतकरी 
सुखावला आह.े महा मा गांधी रोजगार हमी योजने ारे लाखो लोकांना 
रोजगारा या संधी िमळा या आहते. पंचायतराज सं थांम ये मिहला 
आिण मागासवग य घटकांनाही नेतृ व कर याची संधी िमळत आह.े 
पंचायतराजमुळे लोकशाहीचे िवक ीकरण झाले आह.े पंचायतराज 
सं था लोकशाही या पाठशाळा ठर या आहते. यामुळे सामा य 

ला स ेत सहभागी हो याची संधी िमळत आह.े ह ेसव लोकशाही 
मुळे श य झाले आह.े तरीही मानवािधकारा या बाबतीत भारतातील 
िच  फारसे समाधानकारक दसून येत नाही. काही गत लोक 
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िवशेषतः शहरवाशी मानवािधकार उपभोगत असल े तरी ामीण 
भागातील दगुम आिण आ दवासी लोकांना मानवािधकारांची ओळख 
आिण उपभोग घेता आललेा नाही. हणून भारतीय लोकशाही आिण 
मानवािधकार हा िवषय तुत शोधिनबंधासाठी घे यात आललेा आह.े 
इितहासइितहासइितहासइितहास : 

भारतीय लोकशाही आिण मानवािधकार यांना फार मोठी 
ऐितहािसक परंपरा आह.े ाचीन काळी भारताचे नाव या भरत राजा 
या नावाने भारत असे पडल ेआह.े या भरत राजाला नऊ मुल ेहोती. 

राजा भरतान े दि वजय संपादन के यानंतर या वेळी याचा वारस 
नेम याचा िवषय आला यावेळी याने आप या पु ाम ये युवराज 
हणून िनयु  कर यासाठी आव यक तेवढे गुण नस यामुळे रा यातील 

एका सामा य या मुलाची शांतन ु ची युवराज हणनू िनवड 
केली. नंतर शांतन ु भारताचा राजा झाला. येथेच भारतातील 
लोकशाहीची पिहली मु तमेढ रोवली गलेी. पुढे शांतन ु चे वंशज 
कौरव-पांडव यां याम ये जे महाभारत पी यु  झाले यात 
सूया तानंतर दो ही बाजूने वयं फूत ने यु बंदी होत असे. 
सूया तानंतर जखमी यो यांना आव यक ती मदत केली जायची आिण 
दो ही बाजूचे यो  े एकमेकांना भेटत असत. मानवािधकारांचे एवढे 

ाचीन आिण ग भ उदाहरण कोठेही सापडणार नाही. 
मानवािधकाराची संक पना िवसा ा शतकात लोकि य झाली असली 
तरी सव धमा या नैितक मू यांनी मानव अिधकाराचीच िशकवण 
दलेली दसून येते. हणजेच मानवी स यतेएवढाच मानव 

अिधकाराचा इितहास जुना आह.े आधुिनक युगात मानवी समाजात 
अनेक यु ,े महायु  ेआिण नंतर शीत यु  ेझाली आहते. आजही रिशया 
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आिण यु े नचे यु  सु  आह.े हणजेच मानवा मानवा तील संघष 
आजही थांबलेला दसून येत नाही. यामुळे आंतररा ीय पातळीवर 
जागितक शांततलेा धोका िनमाण झाला आह.े जागितक पातळीवर 
शांतता थािपत कर यासाठी १० िडसबर १९४८ रोजी मानव 
अिधकारा या घोषणाप ाला संयु  रा  संघाने मा यता दली. 
मानवािधकाराचेमानवािधकाराचेमानवािधकाराचेमानवािधकाराचे    जागितकजागितकजागितकजागितक    सदंभसदंभसदंभसदंभ    ::::    

भारतािशवाय जगातील इतर देशांम येही मानवािधकाराचा 
इितहास सापडतो. इसवीसन पूव २३५० सालातील लगारा मधील 
उ कािगना येथील मानव अिधकार सुधारणेबाबत उ लेख सापडतो. 
यानंतर चा उ लेख नव सुमे रयन सं कृती तील उर - न मू या 

संिहतेम ये आढळतो. ाचीन इराणी सा ा याने इसवीसनपूव ५३९ 
साली घोिषत केले या सायरस वृ िचती हा मानवी ह ािवषयी चा 
पिहला िलिखत द तऐवज मान यात येतो. या वृ िचती ारे 
गुलामीची था संपु ात आली. भारतातील मौय सा ा याने घालून 
दलेली त वे त कालीन काळात अभूतपूव होती. क लग यु ामुळे स ाट 

अशोका या धोरणांम ये मानवी ह ांना ाधा य िमळाल.े इ लाम 
धमा या उदयानंतर अरब तानात मानवी ह ांना थान ा  झाले. 
मुह मद पैगंबरांनी ६६२ म ये म दने ची समद तयार केली होती. 
इं लडंम ये १२१५ म ये मॅ ा काटा नावाची सनद जाहीर कर यात 
आली होती. आज या लोकशाही व थेची भारतासह इतर देशातील 
संसदीय लोकशाही व थेचे मुळे या सनदेत आहते. नैस गक ह ांची 
संक पना सॉ े टस आिण याचे वारसदार िवचारवंत लेटो व 
अ र टॉटल यांनी उचलून धरली होती. दसु या महायु ानंतर 
िजिन हा प रषदेत मानवािधकारां या वैि क घोषणाप ा या 
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मागणीला जोर िमळाला. कॅनडा या मानव अिधकार घोषणाप ाचा 
मसुदाकार जॉन पीटस ह े  होता. १० िडसबर १९४८ रोजी या 
घोषणाप ास ४८ देशांनी मंजुरी दली. यात एकूण ३० कलमे होती. 
भारतात मानव अिधकार सुर ा अिधिनयमान े १९९३ रोजी रा ीय 
मानव अिधकार आयोगाची थापना झाली. तर महारा ात २००० 
साली महारा  मानव अिधकार आयोग थापना झाली यामुळे येक 
नाग रकास रोजगार, सामा य जीवन तर, अ , व , िनवारा 
उपल ध क न देण े ही सरकारची जबाबदारी बनली आह.े 
काय ासमोर सव नाग रक समान मानल े आहते. िशवाय याय, 
वातं य, समता इ यादी अिधकार िमळाले आहते. यािशवाय  १७८९ 

साली ा स म ये रा य ांितकारकांनी रा ीय सभेत मानवी ह ांची 
घोषणा केली. संयु  रा य अमे रकेत मूलभूत अिधकारांची मागणी 
एका िवधेयका ारे झालेली दसते. नंतर िबल ऑफ राई स चा 
अमे रके या रा यघटनेत समावेश कर यात आला. १९३६ म ये 
रिशयाम ये टॅिलनन े आप या रा यघटनते मूलभूत अिधकारां या 

पान े मानवी अिधकारांचा समावेश केला. जमनी या िवमर 
रा यघटनेत मानवािधकार मूलभूत ह  आिण कत  यां या पात 
समािव  केल ेआहते. 
मानवीमानवीमानवीमानवी    ह ाचंाह ाचंाह ाचंाह ाचंा    जाहीरनाजाहीरनाजाहीरनाजाहीरनामामामामा    आिणआिणआिणआिण    भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    लोकशाहीलोकशाहीलोकशाहीलोकशाही    ::::  

दनांक 10 िडसबर 1948 रोजी मानवी ह ांचा जाहीरनामा 
िस  कर यात आला. यात 30 कलमे होती. या कलमांम ये 
ामु याने समान कामासाठी समान वेतन, िश णाचा अिधकार, मजूर 

संघटनांची थापना, िव ांती या अिधकार, वातं य, समता, बंधुता व 
याय इ याद चा समावेश होता. देशातील वेठिबगारी प ती बंद करणे, 
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वणभेद, जाितभेद, गुलामिगरी यांना बंदी घालून, या सव बाब ना 
मह वपूण थान या जाहीरना यात दे यात आल ेहोते. तसेच मानवी 
ह ांचे संर ण कर यासाठी आयोगांची िन मती करण.े ह े ही प  
कर यात आल े होते. भारताम ये मागील पाच दशकांपासून मानवी 
अिधकारां या संर णासाठी अनेक योजना राबिव या  आहते. आ थक 
आिण सामािजक िवकासा या योजना राबवताना मानवी 
अिधकारां या संर णाचा िवचार केला जात आह.े तसेच सु वातीला 
मानवी ह ां या संर णाची संपूण जबाबदारी या याय व थेकडे 
सोपवली होती. नंतर रा य आिण रा ीय पातळीवर मानवािधकार 
आयोगाची थापना कर यात आली आह.े या आयोगामाफत आले या 
त ार ची चौकशी क न ला याय िमळवून दे याचे मह वपूण 
काय पार पाडल े जाते. भारतीय संिवधानात उ ेश पि का, मूलभूत 
अिधकार, राजनीितची मागदशक त वे इ यादी भागातून मानव 
अिधकाराला ाधा य द याचे दसून येत.े    
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं :  

शोधिनबंधा या िव ताराची मयादा ल ात घेता असे 
िनदशनास येते क , संयु  रा संघा या मानव अिधकार 
घोषणाप ातील अनेक कलमे भारतीय संिवधानात समािव  केललेी 
आहते. यातून भारतीय लोकशाही प रदढृ कर याचा य  केलेला 
आह.े परंत ु अंमलबजावणी करताना मा  मानव अिधकारांची पूणतः 
अंमलबजावणी होऊ शकललेी नाही. भारतातील ामीण लोक, 
मिहला, मुले, आ दवासी घटक, मागास घटक, दगुम देशातील लोक, 
िनराधार, िनराि त, वृ , िनवािसत इ यादी घटक दा र ात िखतपत 
पडलले े दसून येतात. आजही ह ेघटक मानवािधकारापासून कोसो मैल 
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दरू दसून येतात. तर मानविधकाराचा दु पयोग अितरेक , न ली, 
देश ोही, समाज ोही, ाचारी, गु हगेार लोक मानवािधकाराचा 
गैरफायदा घेऊन वतःचा बचाव यायालयात करताना दसतात. ह े
मा  चुक चे होत आह.े गु हगेारांना मानव अिधकाराचा आ य 
घे याची संधी असता कामा नये. जे प रि थतीन ेगांजलेल ेलोक आहते 
यांनाच मानव अिधकारा या ारे मदत केली पािहजे. 

सदंभासचूीसदंभासचूीसदंभासचूीसदंभासचूी    : 
१) संिवधान और मानवािधकार -डॉ.संजय सह. 
२) मिहला और मानवािधकार - रमा शमा, के. िम ा. 
३) भारत म ेमानव अिधकार - अ ण चतुवदी, संजय लोढा. 
४) भारत म ेमानव अिधकार- ो. मधुसूदन ि पाठी. 

५) भारतीय रा यघटना मराठी आवृ ी 1995. 
६) भारतीय शासन व संिवधाना मक या - ा. के. आर. बंग  
७) योजना - ऑग ट २००९. 
८)https:// Mr. m. wikipedia.org. 
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भारतीय लोकशाही आिण मलुभतू भारतीय लोकशाही आिण मलुभतू भारतीय लोकशाही आिण मलुभतू भारतीय लोकशाही आिण मलुभतू 
अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार    

 

डॉ. इरलाप ले प लवी भागवतराव 
सहयोगी ा यपक आिण िवभाग मुख लोक शासन वसंतदादा पाटील 

महािव ालय , पाटोदा ता. पाटोदा , िज हा – बीड 
तावना : तावना : तावना : तावना : ----    

२६ जानेवारी १९५० रोजी भारत वतं  आिण सावभौम 
देश झाला, लोकशाही देश झाला. आपण लोकशाही टकवू शकतोल 
का? असा  यावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना पडला होता. 
कारण भारतात फार पूव पासून बौ  काळात गणरा ये होती, 
लोकशाही होती, संसदीय कायप ती देखील चारात हो या. मा  तो 
वारसा आपण गमावला होता. आपली सामािजक आिण आ थक उ  े
पूण क न यायची असतील तर आपण संिवधािनक मागाचाच वापर 
केला पािहजे. हणजेच ांतीचे र रंिजत माग कटा ान े टाळल े
पािहजेत, सिवनय कायदेभंग, असहकार, स या ह ही लढतं े आपण 
बाजूला ठेवून संिवधािनक मागाचा अवलंब केला तर लोकशाही 
टकवणे अवघड होणार नाही. 

परंपरेने हा देश कधीच लोकशाही नवहता. समता, वातं य, 
भांडवलशाही, नाग रकांचे ह , िनवडणुकांमधून लोकांनी िनवडललेी 
सरकारे, सरकारांना ितकार कर याचा लोकांचा ह  ई. गो ी या पूव  
या देशात अभावानेच हो या. यामुळेच ाितिनिधक लोकशाही सं था 
येथे य पूवक जोपास या जा ात असा आ ह वतं  आदंोलना या 
ने यांनी धरला होता. संिवधान सभेन े याच भूिमकेशी इमान राखून 
सावि क ौढ माताधीकारावर आधा रत ाितिनिधक लोकशाहीची 
िन मती केली आह.े 
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भारतीय लोकशाही :भारतीय लोकशाही :भारतीय लोकशाही :भारतीय लोकशाही :----    
ामु याने भारत ह ेलोकशाही रा य आह.े वातं , समता, बंधुता व 
याय ही तर लोकशाही जीवन प तीची आव यक त वे आहते. 

समाजवादी धमिनरपे तेची संक पना सांगून ख या अथाने 
लोकशाहीचे व प कसे राहील याचेही प ीकरण उ े पाि केत आह.े 
भारतीय लोकशाही ही ाितिनिधक व पाची अस यामुळे 
लोक तीिनधी ारे ती संचािलत असत.े हणजेच लोक ितिनधी 
सावजिनक धोरण ठरवीत असतात आिण शासनाचे कामकाज िनि त 
करीत असतात. तसेच यावर देखरेख करीत असतात. शासक ह े
लोक ितिनध ना िन वळ जबाबदारच असत नाहीत तर लोकशाही 
रा य व थे या माग या आिण गरजा यां याशीही यांना समायोिजत 
हावे लागते. लोकशाही शासन चालव यासाठी राजक य प ांची गरज 

असते.स ा ढ प  लोकशाहीत बदलत असतात. िवरोधी प  देखील 
मह वाचा असतो. शासनाला या सव राजक य घटकांशी आपले 
समीकरण यो य कारे बसवावे लागत.े लोकशाही शासन व थेत 
नाग रक आिण शासन यांचे पर पर संबंध स ावनेवर आधा रत 
असावे लागते षेावर नाही. लोकसेवे या भावनेने शासकाने काम 
केले पािहजे. दबाव गटाला बळी न पडता सावजिनक िहताला 
सव तपरीने मह व ावयाचे असते.  
मलुभतू अिधकार :मलुभतू अिधकार :मलुभतू अिधकार :मलुभतू अिधकार :----        
 नाग रकांचे मुलभूत ह  आिण यातील येक ह ावरील 
मयादा यांचे जेवढे प रपूण िववरण भारतीय संिवधानात दल े आह े
तेवढे जगात या कोण याच संिवधानात आढळत नाही. ‘१९४० नतंरचे 
दशक ह ेमानवी ह ां या जािणवेचे दशक होत.ेमानवी ह ांना जगभर 

ित ा िमळवून देणारे अटलां टक चाटर, युनोची सनद, मानवी 
ह ांचा जाहीरनामा इ. द तऐवज याच काळात तयार झाले’. यामुळे 
मुलभूत ह  संिवधानात यावेत याब ल संिवधान सभेत दमुत न हते. 
 मुलभूत ह  संिवधानात समािव  झा यामुळे याला 
संिवधानाचे पािव य आिण ित ा ा  झाली आह.े रा यक या या 
मज वर यांचे अि त व अवलबूंन राहत नाही अथवा सवसामा य 
काय ा ारे यात बदल अथवा काटछाट क  शकत नाही. ेक 
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ला ती केवळ एक माणूस आह े व ितला काही ह  िमळाल े
पािहजेत या भावनेने मुलभूत ह  संिवधानाशी जोडल ेगलेलेे आह.े 
मलुभतू ह ाचंी गटवारी :मलुभतू ह ाचंी गटवारी :मलुभतू ह ाचंी गटवारी :मलुभतू ह ाचंी गटवारी :----        
 भारतीय संिवधानात मुलभूत ह ांची ६ गटात िवभागणी 
केली आह.े पूव  ह े७ गात होत ेपण ५५ ा िवशोधानान ेसंप ीचा ह  
मुलभूत ह ां या यादीतून काढ यामुळे आता फ  पुढील ६ च ह  
उरल ेआहते. 
समानतेचा ह  (कलम १४ ते १८)  

ि वातं याचा ह  (कलम १९ ते 22) 
शोषणािव  ह  (कलम 23 त े24) 
धम वातं याचा ह  (कलम 25 ते 2८) 
सां कृितक व शै िणक ह  (कलम 29 त े30) 
घटना मक उपाययोजनेचा ह  (कलम 32 त े35) 

मुलभूत ह  नमूद करीत असतानाच येक ह ावरील 
मयादांचाही िनदश संिवधानकारांनी केला आह.े याच माणे या 
अपवादा मक संगी मुलभूत ह  काय ा वये संसद थिगत क  शकत े
अ या संगांचा (उदा.आणीबाणी) उ लेखही केला आह.े कत पालन 
वा िश ती या दृ ीने काही नाग रकांचे (उदा. सैिनक दलातील ) 
तसेच सुरि तते या दृ ीन ेकाही भागात (उदा. िजथे ल करी कायदा 
पुकारललेा आह ेितथ)े राहणा या चे मुलभूत ह  िनयंि त वा र  
कर याचा अिधकार संिवधानाने संसदेस दला आह.े याव न 
संिवधानकारांनी या ह ापे ा रा या या थेय व सुरि ततेला 
अिधक मह वाचे मानल ेआह ेअसा रा त अिभ ाय भा यकार दतेात.  
 थोड यात जोपयत नाग रकांना या मुलभूत अटी ा  होत 
नाहीत, तोपयत यांना आपली सवागीण िवकास साध याची संधी ा  
होऊ शकत नाही. ह े अिधकार अ यंत पिव  मान यात येतात. याचे 
व प आदशवादी बनल ेआह.े यांचा उ ेश केवळ या अडचणी 

दरू करण े एव ापरुताच मया दत रािहला नाही तर ि वाचा 
संपूण िवकास करण ेअसा झाला आह.े या सामािजक, आ थक, 
धा मक, सां कृितक आव यकता पूण क न त याय, समता, 
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वातं य आिण बंधतूे या भावनेचे अंकुर िनमाण करणे असा झाला 
आह.े  
सदंभ :सदंभ :सदंभ :सदंभ :----        

1) भोळे ल मण भा कर, ( थम आवृ ी जून २००३), ‘भारताचे 
शासन आिण राजकारण‘, पपळापुरे काशन, नागपूर. पृ  . ४४   

2) जोशी प.ल., दवे, ( थम आवृ ी जून 1991), ‘भारतीय शासन व 
शासन‘, िव ा काशन, नागपूर.  

3) कांबळे बाळ, खांदवे एकनाथ, ‘भारतीय लोकशाही समोरील 
आ हाने‘,डायमंड काशन, यू द ली. 

4) http://www.aksharnama.com   
5) http://www.bookganga.com  
6) http://mr.m.wikipedia.org   
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भारतीय लोकशाहीपढुीलभारतीय लोकशाहीपढुीलभारतीय लोकशाहीपढुीलभारतीय लोकशाहीपढुील    आ हानेआ हानेआ हानेआ हाने    
बांगर िनतीनकुमार बाबासाहबे    

सहा यक ा यापक व िवभाग मुख, रा यशा  िवभाग, अ णासाहबे वतक 
महािव ालय,वसई रोड (प) िज.पालघर-४०१२०२. 

तावना:तावना:तावना:तावना:    
२० ा शतकाला ‘लोकशाहीचे युग’ असे हटल े जाते. 

जगातील ब तेक देशाम ये लोकशाही शासन प ती अि त वात आह.े 
भारताने संसदीय लोकशाहीचा पुर कार केलेला आह.े देशात ख या 
अथाने लोकशाही थािपत हो यासाठी खु या व व छ वातावरणात 
िनवडणुका होऊन यो य व पा  अशा ितिनध ची िनवड होणे 
आव यक असत.े लोकशाहीचा कारभार जनते या संमतीतनू आिण 
टीकेतून चालत असतो. लोकशाही य ात ये यासाठी िनवडणूक 
यं णा आव यक असत.े लोकशाही व िनवडणुका या एकाच ना या या 
दोन बाजू आहते.१ 

देशातील सव जनतेला सामािजक, आ थक व राजक य याय 
देऊ शकणारी तसेच वातं य, समता व बंधुता या मू यांना 
िवशेष मह व देणारी राजक य व था भारतीय घटनाकारांना 
अिभ ेत होती. याला अनुस नच भारतीय रा यघटनेने देशासाठी 
लोकशाही शासन प तीचा वीकार केला आह.े लोकशाही हणजे 
केवळ शासन सं थेचा एक कार नसून लोकशाही व था एक जीवन 
प ती आह.े अशा कारचा िवचार घटनाकारांनी केललेा दसून येतो. 
रा या या स ेचा वापर देशातील सामा य लोकां या क याणासाठी 
झाला पािहजे अशी यांची धारणा होती. घटनाकारांचा लोकशाही 
िस ांतावर व मु यांवर तसेच जनते या िनणय मतेवर व बु ीवर पूण  
िव ास होता. यामुळेच भारतासाठी लोकशाही व थेचा वीकार 
कर यात आला आह.े 
शासन सं थे या िविवध कारांपैक  लोकशाही हा एक मह वाचा 
शासन कार आह.े आधुिनक काळातील लोकशाही शासन प तीला 
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अिधकािधक मा यता िमळत गे याचे दसून येत.े जगातील ब सं य 
देशांनी लोकशाही शासन प तीचा वीकार केललेा आह.े एवढेच न ह े
तर कूमशाही व थतेील रा यक याना देखील आपण 
लोकशाहीवादी आहोत कवा लोकशाहीवादी अस याचा दावा करण े
भाग पडत आह.े याव न लोकशाही शासन प तीचे मह व ल ात 
येते.  इतर कोण याही शासन कारापे ा लोकशाही हा अिधक चांगला 
पयाय आह े असे आपणास दसून येते. लोकशाही एक शासनप ती 
नसून लोकशाही एक सामािजक जीवन प ती आह.े समाजातील  
कशी वागते, इतरांशी चे संबंध कसे आहते, यावर लोकशाही 
जीवन अवलंबून आह ेअसा एक िवचार वाह आह.े 
गृगगृृगृहीतके:हीतके:हीतके:हीतके:    

1) लोकशाही शासनप ती ही इतर शासनप ती या तलुनेत 
चांगली शासनप ती आह.े 

2) या शासनप तीत सवाना वतः या म वाचा िवकास 
घडवून आण याची संधी दली जाते. 

3) स या लोकशाहीपुढे िविवध आ हाने िनमाण झालेली आहते. 
लोकशाहीचा अथ:लोकशाहीचा अथ:लोकशाहीचा अथ:लोकशाहीचा अथ:    

लोकशाहीचा अथ लोकांची  ‘स ा’ असा होतो. लोकशाही या 
श दाव न लोकांना मह व दणेारी,  लोकां या इ छेनुसार चालणारी 
शासन प ती असे आपणास हणता येईल. लोकशाही शासन 
प तीम ये ख या अथान े रा याची अंितम स ा ही जनते या हाती 
असते. याला अनुस नच    अ ाहम लकन यांनी लोकशाहीची ा या 
केलेली आह.े लकन या मते " लोकांचे,लोकांनी, लोकांसाठी चालवललेे 
शासन हणजे लोकशाही होय."    
लोकशाहीपढुीललोकशाहीपढुीललोकशाहीपढुीललोकशाहीपढुील    आ हानेआ हानेआ हानेआ हाने::::        

आधुिनक काळातील शासन सं थेचा सवात चांगला कार 
हणून लोकशाहीकडे पािहल े जात असल े तरी सवच देशांम ये 

लोकशाही शासन प ती यश वी झा याचे दसत नाही. पा ा य 
देशां या तलुनते आिशया व आ का खंडातील ब सं य देशात 
लोकशाहीला अपेि त यश व ितसाद िमळाला नस याचे दसून येते. 
याचे मुख कारण हणजे लोकशाही व था यश वी हो यासाठी या 
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ठकाणची प रि थती अनुकूल असण े आव यक असत.े वा तिवक 
पाहता लोकशाही या मागाम ये िविवध अडथळे आहते ते 
खालील माण ेहोत. 
िनवडणकूातील गरै कार व हसाचार:िनवडणकूातील गरै कार व हसाचार:िनवडणकूातील गरै कार व हसाचार:िनवडणकूातील गरै कार व हसाचार:    

लोकशाही व थते िनवडणुकांना अितशय मह वपणू थान 
असते. लोकशाहीम ये जनता रा यकारभाराची जबाबदारी यां या 
िनवािचत सद याकडे िविश  कालावधीसाठी सोपिवत असतात. 
िवशेषत: सवसामा य लोकां या  लोकशाही अिधकारांचा वापर 
कर याचे मह वाचे भावी साधन हणून िनवडणुकांकडे पािहल ेजाते. 
हणून िनवडणूका  खु या व मु  वातावरणात होण ेआव यक असत.े 

असे असले तरी स या मा  िनवडणुकाम ये M3 चा हणजेच Money 
power, Muscle power & Mafia power व हसेचा मो ा माणात 
वापर केला जात आह.े आप या दशेात अलीकडील काळात 
िनवडणुक या येम ये  मो ा माणात गैर कार होताना दसून 
येतात.  लोकशाही या यश वीतेसाठी सवसामा य लोकांचा लोकशाही 

व थेवर दढृ िव ास असण े आव यक असते. स या मा  सामा य 
लोकांचा लोकशाहीवरील िव ास कमी होत चालला आह.े ह े चिलत 
लोकशाहीपुढील मुख आ हान आह.े  
राजकारणाच ेगु हगेारीकरण:राजकारणाच ेगु हगेारीकरण:राजकारणाच ेगु हगेारीकरण:राजकारणाच ेगु हगेारीकरण:    

लोकशाही पुढील सवात मह वाचे आ हान हणजे गु हगेारी 
वृ ी या लोकांना िमळत असलले े राजक य संर ण होय. 

िनवडणुक या काळात मनगटशाही व गुंडागद  यांचा सरासपण ेवापर 
केला जातो. दवस दवस ही वृ ी बळावताना दसून येते. हणून 
सवसामा य लोकांम ये िनवडणुका हणजे वाईट अशा कारची भावना 
िनमाण झाले आह.े िवशेष हणजे एका प ातील  गु हगेारी वृ ी या 
लोकांना दसु या प ात सहज  वेश दला जातो. आपला प  सोडून 
इतर सव प  व प ातील नेते ह े ाचारी आहते? असा सवच प ाचा 
असणारा अंध िव ास, तसेच आप या  प ातील ाचारी व 
गु हगेारी वृ ी या लोकांना पाठीशी घालणे हा कार दवस दवस 
वाढत चालला आह.े प ांतर केलेला  पिहला प  कसा वाईट 
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होता, कसा  आह े व सदर प ात िवकासाची कामे करता येत 
न हती याचे प ीकरण देताना दसून येतात. 
वाढता िनवडणकू खच:वाढता िनवडणकू खच:वाढता िनवडणकू खच:वाढता िनवडणकू खच:    

लोकशाही हणजे जा तीत जा त लोकांना राजकारणाम ये 
सहभागी होता येत े अशी व था होय. स या मा  िनवडणुकां या 
वाढ या खचाचा िवचार करता सवसामा य लोक िनवडणुक म ये 
सहभागी होऊ शकत नाही. दवस दवस िनवडणुका या जा तच महाग 
बनत चाल या आहते. प रणामी सामा य लोकांना िनवडणकू लढिवणे 
कठीण झाले आह.े हा एक  लोकशाही समोर मोठा धोका िनमाण झाला 
आह.े 
त विन ा व निैतक मू याचंा हास:त विन ा व निैतक मू याचंा हास:त विन ा व निैतक मू याचंा हास:त विन ा व निैतक मू याचंा हास:    

सु वाती या काळातील राजकारणाला नैितक अिध ान 
असावे हा िवचार आज कालबा  झा यासारखा दसतो. स या या 
राजकारणात त विन ा व नैितक मू य यांना गौण थान ा  होऊ 
लागले आह.े राजक य नेत े व कायकत यांनी सावजिनक जीवनातून 
त विन लेा याचबरोबर ामािणकपणा, याग, वैचा रक िन ा, 
सामािजक बांिधलक , शु  चा र य इ यादी गो ना राजकारणात 
थान उरले नस याचे दसून येते. प रणामी लोकशाही समोर नवीनच 

आ हाने उभी रािहली आहते. 
धमाचा व जातीचा राजकारणातील वाढता भाव: धमाचा व जातीचा राजकारणातील वाढता भाव: धमाचा व जातीचा राजकारणातील वाढता भाव: धमाचा व जातीचा राजकारणातील वाढता भाव:     

स या या प रि थतीत भारतीय लोकशाही पुढील ह े एक 
सवात मोठे आ हान आह.े राजकारणातील धा मक क रतावाद व 
जाितवाद यां या वाढ या भावामुळे देशात जातीय दंगली व राजक य 
हसाचाराम ये वाढ होत आह.े रा ीय एका मतेला धोका िनमाण 

झाला आह.े िवशेषतः अ पसं याक लोकां या मनाम ये िनमाण 
झालेली असुरि ततेची भावना ही लोकशाही या मागातील मुख 
अडथळा ठरत आह.े 
राजक य उदासीनता:राजक य उदासीनता:राजक य उदासीनता:राजक य उदासीनता:    

लोकशाही या यशासाठी लोकशाहीतील नाग रक 
राजक यदृ ा जागृत असण े आव यक असते. नाग रकांनी उदासीन 
वृ ी धारण केली कवा यांनी याशीलता दाखवली नाही तर 
रा यकत बे फक रपण े वागतात. यां यात एकािधकारशाही वृ ी 
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िनमाण होते. याउलट राजक यदृ ा जागृत असलेले नाग रक  
रा यक यावर भावीपणे िनयं ण ठेवू शकतात. ब तांश मतदार तर 
मतदानही  करत नस याचे दसून येत.े आपण फ  मतदान करायचं, 
नंतर अपोआप कोणीतरी िनवडून येतो व तो सव करतो अशी लोकांची 
धारणा आह.े याचा िवपरीत प रणाम हणजे बोगस मतदानात वाढ 
होते.  हा एक लोकशाही व थेला धोका आह.े  
सामािजक िवषमता:सामािजक िवषमता:सामािजक िवषमता:सामािजक िवषमता:    
  सामािजक िवषमता हा एक लोकशाही या मागातील मुख 
अडथळा आह.े सामािजक िवषमतेमुळे सवाना समान संधी िमळत 
नाही. िविवध कारणाव न समाजाम ये भेदभाव केला जातो. यामुळे 
समाजाची िवभागणी अनेक गटात होते. उ नीचते या क पना 
लोकां या मनात िनमाण होतात. यातून सामािजक िवषमतचेी वृ ी 
वाढीस लागते. अशा प रि थतीत लोकशाही यश वी होण ेकठीण आह.े 

शासनातील वाढता ाचार:शासनातील वाढता ाचार:शासनातील वाढता ाचार:शासनातील वाढता ाचार:    
स या सवच े ात वाढता ाचार ही एक मुख सम या 

िनमाण झाली आह.े यामुळे शासनाची गुणव ा व दजा घसरतो. 
प रणामी  लोकशाही व थेवरील लोकांचा असणारा  िव ास कमी 
होऊ लागतो व लोकशाही व था हणजे  व था, सामा य 
लोकांची लूट करणारी व था आह े असा समज सवसामा य 
लोकांम ये िनमाण होतो. याचा प रणाम हणजे सामा य माणूस 
राजक य व था व राजकारण यािवषयी उदासीन आिण बे फकर 
बनतो. लोकशाहीसाठी हा फार मोठा धोका ठरतो.  
राजक य ने याचंी िविधिनषधेशू य वृ ी:राजक य ने याचंी िविधिनषधेशू य वृ ी:राजक य ने याचंी िविधिनषधेशू य वृ ी:राजक य ने याचंी िविधिनषधेशू य वृ ी:    सामािजक िनयं णाचा सामािजक िनयं णाचा सामािजक िनयं णाचा सामािजक िनयं णाचा 
अभाव अभाव अभाव अभाव     

दवस दवस देशातील राजक य प रि थती चताजनक बनत 
चालली आह.े सु वाती या काळी एखा ा कडून समाजिवघातक 
कृती घड यास समाज काय हणले? याची भीती वाटत होती. 
थोड यात समाजाचे एक कारचं सामािजक िनयं ण (सोशल 
पोिलस ग) असे. सावजिनक जीवनात राजक य प  व नतेे यांनी धारण 
केलेली िविधिनषेधशू य वृ ी लोकशाही पुढील एक मोठी सम या आह.े 
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कोण याच चुक या गो ीब ल वाईट न वाटणे अशा कारची 
मनोवृ ी सवच राजक य प ांची तयार झाललेी आह.े 
गरै सिंवधािनक व बकेायदेशीर कृतीच ेसमथन करण.ेगरै सिंवधािनक व बकेायदेशीर कृतीच ेसमथन करण.ेगरै सिंवधािनक व बकेायदेशीर कृतीच ेसमथन करण.ेगरै सिंवधािनक व बकेायदेशीर कृतीच ेसमथन करण.े 

स या या काळात गैर संिवधािनक असणा या गो ी क न 
या गो चे उदा ीकरण व दशन केल ंजात आह.े िवशेष हणजे अशा 

गो ना समाजाकडून िमळणारा वाढता ितसाद ह ेलोकशाही पुढील 
मुख आ हान आह.े 

केवळ लाभाथ  च मतदान करताना दसतातकेवळ लाभाथ  च मतदान करताना दसतातकेवळ लाभाथ  च मतदान करताना दसतातकेवळ लाभाथ  च मतदान करताना दसतात    
येक सरकार समाजातील मागास व दबुल घटकासाठी 

िविवध िवकास योजना तयार क न या अमलात आणत असतात. 
प रणामी या िवकास योजना ा या या सरकार या आहते असं 
मानले जायचे. स या मा  या योजना सरकार या नाही तर एका 
िविश  राजक य प ामधील सव पदी असणा या ने या याच आहते, 
असा एक निवनच कार समाजात अलीकड या काळात जू होऊ 
पाहतो आह.े हा लोकशाहीपुढील मह वाचा धोका आह.े२  
शासक य यं णेशासक य यं णेशासक य यं णेशासक य यं णेवरील वरील वरील वरील लोकाचंा िव ास कमी होणेलोकाचंा िव ास कमी होणेलोकाचंा िव ास कमी होणेलोकाचंा िव ास कमी होणे::::    
लोकशाही या यश वीतेसाठी लोकांचा शासक य यं णेवर िव ास 
असण े आव यक आह.े स या मा  कायदेमंडळ, कायकारी मंडळ, 
यायमंडळ तसेच इतर सव काही या शासक य यं णा आहते 
यावरील लोकांचा िव ास कमी होत चालला आह.े ह े एक 

लोकशाहीसमोरील मोठे  आ हान आह.े 
सदढृ लोकशाही िनमाण कर यासाठीसदढृ लोकशाही िनमाण कर यासाठीसदढृ लोकशाही िनमाण कर यासाठीसदढृ लोकशाही िनमाण कर यासाठी यायायाया उपाययोजना:उपाययोजना:उपाययोजना:उपाययोजना:    

भारतात सदढृ लोकशाही िनमाण कर यासाठी िविवध 
घटकांमाफत यां या पातळीवर उपाययोजना करणे आव यक आह.े 
याम ये ामु याने शै िणक सं थांची भूिमका अ यंत मह वाची आह.े 
शै िणकशै िणकशै िणकशै िणक    संससंंसं थाचंीथाचंीथाचंीथाचंी        भिूमकाभिूमकाभिूमकाभिूमका::::    

याम ये शै िणक सं थांची भूिमका अ यंत मह वाची आह.े 
शाळेत िश ण घेऊन बाहरे पडणा या येक िव ा याना लोकशाही 
जीवन णालीची ओळख क न देऊन ती अंगीकारता यावी व पुढील 
जीवनात एक जबाबदार नाग रक हणनू ‘भारत’ घडिव याचे काय 
क  शकतील  असे िव ाथ  घडिव याचे काय करणे आव यक आह.े 
असे झाले तरच सदढृ लोकशाही िनमाण होऊ शकेल. 
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राजक य सामािजक करणराजक य सामािजक करणराजक य सामािजक करणराजक य सामािजक करण::::    

लोकशाही या यश वीतेसाठी सव नाग रकांचे राजक य 
सामािजक करण होणे आव यक आह.े क  जेणेक न येक 
नाग रकाला आपली सामािजक भूिमका काय आह?े ती कशी पार 
पाडली पािहजे? यासाठी यो य िश ण दऊेन यांचे राजक य 
सामािजक करण घडवून आणण ेगरजेचे आह.े 
नाग रकनाग रकनाग रकनाग रक करणाचेकरणाचेकरणाचेकरणाचे    िश णिश णिश णिश ण::::        

देशातील सव नाग रकांना नाग रक करणाचे िश ण दणेे 
आव यक आह.े यामुळे लोकशाही व थेत सव नाग रकांना 
लोकशाही मू यांचे मह व पटवून दतेा येईल व सदढृ लोकशाही िनमाण 
कर यास मदत होईल. 
निैतकतलेा मह व:निैतकतलेा मह व:निैतकतलेा मह व:निैतकतलेा मह व:    

सावजिनक तसेच ि गत एकूणच सामािजक जीवनातील 
सवच े ातील नैितकता व नीितम ेला मह व दणेे आव यक आह.े 
साधनशिुचता: साधनशिुचता: साधनशिुचता: साधनशिुचता:     

केवळ येय चांगले असून चालत नीही तर साधनसुिचता ही 
िततक च मह वाची असते. हणून येय ा  कर याचा माग हा यो य 
व चांगला असण ेआव यक आह.े  
काय ाच ेपालन:काय ाच ेपालन:काय ाच ेपालन:काय ाच ेपालन:    

देशाचे नाग रक या ना याने सवानी कायदे व  िनयम यांचे 
काटेकोरपणे पालन करणे गरजेचे आह.े तसेच जे संसदीय संकेत आहते 
यावर िवशेष भर देण ेगरजेचे आह.े 

गणुव लेा मह वगणुव लेा मह वगणुव लेा मह वगणुव लेा मह व: : : :     
आपण सवानी येक े ात केवळ आिण केवळ गणुव ेला मह व देण े
आव यक आह.े तरच लोकशाही यश वी हो यास मदत होईल.  
िन कष:िन कष:िन कष:िन कष:    

आज भारतातील लोकशाही पैशा या, जाती या, धमा या, 
गु हगेारी या व ाचारा या दोषांनी कडललेी दसून येते. 
लोकशाही या  यश वीतेसाठी सव मतदारांनी ‘लायक ’ या एकाच 
िनकषावर उतरणा या ला मतदाना ारे िनवडून दणे े आव यक 
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आह.े थोड यात चांग या ना िनवडून दणेे आव यक आह.े जे हा 
मतदारांना काही चुक चे दसेल, ते हा यांनी आवाज उठिवणे 
आव यक आह.े इतकेच नाही तर सव मतदारांनी िनवडणूक येचे 
कान व डोळे हणून काम करणे गरजेचे आह.े तरच िनवडणूक या 

येम ये सुधारणा घडून येऊ शकते. 
सदंभ:सदंभ:सदंभ:सदंभ:    

1) ा. बी.बी. पाटील, ा .सौ. उ मला च हाण, भारतीय शासन आिण 
राजकारण, फडके काशन, को हापूर. थम आवृ ी २००४ पेज.न. 
२९८ 

2) सुहास सरदशेमुख, वृ प  लोकस ा रिववार २४ एि ल २०२२ 
मधील लेख. 

3) या.पी.बी.सावंत,अनुवाद: शारदा मराठे,लोकशाहीचे ाकरण 
भा य काशन, मुंबई,२०१३  

4) ा. घां ेकर, शासन आिण राजकारण भारता या संदभात, संपादन 
के. सागर आिण िव  पि लकेशन हाऊस, पुणे. २००३. 

5) डॉ. फडके, लोकसभा िनवडणुका १९५२ ते १९९९, अ र काशन, 
मुंबई. १९९९. 

6) डॉ. दलीप सरवटे, डॉ. उदय िनरगुडकर, िनवडणूक जक यासाठी 
सव काही, राजहसं काशन, पुणे. २००९. 

7) िवनय सह बु े, आह े लोकतं  तरीही, अमेय काशन, पुणे 
२०११. 

 
 

*** 
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सनेापतीसनेापतीसनेापतीसनेापती    दादा चौधरीदादा चौधरीदादा चौधरीदादा चौधरी    आिण आिण आिण आिण 
अहमदनगरचाअहमदनगरचाअहमदनगरचाअहमदनगरचा    वातं यलढावातं यलढावातं यलढावातं यलढा    

    

डॉ. अचना टाकडॉ. अचना टाकडॉ. अचना टाकडॉ. अचना टाक    
इितहास िवभाग मुख, राजष  शा  महािव ालय ( वाय ), लातूर 

 

ी. कृ णाजी नरहर उफ  दादा चौधरी यांचा ज म २ 
फे ुवारी १८९८ रोजी झाला व मृ यू इ. स. १९३८ म ये 
झाला.  अव या चाळीस वषाचे आयु य यांना लाभले. या चाळीस 
वषातील यांची सु वातीची वीस वष िव ाथ दशेत गलेी आिण 
उरललेी वीस वष वातं य चळवळ व रा ीय शाळा चालिवण े या 
कायात गेली.  वातं य चळवळी या इितहासात संपूण अहमदनगर 
िज हा खदखद या अव थते आिण आंदोलना या आघाडीवर 
ठेवणा यात  दादा चौधरी अ णी होते.  रा ीय िश णा या इितहासात 
यांनी ब मोल काय केल.े  ाचीन भारतातील गु कुल िश ण 

प ती माणे दादा चौधरी न े आपल े िव ाथ  जीवन तीत केल.े 
यां या अ यासाची प त,  ायामाची गोडी व या िवषयातील 

नैपु य,  सव कारचे शारी रक क  कर याची तयारी,  स याची आिण 
यायाची जाणीव, गु ं िवषयी भ  आिण िन ा, सव कारचे चांगल े

सं कार हण कर याची मता या गो ी भारतीय िव ा याना 
आदशपणू आहते,  यात शंकाच नाही.१  
रा ीय पाठशाळा थारा ीय पाठशाळा थारा ीय पाठशाळा थारा ीय पाठशाळा थापनपेवू  ची बठैक:पनपेवू  ची बठैक:पनपेवू  ची बठैक:पनपेवू  ची बठैक: 

दादा चौधर चे ाथिमक िश ण शेवगाव व नेवासे येथ े तर 
हाय कूलचे िश ण अहमदनगर या सोसायटी हाय कूलम ये झाले. 
पु यातील अनाथ िव ाथ  गृहात रा न यांनी आपल ेमहािव ालयीन 
िश ण पणू केले.  पु यात िशकत असताना दादा व यांचे सहकारी 
िव ाथ  िम  ी. रामचं  िहरे,  ी. बाबुराव चौकर,  ी. 
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काकासाहेब चचोरकर,  ी. भाई स था इ याद नी अहमदनगर येथे 
लोकमा य रा ीय पाठशाळा काढ याचे ठरवल.े  दादा यावेळी बी.ए. 
या शेवट या वषाला अस याने ‘तुझे कॉलेज चे शेवटचे वष आह,े  त ू

कॉलेज सोडू नकोस. आ ही पढेु जाऊन शाळा सु  करतो.  तू नतंर 
आ हास येऊन सामील हो.’२ असे यां या िम ांनी यांना सांिगतले. 
परंतु दादा या रा ीयकायात मागे रा  इि छत न हत.े या कायात 
लगेचच सहभागी हो यासाठी ते धडपडत होते. मा  यावेळी यां या 
गु ं नी दले या स यामुळे नाइलाजाने यांनी बी.ए. चे रािहलले े
शेवटचे अध वष पूण क न मग अहमदनगरला लोकमा य रा ीय 
पाठशाळे या कायात सहभागी हो याचे ठरवले.  
थापनचेा मु त:थापनचेा मु त:थापनचेा मु त:थापनचेा मु त: 

इ. स. १९२० म ये २६ फे ुवारी या दवशी नरवीर तानाजी 
मालुसरे यां या पु यितथीचे औिच य साधून रा ीय पाठशाळेची 
थापना कर याचे ठरल.े शाळे या सु वातीचा मु त हणनू नरवीर 

तानाजी मालुसरे यां या  पु यितथी ची िनवड कर यात सं थापकांनी 
मोठे औिच य दाखिवले यात शकंाच नाही. वतः या घरगतुी अडचणी 
बाजूला सा न अपु या साधनािनशी बला  स लेा ट र दऊेन 
रा कायासाठी बिलदान करणा या या नरवीरा या मृतीस  अिभवादन 
कर यान े या त ण मंडळ चा रा िवमोचनाचा  वलंत िनधार 
येतो.  यां या माणे आ हीसु ा संगी वतःची आ ती देऊन या 
वरा या या ल ात यश वी होऊ, ही ददु य आशा  या िनधारातून 
कट झा यावाचून राहत नाही. 
थापना व सं थापक सद य:थापना व सं थापक सद य:थापना व सं थापक सद य:थापना व सं थापक सद य:    

ी. रामचं  िहरे,  ी. भाई स था, ी. बाबुराव चौकर,  ी. 
काकासाहेब चचोरकर यांनी ी. भाऊसाहबे चौकर यां या घरी 
घेतले या बैठक त  रा ीय पाठशाळा सु  कर याचा िनणय घतेला. या 
पाठशाळेला पूव  ठरव या माणे लोकमा य टळकांचे नाव न देता 
अहमदनगर रा ीय पाठशाळा असे नाव दे याचे ठरल.े याचे कारण 
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हणजे लोकमा यांचे नाव दल ेअसत ेतर कदािचत सरकार या रोषास 
बळी पडावे लागल ेअसत ेआिण नुकतीच सु  केललेी शाळा बंद करावी 
लागली असती. िनयोिजत काय मा माणे रामचं  बळवंत िहरे, 
नसरवानजी नवरोजजी स था, नारायण िवनायक उफ बाबुराव 
चौकर  व ंकटेश ीधर उफ काकासाहेब चचोरकर  ह ेरा ीय शाळा 
सु  कर यासाठी एक  आल.े  नगरचे वयोवृ  महष  भाऊसाहबे 
चौकर यां या िनवास थानी एका ा तािवक बैठक चे आयोजन 
कर यात आल.े  बैठक त लोकमा य टळकां या नावाने रा ीय 
पाठशाळा सु  न करता अहमदनगर रा ीय पाठशाळा असे ितला नाव 

ावे हा िनणय घे यात आला. त कालीन सरकार धोरण ल ात घेऊन 
नवजात रोप ाला सरकार या व  नजरेची धग ताबडतोब लागू नये 
हा कदािचत उ ेश असावा.३   
रा ीय िश ण मडंळ:रा ीय िश ण मडंळ:रा ीय िश ण मडंळ:रा ीय िश ण मडंळ: 

अ यास म, येय,  धोरण आख यासाठी रा ीय 
पाठशाळेबरोबरच रा ीय िश ण मंडळ थापन कर यात आल.े 
शाळेची जागा:शाळेची जागा:शाळेची जागा:शाळेची जागा: 

अहमदनगर रा ीय पाठशाळा सु  झाली यावेळी  सवात 
थम ती पुणतांबेकर ग लीम ये ऋष या वा ात भरत असे. नंतर ती 

बाळासाहेब देशपांडे यां या राह या घरी भ  लागली. िव ाथ  
वाढ याने ितथूनही ितचे थलांतर होऊन ती घासग लीतील 
कासारपंच वा ात दसु या व ितस या मज यावर ने यात आली. 
शाळेस महा मा गाधंीज ची भटे:शाळेस महा मा गाधंीज ची भटे:शाळेस महा मा गाधंीज ची भटे:शाळेस महा मा गाधंीज ची भटे: 

अहमदनगर या रा ीय पाठशाळा महा मा गांधीनी भेट दली 
होती. शाळेची पाहणी क न यांनी हटले होते क , “मैने शाला क 
जांच क  ह।ै िव ाथ  ब त ती  बु ी के ह।ै इस शालाको मै इतने बडे 
अंधकारमय समु  म एक छोटीसी संुदर वा टका समान देखता ।”४  
िव ा या या उ तीसाठी य :िव ा या या उ तीसाठी य :िव ा या या उ तीसाठी य :िव ा या या उ तीसाठी य : 

रा ीय पाठशाळा सकाळी व दपुारी भरत असे.  शाळे या 
वेळे ित र ही दादा िव ा यास िवनामु य िशकवत असत. रा ीय 
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पाठशाळेतील व नगर शहरातील यावेळी िस  असललेी शाळा 
सोसायटी हाय कूल मधील िव ाथ  यां या घरी िशक यास येत 
असत. दादांनी िव ा याना वखचातून शै िणक सािह याचा पुरवठा 
करत असत. दादांनी रा ीय पाठशाळेत कमयोगी नावाचे ह तिलिखत 
मािसक सु  केल े होते. त े मुलांकडून िल न घेतल े जाई. मुलांचे 
ह ता र चांगले हावे, मुलांना कमयोगाचे मह व कळावे, िलखाण 
करता यावे आिण यांचे ि म व सुधारावे ह े उ ेश यामागे होत.े 
रा ीय पाठशाळेतील िव ा या या सहलीही दादा नेत असत. परंत ु
या जाणीवपूवक पायीच नेत असत. कारण आपला देश 

िव ा याकडून पािहला जावा, लोकां या ि थतीची यांना मािहती 
हावी, पुढील क ास  त ड दे याची मता यां यात िनमाण हावी ह े

यामागील हतेू असत. सु वातीला िव ा याना पपळगाव, ड गरगण, 
वृ े र, मांडवगण इ.जवळची ठकाणे दाखिव यानंतर यांनी आळंदी, 
दे , तळेगाव, चचवड व सहगडची सहल काढली.  
रारारारा ीय पाठशाळा व भारतीय वातं य चळवळ:ीय पाठशाळा व भारतीय वातं य चळवळ:ीय पाठशाळा व भारतीय वातं य चळवळ:ीय पाठशाळा व भारतीय वातं य चळवळ: 

यावेळी अहमदनगरम ये रा ीय पाठशाळे या मा यमातून 
शालेय िव ा याम ये रा ीय सं कार व िवचार यांचा सार कर याचे 
काम दादा चौधरी करत होते. शाळे या िविवध काय मात भातफे या 
व सायंफे या काढ या जात असत. वंदे मातरम ह े श द उ ार याची 
चोरी असले या याकाळात दादा िनभयपण े रा ीय पदे 
हणत  र यातून जात असत. यां या मागे यांना साथ दते यांचे 

िव ाथ  असत.  फेरी या- या भागातून जाई या- या भागात 
जनजागृतीचे वारे िनमाण होत असे. रा पु षां या पु यित या, 
जयं या, गणपती उ सव ह ेसावजिनक उ सव शाळेत साजरे केल ेजात 
असत. या िनिम ाने वेगवेग या काय मांचे आयोजन कर यात येत 
असे. यातून मुलांम ये रा ीय बाणा व लोकांम ये चार होत असे. 

महा मा गांधीज या अ हसा मक स या हा या ल ात 
अहमदनगर िज हाही आघाडीवर होता. पाठशाळेतील एकूण 
िव ा यापैक  ८० ट े  िव ा यानी या स या ह आंदोलनात भाग 
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घेतला होता. याचे ेय जाते त े हणजे या शाळेत िव ा याना 
िमळाले या िश णाला. रा कायास वतःला वा न घेतलेल ेिश क या 
शाळेत होत.े या पाठशाळेत िवणकाम, सुतारकाम, कागदाचे 
कातरकाम, छपाईचे काम, सुतकाम अशा ह त वसायांचेही िश ण 
दल े जाई. वतः सूत कातून यापासून िवणले या कापडाचे कपडे 

वापर यास िव ा याना ो सािहत केल े जात असे. या ारे यांना 
वदेशी या वाहात सामील क न घेतले जात होते. 

येक घरातून कमान एक माणूस दशेसेवेला वािहला जावा 
असे दादांना वाटत असे. दशेाला कोण वा न घेणार? असा  त े
वगात िव ा याना सतत िवचारीत असत. भारतीय रा ीय सभे या 
िशिबरात कवा काय मात त े पाठशाळे या िव ा याना वयंसेवक 
हणून काम करावयास लावत असत. यामुळे रा ीय ने यांची भाषणे, 
यांचे िवचार िव ा या या कानावर पडत असत आिण यातील 

िवचार यां या मनात खोलवर जत असत. 
महा मा गांधीज नी रा ीय पाठशाळेला भेट द यानंतर ही 

पाठशाळा वावलंबी कर यासंबंधीचा िवचार चालकांम ये सु  झाला. 
यावेळी सुदशन छापखाना हा एकमेव छापखाना नगर शहरात होता. 

पाठशाळेचे छपाई कामही याच सुदशन छापखा यातून क न घेतले 
जात असे. 
१. पाठशाळेतील िव ा याना ावसाियक िश ण िमळावे, 
२. सं थलेा आ थक साहा य हावे. 
३.  शाळा वावलंबी हावी. 
४.  चारासाठी वतमानप  चालवता यावे. 
 या उ ेशांनी े रत होऊन दादांनी एक क पना मांडली .ती हणजे 
रा ीय िश ण मंडळाने एक छापखाना काढावा  व यास 
महा मा  गांधीज चे मोहन ह ेनाव ावे. यासाठी दादांनी लोकांकडून 
वगणी गोळा केली व ५  फे ुवारी १९२४ या दवशी मोहन मु ा मं दर 
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ची थापना केली. दशेबंधू व संदेश ही दोन वृ प े याच छापखा यातून 
छापली जात असत. 

ीराम मळेा:ीराम मळेा:ीराम मळेा:ीराम मळेा: 
लोकमा य टळकांनी सु  केले या िशवजयंती व गणेश 

उ सवात वेगवेग या मे यांचे काय म होत असत. मे यांतनू सादर 
होणारे काय म ह ेलोकजागृतीचे एक साधन होते. हणून  दादांनीही 

ीराम मेळा सु  केला होता.  या मे यातील िव ाथ  रा ीय वृ ीची 
गाणी हणत असत. वतः दादा ही ऐितहािसक िवषयांवरील पोवाडे 
त मयतेन ेगात असत. ह ेपोवाडे गात असताना ते ऐितहािसक संगास 
अनु प अिभनयही करत असत. मे याचे काय म पहायला शहरातील 
नाग रक मो ा सं येन े हजर राहत असत. पुढील काळात दादांना 
तु ंगवास प करावा लाग याने हा मेळा बंद पडला. 
हदु तानी सवेादल:हदु तानी सवेादल:हदु तानी सवेादल:हदु तानी सवेादल: 

डॉ. हड कर यांनी भारतीय रा ीय सभे या काय मांसाठी 
देशभर रा ीय वृ ीने वयंसेवक िनमाण कर याची योजना आखली 
होती. वयंसेवकां या संघटनलेा यांनी हदु तानी सेवादल असे नाव 
दले होत.े या या चारासाठी यांनी भारतभर दौरा केला होता. इ. 

स. १९२५ यावष  महा मा गांधीज या अ य तेखाली  झाले या 
रा ीय  सभे या बेळगाव अिधवेशनास दादा व यां या रा ीय 
पाठशाळेचे इतर िश क गलेे होते. यावेळी ितथे दादांनी हदु तानी 
सेवादलाचे काम पािहले. यांना ते आवडले. यासंदभात यांनी डॉ. 
हड कर यां याशी चचा केली. यानंतर  हड कर यांनीही नगरला येऊन 
रा ीय पाठशाळेला भेट दली. दादांची भेट घतेली. यांना पाठशाळा व 
छा ालय यां या कायाने खूपच भािवत केल.े नगरला हदु तानी 
सेवादलाची शाखा उघड यात आली व दादा ितचे सेनापती बनल.े 
दादां या नेतृ वाखाली नगरला हदु तानी सेवादल सु  झाले. 
ते हापासून ते सेवादलाचा गणवेश प रधान करत असत. पाठशाळे या 
छा ालयातील िव ा याबरोबरच शहरातील इतर त णही सेवादलात 
सहभागी होत होते. सावजिनक कायात भाग घेत होते. त े



309309309309 
 

 

 

  पुढील काळात इं ज सरकार या द री राज ोही  व 
ांितकारी त ण िनमाण करणारी सं था हणून नगर या हदु तानी 

सेवा दलाची न द झाली व सरकारने ही सं था बेकायदेशीर ठरवून बंद 
पाडली.  याच काळात नगरम ये ी. कंु. सो. फरो दया ह े एक 
लोकि य वक ल व रा सभेचे नेत ेराहत होते. ते देशबंध ूया वृ प ाचे 
संपादक होते. परंत ुया कामासाठी वेळ काढणे यांना श य होत नसे. 
हणून देशबंधू या संपादनाची जबाबदारी यांनी दादांवर 

सोपिवली.  दादांनीही ते यो य कारे पार पाडली. 
  अशा िविवध काया या ारे दादांनी नगर सार या 
राजक यदृ ा मागासले या िज ात चैत य िनमाण क न याला 
वातं या या ल ासाठी तयार केले.१९३२ या  कायदेभंगा या 

आंदोलन नगर या आंदोलन मुखांची सं या पा न वतः महा मा 
गांधीजी देखील च कत झाले होते. यामुळेच नगरचे नाव भारतीय 
वातं य सं ामा या इितहासात सुवणा रांनी िलिहल ेगेल ेआह.े  

तळटीपा:तळटीपा:तळटीपा:तळटीपा:    
1) पटवधन रा. प., सेनापती दादा चौधरी, कािशका ि मणीबाई 

चौधरी, मुंबई, पृ. १३. 
2) त ैव, पृ. ३८. 
3) त ैव, पृ. ४०. 
4) त ैव, पृ. ४०. 

सदंभसदंभसदंभसदंभ::::    
1) अहमदनगर नगरपािलका शतसांव स रक मारक ंथ, अहमदनगर 

नगरपािलका काशन, अहमदनगर, १९५४. 
2) अहमदनगर ए युकेशन सोसायटी हाय कूल शतसांव स रक व 

िहरकमहो सवी मारक ंथ, अहमदनगर ए युकेशन सोसायटी काशन, 
अहमदनगर, १९५५. 

3) मरिणका, अहमदनगर ए युकेशन सोसायटीचे भाऊसाहबे फरो दया 
हाय कूल, अहमदनगर, जुलै १९७३. 

4) पटवधन रा. प., सेनापती दादा चौधरी, कािशका ि मणीबाई चौधरी, 
मंुबई 

 

*** 
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''वृ द मिहलांची स ि थती'' 
 

डॉ.सलमा खमरो ीन शखे 
कला,िव ान व वािण य महािव ालय बदनापूर,िज.जालना 

तावना : 
 ज मास आले या येक ला, बालपण, त णपण 
हतारपण या ित ही अव थामधून जावेच लागत.े वृ दाव था ही 

नैस गक या आह.े सतत वाढणारी वृ दांची लोकसं या ह ेजागितक 
लोक सं येचे वैिश ये आह े हणजेच लोकसं या जसजशी वाढत आह.े 
तसतशी वृ दांची लोकसं या ही मोठया माणात वाढत आह.े 
ज मदराचे व मृ यूदरा या घट या माणामुळे वृ दांचे माण वाढत 
अस याचे दसून येते आह.े वृ दां या वाढ या लोकसं येमुळे वृ द ही 
सम या िनमाण झाली आह.े वै दक काळाम ये वृ द मिहलांची ि थती 
अ यंत चांगली होती. यांना कुटंूबात व समाजात आदराचे थान दल े
जात असे कुटंूब मुख हा वृ द असे कुटंूबातील कोणताही िनणय यां या 
िवचाराने मागदशान े घेतला जात असे. परंतु स ा प रि थतीत फार 
मोठा बदल झालेला आह.े ''भारतात ीला देवीसमान मानल ेगले ेआह े
परंत ुआज या काळात वृ द मिहलांना उपे ा व ितर काराचा सामना 
करावा लागत आह.े यांना पूव माणे मान-स मान दला जात नाही. 
आपलेपणा सु दा दसून येत नाही'' तर वेळोवेळी यांना ित कार, 
अपमानाची वागणूक कुटंूबाकडून िमळत अस याचे दसून येत े
पाि मा य स यता आिण सं कृती या वाभावामुळे समाजाम ये वृ द 
मिहलांची ि थती खालावली असून यां याकडे असहा य ओझ आिण 
िन पयोगी व तू हणून यां याकडे बिघतले जात.े यामुळे वृ दां या 
सम या मोठया माणात िनमाण झा या.  
 21 ा शतकाची सगळयात मोठी खूण हणजे ह े शतक 
वयोवृधांचे आह े संयु  रा  संघाने केले या पाहणी नुसार भारतात 
इ.स.2025 साली जे  लोकांची सं या 96 कोटी 74 लाख होईल. ही 
आता जगातील 60 ट े  जे  नागरीक िवकसनशील देशात राहतात. 
पती या प ात वृ द मातलेा ितची मुल े नोकरी करणारी असून 
समाजात यांना मानाचे थान असतांनाही यांची आ थक प रि थती 



311311311311 
 

 

 

चांगली असूनही एखा ा चडू माणे एका भावाकडून दसु-या भावाकडे 
ितची इ छा नसतानाही ितला पाठिवतात. हणजेच मुलांना आप या 
आई या भावनांना काहीच मह व नस याचे दसून येत.े तर ितला 
दु यम वागणुक देत अस याचे आढळून येते. 
संशोधनाची उ ये :  

1) भारतातील वृ द मिहलांची स ि थती अ यासणे  
2) वृ द मिहलां या सम या जाणून घेण.े 

संशोधन प दती :  
तुत संशोधन िनबंधाम ये दु यम ोतांचा अवलंब कर यात 

आला असून याम ये या िवषयाशी संबंिधत कािशत अ कािशत 
िलखाण, संदभ ंथ िनयतकािलके, मािसके, इंटरनेट, सा ािहके इ.चा. 
वापर कर यात आला आह.े 

भारतातील वृ द मिहलांची स ि थती आिण यां या 
सम यांचा आढावा घेत असतांना सव थम वृ द कोणाला हणायचे ह े
जाणून यावे लागले. 
वृ दाची प रभाषा व ा या : 
हे ी व यु मग: ''जीवना या मह वपूण उपयोगी आिण यािवषयी 
अिभलाषा असत ेअशा आरंभी या काळापासून दरू. 
जेरे मी टन टॉल यांनी 'Old and alone' या थंात अमे रकेत 65 
वषावरील चा समावेश वृ दांम ये केला जातो असे हटंल ेआह.े 
 वृ द मिहलांची स ि थती वयोवृ द सद य िवशेषक न वृ द 
मिहला स  ि थतीतील कुटंूबात गंभीर सम यांचा सामना करत आहते. 
शहरी भागा या तुलनेत ामीण भागाम ये वृ दांचे माण जा त आह े
आणखी मह वाचे हणजे िवधूर पु षापे ा िवधवा मिहलांचे माण 
जा त आह े हा िवचार कर यासारखा िवषय आह.े कारण िपतृस ाक 
कुटंूबात िवधवांचा दजा खालावलेला असतो. वृ द िवधवा आप या 
पती िशवाय अपमानीत जीवन जगते.  
वृ द ी-पु ष माण :  

वृ द ि यांचे माण पु षापे ा जा त आह.े लोकसं येत ी 
पु ष माणाचा िवचार केला तर दर 1000 पु षांमाग े931 ि या असे 

माण आह.े पण तसे बिघतल ेतर ि या पु षांपे ा जा त दघायुषी 
जगतात. 1981 ते 2001 या दशकांचा अ यास केला तर वृ द 
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ि यांची सं या वृ द पु षांपे ा जा त आह.े भिव यात एकाक  जीवन 
जगणा-या वृ द मिहलांना अनके आ हानाचा सामना करावा लागणारा 
आह.े 
 मानवीह  आिण वृ द मिहला ''वृ द मिहला यां या 
वृ दापकाळाम ये अनेक सम यांना त ड दतेात अशा कारे मानवी ह  
आयोगाने यां याकडे पूणपणे दलु  के यामुळे यांना या सम यांना 
त ड ावे लागते याम ये वृ द मिहला ामु याने खेडयामधील वृ द 
मिहला या पौि क आहार घवूे शकत नाही कारण अनेक वृ द या 
दा र याव थेत जीवन जगत अस याचे आढळून आल े यामुळे यांना 
आरो या या सम या भेडसावत असले या दसतात. 
जे  मिहलांचे  : 
 ि या आिण पु ष दोघांचेही वय होण ेह ेवेगवेगळया कारचे 
असते पु ष आिण ि या दोघेही वेगवेगळया प दतीन े हतारे होत 
असतात आिण यामुळे या दोघां या वाढ या वयाचे सु दा वेगळे 
असतात जे  मिहलां या बाबतीत हा  अिधक अवघड होतो याचे 
कारण ि यांना ज मभरच पु षां या पे ा कमी तीची वागणूक 
िमळते. समाजाम ये ढ असले या चाली रती ढी परंपरा याचा ही 
प रणाम होतो. घरातील सगळी कामे मिहलांनी करावयाची पण 
मालम ेत यांना िह सा िमळत नसे. अशा िवषम सामािजक ि थती 
अितशय ददुैवी होत.े या अव थेत मिहलांची काय मता कमी होते 
शरीराला िशिथतला येत.े शा ररीक बदल होत असतात. उंची व वजन 
कमी होते. वचा कोरडी होवून ववेवर सुरकु या पडतात. केस पांढरे 
होतात. डोळे खोलवर जातात. ऐकायला कमी येते बोलतांना आवाज, 
अडखळत बोलतात, मरणश  कमी होते, मािसक धम थांबत.े 
 या सव बदलांचा प रणाम यां या कौटंूिबक जीवनावर 
सामािजक संबंधावर होतो. यामुळे वृ द मिहलांना अनेक सम यांना 
त ड ावे लागत.े वृ द व ही नैस गक या असली तरी सम या 
हणून ही सवाना सारखीच कलेशदायक असेल असे मा  नाही. 

आज या प रि थतीत वृ द मिहलांशी समजुतदार पण ेवागणारे मुलगा-
सून असतील यांची यो य काळी घेणारे असतील तर यां या म ये 
भांडणे कमी होतील. हणून वृ दांची आरो याची काळजी घेण े
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मानिसक व कौटंूिबक शांतता कायम राखण े इ. गो ी आव यक 
असतात. 

वृ द मिहलां या स या या प रि थती या दृ ीने मह वा या 
बाबी. 
दा र य/एकटेपणा :  

एकटेपणा वेगळेपणा वृ द मिहलां या जीवनावर फार 
प रणाम करतात. वृ द मिहला ा ामु याने यांचा मुलगा मुलगी 
कवा नातवंडाकडेच राहत अस यामुळे यांना एकटेपणा जाणवतो. 

सामािजक,आ थक प रि थती, नोकरीसाठी थलांतर याम ये बदल 
झा याने, तसेच मोठया माणात िवभ  कुटंूब प दती अि त वात 
अस यामुळे वृ द मिहलांना एकटेपणाला सामोरे जावे लागत आह.े 
आ थक असुरि तता : 
 वृ दाव थेत काय मता कमी झालेली असते थकवा लवकर 
येतो. पैसा जवळ असला तरी मुलांना दाखवून त ेखच क  शकत नाही. 
दसु यांवर अवलंबून राहावे लागत.े 
परावलंबाची सम या :  
 वृ दाव थेचे परावलंबन ह े एक वैिश ये आह े कारण जसे 
बालपणी बालक आई विडलांवर अवलंबून असते. तसेच वृ दाव थेत 
मुलांवर  अवलंबून असतात. शा ररीक, मानिसक, आ थक दबुलतेमुळे 
या परावलंबी बनतात. िवचारांचे मत दशनाचा िनणयाचे वातं य 

कमी होत जाते. 
कुटंूबातील लोकांकडून होणारी उपे ा :  
 िवभ  कुटंूबात मोजकेच सद य असतात त ेसव आप-आप या 
कामात त असतात. यामुळे कुटंूबातील वृ दांसाठी पुरेसा वेळ देवू 
शकत नाही. काही वेळ वृ द चा िचडिचडपणा, रागीट वभाव 
इ.कारणांमुळे यां या पासून दरू जा याचा य  करतात. 
 कुटंूबातील सम यांना वृ द  ओझ,अडचण वाटू लागतात 
वृ द मुळे आप या वातं यावर बंधने येतात अशी यांची समजूत 
होते. यामुळे ती वृ दांची उपे ाक  लागतात. 
िन कष :  

तुत अ यापना मधून असे िनदशनास येते क , वैदीक 
काळाम ये मिहलांची ि थती अ यंत चांगली होती. यांना कुटंूब आिण 
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समाजाम ये यो य स मान दला जात असे. आज या स या या 
आधुिनक काळाम ये वृ द मिहलांना उपे ा व ितर काराचा सामना 
करावा लागत आह.े यांना पूव माणे आदर स मान दला जात नाही 
पाि मा य सं कृती या भावामुळे समाजात वृ द मिहलांची ि थती 
खालावली असून यां याकडे िन पयोगी व त ू हणनू बिघतले जात.े 
खेडयामधील वृ द मिहलांना आ थक प रि थतीमुळे पौ ीक आहार घेवू 
शकत नाही. वृ द मिहलां या आरो या या सम या आढळून येतात. 
कुटंूबातील सद य वृ द मिहलां या व छतेकडे, आरो याकडे ल  दते 
नाही आिण वृ द  तेवढया वत:ची काळजी घे यास स म 
नसतात. 

िवभ  कुटंूब प दतीमुळे वृ द मिहलांना एकटेपणा, 
एकाक पणा या सम यांना सामोरे जावे लागते. सामािजक 
असुरि ततेमुळे वृ द ि यांचे जीवन असुरि त बनत आह.े व यांना 
कुटंूबाकडून दलुि त केले जाते. पती या मृ यू नतंर आईला 
सांभाळ याची जबाबदारी मुलावर अस याने ती जबाबदारी टाळतात. 
आईला वत: या घरात एखा ा पा या माण ेराहावे लागत.े 

या अव थते वृ द मिहलांची काय मता कमी झालेली असते 
शरीराला िशिथलता येत े डोळे खोल जातात. दस यास कमी येते 
मरणश  कमी होते. कमी ऐक यास येते. या सव बदलांचा प रणाम 
यां या कौटंुिबक जीवनावर, सामािजक संबंधावर होतो. यांना दसु-

यां या इ छेवर अवलंबून राहावे लागते. दलु पणा, हलगज पणा, 
आ थक सहा यतेचा अभाव इ.मुळे वृ द ि या आरो या या सम याला 
त ड देतात अनेक वृ द मिहलांना भाविनक असुरि ततेची सम या 
भेडसावत असललेी दसते. यामुळे वृ द ि ायांची स ि थती अ यंत 
खालावलेली असून यांना अनेक सम यांचा सामना करावा लागत 
आह.े  
संदभ :  

1) खडसे -2004, ''भारतीय समाज आिण सामािजक सम या'' िहमालया 
पि ल शग हाऊस, मंुबई. 

2) डॉ.बी.एस.क-हाळे-2010 ''भारतीय समाज  आिण सम या'' पपळापूरे 
अॅ ड कं.पि लकेशस, नागपूर. 

3) गोखले शरदचं  -2012, वाध य जरािव ान आिण जीवनशैली, उ कष 
काशन,पुणे. 
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4) खैरनार दलीप-2006, ''वृ दां या सम या चता आिण चतन'', िच मय 
काशन, औरंगाबाद. 

5) डॉ. दीप आगलावे-2018, ''भारतीय समाज संरचना मक  आिण 
सामािजक सम या ी.साईनाथ काशन,नागपूर. 

6) ा.ि वेणी फरकाडे, सौ.सुलभा ग गे-2003, ''िववाह आिण कौटंूिबक 
संबंध'', िव ा काशन,नागपूर. 
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8) https://www.mentalhoaltn.org.uk.atoz 
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ामीण शतेकरी आ महते या सम याामीण शतेकरी आ महते या सम याामीण शतेकरी आ महते या सम याामीण शतेकरी आ महते या सम या    
 

ा. ि यंका राज  आठे     
समाजशा  िवभाग डॉ. अ णासाहबे जी. डी. बडाळे मिहला महािव ालया, 

जळगाव.  
तावना :तावना :तावना :तावना :----    

महारा ातील शेतकरी आ मह यांमागील नेमक  कारण े
शोध याची जबाबदारी सोपिवले या अकरा िवभागा या धान 
सिचवांनी शेतकरी आ मह यांमागे नािपक  न ह,े तर सनािधनता, 
डंा, घरगतुी भांडणे ही कारणे दली आहते. यां या अहवालावर 

सरकारी धोरण ठरणार आह.े यामुळे सरकारी पातळीवरच शेतकरी 
आ मह यांबाबत एवढी असंवेदनशीलता असेल तर धोरणांचे काय? 
उपल ध मािहतीनुसार महारा ा या मु यमं यांनी शेतकरी 
आ मह यांमागील नेमक  कारण े शोध यासाठी आप या अकरा 
िवभागां या सव  अिधका यांना हणजे धान सिचवांना 
उ मानाबाद व यवतमाळ िज ात पाठिवल.े ही कारवाई िनि तपण े
मु यमं यां या या ाबाबत या तळमळीचे ोतक आह.े पण धान 
सिचवांनी बािधत कुटंुबांना भेटी देऊन आ मह यांची कारण े जाणून 
आपापल े३-३ ाथिमक अहवाल मु य सिचवांना ५ जून रोजी सादर 
केले आहते. यानुसार ब तांश धान सिचवांनी शेतकरी 
आ मह यांमागे नािपक  ह े कारण नाही, तर सनािधनता, डंा, 
घरगुती भांडण े ही कारणे अस याचे हटले आह.े येक घराची 
तपशीलवार मािहती पोिलस पाटलांना असते हणून भिव यात 
यां यावर याबाबत अिधक जबाबदारी टाकावी, असे मत दसते. जर 

अशा कारचे मत ब तांश धान सिचवांचे असेल तर सामा यपण ेमु य 
सिचव यांचेच संकलन क न वतःचा अहवाल तयार क न सादर 
करतील आिण सरकारी उ  पद थांचा अहवाल अस यामुळे व य  
पीिडतांना भेटून अहवाल तयार केला गलेा असे हणत तो मा यही 
होईल व यावर आधा रत धोरण तयार करावे लागले. त ेधोरण कसे 
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असेल? सनाधीनता कमी कर यासाठी सरकारला संपणू ामीण 
जनतेचे (िवशेषतः) दा मु चे बोधन करावे लागले. दसु या बाजूने 
संपूण िवदभ-मराठवा ात दा बंदी करावी लागले ह ेश य आह ेका? 
श य वाटत नाही. कारण दा वरील उ पादन व िव कर ह े रा य 
सरकारचे खूप मह वाचे महसूल साधन आह,े ते न  होईल.  

सरकार दा पासून या महसूलावर अवलंबून आह.े तो महसूल 
नसला तर पयायी कर उ प ाची साधने कुठे आहते? लोक टोलच 

ायला (र याची उपयोिगता िमळत असतानासु ा) तयार नाहीत तर 
दा या कराची हानी भ न ायला कसे तयार होतील? आणखी 
गंभीर बाब तर दा  उ पादक साखर कारखा यांची आह.े चं पूर 
िज ात जी दा बंदी नुकतीच केली गेली यािव  िवधानसभेतील 
िवरोधी प ांचे मुख, काँ ेसचे नेते आिण यां या साखर कारखा याचे 
अ य  राधाकृ ण िवखे पाटील सव  यायालयात गले े आहते. 
यांनीच यायालयाला सादर केले या मािहतीनुसार यां या 

कारखा या या दा  उ पादनापैक  सुमारे ४ ट े  माल एक ा चं परू 
िज ात िवकला जातो. पि म महारा ातील कती कारखाने िवदभ-
मराठवा ा या कती िज ांवर अवलंबून आहते याची खरे तर एक 

ेतपि का शासनाने कािशत करावयाला हवी. पण या मु ापुरता 
िन कष असा क  शेतक यांची सनाधीनता कमी होऊ दे यास खु  
सरकार आिण पि म महारा ातील दा  उ पादक राजकारणी तयार 
होणार नाहीत. हणजे सनाधीनता घातच आहचे. परंत ु सरकार 
आिण साखर कारखान ेचाल ूठेवायचे असतील तर सनाधीनता चालू 
ठेवावी लागले. डंा ही सामािजक कु था आहचे. परंत ु पीिडत 
कुटंुबांपैक  िजथे ल े झाली नसतील ितथे अ य कारण े घडलेली 
असणार, ती कोणती? घरगतुी भांडण े ही तसे पाहता, कौटंुिबक 
जीवनातील सावि क बाब आह.े मग यामुळे शेतक यां याच बाबतीत 
आ मह या घडून येतात याचे कारण काय? नािपक  (कदािचत 
सततची) ह े उ प  हासाचे मु य कारण मान यास सनाधीनता, 
डंाबळी, घरगुती भांडण े ह े प रणाम व प आहते ह े यानात येईल. 
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यामुळे असे दसत ेक  धान सिचवांनी प रणामांनाच कारणे हणून 
पुढे केले आह,े जेणेक न आ मह यांची जबाबदारी आ मह या 
करणारांचीच होऊन जात े आिण बाक  सारे सहीसलामत.नािपक  ह े
आ मह यांचे खरे कारण आह े ह े मा य केल े आिण सरकारची 
याबाबतची जबाबदारी शंभर ट े  आह ेअसे मानले तर यापैक  येक 
धान सिचवाचा िह सा कती आह ेत ेठरिव यात यावे व तो िह सा 

शू य कर याचे उ  व वेळाप क दले जाणे आव यक आह.े हणजेच 
सग यातच सरकारी िवभागातील शासन अिधक काय म होईल. 
िनधा रत वेळेत उ पतू  झाली नाही तर इतके उ िशि त,इतके 
अनुभवी अिधकारी, इतक  गत, सहकारी नोकरशाही व इतके 
काय म मंि मंडळ अस याचा शेतक यांना उपयोग काय?नािपक ला 
आ मह यांचे मुख कारण मान याला आधार असा क  नािपक  नसली 
तर, हणजेच हानी समाधानकारक पैसा येत रािहला तर, लोक 
थोडीब त सन ेकरतीलही कवा कुरकुर करीत डंा देतीलही. परंतु 
भिव यात पु हा उ प  िमळ याची आशा अस याच घरगतुी भांडण े
इतक  होणार नाहीत व ती आ मह यां या टोकापयत जाणार 
नाहीत.नािपक  ह ेमु य मान याचे आणखी एक कारण असेही दशिवता 
येईल क  अगदी कतीही ीमंत प रवार असू ा, िनयिमत येणा या 
उ प ात ३-४ मिहन े खंड पड यास (उ प ाची नािपक  झा यास) जे 
प रणाम शेतकरी कुटंुबावर होतात ते सव  दसून येतील व कोणीही 
हणेल क  मूळ कारण नािपक च आह.े 

श द बीज :श द बीज :श द बीज :श द बीज :----    
शेतकरी आ मह या, नगदी िपके, अ पभूधारक शेतकरी,    

िनिव ा. 
शतेकरी शतेकरी शतेकरी शतेकरी आ मह यांआ मह यांआ मह यांआ मह यांची कारण े:ची कारण े:ची कारण े:ची कारण े:----    
शतेीसाठी आ थक मदत कमी होण ेशतेीसाठी आ थक मदत कमी होण ेशतेीसाठी आ थक मदत कमी होण ेशतेीसाठी आ थक मदत कमी होण े    

1991 या आ थक सुधारणा नसुार देशभराम ये शेतक यांना 
दली जात असललेी सबिसडी कमी झालेली आह.े याचा प रणाम 
हणून शेतक यांना शेती करताना आिण िपके घतेाना जो भांडवली खच 

येतो. याची त डिमळवणी करणे अितशय िज करीचे झाल ेआह.े शतेी 
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िनसगा या लहरीपणावर जा त अवलंबून आह.े गुंतवलले े आ थक 
भागभांडवल आप या िपका या उ प ातून  पु हा ा  करणे 
शेतक यांना फार कठीण जात आह.े 
शतेीमालाला बाजार भाव न िमळण ेशतेीमालाला बाजार भाव न िमळण ेशतेीमालाला बाजार भाव न िमळण ेशतेीमालाला बाजार भाव न िमळण े 

खु या आ थक धोरणामुळे परदेशातून अ धा याची मो ा 
माणावर आयात होते महागाई वाढू नये हणून सरकार अ धा य 

आयात करत.े  याम ये शेतक यां या िपकिवले या अ धा याला 
भाजीपा याला पािहजे तसा बाजार भाव िमळत नाही. यामुळे 
शेतक यांम ये मो ा माणात उदासीनता िनमाण झाललेी 
आह.ेआपले आ थक च  कसे चालवावे ह े शेतक  यांपुढे उभे रािहलेले 
फार मोठे गंभीर संकट असत.े ब याचदा शतेीमाल चांगला िपकू नये 
माकटम ये शेतक यां या भाजीपा याला आिण अ धा याला 
कवडीमोलाने आिण ब याचदा हमीभाव पे ाही कमी दरान े ापारी 
खरेदी करतात. यामुळे शेतक याला गुंतवलले ेभांडवल सु ा पु हा उभे 
करणे श य होत नाही. 
खाजगी सावकारी वखाजगी सावकारी वखाजगी सावकारी वखाजगी सावकारी व    कजबाजारीपणा :कजबाजारीपणा :कजबाजारीपणा :कजबाजारीपणा :----    

शेतकरी आप या आ थक गरजा भागव यासाठी याच माणे 
शेतीसाठी भागभांडवल हणून अनेकदा खाजगी सावकारांकडून तसेच 
पतसं था कडून कज उचलताना दसून येतो. या प रि थतीम ये 
शेतक याला मो ा ाजदराचा सामना करावा लागतो. जगभराम ये 

ाजाचे माण अ प असतानाही भारतात खाजगी सावकार आिण 
पतसं था मोठा ाजदर लावतात. यामुळे कज परतफेड शतेक यांना 
श य होत नाही. प रणामी शेतकरी कजबाजारी होतात येक 
ऋतूम ये असणारे िपके घे यासाठी भागभांडवल गरजेचे असते. 
एखा ा हगंामात भांडवलही गलेे आिण पु हा पुढील िपकासाठी आ थक 
चणचण भासू लागली क  शेतकरी नरैा य त होतो. यातूनच खाजगी 
सावकार आिण खाजगी पतसं था कज तगादा लावतात.  यामुळे 
शेतकरी आपली मनि थती गमावून बसतो.    

ढी व परंपरा :ढी व परंपरा :ढी व परंपरा :ढी व परंपरा :----        
काही भागांम ये आजही अनके कालबा  ढी व परंपरा 

टकून आहते. उदाहरणाथ ल  ठरवताना मो ा माणात डंा घेतला 
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जातो. शतेकरी यासाठी कज तरी काढतो कवा आपली जमीन तरी 
िवकतो. या याकडे डंा दे यासाठी पैसा नसतो. ल  कर यासाठी 
आव यक पैसा नस यामुळे अनके शेतक यांनी आ मह या के याचे उघड 
झाले आह.े ल  समारंभ हा फार मो ा आ थक गळीचा आिण कळीचा 

 िनमाण झाला आह.े कालबा  ढी-परंपरा शेतक यां या जीवावर 
उठल े आह.े ह े समाजजीवनातील एक िवदारक आिण अि त वावर 
िनमाण करणारे िच ह आह.े 
सचन सिुवधाचंा अभाव :सचन सिुवधाचंा अभाव :सचन सिुवधाचंा अभाव :सचन सिुवधाचंा अभाव :----    

शेतकरी ामु याने िजरायती शेती क न आपले कुटंुब 
चालवतात पुरेशा जल सचना या सुिवधा नस यामुळे शेतक  यांना 
िजरायती शेतीत करावी लागते. बागायती शेती क न नगदी िपके 
घे यासाठी परेुशा जल सचन सुिवधा असण े गरजेचे आह.े परंत ु
िवकासाचा असमतोल आिण अनुशेष भ न काढणे कोण याही 
सरकारला अ ाप श य झालले े नाही. नगदी िपके घे यासाठी पुरेशा 
जल सचन सुिवधा जोवर िनमाण होत नाहीत; तोवर शेतक याकडे 
आ थक समृ ी येणे श य नाही ह ेवा तव वीकार याची गरज आह.े 
आ थक सा रतचेा अभाव :आ थक सा रतचेा अभाव :आ थक सा रतचेा अभाव :आ थक सा रतचेा अभाव :----    

शेतक यांना आ थक सा रते या अभावामुळे अनेक सम यांना 
त ड ावे लागत.े आ थक सा रता िनमाण होणे काळाची गरज आह.े 
शेतकरी जे हा एखादे िपक घतेो. ते हा यामागचे अथकारण केवळ 
ढोबळ मानान ेन वीकारता िनि त अशा धोरणान ेशतेक यांनी िपके 
घे याची गरज आह.े 
वाढ या भौितक गरजा :वाढ या भौितक गरजा :वाढ या भौितक गरजा :वाढ या भौितक गरजा :----    

पूव या काळी शेतकरी राहत असलेल े गाव वयंपणू असे 
या या भौितक गरजा ा मया दत हो या परंत ुबदल या काळाम ये 

भौितक गरजा वाढले या आहते घराम ये िविवध भौितक सुिवधांचा 
अभाव शेतक यांना सहन होत नाही स या या काळातील शेती ही 
भांडवली झा यामुळे िविवध कारची यं े वाप न शेती करावी 
लागत.े 
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नसै गक नसै गक नसै गक नसै गक आप ी :आप ी :आप ी :आप ी :----    
दु काळ गारपीट च वादळ या सार या नैस गक आप ी 

यांनी शेतकरी अ रशहा मोडून पडतो िपकांचे अप रमीत असे नुकसान 
होते यामुळे कोण याही िपकासाठी गुंतवलेल ेभांडवल पु हा उभे करण े
अश य होते नैस गक आप ी या काळाम ये शेतकरी पणूपण ेउ व त 
होतो दु काळामुळे एकिशपी घेता येत नाही गारिपटीमुळे िपके उ व त 
होतात च वादळामुळे घरे-दारे ही व दो त होतात यामुळे शेतकरी 
पु हा कज काढतो सरकारन े दललेी मदत तुटपुंजी ठरत े यामुळे 
शेतक याला आपले जीवनमान अितशय दा र ात काढावे लागत े
नैस गक आप ीचे दु च  ह ेसात याने चालूच असत े यामुळे शेतकरी 
पु हा न ान े सु वात कर यासाठी मनाने तयार झाला तरी 
या यापाशी आव यक असे धन नस यामुळे नैरा य त होतो. 

अ पभधूारक शतेक याच ेवाढत े माण :अ पभधूारक शतेक याच ेवाढत े माण :अ पभधूारक शतेक याच ेवाढत े माण :अ पभधूारक शतेक याच ेवाढत े माण :----    
भारताम ये अ पभूधारक शेतक यांचे माण मो ा 

माणावर दसून येत े मुळातच शेती कमी अस यामुळे पािहजे िततके 
उ पादन आिण यापासून िमळणारे उ प  कमीच असत े यातही 
िनसगाचा लहरीपणा बाजार भावांचा अभाव यामुळे शतेक याला 
आप या अ प अशा जिमनीम ये पािहजे िततके उ पादन घेता येत नाही 
प रणामी उ प ही कमी येत ेआ थक उ प  कमी आ यामुळे आप या 
दैनं दन गरजा भागिवण ेश य होत नाही. लोकसं येबाबत सा रतेचा 
अभाव अस यामुळे अ पभूधारक याचे माण दवस दवस वाढत 
चालललेे आह े एवढेच न ह े तर शेतकरी भूिमहीन होऊन शहरांकडे 
थलांत रत होताना दसून येतो. 

या उ ोगाया उ ोगाया उ ोगाया उ ोगाची कमतरता :ची कमतरता :ची कमतरता :ची कमतरता :----    
शेतकरी जे पीक आप या शतेाम ये घेतो यावर असले या 

या उ ोगाची कमतरता ह े शेतक यां या आ मह या मागील एक 
मोठे कारण समजता येईल ब याचदा चंड उ पादन ठेवू नये 
शेतक याला बाजार भाव िमळत नाही कारण या उ पादनाला मागणी 
नसते शेतमालाची या क न जर हा अित र  उ पा दत झालेला 
शेतमाल उ ोगांकडे गेला तर शेतकरी आपला आ थक उ प  तर 
चांग या ठेवू शकतो यासाठी अिधकारी या उ ोगांची उभारणी 

ामीण भागातच होण ेआव यक आह.े 
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शासक य पातळीवरील उदासीनता :शासक य पातळीवरील उदासीनता :शासक य पातळीवरील उदासीनता :शासक य पातळीवरील उदासीनता :----    
कोणतेही सरकार शतेक यांसाठी काही ना काही चांगल े

िनणय घेत असत ेअसे आपण सकारा मक िवचार करताना हणू शकतो 
परंत ु ाउंड ले हल ला प रि थती वेगळीच असते शेतक यांना िविवध 

कार या सुिवधा आिण सवलती देत असताना िविवध कारचे 
अडथळे पार पाडावी लागतात शासनाचे अिधकारी कमचारी 
शेतक यांकडे आपलुक या दृ ीन े पाहत नाहीत शतेक यांकडे 
पाह याचा दिृ कोन बदलला पािहजे एका शेतक या या मनोभाव 
आतून शेतक यांना शासक य पातळीची उदासीनता कमी क न मदत 
दली गलेी पािहजे. 

शतेकरी शतेकरी शतेकरी शतेकरी आ मह याआ मह याआ मह याआ मह या    रोख यासाठी या उपाययोजनारोख यासाठी या उपाययोजनारोख यासाठी या उपाययोजनारोख यासाठी या उपाययोजना    
शतेशतेशतेशते----जमीनजमीनजमीनजमीन    ::::----    

शेताची ‘मालक ’ या संक पनेला पिहला हादरा बसला तो 
वातं यानंतर पिह या घटनादु तीन.े गावोगावचे ‘मालक’ सैरभैर 

झाले ते सरकारने जमीनधारणे या मयादा ठरव याने. ही 
उ प ावरील, मतेवरील मयादाही ठरत.े भारतात इतर कुठ याही 

वसायावर ही मतेची व उ प ाची मयादा नाही. यावेळी सं येने 
फार थोडी असली तरी अशी मात बर मंडळी सरकारन ेसंपवली, याची 
धा ती व जरब सग या शतेकरी समूहाला बसली. िशवाय, ह े
सरकारचे हणणे यायाला ध न होते काय याची शहिनशा कोटाला 
करता येणार नाही अशी मेख नव ा प रिश ा या पाने घटनेत 
आणली. यानतंर हळूहळू जिमनीचे े -मयादा, जिमनीची त, दजा, 
भौगोिलक थान, िविहरी, पाट व इतर संसाधन ेया सव मालक या 
बाबी जिमनीसंबंधी या काय ाने जखड या. यातील ब तेक सग या 
गो ी याियक तपासणी या क ेबाहरे आहते, ह ेिवशेष. असे कर याचे 
धा र  इं जानीही केल े न हते.उर यासुर या, वाटी आले या 
जिमनीची विहती वैयि कच रािहली. विहतीचे े  उ रो र कमी 
होत गलेे. विहतीसाठी का होईना, एक ीकरण, विहती या प ती, 
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सामाियक मालक , कंपनी/कॉप रेट मालक  या गो ी भाडेप ा, करार, 
कामगार, मजूर याब लचे कायदे यां यामुळे अ य य झा या.     
कृषी उ पादनापासनू होणारी िमळकतकृषी उ पादनापासनू होणारी िमळकतकृषी उ पादनापासनू होणारी िमळकतकृषी उ पादनापासनू होणारी िमळकत    ::::----    

शेतक यांना आपला माल खु या बाजारात िवकता आला 
पािहजे, हणजे सरकार कवा इतर कोणालाही माल कुठे, कसा, 
कोण याही कमतीला, खु या पधत िवकता आला पािहजे. ले ही 
हणजे शेतीवरील कोणतीही व तू सरकारला कवा कुणालाही यांना 

ह ा या कमतीला दलीच पािहजे अशी तरतूद. शेतक यांनी आपली 
उ पादने सरकारला दलीच पािहजेत हणजे म े दारी खरेदी. 
शेतक यावर आप ी येत े ते हा करावी लागत े ती आप ी िव . या 
संक पना समजून घेत या क  सरकार शतेक याची कशी लूट करत ेते 
समजेल. ह ेसगळे वातं यानतंर आजपावेतो चाल ूआह.े  
नकुसाननकुसाननकुसाननकुसान    आिण भरपाईआिण भरपाईआिण भरपाईआिण भरपाई    ::::----    

शेतक यां या िमळकतीवर आिण खचावर प रणाम करणारे 
सगळे घटक, सामािजक आिण इतर कायद े नुकसानकारक ठरतात. 
गोह या-गोवंश ह या बंदी; मोकाट जनावरे, कु े, हरण,े डुकरे, गडे, 
ह ी, जंगलातल ेइतर ाणी, व य जीव र णाचे कायद;े झाडे तोडण,े 
वन र ण, वन उ पादने यांचे कायदे असे य  प रणाम करणारे 
आिण सावजिनक िवतरण णाली (PDS), अ सुर ा, रोजगार हमी, 
जनुक य सुधा रत वाणबंदी (GMO ban), पयावरण र ण असे 
अ य  प रणाम करणारे घातक िनणय गे या प ास वषापासून 
लाखो 
शेतक यांसाठी टोकाची सम या िनमाण करणारे ठरल े आहते. अशा 
बाबी दा र , चता, जोखीम वाढवतात. यांचा आ ही कधी गांभीयाने 
िवचार करत नाही. यां यापासून होणारे नुकसान व भरपाईब ल 
बोललेही जात नाही. 
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िनिव ािनिव ािनिव ािनिव ा    ::::----    
पाणी आिण खत ेही खरी तर िनिव ा िनयं ण आिण आ थक 

िवकृतीिन मती े ातील उ कृ  उदाहरणे आहते. पाणी ह े मया दत 
साधन मा य असेल तर या या कमतीवर वापराचे िनणय होण े
अपेि त आह.े वारी, बाजरीला भाव असता तर ऊसासारखे पीक 
धरणा या कवा भूगभातील पा या या जोरावर घेतले गेल ेनसते. कमी 
काय मतेचे पंप चंड खोलवरचे कवा दरूवरचे पाणी आण यासाठी 
वापरल े नसत.े वीज नाही हणून टाहो फोडला नसता. सू म सचन 
करा, पाणी जपून वापरा असा उपदेश करावा लागला नसता. असेच 
काही वा तव शतेी संयं े/ अवजारे यां या वापराब ल. असून अडचण, 
नसून खोळंबा. 
शतेक याचंा कजबाजारीपणाशतेक याचंा कजबाजारीपणाशतेक याचंा कजबाजारीपणाशतेक याचंा कजबाजारीपणा    ::::---- 

या सव चचत कृषी उ पादनांना िमळणा या कमी कमती हा 
मु ा कळीचा आह,े ही गो  मा य कर याब ल अथशा  का माग े
आहते त े कळत नाही. बाक या गौण बाबी उदा. शेती िनिव ां या 
वाढ या कमती, िपकावरील संकट, उ  ाजाने कज आिण सरकारी 
मदतीत घट कवा अपुरेपण याब ल बोल यात ने यांना आिण 
वयंसेवी िव ानांना आपण काही करतो आहोत याचा दखावा कवा 

समाधान िमळत असेल एवढेच. पण यामुळे  सुटणार नाही ह ेखरे! 
िवमािवमािवमािवमा    ::::---- 

आजपयत तरी हमखास दलासा देणारी यं णा असा िव ास 
िवमा योजनेतून िमळाललेा नाही. तरीही एक त पर आिण कमान 
संर ण देणारी यं णा हणून िवमा योजना िवकिसत करता येणे श य 
आह.े न ा योजनेची वाटचाल यासाठी मह वाची ठरेल अशी अशा 
आह.े शेतीत िशरण,े शेतीतून बाहरे पडण े आम या काय ांमुळे 
शेतीवरील लोक शतेीचे गलुाम झाले आहते. यांना लेिनन भूदास 
हणायचा. न ांना शतेीत िशरता येत नाही. शेतक यांना उ ोजक 
हणून बाहरे पड याची इ छा आह,े पण िनवािसत हणनूही बाहरे 

पडता येत नाही अशी अव था आह.े 
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सदंभ थं :सदंभ थं :सदंभ थं :सदंभ थं :----    

1) शेतक याची आ मह या (वा तव आिण उपाय ),डॉ.संभाजी 
काळे/डॉ.िवलास खंदारे,अथव पि लकेशन. 

2) शेतकरी आ मह या कारणे व शा त उपाय,िवनायक हगेणा,िच मय 
पि लकेशन. 

3) शेतकरी आ मह या एक चतन,गो वदराव भोसले,िनमल 
पि लकेशन. 

4) गारपीट,भारत दवेगावकर,आयिडया पि लकेशन.\ 
5) शेतकरी आ मह या उभारी पथक मागद शका,डॉ.अनघा 

पाटील, दलासा जनिवकास ित ान. 
6) http://puneresearch.com/media/data/issues/58766fa6

1c6d2.pdf\ 
7) https://marathi.krishijagran.com/agripedia/farmer-

suicides-a-crisis-on-indian-agriculture/ 
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नदंरुबारनदंरुबारनदंरुबारनदंरुबार    िज ातीलिज ातीलिज ातीलिज ातील    शतेीचेशतेीचेशतेीचेशतेीचे    पीकपीकपीकपीक    
रचनतेीलरचनतेीलरचनतेीलरचनतेील    आधिुनक करणआधिुनक करणआधिुनक करणआधिुनक करण    वववव    

पयावरणावरीलपयावरणावरीलपयावरणावरीलपयावरणावरील    भावभावभावभाव    
संशोधक िव ाथ  
सजंयसजंयसजंयसजंय    िख लारेिख लारेिख लारेिख लारे    

डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर मराठवाडा िव ापीठ औरंगाबाद 
मागदशक 

ाााा....    डॉडॉडॉडॉ....    एसएसएसएस....    पीपीपीपी....    घगुेघगुेघगुेघगुे    
जे.बी.एस.पी.मंडल गेवराई कला आिण िव ान महािव ालय,िशवाजीनगर 

गडी तालुका गेवराई िज हा बीड 

साराशंसाराशंसाराशंसाराशं -  
 शेतक-यां या िपक रचनेची वृ ी यावर सव णा मक 
संशोधन क न िज हयातील िपकरचना उ पादन खच आदानातील 
बदल यासंबंधी िन कष मांडल े असून सखोल व ड गरी भागातील 
शेतक-यां या उ पादनात िपकरचनेत तफावत आढळून आली आह.े 
कृषी िवकासा बरोबर शेतकरी अ धा य िपकाकडून ापारी िपकाकडे 
वळला आह.े तो ावसाियक प दतीन ेशेती करत आह.े आ दवासी व 
िबगर आ दवासी शेतक-या या िपकरचनेत बदल असून आ दवासी 
शेतकरी आजही अ धा य, भाजीपाला, फळझाडांचे उ पादन घेत आहे 
तर सखल भागातील शेतकरी ापारी िपकांचे उ पादन घते आह.े 
संशोधना या कालखंडात िज हयातील िपक रचना बदलली आह.े  
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प रचयप रचयप रचयप रचय    ––––    
भारत हा कृिष धान देश आह े आिण कृषी हा भारतीय 

अथ व थेचा कणा आह,े 2011 या जनगणननेुसार, 69 ट े  लोक 
ामीण भागात राहतात, यांचा मु य वसाय शेती आह.े य  

आिण अ य  रोजगार उपल ध क न देतो. रोजगार उपल ध क न 
दे यासोबतच देशा या जीडीपीम ये कृषी े ाचा वाटा 14 ट े  आह.े 
शेती हा भारतातील लोकांचा सवात मह वाचा रोजगार आिण उ ोग 
आह.े वातं य िमळा यानंतर भारतीय मातीतील ग रबी संपु ात 
आण यासाठी, शेतीचा सवागीण िवकास आिण भारतीय जीवन 
समृ ीसाठी, आ थक वातं या या योजनांम ये कृषी िवकासासाठी 

य  केल ेगेल ेआिण आता देश अ धा याम ये वयंपूणतेकडे वाटचाल 
करत आह.े . ह रत ांतीचा उगम १९६६-६७ म ये झाला. 
ह रत ांतीत ामीण जीवनातील वैिव य आिण समृ ीची पा भूमी 
तयार कर यात आली आह.े आधुिनक तं ाने शेतीची कामे होऊ 
लागली. ह रत ांती असली तरी कृषी े ात झपा ान ेिवकास झाला 
आह,े पण हा िवकास देशा या येक भागात एकसारखा नसून तो 
वेग या प तीने पािहला जातो. यामागे अनेक कारणे आहते. या 
कारणांम ये ामु याने देशातील हवामान, सचन सुिवधांचा िवकास 
आिण अनेक आ थक आिण सामािजक घटकांचा समावेश होतो. 
भारतातील कृषी े ात वेगाने होत असले या अनेक बदलांपासून 
रा या याचे िज ह े देखील अ पश रािहल े नाहीत. भारतीय 
अथ व थेनुसार, रा या या अथ व थेतही शेतीचा दबदबा आह,े 
केवळ सचनाचे यांि क करणच नाही, रासायिनक खतांचा वापर, 
क टकनाशकांचा वापर आिण जा त उ पादन देणा या िबया यांम ये 
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चंड वाढ झाली आह.े यातही बरीच सुधारणा झाली आह.े 
कायप ती आिण तं ान, यामुळे कृषी उ पादकता वाढली आह.े 
रा या या कृषी े ात नंदरुबार िज ाला मह वाचे थान आह े
कारण या िज ाची शेतजमीन सुपीक आह,े तसेच येथे सचनाची सोय 
उपल ध आह.े प रणामी, ह े े  कृषी उ पादना या दृ ीन े सव म 

े  आह.े  
िविवध कारणांमुळे आज कृषी े ात ल णीय बदल होत 

आहते. शेतकरी पारंपा रक शेतीपासून आधुिनक शेतीकडे वळत आह.े 
शेती या आधुिनक करणातील भावशाली घटक हणजे आधुिनक 
तं ान, यामुळे पयावरणात अनेक बदल झाले आहते. शेतीम ये 
आधुिनक िनिव ां या वापरामुळे सचन े  वाढत आह.े ऊजचा वापर 
वाढत आह.े पीक उ पादनात झपा ाने वाढ झाली आह.े देशातील 
वाढ या लोकसं ये या अ ासाठी, ह रत ांती या मा यमातून आपण 
अ  उ पादनात मोठी वाढ केली. या िव मी अ  उ पादनासाठी 
वापर यात येणारी क टकनाशके, बुरशीनाशके, तणनाशके आिण खते 
यांनी आपली धा ये भरली, परंतु क टकनाशकां या अंदाधुंद वापरामुळे 
पयावरणाचेही वाईट रीतीने दषूण होऊ लागल.े िपकांवर, 
भाजीपाला आिण फळांवर वापर या जाणा या या रासायिनक 
क टकनाशकां या वापरामुळे ामीण भागातील पाणी, जमीन आिण 
हवामानावर सवािधक प रणाम होत आह.े मानवी शरीर ह ेअ  आिण 
व छ वातावरणावर आधा रत आह ेआिण चांगल े अ  आिण व छ 

वातावरण ह ेफ  कृषी िपकातूनच िमळते. यामुळे मानवाचे अि त व 
आिण अि त व शेती आिण पयावरणावर आधा रत आह.े मानवी 
िवकासासाठी कृषी, पयावरण आिण पयावरणाचा समतोल िवकास 
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आव यक आह.े हणून, कृषी आिण पयावरणीय सम यांसाठी, कृषी 
पयावरण आिण पयावरणाचा अ यास करावा लागले. या 
अ यासासाठी े  िनवडण े आव यक आह,े यामुळे कृषी पयावरण 
आिण पयावरणीय सम या सोडव यासाठी अथशा ाचा मूलभूत 
आधार ल ात घेऊन, नंदरुबार िज ाची अ यासासाठी िनवड 
कर यात आली आह े नंदरुबार िज ातील शेती या िवकासासाठी 
रा य सरकार सात याने य  करत असून याअंतगत िज ात 
शेती या िविवध पैलूंचा े ीय अ यास करण ेआव यक आह े. 
सशंोसशंोसशंोसशंोधनधनधनधन    कायाचीकायाचीकायाचीकायाची    उ ेउ ेउ ेउ  े   ––––        

कृषी पयावरणाचे िव ेषण करण े जेणेक न या अ यासा ारे 
कृषी िनयोजक, सामािजक कायकता, शासक आिण े ा या कृषी 
िवकास आराख ात सहभागी असले या ला फायदा होईल 
आिण े ा या िवकासासाठी यो य असेल. योजना कर यास सक्षम 

तुत शोधिनबंधात शेती या आधुिनक िनिव ांमुळे कती फायदा 
झाला आह े आिण भिव यात कृषी िवकासासाठी कोणती संसाधने 
एकि त केली पािहजेत याचा अंदाज लाव याचा य  कर यात आला 
आह.े    

आधुिनक कृषी िनिव ांचा कृषी उ पादन आिण कृषी 
उ पादकतेवर होणा या प रणामांचा अ यास करण.े     

कृषी िवकास संतुलनातील भूतकाळातील ड या आधारे 
स ि थतीत कृषी िवकासाची पातळी मोजण.े ,    

आधुिनक कृषी िनिव ां या असंतुिलत वापरामुळे वाढ या 
पयावरणीय सम यांसाठी कृषी पयावरण आिण पयावरणाचा अ यास 
करण.े    
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सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    गहृीतकगहृीतकगहृीतकगहृीतक    
कृषी े ात केले या संशोधन कायामुळे, नवीन कृषी तं ांचा 

िवकास, आधुिनक कृषी िनिव ा, गत िबयाणे, रासायिनक खते आिण 
िपकांचे रोगांपासून संर ण कर यासाठी वन पती संर ण औषधांचा 
वापर आिण आधुिनक कृषी िनिव ा इ याद चा वापर क न, कृषी 

े ाचा िवकास झाले आह.े आधुिनक करणाकडे वाटचाल.. अ यास 
े ात ितकूल आिण िविवध भौगोिलक प रि थती असूनही, कृषी 

पयावरणशा  हा शेती या आधुिनक करणात एक भावशाली घटक 
आह.ेआधुिनक कृषी तं ान या सु  झाली, यामुळे पयावरणात 
अनेक बदल झाले आहते, कृषी कामांचे यांि क करण, सचन, 
रासायिनक खतांचा वापर, अिधक उ पादन देणारी क टकनाशके आिण 
िबयाणे यांचा अिधक वापर, याम ये चंड वाढ झाली आह.े पण प त 
आिण तं  देखील.शेतीम येही बरीच सुधारणा झाली आह े यामुळे कृषी 
उ पादनात वाढ झाली आह.े ह रत ांतीनंतर या काळात, शेती या 
कामकाजात रासायिनक खतांवर जा त अवलंिब व, क टकनाशकांचा 
अितवापर, अवै ािनक पाणी व थापन यांमुळे जिमनीतील कोरडे 
पोषक घटक कमी झाले आहते, यामुळे उ पादनातही घट झाली आह.े 
गुणव ेत घसरण हणून.पण आप या पयावरणावरही वाईट प रणाम 
होत आह.े 
4.4.4.4.    प तीप तीप तीप ती    

ह ेसंशोधन काय ामु याने ाथिमक आिण दु यम मािहतीवर 
आधा रत आह ेआिण या मािहतीव न, डेटाव नच िन कष काढ यात 
आला. या संशोधन कायासाठी कृषी िवभाग, फलो पादन िवभाग, भूमी 
अिभलेख िवभाग, प रवहन िवभाग कायालय यां याकडील कािशत व 



331331331331 
 

 

 

अ कािशत सािह य व ोतांकडून दसुरी आकडेवारी ा  कर यात 
आली. यािशवाय हवामान िवभाग व सांि यक  िवभाग, येथनू िस  
झालेली मािहती तसेच दैिनक, सा ािहक, पाि क, मािसक वृ प े व 
मािसके यां याकडून ा  मािहती ा  झाली. 

नंदरुबार िज ातील िविवध तालु यांमधून िनवडले या 100 
कडून िमळालेली मािहती वतं पण ेसारणीब  कर यात आली. 

सा या सांि यक य आिण गिणतीय प त नी सारणीब  प तशीर 
त यांचे िव ेषण क न ा  केले या डेटामधून िव ेषणापयत 
पोहोच यासाठी अंकगिणतीय मा यमाचा वापरला गलेा. मागील 
वषातील िविवध िपकांचे ित हे टर उ पादन सरासरी प तीने काढले 
गेल.े अशा कारे मागील वषातील िविवध िपकांचे ित हे टर उ पादन 
मोज यानंतर, उ पादकतेची तुलना क न, उपल ध सांि यक य 
उपायां या आधारे यो य िन कष काढ यात आल.े कृषी पयावरणा या 
आधुिनक करणासाठी भौगोिलक े ाचे एकूण लागवडीयो य े , 
पीक ती ता िनदशांक, िन वळ े ाचे सचन े , सचनाची ती ता, 
आधुिनक यं े आिण अझरचा वापर, िबयाणां या सुधा रत वाणांचा 
वापर, रासायिनक खतांचा वापर इ. गेल.े टाइम िसरीज तं ाना या 
मदतीन े भिव यातील कृषी िवकासाचे दीघकालीन गती या मदतीने 
िव ेषण कर यात आल.े कृषी िवकासासोबतच ाथिमक मािहती या 
आधारे ावली भर यानंतर कृषी आधुिनक करणाचा पयावरणावर 
होणा या प रणामांवर चचा केली. गलेा. 
िन कषिन कषिन कषिन कष    

नंदरुबार िज ाचे नाव कृषी े ात अ ेसर आह.े हा प रसर 
शेती धान े  बनला आह.े शेती या िवकासात जमीन वापराचे 
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व प मह वाची भूिमका बजावते. कोण याही े ा या जिमनी या 
वापरामुळे कृषी िवकास भािवत होतो. 

िज हयातील एकूण जिमनी या 40 ट े  जमीन हल या 
तीची 35 ट े  म यम तीची व 25 ट े  जमीन काळी कसदार आह े

िज हयाचे एकूण भौगोिलक े फळ 5,03,423 हे टर ऐवढे असून 
लागवडी खालील एकूण े  3,13,076 हे टर आह.े तर लागवडी 
लायक े  3,60,760 हे टर आह.े िबगरशेती खालील े  28,117 
हे टर आह.े तर जंगल ा  े  103.930 हे टर असून एकूण 
भौगोिलक े ाचा 20.64 ट े  आह ेतर पीत जमीन 26,350 हे टर 
आह.े िज हयात 8 म यम क प असून 223 लघु सचन क प व 385 
को हापूर बधारे आहते. 21544 सचन िविहरी आहते नमदा व 
तापी या खो-यात नैस गक दृ या समृ द िज हा असून तापी नदीवर 

काशा व सारंगखेडा येथे बंधारे आह.े  
नमदा सरोवरात िज हयातील 33 गावातील 4.227 

कुटंूबाची 1519 हे टर शेतजमीन व 6.288 वन े  आिण इतर े  
1.592 हे टर असे एकूण 9.399 हे टर े  बुढीताखाली गलेेल ेआह.े 
िज हयात एकूण ओलीताखालील े  20.34 ट े  आह.े नदरुबार 
िज हयातील शेतजमीन सवच िपकांसाठी उपयु  असून सखल व 
ड गरी भागात िपक रचनेत बदल दसून येतो सखल भागात ापारी 
िपके घेतली जातात. याम ये कापूस, ऊस, केळी पपई याचा समावेश 
असून सातपुडयात व ड गरी भागात िवशेषतहा नधा यांचे उ पादन 
घेतल े जाते ड गरी भागात फळझाडीची लागवड मोठया माणावर 
होत आह.े याम ये आबा, िसताफळ, ग , काजू, िचच यांचा ामु याने 
समावेश होतो. 
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नदंरुबारनदंरुबारनदंरुबारनदंरुबार    िज हयातीलिज हयातीलिज हयातीलिज हयातील    िपकरचनािपकरचनािपकरचनािपकरचना    वववव    उ पादनउ पादनउ पादनउ पादन    
िज हयातील शेतकरी सवच िपकामे उ पादन घेत असून 

सखोल भागातील शेतकरी व सातपूयातील शेतकरी यां या िपक 
रचनेत उ पादन प तीत आदानाम ये पुरक वसाय या 

वसायाने मोठी तफावत आढळून येते. पयायाने शा  समाज व 
आ दवासी समाजातील शेतक-यां या उ पादन प दतीत व िपक 
प दतीत फरक दसून येतो. आ दवासी शेतकरी आजही पारंपा रक 
प दतीन े सेि य शेती करतो तर सखोल भागातील शा  समाजातील 
शेतकरी आधुिनक प तीन े रासायिनक खताचा वापर अिधक करतो 
प रणामी उ पादनात फरक पडत आह.े संशोधना या 10 वषाचा 
कालावधीत पीक रचना बदलत असून शेतकरी ापारी िपके, तेलिबया 
याचे उ पादन घेत आह े

शेती े ात घट या उ पादन फलाचा िनयम अनुभवयास येत 
असून य  सव णानुसार मो ा धारण े  असणा या शहादा 
तालु यातील पीक खचात सवािधक माण असून या मानाने धडगाव 
तालु यातील पीक रचने या खचावर प रणाम शहादा तालु या या 
तुलनते कमी दसून येतो. ापारी िपकाचा सवािधक खच शहादा 
तालु यात असून अ धा य िपकावरील सवात कमी खच हा धडगाव 
तालु यात दसून आला. 

नंदरुबार िज ा या कृषी उ प ात सात याने वाढ होत 
असली तरी कृषी िवकासावर बरंच शेतक यां या पारंपा रक अथवा 

ापारी िपकाकडे शेतकरी आक षत होत आह.े शेती हा जीवनाचा 
मह वाचा माग असून ापारी प तीने शेती आज मो ा माणात 
शहादा तालु यात धडगाव तालु यात पे ा जा त माणात शेतकरी 
करीत आह.े शेतातील धोके आिण अिनि तता टाळ यासाठी काही 
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सदन शेतकरी िपक िवमा याचा आधार घेतात तर याच बरोबर 
शेतीसाठी उपयुक्त पूरक वसायांचा िवचार आज शेतकरी क  
लागलेला आह.े ड गरी भागात अ धा य ि दलधा य भाजीपाला 
फळभा या यांचा सवािधक माण दसून येतो. कृषी तं ानात बदल 
झा याने तो बदल शेतक यांनी आ मसात के याने कृषी उ प ात वाढ 
झालेली दसून येते 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    

1. Mutatkar-Maharashtra Human Development Action 
Research study. Maharashtra Association 
Anthropological Sciences Pune 2004  

2. Gazetter of India-Maharashtra State Gazetters, Dhule 
District, Bombay Gazetteers, Department of 
Government of Maharashtra, 1974, Page No 484, 
504  

3. महारा ातील आ दवासी सं कृती सम त िवकास आ दवासी 
संशोधन व िश ण सं था पुणे 1988  

4. जनवाद 2014 टेट बक ऑफ इंिडया िज हा नंदरुबार अहवाल 
2013-14 

 
 

*** 
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Hkkjrh; Lokra«;kapk ve`r egksRlo Hkkjrh; Lokra«;kapk ve`r egksRlo Hkkjrh; Lokra«;kapk ve`r egksRlo Hkkjrh; Lokra«;kapk ve`r egksRlo 
vkf.k dqVwac fuo`Rrh osru /kkjd ,d vkf.k dqVwac fuo`Rrh osru /kkjd ,d vkf.k dqVwac fuo`Rrh osru /kkjd ,d vkf.k dqVwac fuo`Rrh osru /kkjd ,d 

v/;;u %v/;;u %v/;;u %v/;;u %    
lanHkZ % ukansM ftYgk lanHkZ % ukansM ftYgk lanHkZ % ukansM ftYgk lanHkZ % ukansM ftYgk     

    

okeu jkejko dkdMokeu jkejko dkdMokeu jkejko dkdMokeu jkejko dkdM ss ss                                                 
ih,p-Mh- la’kks/kd lkekftd’kkL=s ladqy Lok-jk-rh-e-fo|kihB] 

ukansM---- 
izLrko.kk %izLrko.kk %izLrko.kk %izLrko.kk %    
    Hkkjrh; Lokra«;kpk ve`r egksRlo Hkkjr 
ljdkjOnkjs lktjk dj.;kr ;sr vkgs- gk egksRlo 
Hkkjrkyk Lokra«; izkIr gksowu 75 o”kZ iw.kZ >kY;keqGs 
lktjk dj.;kr ;sr vkgs vkf.k ;k dk;ZdzekaOnkjs vkiY;k 
Hkkjrkrhy ts yksd vkgsr T;kauh ns’kkyk Lokra«; feGkos 
;klkBh vkgksjk= iz;Ru dsysys vkgsr rlsp Hkkjrkpk 
le`/n lkaLd`frd okjlk vkf.k ijaijk ;kaph ekfgrh vusd 
dk;ZdzekaOnkjs ns.;kr ;s.kkj vkgs- Hkkjrh; Lokra«;kpk 
ve`r egksRlo gk fnukad 12 ekpZ 2021] vgenkckn 
xqtjkr ;sFkwu ek- iariz/kku eksnh ;kaP;k gLrs dj.;kr 
vkyh vkf.k ;kapk ‘ksoV gk 15 vkWxLV 2023 ;k o”khZ 
gks.kkj vkgs-  
 Hkkjr ljdkjP;k fuo`Rrh osru /kkjd vkf.k 
fuo`Rrh osru /kkjdkps dY;k.k ;k foHkkxkekQZr Hkkjrh; 
Lokra«;kpk vèr egksRlo ;k dk;ZdzekarxZr fuòrh osru 
/kkjdkalkBhps 75 fu;e vlk midze jkcfo.;kr vkyk 
vkgs- ;k midzekarxZr fuo`Rrh osru /kkjd vkf.k fuo`Rrh 
osru foHkkx ;kaP;ke/;s leUo; lk/kwu R;kaP;k nks?kkauk 
;s.kkÚ;k leL;kaps fujkdj.k dj.;kpk gsrw Bso.;kr 
vkysyk vkgs- 
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dqVwac fuo`RrhosrukP;k O;k[;k %dqVwac fuo`RrhosrukP;k O;k[;k %dqVwac fuo`RrhosrukP;k O;k[;k %dqVwac fuo`RrhosrukP;k O;k[;k %    
1111----    egkjk"Vª ukxjh lsok fuo`Rrhosru fu;e 1982 % egkjk"Vª ukxjh lsok fuo`Rrhosru fu;e 1982 % egkjk"Vª ukxjh lsok fuo`Rrhosru fu;e 1982 % egkjk"Vª ukxjh lsok fuo`Rrhosru fu;e 1982 % 
^^dqVawc fuo`Rrhosru Eg.kts deZpkjh rks lsosr vlrkuk 
fu/ku ikoY;kl fdaok lsokfuo`Rrh uarj fu/ku ikoY;kl 
R;kP;k irh@iRuh] ewyxk@eqyxh] cgh.k@Hkkm] 
ofMy@vkbZ bR;knhauk R;kaP;k gÓkkrHkj fdaok izdj.kps 
fof’k”V dkye;kZnsi;Zar ‘kklukdMwu njegk fnyh tk.kkjh 
jDde ;kl dqVwac fuo`Rrhosru vls Eg.krkr- 
2222----    fuo`Rrhosru fodklihMh;k % fuo`Rrhosru fodklihMh;k % fuo`Rrhosru fodklihMh;k % fuo`Rrhosru fodklihMh;k % ^^,[kknÓkk ljdkj fdaok 
jkT; ljdkj rlsp ,[kk|k ekydkOnkjs vkiY;k 
lsokfuo`Rr deZpkÚ;kl ns.;kr ;s.kkjk vkfFkZd ekscnyk 
Eg.kts fuo`Rrhosru gks;-    
3333----    dWafczt fMD’kujh % dWafczt fMD’kujh % dWafczt fMD’kujh % dWafczt fMD’kujh % ^^fuo`Rrhosru Eg.kts vls osru 
dh ts ljdkjOnkjs fdaok ,[kk|k [kktxh daiuhOnkjs ,dk 
O;Drhl ns.;kr ;s.kkjk osru:ih ekscnyk dkj.k vkrk rks 
[kwi o`n~/k >kyk vkgs fadaok [kwi vtkjh vkgs**- 
dqVwac fuo`Rrh osru feG.;klkBhP;k ik=rk %dqVwac fuo`Rrh osru feG.;klkBhP;k ik=rk %dqVwac fuo`Rrh osru feG.;klkBhP;k ik=rk %dqVwac fuo`Rrh osru feG.;klkBhP;k ik=rk %    
    fuo`Rrhosru /kkjdkP;k e`R;w i’pkr R;kaP;k 
dqVqackrhy fo/kok iRuh fdaok fo/kwj irh] R;kph ikY;] 
R;kps ikyd vkf.k R;kps viax Hkkm vkf.k cfg.k ;kauk 
dqVqac fuo`Rrhosru feG.;klkBhP;k ik=rk [kkyhy izek.ks 
vkgsr- 
fo/kok iRuhl fdaok fo/kwj irhlkBh P;k ik=rk %fo/kok iRuhl fdaok fo/kwj irhlkBh P;k ik=rk %fo/kok iRuhl fdaok fo/kwj irhlkBh P;k ik=rk %fo/kok iRuhl fdaok fo/kwj irhlkBh P;k ik=rk %    
v- ,[kknÓkk fuo`Rrhosru/kkjdkP;k e`R;w i’pkr R;kP;k 
fo/kok iRuhl fdaok fo/kwj irhl thouHkj dqVqac 
fuo`Rrhosru feGr vlrs- ijarq tj R;kauh iquZfookg dsyk 
rj ek= gk ykHk feGr ukgh- 
c- ,[kknh fo/kosyk tj eqys ulrhy o frus tj nqljs 
yXu dsys rjh ns[khy fryk dqVqacfuo`Rrhosru feGo.;kpk 
vf/kdkj vkgs- 
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fuo`Rrhfuo`Rrhfuo`Rrhfuo`Rrhosru/kkjdkP;k ikY;kalkBhP;k ik=rk %osru/kkjdkP;k ikY;kalkBhP;k ik=rk %osru/kkjdkP;k ikY;kalkBhP;k ik=rk %osru/kkjdkP;k ikY;kalkBhP;k ik=rk %    
v- dqVqac fuo`Rrhosru gs fuo`Rrhosru/kkjdkP;k e`R;w 
i'pkr R;kP;k vYio;hu ikY;kauk feG.;kpk vf/kdkj 
vkgs- 
c- dqVqac fuo`Rrhosru gs tqGÓkk ikY;kauk ns[khy feGr 
vlsr- 

rlsp ;k O;frjhDr fuòRrhosru /kkjdkP;k e`R;w 
i’pkr tj R;kl iRuh fdaok ikY; ulrhy rsOgk R;kP;k 
ikydkl dqVwac fuo`Rrhosru feGr vlrss- ijarq ;klkBh 
R;kps ikyd gs mnfuokZgklkBh loZLoh R;k fuo`Rrh 
osru/kkjdkojp voyacwu vlys ikfgtsr- R;k fuo`Rrhosru 
/kkjdkP;k viax Hkkm fdaok cfg.k gh lq/nk dqVqac 
fuo`Rrhosru feGo.;klkBh ik= vkgs i.k ;klkBh rs 
mnjfuokZgklkBh loZLoh fuo`Rrh osru/kkjdkojp voyacwu 
vlys ikfgtsr o R;kp iRuh fdaok eqys ulys ikfgts 
rsOgk ;k dqVqac fuo`Rrh osrukpk ykHk gk R;kP;k viax 
Hkkm fdaok cfg.khl feGr vlrks-  
la’kks/kukps mÌs’k % la’kks/kukps mÌs’k % la’kks/kukps mÌs’k % la’kks/kukps mÌs’k %     

Hkkjrh; Lokra«;kpk ve`r egksRlokpk dwVwac 
fuo`Rrh osru /kkjdkl d’kk izdkjs Qk;nk >kyk ;kps 
v/;;u dj.ks- 
Hkkjr ljdkjP;k fuo`Rrh osru foHkkxkus ;k egksRlokarxZr 
dqVwac fuo`Rrh osru /kkjdkalkBh dsysys fo’ks”k fu;e ;kapk 
vH;kl dj.ks- 

fdrh dqVqac fuo`Rrh osru /kkjdkauh ;k egksRlokpk 
ykHk ?ksryk ;kps v/;;u dj.ks- 

;k egksRlokeqGs dqVwac fuo`Rrh/kkjd vkf.k osru 
foHkkxkrhy deZpkjh ;kaP;k leL;k vkf.k R;kaps fujlu 
;kps v/;;u dj.ks- 
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v/;;u {ks= % v/;;u {ks= % v/;;u {ks= % v/;;u {ks= %   
izLrwr la’kks/kuklkBh v/;;u {ks= Eg.kwu ukansM 

ftYgÓkkph fuoM dj.;kr vkyh vkgs- ;ke/;s ukansM 
ftYgÓkkrhy jkT;’kkldh; dqVqac fuo`rhosru /kkjdkph 
fuoM dj.;kr vkyh vkgs- R;kdjhrk ukansM ftYgÓkkrhy 
fuo`Rrhosru fo”k;d dk;Z dj.kkÚ;k dk;kZy;kpk ;kr 
lekos’k dj.;kr vkyk vkgs-    
uequk fuoM i/nrh %uequk fuoM i/nrh %uequk fuoM i/nrh %uequk fuoM i/nrh %    

lnjP;k la’kks/kuklkBh ukansM ftYgÓkkrhy ,dw.k 
6000 dqVqac fuo`Rrhosru /kkjdkaiSdh 400 dqVwac fuo`Rrh 
osru /kkjdkaph uequk Eg.kwu lk/kk ;kn`PNhr uequk fuoM 
i/nrhrhy ykWVjh uequk fuoM ;k ra=kP;k lgkÓ;kus fuoM 
dj.;kr vkyh vkgs- R;kaP;k dMwu ekfgrh feGo.;klkBh 
eqyk[kr vuqlwphpk okij dj.;kr vkysyk vkgs-    
la’kks/kukps fu”d”kZla’kks/kukps fu”d”kZla’kks/kukps fu”d”kZla’kks/kukps fu”d”kZ    %%%%    

Hkkjrh; Lokra«;kpk ve`r egksRlo ;k dk;Zdzekapk 
Qk;nk gk dqVwac fuo`Rrh osru /kkjdkauk >kysyk vkgs- 

;k egksRlokP;k fuferkus osru foHkkxkdMwu 
dj.;kr vkysY;k 75 fu;ekaeqGs osru /kkjdkaP;k leL;k 
deh >kysY;k vkgsr- 

dqVwac fuo`Rrhosru /kkjdkauk ;k egksRlokeqGs osru 
foHkkxkrhy deZpkÚ;kaP;k fofo/k leL;kaph ekghrh 
>kY;keqGs R;k nksgke/;s gks.kkjk okn gk deh >kyk vkgs- 
dqVqac fuo`Rrhosru /kkjdkl ;k egksRlokeqGs dkxni=s o 
iz’kklu fo”k;d ekghrh feGkY;keqGs R;kaPkk iSlk] osG 
vkf.k ekufld =kl gk deh >kyk vkgs-  

Hkkjrh; Lokra«;kP;k ve`r egksRlokeqGs dqVwac 
fuo`Rrhosru /kkjdkP;k ekuo vf/kdkjkps laj{k.k >kysys 
vkgs- 
f’kQkj’kh %  f’kQkj’kh %  f’kQkj’kh %  f’kQkj’kh %      
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‘kklukus v’kkp izdkjps egksRlo lktjs djrkauk 
dqVwac fuo`Rrh osru /kkjdkalkBh fo’ks”k rjrwnh djkO;kr- 

dqVwac fuo`Rrh /kkjdkauh lq/nk v’kk dk;Zdzekapk 
vf/kdkf/kd Qk;nk d:u ?;kok- 

fuo`Rrh osru foHkkxkrhy deZpkÚ;kauh ;k egksRlok 
uarj lq/nk vls osxosxGs dk;Zdze vk;ksftr djkosr ts.ks 
d:u dqVwac fuo`Rrhosru /kkjdkl lks; gksbZy- 

‘kklukus dqVwac fuo`Rrh osru/kkjdkaP;k ikY;kalkBh 
fo’ks”k lqfo/kk nÓkkO;kr- 
lanHkZxzaFk lqph %lanHkZxzaFk lqph %lanHkZxzaFk lqph %lanHkZxzaFk lqph %    

1) dqyd.khZ oa- ¼2013½] QWfeyh isU’ku] ufpdsr izdk’ku- 
2) nkrkj iz-;- ¼2005½] isU’ku iwLrd] Jh- eaxs’k izdk’ku- 
3) izk-ikVwdys f{krht  ¼2010½] fjVk;jesaV IyWfuax] ldkG 

izdk’ku- 
4) luh lwaB.kdj ¼2012½] ts”B o lsokfuo`RrhlkBh] mCnsyh 

cqDl izdk’ku- 
5) vkxykos iznhi ¼2010½] lkekftd la’kks/ku i/nrh ‘kkL= 

o ra=s] lkbZukFk izdk’ku- 
6) lkxj ds- ¼2006½ egkjk”Vªkrhy ftYgs] vfu:/n  

izdk’ku- 
7) http://doppw.gov.in 
8) https://bookganga.com 
9) https://vikaspedia.in 
10)  https://shodhganga.com 

 
 

*** 
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ांितकारी आ दवासी जननायक भागोजी 
नाईक यांचे भारतीय वातं य ल ातील 

योगदान: एक अ यास.    
    

ा. डॉ. द ा ा. डॉ. द ा ा. डॉ. द ा ा. डॉ. द ा मा.मा.मा.मा.    तगंलवाडतगंलवाडतगंलवाडतगंलवाड    
सहयोगी ा यापक तथा समाजशा  िवभाग मखुसहयोगी ा यापक तथा समाजशा  िवभाग मखुसहयोगी ा यापक तथा समाजशा  िवभाग मखुसहयोगी ा यापक तथा समाजशा  िवभाग मखु 
मिहला महािव ालय गवेराईमिहला महािव ालय गवेराईमिहला महािव ालय गवेराईमिहला महािव ालय गवेराई ता. गेवराई िज. बीड .ता. गेवराई िज. बीड .ता. गेवराई िज. बीड .ता. गेवराई िज. बीड .    

तावनातावनातावनातावना    ––––    
भारतीय वातं यल ा या इितहासात डोकावून पािहल े

असता या भूमीवर अनेक शूरवीर परा मी राजे, सेनापती, सरदार, 
होऊन गलेे पण इितहासा या पानावर सवाचीच दखल घेतली  गेली 
नाहीत. याम ये अनेक उपेि त दलुि त रािहललेे शूर वीर आहते. 
यापैक च एक हणजे आ दवासी जननायक भागोजी नाईक. इं ज 

स ेला शह दे यासाठी आवाज उठव यात अ ेसर असले या अनेक 
आ दवासी जमाती आहते ांतीची मशाल पेटवून यात आ दवासी 
सव थम पुढे सरसावले होत.े मातृभूमी आ दवास ची भूमी अस यामुळे 
देशात जे हा जे हा परक य आ मणे झाली ते हा ते हा यांना शह 
दे याचा पिहला य  भारतातील आ दवासी लोकांनी केललेा 
आप याला पाहायला भेटतो पण यां या शौयाची दखल  कोण याही 
इितहासकाराने घेतललेी नाही ह े खेदान े नमूद करावीशी वाटते. 
इितहासा या पानावर न उमटले या अपेि त दलुि त असले या अनेक 
आ दवासी जनानायका पैक  भागोजी नाईक यां या जीवन आिण 
वातं यल ातील कायाचा आढाव तुत शोधिनबंधाम ये घे याचा 
य  कर यात आलेला आह.े    

सशंोधन िवधानसशंोधन िवधानसशंोधन िवधानसशंोधन िवधान    ----    
‘‘‘‘ ािंतकारी आ दवासी जननायक भागोजी नाईक याचं ेािंतकारी आ दवासी जननायक भागोजी नाईक याचं ेािंतकारी आ दवासी जननायक भागोजी नाईक याचं ेािंतकारी आ दवासी जननायक भागोजी नाईक याचं े

भारतीय वातं य ल ातील योगदान: एक अ यास.भारतीय वातं य ल ातील योगदान: एक अ यास.भारतीय वातं य ल ातील योगदान: एक अ यास.भारतीय वातं य ल ातील योगदान: एक अ यास.’’’’ या िवषया या 
अनुषगंाने आधुिनक कालखंडातील सामािजक समतेचा व वातं याचा 
लढा उभार याचा अनेक आ दवासी ांितकारकांनी य  केला 
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यापैक  एक हणून भागोजी नाईक यां या जीवन व कायाचा आढावा 
घे याचा य  या लघुशोधिनबंधाम ये कर यात आलेला आह.े 
सशंोधन प तीसशंोधन प तीसशंोधन प तीसशंोधन प ती    ---- 

तुत संशोधनात संशोधन िवषया या अनुषगंाने शा ीय 
प ती या आधारे मािहती संकलन कर यासाठी िव ेषणा मक संशोधन 
प तीचा अवलंब कर यात आला. 
सशंोधनाची े  मयादासशंोधनाची े  मयादासशंोधनाची े  मयादासशंोधनाची े  मयादा    ----    

तुत संशोधनात व तुिन  त ये संकलन क न िन कषा त 
जा यासाठी संशोधनाचे े  मयादा िनि त कर यात आली.  भारतात 
अनेक आ दवासी जननायक होऊन गेले यापैक  फ  भागोजी नाईक 
यां या जीवन आिण कायाचा आढावा या लघुशोधिनबंध घे यात 
आललेा आह.े 
त य सकंलनाची साधनेत य सकंलनाची साधनेत य सकंलनाची साधनेत य सकंलनाची साधने    ––––        

तुत संशोधनात त ये संकलनासाठी संदभ ंथ, 
िनयतकािलके, पु तके, यांचा आढावा घे यात आला.    
सशंोधनाची उ ेसशंोधनाची उ ेसशंोधनाची उ ेसशंोधनाची उ  े   ---- 

उ ांची मांडणी के यामुळे संशोधन कायाला िनि त दशा 
ा  होते हणून तुत संशोधनात पुढील उ ांची मांडणी कर यात 

आली. 
१) भागोजी नाईक यां या जीवन व कायाचा आढावा घणेे. 
२) भागोजी नाईक यां या वातं य सं ामातील योगदानाचा अ यास 
करणे. 
सशंोधनाची गहृीतके.सशंोधनाची गहृीतके.सशंोधनाची गहृीतके.सशंोधनाची गहृीतके.----    

संशोधना या गृिहतकाची  मांडणी के यामुळे संशोधन काय 
एका िनि त दशेन ेवाटचाल करीत असते हणून गृहीतकाची मांडणी 
करण े संशोधन कायाला िनि त दशा ा  हो यासाठी अ यंत 
मह वाचे असते हणून ततु संशोधनाम ये पुढील गृहीतकांची मांडणी 
कर यात आलेली आह.े  
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१) भागोजी नाईक यां या वातं य ल ातील योगदानामुळे इतर 
आ दवासी बांधवांना वातं यल ात भाग घे याची ेरणा िमळाली. 
२) मातृभूमीला पारतं यातनू मु  कर यासाठी व समाजा या 
उ ारासाठी भागोजी नाईक यांनी वातं यसं ामात भाग घते यामुळे 
ह े अजरामर झाल े असल े तरी यां या नावाची इितहासात न द 
घेतललेी दसत नाही. 
मािहतीच ेिव षेणमािहतीच ेिव षेणमािहतीच ेिव षेणमािहतीच ेिव षेण----    

75 वषा या पूव चा कालखंड पािहला तर संपणू भारतावर 
इं जांचे सा ा य पसरले होते. दीडशे वष इं जांनी भारताम ये स ा 
चालवली या कालखंडात भारतीय जनमानसावर वेळोवेळी वेगवेग या 

कारचे अ याय-अ याचार केले. यामुळे सामा य जनतलेा देखील 
इं जां या स ेचा कंटाळा आलेला होता. होणारे अ याय अ याचार 
असेच चालू रािहले तर भिव यकालीन भारतीय िपढीला जीवन जगण े
अस  होईल ह ेल ात घऊेन भारतातील सव जाती -धमा या लोकांनी 
इं ज स ेला िवरोध केला. याला आ दवासी समाज अपवाद असणार 
कसा? माउंट आबू पासून सु  होणा या सातपडुा पवतापासून ब तर 
पयत या ड गराळ भागात वेगवेग या कार या आ दवासी जमातीचे 
वा त  असललेे आप याला पाहायला भेटतील. या सव आ दवासी 
जमाती या युवकांनी मातृभूमीला पारतं यातून मु  कर यासाठी 

ाणांची आ ती दली.१८१८ म ये मराठेशाहीचा अ त झा यानंतर 
इं जा या वाढ या अ याय अ याचाराला लगाम घाल यासाठी व य 
व सातपुडा पवतातील बहादरु िभ ल आिण महादेव कोळी या 
जमाती या त णांनी गिनमीका ाने इं जांशी अनेक वष झंुज दली. 
सातपुडा, सातमाळ अ ज ा या ड गराळ भागातील अनेक आ दवासी 
नायकांनी आप या जमातीतील त णांना एकि त क न इं जांशी 

खर लढा दला. या अनके आ दवासी जननायक यापैक  एक 
ांितकारी आ दवासी जननायक हणून भागोजी नाईक, भीमा नाईक, 

तं ा िभ ल, गुजर सग यांचे योगदान अ यंत मोलाचे काय आह.े 
महारा ात सवदरू पसरले या िविवध भागातील आ दवासी 
जननायकांनी आप या- आप या परीने दशेा या वातं य ल ात 
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भरीव योगदान दले आह.े हणून यांचा इितहास इितहासा या 
पानावर सुवणा रान े िलहायला हवा होता. पण ददुवाने कोण याही 
इितहासकारांनी इितहासा या पु तकात यां या नावाला देखील जागा 
दली नाही ही अ यंत ददुवाची बाब आह.े हणनू तुत संशोधनाम ये 

वेगवेग या आ दवासी जण नाईकांनी वतं  ल ाम ये केले या 
योगदानाचा अ यास कर यासाठी संशोधनाला िनि त दशा ा  
हावी हणून भागोजी नाईक यां या जीवन व कायाचा आढावा 

घे याचा य  केललेा आह.े  
भागोजी नाईक यांचा ज म 1804 म ये नािशक िज ातील 

नांदरु- शगोटे येथ े एका िभ  ल कुटंुबात झाला. रानावनातील जंगल 
द यातील जीवन जगणारा एक कोतवालाचा मुलगा हणनू यां याकडे 
पािहले जात असे. कुटंुबातील अठरािव  दा र ामुळे यांना फारसे 
िश ण घतेा आले नाही. यामुळे गुराढोरां या पाठीमाग े जंगलात 
फरणारा भागोजी वेगवेग या कार या यु नीतीचे िश ण घेत 

होता. काठी चालवण,े भाला चालवण,े नशानेबाजी करणे अशा 
कारचे उप म यां यासाठी रोजचेच होते. जनावरे राख यासाठी 

जंगलात गेले या भागोजी वर एक दवस वाघान े आ मण केले. या 
आ मणाला आप या हातातील कु ाडी या सा ाने यु र दते या 
वाघाला ठार मारल.े ह े यांचे शौय पा न ि टश सरकारने यांना 
पोिलसांची नोकरी बहाल केली. परंत ु या नोकरी म ये आप याच 
देशबांधवां या िवरोधात काम करावे लागत े ह े जे हा यां या ल ात 
आल ेते हा यांनी ि टशांची गुलामिगरी यु  असललेी नोकरी सोडून 
देऊन, वातं या या रणसं ामात भाग घेतला.  अहमदनगर 
िज ातील अकोल,े संगमनेर, िस र, कोपरगाव आिण नािशक 
िज ातील िनफाड, पेठ या भागातील िभ ल व महादेव कोळी या 
आ दवासी जमाती या त णांना एकि त क न वातं याचा लढा 
उभार याचे मोलाचे काय केल.े हणनू त े त णांचे ेरणा थान ठरल.े 
मनु यबळ, आ थक पाठबळ, श ा े इ यादी बाबीचा अभाव असताना 
देखील सावधिगरीने िनयोजन क न भागोजी नाईक यांनी िनजामा या 
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मदतीने इं जी स ेला सळो क पळो क न सोडले.  1857 मधील 
िभ ल व महादेव को यां या उठावाचे नेतृ व के याचा आरोप 
भागोजी यां यावर लावून यांना तु ंगात डांब यात आले. यामुळे 
इं ज सरकारवर यांचा राग अिधकच वाढललेा होता. यामुळे यांनी 
आप या प रसरातील िभ ल आिण महादेव कोळी या आ दवासी 
जमाती या त णांना एकि त क न एक सै याची तुकडी तयार केली. 
नािशक-पुण े महामागावर इं जांना वावरणे कठीण केली आजही तो 
घाट भागोजी नाईक घाट या नावाने ओळखला जातो.1857 या 
उठावानंतर अहमदनगरचे पोलीस अधी क जे. ड यू. हे ीन ेभागोजी 
नाईक यां या वाढ या कारवायांचा कायमचा िनपटारा कर यासाठी 
िवडा उचलला होता. नांदरु- शगोटे जवळ या ड गराळ भागातील 
वा त ाला असले या भागोजीवर यांनी आ मण केल,े पण भागोजी 
नाईक यांनी आप या अचूक नमेबाजी या बळावर हे ीचा अंगर क 
हे ी या दोघांनाही ठार केली. ह ेपाहताच सव पोलीस िशपाई णात 
माघारी फरली. भागोजी नाईक यांनी मारललेा  हे ी हा पिहला 
इं ज अिधकारी होता. यानतंर यांनी 18 ऑ टोबर 1857 रोजी 
भागोजी नाईक यां या होळीचा इं जांची सै यासोबत जंगी सामना 
झाला, याम ये अनेक इं ज अिधकारी व पोिलस अिधकारी जखमी 
झाले.अनेक जण ठार झाल.े यानंतर भागोजी नाईक यांनी ंबके रचा 
खिजना लुटला व 12 नो हबर 1857 रोजी हरसुलचा खिजना लुटला 
व सरकारी द रातील होळी केली. या घटनेचा षे मनात ठेवून इं ज 
अिधका यांनी जंगलात वा त  करणारे िभ ल, कोकणा, रामोशी 
आिण महादेव कोळी जमाती या लोकांना पकडून फाशी दली. 19 
िडसबर 857 रोजी कॅ टन वा◌ॅकर, कॅ टन बा◌ॅ वेल यांनी १० ा 
तुकडीसह सुरतेवर आ मण केले. आ दवासी बंडखोरांना सहा य केल े
हा आरोप ठेवून सुरतेचे त कालीन राजे भगवंतराव भाऊराजे यांना 
इं ज सरकारन े फाशी दली. 18 फे ुवारी 858 रोजी येवला येथील 
क यात भागोजी नायकां या टोळीवर कॅ टन िगल यांनी अचानक 
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ह ला केला या ह यात भागोजी नाईक यांनी इं जा या 40 सैिनकांना 
ठार क न आपली सुटका क न घतेली, यानंतर ठक- ठकाणी िभ ल 
युवकांना एकि त क न आ दवासी त णांची एक फलटण बनवली. 
याम ये यांचा मुलगा यशवंत नाईक याचा देखील समावेश होता. 

मातृभूमीचे आिण आप या समाजाचे संर ण कर यासाठी ही तयार 
केलेली एक मोठी फलटण होती, असे हणायला हरकत नाही. या 
टोळीने ि टशां या छाव यांवर ह ले क न इं ज अिधका यांना सळो 
क पळो क न सोडले. भागोजी नाईक यांची वाढत चालललेी 

आ मकता कायमची संपिव यासाठी कायमची संपिव यासाठी 5 जुलै 
1859 रोजी संगमनेर जवळ या अभोरदरा येथ ेइं ज सै याने आ मण 
केले. या लढाईत यांचा मुलगा यशवंत नाईक मारला गलेा व पुंजाजी 
नाईक यांना इं ज अिधका यांनी कैद क न नलेे. याचा बदला 
घे यासाठी 26 ऑ टोबर 859 रोजी भागोजी नाईक यांनी कोपरगाव 
तालु यातील  कोरहळे या गावाला लुटले. लुटललेी सव मालम ा 
आिण पैसा ते आप या आ दवासी जमातीतील गरजू लोकांना वाटत 
असत आिण आप या टोळी या गरजा भागव यासाठी लागणारे 
श ा े खरेदी कर यासाठी लटुलेला वापरत असत. भागोजी नाईक 
यांचे दवस दवस वाढत चालललेे वच व पा न इं ज अिधकारी बेभान 
झालेले होत े हणनू यांनी भागोजी नाईक यांचा कायमचा बंदोब त 
कर याचे ठरवल ेआिण भागोजी नाईक यांना पकडून दणेा यास कवा 
या या ठावठीका याची अचूक बातमी देणा या मोठी र म आिण 

जमीन ब ीस दे याचे ठरवले आिण मेजर ा◌ॅ साचर यांना पाचारण 
कर यात आले. 

भागोजी नाईक यांचे वाढत चाललले े वय दररोज होणारी 
धावपळ, उठाव, लढाया, यामुळे त ेकमालीचे थकलले े होते आिण या 
सव कामातून िव ांती घे यासाठी एका िनवांत आिण गु  जागेची 
यांनादेखील आव यकता होती कारण इं ज सरकारने यां यावर 

ठेवलेला इनाम यांना देखील माहीत झालेला होता. हणनू यांनी 
िस र तालु यातील सांगवी येथील संगमबेटावरील खंडेराव काळे यांचे 
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िनवास थान आप या वा त ासाठी गोपनीय जागा हणून िनवडलले े
होते.परंतु इनाम हणून भेटणारी जमीन आिण पैसा या मोहाला बळी 
पडून जवळ याच माणसाने यांना फसवले. भागोजी ह ेनाईक खंडेराव 
काळे यां या घरी आ याची बातमी पोिलस अिधका यांना दली आिण 
रातोरात मेजर ा◌ॅ साचर यांनी दनांक 10 नो हबर 1859 
रोजीसंगमावरील बेटायला रातोरात पोलीस िशपायाचा वेढा दला. 
सकाळ या हरी उडताच भागोजी नाईक यां या टोळीवर गो यांचा 
बेछूट वषाव झाला.आप याच न े फतरू होऊन िव ास घात 
के यामुळे यांचे अनेक सैिनक धारातीथ पडले भागोजी नाईक यांना 
शरणागती प कर यासाठी ा◌ॅ साचर यांनी पु हापु हा आदेश दला 
परंतु यां या आदेशाला भीक न घालता भागोजी नाईक यांनी लढत -
लढत येणारे वीर मरण वीकारल.े यां या प ात या या कुटंुबातील 
सव सद यांची इं ज अिधका यांनी िन ूरपण ेक ल केली आिण यांचे 
संपूण कुटंुब उ व त क न टाकले. आिण भागोजी नाईक यां या 
नावाचा आिण कुटंुबाचा या ठकाणी अ त झाला. भागोजी नाईक 
यांचा अं यसं कार 11 नो हबर 1959 रोजी नांदरु- शगोटे गावापासून 
एक मैल अंतरावर कर यात आला आजही या ठकाणी भागोजी नाईक 
यां या नावाने िवजय मारक असललेे दसून येते. 

अशा कारे भारत मातृभूमीला पारतं यातून मु  कर यासाठी 
परक य स ेशी संघष करत वीर मरण प करणारे भागोजी नाईक यांचे 
योगदान अन यसाधारण असे आह.े िपतापु  यांनी मातृभूमी या 
संर णासाठी आप या ाणांची आ ती दली. त ेदेशासाठी लढले आिण 
अमर ता मे झाले. परंतु इितहासा या कोण याही पानावर यां या 
नावाला जागा िमळाली नाही ह े या भारतीय समाजातील 
जाित व थेचे िवदारक आिण वा तव आह.े ह े िवस न चालणार 
नाही. एका ठरािवक जाती या लोकांनाच चचत आणून मोठे कर याचे 
काम इितहासकारांनी केली क  काय अशा कारची जाणीव पु हा पु हा 
होते. 
िन कषिन कषिन कषिन कष    ----    

देशाला पारतं यातून मु  कर यासाठी देशातील वेगवेग या 
भागात अनेक आ दवासी जननायकानी आपल ेपूण आयु य वेचले आिण 
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आप या ाणाची आ ती दली परंत ु यांचे नाव इितहासा या 
पानापासून उपेि त रािहल,े ह ेवा तव आह.ेइितहासा या कोण याही 
पानावर या नावांचा उ लेख दसून येत नाही तर उलटप ी यांना गुंड, 
दरोडेखोरां या टो या असा नामो लेख केललेा दसून येतो ही अ यंत 
घृणा पद बाब आह.े तसेच इं ज सरकार या अ याय अ याचारापासून 

ामीण समुदाय, आ दवासी समुदाय, आिण नागरी समुदाय पैक  
कोणताही समुदाय अिल  रािहला नाही ह ेयातून प  होत.े 
सदंभ सचूीसदंभ सचूीसदंभ सचूीसदंभ सचूी----    

1) गौतम िनकम, झाशीची आ दवासी झलकारीबाई आिण एक 
आ दवासी ी: एक अ यास, िवमलक त  काशन, चाळीसगाव. 

2) गो वद गारे,सातपु ातील िभ ल ऐितहािसक व सामािजक 
मागोवा,कॉि टने टल काशन, पुणे 3.सुरेशचं  वारघडे, 
महारा ातील आ दवासी, वन ी काशन, पुणे. 

3) गौतम िनकम, ांितकारी आ दवासी जननायक, िवमलक त  
काशन, चाळीसगाव.  

4) दपक गायकवाड,आ दवासी चळवळी व प आिण दशा,सुगावा 
काशन,पुणे. 

 
 
 

*** 
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मिहलामिहलामिहलामिहला    आिणआिणआिणआिण    मानवीमानवीमानवीमानवी    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार    
    

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . शामलशामलशामलशामल    िभवराजिभवराजिभवराजिभवराज    जाधवजाधवजाधवजाधव        
िमि लया महािव ालय, बीड गृह िव ान िवभाग, 

तावनातावनातावनातावना    ::::    
भारतीय रा यघटनेन े कायदयासमोर समानता ह े त व 

वीका न ी-पु षांना समान थान दल े जाते. मानव अिधकार 
हणजे मानवाला जग यासाठी आव यक प रि थती, समानता, याय, 

स मान व वातं य उपल ध क न देण,े हणजे मानव अिधकार होय. 
मानव अिधकार हणजे वंश, जात, कुळ, थान, लग रंग या 
आधारावर भेदभाव न करता सव मानवमा ांना समानतेचे अिधकार 

दान करण,े हणजे मानव अिधकार होय. 
समाजात मिहलांना गृिहणी माता उ पादक, कामगार 

रा याची नाग रक या सव भूिमका बजावत असताना वेगवेगळया 
सम यांना त ड ावे लागत.े अिधकार हणून जो कलन ेमा ये झालेली 
आहते यांचा िवचार केला असता य  भूमीकेत ि यांची गळचेण,े 
अिधकाराची पायम लीच झालेली दसते. कामा या ठकाणी दु यम 
थान, यामुळे िमळणारे कमी वेतन आिण कामा या ठकाण या 

जाचक अटी वाढत आहते शोषणाचे माण वाढत आह.े  
उ ेउ ेउ ेउ े    ::::----    

1. मिहलांना असणा या मानवी अिधकाराचा अ यास करण.े 
2. मिहलां या मानव अिधकारांचे मह व अ यासण े 

    
    



349349349349 
 

 

 

त यत यत यत य    सकंलनसकंलनसकंलनसकंलन    ––––    
 तुत शोध िनबंधासाठी त य संकलन दु यम खोतावर 

आधारीत आह.े यासाठी सा ािहके, पु तके, वृ प े आिण मािसकांचा 
आधार घे यात आलेल ेआह.े 
िव षेणा मिव षेणा मिव षेणा मिव षेणा मकककक    बाजूबाजूबाजूबाजू    ::::----  

मानवी मूलभूत अिधकार अमयाद असू शकत नाहीत, तसेच 
संसदेकडून यात वारंवार िनयं ण कया मयादा येणेही यो य न ह े
मूलभूत अिधकारांचा उ ेश केवळ िनरंकुश शासना या अ यायापासून 
सुटका एवढाच मयादीत नाही. तर | ला ित या सामािजक, 
राज कय, आ थक इ. े ात सवागीण िवकासाची संधी ा  क न 
दे याचे आदश येय यात सामावले आह.े हणूनच अिधकारां या 
संर णाची जबाबदारी यायालयावर टाकली आह.े येक देशा या 
प रि थतीनु प अिधकारांची व था केललेी असत.े भारतात नागरी, 
राज कय व सामािजक अिधकाराना ाधा य दल े आह.े रिशयात 
आ थक अिधकाराला ाधानये दलेल े आह.े सा यवादी व पात 
आ थक आशय मह वाचा आह.े पुढे याचा िवचार आव यक करावा 
लागले. उपिजवेके या तरतुदीशीवाय अिधकार िनरथक ठरतात. हणून 
यांचा उ लेख मागदशक त वात आललेा आह.े 

मूलभूत अिधकारांचा हतेू सामुदाियक िहत जोपासणे व सवाना 
सावागीण िवकासाची समान संधी िनमाण क न देणे हा असतो. 
लोकशाही या यशासाठी राजघटनेत मूलभूत अिधकाराची हमी देणे 
आव यक असत.े हणून भारतीय राजघटनेतील मानवी मूलभूत 
अिधकारांचा अ यास करण ेमह वाचे आह.े  
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ीीीी    िवकासासाठीिवकासासाठीिवकासासाठीिवकासासाठी    ::::    
ि याचे शोषण व िपळवणूक ाचीन काळापासूनच सवच 

रा ात होत आह.े आज या िव ान युगातही यात कोणतीही हमी नाही. 
आज या िव ान युगातही यात कोणतीही कमी नाही उलट याम ये 
वृ ी होत चालली आह.े मिहला या िवरोधात हसा कया शोषण 
केवळ यु  वा शरणाथ  िशिवगतच नाही तर वतः या घरात व काम 
कर या या ठकाणीही शोषण व पीळवणूक होत आह.े घरगुती हसेने 
आज ापक व प धारण केल ेआह.े यातून यांना शारी रक पीडा व 
छळवणुक ला सामोरे जोव लागत आह.े संयु  रा  संपा या मानव 
िवकास अहवालाम ये असे हटल ेआह ेक , "असा एकही समाज नाही 
को िजथ े िखया सुरि त आहते आिण यांना बरोबरीचे थान दले 
जाते. 

गत सुर ा यांचा िप छा पालनपोषनापासून ते 
मशानभूमीपयत करते. बालपणापासून त े वृ ापकाळापयत सतत 
यां यावर लग आधारावर अ याय, अ याचार कर यात येत आह.े 

संपूण समाजात मिहला वमुल या िव  हसा चाल ू आह.े यामुळे 
समाजाचा िवकास खंुटला आह.े लगभेदामुळे मिहलांना जीवन गमवावे 
लागत.े भारतात येक वष  पाच हजारा न अिधक ि यांना 
डंयां या कारणामुळे मारल े जाते. भारतात मिहला आज सवच 

| े ात असुरि त आहते. ूणह य बल कार, बालबल कार, 
बालवे यावृ ी उपे ा यांना सामोरे जावे लागत.े अमे रकत ेतर येक 
१० सेकंदाला एका वीया ित या जवळ या सा ीदाराकडून 
दु वहाराला सामोरे जावे लागत.े मिहला व मुलांचा ापार 
आंतररा ीय े ात वाढ याचे दसते. वे या वसायासाठी मिहलांची 
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सरास िव  होत आह.े या गो ी चांग या तरच मानव िवकासाचा 
संभव आह े 
मलुां यामलुां यामलुां यामलुां या    शै िणकशै िणकशै िणकशै िणक    दृ ीकोनदृ ीकोनदृ ीकोनदृ ीकोन    ::::    

मुल े ही कोण याही समाजाचे भिवत  असतात यां या 
सवागीण िवकासाधी जबाबदारी यां या बरोबर रा ाचीही असते. 
परंत ुमुलां या बाबतीत समाजाची उदासीनता याव न दसून येते क , 
बालकामगारांची सं या मो ा माणात आह.े अनेक िव ाथ  
िश णापासून वंिचत आहते दा र यामुळे क येक मुलांना मूलभूत 
सुिवधा तर नाहीच, पण अ , व या अभावी कुपोषणाला सामोरे जावे 
लागत.े लॅ टन अमे रका, दि ण आ का, पाक थान इ. रा ासहीत 
भारतात ही कुपोषीत बालकांची सं या काही कमी नाही. िबहार, 
उ र देश, महारा ातील नंदरूबार िज हयात कुपोिषत बालकांची 
सं या मोठया माणात आढळून येते. मुलांचा ापार, लैिगक शोषण, 
अंध तेनू जाणारे बळी इ. घटना समाजात सरास घडतात ह े सव 
पावणे गरजेचे आह े यांना यांचे जीवन घडिव यासाठी सव सुख-
सुिवधा उपल ध क न दे याची गरज असून ह े मानव अिधकारा या 
मा यमातून श य आह.े  
उपाययोजनाउपाययोजनाउपाययोजनाउपाययोजना    ::::    

१. ि यांना आ थक दृ या वावलबंी हो यासाठी सा र मिहलांना 
सेवेत समावून यायला हवे. 

२. ी पु षांना ान अिधकार कायदयाने दले आहते मा  जो 
पयत य  वहारात याची य  अंमलबजावणी होत 
नाही तो पयत ि या मानव अिधकार भोगू शकत नाहीत. 

३. मिहलांना समाजात मानाचे व ित चेे थान असल ेपािहजे. 
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४. कामा या ठीकाणी ि यांना मानिवय प रि थती असली पािहजे 
पु ष वच वाचा धाक असता कामा नये. 

५. घरगुती हसा थांबली पािहजे. 
६. पु षां या मानिसकतेम ये बदल घडवून आणला पािहजे. 
७. ि यां या आरो याची काळजी घेतली पािहजे. 
८. ि यांना रोजगारांची संधी उपल ध क न दली पािहजे. 
९. जागितक करण, खाजगीकरण व उदारीकरणा या काळात 

ि यांना अिधकाधीक स म व साम यशाली बनवण ेआव यक. 
१०. खाया अथान े ी स मीकरण व खीसबळीकरण करावे. 

सदंभसदंभसदंभसदंभ    थंथंंथथं    सूचीसूचीसूचीसूची    ::::    
१. ैमािसक िनरंतर िश णधारा मानवी ह  कायदा सा रता 

िवशेषांक भाग दसुरा, काशक महारा  रा य सा रता प रषद 
पुणे. 

२. मानवी ह  ा. ही.बी. पाटील के सागर प लीकेशन. 
३. ा. सुधाकर कुलकण , जुन २००३, भारतीय संिवधान: शासन 

आिण राजकारण: अिभजीत काशन लातूर. 
४. वसंत पळशीकर आपले ह  आिण यांची प रपूत . 

    
*** 
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भारतीय लोकशाही पढुील आ हानेभारतीय लोकशाही पढुील आ हानेभारतीय लोकशाही पढुील आ हानेभारतीय लोकशाही पढुील आ हान े
                                                  

डॉ. एन. जी. शेरे 
रा यशा  िवभाग मुख,कला,िव ान आिण वािण य महािव ालय, नळदगु, 

िज हा.उ मानाबाद. 
तावना:तावना:तावना:तावना: 

  जसे या जीवनात अनेक सम या अडचणी  आ हाने 
उ वतात याच माणे रा ा या ही जीवनात अनेक आ हाने िनमाण 
होतात.दसु या महायु ानंतर जगातील अनेक रा ांनी लोकशाही 
शासन प तीचा वीकार केलेला आपणाला दसून येतो. या रा ांनी 
लोकशाहीचा वीकार केलेला न हता यांनीही लोकशाही शासन 
प तीचा वीकार केललेा दसून येतो. लोकशाही िशवाय िवकास श य 
नाही ह े यांना आता पूणपणे पडलले े दसत.े परंतु नुसती लोकशाहीची 
थापना झाली हणजे िवकास झाला असे हणता येणार नाही.िवकास 

करत असताना अनेक सम या अडचणी  आ हाने याचीही सोडवणूक 
करण े आव यक आह.े ते हाच लोकशाही यश वीपण े टकून वाटचाल 
क  शकेल. गे या सात दशका या वाटचालीचा अ यास के यानंतर 
भारतीय लोकशाही पुढील आ हाने या िवषयाचा यावेळेस आपण 
िवचार करतो. यावेळेस ामु याने ग रबी बेरोजगारी िवषमता वाढती 
लोकसं या िनर रता अ ान या आ हानांची चचा करीत असतो. 
वातं य ा ी पासून भारतीय लोकशाही पुढील असणारी ही आ हान े

आजही कमी झाललेे नाही. यातील काही आ हाने यश वीपण े
सोडव याचा य  आजपयत या राजकारण आिण लोकांनी केलेला 
आप याला दसून येतो. परंत ु बदल या प रि थतीतनू आिण नवीन 
आ हाने देखील भारतीय लोकशाही समोर उभी रािहलेली आपणाला 
दसून येतात. याम ये ांतवाद, दहशतवाद, ाचार, न लवाद, 
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गु हगेारीकरण, जाितवाद आिण सरकारी यं णेचा दु पयोग ही अशी 
अनेक आ हान ेआज लोकशाही पुढे उभे रािहलेल ेआहते. 
सशंोधनाचा उ ेश:सशंोधनाचा उ ेश:सशंोधनाचा उ ेश:सशंोधनाचा उ ेश: 

 तुत संशोधन िवषया या अनुषगंाने लोकशाही पुढील 
आ हाने या िवषयाचा अ यास करणे हा संशोधनाचा मु य उ ेश आह.े  
सशंोधन प ती:सशंोधन प ती:सशंोधन प ती:सशंोधन प ती: 

 तुत संशोधनासाठी दु यम साधनांचा वापर केला व 
यासंबंधी आव यक असणारी मािहती संदभ ंथ, वतमानप े, मािसके, 

सा ािहक या साधना ारे ा  क न िव ेषणा मक प तीचा वापर 
केलेला आह.े        
भारतीय लोकशाही पढुील आ हानेभारतीय लोकशाही पढुील आ हानेभारतीय लोकशाही पढुील आ हानेभारतीय लोकशाही पढुील आ हाने::::    

 भारतीय लोकशाही समोर सवच पातळीवर मो ा माणात 
आ हान ेिनमाण झाललेी आहते याचा थोड यात आढावा पुढील माण े
घेता येईल.  

1) ाचार:ाचार:ाचार:ाचार:  
   भारतीय लोकशाही समोर ाचारामुळे मोठे संकट 

िनमाण झाल ेआह.े भारतात  ाचार आता ककरोगा सारखा पसरला 
आह.ेलोकशाही पुढील आ हान े म ये आज सवात मोठे आ हान आह.े 

ाचाराची क ड समाजातील सव े ाला लागलेली आह ेव यामुळे 
संपूण समाज व था पोख न िनघाललेी आह.े खाल या तरापासून त े
व र  तरापयत सवानाच ाचाराने आप या कवेत घेतले आह.े 

ाचार हा भारतीय लोकशाहीला नवा नाही परंत ु आज या 
माणात ाचार भारतीय समाजात बोकाळत आह े ते पािहले तर 

ाचार हचे लोकशाही पुढील एक मुख आ हान आह े ह े ल ात 
येईल. राजकारण, शासन, याय व था, मा यमे, धा मक सं था, 
शै िणक सं था, सामािजक सं था पयत या ाचारान े आपल े पाय 
मुळे रोवली आहते. भारता या लोकशाहीला ओरकखडणारा कडा 
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हणून ाचाराकडे पािहल े तर चुक चे ठरणार नाही. सुशासन, 
िवकास, लोकक याण या त वांना ाचाराने हरताल फासला  आह.े 
राजीव गांधी यांनी हट या माणे एक पयावर खाली चाळीस पैसे 
पोहोचतात. आता मा  प रि थती यापे ा िबकट बनली  आह.े कधी 
दहा पैसे तर कधी काहीच नाही अशी प रि थती िनमाण झाली 
आह.ेआज अशा घटना आप याला दसून येतात क  एखा ा   

या नावावर सरकारी अनुदान उचलल ेजात ेपण यांना याब ल 
काहीच मािहती नसते ही खरोखरच चतेची बाब आह.े ाचारामुळे 
िवकास कामांम ये होणारी दरंगाई,कामाचा िनकृ  दजा यामुळे 
क याणकारी रा या या संक पनेला तडा जाऊन लोकशाही धो यात 
आली आह.े आज आपण पाहतो क  ाचाराचे अनेक मोठी करण े
उघडी होताना दसत आहते. ाचारामुळे आज समाजात सव तरावर 
गैरमागान,ेअवै  प तीन े यादा पैसा कमव याची अप वृ ी वाढत 
आह.े राजक य नेते व लोकशाही यां याम ये ाचाराबाबत साटेलोटे 
होऊन ाचाराचे माण वाढत आह.े ाचारामुळे समाजात 
लोकशाही बाबत चीड व संताप िनमाण होत आह े हणून ाचार 
रोखणे अथवा ाचाराचे िनमूलन क न समाजाला व छ व 
पारदशक सरकार दणेे ह ेएक आ हानच आह.े    

2) राजकारणाच ेगु हेराजकारणाच ेगु हेराजकारणाच ेगु हेराजकारणाच ेगु हेगारीकरण :गारीकरण :गारीकरण :गारीकरण : 
         शांततामय प तीन ेस ांतर घडवून आण याचा माग 

असे लोकशाहीतील मु  व िनभय वातावरणात पार पडणा या 
िनवडणुकांची वणन केल े जाते. परंत ु य ात    मा  उमेदवारांना 
पळवण,े यांना धाक दाखवणे, ठार मारण,े मतदारांना भीती दाखवणे, 
मतदान क  ता यात घणे,े पशैाचे आिमष दाखवणे अशा व पाचे 

वहार िनवडणुक त वाढलेल े दसून येतात. िनवडणुका 
जक यासाठी  प ा प ात व उमेदवारांम ये होणारी पधा जीवघेणी 

ठरत आह.े स ेचे राजकारण करणारे नेते िवरोधकाला संपव यासाठी 
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भाडो ी गुंडांना हाताशी धरतात, यांचे गु ह े पाठीशी घालतात, 
अनेकदा ह े गुडं वतः िनवडणकु त उमेदवार हणून उभे राहतात व 
िनवडून येतात. आज देशातील अनेक आमदार व खासदार यां यावरती 
गंभीर गु ांची न द अस याचे आपणाला दसून येत.े मनी, मसल व 
मा फया ह ेतीन घटक आज भारतीय राजकारण िनयंि त करत आहते. 
कायदा भंग करणारे व याची अवहलेना करणारेच कायदा िनमाण 
करत आहते ही बाब भारतीय लोकशाहीसाठी घातक आह.े  

3)3)3)3) जाितवाद:जाितवाद:जाितवाद:जाितवाद:        
भारतीय राजक य सं कृतीचे व प िनि त करणारा 

मह वाचा घटक हणजे जात होय. भारतात जातीचा संबंध समाजाशी 
आह े अथकारणाशी व राजकारणाशी देखील आह.े वातं यानंतर या 
काळात पधा मक िनवडणुक या राजकारणामुळे जात क थानी 
रािहलेली आह.े भावी ने यांचा भाव रोख यासाठी नेहमी जातीचा 
वापर राजक य प ांनी केलेला आपणाला दसून येत.े बळ जात नी 
दबु या  जातीवर आपल े भु व िनमाण क न िनवडणुक या 
राजकारणात यश िमळवल े व स ा संपादन केलले े अनेक उदाहरण े
आहते. महारा ात मराठा, आं दशेात रे ी, कनाटका लगायत, 
हरयाणात जाट, राज थानम ये राजपूत, िबहार म ये यादव या बळ 
जात नी सव  थानापासून ते थािनक स ा थानापयत आपली 
राजक य म े दारी िनमाण केललेी आह.े यामुळे दबु या जाती गटांना 
स ा थानापासून वंिचत राहावे लागत.े यामुळेच पुढारले या जाती व 
मागासले या जाती अशी िवभागणी दशेा या िविवध रा यांम ये 
िनमाण झालेली आप याला दसून येत.े यामुळे मागास जाती म ये 
आप यावर अ याय हो याची भावना िनमाण झाली आह.े यातूनच 
जातीय तेढ िनमाण हो यास चालना िमळाललेी आह.ेयामुळेच जाती 
जाती मधील दंगली जातीजातीतील षे मो ा माणात वाढलेला 
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आपणाला दसून येतो आिण ह े देखील या देशातील लोकशाही पुढील 
एक मोठे आ हान अस याचे दसून येते.  

4) ादेिशकवाद :ादेिशकवाद :ादेिशकवाद :ादेिशकवाद : 
 भारतीय लोकशाही या  घटने या आधारावर टकून आह े

या घटना मक तरतुदीनुसार येक नाग रकांना कुठ याही रा यात 
जाऊन राहता येत.े याला आप या बोलीभाषेचा वापर करता येतो. 
परंतु भाषावार ांतरचनेनुसार ादेिशक वादाचा नवा  िनमाण 
झाला. यातून ादेिशक प  थापन झाले व यां या वाढ या 

भावामुळे काही ादेिशक िवभागातून समािव  कर याब ल वाद 
िनमाण झाल.े याच वादांचे पांतर या या वेळी काही करार क न 
यां याम ये सामंज य िनमाण कर यात आला. उदाहरणात महारा  

रा या या िन मती या वेळी नागपूर करार कर यात आला. अशा 
करारातून ही असमाधानी रािहले यासाठी समतोल िवकास ह े सू  
मानत घटने या कलम 371 (2) कलमानुसार वैधािनक िवकास 
महामंडळ िनमाण कर यात आली व यासाठीचे आ थक अिधकार 
रा यपालांना दे यात आल.े या मागे ादेिशक असमतोल दरू होऊ 
शकेल अशी अपे ा होती. या असमतोला या भावनेतून वेगवेग या 
रा या या मागणीचा आ ह हा भारतीय लोकशाही पढुील आ हान 
ठरत आह.े कारण ादेिशक प ां या राजक य ह ासापोटी यां या 
पाशी असले या स ािधकार यातून या रा या या िवभाजनतेला 
अनुकूलता दाखवली जात आह.े हचे भारतीय लोकशाही या अखंडतेला 
आ हान ठरले आह.े.  

5) धमाधताधमाधताधमाधताधमाधता    : 
भारताम ये िविवध धमान े सं कृती अि त वात आहते. ह े

िविवध धम क येक शतकापासून एक  राहत आहते. मु य धमाम ये 
हद,ू मुि लम, ि न, पारसी, जैन, बौ  याचा समावेश होतो. या 
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िभ  धम य लोकात ऐ याची सहकायाची भावना आढळत नाही. 
भारतात हद ू मुि लम संघषातनू देशाची फाळणी झाली. धमाधतेमुळे 
लोक आप या धमाचे संर ण पालन करतात.धा मक िवषमतेतून 
भारतात अनेक दंगली झा या.1984 पंत धान इं दरा गांध ची ह या, 
1992 बाबरी मशीद करण, 2002 गो ा ह याकांड अशा अनेक 
छो ा-मो ा दगंली झाले या आपणाला दसून येतात. थोड  यात 
रा ीय एका मते या दृ ीने िवचार के यास ही बाब अितशय चतनीय 
वाटते.भारतीय राजकारणावर सामािजक िवषमतेचा फार मोठा 
प रणाम झाललेा आह.े भारतातील राजक य प  जनते या धमाधतेचा 
फायदा घेताना दसतात. राजक य नेत े लोकां या धा मक व 
जातीयते या भावनांना खतपाणी घालून यांची मत ेिमळतात. यामुळे 
लोकशाही समोर एक आ हान िनमाण झाललेे आह.े  

6) दहशतवाद:दहशतवाद:दहशतवाद:दहशतवाद: 
स या भारतीय लोकशाही समोरील एक गंभीर व पाचे 

आ हान हणनू दहशतवादा या सम याकडे पािहले जात.े कारण स या 
भारताम ये होणा या दहशतवादी ह यांची मािलका सतत सु  असून 
यामुळे जनजीवन िव कळीत होताना दसून येत आह.े आज जरी 

दहशतवादी ह याचे माण ह े अिधक वाढलेले दसत असले तरी 
भारत आिण पा क तान या दोन रा ांनी िन मतीपासूनच का मीर या 
िवलीनीकरणा या ाव नच याची सु वात झालेली दसून येत.े 
भारतात सतत होणा या दहशतवादी कारवायांमुळे भारताची अंतगत 
शांतता व सु व था धो यात आललेी दसून येत.े आज दहशतवादाने 
भयावह व प धारण केलले ेआह.े िव ाना या गतीमुळे माणसाची 
संहारक श  वाढली आह.े यू ॉन, हाय ोजन बॉ ब अशा अ ांचे 
शोध लागल े आहते. तसेच पेणा ा या शोधामुळे अशी िवनाशक 
अ े कतीही लांब पड यावर अचूक टाकता येऊ शकतात. महास ा 
असले या अमे रकेवर ह ला क न या दहशतवा ांनी जगाला िवचार 
करायला भाग पाडले आह.े आज या ह याची भयावहता आिण 
संहारक श  कमी आह.े याचे कारण अजून तरी जगातील अनुष  
पयत यांचे हात पोहोचलले े नाही.आज जगभरात अ व  े िनमाण 
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क न साठवून ठेव या जात आह.े या श वर येक देशा या 
शासनाचे िनयं ण आह ेआिण ह ेसाठे कोणा या हाती लागू नये हणून 
ती सांभाळून ठेवली जात आह.े परंतु पा क तान सार या अनके दबुळी 
लोकशाही असणा  या व वतः दहशतवादाला थारा देणा या या 
रा ांना पढेु ह ेश य झाल े तर जगाचा िवनाश होणार यात शकंा नाही. 
हणून आज केवळ भारतासार या एखा ा रा ाची दहशतवाद ही 

सम या रािहली नाही तर संपणू जगापुढील एक मुख सम या हणून 
आज या सम येकडे पािहले जाते.  

7) न लवादन लवादन लवादन लवाद : 
 न लवाद ह े देखील भारतीय लोकशाही पुढील एक गंभीर 

सम या आज ही सम या एक चतनाचा िवषय ठरत आह.े ही सम या 
िनमाण हो यास अनेक कारण े आहते याचा व वा तव दिृ कोनातून 
िवचार करणे आव यक आह.े न लवादी चळवळ ही मुळातच 
सा यवादी िवचारसरणीतून उदयाला आललेी चळवळ आह.े 
सु वाती या काळात न ली चळवळ ह ेशोिषत,आ दवासी व क करी 
वगा या संदभात काय करणारी चळवळ होती. पण आज या 
चळवळी या कायाची प त बदललेली आह.े अमानषुपण ेह या करणे, 
आधुिनक श ा  े बाळगणे, अवैध ापार करणे, सनदी अिधकारी, 
पोलीस, राजक य नेत े यांचे ह या करणे, अपहरण करण े इ यादी 
कृतीवर अिधक भर देताना दसतात, यामुळे भारता या शांतता थैय 
व सुरि ततलेा धोका िनमाण झाला आह.े  

न लवादी चळवळीची सु वात यावेळी झाली ते हा ही 
चळवळ सु  हो या पाठीमाग ेएक िवचार होता. सु वाती या काळात 
या चळवळीने िवचारांशी असलेली बांिधलक  जपली होती. परंतु 
नंतर या काळात िवशेषता स या या ि थतीत या चळवळीने जे प 
धारण केल ेआह ेयाव न हचे जणू या चळवळीचे मु य येय आह ेक  
काय असे वाटायला लागल े आह.े जनतेचे  सोडिव याऐवजी त े
िनमाण कर याचे काम न लवादी चळवळ करताना दसून येत आह.े  
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साराशं:साराशं:साराशं:साराशं:  
एकूणच भारतीय लोकशाहीचा िवचार करता आज भारतीय 

लोकशाही पुढे अनेक आ हान ेउभे आहते. परंत ुयाचा अथ असा नाही 
क  भारतीय लोकशाही मुळे जनतेला फ  वाईट दवस आल े तर 
चांगले िह आल.े परंतु चांगले आिण वाईट यांची गोळाबेरीज केली तर 
वाईटचे  भु व अिधक आह.े दशेातील रा यक याचे चा र य शु  झाल े
आिण यांनी नैितकतेचा माग अवलंबला तर दशेाची लोकशाहीची गडी 
ळावर यायला फारसा वेळ लागणार नाही. याच बरोबर जनतेनेही 

लोकशाही या यश वीतेसाठी आप या राजक य ह ा ती जागृत 
हो याची आव यकता आह.े जनता जर जाग क झाली तर नवी 
आ हाने पेल यास भारतीय लोकशाही स म होईल यात शंका नाही. 
सदंभसचूीसदंभसचूीसदंभसचूीसदंभसचूी::::    

1. डॉ. पंडीत नलावडे, भारतीय लोकशाही ि थती आिण गती, िच मय 
काशन, औरंगाबाद.  

2. के सागर, सम  रा यशा , के सागर काशन, पुणे. 
3. एरंडे पी एल, भारतीय लोकशाही अपे ा आिण वा तव, िनमल 

काशन, नांदडे. 

4. अ ण सारथी, भारतीय लोकशाही शोध आिण आ हाने, रिवराज 
काशन, पुणे.  

 
 

*** 
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भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    अथ व थेअथ व थेअथ व थेअथ व थे    पुढीलपुढीलपुढीलपुढील    आ हानेआ हानेआ हानेआ हाने    
राजेश गंगाधरराव उंबरकर 

नेताजी सुभाषचं  बॉस कॉलेज नांदेड 
 

आ थक संदभात बोलायचे तर आ थक सुर ा, ऊजा सुर ा, 
पयावरण सुर ा आिण रा ीय सुर ा असे वग करण करता येईल. 
पंत धानां या या संदेशामुळे येणा-या अथसंक पात यांना काय 
अपेि त आह ेयाचा अंदाज आपण क  शकतो. अथसंक पीय भाषणाचे 
दोन भाग असतात. पिहला सरकार या आ थक धोरणाचे िववेचन 
करणारा आिण दसुरा करयोजना सांगणारा. पिहला भाग पंत धानांनी 
आधीच िलिहला आह.े आता अथमं यांना यात मह वाचे तपशील 
भरायचे आहते. 

आ थक सुर ेम ये सवात मह वाचा  िव ीय तुटीचा आह.े 
ही तूट 4.6 ट े  असेल असे वाटत होते, पण ती य ात या याही वर 
जाऊन पोहोचणार आह.े जागितक आ थक मंदी आिण भारतीय 
उ ोगांना मंदीला त ड दे यासाठी ावी लागलेली खास पॅकेजेस 
यामुळे गे या वष  िव ीय तुटीचे माण वाढले होते. अथात सरकारने 
हा िनणय समजून उमजून घेतला होता. गे या वषात अपेि त असललेा 
महसूल 20 ते 25 हजार कोट नी कमी गोळा झाला. जागितक 
अथ व था दोलायमान अस यान े काही सावजिनक उ ोगांतील 
समभाग िवकून पैसे उभार याचे सरकारने ठरवल े होते. ते य ात 
येऊ शकल े नाही. साहिजकच ही सगळी तूट भ न काढ यासाठी 
सरकारला िव ीय बाजारातून 90 हजार कोटी उभारावे लागल.े याचा 
मोठा प रणाम पुढील वषा या अथसंक पावर होणार आह.े सरकारी 
खच कमी कर याचे सव य , अनुदान कमी न करता आ यामुळे 
फसकटले आहते. पे ोिलयम पदाथ आिण खते यासाठी ावे लागणारे 

अनुदान इतके मोठे आह े क , याचा प रणाम संपूण अथ व थेवर 
होतो आह.े पे ोल ह े इंधन सवसामा य नाग रक मो ा माणात 
वापरतात. यावरचे अनुदान काढून टाक यानंतर िडझेलवरचे अनुदान 
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का चाल ू ठेवायचे, हा  सात याने िवचारला जात आह.े घरगतुी 
गॅससह इंधनावरचे सव अनुदान र  केल े तरच अनाव यक सरकारी 
खच कमी होईल, असा मोठा मत वाह आह.े खतांवरील अनुदानही बंद 
क न या सव अनुदानांसाठी लागणारा पैसा ामीण भागात 
िव ुतीकरणासाठी वापरावा, असा आ ह सव घटकांकडून धरला जात 
आह.े याचे ित बब येणा-या अथसंक पात पाहायला िमळेल. 

सन 2008-09 म ये जागितक मंदीला त ड दे यासाठी 
उ ोगांना या सवलती द या गे या हो या या गे या वष च संपु ात 
येतील असे वाटत होते, पण याच वेळी युरोपीय अथ व थाही 
गटांग या खाऊ लाग यामुळे सरकारन ेसावध भूिमका घेत हा िनणय 
टाळला होता. या वष  तो सरकारला यावा लागेल, असे प  दसत 
आह.े पण गेल ेसंपूण वष उ पादन े ातील वाढीचा दर मंदावतो आह.े 
यामुळे हा िनणय एकदम घेतला जावा क  सवलती ट याट याने मागे 
या ात एवढाच पयाय सरकारसमोर आह.े पंत धानां या आ थक 

स लागार सिमतीने तर ए साइज ूटी आिण सेवाकर वाढवावा, असा 
आ ह धरला आह.े 

अथ व था सुधार या या दृ ीन े अ य  करात सुधारणा 
होणे अ यंत आव यक आह.े सरकारन े गु स अँड स हस टॅ स या 
नावाने आणललेी योजना इतर राजक य प ां या िवरोधामुळे 
अडचणीत आली आह.े सरकारन े यासंबंधी ताठर भूिमका न घेता 
भाजपसह सव मुख िवरोधी प ांशी तपशीलवार चचा क न ही 
योजना माग  लावली पािहजे. रटेल े ात परदशेी गुंतवणूक 
कर यासंबंधीचा िनणय सरकारला मागे यावा लागला. यामुळे 
परदेशी गुंतवणूकदारांम ये चुक चा संदेश गलेा आह.े सरकारने या 
िनणयाचे िनिम  क न, सव प ांशी परदेशी भांडवलाबाबत चचा 
केली पािहजे. कारण अथ व थे या सुधारणेसाठी अशी परक य 
गुंतवणूक आप याला हवी आह.े या गुंतवणुक बरोबरच नवे तं ान, 
माल साठवणुक ची आिण वाहतुक ची अ याधुिनक व थाही येत 
असत,े याचा उपयोग इतर े ांतही होतो ह ेल ात घेतल ेपािहजे. 
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अथ व थे या सुर ेशी अ  सुर ेचे आ हानही जोडल ेगेल े
आह.े एकूण अथ व थेची वाढ सात ट े  दरान े होत असताना शेती 
उ पादन मा  चार ट यां या खाली घोटाळत े आह.े अ धा या या 
उ पादनात सतत वाढ होताना दसत असली तरी अ  सुर े या दृ ीने 
ती पुरेशी नाही. यासाठी पु हा एकदा ‘ह रत ांती’ हो याची गरज 
आह.े या दशेन े संशोधन आिण अ  व थापन या े ात अिधक 
दमदार पावल े टाकावी लागतील. खतांवरचे अनुदान काढून टाकत 
असताना महागणा-या रासायिनक खतांना व त जैिवक खतांचा पयाय 
दे याचा िवचारही करावा लागले. अथसंक पात भरीव तरतूद क नच 
ह ेघडवण ेश य आह.े 

िवकासातील िवषमता रा यारा यांम येसु ा आह.े उ  
उ प  असले या अनेक िवकिसत रा यांनी आप याकडील गरीबी कमी 
कर यात यश िमळवल ेआह.े पण आसाम, िबहार, छ ीसगढ, झारखंड, 
म य देश, ओरीसा, राज थान आिण उ र देश ही रा ये िवकासात 
मागे पडली आहते. िवकासातील िवषमता रा यारा यांम येसु ा आह.े 
उ  उ प  असले या अनेक िवकिसत रा यांनी आप याकडील गरीबी 
कमी कर यात यश िमळवले आह.े पण आसाम, िबहार, छ ीसगढ, 
झारखंड, म य देश, ओरीसा, राज थान आिण उ र देश ही रा ये 
िवकासात माग ेपडली आहते. 
आ थकआ थकआ थकआ थक    िवकासिवकासिवकासिवकास    कायमकायमकायमकायम    नननन    ठेव यासठेव यासठेव यासठेव यास    

आ थक पातळीवर देश चांगली कामिगरी करत असला तरी 
आ थक थैय कायम राख यासाटी काही पावल े उचल याची गरज 
आह.े पायाभूत क प आिण सामािजक िवकास क पांसाठी राखीव 
िनधी मो ा माणात उभारावा लागले. तेला या वाढले या कमती 
व तेलाची आयात यामुळे उ ोगातील तूट ( ेड डे फशीट) वाढली आह.े 
यासाठी पर कय गंगाजळीचा साठा वाढवावा लागले. अथात यात 

मोठी वाढ झालेली आहचे. हा साठा आता जवळपास तीन अ ज 
डॉलसपयत पोहोचला आह.े स या सु  असललेी सुधारणांची गती 
वाढवावी लागेल. हळूहळू होत असललेा िवकास अडचणीचा ठरतो ह े
आंतररा ीय उदाहरणांव न दसून आल े आह.े देश वातं य झाला 
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ते हा आप याकडे देशवासीयांना पुरवता येईल एवढे अ ही न हत.े 
हणून नंतर डॉ. वामीनाथन यां या नेतृ वाखाली ह रत ांती 

घडिव यात आली. यामुळे उ पादन वाढले आिण भारत अ धा या या 
बाबतीत वयंपूण झाला. आज दु काळ पडला तरी उपासमारीने गरीब 
मरतील अशी ि थती नाही. ह ेहरीत ांतीचे यश आह.े 

साठ वषात ह े कमावले या संपूण काळात जगभरात 
उलथापालथ झाली. सा यवादी राजवटी कोसळून पड या. शेजार या 
पा क तानात कुमशाही राजवट आली. अनेक ठकाणी बंड, उठाव 
झाले. वेगवेग या भाषा, बोली, वेगवेग या सम या, वातावरण 
असूनही भारतात मा  लोकशाहीवरचा लोकांचा िव ास अभंग 
रािहला. दु काळावर मात कर यात आप याला गे या काही वषात यश 
िमळाले आह.े वाढ या औ ोिगकरणामुळे रोजगार उ प  होऊन 
िन मापे ा गरीबी कमी झाली आह.े याचवेळी सा रताही मो ा 

माणात वाढली आह.े आरो य व थाही सुधारली आह.े अगदी 
खे ातही आज कमान ाथिमक आरो य क ा ारे उपचार िमळू 
शकतात. इतकेच काय पण आता परदेशातील लोक उपचारासाठी 
भारतात येऊ लागल े आहते. गे या तीन वषापासून देशा या आ थक 
िवकासाचा दर आठ ट यां न जा त आह.े जगात सवात वेगाने 
िवकिसत होणारी भारताची अथ व था आह.े मािहती आिण 
तं ानात जगात भारताचे नाव आज घेतल े जाते. भारतीय बुि ला 
िमळालेली ही जग मा यता आह.े यामुळेच बीपीओ, 
टेिलक युिनकेश स, आिण फामा युटीक सम ये भारताचा दबदबा आह.े 
जगात स या भारतीय अथ व था चौ या मांकावर आह.े 
भारतासमोरील आ हान े उ प  वाढ यामुळे आता नाग रक मु य 
सुिवधांचा दजा वाढिव याची मागणी करत आहते. पाणीपुरवठा, 
िश ण, व छता, र त,े सावजिनक आरो य या े ांकडे ल  दे याची 
गरज आह.े िश ण आता गावागावात िमळू लागल ेआह.े मा , यातून 
अपेि त ान िव ा याना िमळत नाही. याकडे ल  दे याची गरज 
आह.े भारता या ज मदरात दोन ट े  घट झाली असली तरी ल ानतंर 
मुल या मृ यू या दरात मा  थोडी वाढ झाली आह.े बालमृ यूचे 
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माणघडल े असल े तरी कुपोषणामुळे होणारे मृ यू थांबले नाहीत. 
पायाभूत सुिवधांम ये वीज, र त,े वाहतूक आिण बंदरे यांची मोठी 
गरज आह.े आ थक िवषमता िवकासा या वाटेवर चालताना देशात या 
देशात अनेक िवषमता िनमाण होत आहते. 1990 नंतर दशे वेगाने 
िवकास करत असताना उ प ात मोठी वाढ झाली. मा  ीमंत आिण 
गरीब, शहरी आिण ामीण भाग, िवकिसत आिण अिवकिसत भाग, 
कुशल कामगार आिण अकुशल कामगार यातील दरी मा  वाढली आह.े 
यातून नवी िवषमता ज माला आली आह.े यामुळे अनेक सामािजक 

ही िनमाण झाले आहते. 
िवकासातीलिवकासातीलिवकासातीलिवकासातील    िवषमतािवषमतािवषमतािवषमता  

भारतातील शेती िवकासाचा दर अ यंत कमी आह.े अ ापही 
दोन तृतीअंश भारतीय शेतीवर अवलंबून आहते. पण शेतीतून िमळणारे 
उ पादन आिण उ प  अ यंत कमी आह.े आ थकदृ ा ती न 
परवडणारी आह.े अनेक ठकाणी ती पारंप रक रतीन े केली जाते. 
शेतीला पाणीपुरवठा करणा या योजनाही जु याच आहते. शेतमाल 
बाजारपेठेत ने याची यो य वाहतूक व था नाही. माकटपयत जायला 
र त े नाहीत. शेतकरी बाजारही िनयमां या कचा ात आिण 
म े दारी या जा यात अडकल ेआहते. याचा फायदा शेतक यांना होत 
नाही. सेवा े ात नोकरी या संधी उपल ध होत असताना दसुरीकडे 
बेरोजगारांचा आकडाही वाढत आह.े यातही अकुशल कामगारांना हा 

 मो ा माणात भेडसावतो आह.े 
 

आधारःआधारःआधारःआधारः जागितक बकेचा अहवाल 
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पयटनपयटनपयटनपयटन    आिण भारतीय अथ व थाआिण भारतीय अथ व थाआिण भारतीय अथ व थाआिण भारतीय अथ व था    
 

ा. डॉ. मोहोकर ह रहर िशवदास    
अथशा  िवभाग मुख, इं दरा गांधी व र  

महािव ालय,िसडको, नांदडे, 
तावना:तावना:तावना:तावना:        

पयटन हा ाचीन वसाय आह.े जागितक तरावर 
पयटन हा वसाय चंड वेगाने िव तारत आह.े वतमान काळात 
अनेक दशेांची अथ व था िह पयटनावर अवलंबून आह.े तसेच 
दशेाचा वेगवान िवकास सा य कर यासाठी पयटन वसायाची 
कास येक दशे धरताना दसून येतो. जगातील अनेक दशेान 

माणेच भारतात दखेील पयटन वसायास फार मोठा वाव 
आह.े कारण भारतात िनसग स दय, िविवधतेने नटलेली भारतीय 
सं कृती, भारताचा ऐितहािसक वारसा, भारतीय लोकाचंी जीवन 
शैली यासार या पयटन वसायाला आव यक असणा या बाबी 
भारतात दखेील चंड माणात उपल ध आह.े यामुळे पयटन 

वसाया या मा यमातून भारताचा आ थक िवकास व 
रोजगारा या चंड संधी िनमाण कर यासाठी भारतीय लोकांनी 
एक संधी हणून बिघत यास भारता या िवकासाची वेगळी 
दशा िनि त होणार आह.े  

भारत हा पयटनासाठी आकषक बन याचे कारण हणज े
भारताला लाभलेला सात हजार पाचसे कलोमीटरचा िनसगर य 
समु कनारा, िनसगसंप  िहमालय, बारमाही वाहणा या न ा, 
भारतातील प ी व वन पत या िविवध जाती, भारतीय 
लोकांचा आदर भाव, भारतातील खा सं कृती, भारताची कुटंुब 

व था इ यादी सार या बाबी भारतात मो ा माणात 
पयटन े  जिव यासाठी सहा यक ठरत आह.े हणूनच 
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वतमान काळात भारतातील पयटन वसाय बळकट होताना 
दसून येत आह.े  

उ ेउ ेउ ेउ :े:::    
  १) पयटनाची संक पनेचा अ यास करणे. 
  २) भारतातील पयटन ा ी चा अ यास करणे. 
  ३) पयटना या मा यमातून भारतीय अथ व थेवर होणा या 
प रणामाचा अ यास करणे.   
सशंोधन प ती: सशंोधन प ती: सशंोधन प ती: सशंोधन प ती:     

तुत शोधिनबंधात साठी ि तीय साम ीचा अवलंब 
केला आह.े याम ये संपा दत पु तके, मािसके, वतमानप े, 
अहवाल, इ यादी 
पयटनाचा अथपयटनाचा अथपयटनाचा अथपयटनाचा अथ::::    

पयटन हणजे काय ह े सागंताना अनेकानंी पयटनाचा 
वेगळा अथ काढला आह.ेजोस अँ रलाग यां या मते,सायकल 
व न वासासाठी फरणे, िगयारोहण, नौका िवहार, खेळ, 
इ यादी हणजे पयटन होय.जागितक पयटन संघटने या मते, 
एखा ा ने आप या कायम वा त  पासून ता पुर या 
काळासाठी केलेला वास हणजे पयटन होय.हरमन यां या 
मते,िवदशेात चे आगमन व े णीय थळांना भेटी दणेे 
हणजे पयटन होय. 

पयटन े ाची ा ीपयटन े ाची ा ीपयटन े ाची ा ीपयटन े ाची ा ी::::  पयटन ह े फार मोठे े  आह.ेवतमान 
काळात दशेातील येक े ांम ये पयटन िशरलेल आह.े हणून 
पयटनाची ा ी पुढील माणे दशिवता येते.  
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१) कृषी पयटन: कृषी पयटनाची संक पना सव थम ाझील या 
दशेाने िवकिसत केली, मानवाला शेतीच े मो ा माणात 
आकषण असत.े अशावेळी शेती े ाम ये कवा शेत जिमनीवर 
आकषक टेक ा, िनसगर य वातावरण, िविवध कार या 
झाडां या जाती, िविवध कारचे प ी, कृषी या 
उ ोग,लहान मुलानंा बैलगाडीची सफर, ामीण खा  व रडा 
पाट  यासार या बाबी कृषी े ाम ये िनमाण क न कृषीला 
पयटनाचे व प दले जाते व यातनू कृषी े ाला मो ा 

माणात उ प  ा  होत आह.े 
२) ऐितहािसक पयटन: भारताम ये अनेक गड क ल े आहते. 
अनेक लढाया भारतात झा या आहते. अनेक ऐितहािसक थळ 
आहते. यांचा वतं  असा इितहास आह.े तो इितहास जाणून 
घे याची जगातील येक ची इ छा असते. हणून अशा 
ऐितहािसक थळांचा िवकास क न भारतात ऐितहािसक पयटन 
मो ा माणात जिवता यतेे. 
३) धा मक पयटन: भारत हा अनेक धमानी नटललेा दशे 
आह.ेभारतात येक धमाची वेगळी परंपरा आहे, वेगळे उ सव 
आह.े वेगवेगळे ाथना थळे आहते.अशा ठकाणी पयटकाला 
आक षत कर यासाठी पळवे पयटन े  िवकिसत केले जात 
आह.े 
४) शै िणक पयटन: भारतात ाचीन काळापासनू िश णाला 
मो ा माणात मह व दले जात,े भारतात ाचीन काळी 
त िशला, नालंदा सारखी िव ापीठे जागितक तरावर िस  
होती.आजही भारतातील अनेक िव ापीठे,शै िणक सं था 
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जगाम ये िस  आहते. याचा अ यास कर यासाठी, यानधारणा 
कर यासाठी,मानिसक शांतीसाठी तसचे भारतीय ानाचा व 
िश णाचा अनेक दशेातील लोक फायदा घेऊ इि छतात. हणून 
भारतात शै िणक पयटन मो ा माणात िवकिसत झाली 
पािहजे 
५) थंड हवेची ठकाणे: भारताम ये िनसगता अनेक ठकाणी थंड 
हवेची ठकाणे िनमाण झाली आहते. याम ये क मीर, 
महारा ातील महाबळे र, लोणावळा, खंडाळा, माथेरान ही थंड 
हवेची ठकाणे आहते. याम ये मो ा माणात पयटन आक षत 
होत आह.े 
६) औ ोिगक पयटन: भारताम ये सूतिगर या,हात माग,लाकडी 
खेळणी, इ यादी सार या परंपरागत उ पादन घतेले जाते त े
उ पादन घे याची प ती वेगळी आह े या प तीचा अ यास 
कर यासाठी व उ पादन जाणून घे यासाठी िवदशेातील अनेक 
पयटक भारतात येतात. 
७) साहसी पयटन: भारताम ये चंड व पात पवत रांगा 
आहते. या पवतरांगांम ये िगया रोहन, जंगल मंती, े कग 
यासार या बाबी कर यासाठी पयटक उ सुक असतात. हणून 
भारतात साहसी पयटनाला मो ा माणात वाव आह.े 
पयटनाच ेअथ व थवेरील प रणामपयटनाच ेअथ व थवेरील प रणामपयटनाच ेअथ व थवेरील प रणामपयटनाच ेअथ व थवेरील प रणाम: : : :     
    पयटन हा असा वसाय आह े या वसायाम ये पयटक हा 
वतः पयटन थळी येऊन भेट दतेो, भेटीदर यान तो पयटन 
थळावर मो ा माणात खच करतो. यामुळे पयटना या 

मा यमातून आप या अथ व थेला बळकटी ा  होत.े 
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पयटना या मा यमातून भारतीय अथ व था कशी भािवत 
होते ते पुढील माणे सांगता येते 
१) आ थक िवकासाला साहा य  

पयटना या मा यमातून दशेाचा जलद आ थक िवकास 
हो यास मदत होते. परंत ु पयटन वसाय दशेात िवकिसत 
हो यासाठी दशेातील सरकारन े पयटन वसायाला चालना 
दे यासाठी धोरण िनमाण केली पािहज,े दशेाम ये पयटकांना 
राह यासाठी उ म दजाची हॉटे स िनमाण केली पािहजे, पयटन 
दशेांम ये जिव यासाठी लोकांची मानिसकता िनमाण केली 
पािहजे, दशेाबाहरेील पयटक दशेात ये यासाठी या कायदशेीर 
बाब ची पूतता करावी लागते या सहज पयटकांना करता आ या 
पािहजे तरच दशेांम ये मो ा माणात पयटक येऊन पयटन 

वसाय वाढीस लागतो. पयटन वसाया या मा यमातून 
आप या दशेात गंुतवणूक होत,े अनेक लोकानंा रोजगार ा  
होतो, अनेक व तूंची खरेदी होत.े यामुळे अथ व थे या 
िवकासाला चालना िमळत े
२) परक य चलन ा ी: 

पयटन हा एक आ थक वसाय असून पयटकां या 
मा यमातून दशेाला मो ा माणात िवदशेी चलन ा  
होत,ेजसे भारतातील मह वा या पयटन थळाला जे हा िवदशेी 
पयटक भेट दतेात ते हा ती पयटक पयटन थळी आप यासोबत 
आणलेल परक य चलन खच करतात. भारतासार या 
िवकसनशील दशेां या दिृ कोनातून ही एक जमेची बाज ू
आह.ेकारण परक य चलन ह े दशेा या िवकासासाठी मह वाचे 
ठरत.ेिवदशेी दणेी दे यासाठी ते उपयोगी पडते. हणून परक य 
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चलना या मा यमातून दखेील पयटन वसायाला मह वाचे 
थान आह.े 

३) रोजगार िन मती  
पयटना या मा यमातून दशेाला ितसरा होणारा 

मह वाचा फायदा हणजे पयटना या मा यमातून दशेात मो ा 
माणात रोजगार ा  होतो. जसे पयटन थळी हॉटे स िनमाण 

केली जातात, या हॉटे स म ये मालकाला, नोकराला, कुकला, 
वेटरला रोजगार ा  होतो, थािनक भागातील वाहतूक 
करणा या घटकानंा दखेील रोजगार ा  होतो. तसेच पयटन 
िवषयक मािहती दणेा या गाई स ला दखेील रोजगार ा  
होतो.. 
४) बाजारपेठेचा िवकास :  

पयटना या े ाम ये मो ा माणात बाजारपेठेचा 
िव तार झालेला दसनू येतो.भारताम ये आ ा या ठकाणी ताज 
महल असणा या प रसरात मो ा माणात बाजारपेठ िवकिसत 
झाली आह.ेया बाजारपेठे म ये आकषक व त,ू कलाकुसरी या 
व तू, वेटस, शाली, लाकडी खेळणी, चांदी या व तू, गृह 
सजावट व त,ु गािलचे इ याद ची मो ा माणात िव  होत.े 
आ ा माणेच भारतातील उटी, िशमला, क मीर, जयपुर 
इ यादी पयटन थळी मो ा माणात बाजारपेठा िवकिसत 
झा या आहते. 
५) सरकारी उ प ाचे साधन:  

पयटना या मा यमातून सरकारला दखेील मो ा 
माणात उ प  ा  होत आह.ेजसे पयटन थळे चालवली 
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जाणारी हॉटे स, रे टॉरंट, खानावळी, लब इ याद वर सरकार 
कर आकारते यामुळे या करातनू सरकारला मो ा माणात 
उ प  ा  होत.े तसेच पयटन थळे चालिवणा या वर 
दखेील सरकार मो ा माणात कर लावत.े यातनू दखेील 
सरकारला उ प  ा  होत.े 
६) थािनक अथ व थेला मदत: 

भारताम ये पयटना या मा यमातून थािनक 
अथ व थेला मो ा माणात फायदा होत आह.े कारण 
बाहे न येणारा पयटक थािनक बाजारपेठेत व तू खरेदी करतो. 
थािनक बाजारपेठेत तो व तू खरेदी करताना थािनक 

लोकांपे ा जा त कमत दतेो. यामुळे थािनक अथ व थेला 
मो ा माणात फायदा होतो. यािशवाय थािनक भागांम ये 
हॉटे स, टॅ सीवाले, गाई स, यांना दखेील पयटकां या 
मा यमातून उ प  ा  होते यामुळे यां या दखेील जीवन 
मानात बदल होतो. एकूणच थािनक अथ व थेसाठी पयटन 

वसाय फाय ाचा ठरतो.  
समारोपसमारोपसमारोपसमारोप:  

भारतीय अथ व थे या दिृ कोनातून पयटन हा अ यंत 
मह वाचा वसाय असनू अलीकडील काळात या वसायाम ये 
मो ा माणात वाढ होत आह.ेभारतातील येक रा य व 
क शािसत दशे वतं पणे पयटन वसाय िवकिसत 
कर यासाठी य  करीत आहते. जसे महारा  सरकार, कनाटक 
सरकार, गुजरात सरकार, आं दशे सरकार, म य दशे सरकार 
इ यादी वतं पणे पयटन िवभाग थापन क न पयटना या 
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वृि  साठी य  करत आह.े याचेच फिलत हणून आज 
भारतातील येक रा यात पयटन वसाय मो ा माणात 
िवकिसत झालेला दसून येतो. येणा या काळात पयटन  

वसाया या मा यमातनू भारतीय अथ व थेची जागितक 
अथ व थेम ये एक वेगळी ओळख िनमाण होणार आह.े  
सदंभ सचूी:सदंभ सचूी:सदंभ सचूी:सदंभ सचूी:    
१) घारपुरे िव ल,पयटन,भूगोल पपळापुरे,पि लशस नागपूर,२००९ 
२)  कुलकण  एस. ही.महारा ा या पयटन उ ोगातील 

संधी,उ ोजक,महारा  उ ोजकता िवकास क . 
३)  बॅनज  र दीप,भारतातील पयटन े ाचा आढावा. 
४) मनीषा चौधरी,पयटन े ाचा भारतीय अथ व थेवर 

प रणाम,अथसंवाद,२०१७. 
५) संतोष दा ताने,भारत,२०००. 

    
*** 
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थंालयथंालयथंालयथंालय    आिणआिणआिणआिण    वाचनसं कृतीवाचनसं कृतीवाचनसं कृतीवाचनसं कृती    
ी एस. के. वा ळकर  

वसमत  
तुत लेखात थंालय आिण वाचन सं कृती हणजे काय ? ह े

सांगून वाचनसं कृती या िवकासात ंथालयाचे िविवध उप म 
राबिव यात ंथालयाची भूिमका िवशद केली आह.े ंथालय ही एक 
सेवाभावी सं था आह.े या मा यमा ारे वाचनसं कृती िवकिसत होते. 
वाचनामुळे वाचका या ाना या क ा ंदावतात व ि म वाचा 
िवकास होतो.  तसेच वाचनसािह याचे जतन आिण संवधन क न 
पुढ या िपढीला सां कृितक ठेवा हणून उपल ध क न वाचन 
सं कृतीची जबाबदारी ंथालयपार पाडतात. हणूनच या िवषयाचे 

ंथ ेमीना सहजच आकलन हावे आिण वाचनसं कृती िवषयी 
वाचकात अिभ ची िनमाण हावी हा हतेू या िलखानामागे आह.े  

तावनातावनातावनातावना    ::::----        
आज या पध या युगात वाचनाची आवड असायला हवी 

तरच वाचनसं कृतीत वाढ होईल ‘ वाचाल तर वाचाल ’  हा िवचार 
आज या युगात कती समपक आह.े  ह े आपण सवजण जाणतो. 
आज या वाचका या ठकाणी असणारे ान ही याची फार मोठी 
श  आह.े या श या साहा याने माणूस िव ान ग भ तर होतोच 
परंत ु या या काय सं कृतीवर याचा भाव पडतो. माग या िपढीपे ा 
आता या िपढीचे वाचन अगदी अ प झाले आह.े अशी चचा सवच 
तरातनू होत.े वाचनसं कृती टकवून ठेव यासाठी येक माणसाचे 

मन सुिवचार संप  हो यासाठी वाचनाची आवड मुळातून िनमाण 
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होणे आव यक आह.े वाचनामुळे माणसाचे ि म व खुलत असते. 
पु तकाचे वाचन कराल तेवढच ान वाढत जाईल. ‘ ंथ हचे गु ’ 
मानून जा तीत जा त वाचनामुळे वाचक हा चतनशील बनतो, 
चांगला िवचार करतो व सकारा मक दिृ कोन िनमाण होतो. यामुळे 
चांगल ेजीवन जग यास मदत होते. वाचन हणजे जीवनातील उ त 
करणारी उ हािसत क णारी बाब असून यामुळे बु दीची मशागत होते 
आिण चांगल े जीवन जग यांचा माग सापडतो. वाचनाचा छंद 
जोपासून आपल ेजीवन समृ द करा आप या ानात वाढ कर यासाठी 
वाचन हा एकमेव माग आह.े वाचनातून िमळालेल े ान माणूस केवळ 

ानासाठी कवा मानिसक समाधानासाठी िमळवतो असे नाही तर या 
ानाचा वापर क न तो िनसगावर ताबा िमळिव याचा य  करतो. 

वेगवेग या सुखसमाधानाची िन मती करतो. ान िमळिवणे व त े
िवत रत करण,े ानाची प तशीर रचना करण े व ितचा 
सुखसमृ दीसाठी वापर करण ेहा सव ानाचा वहार वाचनसं कृतीचा 
एक मह वाचा भाग आह.े वाचनसं कृतीचे िवकास कर याचे मु य काय 
आजची ंथालये आिण ंथपाल करीत आहते यांना सरकारची आिण 
समाजाची सहकाय िमळणे गरजेचे आह.े  

थंालयथंालयथंालयथंालय    यायायाया    श दाचाश दाचाश दाचाश दाचा    अथअथअथअथ    ::::----        
इं जीतील ‘लाय री’  या श दांचे मराठीत भाषांतर ंथालय, 

वाचनालय असे आह.े  मूळ ीक व लॅ टन िलपी म ये असललेा हा श द 
मराठीत पु तकाचे कपाट या अथान ेवापर यात आला आला.   
 १) ‘ ंथालय हणजे ंथसं हाचे थान या ठकाणी ंथ एक  केल े
जातात ही जागा हणजे ंथालय ’. ंथालय ही सामािजक सं कृतीचा 
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वारसा जपणारी क े आहते.  थंालयाचे ंथ, वाचक आिण कमचारी ह े
तीन घटक मह वाचे आहते.  
२) वाचन सं कृती हणजे मनाची सवसाधारण ि थती कवा वृ ी 
होय.   
३) वाचन सं कृती हणजे या या समाजात िवकिसत झाले या 
कला मक व बौि दक कृतीची सम ता होय.  

जसे आई मुलांना सं काराचे धडे देते व िश क सं कार मू य 
जवतात याच माणे ंथ वाचकांना सं कार देतात. ‘ यामची आई’ 

हा साने गु जीचा ंथ मू य सं कार देणारा आह.े  ‘एक होता का हर’,   
डॉ. ए. पी. जे. अ दलु कलाम यांचे ‘अि पंख’  ह ेआ मच र , संभाजी 
राजे यांचा ‘बु दभूषण ंथ’,  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे च र  ंथ ह े
माणसाचे जीवन प रवतन करणारे ंथ आहते.  

सुसं कृत माणसाने वाचनसं कृती टकिवणे आव यक आह.े 
जीवनातील दःुख कमी कर यासाठी थंासोबत मै ी करण े आव यक 
आह.े जीवनातील नैरा य, अ ान, दा र  कमी कर यासाठी पु तके 
वाचणे मह वाचे आह.े  महा मा फुले हणतात क , एवढे अनथ एका 
िव ेने केले हणून वाचन मह वाचे आह.े  थं जीवन जग याक रता 
बळ देतात. हणून येका या घरात पु तकाच कपाट असण गरजेच 
आह.े वाचनामुळे माणसात आ मिव ास िनमाण होतो. हा सवात 
मोठा आधार वाचनामुळे िनमाण होतो.  

खालील उप मामुळे वाचन सं कृती िवकिसत होते.  
१) थं दशन / ंथ दडी  
२) कायशाळा  
३) ा यान 
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४) चचास   
५) सां कृितक मेळावे  
६) सामुिहक वाचन  
७) िनबंध पधा, व ृ व, वादिववाद पधाचे आयोजन  
८) आधुिनक तं ानाचा उपयोग  
९) जागितक ंथालय दनाचे आयोजन  
१०) ंथालय स ाहाचे आयोजन  
११) वाचन ेरणा दनाचे आयोजन 
१२) वाचनसािह याचा सामुिहक उपयोग  
१३) ंथालयात मु  वेश 
१४) वाचक िश ण 

वरील उप मामुळे वाचनसं कृतीचा िवकास व वाढ होऊ 
शकते.  ंथ दशन व ंथ दडीमुळे थंाचा चार आिण सार होतो.  
या उप मामुळे ंथालयािवषयी वाचकां या मनात वाचनाची िज ासा 
िनमाण होते.  कायशाळा, ा यान व चचास  यामधून वाचकास 
यो य ती मािहती िमळते.   

शाळा, महािव ालये व िव ािपठ या अंतगत िनबंध पधा, 
व कृ व पधा, वाद िववाद पधा याची तयार कर यासाठी पधक 

ंथालयातील ंथाचा संदभ थं हणून वापर करतात.  
खालील उ लेखनीय श दांत जगदगु  तुकाराम महाराज यांनी 

वाचनाचे मह व सांगीतल ेआह.े  
‘आ हा घरी धन’ श दाचीच र े  
श दाचीच श े य े क  ! 
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वाचनाचे सं कार घरा घरात हो याची गरज आह.े जीवनात 
ानाचे मह व कती आह े ह े यांनी सांिगतले. म.जोतीबा फुल,े 

डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर यांनी थंालाच गु  मानल.े ‘वाचाल तर 
वाचाल’  हा िवचार यांनी मांडला. पु तकांनी आ हाला घडवले असे 
सांगत. यां या जडणघडणीत वाचनाचे आिण ंथाचे मह व िवशद 
केल े आह.े रा यसरकारन े माजी रा पती डॉ.ए.पी.जे.अ दलु कलाम 
यांचा ज म दवस ‘वाचन ेरणा दवस’ हणून साजरा केला आह.े 

केवळ शाळा, महािव ालयांनी हा उप म साजरा क न चालणार 
नाही, तर सावजिनक ंथालयांनी िवशेष ंथालयांनी सुसं कृत 
वाचकांनी हा उप म राबवून वाचनाचे सं कार घराघरापयत 
पोहोच याची जबाबदारी ही सव सुजाण नाग रकांची आह.े आजची 

ंथालये ही ख-या अथान ेसामािजक व सां कृितक क  हावेत याची 
वाचनसं कृती वाढीसाठी िनि त मदत होईल.  

पु तकेच माणसाचे वा तिवक िम  असतात. पु तकेच गु  व 
िश क असतात अस ंथाचं मह व ंथपालांनी वाचकाला सांगणे 
आव यक आह.े  ंथालयशा ाचे जनक डॉ. एस.आर. रंगनाथन यांनी 

ंथालयाचे पाच मूलभूत िस दांत मांडल.े  
१) थं ह ेउपभोगासाठी आहते  
२) येक वाचकाला याचा थं िमळाला पािहजे.  
३) येक ंथाला याचा वाचक िमळाला पािहजे  
४) थंालयाचा वेळ वाचला पािहजे.  
५) थंालय ही एक व ध णू सं था आह.े  

ही पाच मूलभूत स ांत ंथालय वाचनसं कृती िवकासासाठी 
पूरक आह.े ह े संशोधन थंालयांनी जर उपयोगात आणल तर वाचन 
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सं कृती वाढ यािशवाय राहणार नाही.  भारतीय ंथालय चळवळीचे 
जन डॉ. एस. आर. रंगनाथन  यां या वरील पाच सु ापक  तीन सु े 
वाचन सािह याचे मह व सांगतात व शेवटीचे दोन सु े ंथालय 

व थापनासंबंधी मागदशन करतात. ंथालये ही ानाची ऊजाक े 
आहते.  याकडे वाचकाला आक षक कर यासाठी ंथालये वेगवेग या 
मा यमांचा वापर करतात.  

ंथालय या सं थे या मा यमातून िस द लेखकांचे  
ा यानाचे आयोजन केले तर प रसरातील आवड असले या 

वाचकाला याचा उपयोग होईल. तसेच चचास , कायशाळा, 
ंथ दशन, ंथ दडी इ. थं दशनामुळे वाचका या मनाम ये ंथ 

बिघत यानंतर वाचन कर याची िज ासा िनमाण होते. सामा य 
वाचक देखील वाचन क  शकतो. िनबंध पधा, व ृ व पधा यामुळे 
वाचकाचा ंथालयाशी संपक येतो आिण यश वी हो यासाठी येक 
पधक वाचन करतो. जगातील ंथालय दनाचे औिच य साधून ंथाचे 

मह व वाचकाला सांिगत यानतंर वाचनसं कृती वाढीसाठी ते साहा य 
ठरत.े येक थंालय ही प रपूण नसतात. यामुळे वाचका या वाचन 
िवषयक गरजा ते पूण क  शकत नाहीत. हणून ंथालयांनी वाचन 
सािह याचा सामुिहक उपयोग क न वाचकाचे समाधान करावे. 
यामुळे वाचका या मनात ंथालया बदल सकारा मक िवचार िनमाण 

होऊन तो ंथालयाकडे येत जाईल.  
मािहती आिण तं ाना या युगात वाचनसं कृतीची मा यमे 

बदलली आहते. आज ंथालयाची जागा इंटरनेटन े घेतली आह.े 
इंटरनेटवर एका ि लकम ये अनेक लेखकांची ई-बु स वाचायला 
िमळतात. हणून आज ंथालयाकडे वाचकाचा कल कमी झाला आह.े 
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ंथालय ही पारंप रक प दतीन ेन चालिवता आज ंथालयात मािहती 
तं ानाची गरज आह.े तं ान ंथालयान े जर वीकारली तर 

ंथालयात येवून वाचक ऑनलाईन ंथ वाचू शकतो.  
वाचन सं कृतीचा लोप झाला आह ेका ?  

रा या या वाचन सं कृतीचे धोरण समाधानकारक वाटत 
नाही. याचे कारण हणजे शासना या वतीने रा यात ‘वाचन ेरणा 
दवस’  हा उप म साजरा केला जातो. याचा आढावा शासन घेतो का 

? यामुळे वाचनसं कृतीचा िवकास होईल का ? हा  िनमाण होतो. 
आज या युगात मािहती तं ानामुळे ानाचा प र फोट होत आह.े 
रोज नवनवीन ान सािह याची िन मती होत आह.े ही नवीन मािहती 
नेमक  अचूक मािहती खरेदी कर यासाठी सरकारन ेगुंतवणुक करायला 
हवी. अशी मागणी पुढे येत आह.े डॉ.एस. आर. रंगनाथन यांनी 
मांडललेा पाचवा स दात हणजे ंथालय ही व ध णू सं था आह.े या 
सू ा माणे दरवष  ंथालयात ंथाची वाढ होते ती सं या मक होते 
क , दजा मक होते ह े गुण या या ंथालयाचे वाचकच ठरिवतात. 
वाचन सं कृती टकवावयाची जबाबदारी केवळ ंथालयाचीच नाही 
तर ती येक सुसं कृत नाग रकांची, पालकांची, ंथदणेगीदारांची 
आह.े घराघरात मनोजरंनासाठी दरूदशन आह.े यात मुले गुंतनू पडत 
आह.े संगणक, इंटरनेट, टॅब मोबाईल यांसार या आधुिनक तं ानाचा 
वावर वाढत चालला आह.े हॉटस्अपसार या मा यमापलीकडे आजचा 
त ण जाताना दसत नाही. आज वाचनाचे मा यम बदलल े आह.े 
सावजिनक ंथालया या संदभात सांगायचे तर महारा ातील काही 
अपवादा मक ंथालये सोडली तर ब तांश थंालय ही समृ द नाही. 
हणून ितकडे वाचक फरकत नाहीत. आधुिनक मािहती तं ाना या 
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मा यमाने वाचनसं कृती लोप पावते आह े का ? तर सवच वाचक 
संगणक सा र नाही असे वाचक यामा यमाकडे फरकणार नाहीत. तर 
ते पारंप रक ंथालयाचाच उपभोग करतील. शालेय वाचकापासून 
महािव ालय व िव ापीठा या वाचकापयत तसेच सावजिनक व 
िवशेष ंथालया या वाचकाचा ंथवाचन हा सवाचा िज हा याचा 
िवषय आह.े पूव  ंथ िमळ याचे एकमेव ठकाण हणजे ंथालय होते. 
आज ंथालयाची जागा इंटरनेटन े घेतली आह.े या मा यमातून 
वाचकांना अनेक ई- बु स वाचायला िमळतात. अिखल भारतीय 
सािह य संमेलन े वाचकांना ई-बु स उपल ध क न देत आहते. 
इंटरनेटमुळे गगुल या साहा याने एका ि लकवर वाचक ह ेजगभरातील 
अनेक भाषांमधील असलले े ंथ वाचू शकतात. इंटरनेटवर अनेक 
नामवंत लेखकांचा लॉग असतो. आिण ही मािहती सोशल िमिडया ारे 
एकमेकांना शेअर केली जाते. यामुळे वाचनसं कृती ही लोप पावणार 
नाही तर ती िवकिसत होईल. आज या वाचका या वाचन सवयी म ये 
या मा यमामुळे पूव पे ा वाढ झालेलीच आह े असे सांगता येईल. 

पु तक वाच याचे मा यम कतीही बदलल े तरी पु तक आिण 
वाचकामधील संवाद कधीच संपणार नाहीत. हणून आज या 

ंथालयांनी वाचकां या वाचन सवयीचा अ यास क न यां या 
वाचना या गरजाची पूतता करणारे वाचन सािह य ठेवणे, वाचकाला 

ंथालयाची त ड ओळख क न देण ेयाचा वाचनसं कृती वाढीसाठीच 
उपयोग होणार आह.े  ंथालयात दजदार ंथ असणे गरजेचे आह.े  
आधुिनक तं ानामुळे वाचनसं कृित लोप पावणार नाही. तर वाचन 
सं कृतीसाठी याचा उपयोग होईल.  
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साराशंसाराशंसाराशंसाराशं :-  
अशा कारे आज या मािहती व तं ाना या युगात आप या 

ंथालयात वाचक टकवून ठेव यासाठी ंथालयान े आधुिनक 
तं ानाचा उपयोग करण,े िविवध शै िणक, सां कृितक  उप माचे 
आयोजन करणे आव यक आह.े आज या ंथालयात िशि त ंथपाल 
असण ेआव यक आह.े आजची ंथालये जर इंटरनेटला जोडली व जर 
या तं ानाचा ंथालयान े उपयोग केला तर जा तीत जा त वाचक 
वाचन करतील. वाचनाला बरेच पयाय आल ेअसल ेतरी वाचनसं कृती 
ही लोप पावणार नाही. तर ती दवस दवस वाढतच जाणार आह.े 
वाचनसं कृती वाढिव यासाठी थं सािह याचा चार आिण सार 
कर याची भूिमका ही थंपालाची देखील आह.े यामुळे ंथपाल ह े
वाचनसं कृतीचे मह वाचे घटक आहते. 

    
    

*** 
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ामीण उ ोजकताामीण उ ोजकताामीण उ ोजकताामीण उ ोजकता    : ऊ जताव थचेी गरज: ऊ जताव थचेी गरज: ऊ जताव थचेी गरज: ऊ जताव थचेी गरज    
 

डॉ . पी. एम. शहापूरकर    
सामािजक काय महािव ालय, बा. आं. म. िव ापीठ , औरंगाबाद 

 

भारत हा खे ांचा देश आह.े भारतातील लोकसं येपैक  
ब तांश लोक ामीण भागात राहतात आिण यापैक  75% कामगार 
आजही शेती आिण संल  उ ोगामधून आपली उपजीिवका करत 
आहते. लोकसं या वाढत असली तरी जमीनीचे े  वाढत नाही. 
जमीन मया दत अस यामुळे शेती सव मश  सामील क  शकत 
नाही. यामुळे ामीण भागात गरीबी व बेरोजगारी वाढतच आह.े 
तसेच भारतीय शेती ही  कमी उ पादकता आिण पावसाची 
अिनि तता याला सामोरी जाते ह े वा तव आह.े शेतीला राजा य 
नाही. यामुळे ती  कमकुवत आह.े  िपकांवरील खच व उ पादन 
यां यातील िवसंगती, मू यवधनासाठी अपुरी पायाभूत सुिवधा, कृषी 

े ाकडे शासनाचे दलु  यामुळे मो ा माणावर बेरोजगारी आिण 
ग रबी िनमाण होत आह.े यातनू सामािजक िवघटना या गो ीही घडत 
आहते. युवकांमधील अ व थता वाढत आह.े शतेीला दु यम थान ा  
झाले आह.े गरीबी, बेरोजगारीचे माण वाढले आह.े हणून गरीबी, 
बेरोजगारी आिण ामीण भागातील शहरांकडे होणारे थलांतर 
सोडिव यासाठी ामीण उ ोग िवकिसत कर याची गरज आह.े 
यासाठी ामीण उ मशीलतलेा चालना दे याची गरज आह.े 

  रा ा या िवकासासाठी ामीण अथ व थेची वाढ आिण 
िवकास अ याव यक बाब आह.े ामीण व शहरी िवषमता कमी 
हो यासाठी आिण ामीण भागातील लोकांचे जीवनमान 
उंचाव यासाठी ामीण उ ोगांची पायाभरणी कर याची गरज आह.े 
यामुळे भारतीय अथ व थेचे मागासलेपण   सोडव यासाठी मदत 

होईल. यासाठी ामीण आिण आ दवासी भागातील उ ोजकता 
िवकसीत करणे हचे उ र आह.े  ामीण िवकासा या येला गती 
दे यासाठी ‘ ामीण उ ोजकता ’ एक भावी मा यम हणनू उदयास 
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येत आह.े भारत सरकारही ामीण उ ोजकतेला ो साहन दे यासाठी 
िविवध उपाययोजना राबवत आह.े ही  ामीण उ ोजकता हणजे 
" ामीण भागातील नवक पना या आ थक व पाम ये पांत रत 
कर यासाठी ावसाियक कौश ये अचूकतेन ेवापरात आणणे होय."  

महारा ातील खेडी नैस गक संसाधनानी िवपुलतने े नटलेली 
आहते. याच खे ातील युवकानी िवचाराची जोड देवून रोजगार 
िनम ती केली तर ािमण उ ोजकतेला वाव िमळेल.  

ततु अ यासाची मखु उ ेततु अ यासाची मखु उ ेततु अ यासाची मखु उ ेततु अ यासाची मखु उ :े  
या िवषयाची मांडणी कर यासाठी पुढील माण ेउ  ेठेवली 

आहते. 
1. आ थक िवकासािभमुख ामीण उ ोजकतेचे िव ेषण करणे.  
2. ामीण उ ोजकतेचे मुख फायदे िवशद करणे. 
3. ामीण उ ोजकतेतील सम यांचा अ यास करणे.  
4. ामीण भागातील उ ोजकतेतील सम या सोडव यासाठी उपाय 
सुचवणे.  
भारतातील ामीण उ ोजकता:भारतातील ामीण उ ोजकता:भारतातील ामीण उ ोजकता:भारतातील ामीण उ ोजकता:    

ामीण उ ोजकता हणजे ामीण भागात उ ोग थापन 
करणे होय. भारतातील ामीण संसाधनांम ये िविवधता आह,े तसेच 
ती िवपूल माणात उपल धही आहते. या संसाधनांचे संयोजन के यास 

ामीण उ ोजकता ही पयटन, आिण मनोरंजन सुिवधा, ावसाियक 
आिण तांि क िश णातून रोजगार िनम ती, थािनक मालाची 
करकोळ आिण घाऊक िव , थािनक मालावर या उ ोग,  

ह तकला, सेवा दान व मांस, दधू, स ीय भाजीपाला अशी मू यव धत 
उ पादने उ ोगातून बह  शकतात . ामीण त णांकडून उ ोजक य 
उप मा ारे गटशतेी, सहकार उ ोग यासार या नवोप मांचा आधार 
घेऊन आिण थािनक संसाधनांचा इ तम वापर क न भारतीय शतेीत 
समृ ी आणता येवू शकते. प रणामी ामीण लोकाना नोक या आिण 
उपजीिवके या चांग या संध  िनमाण होऊ शकतात. 
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खरतर ामीण लोक, नोक या आिण उपजीिवके या चांग या 
संध या शोधात अनेकदा शहरांकडे थलांतर करतात आिण नको 
असले या झोपडप ा िनमाण हो यास हातभार लागतो. ह े लोक 
अ व छ अशा प रि थतीत राहतात. यासाठी जर ामीण भागात 
जीवना या मूलभूत सुिवधांसह रोजगारा या संधी उपल ध क न 
द यास उपरो  िनकाली काढले जाऊ शकतात. समतोल आिण 

शा त िवकास ही िनि  चतच काळाची गरज आह े आिण ती ामीण 
भागाची भरभराट झा यावरच श य होऊ शकते. यामुळे ामीण 
लोकांचा दजा सुधार यास मदत होण ेश य आह.े ामीण उ ोगांम ये 
पारंप रक े  आिण आधुिनक े ाचा समावेश के यास सकल 
देशांतगत उ पादनात वाढ हो यास मदतच होईल.  

गेली अनेक वषापासून ामीण भागात वयं सहा यता गटांची 
िनम ती केली जात आह.े मा  िनम तीमागील उ ेश आिण 
वा तिवकता याम ये िवसंगती आढ त आह.े यामुळे ामीण 
उ ोगांम ये भर पडली नाही. एव ा सुिवधा देवूनही मिहला गटांची 
उ लेखिनय भर ामीण रोजगार िनम तीत पडली नाही. आजही 

ामीण उ ोजकांना सम या भेडसावत आहते.   
मखु सम या:मखु सम या:मखु सम या:मखु सम या:        

ामीण उ ोजकांना भेडसावणा या काही मुख सम या 
खालील माण ेआहते:  
1. आ थक सम याआ थक सम याआ थक सम याआ थक सम या:  

ामीण उ ोजकांना भेडसावणा या काही मुख आ थक सम या 
खालील माण ेआहते:  
अ. िनधीची कमतरतािनधीची कमतरतािनधीची कमतरतािनधीची कमतरता:  

बाजारात ठोस सुर ा आिण पत नस यामुळे ब तांश ामीण 
उ ोजकांना बा िनधी िमळू शकत नाही. तसेच बँकांकडून कज 
सुिवधेचा लाभ घे याची या खूप वेळखाऊ आह े आिण यामुळे 
होणारा िवलंब ामीण उ ोजकांची अनेकदा िनराशा करतो. ामीण 
उ ोजकांना उपल ध िव पुरवठा ही  ामीण उ ोजकांसमोरील 
सवात मोठी सम या आह.े  
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ब. पायाभतू सिुवधाचंा अभावपायाभतू सिुवधाचंा अभावपायाभतू सिुवधाचंा अभावपायाभतू सिुवधाचंा अभाव:  
सरकारने य  क नही यो य आिण परेुशा सुिवधां या 

अभावामुळे ामीण उ ोजकांची वाढ फारशी आशादायक नाही. 
2.2.2.2.    उदयम घटकउदयम घटकउदयम घटकउदयम घटक    जोखीमजोखीमजोखीमजोखीम:  

ामीण उ ोजकांची आ थक संसाधने आिण बा  
समथना या अभावामुळे जोखीम सहन कर याची मता खूपच कमी 
असते.  
3.3.3.3.    िवपणन सम यािवपणन सम यािवपणन सम यािवपणन सम या:  

ामीण उ ोजकांना भेडसावणा या काही मुख िवपणन 
सम या खालील माण े आहते. िवपणन सम या ामु यान े कमत, 
िवतरण वािह या, उ पादना या जािहराती इ याद शी संबंिधत आहते. 
i) पधा:  

ामीण उ ोजकांना मो ा आकारा या सं था आिण शहरी 
उ ोजकांकडून ती  पधला सामोरे जावे लागत.े यांमुळे उ पादन खच 
उ तम येतो. मया दत आ थक संसाधने अस यामुळे िव  सवलत , 
दलाली व जािहरात यावर अिधक खच करणे परवडत नाही.  
ii) म य थ :  

ामीण उ ोजकांचे खरे शोषण म य थ करतात. ामीण 
उ ोजक यां या उ पादनां या िवपणनासाठी म य थांवर मो ा 

माणावर अवलंबून असतात. हचे म य थ मो ा माणात नफा 
िमळव यासाठी ामीण उ ोजकांचे खरे शोषण करतात.  
iii) दळणवळणाची िनकृ  साधने आिण साठवण सुिवधा यालाही 

ामीन भागात मयादा येतात . 
4. 4. 4. 4. व थापन सम या: व थापन सम या: व थापन सम या: व थापन सम या:     

ामीण उ ोग व थापना या काही मुख सम या 
खालील माण ेआहते.  
अ. मािहती तं ानाचा अभाव: ामीण भागात मािहती तं ान 

फारसे अ यावत नाही.  
ब. कायदेशीर औपचा रकता: िविवध कायदेशीर औपचा रकता पूण 

करण े आिण परवान े िमळवणे ामीण उ ोजकांमधील 
कायदेिवषयक अ ान आिण िनर रतेमुळे अ यंत कठीण जाते. 
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तसेच क या मालाची खरेदीबाबतही यां याकडे 
ावहारीकतेचा अभाव असतो.   

क. तांि क ानाचा अभाव: ामीण उ ोजकांना तांि क ाना या 
अभावाचा ास सहन करावा लागतो. िश ण सुिवधांचा अभाव 
आिण इतर ापक सेवा ामीण उ ोजकते या िवकासात अडथळा 
ठरत आहते.  
ड. मानक साधने आिण उपकरण े यांची कमरतता : ामीण 
उ ोजकते या वाढीस अडथ याची दसुरी मह वाची सम या हणजे 
मानक साधने आिण इतर उपकरण,े तसेच क या माला या िनकृ  
दजा या उपल धी व यामुळे उ पा दत केले या उ पादनांचा दजा 
मारक ठरत आहते.  
5 . 5 . 5 . 5 . मानव ससंाधन सम यामानव ससंाधन सम यामानव ससंाधन सम यामानव ससंाधन सम या: 

ामीण उ ोगात आढळणा या काही मुख मानव संसाधन 
सम या   खालील माण ेआहते.  
अ.  नकारा मक दृ ीकोन:  

काहीवेळा कुटंुबातील वातावरण, समाज आिण आधार 
ामीण भागातील लोकांना क रअर हणून उ ोजकतेला ो साहन 

दे यासाठी पुरेसे अनुकूल नसते. 
ब.   कामगारांची कमी कौश य पातळी:  

ामीण भागात काम करणा या ब तेक उ ोजकांना उ  
कौश य असललेे  कामगार सापडत नाहीत.  

या सम या न च उ ोजक य संध ब ल जाग कते या व 
ाना या अभावामुळे असू शकतात. यांमुळे त ण आिण मु यतः 

सुिशि त त ण ब तेकदा उ ोजकतेकडे वळत नाहीत. यासाठी 
ामीण उ ोजकांना भेडसावणा या मुख सम यांचे िनराकरण 

कर याचा य  होणे मह वाचे ठरते.  
ामीण उ ोजकतेला उभारीसाठी उपाययोजना:  

ामीण उ ोजकांना वसाय उप म समजावून दे यासाठी 
खालील उपायांचा अवलंब केला जाऊ शकतो.  
क.  िव पुरवठा  मदतक  :  
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उ ोजकांना िव पुरवठा करणा या बँका आिण िव ीय 
सं थांनी ामीण उ ोजकांना सुलभ िव पुरवठा कर यासाठी िवशेष 
मदतक  तयार करणे आव यक आह.े  
ख. ाजाचे सवलतीचे दर:  

सुलभ परतफेड आधारावर आिण ाजा या सवलती या 
दराने ामीण उ ोजकांना िव पुरवठा केला पािहजे. ामीण 
उ ोजकांना कज मंजूर करताना अवजड औपचा रकता टाळ या 
पािहजेत.  
ग. िश ण सुिवधा दणे:े  

उ ोजकते या सवागीण िवकासासाठी िश ण आव यक 
आह.े ह े ामीण उ ोजकांना उप म यश वीपणे हाती घे यास स म 
करते. कारण त े उ ोग चालिव यासाठी आव यक कौश ये न च 

दान करत.े स या समाजातील आ थकदृ ा दबुल उ ोजकांना 
स या या उ ोजकां या कौश य िवकासाबाबत भारत सरकारकडून 
अशा कार या िश णाची सुिवधा देणे आव यक आह,े  जेणेक न 

ामीण उ ोजकांना खरोखरच उ प  व  रोजगारा या संधी ामीण 
भागात िनमाण करता येतील.  
घ.  क या मालाचा वाजवी दरात पुरवठा:  

ामीण उ ोजकांना ाधा यान ेक या मालाचा यो य पुरवठा 
सुिनि त करणे आव यक आह.े ामीण उ ोजकांनी उ पा दत केलेली 
उ पादने वाजवी आिण पधा मक बनव यासाठी काही वेळा सबिसडी 
देखील मह वाची आह.े 
च. पणन सहकारी सं थाची थापना:  

ामीण उ ोजकांना पणन सहकारी सं था थापन 
कर यासाठी यो य सहा य आिण ो साहन दल े जावे. या सहकारी 
सं था वाजवी दरात िविवध िनिव ा िमळिव यात मदत करतील आिण 
यांना यांची उ पादने मोबदला कमतीत िवक यास मदत होईल.  

अशा कारे सवसमावेशक िश ण, यो य िश ण, वतं  
िव ीय सं थांची थापना, िवपणन सहकारी सं थांचा िवकास यामुळे 
भारतातील ामीण उ ोजकांची भरभराट हो यास मदत होईल.  
छ. सामािजक पयटन व सामािजक नातेिव यास : 
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ामीण उ ोजकता वाढीस लाग यासाठी सामािजक पयटन 
हा एक उ म पयाय आह.ेतसेच उ मजगताची सामािजक बांिधलक  
(CSR ) े ाने या उ माला हात दे यासाठी गंभीपण े िवचार केला 
पािहजे. तसेच मनु यबळ परुव ासाठी सामािजक नातेिव यास 
िनमाण केल ेपािहजेत. 
 िन कष:िन कष:िन कष:िन कष:    

ामीण उ ोजकता ही भारता या आ थक गतीम ये 
िनि तच मह वा या भूिमकेत दस यासाठी व यां या 
काय मतेसाठी देशाचे आ थक धोरण वातावरण नेहमीच अनुकूल 
असले पािहजे. 

एखा ा देशा या आ थक धोरणाने उ ोजकांना 
नािव यपूणता, वेग, लविचकता आिण आ मिनणयाची ती  भावना 

ा  कर यासाठी सावजिनक, खाजगी कवा संयु  े ाची पवा न 
करता सं थलेा जादईु पश दान कर यास स म केले पािहजे.  

तथािप, भारतातील ामीण दा र  दरू कर यासाठी ामीण 
उ ोजकता ह े सव म उ र आह.े यामुळे सरकारन े एकाि मक 

ामीण िवकास काय मांवर अिधक भर दला पािहजे. तसेच ब सं य 
ामीण युवक उ ोजकता हा क रअरचा पयाय हणून िवचार कर यास 
ुत केले पाहीजे. यामुळे सं था आिण सरकारने सव आव यक 

सहा य पुरिवणा या िश ण आिण शा त सपोट िस टीमसह यावे 
जेणेक न ामीण त णांना क रअर हणनू उ ोजकता वीकार यास 
मदत होईल. 

यािशवाय काय म िनयमन केले या बाजारपेठाही असा ात 
आिण सरकारनेही या संदभात मदतीचा हात दला पािहजे. 

ामीण उ ोजकांना ो साहन दे यासाठी मानक करण आिण 
तवारीला ो साहन दले पािहजे आिण ो साहना मक ितसाद 
दला पािहजे.  

ह ेउ ोग केवळ यां या वैयि क गरजा पूण कर यास मदत 
करत नाहीत,तर नवीन उप मां ारे आ थक योगदानातही मदत 
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करतील. नवीन नोक  या, रोजगार िनमाण क न रा ीय उ प  
वाढव यात मह वाची भुिमका िनभावतील यात शंका नाही.  

ामीण उ ोजकता नािव यपूण क पना ारे आ थक 
वाढीसाठी एक श  हणून बदल घडवून आण यासाठी मह वा या 
सं था आहते. या सं थांनी िश ण, नवोप म आिण उ ोजकता 
यां यातील सम वयावर ल  क त करणे आव यक आह.े  

अकुशल कामगारांना नोकरीचे िश ण यांना सहज समजेल 
अशा थािनक भाषेत दल े तर शहरांकडे जानारा लोकांचा ओढा 
थांब यास मदत होईल.   

ामीण उ ोजकांना भेडसावणा या सम यांचे िनराकरण 
कर यासाठी उपाय योजना SIDBI  , NABARD  सार या िविवध 
सं था ामीण उ ोजकांना भेडसावणा या मुख सम यांचे िनराकरण 
कर यास जाणीवपूवक य  के यास ामीण उ ोजकता भरभराटीस 
येईल यात शंका नाही. 
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इितहास से वतमानतक भारतइितहास से वतमानतक भारतइितहास से वतमानतक भारतइितहास से वतमानतक भारत----चीन चीन चीन चीन 
सबंधंोके बदलत ेआयाम सबंधंोके बदलत ेआयाम सबंधंोके बदलत ेआयाम सबंधंोके बदलत ेआयाम ––––    एक एक एक एक 

राजक य िव षेणराजक य िव षेणराजक य िव षेणराजक य िव षेण    
    

ा.ा.ा.ा.    राज  घोरपडेराज  घोरपडेराज  घोरपडेराज  घोरपडे    
राजनीती िव ान िवभाग मुख, अर वदबाबू दशेमुख महािव ालय, 

भार सगी,तह-नरखेड. िज-नागपूर 
साराशं: साराशं: साराशं: साराशं:     

आंतररा ीय राजनीित म कहा जाता ह ै क 'कोई भी देश दसूरे 
देश का थायी श ु या थायी िम  नह  होता. सबका रा ीय िहत 
इतना िह िचर थायी ह.ै' भारत और चीन के बीच ि प ीय संबंध  का 
िव  राजनीित के इितहास और भिव य म ब त मह व ह.ै य द हम 
भारत और चीन के बीच लंबे समय से चल ेआ रह ेसंबंध  के इितहास 
पर नजर डाल तो हम देख सकते ह क दोन  देश  के बीच ि प ीय 
संबंध कई मह वपूण चरण  से गुजरे ह. भारत-चीन संबंध इतने 
अिनि त ह क दोन  दशे  के बीच कोई भी ि प ीय िनवेश या 
होगा, इसके बारे म िज ासा पैदा करता ह,ै और अ सर इस त य को 
रेखां कत करता ह ै क इसके प रणाम व प ि थित और खराब हो गई 
ह.ै ऐसा लगता ह ै क िपछले कई दशक  म भारत और चीन न ेखुद को 
और दिुनया को गुमराह कया ह.ै उनका मानना ह ै क हम एक-दसूरे के 
संबंध  क  चुनौितय  को दरू कर सकत ेह. हालां क, मता िनमाण के 
म ेनजर ये अंतर बढ़ता रहा. ततु शोधप मे इितहास से लेकर 
वतमान तक भारत और चीन संबंधो के बदलत े आयामोपर िव तृत 
चचा क  गयी ह.ै 
सचूकसचूकसचूकसचूक----श दश दश दश द: राजनीित,भारत-चीन,इितहास,वतमान 
उ े य:उ े य:उ े य:उ े य:    

1. भारत और चीन के संबंधो के इितहास का अ ययन करना. 
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2. भारत और चीन के िववादो का अ ययन करना. 
3. भारत और चीन के संबंधो के बदलते आयामोका अ ययन 

करना. 
4. वतमान परीदृ य् मे भारत और चीन के संबंधो का अ ययन 

करना. 
तावना :तावना :तावना :तावना :    

भारत और चीन क  सं कृितय  को दिुनया क  सबसे पुरानी 
सं कृित माना जाता ह,ै दोन  देश  के बीच संबंध ब त ाचीन ह. 
भारत और चीन दोन  ने पूव  एिशयाई देश  पर अपना भाव बढ़ाया, 
ले कन भारत ने सां कृितक े  म अपन े भाव को सीिमत कर दया, 
जब क चीन ने राजनीितक वच व को मह व दया और भारत-चीन 
संबंध  को देखते ए कई देश  म अपना भु व बढ़ाया. भारत का 

भु व मु य प से भारत क  कला, सं कृित और धन पर आधा रत 
था. भारत के क यप, मातंग, कुमारजीव, गुणवमन धमगु  आ द. बौ  
िमशन रय  न े चीन क  या ा क , और चीन के चीनी िव ान, जैसे 
फरहान, वेनसांग और ये टग ने भारत क  या ा क . अरब देश  के 
साथ भारत के ापा रक संबंध थािपत होने के बाद, पि म एिशया 
के साथ भारत का संपक बढ़ा और पूव  एिशया के साथ घट गया. मुगल 
सा ा य के उदय के बाद पूरे भारत म ान और सुधार का माहौल था 
और एक बार फर कला, सं कृित, दशन और सािह य का िवकास आ. 
जब यूरोपीय रा  ने एिशया म वेश कया और भारत पर िनयं ण 
थािपत कया, तो चीन और भारत भी िमल,े ले कन तब वे असहाय 

थ,े यूरोपीय लोग  ने उ ह अपने सा ा यवाद का िशकार बना दया. 
ले कन दि ण पूव एिशया म चीन के साथ भारत के संबंध सौहादपूण 
रह.े १९०३ म ि टश सरकार के िखलाफ िव ोह आ और १९११ म 
चीन म एक ांित ई, िजसने गणतांि क सरकार क  थापना क . इस 
संबंध म दोन  देश  न ेएक दसूरे के रा ीय आदंोलन के ित सहानुभूित 
और शंसा  क . भारत क  चीन नीित कई मुख कारक  पर 
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आधा रत ह.ै ाचीन काल से, भारत और चीन, बौ  धम के ज म थान, 
चीन के साथ घिन  सां कृितक और ापा रक संबंध ह. दसूरा, चीन 
को अपनी वतं ता और अखंडता क  र ा के िलए जापानी 
सा ा यवाद के िखलाफ एक लंबा संघष करना पड़ा, िजससे भारत म 
उसके ित गहरी सहानुभूित पदैा ई. तीसरा, यह मान िलया गया क 
चीन न ेकभी भारत पर आ मण नह  कया. कभी हमला नह  कया 
और कभी नह  करगे. चौथा, भारतीय िवदेश नीित के मु य िश पकार 
पंिडत नेह  और उनके िव त सलाहकार र ा मं ी कृ ण मेनन के 
मन म क युिन ट चीन के ित गहरी सहानुभूित थी. ाचीन काल के 
सां कृितक संबंध  के इितहास ने दखाया ह ै क भारत और चीन िसफ 
पड़ोसी नह  ह. जब दोन  िवदशेी आिधप य म आ गए, तो १९४७ म 
उनके संबंध टूट गए, भारत वतं  हो गया और १९४९ म, कोिमतांग 
सरकार के पतन और क युिन ट सरकार के गठन के बाद, यह महसूस 
कया गया क भारत और चीन के बीच मै ीपूण संबंध थािपत करन े

का तरीका क ठनाइय  से भरा आ था. पहला, भारत क  राजनीितक, 
आ थक और सामािजक व थाएँ और सं थाएँ चीनी क युिन ट 

व था और उसक  सं था  से िभ  ह. भारत अपनी ताकत से कसी 
को डराना नह  चाहता, दसूरी तरफ क युिन ट चीन क  िवदशे नीित 
और आ मक सा ा यवाद ह ैऔर वह िव तारवादी ह.ै चीन को पसंद 
नह  क भारत उसका ित दंी बन,े चीन का कहना ह ै क भारत 
एिशया म एक कमजोर देश ह ैऔर उसक  ि थित दसूरे दज क  ह.ै चीन 
को भारत का आ थक िवकास और राजनीितक ि थरता पसंद नह  ह.ै 
ई या, षे ही दोन  देश का श तुा का असली कारण ह.ै 
बदलत ेआयाम:बदलत ेआयाम:बदलत ेआयाम:बदलत ेआयाम:    

य द हम भारत और चीन के बीच लंबे समय से चल ेआ रह े
संबंध  के इितहास पर नजर डाल तो हम देख सकते ह क दोन  देश  के 
बीच ि प ीय संबंध कई मह वपूण चरण  से गुजरे ह. ये चरण १९५४, 
१९६२, १९७५, १९८९, १९९८ और २००३ म िबखरे ए तीत 
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होते ह. इस इितहास क  समी ा से इस संबंध म दवंगत धानमं ी 
अटल िबहारी वाजपेयी ारा कए गए मह वपूण काय  का पता चलता 
ह.ै भारत और चीन दोन  के िलए वाजपेयी के ि प ीय संबंध  क  
िवरासत के मह व के पीछे दो- तरीय कारण ह. दोन  देश  के बीच 
ि प ीय संबंध  म एक मह वपूण मील का प थर वाजपेयी का उनके 
राजनीितक जीवन के दौरान गठीत था. और दसूरा कारण यह ह ै क 
उस समय दोन  देश  के बीच ि प ीय संबंध  के समीकरण तब से 
यादा नह  बदल ेह. इस तरह र त  को मजबूत करने पर जोर देन ेसे 

एक तरह से कोिशश  पर मुहर लगा दी ह.ै िजस तरह १९७९ म 
वाजपेयी क  चीन या ा जगजािहर ह,ै वैसे ही वे संसद म भी सवाल 
उठाते ह, चाह ेवह िवप  का सवाल हो या िव ान  का भाषण. इसी 
तरह, वाजपेयी के कायकाल के दौरान पांच िविश  कारक  ने भारत-
चीन संबंध  को मजबूत करने म योगदान दया, िजनक  अलग से जांच 
करने क  आव यकता ह.ै आमतौर पर वाजपेयी का कायकाल कई 
संकट  के िलए जाना जाता ह.ै हालाँ क, चीन के मामले म, वाजपेयी 
युग न ेभारत और चीन के बीच दीघकािलक ि थर संबंध  क  शु आत 
क , और इस तरह थािपत ि प ीय संबंध  ने रणनीितक दिृ कोण से 
रणनीितक मह व ा  कया. पहला और शायद सबसे मह वपूण मील 
का प थर १९९८ म भारत का परमाण ुपरी ण था. परमाण ुपरी ण 
के बाद वाजपेयी सरकार न ेपरमाण ुपरी ण के समथन म त कालीन 
अमे रक  रा पित को एक ता कक प  िलखा था, िजसम परमाण ु
हिथयार  से पड़ोिसय  का िज  था. यह प  किथत तौर पर हाइट 
हाउस म एक अदं नी सू  ारा मीिडया म लीक कया गया था. 
हालाँ क, चीन के साथ संबंध  म सुधार क  या म यह मु ा 
मह वपूण हो गया य क भारत न ेअि थरता क  ि थित म भी परमाण ु
हिथयार  के गरै-उपयोग पर खुद को थोपा. जब क चीन क  धारणा को 
लेकर अिनि तता बनी ई ह,ै भारत के साथ-साथ भारत के बाद के 
परमाणु परी ण, चीन के गु  समथन सािबत ए ह, जो चीन ारा 
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भारत के िलए उ प  खतरे को रेखां कत करता ह.ै हालां क, उस समय 
भारत को चीन से यादा खतरा नह  था. 

कारिगल यु  के बाद चीन ारा अपनाए गए तट थ ख का 
एक और उ लेखनीय कारक ह.ै चीन क  इस भूिमका से पा क तान को 
झटका लगा. यह भूिमका उनक  धारणा  के ठीक िवपरीत थी. इस 
पृ भूिम म, कारिगल यु  के दौरान पा क तान के त कालीन िवदेश 
मं ी सरताज अजीज क  ज दबाजी म चीन क  या ा को याद करना 
वाभािवक ह.ै हालां क, चीन ने अजीज को सलाह दी क वह कारिगल 

यु  म अपना ह त ेप बनाए रखे और संघष को बढ़ाए िबना 
पा क तान को शांित को ाथिमकता देन े क  अनुमित दे. चीन के 
संयिमत ख के पीछे सबसे मजबूत कारण  म से एक यह त य ह ै क 
भारतीय सैिनक  ने कारिगल यु  के दौरान िनयं ण रेखा (एलओसी) 
को पार नह  कया और अंतररा ीय कानून का कड़ाई से पालन कया. 
बेशक इन सबका ेय त कालीन धानमं ी को जाता ह.ै कारिगल 
समी ा सिमित ने िवचार कया क कारिगल म वा तव म या गलत 
आ और भिव य म उन गलितय  को दोहराने से कैसे बचा जाए. 

नतीजतन, रा ीय सुर ा सलाहकार का पद सृिजत कया गया. इसने 
दोन  पड़ोसी देश  के बीच िनरंतर चचा के िलए एक गरै-राजनीितक 
मंच का नेतृ व कया. जब क कुछ तािवत सै ांितक प रवतन अभी 
भी कागज पर ह, अंदमान और िनकोबार कमान के िनमाण ने भारत 
और चीन के बीच संबंध  म खटास ला दी थी. २००४-२००५ के बाद 
दोन  देश  म सीमा के पास सड़क  के िवकास और मौसम संबंधी 
चेतावनी णािलय  क  थापना जैसे मु े भी सामन ेआन ेलगे. परमाण ु
के बाद क  अविध म, दोन  देश  के बीच संबंध  के सुधार या पुन ार 
म योगदान देन े वाला एक अ य कारक िव  ापार संगठन 
(ड यूटीओ) म चीन के वेश के िलए भारत का समथन था. चीन 
संगठन तक प चं हािसल करने के िलए संघष कर रहा था ले कन 
िविभ  कारण  से अव  कर दया गया था, िजसे भारत एक 
िवकासशील देश के प म देखता था. भारत इसे ि प ीय ापार को 
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बढ़ावा देने के अवसर के प म भी देखता था, दोन  दशे  के बीच 
ि प ीय ापार २००० म २ िबिलयन से २०१७ म ८४.४ िबिलयन 
तक प चं गया. जब क दोन  देश  के बीच अ य िस  मु े ह, ापार 
वृि  के इस अवसर को दोन  दशे  के बीच िव ास बनान ेक  दशा म 
एक िव सनीय कदम के प म देखा गया. वाजपेयी का ावहा रक 
यथाथवाद भारत और अमे रका को वाभािवक िम  घोिषत करन ेका 
कारण था, य क वह अमे रका के साथ मै ीपूण संबंध  और उसके 
बाद के घोटाल  से पूरी तरह अवगत थ,े ले कन केवल भारत को यह 
संदेश देन ेके िलए क यह भी सािबत कर रहा ह ै क भारत िवदशे नीित 
क  परेखा बदल रही ह ैऔर पूरी तरह से आपसी िहत  के आधार पर 
बनाई जाती रहगेी.  
वतमान प रदृ य:वतमान प रदृ य:वतमान प रदृ य:वतमान प रदृ य:    

२१ व  सदी म भारत और चीन के बीच ज टल संबंध  म दो 
बात सामने आती ह. एक, दोन  देश  के बीच सीमा पर कभी-कभार 
िनयं ण रेखा पर तनाव के बावजूद शांित कायम ह.ै दसूरा, १९८८ के 
बाद से दोन  देश  के बीच बातचीत म कभी भी कावट नह  आई. यह 
दोन  देश  म राजनीितक प रप ता का संकेत ह.ै चीनी रा पित शी 
िजन पग के साथ धानमं ी नर  मोदी क  अनौपचा रक मुलाकात का 
खूब वागत आ. दोन  दशे  के संबंध  म एक नए युग क  शु आत के 
िलए माहौल अनुकूल था. भारत क  पीठ म छुरा घ पन ेऔर संयु  रा  
और अ य जगह  पर भारत के िहत  म लगातार दखल देने वाल े
रा ा य  के साथ अनौपचा रक चचा िनि त प से एक बड़ी घटना 
ह.ै हालाँ क, चीन-भारतीय संबंध  का नया आयाम अंतरा ीय े  म 
भारत क  बढ़ती यथाथवादी भूिमका, अमे रका-चीन ापार यु  और 
चीन क  चताजनक अथ व था के कारण भी ह.ै "अमे रका फ ट" क  
उपािध धारण करन े वाल े रा पित प, संयु  रा य अमे रका को 
अंतरा ीय भागीदारी से वापस ल े रह े ह. इनम ांस-पैिस फक 
समझौता, जलवायु प रवतन समझौता, या ईरान परमाणु समझौते से 
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बाहर िनकलन े का हािलया अमे रक  िनणय, साथ ही स त वीजा 
िनयम शािमल ह. िनकट भिव य म इसी तरह के िनणय िलए जाने क  
संभावना ह.ै अमे रका के ये फैसले वैि क समीकरण बदल रह ेह. एक 
तरफ जहां अमे रका 'वैि क' से ' थानीय' म जाने क  कोिशश कर रहा 
ह,ै वह  चीन ' थानीय' से 'वैि क' म जान े का इ छुक ह.ै स ा के 
ब ुवीय क  िव  तर पर उभर रह ेह. इसम भारत का मह व भी 
बढ़ता जा रहा ह.ै हालां क, चीन-अमे रका स ा संघष क  पृ भूिम 
अिधक मह वपूण ह.ै इसके अलावा चीन के मामल ेम भारत ारा िलए 
गए कड़े फैसले भी शािमल ह. इनम चीन-पा क तान आ थक राजमाग 
का िवरोध, चीन के बे ट एंड रोड पर िव  स मेलन से अनपुि थित, 
डोकलामा म िनभाई गई ठोस भूिमका और अ णाचल दशे सिहत 
अ य सीमावत  े  म गुटिनरपे  नीितयां शािमल ह. हद महासागर 
म भारतीय नौसेना क  भूिमका भी अहम ह.ै चीन क  मह वाकां ी 'वन 
बे ट वन रोड' प रयोजना का िवरोध करन े वाला भारत दिुनया का 
इकलौता देश होगा. य िप चीन अमे रका के साथ ित पधा कर रहा 
ह ैऔर भारत और चीन क  ताकत क  तलुना कर रहा ह,ै भल ेही चीन 

कािशत आंकड़  के बराबर तीत होता ह,ै चीन जानता ह ै क भारत 
भी कमजोर नह  ह.ै इसके अलावा, अमे रक  रा पित प ारा चीन 
के साथ शु  कए गए ापार यु  ने चीन को यह एहसास दलाया 
होगा क इससे भारत जैसे बड़े बाजार को नुकसान नह  होगा.  
चतसुू ी काय म: चतसुू ी काय म: चतसुू ी काय म: चतसुू ी काय म:     
             चीन ने भारत और चीन के बीच तनाव कम करने और संबंध 
बहाल करन ेके िलए चार सू ी काय म शु  कया ह.ै इस काय म के 
तहत चीन क  'वन बे ट, वन रोड' (ओबीओआर) योजना को 

धानमं ी मोदी क  'ए ट ई ट पॉिलसी' से जोड़ा जा रहा ह.ै इसम 
दोन  प  के बीच मु  ापार पर बातचीत फर से शु  करने का 

ताव भी शािमल ह.ै दरअसल, चीन अपन े ओबीओआर योजना के 
िलए अतंररा ीय िशखर स मेलन क  मेजबानी कर रहा ह.ै भारत न े
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शु  म अंतररा ीय तर पर इसका िवरोध कया ह.ै इसी िसलिसल ेम 
चीन ने यह ताव रखा ह.ै ताव को चीनी राजदतू लओु झाओ ई ने 
आग े रखा, िज ह ने कहा, "चीन और पा क तान के सीपीईसी का 
िह सा पीओके से होकर गुजरता ह.ै इसिलए भारत ओबीओआर  को 
लेकर चितत ह.ै भारत का कहना ह ै क इससे भारत क  सं भुता को 
खतरा हो सकता ह.ै ले कन चीन इसके बारे म सोचने को तयैार ह.ै" 
झाओ ई के ताव के अनुसार, चीन भारत के साथ "अ छे पड़ोसी और 
मै ीपूण सहयोग क  चीन-भारत संिध" पर चचा करन े के िलए तैयार 
ह.ै दोन  दशे  के बीच सीमा मु े को सुलझान ेको लेकर भी दोन  देश  
के बीच बातचीत शु  हो सकती ह.ै ताव को लेकर लओु झाओ ई न े
कहा क चीन-भारत पड़ोसी और मै ीपूण सहयोग संिध पर चचा शु  
करना चीन क  ाथिमकता होगी. यह भारत के साथ मु  ापार 
समझौते पर भी बातचीत फर से शु  करेगा. इसके अलावा, चीन 
सीमा मु े के व रत समाधान के िलए काम करन ेऔर चीन क  'वन 
बे ट वन रोड ' और भारत क  'ए ट ई ट पॉिलसी' के अनु प आग े
बढ़ने के िलए तैयार ह.ै चीनी राजदतू क  ट पणी र ा सेवा के थक 
टक यूनाइटेड स वस इं टी ूट क  एक बंद दरवाजे क  रपोट म आई. 
इसी के तहत चीन न ेभारत के साथ संबंध सुधारने के िलए यह ताव 
रखा ह.ै भारत-पाक संबंध  का िज  करत े ए लुओ न ेकहा क चीन 
दोन  देश  के बीच मतभेद  को सुलझाने म म य थता के िलए तैयार ह.ै 
लुओ ने यह भी कहा क े  क  ि थरता और चीन के िहत  के िलए 
दोन  देश  के बीच अ छे संबंध ज री ह.  
िन कष:िन कष:िन कष:िन कष:    

1. यह सविव दत त य ह ै क, ाचीन काल म दोन  देश  के बीच 
घिन  संबंध थे. हालां क, वे अचानक टूट गए और कई 
शताि दय  तक दोन  े  न ेएक दसूरे के िबना अपन ेवैि क 
मह व को बनाए रखा ह.ै 

2. ाचीन काल से लेकर आज तक भारत और चीन के बीच 
मै ीपूण संबंध थािपत करने क  संभावना बार-बार सामने 
आती रही ह।ै  
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3. ित बत सीमा के गलतफहमी ने पहली बार ि प ीय दोनो 
देशो के संबंध  म कड़वाहट के िलए एक नया ढांचा तैयार 
कया, जो अभी तक जारी ह.ै 

4. भारत और चीन के इितहास म अब साल २०२० का िज  भी 
१९६२, १९६७ और १९७५ के तौर पर होगा. य क ४५ 
साल बाद भारत-चीन सीमा पर कई जवान शहीद ए ह. 

5. दोन  देश  के िलए सीमा पर तनाव कोई नई बात नह  ह.ै 
ले कन सीमा िववाद पर चचा के बावजूद दोन  देश  के 
राजनीितक, ापार और आ थक संबंध कई साल  से जारी ह. 

6. धानमं ी नर  मोदी के स ा म आने के बाद से िपछले वष  
म दोन  देश  के बीच १८ बैठक और चचाएं हो चुक  ह. 
चचा  और या ा  का उ े य दोन  देश  के बीच संबंध  म 
सुधार लाना था.  

समारोप:समारोप:समारोप:समारोप:    
१९४८ म क युिन ट चीन क  थापना के बाद से, भारत के 

ित चीन क  िवचारधारा नकारा मक बनी ई ह.ै इस िवचारधारा न े
चीन को भारत वतं ता के प ात अ टूबर १९६२ म भारत पर बड़े 
पैमाने पर हमले करने के िलए े रत कया. िपछले साल मा को म एक 
बैठक म, भारत और चीन सीमा िववाद को हल करन ेके िलए सहमती 
िमली, दरअसल, िनयं ण रेखा पर भारतीय और चीनी सेना  म लंबे 
समय से बदलाव आया ह.ै चंू क आगे कोई कूटनीितक रा ता नह  ह,ै 
इसिलए सै य े  सबसे मह वपूण उपकरण बनता जा रहा ह.ै चीन 
बंकर  और थायी संरचना  के िनमाण म त ह,ै साथ ही अित र  
सैिनक , टक  और लंबी दरूी क  तोपखाने को िनयं ण रेखा पर ल ेजा 
रहा ह.ै जवाब म, भारत अपनी र ा नीित म ब त आव यक 
संरचना मक प रवतन कर रहा ह,ै अपनी र ा नीित को पा क तान से 
चीन म थानांत रत कर रहा ह.ै जैसे-जैसे सेना और आपू त वा तिवक 
सीमा पर जमा होती ह,ै सीमा अिधक अि थर हो जाती ह,ै िजससे दो 
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पड़ोसी देश  के िलए "नई सामा य" ि थित पैदा हो जाती ह.ै भारत 
िपछली गलितय  से सबक लेकर चीन पर आंख मंूदकर भरोसा नह  कर 
सकता.  
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नमाज क  याएं साधारण योग 
 

डॉ. शखे मसुाभाई इमामभाई  
संचालक शारी रक िश ण लोकसेवा कला व िव ान महा., गारखेडा 

प रसर औरंगाबाद. 
तावना ::::----      

नमाज म भी ' यान' और 'योग' म भी नमाज म भी ' यान' 
लगाया जाता ह ैऔर 'योग' म भी यही होता ह।ै 'सजदा' करन ेके िलए 
इंसान जैसे ए शन लेता ह ै वो योग म 'शशंक आसन' कहा जाता ह,ै 
िजससे हाट और बीपी कं ोल म रहत े ह।नमाज क  या योग के 
कतना करीब? दलच प ह ै दोन  श द  के मायन े इंसान का िज म 

खुदा क  अमानत ह.ै इसक  दखेभाल इंसान क  अपनी िज मेदारी ह.ै 
चौथे अ... नमाज क  या योग के कतना करीब? दलच प ह ैदोन  
श द  के मायन े

इंसान का िज म खुदा क  अमानत ह.ै इसक  देखभाल इंसान 
क  अपनी िज मेदारी ह.ै इसक  देखभाल इंसान क  अपनी िज मेदारी 
ह.ै चौथ ेअतंररा ीय योग दवस के मौके पर पूरी दिुनया खुद को फट 
रखने के िलए योग. इ लाम म नमाज क  याएं साधारण योग क  
तरह ही ह. 3 वष पहल े यो ग का िज  वेद , पुराण , उपिनषद , 
भगवत गीता जैसे ाचीन हद ू थं  म िमलता ह।ै भगवान शंकर, 
कृ ण, बु , महावीर और ऋिष-मुिनय  का संबंध योग से रहा ह।ै बौ  
ने योग को सव थम िवदेश  जैसे- चीन, जापान, ित बत, दि ण पूव 
एिशया और ीलंका म चार- सार कया। वतमान म योग क  िश ा 
पूरी दिुनया म दी जा रही ह।ै योगासन मानव के शरीर और मन को 
व थ एवं संतुिलत बनाता ह।ै आधुिनक युग म योग का बड़ा मह व ह,ै 
य क वतमान म लोग अ यिधक तता, तनाव, अ वि थत 

जीवनचया और मन क  ता से िसत ह। योग मनु य को आंत रक 
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एवं बा  प से व थ, सुडौल और संुदर बनाता ह।ै मनु य के चौमुखी 
िवकास के िलए योग एक अहम िह सा बन चुका ह।ै इ लाम म नमाज 
क  याएं साधारण योग क  तरह ही ह। पांच अजान  म पढ़ी जाने 
वाली पांच व  क  नमाज इ लाम के पांच तंभ  म एक ह।ै पांच व  
क  नमाज का समय िनधारण सूरज क  गितिविधय  पर िनभर ह।ै 
सूरज िनकलन े से पहल े ‘फ़ज़’, सूरज िसर प े आया जाए तो ‘जोहर’, 
ढलना शु  आ और येक चीज का साया अपन ेजैसा हो तो ‘असर’, 
सूरज अ त हो तो ‘मग रब’ और सूरज डूबन े के बाद सु खयां सुख  
गायब होने पर ‘ईशा’। इस तरह इ लाम म सूरज के मह व को समझा 
जा सकता ह।ै नमाज से बीमारी होती ह ैदरू नमाज से योग क  तरह ही 
शरीर और मन तरोताजा होता ह ैऔर खोई शि  वापस ा  होती ह।ै 
समाज नमाज के दौरान कयाम, कू, सजदा, जलसा- सलाम फेरना 

या से िसर से पांव के अगंूठे का ायाम होता ह।ै एक दन म पांच 
बार पढ़ी जाने वाली नमाज़ म कुल 48 ‘रकत’ (नमाज़ का पूरा च ) ह। 
िजनम से 17 ‘फज़’ ह। और हर रकत म 7 याएं (मु ाएं) होती ह। 
एक नमाज़ी 17 अिनवाय रकत करता ह।ै तो लगभग वह एक दन म 
करीब 50 िमनट म 119 मु ाएं करता ह।ै जदगी म य द कोई ि  
पाबंदी के साथ नमाज अदा करता ह,ै तो कई कार क  बीमारी से दरू 
रहगेा। तनाव से मुि , एका ता बढ़ती ह ैयोग क  तरह पांच व त क  
नमाज़ पढ़न े से जीवनचया अनशुािसत एवं वि थत होती ह।ै तनाव 
से मुि  िमलती ह।ै नमाज म बंदा केवल अपन े परवर दगार से 
मुखाितब होता है, िजससे उसक  एका ता एवं यान लगाने क  मता 
का िवकास होता ह।ै हर नमाज से पहले वजू (चेहरा, हाथ-पांव धोना) 
करने से व छता एवं सफाई के अहिमयत का अहसास होता ह।ै 
नमाजी क  शारी रक एवं मानिसक संतुलन बनान ेम सहायक होता ह।ै 
भारत क  ाचीन सां कृितक पहचान योग क  उ पि  भले ही सनातन 
धम से ई हो, िजसके बाद बौ  और जैन धम न ेअपनाया हो, ले कन 
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एक मुसलमान पांच व  नमाज के अलावा योग का फायदा उठाना 
चाह े तो उसम कोई हज नह  ह।ै बशत कोई ऐसा आसन न हो जो 
इ लाम के बुिनयादी उसूल  से टकराए। िव  योग दवस भारत सिहत 
अ य देश  म मनाया जाता ह,ै इसम मुसलमान  को भी शरीक होना 
चािहए, य क यह भारत क  ाचीन सां कृितक पहचान ह ै और 
इसक  मह ा को आज पूरा िव  समझ रहा ह।ै यह हमारे दशे के िलए 
गौरव क  बात ह।ै योग को धा मक दिृ  से देखना बंद करना चािहए, 
य क अब योग ायाम नह  बि क िव ान का िह सा बन चुका ह।ै 

इ लाम म नमाज क  याएं साधारण योग क  तरह ही ह 
योग का िज  वेद , पुराण , उपिनषद , भगवत गीता जैसे 

ाचीन हद ू ंथ  म िमलता ह।ै भगवान शंकर, कृ ण, बु , महावीर 
और ऋिष-मुिनय  का संबंध योग से रहा ह।ै बौ  न ेयोग को सव थम 
िवदेश  जैसे- चीन, जापान, ित बत, दि ण पूव एिशया और ीलंका म 

चार- सार कया। वतमान म योग क  िश ा पूरी दिुनया म दी जा 
रही ह।ै योगासन मानव के शरीर और मन को व थ एवं संतुिलत 
बनाता ह।ै आधुिनक युग म योग का बड़ा मह व ह,ै य क वतमान म 
लोग अ यिधक तता, तनाव, अ वि थत जीवनचया और मन क  

ता से िसत ह। योग मनु य को आंत रक एवं बा  प से व थ, 
सुडौल और संुदर बनाता ह।ै मनु य के चौमुखी िवकास के िलए योग 
एक अहम िह सा बन चुका ह।ै इ लाम म नमाज क  याएं साधारण 
योग क  तरह ही ह। पांच अजान  म पढ़ी जान े वाली पांच व  क  
नमाज इ लाम के पांच तंभ  म एक ह।ै पांच व  क  नमाज का समय 
िनधारण सूरज क  गितिविधय  पर िनभर ह।ै सूरज िनकलन ेसे पहल े
‘फ़ज़’, सूरज िसर पे आया जाए तो ‘जोहर’, ढलना शु  आ और येक 
चीज का साया अपन ेजैसा हो तो ‘असर’, सूरज अ त हो तो ‘मग रब’ 
और सूरज डूबन ेके बाद सु खयां सुख  गायब होन ेपर ‘ईशा’। इस तरह 
इ लाम म सूरज के मह व को समझा जा सकता ह।ै नमाज से बीमारी 
होती ह ैदरू नमाज से योग क  तरह ही शरीर और मन तरोताजा होता 
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ह ैऔर खोई शि  वापस ा  होती ह।ै समाज नमाज के दौरान कयाम, 
कू, सजदा, जलसा- सलाम फेरना या से िसर से पांव के अंगूठे का 
ायाम होता ह।ै एक दन म पांच बार पढ़ी जाने वाली नमाज़ म कुल 

48 ‘रकत’ (नमाज़ का पूरा च ) ह। िजनम से 17 ‘फज़’ ह। और हर 
रकत म 7 याएं (मु ाएं) होती ह। एक नमाज़ी 17 अिनवाय रकत 
करता ह।ै तो लगभग वह एक दन म करीब 50 िमनट म 119 मु ाएं 
करता ह।ै जदगी म य द कोई ि  पाबंदी के साथ नमाज अदा करता 
ह,ै तो कई कार क  बीमारी से दरू रहगेा। तनाव से मुि , एका ता 
बढ़ती ह ै योग क  तरह पांच व त क  नमाज़ पढ़न े से जीवनचया 
अनुशािसत एवं वि थत होती ह।ै तनाव से मुि  िमलती ह।ै नमाज 
म बंदा केवल अपन ेपरवर दगार से मुखाितब होता ह,ै िजससे उसक  
एका ता एवं यान लगान ेक  मता का िवकास होता ह।ै हर नमाज 
से पहल ेवजू (चेहरा, हाथ-पांव धोना) करने से व छता एवं सफाई के 
अहिमयत का अहसास होता ह।ै नमाजी क  शारी रक एवं मानिसक 
संतुलन बनाने म सहायक होता ह।ै भारत क  ाचीन सां कृितक 
पहचान योग क  उ पि  भले ही सनातन धम से ई हो, िजसके बाद 
बौ  और जैन धम ने अपनाया हो, ले कन एक मुसलमान पांच व  
नमाज के अलावा योग का फायदा उठाना चाह ेतो उसम कोई हज नह  
ह।ै बशत कोई ऐसा आसन न हो जो इ लाम के बुिनयादी उसूल  से 
टकराए। िव  योग दवस भारत सिहत अ य देश  म मनाया जाता ह,ै 
इसम मुसलमान  को भी शरीक होना चािहए, य क यह भारत क  

ाचीन सां कृितक पहचान ह ैऔर इसक  मह ा को आज परूा िव  
समझ रहा ह।ै यह हमारे देश के िलए गौरव क  बात ह।ै योग को 
धा मक दिृ  से देखना बंद करना चािहए, य क अब योग ायाम 
नह  बि क िव ान का िह सा बन चुका ह।ै इ लाम धम म 'योग' को 
यान से जोड़ा गया ह ै
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इ लाम धम म भी कहा गया ह ै क सूफ  संगीत के िवकास म 
'भारतीय योग' का काफ  बड़ा हाथ ह ै य क योग मन क  चंचलता पर 
रोक लगाता ह ैऔर ई र के यान म मदद करता ह।ै सूफ  संगीत तो 
ई र क  इबादत ह ैऔर इस इबादत को बल देता ह ै 'योग'। िम ् म 
'योग' को 'इ लामी ायाम' करार दया गया 
अब थोड़ा इितहास पर गौर कया जाये तो आप पायग े क िम ् म 
'योग' को 'इ लामी ायाम' करार दया गया था और 'नमाज' को 
'योग' और 'योग' को 'नमाज' बताया गया था य क 'योग' म मन -
मि त क पर संयम रखा जाता ह ै और 'नमाज' म भी यही होता ह।ै 
'नमाज' म 'योग' और 'योग' म 'नमाज' 

अशरफ एफ िनजामी न े 'योग' िवषय पर एक कताब भी 
िलखी ह ैिजसम उ ह न े'नमाज' और 'योग' को एक बताते ए िलखा ह ै
क िजस तरह से 'नमाज' पढ़ने से पहले 'वजू' क  था ह ैठीक उसी तरह 

से 'योग' करने से पहले कहा जाता ह ै क इंसान 'शौच' करके आये। 
आशय दोन  का शारी रक सफाई से ही ह।ै 'नमाज' से पहले इंसान 
'िनयत' करता ह ैतो योग करन े से पहल े 'संक प' िलया जाता ह।ै जब 
नमाज 'कयाम' के प म अता क  जाती ह ैतो वो व आसन होता ह।ै 

नमाज पढ़न े के पीछे िछप े ह कई अ भुत रह य...जानना 
चाहते ह य  हर मुसलमान के िलए नमाज पढ़ना ज री ह?ै 

रमजान का मुबारक महीना ह ैऔर ज द ही ईद का चांद भी 
नजर आन े वाला ह.ै भारत जो क एक धमिनरपे  देश ह ै वहां हर 
यौहार मनाने का मजा भी कुछ अलग ही होता ह.ै रमजान क  रौनक 

बाजार  म खूब नजर आ रही ह ैऔर सभी मुि लम धम के अनुयायी 
रोजे के बाद अब ईद का इंतजार कर रह ेह. रमजान के इस महीने को 
अ लाह क  तरफ से ईनाम लेन ेके महीने के प म भी जाना जाता ह.ै 
िजस तरह हर धम क  मा यताएं, उसका पालन करने के तरीके अलग-
अलग होते ह वैसे ही इ लाम क  भी अपनी कुछ िवशेषताएं ह. आज 
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हम आपको नमाज पढ़ने से जुड़ी कुछ मह वपूण जानका रयां देने जा 
रह ेह िज ह जानन ेके बाद आब इ लाम धम को और करीब से समझ 
पाएंगे: इ लाम धम के अनुयायी नमाज पढ़न ेक  मह ा को भली कार 
समझते ह. नमाज, सलाह या सलात का िज  कुरान शरीफ म बार-
बार कया गया ह ैऔर इ लाम धम से जुड़े येक मिहला और पु ष को 
दन म 5 व  क  नमाज पढ़न ेका म दया कुरान शरीफ म सलात 

श द बार-बार आया ह ैऔर येक मुसलमान ी और पु ष को नमाज 
पढ़ने का आदशे दया ह.ै नमाज पढ़ना येक मुसलमान को कत  के 

प म दया गया ह,ै िजसे पु य और पाप के साथ भी जोड़ा गया ह.ै 
नमाज को दन म 5 बार पढ़ने का िवधान ह,ै िजसम नमाज -

ए- फजर (सूय दय से पूव), नमाज-ए-जु ल (सूय के ढलना शु  होने 
पर), नमाज-ए-अ  (सूय के अ त होन ेके थोड़ी देर पहले), नमाज-ए-
मग रब (सूया त के तरंुत बाद), नमाज-ए-अशा (सूया त के डेढ़ घंटे 
बाद पढ़ी), शािमल ह.ै इ लाम म पांच मौिलक तंभ भी बताए गए ह, 
िजनम किलमा-ए-तयैबा, नमाज, रोजा, जकात और हज शािमल ह.ै 

नमाज पढ़न ेके पीछे एक ब त बड़ा और सामािजक कारण भी 
ह,ै य क नमाज पढ़न े वाला ि  कभी कसी के साथ गलत नह  
करता और कसी के पैसे पर नजर नह  रखता. कायदे के अनुसार हर 
नमाज को इतनी िश त से अदा करना चािहए जैसे क वो जीवन क  
आिखरी नमाज हो. 

ले कन यह ब त काम लोग  के मालूम होगा क रमज़ान म 
या करना चािहए और कन बात  का यान रखना आव यक ह।ै अगर 

आप ऐसा नह  करत ेह तो हो सकता ह ै क आपक  इबादत खराब या 
फर बेकार हो जाए।इसिलए रमज़ान  म िसफ रोज़ा रखना ही काफ  

नह  ह ै बि क कुछ चीज बात  का यान रखना भी ज री ह ै ले कन 
या, आइए जानते ह। रमज़ान  का सबसे पहला काम ह ै क आप रोज़ा 

रख और कुछ भी खाने-पीने से परहजे कर। रोज़ा रखन ेके िलए आपको 
सुबह यािन सूरज िनकलने से पहले और शाम को सूरज डूबन ेतक कुछ 
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नह  खाना ह।ै हालां क, आप इ तार के बाद परूी रात कुछ भी खा 
सकते ह।  

ान कर सकते ह।  
कई लोग  का यह मानना ह ै क रोज़ा रखन े के बाद नहाना 

नह  चािहए जब क यह गलत ह ै य क आप रोज़ा रखने के बाद 
आसानी से नहा सकत ेह। ले कन नहात ेसमय आप इस बात का यान 
रख क पानी आपके मंुह के अदंर नह  जाए य क अगर आप पानी 
अंदर क  और िनवैसे तो नमाज़ सभी मुसलमान पर फज ह ै ले कन 
रमज़ान म नमाज़ और कुरान पढ़ना ब त अ छा माना जाता ह।ै 
(नमाज़ के फायद)े य क रमज़ान म अ लाह क  इबादत करन ेका 70 
गुना सवाब िमलता ह।ै इसिलए आप सभी कसरत से रोजा, नमाज़ और 
कुरान पढ़ और अ लाह क  इबादत कर।  
ज रतमंद को ज़कात द  

इस महीन ेम सबसे यादा ज री ह ै क आप ज रतमंद  को 
ज़कात द। बता द क ज़कात का मतलब होता ह ै क अपनी आमदनी म 
से कुछ िह सा कसी गरीब, अनाथ या फर उन लोग  को देना जो 
परेशान ह या िजनके पास अपनी ज रत को पूरा करन े के िलए 
संसाधन नह  ह।ै इसके अलावा, अगर आपके पास दान करन े के िलए 
कुछ नह  ह,ै तो आप कसी रोज़ेदार को इ तार भी करवा सकत ेह।  
या न कर रोज़ा रखन ेके बाद दावा नह  खानी चािहए।  

जैसा क आप सभी को पता ह।ै क रोज़ा रखन ेके बाद कुछ 
भी खाना जैसे पानी पीना, चाय पीना या फर खाना खाना आ द माना 
ह।ै ले कन या आपको पता ह ै क रोज़ा रखने के बाद दवा खाना भी 
माना ह।ै ले कन अगर आपको कोई बीमारी ह ै तो आप रोज़ा न रख 
य क ऐसी हालत म आप रोज़ा नह  रख सकते ह।  
यूिजक और फ म  को न देख। 

रमज़ान म आप यूिजक सुनने, टीवी देखने या फर कोई 
फ म देखन े से बच। य क रमज़ान के महीन ेम िसफ िसफ अ लाह 
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को इबादत करन ेका म ह ैइसिलए आप कसी भी तरह क  फ म 
देखने से बच और अपना यादातर समय अ लाह को याद करन े म 
गुजार।  

गल लतेे ह, तो आपका रोज़ा टूट जाएगा । सुबह उठकर 
टूथ श करने क  आदत लगभग सभी को होती ह ैले कन या आपको 
पता ह ै क आप रोज़ा रखन े के बाद टूथ श नह  कर सकत?े जी हां, 
ले कन आप रोज़ा रखने से पहले और रोज़ा खोलन ेके बाद म टूथपे ट 
कर सकते ह। ले कन रोज़ा रखने के बाद आप टूथ श नह  कर सकते 
ह। रोज़ा ब त पाक ज़ा चीज ह,ै िजसम शारी रक संबंध भी नह  
बनाना चािहए। य क शारी रक संबंध बनान ेके बाद इंसान नापाक 
हो जाता ह ैऔर इससे आपका रोज़ा टूट जाता ह।ै इसिलए बेहतर होगा 
क आप रोज़ा रखने के बाद शारी रक संबंध बनान ेसे बच।  

       इसे ज़ र पढ़- रमजान जैसे पाक महीन ेम खजूर खान ेसे आपको 
ह गे ये 5 फायदे 

इसके अलावा, रमज़ान म आपको हर बुरे काम जैसे- चुगली 
करना, कसी का दल दखुाना, चोरी करना, इंटरनेट का गलत 
इ तेमाल करना, कसी को गाली दनेा आ द भी नह  करना चािहए। 
उ मीद ह ै क आपको यह जानकारी पसंद आई होगी । अगर आपको 
लेख अ छा लगा हो, तो उसे लाइक और शेयर ज़ र कर । साथ ही, 
जुड़े रह ेहरिज दगी के साथ।  
समारोप :-  

रमज़ान का महीना शु  हो गया ह ैऔर सभी मुसलमान लोग 
रोज़ा रखन े लग े ह गे। य क इस महीन े का सभी मुसलमान बड़ी 
बेस ी से इंतज़ार करत े ह। य क मुसलमान  के िलए रमज़ान का 
महीना ब त ही पाक यािन पिव  माना जाता ह।ै इसिलए मुि लम 
लोग रमज़ान के पूरे महीने रोज़ा रखते ह, ज़कात देत ेह, पांच  व  क  
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नमाज़ अदा करत ेऔर अ लाह क  इबादत करते ह। य क रमज़ान के 
महीने म अ लाह क  इबादत करने का 70 गुना सवाब िमलता ह।ै  
संदभ    सचूीसचूीसचूीसचूी:- 
1. डॉ. मोह मद जा कर, िश ािवद,् रांची 
2. https://www.aajtak.in/india/story/how-namaz-process-is-

like-yoga-know-interesting-facts-tpt-552890-2018-06-2 
3. https://www.lokmat.com/blog/adhyatmik/ramzan-roza-

and-humanb 

4. https://www.aajtak.in/india/story/how-namaz-process-is-
like-yoga-know-interesting-facts-tpt-552890-2018-06-21 
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सवंदेनशीलता एव ंआधिुनक मानव सवंदेनशीलता एव ंआधिुनक मानव सवंदेनशीलता एव ंआधिुनक मानव सवंदेनशीलता एव ंआधिुनक मानव     
जयवीर सह    

शोधाथ , यू आ स, कॉमस अ ड साइंस कॉलेज, अहमदनगर 
तावना: तावना: तावना: तावना:     

आज के आधुिनक करण के कारण संवेदनशीलता क  कमी 
समाज म एक नई सम या के मु े के प म उबरकर हमारे सामने आई 
ह।ै आज क  इस भाग दौड़ म इंसान क  संवेदनशीलता म कमी आई ह।ै 
दसूरे श द  म कहा जाए तो इंसान क  संवेदनशीलता का ास हो रहा 
ह।ै आज नई तकनीक  के िविभ  कार साधन  ने हम चार  तरफ से 
जकड़ िलया ह।ै इस नई तकनीक  म एक िडिजटल साधन भी ह।ै 
िडिजटल साधन हमारी ज़दगी के िलए सबसे मह वपूण हो गया ह।ै 
इ ह  िडिजटल साधन  के कारण इंसान क  संवेदनशीलता का ास 
सबसे अिधक हो रहा ह।ै य क आज थाली म खान ेके साथ मोबाइल 
ने भी अपनी जगह बना ली ह।ै ठीक, उसी तरह से जैसे रोटी-स ज़ी का 
साथ होता ह।ै य द भोजन के समय  मोबाइल साथ म नह  होता ह,ै तो 
कुछ लोग  को खाने का टुकड़ा पेट म नह  जाता ह।ै आज अनेक लोग  के 
एक हाथ म मोबाइल तो दसूरे हाथ म रोटी का टुकड़ा आप आसानी से 
देख सकते ह। पहले के समय म माताएँ कृित क  गोद म बैठाकर ब  
को खाना िखलाया करती थी। ले कन आज माताएँ छोटे ब  को 
मोबाइल दखाकर खाना िखलाती ह।ै य क आज हम िडिजटल 
साधन  न,े जो अपन े जाल म बुरी तरह से फँसा िलया ह।ै आज 
िडिजटल के आकषक साधन  न े हमारे सामन े अनेक सम या  का 
पहाड़ खड़ा कर दया ह।ै िजसके नीचे इंसान क  ज़दगी दबती जा रही 
ह।ै आप िडिजटल साधन  को शरीर के िलए धीमा ज़हर भी कह सकते 
हो। जो हमारे शरीर को धीरे-धीरे ख़ म कर रहा ह।ै आज इसका सबसे 
बुरा भाव हमारी संवेदनशीलता पर पड़ रहा ह।ै िडिजटल साधन  ने 
अिधकतर लोग  क  संवेदनशीलता पर हमला कर दया ह।ै िजसके 
कारण इंसान क  संवेदनशीलता ास हो रही ह।ै मनु यमनु यमनु यमनु य    एकएकएकएक    
संवदेनशीलसंवदेनशीलसंवदेनशीलसंवदेनशील    ाणीाणीाणीाणी    जाताजाताजाताजाता    ह।ैह।ैह।ैह।ै    वहवहवहवह    दसूरदसूरदसूरदसूर     केकेकेके    सखुसखुसखुसखु----दखुदखुदखुदखु    मममम    सहायतासहायतासहायतासहायता    करताकरताकरताकरता    
ह।ैह।ैह।ैह।ै    सवंदेनशीलतासवंदेनशीलतासवंदेनशीलतासवंदेनशीलता    सेससेेसे    ता पयता पयता पयता पय    मानवमानवमानवमानव    काकाकाका    कसीकसीकसीकसी    व तुव तुव तुव तु, , , , घटनाघटनाघटनाघटना    अथवाअथवाअथवाअथवा    
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िििि     केकेकेके    ितितितित    शारी रकशारी रकशारी रकशारी रक    तथातथातथातथा    भावना मकभावना मकभावना मकभावना मक    अभ िअभ िअभ िअभ ि     वववव    ित याित याित याित या    देनादेनादेनादेना    
ह।ै यकेह।ै यकेह।ै यकेह।ै यके    मानवमानवमानवमानव    अपनीअपनीअपनीअपनी    सवंदेनासवंदेनासवंदेनासवंदेना     कोकोकोको    अलगअलगअलगअलग----अलगअलगअलगअलग    पपपप     मममम    अिभअिभअिभअिभ     
करताकरताकरताकरता    ह।ैह।ैह।ैह।ै1 
संवदेनशीलता का अथ:संवदेनशीलता का अथ:संवदेनशीलता का अथ:संवदेनशीलता का अथ: संवेदनशीलता इंसान के अंदर दसूरे के दखु दद 
को अपना समझने क  भावना उ प  होन े वाली एक कया ह।ै 
संवेदनशीलता श द तीन श द  के िमलने से बना ह। जो समसमसमसम िजसका 
अथ समानसमानसमानसमान, वदेनावदेनावदेनावदेना िजसका अथ पीड़ा या दखुपीड़ा या दखुपीड़ा या दखुपीड़ा या दखु और शीलताशीलताशीलताशीलता िजसका अथ 
शालीनता या न ताशालीनता या न ताशालीनता या न ताशालीनता या न ता होता ह।ै जो भी ाणी कसी दसूरे के दद को अपने 
दद के समान न ता से अनभुव करता ह,ै वह संवेदनशील ाणी 
कहलाता ह।ै अथात् दसूरे के दखु-दद को अपने अंदर महसूस करना 
संवेदनशीलता कहलाता ह।ै ऐसा माना जाता ह ै क संवेदनशीलता 
इंसान  म ही पाई जाती ह।ै ले कन संवेदनशीलता क  उपि थित कुछ 
जानवर  जैसे गाय, बकरी और तनपायी जानवर  म भी देखने को 
िमलती ह।ै  आसान श द  म यह कहा जा सकता ह ै क य द कोई मनु य 
या कोई भी ाणी दसूरे के दखु-दद को ऐसा ही महसूस करता ह ैजैसा 
उसे वयं को दखु-दद होता ह।ै जो मनु य  या ािणय  के दद या पीड़ा 
के ित दःुख महसूस करता ह,ै तो उसे 'संवेदनशीलता' कहा जाता ह।ै2 
-मि त क एक भौितक शरीर का िह सा ह।ै मि त क िवचार  का एक 
संगठन ह।ै िवचार  के इस संगठन को हम दो कार से काय करते ए 
देखते ह: 
1- उपयोगी िवचार  के ारा काय: उपयोगी िवचार  से भाव उ प  
होते ह, िजसके कारण संवेदनशीलता का सृजन होता ह।ै संवेदनशीलता 
इंसान के जीवन का सबसे मह वपूण त व ह।ै  
2- अनुपयोगी िवचार  के ारा काय: अनुपयोगी िवचार  से इंसान क  
संवेदनशीलता मृत अव था म चली जाती ह।ै जो मानव के संुदर जीवन 
को नक बना दतेे ह। 

----सवंदेनशीलता नह  तो इंसान नह । वह ख़ूख़ँार जानवर के सवंदेनशीलता नह  तो इंसान नह । वह ख़ूख़ँार जानवर के सवंदेनशीलता नह  तो इंसान नह । वह ख़ूख़ँार जानवर के सवंदेनशीलता नह  तो इंसान नह । वह ख़ूख़ँार जानवर के 
तु य ह।ैतु य ह।ैतु य ह।ैतु य ह।ै    

----सवंदेनशीलता ही इंसान को एक सामािजक इंसान बनाती सवंदेनशीलता ही इंसान को एक सामािजक इंसान बनाती सवंदेनशीलता ही इंसान को एक सामािजक इंसान बनाती सवंदेनशीलता ही इंसान को एक सामािजक इंसान बनाती 
ह।ैह।ैह।ैह।ै    

----सवंदेनशीलताहीन इंसान प थर के समान होता ह।ैसवंदेनशीलताहीन इंसान प थर के समान होता ह।ैसवंदेनशीलताहीन इंसान प थर के समान होता ह।ैसवंदेनशीलताहीन इंसान प थर के समान होता ह।ै    
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----एक सुदंर जीवन के िलए सवंदेनशील एक सुदंर जीवन के िलए सवंदेनशील एक सुदंर जीवन के िलए सवंदेनशील एक सुदंर जीवन के िलए सवंदेनशील होना ब त ज़ री ह।ैहोना ब त ज़ री ह।ैहोना ब त ज़ री ह।ैहोना ब त ज़ री ह।ै    
संवदेनशीलता और ख़बूसरूती:संवदेनशीलता और ख़बूसरूती:संवदेनशीलता और ख़बूसरूती:संवदेनशीलता और ख़बूसरूती: 

संवेदनशीलता कसी भी इंसान क  ख़ूबसूरती होती ह।ै कोई 
भी इंसान ख़ूबसूरत तभी कहलाता ह ैजब उसम संवेदनशीलता िनवास 
करती हो। संवेदनशीलता इंसान का एक संुदर गहना होता ह।ै जो 
इंसान क  आ मा को सजाता ह।ै िजस इंसान म संवेदनशीलता नह  
होती ह।ै वह इंसान के प म एक प थर ह।ै अथात ् िजस इंसान म 
संवेदनशीलता क  कमी होती ह,ै तो उस इंसान को सबसे यादा 
बदसूरत इंसान कहा जाता ह।ै दसूरे श द  म कहा जाए तो िजस इंसान 
म संवेदनशीलता का वहा रक गुण होता ह,ै वह  इंसान सामािजक 
होता ह।ै 
संवदेनशीलता और वा य: संवदेनशीलता और वा य: संवदेनशीलता और वा य: संवदेनशीलता और वा य:     

कसी भी इंसान म संवेदनशीलता उसक  अ छी सेहत के िलए 
ज़ री ह।ै एक वा य शरीर म संवेदनशीलता अव य होती ह।ै एक 
संवेदनशील इंसान अपने जीवन के फ़ैसल े लनेे म िनपुण होता ह।ै 
संवेदनशीलता एक अ छे वा य क  पहचान होती ह।ै संवेदनशीलता 
का वहा रक गुण इंसान को सव प र थान पर बैठाता ह।ै 
संवेदनशीलता क  कमी का इंसान के वा य पर बुरा भाव पड़ता ह।ै 
वह सही और ग़लत के िवषय म सोचने म असमथ रहता ह।ै  
संवदेनशीलता और गणु: संवदेनशीलता और गणु: संवदेनशीलता और गणु: संवदेनशीलता और गणु:     

संवेदनशीलता    इंसान के संुदरगुण  को द शत करती ह।ै 
संवेदनशीलता इंसान को सामािजक बनाती ह।ै संवेदनशीलता इंसान 
को अ छे काय करन ेके िलए े रत करती ह। संवेदनशीलता इंसान  म 
भाईचारा बढ़ाने म मदद करत  ह। संवेदनशीलता दसूर  क  मदद के 
िलए आग ेबढ़ाती ह।ै संवेदनहीनता इंसान को िवकिसत करन ेम मदद 
करती ह।ै संवेदनशीलता के वहा रक गुण के कारण दसूरे के दद को 
अपना दद महसूस करन े क  भावना जागृत होती ह।ै संवेदनशीलता 
इंसान  को जोड़ने का काय करती ह।ै  
संवदेनशीलता और अवगणु: संवदेनशीलता और अवगणु: संवदेनशीलता और अवगणु: संवदेनशीलता और अवगणु:     

संवेदनशीलता क  कमी इंसान को समाज से अलग करती ह।ै 
संवेदनशीलता क  कमी इंसान को वाथ  बनाती ह।ै संवेदनशीलता क  
कमी इंसान को कठोर कृित का बनाती ह।ै संवेदनशीलता क  कमी 
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इंसान म सोचने क  शि  को समा  करती ह।ै वह सही और ग़लत म 
अंतर करने म अस म हो जाता ह।ै संवेदनशीलता क  कमी इंसान  के 
बीच संबंध  को तोड़न े का काय करती ह।ै संवेदनशीलता क  कमी 
इंसान के अवगुण  को दशाती ह।ै 
संवदेनशीलता का ास करन ेवाल ेकारक: संवदेनशीलता का ास करन ेवाल ेकारक: संवदेनशीलता का ास करन ेवाल ेकारक: संवदेनशीलता का ास करन ेवाल ेकारक:     

संवेदनशीलता इंसािनयत और सामािजक काय  के बीच एक 
कड़ी का काय करती ह।ै य द ज़ंजीर क  इस संवेदनशीलता क  कड़ी को 
िनकल दया जाए तो ज़ंजीर का कोई भी उपयोग नह  रहगेा। या 
संवेदनशीलता क  कड़ी के टूट जाने पर वह ज़ंजीर उपयोगी नह  रहगेी। 
ठीक उसी कार संवेदनशीलताहीन इंसान क  हमदद  क  भावना 
समा  हो जाती ह।ै फर वह इंसान के बजाए एक आवारा जानवर 
जैसा मा  रह जाता ह।ै ऐसे संवेदनशीलताहीन इंसान का शरीर समाज 
के लोग  के बीच म तो होता ह।ै ले कन एक असामािजक जानवर के 

प म होता ह।ै संवेदनशीलता क  कमी इंसान क  भौितकता और 
अ याि मकता दोन  को कमजोर बना दतेी ह।ै संवेदनशीलताहीन इंसान 
को समाज म इ ज़त क  नज़र  से नह  देखा जाता ह।ै वह समाज म 
अकेला पड़ जाता ह।ै उसका कोई समाज नह  होता ह।ै संवेदनशीलता 
ही इंसान  को समाज से जोड़कर एक संुदर समाज का िनमाण करती 
ह।ै िजस समाज या समुदाय म संवेदनशील इंसान रहत ेह। वह िव  का 
सबसे संुदर समाज कहलाता ह।ै येक इंसान म संवेदनशीलता का गुण 
होना अिनवाय ह।ै उसी को हम गणुवान इंसान कहत े ह। इंसान क  
संवेदनशीलता का ास करन ेवाले कारक कौन से होत ेह। आइए अब 
उन कारक  का अ ययन करत ेह: 
1. िडिजटल तकनीकिडिजटल तकनीकिडिजटल तकनीकिडिजटल तकनीक ----  

िडिजटल कला, (िडिजटल आट), कला का वह नया प ह,ै 
िजसम कोई कृित तैयार करने के िलए िडिजटल ौ ोिगक  का योग 
कया जाता ह।ै इसम कं यूटर आधा रत ौ ोिगक  का योग कर 

असं य तरह के िडजाइन तयैार कये जा सकते ह। इसीिलये इसे 
मीिडया आट भी कहते ह।3 िडिजटल का यह समय इंसान के िलए जहां 
दिुनया भर क  सुिवधाएँ लेकर आया ह।ै वह  दसूरी ओर इंसान को 
अपन ेजाल म लगातार लपेटत ेजा रहा ह।ै इंसान िडिजटल के साधन  
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म ऐसे िलपट गया ह ै क अपन ेआसपास या हो रहा ह?ै उसे कुछ भी 
जानकारी नह  ह।ै वह िडिजटल के साधन जैसा ही बनकर रह गया ह।ै 
दसूरे श द  म कह तो इंसान भी एक मशीन बनकर रह गया ह।ै इस 
िडिजटल साधन न े इंसान क  संवेदनशीलता वहार पर सीधे हमला 
कया ह।ै िजसके कारण इंसान क  संवेदनशीलता के वहार म काफ़  

बड़ी िगरावट आ रही ह ैया यह किहए आ गई ह।ै 
2. स मान सचूक श दस मान सचूक श दस मान सचूक श दस मान सचूक श द     का अभाव:का अभाव:का अभाव:का अभाव:  

संवेदनशीलता के ास का एक बड़ा कारण आपस म बोल े
जाने वाले स मािनत श द  का अभाव भी ह।ै आज के वातावरण को 
अं ेज़ी श द  न ेअपने अिधकार े  म ले िलया ह।ै िजसके कारण हम 
अपन ेसं कार  से प रपूण श द  को छोड़ कर पि मी दशे  के श द  को 
अपना रह ह। जैसे- ताऊ, चाचा, मामा, मौसा हमारे सं कारी श द 
अलग-अलग र त ेक  जानकारी और छोटे-बड़े का एहसास कराते ह। 
अब इन श द  क  जगह अं ेज़ी श द “अंकल” न ेले ली ह।ै ताऊ, चाचा, 
मामा, मौसा इन चार  श द  का अथ अं ेज़ी म अंकल होता ह,ै तो आप 
समझ सकते ह क तीसरा कोई ि  कैसे पहचानेगा क एक ब े का 
यह चाचा ह ैया मामा ह।ै जहां एक अनजान ि  को भी “अंकल” ही 
बोला जाता ह।ै जो भावना स मानजनक श द  से पैदा होती ह ै वह 
अ य श द  से कभी नह  हो सकती। 
3. 3. 3. 3. अप र ह का िस ातंअप र ह का िस ातंअप र ह का िस ातंअप र ह का िस ातं----    अप र ह गरै-अिधकार क  भावना, गैर 
लोभी या गैर लोभ क  अवधारणा ह,ै िजसम अिधकारा मकता से मुि  
पाई जाती ह।ै। यह िवचार मु य प से जैन धम तथा िह द ूधम के राज 
योग का िह सा ह।ै जैन धम के अनुसार "अ हसा और अप र ह जीवन 
के आधार ह"। अप र ह का अथ ह ै कोई भी व त ु संिचत ना करना 
होता ह।ै आज के आधुिनक करण के युग म महा मा गाँधी के अप र ह 
के िस ांत को इंसान भूल गया ह।ै गांधी जी के िवचार थे क उस इंसान 
को वह धन ग़रीब  के िलए दान म दे देना चािहए। जो धन उसक  
ज़ रत से यादा ह।ै कसी भी इंसान को अित र  धन इक ा नह  
करना चािहए। धन क  लालसा इंसान म संवेदनशीलता के वहार को 
कमजोर बना देती ह।ै िजसके कारण इंसान कठोर वहार को अपना 
लेता ह।ै िजससे उसम संवेदनशीलता समा  हो जाती ह।ै जो इंसान को 
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समाज से काटती ह।ै इस िलए अप र ह भी संवेदनशीलता के ास का 
एक कारण ह।ै 
4. 4. 4. 4. प रवार और सबंिंधत लोग  स ेदरूीप रवार और सबंिंधत लोग  स ेदरूीप रवार और सबंिंधत लोग  स ेदरूीप रवार और सबंिंधत लोग  स ेदरूी----  

जब कोई इंसान प रवार और अपने सगे संबंिधय  से दरू कसी 
भी कारणवश रहने लगता ह।ै तो उस इंसान क  समाज से भी दू रयाँ 
बनने लगती ह।ै य क वहाँ उसके पास कोई अपना सगा संबंधी नह  
होता ह।ै िजसके साथ वह अपन ेदःुख-सुख क  बात कर सके। इंसान का 
प रवार और संबंिधय  से दरू रहना उसे एकांत क  ओर ले जाता ह।ै 
फर वह इंसान समाज म अकेला पड़न े लगता ह।ै अकेल े इंसान म 

संवेदनशीलता क  कमी होन ेलगती ह।ै अकेलापन जो उसके वहार म 
प रवतन क  एक भूिमका िनभाता ह।ै 
5.5.5.5. प रवार केप रवार केप रवार केप रवार के    िलए काम करन ेक  लालसािलए काम करन ेक  लालसािलए काम करन ेक  लालसािलए काम करन ेक  लालसा----     

प रवार म रहते ए अपनी काम करने क  लालसा को इतना 
बढ़ा लेना क वह प रवार म रहते ए भी प रवार के साथ बैठकर बात 
करने का समय नह  रहता ह।ै उसे अपने काम करने के अिधकार 
कत िन ा लगने लगते ह। वह कत  को ही सब कुछ समझने लगता 
ह।ै इस कत  के जंजाल के कारण वह समाज से दरू होन ेलगता ह।ै जो 
उस इंसान क  संवेदनशीलता के वहा रक गणु को समा  करने लगता 
ह।ै    
6. सबस ेआग ेिनकलन ेक  होड़सबस ेआग ेिनकलन ेक  होड़सबस ेआग ेिनकलन ेक  होड़सबस ेआग ेिनकलन ेक  होड़----  

आज एक दसूरे से आगे िनकलने क  होड़ न े इंसान को इतना 
तेज़ भगा दया ह ै क वह पीछे मुड़कर नह  देखना चाहता ह।ै येक 
इंसान अपने संबंिधय  को अपना ितयोगी समझने लगा ह।ै इस 

ितयोिगता क  आपाधापी म इंसान अंधरेे के जंजाल म फँसता जा रहा 
ह।ै िजसके कारण उसक  इंसािनयत मर रही ह।ै अथात ् उसने अपनी 
संवेदनशीलता का गला घ ट दया ह।ै 
7. इ छा या आव यकता को बढ़ाइ छा या आव यकता को बढ़ाइ छा या आव यकता को बढ़ाइ छा या आव यकता को बढ़ानानानाना----  

एक मनोवृि  जो कसी ऐसी व त ुक  ाि  क  ओर यान ले 
जाती ह ैिजससे कसी कार के सुख क  संभावना होती ह।ै4 मन म यह 
भाव आ रहा था क अ छा होता अगर ऐसा काम हो पाता या हम 
ऐसा कुछ िमल जाता। मुझे यह भी िमल जाता, वह भी िमल जाता। यह 
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व तु भी मेरे पास होती, वह भी मेरे पास होती आ द। अपनी संतुि  या 
संतुि  के िलए कसी चीज या चीज  के बारे म मन म इ छा करना। 
अपने पास सब कुछ होते ए भी और अिधक क  इ छा ने इंसान को 
लोभी बना दया ह।ै वह इंसान आने वाली अपनी कई पी ढ़य  के 
जीवनयापन के िलए धन-दौलत का इंतज़ाम करन ेक  दौड़ म लगा आ 
ह।ै जो उस इंसान क  संवेदनशीलता पर हमला करके उस इंसान को 
प थर दल बना रहा ह।ै जो हमारे समाज के िलए घातक िस  हो रहा 
ह।ै इंसान वयं क  इ छा  को बढ़ाने म त हो गया ह।ै इसिलए 
उसे समाज म या हो रहा ह,ै उससे कुछ लेना देना नह  ह।ै वह वाथ  
इंसान हो गया ह।ै 
8. अ याि मकता का अभावअ याि मकता का अभावअ याि मकता का अभावअ याि मकता का अभाव----  

आ याि मक होन े का अथ भौितक से परे जीवन का अनुभव 
करने म स म होना ह।ै  य द आप ांड के सभी ािणय  म उसी 
सव  स ा का एक ही िह सा देखत े ह जो आप म ह,ै तो आप 
आ याि मक ह।5 इंसान का अ याि मक होना उसके जीवन के िलए एक 
अिनवाय त व ह।ै इसीिलए िव  के सभी धम  म परमा मा अथात् 
यान को करना इंसान के िलए ज़ री बताया गया ह।ै िजसके ारा उस 

इंसान क  शुि  होती ह।ै आज का इंसान आ याि मकता को छोड़ चुका 
ह।ै िजसके कारण उसका शरीर अशु  रहता ह।ै अशु  शरीर म कभी 
भी संवेदनशीलता वहार का गुण तैयार नह  हो सकता। ऐसे इंसान  
म संवेदनशीलता वहार देखन ेको नह  िमलता ह।ै 
9.9.9.9. जीवन म तनाव: जीवन म तनाव: जीवन म तनाव: जीवन म तनाव:     

““““सु ी िनिध रजक” कहती ह ै क तनाव इंसान क  
संवेदनशीलता को ख़ म करन ेका कारण बन जाता ह।ै10 हमारे जीवन 
म उतार-चढ़ाव का िसलिसला लगा रहता ह।ै आज क  आधुिनकतावाद 
के कारण इंसान क  ज़दगी तनाव के साथ बढ़ रही ह।ै तनाव एक 
घातक बीमारी क  तरह से इंसान को घेर लतेा ह।ै जो इंसान क  
संवेदनशीलता पर सीधा हमला करता ह।ै इसिलए तनाव भी 
संवेदनशीलता के ास का एक बड़ा कारण ह।ै  
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10.10.10.10.घमडं और अहकंार का होना: घमडं और अहकंार का होना: घमडं और अहकंार का होना: घमडं और अहकंार का होना:     
कसी भी इंसान को कभी भी घमंड और अहकंार नह  करना 

चािहए। व त कसी भी इंसान का कभी भी बदल सकता ह।ै घमंडी 
और अहकंारी इंसान क  ज़दगी अपन ेआप म िसमट कर रह जाती ह।ै 
वह समाज के लोग  से अलग-थलग पड़ जाता ह।ै ऐसा ि  समाज 
क  िवचारधारा से भी कट जाता ह।ै वह समािजक ाणी के बजाय 
घरेल ू ाणी बनकर रह जाता ह।ै ऐसे ि  क  संवेदनशीलता भी मरन े
लगती ह।ै इंसान का घमंड और अहकंार उस इंसान क  संवेदनशीलता 
के ास का एक कारण बन जाता ह।ै    

संवदेनशीलता क  कमी के कारण यवुक क  मौत: ॥संवदेनशीलता क  कमी के कारण यवुक क  मौत: ॥संवदेनशीलता क  कमी के कारण यवुक क  मौत: ॥संवदेनशीलता क  कमी के कारण यवुक क  मौत: ॥घायल बेटे 
को गोद म िलए रोती रही मां, लोग बनाते रह ेवीिडयो, इलाज से पहले 
मौत॥॥॥॥    

पहले सवाल िविडयो का कर लतेे ह। यह लोग उस ज़ मी बेटे 
का िविडयो य  बना रह ेथे? यह लोग या प का रता से जुड़े लोग 
थे? नह  प का रता से जुड़े ए लोग नह  थे। फर या इ ह यह 
िविडयो बनाकर पुिलस या अदालत को दनेा था? नह  ऐसा कुछ भी 
नह । इन लोग  को िविडयो बनाकर अपन े दो त  और संबंिधय  म 
अपनी संवेदनशीलता के िलए ढढोरा पीटना था। इ ह अपनी मरी ई 
संवेदनशीलता को दखाकर अपने दो त  और संबंिधय  से वाहवाही 
लूटना था। इ ह सोशल मीिडया पर िविडयो डालकर लाइक करवाना 
था। ऐसे िविडयो को देखकर लाइक करने वाले भी मृत संवेदनशीलता 
के लोग सोशल मीिडया पर भी खड़े ए िमल जात ेह।ै 

राज थान के बाड़मेर म सड़क हादसे म एक युवक क  जान 
चली गई। युवक अपनी मां के साथ सफर कर रहा था तभी हादसा 
आ। घायल बेटे को गोद म िलए मां मदद क  गुहार लगाती रही, 

ले कन आस-पास मौजूद लोग वीिडयो बनाते रह।े इलाज नह  िमलने से 
युवक क  मौत हो गई ह।ै भारत-पा क तान सीमा से सटे सरहदी 
बाड़मरे िजल ेके पचपदरा बस दखुांितका म कई लोग  क  जान बचान ेबाड़मरे िजल ेके पचपदरा बस दखुांितका म कई लोग  क  जान बचान ेबाड़मरे िजल ेके पचपदरा बस दखुांितका म कई लोग  क  जान बचान ेबाड़मरे िजल ेके पचपदरा बस दखुांितका म कई लोग  क  जान बचान े
वाल े देवदतु  का स मान िजला शासन स े लकेर मु यमं ी अशोक वाल े देवदतु  का स मान िजला शासन स े लकेर मु यमं ी अशोक वाल े देवदतु  का स मान िजला शासन स े लकेर मु यमं ी अशोक वाल े देवदतु  का स मान िजला शासन स े लकेर मु यमं ी अशोक 
गहलोत ारा कए जान ेस ेआम लोग  को यह सदंेश ज र दया थागहलोत ारा कए जान ेस ेआम लोग  को यह सदंेश ज र दया थागहलोत ारा कए जान ेस ेआम लोग  को यह सदंेश ज र दया थागहलोत ारा कए जान ेस ेआम लोग  को यह सदंेश ज र दया था क 
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आप घायल ि  क  पहले मदद कर। उनके इलाज के िलए उ ह 
अ पताल प चंाएं, ना क वहां तमाशबीन बनकर वीिडयो बनाएं।     

ले कन उसके एक स ाह के भीतर ही बालोतरा थाना े  के 
इलाके म ए सड़क हादसे म एक युवक न ेतमाशबीन लोग  क  वजह 
से दम तोड़ दया। दरअसल देर शाम िबठुजा-बालोतरा सड़क माग पर 
दो मोटरसाइ कल क  आमन-ेसामने भीषण िभड़ंत हो गई। िभड़ंत म 
एक मां अपन ेबेटे को गोदी म लेकर घायल अव था म तड़पता देख कर 
मदद क  गुहार लगाती रही, ले कन वहां कई लोग तमाशबीन बनकर 
वीिडयो बनाते रह।े कसी न ेउस मां क  मदद नह  क  और उसी का 
नतीजा आ क उस युवक न ेहॉि पटल प चंने से पहल ेही दम तोड़ 
दया। 

इस हादसे ऐसे तमाशबीन लोग  पर कई सवाल खड़े होते ह।ै 
जो लोग वीिडयो बना रह ेथ ेअगर वह वीिडयो नह  बनात ेतो शायद 
कुछ जदगीया और बचाई जा सकती थी। अगर इस हादसे म भी 
वीिडयो बनाने क  जगह उस युवक और घायल  को हॉि पटल प चंाया 
जाता तो शायद युवक क  जान बच सकती थी। ईएमटी संचालक 
ओम काश गहलोत के मुतािबक मौके पर प चें तब तक लोग 
तमाशबीन बनकर वीिडयो बनाते रह।े अगर घायल  क  मदद क  होती 
तो युवक क  जान बच सकती थी।6,7 यह घटना केवल उदाहरण मा  
दी गई ह।ै आज न जाने कतनी मौत ित दन संवेदनहीनता का कारण 
बन रही ह।“2 
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िन कष: िन कष: िन कष: िन कष:     
संवेदनशीलता वहा रक गणु कसी भी संुदर समाज के 

िनमाण म, समुदाय के बीच भाईचारा बढ़ान ेम और देश क  तर क़  म 
अपनी मह वपूण भूिमका िनभाता ह।ै संवेदनशीलता के ारा समाज म 
एकता होती ह।ै संवेदनशीलता ख़ूनखराबे को रोकती ह।ै संवेदनशीलता 
का वहा रक गुण इंसान  म आपसी यार को बढ़ावा देता ह।ै समाज 
क  सभी बुराइय  को संवेदनशीलता का वहा रक गणु समा  करता 
ह।ै इसिलए संवेदनशीलता का वहा रक गणु येक इंसान म होना 
चािहए। संवेदनशील इंसान ही दसूर  क  मदद करते ह। असंवेदनशील 
इंसान कभी भी दसूर  क  मदद के िलए आगे नह  आते। वह मरणा 
ि थित म चला जाता ह।ै इस िलए सामािजक िहत  क  सुर ा के िलए 
इंसान म संवेदनशीलता का वहा रक गुण अित आव यक ह।ै 
सुझाव: सुझाव: सुझाव: सुझाव:     

य द    दिुनया का येक ि  संवेदनशील के वहा रक गणु 
को अपना ल,े तो दिुनया म कभी भी अशांित पैदा नह  होगी। इसिलए 
संवेदनशीलता का वहा रक गुण इंसान के िलए ज़ री ह।ै 
संवेदनशीलता के इस वहा रक गुण को संवेदनशीलताहीन इंसान  म 
िवकिसत करने के िलए समाज म काय म चलाए जाने क  ज़ रत ह।ै 
जो आज के इस आधुिनक समय के िलए ज़ री हो गया ह।ै येक 

ि  िडिजटल साधन  को ज़ रत से अिधक उपयोग कर रहा ह।ै उन 
सभी को िडिजटल साधन के ख़तर  के ित आगाह करने क  ज़ रत ह।ै 
एकएकएकएक    िश किश किश किश क    सवंदेनसवंदेनसवंदेनसवंदेनशीलताशीलताशीलताशीलता    केकेकेके    गणुगणुगणुगणु    कोकोकोको    िचि तिचि तिचि तिचि त    / / / / दशादशादशादशा    सकतासकतासकतासकता    हैहहैैहै::::    दसूरदसूरदसूरदसूर     केकेकेके    
साथसाथसाथसाथ    कामकामकामकाम    करनेकरनेकरनेकरने    कककक     मतामतामतामता    होना,होना,होना,होना,    िवचारिवचारिवचारिवचार     कोकोकोको        औरऔरऔरऔर    दसुरोदसुरोदसुरोदसुरो    कोकोकोको    
समसमसमसम     करना,करना,करना,करना,    दसूरदसूरदसूरदसूर     कककक     रायरायरायराय    लकेरलकेरलकेरलकेर    दसूरदसूरदसूरदसूर     कककक     भावनाभावनाभावनाभावना     औरऔरऔरऔर    िवचारिवचारिवचारिवचार     सेससेेसे    
अवगतअवगतअवगतअवगत    होकरहोकरहोकरहोकर।8 कूल और कॉलेज  म िव ा थय  को संवेदनशीलता के 
ित जाग क करन ेक  िज़ मेदारी गु जन  पर छोड़नी चािहए। इस 

िवषय पर स ाह म कम से कम एक दन िव ा थय  के साथ चचा का 
काय म कया जाना चािहए। सभी िव ा थय  को संवेदनशील बनाने 
क  ज़ रत ह।ै जो कसी भी समाज क  संुदरता के िलए ज़ री ह।ै 
गु जन िव ा थय  को संवेदनशीलता के वहा रक गुण  से प रपणू 
कर। माता-िपता को भी इस िवषय पर यान दनेा चािहए। उ ह अपने 
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ब  म संवेदनशीलता का वहा रक गुण स चना चािहए। जो भिव य 
म उनके एक संुदर इंसान के बन ेरहन ेके काम आएगा। काउटकाउटकाउटकाउट    गाइडगाइडगाइडगाइड    मममम    
िव ािथयिव ािथयिव ािथयिव ािथय     कोकोकोको    बालचरबालचरबालचरबालचर    बनाकरबनाकरबनाकरबनाकर    उनसेउनसेउनसेउनसे    यातायातयातायातयातायातयातायात    व थाव थाव थाव था    मममम    सहयोगसहयोगसहयोगसहयोग, , , , 
अधंअधंअधंअधं     कककक     सहायतासहायतासहायतासहायता,,,,िवकलागािवकलागािवकलागािवकलागा    कककक     मददमददमददमदद, , , , लाइनलाइनलाइनलाइन    मममम    लगेलगेलगेलगे    लोगलोगलोगलोग     कोकोकोको    पानीपानीपानीपानी    
िपलानािपलानािपलानािपलाना    जसैेजसैेजसैेजसैे    समाजसमाजसमाजसमाज    सेवासेवासेवासेवा    केकेकेके    कायकायकायकाय     मममम    लगायालगायालगायालगाया    जानाजानाजानाजाना    भीभीभीभी    बालकबालकबालकबालक     मममम    
संवदेनशीलतासंवदेनशीलतासंवदेनशीलतासंवदेनशीलता    िवकिसतिवकिसतिवकिसतिवकिसत    करनेकरनेकरनेकरने    काकाकाका    कारगरकारगरकारगरकारगर    उपायउपायउपायउपाय    ह।ैह।ैह।ैह।ै9 
सदंभ:सदंभ:सदंभ:सदंभ:    

1. https://m.jagran.com/uttar-pradesh/bijnor-12984494.html 
2. https://www.mpboardonline.com/answer/xamstudy/b-ed-

understand-the-self/29.html 
3. https://hi.m.wikipedia.org/wiki/ 
4. https://hi.m.wiktionary.org/wiki/ 
5. https://m.jagran.com/spiritual/sant-saadhak-what-is-

spirituality-12460222.html 
6. https://hindi.news18.com/agency/News18%20Rajasthan/ 
7. ेमदान देथा, २० नवंबर २०२१। यूज़ १८ राज थान। घायल बेटे को गोद 

म िलए रोती रही मां, लोग बनाते रह े वीिडयो, इलाज से पहले मौत। 
Source : 
"News18"http://dhunt.in/ozZVf?s=a&uu=0x8db7e1d4e2ee4
5b2&ss=wsp 

8. https://brainly.in/question/26600985 
9. https://www.mpboardonline.com/answer/xamstudy/b-ed-

understand-the-self/34.html 
10. 17/05/2022, Stress management, webinar, Shri 

Kumarswami Mahavidyalaya, Ausa,Dist. Latur, MS, INDIA 
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1942    ईईईई० ० ० ० के भारत छोड़ो आदंोलन म के भारत छोड़ो आदंोलन म के भारत छोड़ो आदंोलन म के भारत छोड़ो आदंोलन म 
िबहार के यवुा  क  भूिमका िबहार के यवुा  क  भूिमका िबहार के यवुा  क  भूिमका िबहार के यवुा  क  भूिमका     

    

डॉडॉडॉडॉ० ० ० ० कुमारी मेलताकुमारी मेलताकुमारी मेलताकुमारी मेलता    
अिस टट ोफेसर, इितहास िवभाग,सुंदरवती मिहला महािव ालय, 
भागलपुर, ितलकामांझी भागलपुर िव िव ालय, भागलपुर, िबहार-  

साराशंसाराशंसाराशंसाराशं::::    
अग त, 1942 ई॰ का भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय 

वतं ता सं ाम के इितहास का एक महान अ याय ह।ै यह आंदोलन 
औपिनवेिशक स ा के िखलाफ कड़ा ितरोध एवं सामा य जन  क  
िवशेष भागीदारी दोन  ही दिृ कोण से अ यंत अभूतपूव रहा। इस 
समय तक ि तीय िव यु  ारा अ यंत िवकट प रि थितयां उ प  हो 
गई थ ।  त कालीन भारतीय राजनीित म अ टूबर ताव, अग त 

ताव, स िमशन इ या द क  िवफलता से न केवल भारतीय 
राजनेता एवं कायकता ही िनराश थे बि क भारत क  आवाम म भी 
अब तक जबरद त आ ोश ा  हो चुका था। इस समय क  
राजनीितक प रि थितय  के कारण कां ेस अब जन आंदोलन क  ओर 
मुखर हो चुक  थी। िवशेषकर गांधीजी का दिृ कोण एकदम आ ामक 
हो चुका था। अतः गांधी जी ने 8 अग त, 1942 को मंुबई के वािलया 
टक से भारत क  जनता को ‘करो या मरो’ के नारे के साथ संपूण भारत 
म भारत छोड़ो आंदोलन क  घोषणा कर दी। भारत छोड़ो आंदोलन क  
ती ता पूरे भारत म एक समान नह  थी। िबहार म यह आंदोलन सबसे 
अिधक ापक और सव प र प से फैला। इसम िबहार के युवा , 
शहरी एवं ामीण म यमवग, मजदरू , कसान , मिहला  एवं 
भूिमगत कायकता  ने बढ़-चढ़कर िह सा िलया। इनम िबहार के 
युवा  का बिलदान सदैव अ णी रहगेा। यह आंदोलन भारत म ि टश 
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शासन के िखलाफ अंितम अभूतपूव हार था। इसन े ि टश 
सा ा यवाद क  जड़  को िहला दया और अं ेज  को भारत छोड़न ेपर 
मजबूर कर दया।  
िविशिविशिविशिविश     श दश दश दश द:::: ि टश सा ा यवाद, ि तीय िव यु , वतं ता 
आंदोलन, हड़ताल।  

अग त, 1942 ई॰ के ारंभ तक ि तीय िव यु  के कारण 
प रि थितयां अ यंत गंभीर प ल ेचुक  थ । भारत म ि टश स ा क  
उपि थित लगातार दशे पर जापानी आ मण को ो साहन देन े का 
काय कर रही थी। वा तिवकता म भारत छोड़ो आंदोलन कोई 
आकि मक आंदोलन नह  था, बि क इसक  पृ भूिम तो काफ  पहल ेसे 
ही तैयार हो चुक  थी। इसक  पृ भूिम म ि तीय िव यु , स 
िमशन, संवैधािनक गितरोध, फािस ट शि य  क  सफलता, वधा 

ताव आ द मु य प से िज मेदार थे। गांधी जी ने एक प  म िलखा 
था क “सर टेफोड स आए और गये। क त ुअ छा होता य द वे 
उस थ ताव को लेकर नह  आये होते।”1  अब जब क जापान 
हदु तान के ार तक आकर खड़ा था तब कां ेस कसी भी हालत म 

चुप नह  रह सकती थी।  दशे को इस संकटकालीन प रि थितय  म 
देखकर गांधी जी न े ि टश सरकार से मांग क  क ि टश सरकार 
त काल स ा भारतीय  के हाथ  म स प द। इसके बदल े म गांधीजी 
ि टश सरकार को भारत से यु  संचालन करन ेतक क  अनुमित देन े
को तैयार हो गए थे।  
ि तीय िव यु  के दौरान जापान क  सेनाएं सगापुर, मलाया और 
बमा म अं ेज  को परा त कर लगातार भारतीय सीमा क  ओर बढ़ती 
आ रही थी। इस समय तक गांधी जी का ि टश सरकार पर से देश क  
जापानी आ मण से र ा करने क  मता से िव ास उठ चुका था। 
अ ैल, 1942 म गांधी जी न े‘ह रजन’ म िलखा था क “देश क  सुर ा 
क  तैया रय  म मुझे कह  भी भारतीय वतं ता झांकती नह  दखाई 
देती। अं ेज  क  भारत म उपि थित जापािनय  के िलए य  प से 
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भारत पर हमला करने का यौता ह।ै” गांधी जी का िवचार था क 
अगर जापानी फौज भारत म घुसी तो वह मु य प से अं ेज  क  
दु मन क  तरह भारत म वेश करेगी न क भारत क  दु मन बन कर। 
य द अं ेज भारत को छोड़कर चल ेजाएँ तो भारत पर जापान ारा 
हमला करने का कोई कारण शषे नह  रह जाएगा। इस कारण गांधी जी 
ने ि टश सरकार से भारत छोड़ने तथा स ा को भारतीय  के हाथ म 
स प देन ेक  मांग के साथ एक आंदोलन आरंभ करन ेका िन य कया। 
इसके साथ ही “गाँधीजी न ेकां ेस तक को भी यह चुनौती दे डाली क 
अगर उसने संघष का उनका ताव वीकार नह  कया तो म देश क  
बालू से ही कां ेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूगंा।”2  

“जुलाई, 1942 म सारण िजल ेक  एक सभा म समाजवादी 
नेता  और ामवािसय  ने खुलकर िह सा िलया। िजसम संक प िलया 
गया क गाँधी जी के नतेृ व म कए जान ेवाले जन-आंदोलन म तन-मन 
धन के साथ भागीदारी क  जाए।”3  स पूण भारत म िबहार पहला ांत 
ह ै जहां ‘भारत छोड़ो आदंोलन’ से पूव इस िवषय पर गंभीरतापूवक 
िवचार-िवमश एवं काय-योजना तैयार करन े क  रणनीित बनाई गई 
थी। उस समय के मुख कां ेसी नेता तथा बाद म बन ेभारत के थम 
रा पित डॉ॰ राज  साद न ेइस उ े य से पटना म 31 जुलाई, 1942 
ई॰ को िबहार देश काँ ेस कमेटी क  एक िवशेष बैठक बुलाई थी। 
इसम कायका रणी के ताव का अनुमोदन कया गया तथा इस बैठक 
म कां ेसी कायक ा  को भावी संघष के िलए तैयार रहने का आदेश 
दया गया।  डॉ॰ राज  साद ने दीप नारायण िस हा, मथरुा साद 

तथा अनु ह नारायण जी से िवचार- िवमश कर गांधीजी के अनु प 
काय म बनाया था क य द िबहार म सभी कां ेसी नेता िगर तार कर 
िलए जाते ह तो येक कां ेसी अपने को नेता समझे और अ हसा के 
िस ांत पर चलते ए जो कुछ भी वह स या ह के प म कर सकता 
ह,ै वह अव य करे। यह योजना पहल ेके स या ह  से मूलतः िभ  नह  
थी य िप उनक  अपे ा कह  अिधक भावी थी।4 उ लेखनीय ह ैक  
ठीक उसी दन 31 जुलाई, 1942 को ही िबहार रा य के छा  और 
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नवयुवक  क  अंजुमन इ लािमया हॉल म एक सभा आयोिजत ई। इस 
सभा म िबहार के छा  और नवयुवक  के ारा भारत छोड़ो आंदोलन 
के दौरान कां ेस के येक काय म को स य प से समथन देन ेका 
मह वपूण िनणय िलया गया।  

इलाहाबाद म 1 अग त, 1942 को ितलक दवस मनाया 
गया। इस अवसर पर पंिडत जवाहरलाल नेह  न ेअपने भाषण म कहा 
क “हम आग के साथ खेलने जा रह ेह। हम दोधारी तलवार का योग 

करने जा रह े ह, िजसक  चोट उ टी हमारे ऊपर भी पड़ सकती ह।ै 
ले कन हम या कर? हम िववश ह।” ि थित अचानक से गभंीर प 
लेने वाली थी।  5 अग त को िबहार म कायका रणी क  बैठक ई। 
उसम यात “भारत छोड़ो” ताव क  संपुि  क  गई। ताव के 
अंतगत भारत से अं ेजी शासन को इस देश एवं संसार के िहत म 
अिवलंब समा  करने क  बात पर बल देकर माँग क  गयी थी।5  इसी 
समय डॉ राज  साद ने  कया क हमको इस बार गोली खाने 
और तोप का सामना करन े के िलए तैयार रहना चािहए। इधर 
प रि थितयां धीरे-धीरे खराब होती जा रही थ । जापानी फौज भारत 
क  ओर बढ़ती आ रही थ  तथा इससे जापानी िवजय का भय भारतीय 
जनता और नेता  को त करने लगा।  

अतः अिखल भारतीय कां ेस कमेटी क  बैठक 8 अग त, 
1942 को मंुबई म ई, िजसम िस  ‘अं ेज  भारत छोड़ो’ ताव 
वीकार कया गया। इसके ताव म घोषणा क  गई क - भारत के 

िहत म संयु  रा  के उ े य  क  सफलता, दोन  के िलए भारत म 
ि टश शासन क  त काल समाि  अ याव यक हो गई ह।ै इस समय 
आधुिनक सा ा यवाद का मुख िशकार होने के नाते भारत अब 
सम या के क  म आ चुका ह,ै य क भारत क  वाधीनता से ही ि टेन 
तथा संयु  रा  को परखा जाएगा एवं एिशया और अ का के जनगण 
म आशा और उ साह का संचार संभव होगा। इस तरह हदु तान से 
ि टश शासन क  समाि  एक जीवंत और ता कािलक  ह ैिजस पर 
यु  का भिव य तथा वाधीनता एवं जनतं  क  सफलता िनभर ह।ै  
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8 अग त, 1942 क  राि  म कां ेसी ितिनिधय  को संबोिधत करते 
ए महा मा गांधी जी ने कहा –  

म अगर हो सके तो त काल इसी रात, भात से पहले ही 
वाधीनता चाहता ।ं आप मेरी बात पर भरोसा कर सकत ेह क म 

मंि मंडल या ऐसी दसूरी मांग  के िलए वायसराय से सौदा करने वाला 
नह  ।ं म पूण वतं ता से कम कसी भी चीज से संतु  नह  हो 
सकता, अब म आपको एक छोटा सा मं  द े रहा ,ं आप इसे अपन े
दल  म संजोकर रख ल और हर एक सांस म इसका जाप कर। वह मं  

यह ह ै“करो या मरो”। हम या तो भारत को वतं  कराएँगे या उसके 
िलए संघष म अपने ाण  क  बिल दगे। हम देश को िनरंतर दासता क  
बेिड़य  म बंद ए देखन ेको जदा नह  रहगे।   

अभी कां ेस आंदोलन आरंभ करती क इसके पहले ही ि टश 
सरकार ने कड़ा हार कया। ि टश सरकार गांधीजी क  चुनौती को 
वीकार करके पहले से ही तयैार बैठी थी। अतः 8 अग त को यह 

ताव पास कया गया और 9 अग त क  भोर म ही “ऑपरेशन जीरो 
आवर” के तहत गांधी जी सिहत सभी भावशाली कां ेसी नतेा तथा 
कां ेस कायका रणी के सद य िगर तार कर िलए गए। उ ह िवशेष 
रेलगाड़ी ारा मंुबई से बाहर भेज दया गया एवं कां ेस को एक बार 
पुनः गरैकानूनी सं था घोिषत कर दया गया। 9 अग त को भारत 
छोड़ो आंदोलन का उ ोष कर दया गया।6  इस दन परेू भारत म 
दनभर िगर ता रयां होती रह । गांधीजी और सरोिजनी नायडू को 

पुणे के आगाखां पलैेस म तथा अबुल कलाम आजाद, गो वदब लभ पंत, 
पं॰ जवाहरलाल नेह , डॉ॰ फु ल चं  घोष, आसफ अली, सैयद 
अहमद को अहमदनगर के दगु म नजरबंद कर दया गया। इन 
िगर ता रय  क  खबर न े परेू देश को झकझोर दया और हर जगह 
इसके िवरोध म एक वतं  आदंोलन उठ खड़ा आ। 9 अग त, 1942 
को िबहार गजट का एक असाधारण अंक कािशत करके अिखल 
भारतीय कां ेस कायका रणी, िबहार ांतीय कां ेस कमेटी, िबहार 
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कां ेस कायका रणी को एवं इसक  शाखा  को गैरकानूनी घोिषत कर 
दया गया। इससे सारे देश म भीषण उ ेजना, िव ोभ एवं रोष क  

लहर फैल गई।7    
िबहार म 9 अग त, 1942 को डॉ॰ राज  साद को िगर तार 

करने के िलए िजलािधकारी ड लू॰ जी॰ आचर वयं प चें। राज  बाबू 
उस समय बीमार हालत म थे। उ ह अ व थ पाकर ि टश सरकार न े
आदेश दया क उ ह िगर तार कर पटना के बांक पुर जेल भेज दया 
जाए। इसके प ात ्राज  बाबू के सहयोगी फूलन साद वमा, मथुरा 

साद, अनु ह नारायण सह आ द नतेा  को भी उसी दन िगर तार 
कर िलया गया। इन नेता  क  िगर तारी क  खबर िमलते ही िबहार 
म आंदोलन का व प अचानक उ  हो उठा। परेू ांत म ‘अं जे  भारत 
छोड़ो’, ‘राज  बाबू हमारे नेता ह’, ‘कां ेस जदाबाद’, ‘गांधी जी क  
जय’, ‘राज  बाबू क  जय’ के गगनभेदी नारे बुलदं कए गए। िबहार के 
युवा  म इन िगर ता रय  क  ित या सव थम और सवािधक ई। 
राज  बाबू क  िगर तारी क  खबर जब िबहार नेशनल कॉलजे प चंी 
तब पटना के छा  ने एक िवशाल जुलूस िनकाला। ‘िबहार नेशनल 
कॉलेज’ से यह जुलूस िनकलकर पटना क  मुख सड़क  से गुजरती ई 
पटना िव िव ालय प रसर म प चंकर एक सभा के प म प रणत 
हो गई। ी सूरज देव जी के ारा इस सभा क  अ य ता क  जा रही 
थी। इस सभा के भाषण  म राज  साद क  नीितय  एवं काय म  के 

ित समथन  कया गया तथा आजादी क  लड़ाई म आगे आकर 
भाग लेन े के िलए छा  से अपील करन ेका संक प िलया गया। उसी 
दन कई हजार िव ा थय  न ेएक िवशाल जुलूस िनकालकर राजभवन 

और बांक पुर जेल के सामने दशन कया। इस दशन म ि टश 
सरकार क  दमना मक नीितय  क  कठोर आलोचना क  गई।   

ि टश सरकार क  कठोर कारवाई एवं रा ीय और ांतीय 
नेता  क  िगर तारी ने परेू ांत म ांितकारी आंदोलन क  चगारी 
को सुलगा दया। िजसने धीरे-धीरे कर संपूण िबहार को अपनी चपेट म 
ले िलया। 10 अग त, 1942 को पुिलस ने सदाकत आ म, कसान 
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सभा कायालय, िजला कां ेस कायालय, नया कदमकुआ ंि थत कसान-
सभा कायालय, िजला कां ेस कायालय और पटना के अनेक कां ेसी 
कायालय  के साथ िबहार िव ापीठ के भवन को ज  कर िलया। 
दनभर परेू नगर म उ ेजना का वातावरण बना रहा।  िबहार के 

अिधकतर सरकारी सं थान  म हड़ताल रही और रा ीय झंडे लहराए 
गए। इसी दन पटना े नग कॉलेज, िबहार नेशनल कॉलजे, पटना 
कॉलेज, साइंस कॉलेज, इंजीिनय रग कॉलेज, राम मोहन रॉय सेिमनरी, 
पटना कॉलेिजएट कूल, पटना अ पताल, पी॰एन॰ एं लो सं कृत कूल 
एवं अ य कूल  तथा हॉ टल  म छा  न े रा ीय झंडे फहराए। इस 
दौरान लगभग सभी दकुान एवं सावजिनक सं थान एवं यातायात के 
साधन बंद रह।े   

त कालीन प रि थितय  म िबहार के सारण म ि थित काफ  
गंभीर हो गई थी। सव  हड़ताल, जुलूस और सभाएं क  जा रही थ । 
रेलवे- टेशन, डाकघर और अ य सरकारी कायालय  पर आ मण कया 
जा रहा था। रा ीय झंडे फहराए जा रह ेथे। िबहार के सारण के जगमल 
चौधरी ने पुिलस थाने को जला डाला। सरकारी अिधका रय  ने िबहार 
के एक स पणू े  सारण को ही ‘कु यात प से अपराधी िजला’ 
घोिषत कर दया।8 िसवान िजले म आजाद द ता का गठन आ। 

ांितका रय  ने िसवान िजले के पुिलस थाने पर भी गोली-बारी करके 
ि टश शासन म दहशत पैदा कर दी, इसके प रणाम व प ि टश 
सरकार ने भयंकर दमन का रा ता अपनाया। अनेक  ांितका रय  के 
घर  को जला दया गया। हजार  लोग  को ि टश सरकार ने 
िगर तार कर जेल म डाल दया। भागलपुर म तो भीड़ न े िनबंधन 
कायालय को ही जला डाला। यहां तक क रेलवे टेशन के मालगोदाम  
को लूट िलया गया।  

िबहार म आंदोलन क  ती ता इतनी अिधक थी क इसको 
दबाने के िलए ि टश सरकार ने बंदकू क  गोिलय  तक का सहारा 
िलया और अनेक  लोग बंदकू क  गोिलय  का िशकार भी बने। 
त कालीन प रि थितय  म पूरे िबहार का माहौल अ यंत संवेदनशील 
हो चुका था। भारत छोड़ो आदंोलन म लाख  हदु तानी सि मिलत 
ए। इस आंदोलन ने मु य प से युवा  को बड़ी सं या म अपनी ओर 
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आक षत कया। इन युवा  ने अपन े देश को बचान े के िलए अपनी 
पढ़ाई को छोड़कर जेल का रा ता अपनाया तथा दशेभि  क  भावना 
से ओत- ोत होकर मात-ृभूिम क  वत ता के िलए अपने ाण  तक 
क  आ ित द ेदी।  
11 अग त गोली काडं म िबहारी छा :11 अग त गोली काडं म िबहारी छा :11 अग त गोली काडं म िबहारी छा :11 अग त गोली काडं म िबहारी छा :  

पटना म 11 अग त, 1942 को ि थित अ यंत गंभीर हो गई। 
यह दन िसफ िबहार के इितहास म ही नह  बि क भारत के 
वाधीनता संघष के इितहास का एक अिव मरणीय दन ह।ै यह 
वतं ता क  वेदी पर कई त ण  क  शहादत का दन था। 11 अग त 

को सिचवालय गोलीकांड ने वतं ता संघष के इितहास म एक नया 
मोड़ दान कया।  िबहार के सभी िश ण सं थान  पर धरन ेआरंभ हो 
गए एवं छा  संघ के कायकता  ारा घूम- घूम कर िव ा थय  को 
संग ठत कया जान ेलगा। िविभ  िजल  से िव ा थय  के ज थ ेके ज थे 
पटना प चंन ेलगे। इससे पटना क  ि थित ब त उ ेजनापणू हो गई। 
इस दन पूरे नगर म सश  गोरखा लाठीधारी और हिथयारबंद पुिलस 
क  टुकड़ी तैनात कर दी गई थी। ह रचरण वान ि थ नारा बुलंद करत े
ए देखत-ेही-देखते अपन े सािथय  को लेकर कचहरी पर प चँ गए। 

वहाँ उनक  टोली न ेझ डा फहरा दया। उनके कई साथी िगर तार कर 
िलए गए थे। पर िगर तारी क  कसे परवाह थी। 9 

इस दन पटना सिचवालय भवन पर झंडा फहराने को 
भारतीय कृत संक प थे। इस उ े य से हजार  लोग उ साह एवं 
उ ेजना से भरे पटना सिचवालय के पूव  गेट पर लगभग 2:00 बजे 
जमा हो गए। पटना िसटी से आजादी के दीवाने छा  जान हथेली पर 
िलए झंडा फहराने िवदा ए। इस कार िव ा थय  का एक बड़ा 
जुलूस िनकला। इसक  एक टोली सिचवालय भवन क  ओर बढ़ी, दसूरी 
टोली बांक पुर लॉन को रवाना ई तथा तीसरी टोली िसटी कोट को 
अपन ेरा ीय झंडे से सुशोिभत करने के िलए िनकली। इस दन सवेरे से 
ही पुिलस के जवान एवं लाठीधारी नगर म ग त लगा रह ेथ।े शासन 
अपनी तरफ से परूी तरह मु तैद थी। छा  और जनता क  िवशाल 
जुलूस न े पटना सिचवालय पर रा ीय वज फहराने के उ माद म 
सिचवालय को चार  ओर से घेर िलया। पटना के िजलािधकारी के 
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अित र  आर ी अधी क और सदर अनुमंडल अिधकारी शि शाली 
पुिलस द त े के साथ 1:30 बजे वहां प चं गए। दन के 2:15 बजे के 
लगभग इसके पूव  गेट पर रा ीय झंडा फहरा दया गया। तदपुरांत 
लगभग ढाई घंट  तक सिचवालय प रसर म वेश करके सिचवालय 
भवन पर झंडा फहराने के िलए भीड़ कोिशश करती रही। इसी बीच 
पुिलस ने छः आंदोलनका रय  को िगर तार कर िलया। परंतु इसका 
भीड़ पर कोई भाव नह  पड़ा। भीड़ आग ेबढ़ती रही। अंततः दन के 
4:57 पर िजलािधकारी ने आर ी महािनरी क से परामश करके गोली 
चलान े का आदेश दया। गोरखा घुड़सवार पुिलस ारा 13 या 14 
राउंड गोिलयां चलाई गई। गोली चलन े के फल व प छः छा  क  
त ण मृ यु हो गई जब क एक ने अ पताल प चँ कर दम तोड़ 
दया।10  

इन नाबािलग शहीद  क  कुबानी न ेपरेू िबहार को आंदोिलत 
कर दया और दशे क  आजादी के संघष म एक नई जान डाल दी। 
सिचवालय गोलीकांड म िजन 7 सपूत  ने हसँत-ेहसँते भारतमाता के 
चरण  म अपनी कुबानी दी, उन महान िबहारी सपूत  के नाम इस 

कार ह - 
1. उमाकांत साद सह – राम मोहन रॉय सेिमनरी कूल का 
11व  क ा का छा ।  
2. रामानंद सह - राम मोहन रॉय सेिमनरी, पटना का 11व  
क ा का छा ।   
3. सतीश साद झा - पटना कॉलेिजएट कूल का 11व  क ा का 
छा ।   
4. जगपित कुमार – बी॰ एन॰ कॉलेज, पटना के ि तीय वष का 
छा ।   
5. देवीपद चौधरी - िमलर हाई कूल के 9व  क ा का छा ।   
6. राज  सह -  पटना हाई कूल के 11व  क ा का छा ।   
7. रामगो वद सह - पुनपनु हाई कूल के 11व  क ा का छा ।  

इस सिचवालय गोली कांड का सबसे यादा असर छा  पर 
पड़ा। गोली कांड क  खबर फैलते ही नगर म सभी दकुाने तरंुत बंद कर 
दी गई। सरकारी अिधका रय  के ित लोग  के दय म घृणा का 
वातावरण ा  हो गया। नगर म तनाव और उ ेजना फैल चुक  थी, 
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इस गोलीकांड के िवरोध म 12 अग त को परेू िबहार म हड़ताल रही। 
उसी शाम कां ेस मैदान म एक सभा का आयोजन कया गया िजसक  
अ य ता जगत नारायण लाल ने क । इस सभा म यह ताव पा रत 
आ क िबहार म संचार साधन  को पूरी तरह से ठ प कर दया जाए 

और सरकारी तं  को िशिथल कर दया जाए। इन प रि थितय  म 
िबहार म एक जन ापी िव ोह आरंभ हो गया और हजार  क  सं या 
म छा , युवक, कसान, मजदरू, मिहलाएं इ या द ि टश स ा के 
िखलाफ हसा मक प से सड़क  पर उतर पड़े। मढ़ौरा, सोनपुर, 
िसवान, महाराजगंज आ द जगह  पर गोिलयां चल ।11 इसके 
फल व प पूरे िबहार म रेल क  पट रयाँ उखाड़ी गई, तार और 
टेलीफोन क  लाइन काट दी गई, डाकघर , रेलवे टेशन , पुिलस थान  
इ या द पर आ मण कए गए। वतं ता आंदोलन म िबहार के मंुगरे 
क  भी मह वपूण भूिमका रही ह।ै वै नाथ हाई कूल क  छा ा  ने 
घर-घर जाकर लोग  को अग त ांित का संदेश दया।   
एक िह दी इ तहार म छा  के नाम संघष जारी रखने के िलए इस 

कार अपील क  गई थी: 
करो या मरो    

वीरता ही जीवन ह।ै    
कायर मृतक  के समान ह।ै    

वीर  ! तुम या देख रह ेहो ? ? ? ? पानी म आग लगा दो।    
वतं ता हमारी ओर देख रही ह।ै    

िबहार म भारत छोड़ो आंदोलन को सरकार ारा बलपूवक 
दबाने का य  कया गया था। इसके प रणाम व प भारतीय 

ांितका रय  को गु  प से आदंोलन चलान ेके िलए बा य होना पड़ा। 
अं ेजी सरकार के कठोर दमन च  के तहत कां ेस के लगभग सभी 
मह वपूण नेता  को बंदी बना िलये जाने के बाद कां ेस सोशिल ट 
पाट  न े आंदोलन को गित दान क । इस पाट  के मुख नतेा  न े
आंदोलन का एक भूिमगत संगठना मक ढांचा तैयार कया। जय काश 
नारायण, डॉ॰ राममनोहर लोिहया और ीमती अ णा आसफअली ने 
भूिमगत होकर इस आंदोलन का संचालन कया।12   
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ि टश सरकार के भयंकर दमन के कारण भारत छोड़ो 
आंदोलन तीन-चार महीने म ही दबा दया गया। व तुतः भारत छोड़ो 
आंदोलन म िबहार के युवा  का योगदान सव प र रहा। यहां के युवक  
और यहां क  जनता ने इस आंदोलन को सव ापी बनाया। उ ह ने 
अपन े ाण  का मोह याग कर ि टश कूमत का सामना कया। 
िबहार क  राजधानी पटना म घ टत ई 11 अग त, 1942 ई॰ क  
घटना अ यंत दय िवदारक घटना थी। आिखर िनह थी भीड़ पर गोली 
एवं बंदकू का योग करना, कस तरह से और कहां तक उिचत ठहराया 
जा सकता ह।ै इस मा मक घटना न े संपूण भारत को िहला कर रख 
दया। जैसा क वायसराय लॉड िलनिलथगो ने इसे 1857 ई॰ क  ांित 

के बाद का सबसे अिधक भयंकर संघष बताते ए धानमं ी को एक 
प  म िलखा था- म यहां 1857 ई॰ के िव ोह के बाद ब त गंभीर 
िव ोह से जूझ रहा ।ं इसक  गहनता तथा िव तार को मने सैिनक 
सुर ा क  दिृ  से िव  से अब तक िछपाया ह।ै इस आंदोलन से भारत  
देश म नतेृ व क  एक नई पीढ़ी आग ेआई ह ैऔर लोग  म संघष करने 
क  िह मत और शि  बढ़ गई ह।ै   

िनःसंदेह भारत छोड़ो आंदोलन अब तक चलाए गए सभी 
आंदोलन  म सवािधक मह वपूण था। य िप यह आंदोलन अपन े
वा तिवक उ े य को त काल ा  करने म सफल नह  हो सका फर भी 
इस आदंोलन न ेभारतीय वतं ता सं ाम म अपना मह वपूण योगदान 
दया। ि टश कूमत यह वीकार करती ह ै क भारत छोड़ो आंदोलन 

के दौरान पटना देश के अ य भाग  से कट गया था। िबहार के कई े  
म कुछ समय के िलए अं ेज  का िनयं ण लगभग समा  हो गया था। 
इस आंदोलन के दौरान भारत क  जनता ने अपनी वा तिवक शि य  
और मता  को पहचाना।  

वा तिवकता म भारत छोड़ो आंदोलन चलाए गए सभी 
आंदोलन  म अि तीय था। इस आदंोलन को ि टश सरकार ने 
िनममतापूवक कुचल दया। इसके बावजूद इस आंदोलन क  आग म 
औपिनवेिशक वरा य क  सारी बात जलकर राख हो गई और अब 
भारत पूण वतं ता से कम कुछ और नह  चाहता था। 1942 ई॰ के 
भारत छोड़ो आदंोलन के ारा 1947 ई॰ म भारत क  वाधीनता का 
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cqtqxksaZ dh leL;k,a %& Hkkjrh; lekt dh cqtqxksaZ dh leL;k,a %& Hkkjrh; lekt dh cqtqxksaZ dh leL;k,a %& Hkkjrh; lekt dh cqtqxksaZ dh leL;k,a %& Hkkjrh; lekt dh 
pqukSrhpqukSrhpqukSrhpqukSrh    

    

डॉडॉडॉडॉ....    जय ी बाथमजय ी बाथमजय ी बाथमजय ी बाथम    
सहायक ा यापक ह िव ान िवभागसहायक ा यापक ह िव ान िवभागसहायक ा यापक ह िव ान िवभागसहायक ा यापक ह िव ान िवभाग मानसरोवर लोबल यिूनव सटी सीहोरमानसरोवर लोबल यिूनव सटी सीहोरमानसरोवर लोबल यिूनव सटी सीहोरमानसरोवर लोबल यिूनव सटी सीहोर 
lkjka”klkjka”klkjka”klkjka”k    

çR;sd O;fä vk/kqfud lqfo/kkvksa ls ;qä thou thuk 
pkgrk gS]vf/kd ls vf/kd lqfo/kk,¡ tqVk ysus dh gksM esa yx 
x;k gS] blh çfr}fnrk us mlds lq[k] 'kkafr dks Nhu fy;k 
gSA og rukoxzLr gksrk tk jgk gSA mldh lksp esa Økafrdkjh 
ifjorZu vk;s gSaA mlds dkj.k vkt dk ;qok ijaijkxr 
:f<;ksa nfd;kuwlh ekU;rkvksa dks rksM+ Mkyuk pkgrk gS- og 
LoPNan ,oa LorU= gksdj thuk pkgrk gS-mldh ;gh lksp 
cqtqxksaZ dks vkgr djrh gSA vkt ds cqtqxZ vpkud vk;s 
ifjorZuksa dks Lohdkj ugha dj ik jgs gSaA mls vius le; ds 
thou ewY; vkSj vkn'kZ gh vPNs yxrs gSa A vr% og blds 
fy, u, tekus vkSj u;h ih<+h dks nks"kh ekurk gSA ijUrq 
u;h ih<+h mudh lksp dks] muds fl)karksa dks udkj nsrh gS 
vkSj iqjkuh ih<+h ls nwfj;ka cukus yxrh gS] ifjokj esa 
lkeatL; dk vHkko mRiUu gksus yxrk gS] tks ?kj esa fo|eku 
cqtqxksaZ ds fy, nq[knk;h gksrk gS cq<+kik #X.krk vkSj th.kZrk 
ds fy, lqxzká voLFkk gSA bl voLFkk esa O;fDr dks 
[kq”kgky cukuk vkt dh ,d vifjgk;Z pqukSrh gSA lkekftd] 
ekufld] vkfFkZd vkSj LokLF;ijd leL;kvksa ds dkj.k 
thou dh la/;kcsyk O;kf/k;ks a vkSj dfe;kas ds Hk¡oj eas Q¡lk 
gqvk gSA  

vk/kqfudhdj.k uxjhdj.k vkSj vk|kSxhdj.k ds 
dkj.k lekt vkSj ifjokj es o`)tuksa ds izfr n`f’Vdkas.k dk 
bl izdkj voewY;u gqvk gS fd ;qok ih<+h muls LoLF; 
vUr%fØ;k ls fojr gksrk tk jgk gS “kkjhfjd&ekufld :i 
ls detksj o`)tukas dks ifjokj ds lnL;ksa ls lg;ksx u 
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feyus ds dkj.k mudh leL;kvkas eas o`f) gksrh tk jgh gSA 
o`)tukas ds n`f’Vdks.k esa yphykiu dh deha vkSj ;qok ih<+h 
eas ijaijkxr ewY;ksa ls foeq[krk ds dkj.k nksukas eas vlek;kstu 
c<+ jgk gSA ifjokj vkSj lekt esa o`)tuksa dh mikns;rk dk 
voewY;u gqvk gSA mfpr lekthdj.k ds vHkko esa larkus 
o`)tuksa ds lkFk lgt O;ogkj ugha djrh gSaA  

ladsr “kCn ladsr “kCn ladsr “kCn ladsr “kCn : : : : thou dh la/;kcsyk] vk/kqfudhdj.k] uxjhdj.k] 
vkS|ksxhdj.k] volkn vdsykiu] volkn] vlek;kstu]]]]    
izLrkoukizLrkoukizLrkoukizLrkouk    

bfrgkl bl ckr dk çR;{k çek.k gS fd çkphu dky 
esa o`)ksa dh flFkfr vR;ar mUur ,oa lUekuh; jgh gSaA mudka 
lekt ,oa ifjokj esa vyx opZLo FkkA ifjokj dh leLr 
ckxMksj muds gkFkksa gqvk djrh FkhA ifjokj esa dksbZ QSlyk 
mudh lykg o elfojs ds vk/kkj ij gksrk FkkA mUgha dh 
lÙkk ,oa çHkko ds dkj.k igys la;qä ifjokj gqvk djrs Fks] 
os ifjokj ds lnL;ksa dks ,d /kkxs esa cka/ksa j[krs Fks] ijarq 
HkkSfrdoknh ;qx esa o`)ksa dh leL;kvksa dk c<+uk ,oa lekt esa 
mudh mi;ksfxrk de vkSj leL;k,a c<+rh utj vk jgh gSA 
cq<+kik thou dk vafre iM+ko gS vkSj bl iM+ko esa thou 
vlä gksrk tk jgk gSA dk;Z djus dh {kerk detksj gks 
tkrh gSA Hkj.k&iks"k.k ds fy, nwljksa ij fuHkZj jguk iM+rk 
gSA ;gh fuHkZjrk o`)ksa dh leL;kvksa dh ewy gSaA 'kkjhfjd ,oa 
vkfFkZd –f’V ls ?kqVu Hkjh ftUnxh thus dks foo'k gks tkrh 
gSA pkgs og f'kf{kr gks ;k vf'kf{kr D;ksa u gks] bl voLFkk 
esa mudh xkM+h pjejkus yxrh gS] og ;qok ih<+h ls rkyesy 
ugha cSBk ikrs gS] ftlls mudh leL;kvksa dh òf) gks tkrh 
gSA fo'o esa lekt dk cgqr cM+k fgLlk ,slk gS fd tgka 
o`)koLFkk esa vc lkekftd ,oa vkfFkZd vlqj{kk ds d"V 
>syrs gSA ;qok oxZ o`)ksa dks dksbZ egRo ugha nsrs gSaA  

Hkkjr ,d ijaijk iz/kku ns”k jgk gSA ;gk¡ ds 
ijEijkxr ewY; vkSj ekun.M o`)tuks ds izfr vknj Hkko 
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vkSj lE;d~ ns[kHkky dk fgek;rh jgk gSA cslgkjk cqtq+xksZa dh 
lgk;rk ds fy, lnkozr tSlh vusd lkekftd&/kkfeZd 
laLFkk,¡ gqvk djrh FkhaA vkS|ksxhdj.k] uxjhdj.k] 
ykSfddhdj.k] if”pehdj.k vkfn ds dkj.k ns”k ds lkekftd 
rkus&ckus eas O;kid ifjoRkZu gqvk gS rFkk ò)tuks ds izfr 
ijaijkxr vknj&laeku ds Hkko ij izfrdwy izHkko iM+k gSA 
o`)ksa dh la[;k esa fujarj o`f) ds dkj.k vkt Hkkjr eas 
o`)koLFkk ,d fodV lkekftd leL;k dk Lo:i ys pqdk 
gSA ifjokj es mnkjokn dk LFkku O;fDrokn us ys fy;k gSA 
o)` tuksa dh c<+rh vkcknh] fxjrh izfLFkfr vkSj Hkwfedk dk 
izHkko lkekftd lajpukij iM+k gSA la;qDr ifjokj vkSj tkfr 
iapk;r dh O;oLFkk dk fo?kVu rFkk o`)ks dh lÙkk dk 
LFkkukUrj.k ubZ ih<+h dh vksj gqvk gSA tgk¡ ,d vksj 
ekrk&firk viuh larkuksa dh ijofj”k esa fdlh Hkkj dk 
vuqHko ugha djrs gSa] ogha larkus o`) ekrk&firk dk frjLdkj 
djrha gSaA ubZ ih<+h ;g Hkwy x;h gS fd ,d fnu mudks Hkh 
Ok`)tuksa dh Js.kh eas “kkfey gksdj viuh gh larkuksa ls 
misf{kr gksuk iM+sxk A o`)koLFkk dk ;g nq’pØ LoLFk lekt 
ds fy, vfHk”kki gSA rhoz lkekftd&vkfFkZd ifjorZu ds 
dkj.k QyLo:i o`)tuks eas f[kUurk] vlgk;rk] vdsykiu] 
volkn] vyxko] ek;wlh vkfn ekufld leL;k,¡ ?kj dj 
x;h gS A o`)tuksa dh vkfFkZd fLFkfr pkgs tks gks os detkjh] 
vfunzk] detksj n`f’V vkSj #X.krk dh leL;k ls xzLr gaSA 
o`)ksa ds leL;k ds dkj.ko`)ksa ds leL;k ds dkj.ko`)ksa ds leL;k ds dkj.ko`)ksa ds leL;k ds dkj.k    

vkt gekjs ns'k esa leL;kvksa dks c<+us ds vusd 
dkj.k gS tks lekt dh nsu gSA ysfdu tSls&tSls 
if'pehdj.k] HkSkfrdokn dk fodkl gqvk oSls&oSls o`)ksa dks 
mis{kk dk f'kdkj gksdj leL;kvksa esa f?kj x;s gSA vkt bu 
o`)ksa dh leL;kvksa ds cgqr ls dkj.k gS] tks bl çdkj gS%& 
1111---- la;qä ifjla;qä ifjla;qä ifjla;qä ifjokj dk fo?kVuokj dk fo?kVuokj dk fo?kVuokj dk fo?kVu% la;qä ifjokjksa dk v'kkar o 
?kqVu Hkjk ekgkSy vkSj uxjksa dh vksj rsth ls çLFkku djrh 
gqbZ ;qok ih<+h dks vius cqtqxksaZ ds çfr mnklhurk us vkt 
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gekjs lekt esa xaHkhj leL;k mRiUu dj nh gSA ;g ogh ns'k 
gS fd tgka dh laL—fr esa ifjokj ds cqtqxksaZ dks Hkxoku ds 
leku ekuk tkrk FkkA vkt dh ubZ ;qok ih<+h u rks cM+ksa ds 
vuq'kklu esa jguk pkgrh vkSj u gh vknj lEeku dkjuk 
pkgrh gSA 
2222----    HkkSfrd lq[k lqfo/kkvksa dh o`f)HkkSfrd lq[k lqfo/kkvksa dh o`f)HkkSfrd lq[k lqfo/kkvksa dh o`f)HkkSfrd lq[k lqfo/kkvksa dh o`f)% HkkSfrd lq[k lqfo/kkvksa dh 
o`f) gksus ds dkj.k vkS/kksxhdj.k o laLd`frdj.k ds 
QyLo:i vkt dh ;qok ih<+h dk jgu&lgu ,oa thou 
'kSyh esa cnyko rsth ls ns[kk tk jgk gSA bl ;qx esa dksbZ 
Hkh O;fDr vius dk;ksaZ esa bruk O;Lr gks jgs gS fd mUgsa vius 
ifjokj ds lnL;ksa ds lkFk cSBuk vc vko';drk gh ugh 
le>rs gS] ftldh lcls cM+h ihM+k cqtqxksaZ dks gh >syuh 
iM+rh gSA ifjokj dh vo/kkj.kk dsoy ifr&iRuh ,oa cPpksa 
rd gh lhfer gksus yxk gS vkSj ;s o`) lekt ,oa ifjokj ds 
{ks= ;k lhek ls ckgj gksrs tk jgs gSA vkt dh ;qok ih<+h 
viuh HkkSfrd lq[k&lqfo/kkvksa dks vf/kd egRo nsrs gS vkSj 
o`)ksa ij deA O;fDr dks vius vkjke dh gj oLrq [kjhnus 
ds fy, i;kZIr iSlk gksrk gS ysfdu o`)ksa ds chekfj;ksa ds fy, 
iSls ughaA ubZ ih<+h dks vdsys jgus dh yyd gS vkSj os bu 
o`)ksa dks Hkwy tkrs gSA tks ikyu&iks"k.k ds vusdksa d"Vksa dk 
lkeuk djrs gS vkSj LoIu ltksrs gS fd ;gh ckyd cq<+kis dh 
ykBh cusxk ysfdu og rks fu"Bqjrk] vuSfrdrk] HkkSfrd 
lq[k&lqfo/kk] ik'pkR; lH;rk dh xksn esa lks tkrs gSA 
3333----    'kkjhfjd leL;k'kkjhfjd leL;k'kkjhfjd leL;k'kkjhfjd leL;k% o`)koLFkk mrjrs ;k <yrs dky gSA bl 
voLFkk esa 'kjhj f'kfFky gksus yxrs gSA o`)koLFkk esa 'kjhj esa 
cnyko dk ifj.kke lkekftd cnyko ij gksrk gSA bl 
voLFkk esa vusd leL;k,a fufeZr gksrh gSA dksbZ O;fDr 60 
lky esa Hkh toku fn[kkbZ nsrk gS rks dksbZ 40 lky esa gh o`) 
fn[kus yxrk gSA o`)koLFkk esa O;fDr ds 'kjhj esa >qfjZ;k] 
fpM+fpM+kiu tSls vusd y{k.k fn[kkbZ nsus yxrs gSaA 
4444----    ekufld leL;k%ekufld leL;k%ekufld leL;k%ekufld leL;k% 'kkjhfjd cnyko ds vuqlkj ekufld 
ifjorZu Hkh gksrk gSA bl voLFkk ds ços'k djrs gh ekufld 
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ruko dh fLFkfr cuus yxrh gS rFkk yksxksa ls laidZ cukuk 
lg;ksxh ;k fe=ksa ds fu/ku gks tkus ls ekufld ruko ,d 
egRoiw.kZ dkj.k gSA loZ fofnr gS fd ;fn ifr ;k iRuh esa 
ls fdlh ,d dh èR;q gks tkus ls ghu Hkkouk dh of`) gksrh 
gS rFkk vkRefo'okl dk vHkko fn[kus yxrk gS ftlls 
ekufld fo—r] vdsykiu vkfn tSls nks"k fuekZ.k gksrs gSA 
vr% lekt dks viuk dqN Hkh mi;ksx ugha gksus ls 
fu:i;ksfxrk dh Hkkouk dk tUe gksus yxrk gSA 
5555----    LokLF; dh leL;kLokLF; dh leL;kLokLF; dh leL;kLokLF; dh leL;k% 'kkjhfjd cnyko ds vuqlkj ekufld 
ifjorZu Hkh gksrk gSA bl voLFkk ds ços'k djrs gh LokLF; 
dh leL;k cuus yxrh gS rFkk yksxksa ls laidZ cukuk 
lg;ksxh ;k fe=ksa ds fu/ku gks tkus ls LokLF; dh leL;k 
,d egRoiw.kZ dkj.k gSA 
6666----    vkfFvkfFvkfFvkfFkZd leL;kkZd leL;kkZd leL;kkZd leL;k% ;g leL;k o`)ksa dh egRoiw.kZ leL;k gSA 
o`)ksa dks vkfFkZd leL;k dk vHkko Kkr gksus yxrk gSA dk;Z 
{kerk dh deh gksrh gS ftlls nwljksa ij fuHkZjrk c<us yxrh 
gS vkSj ;qokvksa }kjk ;k ifjokj ds lnL;ksa }kjk mUgsa vdsyk 
NksM+ fn;k tkrk gSaA 
7777----    ikfjokikfjokikfjokikfjokfjd ,oa lkekftd leL;kfjd ,oa lkekftd leL;kfjd ,oa lkekftd leL;kfjd ,oa lkekftd leL;k% loZ fofnr gS fd bl 
voLFkk esa 'kkjhfjd ,oa ekufld :i ls detksj gksus ds 
dkj.k os lewg ,oa ifjokj ls vyx gksus yxrs gS ftlds 
dkj.k lkekftd o ikfjokfjd laca/kksa esa cqjk vlj gksus yxrk 
gSA tgka rd eSus ns[kk gS fd ifjokj esa lnL;ksa ds lkFk 
erHksn fuekZ.k gksus yxrk gS vkSj ukSdjh ;k O;olk; ls eqä 
gksus ds dkj.k lekt ,oa ifjokj esa mudk opZLo] 
eku&lEeku de gkus yxrk gS] ftlls bUgs viuk thou 
;kiu djuk dfBu gkus yxrk gSA çk;% ns[kk tk jgk gS fd 
vk/kqfud ;qx esa ifjokj ;k lekt ds ;qokvksa dh Hkkouk ,oa 
fopkj esa dkQh cnyko ns[kus dks vkrk gS] muds jgu&lgu] 
O;ogkj vkfn esa varj gks tkrk gSA 
8888----    vdsykiu dh leL;kvdsykiu dh leL;kvdsykiu dh leL;kvdsykiu dh leL;k% ifjokj ls lkeUtL; u dj ikuk] 
vyxko] i`FkDdhdj.k dh vuqHkwfr] ;qok fi<+h }kjk o`) ds 
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vuqHkoksa] fopkjksa] ijke'kZ dks nqyZf{kr djus ds dkj.k mUgs ?kj 
ls vyx ;k o`)k vkJeksa esa j[kk tkuk ;k ?kj ls fudky nsus 
tSlh leL;k,a ns[kus dks feyrh gS] ftlls o`)ksa esa vdsykiu 
dh leL;k dk fuekZ.k gksrk gSA 
Hkkjrh; lekt dh pqukSrhHkkjrh; lekt dh pqukSrhHkkjrh; lekt dh pqukSrhHkkjrh; lekt dh pqukSrh&  

o`) yksx lekt ds fy, cgqr mi;ksxh gks ldrs gS 
ysfdu muds vuqHkoksa dk mi;ksx lekt vPNh rjg ugha dj 
jgk gSA vf/kdkaa'k o`)ksa us viuh leL;kvksa ds fujkdj.k ds 
fy, ;g lq>ko fn;k fd cPpksa dks lekt ds yksxksa dks ,slh 
f'k{kk nsuh pkfg, ftlls os o`)ksa dk vknj djuk lh[ksaA 
nwljk eq[; lq>ko vkfFkZd lgk;rk dk gSA 'kkjhfjd leL;k 
o`)ksa dh çeq[kre leL;k gSA o`)ksa ds fy, csgrj LokLF; 
lsok;sa miyC/k djk;k tk, ,oa LokLF; f”k{kk ds dk;ZØeksa dk 
vk;kstu fd;k tk;A o`)ksa dh vkfFkZd leL;k de djus ds 
fy, vkSj vdsykiu dh Hkkouk bR;kfn dks de djus ds fy, 
o`)ksa ds fy, Lo;a lgk;rk lewg fodflr fd;s tk,] ftlls 
mUgsa vkfFkZd lgk;rk feysxhA mudk vuqHko fodflr gksxk 
vkSj vdsysiu dh Hkkouk Hkh de gksxhA o`)ksa dh leL;kvksa 
dks ysdj gj Qksje ij vfHkO;fä dh t:jr gSA lkekftd] 
jktuhfrd ,oa HkweaMyh; Lrj ij xaHkhjrk ls bUgsa lqy>kus 
dk ç;kl fd;k tkuk pkfg,A gesa o`)ksa ds çfr lgh –
f"Vdks.k] o`)ksa dh t:jrksa ,oa muds thou dks /;ku esa 
j[kdj lgh fu.kZ; ysus dh vko';drk gSA ,sls lkekftd 
ra= dks fodflr djuk gksxk] tks o`)ksa dh ns[kHkky fcuk 
,d&nwljs ij vk{ksi yxkdj dj ldsA gesa lekt esa ;g 
psruk txkuh gksxh fd o`) gekjh ftEesnkjh ugha] 
vko';drk gSaA os thou ds vuqHkoksa ds [ktkus gSa ftUgsa 
lgstdj j[kuk gj lekt ,oa laL—fr dk /keZ ,oa uSfrd 
tokcnkjh gSA  
fu’d’kZ ,oa lq>kofu’d’kZ ,oa lq>kofu’d’kZ ,oa lq>kofu’d’kZ ,oa lq>ko    

o`)koLFkk dh leLr leL;k,¡ ,d nwljs ds lkFk 
tqM+h gSa A lkekftd] vkfFkZd] euksoSKkfud] lek;kstuijd] 
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LokLF;ijd vkfn leL;k,¡ o`)ksa ds thou dh la/;kcsyk dks 
et+cwj vkSj et+ywe cukus eas vge~ Hkwfedk vnk djrha +gSaA 
“kkjhfjd&ekufld LoLF;] vkfFkZd Lora=rk vkSj leatL; ds 
dkj.k thou ds pkSFkisu dh leL;k dks U;wu fd;k tk 
ldrk gSA ubZ vkSj ijqkuh ihf<+;ks dks fopkjksa esa yksp”khyrk 
ykus vkSj ,d&nwljs ds izfr vf/kdkj vkSj dÙkZO; esa larqyu 
ykus dh vko”;drk gSA o`)tukas dh leL;kvk as ds dkj.kksa 
dh [kskts vkSj funku ds fy, lekt”kkfL=;ks]a lektdk;Z 
fo”ks’kKks LokLF; fo”ks’kKks] euksoSKkfudks rFkk vFkZ”kkfL=;ks ds 
la;qDr iz;kl fd, tkus dh vko”;drk gSA uhfr fu/kkjdks]a 
;kstukdkjkas vkSj vk/kkjHkwr Lrj ij dk;Z djus okys O;fDr;ksa 
ds lkFk feydj ,slh j.kuhfr cukus dh vko”;drk gS tks 
cqtq+xksZa ds fy, csgrj gks ldsA budh leL;kvksa ds funku ds 
fy, l{ke dkuwuh igy dh vko”;drk gS tks O;kogkfjd 
/kjkry ij ò)tuksa dh lqj{kk ds fy, ifjokj] lekt vkSj 
ljdkj dh Hkwfedk dks r; djuk vko”;d gS A 
lanHkZ xzaFk lwph%lanHkZ xzaFk lwph%lanHkZ xzaFk lwph%lanHkZ xzaFk lwph%    
1. vVy] ;ksxs”k ¼2016½] Hkkjrh; lekt uSjUr;Z ,oa ifjorZu fnYyhA 

2. iznhi dqekj] /kesZUnz izrki flag ^^izksCyse~l vkWQ nh ,tsM bu bafM;k** bu 
bafM;u tuZy vkWQ lks”ky fj”kpZ] 2008( 49%3A 

3. HkkbZ] ,y- Fkkjk 1998% dkUlsIV vkWQ vksYM ,t% v LVMh veax Fkzh tujs”kUl ¼ 
vkbZ,l, isij½( Lisu] baVjus”kuy lksf”k;ksykWftdy ,lksflk,”kuA 

4. ckyd`’.k 1986% ^^vksYM ,t izkWCyse~l bu nh ilZisfDVo vkWQ ,t VªsV~l** bu 
oYMZ dkaxzl vkWQ nh baVjus”kuy lksfl;ksykWftdy ,lksfl,”ku ¼11ok¡] vxLr 
18&22] ubZ fnYyh½ izkslhfMax~l A 

5. jatu] jsuw] 1986- ^^,ftax bZ”;wl bu bafM;k ¼foFk Lis”ky jsQjs”a k Vw fcgkj½** bu 
oYMZ dkaxzsl vkWQ nh baVjus”kuy lksf”k;ksyksftdy ,lksfl,”ku ¼11 vxLr 
18&22- U;w fnYyh½] isilZA 
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^^dsUnzh; fo|ky;ksa esa bZ&lwpuk lzksrksa ,oa ^^dsUnzh; fo|ky;ksa esa bZ&lwpuk lzksrksa ,oa ^^dsUnzh; fo|ky;ksa esa bZ&lwpuk lzksrksa ,oa ^^dsUnzh; fo|ky;ksa esa bZ&lwpuk lzksrksa ,oa 
eYVhehfM;k lwpuk lzksrksa dh miyC/krk ,oa eYVhehfM;k lwpuk lzksrksa dh miyC/krk ,oa eYVhehfM;k lwpuk lzksrksa dh miyC/krk ,oa eYVhehfM;k lwpuk lzksrksa dh miyC/krk ,oa 

mi;ksfxrk dk v/;;u % nqxZ ftys ds p;fur mi;ksfxrk dk v/;;u % nqxZ ftys ds p;fur mi;ksfxrk dk v/;;u % nqxZ ftys ds p;fur mi;ksfxrk dk v/;;u % nqxZ ftys ds p;fur 
dsUnzh; fodsUnzh; fodsUnzh; fodsUnzh; fo|ky;ksa ds fo”ks’k lanHkZ esa ^^|ky;ksa ds fo”ks’k lanHkZ esa ^^|ky;ksa ds fo”ks’k lanHkZ esa ^^|ky;ksa ds fo”ks’k lanHkZ esa ^^    

    

jkty{eh ik.Ms;jkty{eh ik.Ms;jkty{eh ik.Ms;jkty{eh ik.Ms;    
“kks/kkFkhZ  

iqLrdky; ,oa lwpuk foKku foHkkx MkW lh- Ogh- jeu 
fo”ofo|ky; fcykliqj NRrhlx<+ 

    

MkW laxhrk flagMkW laxhrk flagMkW laxhrk flagMkW laxhrk flag    
foHkkxk/;{k]    

iqLrdky; ,oa lwpuk foKku foHkkx MkW lh- Ogh- jeu 
fo”ofo|ky; fcykliqj NRrhlx<+ 

lkjka”klkjka”klkjka”klkjka”k 
 Hakkjr esa fo|ky; iqLrdky;ksa dh fLFkfr cgqr vf/kd 
n;uh; gSA ogha dsUnzh; ,oa uoksn; fo|ky;ksa esa iqLrdky; 
vPNh ,oa mRd`’V fLFkfr esa dk;Z dj jgsa gS] ,oa iqLrdky; 
“kS{kf.kd mRd`’Vrk izkIr djus esa viuk ;ksxnku Hkh ns jgs 
gSA izLrqr “kks/k ys[k dsUnzh; fo|ky;ksa esa bZ&lwpuk lzksrksa ,oa 
eYVhehfM;k lwpuk lzksrksa dh miyC/krk ,oa mi;ksfxrk  ds 
v/;;u ls lacaf/kr gSA v/;;u ds fu’d’kZ ds vk/kkj ij ;g 
rF; Hkh izdk”k esa vk;k gS] fd bZ&lwpuk lzzksr ,oa eqfnzr 
lwpuk lzksr “kS{kf.kd mRd`’Vrk gsrq mi;ksxh gSA 
izLrkoukizLrkoukizLrkoukizLrkouk    
 fo|ky; vkSipkfjd f”k{kk dk izFke lksiku gksrk gSA 
fo|ky; esa fo|kfFkZ;ksa dks mPp f”k{kk ,oa vuqla/kku dk;ksZ gsrq 
l{ke cuk;k tkrk gSA bu “kS{kf.kd dk;ksZ esa mRd`’Vrk ykus 
gsrq iqLrdky; ds ijaijkxr eqfnzr lwpuk lzksr] vk/kqfud 
bZ&lwpuk lzksr ,oa eYVhehfM;k lwpuk lzksr cgqr vf/kd 
;ksxnku nsrs gSA   
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orZeku ;qx lwpuk foLQksV dk ;qx gksus ds dkj.k uohure 
Kku ls lacaf/kr lwpukvksa dks miyC/k djkuk nqxZe dk;Z gks 
x;k gSA  bl leL;k dk fujkdj.k bZ&lwpuk lzksrksa ,oa 
eqfnzr lwpuk lzksrksa ds ek/;e ls fd;k tk ldrk gSA f”k{kk 
esa bu bZ&lwpuk lzksrksa dh egRork dks le>rs gq;s dsUnzh; 
fo|ky;ksa esa budh miyC/krk dks lqfuf”pr fd;k x;k gSA  
dsUnzh; fo|ky;ksa esa f”k{kk dks mRd`’V cukus gsrq iqLrdky;ksa 
ds ;ksxnku ij fo”ks’k /;ku fn;k  tkrk gSA iqLrdky;ksa esa 
eqfnzr lwpuk lzksrksa ds lkFk&lkFk bZ&lwpuk lzksr ,oa 
eYVhehfM;k lwpuk lzksrksa dks miyC/k djkus dk iz;kl fujarj 
fd;k tkrk gSA izR;sd fo|ky; esa LekVZ Dykl :e dh 
miyC/krk lqfuf”pr dh x;h gSA fuf”pr :i ls dsUnzh; 
fo|ky; vius iqLrdky;ksa] bZ&lwpuk lzksrksa ,oa eYVhehfM;k 
lwpuk lzksrksa dh lgk;rk ls fo|ky;hu f”k{kk esa mRd`’Vrk 
ykus esa ;ksxnku ns jgs gSA  
bZ&lwpuk lzksrksa ,oa eYVhehfM;k lwpuk lzksrksa dh lgk;rk ls 
fo|ky;hu Lrj ij fo’k;ksa ls lacaf/kr fo’k; oLrq ,oa vU; 
i{kksa dks lgtrk ls Li’V fd;k tk ldrk gSA bu lwpuk 
lzksrksa dh lgk;rk ls ikB~;] n`”; ,oa JO; dh lgk;rk ls 
fo’k; ls lacaf/kr lHkh i{kksa  dks vkd’kZd rjhds ls Li’V 
fd;k tk ldrk gSA  
bZ&lwpuk lzksrbZ&lwpuk lzksrbZ&lwpuk lzksrbZ&lwpuk lzksr    
 bZ&lwpuk lzksrksa esa lwpuk;s bysDVªkfud Lo:i esa 
laxzfgr gksrh gSA bu lwpuk lzksrksa ls lwpukvksa dks [ksktuk 
cgqr lgt Rofjr ,oa ifj”kq++) gksrk gSAbZ&lwpuk lzksrksa dh 
vkWuykbZu miyC/krk gksus ls lwpukvksa dks lIrkg ds lkrksa 
fnu ,oa pkSchl ?kaVs miyC/k djk;k tk ldrk gSA bu lwpuk 
lzksrksa ds fofHkUu izdkj tSls& bZ&cqDl] bZ&eSxthu] 
bZ&tujy] bZ&fjQjsUl cqd] bZ&lekpkj i=] bZ&Dyhfiaxl~] 
MkVkcsl] lhMh&jkse bR;kfn gSA  
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eYVhehfM;k lwpuk lzksreYVhehfM;k lwpuk lzksreYVhehfM;k lwpuk lzksreYVhehfM;k lwpuk lzksr    
 eYVhehfM;k lwpuk lzksrksa dh fo|ky;hu f”k{kk esa 
viuh egRork gSA fo|ky; Lrj ij fo’k;oLrq ls lacaf/kr 
lHkh i{kksa ls fo|kfFkZ;ksa dks voxr djkus esa eYVhehfM;k 
lwpuk lzksr cgqr vf/kd mi;ksxh gSA bu lwpuk lzksrksa esa ;g 
fo”ks’krk gksrh gS] fd buesa ikB~; ds lkFk&lkFk n`”; ,oa 
JO; gksrs gSA  
bZ&lwpuk lzksrkas dk ykHkbZ&lwpuk lzksrkas dk ykHkbZ&lwpuk lzksrkas dk ykHkbZ&lwpuk lzksrkas dk ykHk    
 bZ&lwpuk lzksrks ,oa eYVhehfM;k  lwpuk lzksrksa ds 
egRoiw.kZ ykHk bl izdkj gSa% 
 bZ&lwpuk lzksrksa dks ,d lkFk vusd mi;ksxdrkZ vfHkxE; 
dj ldrs gSA bl izdkj /ku jkf”k dh cpr gksrh  gSA  
bZ&lwpuk lzksrksa dks iqLrdky; vk;s fcuk gh nwjLFk LFkkuksa ls 
vfHkxE; fd;k tk ldrk gSA 
bZ&lwpuk lzksrksa ls lIrkg ds lkrks fnu 24 ?kaVs lwpuk;s izkIr 
dh tk ldrh gSA  
bZ&lwpuk lzksrksa ls lwpuk iqu%izkfIr vklku ,oa rhoz ifj”kqq) 
jgrh gSA  
bZ&lwpuk lzksrkas dh lhek;sabZ&lwpuk lzksrkas dh lhek;sabZ&lwpuk lzksrkas dh lhek;sabZ&lwpuk lzksrkas dh lhek;sa    
 bu lwpuk lzksr dh Hkh dqN lhek;s ;k deh gksrh gSaA 
buesa ls izeq[k lcls cM+h deh ;g gS] fd budks ns[kus ;k 
i<+us ds fy;s dEI;wVj] VscysV~l ;k fdlh u fdlh xtsV~l 
dh vko”;drk gksrh gSA ;g lHkh midj.k dkQh egaxs gksrs 
gSa] ftudks lkekU; ikBd dz; ugha dj ldrkA  
v/;;u ds mn~ns”;v/;;u ds mn~ns”;v/;;u ds mn~ns”;v/;;u ds mn~ns”;    
 v/;;u ls lacaf/kr mn~ns”; fuEu izdkj gS% 
bu fo|ky;ksa es miyC/k bysDVªkWfud lwpuk lzksrksa tSls 
bZ&iqLrd] bZ&if=dk] bZ&dUVsUV] bZ&if=dk] rFkk bZ&lekpkj 
i= bR;kfn dh miyC/krk dk v/;;u A 
bu fo|ky;ksa esa bysDVªkWfud lwpuk lzksrksa rFkk lalk/kuks dh 
mi;ksfxrk dk v/;;u A  
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bu fo|ky;ksa esa bZ&lwpuk lzksrksa rFkk eYVhehfM;k lwpuk 
lzksrksa ds ek/;e ls nh tkus okyh lsokvksa dk v/;;u kA 
bZ&lwpuk lzksrksa rFkk eYVhehfM;k lwpuk lzksarks dh “kS{kf.kd 
mRd`’Vrk ij izHkko”khyrk dk v/;;u A 
“kks/k izfof/k“kks/k izfof/k“kks/k izfof/k“kks/k izfof/k    
 bl v/;;u gsrq lkekftd vuqla/kku “kks/k izfof/k dk 
mi;ksx fd;k x;k gSA rF;ksa dks iz”ukoyh ds ek/;e ls 
,df=r fd;k x;k gSA iz”ukoyh ds ek/;e ls bZ&lwpuk 
lzksrksa ,oa eYVhehfM;k lwpuk lzksrksa dh miyC/krk ,oa 
izHkko”khyrk dk v/;;u djus gsrq 03 iqLrdky;k/;{kksa ,oa 
80 fo|kfFkZ;ksa ls rF; ,df=r fd;s x;s gSA  
rF;ksa dk lkj.kh;u rFkk fo”ys’k.k rF;ksa dk lkj.kh;u rFkk fo”ys’k.k rF;ksa dk lkj.kh;u rFkk fo”ys’k.k rF;ksa dk lkj.kh;u rFkk fo”ys’k.k     

lkj.kh dzekad 1lkj.kh dzekad 1lkj.kh dzekad 1lkj.kh dzekad 1    
nqxZ ftys ds dsUnzh; fo|ky;ksa esa miyC/k lwpuk izkS|ksfxdh 

 
dsUnzh; fo|ky; 

dk uke 

fo|ky;ksa esa miyC/k lwpuk izkS|ksfxdh 
bUVjusV LekVZ Dykl 

:e 
usVofdZx Lkk¶Vosvj 

dsUnzh; fo|ky; 
nqxZ] tsy jksM 

nqxZ 

✔ ✔ ✔ ✔ 

dsUnzh; fo|ky; 
ch,eok;] pjksnk 

nqxZ 

✔ ✔ ✔ ✖ 

dsUnzh; fo|ky; 
lhvkbZ,l,Q 

nqxZ 

✔ ✔ ✖ ✖ 

mDr lkj.kh ds rF;ksa ds vk/kkj ij Kkr gksrk gS] fd 
v/;;u esa lfEefyr 03 fo|ky;ksa esa ls lHkh fo|ky;ksa esa 
bUVjusV dh lqfo/kk miyC/k gS] bldk izfr”kr 100 gSA LekVZ 
Dykl :e Hkh 100 izfr”kr fo|ky;ksa esa miyC/k gSA xzaFkky; 
esa miyC/k dEI;wVjksa dks usVofdZx ds ek/;e ls ek= 02 
fo|ky;ksa dks gh tksM+k x;k gS] budk izfr”kr 66-77 gSA ;fn 
iqLrdky;ksa esaa v/;;u ,oa v/;kiu esa lgk;d lk¶Vosvj dh 
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miyC/krk dks ns[kk tk;sa rks ek= ,d fo|ky; esa ;s miyC/k 
gSA bldk izfr”kr 33-33 gSA  

lkj.kh dzekad 2lkj.kh dzekad 2lkj.kh dzekad 2lkj.kh dzekad 2    
nqxZ ftys ds dsUnzh; fo|ky;ksa esa bysDVªkfud lwpuk lzksrksa 

,oa lalk/kukss dh miyC/krk dk v/;;u 
dsUnzh; 

fo|ky; dk 
uke 

fo|kfFkZ;ksa 
dh la[;k 

lzksr ,oa fo|kfFkZ;ksa dk vuqikr 
bZ&lwpuk 

lzksr 
LekVZ 

Dykl :e 
lqnwj 

vfHkxE;rk 
dUlksjfV

;k 
dsUnzh; 

fo|ky; nqxZ] 
tsy jksM nqxZ 

2409 8548 
¼3-5%1½ 

10 
¼-004%1½ 

gkW 01 

dsUnzh; 
fo|ky; 
ch,eok;] 
pjksnk nqxZ 

1137 8542 
¼7-5%1½ 

14 
¼-0123%1½ 

gkW 01 

dsUnzh; 
fo|ky; 

lhvkbZ,l,Q 
nqxZ 

600 8532 
¼14-22%1½ 

4 
¼-006%1½ 

gkW 01 

mDr lkj.kh ds rF;ksa ds fo”ys’k.k ds vk/kkj ij Kkr 
gksrk gS] fd lHkh fo|ky;ksa esa bZ&lwpuk lzksr ,oa eYVhehfM;k 
lwpuk lzksr i;kZIr la[;k es miyC/k gSA dsUnzh; fo|ky; nqxZ 
esa bZ&lwpuk lzksr izfr fo|kFkhZ 3-5 dh la[;k] dsUnzh; 
fo|ky; ch,eok; nqxZ esa bZ&lwpuk lzksr izfr fo|kFkhZ 7-5 dh 
la[;k ,oa dsUnzh; fo|ky; lhvkbZ,l,Q nqxZ es izfr fo|kFkhZ 
14-22 dh la[;k esa miyC/k gSA  
LekVZ Dykl :e dh miyC/krk dk v/;;u djus ij Kkr 
gksrk gS] fd dsUnzh; fo|ky; nqxZ esa budh la[;k ek= 10 gS] 
budk vuqikr -004%1 gSA dsUnzh; fo|ky; ch,eok; pjksnk 
nqxZ esa LekVZ Dykl :e dh la[;k ek= 14 gS] budk vuqikr 
-0123%1 gSA ogha dsUnzh; fo|ky; lhvkbZ,l,Q nqxZ esa LekVZ 
Dykl :e dh ek= 4 gS] budk vuqikr -006%1 gSA bl 
izdkj lcls vf/kd LekVZ Dykl :e dsUnzh; fo|ky; 
ch,eok; pjksnk nqxZ esa gSA  
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bl izdkj nqxZ ftys ds leLr dsUnzh; fo|ky;ksa esa bZ&lwpuk 
lzksrksa  dk vuqikr 8-40%1 izfr fo|kFkhZ gSA ogha LekVdYkl 
:e dk vuqikr -00743%1 izfr fo|kFkhZ gS   
v/;;u esa ;g Hkh Kkr gksrk gS] fd lHkh fo|ky;ksa esa 
bZ&lwpuk lzksrksa dh lqnwj vfHkxE;rk iznku dh tkrh gSA ogha 
lHkh fo|ky;ksa esa ,d dUlksjfV;e dh lgk;rk ls bZ&lwpuk 
lzksr miyC/k djk;s tkrs gSA  

lkj.kh dzekad 3lkj.kh dzekad 3lkj.kh dzekad 3lkj.kh dzekad 3    
nqxZ ftys ds dsUnzh; fo|ky;ksa esa bysDVªkfud lwpuk lzksrksa 

dh mi;ksfxrk 
dza- bZ&lwpuk lzksrksa dh mi;ksfxrk  N= 80 

mi;kxdrkZ izfr”kr 
1 bZ&lwpuk lzksr dk mi;ksx  78 97-5 
2 eYVhehfM;k lwpuk lzksr dk 

mi;ksx  
79 98-5 

3 dUlksjfV;k dk mi;ksx  64 80 
4 bZ&lwpuk lzksrks dh lqnwj 

vfHkxE;rk 
62 77-5 

lkj.kh dzekad 3 ds ek/;e ls Kkr gksrk gS] fd nqxZ 
ftys ds dsUnzh; fo|ky;ksa esa 97-5 izfr”kr mi;ksxdrkZ 
bZ&lwpuk lzksrksa dk mi;ksx djrs gS] 98-5 izfr”kr 
mi;ksxdrkZ eYVhehfM;k lwpuk lzksrksa dk mi;ksx djrs gS] 
dUlksjfV;k dk mi;ksx djus okys mi;ksxdrkZvksa dk izfr”kr 
80 izfr”kr gSA ogha bZ&lwpuk lzksrksa dh lqnwj vfHkxE;rk 
djus okys mi;ksxdrkZvksa dk izfr”kr 77-5 gSA  

lkj.kh dzekad 4lkj.kh dzekad 4lkj.kh dzekad 4lkj.kh dzekad 4    
nqxZ ftys ds dsUnzh; fo|ky;ks esa  bZ&lwpuk lsokvksa ds 

ek/;e ls fofHkUu izdkj ds bZ&lwpuk lzksrksa dh  mi;ksfxrk 
dza- bZ&lwpuk lsokvksa dh 

mi;ksfxrk 
N= 80 

mi;kxdrkZ izfr”kr 
1 bZ&iqLrdsa 75 93-75 
2 bZ&if=dk;sa@bZ&’kks/k 

if=dk 
62 77-5 
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3 bZ&lekpkj i= 69 86-25 
4 eYVhehfM;k lwpuk lzksr 63 78-75 

 

mDr lkj.kh ds rF;ksa ds vk/kkj ij Kkr gksrk gS] fd 
nqxZ ftys ds dsUnzh; fo|ky;ksa esa bZ&lwpuk lsok ds ek/;e ls 
bZ&iqLrdksa dk mi;ksx djus okys mi;ksxdrkZvksa dk izfr”kr 
93-75] bZ&if=dkvkssa dk mi;ksx djus okys mi;ksxdrkZvksa dk 
izfr”kr 77-5] bZ&lekpkj i=ksa dk mi;ksx djus okys 
mi;ksxdrkZvksa dk izfr”kr 86-25 ,oa eYVhehfM;k lwpuk 
lzksrksa dk mi;ksx djus okys mi;ksxdrkZvksa dk izfr”kr 78-75 
gSA  

lkj.kh dzekad 5lkj.kh dzekad 5lkj.kh dzekad 5lkj.kh dzekad 5    
nqxZ ftys ds dsUnzh; fo|ky;ksa esa bZ&lwpuk lzksrksa rFkk 
eYVhehfM;k lwpuk lzksrks dh “kS{kf.kd mRd`’Vrk ij 

izHkko”khyrk 

Dze
kad

 bZ&lwpuk lzksrksa ,oa eYVhehfM;k lwpuk lzksrksa 
dh “kS{kf.kd mRd`’Vrk ij izHkko”khyrk dk 
fooj.k   

 
N=80 

la[;k izfr”kr 
1 ijh{kkvksa gsrq 79 98-75 
2 izfr;ksxh ijh{kkvksa gsrq  75 93-75 
3 izkstsDV odZ@ vlkbZuesaaV gsrq 77 96-25 
4 izfrHkk@O;fDrRo fodkl gsrq  70 87-5 
5 lkekU; Kku gsrq  71 88-75 

nqxZ ftys ds dsUnzh; fo|ky;ksa esa bZ&lwpuk lzksrksa 
rFkk eYVhehfM;k lwpuk lzksrksa dh “kS{kf.kd mRd`’Vrk ij 
izHkko”khyrk ls lacaf/kr rF;ksa dks mDr lkj.kh ds vk/kkj ij 
iznf”kZr fd;k x;k gSA lkj.kh dk v/;;u djus ij Kkr 
gksrk gS] fd ijh{kkvksa gsrq bZ&lwpuk lzksrksa dks izHkko”khy 
ekuus okys mi;ksxdrkZvksa dk izfr”kr 98-75] izfr;ksxh 
ijh{kkvksa gsrq bZ&lwpuk lzksrks dks mi;ksxh ekuus okys 
mi;ksxdrkZvksa dk izfr”kr 93-75] izkstsDV odZ ,oa vlkbZuesaV 
gsrq bZ&lwpuk lzksrksa dks mi;ksxh ekuus okys mi;ksxdrkZvksa 
dk izfr”kr 96-25] izfrHkk ,oa O;fDrRo fodkl gsrq bZ&lwpuk 
lzksrksa dks mi;ksxh ekuus okys mi;ksxdrkZvksa dk izfr”kr 87-5 
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,oa lkekU; Kku izkIr djus gsrq bZ&lwpuk lzksrksa dks izHkkoh 
ekkuus okys mi;ksxdrkZvksa dk izfr”kr 88-75 gSA  
fu’d’kZfu’d’kZfu’d’kZfu’d’kZ    

fo”ys’k.k ds vk/kkj ij ;g fu’d’kZ fudkyrk gS] fd 
nqxZ ftys ds lHkh  dsUnzh; fo|ky;ksa esa   bUVjusV ,oa LekVZ 
Dykl :e miyC/k gSA ogha dEI;qVjksa dh usVofdZx fdlh Hkh 
fo|ky; esa ugha gSA iqLrdky; esa bZ&lwpuk lzkssrksa dks 
miyC/k djkus gsrq ek= ,d fo|ky; esa lk¶Vosvj miyC/k 
gSA  

fo”ys’k.k ds vk/kkj ij ;g fu’d’kZ fudyrk gS] fd  
nqxZ ftys ds leLr dsUnzh; fo|ky;ksa esa bZ&lwpuk lzksrksa  dk 
vuqikr izfr fo|kFkhZ 8-40%1] LekVZ Dykl :e dk -00743%1 
gSA ogha dUlksjfV;e dh miyC/krk fo|ky;ksa ,oa “kklu ds 
iz;kl ls “krizfr”kr gSA dUlksjfV;e ds ek/;e ls bZ&lwpuk 
lzksrksa dh miyC/krk lqfuf”pr gks tkrh gSA  

rF;ksa ds fo”ys’k.k ls ;g fu’d’kZ fudyrk gS] fd 97-
5 izfr”kr mi;ksxdrkZ bZ&lwpuk lzksrksa] 98-5 izfr”kr 
eYVhehfM;k lwpuk lzksrksa ,oa 80 izfr”kr bZ&lwpuk lzksrksa gsrq 
dUlksjfV;k dk mi;ksx djrs gSA ogha 77-5 izfr”kr 
mi;ksxdrkZvksa ds }kjk bZ&lwpuk lzksrksa dh lqnwj vfHkxE;rk 
dh tkrh gSA  
rF;ksa ds vk/kkj ij ;g fu’d’kZ fudyrk gS] fd bZ&iqLrdksa 
dk mi;ksx djus okys mi;ksxdrkZvksa dk izfr”kr 93-75] 
bZ&if=dkvkssa dk mi;ksx djus okys mi;ksxdrkZvksa dk 
izfr”kr 77-5] bZ&lekpkj i=ksa dk mi;ksx djus okys 
mi;ksxdrkZvksa dk izfr”kr 86-25 ,oa eYVhehfM;k lwpuk 
lzksrksa dk mi;ksx djus okys mi;ksxdrkZvksa dk izfr”kr 78-75 
gSA  

rF;ksa ds fo”ys’k.k ds vk/kkj ij ;g fu’d’kZ fudyrk  
gS] fd ijh{kkvksa gsrq bZ&lwpuk lzksrksa dks izHkko”khy ekuus okys 
mi;ksxdrkZvksa dk izfr”kr 98-75] izfr;ksxh ijh{kkvksa gsrq 93-
75 izfr”kr] izkstsDV odZ ,oa vlkbZuesaV gsrq 96-25 izfr”kr] 
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izfrHkk ,oa O;fDrRo fodkl 87-5 izfr”kr gSA ogha  lkekU; 
Kku izkIr djus gsrq bZ&lwpuk lzksrksa dks izHkkoh ekuus okys 
mi;ksxdrkZvksa dk izfr”kr 88-75 gSA  
milagkjmilagkjmilagkjmilagkj    
 v/;;u ds fo”ys’k.k ds vk/kkj ij ge dg ldrs gS] 
fd bZ&lwpuk lzksr ,oa eYVhehfM;k lwpuk dsUnzh; esa i;kZIr 
la[;k esa miyC/k gSA bu bZ&lwpuk lzksrksa dk izR;{k :i ls 
izHkko “kS{kf.kd mRd`’Vrk ij iM+rk gSA izLrqr v/;;u ds 
fu’d’kZ ds vk/kkj ;g rF; izdk”k esa vkrk gS] fd bZ lwpuk 
lzksrksa dh miyC/krk ,oa mi;ksfxrk dsUnzh; fo|ky;ks esa 
“kS{kf.kd mRd`’Vrk dh izHkko”khyrk gsrq lgk;d fl) gks jgs 
gSA   
lanHkZ lanHkZ lanHkZ lanHkZ     
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रेशीमरेशीमरेशीमरेशीम    शेतीशेतीशेतीशेती    % % % % भारता याभारता याभारता याभारता या    ामीणामीणामीणामीण    िवकासाचीिवकासाचीिवकासाचीिवकासाची    
गु क लीगु क लीगु क लीगु क ली    आिणआिणआिणआिण    स ि थतीस ि थतीस ि थतीस ि थती    

 

संशोधक िव ाथ  

कृ णा    गंगाधर    गोरे    
डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर मराठवाडा िव ापीठ औरंगाबाद. 

संशोधन मागदशक 

डॉ. . . . पी. . . . एम. . . . क याणकर    
ा यापक, अथशा  िवभाग, ी-संत सावता माळी ामीण, महािव ालय 

फुलं ी, औरंगाबाद.- 

तावना    %%%%& 

भारतीय अथ व थेत आिण बदल या जागितक करणा या 
वाहात आजही कृषी े ाची भूिमका अन यसाधारण अस याचे 
दसून येत-े 2011 या जनगणनेनुसार भारतात ५]८०]७८१ खेडी असून 

२०११ या जनगणननेुसार भारताची लोकसं या १२१-०२ कोटी आह-े 

एकूण लोकसं येपैक  जवळपास 68-०२ कोटी लोकसं या ामीण 

भागात वा त  करत-े एकूण लोकसं येपैक  जवळपास 58 ट े  
लोकसं या कृषी आिण पूरक वसायांवर अवलंबून आह-े कृषी े ाचे 

रोजगार िन मतीम ये मोलाचे योगदान अस यामुळे ख या अथान ेकृषी 
े  भारतीय अथ व थेचा कणा आह-े भारतातील कृषी े  ह े

ामु याने मा सून वर आधा रत आह-े वातावरणातील बदल] मा सून 

मधील चढ-उतार] दोन पावसामधील पडणारा खंड ]कृषी आजारां या 

वाढ या कमती व बाजारभावातील चढ-उतार यामुळे कृषी े ावर 

याचे ितकूल प रणाम झालेल े आढळून येतात-पयायाने िनOoळ 
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पारंप रक शेतीवर अवलंबून राहणे सवसामा य शेतक याला परवडणारे 
नाही-कृषी े  आिण कृिषपूरक जोडधंदे यांचे पर पर पूरक असे संबंध 

आहते -या पा भूमीवर जोड धं ांचा िवकास होऊ लागला असून 

याम ये ामु याने दु ध वसाय] कु कुटपालन शेळीपालन व ]dkp 
रेशीम शेती वसायात चांगला जम बसिवला आह-े परंतु सवच 

शेतक यांनी एकाच कारचे उ पादन केले o  उ ोगधं ाचा अंगीकार 
केला तर िव व था ढासळेल व नुकसान होईल-या पा भूमीवर 

रेशीम शेती उ ोग हा कृषीवर आधा रत ामीण भारताची अथश  
बदल याची व रोजगाराची चंड मता असललेk उ ोग आह-े

देशातील भौगोिलक प रि थती व हवामान रेशीम उ ोगास अ यंत 
अनुकूल आह-ेभारतातील ामीण भागातील बेरोजगारीचे माण 

ल ात घेता ामीण भागातील ि या] भूिमहीन शेतमजूर] 

अ पभूधारक]अिशि त व सुिशि त बेकारांना ामीण भागातच व; aम 

रोजगार ा  झालेला आह-ेदेशा या दृ ीन ेफायदेशीर ठरणारा मोठी 

रोजगार मता असलेला रेशीम शेती उ ोग अनेक दृ ीन े आदश 
उ ोग आह-ेआ थक दृ ा इतर पारंप रक िपकां या तुलनते अ यंत 

कफायतशीर असलेला उ ोग आह-े 

रेशीम उ ोगाची जागितक ऐितहािसक पा भूमी %& 
              रेशीम इितहास सुमारे 5000 वषापासूनचा आह-े 5000 
वषापूव  चीनम ये रेशीम उ ोगाची सु वात झाली असावी अशी 
मािहती अनेक दंतकथा मधून िमळते- यामुळे रेशमाचा नेमका शोध 

कधी व के हा लागला ह े िनि तपण े सांगता येणार नाही-रेशीम 

अ यांचे संगोपन सव थम चीनमधील कर यात आली असावी असे 
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अ यायात आढळून आल ेआह-े rj काही त ां या मत ेरेशीम उ ोगाची 
सु वात सव थम भारतात झाली असावी असे अ ययनात येते-  

जवळजवळ तीन हजार वष चीनने रेशीम वसायkबाबत गु ता 
पाळली व यामुळे रेशीम उ ोगात आजही चीनची म े दारी टकून 
रािहलेली आह-ेजागितक तरावर चीन बरोबरच को रया ]जपान] 

इटली] ा स] जमनी] अमे रका] भारत या देशांम ये देखील रेशीम 
उ पादनाला सु वात झाली-  
   जागितक पातळीवर स या चीन] भारत] ाझील] 

उ>cs$क&तान] थायलंड] ि हएतनाम आिण जपान ह े देश रेशीम 

उ पादनात अ ेसर आहते- जगात चार कारचे रेशीम उ पादन केले 
जाते-  भारतात या चारही कारचे रेशीम उ पादन घेतल ेजात-े 

शोधिनबंधाची    उ %े&%&%&%&    

या शोधिनबंधाचh उ  ेखालील माणे आहते- 

१½ भारता या रेशीम शेती या िवकासाचा अ यास करणे- 
२½ भारतातील रेशीम शेतीतील उ पादनाचा अ यास करण-े 

३½ भारतातील रेशीम शेती मुळे िनमाण झाले या रोजगार संधी 
अ यासण-े 

४½ भारता या रेशीम उ पादनाबरोबरच आयात-िनयातीचा अ यास 

करण-े 

संशोधनाची गृिहत%े& 

१½ भारता या रेशीम उ पादन व रेशीम शेतीमधील रोजगार 
िन मतीe/;s वाढ झाली आह-े 

संशोधन प ती%& 
      तुत संशोधनासाठी ि तीयक साधन सं हण प ती या आधारे 
मािहतीचे संकलन क न यां या िव ेषणासाठी सांि यक  साधनांचा 
वापर केला आह-े 
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रेशीम उ ोगाची भारतातील स ि थती%& 

रेशीम उ पादना या दृ ीन ेभारत हा वैिश पूण देश आह-े

रेशीम िनमाण करणा या जगात या क टक जात पैक  सव चारही 
जाती भारतात आढळतात - याम ये तुती] टसर] एरी] मुगा या आहते- 

एकोिणसा ा शतका या म यापयत भारतीय रेशीम जगात मू यवान 
व कमती समज यात येई-या काळापयत ित वष सुमारे दहा लाख 

कलो ॅम रेशीम o रेशीम व े भारतातून िनयात होत असत-आजही 

बंगाली साडी] क मीर व EgSlwj येथील रेशीम] सुरतचे रेशीमावरील 

जरीकाम व कला जग िस  आह-ेि टश सरकारन े1945 म ये देशात 

रेशीम िवकास कर यासाठी रेशीम िवकास संचालनालयाची थापना 
केली व यातूनच पुढे देश वतं  झा यावर 9 एि ल 1949 रोजी 

रा ीय तरावर क ीय रेशीम मंडळाची थापना झाली-आजही याच 

मंडळा ारे देशातील सव रा यात रेशीम िन मती संबंधात िविवध 
योजना व या अनुषंगान ेसव बाब वर िनयं ण ठेवले जाते- 
भारतातील    कार    िनहाय    रेशीम    उ पादन%&%&%&%&    

  जगातील एकूण रेशीम उ पादनाम ये चीननंतर भारताचा 
दसुरा मांक लागतो ns’kkP;k रेशीम उ पादनात मुख रेशीम 
उ पादक रा य हणजे कनाटक] आं  देश] पि म बंगाल] ज मू 
का मीर] आसाम] तामीळनाडू व महारा  होय- मुगा व एरी रेशीम 
उ पादन फ  ईशा य भारतातच होते- सन 2000 -2001 ते 2020- 
2021 या वषातील तुती] टसर] एरी व मुगा या चारही कार या 
रेशीम उ पादनाचा तपिशल त ा मांक 1-1 म ये दलेला आह-े 
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rDrk dzekad & 1-1 

Hkkjrkrhy izdkjfugk; js’khe mRiknu 

¼es-Vu½     ¼lu&2000&01 rs 2019&20½ 

Source %& Central Silk Board] Bangaluru. 

वरील त ा मांक 1-1 म ये भारतातील रेशीम शेती या 
उ पादनाची िव ेषण अ यास यावर ल ात येत े क ] 2000 &01 ते 

vuq  
dekad 

o”kZ rqrh Vlj ]jh  eqxk ],dw.k  

1 2000-01 14]432 237 1089 99 15]857 

2 2001-02 15]842 249 1]160 100 17]351 

3 2002-03 14]617 284 1]316 102 16]319 

4 2003-04 13]970 315 1]352 105 15]732 

5 2004-05 14]620 322 1]4448 110 16]500 

6 2005-06 15]445 308 1]442 110 17]305 

7 2006-07 16]525 350 1]485 155 18]475 

8 2007-08 16]245 428 1]530 117 18]320 

9 2008-09 15]610 603 2]038 119 18]370 

10 2009-10 16]322 803 2]460 105 19]690 

11 2010-11 16]360 1]166 2]760 124 20]410 

12 2011-12 18]272 1]590 3]072 126 23]060 

13 2012-13 18]715 1]729 3]116 119 32]679 

14 2013-14 19]476 2]619 4]237 148 26]480 

15 2014-15 21]390 2]434 4]726 158 28]708 

16 2015-16 20]478 2]819 5]060 166 28]523 

17 2016-17 21]273 3]268 5]637 170 30]348 

18 2017-18 22]066 2]988 6]661 198 31]906 

19 2018-19 25]344 2]981 6]910 233 35]468 

20 2019-20 25]239 3]136 7]204 241 35]820 
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2019&20या कालखंडातील भारतातील सव रेशीम उ पादनाम ये 
मध या काही वषातील झालेला चढ&उतार वगळता सात याने 
उ पादukr वाढत अस याचे दसून येते- भारताम ये सन 2000&2001 
पासूनच एकूण रेशीम उ पादनात rqती उ पादनाचा वाटा सवािधक 
रािहलेला आह-ेसन 2000-01 पासून तुती उ पादनात 14]432 मीटर 
पासून 2019-&20 पयत 25]239 मे क टन एवढी िव मी वाढ 
झा याचे दसून येते- भारतातील एकूण रेशीम उ पादनाचा अ यास 
के यास ल ात येत े क ] 2000&01 ते 2019 &20 पयत काही 
वषातील चढ-उतार वगळता एकूण उ पादनांम ये १५]८५७ मॅ क 
टनांव न 35]820 मे क टनांपयत वाढ झा याचे दसून येते- रेशीम 
उ पादनाम ये तुती रेशीम उ पादनाचा कायम थम मांक आललेा 
दसून येतो- यापाठोपाठ एरी रेशीम] टसर रेशीम तर मुगा रेशीम 

सवात कमी उ पादन भारतात होत अस याचे दसून येते- सन 
2002&03 व सन 2003&04 म ये सवच कार या रेशीम उ पादनात 
घट झाली- कारण या कालखंडात काही रा यांत दु काळ त 
प रि थती होती असे अ ययनात आल े आह-ेएकंदरीत िवचार करता 
काही वषातील चढ&उतार वगळल ेतर भारतातील रेशीम उ पादनात 
सात याने िवकास झालेला दसून येतो- 

भारतातील एकूण रेशीम उ पादन आिण रोजगार िन मती 
िनहाय वगवारी %& 

भारतात 2010 &2011 ते 2019&20 या कालावधीत एकूण 
क े रेशीम उ पादन कती टन झाले आिण देशात रेशीम शेती मधून 
कती लाख लोकांना रोजगार िन मती झाली या िवषयीची मािहती 

खालील त ा मांक 1-2 म ये दली आह-े 
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rDrk dzekad & 1-2 

भारतातील एकूण रेशीम उ/पादन आ3ण रोजगार 7न8म9ती 7नहाय 

वग9वार< ¼lu&2010&11  rs 2019&20½ 

 

Source %& Central Silk Board] Bangaluru. 

त ा मांक 1-2 व न असे दसून येते क ] भारतातील 
एकूण क े रेशीम उ पादन आिण यातून िनमाण झालेली रोजगार 
उपल धी यािवषयी िव ेषण केल े असता सन 2010&11 पासून 
2019&20 पयत सात याने क े रेशीम उ पादन व रोजगार 
िन मतीम ये वाढ झालेली आह-े 2010&11 म ये रेशीम उ पादन 20] 

410 मे क टन तर यापासून उपल ध झालेली रोजगार िन मती 72-

v-dz- o”kZ ,dq.k d js’khe 
mRiknu¼es-Vu½ 

jkstxkj fuferhZ 
¼yk[kkr½ 

1 2010-11 20]410 72.50 
2 2011-12 23]060 75.60 
3 2012-13 23]769 76.53 
4 2013-14 26]480 78.50 
5 2014-15 28]708 80.30 
6 2015-16 28]523 82.50 
7 2016-17 30]348 85.10 
8 2017-18 31]906 86.04 
9 2018-19 35]468 91.78 
10 2019-20 35]820 94.30 
,dw.k  2]84]488]¼es-Vu½ 728.85 
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50 लाख एवढी होती- 2019&20 म ये रेशीम उ पादन व रोजगार 
िन मतीम ये िव मी वाढ होऊन अनु मे 35]820 मे क टन रेशीम 
उ पादन व 94-30 लाख रोजगार िन मती झा याचे दसून येते-
भारतातील मागील दहा वषा या कालखंडाचा िवचार करतात तर 
रेशीम शेती पासून 2010&11 त े 2019&20 या कालखंडात क े 
रेशीम उ पादनात 2]84]488उपल धी व रोजगार िन मती म ये 728- 
85 लाख लोकांना रेशीम शेती मधून ा  झा याचे दसून येत-े 
याव न असे प  होते क ]भारताला रेशीम शेतीम ये उ पादन व 
रोजगार िन मतीसाठी मो ा संधी आहते- lu 2010&11 ते 
2019&20 या कालावधीत रेशीम उ पादन आिण यातून िनमाण  
झाले या रोजगार िन मती म ये सात याने वाढ होत असून] वाढीचा 
दरही जा त अस याचे संशोधनातून प  होते- 
क े    रेशीम    आिण    रेशीम    उ पादने    यातील    भारताचा    िवदशेी    

ापार %& %& %& %&  
भारता या एकूण िनयातीत रेशमा पासून बनवलेल े ेस 

मटे रयल] रेडीमेड कपडे] रेशीम सा ा व शोभे या तयार व तू 
इ याद चा समावेश आह-ेया रेशीम उ पादनाची िनयात ामु याने यु- 
एस- ए -] रपि लक जमनी] इटली] पेन] ा स] सौदी अरेिबया] 
सगापूर या दहा देशांना केली जाते- gs ngk देश भारताचे मुख रेशीम 

आयातदार देश आहते- भारताचे एकूण ापारात जरी रेशीम व रेशीम 
उ पादने यांचा वाटा मोठा नसला तरी भारता या िवदेशी िविनमय 
यात भर घाल याइतपत  याचे मह व िनि त आह-े भारताचा िवदेशी 

ापार  rDrk dz- 1-3 e/;s n’kZoyk vkgs-    
rDrk d- 1-3 

क े रेशीम आिण रेशीम उ पादने यातील भारताचा िवदेशी ापार-

¼dksVh :-½ ¼lu 2015&16 rs 20202&21½ 
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Source %& Central Silk Board] Bangaluru. 

वरील त ा मांक 1-3 व न असे दसून येते क ]2015 &16 
ते 2020&21 या सहा वषा या कालखंडात भारताचे रेशीम िनयात 
उ प  11]483-01 कोटी पये तर याची ित वष सरासरी 1913& 
83 कोटी पये brdss आह-े रेशीम उ ोगाची आदान व तू हणजे क े 
रेशीम याचे एकूण आयात मू य 8]272-56 कोटी व याची ित वष 
सरासरी 1378-76 कोटी पये इतके आह े -एकूण िनयात उ प  व 
आयात यांचा िवचार के यास ल ात येत े क  मागील सहा वषा या 
कालखंडात देशाला परक य चलन िमळव यात रेशीम उ ोगाचा 
मह वाचा वाटा रािहला आह-े 
िन कष%&%&%&%&    

रेशीम शेती% भारता या ामीण िवकासाची गु क ली आिण 
स ि थती या िवषयाचा अ यास के यास ल ात येते क ] बदलत े
वातावरण] कृषी आदानांवरील वाढता खच] कृषी े ातील 
अिनि तता ]तसेच नैस गक आप ी या सवावर मात क न 
शेतक यांना कमी कालावधीत भरघोस उ प ाph शा ती देणारा 

o”kZ js’khe fu;kZr mRiUu 
¼dksVh :-½ 

dPps js’khe vk;kr 
eqY; ¼dksVh :-½ 

2015-16 2495.98 1389.10 

2016-17 2093.42 1438.17 

2017-18 1649.48 1652.39 

2018-19 2031.88 1497.46 

2019-20 1745.65 1535.72 

2020-21 1466.60 759.75 
,dw.k 11]483]01 8]272]56 
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पयाय हणून स या रेशीम शेतीकडे पािहले जाते-रेशीम शेतीeqGs 
उ पादन खच कमी होतो आिण याच बरोबर कमी कालावधीत 
शेतक यांना अिधक उ पादनाबरोबर यो य बाजारभाव देखील ा  
होतो-भारतात रेशीम शेतीम ये मो ा माणात रोजगार सामावून 
घे याची मता आह-ेभारता या रेशीम उ पादनाला जागितक तरावर 
मोठी मागणी अस यामुळे भारता या रेशीम उ ोगा या िवकासाला 
मोठा वाव आह-ेतसेच रेशीम व रेशीम उ पादनांचे भारता या िवदेशी 

ापाराम ये देखील मह वाचे थान आह-े हणून भिव यात शाश्वत 
िवकासा या दिृ कोनातून शेतक यांना हमखास भरघोस 
उ प ]बदल या वातावरणात पूरक आिण अमाप रोजगार संधी 
असणारा रेशीम शेती उ ोग भारता या ामीण िवकासाची गु क ली 
आह ेअसे ठामपणे सांगता येते- 
संदभ%& 

3. Government of India] 35th annual report: 2020-21] 
Central silk board] ministry of textiles] Bengaluru. 

4. Howard C.J.]“scenario of sericulture industry in 

Maharashtra state ]India"] journal of entomology and 

zoology studies 2016;4(1)]601-05 

5. Government of India] India 2016] publication 

division] ministry of information and broadcasting] New 

Delhi] 2016. 

Website %& 

1. www-csb-gov-in 

2. www-inserco-org 

3. https%&//mahasilk-maharashtra-gov-in 

 

*** 
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ामीण शतेकरी आ महते या सम याामीण शतेकरी आ महते या सम याामीण शतेकरी आ महते या सम याामीण शतेकरी आ महते या सम या    
 

ा. ि यंका राज  आठे    
डॉ .अ णासाहबे जी. डी. बडाळे मिहला महािव ालया, 

जळगाव. समाजशा  िवभाग . 
तावना :तावना :तावना :तावना :----    

महारा ातील शेतकरी आ मह यांमागील नेमक  कारणे 
शोध याची जबाबदारी सोपिवले या अकरा िवभागा या धान 
सिचवांनी शेतकरी आ मह यांमागे नािपक  न ह,े तर 

सनािधनता, डंा, घरगुती भांडणे ही कारणे दली आहते. 
यां या अहवालावर सरकारी धोरण ठरणार आह.े यामुळे 

सरकारी पातळीवरच शेतकरी आ मह यांबाबत एवढी 
असंवेदनशीलता असेल तर धोरणांचे काय? उपल ध 
मािहतीनसुार महारा ा या मु यमं यांनी शेतकरी 
आ मह यांमागील नेमक  कारणे शोध यासाठी आप या अकरा 
िवभागां या सव  अिधका यांना हणजे धान सिचवांना 
उ मानाबाद व यवतमाळ िज ात पाठिवले. ही कारवाई 
िनि तपणे मु यमं यां या या ाबाबत या तळमळीचे ोतक 
आह.े पण धान सिचवानंी बािधत कुटंुबांना भेटी दऊेन 
आ मह यांची कारणे जाणून आपापले ३-३ ाथिमक अहवाल 
मु य सिचवांना ५ जनू रोजी सादर केल े आहते. यानुसार 
ब तांश धान सिचवांनी शेतकरी आ मह यांमागे नािपक  हे 
कारण नाही, तर सनािधनता, डंा, घरगुती भांडणे ही कारणे 
अस याचे हटले आह.े येक घराची तपशीलवार मािहती 
पोिलस पाटलांना असते हणून भिव यात यां यावर याबाबत 
अिधक जबाबदारी टाकावी, असे मत दसते. जर अशा कारचे 
मत ब तांश धान सिचवांच ेअसेल तर सामा यपणे मु य सिचव 
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यांचेच सकंलन क न वतःचा अहवाल तयार क न सादर 
करतील आिण सरकारी उ  पद थांचा अहवाल अस यामुळे व 

य  पीिडतांना भेटून अहवाल तयार केला गेला असे हणत तो 
मा यही होईल व यावर आधा रत धोरण तयार करावे लागेल. त े
धोरण कस ेअसेल? सनाधीनता कमी कर यासाठी सरकारला 
संपूण ामीण जनतेचे (िवशेषतः) दा मु चे बोधन करावे 
लागेल. दसु या बाजून े सपूंण िवदभ-मराठवा ात दा बंदी 
करावी लागेल ह े श य आह े का? श य वाटत नाही. कारण 
दा वरील उ पादन व िव कर ह ेरा य सरकारचे खूप मह वाचे 
महसूल साधन आह,े ते न  होईल.  

सरकार दा पासून या महसूलावर अवलंबून आह.े तो 
महसूल नसला तर पयायी कर उ प ाची साधन े कुठे आहते? 
लोक टोलच ायला (र याची उपयोिगता िमळत 
असतानासु ा) तयार नाहीत तर दा या कराची हानी भ न 

ायला कसे तयार होतील? आणखी गंभीर बाब तर दा  
उ पादक साखर कारखा यांची आह.े चं पूर िज ात जी 
दा बंदी नुकतीच केली गेली यािव  िवधानसभतेील िवरोधी 
प ांचे मुख, काँ ेसचे नेत े आिण यां या साखर कारखा याचे 
अ य  राधाकृ ण िवखे पाटील सव  यायालयात गेले आहते. 
यांनीच यायालयाला सादर केले या मािहतीनुसार यां या 

कारखा या या दा  उ पादनापैक  सुमारे ४ ट े  माल एक ा 
चं पूर िज ात िवकला जातो. पि म महारा ातील कती 
कारखाने िवदभ-मराठवा ा या कती िज ांवर अवलंबून 
आहते याची खरे तर एक ेतपि का शासनाने कािशत 
करावयाला हवी. पण या मु ापुरता िन कष असा क  
शेतक यांची सनाधीनता कमी होऊ दे यास खु  सरकार आिण 
पि म महारा ातील दा  उ पादक राजकारणी तयार होणार 
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नाहीत. हणजे सनाधीनता घातच आहचे. परंतु सरकार आिण 
साखरे कारखान ेचालू ठेवायचे असतील तर सनाधीनता चाल ू
ठेवावी लागेल. डंा ही सामािजक कु था आहचे. परंत ु पीिडत 
कुटंुबांपैक  िजथ ेल  ेझाली नसतील ितथे अ य कारणे घडलेली 
असणार, ती कोणती? घरगुती भांडणे ही तसे पाहता, कौटंुिबक 
जीवनातील सावि क बाब आह.े मग यामुळे शेतक यांचाच 
बाबतीत आ मह या घडून येतात याचे कारण काय? नािपक  
(कदािचत सततची) ह े उ प  हासाच े मु य कारण मान यास 

सनाधीनता, डंाबळी, घरगुती भांडणे ह े प रणाम व प 
आहते ह े यानात येईल. यामुळे असे दसते क  धान सिचवांनी 
प रणामांनाच कारणे हणून पुढे केले आह,े जेणेक न 
आ मह यांची जबाबदारी आ मह या करणारांचीच होऊन जाते 
आिण बाक  सारे सहीसलामत.नािपक  ह े आ मह याचंे खरे 
कारण आह े ह े मा य केले आिण सरकारची याबाबतची 
जबाबदारी शंभर ट े  आह ेअसे मानले तर यापैक  येक धान 
सिचवाचा िह सा कती आह े त े ठरिव यात यावे व तो िह सा 
शू य कर याचे उ  व वेळाप क दले जाणे आव यक आह.े 
हणजेच सग यातच सरकारी िवभागातील शासन अिधक 

काय म होईल. िनधा रत वेळेत उ पूत  झाली नाही तर इतके 
उ िशि त,इतके अनुभवी अिधकारी, इतक  गत, सहकारी 
नोकरशाही व इतके काय म मंि मंडळ अस याचा शेतक यानंा 
उपयोग काय?नािपक ला आ मह यांचे मुख कारण मान याला 
आधार असा क  नािपक  नसली तर, हणजचे हानी 
समाधानकारक पैसा येत रािहला तर, लोक थोडीब त सन े
करतीलही कवा कुरकुर करीत डंा दतेीलही. परंत ु भिव यात 
पु हा उ प  िमळ याची आशा अस याच घरगुती भांडणे इतक  
होणार नाहीत व ती आ मह यां या टोकापयत जाणार 
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नाहीत.नािपक  ह े मु य मान याचे आणखी एक कारण असेही 
दशिवता येईल क  अगदी कतीही ीमंत प रवार असू ा, 
िनयिमत येणा या उ प ात ३-४ मिहने खंड पड यास 
(उ प ाची नािपक  झा यास) जे प रणाम शेतकरी कुटंुबावर 
होतात ते सव  दसून येतील व कोणीही हणेल क  मूळ कारण 
नािपक च आह.े 
श द बीज :श द बीज :श द बीज :श द बीज :----    

शेतकरी आ मह या, नगदी िपके, अ पभूधारक शेतकरी,    
िनिव ा. 
शतेकरी शतेकरी शतेकरी शतेकरी आ मह यांआ मह यांआ मह यांआ मह यांची ची ची ची कारण े:कारण े:कारण े:कारण े:----    
शतेीसाठी आ थक मदत कमी होण ेशतेीसाठी आ थक मदत कमी होण ेशतेीसाठी आ थक मदत कमी होण ेशतेीसाठी आ थक मदत कमी होण े    

1991 या आ थक सुधारणा नुसार दशेभराम ये 
शेतक यांना दली जात असलेली सबिसडी कमी झालेली आह.े 
याचा प रणाम हणून शेतक यांना शेती करताना आिण िपके 

घेताना जो भांडवली खच येतो. याची त डिमळवणी करणे 
अितशय िज करीच े झाले आह.े शेती िनसगा या लहरीपणावर 
जा त अवलंबून आह.े गंुतवलेले आ थक भागभांडवल आप या 
िपका या उ प ातून  पु हा ा  करणे शेतक यानंा फार कठीण 
जात आह.े 
शतेीमालाला बाजार भाव न िमळण ेशतेीमालाला बाजार भाव न िमळण ेशतेीमालाला बाजार भाव न िमळण ेशतेीमालाला बाजार भाव न िमळण े 

खु या आ थक धोरणामुळे परदशेातून अ धा याची 
मो ा माणावर आयात होते महागाई वाढू नये हणून सरकार 
अ धा य आयात करते. याम ये शेतक यां या िपकिवले या 
अ धा याला भाजीपा याला पािहजे तसा बाजार भाव िमळत 
नाही. यामुळे शेतक यांम ये मो ा माणात उदासीनता 
िनमाण झालेली आह.ेआपले आ थक च  कस े चालवावे ह े
शेतक  यांपुढे उभे रािहलेल े फार मोठे गंभीर संकट असते. 
ब याचदा शेतीमाल चांगला िपकू नये माकटम ये शेतक यां या 
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भाजीपा याला आिण अ धा याला कवडीमोलाने आिण 
ब याचदा हमीभाव पे ाही कमी दरान े ापारी खरेदी करतात. 
यामुळे शेतक याला गंुतवललेे भांडवल सु ा पु हा उभे करणे 

श य होत नाही. 
खाजगी सावकारी व कजबाजारीपणा :खाजगी सावकारी व कजबाजारीपणा :खाजगी सावकारी व कजबाजारीपणा :खाजगी सावकारी व कजबाजारीपणा :----    

शेतकरी आप या आ थक गरजा भागव यासाठी 
याच माणे शेतीसाठी भागभांडवल हणून अनेकदा खाजगी 

सावकारांकडून तसेच पतसं था कडून कज उचलताना दसून 
येतो. या प रि थतीम य े शेतक याला मो ा ाजदराचा 
सामना करावा लागतो. जगभराम ये ाजाचे माण अ प 
असतानाही भारतात खाजगी सावकार आिण पतसं था मोठा 

ाजदर लावतात. यामुळे कज परतफेड शेतक यानंा श य होत 
नाही. प रणामी शेतकरी कजबाजारी होतात येक ऋतूम ये 
असणारे िपके घे यासाठी भागभांडवल गरजेचे असते. एखा ा 
हगंामात भांडवलही गेले आिण पु हा पुढील िपकासाठी आ थक 
चणचण भास ू लागली क  शेतकरी नैरा य त होतो. यातूनच 
खाजगी सावकार आिण खाजगी पतसं था कज तगादा 
लावतात.  यामुळे शेतकरी आपली मनि थती गमावून बसतो.    

ढी व परंपरा :ढी व परंपरा :ढी व परंपरा :ढी व परंपरा :----        
काही भागांम ये आजही अनके कालबा  ढी व परंपरा 

टकून आहते. उदाहरणाथ ल  ठरवताना मो ा माणात डंा 
घेतला जातो. शेतकरी यासाठी कज तरी काढतो कवा आपली 
जमीन तरी िवकतो. या याकड े डंा दे यासाठी पैसा नसतो. ल  
कर यासाठी आव यक पैसा नस यामुळे अनेक शेतक यानंी 
आ मह या के याचे उघड झाले आह.े ल  समारंभ हा फार 
मो ा आ थक गळीचा आिण कळीचा  िनमाण झाला आह.े 
कालबा  ढी-परंपरा शेतक यां या जीवावर उठले आह.े ह े
समाजजीवनातील एक िवदारक आिण अि त वावर िनमाण 
करणारे िच ह आह.े 
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सचन सिुवधाचंा अभावसचन सिुवधाचंा अभावसचन सिुवधाचंा अभावसचन सिुवधाचंा अभाव    ::::----    
शेतकरी ामु यान े िजरायती शेती क न आपले कुटंुब 

चालवतात पुरेशा जल सचना या सुिवधा नस यामुळे 
शेतक  यांना िजरायती शेतीत करावी लागते. बागायती शेती 
क न नगदी िपके घे यासाठी पुरेशा जल सचन सुिवधा असणे 
गरजेचे आह.े परंतु िवकासाचा असमतोल आिण अनुशेष भ न 
काढणे कोण याही सरकारला अ ाप श य झालेले नाही. नगदी 
िपके घे यासाठी पुरेशा जल सचन सुिवधा जोवर िनमाण होत 
नाहीत; तोवर शेतक याकड े आ थक समृ ी येणे श य नाही ह े
वा तव वीकार याची गरज आह.े 
आ थक सा रतचेा अभाव :आ थक सा रतचेा अभाव :आ थक सा रतचेा अभाव :आ थक सा रतचेा अभाव :----    

शेतक यांना आ थक सा रते या अभावामुळे अनेक 
सम यांना त ड ावे लागते. आ थक सा रता िनमाण होणे 
काळाची गरज आह.ेशेतकरी जे हा एखादी िपक घतेो. ते हा 
यामागचे अथकारण केवळ ढोबळ मानाने न वीकारता िनि त 

अशा धोरणाने शेतक यानंी िपके घे याची गरज आह.े 
वाढ या भौितक गरजा :वाढ या भौितक गरजा :वाढ या भौितक गरजा :वाढ या भौितक गरजा :----    

पूव या काळी शेतकरी राहत असलेल े गाव वयंपूण 
असे या या भौितक गरजा ा मया दत हो या परंत ुबदल या 
काळाम ये भौितक गरजा वाढले या आहते घराम य े िविवध 
भौितक सुिवधांचा अभाव शेतक यानंा सहन होत नाही स या या 
काळातील शेती ही भांडवली झा यामुळे िविवध कारची यं  े
वाप न शेती करावी लागते. 
नसै गक आप ी :नसै गक आप ी :नसै गक आप ी :नसै गक आप ी :----    

दु काळ गारपीट च वादळ या सार या नैस गक 
आप ी यांनी शेतकरी अ रशहा मोडून पडतो िपकांचे अप रमीत 
असे नुकसान होते यामुळे कोण याही िपकासाठी गंुतवलेले 
भांडवल पु हा उभे करणे अश य होते नैस गक आप ी या 
काळाम ये शेतकरी पूणपणे उ व त होतो दु काळामुळे 
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एकिशपी घेता येत नाही गारिपटीमुळे िपके उ व त होतात 
च वादळामुळे घरे-दारे ही व दो त होतात यामुळे शेतकरी 
पु हा कज काढतो सरकारने दलेली मदत तुटपंुजी ठरते यामुळे 
शेतक याला आपले जीवनमान अितशय दा र ात काढावे लागते 
नैस गक आप ीच े दु च  ह े सात यान े चालचू असत े यामुळे 
शेतकरी पु हा न ाने सु वात कर यासाठी मनाने तयार झाला 
तरी या यापाशी आव यक असे धन नस यामुळे नरैा य त 
होतो. 
अ पभधूारक शतेक याच ेवाढत े माण :अ पभधूारक शतेक याच ेवाढत े माण :अ पभधूारक शतेक याच ेवाढत े माण :अ पभधूारक शतेक याच ेवाढत े माण :----    

भारताम ये अ पभूधारक शेतक यांचे माण मो ा 
माणावर दसून येते मुळातच शेती कमी अस यामुळे पािहजे 

िततके उ पादन आिण यापासून िमळणारे उ प  कमीच असते 
यातही िनसगाचा लहरीपणा बाजार भावांचा अभाव यामुळे 

शेतक याला आप या अ प अशा जिमनीम ये पािहज े िततके 
उ पादन घेता येत नाही प रणामी उ प ही कमी येते आ थक 
उ प  कमी आ यामुळे आप या दनैं दन गरजा भागिवणे श य 
होत नाही. लोकसं येबाबत सा रतेचा अभाव अस यामुळे 
अ पभूधारक याचे माण दवस दवस वाढत चाललेले आह े
एवढेच न ह ेतर शेतकरी भूिमहीन होऊन शहराकंड े थलांत रत 
होताना दसून येतो. 

या उ ोगाची कमतरता :या उ ोगाची कमतरता :या उ ोगाची कमतरता :या उ ोगाची कमतरता :----    
शेतकरी जे पीक आप या शेताम ये घेतो यावर 

असले या या उ ोगाची कमतरता ह े शेतक यां या 
आ मह या मागील एक मोठे कारण समजता येईल ब याचदा 

चंड उ पादन ठेवू नये शेतक याला बाजार भाव िमळत नाही 
कारण या उ पादनाला मागणी नसते शेतमालाची या क न 
जर हा अित र  उ पा दत झालेला शेतमाल उ ोगांकड ेगेला तर 
शेतकरी आपला आ थक उ प  तर चांग या ठेवू शकतो यासाठी 
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अिधकारी या उ ोगांची उभारणी ामीण भागातच होणे 
आव यक आह.े 
शासक य पातळीवरीलशासक य पातळीवरीलशासक य पातळीवरीलशासक य पातळीवरील    उदासीनता :उदासीनता :उदासीनता :उदासीनता :----    

कोणतेही सरकार शेतक यासंाठी काही ना काही चांगले 
िनणय घेत असते असे आपण सकारा मक िवचार करताना हणू 
शकतो परंतु ाउंड ले हल ला प रि थती वेगळीच असते 
शेतक यांना िविवध कार या सुिवधा आिण सवलती दते 
असताना िविवध कारच े अडथळे पार पाडावी लागतात 
शासनाचे अिधकारी कमचारी शेतक याकंड े आपुलक या दृ ीने 
पाहत नाहीत शेतक याकंड ेपाह याचा दिृ कोन बदलला पािहजे 
एका शेतक या या मनोभाव आतून शेतक यानंा शासक य 
पातळीची उदासीनता कमी क न मदत दली गेली पािहजे. 
शतेकरी शतेकरी शतेकरी शतेकरी आ मह याआ मह याआ मह याआ मह या    रोख यासाठी या उपाययोजरोख यासाठी या उपाययोजरोख यासाठी या उपाययोजरोख यासाठी या उपाययोजनानानाना    
शतेशतेशतेशते----जमीनजमीनजमीनजमीन    ::::----    

शेताची ‘मालक ’ या संक पनेला पिहला हादरा बसला 
तो वातं यानंतर पिह या घटनादु तीने. गावोगावचे ‘मालक’ 
सैरभैर झाले ते सरकारन ेजमीनधारणे या मयादा ठरव याने. ही 
उ प ावरील, मतेवरील मयादाही ठरते. भारतात इतर 
कुठ याही वसायावर ही मतेची व उ प ाची मयादा नाही. 
यावेळी सं येने फार थोडी असली तरी अशी मात बर मंडळी 

सरकारने संपवली, याची धा ती व जरब सग या शेतकरी 
समूहाला बसली. िशवाय, ह े सरकारच े हणणे यायाला ध न 
होते काय याची शहिनशा कोटाला करता येणार नाही अशी मेख 
नव ा प रिश ा या पाने घटनते आणली. यानतंर हळूहळू 
जिमनीचे े -मयादा, जिमनीची त, दजा, भौगोिलक थान, 
िविहरी, पाट व इतर संसाधने या सव मालक या बाबी 
जिमनीसंबंधी या काय ान ेजखड या. यातील ब तके सग या 
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गो ी याियक तपासणी या क ेबाहरे आहते, ह े िवशेष. अस े
कर याचे धा र  इं जानीही केले न हते.उर यासुर या, वाटी 
आले या जिमनीची विहती वैयि कच रािहली. विहतीचे े  
उ रो र कमी होत गेले. विहतीसाठी का होईना, एक ीकरण, 
विहती या प ती, सामाियक मालक , कंपनी/कॉप रेट मालक  
या गो ी भाडपे ा, करार, कामगार, मजूर याब लचे कायद े
यां यामुळे अ य य झा या.  
कृषी उ पादनापासनू होणारी िमळकतकृषी उ पादनापासनू होणारी िमळकतकृषी उ पादनापासनू होणारी िमळकतकृषी उ पादनापासनू होणारी िमळकत    ::::----    

शेतक यांना आपला माल खु या बाजारात िवकता आला 
पािहजे, हणजे सरकार कवा इतर कोणालाही माल कुठे, कसा, 
कोण याही कमतीला, खु या पधत िवकता आला पािहजे. ले ही 
हणजे शेतीवरील कोणतीही व तू सरकारला कवा कुणालाही 
यांना ह ा या कमतीला दलीच पािहजे अशी तरतूद. 

शेतक यांनी आपली उ पादने सरकारला दलीच पािहजेत हणज े
म े दारी खरेदी. शेतक यावर आप ी येते ते हा करावी लागते 
ती आप ी िव . या संक पना समजून घेत या क  सरकार 
शेतक याची कशी लूट करत ेते समजेल. ह ेसगळे वातं यानंतर 
आजपावेतो चालू आह.े  
नकुसाननकुसाननकुसाननकुसान, , , , आिण भरपाईआिण भरपाईआिण भरपाईआिण भरपाई    ::::----    

शेतक यां या िमळकतीवर आिण खचावर प रणाम 
करणारे सगळे घटक, सामािजक आिण इतर कायद ेनुकसानकारक 
ठरतात. गोह या-गोवंश ह या बंदी; मोकाट जनावरे, कु े, हरणे, 
डुकरे, गडे, ह ी, जंगलातले इतर ाणी, व य जीव र णाचे 
कायद;े झाड े तोडणे, वन र ण, वन उ पादने यांच े कायद े असे 

य  प रणाम करणारे आिण सावजिनक िवतरण णाली 



468468468468 
 

 

 

(PDS), अ सुर ा, रोजगार हमी, जनुक य सुधा रत वाणबंदी 
(GMO ban), पयावरण र ण असे अ य  प रणाम करणारे 
घातक िनणय गे या प ास वषापासून लाखो 
शेतक यांसाठी टोकाची सम या िनमाण करणारे ठरल े आहते. 
अशा बाबी दा र , चता, जोखीम वाढवतात. यांचा आ ही 
कधी गांभीयान े िवचार करत नाही. यां यापासनू होणारे 
नुकसान व भरपाईब ल बोललेही जात नाही. 
िनिव ािनिव ािनिव ािनिव ा::::----    

पाणी आिण खते ही खरी तर िनिव ा िनयं ण आिण 
आ थक िवकृतीिन मती े ातील उ कृ  उदाहरणे आहते. पाणी 
ह ेमया दत साधन मा य असेल तर या या कमतीवर वापराचे 
िनणय होणे अपेि त आह.े वारी, बाजरीला भाव असता तर 
ऊसासारखे पीक धरणा या कवा भूगभातील पा या या 
जोरावर घेतल ेगेले नसत.े कमी काय मतेच ेपंप चंड खोलवरच े
कवा दरूवरचे पाणी आण यासाठी वापरले नसते. वीज नाही 
हणून टाहो फोडला नसता. सू म सचन करा, पाणी जपून 

वापरा असा उपदशे करावा लागला नसता. असेच काही वा तव 
शेती संयं े/ अवजारे यां या वापराब ल. असून अडचण, नसून 
खोळंबा. 
शतेक याचंा कजबाजारीपणाशतेक याचंा कजबाजारीपणाशतेक याचंा कजबाजारीपणाशतेक याचंा कजबाजारीपणा    ::::---- 

या सव चचत कृषी उ पादनानंा िमळणा या कमी कमती 
हा मु ा कळीचा आह,े ही गो  मा य कर याब ल अथशा  का 
मागे आहते ते कळत नाही. बाक या गौण बाबी उदा. शेती 
िनिव ां या वाढ या कमती, िपकावरील संकट, उ  ाजाने 
कज आिण सरकारी मदतीत घट कवा अपुरेपण याब ल 
बोल यात ने यांना आिण वयंसेवी िव ानांना आपण काही 
करतो आहोत याचा दखावा कवा समाधान िमळत असेल 
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एवढेच. पण यामुळे  सुटणार नाही ह े खरे! 
िवमािवमािवमािवमा    ::::---- 

आजपयत तरी हमखास दलासा दणेारी यं णा असा 
िव ास िवमा योजनेतनू िमळालेला नाही. तरीही एक त पर 
आिण कमान संर ण दणेारी यं णा हणून िवमा योजना 
िवकिसत करता येणे श य आह.े न ा योजनेची वाटचाल 
यासाठी मह वाची ठरेल अशी अशा आह.ेशेतीत िशरणे, शेतीतून 

बाहरे पडणे आम या काय ांमुळे शेतीवरील लोक शेतीचे गुलाम 
झाले आहते. यानंा लेिनन भूदास हणायचा. न ानंा शेतीत 
िशरता यते नाही. शेतक यानंा उ ोजक हणून बाहरे पड याची 
इ छा आह,े पण िनवािसत हणूनही बाहरे पडता येत नाही अशी 
अव था आह.े 
सदंभ थं :सदंभ थं :सदंभ थं :सदंभ थं :----    

१. शेतक याची आ मह या (वा तव आिण उपाय), डॉ. संभाजी काळे/डॉ. 
िवलास खंदारे, अथव पि लकेशन. 

२. शेतकरी आ मह या कारणे व शा त उपाय, िवनायक हगेणा, िच मय 
पि लकेशन. 

३. शेतकरी आ मह या एक चतन, गो वदराव भोसले, िनमल पि लकेशन. 
४. गारपीट, भारत देवगावकर, आयिडया पि लकेशन. 
५. शेतकरी आ मह या उभारी पथक मागद शका, डॉ. अनघा पाटील, दलासा 

जनिवकास ित ान. 
६. http://puneresearch.com/media/data/issues/58766fa61c6d2

.pdf 
७. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=36315

73 
८. https://marathi.krishijagran.com/agripedia/farmer-suicides-

a-crisis-on-indian-agriculture/ 
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शतेकशतेकशतेकशतेक----यां यायां यायां यायां या    आ मह यचेाआ मह यचेाआ मह यचेाआ मह यचेा        एकएकएकएक    
सामािजकसामािजकसामािजकसामािजक    सम यासम यासम यासम या    

मागदशक 
डॉडॉडॉडॉ. . . . शषेरावशषेरावशषेरावशषेराव    कककक. . . . राठोडराठोडराठोडराठोड    

निलनीनिलनीनिलनीनिलनी    पिंडतरावपिंडतरावपिंडतरावपिंडतराव    जाधवजाधवजाधवजाधव    
पीएच.डी. संशोधक िव ाथ  

 

तावनातावनातावनातावना    ::::    
 ाचीन काळापासून भारत हा शेती धान दशे हणून 
ओळखला जातो ़ अ ापही ७० ट े  भारतीय लोकसं या शेतीवर 
अवलंबून आहे ़ सु वातीपासनू शेती या बाबतीत अनेक सम या 
पहावयास िमळता  दा र , िवषमता, नैस गक आप ी  
सम यांना त ड ावे लागते ़अलीकड या काळात शेतीकड ेदलु  
झा यामुळे शेती े ा या िवकासाची या मंदावली आहे़ 
यामुळे शेतकर्यांना अनेक आ हानानंा सामोरे जावे लागत आहे़  

यातून शेतकरी कंटाळून आ मह येचा माग वीका  लागला आहे़ 
दशेात होणार्या शेतकरी आ मह या ल ात घेता शासक य 
पातळीवर िविवध पॅकेज या मा यमातून तरतुदी कर यात 
आ या आहे  ़ तरीदखेील शेतकरी आ मह यांच े स  थांबवायला 
तयार नाही ़ 
 भारत हा कृषी धान दशे आह े असे आपण गवाने 
हणतोत आिण अशा समाजाम ये शेतकर्यां या आ मह या 
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होतात ही खरी चतेची, चतनाची बाब आहे ़शेतकरी आ मह या 
ही भारतीय समाजामधील एक फार मोठी सम या हणून आज 
समोर आली आहे़ खर्या अथान ेभारत दशेाम ये शेतकरी वगाला 
जगाचा ‘पोश दा’ हटल ेआहे ़
शतेकरीशतेकरीशतेकरीशतेकरी - ‘‘शेतकरी ही िव तृत सं ा असून याम ये कृषी यो य 
जिमनीवर शासक य िनयमानुसार मालक  असणार्या सव 

चा समावेश होतो ़ तसेच दसुर्याची शेतजमीन 
भाडते वावर कस याक रता केली असेल तर याची शासक य 
कायालयाम ये न द असणे आव यक आहे ़ यािशवाय याला 
शेतकरी हणता येणार नाही’़’ 
आ मह याआ मह याआ मह याआ मह या - ‘‘आ मह या ही आप या इ छेनुसार मु ाम केल े
गेलेले आ महनन होय.’’ याव न जािणवपूवक सव प रणाम 
िवचारात घेवून  आपली जीवन या ा संपिवत े याला 
आ मह या हणता येई ’’ 
 शेती करताना शेतकर्याला बेमोसमी पाऊस ओला 
दु काळ, कोरडा दु काळ, बाजारपेठेतील बाजारभावात होणारी 
घसरण, शेतीसाठी सावकाराकडून कवा बँक  कडून घेतलेले 
कज परतफेडीची मुदत, िनयातीतील होणारे शासक य बदल 
अशा अचानक येणार्या अनेक संकटांचा सामना करावा लागतो़ 
हवामानात अचानक होणार्या बदलांमुळे शेतातील िपकांचे 
नुकसान होते ़हजारो पये खच क न शेतकरी आपला शेतमाल 
तयार करतो याची काळजी घेतो ़पण या या क ाला दरवेळी 
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फळ िमळतेच असे नाही शेतकरी िनसगावर अवलंबून अस यान े
शा त कमाईचा न  अंदाज बांधणे कठीण असते़  तसेच 
शेतकर्यांसमोर हमीभावाची सम या आहे़ सततची नािपक  
वाढता उ पादन खच, शेतमालाला आ मह येिशवाय पयाय 
नसतो ़ तसेच कजाची परतफेड कर यास हतबल अस याने 
शेतकरी आ मह या कर याचे माण जा त आहे़ शेतकरी हा 
संपूण समाज व थेचा कणा आहे़ पण तोच अ ान अंध ां या 
भारानी वाकला आहे ़ या या ताठपणावरच सम  समाजाचे 
जीवन अवलंबून आहे़ 
 शेतकर्यां या आ मह या हा स काळात सवात 
मह वाचा  असून स ि थतीत चता आिण चतनाचा िवषय 
हणून हा  च चला जात आहे़ िविवध शासक य सिम या, 
वंयसेवी सं था, वतमानप े यां या अहवालातून शेती, शेतकरी 

व यांच े जीवन, यां या सम या व यां या सम यांवर उपाय 
सूचिव याच े य  दसून येत आहे  
उ ेउ ेउ ेउ  े-  
१.शेतकर्यां या आ मह ये या कारणांचा शोध घेण़े 
२.शेतकर्यां या आ मह येचे प रणाम अ यासण़े 
३.शेतकर्यां या आ मह येवर उपाय सूचिवण़े 
४.आ मह या त शेतकरी कुटंुबाची प रि थती जाणून घेण़े 
५.शेतकर्यांचे आ थक, सामािजक व भाविनक मनोबल     
उंचावण़े 
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६.रा ीय उ प ात ‘शेती’ वसायाच े असणारे मह व आिण 
गरज िवशद करण़े 
७.शेतकर्यांचे समुपदशेन क न आ मह येपासून परावृ  करण़े 
शतेकरीशतेकरीशतेकरीशतेकरी    आ मह याआ मह याआ मह याआ मह या    ----    
 शेतकरी हा शेती धारण करणारी  असते ़ शेती 
कसणारा तो शेतकरी, य  जमीन कसणारा हणज े शेतकरी 
होय. शेतात येणार्या िपका या उ प ाव न शेतकर्यांची 
उपजीिवका चालते ़ परंतु शेतकर्यां या आ मह यांनी दशेासमोर 
एक गंभीर आ हान उभे केले आहे़ शेतकर्यां या आ मह या कती 
सं येन े झा या कवा या कोण या दशेात झा या यापे ा 
शेतकर्यांवर आ मह येची प रि थती कशी ओढवली व यावरील 
उपाय काय, याचा िवचार मह वाचा आहे़ आजही संपूण 
अथ व था शेती व थेवर अवलंबून आहे ़ यामुळे शेतकरी 
आ मह यांचा  हा व थे या मुळाशी िभडलेला आहे़ हणून 
याचा िवचारही ‘पॅकेज’ सार या वेगळा बं द त न करता 
सम पणे करणे गरजेचे आहे़ शेतकर्यां या आ मह यासाठी 
जबाबदार असणारे घटक आहे  कजाचा भार, शासनाचे कृषी 
धोरण, शेतकर्यां या िनणय वातं याची गळचेपी, मानिसक 
ताण-तणाव, नैरा य, िवफलता, दु काळ क टकनाशके, 
रासायिनक खते, बी-िबयाणे  वाढ या कमती या सव 
कारणांचा समावेश होतो ़ शेतकर्यां या नैरा य आिण वैफ ये 

ततेच ेमूळ कारणे शोधणे ही काळाची गरज आहे ़
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शतेकरीशतेकरीशतेकरीशतेकरी    आ मह यचेीआ मह यचेीआ मह यचेीआ मह यचेी    कारणेकारणेकारणेकारणे    ––––        
११११.कजबाजारीपणाकजबाजारीपणाकजबाजारीपणाकजबाजारीपणा - एकदा बँकेकडून कज घेतलेला शेतकरी जो 
पयत कज परत करत नाही तोपयत याला दसुर्या बँका कज दते 
नाही  अशावेळेस पूव चे कज फेडायला पैसा नसलेला शेतकरी 
नवीन पीक घे यासाठी आव यक असणार्या पैशासाठी खाजगी 
सावकाराकड े वळतो़ खाजगी सावकार ह े अ वा या स वा 

ाजदरान े कज दतेा  शेतकर्याला ह े ाजदर परवडणारे 
नसता  अनेक वष ह े कज फेडून सु ा शेतकरी हा या कजाच े

ाजच फेडतो, मु ल तर तशीच राहते ़एकदा कज थकले क  या 
शेतकर्याचा कजबाजारीपणा वाढत जातो ़ या कजातनू सुटका 
होणे श य नसते ़ शेवटी कज फेडाय या पलीकड े जाते ते हा 
सावकार जमीन ता यात घेतात आिण शेतकर्याला एकतर 
मोलमजूरी करणे भाग पाडते़ यातूनच नैरा य िनमाण होऊन 
शेतकरी मो ा माणावर आ मह या करता  अनेक 
शेतकर्यां या आ मह येच े मु य कारण ह े कजबाजारीपणा हचे 
आह ेअसे िनदशनास येते़ 
२२२२....बाजारपठेेतबाजारपठेेतबाजारपठेेतबाजारपठेेत    िमळणारीिमळणारीिमळणारीिमळणारी    मालाचीमालाचीमालाचीमालाची    कमतकमतकमतकमत    ---- अनेक सम यांना 
त ड दते जे हा शेतातील माल तयार होतो आिण बाजारपेठेत 
येतो ते हा याला यो य ती कमत िमळत नाही ़ कधी चांग या 
हवामानामुळे चंड िपके आली तर बाजारपेठेत माल जा त 
झा याने भाव पडता  शेतीमाल महाग पडला तरी जा तीचा 
पैसा शेतकर्यां या हातात पडत नाही ़ भारतात अ ापही 
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शेतकालाचा ापार मो ा माणात म य थां या हातात आहे़ 
हगंाम संप यावर तो अिधक कमतीला िवकता  दलालीमुळे 

ाहकाला शेतीमाल महाग पडला तरी जा तीचा पैसा 
शेतकर्या या हातात पडत नाही ़ ह े एक शेतकर्याचे मह वाचे 
कारण आहे़  
३३३३....पावसावरीलपावसावरीलपावसावरीलपावसावरील    अवलिंब वअवलिंब वअवलिंब वअवलिंब व    - भारतीय शेती पूणपणे िनसगावर 
अवलंबून अस यामुळे आिण िनसगा या लहरीपणामुळे 
शेतकर्यांना आप या शेतीतून उ पादनाची हमी दतेा येत नाही 
काही माणात शेतीत सचनाचा वापर कर यासाठी लागणारे 
भांडवल यां याजवळ नाही. 
४४४४....वाढतावाढतावाढतावाढता    उ पादनउ पादनउ पादनउ पादन    खचखचखचखच - शेती उ पादनासाठी आव यक 
असणार्या िब-िबयाणांचा, रासायिनक खतांचा, मशागतीचा 
खच दवस दवस वाढत असून, सवसामा य शेतकर्यांना हा 
उ पादन खच परवडणारा नाही ़ उ पादन खचात होणार्या 
वाढीबरोबर शेतीमाला या कमतीत वाढ होत नाही ही एक 
चतेची बाब आहे ़

५५५५....वाढ यावाढ यावाढ यावाढ या    कौटंुिबककौटंुिबककौटंुिबककौटंुिबक    जबाबदार्जबाबदार्जबाबदार्जबाबदार्यायायाया    ---- मुलांचे िश ण, मुल चे ल , 
घर बांधणे, गाडी घेणे यासार या अनेक कौटंुिबक जबाबदार्या 
शेतकर्यांना पार पाडा ा लागता  यासाठी समाजातील काही 
घटकांकडून शेतकर्यांना खाजगी सावकारी कजासाठी वृ  केले 
जाते ़
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६६६६.शतेकर्शतेकर्शतेकर्शतेकर्याचंायाचंायाचंायाचंा    अ ानपणाअ ानपणाअ ानपणाअ ानपणा    ---- शासन या योजना राबवते, या 
योजनाच ेशेतकर्याला प रपूण ान नसते ़ हणून याचा फायदा 
सावकार, ापारी, आडत, दकुानदार, भ द ू लोक अ ानाचा 
फायदा घेता  ामीण भागातील शेतकरी यास बळी पडतो़ पण 
या सवाचा प रणाम शेतकर्यां या आ मह या वाढव यात होत 
आहे़ 
७७७७....इतरइतरइतरइतर    कारणेकारणेकारणेकारणे    ---- वाढती सनाधीनता, दा र , गंभीर 
आजारपण, संयु  कुटंुब प तीचा र्हास, असंघ टतपणा, गाव 
पातळीवरील राजकारण, अकाय म कृषी उ प  बाजार 
सिम या, शेतकर्यांचे परावलंिब व, कृषीपूरक वसायाचा 
अभाव, सचनाचा अभाव ह े दखेील शेतकरी आ मह येस 
कारणीभूत घटक आहे  ़
शतेकर्शतेकर्शतेकर्शतेकर्यां यायां यायां यायां या    आ मह याआ मह याआ मह याआ मह या    : : : : उपाययोजनाउपाययोजनाउपाययोजनाउपाययोजना    ::::    
१.शेतकर्यां या आ मह या रा ीय आप ी आहे़ ह े शासनान े
घोषीत क न उपायोजना आखा ा  
२.शेतकर्यांना सबिसडी वाढ करावी. 
३. माट शेतीची संक पना राबवावी. 
४. सचना या सोयी-सुिवधा वाढवा ात. 
५.जलयु  िशवाराची ा ी वाढवावी. 
६ पुनभरण मोहीम राबिव यासाठी शासन आिण शासन कठोर 
भूिमका यावी़ 
७.अ यास मात जलसा रतेचा समावेश करावा़ 
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८.शेती पुरक वसाय उभे करावे  
९.शासनाकडून शेतकर्यांना जीवनिवमा आिण िपक िवमा 
योजना लागू करावा ़
१०.गाव ितथ ं िश ण क  उभे करावे  
११.भौितक गरजा कमी करा ा  
१२.शेतमालाला यो य भाव िमळावा़ 
१३.शेतकर्यांनी सनमु  हाव़े 
१४. ाचार मु  भारत करावा़ 
१५.यो यवेळी कृि म पावसाचे योग करावे  
१६.िश ण आिण आरो याच ेरा ीकरण करणे आव यक आहे़ 
१७.शेतकर्यां या मुलांना सव िश ण मोफत हाव़े 
१८.शेतीला वसायाचा दजा दे यात यावा़ 
१९.योजनाम य ेपादशकता आणणे, शासक य योजना ़
 शेतकर्यापयत योजना पोहचिव याक रता योजनांम ये 
पारदशकता आणणे आव यक आहे ़
 अशा कारे भारता या अथ व थेम ये कृषीला हणजचे 
शेतीला मह वाचे थान आहे ़परंतु पािहजे या माणात शेतीकडे 
ल  पुरिवले जात नाही. यामुळे शेतकर्यांना अनेक अडचण ना 
सामना करावा लागतो. 
समारोपसमारोपसमारोपसमारोप – शेती हा भारताचा मु य वसाय आह.े आजही ७० 
ट े  पे ा जा त लोक शेती हा मु य वसाय करतात. दशेातील 
शेती आिण शेतकरी आज संकटात आहते. शेतकर्यांची वैयि क 
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ि थती सुधार यासाठी शेतीकड ेजा तीत जा त ल  दवूेन चांगले 
उ पादन कसे घेता येईल व शेतीची गती कशी करता येईल 
यासाठी शासनामाफत शेतकर्यां या कुटंुबातील ना 

ो सािहत केले पािहजे. 
 भारतीय अथ व थेत शेतीचे थान अन यसाधारण 
आह.े यामुळे शेती हा आजही एक मुख वसाय आह.े यामुळे 
भारतीय शेतकरी हा भारतीय अथ व था व समाज व थेतील 
एक मह वाचा मूलभूत घटक आह.े परंत ु शेतकरी आ मह येची 
सम या दवस दवस वाढत आह.े आ मह या त शेतकर्यां या 
कुटंुबाला सतत आ थक संकटाशी सामना कराव्◌ा◌ा लागतो. 
शेतकर्यांची आ मह या ही एक कुटंुबावर आलेली दखु:द घटना 
होय. यां यावर ही वेळ येऊ नये हणून काही उपाययोजना 
कर यात आ या आहते, शासनान े काही अजून उपाययोजना 
आख या तर शेतकर्यां या आ मह येस आळा बसेल. ‘‘शेतकरी 
आ मह येच े समाजशा ीय अ ययन हणजेच आ मह ये या 
दराचे िव ेषण होय.’’  
 २१ ा शतका या सु वातीस आ मह या कर याची 
वेळ शेतकर्यांवर आ यान ेसमाज व शासन व थेसाठी ती एक 
चतनीय बाब आह.े दशेात होणार्या शेतकरी आ मह या ल ात 

घेता शासक य पातळीवर िविवध पॅकेज या मा यमातून तरतुदी 
कर यात आ या आहते. तरी दखेील शेतकरी आ मह यांचे स  
थांबायला तयार नाही. याचा िवचार करता समाजातील सवच 
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घटकांना हलेावून सोडणारा हा  सवच तरांवर काळजीचा 
ठरत आह.े 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    सचूीसचूीसचूीसचूी    ::::    
१.शेतकरी आ मह या :  आिण आ हान े- डॉ. निलनी बोरकर. 
२.शेतकर्यां या आ मह या - डॉ. ग हाण.े 
३.दै. लोकस ा. 
४.शेतकर्यांची आ मह या वा तव आिण उपाय : काळे सं. भा. 
५.भारतातील सामािजक सम या : कुलकण  पी. के. 
६. ामीण व नागरी समाजशा  - गोरे अशोक. 
७.भारतापुढील आ हाण ेआिण स :ि थती - नलावडे पंिडत 
 

*** 


