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तवाना:  

शेती, उ ोग यां या िवकासासाठी आिण िप या या पा याची सु िवधा हावी यासाठी मोठी धरणे 

बांध याचे काम वातं य ा ीनंतर मोठ्या माणात हाती घे यात आले. या क पांमु ळे शेतीला काही 

माणात िसंचना या सु िवधा िनमाण झा या. उ ोगांचा िवकास देखील झाला. शहरांना िप या या 

पा याचा पु रवठा झाला. शहरांचा िवकास झाला. परंतु  या का प िनिमतीमु ळे अनेक लोकांना िव थािपत 

हावे लागले. 

 िसमा तीकरण ही एक ि या आह.े एखादा समूह िकंवा समुदाय जे हा आप या मूळ वाहापासून 

दू र होतो, अपवाज त होतो ते हा या ि येला िसमा तीकरण हटले जाते. िसमाि तक समूह ही संक पना 

मु य वाहापासून दू र राहणा या लोकांसाठी वापरली जाते. याम ये ामु याने अनुसू िचत जाती-जमाती, 

इतर मागास वग, मिहला, शेतमजूर, शारी रक ्या िवकलांग यासार या सामािजक व आिथक ्या 

वं िचत समूहांचा समावेश होतो. अनुसू िचत जाती-जमाती, इतर मागास वग व मिहला यांचा िसमाि तक 

समूहां या अनुषंगाने मोठ्या माणात अ यास केला जातो परंतु  यातुलनेत िसंचन क पांमु ळे िव थािपत 

झाले या शेतक यां या ि थतीत बदल होऊन यां चे यां चे िसमा तीकरण होते अशा शेतक यां या 

िसमा तीकरणाचा फारसा अ यास होत नाही. यामु ळे तुत शोधिनबंधात िसंचन क पांमु ळे  िव थािपत 

होणा या शेतक यां या िसमा तीकरणाचा आढावा घे यात आला आह.े तुत संशोधनात मािहती या 

ोतांसाठी संदभ ंथ, मािसके, िविवध अहवाल, वृ प , इंटरनेट यासार या दु यम साधनाचा आधार 

घे यात आला आह.े  
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िव थापनाचा अथ: 

िव थापन ही एक अशी ि या आहे याम ये य  िकंवा समूह या िनवास थानांवर राहत होते 

ती िनवास थाने व या नैसिगक संसाधनांवर उपजीिवका भागवत होते ती नैसिगक संसाधने नैसिगक 

कारणांमु ळे िकंवा मानविनिमत कारणांमु ळे न  झा यामु ळे यांना ती सोडावी लागतात व िनवासासाठी 

आिण उपजीिवका भागव यासाठी इतर  जावे लागते. 

िव थापन ही एक अशी ि या आहे जी य ला आपले मूळ िनवास थान आिण आप या 

सामािजक - सां कृितक जीवनापासून वेगळ करते. िव थापनाचा मानवी जीवन आिण या या सामािजक 

संबंधांवर ितकूल प रणाम होतो. सामा यतः िव थापन हे स चे असते. िव थापनामागे दबावाचे त व 

समािव  असते. िव थापानामु ळे जे हा एक य , कुटंुब िकंवा समूह आप या मूळ िनवास थान, 

पूवजांची घरे, जमीन सोडून जाते ते हा यांना यापासून दू र जाण े क दायक असते. जो मोबदला िदला 

जातो तो अपु रा असतो. य  याचा िविनयोग त कालीन गरजा भागव यासाठी करतात आिण यानंतर 

यां चे जीवन दयनीय आिण क दायक होत जाते (िसंह, २०१६:३१). 

जोस मरीकन आिण जॉज यां या मते, ‘िव थापन अशी संक पना आहे क , िवकासा या 

क पाक रता लोकांना यां या मुळ या थानाव न उठिवले जाते (Marickan & George, 

2003:26). 

पॉ लो बोस यां या मते, िवकास वृ  िव थापन हणजे आिथक िवकासा या हेतूसाठी समुदाय 

आिण य ना यां या घर आिण जिमनीव न स ने बाहेर हाकलण.े (Pablo Bose, 2014). 

थोड यात, मूळ िनवास थाने व उपजीिवकेची साधने न  झा यामु ळे य  िकंवा एखादा समूह 

एका िठकाणाव न दु सया िठकाणी िनवास व उपजीिवकेसाठी जातो याला िव थापन असे हणतात. 

िव थापन व थलांतर या वेगवेग या ि या आहेत. थलांतर हे ऐि छक असते तर िव थापन हे स चे 

असते. हणून िव थापनाला स चे थलांतर असेही हणतात. 

 

िसंचन क पांमुळे होणारे शेतक यांचे िव थापन व िसमा तीकरण 

 िवकास क प हे िव थापनाचे मुख कारण आह.े यातही इतर िवकास क पां या तुलनेत 

धरणांमु ळे िव थािपत होणारां चे माण अिधक आहे. १९९३ म ये जागितक बँके या १६४ क पांमु ळे 
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एकूण १९,६३,००० लोक िव थािपत झाले. याम ये सवािधक १३,०४,००० लोक ४६ धारण क पांमु ळे 

िव थािपत झाले. तर उव रत ६,५९,००० लोक शहरी पायाभूत सु िवधा, पाणी पु रवठा, सांडपाणी यव था, 

प रवहन, खाणकाम व इतर क प अशा १०० क पांमु ळे िव थािपत झाले (World Bank:1996). 

याव न असे प  होते क , इतर क पांपे ा धरणांमु ळे जा त माणात लोक िव थािपत होतात. तसेच 

धरणासाठी जी जमीन ता यात घेतली जाते ती नदी या खो यातील असते व याचा प रणाम तेथील 

शेतक यांवर होतो. 

 जलद आिथक िवकास साध यासाठी शासनाने मोठी धरणे बांध यास सु वात केली. १९४७ ते 

१९७९ या दर यान जगात जी धरणे बांधली गेली यातील १५% धरणे भारतातील आहेत. इ टीट्युट 

फॉर सोिसओ इकॉनॉिमक डे हलपमट या बालाजी पां डे या मते, १९५१ ते १९८५ या दर यान देशभरात 

सुमारे २ कोटी १६ लाख लोक पाठबंधारे क पांमु ळे िव थािपत झाले. उ ोगांमु ळे २४ लाख व खाण मुळे 

२१ लाख लोक िव थािपत झाले. साधारणपणे १९८५ पयत िव तािपतांची सं या २ कोटी आहे पण 

१९८५ ते १९९५ व यानंतर या काळात िवकासाचा वेग वाढला व यामु ळे िव थािपतां या सं येत 

आणखी काही कोट ची भर पडली आहे (Pandey, 1998:35). 

 धरणासाठी मोठ्या माणात जमीन अिध हण केली जाते. शेतक यांना या जिमनीचा मोबदला 

शासनाकडून िदला जातो. परंतु  तो अितशय कमी असतो. मोबदला व पात िमळाले या पैशातून शेतकरी 

नवीन जमीन खरेदी क  शकत नाहीत. यामु ळे ते भू िमहीन होतात. शेतक यां या उपजीिवकेचे मुख 

साधन शेती असते. एकूण ामीण अथ यव था शेतीवरच अवलंबून असते. धरणात शेती गे यामु ळे 

शेतकरी भू िमहीन बनतात िकंवा अ पभूधारक बनतात. यामु ळे यां चे िसमा तीकरण होते. यांना इतर 

गावातील लोक सहजसाहजी सामावून घेत नाहीत. यांची सामािजक, राजक य, आिण आिथक ि थती 

खालावते. 

 धरणामु ळे िव थािपत झाले या शेतक यां चे आिथक, राजक य, सामािजक अशा सव अंगणी 

िसमा तीकरण घडून येते. धरणात शेती गे यामु ळे शेतक यां या यवसायावर याचा प रणाम होतो. 

जिमनी या िमळाले या मोबद यातून जमीन खरेदी करता येत नाही यामु ळे शेतक यांना भू िमहीन हावे 

लागते. यांचा पारंपा रक यवसाय संपतो. साहिजकच यां या आिथक ि थतीवर याचा प रणाम होतो. 

िव थापनानंतर गाव िवखुरले जाते. सवच लोक पुनविसत गावठाणात राह यासाठी येत नाहीत. यामु ळे 
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पारंपा रक राजक य भू िमका व नेतृ व यां यात बदल होतो. ामीण समाजात य ची ित ा ही 

यां याकडे असले या शेतीव न ठरते. परंतु  धरणात शेती गे यामु ळे िव थािपत शेतक यांची 

पंच ोशीतील ित ा संपते िकंवा खालावते. मुलां चे िववाह जुळवतांना अडचणी येतात. धािमक थळे, 

ा थाने पा याखाली जातात. पूवजां या समाधी पा याखाली जातात. यामु ळे सामिजक हानी होते. 

यातून िव थािपतां चे सामािजक िसमा तीकरण घडून येते. 
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