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राष्ट्रीय एकीकरण  
 

Dr. Sanjay Tukaram Waghmare 

Asst. Professor & Head Dept. of History Shankarrao Mohite Mahavidyalay, Akluj - 413101 

(MH) PAH Solapur University, Solapur 
 

प्रस्तावना : -  

राष्ट्रीय अखंडता का तात्पयय वववभन्न  जातीयों, संप्रदायों, धमों, भाषाओं और क्षेत्रों की ववववधता के बावजूद 

एक राष्ट्र की भावना से ह।ै ककसी भी देश की ताकत और प्रगवत के विए सभी समाज और समुदाय के बीच एकता और 

सामंजस्य की भावना होनी जरूरी ह।ै यह एक देश में रहने वाि ेसभी िोगों के बीच आपसी संबंधों को मजबुत करती 

ह।ै असिमें राष्ट्रीय अखंडता एक राष्ट्र की पहचान को मजबूत करता ह।ै राष्ट्रीय एकीकरण को राष्ट्रीय एकता और 

राष्ट्रीय एकीकरण कदवस के रूप में भी जाना जाता ह।ै यह देश के िोगों के बीच सामावजक-सांस्कृवतक और आर्थथक 

और साथ ही असमानताओं के अंतर को कम करन ेका एक सकारात्मक पैि ूह।ै यह ककसी भी समूह, समाज, समुदाय 

और पुरे देश के िोगों के बीच एक कदन राष्ट्रीय एकता िान ेके विए एकता को मजबूत करने का वादा करता ह।ै यह 

ककसी भी प्रावधकरण द्वारा नहीं ककया जाता ह,ै हािांकक यह िोगों से हमारे देश को एक ववकवसत देश बनाने का 

अनुरोध ह।ै यह िोगों की एकता और सद्भाव से ही संभव ह।ै उन्हें अपन ेभावनात्मक बंधन को बढाने के विए अपन े

ववचारों, मूल्यों और अन्य मुद्दों को साजा करना चावहए। िोगों को ववववधता के भीतर एकता को महसूस करना और 

जीना चावहए और हमारी राष्ट्रीय पहचान को सवोच्च शवि बनाने का प्रयास करना चावहए।  

राष्ट्रीय एकता का महत्त्व: -  

 ककसी भी राष्ट्र के विए राष्ट्रीय एकीकरण का अत्यावधक महत्त्व ह।ै यह िोगों को करीब िाने में मदद करता 

ह ैऔर समाज में शांवत और सद्भाव को बढावा देता ह।ै यह एक शांवतपूवय राष्ट्र का आधार ह।ै नागररकों को सुरवक्षत 

और सुरवक्षत माहौि देने के विए राष्ट्रीय अखंडता सुवनवित करन ेके विए सरकार कोइसे अपने कतयव्य के रूप में िेना 

चावहए। जब व्यवि सुरवक्षत महसूस करत ेहैं तभी वे समृध्द और ववकवसत हो सकते हैं। यह इस प्रकार एक राष्ट्र के 

समग्र ववकास के विए आवश्यक ह।ै  भारत सवहत कई तीसरी दवुनया के देश राष्ट्रीय एकीकरण की कमी के कारण 

पहि ेववश्व देशों के बराबर नहीं आ सके हैं। इन देशों में िोग एक-दसुरे को नीचे खींचने में इतन ेतल्िीन हैं कक उन्ह े

समझ नहीं आ रहा ह ैकक वे इस आयोजन में अपनी वृवध्द को रोक रह ेहैं। वे अपन ेकु्षद्र मुद्दों के विए िड़त ेरहत ेहैं और 

बड़ी तस्वीर को देखन ेमें असमथय होते हैं। उनमें समग्र रूप से राष्ट्र को देखन ेकी क्षमता का अभाव हैं। ऐसे मुठ्ठी भर 

िोग अपन ेआस-पास के िोगों को उकसाते हैं और समूहों का वनमायण करते हैं वजससे िोगों में घृणा को बढवा वमिता 

ह ैजो राष्ट्रीय एकीकरण के विए खतरा ह ैजो बदि में देश की शांवत और सद्भाव के विए खरता ह।ै सरकार को यहां 

हस्तक्षेप करना चावहए और िोगों को नफरत की भावना ने दरू करन ेऔर राष्ट्रीय एकता की कदशा में योगदान करने 

के बारे में जागरूक करना चावहए।  

राष्ट्रीय एकता सप्ताह : -  

 19 नवंबर को वषय 2013 से भारत में राष्ट्रीय एकता कदवस के रूप में मनाया जाता ह।ै यह देश की पहिी 

मवहिा प्रधान मंत्री इंकदरा गांधी की जयंती ह।ै 19 नवंबर से शरुू होकर 25 नवंबर एक पुरा राष्ट्रीय एकता सप्ताह या 

कौमी एकता सप्ताह कहा जाता ह।ै  भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ऐकता सप्ताह की शुरूआत देश के नागररकों के बीच 

भाईचारे और एकता को बढावा देने का प्रयास ह।ै इस सप्ताह को मनाने के विए कई काययक्रम आयोवजत ककए जाते हैं। 

राष्ट्रीय एकता वशवबर, राष्ट्रीय युवा महोत्सव और अंतरायज्यीय युवा आदान-प्रदान काययक्रम इस सप्ताह का आनंद िेने 

और हमारे देश के िोगों की बीच एकता को प्रोत्सावहत करन े के विए आयोवजत कुछ घटनाओं में से एक ह।ैइसके 

अिावा, िोगों को करीब िान ेऔर मतभेदों को प्रसाररत करने के विए वववभन्न् सांस्कृवतक गवतववधयों और सेवमनार 

आयोवजत ककए जाते ह।ै  
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भारत में राष्ट्रीय एकता के विए चनुौवतया:ं -  

 भारत वववभन्न भाषाओं, धमों और जावतयों आकद की ववशाि ववववधता का देश ह।ै इन सभी ववशेषताओं के 

कारण ही भारत में अिग-अिग समूह के िोग बसते हैं। भारत में सभी जावतयां आग ेउप-जावतयों में ववभावजत की 

गई हैं और भाषाओं को बोवियों में ववभावजत ककया जाता ह।ै इसके अिावा यहााँ जो सबसे महत्त्वपूणय ह ैवह ह ैधमय 

वजसे उप-धमों में ववभावजत ककया जाता हैं। इन तथ्यों के आधार पर हम यह कह सकते ह ैकी भारत एक अनंत 

ववववध सांस्कृवतक पररभाषा को प्रस्तुत करता ह ै क्योंकक यह एक सकते ह ै की भारत अनंत ववववध सांस्कृवतक 

पररभाषा को प्रस्तुत करता ह ैक्योंकक यह एक बड़ी आबादी वािा ववशाि देश ह।ै िेककन साथ ही यह भी सच है कक 

भारत में ववववधता के बीच एकता भी कदखाई दे रही ह।ै राष्ट्रीय अखंडता को प्रभाववत करन ेवािे प्रमुख मुदे्द इस 

प्रकार ह।ै  

जातीय ववववधता : -  

 भारत कई वववभन्न समूहों के िोगों से बना ह ैइसविए इसकी ववववधता देश की एकता के विए एक अव्यि 

खतरा बन गई ह।ै भारतीय समाज देश की एकता के विए एक अव्यि खतरा बन गई ह।ै भारतीय समाज हमेशा 

जावत, पंथ और धमों और भाषाओं के संदभय में ववभावजत ककया गया ह।ै इसी कारण अगं्रजे को ववभावजत करन ेके 

अपन ेइराद ेमें सफि रह ेथे। स्वतंत्रता के विए राष्ट्रवादी आंदोिन के दौरान इन ववभाजनकारी प्रवृवियों में तेजी देखी 

गई अंतत: भारत से विरटशों को बाहर करन ेका काम केवि राष्ट्रीय एकीकरण की सोच रखने वािे व्यवियों, जैसे 

महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, िािा िाजपत राय, वल्िभ भाई पटेि, आकद के कारण ही संभव हो सका।  

जावतवाद : -  

 जावतवाद को पहि ेसे ही एक सामावजक बुराई माना जाता ह।ै अभी भी िोग अपनी जावत की पहचान पर 

ववभावजत हैं। खासकर राजनीवत में जावत एक वनणाययक भूवमका वनभा रहीं ह।ै हािांकक सरकारी नौकररयों और 

शैक्षवणक संस्थानों में सीटों का आरक्षण मुख्यधारा से वंवचत िोगों को िाभ पहाँचाने के विए कदया गया ह,ै िेककन 

कभी-कभी इससे अिग-अिग जावतयों के बीच संघषय और आदंोिन देखने को वमिे ह ैवजससे राष्ट्रीय एकता के विए 

खतरा पैदा हो गया ह।ै अक्सर ऐसा देखे गया हैं कक चुनावों के दौरान िोग आम तौर पर उम्मीदवार के धमय और 

जावत के मदे्दनजर वोट देते हैं, व्यवि की योग्यता के आधार पर नहीं। चुनाव के बाद जब राजनीवतक सिा ककसी 

व्यवि या ववशेष वगय के हाथों में होती ह ैतो वह सबके विए कायय करने की बजाए अपन ेवगय या अपन ेधमय के िोगों 

को िाभ देने की कोवशश करता ह।ै  

आर्थथक असमानता : -  

 सामावजक ववववधता के साथ-साथ हमारे देश में आर्थथक असमानता भी देखने को वमिती ह।ै अमीर, वजनकी 

संख्या ज्यादा नहीं ह,ै वे और अमीर हो रह ेहैं जबकक अवधकांश गरीब िोग अपन ेदो वि की रोटी का प्रबंध भी नहीं 

कर पा रह ेह।ै अमीरों और गरीबों के बीच बढता हआ यह अंतर उनके बीच परस्पर दशु्मनी पैदा कर रहा ह।ै भाईचारे 

ववभाजनकारी प्रवृवियों में तेजी देखी गई अंतत: भारत से विरटशों को बाहर करन ेका काम केवि राष्ट्रीय एकीकरण 

की सोच रखन ेवािे व्यवियों, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, िािा िजपत राय, वल्िभ भाई पटेि, आकद के 

कारण ही संभव हो सका।  

सापं्रदावयकता : -  

 वववभन्न धार्थमक समुदायों में संकीणय सोच का व्यवहार राष्ट्रीय एकीकरण के विए प्रमुख खतरों में से एक हैं। 

िोगों के वववभन्न क्षेत्रीय पहचान के कैदी बनने के पीछे मुख्य कारण हमारी देश की राजनीवत ही हैं। यहां तक कक 

हमारे देश में कुछ ववशेष धमों से जुड़ी वववभन्न भाषाओं के आधार पर कुछ राज्य भी बनाए गए हैं। सांप्रदावयकता ने 

धमों के आधार पर िोगों के बीच मतभेद पैदा करन ेमें अहम ्भूवमका वनभाई ह।ै हािांकक हमारा देश एक 

धमयवनरपेक्ष देश ह ैजहााँ सभी धमों का सम्मान ककया जाता ह,ै कफर भी कभी-कभी सांप्रदावयक मतभेद सामन ेआ रहे 

हैं वजससे जीवन और संपविोयों को काफी नुकसान पहाँच रहा हैं।  सांस्कृवतक मतभेद कभी-कभी राष्ट्रीय अखंडता की 
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राह में एक प्रमुख बाधा बन जाते हैं। इसे हम उिरी राज्यों और दवक्षणी राज्यों के बीच मतभेद के रूप में साफ देख 

सकते ह ैजो अक्सर िोगों के बीच पारस्पररक ववरोधाभास और ववरोधाभास और शतु्रता पैदा करत ेहैं। 

पररणाम: -  

 राष्ट्रीय एकीकरण में साम्राज्यवाद ववस्तारवनती वनजी स्वाथय, धमय की भावना बढी तो वनच े कदय े हअे 

पररणाम भोगना पडता ह ै। 

1) सामूवहक संघषय की चेतना का िोप 

2) सामूवहक भागीदारी और जबाबदेही का पतन  

3) तहा नहस हई सामूवहकता  

4) कहा ह ैसमाज? 

5) राजनीवत ने समाज को खंड खंड ककया  

6) समाज तो तमाशा बन कर रह गया  

7) स्वाथय सबसे बड़ी बाधा  

8) स्वाथय ने सब कुछ वबगाड़ कर रख कदया  

वनष्कषय: -  

 राष्ट्रीय एकीकरण एक राष्ट्र के वनमायण में महत्त्वपूणय भूवमका वनभाता ह।ै उसी की आवश्यकता महसूस की जा 

रही ह ैिेककन इसे प्रोत्सावहत करन ेके प्रयास भरात में उतने सफि नहीं हए हैं। हमारे देश के िोगों में अभी भी बहत 

अवधक असमानता और नफरत ह।ै सरकार को राष्ट्रीय एकीकरण को बढावा देने के विए कुछ कडे कदम उठाने चावहए 

और िोगों को राष्ट्र को मजबूत बनाने और आन ेवािी पीकढयों को बेहतर भववष्य देने के विए इसका समथयन करना 

चावहए। 
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प्रस्ततावना : 

 जागततकीकरण म्हणजे स्तथातनक वस्ततूंची ककवा घडामोडींची जागततक स्तथरावर स्तथानांतरणाची प्रदिया ह्या 

संज्ञेचा उपयोग सहसा आर्थथक जागततकीकरणाच्या संदभाात केला जातो. पण जेंव्हा आपण आजचा कालखंड हा 

जागततकीकरणाचा कालखंड आह ेअसे म्हणतो तेंव्हा जागततकीकरणाची व्याप्ती वाढल्याचे लक्षात येते. केवळ आर्थथक 

व्यवस्तथेवरच जागततकीकरणाचा पररणाम झालेला आह ेअसे म्हणता येणार नाही. तर शैक्षतणक, राजकीय,धार्थमक, 

सांस्तकृततक क्षेत्राबरोबरच, मानवी भाषेवर एकूणच समाज जीवनपद्धतीवर देखील जागततकीकरणाचा पररणाम 

झालेला आह े ह े आपण लक्षात घेतले पातहजे. २१व्या शतकाचे पतहले दशक ओलांडताना जागततकीकरणजन्य 

पररतस्तथतीशी समायोजन करीत आपली वाटचाल सुरु आह.े तसे पतहल ेतर जागततकीकरणाची प्रदिया पूणात: नवी 

आह े असे म्हणता येत नाही.  जागततकीकरणाची संकल्पना बहुपदरी आतण बहुधमी स्तवरुपाची आह.े या 

जागततकीकरणाच्या प्रदियेचे काहींच्याकडून स्तवागत झाले तर काहींच्याकडून तवरोध झाल्याचे पहावयास तमळते. 

जयांना देश प्रांताच्या सीमा ओलांडून जागततकीकरणाच्या लाटेवर आरूढ होऊन जगभर भ्रमंती करता आली 

त्यांच्याकडून जागततकीकरणाचे गोडवे गातयले गलेे. आतण जे या जागततकीकरणाच्या चिात आडकले त्यांची मात्र 

ससेहोलपट होऊन या जागततकीकरणाच्या तवरोधात रान उठतवले असल्याचे ददसत.े जागततदककरणाची प्रदिया ही 

आपल्या जीवनातील आतण सभोवतालच्या पयाावरणातील अटळ अशी प्रदिया आह ेह ेदलुाक्षून चालणार नाही. पूवीचे 

जागततकीकरण ह ेउत्िांत मके्तदारी भांडवलशाहीचे उदारमतवादी जागततकीकरण होते. तर आजचे जागततकीकरण 

मातहती तंत्रज्ञानाने सज्ज पररपक्व मके्तदारी भांडवलशाहीचे म्हणजेच साम्राजयवादाचे नवउदारमतवादी 

जागततकीकरण आह.े१ जागततकीकरणाची प्रदिया १९९० नतंर भारतात जोर धरू लागली. याबद्दल मातहती देताना 

Bosworth आतण Gordon ह ेअभ्यासक म्हणतात, ‘Over the past decade globalization has been driven by 

technological advances .... but has also been driven by policies and ideas.’ इंग्रजी साम्राजयशाहीच्या 

काळातही आपण इंग्रजी भाषा आत्मसात केली. साम्राजयशाहीला तवरोध केला पण इंग्रज माणसाचा द्वषे केला नाही. 

इंग्रजी भाषेमुळे आपल्या ज्ञानात आतण जातणवांत भर पडली, स्तवातंत्र्यप्राप्तीनतंर आपण इंगलंडशी आपण वैर ठेवल े

नाही. जागततकीकरण म्हणजे सवा क्षेत्रात पातिमात्यांचे अंधानुकरण असा अथा रूढ आह.े वेशभूषा, केशभूषा, 

खाद्यपदाथा, जेवण्याची पद्धती एकूणच जीवनपद्धतीवर पतिमेच्या मूल्याचे आिमण होत आह.े स्तवावलंबी, 

सावाभौतमत्व यांना या जागततकीकरणात कात्री लागणार ह ेउघडच आह.े  स्तवदेशी ही संकल्पनाच कालबाह्य होऊ 

पाहत आह.े२ यामुळे काही वषाातच देश आपापली संस्तकृती वैतशष्ट्ये गमवून बसतील दक काय अशी भीती वाटते.  

या पार्श्ाभूमीवर आपल्या सातहत्य व्यवस्तथेचा तवचार करण ेआवश्यक आह.े जागततकीकरणाच्या  कालखंडात 

वाङ्मय व्यवहाराला तवशेष करून वाङ्मयाचा भाषांतरणाला म्हणजेच अनुवादाला फार महत्व आह.े केशव तुप े

म्हणतात त्याप्रमाणे, ‘काळाच्या ओघात बदल होऊन संगणक आल े जागततकीकरण आर्थथक बाजून े जोरात घुसल े

त्यामुळे “तवर्श्ग्राम”(global village) संकल्पना आली.’ अलीकडच्या संगणक व मातहती तंत्रज्ञानामुळे जग अंत्यततक 

जवळ आले आह.े जया अथी जग अतधकातधक आंकुतचत होत आह े त्या अथी सातहत्य व्यवहार अतधक व्यापक होण े

िमप्राप्त आह.े सातहत्यतनर्थमती वा सातहत्यव्यवहार गततमान व तवर्श्व्यापी होणेसाठी भाषांतर वा अनुवादाची 

प्रदिया होण े अत्यंत महत्वाची आह.े अनुवादामुळे स्तथातनक भाषेतील वाङ्मयाला नव्या नव्या आशयाच्या व तभन्न 

तभन्न तवषयाच्या छटा प्राप्त होतात ह े ध्यानात घेणे महत्वाचे आह.े अनुवादाच्या आधारे तभन्न भाषेतील तवचार, 

भावातभव्यक्ती स्तथातनक भाषेत सहजपणे आणता येते ह ेजागततकीकरणाने तसध्द होत आह ेअसे म्हणता येईल.  

अनवुाद ह ेएक जागततकीकरणाच ेसाधन : 

 अनुवाद प्रदिया आतण जागततकीकरण यांचा तनकटत्वाचा संबध आह.े सातहत्याचे भाषांतर याला आता 

ददवसेंददवस अतधकातधक महत्त्व येत चालले आह.े ऑक्टो २००६ मध्य ेफ्ांकफुटा, जमानी यथेे भरलले्या पुस्ततकाच्या 
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प्रदशानात भारत हा देश प्रमुख अततथी देश होता. भारतातनू अनेक प्रकाशक पुढील बेत आखण्यासाठी जमानीत जाऊन 

आल.े पािात्य दशेांनी चीन आतण भारत या दोन महा-देशांबरोबर या ना त्या प्रकारे संबंध प्रस्तथातपत करणे, 

वाढतवणे आतण भक्कम करणे यासाठी कंबर कसली आह.े आर्थथक आतण व्यापारी तहतसंबंध भक्कम होण्यासाठी त्या त्या 

भाषेतून व्यवहार कसे चालतात, त्या देशातील सांस्तकृततक वैतशष्ट्ये कोणती आतण ती आता वतामानकाळात कशा 

प्रकारे आतवष्ट्कृत होत आहते या साऱ्याबाबत पतिमेकडच्या देशांना उस्ततुकता आह.े जागततक आतण स्तथातनक 

यांच्यातील ताण दरू करण्याचे भाषांतर एक उत्तम साधन आह.े Translation as negotiation हा एक नवाच तवचार 

उदयाला येत आह.े जागततकीकरणाच्या कालखंडात व अनुवादाचे महत्त्व यातवषयी परामशा घेत असताना 

सातहत्याव्यवहार आतण जागततकीकरण यांच्यातील संबंध स्तपष्ट होणे गरजेचे आह.ेत्र्यं.तव. सरदेशमुख अनुवादाचे 

महत्व तवषद करताना म्हणतात, ‘अनुवाद ही एक अत्यंत तनसगातनष्ठ, स्तफुरणशील व स्तफुरणदायी दिया आह.े’३ तर 

भालचंद्र नेमाडे यांनी, “खरे तर सातहत्य आतण जागततदकरण या दोन्ही गोष्टी परस्तपर तवरोधी गोष्टी आहते.” अस े

म्हटले आह.े४  तसे पतहल ेतर परभाषेतील भाषांतर ही एक सांस्तकृततक गरज आह.े जागततकीकरण ह ेस्तथातनक भाषा 

व सातहत्य यामध्ये एक सांस्तकृततकतेची भूतमका तनमााण करीत असते. चंद्रकांत पाटील यांनीही जागततकीकरणाच्या 

प्रदियेत अनुवादाचे योगदान दकती महत्वाचे यातवषयी ते म्हणतात, लतलतकृतींची अनुवाद ककवा तजथं तनव्वळ 

भातषक अंगापेक्षाही जास्तत काहीतरी दणे्याचा प्रयत्न असले अस े वाङ्मयाचे ककवा सातहत्यकृतीतवषयक अनुवाद 

यांच्यासाठी अनुवाद हा शब्द वापरावा.५ जागततकीकरण स्तथातनक भाषा व सातहत्यामध्ये एक सांस्तकृततकतेची 

भूतमका तनमााण करीत असत.े या संदभाात नेमाडे म्हणतात, “आपली जी पारंपररक बहुसांस्तकृततकता आह.े 

बहुभातषकता आह ेती आज या घटकेला रटकवून ठेवणं ही सुद्धा सवाात महत्वाची कृती आह.ेती जर आपण रटकवली 

तर या जागततकीकरणाच्या लाटेतून आपण वर यऊे. एक सांस्तकृततक दषृ्टी बाळगली तर आपला सवानाश अगदी 

तनतित आह.े बहुसांस्तकृततकतेमध्ये तनतितपण ेअशी ताकद आह ेकी, ती जागततकीकरणाला पुरून उरेल.”६  या सवा 

मतांचा तवचार केला असता, जागततकीकरणात अनुवाद, भाषांतर ही भातषक वा सातहत्य दिया दकती महत्वाची 

आह ेअधोरेतखत होते.  

अनुवाद म्हणजे अनुवाददत कृतीचा ककवा ततच्या भाषेच्या केवळ गौरव असतो असे नव्ह.े तो आपल्याही 

राष्ट्रीय समृद्धीत भर घालणारा, आपल्या भाषेची आतण सातहत्याची क्षमता वाढतवणारा, आपले मन अतधक संस्तकाररत 

करणारा असा एक महत्वाचा व्यापार आह.े वसंत बापटांनी नोंदतवलेल्या प्रततदियेवरून आपणास अनुवादाचे महत्व 

लक्षात येत.े७ भाषांतराच्या वा अनुवादाच्या सहाय्याने परसंस्तकृती आतण परजीवन आपणास सूक्ष्मपणे समजून घतेा 

येते. आतण आपल्या जीवनाच्या कक्षा वर्थधष्ट्णू करता येत.े भाषांतर वा अनुवाद झाल्यातशवाय भाषेचे सामथ्यया वाढू 

शकत नाही. तसेच आपल्या सातहत्याला अद्ययावत ठेवण्यासाठी, तवचार तत्त्वांना तनत्यनूतन ठेवण्यासाठी भाषांतर 

वा अनुवाद ह े जागततकीकरणातील एक महत्वाचे साधन आह े असे म्हणता येईल.अनुवादाचा तवचार करताना 

प्रामुख्याने परकीय सातहत्याचे भाषांतर व भारतीय सातहत्याचे भाषांतर अशा दोन पातळयांवर तवचार करण े

महत्वाचे आह.े स्तवभाषेतील संस्तकृतीला आतण सातहत्याला उन्नत बनतवण्यासाठी सातहत्याचे भाषांतरण होणे 

अपररहाया आह.े एत्तदे्दतशयत्वाला समृद्ध, सदढृ आतण तवकसनशील ठेवण्यासाठी तवदेतशयत्वाचा स्तवीकार होण ेगरजेचे 

आह.े  याचाच अथा असा होतो की, ‘पर भाषेतील भाषांतर वा अनुवाद ह एक सांस्तकृततक गरज आह.े’८ या गरजेच्या 

पुतातेमधनूच भाषांतरण प्रदियेबरोबारच जागततकीकरणाची प्रदिया गततमान होईल.  

भारतीय सातहत्य, भारतीयत्व आतण अनवुाद :  

भारतीय सातहत्याचा अभ्यास करताना तो अभ्यास भारतीय पररप्रेक्ष्यात असावा, ह ेजरी खरे असले तरी 

केवळ देतशयत्वाच्या आधारे भारतीय सातहत्याचा अभ्यास करण े मयााददत ठरेल. अशा पररतस्तथतीत भारतीय 

भाषांच्या संदभाात अनुवादाचा तवचार करताना भारतीय राजघटनेला आतण तनकोप भारतीयत्वाला समोर ठेवून 

अनुवादाचे आतण अनुवादकांचा तवकास होणे आवश्यक ठरत.े परस्तपर संस्तकृतीचा आदरभाव राखत मराठी संस्तकृतीचे 

उन्नयन करणे आतण भारतीयत्वाची सदढृ संस्तकृती तसद्ध करणे ह े अनुवादाचे कताव्य ठरत.े या दषृ्टीन े अनुवादाची 

अनुवादाची प्रदिया गततमान होणे आजच्या जागततकीकरणाच्या काळात अत्यंत महत्वाचे आह.े भारतातील तवतवध 

पंथ, जाती, जमाती, धमा, लोकपरंपरा, लोकसंस्तकृती या सवा घटकांना समजून घणेे आतण त्या त्या जीवनानुभूतींना 

साकारणाऱ्या सातहत्यकृतींचे अनुवाद करणे त्यातनू एक लोकशाहीतनष्ठ असणारी तनकोप, सांमजस्तय संस्तकृती पुढे येऊ 

शकेल ह ेलक्षात घेऊनच भारतीय सातहत्याचे अनुवाद काया पढेु जाण ेकालसुसंगत आतण कालोतचत ठरेल.९ मराठी 

भाषेची व मराठी सातहत्याची ओळख भारतीय आतण जागततक स्ततरावर करून देण्यासाठी अनुवादाची वा 

भाषांतराची तनतांत गरज आह.े कारण जागततकीकरणातून अतधकातधक गततमान झालले्या अनुवादामुळे भारतीय 

पातळीवरील संस्तकृतीचे अवलोकन करण,े त्या संस्तकृतीचे संस्तकार आत्मसात करणे आतण त्या संस्तकारातून आपल्या 
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स्तथातनक संस्तकृतीचे उन्नयन करण े या सवा गोष्टी घडून येताना ददसताहते. महाराष्ट्रीयत्व, भारतीयत्व आतण 

जागततदककत्व या ततन्ही बबदनुा एकत्र जोडण्याचे काया भाषा, सातहत्य, भाषांतर यांच्यामुळे पुढे जाताना ददसून येते. 

मराठीपणाला जपत जपत भारतीयत्वापयंत पोहचण्याची प्रदिया ही आपल्या संस्तकृतीचे पूणा तवकसन मानावे लागले. 

भारतीयत्वाची संस्तकृती तनमााण करण ंह ेदेखील आपले मराठीपणासोबत महत्वाचे कताव्य आह.े  

अनवुाददत मराठी सातहत्य :  

  अलीकडच्या जागततकीकरणामुळे मराठीत बरेच अनुवाद यायला लागल े आहते. जागततकीकरणामुळे 

अनुवादाला गती तमळाली तरी यापूवी कमी अतधक प्रमाणात अनुवाद होत होतेच. १९ व्या शतकात भाषांतर होत 

होते. त्यापूवी म्हणजे संत काळात अनुवाद झाल्याचे ददसून यते.ेअनेक पंतडत कवींनी रामायण, महाभारत यासारख्या 

महाकाव्यातील काही सगा, कांड यांचे अनुवाद आपल्याला भेटत जातात. संत ज्ञानेर्श्र यांचा ‘ज्ञानेर्श्री’ हाच एक 

अनुवाद की जो अनुसजानाच्या गीतेवरील भाष्ट्य असून त ेस्तवततं्र प्राततभ पातळीवर पोहोचतो आह.ेमुळातच भारतीय 

भूमी हीच अनुवादासाठी अनुकूल आह.े अनुवादाला परूक तन पोषक ठरणारे वातावरण व अनुवादाला हवी असणारी 

सामग्री भारतीय उपखंडात तवपुल प्रमाणात आह.े याचे कारण म्हणजे  भारत देश हा एक भातषक वा तद्वभातषक देश 

नसून बहुभातषक दशे आह.े या देशात बावीस अतधकृत भाषा आहते. तवतवध बोली आहते. त्याचबरोबर अनेक धमा, 

अनेक संप्रदाय हजारो वषाापासून या देशात आहते. त्यातून प्रत्येक प्रांताची वाङ्मयीन संस्तकृती तयार झाल्याचे ददसून 

येते. अशी ही पार्श्ाभूमी असलेल्या भारतात अनुवादाच्या माध्यामातून सांस्तकृततकदषृ्ट्या,वाङ्मयीनदषृ्ट्या आतण 

भातषकदषृ्ट्या आदान-प्रदान होणे अपररहाया आह.े राजकीय,व्यावहाररक, प्रशासकीय, आर्थथक, धार्थमक या हतेनू े

अनुवाद झाले आह.े पण वाङ्मयीन व सांस्तकृततक संवधानासाठी जाणीवपूवाक अनुवाद होण ेअपेतक्षत होत ेतस ेझाल े

नाही असे म्हणता येईल.बाराव्या शतकात म्हणजे मध्यकाळात सुरु झालले्या भक्ती चळवळीने देशपातळीवरील 

अनुवादाला चांगली गती ददली असे म्हणता येईल. ‘ज्ञानेर्श्री’ हा ग्रंथ केवळ अनुवाद म्हणनू समजून घणे्यापेक्षा संवाद 

बंद करू पाहणाऱ्या संस्तकृतीतवरुद्ध पुकारलेल्या बंडासाठी अनुवादाचा एक हत्यार म्हणून कसा वापर म्हणून कसा 

होऊ शकतो याचे द्योतक आह.े याचे कारण म्हणजे त्याकाळातील धमासंस्तकृतीचा पगडा अतधक असल्यान ेअनुवाद व 

भाष्ट्य, करण ेव टीका करण ेपाप समजल ेजात होत.े हा प्रततगामी तवचार तत्कालीन समाजात रुजललेा असल्यान े

कोणीही अनुवाद करण्यास पुढे येत नव्हत.े ह ेपतवत्र पाप करण्यासाठी अनेक संतानी अनुवादाचा अंगीकार केला असे 

म्हणता येईल. तेव्हापासून भाषांचा कंुठीत झालेला प्रवाह जोरदारपण े वाहू लागला अस े म्हटंले तर वावगे ठरू 

नये.संस्तकृत भाषेतील रामायण, महाभारत, भगवद्गीता यासारखे ग्रंथ प्राचीन मराठी भाषकेररता प्रेरणापूंज ठरल े

आतण त्या ग्रथंांच्या आधारे टीकात्मक काव्यग्रंथांची तनर्थमती झाली आह.े असे असले तरी अभ्यासक भाषांतर वा 

अनुवाद म्हणनू त्याचा समावेश करीत नाहीत. अनुवादाचा वा भाषांतराचा तवचार करताना मराठी भाषेचा 

आधुतनक कालखंड अतधक महत्वाचा आह.े सवासाधारणपणे १८१८ ते १८७५ या कालखंडाला भाषांतराचा कालखंड 

मानण्यात आले आह.े काही अभ्यासक या कालखंडाचा उल्लेख ‘भाषांतर यगु’ असा करतात. या कालखंडात 

वाङ्मयकृतींची नवतनर्थमती ददसत नसल्याने या कालखंडाला ‘तमोयुग’ असेही म्हटले जात.े १९७५ त े १९०० या 

कालखंडात परकीय आतण संस्तकृत भाषेतील सातहत्यकृतींचे भाषांतररत व अनुवाददत सातहत्याची तनर्थमती तवपुल 

प्रमाणत झाल्याचे ददसते. कृष्ट्णाशास्त्री तचपळूणकर यांनी ‘मेघदतू’, गणेशशास्त्री लेल ेयांनी रघुवंश यासारखे काव्य 

अतभजात संस्तकृत काव्याच्या पद्यानुवादातून काव्याच्या रूपांतरातनू अवतरल्याचे ददसून येते. एकोतणसाव्या 

शतकाच्या उत्तराधाात बुकीश नाटकाची परंपरा मोठ्या प्रमाणात तनमााण झाली. स.ब.अमरापूरकर व रावजी बापट 

या लेखकद्वयाचे ‘प्रबोधचंद्र’ ह ेमराठील पतहल ेभाषांतररत नाटक संस्तकृतवरूनच भाषांतरीत केले असल्याचे लक्षात 

येते. या एकोतणसाव्या शतकातील इंग्रजी आतण संस्तकृतमधून मराठीत करण्यात आलले्या भाषांतरणातनू एकप्रकारची 

भाषांतर संस्तकृतीच अवतरल्याचे ददसून येते. या संदभाात महत्वपूणा तनष्ट्कषा नोंदतवताना माया पंतडत म्हणतात, 

‘आपली भाषांतर संस्तकृती ही साम्राजयवादी पािात्य संस्तकृती व एतदे्दशीय संस्तकृती यांच्यातील संघषाकाळाचे अपत्य 

असल्याने ततचा तवचार वासाहततक वू्यहाच्या संदभा चौकटीतच अतधक अथापूणा करता यतेो. ककबहुना याहीपुढे 

जाऊन, एकोतणसाव्या शतकातील भाषांतर संस्तकृती म्हणजे वासाहततक वु्यहातील एक व्यातमश्र रणनीती आह.े’१० 

यामुळेच या काळातील भाषांतर संस्तकृती कोती रातहललेी ददसते. कारण केवळ रंजनवादी रुपन्तारांचा मागा 

स्तवीकारला गलेा. त्याचा पररणाम वाङ्मयीन आतण भातषक तवकासाच्या वाटाच बंद झाल्या अशा तनष्ट्कषाापयंत त्या 

येतात. तवसाव्या शतकात भारतीय भाषाभतगनीमधनू मराठीमध्ये करण्यात आललेे अनवुादाचे काया तनतितच 

महत्वाचे आह.े तततकेच वेगळेदेखील आह.े या कालखंडात भारतातील तवतवध भाषामधील कलाकृती भाषांतररत 

होऊन मराठीत आल्याचे ददसून येते. मराठीभाषेचा जया भाषाभतगनींचा संपका  आला व मराठी संकृतीशी जया 
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संस्तकृती तमळत्या-जुळत्या रातहल्या त्याच भाषा संस्तकृतीतील सातहत्याचे मराठीत भाषांतर झाल्याचे ददसून येते. उदा. 

बंगाली, बहदी, व कन्नड या भाषांतील सातहत्यकृतींचे  भाषांतर तवशेषत्वाने झाल ेआह.े  

बगंाली सातहत्यकृतींच ेभाषातंर:  

तवशाव्या शतकात भारतीय भाषांमधील अतभजात सातहत्यकृतींचे मराठी भाषेत झाललेे भाषांतर तवपलु 

प्रमाणात आढळते.बंगाली फाळणीतवरुद्ध रटळकांनी चालवलले्या चळवळीमागून बंगाल महाराष्ट्र यातील सख्य वाढत 

गेल ेतसे बंगाली सातहत्याचे अनुवाद मराठीमध्य ेतवपलुतने ेआले. बंदकमचंद्र चटजी, रबवद्रनाथ टागोर, शरचं्चद्र चटजी, 

तवभूततभूषण बंदोपाध्याय, सत्यतजत राय या बंगाली सातहतत्यकांच्या सातहत्यकृतींचे भाषांतर मराठीत झाले आह.े 

बंदकमचंद्र चटजी यांच्या ‘आनंदमठ’ या कादंबरीपासून तर रबवद्रनाथ टागोर यांच्या ‘गीतांजली’ पयंतच्या अनुवादांनी 

इतर भाषाभतगनीना आशय तत्त्वाचे व भावतवर्श्ाचे नवे बळ ददलेल े आह.े या अनुवादामुळे भारतीय 

भाषाभतगनींमध्ये परस्तपरएकत्वाची भावना स्तवातंत्र्यकाळात आकारास आले. एव्हढेच नव्ह ेतर सामातजक व धार्थमक 

पयाावरणाकडे वैतवध्यपूणा दषृ्टी देखील नव्याने आकारास आली आह.े असे ह े अनुवादाचे महत्वाचे काया आह े असे 

म्हणता येईल.शरचं्चद्र चटजी यांच्या ‘अरक्षतणया’, ‘चररत्रहीन’, ‘देना पावना’, ‘देवदास’, ‘रामेर सुमती’, ‘पररणीता’, 

‘श्रीकांत’, ‘तवराज बहू’, ‘तवप्रदास’, ‘शेषप्रश्न’, इत्यादी कथा-कादंबऱ्या मराठीत भाषांतरीत झालेले आहते. तव.सी. 

गुजार, शंकर बाळशास्त्री, पी.बी. कुळकणी आतण मामा वरेरकर या सवांनी शरचं्चद्र चटजी यांच्या सातहत्यकृतींचे 

भाषांतर केल े आहते. या अनवुादाच्या प्रदियेमुळे भारतीय स्त्रीजीवनाचे तववध कंगोरे मराठी सातहत्याकृतीमधून 

समथापणे आलेली नव्हती. पण शरचं्चद्र चटजींच्या अनुवाददत कादंबरीद्वारे व्यापक पातळीवर स्त्रीसंकृतीचा पररचय 

झलेला आह ेअसे म्हटंले तरी वावगे ठरू नये. नाटक या वाड्मयप्रकारातदेखील बंगाली नाटके मराठी भाषेत आणण्यात 

आली. उत्पल दत्त, बादल सरकार यांच्या नाटकाचे अनुवाद मराठी झालेल ेआहते. ‘जुलुस’, ‘बाकी इततहास’, ‘एवम् 

इंद्रजीत’ या बदल सरकारच्या अनुवाददत नाटकांना मराठीमध्ये चांगला प्रततसाद तमळाला आह.े बंगाली रंगभूमीचा 

चांगल्या प्रकारे पररचय त्यामधून मराठी रंगभूमीला झाला असे म्हणता येईल. सत्यतजत राय यांच्या अनुवाददत 

कथा-कादंबऱ्यामुळे मराठी सातहत्याच्या आशयतवर्श्ात मौतलक भर  पडली आह े असे म्हणता येईल. थोडक्यात, 

बंगाली भाषेतून मराठी भाषेत झालेल्या या अनुवादामुळे तौलतनक सातहत्याभ्यासाला चांगली गती तमळाली असे 

म्हणता येईल.  

बहदी सातहत्यकृतींच ेभाषातंर :  

मराठीमध्ये भारतीय भाषेत झालेल्या  अनुवादाचा तवचार करताना बहदीतून मराठीत झालले्या अनुवादाचा 

तवचारदेखील महत्वाचा आह.े बहदी मराठी अनुवादाचे काया व्यापक स्तवरूपाचे आह.े मराठी बहदी आतण बहदी मराठी 

अनुवादाच्या कायाामुळे आतण दसुरे तवशेष म्हणजे तलतपसाधाम्याामुळे दोन्ही भाषेतील भाषांतरण प्रदियेला गती 

तमळाली.कें द्राच्या ‘नॅशनल ट्रस्तट’, ‘सातहत्य आकादमी’ या सारख्या सातहत्यासंस्तथाच्या धोरणामुळे मराठी बहदी 

यांच्यामधील अनुवाद प्रदियेला संधी प्राप्त तमळाली असे म्हणता येईल. बहदीमधून मराठीमध्ये अनुवाद करण्याच्या 

प्रदियेला एका अथाान े राष्ट्रभाषासंबंधीच्या आंदोलनामुळे गती तमळाल्याचे ददसून यतेे. फणीर्श्रनाथ रेणू या 

तबहारमधील प्रतथतयश कादंबरीकाराच्या ‘मैला आँचल’ १९५४ या कादंबरीचे मराठीमध्ये ‘काळी माती-तहरवी 

नाती’ १९७५ या नावाने श्री.ज.जोशी यांनी अनुवाद केल.ेश्रीलाल शलु्क यांच्या नावाजलले्या ‘रागदरबारी’१९६८ 

या कादंबरीचे भाषांतर श्री.ज.जोशी यांनी केले. मोहन राकेश यांच्या ‘आधेअधुरे’ या नाटकाचे भाषांतर तवजय 

तेंडूलकर यांनी केले. संत तुलसीदासांच्या ‘रामचररत्रमानस’ या महाकाव्याचे रा.बच. श्रीखंडे यांनी ‘सुश्लोकमानस’ 

नावाचे भाषांतर केल.े तलुसीदासांच्या ‘दोहावली’चेही त्यांनीच ‘सुरलोक दोहावली’ नावाने भाषांतर केल.े 

हररवंशराय बच्चन यांच्या १९३४मध्ये लोकतप्रय अशा ‘मधुशाला’काव्याचे केलेले भाषांतर मराठीत अनेक 

अनुवादकांनी केल्याचे ददसून यतेे. पद्माकर जोशी यांनी बहदी कादंबरीकार जैनेंद्र कुमार यांच्या ‘परख’, ‘त्यागपत्र’, 

‘,मुतक्तबोध’ या कादंबऱ्या भाषांतरीत केल्या आहते. मन्नू भंडारी, भगवतीचरण वमाा या सातहतत्यकांच्या 

सातहत्यकृतींचे भाषांतर झाले आह.े चंद्रकांत बांददवडेकर, चंद्रकांत पाटील, सूयानारायण रणसुभे, तनतशकांत ठकार, 

प्रकाश भातंबे्रकर या अनुवादकांचे काया अत्यंत महत्वाचे ठरलले ेआह.े तनष्ट्कषा : या सवा अनुवादामधून मराठी भातषक 

प्रदेश व बहदी भातषक प्रदेश यांच्यामध्ये तवचार भावनाची आदानप्रदान अतधकातधक उत्तम प्रकारे होण्यास मदत 

झालेली आह.े बहदीमधून मराठीत झालेल्या अनुवादाच्या तुलनते मराठीतून बहदी भाषेत झालेले अनुवादकाया 

संख्यात्मकदषृ्ट्या अतधक आह.े तसेच त े गणुात्मकदषृ्ट्या देखील तततकेच महत्वाचे आह.े मराठी भाषेतील दतलत 

सातहत्य ह ेया अनुवाद कायाामळेु बहदी भातषक प्रदेशमध्य ेपोहोचू शकल.े मराठीतील दतलत सातहत्याचे व त्याच्या 

अनुवादाचे ह ेऐततहातसक काया आह ेम्हणता येईल. मानवाचे जागततक पालामेंट व्हावे, युद्ध ेनष्ट व्हावीत, सात्रा शांतता 

नांदावी, मानवाची प्रगती व्हावी याला तवरोध कोण करणार ? आपल्याकडे रवींद्रनाथ टागोर, महात्मा गांधी यांनी 
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तवर्श्राजयाची, जागततक शांततचेी कल्पना परुस्तकारली. ‘वसंुधैव कुटंुबकम ह ेतत्त्वज्ञान संपणूा पुथ्यवी एका कुटंुबाप्रमाणे 

आह ेत ेतत्त्व भारतान ेप्रथम जगाला ददले त्यात पृथ्यवीवरील जीवसृष्टीची काळजी घेण्याची संकल्पना आह ेसध्याचे 

जागततकीकरण या ध्येयाकडे वाटचाल करावे अशी अपेक्षा आह.े  

सदंभा सचूी :  

1. तेलतुंबडे, आनंद, ‘सामातजक न्याय आतण जागततकीकरण’, लोकवाङ्मय गृह, मुंबई. २००६, प.ृि. २. 

2. डॉ. ना.य. डोळे, ‘उदारीकरण : नवे आर्थथक धोरण’, ‘जागततकीकरण’, तवद्या प्रकाशन नागपूर, प्रथमावृत्ती  

a. १९९७ प.ृि. १६९ 

3. तुपे केशव, ‘अनुवादमीमांसा’,‘त्र्यं.तव. सरदशेमुख, अनुवाद:संस्तकृतीसंगमासाठी’, साक्षात प्रकाशन,  

a. औरंगाबाद, प.आ., ७ जून, २०१२, प.ृि. ३७ 

4. भालचंद्र नेमाडे, ‘सातहत्य संस्तकृती आतण जागततकीकरण’, लोकवाङ्मय गृह, मुंबई- २००३, पृ.ि.४ 

5. तुपे केशव, ‘अनुवादमीमांसा’, उ.तन. पृ.ि. २२१ 

6. भालचंद्र नेमाडे, ‘सातहत्य संस्तकृती आतण जागततकीकरण’, उ.तन. पृ.ि.२३ 

7. वसंत बापट, ‘तौलतनक सातहत्याभ्यास’, मौज प्रकाशनगृह आंतरभारती मुंबई. १९८१, पृ.ि. ५९ 

8. सदा कऱ्हाडे, उ.तन.पृ.ि. २३ 

9. तुपे केशव, उ.तन. पृ.ि.१४९ 

10. माया पंतडत, ‘एकोतणसाव्य शतकातील भाषांतर संस्तकृती: वासाहततक व्यूहातील रणनीती, ‘श्रीवाणी’  

11. ’संपा- रमेश वरखेडे, वसंत आबाजी डहाके’ का.स. वाणी माराठी अध्ययन संस्तथा, धुळे, १९९४, पृ.ि.१३ 
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प्रा. मोहन भाउसाहबे सावतं  

 

 

अतंरराष्ट्रीयत्ववाद 
 

प्रा. मोहन भाउसाहबे सावतं  

आततहास तवभाग, सहकार महषी शंकरराव मोतहते पाटील महातवद्यालय नातेपुत े
 

   प्रस्तावना 

जागततकीकरण भाषेवर थांबत नाही. वाढत्या "अंतरराष्ट्रीयत्ववादान”े ह े स्पष्ट केले अह.े 

अंतरराष्ट्रीयत्ववादाच ेशब्द ऄनेक भाषांमध्ये ऄतस्तत्वात अहते. या शब्दांचे ऄथथ समान ककवा त्या सदशृ्य 

ऄसतात. ईच्चारणसुद्धा ऄनेकदा एकसारखेच ऄसत.े या शब्दांचे वणथ दखेील बहुधा एकसमानच ऄसतात. 

अंतरराष्ट्रीयत्ववादाचा प्रसार तचत्तवेधक अह.े त े मर्यादांवर लक्ष दते नाही. भौगोतलक मर्यांदावरही 

नाहीच. अतण तवशेषत: भातषक मर्यादांवरही नाही. ऄसेही काही शब्द अहते जे सवथ खंडावर समजले 

जातात. हॉटेल हा शब्द याचे चांगले ईदाहरण अह.े तो जगात सवथत्र ऄतस्तत्वात अह.े ऄनेक 

अंतरराष्ट्रीयवाद तवज्ञानातून येतात. तांतत्रक बाबी पटकन अतण जगभर पसरतात. जुना अंतरराष्ट्रीयपणा 

हा एकाच मुळापासून ऄतस्तत्वात अला अह.े ते एकाच शब्दापासून जन्माला अले अहते. परंतु, पुष्कळसा 

अंतरराष्ट्रीयपणा हा ईसना घेतलेला अह.े सांगायचे झाल ेतर, शब्द ह ेबाकीच्या भाषांमध्य ेतवलीन झाल े

अहते. स्वीकृती करण्यामध्य ेसांस्कृततक वतुथळे महत्वाची भूतमका बजावतात. प्रत्येक संस्कृती अतण सभ्यता 

यांना स्वतःची परंपरा अह.े म्हणून, सवथ नवीन कल्पना सवाांना समजत नाही. कोणत्या गोष्टी तस्वकारल्या 

जातील ह ेसांस्कृततक तनयम ठरतवतात. काही गोष्टी जगाच्या काही भागांमध्येच सापडतील. बाकीच्या 

गोष्टी जगामध्ये लवकर पसरतात. पण, फक्त तेव्हाच जेव्हा त े त्यांच्या नावान े पसरतात. ऄगदी हचे, 

अंतरराष्ट्रीयपणा ऄगदी रोमांचकारी बनतवतो. जेव्हा अपण भाषा शोधतो, तेव्हा अपण संस्कृती दखेील 

शोधतो. 

ईद्देश:- अंतरराष्ट्रीयत्ववाद ऄभ्यास  करणे 

जगातील तभन्न तभन्न राष्ट्रांमध्ये सलोख्याच,े सहकाराचे व परस्परसामंजस्याचे संबंध राहावेत, 

लहानमोठे संघषथ व युद्ध े बंद व्हावीत, मानवजातीस सततची शांतता लाभावी, यांसाठी अवश्यक त्या 

तत्तवांचा प्रचार व्हावा अतण ती तत्तवे प्रत्यक्षात अणण्यासाठी प्रयत्नशील राहणार्या संघटना स्थापन 

व्हाव्यात, ऄसे प्रततपादन करणारी तवचारप्रणाली म्हणजेच अंतरराष्ट्रीयत्ववाद होय. ह्या तवचारात मानवी 

एकता व जागततक ऐक्य ही ऄतभपे्रत ऄसली, तरी तवश्वराज्य व अंतरराष्ट्रीयत्व ह्या दोन कल्पनांत फरक 

अह.े मानवी एकतेच्या अदशाथत वंशभेद, धमथभेद, संस्कृततभेद ह ेसवथ नष्ट झालेले ऄसतात. त्याचप्रमाण े

राष्ट्रीयत्वासारखी प्रादतेशक ककवा सांस्कृततक मूल्येही नाहीशी झालेली ऄसतात. त्यात मानवी समता गृहीत 

धरलेली ऄसत.े एका तवश्वराज्याच ेशासनाच्या सोयीसाठी प्रादतेशक तवभाग पाडले जातीलही; परंत ु त े

एकमेकांशी स्पधाथ व संघषथ करणारे तभन्न तभन्न समाजगट ऄसणार नाहीत. 
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अंतरराष्ट्रीयत्वाच ेतत्वज्ञान वरील तवश्वराज्याच्या कल्पनेहून वेगळे अह.े अंतरराष्ट्रीयत्वात तभन्न 

तभन्न राष्ट्र े ककवा राष्ट्र-राज्य ेऄतस्तत्वात अहते अतण त्यांच्या तवतवध संस्कृतीही अहते, ह ेमान्य केलेल े

ऄसत.े पुढे ऄशी ऄनेक राष्ट्र-राज्य े त्यांच्या ऄनेक जीवनपद्धतींमुळे ऄतस्तत्वात रातहली, तरी त्यांना 

शांततामय सहजीवन शक्य अह,े ऄसा अंतरराष्ट्रीयत्वावाद्यांचा तवश्वास ऄसतो. ऄथाथत 

अंतरराष्ट्रीयत्ववादीही ऄतस्तत्वात ऄसलेले राजकीय अतण सांस्कृततक भेद पुष्कळदा ऄपररहायथ म्हणूनच 

मान्य करीत ऄसतात. त्यांनाही ह ेभेद वरवरच,े कृतत्रम अतण कालांतरान ेनाहीस ेहोणारे अहते, ऄसा 

तवश्वास वाटत ऄसतो. म्हणजे अंतरराष्ट्रीयत्व हा मानवी एकतेच्या ककवा तवश्वराज्याच्या अदशाथकड े

जाणाऱ्या मागाथवरील एक महत्तवाचा टप्पा अह,े ऄसे म्हणता येइल. राष्ट्र–राज्ये ककवा राजकीय दषृ्या 

स्वायत्त ऄसे वेगवेगळे प्रदशे अतण त्यांच्यातील वेगवेगळ्या संस्कृतींतील समाज ह ेसमान तहतासाठी एकत्र 

येउ शकतील, हा तवचार ऄगदी नवीनच अह ेऄसे नाही. शोध घेतला, तर ऄगदी प्राचीन तत्तवचचतकाचं्या 

लेखनांतून, तसेच राजकारणी व्यक्तींच्या ईक्तींतून अतण कृतींतनूही अंतरराष्ट्रीयत्ववादाचे तत्तवज्ञान हुडकून 

काढता येइल. तथातप अंतरराष्ट्रीयत्ववादाचे तत्तवज्ञान हुडकून काढता येइल. तथातप अंतरराष्ट्रीयत्वाच्या 

तवचाराला फार मोठी चालना तमळाली ती औद्यातगक क्ांतीनंतरच एकोतणसाव्या शतकात, नव्या यंत्रयुगात 

जगातील तनरतनराळ्या लोकसमूहांच े अर्थथक परस्परावलंतबत्व फार मोठ्या प्रमाणावर वाढले. काही 

तवतशष्ट गरजांच्या संदभाथत एका राष्ट्राचे दसुऱ्या राष्ट्रांवाचून चाल ूशकत नाही, ऄशी पररतस्थती जवळजवळ 

जगभर तनमाथण झाली. ह्याचबरोबर दळणवळणाच्या नवीन यांतत्रक साधनांमुळे जगाच्या तनरतनराळ्या 

भागांतील माणसे ऄनेक वेळा ऄनेक प्रकारे एकमेकांच्या जवळ येउ लागली. दरूत्वामुळे जे भेद फार खोल व 

मूलभूत अहते ऄसे धरले जात ऄसे, ते वरवरच ेव कृतत्रम अहते ह्याची जाणीव होउ लागली. जीवशास्त्रादी 

तवषयांतील नव्या तवज्ञानतनष्ठ संशोधनान े मूलभूत मानवी एकता स्पष्टपणे सांतगतली गेली. ह्या सवाांचा 

पररणाम म्हणून मानवी एकतेसारखे, अंतरराष्ट्रीयत्वासारख े तवचार सवथसामान्य माणसांच्या मनातही 

हळूहळू रुजू लागल.े 

वरील तवचारांनुसार प्रत्यक्ष व्यवहार होण्यासाठी काही एका संघटनात्मक यंत्रणेची अवश्यकताही 

एकोतणसाव्या शतकापासूनच जाणंवू लागलेली होती. युद्धानंतरच्या तहाच्या वाटाघाटींसाठीच एकत्र येणारे 

तनरतनराळ्या राष्ट्रांच ेप्रतततनधी ह्या दषृ्टीने काही प्रयत्न करीत व योजना मांडीत. परंत ु राष्ट्राराष्ट्रांतील 

संघषथ जगभर व तवशेषत: यूरोपात आतके तीव्र होत,े की ऄशा संघटना कायम स्वरूपात ऄतस्तत्वात येउ 

शकल्या नाहीत. राष्ट्राराष्ट्रांतील सहजीवन तचरस्वरूपाच्या अंतरराष्ट्रीय संघटनेतशवाय ऄशक्यच अह.े ऄशा 

तर्हचेा अंतरराष्ट्रीय राजकीय क्षेत्रातील पतहला प्रयत्न म्हणज े पतहल्या महायुद्धानंतर स्थापन झालेला 

राष्ट्रसंघ. हा प्रयत्न यशस्वी झाला नाही. दसुऱ्या महायुद्धानंतर संयुक्त राष्ट्र ेही दसुरी अंतरराष्ट्रीय संघटना 

ऄतस्तत्वात अली. ती अजतागायत कायाथतन्वत अह.े ऄथाथत तीही अंतरराष्ट्रीय सहजीवन तनमाथण 

करण्यात, युद्ध ेटाळण्यात व शांततेची हमी दणे्यात म्हणावी तशी यशस्वी होत नाही, ऄसे ऄनुभवास येत 

अह.े मात्र ह्या संघटनांच ेयशापयश काहीही ऄसले, तरी मानवजात राष्ट्र-राज्यांमध्ये तवभागली अह ेही 
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वस्तुतस्थती लक्षात घेतली अतण वास्तव, व्यवहायथ पद्धतीन ेहोइल तेवढे कायथ करावयाचे ठरतवले, तर ऄशा 

संघटनांतशवाय गत्यंतरच नाही. 

साराशं 

अजची राष्ट्र–राज्ये वांतशक, प्रादतेशक, धार्थमक, सांस्कृततक, ऐततहातसक ऄशा ऄनेक भेदावंर ईभी 

अहते. राष्ट्रीयत्व अतण त्याचा अग्रह हीच मानवी एकतेच्या मागाथतील मुख्य ऄडचण अह.े राष्ट्रीयत्वच 

नसेल, तर अंतरराष्ट्रीयत्वाचा प्रश्नही ईद्भवणार नाही. म्हणूनच मानवी एकतेच्या ऄंततम ध्येयाच्या दषृ्टीन े

तवचार केला, तर राष्ट्रीयत्वाचे मूल्य अतण त्यातून तनमाथण होणारी भेदाची भावना नष्ट करणे हीच पतहली 

गरज अह.े अंतरराष्ट्रीयत्वात राष्ट्र े गृहीत धरलेली अहते. अतण म्हणूनच अंतरराष्ट्रीयत्ववादाच्या 

तत्तवज्ञानाच्या मयाथदाही स्पष्ट होतात. तथातप राष्ट्रीयत्व ही लवकर नाहीशी होणारी गोष्ट नसल्यामुळे 

जोपयांत माणसे राष्ट्रीयत्वाच्या भावनेला व राष्ट्र ह्या ससं्थेला तचकटून अहते, तोपयांत राष्ट्राराष्ट्रांनी एकत्र 

याव,े परस्परसहकायाथची भावना ठेवावी अतण सवाांच्याच तहताच्या दषृ्टीने एकमेकांतील संघषथ टाळावेत 

ऄशा तऱ्हचे्या तवचारप्रणालीचा पाठपुरावा करणे ऄगत्याचे अह.े 
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जागततकीकरणाच ेभारतीय ससं्कृती र झालले ेूररणाम : - एक समाजशास्त्रीय अभ्यास 

 

प्रा. लक्ष्मण ााूरूा  नतताम  

    समाजशास्त्र त भाग ाॅ. ााळासाहाे खडकेर महात द्यालय  ेंगुलाा तज. ससधुदगुा  
 

प्रस्ता ना : 

           जागततकीकरण म्हणजे संूूणा जग ही एकमे  ााजारूेठ करण्याची प्रक्रिया होय. अशा प्रकारच्या 

ााजारूेठेत कोणताही माल , भांड ल कक ा मनुष्याळ यांच्या हालचालीसाठी कोणताही अडथळा येत नाही. 

म्हणजेच राष्ट्रीय सरकारन ेकरामध्य ेकूात करुन राजकोषीय आतण द्रव्यत षयक व्य स्थाूनामध्ये सुधारणा करून 

ाहुराष्ट्रीय कंूनयांना दशेात कोठेही व्य साय चालू करण्याची मुभा देणे आ श्यक आह.े एखाद्या देशाने स् त:च्या 

भौगोतलक कक्षेच्या ााहरे आर्थथक उूिम सुरू करण ेम्हणजे जागततकीकरण होय.जागततकीकरणाची जगभरात मोठी 

भूतमका आह.े भारतीय संस्कृती या ूरर तान प्रक्रियेला अडथळा नाही. आूल्या खोल र रुजलेल्या ूरंूरा आतण 

चालीररतीनी   -जागततकीकरणाच्या उदयामुळे तयांची ूकड सतल केली आह.े भारताची समदृ्ध सांस्कृततक ूार्श्ाभूमी 

आह.े आतण तयामुळे संस्कृतीचा अतभमान जगभरात प्रतसद्ध आह.े सामातजक ूरर तानाचा त चार करताना  तामान 

काळात जागततकीकरण प्रक्रियलेा लक्षात घणे े आ श्यक आह.े जागततकीकरणामुळे भारतीय संस्कृती र ूररणाम 

झालेला आह.े सामातजक , आर्थथक ,शतक्षतणक ,राजकीय या क्षेत्ां र ूररणाम झालेला आह.े भारतात १९९१ ूासून 

जागततकीकरणाचा प्रारंभ झाला.  

अध्ययनाची उक्रिष्य े: -  

   १) जागततकीकरणाचा भारतीय संस्कृती र झालले्या ूररणामाचा तचक्रकतसक अभ्यास करण.े  

सशंोधन आराखडा : -  

   प्रस्ततु संशोधांनासाठी  णानातमक आराखड्याचा  ाूर करण्यात आला.  

प्रस्तुत संशोधन ह ेदयु्यम साधनां र आधाररत आह.े ूुस्तके, तनयतकातलके , इंटरनेट इ.  

जागततकीकरणाच ेसामातजक घटका र झालले ेूररणाम : -  

१. ) सामातजक : -  

      जागततकीकरणामुळे भारतीय संस्कृती र ूररणाम झाललेा आह.े भारतीय समाजाचे तीन त भागात स्तरीकरण 

होते. १.) नागरी ,२.) ग्रामीण, ३) आक्रद ासी असे तीन भाग ूडतात.  

२ ) कुटंुा ूद्धती : - 

     जागततकीकरणामुळे कुटंुा ूद्धती र ूररणाम झाललेा आह.े ूारंूाररक समाज व्य स्थेत संयुक्त कुटंुा ूद्धती 

होती. शेती र   शतेीशी तनगडीत कामा र कुटंुा ूद्धती होती. ूण जागततकीकरणामुळे औद्योतगक कारखाने 

शहरामध्ये आल्यामुळे नोकरी करण्यासाठी लोक शहरात स्थलांतररत होत आहते. तयामुळे संयुक्त कुटंुा ूद्धती र 

ूररणाम होत आह.े शहरामध्य ेऔद्योतगक  साहत मलूभूत सोयी सुत धा तमळत असल्याने त भक्त कुटंुा ूद्धती 

अस्तीत ात येत आह.े नोकरीमुळे शहरांचे  ाढते आकषाण इतयाक्रद मुळे संयुक्त कुटंुा न राहता त भक्त होऊ लागली 

आहते. संयुक्त कुटंुाात समयोतजत होण्यासाठी आई  तडलांच्या ारोार न राहता शहरात काम धंद्यासाठी   

नोकरीसाठी त भक्त राहत असल्यामुळे लहान मलुांना आजी आजोाांची ओळख नसत.े तयामुळे आजी आजोाांच्या 

छायेखाली  ाढण्याचा संगम गमा लेला आह.े मुलांनी आजी आजोाांना ूाहुणे कक ा ूाहूण्यासारखे  ाग ण्यास 

सुरु ात केली. हचे संगोून  ृद्धाश्रम  ाढण्याचे मुख्य कारण आह.े आज ही  ग्रामीण भागात काही प्रमाणात संयुक्त 

कुटंुा ूद्धती अस्तीत ात आह.े ूण तयाचे प्रमाण खूू कमी आह.े जागततकीकरण , औद्योगीकरण दळण –  ळणाच्या 

साधनांमुळे शहरात स्थलांतर होण्याचे प्रमाण  ाढले. ूररणामी संयुक्त कुटंुा ूद्धतीची जागा त भक्त कुटंुाूद्धतीने 

घेतललेी क्रदसत आह.े  

३. ) आर्थथक : -  

      जागततकीकरणाचचा ूररणाम आर्थथक क्षेत्ा र झालेला आह.े अत कतसत आतण त कतसत देशा र ारेचदा 
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जागततकीकरणामुळे   व्या सातयक जगत ाहुराष्ट्रीय कंूनयांच्या झालेल्या प्र ेशामुळे अनेक समस्या तनमााण होत 

असल्याचे क्रदसत आह.े शतेकर यांनी शेतामध्य ेतूकत लेल्या शेतमालाला यो य ााजारूेठ तमळत नाही. तयमुळे 

शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आतमहतया करतात. शेतामध्य ेउतूादन केललेा काूूस, सोयााीन , हरभरा , गहू, ज् ारी 

यांना हमीभा  तमळत नाही. शतेकर यांनी कृषी कायदे सरकारन ेरि करा े यासाठी ज ळूास एक  षा होत आह.े 

शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आदंोलन करीत आहते. कृषीमाल आह ेतयाला हमीभा  तमळाला ूातहजे काूुस , उस 

उतूादक शेतकर यांच्या शतेमालाला यो य प्रकारे ााजारूेठा उूल ध करून क्रदल्या तर शेतकर यांचे आर्थथक शोषण 

कमी होईल. ाहुराष्ट्रीय कंूनयांमुळे यजमान दशेांच्या गुंत णुक दरात  ाढ होते. ाहुराष्ट्रीय कंूनया के ळ स् त:चा 

नफा  ाढत ण्याचा उिेश ठे तात.   यजमान दशेाच्या गरजा भागत ण्यात दलुाक्ष करतात. तयामुळे 

जागततकीकरणाचा आर्थथक ूररणाम होत आह.े  

४. ) शतक्षतणक : -   

        जागततकीकरणाचा एक ूररणाम म्हणनू भारत सरकारने १९९१ साली मकु्त अथाव्य स्थेचा स् ीकार केला. 

मुक्त अथाव्य स्थेमुळे स ा क्षेत्ात खाजगीकरणाला   मकु्त व्याूाराला प्राधानय प्राप्त झाले आह.े याचा ूररणाम ूू ी 

म्हटल्याप्रमाणे १९९० च्या दशकानंतर तशक्षण ध्येय ादी न राहता ते ााजारातील एक त िेय  स्तु ानल.े 

खाजगीकरणामुळे मोठ्या प्रमाणात खाजगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा सुरू झाल्या. तयामुळे ग्रामीण आक्रद ासी 

भागातील शाळा ांद होत आहते. खाजगीकरणामुळे अनेक शतक्षतणक संस्था सुरू झाल्या . व्या सातयक कोसा , इंग्रजी 

माध्यम खाजगी त द्याूीठे , खाजगी महात द्यालये   खाजगी त द्याूीठे अनुदातनत महात द्यालयात कायम त ना 

अनुदातनत अभ्यासिम यांना मोठ्या प्रमाणात प्राधानय देण्यात आले. कोरोना महामारीमुळे ज ळूास १८ 

मतहनयाूासून शाळा , महात द्यालये , शतक्षतणक संस्था ांद असल्यामुळे ऑनलाइन तशक्षणाच्या माध्यमातून तशक्षण 

सुरू असून तयाचा त ूरीत ूररणाम त द्यार्थयाांच्या ाौतद्धक मानतसकते र होत आह.े ग्रामीण भागातील आक्रद ासी 

भागातील त द्याथी ऑनलाइन तशक्षणाूासून  ंतचत राहत आहते.  

५.) राजकीय : -   

       जागततकीकरणाचा ूररणाम राजकारणामध्य ेझालेला आह.े अफगातणस्तानमध्य ेतातलाान न ेसत्ता स्थाून 

केल्यानंतर जागततक स्तरा र ूररणाम झाल ेकारण तातलाानन ेभारता सोात व्याूार आयात तनयाात ांद केल्यामुळे 

भारतीय खाद्य ूदाथा   अफगाणीस्तानातून आयात होणरे सुका मे ा, फळे यांच्या व्याूारा र त ूरीत ूररणाम 

झालेला आह.े  तयाचारोार जागततक ााजारूेठे र ूररणाम झालेले क्रदसून येतात.  

६)  त ातहक : -  

      जागततकीकरणाचा ूररणाम त  ाह ूद्धती र देखील होत आह.े घटस्फोटाचे प्रमाण  ाढले. कौटंुताक सहसाचार 

 ाढला.  ृद्धाश्रमांची संख्या  ाढत आह.े त  ाह ूद्धतीने तयांची मूल्ये गम ललेी आहते. ूण आज त  ाह हा ूत त् 

संस्कार नसून ते के ळ व्या सातयक स् रूूाचे झाललेे आह.े सामातजक संांध दरुा लेत. ूती ूत्नी मध्ये कौटंुताक 

 ाद होत आहते. कुटंुाा प्रती आतमीयता कमी होत आह.े जगततकीकरणामुळे त  ाह ूद्धती र ूररणाम होत आहते.  

७. ) ूयाा रण : -  

        जागततकीकरणाचे ूररणाम ह ेूयाा रणा र देखील झालेल ेआहते. जल, जमीन जंगल यांचे संरक्षण   सं धान 

झाले ूातहजे. ूयाा रणाचा हास होत आह.े जंगल नष्ट होत आहते. तयामुळे ूयाा रणात ादल होत आहते. भूकंू, 

महाूूर, दषु्काळ ूडत आहते. हररतगृहांची संख्या कमी होत आह.े ूयाा रण ादी चळ ळी सामातजक समता आतण 

ूयाा रणीय तचरंजी ीत  सं धान करण्यासाठी नतसर्थगक साधन संूत्तीचा  ाूर आतण  ाूराचा प्रकार यांची 

ूुनराचना करतात. अशा प्रकारे ूयाा रण ादी चळ ळींनी आर्थथक त कासाचे आतण तयासंाधी संकल्ूना यांच्या 

यथाथातलेा आव्हान क्रदल ेआह.े यातूनच ूयाा रणाचे संरक्षण करण्यासाठी तचूको आंदोलन ही भारतातील स ाात 

शक्तीशाली अशी ूयाा रण चळ ळ आह.े  

८ ) िीडाक्षते् : -  

        जागततकीकरणाचा ूररणाम भारतीय िीडा क्षेत्ा र झाला आह.े काड्डी , खो-खो त टी दांडू इ. खेळ भारतीय 

ूारंूाररक खेळ आहते. क्रिकेट, हॉलीाॉल टेतनस भारतात खेळतात ूण जागततकीकरणामुळे भारतीय ूारंूाररक 

खेळां र ूररणाम झालेला आह.े  

९ ) राहणीमान   ाोलीभाषा : -   

     जागततकीकरणामुळे राहणीमान   ाोलीभाषा या र देखील ूररणाम झाललेा आह.े  ेशभूषा   केशभूषा यामध्य े
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देखील ादल झाललेा आह.े ाोलीभाषे र ूररणाम झाललेा आह.ेूारंूाररक लोकगीत े, लोककला यांच्या र ूररणाम 

झालेला आह.े मोठ - मोठी तसनेमगृह े, नायगृह यांच्यामुळे ूारंूाररक लोकगीते , लोककला ह ेलोू ूा त चालल े

आहते. या र जागततकीकरणाचा ूररणाम झालेला आह.े राहणीमनात ादल झाललेा आह.ेूारंूाररक सण उतस  

साजरे करण्या र ूररणाम झालेला आह.े  

तनष्कषा : -  

       जागततकीकरणाची प्रक्रिया सन १९९१ ूासून ूी.व्ही. नरससहरा  यांच्या काळात सुरू झाली.  

जागततकीकरणाचे प्रमुख उिीष्ट मुक्त ााजारूेठ असल ेतरी भारतातील समाजा र तयाचा दरूगामी ूररणाम झाललेा 

आह.े कुटंुा ूद्धती , त  ाह संस्था राजकीय कायाप्रणाली तशक्षण व्य स्था ूयाा रण चळ ळी , लोकगीत े, ाोलीभाषा 

,  ेशभूषा तयाारोारच ूारंूाररक सण , उतस  साजरे करण्याच्या ूद्धती यांच्या र जागततकीकरणाचा ूररणाम 

झालेला क्रदसून येत आह.े  
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सोलापरू जिल्ह्यातील कृषी ततं्रज्ञानाचा एक अभ्यास 
 

प्रा.पवार एस.एच.1    प्रा. मगर एस. बी.2 

1अथथशास्त्र जवभाग प्रमुख, स. म. शंकरराव मोजहते पाटील महाजवद्यालय, नातेपुते. 

तालुका – माळजशरस, जिल्ह्हा – सोलापूर 

2अथथशास्त्र जवभागप्रमुख समीर गांधी कला महाजवद्यालय, माळजशरस. 
 

प्रस्तावना – 

 भारत हा कृषी प्रधान देश आह.े आर्थथक जवकासात कृषी हा महत्वाचा घटक आह.े भारतीय अथथव्यवस्था ही 

मुलभूतपणे शेतीवर आधाररत अथथव्यवस्था आह.े भारतातील दोन तृतीयांश लोकांना कृषीतून रोिगार जमळतो. 

भारतीय अथथव्यवस्थेत कृषीला अनन्य साधारण महत्व आह.े कृषी या घटकामुळे देशाची अन्नाची गरि भागजवली 

िाते. कायथक्षम लोकांना रोिगार उपलब्ध होतो. कृषी हा भारतीय अथथव्यवस्थेचा कणा आह.े पूवी शेतीमधील सवथ 

प्रकारची मशागत करण्यासाठी िनावरांचा वापर केला िात होता. शतेीमध्ये श्रमप्रधान ततं्राचा वापर केला िात 

होता. परंतु, अलीकडील काळात कृषी तंत्रज्ञानात मोठ्या प्रमाणात बदल होत आहते. शतेीमध्ये आधुजनक तंत्राचा 

वापर केला िात आह.े देशामध्ये हरीत क्ांतीनंतर शेतीमध्य े नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला आह.े अलीकडच्या 

काळात नवनवीन तंत्रज्ञान, यांजत्रकीकरण, िैवतंत्रज्ञान, ककटकनाशके, रासायजनक खते, जब-जबयाणे यांचा वापर 

करून कमीत कमी खचाथत िास्तीत िास्त कृषी उत्पादन वाढजवण्याचा प्रयत्न केला िातो. कृषीसाठी िलससचन हा 

महत्वाचा घटक आह.े िलससचन बरोबरच कृषीमध्ये सुधाररत जब - जबयाणे, कीटकनाशके, िैजवक खते, आधुजनक 

कृषी तंत्रज्ञान अशा अनेक साधनांमुळे कृषीचा जवकास होऊन कृषी उत्पादनात वाढ होत असल्ह्याचे कदसून यतेे.  

अभ्यासाची उकिष्ठय े-   

1) सोलापरू जिल्ह्यातील रासायजनक खते, तंत्रज्ञानाचा अभ्यास करण.े  

2) सोलापरू जिल्ह्यातील जब-जबयाणे तंत्रज्ञानाचा अभ्यास करण.े 

3) सोलापरू जिल्ह्यातील िलससचन तंत्रज्ञानाच्या बदलाचा अभ्यास करण.े 

4) कृषी अविारे तंत्रज्ञानाचे जवश्लेषण करण ेव कृषी अविारे ततं्रज्ञानाच्या जिल्ह्यातील वापराचा आढावा घणेे.  

सशंोधन पद्धती –   

सोलापुर जिल्ह्यातील कृषी तंत्रज्ञानाचा अभ्यास हा शोधजनबंध दयु्यम सामुग्रीवर आधाररत असून 

सामाजिक व आर्थथक समालोचन, कृषी अथथशास्त्र, कृषी जवषयक ररपोटथ, वेगवेगळे माजसके, अहवाल, संदभथ ग्रथं, 

इंटरनेट, वतथमानपत्रे इ. चा आधार घेण्यात आला आह.े भारत हा कृजषप्रधान दशे आह.े भारतात शेती हाच 

अथथव्यवस्थेचा प्रमुख आधार आह.े कारण एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नात 33व वाटा हा शेती व्यवसायातून देशाला प्रात 

होतो. नवीन कृषी तंत्रज्ञानामुळे उत्पादन खचथ कमी होऊन कृषी उत्पादनातून प्रचंड वाढ होते. शेतक-यांचे िीवनमान 

उंचावण्यासाठी कृषी आधुजनक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे गरिेचे आह.े िगातील वाढत्या लोकसंख्येची अन्नाची गरि 

भागजवण्यासाठी कृषी उत्पादनात वाढ करणे गरिेचे आह.े कारण िमीन मयाथकदत आह,े लोकसंख्या मात्र वाढत आह.े 

या लोकसंख्येच्या उपिीजवकेचा प्रश्न सोडजवण्यासाठी सोडजवण्यासाठी आधुजनक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे महत्वाचे 

आह.े कृषी तंत्रज्ञानातील सवाथत महत्वाचा घटक म्हणनू िलससचन तंत्रज्ञांनास महत्त्व आह.े िलससचन तंत्रज्ञान ह े 

कृषी उत्पादन वाढीसाठीमहत्वाचे तंत्रज्ञान आह.े कृषी तंत्रज्ञानामुळे िलससचन तंत्रज्ञान उच्च उत्पादन देणारी जबयाणे, 

रासायजनक खते, िैजवक खत,े कीटकनाशके धान्य साठवणकू गोदाम आजण आधुजनक यांजत्रकी कृषी अविारे इ. 

स्वीकार केल्ह्यामुळे उत्पादनात वाढ होण्यास प्रामुख्याने मदत होते. सोलापूर जिल्ह्यात नवनवीन कृषी तंत्रज्ञानाचा 

वापर अजधक प्रमाणात केला िात असून उत्पादनात वाढ होत असललेे कदसून येत.े सोलापूर जिल्ह्यामध्ये कृषी 

तंत्रज्ञानाचे जवश्लेषण करण्यासाठी कृषी जवकास व उत्पादनातील वाढ अभ्यासण्याचा प्रयत्न केलेला आह.े  

संकरीत जब- जबयाण े– 

  कृषी उत्पादन क्षमतेमध्य े वाढ करण्यासाठी जपकांच्या उच्च उत्पादन देणा-या सुधाररत दिेदार वाणांचा 

जवकास करणे म्हणिे संकरीत जब-जबयाणे तंत्रज्ञान होय. जब–जबयाणाची जनर्थमती ककवा उत्पादन करीत असताना 
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जवजवध िातीतील जबयाणाचा संकर घडवून आणून नवनवीन वाणांची जनर्थमती केली िाते. दिेदार जबयाणाचे 

उत्पादन व जवतरण करणा-या महाराष्ट्र राज्य जबयाणे महामडंळ व राष्ट्रीय बीि जनगमन या सावथिजनक क्षेत्रातील 

प्रमुख संस्था आहते.  

िलससचन ततं्रज्ञान –  

अ.क्. तालकु्याच े

नाव 

जपकाखालील 

क्षते्र 

ओजलताखाली 

क्षते्र 

एकूण जपकाखालील क्षते्राशी ओजलताखालील 

क्षते्राच ेप्रमाण 

1 करमाळा 124226 43178 34.76 % 

2 माढा 86945 40845 46.98 % 

3 उ. सोलापरू 31056 9351 30.11 % 

4 मोहोळ 76537 34790 45.46 % 

5 पढंरपरू 48581 42201 86.87 % 

6 माळजशरस 43801 34047 77.73 % 

7 सागंोला 71556 10418 14.56 % 

8 मगंळवढेा 89493 19672 21.98 % 

9 द. सोलापरू 79204 23597 29.79 % 

10 अक्कलकोट 127958 29007 22.67 % 

11 बाशी 91220 17676 19.38 % 

       एकूण 870577 304782 35.00 % 

जपकांच्या समाधान कारक वाढीकरीता पाणी दणे्याच्या कक्येला ससचन म्हणतात. सोलापरू जिल्ह्यामध्ये ठीबक ससचन 

तंत्राचा अवलंब करून िमीन ओजलताखाली आणली िात आह.े जिल्ह्यातील शेतीला जवजहरी, कुपनजलका कॅनॉल, 

नदी-नाले, सरोवर, धरण,े तलाव इ. तलावातील पाणी, जवदु्यत ककवा डीझेल पंपाद्वारे परुजवले िाते. जिल्ह्यातील 

सरसरी 35 टके्क क्षेत्र ससचनाखाली आह.े परंत,ु सवथ तालुक्यातील ससचनाखालील क्षेत्रात समानता नाही. जिल्ह्यात 

सवाथजधक ससचन क्षेत्र पंढरपूर तालुक्यांत 86.87 व तर त्याखालोखाल माळजशरस तालुक्यात 77.73 व इतके आह.े 

सवाथत कमी ससचन क्षेत्र सांगोला तालुक्यात आह.े 

कृषी अविारे ततं्रज्ञान –  

 शेती मशागतीसाठी व इतर कामासाठी कृषी अविारांचा अमयाथकदत स्वरूपात वापर म्हणिे कृषी 

यांजत्रकीकरण होय. कृषी अविारे तंत्रज्ञान म्हणिे िजमनीची मशागत करण्यासाठी वापरली िाणारी सुधाररत 

नवनवीन उपकरण े म्हणिे, कृषी अविारे तंत्रज्ञान होय. कृषी जवकासातील दसुरे महत्वाचे तंत्रज्ञान सुधाररत कृषी 

अविारे तंत्रज्ञान होय. या आधुजनक कृषी अविारांद्वारे िजमनीच्या मशागतीपासून सवथ प्रकारचे कायथ कमी खचाथत 

कमी वेळेत व जनयोिनबद्ध केली िातात.  

 रासायजनक खत ेततं्रज्ञान – 

 रासायजनक खत तंत्रज्ञान ह ेअजतशय महत्वाचे तंत्रज्ञान म्हणनू ओळखल ेिाते. नत्र, स्फुरद व पालाश या 

पोषक अन्न द्रवांची गरि भरून काढण्यासाठी जवजवध प्रकार च्या रासायजनक खतांचा वापर जपकासाठी करणे, म्हणिे 

रासायजनक खत तंत्रज्ञान होय. रासायजनक खतांचा व उच्च उत्पादन दणेारी जब- जबयांणाचा संतुजलत वापर करण े

गरिेचे आह.े िजमनीची सुपीकता सेंकद्रय व रासायजनक खतांच्या वापरावर अवलंबून आह.े  

जनष्कषथ –  

भारतीय अथथव्यवस्थेत कृषी क्षते्राला महत्वाचे स्थान कदल ेआह.े सोलापूर जिल्ह्यांध्य ेमागील 20 वषाथपासून 

कृषी अविारांचा वापर वाढत आह.े िलससचन क्षेत्रामध्य े शेतीला पाणीपुरवठा करण्यात जवहीरी, कुपनजलका, 

तलाव, कालवे यांनी महत्वाची भूजमका बिावली आह.े कृषी क्षेत्रात रासायजनक खत तंत्रज्ञान ह ेमहत्वाचे तंत्रज्ञान 

म्हणून ओळखल ेिाते. सोलापरू जिल्ह्यात कृषी तंत्रज्ञानाबरोबरच हररतगृह तंत्रज्ञानाचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला 
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िातो. कृषी जवकासातील हररतगृह तंत्रज्ञान प्रभावी तंत्रज्ञान म्हणून ओळखल े िाते. सुधाररत व संकरीत जब-

जबयाणांचा मोठ्या प्रमाणात वापर वाढला आह.े त्यामुळे शेती उत्पादनात वाढ होऊन दशेाच्या जवकासाला हातभार 

लागला आह.े  

सदंभथ -   

  1) सोलापरू जिल्ह्हा सामाजिक आर्थथक समालोचन, 2015. 

   2) महाराष्ट्राची आर्थथक पाहणी 2020-21. 

   3) प्रा. भोसले, प्रा. काटे, कृषी अथथशास्त्र, फडके प्रकाशन कोल्ह्हापूर. 

   4) उस्मानाबाद जिल्ह्यातील कृषी तंत्रज्ञानाचा भौगोजलक अभ्यास. 

   5) इंटरनेट सलककग.  

   6) माजसके. 

   7) अहवाल. 
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महाराष्ट्र कुपोषण आनण राजमाता नजजाऊ माता-बाल आरोग्य ि पोषण अनभयान 
 

प्रा. नननतन निश्वनाथ खरात1   प्राचायय डॉ. रविद्र भा. घागस2 

1सहाय्यक प्रा. कीती महानिद्यालय, दादर मुुंबई-२८. 

2 प्राचायय सौ. सीताबाई रा. करुंदीकर महानिद्यालय िडकून, ता- डहाण,ू नजल्हा- पालघर. 
 

प्रस्तािना- 

 महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण ि आददिासी भागामध्ये कुपोषण मुक्त ननमूयलनासाठी मनहला बाल निकास 

निभागाुंतगयत ि एकानममक बाल निकास सेिा योजना अुंतगयत राजमाता नजजाऊ माता-बाल आरोग्य ि पोषण 

नमशनच्या माध्यमातून ही योजना प्रभानिपणे काम करत आहे. या काययक्रमामध्ये ग्रामीण ि आददिासी भागातील 

नजल्हा पररषद, पुंचायत सनमती ि ग्रामपुंचायत या माध्यमातनू महमिाची भूनमका बजाित आह.े आज महाराष्ट्र 

राज्यापुढे अनेक आव्हानाुंपैकी कुपोषण ह ेएक आव्हान आह.े या आव्हानािर मात करण्यासाठी शासन मनहला ि बाल 

निकास सेिा योजनेच्या राजमाता नजजाऊ माता-बाल आरोग्य ि पोषण अनभयाुंतगयत कुपोषणाचे प्रमाण कमी होत 

आह.े महाराष्ट्र राज्यामध्य े एकानममक बाल निकास सेिा योजना अुंतगयत माता-बालकाुंच्या आरोग्य ि पोषणाची 

काळजी करताना पूरक पोषण आहाराबरोबर माता ि बालकाुंना अनतररक्त आहार नमळािा म्हणून ग्रामीण ि 

आददिासी भागात परसबागची सुंकल्पना प्रमयेक घरोघरी ि अुंगणिाडी कें द्रामध्ये राबनिण्यात आले आहते. तसेच 

कुपोषण रोखण्यासाठी निशेष प्रयत्न करण्यात आले आहते. या प्रयत्नाुंमध्ये शासनातील सिय निभाग, स्ियुंसेिी सुंस्था, 

मनहला बचत गट ि खाजगी क्षेत्र व्यिस्थापन यामध्य ेसहकायय करत आह.े मयाचबरोबर टाटा ट्रस्ट, वजदाल स्टील 

िर्कसय, ररलायन्स फाउुं डेशन इमयादी कापोरेट या कामासाठी पढेु यऊेन ठाण,े पालघर, नानशक, नुंदरुबार ि अमरािती 

या नजल्यामध्ये कुपोषण थाुंबनिण्यासाठी निशेष प्रयत्न करत आह.े बालकाुंच्या पोषण नस्थतीचा निचार केला तर, 

महाराष्ट्रातील काही नजल्ये कुपोषणासाठी अनतसुंिदनेशील ददसून येत.े ग्रामीण ि आददिासी भागात शासन निनिध 

उपाययोजना करत आहते. ० ते ६ िषय लहान बालकाुंच्या कमी िजनात घट होत आह ेयामध्ये लोकाुंचा सहभाग 

आनण शासनातील एकानममक बाल निकास सेिा योजनातील कमयचारी ि अुंगणिाडी सेनिका या बालकाुंच्या 

पोषणाबाबत शासकीय उपक्रम जसे मुठभर धान्य योजना, माता-बाल माध्यमातनू प्रभािी समुपदेशन, स्थाननक 

स्िराज्य सुंस्था सहकायायने मोफत व्यिस्था उपलब्ध करून देत आहते. राजमाता नजजाऊ माता-बाल आरोग्य ि 

पोषण अनभयान माफय त मनहला सक्षमीकरणाची निशेष मोहीम राबनिण्यात आली आह.े मयाचबरोबर एकानममक बाल 

निकास सेिा योजनेतील प्रकल्प अनधकारी ि कमयचारी याुंच्याशी सुंिाद साधून माताुंमध्य ेसकाराममक बदल घडिून 

आणण्यासाठी भूनमका नाटय, निनिध खेळ, दफल्म शो, इमयादी िापर केला आह.े कुपोषण ननमूयलनासाठी महाराष्ट्र 

राज्यात लोकसहभागातून घडत असलेल्या नानिन्यपूणय उपक्रमाुंचे एकनत्रकरण करण्यात आल ेआहते. तसेच एकानममक 

बाल निकास सेिा योजनेतील अनधकारी ि कमयचारी लोकसहभागातून राबनिण्यात आललेे उपक्रम बालकाुंच्या पोषण 

नस्थतीत सुधारणा घडिून आणण्यासाठी फायदेशीर ठरत आह.े कुपोषणािर मात करण्यासाठी राजमाता नजजाऊ 

माता-बाल आरोग्य ि पोषण नमशन ह े सन २००५ मध्य े स्थापना झाली. गेल्या १५ िषाांमध्ये सिाांनी केलले्या 

प्रयत्नाुंना २०१२ मध्ये ( Comprehensive Nutrition Survey in Maharashtra - CNSM) या अुंतगयत 

दाखिून ददले आह.े  

उद्धशे- 

१) राजमाता नजजाऊ बाल आरोग्य ि पोषण अनभयाुंतगयत कुपोषणाचे ि मृमयूचा अभ्यास करण.े 

२) एकानममक बाल निकास सेिा योजनेंतगयत ० त े२ िषय ियोगटातील मध्यम ि तीव्र कमी िजनाच्या बालकाुंमधील 

कुपोषणाचे प्रमाण कमी करणे. 

३) गभयिती नियाुंची ि स्तनदा माता याुंची काळजी घेणे, कमी िजनाची ि रक्तक्षय असलले्या नियाुंकडे निशेष लक्ष 

देणे. 

४) निजात अभयक, ० त े२ िषय पयांतच्या ियोगटातील बालकाुंचे आरोग्य, आहार, िाढ, निकास ि लसीकरण निशेष 

प्रयत्न करणे. 

५) दकशोरियीन मुलींच्या नशक्षणाकडे निशेष लक्ष दऊेन बालनििाहाचे प्रमाण कमी करणे, पनहल े गरोदरपण 

लाुंबनिणे, दोन अपमयाुंमधील अुंतर िाढनिणे. 
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६) लहान बालकाुंमधील कुपोषणाचे सिय प्रयत्नाुंनी तीव्रता कमी करण ेि जनजागृती करण.े 

७) गरोदर माताुंचे िजन ि नहमोग्लोनबन मोजणे ि मयाुंचे सननयुंत्रण कारणे. 

गृहीतके- 

१) एकानममक बाल निकास सेिा योजनेच्या अुंतगयत राजमाता नजजाऊ माता-बाल आरोग्य ि पोषण अनभयान ही 

कुपोषण ि बालमृमय ूप्रमाण कमी करण्यासाठी सक्षम ि यशस्िी युंत्रणा आह.े   

सुंशोधन पद्धती- 

 प्रस्तुत शोधननबुंध सुंशोधकाने महाराष्ट्र राज्यातील कुपोषण आनण राजमाता नजजाऊ माता-बाल आरोग्य ि 

पोषण अनभयान हा दयु्यम िोत म्हणून पसु्तके, मगगझीन, शासकीय िेबसाईट, न्यूजपेपर, महाराष्ट्र शासन मनहला ि 

बाल निकास निभागातील पररपत्रक इमयादी.     

मानहतीच ेनिश्लषेण- 

 महाराष्ट्र राज्यातील बाल कुपोषण ि बालमृमय ूही गुंभीर समस्या ननमायण झाल्यामुळे शासनाने ११ माचय 

२००५ मध्य े राजमाता नजजाऊ माता-बाल आरोग्य ि पोषण अनभयानाुंची स्थापना केली. या अनभयानाुंतगयत 

महाराष्ट्र राज्यामध्ये यश प्राप्ती झाललेी ददसून येते. अनत कुपोनषत मलुाुंची सुंख्या २००५ मध्य े १७६७२ िरून 

२०१० मध्ये ७८७३ पयांत कमी झालेली ददसून येते. महाराष्ट्रात बाल कुपोषणाची समस्या कायम असून मयाला 

आळा घालण्याची गरज आह.े म्हणून राजमाता नजजाऊ माता-बाल आरोग्य ि पोषण नमशन ह ेलहान ियातील सिय 

बालकाुंचे कुपोषण कमी करण्यािर भर ददला आह.े निशेषतः अुंगणिाडी माफय त परुनिण्यात येणाऱ्या सेिाुंिर अनधक 

लक्ष कें दद्रत करण्यात आल ेआह.े कुपोषण कमी करण्यासाठी स्तनदा माता, गरोदर मनहला ि दोन िषायपयांतच्या 

बालकाुंिर ( ९ मनहने त े २ िषय ) निशेष: जास्त लक्ष कें दद्रत करणे आिश्यक आह.े कारण याच कालािधीत 

कुपोषणाची सुरुिात होते ि याच ियोगटातील सिायत अनधक बालमृमयूचे प्रमाण िाढत जाते. एकानममक बाल निकास 

निकास सेिा योजनेंतगयत ( ९ मनहने त े२ िषय ) गरोदर निया आनण २ िषय ियापयांतच्या बालकाुंना निनिध सेिा 

पुरिण्यािर नेहमी दलुयक्ष होते. कारण या गरोदर निया आनण २ िषय पयांतची ( ९ मनहने ते २ िषय पयांत ) बालके 

अुंगणिाडीमध्य ेदाखल करता येत नाहीत. म्हणून मयाुंच्या आरोग्याची काळजी घरीच ि आई माफय तच घणे ेआिश्यक 

आह.े गभय धारणेपासून ६ मनहन्यापयांतच्या मुलाुंना शासनाच्या पूरक पोषण आहार योजनेचा फायदा सुद्धा घेत नाही, 

कारण या मुलाुंना ननव्िळ स्तनपान देणेच आिश्यक आह.े यामुळे राजमाता नजजाऊ माता-बाल आरोग्य ि पोषण 

अनभयानाचे उद्धशे ह े शासन एकानममक बाल निकास सेिा योजनेंतगयत उपक्रम या आयकु्ताुंमाफय त पूणयपण े स्ितुंत्र 

जबाबदारी ददली गेली आह.े मयामुळे नमशनला ९ मनहन ेत े२ िषय ियोगटातील लहान बालकाुंिर निशेष: लक्ष कें दद्रत 

करण्यात येत.े राज्याच्या ग्रामीण ि आददिासीबहूल क्षेत्रामध्ये आरोग्य आनण पोषणाबाबत बऱ्याच गैरसमजूती, 

अुंधश्रद्धा ि अज्ञान आह.े शासनाने सुरु केललेी एकानममक बाल निकास सेिा योजना ही बालकाुंच्या िाढीि 

निकासामध्ये सहकायायची भूनमका बजाित आह.े बालकाुंची पोषणनस्थती सुधारण्यासाठीची जबाबदारी ही मया-मया 

कुटुुंबातील व्यक्तींची आह.े कारण बालकाुंचा सिाांगीण निकास हा खऱ्या अथायने कुटुुंबामध्ये राहून मातेच्या 

सुंगोपनातून होत असतो. या जाणीिेतून कुटुुंबातील प्रमयेक माता सक्षम झाली पानहजे, हा उद्धशे डोळ्यापुढे ठेऊन 

राजमाता नजजाऊ माता-बाल आरोग्य पोषण नमशन माफय त आुंतरव्यक्ती सुंिादाच्या माध्यमातून माता ि कुटुुंबाुंना 

सक्षम  करण्याचे कायय हाती शासनाने घतेल ेआह.े यामध्य ेसिायत प्रथम अुंगणिाडी काययकती, पययिेनक्षका, आशा 

काययकती इमयादी समुपदेशनाचे कौशल्य,े दकृ-श्राव्य सुंिाद माध्यमे कशी हाताळायची याच ज्ञान दणे्यात येत आह.े 

दकशोरियीन मुली, गरोदरमाता, स्तनदा माता ि कुपोनषत बालके याुंच्या आहाराबाबत समाजात बऱ्याच गैरसमज 

आहते. अशा गैरसमज दरू करून माताुंच्या निचारात बदल करण्याचे कायय केले जात.े अुंगणिाडी काययकती, आशा 

इमयादींच्या माध्यमातून बालकाुंच्या िजनिाढीचे सुंननयुंत्रण करण्यात आल ेआहते. कुपोषण ननमूयलनासाठी माता ि 

कुटुुंब सक्षमीकरण हा कें द्रवबद ू ठेऊन प्रसार माध्यमातून आरोग्य ि पोषणबाबतची जनजागृती मोठया प्रमाणात 

करण्यात येत आह.े मयामध्य ेटीव्ही, रेडीओ, नसनेमागृह, बस पगनल्स, िेबसाईट, ितयमानपात्र, दफल्म-शो, अुंगणिाडी 

कें द्र, लोकराज्य मानसके, पारुंपाररक माध्यमे जसे कलापथम, कीतयनकार इ. प्रसार माध्यमाुंचा जनजागृतीसाठी मोठया 

प्रमाणात िापर होतो. 

 गरीब ि गरजू गरोदर माता याुंचे शारीररक ि माननसकदषृ्ट्या सक्षम होऊन नतच्या पोटी जन्माला येणारे 

बाळ सुदढृ ि ननरोगी असािे अशी मदर केअर सेंटर स्थापना करण्यात आल े आहते. गरीब कुटुुंबामध्ये बहुताुंश 

माताुंना कुटुुंबाचा उदरननिायह चालनिण्यासाठी कष्टाची कामे करािी लागते. मयात माता जर गरोदर असेल तर नतच े

अशा कामाुंमुळे आरोग्य ि पोषणाकडे दलुयक्ष होत.े मयामुळे नतच्या पोटी जन्माला येणारे बाळ ह े कुपोनषत असते. 

यािर गरोदर माता, माताुंच्या आरोग्य, पोषण ि रोजगाराची हमी जर गािाने घतेली तर कुपोषणािर 

कायमस्िरूपी प्रवतबुंध ननमायण करता येईल. अशी जर प्रमयेकाने ठेिली तर कुपोषण रोखण्यासाठी दाररद्र्य रेषेखालील 
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गरोदर माताुंना गािातच रोजगाराची सोय म्हणनू मदर केअर सेंटरची स्थापना केली. या सेंटरमध्य ेहलर्कया सरूपाचे 

काम देण्यात येते ि मयामध्ये ६० रुपये मजुरी ि आहार ४० रुपय े देण्यात येते.राजमाता नजजाऊ कुपोषणमुक्त 

अनभयानाची अुंबलबजािणी करत असताना अुंगणिाडी कें द्रातील जाणाऱ्या बालकाुंना चाुंगल े िातािरण नमळून, 

मयाुंची लहान ियातच नशक्षणा निषयी ओढ ननमायण व्हािी म्हणून अुंगणिाडी सक्षम करण्यात येत आह.े शहरी 

भागात नशक्षण नमळत े तसेच गािात नशक्षण नमळण ेआिश्यक आह.े अुंगणिाडी कें द्रामध्य ेबालकाुंचा शारीररक ि 

बौनद्धक निकास व्हािा आनण मयाुंच्या आरोग्य ि पोषणाकडे लक्ष कें दद्रत केल्यास सुंस्कारक्षम नपढी ननमायण होण्यास 

मदत होत.े एकानममक बाल निकास सेिा योजनेंतगयत अुंगणिाडी सक्षमीकरण लोकाुंचा सहभाग नमळािा तसेच 

बालकाुंना सिय मुलभूत सोई-सुनिधा देतात अुंगणिाडयाुंमध्ये उपनस्थती िाढािी यासाठी आदशय अुंगणिाडी ननमायण 

करािी. अुंगणिाडी पररसर स्िच्  ि रठकरठकाणी फुल-ेझाडे लािण्यात यािी. बालकाुंना खेळण्यासाठी खेळणी 

ठेिण्यात यािी. वभती रुंगनिण्यात यािी. बालकाुंना शुद्ध नपण्याच्या ि शौचालयाची व्यिस्था करून द्यािी.कुपोषण 

ननमुयलनामध्य ेशासनाबरोबर समाजाच्या सिय घटकाुंचा सक्रीय सहभाग घणे्यासाठी शासन राजमाता नजजाऊ माता-

बाल आरोग्य ि पोषण अनभयान राबित आह.े या अनभयानाव्दारे पनहले १००० ददिस बाळाच्या - पुंचसूत्री 

काययक्रमािर भर दणे्यात येते. गभयिती मातेच्या पोटी साधारण ककिा चाुंगल्या िजनाचे बाळ जन्माला येण्यासाठी 

गभयिती   मातेस अनतररक्त आहाराची गरज आह.े महाराष्ट्रातील जन्मत: कमी िजनाच्या ( LBW ) बालकाुंचे प्रमाण 

कमी करण्यासाठी याबाबत जनजागृती, क्षमता बाुंधणीिर भर दणे्यात यते आह.े या कामी लोकसहभाग नमळिताना 

अनेक नानिन्यपणूय कल्पना प्रमयक्षात अुंबलबजािणी करण्यात आली. माहरे मधून आददिासी भागातील कुपोषण ि 

बालमृमयू कमी करण्यासाठी गरोदर माताुंना एकिेळचा चौरस आहार दणे्यात यतेो. गरोदर मातेस तो आहार दपुारी 

१२.०० ते १.०० यािेळेत अुंगणिाडीमध्ये दणे्यात येतो. आहार घेतल्यानुंतर मातेस दोन तास निश्राुंती ददली जात.े 

निश्राुंती कालािधीत मातेस चौरस आहार, दिाखान्याची प्रसूती, जन्मतःबाळाचे िजन, अध्याय तासाच्या आत 

स्तनपान, नचकाच्या दधुाचे महमि, सहा मनहने ननव्िळ स्तनपान, ६ मनहन्यानुंतर अुंगािरील दधु ि पूरक आहार अस े

दोन िषय बाळास देणे ह े मागयदशयन सीडी, पुस्तक, मागयदर्शशका, नाटीका यामधून पययिेनक्षका, अुंगणिाडी सेनिका, 

आरोग्य सेनिका याुंच्यामाफय त दणे्यात येत.े      

कुपोषणािर प्रनतबुंध घालण्यासाठी राजमाता नजजाऊ नमशन माफय त – ९ ते २४ मनहन ेया कालािधीिर 

निशेष लक्ष कें दद्रत करण्यात यतेे. मयासाठी या नमशनमाफय त शासकीय स्तरािरील अनधकारी ि कमयचारी समाजात 

जनजागृती करण्यात येत.े आददिासी क्षेत्रामध्ये कमी िजनाचे बाळ जन्माला येण्याचे प्रमाण अनधक आह.े यािर 

प्रनतबुंध घालण्यासाठी नमशनमाफय त गरोदर माताुंना एक िेळचा अनतररक्त आहार महाराष्ट्रात रुजिून प्रमयेक 

अुंगणिाडीमध्य े डोहाळे जेिणासारखे उपक्रम लोकसहभागातून राबनिले जात.े मयाचबरोबर अुंगणिाडी 

काययक्षेत्रातील सिय गभयिती मनहलाुंना सातिा मनहना सुरु झाल्यानुंतर मयाुंच्या डोहाळे जेिणाचा काययक्रम 

अुंगणिाडीत साजरा करून सातिा त े नििा मनहना या शिेटच्या नतमाही तरी अनतररक्त आहार नमळतो. या 

उपक्रमाुंतगयत गरोदरपणातील शेिटच्या नतमाहीत गरोदर मातेला चौरस आहार देण्यात यतेो. या आहारात डाळ, 

नहरव्या पालेभाज्या, फळ भाज्या, भाकरी ककिा पोळी, दधू ि दगु्धजन्य पदाथय, अुंडी आदींचा समािेश असतो. या 

डोहाळे जेिणातनू अुंगणिाडी स्तरािर गरोदर मातेच ेगरोदरपणातील िजन िाढीचे सननयुंत्रण करण्यात येत.े हा 

उपक्रम सिय अुंगणिाडी कें द्रामध्ये मोठया उमसाहात केला जातो.           

कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी लोक सहभागातून गभयसुंस्कार कें द्रामध्ये ज्या गरोदर मनहलेला ७ िा, ८िा ि 

९िा मनहना सुरु आह ेअशा नियाुंना गािातुन नमळालले्या लोक सहभागातून एक िेळचा अनतररक्त आहार ददला 

जातो. तसेच दपुारी २ तास या गरोदर निया अुंगणिाडी कें द्रामध्ये आराम करीत असतात. या २ तासाुंमध्य ेमयाुंना 

आहार ि पोषणाबाबत गभयसुंस्काराचे मागयदशयन, लोहयुक्त गोळ्याुंचे प्रमयेक्षात सेिन, स्तनपानानिषयी मानहती ददली 

जाते. जेणेकरून या मनहलाुंच्या पोटी जन्माला येणारे आपमय ह े३ दकलोचे असणार आह.ेम्हणून यासाठी अुंगणिाडी 

सेनिकेने गािातुन लोकसहभागाच्या माध्यमातून ननधी जमा करािे तसेच या ननधीचा िापर गािातील गरोदर 

नियाुंच्या एकिेळचा आहारासाठी केला जािा. अुंगणिाडी कें द्रातील या गभयसुंस्कार कें द्रामध्ये लाभ घेणाऱ्या गभयिती 

मनहलाुंकडून या निषयीची मानहती इतर मनहलाुंनाही ददली जाते. जेणेकरून गािातील सिय ० त े६ िषय ियोगटातील 

मुले साधारण श्रणेीमध्ये राहण्यासाठी सामुनहक प्रयत्न केले जाते.राजमाता नजजाऊ माता-बाल आरोग्य ि पोषण ह े

कृषी ि पोषण या दोन गोष्टीत शासन कृषी निभाग स्ियुंसेिी सुंस्था, कॉपोरेट या सारख्या सहकायायसाठी सक्षम 

असतात. याचाच एक भाग म्हणून राज्यातील घरोघरी परसबाग निकनसत होण्यासाठी मनहलाुंचे स्ियुंसहाय्यता 

गटाुंच्या माध्यमातून काम करतात. याबरोबर अुंगणिाडी कें द्र, प्राथनमक शाळा, आददिासी आश्रमशाळा इ. सिय 

शासकीय सुंस्थामध्ये परसबाग निकनसत करण्याच्या दषृ्टीने सहकायय घेत आह.े अुंगणिाडी पररसरात ि घराभोिती 
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असलले्या जनमनीत भाजीपाला लािण ेआनण उगिलेल्या भाज्याुंच्या िापर अुंगणिाडीतील आहार ककिा स्ियुंपाकात 

िापरणे. ज्यामुळे शरीरासाठी आिश्यक असलेली पोषणमुल्ये नमळून बालकाुंची पोषणनस्थती सुधारेल यासाठी 

राज्यात परसबाग निकनसत करणे ह ेराजमाता नजजाऊ माता-बाल आरोग्य ि पोषण नमशन माफय त पुढाकार घेतला 

आह.े 

 

ननष्ट्कषय- 

 राजमाता नजजाऊ माता-बाल आरोग्य पोषण नमशन माफय त आुंतरव्यक्ती सुंिादाच्या माध्यमातून माता ि 

कुटुुंबाुंना सक्षम करण्याचे कायय शासनाने हाती घऊेन कुपोषण ि बालमृमयू प्रमाण कमी केल ेआह.े 

सुंदभयसचूी- 

१) मनहला आनण बाल निकास निभाग, महाराष्ट्र शासन ह े ननरुंतर बाल जीिन रक्षण मानहती पुनस्तका ( महाराष्ट्र 

शासन ) 
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५) डॉ. मालती कारिारकर, (२०१३)आहारातनू कायाकल्प, मतेै्रय प्रकाशन.     

६) योजना मानसक, २०१८ पोषण आहार  

७) पालघर बाल आरोग्याची यशस्िी िाटचाल, प्रकाशक: साियजननक आरोग्य निभाग, महाराष्ट्र शासन पुनस्तका. 

८) िृत्तपत्रातील बातम्या ि पालघर नमत्र न्यूस पेपर  

९) ग्राम बाल निकास कें द्र, मागयदर्शशका मानहती पुनस्तका, महाराष्ट्र शासन.  

१०) लेखक, सौ. खैरे ननमयला, बालनिकास पररचय, मेरी एलन डरेट, सौ. कमला कोसाुंबी भूता. साधना प्रकाशन, 

पुणे. 
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साराशं :  

प्रस्तुत संशोधन लेखामध्य ेवधाा जिल्ह्यातील रस्ते जवतरणाचा व तालुकाजनहाय रस्ते घनतेच्या जवतरणाचा 

अभ्यास करण्याचा प्रयत्न केललेा आह.े यासाठी वधाा जिल्ह्हा सामाजिक व आर्थथक समालोचन 2018  मधील 

सांजययकीय माजहती प्राप्त करून व रस्त े घनतचे्या सूत्राचा वापर करून तालुकाजनहाय रस्तयांच्या घनतेची गणना 

केली आह.े तया आधारावर वधाा जिल्ह्यातील हहगणघाट, वधाा,  देवळी आजण आवी या तालुक्यात रस्तयांची घनता ही 

िास्त आह.े  मात्र जिल्ह्याच्या उत्तरेकडील कारंिा, आष्टी आजण समुद्रपूर या तालुक्यात रस्तयाची घनता कमी 

असललेी पहावयास जमळते. 

प्रस्तावना :  

वस्तुची, मालाची ककवा मनुष्याची एका प्रदशेाकडून दसुऱ्या प्रदेशाकडे हतेूपुरस्परपण े केलेली ने–आण 

म्हणिे वाहतूक होय. आधुजनक काळात वाहतुकीचे स्वरुप, प्रकार आजण उपयोजगता यामध्य ेपुष्कळ बदल झाललेा 

पहावयास जमळतो. एकप्रकारे वाहतुकीला आर्थथक जवकासाची िीवनरेषा म्हणता येत.े आधुजनक काळात जवजवध वस्त ु

ककवा मालाच्या ने–आण करण्यासाठीच वाहतूकीचा वापर केला िात नाही तर जवजवध प्रकारच्या सेवा ग्राहकांपयात 

पोहचजवण्यासाठी देखील वाहतूकीचा वापर केला िातो. ग्राहक आजण सेवा यांच्यामधील सेतुचे काया वाहतूक हा 

घटक करीत असल्ह्यान ेआधुजनक काळातील सेवा क्षेत्रात वाहतुकीला अनन्यसाधारण महतव प्राप्त झाल ेआहे. वाहतूक 

सुगम होण्यासाठी रस्ते अतयंत महत्त्वाचे ठरतात. भौगोजलक दषृ्या एखाद्या प्रदेशातील भूरचना कशा प्रकारची आह े

यावर तया प्रदशेातील वाहतूक मागाांचा जवकास अवलंबून असतो; याचा अथा असा की वाहतकू मागा आजण भूरचनेची 

सुगमता यांचा अतयंत िवळचा संबंध आह.े पवातीय प्रदेश ह े अजतशय उंच व तीव्र उताराचे असल्ह्याने जतथे रस्त े

जवकासाला मयाादा येतात. मात्र मैदानी प्रदेश  कमी उंची  चे व मदं उताराचे असल्ह्यान े अशा प्रदेशात वाहतूक 

मागाांचा जवकास अजधक प्रमाणात होतो. प्रस्ततु संशोधन लेखामध्ये याच दषृ्टीने अभ्यास करण्याचा प्रयत्न करण्यात 

आललेा आह.ेिगातील अमेरीका,  इंग्लड,  फ्रान्स,  िमानी,  आस्रेजलया,  िपान या  जवकजसत देशांच्या रस्त े

जवतरणाचा अभ्यास केल्ह्यास तयांच्या जवकासाची िीवन रेषा ही रस्तेच असल्ह्याचे ददसून येते.  एखाद्या क्षेत्रातून 

कच्चामाल, कुशल कामगार, शेती उतपादने, तंत्रज्ञान पोचवण्यासाठी रस्ते उपयोगाचे ठरतात. भारत अलीकडच्या 

काळात रस्ते जवकासाला प्राधान्य देताना ददसतो आह.े जवशेषता शेती क्षेत्रातून जनघणारा  भािीपाला, फळे,  दधु हा 

जितक्या लवकर नागरी क्षेत्रामध्ये पोहोचेल जततक्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचे उतपन्न वाढलेल े पहावयास जमळते. 

आरोग्य सेवा आजण वाहतुक यांचा अतयंत िवळचा संबंध आह.े िागजतक आरोग्य संघटना यांच्या मतानुसार 

कोणतयाही भागात राहणाऱ्या लोकांना तयांच्या घरापासून 8 दक.मी. अंतराच्या आत आरोग्य कें द्र असण ेगरिेचे आह.े 

परंत ु40 त े60 टके्कच गरीब दशे ह ेउद्दीष्ट पूणा करताना ददसून यतेात. ( रान्सेड, 1990)  रस्तयांचे िाळे ह ेजितक्या 

मोठ्या प्रमाणात एखाद्या प्रदेशांमध्ये पसरलेल ेअसले जततक्या प्रमाणात तया प्रदशेाचा व लोकांचा जवकास झालेला 

पहावयास जमळतो. तयामुळे  जशक्षण, आरोग्य, कृषी, उद्योगधंदे या सगळयांच्या जवकासाच्या दजृष्टकोनातून रस्तयांचा 

जवकास होणे अपेजक्षत आह.े  याच उदे्दशाने या संशोधन लेखांमध्ये वधाा जिल्ह्यातील तालुकाजनहाय रस्तयांच्या 

जवतरणाचा व घनतेचा अभ्यास करण्याचा प्रयत्न केलेला आह.े 

उद्दीष्य े:  

1) वधाा जिल्ह्यातील रस्ते प्रकार जवतरणाचा अभ्यास करणे.  
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2) वधाा जिल्ह्यातील तलुनातमक रस्ता घनतेच्या जवतरणाचा अभ्यास करणे. 

माजहती स्त्रोत व अभ्यास पद्धती  

प्रस्तुत संशोधनासाठी वधाा जिल्ह्यातील वधाा जिल्ह्हा सामाजिक व आर्थथक समालोचन 2018 मधील 

माजहतीचा उपयोग केललेा आह.े रस्तयांची घनता काढण्यासाठी रस्ता घनतेच्या सूत्राचा उपयोग केललेा आह.े तयाच 

प्रमाणे जवजवध आकृतया व नकाशाचा वापर करून वधाा जिल्ह्यातील तालुकाजनहाय रस्तयांचे जवतरण दशाजवण्याचा 

प्रयत्न केललेा आह.े 

वधाा जिल्ह्हा : रस्त ेप्रकाराचं ेप्रमाण 

 वधाा जिल्ह्यात वाहतुक मागाामध्ये रेल्ह्वे मागााचे प्रमाण अतयंत कमी असून मुंबई ददल्ह्ली हा एकमेव मागा 

आढळतो. याजशवाय संपणूा जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामागा, राज्य मागा, जिल्ह्हा मागा व ग्रामीण मागा या रस्तयांचे जवजवध 

प्रकाराचे िाळे पसरललेे ददसून येते.  

तक्ता क्र. 1 : रस्तयांचे जवजवध प्रकार लांबी 

क्र. तालुका रस्तयांचे प्रकार व रस्तयांची लांबी  ( दक.मी ) 

राष्ट्रीय 

महामागा 

मुयय 

राज्य 

महामागा  

राज्य 

महामागा 

मुयय 

जिल्ह्हा 

मागा 

इतर 

जिल्ह्हा 

मागा 

ग्रामीण 

रस्त े

एकूण 

रस्तयांची लांबी  

(प्रजत100दक.मी.)  

1 आष्टी 14 0 56.8 80.45 84 160.3 395.55 

2 कारंिा 30 0 94 140.6 135.55 157.2 557.35 

3 आवी 57.46 0 132.05 77.55 553.1 195.5 1015.66 

4 सेलू 56.41 0 67.5 155.5 162.97 263.55 705.93 

5 वधाा 107.12 8.2 140.6 143.3 223.03 298.2 920.45 

6 देवळी 40.8 29 128.7 52.45 258.6 177 686.55 

7 हहगणघाट 3.18 0 89.6 136 669.15 250 1147.93 

8 समुद्रपूर 16.24 0 70.8 88.9 142.62 315.19 633.75 

9 एकूण 325.21 37.2 780.05 874.75 2229.02 1816.94 6063.17 

  स्त्रोत : वधाा जिल्ह्हा सामाजिक व आर्थथक समालोचन 2018 

वधाा जिल्ह्यातील जवजवध प्रकारच्या रस्ते जवतरणावर दषृ्टीक्षपे टाकल्ह्यास असे ददसून येते की,  2017 च्या 

शासदकय माहीतीनुसार प्रती 100 चौ दकमी मागे जिल्ह्यात रस्तयांची एकूण लांबी 6063.17 दकमी असून तयात 

राष्ट्रीय महामागााची लांबी 325.21 दक.मी., राज्य मागााची लांबी 817.25, मुयय जिल्ह्हा मागााची लांबी 2229.02 

दक.मी., इतर जिल्ह्हा मागााची लांबी 1816.94दक.मी.इतकी आह.े ह ेतलुनातमक जवतरण पुढील  आकृती वरुन लक्षात 

येते. तालुकाजनहाय रस्तया प्रकारानुसारची लांबी तक्ता क्र. 1 मध्ये ददलेली आह.े 

 
आकृती : वधाा जिल्ह्हााः रस्त ेप्रकारांचे प्रमाण 
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वधाा जिल्ह्हा : तालकुा जनहाय रस्तयाचंी घनता 

वधाा जिल्ह्हा कमी क्षेत्रफळाचा जिल्ह्हा असून या जिल्ह्याचे एकूण क्षेत्रफळ 6309 चौ. दकमी इतके आह.े 

2017 च्या आकडेवारीनुसार जिल्ह्यात रस्तयांची एकूण लांबी 6063.17 दक. मी. इतकी आह.े परंतू वाहतूक मागाावर 

भौगोजलक घटकांचा प्रभाव पडत असतो. तयामुळे जिल्ह्याच्या वेगवेगळया तालुक्यांच्या भागात रस्तयांचे प्रमाण 

जभन्न– जभन्न आढळत.े 

तक्ता क्र. 2. : तालुकाजनहाय रस्तयांची लांबी आजण घनता 

क्र. तालुका 
एकूण क्षेत्रफळ 

( चौ  .दकमी  ) 

रस्तयांची लांबी 

( दक  .मी.  ) 

रस्तयांची घनता 

( दक  .मी.  ) 

1 आष्टी 551.67 395.55 71.70 

2 कारंिा 751.12 557.35 74.20 

3 आवी 908.27 1015.66 111.82 

4 सेलू 765.13 705.93 92.26 

5 वधाा 774.67 920.45 118.81 

6 देवळी 680.91 686.55 100.82 

7 हहगणघाट 910.83 1147.93 126.03 

8 समुद्रपूर 966.4 633.75 65.57 

9 एकूण 6309 6063.17 96.10 

       स्त्रोत : वधाा जिल्ह्हा सामाजिक व आर्थथक समालोचन 2018 

वाहतूक मागााच्या लांबीच्या आधारावर जवतरणाचा जवचार केल्ह्यास सवाात िास्त वाहतूक मागााचे प्रमाण 

हहगणघाट तालुक्यात असून यात रस्तयाची एकूण लांबी 1147.93 दक.मी. आह.े तयाखालोखाल आवी तालकु्याचा 

क्रमांक येतो. या तालुक्यात 1015.66 ला लांबीचे वाहतूक मागा आहते. याजशवाय वधाा, सेलू,  देवळी, समुद्रपूर, 

कारंिा आजण आष्टी या तालुक्यातील वाहतूक मागााची लांबी अनुक्रमे 920.45 दक.मी., 705.93 दक.मी.,  686.55 

दक.मी., 633.55 दक.मी., 557.35 दक.मी. आजण 395.55 दक.मी. आढळते. वाहतूक मागााच्या जवतरणावर 

भूपृष्ठरचेनेजशवाय  प्रदशेाचे क्षते्रफळ, वसाहतींचे प्रमाण,  वस्तयांची घनता, अंतर यांचाही प्रभाव पडतो. तयामुळे 

वाहतुकीचे मागााचे प्रमाण व स्वरुपही बदलत.े प्रदेशाचे क्षेत्रफळ हा घटक वाहतूक मागााच्या जवतरणावर अजधक 

प्रभाजवत करीत असल्ह्यान ेप्रदशेाचे क्षेत्रफळ व  वाहतूक मागााच्या लांबीच्या गुणोत्तराचा जवचार वाहतूक घनतचे्या 

स्वरुपात करणे योग्य राहते. वधाा जिल्ह्हयातील सरासरी रस्तयांची घनता प्रती 100 चौ.दक.मी. क्षेत्रफळाच्या संदभाात 

केल्ह्यास असे ददसून येते की, वधाा जिल्ह्यात जह घनता 96.10 दक.मी. इतकी आह.े सरासरीनसुार तालुकाजनहाय रस्ता 

घनतेचा जवचार केल्ह्यास सरासरी पेक्षा िास्त घनता हहगणघाट, वधाा आवी, आजण देवळी या तालुक्यात अनुक्रम े

126.03 दक.मी. 118.81 दक.मी. 111.82 दक.मी. आजण 100.82 दक.मी.  असल्ह्याचे ददसते. तर सरासरी पेक्षा 

रस्तयांची कमी घनता  सेल,ू  कारंिा, आष्टी आजण समुद्रपरू या तालुक्यात अनुक्रम े92.26 दक.मी., 74.20 दक.मी., 

71.70  दक.मी.  आजण 65.70 दक.मी.  असल्ह्याचे ददसते. सगळयात िास्त रस्तयांची घनता हहगणघाट तालुक्यात 

126.03 दक.मी. तर सगळयात कमी समुद्रपूर तालकु्यात 65.70 दक.मी. आढळते.  
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नकाशा क्र. -1 तालुकाजनहाय रस्तयांची घनता 

सोबत ददलेल्ह्या वधाा जिल्ह्याच्या नकाशात वधाा जिल्ह्यातील वाहतूक मागा घनतेच ेजवतरण दशाजवलेल ेआह.े 

या जवतरणाचा जवचार केल्ह्यास असे ददसून येत ेकी, हहगणघाट, वधाा, देवळी आजण आवी या चार तालकू्यात वाहतूक 

मागााची घनता 100 दक.मी. पेक्षा िास्त आह.े सेल ूतालूक्यात वाहतूक घनता  100 दक.मी. पके्षा िास्त मात्र 75 

दक.मी. पेक्षा कमी ददसून येते. तर 75 दक.मी. पेक्षा कमी वाहतूक घनता समुद्रपरू, आष्टी आजण कारंिा या तालुक्यात 

पहावयास जमळते. आष्टी, कांरिा या तालुक्यातील बहुतेक प्रदेश डोंगरटेकडयांचा  असल्ह्याने या प्रदेशातील वाहतूक 

मागाावर भूपृष्ठरचनेचा प्रभाव पडललेा ददसून  यतेो. 

जनष्कषा 

प्रस्तुत संशोधन पत्रामध्ये केलले्ह्या संशोधनामध्ये ह े आढळून येते की, वधाा जिल्ह्यातील सवा तालुक्यात 

रस्तयांचे जवतरण समान प्रमाणात झालले ेनसून आवी, वधाा आजण हहगणघाट या तालकु्यात रस्तयांचे प्रकार व तयांची 

लांबी अजधक आह.े वधाा तालकु्यात राष्ट्रीय महामागााचे प्रमाण िास्त तर आवी आजण दवेळी तालुक्यात राज्य 

महामागााचे प्रमाण िास्त आह.े  उवाररत तालुक्यात याचे प्रमाण कमी ददसते सोबतच एकंदरीत प्रदेशातील क्षेत्रफळ व 

रस्तयांची लांबी या दोन घटकांचा जवचार करून काढलेल्ह्या घनतेमध्ये सवाात िास्त रस्तयांची घनता ही हहगणघाट 

तालुक्यात असून तयाच्या खालोखाल वधाा, आवी, देवळी आजण सेलू तालुक्यांचा समावेश होतो. मात्र उवाररत आष्टी, 

कारंिा आजण समुद्रपरू तालुक्यात रस्तयांची घनता ही वधाा जिल्ह्याच्या सरासरीपेक्षा कमी असललेी ददसून येते.  

अलीकडच्या काळात सध्याच्या सरकारचे धोरण रस्तयांची लांबी, रस्तयांचा प्रकार यांच्या जवकासाकडे अजधक लक्ष 

पुरजवणारे असल्ह्यान ेभजवष्यात वधाा जिल्ह्याच्या काही क्षेत्रात यामध्ये जनजितच बदल झाललेा पाहावयास जमळणार 

आह.े 
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फॅससझम एक ऐसतहाससक ऄभ्यास 
 

प्रा. सहुास रामचदं्र नलावड े 

आसतहास सवभाग प्रमुख, सहकार महषी शंकरराव मोसहत ेपाटील महासवद्यालय नातेपुते 
 

   प्रस्तावना  

आटलीमध्ये पसहल्या महायुद्धानंतर ईदयास अलेली एक सवंकष सत्तावादी अधुसनक राजकीय 

सवचारप्रणाली. आटलीत ऄडचणीच्या असण गोंधळाच्या पररसस्थतीत फॅससझम सनमााण झाला. 

नीतोमुसोसलनीन े त्या नव्याने वाढणाऱ्या चळवळीच े व संघटनेच े नेतृत्व केले. मुसोसलनी सुरुवातीला 

समाजवादी होता. समाजवादी पक्षाच ेमुखपत्र ऄवंती( Avanti ) या दसैनकाचा तो संपादकही होता; परंतु 

नंतर त्याच ेमन बदलल ेअसण तो समाजवादाला कडवा सवरोध करणाऱ्या फॅससस्ट पक्षाचा सनमााता असण 

पुढारी झाला. ह े१९२० च्या सुमारास घडल.े फॅससझम हा शब्द ‘फॅससओ’ वरून सनघालेला अह.े फॅससओ 

म्हणज ेलाकडांच्या जुटीमध्ये बांधलेली कुऱ्हाड.रोमन साम्राज्याचे ते सचन्ह होते. फॅससझमचा पुढे वाढलेला 

साम्राज्य वाद असण युद्धखोर वृत्ती यांचा त्या सचन्हान ेचांगला बोध होतो. पसहल्या महायुद्धानंतर आटलीची 

अर्थथक पररसस्थती ऄत्यंत सबकट झाली होती. जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा होता असण बाजारभाव खूप 

वाढल ेहोत.े बेकारीही खूप वाढली होती. जनता संत्रस्त झाली होती व कामगारवगाामध्ये बंडखोर प्रवृत्ती 

वाढली होती. त्यांनी त्या काळात ऄनेक संप केले. काही रिकाणी कामगारांनी कारखानेही ताब्यात घेतले. 

रसशयाचे ईदाहरण त्यांच्यासमोर होतेच. भांडवलदारादी प्रस्थासपत वगााला ही पररसस्थती ऄत्यंत भयावह 

वाटली. त्यांना ती काबूत अणून अपले स्वतःचे संरक्षण करावयाच ेहोत ेव प्रचसलत समाजव्यवस्था कायम 

रटकवायची होती. कामगारांच्या संपाला ईत्तर म्हणून त्यांनी ऄनेक वेळा टाळेबंदी पुकारली, पण तेवढ्यान े

भागेना, म्हणून कामगार चळवळ समूळ दडपून टाकण्याचे त्यांनी िरवल.े फॅससस्ट पक्षान ेत्या वेळी त्यांना 

खूप साहाय्य केले व भांडवलशाही समाजपद्धत जी कोलमडून पडत होती, सतला त्याने सस्थर पायावर ईभे 

केले. मुसोसलनीन े ईभारलेल्या फॅससस्ट पक्षात मुख्य भरणा होता, तो बेकार कामगारांचा असण मध्यम 

वगाातील ददशाहीन तरुणांचा. 

सुरुवातीला हा पक्ष लहान होता. भांडवलदारांच्या व आतर श्रीमंत मंडळींच्या पाठिब्यामुळे तो 

हलके हलके वाढत गेला, पण त्याची खरी वाढ झाली, ती राजकीय सत्ता हातात अल्यानंतर. राजकीय सत्ता 

हस्तगत करण्यासािी फॅससस्टांनी २८ ऑक्टोबर १९२२ रोजी राजधानीच्या रोम शहरावर मोचाा काढला. 

या रोम शहरावरील मोचााचा फॅससस्ट चळवळीत 'मोिी वीरश्रीची घटना' म्हणून ईल्लेख होतो; परंत ुत्या 

मोचाामध्य ेवीरश्री दाखसवण्याचे कारणच पडले नाही. मोचााला कुणाचाही सवरोध झाला नाही. फॅससस्टांना 

रोममध्ये सबनसवरोध प्रवेश समळाला असण राजान े अपण होउन राजसूत्र े मुसोसलनाला बहाल केली. 

मुसोसलनी राजाच्या अमंत्रणावरून दशेाचा मुख्यमंत्री बनला असण तेव्हापासून आटलीमध्य ेफॅशस्ट राजवट 

सुरू झाली. या काळात आटलीमध्य े समाजवादी, साम्यवादी व ऄराज्यवादी ऄसे वाममागी पक्ष होत.े 
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यांखेरीज ईजव्या सवचारसरणीचे व मध्यममागााचे ऄसे आतरही काही पक्ष होत.े या सवा पक्षांच्या 

सभासदांची संख्या फॅससस्ट पक्षाच्या सभासदांपेक्षा दकतीतरी ऄसधक होती. 

ईद्देश - फॅससझम एक ऐसतहाससक ऄभ्यास 

सवांनी समळून एकजुटीन े फॅससस्ट पक्षाला सवरोध केला ऄसता, तर त्या पक्षाचे पाउल पुढे पडले 

नसत;े पण त ेसवा पक्ष एकमेकांत भांडत होत,े सवशेषतः समाजवादी व साम्यवादी पक्षांतील भांडण ऄत्यंत 

तीव्र होत.े त्यामुळे त ेनामोहरम झाल ेअसण दशेात फॅससस्ट पक्षाची हुकूमशाही स्थापन झाली. सत्ता हाती 

अल्याबरोबर मुसोसलनीन ेसवरोधकांचा छळ सुरू केला. भाषणस्वातंत्र्य, मुद्रणस्वातंत्र्य, संघटनास्वातंत्र्य आ. 

नष्ट केल ेअसण मुसोसलनी व त्याचा पक्ष यांच्यासवरूद्ध ब्र काढणेही ऄशक्य झाले. सवरोधकांची धरपकड 

चालूच होती, यावेळी मुसोसलनीन े सवरोधकानंा जबरदस्तीन ेएरंडले तेल पाजण्याचे नव े तंत्र सुरू केले. 

ऄनेक सवरोधक या जाचाला कंटाळून दशे सोडून गेले, ऄनेकांना वषाानुवष ेतुरंूगात सखतपत पडावे लागल.े 

तरीदखेील थोडासा सवरोध झालाच, पण फॅससस्टांना पाशवी ईपायांचा ऄवलंब करून तो सचरडून टाकला. 

राज्यसत्ता हातात अली, त्या वेळी लोकसभेत फॅससस्ट पक्ष ऄल्पसंख्य होता. एकदोन वषाात मुसोसलनीन े

राज्यघटना बदलली असण त्यानंतर झालेल्या सनवडणुकीत फॅससस्ट १०० %सनवडून अल.े त्या 

सनवडणुकीची तऱ्हा मोिी वेगळी होती. फॅससस्ट पक्षान ेतयार केलेल्या ईमेदवारांच्या यादीवर ‘होय ककवा 

नाही’ एवढेच जाहीर करण्याचा मतदारांचा हक्क होता असण तो हक्कदखेील त्यांनी ईघडपणे बजावला 

पासहजे, ऄशी योजना होती. म्हणजेच मतदान गुप्त नव्हते, सशवाय मतदान अपल्या बाजूने व्हावे, म्हणून 

फॅससस्ट गंुडांची धाकदपटशाही असण गंुडसगरी होतीच. सनकाल ऄथांतच त्यांच्या बाजूने लागला. 

मुसोसलनीचा लोकशाही राज्यव्यवस्था असण लोकशाही हक्क यांवर सवश्वास नव्हता. लोकशाहीमुळे 

दशेामध्ये नाना पक्ष असण पंथ माजतात, त्यामुळे दशे सवस्कळीत होतो. व त्याला कोणतेही सनसित धोरण 

अखता येत नाही, ऄसे त्याचे मत होत.ेलोकशाही स्वातंत्र्यामुळेही तेच घडते, ऄसेही त्याला वाटत होत.े 

म्हणून दशेाचा कारभार सुरळीत रीतीन ेचालावयाचा असण दशेाची प्रगती व्हावयाची तर दशेामध्ये एकच 

पुढारी ऄसला पासहजे व दशेातील सवा कारभार त्याच्या एकट्याच्या मजीनुसार चालला पासहज,े ऄसा 

त्याचा अग्रह होता म्हणूनच त्यान ेएकतंत्री राज्यकारभार सुरू केला असण त्या कारभाराला कुणाचाही 

सवरोध होउ नये, म्हणून हुकूमशाही स्थापन केली. दशेामध्ये एकच पुढारी ऄसला पासहजे म्हणून तो 

राज्याचा सवाासधकारी व पक्षाचा एकमेव नेता बनला. फॅससस्ट पक्षाखेरीज आतर सवा पक्ष त्यान ेबेकायदा 

िरवल ेव दशेातील सवा राजकीय, अर्थथक व सांस्कृसतक संस्था अपल्या पक्षाच्या हुकूमतीखाली अणल्या. 

फॅससझमला, फॅससस्ट पक्षाला व मुसोसलनीला आटलीमध्ये सवासामान्य जनतचेा पाठिबा समळाला. त्याचे 

मुख्य कारण ह ेकी लोक तत्कालीन दरुवस्थेला, शासनाच्या दबुळेपणाला व समाजातील गोंधळाला कंटाळले 

होत.े त्यांना सस्थर व समथा सरकार हव ेहोत.े ऄसे सरकारच अर्थथक ऄररष्टातून मागा काढून ईद्योगधंद े

वाढवू शकेल, बेकारी दरू करू शकेल व राष्ट्राचे नाव ईज्जवल करू शकेल, ऄसे त्यांना वाटत होत.े पसहल्या 

महायुद्धात सवजयी राष्ट्रांच्या बाजून ेयुद्धात भाग घेउनही हवा ऄसलेला मूलुख पदरात पडला नाही. म्हणून 

आटलीचा मोिा मानभंग झाला होता. या सवा बाबतीत मुसोसलनीन े व फॅससस्ट पक्षान े मोिी अकषाक 
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अश्वासन ेददली. लोक त्यामुळे भुलल ेव त्यांना फॅससझमला पाठिबा ददला. पुढे ती अश्वासन ेफसवी िरली, 

ही गोष्ट वेगळी. सशवाय दशेामध्ये लोकशाही परंपरा नव्हती. राजा, सरदार, चचा व वररष्ठवगा यांच े

लोकांच्या मनावर खूप दडपण होत.े त्यांनी राज्य कराव ेव अपण अपली परंपरागत शेती करावी ककवा 

कारखान्यात ऄगर लहान-सहान ईद्योगात काम कराव,े ऄशी लोकांची भावना होती. प्रत्येक बाबतीत 

त्यांना कुणीतरी पुढारी हवा ऄसे व त्या पुढाऱ्याच्या म्हणण्याप्रमाणे वागाव ेऄशी त्याचंी वृत्ती होती. त्यांना 

स्वास््य व सुरसक्षतता हवी होती. स्वातंत्र्याबद्दल त्यांचा सवशेष अग्रह नव्हता. लोकांच्या या मनोवृत्तीचा 

मुसोसलनीन ेफायदा घेतला असण त्यांना फॅससझमच्या दावणीला जुंपले. अधुसनक जगात ही मनोवृत्ती ऄनेक 

समाजांत दषृ्टीस पडते.ईत्पादन यंत्रणा प्रचंड वाढलेली अह,े राज्यसत्ता खूप प्रबळ झालेली अह ेव समाज 

फार सवसकळीत झालेला अह,े त्यामुळे व्यक्तीला हतबल झाल्यासारख े वाटते. त्याला एकलेपणाची व 

स्वातंत्र्याची भीती वाटू लागेत. तो अधार शोधू लागतो. तो अधार त्याला पुष्कळ वेळा बलदडं पुढाऱ्यात 

असण त्या पुढाऱ्याच्या नेततृ्वाखालील एकतंत्र राज्यव्यवस्थेत अढळतो. ऄलीकडील समाजातील या 

समस्येचे एररखफ्रॉम या सामासजक तत्त्वज्ञाने अपल्या फीऄरऑफफ्रीडम ककवा एस्केपफ्रॉमफ्रीडम या गं्रथात 

ऄसतशय सुदरं सववेचन केले अह.े फॅससझम आटलीपुरता मयााददत रासहला नाही. आटलीमध्ये पाय 

रोवल्यानंतर तो जमानी, जपान, स्पेन, पोतुागाल, ऄजेरटना अदी दशेांत पसरला. जमानीमध्य े सहटलरच्या 

नेतृत्वाखालील नाझी पक्षाच्या रूपान े त्यान ेऄत्यंत सवकृत व भीषण स्वरूप धारण केले. प्रत्येक दशेात 

फॅससझमचे स्वरूप तेथील पररसस्थत्यनुसार सभन्न होत.े कारण त्याला सुस्पष्ट व सुसंगत ऄसे तत्त्वज्ञान नव्हत.े 

ईदा., जमानीमध्ये वंश तत्त्वावर भर होता. सहटलरच्या राजकीय तत्त्वज्ञानात अयावंश हाच सवा मानवी 

वंशांमध्ये जन्मत: शे्रष्ठ ऄसून तोच मानवजातीवर राज्य करण्यास समथा अह,े ऄसा मूलभूत ससद्धांत गृहीत 

धरला अह.े तसा ससद्धांत फॅससझमने मान्य केला नव्हता; परंतु प्राचीन रोमन साम्राज्याप्रमाणे आटलीचे 

साम्राज्य सनमााण करण्याच े स्वप्न फॅससझम पाहू लागला. फॅससझमचे सुसंगत ऄस ेतत्त्वज्ञान नसल,े तरी 

काही तत्त्वे अहते.त्यांपैकी काही तत्त्वे जुन्या जगातील प्लेटो व अधुसनक युगातील हगेेल यांसारख्या 

सवश्वसवख्यात तत्त्वज्ञांच्या गं्रथांतही अढळतात. याखेरीज मॅदकअव्हलेी, हॉब्ज, नीत्शे, पारेतो यांसारख्या 

सवचारवंतांच्या सवचारांचाही फॅससझमच्या सवचारसरणीवर पररणाम झाला अह.े तरीदखेील सवाात ऄसधक 

पररणाम झाला अह,े तो जॉजा सॉरेल यांच्या हहसक क्ातंीवादाचा. जोव्हान्नी जेंतील ेव अलफे््रदो रॉक्को ह े

तर फॅससझमच े तत्त्वहचतक म्हणून प्रससद्ध अहते. मुसोसलनीन े १९३३ साली आटासलयन सवश्वकोशात 

फॅससझमवर जो लेख सलसहला, त्याचा पसहला मसुदा जेंतीलेन े तयार करून ददला होता ऄसे म्हणतात. 

म्हणून फॅससझमची तत्त्वे व कायाक्म यांचा सवचार करताना तो लेख व मुसोसलनीच्या कृती यांनाच ऄसधक 

महत्त्व दणेे योग्य िरेल. तत्त्वज्ञानापेक्षाही अम्ही कृतीलाच ऄसधक महत्त्व दतेो, हा मुसोसलनीचा ससद्धांत या 

बाबतीत लक्षात िेवण्यासारखा अह.े समाजामध्ये राज्यसंस्था ही सवंशे्रष्ठ संस्था व सवंकष राज्य अह,े ऄस े

फॅससझम मानतो. समाज ही सावयव एकात्मक वस्तू ऄसून व्यक्ती ह्या समाजाचे घटकांश अहते. शरीराचे 

ऄवयव व पेशी ह ेजसे ऄंश होत, तसेच व्यक्ती ह ेऄंश होत. ऄवयव वा पेशी जशा शरीराकररता ऄसतात, 

तशा व्यक्ती समाजाकररता ऄसतात. राष्ट्र वा राज्य ह ेसमाजाचेच सवकससत वा ईन्नत रूप होय. म्हणून 
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राज्याच े अदशे सवांनी सबनतक्ार मानले पासहजेत. राज्याच े सहत त े सवांचे सहत. व्यक्तीचा सवकास 

राज्याच्या छायाछत्राखालीच होउ शकतो. राज्याच ेसंरक्षण व संवधान सवांनी समळून केल ेपासहज ेअसण 

त्यासािी झीज सोसण्याची वा अत्मत्याग करण्याची प्रत्येकाची तयारी हवी. राज्य, राष्ट्र असण समाज 

यांमध्य ेभेद नाही.राष्ट्राचा नेता हाच राज्याचा असण समाजाचा नेता ऄसतो. त्याच्या हाती ऄसनयंसत्रत 

सत्ता हवी. राष्ट्राचे सहत कशात अह,े ह ेतोच जाणतो. त े सहत साधण्यासािी सवांना त्यांच्या कुवतीनुसार 

कामाला लावणे, हा त्याचा ऄसधकार अह.े तो एक पक्ष सनमााण करतो. एक राष्ट्र, एक नेता व एक पक्ष ऄशी 

घोषणा केली जात.े राष्ट्र एकजीव ऄसते. त्यामध्ये वगाभेद माजवणे म्हणज ेत्याची ताकत खच्ची करण्यासारखे 

अह.े कामगार, भांडवलदार, शेतकरी व जमीनदार यांनी एकजुटीन ेकाम करून राष्ट्राची ताकत वाढवली 

पासहजे. राष्ट्र ह ेवर्थधष्णू ऄसले पासहजे. त्याने अपले साम्राज्य सनमााण केले पासहजे. त्यासािी युद्ध कराव े

लागते. युद्धाची नेहमी तयारी हवी. युद्धामध्ये पाप नाही, त्यामुळे व्यक्तीचे शौया, धैया व त्यांच्या गुणांची 

कसोटी लागत.े लोकशाही लोकांच्या सहताची नाही. सतन ेश्रीमंतांचे व धंदवेाइक राजकारण्याच ेफावते व 

लोकांच ेनुकसान होत.े सवासामान्य लोकांना राष्ट्रसहताचे गहन प्रश्न समजत नाहीत, त्यांना त्यामध्य े रस 

नसतो, म्हणून ते प्रश्न जाणत्या लोकांनी हाताळण े ह े ईत्तम. या तत्त्वावरून फॅससझमचा ऄसभजनवाद 

(आसलरटझम) ईघड होतो; पण फॅससस्टांना तो दोष अह,े ऄसे वाटत नाही. व्यक्तीचे स्वातंत्र्य व व्यक्तीची 

समानता फॅससझमला मान्य नाही. सवषमता सनसगादत्त अह,े ती नाहीशी होणार नाही. काही व्यक्तींमध्ये 

पुढारीपणाचे गुण ऄसतात, त्यांच्या अज्ञेनुसार काम करणे हचे आतरजनांच ेकताव्य; त्यातच त्यांच ेस्वातंत्र्य 

अह े व जीवनाची पररपूतीही अह.े आसतहास अर्थथक कारणामुळे घडत नाही. तो घडतो तो पराक्मी 

पुरुषांच्या पराक्मामुळे. त्यांना त्यांच्या मजीनुसार पराक्म गाजसवण्याची संधी दणेे यातच समाजाच ेसहत 

अह.े राष्ट्राच्या नेत्याला मदत करण्यासािी व त्याचे कायाक्म ऄमलांत अणण्यासािी संघटना हवी. ती 

संघटना म्हणज ेफॅससस्ट पक्ष. तो पक्ष सशस्तबद्ध व लढाउ वृत्तीचा हवा व त्याचा नते्यावर संपूणा सवश्वास 

हवा. ही झाली फॅससझमची वा नाझीझमची सवासाधारण तत्त्वे. त्याच्या तत्त्वज्ञानाचा म्हणजेच 

सवश्वसवषयक कल्पनांचा मुद्दामच ईल्लेख केलेला नाही, कारण त्या फार गोंधळाच्या व परस्पर सवसंगत 

अहते. फॅससझम जडवादी अह ेकी अदशावादी अह,े ह ेसांगणेही किीण अह.ेत्याच्या कृतीमध्ये खालच्या 

दजााचा जडवाद ककवा भौसतकवाद दषृ्टीस पडतो. तर त्याच्या सवांत महत्त्वाच्या राज्य या संकल्पनेत 

अदशावाद दषृ्टीस पडतो. फॅससझमचा वा नाझीझमला हहसेच े वावड े नाही, त्यांमध्य े ईलट हहसेचा 

पुरस्कारच अढळतो. तसेच नीती-ऄसनतीचाही त्याला सवधीसनषेध नाही. राष्ट्रीय ईदद्दष्ट साधण्यासािी 

कोणत्याही मागााचा ऄवलंब केला तरी त्याला चालत.े फॅससझम शांततावादी नसून ईलट तो युद्धवादी अह,े 

तसाच तो ईग्र राष्ट्रवादी अह.े ईग्र राष्ट्रवाद असण युद्ध यांचे नेहमी साहचया ऄसतेच. ऐसतहाससक दषृ्ट्या 

फॅससझम व त्याचे जुळे भावंड नाझीझम जन्माला अले, त ेपसहल्या महायुद्धाच्या ऄंतानंतर. व्हसाायच्या 

तहामुळे जी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था सनमााण झाली, सतचा ईच्छेद करण्याच्या हतेून ेयुद्धात जमानीचा पराभव 

झाला होता. त्यामुळे त्याला अपल्या वसाहतींना मुकावे लागल े व ऄॅॅल्सेस-लॉरेन यांसारख्या काही 
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भागानाही मुकावे लागले. आटलीचा पराभव झाला नव्हता, पण युद्धानंतर अपले साम्राज्य वाढसवण्यासािी 

दसक्षण यूरोपमध्ये व ईत्तर अदफ्रकेमध्ये अपल्याला काही मुलूख समळेल, ऄशी त्याची ऄपेक्षा होती. ती पूणा 

झाली नव्हती. म्हणून आटलीही ऄसंतुष्ट होता. अपल्यावर ऄन्याय झाला अह ेऄशी दोन्ही दशेांची भावना 

होती. ऄन्याय दरू करून घेण्यासािी त्यांना युद्ध हवे होत.े म्हणून त्यांनी ईग्र राष्ट्रवादाला व युद्धखोर 

प्रवृतींना ईत्तेजन ददल.े फॅससस्ट व नाझी पक्षांचा तर तोच कायाक्म होता. त्यामुळे त्यानंा राजाश्रय समळाला 

व दोन्ही पक्षांची ताकत व महत्त्व एकदम खूप वाढले. याचवेळी दसुरीही एक घटना घडत होती. ती म्हणजे 

पगारकाट, कामवाढ, नोकरकपात आ. स्वरूपाचा भांडवलशाहीचा कामगारांवरील हल्ला, युद्धानंतरच्या 

अर्थथक पररसस्थतीत कामगारांना नवीन सवलती दणेे, तर भांडवलशाहांना शक्य नव्हत;े पण जुन्या 

सवलती चालू िेवणेही ऄशक्य झाल ेहोत.े कारण भांडवलशाहीची वाढ थांबली होती. त्यामुळे ऄटळ ऄसे 

तीव्र वगायुद्ध सुरू झाल ेहोते. कामगार संप, सनदशान ेवगैरे तर करतच होते; पण त्यानंी राजकीय लढाही 

सुरू केला होता. रसशयात तो लढा यशस्वीही झाला होता व सतथ ेकामगारांच ेराज्य स्थापन झाल ेहोत.े 

आतर दशेांतील भांडवलदारांना तीच धास्ती वाटत होती. ऄशा वेळी त्यांना अधार ददला तो फॅससस्ट 

सवचारसरणीन े व फॅससस्ट पक्षाने. साम्यवादी व समाजवादी सवचारांना ईत्तर दणेारे सवचार त्यांना 

फॅससझममध्ये अढळले असण कामगारांच्या चळवळी व संघटना दडपून टाकणारी यंत्रणा त्यांना फॅससस्ट 

पक्षाने पुरवली. म्हणून भांडवलशाही व फॅससझम यांच्यामध्ये सनकटच ेनात े सनमााण झाल.े माक्सावाद्यांचा 

फॅससझमबद्दलचा ससद्धांत या ऄनुभवावरून तयार झाला. त्यांचा ससद्धांत ऄसा की, भांडवलशाहीला ईतरती 

कळा लागते, त्या वेळी ती फॅससझमला जन्म दतेे. चढत्या काळात सतला लोकशाही, कामगारसंघ, 

कामगारांच ेसंप वगैरे परवडत होत.े पण ईतरती कळा लागल्यानंतर त्या गोष्टी परवडणार नाहीत, ऄसे 

दषृ्टीस पडल्यामुळे त्यांच्या सवनाशासािी भांडवलशाहीने फॅससझम सनमााण केला. या ईपपत्तीतील दोष ऄसा 

की फॅससझमला भांडवलशाहीची खूप मदत झाली ऄसली, तरी सतन ेतो सनमााण केला ऄसे म्हणणे किीण 

अह.े तो ऄगोदरच ऄसस्तत्वात अलेला होता, त्याची ईपयुक्तता ओळखून भांडवलशाहीन े नंतर त्याला 

जोपासले. तसेच राजकीय सत्ता हस्तगत केल्यानतंर त्यानेही भांडवलशाहीला वेिीस धरल,े ही गोष्टदखेील 

सवसरता कामा नये. सशवाय फॅससझमला मध्यम वगााचा जो पाठिबा लाभला, त्याचेही स्पष्टीकरण या 

ईपपत्तीमुळे होत नाही. केवळ भांडवलदारांचा पक्ष एवढेच त्याचे स्वरूप ऄसते, तर मध्यम वगााने 

फॅससझमला पाठिबा ददला नसता; पण त्याचा ईग्र राष्ट्रवाद व मध्यम वगााला वेगळे व स्वतंत्र स्थान दणे्याची 

घोषणा यांनी मध्यम वगीयांच्या मनाला भुरळ पडली असण त्यांनी फॅससझमच्या जुलूमजबरदस्तीकड ेदलुाक्ष 

केले. त्याचे प्रायसित्त त्यांना ऄथाातच नंतर भोगावे लागल.े फॅससझम प्रत्यक्षात समाजवाद व साम्यवाद 

यांचा शत्र ूम्हणून वाढला, या गोष्टीमुळे मात्र त्या ईपपत्तीला पाठिबा समळतो. सत्तासपंादनानंतरची पसहली 

तीन-चार वषे मुसोसलनीला सत्ता सुसंघरटत व सस्थर बनसवण्यात घालवावी लागली. या काळात त्याने सवा 

सवरोधी पक्ष व सवरोधी संस्था नष्ट केल्या असण दशेातील कायदमंेडळ, नोकरशाही, लष्कर, वतामानपत्रे, 

शैक्षसणक व सांस्कृसतक संस्था यांवर अपल ेप्रभुत्व प्रस्थासपत केल.े म्हणजचे दशेामध्ये एक नेता, एक पक्ष व 

एक अवाज ऄसला पासहज,े हा जो फॅससझमचा कायाक्म, तो त्यान ेऄंमलात अणला. तो ऄंमलात अणताना 
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त्यान ेखूप दडपशाही केली. सवरोधकांवर ऄत्याचार केले व सवा लोकशाही हक्क पायदळी तुडसवल,े पण 

दशेातील कायदा असण सुव्यवस्था ढासळली होती. ती त्याने पुनप्रास्थासपत केली. त्याचेच पुष्कळांना कौतुक 

झाल.े मुसोसलनीच्या राज्यात गाड्या वेळेवर सुटतात म्हणून ऄनेकांनी त्याची स्तुती केली, पण त्यासािी 

केवढी ककमत मोजावी लागली व पुढे मोजावी लागणार अह,े याचा सवसर पडला. त्यानंतर मुसोसलनीच े

साम्राज्ययुग सुरू झाल ेअसण तेदखेील फॅससझमच्या कायाक्मानुसार. साम्राज्यवाद फॅससझमचा ऄसवभाज्य 

भाग अह.े ईग्र राष्ट्रवादाची पररणती नेहमी साम्राज्यवादातच होत.े फॅससझमपुढे ईदद्दष्ट होत,े त ेजुन्या रोमन 

साम्राज्याच.े त्या काळात आटलीला जी प्रसतष्ठा होती, ती पुन्हा परत समळवण्याची स्वप्ने फॅससस्टांना पडत 

होती. त्यासािी युद्ध ेकरावी लागतील, ह ेत्यांना माहीत होत.े म्हणून त्यांनी लष्कर सुसज्ज करण्याकड ेलक्ष 

ददल.ेफॅससझमचा वा नाझीझमला हहसेच ेवावड ेनाही, त्यांमध्य ेईलट हहसेचा पुरस्कारच अढळतो. तसेच 

नीती-ऄसनतीचाही त्याला सवधीसनषेध नाही. राष्ट्रीय ईदद्दष्ट साधण्यासािी कोणत्याही मागााचा ऄवलंब केला 

तरी त्याला चालत.े फॅससझम शांततावादी नसून ईलट तो युद्धवादी अह,े तसाच तो ईग्र राष्ट्रवादी अह.े ईग्र 

राष्ट्रवाद असण युद्ध यांच े नेहमी साहचया ऄसतेच. ऐसतहाससक दषृ्ट्या फॅससझम व त्याच े जुळे भावंड 

नाझीझम जन्माला अले, त ेपसहल्या महायुद्धाच्या ऄंतानतंर. व्हसाायच्या तहामुळे जी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था 

सनमााण झाली, सतचा ईच्छेद करण्याच्या हतेून े युद्धात जमानीचा पराभव झाला होता. त्यामुळे त्याला 

अपल्या वसाहतींना मुकावे लागल ेव ऄॅॅल्सेस-लॉरेन यांसारख्या काही भागानाही मुकावे लागल.े आटलीचा 

पराभव झाला नव्हता, पण युद्धानंतर अपले साम्राज्य वाढसवण्यासािी दसक्षण यूरोपमध्ये व ईत्तर 

अदफ्रकेमध्ये अपल्याला काही मुलूख समळेल, ऄशी त्याची ऄपेक्षा होती. ती पूणा झाली नव्हती. म्हणून 

आटलीही ऄसंतुष्ट होता. अपल्यावर ऄन्याय झाला अह ेऄशी दोन्ही दशेांची भावना होती. ऄन्याय दरू 

करून घेण्यासािी त्यांना युद्ध हव ेहोत.े म्हणून त्यांनी ईग्र राष्ट्रवादाला व युद्धखोर प्रवृतींना ईत्तेजन ददले. 

फॅससस्ट व नाझी पक्षांचा तर तोच कायाक्म होता. त्यामुळे त्यांना राजाश्रय समळाला व दोन्ही पक्षांची 

ताकत व महत्त्व एकदम खूप वाढल.े याचवेळी दसुरीही एक घटना घडत होती. ती म्हणज े पगारकाट, 

कामवाढ, नोकरकपात आ. स्वरूपाचा भांडवलशाहीचा कामगारांवरील हल्ला, युद्धानंतरच्या अर्थथक 

पररसस्थतीत कामगारांना नवीन सवलती दणेे, तर भांडवलशाहांना शक्य नव्हत;े पण जुन्या सवलती चालू 

िेवणेही ऄशक्य झाल ेहोत.े कारण भांडवलशाहीची वाढ थांबली होती. त्यामुळे ऄटळ ऄसे तीव्र वगायुद्ध 

सुरू झाल ेहोत.े कामगार संप, सनदशाने वगैरे तर करतच होत;े पण त्यांनी राजकीय लढाही सुरू केला होता. 

रसशयात तो लढा यशस्वीही झाला होता व सतथे कामगारांच े राज्य स्थापन झाले होत.े आतर दशेांतील 

भांडवलदारांना तीच धास्ती वाटत होती. ऄशा वेळी त्यांना अधार ददला तो फॅससस्ट सवचारसरणीन ेव 

फॅससस्ट पक्षाने. साम्यवादी व समाजवादी सवचारांना ईत्तर दणेारे सवचार त्यांना फॅससझममध्ये अढळले 

असण कामगारांच्या चळवळी व संघटना दडपून टाकणारी यंत्रणा त्यांना फॅससस्ट पक्षान े पुरवली. म्हणून 

भांडवलशाही व फॅससझम यांच्यामध्ये सनकटच ेनात ेसनमााण झाल.े माक्सावाद्यांचा फॅससझमबद्दलचा ससद्धांत 

या ऄनुभवावरून तयार झाला. त्यांचा ससद्धांत ऄसा की, भांडवलशाहीला ईतरती कळा लागते, त्या वेळी 
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ती फॅससझमला जन्म दतेे. चढत्या काळात सतला लोकशाही, कामगारसंघ, कामगारांचे संप वगैरे परवडत 

होत.े पण ईतरती कळा लागल्यानंतर त्या गोष्टी परवडणार नाहीत, ऄसे दषृ्टीस पडल्यामुळे त्यांच्या 

सवनाशासािी भांडवलशाहीने फॅससझम सनमााण केला. या ईपपत्तीतील दोष ऄसा की फॅससझमला 

भांडवलशाहीची खूप मदत झाली ऄसली, तरी सतन ेतो सनमााण केला ऄसे म्हणणे किीण अह.े तो ऄगोदरच 

ऄसस्तत्वात अलेला होता, त्याची ईपयुक्तता ओळखून भांडवलशाहीने नंतर त्याला जोपासले. तसेच 

राजकीय सत्ता हस्तगत केल्यानंतर त्यानेही भांडवलशाहीला वेिीस धरल,े ही गोष्टदखेील सवसरता कामा 

नये. सशवाय फॅससझमला मध्यम वगााचा जो पाठिबा लाभला, त्याचेही स्पष्टीकरण या ईपपत्तीमुळे होत 

नाही. केवळ भांडवलदारांचा पक्ष एवढेच त्याच ेस्वरूप ऄसत,े तर मध्यम वगााने फॅससझमला पाठिबा ददला 

नसता; पण त्याचा ईग्र राष्ट्रवाद व मध्यम वगााला वेगळे व स्वतंत्र स्थान दणे्याची घोषणा यांनी मध्यम 

वगीयांच्या मनाला भुरळ पडली असण त्यांनी फॅससझमच्या जुलूमजबरदस्तीकड ेदलुाक्ष केल.े त्याचे प्रायसित्त 

त्यांना ऄथाातच नंतर भोगावे लागल.े 

साराशं 

फॅससझम प्रत्यक्षात समाजवाद व साम्यवाद यांचा शत्रू म्हणून वाढला, या गोष्टीमुळे मात्र त्या 

ईपपत्तीला पाठिबा समळतो. सत्तासंपादनानंतरची पसहली तीन-चार वषे मुसोसलनीला सत्ता सुसंघरटत व 

सस्थर बनसवण्यात घालवावी लागली. या काळात त्याने सवा सवरोधी पक्ष व सवरोधी संस्था नष्ट केल्या असण 

दशेातील कायदमंेडळ, नोकरशाही, लष्कर, वतामानपत्रे, शैक्षसणक व सांस्कृसतक संस्था यांवर अपले प्रभुत्व 

प्रस्थासपत केले. म्हणजेच दशेामध्ये एक नेता, एक पक्ष व एक अवाज ऄसला पासहजे, हा जो फॅससझमचा 

कायाक्म, तो त्याने ऄंमलात अणला. तो ऄंमलात अणताना त्याने खूप दडपशाही केली. सवरोधकांवर 

ऄत्याचार केले व सवा लोकशाही हक्क पायदळी तुडसवले, पण दशेातील कायदा असण सुव्यवस्था ढासळली 

होती. ती त्यान ेपुनप्रास्थासपत केली. त्याचेच पुष्कळांना कौतुक झाल.े मुसोसलनीच्या राज्यात गाड्या वेळेवर 

सुटतात म्हणून ऄनेकांनी त्याची स्तुती केली, पण त्यासािी केवढी ककमत मोजावी लागली व पुढे मोजावी 

लागणार अह,े याचा सवसर पडला. त्यानंतर मुसोसलनीच े साम्राज्ययुग सुरू झाल े असण तेदखेील 

फॅससझमच्या कायाक्मानुसार. साम्राज्यवाद फॅससझमचा ऄसवभाज्य भाग अह.े ईग्र राष्ट्रवादाची पररणती 

नेहमी साम्राज्यवादातच होते. फॅससझमपुढे ईदद्दष्ट होते, ते जुन्या रोमन साम्राज्याच.े त्या काळात आटलीला 

जी प्रसतष्ठा होती, ती पुन्हा परत समळवण्याची स्वप्न े फॅससस्टांना पडत होती. त्यासािी युद्ध े करावी 

लागतील, ह ेत्यांना माहीत होत.े म्हणून त्यांनी लष्कर सुसज्ज करण्याकड ेलक्ष ददले. 
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जगवतकीकरणाचा अरुण काळे आवण अवजम निाज राही याांच्या कवितिेर प्रभाि 
 

डॉ. बालाजी विठ्ठठ्ठलराि वडगोळे 

मराठी विभाग प्रमुख वििजाग़तृी महाविद्यालय नळेगाि 

ईमले- bdigole007@gmail.com 
 

  १९९० नांतरच्या कालखांडामध्ये जागवतक पातळीिर जागवतकीकरणाची लाट तीव्रपणे सुरू झाली. याचे पररणाम 

भारतािरही झाले. खेड्या-पाड्यापयतं नव्या तांत्रज्ञानाने आवण विज्ञानाने आपले हात पसरले. खेडी आवण िहर हा भदे 

उरला नाही. िहरातील सिव भौवतक सोई सुविधाांचे लोन ग्रामीण भागापयतं पसरले. दळणिळणाच्या साधनामुळे 

अलीकडच्या काळात खेड्याकडून िहरात लोंढे आले. जगवतकीकरणाच े िारे िाईट पररणाम तीव्रतनेे जाणिू लागले. 

वििेषत: ग्रामीण भागात याचा पररणाम झाला. श्रीमांत आवण गररब अिा दोन न वमटणार् या अभदे्य ंभती वनमावण झायया. 

इथली समाजव्यिस्था सांस्कृतीसदु्धा जागवतकीकरणाच्या विळख्यात सापडली. जागवतकीकरणाच्या पररणामामुळे िहरात 

अनके सुखसोयी आयया. त्याचबरोबर अनेक समस्याांना तोंड द्यािे लागत आह.े भोगिाद, चांगळिाद िाढला. आता 

महानगरे अनेक प्रश्नाच्या चक्रव्यहुात सापडली. जातीय, धार्ममक आवण िाांविक अवधसत्ता प्रबळ करीत जाणाऱ्या आजच्या 

एकविसाव्या ितकात जागवतकीकरण, खाजगीकरण, आर्मथक उदारीकरण या प्रक्रक्रयेने माणसाला सिवच पातळीिरील 

वनणवय प्रक्रक्रयेतनू नामिषे केले जात आहे. माणसाच्या जगण्यामरण्याचे अवधकार आता ग्लोबल व्यिस्थेने आपयया हातात 

घेतले आहते.  माणसाने अथक पररश्रमातनू वनमावण केलेयया अनेक विध मौवलक गोष्टीचे पेटांट म्हणजे आपलीच जहागीरी 

असे महासत्तेला िाटत आह.े ह ेजागवतकीकरण दवलत पीवडताांच्या बाजचूे नाही तर जागवतकीकरणाच्या कराल रूपातनू 

एक निी िोषक व्यिस्था अवस्तत्िात आली आह.े या व्यिस्थेचे ताणे-बाण,े िोषणाच्या तर् हा, िचवस्िाचे रूप विद्रपू जेिढ्या 

बारकाईने आवण अभ्यासपणूव रीतीने मराठी कवितेने समजनू घेतले आह.े या जागवतकीकरणाने मावहती तांत्रज्ञान क्रदले; पण 

ज्ञान क्रदले नाही. माणसाची अनकेविध रूपे दाखविली; पण त्याचे अांतरांग, भािभािना, नातीगोती, त्याचे जगण-ेमरण,े 

त्याांचा सांघषव, त्याांची गोची नाही दाखिली, त्याबद्दल ह ेजागवतकीकरणाचे युग एक ब्र िब्दही बोलत नाही. या युगाच्या 

व्यापारी दषृ्टीने केिळ लुटालूट इलाज प्राधान्यक्रम क्रदला आहे. जागवतकीकरणामुळे भौवतक विकास आवण िैभिाबरोबरच 

बकालपणा, भेसळ, भ्रष्टाचार, प्रदषूण, मूयय र् हास, असुरवितता, दांगली, बॉम्बस्फोट, गोळीबार, मोच,े बांद इत्यादीमुळे 

माणूस भोगिादी, स्िाथी, मतलबी बनययामळेु त्याचा कोंडमारा झाला. मानिी जीिनात माणसापेिा िस्तलूा महत्त्ि आले 

टी.व्ही., मोबाईल, कम््युटर, लॅपटॉप, व्हाट्सअप, कॅफे, फेसबुक, इांटरनेट, वट्िटर, लॉकडाऊन, कॅ्सलू, टॅबलेट, 

ऑक्सीजन, मास्क, कोवििीयड, कोिक्सीन, रेवमवडसीिीर, ्लाजमा अिा साधनाांच्या आहारी आजचा माणूस गेला. याचा 

पररणाम होऊन माणूस एकलकोंडा बनला त्यामुळे वचडवचड, टेंिन उदासीनता त्याच्या िाट्याला आली आह.े ह े सिव 

जागवतकीकरणाच्या अवतरेकामळेु होत आहे. माणसामाणसातील िाढललेे अांतर, तुटत जाणारे नातेसांबांध, भािनाहीनता, 

स्िकें क्रद्रतपणा, जीिनाबद्दलची उदासीनता, जागवतकीकरणामुळे भाषा, सांस्कृतीसकट मानिी जीिनात झाललेी जरटलता, 

गुांतागुांत आवण अिा सगळ्या गुांतागुांतीतून आकाराला आलेले अनपेवित िास्ति डोळ्याांसमोर तरांगत आहे. अिा या 

गुांतागुांतीच्या भयािह जागवतकीकरणाचे वचत्रण करणाऱ्या कविताांचा िोध घ्याियाचा आह.े सायबर यगुाने माणसाची 

कोंडी फोडली. निे युग अितरले म्हणनू विषमता कमी झाललेी नाही. उलट या मागील दोन दिकात जात, गररबी, 

श्रीमांती ही समस्या अवधकच ते टेकूळीप्रमाणे िर आली. जेिढे जास्त उच्चविवित तेिढे जातीयिादी, कारण प्रत्यके 

जातीनसुार मोच,े आांदोलन,े सांघटना, कां पन्या वनघायया आहते. मॉयसपासून पानठेययापयंत आवण स्पेसिटलपासनू 
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सायकलररिापयतंचे हलेपाटे ही विषमता कायमच झाडाांचे सोटमळू जवमनीत खोलिर रुजययाप्रमाणे रुजलेली आहे. नव्या 

रूपात कामगार-भाांडिलदार, आहरेे, नाहीरे ही दरी िटिृिाप्रमाणे रुांदाित गेली आह.े वनसगावने क्रदललेे िाश्वत मयूयाांच े

अमूयय जीिन, परांतु मानिी स्िाथावने हजारो िषापंासनू जोपासलेली िोषण व्यिस्था याांच्यामध्ये होरपळून वनघालेयया 

मानिी मूययाांचे आत्मभान जोपासणारी ितृ्ती घेऊन समकालीन किीतेत जे काही प्रयोग होत आहते. त्यामध्ये अरुण काळे, 

मांगेि नारायण काळे, उत्तम काांबळे, श्रीधर वतळिे, हमेांत क्रदिटे, मन्या जोिी, महेंद्र भिरे, सलील िाघ, सांजीि खाांडकेर, 

श्रीधर तीळिे, सवचन केतकर, मयहार जोिी, िीरधिल परब, प्रज्ञा लोखांड,े मवयलका अमर िेख, यििांत मनोहर, अजीम 

निाज राही, प्रिीण बाांदकेर, सतीि काळसकेर, िजेि सोलांकी, अविनाि पाटील, राजकुमार मस्के, बालाजी इांगळे इत्यादी 

किींच्या कवितातनू जागवतकीकरणातील जीिन िास्ति िब्दरूप घते आहते. त्याचा िोध या िोधवनबांधात 

िोधवनबांधकाने घेण्याचे ठरिल े आह.े किी अरुण काळे ह े मराठी सावहत्यातील एक महत्त्िाचे किी होते मकॅगाडवन, 

सायरणचे िहर, नांतर आलेले लोक आवण ग्लोबल गािकूस या चार काव्य काव्यसांग्रहाच्या िीषवकािरून आपण नजर 

क्रफरविली तर अरुण काळे याांच्या कवितेिर जागवतकीकरणाचा प्रभाि जाणितो. वििेषता नव्िदोत्तर काळात जागवतक 

पातळीिर खूप मोठी उलथापालथ होऊन बदल होत गेले. त्याचा वििेष प्रभाि हा भारतीय मानवसकतेिरही पडला. 

जागवतकीकरणाच्या प्रक्रक्रयमेुळे समाजमन ढिळून वनघाले. खाजगीकरण, उदारीकरण आवण जागवतकीकरण या नव्या 

सांस्कृतीच्या उदयामुळे चांगळिाद, भोगिाद, सत्तालोलुपता उत्तरोत्तर आधुवनकता भौवतकिाद बोकाळला. िहरी सांस्कृतीच े

जनुे सोज्िळ रूप कालबाह्य झाले आवण निे बकाल आवण विध्िांसक रूप तयार झाले. श्रमसांस्कृती या सांस्कृतीने छळल े

मानिी अवस्तत्िाला मवयटनिॅनल आवण मॉल सांस्कृतीचे यांत्र, मविनी सांस्कृतीचे ग्रहण लागले. पयावयाने इथयया मळू 

माणसाांना गािांढळ, वनरिर ठरिून भाांडिलदाराांनी आपली मूळां  मातीत पसरून अलांकृत केली. छोटे कुरटरोद्योग, 

हस्तव्यिसाय अठरा अलतुेदार, बाराबलुतदेार नष्ट केल,े तर औद्योगीकरण, वििण, अथवकारण तसचे समाजकारण आवण 

राजकारणात भाांडिलीकरण, भूमांडलीकरण, िैश्वीकरण, ग्लोबलायझेिन या नव्या व्यिस्थेने आपला पाया अत्यांत मजबतू 

करून घेतला. नांतर आलेले लोक ह े वििेषण या कवितचेा अथव उलगडून दाखिू िकते. जागवतकीकरणामुळे निी 

िसाहतिादी प्रिृत्ती वनमावण झाली आह.े किी अरुण काळे वलवहतात “बजा s s s ि नाचो s s s ंझग लपालपालपा ंझग 

लपालपा खुयक ह ैखुदा का आवण मुयक जनताका हुकुम कां पनीका नाचो ंझग लपालपा घुांब नकघुांब, ंझग ंझग लपालपा 

श्वापदाणे मारली विकार तोंड खुपसनू क्रदली डकार टुक टुह पाहणार् याांनो कोयह ेलाांडगे, वगधाडाांनो तुटून पडा लुटालुटा, 

दात विचका पुढे घसुा हाि आहते, ताि मारा पोटां तुडुांब भरली आता जणार् याची जान गेली. खेद नको खांत नको, तो 

नालायक गेला म्हणा, नाचा आनांद करा खुयक ह ैखुदाका आवण मयुक जनताका हुकूम कां पनीका, नाचो ंझग ंझग लपालपा. 

जागवतकीकरणानां िसाहतिादी सांस्कृतीने इथयया दिेी व्यिस्थेला अगदी ओरबाडून खायले आहे. साांस्कृतीक िेत्रासह सिवच 

िेत्रात खाऊजा, पोटोबा, भडोबा सांस्कृतीने आजगराप्रमाणे विळखा घातला आह.े िसाहतिादी मनोितृ्तीमुळे अनके 

गोरगरीब, िेतकरी, मजूरदाराांचा बळी गेला. मयूयभान आवण मानिी तत्त्िाांचा या नव्या युगात चेंदामेंदा झाला आह.े 

केिळ आता दसुर् याच्या तालािर आपण नृत्याचा ठेका धरायचा. स्ितःचे अवस्तत्ि धुळीला वमळून भ्रष्ट राजकारणी, पुढारी, 

भाांडिलदार याांची चाांदी झाली. गोर-गररबाांच्या टाळूिरील लोणी खायची सिय लागली. गोरगरीबाांचे िोषण म्हणज े

कणगीतील ज्िारी िाटू लागली. हिे तेव्हा कणगीत टोपली खुपसून खाता येईल अिी मालमत्ता िाटू लागली आहे. याांना 

आपण आता िरण यािे असे िाटत आह.े पण लाांडगे अस्िल ज्याप्रमाणे दबुळ्या प्राण्याांची विकार करतात. ंहस्त्र 

श्वापदाांच्या तोंडाला रक्त लागले की, ते सोडत नाहीत. त्याप्रमाणे या जागवतकीकरणातील सांस्कृतीने माणसाच्या 

जगण्याच्या चाव्या आपयया कमरेला ठेिनू विकार करत आहते. आपययातययाच माणसािर या नराधम व्यिस्थेने गतीन े
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झडप मारली आह.े त्याचे दःुख करायचे नाही. उलट आनांदाने  नाचायच,े अिघड जागचा घाि दाखिायचांबी नाही आवण 

झाकायचाबी नाही असे किी अरुण काळे याांनी उपरोधाने म्हांटले आह.े कां पनीचा िटहुकूम आह ेमग काय नाचू लपालपा 

गोरे गेले पण आता निे आतून ि बाहरेून काळे िोषक आले आहते. त्याांनी सिवसामान्याांना नागड े करून फास टाकून 

विकार केली आह.े माणसामाणसात तीव्र स्पधाव, बाजारीकरण, याांवत्रकीकरण आवण आधुवनक युगाचे भतू माणसाांच्या 

उरािर बसले आह.े मुक्त अथवव्यिस्थेमुळे माणसाची ससेहोलपट झाली आहे. गिा ताकदिान होता, समुहाच्या बाहरे होता 

कुत्रयाांनी कॉनवर केला, भुांकून, भुांकून भाांडायला टेकडािर नलेा. युक्तीने खाली पाडला पडला आवण तुटून गेला. िक्तीसह 

मरून गेला दसुरा एक घािला त्याला आधी हिते नलेा हळूच झाडािर चढिला, तो जरा नादािला खाक करताच दचकला 

धापकन आिाज आला, विकारी िगव तुटून पडला, पूणव फडिा पाडला गलेा. किी अरुण काळे याांनी प्रवतकात्मक भाषते 

धल्या तासाव्यात त्याप्रमाणे िोषणाची निी ढब चव्हाट्यािर माांडली आह.े जागवतकीकरण आवण भाांडिलिाहीने कस े

खापर् या गेचडाप्रमाणे गोरगररबाांचे रक्तच वपले आहे. कां पनी म्हणजे गलुामी आपण आता एका जागवतकीकरणाच्या गोड 

बांगाल गुलामीत अडकलो आहोत. आपण क्रकतीही बलिान असलो तरी त्याांच्या सत्तेपढु,े पैिापुढे आपले काही चालत नाही. 

सत्तपेुढे पैिापुढे गाढिही िहाणा म्हटले जाते. बलदांड गव्याला कुत्रयाांनी ठार करािे आवण त्याचा चािा घ्यािा असचे 

सिवसामान्याांच्या बाबतीत घडत आह.े तत्त्ि, वनष्ठा क्रफिचा काटा घिात अडकून घरघर लागययामुळे गोरगरीब हतबल 

झाले आहते. त्याांनी िाटा अडियया, पाणिठे अडिल,े दबुळ्याांची कोंडी झाली समूह अस्ताव्यस्त झाले ककिा त्याांच े

िाढक्रदिस आल,े िुभेच्छाांचे पीक आले चांगळचांगळ चांगळचांगळचांगळ झाली, चांगळीच्या झायया कविता चांगळीची झाली 

गाणी. पररणाम स्िरूप खुली अथवव्यिस्था आवण वतचे भाांडिलिाही िृत्तीचे अराजक माजले. यामुळे माणसू पण धोक्यात 

आलेले आह.े अिा िेळी मानिी तत्िाांची, मूययाांची राखराांगोळी किी होते त्याची वममाांसा अरुण काळे करतात. िोषण, 

अन्याय, अत्याचाराचे मागव कुठून िाहतात. याची िास्ति जाणीि येते. अथवयुद्ध या कविततेनूही जागवतकीकरणािर आसूड 

ओढून दवलत समाजातील अन्याय, अत्याचार, अगवतकता माांडलेली आह.े जागवतकीकरणाचे ह े गोंडस सिासारखे नाि 

धारण करून नव्या भाांडिलदाराचे अथवकरण्यासाठी चाललेल े अथवयुद्ध कसे सरुु आह े त्यामध्ये सिवसामान्य िेतकरी, 

मजरूदार माणसाांना परत एकदा िामनाितार धारण करून त्याांच्या घरािरून नाांगर क्रफरिनू दिेोधडीला लािले आहे. 

याचे िास्ति वचत्र अरुण काळे याांनी अथवयुद्ध या कविततेून रेखाटले आह.े ह ेयुद्ध सिव जाती धमावच्या लोकाांसाठी खुले आहे. 

ह ेयुद्ध उतरले आह ेरणभूमी िरून रस्त्यात या ितकात सहस्त्रकात. जागवतकीकरण ही सीमापार उत्पादने, भाांडिलसेिा 

आवण आर्मथक क्रक्रयाप्रक्रक्रयेच्या जांजाळात अडकून कात धारण करणारी आह.े म्हणजे खुली अथवव्यिस्था, खुयया बाजारपेठा 

म्हणजे कोणीही यािे आवण टपली मारून जािे अिी व्यिस्था यालाच जागवतकीकरण असे बाळसेदार नाि क्रदले आहे. 

अरुण काळे याांचा जागवतकीकरणाला प्रखर असा विरोध आहे. ही जागवतकीकरणाची व्यिस्था सिव जाती धमावच्या 

लोकाांसाठी खुली आह.े आता ह े अथवयुद्ध रांगभमूीिरून गोरगररबाांच्या अांगणात उतरले आहे. ितकातनू सहस्त्रकात या 

जागवतकीकरणातील अथव युद्धाची गणना केली जात आहे. ह े रेवडयल टायसविर बसनू येणारे कोट िाले सैवनक ह ेटायर 

फाटललेे फूटपाथी पायदळ ह ेबाटलीक पेयाांचे िीतयुद्ध ह ेघटे्ट पडलेले करटबांध उष्ण पाण्याचे ्लास्ट रटनपाट िाहून साहून. 

सामान्य माणसाचे िोषण हाच जागवतकीकरणाचा मुख्य गाभा आहे. त्याचे भाांडिलदाराकडून िोषण ह ेकोटिाले रांगीत 

चष्मा अडकिून ह ेलोक रेवडयल हिाई टायसवच्या गाडीत एसीत बसून यतेात आवण फुटपाथिर जीिन जगणार् या सामान्य 

लोकाांचे िोषण करतात. बाटलीत जोपयतं िीतपेये असते तोपयतंच बाटलीच्या झाकणाला ककमत असते. पाण्याची 

्लावस्टक बाटली ह ेगोरगरीबासारखां नष्ट न होणारी प्रवतमा आहे. छकड्याच्या बलैाप्रमाणे मानेला घटे्ट पडललेे करटबद्ध 

उष्ण गरीब भुकेयया लोकाांची प्रवतमा म्हणनू िारली आहे. ह ेमहोत्सि कॉवन्टनेन्टल फूडसचे ह ेलोक रािन माांग ेमोअर ही 

याांची विविधरांगी रािनकाडव बलुेटसच्या पढुे धाितात. या नाजूककारी ह े कां डोमला लािलले े लुवब्रकटस. महानगरीय 

सांस्कृतीत लोकसांख्या भस्मासरुासारखी िाढून विस्फोट झाला. त्यामुळे माणसुकी सांपुष्टात आली. श्रीमांत आवण गरीब, 
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भाांडिलदार आवण कामगार, मालक आवण नोकर याांच्यातील दरी िाढत आहे. जागवतकीकरणाच्या युगात पसैा हचे 

माणसाच्या जीिनाचे मयूय बनले. िहराांमध्ये अनके महोत्सि कॉवन्टनेन्टल फूडसचे साजरे होतात. पण सामान्य जनता 

दाररद्र्यरेषेखाली वखतपत पडली आह.े सामान्य माणसाांना वमठात विजिलयेया घुगर् या वमळत नाहीत तर भाांडिलदार 

तुपात तळललेी हांडी, वचकन, वसक्सटी फाईव्ह त्याांच्यािर ताि मारत आहते. सामान्य माणूस जागवतकीकरणात वभकेला 

लागला आह.े लाल, पाांढरी, केिरी विविध रांगाची रािन काडव ह े त्याचे प्रतीक पढुे आले आहे. भाांडिलदाराांच्या गाड्या 

एखाद्या बांदकुीतील बलुेट्स पुढे धाितील अिी व्यिस्था भाांडिलदाराांची आहे. िोषणकत्यावची फक्त नािे बदललेली आहते. 

पूिी सरांजामदार िोषण करत होते. आता भाांडिलदार िोषण करत आहते. जणू काही ती कां डोमला लुवब्रकँटस केबलच्या 

छत्रया, ंलगाचा पपेरिेट, डोअरबेल सारख्या क्रदसत आहते. ह ेदहा रुपये वलटरचे पाांढरे रॉकेल जाळते क्रदव्याला, बाईला, 

तत्िाला, तत्ििेत्याला, स्कूटर आवण ररिाचा इांवजनला ह े सायबर/हाडवियेर, सॉफ्टिेअर. जागवतकीकरणातील नव्या 

युगातील नव्या भाांडिलदाराांचे अथवयुद्ध सामान्य जनतलेा खड े फोडायला लाित आहे. दहा रुपयाच्या रॉकेलला आज 

बाजारात खूप ककमत आह.े ते रॉकेल आज गररबाला वचमणीला, बाईला, स्कूटर, ररिाला आवण तत्िाला तत्ििेत्याांच्या 

विचाराला जाळून राख करणारे आह.े ह ेकामगाराांचे हाडविअेर, सॉफ्टिेअर म्हणजे त्याांचे काम करण्याचे रटकाि, कुदळ-

फािड े घूसा यापासनू िहरातील अनेक उड्डाण पलुापासून हजारो योजनेमध्ये ते समूहाने िापरलेली आहते. पण 

जागवतकीकरणात पारांपररक साधनाांचा, व्यिसायाांचा नायनाट होऊन त्याांची जागा यांत्राने घेतली आह.े पारांपाररक 

उद्योगधांद ेबांद पडययाने त्या लोकाांची उपासमारी, कजवबाजारी, गुलामी िृत्ती बनययामुळे आत्महत्या करताहते. पारांपाररक 

व्यिसाय करणार् या लोकाांना जागवतकीकरणात वडलीट करण्याच ेषड्यांत्र आखण्यात आले आहे. बगले बगलतेनू िाहणारे 

वडओड्रटचे िारे अन ्ह ेनाकात गलेेली क्रकड ेडब्ययू डब्ययू एफच्या वमलापी कुस्त्या वियाग्राच्या पलुािरून उड्या मारणारे 

दमलेले घोड.े माणूस स्ितःचा स्िाथव साधण्यापलीकड ेदसुर् याचा विचार करायचा विसरून गेला आहे. धमव, जात, पांथ, दिे 

याांच्या ंभती जागवतकीकरणाने मजबूत केले आहते. सामान्य माणसाच्या जीिन जगण्याला दमछाक करून भयािहता, 

कू्ररता, विद्रपुता िर िाढीस लागली आह.े डब्ययू डब्ययूएफ च्या मीलापी कुस्त्याांची ही स्पधाव सिवसामान्य लोकाांच्या 

जीिािर नरडां दाबनू घोट घ्यायला वनघाली आह.े या जागवतकीकरणातील अथवयुद्धामुळे िेतमजरू, िेतकरी, गोरगरीब 

लोक काँक्रीटच्या पुलािरून उड्या मारून जीि दमनू आता दमललेे आहते. त्याांचे भाांडिलदाराकडून सतत िोषण करण े

चालचू आह.े सत्याची जागा असत्यान,े नैवतकतचेी जागा अनैवतकतने,े सूष्टाची जागा दषु्टान,े सत्प्रितृ्तीची जागा दषु्ट 

प्रिृत्तीन,े खयावची जागा खोट्यान,े वििेकाची जागा अवििेकान,े लबाड िृत्ती िाढययाने मानिी मयूय नायनाट झाली आहे. 

गुलामी िृत्ती िाढीस लागली आह.े आर्मथकदषृ्ट्या सामान्य माणसू कां गाल झाला आहे. पोटाची खळगी भरण्यासाठी आवण 

खेड्यात हाताला काम वमळत नाही, तुटपुांज्या मजरुीच्या पैिात चूल पेटत नसययामळेु जागवतकीकरणाने खेड्यातनू लोक 

िहराकड े धािू लागली. त्याचा पररणाम होऊन िहरे भरमसाठ फुगली त्यामुळे िहरातही ही सिवसामान्य माणसाांच्या 

समस्या िाढयया. एकीकड ेगगनाला वभडणार् या कुबरेाप्रमाणे अनेक मजली इमारती, रस्त,े रस्त्यािरचे क्रदिे. धािणार् या 

गाड्या, बाजारपेठा, रेयिेलाईन, मुांगीच्या राांगे प्रमाणे माणसे असे िहरातील डोळे क्रदपिणारे भौवतक िभैि, चांगळिाद 

नजरेत भरण्यासारखे परांतु त्याच िैभिाच्या दसुर् या बाजलूा झोपडपट्टीत राहण्यासाठी जागा नाही. िीज, पाणी याचा 

अभाि, घाणीचे साम्राज्य, दांगली, गुांडागदी, टाळेबांदी, गोळीबार, मोच,े ट्राक्रफक, अॅम्ब्युलेन्स, फायरवब्रगेड अिा क्रकतीतरी 

समस्याांचे थैमान माजले आहते. या सगळ्यातनू दाररद्र्य, अवस्थरता, बकालपणा, अविश्वास, सांिेदनहीनता अिा अनके 

समस्याांना सिवसामान्य माणसाला सामोरे जािे लागत आहे. ह े वचत्रण अरुण काळे याांनी सायरनचे िहर या कविततेनू 

रेखाटले आह.े 
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 अजीम निाज राही ह े नव्िदोत्तर वपढीतील जागवतकीकरणािर आपयया ग्लोबल मेंदीची निी या कविततेनू 

उत्तम भाष्य करून एक िेगळी जाणीि माांडणारे किी आहते. आधुवनकतािादी िळणाने वलवहणारे अजीम निाज राही 

आधुवनक माणसाच्या हतबलतचे ेआवण नव्या काळाने त्याच्यापुढे उभ्या केलेयया सामावजक, साांस्कृवतक, विकासाचे वचत्रण 

माांडून ग्रामीण सांिेदनिीलतचेी ही कविता विघटनाचे निे वचत्र विस्ततृपणे आपययासमोर रेखाटताना माांडत,े माणस े

रोजगारासाठी घराबाहरे पडययािर क्रदिस मोहयययातयया बाया बापड्याांचा गुलगलुे विकययानांतरच्या जब्बारच्या 

टोपलीसारख्या मन उदास भकास लोडिेंडग िेळेतयया पीठ वगरणी सारखे. किी अजीम राही याांची नाळ ग्रामीण 

जीिनािी घट्ट जुळललेी आह.े त्यातही ते मुस्लीम िस्तीत राहतात. अवतिय गरीब, दीन-दबुळी ही माणसां हातािर पोट 

घेऊन जीि मठुीत घेऊन जीिन कां ठत आहते. स्त्री-पुरुष सिानंाच उदरवनिावहासाठी घराबाहरे पडण्यावििाय गत्यांतर नाही. 

मोहययातयया बाया-बापड्याांना सुद्धा रोजगारावििाय पयावय उरला नाही. एक प्रकारची उदासीनता यामुळे आपययाला 

िेढून आह.े किीच्या भािविश्वात मोहयला खूप महत्त्िाचा आहे. गरजाांच्या साखळदांडाांनी बाांधललेां आयुष्य विसाित नाही. 

घटकाभरासाठी लाकूड अपेिाांच ेभेदणारी करित उजाडताच डोक्यािर वििांचनाचे पिवत आदळताहते. कोणत्या प्रदिेात 

ग्लोबली लाटा गेयया नाहीत अजनू मोहययाला खेटून वबग बाजारच्या रांगीबेरांगी िाटा. एकीकड ेजागवतकीकरणाचे नगरे 

आवण महानगरे बदलली. जगण्याची निी साधने आवण निी रीत तयार झाली. त्याचा दशृ्य-अदशृ्य पररणाम खेड्यातयया 

जनजीिनािरही झाला. पण म्हणून काही काम करणे बांद झाल े नाही. सूयव उगिला की, कामासाठी िन िन पायपीट 

करािी लागते. गरजा सांपत नाहीत आवण काम थाांबत नाही. कुठलेच आर्मथक स्थैयव नसलेयया मोहययातयया लोकाांची 

वििांचना थाांबत नाही. िहरात उांच-उांच रांगीबेरांगी इमारती उभ्या रावहयया आहते आवण मवयट्लेक्स तयार झाली पण 

खेड्यात मात्र याचा थाांगपत्ता नाही. फक्त जगण्यासाठीची धडपड लिात यतेे. कौदँा वसलाते आम्मा आवण आनांद 

यादिाांच्या कष्टाची लक्ष्मी याकथाांची आठिण अजीम राही याांची कविता अभ्यासताना होते. न्याहाळतात बाया नजरेन े

अचांवबत उांच इमारतीिरच्या लाांबलाांब टाक्या ंसटेक्स चघळतात कुतूहलाने त्यािरच्या थांड गरम पाण्याच्या नळाांचा 

विषय गातात राांजणे कोरडी िाळिांटी गाणी येथे आठिडा उलटययािर नळाला पाणी िारसाहक्काने आलेली प्रिास माहरे त े

सासर पयंतचा दणे्याचा दाररद्र्याकड े मुक्काम दळणकाांडण, भाांडीकुां डी, धूनीपाणी बाळांतपण उपासमारीचा रोज्याला 

रमजानचा सलाम होत नाही. जगण्याची मुळे कधी पक्की वगळते स्िप्ाांच्या पोस्टरला िास्तिाची जळजळीत वचक्की. किी 

विद्यमान जागवतकीकरणातील नव्या युगाकड ेउपरोधाने बघत आहते. इथे अवस्तत्िात असलेयया दोन सांस्कृतीतला फरक 

त्याांच्या नजरेतनू हटत नाही. खेड ेआवण िहर असा सांघषव आह.े खेड्यातयया बाया अचांवबत होऊन इमारती िरच्या ओसांडून 

िाहणार् या पाण्याच्या टाक्या बघतात िािर आवण थांड गरम पाण्याची सुविधा असलेयया गोष्टी तकतात. त्याचिेळी 

आपयया मनात मात्र पाणी नसययाची खांत मन पोखरून टाकते. जणकूाही वपढीजात ह ेदाररद्र्य खेड्याला वमळालेले आहे. 

समृद्धीचा जराही िारा खेड्यापयतं पोहोचला नाही. खेड्यातले दःुख सगळ्याांचे आह.े रोजगाराचा पैिाचा अभाि पयावयान े

गरीबीमुळे व्यसनाधीन झाललेी दररद्री माणसां खांगनू गेली, मनाने खचली आहते. मग पत्नीला मारण,े त्रास दणेे, सुनेच्या 

सासरी होणारा छळ जीिघेणा असतो. आपयया मोहययातयया आांतररक पडझडीची ईथयया भदेक िास्तिाची जाणीि 

िाचकाांना किी करून दतेात. आधुवनक स्त्री-पुरुषाांच्या जगण्याचा हा पेच अस्िस्थ करणारा आहे. जागवतकीकरणाच्या 

जगात प्रचांड व्यापारीकरण आवण ग्रामीण भागातील जगण्यासाठीचा सांघषव याांच्या कचाट्यात माणसू अडकला आहे. बांदकुा 

अवनविततेच्या िक्यताकड े रोखलेयया िागतो फटकून चांद्र पौर्मणमचेा पांख अमािस्येचे मोहयला भर पसरललेे. गररबी 

एिढी पाचिीला पजुललेी आह े की स्ितःच्या अवस्तत्िाचा माणसाला विसर पडािा. तारुण्य बहरले आवण सांपले; पण 

हाताला हळद लािता आली नाही. माणसां दःुखाने मेली आवण उरलेली िासकीय योजनाांसाठी खेटे मारू लागली. 

अनदुानाच्या पोस्टमनची िाट पाहणारी म्हातारी माणसां िाचकाांचे अांतःकरण वपळिटून टाकतात. काळाने सूड उगिािा 

तसा हा ितवमान काळ एकीकड े जागवतकीकरणाची मेहांदी रेखाटली जात आहे. झकपक जगणे होत आह.े भौवतक 

सुविधाच्या गादीिर उच्चभ्रू माणसां लोळत आहते. तर दसुरीकड ेमात्र दःुखाला किटाळून बसला आह.े खेड्यापाड्यातला 

माणसाचे जगणे म्हणजे महाभयांकर िोकाांवतकाच आहे. सांिेदनिील माणसाला आवण त्याच्या अवस्तत्िाला तडा दणेार् या 

या घटना जागवतकीकरणाच्या झांझािातात क्रदसतात काय? असा प्रश्न आपययाला पडतो. दःुखात जगणारी आवण दःुख 

पचिणारी ही वनराधार माणसां कोणत्या साांस्कृवतक क््यात राहतात, असा प्रश्न सताितो. काळजी जमान्याला िेअर 

बाजाराची िावहन्याांच्या टीआरपीची स्टासवची मानधनाच्या चढ-उताराची बोकाांडी प्राथवमक गरजेच्या स्कोअर क्रक्रकेटचा. 

जागवतकीकरणातले माणसाचे आधुवनक जगणे ह े माणूसपण हरिून बसले आहे. केिळ टीव्ही, िेअर बाजार, वचत्रपट, 

स्टार, क्रक्रकेट अिा नव्या घटनाांिी माणसाने जोडून घेतले आहे. माध्यमामुळे माणसाचे जगणे केिळ व्यिहारिादी झाल े

आह.े असे निे पेच माणसापुढे उभे रावहले आहते. जागवतकीकरण ही विकासाची प्रक्रक्रया असनूही खेड्याांचा विकास होणार 
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नसले, वतथयया समस्या सांपणार नसतील, तर कोणत्या हातािर आपण ग्लोबल मेंदीची निी कोरणार आहोत असा किीन े

केललेा प्रश्न सचूक आवण मार्ममक आह.े 

वनष्कषव :- 

1) मयटी लुटालुटीचा ंझग लपालपा ही कविता जागवतकीकरणाने प्रभावित झालेयया समाजाचे वचत्रण करते. 

2) अरुण काळे याांची कविता सिवसामान्याांचे आत्मभान जागतृ करते. 

3) नादानकुारी िब्द योजनेमुळे ही कविता आपले कवितापण हरिु दते नाही. सांपूणव कवितते आधुवनक जगण्यािी सांबांवधत 

असलयेया अनके प्रवतमा यतेात. वस्िचऑफ, नॉट ररचेबल, आऊट ऑफ कव्हरेज, कां पनी यासारख्या नव्या तांत्रज्ञानािी 

सांबांवधत िब्दाांचाही किी अत्यांत चपखल िापर करतात. 

4) समकालीन िास्ति क्रकती भयानक आह ेयाची जाणीिच ही कविता केिळ करून दते नाही तर ती या िोषकाांचा खरा 

चेहराही उघड करते.  

5) अथवयुद्ध या कवितमेध्ये सामान्य माणूस हाच जागवतकीकरणाचा कें द्रंबद ूआहे. त्याचे भाांडिलदाराकडून सततचे िोषण 

चालू आह.े मानिी मूययाांचा र् हास, गुलामी प्रिृत्ती समाज मनामध्ये रुतनू बसली आहे. मानिी ितृ्तीला जागवतकीकरणाचा 

फटका बसला आह.े  

6) ग्लोबल मेंदीची निी ही कविता जागवतकीकरणािर भाष्य करून िहराचा चेहरा बदलला आवण खेड्याांचा चेहरा 

अक्राळ विक्राळ झाला आवण निे पचे माणसापुढे उभे रावहले याचे वचत्रण करते. ग्रामीण आवण िहरी सांिदेनिीलतचेा 

अविष्कार आवण मोहयययातील पडझडीचे वचत्रण अजीम राही करतात. 
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भारतातील कोरोना काळातील विद्याथी िगाािर झाललेा पररणाम – एक विश्लषेण 
 

प्रा. विजय दवेिदास िाकोड े   

सहाय्यक प्राध्यापक इवतहास विभाग प्रमुख  श्री ज्ञानेश महाविद्यालय, निरगाि, ता. ससदिेाही, वजल्हा: 

चंद्रपूर 

इमेल : vwakode29@gmail.com  
 

   प्रस्तािना: 

भारतात कोविड -19 ची पवहली घटना 30 जानेिारी 2020 रोजी नोंदविली गेली. 24 माचा 2020 पासून 

संपूणा देशभरात लॉंकडाउन करण्याचे आदेश भारत सरकारने ददल.े 1 जून 2020 रोजी टप्पप्पयाटप्पप्पयाने अनलॉकची 

सुरुिात देशातील मुंबई, ददल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई, पुण ेआवण कोलकाता या सहा शहरांपकैी वनम्मम्मया शहरांमधील 

नोंदिली गेली आह.े सप्पटेंबर 2020 पयंत भारतात आवशया खंडात सिाावधक पुष्टी झालेली प्रकरण ेहोती; आवण 1 

सप्पटेंबर 2020 रोजी, पुष्टी झालेल्या प्रकरणांची संख्या , 5,000,000 झाली. 30 ऑगस्ट 2020 रोजी एका ददिसात 

78,00,000 पेक्षा जास्त प्रकरणे नोंदिल्या गले्यान ेभारताने अमेररकेच्या रेकॉडाला माग ेटाकल ेआवण निा विक्रम 

केला 16 सप्पटेंबर 2020 रोजी त्या ददिशी जिळपास 98,000 प्रकरण े नोंदली गलेी. 30 ऑगस्ट 2020 पयंत 

भारतातील मृत्यूची संख्या जागवतक 9.9% च्या तुलनेत 2.3% इतकी कमी होती. कोरोनाचा देशाच्या वशक्षणािर 

मोठा पररणाम झाला आह.े संयुक्त राष्ट्ांच्या शैक्षवणक, िैज्ञावनक आवण सांस्कृवतक संघटनेन े (युनेस्को) एक अहिाल 

जाहीर केला आह.े त्यानुसार भारतातील सुमारे 32 कोटी विद्यार्थयांचे वशक्षण कोरोना साथीच्या आजारािर पररणाम 

झाले असून यामध्य े 15.81 कोटी मुली आवण 16.25 कोटी मुल े आहते. जागवतक स्तरािर, साथीच्या आजारान े

जगातील 193 देशांतील 157 कोटी विद्यार्थयांच्या वशक्षणािर पररणाम झाला आह,े जे विविध स्तरािर दाखल 

झालेल्या विद्यार्थयांपैकी 91.3 टके्क आह.े वशक्षणािर होणाऱ्या या मोठ्या पररणामाविषयी चचाा करत अनेक बदल 

आवण आव्हान ेजाणिली जात आहते. कोरोनानंतरच्या काळात हा पररणाम आमच्या शैक्षवणक व्यिस्थेचा अविभाज्य 

घटक बनू शकतो, सिाात महत्त्िाचे म्महणजे कोरोना साथीच्या आवण त्यानंतरच्या लॉकडाऊननंतर शाळा आवण 

महाविद्यालयांना शाश्वत तांविक पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतिणूक करािी लागले. यात वशक्षकांचे प्रवशक्षण वडवजटल 

िातािरणात काम करण्याच्या कौशल्यांिर कें दद्रत केले जाईल. पारंपाररक पद्धतीन ेउच्च शैक्षवणक संस्थांमध्य ेपरीक्षा 

ऑनलाईन घेण्यात येत आह.े हा शोधपि कोविड -19 चे विद्यार्थयांिर झालेल्या पररणामाचे वचकीत्सक अध्ययन 

करण्याच्या हतेून ेवलहण्यात आलेला आह.े 

शोध वनबधंासाठी िापरण्यात यणेारी सशंोधनाची पद्धती: 

            प्रस्तुत शोध वनबंधासाठी िापरण्यात येणारी मावहती ि तर्थये ही विषयाशी संबंवधत विविध पुस्तके, 

मावसके, लेख, ितामानपि ि सांकेवतक स्थळािरुन संकवलत करण्यात आली आह.े  

सशंोधनाच ेउदे्दश: प्रस्तुत संशोधनाचे मुख्य उदे्दश खालील प्रमाणे आहते. 

1) कोविड -19 चे विद्यार्थयांिर झालेल ेपररणामाचे वचकीत्सक अध्ययन करण.े 

2) भारतीय वशक्षण व्यिस्थेिरील कोरोनाच्या पररणामाविषयी मावहती शोधण.े 

3) वशक्षण क्षेिािरील कोरोनाचा प्रभाि कमी करणारे उपाय  शोधण.े 
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4) संशोधना पासून  वनघालेल्या वनष्कषांच्या  मावहतीच्या आधारे विद्यार्थयांिर आवण वशक्षण व्यिस्थेच्या 

विकासासाठी सूचना देणे. 

सशंोधनाची गरज ि महत्ि: 

         वशक्षण तरुण वपढीला जीिन कौशल्य प्रदान करत े आवण आयुष्यात पुढे जाण्यासाठी प्रेररत करत.े तसेच, 

सामान्य लोकांना चांगल्या कमााबद्दल जागरूक करण्यात ही महत्िाची भूवमका बजािते. वशक्षण पररपक्व लोकशाही 

साध्य करण्यात आवण 'मजबूत सरकार ि योग्य शासन' करण्याचे ध्येय ठेिण्यास मदत करू शकत.े हडं्या, स्त्री 

भू्रणहत्या आवण कामाच्या रठकाणी होणा-या छळासारख्या अनेक सामावजक दषु्पररणामांिर मात करण्यासाठी 

मवहलांना वशवक्षत करणे हीच गुरुदकल्ली असल्याचे वसद्ध झाल ेआह.े मवहलांना वशवक्षत करणे त्यांना त्यांच्या हक्कांची 

जाणीि करुन देऊ शकते. कौशल्य-आधाररत वशक्षण सामान्य लोकांना सामर्थयािान बनिू शकते आवण भारताच्या 

आर्थथक, सामावजक आवण राजकीय विकासात त्यांची भूवमका सुवनवित करू शकते. तसेच, वशक्षणामुळे लोकांना 

रोजगार वनर्थमती देखील होऊ शकते. जागवतक स्तरािर संसाधने फारच मयााददत आहते आवण म्महणूनच त्यांचा 

शाश्वत उपयोग फार महत्िाचा आह,े या उदे्दशान े तरुण वपढीला वशक्षणाद्वारे मयााददत स्त्रोतांचा शाश्वत उपयोग 

वशकविला जाऊ शकतो. मानिी विकास वनदेशांक (एचडीआय) आवण पीसा रँककग यासारख्या महत्त्िपूणा सामावजक-

आर्थथक वनदेशकांपैकी, भारताची वस्थती सुधारण्यासाठी देशातील शैक्षवणक प्रणाली सुधारणे फार महत्िाचे आह.े 

परंत ुकोविड -19 चे विद्यार्थयांिर पररणामाचे ददसून येत आह.े त ेपररणाम सकारात्मक असतील तर काही हरकत 

नाही. परंत ु ह े पररणाम नकारात्मक असतील तर देशाच्या विकासािर याचा विपरीत पररणाम होिू शकतो. या 

दवृष्टकोणातून कोविड -19 चे विद्यार्थयांिर झालेल्या पररणामाचे वचकीत्सक अध्ययन करण्याची गरज आह.े यामुळे 

संशोधनाचा विषय महत्िाचा ठरतो. 

कोविड -19 च ेविद्यार्थयािंर झालले ेपररणाम : 

         कोरोनाव्हायरस ही एक शोकांवतका आह े जी संपूणा समाज सध्या पळिून लाित आह.े समाजातील असा 

एखादा विभाग नाही जो त्याच्या प्रभािामुळे प्रभावित झाला नसेल. या संपूणा दघुाटनेमुळे समाजीकरणाच्या प्रदक्रयेिर 

सिाावधक पररणाम झाला आह,े ज्यामुळे समाजात अनेक प्रकारची उलथापालथ झाली आह.े परंत ु या दघुाटनेचा 

सिाावधक पररणाम ज्येष्ठ नागररक आवण मुल ेयांच्यािर झाला आह.े ज्या मुलांना सुरुिातीच्या टप्पप्पयात मुक्त आवण 

गवतशील िातािरणाची आिश्यकता असत ेत्यांना घराच्या सभतींमध्य ेकैद व्हािे लागल ेआह.े पूिी अस ेिाटत होते 

की ही शोकांवतका काही काळासाठी आह ेपरंत ुआता अस े ददसते की मुलांचा बराच काळ घराच्या सभती दरम्मयान 

घालिला जाईल. जेव्हा कोविडचा उद्रेक सुरू झाला होता, त्याच िेळी शाळा बंद केल्या गेल्या परंत ु एवप्रलपयंत 

शाळांकडून निीन मेल आवण फोन येऊ लागल ेकी आता अभ्यास ऑनलाइन होईल. काही काळासाठी, मुलांनी अद्याप 

हा विनोद सहन केला, परंत ु जुलै होताच, पुन्हा मुलांच्या शाळांकडून सूचना येऊ लागल्या. त्यासाठी टाइम 

टेबलदेखील तयार केल े गले.े शाळांना वशक्षकांना पगार द्यािा लागतो यात काही शंका नाही आवण शाळांना फी 

घ्यािी लागत आह ेज्यामुळे त्यांना अस ेिाटते की िगा चालविणे आिश्यक आह ेकारण िगावशिाय लोक फी भरणार 

नाहीत. परंत ुया सिांच्या दरम्मयानही मुलांचे बालपण कसे घसरेल याकडे लक्ष नाही. ही मुल ेसकाळी  ते दपुार  या 

िेळेत िगा कसे करतील आवण त्यांची एकाग्रता कशी िाढिायची हा एक मोठा प्रश्न आह.े हा प्रयोग काही काळ 

माध्यवमक िगाातील मुलांसमिेत पाहायला वमळाला, परंत ु नसारी आवण प्राथवमक मुलांिर हा प्रयोग केला जाण े

अव्यिहायाच नाही तर अमानुषही आह.े घरात कैद केलेली मुल ेवनरवनराळ्या मानवसक दबािांशी झगडत आहते. या 

मुलांना 5 तास पडद्यासमोर बसिीणे अमानुष कृत्य आह.े ज्यािर बाल हक्क आयोगाच्या बरोबर वशक्षण 



IJAAR   Vol.1 Issue-2               ISSN – 2347-7075 
 

 

प्रा. विजय दवेिदास िाकोड े   
41 

 

मंिालयाचीही जबाबदारी आह ेकी त्यामध्य ेहस्तक्षेप करून योग्य वनणाय घ्या. प्राथवमक आवण नसारीची मुल ेज्यांना 

आपल ेबरेच काम करण्यासाठी इतर लोकांची  गरज असत ेत्यांना पडद्यासमोर बसून ही वशक्षण व्यिस्था आपल्या 

कताव्याची जबाबदारी स्िीकारत आह.े जी मुले निीन िगांमध्ये गेली आहते आवण जे पवहल्यांदाच शाळेचे नाि ऐकत 

आहते त ेसिाजण ऑनलाईन माफा त शाळा आवण िगा पाहत आहते ही खरोखरच िासदायक घटना आह.े कोविड -19 

नंतर वशक्षण क्षेिात उदयास येणाऱ्या आयामांिरील अभ्यासात अस े म्महटले जाते की कोविड -19 साथीच्या 

आजारामुळे बरेच लोक वडवजटल माध्यमात वशकत आहते आवण अल्प कालािधीचे अभ्यासक्रमही लोकवप्रय होत 

आहते. ह ेबदल अडचणींना कारणीभूत ठरत आहते, परंत ुते वशक्षण क्षेिात निीन कल्पनांची उदाहरणेही ददली जात 

आहते. यािरून ह े स्पष्ट झाल े आह े की वडवजटल माध्यमाचा प्रभाि शैक्षवणक जगात दीघाकाळ रटकणार आह.े 

कोरोनाच्या दबािामुळे शाळा आवण महाविद्यालयांमध्ये अभ्यास करण्यासाठी वडवजटल माध्यमाचा अवधक िापर 

केला जाईल. शैक्षवणक उदद्दष्ट ेसाध्य करण्यासाठी व्हॉट्सअॅप, झूम, टीम यासारख्या अॅॅप्पस आवण ई-मेलचा िापर 

िाढविला जाईल. शैक्षवणक संस्था अशी रचना विकवसत करतील ज्यामध्य े वशक्षक आवण विद्याथी शैक्षवणक 

कायाशाळेच्या बाहरे राहून िाचू आवण अभ्यास करू शकतात. संस्था अशा कायम तांविक पायाभूत सुविधांमध्य े

गुंतिणूक करतील ज्याद्वारे दजेदार ऑनलाइन वशक्षण ददले जाऊ शकत.े यामुळे परकीय गुंतिणूकही आकर्थषत होईल. 

राज्यांच्या वशक्षण मंिालय आवण कें द्रातील मनुष्यबळ ि विकास मंिालय, जे उच्च वशक्षणािर सातत्याने प्रवतदक्रया 

देतात, अस ेददसते की ते प्राथवमक िगाातील मुलांबद्दल आवण इतर विषयांप्रमाणेच त्यांच्या सचतांबद्दल वततकेसे गंभीर 

नाहीत. याची अनेक कारण े अस ू शकतात. उदाहरणाथा, विद्यापीठ आवण उच्च माध्यवमक स्तराचे विद्याथी अनेक 

सोशल मीवडया प्पलॅटफॉमाद्वारे सरकारच्या धोरणांिर प्रवतदक्रया देत असतात, परंत ु प्राथवमक िगाातील विद्याथी 

एकतर त्यांच्या पालकांद्वारे ककिा वशक्षकांद्वारे बोलू शकतात. वशक्षकांच्या जगण्याशी संबंवधत विषयामुळे त्यांचा 

प्रवतसाद यात येत नाही. आज जेव्हा जगातील सिा देश मुलांच्या मानवसक आरोग्याबद्दल सचतातूर आहते, तेव्हा 

आपली वशक्षण प्रणाली वशक्षकांच्या िापराबद्दल आवण फायद्यांबद्दल काळजीत आह.े प्राथवमक वशक्षण ही आमच्या 

वशक्षण प्रणालीतील सिाात दलुावक्षत के्षि आह ेकारण या क्षेिात केलेल्या गुंतिणूकीचा वनकाल येण्यास िेळ लागतो, 

परंत ुजगातील सिा देश प्राथवमक वशक्षणामध्य ेदीघाकालीन गुंतिणूकीिर लक्ष कें दद्रत करतात कारण त ेअस ेके्षि आह े

जे उद्याचा पाया आह.े पण आपल्या देशात तस े होताना ददसत नाही. शाळांमधील एकमेि समस्या शैक्षवणक 

कमाचार्यांना व्यस्त कसे ठेिायचे ह ेअसेल तर त्या दरम्मयान त्यांना आणखी काही शैक्षवणक जबाबदारी देखील देऊ 

शकते. सि सुरू झाल्यािर, ते यासाठी काही सामग्री तयार करू शकतात आवण या िेळी त्यांचा ज्ञान सामग्री 

िाढविण्यासाठी िापरू शकतात. यासाठी मुलांिर आिश्यक दबाि वनमााण करण े आिश्यक नाही. सरकारने 

शाळांकररता सिासमािेशक धोरणही तयार केले पावहजे जेणेकरून ज्या शाळांना आर्थथक दबाि सहन करता येत नाही 

त्यांना काही प्रमाणात मदत वमळेल. बर्याच शाळा आहते ज्या बर्याच काळासाठी कोविड -19 शी संबंवधत आर्थथक 

पररवस्थतीचा सामना करू शकणार नाहीत. त्यांच्यासाठी वशक्षण मंिालय आवण मानि संसाधन मंिालय यांनी काही 

योजना तयार केल्या पावहजेत.ही अशी िेळ आह े जी वशक्षणाची संपूणा रचना सुधारण्यासाठी आवण निीन 

करण्यासाठी िापरली जाऊ शकते, परंत ु ददुैिाने, वशक्षणातील बहतेक घटक या िेळेचा उपयोग शॉटाकट 

शोधण्यासाठी करीत आहते जे भविष्यातील वशक्षणासाठी ददुैिी आह.े मुलांच्या मानवसक आरोग्यािर सरकारने 

गांभीयााने विचार केला पावहजे आवण ऑनलाईन वशक्षणाची ही प्रिृत्ती कमी करण्याचा ककिा थांबविण्याचा प्रयत्न 

केला पावहजे.उच्च वशक्षण संस्था िेगिेगळ्या देशांमध्य ेअिलंबल्या जाणाऱ्या पद्धतींच्या आधारे पररक्षेच्या पारंपाररक 

पद्धतीऐिजी विद्यार्थयांचे ऑनलाइन पद्धतीने मूल्यांकन करतील. देशातील ऑनलाईन वशक्षणाशी संबंवधत अडचणी 

दरू कराव्या लागतील. इंटरनेट आवण मावहती तंिज्ञानाचा पोहोच फारच अरंुद आह.े चांगल्या स्पीड इंटरनेटची 
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उपलब्धता देशातील प्रत्येकासाठी कठीण काया आह.े राष्ट्ीय नमुना सिेक्षणाच्या आकडेिारीनसुार मवहन्यातून एकदा 

इंटरनेट िापरणाऱ्यांना इंटरनटेशी जोडलले े मानले गेल े तर केिळ 34 टके्क शहरी आवण 11 टके्क ग्रामीण लोक 

इंटरनेटचा िापर करतात. स्माटाफोन अद्याप प्रत्येक विद्यार्थयांच्या हाती पोहोचलेला नाही. कोविड-19 मुळे परदेशात 

वशक्षण घेऊ इवच्छणाऱ्या 48 टके्क पेक्षा जास्त भारतीय विद्यार्थयांच्या वनणायािर पररणाम झाला आह.े जगभरातील 

उच्च वशक्षण संस्थांचे विश्लेषण करण्यात आवण या संस्थांच्या क्रमिारीत काम करणार्या विटीश कंपनीच्या अहिालात 

अस े म्महटले आह े की परदेशात महागड्या अभ्यासासाठी वमळणारी गुंतिणूक कमी झाली आह े आवण कोविड -19 

नंतरच्या विद्यार्थयांच्या परदशेात अभ्यास करण्याच्या योजनेिर पररणाम कमी झाला आह.े आज भारतीय 

विद्यापीठांपयंत पोहोचणार्या लोकांची संख्या खूपच कमी आह.े उच्च वशक्षणातील एकूण पटसंख्या प्रमाण फक्त 2 टके्क 

आह,े जे बर्याच देशांपेक्षा कमी आह.े देशाच्या शैक्षवणक संस्थांसाठी ही एक चांगली संधी आह,े आम्महाला आपल्या 

देशात शैक्षवणक गणुिते्तची पातळी आणखी सुधाररत करािी लागेल जेणेकरुन देशातील विद्यार्थयांचा परदेशी 

अभ्यासाचा मोह कमी होईल. चपळ संस्थेप्रमाणेच, आपल्या शैक्षवणक संस्थांनी कोरोनानंतरच्या संधीकडे पुढे जािे 

आवण वशक्षणात गुंतलेल्यांनी वडवजटल वडलीव्हरीच्या कलाचे सिाात सजानशील मागा वशकािे, कोरोना साथीचा एक 

पररणाम हा आह े की उच्च वशक्षण संस्थांचे भविष्य ते चालिण्याच्या मागाात मूलभूत बदल होण्याची अपेक्षा 

आह.ेशाळा ि शैक्षवणक संस्था बंद झाल्याने जगातील सुमारे 94 % विद्याथी आवण कमी आवण मध्यम-मध्यम उत्पन्न 

असलले्या देशांमधील 99% विद्याथी प्रभावित झाले आहते. याव्यवतररक्त कोविड -19 साथीच्या रोगाने 

वशक्षणपद्धतीत सध्या असमानता िाढली आह.े या साथीमुळे, कमी उत्पन्न असणार्या देशातील कमकुित ि असुरवक्षत 

लोकसंख्या यािर विषाणूचा सिाावधक पररणाम झाला आह.े सन 2020च्या दसुऱ्या वतमाहीत प्राथवमक पातळीिरील 

सुमारे 86% मुले कमी उत्पन्न असलेल्या देशांत शाळा सोडून गेली आहते, त्या तलुनेत फक्त २०% उच्च-उत्पन्न 

असलले्या देशांमध्य े आहते. जगभरातील कोट्यािधी लोकांचे वशक्षण घेण्याच्या दषृ्टीकोनात कोरोना विषाणूच्या 

साथीने बदल केला आह.े  

वनष्कषा:   

      अध्ययनात अस ेलक्षात आल ेकी, कोरोना साथीचा सिाावधक पररणाम मुली ि वस्त्रयांिर ददसून येतो, शाळा बंद 

झाल्याने बालवििाह आवण सलग-आधाररत सहसाचारात िाढ झाली आह.े तसेच मुलांिरील गुन््ांमध्येही िाढ झाली 

आह.े 2020 पयंत, असा अंदाज िताविला जात होता की जगातील बहतेक वनम्न आवण मध्यम उत्पन्न असलेल्या 

देशांमध्य े शैक्षवणक बजेट आवण गुणित्ता वशक्षणाच्या विकासाच्या उद्दीष्टापयंत पोचण्यासाठी आिश्यक असणारी 

रक्कम यांच्यात सुमारे 188 अब्ज डॉलसाचे अंतर आह.े कोरोना साथीच्या आजारामुळे ही आर्थथक तूट दोन तृतीयांश 

िाढू शकते. कमकुित पायाभूत सुविधा ही भारताच्या उच्च वशक्षण प्रणालीसाठी एक मोठे आव्हान आह,े विशेषत: 

सािाजवनक क्षेिातील संस्था कमकुित पायाभूत सुविधा आवण पायाभूत सुविधांमुळे िस्त आहते. प्राध्यापकांची 

कमतरता ि पािता असणाऱ्या वशक्षकांना आकर्थषत करण्यास ि राखण्यासाठी राज्य शैक्षवणक यंिणेची असमथाता ही 

बर्याच िषांपासून दजेदार वशक्षणासाठी एक आव्हान आह.े  

 सूचना: 

1. वशक्षण क्षेिात तंिज्ञानाला चालना देण्यासाठी वशक्षकांना प्रवशवक्षत करण ेआिश्यक आह.े 
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   वशै्वीकरण में अनवुाद का महत्व 
 

प्रा. ककसन भानदुास वाघमोड े

वालचंद कॉलेज ऑफ आर्टस अँड सायन्स, सोलापूर  

ईमेल- digkisan@gmail.com 
 

साराशं 

अनुवाद से ममलन ेवाले ज्ञान न ेमनुष्य के समाजशास्त्र को एक देश की सीमा से मनकाल कर दसूरे देश तक 

पहचंाया ह।ै संस्कृत और यूनानी सामहत्य कला और दशटन के प्रचार-प्रसार का श्रेय अनुवाद को ही जाता ह।ैआधुमनक 

नवजागरण काल में पमिम के नए ज्ञान मवज्ञान से हमारे ज्ञान और चेतना के मवकास में अनुवाद ही सबसे बडा सहारा 

बना ह।ै मवश्व के सभी मवकमसत देशों की राजनीमतक, सामामजक, सांस्कृमतक, आर्थथक, वैज्ञामनक तथ  प्रौद्योमगकीपरक 

मवकास में अनुवाद की उल्लेखनीय भूममका रही ह।ै आज मवज्ञान के तेजी से बदलत ेहए मवश्व में प्रौद्योमगकी मचककत्सा 

कृमष आकद के के्षत्र में हो रह ेनए नए अमवष्कारों और अनुसंधान हमसे जुडे रहने के मलएअनुवाद सबसे बडा साधन ह।ै 

‘वैश्वीकरण’ अंग्रेजी शब्द ग्लोबलाइजेशन (Globalisation) का महन्दी रूपान्तरण ह,ै मजसका अथट वतटमान 

पररप्रेक्ष्य में सम्पूणट वैमश्वक भूखण्ड से ह।ै वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण भी कहा जाता ह।ै प्रमसद्ध समाजशास्त्री 

Anthony Giddens के अनुसार “वैश्वीकरण दरूी और समय को सीममत करने का प्रयास ह ैमजसमें संप्रेषण के माध्यम 

से तुरंत ही पूरे मवश्व में एक साथ ज्ञान एवं संस्कृमत का आदान-प्रदान ककया जा सकाता ह।ै”1अनुवाद देश और काल 

की सीमाओं को समाप्त करन े वाला एक महत्वपूणट भामषक साधन ह।ै अनुवाद माध्यम से भौगोमलक, सामामजक, 

राजनैमतक, आर्थथक, सांस्कृमतक और भामषक सीमाएँ को दरू करके परस्पर  मानवता का संबंध स्थामपत ककया जा 

सकाता ह।ै मवश्व के मवमभन्न भाषाए ँआज अपनी-अपनी संस्कृमत और जीवन की मवमधयों को संचामलत कर रही ह।ै 

मवश्व की संस्कृमत और जीवन की मवमधयों में समन्वय स्थामपत करन ेका एक मात्र साधन अनुवाद ही ह।ै अत: मवन्र्र 

के अनुसार “अनुवाद कायट मवश्व के एक खंड को प्रमतपाकदत करने वाले माध्यम से दसूरे माध्यम दव्ारा लगभग वैसे ही 

अनुभव का पुन:सजटन ह।ै”2  मनुष्य के भाषा ज्ञान की सीमा को अपन ेजीवन के अन्य क्षेत्रों की सीमा नहीं बनाना 

चाहता। वह उन लोगों से संपकट  में आता ह ै मजनकी भाषा नहीं जानता। उनके साथ सामामजक, सांस्कृमतक, 

राजनीमतक, व्यापार एवं वामणमययक संबंध स्थामपत करता ह।ै इन कायों में वहा दभुामषए और अनुवादक की 

सहायता लेता ह।ै ज्ञान-मवज्ञान के के्षत्र में वह अपनी जानकीरी सीममत नहीं रखना चाहता। देश-मवदेश में हए 

अनुसंधान एवं मवकास की मनरंतर जानकारी पाना चाहता ह।ै दसूरी भाषओं की ऐमतहामसक, सांस्कुमतक, सामहमत्यक 

धरोहर की गहनता एवं व्यापकता का अध्ययन करना चाहता ह ैऔर यह सब अनुवाद के माध्यम से ही संभव होता ह।ै 

दसूरी ओर वह एक तरह की सजटनात्मक प्रेरणा से भी अनुवाद का ओर प्रेररत होता ह।ै अन्य भाषओं में जो कुछ नया 

और मवमशष्ट उसे कदखाई देता ह ैउसे अपनी भाषा के लोगों तक पहचँाने का माध्यम बनने में उसे एक मवमशष्ट प्रकार 

का सजटनात्मक सुख प्राप्त होता ह ैजो ककसी हद तक मौमलक सृजन के सुख से कम नहीं होता। इस सृजनात्मक प्रेरणा के 

कारण ही सामहमत्यक कृमतयों के अनुवाद प्राचीन काल से होते चल ेआ रह ेहैं और भमवष्य में भी होते रहेंगे। जो कृमत 

मजतनी अमधक श्रेष्ठ होती ह ैउतनी ही अमधक अनुवाद की प्रेरणा देती ह।ै मवमभन्न भाषओं के लोग उसका अनुवाद 

करत ेहैं। इतना ही नहीं एक ही भाषा में उस कृमत के अनेक अनुवाद देखन ेको ममलत ेहैं। अत: हर युग में उसका 

अनुवाद होता रहता ह।ै कामलदास, शेक्समपयर, वाल्मीकक आकद की रचनाएँ और इनके अनुवाद इसका उदाहरण 

हैं।मवज्ञान के मवकास के साथ-साथ सूचना का महत्व बढा ह।ै मवज्ञान के के्षत्र में खोजों की जानकारी वैज्ञामनक तुरंत 

पाना चाहत ेहैं। मजस भाषा में वह उपलब्ध ह ै  उसे तुरंत अपनी भाषा में पाने के मलए उन्हें अनुवादकों की जरुरत 
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पडती ह।ै मवज्ञान एवं प्रौद्योमगकी के मवकास के साथ आज दमुनया भर के लोंगों का आपसी संपकट  बढा ह।ै ज्ञान के के्षत्र 

के अमतररक्त व्यापार, उद्योग, पयटर्न आकद के के्षत्र में दमुनया मसमर् कर काफी छोर्ी हो गई ह।ै भूमंडलीकरण 

(Globalization) के जमाने मेंजब मनुष्य एक दसुरे की आवश्यकताओं और पूर्थत में ययादा और मनकर् का साझीदार 

हआ ह ैतब अनुवाद की जरुरत और ययादा बढ गई ह।ै आज बहराष्ट्रीय कंपमनयों का प्रसारक हैं और इन कंपमनयों के 

माल के बाजार दमुनया भर में फैल ेहैं। इन बाजारों में माल की खपत के मलए अनुवाद अपन ेढंग से जरुरी हो गया ह।ै 

कंपमनयों के उत्पाद भाषा की सीमाओं को लाँघत ेहए सब जगह पहचँ रह ेह।ै 

मशक्षा और अनसुधंान के क्षते्र में अनवुाद  

 मशक्षा और अनुसंधान के के्षत्र में अनुवाद का महत्व अमपररहायट ह।ै देश-मवदेश के ज्ञान-मवज्ञान से 

पररचय प्राप्त करन े के मलए अनुवाद की जरुरत पडती रहगेी। इसके साथ ही मवमभन्न देशों और समाजों के प्राचीन 

ज्ञान-उन भाषाओं मं उपलब्ध ज्ञान जो अब बहत प्रचलन में नहीं हैं- वहा तक पहचँने के मलए अनुवाद वाहक का कायट 

करता ह।ै प्राचीन संस्कृमत, ग्रीक आकद लेखकों की कृमतयों को हम अनुवाद के माध्यम से ही पढते हैं।मशक्षा और 

अनुसंधान के के्षत्र में उपयुक्त ज्ञान और मवज्ञान की सामग्री अंतरराष्ट्रीय धारातल पर मवश्व के सभी देश आपस में 

आदान-प्रदान करते ह।ै इस आदान-प्रदान में अनुवाद का सबसे बडा योगदान रहा ह।ै मवश्व कल्याण के मलए मवश्व में 

जो भी शोध और अनुसंधान हो रह ेह,ै मजनमें असंख्य वैज्ञामनक कायटरत हैं, उनके नतीजे समूच मानव जामत तक 

पहचँाने का कायट अनुवाद दव्ारा ही संभव ह।ै वतटमान समय में कोरोनो जैसे माहामारी की जानकारी, उसके संबंधीत 

र्ीका से जडुी सूचनाएं और सुझाव सभी जानकारी देश मवदेश के स्थानीक लोंगों को स्थानीय भाषा में दी जाती ह,ै 

इसके पीछे मवशेषज्ञ अनुवादकों का पररश्रम रहता ह।ै मवश्व में मजतनी भी भाषाए ँह ैउन सभी भाषाओं में सभी ज्ञान-

मवज्ञान की सामग्री स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध हो रही ह-ै इसका श्रेय अनुवाद को ही जाता ह।ैअनुवाद से ममलन े

वाले ज्ञान न ेमनुष्य के समाजशास्त्र को एक देश की सीमा से मनकाल कर दसूरे देश तक पहचंाया ह।ै संस्कृत और 

यूनानी सामहत्य कला और दशटन के प्रचार-प्रसार का श्रेय अनुवाद को ही जाता ह।ैआधुमनक नवजागरण काल में 

पमिम के नए ज्ञान मवज्ञान से हमारे ज्ञान और चेतना के मवकास में अनुवाद ही सबसे बडा सहारा बना ह।ै मवश्व के 

सभी मवकमसत देशों की राजनीमतक, सामामजक, सांस्कृमतक, आर्थथक, वैज्ञामनक तथा प्रौद्योमगकीपरक मवकास में 

अनुवाद की उल्लेखनीय भूममका रही ह।ै आज मवज्ञान के तेजी से बदलत ेहए मवश्व में प्रौद्योमगकी मचककत्सा कृमष आकद 

के के्षत्र में हो रह ेनए नए अमवष्कारों और अनुसंधान हमसे जुडे रहन ेके मलए अनुवाद सबसे बडा साधन ह।ै 

वैमश्वक सामामजक ससं्कृमत के मवकास में अनवुाद का महत्व 

  "मवश्व की सभ्यताओं और संस्कृमतयों के मवकास में अनुवाद की मवशेष भूममका रही ह।ै यूनान ममश्र चीन 

आकद की प्राचीन सभ्यताओं से भारत का घमनष्ठ संबंध रहा ह ैऔर इस संबंध में अनुवाद की मवशेष महत्ता रही ह।ै 

बौद्ध धमट का प्रचार प्रसार समूचे एमशया में अनुवाद की जीवंत परंपरा का पररणाम ह।ै मवश्व भर में गीता तथा 

उपमनषद के ज्ञान का अनुवाद अपन ेढंग से ककया जाता रहा ह।ै पंचतंत्र के लघ ुसंग्रहों का अनुवाद अरबी तथा अन्य 

यूरोपीय भाषाओं में हआ ह।ै वास्तव में अनुवाद एक सांस्कृमतक सेतु का काम करता ह।ै मवश्व की मवमभन्न संस्कृमतयों 

को जानने व समझने में इसकी मनमित रूप से भूममका मसद्ध हो। मवश्व की सांस्कृमतक एकता में इसका महत्वपूणट 

योगदान ह।ै आज की भारतीय संस्कृमत मजसे हम सामामसक संस्कृमत कहत ेहैं उसके मनमाटण में हजारों वषों के मवमभन्न 

धमों, मतों एवं मवश्वासों की साधना मछपी हई ह।ै इन सभी मतों एवं मवश्वासों को आत्मसात कर मजस भारतीय 

संस्कृमत का मनमाटण हआ ह ैउसके पीछे अनुवाद की महत्त्वपूणट भूममका असंकदग्ध ह।ै अनुवाद एक ऐसा माध्यम ह ै

मजसके द्वारा मवमभन्न राष्ट्रों की सांस्कृमतक मनमधयां आज हमारे सामने हैं। अनुवाद के माध्यम से ही हम एक दसूरे की 

सांस्कृमतक मवरासत के भागीदार बनें हैं।”3 संस्कृमत अपन ेवृहत्तर अथट में पूरी मानव सभ्यता की उपलमब्धयों का साझा 

कोष ह।ै आचायट  हजारी प्रसाद मद्ववेदी ने मलखा था कक मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाओं का दसूरा नाम संस्कृमत ह।ै भारत 

जैसे बहभाषी, बहजाती, देश में एक साथ इतनी संस्कृमतयों, धमो और आचार-मवचारों का समन्वय हआ ह ैकक इस 

देश में संस्कृमत का एक सममन्वत और मममश्रत स्वरुप अब मस्थर हो गया ह।ै मजस तरह सागर अनंत नकदयों की 
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जलरामश को समामहत कर मवशलता अर्थजत करता ह,ै उसी तरह भारतीय संस्कृमत ने भी कई चचतनधाराओं, कई 

मवचारशैमलयों और न जाने ककतनी व्यवहारगत असमानताओं को अपन ेभीतर पचा कर अनठूी समन्वयात्मकता का 

पररचय कदया ह।ै भारत की इस बहआयामी संस्कृमत को ही समामसक कहा गया ह,ै मजसमें चचतन, सृजन, भाषा, 

कल्पना और आचरण की तमाम मवमभन्नताओं के बावजूद अदभू्त समामसकता लमक्षत होती ह।ै भारतीय जनजीवन में 

व्याप्त अनेकता में मवद्यमान सांस्कृमतक समीकरण ही इस समामसक संस्कृमत की मूलभूत मवमशष्टता ह।ै भारतीय 

संस्कृमत में भारत की मवमवधाताएँ अपनी संपूणट मौमलकता के साथ गुँथी हई ह।ै सामामसक संस्कृमत की इस 

समन्वयात्मक चेतना का पल्लवन करन ेमें अनुवाद का महत्व अप्रमतम ह।ै अनुवाद  के मबना हम कैसे जान पाते कक 

मौजूदा भारतीय सामहत्य और चचतन ककन कदशाओं में अग्रसर ह।ै राष्ट्रीय और वैमश्वक स्तर पर सोच और अमभव्यमक्त 

की दशा-कदशा की जानकारी अनुवाद के मबना संभव ही नहीं। 

मवश्व सामहत्य में अनवुाद महत्व 

मवश्व सामहत्य की संकल्पना अनुवाद के मबना संभव नहीं ह।ै मवश्व के सभी राष्ट्रीय सामहत्य को समग्रता में 

मवश्व सामहत्य कहा जाता ह।ै पर व्यवहारत: जो कृमत राष्ट्रीय सीमा पारकर मवमभन्न देशों में अपनी व्यापक ख्यामत 

बना ल ेउसे मवश्व सामहत्य में मगनन ेलगत ेहैं। प्राचीन कृमतयाँ समहत, वैमश्वक पररदशृ्य की समझ के साथ मलखा गया 

सभी समकालीन सामहत्य आज मवश्व सामहत्य समझा जाता ह।ै बीसवीं सदी के अंत आते-आत े दमुनया भर के 

बुमध्दजीवी मवश्व सामहत्य के मदे्दनजर अपनी राष्ट्रीय कृमतयों की संरचना के बारे में गहनता से सोचने लगे। “वतटमान 

समय में रॉबर्ट र्ी.ककयोसाकी कृत 'ररच डैड, पुअर डैड' यह ककताब चमत्काररक सफलता के रूप में सबके सामने ह।ै 

सौ से अमधक देशों में पचास से ययादा भाषाओं में 'ररच डैड, पुअर डैड' यह ककताब अनुकदत हो चुकी की हैं। यह ऐसी 

ककताब ह,ै मजस पर करीब एक दजटन ककताबें दसूरे लेखक मलख चुके हैं।”4 साथ ही डॉ. जोसेण मणी की कालजयी 

पुस्तक द पावर ऑण यॉर सबकॉन्शस माइंड (आपके अवचेतन मन की शमक्त) 1963 में प्रकामशत हई I इसे आज भी 

सवटश्रेष्ठ सेल्ण - हले्प पुस्तकों में मन जाता ह ैI इस पुस्तक की सफलता के बाद डॉ. मणी पूरे संसार में हज़ारों लोगों के 

समक्ष व्याख्यान देने लग ेऔर अपन ेदैमनक रेमडयो कायटक्रम के माध्यम से उन्होंने लाखों लोगों को संबोमधत ककया I 

इस प्रकार उन्होंने लोगों को बताया कक उनकी बताई बातों पर अमल करके ककतने ही लोगों न ेअपन ेजीवन में ककस 

तरह के क्रांमतकारी पररवतटन ककए हैं।”5 

पयटर्न क्षते्र में अनवुाद का महत्व 

  पयटर्न के्षत्र में अनुवाद का बहत महत्व ह।ै पयटर्न का संबंध राष्ट्रीय और अंतराटष्ट्रीय दोनों क्षेत्रों मे होता ह।ै 

इसमें यात्रा, आवास, मनोरंजन, पयटर्न स्थल संबंधी सूचना, प्रचार सामग्री आकद का उपयोग होता ह।ै इस के्षत्र में 

अनुवाद के दोनों रुप मलमखत और मौमखक रुपों की आवश्यकता होती ह।ै देश-मवदेशों से आने वाले पयटर्कों के मलए 

पररवहन संबंधी सुमवधाओं और होर्ल एवं यात्री मनवास आकद पर अनुवादकों की बहत आवश्यकता होती ह।ै पयटर्कों 

के साथ मागट-दशटक(गाइड) को पयटर्न व स्थल संबंधी जानकारी कई भाषओं में देनी पडती ह।ै वास्तव में पयटर्न के्षत्र 

एक ऐसा के्षत्र ह ैजो अनुवाद पर बहत हद तक मनभटर करता ह।ै पयटर्न की गमतमवमध खेल गमतमवमध, मचककत्सा, 

धार्थमक एवं अध्यामत्मक यात्रा, ऐमतहामसक झुकाव, मशक्षा, जलवाय,ु संगोष्ठी, नौकरी, आयात-मनयाटत, व्यापर आकद 

उदद्ेश्यों से प्रेररत होती ह।ै”6 अंत: आज के युग को अनुवाद का युग कहा जाए तो अमतशयोमक्त न होगी। सोच और 

व्यवहार के हर स्तर पर हम अनुवाद पर आमश्रत हैं, अनुवाद के आग्रही हैं। शायद ही जीवन का कोई ऐसा के्षत्र हो, 

मजसमें अनुवाद की उपादेयता प्रमामणत न की जा सके। अपररहायट तौर पर अनुवाद एक व्यापक और प्रासंमगक मस्थमत 

ह।ै इसमलए यह सवटथा स्वाभामवक ही ह ै कक नए संसाधनों के मवकास और व्यापकतर मानवीय संपकों के संद्रभ में 

अनुवाद के मह्तव, प्रासंमगता और भमवष्य का अनुशीलन ककया जाए। संसार भर में प्रयकु्त मवमभन्न भाषओं और 

बोमलयों के बीच वैचाररक, सजटनात्मक और कायाटत्मक तालमेंल स्थामपत रखने के मलए अनुवाद ही सवाटमधक 

लोकमप्रय एवं उपयोगी माध्यम माना गया ह।ै 
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जागततकीकरणाचा मराठी ग्रामीण सातहत्यावरील प्रभाव 
 

प्रा.डॉ. जनाधधन परकाळे 

सहयोगी प्राध्यापक मराठी तवभाग  शंकरराव मोतहत ेमहातवद्यालय अकलूज 
 

 प्रस्तावना  

     भारताने आपल्या देशात 1990 पासून जागततकीकरण, उदारीकरण, खाजगीकरण याचा स्वीकार 

केला.जागततकीकरणामुळे आलले्या सामातजक-सांस्कृततक बदलाचा पतहला धक्का मोठ्या शहराला बसला. त्यानंतर 

लहान शहरे व खेडे गावांनाही तो धक्का बसला आह.ेजागततकीकरणामुळे आता सवाांनाच बदलाला सामोरे जावे 

लागल.े आर्थथक धोरणांना नवे रूप आल.ेसामान्य माणसाचे जीवनमान बदलत गेल.े सामान्य माणसाला या 

जागततकीकरणामध्य े जगण्यासाठी फार मोठा संघषध करावा लागतो. सामातजक पातळीवर सवाांनाच वेगवेगळे 

पररणाम भोगावे लागतात. शहरात जसे मातहती तंत्रज्ञान ,बीपीओ, कॉल सेंटर ,बडे मॉल्स आल े तस े खेड्यात 

कुणब्याचे तजने दषु्कर झाले. सामान्य शेतकऱ्याच्या आत्महत्या वाढल्या. खेडेगावात व्यापारीकरण होऊ लागल.े 

खेड्यातील जतमनी, नदी-नाल े यांचे सौदे होऊ लागल.े धनदांडग े राजकीय लोक शेतकऱ्याला एकंदरीत ग्रामीण 

माणसाला कंगाल बनवू लागल.े याचा पररणाम मराठी सातहत्यावर मोठ्या प्रमाणात झाला. त्यातून ग्रामीण 

शेतकऱ्याचे, शेत मजुराचे दुुःख सातहतत्यक आपल्या सातहत्यातून मोठ्या प्रमाणात मांडू लागल.े जागततकीकरणान े

नव्या जीवन जातणवा तनमाधण होऊन त ेसातहत्यात येऊ लागल.े त्या सातहत्याची समीक्षा होऊ लागली. संपूणध जीवन 

ढवळून टाकणारी जागततकीकरणाची प्रक्रिया काय आह ेआतण त्याचा मराठी सातहत्य तवश्वावर काय पररणाम झाला 

ह े या शोधतनबंधात ऊन मांडण्यात येणार आह े जागततकीकरणामुळे सवध देशाच्या सीमा पुसट होत जाऊन 

व्यापाराच्या दषृ्टीन ेस्थलांतर होऊन भांडवलाचे वहन मोठ्या प्रमाणात झाले. जागततकीकरण ह ेदळणवळण आतण 

तंत्रज्ञानामुळे तीव्र गततशील झाले. त े रोखण ेकठीण झाले जागततकीकरण ही एक प्रक्रिया सवध मानवी जीवनाशी 

संस्कृतीशी संबंतधत आह.े औद्योगीकरणान ेसवध जग जवळ आल ेव ते अतधकच ढवळून तनघाल.े त्यामुळे उत्पादकतला 

महत्त्व प्राप्त झाले. त्यातून समाजाचे शोषण  मोठ्या प्रमाणात होऊ लागल.े सारा समाज जागततकीकरणाच्या प्रक्रियेत 

मोठ्या प्रमाणात गुंतला आह.े 1990 नंतर खुल्या अथध धोरणाचा स्वीकार झाल्याने त्याचा वाईट पररणाम समाजावर 

झाला. नवा पेटंट कायदा आला, मुक्त बाजारपेठ तयार झाली, तनबांधाचे तशतथलीकरण झाली, कृषी धोरण त्याचा 

अनुदानावर पररणाम झाला, आयात-तनयाधत धोरण बदल झाले. या सवाांचा पररणाम समाजव्यवस्थेवर झालेला 

क्रदसून येतो. जागततकीकरणामुळे खुल्या धोरणाच्या आधारे भारतासारख्या कृतषप्रधान देशाची मोठी बाजारपेठ 

काबीज केली गेली. त्यामुळे भारतातील सामान्य माणूस व शेतकरी दबुळा बनत गेला .मध्यमवगीय शेतकरी, 

शेतमजूर, कामगार यांना नव्या अथधव्यवस्थते कोठेच स्थान तमळत नव्हत.े तो आर्थथक मागास बनत चालला होता. 

त्याच्या शोषणावर नवी व्यवस्था उभी राहत होती .या सवाांचा पररणाम मराठी सातहत्य तवश्वावर होत होता 

.जागततकीकरणामुळे मध्यमवगीयांच्या मनातील सातहत्याची जागा घसरत चालललेी क्रदसते व्यावहाररक जगात 

वाचनाला जागा ककवा वेळच तमळत नसल्याची खंत बोलून दाखवली जाते धावपळीच्या या जीवन व्यवतस्थत 

एकमेकांना भेटण्यासाठी सुद्धा वेळ नसल्याचे बोलल े जाते त्याचबरोबर या जागततकीकरणाचा पररणाम 

नातेसंबंधावर ही मोठ्या प्रमाणात झाल्याचे क्रदसून येत.े 
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 जागततकीकरणाच्या व्याख्या 

1) जागततकीकरण म्हणजे जगातल्या वेगवेगळ्या मानवी संस्कृतींनी एकमेकाशी संवाद करण े एकमेकांना भेटण े

त्यांच्यात काही व्यवहार होणे म्हणजेच जागततकीकरण होय. 

 2)ज्या रठकाणी स्वस्त आतण रास्त कच्चा माल आतण इतर स्त्रोत्र उपलब्ध असतील अशा जगातील कोणत्याही 

रठकाणी उत्पादन घेण ेहोय. 

 3) जागततकीकरण ही प्रक्रिया जगातील मोजक्याच श्रीमंत लोकांची अथधव्यवस्था बांधण्यात येत ेचार 

 4) जागततकीकरणामुळे वैश्वीकरण करून सामान्य लोकांची जगण्याची दमछाक करण ेहोय. 

 5) जगातील कोणत्याही कानाकोपऱ्यापयांत वस्तू आतण सेवा पुरतवणे व संपूणध जग हीच बाजारपेठ असण े

भांडवलाच्या चौफेर तवकासासाठी वाटा मोकळ्या करण ेआतण कायद्याचे अडथळे दरू करण ेम्हणजेच जागततकीकरण 

होय. 

 6) जगाच्या तवतवध भागात भौगोतलक क्षेत्रात राहणाऱ्या लोकांमध्य ेवाढते सामातजक आर्थथक औद्योतगक व्यापारी 

सांस्कृततक संबंध दशधवणारी व्यापक प्रक्रिया म्हणजे जागततकीकरण होय. .बायलीसआतण तस्मथ 

 7) जागततक भांडवलशाही मधून तनमाधण झालेल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या, संस्था यांचा प्रभाव असणारी आंतरराष्ट्रीय 

आतण आर्थथक व्यवस्थेत राष्ट्राची भूतमका मयाधक्रदत करणारी प्रक्रिया म्हणजे जागततकीकरण होय . 

        जागततकीकरणाच्या प्रसाराच्या चचाध सुरू झाल्या तेव्हा त्याचा कशा कशावर पररणाम होईल याची ही चचाध 

सुरू झाली होती. 1990 सालात नवे आर्थथक धोरण स्वीकारले, मुक्त धोरणाचा पुरस्कार केला, सवधच क्षेत्रात खुलेपणा 

आला. त्याचा पररणाम कमी-जास्त प्रमाणात सवधत्रच क्रदसू लागला. जागततकीकरणान ेसातहत्यावर काय पररणाम 

झाले याचीही चचाध सुरू झाली. लेखक व वाचक यांच्या चचाधसत्रातून सवध सातहतत्यक संत ज्ञानेश्वरांपासून त ेआजच्या 

नव लेखक कतवता पयांत जागततकीकरणाच्या पररणामाची चचाध करू लागल.े नव सातहतत्यक जागततकीकरणामुळे 

माणसाची कशी फरफट होते याचे सूक्ष्म तचत्रण कथा, कतवता, कादंबरी, नाटक, या सातहत्य प्रकारात ऊन तो व्यक्त 

करू लागला लेखनाची बदलललेी भाषा शैली नवेनवे शब्दप्रयोग याची तो मांडणी करू लागला, जागततकीकरणान े

सकल जगच एक खेडे बनले आह े .नवनव्या आज्ञा नक्षत्राच्या प्रसारामुळे जीवनाच्या सवध क्षेत्रावर पररणाम होत 

आहते. भारतासारख्या बहुभातषक प्रदेशात याचा पररणाम पडण े अपररहायध आह े जागततकीकरणामुळे आर्थथक 

तवषमता वाढत गेली व गरीब राष्ट्रीय गरीबच बनत गलेी जनतेच्या दाररद्र्यात भर पडली. त्याचबरोबर 

पयाधवरणाचेही प्रचंड नुकसान झाले गले.े जागततकीकरणाच्या प्रवाहात खंबीर उभे राहायचे असेल तर सातहत्यही 

समृद्धता वाढवली पातहजे. सातहत्याचे अस ेव अनुभव तवश्व तवस्तारल ेपातहजे. मानवतावादी मूल्य ंकडे लक्ष क्रदले 

पातहजे. मात्र प्रसारमाध्यमांमुळे मानवी मूल्याचा मोठ्या प्रमाणावर ऱ्हास होताना क्रदसतो आह.े उपभोगवाद 

चंगळवाद वाढत गलेा आह.े सवंग लोकतप्रयतेसाठी लेखन वाढत गेल ेआह.े चचतन-मनन या अभावी मोठ्या प्रमाणात 

तलखाण केल ेजाऊ लागल े .साचेबद्धपणा एकसुरीपणा कंटाळवाणेपणा हा लेखन प्रपंच वाढत गेला. इतर भाषेतील 

सातहत्य व मराठी भाषेतील सातहत्य याची तुलना मोठ्या प्रमाणात होऊ लागली मराठी भाषेतील ज्ञानपीठ पुरस्कार 

यावरूनच आपल्या भाषेतील सातहत्याची तस्थती लक्षात येत ेअस ेह ेजागततकीकरणाचे पररणाम मराठी सातहत्यावर 

झालेल ेक्रदसून येतात .. मराठी सातहत्य क्षेत्रात अजरामर अशा काही सातहत्यकृती आहते त्यामध्य ेतव स खांडेकरांची 

“ययाती” ही कादंबरी लोकतवलक्षण प्रततभाशक्ती मुळे प्रतसद्ध झाली. तव वा तशरवाडकर कथा कुसुमाग्रज यांचे 

“नटसम्राट” नाटक मराठी वाचकाच्या हृदयाचा ठाव घेत.े चवदा करंदीकरांची कतवता ऐकून मराठी मन हलेावून जाते 

त्यांच्या कतवतांचा आस्वाद आतून माजी राष्ट्रपती डॉक्टर एपीजे अब्दलु कलाम यांना मराठी भाषा तशकावी अशी 

मनोमन इच्छा झाली. याचा अथध असा की उत्कृष्ट सातहत्यकृती श्रेष्ठ अतभव्यक्ती सातहत्यास गती देत.े आज मराठी 
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सातहत्य तवश्वात ऐततहातसक सातहत्य आक्रदवासी सातहत्य ग्रामीण सातहत्य दतलत सातहत्य नागर सातहत्य स्त्रीवादी 

सातहत्य तवज्ञानवादी सातहत्य तनमाधण झाले आहते. त्याच बरोबर चररते्र ,आत्मचररते्र, कथा ,कतवता, कादंबरी, 

लतलत सातहत्य समृद्ध स्वरूपात झाले आह.े याचा साथध अतभमान आपणा सवाांनाच आह.े जागततकीकरणानंतर 

मराठी सातहत्यातील तवषय बदलत आहते. तीव्र संघषध जगण्याची धडपड सातहत्याचे तवषय मांडल ेजाऊ लागल े

.नव्या क्रदशेने मराठी लेखकाचे सातहत्यप्रकार वाढू लागल.े महाराष्ट्रातील लोकजीवन समृद्ध झालेल े तचत्रण 

सातहत्यातून येऊ लागल े मराठी जीवनाच्या कक्षा सातहत्यातून तवस्तारल्या गेल्या आहते. त्याचा प्रत्यय मराठी 

सातहत्यकृतीतून पाहूया तमळतो तहान बारोमास या कादंबऱ्या त्याच बरोबर ‘तुताधस जागततकीकरनात माझी कतवता’ 

हा कतवतासंग्रह तशक्षण शेती संगणक जग कुटंुब नातेसंबंध या तवषयाची जाणीव मराठी लेखकात येऊ लागली 

जगाला कवेत घेणारे मराठी सातहत्य लेखन होऊ लागल.े आत्म प्रकटीकरण आतून वेगवेगळे मराठी सातहत्य प्रकार 

तलतहल े जाऊ लागल.े त े जागततकीकरणाच्या पररणामाला सामोरे जाऊन मराठी सातहत्य तग धरू लागल े

जागततकीकरण आतण मराठी ग्रामीण कादंबरी सातहत्य जागततकीकरणाचा पररणाम आपल्या कृषी जीवनावर 

पयाधयाने ग्रामीण जीवनावर मोठ्या प्रमाणात झाल्याचे क्रदसून येत.े ग्रामीण भागातील शेतकरी उद्धध्वस्त झाल्याचे 

क्रदसून येत.े खुले आयात-तनयाधत धोरण आतण शेतकऱ्याची पारंपाररक शेती त्यामुळे शेतकऱ्याला उत्पाक्रदत मालाची 

ककमत ही तमळत नाही त्यामुळे तो पूणधपण ेउद्धध्वस्त झाला आह ेत्याच बरोबर जागततकीकरणामुळे सहकार व तशक्षण 

के्षत्र ही उद्धध्वस्त झाले आह.े उच्च तशक्षण खेड्यात आल ेपदवीधर झालेली मुल ेनोकरीसाठी शहराकडे तशरू लागली 

मात्र जागततकीकरणामुळे ोोकर्या तमळणे दरुापास्तच झाले जागततकीकरणामुळे शहरात आर्थथक गुन्हगेारी वाढली 

त्याचबरोबर जागततकीकरणाचा प्रभाव मराठी सातहत्यावरही पडला आह ेसातहत्य व समाज यांचा सहसंबंध आह ेजे 

समाजात तनमाधण होते तेच सातहत्यात तनमाधण होते म्हणजेच सातहत्य हा समाजाचा आरसा असतो सातहत्यही 

समाजातभमुख अनुभवातून तनमाधण होते.1990 नंतरच्या काळात मराठी सातहत्य जे तनमाधण झाले त े

जागततकीकरणाच्या प्रभाव आतूनच झाले आह े तवशेषता ग्रामीण सातहत्याचा तवचार येथे करण े गरजेचे आह.े 

जागततकीकरणान ेमाणसाचा चेहरा हरवला आह ेयातवषयी रंगनाथ पठारे म्हणतात, ‘जागततकीकरणाचा आजचा 

चेहरा मानवी आह ेयात देवाण-घेवाण होत नाही ताकद वान धनदांडग े देखील त े बाकीच्यांनी घ्यायचं त्यांच्या 

तालावर नाचायचं जग म्हणतील तोवर जगायचं त्यांना तुम्ही उपभोगाचे रातहला नाही तर मरायचं दतुनयेच्या 

प्रगतीसाठी गररबांनी तेवढा त्याग केला पातहजे खाजगीकरण व उदारीकरण या अशा जागततकीकरणाच्या सोबतच 

या तभन्न गोष्टी आहते .गरीब देशांनी आपल्या सामातजक व्यवस्था धनदांडगयांच्या साठी खुल्या करायच्या त्यांनी 

आपल्या देशात काय व कसं जगायचं कायदा व न्याय व्यवस्था कशी ठेवायची ह ेसुद्धा ह ेधनदांडग ेठरवणार यावरून 

जागततकीकरणाचा पररणाम क्रकती भयानक आह ेयाची कल्पना आपणास येत.े’  

जागततकीकरण आतण मराठी ग्रामीण कादंबरी 

          जागततकीकरणान ेतनमाधण झालेल्या नव्या जीवन जातणवा मराठी ग्रामीण कादंबरीकारांनी अचूकपण ेरटपल्या 

आहते तवशेषतुः हा पररणाम ग्रामीण भागात जाणवतो जागततकीकरणान ेकृषी क्षेत्रावर गंभीर असा पररणाम झाला 

ग्रामीण भागातला शेतकरी उध्वस्त झाला 1990 नंतरच्या काळात शेतकऱ्यांनी ज्या आत्महत्या केल्या त्यातून 

पररणामी भयानकता लक्षात येत ेबदलत्या आर्थथक धोरणान ेशेतकऱ्याच्या समोरील समस्या वाढल्या होत्या सरकारी 

कजधबाजारीपणा यांनी ग्रामीण भागातील शेतकरी ग्रासला होता याचे सवध तचत्रण हाल्या हाल्या दधुू दे 1985 या 

कादंबरीत बाबाराव मुसळे यांनी रेखाटल े आह.ेयावेळी जागततकीकरण म्हणजेच खुली आर्थथक धोरण भारतान े

स्वीकारल ेनव्हते परंत ु त्याचा तवचार सुरू झाला होता रवींद्र शोभणे यांनी 'कोंडी' (1992) मधून शेतकऱ्याच्या 

शोषणाची मुळे शोधण्याचा प्रयत्न केला आह.े हा त्यांचा प्रयत्न व्यतक्तगत अनुभवातून असला तरी जागततकीकरणाची 

ती आगाऊ सूचना होती असेच म्हणावे लागले. जागततकीकरणात स्वीकारलेल्या खुल्या आर्थथक दकुानाचा शेती 

जीवनावर कसा पररणाम झाला याचे वास्तवदशी तचत्रण सदानंद देशमुख यांच्या बारोमास या कादंबरीत पाहावयास 
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तमळते शेती वर जीवापाड प्रेम करणारा शेतकरी आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त होतो त्याच्यात उदासीनता कशी येत े

नव्या जुन्या तपढीचा संघषध का सुरू होतो यासारख्या अनके प्रश्ांना देशमुख यांनी वाचा फोडली आह.े नव्या 

अथधव्यवस्थेन ेग्रामीण भागावर झालेल्या बदलाचे तचत्र मराठी कादंबरी मध्य ेमोठ्या प्रमाणात पाहावयास तमळते 

घसरललेी गावे वाढलेली महागाई शासनाची उदासीनता खते व तबयाण े यांच्या क्रकमती भयानक दाररद्र्य नव्या 

तपढीतील चंगळवाद या सवाांचा वेध मराठी ग्रामीण कादंबरीतून घेऊन शेतकऱ्याचे दुुःख मांडल ेआह.े सदानंद देशमुख 

यांच्या तहान कादंबरीतून जागततकीकरणामुळे खुल्या अथधव्यवस्थेचा म्हणजेच मुक्त बाजारपेठेचा शेती व शेतकऱ्यावर 

झालेला पररणाम तचतत्रत केला आह.े' पाडा' या अशोक कोळी यांच्या कादंबरीतून ही त्याचा वेध घेतला आह.े 

त्याचबरोबर 'अंधार इथला संपत नाही' या भालचंद्र देशपांडे यांच्या कादंबरी मधुन जागततकीकरणाच्या बदलाचा 

वेध घेतला आह.े  भीमराव वाघचौरे यांच्या गराडा या कादंबरीतून जागततकीकरणामुळे शतेकऱ्याची क्रदवसेंक्रदवस 

होणारी हालअपषे्टा व सतत तोट्यात व दुुःखात क्रदवस काढण ेयाचे तचत्रण या कादंबरीतून केले आह ेयातशवाय 

ज्ञानेश्वर लेंडवे यांची काळीज घात, मोहन पाटील यांची साखर फेरा, प्रकाश देशपांडे यांची बारदाना, माधव 

कोंडतवलकर यांची डाळं, बाबाराव मुसळे यांची वारूळ, राजन गवस यांची तणकट, गणशे आवटे यांची तभरूड, 

भारत काळे यांची ऐसे कुणयी भूपाळी, सतीश यादव यांची बळ, शेषराव मोतहते यांची अस ं जगण ं तोलाचं, 

त्याचबरोबर तवश्वास पाटील यांची झाडाझडती,एस ई झेड ,पांतगरा या कादंबऱ्या आहते.सरदार जाधव यांची 

कोयता व योगीराज वाघमारे यांची धुराळा, महादेव मोरे यांची झोंबड,वासुदेव मुलाटे यांची तवष  वृक्षाच्या मुळ्या 

इत्यादी सवध कादंबऱ्यांतून ग्रामीण भागातला शेतकरी जागततकीकरणाचा बळी ठरल्याचे तचत्रण आलले ेआह.े 

जागततकीकरण आतण मराठी ग्रामीण कथा 

        जागततकीकरणामुळे मराठी माणसाचे जीवन अंतबाधह्य ढवळून तनघाले आह े त्याने अनेक तस्थत्यंतरे मराठी 

सातहत्यात घडून आल े माणसाचे जीवन अततशय गुंतागुतंीचे झाले आह े त्यामुळे नव्या जातणवा तनमाधण होऊन 

जगण्याचे प्रश् तनमाधण झाले आहते मराठी सातहत्य नवा चेहरा नवे तंत्रज्ञ घेऊन मराठी कथा आह ेजागततकीकरण आर 

मध्य े बदलत गेल्याचे क्रदसून येत ेजागततकीकरणाच्या  १९९० नंतरच्या काळात अनेक मराठी कथाकार आपल े

सातहत्य तलहून लागल े त्यामध्ये प्रामुख्याने भास्कर चंदनतशव, द.ता. भोसले, रा रं बोराडे, आनंद यादव, नागनाथ 

कोत्तापल्ल,े बाबाराव मुसळे, सदानंद देशमुख, आसाराम लोमटे, प्रततमा इंगोल,े सतीश आळतेकर, आदी नव 

लेखकांनी ग्रामीण भागातील वास्तव समाजजीवनाचा वेद आपल्या कथांतून घेतला आह.े भास्कर चंदनतशव यांच्या 

"मरणकळा, जांभळढव्ह, नवी वारुळे, अंगार माती" या कथासंग्रहातील कथा तून कृषी जीवनातील 

जागततकीकरणामुळे झालेला बदल रेखाटून तेथील शेतकरी कसा हतबल झाला आह ेयाचे तचत्र वास्तव पूणध तचत्रण 

रेखाटल ेआह.े माणसाच्या मनात तशरललेा स्वाथीपणा त्यामुळे माणसाचे जगणेच मुश्कील झाल ेआह ेयाचे ही तचत्रण 

रेखाटल ेआह.े सदानंद देशमुख यांनी " लचांड आतण उठावं"या कथासंग्रहातून ग्रामीण जीवनाच्या बदलाचा वेध 

घेतला आह.ेश्रीराम गुंदेकर यांनी ही 'उचल' या कथासंग्रहातनू जागततकीकरणामुळे आलेली हतबलता कथासंग्रहातून 

रेखाटली आह.े त्याच बरोबर आसाराम लोमटे यांनी 'इडा तपडा टळू' या कथासंग्रहातून ग्रामीण जीवनातील बदलत्या 

वास्तव जीवनाचे आतण ग्रामीण मानतसकतेच ेदशधन घडतवल ेआह.े राजेंद्र गहाळ यांचा 'कोंडी' व सतीश तराळ यांचा 

'लढा' ,गण ू चशदे यांचा 'चिव्हूव', तवजय चव्हाण यांचा खान, आनंद कदम यांचे 'सोयरीक आतण आडतास' व राम 

वाघचौरे यांचा 'डोन्ट वरी' इत्यादी कथासंग्रहातून बदलत्या ग्रामीण जीवनाच्या तस्थतीचे दशधन घडतवल ेआह.े 

जागततकीकरण आतण मराठी ग्रामीण कतवता 

          जागततकीकरणान ेगावाचा तवकास झाला अस ेवरवर क्रदसत असल ेतरी त ेखरे नाही गावे व सांड बनली हचे 

वास्तव आह ेगावगाड्याचे स्वरूप बदलत जाऊन स्वावलंबी असला असललेी गावे परावलंबी बनली गरीब माणसाचे 

जीवन जगण ेमुश्कील झाल ेग्राम व्यवस्थेला तडे जाऊन आलुतदेार यांनी बलुतेदारी संपुष्टात आली जागततकीकरणान े

खेड्यातील नात्याचा तजव्हाळा संपून गेला शेतीवर जीवापाड प्रेम करणाऱ्या शेतकऱ्याचा मुलगा शेती तवकायला सांग ू



IJAAR   Vol.1 Issue-2               ISSN – 2347-7075 
 

 

प्रा.डॉ. जनार्धन परकाळे 

52 
 

लागला आलले्या पैशातून चैन बाजी करू लागला, मोबाईल शॉपी काढू लागला, तंबाखूची टपरी टाकून लागला, 

ककवा रस्त्याच्या कडेला ढाबा टाकून त्याचा तवपरीत उपयोग करू लागला. ह ेसवध जागततकीकरणाच्या प्रभावातूनच 

घडू लागल ेहोते. या सवाांचा वेध ग्रामीण कवींनी आपल्या कतवतेतून शब्दबद्ध केला आह.े इंद्रजीत भालेराव यांनी 

"टाहो" या कतवतासंग्रहातून जागततकीकरणाचा वेध घेतला आह.े ते म्हणतात, 

 "जागततकीकरणाचा एड्रीन डबा  

कुणी धुतला माझा तनमधळ गंगेत 

 तनरागस तवहार करणाऱ्या नौकात  

कुणी आणून उतला अचानक आकांत" (टाहो-कतवता) 

बदलत्या व्यवस्थेलाच इंद्रजीत भालेराव प्रश् तवचारतात जागततकीकरणाचा तवषारी डबा कोणी आणला आह.े देशात 

अनेक समस्या असताना गररबासाठी नसलेल्या जागततकीकरणाने अनेक समस्या तनमाधण केल्या आहते. 

      जागततकीकरणामुळे गावाची होणारी वाताहात सदानंद देशमुख यांनी 'गावकळा' या या काव्यसंग्रहातून मांडली 

आह े .जागततकीकरणान ेगावापयांत पोहोचलेली मीतडया यासारखी साधन ेत्यातील मनोरंजनाने तरुण-तरुणींचा वगध 

शेती कामाकडे कसा दलुधक्ष करतो आह ेयाचे तचत्रण केल ेआह ेजागततकरणा तवषयीची समस्या सामान्य माणसाचे 

अज्ञान या कतवता संग्रहातून तचतत्रत केल ेआह.े परीक्षेच्या संदभाधतील गैरवतधन पुढील कतवतेतून रटपले आह.े 

" हा गेट करार म्हणजे काय आस्त ेबाबा? 

अन जागततकीकरणाचं वार कसं आस्त?े 

 कसा वास येतो त्या वाऱ्याले  

यल्डाखालच्या पांदी सारखा  

का कणगयात  चुडी लागल्या आबूंस गव्हासारखा?" (गावकळा-कतवता) 

        जागततकीकरणाचे कंबरडे मोडलेल्या शेतकऱ्याचे दुुःख भगवान ठग यांनी अन्नदात्याची धुळाक्षरे या कतवता 

संग्रहातून अभंग शैलीच्या माध्यमातून मांडल ेआहते तसेच प्रकाश होळकर यांनी कोरडे नक्षत्र या कतवता संग्रहातून 

शेतकऱ्याच्या दुुःखाची परवड सांतगतली आह.े 

 पेरल ेत ेउगवेल का? ,अन्न तपकल ते तवकल का?,सांगता येत नाही. ('कोरडे नक्षत्र'कतवता) 

  सामान्य माणसाच्या जीवनातील तनश्तचतता येथे स्पष्ट होत आह.े कवीने तपकण्या  आतण तवकण्याच्या मूळ प्रश्ाला 

हात घातला आह.े लक्ष्मण महातडक यांनी 'समृद्ध पाऊल' या कतवतेतून सामान्य माणसाची होत असलेली परवड 

मांडली आह.े जागततकीकरणाच्या प्रभावाखाली तुकाराम धोंडे ,एकनाथ पाटील, बालाजी इंगळे ,शंकर क्रदघे ,कल्पना 

दधुाळ, नारायण सुमंत, सुरेश चशदे ,श्रीकांत देशमुख ,उत्तम कांबळे इत्यादी नव कवींनी आपल्या कतवता तनमाधण 

करून शेतकऱ्याच्या एकंदरीत ग्रामीण जीवनाच्या वास्तव पररतस्थतीचे दशधन घडतवल ेआह.े 
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१९७० च्या दशकातील भारताच ेपरराष्ट्र धोरण 
 

  प्रा. सुहास रामचदं्र नलावडे  

आततहास तवभाग प्रमुख, सहकार महषी शंकरराव मोतहत ेपाटील महातवद्यालय नातेपुत े
 

प्रस्तावना  

भारताच े परराष्ट्रीय धोरण : स्वतंत्र भारताच्या परराष्ट्रीय धोरणाची स्थूल जडणघडण स्वातंत्र्यपूवव 

काळातच झाली. ऄतखल भारतीय कााँग्रेसन ेअंतरराष्ट्रीय प्रश्ांसंबंधी वेळोवेळी स्वीकारलेल्या धोरणातूनच 

त े ईत्क्ांत झाल्याचे ददसून येत.े ह े बऱ्याच ऄंशी त्कयाच्या राजकीय ऄनुभवातून साकारल े अह.े 

स्वातंत्र्यापूवीच कााँग्रेसन े अंतरराष्ट्रीय प्रश्ांसंबंधी ऄनेक ठराव संमत केलेले होत.े ब्रह्मदशे आंग्रजांनी 

जजकल्याबद्दल ऄसंतोष व्यक्त करण्यात अला (१८८५). तब्रटटशांच्या साम्राज्यावादी कारवायांसाठी 

भारतास तळ म्हणून वापरण्यास हरकत घेण्यात अली (१८९२). कााँग्रेसचे ह े साम्राज्यतवरोधी धोरण 

पतहल्या महायुद्धानंतर ऄतधकच स्पष्ट झाल.े आंग्रजांच्या खलीफातवरोधी धोरणाचा तनषेध म्हणून भारतात 

तखलाफत चळवळ सुरू करण्यात अली. १९२० मध्ये अयटरस लोकांच्या स्वातंत्र्यलढ्यास पाठठबा दणे्यात 

अला, तर १९२८ मध्ये इतजप्त, जसटरया, पॅलेस्टाइन अतण आराक यांच े त्कयांच्या साम्राज्यतवरोधी 

संघषावबद्दल ऄतभनंदन करण्यात अले. भारताच ेह ेधोरण स्वातंत्र्यानंतरही नेटाने चालतवले गेले. भारत 

स्वतः तब्रटटश साम्राज्यवादाचा बळी ऄसल्यामुळे यासंबंधी त्कयाच्या नेत्कयांस वाटणारी तळमळ स्वाभातवक 

अह.े भारतीय नेत्कयांचा साम्राज्यवादाचा ऄनुभव हा पातिमात्कय दशेांपुरताच मयावददत ऄसल्यान े

साम्राज्यवादाचा संबंध त्कयांनी फक्त पािात्त्य दशेांशी लावणे समज ूशकते. स्वातंत्र्योत्तर काळात, प्रामुख्याने 

संयुक्त राष्ट्रांत ठराव संमत करून घेउन, आंडोनेतशया, ट्युतनतशया, मोरोक्को, ऄल्जीटरया आ. 

अदिकीअतशयाइ दशेांच्या मुक्तीसाठी वातावरण तयार करण्यात भारतान े ईल्लेखनीय कामतगरी 

बजातवली. या भूतमकेतूनच १९५६ मध्ये आंग्लंड व िान्स यांनी सुएझ कालव्यासबंंधी केलेल्या सैतनकी 

हस्तक्षेपास भारतान ेतवरोध केला. 

ईद्देश:- भारताच ेपरराष्ट्रीय धोरण व पंचसूत्रेचा ऄभ्यास करणे. 

वसाहतींना स्वातंत्र्य तमळावे, ऄसा एक ठराव संयुक्त राष्ट्रान ेकरून त्कयाची ऄंमलबजावणी दकतपत 

होत,े ह ेपाहण्यासाठी एक २४ सदस्यांची सतमती नेमली अह.े भारत हा या सतमतीचा प्रमुख सदस्य अह.े 

वसाहतवादाप्रमाणेच दतक्षण अदिकेतील वंशभेदातवरुद्ध जागततक लोकमत संघटटत करण्यासाठी भारतान े

खूप प्रयत्न केले अहते. भारतीय राज्यव्यवस्थेत परराष्ट्रीय धोरणाची जबाबदारी ही परराष्ट्रमंत्र्याची ऄसत.े 

धोरणासाठी तो लोकसभेस जबाबदार ऄसतो. नेहरंूच े चटरत्रकार मायकेल ब्रेशर यांच्या मत े नेहरू ह े

भारतीय परराष्ट्रीय धोरणाचे तशल्पकार होत. आतकेच नव्ह,े तर परराष्ट्रीय धोरण ही त्कयांची मके्तदारी होती. 

एका ऄथावने ह ेखरे अह.े कााँग्रेसन े१९२८ मध्ये परराष्ट्रीय धोरणासाठी स्वतंत्र तवभाग सुरू केल्यापासून 

त्कयाची धुरा पंतडतजी ऄखेरपयंत सांभाळीत होत.े परराष्ट्रीय धोरणासाठी कॅतबनेटची एक सतमती ऄसली, 

तरीही नेहरंूच्या मंतत्रमंडळातील आतर कोणीही परराष्ट्रीय धोरणात फारसा रस घेतला नाही. 
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पादकस्तानसंबंधीच्या धोरणातवषयी मात्र कधीकधी मतभदे व्यक्त होत. लोकसभेतही, हगेंरीतील पेचप्रसंग, 

ततबेटचे चीनन े केलेले सामीलीकरण सोडता, १९५९ पयंत नेहरंूच्या धोरणावर फारशी टीका झालेली 

ददसत नाही. दशेातील राजकीय पक्ष व एकंदर लोकमत यांच्यातही नेहरंूच्या धोरणातवषयी सववसाधारण 

मतैक्य होत.े लोकसभा, पक्ष, ईच्च नोकरवगव, लष्करी ऄतधकारी या सवांनी नेहरंूच्याच दषृ्टीतून परराष्ट्रीय 

धोरणाकड ेपातहले; तथातप स्वतः नेहरंूनी मात्र यासंबंधी सवव शे्रय स्वतःकडे घेण्याचे नाकारल.े अपल्या 

जागी दसुऱ्या कोणीही हचे धोरण स्वीकारले ऄसत,े कारण ते भारताच्या पटरतस्थतीनेच ठरल ेअह,े ऄसे त े

म्हणत. भारतातील ऄतभजनवगावचे व नेहरंूच ेजीवनानुभव अतण त्कयावरील वैचाटरक प्रभाव ह ेसारखेच 

ऄसल्यामुळे नेहरू परराष्ट्रीय धोरणापुरते तरी भारतीय तवचारांच ेप्रतततनतधत्कव करीत होत,े ऄसे म्हणता 

येइल. भारताची भौगोतलक तस्थती, रतशया व चीनशी ऄसलेले तनकटत्कव लक्षात घेता, शीतयुद्धाच्या 

संदभावत त्कयान ेस्वीकारलेली तटस्थतेची भूतमका स्वाभातवक वाटते. एकीकड ेभारताच ेअर्थथक मागासलेपण 

दरू करण्यासाठी अतण समतातधतित स्थापन करण्यासाठी रतशयाच्या अदशावतवषयी वाटणारे अकषवण, तर 

दसुरीकड ेपािात्कय ईदारमतवादाच्या भारतीय नेतृत्कवावरील पगडा, या दोन ध्रुवांतून मागव काढण्यासाठीही 

ऄतलप्ततावादी धोरण भारतास स्वीकाराहव वाटले ऄसावे. 

भारतातील लक्षणीय मुतस्लम लोकसंख्या, त्कयांच्या धार्थमक तनिा अतण खतनज तेलातवषयी 

भारताच ेपरावलंतबत्कव लक्षात घेता, मध्य अतशयात भारतान ेऄरब दशेांस ऄनुकूल धोरण स्वीकारल ेयात 

नवल नाही. धोरणाचे समथवन करण्यासाठी दकतीही मोठमोठी तत्त्वे सांतगतली, तरी ऄखेरीस दशेतहताच्या 

दषृ्टीतूनच परराष्ट्रीय धोरण ठरवाव ेलागते, ऄस ेनेहरंूनी म्हटल ेअह ेअतण ह ेतहत कोणते ह ेठरतवण्याबाबत 

नेहरंूच ेनेतृत्कव सवांनी मान्य केल्याचे ददसत.े नेहरंूनतंरच्या कालखंडात वेगळा परराष्ट्रमंत्री जरी नेमण्यात 

अला, तरीही या क्षेत्रात तत्ककालीन पंतप्रधानाचा प्रभाव टटकून रातहला. ताश्कंद करार वा तसमला करार 

यांसारख्या महत्त्वाच्या वाटाघाटी तत्ककालीन पंतप्रधानांच्या नेतृत्कवाखालीच झाल्या. परराष्ट्रीय धोरणाची 

समीक्षा करण्यात मंतत्रमंडळाने अतण संसदने ेया काळात जास्त भाग घेतला. महावीर त्कयागी यांनी १९६६ 

मध्ये, तर ऄशोक मेहता यांनी १९६८ मध्ये अपला तवरोध व्यक्त करण्याकटरता मंतत्रमंडळाचा राजीनामा 

ददला होता. मात्र १९७७ च्या सत्तांतरानतंर परराष्ट्रमंत्र्यानेही थोडी जास्त जबाबदारी ईचलल्याच ेददसत.े 

परराष्ट्रीय धोरणासंबंधी भारतान े सतत ऄतलप्ततावादाचा पुरस्कारकेला अह.े १९७७ नंतर सत्तारूढ 

झालेल्या जनता पक्षानेही खरी खुरी ऄतल्लप्तता हचे अपल े धोरण राहील, ऄसे जाहीर केले अह.े 

ढोबळमानाने ऄतलप्तता याचा ऄथव कोणत्कयाही सैतनकी गटात सामील न होता, प्रत्कयेक अंतरराष्ट्रीय प्रश्ावर 

स्वतंत्रपणे तनणवय घेण,े ऄसा केला जातो. दसुऱ्या महायुद्धानंतर सुरू झालेल्या शीतयुद्धाच्या अतण बड्या 

राष्ट्रांनी स्थातपलेल्या सैतनकी युतींच्या संदभावत ह ेधोरण ठरतवल े गेले होते. एखाद्या गटात तशरल्यामुळे 

दसुऱ्या गटाचा रोष ओढवून अपली सुरतक्षतता धोक्यात येते; दोन सैतनकी गटांच्या स्पधेतून युद्धाचा संभव 

वाढतो, तेव्हा ऄतलप्त राहून दोन्ही गटांत सामंजस्य घडवून अणून शांतता प्रस्थातपत करणे ह े ऄतधक 

शे्रयस्कर, ऄसे नेहरंूना वाटत होत.े सुरक्षतेून शांतता स्थापन करण्याऐवजी शांततामय सहजीवनातनू 

सुरतक्षतता साध्य करण्यावर त्कयांचा भर होता. तीव्र शीतयुद्धाच्या काळात ऄनेक प्रसंगी (ईदा., कोटरयन 
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युद्ध, आंडोचायना संघषव, सुएझचा पेचप्रसंग) भारतान े दोन्ही पक्षांत समझोता घडवून अणण्यासाठी 

पुढाकार घेतला. म्हणून भारताची तटस्थता ही पारंपटरक तटस्थतेप्रमाणे नकारात्कमक नाही, ऄसे नेहरू 

म्हणत. ह ेधोरण ऄंमलात अणण्यासाठी ऄतलप्त राष्ट्रांच्या पटरषदा घेउन त्कयांतून अंतरराष्ट्रीय राजकारणात 

व संयुक्त राष्ट्रांत एक ततसरी शक्ती तनमावण करण्यात भारताचा हातभार लागला. ऄशा पटरषदा बेलगे्रड 

(१९६१), कैरो (१९६४), लूसाका (१९७०), ऄतल्जऄसव (१९७३) अतण कोलंबो (१९७६) येथे भरतवण्यात 

अल्या. अपल्या धोरणासाठी संयुक्त राष्ट्रांचा वापर करण्यावर या राष्ट्रांनी भर ददला. नवजात राष्ट्रांना 

स्वतःच्या पायावर ईभे राहता याव,े यासाठी संयुक्त राष्ट्राने साह्य करावे, ऄसा अग्रह भारतान ेधरला. 

ऄंकटॅड (UNCTAD), अतशयाइ तवकास बाँक यांसारख्या संस्था स्थापन करण्यात पुढाकार घेतला. या 

नवोददत राष्ट्रांच्या कारभारात बड्या राष्ट्रांच्या हस्तक्षेपास वाव ऄस ूनये, यासाठी संयुक्त राष्ट्राचे शांततसैन्य 

ईभारण्यास भारतान ेआतर ऄतलप्त राष्ट्रांबरोबर मदत केली. तथातप संयुक्त राष्ट्रासंबंधीचे भारताच ेधोरण 

अदशववादी कल्पनांवर अधारलेल े नसून राष्ट्रतहताच्या पायावरच ईभारलेले अह,े ह े तवसरून चालणार 

नाही.काश्मीरसंबंधी कडू ऄनुभव अल्यावर भारतान ेअपले तिराष्ट्रीय प्रश् स्वतः होउन संयुक्त राष्ट्रांकड ेनेल े

नाहीत. एवढेच नव्ह,े तर स्वतःच्या तिराष्ट्रीय प्रश्ांबाबत संयुक्त राष्ट्राच्या हस्तक्षेपास तवरोध दशवतवला अह.े 

स्वतहतास हातनकारक वाटणारे संयुक्त राष्ट्रांचे ठराव (ईदा., अतण्वक प्रसारबंदी ठराव) फेटाळून लावण्यात 

संकोच केला नाही. अपल्या धोरणाचे एक साधन या दषृ्टीनेच भारतान ेसंयुक्त राष्ट्रांकड ेपातहले अह.े कष्टान े

तमळतवलेल्या स्वातंत्र्याचा गटस्थ होण्यान े संकोच होतो, ऄसे भारताप्रमाणे ऄनेक अदिकी-अतशयाइ 

दशेांना वाटल्यामुळे त्कयांनीही या धोरणाचा स्वीकार केला. खरे ऄतलप्त राष्ट्र कोणत ेह ेठरतवण्यासाठी ऄतलप्त 

पटरषदांनी एक पंचसूत्री स्वीकारली अह े

पचंसतू्री 

शांततामय सहजीवनाच्या तत्त्वावर अधारलेल ेस्वतंत्र धोरण अखणारे, 

वसाहतींच्या मुतक्तसंग्रामास पाठठबा दणेारे, 

कोणत्कयाही शीतयुद्धाशी संबंतधत सैतनकी गटाचा सदस्य नसणारे, 

पूवव-पतिम संघषावस चालना दणेारा कोणताही लष्करी करार बड्या राष्ट्रांशी न करणारे व 

स्वतःच्या भूप्रदशेावर परदशेास सैतनकी तळ ईभारू न दणेारे. 

ऄशा राष्ट्रास या पटरषदांत सामील करून घेण्यात येते. सववच बाबतींत ह ेतनयम काटेकोरपणे पाळले जातात 

ऄसे नाही. ऄतलप्ततेच्या या संकल्पनेतवषयी ऄनेक प्रश् तनमावण होतात. शीतयुद्धात गंुतलेल्या दोन गटांतील 

ताण तशतथल झाल्यावर ऄतलप्ततेच ेधोरण प्रस्तुत राहील काय शीतयुद्धासारख्या आतर तशाच स्वरूपाच्या 

संघषावत (ईदा., रतशया-चीन संघषावत) ह ेधोरण स्वीकारता येउ शकेल काय? ऄशा संघषावत या दशेांनी 

कलह-तनराकरणावर भर द्यावा की, त्कयातील न्याय्य बाजूस पाठठबा द्यावा? एखाद ेऄतलप्त राष्ट्र स्वतःच 

जेव्हा सैतनकी संघषावत गंुतते, तेव्हा आतर ऄतलप्त दशेांची भूतमका काय ऄसावी, आत्कयादींवरून भारतान े

ऄतलप्तता ह ेलक्ष्य नसनू ते गाठण्याचे एक साधन अह ेऄसे मानल्याचे ददसते. 

साराशं 
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राष्ट्रतहतास अवश्यक वाटेल तेव्हा त्कयास मुरड घातली अह.े ईदा., १९६२ च्या भारत-चीन 

युद्धानंतर भारतान े ऄमेटरकेकडून लष्करी मदत घेतली; तसेच चीनमधील गुप्तवाताव कळाव्यात, म्हणून 

भारतीय प्रदशेात अतण्वक यंत्र ठेवण्याची त्कयास परवानगी ददली. १९७१ मध्ये संभाव्य भारत-पाक युद्धात 

चीनन ेहस्तक्षेप करू नय,े या ईद्दशेाने रतशयाशी करार केला. कोणत्कयाही दशेाच्या परराष्ट्रीय धोरणाचा 

त्कयाच्या संरक्षणव्यवस्थेशी तनकटचा संबंध ऄसतो. अपणास कोणत्कया दशेाकडून संभाव्य धोका अह,े ह े

हरेून त्कयावर राजनैततक अतण सैतनकी ऄशा दोन्ही प्रकारांची ईपाययोजना करणे अवश्यक ऄसत.े या 

दोहोंच े प्रमाण ऄथावतच त्कया दशेातील तांतत्रक, औद्योतगक प्रगतीवर, लोकसंख्येवर अतण राष्ट्रीय 

साधनसंपत्तीचा तवतनयोग करण्यासाठी शासनान े कोणता ऄग्र्म ठरतवला अह,े त्कयावर ऄवलंबून 

राहील.भारतीय नेत्कयांना सरुुवातीच्या काळात पादकस्तानकडून अपणास सवावत जास्त धोका अह,े ऄसे 

वाटत होत.े या काळातील संरक्षणव्यवस्था या दषृ्टीतूनच ईभी करण्यात अली होती. पादकस्तानने 

ऄमेटरकेशी युती केल्यावरही, स्वसामर्थयावच्या बळावर त्कयाचे संभाव्य अ्मण परतवून लाव ूशकू, ऄसा 

तवश्वास भारतास वाटत होता. भारताची संरक्षक दले शस्त्रास्त्रांसाठी आंग्लंडवर ऄवलंबून होती, त्कयामुळे 

पािात्त्य दशेांशी दरुावा तनमावण झाला, तरी भारतान ेत्कयांच्याशी अपल ेसंबंध तोडले नाहीत. चीनमधील 

राजकीय ऄस्थैयव अतण तहमालयाचा ऄडसर लक्षात घेता, चीनकडून अपणास धोका अह;े ऄसे भारतीय 

नते्कयांस वाटले नाही. नेपाळ, भूतान व तसक्कीम यांच्याशी जवळचे संबंध स्थापन करून व चीनशी तमत्रसंबंध 

जोडून त्कया भागाची सुरतक्षतता वाढतवता येइल, ऄसेही त्कयांना वाटले. त्कयामुळे या काळात चीनमधील 

साम्यवादी शासनास राजनैततक मान्यता दउेन, संयुक्त राष्ट्रांत साम्यवादी चीनला प्रवेश तमळावा, म्हणून 

भारतान ेप्रयत्न करून, चीन-ऄमेटरका (कोटरयामधील) युद्धात मध्यस्थी करून चीनशी स्नेहसंबंध स्थापन 

केले. १९५४ मध्ये चीनशी झालेल्या करारातील पंचशील तत्त्वांमुळे भारतास अणखीनच सुरतक्षत वाटले. 

चीनच्या १९६२ च्या अ्मणानंतर याबाबत भारतीय नेत्कयांच ेचीनसंबंधीच े मूल्यतनधावरण कसे चुकीच े

होत,े ह े दषृ्टोत्कपत्तीस अले. त्कयानंतर पादकस्तान व चीन या दोन्हींपासून संरक्षण करण्याची अवश्यकता 

भारतास तनमावण झाली. चीनन ेऄणुस्फोट केल्यानतंर ही जाणीव ऄतधकच तीव्र झाली. 

रतशया-चीन दफुळी लक्षात घेता १९६२ नंतर भारताच ेपरराष्ट्रीय धोरण रतशयाकड ेजास्त झुकू लागल्याचे 

ददसत.े भारतान ेरतशयाकडून महत्त्वाच्या क्षेत्रांत लष्करी व अर्थथक साह्य तमळतवले. शस्त्रास्त्रांच्या क्षेत्रात 

स्वावलंबी होण्यासाठीही रतशयाची मदत तमळाली. ऄणुतंत्रज्ञानाचा तवकास करण्यासाठी मात्र भारतान े

कॅनडा व ऄमेटरका यांकडून साह्य तमळतवले. या क्षेत्रातही स्वावलंबी होण्यासाठी १९७४ मध्ये भारतान े

ऄणुस्फोट केला. तथातप ऄद्यापही युरेतनयमसाठी भारत ऄमेटरकेवर ऄवलंबून अह.े अर्थथक अतण लष्करी 

क्षेत्रांतील दोन्ही बड्या राष्ट्रांच्या साह्यामुळे भारताच्या ऄतलप्ततावादास एक नवी ददशा प्राप्त झाली. भारत-

पाक १९७१ च्या युद्धानंतर भारतान ेचीन व पादकस्तान यांच्याशी सववसामान्य संबंध स्थापन करून, 

परराष्ट्र धोरणावर व संरक्षणव्यवस्थेवर पडणारा ताण कमी करण्याचा प्रयत्न केला अह;े तसेच शेजारच्या 

सवव राष्ट्रांसंबंधी ऄसलेले प्रश् सोडतवण्याचे अवजूवन प्रयत्न केले अहते. १९७७ नंतर या प्रद्येस ऄतधकच 
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गती प्राप्त झाली अह.े शेजारच्या सवव राष्ट्रांशी स्नेहसंबंध तनमावण केल्यानेच ऄतलप्त व स्वतंत्र धोरण अखता 

येते, ऄसे ह ेधोरण सुचतवत.े 
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   प्रसार-माध्यमात िंाश्वत णवकास पत्रकाररता िा संज्ञापनाचाच एक भाग अिे. प्रसार-माध्यमात िोणाऱ्या 

णवकास पत्रकारांची सुरवात वृत्तपत्राच्या माध्यमातनू सरुू िोते. दिेंात पणिले वृत्तपत्र बेंगाल 

गॅझेट,सुधारक,केसरी अदद वतृ्तपत्रे सुरू झाली. िा िंाश्वत णवकास पत्रकाररतचेा प्रवाि अजिी व्यावसाणयक 

वातावरणात पाय रोउन बसले अिते. दिेंातील माध्यमांत भाणिक णलखाण, भािा, स्थाणनक मुद्दद्यांवर 

चचाा, वृत्तपत्रात छापून अलेल्या िंबदांची णवश्वासािाता,राजकीय स्वातंत्र्य  अणण दिेंात वृत्तपत्र सृष्टीने 

केलेले बदल यामुळे नावीन्यपूणा माध्यमात बदल झाला. जनमानसातील स्थान वृत्तपत्रासंदभाात अजिी 

कायम अि.े मुदित माध्यमांबरोबर दरूणचत्रवाणीवरील पत्रकाररतेनेिी गेल्या दिंकात चांगलाच जम 

बसणवला. ग्रामीण भागात दरूणचत्रवाणीचा तर िंिरी भागात वृत्तपत्रांचा प्रसार झाल। पाणिजे ती माणिती 

सवासामान्य नागररकानंा ऐकायला, वाचायला णमळत गेली. नागररकाचंी तिान भागत गेली.  म्िणजेच 

िंाश्वत णवकास पत्रकाररतेच्या चचेत दोन्िी माध्यमांचा समावेिं अिे. िंाश्वत णवकासाणवियक कल्पना, 

योजना माध्यमांची कायापद्धत बदलली तरी ऄसली तर िंाश्वत णवकास पत्रकाररतते मोठा बदल झाल्याचं 

ददसून अला नािी. िंाश्वत णवकास कोणी ददलेला दान नसून अपल्या स्वत:च्याच कामाची एक पावती 

ऄसत.े संदिें, माणिती समाजापयंत पोिचणवण्याचे काम म्िणजेच िंाश्वत णवकास पत्रकाररतेचे मुख्य ईदिष्ट े

िोय. िी ईदिष्ट े साध्य करण्यासाठी नावीन्यपूणा प्रदिया अणण कामातील व्यक्ती, समाजातील बदल 

दिेंासमोर अणण्याचं काम केलं पाणिजेत. लक्ष वेधून घेण्यासाठी एखादा णविय समाजासमोर मांडून 

अपली राजकीय समाजाची पोळी भासणवण्याचा काम करणे म्िणजे िंाश्वत णवकास नािी. माध्यमांमध्ये 

वाइट घटना चांगली बातमी अपल्याकड ेचौकटीच्या बािरे पडून िंाश्वत णवकास पत्रकाररता करता अली 

पाणिजे.  याचा णवचार करावा लागतो. िंाश्वत णवकास करण्यासाठी समाजातील अर्थथक,  सामाणजक, 

सांस्कृणतक, िैंक्षणणक, कृिी अदी बाबींकड ेजातीन ेलक्ष ददले पाणिजेत. णवकास अणण िंाश्वत यामध्ये मोठा 

फरक अि.े िंाश्वत णवकास करण्यासाठी तंत्रज्ञान, औद्योणगकरण, नागरीकरण अददमध्ये फायद-े तोटे 

समजून घेणे अवश्यक अि.े त्याची पडताळणी करून पािावी लागते. िंाश्वत णवकास पत्रकाररता करणा-

याला त्या- त्या णवियाची माणिती जमा करावी लागते. ऄथाातच नसुती बातमी माणिती ऄसून चालत नािी 
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बातमीच्या पाठीमागील बातमी,पाश्र्वभूमी णवणवध संदभा माणिती ऄसणे अवश्यक अि.े या बाबीकड ेदलुाक्ष 

केले तर िंाश्वत णवकास पत्रकाररतेला पत्रक पत्रकाररता, सरकारी पत्रकाररता' टेबल पत्रकाररतेचे रूप येउ 

िंकते. णवकास िी एक सांस्कृणतक प्रदिया अि.े िंाश्वत णवकासाच्या प्रदियेमध्ये मतणभन्नता ऄस ू िंकत 

नािी.ते समान ऄसत नािी.यात संघिा,लढा, अरोप-प्रत्यारोप, मत-मतांतरे ऄिंा घटना घडतच ऄसतात. 

त्याला िंाश्वत णवकास म्िणता येणार नाि। माध्यमांत मूलभूत तत्त्वे िंाश्वत णवकास पत्रकाररतेला लागू 

अि.े माध्यमांची लक्षणे तपिंीलवार माणिती, माणितीची खातरजमा, णवशे्लिण, मांडणी, टीका, अरोप-

प्रत्यारोप िी अिते. िंाश्वत णवकास पत्रकाररतते चुकांवर बोट ठेवून चालता यते नािी.त्याला कासवाच्या 

गतीने चालावे लागत.े णवकास पत्रकाररतेची अवश्यकता िंिरी अणण ग्रामीण अिे.   ग्रामीण भागातील 

णवकासाचे णवणवध प्रश्न अिते. यात िेंती, िंासन यंत्रणा, सरकारच्या णवणवध योजना, राजकारण, नवीन 

ईपिम यांच्यािंी णनगणडत अिते तर णवकास पत्रकाररतलेा जोड म्िणून पंचायतराज व्यवस्था, माणितीचा 

ऄणधकार, सोिंल णमणडयाचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणात ददसून येतो. ग्रामीण भागामध्ये णजल्िा पररिद, 

पंचायत सणमती, सोसायटी, ग्रामपंचायत, अरोग्य   ऄसून ग्रामीण पत्रकारािंी सरळ संबंध येतो. त्यामुळे 

त्याला जागरूक रािावे लागते. िंाश्वत णवकासामध्ये णत्रसूत्री व्यवस्थेचा गाभा अि.े  या ईदिष्टांची पूताता 

अपल्या गावपातळीपयंत किंा पध्दतीने िोत अि े याचे भान पत्रकाराने ठेवणे अवश्यक अिे. णवकास 

िोउन चालणार नािी तर िंाश्वत णवकास िोणे अवश्यक अि.े ग्रामीण व िंिरी भागामध्ये पत्रकारानंा 

ऄनेक णविय िाताळता येतील. कोणत्या -कोणत्या णवियाला मित्त्व द्यायला पाणिजे याचे भान पत्रकार, 

संपादकाला ऄसणे अवश्यक अि.े पत्रकाररतेच्या क्षेत्रात न्यूज एजन्सीचािी खारीचा वाटा ऄसते. यामाफा त 

ग्रामीण अणण िंिरी भागातील समस्या दिेंापयंत पोिोचण्याचं काम करीत ऄसतात. त्यातनूिी िंाश्वत 

णवकास घडून येतो. त्याचा फायदा माध्यमाला िोउ िंकतो. त्यांच्या संपकाातनू णवधायक बातम्या णमळू 

िंकतात.  नागरी क्षेत्रात णवकास पत्रकाररतेला सरकारी क्षेत्रातभोवती  घुटमळत बसावे लागत नािी. 

पयाावरण, कामगार, िंिरी समस्या, णवज्ञान- तंत्र, न्यायालयीन प्रदिया अदी णविय िंाश्वत पत्रकाररतेमध्य े

िाताळण्याची संधी णमळू िंकते. अपण णवकास पत्रकाररतेवरच दणैनक चालणवणे सोपे नािी. दिेंात ऄनेक 

दणैनक,साप्ताणिक, िंाश्वत णवकासाचा मुिा घेउन चालवतात. त्याला प्रणतसादिी णमळत गेला. वृत्तसेवा 

युणनक फीचसा, चरखा, सवोदय, पे्रस सणहिस अदींचा समावेिं अिे. सध्या एकणवसाव्या िंतकात िंाश्वत 

णवकासाच्या बातम्या, कथा, माणिती, प्रकािंन करण्याचं काम मोठ्या प्रमाणात िोत अिते. सध्या प्रणतददन 

राजकारण, ऄपघात, खून, दरोडा, बलात्कार, चोरी, फसवा-फसवी, लुबाडणूक, बँक बंद, ईद्योग, 

मानिानी, न्यायालयीन बातम्या, भ्रष्टाचार, बातम्या वाचून वाचक ऄक्षरिंः कंटाळला अि.े वाचकिी 

िंाश्वत णवकासाच्या  बातम्याच्या िंोधात अि.े त्यांना नावीन्यपूणा अणण णवकासाच्या बातम्या वाचायला 
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अवडत अिते. वृत्तपत्र ेिंाश्वत णवकासाच्या बातम्यांना जागा, मांडणी, रचना, पुरवण्या, खास पाने दउेन 

चांगली प्रणसद्धी दणे्याच ंकाम करीत अिते. या बातम्या कमी ऄसतील मात्र प्रणसद्धी अणण जागा माध्यमात 

ददली जात.े त्याला प्रणतसाद चांगला णमळत अि.े िंाश्वत णवकास एक सांस्कृणतक प्रदिया अि.े यात ऄनके 

भागात णनवड करावी लागते. लोकसिभाग अवश्यक अि.े त्यासाठी णवकास पत्रकाररतेला मित्त्व प्राप्त 

झाल.ेिंाश्वत णवकास प्रदियमेध्ये अधुणनक प्रसार-माध्यमांना मित्त्व दणे्यात अले अिे.  भारतानी िंाश्वत 

णवकासाचे णनरणनराळे प्रकार िाती घेण्यात अले अिे. दिेंात दरूदिंान, अकािंवाणी माध्यमाने िंाश्वत 

णवकासासाठी वापर करण्यात अला अि.े 'साइट खेडा' यासारखे मोठे प्रकल्प िाती घेण्यात अल ेअिते. 

लोक सिभागाणिंवाय िंाश्वत णवकास करणे िंक्य नािी. यात स्वयंसेवी संस्थांचा सिभाग ऄसणे अवश्यक 

अि.े यातूनच ग्रामीण भागात िंाश्वत णवकास िोउ िंकतो. या लेखामध्ये िंाश्वत णवकास िी संकल्पना किंी 

बदलत गेली. णवकास प्रदियते िंाश्वत णवकासाचे मित्त्व, ईदिष्ट,े कौिंल्ये अदींचा ऄभ्यास करण्यात अलेला 

अि.े     
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वशै्वीकरण और भारतीय समाज  
 

प्रा. रज्जाक शखे 

 हहदी ववभाग प्रमुख स.म. शंकरराव मोवहते पाटील महाववद्यालय, नातेपुते वज. सोलापूर 
 

 
 वैश्वीकरण का स्थूल अथथ ह ैसंपणूथ ववश्वमें वस्थत मानव जावत का अपन ेके्षत्र जावत, धमथ, संस्कृवत तथा राष्ट्र के सीवमत 
दायरे से वनकलकर ववश्वमानव के रूप में ववस्तार | इस रूप में वैश्वीकरण एक मानवतावादी सामावजक तथा 

राजनैवतक चेतना ह ै| अंत: वैश्वीकरण को ववश्व वादी भी कहा जा सकता ह ै| भारतीय संस्कृवत में ‘वसुधैव कुटंुबकम’ 

को एक जीवन आदशथ माना गया ह ै| वववभन्न भेदों को त्याग कर संपूणथ मनुष्य जावत परस्पर बंधुभाव रखकर सबके 

साथ अपनी उन्नवत के वलए तैयार हो तो ववश्व एक पररवार की तरह होगा | वैश्वीकरण के समथथक भी यही कहत ेहैं 

कक वैज्ञावनक प्रगवत और सूचना क्ांती के पररणाम स्वरूप संपूणथ ववश्व 1 ग्राम में तब्दील हो गया ह ै | वास्तव में 

वैश्वीकरण की प्रकक्या ववगत 30 वषों से चल रही ह ै1990 तक भारत में वमश्र अथथव्यवस्था का स्वीकार ककया गया 

था |  ककतु 1991 के बाद सारे ववश्व की अथथनीवत में एल. पी. जी. अथाथत उदारीकरण, वनजीकरण और वैश्वीकरण की 

अवधारणा प्रचवलत हुई | आज संपूणथ आधुवनक समाज भूमडंलीकरण से प्रभाववत हुआ हैं | भारत में 1991 के बाद 

तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरहसहराव और अथथमंत्री मनमोहन हसह के आर्थथक उदारीकरण की नीवत के पररणाम 

स्वरुप वैश्वीकरण की प्रकक्या न ेगवत पकड़ ली | भारतीय अथथव्यवस्था में सुधार लान ेहते ुकुछ उपाय अपनाए गए उस 

समय ववश्व में अनेक पररवतथन हो रह ेथ े| इन पररवतथनो से व्यापार के्षत्र में प्रवतस्पधाथ का दौर आरंभ हुआ और संपूणथ 

ववश्व इससे प्रभाववत हुआ | वैश्वीकरण का अथथ ह ै ववश्व में सभी और से हो रह ेपररवतथनों के अनरुूप ववश्वस्तरीय 

आर्थथक पररवेश में प्रभावी भूवमका के वलए प्रवतस्पधाथत्मक बनना | ववश्व व्यापार संगठन की स्थापना से वैश्वीकरण को 

बढावा वमला | वैश्वीकरण अथवा भूमंडलीकरन से भारत की अथथव्यवस्था में वनवित रूप से सुधार हुआ | कुछ लोग 

इसे जागवतकीकरण कहत ेहैं तो कुछ लोग भूमंडलीकरण कहत ेहैं या वैश्वीकरण की संज्ञा दतेे हैं | वजसका वतथमान 

समय में भारतीय समाज पर गहरा असर पाया जाता ह ै | सामान्यत: वनम्नवलवखत अलग-अलग क्षेत्रों में भारतीय 

समाज पर इसका प्रभाव पाया जाता ह ै| 

१)  आर्थथक ववषमता में बढोतरी :-  

वैश्वीकरण के पररणाम स्वरूप आज संपणूथ ववश्वस्तर पर एक वैश्वीक समाज की स्थापना हो रही ह ै | वैश्वीकरण में 

पूूँजीवाद को बढावा कदया जाता ह ै| वजससे पूूँजी-पवत वगथ और शोषक वगथ बनत ेजा रह ेहैं | इससे कुछ लोगों की आय 

में बेइंवतहा इजाफा हुआ ह ै | जैसे वबल गेट से लेकर अजीम प्रेमीजी तक की बड़ी-बड़ी हवस्तयॉ वैश्वीकरण का ही 

पररणाम ह ै| इससे दसूरे अमीर गरीब के भेद को बढावा वमल रहा ह ै| अमीर और अमीर होता गया और गरीब और 

गरीब होता जा रहा ह ै| इस प्रकार का वगथ भेट स्वस्थ समाज के वलए हावनकारक होता ह ै| इस प्रकार के वगथ भेद के 

कारण संघषथ भी उत्पन्न हो सकता ह ै | वैश्वीकरण के कारण समाज में ठेकेदारों का एक वगथ ही सामन ेआ रहा ह ै | 

वजसका आघात मजदरूों पर हो रहा ह ै| 

२) बरेोजगारी में ववृि :-  

वैश्वीकरण के कारण औद्योवगक करण बढ रहा ह ै| कारखानो की तादाद कदन—ब कदन बढती जा रही ह ै| बहुत सारे 

कम मावशनो के सहारे की जा रह ेह ै| इसी कारण काम करन ेवाले हाथ बेकार रहन ेलग ेहैं | युवा वगथ में एक प्रकार 

की वनराशा आ रही ह ै| बेकार युवक अपराध की दवुनया की तरफ बढन ेलगे हैं | अनेक प्रकार के खून, चोरी, हहसा 

,आंदोलन जैसी घटनाएं हो रही ह ै| आजादी के 70 साल बाद भी देश के 38 से 40 प्रवतषद लोग गरीबी रेखा के नीचे 

जीवन व्यतीत कर रह ेहैं | रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुवनयादी सुववधाओं से अब भी वे लोग वंवचत ह ै| अपनी 

देश की आंतररक समस्या से आूँख म ूदकर हमन ेवैश्वीकरण में वहस्सा वलया ह ै| जो अमीरोंको अमीर और गरीबों को 

गरीब रखने में मशगुल ह ै| 

३) कृवषक्षते्र पर प्रभाव :- 
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     भारत कृवष प्रधान देश ह ै | देश के अवधकांश लोग गांव में रहकर खेती करते हैं | भारत की खेती को हमेशा 

मौसमकी अवनयवमतता का वशकार होना पड़ता ह ै| खेती भारत की अथथव्यवस्था और समाज व्यवस्था का महत्वपूणथ 

अंग ह ै| आज की वैश्वीकरण की स्पधाथ में रटकण ेके वलए आधवुनक पिवत से खेती करना जरूरी हो गया ह ै| लेककन 

भारतीय ककसानों को आधुवनक खेती करना संभव नहीं हो रहा ह ै| क्योंकक आधुवनक खेती के वलए कजथ लेना पड़ता ह ै

| वजसे चुकाने के वलए माल का उवचत और वनवित मूल्य नहीं वमल पाता | पररणाम स्वरूप ककसानों को आत्महत्या 

करने वसवा कोई चारा नहीं रहता | गरीब और अनपढ ककसान पारंपाररक फसल उगात ेहैं | आज वैवश्वकरण मे अनाज 

को बाजार में कौड़ीमोल वलया जाता ह ै | बेचारे ककसान कदन रात मेहनत मजदरूी करकेभी भुका रहने की  नौबत 

आती ह ै| वह नहीं जानता कक वैवश्वकरण क्या ह ै? औद्योगीकरण के नाम पर ककसानों की अच्छी भली खेती कम दाम 

में खरीद लेन ेका वसलवसला शरुू हुआ | वतथमान समय में कदल्ली में हो रह ेकृवष ववधेयक के वखलाफ ककसान आंदोलन 

से समझ सकते हैं | पररणाम स्वरूप कारखानोंकी  संख्या बढाकर खेती कम होती जा रही ह ैऔर बेचारा ककसान 

भूवमहीन हो रहा ह ै| 

४) समंाज एव ंससं्कृवत पर असर :- 

वैवश्वकरण के पररणाम स्वरूप पविमी संस्कृती ने सारी दवुनयाको प्रभाववत ककया ह ै| जो गैर पविमी संस्कृती के वलय े

मारक सावबत हो रही ह ै | वैवश्वकरण के नामपर अब औद्योवगक पूूँजीवादी व्यवस्था ओर उसकी उपभोक्तावादी 

संस्कृतीको दवुनयाके उन लोगोपर लादनेका प्रयास हो रहा ह,ै जहा अभीतक पूूँजीवादी व्यवस्था नही थी | वैवश्वकरण 

के कारण ककसी भी देश के लोग अपने देश मै आ सकते ह ै| वैवश्वकरण के कारण यहा के सामावजक और सांस्कृवतक 

मुल्योपर असर पड रहा ह ै | क्योकक हमारे देश की जनता बहुन जल्दी पािात्यो का अनुकरण कर लेती ह ै| वजसके 

अनेक उदाहरण वमलते ह ै | अग्रेजो के बहुत सारे तौर तरीके हम सीख चुके ह ै | हमारा रहन सहन और कपडोम े

बदलाव आया ह ै| फैशने के नामपर कमसे कम कपडो मे एक प्रकारकी प्रवतष्टा महसूस करते ह ै| यह पािात्य संस्कृती 

कक ही देन ह ै|  हमारे दशे मै पवत पवि एक दसुरे का सम्मान करते ह ै| एक पिीत्व को हम आदशथ मानते ह ै| लेककन 

पािात्य संस्कृती में ककतावन भी पविया अथवा पवत बदलना उनकी संस्कृती ह ै| वतथमान समय में बॉयफ्रें ड-गलथफ्रें ड 

प्रचलन पािात्य संस्कृती की ही देन ह ै| अथाथत वैवश्वकरण की ही देन ह ै| 

५) भाषा पर असर :-    वैवश्वकरण का प्रभाव भावषक के्षत्र पर भी पाया जाता ह ै | वैवश्वकरण में हम अग्रेजी भाषाके 

गुलाम हो रह ेह ै| आज समाज मे भ्रम फैला हुआ ह ैकी अन्ग्रेजीके वबना प्रगवत नही कर सकत ेपररणाम स्वरूप ज्ञान-

ववज्ञान के के्षत्र में अग्रेजीका प्रभाव ह ै| वशक्षा, संचार माध्यम तथा सामान्य बोल चाल में भी अग्रेजीका प्रभाव पाया 

जाता ह ै| वैवश्वकरण के पररणाम स्वरूप हहदी के हहवललश रूप में वनखार आ रहा ह ै| जनता मे ही नही बल्की संचार 

माध्यमो और शासकीय कायाथलायो में भी अगं्रेजी शब्दो के बहुवचन हहदी अथाथत हहवललश रुपो का बे झीजक प्रयोग 

हो रहा ह ै| आज कल अफसरों, अस्पतालों, होटलों, चैनलों, टेबलों, डॉक्टरों, मेनेजरों आकद हजारो शब्दोका प्रयोग हो 

राहा ह ै | अग्रेजी भाषाके प्रभाव के कारण देशज भाषा का ऱ्हास हो रहा ह ै | अनेक शब्द लुप्त होकर उनकी जगह 

अग्रेजी शब्दोका प्रयोग ककया जा रहा ह ै|  

वनष्कषथत:- हम कह सकत ेह ैकक वैवश्वकरण का प्रभाव हमारे जीवनके हर के्षत्र पर हो रहा ह ै| हमारा दैनंकदन जीवन 

इससे प्रभाववत हुआ ह ै | इसके अच्छे-बुरे दोनो प्रकार के पररनाम हमारे समाज और संस्कृवत पर हो रह ेह ै | अच्छे 

परीनामो के घटक को स्वीकारते हुये बुरे परीनामो के घटक हमे नकारन ेहोंगे | हमारी संस्कृवत की रक्षा करते हुये 

अधुवनकता को स्वीकारना होगा वजस प्रकार कफल्मो पर सेन्सर बोडथ का वनयंत्रण होता ह ै| उसी प्रकार वमवडया पर 

भी कुछ प्रवतबंध लगाने चावहये | वमवडया द्वारा प्रसाररत खबरे ववज्ञापन, अश्लील सावहत्य आकद पर रोक लगे | 

वैवश्वकरण को हम रोक नही सकते और रोकना भी नही चावहये | ककतु परंपरा और नैवतक मलू्योकी रक्षा करत ेहुये 

हमे अपना ववकास करना होगा | संक्षेप में भौवतक उपलवब्धयॉ, ओउद्योवगक प्रगती, तकवनकी प्रगती, कम्पुटर, 

इन्टरनेट आकद सभी आधुवनक बातोको स्वीकारते हुये उसकी वनर्थमती एवं उपयोग की स्पधाथम ेआग ेबढते हुये हमे 

हमारी संस्कृवत की और समाज की रक्षा करनी होगी | क्योकक प्रगवतशील, आदशथ एवं स्वस्थ देश के वलय ेस्वस्थ एवं 

आदशथ समाज की आवश्यकता होती ह ै|  

सदंभथ ग्रथं :- 

१) वैवशववकरण के पररप्रेक्ष में भाषा और सावहत्य- सं. डॉ. माधव सोनटके्क, डॉ. अंबादास दशेमुख. 

२) वमवडया कालीन हहदी स्वरूप एवं संभावनाऍ- डॉ. अजुथन चव्हान. 

३) वैवश्वकता के संदभथ में हहदी – डॉ. शलैजा पाटील.  
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प्रा. मोहन भाऊसाहबे सावतं  

इणतहास णवभाग, सहकार महषी शंकरराव मोणहते पाटील महाणवद्यालय नातेपुत े
 

प्रस्तावना 

भारतीय नागररकांमध्ये णशक्षणाचा पुरस्कार करण्यासाठी भारत सरकारन े आखलेल े धोरण. 

भारतातील ग्रामीण व नागरी भागातील प्राथणमक त ेमहाणवद्यालयीन णशक्षण कसे असाव,े याची आखणी 

सदर धोरण करत.े १९६८ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंददरा गांधी यांनी प्रथमत: राष्ट्रीय शैक्षणणक धोरण 

ठरणवल.े तेव्हापासून त्यात वेळो वेळी आवश्यक त ेबदल करण्यात येत आहते. इसवी सन १९४७ नंतर 

स्वतंत्र भारतातील नागररकांच्या णनरक्षरतेची समस्या दरू करण्यासाठी भारत सरकारन े णवणवध काययक्रम 

आखल.े त्यांमध्ये भारताच े पणहले णशक्षणमंत्री मौलाना अबुलकलाम आझाद यांनी दशेभरासाठी समान 

शैक्षणणक पद्धत आखून त्यावर कें द्र शासनाच े णनयंत्रण आणले. त्यांनी भारतीय णशक्षणात आधुणनकता 

आणण्यासाठी णवद्यापीठ णशक्षण आयोग (डॉ. राधाकृष्णन आयोग), मुदणलयार आयोग (माध्यणमक णशक्षण 

आयोग) आणण कोठारी आयोग (भारतीय णशक्षण आयोग) ह े आयोग प्रस्ताणवत केले. भारताच े प्रथम 

पंतप्रधान जवाहरलाल मोतीलाल नेहरू आणण कें द्र शासन यांनी उच्च गुणवत्तेचे वैज्ञाणनक धोरण आखून 

त्यानुसार १ सप्टेंबर १९६१ रोजी राष्ट्रीय शैक्षणणक संशोधन व प्रणशक्षण पररषद ही स्वायत्त संस्था स्थापन 

केली. ही संस्था दशेातील शालेय णशक्षणासंदभायतील सवय समस्यांबाबत अभ्यास करते. या संस्थेला राज्य 

शासन व कें द्र शासन यांनी शैक्षणणक धोरणांच्या आखणी व काययवाहीबाबत सल्ला द्यावा, ह ेअपेणक्षत आह.े 

उद्देश:- नवीन शैक्षणणक धोरणाचा अभ्यास करणे 

इंददरा गांधी यांनी १९६४ त े१९८४ पयंतच्या णशक्षण आयोगांचे वृत्तांत व णशफारशी लक्षात 

घेऊन पूवीच्या धोरणांत आमूलाग्र बदल करून डॉ. णत्रगुणा सेन यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग स्थापन केला. 

आयोगाने पणहले राष्ट्रीय शैक्षणणक धोरण जाहीर केल.े यामध्ये राष्ट्रीय एकात्मता, सांस्कृणतक व आर्थथक 

णवकास साधण्यासाठी भारतीय नागररकांना समान शैक्षणणक संधी ददली गेली. भारतीय राज्यघटनेप्रमाणे 

१४ वषांपयंतच्या सवय बालकांना सक्तीचे णशक्षण आणण णशक्षकांच्या गुणवत्तेसाठी पररणामकारी प्रणशक्षण 

यांची गरज सदर धोरणान ेप्रकट केल.े दशेातील कुशल व अकुशल जनतेमधील दरी दरू होऊन प्रादणेशक 

भाषांच्या अध्ययनास पे्ररणा णमळावी, यांसाठी माध्यणमक णशक्षण आयोगाने संपूणय राज्यातील सरकारी व 

णनमसरकारी शैक्षणणक संस्थांनी शाळेचे माध्यम पणहली राज्यभाषा (प्रादणेशक भाषा), दसुरी हहदी भाषा 

(राष्ट्रीय भाषा) आणण णतसरी इंग्रजी भाषा (आंतरराष्ट्रीय भाषा) ह े णत्रभाषासूत्र प्रभावीपणे राबणवण्याचे 

धोरण अमलात आणले. तसचे भारतीय संस्कृतीचा एक भाग म्हणून णशक्षण संस्थातं ‘संस्कृत’ हा णवषय 

णशकवावा, असे म्हटल.े सदर धोरणान ेणशक्षणावरील खचय राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ६% णनणित केला होता. 

राष्ट्रीय शैक्षणणक धोरण १९६८ च्या शैक्षणणक धोरणांच्या पररणामाचा अभ्यास करण्याठी गुजरात 

णवद्यापीठाचे कुलगुरू ईश्वरभाई पटेल यांच्या अध्यक्षतखेाली ‘ईश्वरभाई पटेल पुनवयलोकन सणमतीʼ ची 
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स्थापना झाली. या सणमतीनहेी महत्त्वपूणय णशफारशी केल्या होत्या. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी 

व त्यांच्या कें द्र शासनान े१९८५ मध्ये पूवीच्या शैक्षणणक धोरणात आवश्यक त ेबदल करून १९८६ मध्ये 

दशेातील संपूणय शैक्षणणक संस्थांसाठी नवीन शैक्षणणक धोरण लागू केले. या धोरणात प्रामुख्याने मुलींचे 

णशक्षण, अनुसूणचत जाणत (एस. सी.) व अनुसूणचत जमाती (एस. टी.) यांच्यातील भेद दरू करण्यासाठी 

समान णशक्षणसंधी यांवर भर ददला गेला. त्याचबरोबर त्यांनी णशष्यवृत्तींची संख्या वाढणवणे, प्रौढ णशक्षण, 

मागास जमातींमधून णशक्षकभरती, गरीब कुटंुबांना शैक्षणणक प्रोत्साहन दऊेन त्यांच्या मुलांचे णनयणमत 

णशक्षण, प्राथणमक णशक्षणाचा स्तर उंचावण्यासाठी बालककें द्री णशक्षण, प्राथणमक णशक्षण सुधारण्यासाठी 

‘खडू-फळा मोहीम’ इत्यादी बाबी कायायणववत केल्या. तसेच १९८५ मध्येच कें द्र सरकारन ेसंसदते कायदा 

करून सदर धोरणाववये नवी ददल्ली येथे राष्ट्रीय स्तरावर ‘इंददरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त णवद्यापीठʼ (IGNU – 

इग्नू) या संस्थेची स्थापना करून मुक्त णवद्यापीठ यंत्रणा सुरू केली. आजणमतीला दशेात दरूणशक्षण व मुक्त 

णशक्षणामध्य ेसवांत मोठी संस्था म्हणून ‘इग्नू̓ ला ओळखल ेजात.े णवणवध राज्यांमध्ये या णवद्यापीठांतगयत 

सुमारे १७ मुक्त णवद्यापीठे, पारंपररक णवद्यापीठांतगयत ८२ दरूणशक्षण संस्था, मानीव णवद्यापीठे व खासगी 

संस्था अशा एकूण २५६ संस्था काययरत आहते. या सवय संस्थांमध्य ेसुमारे ५० लाखांहून अणधक णवद्याथी 

णशक्षण घेत आहते. णवद्यापीठांची संख्या दशेातील पारंपररक णवद्यापीठांपेक्षा अणधक आह.े त्याचप्रमाणे 

महाराष्ट्र राज्यात १९८९ मध्ये यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त णवद्यापीठ या संस्थेची स्थापना झाली. या 

णवद्यापीठामधून दरवषी सुमारे ७ लाख णवद्याथी णशक्षण घेतात. तसेच महात्मा गांधींच्या तत्त्वज्ञानानुसार 

ग्रामीण भारताचा सामाणजक-आर्थथक णवकास साधण्यासाठी एका नमुनेदार ग्रामीण णवद्यापीठाच्या 

णनर्थमतीचाही पुरस्कार सदर धोरणामध्ये केला आह.े १९९२ मध्ये भारताच ेतत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. 

नरहसह राव यांच्या सरकारन े जनादयन रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली शैक्षणणक धोरणाचा पुनर्थवचार 

करण्यासाठी नेमलेल्या सणमतीन ेराष्ट्रीय शैक्षणणक धोरण १९९६ (१९९२ सालच्या बदलांसह) प्रणसद्ध केल े

होत.े भारताच े तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन हसग यांच्या दकमान समान कृणतशील काययक्रमाधाररत 

२००५ मध्ये नव ेशैक्षणणक धोरण आखल े गेले. त्यामध्ये व्यावसाणयक व तांणत्रक काययक्रमांसाठी दशेभरात 

समान प्रवेश परीक्षा सुरू केली. १८ ऑक्टोबर २००१ च्या भारत शासन णनणययाववये, जेईई, एआयईई 

(राष्ट्रस्तरीय) आणण एसएलईई या तीन परीक्षायोजना आखल्या गेल्या. त्यामुळे बदलते प्रवेश-अटी असताना 

व्यावसाणयक स्तर राखण्याची दक्षता घेण े सोपे झाले. तसेच आशय पुनरावृत्ती, अनेक प्रवेश परीक्षांना 

सामोरे जाणे, मनोकाणयक व आर्थथक बोजा णवद्याथी-पालकांवर पडणे इत्यादी बाबींपासून सुटका झाली. 

त्यानंतर २००९ मध्ये मनमोहन हसग यांनी णनरक्षर व नवसाक्षरांसाठी (१५ वषीय व त्यापेक्षा 

मोठ्ांकररता) ही कें द्र शासनपुरस्कृत शैक्षणणक योजना सुरू केली. २००१ च्या जनगणनेनुसार १२.७ कोटी 

भारतीय प्रौढ साक्षर झाले. त्यांपैकी ६०% णिया, २३% अनुसूणचत जाती आणण १२% अनुसूणचत जमाती 

या योजनेचा लाभ घेऊन साक्षर झाल ेआहते. 

राष्ट्रीय उच्चतर णशक्षा अणभयान (आरयूएसए) ही राज्याच्या उच्च णशक्षणात सुधारणा करण्यासाठी 

वास्तू उभारणीसाठी णनयोजन व णनयंत्रण करणारी मोहीम कें द्र शासनान े२०१३ मध्ये सुरू केली. त्यामध्य े

राज्यातील दजेदार णवद्यापीठ व महाणवद्यालयांना स्वायत्तता दऊे केली आह.े या अणभयानान े परीक्षा 



IJAAR   Vol.1 Issue-2               ISSN – 2347-7075 
 

प्रा. मोहन भाऊसाहबे सावतं  

   65 
 

सुधारणा अपेणक्षत केले आह.े तसेच भारतीय णवद्यापीठ व णवदशेी णवद्यापीठांमध्ये शैक्षणणक प्रगतीसाठी 

संवाद साधण ेगरजेचे आह ेअसे म्हटल ेआह.े २०१४ नतंर णवद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पूवीच्या 

राष्ट्रीय शैक्षणणक धोरणाचा आढावा घेण्यासाठी २०१६ मध्ये माजी कें द्रीय सणचव टी. एस. आर. सुब्रमण्यम 

यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय धोरण सणमती नेमली. या सणमतीन े पूवीच्या पुढील शासकीय योजनांचा 

आढावा घेतला : णडणस्िक्ट प्रायमरी एज्युकेशन प्रोग्रॅम (डीपीईपी), सवयणशक्षा अणभयान (एसएसए, २००१), 

राइट टू एज्युकेशन (आरटीई), नॅशनल प्रोग्रॅम फॉर एज्युकेशन फॉर गल्सय ॲट एणलमेंटरी लेव्हल 

(एनपीईजीईएल), राष्ट्रीय माध्यणमक णशक्षा अणभयान (आरएमएसए, २००९), माध्यणमक स्तरावर 

अपंगांसाठी इवक्लुणझव एज्युकेशन फॉर दी णडसेबल्ड फॉर सेकंडरी स्टेज (आयईडीएसएस), प्रौढ साक्षर 

भारत (ॲडल्ड एज्युकेशनल इंणडया), उच्च णशक्षण णवकासासाठी राष्ट्रीय उच्चतर णशक्षा अणभयान 

(आरयूएसए, २०१३) इत्यादी. शासनान े२९ जुलै २०२० मध्ये नवीन राष्ट्रीय शैक्षणणक धोरणाला मंजुरी 

दऊेन त ेसंपूणय दशेात लागू केले आह.े इस्रोचे माजी प्रमुख के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली ९ सणमतीय 

सदस्यांनी या नव्या धोरणाचा मसुदा तयार केला आह.े यानुसार शालेय णशक्षणाची रचना १० + २ ऐवजी 

५ + ३ +३ + ४ अशी करण्यात आली आह.े यामध्य ेपणहली ३ वषे पूवयप्राथणमक व २ वषे पणहली व दसुरी 

असणार (वय वष े३ ते ८); पुढील ३ वष ेतीसरी ते पाचवी असणार (वय वषे ८ ते ११); त्यानंतरची ३ वषे 

सहावी ते आठवीपयंत असणार (वय वष े११ त े१४) आणण शेवटची ४ वषे नववी ते बारावी (वय वषे १४ 

त े१८) अशा एकूण १५ वषांमध्य ेशालेय णशक्षणाची रचना अथवा आकृतीबंध आखण्यात आला आह.े 

सुरुवातीच े३ ते ६ वषय वयोगटात असलेले मुले आतापयंत शालेय अभ्यासक्रमांतगयत येत नव्हती; परंतु 

नवीन शैक्षणणक धोरणामुळे त्यांचा शालेय अभ्यासक्रमांतगयत समावेश करण्यात आला आह.े २०१६ मध्ये 

भारतीय युवकांसाठी आखलेली ‘प्रधानमंत्री कौशल्य णवकास योजनाʼ ही पूवीच्या योजनांशी जोडल्यास 

युवा णवद्यार्थयांना शैक्षणणक प्रगती साधण ेया सुधाररत राष्ट्रीय धोरणान ेशक्य होणार आह.े या धोरणात 

संशोधनावर जास्तीत जास्त भर दणे्यात आले असून णवद्यार्थयांची गुणवत्ता वाढणवणे, त्यांचा सवांगीण 

णवकास करणे, त्यांना स्वत:च्या  पायावर उभ ेकरणे, त्यांच्या आर्थथक णवकासाला प्राधावय दणेे इत्यादी 

काययक्रम आखण्यात आले आह.े सवांना णशक्षण, चांगले णशक्षण, णशक्षणाची समान संधी, आवाक्यातील 

णशक्षण आणण णशक्षणक्षेत्रातील सवय घटकांच ेउत्तरदाणयत्व णनश्णचत करणे या प्रमुख पाच सूत्रांवर धोरणाचा 

पाया आह.े राष्ट्रीय शैक्षणणक धोरण २०२०ची वैणशष्ये : सुमारे ३४ वषांनंतर राष्ट्रीय शैक्षणणक धोरणामध्ये 

बदल करण्यात आले आले असून भाषा णशक्षण, व्यवसाय णशक्षण इत्यादी णवषयांमध्ये वैणशष्यपूणय बदल 

करण्यात आले आह.े राष्ट्रीय शैक्षणणक धोरण २०२० अंतगयत ‘कें द्रीय मनुष्यबळ णवकास मंत्रालय’ या 

णवभागाचे नाव बदलून त्याचे ‘णशक्षण मंत्रालय’ असे नामकरण करण्यात आले आह.े 

राष्ट्रीय शकै्षणणक धोरण २०२० धोरणातील महत्त्वपूणय वणैशष्य ेपुढील प्रमाण े: 

1. कोणत्याही णवद्यार्थयायवर कोणतीही भाषा लादली जाणार नाही. 

2. ‘एक भारत शे्रष्ठ भारत’ या उपक्रमांतगयत इयत्ता सहावी ते आठवीपयंतच्या णवद्यार्थयांना ‘भारतातील 

भाषा’ या प्रकल्पामध्ये सहभाग घेता येणार आह.े 

3. णवद्यार्थयांना माध्यणमक णशक्षण स्तरावर णवणवध णवदशेी भाषांचा पयायय ददला जाणार आह.े 
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4. सुमारे ८ भारतीय भाषांमध्य ेइ-कोसेस उपलब्ध होणार आहते. 

5. णशक्षण णवभागाद्वारे पाली, पर्थशयन आणण प्राकृत भाषांसाठी एक राष्ट्रीय संस्था उभारली जाणार आह.े 

6. पूवयप्राथणमक शाळांसाठी एनसीइआरटीकडून अभ्यासक्रम आखला जाणार असून हा अभ्यासक्रम 

दशेातील सवय पूवय प्राथणमक शाळांना लाग ूअसणार आह.े तसेच पूवयप्राथणमकचे णशक्षण आंतरराष्ट्रीय 

दजायचे करण्याच ेप्रयत्न आह.े 

7. इयत्ता तीसरीपयंतच्या णवद्यार्थयांना संख्या व अक्षरांची ओळख होऊन त्यांना ते वाचता येईल, यावर 

भर दऊेन यापुढे हचे मुलभूत णशक्षण म्हणून मानले जाणार आह.े 

8. ज्या रठकाणी अंगणवाडी आणण पूवय प्राथणमक शाळा नवीन अभ्यासक्रम राबणवण्यात अपयशी ठरणार 

आहते, त्या रठकाणी सवय सोयी-सुणवधांसह नवीन स्वतंत्र पूवय प्राथणमक शाळा उभारली जाणार आह.े 

9. सरकारी व खाजगी शाळांमधील णशक्षणात समानता असणार आह.े 

10. यापूवीच्या धोरणामध्ये ६ ते १४ वषे वयोगटातील णवद्याथी णशक्षण हक्क कायद्याच्या कक्षेत येत होत;े 

मात्र नवीन धोरणानुसार ३ ते १४ वष ेअसा वयोगट करण्यात आला आह.े 

11. ददव्यांग णवद्यार्थयांसाठी भारतीय सांकेणतक भाषा (आयएसएल) संपूणय दशेात प्रमाणणत करण्यात येणार 

आह.े 

12. नवीन धोरणानुसार शालेय णनकाल पत्रकावर केवळ गुण, शे्रणी व णशक्षकाच्या शेरा यांव्यणतररक्त 

त्यामध्य ेस्वत: णवद्याथी व वगयणमत्र यांचाही शेरा असणार आह.े तसेच णशक्षणाबरोबरच णवद्यार्थयांच े

जीवन कौशल्येसुद्धा नमूद कराव ेलागणार आह.े 

13. पूवीच्या धोरणानुसार दहावी (एसएससी) आणण बारावी (एचएचसी) या दोन बोडायच्या परीक्षा 

घेतल्या जात होत्या. त्या परीक्षा वषायतून एकदाच होत होत्या; मात्र आता नवीन धोरणानुसार इयत्ता 

नववी त ेबारावीपयंतच्या परीक्षा वषायतून एकदा न घेता, त्या एकूण ८ शालेय अधयवषांमध्ये (सेमीस्टर) 

णवभागून घेण्यात येणार आह.े 

14. पूवीच्या धोरणानसुार णवद्यार्थयायला दहावीनंतरच ेणशक्षण कला, वाणणज्य व णवज्ञान यांपैकी कोणत्याही 

एकाच शाखेत प्रवेश णमळून त्याला त्याच शाखेतील णवषय णशकणवले जात होत;े नवीन धोरणात बदल 

केले असून णवद्याथी एखाद्या शाखेत प्रवेश घेऊन दशुऱ्या शाखेतील काही आवडीचे णवषयही त्याला 

घेता येणार आह.े उदा., कला शाखेत प्रवेश घेऊन णवज्ञान शाखेतील जीवशाि इत्यादी ककवा वाणणज्य 

शाखेतील सहकार इत्यादी णवषय घेता येईल. 

15. या धोरणांतगयत शालेय णशक्षण, उच्च णशक्षण यांबरोबरच कृषी णशक्षण, वौद्यकीय णशक्षण, कायदा 

णशक्षण, तांणत्रक णशक्षण इत्यादी व्यावसाणयक णशक्षणाला काययक्षेत्रात आणले आह.े 

16. दशेातील महाणवद्यालयांना शे्रणी दणे्यासाठी उच्च णशक्षण णनयामक ही संस्था स्थापली जाणार आह.े 

17. नवीन शैक्षणणक धोरणानुसार णवदशेी णवद्यापीठांना भारतामध्य ेआपल्या शाखा उघडता येणार आह.े 

18. शालेय शुल्क आकारणी रक्कम णनणित केली जाणार आह.े 

19. सामाणजक, सांस्कृणतक, भौगोणलक, हलग, अपंगत्व इत्यादी घटकांमध्ये भेदभाव न करता आर्थथक दषृ्या 

वंणचत गटांवर णवशेष भर ददला जाईल. 
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20. णशक्षकांची भरती सक्षम पारदशयक प्रक्रीयेद्वारे केली जाऊन बहुस्रोत णनयणमत कामणगरी मूल्यांकन, 

उपलब्ध प्रगतीचे मागय इत्यादी गुणवत्तेवर आधाररत णशक्षकाची शैक्षणणक प्रशासक म्हणून बढती ददली 

जाईल. 

21. अनुसूणचत जाती, अनुसूणचत जमाती, ओबीसी आणण एसईडीजी या प्रवगांतील णवद्यार्थयांच्या गुणवत्तेस 

प्रोत्साहन ददले जाईल; तसचे राष्ट्रीय णशष्यवृत्ती पोटयलचा णवस्तार करून णशष्यवृत्ती प्राप्त णवद्यार्थयांचा 

मागोवा घेतला जाईल. 

22. धोरण तयार करताना कोणवड-१९ चा प्रसार लक्षात घेऊन पयाययी शैक्षणणक पद्धतींचा व्यापक णवचार 

करण्यात आला. त्यानुसार सवंकश महाजालकावरील णशक्षण आणण णडणजटल णशक्षण या पयाययी 

शैक्षणणक सज्जता सुणनणित केली जाणार आह.े 

साराशं 

दशेातील सुमारे २ कोटी शाळाबाह्य मुलांना मुख्य शैक्षणणक प्रवाहात आणणे; णशक्षणातील ४.४३ % 

जेडीपीवरून ६.०० % वाढ करणे; मुलाच्या जवमाच्या वेळेची पररणस्थती अथवा अवय पाश्वयभूमीमुळे 

कोणताही मुलगा-मुलगी णशकण्याच्या आणण आपल्यातील उत्कृष्ठतेची संधी गमाणवणार नाही; व्यावसाणयक 

णशक्षणासह उच्च णशक्षणामध्ये सकल नोंदणी गुणोत्तर २६.३ टक्क्यांवरून ५० टक्कयांपयंत वाढणवणे 

(२०३५); दशेातील सवय अणशणक्षत तरुण व प्रौढ यांना १०० टके्क साक्षर करणे इत्यादी राष्ट्रीय शैक्षणणक 

धोरण २०२० च ेउदद्दष्ट आह.े त्या प्रमाणे एकवीसाव्या शतकातील प्रमुख कौशल्ये, आवश्यक णशक्षण आणण 

णचदकत्सात्मक णवचार णवद्यार्थयांमध्ये वाढणवण्यासाठी अभ्यासक्रम कमी करणे आणण अनुभवातून णशक्षणावर 

अणधक लक्ष कें दद्रत करून णवद्यार्थयांचा सवांगीण णवकास करणे हा णशकणवण्याच्या पद्धतीचा व शालेय 

अभ्यासक्रमाचा उद्दशे आह.े 

सदंभय 

1. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणणक धोरण 2020 
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शतेीच ेय ांनिकीकरण :सद्यनथथती व भनवष्य तील ददश  
 

डॉ.बी.टी.ननकम 

भूगोल नवभ ग प्रमुख, सहक र महषी शांकरर व मोनहत ेप टील मह नवद्य लय न तेपुत े
 

    
स र ांश  

शेतीचे य ांनिकीकरण ह  नवषय एक  दशक पूवी गौण समजल  ज त होत  : परांत ु म गील क ही वष ांत 

मजुर ांची कमतरत  नतव्रतेने ज णवण्य स सुरुव त झ ली व य ांनिकीकरण ह  नवषय चचेत आल . नवकनसत देश ांमध्य े

य ांनिकीकरण ह च शैतींच  महत्व च  घटक आह ेव त्य नशव य नतथ ेशेती अशक्य आह.े हीच पररनथथती आपल्य कडे 

हळूह्ळू येत आह.े ही वथतुनथथती आत  सव ांच्य  लक्ष त आली आह.े त्य मुळेच भ रत च्य  इनतह स त पनहल्य ांद च 

कृनष य ांनिकी उपअनभय न ह ेर ष्ट्रीय कृनष नवथत र अनभय न च  एक प्रमुख भ ग म्हणून र बनवण्य त येत आह.े य  

उपअनभय न ांतगगत नवीन कृनष यांिे व अवज रे य ांच  प्रस र व त्य स ठी भरपूर अनुद न देण्य त येत आह.े कृनष 

य ांनिकीकरण मुळे मजुर ांची कमतरत  भरून क ढली ज ते. त्य चबरोबर त्य च  मुख्य उदे्दश म्हणजे ननर्ववष् ांच  

क यगक्षम व पर, वेळेवर शेती क म ची पूतगत , उत्प दन खच गत घट, शेतीतील कट कमी करण ेव नैसर्वगक सांस धन चे 

सांवधगन करण े ह  होय. बदलत्य  हव म न नुस र जनमनीतील अोोल व्य चे सांवधगन, प वस च्य  प ण्य चे 

ननयोजन स ठी मश गतींची पद्धत, वळेवर व योग्य म िेत खते-र्वबय णे पेरणी, आांतमगश गत. फव रणी, क ढणी, 

मळणी, प्रथ नमक प्रदिय , स ठवण, व हतूक व नविी इत्य दी क म ेकरण्य स ठी अत्य धुननक कृनष यांि ांची गरज आज 

प्रकष गने ज णवत आह.े सद्यःनथथतीत ही सवग यांिे गरजेप्रम ण ेदेश त उपलब्ध आहतेच, असें न ही व जी नवसांशोनधत 

अवज रे व यांिे सांशोधन कें द्र त उपलब्ध आहते. त्य ांचे व्य प रीकरण ेझ लेले न ही. य मुळे यांि ांन  म गणी व ढत 

असून पुरवठ  त्य नुस र होत न ही. भ रत तील म गणी लक्ष त घेऊन अनेक बहुर ष्ट्रीय कां पनय ांनी म गील क ही 

वष ांत त्य चे उत्प दन देश त सुरू केले आह.े तसेच, परदेश तून मोठ्य  प्रम ण त आय तही होत आह.े परदेश तून 

आललेी यांिे जशीच्य  तशी आपल्य  देश त उपयुक्त होत न हीत. त्य स ठी थथ ननक गरजेनुस र बदल करण ेआवश्यक 

आह.े नवशेषतः ऊस तोडणी यांि, भ त रोवणी यांि, पॉवर थप्रेयर य  आय त यांि च  ब-य पैकी व पर होत न  ददसत 

आह.े क पूस वेचणी यांि चेही प्रयोग सुरू आहते. ही सवग प्रदिय  म गील क ही वष ांत वेग घेत न  ददसत आह.े 

बीज ेशब्द:- शेतीचे य ांनिकीकरण, उत्प दन खचग, कृनष 

प्रथत वन    

शेतीचे य ांनिकीकरण ह  नवषय एक  दशक पूवी गौण समजल  ज त होत  : परांत ु म गील क ही वष ांत 

मजुर ांची कमतरत  नतव्रतेने ज णवण्य स सुरुव त झ ली व य ांनिकीकरण ह  नवषय चचेत आल . नवकनसत देश ांमध्य े

य ांनिकीकरण ह च शैतींच  महत्व च  घटक आह ेव त्य नशव य नतथ ेशेती अशक्य आह.े हीच पररनथथती आपल्य कडे 

हळूह्ळू येत आह.े ही वथतुनथथती आत  सव ांच्य  लक्ष त आली आह.े त्य मुळेच भ रत च्य  इनतह स त पनहल्य ांद च 

कृनष य ांनिकी उपअनभय न ह ेर ष्ट्रीय कृनष नवथत र अनभय न च  एक प्रमुख भ ग म्हणून र बनवण्य त येत आह.े य  

उपअनभय न ांतगगत नवीन कृनष यांिे व अवज रे य ांच  प्रस र व त्य स ठी भरपूर अनुद न देण्य त येत आह.े कृनष 

य ांनिकीकरण मुळे मजुर ांची कमतरत  भरून क ढली ज ते. त्य चबरोबर त्य च  मुख्य उदे्दश म्हणजे ननर्ववष् ांच  
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क यगक्षम व पर, वेळेवर शेती क म ची पूतगत , उत्प दन खच गत घट, शेतीतील कट कमी करण ेव नैसर्वगक सांस धन चे 

सांवधगन करण े ह  होय. बदलत्य  हव म न नुस र जनमनीतील अोोल व्य चे सांवधगन, प वस च्य  प ण्य चे 

ननयोजन स ठी मश गतींची पद्धत, वळेवर व योग्य म िेत खते-र्वबय णे पेरणी, आांतमगश गत. फव रणी, क ढणी, 

मळणी, प्रथ नमक प्रदिय , स ठवण, व हतूक व नविी इत्य दी क म ेकरण्य स ठी अत्य धुननक कृनष यांि ांची गरज आज 

प्रकष गने ज णवत आह.े सद्यःनथथतीत ही सवग यांिे गरजेप्रम ण ेदेश त उपलब्ध आहतेच, असें न ही व जी नवसांशोनधत 

अवज रे व यांिे सांशोधन कें द्र त उपलब्ध आहते. त्य ांचे व्य प रीकरण ेझ लेले न ही. य मुळे यांि ांन  म गणी व ढत 

असून पुरवठ  त्य नुस र होत न ही. भ रत तील म गणी लक्ष त घेऊन अनेक बहुर ष्ट्रीय कां पनय ांनी म गील क ही 

वष ांत त्य चे उत्प दन देश त सुरू केले आह.े तसेच, परदेश तून मोठ्य  प्रम ण त आय तही होत आह.े परदेश तून 

आललेी यांिे जशीच्य  तशी आपल्य  देश त उपयुक्त होत न हीत. त्य स ठी थथ ननक गरजेनुस र बदल करण ेआवश्यक 

आह.े नवशेषतः ऊस तोडणी यांि, भ त रोवणी यांि, पॉवर थप्रेयर य  आय त यांि च  ब-य पैकी व पर होत न  ददसत 

आह.े क पूस वेचणी यांि चेही प्रयोग सुरू आहते. ही सवग प्रदिय  म गील क ही वष ांत वेग घेत न  ददसत आह.े 

य ांनिकीकरण ची सद्यनथथती सध्य च्य  नथथतीच  ववच र केल  तर भ रत त टॅ्रक्टरची सांख्य  झप ट्य ने व ढली आह.े 

त्य मुळे बैलशेती आत  टॅ्रक्ट्र शेतीत पररवर्वतत झ ली आह.े म गील च र दशक ांत टॅ्रक्टरची सांख्य  ५.५५ ल ख ांहून ३० 

ल ख ांवर पोचली; पण त्य प्रम ण त अवज र ांच  प्रस र म्हण व  तस  झ ल  न ही. य चे क रण देश तील हव म न, 

पीक व भौगोनलक नवनवधतेनुस र आनण थथ ननक गरजेप्रम णे अवज र ांची ननर्वमती झ ली न ही, ह े आह.े कृनष 

अवज र ांचे सांशोधनसुद्ध  म गील क ळ त प्र थनमकतेन े केल ेगेल ेन ही. म्हणूनच आज जेव्ह  गरज ननम गण झ ली, 

तेव्ह  आपल्य कडे पुरेसे पय गय उपलब्ध न हीत. जे आहते तें सांशोधन कें द्र च्य  नतजोरीत बांद आहते. क रण त्य चे 

व्य प रीकरण करण्य स ठी ख जगी उत्प दक ांसोबत क म करण्य स ठीचे धोरण व ननयम  सुट्सुटीत न हीत. तसेच 

त्य स ठी सांशोधक ांन  प्रोत्स हून नमळत न ही. जे उद्योजक कृनष यांिे व अवज रे क्षेि त क म करत त, त्य ांन ही अनेक 

अड्थळे प र करत उद्योग कर व  ल गतो. त्य स ठी प्रोत्स हन ची गरज आह.े इतर देश ांच्य  तुलनेमध्य े

य ांनिकीकरण च्य  ब बतीत आपण बरेच म गे आहोत. अमेररकेमध्ये फक्त २.४ टके्क लोक शेती करत त व १५ टके्क 

य ांनिकीकरण झ ले आह.े ब्र झीलमध्य े१५ टके्क लोंक शेती करत त व ७५ टके्क य ांनिकीकरण झ ल ेआह.े परांत ुभ रत त 

अजूनही ५५ टके्क लोक शेतीवर अवलांबून आहते व य ांनिकोरण फक्त ४० टके्क झ ले आह.े शेतीवर अवलांबून असलेली 

लोकसांख्य  ज थत ददसत असली, तरी मगील दशक प सून शेतीत क म करण -य  मजुर ांची सांख्य  घटली असून 

ग्र मीण रोजग र हमी योजनेमुळे तसेच रोजग र च्य  शोध त शहरी थथल ांतर मुळे प्रत्यक्ष शेतीतक म करण्य स ठी 

मनुष्यबळ उपलब्ध न ही, तसेच मजुरीचे दरही व ढल्य मुळे शेतीस ठी आत  य ांनिकीकरण ह च पय गय आह.े 

शेतीमध्य ेपश ूव मनुष्यशक्तींच  व पर सन १९७१-७२ मध्य े६१ टके्क होत , तो आत  १o टके्क र नहल  आह.े 

शेतीक म स ठी टॅ्रक्टरच  व पर व ढल  असून शेतीत ल गण री प्रनत हके्टर अश्वशक्तीं सन १९७g मध्य े g.३५ 

ककलोवॉट होती ती आत  १.८४ ककलोवॉटपयांत पोचली आह.े उपलब्ध प्रतेनो हके्टर अश्वशक्ती व वपक ांची 

उत्प दकत  य ांचे सक र त्मक समीकरण आह.े पांज ब, हररय ण , तनमळन डू, आांध्र प्रदेश व उत्तर प्रदेश य  र जय ांत 

प्रनत हके्टर अश्वशक्ती १.६ ते ३.o ककलोवॉट असून, नपक ांची उत्प दकत  २ त े ४ टन प्रनत हके्टर आह.े तीच 

मह र ष्ट्र सनहत इतर १७ र जय ांमध्ये प्रनत हके्टर अश्वशक्ती 0.५ ते १.५ ककलोवॉट असून उत्प दकत  १.0 त े१.४ टन 

प्रनत हके्टर आह.े य च च अथग, प्रतेनो हके्टर अश्वशक्तीं व ढनवण्य ची गरज आह.े भ रतीय सर सरी प्रतेनो हके्टर 

अश्वशक्ती सन २०२५ पयांत २.५ कैनोलोंवॉटपयांत नेण्य चे उदद्दष्ट ठरनवण्य त आल ेआह.े भ रत त सध्य  प्रनत वषी 

सह्य  ल ख टॅ्रक्टरची ननर्वमती होते व भ रत जग तील सव ांत ज थत टॅ्रक्टर ननर्वमती करण र  देश झ ल  आह.े परांतु 
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त्य  प्रम ण त अवज रे ननम गण करण्य ची गरज आह.ेटॅ्रक्टरस ठी कजग पुरवठ  करण्य त बँक  अग्रसेर आहते; पण 

अवज र ांची ती नथथती न ही. म गील क ळ त कृनष कज गचे ट गेट पूणग करण्य स ठी बँक ांन  टॅ्रक्टर ह  च ांगल  पय गय 

नमळ ल  व क ही भ ग त गरजेपेक्ष  ज थत टॅ्रक्टर व टण्य त आल.े त्य च  योग्य अवज र ांअभ वी व हतुकीस ठी ज थत 

व पर व ढल . अजूनही टॅ्रक्टरच  व पर क यगक्षमतेन ेहोत न ही व पूणग अश्वशक्तीच  व पर होत नसल्य ने अथगश स्त्र 

नबघडत.े वषगभर त कमीत कमी १ooo त स टॅ्रक्टरच  व पर असल  तरच अथगश स्त्र जमत.े तसेच श स्त्रीय 

प्रनशक्षण अभ वी टॅ्रक्टरच लक अश स्त्रीय पद्धती अवलांब करत त. त्य मुळे इांधन ज थत जळत ेव पररण मी टॅ्रक्टरच  

देखभ ल/दरुुथतीच  खचग व ढतो. य वर उप य म्हणून टॅ्रक्टरच लक ांचे प्रनशक्षण कें द्र उघडण्य ची आवश्यकत  असून, 

य  कें द्र च्य  प्रम ण पिध रक ांन च टॅ्रक्टर च लवण्य च  परव न  नमळणे बांधनक रक करणे भनवष्य त अननव यग 

अस वे, ही क ळ ची गरज आह.े टॅ्रक्टरची सांख्य  व ढत गेली तशी बँक ांनी व नवतरक ांनी क ही ठरनवक अवज रे उद . 

पलटी न ांगर, नऊ फणी मश गत यांि व टे्रलर ह े टॅ्रक्टरसोबत जोडल्य मुळे त्य च  व पर व ढल . आज न ांगरणी व 

मश गत य  क म चे य ांनिकोरण ९० टक्क्य ांपेक्ष  ज थत झ ले आह.े म गील क ही वष ांत मश गतीस ठी रोटोव्हटेरच  

व परही व ढल  आह.े य स ठी ब ज र त पय गय उपलब्ध आहते. त्य चबरोबर फव रणी, मळणी, व हतूक व प णी 

उपश स ठी नवदु्यतपांप च  व पर य  क म ांचेही य ांनिकीकरण झ लेल े आह.े य स ठी ल गण री अवज रे व यांिे 

ब ज र त उपलब्ध आहते. आत पयांत यशथवी अवज र ांमध्य ेपलटी न ांगर, नऊफणी मश गत यांि, रोट व्हटेर, मळणी 

यांि, श्रेशर कॅम्ब ईन, सूक्ष्म वसचन सांच इत्य दीच  सम वेश आह.े य  यांि ांच्य  व पर मुळे नननवष् ांची तसेच वेळ व 

खच गची २० टके्क बचत होते. य व्यनतररक्त प्रत्येक यांि च्य  व पर मुळे उत्तम मश गत, नननवष् ांच  क टेकोर व पर, 

वेळेवर क ढणी-मळणीमुळे कमीत कमी नुकस न, सूक्ष्म वसचन मुळे प ण्य ची ५० टके्क बचत ह ेय ांनिकीकरण मुळे 

झ लेल े क ही यशथवी बदल व फ यद े आहते. अजून फ र मोठ  पल्ल  ग ठ यच  आह े व त्य स ठी भगीरथ प्रयत्न 

करण्य ची गरज आह.े ख लील शेतीक म ांस ठी य ांनिकीकरण अजूनही म्हण वे तस ेउपलब्ध न ही व असेल तर ते 

प्रचनलत झ लेल ेन ही. 

 

क टेकोर पेरणी, भ तरोपण, आांतरमश गत, क ढणी, प्र थनमक प्रदिय  य ांस ठी पुरेसे पय गय अजूनही उपलब्ध न हीत. 

तसेच, मूलथथ नी जलसांध रण यांि, रुांद वरांब -सरी पद्धत, कां टूर मश गत, भ तल वणी यांि, भ त पेरणी यांि, क पूस 

वेचणी यांि, सोय बीन एकनित क ढणी-मळणी यांि, ऊस ल गण यांि, ऊस क ढणी यांि, क ांद  पेरणी यांि, भ जीप ल  

क ढणी यांि, फळ ल गवडीस ठी खडु खोदणे, फळ ांची क ढणी, फळ व भ जय ांची प्र थनमक प्रदिय , पॅकेवजग, 

व त नुकूनलत स ठवण व व हतूक इत्य दीस ठी अजूनही शेतकरी उत्कृष्ट यांि ांच्य  शोध त आहते. हव म नबदल मुळे 

नपक ांच्य  उत्प दकतेत घट झ ली आह ेव क ही नपक ांमध्य ेउत्प दकत  नथथर झ ली आह.े 

मृद  व जल व्यवथथ पन स ठी व सांवधगन स ठी नवनशष्ट प्रक रच्य  यांि द्व रे मश गतीची गरज आह.े त्य मुळे 

उत्प दकतेमध्य ेव ढ झ ल्य चे आढळून आल ेआह.े त्य त रुांद-वरांब  व सरी टोकन यांि (बीबीएफ प्लॅटर), सबसॉईलर 

जे २-३ फूट खोल अरुांद ख च ननम गण करते व प वस चे प णी धरून ठेवते. तसेच खोल मश गतीस ठी पॉवर हरेो, 
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तव्य च  न ांगर व कुळव, टोकन यांिस ठी नडथक फरो ओपनर, कमी मश गतीत च लण रे टोकन यांि, शेतीतील 

क डीकचर  तुकडे करून शेतीत ग डण्य स ठीचे यांि इत्य दींच  सम वेश आह.े य व्यनतररक्त भ रत त २0 टके्क शेती 

डोंगरभ ग त आह.े त्य स ठी वेगळी यांिे ल गत त. भ रत त १५ प्रमुख कृनष हव म न नवभ ग असून प्रत्येक नवभ ग त 

जनमनीची प्रत प हून नपक ांची ल गवड केली ज ते. देश त ६० टके्क तर मह र ष्ट्र त ८२ टके्क आह.े त्य स ठी नवनशष्ट 

यांि ांची गरज आह.े लह न व अल्पभूध रक शेतीस ठी व मनहल  कमी कष्ट त च लवू शकतील, अश  लह न 

अवज र ांची गरज आह.े ब ग यती नपक ांच्य  गरज ही नपक नुस र नवनवध व अमय गद आहते. य ची येत्य  क ळ त 

पूतगत  व थथ ननक प तळीवर उपब्धत  करण्य स ठी भरीव उप ययोजन  करण्य ची व पूरक श सकीय धोरण ची 

आवश्यकत  आह.ेअवज र ांची म गणी व पुरवठ  यांि-अवज र ांची गरजेनुस र उपलब्धत  तसेच म गणी व पुरवठ  

य ांमध्य ेत रतम्य र खण्य स ठी भनवष्य त कृनष य ांनिकीकरण ह  नवषय मुख्य प्रव ह त व उच्चतम प्र थनमकत  य  

सदर त आण व  ल गले. भनवष्य त भेडस वण रे अिसुरक्षेचे सांकट, पूरक धोरण अभ वी शेती क्षेि ची होत असललेी 

ददुगश  व त्य चे स म नजक पररण म, शेतीचे घटत ेके्षि, ८0 टक्क्य ांपेक्ष  ज थत लह न शेतकरी, मह र ष्ट्र तील ८२ टके्क 

असांनचत शेती, हव म नबदल चे अननष्ट पररण म, शेतीतून नबघडत्य  अथगश स्त्र मुळे िथत झ लेल  शेतकरी, शेतीत 

कष्ट चे क म करण्य स ठी मनुष्यबळ ची अनुपलब्धत  इत्य दी सवग नवषय र ष्ट्रीय व महत्व चे असून त्य कडे दलुगक्ष 

झ ल्य स त्य चे गांभीर पररण म भोग वे ल गतील. कृनष ह ेदेश चे स म नजक व आर्वथक दषृ्टीने प्र थनमक के्षि आह ेव ते 

र हील. शेतीक्षेि च्य  थथेय गस ठी प्र थनमकत  ठरनवण ेव त्य स ठी सक र त्मक प वल ेउचलण,े ही क ळ ची गरज 

आह.े भनवष्यक ळ त शेती नजवांत ठेवण्य स ठी य ांनिकीकरण ह च पय गय आह ेव त्य स ठी प्र थनमकतेन ेउप ययोजन  

करण्य ची गरज आह.े य ांनिकीकरण ची भनवष्य तील ददश  कृनष य ांनिकीकरण ची भनवष्य तील ददश  नननित 

करण्य स ठी ख लील उप ययोजन ांच  प्र थनमकतेन ेनवच र करण्य ची गरज आह.े 

उप ययोजन  

1. कृनष य ांनिकीकरण सांशोधन चे देशभर त ज ळे पसरनवणे. 

2. कृनष यांिे व अवज रे सांशोधन त उद्योजक ांन  भ गीद र बनवणे व सांशोधन स ठी प्रवर्वतत करण.े 

3. कृनष यांिे व अवज रे च चणीस ठी देशभर पररपूणग श सकीय-ख जगी भ गीद रीत कें द्र उभ रणे. 

4. कृनष यांिे व अवज र ांची गुणवत्त  नननित करण ेव गणुवत्त  ननयांिण स ठी वेगळी यांिण  ननम गण करणे. 

5. कृनष यांिे व अवज रे उत्प दन स ठी पूरक धोरण तय र करून गुणवत्त  ह  अनतमहत्व च  घटक अस व . गुणवत्त  

र खण्य त अपयशी फसवणूक केल्य बद्दल जबर नशक्षेची तरतूद अस वी. 

6. कृनष यांिे व अवज र ांवर कमीतकमी दह  वष ांस ठी कुठल ही कर आक रण्य त येऊ नये. 

7. कृनष अवज रे पुरवठ  उद्योग ांन  प च वष ांची वॉरांटी व दह  वषे नविीनांतरची सेव  बांधनक रक अस वी. 

8. परदेशी यांिे व अवज रे य ांची सांपूणग च चणी करून थथ ननक व पर स ठी उपयुक्त असल्य ब बत कमीतकमी दह  

शेतक-य ांच्य  प्रम णपि नशव य त्य च  अनुद न योजनेत सम वेश करू नय.े 

9. मह गडी कृनष यांिे व अवज र ांस ठी उपयुक्त अनुद न अस वे. त्य स ठी गरजेनुस र यांिे व अवज रे ननवड 

करण्य ची मुभ  शेतक-य ांन  अस वी. अनुद न योजनेत प रदशगकत  र खण्य स ठी सांगणकीकरण करून अनुद न 

नननित क ल वधीत बँक ख त्य वर जम  कर वे. 

10. यांिे व अवज रे भ डेतत्व वर उपलब्ध करून देण्य स ठी मांडळ प तळीवर यांिे व अवज रे य ांची बॅक थथ पन 

कर वी व थथ ननक युवक ांन  प्रनशनक्षत करून त्य ांन  कथटम ह यररग कें द्र थथ पन करण्य स ठी शेतक-य ांप्रम णेच 

अनुद न योजनेच  ल भ द्य व . 
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11. भ डेतत्व कें द्र तील यांिे व अवज र ांचे दर ननयांनित अस वेत व लह न शेतक-य ांन  उपयुक्त दर त क यगक्षम यांिे व 

अवज रे उपलब्ध कर वीत. 

12. मह गडे कृनष यांि व अवज र खरेदीस ठी म फक दर त व नननित क ल वधीत कजग उपलब्ध करून देण्य स ठीची 

प्रदिय  सरळ व सोपी करण.े 

13. सन २00१ ते २०१० य  दशक त कृनष य ांनिकीकरण त फक्त २ टके्क व ढ झ ली. भनवष्य तील शेतीची आव्ह न े

लक्ष त घेऊन सन २०२५ पयांत सध्य च्य  ४o टक्क्य ांवरुन ६० टके्क य ांनिकीकरण व ढनवण्य चे उदद्दष्ट ठरव वे, 

तरच नवनवध नपक ांची उत्प दकत  व ढवून शेतील  थथेयग आणणे शक्य होईल. 

14. लह न शेतक-य ांची सांख्य  ८० टक्क्य ांपेक्ष  ज थत असल्य न ेय ांनिकीकरण सुलभ करण्य स ठी गटशेती/समूहुशेती 

करण -य  गट ांस ठी नवशेष सवलतीची योजन  र बव वी. 

15. कृनष य ांनिकीकरण यशथवी करण्य स ठी प्रनशनक्षत मनुष्यबळ ची ननकडीची गरज आह.े प्रत्येक यांि व 

अवज र ची रचन , क यगपद्धत, देखभ ल व दरुुथती य स ठी नवनशष्ट कौशल्य ची गरज असत.े सध्य  अश  

प्रक रची प्रनशक्षण सांथथ  अनथतत्व त न ही. र जय च्य  आठही कृनष नवभ ग ांत कृनष यांि व अवज रे कोशल्य 

ननम गण कें द्र थथ पन कर वे. 

16. कृनष य ांनिकीकरण च्य  प्रस र स ठी प्रत्येक नजल्ह्य त कृनष य ांनिकीकरण नवथत र कें द्र थथ पन कर वे. ह ेकें द्र 

थथ ननक गरजेनुस र यांिे व अवज रे उपलब्ध करून त्य च  प्रस र करण्य चे क म करील. 

17. र जय मध्ये थवतांि कृनष य ांनिकीकरण नवभ ग थथ पन करून तजञ कृनष अनभयांत्य ांची ननयुक्ती कर वी व य  

नवभ ग अांतगगत कृनष य ांनिकीकरण अनभय न च लवून त्य अांतगगतच वरील सवग यांिणेच ेसांननयांिण कर वे. वरील 

ददश दशगक सूचन  टप्प्य टप्प्य ने क  होईन  अमल त आणल्य स शेतीच्य  य ांनिकीकरण तून शेतील  जीवद न व 

थथैयग देण्य स उपयोगी ठरतील. 
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जागततकीकरणात आर्थथक क्षते्रात उद्योगपती रतन टाटा याांच ेयोगदान 
 

डॉ.मनीषा जगदीशलाल वमाा 

सहाय्यक प्राध्यापक इततहास तवभाग एस.पी.डी.एम.आर्टसा,कॉमसा,सायन्स कॉलेज,तशरपूर तजल्हा- धुळे 
 

        साराांश:-  

प्राचीन काळापासून भारतीय उद्योग व व्यापाराांच्या इततहास अत्यांत वैभवशाली आह.े प्राचीन काळात 

अांतगात उद्योग,व्यापाराबरोबर तवदेशी व्यापार केला जात होता. प्राचीन काळात अनेक शहरे ही व्यापारी कें द्र म्हणून 

प्रतसद्ध असून नगर तवकासासाठी या व्यापारी कें द्राची महत्त्वपूणा भूतमका होती.प्राचीन काळात धात ूउद्योग, खाण 

उद्योग,युद्धातील शस्त्रास्त्र,ेहत्यारे,शेतीची अवजारे,गाड्या व जहाजबाांधणी ह े प्रमुख उद्योग होते. कौटटल्याच्या 

अथाशास्त्र व इतर समकालीन ग्रांथात आपल्याला भारतातील उद्योग, व्यवसाय व व्यापारातवषयी मातहती तमळते. 

तत्कालीन राज्यकते,राजा,सम्राट व श्रेणीकाांनी व्यापारासाठी प्रोत्साहन ददल्याचे ददसते.तवदेशी व्यापार हा 

श्रीलांका,म्यानमार, जावा, सुमात्रा, मलाया, कां बोतडया,मध्य आतशया,ग्रीस,इतजप्त आदी देशाांशी व्यापार करीत असून 

त्यात प्रामुख्यान े सुती व रेशमी कापड,कलावस्त,ूमसाल्याचे पदाथा,तहरे, मातणक,मोती आदी इतर वस्तूांची मोठ्या 

प्रमाणात मागणी होती.मध्यकाळात व्यापाराचा तवस्तार होऊन जलमागा व खुष्कीच्या मागााने व्यापार केला जात 

होता.तवदेशी व्यापारात ब्रह्मदेश,ततबेट,चीन,जपान,इतजप्त,अरबस्थान आदी देशाांशी व्यापारी सांबांध होते. मोगल 

काळात अनेक परकीय प्रवासी भारतात आल ेव त्याांनी भारतातील सांपन्नता यातवषयी जगाला ओळख करून ददली. 

युरोपात प्रबोधन झाल्याने औद्योतगक क्ाांती व भौगोतलक शोधान े 'व्यापारवादी' युगाला प्रारांभ झाला होता.मोगल 

बादशहा जहाांगीरच्या काळात पाश्चात्त्य देशाांनी व्यापारासाठी परवाना प्राप्त करून वसाहती स्थापन केल्या आतण 

भारतावर व्यापारा बरोबर राजकीय वचास्व प्राप्त केल.ेतब्रटटशकाळात भारतीय उद्योग हा इांग्रजाांच्या हाताचे बाहुल े

असून अांतगात व परराष्ट्र नीती त्याांच्यानुसार अनुकूल करून भारताचे आर्थथक शोषण केले.भारत स्वातांत्र्य झाल्यानांतर 

तवतवध पांचवार्थषक योजने अांतगात आर्थथक सुधारणा करण्याच्या प्रयत्न केला.मध्ययुगात भारतीय अथाव्यवस्था ही एक 

मागास अथाव्यवस्था होती.भारतीय अथाव्यवस्थेचे धोरण बदलल ेव अनेक उद्योगपतींनी भारतीय अथाव्यवस्था बळकट 

करण्यासाठी महत्त्वपूणा योगदान ददल े आह.ेत्यात टाटा,तबलाा,बजाज,वालचांद, धीरूभाई अांबानी इ.अनेक 

उद्योगपतींचा समावेश आह.ेस्वातांत्र्य पूवीच टाटा व टाटा समूह उद्योग याांचे आर्थथक क्षेत्रात उद्योग व्यापाराला 

सुरुवात झाली होती. टाटा समूह उद्योगान ेतवतवध वस्तूांची तनर्थमती करून जागततक बाजारपेठेत आपला वेगळा ठसा 

उमटतवला आह.ेया उद्योगाचे सांस्थापक जमशेटजी टाटा असनू वतामान काळात या समूहाचे अध्यक्ष उद्योगपती रतन 

टाटा आहते.याांनी जागततकीकरणात आर्थथक क्षेत्रात उद्योगतवकासात अत्यांत महत्त्वाचे योगदान ददल ेआह.ेयातवषयी 

प्रस्तुत तवषयावर सांतक्षप्त मातहती या सांशोधन शोधतनबांधाद्वारे करण्याचा प्रयत्न केला आह.े 

की वर्डसा:- जागततकीकरण,उद्योग,व्यापार, रतन टाटा,टाटा उद्योग समूह. 

 सांशोधनाच ेउदे्दश:- 

1) भारतातील उद्योग-व्यापाराचा इततहास यातवषयी मातहती प्राप्त करून घेण.े 

2) भारतीय औद्योगीकीकरणा बद्दल मातहती तमळतवणे. 

3) जागततकीकरणात आर्थथक क्षेत्रात झालेली प्रगती अभ्यासणे. 

4) टाटा व टाटा उद्योग समूह तवषयी मातहती प्राप्त करण.े 
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5) टाटा समूहात रतन टाटा याांचे योगदान अभ्यासणे. 

 सांशोधनाचे गृतहतके:- 

1) प्राचीन काळापासून भारताचा उद्योग,व्यापार तवदेशी देशाांशी होता. 

2)  भारतात स्वातांत्र्यानांतर औद्योगीकरणाला सुरुवात झाली होती. 

3) जागततकीकरणात आर्थथक क्षेत्रात भारताची प्रगती झाल्याचे ददसते. 

4) स्वातांत्र्यपूवी टाटा व टाटा समूह उद्योग अतस्तत्व होता. 

5  टाटा समूहात रतन टाटा याांचे योगदान महत्त्वपूणा ददसते. 

सांशोधन पद्धती:- 

प्रस्तुत सांशोधन तद्वतीय स्रोतवर आधाटरत असून त्यात सांदभा ग्रांथ,वतामानपत्र,मातसक, ई- बुक,तवतवध 

वेबसाईट याांचा समावेश केला आह.े इततहास हा तवषय आांतरतवद्याशाखीय असून तवतवध तवषयाांचा समावेश 

असल्यान ेप्रस्ततु सांशोधकाने आर्थथक तवषयाला अनुसरून एततहातसक पद्धतीचा वापर केला आह.े 

तवषय वस्तू:-प्राचीन काळापासून भारतीय उद्योग,व्यवसाय व व्यापार याांचा इततहास अत्यांत वैभवशाली व 

गौरवशाली आह.े प्राचीन काळात अांतगात व्यापारा बरोबर तवदेशी व्यापार केला जात होता.ससधू सांस्कृती,वैदीक 

सांस्कृती,महाजनपद,मौया,आदींनी समकाळात तवतवध देशाांशी भारताने व्यापार केलेला होता.प्राचीन काळात सांपन्न 

शेती,कारातगरी व्यवसायाांच्या तवकास, नाण्याांचा वापर यामुळे व्यापार व्यवसायाच्या तवस्तार झाला आतण 

भारतातील अनेक नगर व शहरे व्यापारी कें द्र बनली. गुप्त कालखांड हा "सुवणाकाळ"म्हणून ओळखला जातो, तसेच 

'भौततक प्रगतीचे योग' म्हणूनही प्रतसद्ध आह.े या काळात भारताच्या तवदेशी व्यापाराचा तवस्तार झालेला होता त्यात 

ब्रह्मदेश,मलाया,तसलोन,मध्य आतशया,इराण-इराक,चीन,जपान इत्यादी देशाांशी व्यापारी सांबांध प्रस्थातपत झाले 

होते. प्राचीन काळात भारताच्या अांतगात व्यापार याबरोबर तवदेशी व आांतरराष्ट्रीय व्यापार हा भरभराटीस आल्यान े

आर्थथक सांपन्नता तनमााण झाली होती.मध्ययुगीन काळात भारतात राजकीय तवकासाबरोबर साांस्कृततक पटरवतान 

झाले ह्या काळात भारताच्या व्यापार म्यानमार,थायलांड, लाओस,कां बोतडया,मलेतशया,तहहएतनाम,जावा,सुमात्रा या 

देशाांशी आर्थथक क्षेत्रात व्यापारी सांबांध प्रस्थातपत झाल्याने भारताचा आर्थथक तवकास झाला.तवजयनगर शहराचे 

अत्यांत महत्त्वाचे वैतशष्य म्हणजे भरभराटीला आललेा व्यापार होय.मोगल काळात अनके युरोतपयन कां पन्याांनी 

मोगल बादशहाकडून व्यापारी सवलती तमळवून भारताशी व्यापारी सांबांध प्रस्थातपत केल ेआतण भारतात वसाहती 

स्थापन केल्या.कालाांतराने तब्रटटश 'व्यापारी म्हणून आल ेआतण राज्यकते बनल'े यानुसार तब्रटटशाांनी भारतावर आपल े

साम्राज्य तनमााण केल.ेअठराव्या शतकात बांगाल केवळ भारतातच नाही तर जगात कापड उद्योगाचे महत्त्वाचे कें द्र 

म्हणून ओळखल े जात होते.1813 मध्य े गहहनारला तब्रटन सांसदेत एक प्रश्न तवचारला की "औद्योतगक क्ाांती 

झाल्यानांतरही तब्रटनमध्य े तयार झालेला कापड भारतात का तवकला जात नाही?यावर गहहनारन े उत्तर ददले की 

"भारतातल्या कापडाची गुणवत्ता तब्रटनच्या कापडा पेक्षा जास्त आह"ेयावरून भारतात औद्योतगक क्ाांती झाली नाही 

तरी भारतातून तनयाात होणाऱ्या वस्त ूउत्तम दजााच्या होत्या. स्वातांत्र्यपूवा काळात भारताचा तवदेशी व्यापार इांग्लांड 

देशापुरताच मयााददत होता.भारतातून कृतषप्रधान आतण परांपरागत वस्तूांचा कच्चामाल म्हणून तनयाात केल्या जात 

असल्यान ेभारतात यांत्रसामग्री व तांत्रज्ञानाचा तवकास झाला नाही पटरणामी औद्योतगक तवकास हा मांदगतीन ेहोत 

होता. स्वातांत्र्यपूवा काळात भारताची अथाव्यवस्था ही एक मागास अथाव्यवस्था होती.तब्रटन व युरोतपयन देशाांनी 

व्यापारातून वसाहतवाद वसाहतवादातून साम्राज्यतवस्तार व त्यातून आर्थथक शोषण अस े समीकरण तनमााण केल े

होते.तब्रटटश काळात भारतातून प्रामुख्यान े कच्च्या मालाची तनयाात होत अस े तर भारतात पक्कक्कया मालाची व 

अन्नधान्याची आयात होत असे. 
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                 स्वातांत्र्यप्राप्तीनांतर भारतात औद्योतगक प्रगतीसाठी स्वतांत्र तवदेशी व्यापार धोरण तनतश्चत केल.ेदोन 

देशाांमध्य ेहोणारा व्यापार म्हणजे आांतरराष्ट्रीय व्यापार होय.आधुतनक अथाव्यवस्थते आांतरराष्ट्रीय व्यापारात अततशय 

महत्त्व प्राप्त झाले आह.े भारतात तवतवध पांचवार्थषक योजनेच्या माध्यमातून सांपूणा भारतात औद्योतगक तवकास मोठ्या 

प्रमाणात तवस्तार करण्यासाठी प्रयत्न केला गेला.जगातील काही देशाांनी नैसर्थगक साधन सांपत्ती,मानवी साधन 

सांपत्ती,तवज्ञान आतण तांत्रज्ञान,सांशोधन,आांतरराष्ट्रीय व्यापार इत्यादी माध्यमातून देशाांतगात उत्पादन रोजगार आतण 

राष्ट्रीय उत्पादनात वाढ घडवून आपल्या देशाच्या तवकासाचा वेग वाढतवला आह,े तर काही देश वरील घटकाांच्या 

कमतरतेमुळे तवकासाच्या बाबतीत माग े पडल े आहते तर काही देशाांचा तवकास मांद होत आह.े तवतवध देशातील 

तवकासातील तफावतीतूनच जगाचे तवकतसत,तवकसनशील आतण अतवकतसत देश अस ेतवभाजन झाले आह.ेभारत हा 

एक तवकसनशील देश असल्याने सरकारन े तवदेशी भाांडवल गुांतवणुकीसाठी जे धोरण स्वीकारल ेआह.ेतसेच धोरण 

बहुराष्ट्रीय कां पन्याांना बाबत देखील स्वीकारललेी आह.े1950 नांतर औद्योतगक क्षेत्रात क्ाांततकारक बदल झाल्यान े

अनेक देशात योजनापूवाक औद्योतगक तवकास कायाक्म हाती घेऊन औद्योतगक तवकास करण्याचा प्रयत्न केला जात 

आह.े कोणत्याही देशाच्या औद्योतगक तवकास हा देशातील औद्योगीकरण,उद्योग व्यवसायात वाढ,देशाच्या उद्योगात 

समतोल तवकास यावर आधाटरत असतो.भारताच्या समतोल तवकासा बाबतीत डॉ.राधाकमल मुखजी 

याांच्यानुसार,"स्वतांत्र भारतामध्ये सांपूणा देशीतहतासाठी एक राष्ट्रीय आर्थथक योजना असावी आतण दळणवळणाच्या 

साधनाांची उन्नती तसेच जलतवदु्यत शक्तीचा तवकासासोबतच उद्योगाचे तवकें द्रीकरण वैज्ञातनक रीतीन ेकरण्यात यावे, 

यामुळे सांपूणा राष्ट्राच्या तवकास होऊ शकेल." यासाठी सवाच तवभागाांमध्य ेउद्योग वाढतवले गेल ेपातहजे.आद्योतगक 

तवकास म्हणजे केवळ वस्त ूतनर्थमती करण्याच्या उद्योगाची स्थापना करणे नहह ेतर औद्योतगक तवकास ही एक प्रदक्या 

असून मागास शेतीप्रधान व दाटरद्र्य व्यवस्थेकडून देशाला उद्योगप्रधान व सांपन्न व्यवस्थेकडे नेण्याची प्रदक्या 

होय.ह्यात तांत्रज्ञानाचा तवकास,कामाचे कौशल्य,तनयोजन,व्यवस्थापनाचा अनुभव आदी घटकाांचा समावेश 

असतो.देशाच्या आर्थथक तवकासात तवदेश व्यापाराचे महत्त्व एक वादग्रस्त मुद्दा आह.ेॲडम तस्मथ,  टरकाडो,तमल 

यासारखे सनातन आतण नवसनातन पांथीय अथाशास्त्रज्ञ कोणत्याही देशाचा आर्थथक तवकास हा तवदेश व्यापारावर 

अवलांबून आह ेअस ेमानतात.त ेतवदेश व्यापाराला आर्थथक तवकासाचे इांतजन मानतात परांत ुगुन्नर,तमडााल, समट,ससगर 

यासारखे अथाशास्त्रज्ञ तवदेश व्यापार्याला आर्थथक तवकासातील अडसर मानतात अस े असले तरी मात्र आर्थथक 

तवकासात तवदेश व्यापाराचे स्थान महत्त्वपूणा आह.े भारतात औद्योगीकरण बद्दल सम्यक दषृ्टी असललेी व्यक्ती म्हणून 

भारतरत्न सर मोक्षगुांडम तवश्वेश्वरय्या याांना ओळखल े जाते.त्याांना उद्योग क्षेत्राांमध्य े पतहल े भारतरत्न हा पुरस्कार 

तमळालेला आह.ेत्याांच्यानुसार "औद्योगीकरणाची कास धरा नाहीतर तवनाशासाठी तयार रहा" ही घोषणा देऊन 

त्याांनी भारताला औद्योगीकरणाची ददशा दाखवून भारताला खऱ्या अथाान े तवकासाचा एक नवीन मागा दाखवून 

ददला. आधुतनक काळातील दळणवळण, सांदेशवहन आतण मातहती-तांत्रज्ञानामुळे भौगोतलक अांतर कमी झाले आतण ह े

जग एक छोटे गावच बनल.ेजागततकीकरणाच्या प्रदक्येला जगातील सवा राष्ट्राांनी मातहती तांत्रज्ञानाच्या व त्याच्याशी 

तनगतडत असलले्या साधनसामुग्रीचा वापर करून सांपूणा जग वल्डा वाइड वेब झाले असून जग हचे एक बाजारपेठ 

बनल े आह.े जागततकीकरणामुळे राष्ट्राांतगात आतण आांतरराष्ट्रीय उद्योगधांद्याांमध्य े मोठ्या प्रमाणात स्पधाा वाढली 

आह.ेअनेक उद्योगपतींनी जागततकीकरणात आर्थथक क्षेत्रात उद्योगात आपली महत्त्वपूणा भूतमका बजावली 

आह.े  जागततक पातळीवर जगातील बहुतेक देशाांनी 1970 च्या दशकापासून आर्थथक सुधारणाांचा कायाक्म हाती 

घेतला. भारतान ेजुलै 1991 पासून आर्थथक सुधारणाांचा कायाक्म हाती घेतला.औद्योतगकारण म्हणजे जलद आर्थथक 

तवकास होय.तवसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासून तवतवध देशाांनी औद्योतगकीकरणास महत्त्व देण्यात सुरुवात 

केली.त्याचप्रमाणे भारतानेही औद्योतगकीकरणास महत्त्व ददल.ेऔद्योतगकारण म्हणजे काय?याची अचूक आतण स्पष्ट 

व्याख्या करण ेअवघड असले तरी ओद्योगीकरण म्हणजे वस्तूांची तनर्थमती करणारा उद्योग सांस्थाांमध्य ेवाढ घडवून येणे 
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असा अथा घेतला जातो. प-ै कैग- चैग याांच्यानुसार,"औद्योगीकरण ही अशी प्रदक्या आह ेकी ज्यामध्य ेभाांडवलाच्या 

सखोल प्रमाणात व तवस्तृत प्रमाणात वापर केला जातो." पॉल एम.स्वीझी नुसार,"औद्योगीकरण म्हणजे नवीन 

उद्योगाच्या स्थापनेद्वारे केलेली उत्पादनाची तनर्थमती होय."तवदेशी व्यापाराने आर्थथक तवकास होतो तसेच तवदेशी 

व्यापार माध्यमातून  तवकसनशील देशाांच्या आर्थथक तवकास हा तवकतसत देशाचा सहकायाावर अवलांबून 

असतो.भारताला स्वातांत्र्य प्राप्त झाल्यानांतर तवतवध पांचवार्थषक योजनेअांतगात औद्योतगक तवकास करण्याचा प्रयत्न 

केला गेला.भारताचे पांतप्रधान मा.पी.हही. नरससहराव याांच्या नेतृत्वाखाली कााँग्रेस पक्षाचे सरकार स्थापन 

झाल्यानांतर 24 जुल ै1991 मध्य ेनवीन औद्योतगक धोरणाची घोषणा केली त्यात त्याांनी उदारीकरण.खाजगीकरण 

आतण जागततकीकरण (खाउजा) याच्या स्वीकार करून भारताची अथाव्यवस्था ही जगासाठी खुली केली. 

              खाजगीकरण म्हणजे जागततकीकरणाचा आतण उदारीकरणाचा एक अतवभाज्य भाग आह.े खाजगीकरण 

म्हणजे सरकारी मालकीचे उद्योग खाजगी उद्योजकाांना तवकणे होय.तवतवध उद्योगाांमध्ये गुांतवलले े सरकारी भाग 

भाांडवल काही प्रमाणात ककवा पूणापण े काढून घेण े म्हणजे खाजगीकरण होय उदा. तवदेशी सांचार तनगमचे 

खाजगीकरण झाले व ते टाटा कां पनीला तवकण्यात आल.ेउदारीकरण म्हणजे अथाव्यवस्थेच्या बाबतीत उदार धोरण 

स्वीकारणे म्हणजे उदारीकरण होय. उदारीकरण म्हणजे बांददस्त ककवा अतनयांतत्रत अथाव्यवस्थेचे मुक्त आतण खुल्या 

अथाव्यवस्थेचे रूपाांतर करण े होय. उदारीकरण म्हणजे अथाव्यवस्था खुली करणे, दकमतीवरचे सरकारी तनयांत्रण 

काढून  टाकने,परवाने आतण लायसन्य ची पद्धत रद्द करण,ेपरकीय भाांडवलाचे स्वागत करण े होय. उदारीकरण 

म्हणजे अथाव्यवस्था देशी आतण तवदेशी खाजगी सांस्थाांसाठी खुली करण ेहोय.जागततकीकरण म्हणजे जगातील तवतवध 

अथाव्यवस्थेचे आपसात एकात्मीकरण घडून घेण ेहोय.आर्थथक क्षेत्रातील जागततकीकरण तवषयी तवतवध तवचारमांतानी 

आपल े मत व्यक्त केले आह.े तस्टतग्लटझ नुसार,"जागततकीकरण ह ेएक जगातील तवतवध देश आतण नागटरक याांचे 

घतनष्ठ समन्वयन आह,ेजे वाहतूक आतण दळणवळण साधनाांचा खचाातील कपातीमुळे घडून आल ेआह ेयाचा पटरणाम 

म्हणून वस्त ूव सेवाांच्या प्रवाहातील कृतत्रम अडथळे समाप्त झाले आतण सीमाांवरून लोकाांचे येणे- जाणे वाढले. डॉ. 

दीपक नायर नुसार," राष्ट्र राज्याांच्या भौगोतलक सीमाांत पलीकडे जावून आर्थथक व्यवहाराांच्या झालेला तवस्तार 

म्हणजे जागततकीकरण होय. औद्योतगकीकरण,पातश्चमात्यीकरण व आधुतनकीकरण या प्रदक्याांचा तवस्ताटरय असा 

पुढचा टप्पा म्हणजे जागततकीकरण होय.जागततकीकरण ही सांपूणा जगाची एकच बाजारपेठ तनमााण करणारी प्रदक्या 

आह े ककवा जागततक अथाव्यवस्था तनमााण करणारी प्रदक्या आह.े थोडक्कयात जागततकीकरण ही जगातील तवतवध 

लोक राष्ट्र े व समाज याांच्यातील आर्थथक, सामातजक,शैक्षतणक,साांस्कृततक सांबांधाची  जागततक व्यवस्था तनमााण 

करणारी प्रदक्या होय.आर्थथक क्षेत्रात जागततकीकरणाची प्रदक्या ही तवतवध माध्यमातनू झालेली आह.े त्यात 

आांतरराष्ट्रीय सांघटना,प्रादेतशक सांघटना, बहुराष्ट्रीय महामांडळे, तबगरशासकीय सांघटना,जनसांप्रेषण साधने, इांटरनेट 

आदींची भूतमका महत्त्वपूणा मानली जाते भारतात जागततकीकरणात पायाभूत उद्योगाची सावाजतनक क्षेत्रात 

उभारणी, पायाभूत सुतवधाांची उपलब्धता,औद्योतगक धोरणात योग्य बदल,खाजगी क्षेत्रातील उद्योगधांद्याच्या वाढीस 

प्रोत्साहन याद्वारे औद्योतगकरणाच्या वेग वाढतवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला त्यात अनेक उद्योगपतींची महत्त्वपूणा 

भूतमका बजावली आह.े  

 टाटा व टाटा उद्योग समहूाचा उदय:- 

                    भारतीय उद्योगाचे जनक व भीष्मतपतामह जमशेटजी टाटा याांनी भारतात सवाप्रथम कापसाचे 

व्यवहार करणारी कां पनी स्थापन केली.जमशेटजी टाटा याांना टाटा व टाटा उद्योग समूहाचे सांस्थापक म्हणून ओळखल े

जाते. त्याांनी लोह,पोलाद,तसमेंट,खाणकाम,कोळसा यासारख्या उद्योगाची सुरुवात केली त्याांच्या मृत्यूनांतर त्याांच्या 

मुलगा दोराबजी टाटा याांनी काही वषा कां पनी साांभाळली पण लवकरच त्याांनी राजीनामा ददला त्यानांतर जे.आर.डी. 
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टाटा ह ेटाटा ग्रुपचे अध्यक्ष झाले.त्याांचे पूणा नाव जहाांगीर रतनजी दादाभाई टाटा उफा  'जेह'होय जे.आर.डी.याांनी 

टाटा व टाटा उद्योग समूहाच्या तवस्तार केला.1931 मध्य ेटटस्को कां पनीचे कामकाज साांभाळल.े1939 मध्य े'इांतडयन 

स्टील अाँड वायर प्रॉडक्कट'कां पनी स्थापन केली यात टटनप्लटे कां पनी ऑफ इांतडया,इांतडयन स्टॅडडा मेटल, इांतडयन 

यूब,अॅग्रीकल्चर इतम्प्लमेंटस कां पनी यासारखी अनेक नवी उत्पादने बाजारात आणली जे.आर.डी.टाटा याांनी अनेक 

पोलाद कां पन्याांशी करार करून "स्टील कॉपोरेशन" कारखाना सुरू केला.भारतामध्य े टटस्को कां पनी सवाात जास्त 

पोलाद उत्पादन तनमााण करणारा कारखाना असून पोलाद उत्पादनाच्या उद्योगात वेगळी ओळख तनमााण केली 

आह.े1912 ला तसमेंट उद्योगाला सुरुवात केली,1926 ला तवतवध तसमेंट उद्योगाशी चचाा करून एसीसी तसमेंट कां पनी 

स्थापन केली.हा देशातील अहवल व मोठा तसमेंट उद्योग म्हणून नावारूपाला आला.1939 ला टाटा केतमकल्सची 

सुरुवात केली यामुळे देशात रासायतनक खते, फवारणीऔषध,ेऔषधी,रांगकाम,कां पन्याांसाठीचे केतमकल्स इ. उत्पादने 

तनर्थमती केली ही कां पनी पतहल्या शांभर कां पन्यात गणली जावू लागली.जे.आर.डी.टाटा याांना बालपणापासून 

तवमानाचे प्रचांड आकषाण होते त्याांनी 1932 एअर इांतडया व इांतडया इांटरनशॅनल स्थापन करून 1948 मध्य ेमुांबई त े

लांडन ही पतहली आांतरराष्ट्रीय सेवा सुरू केली.ह्याांनी यासाठी त्याांनी जीवापाड मेहनत घेतली होती.त्याांना हवाई 

क्षेत्रातील सवाात प्रतततष्ठत असलेला "टोनी जानूस" पुरस्कार तमळाला हा पुरस्कार प्राप्त करणारे त ेपतहल ेभारतीय 

होय. उत्कृष्ट तवमान सेवेबद्दलच्या व्यवस्थापनाबद्दल तवतवध पुरस्कार तमळाले त्यात एरोनॉटटकल इांटरनॅशनलचे 

सुवणा पदक,एडवडा वानार ॲवाडा,डॅतनयल गगनेतहम मेडल याांचा समावेश आह.ेस्वातांत्र्यप्राप्तीनांतर देशात 

राष्ट्रीयकरणाला सुरुवात झाली.टाटा समुहाच्या तवमा उद्योगाचे राष्ट्रीयकरण होवून वतामानात भारतीय आयुर्थवमा 

महामांडळ नावाने ओळखल ेजाते. 1990 मध्य ेटाटा उद्योग समूहाची मालमत्ता ही 10000 कोटींची होती त्याांनी 

आपला पुतण्या रतन टाटा याांची टाटा उद्योग समूहाच्या अध्यक्ष पदी तनवड केली.जे.आर.डी.टाटा याांनी 29 नोहहेंबर 

1993 ला अखेरचा श्वास घेतला. भारतान ेत्याांना सवोच्च 'भारतरत्न 'पुरस्कारान ेसन्मातनत केल ेत्याांनी टाटा उद्योग 

समूहाचे नाव उद्योग जगतात तशखरापयंत नेण्याची महत्त्वपूणा कामतगरी केली होती. 

 रतन टाटा:-28 तडसेंबर1937ला मुांबईत झाला,वतडलाांचे नाव नवल होरमसजी टाटा व आईचे नाव सून ूहोते.रतन 

टाटा सात वषााचे असताना आई-वडील तवभक्त झाले. त्याांचे पालनपोषण त्याांची आजी नवाजबाई याांनी केल ेत्यामुळे 

बालपणीच त्याांच्यावर टाटा घराण्याचे सांस्कार कोरले गेल.ेत्याांच्यावर आजी नवाजबाई याांच्या मोठ्या प्रमाणावर 

प्रभाव  झालेला ददसून येतो.त्याांनी कॉरनले तवद्यापीठातून आर्ककटेक्कचरची पदवी प्राप्त केली असून हावडा तबझनेस 

स्कूलमधनू ऍडहहान्स मॅनेजमेंटची पदवी सांपादन केली.भारतात आल्यावर त्याांना टाटा उद्योग समूहातील कां पनीत 

प्रतशक्षणासाठी पाठतवले.त्यानांतर तबहार येथ ेदोन वषे प्रतशक्षण घेतल.ेजे.आर. डी.टाटा याांना मुलबाळ नहहत.ेटाटा 

उद्योग समूहात अत्यांत ददग्गज व बुतद्धमान मांडळी होती यातून भावी व वारसदाराांची तनवड करण ेह ेअतिददव्य काम 

होते.शेवटी 22 माचा 1991 मध्य ेमुांबईच्या बॉम्बे हाऊस या टाटा समूहाच्या ऑदफसमध्य े जे.आर.डी. टाटा याांनी 

रतन टाटा याांची अध्यक्ष म्हणून तनवड केली.याचे कारण 1983 ला रतन टाटा याांनी 2000 तनयोजनात्मक तनबांध 

तयार केला तो जे आर डी टाटा याांना आवडला आतण त्याच वेळेस त्याांना त्यात भावी वारसदार ददसू लागल े

होते.जेआरडी टाटा म्हणाले,”आता दसुऱ्याच्या हाती सूत्र देण्याची वेळ आली आह े त्याकरता माझ्या उजवीकडे 

बसलेल्या व्यक्तींचां नाव मी सुचतवतो असां साांगून त्याांनी रतन टाटा याांचे नाव घेतल ेआतण पालनजी याांनी त्याांच्या 

सूचनेला अनुमोदन ददलां”अशाप्रकारे रतन टाटा याांचे नाव तबनतवरोध मांजूर झाले.टाटा व टाटा समूहाचे अध्यक्ष पद 

स्वीकारल े आतण त्याांनी उद्योग-व्यवसायाचे आठ तवभागात वाटणी केली.त्यात धात ू व त्यासांबांधीचे 

उद्योग,इांजीतनयररग रसायने व कृषी आधाटरत उद्योग,उपयोतगता ग्राहकोपयोगी उत्पादने,तवतवध सेवा,उच्च तांत्रज्ञान 

व आांतरराष्ट्रीय व्यवसाय यावरून त्याांची दरूदषृ्टी लक्षात घेता टाटा उद्योग समुहाला नव्या क्षेत्रात प्रवेश करण्याची 

त्याांची नीती ददसून येते.टाटा उद्योग समूहाचे सूत्र हातात घेताच याांच्या सांघषााला सुरुवात झाली.शॉप 
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फ्लोअरवरच्या कामगाराांनी यांत्र बांद करून टाटाचे स्वागत केल.ेराजन नायर व रतन टाटा यात सांघषााचे कारण 

त्याांना योग्यपद तमळाले नाही.दसुरे म्हणजे जे.आर.डी.टाटा याांचे तवश्वासू सहकारी रूसी मोदी याांना अध्यक्षपद न 

तमळाल्याने ते नाराज होत.ेयामुळे टाटा समूहातील रतन टाटा याांना सांघषा करावा लागला.भारतातील टाटा 

समूहातील कुशल नेतृत्व म्हणून रतन टाटा त्याांच्याकडे पातहल ेजात होते.  एकतवसाव्या शतकात आधुतनक तांत्रज्ञान 

तवकतसत झाले व त्याांनी तांत्रज्ञानावर आधाटरत अनेक उद्योगाांची तनर्थमती करून लहान उद्योग व व्यवसायात 

क्ाांततकारक बदल केले.वतामान काळात 250 यावर उद्योग आहते.घरातील तमठापासून तर आकाशातील हवाई 

वाहतूक पयंत नानातवध उद्योग तनमााण केले.सवासामान्याांनाही कारन ेप्रवास करता यासाठी त्याांनी स्वप्नातील कार 

म्हणजे नॅनो कार अततशय कमी दकमतीत उपलब्ध करण्यासाठी सतत प्रयत्नशील रातहल.ेयात त्याांना मोठे आर्थथक 

नुकसान सोसावे लागल ेपण माघार न घेता धाडसी तनणाय घेऊन ती कार सवासामान्याांना उपलब्ध करून ददली. 

कां पनी  कां पनी  कायाक्षेत्र 

टटस्को  लोह पोलाद 

टेल्को  मोटार 

टाटा टेन्ल े  चहा 

 हहोल्टास होम अप्लायन्सेस 

 

 घरगुती सामान 

 एसीसी तसमेंट  तसमेंट 

 टॉल्मो  ऑइल प्रॉडक्कट 

 इांतडयन हॉटेल्स  ताज ग्रुप   हॉटेल 

 टाटा केतमकल्स   रसायन उद्योग 

 टाटा एअरलाइन्स   हवाई सेवा 

  टाटा लोकोमोटटहहज   रेल्वे इांतजन 

 टाटा एनजी  तवदु्यत तवतरण 

                 रतन टाटा याांनी आांतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत महत्त्वपूणा योगदान ददल ेआह.े टेल्को व ट्रक व वाहन तनर्थमती 

कारखान्यातून दजेदार उत्पादने तनमााण केली.त्यात त्याांनी टाटा ट्रक,टाटा 800,टाटा तसएस,टाटा सुमो, टाटा 

सफारी,टाटा इांतडका यासारखी वाहने तनर्थमती करून त्याांनी ग्राहकाांस सोबत आपल े नात े तनमााण केल.े2007 ला 

लांडन तस्थत 'कोरस स्टील' समूह टाटा स्टील न ेतवकत घेतला हा जगातील सवाातधक मोठा खरेदी-तवक्ीच्या उद्योग 

जगतातील व्यवहार होता.2010 ला 'टाटा स्टील युरोप तलतमटेड' अस ेत्याांचे नाव करण्यात आल.ेजागततक पातळीवर 

सर रतन टाटा याांच्या कामतगरीमुळे आधुतनक उद्योगाचे जनक म्हणून त े ओळखल े जाऊ लागल.ेएका भारतीय 

उद्योजकाने आांतरराष्ट्रीय पातळीवर केलेली ही एकमेव कामतगरी असावी.वतामानात 21000 कामगार असून 127 

तमलीयन डॉलसा उत्पन्न होत असून आज युरोपातील 100 देशात या कारखान्यातील तनर्थमत लोह पोलादाचा वापर 
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केला जातो. March माचा 2008 रोजी रतन टाटा अांतगात टाटा मोटसाने फोडा मोटर कां पनीकडून जगुआर व लाँड 

रोहहर कां पनी खरेदी केल.े तब्रटीश लक्कझरीचे प्रतीक जगुआर आतण लाँड रोहहर 1.5 अब्ज पाउांड ($ 2.3 अब्ज डॉलसा) 

मध्य े तवकत घेतली गेली.आज जगभरात टाटा समूहाच्या 250 कां पन्या आहते त्या सोबत मातहती तांत्रज्ञान क्षेत्रात 

टाटा कन्सल्टांन्सी,टाटा एनजी, टाटा इांतडकॉम, टाटा मनी,टाटा लाइफ केअर,टाटा स्काय,टाटा नेट,टाटा पॉवर आधी 

होय.त्याांचे फक्त आर्थथक क्षेत्रात महान कामतगरी नाही तर सामातजक क्षेत्रातही त्याांचे काया उल्लेखनीय आह.े देशाच्या 

तवकासासोबत सामान्य नागटरकाांचे जीवन सुखकर हहावे, त्याांचा राहणीमानाचा दजाा सुधारावा म्हणून एका 

शतकाहून अतधक काळ टाटा उद्योगसमूह कायारत आह.े  रतन टाटा याांना २ooo सालामध्ये पद्मभूषण (भारताचे 

ततसरे सवोच्च सन्मान) पुरस्कार व २oo८ मध्य े पद्मतवभूषण (भारताचे दसुरे सवोच्च मानधन) पुरस्कार देऊन 

सन्मातनत करण्यात आल ेहोते.अशा महान उद्योगपतीस सलाम… 

तनष्कषा:-  

उद्योगपती रतन टाटा याांनी फक्त भारतातच नाही तर अतखल जगतात उद्योग क्षेत्रात उल्लेखनीय कामतगरी 

केलेली आह.ेजी.आर. डी टाटा याांनी अध्यक्षपदी तनवड करून त्याच्यावर टाकलेली जबाबदारी त्याांनी समथापण े

साांभाळलेली आह.ेजागततकीकरणात मातहती तांत्रज्ञानात टाटा समूहाने जी प्रगती केली त्यात रतन टाटा याांचे 

योगदान मोलाचे आह.ेरतन टाटा याांचे यशाचे गमक म्हणजे त्याांचे तनयोजन, धाडसी तनणाय,कणखर आतण खांबीर 

नेतृत्व होय ते उद्योगपती जगतात यशस्वी उद्योगपती म्हणून ओळखल ेजातात.ते आांतरराष्ट्रीय पातळीवर यशस्वी 

उद्योजक आहते त्याांनी टाटा समूहाचे आांतरराष्ट्रीय पातळीवर उत्तम व्यवस्थापन केल े आह.ेत्याांना देशाच्या 

अथाव्यवस्थेचे उत्तम मातहती असून देशातील लोकाांना नेमके कोणते उत्पादन हवे यावर लक्ष कें दद्रत करून ते वस्तूचे 

उत्पादन करत असल्यान ेआांतरराष्ट्रीय पातळीवर टाटा समूहाचे सफल नेतृत्व केल्याचे ददसते.आांतरराष्ट्रीय बाजारपेठ 

काबीज करावयाची असेल तर आधुतनक तांत्रज्ञान यांत्रसामुग्री याच्या स्वीकार केला पातहजे.उद्योगपती रतन टाटा 

याांनी टाटा समूह हदारे अनेक वस्तूांचे उत्पादन करून आांतरराष्ट्रीय पातळीवर पोहोचवले आतण जगभर टाटा समूहाचा 

तवस्तार केला. तजथे कमी ततथ ेआम्ही या तवचाराने प्रेटरत होऊन त्याांनी जगाला जोडण्याचे काम केल.े सामातजक 

बाांतधलकी, सामान्याांतवषयी तळमळ, प्रामातणक देशप्रेम, प्रचांड मेहनत, तजद्द तचकाटी याांच्या आधारावर टाटाांनी 

भारताला जगाच्या नकाशात जे स्थान तमळवून ददलां आह ेत्यासाठी सांपूणा देश सदैव त्याांच्या ऋणात राहील. 
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प्रस्तावाना - 

      भवठ्ठल रामजी शिंदे यांनी महाराष्ट्रातील धार्ममक, सामाभजक, िंैक्षभणक क्षेत्रामध्ये भविंेष कायय केले. भवठ्ठल 

रामजी शिंदे यांचा जन्म 23 एभप्रल 1873 रोजी कनायटक राज्यातील जमखंडी या संस्थानातील गावामध्य ेझाला. 

तयांच्या वभडलांचे नाव रामजी व आईचे नाव यमुनाबाई होत.े वयाच्या नवव्या वषी तयांचा भववाह तयांच्या आतयाची 

मुलगी रुभममणी भहच्याबरोबर झाला. घराण्याची पूवायपार संपत्ती गले्यामुळे वडील रामजी ह े काही काळ 

संस्थानामध्ये भिंक्षकाची व कारकुन स्वरूपाची नोकरी करीत होते. भवठल रामजी शिंद े याचे वडील पंढरपरुचे 

वारकरी व भवठ्ठलाचे भक्त होत,े तयामुळे घरात धार्ममक वातावरण होत.े आई साभतवक वृत्तीची असल्याने घरातील 

वातावरण जातीभेदाला थारा न दणेारे होत.े  

     जमखंडी यथे े इंग्रजी िंाळेतनू 1811 साली भवठ्ठल रामजी शिंदे मट्रीक ची परीक्षा उत्तीणय झाले व 1893 

मध्य ेत ेपुण्याच्या फर्गयुयसन कॉलेजमध्य ेदाखल झाल.े भवठ्ठल रामजी शिंदे यांची बभहण जनाबाई भहचा भतच्या सासरी 

छळ झाल्यामुळे तयांनी भतलाही पुण्यामध्य ेआणले आभण हुजूरपागा िंाळेमध्य ेघातल.े श्रीमंत सयाजीराव गायकवाड 

यांचेकडून भमळणारी कजायऊ भिंष्यवृत्ती व खाजगी भिंकवण्यांच्या थोड्याफार भमळकतीवर काटकसरीने राहून 1898 

मध्ये भवठ्ठल रामजी शिंदे बी.ए. उत्तीणय झाल.े 1895 साली अमेररकन यनुेटीररअन भमिंनरी रेव्ह.जे.टी.सँडरलॅंड 

यांच्या व्याख्यानामुळे तयांना एकेश्वर मताचा पररचय झाला. एकेश्वरवादी प्राथयना समाजातील न्या.रानडे, रा. गो. 

भांडारकर, का. बा. मराठे यांच्या भवचारांचा व सहवासाचा तयांच्यावर प्रभाव पडला. 1898 मध्य े तयांनी प्राथयना 

समाजाची दीक्षा घेतली. तयाच वषी ते कायद्याच्या अभ्यासासाठी मुंबईला गलेे.  

अभ्यासाच ेउदे्दिं –  

1. भवठ्ठल रामजी शिंद ेयांच्या कायायभवषयी माभहती करून घणेे. 

2. भवठ्ठल रामजी शिंद ेयांच्या यांच्या कमायची भनष्ठा समजून घेण.े 

3. भवठ्ठल रामजी शिंद ेयांच्या कामाची पद्धत समजून घेण.े 

4. भवठ्ठल रामजी शिंद ेयांची अस्पशृ्य लोकांबद्दलची तळमळ समजून घणेे. 

भवठ्ठल रामजी शिंदे याचं ेधार्ममक भवचार – 

     मुंबई येथील प्राथयना समाज व कलकत्ता येथील ब्राम्हो समाज यांनी भवठ्ठल रामजी शिंद ेयांची भिंफारस 

केल्यानंतर भब्रटीिं अडँ फॉरेन असोभसयेिंन ने तयांची ऑमस्फडय येथील मँचेस्टर कॉलेजमध्ये धमय भिंक्षण घेण्यासाठी 

भनवड झाली. 1901 ते 1903 ही दोन वषे तयांनी मँचेस्टर कॉलेजमध्ये तौलभनक धमयिंास्त्र, भिती धमयिंास्त्राचा 

इभतहास, समाजिंास्त्र, पाली भाषा व बौद्धधमय यांचा अभ्यास केला. भवठ्ठल रामजी शिंदे यांनी भारतात यणे्यापूवी 

1903 च्या सप्टेंबर मध्ये अॅमस्टरडॅम यथेे भरलेल्या आंतरराष्ट्रीय उदार धमयपररषदेस ब्राम्हो समाजाचे भारतातील 

प्रभतभनधी म्हणून उपभस्थत राहून शहदसु्थानातील उदार धमय या भवषयावर तयांनी भनबंध सादर केला. 1903 मध्य े

मुंबईत आल्यानंतर प्राथयना समाजाचे धमय प्रसारक म्हणून तयांनी कायायस प्रारंभ केला.  

धार्ममक कायय – 

भवठ्ठल रामजी शिंदे यांनी धमय प्रचार कायायत आपली कल्पकता व आपल ेसंघटन कौिंल्य दाखभवले. पोस्टल भमिंन, 

उदार धमयग्रथं वाचन वगय, तरुण ब्राम्हो समाज ह े उपक्रम सुरु केल.े मुंबई आभण मुंबईच्या बाहरेील प्राथयना 

समाजामध्ये तयांनी धमायवर आधाररत अनेक व्याख्यान े ददली.  प्राथयना समाजाच्या सुबोध पभत्रका या मुखपत्रामध्ये 

साततयाने धमय भवषयक लेखन केले. याचबरोबर भवठ्ठल रामजी शिंदे यांनी अस्पृश्यांसाठी स्वतंत्र भमिंन स्थापन करून 

ते धडाडीन े चालभवले. तसेच तयांची राजकारणाभवषयी जहाल मत े मुंबई प्राथयना समाजातील धुरीणींना पसंत 
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नसल्याने प्राथयना समाजाचे प्रसारक म्हणून तयांचा असललेा संबंध 1910 मध्य ेसंपषु्टात आला. तयानंतर देखील तयांनी 

आपले धमयकायय चालूच ठेवल.े 1923 मध्य ेमगंळूर यथे ेतयांनी ब्राम्हो समाजाचे आचायय म्हणनू कायय केल.े पणु्यामध्य े

1928 मध्य ेकौटंुभबक उपासना मंडळाची स्थापना केली. 1933 मध्य ेवाई यथेील ब्राम्हो समाजाच्या धमय भवषयक 

कायायमध्य ेभवठ्ठल रामजी शिंदे सहभागी झाले होते. जीवनाच्या अंतापयंत त ेएकभनष्ठ ब्राम्ह होते.  

    िंतकानुिंतके बभहष्कृत अवस्था लादनू अस्पृश्य ठरल्यामुळे ह्या वगायला प्राप्त झालेला भनकृष्ठपणा नाहीसा 

करून तयांना स्वाभभमानी सुभिंभक्षत आभण उद्योगी बनभवणे, हा तयांनी आपल्या कायायचा भाग मानला. 

उच्चवणीयांच्या मनातील अस्पशृ्यांभवषयी भ्रामक समजुती नष्ट करणे, हा तया कायायचा दसुरा भाग होता. भडप्रेस्ड 

मलासेस भमिंन स्थापनेनतंर लगेच मुंबई, परळ, देवनार, कामाठीपुरा या भागामध्य े  अस्पशृ्यांसाठी मराठी िंाळा 

आभण उद्योग काढल.े भनराश्रीत भस्त्रयांची सेवा करण्यासाठी सेवासदन काढले. भवठ्ठल रामजी शिंदे यांच्या भभगनी व 

वृद्ध आई-वडील ह े या लोकांची सेवा करण्यासाठी तयांच्या वस्तीमध्य े जाऊन राभहले. मुंबई बाहरे पणुे, मनमाड, 

अकोला, अमरावती, नागपरू, महाबळेश्वर याचबरोबर भावनगर, हुबळी, बेंगलोर, धारवाड, चेन्नई इ. रठकाणी या 

भमिंनच्या िंाखा काढण्यात आल्या. या भमिंनच्या स्थापननेंतर 6 वषायतच एकंदर 14 रठकाणी 23 िंाळा, 55 

भिंक्षक, 1100 मुळे, 5 वसभतगृह,े अन्य 12 संस्था व 7 आजीवक प्रचारक एवढा भमिंनच्या कामाचा व्याप भवठ्ठल 

राकाजी शिंद ेयांचेकडे होता. 1912 मध्य ेतयांनी या भमिंनचे कायायलय मुंबईहून पणु्यास हलभवले. महातमा फुल ेयांनी 

भोकरवाडी मध्य ेज्या जागते अस्पृश्यांसाठी िंाळा उघडली होती, ती जागा नगरपाभलकेकडून संपाददत करून श्रीमंत 

तुकोजीराव होळकरांच्या व मुबंई सरकारच्या आर्मथक सहाय्याने सव्वा लाख रुपय े खचय करून अभहल्याश्रम ही 

सोयीस्कर इमारत बांधली. अस्पृश्यता भनवारण कायायचे 1920 पयंतचे पभहल ेपवय ह ेजागतृीचे म्हटल,े तर भवठ्ठल 

रामजी शिंदे ह ेया पवायचे प्रवतयक ठरतात. या पुढील पवय संघषायचे व तयाचे प्रणतेे डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर ह ेहोते. 

1923 साली भमिंन ही संस्था अस्पृश्यवगीय प्रभतभनधींच्या स्वाधीन करून भवठ्ठल रामजी शिंदे बाहरे पडले. यानतंर 

ही पवयती मंददर प्रवेिं सतयाग्रह, अस्पृश्यांची िंतेकरी पररषद, संयुक्त मतदार संघाची योजना इ. बाबतीत ते अस्पशृ्य 

वगायच्या भहताच्या दषृ्टीन ेसदक्रयपणे भाग घेत होत.े अिंा या महान समाजसुधारकाचे 2 जानवेारी 1944 मध्य ेभनधन 

झाले.  

भनष्कषय – 

1) भवठ्ठल रामजी शिंद ेयांच्या धार्ममक कायायभवषयी माभहती भमळभवता आली. 

2) भवठ्ठल रामजी शिंद ेयांच्या कामाची भनष्ठा आभण प्रामाभणकपणा आतमसात करता        

   आला.  

3) भवठ्ठल रामजी शिंद ेयांची अस्पृश्यांबद्दल असणारी तळमळ समजून घेता आली. 

4) भवठ्ठल रामजी शिंद ेयांच्या कामाचे आकलन झाले.  
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प्रास्तातिक  

 1990 नंतर भारतीयांच्या सामातजक, आर्थथक, शैक्षतणक, राजकीय, तसेच सांस्कृततक जीिनात 

मोठे तस्थत्यंतर घडताना ददसते. भारतीय आर्थथक धोरण टप्पप्पयाटप्पप्पयाने िंरंत ुआक्रमकिंण ेउदारीकरण, खाजगीकरण 

आतण जागततकीकरणाच्या मागाान े तिकतसत होत गलेे. धमामूलतेकडे असललेा कल िाढत जाऊन त्याने धमाांधतेच े

भयंकर रुिं धारण केले. त्याचा अिंररहाया िंररणाम म्हणून मंददर-मतस्जतिाद, कारसेिा आतण बाबरी मतस्जत 

तिध्िंसन होण्यासारखे प्रकार घडले. यातशिाय समाजात तितिध कारणांने अनेक उग्र आंदोलन े झाली. भारतीय 

समाजात असतहष्णुता िाढत जाऊन धमााच्या नािाने देशभर दंगली उसळल्या, समाजाचे धार्थमक आधारािर 

ध्रुिीकरण झाले. दसुरीकडे बदलत्या अथाव्यिस्थेन ेसामान्य माणसाचे जगण ेअसाह्य बनले. गरीब-श्रीमंत यांच्यातील 

दरी रंुदाित गेली. बेकारी, कुिंोषणाचे प्रमाण िाढले. बेकारीन े ि भ्रष्टाचारान े  कळस गाठला. खेडी ओस िंडून 

शहराकडे बेरोजगारांचा तांडा िळला. बाजारातधतित अथाव्यिस्थेच्या लाभाथीचेच आर्थथक जीिनमान उंचाितच 

गेल.े मॉलसंस्कृती, िाढते सेिाक्षेत्र, कॉलसेंटसा, जातहरातबाजी, मातहती-तंत्रज्ञानाचे िाढते महत्त्ि ि तनमााण झालेल े

जाळे, महागाई, भ्रष्टाचार, चंगळिादी संस्कृतीचा उदय ि प्रभाि, मध्यमिगााची मूल्यभ्रष्टता, शेटजी, भटजी आतण 

लाटजीची अभद्र युती यातून साधनिंतचताच्या अमानिीकरणाच्या प्रदक्रयेस गती आली. तिकासाच्या नािाखाली 

िंयाािरणाचा असमतोल तनमााण झाला. िसंुधरेचे िाढते तािंमान सामातजक अनारोग्याच्या समस्या, तियांचे 

उिंभोग्य िस्तूत होऊ घातलले े अथिा झालेल े रुिंांतर, औद्योतगकीकरणाचे िाढते के्षत्र, सेझ आतण शेतकऱयांची 

नागिणूक, िेश्या व्यिसायात झालेली िाढ, तसेच िाढलेली जातीयता इत्यादी अमानिीकरणाच्या प्रदक्रयेला गती 

देणाऱया घटना या काळात घडू लागलले्या ददसतात. दसुरीकडे या काळात िरील शोषकव्यिस्था, धमािाद, 

अमानिीकरण, िंयाािरणाचा तिध्िंस यातिरुध्द जगभर तसेच भारतातही समतािादी, िीिादी, िंयाािरणिादी, 

लोकशाहीिादी चळिळींचा उदय झाला. या सिााचे िंररणाम मराठी सातहत्यािर मोठ्या प्रमाणात झाल्याचे ददसून 

येतात. कथा िाङ्मयही त्याला अिंिाद नाही.   

नव्िदीच्या दशकािंासून देशाच्या आतण महाराष्ट्राच्या एकूण िास्तिात महत्त्िाचे बदल होऊ लागले. मुक्त 

अथाव्यिस्थेचा स्िीकार केल्यामुळे निमध्यिगााचा झालेला उदय, बहुराष्ट्रीय कंिंन्यांचे िाढलेल े प्राबल्य, तिितक्षत 

अथाशाि समजून घेऊन त्यात स्िस्थान तनमााण करण्यासाठी आतण त े रटकिून ठेिण्यासाठी अतस्तत्िात असलले्या 

जीिघेण्या स्िंधाा, या स्िंधेत कराव्या लागणाऱया तडजोडी, आत्यंततक व्यतक्तिादातून आललेी आत्ममग्नता, अथाकें द्री 

जीिनव्यिहार, चंगळिादी जीिनशैलीचे स्तोम, ह े सामातजक संदभा हा काळ समजून घतेाना तिचारात घ्यािे 

लागतात. तितशष्ट आर्थथक धोरण स्िीकारल्यामुळे एका बाजूने ग्लोबल होऊ िंाहणारा माणूस दसुऱया बाजूने तितिध 

अतस्मतांच्या तचरेबंद चौकटीत बंददस्त होऊ लागण्याची प्रदक्रयाही याच काळात गततमान झालेली ददसते. धमा, जात 

या संिेदनशील घरटतांकडे राजकीय तहतसंबंधाच्या प्रेरणेतून िंातहल्यामुळे समाजात सिास्तरीय असुरतक्षतता तनमााण 

करणारा हा काळ आह.े राममंददर-बाबरी मशीद प्रकरण, मुंबई बॉम्बस्फोट, गोध्रा हत्याकांड या घटना याच 

सामातजक, सांस्कृततक, राजकीय रतचताचे अिंत्य आहते. या सगळ्याचा अिंररहाया िंररणाम म्हणजे मानिी 

समाजाचे छोट्या छोट्या, तिितक्षत गटांमध्य े तिघटन झाले. समाजात तिधायक बदल घडतिण्यासाठी आिश्यक 
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असणारे समग्राचे पचतन िंररघािर सरकले. स्िजात, धमा, स्िप्रदेश, स्िभाषा अशा आत्यंततक पचचोळ्या अिकाशात 

मानिी जगण्याच्या कल्िंना बंददस्त करण्याचे सांस्कृततक राजकारणही या काळात बेमालूमिंणे खेळले गेल.े या दोन 

दशकात िंररितानिादी चळिळीही जिळजिळ प्रभािहीन झालेल्या ददसतात. याचा अथा समाजात सिास्तरीय 

अराजक तनमााण करणारा ि समाजाला संभ्रतमत करणारा हा काळ आह,े अस े म्हणता येईल. जागततकीकरण ही 

तिसाव्या शतकाच्या शेिटच्या दशकारंभाच्या काळात ठळकिंणे आतण िेगाने घडलेली एक तिश्वव्यािंी घटनासदशृ 

प्रदक्रया होती, तर त्या घटनेचा िंररणाम होऊन नव्िदोत्तर कालखंडातल्या, मराठी कथा िाङ्मयािर काय िंडसाद 

उमटले अथिा उमटत आहते याचा िेध घ्यायचा प्रयत्न  केला आह.े जागततकीकरणाचे मानिी जीिनािर झालेल्या 

िंररणामाचे प्रखर तचत्रण करणारी  एक कथासंग्रह म्हणजे संतोष पशते्र यांचा 'गुलाबी तसर-द पिंक हडेेड डक' हा होय. 

माचा 2012 मध्य े प्रकातशत झालेल्या या संग्रहात एकूण नऊ कथा आहते.नव्िदोत्तरी एक महत्िाचे नाटककार ि 

िंत्रकार म्हणून लौदककप्राप्त संतोष पशते्र यांचा हा एक महत्िाचा कथासंग्रह आह.े 'गलुाबी तसर-द पिंक हडेेड डक', ' 

नव्या शतकाच्या िंतहल्या अकरा िषाामध्य ेतलतहलेल्या या कथा आहते. माणसाचं व्यतक्तगत आतण सामूतहक अतस्तत्ि 

कधी िेढून, कधी उजळून, कधी झाकोळून तर कधी भोिंडून, चक्रािून टाकणारी ही िषा. माध्यम, तंत्रज्ञान, संधी, 

आव्हान,ं आिाहन, मूल्य,ं माणुसकी, िंरस्िंरसंबंध, शोषण, सामातजक िास्ति सगळच ढिळून काढणारी िषा 

सोबतीला तनसगााच्या सतत होणाऱया ऱहासाची तगरतमटयुक्त जाणीि, कुठेतरी आशेची एक न संिंणारी लकेरही येथ े

प्रकटते. यातील 'गलुाबी तसर-द पिंक हडेेड डक' मधील कथा म्हणजे 'अिंेक्षाभंग' आतण 'भ्रमतनरास' या जुन्या 

दोस्तांच्या सोबतीनेच िंण आशेच्या त्या लकेरीसह या सगळ्या जातणिांना, बदलांना एका ताज्या तलतहत्या मनानं 

ददलेला सकारात्मक प्रततसाद म्हणािे लागले. "श्रेयस आतण प्रेयस, तयन आतण यांग, सत्प्रिृत्ती आतण दषु्टप्रिृत्ती यात 

तनिड करण ं दकती अिघड आह.े.. ककिा काही िेळा आिंल्या मनाचा लंबक कोणत्या बाजूला जाऊन तस्थरािेल ह े

सांगणंही फार अिघड आह.े"1"तत्िं, नीततमूल्य,ं बांधीलकी या सगळ्याच गोष्टी बाकी िंररतस्थती आलबेल, सुशेगात 

असताना दकती सोप्पया िाटतात. िंाण साक्षात मूत्युच समोर ददसतो, त्या असहाय अिस्थेत सगळे तनकषच 

उलटेिंालटे होतात. आतण सगळं मंथन झाल्यािर तळाशी उरते, ती फक्त जीिनलालसा"2 

 संतोष पशते्र यांची कथा अशा प्रकारच्या जीिघेण्या मूलभूत िंेचांची असते. संशोधन आतण िंयाािरण या दोन 

तिषयांच्या िंाश्वाभूमीिर माणसािंुढे येणारे असल ेश्रेयस-प्रेयसाचे, चांगल्या-िाईटाचे िंेच पशते्र मांडतात आतण शेिटी 

पशते्र यांचे नायक नैततक श्रेयसाचा तनणाय घेऊन त्याची मोठी भौततक ककमत चुकितात. िंण अंततमत: खऱयाखुऱया 

श्रेयसाचे धनी होतात. साहतजकच या कथा िाचताना सुबोध जािडेकरांच्या 'कुरुक्षेत्र' या कथासंग्रहाची आठिण होते. 

जािडेकरांच्या कथेत माणसाला तिज्ञान आतण औद्योतगक जगताच्या िंाश्वाभूमीिर असेच नैततक-अनैततकतेचे िंेच 

िंडतात. आतण ततथेही बहुतेक िेळा नैततकतेच्या, श्रेयसाच्या ददशेने नायक झुकतात.'गुलाबी तसर...' या कथेतला 

संशोधन सॅम्युअल तिंशिीकर असो ककिा 'तयन, यँग...' कथेतल े साताळकर असोत, यांच्या तितशष्ट तिषयातल्या 

अफाट ज्ञानामुळेच त्यांच्यासमोर अचानक प्रचंड मोठ्या भौततक लाभाची संधी येते. अथाात त्यासाठी त्यांना आिंल्या 

प्राणतप्रय मूल्यांचा बळी देण्याची अट असते. आतण अशा िेळी ह ेनायक िंूणा तिचारांती सत्प्रिृत्तीच्या बाजूने कल 

देतात आतण भौततक प्रेयसाकडे िंाठ दफरितात. या कथांमधल्या िाचकाला सहसा िंररतचत नसणाऱया 

िातािरणाच्या तिंशीलांची अस्सलता ह े संतोष पशते्र यांचे खरे बलस्थान आह.े 'गुलाबी तसर...' या कथेत 

म्यानमारमधल्या जंगलाचे आतण ततथल्या िनस्िंती आतण िंशुिंक्षयांचे तिंशील इतके अस्सल आहते की, कथा 

िाचताना आिंणही सॅम्युएलबरोबर त्या िाटेिरुन चालत असल्याचा भास होतो. सॅम्युअल तिंशिीकर हा संशोधक 

िंाणबदकांच्या संशोधनात जगप्रतसध्द असतो आतण रोतनत बारुआ आतण जेराल्ड बॅक्सस्टर ह े दोन िन्यजीितस्कर 

त्याचं अिंहरण करुन करोडो रुिंयांच्या तस्करीमध्य ेयेण्याची ऑफर सॅम्युएलला देतात. आतण ही ऑफर स्िीकारली 

नाही तर सॅम्युएलला आिंल े प्राण गमिािे लागतील असेही स्िंष्ट करतात. ही तस्करी असते िंृथ्िीच्या िंाठीिरुन 

नामशेष होत चालेल्या अत्यंत दरु्थमळ आतण अततसंुदर अशा गलुाबी डोक्सयाच्या बदकांची िंरदेशातल ेसंग्राहक यासाठी 
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िंाच कोटी डॉलर द्यायला तयार असतात. अथाात त्यासाठी सॅम्युएलसारख्या जगतिख्यात संशोधकाच्या 

सर्टटदफकेशनची मोहोर आिश्यक असते. एकीकडे करोडो रुिंय ेआतण दसुरीकडे प्रत्यक्ष प्राणांची भीती अशा कात्रीत 

सािंडललेा सॅम्युएल यातून कसा अफलातून मागा काढतो त ेकथेत तचत्रण केल ेआह.े तिलर, रहस्यकथा, तिज्ञानकथा, 

गूढकथा आतण बोधकथा यातल ेथोडेथोडे सगळे असूनही या कोणत्याच गटाचा तशक्का मारु नय ेअशी ही भन्नाट कथा 

आह.ेपशते्र यांच्या कथेत सामातजक कायाकते आतण िंयाािरण-िन्यप्राणी संरक्षक िारंिार भेटतात. 'डॉट कॉम आतण 

डॉट ऑगा' सारख्या कथेत तर आधी त ेएकमेकांसमोर उभे ठाकतात आतण मग एकत्र येतात. 'उद्यािंासून सुरुिात' 

सारख्या कथेत जंगलातल्या आददिासी िगैरे िंोरांना हाताशी धरुन िन्यप्राणी तस्कारांशी मुकाबला घेणाऱया िंेठेंची 

कथा आह.े एकूणच समाज, तथाकतथत सामातजक कायाकते, ह्यूमन राइट्सिाले यांिंैकी कुणालाच खरे तर 

िंयाािरणाची, िन्यजीिांची काही पचता अथिा िंिााच नसते. आतण राज्यकारणी, गुंड आतण स्िाथाांध कंिंन्या तर 

काय लुटालूट करायलाच टिंलेल ेअसतात. या सगळ्यातिरुध्द उभे राहणारे नायक इथ ेभेटतात.  'हस्तरेषांच्या 

ललाटरेषा' ही कथा मात्र एक अगदीच िेगळा प्रयोग आह.े इततहासातील काही घटना आतण िंाते्र घेऊन त्याभोिती 

कल्िंनेन े ही कथा रचललेी आह.े याची िंाश्वाभूमीही संशोधनाचीच आह.े हाताच्या बोटांच्या ठशािरुन गुन्हगेार 

शोधण्याचे तंत्र तिकतसत होण्याची ही गोष्ट संतोष पशते्र यांनी िेधक िंध्दतीन ेसांतगतली आह.े त्यातही संशोधक, 

िैज्ञातनकांतही कामाचे श्रेय तमळिण्यासाठीची चढाओढ दाखिली आह.े उच्च बुध्दीच्या संशोधकातल े ह े माणूसिंण 

पशते्र कलात्मकतेन ेअधोरेतखत करतात. याउलट 'माररच' सारख्या कथा मात्र रीतसर रचललेी गुन्हगेारकथाच आह.े 

एक गमतीदार िंण उत्कठािधाक दकस्सा अशा स्िरुिंातली आह.े आध्यातत्मक आश्रमाच्या प्रमुखांचा तिश्वास प्राप्त 

करुन घेऊन एक भामटा त्यांनाच कसा गंडा घालतो त्याची ही कथा आह.े 'एम्िंथी' सारखी गोष्ट देतखल गमतीदार 

दकस्सािजाच आह.े आतण ज्या कथेिरुन गाजलले े नाट्यरुिंांतर केले गले े ती 'िंािटॉलॉजी..' ही कथा देतखल एक 

गमतीदार दकस्साच आह.ेअशा काही दकस्सेिजा गोष्टी िगळल्या तर संतोष पशते्र आतण कथातिश्व एखाद्या क्षेत्रातल े

संशोधक आतण त्यांचा मूल्यतििेक याभोिती दफरताना ददसते. िंुस्तकातच ददलेल्या िंररचयातून ह ेकळत ेकी संतोष 

पशते्र यांचे तशक्षण सूक्षमजीिशाि क्षेत्रातल ेतर नोकरी  जैितंत्रज्ञानाधाररत उत्िंादनांचे माकेटटग करण्याची आह.े 

त्यांच्या कथेत तिंशीलांची अस्सलता असण्यामागे त्यांचे तशक्षण आतण व्यिसाय आह.े त्यामुळे त्यांची कथा केिळ 

प्रततभेन ेनव्ह े तर ज्ञान आतण अभ्यासाने श्रीमंत झालेली ददसते. िंण तिंशीलांच्या अस्सलतेमुळे पशते्र यांची कथा 

केिळ मातहतीिंर होत नाही ककिा नुसतीच घटनांची मातलका असणारी हदककत होत नाही ह ेत्यांचे यश आह.े पशते्र 

याची कथा ही 'कथा'च असते कारण त्यांचा मुख्य रोख असतो त ेमाणसाचे माणूसिंण शोधण्यात. मात्र एक आह,े 

पशते्र शोधतात आतण दाखितात त े माणूसिंण बहुतेक िेळा 'आदशा' आतण स्िप्नित माणूसिंण असते. कारण त े

कथेतल्या िंात्रांची सुष्ट आतण दषु्ट अशी सरळ तिभागणीच बहुतेक िेळा करतात. आतण आदशािादी िंध्दतीन ेसुष्टांचे 

उदात्तीकरण करतात. 'गलुाबी तसर', 'उद्यािंासून सुरुिात' ककिा 'तयन आतण यँग' सारख्या कथांतून िंात्रांचे ह ेकाळे 

ककिा िंांढरे असण े अगदीच ढोबळ िंध्दतीन े येते. मात्र 'माररच' सारख्या एखाद्या एरिी तद्दन रचीि गुन्हगेारी 

िाटणाऱया कथेत मात्र िंात्रांचे काळे-िंांढरे असण े धूसर होत एकमेकात तमसळले जाते. कारण इथ े फसिणारा 

राजिंाठक आतण फसिले गेलले े 'बािंू' दोघेही म्हटल ेतर काळेच आहते. अध्यात्माच्या नािाखाली करोडो रुिंयांची 

बेतहशेबी संिंत्ती गोळा करणारे 'बािंू' फसिले गेल ेतरी िाचकाची सहानुभूती तमळित नाहीत. इतर बहुतेक कथांमध्य े

िंात्र लेखक म्हणून पशते्र आतण त्यांचे प्रोटॅगोतनस्ट सत्, नैततक आतण श्रेयसिादी भूतमका घेत बहुसंख्य िाचकांना 

अिंेतक्षत अनुभूती आतण 'तनणाय' देण्याचा सोयीस्कर मागा स्िीकारतात. त्यामुळे या उत्तम असणाऱया कथा एका 

अथाान ेढोबळ आतण बाळबोध होतात. िाचकाने 'आिंण स्ित: खरेच अशा िेळी काय करु?' असा तिचार न करता 

'अशा िेळी काय केलेल ेचांगल ेअसेल?' अशा सािाकालीन नैततक आतण सत् िैचाररकतेत यािे अशीच पशते्र यांची 

योजना असते. तिंशीलांची अस्सलता आतण 'स्माटा' आतण शैलीदार अतभव्यक्ती यांच्यामुळे ती योजना कमालीची 

यशस्िी होते ते मात्र आिजूान नोंदिायला हिे.  
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 कथासंग्रहाच्या शेिटी ददलले्या मनोगतात पशते्र म्हणतात, "माणसाच्या व्यतक्तगत आतण सामूतहक ितानातल े

बदल, काही अत्यंत तनषेधाहा प्रिृत्तींच समाजमान्य होऊन रुजणं, राजकारणी उद्योगक्षेत्र ही युती करत असलेली 

तनसगााची, संसाधनाची लूट ह ेसगळं मी माझ्या चूक-बरोबर नजेरन ं रटिंत होतो. माध्यमांमध्ये आतण समकालीन 

सातहत्यात यातल ेबरेचसे तिषय उमटतच नव्हते. ह ेसगळंच कुठेतरी या लेखनात उमटल ंअसािं"3  पशते्र म्हणतात 

त्याप्रमाणे ह ेसारं अगदी नेमकेिंणान ंआतण प्रभािीिंणे त्यांच्या कथेत उमटल ेआहचे. मुख्य म्हणजे पशते्र याची करुणा 

केिळ माणुसकीिंुरती सीतमत नाही तर अिघी सृष्टीच त्यात सामािली जाते. ह ेिैतश्वक कारुण्य जिंत उत्तरोत्तर पशते्र 

यांच्या कथेचा प्रिास अतधक सुलभ होताना ददसतो. 

तनष्कषा :  

1. जागततकीकरणाचे िंररणाम 1990 नंतर सिाच घटकांिर जाणिू लागले. त्याचे िंडसाद मराठी कथा िाङ्मयािर 

उमटलेल ेददसून येतात.  

2. 1990 नंतर जागततक िंातळीिर अनेक चांगल-ेिाईट घटना घडल.े अनेक बदल घडून आल.े तिज्ञान-तंत्रज्ञानाचा 

मोठ्या प्रमाणात िािंर, माध्यमांचा िािंर, निीन तनमााण       झालेली संधी ि आिाहन, मूल्य-ेमाणुसकी, 

िंरस्िंरसंबंध शोषण, सामातजक िास्ति, संशोधन आतण िंयाािरण या दोन तिषयांच्या िंाश्वाभूमीिर माणसािंुढे 

येणारे श्रेयस-प्रेयसाचे, चांगल-ेिाईटाचे िंेच या सिा गोष्टीचे िेध संतोष पशते्र यांनी 'गुलाबी तसर-द पिंक हडेेड 

डक' या संग्रहात घेतला आह.े   
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भूगोल ववभाग, संभाजी कॉलेज (Arts, Comm. & Sci.), मुरूड, ता.वज. लातरू-413531 

Email : hariwaghmare68@gmail.com 
 

प्रास्तावना : 

स्वातत्र्यपूवा काळापासून समाजात ववववध मागणयांच्या पूतातेसाठी चळवळी होत अल्या अहते. 

तथावप २० व्या शतकापासून “पयाावरणववषयक चळवळी" हा समाजातील एक वेगळाच सूर ऐकू येत अह.े 

दसुऱ्या महायुद्धानतंर झालले्या व होत ऄसलेल्या शास्त्रीय प्रगतीची ही पररणती अह.े दसुऱ्या 

महायुद्धाचे भयानक पररणाम जपान ऄजून भोगत अह.े लोकसंख्येचा ववस्फोट झाला ऄसून (झपाट्याने 

वाढत ऄसून) महासहंारक शस्त्रे व ऄस्त्र े वनमााण झाली अहते. ऄफगावणस्तान व आराक, तसचे 

पॅलेस्टाइनमध्ये होत ऄसलेला, भारतात काश्मीर खोऱ्यात चाललेला नरसंहार जगाला कोणत्या ऄवस्थेला 

नेणार अह,े याबद्दल सवाजण साशंक अहते. 'बलवान तोच जगेल' या वनसगा वनयमाचा चुकीचा ऄथा लावून 

अंतरराष्ट्रीय राजकारणात मानवी धुमाकूळ चालू अह.े वास्तववकपणे "नैसर्गगक पररवस्थतीत जो जगेल तो 

जगेल' ऄसा त्याचा ऄथा अह.े पृथ्वी हा एकमेव ग्रह मानवी ऄवस्तत्वास योग्य अह.े ही जाणीव दसुऱ्या 

महायुद्धानंतर माणसास झाली. वतसरे महायुद्ध झाल ेतर फक्त आमारतींचे सांगाड ेव झुरळांसारख ेकीटक 

वशल्लक राहतील, ऄसे ऄनुमान जाणकारानंी काढले अह.े म्हणूनच पयाावरणाचे रक्षण करणयाच्या दषृ्टीन े

मानवी हालचाल सुरू झाली अह,े वतलाच पयाावरणववषयक चळवळ म्हणता येइल. 

सशंोधनाची ईद्दद्दष्ट े: 

1. पयाावरण ववषयक चळवळीची व्याख्या व पयाावरणाचे प्रकार ऄभ्यासणे.  

2. व्यवक्तगत, संस्थात्मक व गटात्मक चळवळींची ओळख करणे. 

3. ऄंधश्रद्धा वनमूालन ही एक पयाावरणीय चळवळ कशी ते स्पष्ट करणे.  

4. पयाावरण चळवळींना प्रत्यक्ष वा ऄप्रत्यक्ष कसा हातभार लावता येतो ह ेस्पष्ट करणे.   

1] पयाावरणववषयक चळवळी : 

"पयाावरणाच्या 'चळलेल्या' म्हणजे ढासळलेल्या व ढासळणाऱ्या वस्थतीला 'वळणावर' म्हणजे योग्य 

वस्थतीला, घेउन येणयासाठी (राखणयासाठी) माणसाने सातत्याने केलेली ककवा चालववलेली कृती, म्हणज े

पयाावरणीय चळवळ" ऄशी व्याख्या करता येइल. ह ेपयाावरण दोन प्रकारचे ऄसते. 

1. नसैर्गगक पयाावरण : 

a. यात मानवापूवी ऄवस्तत्वात ऄसणारे घटक व मानव स्वतः यांचा ऄंतभााव होतो. डोंगररांगा. 

त्यांची द्ददशा, ईंची, अकार, नद्ांचे प्रवाह, धबधबे, जलाशय, मृदा व जमीन, वातावरण, 

हवामान, जंगले, प्राणी, सूक्ष्मजीव, मानव, चंद्रसूया-तारे यांचा यात समावेश होतो. 

2. मानववनर्गमत पयाावरण : 
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a. मूळ नैसर्गगक गोष्टींचा वापर करून व त्यात बदल घडवून माणसाने तयार केलेल्या 

पयाावरणाला सामावजक ककवा सांस्कृवतक पयाावरण ऄसेही संबोधतात. यात खाणी, बागा, 

आमारती वा घरे, रस्त,े शेती, कारखान,े पशुपालनकें द्र,े मानवी कुटंुबे, मानववनर्गमत ववववध 

पदाथा, आत्यादींचा समावेश होतो. 

वनसगाप्रकोपामुळे (वादळे, पूर, ऄवतवृष्टी, दषु्काळ, भूकंप, ज्वालामुखी ईद्रके, भूस्खलन, वीज पडणे, 

वहमवृष्टी, ईष्णता वा थंडीची लाट, रोगराइ, आत्यादी कारणांनी) मानवी जीवनास ऄपायकारक पररवस्थती 

वनमााण होत,े ककवा मानवी चुकांमुळे (जंगलतोड, जमीनधूप, वाळवंटीकरण, वन्यजीव हत्येमुळे तुटणारी 

ऄन्नशंृखला; हवा-जल-वायू-मृदा-ध्वनीकचरा याचंे प्रदषूण, धरणे फुटून येणारे पूर, युद्ध,े सामावजक कलह, 

आत्यादी) प्रवतकूल पररवस्थती वनमााण होते. ती पूवापदावर अणणयासाठी जे मानवी प्रयत्न होत ऄसतात, ती 

पयाावरणववषयक चळवळ होय. दसुऱ्या शबदांत ऄसे म्हणता येइल की वनसगाप्रकोप व मानवी चुका या 

पयाावरणववषयक चळवळीला चालना दणेाऱ्या ऄसतात.पयाावरणववषयक चळवळी प्रथम व्यवक्तगत 

पातळीवर घडतात, नंतर त्याचे संस्थात्मक वा गटात्मक म्हणजे सहकारी पातळीवर दढृीकरण होते, तसेच 

सरकारी मदतही होत.े त्याची काही ईदाहरणे अपण पाहू. 

2] व्यवक्तगत, ससं्थात्मक वा गटात्मक चळवळी : 

(१) श्री. सुदंरलालजी बहुगणुा व 'वचपको' अदंोलन 

भारताच्या ईत्तर सीमेवरील वहमालय पवाताच्या रागंा म्हणजे ववववध प्रकारच्या ईपयुक्त 

वनस्पतींचा व वन्य जीवांचा खवजनाच. या वृक्षाचं्या अधाराने वहमालय पवातातील जमीन धूपेपासून 

सुरवक्षत होती. तथावप व्यापाऱ्यांनी जंगलतोडीस प्रोत्साहन द्ददल्याने गढवाल भागांत व पररसरात पूर, 

आंधन, भूस्खलन, चाराटंचाइ अदी समस्या ईभ्या रावहल्या. राजकीय वजन वापरणाऱ्या व्यापाऱ्यांमुळे 

जंगल वाचववणे ऄवघड बनले. परंतु श्री. सुंदरलालजी बहुगुणा यांनी अपले अयुष्य वृक्ष वाचववणयासाठी 

वेचणयाचे ठरवून सुमारे १० हजार द्दकलोमीटरचा पायी प्रवास केला व वृक्षसंवधानाचे महत्त्व जनतसे 

समजावून द्ददले. लाकूडतोड ेजंगलात अल ेकी वकृ्षास वमठी मारून प्रथम अपल्यावर वार करा ऄस ेबहुगुणा 

सांगू लागले. त्याचा पररणाम होउन स्थावनक लोकानंी पुढाकार घेउन त्याचा ऄननुय केला. यांत सुमारे 

४०० लोक मृत्युमुखी पडले. पण ही चळवळ बंद पडली नाही. वृक्षास वमठी मारून बसणयाच्या पद्धतीमुळे 

या चळवळीस 'वचपको अंदोलन' नाव पडले. राखी पौर्गणमेस झाडांना राख्या बांधून संकेतात्मक ईत्सव 

केला. १९८१ मध्ये त्यानंा पद्मश्री बहाल झाली होती. वशवाय नंतर त्यांना राष्ट्रीय एकात्मता व जमनालाल 

बजाज पुरस्कारानंी सन्मावनत करणयात अले. जागवतक स्तरावर या कायााची दखल घेणयात येउन 

ऄवलबंन केले जात अह.े पृथ्वी व वस्त्रया याचं्या बद्दलची कणव श्री. सुंदरलालजी बहुगुणा याचं्या या 

महानकायााला कारणीभूत झाली. 

(२) पविम घाट बचाव योजना 

ही एक सामावजक चळवळ समजली जात.े पविम महाराष्ट्रातील काही लोकांनी एकत्र येउन 

सह्याद्रीच्या पविम ईताराकडच्या जंगलाचे संरक्षण व सवंधान करावयाचे ठरववले. त्यासाठी ववद्ापीठीय 

मदतीचा हातभार लाभला. यांत वनश्रीबरोबरच जंगल प्राणयांच्या ऄवस्तत्वाचाही प्रश्न गंुतला होता. 

'जागवतक पयाावरण संरक्षण योजनेचे' प्रमुख मागादशाक श्री. ऄॅथल व्हॉन कोटतलीट्झ यांनी त्याची योग्य 

दखल घेतली अह.े 

(३) श्री. के. सी. श्रॉफ (रासायवनक पररषदचे ेमाजी ऄध्यक्ष) : 
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यांना महत्त्वपूणा प्रयोगांबद्दल (पयाावरणववषयक) कामटेक फाउंडशेनचे पवहले पाररतोवषक लाभले. 

त्यांनी एक चळवळ म्हणून बडोद्ाजवळ रसायन कारखान्यांच्या जवळ ऄसलेल्या वववहरींच्या सभोवताली 

ववश्वावमत्री नदीतील गढूळ पाणी अणवून झाड ेवाढववली. पररणामी त्या अटलेल्या वववहरींना कालातंरान े

पाणी लाभले. भावनगर भागात वववशष्ट वनस्पती वाढवून जवमनीतील नायट्रोजन सतंुलन राखले. 

वनलवगरीची वने वाढवून खाऱ्या जवमनीचा कायापालट केला.  

(४) महाराष्ट्रातील सामावजक वनीकरण : 

महाराष्ट्र सरकारन े सहकारी पातळीवर व व्यवक्तगत प्रोत्साहनावर सामावजक वनीकरणाची 

चळवळ राबववली अह.े सरकारने प्रत्यक्षात वनीकरण करणयाऐवजी लोकांकडूनच ते करवून घेतले जाते व 

अवश्यक तेथे अर्गथक मदत केली जाते. कमी पजान्य प्रदशेात कमी खचाात ऄवधक ईत्पन्न वमळणे, 

जवमनीतील जलपातळी सतंुवलत राहणे, असमंतातील वातावरण थंड राहावे ऄशा पयाावरणीय बहुईद्दशेान े

ही चळवळ ऄवस्तत्वात अली व यशस्वी झाली. या योजनेतील सातत्य व लोकांकडून वमळणारा प्रवतसाद 

यांतून ही चळवळ ईदयास अली.नावशक वजल्ह्यातील श्री. ववनायकराव पाटील यांच्यासारख्या ककवा 

ऄहमदनगर वजल्ह्यातील श्री. ववखे पाटील पांच्यासारख्या प्रगवतशील शेतकऱ्यांच्या सहकायााने व 'झाडे 

जगवा झाड े वाचवा' या योजनेऄंतगात सध्या काही ईपाययोजना ईत्स्फूतापणे ऄमलात येत अहते. त्यातं 

हहदधुमीयांत लाकडांच्या वापराऐवजी शव दहनास “ववद्ुत दावहनी" चा वापर वा “वडझेल दावहनी'चा 

वापर वाढतो अह.े दसऱ्यास अपट्याची पाने मोठ्या प्रमाणावर नष्ट केली जातात. ती "अपटा" वनस्पती 

औषधी ऄसून वतच्या सरंक्षणाची चळवळ ईभारणे अवश्यक अह.े महाराष्ट्रातील सवा वजल्ह्यांमधील ऄशा 

प्रगवतशील शेतकऱ्यांच्या प्रवतसादाने ही यशस्वी चळवळ ईभी रावहली अह.े 

(५) श्री. ववलासराव साळुख े(वजल्हा पुण)े 

यांना पाणी पंचायतीचे प्रणेते ऄसे म्हणतात. पुणे वजल्ह्यात पुरंदर तालुक्यात 'नायगांव' भागात 

त्यांनी ईपलबध पाणयाचा कमाल ईपयोग करणयाचा प्रयत्न यशस्वीपणे राबववला. दषु्काळी पररवस्थतीन े

लोक स्थलांतर करीत ऄसत. २५ वषाांपूवी त्यांनी सुमारे हके्टरी १ लाख घनफूट पाणी वापरून ६००० 

झाड े वाढववली. यात १/३ झाड,े फळझाड े ऄसल्याने रोजगार संधी लाभली व स्थलांतर प्रमाण एकदम 

घटले. त्यांचा स्वीडन दशेातफे सन्मान करणयात अला. 

(६) प्रा. श्री. तळुशीराम जाधव 

ह ेनगर वजल्ह्यातील संगमनरेचे सामावजक कायाकते ऄसनू त्यांनी पाणलोट क्षेत्र ववकासाचे महत्त्व 

लोकांना कळणयासाठी जनजागर कायाक्रम सातत्यान े चालववला अह.े पथनाट्यासारख्या माध्यमांतनू त े

जनजागृती करतात. प्रा. ईल्हास पाटील व श्री. सारंगधर पांड ेयांची संवहता लाभल्याने सदर कायाक्रमाला 

सहकारी चळवळीचे स्वरूप अले. ईत्तर महाराष्ट्र, द. महाराष्ट्र, प. महाराष्ट्र ऄसे ववभाग घेउन प्रचार काया 

करीत अहते ऄशी मावहती श्री. डी.के. वैद् याचं्या 'जडणघडण' नामक लेखाद्वारा दवैनक सकाळ 

(२५.३.०३) वाचनात अल्याने सौजन्यान ेयेथे ईल्लेख केला अह.े  

(७) श्री. ववश्वशे्वरय्या  

ह े प्रवसद्ध स्थापत्य ववशारद होते व त्यानंा त्यांच्या सामावजक पयाावरणास पूरक कायााबद्दल 

भारतरत्न पुरस्काराने सन्मावनत करणयात अले. धरण बांधल्यानंतर लोक ववस्थावपत होउन सामावजक 

पयाावरण वबघडते. श्री. ववश्वेश्वरय्या यानंी कनााटकात धरणांच्या योजना राबववणयापूवी धरणाच्या 

पाणयाखाली जाणाऱ्या वस्त्यांना प्रोत्साहन द्ददले. अज ज्या योजनेची कें द्र सरकार ह ेखासदार श्री. सरेुश प्रभु 

यांच्या नतेृत्वाखाली पूताता करीत अह,े ती गंगा-कावेरी नद्ा जोडणयाची संकल्पना यांचीच अह.े 
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(८) श्रीमती मधेा पाटकर 

धरण-ववस्थावपतांच्या पुनवासनासाठी व मोठ्या धरणांमुळे नैसर्गगक व सामावजक पयाावरणाचा 

होणारा हास टाळणयासाठी अज ऄनेक वषे श्रीमती मेधा पाटकर एक चळवळ राबवीत अहते. रंद व जास्त 

ईंच धरण बांधले तर नदीचा पाणी फुगवटा क्षेत्र वाढून ऄगोदर वसलेली गावे पाणयाखाली जातात, 

पयाावरण बदलते, लोकांना स्थलांतररत व्हावे लागत.े त्याचं्या मूळ जवमनी गेल्याने जीवन ईभारणीस मदत 

ऄपेवक्षत ऄसते. तथावप सरकारांतफे प्रामावणकपणे मदत प्रत्यक्षात पूणापणे वमळत नाही. नमादा नदीवर 

गुजरात, मध्यप्रदशे-महाराष्ट्र राज्याचं्या पाणीसमस्येवर ईपाय म्हणून सरदार सरोवर ह ेधरण बांधणयाच े

ठरववले. परंतु ऄगोदर ठरववलेली ईंची वाढववणयाचे गुजरात सरकारने ठरववले व पररणामी जवमनी, जंगले 

व अद्ददवासी लोकाचंे जीवन धोक्यात अले. त्याला ववरोध करणयास व छोट्या योजनांच्या फायद्ाचा 

प्रचार व प्रसार करणयाची मोठी चळवळ श्रीमती मेधा पाटकर यांनी ईभारली अह ेव अजही ती सुरू अह.े 

त्यांच्या जबरदस्त मनोधैयााचा अद्ददवासींवर पररणाम घडून ही एक सामावजक चळवळ बनली अह.े 

(९) राळेगणहशदीच ेश्री. ऄणणासाहबे हजारे 

ऄहमदनगर हा दषु्काळी वजल्हा म्हणून महाराष्ट्रात ओळखला जातो. दषु्काळी ऄसल्याने वृक्षांची 

कमतरता, रखरखीतपणा, ईन्हाळ्यात स्थलांतर ऄशी पररवस्थती ग्रामीण भागात अढळते. राळेगण हशदी 

या गावचे श्री. ऄणणासाहबे हजारे या समाजसेवकानंी श्रमदानाचे महत्त्व गावकऱ्यांना पटवून द्ददले. स्वत: 

वृक्षारोपण करून ऄगदी कावडीकावडीने त्यांना पाणी दउेन एक “हररत क्रातंी" घडवून अणली. टेकडीवरून 

पावसाचे ओघळणारे पाणी साठवणयाची संकल्पना प्रत्यक्षात एक चळवळ म्हणून राबववली. त्याला सवा 

अबालवृद्धांनी हातभार लावला. पररणामी आतर गावांचा कायापालट करणयाची पे्ररणा त्यांना वमळाली. 

अज ह ेएक अदशा गाव बनले अह.े  

३] ऄधंश्रद्धा वनमूालन : एक पयाावरणीय 

चळवळ ववववध धमाांची स्थापना वववशष्ट पयाावरणात झाल्याने त्या पयाावरणाशी वनगवडत प्रथा 

वनमााण झाल्या. बदललेल्या पयाावरणाशी तादात्म्य पावणयाच्या दषृ्टीने समाजमन बदलत नसल्याचे लक्षात 

येउन काही तरणांनी समाजातील ऄवनष्ट वाटणाऱ्या रूढी बदलणयाचा चंग बांधला अह.े पूवीपासूनच 

रटळक, अगरकर, फुले, अबंेडकर, सावरकर, आत्यादींनी अपल्यापरीने ऄवनष्ट प्रथा नष्ट करणयाचा प्रयत्न 

केला अहचे. तत्पूवी तुकारामांसारख्या सतंांनी यासंदभाात ताशेरे ओढलेच होत.े "वृक्ष-वल्ली अम्हां सोयरी 

वनचरे" या ऄभंगातून त्याचंे पयाावरण पे्रम व्यक्त होतचे. ऄलीकडच्या काळातील ताशेरे ओढणारा संत 

म्हणून सतं गाडगेबाबांचे नाव घ्यावे लागेल. 'ग्रामस्वच्छता ऄवभयान' ही चळवळ त्यांच्याच पे्ररणेचे फळ 

होय. ऄशाच महान व्यक्तींच्या ववचारधारेतून ऄंध:श्रद्धा वनमूालन चळवळ ईभी रावहली. श्री. दातरंगे, 

दाभोळकर व त्याचे सहकारी गावोगाव जाउन भाषणे, प्रत्यक्ष प्रयोग व पथनाट्याद्वारे भोंदवूगरीवर अघात 

करतातच पण त्याचबरोबर नाग ककवा साप, ऄजगर ऄशा प्राणयांववषयीचे गैरसमज दरू करून त्यांची भीती 

घालववणयाचे ववधायक काम करीत अहते. ऄन्नशंृखलेत ह ेप्राणी महत्त्वाची भूवमका बजावतात. शेतकऱ्यांच े

ते ईपकारकते अहते. त्यांना न मारता पकडून योग्य रठकाणी सोडून द्ावे' हा ववचार अता हळूहळू 

लोकांना पटू लागला अह.े श्री. लकड े गुरजीसारखे साप पकडणयात पटाइत ऄसणारे लोक, कोठे वस्तीत 

साप वनघाल्यास पकडून योग्य जागी सोडून दतेात.सध्या पुणयाच्या सपोद्ानाचे व्यवस्थापन पाहणारे श्री. 

वनलमकुमार खैरे यानंी ववषारी सवाांच्या सावन्नध्यात, बंद्ददस्त जागेत दीघा काळ वास्तव्य करून जागवतक 
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ववक्रम (वगनीजबुकात नोंद) केला अह.े अजही जखमी पक्षी वा वनचरांवर तेथे वदै्कीय ईपचार करून 

योग्य पयाावरणात परत सोडले जाते. 

"दवेराइ' हा ग्रामस्थांचा खरा ऄंधश्रद्धचेा भाग पण पयाावरण संरक्षणाच्या दषृ्टीने ईपयुक्त. बऱ्यापैकी पजान्य 

ऄसलेल्या काही भागात टेकडीचा एखादा भाग दवेासाठी सोडून द्ददलेला ऄसतो. तेथील झाडानंा व 

प्राणयांना ग्रामस्थांचे संरक्षण ऄसते. त्यामुळे दरु्गमळ वनस्पतींचा हा खवजनाच ऄसतो. ही ग्रामस्थांची 

पयाावरणववषयक चळवळच म्हणता येइल.  

 
अकृती क्रमाकं 1 : पाणी अडवा पाणी वजरवा ऄतंगात डोंग पायथ्याजवळ केललेी जलवावहका 

 

अकृती क्रमाकं 2 : दवेराइ सकंल्पना 

४] चळवळींना प्रत्यक्ष वा ऄप्रत्यक्ष हातभार 

काही व्यक्ती वा संस्थांचा पयाावरणववषयक चळवळींना वमळालेला प्रत्यक्ष व ऄप्रत्यक्ष हातभार हा 

महत्त्वाचा मुद्दा अह.े त्यासाठी स्वत: पयाावरणाचा ऄभ्यास करून आतरांना पे्ररणा दणेाऱ्या काही व्यक्ती वा 

संस्थांचा ईल्लेख करणे अवश्यक अह.ेपक्षी वनरीक्षक डॉ. सलीम ऄली यांनी स्वत: ववववध पक्षांचे वनरीक्षण 

करून मावहती संकवलत केली. त्याची पे्ररणा ऄनेकानंी घउेन दरवषी ववववध तलावावंर ते पक्षी वनरीक्षण 

करीत ऄसतात. पुणयाचे श्री. प्रकाशगोळे व श्री. परांजपे यांनी वनस्पतीववषयक व वन्यजीवववषयक काया 

चालववले अह.े जीम काबेट यांचेही वन्यजीवववषयक योगदान महत्त्वाचे अह.ेश्रीमती जमाल अरा वलवखत 

'पक्षी जगत' कै. मनोहरदासजी चतुवेदी वलवखत 'मनी मावशीचा पररवार', बेंडा वबरम वलवखत "कॅट्स", श्री. 

रवस्कन बााँड वलवखत "वृक्षांच्या ववश्वात कै. डॉ. वव.म. गोगटे वलवखत औषधी वनस्पतीववषयक पुस्तके, 

तसेच मारती वचत्तमपल्ली यांची वन्यजीवववषयक पुस्तके, लेख; भारतीय सपा ववज्ञान संस्था व ऄंध:श्रद्धा 

वनमूालन सवमती, पुणे प्रकावशत “सपा म्हणावा अपुला' ही पुवस्तका; वडस्कव्हरी, नॅशनल वजऑग्राफीकसारख े
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टी.व्ही. चॅनल्स व मावसके, द्ददबॉम्बे नॅचरल वहस्ट्री सोसायटी प्रणीत "स्टॅफें डसा' व "द्दद फौना ऑफ विरटश 

आंवडया' (आंवडया हाउस) तसेच वव्हसलर वलवखत बुक ऑफ आंवडयन बडास" आत्यादी सावहत्य पे्ररणादायक 

अह.े  

पयाावरणववषयक संतुलन राखणयास काही संस्थाही हातभार लावीत अहते.  

1. W.W.F. (World Wildlife Fund) : ही अंतरराष्ट्रीय ससं्था वस्वत्झलांड वस्थत ऄसून वन्यजीवांववषयी 

जनजागृती करीत ऄसते. युनोच्या मदतीन ेवनबंधस्पधाा, व्याख्यान,े प्रदशाने, प्रत्यक्ष सहली ऄसा ईपक्रम 

राबववला जातो. ऄनेक दशे सदस्य ऄसून भारतात ती “WW.F- India" म्हणून ओळखतात. ही संस्था 

१९६९ मध्ये स्थापना झाली. यांच्या ऄंतगात ५००च्या वर वनसगापे्रमी मंडळे कायारत अहते. दरु्गमळ 

जीवांकड ेववशेषत्वाने लक्ष द्ददले जाते. संशोधन केले जात.े 

2. ववववध संस्था, व्यक्ती यांच्यातफे प्रतीवषी “द्ददन' साजरे होतात. ईदाहरणाथा, वृक्षारोपणद्ददन, पयाावरण 

द्ददन, वसुंधरा द्ददन, ववज्ञानद्ददन, वन्यप्राणी सप्ताह, आत्यादी. सरकारी मदतीने व जनतेच्या सहकायाान े

पक्षी, वाघ, हरणे, काळवीट, हसह, गवे, गेंडे, आत्यादींसाठी ऄभयारणये तयार करणयात अली ऄसनू 

त्यांची दखेभाल होते. ईदाहरणाथा, बोरीवली (वन्यजीव), रेहकुरी (काळवीट), गीर (हसह), कनााळा व 

नावशक-वापी रस्त्यावर एका डोंगराळ भागांत (पक्षी ऄभयारणय), मेळघाट (व्याघ्र), ताडोबा 

(वन्यजीव),असाम भागात गवे व गेंडे, आत्यादी.  

3. कचऱ्याचे प्रदषूण टाळणयासाठी 'घंटागाडी'सारख्या ईपयुक्त योजना अखल्या अहते. यात सातत्य 

ऄसल्याने नावशकसारख्या शहरात स्वच्छता राहणयास मदत झाली अह.े 

4. प्रवसद्ध व्यंग वचत्रपटकार वॉल्ट वडस्ने यांची काटूान्स प्राणीपे्रम वाढीस लागणयास हातभारच लावतात. 

साराशं : 

वनसगााचा समतोल राखणयासाठी त्याचे मूळरूप अह ेतसेच ठेवणे अवश्यक अह.े माणूसच त्याच े

(वनसगााचे) रूप बदलत ऄसून जीवनववषयक समस्या वनमााण करीत अह.े ती दरू करून स्वत:च्या 

अरोग्याबरोबरच वनसगााचहेी अरोग्य (ढाचा) कायम राखणयासाठी मानवाची सातत्याने चाललेली धडपड 

म्हणजे “पयाावरणीय चळवळ' म्हणता येइल. यात व्यक्तींचे ववववध प्रकारे होणारे प्रयत्न (संकल्पना, लेख, 

भाषणे, प्रदशाने, आत्यादी) संस्था वा जनतेचा लाभणारा हातभार (अर्गथक व प्रत्यक्ष श्रमाचा) व सरकारी 

मदत यामुळे ही चळवळ यशाकड ेवाटचाल करते. 'पृथ्वी' हा एकमेव ग्रह मानवी ऄवस्तत्वाचा व ऄवस्तत्वास 

योग्य ऄसल्याची जाणीव माणसाने सतत ठेवून "पयाावरण चळवळीचा" एक भाग होउन राहणे आष्ट अह.े 

सदंभा सचूी : 

1. पयाावरण व पररवस्थवतकी : ऄतुल कोटलवार, आंद्रजीत यादव 

2. पयाावरण : सुमंत सुभाषराव सोळंके 

3. पयाावरण ऄभ्यास : यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त ववद्ापीठ, नावशक 

4. पयाावरण अवण पररवस्थवतकी : वनरज नवचकेता 
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           Tkkxfrdhdj.kkpk —‚kh {ks=kojhy ifj.kke 
 

vfHkuo xtkuu QqVk.ks 

ch-Vsd-&3¼d``‛kh tSora=Kku½ Jh f’kokth dkWyst vkWQ vWxzhdYpj Ckk;ksVsDukWykWth] 

vejkorh 
 

 

Lkkjka’k % 

  T;k ns’kkyk vkiyk vkfFkZd fodkl lk/; djko;kpk vlsy R;kus 

tkxfrdhdj.kkpk voyac dj.ks vko’;d vkgs- dkj.k R;k ek/;ekrwu ns’kkrhy leL;k 

mnk- Li/kkZ] dk;Z{kerk] mRikndrk] fdaer LFkS;Z] ;kaf=d lq/kkj.kk] vk/kqfudhdj.k 

bR;knh ckchae/;s vko’;d rs cny ?kMwu ;srkr- Hkkjrh; vFkZO;oLFkk gh —‚khoj 

voyacwu vlwu ;k Hkkjrh; vFkZO;oLFksr tkxfrdhdj.k dj.;kps vusd iz;Ru dsys xsys 

vkgsr- R;kdjhrk m|ksx] O;kikj] xqaro.kwd vkf.k brj vusd gDd ;ke/;s Hkkjr o 

txkrhy brj ns’k ;kaps ,df=dj.k dj.;kpk iz;Ru dsyk xsyk vkgs- rlkp iz;Ru 

Hkkjrh; —‚kh {ks=kP;k tkxfrdhdj.kkckcr dj.;kr vkyk vkgs-  Tkkxfrdhdj.kkr 

vkarjjk‛Vªh; O;kikj eqDr dj.;kr ;srks- vk;kr o fu;kZr ;koj ca/kus ulrkr- loZ 

O;ogkj gs cktkjkrhy ekx.kh o iqjoBk ;kuqlkj pkyrkr- rlsp HkkaMoyh oLrwps 

mRiknu] ra=Kku] lsok&lqfo/kk ;ke/;s ns’kh&fons’kh vlk HksnHkko dsyk tkr ukgh- 

dks.kR;kgh ns’kkr r;kj >kysyh oLrw dks.kR;kgh cktkjisBsr fodrk ;srs- rkRi;Z vls dh] 

txkrhy dks.kR;kgh fBdk.kh r;kj >kysyh oLrw miHkksDR;kyk [kjsnh djrk ;sÅ ‘kdrs- 

tkxfrdhdj.kkeqGs vfodlhr] fodlu’khy o fodlhr jk‛Vªkae/;s Li/kkZ fuekZ.k >kyh 

vkgs- gh Li/kkZ v’kDr o l’kDrkae/;s vkgs- v’kDr jk‛Vªkauk ;k Li/ksZe/;s fVdwu 

jkgk;ps vlsy rj l’kDrhdj.kkps ekxZ ‘kks/k.ks xjtsps vkgs- R;klkBh vfodlhr 

jk‛Vªkauh —‚kh {ks=kyk eksB~;k izek.kkr vuqnkus |kohr] th xWV djkjkP;k e;kZnsr 

clrkr- vkt xgw] rkanwG ;klkj[;k vUu/kkU;kph fu;kZr Hkkjr djrks- vUUk/kkU;kP;k 

mRiknukrhy ok<hpk nj gk —‚kh {ks=kph dk;Z{kerk n’kZforks- 

cht’kCn %tkxfrdhdj.k] mnkjhdj.k] [kktxhdj.k] vkS|ksfxdhdj.k] ra=Kku] 

mRikndrk] vFkZO;oLFkk] —‚kh m|ksx- 

izLrkouk % 

 ^tkxfrdhdj.k* gk ‘kCn osxoku vkf.k O;olk; o ra=Kku {ks=krhy ns’kkaps 

,dhdj.k rlsp ijLijkoyacu lwfpr djrks- tkxfrdhdj.k Eg.kts ns’kkP;k 

vFkZO;oLFksps txkP;k vFkZO;oLFkscjkscj ,df=dj.k dj.ks gks;- 20 O;k ‘krdkP;k 

‘kCndks’kkuqlkj ^tkxfrdhdj.k* Eg.kts txHkj ilj.ks] ,dkp osGh laiw.kZ txkpk fdaok 

txkrhy loZ yksdkapk fopkj dj.ks gks;- R;kr O;kikj] fons’kh FksV xqaro.kwd] HkkaMoy 

izokg] izokl vkf.k ra=Kku ;kaP;k izlkjkP;k ek/;ekus jk‛Vªh; vFkZO;oLFksyk 

vkarjjk‛Vªh; vFkZO;oLFkkalkBh [kqys dsys tkrs- Hkkjrkr 1990 P;k lqekjkl 

tkxfrdhdj.kkyk lq#okr >kyh- tkxfrdhdj.kkr cktkj] fu;e] dj jpuk] vk;kr 
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‘kqYd] lkgk¸;] foØh] O;kikj la?kVu] rksMxk v’kk O;olk;k’kh fuxMhr lsokapk lekos’k 

gksrks- tkxfrdhdj.k gs nG.koG.k vkf.k ra=KkukeqGs rhoz gksr tkrs-^tkxfrdhdj.k* 

gh laKk vyhdMs yksdfiz; >kyh vlyh rjh] gh izfØ;k 19 O;k ‘krdkiklwu lq# >kyh- 

HkkaMoy’kkghph ok<] miYkC/k lkxjh nG.koG.k] Vsyhxzkeiklwu  rs 20 O;k ‘krdkrhy 

miyC/k gokbZ ekxZ] nwj/ouh] lax.kd] cgqjk‛Vªh; daiU;k] O;kikj vkf.k xqaro.kwdhojhy 

fucZa/k ;ke/khy yofpdrsrwu tkxfrdhdj.k lq# >kys- Tkkxfrdhdj.kkpk ifj.kke 

lkekftd] vkfFkZd] ‘kS{kf.kd] lkaL—frd v’kk loZp {ks=koj >kysyk fnlwu ;srks- 

lkekftd {ks=kpk fopkj dsY;kl] dqVqac O;oLFkk] fookg] L=h&iq#‛k laca/k] 

tkrh]tutkrh] Hkk‛kk bR;knh ?kVdkaoj tkxfrdhdj.kkpk Qkj eksBk izHkko iMysyk vkgs- 

ygku eqys] r#.k oxZ vkf.k o`/nkaps thoueku ;k tkxfrdhdj.kkeqGs izHkkfor >kysys 

vkgs- rlsp xzkgdoknkP;k izHkkokrwu uolekt vkdkj ?ksr vkgs- ,o<sp uOgs rj] 

tkxfrdhdj.kkrwu uO;k ukxjh lektkph fufeZrh gksr vkgs- ‘kS{kf.kd {ks=kr rj 

tkxfrdhdj.kkeqGs cjsp ifjorZu >kysys fnlrs- lkaLd`frd {ks=kpk fopkj dsY;kl] 

yksdkaP;k thoukpk lkaLd`frd vkd`frca/k ;k tkxfrdhdj.kkeqGs ikj cnyysyk vkgs- 

vesfjdu diMs] pk;uht vUUk] Ýsap fOgLdh] bafXy’k ikWi laxhr ;k xks‛Vh rj 

yksdkaP;k fuR; ifjp;kP;kp >kysY;k vkgsr- Tkkxfrdhdj.kkpk izHkko tlk 

lkekftd] vkfFkZd] ‘kS{kf.kd] lkaLd`frd ;k {ks=koj >kysyk vkgs R;kpizek.ks R;kpk 

izHkko d`‛kh {ks=koj lq/nk >kysyk vkgs- Hkkjrh; d`‛kh {ks=koj ;k tkxfrdhdj.kkps 

vusd pkaxys&okbZV ifj.kke >kysys vkgsr- pkaxY;k ifj.kkekapk fopkj dsY;kl d`‛kh 

mRiknu vkf.k jkstxkjkr ;k tkxfrdhdj.kkeqGs ok< >kyh vkgs- ‘ksrdÚ;kyk ch&fc;k.ks 

[kjsnh dj.;kps Lokra™; ;keqGsp feGkysys vkgs- ‘ksrh vknkukojhy lcflMh o fu;kZr] 

fc;k.;kaPkk fufeZrh gDd] ladjhr ch&fc;k.;kaP;k mRiknukr ok<] lqrh dkiM fu;kZrhr 

ok<] [krkaP;k vk;krhr ok<] d`‛khoj vk/kkfjr mRiknukP;k fu;kZrhr ok< v’kk d`‛kh 

{ks=krhy ldkjkRed xks‛Vh tkxfrdhdj.kkeqGsp ?kMwu vkysY;k vkgsr- i.k ;k 

tkxfrdhdj.kkeqGs Hkkjrh; ‘ksrdÚ;kauk izxr ns’kka’kh Li/kkZ dj.ks v’kD; >kys vkgs- 

cgqjk‛Vªh; daiU;kaph eDrsnkjh ;k tkxfrdhdj.kkeqGsp ok<ysyh vkgs- ,o<sp uOgs rj] 

da=kVh ‘ksrh i/nrhph lq#okr gh lq/nk tkxfrdhdj.kkphp ns.k vkgs- ;k 

tkxfrdhdj.kkeqGs ygku ‘ksrdÚ;kaP;k vfLRkRokyk /kksdk fuekZ.k gksÅu —‚kh {ks=koj 

ladVkps lkoV fuekZ.k >kysys vkgs-  

mfí‛V~;s %^^tkxfrdhdj.kkpk d`‛kh {ks=kojhy ifj.kke** ;k ‘kks/k fuca/kkdjhrk th 

mfí‛V~;s v/;;ukdjhrk ?ks.;kr vkyh rh v’kh& 

1½ tkxfrdhdj.kkpk vFkZ Li‛V dj.ks- 

2½ Hkkjrkrhy d`‛kh {ks=koj izdk’k Vkd.ks- 

3½ tkxfrdhdj.kkpk d`‛khojhy vuqdwy ifj.kke vH;kl.ks- 

4½ tkxfrdhdj.kkpk d`‛khojhy izfrdwy ifj.kke v/kksjf[kr dj.ks-  

laa’kks/ku i/nrh %  izLrqr ‘kks/k fuca/kkdjhrk ^o.kZukRed la’kks/ku i/nrh* mi;ksxkr 

vk.kyh vkgs-  
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rF; ladyu %  izLrqr ‘kks/k fuca/kkdjhrk rF; ladyu gs fyf[kr lkfgR; vFkkZr 

iqLrds] orZekui=s] ekflds] la’kks/ku if=dk o baVjusV ;kaP;k vk/kkjs dsysys vkgs- 

tkxfrdhdj.kkpk vFkZ % tkxfrdhdj.k gh foKku] ra=Kku] O;olk; bR;knhapk 

izlkj] laizs‛k.k o O;kikjkP;k ek/;ekrwu txHkjkr gks.kkjh izfØ;k vkgs- 

tkxfrdhdj.kkpk vFkZ Li‛V dj.kkÚ;k O;k[;k [kkyhyizek.ks & 

1½ tkxfrdhdj.k Eg.kts [kqyh Li/kkZ o uos ra=Kku ;k ek/;ekrwu mRikndrk ok<fo.ks 

o laiw.kZ txkph ,dp cktkjisB fuekZ.k dj.ks gks;-  

2½ tkxfrdhdj.k Eg.kts loZ {ks=kr vl.kkjh rhoz Li/kkZ gks;- 

3½ tkxfrdhdj.k Eg.kts txkP;k brj vFkZO;OkLFkka’kh Hkkjrh; vFkZO;oLFksyk 

,df=ri.ks lacks/k.ks gks;- 

4½ tkxfrdhdj.k Eg.kts tkxfrd vFkZO;OkLFkk vfLRkRokr vk.k.;klkBh loZ jk‛Vªkaph 

,dp cktkjisB r;kj dj.ks gks;- 

5½ tkxfrdhdj.k Eg.kts LFkkfud OkLrwaph fdaok ?kMkeksMhaph tkxfrd Lrjkoj 

LFkkukarjkph izfØ;k gks;- 

6½ tkxfrdhdj.k Eg.kts txHkj ilj.ks] ,dkp osGh laiw.kZ txkpk fdaok txkrhy loZ 

yksdkapk fopkj dj.ks gks;-  

7½ tkxfrdhdj.k Eg.kts lkoZtfud {ks=kaps [kktxhdj.k dj.ks gks;-  

8½ tkxfrdhdj.k Eg.kts izeq[k O;kikjklkBh fofo/k ns’kkauh ,desdkauk tksMwu ?ksr 

,desdkaP;k Hkwehr [kqysi.kkus O;kikj dj.;klkBhph O;oLFkk fuekZ.k dj.ks gks;- 

9½ tkxfrdhdj.k Eg.kts T;k fBdk.kh LoLr vkf.k jkLr dPpk eky o brj L=ksr 

miyC/k vlrhy] v’kk txkrhy dks.kR;kgh fBdk.kh mRiknu ?ks.ks gks;- 

10½ tkxfrdhdj.k Eg.kts txkrhy dks.kR;kgh dksiÚ;kIk;Zar oLrw vkf.k lsok iqjfo.ks 

gks;- 

11½ tkxfrdhdj.k Eg.kts laiw.kZ txkph ,dk eksB~;k cktkjisBsr #ikarjhr gks.;kph 

izfØ;k gks;-  

12½^^tkxfrdhdj.k Eg.kts miHkksX; oLrqalg loZ oLrqaP;k vk;krhojhy fu;a=.k gGwgGw 

lekIr gks.ks gks;-** & 

fo’o cWad vgoky 

13½^^tkxfrdhdj.k Eg.kts ns’kkaP;k jktdh; lhekae/;s vkfFkZd fØ;kapk foLrkj dj.ks 

gks;-** & fnid uk;j 

14½^^tkxfrdhdj.k Eg.kts txHkjkr lkekftd laca/kkaps l?kuhdj.k ?kMwu ;s.ks        

gks;-** & vWaFkuh fxMUl 

15½^^tkxfrdhdj.k Eg.kts ns’kkr [kqyk O;kikj] xqaro.kwdhlkBh eksdGh cktkjisB vkf.k 

ra=Kku rlsp dq’ky O;kolkf;dkauk ns’kkarj dj.;kl lqyHk dk;ns&dkuwu v’kh 

tkxfrd O;oLFkk gks;-** & eks-fo-HkkVoMsdj 

16½^^tkxfrdhdj.k Eg.kts vkarjjk‛Vªh; vFkZO;oLFksps ,dk dkYifud fo’o 

vFkZO;oLFksdMs gks.kkjs laØe.k n’kZfo.kkjh ladYiuk gks;-**&gsjkM] VkFksy o jkWcVZ 
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17½^^tkxfrdhdj.k Eg.kts lhekikj mRiknus]HkkaMoy lsok o vkfFkZd fØ;k&izfØ;kaP;k 

ok<R;k izokgkyk y{; dj.kkjh izfØ;k gks;-**& ,MoMZ gkeZu 

18½^^tkxfrdhdj.k Eg.kts txkP;k fofo/k HkkSxksyhd {ks=kr jkg.kkÚ;k yksdkae/;s ok<rs 

lkekftd] vkfFkZd] vkS|ksfxd O;kikjh] lkaLd`frd laca/k n’kZfo.kkjh O;kid izfØ;k gks;-

** & ck;fyl vkf.k fLeFk 

19½^^tkxfrdhdj.k Eg.kts tkxfrd HkkaMoy’kkghe/kwu fuekZ.k >kysY;k cgqjk‛Vªh; 

daiU;k] laLFkk ;kapk izHkko vl.kkjh vkarjjk‛Vªh; o vkfFkZd O;oLFksr jk‛Vªkph Hkwfedk 

e;kZfnr dj.kkjh izfØ;k gks;-** & dkWDl vkf.k dkWVu 

20½^^tkxfrdhdj.k Eg.kts vkarjjk‛Vªh; vkf.k lokZalkBh Lokra™; ;k ewY;kapk lekos’k 

vl.kkjh vkf.k eqDr O;kikj o vFkZO;oLFksps Qk;ns lokZauk feGwu ns.kkjh loZlekos’kd 

izfØ;k gks;-** & fLeFk 

21½ ^^tkxfrdhdj.k Eg.kts txkrhy osxosxG~;k ns’kkauh ijLij O;kikj dj.ks gks;-** 

& MkW- ;’koar euksgj 

22½^^tkxfrdhdj.k Eg.kts O;kikj] foÙk vkf.k ekfgrhP;k ,d=hdj.kkrwu ,dp ,d 

v’kh tkxfrd cktkjisB vkf.k laLd`rhph fufeZrh gks;-** & FkkWel ÝhMeu 

23½^^tkxfrdhdj.k Eg.kts tkxfrd vFkZO;oLFkk fuekZ.k dj.;kph izfØ;k gks;-** & 

tkxfrd cWad 

FkksMD;kr] tkxfrdhdj.k Eg.kts tkxfrd vkfFkZd O;ogkjkapk >kysyk foLrkj 

gks;- tkxfrdhdj.kkr txkr ,ddsanzh; vkfFkZd O;oLFkk fuekZ.k dj.ks] vf/kd 

xqaro.kwd d#u vkS|ksfxdhdj.k ok<o.ks o vk;kr&fu;kZr lqyHkrsus djrk 

;s.;kph fLFkrh fuekZ.k dj.ks ;k ckchapk lekos’k gksrks- tkxfrdhdj.kkeqGs 

Xykscy vkf.k yksdy ;krwu ^Xyksdy* gh ladYiuk mn;kl vkY;keqGs] 

tkxfrdhd.kkP;k izfØ;sr dks.krhgh O;Drh Lora= vFkok foHkDr lewgkpk Hkkx u 

jkgrk laiw.kZ lektp FksV tkxfrd O;ogkjk’kh tksMyk xsyk vkgs- ijarq vls 

vlys rjh] tkxfrdhdj.kkP;k izfØ;srwu o ekfgrh ra=KkukP;k LQksVkrwu 

jk‛Vª&jkT;kP;k lhek va/kqd gksÅu jk‛Vªkaps lkoZHkkSeRo /kksD;kr vkysys vkgs gh 

ckc utjsvkM djrk ;s.kkj ukgh- 

Hkkjrkrhy d`‛kh{ks=% 

izkphu dkGkiklwu d`‛kh{ks= gs Hkkjrh; vFkZO;oLFksrhy ,d egÙokps {ks= vkgs- 

d`‛kh gk Hkkjrh; yksdkapk izeq[k O;olk; vlY;keqGs ns’kkP;k jk‛Vªh; mRiUukr] 

jkstxkjkr] vkS|ksfxd fodklkr] fons’kh O;kikjkr vkf.k ns’kkP;k vkfFkZd fodklkr d`‛kh 

{ks=kps LFkku egÙokps vkgs- d`‛kh gk Hkkjrh; vFkZO;oLFkspk d.kk vkgs vls EgVYks 

tkrs- ;ko#up vkiY;kyk d`‛kh {ks=kps Hkkjrh; vFkZO;oLFksrhy vl.kkjs egÙp y{kkr 

;srs- Hkkjrklkj[;k vYifodlhr jk‛Vªkapk vkfFkZd fodkl gk d`‛kh {ks=kP;k fodklkoj 

voyacwu vkgs- Hkkjrkr uSlfxZd lalk/kus izpaM izek.kkr miyC/k vlyh rjh 

HkkaMoykP;k derjrseqGs vkS|ksfxdj.kkpk osx vYi vkgs- ifj.kkeh] ok<R;k yksdla[;syk 

jkstxkj miyC/k d#u ns.;kps dke d`‛kh {ks=kus d sys vkgs- ns’kkrhy csdkjhps izek.k 

deh dj.;kr d`‛kh {ks=kpk egÙpkpk okVk vkgs- Hkkjrke/;s HkkaMoykph derjrk 
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eksB~;k izek.kkr vlyh rjh ;k HkkaMoykP;k derjrsoj ekr d`‛kh {ks=kP;k ek/;ekrwu 

djrk ;srs- dkj.k d`‛kh {ks=kr HkkaMoy&mRiknu xq.kksÙkj deh vlrs o R;keqGs deh 

HkkaMoy xqarowu eksB~;k izek.kkr mRiknu feGork ;srs- d`‛kh {ks=kP;k fodklklkBh 

eksB~;k izek.kkr fons’kh pyukph vko’;drk lq/nk vkS|ksfxd {ks=k,o<h vlr ukgh- 

;keqGs Lokra™;kuarj iapokf‛kZd ;kstukaP;k ek/;ekrwu Hkkjrkpk vkfFkZd fodkl ?kMowu 

vk.krkauk vkS|ksfxd {ks=kcjkscjp d`‛kh {ks=kyk lq/nk egÙokps LFkku iapokf‛kZd 

;kstukae/;s fnys vkgs- 

izfl/n vFkZrK dksy o gqoj ;kaP;kers] ns’kkpk vkfFkZd fodkl ?kMowu 

vk.k.;klkBh loZizFke R;k ns’kkrhy d`‛kh {ks=kpk fodkl ?kMowu vk.k.ks vko’;d 

vlrks- tj d`‛kh {ks=kpk fodkl gk iqjs’kk izek.kkr vk/kh ?kMwu vkyk ukgh] rj m|ksx 

o lsok {ks=kP;k fodklkr vMFkGs fuekZ.k gksrkr- Eg.kwu ifgY;k iapokf‛kZd ;kstusr 

Hkkjrkrhy fu;kstu vk;ksxkus d`‛kh {ks=koj lokZr tkLr Hkj fnyk- vkt 

tkxfrdhdj.kkeqGs d`‛kh{ks= gs izHkkfor >kysys vkgs- R;kr vusd ifjorZus ?kMwu 

vkysyh vkgsr- ;k tkxfrdhdj.kkeqGs d`‛kh {ks=koj vuqdwy rlsp izfrdwy ifj.kke 

>kY;kps fnlwu ;srs- vuqdwy ifj.kkekeqGs Hkkjrh; d`‛kh {ks=kpk fodkl >kysyk vkgs] 

rj izfrdwy ifj.kkekeqGs vusd vMp.kh fuekZ.k >kysY;k vkgsr- tkxfrdhdj.kkpk d`‛kh 

{ks=koj >kysY;k izfrdwy ifj.kkeklkBh mik;;kstuk d#u R;koj ekr dj.ks gs tjh 

Hkkjrh;kaleksj ,d eksBs vkOgku vlys rjh] rs vkOgku isy.;kph rkdn Hkkjrh; 

yksdkae/;s vkgs gs ek= foljrk ;sr ukgh-       

tkxfrdhdj.kkpk d`‛khojhy ifj.kke % 

 ns’kkP;k vFkZO;oLFksr d`‛khyk egÙokps LFkku vkgs- d`‛khP;k fodklkf’kok; 

ekuoh thou d/khgh lq[kh vkf.k le`/n gksÅ ‘kd.kkj ukgh- dkj.k ekuokph 

vUUk/kkU;kph eqqyHkwr xjt gh d`‛khekQZrp iw.kZ gksÅ ‘kdrs- m|ksxkauk vko’;d dPP;k 

ekykpk iqjoBk lq/nk d`‛khrwup gksrks- d`‛kh gs ns’kkrhy yksdkaP;k miftohdsps ,d 

lk/ku vkgs- Eg.kwup d`‛khyk ^Hkkjrkpk vkRek* vls Eg.krkr- HkkjrkP;k vFkZO;oLFksr 

d`‛khph Hkwfedk gh vR;ar egÙokph vkgs- ijarq tkxfrdhdj.kkeqGs d`‛kh {ks=koj vusd 

vuqdwy o izfrdwy ifj.kke >kys vkgsr- 

d`‛khojhy vuqdwy ifj.kke % 

1½ d`‛kh mRiknukr ok<&  

 Tkkxfrdhdj.kkeqGs d`‛kh mRiknu ok<ys vkgs- ‘ksrdjh gk vf/kd mRiUUk 

ns.kkÚ;k ch&fc;k.;kaP;k fofo/k tkrh [kjsnh d# ykxyk vkgs- rlsp d`‛khyk ykx.kkjh 

brj vknkusgh dehr deh fderhr brj ns’kkrwu [kjsnh d# ykxY;kus nj gsDVjh 

mRiknu ok<hyk enr >kyh vkgs-   

2½ ch&fc;k.ks [kjsnh dj.;kps Lokra™;& 

 Tkkxfrdhdj.kkeqGs ‘ksrdÚ;kyk dks.kR;k izdkjps ch&fc;k.ks [kjsnh d#u d`‛khps 

mRiknu ok<okos ;klanHkkZr fu.kZ; ?ks.;kps laiw.kZ Lokra™; ns.;kr vkys vkgs- ;keqGs rks 

lokZr pkaxys ch&fc;k.ks oki# ‘kdrks- rlsp ikjaikfjd i/nrhizek.ks fidkrhy dkgh 

fgLlk ^ch* Eg.kwu Bsow ‘kdrks vkf.k R;kpk okij iq<hy o‛khZ d# ‘kdrks- f’kok; 
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‘ksrdjh gk R;kP;kdMhy tkLrhps fc;k.ks fodw ‘kdrks- iajrq vls vlys rjh] fc;k.;kauk 

laj{k.k ns.;kr vkys vkgs- dkj.k ukekafdr fc;k.ks rks fodw ‘kdr ukgh- ‘ksrdjh gk 

ch&fc;k.;kaps mRiknd Eg.kwu dke d# ‘kdrks- rlsp lajf{kr ch&fc;k.ks mRiknukpk 

gDd vlysY;k O;DrhP;k laerhus rks ch&fc;k.;kaph O;kikjh rÙokoj foØh d# ‘kdrks- 

v’kkizdkjs] dks.krh ch&fc;k.ks okijk;ph ;kps Lokra™; ‘ksrdÚ;kyk vkgs- 

tkxfrdhdj.kkeqGs R;kyk pkaxY;k izrhP;k ch&fc;k.;kaph [kjsnh djrk ;sÅu R;kP;k 

lkgk¸;kus d`‛khps mRiknu eksB~;k izek.kkr ?ksrk ;srs-    

3½ fid ?ks.;kP;k i/nrhr fofo/krk& 

 Ukohu vkfFkZd /kksj.kkiwohZ Hkkjrh; ‘ksrdjh gk izkFkfed Lo#ikps [kk|inkFkZ o 

uxnh fidsp ?ksr gksrk- ijarq tkxfrdhdj.kkP;k vko’;drsuqlkj vkrk Hkkjrh; ‘ksrdjh 

gk iajijkxr vUUk/kkU;k,soth m|kufo|k] Qqyckx] vkS‛k/kh ouLirh v’kk v[kk| 

fidkaphgh ykxoM djr vkgs-  

4½ mRiknukyk ;ksX; Hkko& 

 Tkkxfrdhdj.kkP;k izfØ;sr Li/ksZeqqGs mRiknukph xq.koÙkk ok<r vkgs- ifj.kkeh] 

‘ksrdÚ;kauk R;kaP;k mRiknukpk ;ksX; Hkko izkIr gksr vkgs-  

5½ d`‛kh vknkukojhy lcflMh& 

 d`‛khps mRiknu ok<fo.;klkBh vk/kqfud ch&fc;k.ks] jklk;fud [krs] votkjs] 

ik.khiqjoB~;kP;k lks;h bR;knhaph xjt vlrs- Hkkjr ljdkj vkrki;Zar ‘ksrdÚ;kauh 

eksB~;k izek.kkr jklk;fud [krkapk o vk/kqfud ch&fc;k.;kapk okij djkok Eg.kwu 

R;koj lcflMh nsr vkys vkgs- vkrk g~;k loZ lcflMht can gksrhy v’kh ppkZ dsyh 

tkrs- ijarq txkrhy dkgh ns’k eksB~;k izek.kkr ‘ksreky mRiknuklkBh lcflMht nsrkr- 

;ke/;s tiku o iwoZ ;qjksie/khy dkgh ns’kkapk lekos’k vkgs- Hkkjrkr eqGkrp 

lcflMhps izek.k ,dw.k ‘ksrhewY;kP;k 10 VDds Eg.kts vR;ar deh vkgs- brj ns’kkrhy 

‘ksrekykojhy lcflMh deh dsY;kus R;kaP;k ‘ksrekykP;k fdaerh ok<wu Hkkjrh; 

‘ksrdÚ;kyk vkiyk ‘ksreky brj ns’kkr ikBfo.;kph o R;kaP;k’kh LIk/kkZ dj.;kph lqo.kZ 

la/kh miyC/k >kyh vkgs-  

6½ mRiknukP;k fu;kZrhr ok<& 

 Hkkjr ljdkjus lu 1993&1994 e/;s tkxfrd O;kikj la?kVusps /kksj.ks 

Lohdkjys- R;keqGs d`‛khekykph fu;kZr ok<r vlY;kps fnlwu ;srs- Hkkjrklkj[;k 

fodlu’khy ns’kkis{kk fodlhr ns’kkauk uouohu izdkjpk d`‛kheky fu;kZr dj.;kph 

la/kh miyC/k >kyh vkgs] vls tkxfrd vUUk o d`‛kh la?kVusP;k vH;klkr EgVys vkgs-  

7½ fc;k.;kapk fufeZrh gDd& 

 Ckh&fc;k.;kaps mRiknu d#u R;kph foØh dj.;kP;k Hkkjrkrhy ‘ksrdjh oxkZP;k 

gDdkoj tkxfrdhdj.kkpk foijhr ifj.kke u gksrk Hkkjrkrhy iz;ksx‘kkGsr osxosxG~;k 

gokekukr fVdwu jkg.kkÚ;k ouLirhtU; ch&fc;k.;kaP;k uouohu tkrh ‘kks/kwu 

dk<Y;k xsY;k- Hkkjrkr 175 izdkjph ladjhr ch&fc;k.ks vkgsr- R;krhy 98 izdkjph 

ch&fc;k.ks Hkkjrkrhy ‘kkL=KkaP;k la’kks/kuo`Ùkhyk pkyuk ns.kkjh vlY;keqGs d`‛kh 

mRiknukr ok< gks.;kl enr >kyh- rlsp ch&fc;k.;kaph fu;kZr djrk ;sÅu R;kiklwu 
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ijdh; pyu feGr vkgs- vyhdMP;k dkGkr ch&fc;k.;kaP;k ,soth mrhlao/kZu gk 

izdkj osxkus fodlhr >kyk vkgs- R;kpk Qk;nk Hkkjrh; la’kks/kdkyk feGkY;keqGs 

‘ksrdÚ;kauh d`‛kh mRiknu osxkus ok<foys vkgs-  

8½ ladjhr ch&fc;k.;kaP;k mRiknukr ok<& 

 Lku 1996&1997 e/;s ladjhr ch&fc;k.;kaps ,dw.k mRiknu gs 46-026 

fDoaVy ,o<s gksrs] rs 1999&2000 e/;s 50-798 fDoaVyi;Zar ok<ys vkgs- rlsp 

ik;kHkwr ch&fc;k.;kaps ,dw.k mRiknu ojhy dkGkr 73-27 yk[k fDoaVyo#u 91 

yk[k fDoaVyi;Zar ok<ys vkgs-   

9½ fu;kZr jpusr cny&  

 Ukohu O;kikjh /kksj.kkeqGs tdkrh deh dsY;k o R;kpk ifj.kke Eg.kwu 

fu;kZrhP;k jpusr cny >kyk-1990 e/;s Hkkjrkpk ‘ksrh o layXu oLrwaP;k ,dw.k 

fu;kZrhe/khy fgLlk 17-9 VDds gksrk-1997&1998 e/;s rks 18-8VDD;kai;Zar ok<yk- 

rlsp iwohZ fu;kZrhe/;s dkiwl]rkx]pgk]rsyfc;k] elkys] dktw bR;knh oLrwapk lekos’k 

gkssrk-i.k tkxfrdhdj.kkeqGs v’kk ikjaikfjd oLrwaP;k fu;kZrhr ?kV >kyh vlwu 

vikjaikfjd oLrwaP;k fu;kZrhr ok< >kyh vkgs- ;ke/;s lk[kj]rkanwG] diMs] dkWQh]ekls 

o R;kaps inkFkZ rlsp cklerh rkanwG bR;knh oLrwaph fu;kZr ok<yh vkgs-  

10½ lqrh dkiM fu;kZrhr ok<& 

 Tkkxfrdhdj.kkr cgqfo/k lqrh dkiMfo‛k;hP;k djkjkeqGs dksVk i/nrh o 

fu;a=.ks jí >kyh- ;keqGs Hkkjrkrwu lqrh dkiMkP;k fu;kZrhr ok< >kyh- 1997&1998 

e/;s lqrh dkiM o lqr ;kaph fu;kZr 12]094 dksVh #i;kaph gksrh -   

11½ [krkaP;k vk;krhr ok< & 

 mnkjhdj.kkP;k /kksj.kkeqGs [krkaph vk;kr osxkus ok<yh vkgs- 1985&1986 rs 

1989&1990 ;k dkGkr [krkaph ljkljh okf‛kZd vk;kr 1114 dksVh #i;s gksrh] rj 

1997&1998 e/;s rh 3755 dksVh #i;kaph gksrh-  

12½ d`‛kh vk/kkfjr mRiknukP;k fu;kZrhr ok<& 

 Tkkxfrdhdj.kkeqGs ns’kkr d`‛kh vk/kkfjr m|ksxkaph la[;k gh izpaM izek.kkr 

ok<yh vkgs- ;k m|ksxkaP;k ok<heqGs jkstxkjkph fufeZrh >kyh vkgs- vusd yksdkauk 

jkstxkj feGkyk vkgs- rlsp d`‛kh vk/kkfjr mRiknukP;k fu;kZrhr ok< >kyh vkgs- ;k 

mRiknukP;k fu;kZrheqGs ns’kkyk ijdh; pyu miyC/k >kys vkgs-   

13½ ‘ksrh dj.ks lksis& 

 Tkkxfrdhdj.kkeqGs o vk/kqfud ra=KkukeqGs flekar ‘ksrdjh o vYi Hkw/kkjd 

‘ksrdjh ;kauk ‘ksrh dj.ks lksis >kys vkgs- vk/kqfud ra=Kkukpk Qk;nk ?ksÅu gs 

‘ksrdjh tfeuhrwu tkLr mRiknu dk<w ykxys vkgs- mnk- egkjk‛Vªkrhy flUUkj ;sFkhy 

dklkj ukokP;k 60 o‛kkZP;k x`gLFkkus 5 xqaBs tkxsr izrh fno’kh 500 fyVj ik.;koj 

Qqykaph ‘ksrh d#u ifgY;kp lgk efgU;kr ,d yk[kkP;koj mRiUUk feGoys vkgs- 

rlsp brjkauk jkstxkj lq/nk miYkC/k d#u fnyk vkgs-    

14½ m|ksxkaP;k dk;Z{kersr ok< & 
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 Tkkxfrdhdj.kkeqGs d`‛kh o d`‛khoj vk/kkfjr m|ksxkae/;s Li/kkZ fuekZ.k >kyh 

vkgs- ;k Li/ksZeqGs m|ksxkaph dk;Z{kerk] mRiknu{kerk o xq.koÙkk ok<yh vkgs- Hkkjrkr 

l/;k 2 VDds d`‛kh ekykoj izfØ;k dsyh tkrs- i.k izfØ;k dsysyk eky lqjf{kr 

fBdk.kh Bso.;klkBh pkaxY;k ntkZph f’krx`gs o xksnkes oka/k.;kph vko’;drk vkgs-  

d`‛khojhy izfrdwy ifj.kke % 

1½ izxr ns’kka’kh Li/kkZ v’kD;& 

 Tkkxfrdhdj.kkeqGs Hkkjrh; ‘ksrdÚ;kauk izxr ns’kka’kh vk;kr d`‛kh ekykcjkscj 

Li/kkZ dj.ks l/;k rjh ‘kD; ukgh- Hkkjrkrhy ‘ksrh O;olk; gk izkeq[;kus ljdkjh 

/;s;&/kksj.ks] ygjh eksleh gokeku ;koj voyacwu vkgs- ;krp Hkj Eg.kwu 

tkxfrdhdj.kkpk Qkj eksBk QVdk Hkkjrh; ‘ksrdÚ;kauk clr vkgs- dkj.k xsY;k 

o‛kkZaiklwu vesfjdk] ÝkUl] tiku o brj ;qjksih; ns’k vkiY;k ‘ksrdÚ;kauk eksB~;k 

izek.kkr vFkZlgk¸; djr vkgsr- mnk- vesfjdk 65 VDds] rj tiku 55 VDds 

vFkZlgk¸; nsrs- R;keqGs d`‛kh mRiknukP;k tkxfrd fdaerh deh gksÅu Hkkjrklkj[;k 

d`‛khiz/kku ns’kkrhy ‘ksrdÚ;kaps izpaM uqdlku gksr vkgs- Eg.kwu tkxfrd O;kikj 

Lka?kVusP;k /kksj.kkr loZp jk‛Vªkauh d`‛khyk fnys tk.kkjs loZ vuqnku 1999 Ik;Zar 20 

VDds Ik;Zar deh djkosr vlk izLrko Bsoyk- ek= ;k izLrkokyk vusd fodlhr 

jk‛Vªkauh fojks/k dsyk- ijarq Hkkjrkr d`‛khyk ns.;kr ;s.kkjs vuqnku 10 VDds is{kk deh 

vlY;kus vuqnku deh dj.;kpk iz’up ;sr ukgh] myV fodlhr jk‛Vªkauk vkiY;k 

vuqnkukr dikr djkoh ykxsy- R;keqGs vkarjjk‛Vªh; cktkjisBsr d`‛khekykP;k fdaerh 

Hkkjrh; d`‛khekykP;k rqyusr ok<rhy- ifj.kkeh] Hkkjrh; d`‛kh ekykph fu;kZr ok<sy o 

R;krwu vf/kd ijdh; pyu feGsy- ek= R;kpcjkscj tkxfrd O;kikj la?kVusP;k 

/kksj.kkuqlkj Hkkjrklkj[ks ts ns’k d`‛khekykph vk;kr lglk djhr ukghr] v’kk ns’kkauk 

ns’kkarhy mi;ksxkP;k 3 VDds d`‛kheky fodlhr jk‛VªkadMwu vk;kr djkok ykxsy o 

R;ke/;s 5 VDds Ik;Zar ok< djkoh ykxsy- ;keqGs Hkkjrh; d`‛kh ekykP;k fdaerh ?kVwu 

R;kpk QVdk Hkkjrh; ‘ksrdÚ;kauk clsy-  

2½ fdaerhr vfLFkjrk& 

 vkarjjk‛Vªh; cktkjkrhy mRiknu ?kVdkaP;k fdaerh vkf.k ihd i/nrh ;ke/;s 

lkrR;kus gks.kkjs cny gs ns’kkarxZr fdaerhe/;sgh vfLFkjrk fuekZ.k djrkr- R;kpk 

foijhr ifj.kke miHkksDrs o ‘ksrdjh ;k nks?kkaojgh gksrks- ,dw.kp] tkxfrdhdj.kkeqGs 

Hkkjrh; d`‛khekykP;k fdaerhr vfLFkjrk fnlwu ;srs-  

3½ ygku ‘ksrdÚ;kaps vfLrRo /kksD;kr& 

 Hkkjrkr lqekjs 80 VDds ygku ‘ksrdjh vkgsr- uohu tkxfrd O;kikj 

la?kVusP;k /kksj.kkuqlkj ygku ‘ksrdÚ;kaps vfLrRop /kksD;kr vkys vkgs- vUUk/kkU;kaP;k 

mRiknuktkxh fdQk;r’khj mRiknukP;k fn’ksus okVpky lq# >kyh rj vUUk/kkU;kph 

vkRefuHkZjrk u‛V gksÅu Hkkjrkyk vUUk/kkU;kP;k vk;krhoj voyacwu jkgkos ykxsy- 

ijarq gs ijkoyafcRo vR;ar /kksdknk;d Bjsy- f’kok; vk/kqfud ra=KkukeqGs tSfod 

foKkukuqlkj Årh lao/kZukP;k lgk¸;kus mRiknu gs eksB~;k izek.kkr gksÅ ykxsy- 

;keqGs ‘ksrhps dkj[kkunkjhdj.k gksbZy- l|%fLFkrhr bL=kbZy ns’k ;kp fn’ksus tkr 
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vkgs- rlsp xksMh ns.kkjs inkFkZ vk/kqfud ra=KkukeqGs iz;ksx’kkGsr fuekZ.k gksÅ ykxys 

rj Hkkjrkrhy Ålkph o la™;kph ‘ksrh /kksD;kr ;sbZy- ifj.kkeh] Hkkjrh; ‘ksrdjh 

eksB~;k la[;sus csdkj gksrhy-  

4½ lkoZtfud forj.k O;oLFkk /kksD;kr& 

 Tkkxfrd O;kikj la?kVusP;k /kksj.kkuqlkj] Hkkjr ljdkjus lkoZtfud forj.k 

O;oLFkslkBh ykx.kkÚ;k /kkU;kaph [kjsnh vkf.k ;k O;oLFks}kjs djko;kph /kkU;kph foØh 

gh [kqY;k cktkjHkkokus djkoh Eg.ktsp lkoZtfud O;oLFksyk ns.;kr ;s.kkjs vFkZlgk¸; 

gGwgGw deh d#u gh O;oLFkk can djkoh gs ;k djkjke/;s ekU; dj.;kr vkys vkgs- 

;keqGs Hkkjrkrhy lkoZtfud forj.k O;oLFkk /kksD;kr vkyh vkgs- R;keqGs ljdkjus 

LoLr /kkU; nqdkukrhy ekykP;k fdaerh ok<fo.;kl lq#okr dsyh vkgs- js’kfuax 

O;oLFkk ulrh rj ljdkjyk Lokra™;ksÙkj dkGke/;s ns’kkarxZr ‘kkarrk o lqO;oLFkk 

Bsork vkyh ulrh- rlsp fdaer ikrGh jks[krk vkyh ulrh- vkiY;k ns’kkyk okjaokj 

nq‛dkG] uSlfxZd vkiÙkh ;k xks‛Vhauk lkeksjs tkos ykxrs- v’kkosGh lkoZtfud forj.k 

O;oLFkk ‘ksrdjh o xjhc oxkZyk rkjd Bjrs- tj gh i/nrh can dsyh rj xjhc 

yksdkauk thouk’;d oLrw [kqY;k cktkjkrwu [kjsnh djkO;k ykxrhy] ts R;kauk 

ijoM.kkjs ukgh-  

5½ cgqjk‛Vªh; daiU;kauk d`‛kh m|ksxkps fuea=.k& 

 Tkkxfrdhdj.kkpk Qk;nk ?ks.;kP;k n`‛Vhus Hkkjr ljdkjus cgqjk‛Vªh; daiU;kauk 

Hkkjrke/;s m|ksx/kans mHkkj.;kps t.kw fuea=.kp fnys vkgs- LoLr o Hkjiwj etwj 

iqjoBk] lqjf{krrs’kh o Ik;kZoj.kk’kh lacaf/kr dehr deh fucZ a/k ;kpk Qk;nk 

mBfo.;klkBh ;k daiU;kauh eksB&eksBs m|ksx/kans mHks dj.;klkBh ‘ksrdÚ;kaP;k tfeuh 

vOokP;k&lOok Hkkokus fodr ?ksrY;k- ;k m|ksx/ka|kauk ykx.kkÚ;k ik.;keqGs d`‛kh o 

fi.;kP;k ik.;kps ladV mHks jkfgys- 1996 uaarj ;k leL;kauh mxz Lo#i /kkj.k dsys- 

R;keqGs izkeq[;kus dkyO;k}kjs ik.khiqjoBk gks.kkÚ;k Hkkxkrhy ‘ksrh /kksD;kr vkyh- 

ifj.kkeh] ygku ‘ksrdjh oxZ ‘ksrhrwu ckgsj iMw ykxyk- R;keqGs xjhch o csjkstxkjhr 

ok< gksÅu rss dke ‘kks/k.;klkBh ‘kgjkdMs tkow ykxys- 

6½ cgqjk‛Vªh; daiU;kaph eDrsnkjh& 

 eksBh xqaro.kwd] vk/kqfud ra=Kku o vkØed foi.ku uhrhlg cgqjk‛Vªh; 

daiU;kauh Hkkjrh; d`‛kh {ks=kr QDr izos’kp dsyk ukgh] rj R;kaph eDrsnkjh lq/nk 

vkgs- txkrhy ok<rh yksdla[;k o R;kuqlkj vUUk/kkU;kph ok<rh ekx.kh y{kkr ?ksÅu 

uouohu ladjhr fc;k.;kapk ‘kks/k yko.;kr ;sr vkgs- ;k fc;k.;kaP;k mRiknukps gDd 

th cgqjk‛Vªh; daiuh ?ksbZy] R;kp daiuhdMwu ‘ksrdÚ;kauk fc;k.ks [kjsnh djkos 

ykxrhy- gs fc;k.ks lkBo.ks] fod.ks o iqUgk okij.ks ;kpk vf/kdkj ‘ksrdÚ;kauk  u 

jkgrk QDr cgqjk‛Vªh; diauhykp jkghy- ;k daiuhyk jkW;YVh nsÅu ‘ksrdÚ;kauk 

fc;k.ks fodr ?;kos ykxsy- Hkkjrh; jkT;?kVusuqlkj fc;k.;kaP;k okijkpk] lkBfo.;kpk 

o iquokZijkpk vf/kdkj ‘ksrdÚ;kauk vkgs- rlsp Hkkjr ljdkj ‘ksrdÚ;kauk vYi 

njke/;s fc;k.ks miyC/k d#u nsrs- vkrk tkxfrd O;kikj la?kVusP;k /kksj.kkuqlkj gk 
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iqjoBk can djkok ykxsy- ;k fc;k.;kaps isVsaV ekU; dj.ks Eg.ktsp ‘ksrdÚ;kaps 

?kVukRed gDd fgjkowu ?ksÅu ‘ksrhyk m/oLr dj.ks gks;- 

7½ da=kVh ‘ksrh i/nrhl lq#okr& 

 Tkkxfrdhdj.kkeqGs cgqjk‛Vªh; daiU;k Hkkjrke/;s ;sÅu ;sFkhy ‘ksrdÚ;kauk 

d`‛khdjhrk ch&fc;k.ks] [krs] fdVduk’kds ;kapk iqjoBk djrhy- R;kpizek.sk tkxfrd 

d`‛kh mRiknu feGfo.;kP;k n`‛Vhus ^Lkafonk d`‛kh O;oLFkk* LFkkiu dj.;kpk iz;Ru 

djrhy- ;kpkp ,d Hkkx Eg.kwu ;k cgqjk‛Vªh; daiU;k Hkkjrkrhy ygku ‘ksrdÚ;kaP;k 

tfeuh vkiY;k fu;a=.kk[kkyh vk.kwu lkaxrhy R;k fidkapk] Eg.krhy R;k i/nrhus o 

BjoysY;k fdaerhuqlkj ;k ygku ‘ksrdÚ;kauk ‘ksrh djkoh ykxsy- ;krwup da=kVh ‘ksrh 

i/nrh vfLrRokr ;sbZy- 

fu‛d‛kZ % 

 ^^tkxfrdhdj.kkpk d`‛kh {ks=kojhy ifj.kke** ;k ‘kks/k fuca/kkpk la’kks/kukRed 

n`‛Vhus l[kksy vH;kl dsY;koj ts fu‛d‛kZ fu?kkys rs vls &  

1. tkxfrdhdj.kkpk ifj.kke gk T;kizek.ks ijaijk] laLd`rh] thou’kSyh ;k xks‛Vhaoj 
>kyk rlkp rks d`‛kh {ks=koj lq/nk >kyk vls v/;;ukrwu fun’kZukl vkys- 

2. tkxfrdhdj.kkr vkarjjk‛Vªh; O;kikj gk eqDr vlY;kus Hkkjrh; d`‛khrhy mRiknu 

eksB~;k izek.kkr fu;kZr dsys tkrs vls la’kks/kukRkwu n`Xxkspj >kys- 

3. tkxfrdhdj.kkeqGs d`‛kh o d`‛khoj vk/kkfjr m|ksx ;ke/;s LIk/kkZ fuekZ.k >kY;kps 

la’kks/kukrwu vk<Gwu vkys-  

4. tkxfrdhdj.kkeqGs Hkkjrh; ‘ksrdÚ;kyk dks.kR;k izdkjph ch&fc;k.ks] jklk;kfud 

[krs] fdVduk’kds okijk;ph ;kaps Lokra™; feGkY;kps fnlwu ;srs- 

5. tkxfrdhdj.kkeqGs d`‛kh mRiknukr vkf.k jkstxkjkr ok< >kyh vkgs vls v/;;ukrwu 

n`‛VhiFkkl vkys-  

6. tkxfrdhdj.kkeqGs d`‛kh mRiknukph xq.koÙkk ok<wu ‘ksrdÚ;kaP;k ‘ksrekykyk ;ksX; 

Hkko izkIr gksr vlY;kps vH;klrwu y{kkr ;srs- 

7. tkxfrdhdj.kkeqGs Hkkjrh; ‘ksrdÚ;kyk vkiyk ‘ksreky brj ns’kkr ikBfo.;kph 

lqo.kZ laa/kh miyC/k >kY;kps v/;;ukrwu fun’kZukl vkys- 

8. tkxfrdhdj.kkeqGs o vk/kqfud ra=KkukeqGs vYi Hkw/kkjd ‘ksrdÚ;kauk ‘ksrh dj.ks 

lksis >kys vls la’kks/kukRed v/;;ukrwu vk<Gwu vkys- 

9. tkxfrdhdj.kkeqGs ygku  ‘ksrdÚ;kaps vfLrRo rlsp lkoZtfud forj.k O;oLFkk 

/kksD;kr vkY;kps fnlwu vkys- 

lanHkZxzaFk lwph % 

1½ nqHkk‛kh] MkW- in~ekdj & ^mnkjhdj.k] tkxfrdhdj.k vkf.k Hkkjrh; d`‛kh*   

2½ djkMs] izk-txu -& ^tkxfrdhdj.k% Hkkjrkleksjhy vkOgkus*  

3½ lkBs] MkW- e/kqlwnu & ^tkxfrd vFkZdkj.k*  

4½ ikVhy] ,dukFk & ^tkxfrdhdj.k vkf.k orZeku vkOgkus*  

5½ f{kjlkxj] lkS- ‘kksHkknsoh & ^d`‛khfo‛k;d ?kVd*  
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vkGanh ;sFks ;s.kkÚ;k i;ZVdkaP;k izknsf”kd forj.kkpk HkkSxksfyd vH;kl 
 

 

nknklkgsc ekjdM
1
 MkW-vkseizdk’k eqan s

2
 

1
lgk¸;d izk/;kid gqrkRek jktxq: egkfo|ky; jktxq:uxj rk-[ksM] ft-iq.ks- 

2
lg;ksxh izk/;kid] ukjk;.kjko jk.kk egkfo|ky; cMusjk] ft-vejkorh-  

 

lkjka”k &  

vkGanh gs egkjk’Vªkrhy ,d egRokps i;ZVuLFkG vkgs- gs okjdjh laiznk;kps yksdfiz; 

Jn~/kkLFkku vkgs- vkGanh laiw.kZ egkjk’Vªkr vkf.k ns”kkrhy dkgh jkT;krgh izfln~/k vkgs- okjdjh 

laiznk; gk iw.kZ egkjk’Vªkr iljysyk vkgs- R;kewGs iw.k Z egkjk’Vªkrwu vkGanh ;sFks i;ZVd ;sr 

vlrkr- ;k “kks/kfuca/kkr vkGanh ;sFks ;s.kkÚ;k i;ZVdkaP;k izknsf”kd forj.kkpk vH;kl dsysyk vkgs-   

izLrkouk &  

 vkGanh gs iq.ks ftYgÓkkrhy ,d egRokps rhFkZ{ks= vkgs- fganw /kekZrhy okjdjh iaFkkrhy 

HkDrkaps rs iq.;/kke vkgs- Fkksj lar] Kkus”oj egkjkt vkf.k R;kaph HkkoaMs ;kaps rs dk;Z{ks= vkgs- 

okjdÚ;kaP;k ǹ"Vhus dk”khis{kkgh ia<jiwjps egRo vf/kd vkgs- ijarq lar ukenso egkjkt Eg.krkr]  

 Hkw oSdqaB ,d ia<jh A R;kgqfu vf/kd vyadkiqjh A 

 fln~/ks”ojk”kstkjh A banzk;.kh A 

 ia<jhgwu gs lksis A tukph gjko;k ikis A 

 dfGdkG dksify;k dksisA u pys vyadkiqjklh A ¼vH;adj 2008½ 

 okjdjh laiznk;kP;k ijaijsuqlkj oSdqaBkfn vkB ihBs vkgsr- R;kiSdh vkGanh gs tqukV 

f”koihB vkgs- f”koihB gs tqukV A KkukckbZ rsFks eqdqV ;k vkGanhpk efgek “kSo”kkL=kr ¼ 

Ldaniqjk.kkr vkyk vkgs- ¼oDrs fo-la- 2068½ ifo= banzk;.kh unhps dkBh Jh {ks= vyadkiqjh ¼ 

vkGanh½ olysys vkgs- vyadkiqjh gs {ks= iqjkru dkGkiklwu ifo= o izfln~/k rhFkZ{ks= vkgs- ;k 

{ks=klkj[ks =SyksD;kr nqljs ikou {ks= ukgh- izkphu dkGh vkGanh Hkksorkypk izns”k vj.;e; gksrk 

o R;kl vkuanou vls uko gksrs- vls ;kps o.kZu Ldan iqjk.kkrhy lg~;knzh[kaMkr vkysys vkgs- 

¼[kjkr 2004½ d̀r;qxkr vkuanou =srk;qxkr o:.k] Onkikj;qxkr dfiy vkf.k dfy;qxkr vydk 

v”kh fujfujkG~;k ;qxkr ;k vkGanhyk ukos ykHkysyh vkgsr- Jh vyadkiqjh {ks= gs Kkus”oj egkjkt 

;kaP;k vxksnjiklwu izfln~/k vkgs- ¼cs.kkjs 2018½ vkGanhps ekgkRE; vusd lk/kq larkauh] Hkkfodkauh] 

lkfgfR;dkauh eqDr daBkus o.kZu dsysys vlY;kus vkGanh vfr”k; egRokps /kkfeZd i;ZVuLFkG 

cuysys vkgs-  

chtlaKk & /kkfeZd i;ZVd] rhFkZ{ks=] izknsf”kd forj.k] iz”kkldh; foHkkx  

mfn~n’V~;s &  

1- vkGanh /kkfeZd i;ZVuLFkGh ;s.kkÚ;k i;ZVdkaps izknsf”kd foHkkxfugk; forj.k vH;kl.ks-  

2- vkGanh ;sFks ;s.kkÚ;k i;ZVdkaps ftYgkfugk; forj.k vH;kl.ks-  

x̀fgrRos &  

1- vkGanh gs ifln~/k /kkfeZd i;ZVuLFkG vlY;kus laiw.kZ egkjk’Vªkrwu vkGanh ;sFks i;ZVd ;srkr-  

2- varjkuqlkj i;ZVdkaP;k la[;sr cny gksrks-  

 

 

vH;klin~/krh &  
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 vkGanh ;sFks ;s.kkÚ;k i;ZVdkadMwu nksu in~/krhus iz”ukoyh Hk:u ?ksryh- dksjksuk 

ykWdMkÅuP;k dkGke/;s vkWuykbZu in~/krhus 171 yksdkadMwu iz”ukoyh Hk:u ?ks.;kr vkY;k- 

rlsp vusd i;ZVdkadMwu izR;{k in~/krhus iz”ukoyh Hk:u ?ksrY;k- ;k iz”ukoyhacjkscjp okjdjh 

f”k{k.k laLFksrhy vgokyke/khy ns.kxhnkjkaP;k ;knhpk vH;kl dsyk- R;ko:u vkGanh ;sFks ;s.kkÚ;k 

i;ZVdkaP;k ewG LFkku y{kkr vkys- dksBwu fdrh i; ZVd ;srkr gs fuf”pr dsys- R;kaph VDdsokjh 

dk<wu jkT;] izns”k vkf.k ftYgkfugk; forj.k udk”kk vkf.k vkys[kkaP;k lkgk¸;kus n”kZfoysys vkgs-  

fo’k; foospu &  

 vkGanh ;k rhFkZ{ks=koj rhFkZ;k=k vkf.k i;ZVu dj.;klkBh Hkkjr ns”kkrhy fofo/k jkT;kae/kwu 

rlsp egkjk’V ªkrhy fofo/k ftYg~;kae/kwu i;ZVd ;sr vlrkr- vkGanh gs iq.ks ftYg~;krhy [ksM 

rkyqD;kr banzk;.kh unhP;k dkBh olysys rhFkZ{ks= vkgs- vkGanh gs /kkfeZd i;ZVuLFkG rj vkgsp] 

f”kok; vkGanhiklwu 20 fd-eh- varjkoj if”pesl nsgw] 25 fd-eh- varjkoj nf{k.ksl iq.ks] ;kf”kok; 

fuexkao] rqGkiwj] FksÅj] jkat.kxkao ;k i;ZVuLFkGkaps lkfu/; ;keqGs vkGanhl laiw.kZ egkjk’Vªkrwu 

i;ZVd ;srkr-  

1- i;ZVdkaps jkT;fugk; forj.k & vkGanh ;sFks ;s.kkÚ;k i;ZVdkaiSdh ;kǹfPNd uequk in~/krhus 

fuoMysY;k 500 i;ZVdkaiSdh osxosxG;k jkT;karwu ;s.kkÚ;k i;ZVdkaph la[;k iq<hyizek.ks 

vk<Gwu vkyh-  

v-dz- jkT; i;ZVdkaph la[;k VDdsokjh 

1- egkjk’Vª 494 98-8 

2-- e/;izns”k 2 0-4 

3- iatkc 1 0-2 

4- xksok 1 0-2 

5- dukZVd 1 0-2 

7- rsyaxk.kk 1 0-2 

 ,dw.k 500 100 

Vscy dz-1 & jkT;fugk; i;ZVdkaph la[;k ¼L=ksr & vH;kldkus dsysys losZ{k.k½ 

- R;kacjkscjp “kstkjP;k dkgh jkT;kae/kwugh vkGanh ;sFks i;ZVd ;sr vlysys fnlwu ;srkr- 

ek= R;kaps izek.k Qkjp deh vkgs- fofo/k jkT;karhy i;ZVd iq<hyizek.ks vkgsr-  

egkjk’Vª &  lokZr tkLr i;ZVd gs egkjk’Vª jkT;krhy vkgsr- R;kaph la[;k 494 vlwu  R;kaph 

VDdsokjh 98-8 VDds brdh vkgs- ;kps dkj.k vkGanh gs {ks= egkjk’Vª jkT;kr vkgs- rlsp vkGanh 

gs izkeq[;kus okjdjh laiznk;kps rhFkZ{ks= vkgs- okjdjh laiznk;kpk lokZr tkLr izlkj egkjk’Vªkr 

>kysyk vkgs- vkGanh gs lar Kkus”oj egkjktkaps tUeLFkku vkf.k lek/khLFkku vkgs- lar Kkus”oj 

egkjktkaps loZ ok³~e; ejkBh Hkk’kse/;s vkgs- R;keqGs R;kauk eku.kkjk] R;kaph HkDrh dj.kkjk oxZ gk 

lokZr tkLr egkjk’Vªkrp vkgs- R;keqGs lokZf/kd Eg.kts 98-8 VDds i;ZVd gs egkjk’Vªkrhy vkgsr-  

e/;izns”k  &  gs jkT; egkjk’VªkP;k “kstkjh vkgs- rlsp R;k jkT;kr vBjkO;k “krdkr f”kans vkf.k 

gksGdj ;k ejkBk ljnkjkaps jkT; vlY;kus rsFks ejkBh laLd̀rhpk vkf.k okjdjh laiznk;kpk dkgh 

izek.kkr izlkj >kysyk vkgs- Eg.kwu e/;izns”kkrhygh dkgh i;ZVd vkGanhl HksV nsrkr- ;k 

vH;klkP;k losZ{k.kke/;s e/;izns”kkrhy 2 O;Drh ;k e/;izns”kkrhy vlY;kP;k vk<Gwu vkysY;k 

vkgsr-  

xksok] dukZVd vkf.k rsyax.kk &  gh jkT;s egkjk’VªkP;k “kstkjh vlY;kus rsFkwugh vkGanhl dkgh 

i;ZVd ;srkr- ;k jkT;karwu izR;sdh ,d i;ZVd vk<Gwu vkysyk vkgs-  
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iatkc &  gs jkT; egkjk’Vªkiklwu nwj vkgs- ek= ek= iatkce/;s lar ukenso egkjkt vkf.k lar 

Kkus”oj egkjkt ;kauh rhFkZ;k=k dsysyh gksrh- rlsp lar ukenso egkjktkauh iatkc jkT;kr okjdjh 

laiznk;kpk izlkj dsysyk vkgs- R;keqGs R;k jkT;krwu vkGanh ;sFks Hkkfod ;sr vlrkr- loZs{k.k djhr 

vlrkuk iatkc jkT;krhy ,d i;ZVd vk<Gwu vkyk vkgs-  

iz”kkldh; foHkkxfugk; forj.k &  

egkjk’Vªke/;s ,dw.k lgk iz”kkldh; foHkkx vkgsr- dksd.k] iq.ks] ukf”kd] vkSjaxkckn] 

vejkorh vkf.k ukxiwj- ;k loZ iz”kldh; foHkkxkrwu vkGanh ;sFks i;ZVd ;sr vlrkr- losZ{k.kk 

njE;ku ;k loZ iz”kkldh; foHkkxkrwu [kkyhyizek.ks i;ZVd vkY;kps fnluw vkys vkgs-  

v-zdz- foHkkx i;ZVdkaph la[;k  VDdsokjh  

1-  dksd.k 46 9-31 

2-  iq.ks 162 32-79 

3-  Ukkf”kd  97 19-63 

4-  vkSjaxkckn  130 26-31 

5-  vejkorh  37 7-48 

6-  ukxiwj  22 4-45 

 ,dw.k  494 100 

 Vscy dz- 2 foHkkxfugk; i;ZVdkaph la[;k ¼L=ksr & vH;kldkus dsysys losZ{k.k½ 

ojhy vkdMsokjh vkf.k orqZGkys[kko:u loZlk/kkj.ki.ks vls y{kkr ;srs dh] vkGanh ;k 

i;ZVuLFkGkiklwups fofo/k foHkkxkaps varj tltls ok<r tkrs rlr”kh i;ZVdkaph la[;k deh gksr 

tkr vkgs- dksd.k foHkkx ek= R;kl FkksMklk viokn vkgs- vkGanhl ;s.kkÚ;k i;ZVdkaps foHkkxfugk; 

forj.k iq<hyizek.ks vkgs-  

iq.ks foHkkx &  

vkGanh ;sFks ;s.kkÚ;k i;ZVdkaiSdh lokZr tkLr i;ZVd gs iq.ks foHkkxkrhy vkgsr- vkGanh gs 

rhFkZ{ks= eqGkrp iq.ks ftYg~;kr vlY;kus lokZr vf/kd i;ZVd gs iq.ks foHkkxkrhy vkgsr- iq.ks 

foHkkxkr iq.ks] lksykiwj] lkrkjk] lkaxyh vkf.k dksYgkiwj gs ftYgs vkgsr- ,dw.k 500 i;ZVdkaiSdh 

lqekjs 162 Eg.kts  32-79 VDds i;ZVd gs iq.ks foHkxkrhy vlY;kps vk<Gwu vkysys vkgs-  

vkSjaxkckn foHkkx &  

vkSjaxkckn foHkkx nqlÚ;k dzekadkoj vkgs- ukf”kd foHkkx vkf.k eqacbZ foHkkx iq.ks vkGanhl 

HkkSxksfydǹ’V~;k toG vlwugh vkSjaxkckn foHkkxkrwu R;kaP;kis{kk tkLr i;ZVd vkysys fnlrkr- 

;kps dkj.k eqGkrp vkSjaxkckn foHkkx eksBk vkgs- rlsp vkSjaxkckn foHkkxkr okjdjh laiznk;koj 

Jn~/kk vl.kkÚ;k yksdkaps izek.k vf/kd vkgs- vkSjaxkckn foHkkxkrhy vkSjaxkckn] chM gs ftYg~;krhy 

i;ZVdkapk vkGnhadMs ;s.;kpk vks<k eksB~;k izek.kkr fnlwu ;srks- losZ{k.k dsysY;k i;ZVdkaiSdh 130 

Eg.kts 26-31 VDds i;ZVd gs vkSjaxkckn foHkkxkrhy vlY;kps vk<Gwu vkysys vkgs-  

ukf”kd foHkkx &  

 ukf”kd foHkkxkrhy i;ZVd frlÚ;k dzekadkoj vkgsr- ukf”kd foHkkx vkGanhiklwu varjkus 

toG vkgs- ukf”kd foHkkxkr ukf”kd] vgenuxj] /kqGs] tGxkao vkf.k uanqjckj gs ftYgs ;srkr- 

ukf”kd foHkkxkrwu 97 Eg.kts 19-63 VDds i;ZVd gksrs vls vk<Gwu vkys-  

dksd.k foHkkx &   

 dksd.k foHkkxkpk fopkj djrk eqacb egkuxj oxGrk vU; ftYg~;krwu ;s.kkÚ;k i;ZVdkaps 

izek.k Qkjp deh vkgs- ;kps eq[; dkj.k dksd.kkr okjdjh laiznk;kpk Qkjlk izHkko ukgh- f”kok; 

eqacbZrwu vkGanhl ;s.kkjs cjspls i;ZVdgh ewGps dksd.krhy ulwu gh ns”kko:u tkÅu eqacbZe/;s 

LFkkf;d >kysys yksd vkgsr- dksd.k foHkkxkrwu 46 Eg.kts 9-31 VDds i;ZVd vlysys vk<Gwu 

vkysys vkgsr-  
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vejkorh foHkkx &  

 vejkorh foHkkx foHkkx gk vkGanhiklwu nwj varjkoj vkgs- rlsp ;k foHkkxkr okjdjh 

laiznk;kpk izlkj vkf.k izpkj deh vkgs- ;k foHkkxkr cqyMk.kk] vdksyk] okf”ke] vejkorh] vkf.k 

;orekG gs ikp ftYgs vejkorh foHkkxkr ;srkr- vejkorh foHkkxkrwu 37 Eg.kts 7-48 i;ZVd 

vk<Gwu vkysys vkgsr- R;krgh lokZr tkLr i;ZVd gs cqyMk.kk ftYg~;krwu vkgsr- cqyMk.kk gk 

ftYgk vejkorh foHkkxkrhy brj ftYg~;kaP;k rqyusr vkGanhl toG vkgs- rlsp R;k ftYg~;krhy 

“ksxko ;sFks okjdjh f”k{k.k laLFkk vkgs- lar xtkuu egkjktkaph eksBh fnaMh vkGanh ;sFks ;sr vlrs-  

ukxiwj foHkkx &  

 ukxiwj foHkkxkrwu lokZr deh i;ZVd vkGanh ;sFks ;sr vlY;kps vk<Gwu vkysys vkgs- 

ukxiwj foHkkx gk vkGanhiklwu lokZr nwj vkgs- rlsp R;k foHkkxkr okjdjh laiznk;kpk izlkjgh 

Qkjp deh vkgs- ukxiwj foHkkxkrwu dsoG 22 Eg.kts 4-45 VDds i;ZVd vkGanhl ;sr vlY;kps 

fnlwu vkysys vkgs- R;krgh lokZr tkLr Eg.kts 17 i;ZVd dsoG ukxiwj ftYg~;krhy vkgsr- brj 

ftYg~;krwu ux.; i;ZVd vlY;kps fnlwu vkys vkgs-      

 dksd.k] vejkorh vkf.k ukxiwj gs foHkkxp varjkP;k ǹ’Vhus vkGanhiklwu nwj vkgsr- 

dksd.k vkf.k  fonHkkZr okjdjh laiznk;kpk izlkjgh deh vkgs- okjdjh laiznk;krhy lar Kkus”oj 

egkjkt] fuo`RrhukFk] lksikunso] eqDrkckbZ] ¼vkGanh½] lar ukenso ¼ia<jiwj½ lar pks[kkesGk] 

nkekthiar ¼ eaxGos<k & lksykiwj½ ujgjh lksukj ¼ia<jiwj ½ lkork ekGh ¼vj.k & lksykiwj ½] xksjk 

dqaHkkj ¼ rsj<ksdh & ejkBokMk½ tukckbZ ¼ia<jiwj½] lar ,dukFk ¼iSB.k & vkSjaxkckn½] lar rqdkjke ¼ 

nsgw½ lar fuGksckjk; ¼fiaiGusj & vgenuxj½ cfg.kkckbZ flÅjdj ¼tGxkao½ gh loZ lareaMGh 

if”pe egkjk’Vª fdaok ejkBokM~;krhy vkgsr- gs lar fonHkZ fdaok dksd.kkrhy ukghr- fonHkkZe/;s 

lar xkMxsegkjkt] lar rqdMksth egkjkt] xtkuu egkjkt vls lar gksÅu xsysys vkgsr- ijarq rs 

okjdjh laiznkf;d lar Eg.krk ;s.kkj ukghr- R;keqGs fonHkkZr okjdjh laiznk;kpk Qkjlk izlkj 

ukgh- f”kok; fonHkkZps HkkSxksfyd varj vkGanhiklwu nwj vlY;kus i;ZVdkaps izek.k deh vkgs-  

i;ZVdkaps ftYgkfugk; forj.k &  

 vkGanhr ;s.kkÚ;k i;ZVdkaps ftYgkfugk; forj.k iq<hyizek.ks vkgs-  

dksd.k foHkkx 

v-dz- ftYgk i;ZVdkaph la[;k VDdsokjh 

1-  eqacbZ 31 6-27 

2- Ikky?kj  2 0-4 

3- Bk.ks  7 1-14 

4- jk;xM 4 0-8 

5- jRukfxjh  1 0-2 

6- fla/kqnqxZ 1 0-2 

iq.ks foHkkx  

7- iq.ks  101 20-44 

8- lkrkjk 20 4-04 

9-- lkaxyh 8 1-61 

10- dksYgkiwj 4 0-8 

11-  lksykiwj  29 5-87 

Ukkf”kd foHkkx  

12- Ukkf”kd  38 7-69 

13- vgenuxj 23 4-65 

14- /kqGs  10 2-02 
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15- tGxkao 24 4-85 

16- uanqjckj  2 0-4 

vkSjaxkckn foHkkx  

17- vkSjaxkckn  36 7-28 

18- Tkkyuk  14 2-83 

19- ijHk.kh 6 1-21 

20- ukansM  5 1-01 

21- mLekukckn 18 3-64 

22- fgaxksyh 2 0-4 

23- ykrwj 19 3-84 

24- chM  30 6-07 

vejkorh foHkkx 

25- vejkorh  6 1-21 

26- cqy<k.kk  15 3-03 

27- vdksyk 9 1-82 

28- Okkf”ke 3 0-6 

29- ;orekG  4 0-8 

ukxiwj foHkkx  

30- ukxiwj 17 3-44 

31- o/kkZ 3 0-6 

32- HkaMkjk 1 0-2 

33- Xkksafn;k  0 0 

34- panziwj 1 0-2 

35- xMfpjksyh  0 0 

 ,dw.k  494 100 

Vscy dz- 3 i;ZVdkaph ftYgkfugk; la[;k ¼ L=ksr & vH;kldkus dsysys losZ{k.k½ 

i;ZVdkaph 

la[;k    

ftYgs  ftYg~;kaph 

la[;k  

0 rs 5  jk;xM] jRukfxjh] fla/kqnqxZ] 

dksYgkiwj] uanqjckj] ukansM] fgaxksyh] 

okf”ke] ;orekG] o/kkZ] HkaMkjk] 

xksafn;k] panziwj]  xMfpjksyh]  

14 

6 rs 10  lkaxyh] /kqGs] ijHk.kh] vejkorh] 

vdksyk]  

5 

11 rs 20  lkrkjk] tkyuk] mLekukckn] ykrwj] 

cqyMk.kk] ukxiwj Bk.ks o iky?kj  

8 

21 rs 30  lksykiwj] vgenuxj] tGxkao] chM 4 

31 rs 40 eqacbZ] ukf”kd] vkSjaxkckn  3 

41 rs 101  iq.ks  1 
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ojhy vkdMsokjh vkf.k udk”kko:u vls y{kkr ;srs dh] xksafn;k vkf.k xMfpjksyh gs nksu 

ftYgs oxGrk loZ egkjk’Vªkrwu vkGanh ;sFks i;ZVd ;sr vlrkr- vkGanhiklwu tltls varj ok<r 

tkr vkgs rlr”kh i;ZVdkaph la[;k deh >kysyh loZlk/kkj.ki.ks fnlrs- ijarq ;k fu;ekyk dkgh 

viokngh fnlwu ;sr vkgsr- ukxiwjis{kk jk;xM] jRukfxjh] fla/kqnqxZ] dksYgkiwj] ijHk.kh]fgaxksyh 

bR;kfn ftYgs toG vlwugh ukxiwjgwu vkGanhyk ;s.;kps i;ZVdkaps izek.k R;k ftYg~;kais{kk vf?kd 

vkgs- vkGanhiklwu lkrkjk] lksykiwj] gs ftYgs toG vlwugh vkSjaxkckn ;sFkwu ;s.kkÚ;k i;ZVdkaps 

izek.k vf/kd vkgs- ukxiwj] vkSjaxkckn gh “kgjs yksdla[;sus eksBh vkgsr- R;kpkgh gk ifj.kke vlw 

“kdrks- rlsp vkGanhP;k mRrj vkf.k bZ”kkU; fn”ksdMwu vkGanhyk ;s.kkÚ;k i;ZVdkaps izek.k vf/kd 

vkgs-  

fu’d’kZ &  

1- laiw.kZ egkjk’Vªkrwu vkf.k egkjk’Vªkckgs:ugh vkGanh ;sFks i;ZVd ;srkr-  

2- vkGanhiklwu tltls varj ok<r tkrs rlrls i;ZVdkaps izek.k ?kVr tkrkuk fnlrs- ek= 

ukxiwj] vkSjaxkckn] ukxiwj gs ftYgs R;kl viokn vkgsr-  

3- lkrkjk] lkaxyh] dksYgkiwj] jk;xM] gs ftYgs rqyusus vkGanhyk toG vlwugh rsFkwu 

vkGanhdMs ;s.;kps i;ZVdkaps izek.k deh vkgs-  

4- vkGanhyk ;s.kkjs lokZr tkLr i;ZVd gs iq.ks foHkkxkrwu ;srkr- rj lokZr deh ukxiwj 

foHkkxkrwu ;srkr-  

5- vfriwosZdMhy HkaMkjk] xksafn;k] panziwj] xMfpjksyh] vkf.k vfr nf{k.ksdMhy jRukfxjh vkf.k 

fla/kqnqxZ ;sFkwu vkGanhl ;s.kkÚ;k i;ZVdkaps izek.k ux.; vkgs-  

lanHkZ xzaFk &  

1- vH;adj “kadj ¼2008½ & HkfDrdks”k [kaM 5 Hkkjrh; eafnjs o rhFkZ{ks=s- vkfnR; izfr’Bk.k iq.ks-  

2- oDrs fuo`Rrh ¼fo-l- a 2068½] czãfpRdykn”kZu vFkkZr Jh eqDrkckbZ pfj= o xkFkk] xhrk iszl 

xksj[kiwj ì- 391 

3- [kjkr jaxukFk ¼2004½ v”kh gh vyadkiqjh] jkgqy /kkfeZd ok³~e; lsok izdk”ku] vkGanh nsokph 

i`- 14]15 4- 

4- cs.kkjs iq’ikrkbZ ¼ 2018½ Jh lar Kkus”oj egkjkt pfj=] jkgqy /kkfeZd ok³~e; lsok izdk”ku 

vkGanh nsokph] i`- 19   
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             जागनतकीकरणाच ेभारतीय ऄथथव्यवस्थवेर झालले े  पररणाम 
 

 

 

 प्रा. डॉ. ऄननल पढंरीनाथ काबंळे 

लक्ष्मीबाइ भाउराव पाटील मनहला महानवद्यालय, सोलापूर 
 

प्रास्तानवक :   

जागनतकीकरणामुळे संपूणथ जगातील मानवाचे अर्थथक,,सामानजक, सांस्कृनतक. अनण राजकीय जीवन 

बदलून गेल ेअह ेजागनतकीकरण हा मानवी जीवनाचा ऄनवभाज्य घटक बनला अह.े भारतासाठी जागनतकीकरण हा 

काही नवीन शब्द नाही. निरटश काळामध्ये भारताची ऄथथव्यवस्था युरोपीय देशासाठी खुली होती. या देशाबरोबर 

भारताचा व्यापार हा मोठ्या प्रमाणात होत ऄसललेा ददसून येतो. परंत ु जेव्हा अम्हाला स्वातंत्र्य नमळाल ं अनण 

अम्ही ननयोजनाच्या माध्यमातून अर्थथक नवकास साध्य करण्याचे धोरण स्वीकारले तेव्हा मात्र अम्ही बंददस्त 

स्वरूपाच्या ऄथथव्यवस्थेचा स्वीकार केला. अंतरराष्ट्रीय व्यापारावर कायदेशीर बंधने अणली ननयाथत अनण 

अयातीवर मयाथदा अणल्या त्याचा पररणाम म्हणून भारताचा अंतरराष्ट्रीय व्यापार फारसा नवकनसत होउ शकला 

नाही.या धोरणाचे भारतीय ऄथथव्यवस्थेवर काही ऄननष्ट पररणाम ददसून अल ेअनण त्याचाच एक भाग म्हणून सन 

1991 मध्य े भारताने नवीन अर्थथक धोरणाचा स्वीकार केला. या नवीन अर्थथक धोरणांमध्ये जागनतकीकरण, 

खाजगीकरण अनण ईदारीकरण या  नत्रसूत्री ला  महत्त्व देण्यात अल.े 

                  भारतामध्य ेनवीन अर्थथक धोरण स्वीकारून 30 वषे पूणथ झाले अहते. 1980 पासूनच जगाला एक 

जागनतक खेडे बननवण्याचा ध्यास जगातील काही नवकनसत देशांनी घेतलेला ददसून येतो. भारताची ऄथथव्यवस्था चार 

दशकापासून   ऄनेक अर्थथक समस्या नी ग्रासली होती. 1990 मध्य ेभारतात अर्थथक संकट ननमाथण झाल ेहोते. या 

काळात भारताकडे नवदेशी चलनाची दरु्थमळता ननमाथण झाली होती. देशात भाववाढ ननमाथण झाली होती. नवत्तीय तूट 

मोठ्या प्रमाणात ननमाथण झाली होती. या पररनस्थतीतून बाहरे पडण्यासाठी दसुरा कुठलाही मागथ नसल्यामुळे 

भारताने नवीन अर्थथक धोरणाचा स्वीकार केला. या नवीन अर्थथक धोरणाचे भारतीय ऄथथव्यवस्था अनण 

समाजव्यवस्थेवर काही चांगल े पररणाम झाल े तर काही वाइट पररणाम झालेले अपल्याला ददसून येतात. या 

पररणामाची मानहती करून घेण्याच्या हतेून ेसदरचा शोधननबंध मांडला जात अह.े 

                सन 1991  मध्ये भारतामध्य ेजो अर्थथक पेचप्रसंग ननमाथण झाला होता त्यातून बाहरे पडण्याचा प्रयत्न 

म्हणून नवीन अर्थथक धोरणाचा  स्वीकार करण्यात अला. अर्थथक ननयोजनाची चाळीस वषे पूणथ झाल्यानंतर 

भारतात प्रथमच ऄशी अर्थथक नस्थती ननमाथण झाली होती की, ज्यामुळे नवत्तीय तूट मोठ्या प्रमाणात वाढली, परकीय 

चलनाचा साठा कमी होत गलेा,ईद्योगधंद े बंद पडल े ,रोजगाराच्या संधी कमी होउन बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले,  

मोठ्या प्रमाणात भाववाढ झाली, देशावर  परकीय कजाथचा बोजा वाढला ,भारत परकीय कजाथच्या सापळ्यात 

ऄडकला.  या सवथ बाबींचा पररणाम म्हणून भारताची  जागनतक पातळीवरील परत धोक्यात अली. अंतरराष्ट्रीय 

नाणेननधी अनण जागनतक बँक या सारख्या संस्थांनी भारताला मदत करण्याच्या संदभाथत अपल्या धोरणात बदल 

केला. या अर्थथक पेचप्रसंगातून सावरून देशाची ऄथथव्यवस्था नवकासाच्या वाटेवर अणण्यासाठी  नवीन अर्थथक 

धोरणाच्या माध्यमातून  भारताने जागनतकीकरणाचा   स्वीकार केला. या सगळ्यांमध्ये अंतरराष्ट्रीय नाणेननधी 

अनण जागनतक बँक यांच्याकडून भारताला कजथ देताना काही ऄटी घालण्यात अल्या म्हणजेच भारतान े अर्थथक 
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सुधारणा केल्या  पानहजेत.  अर्थथक पररनस्थतीची ऄपररहायथता म्हणून भारताने नवीन अर्थथक धोरण स्वीकारल.े या 

धोरणांमध्य ेखाजगीकरण, ईदारीकरण अनण  जागनतकीकरण या तीन संकल्पना समानवष्ट अहते. 

ऄभ्यासाची ईदिष्ट े : 

  जागनतकीकरणाची  मानहती  समजून घेणे         

  जागनतकीकरणाचे पररणाम समजून  घेण.े 

  जागनतकीकरनाच्या समस्या सोडवण्याच्या ईपायावर चचाथ करण े . 

 संशोधन पद्धती: 

   सदर शोध   ननबंधासाठीची मानहती, दयु्यम साधन सामग्रीवर अधाररत अह.े  ही मानहती संदभथ पुस्तके, 

वतथमानपत्र े अनण जागनतकीकरण या वरील लेखाच्या अधारे घेण्यात अली अह.े 

नवीन अर्थथक धोरणाची ईदिष्ट:े 

           भारतात नवीन अर्थथक धोरणाचा स्वीकार करण्यापवूी देशाच्या अर्थथक नवकासाची जबाबदारी सरकारवर 

टाकण्यात अली होती. परंत ुसरकार कडून म्हणावा तसा नवकास नझाल्यामुळे अनण 1990 मध्य ेदेशात अर्थथक 

संकट ननमाथण झाल्यामुळे सरकारला नवीन अर्थथक धोरण स्वीकारावे लागल,े या धोरणात अर्थथक नवकासाच्या 

प्रदियेत सरकार बरोबर खाजगी के्षत्र अनण नवदेशी मदत यांची भागीदारी वाढनवण्यावर भर देण्यात अला. अर्थथक 

नवकासासाठी ऄथथव्यवस्थेमध्य े मूलभूत बदल करण्यात अल.े या धोरणामध्य े सरकारी के्षत्र ,खाजगी के्षत्र अनण 

नवदेशी के्षत्र यांचा  समन्वय साधून देशाचा अर्थथक नवकास साध्य करण्याचे धोरण होते. नवीन अर्थथक धोरण 

स्वीकारताना जी ईदिष्ट ेस्वीकारण्यात अली ती पुढील प्रमाणे सांगता येतील. 

1. दशेाची नवत्तीय तूट कमी करणे. 

2. सातत्यान ेतोट्यात ऄसलेल्या अनण अजारी ऄसलेल्या सरकारी प्रकल्पामध्य ेननगुुंतवणूक करणे. 

3. दशेांतगथत ईद्योगांमध्ये स्पधाथ शक्ती वाढनवणे. 

4. जगातील आतर दशेाबरोबर ननयंनत्रत अयात व ननयाथतीद्वारे व्यापार वृनद्ध करणे. 

5. परकीय भांडवल अनण तंत्रज्ञानामध्ये वाढ करणे. 

6. जागनतक व्यापाराच्या सीमा नवस्तारणे. 

7. दशेावरील परकीय कजाथचा भार कमी करणे. 

8. शासनाची अर्थथक नस्थती सुधारणे. 

9. सावथजननक क्षेत्रावरील रोजगाराचा भार कमी करणे. 

10. ननगुुंतवणूककी द्वारे भांडवल ईभा करणे. 

11. सावथजननक क्षेत्रातील ईद्योगाची कायथक्षमता वाढनवणे. 

12. लोकांना चांगल्या वस्तू अनण सेवा पुरनवणे. 

13. समाजामध्य ेननरोगी स्पधाथत्मकता वाढनवणे. 

14. परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक वाढनवण्यास प्रोत्साहन दणेे. 

            वरील ईदिष्टसेाध्य करण्याच्या हतेूने भारतामध्य ेअर्थथक सुधारणा करण्यात अल्या या सुधारणा केल्यानंतर 

भारतीय ऄथथव्यवस्थेत गले्या तीस वषाथत जे पररणाम झाले. या पररणामाची मांडणी सदर शोध ननबंधामध्य ेकरण्यात 

अली अह.े 

जागनतकीकरणाच ेपररणाम : 
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                1991 मध्य े भारताने जागनतकीकरणाचे धोरण स्वीकारल े या धोरणाचा प्रभाव भारतातील ग्रामीण 

अनण शहरी भागावर झालेला ददसून येतो. ग्रामीण भागापके्षा शहरी भागात याचा प्रभाव ऄनधक पडला अह.े 

जागनतकीकरणाचा भारतीय ऄथथव्यवस्था  अनण समाजव्यवस्थेवर कसा पररणाम झाला अह े या बिलची चचाथ 

पुढील प्रमाण ेकरण्यात अलीअह.े. 

 ऄ . जागनतकीकरणाच ेऄनकूुल पररणाम: 

              जागनतकीकरणामुळे देशातील औद्योनगक क्षेत्रावर दरूगामी पररणाम झाला अह े .जागनतकीकरणामुळे 

भारतात शहरीकरण वाढले अह.े औद्योगीकरण वाढत अह.े जागनतक बाजारपेठेचा नवस्तार होत अह.े सेवा क्षेत्राचा 

नवस्तार झाला अह.े देशाचे अर्थथक व्यवहार देशाच्या भौगोनलक अनण राजकीय सीमेच्या बाहरे नवस्ताररत होत 

अहते. थोडक्यात ऄस े म्हणता येइल जागनतकीकरणाचा भारताच्या नवदेशी व्यापारावर, नवदेशी चलनाच्या 

साठ्यावर, नवदेशी गुंतवणुकीवर सकारात्मक पररणाम झाला अह े.काही मुद्द्द्याच्या अधारे ते पुढील प्रमाण ेसांगता 

येइल 

१.  औद्योनगकीकरणाचा वगे वाढला: 

           जागनतकीकरणामुळे भारतासारख्या नवकसनशील देशांमध्य ेऔद्योनगकीकरणाला मोठ्या प्रमाणात चालना 

नमळालेली अह.े देशातील ईद्योगाची  स्पधाथत्मकता अनण कायथक्षमता वाढनवण्याच्या दनृष्टकोनातून  काही महत्वाचे 

ऄस े ननणथय घेण्यात येत अहते. त्यामुळे परवाना पद्धतीच ननमुथलन करणे, परकीय गुंतवणुकीला संधी देण,े कर 

व्यवस्थेमध्य ेसुधारणा घडून अणण,े बँककग व्यवस्थेमध्य ेसुधारणा घडून अणण,े अंतरराष्ट्रीय व्यापारा वरील जाचक 

ऄटी कमी करण ेअनण परकीय कंपन्यांना देशांमध्य ेईद्योग ईभारण्यास योग्य वातावरण ननमाथण करून ददल्यामुळे 

भारतात ईद्योगधंद्याचा नवस्तार अनण नवकास होत ऄसललेा ददसून येतो 

२. बाजारपठेेचा नवस्तार झाला: 

        जागनतकीकरणामुळे  परकीय भांडवलाच्या अयाती मध्य ेसुलभता अली.एवढच  नाही  तर ईदारीकरणाच्या 

धोरणामुळे अंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा नवस्तार झाला. भारताच्या नवदेशी व्यापाराची रचना अनण ददशा बदलली. 

अयातीच्या वाढीबरोबरच भारताची ननयाथत सुद्धा वाढली. भारताला नवीन बाजारपेठ नमळाली .तसेच जगाला 

भारत  एक बाजारपेठ नमळाली. वस्त ूबाजार, भांडवल बाजार अनण सेवा बाजाराचा नवस्तार घडून अला हा एक 

जागनतकीकरणाचा ऄनुकूल पररणाम म्हणता येइल. 

३. रोजगाराच्या सधंीत वाढ: 

       ऄस े म्हटले जाते जागनतकीकरणामुळे घटक बाजाराचा नवस्तार झाला. नवशेषतः अधुननक तंत्रज्ञानाच्या 

वापरामुळे नवीन अनण अधुननक ऄशा रोजगाराच्या संधी ननमाथण झाल्या, पारंपाररक अनण शारीररक रोजगार या 

पेक्षा बौनद्धक क्षेत्रांमध्य ेमोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी ननमाथण झाल्या. ईच्चनशनक्षत प्रनशनक्षत तरुणांना देशात 

अनण नवदेशांमध्य ेचांगल्या प्रकारच्या नोकरीची संधी ईपलब्ध झालीअह.े 

४.सेवा क्षते्राचा नवस्तार झाला: 

              नवीन अर्थथक धोरण अनण जागनतकीकरणामुळे भारताच्या सेवाक्षेत्राचा मोठ्या प्रमाणात नवस्तार झाला 

अह.े व्यापारी बँका अनण वाहतूक दळणवळण, नशक्षण, अरोग्य, मनोरंजन, पयथटन आत्यादी सेवांची वाढ अनण 

नवस्तार होत चालला अह.े संगणक, मोबाइल, मानहती तंत्रज्ञान ,आत्यादी संदभाथत मुबलक प्रमाणात सेवा ईपलब्ध 

होत अहते. त्यामुळे शहरी भागातील सेवा क्षेत्रांमध्य ेिांनतकारक ऄस ेबदल झालेल ेददसून येतात. 

५.  वजै्ञाननक प्रगती : 

            जागनतकीकरणामुळे जग नवज्ञानवादी होत अह.े या जगामध्य ेबौनद्धक भांडवलाला महत्व प्राप्त झाले अह.े 

माणसाच्या भौनतक गरजा वाढल्या अहते. लोकांच्या सुखाच्या कल्पना बदलल्या अहते.प्रसार माध्यमे ,आंटरनेट, 
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अधुननक तंत्रज्ञान आत्यादी नवज्ञानाचे नवीन क्षेते्र नवकनसत होत अहते. लोक घरी बसून अपल्या बऱ्याच   गरजा पूणथ 

करून घेत अहते. 

६. शतेी ईत्पादनात वाढ : 

            जागनतकीकरणामुळे भारताच्या शेती ईत्पादनामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली अह.े नवनवध नपकाच्या 

बाबतीत भारताची शेतीची ईत्पादकता वाढली अह.े शेती क्षेत्रात खाजगी गुंतवणुकीचा ओघ वाढत चालला अह.े 

शेतकऱ्यांसाठी नवनवध प्रकारच्या योजना अणल्या जात अहते. नवनवध प्रकारच्या शेतमालाची ननयाथत वाढनवण्याचे 

धोरण सरकारने स्वीकारलेला अह.े 

७. अरोग्य नवज्ञानामध्य ेप्रगती : 

              भारतात अरोग्याच्या दनृष्टकोनातून फार महत्त्वपूणथ ऄस े सकारात्मक बदल झालेलेअपल्याला ददसून 

येतात.  दवाखान्याची संख्या वाढली.  अधुननक पद्धतीची ईपचार पद्धती अली.अरोग्य नवज्ञानामध्य े लागलले्या 

ऄनेक शोधामुळे मानवी अयुष्य ह ेवाढत ऄसलेल े  ददसून येत ेया सगळ्याचा प्रभाव भारतीय  अरोग्य व्यवस्थेवर 

ऄनुकूल  झालेला ददसून येतो. 

ब. जागनतकीकरणाच े प्रनतकूल पररणाम : 

              ज्या प्रमाण े जागनतकीकरणाचे भारतीय ऄथथव्यवस्था अनण समाजव्यवस्थेवर ऄनुकूल पररणाम झालेल े 

अहते. त्याचप्रमाणे काही प्रनतकूल पररणाम सुद्धा झालेल ेअहते.  त्या प्रनतकूल पररणामाचा पुढील प्रमाणे नवचार 

करता येइल. 

१ . अर्थथक नवषमतते वाढ : 

          जागनतकीकरणामुळे अर्थथक अनण सामानजक नवषमता वाढत चालललेी अह.े एका बाजूला श्रीमंत ऄनधक 

श्रीमंत बनत चालला अह.े  तर दसुर्या बाजूला गरीब ऄनधक गरीब बनत चालला अह.े लोकांची अर्थथक नस्थती 

घसरत चालली अह.े ह ेसवथ भांडवलशाही ऄथथव्यवस्थेमळेु ननमाथण झाले अह ेऄस ेम्हणता येइल .जागनतकीकरण, 

ईदारीकरण अनण खाजगीकरण ह ेसामानजक समानता प्रस्थानपत करण्यात फार कमी पडतात ईलट त ेसामानजक 

नवषमता वाढनवण्यात मदत करत ऄसतात 

२. लघ ुईद्योगावर अघात: 

              जागनतकीकरणाचा भारतातील लघ ुईद्योगावर अनण देशी ईद्योगावर प्रनतकूल पररणाम झालेला ददसून 

येतो. या तीस वषाथच्या काळात भारतामध्य े ऄनेक लघुईद्योग बंद पडल.े जागनतकीकरणामुळे मोठ्या बहुराष्ट्रीय 

कंपन्या बरोबर देशी ईद्योग स्पधाथ करू शकत नाहीत.  कारण ईत्तम प्रकारच्या परकीय वस्त ूमुबलक प्रमाणात व 

वाजवी दरात स्थाननक बाजारपेठेत ईपलब्ध होत ऄसल्यामुळे स्थाननक ईद्योजकांना नवदेशी वस्त ू सोबत स्पधाथ 

करावी लागत अह ेअनण या स्पधेमध्य ेदेशी ईद्योग रटकत नाहीत हा ऄनुभव अह.े 

३. देशाचा कजथबाजारीपणा वाढला: 

            जागनतकीकरणाच्या प्रदियेमुळे भारताच्या नवदेशी कजाथमध्य ेसातत्याने वाढ होत अह.ेजागनतकीकरणाच्या 

धोरणांमध्य ेपरकीय भांडवल, नवदेशी तंत्रज्ञान, वस्तू अनण सेवा यांची सातत्याने अयात करावी लागत ेअनण या 

अयातीसाठी नवदेशी भांडवलाची गरज ऄसत.े जर ह े भांडवल पुरेशा प्रमाणात देशाकडे नसेल तर ऄशा वेळेस 

परकीय कजथ काढावे लागत.े देशाची अयात वाढल्यामुळे कजथ वाढते, कजथ फेडण्यासाठी पनु्हा कजथ काढावे लागत े

अनण ऄशा प्रकारे भारतासारखे नवकसनशील राष्ट्र कजाथच्या सापळ्यात मध्य ेऄडकतात. 

४. नसैर्थगक साधन सामग्रीचा  ऄयोग्य वापर : 

          जागनतकीकरणामुळे भारताच्या नैसर्थगक साधन संपत्तीचा मोठ्या प्रमाणात वापर वाढलाअह.े  साधन 

सामग्री वापर गरजे पेक्षा जास्त होउ  लागल्यामुळे शाश्वत नवकासाची ईदिष्ट ेअपण साध्य करू शकत नाही. 
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५. पयाथवरणावर प्रनतकूल पररणाम : 

         जागनतकीकरणामुळे भारतात पयाथवरणीय समस्या ननमाथण झाल्या अहते. बहुराष्ट्रीय कंपन्या जास्तीत जास्त 

फायदा नमळनवण्याच्या हतेून ेनैसर्थगक साधन संपत्तीचा स्वैरपण ेवापर करत अहते. यामुळे हवा, पाणी, भूमी यांचे 

प्रदषूण मोठ्या प्रमाणात वाढत चालल े अह.े याचाच एक भाग म्हणून सध्या भारतासह संपूणथ जग जागनतक 

तापमानवाढीच्या संकटामध्ये  ऄडकलेल ेददसून येत.े 

६ .  मानवी  मलू्याचा ऱ्हास : 

        जागनतकीकरणामध्य े  मानवी मूल्यांची पायमल्ली केली जात अह.े सत्य, प्रामानणकपणा आत्यादी मानवी 

मूल्यांचा ऱ्हास होत अह.े स्वातंत्र्याचा ऄनतरेक, ऄप्रामानणकपणा, समतेचा ऄभाव या सवाथमुळे मानवी मूल्यांचा 

ऱ्हास होत अह ेऄस ेददसून येत.े 

७. नशक्षणाच ेव्यापारीकरण : 

             जागनतकीकरणामुळे भारतीय नशक्षण व्यवस्था संपूणथ ढवळून ननघाललेी अह.े भारतामध्य ेनशक्षण व्यवस्था 

खाजगी लोकांच्या हाती गेल्यामुळे सवथसामान्य लोकांना चांगल ेअनण दजेदार नशक्षण घेण ेमहाग बनत चालल ेअह.े 

खाजगी नवद्यापीठे, नवदेशी नवद्यापीठे अनण खाजगी नशक्षण संस्था यामुळे नशक्षणाचे व्यापारीकरण होउन बसले 

अह.े भारतासारख्या नवकसनशील देशाला ह ेपरवडणारे नाही. कारण अजही भारतामध्ये ऄसलेला बहुसंख्य समाज 

नशक्षणापासून वंनचत अह.े अददवासी, भटके-नवमुक्त, ऄनुसूनचत जाती-जमातीतील लोक या नशक्षणाच्या व्यापारी 

कारणामुळे नशक्षणापासून वंनचत राहात अहते.  

             ऄशाप्रकारे गेल्या तीस वषाथत जागनतकीकरणामुळे भारतीय ऄथथव्यवस्था बदलून ननघाली अह.े लोकांच्या 

जीवनशैलीमध्य ेबदल झाला अह.े राहणीमाना मध्य ेबदल झाला अह.े सामानजक, सांस्कृनतक, अर्थथक, राजकीय या 

सवथ क्षेत्रात जागनतकीकरणामुळे महत्वपूणथ बदल झालेल े ददसून येत अहते .जागनतकीकरणाचे यावरील क्षेत्रांमध्य े

काही चांगल ेपररणाम घडून अल ेअहते तर काही प्रनतकूल पररणाम घडून अलले्या  अहते ह ेस्पष्ट होते. 

 ननष्कषथ : 

1. जागनतकीकरणामुळे भारताच्या नवदशेी व्यापारात वाढ झाली. 

2. नवदशेी चलन साठ्या मध्ये वाढ झाली. 

3. दशेाचा जीडीपी वाढला. 

4. सेवा क्षेत्राचा नवस्तार झाला. 

5. अर्थथक नवषमता वाढली. 

6. लघुईद्योग बंद पडले. 

7. दशेाच्या औद्योनगक रचनेत महत्त्वपूणथ बदल झाले. 

नशफारशी : 

1. जागनतकीकरणाचे प्रनतकूल  पररणाम टाळण्यासाठी औद्योनगक  क्षेत्रात महत्त्वपूणथ बदल करणे अवश्यक अहते. 

2. नवकनसत दशेा सोबत स्पधाथ करायची ऄसेल तर भारताने नवज्ञान क्षेत्रामध्ये फार मोठी प्रगती करणे अवश्यक अहे. 

3. दशेी ईद्योगांची कायथक्षमता वाढनवण्यासाठी त्यांना तांनत्रक अनण भांडवली दनृष्टकोणातून सरकारने मदत केली पानहजे. 

4. नचत घटकाकडे लक्ष दउेन त्यांना मुख्य प्रवाहात अणण े अवश्यक अह े त्यामुळे अर्थथक नवषमता कमी होण्यास मदत 

होइल. 

5. शेती क्षेत्रावरील प्रनतकूल  पररणाम टाळण्यासाठी शेतमालाला योग्य भाव अनण बाजारपेठा  ईपलब्ध करून ददल्या  

पानहजेत 
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  ग्रथंालय माहहतीच ेव्यवस्थापन व अथथकारण हवहवध उदाहरणासंह स्पष्ट करून ग्रथंालयीन 

व्यवस्थापनातील माहहतीच्या अथथकरणाचे उदाहरणासंह हववेचन  
 

 

 

 

  प्रा. पाटील रमशे नवनाथ- 

गं्रथपाल, सहकार महर्षष शंकरराव मोहहते-पाटील महाहवद्यालय, नातेपतु,े ता.- माळहशरस हि.- सोलापूर, महाराष्ट्र 
  

 

प्रास्ताहवक  

पूवीच्या काळी माहहतीचे आर्षथक व्यवस्थापन करण्यात यते होते त्या काळी अनुदान हमळहवणशेी  संबंहधत 

असे. आर्षथक व्यवस्थापनाच्या आधुहनक काळाचा हवचार करता ग्रंथालय व्यवस्थापनात हा सवथ सामान्य 

व्यवस्थापनाचाच एक अहवभाज्य घटक आह.े ग्रंथालयाची वाढ आहण हवकास होणसेाठी पररणामकारक आर्षथक 

व्यवस्थापनाची गरि असत.े सामान्यपणे ग्रथंालयास “नफा न कमावणारी संस्था” (non profit organisatoion) 

असे म्हटल े िाते नफा न कमावणाऱ्या संस्था समािात वस्त ू व सेवा मोफत परुहवतात ककवा त्या क्षेत्रातील नफा 

कमाहवणाऱ्या इतर संस्था पेक्षा कमी दरामध्य ेवस्त ूव सेवा परुवतात. नफा न कमावणारी संस्था असनू सुद्धा ग्रथंालय े

आपल्या सेवेसाठी काही शुल्क आकारतात. अथाथत ह ेशलु्क नफा हमळवण्यासाठी नसून ग्रथंालयाचे िमाखचाथची तोंड 

हमळवणी करण्यासाठी तसेच संभाव्य दुुपपयोग टाळण्यासाठी असते. 

शैक्षहणक ग्रंथालय पालक संस्थचेे सेवा कें द्र म्हणून कायथ करीत असत.े शैक्षहणक ग्रथंालय नफा हमळहवत 

नसल्यामुळे हनधीचा हचककत्सकपणे योग्य वापर करणेच अत्यावश्यक असत.े 

कदवसेंकदवस शैक्षहणक ग्रंथालयाचे अनुदानात कपात केली िात असनू वाचन साहहत्याच्या ककमतीत आि 

वाढच होत आह.े अशा पररहस्थतीमध्ये शकै्षहणक ग्रथंालयातील ग्रथंपालांनी आर्षथक व्यवस्थापनाकडे अहधक लक्ष देण े

आवश्यक ठरत.े 

1) माहहतीच ेव्यवस्थापन :- 

1) माहहती ची व्याख्या :- माहहती या शब्दाचा नेमका अथथ सांगणे कठीण आह.े हनणथय घेणसेाठी उपयुक्त असणारे 

ज्ञान म्हणिे माहहती असे थोडक्यात म्हणता येईल. एखादी हवहशष्ट बाब, हवषय ककवा प्रसंग यासंबंधीचे हवकदत 

करण्यायोग्य स्वरूपात असललेे ज्ञान म्हणिे “माहहती” होय._१ 

माहहती या संकल्पनेचे (Concept) ककवा संज्ञेचे (Term) स्पष्टीकरण व्यवहारात “ज्ञान” (Knowledge) आहण 

“माहहती” या संज्ञा एकाच अथाथने वापरल्या िातात, पण दोन्ही पूरक आह.े ज्ञान या संज्ञेचे शब्दकोशानुसार कदलले े

स्पष्टीकरण “सुसंघटीत” माहहती म्हणिे ज्ञान ककवा सुसंघटीत माहहती प्राप्त केल्यावर होणारा समि 

(Understnading) ककवा िाणीव म्हणिे ज्ञान. (रँडम हाऊस हडक्शनरी ऑफ कद इंहग्लश लैंग्वेि १९८३ पृ.७३०) 

यावरून अस ेम्हणता यईेल की, मानवाच्या माहहतीचा आवाका (Range) ह ेत्याचे वैयहक्तक ज्ञान होते. 

२) व्यवस्थापन व्याख्या :- 

१) “प्रत्येक व्यक्तीस हनहित स्वुपपाचे काम देण,े काम करण ेआवश्यक आह.े अशी प्रवृत्ती हनमाथण करण ेआहण 

सवाांनी हमळून संस्थेचे अपेहक्षत उकिष्ट साध्य करण्यासाठी सक्षमतेने काम करणे आवश्यक आह,े असे वातावरण संस्थेत 

हनमाथण करणे व ते सातत्यपूणथ रटकून राहील, अशी काळिी घणेे या सवथ प्रकियेस व्यवस्थापन म्हणता येईल.” 

२) “व्यवसायाची उकिष्ट ेगाठण्यासाठी हवहवधतेचे हनदेशन व हनयंत्रण यांच्याशी संबंहधत असलेले व्यवसायाचे 

कायथ म्हणिे व्यवस्थापन होय.”हवहलयम हस्प्रगले _२ 

अथथशास्त्र व्याख्या :- “अथथशास्त्र म्हणिे संपत्तीचा अभ्यास करणारे शास्त्र होय.” ॲडम हस्मथ_३. 

३)  आर्षथक व्यवस्थापन :-  

व्याख्या :- संस्थचे्या आर्षथक साधनाचे (उत्पन्न व खचथ) हनयोिन आहण हनयंत्रण करणारी व्यवस्था प्रिीया 

म्हणिे आर्षथक व्यवस्थापन यालाच हवत्तीय व्यवस्थापन अस ेम्हणतात. 

व्याप्ती :- कोणतीही संस्था आर्षथक व्यवस्थापनात उत्पादन आहण हवपणन (Marketing) ह ेतीन प्रमुख काये 

करण ेम्हणिे ही संस्थेची व्याप्ती असत.े संस्था (शासन, हवत्त, संस्था इत्यादी) ककवा व्यहक्तगत ठेहवदारांकडून हनधी 

हमळहवला िातो. हा हनधी नफा हमळवण्याच्या हतेूने योग्य कायाथमध्ये (िसे वस्तूचे उत्पादन) गुंतवला िातो. 
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उपलब्ध हनधीची गुंतवणूक करून हवहवध सेवांची वा वस्तूचंी हनर्षमती केली िात.े तसेच हनमाथण केलेल्या वस्तूंचे 

हवपणन केले िात.े_३. 

िबाबदारी :- शैक्षहणक ग्रंथालयाच्या आर्षथक व्यवस्थापनाच्या िबाबदाऱ्या खालीलप्रमाणे सांगता येतील 

_४.ग्रथंालयाच ेअदंािपत्रक तयार करण.े 

१) उपलब्ध हनधीचे हवहवध हवभागांसाठी वाटप.( Allotment) 

२) ठरवून कदलले्या कालावधीमध्य ेम्हणिे आर्षथक वषाथमध्य ेअनुदानाची रक्कम खचथ करण ेसाधारण ह ेआर्षथक वषथ १ 

एहप्रल त े३१ माचथ असे हवचारात घतेात. 

३) ग्रंथालयीन खचाथचा (Accounting) करण.े 

४) ग्रंथालयाच्या वषथभरातील आर्षथक व्यवहाराचा अहवाल तयार करण.े 

५) आिच्या बदलत्या काळामध्ये हनधी उभारण्याचे कायथ शैक्षहणक ग्रथंालयाच्या आर्षथक व्यवस्थापनात अतंभूथत 

असते. 

४) ग्रंथालयीन आर्षथक (हवत्तीय) व्यवस्थापनातील मागथदशथक तत्त्वे :- 

पररणामकारक आर्षथक व्यवस्थापनासाठी उपयुक्त मागथदशथक तत्वे खालीलप्रमाण ेआहते. 

१)आर्षथक काटकसर २) उपलब्ध साधनसंपत्तीच्या हनधींचा िास्तीत िास्त वापर. ३) सुलभ कायथपद्धती ४) वेळेचे 

हनयोिन ५) लवहचक कायथपद्धती ६) हनयमांचे पालन. 

१) आर्षथक काटकसर :- भारतामधील ग्रथंालयांना परेुसे अनुदान हमळत नाही, त्यामुळे शैक्षहणक ग्रंथालयांना 

नेहमीच आर्षथक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. आर्षथक काटकसर करून शैक्षहणक ग्रंथालये या अडचणींवर काही 

प्रमाणात मात करू शकतात अनावश्यक खचथ टाळून उपलब्ध हनधीचा दुुपपयोग टाळून काटकसर करणे शक्य 

आह.े काटकसर केल्यामुळे ग्रथंालयाच्या उकिष्ट पूतीमध्य ेकोणताही अडथळा येणार नाही. याची काळिी आर्षथक 

व्यवस्थापनान ेघेतली पाहहिे. 

२) उपलब्ध साधनसपंत्तीचा िास्तीत िास्त वापर :- वाचन साहहत्य, इमारत, उपकरणे आहण प्रहशहक्षत सेवक ही 

ग्रंथालयाची साधन संपत्ती आह.े या सवथ साधनसंपत्तीचा िास्तीत िास्त वापर होणे आवश्यक आह.े कारण या 

साधनांच्या उपलब्धतेसाठी मोठी रक्कम खचथ होत असत.े साधन संपत्तीच्या दुुपपयोगावरही हनयंत्रण ठेवण े

आवश्यक असते. 

३) सलुभ कायथपद्धती :- आर्षथक व्यवस्थापनासाठी वापरावयाची कायथपद्धती साधी असावी. वापरण्यास सुलभ 

असावी. कायथपद्धतीतील साधेपणामुळे काटकसर साधता यतेे. तसेच कायथक्षमता वाढते ग्रंथालय सेवकही सुलभ 

आर्षथक कायथपद्धती पसंद करतात. 

४) वळेेच े हनयोिन :- कोणत्या वेळेस कोणते कायथ करावे, हवहशष्ट कायाथसाठी ककती वेळ लागणार आह े त्याचे 

हनयोिन केल े पाहहिे. हवशषेत: अदंािपत्रक तयार करताना वेळेचे काटेकोरपण े पालन केल े पाहहिे. 

ग्रंथालयातील प्रत्येक हवभागप्रमुखांकडून त्यांच्या आर्षथक गरिांची माहहती ग्रंथपालाकडे हवहशष्ट वेळेत आली 

पाहहिे. त्यामुळे अंदािपत्रक वेळेत तयार करून त ेमंिुरीसाठी व्यवस्थापनाकडे पाठहवण ेशक्य होते. 

डॉ. एस. आर. रंगनाथन यांनी त्यांच्या Library Administration (ग्रंथालय व्यवस्थापन) या ग्रंथामध्ये ग्रंथ 

आहण हनयतकालीके उपार्षित करताना वेळेचे हनयोिन कसे करावे ह ेसांहगतले आह.े वषाथच्या शेवटी घाईघाईन ेमंिूर 

रक्कम संपवू नय.े दर हतमाहीला ठराहवक रकमेचा वापर कसा करावा असे त्यात सांहगतले आह.े 

५) लवहचक पद्धती :- बदलत्या पररहस्थतीनुसार कायथपद्धतीमध्ये बदल करण्याची क्षमता असावी म्हणिेच 

लवहचकता असावी लागत.े काही वेळा अत्यंत आणीबाणीची अवघड ककवा हवशेष अशी आर्षथक पररहस्थती 

अचानक उद्भवत ेअशा पररहस्थतीत पूवथहनयोहित हनधी दसुऱ्याच कारणासाठी खचथ करावा लागतो. काही वेळेस 

असे बदल करताना शासकीय हनयमांचे उल्लघंन होणार नाही याची काळिी घेतली पाहहिे. काही वेळेस 

ग्रंथालयास एखादे हवशेष अनदुान हवद्यापीठ अनुदान मंडळ वा तत्सम संस्थांकडून हमळते. अशा वेळी हवहशष्ट 

ग्रंथ स्थायी हविेत्याकडे (Standing Vender) उपलब्ध नसेल तर असा ग्रंथ इतर हविेत्यांकडून खरेदी करता 

आला पाहहिे. अशा प्रकारचे अनुदान थोड्या वेळात खचथ करावयाचे असत ेव आपणास हवहशष्ट ग्रथंही खरेदी 

करावयाचे असतात अशा वेळी प्रचहलत कायथपद्धतीत लवहचकता असल्याने योग्य असे ग्रथं खरेदी करता यऊे 

शकतात व आपल्या ग्रंथालयात उपयुक्त ग्रंथ उपलब्ध होऊ शकतात. 
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६) हनयमांच ेपालन :- शैक्षहणक संस्थेच्या व्यवस्थापकीय मंडळान ेआर्षथक व्यवहारासाठी, खरेदीसाठी काही हनयम 

केलेल े असतात. हवत्तीय व्यवस्थापन करताना या हनयमांचे आहण कायथपद्धतीचे पालन केल े पाहहिे. 

महाहवद्यालय ग्रंथालयात ग्रंथ खरेदी करणेसाठी हनहवदा मागहवणे आवश्यक असत.े तसेच ठराहवक रक्कमेपेक्षा 

अहधक रक्कम फर्षनचर खरेदीसाठी लागत असेल तर हनहवदा मागवून फर्षनचर, कपाटे, खरेदी करण े आवश्यक 

ठरते. 

५) ग्रथंालयाचंी आर्षथक उत्पन्नाची साधन/े स्त्रोत :- हवद्यापीठ आहण महाहवद्यालयीन ग्रंथालयांना खालील मागाथननंी 

अथथ (हवत्त) परुवठा होतो. 

अ) पालक संस्थेकडून (महाहवद्यालय, हवद्यापीठ) हमळणारे अनुदान. 

आ) हवद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून मुल्णारे अनदुान. 

इ) शासकीय अनुदान  

ई) सामाहिक प्रहतष्ठान आहण संस्थांकडून हमळणारे अनुदान आहण देणग्या. 

उ) वाचकांकडून घेतलेल ेहवलंब शुल्क , हरहवलले्या पुस्तकांची भरपाई इ. 

ऊ) ग्रंथालय सेवा शलु्क ( िसे प्रहतहलपी सेवा, इंटरनेट सेवा) 

ए) इतर मागथ  

अ) पालक संस्थेकडून  हमळणारे अनुदान :- महाहवद्यालय ग्रंथालयास महाहवद्यालयाच्या व्यवस्थापनाकडून 

काही हनधी उपलब्ध करून कदला िातो. तसेच हवद्यापीठ ग्रंथालयास हवद्यापीठाकडून काही रक्कम कदली िाते. 

शैक्षहणक ग्रंथालयास हा एक हवत्त पुरवठा होण्याचा महत्वाचा मागथ आह.े 

आ) हवद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून हमळणारे अनुदान :- महाहवद्यालयीन आहण हवद्यापीठीय ग्रंथालयांना 

हवद्यापीठ अनुदान आयोग अनदुान दतेे. १) वाचन साहहत्य खरेदी करण्यासाठी अनुदान तसेच २) इतर ककरकोळ 

खचाथसाठी हवद्यापीठ अनुदान दतेे _५ 

भांडवली अनुदान ह ेहवहशष्ठ हतेूसाठी कदले िात.े ग्रथंालय इमारत बांधण,े फर्षनचर व उपकरणे खरेदी करण.े 

हवशेष वाचन साहहत्य संग्रह हवकहसत करण्यासाठी हवद्यापीठ अनुदान आयोग “हवकास हनधी” उपलब्ध करीत असत.े 

महाहवद्यालयीन आहण हवद्यापीठीय ग्रंथालयांना लागणारे बहुतांशी अनुदान हवद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून हमळत 

असते. महाहवद्यालयीन व हवद्यापीठ ग्रंथालयाच्या सवाांगीण हवकासासाठी हवद्यापीठ अनुदान आयोगाने हवहवध 

योिना सदर केल्या आहते. हवद्यापीठीय अनुदान मडंळ (University Grands Commission) 

भारतातील उच्च  हशक्षणाचा दिाथ उंचावण्यासाठी भारत सरकारने हडसेंबर १९५३ मध्य े हवद्यापीठ अनुदान 

आयोगाची स्थापना केली. नोव्हेंबर १९५६ मध्ये हवद्यापीठ अनुदान आयोगाला कायदशेीर संस्था म्हणून मान्यता 

देण्यात आली _६ 

हवद्यापीठ अनदुान आयोगाची काय ेव अहधकार :- 

 महाहवद्यालयातील आहण हवद्यापीठातील हशक्षण, परीक्षा आहण संशोधनाचा दिाथ रटकवण्यासाठी योग्य ती 

कारवाई करण्याचे अहधकार कायद्याने हवद्यापीठ अनुदान आयोगाला दणे्यात आल ेआहते. 

या अहधकार कक्षते हवद्यापीठ अनुदान आयोगाचे काये व अहधकार :- 

१) हवद्यापीठांच्या आर्षथक गरिा बाबत चौकशी करू शकते व अनदुान देऊ शकते. 

२) उच्च हशक्षणाचा दिाथ उंचावण्यासाठी योग्य अशा हशफारशी करू शकत.े 

३) अनुदानाच्या हवल्हवेाटीबाबत महाहवद्यालयांना व हवद्यापीठांना मागथदशथन करू शकते. 

४) नवीन हवद्यापीठाच्या स्थापनेबाबत शासणाला सल्ला देऊ शकते. 

५) हवद्यापीठ अनुदान आयोग भारतातील उच्च हशक्षणाचे धोरण ठरहवते आहण धोरणांच्या अंमलबिावणीसाठी 

महाहवद्यालयांना व हवद्यापीठांना मागथदशथन करते. 

महाहवद्यालयीन आहण हवद्यापीठ ग्रथंालयांना मदत करण्यासाठी हवद्यापीठ अनुदान आयोगाचे धोरणात्मक उपिम 

खालील प्रमाणे :- 

१) गहू खरेदी किाथअंतगथत शैक्षहणक अदलाबदल उपिम. 

२) बुक बँक उपिम. 
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३) प्रादेहशक ग्रथंालय कें द्र. 

४) अभ्यास कें द्र. 

५) राष्ट्रीय माहहती सेवा कें द्र आहण हवद्यापीठ माहहती सेवा कें द्र. 

६) हवभाग अभ्यास कें द्र. 

७) वाचन साहहत्य संग्रह हवकास उपिम. 

८) मुलभूत सुहवधा. 

९) वार्षषकोत्सव अनुदान. 

१०) COSIP आहण COHSSIP योिना. 

इ) शासकीय अनदुान :- राज्य शासन राज्यातील मान्यता प्राप्त हवद्यापीठांना आहण महाहवद्यालयांना अनुदान देत 

असते. महाराष्ट्र शासन हवद्यापीठ व महाहवद्यालयातील मान्यता पदावरील सेवकांचे वेतन व भते्त दते असत,े 

त्याला वेतन अनुदान म्हणतात. याहशवाय ठराहवक दरानसुार परीक्षण अनुदान देत असते. या अनुदानातून 

हवद्यापीठ अथवा महाहवद्यालय काही रक्कम ग्रंथालयास अदा करत असते. 

ई) सामाहिक प्रहतष्ठान आहण इतर ससं्थाकंडून हमळणारे अनदुान आहण देणग्या :- काही सामाहिक प्रहतष्ठान े आहण 

संस्था ग्रथंालयास भरीव देणग्या व अनुदान देत असतात – अमेररकेने गहू दान (Wheat Loan Programme) 

योिनेत भारताला १९५४ त े १९६२ या काळात १७,००,००० डॉलर रकमेचे अनुदान कदले होत.े या रकमेतून 

भारतीय ग्रथंालयान ेअमेररकन वाचन साहहत्य खरेदी करावे व भारतीयांना अमेररकन वाचन साहहत्याचा अभ्यास 

करता यावा यासाठी हह रक्कम उपलब्ध केली होती. आहशया फाउंडेशन, रॉक फेलर फाउंडेशनतफे भारतातील अनेक 

हवद्यापीठांच्या ग्रंथालयांना मोठी अनुदान े हमळाली आहते. फोडथ फाउंडेशन माफथ त कदल्ली हवद्यापीठाला अनुदान 

हमळाले. या अनुदानातून ग्रंथालय शास्त्रातील हवषयावरील वाचन साहहत्य व ग्रंथालय शास्त्र हवभागासाठी उपकरण े

खरेदी करण्यात आली . 

देणगी :- व्यक्ती आहण संस्थांकडून रोख रकमेच्या वा वस्तूचं्या स्वरूपात ग्रंथालयास दणेग्या हमळत असतात. पण 

भारतीय ग्रथंालयांना लक्षणीय अशा दणेग्या हमळत नाहीत, म्हणून हा उत्पन्नाचा प्रमुख मागथ होऊ शकत नाही. 

उ) वाचकाकडून घेतलले े शलु्क, ग्रथंालय शलु्क, हवलंब शलु्क दडं :- महाहवद्यालयीन ग्रथंालय आहण हवद्यापीठ 

ग्रंथालय हवद्यार्थयाांकडून काही ठराहवक रक्कम ग्रंथालय शलु्क म्हणून घते असत.े िास्त हवद्याथी असतील तर या 

मागाथने ग्रथंालयास ठराहवक असे चांगले उत्पन्न हमळते. तसेच ठराहवक कदनांकानंतर (Due Date) वाचन 

साहहत्य परत न केल्यास हवलबं शुल्क घतेले िात.े वाचन साहहत्य हरहवल्यास त्याची ककमत वसूल केली िात,े 

वाचन साहहत्य खराब केल्यास दंड घेतला िातो_८ 

ऊ) इतर मागथ :- १)ग्रथं सूची, हनयतकाहलके हनदेशानुसार, ग्रंथालय मागथदर्षशका इत्यादी प्रकाशनाच्या हविीतून 

थोडा हनधी  हमळतो २) रिी हविी – िुनी वतथमानपत्र ेरि बातल हनयतकाहलके इत्यादी हविीतून थोडा हनधी 

हमळू शकतो.३) अनामत रक्कम – ग्रथंांच्या ककमती वाढल्यामळेु काही ग्रथंालयांनी अनामत रकमेत वाढ केली 

आह.े ४) आतंर ग्रतंालयीन देवघेव – प्रतीखंड २५ ुपपये + पोस्टेिचा खचथ वसूल केला िातो. ५) रात्रीचे वाचन – 

यासाठी काही संस्था वीि शुल्क्ल आकारतात. 

६) समारोप – हवद्यापीठ व महाहवद्यालयीन ग्रंथालयांना नफा न हमळहवणाऱ्या संस्था समिले िाते.      कारण हह 

ग्रंथालये आपल्या सभासदांना बहुतांश मोफत सेवा देतात. बहुतांश ग्रथंालयात माहहती तंत्रज्ञानाचा प्रवेश झाला आह.े 

माहहती तंत्रज्ञान महाग आह.े त्यामुळे माहहती तंत्रज्ञानावर आधाररत पुरहवल्या िाणाऱ्या सेवांवर शुल्क आकारण े

आवश्यक झाल े आह.े हवद्यापीठांनी आर्षथक दषृ्ट्या स्वयंपूणथ होण्यासाठी प्रयत्न करावेत अशी सूचना हवद्यापीठ 

अनुदान आयोगाने केली आह ेवाचन साहहत्याच्या ककमतीत सतत वाढ होत आह.े वीि, पाणी, बांधकाम खचथ यामध्ये 

ही सतत वाढ होत आह.े संगणक व इलेक्रॉहनक्स व इलेहक्रकल्स या उपकरणांची देखभाल मध्येही वाढ झाली आह.े 

त्यामुळे सेवा शलु्क आकारण्याचा ग्रथंालयाचा दषृ्टीकोन आणखी दढृ झाला आह.े ग्रंथालय सेवेच्या बदलत्या 

प्रवाहामुळे ग्रंथालये िास्तीत िास्त सेवांना शुल्क आकारत आहते. तसेच ग्रथंालय सेवांचे दरही कदवसेंकदवस वाढत 

आहते. माहहतीचे व्यवस्थापन व अथथकारण या संबंधी ग्रंथालयीन व्यवस्थापनातील माहहतीच्या अथथकारणाची 

कल्पना वरील हववेचनावरून स्पष्ट होते. उपलब्ध हनधीचा पररणामकारक वापर करण े ह े आर्षथक व्यवस्थापनाचे 

प्रमुख कायथ आह.े कायथक्षम आर्षथक व्यवस्थापनामुळे उत्तम सेवा देणे शक्य होत.े 



IJAAR   Vol.1 Issue-2               ISSN – 2347-7075 
 

119 

 प्रा. पाटील रमशे नवनाथ- 

 

 

सदंभथ ग्रथं यादी 

1. प्रलेखन आहण माहहती शास्त्र,  नरगुदंे रेवती, पुण,े युहनव्हसथल प्रकाशन 

2. व्यवसाय व्यवस्थापन , मानकर सुधाकर एस., क्षीरसागर रा. ना. कोल्हापरू फडके प्रकाशन 

3. संशोधन पद्धती व संख्याशाश्त्र,  कंुभोिकर ग. हव., कोल्हापूर फडके प्रकाशन 

4. ग्रंथालय पररचर,  पारखी गंगाधर र., पुण,े युहनव्हसथल प्रकाशन 

5. ग्रंथालय व्यवस्थापन, भागवत शहशकला गं., पुण,े युहनव्हसथल प्रकाशन 

6. ग्रंथालय व माहहती शास्त्र, पवार एस. पी., बडवते्त सहवता कोल्हापूर फडके प्रकाशन 

7. ग्रंथालये आहण सामाहिक हवकास, नरगुंद ेरेवती, पुण,े युहनव्हसथल प्रकाशन 

8. ग्रंथालये आहण सामाहिक हवकास ,नरगुंद ेरेवती, पुण,े युहनव्हसथल प्रकाशन 

 



International Journal of Advance   ISSN – 2347-7075 

and Applied Research (IJAAR)   Impact Factor –7.328 

Peer Reviewed Bi-Monthly              Vol.1 Issue-2 Sept- 2021            

 
b÷Éì. ºÉÖxÉÒiÉÉ {ÉÉÆbÚ÷®ÆúMÉ ºÉÖªÉḈ ÉÆ¶ÉÒ 
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|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ : 

‘ÊºÉZÉ®ú Eò®ú ¨½þhÉiÉäªÉ ¨ÉÉiÉÒ’ ½þÉ Eò±{ÉxÉÉ nÖùvÉÉ³ý ªÉÉÆSÉÉ {ÉÊ½þ±ÉÉSÉ EòÊ´ÉiÉÉºÉÆOÉ½þ +xÉäEò {ÉÖ®úºEòÉ®úÉÆSÉÉ 
¨ÉÉxÉEò®úÒ `ö®ú±ÉÉ. ªÉÉ ºÉÆOÉ½þÉiÉ iªÉÉÆxÉÒ VÉÉMÉÊiÉEòÒEò®úhÉÉSÉÉ |É¦ÉÉ´É +ºÉ±Éä±ªÉÉ OÉÉ¨ÉÒhÉ EÞò¹ÉÒ ºÉÆºEÞòiÉÒSÉä +iªÉÆiÉ 
´ÉÉºiÉ´É´ÉÉnùÒ ÊSÉjÉhÉ Eäò±Éä±Éä +É½äþ. ½þÉ EòÊ´ÉiÉÉºÉÆOÉ½þ ºÉxÉ 2010 ¨ÉvªÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ZÉÉ±Éä±ÉÉ +É½äþ. OÉÉ¨ÉÒhÉ VÉÒ´ÉxÉÉ´É®ú 
ZÉÉ±Éä±ªÉÉ VÉÉMÉÊiÉEòÒEò®úhÉÉSªÉÉ |É¦ÉÉ´ÉÉ¨ÉÖ³äý ¶ÉäiÉÒ +ÉÊhÉ ¶ÉäiÉEò®úÒ ªÉÉÆSªÉÉ¨ÉvªÉä EòºÉÉ Ê´É±ÉIÉhÉ ¤Énù±É ZÉÉ±Éä±ÉÉ +É½äþ, 
ªÉÉSÉä ÊSÉjÉhÉ ªÉÉ ºÉÆOÉ½þÉiÉÒ±É EòÊ´ÉiÉÉÆ̈ ÉvÉÚxÉ Eò´ÉÊªÉjÉÒ ºÉ½þVÉ{ÉhÉä ®äúJÉÉ]õiÉÉiÉ +ÉÊhÉ +ÉvÉÖÊxÉEò EòÉ³ýÉiÉÒ±É ´ÉÉºiÉ´ÉÉSÉä 

ÊSÉjÉ b÷Éä²ªÉÉ{ÉÖfäø =¦Éä Eò®úiÉÉiÉ. ‘ÊºÉZÉ®ú Eò®ú ¨½þhÉiÉäªÉ ¨ÉÉiÉÒ’ ªÉÉ EòÊ´ÉiÉÉºÉÆOÉ½þÉiÉ Eò±{ÉxÉÉ nÖùvÉÉ³ý ªÉÉÆxÉÒ ‘´É®úSÉÉ ¤ÉÉÆvÉ : 

+ÎºiÉk´É...’, ‘¨ÉvÉ±ÉÉ ¤ÉÉÆvÉ : ºÉ½þVÉ MÉÆ...’, ‘JÉÉ±ÉSÉÉ ¤ÉÉÆvÉ : ÊSÉJÉ±ÉÉiÉ EòÉä®ú±Éä±Éä `öºÉä...’ ªÉÉ iÉÒxÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉÆ̈ ÉvªÉä 
EòÊ´ÉiÉÉ Ê±ÉÊ½þ±Éä±ªÉÉ +É½äþiÉ. ªÉÉ EòÊ´ÉiÉÉÆ̈ ÉvÉÚxÉ iªÉÉÆxÉÒ +ÉvÉÖÊxÉEò VÉMÉÉiÉ ¶ÉäiÉEò−ªÉÉÆSªÉÉ ¤Énù±Éä±ªÉÉ EÞò¹ÉÒ VÉÒ´ÉxÉÉSÉä 
®äúJÉÉ]õxÉ Eò®úiÉÉxÉÉ, ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ ´ÉÉºiÉ´ÉÉSÉä ¦ÉÉxÉ `äö>ðxÉ VÉÉMÉÊiÉEòÒEò®úhÉÉSªÉÉ ®äú]õ¬ÉiÉ ¤Énù±ÉiªÉÉ OÉÉÊ¨ÉhÉ ºÉÆºEÞòiÉÒSÉä 
nù¶ÉÇxÉ PÉb÷Ê´É±Éä±Éä +É½äþ.  
VÉÉMÉÊiÉEòÒEò®úhÉÉSÉÉ |É¦ÉÉ´É +ºÉ±Éä±Éä OÉÉ¨ÉÒhÉ +ÉÊhÉ EÞò¹ÉÒ VÉÒ´ÉxÉ : 

VÉÉMÉÊiÉEòÒEò®úhÉÉ¨ÉÖ³äý Ê´ÉÊ´ÉvÉ IÉäjÉÉiÉ +xÉÉäJÉä ¤Énù±É ZÉÉ±Éä +ÉÊhÉ VÉMÉ +MÉnùÒ VÉ´É³ý ªÉä>ðxÉ `äö{É±Éä. 
VÉÉMÉÊiÉEòÒEò®úhÉÉSÉÉ |É¦ÉÉ´É +ÉÊhÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨É OÉÉ¨ÉÒhÉ VÉÒ´ÉxÉÉ´É®úSÉ xÉ´½äþ iÉ®ú OÉÉ¨ÉÒhÉ EÞò¹ÉÒ VÉÒ´ÉxÉÉ´É®úiÉÒ näùJÉÒ±É JÉÚ{É 

¨ÉÉä̀ ö¬É |É¨ÉÉhÉÉiÉ ZÉÉ±Éä±ÉÉ ÊnùºÉÚxÉ ªÉäiÉÉä. ‘ÊºÉZÉ®ú Eò®ú ¨½þhÉiÉäªÉ ¨ÉÉiÉÒ...’ ªÉÉ EòÊ´ÉiÉÉ ºÉÆOÉ½þÉSªÉÉ ‘¨ÉÉiÉÒiÉÚxÉ =MÉ´É±Éä±ªÉÉ 

EòÊ´ÉiÉäÊ´É¹ÉªÉÒ...’ ªÉÉ |ÉºiÉÉ´ÉxÉäiÉ =kÉ¨É EòÉÆ¤É³äý +ÉvÉÖÊxÉEò EòÉ³ýÉiÉÒ±É VÉÉMÉÊiÉEòÒEò®úhÉÉSÉÒ ÎºlÉiÉÒ ºÉÉÆMÉiÉÉxÉÉ 

Ê±ÉÊ½þiÉÉiÉ, “VÉÉMÉÊiÉEòÒEò®úhÉ EòÉ½þÒ xÉ´ÉÆ ®úÉÊ½þ±ÉÆ xÉÉ½þÒ +ÉiÉÉ... iÉä +ÉiÉÉ {ÉºÉ®úiÉÆªÉ. +ÉÆ¤ªÉÉSªÉÉ ¡òÉÆnùÒ{ÉÉºÉÚxÉ MÉÉ´ÉÉSªÉÉ 
{ÉÉÆnùÒ{ÉªÉÈiÉ, ºÉÆºÉnäùSªÉÉ =Æ¤É®ú`ö¬É{ÉÉºÉÚxÉ ¶ÉäiÉÒSªÉÉ ¤ÉÉÆvÉÉ{ÉªÉÈiÉ... ¤ÉÉ]õ±ÉÒiÉ±ªÉÉ {ÉÉhªÉÉ{ÉÉºÉÚxÉ iÉä vÉÉxªÉÉ{ÉÉºÉÚxÉ Eò®úÉ´ÉªÉÉSªÉÉ 
nùÉ¯û{ÉªÉÈiÉ... ¨ÉÉìb÷xÉÇ ¶ÉÉ³ýÉÆ{ÉÉºÉÚxÉ iÉä Ê´ÉÊ½þ®úÒiÉ±ªÉÉ MÉÉ³ýÉ{ÉªÉÈiÉ... >ðºÉ iÉÉäb÷hÉÉ−ªÉÉ ªÉÆjÉÉ{ÉÉºÉÚxÉ iÉä EòkÉ±ÉJÉÉxªÉÉiÉ 
{ÉÉäSÉ±Éä±ªÉÉ ¨½þÉiÉÉ−ªÉÉ ¤Éè±ÉÉ{ÉªÉÈiÉ... ®úÉäVÉMÉÉ®ú ½þ̈ ÉÒ ªÉÉäVÉxÉä́ É®ú ºÉÖMÉb÷Ò ¨ÉÉMÉhªÉÉ{ÉÉºÉÚxÉ iÉä ¨ÉÉì±É¨ÉvªÉä ¨ÉºiÉÒ Eò®úhÉÉ−ªÉÉ 
¤ÉMÉÇ®ú{ÉªÉÈiÉ. <´½äþx]õ{ÉÉºÉÚxÉ iÉä V´ÉÉ®úÒSªÉÉ {É]Âõ]õ¬ÉiÉ ½þÉähÉÉ−ªÉÉ ½Öþ®úb÷¬ÉÆSªÉÉ {ÉÉ]õÔ{ÉªÉÈiÉ... ½äþ ºÉÉ®äú iÉ®ÆúMÉ +ÉÊhÉ ®ÆúMÉ +ÉiÉÉ 

¨É®úÉ`öÒ EòÊ´ÉiÉäiÉ½þÒ =MÉ´ÉÉªÉ±ÉÉ ±ÉÉMÉ±Éä +É½äþiÉ...”1 =kÉ¨É EòÉÆ¤É³äý ªÉÉÆSªÉÉ ¨ÉÒ¨ÉÉÆºÉä́ É°üxÉ OÉÉ¨ÉÒhÉ ¦ÉÉMÉÉiÉ 
VÉÉMÉÊiÉEòÒEò®úhÉ ½äþ ÊEòiÉÒ JÉÉä±É´É®ú {ÉÉä½þÉäSÉ±Éä±Éä +É½äþ ªÉÉSÉÒ Eò±{ÉxÉÉ ªÉäiÉä.  

VÉÉMÉÊiÉEòÒEò®úhÉÉSªÉÉ ªÉÉ ªÉÖMÉÉiÉ {É®únäù¶É +ÉÊhÉ º´Énäù¶É ªÉÉÆSªÉÉiÉÒ±É +ÆiÉ®ú ¡òÉ®ú VÉ´É³ý ªÉä>ðxÉ ä̀ö{É±Éä±Éä 
ÊnùºÉiÉä. BJÉÉtÉ MÉÉ´ÉÉ±ÉÉ VÉÉªÉSÉä EìòxºÉ±É Eò¯ûxÉ +É{É±ªÉÉ EòÉ¨ÉÉ±ÉÉ VÉÉªÉSÉä ¨ÉÉhÉÚºÉ `ö®ú´ÉiÉÉä, iÉºÉä EòÉ½þÒºÉä +ÉVÉSªÉÉ 
EòÉ³ýÉiÉ ZÉÉ±Éä±Éä ÊnùºÉÚxÉ ªÉäiÉä. Eò´ÉÊªÉjÉÒ Ê±ÉÊ½þiÉÉiÉ, 

“{É®únäù¶ÉÉiÉÒ±É {ÉÉä®úÉxÉÆ {ÉÉ`ö´É±Éä±ÉÆ, ¨ÉÉªÉ ¡äò+®ú ±Éäb÷ÒSÉÆ ÊiÉÊEò]õ, EìòxºÉ±É Eò¯ûxÉ... 

PÉäiÉ±ªÉÉ ÊiÉxÉÆ JÉÆb÷Ò¦É®ú ¶Éä²ªÉÉ, +ÉÊhÉ {ÉÉäºÉiÉ ®úÉÊ½þ±ÉÒ iÉÖiÉÒ´É®ú ...®äú¶É¨ÉÒ +²ªÉÉ”  
(ÊºÉZÉ®ú Eò®ú ¨½þhÉiÉäªÉ ¨ÉÉiÉÒ) ({ÉÞ.17)ú 
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ªÉÉÆÊjÉEòÒEò®úhÉÉSªÉÉ ªÉÖMÉÉiÉ ¨ÉÉhÉÚºÉ ½þÉ +iªÉÆiÉ +É³ý¶ÉÒ ¤ÉxÉ±Éä±ÉÉ +É½äþ. iÉÉä +ÉvÉÖÊxÉEò ºÉÉäªÉÒ-ºÉÖÊ´ÉvÉÉǼ É®ú ¡òÉ®ú 
+´É±ÉÆ¤ÉÚxÉ ®úÉ½Öþ ±ÉÉMÉ±Éä±ÉÉ +É½äþ. iªÉÉ¨ÉÖ³äý ¶ÉäiÉÒ±ÉÉ ¨ÉVÉÚ®ú Ê¨É³ýÉxÉÉ¶Éä ZÉÉ±Éä +É½äþiÉ. +iªÉÉvÉÖÊxÉEò ¤ÉÒ-¤ÉÒªÉÉhÉä, JÉiÉä 
+ÉÊhÉ +Éè¹ÉvÉÉÆSªÉÉ ¡ò´ÉÉ®úhÉÒ¨ÉÖ³äý ¶ÉäiÉÒ MÉÖnù¨É¯ûxÉ VÉÉ>ð ±ÉÉMÉ±Éä±ÉÒ +É½äþ. Eò´ÉÊªÉjÉÒ ¨½þhÉiÉÉiÉ, 

“¤Éì±ÉxºÉ +ÉÊhÉ ¤Éì]õ®úÒ ºÉÆ{É±Éä±ªÉÉ ¨ÉÉä¤ÉÉ<Ç±ÉºÉÉ®úJÉÒ, Ê¤ÉxÉEòÉ¨ÉÉSÉÒ ¨ÉÉhÉºÉÆ... 

SÉÉ´ÉÒSªÉÉ JÉä³ýhªÉÉMÉiÉ, VÉä́ Éfø¬ÉºÉ iÉä́ ÉføÒ {É³ýhÉÉ®úÒ ¨ÉÉhÉºÉÆ...” (±ÉføÉ<Ç) ({ÉÞ.26) 
¨ÉÉhÉºÉÉSªÉÉ +ÆMÉ ®úÉJÉÖxÉ EòÉ¨É Eò®úhªÉÉSªÉÉ |É´ÉÞkÉÒ¨ÉÖ³äý +ÉvÉÖÊxÉEò EòÉ³ýÉiÉ ¨ÉÉhÉÚºÉ +É³ý¶ÉÒ ¤ÉxÉ±Éä±ÉÉ +É½äþ. 

iªÉÉ¨ÉÖ³äý ¶ÉäiÉÒ¨ÉvªÉä Eò¹]õ Eò®úhªÉÉSÉÒ ¨ÉÉhÉºÉÉSÉÒ <SUôÉ ®úÉÊ½þ±Éä±ÉÒ xÉÉ½þÒ. iªÉÉ¨ÉÖ³äý ¶ÉäiÉÒ¨ÉvªÉä +xÉäEò xÉ´ÉxÉ´ÉÒxÉ |ÉªÉÉäMÉ 
ZÉÉ±Éä±Éä ÊnùºÉiÉÉiÉ, 

“®úÉºÉÉªÉÊxÉEò JÉiÉÆ, Ê´ÉpùÉ´ªÉ JÉiÉÆ... ¤ÉÖ®ú¶ÉÒxÉÉ¶ÉEÆò... iÉhÉxÉÉ¶ÉEÆò... 
Ê`ö¤ÉEò ËºÉSÉxÉ... EÞò¹ÉÒ {ÉªÉÇ]õxÉ... ]ÅìõC]õ®ú... ¨É³ýhÉÒ... EòÉ{ÉhÉÒ ªÉÆjÉÆ... 
+ì]õÉäº´ÉÒSÉ... ¨ÉÉä¤ÉÉ<Ç±É º]õÉ]Çõ®ú... >ðºÉ iÉÉäb÷hÉÒ ªÉÆjÉ... ¤ÉSÉiÉ MÉ]õ... 

EÞò¹ÉÒ EòÉì±É ºÉå]õ®ú... ½äþ±{É±ÉÉ<ÇxÉ... ÊEòiªÉäEò VÉÉäb÷vÉÆnäù... ÊEòiªÉäEò xÉ´Éä |ÉªÉÉäMÉ...” (±ÉføÉ<Ç) ({ÉÞ.26) 
VÉÉMÉÊiÉEòÒEò®úhÉÉSªÉÉ |É¦ÉÉ´ÉÉ¨ÉÖ³äý +ºÉä ÊEòiÉÒiÉ®úÒ xÉ´ÉxÉ´Éä |ÉªÉÉäMÉ Eäò±Éä, iÉ®úÒ |ÉiªÉäEòÉ±ÉÉ +É{É±ªÉÉ +ÉªÉÖ¹ªÉÉSÉÒ 

±ÉføÉ<Ç VªÉÉSªÉÉ iªÉÉ±ÉÉSÉ ±ÉføÉ´ÉÒ ±ÉÉMÉiÉä. UôÉiÉÒSÉÒ føÉ±É Eò¯ûxÉ xÉ´ªÉÉ ªÉÖMÉÉ±ÉÉ ºÉÉ¨ÉÉä®úä VÉÉ´Éä ±ÉÉMÉiÉä +É½äþ. ªÉÉiÉ½þÒ 
¨ÉÉhÉÚºÉ{ÉhÉ Ê]õEò´ÉÚxÉ `äö´ÉÉ´Éä ±ÉÉMÉiÉä +É½äþ. ¶ÉäiÉÒ, VÉxÉÉ´É®äú +ÉÊhÉ OÉÉ¨ÉÒhÉ VÉÒ´ÉxÉ ªÉÉÆSÉÒ xÉÉ³ý iÉÖ]Úõ näù>ðxÉ SÉÉ±ÉhÉÉ®ú 

xÉÉ½þÒ. ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¤ÉÉÆÊvÉ±ÉEòÒ VÉÉä{ÉÉºÉhÉä ½äþ ¨ÉÉhÉºÉÉSÉä +Ét EòiÉḈ ªÉ +É½äþ. “ºÉ¨ÉÉVÉ´ªÉ´ÉºlÉäiÉÒ±É +xªÉÉªÉÉ´É®ú ´É 
¯ûføÓ´É®ú |É½þÉ®ú Eò®úhÉä +ÉÊhÉ ´ªÉÉ{ÉEò ®úÉ¹]ÅõÒªÉ où¹]õÒEòÉäxÉÉiÉÚxÉ ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ´ÉÉnùÉSÉÉ {ÉÖ®úºEòÉ®ú Eò®úhÉä, ½äþ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò EòÊ´ÉiÉäSÉä 

MÉÖhÉ ½þÉäiÉ.”2 ½Ò ´ÉÉ. ¦ÉÉ. {ÉÉ`öEò ªÉÉÆxÉÒ Eò±{ÉxÉÉ nÖùvÉÉ³ý ªÉÉÆSªÉÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò EòÊ´ÉiÉäÊ´É¹ÉªÉÒ Eäò±Éä±ÉÒ ¨ÉÒ¨ÉÉÆºÉÉ +iªÉÆiÉ 
¤ÉÉä±ÉEòÒ +É½äþ. 

+ÉvÉÖÊxÉEò EòÉ³ýÉiÉÒ±É xÉ´ªÉÉ ¤Énù±ÉÉ¤É®úÉä¤É®úSÉ ¨ÉÉhÉÚºÉ näùJÉÒ±É ¤Énù±ÉiÉ SÉÉ±É±ÉÉ +É½äþ. iªÉÉ±ÉÉ iªÉÉSªÉÉ 
º´ÉÉlÉÉÇ{É±ÉÒEòbä÷ nÖùºÉ®äú EòÉ½þÒ½þÒ ÊnùºÉiÉ xÉÉ½þÒ. VÉÉMÉÊiÉEòÒEò®úhÉÉSªÉÉ ªÉÉ ´ÉÉ−ªÉÉiÉ iÉÉä ¤Éä¦ÉÉxÉ ½þÉä>ðxÉ MÉä±Éä±ÉÉ ÊnùºÉiÉ +É½äþ. 
Eò´ÉÊªÉjÉÒ ¨½þhÉiÉÉiÉ, 

“¨ÉÉiÉÒiÉ±ªÉÉ ¨ÉÉhÉºÉÉSÉÆ ¨ÉÉhÉÚºÉ{ÉhÉ, Ê¦É°üb÷ ±ÉÉMÉÚxÉ xÉ¹]õ ½þÉäiÉÉxÉÉ, 
VÉMÉ ¨ÉÖ̀ öÒiÉ PÉä>ðxÉ, BCºÉ|ÉäºÉ ªÉÖ´É®úºÉä±¡ò... 

EòxÉäÏC]õMÉ Ê{É{É±É... ¨½þhÉÉªÉSÉÆ?” (´ÉÉ]õhªÉÉ) ({ÉÞ.36) 
VÉMÉ ÊEòiÉÒ½þÒ VÉ´É³ý +É±ÉÆ iÉ®úÒ ¨ÉÉhÉºÉÉÆSªÉÉ MÉnùÔiÉ ¨ÉÉhÉÚºÉ BEò]õÉSÉ +ºÉ±ªÉÉSÉÒ VÉÉhÉÒ´É ¨ÉÉhÉºÉÉºÉ ½þÉäiÉ 

+ºÉiÉä. ¨ÉÉhÉÚºÉ º´ÉiÉ:SªÉÉ ¦ÉÉ´ÉÊ´É·ÉÉiÉ BEò]õÉSÉ ®ú¨ÉiÉ +ºÉiÉÉä. +ÉvÉÖÊxÉEò iÉÆjÉYÉÉxÉ +ÉÊhÉ ªÉÆjÉºÉÉ¨ÉÖOÉÒxÉä MÉMÉxÉSÉÆÖ¤ÉÒ 
ªÉ¶É ºÉÆ{ÉÉnùxÉ Eäò±Éä±Éä +ºÉ±Éä iÉ®úÒ½þÒ {ÉÉä]õÉ±ÉÉ ¨ÉÉjÉ ¦ÉÉEò®úÒSÉÒSÉ MÉ®úVÉ +ºÉiÉä, 

“Uô{É®úÉ´É®ú UôjÉÒ ¤ÉºÉÊ´É±ÉÒ, 
iÉä́ ½þÉ{ÉÉºÉÚxÉ... {ÉÉä®Æú-ºÉÉä®Æú... ¨ÉÉä̀ ö¬ÉÆxÉÒ½þÒ MÉnùÔ Eäò±ÉÒ, 
¶ÉäEòb÷Éä SÉìxÉ±ºÉ... ®úÉjÉÆÊnù´ÉºÉ... ¤ÉPÉÉ ÊEòiÉÒ½þÒ, 
+ÉJJÉÆ VÉMÉ... {Éb÷tÉ´É®ú, {ÉhÉ <lÉÆ... 
{ÉÉä]õÉiÉ±ªÉÉ EòÉ´É²ªÉÉÆxÉÉ, EÖòhÉÒ VÉ®úÉ iÉÖEòb÷É ]õÉEòÉ ®äú... (ZÉ±ÉEò ÊnùJÉ±ÉÉ VÉÉ)({ÉÞ.70) 
+ÉvÉÖÊxÉEò EòÉ³ýÉiÉÒ±É xÉ´ªÉÉ EÞò¹ÉÒ ºÉÆºEÞòiÉÒiÉ +xÉäEò ¤Énù±É PÉb±Éä÷±Éä +É½äþiÉ. iÉä ºÉ´ÉÇ ¤Énù±É Eò±{ÉxÉÉ nÖùvÉÉ³ý 

ªÉÉÆSªÉÉ EòÊ´ÉiÉäiÉÚxÉ +iªÉÆiÉ ºÉÚI¨É{ÉhÉä =¨É]õiÉÉxÉÉ ÊnùºÉiÉÉiÉ. Ê{ÉEòhÉÉ®úÒ ®úÉxÉä, Ê¶É´ÉÉ®äú EòSÉ®úÉ bä÷{ÉÉä ½þÉäiÉ +É½äþiÉ. iªÉÉiÉ 
VÉÉMÉÊiÉEòÒEò®úhÉÉ¨ÉÖ³äý xÉ´ÉxÉ´ªÉÉ MÉÉä¹]õÓSÉä ºÉÆGò¨ÉhÉ ZÉÉ±Éä±Éä ÊnùºÉiÉä, 

“JÉÉt{ÉnùÉlÉÉÇSªÉÉ Ê®úEòÉ¨ªÉÉ Ê{É¶É´ªÉÉ... MÉÖ]õJªÉÉSªÉÉ {ÉÖb÷¬É... 
GòÒ¨É... ¶ÉÉ¨{ÉÚ... EÆòb÷Éä¨É... {ÉìbÂ÷ºÉSÉä {ÉÖb÷Eäò... 
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¡Öò]õ±Éä±ªÉÉ ¤ÉÉ]õ±ªÉÉ...” (JÉiÉ) ({ÉÞ.22) 
+ÉvÉÖÊxÉEò EòÉ³ýÉiÉÒ±É ¤Énù±ÉiªÉÉ VÉÒ´ÉxÉSÉGòÉiÉÒ±É PÉ]õEò +ºÉ±Éä±ÉÉ ½þÉ ºÉMÉ³ýÉ EòSÉ®úÉ JÉiÉÉ´ÉÉ]äõ ¶ÉäiÉÉiÉ 

{ÉºÉ®úiÉÉä. xÉÉÆMÉ®úÉiÉ, EÖònù³ýÒiÉ, JÉÉä−ªÉÉiÉ +b÷EòiÉÉä. Ê{ÉEòÉSªÉÉ ¨ÉÖ²ªÉÉ ¨ÉÉiÉÒ{ÉªÉÈiÉ {ÉÉä½þÉäSÉÚxÉ +zÉpù́ ªÉ ¶ÉÉä¹ÉiÉÉiÉ. iÉä́ ½þÉ 
MÉÖhÉºÉÖjÉÉiÉÚxÉ ´ÉäMÉ³ÆýSÉ EòÉ½þÒiÉ®úÒ ¤ÉÉ½äþ®ú ªÉä<Ç±É. ½þÒ VÉÖxªÉÉ ºÉåÊpùªÉ ¶ÉäiÉÒSÉÒ VÉÉMÉÊiÉEòÒEò®úhÉÉ¨ÉÖ³äý ZÉÉ±Éä±ÉÒ xÉ´ÉÒ +Éä³ýJÉ 
+É½äþ, +ºÉä Eò´ÉÊªÉjÉÒ±ÉÉ ´ÉÉ]õiÉä. 

VÉÉMÉÊiÉEòÒEò®úhÉÉ¨ÉÖ³äý ¶ÉäiÉÒ¨ÉvªÉä xÉ´É-xÉ´Éä ¤Énù±É ZÉÉ±Éä. +iªÉÉvÉÖÊxÉEò ªÉÆjÉºÉÉ¨ÉÖOÉÒ, ¶ÉäiÉÒºÉÉ`öÒ +É´É¶ªÉEò 
+ºÉ±Éä±Éä JÉiÉä, +Éè¹ÉvÉä ªÉÉÆSÉÉ ´ÉÉ{É®ú Eò¯ûxÉ ºÉvÉxÉ ¦ÉÉMÉÉiÉÒ±É ËEò´ÉÉ näù¶ÉÉiÉÒ±É ¶ÉäiÉEò®úÒ ¦É®úPÉÉäºÉ =i{ÉzÉ PÉäiÉÉä +ÉÊhÉ 
¡òÉªÉnùÉ Ê¨É³ý´ÉÚ ±ÉÉMÉ±ÉÉ. iªÉÉ¨ÉÖ³äý ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EÞò¹ÉÒ ºÉÆºEÞòiÉÒiÉ {ÉÉ®Æú{ÉÉ®úÒEò ¶ÉäiÉÒ Eò®úhÉÉ®úÉ ¶ÉäiÉEò®úÒ xÉÉÊ{ÉEòÒ¨ÉÖ³äý, 
¤Éä¦É®úÉä¶ÉÉSªÉÉ {ÉÉ´ÉºÉÉ¨ÉÖ³äý +ÉÊhÉ ¶ÉäiÉ¨ÉÉ±ÉÉºÉ ½þ̈ ÉÒ ¦ÉÉ´É Ê¨É³ýiÉ xÉºÉ±ªÉÉ¨ÉÖ³äý ½þiÉÉ¶É ½þÉäiÉÉä +ÉÊhÉ +Éi¨É½þiªÉÉ +PÉÉä®úÒ 
EÞòiªÉ Eò®úhªÉÉSÉä vÉÉÊ®ú¹`ö Eò®úiÉÉä, iÉä́ ½þÉ ºÉǼ ÉänùxÉ¶ÉÒ±É ¨ÉxÉÉSªÉÉ Eò´ÉÊªÉjÉÒ näùJÉÒ±É ªÉÉ ºÉ¨ÉºªÉäiÉÒ±É ´ÉÉºiÉ´É +É{ÉhÉÉºÉ¨ÉÉä®ú 
¨ÉÉÆb÷iÉÉxÉÉ ¨½þhÉiÉÉiÉ,  

“+`ö®úÉÊ´É·É nùÉÊ®úpùªÉ, MÉÉ´ÉÉ±ÉÉ iÉºÉÆ xÉ´ÉÆ xÉ´½þiÉÆ, 

EòVÉÉÇ{ÉÉªÉÒ ¡òÉ¶ÉÒ PÉähÉÆ, MÉÉ´ÉÉ±ÉÉ EòvÉÒSÉ `öÉ´ÉÆ xÉ´½þiÉÆ.” (EÖòºÉ³ýÉSÉÆ MÉÉ´É) ({ÉÞ.77) 
nÖù¹EòÉ³ý iÉºÉÉ OÉÉ¨ÉÒhÉ ¶ÉäiÉEò−ªÉÉÆSªÉÉ {ÉÉSÉ´ÉÒ±ÉÉSÉ {ÉÖVÉ±Éä±ÉÉ +ºÉiÉÉä. ®úÉxÉÉiÉ EÖòºÉ³ÆýSÉ =MÉ´ÉÉªÉSÉÒ. MÉÉªÉÒMÉÖ®Æú 

EÖòºÉ³ÆýSÉ JÉÉªÉSÉÒ. SÉÉ®ú lÉå¤É {Éb÷±ÉäSÉ iÉ®ú Eò®úb÷<ÇSÉÆ {ÉÒEò ªÉÉªÉSÉÆ. ½Öþ±ÉMÉÉ, ¨É]õEòÒ Ê{ÉEòÉªÉSÉÒ. {ÉhÉ ¨ÉxÉ EòhÉJÉ®ú ½þÉäiÉÆ. 
ÊEòiÉÒ½þÒ ºÉÆEò]Æõ +É±ÉÒ iÉ®úÒ ¶ÉäiÉEò®úÒ ¡òÉ¶ÉÒ PªÉÉªÉSÉÉ xÉÉ½þÒ. +ÉiÉÉ ªÉÉ VÉÉMÉÊiÉEòÒEò®úhÉÉSªÉÉ ®äú]õ¬ÉiÉ ¨ÉÉjÉ MÉÖ®úÉÆSªÉÉ 
nùÉ´ÉhÉÒSÉÆ nùÉ´ÉÆ ¶ÉäiÉEò−ªÉÉSªÉÉ MÉ²ªÉÉiÉ {Éb÷Ú ±ÉÉMÉ±Éä±ÉÆ +É½äþ, ½þÒ ´ªÉlÉÉ iªÉÉÆxÉÉ ´ÉÉ]õiÉä. {ÉhÉ ªÉÉ +ÉvÉÖÊxÉEò EòÉ³ýÉiÉ  
EòÉähÉiÉä½þÒ ®úb÷MÉÉhÉä xÉ MÉÉiÉÉ ªÉÉ VÉMÉ®ú½þÉ]õÒiÉ ¶ÉäiÉEò−ªÉÉÆxÉÒ näùJÉÒ±É EòÉ³ýÉ¤É®úÉä¤É®ú {ÉÉ´É±ÉÆ ]õÉEò±ÉÒ {ÉÉÊ½þVÉäiÉ +ºÉä iªÉÉÆxÉÉ 
´ÉÉ]õiÉä,  

“MÉÉ´ÉÉ¨ÉvÉ±ÉÆ {ÉÉä®ú +ÉiÉÉ EòÉ´½Çþ®ú ZÉÉ±ÉÆ {ÉÉÊ½þVÉä, 

|ÉªÉÉäMÉÉSÉÆ Ê{ÉEò ±ÉÉ´ÉÚxÉ ¤ÉÉÆb÷MÉÚ³ý EòÉfø±ÉÆ {ÉÉÊ½þVÉä.”(EÖòºÉ³ýÉSÉÆ MÉÉ´É) ({ÉÞ.78) 
+ºÉÉ +É¶ÉÉ´ÉÉnù iªÉÉ ´ªÉCiÉ Eò®úiÉÉiÉ. VÉÉMÉÊiÉEòEò®úhÉÉSªÉÉ |É´ÉÉ½þÉ¨ÉÖ³äý ¤Énù±Éä±ªÉÉ OÉÉ¨ÉÒhÉ ºÉÆºEÞòiÉÒiÉ 

YÉÉxÉMÉÆMÉÉ JÉäb÷Éä{ÉÉb÷Ò {ÉÉä½þÉäSÉ±ÉÒ. ¨ÉÉiÉÒiÉ VÉx¨É VÉÉ>ð xÉªÉä ¨½þhÉÚxÉ ¤ÉÉ{É MÉ®úÒ¤ÉÒ ºÉ½þxÉ Eò®úÒiÉ, {ÉÉä]õÉ±ÉÉ ÊSÉ¨É]õÉ PÉä>ðxÉ 
¨ÉÖ±ÉÉÆxÉÉ Ê¶ÉIÉhÉ näùiÉÉä. {ÉhÉ ¶É½þ®úÉiÉ VÉÉ>ðxÉ {Énù´ÉÒ PÉä>ðxÉ +É±Éä±ªÉÉ {ÉÉä®úÉ±ÉÉ Ê¶É´ÉÉ®ú xÉEòÉäºÉä ´ÉÉ]õiÉä, VÉxÉÉ´É®úÉÆSÉÒ 
ÊEò³ýºÉ ªÉäiÉä. SÉEòSÉEòÒiÉ ¶É½þ®äú {ÉÉÊ½þ±Éä±ªÉÉ ¨ÉÖ±ÉÉ±ÉÉ vÉÖ³ýÒiÉ ¨ÉÉJÉ±Éä±ÉÆ MÉÉ´É, VÉxÉÉ´É®Æú, ¨ÉÉhÉºÉÆ ªÉÉÆSªÉÉ¤Éqù±É +ÉºlÉÉ 
®úÉ½þiÉ xÉÉ½þÒ. VÉÉMÉÊiÉEòÒEò®úhÉÉiÉ VÉ´É³ý BEò¨ÉäEòÉÆSªÉÉ VÉ´É³ý +É±Éä±ªÉÉ SÉEòSÉEòÒiÉ iÉÉåb÷´É²ªÉÉSªÉÉ ¶É½þ®úÉEòbä÷SÉ iªÉÉSÉÒ 
+Éäfø ®úÉ½þiÉä. iªÉÉ¨ÉÖ³äý iÉÉä ¶ÉäiÉÒ Ê´ÉEÚòxÉ xÉÉäEò®úÒ Eò®úhªÉÉºÉÉ`öÒ ¤ÉÉ{ÉÉ±ÉÉ iÉªÉÉ®ú Eò®úiÉÉä iÉä́ ½þÉ Eò´ÉÊªÉjÉÒ Ê±ÉÊ½þiÉÉiÉ, 

“Ê¶É{ÉÉªÉÉSªÉÉ VÉÉMÉäºÉÉ`öÒ {ÉÉä®úÉxÉÆ, BEò®ú Ê´ÉEòÉªÉSÉÉ Ê´É¹ÉªÉ EòÉfø±ÉÉ, 

iÉºÉÉ ¤ÉÉ{É iÉÉb÷EòxÉÂ =`ö±ÉÉ, Ê´É½þÒ®ú JÉhÉ±ªÉÉMÉiÉ...” (EòÉªÉ SÉÖEò±ÉÆ) ({ÉÞ.23) 

{ÉÉä®úÉSªÉÉ +ÉvÉÖÊxÉEò Ê´ÉSÉÉ®úÉxÉä ¤ÉÉ{ÉÉ±ÉÉ ´ÉänùxÉÉ ½þÉäiÉÉiÉ. ‘Ê¶ÉIÉhÉÉSªÉÉ ¶É½þÉhÉ{ÉhÉÉxÉä +ÉÊhÉ 

VÉÉMÉÊiÉEòÒEò®úhÉÉSªÉÉ |É¦ÉÉ´ÉÉxÉä {ÉÉä®úÉSÉä Ê´É·É ¤Énù±É±Éä’ ªÉÉSÉÒ VÉÉhÉÒ´É ¤ÉÉ{ÉÉ±ÉÉ ½þÉäiÉä. ºGòÒxÉ´É®ú ZÉ³ýEòhÉÉ®äú ¤ÉÉVÉÉ®ú¦ÉÉ´É 

´ÉÉSÉÚxÉ EòÉ½þÒSÉ Ê¨É³ýiÉ xÉÉ½þÒ. ‘{ÉÉÆfø−ªÉÉ´É®ú EòÉ³Æý Eò®úhªÉÉ{ÉäIÉÉ EòÉ²ªÉÉiÉÚxÉ Ê½þ®ú´ÉÆ EòÉfø, ÊxÉnùÉxÉ {ÉÉä]õ iÉ®úÒ ¦É®äú±É’ ½äþ 
¤ÉÉ{ÉÉSÉä iÉk´ÉYÉÉxÉ +ÉÊnù¨É ¨ÉÉxÉ´ÉÉSªÉÉ VÉÒ´ÉxÉSÉGòÉiÉÒ±É ¨ÉÚ³ý MÉÉ¦ªÉÉ´É®ú |ÉEòÉ¶É ]õÉEòhÉÉ®äú +É½äþ.  

¶É½þ®úÉiÉ VÉÉ>ðxÉ ºÉÉ½äþ¤É ZÉÉ±Éä±ªÉÉ ¨ÉÖ±ÉÉ±ÉÉ, VÉÉMÉÊiÉEòÒEò®úhÉÉSªÉÉ ¦ÉÆ{ÉEò ´ªÉÉ{ÉÉiÉ MÉÖÆiÉ±ªÉÉ¨ÉÖ³äý MÉÉ´ÉÒ ªÉÉªÉ±ÉÉ 
´Éä³ý xÉÉ½þÒ. iÉÉä +É<Ç¤ÉÉ{ÉÉÆxÉÉ Ê´ÉºÉ®úiÉ SÉÉ±É±ÉÉ +É½äþ. {ÉhÉ iªÉÉSÉä +MÉÊiÉEò, ´ÉÞrù ZÉÉ±Éä±Éä ´Éb÷Ò±É ¨ÉÖ±ÉÉSªÉÉ |Éä̈ ÉÉºÉÉ`öÒ 
+ÉºÉÖºÉ±Éä±Éä +ºÉiÉÉxÉÉ ¨½þhÉiÉÉiÉ, 

“ºÉÉªÉä¤É ZÉÉ±ÉÉºÉ {ÉÉä®úÉ iÉÚ, JÉÒxÉ¦É®ú PÉ®ú±ÉÉ ªÉä>ðxÉ VÉÉ 

iÉÖ]õÉªÉ±ÉÉ ZÉÉ±ÉÆªÉ nùÉ´ÉÆ +ÉiÉÉ, iÉÉåb÷ iÉ®úÒ nùÉ´ÉÚxÉ VÉÉ...” (ºÉÉªÉä¤É) ({ÉÞ.84) 
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+¶ÉÉ|ÉEòÉ®úSªÉÉ EòÊ´ÉiÉÉÆ̈ ÉvÉÚxÉ Eò´ÉÊªÉjÉÒ VÉÉMÉÊiÉEòÒEò®úhÉÉ¨ÉÖ³äý xÉÉiªÉÉÆ̈ ÉvªÉä {Éb÷iÉ SÉÉ±É±Éä±ªÉÉ nù®úÒ¨ÉÖ³äý 

ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ´ÉÉºiÉ´ÉÉ¶ÉÒ ºÉ½þEÆò{É ½þÉäiÉÉiÉ. “ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ´ÉÉºiÉ´ÉÉ¶ÉÒ ºÉ½þEÆò{É ½þÉähªÉÉSÉÒ ¶ÉCiÉÒ VªÉÉSªÉÉ |ÉÊiÉ¦ÉäiÉ +ºÉä±É, 

iªÉÉSÉ EòÊ´ÉSªÉÉ ½þÉiÉÚxÉ =iEÞò¹]õ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò VÉÉÊhÉ´ÉäSÉÒ EòÊ´ÉiÉÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ½þÉähªÉÉSÉÒ ¶ÉCªÉiÉÉ +É½äþ.”3 ½äþ MÉÉä. Ê´É. 
Eò®ÆúnùÒEò®ú ªÉÉÆxÉÒ xÉ¨ÉÚnù Eäò±Éä±Éä Ê´ÉvÉÉxÉ Eò±{ÉxÉÉ nÖùvÉÉ³ý ªÉÉÆSªÉÉ ¤Énù±ÉiªÉÉ EÞò¹ÉÒ VÉÒ´ÉxÉÉiÉÒ±É ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ´ÉÉºiÉ´ÉiÉä¶ÉÒ 
Ê¨É³ýiÉä VÉÖ³ýiÉä +É½äþ.   
ºÉ¨ÉÉ®úÉä{É : 

‘ÊºÉZÉ®ú Eò®ú ¨½þhÉiÉäªÉ ¨ÉÉiÉÒ’ ½þÉ EòÊ´ÉiÉÉºÉÆOÉ½þ ¶ÉäiÉÒ +ÉÊhÉ ¶ÉäiÉEò®úÒ ªÉÉÆSªÉÉ ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ ¨ÉÉÆb÷iÉÉxÉÉ 
Ê´ÉpùÉä½þÒ ´ÉÉ]äõxÉä VÉÉiÉ +ºÉ±ÉÉ iÉ®úÒ½þÒ VÉÉMÉÊiÉEòÒEò®úhÉÉSÉÉ OÉÉ¨ÉÒhÉ +ÉÊhÉ EÞò¹ÉÒ VÉÒ´ÉxÉÉ´É®ú {Éb÷±Éä±ÉÉ |É¦ÉÉ´É ªÉÉSÉÒ 
¨ÉÒ¨ÉÉÆºÉÉ Eò®úiÉÉä. EÞò¹ÉÒ, EÞò¹ÉÒ ºÉÆºEÞòiÉÒiÉÒ±É ¤Énù±É, VÉÉMÉÊiÉEòÒEò®úhÉ ªÉÉºÉÉ®úJªÉÉ Ê´É¹ÉªÉÉǼ É®ú Eò´ÉÊªÉjÉÒ +iªÉÆiÉ 

´ÉÉºiÉ´É{ÉhÉä Ê±ÉÊ½þiÉÉiÉ. “ºÉ−ªÉÉ-´É®Æú¤Éä +Éäfø±Éä±ªÉÉ ®úÉxÉÉiÉ www ÊnùºÉÉªÉSÉÆ +ÉÊhÉ ¨ÉÉiÉÒ M±ÉÉä¤É±É ZÉÉ±ÉÒ +ºÉÆ 

´ÉÉ]õÉªÉSÉÆ.”4 ºÉÉvªÉÉ, ºÉÉä{ªÉÉ ¦ÉÉ¹ÉäiÉÒ±É iªÉÉÆSªÉÉ EòÊ´ÉiÉÉ ´ÉÉSÉEòÉSªÉÉ ¨ÉxÉÉSÉÉ iÉ³ý MÉÉ`öiÉÉiÉ. ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆºEÞòiÉÒSªÉÉ 
ÊEòiÉÒiÉ®úÒ JÉÖhÉÉ iªÉÉÆSªÉÉ EòÊ´ÉiÉÉÆ̈ ÉvªÉä {ÉÉxÉÉä{ÉÉxÉÒ Ê´ÉJÉÖ®ú±ªÉÉ +É½äþiÉ. BEò ºÉVÉÇxÉ¶ÉÒ±É ¨ÉxÉÉSÉÒ, ¶ÉäiÉÒiÉ ®úÉ¤ÉhÉÉ®úÒ ºjÉÒ 
ªÉÉ ºÉ´ÉÇ EòÊ´ÉiÉäiÉ {É½þÉªÉ±ÉÉ Ê¨É³ýiÉä. iÉºÉäSÉ Eò±{ÉxÉÉ nÖùvÉÉ³ý ªÉÉÆSÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¦ÉÉxÉ½þÒ ªÉÉ EòÊ´ÉiÉÉºÉÆOÉ½þÉiÉÚxÉ VÉÉhÉ´ÉiÉ 

®úÉ½þiÉä. Eò±{ÉxÉÉ nÖùvÉÉ³ý ªÉÉÆSªÉÉ EòÊ´ÉiÉÉÆSÉÉ MÉÉè®ú´É Eò®úiÉÉxÉÉ =kÉ¨É EòÉÆ¤É³äý ¨½þhÉiÉÉiÉ, “BEò ¤É½Öþ+ÉªÉÉ¨ÉÒ +ÉÊhÉ 
+º´ÉºlÉ ·ÉÉºÉ ºÉÉäb÷hÉÉ®úÒ Eò±{ÉxÉÉSÉÒ EòÊ´ÉiÉÉ |ÉiªÉäEòÉ±ÉÉ +º´ÉºlÉ Eò®úiÉä. ¨ÉÉä̀ öÉ Ê{ÉºÉÉ®úÉ PÉä>ðxÉ iÉÒ 
VÉÉMÉÊiÉEòÒEò®úhÉÉ±ÉÉ +ÉÊhÉ ¶ÉäiÉEò−ªÉÉÆSªÉÉ +Éi¨É½þiªÉÉÆxÉÉ {ÉEòb÷iÉä. Ê´É¶Éä¹É ¨½þhÉVÉä ´ÉÉSÉEòÉÆxÉÉ {ÉEòbÚ÷xÉ iªÉÉ±ÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú 

Eò®úÉªÉ±ÉÉ ±ÉÉ´ÉiÉä.”5 
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Tkxfrdhdj.k vkf.k Hkkjrh; ‘ksrh 
 

 

 

 izk- MkW- ih- Mh- gqMsdj 

vFkZ’kkL= foHkkx izeq[k fonHkZ egkfo|ky;] cqyMk.kk 

esy % hudekarfinance@gmail.com 
   

 

 

izLrkouk % 

 Hkkjr gk d`”khiz/kku ns’k vkgs- vktgh toG toG 70 VDds yksdla[;k gh ‘ksrhoj 

mnjfuokZg djrkr- Hkkjrh; vFkZO;oLFksr d`”kh gk lokzr eksBk ?kVd jkghyk vkgs- d`”kh {ks=kps 

egRo gs vkfFkZd ?kVdkrp ukgh rj lkekftd lqjf{krrslkBh yksdkaps izek.k 1993-&94 e/;s 

64-8 VDds gksrs rs 2011&12 e/;s 48-9 VDds >kys- i.k rjhgh tkLrhr tkLr yksdkauk 

jkstxkjklkBh R;kojp voyacqu jkgkos ykxrs- 

 tkxfrdhdj.k gh ,d laiq.kZ txkph cktkjisB ,dp fuekZ.k dj.kkjh izfdz;k vkgs- 

tkxfrdhdj.kke/;s eqDr vFkZO;oLFkspk fLodkj dsyk xsyk- Hkkjrkus Qkj iqohZiklqup 

vkarjjk”Vªh; O;kikjkr ‘ksrh mRiknukpk lekos’k e;kZfnr Bso.;kps /kksj.k vaxhdkjys gksrs- dkj.k 

Hkkjr ljdkjyk fodluf’ky ns’kklkBh ‘ksrh mRiknu gs dsoG ,d mRiknukps /kksj.k vaxhdkjys 

gksrs- dkj.k Hkkjr ljdkjyk fodluf’ky ns’kklkBh ‘ksrh mRiknu gs dsoG ,d mRiknukps 

lk/ku Eg.kwu ‘ksrh mRiknukr mnkjhdj.kkps /kksj.k fLodkjys- tkxfrdhdj.kkP;k ladYiuspk mn; 

folkO;k ‘krdkP;k iqokZ/kkrp >kyh- rRdkyhu Hkkjrkps iz/kkuea=h ih- Ogh- ujflagjko ;kauh 

1991 e/;s ufou vkfFkZd /kksj.kkpk fLodkj dsyk- o Hkkjrkr tkxfrdhdj.k] [kktxhdj.k o 

mnkjhdj.kkps okjs okgq ykxys- R;keqGs Hkkjrh; vFkZO;oLFksyk uos oG.k o fn’kk feGkyh- ;k 

^[kkÅtk* & P;k /kksj.kkeqGs ‘ksrh] m|ksx] O;kikj] nG.k&oG.k] cWadk] ik;kHkqr o eqyHkwr 

lqfo/kk ;ke/;s vusd izdkjps cny ?kMwu vkys- tkxfrdhdj.kkeqGs Hkkjrh; lekt O;oLFksr 

[kwi eksBk cny ?kMwu vkyk- 

 Hkkjr gk d`f”kiz/kku ns’k vkgs- Hkkjrkrhy toGtoG 65 rs 70 VDds yksdla[;k 

‘ksrhoj voyacqu vkgs- ,dfolkO;k ‘krdke/;s ‘ksrhps Lo#i cnyr pkyys vkgs ;kph 

lq:okr lk/kkj.k 20 O;k ‘krdkP;k ek/;ekrwu >kyh- [kktxhdj.k mnkjhdj.k vkf.k 

tkxfrdhdj.kkps okjs okgw ykxys- Hkkjrh; vFkZO;oLFkk vkf.k Hkkjrh; ‘ksrhoj ;kpk Qkj 

eksBÓkk izek.kkr izHkko iMysyk fnlwu ;srks- 

 Hkkjrkus 1991 lkyh Hkkjrh; vFkZO;oLFkse/;s mnkjhdj.k gs /kksj.k Lohdkjys- rsOgk 

iklwup Hkkjrkus vkiyh vFkZO;oLFkk tkxfrd vFkZO;oLFkse/;s lekfo”V dsyh- 

 Tkxfrd O;kikjkrhy ifjfLFkrh cnyyh ikfgts ;klkBh osxosxGÓkk la?kVuk LFkkiu gksÅ 

ykxY;k- ;kphp ifj.khrh feGkyh- 

 Tkxfrdhdj.k gh izfdz;k vkfFkZd] rkaf=d] lkekftd] lkaLd`frd vkf.k jktdh; ‘kDrhps 

la;ksxhdj.k vkgs- tkxfrdhdj.kkeqGs ‘ksrhe/;s izxr ra=Kkukpk mi;ksx loZ= gksÅ ykxyk 

vkf.k mRiknukr eksBÓkk izek.kkr ok< >kyh- 

1½ la’kks/kukph mfÌ”VÓks % 

i) tkxfrdhdj.k ;k ladYiuspk vH;kl dj.ks- 

ii) tkxfrdhdj.kkpk Hkkjrh; d`”kh {ks=koj >kysyk izHkkokpk vH;kl dj.ks- 

iii) tkxfrd O;kikj la?kVuspk Hkkjrh; vFkZO;oLFksoj >kysY;k ifj.kkekpk vH;kl dj.ks- 
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iv) tkxfrdhdj.k vkf.k tkxfrd la?kVukpk vkf.k Hkkjr ;kpk vk<kok ?ks.ks- 

2½ tkxfrdhdj.kkpk vFkZ % 

 lk/;k o lksI;k ‘kCnkr tkxfrdhj.kkpk vFkZ lkaxko;kpk >kY;kl ^,[kk|k ns’kkph 

vFkZO;oLFkk tkxfrd vFkZdkj.kk’kh layXu dj.ks Eg.kts R;k ns’kkP;k vFkZO;oLFksps 

tkxfrdhdj.k gks;-* 

 vkarjjk”Vªh; uk.ksfu/khP;k ers] ^tkxfrdhdj.k Eg.kts oLrq] lsok] vkarjjk”Vªh; HkkaMoy 

izokg] vfrtyn o izlj.k iko.kkjs ra=Kkus ;kaps ok<rs izek.k] rlsp fofo/krk gÓkkaP;k lgk¸;kus 

txkrhy ns’kkps lrr ok<rs ijLijkoyachRo gks;- 

 #lh eksnh] ^^tkxfrdhdj.k Eg.kts [kqyh Li/kkZ vkf.k ufou ra=Kku ;krqu mRikndrk 

vkf.k mRiknu ok<fo.ks rlsp laiq.kZ tx ,d cktkjisB fuekZ.k dj.ks vkf.k oLrw o lsok;kaph 

fodzh dj.ks gks;-** 

 Tkxfrdhdj.kke/;s eqDrvFkZO;oLFkspk fLodkj dsyk xsyk ;keqGs jk”Vªkjk”Vªke/;s 

ijLijkoyachRo ok<r xsys o R;krqu Li/kkZ fuekZ.k >kyh- Eg.kwu vfodlhr jk”Vªkauh ‘ksrh vkf.k 

‘ksrh’kh fuxMhr vl.kkjs O;oLkkl o brj iqjd O;oLkk; ;ke/;s izxrh d#u mRiknu 

ok<fo.;kpk iz;Ru dsyk xsyk- Eg.kqup tkxfrdhdj.k Eg.kts ,d izdkjs loZ {ks=kr vl.kkjh 

rhoz Li/kkZ gks;- 

 Tkxfrdhdj.k gs eq[;r% uovkfFkZd /kksj.kkps izeq[k mfÌ”V vkgs- vkrarjk”Vªh; vkf.k 

vkfFkZd xqaro.kqdhe/khy vMFkGs nwj dsys tkrkr- vf/kd izek.kkr O;kikj loZlacaf/krkauk pkaxyk 

Qk;nk gs tkxfrdhdj.kkps eq[; oSf’k”VÓk vkgs- 

 1991 lkyh Liberalisation, Globalisation, Privatlization gh ladYiuk mn;kl 

vkyh- ;ke/kwup Hkkjrkus vkiyh vFkZO;oLFkk txkP;k vFkZO;oLFks cjkscj layXu dsyh Eg.ktsp 

vkiyh vFkZO;oLFkk txkP;k vFkZO;oLFkse/;s lekfo”V dsyh- 

3½ tkxfrdhdj.kkph O;k[;k % 

i) ^^tkxfrdhdj.k gs vkfFkZd laca/kk’kh fuxfMr vlY;keqGs jk”Vªh; lhekaps vMFkGs deh 

fdaok nwj d#u oLrq] HkkaMoy lsok vkf.k Je lsok ;kapk izokg lqyHk dj.ks gks;-** 

ii) ^^tkxfrdhdj.k Eg.kts izR;sd ns’kkus vkiyh vFkZO;oLFkk txkP;k vFkZO;oLFkse/;s 

lekfo”V dj.ks gks;-** 
4½ la’kks/ku i/nrh % 

 izLrqr la’kks/kuklkBh nq¸;e lk/kulkexzhpk okij dsyk vlwu vkdMsokjh ladfyr 

dj.;klkBh fofo/k lanHkZ xzaFk] ekflds] ‘kkldh; vgoky] o`Rri=s] ‘kks/kizca/k ;kapk okij dsyk 

vkgs- 

5½ x`fgrds % 

i) Tkxfrdhdj.kkpk d`”kh {ks=koj Qkj eksBk ifj.kke >kysyk vkgs- 

ii) Tkxfrdhdj.kkeqGs d`”kh {ks=koj uouohu ra=Kkukpk okij ok<yk vkgs- 

iii) mRiknu dsysyk eky tkxfrd cktkjisBsr Li/kkZRedrk fuekZ.k djsy- 
6½ la’kks/ku fo”k;kps fo’ys”k.kkRed fo’ys”k.k % 

i) tkxfrdhdj.k vkf.k Hkkjrh; ‘ksrh % 
tkxfrdhdj.k vfLrRokr vkY;kuarj ns’kke/;s [kqY;k O;kikjkps okrkoj.k fuekZ.k gksbZy- 

Hkkjrkrhy ‘ksrekykph fu;kzr eksBÓkk izek.kkoj ok<sy v’kk vk’kkokn fuekZ.k >kyk dkj.k 

Hkkjrh; vFkZO;oLFkspk d.kk eqGh ‘ksrh gk vkgs- Eg.kwu Hkkjrh; d`”khO;oLFksr >kysys cny gs 

Hkkjrh; vFkZO;oLFksoj nqjxkeh ifj.kke dj.kkjs Bjrkr- d`”kh gk dsoG ,d O;olk; ulwu ,d 

ftoui/nrh vkgs- Hkkjrh; vFkZO;oLFkspk fodklkpk ekxZ gk ‘ksrhP;k fodklk’kh fuxMhr vkgs- 

1991 e/;s Hkkjrh; vFkZO;oLFksr tkxfrdhdj.kkpk f’kjdko >kyk vkf.k R;kpk izHkko vusd 

{ks=kcjkscjp d`”kh{ks=koj lq/nk iMyk- 
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ii) tkxfrdhdj.kkpk ‘ksrh {ks=kojhy izHkko % 
1990 P;k lqekjkl eqDr O;kikjkpk ,d djkj >kyk R;kfo”k;h txHkj er fHkUurk gksrh i.k 

rh nMiMY;k xsyh vkf.k rks djkj 1 tkus] 1995 iklwu ykxw >kyk- 1948 e/;s nqljs 

egk;q/n laiY;kuarj eqDr O;kikjkpk tks djkj >kyk R;kr eq[;r% vkS|ksfxd oLrqapkp lekos’k 

gksrk- d`”kh mRiknukpk lekos’k uOgrk- 1995 iklwu lq: >kysY;k tkxfrd O;kikj la?kVu 

djkjke/;s d`”kh oLrqapk lekos’k dj.;kr vkyk- R;kpk Hkkjrh; d`”kh{ks=koj eksBÓkk izek.kkr 

izHkko iMyk- 

v½ Hkkjrkrhy ,dw.k yksdla[;sP;k 60 VDds yksd ‘ksrh O;olk; xqarysys vkgsr] rjh 

‘ksrhiklwu Hkkjrkps GDP mRiUu QDr 20-06 VDds ,o,sp izkIr gksrs- 

c½ lu 2002&03 lkyh d`”kh mRiknu 12-06 VDds us ?kVys gksrs- R;kaP;kuarj lu 

2013&14 e/;s lq/nk ?kV >kyh gksrh- 

d½ ‘ksrhe/khy ok< 1996 e/;s 4-69 VDds gksrh- rh 1997&98 e/;s 2-06 VDds i;Zar 

[kkyh vkyh- vkf.k 2002&03 lkyh rh 1-1 VDds i;Zar [kkyh vkyh- 

M½ Hkkjrke/;s vktgh d`”kh etqjhps nj 1-5 rs 2 MkWyj njE;ku vkgs rs txke/;s Qkjp deh 

vkgsr- cÚ;kp ‘ksrdÚ;kauk irlaLFkkadMwu R;kaP;k xjtsP;k QDr 20 VDds dtZ izkIr gksrs 

ckdh [kktxh lkodkjkdMwu ?;kos ykxrs- 

iii) d`”kh vuqnkjus % 
fodlhr jk”Vªs vkiY;k ‘ksrdÚ;kauk lcflMh nsÅu lqj{kk nsrks- R;keqGs R;kaP;k ‘ksrhph 

mRikndrk gh tkLr vkgs- ek= tkxfrdhdj.kkeqGs ‘ksrdjh gk vuqnkukykp eqdyk] rj bdMs 

WTO us Hkkjrkrhy ‘ksreky cktkj [kqyk djkok o R;kr [kktxhi.kkpk vkxzg /kjyk gksrk- 

ek= rks Hkkjrkrhy jkT;dR;kZauh nqyZf{kr dsyk- d`”kh fufo”Bhojhy vuqnkukeqGs ljdkjh 

frtksjhpk Hkkj ok<rks Eg.kqu ufou vkfFkZd /kksj.kkr ;k fuosnsoj fnys tk.kkjs vFkZlgk¸; gGqgGw 

deh dj.;kpk izLrko gksrk o ;kpk QVdk ygku o flekar ‘ksrdÚ;kauk clyk- d`”kh 

vFkZlgk¸;kpk Qk;nk QDr l/ku ‘ksrdÚ;kpk >kyk- Hkkjrkrhy ‘ksrdjh fodlhr ns’kk’kh Li/kkZ 

d: ‘kdr ukgh- dkj.k fodlhr ns’kkr vFkZlgk¸; nsÅu mRiknu ok<fo.;kpk iz;Ru dsyk 

tkrks- tkikue/;s d`”kh mRiknukP;k ,dw.k fderhP;k 82-5 VDds nf{k.k dksjh;kr 62 VDds 

phue/;s 34 VDds vesfjdk 28 VDds vuqnku fnys tkrs- rj Hkkjrkr gs vuqnku dsoG 3-34 

VDds vkgs- vesfjdk o ;qjksi jk”Vªke/;s ‘ksrdÚ;kauk izR;{k lcflMh fnyh tkrs- Hkkjrkr izrh 

‘ksrdÚ;kyk 111 MkWyj lcflMh fnyh tkrs rj rhp vesjhdk 40]000 MkWyj] ;qjksfi; jk”Vª 

34]000 MkWyj lcflMh nsrs R;keqGs ‘ksrh mRiknukP;k fderh deh gksÅu R;kpk rksVk 

Hkkjrh; ‘ksrhyk gksr vkgs- tkxfrd O;kikj la?kVusus 1999 P;k vgokykr loZ ns’kkauh 

‘ksrhojhy vuqnku 20 VDds i;Zar deh djkosr vls er ekaMys rks ;kpkp ifj.kke gks;- 

iv) cgqjk”Vªh; daiU;kapk izos’k % 
tkxfrdhdj.kkpk vaeyctko.kheqGs Hkkjrkr cgqjk”Vªh; daiU;kapk izos’k >kyk- mnk- dkjxhy 

lhM~l lWMkst ik;skfu;j] fganqLrku fyOgj] vWxzksVsd ;klkj[;k cgqjk”Vªh; daiU;k ‘ksrhlkBh 

ykx.kkÚ;k fc&fc;kukaP;k cktkjkr mrjY;k ;kosGh ;k daiU;klkBh jk”Vªla?kkus vkpkjlafgrspk 

elwnk r;kj dsyk gksrk- R;kr Hkkjrh; d`”kh  

v) ‘ksrdÚ;kapk dtZcktkjhi.kk % 
Tkxfrdhdj.kkuarj vkiY;kdMhy jk”Vªh;d`r cWadkoj cjsp fucZa/k ykn.;kr vkys- iqohZ 

xk;] cSy] [krs brj ?ks.;klkBh cWadk ‘ksrdÚ;kauk dtZ nsr gksR;k- ‘ksrdÚ;kapk fodkl >kyk 

ikfgts R;kyk lkodkjkdMs tkos ykxw u;s gk R;kpk mÌs’k gksrk- i.k gGqgGw cWadkauh xzkeh.k 

Hkkxkrhy vkiyk O;ogkj deh dsyk- R;keqGs [kktxh lkodkjhps izek.k ok,ys- fons’kh 

daiU;kauh ‘ksrdÚ;kuk fc&fc;kus] [krs] vkS”k/kkps izek.k ;kfo”k;hph ekfgrh fnyh ulY;keqGs 

‘ksrdÚ;kauk izpaM vkfFkZd HkqnZaM clyk- R;keqGs [kpkZr ok< o mRiknu deh v’kh ifjfLFkrh 
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fuekZ.k >kyh- [kjs ikgrk daiU;kauh [krs fdVduk’kds fc&fc;k.ks ;kaP;k okijkckcr 

‘ksrdÚ;kpk fdrh dtZcktkjhi.kk ok<r xsyk- lkodkjkP;k nkjk’kh ok<r xsysyk ‘ksrdÚ;kyk 

lkodkjkps O;ktkps nj useds fdrh gs dGysp ukgh R;keqGs lkodkjkP;k nkjkr ,dnk xsysyk 

‘ksrdjh dk;e R;kr vMdyk- vfydMhy ,u-,l-,l-P;k fujh{k.kkuqlkj Hkkjrh; ‘ksrdÚ;koj 

ljkljh 12]585 :- dtZ gksrs R;ke/;s iatkcP;k ‘ksrdÚ;koj lokZf/kd Eg.kts 41]565 :- 

dtZ vlY;kps fnlwu vkys- 

vi) ‘ksrdÚ;kph vkRegR;k % 
Hkkjrh; vFkZO;oLFksr d`”kh {ks=kps egRo vuU;lk/kkj.k vkgs- vkt tjh d`”kh {ks=kpk fgLlk 

deh gksr vlyk rjh vkt vtqugh 59 xzkeh.k Hkkxkrhy xjhc turs’kh jksthjksVh ;k 

O;olk;k’khp tqMysyh vkgs- ufou vf/kd /kksj.kkuarj d`”kh{ks=kpk ns’kkrhy ,dw.k mRiUukrhy 

fgLlk deh gksr xsyk- tkxfrdhdj.kkP;k uknkr Hkkjrkus d`”kh O;oLFkkdMs nqyZ{k >kys- 

tkxfrdhdj.kkP;k izfdz;sr Hkkjrkrhy ‘ksrdÚ;kph Li/kkZ vkrk tkxfrd cktkjisBs’kh >kys- 

R;keqGs vkiyk ‘ksrdjh ;k Li/ksZr fVd.kkj ukgh- i;kZ;kus Hkkjrh; ‘ksrdjh vf/kd nfjnzh cur 

xsyk- ‘ksrhr xqaro.kqdhps izek.k deh >kys- ‘ksrdÚ;kuh fnY;k tk.kkÚ;k lclhMhr dVkSrh 

dsY;keqGs ‘ksrdÚ;kP;k ‘ksrhojhy [kpZ ok<yk- uSlfXkZd vfu;ferrk] ‘ksrdÚ;kps vKku ;krwu 

‘ksrdÚ;kP;k dtZcktkjhi.kk ok<r xsyk- gk ok<ysyk dtZcktkjhi.kk ‘ksrdÚ;kP;k thoukr 

vlqj{khrrsdMs <dyyk tkÅ ykxyk o R;krqu ‘ksrdÚ;kP;k vkRegR;k ok<Y;k- mRre ‘ksrh] 

e/;e O;kikj] dfu”B uksdjh ;k ,soth ;k ,soth mRre uksdjh] e/;e O;kikj] dfu”B ‘ksrh 

v’kh voLFkk n`< >kyh vkgs- 1997 iklwu vkRegR;k dj.kkÚ;k ‘ksrdÚ;kps izek.k ok<r 

xsys- 1997 rs 2001 ;k dkGkr jk”Vªh; ikrGhojhy vkRegR;kaph ljkljh 15]747 ‘ksrh 

uarjP;k 2002 rs 2006 ;k dkGke/;s gh ljkljh 17]366 oj tkÅu iksgpyh- 

egkjk”Vªke/;s @ fonHkkZr vkRegR;kps izek.k lokZf/kd vkgs- 2006 e/;s 1448 ‘ksrdÚ;kauh 

rj 2007 e/;s 1246 rj 2008 o 2009 e/;s vuqdzes 305 o 201 ‘ksrdÚ;kauh 

vkRegR;k dsyh- lokZf/kd vkRegR;k gÓkk fonHkkZrhy ;orekG ftYgÓkke/;s >kY;k- 

vii) Tkxfrdhdj.kkpk d`”khoj >kysyk ifj.kke % 

i) mnjfuokZg ‘ksrhps O;kikjhdj.k & iwohZ ‘ksrh QDr mnjfuokZgklkBh dsyh tkr vls- 

ijarq l/;k gh ‘ksrh osxosxGÓkk O;kikjh fidkaps mRiknu ?ksrys tkrs- mnk- Hkkthikyk] 

dkiwl] ukjG] QGs b- 

ii) uouohu fc&fc;k.ks & vf/kd mRiknu ?ks.;klkBh o cktkjisBsr d`”kh ekykyk tkLr 

Hkko feG.;klkBh ‘ksrdjh dhVd uk’kds] fc&fc;k.ks] jklk.fud [krs b- pk okij d: 

ykxyk- 

iii) [krs vkf.k dhVduk’kdkaP;k ok<R;k fdaerh & tkxfrdhdj.kkpk lokZr eksBk QVdk 

‘ksrdÚ;kauk vlk clyk dh] Hkkjrh; #i;kps voewY;u 25 VDds >kys- ihd mRiknus 

LoLr >kyh- 

iv) fotsps nj ns[khy ok<ys- 

v) eky okgrwd o eky lkBo.kwd lqyHk & uk’koar eky cktkjisBsr yodj iksgksp.ks 

vko’;d vlrs- R;klkBh okgrwd o lkBo.kwd dj.ks vko’;d vlrs- 

vi) cgqjk”Vªh; daiU;kapk izHkko & tkxfrdhdj.kkeqGs ‘ksrhps djkjhdj.k >kys- Bjkfod 

daiU;kapk izHkko ok<yk- 

vii) ‘ksrps izk;ksfxdj.k & tSfod foKkukeqGs mrh lao/kZukps ‘ksrhps iz;ksx ‘kkGsps Lo:i 

izkIr >kys- 

viii) uouohu ra=Kkukpk okij ok<yk & mnk- ihd Qokj.kh] ‘ksrh votkjs] ihd ykxoM- 

ix) tkxfrdhdj.kkeqGs d`”kh Hkwxksykps Lo#i o O;kIrh ;ke/;s eksBÓkk izek.kkr ok< >kyh- 
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x) tkxfrdhdj.kkeqGs d`”kh Hkwxksyke/;s osxosxGÓkk ‘ksrhi/nrhpk fodkl >kyk- mnk- 

l[kksy ‘ksrh] QGckx ‘ksrh b- 

xi) d`”khP;k leL;kapk vH;kl d:u R;koj la’kks/ku gksÅ ykxys- 

xii) d`”khe/;s osxosxGÓkk tyflapukpk okij gksÅ ykxyk- mnk- fBcdflapu] rq”kkjflapu  

xiii) tkxfrdhdj.kkeqGs ‘kk’or ‘ksrhpk fodkl >kyk- 
fu”d”kZ % 

i) ikjaikfjd i/nrhus ‘ksrh dsY;keqGs ‘ksrdÚ;kauk mRiknu ok< gksr uOgrh- rh 

tkxfrdhd.kkeqGs HkjelkB ok< >kyh- 

ii) d`”kh Hkwxksyke/;s vl.kkÚ;k osxosxGÓkk ra=Kkukpk okij ok<yk vkf.k ‘ksrdjh 

iz;ksx’khy cuyk- 

iii) tkxfrdhdj.kkeqGs vFkZO;OkLFkk izxr >kyh- 

iv) tkxfrd cktkjisB fuekZ.k >kY;keqGs ‘ksrh ekykyk ;ksX; rks Hkko feGw ykxyk- 

v) tkxfrdhdj.kkeqGs d`”khps izkns’khdj.k >kys- 

vi) tkxfrdhdj.kkeqGs d`”khps Hkweh mi;kstu ok<ys- 

vii) tkxfrdhdj.kkeqGs d`”kh Hkwxksyke/;s veqykxz cny gksÅu ‘ksrhpk fodkl >kyk vkf.k 

‘ksrdÚ;kapk vkfFkZd] lkekftd] ‘kS{kf.kd ntkZ lq/kkjyk] dkykarjkus xzkeh.k Hkkxkpk 

fodkl >kyk- 
gfjrdzkarhus Hkkjrh; mRiknu O;oLFksr cny d:u vf/kd mRiknu dj.kkjs ckc 

fodflr dsY;keqGs vYiko/khr Hkkjr vUu/kkU;kP;k ckcrhr Lo;aiqoZ >kyk- i.k 1991 

e/;s tkxfrdhdj.kkps /kksj.k fLodkjY;keqGs d`”kh{ks=kr vusd ifjorZus ?kMwu vkys- 

fc&fc;kus fdVduk’kds jklk;fud [krs ;kaP;k fderh o/kkjY;k i.k R;kizek.kkr 

‘ksrdÚ;kaps mRiUu ok<w ‘kdys ukgh- lcflMhr dVkSrh dsY;k xsyh- ,dhdMs vuqnkus 

laiq”Vkr vk.kY;k xsyh rj nwljhdMs fulxkZoj voyacqu vl.kkÚ;k ‘ksrhr fulxkZP;k 

vfu;feri.kkeqGs ladV dkslGyk- 

lanHkZxzaFk %  

i) MkW- t;izdk’k feJ & d`”kh vFkZO;oLFkk] lkfgR;Hkou ifCyds’ku] vkxzk 

ii) [kjs lh- i- ^tkxfrdhdj.k leL;k vk’k; vkf.k vuqHko*] fnyhijkt izdk’ku] iq.ks] 

2012 

iii) iaMhr ufyuh ^tkxfrdhdj.k vkf.k Hkkjr* yksdok³e; xg̀] eqacbZ] 2003 

iv) ;kstuk ^Hkkjrh; ‘ksrh fu.kkZ;rsdMs* ¼fo’ks”kkad½ o”kZ 38] vad 6] tkus] 20110 

v) ;kstuk ^tkxfrdhdj.k vkf.k Hkkjrh; ‘ksrh iq<hy vkOgkus*] o”kZ 37] vad 6] tkus] 

2010 

vi) MkW- >kejs th- ,l- ^Hkkjrh; vFkZO;oLFkk fodkl o i;kZoj.kkRed vFkZ’kkL=* fiaiGkiqjs 

vW.M ifCy’klZ] ukxiwj] 5 oh vko`Rrh] 201 98 

vii) Prakash B. A. – The Indian Economy since 1991, peason Publication, 

Delhi 

viii) Vasant Desai – Rural Development in India – Past, Present and Future, 

Himalaya Publication, New Delhi 
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