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गुणवत्तापूणण शिक्षण 
 

डॉ. कल्याणी मानमोड े

राशधका अध्यापक महाशवद्यालय नागपूर 
 

आजच्या स्पधाणत्मक युगात प्रत्येक क्षेत्रात गुणवते्तला अशतिय महत्व आहे. 'गुणवत्ता' हा िब्द सवणच वस्तुुंबाबत 

वापरला जातो. परुंतू शिक्षणातील गुणवत्ता ही सुंकल्पना वेगळी आहे. मनुष्य प्राण्याला बुध्दी ही देणगी शमळाली आह े

या बुद्धीचा क्षमतेनुसार शवकास शिक्षणामूळे िक्य आहे. गुणवत्तापूणण शिक्षणाने व्यक्तीचा शवकास होतो व एक सक्षम 

नागररक घडशवला जातो. देिाच्या आर्थथक शवकासािी शनगडीत ही सुंकल्पना आहे. आज प्रत्येक देिात गुणवत्तापूणण 

शिक्षणासाठी प्रयत्न केले जात आहते. 

शिक्षण म्हणजे काय ? 

 'माणसाच्या िारीररक मानशसक व आध्याशत्मक अुंगामधील उत्कृष्टतेचा शवकास व अशिव्यक्ती म्हणजे शिक्षण 

होय' - महात्मा गाुंधी. 

 'शिक्षण म्हणजे मनुष्यातील पूणणत्वाची अशिव्यक्ती होय' - स्वामी शववेकानुंद 

 'ऋग्वेदात शिक्षणाशवषयी पूढील उल्लेख आढळतो , 'जे मानवाला स्वावलुंबी आशण स्वाथणशनरपेक्ष बनशवते 

तेच शिक्षण होय'. 

 यावरुन असे ददसून येते की शिक्षण ही शवकासात्मक प्रदिया असून व्यक्तीचा शवकास शिक्षणाच्या 

माध्यमातून होत असतो. व्यक्तीचा सवाांशगण शवकास हा शिक्षणावर अवलुंबून असतो तर ते शिक्षण गुणवत्तापूणण असणे 

आवश्यक आह.े 

गुणवत्तापूणण शिक्षण म्हणजे काय ? 

 शिक्षणाद्वारे शवद्यार्थयाांचा बौशद्धक , मानशसक, िावशनक, िारीररक शवकास अपेशक्षत आहे. शवद्यार्थयाांच्या 

इयत्तानुसार तसेच त्याुंच्या वयानूसार शिक्षणाची उदिष्ट ेठरशवली जातात. त्या सवण क्षमता शवकशसत होणे आवश्यक 

आह.े तसे शिक्षण व वातावरण शवद्यार्थयाांना शमळाले तर ते गुणवत्तापूणण शिक्षण होय. स्वातुंत्र्यप्राप्तीनुंतर शिक्षणाची 

सुंख्यात्मक वाढ झपाटयाने झाली त्या तुलनेत गुणवत्ता रटकवण्यात अपयि आले. सुंिोधनानूसार 40% पाचवी 

इयते्तचे शवद्याथी वाचन व लेखन करु िकत नव्हते. 57% शवद्यार्थयाांना साधारण गशणत सोडशवता येत नव्हते. 

 िालेय गुणवत्तापूणण शिक्षणात खालील गोष्टी अशिप्रेत आहते. 

1) लेखन, वाचन व अुंकगशणत शिकणे. 

2) कल्पनािक्ती व तार्ककक क्षमता शवकशसत होणे. 

3) उत्तम सुंवाद कौिल्य शवकशसत होणे. 

4) शवचाराुंची देवाण-घेवाण करता येणे. 

5) प्राप्त ज्ञानाचा व्यावहाररक जीवनात उपयोग करता येणे. 

गुणवत्तापूणण शिक्षण खालील गोष्टीवर अवलुंबून आहे. 

1) िौशतक सूशवधा - आकषणक पररसर , बगीचा, स्वच्छता असलेल्या िाळा/महाशवद्यालयात शवद्याथी सहज व 

तणावमूक्त वापर करु िकतात. सुसज्ज ग्रुंथालय , कॉम््यूटर द्वारा शिक्षणाची सोय , िैक्षशणक 

साशहत्याची उपलब्धता आवश्यक आह.े शवद्याथी/शवद्याथीनींसाठी स्वतुंत्र टॉयलेट तसेच शपण्याच्या 

पाण्याची व्यवस्था असावी. खेळाचे मैदान असावे. वगण खोल्याुंमध्ये उत्तम प्रकाि व खेळती हवा 

असावी. 
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2) मनूष्यबळ : प्रशिशक्षत अध्यापक शवद्याथी सुंख्येनूसार शनयुक्त केलेले असावेत. सेवाकालीन , प्रशिक्षण 

कायणिम, कायणिाळा, सेशमनार याुंचे आयोजन केल्यास त्याुंचे ज्ञान अद्ययावत राहील. या ज्ञानाचा 

शवद्यार्थयाांच्या गुणवत्ता शवकासासाठी उपयोग होईल. 

3) अभ्यासिम : अभ्यासिमाचे वेळोवेळी सुंिोधन करुन पाठ्यिम व त्यानूसार पाठ्यपुस्तके शनर्थमती आवश्यक 

असत.े िालेय शिक्षणासाठी NCERT द्वारा ह ेकायण केले जाते. 

4) तुंत्रशवज्ञान : तुंत्रशवज्ञानाचा शिक्षण प्रदियेत समावेि केल्यास प्रिावी शिक्षण शवद्याथी प्राप्त करु िकतात. 

तुंत्रशवज्ञानाचा योग्य वापर शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवू िकतो. 

5) प्रिासकीय नेतृत्व : िाळा/महाशवद्यालयातील कामकाज, शवद्याथी, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कमणचारी याुंच्यातील 

सहयोगाने प्राचायाणच्या नेतृत्वाखाली चालते. प्राचायाणची नेतृत्व िैली उत्तम असल्यास सवणजण 

एकमेकाुंबरोबर प्रेमपूवणक, मैत्रीपूणण व्यवहार करतात त्यामूळे सुंस्थेचा शवकास होतो व शवद्यार्थयाांना 

गुणवत्तापूणण शिक्षण शमळते. 

शिक्षणाच्या गुणवत्तेत बाधा आणणारे घटक 

1) सरकारची िूशमका : शिक्षणाचा दजाणत्मक शवकास व्हावा म्हणून सरकार काही अनूदान देते यावर सुंस्थाुंचा 

शवकास अवलुंबून असतो. आज शिक्षणाचे खाजगीकरण गुणवत्ता वाढशवण्यासाठी करण्यात आले. पण 

महागडे शिक्षण केवळ श्रीमुंतासाठीच उपलब्ध झाले. गुणवत्ता वाढीऐवजी शिक्षणाचे बाजारीकरण 

झाले. आज उच्च शिक्षणात केवळ 10% सुंस्था गुणवत्तापूणण शिक्षण देण्यात यिस्वी ठरल्या. 

2) सरकारची धोरणे राबशवण्यात येणाऱ्यााा अडचणी : अभ्यासिम काळानूसार बदलत असतो. सुंिोशधत 

अभ्यासिम, पद्धती राबशवण्यासाठी सेवाकालीन प्रशिक्षण , कायणिाळाुंचे आयोजन शिक्षकाुंसाठी करणे 

आवश्यक असते. ददूेवाने यात अनेक अडचणी येतात. नवीन प्रशिशक्षत शिक्षकाुंच्या शनयुक्त्या लवकर 

होत नाही. शिक्षकाुंना इतर कामे साुंगीतली जातात. काही शिक्षकाुंवर अतीररक्त कामाचा िार असतो. 

सरकारचे धोरण दकतीही चाुंगले असले तरी त्याची योग्य अुंमलबजावणी होणे आवश्यक असते. 

3) िाषेचे माध्यम : मातृिाषेतून प्राथशमक शिक्षण ददल्यास ते प्रिावी ठरते. परुंतू काही राजयाुंत मातृिाषेचा 

शिक्षणाचे माध्यम म्हणून उपयोग केला जात नाही. दसूऱ्या  िाषेतून शिकणे शवद्यार्थयाांना अडचणीचे 

ठरते. 

4) कोचचग क्लासेस / टयुिन्स : बरेचदा शिक्षक अतीररक्त उत्पन्न कमशवण्यासाठी टयुिन्स / कोचचग क्लासेस 

चालशवतात. पररणामी ते िाळा / महाशवद्यालयात शिकवण्याकडे दलूणक्ष करतात. जे गरीब शवद्याथी 

टयुिन्स लावू िकत नाहीत त्याुंच्यावर पररणाम होतो. 

5) िौशतक सुशवधेचा अिाव : आज िारतात काही िाळाुंना व्यवशस्थत इमारत नाही , अपूऱ्याि वगणखोल्या, 

शपण्याचे पाणी, टॉयलेट व्यवस्था अिा प्राथशमक सुशवधा सुध्दा िाळा / महाशवद्यालयात नाहीत. अपूरे 

िैक्षशणक साशहत्य, शिक्षकाुंची उदाशसनता याचा गुणवते्तवर प्रिाव पडतो. 

6) शिक्षणबिल पालकाुंची अनास्था : ग्राशमण / आदीवासी िागातील पालकाुंना शिक्षणाचे असणारे अज्ञान , 

गरीबी, दररद्रता यामूळे मुलाुंना शिक्षणापासून वुंशचत ठेवतात. िाळेत प्रवेि ददला तरी त्याुंची 

अनास्था गुणवते्तत बाधा आणते. पालकाुंच्या सहकायाणचा अिाव असतो. 

7) अपूरे मनुष्यबळ : शवद्याथी सुंख्येनूसार दकती शिक्षक असावेत ह ेिासनाने ठरशवले असले तरी बऱ्याच िाळा 

/ महाशवद्यालयात अनेक पदे ररक्त आहते शह ताशसका तत्वावर तात्पूरती शनयुक्ती करुन अभ्यासिम पूणण 

केला जातो. काही रठकाणी तर एकशिक्षकी िाळा आहते. 

शिक्षणाच्यागुणवत्ता वाढीकररता उपाय योजना : 

1. शवद्यार्थयाांचा िैक्षशणक शवकास हा त्याुंच्या क्षमतेनूसार व अशिरुचीनूसार व्हावा. 

2. शिक्षण प्रदियेत पाठाुंतरावर जोर न देता सुंकल्पना, अवबोध शवकसनावर िर देण्यात यावा. 

3. शिक्षण पद्धतीत तुंत्रज्ञानाचा वापर वाढवून ई. एजयूकेिन रटचींग लर्ननगचा अवलुंब करावा. 
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4. शिक्षण केवळ बौद्धीक नसून त्यात दियात्मक, िावात्मक शवकासासाठी प्रोत्साहन द्यावे. 

5. परीक्षा पद्धतीत सुधारणा करुन 25% प्रश्न बहूपयाणयी असावेत. 

6. परीक्षा पद्धतीत सुधारणेबरोबर मूल्याुंकन पद्धतीत सुधारणा व्हावी. सतत , पररपूणण, शनरुंतर मुल्याुंकन  

पद्धती शवकशसत करावी. 

7. शवद्यार्थयाांसाठी सेमीनार, कायणिाळा आयोशजत कराव्यात. 

8. स्वाध्याय / सादरीकरण द्वारा मूल्याुंकन करावे. 

9. शिक्षकाुंसाठी सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोशजत करावेत. 

10. शिक्षण हा केवळ हक्क नसून गुणवत्तापूणण शिक्षण हा त्याुंचा अशधकार आहे. 

11. िौशतक सुशवधाुंबाबत काटेकोर धोरण असावे. 

12. शवषयानूसार शवषय तज्ञ शिक्षकाुंची शनयुक्ती करावी. 

13. गुणवत्तापूणण शिक्षणाने व्यक्ती शवकासाबरोबर देिाचा शवकास होतो. देिाची अथणव्यवस्था मजबूत होण्यास 

हातिार लागतो. बेरोजगारी कमी होवून स्वयुंरोजगार वाढतील. नवीन िोध सुंिोधनामूळे जागशतक पातळीवर 

देिाचे स्थान शनशित होईल. 
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तावना  
भारताची अथ व था ही कृिष धान अथ व था आह.े कृिष धान अथ व थेमळेु कृषी े ाला 

अन यसाधारण मह व आहे. या े ाबाबत वातं यो र काळातील सहा दशकांम ये िनयोजना या मा यमातनू 
मो ा माणात शा त िवकासा या दृ ीने य  कर यात येत आहते.औ ोिगकरणा या दशेने  वाटचाल सु  
असली तरी अथ व थेतील कृषी े ाच ेमह व कमी झालेले नाही. जवळपास 65 ट े  लोकांना आजही कृषी े  
रोजगार पूरिवते. यािशवाय औ ोिगक े ातील अिधकांश व पाचा क ामाल हा कृिष े ातूनच घेतला जातो. 
देशा या थुल रा ीय उ प ात शेती े ाचा वाटा 13.7% आह.े भौिमितक प तीन ेवाढणारी देशाची लोकसं या 
पाहता कृिष उ प ाम य ेवाढ होण ेआव यक आहे. यासाठी शतेीिवषयक आधिुनक तं ान, सुधा रत िबयाण,े खते, 
औजारे, पीक संर ण औषध ेइ. बाबी शके यांना माफक दरात यो यवेळी उपल ध होण ेव यासाठी शेतक यांम य े
जाणीव-जाग कता िनमाण करणे ह ेउ  समोर ठेऊन कृषी िवकासावर ल य क त करणे हणजेच शा त कृषी 
िवकास होय. अशा कारच ेमह वपूण भूिमका असणा या कृषी समोर आज अनके सम या आहेत. िवशेष वाने बीड 
िज ासार या मागास िज ांम ये कृषी े ासमोरील सम या दवस दवस वाढताना दसून येत आहेत. यावर 
उपाययोजना करण े गरजेच े आहे. शा त कृषी िवकासाची चचा केली जाते. परंतु हा शा त कृषी िवकास 
स ि थतीत सा य होताना दसून येत नाही. यावर केवळ चचा न करता या मा यमातून कृषी िवकासाच ेउ  
गाठ याच े य  करणे गरजेच ेआह.े या य ावंर तसेच उपाययोजना यावरच चचा कर या या हेतून ेहा शोधिनबधं 

तुत कर यात आलेला आह.े  
शोधिनबधंाच ेउ ेश 
1. भारतातील कृषी िवकासावर चचा करणे. 
2. बीड िज ातील शा त कृषी िवकासाचा आढावा घेण.े 
3. बीड िज ातील शा त कृषी िवकासासमोरील सम यांची चचा करणे. 
बीड िज ातील भरूचना  

भूरचने या दृ ीने या िज ाचे दि णकेडील ‘बालाघाट’ पठाराचा उंच देश, उ रेकडील गोदावरी 
खो  याचा सखल देश व नैऋ य आिण पि मेकडील चढ-उताराचा देश असे तीन भाग पडतात. बीड िज ाचा 
अिधकांश भाग दगुम अिण ड गराळ आह,े मा  िज ाचा उ र भाग सपाट मैदानी आहे. िज ा या दि ण-म य 
भाग हा बालाघाट या ड गररांगांमुळे खडकाळ आहे. यथेे चचोली, नेकनूर वगैरे भाग येतात. या भागास माजंरथडी 
असहेी हणतात. गोदावरी ही िज ातील मुख नदी असून ती िज ा या उ र सीमेव न वाहत.े या भागास 
गगंथडी असहेी हणतात. हा सुपीक भाग गाळापासून बनला आहे. यात गवेराई, माजलगाव व परळी या तालु यांचा 
समावेश होतो. हा िज हा हणजे गोदावरी -मांजराच ेखोरे होय. िज ा या म यभागतून पि म सरह ीपासून पवू 
सह ीपयत पसरलेली बालाघाट ही मुख ड गररांग होय.ित यामुळे िज ाचे उ रेकडील सखल देश व 
दि णेकडील उंचव ाचंा देश अस ेदोन भाग झाले आहेत.  

हा िज हा द खन या पठारी दशेात असून गोदावरी नदीखो  याचा देश अ यंत सुपीक आहे. या देशात 
गडद कर ा व का या रंगाची मृदा आढळते. या जिमनीत भेगा पडतात. िज ा या पि म भागातील जमीन 
थोडी ारयु  असून ाराचंे माण ५% आह.े न ां या काठी जमीन सपुीक, तर इतर  पातळ थराची व खडकाळ 
आढळते. माजलगाव तालु या या दि णेकडील व केज तालु या या उ रेकडील जमीनही िनकृ  तीची आहे. 
आंबेजोगाई तालु यातील जमीन काळी कपाशीची व सुपीक आहे. हा िज हा खिनज संप ी या दृ ीने अिवकिसतच 
आह.े 
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बीड िज ातील कृषी े ातील पीकरचना   
बीड िज हा कृिष धान असून ८०% लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. वारी हे िज ातील मुख पीक असून 

ते वषातून दोन वळेा घेतले जाते. वारीचा िज हा हणूनच याची िस ी आहे. खरीप हंगमात वारी, बाजरी, मूग, 
तूर, भात, भुईमूग इ. मु य िपके घेतली जातात. र बी हंगामात िज ात वारी, ग , हरभरा, याचंे माण जा त 
असते. एकूण लागवडीखालील जिमनीपैक  ९५% जमीन कोरडवा  आह.े याबरोबरच जल सचनाची सोय असले या 
भागांत ऊस, फळे व भाजीपाला केला जातो. िज ात वारी या खालोखाल कापसाचे पीक मह वाचे आहे, 
अिधकांश े ात कापसाची लागावड कर यात येत असते. तंबाखहूी थो ाफार माणात िपकवली जाते. ऊस व 
कापूस यांच ेउ पादन घे यात यतेे. िज ात िवशेषत: ड गराळ देशात, बाजरीच ेपीक घेतल ेजाते. आ ी, पाटोदा, 
बीड, केज, अंबेजोगाई, गवेराई हे तालुके बाजरीसाठी िस  आहेत. यािंशवाय बीड, केज, अंबेजोगाई तालु यातं 
भुईमूगही चांगला येतो.र बी हंगामात वारी हे सवात मह वाच ेपीक असून िज ात सव , िवशेषत: गगंाथडी या 
भागात, हे पीक चागंले यतेे. 
बीड िज ातील जनावरां या चारा-पा या या  

बीड िज ात जनावरां या चारा-पा या या ानहेी अितशय उ  प धारण केलेले आहे. लाखो जनावरे 
उपासमारी या िवळ यात आहेत. चारा-पा याअभावी जनावरे तडफडून मे याने शेतक  यांनी आ मह या के या या 
घटना बीड िज ात घडत आहेत. जीवापाड जपलेले पशुधन चारा-पा याअभावी कवडीमोल कमतीत िवक याची 
वेळ आता शेतक  यावंर येत आह.े  
बीड िज ातील पाणी टंचाईचा   

पाणी टंचाईचा  आता केवळ शेती कवा जनावरे जगव यापुरता रािहलेला नाही. हा  माणसां या 
जग या-मर याचासु ा झालेला आह.े महारा ात पा याची ती  टंचाई आह.े रा यातील जवळपास ४६ ट े  भाग 
दु काळ वण आहे. कृिष उ पादन येत जिमनी माणेच पाणी हा दसुरा मह वाचा घटक आहे. पाणी ही अमु य 
अशी नैसग क साधनसंप ी असून या माणे आपण पैशाचा िहशबे ठेवतो व िवचारपूवक पैसा खच करतो. 
या माणेच पा याची उधळप ी थाबंवून अ यंत काटकसरीन ेपा याचा वापर कर याची प रि थती िज ात िनमाण 

झाली आहे. पा यािशवाय अ धा याच ेउ पादन होऊ शकत नाही व अ ािशवाय मानवासह कोणताही जीव जग ू
शकत नाही. सव जीवांना जग यासाठी पाणी लागत े हणून पाणीच सव जीवाच ेजीवन आह.े पयायाने जलसधंारण 
हणजेच सव जीवांचे र ण होय. 

कृषीसाठी अ याधिुनक तं ानाची गरज  
शा त िवकास साधायचा असेल तर यासाठी तं ान आव यक आहे. शा त िवकासानेच ामीण व शहरी 

भागातील दरी दरू होईल तं ान वाही असावे ते ि थरावले तर कालबा  होते तं ानाच े नूतनीकरण, सुधार 
होणे आव यक तं ानाचा उपयोग क न ामीण भागात अिधक संधी उपल ध हा ात उ िश ण व तं ाना या 
वापरानेच ामीण भाग स म होईल ामीण भागात चागंले िश ण व तं ान पोहचले तरच कृषी े ात बदल 

ामीण आ थक सबलीकरणासाठी यवुकांना स म बनवा दरुदृ ी ठेवून उपाययोजना राबिव याची गरज अस याचे 
दसून येते. 

पशुपालानातनू रोजगार सधंी  
िनसगा या लहरीपणामुळे तसचे पावसा या अिनयिमततेमुळे सात याने शेतक याला नािपक ला सामोरे 

जावे लागते. उ प  वाढी या दृ ीन ेपारंपा रक शतेीबरोबरच शतेीला पूरक असा वसाय शतेक यानंी कर याची 
गरज असनू कृषी े ातील िविवध सम या दरू कर याची ताकद समृ  पशुपालनाम ये आहे. शे या व म ा पालन, 
कु कुटपालन, रेशीम कडे जोपासना, मधुमि का पालन असे िविवध वसाय ामीण भागात सघं टत करता येतील. 
अशा रीतीने गावोगाव या सीमांत अ पभूधारक शेतक यां या रका या हातांना उ पादक रोजगार िमळवून 
दे यासाठी शासनाने य  करायला हवा. 
बीड िज ातील शतेकरी आ मह यचेा   

आ मह या वाढ याचा माग ेजाऊन आपण िवचार केला तर िज ात पंधरा वषापूव  कोणती पीके घेतली 
जात होती. यापासून ते सरकारी धोरण े आिण हवामान बदल या सव घटकाचंा िवचार केला जाण ेगरजेच े आह.े 
मराठवाडा हा रा यातील कमी बारमाही सचन असलेला दशे हणून ओळखला जातो. पज यछायेचा देश हणून 
ओळख या जाणा  या या मराठवा ात सरासरी ७५० िमलीमीटर पाऊस पडतो. सवात जा त ९८ ट े  कोरडवा  
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शेतक  यांची सं या या िवभागात आहे. यामुळे या भागात कमी पावसावर येणारी िपके घेतली जातात यथेील 
ब ताशं शेती ही पावसावर अवलंबून अस याने मराठवा ात प ास लाख हे टरवर खरीपाची िपके घेतली जातात. 
दहा वषापूव  उडीद, मूग, शदरी, बाजरी, सयूफूल, तूर, लगा यासारख ेखरीप िपके घेतली जात तर र बी हगंामात 
दगडी, िझपरी, मालदांडी, माळदगड, शाळू यासार या पावसा या िमळेल तेव ा पा यावर येणा  या वारीचे वाण 
घेतले जात होते. ग , करडी, हरभरा यातील काही िपकां ारे जनावरां या चा  याचा ही सुटायचा, कमीत कमी 
पाऊस झाला तरी काहीना काही पीक हातात पडायच.े या िपकाला बी भरण घरचेच असायच े यामुळे हा खचही 
वाचायचा. शणेखत, गावखत, मढया आिण शे या रानात बसवनू रान खतवून घेत याने रासायिनक खतावर होणारा 
अवा या स वा खचही न हता. मा  गे या काही वषात मराठव ातील ही पीक प ती झपा ाने बदलली. 
समारोप  

कमी पा यावर येणारे पीक घणे,े तसचे माती आिण शतेजिमनीच ेआरो य टकवून ठेव याबरोबरच गाव-
िशवारात पडणा  या पावसाचा यके थब अडवण-ेमुरिवणे याबरोबरच िबयाण,े खते व क टकनाशके अशा कृषी 
िनिव ा बाजारातून िवकत घे यापे ा पेरणीसाठी िबयाणे राखनू ठेवण,े गावातच उपल ध असणा  या ससंाधनांपासनू 
खते बनिवण,े एकाि मक क ड व थापना ारे क ड िनयं ण करणे, अशा छो ा-मो ा बाबी शतेकरी वयैि क 
कवा सामूिहकरी या क  शकतात. यातून यां या उ पादन खचात मोठी बचत होईल, तसेच साहिजकच शेतीसाठी 

कजबाजारी हो याची वळे शेतक  यांवर येणार नाही. उलट यां या िनवळ उ प ात वाढ होईल.  शेतीला पयाय 
हणून ब याच ठकाणी दधुा या वसायाचा िव तार करण ेयो य ठरेल. या वसायाचा िव तार करायचा तर 

दजदार चा याचा  सोडिवण,े दभु या गुरासंाठी सकस पशुखा  व तात उपल ध करण,े गुरांना चांगली 
पशुवै क य सुिवधा िमळावी यासाठी अमूल डेरी या धत वर चोख व था करण े आिण शेतक यांनी उ पादन 
केले या दधुाचे सकंलन कर याची काय म यं णा उभी करणे या गो ी अ माने करा ा लागतील. यातील दजदार 
चा याची सम या सोडिव यासाठी गोड वारी या वाणांची लागवड करण े ेय कर ठरेल.  अशा प तीचा शा त 
शेतीचा दृ ीकोन वीकार यािशवाय बीड िज हा दु काळमु  होणार नाही. 
सदंभ थं सचूी  
1. डॉ.सुरेश फुले – कृषी भगूोल,िव ाभारती काशन,लातूर,२००२. 
2. डॉ.िव ल घारपुरे - कृषी भगूोल, पपालापुरे काशन,औरंगाबाद.२००५. 
3. ा.ढाके, ा.पाटील, ा.पाटील- कृषी भूगोल, शांत काशन,जळगाव.२००३. 
4. ताटे एस. ही.-महारा ाचा भगूोल  
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ललग समानता ववषयक समाजसुधारकाांच ेयोगदान : एक समाजशास्त्रीय अभ्यास 
 

प्रा.लक्ष्मण बापूराव नैताम 

समाजशास्त्र ववभाग बॅ.बाळासाहबे खडकेर महाववदयालय वेंगुलाा वज.लसधुदगुा 
 

प्रस्तावना :  

ललग समानता हा केवळ मुलभूत मानवी हक्क नाही तर शाांत, समृध्दां आवण शाश्वत जगासाठी आवश्यक 

पाया आह.े ललग समानता आणण्यासाठी अनेक समाजसुधारकाांनी प्रयत्न केल ेत्यामध्य ेराजाराम मोहन रॉय, महात्मा 

त्योवतबा फुल,े साववत्रीबाई फुल,े छत्रपती शाहू महाराज डॉ.बाबासाहबे आांबेडकर याांनी मवहलाांसाठी वशक्षण, 

आर्थथक, राजकीय, सामावजक क्षेत्रात मवहलाांना पुरूषाांच्या बरोबरीन ेसमान हक्क वमळववण्यासाठी सांघषा करून एक 

सामावजक क्ाांती घडवून आणली. व पुरूषाांना बरोबरीन ेवशक्षण, अथा, राजकीय सामावजक समता प्रस्थावपत केली. 

वैददक काळात स्त्री वशक्षणास पूणा वाव ददलेला होता. त्याकाळी चरक नामक वैददक अध्यापन सांस्था अवस्तत्वात होती 

व त्यामध्य ेवस्त्रयाांनाही अनेक धार्थमक अवधकार होत.े ललग म्हणूनच शाश्वत ववकास साध्य करण्यासाठी ललग समानता 

हा एक महत्वाचा घटक आह.े भारतातील समाजसुधारकाांनी वैददक कालखांडापासून तर स्वातांत्र्य पूवा व स्वातांत्र्यत्तोर 

कालखांडामध्य ेमवहलाांच्या ववकासासाठी सांघषा करून ललग समानता आणण्यासाठी प्रयत्न केल.े ललग समानता आवण 

मवहला सक्षमीकरण ह ेशाश्वत ववकास या दषृ्टीन ेमवहला पुरूषाांचा बरोबर वशक्षण, राजकारण, आर्थथक क्षेत्रात कस े

आत्मवनभार होतील यासाठी समाजसुधारकाांच ेयोगदान मोठया प्रमाणात आह.े 

अध्ययनाच ेउददष्टय े: 

1. ललग समानतेववषयक समाजसुधाकाांच ेयोगदानाच ेअध्ययन करणे. 

2. सामावजक ररतीररवाजाांचा अभ्यास करणे.  

सांशोधन आराखडा : 

1. प्रस्तूत सांशोधनासाठी वणानात्मक सांशोधन आराखडयाचा वापर करण्यात आला. 

2. प्रस्तूत सांशोधन ह ेदयु्यम साधनाांवर आधारीत आह.े पुस्तके, वनयतकावलके, इांटरनेट इत्यादी. 

समाजसुधारकाांच ेयोगदान  

राजाराम मोहन रॉय : राजाराम मोहनरॉय या समाजसुधारकाांन े आधुवनक भारताच्या उभारणीत राजाराम 

मोहनरॉय याांच ेकाया मोलाच े ठरत.े राजकीय जागृती बरोबरच सामावजक सुधारणाांचा प्रारांभ रॉय याांच्यापासून 

झाला. राजाराम मोहनरॉय याांचा जन्म 1772 मध्ये बांगालमध्य े झाला. मुर्थतपुजेववरूध्द असलेल्या त्याांच्या 

ववचाराांमुळे त्याांना घराबाहरे पठाके लागल.े अरबी, फारसी, इांग्रजी, फ्रेंज, ग्रीक इत्यादी भाषाांच े वशक्षण घेतले. 

त्यातूनच त्याांची पुढील सामावजक कायााची सामावजक पाश्वाभूमी तयार होत गेली. अनेक शतकापासून भारतात 

सतीची अमानुष आवण कु्र प्रथा चाल ूहोती. विटीश आगमनापूवी ही प्रथा नष्ट करण्यासाठी काही प्रयत्न झालेत. 

त्याकाळात वस्त्रयाांची पररवस्थती अवतशय वाईट होती. बालवववाहाची प्रथा सवादरु होती. वस्त्रयाांना वशक्षणापासून 

मुद्दामच दरु ठेवण्यात आल ेहोत.े कुटूांबात वस्त्रयाांना दयु्यम स्थान होत.े कुटूांबात स्वत:च ेव्यक्तीमत्व वस्त्रयाांना नव्हत.े 

वारसा हक्कानुसार मालमत्ता वमळत नसे. पतीवशवाय वस्त्रयाांच ेजीवन अथाहीन मानल ेजात अस.े पुरूषप्रधान सांस्कृतीन े

सतीचा प्रथेला ववरोध न करता मान्यताच ददली होती. समाज सुधारणा कायाात रॉय याांनी सतीबांदीचा कायदा व्हावा 

म्हणून फार प्रयत्न केलेत. 1829 मध्ये गव्हनार जनरल बेंटीकन े सतीबांदीचा कायदा सांमत केला. तसेच त्याांनी 
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बालवववाहाला ववरोध केला. स्त्री वशक्षणाच ेसमथान केल.े बालवववाह, सतीप्रथा बहूभायाा वववाह, बालहत्या नष्ट 

करणे ववधवा वववाह प्रचलीत करणे अांधश्रध्दा, अवनष्ट रूढी नष्ट करणे इत्यादी काया त्याांनी केल.े  

 महात्मा ज्योवतबा फुल े -महात्मा ज्योवतबा फुल ेयाांना स्त्री वशक्षणाचे जनक म्हटल ेजात.े भारतातील सामावजक 

चळवळीच ेवपतामह म्हणून महात्मा ज्योवतबा फुल ेयाांच ेवणान केल ेजात.े स्त्री-वशक्षण शुद्रातीशुद्र याांचा ववकास या 

दोन कायाामुळे महाराष्ट्रात ज्योवतबा म्हणून प्रवसद्ध ्झाल.े सामावजक समता प्रस्थावपत करताना जातीभेद हा मुख्य 

अडचण आह ेयाची जाणीव त्याांना होती. त्याांनी 1860 पयंतच्या काळात प्रामुख्यान ेवशक्षण ववषयक कामे केलीत. 

सुरूवातीपासूनच त्याांचे लक्ष शुद्र व वस्त्रयाांच्या प्रश्नाकड ेहोत.े सवा स्तरावरील वस्त्रयाांवर होणाऱ्या अन्यायाची त्याांना 

जाणीव होती. म्हणूनच त्याांनी वस्त्रयाांसाठी प्रथम शाळा सुरू केल.े 1848 मध्य ेपुण्यात मुलींसाठी पवहली शाळा सुरू 

केली. मुलाांवर होणारे सांस्कार वतच्याच साविध्यात जास्त काळ रावहल्यान ेहोतात. म्हणून स्त्री ही भववष्यकाळाची 

भाग्यववधाती आह ेह ेलक्षात घेऊन त्याांनी स्त्री वशक्षणाचा पुरस्कार केला. माणसाांना वशकववण्यासाठी वशक्षक वमळेना 

तेव्हा त्याांनी त्याांच्या पत्नीस साववत्रीबाई याांना वलहीण्या वाचण्यास वशकववले आवण वतची वशवक्षका म्हणून त्या 

शाळेत नेमणूक केली त्यासाठी समाजाकडून त्याांना मोठा ववरोध झाला. महाराष्ट्रात मुलींची पवहली व अस्पृश्याांसाठी 

पवहली शाळा महात्मा ज्योवतबा फुल ेयाांनीच स्थापन केली व ललग समानतेसाठी महत्वाच ेयोगदान ददल.े  

साववत्रीबाई फुल े-  महात्मा ज्योवतबा फुल ेयाांना समाजाची अवस्था पाहता अस ेददसून आल ेकी, अज्ञान, दाररद्रय, 

अांधश्रध्दा यामुळे लोकाांना अनेक सांकटाांना तोंड दयावे लागत आह.े अज्ञानामुळेच हा समाज पारतांत्र्यात अडकलेला 

आह.े तीच अवस्था वस्त्रयाांच्या अवलनेचा तर कळस झालेला होता त्याच ेही कारण अज्ञान हचे होय. अांधश्रध्दा नष्ट 

करावयाच ेअसेल तर वस्त्रया सुवशवक्षत झाल्या पावहजेत त्यासाठी त्याांनी पवहल्याांदा आपली पत्नी साववत्रीबाई फुल े

याांचेपासून वस्त्रयाांना वशक्षण दणे्यास सुरूवात केली. वशक्षण क्षेत्र या कायाात साववत्रीबाईनी स्वत:ला झोकून ददल.े 

नांतर साववत्रीबाईंनी सांत चोखा मांददरात शुद्र व अवत शुद्राांच्या मुलामुलीसाठी शाळा सुरू करून त्या तेथ ेयेऊन वशकवू 

लागल्या, ज्योवतबा व साववत्रीबाई फुले शुद्र व अवतशुद्राांच्या वसाहतीत घरोघरी जाऊन मुलामुलींना शाळेत 

पाठववण्यासाठी आग्रह करू लागल.े तरी शाळेत व पाठववण्यासाठी ववरोध करीत होत.े तरीही ज्योवतबा फुल ेआवण 

साववत्रीबाई फुले याांनी कशीबशी त्याांची समजून काढून त्याांच्या मुला मुलींना शाळेत आणले. पुढे त्याही लोकाांना 

वशक्षणाच े महत्व कळल्यान े महात्मा फुल े व साववत्रीबाई फुल े याांच्या पायावर डोके ठेऊन वांदन करू लागल.े 

तत्कालीन पररवस्थतीत वमशनरी स्त्रीयाच े फक्त वशवक्षका म्हणून काम करीत असत साववत्रीबाई फुले हयाच 

भारतातील प्रथम मवहला वशवक्षका होत्या. महात्मा फुल े व साववत्रीबाई फुल ेयाांच ेस्त्रीमुक्ती चळवळ अस्पृश्यता 

मोडीत काढणे वस्त्रया व दवलत याांना वशक्षण दणेे ह ेकाया म्हणजे मानवी हक्काची जाणीव व पररपूती या स्वरूपाच े

होत.े मानवी हक्क वमळववण्यासाठी सवात्र क्ाांतीची घोषणा करण्यात आली. वस्त्रया व हररजन याांनी वशक्षणास प्रारांभ 

केला. परांत ूजनलनदा, सामावजक बवहष्कार, आर्थथक अडचणी, कौटूांवबक त्रास या बाबींना तोंड दऊेन महात्मा फूल ेव 

साववत्रीबाई फुले याांना वस्त्रया व शुद्र अवतशुद्र याांना वशक्षणाचा अवधकार प्राप्त करून दणेाऱ्या युगाच े वशल्पकार 

म्हणावे लागत.े  

छत्रपती राजषीं शाहू महाराज  

   महाराष्ट्राच्या राजकीय व सामावजक इवतहासात समाजसुधारणेऱ्या माध्यमातून सामावजक ववचार व 

त्याांच ेप्रबोधन करणारे दोन गट होत.े एक गट महात्मा फुल ेयाांचा गट जो समाजसुधारणेबाबत अत्यांत आग्रहान ेआपले 

ववचार व काया याांची माांडणी करीत होता. तर दसुरा गट ज्याला शाहू महाराजाांच ेपाठबळ होत.े त्याांनी फुल्याांचा 

वनधनानांतर कोल्हापूर पररसरात त ेकाया केल.े सामावजक चळवळ व सुधारणा याला शाहू महाराजाांचा वनवमत्तान े
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राजाश्रय वमळाला. स्त्री वशक्षणाबाबतही शाहू महाराजाांच े ववचार ठाम होत.े त्यासाठी त्याांनी राहण्याजेवण्याची 

व्यवस्था केली. हुशार मुलींना उच्च वशक्षणाची त्याांनी केली. राजघराण्यातील वस्त्रयाांना दखेील वशक्षणाची गरज आह े

ह ेओळखून आपली ववधवा सून इांदमूती वहच्या वशक्षणाची तरतुद त्याांनी राजघराण्यातील अन्य लोकाांच्या ववरोध 

पत्करून केली. यावशवाय कलाकौशल्याच्या वशक्षणाची गरज त्याांनी लवलत कला, ववणकाम खेळ यासारख्या 

ववषयाचा मागादशानासाठी विटीश स्त्रीची नेमणूक केली. शाहू महाराजाांच्या कालखांडापूवी वशक्षण ही मुठभर लोकाांची 

मके्तदारी होती. ती नष्ट करून सवांसाठी त्याांनी वशक्षण खुले केल े समाजवभमुख केल.े पररणामी महाराजाांचा 

कारकीदीत शैक्षवणक प्रसार वेगान ेझाल्याच ेनोंद इवतहासकाराांनी केल्याची आढळत.े 

डॉ.बाबासाहबे आांबेडकर : 

                 वस्त्रयाांच्या वशक्षणासबांधी डॉ. बाबासाहबे आांबेडकराांच्या उदार दषृ्टीकोन होता. वस्त्रयाांना समाजात 

समान दजाा आवण चाांगली वागणूक वमळाली पावहज ेअस े त्याांचे मत होत.े सवांवगण ववकासासाठी स्त्री वशक्षणावर 

त्याांनी भर ददला. वस्त्रयाांना वशक्षण प्राप्त झाल्यास कुटूांबाचा ववकास होईल. जीवनमान सुधारण्यासाठी आवण कुटूांबाला 

नैवतक वळण लावण्यासाठी वस्त्रयाांना वशक्षण दणेे आवश्यक आह.े वस्त्रयाांच ेकायाक्षेत्र फक्त घरापुरत ेमयााददत होत.े 

त्यामुळे त्याांच्या बौध्दीकतेला वाव वमळाला नाही यासाठी वस्त्रयाांत जागृती वनमााण करण्यासाठी त्याांना वशवक्षत करणे 

अत्यांत आवश्यक आह.े अशा प्रकारे त्याांनी स्त्री वशक्षणावर भर ददला. त्याांच्या सवांवगण उितीच ेसाधन म्हणून त्याांना 

वशक्षण दणेे आवश्यक मानल.े बालवववाहास त्याांनी ववरोध केला. वस्त्रयाांनी कपडा दागदावगन्यापेक्षा आपल्या 

कलागुणात वाढ करण्यावर अवधक भर दयावा अस े त्याांनी प्रवतपादन केल.े डॉ. बाबासाहबे आांबेडकराांनी ललग 

समानतेसाठी महत्वाच े योगदान ददल.े वस्त्रयाांना आर्थथक, सामावजक, राजकीय, धार्थमक व वशक्षण क्षेत्रात 

राज्यघटनेच्या माध्यमातून समान हक्क बहाल केल ेआह.े  

वनष्कषा :  

          भारतातील समाजसुधारकाांनी वस्त्रयाांना समानतेची वागणूक व हक्क वमळववण्यासाठी व धार्थमक रूढी, प्रथा, 

परांपरा, ररतीररवाज याांच्यातून मुक्त करण्यासाठी सामावजक प्रबोधन तसेच जनजागृती करून मवहलाांना पुरूषाांच्या 

बरोबरीन ेसमाजसुधारकाांनी समान व कायदशेीर हक्क वमळवून ददल.े व त्याचबरोबर शैक्षवणक, आर्थथक, सामावजक, 

राजकीय, धार्थमक इत्यादी क्षेत्रात मोलाच ेभरीव योगदान ददल ेआह.े  
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महारा  रा यातील रे व ेमागाची सापे  घनता – भौगोिलक अ ययन 
 

डॉ. राजशे पाडुंरंग मे ाम  
सहयोगी ा यापक, भूगोल िवभाग मुख  ा. राजाभाऊ देशमुख कला महािव ालय  नांदगाव खंडे र, िज हा – 

अमरावती  (महारा ) 
इमेल – rajeshmeshram2@gmail.com 

 

साराशं  
 रे वे माग वाहतुक चा एक मह वाचा कार आहे. दरू अंतरावरील वासी आिण मालवाहतुक साठी ते 
उपयु  असतात. लाबं प या या वाहतकु साठी र ते वाहतकु या तुलनेत रे वे माग जलद व व त असतात. 
उ पादन े ातून उपभोग े ापयत मालाची न-ेआण कर यासाठी लोहमाग उपयु  ठरतात. महारा  रा यातील 
रे वे मागाची लाबंी १९७०-७१ म ये ५१६२ कमी होती तर २०१०-११ म ये ६२३९.७ कमी आढळून आली. 
रे वे मागात झालेली वाढ िह जरी अिधक नसली तरी रा या या िवकासात ितचा सहयोग मह वाचा आह.ेरे व े
मागाची घनता हणजे िविश  े ात असणारी याची लाबंी होय. घनता हणजे वाहतकू माग लांबी आिण दशेाचे 

े फळ याच े गुणो र आहे. तुत संशोधन िनबंधात महारा  रा यातील रे व े मागा या सापे  घनतेच े
िज हािनहाय िव ेषण केलेले आहे.  
बीजसं ा  - रे वे माग, सापे  घनता, े फळ, िवकास  

तावना  
 रे वे जाळे हे दरूवर या अतंर पार कर यासाठी जड माल वाहतूक आिण वासी वाहतूक यासाठी एक 
मह वाचे मा यम आह.े िविश  ती चौ कमी े ात असणारी रे वे मागाची लांबी हणजे सापे  घनता होय. रे व े
मागाची घनता िह देशाचे एकूण भू े  आिण रे व ेमागा या जा याची लाबंी यां यातील गुणो र माण दशिवते.  
नवीन वाहतूक माग िनयोजन करताना िवकासाचा घटक हणून वाहतूक घनता मह वाची आहे. तुत संशोधन 
िनबधंात महारा  रा यातील रे वे मागा या घनतेचे िज हािनहाय तुलना मक अ ययन केलेले आहे. 
उ  े 
 तुत अ यासाच े मु य उ  हे आह े क महारा  रा यातील रे वे मागाची िनरपे ता घनता 
िज हािनहाय अ यासणे व याचे तुलना मक अ ययन करणे.  
मािहती ोत व अ यास प ती  
 तुत संशोधन लेख हा ामु याने ि तीय ोता या मािहती या आधारे पूण केलेला आहे. िज हािनहाय 

े फळ आिण रे व ेमागाची लांबी ही महारा  रा य सािं यक  गोषवारा मधून घे यात आलेली आहे. िज हािनहाय 
रे वे मागाची सापे  घनता िह पुढील सू ा ारे काढ यात आलेली आहे. 

सापे  घनता = (रे व ेमागाची लाबंी ( कमी) ÷ भौगोिलक े फळ) x १०० 
अ यास दशे 
 महारा  रा य हे म य भारतात पि मेकडे असून याचा अ वृ ीय िव तार हा १५० ४४’ उ र ते २२० 
०६’ उ र असून रेखावृ ीय िव तार ७२० ३६’ पूव त े ८०० ५४’ पूव आह.े रा याच े एकूण भौगोिलक े फळ 
३०७७१३ चौ कमी असनू भारता या एकूण भौगोिलक े ा या ते ९.३६% आह.े स या रा यात एकूण ३६ िज ह े
आहेत परंतु तुत संशोधन लेख हा २०११ पयत या आकडेवारीवर आधा रत अस याने एकूण ३५ िज ाच े
िव ेषण कर यात आलेले आहे. २०११ या जनगणनेनुसार रा याची एकूण लोकसं या ११२३७४३३३ असून 
भारतातील एकूण लोकसं ये या ९.२९% आढळून यतेे. 
रे व ेमागाची सापे  घनता ( ती १०० चौ. कमी.ला) 
 सारणी माकं १ म ये रे वे मागाची िज हािनहाय लांबी, िज ाच े भौगोिलक े फळ आिण सापे  
घनता दशिवली आहे.  

 
 

mailto:rajeshmeshram2@gmail.com
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सारणी माकं १, महारा  रा य – रे व ेमागाची लाबंी व सापे  घनता (२०११) 

अ. . िज ह े
एकूण े फळ 
(चौ. क.मी.) 

रे व ेमागाची लाबंी 
( कमी) 

सापे  घनता 
( ती १०० चौ. क.मी.) 

१ नंदरुबार 5034 90 1.79 

२ धुळे 8063 81.61 1.01 

३ जळगाव 11765 350 2.97 

४ बुलढाणा 9661 105.84 1.1 

५ अकोला 5429 193 3.55 

६ वाशीम 5153 51 0.99 

७ अमरावती 12210 195 1.6 

८ वधा 6309 397 6.29 

९ नागपूर 9802 421 4.3 

१० भंडारा 3895 140 3.59 

११ ग दया 5425 141 2.6 

१२ गडिचरोली 14412 18.5 0.13 

१३ चं पूर 11443 381 3.33 

१४ यवतमाळ 13582 149 1.1 

१५ नांदेड 10528 208 1.98 

१६ हगोली 4524 108 2.39 

१७ परभणी 6517 259 3.97 

१८ जालना 7718 88 1.14 

१९ औरंगाबाद 10107 102 1.01 

२० नािशक 15530 287 1.85 

२१ ठाणे 9558 309.08 3.23 

२२ 
मंुबई 
उपनगर 

603 104.46 17.32 २३ मंुबई शहर 

२४ रायगड 7152 299 4.18 

२५ पुण े 15643 311 1.99 

२६ अहमदनगर 17184 197 1.15 

२७ बीड 10693 47.87 0.45 

२८ लातूर 7157 148 2.07 

२९ 
उ मानाबा
द 7569 50 0.66 

३० सोलापूर 14895 375.4 2.52 

३१ सातारा 10480 124.84 1.19 
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३२ र ािगरी 8208 194 2.36 

३३ सधुदगु 5207 103 1.98 

३४ को हापूर 7685 35.67 0.46 

३५ सागंली 8572 174 2.03 

  
एकूण 
महारा   307713 6239.27 2.03 

आकडेवारी ोत – महारा  रा य सािं यक  गोषवारा २०१२ व सापे  घनता सशंोधकाने वता काढली  
 िज हािनहाय सापे  घनतचेे िव ेषण कर यासाठी घनतेचे एकूण पाच गटात िवभाजन केले आहे. घनता 

ती चौ. क.मी. ला १ कमी पे ा कमी हणजे अितशय कमी घनतेचा दशे, १ ते २ कमी घनता हणज ेकमी घनता 
देश, २ ते ४ कमी हणजे म यम, तर ४ कमी  पे ा अिधक हणजे उ  घनता दशे असे िवभाजन क न पुढील 
माणे िव ेषण कर यात आले आहे. 

अितशय कमी सापे  घनता देश  
 अ यास देशातील गडिचरोली, वाशीम, बीड, उ मानाबाद, को हापूर या िज ाम ये रे वे  मागाची 
सापे  घनता िह सवात कमी आढळून येते. या िज ांम ये ती १००चौ. कमी ला १ कमी पे ाही कमी रे व े
मागाचे जाले अस यचे आढळून येते. 

वाशीम िज ाचे े फळ आिण रे वे मागाची लाबंी हे दो ही कमी आहे तर गडिचरोली आिण उ मानाबाद 
िज ातील रे वे मागाची लांबी े फळा या तुलनेत फारच कमी आढळून येते. या भागात रे वेचा िवकास रा यात 
अितशय कमी असून याचा भाव िवकासावर आढळून येतो. 
कमी सापे  घनता देश 
 रा यात धुळे, औरंगाबाद, बुलढाणा, यवतमाळ, जालना, अहमदनगर, सातारा, अमरावती, नंदरुबार, 
नािशक, नांदडे, सधुदगु व पुणे या िज ांम ये रे वे मागाची ती १००चौ. कमीला घनता १ ते २ कमी आहे. या 
िज ातील घनता िह कमी असली तरी पुणे, अमरावती, नािशक, औरंगाबाद या िह यातील िवकासात रे वे मागाच े
योगदान मह वाच े आहे. या िज ातील े फळा या तुलनते रे वे मागाची लांबी कमी अस यामुळे हे गणुो र 
देखील कमी आहे. 
म यम सापे  घनता दशे  
 अ यास देशातील सागंली, लातूर, र ािगरी, हगोली, सोलापूर, ग दया, जळगाव ठाणे, चं पूर, अकोला, 
भंडारा आिण परभणी या िज ातील रे वे मागाची घनता ती चौ. कमी ला २ ते ४ कमी असून ती म यम 
व पाची आह.ेजळगाव िज ात भुसावळ, चाळीसगाव, जळगाव, पाचोरा हे मह वाचे जं शन आहेत. ग दया 

िज ातून  चारही बाजनूे रे वे माग जातात तर े फळा या तुलनेत रे वे मागाची गती झालेली आहे. लातूर 
आिण हगोली िज ातही े फळा या तुलनेत रे वे मागाची गती म यम आढळून येते. यामुळे या िज ातील 
सापे  घनताही म यम अस याचे िनदशनास येते.ठाण,े िज ातील घनता िह ३ त े ४ कमी असून ठाणे शहर हे 
मंुबई जवळ अस यामुळे या शहरात आिण सभोवताल या देशात रे वचेा िवकास अिधक झालेला आहे. यामुळे 
घनता िह अिधक आढळून येते. 
उ  सापे  घनता देश  

रायगड, नागपूर, वधा, मंुबई आिण मंुबई उपनगर या िज ातील सापे  घनता सवािधक असनू ती उ  
आह.े मुबंई (शहर व उपनगर) िज ाचे भौगोिलक े फळ ६०३ चौ. कमी आहे तर रे वे मागाची लाबंी १०४.४६ 
कमी आहे. ती १०० चौ. कमीला  रे व ेमागाची घनता १७.३२ कमी असून रा यात ती सवात जा त आहे. या 

िज ात सवदरू रे वे मागाचे जाळे पसरलेले असून जी या या िवकासात रे वेची भूिमका मह वाची आहे.वधा 
िज ाच े भौगोिलक े फळ ६३०९ चौ. कमी असून रे वचेी लांबी ३९७ कमी आहे. रे वे वासी गा ांची 
वारंवा रता िह वधव न अिधक होताना आढळून येते. िवदभातून दि ण भारतात जा यासाठी हा मह वाचा माग 
आह.े मा पूर िज हा हा भारता या म य भागात आहे. तर रे वे मागाचा ‘डायमंड ॉ सग’ नागपूर म येच आह.े 
नागपूर हे भारताला उ र-दि ण व पूव-पि म असे जोडत.े नागपूर हे दि ण-म य आिण म य रे वेचे मु यालय 
आह,े या िज ात दर १००चौ. कमीला रे व ेमागाची घनता िह ४.30 कम आढळून येते. रायगडिज यातील रे वे 
मागाची लाबंी िह २११ कम असून े फळ व लाबंीचे गुणो र हणजचे सापे  घनता ही ४.१८ कमी आढळून 
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येते. रायगड िज ात पनवेल, कजत, हे मह वाचे टेशन आहेत. पु याकडे, गो ाकडे जाणारे रे वे माग या 
िज ातूनच जातात. या मागावरील रे वे मा ांची वारंवा रता देखील अिधक आह.े  महारा  रा यातील 
एकूण रे व ेमागाची दर १००चौ. कमी ला घनता २.०३ कमी असून ती म यम अस यचेे ल ात येते. नकाशा मांक 
१ म ये महारा  रा यातील ही घनता िज हािनहाय दशिवली आह.े 

 
िन कष व उपाययोजना  
 भारतात रे वेची सु वात िह महारा  रा यापासंुच झालेली आहे पण तरी महारा  रा यात रे वचेा िवकास 
िज हािनहाय हा एकसारखा आढळून येत नाही. महारा  रा यातील ब याच भागात अजूनही रे व े पोहोचलेली 
नाही. रा या या उ रेकडील आिण दि णकेडील भागात रे व ेमागाचा िवकास आढळून येत नाही.रे व े मागा या 
िवकासावर आिण घनतेवर ाकृितक घटकाचा भाव असलेला आढळून येतो. गडिचरोली िह याची भूपृ रचना िह 

ितकूल असून घनदाट जगंले आिण ड गराळ दशेाचा हा भाग आहे. याचा भाव गा ोळी िज ातील रे वे 
िवकासावर दसून येतो.  बीड, वाशीम  आिण उ मानाबाद िज ातील घनता तर अित कमी अस याचे दसून 
येते. याचा भाव या िज ा या िवकासावर देखील झालेला आहे.मंुबई, नागपूर, पणुे िज हे हे इतर िज ां या 
तुलनेत अिधक िवकिसत आढळून येतात कारण रे व ेिवकास या िज यात अिधक आहे यामळेु लोकसं या घनताही 
अिधक आहे.रा यातील ५०% पे ा अिधक े ात रे व ेमागाची घनता ही १ ते ३ कमी दर यान आहे. रा यातील 

ाकृितक घटकाचा भाव हा घनतेवर होत असून अशा देशात रे वे वासी गा ाचंी वारंवा रताही कमी आढळून 
येते. पयावरणाला हानी न पोहोचवता याचा समतोल राखून नवीन रे व े मागाचा िवकास होण े आव यक आह.े 
तसेच जे रे वे माग आहेत याचा िव तार होणे आव यक आह.े याच माण ेजे माग एकेरी आहेत ते दहुेरी करणे आज 
वाढ या गद साठी आव यक आहे. रे व ेमागाची घनता वाढली तर याचा िवकास होईल आिण ादेिशक िवकासाला 
चालना िमळेल. 
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तावना 
सतंिुलत आहार हा असा आहार आहे याम य े िविश  माणात िविवध कारच े खा पदाथ असतात 

जणेके न कॅलरी, िथन,े खिनज,े जीवनस व े आिण पयायी पोषक घटकाचंी आव यकता परेुशी असत े आिण 
अित र  पोषक घटकासंाठी थोडीशी तरतदू राखली जात.े  या ित र , सतंिुलत आहाराम य े बायोएि ट ह 
फायटोकेिमक स जसे आहारातील फायबर, अँ टऑि सडं स आिण यू ा यु टक स आहेत याचं े सकारा मक 
आरो यदाई फायद ेआहते. सतंिुलत आहाराम य ेकब दकापंासनू एकूण कॅलरीपकै  60-70%, िथन ेपासनू 10-12% 
आिण चरबीपासनू एकूण कॅलरी या 20-25%  माण असण े आव यक आह.े िलत आहाराम य े पाच गटांतील 
पदाथाचा समावशे असतो आिण एखा ा या सव पौि क गरजा पणू करतो. सतंिुलत आहार घते यान े
लोकांना चागंल ेआरो य राख यास आिण यां या रोगाचा धोका कमी कर यास मदत होत.े आहारिवषयक मागदशक 
त व ेवै ािनक गतीसह िवकिसत होतात, यामळेु स या या िशफारश या शीष थानी राहण ेआिण काय खाव ेहे 
जाणनू घणे ेआ हाना मक अस ूशकत.े या सशंोधन लखेात, आ ही स या या आहारिवषयक िशफारसी पाहतो आिण 
सतंिुलत आहार कसा बनवायचा याच ेवणन करत आहेत. 
सतंिुलत आहार हणज ेकाय? 
सतंिुलत आहार घते यान े  िनरोगी राह यास मदत होईल. सतंिुलत आहार हणज े एखा ा या सव 
पौि क गरजा पणू करण.े िनरोगी राह यासाठी मानवानंा िविश  माणात कॅलरीज आिण पोषक त वाचंी 
आव यकता असत.ेसतंिुलत आहार िशफारस केले या दैनं दन कॅलरी सवेन न करता, एखा ा ला आव यक 
असललेी सव पोषक त व े दान करत.ेसतंिुलत आहार घते यान,े लोक यानंा आव यक पोषक आिण कॅलरी िमळव ू
शकतात आिण जकं फूड कवा पौि क मू यािशवाय अ  खाण ेटाळू शकतात.एखा ा या अ या लटेम य ेफळे 
आिण भा या असा ात. दसुरा अधा भाग धा य आिण िथन ेबनललेा असावा. यके जवेणाबरोबर कमी चरबीयु  
आहार असावा तसचे डेअरी कवा द ु ध पदाथा या आढळणा या पोषक त वाचंा दसुरा ोत सोबत घे याची 
िशफारस करतात. 
पाच खा पदाथ  गट 
िनरोगी, सतंिुलत आहारात खालील पाच गटातंील पदाथाचा समावशे असतो. 
१) भा या कवा भाजीपाला 
२) फळे 
३) धा य 
४) िथन े
 ५) दु धज य पदाथ  
वरील खा पदाथा या यके गटाचा थोड यात अ यास क  . 

१) भा या कवा भाजीपाला 
भाजीपाला गटात पाच उपसमहूाचंा समावशे आह.े 

 पालभेा या 
   •  लाल कवा केशरी भा या 

 टाच भा या 

mailto:gautamrvshinde@gmail.com
mailto:phatangarea@gmail.com
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   •  सोयाबीनच ेआिण मटार (शगा) 
 इतर भा या, जस ेवागंी कवा झचुीनी 

परेुस ेपोषक िमळव यासाठी आिण आहाराचा कंटाळा दरू ठेव यासाठी, लोकानंी िविवध कार या भा या िनवड या 
पािहजते. क  लोक दर आठव ाला पाच उपसमहूापंकै  यके भाजी खातात. लोक क या कवा िशजवले या 
भा याचंा आनदं घऊे शकतात. तथािप, हे ल ात ठेवण ेआव यक आहे क  भा या िशजव यान े याचं ेकाही पौि क 
मू य काढून टाकल ेजात.े तसचे, काही प ती, जस ेक  डीप- ा ग, िडशम य ेअ वा यक रत चरबी जोडू शकतात. 

२) फळे 
सतंिुलत आहारात भरपरू फळाचंा समावशे असतो. रस पासनू फळ िमळव याऐवजी, पोषण त  सपंूण फळे 
खा याची िशफारस करतात. रसाम य ेकमी पोषक असतात. तसचे, साखरे या साहा यान ेिन मती यते अनकेदा 
र  कॅलरीज जोड या जातात. लोकानंी सरबतऐवजी ताजी कवा गोठललेी फळे कवा पा यात कॅन केललेी फळे 

िनवडली पािहजते. 

३) धा य 
  सपंणू धा यामं य े सहसा प र कृत धा यापंे ा जा त िथन े असतात. दोन उपसमहू आहेत: सपंणू धा य आिण 
प र कृत धा य. सपंणू धा यामं य ेधा याच ेतीनही भाग असतात, ज ेक डा, जतं ूआिण एंडो पम असतात. शरीर 
सपंणू धा य हळूहळू तोडत,े हणनू यांचा एखा ा या र ातील साखरेवर कमी प रणाम होतो. या ित र , 
सपंणू धा यामं य ेप र कृत धा यापंे ा अिधक फायबर आिण िथन ेअसतात. प र कृत धा यावंर या केली जात े
आिण यात तीन मळू घटक नसतात. प र कृत धा यामं य े देखील कमी िथन े आिण फायबर असतात आिण त े
र ातील साखरेच े माण वाढव ूशकतात. शासक य मा यता ा  अ  िपरािमडचा आधार तयार कर यासाठी धा य 
वापरल ेजात,े याचा अथ असा क  एखा ा या दैनं दन उ माकंातील ब तके अ  धा यामंधनू आल.े तथािप, 
सधुा रत मागदशक सचूना सचुवतात क  धा य एका या लटेचा फ  एक चतथुाश भाग असावा. एखादी 

 दररोज खात असललेी कमान अध  धा य ेसपंणू धा य असली पािहजते. िनरोगी सपंणू धा यामं य ेहे समािव  
आहे. 

४) िथन े
मागदशक त व ेसचुवतात क  या िथनने ेएका या लटेचा एक चतथुाश भाग असावा. 
पौि क िथन ेपयायामं य ेहे समािव  आह:े 
•  मासं, िचकन आिण मास े
• बी स, मटार आिण शगा 

५) दु धपदाथ  
दु धज य आिण फो टफाइड सोया उ पादन ेकॅि शयमचा मह वपणू ोत आहेत. जे हा श य असले ते हा कमी 
चरबीयु  आवृ या वापरण.े 
कमी चरबीयु  डेअरी आिण सोया उ पादनामं य ेहे समािव  आहे: 
1. रकोटा कवा कॉटेज चीज 
2. कमी चरबीयु  दधू 

 दही 
सोयाबीन दधु 
ज े लोक लै टोज असिह ण ु आहेत त े कमी-लै टोज कवा लै टोज-मु  उ पादनाचंी िनवड क  शकतात कवा 
कॅि शयम आिण इतर पोषक त वाचंा सोया-आधा रत ोत िनवडू शकतात. 
सतंिुलत आहारान ेवजन कमी करता यते े 
एक  पाय या घऊेन कॅलरीज बन क  शकतो. अयो य आहार हे एक सामा य कारण आहे क  लोक वजन कमी 
कर यास सघंष करतात. िनयिमत ायामा या दैनं दन सह एकि त के यावर, सतंिुलत आहार एखा ा स 
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ल पणा कवा वजन वाढव या या जोखमीच े घटक कमी कर यास मदत क  शकतो. सतंिुलत आहार एखा ा 
च ेवजन कमी कर यास मदत क  शकतो. िथन ेसवेन वाढवण.े जा त काब हाय े स कवा या केलले े

पदाथ टाळण े  खिनज,े जीवनस वे आिण फायबरसह आव यक पोषक िमळवण.ेवारंवार खाण े ितबिंधत कराव.े 
वजन कमी कर यास इ छुक असले या लोकानंी ायामाची दनचया सु  करावी कवा वाढवावी. काही 
लोकांसाठी, दररोज 30 िमिनटे चालण े आिण पायया घणे े यासंारख े करकोळ बदल करण,े यानंा कॅलरी बन 
कर यास आिण वजन कमी कर यास मदत क  शकत.े ज ेक  शकतात यां यासाठी, म यम ायाम जोडण े यात 
का डओ आिण ितकार िश ण समािव  आहे त ेवजन कमी कर यास मदत करेल. 
साराशं 
सतंिुलत आहार घेण े हणज ेपाच मखु गटातील पदाथ खाण.े आहारिवषयक मागदशक त व ेकालातंरान ेबदलतात, 
कारण शा ानंी पोषण िवषयी नवीन मािहती शोधली आहे. स या या िशफारशी सचुवतात क  एखा ा या 
लटेम य े ामु यान ेभा या आिण फळे, काही पातळ िथन,े काही डेअरी आिण िव  फायबर असावते. वजन कमी 

कर यास वार य असले या लोकानंी या ं या टीनम य ेम यम ायाम सु  कर याचा िवचार केला पािहज.े 
सदंभ : 
१) https://www.medicalnewstoday.com 
२) https://www.narayanahealth.org/blog/how-to-maintain-a-balanced-diet 
३) https://www.healthline.com/health/balanced-diet 
४)https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/healthy-eating-plate 
 

https://www.medicalnewstoday.com
https://www.narayanahealth.org/blog/how-to-maintain-a-balanced-diet
https://www.healthline.com/health/balanced-diet
https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/healthy-eating-plate
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शा वत वकासासाठ  पयावरण श णाची भू मका 
 

ा. दलीप िन. लाजंवेार 
भूगोल िवभाग मुख  मातो ी शांताबाई गोटे महािव ालय, वािशम 

 

तावना:- 
 पृ वीतलावावर येणा या भावी िपढयां या गरजा भागिवणा या पयावरणाची  गुणव ा कायम राखून 
वतमान िपढयां या गरजा भागिव या या दृ ीने साध यात यणेारा िवकास हणजेच शा त िवकास होय. शा त 
िवकास हणज ेवषानुवष अखंडपण ेचालू राहील असा िवकास. िवकास हणज ेनुसतीच वाढ न हे कारण िवकास हा 
श द सं या मक आिण गुणा मक अशी दो ही व पाची वृ दी दशिवतो. अनके उप म राबवनू आपण समाज, शाळा 
यां याम ये पयावरणाची हानी होव ूनय े हणनू िव ा याची सकारा मक अिभवृ ी व मू य जव ूशकतो. पयावरण 
जाणीव जागृती करण ेह ेशा त िवकासाच ेएक मह वाच ेअंग आह.ेशा त िवकास हणज ेमानवी जीवनात अशा 
प दतीचा िवकास करणे यांचा पयावरणावर कोणताही वाईट प रणाम होणार नाही. अशा प दतीचे तं ान 
िवकिसत करायला हव,े वापरायला हव ेक  याचा प रणाम पयावरणा या गुणव ेवर होणार नाही. िनसगाचा, 
पयावरणाचा िवचार क न केलेला िवकास हणज े शा त िवकास हा हजारो, लाखो वष टकणारा 
असेल.आपणासाठी उपल ध असले या सव कार या नैस गक ोतांना हानी न पोहोचिवता यांचा िववेकपूण 
उपयोग क न घेत यास शा त िवकास साधता येतो. शा त िवकासासाठी पयावरणीय घटक, आ थक घटक, 
सामािजक घटक, आिण मानवीय घटक या सवाचा िवचार करावा लागतो.  
ा या:- 

 "पृ वीतलावर येणा या भावी िपढयां या गरजा भागिवणा या पयावरणाची गुणव ा कायम राखून वतमान 
िपढयां या गरजा भागिव या या दृ ीन ेसाध यात येणारा िवकास हणजेच शा त िवकास होय".शा त िवकास या 
संक पनेम ये िनसगाची तारण मता हा िस दांत मह वाचा ठरतो. िनसगाची तारण मता हणज े ठरािवक 
लोकसं ये या आव यक गरजा पूण कर याची िनसगाची मता होय.शा त िवकास हणज ेवषानवुष अंखडपण े
चालू राहील असा िवकास हणज ेनुसतीच वाढ न हे कारण िवकास हा श द सं या मक आिण गुणा मक अशी दो ही 
व पाची वृ दी दशिवतो. िवकास ही संक पना ापक व पाची असून या संक पनेत अनेक घटकाचंा समावशे 
असतो. 
शा त िवकासाच ेघटक:- 
1. दरडोई उ प ात वाढ होत े 
2. उ म जीवन तर ा ीची संधी 
3. वा थ आिण पोषण तरात सुधारणा होते. 
4. शै िणक तरात सुधारणा 
5. नैस गक ोताची समृ दता आिण उपल धता 
6. उ प ाच ेिववकेपूण िवतरण 
7. मानव अिधकारांची सुरि तता 
8. िनसगाच ेआिण नैस गक ोतांच ेसवंधन 
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9. जीवना या गुणव ेत सवकश व पाची वृ दी 
10. जीवनात सुख समृ दी आिण शांतीची ा ी  
िनसगा या शा त िवकासासाठी आव यक बाबी:- 
1. मानवाने िनसगा या तारण मते या पातळीत राहीले पािहज.े यासाठी लोकसं या िनयंि त असली पाहीज.े 
याचबरोबर लोकसं येची सुखाची हावही आटो यात ठेवली पाहीज.े 

2. साधंनसंप ी िवना मानवाच े अि त व असूच शकत नाही अशी िनसगाने दलेली साधनसपं ी  िनयोजनब  
प दतीन ेवापरली पाहीज.े 
3. तं िव ानाच े अिधकािधक फायद े आिण िनसगाची हानी यापे ा िनसगाच े संतुलन  ठेवून मया दत  फायदे 
घे याची वृ ी िवकिसत झाली पाहीज.े 
4 मानवा या राहणीमाना या प दती, जीवनाकडे पाह याचा न  दिृ कोन याम य े  बदल होण ेगरजचे ेआह.े 
5. खेडयाकडे चला ही महा मा गं◌ाधीनी दलेली हाक ऐकली पाहीज.े खेडी वयंपूण कशी बनतील  
   याचा िवचार केला पाहीज.े 
6. एम.एस. वामीनाथन फाउंडेशनने पा◌ॅिडचेरीत वयंपूण े जैिवक खेडी िवकिसत केली आहेत. जैिवक खेडे ह े
ामीण िवकासाच ेएक मा◌ॅडेल आह.े दा र य िनमूलन, रोजगार िन मती, उ ोजकता िवकास,पयावरण संतूलन 

आिण जैिवक शेती या सव घटकांचा या मा◌डॅेलम ये एकाि मक प दतीने िवचार  केला आह.े 
7. शा त िवकासाचा िवचार क न आ ही दैन दन वहारात वागण,े आचरण करण ेअ यंत गरजेच ेआह.े आ थक 
िवकासापे ा आिधक मह वाचा आि मक िवकास आह.े ही िवचार णाली सव ाणीमा ांना सुखी ठेव ूशकते. शा त 
िवकासाकडे नेव ूशकत.े पयावरणीय सम या ही केवळ बा  िनसगातील सम या नाही तर ितच े मूळ माणसा या 
मनोवृ ीत आहेत. पधा,हाव, आ मकता, भोगवाद ह े माणसा या वृ ीतून कमी झाले पाहीजेत. िनसगा या 
िवकासातच  मानवाचा िवकास सामावलेला आह.े 'मी ही जगतो, तु हीही जगा' ह ेत वच माणसाला थायी आिण 
शा त िवकासाकडे घवेून जाईल. 
      क बडीच ेअंडे नजरेसमोर आण यास याम य ेदोन भाग प  असतात. एक िपवळा व एक पांढरा िपवळा भाग, 
जो गभ असतो आिण सजीव असतो. तर पांढरा भाग गभास अ  पुरिवत.े या ितमानानूसार िपवळा भाग मनु य 
आिण इतर सजीव दशिवतो तर पांढरा भाग सजीवांच ेपयावरण दशिवतो. अंडयातील िपवळया भागास म्उइतलव 
व पांढ या भागास वसा हणतात. ह ेदो ही भाग एकमेका िशवाय िनरथक आहेत. पांढरा भाग सश  असेल तरच 
गभ वाढतो. तो दोषपूण असेल तर गभ न  होतो. वरील ि थती मनु य व पयावरणास तंतोतंत लाग ू पडते. 
पयावरण सुरि त समृ द आिण गुणवतापूण असेल तरच मनु याच े अि त व कायम राहील अ यथा नाही. 
पयावरणापासून मनु या या सव गरजा भागतात तर बद यात पयावरणसु दा सजीवांनी केलेली हानी सहन करते 
आिण यां याकडून कर यात आले या संवधनामूळे लाभाि वत होते. हचे शा त िवकासाच े सू  आह.े जर या 
पयावरणात िबघाड झाला तर या खालील माण सम या िनमाण होव ूशकतात. 
पयावरणीय सम या:- 
1. जल, वाय,ु वनी, भूमी दषूण 
2. करणो सारी दषुण 
3. प रसं था अंसतुलन 
4. नेस गक साधनसपं ीच ेशोषण 
5. ऊजा संकट 
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6. क टकनाशके, तणनाशके याचंा वापर 
7. ओझोन थराच े रण 
8. व य जीवाचंा हास. 
9. ाणी व वन पती जातीच ेनामशेष व 
10. वाळवंटीकरण 
11. अंतराळ दषुण 
 पंरतू सम या कतीही मोठी असली तरी ितच ेसमाधान िश णा या मा यमातनू शोधता येते. 
शा त िवकासा साठी िश णाची भिूमका:- 
  पयावरणा या सवागीण सुरि ततेसाठी िश णा या मा यमातून अ ययन अ ययन क या म य ेपयावरणा 
िवषयी जाणीव जागृती, ान, सकारा मक अिभवृ ी आिण मू ये तसेच पयावरण सुसगंत अशी कृतीशीलता िनमाण 
कर याची या िश णातून श य आह.े 
1. सकारा मक मू यांची जोपासना:- 
 िविवध कार या कृती, क प आिण उप मात िव ा याना य  सहभाग घेऊन िव ा याचा 
पयावरणाब ल आदर, ेम, सवंेदनशीलता , नीटनेटकेपणा, िनसगाबरोबर एक पता, सजीव सृ ीब ल कुतुहल 
आिण िज हाळा िनसगसगंत जीवनशैलीचा अंिगकार साधन संप ीचा समंजसपण ेवापर कर याची वृ ी व छता, 
सहजीवन कृतीिशलता इ. मू यांचा िवकास िव ा याम य े हावा  यासाठी िश कान े य िशल हाव.े 
2. िव ालयः ह ेएक पयावरण ोत क  बनवण:े- 
 समाजाने महािव ालय,े िव ालय ेयाचंा आदश यावा अशा कारच ेिव ालयाम ये पयावरणाशी सबंिधत 
सव कारच ेसािह य, मािसके, पि का, पु तके, चाटस, ितमान ेउपकरण ेइ. तसेच पयावरणाशी संबिधत सगंणक व 
इंटरनेटची सुिवधा असण ेअपेि त आह.े सामािजक वनीकरण िवभाग व पयावरणा या े ात कायरत शासक य, 
अशासक य आिण वयंसेवी सं था याचंेबरोबर सम वय साधणे आव यक आह.े 
3. महािव ालयात पयावरण िश ण मडंळाची थापना करण:े- 
 पयावरणाची गुणव ा सधुार यासाठी सकारा मक वृ ी, मू ये िवकसीत कर यासाठी त ण िव ा याच े
मंडळ उभ े क न या दारे िविवध उप म राबिव याची गरज आह.े लगतचा प रसर अथवा सुदरु या देशात 
जा याचा आिण काय कर याची तयारी असले या उ साही च ेसहकाय घेऊन िविवध दन, उप म साजरे करता 
येतील.  पयावरणातील अनेक घटक व नैस गक आप ीच े व थापन यासाठी जाणीव जागृतीच े उप म 
थािनक र या राबिवता येतील. वैयि क पातळीवर पयावरण संर णासाठी उपाययोजना करा ात.  

5. पयावरण मेळाव/े दशनाच ेआयोजन:- 
 ऊज या पयाची साधनाबंाबत जनजागतृी थािनक गरजा आिण समं यावर काश टाकण,े सृजनिशलतेला 
वाव देण े िविवध कारच े दषूण आिण याचे मानवी वा थावरील प रणाम इ. गो ीची समाजाम य े जागृती 
िनमाण करण ेह ेपयावरण दशनातून सा य करता येईल. 
6. े भेटी, क प, पयटन, पयावरण सं हालय इ. मधून पयावरणिवषयक ेम, तसचे जागृती करता येईल. 
7. पयावरणा या िविवध पैलूवर तं ाची ा याने आयोिजत करणे. 
8. पयावरणिवषयक बाबीवर चचास ,े कृषीस ,े कायशाळा आयोिजत करण.े 
9. पयावरणिवषयक सािह य िन मतीवर कृतीस ाच ेआयोजन करणे. 
10. िविवध पधाच ेआयोजन करणे. 
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11. अभयार यास भेट देऊन जैविविवधतचे ेिनरी ण करणे. 
12. संरि त े े अथवा जवळ या वनात आढळणा या वन पती, ाणी व प याचं ेिन र ण करणे. 
    इ यादी उप मा या मा यमातून पयावरण िवषयक जनजागतृी करणे श य आह.े 
शा त िवकासात वयैि क व समाजाच ेकत :- 
1. येकाने दरवष  कमान एक झाड लावाव ेव याचे सगंोपन कराव.े 
2. पा याचा वापर गरजपेुरता करावा. 
3. वीजेचा वापर काटकसरीने करावा. 
4. सौर ऊजा व पवन ऊज या वापराला ाधा य म ावा. 
5. घरातील केरकचरा यो य ठकाणी टाकावा कवा याचे यो य व थापन कराव.े 
6. वनी दषूण टाळ यासाठी घरातील ट. ही, टेप कवा सावजिनक लाऊड पीकर  
    इ. आवाज मया दत ठेवावा. 
7. खिनज तेलाला वाचिव यासाठी वैयि क वाहनाऐवजी सावजिनक वाहनाचा 
   वापर करावा. 
8. पावसा या पा याच ेजलपूनभरण कराव.े 
9.  िपकांना पाणी दे यासाठी ठबक सचन कवा तुषार सचनाचा वापर करावा. 
10. शौचासाठी उघडयावर न बसता शौचालयाचा उपयोग करावा. 
िन कष:- 
 आपणास िवकास साधायचा अस यास शा त िवकासा िशवाय पयाय नाही. कारण याच कारे जर 
पयावरणाचा हास होत गे यास भावी िपढयांचे भिव य अंधकारमय अस याच े दसून येते. यासाठी अनेक उप म 
राबवून आपण समाज,शाळा यां यामा यमातून पयावरणाची हानी होव ू नय े हणून िव ा यात सकारा मक 
अिभवृ ी व मू य जव ूशकतो. पयावरण जाणीव जागृती करणे ह ेशा त िवकासाच ेएक मह वाच ेअगं आह.े 
अशा कारे जर आपण आपले पयावरण वाचिवले, सुरि त ठेवले तर आपोआपच शा त िवकास घडून येऊ शकतो. 
सदंभ:- 
1) ा. नीला पाथरे (2006) पयावरण िश ण, चैत य काशन, को हापूर 
2) डा◌.ॅ के. म. भांडारकर ( 2006) पयावरण िश ण, िन यनूतन काशन, पुण े
3) अिहरराव, अिलझाड, धापट,े बराट, भोस (2005) पयावरण िव ान, िनराली काशन, पुण े
4)  ा. पी.ए. चौधरी, (2013) संपूण पयावरणशा , शांत काशन, जळगाव 
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तावना :  
डॉ. बाबासाहेब आंबडेकरां या मते शतेी उ ोग ाथिमक व सवात ाचीन उ ोग आहे. भारत देश सवात 

मोठा लोकशाहीचा दशे हणनू ओळखला जातो. याचबरोबर कृिष धान दशे हणनू सु ा ओळखला जातो. भारतीय 
अथ व था ही ब यापैक  शेतीवर अवलंबून आहे. यासाठीच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी शेतक याचंे िहत 
साधणा या िविवध उपाययोजनेसदंभात मागदशन १०० वषापूव च केलेत होत.े डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे 
जागितक क त चे िव ान, कायदते , सशंोधक, थोर अथत  तसेच अ यंत अ यासू शेतीत ही होते. सावकारी व 
खोतीप त ही शेतक यां या िवकासात अडचण ठरणारी गो  आहे. ह ेजाणून यांनी ‘कसेल याची शतेी’ या यायाने 
भरमसाठ जमीन ता यात ठेवणा या खोती प तीिव  आंदोलन केले, आिण खोतां या सावकारी पाशातून मु ता 
केली. शतेी कशी कफायतशीर होईल यािवषयी समाजाने गाभंीयाने िवचार केला पािहजे. अस े यांचे ठाम मत होते. 
ईतर दशेां या तुलनते भारतातील शेतीवरील लोकसं यचेा बोजाचा िवचार यांनी मांडला. तसेच भांडवल व साधने 
शेतक यानंा उपल ध क न उ पादन खचा या आधारावर शेतीमालाची कमत ठरिवली जावी हा िवचार सु ा २०० 
या शतकात थम मांडला. शतेी आिण शेतकरी संदभात मोलाच ेमागदशन केले.  
मॉल हो डग इन इंिडया – िनबधं  

‘ मॉल हो डग इन इंिडया अडँ देअर रेिमडीज’ हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी िलिहलेले कृिषिवषयक 
पु तक आह,े ज े यांनी १९१८ साली कािशत केले होते. ह ेपु तक लहान आिण तुक ात िवभागले या कस यायो य 
जिमनीचा िव तार व या या ‘चकबंदी’शी सबंंिधत आहे. डॉ. बाबासाहेबां या मते, जोपयत लहान व िवभागलेली 
भूिमका िव तार आिण चकबंदी होत नाही, तोपयत भारता या कृषी सधुारणेत गती होणार नाही. तोपयत 
भारता या कृषी सधुारणेत गती होणार नाही. जिमनीतून मानवाला माती व पाणी ा  झाले आहेत या या 
जग यासाठी तो िशकार, मासेमारी, शतेी उ पादन, खिनज ा ी या गो ी जिमनीतून िमळिवतो. या घटकांपासून 
मानव भौितक गरजा ा  करीत असतो. यात मानवाला आव यक असणारा अ पुरवठा घटक शेती हाच आहे. 
शेतीकडे ‘अ उ ोग’ हणून पिहले पािहजे ते हाच शेतीची सम या सोडिव या जाईल, असा बाबासाहबेाचंा आ ह 
होता. शतेी उ ोग य  अ िन मती करणारा अस यामुळे यां याशी सव सबंिंधत सव ाचंे, सम येच ेिनराकरण 
केले पािहज.े कोणते उ पादन कराव,े या उ पादनासाठी आव यक असणारी शेती, ितचा आकार, ितचा कस, उ पादन 
िन मतीसाठी लागणारी साधने (उदा. बैल, नांगर, पाणी, मजूर इ.) या सव गो ीचा िवचार क न ती शतेी 
कफायतशीर होते कवा नाही, कफायतशीर कशी करता येईल. या सव उपायाचंी चचा डॉ. बाबासाहेब 

आंबेडकरांनी यां या वरील िनबधंात अ यतं शा शु  व अ यासपूण माडंली आह.े  
कफायतशीर शतेी सदंभात डॉ. बाबासाहबे आबंडेकराचं ेिवचार  

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरां या मते, केवळ अ पभूसधुारणा एवढेच एकच कारण शतेी कफायातीशीरसाठी 
पुरेसे नाही. जपानम ये अ पभूधारणा जमीन सु ा फायदशेीर आह.े असे उदाहरण बाबासाहेब देतात. यासाठी 
शेतीधोरणापे ाही यां या उ पादनाव न शेती ही फायदशेीर ठरते कवा नाही हे ठरिवले पािहज.े अ भुधारणा व 
एकसूंदपणा हे िबगरफायदशेीर शेतीसाठी कारणीभूत ठरते. शेतक याकडे असले या िवखुरले या भखूंडाला 
एक ीकरण क न शेती फायदेशीर होते, अस ेकाही िवचारवंताचंे मत यांना मा य न हते. डॉ. बाबासाहेब हणतात 
क , भारतासार या दशेात शेतजिमनीशी शेतक याचे केवळ ावसाियकच नाही तर भाविनक नाते आहे. विडलाच 
मृ यू झा यावर मुले केवळ वतं  े ाचा िवचार न करता सवच शेती े ात आपला िह सा असावा याला अिधक 
मह व देतो. यामुळे िशटी े ाचे तुकडे होऊन शतेी े ाच े तुकडे-तुकडे होऊन शतेी आ थकदृ ा परवडत नाही. 
१९२७ साल या सव णाचा आधार दऊेन बाबासाहेब सागंतात क , पु याजवळील पगळे नावा या सौदागरने 
शेतीचे वग करण के यावर कुटंुबातील १ ते २ एकर अ पभूधारकांची सं या १६४ तर २० ते ३० गुंठाधारकांची 
सं या १३६ होती. याव न भारतातील शतेी व यांचे वारसाह ाने होणारे शेती आ थकदृ ा परवडत नाही. 
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भारतात शेतीवर अवलंबनू असणा यांची सं या ७१.५ एवढी आहे इं लंड व अमे रकेत ३३.३ व १५.३ एवढी आहे. 
याचा अथ भारतात गरज नसताना सु ा शेतीवर अवलंबनू असणा यांची सं या जा त आहे.  
शतेीच ेऔ ोिगकरण  

भारतीय शेती ही कफायतशीर वा आ थकदृ ा परवड यासारखी नाही. एवढेच बाबासाहबेांनी मांडले 
नाही तर यावर ते उपाय सुचिवतात. बाबासाहेब हणतात क , शेतीवरील अवलंबून असणा या लोकाचंी सं या 
कमी केली पािहजे ही लोकसं या िबगरशेती उ ोिगकरण व जोडधं ांची जोड दली पािहज.े शेती े ात सुटे-सुटे 
उ ोग केले पािहज.े हा उपाय बाबासाहेबानंी जागितक करणा या अगोदर सांिगतला होता, ह ेिवशेष आहे. यामुळे 
शेतीवरील बोजा कमी कर यासाठी जथेे मनु यबळ वाप न उ पादन केले जाईल व यावर भर दला जाईल. अशी 
इंड ी जाणीवपूवक उभी केली पािहज ेहे आज या सरकार समोर आ हान सु ा आह.े 
शतेी े ात सामािजक समतचेा अवलबं  

भारतीय समाजात शेतीची वाटणी िवषय आहे. याबाबतीत सामािजक अथशा ानी अ यास करावा अस े
मत डॉ. बाबासाहेब मांडतात. भारतात नैस गक संसाधानाचे वाटप समानतेने झाले नाही. शेतीधारणा काहीना 
जा त तर काहीना कमी आली आहे. जाती व थेन े वसाय ज मजात लादलेले आहे. जिमनी या 
अ पभूधरणबेरोबरच उ पादन साधनापासून वंिचत असलेला मजूर व शेतकरी यानंा उ पादक श पासून दरू ठेवले 
आह.े परंतु यांना जमीन देऊन भारतातील शेती सम या सुटू शकतात. गायरान, देव थान जमीन, मठाला दलेली 
जमीन उपयोगात आणता येते. तसेच जमीनदारी प ती न  केली पािहजे. उपजाऊ जिमनीसाठी सरकारने भांडवल 
वाटप केले पािहजे. शेतकरी लोकातील जातीय अिभमान कमी झाले पािहजे. शेतक यानंी िववाहबधंने ित ेची न 
करता जातीअंताचा िवचार केला पािहजे.  
शतेी व शेती वसाय याची सकारा मक माडंणी 

शेती व शेती वसाय याकडे डॉ. बाबासाहेब आंबडेकरांनी खूप गांभीयाने बिघतले आहे. ‘कसेल याची 
जमीन’ या यायाने यांनी भरमसाठ जमीन ता यात ठेवणा या खोती प तीिवरोधात सं १९३६-३७ म ये कोकणात 
मोठे आंदोलन केले. उ वण य शेतकरी वगा या घरी पृ य-अ पृ य लोकां या पंगती बसून ‘आ ही-तु ही, भाऊ-
भाऊ’ असा जातीअतंाचा िवचार दला. या आंदोलनातून पुढे ‘िस लग’ काय ाची पायाभरणी झाली. सं, १९५३ 
म ये दादासाहेब गायकवाड यां यावर जमीन स या हाची जबाबदारी देऊन बाबासाहबेांनी मराठवा ात स या ह 
घडवून आणला. शेती व शेती या ावर रा ीय तरावर भिूमका घेतली. शतेीवरील लोकसं ये या भराचंा  
मांडून जे स काइड यां या सं १८८४ या अहवालाचा आधार दला. शतेीवरील आधा रत बोझा इतर उ ोगधं ात 
वळिव याचा िवचार केला. तसेच भांडवल व साधने उपल ध क न उ पादन खचा या आधारावर शेतीमालांची 
कमत ठरिवली जावी हा िवचार सु ा बाबासाहबेांनी २०० या शतकात थम माडंला आिण आज या शेती या 

सम येला एक दशा दली.  
डॉ. बाबासाहबे आबंडेकरां या शतेी चतनाची वतमानसापे ता  

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरां या आ थक त व ानाचा उ ेश सामािजक याय हाच होता. यां या आ थक 
त व ानात दशेातील शेतकरी, कुळे आिण शतेमजूर या सवा या क याणाच ेजातीिनरपे  पातळी न आ थक चतन 
दडले आहेत. शेतक यांना कमान मजुरी दे याची काय ाने साथ केली पािहज ेअसे याचंे मत होत.े  

भारतीय इितहासात शेतक यां या िहतासाठी व यां या मुलभूत माग यासाठी लढणारे डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर एकमेव समाजसुधारक होते. शेतक याची भांडवलदारां या शोषणातून मु ता हावी यासाठी तातडी या 
माग या सरकारकडे के या. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी वतं  भारता या आ थक पुनरचनेचा आराखडा सदर 
केला. या मसु ात शेतीिवषयक मह वपूण िववेचन केले ते आज लागू आह.े यात ते हणतात क , सव जमीन 
सरकारने ता यात यावी. भारतातील सामािजक व आ थक िवषमता शेती े ातनू दरू करता येते असा ठाम िव ास 
यांचा होता.  

साराशं : 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी शेती िवकास व औ ोिगक िवकास या दो ही गो ीसाठी शासनाने पुढाकार 

घेऊन दशेासमोरील बेरोजगारी, दा र  या गो ीवर मात केली पािहज े हे उ े समोर ठेऊन शेतीतील आ थक 
िवषमता न  क न शेतक यानंा याय कसा िमळिवता येईल यासाठी यांनी रा यसमाजवादाचा पुर कार क न 
रा ीय एका मतेचा सु ा िवचार मांडला वतमानकाळात तो अितशय मह वाचा आहे.  
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 सारांश :  

राजकीय उदावसनता (Political Apathy) म्हणज े एखादया व्यक्तीची राजकारणाबद्दल असलेली 

उदावसनता होय. राजकीय उदावसनता म्हणज ेराजकीय सहर्ागामध्य ेरस न घेणे राजकीय उदावसनता ही अथाातच 

खुप व्यापक संकल्पना आह े. राजकीय अलगाि म्हणज ेराजकीय सहर्ागापासून स्ित:ला अवलप्त करून घेणे राजकीय 

नेतृत्िािररल विश्वास कमी होणे. राजकीय सामावजकरणाच्या अर्ािातून व्यक्तीत राजकारणाबद्दल उदावसनता 

वनमााण होत.े 2019 च्या जळगाि विधानसर्ा वनिडणुकाचा आढािा घेतल्यास मदतानाचा टक्का कमी असल्याच े

फदसून येत ेया मागील कारणे ही राजकीय अलगाि ककिा राजकीय उदावसनता आह ेका याचा शोध संशोधनातून घेणे 

काळाची गरज आह.े 

Keywords : राजकीय सहर्ाग, राजकीय उदावसनता, मतदान, मतदार ितान   

प्रस्तािना :  

मतदाराच्या मनात नमके काय आह ेह ेआज पयात झालेल्या कोणत्याही मतदानपुिा चाचण्यातून कळलेले 

नाही. मतदात्याच्या मनाचा थागंपत्ता लािणे कठीण आह,े मात्र आज अनेकिेळा वनिडणुकीच्या िेळी विविध 

माध्यमाच्या ंआधारे मतदाराची र्ुवमका कोणत्या राजकीय पक्षाकड ेअवधक आह,े ह ेतपासल ेजात.े तरी समाजात 

बहूसंख्य अस ेअदशृ्य मतदार आहते, त्यांची र्ुवमकाही अखेरच्या क्षणी बदलत.े वनिडणुक शास्त्राचा अभ्यास करणारे 

अस ेसांगतात की असा फ्लोरटग व्होटर वनिडणुकीचा वनकालच आयत्यािेळी (एका रात्रीत) बदल ूशकतो हा मतदार 

िास्तविक कुढल्या लाटेचा बळी नसतो ककिा त्याच्यािर प्रसार माध्यमांचा खोलिर पररणाम झालेला नसतो.1 प्रफदप 

गुप्ता (आवण त्याची ऑवससस माय इंवडया ही सिेक्षण कंपनी) वनिडणुकांच ेइवझझट पोल अथाात मतदान्नोत्तर जनमत 

चाचण्या दणे्यासाठी ही ओळखली जातात. मागील एका दशकात 47 हून अवधक जनमत चाचण्या दणेा-या या संस्थेन े

िताविलेल ेअंदाज 95 टके्क इतके अचुक रावहलेल ेआह े 2 मात्र आत्ता पयातच्या मावहतीचा आढािा घेतल्यास मतदान 

करणारा घटक हा तपासला गेला आह,े मतदान न करणारा ककिा राजकारणापासून उदावसन असणा-या 

मतदारिगााच ेअध्ययन होणे गरजेच ेआह.े आज पयात मतदान न करणे हा राजकारणाबद्दल ककिा लोकप्रवतवनधी 

बद्दल नाराजगी व्यक्त करण्याचा मागा होता मात्र आज मतदान केल्यास NOTA हया पयाायाला वनिडून प्रवतवनधी 

नापंसती दशाविण्याचा मागा असतांना मतदानाचा टक्का हा कमी फदसून येतो. राजकीय सहर्ागातील मतदान हा 

लोकशाहीत महत्िाचा सहर्ाग मानला जातो. मात्र आज लोकशाहीत गुप्तमतदान पध्दती असताना दखेील मतदान न 

करणा-या िगााचे प्रमाण िाढत आह.े ही राजकारणाबद्दल असलेली उदावसनता म्हणता येईल.  

उदावसन :  

राजकारणात र्ाग न घेणा-या लोकांच्या बाबतीत त े उदावसन (Apathetic) दोषेक (Cynical) विरक्त 

(Alinated) अनास्थी (Anomic) अस े म्हटले जात.े या सिा शब्दाचा अथा सारखा नाही मात्र त े परस्पर संबंधी 
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आहते.3  राजकारणात सहर्ागी होणारा गट ि राजकारणापासून अवलप्त गट ककिा उदावसन असलेला गट अस ेदोन 

प्रकार केल्यास राजकीय सहर्ाग म्हणज ेकाय ह ेतपासणे गरजेच ेआह.े  

राजकीय सहर्ाग :  

रूश ि अल-थॉि या अभ्यासकाच्या मते, व्यक्ती व्दारे राजकीय व्यिस्थेत विवर्न्न स्तरािर र्ाग घेणा-या प्रक्रीयेला 

राजकीय सहर्ाग म्हणतात. तर म्यॅथुज ि प्रोथेजच्या मत,े राजकीय सहर्ागात त्या सिा कृतीचा समािेश होतो 

ज्याव्दारे नागररक आपली राजकीय मते व्यक्त कररत असतात. 4 राजकीय सहर्ागाच्या पातळीपैकी मतदान ही एक 

पातळी आह.े  

राजकीय सहर्ागाच्या पातळया :   

राजकीय पदग्रहण , राजकीय पदप्राप्तीचा प्रयत्न, पदाच ेफक्रयाशील सर्ासद, वनम-राजकीय संघटनेच ेसर्ासद, सफक्रय 

सर्ासद, वनम-राजकीय संघटनेच े केिळ सर्ासद, सर्ांना जाणे, सावहत्य िाचणे, चचेत अनौपचाररक सहर्ाग, 

राजकारणातील गोडी, मतदान, सपुणा उदावसनता ही शेिटची पातळी असून यात राजकारणापासून पुणापणे उदावसन 

5असणारा िगा येतो. मतदान न करण हा ही राजकीय उदावसनतेचा एक र्ाग आह.े  

विषय वनिड :  

लोकशाहीत शासन पध्दतीत मतवधकाराला महत्ि असून दवेखल मतदानाच्या प्रमाणात फदिसेफदिस घट होत आह.े 

या अनुशंगान े जळगाि वजल्हयातील मतदानतील टके्किारीच े प्रमाण कमी होण्याची कारणे उपरोक्त संशोधन 

विषयातून शोधण्याचा प्रयत्न केला आह.े  

अभ्यासाचा उद्दशे :  

1. जळगाि वजल्हयातील मतदारांचा अभ्यास करणे.   

2. जळगाि वजल्हयातील मतदानाच ेप्रमाण शोधणे. 

3. मराठा जातीतील मतदारांचा राजकीय सहर्ाग तपासणे. 

गृवहतके : 

1. पुरूषाच्या तुलनेत मवहला मतदानात कमी सहर्ागी होतात. 

2. मराठा जातीत राजकीय उदावसनता कमी प्रमाणात फदसून येत.े 

3. 2019 च्या विधान सर्ा वनिडणुकीत मतदान कमी झाले. 

संशोधन पध्दती : 

प्रस्तुत संशोधन लेखासाठी प्राथवमक ि दयु्यम अशा दोन्ही साधनाचा िापर करण्यात आला आह.े प्राथवमक साधनात 

मुलाखत अनुसुची ि दयु्यम साधनामध्य ेगं्रथालय ि इंटरनेटचा िापर करण्यात आला आह.े  

नमुना वनिड :  

यादचृ्छीतक नमुना वनिड पध्दतीचा िापर करण्यात आला आह ेज्यात जळगाि वजल्हयातील 11 मतदार संघापैकी 4 

मतदार संघ वनिडले आहते.  ज्यात प्रत्येक मतदार संघातून 10 पुरूष ि 10 मराठा जातीच्या मवहला आहते. एकुण 

चार मतदार संघ प्रत्येक मतदार संघातून 10 मवहला 10 पुरूष 4 x 20 = 80 अशी नमुना वनिड केली आह.े  

 

संशोधन व्याप्ती :  

प्रस्तुत संशोधन लेख मराठा जातीच्या मतदार िगाापुरताच मयााफदत असून िक्त जळगाि वजल्हयातील 2019 च्या 

विधानसर्ा वनिडणुकीत झालेल्या मतदानाच्या अभ्यासापुरताच मयााफदत आह.े  
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मावहतीच ेसंकलन ि विशे्लषण :  

तथ्य संकलन :  

तथ्य संकलनासाठी प्राथवमक पध्दतीतील मुलाखत अनुसुची या तंत्राचा अिलंब करण्यात आला आह ेयाच ियवतररक्त 

अवधक मावहतीसाठी इंटरनेट ि विविध संदर्ा गं्रथ, मावसके, िृत्तपत्र आवण संशोधन लेखाचा आढािा घेण्यात आला 

आह.े  

मावहतीच ेविशे्लषण  

(जळगाि वजल्हा 2019 विधानसर्ा वनिडणूक) 

मतदार संघातील मतदानाची टके्किारी 

मतदार 

संघ 

जळगा

ि शहर 

जळगा

ि 

ग्रामी

ण 

एरंडो

ल 

जामने

र 

चोपडा रािेर मुक्ताई 

नगर 

अमळ

नेर 

र्ुसाि

ळ 

चाळी

स गाि 

पाचो

रा 

एकुण 

मतदार 

4010

89 

3151

92 

2795

57 

3086

01 

3079

15 

2931

16 

2900

22 

2926

42 

3074

83 

3439

99 

3134

46 

झालेले 

मतदान 

1607

14 

1724

42 

1589

50 

1887

39 

1748

47 

1825

85 

1789

82 

1735

86 

1298

03 

1914

61 

1729

08 

एकुण 

मतदान 

% 

45% 58% 60% 63% 60% 67% 64% 62% 46% 58% 57% 

(स्त्रोत : जनशक्ती जळगाि वसटी आिृत्ती, मंगळिार 22/असटोबर/2019, पृष्ठ क्र- 1 )6 

जळगाि मतदार संघातील मतदानाची टके्किारी 

 

 

(स्त्रोत : जनशक्ती जळगाि वसटी आिृत्ती, मंगळिार 22/असटोबर/2019, पृष्ठ क्र- 1  )7 

जळगाि वजल्हयात 2019 च्या विधानसर्ा वनिडणुकीत सरासरी 60 टके्क मतदान झाल.े सिाावधक 67 % टके्क 

मतदान ह ेरािेर तालुसयात झाल ेतर सिाावधक कमी मतदानाची टके्किारी ही जळगाि शहरात फदसून येते सिाावधक 
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लोकसंख्या असणा-या जळगाि शहरी र्ागातून कमी मतदान होणे राजकीय उदावसनतेच ेकारण अस ूशकत ेजळगाि 

शहरी र्ागानंतर 46 टके्क मतदान ह ेर्ुसािळ मतदार संघातून झालेतर 57 % टके्क मतदान पाचोरा 58 % टके्क 

मतदान जळगाि ग्रामीण ि चाळीसगाि या मतदार संघातून   झाल ेजळगाि शहरी र्ागाच्या तुलनेत ग्रामीण 

र्ागातील लोकसंख्या कमी असून दखेील मतदानाचा टक्का हा अवधक फदसून येतो. अनुक्रमे 60 % टके्क मतदान ह े

एरंडोल आवण चोपडा मतदार संघातून झालेले फदसून येत ेतर अनुक्रमे 62, 63, 64 टके्क मतदान ह ेअमळनेर 62 %, 

जामनेर 63 %, ि मुक्ताईनगर 64% झालेले फदसून येत ेतर सिाावधक 67 % मतदान ह ेरािेर मतदार सघातून झाल.े  

 

(स्त्रोत : सकाळ टु ड ेजळगाि आिृत्ती, मंगळिार 3/ऑगस्ट/2021, पृष्ठ. क्र.-1 )8 

 जळगाि वजल्हयातील मतदाराच्या ियोगटानुसार विर्ागणी केली असता सिाावधक मतदाराची संख्या असणारा गट 

हा 20त े29 6,97,665 ियोगटातील आह ेतर सिाात कमी ियोगटाचा गट हा 100 पेक्षा जास्त ियोगटाचा गट आह.े 

ज्यात िक्त 132 मतदाराचा समािेश आह ेतर त्याचबरोबर 90 त े100 ियोगटातील मतदाराची संख्याही 13,864 

इतकीच असून मतदानाची जाण असणरा ि राजकीयदषृ्टया जागृक असणारा गट म्हणजे 20 त े 60 ियाचा गट 

मानला जातो ज्यात 20 त े29 ियोगटाची संख्या जास्त 69,7,665 असून त्या पेक्षा काही िरकान ेकमी असलेला गट 

म्हणज े50 त े60 ज्याची संख्या  51,8,417 इतकी आह ेजळगाि वजल्हयात जागृत मतदाराची संख्या जास्त असून 

दखेील मतदानाच्या टके्किारीत घट झाल्याच ेफदसून येते.  

 

 

(सकाळ टु ड ेजळगाि आिृत्ती मंगळिार 3/ऑगस्ट/2021 पृष्ठ. क्र. 1  )9 

जळगाि वजल्हयात पुरूषाच्या तुलनेत मवहला मतदारिगााची संख्या ही कमी फदसून येते. त्याचें कारण मवहला 

िगााची मतदार यादीत नोंदणी न झाल्यान ेह ेप्रमाण घटलेल ेफदसून येते. वनिडणुकीत मतदान करण्यास सिाच उत्सुक 
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असतात मवहला मतदान करण्यास अग्रर्ागी असतात. मात्र त्यांचे मतदार नोंदणीची प्रमाणे एक हजार पुरूष 

मतदारांमागे 919 मवहला मतदार इतके आह ेपुरूषामागे 81 मवहला मतदार नोंदणीच कररत नाही. अस ेफदसून येते 

10. 

मतदार ितानािणूक ि वतच्यािर प्रर्ाि टाकणारे घटक  

मतदान करणे राजकीय सहर्ागाचा सोपा प्रकार आह ेमोठया प्रमाणात नागररक या प्रकारात सहर्ागी होतात. 

मतदान राजकीय पक्ष,सत्ता शोधक ि सत्तावधशांच्या दषृ्टीकोाातून महत्िाची बाब आह.े मतदान प्रफक्रया मतदान 

ितािणूक वनवित करीत असते. र्ारतात कुटुब हा मतदान वनवित करणारा घटक आह,े प्रत्येक समाजात श्रीमंत िगा 

ि गररब िगा असतो त्याचा िगा त्याच ेमतदान ितान वनवित करतो. धमा, िंशत्ि,िय, नेतृत्ि 11 ह ेसिा घटक मतदान 

ितािणुक वनवित करतात.  

मतावधकार: प्रजासतताक सािार्ौम राज्याच्या वनर्ममतीसाठी र्ारतातील प्रत्येक प्रौढ नागररकाला ज्यान ेियाची 18 

िषा पुणा केली आह.े अशा र्ारतीय नागररकाला हा अवधकार दणे्यात आला आह.े राजकीय क्षेत्रातले धमा, िंश, जात, 

वलग ि जन्मस्थनच्या अनुशगान ेयेणारी विषमता अमान्य करण्यात आली एक व्यक्ती एक मत एक मुल्य या तत्िाचा 

वस्िकार12 करण्यात आला आह े 

जळगाि वजल्हयातील मराठा मतदार िगााच ेितान  

जळगाि वजल्हयातील वनिडक 80 मराठा जातीच्या मवहला ि पुरूषा कडून 2019 च्या विधानसर्ा वनिडणुकीतील 

राजकीय सहर्ाग जाणून घेत असतांना खालील प्रश्नाच्या ंमाध्यमातून मावहतीच ेसंकलन केल ेअसता अस ेवनदशानात 

आल ेकी,  

2019 च्या विधानसर्ा सर्ा वनिडणुकीत आपण मतदान केल ेका?  

होय  नाही  

पुरुष मवहला पुरुष मवहला 

35 33 05 07 

43.75 41.25 6.25 8.75 

68 (85%) 12 (15%) 

(संकवलत केलेल्या मावहतीच्या आधारे)13 

2019 च्या वनिडणुकीत मराठा जातीच्या मतदारांनी सहर्ाग नोंदविला का हयाची मावहती संकवलत करतांना 

मराठा जातीतील 80 मतदाराची मते जाणून घेतली असता 40 पुरूषा पैकी 35 (43.75%)पुरूषानी मतदान 

केल्याच ेसांगीतल ेआवण 5 (6.25%) पुरुषानी मतदान न केल्याची मत ेनोंदविली आहते तर 40 मवहला पैकी 33 

(41.25%) मराठा जातीच्या मवहलांनी मतदान प्रफक्रयेत र्ाग घेतला तर 7 (8.75%) मवहलांनी मतदान न केल्याच े

स््ष्ट केल.े एकंदररत मराठा जातीच्या 40 मवहला ि 40 पुरूष = 80 पैकी 35 पुरूष + 33 मवहला एकुण 68 (85%) 

मतदाराचा मतदानात सहर्ाग होता तर 5 पुरूष +7 मवहला एकुण 12 (15%) मराठा मतदारांनी मतदान प्रफक्रयेत 

आपला सहर्ाग नोंदविला नाही.   

2019 च्या विधानसर्ा सर्ा वनिडणुकीत आपण मतदान न करण्याच ेकारण  

काय होत े? 
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लोकप्रवतवनधीन े पक्ष 

बदलला  

राजकारणा 

विषयी घृणा   

मतदान करून 

उपयोग नाही  

विकासाची कामे 

न झाल्यान े 

कुटुबातील सदस्यान े

न केल्यान े

पुरुष मवहला पुरुष मवहला पुरुष मवहला पुरुष मवहला पुरुष मवहला 

2 0 0 1 1 1 1 2 1 1 

(संकवलत केलेल्या मावहतीच्या आधारे)14 

मराठा जातीच्या मतदांरानी मतदान न करण्याची कारणे जाणून घेतली असता 12 (15%) मतदारांनी 5 पुरूष ि 7 

मवहलांना अशी प्रवतफक्रया नोदविली, 2 पुरूषांनी लोकप्रवतवनधीच्या पक्ष बदलाच्या नाराजगीतून मतदान न 

केल्याची प्रवतफक्रया नोंदविली. तर एकही मवहलेन ेपक्ष बदलाच्या िरकािर लक्ष फदलेले नाही. राजकारणा विषयी 

घृणा या र्ािनेतून 1 मवहलेन ेमतदान न केल्याची प्रवतफक्रया नोंदविली तर पुरूषाच ेप्रमाण 0 फदसून येते. मतदान 

करून उपयोग नाही या मताविषयी मवहला ि पुरूष याच्या विचारात समानता असून 1 मवहला ि 1 पुरूषान े

मतदान करून उपयोग नसल्याच ेस्पष्ट केल.े विकासकामे न झाल्यान ेमतदान केल ेनाही असे एकुण तीन मतदार होत े

ज्यात विकास कामांना प्राध्यान्य दणे्यात 2 मवहला ि 1 पुरूषान ेमत व्यक्त केल.े तर कुटंुबातील सदस्यान ेमतदान न 

केल्यान ेआम्हीही मतदान केल ेनाही या विचाराला प्राधान्य दणेा-यात 1 मवहला ि 1 पुरूष याचा समािेश आह.े 

2019 च्या विधानसर्ा सर्ा वनिडणुकीत आपण कशात सहर्ागी झाल े 

राजकीय सर्ा/संम्मेलन  राजकीय पक्षाचा प्रचार  मतदान केले  या पैकी नाही  

6 2 68 2 

7.5 % 2.5 % 85 % 2.5 % 

(संकवलत केलेल्या मावहतीच्या आधारे)15 

2019 च्या जळगाि विधानसर्ा वनिडणुकीत मवहला ि पुरूषानी आपला सहर्ाग कसा होता अस ेविचारल ेअसता 

अशा प्रवतफक्रया फदल्या. राजकीय सर्ा संम्मेलनात सहर्ागी होणारे 80 पैकी िक्त 6(7.5%) मतदार होत े तर 

राजकीय प्रचारात सहर्ागी होण-याच ेप्रमाण 2 (2.5) टके्क आह,े तर मतदान या प्रफक्रयेत सहर्ागी होणारे मराठा 

जातीतील मतदांची संख्या 68 (85%) ऐिढी आह.े  

वनष्कषा : 

मराठा जातीत राजकीय उदावसनता ही काही राजकीय सहर्गाच्या पातळीत अल्प प्रमाणात फदसून येत ेतर कुठे 

अवधक प्रमाणात फदसून येत ेमराठा जातीत मतदान न करणा-या मतदाराच ेप्रमाण ह े15% टके्क असून तो वचतेचा 

विषय आह े पुरूषाच्या तुलनेत मवहला मतदार कमी प्रमाणात मतदानात सहर्ागी होतात पुरूषाच ेप्रमाण 43.75 

मवहलेच ेप्रमाण 41.25 आह ेअथात मवहला राजकारणाच्या मतदान प्रफक्रयेत पुरूषापेक्षा कमी सहर्ाग दशावितात ह े

स्पष्ट होत.े मतदान न करणा-या पंगतीत ही मवहला अगे्रसर असून मतदान न करणारे पुरूषाच ेप्रमाण 6.25 तर 

मवहलाच े प्रमाण  8.75 आह े पुरूषापेक्षा अवणक असल्याच े स्पष्ट होत.े मतदान न करण्याच्या कारणात 

लोकप्रवतवनधीनी पक्ष बदलला ि विकासकामेन झाल्यान ेमराठा मवहला ि पुरूषानंी मतदान न करणारे मतदारांची 

संख्या 4 असून (5%)मराठा मतदार या कारणान ेउदावसन आह े .मतदान करुन उपयोग नाही ि कुटुब संदस्याच्या 

मागादशानाचा प्रर्ि एकुण 4 म्हणज े(5%) पडला आह ेराजकारणाच्या मतदान प्रफक्रयेत मराठा जातीचा रराजकीय 

सहर्ाग जास्त असून त्याचे प्रमाण (85%) आह ेतर इतर राजकीय सहर्ागात ह ेप्रमाण कमी असल्याच ेस्पष्ट होत े

राजकीय संम्मेलनात सहर्ागी न होणारे 92.5 % आहते तर 97.5 % मराठा मतदार राजकीय प्रचाराकड े
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काणडोळा करता. तर कोणत्याही राजकीय सहर्ाच्या पातळीत न बसणारे मराठा जातीच्या मतदारांच ेप्रमाण ह े

2.5% असून 2.5 टके्क मराठा हा पुणा उदावसन आह ेह ेप्रमाण अल्प असल ेतरी इतर राजकीय सहर्ागात मराठा 

जातीच ेप्रमाण वचताजनक आह.े  

उपाययोजना :  

मतदानाचा हक्क बजािल्या वशिाय लोकशाही अवधक सक्षम ि अवधक बळकट होणार नाही. मतदार आपल्या 

मताव्दारे लोप्रवतवनधीची वनिड करत असतो. एक मताच ेमुल्य काय आह ेह ेमतदाराला कळल ेपावहज े 

1. एका मताच े मुल्य मतदाराला कळल े पावहज ेयोझय प्रवतवनधी वनिडण्यास एक मतही महत्िाच ेअसते याची 

जाणीि मतदाराला करून दणेे. 

2. जळगाि वजल्हयात मतदान यादीत अनेक मवहला मतदारांच े नाि नोंदविल े नाही त्याच े प्रमाण दर हजारी 

पुरूषामागे 919 इतके आह ेम्हणज े1000 पुरूषा मागे 81 मवहला कमी ह ेप्रमाण 8.1 टके्क आह ेही वचताजनक 

बाब असून मतदानयादीत नाि नोंदणीस मतदाराला प्रोत्सावहत केल ेपावहज.े  

3. प्रत्येक िेळी मतदान यादी अद्याित करून ठेिणे गरजेच े आह.े नािातील चुकांमुळे, अनेक िेळा नाि न 

सापडण्याच्या ंतक्रारीमुळे, मतदानाच ेप्रमाण कमी होत े 

4. वनिडणुक प्रफक्रयेत काम करणा-या कमाचा-यांना टपाली मतपवत्रका वनिडणुक काया प्रमाणपत्र याच्या 

सहाय्यानेमतदान करण्यांची संधी प्राप्त करून फदली पावहज.े 

5. मतदान सक्तीच ेकरून मतदान न करणा-या मतदाराच्या काही सेिा तात्पुरत्या बंद करायलाच हव्या.  
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समाज विकासातील सावहत्याची भूवमका 
 

प्रा.दया जेठे 

मराठी विभाग, पेमराज सारडा महाविदयालय,  अहमदनगर 
 

 

प्रस्तावना 

सावहत्य हा समाजाचा आरसा मानला जातो; कारण सावहत्याची वनर्ममती समाजावििाय िक्य  नाही. 

सावहत्याचा वनमााता म्हणजे लेखक हा समाजाचा एक भाग असतो. लेखकाची जडणघडण समाजातच झालेली असत.े 

माणूस हा समाजातील समाजिील प्राणी आह;े आवण तो समाजावििाय राहू िकत नाही, अस ेॲररस्टॉटल म्हणतो, ते 

या संदभाात विचारात घ्यािे लागत.े आपण ज्या समाजात राहतो त्या समाजातील परंपरा, रीतीररिाज, संस्कृती 

यांची जाण लेखकाला असतेच. इतकेच नव्ह ेतर आपण ज्या समाजाचा भाग आहोत; त्या समाजाचे आपण काही देण े

लागतो याची जाणीिही त्याच्या मनात असतेच. कधी समाजामध्ये अवनष्ट रूढी परंपरा बोकाळतात तर कधी समाज 

योग्य ददिेने िाटचाल करू लागतो, अिा िेळी लेखक आपली सामावजक जबाबदारी लक्षात घेऊन समाजाला ददिा 

देण्याचा प्रयत्न करतो. दीपस्तंभाची भूवमका बजािू िकतो. मुळात समाज म्हणजे काय, ‘‘एक सामावजक व्यिस्था’ या 

अथाान ेसमाज ही संकल्पना समाजिास्त्रात िापरली जाते. समाज म्हणजे परस्परांिी आंतरदिया करणाऱ्या व्यक्ती 

आवण समुहांची वमळून  बनलेली एक व्यापक संघटनाव्यिस्था. ि सामावजक आंतरदिया मुळेच व्यक्ती आवण समूहात 

वनवित स्िरूपाचे सामावजक संबंध वनमााण झालेल ेअसतात. केिळ लोकांचा समूह म्हणजे समाज नव्ह.े व्यक्तीहून 

वनराळे अस े स्ितंत्र अवस्तत्ि समाजाला असत.े व्यक्ती-व्यक्तीत व्यक्ती-समूहात आवण समूह-समूहात वस्थर स्िरूपी 

सामावजक संबंध वनमााण होऊन त्याची एक व्यिस्था अवस्तत्िात आल्यानंतरच त्याला समाज म्हटल े जाते.’’१ 

समाजाच्या िरील व्याख्यतेून व्यक्ती-व्यक्तींमधील आवण व्यक्ती ि समाजामध्य े वनमााण होणाऱ्या संबंधांचा विचार 

केलेला ददसतो. माणसाचे अवस्तत्ि समाजातच वसद्ध होत असल्यामुळे समाजाच्या विकासाचे ि पयाायाने व्यक्तीच्या 

व्यवक्तगत विकासाचेही एकमेकांिी नात ेअसत.े समाजाच्या विकासासाठी व्यक्ती विविध प्रकारे योगदान देत असत.े 

प्रस्तुत िोधवनबंधातून लेखक ि सावहत्य समाजाच्या विकासात कोणत्या प्रकारे योगदान देऊ िकतात, याचा िोध 

घेतलेला आह.ेमराठी ि इतर सिाच भाषांमधून आपणास लोकसावहत्य आढळत.े या लोकसावहत्याचा कताा ‘लोक’ 

आहते अस ेमान्य केले जाते म्हणजेच लोकसावहत्यातून समाजाच्या लोकसमूहाच्या मनातील भाि व्यक्त केल ेजातात 

लोकसावहत्याचे अभ्यासक्षेत्र स्पष्ट करताना  डॉक्टर विश्वनाथ शिदे म्हणतात, ‘‘लोककथा, लोकगीत, विधीनाट्य, 

लोकनाट्य, म्हणी, िाक्प्रचार, प्रहवेलका, कोडी इत्यादी िाब्द सामग्रीबरोबरच रूढी, परंपरा, समजुती; िेगिेगळ्या 

कौिल्याच्या कला सुतार, चांभार, कंुभार यांच्या कला, कृवषकमाविषयक कौिल्य लोकिैलीतील विल्प, वचत्र तसेच 

िैद्यक, अश्वपरीक्षा, मंत्रतंत्र, जादटूोणा इत्यादी िाब्देतर सामग्रीचा समािेि लोकसावहत्याच्या अभ्यासामध्य े केला 

जातो. संस्कृतीच्या अभ्यासासाठी िरील सिा सामग्री उपयुक्त ठरत.े’’२ म्हणूनच लोकसावहत्यासाठी ‘लोकविद्या’ हा 

िब्दही िापरला जातो. लोकसावहत्य  ह े एक प्रकारे बदलत्या सामावजक जीिनाचे प्रवतशबब असत.े समूहमनाचे 

भानच जण ूलोकसावहत्यातून व्यक्त होत असताना ददसते. लोकसावहत्य ह ेअपौरुषेय मानल ेगेल ेआह,े त्याला कताा  

अनावमक असतो; मात्र संपूणा लोकसमुदायाच्या भािनानंा वतथ े िब्दरूप वमळालेल े असत.े म्हणी, िाक्प्रचार, 

लोककथा, लोकगीत े अगदी विव्यांच्या रूपातील ह े लोकसावहत्य अितरताना ददसते. म्हणजे समाजाचे अनुभि, 

धारणा, भािना, विचार समज-गैरसमज, विश्वास, श्रद्धा, समजुती, अंधश्रद्धा यांचे प्रगटीकरण लोकसावहत्यातून 

होताना ददसते. समाजाच्या मनातील  विचारांना िब्दरूप देण्याचे काम लोकसावहत्य करते. लोकमानस जाणून 

घेण्यासाठी लोकसावहत्याकडे आपल्याला िळािे लागत.े एका अथााने  लोकसावहत्य ह ेसमाजाची जडणघडण करायला 

हातभार लािते. समाजाने कोणते ितान वनवषद्ध, गैर मानल ेआह;े त्याचबरोबर कोणती नीवतवनयम सांवगतल ेआहते, 

पूिाांपार कोणत्या ितानाला मान्यता आह े याचे मागादिानच लोकसावहत्य करताना ददसते.  लोकमानस घडविण,े 

समाजाचे नैवतक आरोग्य जपण,े वनकोप समाजाची वनर्ममती करण े ह े काम जणू काही लोकसावहत्य करते. समृद्ध 

लोकसावहत्याचे दालन समाजाच्या विकासात अिा प्रकारे महत्त्िाची भूवमका बजािताना ददसते. जेव्हा एखादा 
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लेखक सावहत्यकृतीची वनर्ममती करतो; तेव्हा तो त्याला आलेल्या जीिनाचा अनुभि व्यक्त करीत असतो. त्याच्या 

अनुभिातून समाजालाही लाभ होण्याची िक्यता असते. कारण ‘‘सावहवत्यकांसाठी पूिी दषृ्टा असा िब्द िापरला 

जाई. दषृ्टा म्हणजे ज्याला भविष्यातल ेददसते तो. भािी काळात काय घडणार आह,े या संबंधीचे विचार अस ेदषृ्ट ेलोक 

जाणीत ि आपल्या सावहत्यातून मांडीत . भािी काळातील समाजजीिन, समस्या, त्यासाठीचे उपाय ककिा मागादिान 

अस े काहीसे त्यांच्या सावहत्यातून वचवत्रत केले जाई.’’३ िरील मत लेखकाच्या मागादिाकाच्या भूवमकेिर प्रकाि 

टाकते. तसेच सावहत्यातून समाजाला कोणत्या प्रकारचे मागादिान  लाभत गेल ेयािरही भाष्य व्यक्त करते. लेखक जरी 

समाजाचा एक भाग असला तरी तो समाजाहून वभन्न, बुवद्धमान, प्रवतभािंत, द्रष्टा असू िकतो. त्याला अलौदकक 

प्रवतभेचे देणे लाभलेल ेअसल्यामुळे सामान्य माणसापेक्षा तो वनवितच िेगळा ठरतो. आपल्या द्रष्टपेणामुळे लोकोत्तर 

प्रज्ञा मुळे तो समाजाला मागादिान करू िकतो.भारताचा इवतहास पाहता िेळोिेळी सावहत्याने समाजाच्या 

विकासात मागादिाकाची भूवमका बजािलेली ददसते. राजेिाहीत विविध लेखकांना राजा-महाराजांनी आपल्या पदरी 

मानाचे स्थान ददलेल े ददसते. तसेच या लेखकमंडळींनीही आपल्या प्रखर बुवद्धमते्तच्या जोरािर मागादिान केलेल े

ददसते. व्यास मुनींनी वलवहलेल ेमहाभारत. िावल्मकीने वलवहलेल ेरामायण ह ेदोन ग्रंथ तर ितकानुितके भारतीय 

समाजाच्या जडणघडणीत मोलाचे योगदान देताना ददसतात. परकीय आिमण यांनी त्रस्त झालेल्या महाराष्ट्राला 

संतांच्या लेखनान ेधीर ददलेला ददसतो. माणसाला भौवतक जीिनात सोबतच आध्यावत्मक विचारांचा िसा ि िारसा 

ज्ञानेश्वर, चिधर, नाथपंथीय, नामदेि, एकनाथ, तुकाराम या संतांनी ददलेला ददसतो. रामदेिराय यादिांच्या 

काळातील प्रधान हमेादद्रपंडीत यांनी चतुिागाशचतामणी या ग्रंथाची रचना करून विविध व्रत-िैकल्य यांना खतपाणी 

घातल.े संपूणा समाज धमााचे सत्यरूप विसरून कमाकांडाच्या आधीन झाला. अिा िेळी ज्ञानेश्वर, नामदेि, श्रीचिधर 

आदी संतांनी समाजाला धमााचे सत्य स्िरूप वििद करून सांवगतले. ज्ञानेश्वरांनी भािाथादीवपकेचे लेखन करून 

समाजाला अध्यात्माचा मागा दाखिला. संत नामदेिांनी कमाकांडांना दरू सारून आपल्या अभंगांमधून नामभक्तीचा 

सोपा मागा सांवगतला. एकनाथांनी भारुडाच्या माध्यमातून समाज प्रबोधन केले. तर तुकारामांनी आपल्या परखड 

अभंगरचनेतून समाजमनाला आकार ददला. समथा रामदासांनी आपल्या लेखनातून बलोपासनेचा संदेि ददला. यातून 

सतराव्या ितकापयांत समाजमानस घडविण्याचा, समाजातील अंधश्रद्धा, गैरसमजुती दरू करण्याचा प्रयत्न झालेला 

ददसतो. समथा रामदासांच्या लेखनातून महाराष्ट्रधमा घडविण्याचा प्रयत्न, छत्रपती वििरायांच्या स्िराज्यउभारणीच्या 

कामाला पाठठबा ि बळ देण्याचा विचार स्पष्टपण ेददसून येतो. थोडक्यात संत सावहत्याने बाराव्या  ितकापासून ते 

सतराव्या ितकापयांत समाजाला ददग्दिान करण्याचा प्रयत्न केला अस ेददसते. इंग्रजांच्या आगमनानंतर देि दीडि ेिषे 

गुलामवगरी अिस्थेत रावहला.  मात्र याही काळात सावहत्याने समाजाला ददिा देण्याचा प्रयत्न केला. इंग्रज 

सरकारविरुद्ध स्िातंत्र्यलढा लढण्यासाठी सावहवत्यकांनी आपल्या सावहत्यामार्ा त लोकांना जागे करण्याचा प्रयत्न 

केला. उदाहरणाथा रिींद्रनाथ टागोर, कुसुमाग्रज, वि. स. खांडेकर, खावडलकर इत्यादी. वििेषत: खावडलकरांच्या 

कीचकिध या नाटकािर इंग्रजांनी बंदी घातल्याचे ददसून येत;े कारण या नाटकामुळे लोकांच्या मनात देिभक्तीची 

भािना जागिली.  या नाटकामुळे इंग्रज सरकारविरुद्ध असंतोषाची भािना वनमााण होऊन उठािाची िक्यता 

इंग्रजांना जाणिली. कुसुमाग्रजांच्या कवितांमधूनही अिी जागृती झालेली आपणास ददसते. आजही सरकारविरोधी 

भूवमका जनवहताथा घेण्यात सावहत्य कचरताना  ददसत नाही. दगुाा भागित, पु. ल. देिपांडे, आचाया अत्र े यांनी 

िेळोिेळी अिा भूवमका घेतल्याचे ददसते.सामावजक सुधारणा चळिळींमधूनही सावहत्याची ही  भूवमका ददसून येत.े 

अंधश्रद्धा, प्रथा-परंपरा यांच्या विळख्यात अडकलेल्या समाजाला सुधारण्याची िा नि विचारांची ददिा दाखिण्याचे 

काम सावहत्याने केलेल े ददसते. यात केििसुतांच्या कवितांचा मोठा िाटा ददसतो. तुतारी, निा विपाई अिा 

कवितांमधून त्यांनी लोकांना जागृत करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या कवितांविषयी डॉ.राजा दीवक्षत म्हणतात, 

‘‘वजकडेवतकडे माझी भािंडे आहते अस ेम्हणत विश्वपूजनाची आवण िांतीचे साम्राज्य स्थापू बघण्याची जी व्यापक 

दषृ्टी केििसुत दाखितात ती दषृ्टी म्हणजे रानडेिाद ककिा आगरकरिादाचे प्रवतशबब नव्हते; तर त्यास संस्कारांच्या 

पायािरून केलेल ेएक स्ितंत्र उड्डाण होते. स्िातंत्र्य, समता, बंधुतेच्या तत्त्ित्रयींचा  मूलभूत आिय विश्वधमी आह.े 

राष्ट्रीयसंदभाात ही तत्त्िे जगभर मांडली गेली, तिी ती भारतात आवण महाराष्ट्रातही मांडली गेली. त्यातून 

समाजसुधारणा आवण राष्ट्रोद्धाराची प्रेरणा विकवसत होऊ िकली. पण या तत्त्ित्रयींची  नस केििसुतांना सापडली. 

यात केििसुतांचे िैविष्ट्य ददसून येत.े त्यांच्या कवितेतून  राष्ट्रीय जावणिा व्यक्त झाल्या ह ेतत्कालीन सामावजक 

अंत:सत्िाचे वनदेिन म्हणता येईल. परंत ुत्यांच्या कवितेला विश्वधमा विश्वधमी जावणिेचा प्रभािी आविष्कार म्हणजे  

मुख्यत्िे नव्या सामावजक अंत:सत्िाच्या जावणिेच्या वनमााणकायााचा भाग म्हटला पावहजे.’’४  केििसुतांप्रमाणे 



IJAAR    Vol.1 Issue-4  ISSN – 2347-7075 
 

 

प्रा.दया जेठे 
33 

 

इतरही सावहवत्यक आपल्या लेखनातून सामावजक सुधारणेसाठी विचार मांडताना ददसतात. बाबा पद्मनजी,  

िा.म.जोिी, श्रीधर वं्यकटेि केतकर, न.शच.केळकर, विभािरी विरूरकर, वि. िा. विरिाडकर, वि. स. खांडेकर 

यांनी आपल्या कादंबऱ्यांमधून सुधारनािादी विचार मांडला. समाजातील वस्त्रयांचे स्थान, विक्षणाचे महत्त्ि, 

अंधश्रद्धा वनमूालन, धमाातील चुकीच्या गोष्टींना विरोध, जातीभेदाला विरोध, स्त्री-पुरुष समानता, कुटंुबसंस्थेतून 

वस्त्रयांिर होणारे अन्याय, अन्याय्य रूढी परंपरा याबाबत िरील लेखकांनी आपल्या लेखनातून भूवमका मांडली. 

मनोरंजनाच्या अिगुंठणातून आलेला हा सुधारणेचा विचार सावहत्याने लोकांपयांत पोहोचिला. लोकांना तो विचार 

पटिून देण्याचा प्रयत्न केला. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे गोशिद बल्लाळ देिल यांच्या ‘संगीत िारदा’ या नाटकाने 

बाला-जरठ वििाहाचा विषय मांडला. या नाटकातून देिलांनी या वििाहाचे पररणाम इतक्या समपाक िब्दातून 

मांडल ेकी नंतरच्या काळात संमतीियाचा कायदा केला गेला. आवण बाला-जरठ वििाहाला  बंदी घातली गलेी. या 

कायद्याचे नाि ‘िारदा अॅक्ट ’ अस े ठेिल े गेल.े तर विभािरी विरूरकर यांनी ‘बळी’ या कादंबरीतून मांगगारूडी 

समाजाचे प्रश्न मांडल.े तर बाबा पद्मनजी यांनी ‘यमुनापयाटन’मधून शहद ूधमाातील विधिांची दरूिस्था मांडली. ह.ना. 

आपटे यांनी ‘पण लक्षात कोण घेतो’ या कादंबरीतून केििपनासारख्या अवनष्ट रूढींना बळी पडणाऱ्या शहद ूविधिेची 

हकीकत मांडली. यातून कळत-नकळतपण ेिाचकांच्या मनात या अवनष्ट बाबींविषयी वतटकारा वनमााण करणे, त्यांना 

विचारप्रिृत्त करण े सावहवत्यकांना िक्य झाले. सावहत्याने ि सावहवत्यकांनी समाजातील अवनष्ट प्रथा, परंपरांना  

विरोध करण्याची जबाबदारी पार पाडलेली ददसते.  

 वनयतकावलकांनीही सामावजक सुधारणेत आपल्या परीन े हातभार लािलेला ददसतो. भाऊ दा जी लाड, 

बाळिास्त्री जांभेकर, गोपाळ हरी देिमुख, दादोबा पांडुरंग तखाडकर, महात्मा जोतीराि रु्ल,े गोपाळ गणेि 

आगरकर यांनी आपल्या लेखणीतून सुधारणािादाचाची मांडणी केली.  याचा समाजाला लाभ झाला.  समाजातील 

चुकीच्या अवनष्ट रूढींना विरोध होऊ िकला. डॉ. सुधाकर िेलार म्हणतात, ‘‘सुधारणािादी विचारधारेला तत्कालीन 

सावहत्याने अनुकूल प्रवतकूल अिा दोन्ही प्रकारचा प्रवतसाद ददला आह.े या ितकाच्या पूिााधाात मराठी िाङ्मय 

परप्रत्ययजन्य,  प्राथवमक, भाषांतररत अिा स्िरूपाचे ददसते. औपचाररक विक्षणव्यिस्थेला सुरुिात झाल्यानंतर इथ े

वनयतकावलकांचा उदय झाला.  या वनयतकावलकांना साजेसा असा वनबंध हा लेखनप्रकार अवस्तत्िात आला.  हा 

वनबंध म्हणजेच मराठीतील पवहल ेगद्य िैचाररक िाङ्मय होय. लोकविक्षण देणे, ज्ञानप्रसार करणे, भौवतक विद्यांचा 

पररचय करून देणे अिी मनोरंजनापेक्षा प्रबोधनाची उदिष्ट ेवनयतकावलकांमागे असल्यान ेत्यातून वलवहल्या गेलेल्या 

वनबंधांनी प्रबोधनाचे काम हाती घेतले. निविक्षणान े जागृत झालेल्या सुविवक्षतिगााने या वनबंधिाङ्मयातून 

सुधारणािादी विचारांचे मंडन केले. बाळिास्त्री जांभेकर, लोकवहतिादींपासून सुरू झालेली ही परंपरा आगरकरांनी 

वतचा कळसाध्याय रचला. समाज, धमा, राजकारण या सिा बाबींिर वनबंधिाङ्मयातून विचार मांडल ेगेल.े एकंदरीत 

अस े ददसते की, सुधारणािादाचा जन्मच वनबंधिाङ्मयातून झाला आह.े’’५ वनयतकावलकांच्या या योगदानामुळे 

समाजसुधारणेने गती घेतली ह ेयातून स्पष्ट होते. सावहत्याने समाजाचे या सुधारणेत आपल ेमहत्िपूणा योगदान ददले 

आह.े या सुधारणांमुळे समाज विकासाला वनवितच हातभार लागला आह.े आधुवनक काळातही सावहत्य समाजाच्या 

प्रगतीसाठी झटताना ददसते. सावहत्यातून लेखक कवल्पत ि िास्तिाच्या एकत्रीकरणातून एक जग उभे करतो. या 

जगातील व्यवक्तरेखांचे िागणेबोलणे, विचार, जीिनविषयक तत्िज्ञान यांचा समाजािर प्रभाि पडतो. समाजाला या 

व्यवक्तरेखांच्या रूपान े आदिा व्यवक्तमत्ि पाहायला वमळतात, सावहत्याने ज्या खल व्यवक्तरेखा वनमााण केलेल्या 

असतात, त्यांच्यामुळे कोणते िागण ेवनवषद्ध आह,े या विषयीची जाणीि समाजाला होते. ितानविषयक असा संस्कार 

करण्याची क्षमता सावहत्यात असल्यामुळे सावहत्याचा िाचक िगा सुसंस्कृत ितानाच्या ददिेने अग्रेसर होतो. 

सावहत्यातून समाजाची सुखदुुःखे मांडली जातात. सामावजक न्यायाची लढाई अनेकदा सावहत्यामुळे गवतमान होताना 

ददसते. उदा. दवलत-ग्रामीण-स्त्रीिादी-आददिासी इत्यादी सावहत्य चळिळी... समाजातील  दळल्या भरडल्या 

जाणाऱ्या उपेवक्षत िंवचतांच्या भािनांना सावहत्य िब्दरूप देत.े समाजाला या घटकांिर होणाऱ्या अन्यायाची जाणीि 

करून देते. यातून उपेवक्षत िंवचतांच्या िेदनांना िब्दरूप वमळते. उपेवक्षत समाज आपल्या न्यायाची लढाई लढण्यास 

प्रिृत्त होतो यातूनही अंवतमतुः समाजाचा विकास होतो. सावहत्यामुळे िाचकांच्या मनािर सुसंस्कार होतो. समाजात 

जीिनमूल्यांची धारणा होण्यास मदत होते. मनोरंजनासोबत सद्सवििेकबुद्धी, वििेकिादी विचारसरणी रुजत जाते. 

विकवसत समाजजीिनासाठी सावहत्य ि सावहवत्यक नेहमीच अत्यािश्यक असतो.   

वनष्कषा 
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१.सावहत्यातून समाजाला इष्ट-अवनष्ट, योग्य-अयोग्य जीिनमूल्यांबाबत मागादिान वमळत.े  

२.सावहत्यातून उपेवक्षत-िंवचतांच्या िेदना समाजासमोर येतात; ि सामावजकन्यायाची प्रदिया सुरू होते. 

३.सामावजक, राजकीय, सांस्कृवतक ि आर्मथक बाबींविषयक जागृती करण्याची क्षमता सावहत्यात असत.े 

४.सावहत्यातून समाजाचे स्िास््य जपल ेजाते. यातून वनकोपदषृ्टी असलेला समाज वनमााण होतो. 
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हवामान बदलाचा भारतीय शेतीवर झालेला प रणाम  
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गोषवारा :- 
         हवामानातील बदल हा मानवासमोरील तसेच ती सावि क आिण जागितक तरावरील सम या आहे. 
हवामानातील  बदलामुळे िनसग च ात मोठया माणात बदल होताना दसत आहे. आज या घडीला संपूण जगाला 
हवामान बदला या एका मोठया आिण गभंीर सम येला त ड ावे लागत आहे. या ाची चचा आता केवळ िविश  
वगा पुरती मया दत रािहली आहे, अस ेअिजबात नाही. िवकिसत देश, बुि जीवी वग, राजक य नेतेमडंळी, उ ोजक 
आिण याचंे ितिनधी याच बरोबर समाजात लोकि य असणारी मंडळी अशा सवानाच या ाची असलेली चंड 

ा ी आिण हवामान बदलामुळे होणा-या प रणामांचे गांभीय ल ात येऊ लागले आहे. यामुळे या िवषयाच ेमह व 
कोणीही नाका  शकत नाही. हवामान बदल आिण शतेी यांचा पर परावंर प रणाम होतो. वातवरण बदलाच े
शेतीवरील प रणाम हे जागितक पातळीवर दसून येत आहेतच. परंतु भारतासारखा देश अशा प रणामास अितशय 
सवंेदनशील आहे. कारण भारतातील ब सं य लोकसं या िह नैस गक ोतावर अवलंबून असून अशा बदलाच े
समायोजन कर याची, मुकाबला कर याची मता फारच कमी असलेला आपला दशे आहे. हणून बदल या 
वातावरणाला आपली शेती मो ा माणावर बळी पडते. शेतीवरील बदल या हवामानाचे दु प रणाम इतर 
देशा या तुलनेत आप याकडे जा त होतात. तुत शोधिनबधंात हवामान बदलाचा भारतीय शेतीवर झाले या 
प रणामाचंी चचा कर यात आली आहे. 
सशंोधनाची उ  े:- 
१. हवामान बदलाचा भारतावर झालेला प रणाम समजून घेण.े 
२. हवामान बदलाचा भारतातील शेती े ावर झाले या प रणामांचा अ यास करणे. 
सशंोधन प ती : -   
        या िवषयाची मांडणी कर यासाठी दु यम ोतांचा वापर कर यात आला असनू यात ामु याने संदभ थं, 
वतमान प ,े मािसके, अहवाल आिण संकेत थळे यांचा वापर क न मािहतीचे संकलन केले आहे. या मािहतीचा 
वापर क न हवामान बदलाचा भारतीय शेतीवर झाले या प रणामांचे आिण या प रणामांची ती ता कमी 
कर यासठी कर यात येणा या उपाय योजना यांचे िव ेषण कर यात आले आहे. 

तावना :- 
        अस हणतात क,पृ वी मनु या या मालक ची नाही, मा  मनु य पृ वी या मालक ची आहे. तरीही, 
मनु य ाणी कायमच पृ वीला िनयंि त कर याचा िन एका िनिमष करताही िवचार न करता आप या फाय ा 
क रता ितचा वत: सवतोपरी उपभोग घे याचा य  करतो. जगाची वाढती लोकसं या आिण मानवाने वता: या 
राहणीमानाचा दजा उंचाव या साठी सात याने केले या माग या ह े न ा तं ानातून उ प   होणा या गो ी 
आयु य अितशय सुख कारक बनवतातच परंतु प रणामी अ , हवा, पाणी खिनजे आिण उजा यां यावरील खच 
वाढतो. कारण हे सारे िनमाण कर याचे पृ वी चे ोत मया दत आह.े भोवताली दृ ीस पडणारे नैस गक ोत व 
यातील िवल ण घट िह जागितक हवामान म ये अचानक संभवले या बदलापोटी आहे.भारतात झालेली मोठया 
माणावरील जंगल तोड, थमल पॉवर टेश स या सं यते झालेली वाढ आिण इतर उ ोगातून होणारे वायू दषूण 
ामुळे २००२ पासून वाढत जाऊन आज पयत िह तापमान वाढ आिण हवामन बदलाची घौडदौड अ ाहत सु  

आह.े 
        जागितक हवामानातील या बदलांची आपण वेळीच दखल घेतली नाही आिण यासबंंधात यो य ते खबरदारीच े
उपाय योजले नाहीत तर आगामी काळात पृ वीवरील जीवसृ ीसमोर कोणते भयावह संकट ओढवेल, याची क पनाच 
केलेली बरी. वाढ या दषूणाचे पयावरणावर ितकूल प रणाम दसू लागले आहेत यातही  हवामानातही कमालीच े
बदल घटत आहेत आिण ही प रि थती शेती, उ ोग आिण इतर उ ोग धंद ेयासाठी अितशय बाधक ठरणारी आहे. 
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सृ ी या हवामानात वेगवगेळे घटक असतात, यातील कमी- जा तपणा हणजेच हवामान बदल होय. परंतु अशा 
हवामान बदलांमागील कारणे, याचे दु प रणाम आिण यावरील उपाय यावर संशोधन करणे आिण यानुसार पावले 
उचलणे िह स या या काळाची गरज बनली आहे. 
िवषयाच ेमह व :- 
       भारतात वाढ या दषूणामुळे आिण अ य कारणांमुळे हवामान बदलाचे मोठे संकट उभे राहीले असून या 
बदलाच े अनेक े ांवर होत असलेले दु प रणाम समोर यते आहेत. यातील कृषी े ावरील दु प रणाम हा 
गांभीयाने िवचार कर याजोगा  मु ा आहे.मानवाने केले या वै ािनक व यािं क गतीमुळे आप या जीवनाचा 
आधार असलेली वने आपण तोडायला सु वात के याने औ ोिगक ांती या नावावर दषूण वाढले.शहरीकरण 
झाले, लोकसं या वाढली आिण या या आधारावर सृ ीची रचना झाली तो आधारच आपण काढून टाकायला 
सु वात केली. याचा प रणाम हणून हवामान बदल, तापमान वाढ आिण नसै गक आप ी या पाने आपण बघत 
आिण अनुभवत आहोत. िसमट उ ोग,कागद उ ोग, थमल पॉवर टेश स, िविवध कारखा या मुळे मो ा माणत 

दषूणात वाढ झा याने धवृावरील बफ िवतळणे, ओझोन थर िवरळ होणे, नैस गक आप ी, तापमानात वाढ 
हवामान बदल अशी मािलकाच िनमाण झाली आहे. हवामान बदलाच ेप रणाम या दशेातील शेतकरी मागील दीड 
शतकापासनू भोगतोय यात शेतीचे अप रिमत नुकसान झाले आहे. दु काळ,गारपीट, अवकाळी पाऊस, अित वृ ी, 
महापूर आदी नैस गक आप ी म ये मोठया माणात जीिवत- िव  हानी झाली आहे. याची दाखल, कधी घेणार आहे 
क  नाही, हा खरा  आहे. या दशेात हवामान बदलाचे प रणाम, यातून होणारे नुकसान हा िवषय गाभंीयाने 
घेऊन अ यास, सशंोधनातून या या झाला कमी कर याबाबत य  वाढवायला हवेत. हवामान बदला या 
काळातील शेती आिण शेतक यांचे जीवन यावर “गाभ चा पाऊस” हा िच पट काही वषा पवू  येऊन गेला. स या या 
नुकसानकारक पावसात या िच पटाची कथा रा यातील शतेकरी वा तवात अनुभवतोय.  
हवामान बदलाचा अथ :- 
      हवामान घटकां पैक  पाऊस, तापमान, आ ता, सयू काशाचा कालावधी, हवचेा दाब, वा याचा वेग, 
बा पीभवनाचा वगे व अशाच अ य घटकांम य ेमो ा माणात नेहमी पे ा बदल होणे तसेच तो बदल जाणव या 
इतपत असणे,यामुळे वातावरण आिण पयावरण बदलणे आिण हवामान घटकां या नेहमी या आकडेवारीत 
सांि यक य बदल दसणे, यासच हवामान बदल ही सं ा ा  झाली आहे. 
वातावरणातील बदलास कारणीभतू घटक :- 
             वातावरणातील बदलाचा अ यास करताना अस ेआढळून येते क , पयावरणातील जिैवक व अजैिवक दो ही 
घटकाचंा वातावरणातील बदलासाठी पर पर पूरक सबंधं आढळून येत असतो. वातावरणातील हवामानात  
वगेवेग या घटकांचा ादभुाव होऊन वातावरणातील बदल घडून येतो. ामु याने मानव िन मत कारणामंुळेच 
वातावरणात बदल जा त माणात घडून येतो आह,े या संदभात नोबेल िवजेते शा  पॉल कु झेन हणतात, मानव 
जातीने पृ वी वरील पयावरण, वातावरणातील संरचना च बदलून टाकली आहे.  वातावरणातील बदलास ामु याने 
मानविन मत काबनडाय ऑ साईड, लोरो लोरो, िमथेल, नाय डे ऑ साईट आदी घटक तर वालामखुीचे उ ेक, 
वालामुखीतून िनघणारा स फर डाय ऑ साईट, हाय ोजन स फाईड, अमोिनया लोराइड, हाय ो लो रक 

अिसड इ. वायू व राख, धुली कण , मातीचे कण हवते फेकले जातात. यामुळे वातावरण बदल घडून येतो. 
वातावरणातील बदलास अनेक घटक जबाबदार आहेत. यात ामु याने अनु फोट  चाच या, हवते वाहनाचा वापर, 
रासायिनक कारखाने, औधोगीकरण धुळीच ेवादळ, जगंल तोड, वाहनातून सोडले जाणारे िवषारी वाय,ू वाढती शहरे 
व र ते, ह रत गहृ, घन कचरा व धूळ व औ शिणक   िव दतु क  हे देखील वातावरणातील बदलासाठी कारणीभूत 
ठरणारे घटक आहेत. वातावरणातील बदलाचा प रणाम नैस गक घडणा या घटनां वरही घडून आ याचे 
दसते.हवामान बदलामुळे पयावरणाचा –हास होत आह.े 

1. पाऊस पड या या माणात घट. 
2. अवळेी व अवकाळी पाऊस. 
3. भपूृ ावरील तापमानात वगेाने वाढ. 
4. जैिवक घटकां या संरचनेत होणारा बदल. 
5. भोगौिलक संरचनेत होणारा बदल. 
6. वातावरणातील बदलाचा शेतीतील िपकांवर होणारा बदल. 
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हवामान बदलाचा भारतीय शतेीवरील प रणाम :-  
      देशा या एकूण आ थक उ प ात शतेी े ाचा वाटा १४ ट े  आह ेआिण पाऊस कमी झा यास शेती उ प ा वर 
व पयायाने एकंदर अथ व थवेर ल णीय प रणाम होतो. भारता या एकूण लोकसं येपकै  एकूण तीन पंचमांश 

ामीण लोकानंा या े ा ारे उदर िनवाह पुरिवला जातो.  भारतातील शेती हवामान ि थतीवर अवलंबून आह.े 
पावसावर लागवडीखालील ब तांश भाग अवलंबून अस यामुळे शेती उ प ाला सतत धोका असतो आिण जर 
शेतीवर प रणाम झाला तर थेट दशेा या अथ व थवेर प रणाम होतो.     भारतातील शेती आजही ब-याच 

माणात मा सूनवर अवलंबनू अस यामुळे शतेी े ावरील आ र ाची छाया गडद होते आह.े अित वृ ी, पूर, 
गारपीट, दु काळ या सार या नैस गक आप ी मुळे  शतेीला अवकळा आली आहे. मा सून या पॅटन  म ये गे या 
काही वषापासनू बदल होतो आहे. यामागे वृ  तोड पयावरणाचा हास, जागितक तापमानात वाढ इ. सारखी अनेक 
करणे आहेत.भारतातील एकूण शेतीतील ८० ट े  शेतकरी सीमांत भधूारक अस यामुळे या बदलाचा प रणाम 
पेलव याची यांची मता खूप कमी आहे. बाजार पेठेतील मागणी आिण लोकां या खा या-िप या या बाबतीत 
बदले या सवयी यामुळे दशेातील शतेकरी ग  व तांदळाचे पीक मोठया माणात घेऊ लागला आह.े या कारणांमुळे 
राळे, बाजरी यासारखे धा य जे या भागातील वातावरणात चागंले पीकत होते याचंे ही उ पादन 
थाबंिवले.वातावरण बदलाचा जसा शतेी े ावर प रणाम झालेला आह ेतसाच प रणाम शेतीशी संबिधत असणारे 
इतर उधोग जस ेपशुपालन यावरही झालेला आहे. पशुपालना साठी आव यक असणा-या अ  धा याचा पुरवठा शतेी 
उ पादानातूनच होतो. यामुळे ते िह वातावरणातील बदलामुळे भािवत होतात. हवेतील ओझोनचा थर कमी होत 
असून यास काही भगदाडे पडली आहेत. यामुळे सूयाच ेिनल करण मानवी शरीरावर प रणाम करता आहेत आिण 
कातडीचे आजार वाढतील अशी प रि थती िनमाण झाली आह.े यािशवाय िचकन गिुनया, वा इंन लूयू डगू या 
रोगाच े माण वाढत असनू मानवी आरो य धो यात आले आहे. महारा ाचा िवचार करता, महारा ातील सवच 
िपकाचंी उ पादकता घसरत असून शेत उ पादनात अि थरता आली आहे. सरासरी उ पादन घटत चालले आह.े 
पावसावरची शेती बभेरवशाची झाली असून शेतक याचंा कज बाजारीपणा,आ मह या वाढत आहे.एलिननो मुळे 
भारतात आिण महारा ात दु काळाचा सामना करावा लागला आहे. महारा  शासनाला जनावरां साठी छाव या 
उभारा ा लाग या.जनावरांना चारा व पाणी ावा लागला. याच बरोबर लातूर शहराला सागंली-िमरज यथेून 
रे वे वगेणे ने पाणी पुरवठा करावा लागला.याचा प रणाम असा झाला क  लोक शेती सोडून शहराकडे वळले. 
खे ातील राहणीमान आिण जीवन िव कळीत झाले असून भिव यात  जर अ या सम या येत रािह या तर शेती 
करणारे शेतकरी शहराकडे धाव घऊेन आसरा शोधू लागतील आिण शेती े  अडचणीत येईल. शेतक या या 
आ हतेला अनेक कारणहेी असतीलही तरीपण मुख कारणे हवामान बदल, एलिननोचा प रणाम आिण माकट हीच 
असावीत, अ या िन कषा पयत पोहच या इतपत यात त थ आहे, हे िनि त. 
बदल या हवामानावर उपाय योजना :- 
          तं ानातून अचानक कवा ता पुर या हवामान बदलावर उपाय योजना करता येण ेश य आहे.मा  दीघ 
काळातील सशंोधन आिण धोरणात बदल करणे आव यक आहे. पाणी, हवामान बदल यांचा पर पर सबंध अस याने 
पावसाचे दवस कमी होत आहेत. पडणा या पावसा या थबाच ेसं शोधन होणे आव यक अस याने जल संधारण बांध 
घालून पाणी अडिवणे, शते तळयात पाणी साठिवणे हे उपाय करताना िपकांना सचनासाठी ठबक, तुषार सार या 
सचन प तीचा उपयोग करावा. िपकांचा फेर पालट , आंतरपीक प तीचा वापर, सवात मह वाच े हणज ेबदल या 

हवामानात तग ध न राहणा या वाणांची िनवड करावी. यापुढील काळात हवामान वर आधा रत पीक प ती 
अवलंिबण े अिनवाय आहे. मो ा माणावर संरि त ( उदा. शडेनेट) शेती करण े आव यक आहे. कनडा, 
अमे रकेसार या दशेां माण ेफळ िपकासाठी हेल सार या हणजे बागवेर संपूणपण ेआ दन करण ेया तं ानाचा 
उपयोग करावा. रा यातील काही भागात शतेकरी जु या सा ांचा वापर क न िपकांचे उ णतेमुळे संर ण करत 
आहेत. 
साराशं :- 
        आज संपूण दशेात शेती सधुारणचेा  ऐरणीवर आला आहे. शतेी आधुिनक तं ानाबरोबरच  या अंदाजा 
वर शेतीचे गिणत अवलंबून असते. याबाबत मा  कुणी काहीच बोलत नाही. अचूक समजला तर शेतीतील बरेचसे 
नुकसान टाळता येऊ शकते. शेतक यानंा मा सून या अचूक आगमनावर पेर या करता येईल. अवकाळी, अितवृ ी, 
गारपीट याचा अचकू समजला तर शेतीतील बरेसचे नुकसान टाळता येईल.          
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प्रास्ताणवक :  

णशक्षण ह ेव्यक्तीच्या व्यणक्तमत्त्व णवकासाच ेव व्यक्तीच्या जडणघडणच ेप्रमुख साधन आह.े प्रत्येक दशेाच्या 

णशक्षण व्यवस्थेवर त्या दशेातील कुटुुंबव्यवस्था, समाजव्यवस्था, अथथव्यवस्था व शासनव्यवस्था अवलुंबून असत.े 

तसेच णशक्षण आर्थथक व सामाणजक पररवतथनाच ेमहत्त्वपूणथ साधन आह.े ज्ञानाणधणित समाज णनमाथण करणे ह ेउच्च 

णशक्षणाच ेप्रमुख ध्येय आह.े मात्र, आजच्या खाजगीकरणाचा युगात णशक्षण क्षेत्र खाजगी  गुुंतवणूकदाराुंना  मुक्त 

केल्यामुळे णशक्षण क्षेत्र ह ेध्येयवादाकडून बाजारपेठेकड ेगेल ेआह.े णशक्षण क्षेत्रावर राजसत्ता, धमथसत्ता व कापोरेटचा 

मोठा प्रभाव पहावयास णमळत आह.े णवद्यापीठ व महाणवद्यालयीन णशक्षण ह ेअणधक पररणामकारक, उपयोणजत, 

अथथपूणथ व समपथक होणे आवश्यक आह.े महाणवद्यालयीन युवकाुंमध्ये कौशल्य व क्षमता णवकणसत करण्यासाठी, वैणिक 

स्तरावरील सक्षम व नैणतक मूल्याणधणित नेतृत्व तयार होण्यासाठी आणण दशेातील उच्च णशक्षण क्षेत्राला नवी ऊजाथ 

दणे्यासाठी भारत सरकारन ेनवे शैक्षणणक धोरण-2020 अमुंलात आणण्याच ेसूतोवाच केल ेआह.े या धोरणानुसार 

दशेाच्या णशक्षण व्यवस्थेतील पारुंपाररक 10+2+3 या केजी टू पीजीच्या आकृणतबुंध ऐवजी नवा 5+3+3+4 हा 

आकृणतबुंध स्वीकारण्यात येणार आह.े नवे शैक्षणणक धोरण ह ेसुंधी, समानता, गुणवत्ता, स्वायत्तता आणण जबाबदारी 

या पुंचसूत्रीवर उभे असून णवद्यार्थयाांना एकाुंगी णशक्षणाकडून बहुमुखी णशक्षणाकड े घेऊन जाणारे असणार आह.े                                                                            

भारतातील उच्च णशक्षणाचा इणतहास:  

भारतात प्राचीन काळात आश्रम, मठ व गुरुकुल णशक्षण व्यवस्था अणस्तत्वात होती. उच्च णशक्षण दणेारी 

नालुंदा व तक्षणशला यासारखी जगप्रणसद्ध णवद्यापीठे दशेात होती. साधारणतः चौदाव्या शतकापासून मुगल 

शासनाच्या काळात एककें द्री सत्ता (ईिरी वरदान णसद्धाुंन्त) असल्यामुळे मुणस्लम शासकाचा धार्थमक साुंस्कृणतक व 

शैक्षणणक कायथक्रमाचा प्रभाव हहदसु्थानातील णशक्षण  व्यवस्थेवर पडलेला ददसून येतो. महुंमद घोरी व महुंमद 

गझनीच्या कारदकदीत णशक्षण क्षेत्रात "मदरसा" पद्धती णवकणसत झाली. प्लासीच्या लढाईनुंतर (1757)भारतावर 

णिरटश ईस्ट इुंणडया कुं पनीची सत्ता प्रस्थाणपत झाली. 2 फेिुवारी 1835 रोजी लॉडथ मेकॉले याुंनी "णशक्षण खणलता" 

माुंडला. त्यानुंतर 1854 मध्ये "वुडचा खणलता" प्रणसद्ध झाला आणण त्यातील णशफारशीनुसार 1855- 56 मध्य ेमुुंबई, 

मद्रास व बुंगालमध्य े णशक्षण खात ेसुरू करण्यात आल.ेतसेच 1857 मध्ये मुुंबई, मद्रास व कलकत्ता येथे णवद्यापीठे 

स्थापन करून मेकााँल ेप्रणणत पाणिमात्य णशक्षण पद्धती भारतात सुरू करण्यात आली. 

1902 ला लॉडथ कझथन यान े नवे णशक्षण णवषयक धोरण माुंडून भारतीय णवद्यापीठ आयोग (Indian 

University Commission) नेमला. या आयोगाच्या णशफारशीनुसार 1904 साली भारतीय णवद्यापीठ अणधणनयम 

(Indian University Act) करण्यात आला. भारताला स्वातुंत्र्य प्राप्त झाल्यानुंतर उच्च णशक्षणात सुधारणा घडवून 

आणण्यासाठी णवणवध सणमत्या व आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती.त्यामध्य े डॉ. राधाकृष्णन आयोग 

(1948), मुदणलयार आयोग(1952), डॉ. कोठारी आयोग (1964),राष्ट्रीय णशक्षण आयोग (1985), पुण्णया सणमती 
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(1992), अुंबानी-णबलाथ णवशेष अभ्यास गट (2000), राष्ट्रीय ज्ञान आयोग( सॅम णपत्रोदा 2005) चडडा उच्चस्तरीय 

सणमती (2008), यशपाल सणमती (2008), आर. नारायणमूती सणमती  (2012) इत्यादी आयोग व सणमत्याुंनी 

भारतीय उच्च णशक्षणात सुधारणा व पुनरथचना करण्याकररता अनेक उपाययोजना व णशफारशी सुचणवल्या होत्या.                                                                                                                  

नव्या शैक्षणणक धोरणाची पािथभूमी:  

  णशक्षणाच े भारतीयकरण करण्याच्या उद्दशेान े  इ. स.1969 मध्ये भारतीय णशक्षण मुंडळाची स्थापना 

करण्यात आली. भारतीय णशक्षण मुंडळाच्या पदाणधकारी व कायथकत ेयाुंनी दशेाच्या वेगवेगळ्या भागात जाऊन 

तेथील जनतेशी सुंवाद साधून णशक्षणाबद्दलची त्याुंचे मत ेणवचार जाणून घेतल.े दशेातील णशक्षण क्षेत्रात गेल्या अनेक 

वषाथपासून कायथरत असणारे आजी-माजी प्राचायथ, प्राध्यापक णशक्षणतज्ञ, णशक्षक, प्रोफेसर व अणधकारी-

कमथयाुंच्याशी चचाथ करून भारतीय णशक्षण व्यवस्थेची एक रूपरेषा आखण्यात आली. त्यानुंतर 17 जानेवारी 2015 

रोजी भारताच े शैक्षणणक धोरण कशा स्वरूपाच े असावे याबाबत सरकार दरबारी चचाथ सुरू झाली. तत्कालीन 

मनुष्यबळ णवकास मुंत्री असलेल्या स्मृती इराणी याुंनी ऑक्टो- 2016 मध्य े टी. एस. आर. सुिमण्यम याुंच्या 

अध्यक्षतेखाली सणमती स्थापन केली या सणमतीन ेनव्या शैक्षणणक धोरणाचा मसुदा तयार केला आणण जनतेकडून 

त्यावर सुधारणा मागणवण्यात आल्या. मात्र, ह ेधोरण मुंजूर होऊ शकल ेनाही. त्यानुंतर 24 जून 2017 मध्य ेइस्त्रोच े

माजी सुंचालक डॉ. कस्तुरीरुंगन याुंच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्यीय सणमतीला एकणवसाव्या शतकातील भारतीय 

शैक्षणणक  धोरणाचा मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी दणे्यात आली. सणमतीतील इतर सदस्याुंत वसुधा कामत, 

मुंजुळ भागथव, रामशुंकर कुटील, टी.व्ही. कट्टीमनी, कृष्णमोहन णत्रपाठी व के.एम.श्रीधर याचा समावेश होता. या 

सणमतीन े 31 मे 2019 रोजी नव्या शैक्षणणक धोरणाचा मसुदा कें द्रीय मनुष्यबळ णवकास मुंत्री रमेश पोखररयाल 

णनशुंक याुंना सादर केला. शासनाकडून या मसुद्याच्या अनुषुंगाने दशेभरातील जनतेकडून सूचना मागणवल्या तेव्हा 2 

लाख लोकाुंनी सूचना केल्या. त्यानुंतर 29 जुल ै2019 रोजी कें द्रीय मुंणत्रमुंडळाने नव्या राष्ट्रीय शैक्षणणक धोरणाला 

मुंजुरी ददली. तब्बल 34 वषाथनुंतर दशेातील णशक्षण व्यवस्थेच्या पायाभूत सुंरचनेत मोठा कायापालट घडवून 

आणणाऱ्या धोरणाचा स्वीकार करण्यात आला.    

 भारत कें द्रीत शैक्षणणक धोरण :  

आज पयांत णशक्षण क्षेत्र ह े मानव सुंसाधन णवकास मुंत्रालयाच्या अणधपत्याखाली होत.े या राष्ट्रीय 

धोरणानुसार या मुंत्रालयच ेनाव "णशक्षण मुंत्रालय" असे असणार आह.े 17 ऑगस्ट 2020 रोजी यासुंदभाथत राजपत्र 

णनघाल े असून धोरण अुंमलात आणण्यासाठी पुंतप्रधानाुंच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय णशक्षण आयोगाचे गठण 

करण्यात आल ेआह.े भारतीय परुंपरा, सुंस्कृती व णवचाराुंचा प्रत्येक नागररकान ेआदर करावा, अणभमान बाळगावा 

अशी णशक्षण व्यवस्था या धोरणान े णनमाथण केली जाणार आह.े एखादी शाळा व महाणवद्यालय यापुढे "सामाणजक 

सुंवेदना कें द्र" म्हणून ओळखल ेजाणार आह.े बालवयातच मुलावर सुंस्कार झाल ेतर एक सुसुंस्काररत णपढी णनमाथण 

होईल ही अपेक्षा या धोरणात स्पष्ट करण्यात आली आह.े नुकतेच ऑल इुंणडया सवे ऑफ एज्युकेशन "उच्च णशक्षण 

2019-20 " अहवाल जाहीर केला आह.े त्यानुसार गेल्या पाच वषाथत  2015-2020 उच्च णशक्षण घेणाऱ्या 

णवद्यार्थयाांनीच्या सुंख्येत 18.2 टके्क इतकी वाढ झाली आह.े  भारतीया कररता ही बाब ददलासादायक असून ह ेलक्ष 

50 टक्क्याुंपयांत पोहचल ेपाणहज ेअसा माणस नव्या धोरणात करण्यात आला आह.ेआज दशेात 1043 णवद्यापीठे व 

42343 महाणवद्यालय असून अणलकड े कला शाखेकड े प्रवेशाचा कल अणधक वाढलेला पहावयास णमळतो. 

णवद्यार्थयाांच्या सृजनशीलतेला, कृणतशीलतेला व णवचारशीलतेला नव्या धोरणात णवशेष प्राधान्य दणे्यात आल ेआह.े                                                                            

उच्च णशक्षणाचा नवा आकृणतबुंध:  



IJAAR    Vol.1 Issue-4  ISSN – 2347-7075 
 

 

डॉ. भालेराव जे.के.                                                                                                   

41 
 

 महाणवद्यालयीन व णवद्यापीठीय उच्च णशक्षणात नव्या धोरणानुसार आमूलाग्र बदल घडवून आणल ेजाणार 

आहते. उच्च णशक्षणात स्वायत्तता व गुणवत्तेला अणधक महत्त्व दणे्यात येणार आह.े णशक्षणातील चाकोरीबद्ध 

पद्धतीऐवजी बहुशाखीय प्रणाली व चाॅॅईस बेसड॒॒॒॒ णसस्टम स्वीकारली जाणार आह.े त्यामुळे कला, वाणणज्य व णवज्ञान 

शाखा अशा असलेल्या हभती दरू होतील. त्यातून णवद्यार्थयाांना आपल्या पसुंतीनुसार हवा तो णवषय णनवडण्याच े

स्वातुंत्र्य णमळेल. एखाद्या महाणवद्यालयात णवज्ञान शाखेच ेणशक्षण दणे्याची सुणवधा उपलब्ध नसेल णतथ ेकेवळ कला, 

वाणणज्य शाखेचा अभ्यासक्रम असेल तर त्या महाणवद्यालयीन णवद्यार्थयाांना णवज्ञानाचा अभ्यासक्रम उपलब्ध 

असलेल्या जवळच्या महाणवद्यालयातील तज्ज्ञ प्राध्यापकाुंच ेमागथदशथन णमळू शकेल. यातून काही शैक्षणणक सुंस्थाुंच े

एकत्रीकरण (Cluster) होईल पुढे त्याुंच्या णवद्यापीठात रूपाुंतर होईल. त्यानुंतर त्याुंना स्वायतत्ता दणे्यात येवून 

स्वतःच ेअभ्यासक्रम  व पदवी दणे्याच े त्याुंना अणधकार प्राप्त होतील. महाणवद्यालयीन णशक्षण अणधक दजेदार व 

गुणवत्तापूणथ होण्याकरीता पदवीचे णशक्षण ह ेतीन त ेचार वषाथची असेल. पदवी णशक्षणात सक्तीची परीक्षा, शेवटच्या 

वषाथची परीक्षा न दतेा आल्यास पणहली दोन वष ेवाया जाण्याची भीती, णडग्री न णमळण्याची टाुंगती तलवार याबाबी 

नाहीशा होणार आहते. नव्या धोरणानुसार पदवीच्या पणहल्या वषी प्रमाणपत्र, दसुऱ्या वषी प्रमाणपत्र -पदणवका, 

णतसऱ्या वषाथत बॅचलर णडग्री आणण चौर्थया  वषाथनुंतर बॅचलर णडग्री व ररसचथ पदवी णमळेल. णशक्षणाच्या कालावधीत 

णवणवध सुंस्था कडून णमळवलेल्या शैक्षणणक उपलब्धी णडणजटल सुंग्रणहत करण्यासाठी "अकॅडणमक बाँक ऑफ के्रणडट" ची 

स्थापना करण्यात येणार आह.े जेणेकरून माणहती हस्ताुंतररत करणे सुलभ होईल तसेच अुंणतम पदवी णमळाल्यावर 

त्याची गणना करण्यात य े

  राष्ट्रीय चाचणी सुंस्था:  जेईई मेन व एनईईटी या परीक्षा व्यणतररक्त दशेातील णवद्यापीठाच्या वेगवेगळ्या 

अभ्यासक्रमासाठी असलेल्या प्रवेश परीक्षा स्वतुंत्र नॅशनल टेहस्टग एजन्सी माफथ त घेतल्या जातील. याणशवाय 

प्राध्यापकाुंसाठी असणारी पात्रता नेट व तत्सम परीक्षा या सुंस्थेमाफथ त घेण्याच ेप्रस्ताणवत आह 

णशक्षण अनुदान पररषद: (Education Grant Commission) भारतातील णवद्यापीठ व महाणवद्यालय  याुंना 

अथथपुरवठा करण्यासाठी स्वतुंत्र णशक्षण अनुदान पररषद स्थापन करण्यात येणार आह.े ही सुंस्था णवद्यमान नॅशनल 

कौणन्सल ऑफ एज्युकेशन, भारतीय तुंत्रणशक्षण पररषद आणण णवद्यापीठ अनुदान आयोगा ईत्यादी सुंस्थाची जागा 

घेईल.                                                                                                                      

 राष्ट्रीय सुंशोधन मुंडळ : (National Research Foundation) उच्च णशक्षणातील गुणवत्ता वाढणवणे याचबरोबर 

सुंशोधनाचा दजाथ सुधारावा, नवनवीन णवषयावर सुंशोधन केल ेजावे. प्राध्यापक  व सुंशोधक छात्र णवद्याथी याुंना 

समाजोपयोगी सुंशोधन करण्यासाठी प्रोत्साणहत   करून आर्थथक पाठबळ उपलब्ध करून दणे्याच े कायथ राष्ट्रीय 

सुंशोधन मुंडळ करणार आह.े                                                                                   

 राष्ट्रीय उच्च णशक्षण णनयुंत्रण मुंडळ : (NHERA) उच्च णशक्षणातील एकूण णवद्याथी-णवद्यार्थथनी याुंच्या नोंदणीच े

प्रमाण वाढणवणे आणण कौशल्यणभमुख व व्यावसाणयक णशक्षण णवद्यार्थयाांना कस ेउपलब्ध होईल याची जबाबदारी उच्च 

णशक्षण णनयुंत्रण मुंडळाकड े असणार आह.ेअशाप्रकारे उच्च णशक्षण क्षेत्रातील प्रमाणन, अथथसाह्य, मान्यताप्राप्ती व 

णवणनमयन ही स्वतुंत्र करून प्रशासकीय कायथक्षमता णनमाथण होण्याकररता स्वायत्त सुंस्था स्थापन करण्यात येणार 

आहते.                                                                                                        

 णनष्कषथ :  

दशेातील उच्च णशक्षण क्षेत्रात गेल्या पाच दशकाुंपासून  अनास्था णनमाथण झाली आह.े महाणवद्यालय ही केवळ 

परीक्षा घेणारी कें द्र झाली असून णवद्यापीठे ही पदवी दणेारी कारखान ेबनली आहते. उच्च णशक्षण गुणवत्तापूणथ व 
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रोजगाराणभमुख असावे. जागणतक दजाथच ेकौशल्य व क्षमता णवद्यार्थयाांत णनमाथण व्हावी.याकररता नवीन शैक्षणणक 

धोरणाची सुंरचना तशा प्रकारची करण्यात आली आह.े णवशेषतः व्यवसायाणभमुख णशक्षण, बहुशाखीय णशक्षण व 

दजाथत्मक णशक्षण ददले जाणार आह.े णवद्यार्थयाांमध्य ेजीवन क्षमता, मानवी नीणतमूल्य ेव समाजाची बाुंणधलकीचा भाव 

णनमाथण होईल, अशी अपेक्षा नवीन शैक्षणणक धोरण द्वारे केली जात आह.े नवीन णपढी आपण "आत्मणनभथर भारत" 

बनणवण्यासाठी करटबद्ध असणार आह.े उच्च णशक्षणात ऑनलाईन व दरूस्थ णशक्षण प्रणालीचा अुंणगकार करून णशक्षण 

अणधक उपयुक्त व जीवनोपयोगी केल ेजाणार आह.े                   
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vk/kqfud d`f"k i/nfr esa c<+rk moZjdksa dk mi;ksx ,oa nq"izHkko ¼e/;izns’k ds fo’ks"k lUnHkZ esa½ 
 

MkW-vkj-vkj-vk;Z 

Lkgk;d izk/;kid]Hkwxksy ’kkldh; LukrdksRrj egkfo|ky;][kjxksu }kjdkiqjh]lkSfe= uxj ds ikl [kjxksu]ftyk [kjxksu 451001 
 

          

’kks/k lkjka’k & 

         d̀f"k Hkkjrh; vFkZO;oLFkk dk es:n.M gS A tgka ,d vksj ;g izeq[k jkstxkj dk iznkrk {ks= gS]ogha ldy ?kjsyw mRikn 

thMhIkh esa bldk egRoiw.kZ ;ksxnku gS A ns’k dh yxHkx 60 izfr’kr tula[;k viuh vkthfodk gsrq d`f"k ij fuHkZj gS A d`f"k dh 

ldy ?kjsyw mRiknu esa Hkkxhnkjh 27-4 izfr’kr o jkT; dk 20-53 izfr’kr ;ksxnku gS A oLrqr% ;s rF; Hkkjr dks fodkl’khy ns’kksa esa 

’kkfey djrs gS A fodflr jk"Vªksa esa tgka ldy ?kjsyw mRikn esa d`f"k dh Hkkxhnkjh dk izfr’kr de gksrk gS]ogha ogka dh vis{kkd `r 

de tula[;k d`f"k dk;kZs esa layXu gksrh gSA mnkgj.kkFkZ fczVsu o vesfjdk dh jk"Vªh; vk; esa d`f"k dh Hkkxhnkjh d`e’k% 2 o 3 

izfr’kr gS A   d`f"k ds ek/;e ls [kk|kUu rks miyC/k gksrk gh gS]lkFk gh vusd izeq[k m|kssxkas ds fy, dPpk eky Hkh miyC/k gksrk gS 

A tSls &lwrh oL= m|ksx]twV m|ksx]phuh m|ksx] pk; m|ksx]elkyk]rsy m|ksx vkfn A lkFk gh d`f"k jk"Vªh; vk; dk ,d iz/kku 

lzksr gS A d`f"ktU; mRikn O;kikj dk vfHkUu ,oa izeq[k fgLlk gS A d`f"k dk jk"Vªh; vk; esa yxHkx 27-4 izfr’kr dk ;ksxnku gS A  

o"kZ 2018&19 ds nkSjku izfr O;fDr ’kq/n jk"Vªh; vk; dh òf/n nj 10-0 izfr’kr jgh Fkh A {ks=Qy dh ǹf"V ls e/;izns’k ns’k dk 

nwljk lcls cM+k jkT; gS A bldk {ks=Qy 308 yk[k oxZ fdeh gS]tks ns’k ds dqy {ks=Qy dk 9 izfr’kr gS A tula[;k ds ekeys 

jkT; 6 LFkku ij gS] 7-2 djksM+ tula[;k gS A jkT; esa 11 d`f"k tyok;q {ks= gS A tux.kuk o"kZ 2011 ds vuqlkj e/;izns’k esa 

thfodksiktZu ds fy, dqy dkedkth yksxksa dk izfr’kr 69 -8 izfr’kr gS]xzkeh.k {ks=ksa esa dqy dkedkth yksxks ds 85-6 izfr’kr d`f"k 

vkfJr gS A  blesa 31- 2 izfr’kr fdlku vkSj 38-6 izfr’kr [ksrhgj etnwj gS A feV~Vh ,d cgqewY; izkd`frd lalk/ku gS A ;g 

ekuo]tho &tUrq vkSj izkd`frd ouLifr dk vk/kkj gSA feV~Vh ds fcuk budk dksbZ ewY; ugha A tc feV~Vh dk bruk vf/kd egRo gS 

rks fQj blds laj{k.k vkSj izca/ku ds izfr bruh mnklhurk D;ksa \ ogha ;s izkd`frd lalk/ku lhfer gS]bues òf/n ugha dh tk ldrh A 

gkW buds xq.kks a dks ifjekftZr fd;k tk ldrk gS A fujUrj c<+rh tula[;k ds fy, mnjiwfrZ feV~Vh ls gh gksrh gS  

izLrkouk & 

      moZjd d`f"k mit dks c<+kus ds fy, iz;ksx esa yk;k tkus okyk jlk;u gksrk gS]tks isM+&ikS/kksa dh òf/n esa lgk;rk ds fy, 

iz;qDr fd;k tkrk gS]ysfdu bl nkSj esa iSls dekus dh gksM+ ls {ks= ds fdlkuksa us lHkh Qlyksa esa t:jr ls T;knk [kkn dk iz;ksx 

djds tehu dh moZjdrk dks de dj fn;k gS A vkt dksbZ Hkh Qly  fcuk ;wfj;k Mkys iSnk gksuk laHko gh ugh gS A blds vfr 

fNM+dko ls tehu esa lw{e tho vkSj thok.kqvksa dh Hkh deh gks x;h gS A bu jlk;f;ud [kknksa esas tehu ds uhps dspq,a Hkh ekj Mkys 

gS ]ftlls Hkwfe dh moZjrk de gks xbZ gS A daspq, Hkwfe ds vanj ,slh fLFkfr iSnk dj nsrs gS]ftlls Hkwfe ok;qeaMy esa ?kqys iks"kd rRoks 

dks xzg.k dj ysrh gh gS A bu moZjdksa ds iz;ksx ls tehu esa ?kkrd dhM+s iSnk gks x, gS]tks lHkh Qlyksa dks gkfu igaqpk jgs gS  A 

buls cpko ds fy, fdlku dks dhVuk’kd nokvksa dk fNM+dko djuk iM+rk gS]ftlls l fCt;ksa vkSj nw/k esa Hkh pkjs ds ek/;e ls 

dhVuk’kd nokvksa dk izHkko vkus yxk gS A ogha]bu oLrqvksa ds lsou ls ;g tgj ekuo ’kjhj esa izos’k dj x;k gS ]ftlls yksx 

[krjukd chekfj;ksa dh pisV esa vk x, gS A vk/kqfud d`f"k iz.kkyh us lEiw.kZ ns’k esa fofHkUu d`f"k mRiknksa tSls Hkkstu] Pkkjk] js’kk ,oa 

tSo ÅtkZ ds mRiknu dh o`f/n esa ldkjkRed ;ksxnku fn;k gS A d`f"k dk;Z esa mi;ksxh lokZf/kd fof/k;ka tSls&mPp xq.koRrk okys 

cht] flapkbZ] dh uohure fo/k;ka ] ikS/kksa ds iks"kd rRoksa ds fy, jklk;fud moZjdksa dk iz;ksx rFkk jksx ,oa dhVksa dk ihM+duk’kh 

jlk;uksa }kjk fu;a=.k rFkk fofHkUu izdkj ds d`f"k ;a= ’kkfey gS A 

v/;;u mn~ns’; &  

1- e/;izns’k esa c<+rs jklk;fud moZjd ds mi;ksx dk v/;;u djuk A 

2- izns’k dh feV~Vh dh moZjk ’kfDr dk irk yxkuk A 

3- feV~Vh esa dqy vkiwfr Z  iks"kd rRo ,oa ’kq/n fu"dklu dk v/;;u djuk A 

4- feV~Vh dh moZjk ’kfDr cuk, j[kus ds iz;kl djuk A 

ifjdYiuk & 

             vkfFkZd ykHk dh gksM+ es fdlku jklk;fud [kknksa vkSj dhVuk’kd nokvkas dk csgrk’kk bLrseky dj jgk gS A fdlku 

[ksrh esa va/kk/kqa/k tgj >ksad jgk gS A blls feV~Vh vEyh; gksrh tk jgh gS A mRiknu esa blls deh vkus yxh gS A gkykr brus 
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cnrj gS fd jklk;fud [kkn Mkys fcuk cktjk o Tokj tSlh Qly Hkh ugha gks ik jgh A vr% ;g v/;;u feV~Vh esa iks"kd rRo 

cuk,a j[kus rFkk ekuo LokLF; iM+us okys foifjr izHkko dks nwj djus esa lgk;d fl/n gksxk A 

v/;;u fof/k & 

          izLrqr ’kks/ki= ds fy, f}rh;d vkadM+ksa dh lgk;rk ls  fo’ys"k.k]rkfydk vkSj vkjs[k ds ek/;e ls v/;;u djus dk 

iz;kl fd;k x;k gS A vko’;drkuqlkj ekufp=ksa dk Hkh mi;ksx fd;k tk;sxk A v/;;u {ks= & 

    ‘’kks/k v/;;u ds fy, Hkkjr ds ân;LFky e/;izns’k dk p;u fd;k x;k gS] ftldk dqy {ks=Qy 308245 oxZ fdyksehVj rFkk 

tula[;k 7]26]26]809 gS A jkT; dk v{kka’kh; foLrkj 20 fMxzh 6 feuV ls 26 fMxzh 54 feuV mRrjh v{kka’k rFkk ns’kkarjh; foLrkj 

74-00 fMxzh l s 82 fMxzh 47 feuV iwohZ ns’kkUrj gSA jkT; esa 52 ftys 23043 xzke iapk;rs ,oa 54]903 xzke gS A 

 

jlk;uksa dk iz;ksx  

      gfjr dzkaafr dh ’kq:vkr 1966&67 esa izeq[k jklk;fud moZjdksa dk mi;ksx 7 fdxzk - izfr gSSSDVs;j Fkk]tks 2018&19 esa c<+dj 

123-4 fdxzk izfr gSDVs;j gks x;k gS]Qly dh iSnkokj c<+us ds lkFk&lkFk [ksr] [ksrh rFkk Ik;kZoj.k ij bldk izfrdwy izHkko Hkh iM+ 

jgk gS A Qly yxkus ds iwoZ feV~Vh dh tkap djkdj jklk;fud moZjdksa dh mfpr ek=k rFkk uhe usfir ;wfj;k] tSfod moZjd] 

dsapqvk [kkn] dEiksLV [kkn]eqxhZ [kkn] gjh [kkn dk vf/kd iz;ksx djus ds lkFk&lkFk lefUor iks"kd rRo izca/ku ij /;ku nsuk t:jh 

gS A  

                         rkfydk dzekad & 01 izns’k esa moZjd dk mi;ksx izfr gsDVS;j  

Years  Use of fertilizer per hecteyer kg. 

2010-11 77.21 

2011-12 89.19 

2012-13 88.28 

2013-14 90.32 

2014-15 91.65 

2015-16 93.25 

2016-17 95.2 

2017-18 96.23 

2018-19 98.12 

2019-20 100.26 

lzksr & ekdZQsM ¼ e-iz-LVsV dks&vkWijsfVo ekdsZfVax QsMjs’ku ½        
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lzksr & ekdZQsM ¼ e-iz-LVsV dks&vkWijsfVo ekdsZfVax QsMjs’ku ½ 

           lu~ 1956 ls moZjd ds miktZu vkSj forj.k dk dk;Z jlk;u o moZjd ea=ky;]Hkkjr ljdkj ds vR;ko’;d oLrq 

vf/kfu;e ,DV ds fn’kk funsZ’kksa vkSj fu;eksa  ds vuqlkj djrk vk jgk gS A e/;izns’k esa moZjd ds forj.k dh O;oLFkk ljdkjh 

laLFkkxr o futh {ks= }kjk dh tkrh gS A bldk mn~ns’;  fdlkuksa dks lgh le; ij]mfpr ek=k esa mPp xq.koRrk ds moZjd miyC/k 

djokdj Qly mRiknu c<+kuk]bl laLFkk dk ,d y{; gS A ßekdZQsMß e/;izns’k esa jklk;fud moZjd dz;&fodz; dh lcls cM+h 

laLFkk gS A QsMjs’ku ukbVªkstUl]QkWLiQsfVd iksVkf’kd QfVZykbtj dks blds fuekZrk o vk;krdrkZvksa ls [kjhndj jkT; Hkj esa Qsys 

vius 244 dsUnzksa ij moZjd Hk.Mkj.k dj]bUgs ftyk dsanzh; lgdkjh cSad ds }kjk tkjh fjyht vkMZj ds vk/kkj ij lacaf/kr ftyksa ds 

izkFkfed lgdkjh d`f"k lfefr dks miyC/k djkrh gS A 

rkfydk dzekad & 02 

              e/;izns’k vkSj ekdZQsM }kjk jklk;fud moZjd dqy fcdzh  ¼ek=k yk[k Vu esa½ 

Years M.P.MARKFED STATE TOTAL SALE 

2010-11 22.55 43.06 65.61 

2011-12 24.22 45.37 69.59 

2012-13 24.58 43.43 68.01 

2013-14 25.77 43.68 69.45 

2014-15 23.85 40.66 64.51 

2015-16 26.80 44.16 70.96 

2016-17 20.95 43.06 64.01 

2017-18 22.06 42.26 64.32 

2018-19 25.57 47.38 72.95 

2019-20 29.1 53.44 82.54 

2020-3.2.21 29.13 51.14 80.27 

         mi;ZqDr rkfydk dk voyksdu djus ls Kkr gksrk gS fd izns’k esa moZjdksa dk vR;f/kd mi;ksx fd;k tk jgk gS A gekjs 

Hkkstu dk 95 izfr’kr Hkkx feV~Vh ls gh vkrk gS vkSj orZeku esa fo’o dh lEiw.kZ feV~Vh dk 33 izfr’kr igys gh catj ;k [kjkc gks  

pqdk gS A [ksrh esa ukbVªkstu]QkLQksjllll] iksVk’k] vkSj lw{e rRo ekbdzksU;wVsª,aV~l ds vuqikr dk xf.kr xM+cM+k x;k gS A  izns’k esa 

,d n’kd esa fujUrj moZjdksa dk mi;ksx c<+rk x;k gS]lu~ 2010&11 esa tgka dqy 65 -61 yk[k Vu jklk;fud moZjdksa dk mi;ksx 

fd;k x;k Fkk]ogha lu~ 2019&20 esa ;g c<+dj 82-54 vFkkZr bu 10 o"kksZ esa 16-93 yk[k Vu moZjdksa dk mi;ksx c<+k gS A izfro"kZ 

vkSlru 1-693 yk[k Vu mi;ksx esa òf/n gqbZ gS]D;ksafd izns’k esa tula[;k esa Hkh vR;kf’kr òf/n gks jgh gS]ftldh mnj iwfrZ ds fy, 

Ik;kZIr [kk|kUu mRiknu c<+kuk Hkh vko’;d gks x;k gSA lalk/ku lhfer gksrs tk jgs gS ]muesa o`f/n ugha dh tk ldrh]oghas tula[;k 

òf/n rhoz xfr ls gks jgh gS A d`"kd lhfer Hkwfe esa o"kZHkj esa ,d ls vf/kd Qly ysus ds fy, bu moZjdksa vkSj dhVuk’kdksa dk 

mi;ksx djrk gS A nwljh eq[; ckr ;g Hkh ik;h x;h fd orZeku HkkSfrdoknh thou dh pdkpkSa/k esa O;fDr dsoy vkSj dsoy /ku 

dekuk pkgrk gS]pkgs fQj mls dksbZ Hkh rjhdk viukuk iM+s A og ekuo thou dks nkao ij yxkdj /ku vftZr djus esa yxk gS A 

blfy, og gekjh lsgr ls lkFk f[kyokM+ dj jgk gS A og batsD’ku yxkdj Qy&lCth iSnk dj jgk gS A dqN yksx nqX/k]?kh ] ekok 

esa tgj Mkydj mRiknu c<+kus esa yxs gS A fdlkuks dk orZeku esa O;kikfjd d`f"k dh vksj :>ku c<+k gS][kk|kUu Qlyksa dk izfr’kr 

?kVk gS A og dikl] lks;kchu] fepZ] VekVj] xUuk tSlh udnh Qlyksa ls [kwc Qk;nk ysus ds fy, bu moZjdks dk mi;ksx dj jgk gS 
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A ns’k esa jklk;fud moZjdksa dk mi;skx djds lcls T;knk mRiknu djus okys jkT; iatkc 209 -59 fdyksxzke]vkU/kzizns’k 219-48 vkSj 

rfeyukMw  186-68 fdyksxzke esa mi;ksx fd;k tk jgk gS A  cktkj esa dEifu;ka vklku +_.k ij moZjd ns jgh gS]ftlls fdlku 

moZjdksa dk vf/kd iz;ksx djus yxk gS A ogha vf/kdka’k d`"kd vf’kf{kr gksus ls fdruh ek=k esa [kkn Mkyk tkuk pkfg, blls Hkh os 

vufHkK gS]ifj.kke Lo:Ik va/kk/kq/k bu moZjdksas dk mi;ksx ij feV~Vh lsgr ds lkFk f[kykokM= fd;k tk jgk gS A fdruh ek=k esa 

rFkk [kkn Mkyus dh fof/k;ksa dk Hkh mUgs Kku ugha gS A ogha nwljh vksj e`nk ijh{k.k djus esa Hkh mnklhurk ns[kh tk ldrh gS A 

izns’k ds yxHkx 95 izfr’kr fdlku feV~Vh ijh{k.k ugha djokrs gS A  

pkjkxkg vkSj d`f"k Hkwfe ds vHkko esa vktdy fdlku Ik’kqikyu ls Hkh ijgst dj jgk gS ] vr% ?kjksa esa xk;] HkSl] cdjh rFkk cSy dh 

deh ns[kh tk ldrh gS A blhfy, vk/kqfud d`f"k i/nfr esa jklk;fud moZjdksa dk izpyu c<+k gS A               

Total Seles Of Fertilizer By M.P. And Markfed 

2010-11 To 2019-20 ( Lakh Tan) 

 

nq"ifj.kke %&  

jklk;fud moZjdksa ds csbargk bLrseky ls tgka [ksrh dh moZjk ’kfDr {kh.k gksrs tk jgh gS]ogha flapkbZ ds fy, ikuh dh Hkh deh gksrh 

tk jgh gS A 

dsUnzh; jklk;fud vkSj moZjd ea=ky; ds fjiksVZ vuqlkj 1950&51 esa Hkkjrh; fdlku ek= lkr yk[k Vu jklk;fud moZjdksa dk 

bLrseky djrs Fks]tks vc dbZ xquk c<+dj 310 yk[k Vu gks x;k gS A 

ty] e`nk vkSj ok;q iznw"k.k dk cM+k dkjd A 

feV~Vh dh moZjk ‘’kfDr {kh.k gks jgh gS A 

feV~Vh ds {kkjh; gksus iSnkokj ?kV jgh gS A 

;wfj;k o Mh,ih tSls moZjd ds vf/kdkf/kd bLrseky ls feV~Vh ls yksi gks jgs izkd `frd rRo ftlls feV~Vh ds d.kksa esa ikuh laxzg dh 

{kerk de gks jgh gS] ifj.kkeLo:Ik vf/kd flapkbZ dh vko’;drk gksrh gS A 

;wfj;k dk chtksa ds lkFk lh/ks laidZ gksus ls vadqj.k nj esa Hkh deh gksrh gS A 

jklk;fud moZjdksa ds vleku mi;ksx ls nygu Qlyksa dh xzafFk fuekZ.k o ok;qeaMyh; ukbVªkstu fLFkjhdj.k ij Hkh foijhr izHkko 

iM+ jgk gS A 

;wfj;k ds bLrseky ls xzhu gkml xSl] ukbVªl vkWDlkbM] ok;qeaMy esa mifLFkr vkstksu ijr dks Hkh uqdlku igqap jgk gS A 

jklk;fud moZjdksa ds iz;ksx us [ksrksa ls fdlkuks ds fe= tho dgs tkus okys dhVksa dks Hkh xk;c dj fn;k gS A ;s tho tSfod 

fdz;kvksa  }kjk feV~Vh dks moZj cuk, j[kus esa ennxkj gksrs gSA 

lq>ko &    

1- mUur d`f"k vkfFkZd le`f/n dk egRoiw.kZ vk/kkj gS]blls mRiknu esa òf/n gqbZ gS]ijUrq [kk|kUu inkFkksZ esa iksf"Vdrk ugh a 

jgh]Qy]lfCt;k [kk|kUu csLokn yxrs gS A vr% tSfod d`f"k dks c<+kok nsus dh vko’;drk gS A  

2- jklk;fud moZjd vkfFkZd le`f/n dk egRoiw.kZ vk/kkj gS]blls mRiknu esa òf/n gqbZ gS]ijUrq [kk|kUu inkFkksZ esa iksf"Vdrk ugha 

jgh]Qy]lfCt;k [kk|kUu csLokn yxrs gS A vr% tSfod d`f"k dks c<+kok nsus dh vko’;drk gS A  

3- Ik’kqikyu dks izksRlkgu fn;k tk; A 

4- ijEijkxr Qlyksa ds LFkku ij d`f"k okfudh ds fy, izsfjr fd;k tk; A ftlls vkfnokfl;ksa dks mfpr nke Hkh feysaxs rFkk 

Ik;kZoj.k laj{k.k vkSj feV~Vh vijnu dks jksdus esa Hkh lgk;d gksxh A 

5- izns’k Hkj ds {ks= tgka lM+dksa dk vHkko gksus ls xzkeksa esa fctyh vkt rd ugha igqap ik;h]ogka iou pDdh vkSj lkSj ÅtkZ dks 

izksRlkfgr fd;k tkuk pkfg, A 

6- ns’kh rfjds ls chtksipkj fd;s tkus dh vko’;drk gS A    
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7- de flapkbZ dh Qlyksa ds cht iSnk dju s dh vko’;drk gS A lkFk gh de flapkbZ dh Qlyksa rFkk jksxfujks/k Qlyksa ds fy, 

izsfjr fd;k tkuk pkfg, A  

8- mUur d`f"k ds fy, vklku rfjds ls _.k miyC/k djk;k tk;A D;ksafd _.k izkIrh dh izfdz;k cgqr tfVy gS rFkk cSad m|eh 

dks yksu nsus ls bUdkj dj nsrk gS A  

9- izns’k Hkj esa ikWyh gkml cgqr de gS A  vr% ikWyh gkml esa lfCt;ksa ds mRiknu ds fy, izsfjr fd;k tk; A ikWyh gkml esa 

mRikfnr Qly vPNh xq.koRrk okyh gksrh gS A  

10- Lo lgk;rk lewg ds ek/;e ls Hkh mUur d`f"k dks c<+kok fn;k tk ldrk gS A 

11- v/;;u {ks= ds ,sls xzke tgka lM+dksa dk vHkko gksus ls xzkeksa esa fctyh vkt rd ugha igqap ik;h]ogka iou pDdh vkSj lkSj 

ÅtkZ dks izksRlkfgr fd;k tkuk pkfg, A 

u"d"kZ %&  

          equkQk dekus dh va/kh nkSM+ us fdlkuksa dks Hkh ijEijkxr [ksrh ls ihNs NksM+ fn;k vkSj c<+rh vkcknh d h t:jr vkSj 

equkQk[kksjh dh gol us feykoV [kksjh dh tM+s xgjh dj nh A fiNys rhu n’kdksa esa [ksrh&fdlkuh esa vk, cnyko us mRiknu dks 

c<+k;k ysfdu bl cnyko ds Hk;kud nq"ifj.kke ij /;ku ugha fn;k cSy vkSj eosf’k;ksa dh txg vc VsªSDVj vkSj nwljs ;a=ksa us ys yh 

gS A fygktk xkscj vSj ?kwjs dh jk[k ls cuh daiksLV [kkn vc [ksrksa esa utj ughaa vkrh Qly dVkbZ ds ckn mlds j[kj[kko esa 

dhVuk’kdksa dk tedj iz;ksx gks jgk gS tks LokLF; ds fy, rks gkfudkjd gS gh vklikl ds okrkoj.k dks Hkh nwf"kr dj jgk gS A 

lkjka‛k :Ik esa dgk tk ldrk gS fd izns‛k ,oa ftys Hkj dh yxHkx 78 -0 izfr‛kr tula[;k dh thfodk d`f"k ij vk/kkfjr gS A ftlds 

vkfFkZd ,oa lkekftd Lrj esa okafNr lq/kkj dsoy [ksrh ds lqn~<+hdj.k ls gh laHko gS A bu mUufr‛khy iztkfr;ksa ds mPp 

xq.koRrk;qDr chtksa dk fVdkÅ d`f"k mRiknu esa mPp LFkku gS A d`"kdksa dks ek= uohure iztkfr;ksa  ds izekf.kr cht gh miyC/k djk 

nsus ls mRiknu esa 15 ls 20 izfr’kr dh òf/n gks ldrh gS A  

 izns‛k esa xsgwa]/kku ,oa vU; Qlyksa dh izfrLFkkiuk nj dze’k% 30]25 ,oa 5&8 izfr‛kr ds yxHkx gS tcfd ladj chtksa ds iz;ksx ls 15 

ls 20 izfr‛kr rd vf/kd mit izkIr gksrh gS A 

lUnHkZ lwph & 

1- xkSre f‛kokuan & Hkkjr dk Hkwxksy]Þgfjr dzkafr ds izHkkoÞ]jkeizlkn ,.M lal]i"̀B dzekad 229 

1- [k=h gfj‛k dqekj [k=h &d`f"k Hkwxksy]Þd`f"k Hkwfe mi;ksx ds lkekftd]vkfFkZd]jktuhfrd o rduhdh fu/kkZjd rRoÞ dSyk’k iqLrd 

lnu]Hkksiky]ì"B dzekad 62 A 

2- /kesZUnz flg pkSgku & Þd`f"k vk/kqfudhdj.k dk Ik;kZoj.k ij izHkkoÞ ¼bUnkSj ftys dh lkaosj rglhy ds lUnHkZ esa½ ‘’kks/k if=dk 

uohu ‚kks/k lalkj uhep]i`"B dz-155 

3- ftyk lkaf[;dh iqfLrdk 2007 ,oa 2017 [kjxksu e-iz- 

4- http://nifa.usda.gov.  

http://nifa.usda.gov/
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ग्रीन हायड्रोजन - शाश्वत उजेचा समृध्द पयााय 
 

प्रा. विश्वनाथ दवेिदास पाटील 

कै. न्हानाभाऊ म. त.ु पाटील कला महाविद्यालयमारिड,ता. अमळनेर, वज. जळगाि 
 

          

दविण कोररया येथ े झालेल्या हिामान बदलाच्या आंतरराष्ट्रीय सवमतीन े (IPCC- International Panel on 

Climate Change) जागवतक तापमान िाढीन ेमानि जातीसमोर काय आपत्ती िाढून ठेिली आह ेयाबद्दलच्या 

अहिालात पॅररस करारातील काही उपाय आता कालबाह्य झाल ेआहते अस ेम्हटल ेआह.े त्यामुळे जगाला जागवतक 

तापमान िाढ रोखण्यासाठी निनिीन उपाययोजनांची िाट धुंडाळािी लागणार आह.े त्यादषृ्टीन ेग्रीन हायड्रोजन 

हाएक निीन आशादायीि एक समृध्द पयााय ठरु शकतो.आयपीसीसीन े2050 पयंत जगाच्या गरजेच्या 85% िीज 

ही अपारंपारीक उजाास्त्रोतांमधून वनमााण व्हायला हिी असा एक निा पयााय जगासमोर ठेिला आह.े त्यादषृ्टीन ेहा 

उपाय िास्तिात उतरविण्यासाठी आजच्या पारंपारीक, महाग, प्रदषुणात प्रचंड िाढ करणाऱ्या, मागणी जास्त ि 

पुरिठा कमी त्यामुळे सतत टंचाई भासणाऱ्या, पयाािरणािर अनेक आपत्ती लादणाऱ्या उजाास्त्रोतांना जबरदस्त पयााय 

म्हणून अत्यंत स्िच्छ, स्िस्त, शुन्य टके्क प्रदषूण, प्रचंड उपलब्धता ि पयाािरणाच ेकोणतेही नुकसान न करणाऱ्या 

म्हणज ेशाश्वत उजाास्त्रोताचा पयााय लोकांना दणेे महत्िाच ेआह.े त्यादषृ्टीन ेग्रीन हायड्रोजन हा एक लोकावभमुख 

पयााय ठरु शकतो. म्हणूनच ग्रीन हायड्रोजनची सध्याच्या घडीला संपूणा जगभरात चचाा होत असून त ेअत्याधुवनक 

जगाच ेभविष्यातील इंधन मानल ेजात आह.े हायड्रोजनची उपलब्धता पृथ्िीिर अत्यंत मुबलक प्रमाणािर आह.े 

त्याचा उपयोग स्िच्छ इंधन म्हणून पयाायी स्तरािर केला जाऊ शकतो. िाढत्या लोकसंख्येच्या िाढत्या मागणीनुसार 

सरकारला हायड्रोजन इंधनाच्या उत्पादनाच्या ददशेन ेकाया करणे क्रमप्राप्त आह.े म्हणूनच भारतान ेप्रथमच फेबु्रिारी 

2021 च्या अथासंकल्पात हायड्रोजन वमशनची घोषणा केली आह.े 2024 पयंत हायड्रोजनिरील संशोधनासाठी 800 

कोटी रु. खचा करण्याच े ठरविल ेआह.े यंदाच्या स्िातंत्रददनी पंतप्रधानांनी लाल दकल्ल्यािरुन केलेल्या भाषणात 

नॅशनल हायड्रोजन वमशनाचा उल्लेख करीत स्िातंत्रयाच्या 100 िषा पूणा होण्या अगोदर भारताला उजाा िेत्रात 

आत्मवनभार बनविण्याच ेउद्दीष्ठ ठेिल ेआह.े  

ग्रीन हायड्रोजन म्हणजे काय? :-  

अिय उजेच्या सहाय्यान ेविद्युत अपघटन प्रदक्रयेद्वारा पाण्यातील हायड्रोजन िेगळा करण्याची प्रदक्रया होय. 

या प्रदक्रयेतून िेगळा केलेला हायड्रोजन म्हणजेच ग्रीन हायड्रोजन होय. हा ग्रीन हायड्रोजन भविष्यातील इंधन मानल े

जात आह.े या इंधनाच्या िापरासाठी गाडीत फ्युएल सेलची गरज भासेल. फ्युएल सेलला आपण एक प्रकारची बॅटरी 

मान.ू या सेलला कॅथोड आवण ॲनोड नािाच ेइलेक्ट्रोड लािलेल ेअसतात. या इलेक्ट्रोडच्या माध्यमातून रासायवनक 

प्रदक्रया होऊन त्यातूनच उजाा वनर्ममती होत.े िस्तुत: फ्युएल सेलच हायड्रोजन िायूचा िापर करतील आवण उजाा 

दतेील. ही उजाा कार आवण मोठ्या गाड्ांमध्य ेिापरली जाऊ शकेल, यािर रेल्िेही धािू शकेल तसेच घरगुती विज 

म्हणूनही या उजेचा िापर होऊ शकेल. भारतात सध्या हायड्रोजन तयार करण्यासाठी दोन प्रकारच ेतंत्रज्ञान िापरल े

जात आह.े पवहल्या तंत्रज्ञानात पाण्याचा विद्युत अपघटनाद्वारे हायड्रोजनची वनर्ममती करणे यात पाण्यातून 

हायड्रोजन अलग केला जातो. आवण दसुऱ्या ततं्रज्ञानात नैसर्मगक युपासून हायड्रोजन आवण काबान एकमेकांपासुन 
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अलग केल ेजातात. यातील हायड्रोजन िापरासाठी ठेिला जातो तर काबान ऑटो, इलेक्ट्रॉवनक आवण एरोस्पेस िेत्रात 

िापरला जातो.  

उपयोग :-  

1. 2030 पयंत कार आवण मोठी िाहन ेया इंधनािर चाल ूलागतील.  

2. या इंधनािर चालणाऱ्या िाहनांमध्य ेरेल्िेचाही समािेश अस ूशकतो.  

3. मोठमोठ्या जहाजांसाठीही ग्रीन हाड्रोजन िापरला जाऊ शकेल. 

4. ग्रीन हायड्रोजन पूणापणे काबानमुक्त असेल. म्हणज ेहा िायू 0 टके्क प्रदषुण करेल. त्यामुळे प्रदषूण ि ग्लोबल 

िार्ममगच्या समस्या ंपासून सुटका होऊ शकत.े  

5. ग्रीन हायड्रोजन ररफायनरी, खतवनर्ममती उद्योग, विमान िाहतुक िेत्र, पोलाद उद्योग इ. रठकाणी उजाा म्हणून 

िापरला जाऊ शकेल.  

6. विविध कंपन्या ि कारखान्यांमध्य ेहायड्रोजनचा िापर हळूहळू िाढिल्यान ेकारखान्यांमधून बाहरे पडणाऱ्या 

काबानच ेप्रमाण हळूहळू कमी होत जाईल.  

7. साठिण टाक्ट्यांमधून सहज साठिता येईल.  

8. िजनान ेलहका असल्यान ेमोठ्या प्रमाणािर लांब अंतरािर िाहतूक करता येईल.  

9. कमी िेळात सहज भरता येईल.  

सध्या पेरोल वडझेलच्या तुलनेता ग्रीन हायड्रोजन हा स्िच्छ ि स्िस्त इंधन म्हणून एक उत्तम पयााय आह.े  

भारतातील सद्यवस्थती :-  

ग्रीन हायड्रोजनला भविष्यातील इंधन मानल ेजात असल्यान ेसंपूणा जगाच ेलि याकड े िेधले गेले आह.े 

भारत सरकारन ेनॅशनल हायड्रोजन वमशनची घोषणा करुन 2024 पयंत हायड्रोजनिरील संशोधनासाठी 800 कोटी 

रुपये खचा करण्याच े ठरविल े आह.े या योजनेची सुरुिातही झाली असून ददल्लीत 50 बसगाड्ा सीएनजीमध्य े

हायड्रोजनच े वमश्रण करुन चालविण्यात येत आहते. हा उत्पादनाबरोबर त्याचा वनयाात करण्याचीही योजना आह.े 

इंवडयन आईलसह अनेक मोठ्या कंपन्यांनी या िेत्रात मोठी गंुतिणूक करण्याची घोषणा केली आह.े भारत 

पेरोवलयम, ओएनजीसी, एनटीपीसी सारख्या बड्ा सरकारी कंपन्यांनी या ददशेन ेआगेकुच सुरु केली आह.े खाजगी 

िेत्रातील अनेक कंपन्यांटाटा, ररलायन्स अदानीयांनीही ग्रीन हायड्रोजन बनविण्याची आवण त्याचा िापर करण्याची 

तयारी सुरु केली आह.े आयआयटी सह दशेातील बड्ा संशोधन संस्था हायड्रोजन उजेिर संशोधन करीत आहते. 

आयआयटी ददल्लीच्या िैज्ञावनकांनी तर अवतशय कमी खचाात पाण्यापासून हायड्रोजन इंधन िेगळे करण्याच ेतंत्रज्ञान 

शोधून काढले आह.े तेथील प्रोफेसर ि विद्याथ्यांच्या टीमने हायड्रोजन प्रॉडक्ट्शन पायलट पलांट प्रोजेक्ट्टमध्य े इंधन 

बनिून तयार करुन ठेिले आह.े तर दसुरीकड े िाराणसी आय आय टी-बी एच यू मध्येही सेरामीक इंवजवनयररग 

विभागाच्या िैज्ञावनक डॉ. वप्रतम ससह यांनीही वपकांच्या अिशेषांपासून जगातील सिाात शुध्द हायड्रोजन इंधन 

बनिल ेआह.े आगामी काळात भारताला ग्रीन हायड्रोजन वनयाात करण्याच्या बाबतीत सिाात मोठा दशे बनविणे ह े

उदद्दष्ठ असून या बाबतीत भारताला जगाच ेहब बनविण्याच ेलक्ष्य ठेिले आह.े  

भारताच्या दषृ्टीन ेसंधी / महत्ि :-   

1. ग्रीन हायड्रोजन भारताला स्िच्छ उजेकड ेघेऊन जाऊ शकतो.  

2. त्याच बरोबर भारतासारख्या कृषी प्रधान दशेाला हिामान बदलाचा जो फटका बसत आह े त्याला तोड 

दणे्यासाठी मदतगार सावबत होऊ शकतो.  
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3. पॅररस करारानुसार भारत 2005 च्या स्तरािर 2030 पयंत आपल्या अथाव्यिस्थेतील काबान उत्सजानाच ेप्रमाण 

33 त े35 टक्ट्यापयंत कमी करण्याच ेउदद्दष्ठ पूणा करु शकतो.  

4. जीवाश्म इंधनािरील भारताच ेआयात अिलंबत्ि कमी होईल.  

5. विद्युत अपघटन उत्पादनांच ेस्थावनकीकरण आवण ग्रीन हायड्रोजन परीयोजनेच्या विकासामुळे भारतात 18-20 

वबवलयन डॉलरची निी हरीत तंत्रज्ञान बाजारपेठ विकसीत होईल.  

6. या िेत्रात हजारो रोजगारांची वनर्ममती होऊ शकेल.  

7. ग्रीन हायड्रोजनच्या बाबतीत भारत ग्लोबल हब बन ूशकेल.  

आव्हान े:-  

1. हायड्रोजन हा अत्यंत ज्िलनवशल असल्यान ेतो खतरनाक ठरु शकतो. त्यामुळे इंधनािर चालणाऱ्या िाहनांची 

सुरवितता खुप महत्िाची आह.े  

2. ज्िलनवशल असल्यान े तो अत्यंत कमी तापमानात ठेिािा लागेल. त्यामुळे या इंधनाचा सुरवित पुरिठा ि 

साठिण ह ेआज एक मुवककल काम ठरत आह.े  

3. सद्यवस्थतीत या इंधनाच्या वनर्ममतीचा खचा पेरोवलयम पदाथांच्या तुलनेत खूप जास्त आह.े  

4. हायड्रोजनच्या उत्पादनासाठी िापरल ेजाणारे तंत्रज्ञान उदा.- काबान कॅपचर ि स्टोरेज (CCS), हायड्रोजन इंधन 

सेल तंत्रज्ञान इ. प्रारंवभक अिस्थेत आहते.  

5. या तंत्रज्ञानािर काम करणाऱ्या संस्था, िैज्ञावनक ि संशोधक यांना प्राथवमक स्तरािर वनधीची अडचण भास ू

शकत.े  

6. ग्रीन हायड्रोजन तंत्रज्ञानाशी संबंवधत संशोधन ि विकासाला प्रोत्साहीत करणे आिकयक आह.े  

7. िाहतूक इंधन म्हणून हायड्रोजन इंधनाला प्रवत वलटर मायलेजच्या आधारािर पारंपारीक इंधनांशी स्पधाा 

करािी लागेल.  

8. िाहनांमध्य ेह े इंधन भरण्यासाठी आिकयक हायड्रोजन स्टेशन्सच्या पायाभूत सुविधा अजनुही व्यापक स्तरािर 

नाहीत.  

भविष्यातील वनयोजन :-  

1. भारतात ग्रीन हायड्रोजनच्या वनर्ममतीसाठी अवतशय अनुकूल भौगोवलक वस्थती उदा. सूयाप्रकाश ि हिा, पाणी ह े

मुबलक प्रमाणािर उपलब्ध आह.े  

2. ज्या िेत्रात विद्युतीकरण शक्ट्य नाही अशा भागात ग्रीन हायड्रोजन तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन ददले जात आह.े  

3. नविन आवण नविकरणीय उजाा मंत्रालयान ेदशेात हायड्रोजन पररवस्थतीकीतंत्र स्थावपत करण्याच्या हतेून ेएक 

मसुदा तयार केला आह.े  

4. कें द्रीय अथासंकल्प 2021-22 अनुसार ‘राष्ट्रीय हायड्रोजन उजाा वमशन  National Hydrogen Energy 

Mission- NHM ची घोषणा करण्यात आली असून त्याद्वारे हायड्रोजनला एक पयाायी उजाास्त्रोत म्हणून पुढे 

आणण्यासाठी रोडमॅप तयार केला जात आह.े 

5. सध्या ग्रीन हायड्रोजनच्या वनर्ममतीिर 3 त े 6.5 डॉलर प्रवतदकलो एिढा खचा येतो. आगामी काळात भारत 

सौरउजेच्या मदतीन ेप्रवतदकलो ग्रीन हायड्रोजनसाठी दोन डॉलरपयंत खचा मयााददत करण्याचा प्रयत्न करत आह.े 

यात यश आल्यास ग्रीन हायड्रोजनच्या बाबतीत भारत जागवतक हब बन ूशकेल.    
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वनष्कषा   - 

 जागवतक हिामान पररितानाचा  फटका भारतासह संपूणा जगाला बसत असल्यान े ग्रीन हायड्रोजनशी 

संबंवधत तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन दणेे अत्यािकयक आह.े उजेच्या या शाश्वत पयाायािर उल्लेखवनय काया करुन भारत 

हायड्रोजन तंत्रज्ञान आवण त्याच्याशी संबंवधत संशोधन ि विकासाच्या मुद्द्द्यािर विश्वगुरु बन ूशकतो 

संदर्भ   
1. पंतप्रधानांच ेलालदकल्ल्यािरील स्िातंत्र्य ददनाच ेभाषण, 15 ऑगस्ट 2021  

2. www.vikipedia.com 

3. चाणक्ट्य मंडल, स्पधाा परीिा अंक, नोव्हेंबर 2018  

4. द.ै दशेदतु दद. 14 सपटेंबर 2021  
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हवामान बदल आिण भारतातील कृषी उ पादकतवेर याचा प रणाम 
 

डॉ. मिनषा िशवाजी पाटील 
भूगोल िवभाग कला, वािण य व िव ान महािव ालय, यबंके र 

 

     
साराशं : 
      हवामान बदल ही एक वाढती जागितक सम या आहे. आिण िवकिसत आिण िवकसनशील देशांनी एकि त 

य ाचंी गरज आहे. हवामान बदलाचा पृ वीवर िविवध संसाधनां या उपल धतेवर गभंीर प रणाम होतो. िवशेषत: 
पाणीजे या पृ वीवरील जीवन टकवत.े जवै े ातील बदल, जवैिविवधता आिण नैस गक संसाधने मानवी 
आरो यावर आिण जीवनमानावर िवपरीत प रणाम करत आहते. २१ ा शतकात भारताला जागितक पातळीपे ा 
जा त तापमानवाढ अनुभव याचा अंदाज आहे. उ हा यापे ा िहवा यात तापमानात अिधक तापमानासह भारत 
तापमानात अिधक हंगामी फरक अनुभव यास सु वात करेल. भारतातील उ णते या लाटाचंे दीघायु य अिलकड या 
वषात उबदार रा ीचे तापमान आिण उबदार दवसांनी वाढले आहे आिण हा कल कायम राह याची अपे ा आहे. 
सरासरी तापमान बदल २.३३०से.- ४.७८०c, काबन डायऑ साइड  सां तेम ये दु पट हो याचा अंदाज आहे. या 
उ णते या लाटांमळेु उ हा या या मा सून या पूवसूचनेत प रवतनशीलता वाढेल, यामुळे भारतातील कृषी 

े ावर ती  प रणाम होईल. हवामान आराखडा, काबन डायऑ साइड माण आिण तापमानात हळूहळू वाढ 
हो याचा अंदाज करतात. 
बीजसं ा : हवामान बदल,शतेी, पज यमान, हवामान बदलाचा प रणाम 

तावना : 
        शेतीवरील हवामान बदलाचे एकूण प रणाम या प रणामां या सतुंलनावर अवलंबनू असतील. 
पृ वीभोवतालचे वातावरण नाय ोजन (78%) न े बनलेले आहे. ऑि सजन (21%) आिण उव रत 1% काबन 
डायऑ साईडचा समावशे असले या वायूंनी बनलेला आह.े  िमथेन आिण नाय स ऑ साईड या वाढ या ह रतगहृ 
वायूंमुळे गे या १०० वषाम ये ०.७४0c ने जागितक तापमानवाढ झाली.आिण १९९५-२००० दर यान १२ उबदार 
वषापैक  ११ न दले गेले. हवामान बदलासाठी अतंगत सरकारी पॅनल (IPCC-Intergovernmental Panel for 
Climate Change) तापमानावरील अंदाज या शतका या अखेरीस १.८0c ते ४.०0c वाढीचा अंदाज आहे. काही 
बदल िपकांवर, मातीत, पशधुन, म यपालन आिण क टकावंर यां या य  आिण अ य  प रणामां ारे शेतीवर 
प रणाम करतील. मानवान े केवळ पयावरणीय ससंाधनाचंे त ण िपढी ट याट यान े ितसाद दे यासाठी आव यक 
आह.े देशानुसार जागितक तापमानवाढी या अ यासातून अस े दसून आले आहे क  १००% ह रतगहृ 
वायउू सजनापकै  २३% वाटा कृषी आिण संबिंधत े ांचा आहे. भारतीय अथ व थेची कृषी े  हे उ पादक 
सकल दशेांतगत उ पादना या (GDP-Gross Domestic Product) १७.१८% आिण ६०% माची योगदान 
आह.े  कृषी उ पादन य  हवामान बदल आिण हवामानावर अवलंबून आह.े तापमान, पज यमान आिण 
काबनडायऑ साइड एका तेम य ेसभंा  बदल िपकां या वाढीवर प रणाम करतात. जगभरातील अ  उ पादनावर 
हवामान बदलाचा  व जल सचनाचा कमी ते म यम असनू याचा अनुकूल प रणाम होतो. जागितक कृषी 
उ पादनावर काबनडायऑ साइड प रणाम होतो. भारतात उ हा यापे ा िहवा यात अिधक तापमानवाढीसह 
तापमानात हंगामी फरक अनुभव यास येतो.भारताने १८९१ ते २०१९ पयत २७ पे ा जा त मो ा माणात 
दु काळ अनुभवला आह ेआिण दु काळाची सरासरी वाढत आहे. हवामान बदल शतेी आिण अ  सुर सेाठी मोठा 
धोका आहे. भारताम ये पाणी हे सवात मह वाचे कृषी उ पादन आहे कारण एकूण लागवडी या ५५% े ा ंम य े
सचनाची सिुवधा नाही. 

उ :े 
   १) हवामान बदलाचा अथ अ यासणे.  
   २) हवामान बदला या प रवतनशीलतेचा अ यास करणे.  
   ३) भारतीय कृषी े ावर हवामान बदलाचा प रणाम अ यास यासाठी.  
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   ४) हवामान बदल िनयं णासाठी काही धोरणा मक सूचना.  
साम ी सकंलन आिण सशंोधन प ती: 
      संशोधन पेपर पूणपणे द ु यम डेटावर आधा रत आह.े जो िविवध संदभ पु तके, लेख, िनयतकािलके, जन स 
आिण वबेसाइ स सार या ोताकंडून गोळा केला जातो. 
हवामान बदल आिण भारतीय कृषी पीक उ पादकता: 
       हवामान बदल आिण भारतीय कृषी पीक उ पादकता, हवामान बदलामुळे दोन कारे भािवत होऊ शकते. १) 

य , तापमान, पज य आिण/ कवा काबनडायऑ सइड पातळीतील बदलांमुळे आिण २) अ य पणे, जिमनीतील 
बदलां ारे, क टक, क टक, रोग कवा तणां ारे कडीची िवतरण आिण सरासरी. उ ण हवेचा एकि त पा याची 
कमतरता, एकि त पाणी टंचाई या ती  प रि थतीमुळे भिव यात काबनडायऑ सइड या सकारा मक 

भावाखालीही भारतातील ग  आिण तांदळा या उ पादकतेवर िवपरीत प रणाम होऊ शकतो. भारतातील सरासरी 
तापमान २०२० पयत ख रपाम ये (उ हा यात) ०.१०0c ते ०.४०0c  आिण र बी (िहवाळा) म ये ०.३०0c ते 
०.७०0c आिण खरीपम ये ०.६०0c  ते २.००0c  आिण र बीम ये १.१०0c  ते ४.५०0c  पयत वाढ याचा अंदाज 
२०७० पयत आहे. (IPCC, १९९६). २०२५ पयत सरासरी पाऊस न बदल याचा अंदाज आह ेपरंतु २०७० पयत 
र बी या दर यान १०% वाढू शकतो. याचबरोबर हवामाना या ती तेची श यता वाढली आह,े. जसे, क  मा सनू 
सु  हो याची वळे आिण ती ता आिण दु काळ आिण पूर यांची सरासरी वाढलेली आह.े भारत ही ामु याने 
शेतीिभमुख अथ व था आहे. कारण जवळ जवळ ६०% लोकसं या य  शेतीवर वसायावर अवलंबून आहे.  
एकतर शेतकरी कवा शेतमजूर हणून आिण याचंी एका ता ७६% जा त आहे. खे ांम य ेहवामानातील िभ तेचा 

य  प रणाम ब सं य लोकां या जीवनमानावर होतो. ाचीन काळापासून भारतीय शेती मा सूनवर अवलंबून 
आह.े शेतीवर मो ा माणात मा सूनचा प रणाम होतो. वाढ या तापमानाचाही भारतीय शेतीवर प रणाम होत 
आह.े गंगे या मैदानाम य,े मा सूनपूव बदल ामु याने ग हा या िपकावर प रणाम होतो. (२०१०-२०३९ नंतर या 
काळात ०.५°c वाढ; IPCC २००७). झारखंड, ओिडशा, आिण छ ीसगढ या रा यांम य,े गंभीर दु काळात तांदळू 
उ पादनाच े नुकसान (पाच वषात एक वष) एकूण उ पादना या सरासरी सुमारे ४०%, अंदाजे आहे. 
काबनडायऑ सइम ये ५५० ppm पयत वाढ याने तांदळू, शगा आिण तेलिबयांचे उ पादन १० ते २०% वाढते. 
तापमानात १°c ने वाढ झा यामळेु ग , सोयाबीन, मोहरी, शगदाण ेआिण बटाटे यांच ेउ पादन ३ त े७ % नी कमी 
होऊ शकते. जा त तापमान असेल तर जा त माणात नकुसान होईल. तापमानात वाढ, पावसाची प रवतनशीलता 
आिण जल सचनात घट यामुळे ब तेक िपकाचंी उ पादकता कमी होईल. भारतीय कृषी सशंोधन सं थेत केले या 
अ यासानुसार भिव यात ग हा या उ पादनात ४ ते ५ दशल  टनांपयत नुकसान हो याची श यता दशिवली आह,े 
भिव यात १०°c सिे सअस तपमान वाढेल. जर तापमानात २°c वाढ झाली तर बाजरीचे उ पादन १० ते १५ % नी 
कमी कर याचा अंदाज असले व  तांदळाचे उ पादन जवळपास एक दोन हे टरने कमी होईल. जर कमाल आिण 
कमान तापमान अनु मे ५°c आिण ५.५°c ने वाढले, तर भारतात िपकाचंे उ पादन ७-८ ट यांनी कमी होईल. 

सुपीक े े पा याखाली असते आिण कनारप ी या देशात पा या या खारटपणाला सामोरे जाव ेलागेल. यामुळे 
गुजरात आिण महारा ा या कनारप ी या देशात शेती भािवत होईलच असे सांगता येणार नाही. जागितक 
तापमान वाढीचा कृषी उ पादनावर प रणाम हो याचा अंदाज आहे. जगातील भात उ पादन खालील माणे  

देश 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 
भारत  109698 112760 116480 118870 122000 
चीन  147766 148873 148490 146730 148300 
बां लादेश 34578 32650 34909 35850 34600 
सयंु  रा  7117 5659 7107 5877 7226 

     Rice Yeild in MT ( Department of Agriculture)    
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 सवात अलीकडील काळात  "नवीन आिण मजबूत पुरावे आहेत क  गे या ५०वषाम ये पाळ यात आलेली ब तेक 
तापमानवाढ मानवी याकलापांना कारणीभूत आह.े" वै ािनक सं था १९८६-२००५ या तुलनेत २०१६-२०३५ 
या कालावधीसाठी जागितक सरासरी पृ भागावरील हवे या तापमानात बदल हो याची श यता आहे.  वै ािनक 
पुरा ात असे हटले आहे क , जागितक एकि त आिण महासागराच ेतापमान २०११-२०२० या कालावधी सुमारे 
१०°c आह.े  
जागितक तापमानवाढीचा प रणाम:  
1. समु ा या पा याची पातळी वाढण-े जागितक तापमानवाढीमळेु हवामान बदल आिण बफ िवतळत आहे यामुळे 

दलदलीचा देश, सखल शहरे आिण बेटे समु  पा याने ापली आहेत कवा भरली आहेत.  
2. पज यमानातील बदल आिण याचा शेतीवर होणारा प रणाम - काही भागात दु काळ आिण आग, इतर भागात 

पूर यामुळे भारता या आिण इतर दशेां या शेतीवर प रणाम होतो. जागितक तापमानवाढीचे उदाहरण हणज े
मुसळधार पाऊस.  

3. बफाचे ढग िवतळणे - वुाजवळील व ती न  होते.  वुीय अ वल आता बफाम ये घट झा यामुळे याचंा खा  
हगंाम कमी झा यामुळे मो ा माणात धोका िनमाण होईल.  

4. िहमनदी िवतळण े- जु या िहमन ांच े िवतळण ेआधीच दसून आले आहे.  गे या वष  उ राखंड, अ या अनेक 
ठकाणी िवनाशकारी ढगफुटी होत असते..  

5. रोगाचंा सार -मले रया सार या रोगाचंे नवीन, आता उबदार, देशांम ये थलांतर होते.  
भारतीय शतेीवर हवामान बदलाच ेप रणाम: 
        हवामान बदल आिण भारतीय कृषीवर याचा प रणाम होतो. भारतासाठी, २०२० पयत े  सरासरी 
वा षक तापमानवाढ १.०°c ते १.४°c आिण २०५० पयत २.२°c ते २.९°c दर यान राह याचा अंदाज आह.े 
तुलनेने तापमानात वाढ होईल. ख रपात (पावसाळी हंगामात) र बी या (िहवा या या) हगंामात कमी असण.े 
ख रपातील पाऊस ब ताशं ठकाणी वाढ याची श यता आह ेतर र बी हगंामात कमी होऊ शकतो. र बी पावसाची 
मा  मोठी अिनि तता असेल.   
1. जरी काबनडायऑ साइडम य े वाढ, अनेक िपकांसाठी फायदेशीर ठर याची श यता आह,े तापमानात वाढ 

आिण पावसाची वाढलेली प रवतनशीलता अ  उ पादनावर ल णीय प रणाम करेल. अलीकडील हवामान 
बदलासाठी अंतगत सरकारी पनॅल (IPCC) अहवाल आिण काही इतर जागितक अ यास २०८०-२१०० पयत 
तापमानात वाढ झा यामुळे भारतातील पीक उ पादनात १०-४०% नुकसान हो याची श यता दशिवली आहे.  

2. कृषी उ पादन य  हवामान बदल आिण हवामानावर अवलंबून आहे. तापमान, पज यमान आिण 
काबनडायऑ साइड यातील बदलांचा  िपकां या वाढीवर ल णीय प रणाम करतात. जगभरातील अ  
उ पादनावर हवामान बदलाचा, जल सचनाचा व काबनडायऑ साइड प रणाम कमी ते म यम झा यामुळे 
जागितक कृषी उ पादनात दु पट वाढ होऊ शकते. भारतात साधारण २००० ते २०१८ दर यान उ णतेची लाट 
१४०० वेळा आ यामुळे  मो ा माणात दु काळ अनुभवला आहे आिण दु काळाची सरासरी वाढत आहे. 
संशोधना या आंतररा ीय पथकाने केले या अ यासानुसार २१०० पयत भारतातील ७०% शहरांना अिधक 
उ णता व आ तलेा सामोरे जावे लागेल. जागितक उ णता वाढ ह ेया मागचे मु य कारण आहे. यामुळे पाणी ह े
भारतातील सवात मह वाचे कृषी उ पादन आहे कारण एकूण लागवडी या ५५% भागांम ये जल सचनाची 
सुिवधा नाही.  
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3. भारत हा मा सून वामानाचा देश आहे. यामुळे भारतातील बरीच शेती ही मा सनूवर अवलंबून आहे. 
भारतातील हवामान उबदार जलच ाची  गती, बदलणारा पाऊस, पा याची पातळी आिण जा त वेळ लागेल. 
उबदार हवेम य े जा त आ ता असते आिण यामुळे पृ भागावरील ओलावाच े बा पीभवन वाढत.े हवामान 
बदलाचा य  प रणाम िपकां या बा पीभवन बदलावर होतो. तसचे हवामानाचा प रणाम जिमनीतील 
आ ता, भूजल पुनभरण आिण पूर कवा द ु काळाची सरासरी आिण िविवध भागात भूजल पातळीवर प रणाम 
होतो. 

4. हवामान बदलाचा मोठा प रणाम पावसा या पा यावर कवा िबनशेती िपकांवर होईल, याची लागवड 
जवळजवळ ६०% पीक पावसा या पा यावर केली जाते. िहवा यातील तापमानात ०.७०0c वाढ झा याने 
पाऊस पडले या ग हाच ेउ पादन ०.३५ टन ित हे टर कमी होत आह.े 

   जागितक तापमान वाढीशी सबंंिधत हवामानातील बदल, तरीही, कृषी उ पादनाम य े मो ा माणात 
हंगामी चढउतार होतो. आजही सव कृषी उ पादनाला अशा प रवतनशीलतेब ल संवेदनशीलता आह.े दु काळ, पूर, 
उ णक टबधंीय च वादळ, अितवृ ी या घटना,  
उपाययोजना : 
1. जल सचान सुिवधते सुधारणा व वाढ करण.े 
2. समुदायाने वन व थापन आिण वनीकरण क प तयार करण.े  
3. उदा. शाळा, कॉलेज, कंपनी, इ. 
4. पूवानुभवावर व पूवानुमान सूचना णालीम ये सुधारणा करणे. 
5. कमी दषूण करणारी ऊजा िन मती, वाहतकू आिण इतर उ ोग िवकिसत करा. 
6. कृषी प तीत नवीन बदल करण.े हणजेच पारंपा रक शेती प त वाप  नय.े 
7. वृ ारोपण क न वनीकरण वाढिवणे. 
8. ओझोन य कमी कर यासाठी य  करणे.  
9. लोकसं ये या वाढीवर कडक िनयं ण करण.े जे झाडांचा वापर इंधनासाठी करतील यां यावर कारवाई करणे. 
          नैस गक िन मत स य शतेीला ो साहन दणे,े जैव खते आिण जवै व तुमान इंधनाचा वापर ह े
वातावरणा या िवकास व व थानामधील तीन मह वाचे घटक आहेत. 
िन कष : 
       जागितक हवामान बदल ही नवीन घटना नाही. हवामान बदलां या प रणामामुळे अनेक धोके िनमाण झाले 
आहेत यातील एक मह वपूण प रणाम हणज ेगुणव ा आिण माणातील जलसंपदा आिण पीक उ पादकतेम य े
बदल घडवनू आणणे. सवानी हे जाणले पािहज ेक , पयावरणीय संतुलन टकून राहणे आिण हवामान ि थरता हे 
रा ीय सुर ा आिण सावजिनक आरो याइतकेच मह वाचे आहे. आज भारताकडे महा मा गांधी रा ीय ामीण 
रोजगार हमी कायदा आिण या या तरतुदी शेती व थापना या व पात ह ेकर यासाठी एक मजबूत आधार 
आह.े असा िन कष काढला जाऊ शकतो क  भारतीय देश हवामान बदलासाठी अ यंत सवंेदनशील आह.े          
कृषी े  हे सवात तरीय े  आह.े कारण याचा 1.2 अ ज लोकां या जीवनावर य  प रणाम होईल. भारताने 
2050 पयत ह रतगहृ वायूचंे उ सजन अध कर याचे ल य ठेवले आहे. 
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पयटन उदयोग शा त िवकासासाठी भारत सरकार या पयटन धोरणांचा अ यास. 
 

ा.डॉ.नयना िभमराव पाटील 
सहा यक ा यापक,  अथशा  िवभाग, कला, वािण य व िव ान महािव ालय,  यंबके र-४२२२१२ 

 

गोषवारा -   
 पयटन उ ोग हा एक आ थक उप म असनू भारतीय अथ व थेचा मुख आधार तंभ आहे. भारतातील 

वास पयटनातील जीडीपी (GDP) वाटा इतर उ ोगां या तलुनेत जा त आहे. स या जगभरात अचानक कोिवड -
19 महामारीचा सार झा याने या उ ोगावर ितकूल प रणाम झाला आहे.  पयटकां या आवडी िनवडीत बदल 
झाले. पयटन बु क स बंद के या गे या. कोिवड -19 िवषाण ू सार धो याने सव हॉटेल वसाय, वास बंद, य  
अ य  अनके उ ोगाना ितबंध बसले.  िवलगीकरण, सामािजक अंतर, लॉकडावून यामुळे भारतीय पयटन आलेख 
खाली घसरला. आ थक च  बदलले. प रणामी अथ व थेत सवच े ात अिनि तता िनमाण झाली आहे. कोिवड -
19 ला ितबधं कर यासाठी शासनाचा मो ा माणावर आरो यिवषयक बाब वर खच वाढत आहे. सरकारी 
महसूल घटला आहे. भारतीय पयटन मं ालय 2019 या वा षक अहवालानुसार 2018-19 म ये पयटन उ ोगात 
87 दशल ा न अिधक लोकांना रोजगार िमळाला होता. जो देशा या एकूण रोजगारा या 12.75% आह.े  
UNWTO नुसार 2018 म ये भारतातील पयटनातून 1,451 US$ चलन ा ी होती. 2019 म ये 140  देशांपैक  
34 वा माकं  भारताचा होता. 2020 म ये यात संकुचण झाल.े आंतररा ीय पयटकांची सं या माच 2020 म य े
84 ट यांनी घटली. GDP 2.5 % ने कमी झाला. 2020-21 म ये पयटक ि हसा िनलंिबत केले गेले. टाईमलाईन 
वेळीवेळी बदलली, अटी शत  सह वगेवगेळे िनबध लादले आहेत. भारतात वैदयक य उपचार तुलनेने कमी खचात 
होत अस याने वैदयक य पयटनाची मता मोठी आहे. देशांतगत पयटनाचा वाटा दखेील जा त रािहलेला आहे. परंत ु
आज जागितक कोरोना महामारी मुळे पयटकां या मागणीत घट होऊन पयटन उ ोगावर ितकूल प रणाम झाला 
आह.े कोि हड -19 या साथी या िव द लढा दे यासाठी 28 जून 2021 ला िव  मं ी िनमला सीतरामन यानंी 
भारतीय अथ व थेला एकूण 6,28,993 कोटी पयाचे मदत जाहीर केली. तसेच पयटन े  वाढिव यासाठी 
पयटन मं ालयाने  मदत पॅकेज घोषणा केली. कोि हड भािवत े ास 1.1 लाख कोटी पयाची कज हमी योजना 
तसेच 11000 पे ा जा त पयटक मागदशक / वास पयटन भागधारक यांना आ थक अथसाह य जाहीर केले. 
पिह या 5 लाख िवदेशी पयटकांना ि हसा शु क माफ 31 माच 2022 पय त लागू केले. पयटन उ ोगात काम 
करणा-यांना वयैि क कज दान केले जाईल. पयटन पु ीवन योजनतगत सरकारचे ह ेसकारा मक पाऊल पयटन 
उ ोगाला चालना देणारे ठरेल. या पयटन उ ोग िवकासासाठी आतापयत शासनाने जाहीर केले या धोरणाचंा 
राबिवले या योजनाचा अ यास या सशंोधन  लेखात केलेला आहे २१ ा शतकात सवेा े ातील पयटन हा एक 
उदयोग हणून उदयाला आला आहे. पयटन उदयोगामूळे आंतररा ीय सामंज य, रा ीय एका मता याम ये वाढ 
होते, पयटन उ ोग िवकासासाठी भारतात १९६६ म ये भारतीय पयटन िवकास महामंडळाची (ITDC) थापना 
झाली. तसेच २००२ व २००६ चे पयटन धोरणे पयटन िवकास वाढीसाठी मह वपणू आहेत. पयटन उदयोग हा 
अथ व थे या िवकासासाठी मह वपूण आहे. पयटन धोरणाम ये सात मू य बाबी वर ल  क ीत केले गेले. यात - 
वागत, सुिवधा, सुर ा, सहयोग, संरचना आिण सफाई इ यादी. अथ व थेला चालना दणेा-या उदयोगापैक  

पयटन उदयोग हा एक मह वाचा उदयोग अस याने क शासन, रा यशासन यां या ारे िविवध अ यास गटांची 
नेमणूक होऊन पयटन उदयोग वसाया या वाढीसाठी य  केले गेले. आधुिनक काळात पयटन हा एक वत: 
रा ीय व आंतररा ीय उदयोग हणून िवकिसत झा याचे दसून येते. भारतासार या िवकसनिशल देशाम ये मो ा 
सं येने िमकांची उपल धता अस याने पयटन उदयोगाचा िवकास बेकारी व अधबेकारी या सम याचंे िनराकरण 
होव ू शकते. पयटन े ातील रोजगार मतचेा आणखी एक फायदा रोजगाराच े िविवधांगी व प होय. पेन, 
हागँकागँ, थायलंड या सारखे देश आप या अथ व था या उदयोगाभोवती गुंफ याचा आटोकाट य  करतानंा 
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दसतात. सदर शोधिनबंधात पयटन उदयोग िवकासासाठी भारत सरकार या पयटन उदयोग संदभात असले या 
धोरणाचंा अ यास केलेला आहे.  
 मू य सकं पना - पयटन उदयोग, भारत सरकार पयटन धोरण, अथ व थचेा िवकास. 

तावना -:  
 पयटन उदयोगाचे अथ व थे या िवकासात मह वपूण थान आहे. पयटन उदयोग अथ व थे या ितनही 

े ात मह वपूण आहे. पयटन उदयोगातून कोण याही कारचे उ पादन होत नाही तर िविवध कार या सेवाचंी 
िन मती केली जाते. यातून रोजगार, उ प  ा  होते. आिण अथ व थचेा िवकास साधला जातो. आज अनेक 
िवकिसत दशेानी केवळ पयटन उदयोगावरच आपला आ थक िवकास सा य केलेला आहे. उदा. ि व झलड, सगापूर 
देश होय. पयटन उदयोगामूळे मोठया माणावर रोजगार सधंी उपल ध झाले या आहेत. यातून आ थक िवकास 
साधला जातो. पयटन उदयोग िवकासासाठी शासन तरावर अनेक य  केले जात आहे. यासाठी भारत सरकारच े
अनेक टडी रपोट आहेत. शासन िनणय, जाहीर केलेले आहते. िविवध पयटन संदभात धोरण,े योजना राबिव या 
आहेत. भारतातील पयटन उदयोगाचा िवकास कर यासाठी 'झा' सािमती या िशफारशी न े दशेपातळीवर भारत 
सरकार पयटन मं ालय, भारतीय पयटन िवकास महामडंळ (१९६६) (ITDC), रा यपातळीवर महारा  पयटन 
िवकास महामंडळ (MTDC) (१९७५) थापना केली आह.े भारत सरकारने २००२ म ये आपले नवीन पयटन धोरण 
जाहीर केले हे धोरण पयटन उदयोगाची वृ दी होवनू अथ व थेचा िवकास सा य करता यावा या दृ ीन े य  केले  
आहे . पयटन िवकसाचे वाढते मह व ल ात घवेून भारताचे १९८० म ये पिहले पयटन धोरण व महारा  रा याचे १ 
ऑ टोबर १९९३ म ये पिहले पयटन धोरण जाहीर केले होते. यानंतर भारत सरकारने २००२ म ये नवीन पयटन 
धोरण जाहीर केले. २००२ म ये इन े िडबल इंिडया (अतू य भारत) अिभयान पयटन िवकासासाठी सु  केले. तसचे 
महारा  शासनाने महारा  अनिलिमटेड या कॅपेन ारे पयटन उदयोगाला चालना दली आहे. सदर शोधिनबंधात 
भारत सरकार या पयटन िवकासासाठी असलेल या पयटन धोरणांवर अ यास केलेला आहे. 
 उ दद य े- :  
1. पयटन उदयोगाचा अ यास करणे.  
2. पयटन उदयोगातून अथ व थचेा झालेला िवकास अ यासणे. 
3. पयटन उदयोग िवकासासाठी असले या शासक य धोरणाचंा पयटन उ ोगावरील मग परीणामांचा  अ यास 

करणे.  
4. कोि हड -19 काळात पयटन उ ोगासाठी शासनान ेकेले या य ाचंा अ यास करण.े  
गहृीतके -:  
 1) पयटन उ ोगासाठी सरकारने राबवले या धोरणांचा पयटन उ ोगावर सकारा मक प रणाम झाला आहे.  
2) शासनाने राबिवले या पयटन धोरणाचा पयटन उ ोगावर आिण भारतीय अथ व थवेर अनुकूल प रणाम झाला 
आह.े   
अ ययन प दती - :  
 तुत शोधिनबधंासाठी द ु यम साम ीचा आधार घेतलेला आहे. दु यम साम ीत भारत सरकार व महारा  
पयटन िवकास मं ालय याचंे टडी रपोट, पयटन शासन िनणय, पयटन धोरण,े योजना यांचा अ यास केलेला आहे. 
तसेच सकेंत थळावरील पयटन सं था, सघंटना सव रपो स, पयटन उदयोग संदभातील मािहती, िविवध वतमान 
प ातील पयटन लेख व संदभ सािह य, िविवध पु तके, लेख याचंा अ यासासाठी वापर केलेला आहे. 
भारत सरकार पयटन धोरण े-:  
 भारतात रा ीय पयटन धोरण नो हेबर १९८० म ये थमच जाहीर केले. पयटन उदयोग िवकास 
कर यासाठी आिण आतररा ीय पयटनाचे मह व ओळवून १९८२ म ये परक य चलन ा ी, िवकासात उ  अ म 
धोरण, दान सूिवधा अ य प अस याचे ल ात घवेून तीथटन हणून वास करणा-या दशेी पयटकाचंी  सं या मोठी 
आह.े ह ेओळखून दशेी पयटकांना सिूवधा िव तृत करण.े  यासाठी या पयटन धोरणात मे १ ९९२ म ये कृती योजना 
तयार केली गेली यात सामािजक, आ थक िवकास, वाढ या रोजगार सधंी, िवशेषत : ेणीसाठी दशेांतगत पयटन 
िवकिसत करण,े रा ीय वारसा आिण पयावरणाचे परी ण, आंतररा ीय पयटनाचा िवकास आिण परक य 
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चलन ा ी, पयटन उ पादनात िविवधता, जागितक पयटनात भारताचा िह सा यात वाढ करणे, पयटन संसाधनाची 
सुधारणा करणे, माक टग व एकाि मक िवकासासाठी िव मान ससंाधनाचा कमाल व सूिनि त वापर करणे. इ यादी 

मूख उददशे होते. जूलै १९९१ म ये िवदशेी गुतंवणूक साठी पयटनाला ाधा य े  हणून घोिषत कर यात आले. 
नवीन रा ीय पयटन धोरण २००२ म ये उ पादन िवकास धोरणा बाबतीत खालील सचूीत बाबी - १. भारतातील 
२२ जागितक वारसा थळाचा िव तार २.पयटन धोरणातगत खाजगी े ात  पयटनाला तेजीने भर दे यात 
आली.3.  बीच समु कना-याचंा िवकास, आंतररा ीय ू ज पयटन थळे याकडे िवशेष ल  देणे. ४. आ थक वाढीच े

मूख इंिजन हणून पयटनाला मह व दणेे. ५. ािमण पयटनात िवकास व उ जेन देणे. ६. पयटन वृदीचा मूख 
ाय हर हणून देशातंगत पयटनावर भर देणे. ७ आंतररा ीय वास ापार लाभ हो यासाठी जागितक तरावर 

भारताचा ड हणून ि थती िनमाण करणे यासाठी पयटन थळांची िन मती करणे. ८. एकाि मक िवकासा या 
दृ ीने रा य आिण खाजगी सवसहभागातून पयटन िवकास सा य करण.े ९. भारतातील पारंपा रक पाककृती याचंी 
जािहरात करण,े खादय कारांचा हॉटेल, रे टॉरट थापन करणे. उदयोजकांना यासाठी ो साहन देण.े १० रा ीय 
उदयाने व यजीवन यांच े संर ण सवंधन करणे ११.िहमालयीन भागात साहसी पयटनास ो साहन देणे. १२. 
भारतातील सण, उ सव, दशन, काय म इतर  देशांम ये राबिवण.े १3. भारतातील इको आरो य टु रझमचा सार 
करणे. १४. िवदेशातून पयटकांना  आक षत करण.े पयटकांना भारतातील कलाकुसर, शॉ पग ची मािहती देण.े १५. 
भारता या पयटन वाढी या दृ ीन ेिवशषे पयटन े  हणून केरळ, तािमळनाडू, ओ रसा, महारा  ( सधुदगु) आिण 
दव-दमण यांचा एकाि मक िवकास साधण े या बाब वर िवशेष भर या धोरणात दे यात आला. 

 भारताच े२००२ च ेपयटन धोरण -:   
 पयटन उदयोग िवकासासाठी भारत सरकारले २००२ म य े आपले पयटन धोरण जाहीर केले. यापवू  
१९८०, ८२ म ये संसदेत रा ीय पयटन  धोरण जाहीर केले होते. परंतू या काळात अथ व थेतील मंदीची ि थती, 
खाजगी े ाची भिूमका िवदशेी बचत  अभाव यांमुळे या धोरणात देशी पयटनावर भर दला गेला नाही.  परंत ु
देशा या आ थक िवकासात पयटन े ाचा वाटा मह वपूण अस याने  ३0 ऑ टोबर २००१ म ये रा ीय पयटन 
धोरण काय म आखला गेला.  पयटन उदयोगात रोजगार िनमाण कर याची मोठी  संधी हे ओळखून २००२ म य े
भारताचे रा ीय पयटन धोरण जाहीर झाले. या धोरणानगूार पूढील बाबीवर भर दला गेला. १. पयटनात िवकास 
सा य करायचा असेल तर पयटकांची सुर ा, वा थ याकडे ल  दले गेले पािहजे. २. सरकारी खाजगी े ाने  
िमळून य  केले पािहज.े .3  भारतातील वारसा थळे, मारके  याचे यांचे पयावरणीय सवंधन, इको  पयटन यावर 
भर दला पािहजे . ४. पवत, वने, िशखरे याबरोबर साहसी पयटकांना ो साहन दले गेले पािहजे. ५. भारतातील 
योगा यास, आयूव दक उपचार, खादय सं कृती यासाठी पयटकांना आक षत केले पािहजे. ६ पयटन उदयोग 
िवकासासाठी या ा एजंट, गाईड यासाठी आचार संिहता तयार केली पािहजे. याचे पालन झाले पािहज.े 
आंतररा ीय तरावर भारताला उ  थान दले पािहज.े भारतातील सां कृितक मू य, अ याि मक िवकास याचंा 
गौरव केला पािहज.े ७. स यता, नागरी शासन संदभात चागं या शासनावर भर दला पािहजे. ८. पयटनाला 
आ थक िवकासाच े एक तं  हणून िवकिसत केले पािहजे. रोजगार सदृ य आ थक िवकास, ािमण पयटनाला 

ो साहन, देशातगत पयटनावर भर दला पािहजे. ९. भारतातील पयटन िवकासात वाढ  हावी हणून एक कृत 
पयटन िवचार, रा य, खाजगी े , पयटन सं था यांना बरोबर घवेून िवकास साधला पािहजे. १०. भारतात येणारे 
पयटक भौितक, सां कृितक, अ याि मक दृ या संतृ  राहतील यावर भर दला पािहज.े  ११. पयटन िवकासावर भर 
दे यासाठी सातसु ी काय म - वागत - सचूना - सिूवधा - सूर ा - सहयोग - संरचना – साफसफाई यावर भर 
दला पािहजे. २००२ या धोरणानुसार भारतात ६९८० दशल  पयटकांचे आगमन झाले होते. जगात भारताचा 

पयटन िवकासातील वाटा ११ ट े  आहे. २००० म ये भारतात २.६५ दशल  िवदेशी पयटकांचे आगमन झाले होते . 
१ ९ ८१ म ये भारताची देशातंगत पयटनात १.३७ ट े  इतक  भागीदारी होती. जागितक पयटन आिण या प रषद 
यां या अहवालानुसार २००१ म ये दशेी पयटनात भारताचा वाटा १०.७ ट े  राहील. यापासून २०७.१ दशल  
रोजगार ा ी, ६५७.७ कोटी अमे रकन डॉलर ची बचत होईल. भारता या एकूण उ प ात पयटन उदयोगाचे ५.३ 
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ट े  इतके योगदान राहील. पयटन िवभाग ारे वष १९८० या संशोधनानूसार भारतातील पयटनातून य  
अ य  रोजगाराची सं या ४२ दशल  आह.े यात पूणवळे, अंशकािलन रोजगार सािमल आहेत. 
 पयटन धोरणाच ेमू य उददशे - :  
१.पयटन उदयोग िवकासाच ेसम  धोरण आिण ल  - : 
  पयटना ारे भारतीय लोकांचा जीवन तर वाढवणे. या ारे भौितक जागृती, मानिसक िवकास सां कृितक 
समृ दी, अ याि मक चेतना जागृत होइल. सम  पयटन िवकास ा ीसाठी पूढील पाच बाबी / हेतू आव यक आहेत. 
१. रा ीय ाथिमक व पामधील पयटन िवकासाची िबकट ि थती आिण अडथळे दरू करणे. २. पयटन िवकासासाठी 
भारताला ित पधा बनिव यासाठी वाढ करणे. ३. भारता या पयटन िवकास े ाम य े सधुारणा करणे. आिण 
निवन माकट मधील गरजांना पूण कर यासाठी िव ता रत करणे. ४. जागितक तरावर सरचनेची िन मती करणे. ५. 
िनरंतर आिण भावशाली िव  योजना व काय माचा िवकास करणे. 
 २.रा ाची ाथिमक व पातील ि थती - :  
 भारतीय सिंवधाना या समवत  सूचीम ये पयटनाला अंतभतू क न पयटन िवकास दृ ीने रा य सरकार 
आिण मूख मं याचंी सभा यावर िवचार िवमश क न मं याचंी एक सिमती िथक  टॅक व पात काय कर यासाठी 
मू य टेक हो डर बरोबर स लागार प रषद आयोिजत केली एस एन ३ ोटोकोल / करार पात रा ीय पयटन 
जागृती अिभयान या नावाने ावसाियक पात एक कृत सार धोरण योजना तयार केली. 
३. पयटक िवकास े ातील भारताची पधा वाढिवण े-: 
  भारतात यणेा-या िवदेशी पयटकानंा ि हसा, पासपोट व रत िमळावा यासाठी ईले ोिनक ि हसा प दती 
सगंणक करण करण ेपयटकांना सुरि ता या द ृ ीन ेअितिथ देवो भव ची भावना समाजाम य े जवणे. 
४ . उ पादन िवकासात सधुारणा तसचे िव तार करण े-:  
 भारतात २२ जागितक हे रटेज थळे / वारसा १६ मारक आहे. याचंे संर ण, संवधन, िवकास, िव तार 
वृ ी यासाठी मह व दणेे. भारतातील नैस गक संप ी, अभयार य, खा  सं कृती, साहसी पयटन, ामीण पयटन, 
व य जीवन, सागरी कनारे िवकिसत केले पािहजे. नािसक कंुभमेळा, राज थान मधील पु कर मेळा, वाळवंट उ सव 
अस े मो ा माणावर िवकिसत झाल े पािहजे. व यजीव पयटनाच े ा ड असले पािहजे. भारतात पयटनासबंधी  
ि वा षक काय म होतात ते लंड, अमे रका सारखे वा षक हावे. शहरी गणुव ेत वाढ, द ली, मंुबई, मंुबई शहर, 
इंिडयाचे गेट आहे यादृ ीने िवदशेी पयटक थम मंुबई शहरात येतात. हे महारा ा या दृ ीने फाय ाचे आह.े  
५. जागितक तरावरील सरंचनचेी िन मती -:      
  एक कृत आंतररा ीय दजाचे र तेमाग यावर भर दला गेला  पािहज.े पयटन दृ ीन ेर ते वाहतूक मह वाच े
असून या मागाने जवळ ७० ट े  पयटक पयटन करतात भारतातील र ते वाहतूक अितशय खराब व पाचे आहते.  
रे वे  णाली ही पयटन दृ ा या मह वाची आहे. भारतात ७०० रे वे  टेशन आिण ११०० रे वे गा ा आहेत.  
भारतातील पॅलेस अडँ ही स ही पयटन दृ या मह वपूण ठरली आहे. ितचे  दशेांतगत पयटनात मह वाचे योगदान 
आह.े यामुळे खाजगी े ां या मा यमातून िविश  पयटन थळां या ठकाणी रे वे गा ांना ो साहन दणेे अपेि त 
आह.े मह वा या थळ ठकाणी  पयटन सेवा हणून हॉटेलची िन मती करणे. रे वे टेशन जवळ रे व ेभवन उदा. 
दा ज लग, िनलिगरी, माथेरान, िसमला, यांना यनेू को ारा मा यता दली आहे. अशा िवशेष पयटन रे व ेगा ांचा 
िवकास करणे यांची मता वाढवणे अपेि त आहे. िशवाय जु या प ती या रोयल ओ रए डब द प र मा, पॅलेस 
ऑन ि ह स, फेअरी न या िनरंतर चाल या. पािहज.े शता दी राजधानी यासार या गा ा यात पयटन आिण 
आित य यावर आिधक भर दला जाईल. जे दशेांतगत, िवदशेी पयटनासाठी मह वपूण असेल याचबरोबर जलमाग, 
हवाईमाग, वाहतूक सोयीसुिवधा म य ेही वाढ आव यक आह.े      
६. भावी माक टग धोरण -:  
  भारतातील बाजार ि थती ितमा, ड यातून िवदशेी पयटकांना आक षत करणे. इंटरनेट पोटल थापन 
करणे, एक भारतीय बॅडची िन मती या माण ेइमे जग थाइलँड, ड  मलेिशया याप दतीनेच तसचे माकट मधील 
नवीन शोध ित पधा या बरोबरीने भारताने आपली ितमा वाढवली पािहज.े बाजारात पयटक व तू हणजे िवशेष 
आवड, आकषण असणा-या व तू उ पादनाचा समावशे मू य सूर ा व था, व थ गुणव ा, याबाबीची मािहती, 
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िवदेशी मृदा, सार, प रवहन सवेा या बाबी मेिडयाचा भाव, ाहकाचंी य मता, िडिजटल माक टग, िवपणन 
व था यात सधूारणा. आतापयत पयटन साधने, सूिवधा, सेवा, मता यां या सदोषामूळे पयटन उदयोग िव तार 

िवकास होवू शकला नाही. हणून काय म र या पयटन उदयोगाचा िवकास केला गेला पािहजे. २००२ या पयटन 
धोरणात वरील बाब वर काश टाकून पयटन िवकासाचा एक साचा तयार केला गेला.  

2010 त े-2019 म य ेभारतात आले या पयटकाचंी सं या आिण िमळाललेी िवदेशी चलन ा ी त ा. 
  िवदेशी पयटक 

सं या  
परक य चलन ा ी  परक य चलन ा ी     

वष आगमन पय ेकोटीत  मागील वष % 
मधील बदल  

US $  म य े मागील वष 
% मधील 
बदल 

2010 5775692 66172 23.1 14490 30.1 

2011 6309222 83036 25.5 17707 22.2 

2012 6577745 95607 15.1 17971 1.5 
2013 6967601 107563 12.5 18397 2.4 

2014 7679099 120367 11.9 19700 7.1 

2015 8027133 134844 12.0 21013 6.7 

2016 8804411 154146 14.3 22923 9.1 

2017 10035803 177874 15.4 27310 19.1 

2018 10557976 194881 9.6 28586 4.7 

2019 10930355 211661  1.08 30058 1.05 
ोत -: पयटन मं ालय टडी रपोट 2020 

प ीकरण -: वरील त याचा अ यास करता 2010 पासून 2019 पय त भारतात पयटक आगमन सं या 
दवस दवस  वाढताना दसनू येते. िशवाय परक य चलन ा ी आिण % मधील ा ी  देखील वाढत  जातांना 
दसते.  पुढील काही वषात % मधील ा ी हे माण कमी जा त असले तरी एकंदर पयटक सं या वाढलेली दसते. 

परंतु पुढे 2018-2019 म ये अचानक कोिवड -19 या जागितक महामारीमुळे या पयटन उ ोगावर ितकूल 
प रणाम झाला. अस े  असले  तरी पुढील काही वषात कोिवड -19 या साथी या रोगावर मात क न  सरकारी 
पयटन धोरण,े योजना, िविवध तरतुदी, आ थक  पॅकेज  यासार या सरकार या य ामुळे पयटन उ ोग वाढून 
अथ व थवेर देखील अनुकूल प रणाम होईल.  2010 ते 2019  या वषातील  पयटन उ ोगाचा अ यास करता  
प  होते क , या सशंोधन लेखात मांडलेले दो ही गहृीतके स य ठरतात . 

गहृीतक पडताळणी -:  
वरील सव अ यास करता असे िनदशनास आले क , 
1) सरकारी पयटन धोरणांचा पयटन उ ोगावर अनुकूल प रणाम होऊन पयटन उ ोग वाढीस चालना िमळाली 
आह.े  
2) शासनाने राबिवले या पयटन धोरणाचा पयटन उ ोगावर आिण भारतीय अथ व थवेर अनुकूल प रणाम झाला 
आह.े  ही दो ही गुिहतके  स य ठरतात.  
समारोप –  

पयटन उदयोग िवकास वाढीसाठी आिण अथ व थे या िवकासासाठी दशेातील रा यातील शासन 
तरावरील य  मह वपूण आहेत. आज जगभरात अचानक कोि हड -19 या महामारीने काही काळापुरता या 

उ ोगावर व एकंदर भारतीय अथ व थवेर ितकूल प रणाम झालेला असला तरी पूढील काही वषात पयटन 
िवकास वाढीसाठी शासनाच ेसवकष धोरणे मह वपूण  ठरतील. यानंतर शासनाने कमान ५० वषाचा िवचार क न 
पयटन धोरण जाहीर कराव.े पयटक, वासी कंप या, हॉटेल  यासह सबंंिधत घटकांना  बाधंणारा पयटन कायदा 
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शासनाने करावा. अथ व थेत अचानक िनमाण  होणा-या बदलांचा सामना, लढा दे या या हेतूने योजना असा ात 
यामुळे अथ व था मूळ ि थतीत राहील. फारस े ितकूल प रणाम होणार नाहीत िशवाय पयटन उ ोग िवकास 

वाढीसाठी भारतीय पयटन िवकास महामंडळ (ITDC), महारा  पयटन िवकास महामंडळ (MTDC), व थािनक 
ितिनधी यांनी देखील य  करण ेगरजेच ेआहे. 
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बीड िज ातील भमूी उपयोजन :एक भोगोिलक अ यास 
 

डॉ. ह रदास जी. िपसाळ1   ी.सभुाष सखुदवे राठोड2 

1मागदशक जनिवकास महािव ालय बनसारोळा ता.केज िज.बीड 
2 संशोधक डॉ. बा.आ.मराठवाडा िव. औरंगाबाद 

 

तावना  
मानवा या मुलभतू तीन गरजा आहेत हवा ,पाणी आिण अ  हे होय हवेिशवाय मानव काही िमिनटे जग ू

शकतो, पा यािशवाय काही तास िजवंत रा  शकतो, तर अ ािशवाय काही दवस जगू शकतो या तीनीही गरजाचा 
भूमीशी सबंधं आहे. मानव आप या गरजानुसार भूमीचा उपयोग करत असतो. या कारची गरज असेल या 
प तीने मानव  भिूमउपयोजन करत असतो. हणज ेभूमीउपयोजन भूमी, हवा, पाणी व मानव यां या कायातून 
िनमाण होत असते.या तीन गरजा िशवाय मानवा या इतर गरजा सु ा आहेत याम ये अ , घर, वाहतूक, 
दळणवळण, संर ण आिण मनोरंजन या वरील गरजांची पूतता कर यासाठी मानवास भूमीकडे पाहवे लागते.अ  
उ पादनासाठी मानवास कृषी वसाय करावा लागतो. आव यकता  पड यास पडीक जमीन कृषीसाठी उपयोगात 
अणावी लागते. नापीक व खडकाळ भूमीचा वापर मानव श यतो वाहतूक, दळणवळणसाठी करत असतो तसेच बाग, 
बगीच,े लब, खेळाची मैदाने इ यादी मनोरंजन कायासाठी सु ा भूमीचा उपयोग केला जात असतो . भूमी उपयोजन 
थलकाल सापे  असते, हणजे थालानुसार व काळानसुार ते बदलत असते उदा. बीड िज हाचे दहा वषापवू  ज े

भूमी उपयोजन होते ते आज तसे नाही. कारण दहा वषापूव  एखा या भूमीचा वापर कृषीसाठी केला जात असेल तर 
आज या भूमीवर व ती िनमाण झाली असेल. तसचे बीड िज हा व इतर िज ातील भूमी उपयोजन सारखे असणार 
नाही . कारण दो ही िज ातील मानवा या गरजा व भूमीचा दजा वेगवगे या असतील, एकंदरीत मानवा या 
गरजानुसार भूमी उपयोजनात बदल होत असतो. हणजे ‘’िविश  देशातील भूमीचा य ात केलेला वापर हणज े
भूमी उपयोजन होय.’’ 
भमूी उपयोजनाचा हेत ू: 
                काळा या ओघात लोकसं या मो ा माणात वाढत अस याने गरजाही मो ा माणात वाढत आहेत. 
यांची पूतता कर यासाठी भूमी या साधनसपं ीचा पया  मा ेपयत उपयोग क न घेतला पािहजे जेणके न या 
साधनसपं ीपासून जा तीत जा त उ प  िमळून मानवा या गरजा भागिव या  जातील. या द ृ ीकोनातून भूमी 
उपयोजनाकडे पिहले पािहज.ेअ यासाचे मु य हेतू पुढील माण ेआहेत. 
१. काळानुसार झालेला बदल अ यास यासाठी. 
२. अयो य वापर टाळ यासाठी. 
३. भूमी उपयोजनाची मािहती िमळव यासाठी. 
४. भू संवधनासाठी. 
भमूी वापराचा अथ आिण मह व : 
              िविश  देशातील कवा देशातील प रि थतीक य असमतोल कायम राखून ितचा सामािजक, आ थक व 
नैस गक समतोल ढळू न देता पया  मा ेपयत वापर क न घे यासाठी भूमी उपयोजनाचा अ यास मह वाचा आहे. 
जसा िवकास होत आहे तसा मानव भूमी उपयोजनात बदल करत असतो उदा. एखा ा ठकाणी ऊसाच ेउ पादन 
जा त होत अस यास या दशेात साखर कारखाना हो या या अगोदर आिण झा यानंतर भूमी उपयोजनाम य े
मो ा माणात तफावत दसून येते.भूमी उपयोजन हे ाकृितक व मानवी प रणामाची सयिु क प रणीती आहे. 
मानवान ेआप या बु ी व कौश य या या जोरावर चिलत प रि थती व ि थती यातील सबंधंवर िनय ण थािपत 
क न भूतकाळातील व वतमान काळातील घटकांना जवळ आण याचा य  केला आह.े आर.बी.मंडाल यांनी भूमी 
वापराचे असे वणन केले आहे क land use means optimum use of every piece of land. ‘भूमी या येक 
तुक ाचा पया  मा पेयत वापर करण े हणजे भूमी उपयोजन होय.’    
बीड िज ातील भमूी वापर :  
                   बीड िज हा हा महारा या ३६ िज ांपकै  एक िज हा असून तो महारा या म य भागी आहे. 
महारा या एकूण े फळापैक  ३.५ %भाग बीड िज ांनी या  आह.े िज ाची बरीच भमूी ड गराळ असनू 
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गोदावरी व माजंरा नदी या खो यात सपुीक जमीन आहे, तर काही भाग जगंल या असा आह ेिज ात एकूण ११ 
तालुके आहते अशा कारे िज ातील भूमी उपयोजन वगेवगे या व पचे पाहवयास िमळत. 
                                       बीड िज ातील सामा य भूमी वापर  
                                       (सन१९९८-९९ आिण २०११-१२ ) 
     वष                          भूमी वापराच े ितशत माण  एकूण 

ितशत                अकृषी भूमी वापर  कृषी भूमी वापर  
जंगले  कृषीक रता उपल ध 

नसलेली जमीन  
शेतीखाली 
नसलेली 
जमीन  

पडीक 
जमीन  

िन वळ 
िपकाखालील 

े   
१९९८९९  २.४७  २.३९  ४.११  ६.६०  ८४.३८  १००% 
२०१११२  २.६३  ७.३३  ९.३१  ४५.९  ३४.६१  १००% 

े. ितशत 
बदल  

+०.१६  +४.९४    +५.२  +३९.३  -४९.७७   

महारा   ७.८९  १०.१०  २.०२  ११.८८  ६८.११  १००% 
इ.स. १९९८-९९ म ये बीड िज ात िन वळ लागवडीखाली असले या े ाच े माण ८४.३८ %एवढ ेहोते. तर 
सन २०११-१२ म ये िन वळ लागवडी खाली े ३४.६१ झाले हणजे यात ४९.७७ %यांनी घट झाली आहे. या 

े ातील िन वळ लागवडीयु  े ाचे माण महारा या ६८.११ % िन वळ लागवडीयु  े ापे ा कमी झाले 
आहे  पज याची अिनि ता व दि णकेडील ड गराळ देश यांचा अपवाद वगळता े ातील भूरचना व हवामान 
कृषी िवकासासाठी अनुकूल आहे. यामुळे एकूण भोगोिलक े फळ पकै  ८४.३८ % े  कृषी भूमी वापराखाली 
आह.े इ.स.२०११-१२ नुसार िज हातील ३९.३% इतक  वाढ झाली आहे, हणून या े ात भूमी वापरात प रवतन 
झा याचे िनदशनात आले आहे . सन १९९८-९९साली जगंल ा  असणारे े  २.४७%एवढे होते तर २०११-१२ 
म ये जगंल ा  े ात वाढ होऊन २.६३% एवढे झाले आहे. सदरील कालवधीत ०.१६ %वाढ झाली आहे.  
िन कष : 
1. अ यास े ात भमूी उपयोजनात वाढ झाल  आहे . 

2. जंगल भमूी उपयोजनात सदर ल कालावधीत वाढ झा याच े दसनू येते.  
3. अ यास े ाम ये १९९८-९९ या आकडवेार  पे ा २०११-१२ म ये मो या माणात वाढ झाल  आहे. 

4. महारा  रा या या एकूण भमूी उपयोजनापे ा बीड िज यात भमूी उपयोजन माण अ धक आहे . 

० 
२० 
४० 
६० 
८० 
१०० 

१९९८- 
९९   

२०११-१२  े ातील 
तशत 
बदल  

महारा   

जंगल  

कृषी क रता उपल ध 
नसलेल  जमीन   
 शेती खाल  नसलेल  
जमीन  

 
संदभ :  
1. माजीद सने – कृषी भगूोल (१९९६ ) 
2. अजुन कंुभार - कृषी भगूोल. 
3. सुरेश फुले - कृषी भूगोल,िव ा भारती काशन, लातूर . 
4. ितवारी - कृषी भगूोल, याग काशन , इलाहाबाद . 
5. के. ए. खतीब – भारताचा भूगोल , के. सागर पि लकेशन, पणुे . 
6. बीड िज हा सामािजक आ थक समालोचन १९९८-९९ . 
7. बीड िज हा सामािजक आ थक समालोचन २०११-१२.  
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कें द्रे गणपत गंगाधर   डॉ.एम.पी. मानकरी 
 
 

 

कंधार तालुक्यातील ग्रामीण वस्तयांचा भौगोललक अभ्यास 
 

कें द्रे गणपत गंगाधर1 डॉ.एम.पी. मानकरी2 

1संशोधक लवद्याथी महाराष्ट्र उदयगीरी महालवद्यालय, उदगीर 

2भूगोललवभागप्रमुख महाराष्ट्र उदयगीरी महालवद्यालय,उदगीर 
 

 

प्रस्तावना:  

भूगोल  लवषयात प्राकृलतक व मानवलनर्ममत घटकांचा अभ्याीीस केला जातो. म्हणून भूगोल लवषयाच्या 

प्राकृलतक भूगोल व मानवी भूगोल अशा दोन शाखा आहेत. मानवी भूगोलात मानव व तयांचे नैसर्मगक पयाावरण 

यांच्या संबंधाचा अभ्यास केला जातो. वस्ती भूगोल ही मानवी भूगोलाची शाखा आहे. अनादी काळापासून मानवाची 

समुहाने राहण्याची प्रवृत्ती आहे. समुहभानेतूनच वस्तयांचा उगम झाला. मानवाने होती. व्यवसाय सुरू केल्यानंतर 

मानवी जीवनात लस्थरता आली आहे. सवाप्रथम सुपीक जमीन व मुबलक पाणीपुरवठा असलेल्या नद्यांच्या ककनारी 

वस्तयांचा उगम झाला. सुरवातीच्या काळात ग्रामीण वस्तीममध्ये शेती, खानकाम, माशेमारी, पशुपालन, वनसंकलन 

यासारखे प्राथलमक स्वरूपाचे व्यवसाय केले जात असे परंतु काळाच्या ओघात मानवाचा लवकास झाला. तयामुळे 

ग्रामीण वस्तीमतील कायाात बदल झाला नाही. तयामुळे सवाच वस्तयांचा आकार हा क्षेत्र व वस्तीची लोकसंख्या 

यावरून ठरत असतो. वस्तीमधील अंतर वाढले तर वस्तयांची घनता कमी होते व वस्तीीाचा आकार वाढतो असे पी. 

बी. ससगराजा यांनी स््ट केले आहे. तयानुसार वस्तीची घनता , लोकसंख्या यात बदल झालेला कदसून येतो. प्रस्तुत 

शोधलनबंधात कंधार तालुक्यातील ग्रामीण वस्तयांचा आकार व घनता यांचा अभ्यास करण्यात आलेला आहे. 

उकिष्ट्ये: 

प्रस्तुतच्या शोधलनबंधात कंधार तालुक्यातील ग्रामीण वस्तयांचा आकार व अंतराचा अभ्याणस करण्याचा 

प्रयत्न केले आहे. 

1. कंधार तालुक्यातील लोकसंख्येवर आधारीत वस्तयांच्या आकाराचा अभ्यास करणे. 

2. कंधार तालुक्यातील वस्तयांची सरासरी लोकसंख्या व वस्तयांच्या घनतेच्या लवतरणाचा अभ्यास करणे. 

3. वस्तया-वस्तयांमधील अंतरानुसार वस्तयांची घनता तपासणे. 

वरील प्रमुख उकिष्ट्ये डोळ्यासमोर ठेवून हा शोधलनबंध तयार केलेला आहे. 

अभ्यास क्षेत्र: 

प्रस्तुत शोधलनबंधासाठी नांदेड लजल्यातील कंधार तालुका लनवडण्यात आलेला आहे. कंधार तालुक्याचा 

अक्षवृत्तीय लवस्तार 18° 38' 17'' उत्तर ते 18°58' 43'' उत्तर अक्षवृत्त आलण रेखावृत्तीय लवस्तार 77° 00' 57'' पूवा ते 

77° 25' 40'' पूवा रेखावृत्त आहे. सन 2011 च्या जनगणनेनुसार कंधार तालुक्याचे क्षेत्रफळ 810.29 चौ. कक. मी. 

आह.े तालुक्या'ची एकुण लोकसंख्या 221881 एवढी आहे. यातील 95749 एवढी लोकसंख्या नागरी असून 126132 

एवढी लोकसंख्या ग्रामीण आहे. लोकसंख्येची घनता दर चौ. कक. मी. ला 273 एवढी आहे. आलण कंधार तालुक्यात 

एकूण 6 मंडळ आलण 126 गावे आहेत. 

मालहती संकलन आलण अभ्यासपद्धती: 

प्रस्तुतच्या शोधलनबंधासाठी दयु्यम स्वरूपाची आकडेवारी वापरली आहे. ती नांदेड लजल्हा 

सामालजकआर्मथक समालोचन आलण जनगणना पुस्तीकेतून (2001 व 2011) घेतलेली आहे. वस्तयांचे सरासरी क्षेत्र व 

घनता लवचारात घेऊन तयांच्या परस्पर संबंधाचा अभ्यास करण्यात आलेला आहे. तयाचबरोबर वस्तयांची सरासरी 

लोकसंख्या व वस्तयांतील सरासरी अंतर लवचारात घेऊन तयांचे लवशे्लषण करण्यात आलेले आहे. पॉललश भूगोलतज्ञ 

वलँटी लवनीड यांच्या -  

 या सुत्राचा वापर केलेला आहे. 

खुलासा  D = वस्तयांच्या दरम्यानचे सरासरी अंतर 

A = सका लचे एकूण क्षेत्रफळ 
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N = सका लमधील वस्तयांची एकूण संख्या 

ग्रामीण वस्तीचे क्षेत्र व घनता: 

कंधार तालुक्यातील मंडळलनहाय वस्तयांचे सरासरी क्षेत्र व ग्रामीण वस्तयांची घनता दर 100 चौ. कक. मी. 

ला ककती आहे. अभ्यासस क्षेत्रातील वस्तीतील सरासरी अंतराचा अभ्यारस केल्यालस दोन वस्तयांमधील सवाात जास्त 

7.06 कक. मी. अंतर कंधार मंडळामध्ये आहे. तर सवाात कमी सरासरी अंतर बारूळ मंडळामध्ये 5.26  कक. मी. आह.े 

लशवाय पेठवडज 6.46, कुरूळा 6.29, उस्मा ननगर 6.65, फुलवळ मंडळामध्ये सरासरी अंतर 5.56 एवढे आहे. 

वरील मंडळामध्ये सवाात कमी अंतर बारूळ मंडळामधील वस्तीतील आहे. यावरून तेथील भौगोललक पररलस्थतीती 

अनुकूल आहे. कंधार तालुक्यातील दर 100 चौ. कक. मी. ला. घनता पहाता सवाात जास्त घनता बारूळ मंडळामध्ये 

18.99 एवढी आह.े  तर सवाात कमी घनता कंधार मंडळामध्ये 12.55 एवढी आह.े यालशवाय कुरूळा मंडळात 

15.88, फुलवळ मंडळात 17.95, उस्माननगर मंडळात 15.02 एवढी घनता असलेली पहावयास लमळते. 

तक्ता क्र. 1 

कंधार तालुक्यातील वस्तीतील सरासरी अंतर व दर 100 चौ. कक. मी. 

अ.क्र. मंडळ 

वस्तीतील 

एकूण 

संख्या 

वस्तयांचे 

क्षेत्र चौ. 

कक. मी. 

दर 100 चौ. कक. 

मी. ला वस्तयाची 

घनता 

1 कंधार 26 7.96 12.55 

2 कुरूळा 22 6.29 15.88 

3 फुलवळ 21 5.56 17.95 

4 पेठवडज 19 6.46 15.47 

5 बारूळ 20 5.26 18.99 

6 उस्माननगर 18 6.65 15.02 

एकूण 126 6.43 15.54 

संदभा: आर्मथक व सामालजक समालोचन व जनगणना अहवाल (2011) 

ग्रामीण वास्तीमधील अंतर: 

तक्ता क्र. 2 

कंधार तालुक्यातील वस्तीतील सरासरी अंतर व वस्तयांची सरासरी लोकसंख्या: 

अ.क्र. मंडळ 
वस्तीमधील सरसरी 

अंतर 

प्रतयेक वस्तीची सरासरी 

लोकसंख्या 

1 कंधार 2.82 1580 

2 कुरूळा 2.50 1820 

3 फुलवळ 2.35 1790 

4 पेठवडज 2.54 1909 

5 बारूळ 2.29 1730 

6 उस्माननगर 2.29 1792 

एकूण 2.53 1760 

संदभा: आर्मथक व सामालजक समालोचन व जनगणना अहवाल (2011) 

ग्रामीण वसतीतील सरासरी अंतर यांचा अभ्याीास केल्यास बारूळ मंडळामध्ये दोन वस्तयामधील अंतर 2.29 

एवढे असून ते सवाात कमी असलेले आढळून येते तर कंधार मंडळामध्ये दोन वस्तयांमधील सरासरी अंतर 2.82 एवढे 

असून या मंडळामध्ये वस्तयांचे कें द्रीकरण होते व वस्तयांची घनता वाढते. तसेच ज्या मंडळामध्ये सरासरी अंतर 

अलधक असतो वस्तयांचे लवकें द्रीकरण होते व वस्तयांची घनता कमी होते. यावरून कंधार मंडळामध्ये वस्तयांची घनता 

अलधक असून तेथे वस्तयांचे वगीकरण झालेले आहे. तर पेठवडज मंडळामध्ये वस्तयांचीं घनता कमी असून वस्तयांचे 

लवकें द्रीकरण झालेले आढळून यते. तयाचप्रमाणे वस्तयांचे  कें द्रीकरण अलधक असेल तर वस्तयामधील अंतर कमी असते 

व वस्तयाचे कें द्रीकरण कमी असेल तर वस्तयांमील सरासरी अंतर अलधक असते.कंधार मंडळानंतर वस्तीमधील 
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सरासरी अंतर वाढत गेल्याने वस्तयांचे कें द्रीकरण व घनता व घनताही कमी होत गेलेली आहे. यालशवाय 

वस्तयामधील सरासरी अंतर कुरूळा 2.50, फुलवळ 2.35, पेठवडज 2.54, उस्माननगर 2.57 एवढे आढळते. 

वरील मंडळामधील सरासरी अंतराचे लनरीक्षण केल्या0स असे स्पट हेते की, ज्या मंडळामध्ये शेतीयोग्य 

जमीन अलधक आहे. तयाच मंडळामध्ये वस्तयांचे कें द्रीकरण व घनता अलधक झालेली आहे व शेतीयोग्य जमीनीचे क्षेत्र 

जस - जसे कमी होत गेले आहे तयाप्रमाणात कें द्रीकरण वाढत गेले की, वस्तयाची सरासरी लोकसंख्या वाढत जाते. 

पेठवडज मंडळामधील वस्तीची सरासरी लोकसंख्या ही सवाालधक 1909 एवढी आह.े कंधार 1580, कुरूळा 1820, 

फुलवळ 1790, बारूळ 1730 उस्माननगर 1792 एवढी असलेली आढळून येते. 

लनष्ट्कषा: 

ग्रामीण वस्तीची घनता व वस्तयांचे सरासरी क्षेत्र यांचा अंतराशी सरासरी लोकसंख्येशी परस्पर संबंध आहे. 

कंधार तालुक्यात ज्या रठकाणी भौगोललक घटक मोठ्या प्रमाणात अनुकूल आहेत, तया रठकाणी लोकांची वास्तव्याची 

भावना लनमााण होऊन तेथील वस्तयांची लोकसंख्या वाढत गेलेली आहे. तयामुळे वस्तयांचा आकारही वाढत गेलेला 

कदसून येतो तर वस्तयाची घनता कमी होत आहे हे स्पट होते. वस्तयांची दर 100 चौ. कक. मी. ला असलेली घनता 

वाढत गेल्यास वस्तयांचे सरासरी क्षेत्र ही कमी होते. या भागात शेतीसारख्या लस्थर व्यवसायाचा प्रभाव असल्याचे 

पहावयास लमळते. कंधार तालुक्यातील काही भागात वस्तयांचा आकार मोठा असून तेथे औद्योलगकीकरणाला 

सुरूवात झालेली आढळून येते. तयामुळे तेथे वस्तयांची संख्या कमी होते तर वस्तयाचे सरासरी क्षेत्र वाढत जात आहे हे 

स्पट होते. 

संदभा: 
1. Census of India (2011), Nanded District 

2. Kankure K. B. (1986) “Marathwada: A Study in settlement Geography” Unpublished Ph.D. 
Thesis, University of Poona. 

3. नागरगोजे ए. यु. (2014)“उदगीर तालुक्यातील ग्रामीण वस्तयांचा भौगोललक अभ्यास” अप्रकालशत शोधलनबंध 

स्वामी रामानंद तीथा मराठवाडा लवद्यापीठ, नांदेड 

4. सामालजक व आर्मथक व सामालजक समालोचन (2014, 2015, 2016) 

 

 

 

 



International Journal of Advance   ISSN – 2347-7075 
and Applied Research (IJAAR)   Impact Factor –7.328 
Peer Reviewed Bi-Monthly          Vol.1 Issue-4 Sept 2021             

ा.डॉ. काश ानोबा जाधव   67 
 

 

आतंरिव ाशाखीय संशोधनाची आव यकता 
 

ा.डॉ. काश ानोबा जाधव 
पेमराज सारडा महािव ालय अहमदनगर. 

 

तावना – 
 समकािलन भारतीय सािह या या संदभात सािह य िवषयक व इतर शा े यां या अ यासाची एक प दती 
हणून आंतरिव ाशाखेचा िवकास होत असतांना दसतो आहे. एक सं ा, एक संक पना आिण आ यासाची व 

संशोधनाची एक प दत हणून आंतरिव ाशाखचा उगम पि मेकडे झाला. परंतु जागितक करणानंतर आंतररा ीय 
ापारीक व राजनैितक बदल झाले. तसेच अ यास े ा या क ा ं दाव या. या ंदावले या अ यासशाखचेा 

एकि त िवचार करता यावा यासाठी आंतरिव शाखा  ही संक पना ढ झालेली दसते. गे या दोन दशकात 
मानविव ाशाखेची जी गती झाली आह े यातनू अनेक िवचार णाली व अ यासप दती न ाने उदयाला आ या 
आहेत. िच हशा , मीमांसा शा , उ र आधुिनकतावाद, उ रसंरचनावाद ही यांची काही उदाहरणे आहेत. 
आधुिनक भारतीय सािहि यक व सां कृितक अ यासाचा िवचार केला तर या िव ाशाखचेा भाव फारसा न हता. 
याचा एक पुरावा हणजे भारतात झाले या यां या िवकास आिण पा ा य दशेातील यांचे मूळ व प याचंा सांधा 

जुळत नाही. या आ यास े ाचे उपयोजन करताना भारतीय अ यासक कमी पडतात. कारण आतरिव ाशाखा ही 
तौलिनक सािह याभासाला  पुरक अशी िव ाशाखा आहे. या एका िव ाशाखेचा दसु-या िव ाशाखशेी पर परसंबधं 
शोध यासाठी तुलना मक दृ ीकोन उपयोगी ठरतो. परंत ु भारतीय समकािलन सािह या यासात तौलिनक 
सािह याकडे पाह याचा द ृ ीकोन हा फार िवकिसत नाही असे दसत.े 
 समकािलन आंतरिव ाशाखेचा िवचार करतानंा भारतीय दृ ीकोणािवषयी डॉ. गणेश दवेी यांनी आपले  
िवचार कट केलेले आहेत. ते िलिहतात “समकािलन व भारतीय तौलिनक व आंतरिव ाशाखीय आ यासात 
आप याला तीन मुख वाह दसतात. 1)पारंपा रक दभैािषक आिण िच क सक आ मभान नसलेला 
ि दसां कृितकवाद. 2)भारतीय सािह या यासाचे आधुिनक करण कर याचे साधन हणून वापरले जाणारे आिण 
पाि मेकडून आयात केलेली समी ा िवषयक तं ान. 3) आधुिनक भारतीय भाषां या अ यासासाठी वापरली 
जाणारी ब भािषकता.” 1 डॉ. गणेश दवेी यांनी भारतीय तौलिनक व आंतरिव ाशाखीय अ यासप दती व रल तीन 
कारण वाहामुळे िवकसीत झालेली दसत नाही अस े हणतात. आज अ यासकांम ये या िव ाशाखे या 
अ यासासंदभात कुतूहल आह.े कारण आमे रकेत एका िनयतकािलकाने चच या हेतूने ‘वाड्:मय यासात 
आंतरिव ाशाखीय यये कतपत सा य झाली’ या बाबत अ यासकां या सशंोधकां या, त ां या ित या 
मागव या हो या. गे या वीस पं वीस वषात आंतरिव ाशाखांना गत जगात मह व ा  झालेले आहे. तसेच 
भारतातील अनके िव ापीठात आंतरिव ाशाख ेसंदभातील कोसस, आ यास म राबवले जात आहेत. कोलक यातील 
जाधवपूर िव ापीठ व सािव ीबाई फुले पुणे िव ापीठातील मराठी िवभागात आंतरिव ाशाखीय अ या म 
राबिवला जातो. जागितक मह व ल ात घेता आंतरिव ाव त वा ची ा या िस दांताची ओळख, यातील भिूमका, 
यात यणेारे अडथळे आिण िविवध ै ातील संशोधकांचा दृ ीकोन यांचा  िवचार केला जात आहे.आधुिनक यगुातील 

जागितक करण व मािहती तं ान े ात आंतरशा ीय (इितहास, मानववशंशा , रा यशा , मानसशा , 
अथशा , समाजशा , त व ान, थंालयशा  इ.) अ यास प दती वाढ या ब सां कृितवादामुळे आिण बदल या 
िव ाशाखां या सीमांमुळे लोकि य ठरत आहेत. आंतरशाखीयता या संक पनेच लविचकता, सािंघकता, 
उप मशीलता, सहयोिगता आिण या- या शा ाची ा ी सिूचत होते. पर पर िवरोधी दिृ कोन व आकां ा शोषून 
घेणारी अितशय त अशी सं ा. हणज ेआंतरिव ाशाखचेा अ यास कर याची ससुु  प त हणज ेव रल गुणधम 
होत. सांिघगता उप मिशलता, ा ी आिण ासगं अस यािशवाय शा ा-शा ातील पर पर िवरोधी दिृ कोन 
समजणार नाही आिण मग िश तीचा अभाव अथवा अनेक शा ीय प दत ची भेसळ कालवा हणज े
आंतरिव ाशाखीय व असा आरोप केला जातो. संशोधन प दतीतील सदोषता शोधली जाते. यामुळे आ यासशाखा 

गत न होता या लोप पावतात. उदा.- आधुिनक भारतीय भाषांतील समी े मुळे सं कृत का शा ाचा काही 
माणात लोप झालेला दसतो. पण यातील ब सां कृितक आिण ब भािषक संदभ आजूनही टकून आहे असे दसते. 

आंतरिव ाशाखीय अ यास े  ही त कवा गुतागुतंी या शा ीय प दतीने कर याची एक सशंोधन प दती आहे. 
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यात ‘उ रिव ाशाखीय’, कवा ' ितशाखीय' या सं ा पर पर पुरक आहेत. थािपत संशोधन प दती या े ीय 
संशोधना या सहयोगाने माणके, गिृहतके, ितमाने, इितहास, प दती, यातील वचैा रक पृ भूमी ल ात यावी 
लागते. आंतरिव ाशाखीय संशोधन प दतीत एकापे ा अनके े ातील अ ावत ान संपादन कर याच ेमह वपूण 
काय कराव ेलागते. ानिव ाना या क ा या िव ता रत पाची ओळख क न घेण ेगरजेच ेअसत.े या या समी ा 

वहाराच े िव ाशाखीय ान आंतरिव ाशाखेत शोधावे लागतात. या संशोधनाला संशोधन प दतीचे बधंने 
पाळावी लागतात. या संदभात डॉ. आनंद पाटील यानंी मौिलक असे िववेचन केलेले आहे. ते एक उदाहरण दऊेन हा 
मु ा पटवून दलेला आह.े ते िलिहतात,“तौलिनक सािह यात छंदाचा भाषा शा ीय अ यास करतांना समी वेर 
भाषाशा ाची प रणाम होत राहणार. िसनेमा सार या ायोिगक कलां या अ यासात त व ान आिण 
मानसशा ातील िस दांताचा वापर प रणामकारक ठरला आहे. आंतरिव ाशाखीय अ यो यतेत अ यास िवषया या 
मूलत वा िवषयी या गृिहत क पनाच बदलत जा याचा धोका असोत. उ कातं होणा-या शा ा या ा या करताना 
हे बदल वागताहच असतात. सां कृित अ यास, उ र वासाइितक अ यास वगैरे न ा प दतीत अशी उलथापालथ 
घडेलली आह.े” 2 डॉ. आनंद पाटील यां या या िववेचनातून आंतरिव ाशाखीय अ यास व तौलिनक अ यासाचा 
पर पपूरक असा संबध आहे. समी ा वहारात या सबंधा या अ यासातून पूव या संशोधनातील रका या 
रािहले या जागा भ न काढता येतात. नवीन त व ेव मू ये यातून िनमाण होतात आिण सशंोधनाला वगेळे प रणाम 

ा  होतात.आधुिनक सािह या यासात आंतरिव ाशाखीयता अप रहाय आहे. पारंपा रक िव ाशाखा व यां या 
संशोधन प दती फारच कचकट आहेत. आधुिनक काळातील जागितक ान िव ानां या क ा िव तारत आहेत. 
पारंपा रक िवचार सरणी कालबा  झाले या आहेत. सां कृितक बदल गितमान झालेले आहेत. कधी–कधी यातील 

ािम तेमुळे अजारकतेचे अनेक उदाहरणे बघायला िमळत आहते. त हा या ब सां कृितक व ब भािषक 
मानवजातीला  एकि त आण यासाठी िविवध िव ाशाखां या संशोधनातून याचंा सहभाग वाढिवणे आव यक आहे. 
आंतरिव ाशाखीय संशोधन वाढीस लागण ेगरजेचे आहे. मराठीत आंतरिव ाशाखीय अ यासाचा नमूना हणनू रा. 
ग. जाधव यांनी आप या 'पयावरणीय बोधन आिण सािह य' या थंात प ीकरणा मक प दतीने िलिहतात, 
“िविवध कारची जीविव ाने (लाईफ साय सेस) व भौितक िव ान ( फजीकल साय सेस) यां या वगेान ेउदयामुळे व 

गती मुळे िव ानाचे त व ान हा िवषयही हळूहळू उ ांत व गत होत गे याचे दसून येते. िव ाना या अ ावत 
त व ानामुळे िव ान व सं कृती यां या पर परसंबधा या िवचारालाही मह व ा  झालेले आह.े या िवचारा या 
मुळाशी ानिव ानाने सं कृती, समाज, कला, सािह य यां या पर परांना याचे एक नवे व वा तव भान आह.े िनसग 
आिण मानव यां या संबधंीची कोणतेही ानिव ानशाखा ही वाय पण,े वतं पण ेअथपूण ठ  शकत नाही. या 
शाखांना अलग मानून व राखून यां या अ यासाची ापक व सम  उ दि ये गाठता येत नाहीत, अस ेया नवीन 
जािणवचे े व प आहे. हणून आंतरिव ाशाखीय कवा ब शाखीय ापक सं ेषक सशंोधनाची नवी दृ ी िव मान 

ानिव ान े ात िवशेष मह वाची मानली जाते" 3 रा.ग. जाधव यां या व रल िववेचनाच अधुिनक काळात 
सामािजक जािणवा, बदलते सां कृितक व वाड्:मयीन जीवन आिण शा े यां या पर परसंबधंातनू िव ाना या क ा 
ंदावणार आहेत. तसेच मानवी मू यांचा शोध घे यास आंतर िव ाशाखीय व ब शाखीय अ यास मह वपुण भूिमका 

पार पाडणार आहे असे दसते. 
 सािह य आिण सं कृती या या अ यासात आंतरिव ाशाखीय अ यास मह वपूण आहे. लेखक, लेखकाचंे थं, 
का वाचन, नृ य, ना , काय म हे ब िवध मा यमांतील अितसिंहता आंतरिव ाशाखीय प ेसमाजतून घे यास 
आंतरिव ाशाखीय ान अप रहाय ठरत.े यातील स दय थळे शोध यास आंतरिव ाशाखीय िच क सा मदत करते. 
वाड:मय व सं कृती अ यास मूलत: आंतरिव ाशाखीय आहेत. आंतरिव ाशाखीय अ यासातून या- या संशोधनाची 
एक प दती मीमांसा करता येते आिण सां कृितसापे ता शोधता येते.  
समारोप – 

21 ा शतकात िविवध ान े ात खुप मोठी गती झालेली आहे. या गतीची अनेक संशोधक, 
अ यासकांना भुरळ पडलेली आहे. जागतीक ि तीजानंा संपादन कर याची अनेकांना भुरळ पडलेली आहे. ते हा या 
' ान िव ानाला क ेत घेवून एकि त अ यास कर याची एक वतं  िव ाशाखा हणजे आंतरिव ाशाखा होय'. 
गे या 30-40 वषात या आंतरशाखीय संशोधन प दतीला मो ा माणात मागणी आहे. या सशंोधन प दतीतनूच 
मो ा माणात संशोधन होत आहे असे दसते. ानिव ान े ात आंतरशा ीय अ यास प दती वाढ या 
ब सां कृितकवादामुळे आिण िव ाशाखां या बदल या सीमांमुळे लौ कक ा  करतांना दसत आहे. 
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आंतरिव ाशाखीय संक पनेत लविचकता, सांिघकता, उप मशीलता, सहयोिगकता आिण ासगं सूिचत होते. 
पर पर िवरोधी दिृ कोन व आकां ा शोधून घेणारी अितशय त अशी सं ा हणजे आंतरिव ाशाखीय होय. 
सिम चेा हेतू हा नहेमीच आंतरशाखीय राहीला आहे. तौलिनक सािह या यास व आंतरिव ाशाखीय सशंोधन 
प दतती या एकमेकांशी पूरक अशा प दती आहेत. सां कृितक ब सापे ावादाला एक प दे याची प दती हणज े
आंतरशाखीय प दती होय. प दती िममांसा आिण सं कृती सापे तावाद या संक पना आंतरिव ाशाखीय 
आ यासातून िनमाण झाले या आहेत. वैि कता आिण िव ता शोध याचे काम आंतरिव ाशाखा करीत असते. 
जागतीक तौलिनक सािह य ब वाड:मयीन तौलिनक आ यास जनन शा ीय आशय िममांसा मक इितहास, शा ीय 
व इतर शा ांच े पर पर सबंंध या िवषयीच े वैि क सबंधं शोध याची मह वपूणसंशोधन प दती हणज े
आंतरिव ाशाखीय सशंोधन प दती होय. 
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तावना : 
 पयावरणाशी िनगडीत सव िवषयाचा मानवी आरो यावर परीणाम होतो. वाढ या दषुणामुळे वाईट 
परीणाम होतांना दसतो हे मह वाच.े चागं या पयावरणीय व थापनेची गरज िनमाण होत आह.े  कारण आप या 
वातावरणात झालेले बदल. जीवना या जवळजवळ येक े ात मानवी या यांचा आप या आरो यावर 
प रणाम होतो. मानवा या गतीच ेएकमेव सूचक हणज ेआ थक िवकास हा िवचार संपूणता खरा नाही. आपली 
अपे ा असते क  शहरीकरण आिण औ ोिगकरण समृ दी आण यासाठी असतात परंतू याकडे नकारा मक बाजूने 
बघता रोग होतात जा त गद  आिण खराब दजाचे िप याचे पाणी,  प रणामी संसगज य सारखे पा यामुळे होणारे 
आजार वाढतात. यरोगा सारखे अितसार द यासारखे सन रोग] वायूज य आिण जीवाणजू य आजार दाट 
घनते या शहरातील रहदारीमुळे वाढीस लागतात.ह रत ातंीमुळे कृषी उ पादनात वाढ झाली उ पादनात वाढ 
कर यासाठी कटकनाशके रासायिनक खताचंा वापर वाढला प रणामी याचा दषूप रणाम समाजातील सव 
थराम ये दसून येतो. आधुिनक औषधानी आरो य िवषयक सम या सोडिव याचे वचन दले. ामु याने संसगज य 

आजारावर झालेली दसून येते. अनेक औषधाचंे गभंीर दषूप रणाम अस याचे आढळून आले. कधीकधी रोगा या 
यतेच बरा होण े हािनकारक आहे. िवकासामुळे अनके दघकालीन आरो य सम या िनमाण झाले या आहेत. 

चागं या आरो यिवषयक सुिवधामुळे सरासरी आयु यमान वाढले, बालमृ यूचे कमी झालेले माण याचा प रणाम 
लोकसं येत मोठया माणात वाढ होवून वाढ या लोकसं ये या गरजा पूण कर यासाठी पयावरणा या गणुव वेर 
नकारा मक प रणाम होतांना दसतो. समाजाची उ म आरो यि थती लोकसं या वाढीला थैयदे याबरोबरच जीवन 
जग याचा उ म माग सागंते.   
पयावरणाचा मानवी आरो यावर होणारा प रणाम : 
 मानवाला आप या दैनं दन गरजा भागिव यासाठी पयावरणातील अनेक घटकांचा वापर उ ोग - 

वसायांमाफत करावा लागत अस यामुळे पयावरणात मानवी ह त ेप वाढून पयावरणाचा समतोल ढासळू लागता 
आह.े प रणामी पयावरणा या गणुव ा कमी होवून अनके कार या दषुणातून अनेक दषुके िनमाण होवनू याचा 

य  अ य पणे िवप रत प रणाम मानवी आरो यावर होतांना दसतो. दवसेन दवस या कारात वाढ होवून 
मानवी आरो याकरीता या या प रणामाची ित ता वाढतांना दसत.े 
वाहतकू आिण दळणवळण : वाहतूक या कारांमुळे मोठया माणात दळणवळणा या सुिवधा उपल ध झाले या 
आहेत. वाहनांम ये वापर या जाणा-या इंधनापासून या वलनामुळे िवषारी वायुची िन मती होते. यातून वाय ू

दषुणाचे माण वाढले. वाहनां या आवाजामुळे वनी दषुण वाढल.े वाहनातील इंधन गळती होवून मोठया 
माणात जल दषुणाची सम या िनमाण झालेली आहे. अशा कारे वाहतकू आिण दळणवळण िवकासाबरोबर सव 
कार या दषुणात वाढ होत गेली प रणामता याचा िवपरीत प रणाम मानवा या आरो यावर होतांना दसतो. 
सनसं था, चेतनासं था, पचनसं था, डोळे, कान, नाक व वचा इ यादी ान यावर प रणाम होवनू 

आरो या या गंिभर सम या िनमाण होतात. उदा. बिहरेपणा, िन ानाश, मदिुवकार, सन आिण चेतनासं थाचं े
िवकार उदा. ट.बी. , दमा, कावीळ, िवषम वर अस ेआजार िनमाण होतात. अशा कारे पयावरणातील वाहतूक 
आिण दळणवळण यामुळे मानवी आरो यावर िवपरीत प रणाम होतांना आढळून येतात. 
पशुपालन वसाय : अलीकडील काळात या वसायात चंड माणात वाढ झालेली असून या वसायातील 
अनेकिवधी ा यांकडून तसचे यां यापासून िमळणा-या िविवध उ पादनां या वापरातून अनेक िवषाणूज य आजार 
मानवाकडे सं मीत होत असून अशा नवनवीन आजारांचे माण अलीकडील काळात वाढत आहेत. ए स, मॅडकाऊ, 
बड य,ू सास, वाईन यू आिण िनपाह िवषाणू इ यादी आजार गायी, क बडया, वराह आिण इतर ा याकडून 
मानवाकडे सं मीत झालेले दसतात. मानवाने ा यां या वसित थानावर केलेले आ मण, नको िततक  ा यांची 
जवळीक, मांसाहाराचे वाढते माण व दनंै दन व छतेकडे दलु  या व इतर अनेक कारणांमुळे अशा साथी या 
रोगाचं े माण वाढत असनू यांची वेळीच दखल घऊेन खबरदारीचा उपाय न के यास अनेक महाभयंकर रोगां या 
साथ ना त ड दे याची वळे मानवावर यऊे शकते. पशूंचे िनवारे, पशूखा , पशूऔषध, पशूउ पादन े यांची त, 
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या यातील भेसळ याचंाही मानवी आरो यावर घातक प रणाम होतांना आढळून यतेात. अशा कारे पयावरणीय 
पशूपालनामुळे मानवी आरो यावर िवपरीत प रणाम होतांना आढळून येतात. 
वसाहती : वाढ या लोकसं येमुळे िनवा-याची गरज वाढून वसाहतीची सं या व िव तार वाढत गेले. शहरांची सं या 
वाढून याचंी अमयाद वाढ होऊ लागली. याचा शहरी व ती या सिुवधां या उपल धतेवर िवपरीत प रणाम होऊ 
लागला. व छ, शु द, पुरेसे िप याच ेपाणी, सांडपाणी िव हवेाटीची पुरेशी व था, पुरेसे श त र ते, पुरेशी 
हवा व काशयु  घरे, कचरा िव हेवाटी या सिुवधा अशा मानवी आरो याशी सबंंिधत असले या व आरो यासाठी 
आव यक असले या घटकाचंी पूतता शहरी व ती या अमयाद वाढीमळेु अभावानेच होऊ लागले. यामुळे शहरे 
दवस दवस गिल छ होऊ लागली. ामु याने शहरातील लोकांना कावीळ, डाय रया, यू, िवषम वर, मले रया, 
य, दमा, अनेक कारचे कॅ सर व ान या या िविवध आजारांना दवस दवस वाढ या माणात सामोरे जावे 

लागत आह.े अशा कारे वसाहती  आिण मानवी आरो य यां या पर परसंबधं अनेक िभषण सम यकेडे जात आहे. 
कृषी : वाढ या लोकसं ये या गरजा पणू कर यासाठी कृषी उ पादनाचे माण वाढिव याच े य  सु  आहेत. 
यामुळे पयावरणावर अनके कारे प रणाम होऊन याचा मानवी आरो यावर िवपरीत प रणाम होतो. उदा. कृषी 

मालाच ेउ पादन वाढिव यासाठी अनके कारची कटक व जंतुनाशके, औषध,े रासायिनक खते, आधुिनक बी - 
बीयाण,े जल सचन इ यादीचा वापर मोठया माणात होत आहे. यामुळे अनेक रसायने, जंतुनाशके याचंे अवशेष, 
फळ, भा या, िविवध धा य इ यादी  कृषी उ पा दत अ पदाथामाफत मानवी शरीरात जाऊन पचनसं था, 
चेतासं था, सनसं था इ यादीच े अनेक आजार व ाधीना मानवाला सामोरे जाव े लागत आहे. कृषीतील 
जल सचनामुळे िनमाण होणा-या पाणथळ, दलदली या भागामंुळे डास, माशा इतर अनके कटाणू यांची िन मती व 
वाढ होऊन अनके रोग व साथी या रोगांना आम णं देत होत आहे. शेतीत वापर या जाणा-या िवषारी औषधांमुळे 
अनेक कारची दषूणे व िवषबाधा होऊन यामुळे मानवी आरो यावर घातक परीणाम होत आह.े  
कारखानदारी : अनेक कार या क या मालावर या - या क न कारखा यांम य ेतयार मालाचे उ पादन होते. 
खिनज तेल, नैस गक वाय,ू दगडी कोळसा, औि णव अणवुीज इ यांदीचा शि साधन हणून वापर के यामुळे व 
उ पादनां या काही यांमुळे काबनडाय ऑ साइड, स फरडाय ऑ साईड इ यादी अनेक वायूंमळेु हवा दषुण, 
सांडपा यामुळे जल दषुण, टाकऊ पदाथामुळे कचरा दषुण, यं  - अवजारां या वापरामधून होणा-या वनी 

दषुणामुळे मोठया माणावर मानवी आरो यावर िवपरीत प रणाम होतात. उदा. डोळे, कान, नाक, वचा 
इ यादीबाबत अनके िवकार, तसचे उदा. य, यू, िवषम वर, कावीळ, सद , दमा, मदचूे िवकार होऊन मानवी 
आरो याबाबत कारखानदारीमुळे गभंीर  िनमाण होतात. 
खाणकाम : या वसायातून अनेक खिनजे व श साधने खणनू काढली जातात व यांचा वापर केला जातो. यामुळे 
अनेक दषुके िनमाण होऊन हवा, पाणी, वनी इ यादी दषुण होऊन या दारे मानवी आरो यावर िवपरीत 
प रणाम होत आहेत.  
मािहती तं ान : मािहती तं ान हणज ेमािहतीशा , सगंणकशा , दरूसंचार तं ान आिण व थापनशा  
यांचे एकि करण आहे. या सव े ातील सव  आिण आधुिनक ान आिण तं ान िमळून मािहती तं ान असते. 
मािहती तं ान हे िवसा ा शतका या शवेटी मानवी बु दीची या जगाला िमळालेली सव  मौिलक अशी देणगी 
आह.े उप ह तं ानाचा िवकास, संदेशवहनाची बदललेली अ याधिुनक साधन ेव याक रता लागणारा कमी खच 
या सव गो ीचा िवचार केला तर आज संपूण जगावर मािहती तं ानाचे रा य थापन झाले आहे. या मािहती 
तं ानाचा मानवी आरो यावर िवपरीत प रणाम होतानंा दसतो. 
िवचार व आचारात बदल : मािहती तं ानाचा वेश आज यके े ात झालेला आहे. यामुळे येक े च 

ापलेले नसून याने मानवी मदचूा ताबाच िमळिवला. मािहतचेे जाळे केवळ ापार - उ ोगावंरच पसरलेले नसून 
याने सव दशेां या भौगोिलक सीमा ओलांडून अनेकांना आप या महाजालात गुरफटून घेतले आहे. यामुळे उ ोग 
े ात तर चंड बदल घडून आले. परंतू सरकारी कायालय, रे वे सवेा, िवमान सेवा, दरूसंचार, दरुदशन, 

िन योपयोगी सवेा इ यादीम ये चंड उलथापालथ झालेली दसून येते. यामुळे मानवाची जीवन जग याची एकूण 
शैली बदलून गलेी.  
मानवा या हातातील ह यार हणनू उपयोग : आधिुनक काळात मािहती तं ाना या वापरावरच आपले यश - 
अपयश अवलंबून आहे. मािहती हा घटक यके काळात मह वपूण मानला गेला आहे. एका यगुात मह वपूण असलेली 
मािहती दसु-या युगात उपयु  ठरेलच असे नाही. उदा. दगडी ह यार वापरणाचे तं  आज या यगुात िन पयोगी 
ठरत.े या माण ेएखाद ेह यार चालिव याचे तं ान मािहत नसेल तर ते िन पयोगी ठरते या माणेच मािहती 
तं ान हे स या या काळातील मानवा या हातातील सव  श  बनले आह.े 
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वातावरणातील वे हजवर ताबा : यके  कळत - नकळत मािहती तं ाना या साधनांम ये दवस दवस 
गुरफटत चालला आहे. आज जवळपास यके घरातून दरुदशन, टेिलफोन, मोबाईल, इंटरनेट यासार या सुिवधा 
उपल ध आहेत. यां या मा यमातून जु या कवा उपल ध मािहती या आधारावर मानवाने नवीन मािहती ा  
कर याची कतीतरी साधने िनमाण क न ठेवली आहे व तो वतः वताःला मागे टाकत आह.े या कारे मानवाने 
मािहती तं ाना या आधारावरच पयावरणातील वे हजवर यश वी ताबा िमळिवला आहे. 
िन कष :  

पयावरण आिण आरो य यां या जोडले या िविवध मागाचा िवचार करतानंा नवीन कारच े ह त ेप 
आव यक आहेत. ह त ेपाची नािव यपूण धोरणे एकतर रीती आिण मा यमां या दृ ीने काय ावर कमी जोर 
दे याची आव यकता आहे. उ  सा य कर याचे यये प पणे प  करणे आव यक आह.े आ थक दृ ीकोनातनू 
समोर गे यास आरो य िवषयीचा वैय क दृ ीकोन वै क य िव ान आिण महामारी िव ानाशी सुसगंत नाही. 
पारंपा रक आरो य प दती ितबंधावर भर देत आिण हेच त व दषूण व थापना पयत वाढवले पािहज.े य ात 
ते पयावरण आिण आरो य यां याती संबधंाशंी सबंंिधत असले या आिण जगा या आरो यावर आिण मानवी 
आरो यावर प रणाम करणा-या सव बाबीवर लागू केल जाव ेह े प  आहे.मानवी ह त पेाच ेसव पैलू पयारणावर 
नकारा मक प रणाम करतात मानवी आरो यावर आिण पयावरणावरच नकारा मक प रणाम होतील. सजीव 
पयावरण आिण मानवी आरो या या िव षेणाशी सबंंिधत अनेक पैलू अप रहायपण ेमाग ेसोडले गेले कारण सबंिंधत 
सम यांच े िनराकरण  करण ेश य नाही. मानवी आरो यावर पयावरणीय घटकां या भावाची वै ािनक तपासणी 
लोकां या जीवनाची गुणव ा सुधारेल आिण आरो य ो साहन दणेारे वातावरण ा  कर यास अनुमती देईल. 
समाजातील ावहा रक दृ ीने भावीपण े ह त ेप कसा क  शकतो ह े समजून घे यासाठी अिधक ापक 
आंतरिव ाशाखीय संशोधन अ यास आव यक आहे. जणेे क न लोकांना राह या या वातावरणाचा पूणपणे फायदा 
घेता येईल जेणेक न आरो या या धोरणांवर याचे सकारा मक ित बब असू शकते. पयावरणीय धो यावंर िनयं ण 
ठेव यासाठी आिण याच वेळी िजवतं वातावरण आप याला दान क  शकणारे आरो याच े फायद ेवाढिव यासाठी 
समाजाला कृती कर याची ेरणा दे याचे काय कर याची आव यकता आहे. व छ आिण िहरवे वातावरण हे मानवी 
जीवनाचे जीवन आह.े काळजी घेत यास सुधारणा मक पावले उचल याची वळे अजूनही आहे. आता िवकासाची एक 
नवीन संक पना आव यक आहे जी मानव आिण िनसग यां यातील सबंंधावर भर देते. मानवी जीवन आिण आरो य 
वाचव यासाठी शा त िवकास हा एकमेव उपाय आहे. 
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वधा िज ातील आरो य क ा या िवतरणातील असमानतचेा अ यास 
 

ा. बु घोष म. लोहकरे1  डॉ. सषुमा एल. दामोदरे2 

1सहयोगी ा यापक , यशवंत महािव ालय वधा. 
2सहायक ा यापक, वसंतराव नाईक शासक यकला व समाजिव ान सं था, नागपूर 

 

साराशं :  
ततु संशोधन लेखाम ये आरो य क ा या घनतेच ेमापन क नवधा िज ातील आरो य सेवा क ा या 

िवतरणातील असमानतचेा अ यास कर याचा य  केलेला आहे. या अ यासासाठी ि तीयक व पा या काशीत 
मािहतीचा याच माणे 2011 ची जनगणना आधारभूत  मानून ेिपत लोकसं ये या आकडेवारीचाउपयोग केलेला 
आहे. केले या अ यासाव न असे ल ात येते क  वधा िज ा या आठ तालु यात आरो य सेवा क ाचे िवतरण 
सम माणात झालेले दसून येत नाहीवधा िज ातील एकमेवउ रेकडील आ ी तालु यात लोकसं ये या माणात 
आरो य उपक ाचे माण यो य दसते. उव रत आव , सेलू, कारंजा, देवळी, समु पूर, वधा, हगणघाट या तालु यात 
मा  लोकसं ये या तुलनेत आरो य क ाच े माण कमी आहे. तर िज ा या सरासरीपे ा आव , सेलू,  देवळी,  
वधा, हगणघाट या  तालु यात मा  आरो य क ाच े माण कमी आहे. या कारची प रि थती ाथिमक आरो य 
क ा या सदंभात पहावयास िमळते एकमेव वधा िज ा या पूवकडीलसेलू तालु यात लोकसं ये या माणात 
आरो य क ाचे माण यो य दसते.मा  हगणघाट, आव ,  वधा,या  तालु यातआरो य क ाचे माण कमी आहे.  

तावना :  
भारत िवशाल लोकसं येचा देश असून लोकसं ये या बाबतीत तो जगात दसु या माकंावर आहे. भारतात 

िश ण,  शेती,  उ ोग याबरोबरच आरो य या घटकां या िवकासाला दखेील अिधक ाधा य दे यात येत 
आहे.िनरोगी लोक देशाचा िवकासात मह वपूण भूिमका  वठवीत अस याने देशातील लोकांच ेआरो य उ म दजाच े 
असणे गरजचेे आह.े आंतररा ीय आरो य संघटने या मतानसुार  “आरो य ही एक ेरणा दणेारी श   असून मानवी 
व सामािजक िवकासासाठी अ यंत आव यक आहे.” भारतीय सिंवधानानुसार आरो य हा रा यसचुीतील िवषय आहे. 
आरो य सेवा या सदंभात क  शासन िनयोजन, मागदशन, सम वय व सहा याची भूिमका पार पाडीत असते."सव 
गटातील लोकाचंे क याण व िनरोगी जीवनाची हमी" हे शा त िवकासाचे मुख व मह वाचे उ ी  मानले 
जाते.भारतातील आरो य सेवा ही ाथिमक, ि तीय आिण तृतीय अशी ि तरीय असलेली पहावयास 
िमळते. ाथिमक तरांम य े आरो य उपक ाचा समावेश होत असून ह े उपक  जवळपास 5000 लोकसं या साठी 
तसेच ाथिमक आरो य क   30 हजार लोकसं येसाठी तर सामुदाियक आरो य क  हे येक चार ाथिमक आरो य  
क ामागे एक असणे अपेि त आहे.तर तृतीय तरीय आरो य सेवेम ये आधुिनक कवा अ याधुिनक सिुवधांनी सुस  
अशा नागरी कवा शहरी आरो य सेवा क ाचंा समावेश होतो.आधुिनक सेवा सुलभ कर यासाठी तसेच ामीण, 
उपिज हा आिण िज हा  णालयावरील भार कमी कर याच ेकाय ाथिमक व उप आरो य क  करतात यामुळे 

ामीण भागातील अिशि त, वयोवृ , अपंग, गरीब, ि या व बालके यानंा व रत आरो य सेवाचंा लाभ घेता यतेो. 
पाच ा पचंवा षक योजनेम ये याच दृ ीने ामीण भागातील आरो यसेवा सं थाच ेएक करण व बळकटीकरण क न 

ाथिमक आरो य सेवा व थेम ये काया मक सहसंबंध थापन कर याच ेठरिव यात आले होते जेणके न ामीण 
भागातील लोकांना औषधी, श या, बालरोग, ीरोग या बाबतीत सेवा िमळतील. भारता या िविवध 
पंचवा षक योजनांम य े आरो यसेवा यानंा दले या ाधा य मुळे भारतातील आरो य  सेवांम ये सं या मक व 
गुणा मक बदल झालेला पाहायला िमळतो. लोकांची आरो याची ि थती सुधार यामुळे वयोमानात  वाढ आिण 
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ज मदर व मृ यदुरात ल णीय घट झालेली आह.े मा  नागरी व ामीण असा भेद के यास यात असंतुलन आढळते. 
नागरी े ा या तुलनेत ामीण भागात या सेवा कमी माणात ा  होताना दसतात. यामुळे ामीण भागातील 
आरो य सेवा  णालीची उपल धता  व  िवतरणात संतुलन साध याची गरज आहे.आरो य  हा रा याचा िवषय 
अस याने ामीण भागात आरो या या सेवा पुरव याची जबाबदारी ही ाथिमकआरो य क व उपक  या आरो य 
क ावर आलेली असत.े मा  या आरो य क ातील आरो या या सेवा पुरिवणा या क ा या िवतरणात असतंुलन कवा 
िवतरणातील असमानता पहावयास िमळते. तुत संशोधन लेखातवधा िज ातील ाथिमक आरो य क  आिण 
उपक  यां या िवतरणाचा अ यास कर याचा य  केलेला आहे. 
अ यास े  : 

महारा ात एकूण 36 िज हे असून महारा ा या पूवकडील िवदभा या नागपूर िवभागात वधा िज ाचा 
समावेश होतो.वधा िज ाचा अ वृ ीय िव तार 20018 िमिनट उ र ते 210 21 िमिनट उ र याच माण े
रेखावृ ीय िव तार 780 30 िमिनटे पूव ते 79015 िमिनटेपूव असा आहे वधा िज ात एकूण आठ तालुके असून 
यात वधा, हगणघाट, समु पुर, देवळी, सेलू, आव , कारंजा आिण आ ी याचंा समावेश होतो.(  नकाशा . -1 ) 

 
अ यास प ती : 

तुत संशोधनासाठी वधा िज ातील वधा िज हा सामािजक व आ थक समालोचन 2018 मधील 
ि तीयक व पा या मािहतीचा उपयोग केलेला आह.े ाथिमक व उपक ा या घनतचेे मापन कर यासाठी खाली 
दले या सू ाचा वापर केलेला आहे याच माणे िविवध आकृ या व नकाशाचा वापर क न वधा िज ातील 
ाथिमकआरो य क व उपक ाच ेघनतेनुसार िवतरण दशिव याचा य  केलेला आहे. 

 
अ) आरो य उपक ाची घनता( Density OF Health Care Sub Centers ) 

वधा िज ातील आठ तालू यात एकूण आरो य उपक ाची सं या 181 इतक  आहे. तालुकािनहाय 
उपक ाची सं या िह िभ –िभ  आहे. सेलू आिण वधा तालु यात 27–27 उपक े आहेत. देवळी तालु यात24 तर 
आव  आिण हगणघाट तालु यात 23–23 उपक  ेआढळतात. तर समु पुर, कारंजा आिण आ ी तालु यात अनु मे 
22,19 आिण 16 उपक  ेआहेत. अस ेजरी असले तरी लोकसं या आिण उपक ाचा पर परसंबंध  लावून घनतेनुसार 

माण पाहणे आव यक ठरते. यातून लोकसं यािनहाय उपक ाचे माण कळते. 
त ा . 1 :आरो य उपक ाची घनता 

अ. . तालुके 
ेिपतलोकसं या 

2017 
आरो य 

उपक ाचीसं या 
आरो य उपक ाची 

घनता 

1 आ ी 79688 16 1.00 

2 कारंजा 94509 19 0.84 



IJAAR    Vol.1 Issue-4  ISSN – 2347-7075 
 

 
ा. बु घोष म. लोहकरे डॉ. सषुमा एल. दामोदरे 

75 
 

3 आव  155953 23 0.51 

4 सेलू 136480 27 0.58 

5 वधा 390551 27 0.20 

6 देवळी 171305 24 0.46 

7 हगणघाट 242220 23 0.33 

8 समु पुर 122274 22 0.65 

9 एकूण 1392980 181 0.64 

ोत : वधा िज हा सामािजक व आ थक समालोचन –2018 

वधा िज ातील आरो य उपक ा या घनते या अिभ िे य िवतरणाचाअ यास केला असता असे दसून 
येते क , ती5000 लोकसं येमागे असणा या उपक ाचे सव तालु यात माण असमान दसून येते. वधा िज ातील 
आठ तालु यापैक  उ रेकडीलआ ी या एकमेव तालु यात लोकंस ये या माणात उपक ाच े माण यो य आहे मा  
इतर तालु यातअशी परीि थती दसनू येत नाही. या कारंजा तालु यात 5000 लोकसं येमागे असणा या उपक ाच े

माण 0.84 तर समु पूर तालु यात 0.65 इतके आह.े यािशवाय आव  आिण सेलू या दोन तालू यात हे माण 
अनु मे0.58 व 0.51 इतके दसते. मा  वधा, हगणघाट व दवेळी  तालु यात हे माण कमी हणजे अनु मे 0.20, 
0.33 आिण 0.46 इतके आह.े सवात कमी उपक ाची घनता वधा तालु याची पहायला िमळते.आरो य क ा या 
घनते या िवतरणाव न या ठकाणी एक बाब कषाने प  िनदशनास येते क , वधा आिण हगणघाट िह दोनही 
तालुके उप आरो य कदा या घनते या माणाबाबत सवात खाल या तरावर असलेले दसून यतेात.या दोनही 
तालु यात इतर तालु यां या तुलनेत ती 5000 लोकसं येमागे आरो य के ांचे माण कमी असलेले दसून येते. 
वधा  तालु यात सवात कमी हणजे 0.20 तर हगणघाट तालु यात ती 0.33 इतक  आहे.वधा तालु यात आरो य 
उपक ाचे माण सवात कमी अस याचे कारण हणजे वधा शहरातील खाजगी व सं थागत आरो य क ाचे माण 
जा त असण ेहोय. यािशवाय िज हा णालय, सेवा ाम आिण सांवगी येथील णालयेया देशांना उ म आरो य 
सेवा दान करतात. 
ब) ाथिमक आरो य क ाची घनता( Density OF Primary Health Care Centers ) 
 वधा िज ातील आठ तालु यात एकूण 27 ाथिमक आरो य क  आहेत. येक तालु याची 2011 
या लोकसं ये या आधारावर 2017ची ेिपत लोकसं या काढलेली आह ेव याचा संबंध िज ातील ाथिमक 

आरो य क ाशी लावून ाथिमक आरो य क ाची घनता ा  केलेली आहे. लोकसं यचेे माण 30,000  इतके गृिहत 
धरलेले आहे. 

 
नकाशा . -2 आरो य उपक ाची घनता 

 
नकाशा . - 3 ाथिमक आरो य क ाची घनता 
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त ा . 2 : ाथिमक आरो य क ाची घनता 

अ. . तालुके 
ेिपत लोकसं या 

2017 
ाथिमकआरो य 

क ाचीसं या2017 

ाथिमकआरो य क ाची 
घनता 

 

1 आ ी 79688 2 0.75 

2 कारंजा 94509 2 0.63 

3 आव  155953 3 0.57 

4 सेलू 136480 5 1.09 

5 वधा 390551 4 0.30 

6 देवळी 171305 5 0.87 

7 हगणघाट 242220 3 0.37 

8 समु पुर 122274 3 0.73 

9 एकूण 1392980 27 0.58 

ोत : वधा िज हा सामािजक व आ थक समालोचन 2018 
वधा िज ातील या ाथिमक आरो य क ा या तालुकािनहाय आरो य क  घनतेचे िनरी ण के यास अस े

दसून येत,े आरो य क  थापन कर या या मापदंडानुसार  सरासरी 30,000  लोकसं येमागे कमीतकमी 1 
ाथिमक आरो य क असावायास पाहीजे. तसे फ  वधा िज ातील एकाच  तालु यात दसनू येते आिण तो 

तालुका हणजेवधा िज ा या पूवकडील सेलू होय. इतर तालु यात हे माण कमी आहे. यामुळे स या कायरत 
असणा या आरो य क ावर लोकसं येचा अितरी  भार पडतो.स या या ि थतीचे िव ेषण करताना अस े दसून येते 
क , सवात जा त ाथिमक आरो य क ाची घनता सेलू तालु यात असलेली पहावयास िमळते. सेल ूतालु यात िह 
घनता ती 30 हजार लोकसं येमागे 1.09 इतक  आढळते.यािशवाय देवळी, आ ी, समु पूर व कारंजा या 
तालु याची घनता िह ती 30 हजार लोकसं येमागे 0.50 ते 1.00 या दर यान आढळत.े 

देवळी, आ ी, समु पूर, कारंजा व आव   या पाच तालु यात ही घनता अनु मे 0.87,0.75, 0.73, 0.63 
आिण 0.57 इतक  असलेली पहावयास िमळते.तर सवात कमी घनता या तालु यात आढळते या तालु याम य े 
हगणघाट व वधा या दोन तालु यांचा यात सामावेश होतो. याचा अथ असा क , िज ातील इतर सात 

तालु या या  तुलनेन ेसेलू या तालु यात ाथिमकआरो य क ाचे माण सवात जा त आह.े यामुळे या तालु यातील 
लोकांना ाथिमक आरो य क  व या क ा या सोय चा इतर तालु या या तुलनेने अिधक लाभ िमळतो. मा  सवात 
कमी ाथिमक आरो य क ाची घनता वधाव हगणघाट तालु यात पहावयास िमळत.े वधा तालु यात िह घनता 

ती 30 हजार लोकसं येमागे 0.30 इतक  तर हगणघाट तालु यात 0.37 इतक  आढळते. ह े माण अ यंत कमी 
आहे.या दो ही तालु यातील वधा तालु यात िज हा णालय, तर हगणघाट तालू यात उपिज हा णालयाची 
सोय आहे. असे जरी असले तरी यामुळे ाथिमक आरो य क ा या कमी माणामुळे या दो ही तालकुा तरावरील 

णालयावरअसणारा भार अिधक पडू शकतो. 
िन कष :  

वधा िज ातीलउ रेकडील  आ ी तालु यात लोकसं ये या माणात उपक ाचे माण यो य आह.े 
या माणे कारंजा आिण समु पूर या तालु यातही वधा िज ा या सरासरीपे ा उपक ाचे माण अिधक आहे. मा  

उव रत वधा, सेलू, आव  आिण देवळी या तालु यात उपक ाच े माण कमी आहे. वधा  तालु यात  हे माण सवात 
कमी असलेले दसून येत.ेवधा िज ातील ाथिमक आरो य क ा या घनते या िवतरणातील अ यासात सेलू 
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तालु यात लोकसं ये या माणात ाथिमक आरो य क ाचे माण हे सवािधक आहे; याखालोखाल  देवळी, आ ी, 
समु पूर या तालु याचंा मांक येतो. मा  वधा िज ातील आव , वधा हगणघाट या तालु यात ाथिमक आरो य 
क ाचे माण लोकसं ये या तुलनेत कमी असलेले दसून यतेे.सवात कमी माण हे वधा तालु यात पहावयास 
िमळते. एकंदरीत वधा तालु यात ाथिमक आरो य क  व उपक ाचे माण सवात कमी आढळते. यामुळे ामीण व 
िज हा णालयावर अित र  भार पडत आह.ेवधा हे िज ाचे मु य  ठकाण असून सरासरी आठ ते दहा 
कलोमीटर अंतरावर सेवा ाम व सावंगी येथे आधुिनक णालय आह;े असले तरी वधा तालु यात सरासरीपे ा 
ाथिमक आरो य क  वउपक ाच े माण कमी असण े हे या णालयावर भार वाढिवणारी ठरतात. यामुळे वधा 
याच माण ेआव  व हगणघाट या तालु यात दखेील ाथिमक आरो य क  व उपक ाच े माण वाढिवणे ामीण, 

गरीब, वृ   व ि या यां यासाठी वधा िज ाची वाढती लोकसं या ल ात घेऊन आरो य क ाचे माण वाढिवण े
ही काळाची गरज ठरते. यातून असमानता व  असंतुलनाची ादेिशक, सामािजक व आ थक दरी कमी कर यास 
मदत िमळू शकत.े 
सदंभ :  
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तावना :-  
राजक य िवकासाचा अ यास िवसा ा शतका या म यानंतर आिण ामु यान े 1970 नंतर सु  झाला. 

खरेतर दसु या महायु दानंतर बदलत जाणा या राजक य प र े यात राजक य िवकासाची संक पनेचा ि वकार 
झाला. या काळात जगातील िनरिनरा या खंडातील अनेक देश वतं  झाली. या सव देशांसमोर रा  बांधनीचा  
समोर होता िशवाय रा ाचा िवकास आिण रा ाची एकता व एका मता सा य कर याच ेदेिखल आ हान होते. या 
रा ांनी िवकासवादी िस दांताचा ि वकार केलेला दसतो. या िवकासवादी िस दांतातील 'िवकास' ही संक पना 
अथशा ातून आली व अथशा ां या मते आ थक वाढ हणजे िवकास होय. िस द अथशा  Rustove यांनी 
'Stages of Economic Growth' या पु तकातून आ थक िवकास व आ थक वाढ याची मािहती सांिगतली रा ीय 
उ प ात आिण दरडोई उ प ात सतत वाढ होत असेल तर िवकास झाला असे मानले जात.े'मा  औ ोिगक व 
तं ाना मक ांतीनंतर अिधकािधक िवकासासाठी पयावरणाला हानी पोहच ूलागली व याच ेप रणाम समोर येवू 
लागले तशी 1980 या देशकाम य ेजागितक पातळीवर पयावरण संर णासंबंधी जाणीव व जागृती आिण सहमती 
िनमाण झाली यातून याच दशकात शा त िवकास/िचरकालीन िवकासाची संक पना उदयास आली. आ थक व 
औ ोिगक िवकासाची या ही पयावरणा या हासावर आधारीत होतो. रा ाचा िवकास कसा मोजायचा तर 
याच ेएकक हे केवळ आ थक आयामानंी िनि त केलेले होते आिण मग हे आ थक उ  ेसा य कर यासाठी 
िनसगाकडून जे नैस गक संसाधनांचा बेसुमार वापर झाला यातून िनसगाला व पयावरणाला मोठी हानी पोहचली. 
या नैस गक संसाधनाची अितरेक  व अिववेक  लुट िवकिसत देशांनी मो ा माणावर िवकासा या नावाखाली 
सु च ठेवली होती. यातून अिखल मानवजातीला नैस गक आप ना सामोरे जावे लागले. यातून िवकासाची ही 

या मानवजातीला पोषक वा पूरक नसून घातक आहे व आ मघातक  ठरेल हे ल ात आ यावर शा त 
िवकासाची संक पनेला सावि क पातळीवर मा यता िमळू लागली.  

शा त िवकास ही संक पना सव थम World Conservation Strategy (जागितक संधारण ूहरचना) 
या नावाचा 1980 मधील अहवालात वारपली गेली होती. सदर अहवाल IUCNN-International Union for 
Conservation of Nature and Natural Resource या सं थेने तयार केला होता.शा त िवकासाची उ य े
2015 म ये िनि त कर यात आली व 2016 ते 2030 पयत ती उ य ेसा य कर याच ेठरिव यात आले. UNGA 
(United Nations General Assembly) न े वरील उ ये ठरिवली होती. शा त िवकासाची उ य े
ठरिव याआधी सह क िवकास उ य े ठरिव यात आली होती. (Milinium Development Goals) ही सन 
2000 म य ेिनि त कर यात आली होती व ती उ य े2000 ते 2015 पयत सा य कर याच े येय ठरिवलेले होते. 
शा त िवकासाची उ य ेहे सव ापक आिण समावेशक आहे. याम य ेसाधारणत: 17 उ य ेठरिवली आहेत. 
शा त िवकासाची उ  े(Sustainable Development Goals) :- 
1) सव कार या दा र याच ेिनमूलन करणे 
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2) भूक िनमूलन, अ  सुरि तता ा  करण,े पोषणाम य ेसुधारणा करण ेआिण शा त शेतीला ो साहन देण े
3) आरो यपूण जीवनप दती िवकिसत करणे आिण सव वयोगटातील क याणाला चालना देण े
4) सवसमावेशक, समानतापूवक आिण दजदार िश ण उपल ध करण ेआिण जीवनभर िश णाचा सवाना संधी 

उपल ध करण े
5) लग समानता (Gender Equality) िनमाण करणे. मुली आिण ि याचं ेस मीकरण (Empowerment) करण े
6) पाणी आिण व छता याचंी उपल धता, पाणी आिण व छतेच ेशा त व थापन 
7) परवडणारी, भरवशाची, आधुिनक आिण शा त ऊजा सवाना उपल ध करण े
8) शा त आिण सवसमावेशक आ थक बु दीला चालना देण.े संपूण  आिण उ पादक रोजगार िन मती, सवाना 

अ यंत चांगला रोजगार 
9) पायाभूत संरचनाचंा िवकास, सवसमावेशक आिण शा त औ ोिगकरण आिण नािव यपणूतेला चालना देण े
10) रा ांतगत तसेच रा ांरा ांम य ेअसणारी िवषमता कमी करण े
11) मानवी वसाहती आिण शहरांची सवसमावेशक, सुरि त, चैत यदायी आिण शा त व पाम य ेिन मती 
12) शा त उ पादन आिण उपभोग प दत चा अवलंब करणे 
13) हवामानाब ल आिण हवामान बदलां या प रणामासंदभात जलद कृती योजना 
14) शा त िवकासासाठी समु , महासागर आिण सागरी प रसं थाच ेप रर ण 
15) भुपृ ीय प रसं थाच े (Terrestrial Ecosystem) शा त उपाययोजना, संर ण आिण पुनिनमाण, जंगलांच े

शा त व थापन, वाळवंटीकरण रोखण,े भूमी अवनती रोखणे आिण जैववैिव याची हानी रोखण.े 
16) शा त िवकासासाठी शांततापूण आिण सवसमावेशक समाज िन मतीसाठी ो साहन, सवाना याय उपल धता, 

सव तरावर प रणामकारक उ रदायी आिण सवसमावेशक सं थाची िन मती. 
17) शा त िवकासासाठी जागितक भािगदारी िनमाण करण े आिण अंमलबजावणीसाठी आव यक साधनांच े

स मीकरण करणे. शा त िवकासाची संक पना ही ब आयामी व सव समावेशक आहे.  
एडवड बा बयर यां या मते, 'शा त िवकास हणज े सामािजक व आ थक िवकासाला पयावरणीय 

िवकासाची जोड देण'े. 
'Internation Union for conservation of Nature IUCN World  Conservation Report' 1980 

ने शा त िवकासाची पुढील माण े ा या केली, 'शा तता हणज े सजीव व प रि थतीक चा िवचार करण े
शा तता हणज ेनसै गक ोताचंा असा वापर करण ेजो भ न काढता यईेल.'  
हमन डेली यांनी शा त िवकासा या संदभात तीन कसो ा सािंगत या आहेत. 
1) पुनिन मती म ोतां या िन मतीचा वेग वापरापे ा जा त असावा. 
2) पुनिन मती म पयाया या िवकासाचा वेग वापरापे ा जा त असावा.  
3) दषुणाचा वेग पयावरणा या समावेशना या मतेपे ा जा त नसावा. या तीन कसो ा पूण करण े हणजे 

शा त िवकास होय. 
शा त िवकासाची आव यकता :- 

आ ोिगक व तं ाना मक ांतीने िव ान व तं ानाम य े आमुला  बदल झाला व याचा मो ा 
माणावर वापर क न कमी वेळात अिधक िवकास सा य कर यासाठी नैस गक संसाधनाचंा व साधन संप ीचा 
अिववेक  व अितरेक  वापर काही िवकिसत देशांनी, या देशांतील व इतर देशांतील मोज या भांडवलदारानंी केला. 
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मा  यामळेु पयावरणास मो ा माणावर हानी पोहचली. यातून शा त िवकासाची गरज िनमाण झाली. िशवाय 
हा िवकास जो सा य केला जातो आहे तो अितशय संकुिचत आह.े याम य ेकेवळ वतमान िपढीचाच  िवचार क न 
यां या गरजा भागिव यासाठी िविश  िवकिसत देश व भांडवलदार वाथ  हेतुने य  करत आहेत. यामुळे हा 
िवकास अितशय संकुिचत व पाचा आह.े या िवकासा या संक पनेम य े िवकिसत देशांम य ेव भाडंवलदारांम य े
जीवघेणी पधा लागलेली दसते व यातून िनसगाला ओरबड याच ेकाम यां या मा यमातून मो ा माणावर 
झाले आिण िवकसनशील व अिवकिसत देश हे या िवकासा या येबाहेर फेकले गेले. यां यात व िवकिसत 
देशांम य ेआ थक दरी वाढतच गेली. यातून शा त िवकासाची िनकड अिधकच भासत गेली व यातून पयावरण 
संर ण देिखल मह वाच ेठरले.'भारत हा एक खंड ाय, नैस गक संसाधनांनी समृ द देश आह.े जनते या ख याखु या 
गरजा भागिव यासाठी आव यक अशी जवळ-जवळ साधनसामु ी उपल ध आहे. अप रहायपण ेपरदेशातून आणावी 
लागेल अशी सामु ी फार कमी आहे व तेवढी आयात कर यासाठी आव यक तेवढ ेपरक य चलन कमािव यापुरती 
िनयात कर याची भारताची िनि त मता आह.े उपल ध नैस गक संसाधनाचंा लोकां या गरजा भागिव यासाठी 
उपयोग कर यास लागणारे ान व कौश य ेयेथील लोकांजवळ आहेत व यात सतत भर घालणे य  सा य आह.े'(1)  
पृ वीच ेतापमान वाढिवणा या ह रतगृह वायुंच,े काबनडाय ऑ साईड, लोरो लोरो काबन इ. चे उ सजनाच े माण 
आज या काळात ल णीय दृ ा वाढलेले दसत.े ते वाढ यास कारखान,े मोठे-मोठे उ ोगधंदे, औि णक वीज क ,े 
वाहने, बेसुमार जंगलतोड, जिमनीचा असंतुिलत प दतीने वापर, शेतीतील रासायिनक खतांचा वापर ही कारण े
दसतात. ही सव देन माणसाचीच आह.े 'तापमान वाढिवणारा मुख वाय ू असले या काबनडाय ऑ साईडच े
वातावरणातील माण (2005 साल या न दीनुसार) दहा लाख घटकांम य ेत बल 379 घटकांपयत वाढले होते. 
यात वाढ सु च आह.े 1960 ते 2005 या काळात या वायूच ेवातावरणातील माण वषाला 1.4 घटक या वेगाने 
वाढत गेले. िवशेष हणज ेअलीकड या दहा वषात (1995 ते 2005 या काळात) हा वेग आणखी वाढला. हे माण 
वषाला 1.9 घटक या वेगाने वाढ याच ेआढळून आल ेआहे. अशी वाढ िमथेन, नाय स ऑ साईड व इतर काबन 
वायूंबाबतही झाली आह.े'(2) 
शा त िवकासाच ेघटक :- 
सरुि त पयावरण :- शा त वा िचरकालीन िवकासाची संक पना ही वतमान आिण भावी िप ासंाठी सुरि त 
आिण सुधारलेले पयावरण उपल ध क न दे यावर आधारीत आहे. या येम य े नैस गक साधने, हवा, पाणी, 
जमीन, वन पती याचंा िववेकपूण दरूदृ ी ठेवून वापर करण ेअपेि त आहे. 
भावी िपढी या क याणाचा िवचार :- शा त वा िचरकालीन िवकासाची क पना ही केवळ वतमानच नाही तर 
भावी िपढी या क याणावर देिखल ल  क त करणारी या आहे. भावी िपढी या क याणाची जबाबदारी 
वतमान िपढीवर आहे. यादृ ीन ेउपल ध साधनसंप ीचा संतुिलत वापर हायला हवा. 
नसै गक साधनसपं ीचा काटकसरीन ेवापर :- वीवरील नैस गक साधनसंप ीचे अिस व कायम व पी नाही. या 
संप ीचा सात याने हास होत आहे. ही संप ी सांभाळून ठेवण,े याच े जतन करणे आव यक आहे. या 
साधनसंप ीची पुन निमती क  शकणारी मता सांभाळून ठेवायला हवी. नैस गक साधन संप ीचा काटकसरीने 
उपयोग करायला हवा. 
दषूण रोख यासाठी य  :- हवा, पाणी जिमनीच ेवाढते दषूण रोख यासाठी जाणीवपूवक य  हायला हवे. 
पयावरण संर णासाठी येक रा ाने आपली पयावरण नीती ठरवायला हवी. नैस गक साधन संप ीचा िववेकपूण 
वापर होईल याची काळजी घेतली पािहजे. 
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नसै गक साधन सपं ीच े िववकेपणू व थापन :- शा त वा िचरकालीन िवकासाचा संबंध नैस गक साधन 
संप ी या िववेकपूण व थापनाशी आह.े अशा व थापनामळेु जी नैस गक साधन संप ी न  होणारी आहे. ितचा 
काटकसरीने वापर केला जाईल. व थापनातून वतमान िपढी या गरजा पूण हो याबरोबर भावी िपढी या 
क याणासाठी ही तरतूदी होऊ शकतील. 
पयावरणाचा समतोल साधण े :- शा त वा िचरकालीन िवकासा या येत पयावरणाचा समतोल टकवून 
धर यास ाधा य आह.े हा समतोल , समाज, िबगरशासक य सं था, संघटना आिण शासना या सामुदाियक 
य ांमधून साधला जाईल. पयावरणाचा समतोल साध यातून पयावरण दषूणाशी िनगडीत अनेक सम या टाळता 
येईल.(3) 
जागितक करण व नवउदारमतवादामळेु पयावरणाचा हास :-  

जागितक करणाची या जागितक पातळीवर िवसा ा शतका या म यानंतर उदयास आली आिण 
पाहता पाहता जगातील सवच देशांम ये जली. ि थर थावर झाली आिण िवकासाची संक पना अिधक मो ा 
माणावर क त झाली. िवशेषक न िवकिसत रा ांनी अिधकािधक िवकासा या नावाखाली पयावरणाला हानी 
पोहचवली. िशवाय देशा-देशांम य े दरी वाढिव यावर जागितक करण कारणीभूत ठरले. जागितक करणा या 

येमुळे ीमंत रा  अिधक ीमंत झाले. गरीब रा े अिधकािधक गरीब झाले यामधील दरी वाढली आिण यातून 
लोकाचंी उपिजिवकेची साधने व नैस गक साधनसंप ी यांचाही यामुळे नाश झाला. जागितक करणान ेजे काही 
िवकासाची आ थक वाढीची भ  द तेची व  े दाखवली होती. वरकरनी काही माणात ते दसत असले तरी 
फसवे अिधक आहेत. कारण ते दरुगामी प रणाम करणारे आहेत. िशवाय नैस गक आप ना आमं ण देणारे ठरले 
आिण या आप चा सामना कर यास िवकिसत देशांची देिखल प रि थती नाही हे िवकिसत देशांमधील माग या 
काही वषापासून आले या अप ना सामोरे जातानंा मयादा उघडीस आ या. अमे रकासार या देशात नैस गक 
आप ीला त ड देतांना नाक नऊ आले. यूयॉक शहरात महापूर, चीनमधील महापूर, ॲमेझॉन या जंगलाला 
लागलेली आग, कॅनडा मधील आ ल पज य तसेच कॅनडाम य ेयावष  500C पे  जा त तापमान होते. उ णते या 
लाटेने अनेक लोक मृ यूमुखी पडले. भारतातील माळीण गांव नकाशाव न रातोरात अदृ य झाले. हे सव नैस गक 
आप ीचीची उदाहरण ेआहेत व अिखल मानवजात ते रोख यास अपयशी आह ेनवउदारमतवादी जो िवरोधाभास 
दाखवत आहेत. तो नुसता फसवाच नाही, तर तो धोकादायक आहे. भारता या संदभात िवचार करावयाचा झा यास 
पयावरणा या संर णापे ा याचा िवनाश हाच िवकास व आ थक गती या मागातील अडसर बनला आह.े असा 
िवनाश िवकासाचा वेग तर कमी करीतच आहे परंतु या िवकासाची फळेही िवषारी बनिवत आह.े काटर ॅ डन आिण 

तेन होमान या जागितक बँके या दोघा अिधका यांनी केलेला अ यासच या िवरोधाभासातील फसवेपणावर 
झगझगीत काश टाळू शकतो. 'द कॉ ट ऑफ इनॅ शन : हॅ यू ग द इकॉनॉमी वा ड कॉ ट ऑफ इन हाया मे टल 
िड ेडेशन इन इंिडया' या नावाचा हा अ यास आहे. पयावरणीय हानीमुळे 1992 साली भारताला 34 हजार 
कोट चा ( यावेळेचा िविनमया या दरा माण े9.7 अब्ज डॉलस) फटका बसला, असे िनरी ण या दोघानंी न दिवले 
आहे. ही र म आप या ठोस रा ीय उ प ा या 4-5 ट े  आहे. स या जी परक य गंुतवणूक होत आहे, या या जवळ 
दु पट एवढी ही र म आह.े चीन (ठोस रा ीय उ प ा या 3.7 ट े ) या पयावरणा या संर णाब ल फारशा जग क 
नसले या देशांपे ा ही हानी खूप जा त आह.े हवा आिण पा या या दषूणामुळे 1992 साली 24,500 कोट च,े तर 
जंगलतोड व जिमनीचा कस कमी झा याने 9,450 कोट चे नुकसान झाले. जिमनीचा कस कमी झा याने 
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शेतमाला या उ प ात 4 ते 6.3 ट यांनी घट होऊन 8,400 कोट च े नुकसान झा यान ेया दोघा अ यासकांनी 
दाखवून दले आह.े'(4) 
शा त िवकास व पयावरण सरं णासदंभात मह वा या घडामोडी :-  

शा त िवकास आिण खासक न पयावरण संर णासंदभात जागितक पातळीवर संयु  रा  संघटनेसार या 
आंतररा ीय संघटनाकडून िनयिमत िविवध पावले उचलली गेली आहेत व देशांतगत पातळीवर देिखल याला 
रा ांनी धोरणा मक िनणय घेतलेल े दसतात. अस ेखुप असले तरी काही अ यंत मह वाच ेकाही प रषदांचा उ लेख 
अिनवाय ठरतो. 
टॉकहोम पयावरण प रषद :- जागितक पातळीवरील पयावरण संर णा या संदभातील पिहला सामुिहक य  
हणज े 1972 ची वीडन या राजधानी टॉकहोम येथील पयावरण प रषद होय. पयावरणा या हानी व 
पयावरणाच े दषूण ही जागितक सम या मानली व संर णासाठी 26 त वांचा जाहीरनामा घोिषत कर यात आला 
व पयावरण संर णासाठी एक सवसमावेशक कृती योजना या प रषदेत आंतररा ीय जनमत गितशील 
बनिव यासाठी िश ण, िश ण आिण मािहती या साधनांवर भर दे यात आला. 

ो हालम ुटलँड यां या मते, 5 ते 16 जून 1972 म य े टॉक होम ( वीडन) येथे मानवी पयावरण प रषद 
(Conference on Human Environment) भरिव यात आली होती. भारतातफ त कालीन पंत धान इं दरा 
गांधी उपि थत हो या. या प रषदेम य े ुटलँड यां या अ य तेखाली आयोग थापन 1983 कर यात आला होता. 
1987 म ये अहवाल आला. (1972 म य ेभारतान ेWild Life Protection-1972, Forest Conservation Act 
1980, The Environmental Protection Act, 1980, हे कायद े टॉकहोम प रषदचेी फल िन प ी होती.) 
'Our Common Future' हा अहवाल ो हालम ुटलँड 1987 म ये सादर केला. पयावरण व िवकास आयोगाने 
शा त िवकासाची संक पना अमलात आणली.1982 म ये नैरोबी पयावरण प रषद आयोिजत कर यात आली. 
1987 म ये वातावरणातील ओझोन वायूंचा तर पातळ हो यास कारणीभूत ठरले या औ ोिगक वायूं या 
उ सजनाच े माण कमी कर यासाठी मॉ ेल ठराव कर यात आला. 1988 म ये आ ल पज यािवषयीचा करार 
कर यात आला. 
रओची वसुधंरा प रषद :- युनोने रओ दी जािनरो ( ाझीलची राजधानी) येथे 1992 म य े वसुंधरा प रषद 
आयोिजत केली होती. या प रषदेत 100 न अिधक रा  सहभागी झाली होती. या प रषदचेा मु य िवषय 'शा त 
िवकास' (Sustainable Development) हा होता. यासाठी शा त िवकास आयोग (Sustainable 
Development Commission) थाप याचा िनणय घे यात आला. यामुळे ही प रषद अ यंत मह वाची ठरली. 
कोपनहेगन प रषद (COP-15) :- हवामान बदलावर 7 ते 18 िडसबर 2009 दर यान डे माकची राजधानी 
कोपनहेगन येथे 'सील-द-डील' अशी घोषणा देत ही प रषद पार पडली. 193 देशांच े ितिनधी उपि थत होते. हरीत 
वायूंच ेउ सजन या िवषयावर ही प रषद पार पडली. या प रषदेत भारताची भूिमका - 
1) ीन हाऊस गॅस मो ा माणात कमी कर यासाठी िवकिसत दशेांनी बांधील रािहले पािहज.े 
2) काबनमु  अथ व थेसाठी िवकसनशील आिण िवकिसत देशानंी ऐकमेकांना सहकाय करायला हवे. 
3) औ ोिगक करण वाढिव यासाठी काबन उ सजन कमी करणारे नवनवीन तं ान वापरायला हवे. 
4) संयु  रा  े मवक क वेशन आिण बाली ॲ शन लॅननुसार कारवाई हावी. 
5) वृ ारोपन, जंगल वाढिव यावर भर ायला हवा.(5) 
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समारोप :-  
िवकासा या नावाखाली जग झपा ाने पयावरणीय िवनाशाकड ेवाटचाल करतांना दसत नाही. यामुळे 

शा त िवकासाची संक पना कती मह वाची आह ेहे न ान ेसांग याची गरज उरलेली आहे अस े दसत नाही. मा  
तरीही जर रा ांनी अितरेक  व बेसुमार नैस गक संसाधनांचा वापर टाळला नाही वा मया दत केला नाही तर हा 
ह ास अि त वालाच धोका पाहचिव यािशवाय राहणार नाही. यामळेु शा त िवकास हाच ऐकमेव शा त माग 
आहे. नैस गक संसाधनाचं ेव साधन संप ीच ेसंर ण व संवधन करणे यालाच ाधा य असले पािहज ेव यासाठी 
ापक पातळीवर सवसमावेशक य  करणे अ याव यक आह.े तसेच आंतररा ीय व रा ीय पातळीवरही 

जाणीवपूवक य  होणे ई  ठरेल. कब ना याची ापकता व गतीही वाढवावी लागेल. यासाठी जनजागृतीची 
मोिहम उघडावी लागेल. रा ययं नेने लादले या आिण समाजातील सव घटकांनी वत: न लादनू घेतलेले 
िनयं णांना अशा या ापक मोिहमेत मह वाच े थान असेल. जग याची, िवकासाची, गतीची न ाने उ े 
ठरिव याची गरज िनमाण झालेली आहे. तसेच नैस गक संसाधन व साधन संप ी को या एका रा ाची वा एका 
वगाची (खासक न भांडवलदार) म े दारी नाही क  ितचा बेसुमार वापर करेल व सव मानव जातीला धोका 
पोहचेल अस ेहोता कामा नय ेव या नैस गक संसाधने व साधन संप ी या वाटप समान झाले पािहज ेव वापरा या 
प दतीम य ेआमुला  व मूलगामी व पाच ेबदल झाला पािहज.े याच माण ेआंतररा ीय पातळीवरील जागितक 
संघटनांनी व देशांतगत पातळीवरील रा य व थांनी शा त िवकासा या दृ ीने धोरण िन मती केली पािहज ेव 
िनणय िन मती या ये या क थानी शा त िवकास हाच मु ा असला पािहज.े तरच पयावरणाला पोहचणारी 
हानी टाळता येईल व खराखूरा शा त िवकास होऊ शकेल.शा त िवकासािशवाय तरणोपाय नाही व या सोबतच 
पयावरण संर णासाठी पयावरणवाद ही िवचार णालीची देिखल भूिमका मह वाची ठरेल. पयावरणाचा होणारा 
हास व पोहचवली जाणारी हानी टाळ यासाठी पयावरणवाद िवचार णालीची िनतांत आव यकता दसत.े ही 
िवचार णाली हरीत चळवळ (Green Movement) वा हरीत राजक य िवचार या नावाने देिखल प रिचत आह.े 
या िवचार णालीला आधार मानून पयावरण संर ण व संवधनासाठी अनेक दबाव गट, िहतसंबंधी गट व राजक य 
प  युरोिपय देशांम य ेिवसा ा शतका या म यापासून व अलीकड ेयुरोिपय बाहेर देिखल उदयास येवू लागले आहेत 
व यानंी अितशय सकारा मक भावी भूिमका बजवायला सु वात केलेली दसते. 
सदंभ सचूी :- 
1. तुळपुळे बागाराम, 'जागितक करण : वा तव व पयाय' (िवकासा या न ा वाटा), ीन ाफ स, पुणे, 2001, 
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2. कांबळे उ म (संपादक), 'जागितक करणाच ेउ 'े, य ूएज ट ग ेस, मंुबई, 2010, पृ.285, 
3. देवळाणकर शैल , 'समकालीन जागितक राजकारण', िव ा बु स पि लशस, औरंगाबाद, 2010, पृ.330-331, 
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नैस गक संसाधन े व थापन व संवधन 
 

ा. डॉ. घार एस. जी. 
   भूगोल िवभाग जय ातंी कला व वािण य व र  महा. लातूर 

 

  
माणसाची येक गरज ही िनसगामुळे पूण होत असत.े िनसगातून िमळणा या िविवध कार या व तू सेवा याचंा 
उपयोग माणूस आप या जीवनात क न घेत असतो. यात पाणी हवा जमीन खिनज ेकोळसा अशा गो चा समावेश 
होत असतो. अजैिवक संसाधन आहेत तर जंगल वन िपके वन जीव व य ाणी ई. जैिवक संसाधने आहेत.मानवा या 
वाढ या गरजा पूण कर यासाठी या नैस गक संसाधनाचा भरपूर वापर होत अस यान ेआज पृ वीवरील नैस गक 
संशोधनाची साठे दवस दवस कमी होताना दसत आहेत. हे असेच चाल ूरािहले तर येणा या भिव यात माणसाला 
नैस गक संसाधनांची कमतरता भास ू लागेल. जर या सम येपासून माणसाला वाचायच े अस यास नैस गक 
संसाधनाचा यो य प तीने वग करण व व थापन करण ेगरजेच ेआह.े 
उ  े
1. नैस गक संसाधने संक पना जाणण े
2. नैस गक संसाधनाच ेमह व 
3. नैस गक संसाधनाचा हासाची कारणे जाणून घेण.े 
4. नैस गक संसाधना या संवधनाच ेिविवध उपाय जाणून घेणे. 
 नैस गक संसाधनाची भूतकाळातील ि थती कशी होती आता वतमान काळात कशी आह े हे जाणून घेताना 
मानवाला िनसगातील अवलंबून असले या घटकांना नैस गक संसाधने हणतात नैस गक संसाधनाचा होत असलेला 
हास हा मृदा ामु याने दसून आला. 
नसै गक ससंाधनाची ा या 
 परी सं या कवा ाणी ा याच ेसमूह याचं ेजीवन काय वि थत चाल यासाठी लागणारी ऊजा पदाथ 
कवा व त ू हणजे संसाधन होय. 
नैस गक संसाधनाच ेदोन मुख कार 
1. पूनरणािवकरणीय  
2. अपूनरणािवकरणीय 

1. पूनरणािवकरणीय:- ही िनसगात फार कमी कालावधीम य े पु हा पु हा िनमाण होतात ाणी व वन पती संसाधने 
पुन पादन यामुळे स या पदाथाचा उपयोग क न वाढतात.  

उदा:- काश सं ेषण यांचा उपयोग क न वन पतीची पु हा िन मती 
2. अपूनरणािवकरणीय:-  यात िनसग थो ा काळात िनमाण होत नाहीत तर िनसगात अगदी मया दत माणातच 

उपल ध असतात यात वाढ होत नाही. 
 उदा:- कोळसा नैस गक वाय ूखिनज पे ोिलयम 
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मह व 
 बरेच लोक दररोज बातमी अहवाल नैस गक संसाधन ेजप या या आव यक ते बदल पयावरणीय रोज 
िशकतात परंतु या गो ीच ेमह व मािहत नाही यांना संवधन कर याची गरज आह ेहे याला समजत नाही आप या 
जीवनाची लई आप याला तशीच राख यासाठी आज आप याला ब याच खिज याची आव यकता आहे सव संसाधने 
नैस गक नाहीत. आज आप याला मािहत आह ेजीवन जग यासाठी उदा. हवा पाणी िनसगाच ेघटक मह वाच ेआहेत. 
कारण े
पा या या ससंाधनाचा हास  
 औ ोिगक गती आिण मो ा माणावर झालेली लोकसं या वाढ यामुळे पृ वी या पृ भागावरील 
पा याचा माणात आिण गुणव ेत मो ा माणावर घट होण े हणजे वाढणा या लोकसं यचे ेपा याची अिधक 
गरज पूण कर यासाठी पृ भागावरील भूजलाचा अित टकत वापर झालेला आह.े घरगुती शहरातील वापरामुळे 
िनमाण झाले या सांडपाणी गो ा पा या या नैस गक जलाशय िव ासामळेु माणूस व ा यांना वापर यायो य 
राहत नाही.शेतांमधून खत े रासायिनक क टकनाशक िमि त सांडपाणी नैस गक जलाशयात िमसळ याने 
जल ोतांचा ास होत आहे. मनु याकडून होणा या वाढ या वापरामुळे भूजल पातळी खालावली आह.े 
वन ससंाधनाचा  र्हासाची कारण े
जंगलातील िमळणारे लाकडापासून तसेच अ य साम ी पासनू अनेक कार या व तू बनव या ने व तूची मागणी 
वाढत चाल यान े याची पूततेसाठी मो ा माणावर जंगलावर ताण पडत आह.े 
जळव लाकडा या मागणीत वाढ झाली आहे गॅसचे भाव वाढ यान े यामुळे जंगलतोड केली जात आह.े धरणे 
शहरीकरणामुळे तसेच िव ुत क पामुळे वने भुईसपाट केली जात आहेत. 
जिमनी या र्हासाची कारण े
 जंगल तोड वाढ याने जमीन नािपक होऊन पडीक पांतर होत आह.े अित माणात सचनामुळे पाणथळ 
जमीन िपके उगवत काही ठकाणी रासायिनक खताचंा वापरामळेु जिमनी िवषारी व न नापीक होत.े 
अ य ससंाधन र्हासाची कारण े
 माती या सुपीकतेत घट म य उ पादनात घट होणे आ दवासी जमातीत अ य साधना या सम या वन 
जमीन गवताळ देश दलदलीचा देश इ यादी. 
खिनज ससंाधनाचा हास  
औ ोगीकरण व िवकासासाठी खिनज संसाधन ेमो ा माणात आव यक असतात यामळेु यांची वाढ झाली असून 
ही खिनज े50-100 वषात संपून जातील. 
उपाय योजना 
जंगली पाणी जमीन अ  खिनज े ही सव नैस गक संसाधन ेआहेत आप या देशा या िवकासाम य े या नैस गक 
सं थांचा फार मोठा वाटा आह ेउपाययोजना करा ा लागतील. 
1. पाणलोट े ात वन पतीची लागवड के यास माती पा याला घ  ध न ठेवेल 
2. शेतीला पाणी पुरव याचे िनयोजन कर यासाठी छोटे बंधारे व तलाव बांधावेत 
3. पावसाच ेपाणी साठवून भूजलाच ेपुनभरण करावे 
4. शेतीसाठी ठबक सचनाचा वापर करावा 
5. वन संवधनात ऊजािन मतीसाठी पयायी मागाचा अवलंब करावा 
6. व तूची िन मती करताना ती व त ूपु हा वापरात येईल या प तीने बनवावी. 
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7. अ धा याची नासाडी टाळण े
8. अ धा य संसाधनाचा वापर करण े
9. अ ाच ेसमान वाटप करणे गरजेचे असत.े 
10. मोक या जगात गवत लावले यामुळे माती ध न जिमनीची धूप थांबेल 
11. वयंपाक घरातील कच याच ेखत क न ते बागेत वापराव े
12. झाडानंा पाणी घालताना फवारा जोराचा वाप  नय े
िन कष 
 वरील सव गो ीवर अस ेल ात येते क  नैस गक संसाधने मौ यवान व तू आहेत यांचा यो य आव यक 
असेल गरज असेल यावळेेस िवचार पूवक वापर करावा याचंा वापर उिचत झाला तरच पयावरणाचा समतोल 
कायम राहील जर नैस गक संसाधनाचंा हास असाच चालू रािहला तर सजीव सृ ीतील अनेक घटकांचा अि त वास 
धोका पोहोचेल मानवाच ेअि त व यामुळे धो यात यईेल. 
सदंभ सचूी 
1. पयावरण पुि तका 
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3. पयावरण अ यास ाचाय सुहास पेशवे 
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Lkrr fodkl % ladYiuk vkSj Lo:i 
 

MkW- è.kky f”kokthjko xksjs 
fganh foHkkx] vacktksxkbZ- 

 

  
Hkwfedk & 
 vkt gekjs ikl cgqr lkjs izkdf̀rd lalk/ku gS ftldk ge mi;ksx dj jgs gSa ysfdu vkt ds le; esa gekjs ikl tks 
izkdf̀rd lalk/ku gS vxj ge mudk xkafHk;Zrk ds lkFk nksgu ugha djsaxs] xafHkjrk ds lkFk bLrseky ugha djsaxs rks gekjs ikl tks 
Ik;kZIr ek=k esa fLFkr lalk/ku ekStqn gS og lekIr gks tk,xkA bl leL;k dks /;ku esa j[krs gq, ;g r; fd;k x;k fd gekjs tks 
izkdf̀rd lalk/ku gS mudk ge bl rjg ls mi;ksx djsa fd orZeku vko”;drkvksa dh iwfrZ gks tk, vkSj Hkfo’; dh vkusokyh ih<h ds 
fy, dqN lqjf{kr j[k ik,A ;s tks ladYiuk gS ;gh dgykrk gS lrr fodkl*A 
lrr fodkl % vFkZ vo/kkj.kk & 
 Lkrr fodkl dk “kkfCnd vFkZ gS] fcuk :dkoV ds yxkrkj fodkl*A lrr fodkl esa u dsoy ih<h cfYd Hkkoh ih<h ds 
fodkl dks Hkh /;ku esa j[kk tkrk gSA blesa Hkfo’; ds t:jrksa dks [kkl [;ky j[kk tkrk gSA lrr fodkl dks vaxzsth esa ‘Sustanable 
Development’ dgk tkrk gSA ejkBh esa ^”kk”or fodkl* blh ladYiuk dks fganh esa dbZ ukeksa ls tkuk tkrk gS & tSlS & iks’kuh; 
fodkl] la?k̀r fodkl] /kkj.kh; fodkl] laoguh; fodkl] ifjfLFkrh; fodkl rFkk bls fVdkÅ fodkl Hkha dgk tkrk gSA 
lrr fodkl ladYiuk dk fodkl & 
 lrr fodkl bl ladYiuk dk mn~Hko vxj “kq:okr ls ns[kk tk, rks jWpsy dkyZlu us ‘The silent Spring’  uked 
fdrkc fy[kh ftlesa mUgksaus DDT ds fdVuk”kd ds dkj.k gks jgh gkuh dks n”kkZ;k gSA ;g lrr fodkl dh vksj igyh igy ekuh tk 
ldrh gSA blds mijkUr 1968 esa ikWy bZgfyZp us ‘Population Bomb’ esa tula[;k] izkd`frd lalk/kuksa dk bLrseky vkSj i;kZoj.k 
bl ij ppkZ dhA 1972 esa ;q-,l-,- ds ,e-Vh- vk; laLFkkus Limit’s of Growth “kh’kZd ls ,d vuqla/kku fd;kA 1972 esa LVkWdgkse 
lEesyu laiUu gqvkA vk; ;q lh ,u (International Union for Conservation of Nature)  vkarjjk’Vªh; izdf̀r laj{k.k la?k 
ds bok csyQksj vkSj osd tsD”ku us 1980 esa fo”o lao/kZu j.kuhfr esa lrr fodkl “kCn dk loZizFke “kCnksYys[k fd;kA  
lrr fodkl dh ifjHkk’kk &  
 1983 esa la;qDr jk’Vª ds lHkk us fo”o i;kZoj.k vk;ksx dh LFkkiuk dhA bl vk;ksx dh v/;{kk Fkh ukWosZ dh iz/kkuea=h xzks 
gyWu czWUMyW.MA bl vk;ksx ds ‘Our commen Future’ uke ls vgoky lu 1987 esa izdkf”kr fd;k tks czWUMyW.M vk;ksx ls tkuk 
tkrk gSA blesa lrr fodkl dh ifjHkk’kk nsrs gq, dgk x;k gS & ^^lrr fodkl ,slk fodkl gS tks Hkfo’; dh ihf<;kas dh 
vko”;drkvkas ls le>kSrk fd, fcuk orZeku dh vko”;drkvksa dks iqjh djrk gSA**1 Lku 1992 esa czkf>y esa fjvks nh tkusjks fLFkr 
UNCED lEesyu laiUu gqvk ftls olaq/kjk lEesyu dgk tkrk gSA bldk vgoky 350 iUuksa esa js[kkafdr fd;k x;k gSA blesa lrr 
fodkl dh ifjHkk’kk dqN bl izdkj dh xbZ gS&^^fodkl dk gDd dqN bl i/nfr ls gkfly fd;k tk, ftlls orZeku vkSj Hkfo’; 
dh ihf<;ksa ds fodklkRed vkSj ifjfLFkrhd t:jrksa dks leku U;k; ds rRo ij iqjk fd;k tk,A** 
Lkrr fodkl dk mn~ns”; & 
 Lkrr fodkl dk ewYk mn~ns”; gS lalk/kuksa dk vuqdwyre iz;ksx djuk ;kfu iF̀oh ij tks lhfer lalk/ku gS muds va/kk/kqan 
bLrseky ij gesa jksd yxkuh gSA nqljk izeq[k mn~ns”; gS ifjra= dk laj{k.kA ifjra= laj{k.k dk vFkZ gS tSfodrk dks cpkukA izdf̀r 
vkSj oU;thoksa dk laj{k.k djukA vkfFkZd fodkl ds lkFk lkFk i;kZoj.k dks Hkh lqjf{kr djukA 
lrr fodkl ds izfreku & 
 rhu izeq[k izfreku ij lrr fodkl dks fu/kkZfjr fd;k tkrk gS] igyk gS 1½ i;kZoj.k 2½ vFkZO;oLFkk vkSj 3½ lektA lrr 
dh ladYiuk eq[;r% ikaWap eqn~nksa dh vgfe;r nsrh gSA blesa lokZf/kd egrk nh xbZ gS & xzgks a dks vFkkZr ^i;kZoj.k* dks ;gh dze esa 
uhps vkrk gS ^yksxksa dh t:jrksa* dk rhljs ik;nku ij ;kstuk,sa gS pkSFks ij ^lgHkkfxrk* dks j[kk x;k gS vkSj lcls de egRo ^ykHk* 
dks fn; x;k gS bls fuEu vkd`fr ls vkj vPNs ls le>k tk ldrk gS& 
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bu ikWaapksa dk larqyu cuk;s j[kuk gh lrr fodkl dks lk/; djuk gSA 
lrr fodkl ds y{; & 
 flracj 2015 esa U;w;kWdZ eas la;qDr jk’Vª dh cSBd gqbZ ftlesa vxys 15 o’kksZa ds fy, 17 lrr fodkl y{; r; fd;s x;sA 
ftUgsa lky 2030 rd izkIr djus gSaA bUgsa gh lrr fodkl y{; (Sustainable Development Goals) dgk tkrk gSA ;s y{; 
fodflr rFkk fodlu”khy lHkh ns”kksa ds fy, leku gSA ;s lHkh ns”kkas ds fy, vfuok;Z gSA bUgha y{;ksa dks izkIr djus ds fy, ljdkjh] 
futh {ks= rFkk lekt ds lHkh oxksZ a dks vkilh lg;ksx ls dke djuk gksxkA lrr fodkl ds 17 y{;ksa dk dze ls bl izdkj crk 
ldrs gSa  
1½ xjhch ds lHkh :iksa dh iwjs fo”o ls lekfIr dh dksf”k”k djuk 
2½ Hkw[k dh lekfIr] [kk| lqj{kk] csgrj iks’k.k vkSj fVdkÅ d`f’k dks c<kok nsuk 
3½ LokLFk lqj{kk vkSj LoLFk thou dks c<kok nsuk  
4½ lekos”kh vkSj U;klaxr xq.koRrk ;qDr f”k{kk lqfuf”pr djuk  
5½ ySafxd lekurk LFkkfir djuk 
6½ lHkh dks lkQ ikuh ,oa LoPNrk dk ekgkSy nsuk  
7½ lLrh vkSj LoPN ÅtkZ nsuk  
8½ vPNk dke vkSj vkfFkZd fodkl  
9½ mn~;ksx uokpkj] cqfu;knh <kWaps dk fodkl djukA 
10½ vlekurk esa deh ykuk  
11½ fVdkÅ “kgjh lkeqnkf;d fodkl  
12½ ftEesnkjh ds lkFk mi;ksx ,oa mRiknu  
13½ tyok;q ifjorZu  
14½ ikuh esa thou laj{k.k 
15½ “kkafr vkSj U;k; ds fy, laLFkku 
16½ Hkwfe ij thou laj{k.k  
17½ y{; izkfIr esa lkeqnkf;d lk>snkjh 
blh ds lkFk 169 lgk¸;d y{;ksa dks Hkh fu/kkZfjr fd;k x;k gSA 
lrr fodkl % Lo:i & 
 lrr fodkl ds Lo:i dh O;kIrh n”kkZrs gq, ikWap ?kVdksa dh vksj /;ku nsuk gksrk gSA 
igyk gS  
1½ vkarj ihf<; lekurk & bldk vFkZ gS ,d ihf< izkd`frd lalk/kuksa dk vxj ykHk mBkrh gS rks vkusokyh nwljh ihf< dk Hkh 
mlij mruk gh vf/kdkj gksrk gSA ;gkWa t:jh gS fd orZeku ihf< bl ckr dks /;ku esa j[ks fd Hkfo’; dh ihf< Hkh bl i;kZoj.kh; 
ykHk dh vf/kdkfjuh gSA 
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2½ fi<h varxZr leU;kl@lekurk & ih<h varxZr leU;k; ladYiuk esa ;g vFkZ vfHkizsr gS fd ,d gh ih<h ds yksx og ckyd gsk] 
;qod gks ;k cqtqxZ lHkh leku :Ik ls lalk/kuksa dk ykHk mBk ik;sA 
3½ fyax fo’k;d leU;k;@lekurk & L=h vkSj iq:’k ,slk HksnHkko u dj i;kZoj.k esa j[kusokyk gj ,d O;fDr leku:i ls viuh 
t:jrksa dks iqjk djus ds fy, le{k gks 
4½ okgd {kerk dh lekurk & lrr fodkl dh tks ewy ladYiuk gS ;gh blds varxZr lEesfyr gS vFkkZr fodkl lHkh vksj ,d 
lkFk gksuk t:jh gSA 
5½ fofHkUurk dk Lohdkj & izkdf̀rd fofHkUurk dks Lohdr̀ dj mlds vuq:Ik fodkl dh ifjdYiuk djuk lrr fodkl dk y{k 
gksuk lgh vFkksZa esa i;kZoj.k ds fy, ykHknk;d fl/n gksxkA 
lrr fodkl y{; vkSj Hkkjr & 
 Hkkjfr;ksa ds fy, lrr fodkl dksbZ u;h vo/kkj.kk ugha gSA izdf̀r vkSj oU;thoksa ds laj{k.k esa Hkkjfr;ksa dh xgjh vkLFkk 
cgqr izkphu gS vkSj ;g gekjs nSfud thou esa izfrfcafcr Hkh gksrk fn[kk;h nsrk gSA ysfdu ns”k dh c<rh vkcknh ds dkj.k gekjh lrr 
fodkl dh vo/kkj.kk detksj iM jgh gSAuhfr vk;ksx us la;qDr jk’Vª }kjk fu/kkZfjr lrr fodkl y{; ds vk/kkjij Hkkjr dh 
izkFkfedrk ds vuq:Ik viuk lqpdkad rS;kj fd;k gSA ;gkWa ;s crkuk vfuok;Z gS fd lrr fodkl dks izkIr djus ds fy, Hkkjr 
ljdkj }kjk dkSuls dk;Zdze pyk;s tk jgs gSaA xjhch mUewyu ds fy, vaR;ksn; ;kstuk vkSj lkekftd lqj{kk ;kstuk pyk;h tk jgh 
gSA ty izca/ku esa jk’Vªh; xzkeh.k is;ty dk;Zdze rFk vVy Hkwty ;kstuk bl rjg ds dk;Zdze pyk;s x;s gSaA jkstxkj laf/k;ksa dh 
ckr djs rks eujsxk] esM bu bafM;k] LVkVZ vi bafM;k] fLdy bafM;k fe”ku bl rjg ds dbZ lkjs dk;Zdze yk;s x;sA [kkn~; lqj{kk ds 
rgr jk’Vªh; [kkn~; lqj{kk furh 2013 blds lkFk gh [kkn~; iks’k.k c<kus ij Hkh tksj fn;k tk jgk gSA LokLFk dk;Zdze ds rgr 
vk;q’;eku Hkkjr rFkk vk;q”k dk;Zdze ds rgr ikjaikfjd fpfdRlk i/nrhij xkSj fd;k tk jgk gSA ^^LokLFk dk;Zdze vfHk;ku ds 
dkj.k efgykvksa ds fo’k;d lwpdkad esa lq/kkj fn[kk;h fn;k gS] ekrk eR̀;w dk izek.k fo”ks’k :Ik ls de fn[kk;h nsrk gSA**2lekos”kh 
f”k{kk y{; dh iwfrZ ds fy, lexz f”k{kk vfHk;ku] loZ f”k{kk vfHk;ku] vkWijs”ku CyWdcksMZ] ,dyO; ekWMy fo|ky; dks izHkkoh :Ik ls 
pyk;k tk jgk gSA ySafxd lekurk ds fy, csfV cpkvks&csVh i<kvks] lqdU;k lqizf/n ;sktukvksa dk izpkj izlkj fd;k tk jgk gSA 
fVdkÅ ÅtkZ dks gkfly djus ds fy, lkSHkkX;] mTToyk ;kstuk] jk’Vªh; lkSj ÅtkZ fe”ku] jk’Vªh; viyuh; iou ÅtkZ uhfr] y?kq 
tyfo|qr ifj;kstuk dks pyk;k tk jgk gSA 
lrr fodkl dh pqukSfr;kWa & 
 lrr fodkl ds y{; ds fy, mi;qDr ;kstuk,sa] vfHk;kuksa dks pyk;k rks tk jgk gS ysfdu fQj Hkh lrr fodkl ds fn”kk 
esa Hkkjr dh fLFkrh lkspfu; gSA Hkkjr ds izeq[k leL;k gS foRr dh dfeA fodlu”khy ns”k gksus ds dkj.k foRr dh deh gekjs ns”k dks 
fofHkUu lqfo/kkvksa ds “kqjokr ds fy, igkMksa dh lkeus vkrh gSA nqljh leL;k gS fuxjk.kh dk vHkkoA vfHk;kuksa dks tksjks “kksjks ls 
pyk;k rks tkrk gS ysfdu mlds lQy rFkk lfVd iz;ksx ij fuxjk.kh ugha j[kh tkrhA vU; ,d pqukSfr gS izxfr ekiu dh deh 
gksukAvxj bu pqukSfr;kaa as dk gy fudkyk tk, rks fuf”pr gh lrr fodkl dh vksj gekjs Hkkjr ns”k dk dne vkxs gh c<rs tk,saxsA 
lekjksi & 
 la{ksi esa] lrr fodkl dh ladYiuk vkSj Lo:Ik dks crkdj ;g dgk tk,xk fd i;kZoj.kh; izkdf̀rd lalk/kuksa dh j{kk 
djuk mldk Ik;kZIr ek=k esa mi;ksx dj Hkfo’; dh vkusokyh ih<h ds fy, mls lqjf{kr jguk ;s fo”o ds gj ns”k ds ukxfjdrk dh 
ftEesnkjh gSA ,d fnu vo”; ,slk vk,xk fd lrr fodkl ds r; fd;s x;s y{; dks iqjk dj vius ns”k rFkk fo”o dY;k.k dh 
Hkkouk dks ge ;FkkFkZ esa yk ldrs gSaA 
lanHkZ lwph & 
bdkWukWeh vW.M lks”ky MsOgyieasV & MkW- fdj.k nslys & i`- 294 
ekuo lalk/ku vkSj ekuokf/kdkj & jatu dksGacs & i`- 202 
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गु हेगार जमाती कायदा – १८७१ 
 

डॉ. मोद मनोहर पवार1.  तडवी जावदेखा ँयाकुबखा2ँ 
1 ाचाय, धनदाई कला व शा  महािव ालय,  अमळनेर, ता. अमळनेर (जळगाव), 

2संशोधक िव ाथ , क.ब.चौ.उ.म.िव.  जळगाव, ता. िज. जळगाव. 
 

तावना :- 
मानवी समाजातील सवात जा त मागासलेला समाज हणजे आ दवासी समाज होय. जगातील सवच 

भागात आ दवासी अि त वात असून भारतात सु ा आ दवासी लोकसं येचे माण एकूण लोकसं ये या ९% या 
वरच आहे. भारतात २०११ या जनगणनेनुसार आ दवासी लोकसं या १० कोटी ४२ लाख ८१ हजार ३४ अशी 
आहे. तर महारा ातील आ दवासी लोकसं या १ कोटी ५ लाख अशी आहे. हे माण रा या या एकूण लोकसं ये या 
८.८७% असे आहे. महारा ात आ दवास या एकूण ४७ जमाती आहेत. याम ये िभ ल, ग ड, वारली, क कणा 
तडवी िभ ल, ठाकूर, महादेव कोळी आिण पारधी या मुख आ दवासी जमाती आहेत. यापैक  पारधी ही आ दवासी 
आिण भटक  जमात आह.े वातं या या ७५ वषानंतर सु ा पारधी जमातीचा अपे ीत असा सामािजक, शै िणक, 
आ थक आिण राजक य िवकास झालेला आढळून येत नाही. पारधी लोक आजही अ यतं िनकृ  आिण हलाखीच े
जीवन जगत आहेत. यां या एकूणच प रि थतीचा िवचार होण ेगरजेचे आह.े 
पारधी जमात :- 

पारधी जमात ही भारतातील जंगलात िशकार क न जगणा या जमात पैक  एक िविश  जमात आहे. टी 
एक िविश  असा जनसमूह आहे. ही जमात आपल संपूण आयु य भटकंती व पात जगत असत.े या जमातीत 
आ दवासी आिण भटकेपणा  या दो ही गो चा सम वय झालेला आढळून यतेो. 
आ दवासी :-  
    "एकाच भूभागावर िनवास करणा या, सवसामा यपणे एकच नाव कवा ठरािवक आडनावे, कुळे लावणा या, 
एकाच कारची भाषा बोलणा या, िववाहसंबंध आिण वसाया या बाबतीत एकाच कारचे मग ते िनषेधा मक 
असो कवा संमतीदशक असे िनयम पाळणा या व िनि तपणे एका िविश  कारची मु य ेआिण िवचार णाली 
यांची जपणूक करणा या कुटंुबा या समुदायाला आ दवासी समुदाय ( Tribal Community) कवा आ दवासी 
समाज (Tribal Society) अस े हणतात." 
भारतीय रा य घटनतेील ा या :- 

Scheduled Tribes means such Tribes or Tribal Communites or Parts of Groups within such 
Tribes or Tribal Communities as are deemed under article 342 to be scheduled Tribes for the purposes 
of these communities.” यांना Aboriginals असेही हणतात. भारतात ४६१ आ दवासी जमात चा उ लेख 
अनुसूिचत जमाित  केलेला आह.े 
भटका समाज :-  

हा आ दवासी आिण अ पृ य समाजापे ा वेगळा आहे. याला ना घरदार ना शेत ना गाव! यांना व ती 
क न एकाच ठकाणी राहणे श य झाले नाही. पोटासाठी डो यावर िब हाड घेवून यांना सदैव भटकंती करावी 
लागते. उदरिनवाहाक रता िनवडले या कवा तस े कर यास भाग पडले या वसाया िनिम  तसचे उदर 
िनवाहा या साधनां या शोधात भटकत राहणा या लोकांना भटके असे हणतात."  “ The Royal Anthropological 
Institute of Great British या सं थेने भट यांची ा या पुढील माणे केलेली आहे. “ Nomade people are those 
who depend principally on hunting or collecting for their supplies having no permanent address.” 
हणजेच भटके लोक हे ामु याने आप या जीवनोपयोगी व तू गोळा कर याक रता व िशकारीक रता भटकत 

राहणारे असून यां या समूहाला ि थर असे कोणतेही ठकाण नाही. ते सतत भटकंती करीत असतात.   १८७१ 
साली ि टशांनी एक कायदा क न भट यां या काही जात ना ज मजात गु हेगार ठरवले. यावेळ या मंुबई 
इला यात ५२ सेटलम स हणजेच गु हेगार मानले या जमात या वसाहती होत. याच भट या आिण गु हेगार 
जमात पैक  एक जमत हणजेच पारधी जमात होय. 
उ  े:- 
1. गु हेगार जमाती काय ाचे िव ेषण करणे. 
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2. पारधी जमातीची ि थती प  करण.े 
3. पारधी जमातीच ेिवकासा मक अ ययन करण.े 

           गहृीतके :- 
1. गु हेगार जमाती काय ाचे दु प रणाम प  करणे. 
2. पारधी जमत आजही भटकंतीमुळे ि थर थावर झालेली आढळून येत नाही. 
3. पारधी जमत आजही िवकासापासून दरू आहे. 
गु हेगार जमाती कायदा – १८७१ :- 

१८७१ चा गु हेगारी जमाती कायदा हणज ेमानवा या इितहासातील एक कला अ यच ंहोता. कारण 
“भटकणा या जमाती या जणु काही गु हे कर यासाठीच भटकत असतात. गु हे करणे या जमातीचा वसाय आहे व 
तो या देशात बदलता येत नाही असे गृहीत ध न यां यावर गु हेगारी लाद यात आली. पुढे- पुढे िह परंपरा 
अनुवांिशक ठ  लागली व या जाती- जमातीम य ेआई या पोटातून ज माला येणारे िन पाप मुल ज मजात गु हेगार 
ठ  लागले.” ू र प तीन े छळ कर या या उ ेशाने अशी काही जाचक बंधने यां यावर लादली गेली क, या 
जातीतील लोकाचंी मानिसक आिण भौितक शांतीच न  झाली. हजारो कुटंुब, काही ठकाणी तर गावे या गावे 
गु हेगार हणून घोषीत कर यात आले. यांना कमान मानवी ह  सु ा नाकार यात आलेत. या काय ाच ेयो य ते 
आचारसिंहता आिण मागदशक त वे ण सांिगत याने १८७१ ते १९०८ या काळात या जमात ची खपूच स ते होलपट 
झाली. या काय ातील तरतुदीनुसार एखा ा गटातील कवा जमातीतील सवच सद यांना, मग ते िनरपराध असले 
तरीही संभा  गु हेगार हणून न दणी करण-े बंधनकारक आिण अिनवाय होते. याव न ि टीश सरकारचा पारधी 
आिण इतर जमात बाबत पूव ह कती जबरद त होता हे प  होत े हणजचे एखा ा जमातीतील गु हेगार आिण 
िनद ष  यांना एकाच नजरेने एकाच मापाने गणती क न यां यावर गु हेगारीचा िश ा मारलेला होता. यामुळे 
गु हेगारी या माणात घट हो याऐवजी यात वाढच झालेली आढळते. कारण इतर समाजाकडून बिह कृत हो याची 
प रि थती आिण सरकारची भीती यामुळे या जमातीतील िनद ष लोकसु ा गु हेगारी हा वसाय कवा धंदा हणून 
वीकार यास वृ  होऊ लागले. सदर कायदा सव थम सध ांतातील ‘ र’ या जमातीला लाव यात आला. 
यानंतर बावरी, मांगगा डी, मारवाड बावरी, उ दया पारधी, वडार, छ परबंद, बेरड, राजपूत भामटा, िभ ल, 

कोळी, लामांनी, तडवी, वंजारी, वाघरी अशा एकूण १९८ जाती जमात या लोकांना या गु हेगारी जमत 
काय ांतगत तीन तारे या कंुपणात ‘ सेटलमट’ म य े ८१ वष गु हेगार हणून डांबून ठेव यात आले होत.े ि टीश 
सरकार या दडपशाही खाली या आ दम जमातीची लोक आिण यांची बायकांमुळे अ रश: भरडली गेली. 
पोिलसाचंी धाड कधी यईेल याचा कोणताच अदंाज न हता हणून जनावरासंारख ेड गरात कडी कपारीत आिण 
िनजन थळी राह याची आिण सतत एका ठकाणा न दसु या ठकाणी भटक याची, लपूनछपनू फर याची व 
राह याची यांना सवयच झाली. एका जागी ि थर रा न कामधंदा कर याची सोय न हती. तसचे उदरिनवाहासाठी 
दुसरे साधनही न हते. हणनू िजवंत राह या या धडपडीत यांना हळुहळु चोरी कर याची आिण िभक माग याची 
सवय झाली. हणजेच या सवच जमात ना गु हेगारी कायदा लावून गु हेगार बन यास आिण गु हे कर यासाठी भाग 
पाड यात आले, वृ  कर या आले. नंतर हळुहळु ि टीश सरकार माणेच आप या समाजसु ा यांना गु हे करणारी 
गु हेगार आिण भटक  जमत समजू लागला. 

               सटेलमटस :- 
     १८७१ या या गु हेगार जमाती काय ांतगत गु हेगार जमात ना डांबून ठेव यासाठी ठक ठकाणी तारेच े

कंुपण तयार कर यात आलेत. या तारे या कंुपणात गु हेगार जमात ना ठेव या जात असे. यालाच ‘सेटलमटस’ अस े
हटले जात असे. िह सेटलमटस खुली असली तरी तो एक कारचा तु ंगच होता. या तु ंगाचे िनयम खूपच जाचक 

असे होते. या जेलम ये ज मले या बाळालाही ते िनयम बंधनकारक असते. सेटलमटसम ये रोज सकाळी आिण 
सं याकाळी हजेरी असायची पु हा रा ी बेरा ी पोलीस झोपडीत/ घरात येवून माणसे बघून मोजनू जात असत. इतर 
गावी जायचे अस यास यांना मोजदाद क न कामावर सोडत असत. इतर गावी जायच ेअस यास यानंा तेथील 

व थापनाची परवानगी घेणे बंधनकारक होत.े या गावात जायचे ितथ या पाटलाला व थापकाने दलेला पास 
ावा लागायचा आिण पु हा परत येतांना पाटलाकडून पास घेवून येण े बंधनकारक केलेले होते.देश वतं  

झा यानंतर सु ा सेटलमटस तशाच हो या. वातं यानंतर सु ा गु हेगार जमाती काय ानुसार ह ेलोक पोिलसाकंडे 
हजेरीसाठी जात होते. गु हेगार िह ओळख तशीच होती. १९५२ म ये सेटलमटस समोर या मैदानात एक मोठी सभा 
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झाली. या सभेतच प,ं नेह ं नी तारे या कंुपणातून गु हेगार जमाती मु  झा या अस े जाहीर केले. या जमात ना 
‘िवमु ’ हे िवशेषण ते हापासनूच लावले जाते हणूनच ३१ ऑग ट १९५२ हा दवस पूवा मी या गु हेगार 
समज या गेले या जमात साठी खरा वातं य दन मानला जातो. ि टशांनी केलेला कायदा बाद झाला खरा पण 
यान ऐवजी ‘हॅबी यअुल अफडस अॅ ट’ ( सराईत गु हेगार कायदा) लागू झाला. पूव चा कायदा संपूण जमात ना 

गु हेगार ठरवणारा होता. आिण नंतरचा केवळ ना लागू झाला. पण या ही कमी अिधक फरकाने िविश  
जमाती याच हो या. तसचे पूव  ि टशांनी यां या काय ात या जमात ना काही सवलती दले या हो या. या 
भारत सरकारने जु या काय ासंोबत र  बातल ठरव या. उदा. सोलापूर या कापड िगरणीत या जमात ना 
रोजगारासाठी सवलत होती ती काढून घे यात आली. भारत सरकारने या जमात चा मिनराश झाला. यां या 
उपे ीत जीवनाची गुंतागुंत वातं यानंतर अिधकच वाढली. कारण अपे ाही उंचाव या हो या. पूव  परक यांनी 
कंुपण घातले होते आिण आता तर वक यानंीच कंुपणा ारे शेत खा याची भावना या जमात म ये िनमाण 
झाली.आ दवासी आिण भट या जाती जमात ना गु हेगार जमाती काय ांतगत डांब याचे एक मु य कारण हणज-े 
ऊमाजी नाईक रामोशी समाजाचे तर समशेर सग भोसले ह ेपारधी समाजाचे. या दो ही वातं य यो यांनी यां या 
समाजातील लोकां या सोबतीने ि टीश सै यािव  बंड उभ े केले. अशा शेकडो लढव या जाती याकाळी संपूण 
भारतभर ि टशांिव  लढत हो या. हे जाती समूह मुळातच लढव ये होते. छ पती िशवाजी महाराजां या वरा य 
थापनेत य ान े ते सामील होते. हे लोक आप या सै याला जुमानणार नाहीत ह ेया ि टशांनी अचकू ओळखले 

होते हणनूच या जाती समूहांिव  ि टशांनी १८७१ म य ेब च चत असा गु हेगार जमाती कायदा लागू कर यात 
आला.आ दवासी, िवमु  भट या जाती जमाती संबंधीचा आजचा मह वाचा  गु हेगारी आटो यात आण याशी 
संबंिधत नसून मु यत: यांना िश ण वाहात आिण उ ोग धं ाम ये य  सामावून घे याशी आिण यां यातील 
पुढ या िपढीला बा  वातावरणात ठेवून यांना पुरेस े िश ण देवून देशाचे सुिव  अस ेनाग रक बनवण ेयां याशी 
अिधक िनगडीत आहे.प रसराचा आिण कौटंुिबक परंपरेचा तसेच अि मतेचा भाव पडून मुले पु हा गु हेगारी 
वृ ीकडे वळू नयेत हणून या जाती जमातीला पुरेसे िश ण, नोक या आिण िविवध मागानी अथसहा य होणे गरजेच े
आहे. आज िजथ ेकामधदंा उपल ध आहे तेथ ेपूव या गु हेगार जमाती काहीनाकाही मोलमजुरी क न हे लोक आपले 
जीवन च रताथ वहन करीत आहेत. अस ेआढळून आलेले आह.ेआज या पारधी जमातीत िश णाचे माण अ य प 
असूनही काही माणात का होईना पण त ण त णी िश णाकडे वळून चांग या पदांपयत पोहचलेले आहेत याचाच 
अथ असा क यांना फ  यो य वातावरण आिण संधी दे याची आव यकता आहे. क  आिण रा य शासनाने सु ा या 
दुलि त समाजाकड े ास ल  दे याची गरज आहे. या जमात चे िश णाचे माण वाढ यास पुढे नोक यांतील याचं े

माण वाढून याचंी आ थक प रि थती सुधार यास आपोआपच मदत होईल व कालांतराने प रि थती सुधार यास 
या जमात चे जीवनमान उंचावून ते सु ा भारतीय समा या या मु य धारेसोबत जोडले जावून िवकासा या मागावर 
आ ढ होतील व भिव यात स ेत सुधा सहभागी होऊ पाहतील. 

                   िन कष :- 
1. आ दवासी जमातीतील ४७ जमात पैक  महारा ात ामु यान ेपारधी जमातीच ेवा त  अमरावती, बुलडाणा, 

उ मानाबाद तसेच खा देशात जळगांव आिण धुळे िज ात आढळून येते. 
2. पारधी जमातीकडे आजही गु हेगार जमात हणनूच पिहले जाते. 
3. पारधी समाज आजही परंपरागत जीवन जगताना आढळतो भटक  आिण िशकार कर याची यांची वृ ी 

आजही आढळून येते. 
4. पारधी जमातीत िश णाचे माण अ य प आहे तसेच िश णाबाबत आजही यां या मनात उदासीनता आढळून 

येते. 
5. पारधी जमातीत आ धक, सामािजक, सां कृितक, शै िणक आिण राजक य बाबतीत सम या आढळून येतात. 
6. पारधी जमातीत आजही अंध ेच े माण चडं अस याचे आढळून येते. 
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गोषवारा : 
भारतीय अथ व थेचा अ यास करत असताना देशाला भेडसावणा या िविवध सम या पैक   दा र  ही 

एक मुख सम या आहे. अगदी ाचीन काळापासून भारताम ये आ थक िवषमता मो ा माणात अस याच े दसून 
येत.े या आ थक िवषमतेमुळेच समाजातील काही लोकसं या दा र ात लोट या जाते. भारतातील दा र ाचा 
इितहास पाहत असताना ी. दादाभाई नौरोजीयां या ‘powerty and unbritish rule in India' या ंथाचा 
िवशेष उ लेख करावा लागेल. दा र ा संबंधी यांनी जे िवचार मांडले ते हणजे इं जांनी भारताची लूट क न 
भारतीयांना दा र ात ढकलले. भारतीय उ ोग इं जां या धोरणामुळे न  झाल ेव संप ीच ेिनगमन झाले. नौरोजी 

माणेच आर.सी. द  यांनीही आप या 'Economic history of India' या ंथात अथपूण िववेचन केले आहे. 
वातं यानंतरही दा र ावर बराच अ यास झाला. योजना आयोगाने िविवध सिम या नेम या, दा र  

िनमुलनासाठी शासनाच े य ही चालू आहेत. तुत संशोधनात भारतातील दा र , सम या, कारणे, तसेच यावर 
उपाय याचंा संयुि क अ यास कर यात येणार आहे. 

तावना : 
जीवना या कमान मूलभूत गरजा(अ , व , िनवारा, िश ण व आरो य) भागिवताना ये याची प रि थती 

हणजे दा र  होय. जे हा समाजाचा एक मोठा गट जीवना या मूलभूत गरजा भागिव यासाठी अ म ठरतो ते हा 
अशा ि थतीला दा र  (powerty) असे हणतात. अशा वेळी दा र  ही एक सामािजक सम या ठरते. दा र ही 
सापे  संक पना आहे. भारतात दा र ा या ा येचा आधार उ  जीवन तरा ऐवजी िन  जीवन तरच मान यात 
येतो.भारताला वातं य िमळून ७० वष व िनयोजन व था वीका न ६८ वष झाली. मा  आजही देशात २९ ट े  
इतक  लोकसं या दा र ात जीवन जगत आह ेही बाब िवचार कर यास वृ  करणारी आह.े देशातील दा र ाची 
िविवध कारणे दसून येतात. जसे आ थक िवषमता, बेरोजगारी, िनर रता, तं ानाचा अभाव, ाचार, शेतीवर 
अवलंबून असलेली अित र  लोकसं या, असमान आ थक वाढ, औ ोिगक व सेवा े ाची िन वृ ी या सव गो ी 
दा र ात भर घालतात भारतील दा र ाचा अ यास कर यासाठी पी.डी. ओझा, दांडेकरव रथ, ा. सुरेश तडुलकर 
व डॉ. रंगराजन यासार या सिम याबरोबरच नुकतीच िनती आयोगाने ी. अर वद पनगा रया(त कालीन िनती 
आयोगाचे उपा य ) यां या अ य तते सिमती नेमली होती. 'दा र  रेषा हणज ेपोषणासाठी उपयु  असलेला मान 

mailto:Email-rasvehanuman44@gmail.com
mailto:Email-kedar.g143@gmail.com


IJAAR    Vol.1 Issue-4  ISSN – 2347-7075 
 

 
हनमुान अशोकरराव रासव,े  केदार सदुामराव गरड 

 
95 

 

उ मांक व इतर व , िनवारा, आरो य व िश ण यासार या अखा  व तू उपल ध होऊ शकतात ती खचाची पातळी 
होय.' 
दा र ाचा अथ : “एखा ा कुटंुबाच ेउ प  एवढे कमी असत ेक  यातून या या मूलभूत गरजा (अ , व , िनवारा, 
आरो य व िश ण) पूण होत नाहीत या ि थतीला दा र  (powerty)अस े हणतात.” 
सापे  दा र  : एखा ा देशातील उ तम ५ कवा १० ट े  लोकसंखचेी संप ी, उ प  कवा उपभोगा या तुलनते 
देशातील यूनतम ५ कवा १० ट े  लोकसं ये या संप ी, उ प  कवा उपभोगाचे मोजमाप के या जात े यास 
सापे  दा र  अस े हणतात थोड यात अित ीमंत लोकसं यचेे अितगरीब लोकसं येशी केलेली तुलना असत.े 
िनरपे  दा र  : दा र ा या माणाचे िनरपे  मोजमाप कर यासाठी देशातील जीवनमान खचाचा िवचार क न 
या आधारावर एक यूनतम उपभोग तर िनधा रत केला जातो. या तरापे ा कमी तर असले या लोकसं येला 

गरीब समजले जाते भारतात यूनतम उपभोग तराला दा र रेषा असे हणतात. 
सशंोधनाची उ  े: 
1. भारतातील दा र ा या कारणाचंा व सम यांचा  अ यास करण.े 
2. दा र  िनमूलनासाठी उपाययोजना सचुवण.े 
3. दा र ाचा भारतीय अथ व थेवर झालेला प रणाम अ यासने. 
गिृहतके : 
1. दा र  हे आ थक िवकासात मोठा अडथळा आहे. 
2. दा र  िविवध सामािजकव आ थक सम यांना ज म देते. 
सशंोधन प ती : 

तुत संशोधन िवषयात दु यम साधन साम ीचा वापर केलेला असून याम य ेयोजना/नीती आयोगामाफत 
नेमले या सिम या, संदभ ंथ, वतमान प ातील लेख, इंटरनेट, भारताची आ थक पाहणी अहवाल इ यादीचा वापर 
केलेला आह.े 
मािसक ित  उपभोग खच (MPCE) : 

देशात दा र ाचे माण मोज यासाठी दा र रेषा या संक पनेचा वापर केला जातो दा र रेषा उपभोग 
खचा या (consumption expenditure) आधारावर ठरवली जाते दा र रेषा ठरव यासाठी एका मागे एका 
मिह याचा उपभोग खचाचा तर िनि त केला जातो याला मािसक ित  उपभोग खच (monthly per 
capita consumption expenditure) हणून संबोधले जाते. यापे ा कमी तर असले या उपभोग खच असले या 

ला गरीब कवा दा र  रेषेखालील  असे हटले जाते. 
दा र ामळेु िन मत सम या : 
1) लोकसं या वाढ : 

या देशात दा र ाचे माण जा त असते तेथे लोकसं येचे माण सतत वाढत असते कारण मुले अस याने 
जा त रोजगार िमळून अिधक पैसा कमवण े ही कुटंुबाची वृ ी असत े यामुळे भारतासार या तसेच आ का 
सार या रा ांम ये अिधक लोकसं या अस याचे दसून येते. 
2) अकुशल मनु यबळ :दा र , िनर रता व अनारो यामुळे मनु यबळ िवकास खुंटतो. पयायाने अथ व थेसाठी 
लागणारे कुशल मनु यबळाचा अभाव िनमाण होतो. 
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3) अथ व थवेरील प रणाम : 
एखा ा देशातील ब तांशी लोक यावेळी दा र यरेषेखाली असतात. यावेळी यानंा दा र ातून वर 

काढ यासाठी िविवध कार या शासक य योजना राबिव या जातात वयासाठी मोठा खच करावा लागतो यामुळे 
पायाभूत सुिवधावर खच कर यासाठी देशाकडे पैसा राहत नाही या सव गो ीचा अथ व थेवर नकारा मक प रणाम 
होतो. 
4) िन  दरडोई उ प  : 

दा र ाचे माण जा त असणा या देशाचे दरडोई उ प  कमी अस याचे आढळून यतेे उदा. भारतासारख े
देश, याउलट युरोिपयन व अमे रकन देशाचं ेदरडोई उ प  जा त अस याच े दसून येत.े कारण या देशात दा र  व 
लोकसं येचे माण कमी आह.े 
5) िनकृ  राहणीमान : 

दरडोई उ प  कमी अस यामुळे खचाचे माण कमी असत.े साहिजकच लोकांचे राहणीमान हे िनकृ  दजाच े
असते व असे असणे हणजे मानवी िवकासात अडथळा िनमाण होतो. 
6) गु हेगारी व हसाचार : 

दा र ाच े माण जा त झा यास गु हेगारी व हसाचार यात वाढ होऊन सामािजक वा थ िबघडते, 
यामुळे काय ाच े  िनमाण होतात कायदा व सु व थेचा खच वाढतो. 
भारतातील दा र ाची कारण े: 
१) वाढती लोकसं या :  

भारतात लोकसं या वेगाने वाढत आहेव या वेगाने लोकसं या वाढत आहे या माणात रोजगारा या 
संधीत वाढ होत नाही. प रणामी िविवधसम या िनमाण होत आहेत१९०१ म ये २३ कोटी असणारी लोकसं या 
२०११ या जनगणनेनुसार १२१ कोटी पयत वाढली आहे. २००१ ते २०११ दशकातील लोकसं या 
वृ ीदर१.९ ट े  होता तर दरडोई उ प  वाढीचा दर १.३ ट े  रािहला आह े यामुळे राहणीमानाचा दजा 
घसरलेला दसनू यतेो. 

२) कृषी े ातील अित र  लोकसं या : 
NSSO या ६८ ा फेरीनुसार कामगार लोकसं येतील २०१५-१६ साली ४६.१ ट े  लोकसं या 

कृषी े ावर अवलंबून होती याच वेळी कृषी े ाचा २०१८-१९ साली जीडीपीतील वाटा १७.२४ ट े  होता 
याव न जा त लोकसं येला कमी उ प ाचा वाटा िमळत अस याच े दसून येत.े 

३) वाढती बरेोजगारी : 
२०११-१२ साली कामगार लोकसं येपैक  १०.८ दशल  लोकसं या िन य दजा या आधारावर, तर 

२४.७ दशल  लोकसं या चालू दैिनक दजा या आधारावर बेरोजगार होती व यानुसार बेरोजगारीचा दर 
अनु मे २.२ आिण ५.६ ट े  होता. 

४) दरडोई उ प  वाढीचा कमी दर : 
भारतात दरडोई उ प  तर कमी आहचे मा  याचबरोबर या या वाढीचा दरही कमीच आहे १९५० 

या दशकापासून शी या दशकापयत जीडीपी वाढीचा सरासरी दर ३.५ ट े या आसपास होता तर दरडोई 
उ प  वाढीचा दर केवळ १.३ट े  इतका होता याला हद ूवृ ी दर (hindu growth rate) असे संबोध यात 
आले. 
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५) आधिुनक तं ानाचा अभाव : 
भांडवला या कमतरतेमुळे भारतीय उ ोग जु या व परंपरागत तं ानाचा वापर करतात यामुळे 

उ पादन पातळी कमी राहते याचा प रणाम हणून य -अ य री या बेरोजगारी वाढून दा र  वाढ यात 
होतो. 

६) कमी भाडंवल िन मती दर : 
भारतात बचत दर कमी अस याने गंुतवणूक दरही कमी असतो यामळेु भांडवल िन मतीचा दर कमी 

राहतो याचे पयवसन कमी रा ीय उ प  व कमी दरडोई उ प ात होते व बचती कमी होतात अशा रीतीने 
भारतात क यके वष असेच दृ  च  चालू आहे हणूनच भारतीय भांडवल लाजरे आहे असे हटले जाते. 

दा र  िनमलुनाच ेउपाय :  
१) लोकसं या िनयं ण : 

भारतात लोकसं या िनयं णासाठी कुटंुबिनयोजन काय म राबव यात येत आहे. अथात सरकार 
यासाठी अ य र या ो साहन देत आह.े असे असले तरी या काय माची ा ी व वेग वाढवायला हवा जेण े
क न लोकसं या िनयंि त होऊन दरडोई उ प  वाढेल. 

२) आ थक िवकासाचा वगे वाढवण े: 
दा र  िनमूलनाचा एकउपाय हणजे आ थक िवकासाचा वेग वाढिवणे होय यामुळे रा ीय उ प ात 

वाढ होत.े याच माणे उपभोग व रोजगार यात दखेील वाढ होईल. 
३) कृषी े ावरील अवलिंब व कमी करण े:  

उ ोग आिण सेवा या े ाम ये मो ा माणात रोजगारा या संधी िनमाण करायला ह ात 
जेणेक न कृषी े ातील असणारे अित र  कायकारी लोकसं येच े माण कमी होऊन ते उ ोग व सेवा े ाकडे 
वळवता येईल. 

४) मनरेगाची भावी अमंलबजावणी करण े:  
ामीण अकुशल बेरोजगार त णांसाठी कुटंुबातील कमान एका सद याला वषाला कमान १०० 

दवसांचा रोजगार पुरिव याची हमी सरकारन ेया योजनेतून दली आहे. या योजनेमुळे दा र ात घट हो यास 
मदत झाली आह,े मा  या योजनेम य ेआणखी सुधारणा व ा ी कर यास वाव आह.े 

५) यिुन हसल बिेसक इ कम (UBI) : 
युिन हसल बेिसक इ कम संक पनेचा उ लेख २०१७ या आ थक सव णात कर यात आला होता 

हणजेच दा र  िनमूलनासाठी असणा या िविवध योजना एकि त क न या योजना ऐवजी दा र रेषेखालील 
नाग रकां या खा याम ये दरमिहना कमान िविश  र म सरकार माफत थेट जमा करणे जेण ेक न नाग रक 
आप या आव यकते माण ेजीवनाव यक गरजा पूणक  शकतील. 

िन कष : 
नुकतेच चीन सरकार ने याचंा देश दा र मु  झा याच ेघोिषत केले आहे ही गो  उ लेखनीय आहे. याचा 

अ यास क न सरकारने दा र  िनमूलनासाठी मह वाची पावले उचलणे गरजचेे आहे यामुळे दा र  िनमूलन 
काय माला बळ िमळेल ते हाच भारताचे माजी रा पती ए.पी.जे. अ दलु कलाम यांनी पािहलेले देश महास ा 
हो याचे व  मूत पात येईल. 
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५) 'भारतीय अथ व था' – एस.के. ढगे, के.एस. पि लकेशन, पुण.े 
६) Websites- mospi.gov.in, Wikipedia, nsso website. 
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लातूर जजल्ह्याच्या याञामधील देवदेवताांच्या पुजा, आराधना व उपासनाांचा अभ्यास 
 

डॉ.केरबा काांबळे1 , सौ.नलाबल ेशोभा रामराव2 

1जव.तज्ज्ञ प.स.मुखेड जज.नाांदेड 

2प्रा.जिक्षक, प्रा.िा.सकनूर ता.मुखेड जज.नाांदेड                       
 

प्रस्तावना  

महाराष्ट्र हे  भारतातील एक सववगुण सांपन्न आजण  जवजवधतेने नटलेले राज्ज्य म्हणून ओळखले  जात.ेमहाराष्ट्र 

राज्ज्याला फार मोठा साांस्कृजतक वारसा लाभलेला आहे.या राज्ज्यात धार्ममक व सामाजजक एकोपा जनमावण होण्यासाठी 

या मातीमध्य े पूवावपार चालत आलेल्ह्या परांपरेचा  वारसा जपलेला ददसून येतो. महाराष्ट्रातील असाच साांस्कृजतक 

वारसा जपणारा व जनसगवरम्य वातावरणात आपल्ह्या पारांपाररक कायावची ओळख जोपासणारा जजल्ह्हा म्हणून लातूर 

जजल्ह्याची ओळख आहे.महाराष्ट्र वाजसयाांना तयाांची भाषा,इजतहास याजवषयी खुप अजभमान आह.ेमहाराष्ट्रात अनेक 

बाांधलेली आहेत .या मांददरामध्य े हहद,ुबौध्द,जैन सांस्कृतीच्या जवचाराांचा  जमलाफ झालेला ददसून येतो.जवठ्ठल 

मांददर,जिडी साईबाबा मांददर,अष्टजवनायक मांददर,महाराष्ट्रातील ज्ज्योजतर्ललग जह  सवव महाराष्ट्रा राज्ज्याची महान 

साांस्कृजतक वारसास्थळे आहेत म्हणून महाराष्ट्रात धार्ममक पयवटन उद्योग मोठ्या प्रमाणावर जवकजसत करण्याची सांधी 

आह े. प्रत्येक गावची दवेता ही भभन्न भभन्न असत.ेकधी ती पुरुष दवेता तर कधी पुरुष देवता आह ेतर कधी स्ञी देवता 

आह.ेकधी िुद्र देवता तर कधी जनसगव देवता आह.ेकधी माणसातूनच उभी राजहलेली पण अलौदककाकड े नेणारी 

मानवेतर मानवी देवताही आह.ेया ग्रामदेवताांच्या उतसवाच ेजञा ककवा उरूस असेही नामाजभधान केले जात.ेतयातुन 

ग्राजमण जजवनाच ेदिवन घडते.या जवजवध देवताांच्या आराधनेपोटी देवताांच ेभक्त ककवा नागररक एकञ येतात. 

अभ्यासक्षेञ - लातूर जजल्ह्याच्या  याञामधील पुजा,आराधना व उपासनाांचा  भौगोजलक अभ्यास करण्यासाठी लातूर 

जजल्ह्हा हे अभ्यास क्षेञ म्हणून जनवडलेला आह.ेलातूर जजल्ह्याचा अक्षवृत्तीय जवस्तार १७.५२ उत्तर त े१८.५२ उत्तर 

अक्षृवृत्ताच्या दरम्यान रेखावृत्तीय जवस्तार ७६.१८ पूवव ते ७९.52 पूवव रेखावृत्ताच्या दरम्यान आह.ेजजल्ह्याच ेक्षञफळ 

७१५७ चौ.दक.मी.असुन हा जजल्ह्हा महाराष्ट्र , कनावटक जसमाभागात वसलेला आह.ेसन २०११ च्या जनगणननेनूसार 

जजल्ह्याची लोकसांख्या २४५४१९६ ईतकी असून तयात १२७३१४० पुरुष तर ११८१०५६ ईतकी आह.े 

उदिष्ट े  लातूर जजल्ह्याच्या याञामधील पुजा,आराधना व उपासनेच्या अभ्यासाच ेउदिष्ट समोर  ठेऊन प्रस्तुत िोध  

जनबांध तयार करण्यात आला आह.े 

अभ्यासपध्दती - प्रस्तुत िोध जनबांध हा  जितीय स्वरुपाच्या आकडेवारीवर आधाररत आह.ेसदर अभ्यासासाठी लातूर 

जजल्ह्हा सामाजजक व आर्मथक समालोचन , भारतीय जनगणना अहवाल , सांदभव ग्रांथ आजण जवजवध सांकेतस्थळे यािारे 

माजहती सांकलीत  केली आह.ेमाजहती सांकजलत  केली आह.े याञाकें द्राांना प्रतयक्ष भेटी  व मुलाखतीच्या माध्यमातून 

वस्तूजनष्ठ लेखन करण्याचा प्रयत्न झालेला आह.े 

भवषय भववेचन 

लातूर िहर हे एक मराठवाड्यातील साांस्कृजतक दषृ्ट्या महतवाचे मानले गेलेले िहर असून या िहर व तहसीलमध्य े

जवजवध देवदेवताांच्या याञा भरवल्ह्या जातात.तयातल्ह्या काही देवदेवताांच्या याञाांचा अभ्यास व देवदेवताांच्या पुजा 

आराधना ,उपासनाांचा अभ्यास प्रस्तुत िोध जनबांधात करण्यात आलेला आह.े 

जवजवध देवदेवताांच्या पुजा ,आराधना व उपासना  
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लातरू जजल्ह्यातील जवजवध याञा कें द्रामध्य ेजवजवध जाती धमाांच्या देव देवताांच्या याञा भरत असतात या याञाांचा 

कालावधी पाहीला तर िक्यतो वार्मषक याञा मोठ्याप्रमाणात भरत असतात व तया य्या देवताांच्या पुजा अराधना व 

उपासना वेगवेगळ्या पध्दतीन ेकरत असल्ह्याच े आढळून येत.ेतयातील काही प्रमुख देवदेवताांच्या पुजा आराधना व 

उपासनाांचा आढावा खालीलप्रमाण ेसाांजगतले आह.े 

भसध्दशे्वर/ रत्नेश्वर लातूर  

भसध्दशे्वर मांदीर ह े पुराणकालीन म्हणून ओळखले जात.ेमांदीराच्या गाभाऱ्यात एक छोटी जिवहपड आहे.व याच्या 

पाठीमागे मुखवटा ठेवलेला आह.ेतया मुखवयाची समोर पुजा केली जात े .दर महाजिवराञीला 15 ददवस मोठी 

याञा भरते.ग्रामदैवत असल्ह्यान े लातूरमधील सववधमीय व सवव समाजाच े भक्तगण या याञेत सहभागी 

होतात.श्रावणमासात दररोज भजन दकतवन असत े व जनयजमत महाप्रसाद असतो. परांपरेनूसार लातूरमधील 

सुरतिहावलीचा दगाव व जसध्देश्वराच्या याञेचा जुना सांबांध जोडला जातो.जसध्देश्वर याञेच्यावेळी सुरतिहावलीच्या 

दर्गयावला हार व नारळाचा मान ददला जातो.तर सुरतिहावलीच्या उरुसाच्या वेळी जसध्देश्वराला हार व नारळाचा 

मान ददला जातो.जेव्हा जसध्देश्वराची पालखी जनघते तेव्हा सुरतिहावलीतफे पालखीला भगवा ध्वज ददला जातो.तर 

सुरतिहावलीच्या िबीन्याला जसध्देश्वर देवस्थान तफे जहरवा ध्वज ददला जातो. 

हावगीस्वामी याञा उदगीर  

उदगीर येथ े श्रीहावागीस्वामी महाराजाांची मोठी याञा जानेवारी मजहन्यात पोर्मणमेला भरते.तसेच उदगीर येथे 

उदागीर बाबाांची दकल्ह्यात समाधी आहे.दकल्ह्यामध्य े सुध्दा गुढीपाडव्याला  याञा भरते.हावगीस्वामी महाराजाची 

पुजा महाआरतीन ेकेली जात ेव मठातील गाभाऱ्यात जिवहपड असुन या हपडीचा अजभषेक केला जातो.व याञा सुरु 

होण्यापुवी उदगीरच्या वेिीमध्ये आगी जाळली जात.े 

हक्कानी बेट/ कैलास टेकडी चाकुर  

चाकुर तहसील मधील कडमुळी गावापासून उांच टेकडीवर एक दगाव असुन मुस्लीम बाांधव या बेटाला हक्कानी बेट तर 

हहद ूभाजवक यास कैलास टेकडी असे म्हणतात.आषाढी आमावश्येला मोठी याञा भरते.याञेच्या पजहल्ह्या ददविी येथे 

मुस्लीम बाांधवाांचा सांदल जनघतो .या बेटावर अजाबळी ही ददला जातो व नवस फेडण्यासाठी येथे सववधर्ममय भाजवक 

एकञ येतात व नवस फेडतात. 

जनष्ट्कषव  

१) लातूर जजल्ह्यात जवजवध देवदेवताांच्या याञा भरतात  व तया सववधर्ममया कडुन साजरी केली जात े 

२) अभ्यास क्षेञातील जवजवध जाती धमावतील देवदेवताांच्या पुजा ,आराधना व उपासना वेगवेगळ्या पध्दतीन ेकेल्ह्या 

जातात उदा.हहद ू देवादेवताांच्या पुजा आराधना या महाआरती,अजभषेक तर मुस्लीम धार्ममय देवदेवताांच्या पुजा 

आराधाना या सांदल,उरुस,दगाव अिा पध्दतीन ेकेल्ह्या जातात. 

सांदभव ग्रांथ 

१) लातूर जजल्ह्हा सामाजजक व आर्मथक समालोचन १९९१ त े२०११ 

२) लातूर जजल्ह्हा ग झॕेरटअर 

3) भारतीय जनगणना अहवाल १९९१ ते २०११ 

४) www.laturdistrict.in 

५)www.maharashtra.gov.in 
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शा त िवकासाची उ  ेआिण भारत 
 

ा.डॉ.िवजय माटें 
अथशा  िवभाग तापमहािव ालय अमळनेर 

 

तावना. 
भटके जीवन जगता जगता एकेकाळी मानव ि थर झाला.आप या िविवध य ातंून गे या हजारो वषात 

याने जीवना या िविवध भागांत ने दीपक गती केली, तर काही भाग अजूनही या या आकलनाबाहेर रािहले 
आहेत परंत ुहा सगळा िवकास एका अथाने वतं पण ेझाला आह.े वै ािनक गतीबरोबरच जगाला आप या मुठीत 
ठेव या या काही देशां या, िवचारां या िव तारवादी वृ ीने जगातील ब तेक देशांना पारतं यात लोटले. ितथ या 
नैस गक साधनांची व अ य संप ीची लूट केली गेली. या काळात अनेक वळेा जग िवनाशा या उंब ावरही 
पोहोचले. सयंु  रा ांची थापना झा यावर सग यांना एक  आणून जगाचा एकि त िवचार करायचे य  झाले, 
परंत ु यांना वगेवगे या कारणांनी मयादा रािह या.ख या अथाने िवकासासाठी, पयावरण र णासाठी आिण मानवी 
वातं य अबािधत राख यासाठी जगाने एकि त य  कर याची सु वात २० ा शतका या उ राधात झाली. 
१९९२ साली ािझलमधील रओ शहरात भरले या पयावरणिवषयक जागितक प रषदनंेतर याला गती िमळाली. 
यानंतर अनेक िवषयासंंबधंी जागितक पातळीवर एकमत तयार कर यात आले. याम य ेजागितक ापार करार, 
हवामान बदलासंबधंी जागितक संधी याचंा उ लेख करावा लागेल . एकिवसाव ेशतक सु  होत असताना सयंु  
रा संघा या मा यमातून एक िवशेष य  सु  झाला. जगातील सव लोकांच ेजीवनमान सुधाराव,े  सग या मानव 
जातीला कमान सोयी िमळा ात, आरो याच े  कमी हावेत अशा उ ेशांनी सव देशांची िमळून 'सह क िवकास 
उ 'े  ठरव यात आली.स टबर २००० मधील सयंु  रा ां या आमसभेत ही उ  ेसंपूण जगाने वीकारली. सन 
२०१५ पयत जगातील ग रबी व भूक संपवणे, सवाना ाथिमक िश ण उपल ध करणे, मिहला स मीकरण,  
बालमृ य ू कमी करणे, माता आरो य सुधारणे,  ए स,  मले रया, टी.बी. यासार या रोगावंर िनयं ण आणण,े  
पयावरण र ण आिण ह ेकर यासाठी जागितक सहकाय व था उभारणे अशी उ  े ठेव यात आली. ही उ  े
मोजली जावी यासाठी याचे ल य ठरव यात आले. यके देशानेसु ा वतःच ेल य ठरवले.जागितक पातळीवर 
मानवी िवकासासंबंधीचा हा पिहलाच एकि त य  होता. यातून मूलभूत ािवषयी जागितक मत तयार हायला, 
ते सोडव यासाठी िवकसनशील आिण अिवकिसत देशांना आ थक मदत िमळायला,  ां या सोडवणुक साठी 
गरजचेी मािहती गोळा कर या या व था तयार हायला मदत झाली. जागितक पातळीव न  सोडव यासाठी 
दबाव तयार झाला. यातून येक देशसु ा या ांकड ेन ाने बघ ूलागला. नवनवीन उपाय क  लागला याचाच 
प रणाम हणून १९९० या पातळीपे ा जागितक ग रबी ५०% पे ा कमी झाली,  कुपोिषत मुलांचे माण १२% 
पयत कमी झाले. ाथिमक िश ण सोई , शेतीबा  कामाम ये मिहलाचंा सहभाग , िविवध देशांतील संसदेत 
मिहलांच े ितिनिध व याम य े वाढ झाली. ५ वषाखालील मुलांचा मृ युदर ५०% नी कमी झाला याच माणे 
मले रयासार या रोगाने होणारे लाखो मृ य ूरोख यात यश आले आिण  न ान ेए स हो याच े माण कमी झाले 
आह.े परंत ु२०१५ पयत ठरिव यात आलेली उ  ेपूण कर या या संदभात या अडचणी िनमाण झा या या दरू 
कर या या उ ातून २०३० पयतचा एक काय म तयार झाला यास “ शा त िवकास उ  े “ हणून सग या 
जगासमोर मांड यात आले. स टबर २०१५ म य ेसयंु  रा ां या आमसभेत याला सव देशां या मुखांनी मा यता 
दली. संयुक्त रा ां या ७० वषा या कायकाळात सवात जा त देशांनी मा यता दलेला हा काय म आह.े ही उ  े



IJAAR    Vol.1 Issue-4  ISSN – 2347-7075 
 

102 

ा.डॉ.िवजय माटें 
 

वीकारताना, 'Living no one behind  (कोणीच माग ेराहता कामा नय)े'  या त वाचा वीकार कर यात आला 
आह.े मानवी आयु या या सव अंगांचा िवचार क न, तसेच पृ वीवरील िविवध ािणमा  आिण िनसग यां या 
संर णासाठीच े मह व ल ात घेऊन या उ ाचंी रचना कर यात आली आह.े हा काय म तयार कर या या 

येम य े सव देशातील सरकारे, वयंसेवी सं था, जागितक पातळीवरील िविवध सं था, संघटना, उ ोग 
जगतातील िविवध गटांची मते ऐकून घे यात आली. ही शा त िवकास येय े िनि त कर यासाठी आंतररा ीय 
तरावर या चचा पार पड या यात िवकसनशील देशांची भिूमका मांड यात आिण िवकिसत देशांच ेउ रदािय व 
प  कर यात भारतान े मुख भूिमका बजावली. या येयांचा मसुदा बनवताना सु ा भौगोिलक आशा-आकां ा 
आिण उ ांना ाधा य देत,  भारता या मताचा ामु याने िवचार कर यात आला आह.े याम य ेएकूण १७ उ  े
िनि त केली आहेत. ही उ  ेपूण हो या या दृ ीने एकूण १६९ ल य ेठरव यात आली आहेत ही ल  ेसा य झाली 
क  नाही, ह ेमोज यासाठी ३०० सूचक ठरव यात आले आहेत. या पा भूमीवर सयंु  रा  संघाने ठिवले या शा त 
िवकास उ ानुसार भारताची गती कशी होत आह ेयाचा आढावा तुत शोध िनबंधात घे यात आला आह.े 
सशंोधनाची उ :े- 
१) सयंु  रा संघाने ठरिवलेली शा त िवकासाची उ  ेजाणनू घेण.े  
२) जागितक पातळीवरील  शा त िवकासा या  उ ांना अनुस न भारताची  ि थती अ यासण.े  
३) िनती आयोगान ेशा त िवकासा या उ ांना अनुस न तयार केले या अहवालाचा अ यास करण.े 
सशंोधन प ती : – 
तुत संशोधनासाठी संपूणपण ेदु यम साधनसामु ीचा वापर केलेला असून याम य ेिविवध लेख, अहवाल, मािसके, 

वृ प ,े तसेच इंटरनेट वरील िविवध संकेत थळावरील मािहतीचा आधार घेतलेला आह.े याच माण े  युनो आिण 
िनती आयोगा या अहवालातून सां यक य आकडेवारी घेऊन िव ेषण केले आह े
शा त िवकासाची उ  े(एसडीजी) :- 
समाजा या आज या गरजा पणू करीत असताना भिव यातील िपढय़ांना याची कमत मोजायला लागणार नाही हा 
शा त िवकासाचा दिृ कोन ल ात घऊेन पयावरण सवंधन , समाज आिण अथ व थचेा सवसमावेशक िवकास 
कर यासाठी जो १७ उ ांचा अजडा तयार केलेला आह े याची मुख तीन विैश  े दसून येतात. 
(१)यिुन हसल :- 
ही उ  े ‘वैि क’ आहेत, हणजेच जगातील िवकिसत, िवकसनशील, अिवकिसत अशा सवच रा ांना,         
समूहांना व  संघटनांना ही उ  ेसा य कर यासाठी वैयि क आिण संघ टत य  करावयाच ेआहेत. 
(२)इं ट शेन :-  
ही १७ उ  े दसायला वगेवेगळी असली तरी एकमेकाशंी जोडलेली आहेत, यां यात सम वय आह.े ती 
एकमेकांपासून वेगळी ठेवून सा य करता येणार नाहीत. 
(३) ा सफॉमशन :- 
 ही उ  ेसा य कर यासाठी आप या स या या जीवनशैलीत, राहणीमानात आमूला  बदल करणे गरजेच ेआह.े 
थोड यात, उपल ध नैस गक संसाधनाचंा अितशय जपून वापर करावयाचा आह.े 
 या उ ाचं ेपुढील माण ेवग करण करता येईल   
उ  .१ त े६:- 
 संपूण जगात, िवशेषत: दा र य़ात िखतपत पडले या आिण समाजात मा यता नसणा या मानवी समूहाचंा 
सामािजक व आ थक िवकास करता यावा यासाठी २०३० पयत ग रबी या सम येचा संपूण नायनाट होईल, एकही 



IJAAR    Vol.1 Issue-4  ISSN – 2347-7075 
 

103 

ा.डॉ.िवजय माटें 
 

 भुकेली राहणार नाही,  सवाना सुदढृ आरो य तसेच गणुव ापूण आयु य जगता येईल, उ म िश ण िमळेल, 
लगभावावर आधा रत िवषमतेचा नायनाट होईल आिण सवाना शु  पाणी िमळेल, वयैि क व छता आिण 
आरो य राख यासाठी आव यक या सुिवधा उपल ध होतील- अशा रीतीन ेसवच सद य रा ांनी व था िनमाण 
करणे अपेि त आह.े 
उ  .७ त े१५:- 
 समृ ीसाठी व छ ऊजचा शा त पुरवठा, आ थक िवकासा या जोडीला सवाना स मानजनक काम िमळण,े 
उ ोगाम य े शा त त वांचा वापर क न समृ ी आणणे, सामािजक व आ थक िवषमता दरू करणे, उपभो य 
व तूं या खरेदीचा अितरेक टाळण,े  शहरातील व था शा त बनव यासाठी िवशेष ल  देणे, याचबरोबर हवामान 
बदलाच ेप रणाम कमी करणे, जिमनीवरील व पा यातील जीवसृ ीच ेसंर ण करण.े 
उ  .१६ व १७:- 
 शांतता, याय व यासाठी गरजे या सं था मक रचना, वै ािनक मािहती व तं ाना या आदान- दानासाठी, 
आ थक मदती या  सतत पुरवठय़ासाठी, ापारामधील िवकसनशील देशांचा वाटा वाढ यासाठी भागीदारी िनमाण 
करणे अपेि त आह.ेशा त िवकासाची उ  ेजगभरातील ग रबी हटिव यासाठी , सव ना एकसमान याय 
दे यासाठी तसेच पृ वीवर सबु ा आणणा या जगा या िन मतीसाठी दरूदश  व विै क मा यतेची त व ेआहेत. 
जागितक तरावर भारताची ि थती:- 
सयंु  रा सघंाने यावष  जो अहवाल सादर केला याम ये जगातील १९३ रा ांची शा त िवकासा या संदभातील 
कामिगरी ल ात घेतली आह ेयाम य ेभारताचा मांक १२० असून १०० पैक  ६०.१ कोर दशिव यात आला आह.े 
१७ उ ांचा िवचार करता यापैक  उ  ं  ४ सवासाठी िश ण, उ  ं  १२. उपभोग आिण उ पादन रचना 
आिण उ  ं . १३ हवामान बदला या दु प रणामाला अनुस न कृती याम य ेभारताच ेअिधक गुण दशिव यात 
आले आहेत. या तीन उ ां या य ात आप याला  ७५ पे ा अिधक गुण आहेत अस ेअसले तरी पूण यश ा  होण े
बाक  अस याचे दसून येते. आप या शेजारील देशाशंी तुलना करता या अहवालात चीन ५७, भूतान ७५, ीलंका 
८७, नेपाळ ९६, यानमार १०१ बागंलादेश १०९ तर  भारताच े थान १२० खाली अस याचे दसून येते.या 
अहवालात २०२१ ला भारतात ित दन १.९० डॉलरपे ा कमी उ प  असणारी लोकसं या ६.२४ % दाखिवली 
आह ेतर ३.२० डॉलर पे ा ित दन कमी उ प  असणारी लोकसं या भारतात ३७.२० % दशवली आह ेयाव न 
अस े दसून येते क  दा र  िनमूलन करण ेहे भारता समोरील आ हान अजूनही कायम आह.े देशात २०१८ या 
आकडेवारीनुसार कुपोषणाच े माण १४ ट े  एवढ े असून तृणधा याची उ पादकता दर हे टरी ३.२ टन एवढी 
दशवली आह.े २०१७ या आकडेवारीनुसार ित एक लाख िजवंत ज मांम य ेमाता मृ य ूदर हा १४५ आह ेतर 
नवजात मृ युदर एक हजार िजवंत ज मामाग े2019 या आकडेवारीनुसार २१.७ एवढा आह.े पाच वषा या खालील 
मुलांचा मृ य ू दर हा एक हजार िजवंत ज मामाग े ३४.३६ एवढा दशिवला आह े य रोगाच े माण एक लाख 
लोकसं येमाग े १९३ एवढ े आह.े दयरोग, ककरोग, सन आिण र वािह याशंी सबंंिधत आजाराने मृ य ू
पावणा याची सं या २०१६ नुसार २३.३ ट े  आह.े ज मावळेच ेसरासरी आयुमान ल ात घेतले असता  ते ७०.८ 
एवढे आह े याबाबतीत याव न आरो या या सोयी सुिवधा या संदभातील ि थती ल ात येत.े गुणव ापूण 
िश णाचा िवचार करता ाथिमक िश णाचा न दणी दर ९७.७ ट े  दशिवला आह े .समानते या संदभात िवचार 
करता ी पु ष सरासरी िश णाच ं माण ह े६२.१ ट े  आह.े २०१९ या आकडेवारीनुसार ी पु ष म श  
सहभाग दर २७.४ ट े  आह ेतर २०१९ या आकडेवारीनुसार  संसदेत मिहलांच े माण १४. ४ ट े  एवढे आह.े 
कमान मूलभूत िप या या पा याची सवेा वापरणारी लोकसं या २०१७ या आकडेवारीनसुार ९२.७ ट े  आह.े 
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याच माणे  २०१८ या आकडेवारीनसुार देशातील ९५.२ट े  लोकसं येला िवजेचे कने शन ा  झाले असून १५ 
पे ा जा त वया या ७९.९% लोकसं येची खाती बकेँत आहेत. देशात इंटरनेट वापरणारी लोकसं या २०१९ नुसार 
३४.५ट े  असून उ  िश ण देणा या िव ापीठाची आंतररा ीय तरावरील मवारी बघता सवात वाईट ि थती 
दसून येते. याम य ेशंभर पैक  ४४.२ गुण दशवले आहेत.देशामं ये संशोधन आिण िवकासावर होणारा खच २०१८ 
या आकडेवारी नुसार  जी.डी.पी. या ०.७ ट े  एवढा आह.े शहरांचा िवचार करता झोपडप ीत राहणा या शहरी 
लोकसं येचे माण २०१८ नुसार ३५.२% एवढ ेआह े .सावजिनक वाहतुक ब ल समाधान  कर यात आले 
असून २०१९ या आकडेवारीनुसार सावजिनक वाहतुक च े माण   ७४ ट े  आह.े २०१९ या आकडेवारीनुसार 
दरडोई २.४ कलो इले ॉिनक कचरा िनमाण होत आह.े उ पादनातून िनमाण होणा या CO2 या उ सजनाच े
माण कमी होत अस याचे दशवले आह े. जवैिविवधतेसाठी मह वपूण सागरी थळांम य ेसंरि त असलेले सरासरी 
े  २०१९ या आकडेवारीनुसार १८.८ ट े   दाखिव यात आले आह.ेशांतता याय आिण सश  सं था या 

दिृ कोनातून िवचार करता २०१८ या आकडेवारीनुसार एक लाख लोकसं येमाग ेकौटंूिबक ह या झालेले माण 
३.१ ट े  आह.े याच माणे रा ी या वळेी शहरात र यावर सुरि त फ  शकणा या लोकसं येचे माण 
२०१९ या आकडेवारीनुसार  ६४ ट े  दशव यात आले आह.े मालम ा करा या संदभात 2020 या 
आकडेवारीनुसार  एक ते सात पैक  भारताला ३.७ गुण दलेले आहेत याव न या संदभात चताजनक प रि थती 
दसून येते २०१८ या आकडेवारीनुसार ाचारा या दिृ कोनातून ४० गुण दशव यात आले असून शहरांम य े५ 
ते १४ या वयोगटात बालकामगार हणून काम करणा या मुलाचंी सं या ४.३ ट े  दशवली आह.े लोकशाहीचा चौथा 
तंभ असले या ेस आिण इले ािनक िमडीयाला असले या वातं या या संदभात शंभर पैक  ४५ गुण दशिवले 
आहेत.  २०१८ म य ेभारत भारत सरकारचा आरो य आिण िश णावर होणारा खच रा ीय उ प ा या (GDP) 
४.८ ट े  दशवला आह े .एकूणच या अहवालात दशवले या १७ शा त िवकास उ ां या संदभात अजूनही भारत 
ब याच बाबतीत माग े अस याचे दसून येत े परंत ु अलीकडील काळात सरकार या उ ा या दशेने काम 
कर यासाठी य  करत आह.े हवामान बदल दु प रणामां या बाबतीत उपाययोजना कर या या संदभात 
आंतररा ीय पातळीवर भारत पुढाकार घेत अस याच े दसत.े यािशवाय इतर उ  ेसा य कर यासाठी सरकारने 
आप या क याणकारी योजना सु  क न सवसमावेशक िवकास कर यासाठी ाधा य द याच े दसून येते. 
शा त िवकास उ  ेभारत िनदशाकं (SDG IndiaIndex) 
युनोने िनि त केले या शा त िवकास उ ांना अनुस न नीती आयोगाने देशात २०१८ पासून शा त िवकास 
उ  सा य कर या या दशेने रा य व क शािसत देशानंी केले या गतीच े मोजमाप कर यासाठी “शा त 
िवकास उ  ेभारत िनदशांक” तयार करण ेसु  केले यासाठी िनती आयोगाने डॅशबोड या मा यमातून एसडीजी 
इंिडया इंडे स तयार क न रा य आिण क शािसत देशा या कामिगरीनुसार गुण दले आह ेयासाठी एकूण ११५ 
िनदशाकं, १७ शा त िवकास उ ांपकै  १६ उ  ेआिण ७० ल  िनि त क न अहवाल कािशत केलेला आह.े 
याम य े गतीनुसार एकूण १०० गुणा पैक  रा य आिण क शािसत देशा या कामिगरीनुसार गुणांकन केले जाते 
याम य े० ते ४९  गुण असणारी रा य य  न करणारे रा ये समजले जातात तर ५० ते ६४ गुण असणारी रा य 
य  करणारे गणली जातात ६५ पे ा अिधक गुण असणारी रा ये आिण क शािसत देश गतीपथावर दशिवली 
जातात.नीती आयोगाने जून २०२१ म य े कािशत केले या अहवालानसुार २०१९ या संदभात तुलना करता  
२०२० म य ेदेशा या अहवालानुसार एसडीजी िनदशाकातं सहा अंकाने सुधारणा होऊन तो  ६० व न ६६ वर 
पोहोचला आह ेयाव न ल य सा य कर या या दशेने होणारी ही सकारा मक वाटचाल हणावी लागेल. िवशेषतः 
व छ पाणी, व छता आिण परवडणारी व व त ऊजा याम य े देश ापी कामिगरी झा याच े िनदशनास येते 
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याम य ेअनु मे ८३ आिण ९२ गुण या अहवालाम य ेदशिव यात आलेले आह.ेरा य आिण क शािसत देशानुसार  
झालेली कामिगरी बघता देशांम य ेकेरळ  ७५  िहमाचल देश आिण तािमळनाडू ७४ आं  देश, गोवा, कनाटक 
आिण उ राखडं  िस म यके  ७२ आिण  महारा  ७०  गुण या रा यांची कामगीरी गतीपथावर दसून येते  
याउलट छ ीसगड, नागालँड ओ रसा येक  ६१ गुण,  अ णाचल देश मेघालय राज थान उ र देश यके  ६० 
गुण, आसाम ५७ झारखंड ५६ आिण िबहार ५२ गुण याचंी कामिगरी ही दु यम तरावर दसून येत ेक शािसत 
देशाचा अ यास करता चंदीगड  या दिृ कोनातून आघाडीवर दसते या देशाला इंडे स म य े७९ गुण िमळाले 
आहेत तर सवात कमी ६२गुण दादरा नगर हवेली आिण दमण आिण दीव या क शािसत देशाला दले आहेत गे या 
दोन वषात सवािधक गती करणारे रा य िमझोराम, ह रयाणा आिण उ राखडं ही आह ेया ित ही रा याच ेगुण 
वगेाने वाढलेले आहे .शा त िवकास उ ानसुार रा यिनहाय गतीचा अ यास करता अस े दसून येते क, उ  
मांक  १ म य ेतािमळनाडू आिण द ली या रा याला अिधक गुण आहेत. उ  मांक २ म य े केरळ आिण 

छ ीसगड, उ  मांक ३ म य ेगजुरात व द ली,  उ  मांक ४ म य ेकेरळ व चंदीगड उ  मांक ५ म य े
छ ीसगड, अंदमान आिण िनकोबार उ  माकं ६ म य ेगोवा आिण ल ीप, उ  मांक ७  म य े याम य े
व छ आिण परवडणारी ऊजा याचंा समावशे होतो याम य ेसवािधक रा यांनी कामिगरी के याच े दसून येते. उ  
मांक ८ म य ेिहमाचल देश आिण चं दगड, उ  मांक ९  म य ेगुजरात आिण द ली, उ  मांक १० नुसार 

िवषमता कमी कर याम य ेमेघालय आिण चंदीगड यांनी उ म कामिगरी केली आह.े उ  मांक ११ शा त शहरे 
आिण समाज याम य ेपंजाब आिण चंदीगड याचंी कामिगरी अिधक दसून येत.े उ  मांक १२ म य ेि पुरा, ज मू 
का मीर व लढा याचंा समावशे होतो उ  मांक १३ पयावरण सवंधना या दिृ कोनातनू ओ रसा अंदमान आिण 
िनकोबार ही रा य ेआघाडीवर दसतात. उ  मांक १४ पा याखालील सागरी जीवन याम य ेओ रसा रा य 
आघाडीवर आह ेआिण उ  मांक १५  जिमनीवरील जीवन याम य ेअ णाचल देश आिण चंदीगड रा याची 
कामगीरी वर या तरावरील दसते. उ  मांक १६ याम य ेशांतता याय आिण सश  सं था याचंा समावशे 
होतो याम य ेउ राखडं आिण प डीचेरी यांनी चागंली कामिगरी के याच े दसून येते. 
एकूणच भारतान ेदेशभरात या दिृ कोनातून झालेली गती मोज यासाठी तयार केलेला अहवाल हणज ेएक कारे 
शा त िवकास उ ां या दशेने जा यासाठी मह वाच ेपाऊल ठरेल यात शंका नाही.  
सारंाश:- 

शा त िवकास येय े हा आंतररा ीय तरावरचा मह वाकां ी जाहीरनामा आह े यात ग रबी आिण 
मिहलां या बाबतीत होणारे अ याय यांना पूणिवराम दे याच े उ  समोर ठेव यात आले आह े  याच माणे 
जगात या यके मानवाला कायदशेीर र या वतःची ओळख िमळावी आिण यकेाला समान याय िमळावा ह े
देखील उ  यात समािव  आह ेही शा त िवकास येय े िनि त कर यासाठी आंतररा ीय तरावर या चचा 
झा या यात िवकसनशील देशांची भूिमका मांड यात आिण िवकिसत देशांच ेउ रदािय व प  कर यात भारताने 
मुख भूिमका बजावलेली आह.े याचा मसुदा बनवताना सु ा भौगोिलक आशा-आकां ा आिण उ ानंा ाधा य देत 
भारता या मताचा ामु यान े िवचार कर यात आला आह.े या अगोदरची सह क िवकास उ  े ही फ  
िवकसनशील देशाला पुरती मया दत होती परंत ुआता २०१५ म य ेसव जगाला याम य ेसामावल ेगेले आह.े शा त 
िवकास येय े िनि त क न या दृ ीने पावले टाक याची प त जरी ांितकारक असली तरी याम य ेकाही ुटी 
दसून येतात यातली काही उ  पूण करण ेबधंनकारक नसून ऐि छक आह े यामुळे ही बाब िवकासाची प रमाण े
य  स यात आण यासाठी अडचण ठ  शकते  यासाठी येक देशान े िवशेषतः जे देश संप  आहेत यांनी 
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िनणायक पावले उचल याची गरज आह ेजागितक पातळीवर सवानी सहकायाची भूिमका वीकारली नाही तर  
शा त िवकासाचा जाहीरनामा हणजे स यात न येऊ शकणारे एक व  बनून राहील. 
अस ेअसले तरी आंतररा ीय पातळीवर सवानी एक  येऊन वतमाना बरोबर भिव यातील िपढीला कसा फायदा 
होईल याचा एक  येऊन िवचार करणे ह ेमोठे ांितकारक पाऊल हणाव ेलागेल .याम य ेमानवी जीवना बरोबरच 
येक ा याचंा जग याचा ह  सु ा िवचारात घेतलेला आह ेआिण या दशेने जा यास आ ही सव बाधंील आहोत 

ही ित ा िव  क याणासाठी फाय ाची ठरेल या आशनेे याकडे बघाव ेलागेल. 
सदंभ-  
1) शा त िवकास उ  े - आप या उ ासाठी @किपल सह बु  े03 Aug 2020 17:03:11 सटर फॉर रसच 

अँड                    ॅटेिजक लॅ नग फॉर स टेनेबल डे हलपमट पणु े
2) लोकस ा टीम | शा त िवकासाची उ  ेDecember 18, 2020 12:01 am 
3) SDG INDIA INDEX 2020-21 
4) Sustainable Development Report 2021 The Decade of Action for the Sustainable Development  
1. Goals 
5) https://mr.wikipedia.org/s/3uli 
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डॉ. राजाराम महादेव थोरात 
भूगोल िवभाग मुख  द. ग. तटकरे कला व वािण य महािव ालय,  तळा, ता. तळा, िज. रायगड. 

 

 तावना:  
पृ वीवर िनसगर य प रसर, अ हाददायक हवामान, िनसग स दयाने नटलेले सागर कनारे अशा दशेात 

पयटन वसायाचा िवकास झालेला आहे. पयटन हे फ  देशाला परक य चलन िमळवून दे यासाठी कवा देशाच े
रा ीय उ प  वाढव या पुरते मया दत नसून,  देशा या आ थक, सामािजक व सां कृितक िवकासासाठी सु ा 
मह वाच ेआहे. दसु या महायु ानंतर पयटनाचा झपा ान े िवकास झाला आहे. आंतररा ीय पयटनाचा िवकास 
अ यंत झपा ाने हो याची मु य कारणे हणज ेलोकांच ेबदलते राहणीमान, वाहतुक या साधनातील तं ानामुळे 
झालेले बदल,  पयटना या माक टगची नवी तं  े आिण आज या जगात भरपूर ताण-तणावाखाली राहणा या 
लोकांसाठी पयटन ही एक काळाची गरज झालेली आह.े रोज या कंटाळवा या त दन मामुळे यातून बाहेर 
पड यासाठी पयटनाची गरज आहे. पयटकां या वाढ या सं येमुळे अनेक देशात पयटनासाठी पायाभूत सेवांचा 
िवकास कर यासाठी भरपूर भांडवली गुंतवणूक केली जात आहे.  यामुळे अिधकािधक पयटक आक षत होत आहेत व 
पयायान ेपयटन वसायाची भरभराट होत आह.े अगदी िवकसनशील देश सु ा पयटना या िवकासाचा गांभीयाने 
िवचार करत आहेत. कारण परक य  चलन िमळिव याच ेहे एक उ म साधन आहे. पयटनात लोक एका ठकाणा न 
दुसरीकडे जातात व राहतात. पयटन हे ता पुर या व पाच ेअसत.े लोक परत आप या िनवासा या मूळ  ठकाणी 
परततात. पयटक एक दवसापे ा जा त व सहा मिह यांपे ा कमी वेळ पयटना या ठकाणी घालवतात. 
पयटनासाठी दवसाचंी मयादा नसते. पयटन एक दवसासाठी सु ा असते कवा एक मिह यांसाठी अस ूशकते. 
पयटन हे लोकांनी वतः या आवडीनुसार िनवडलेले असते. पयटन हा फुरसतीने करायचा काय म आहे. ब याच या 
पयटनात मौजमजा,  करमणूक करण ेहा हेतू असतो.  
ामीण पयटन:  

िवकिसत देशात झाले या शहरीकरणामुळे शहरातील गितमान व धकाधक या जीवनाला कंटाळून चार 
दवस ामीण भागात शांततेने घाल या या हेतूने ामीण पयटनाचा िवकास झाला आहे. इं लंड म य ेजवळ जवळ 
८० % लोक ामीण भागात एकदातरी पयटनाला गेल ेआहेत. नदी, सरोवर, जंगल, झरे, धबधबे, ड गर, िनसग , 
आ दवास ची लोकगीते, लोकनृ य अनुभव यासाठी, ामीण वातावरणात शांतता व आराम िमळिव यासाठी, 
ामीण भागात भरपूर झाडी अस याने व छ व ताजी हवा िमळिव यासाठी, बोटीतून फरणे, नदीत मास ेपकडण,े 
बैलगाडीत फरणे इ. गो ी ामीण पयावरणात अस यान े ामीण पयटनाचा िवकास झालेला आहे. िवकिसत देशात 
ब याच ीमंत लोकांची घरे  शहरात व याचबरोबर  ामीण भागात असतात.  यामुळे तेथे ते राहायला जातात.   
 कृषी पयटन:  

नागरीकरणा या युगात कृषी पयटन ही संक पना उदयास आली आहे. कृषी पयटनाचा िवकास इं लंड व 
अमे रकेत थम झाला. याम य ेशेतात जाऊन वतःसाठी फळे कवा भा या काढण,े मध कवा मधाची चव बघणे, 
मध कस ेतयार करतात ते बघणे, घोडे वारी करणे, शेतातील िपके कशी येतात यांची काळजी कशी घेतात, तोडणी 
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कशी करतात,  इ. बघ यात लहान मुलांना व मो ांनाही आनंद िमळतो.  शहरातील लोकांना खे ातील 
शेतक यांशी संवाद साध यात, मुलांना शेतात नेऊन आपण ज ेरोज अ  खातो ते कसे उगवत ेते दाखव यात आनंद 
िमळतो. झाडावर लागलेली सफरचंद,े आंबा,  सं ी,  ा  ेइ. फळे वतः या हातान ेतोडून खा यात मुलांना मजा 
येत.े अशा कारच ेकृषी पयटन ऑ ेिलया, कॅनडा, संयु  सं थाने, फिलपाइ स व भारतात ही िवकिसत झाले आह.े 
या देशांम ये ॉबेरी फेि टवल, ेप िवनेयाड  फेि टवल  आयोिजत करतात. िजथे लोक वेश फ  भ न शेतात 
जातात व मनसो  ॉबेरी कवा ा  े खातात. फळां या हंगामात याच े आयोजन करतात. महारा ात कृषी 
पयटनाचा िवकास पुणे िज ातील बारामती तालु यात, तसचे िश र तालु यातील मोराची चचोली येथे झाला 
आहे. बारामती तालु यात काही शेतक यांनी एक  येऊन मावळ ुप थापन क न ऍ ो टु रझम चा िवकास केला 
आहे. पवना धरणाजवळ छोटे हॉलीड े रसॉट बांधले आहेत.  लोक तेथे तीन-चार दवस राहायला येतात. पवना 
नदीत मास ेपकडण,े पवना धरणा या पा यात बो टग करण,े आसपासच े क ले,  जंगले, देवळे इ. ठकाणी पयटनाला 
जाण.े बैलगाडीत फरणे, ामीण भोजनाचा व खा पदाथाचा आ वाद घेण े इ.  कारे पयटनाची मजा लुटतात. 
िश र तालु यातील मोराची चचोली हे छोटेस ेखेडे आहे. या खे ा या लोकसं येपे ा जा त हणज ेतीन हजार 
मोर तेथे आहेत. यामुळे या खे ाच ेनाव मोराची चचोली पडल ेआहे. येथे मोर सव  वावरतात.  बरेच मोर 
झाडावर बसलेले असतात.  काही िपसारा फुलवून नाचतात. नैस गक वातावरणातील मोर बघणे, झाडांना दो या 
बांधून तयार केले या झोपा यावर बसण,े बैलगाडीत फरणे याम य ेपयटक रमतात. काही शेतक यांनी २०१४ 
साली कृषी पयटनाचा एक भाग हणून भातलावणी महो सव राबवला. लहान मुलांना पारंपा रक शेतीची प त 
समजावी आिण मो ांना शेतात राबव याचा अनुभव घेता यावा या उ ेशाने भातलावणी मोहो सवास सु वात 
झाली आह.े  फेसबुक व इतर सोशल नेटव कग साइट वर  भातलावणी चे अनुभव, कथा कथन करणारे लेख व फोटो 
टाकायला सु वात केली आह.े भाताची रोपे थम शेतात वाढवतात व नंतर याची ठरािवक अंतरावर लावणी 
करतात. याला भात लावणी हणतात.  भातलावणी या कामात शेतक या बरोबर काम क न पयटक िचखल 
मातीशी तुटलेली नाळ जोड याचा य  करतात. यके जण या या शारी रक व मानिसक मतेनुसार भातलावणी 
करतो.  शेतात ते काम झा यावर पयटकांना भात लावणीची या,  शेतातील नवनवे योग, खता बाबत सो या 
श दात मािहती दली जाते. पुण ेिज ातील मुळशी, पौड, ता हीणी घाट भागातील तसेच सहगड पायथा, वे हे - 
भोर या भागातील शेतक यानंी पयटनासाठी भात लावणी चे उप म सु  केले आहेत. कॉलेजमधील उ साही 
त णांना शेत दाखव यासाठी मुलांसह पालक तेथे जात आहेत.  यामुळे भातलावणी पयटनाचा उप म यश वी ठरत 
आहे.  परदेशात शेतीबरोबरच कृषी पयटन हा उ ोग केला जातो.  तो अनेक शेतक यांचा जोड धंदा असतो. 
अमे रकेतील संयु  सं थानांत कृषी पयटनाला वेकेशन फाम हणतात. सव  शेती या उ ोगाबरोबरच पयटनालाही 
मह व दले जाते.  तेथे शेती या जागे या कोप यात छो ा-छो ा खो या बांधले या असतात.  तेथे पयटक 
राहतात.  तेथे फ  ेड व ेक फा ट एवढीच सोय असते.  या देशात जगातील सवात जा त कृषी पयटन चालते. तेथे 
जवळजवळ तीस हजार शेतांम य े एक लाखांपे ा जा त गे ट म आहेत. अशा कारे पयटन व शेती हे दो ही 
वसाय एकाच वेळी कर यामागे शेतीत नुकसान झा यास पयटनात भ न िनघाव.े  शेतक याचं े वा षक उ प  

वाढाव.े आजूबाजू या प रसरातील नैस गक संप ी हणज ेजंगल, ड गर, न ा व धबधबे यांचा पुरेपूर वापर हावा 
तसेच पयटकांशी संवादाची, िवचारांची देवाण-घेवाण हावी हाच मु य हेतू असतो.  ब याच देशात कृषी पयटन 
वाढिव यासाठी सरकार कडून पा ठबा िमळतो.   
४. शहरी पयटन:  
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िवसा ा शतका या शेवटी शहरी पयटनाची सु वात झाली.  थम ऐितहािसक शहरे पयटनासाठी िस  झाली. 
पॅ रस, लंडन तसेच भारतातील द ली, आ ा, वा हेर, इंदरू, मसूरी, मथुरा इ.  शहरे जगात ऐितहािसक शहरे 
हणून पयटकांना मािहत  झाली.  1980 पासून या शहरांकडे पयटनातून उ प  देणारी शहरे हणून बिघतले गेले. 
यामुळे पयटन ेमी अस ेशहराचे व प बनव याच े य  केले गेले. पयटनासाठी या शहराचा िवकास कर यात 
ये याचा मु य उ ेश नोकरी या संधी वाढवण े व पैस े कमावणे हाच होता. यानंतर 1990 पासून काही शहरे 
पयटकानंा िवशेष आकषण वाटावे हणून जाणीवपूवक िवकिसत कर यात आली.  याम य े करमणूक, आराम, 
नाईटलाइफ, शॉ पग, डा पधा , उ ोग वसायाशी संबंिधत दशने, प रषदा इ याद चा समावेश आह.े उदा. 
दुबई, दि ण को रयातील सेऊल येथे लोक शॉ पगसाठी जातात. पटाया व टरडॅम हे नाईट लाईफ साठी िस  
आहेत. शारजा, द ली, रओ-दी-जने रओ, वे टइंडीज बेटावरील शहरे डा पधासाठी पयटकांच ेआकषण बनली 
आहेत. बाली बेट सां कृितक पयटनासाठी िस  आह.े यामुळे जगातील वेगवेगळे शहरे शॉ पग िसटी, सां कृितक 
शहर,  ऐितहािसक शहर, मनोरंजन शहर, नाईटलाइफ िसटी, डा पधा शहर अशा नावाने देशांतगत तसेच 
आंतररा ीय पयटनासाठी िस  झाली.  
 आरो य पयटन:  

उ म आरो यासाठी आंतररा ीय तसेच देशांतगत पयटनात आरो य पयटन खूप जलद गतीने वाढत आह.े  
यात वेगवेग या देशातील कवा देशा या वेगवेग या भागातील  आरो य चांगले राहावे यासाठी अशा 
ठकाणी जातात. याम य े यासाठी दे यात येणा या िवशेष सेवांम य े शरीराचा मसाज, योगासने,  ाणायाम, 
िवप यना, वजन घटिवणे, यू शन ो ॅम, पा ीटमट,  सोना बाथ, बॉडी आिण मा ड ो ॅम इ. समावेश होतो. 
या िवशेष सेवा येक ठकाणी उपल ध नसतात, हणून पयटक िवशेष ठकाणी जाऊन याचा लाभ घेतात. यात 
शारी रक तसचे मानिसक उपचारांचाही समावेश असतो. अमे रकेतील संयु  सं थाने, जपान ा स, जमनी व 
ऑि या इ. देशांम ये जगातील प ास ट े  आरो य पयटनाचा िवकास झाला आहे. २०१३ साली संयु  सं थानाचा 
जगात आरो य पयटनासाठी थम माकं होता, गरम पा या या झ यातील खिनजयु  पा यात ान करणे, सोना 
बाथ,  वॉटर थेरपी, मड  थेरेपीचा िवकास जमनी, तुक तान, ा स इ.  देशात झाला आहे.  आ ेय आिशयाई देशात 
िवशेषतः चीन, भारत, थायलंड येथे आयुव दक मसाज, पारंपा रक चायनीज मसाज, थाई मसाज, योगासने इ. चा 
िवकास अनेक वषापासून झालेला आहे.  पण याला पयटकांकडून ितसाद मा  गे या दशकात ा  झाला.  
िवकिसत देशातील अनेक पंचतारां कत हॉटेलात वजन िनयं ण काय म, ताण तणाव मु  काय म, चतामु  
काय म इ. सोयी आहेत. काही हॉटे स आरो य पयटनासाठी िस  आहेत.  उदा.  प वेलनेस हॉटेल, एमजीएम 
ँड हॉटेल इ. भारतात आयुव दक ीटमट, योगासन,े िवप यना, तणावमु  काय म इ. काय म राबवले जातात. 
देशातील तसेच परदेशातील नाग रक पंचकम ही आयुव दक ीटमट घे यासाठी केरळ रा यात दरवष  जातात.  
भारतातील लोक लोणावळा येथील आ मसंतुलन क  येथे मनशांती िमळव यासाठी व ती कशी िमळवायची ते 
िशक यास जातात.  इगतपुरी येथे मनः वा थ िमळव यासाठी िवप यना िशक यास िवप यना क ात जाऊन 
राहतात.  
वै क य पयटन:  
आधुिनक काळात वै क य पयटन हणज े वै क य उपचार घे यासाठी लोक दसु या देशात जातात व वै क य 
उपचार घेऊन पूण बरे झा यावर ते आजूबाजू या देशात पयटनाला जातात. पूव  िवकसनशील देशातील लोक 
उ म हॉि पटल व डॉ टर उपलब्ध नस याने िवकिसत देशात जाऊन उपचार घेत. उदा. भारतातील लोक कॅ सरवर 
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उपचार घे यास अमे रकेला जात, परंतु गे या दहा वषापासून लोकांचा कल िवकिसत देशांकडून िवकसनशील 
देशांम य े वै क य पयटनाला जा यासाठी वाढला आह.े कमीत कमी खचात उपचार िमळण ेकाही देशात काही 
वै क य उपचारांना काय ान े मा यता नाही. यामुळे िजथे मा यता आह े तेथे लोक जातात उदा. कृि म 
गभधारणेला काही देशात बंदी आह.े  िवकसनशील देशात अ यावत सुिवधा व उ िशि त डॉ टर उपल ध असतात. 
िवकसनशील देशात आधुिनक सेवा सुिवधा  असलेली श त व व छ अशी मोठी हॉि पट स उपल ध असतात.  
उदा. सुपर पेशिलटी हॉि पट स. एका देशातून दसु या देशात जा यास सुलभ हवाई वाहतुक ची सोय, िवकसनशील 
देशात देशांतगत वाहतुक ची साधने व तात उपल ध, िवकसनशील देशात पेशंट बरोबर येणा या माणसाची 
जेवनाची, िनवासाची तसेच वासाची सेवा व तात उपल ध होते. भारतात तर वै क य पयटनाचा िवकास 
झपा ाने होत आह.े सौदी अरेिबया, इराण, इराक, युरोप, रिशया येथून वै क य पयटनासाठी लोक मो ा सं येने 
भारतात रोज येत आहेत.  बायपास सजरी, दयरोपण श या, मदू या श या, पाठी या क या या 
श या, गुडघे रोपण श या, कृि म दंतरोपण, लाि टक सजरी इ. श या भारतातील अ यावत सुिवधांनी 
यु  हॉि पट सम य ेकमी दरात के या जातात.भारतात वै क य पयटना या िवकासासाठी सरकार तफ ो साहन व 
सुिवधा पुरिव या जात आहेत. पायाभूत सुिवधांचा िवकास केला जात आह.े वै क य पयटनासाठी येणा या 
पयटकानंा ि हसा िमळव यात अडचणी येऊ नयेत हणून  जाचक अटी र  के या आहेत. काही देशातील लोकांना 
भारतात आ यावर वै क य पयटनासाठी ि हसा दला जातो. नोएडा येथे वै क य पयटनाला आले या लोकांना 
भाषेची अडचण भास ूनय े हणून हॉि पट सम य ेदभुािषक आहेत. यामुळे आ का व रिशया यासंार या देशांतील 
लोकाचंी सोय झाली आहे. भारतातील चे ई शहर भारता या वै क य पयटनाची राजधानी मानतात. भारतातील 
एकूण वै क य पयटनासाठी येणा या आंतररा ीय पेशं स पैक  ४० ट े  पेशंट आिण ३० ते ४० ट े  देशांतगत पेशं स 
चे ईत येतात. जे हा परदेशातील पेशंट उपचार घे यासाठी भारतात येतात ते हा यां यासोबत एक कवा दोन 

 असतातच. यामुळे वै क य उपचार क न त येत पूणपण ेबरी झा यावर तो पेशंट तसेच  या यासोबत याच े
नातेवाईक आजूबाजू या देशात पयटनाला जातात. वाहतूक, अ  पदाथ खरेदी, िनवास इ. याचं ेपरक य चलन 
खच करतात. मोठे ऑपरेशनसाठी एक मिहना राहावे लागते.  यामुळे यांच ेनातेवाईक सु ा खच करतात. अशा 
कारे भारताला परक य चलन िमळते.  
लिगक पयटन:  

अलीकड या काळात लिगक पयटनाचा िवकास वेगाने होत आहे.  लिगक पयटन हणज े पयटन थळी 
जाऊन वै यांशी  शारी रक संबंध ठेवण ेव लिगक सुख ा  करणे. देशांतगत व आंतररा ीय पयटकही यात सहभागी 
असतात. केवळ लिगक सुख ा  करणे एवढाच यांचा पयटनाचा हेतू असतो. लिगक पयटन हा को ावधी डॉलरचे 
चलन िमळवून देणारा पयटन  वसाय आहे.  लिगक पयटनासाठी म ाची िव  जा त होत असत े यामुळे 
यापासून सरकारला कराच ेउ प  लाभते. तसेच लिगक पयटनाला येणा या  भरपूर पैस े घेऊनच येतात व 
म , जुगार, वै या  यावर पैसे खच करतात.  अ यंत सुखकर सोय असणा या महाग ा हॉटेलम ये राहतात. यामुळे 
हॉटेलचे ही करा या पान ेउ प  सरकारला िमळत.े लिगक पयटना या िवकासाला नंतर अनेक मागानी कर पाने 
पैसा सरकारला िमळत अस याने अनेक देशात से स पयटनाला बंदी न घालता चालना दली जाते.  लिगक 
पयटनाची  सु वात कशी झाली व आजही आ ेय आिशयातील थायलंड, नेपाळ, ीलंका, िवयतनाम,  ह गक ग, 
इंडोनेशीया या देशात याचा खूप सार झाला आह.े िवयतनाम म ये याची सु वात झाली. िवयतनाम म य े
अमे रकन सै य यु ा या छायेत होते.  यु  चालू नसताना रका या वेळात म , जुगार व वे या यां या साहा याने 
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करमणूक क न घेत  यामुळे तेथे खूप वै या हो या.  पण िवयतनाम यु  संप यावर वै यांना काम रािहले नाही 
कारण अमे रकन सैिनक परत गेले. यामळेु १९७५ नंतर या वे यांनी वे या  गृहे सु  केली. जेथे मसाज पालर, से स 
शोज, हे थ लब, योगा बार इ. नावान े वे या वसाय सु   झाले.  यानंतर बँकॉक, िवयतनाम, फिलपाइ स या 
देशात त ण मुल ना हॉटेलम य े वेटर, डा सर, िड को बार म य ेडा स करायला बोलावले जाई. व मुली ती कामे 
करतात. या मुली   िवयतनाम मधूनच येत. अ यासाअंती असे आढळून येत ेक  पयटन व वे या वसाय यां यात 
पर पर संबंध आह.े १९९० पासून जमनी, नेदरलड व इतर युरोपीय देशात त ण मुल ना पयटना या टूर पॅकेज 
बरोबरच पुरवले जाई. यामुळे १९९० नंतर युरोपातही लिगक पयटन सु  झाले.  नेदरलडमधील ऍम टरडॅम आिण 
हॅ बग हे लिगक पयटनासाठी जग िस  आहे. अँ टरडॅमचा  रेड लाईट ए रया पयटकांच ेमोठे आकषण आह.े संयु  
सं थानातील नेवाडा रा यातील लास वेगास या मनोरंजनाची राजधानी असले या ठकाणी काय ाची मा यता 
घेऊन लब चालवतात. भारतात लिगक पयटन िवकिसत झाले न हते पण गे या दहा वषात परदेशी पयटकांकडून 
येणा या मागणीमुळे याचा िवकास गोवा, ज मू-क मीर, पि म बंगालमधील दा ज लग इ.  पयटन थळी झाला 
आहे. केरळ मधील बॅक वॉटर म ये हाऊस बोट भा ाने देतात तेथे देशांतगत व परदेशी पयटक मुल ना घेऊन हाऊस 
बोट वर जातात व मो ा माणात लिगक पयटन हाऊस बोट या साहा याने चालते. गो ात मो ा माणावर 
आंतररा ीय पयटक येतात यामुळे तेथे रे ह पा ा, मसाज सटर यां या नावाखाली लिगक पयटन वाढत आह.े 
लिगक पयटनासाठी िस  गो ाचा िबनाई बीच हा आता पयटकांसाठी बंद केला आहे.   
आप ी पयटन:  

आप ी पयटन हणजे एखादी नैस गक कवा मानविन मत आप ी आले या ठकाणी पयटनाला जाण.े 
काही लोकांना तेथे जाऊन आप ीमळेु काय नुकसान झाले, आज काय प रि थती आहे याचा अ यास करायचा 
असतो. प कारानंा आप ी कशी घडली याची स ि थती व तेथील  यां या मुलाखती घेऊन सव कार सखोल 
जाणून यायचा असतो. यामुळे आता आप ी पयटन हा नवा कार सु  झाला आह.े  उदा. सुनामीचा तडाखा 
बसलेले फुकेत कवा अंदमान बेटे, कारिगल यु  भूमी, दहशतवा ांनी ह ला केलेली  ि वन टॉवरची जागा,  इिज च े
ल झर इ. बघायला अनेक पयटक जातात. 2014 साली महारा ातील माळीन गावात  झाले या भू खलनामुळे 
संपूण गाव गाडले गेले, ते बघ यासाठी अनेक लोक जातात. तसेच रायगड िज ातील महाड तालु यातील तळई हे 
गाव जुलै २०२१ साली भू खलनामुळे गाडले गेले ते बघायला व मदत करायला अनेक लोक जातात.    
डूम  पयटन:  

जगात काही पयटन थळे अशी आहेत क , यां यावर हवामानातील बदलाचा, दषूणाचा, लोबल 
वॉ मगचा प रणाम होत आह ेव ये या काही वषात ती पयटन थळे न  हो या या मागावर आहेत. तर अशा पयटन 
थळी जाऊन ती पयटन थळे जोपयत अि त वात आहेत तोपयतच यांना भेट दे याचा लोकाचंा कल वाढला आहे. 
यालाच डूम पयटन हणतात. उदा. ऑ ेिलया या कना याजवळील ेट बॅ रयर रीफचा पा या या दषूणामळेु व 
लोबल वॉ मगमुळे दवस दवस हास होत आह.े ते न  हो यापूव  पाह यास पयटक गद  करत आहेत. 
िहमालयातील बफ अजून प ास वषानी खूपच कमी झालेला असेल हणून ज मू व क मीर या प्स लोक मो ा 
सं येने करतात. लोबल वॉ मग मुळे बफ िवतळून समु ा या पा याची पातळी वाढत आहे. यामुळे ल ीप,  
मालदीव बेटे समु ाखाली जाणार आहेत. यामुळे ती पाह यासाठी लोक मो ा सं यनेे जातात.  
 हे रटेज पयटन:  हे रटेज पयटनाचा उ ेश ऐितहािसकदृ ा िस  असणा या, जेथे इितहासातील अनेक घटना 
घडून गे या आहेत याब ल या ठकाणी जाऊन इितहास, घटना, यांची मवारी व या काळातील घटनांची 
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क पना क न या अनुभवण ेहाच असतो. देशाची सां कृितक वारसा जपणारी थळे असतात. तेथे सं कृती व कला 
याब ल ची असणारी माणस े पयटनाला जातात. नॅशनल ट ने हे रटेज पयटनाची ा या केली ती अशी, 
“एखा ा वारसा जपणा या सां कृितक थळी जाऊन तेथे घडले या घटनांना क पनेने अनुभवण,े तेथील लोक व 
घडले या कथा अनुभवण,े हणजे हे रटेज टु रझम”. भारतात काही शहरात हे रटेज वॉक सु  केला आहे. गुजरात 
म ये अहमदाबाद शहरात हे रटेज वॉक सु  आहे. हे रटेज वॉक म य े एखा ा सां कृितक वारसा जपणा या 
ठकाणाची मािहती असणारी  कवा गाईड या ठकाणी नेऊन तेथे घडले या घटना, गो ी, लोकां या सवयी, 
याचं ेकतु व, यां या िनवासाची ठकाण ेइ. दाखवतात. महारा ातील पुण ेशहरात दर रिववारी अशा हे रटेज वॉक 
चे आयोजन केले जात होते.  शिनवार वाडा, लाल महाल, पवती इ. ठकाणी लोकांना नेऊन मािहती दली जाते. 
हे रटेज पयटनासाठी भारत संपूण जगात िस  आह.े भारताचा उ वल इितहास व सां कृितक वारसा यामुळे 
जगातील लाखो लोक हे रटेज पयटनासाठी भारतात दरवष  येतात. भारत सरकार तसेच पयटन व सां कृितक 
िवभागाच े मं ालय यां याकडून हे रटेज पयटनासाठी सतत ो साहन दले जात े व सां कृितक वारसा थळे 
जप याचा य  केला जातो.  भारतातील मदरुाई सार या देवळांसाठी सु ा लाखो पयटक दरवष  भारतात येतात. 
भारताची राजधानी द ली येथे दरवष  अनेक पयटक जातात ते केवळ राजधानीच ेशहर नसून, द लीतील लाल 
क ला, कुतुबिमनार, जामा मिशद, मायूनची कबर, तुघलकाबाद क ला इ. बघ यासाठी जातात.  
इको पयटन:  
पयटन िवकासाच े पयावरणावर अ यंत िवपरीत प रणाम होतात. हॉटेल व वाहतुक या सोयीसाठी जंगलतोड, 
पयटकाकंडून जंगलांचा हास, व य ा यांना ास, वाय,ू वनी व जल दषूण, समु कना यावरील कच यामुळे व 
पयटकां या वावर यामुळे जलचर ा यांना धोका इ. कारे  पयावरणाचा र्हास होत आहे.   यातून इको पयटन या 
संक पनेचा ज म झाला. इको पयटन हणज ेएखा ा पयटन थळाचा नैस गक, सामािजक, सां कृितक पयावरणाचा 
हास न करता केलेले पयटन होय. थोड यात , “जबाबदारीने नैस गक देशात वास क न नैस गक पयावरणाच े
संवधन क न, थािनक लोक आनंदात राहतील अस ेवतन करणे” हणजे इको पयटन होय. इको पयटनाचा मु य 
उ ेश नैस गक पयावरणाचा कमीत कमी हास करण,े नैस गक अिधवासाच ेसंर ण करणे, प रसं थेच ेजतन करण,े 
सां कृितक वारसा जतन करणा या पयटन थळांच ेजतन करणे व पयटन थळी असणा या थािनक लोकांना ास 
होणार नाही अस ेवतन करणे होय.  
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vuqlwfpr tkfr;ksa dh dkf;Zd lajpuk dk HkkSxksfyd v/;;u% e/kqcuh ftyk ds lanHkZ es a 
 

lqeu xzs 

'kks/k Nk= Hkqxksy foHkkx] ex/k fo'ofo|ky;  cks/kx;kA 
 

       lkjka'k 
tula[;k ds dkf;Zd lajpuk ls rkRi;Z fdlh izns'k ds O;olkf;d vFkkZr vkfFkZd lajpuk  dks iznf'kZr 

djrk gSA tula[;k ds O;kikfjd forj.k ds vUrxZr d̀f"k] m|ksx ;krk;kr laapkj ,oa jkstxkj dks lfEeyr fd;k 
x;k gSA tula[;k dk dk;kZRed i{k mlds la[;kRed ,oa xq.kkRed lajpuk ;Fkk tUe nj] e`R;q nj] vk;q] fyax] 
?kuRo lk{kjrk vkfn ls xgjk laca/k j[krk gSA bl lanHkZ esa tula[;k Hkqxksyosrk tksal ds vuqlkj ÞvkfFkZd fodkl 
,oa ;kaf=d izfØ;k ds lkFk&lkFk ekuuh; miØe Hkh gS] ftldk izfrQy varr% bls fØ;kfUor djus okys yksxksa 
dh dq'kyrk xq.k ,oa mlds izd`fr ij fuHkZj djrk gSA izLrqr 'kks/k fo"k; e/kqcuh ftyk ds vUrxZr ¼vf/kokflr½ 
{ks= ds vuqlwfpr tkfr;ksa dh dkf;Zd lajpuk dk HkkSxksfyd v/;;u djus dk izek.k fd;k x;k gSA  
ewy 'kCn%& dkf;Zd lajpuk] lkekftd fodkl] vkfFkZd fodkl] tukafddh 
v/;;u {ks= %& 

 e/kqcuh fcgkj dk ,d ftyk gS ftldk dqy {ks=Qy 3501 oxZ fdyksehVj gSA bldk HkkSxksfyd foLrkj 

26020^ mŸkjh v{kka'k rFkk 8604^ iwohZ ns'kkUrj esa gSa ;g e/; xaxk ds mŸkjh lery eSnku esa fLFkr gS ftldk 
fuekZ.k deyk] djsg] cyku] Hkwrgh cyku] f=Fkqyk] dks'kh rFkk vo/kkjk vkfn ufn;ksa }kjk cgkdj yk;s x, eyos 
ds fu{ksi ls gqvk gSA ;g ,d d̀f"k iz/kku ftyk gSA e/kqcuh dh vkcknh 2011 tux.kuk ds vuqlkj 44]87]379 
gS ftlesa iq:"k dh tula[;k 23]29]313 tcfd efgyk dk 21]58]066 gSA tcfd vuqlwfpr tkfr;ksa dk dqy 
tula[;k 5]87]158 FkhA tks dqy tula[;k dk 13-08 izfr'kr gSA ;gk¡ dh vf/kdka'k xzkeh.k yksxksa ds vkthfodk 
dk lk/ku d`f"k vk/kkfjr gSA blfy, dkf;Zd lajpuk dk fuHkZjrk izkFkfed fØ;k ij T;knk gSA ekulwuh tyok;q 
gksus ds dkj.k ;gk¡ o"kkZ izkIr ek=k esa izkIr gksrk gS ftlls xgu d`f"k dk;Z fd;k tkrk gSA ijUrq usiky dh rjkbZ 
{ks= ds fudV gksus ds dkj.k ck<+ ;gk¡ dh ,d izeq[k leL;k gSA  
v/;;u dk m}s'; %& mi;qZDr 'kks/k v/;;u fuEufyf[kr m}s';ksa vk/kkfjr gSA  
1. e/kqcuh ftys dk HkkSxksfyd fo'ys"k.k djuk  
2. vf/kokflr {ks= ds vuqlwfpr tkfr dh dkfeZd lajpuk dh leh{kk 
3. vuqlwfpr tkfr esa lk{kjrk dh leh{kk djukA  
4. vuqlwfpr tkfr ds lEiks"k.kh; fodkl gsrq ljdkj }kjk pyk;s ;kstukvksa dk leh{kk djukA   
fof/kra=& izLrqr 'kks/k v/;;;u esa lqfodflr fof/kra= dk lgkjk fy;k x;k gS tks izkFkfed rFkk f}rh;d nksuksa 
izdkj ds vkadM+ksa ij vk/kkfjr gSA vk¡dM+ksa dh izkfIr dsUnz jkT; ljdkj ds fofHkUu okf"kZd losZ{k.k] xtV 
tula[;k izfrosnu rFkk ljdkjh dk;kZy;ksa ds lkFk&lkFk izdkf'kr iqLrdksa vkfn ls fy;k x;k gSA ckn esa mu 
vk¡dM+ksa dk ladyu] mlds izd`fr ds vuqlkj oxhZdj.k dj lkj.kh ds ek/;e ls lkj.khc) mldk fo'ys"k.k djus 
dk iz;kl fd;k x;k gSA  
dkf;Zd lajpuk & e/kqcuh ftyk esa fuokl djus okys vf/kdka'k tula[;k xzkeh.k gS ftudk vkfFkZd fØ;kdyki 
dk vk/kkj ,oa ml ij vk/kkfjr m|ksx gSA thou fuokZgu ds vykok O;olkf;d d̀f"k esa ;gka e[kkuk dh [ksrh 
gksrh gS tks ekuo ds O;olkf;d lalk/kuksa ij vk/kkfjr gSA ;gka dh cfLr;ksa esa vkokxeu dk lqfo/kk gksus ds 
dkj.k dqN tula[;k ,oa xSj d`f"k dk;kZ esa layXu gSA  
 e/kqcuh ftyk ds xzkeh.k ,ao uxjh; tula[;k] 2011 tux.kuk ds vuqlkj lkj.kh& 1 esa n'kkZ;k x;k gSA  
    lkj.kh& 1 xzkeh.k ,oa uxjh; tula[;k] 2011 
        e/kqcuh ftyk tula[;k] 2011                tula[;k ¼izfr'kr eas½ 
    dqy tula[;k     xzkeh.k tu0   uxjh; tu0      xzkeh.k {ks=    uxjh; {ks= 
         44]87]379               43]25]884      161495          96-40         3-60 
     L=ksr& Hkkjr dh tux.kuk fjiksVZ] 2011 
lkj.kh& 1 esa e/kqcuh ftyk esa tgk¡ xzkeh.k tula[;k 96-40 izfr'kr gS ogha 'kgjh tula[;k ek= 3-60 izfr'kr gSA 
tcfd fcgkj dh dqy tula[;k dk 87-00 izfr'kr xzkeh.k vkSj 4-30 izfr'kr 'kgjh gSA  e/kqcuh esa vuqlwfpr 
tkfr dh tula[;k 5]87]158 gS tks dqy tula[;k dk 13-08 izfr'kr gSA ;s lkekftd] vkfFkZd rFkk lkaLd̀frd 
:i ls fiNM+s gS lkFk gh lkFk buesa f'k{kk dk ?kksj vHkko vkSj xjhch us bUgsa d`f"k etnwj cuk fn;k gSA ;g thou 
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fuokZgu ds fy, nSfud dehZ ds :i esa dk;Z djrs gSaA ;g Je vk/kkfjr dk;ksZ esa ;g layXu gSA bUgsa 
fuEufyf[kr O;olkf;d oxksZa esa foHkDr fd;k x;k gSA  
     lkj.kh& 2 
     e/kqcuh ftyk esa vuqlwfpr tkfr;ksa ds eq[; dehZ] 2011 
Øla0 iz[k.M eq[; dehZ   dk'rdkj d`f"k etnwj ?kjsyw dk;Z esa  vU; dehZ  
      layXu etnwj  
1-  ykSdgh 6553   667 5376 141 369 
   %  10-18 82-04 2-45 5-63 
2-  ykSdgk  7289  661 5721 133 774 
   %  9-07 78-49 1-89 10-62 
3-  ynkfu;k¡ 6660 641 5413 91 515 
   % 6-62 81-28 1-37 7-73 
4-  t;uxj  6416 421 4230 43 1602 
   % 7-34 65-93 1-46 24-97 
5-  cklksiÍh 6442 593 5282 45 522  
   % 9-21 81-99 0-70 8-10 
6-  gjyk[kh 5344 536 4339 76 393 
   % 10-03 81-19 1-42 7-36 
7-  e/ksiqj 5323 233 4468 318 550 
   % 4-38 80-32 5-97 9-33 
8-  Qqyijkl 4138 486 3186 103 363 
   % 11-74 76-99 2-49 8-78 
9-  ckcwjkgh  7134 764 5606 146 618 
   % 10-71 78-58 2-05 8-66 
10- [ktkSyh  6779 515 5586 71 607 
   % 7-60 82-40 1-05 8-95 
11- dyqvkgh 2933 206 2303 43 381 
   % 7-02 78-52 1-47 12-99 
12- csuhiÍh 8586 1065 6228 153 1140 
   % 12-40 72-54 1-78 13-28 
13- fcLQh 6970 765 5289 102 814 
   % 10-98 76-0 1-46 11-68 
14- e/kqcuh  8139 705 4866 310 2258 
   % 8-66 59-79 3-81 27-74 
15- iaMkSy 7164 962 4204 529 1469 
   % 3-43 58-68 7-38 20-51 
16- jktuxj  8047 838 6090 218 901 
   % 10-41 75-68 2-71 11-20 
17-       vU/kjkBk<+h 5997 611 4681 164 541 
   % 10-19 78-06 2-73 9-02 
18-         >a>kjiqj  5991 642 4486 153 710 
   % 10-72 74-88 2-55 11-85 
19-        ?kks?kjkMhgk 3786 375 2799 205 407 
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   % 9-90 73-93 5-41 10-76 
20+- y[kukSj  5589 309 4469 86 725 
   % 5-53 79-96 1-54 12-97 
21- ek/koiqj 9528 925 73-88 3-24 8-91 
   % 9-17 77-54 3-40 9-35 
22- e/kqcuh  134807 17969 102007 3277 17983 
lkj.kh&2 ls Li"V gS fd e/kqcuh ftyk lokZf/kd vuqlwfpr tkfr ds yksx eq[; dehZ ds :i esa 1]34]807 d̀f"k 
etnwj ds :i esa 1]02]007 dk'rdkjh esa 17]969 rFkk ?kjsyw dk;ksZ esa 3277 O;fDr layXu gSA tcfd vU; dk;ksZ 
esa 17983 dehZ layXu gSA  e/kqcuh ftyk ds vuqlwfpr tkfr esa dk'rdkjksa dh la[;k ,oa izfr'kr 
iznf'kZr fd;k x;k gSA ;gka yxHkx 10 izfr'kr tula[;k dk'rdkjksa dh gSA ftldk lokZf/kd la[;k iaMkSy] 
csuhiÍh] Qqyijkl rFkk fcLQh esa gSA tcfd lcls de e/kqiqj iz[k.M esa jgrs gSaA   e/kqcuh esa dqy 
1]02]007 d̀f"k etnwj dk;Z djrs gSaA tks vuqlwfpr tkfr dh tula[;k dk lokZf/kd izfr'kr gSA ;gk¡ lokZf/kd 
d`f"k etnwj okys iz[k.M esa [ktkSyh] ykSdgh] csuhiÍh] ynfu;k¡ rFkk gjyk[kh gSA tcfd lcls de iaMkSy essa ¼58-
68 izfr'kr½ gSA ?kjsyw m|ksx esa layXu dehZ ds :i esa vuqlwfpr tkfr ds cgqr de vkcknh gSA bl gksyh Js.kh 
lokZf/kd vkcknh iaMkSy e/ksiqj] ?kks?kjkMhg rFkk e/kqcuh iz[k.M esa gS] tcfd lcls de ykSdgh vkSj ckcwcjgh esa 
gSA vU; dehZ ds Js.kh esas vuqlwfpr tkfr ds 17]9]83 dehZ layXu gSA ftlesa lokZf/kd la[;k 2258 e/kqcuh 
iz[k.M dh mlds ckn t;uxj vkSj iaMkSy iz[k.M Hkh gSA  bl izdkj ls e/kqcuh ftyk esa vuqlwfpr tkfr dh 
dkf;Zd lajpuk ds vUrxZr fofHkUu miHkkxksa esa lkj.kh&2 esa iznf'kZr fd;k x;k gSA bl izdkj ge ikrs gSa fd 
vuqlwfpr tkfr dh lk{kjrk esa deh dkj.k mudh dk;Z'khyrk Hkh izHkkfor gksrk gSA vuqlwfpr tkfr ds dk;Z'khyrk 
dks izHkkfor djus okys dqN dkjd fo'ks"k rkSj ij ftEesokj gS tks fuEufyf[kr gSA  
lkekftd dkjd& tula[;k dh dk;Z {kerk dks izHkkfor djus okyk lcls cM+k dkjdksa  esa ls ,d gSaA blesa 
f'k{kk] ,o lk{kjrk dh Hkqfedk vf/kd gSA  
vkfFkZd dkj.k& gekjh vFkZO;oLFkk d`f"k iz/kku gS ;gka dh dk;Z'khyrk vkS|ksfxd izns'kksa ls fHkUu gSA d`f"k iz/kku 
{ks= esa dq'ky Jfedksa dh vko';drk ugha gSA ;gk¡ vdq'ky Jfed Hkh dk;Z fu"ikfnr dj ysrs gSaA blfy, cM+h 
la[;k esa Jfedksa dh vko';drk gSA tks vuwlwfpr tkfr ds yksxksa }kjk iwfrZ gksrk gSA  
tukafodh dkjd& 

 blds vUrxZr tUenj] e`R;q nj] vk;q lajpuk fyaxkuqikr izoztu vkfn gSA e/kqcuh ftyk esa vuqlwfpr 
tkfr;ksa esa tUe nj vf/kd gS oSlh fLFkfr esa ;qokvksa ds vis{kk cPpksa dh la[;k vf/kdA bl izdkj tula[;k ds 
lanHkZ esa dk;Z'khyrk de gSA tula[;k dk vkoztuu vkSj izotuu] vk;q ,oa fyax ij vk/kkfjr gSA lkekU;r% 
;qok vk;q oxZ ds iq:"kksa dk LFkkukUrj.k vf/kd gksrk gS D;ksafd os fcuk dksbZ O;o/kku ds dgha Hkh tkdj dk;Z dj 
ldrs gSaA e/kqcuh ftyk ds vuqlwfpr tkfr vc Hkh lkekftd izfrca/k] mPp oxZ ds lkearoknh lksp us buds 
dkf;Zd lajpuk dks izHkkfor fd;k gSA  
fu"d"kZ %&  

Hkkjr vktknh ds 75ok¡ o"kZ ds :i esa ve`r egksRlo euk jgk gSA ijUrq ;g Hkh ,d dVq lR; gS fd 
vuqlwfpr tkfr ds lkekftd] vkfFkZd] jktuSfrd rFkk tukafddh fLFkr esa cgqr csgrj ifj.kke ugha vk;s gSaA 
mlds dkj.k dkf;Zd lajpuk ds fofHkUu vk;keksa esa dkQh fiNM+s gSaA ljnkj vuqlwfpr tkfr ds dkf;Zd lajpuk ds 
mRFkku ds fy, dbZ dk;ZØeksa dk lapkyu dj jgh gSA muds lHkh fgrksa dk /;ku esa j[kdj e/kqcuh ftyk esa 
vusdksa dY;k.kdkjh ;kstukvksa dk fØ;kUo;u dj jgh gS rkfd vuqlwfpr tkfr ds yksxksa ds lkekftd] vkfFkZd] 
'kS{kf.kd jktuhfrd ,oa lkaLd`frd fodkl gks ldsA ftlls budh dk;Z'khyrk ds lkFk&lkFk mudh n{krk esa o`f) 
gks vkSj os lekt o ns'k fodkl esa viuk ;ksxnku ns ldsA  
lanHkZ%& 
1. vuqlwfpr tkfr@tutkfr dY;k.k foHkkx] fcgkj ljdkj  
2. fcgkj vkfFkZd losZ{k.k 2018&19 
3. Hkkjr dh tux.kuk izfrosnu 2011 
4. tula[;k Hkqxksy& MkW- vkj-lh0 pUnuk  
5. fcgkj dk Hkwxksy& jtuh'k dqekj  
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dksfoM 19 ds pyrs f[kykMh rFkk lkekU; tuthou ij ifj.kke 
 

 Izkk-usgky vgsen [kku 
[ksy funZs”kd f”kokth egkfo|ky;]mnxhj ftyk-ykrqj   

 

izLrkouk %-  
 vxj ge ihNs eqM dj bl lky dh gkykr ij utj Mkys rks eglql gksxk ds 

bl lky lkjh nqfu;k ds fy, rFkk f[kykMh;ksa ds fy, fHkUu fHkUu izdkj dh 
pqukSfr;ksa dk rFkk  leL;kvksa dk le; jgk gS- 

bl o’kZ dh “kq#okr bl gky es gqbZ Fkh dh fo”o ds la?kfVr ns”kksa es dksfoM 
19 ukeh tSlh egkekjh nLrd ns pqfd Fkh-ftlus igyk dne uksOgsacj 2019 esa phu 
ds “kgj oqgku esa j[kk Fkk- fQj bl dk izlkj /khjs /khjs fo”o ds vU; ns”kksa es ns[kus 
dkas feyk- u;k lky vkrs vkrs gh gekjk ns”k Hkh bl egkekjh ds pisV dk f”kdkj gqok- 
ftLkds dkj.k iz”kklu dks  Hkkjr ns”k es Hkh 24 ekpZ 2020 dks ykWdMkmu dh izfdz;k 
leLr ns”k es ykxq djuh iMh ftLkds pyrs lkjs ns”k dh-lHkh xrhfof/k;kW #d xbZ 
Fkha vkfFkZd ladV fuekZ.k gksus yxk bfrgkl es igyh ckj ,slk gqvk dh nqfu;k esas 
eanhj] efLtn] fxjtk ?kj]xq#Onkjk f”k{kk laLFkku rFkk [ksy ds eSnkuksa ij Hkkjh vlj 
iMk- igyh ckj ftanxh dh lHkh xfrfo/kh;kW #d xbZ vkSj ,Slk igyh ckj gqvk dh 
iqjk ns”k ,d fg le; esa Hk;fHkr gksdj #d x;k- 

nqfu;k es bl rjg dh dbZ fcekjh;kW vk;h  gS ij bl rjg jkSnz#i dh ugh 
gksrh Fkh] ftleas ekSras T;knk gksrh Fkh ysfdu lkekU; thou izHkkfor ugh gksrk Fkk] 
ftlds pyrs lHkh ns”kks ds  dMh pqukSrh;ks dk lkeuk djuk iM jgk gS ] ftlds 
dkj.k  iz”kklu us lHkh xzkeh.kkss dks ?kj ls ckgj fudyus ij izfrcaf/kr fd;k Fkk ] 
bldh bfrgkl es Hkh ,Slh felky ugh feyrh- 
,Sls izlax bfrgkl es Hkh fn[kkbZ ugh nsrs - iqjs fo”o dks bl ?kVuk ls  lcd ysuk 
pkfg, dh iqjs czkEgk.M es vius bZ”oj dh “kfDr dks igpkus rFkk mldk vknj 
lUeku djs- D;ksafd  lc dqN ikl jgus ij Hkh yksx  etcqj gS- vkSj bPNk gksrs gq, 
Hkh dksbZ Hkh O;fDr dqN djus ds fy, rS;kj ugh gS - cgqr ls yksx csjkstxkj gks x, -
dqN yksx cgqr gh etcqjh dh ftanxh xqtkjus ij etcqj gks x, -dqN yksx rks egsur 
etnqjh djds vius ifjokj dks ikyus dh dksf”k”kk es gS - bues ls dqN vkSj Hkh 
“kS{kf.kd laLFkku gS tks ds budk vius iqoZ in ij ykSVuk cMk eqf”dy gks x;k gS 
tSls ds /kkehZd f”k{kk ds dasnz NksVs Ldqy bR;knh 
blh rjg [ksy xfrfo/k;kW Hkh cgqr izHkkohr gqbZ  ftlds pyrs f[kykMh;ksa ds cfgLr 
rFkk vkarjhd izf”k{k.k dsanz can djus iMs NksVs izek.k ij pyus okys [ksy izf”k{k.k 
dsanz rFkk O;k;ke “kkyk] ;ksxk ds dsanz] gkL; Dyc fteusf”k;e vkfn ds jkstxkj ij 
rFkk f[kykMh;ksa ds dkS”kY; ij Hkkjh ifj.kke gq,- tgkW ij eqyHkwr [ksy dkS”kY; i<k, 
tkrs Fks og lHkh izf”k{k.k dsan dks can djuk iMk gS - ftlls f[kykMh;ksa dks vius 
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LokLFk ij ifj.kke ns[kus dks feys- ftlds dkj.k mu f[kykMh;ks dks [ksy izfr;ksfxrk 
ls ofapr jguk iMk - ftlds dkj.k mudks [ksy ls izkIr gksus okys izek.ki= ls oafpr 
jguk iMk- og f[kykMh viuh [ksy izfrHkk dks lkekU; ugh dj ik,- vkSj [ksy 
ekxZn”kZd dks ubZ ukSdjh;ksa ls oafpr jguk iMk-     
[ksy izfr;ksfxrk ds vk;kstu ugh gksus ds dkj.k f[kykMh dks iqjLdkj ds #i es 
feyus okyh jk”kh ugh fey ikbZ ftLls f[kykMh ekufld fpark ls ijs”kku gS - 
izf”k{k.k dsnz can gksus ds dkj.k f[kykMh fQl ugh ns ik jgs -ftLkls izf”k{kd dk 
jkstxkj dk ekeyk mRiUu gks x;k gS - ftlds dkj.k cgqr ls f[kykMh rFkk izf”k{kd 
[ksy ds rjQ vkdf’kZr ugh gks ik,axs- [ksy lkeqxzh fuekZ.k dj.ks okys 
dkjkxhj]fQVusl ds lkt o lkeku ds fuekZrk ]nqdkunkj] [ksy x.kos”k fuekZrk ;g 
lHkh izHkkfor gq,s -bl fcekjh ls lc ls vf/kd izHkkfor gksus okys Nk= ftudk 
“kS{kf.kd uqdlku rFkk [ksy xfrfof/k;ks ij gqvk gS- ftLkds dkj.k Nk= ekufld #i 
ls fcekj iM jgs gS ftLkdk ifj.kke Nk=ks ds LokLFk ij fn[kkbZ ns jgk gS- dqN Nk=ksa 
dh #ph vc [ksy d rjQ ugh jgh-  dqN Nk= vius ?kj ds ikyu iks”ku ds fy, 
vius ifjokj ds lkFk dke es gkr cVk jgs gS esgur etnqjh ds fy, tk jgs gS- 
ftLkls budh jkstejkZ dh miftfodk py lds-  
Lkkjka”k %& lq>ko  
 [ksy ea+=ky; us [ksy izf”k{k.k dsnz ij lsok dj.ks okys  vusd izf”k{kdksa dks jkstejkZ 
dh mi ftfodk pykus ds fy,  vkfFkZd lgk;rk @ekuns;  nsuk pkfg, - [ksy ea=kYk; 
[ksy la?kBu rFkk iz”kklu us  dksfoM 19 ds fu;eksa dk ikyu djds fofo/k leqg ds 
[ksy izfr;ksfxrkvksa dk vk;kstu djuk pkfg, -oS;fDrd [ksy izdkj dk vk;kstu 
fu;kstu djuk pkfg,-  
dksfoM 19 ds dkj.k [ksy lkeqxkzh fuekZrkvksadks VSDl es NqV nsuh pkfg,-  
vk;kr rFkk fu;kZr es lgqyh;r nsuh pkfg,-    
lanHkZ lqph  
1- ,u Mh- fV- Ogh-                         
2- 2- nSfud yksder lekpkj  
3 nSfud tkxj.k                          
4 4-nSfud HkkLdj   
5- nSfud iatkc dsljh  
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कृषी े ावर हवामान बदलाचा होणारा प रणाम : 
 

Dr. Sarwade M. P. 
Dept of Geography Jaikranti Arts and Commerce college Latur. 

 

थावना  
भारत हा कृषी धान देश असून भारताची अथ व था ही शंतीवर अवलंबून आह.े हणून भारतीय 

शेतीला भरतीय अथ व थेचा कणा हणतात. वातं योतर काळात िनयांजना या मा यामातून औ ोिगक 
िवकासासाठी झाले या य ांनंतर आज देिखल भारतीय असथ व था कृषीवर टकून आहे. एवढेच 
नाहीतर आजही उ ोग आिण इतर वसायात कृषी े  मह वाची भूिमका बजावत आह.े हणून आजही 
देशातील 68 ते 70 ट े  पे ा अिधक लाक कृषी वसायात गुंतलेली आहते. वसाियक े ातील सवात 
मोठे ावसायात े  हणून आजही भारतीय कृषीकडे पािहले जाते. 13 ट े  लोक िमक उ ोग 
वसायात, 14.2 ट े  लोक ापार व वाहतूक ावसायात आिण 2.2 ट े  िमक व इतर वसायात 

गुंतलेले दसून येतात. ययाव न भारतीय कृषी े ाचे मह व ल यात येते.असे असले तरी भारताचा मु य 
ावसाय हणुन या कृषी े ाचा िवचार करतो तो कृषी पूनत: मौसमी हवामाना या पज यामानावर 

अवलंबुन आह.े अिनयिमत, अिनि त, कधी जा त तर कधी अपूरा अशा पज य ि थतीतून भारतीय शेतीचा 
वास जात अस याकारणाने भारतीय शेतीचा हावा िततका िवकास झाला नाही याचे मह वाचे कारण 
हणजेच हवामान बदल होय. कारण हवामान बदला या कारणामुळे भारतीय शेतीचा िवकास हो यास 
अडसर बन याचे दसून येते. एवढेच नाहीतर हवामान बदलाबरोबर वन पती, ाणी तसेच मानवी 
वसायात व जीवनामानात बदल होताना दसतात. भूपृ ावरील येक जीव घटक हवामान घटकां या 

अनुषंगाने आपले जीवन म तीत करीत असतात अशा कार या बदलाची कोणतीही कारणे असाते एवढे 
मा  न  आह ेक ,, वातावरणीय बदलामुळे अथात तापमानवाढीमूळे हवा आिण हवामान सात याने बदल 
होत अस यामुळे पज यमानात एकदम ट होऊन भूपृ ावर पा याची कमतरता िनमाण होते. शेतीवर 
प रणाम होऊन शेती उ पादन घटते. अ  धा याचा तुटवडा िनमाण होतो. पाणी टंचाई िनमाण होऊन 
पृ वीवरील जैविविवधता न  होऊन नैस गक साधनसंपदेचा तुटवडा िनमाण होतो. सवकष िवकासाची 
गंगा पुढ या अनेक िपढयांचा उपल ध क न दे याचे ल य पूण होऊ दले जात नाही. हणूनच 1986 या 
वसंुधरा संमेलनानंतर शा वत अथवा िचरंतन िवकासाचे सू  जगात या सवच देशांनी वीकारलेले असले 
तरी कृषी िवकासातील शा वतता टकून ठेव यास अडथळा िनमाण होतो. हे आता प  झालेले आहे. 
अथात वन पती, ाणी व मानवाची उपासमार होऊन प रि थती िनमाण होते. रा ीय उ प ात घट 
िवकासाला िखळ बसते. 
उ द च े 
01.  हवामान बदला या कारणांचा शोध घेण.े 
02.  हवामान बदलामुळे शेतीवर होण या प रणामाचा अ यास करणे. 
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03.  उपाय योजना संबंधी माहीती सांगण.े 
हवामान बदलाचा शेतीवर होणारा प रणाम : 

माहारा ात 21 या शतका या सु वातीलपासून मोठया माणात बदल जाणवू लागल.े 2000 ते 
2002 ही सारासरीपे ा कमी पावसाची वष होती. सन 2003 ते वष दु काळी वश होते. सन 2004 म ये 
जुल ै अखेरपयत पाऊस न हता. याचा प रणाम ख रप हंगामावर झाला. सन 2005 ते 2007 ही 

अितव, ीची वश होती. सन 2008 व 2009 म ये जुन व जुल ैमािह यात पावसाचे मोठे खंड आिण यामुळे 
ख रपा या पेरणा◌ीवर प रणाम करणारी जशी ठरली तसेच नो हबेर व िडसबर मिह यात अवेळी आिण 
अवकाळी पावसाची ठरली. असेच सन 2009 या माच, एि ल मिह यात वादळी वारे आिण पाऊस यामुळे 
बारामती व इतर भागात शेतीचे नुकसान करणारी ठरली. 2005 साली मुंबई जलमय झाली. तर 2006 
म ये नारायनगाव येथे मा सून या आगमना या वेळी वादळी वा याने मोठे नुकसान झाले. सन 2007 
साली मा सून आगमाना या वेळी साखर कारखा याची उदा. बाबासाहबे आंबेडकर साखर कारखा याचे 
छत उडुन गे याने साखरेचे नुकसान झाले. सन 2010 म ये पाऊस चांगला झाला, मा  नो हबर व िडसबर 
झाले या अवेळी आिण अवकाळी पावसाने काढणीस आले या कोकणातीजल भातशेताचे चंड नुकसान 
झाले. सन 2011 ह ेवष अपु या पावसाचे होते. सन 2012 साली महारा ात भीषण दु काळी प रि थती 

होती. यावेळी  एकुण 18 िज ातील 123 तालुके दु काळी हणून जािहर कर यात आल.े शेतक-यां या 
जनावरासाठी सरकाराला छाव या उ या करा ा लाग या. सन 2013 चे चांग या पावसाचे वष होते. 
मा  िवदभात सरासरी न अिधक पाऊस झाला आिण काढणीस आले या ख रप िपकांचे िवदभातील शेतक-
याचे चंड नुकसान झाले. सन 2014 ह े वषही सरासरीपे ा कमी पावसाचे होते. सन 2015 साली 
महारा ात िभषण दु काळी प र थीती उ वली आिण महारा ातील लातूरला रे वेने पाणीपुरवठा करावा 
लागला. माहारा ातील 28 िज ातील 136 तालुके सन 2015 म ये दु काळी हणून शसनाले जािहर 
करावे लागले. जनावरासाठी छाव या उभार ा लाग या. हदु थानातील एकुण धरणा या सं येपैक  35 
ट े  धयरणे महारा ात असूनही वषात मराठवा ातील लोकांना िप यासाठी पाणी िमळाणे दरुापा त 
झा याने लोक गाव ेसोडून संभाजीनगर, मुंबई, पुणे या शहराम ये थलांतरीत झाल.े हे वातं यानंतर 68 

वषातील कामाचे फिलत आह.े  
हवामान बदलाच ेभिव याती प रणम :  

सवात मेाठा हावामान बदलाचा प रणाम शेती  े ावर होत असून यात सात याने यापुढे वाढ 
होत अस याचे संकेत िमळत आहते. या पुढे ह ेप रणाम गंिभर सम या िनमाण करतील. यातुन शेती े  
पुरते अडचणीत येऊन शेती वगाची आ थक ि थाती िबघडेल. िवशेषत: कोरडवा  भागात ह े प रणाम 
आणखी िभषण प धारण करतील यातून अ सुर ा धो यात येईल आिण अ धा य दसु या देशातून 
आयातीसाठी हात पसरणे भाग पडले. ते हा अ धा यात वयंपूण झाले या देशात दसु या देशावर 
अवलंबून राह याची वेळ येऊ शकते. यासाठी हवामान बदला या अनुशंगाने शेतीमधुन शा त 
िवकासासाठी उपाययोजना करणे गरजेचे आह.े  

पयायी शेती व थापन :  
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1. पीक प तीत बदल :  
कापूस िपकाचे े  कमी क न ितथे तूर सोयािबन, मका, घेवड, िमरची या िपकांचा पीक प तीत समावेश 
करावा. कारण कपाशीची महारा ातील सारासरी उ पादकता केवळ 2.93 टल ितहे टर आह.े यामुळे 
उ पादन खच अिधक आिण उ पादकता अितशय कमी अस यामुळे खचापे ा उ प  कमी झा याने 
कपाशीचे लागवड करणारे शेतकरी आ थक अडचणीत येत आहते.  

2. ं द-वरंबा व सरी प त वापरण े: 
मुल थान जलसंधाराचे उपाय हणून द-वरंबा व सरी प तीचा वापर वाढिवणे गरजेचे असून सोयाबीन 
व घेवडा या दा ही िपकांची पेरणी  ं द-वरं यावर कर यासाठी शेतक यांना िशि त करणे गरजेचे आह.े 
1. र बी वारीसाठी बं द त वाफे :- 
2. पावसाचे पाणी साठवूण ठेव यसाठी मो ा आकाराचे वाफे तयार करावेत. जमीनी या आकारानुसार 

वा याचा आकार ठेवावा. वाफा तयर करताना सारा यं ाने सारे क न याम ये नांगरांने यो य 
आकारावर दंड व वाट टक यास कमी खचात बं द त वाफे तयार करता येतात. पावसाचे पाणी 
वा यात मुरते. यो य ओलीवर पेरणी के यास पु हा होणा या पावसाचे पाणी वा यात मुरेल तसेच 
जलसंधारणाची प त र बी वारीसाठी वापरणे गरजेचे आह.े 

3. र बी हगंामात हरभरा िपकाखालील े ात वाढ करण े: 
4. हरभरा हे कमी पावसावर व कमी पा यावर येणारे पीक आह.े 
5. सु म सचन प तीचा अवलबं :- 
6. पा यात बचत कर यासाठी ठीबक सचन वापर यास 50% पाणी वापरात बचत होऊ शकते. यामुळे 

स या या बागायता े ात दु पटीने वाढ करणे श य आह.े  
7. संरि त शेताचा अवलबं करण े: 
8. पॉिलहाऊस म ये ढोबळी िमरची, जरबेरा, गानटोग गुलाब टोमॅटो इ यादी लागवडीवर भर ावा.  
9. आंतरपीक प तीपे ा आंतरपीक प त िनि तपणे फाय ाची आह े
10. अ छादनाचा वापर करणे. 

11. जलयु  िशवार महारा ाला वरदान ठरेल. 
िन कष : 
1. िपकां या उ पादकतेत घट होत असून शेती अशा त झाली आह.े 
2. जनावरासाठी चा यांचा  िनमाण होत आह.े प रणाम: दु ध वसाय अडचणीत आह.े 
3. िप या या पा याची सम या िनमाण होते. शेतीत अपुरा पाणीपुरवठा उपल ध होत आहे यातून 

उ पादकता घटत आह.े 
4. गारपीठ आिण अवेळी पावसामुळे उ या िपकांचे नुकसान होत आह.े 
5. ख रपात दबुार पेरणीची वेळ येत असून मोसमी पावसातील अिनि ततेमुळे व पुरेशा ओला ाअभावी 

र बीचे े ही कमी होत आह.े  
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महारा ातील ‘सम यायी पाणी वाटपाच ेकायद,े २००५’–एक मू यमापन 
 

डॉ. कृ णा महादेव पाटील 
इितहास िवभाग,पेमराज सारडा महािव ालय, अहमदनगर. 

Email – krishnapatil2015@gmail.com 
 

 

महारा  शासनाने २००५ साली ‘सम यायी पाणी वाटपाचे कायद’े केल.े याम ये दोन काय ांचा समावेश 

होतो. पिहला, ‘महारा  सचन प तीचे शेतक यांकडून व थापन अिधिनयम, २००५’ (शेतक यांकडून 

सचन व थापन कायदा) व दुसरा, ‘महारा  जलसंप ी िनयमन ािधकरण अिधिनयम, २००५’ (जलसंप ी 

िनयमन कायदा कवा म.ज.िन. .) होय. या काय ांचा गाभा ‘सम यायी पाणी वाटप’ अस याने यांना 

‘सम यायी पाणी वाटपाचे कायदे’ असे हणतात. या काय ाने समान व याय पाणी वाटपाचा माग मोकळा 

केला. या काय ांची पा भूमी, वैिश े व अंमलबजावणी यां या आधारे या काय ाचे मू यमापन कर याचा 

य  तुत शोधिनबंधात केला आहे. पा याचे समान व याय वाटप करावे’ अशी िशफारस १९६०साली स. 

गो. बव यां या अ य तेखालील ‘पिहला सचन आयोग’ (बव किमशन) व १९९९ म य े जलत  माधवराव 

िचतळे यां या नेतृ वाखाली ‘िचतळे किमशन’ कवा ‘दसुरा रा य सचन आयोग’ या दो ही किमशनने केली. 

महारा  शासनाने २००३ साली ‘रा य जलनीती’ तयार केली. यातही पाणी धोरणात बदल कर याचे संकेत 

होते. जािगतक बँकेने जल े  सुधार क पाक रता १८००कोटी . कज देताना जल धोरणात सुधारणा 

कर याची अट घातली.i या सव पा भूमीवर शासनाने ‘सम यायी पाणी वाटपाचा कायद’े असेही हणतात. या 

काय ाची मह वाची वैिश  े माणे सांगता येतील. महारा ा या भौगोिलक प रि थतीमुळे पावसाच े कमी 

माण व असमान िवतरण यातून पाणी टंचाई व यामुळे दु काळाची सम या िनमाण झाली. वातं यो र 

काळात पाणी सम या सोडव यासाठी महारा  शासनाने धरणे बांधली. मा  धरणांचे पाणी दु काळी भागात 

पोहोचले नाही. महारा ात सहकारी साखर कारखा याआधारे सहकार चळवळ िवकिसत झाली. यामळेु 

िनमाण झाले या ‘अथ-राजक य’ िहतसंबंधातून धरणातील पाणी ऊस िपकाला ाधा याने दे यात आल,े ते 

अवषण वण भागाला दे यासाठी फारसे य  झाले नाहीत. पाणी दु काळी भागाला देता याव े हणून शासनाने 

काल ांचे बांधकाम करणे गरजेचे होत.े ते न के याने दु काळी भागात पाणी पोहोचल ेनाही. तसेच अवषण त 

भागातही ऊसाचे िपक घेतले जाऊ लाग याने तेथे दु काळाची दाहकता वाढू लागली. महारा ात पाणी 

वाटपाची एक िविश  प ती ढ झाली. याची पाणी खेच याची श  अिधक याला अिधक पाणी, धरणा या 

जवळ या भागातील शेतीला भरपूर पाणी पण धरणापासून लांब या शेतक याना कमी पाणी, अशी 

िवषमतापूण पाणी वाटपाची प तीही दु काळास जबाबदार होती.ii या पा भूमीवर महारा ात दु काळ 

िनमुलनासाठी पयायी माग शोध यात आले. यातून १९७८ साली िवलासराव साळंुखे यां या नेतृ वाखाली पुणे 
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िज ात ‘पाणी पंचायत चळवळ’ सु  केली. तर १९८६ पासून सांगली िज ात ‘बळीराजा मतृी धरण’ 

यातून १३ दु काळी तालु यांची ‘कृ णा खोरे सम यायी पाणी वाटप चळवळ’ सु  झाली. तसेच १९९९पासून 

आनंदराव पाटील यां या नेतृ वाखाली को हापुर िज ाम ये ‘िचको ा खोरे सम यायी पाणी वाटप’ योग,  

या ‘सम यायी पाणी वाटपा या चळवळी’ सु  झा या. या चळवळ नी पा याचे समान व याय वाटप क न 

दु काळ िनमुलन श य अस याचे योगांती िस  क न दाखवल.े यांनी शासनाकडे सम यायी पाणी वाटपाचा 

आ ह धरला यासाठी चळवळ उभारली. यातून महारा  शासनान े२००५ साली सम यायी पाणी वाटपाच े

कायदे केल.ेiiiसम यायी पाणी वाटपा या काय ातील पिहला कायदा शेतक यांकडून सचन व थापन हा 

आहे. या काय ाची उ े पाणी वापर सं थाची थापना क न यांना  पाणीवापर ह  बहाल करणे, 

घनमापन प तीने इ. आहेत.iv एकूणच पा याची मालक  व व थापन शेतक यां या ता यात देणे हा 

काय ाचा मुलभूत हेत ू होता.‘शेतक यांकडून सचन व थापन’ काय ाने पाणी वापर सं थांची थापना 

कर याची तरतूद केली. ितचे सभासद शेतकरी असणार होते. यासाठी कोणतीही फ  आकारली जात नाही, 

सभासद व िबगर सभासद असा भेद या काय ाने संपु ात आणला. पाणी वापर सं थांची थापना झा यावर 

यांना शासन पाणी वापराचे ह  बहाल करील. ह ेह  वैयि क िमळणार नसून तो फ  पाणी वापर सं थेला 

दे यात येईल. पाणी वापर सं था सभासदाला घनमीटर प तीने मोजून पाणी देताना वाटप करील. तसेच 

सं थेने पा याचा िहशेब ठेवायचा व पाणी प ी वसुली क न यातून खच भागवायचा आहे. काल ा या 

लघुिवत रका, िवत रका, कालवा, क प अशा येक तरावर पाणी वापर सं था थापन होतील. यांचे 

कामकाज िनवडून आले या व थापन सिमती ारे केल ेजाईल. या सिमतीचा कायकाळ ६ वषाचा असून पिहल े

दोन वष काल ा या शेपटाकडील, यानंतरची दोन वष मध या भागातील व शेवटची दोन वष शीष भागातील 

अ य  िनवडला जाईल. तसेच दोन वष मिहलेची अ य  हणून िनवड कर यात येईल. यातून ‘एक छोटी 

जलसंसद’सारखी व था अि तवात येईल.v अशा कारे पा याचे लोकशाही प तीन े वाटप व वापर या 

काय ात अपेि त होते. महारा  शासने शेतक यांकडून सचन व थापन कायदा रा यातील २८६ क पांना 

लागू केला. यानुसार १५४५ पाणी वापर सं थांची थापना कर यात आली. सं था थापन झा यानंतर तीन 

मिह यानी पाणी वाटपाचे करार करणे आव यक होते. मा  तीन वष उलटूनही कराराचा मसुदा तयार केला 

नाही. यामळेु करार न होताच पाणी वापर सं थाना वगळून पाणी वाटप झाल.ेvi यामुळे एका चांगला कायदा 

अपयशी ठ  लागला. तसेच पाणी वापराचे ह  कागदोप ी आकडेवारीवर न देता पा याची उपल धता 

काटेकोर तपासून, उपसा सचन व वाही सचन दो ह चा फायदा एकाच े ाला िमळतो का ते तपासून 

ायला हवे होते. यामुळे काय ा या अंमलबजावणीत दोष रािहल.े असे असले तरी पा याचा ह  शेतक यांना 

देणारा हा कायदा अ यंत पुरोगामी व पाचा कायदा ठरला. याचबरोबर सम यायी पाणी वाटपाचा दसुरा 

कायदा हा जलसंप ी िनयमनाचा आहे. म.न.िन. .काय ाचे उ ेश, महारा ातील एकूण जलसंप ीचे िनयमन 
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करणे(वापराचे), याचे यायोिचत, सम यायी आिण शा त प तीने व थापन, वाटप व वापर करणे, 

पा याचे दर िनि त करणे, सव कार या पाणी वापराचे ह  िनि त करणे, ते दान करणे आिण यांची 

अंमलबजावणी व िनयं ण करण ेइ. आहेत.vii एकंदर, महारा ात पा याचे िनयमन, व थापन, वापर यासंबधी 

यं णा उभी कर यासाठी हा कायदा कर यात आला. या काय ाची वैिश  े पुढील माणे सांगता 

येतील.जलसंप ी िनयमन हा एक ‘ ागितक कायदा’ असून महारा  रा य हे असा कायदा करणारे देशातील 

पिहल े रा य होते. या काय ाने ‘एकाि मक जल आरखडा’ तयार करणे, ‘जलसंप ी िनयमनाची शासक य 

यं णा’ आिण ‘नदी खोरे अिभकरण िन मती’ अशा तीन मह वा या तरतूद के या आहेत. काय ानुसार ‘संपूण 

नदी खोरे एक एकक’ ध न पा याचे मोजमाप, वापर, भिव यातील उपयोजन, दूषण, आ हाने, यांचा िवचार 

क न ‘नदी खो याचा  आराखडा’ तयार करायचा. याच प तीने तयार केलेल े रा यातील सव नदी खो याच े

आराखडे एक  क न संपूण रा यासाठी ‘एकाि मक जल आराखडा’ तयार करायचा होता.viii मा   कायदा 

होऊन दहा वष उलटून गे यावरही असा आराखडा अि त वात आला नाही. ािधकरण या आराख ा या 

आधारे आपले िनणय घेणार होते. यासाठी २०१४ म ये यासाठी एक जनिहत यािचका दाखल कर यात आली. 

प रणामत: शासन तरावर हालचाल होऊन आराखडे तयार कर यात आल.े मा  यातही अनेक दोष आहेत.ix 

या काय ाने सम यायी पाणी वाटप व इतर याियक िनणय घे यासाठी ‘रा य जल प रषद’ व ‘रा य जल 

मंडळ’ ही दोन सं था मक ासपीठे िनमाण झाली. जल प रषदेचे अ य  मु यमं ी व सद य कॅिबनेट दजाच े

मं ी असणार होत.े तर जल मंडळाचे अ य  रा याचे मु य सिचव तर सद य िविवध िवभागातील सिचव 

असावेत अशी तरतूद काय ात केली आह.ेx काय ातील तरतुदीनुसार प रषद व मंडळ अि त वात आले मा  

याची पिहली बैठक हायला अनु मे ८ व १० वष लागली. तसेच यां या कामकाजाचे िनयम, वतं  

कायालय, कमचारी, अिधकारी वग इ. गो ी अ ाप िमळाले या नाहीत. याचबरोबर सद यांम ये आजी माजी 

शासक य अिधका यांचा भरणा आहे. यामळेु या ािधकरणाला सरकारी यं णेचे प आले आह.ेxi तसेच 

नदीखोरे अिभकरणे थापन केली जाणार होती तर शासनाने पाटबंधारे महामंडळाना नदीखोरे अिभकरणे 

बनवली आहेत.xii  

िन कष:  

पाणी वाटपातील िवषमता संपु ात आण यासाठी व दु काळिनमुलनासाठी सम यायी पाणी वाटप हाच 

एकमेव पयाय आहे ह ेसम यायी पाणी वाटपा या चळवळीने िस  केले. याची दखल घेऊन महारा  शासनाने 

सम यायी पाणी वाटपाचे दोन कायदे केल.े पिहला कायदा अि त वात आला व याची त काळ अंमलबजावणी 

सु  झाली. या काय ाचा सदहेतू पाणी वापर ह  शेतक यां या ता यात देणे असा होता, यानुसार याची 

अंमलबजावणी झाली. मा  सरकार या द तर दरंगाईचा फटका या अंमलबजावणीला बस याचे दसते. तसेच 

दसु या कायदया ारे सरकारला जल े ाच े िनयमन करणारी यं णा उभारायची आह.े याची अंमलबजावणी 
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मा  गांभीयाने होताना दसत नाही. ती झा यािशवाय जलआराखडा तयार होणार नाही, पा याचा लेखाजोखा 

उपल ध होणार नाही आिण यामुळे पाणी वापर कायदा अंमलबजावणी करणे सोपे जाईल, हे दो ही कायदे 

पर परावलंबी आहेत. अशा कारे महारा  शासनाने सम यायी पाणी वाटपासाठी दोन ागितक कायदे केल े

मा  याची यो य अंमलबजावणी केली नाही. यामळेु कायदे चांगले असूनही याचा फायदा सामा य जनतेला 

आजतागायत झाला नाही. 
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1986 P;k ola/kjk laesyukuarj ‘kk’or fodklkps lq= txkrY;k loZp ns’kkauh fLodkjysys 

vkgs- fodklkP;k ukokus >kysyh i;kZoj.kkph gkuh dks.kR;kgh ekxkZus Hk:u dk<rk ;s.kkj ukgh 

gs y{kkr vkY;keqGs ‘kk’or fodklkph dkl /kj.;kph xjt ekuo tkrhyk tk.koyh ^^’kk’or 

fodkl Eg.kts vlk fodkl dh] T;kP;k}kjs Hkkoh fi<ÓkkaP;k R;kaP;k Lor%P;k xjtk iq.kZ 

dj.;kP;k {kers’kh rMtksMu djrk orZekudkyhu xjtk iq.kZ dsY;k tkrkr** 25 lIVsacj 

2015 jksth ;quksP;k vke lHksrhy 194 ns’kkauh Transforming our world : The 2020 

Agenda for sustainable Development ;k ‘kh‛kZdk[kkyh 2030 lkBhpk fodkl vtsaM 

Lohd̀r dsyk- ;kykp ‘kk’or fodkl mfÌ‛Vs lacks/kys tkrs- ;k vtsaMÓkke/;s 17 mfÌ‛Vs gksrh- 

gh mfÌ‛Vs lk| dj.;klkBh tkxrhd ikrGho#u iz;Ru dsys tkr vkgsr R;kpkp vk<kok 

izLrwr ys[kkr dj.;kr vkysyk vkgs- 

 ‘ksrh gk ekuokpk izkphu o eqyHkwr O;olk; vkgs- izkphu dkGkiklwu vkti;Zar ‘ksrhps 

LFkku vuU; lk/kkj.k vkgs- ‘ksrh fodklkpk fopkj djrkauk ekuokus vkiys thou lq:okrhP;k 

dkGkr dBh.k ifjfLFkrhr txys vkgs- txkrhy cgqla[; yksdkapk izeq[k O;olk; ‘ksrh vkgs- 

iF̀ohP;k ,dw.k HkkSxksfyd {ks=kP;k cjkplk eqyHkwr xjtkaiklwu rs vusd ygku eksBÓkk oLrq 

fuekZ.k m|ksx/ka|kr ‘ksrh mRiknukpk mi;ksx gksrks- izkphu dkGkrhy d‛̀kh o vk/kqfud dkGkrhy 

d̀‛kh ;ke/;s [kwi kesBk cny >kyk vkgs- izkphu dkGkr ‘krhdMs mnjfuokZgkps lk/ku Eg.kwu 

ikfgys tkr vls i.k vktP;k dkGkr ‘ksrhdMs mnjfuokZgkps uOgs rj mRiknukps lk/ku Eg.kwu 

cf?krys tkr vkgs- ‘ksrhP;k ek/;ekrwu fuekZ.k gks.kkÚ;k mRiUukpk FksV ifj.kke ns’kkP;k 

vFkZO;oLFksoj gksr vkgs- Hkkjrh; vFkZO;oLFkk gh ‘ksrh iz/kku vkgs- vkiY;k ns’kkph 65 VDds 

yksdla[;k ‘ksrh O;olk;koj voyacqu vkgs- d‛̀kh gk Hkkjrh; vFkZO;oLFkspk d.kk letyk 

tkrks- jk‛Vªh; mRiUukr o jkstxkj fuehZrhr ‘ksrhph Hkwfedk egRoiw.kZ vkgs- rlsp ok<R;k 

yksdla[;sP;k ok<R;k vUu/kkU;kP;k xjtk iw.kZ dj.;kps dke ‘ksrhp djrs- ns’kkrhy 

fujfujkGÓkk izns’kkrgh ‘ksrh O;olk;kr fHkUurk vk<Grs- dkj.k ‘ksrh gh R;k R;k izns’kkrhy 

fujfujkGÓkk ?kVdkaoj voyacwu vlrs- i.k vfydMs fulxkZP;k ygjhi.kkeqGs ‘ksrh O;oLkk; 

Qk;ns’khj Bjr ukgh- ‘ksrhoj okrkoj.kkrhy cnykps ifj.kke gksr vlysys vki.kkl fnlr 

vkgsr- ekuokus vkiY;k cq/nh dkS’kY;kpk mi;ksx d#u ‘ksrh O;olk;koj izHkqRo feGo.;kpk 

iz;Ru dsyk rjh uSlfxZd ?kVd ‘ksrhpk ,deso vk/kkj vkgs- ‘ksrhoj fulxkZcjkscj vusd ?kVdgh 

ifj.kke dj.kkjs vkgsr- ‘ksrh O;olk;koj izkd̀frd] lkekftd] lkaLd̀frd] /kkfeZd] vkfFkZd o 

jktdh; v’kk fofo/k ?kVdkapk izHkko iMrks- 

 

izLrkouk % 

 ‘kk’or fodkl gh cnyR;k dkGkph xjt vkgs- dks.kR;kgh vFkZO;oLFkspk fLFkjrsrwu 

fodkl >kyk rj rks fodkl fn?kZdkG fVd.kkjk vlrks Eg.kwu dks.krhgh vFkZO;oLFkk fLFkjrsrwu 
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fodkl lk|s dj.;kpk iz;Ru djhr vlrs- 1986 P;k ola/kjk laesyukuarj ‘kk’or fodklkps 

lq= txkrY;k loZp ns’kkauh fLodkjysys vkgs- fodklkP;k ukokus >kysyh i;kZoj.kkph gkuh 

dks.kR;kgh ekxk Zus Hk:u dk<rk ;s.kkj ukgh gs y{kkr vkY;keqGs ‘kk’or fodklkph dkl 

/kj.;kph xjt ekuo tkrhyk tk.koyh- i;kZoj.k vkf.k fodkl tkxfrd vk;ksxkP;k vuq‛kaxkus 

/kj.kh fdaok fVdkÅ fodkl T;kP;k varxZr fif<P;k xjtk iw.kZ dj.;kP;k {kersf’kok; rMtksM 

djrk ;sbZy] Eg.kwup i;kZoj.k laj{k.kkf’kok; fodkl fVdwu jkgw ‘kdr ukgh- Eg.ktsp l/;kP;k 

dkGkr uSlfxZd lalk/kukapk okij Hkfo‛;krhy fi<ÓkkaP;k xjtk y{kkr ?ksmQu dsyk xsyk ikfgts- 

T;keqGs vkfFkZd fodkl vkf.k i;kZoj.k laj{k.k ;kaP;kr bfPNr larqyu LFkkfir dsys tkÅ 

‘kdsy- 

 d̀‛kh fodklkrhy ‘kk’orrk gh tSol‛̀Vh vkf.k i;kZoj.k ‘kkL= ‘kk[ks’kh vf/kd fuxfMr 

vkgs- rs y{k dsoG d̀‛kh /kksj.kkeqGs uOgs rj d̀‛kh fodklkrhy lajpukRed cnykeqGsp lk/; 

gks.kkj vkgs ;kph tkf.ko vkrk >kysyh vkgs- dkj.k /kksj.k gs ,dk pkSdVhrys vlrs rj 

lq/kkj.kk ek= pkSdVp cny.kkjh vlrs- gjhr dzkarhus ‘ksrh {ks=kyk ,d ‘kk’or ntkZ fnysyk 

vkgs- tSo ra=Kkukus d̀‛kh mRiknu ok<ys- flapu lqfo/kkeqGs d̀‛kh mRiknukr vk.k[kh Hkj iMyh- 

d̀‛kh {ks=ke/;s lsafnz; ‘ksrh] vpkud funkukph ‘ksrh] lkSj d̀‛kh ra=Kku b- P;k ek/;sekrqu d̀‛kh 

fodklkph fn’kk fuf’pr >kysyh vkgs- 

 ;k ys[kkpk mÌs’k ^txcqMh gksrs;* Eg.kwu vksjM.;kpk vFkok ?kkcj.;kpk ulwu ts dkgh 

[kjsp gksr vkgs R;kph tk.kho d#u ns.ks ,o<kp vkgs- cnyR;k i;kZoj.kkps ifj.kke gs ‘ksoVh 

Jhearhis{kk xjhckauk vkf.k izxr jk‛Vªkais{kk fodlu’khy vkf.k vfodflr jk‛Vªkauk Hkksxkos ykx.kkj 

vkgsr- okrkoj.kkr cny vFkkZr ‚clmate change‛k gk l/;kpk ijoyhpk ‘kCn >kyk vkgs- 

izxr jk‛Vªkae/;s ;ko#u cjhp ppkZ pkyw vkgs- ;qjksfi;e jk‛Vªs ;kr iq<s vkgsr- i.k vesfjdk 

ek= 2001 lkyh tsOgk tkWtZ MCY;w cq’k vesfjdsps jk‛Vªk/;{k >kys rsOgk rj R;kauh] ^vls 

dkghp ukghp* vls Eg.kwu lq:okr dsyh- vkrk rs] ^vls dkghrjh vkgs* bFki;Zar Eg.kk;yk 

ykxys vkgsr i.k R;kauk ;k fo‛k;kojhy tkxfrd fu.kZ; ?ksrkauk vkf.k d̀rh fuf’pr djrkauk 

Hkkjr vkf.k phu ;kauk ns[khy lgHkkxh d:u ?;k;ps vkgs- Hkkjr o fpu Eg.krkr dh vkEgh 

fodlu’khy jk‛Vªs vlY;keqGs fodflr gks.;klkBh ÅtkZ ykx.kkjp ¼th okrkoj.k cnykps ,d 

eq[; dkj.k vkgs½] rsOgk izxr jk‛Vªkauh R;kr TkkLr iq<kdkj ?ksÅu ikÅya mpykohr- 

vH;klkph mfÌ‛VÓks % 

 ;k ‘kks/k fuca/kkpk gsrw ‘kk’or fodklkpk vFkZ letkowu ?ks.ks- rlsp ‘kk’or fodkl 

lk| dj.;klkBh tu lkek.;kcjkscj ‘kklu Lrjkoj ?ksrysys fu.kZ; o R;kP;k vaeyctko.kh 

d’kh djrk ;sbZy ;kpk ijke’kZ ?ks.;kpk iz;Ru dsysyk vkgs- ‘kk’or fodklkP;k ckcrhr 

lalk/kukP;k eqY;kadukph leL;k vFkZ’kkL=h; i/nrhus d’kh lksMork ;sbZy gk gsrw leksj Bsowu 

fo’ys‛k.kkph ekaM.kh dsyh vkgs- 

1. okrkoj.kkrhy cnykpk vk<kok ?ks.ks 

2. ‘ksrh ladYiuspk bfrgkl vH;kl.ks- 

3. ‘ksrhoj ifj.kke dj.kkÚ;k gokeku ‘kkL=h; o izkdf̀rd ?kVdkapk vH;kl dj.ks- 

4. ‘ksrh fo‛k;hP;k iz’ukapk vk<kok ?ks.ks- 

5. ‘ksrh fodklklkBh mik; lqpfo.ks- 
 

la'kks/ku i/nrh % 

 izLrqr ‘kks/k fuca/kklkBh nq¸;e L=ksrkapk mi;ksx dj.;kr vkyk vkgs- R;ke/;s lanHkZ 

xzaFk] la’kks/ku if=dk] ekflds] orZekui=s] iqLrds] baVjusV ;kapk mi;ksx dj.;kr vkyk vkgs- 
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la’kks/ku i/nrhps fo’ys‛k.kkRed fo’ys‛k.k % 

i) Okkrkoj.k cny % 

iF̀ohP;k lHkksorkyh okrkoj.kkps ts osxosxGs Fkj vlrkr R;keqGs iF̀ohoj thol‛̀VhlkBh 

vuqdwy vls rkieku r;kj >kys- lw;kZph fdj.ks tfeuhoj ;srkr vkf.k dkgh va’kh ijkorhZr 

gksÅu ijr vodk’kkr tkrkr- i.k 18 o 19 O;k ‘krdkrhy vkS|ksfxd dzk arh vkf.k uarjpk 

HkjelkV fodklkpk osx] ;keqGs txkrhy fo’ks‛kr% lq:okrhl fodflr txkrhy ÅtsZpk okij] 

xkMÓkk vkf.k i;kZ;kus ba/ku] dpÚ;kps izek.k] tehuhpk HkjelkV okij ok<r xsyk- R;keqGs 

eq[;r% dkcZu Mk;vkWDlkbZM vkf.k feFksu gs ok;w okrkoj.kkr ok<w ykxys- i.k rks okrkoj.kkr 

>kikVÓkkus ok<k;yk ykxY;keqGs R;kps vkoj.k T;kyk ^fxzu gkÅu bQsDV* vls lacks/krkr- rs 

r;kj >kys R;k vkoj.kkpk ifj.kke Eg.kwu th lw;Zfdj.ks lgt ijkorhZr gksÅu varjkGkr tkÅ 

‘kdr gksrh rh ;k vkoj.kkauk Nsnrk ;sÅ u ‘kdY;keqGs okrkoj.kkr jkgw ykxyh- R;kpk 

ifj.kke Eg.kwu rkieku o/̀nh gksÅ ykxyh- xsY;k n’kdkr okrkoj.kkrhy rkieku ljkljhis{kk 

lkrR;kus vf/kd gksÅ ykxys- R;kp cjkscj vlsgh y{kkr ;sÅ ykxys dh gk cny Eg.kts 

^rkieku o/̀nh* ;k ,dkp i/nrhr eksM.kkjk ukgh- dkj.k Vksdkps okrkoj.kh; cny d/kh d/kh 

,dkp fBdk.k tk.kow ykxys- xksBo.kkjk dMkdk fdaok mUgkph gksGh! 

Okkrkoj.k cnykps ifj.kke % 

v½ okrkoj.kkrhy cnykeqGs fgeux forGw ykxys vkgsr- ifj.kkeh ,dhdMs leqnzkrhy ik.kh 

ok<wu leqnzkph ikrGh ok<w ykxyh vkgs vkf.k fdukjiV~Vh deh gksÅ ykxyh vkgs rj brj 

dkgh fBdk.kh u|kauk iwj ;ss.ks ok<w ykxys vkgs- 

c½ lqihd tfeuhr ik.kh ok<wu frpk ‘ksrhph {kerk deh gksow ykxyh vkgs- 

d½ leqnzkrhy rGkrhy ik.;kps ljkljh rkieku ok<Y;keqGs pdzhoknGkaP;k tksjkps izek.k ok<w 

ykxys vkgs- R;kpk ‘ksrh o fidkaoj ifj.kke gksr vkgs- ojhy ifj.kke gs tkxfrd ikrGhoj 

gksr vkgsr i.k R;krhy dnkfpr nksu /k̀okaojhy cQZ forG.;kpk Hkkx lksMY;kl R;kps 

lkekftd] jktdh] laj{k.k vkf.k vkfFkZd ifj.kkekauk Hkkjrkl vkf.k Hkkjrh;kal lkeksjs tkos 

ykx.kkj vkgs- mnk- ckaXykns’kkr f=Hkwt izns’k vkgsr- okrkoj.kkrhy cnykeqGs R;krhy HkwHkkx 

xaxsP;k ok<R;k ik.;kus deh gksr vkgs- nqljhdMs leqnzkP;k ok<R;k ik.;kus tfeuh [kkjh vkf.k 

ukihd gksr vkgsr- 

ii) ‘kk’or ‘ksrhph ladYiuk % 

‘kk’or ‘ksrhP;k ladYiusckcr vusd /kkj.kk vkgsr- cÚ;kp osGk ‘kk’or vkf.k lsanzh; ‘ksrh 

,dp vkgsr v’kh ekaM.kh dsyh tkrs- okLrfod rh pqdhph vkgs- ijarw ‘kk’or ‘ksrh ckcr 

yofpdi.kk vkgs- ekrh vkf.k i;kZoj.kkoj foijhr ifj.kke gks.kkj ukgh- brD;k e;kZfnr 

izek.kkr rhpk okij dj.;kl ‘kk’or ‘ksrhe/;s vMdkBh ukgh- fufo‛BkaP;k vko’;drsuqlkj] 

xjts brdkp vkf.k vfr’k; foodkus okij djkok v’kh ‘kk’or fodklkph Hkwfedk vkgs- 

Eg.kts ‘kk’or ‘ksrh gh vf/kd O;kid ladYiuk vkgs- dkVsdksj ‘ksrh] uSlxZ ‘ksrh] uSlfxZd 

‘ksrh] fdQk;f’kj ‘ksrh] ,dkfRed ‘ksrh ;k lxGÓkk ‘ksrh i/nrhpk lekos’k ‘kk’or ‘ksrhe/;s 

gksrks- FkksMD;kr uSlfxZd lk/kukap tru] i;kZoj.kkph xq.koRrk vckf/kr Bso.ks] cnyR;k ekuoh 

xjtkaph iwrZrk dj.;klkBh lalk/kukpk lq;ksX; okij d:u dsysyh ‘ksrh Eg.kts ‘kk’or ‘ksrh 

gks;- 

iii) ‘kk’or fodklkpk vFkZ % 

‘kk’or jkgk.ks Eg.kts lrr lq: jkgk.ks fdaok fVdwu jkgk.ks vlk vkgs- ;kuqlkj ‘kk’or fodkl 

Eg.kts lrr lq: jkg.kkjk fdaok fVdwu jkgk.kkjk fodkl gksr- 

iv) ‘kk’or d̀‛kh fodkl % 
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‘kk’or d̀‛kh fodklkP;k mfÌ‛Vkauqlkj izkeq[;kus i;kZoj.kkP;k laj{k.kkoj Hkj fnysyk vkgs- 

vkfQzdk [kaMkrhy ‘ksrhr [krkaph derjrk vkgs- rj nqlÚ;k cktwyk fodflr ns’kkae/;s 

[krkaP;k vfrfjDr okijkeqGs tfeuhph lqihdrk ihd mRiknu vkf.k xqo.koRrsoj foifjr 

ifj.kke gksr vkgs- Hkkjrkrgh [krkapk vfrfjDr okij gksr vlY;kus leL;k fuekZ.k gksr vkgs- 

;sR;k dkGkr i;kZoj.kkyk /kksdk u iksgpfork ihd mRiknu ‘ksrdÚ;kauk ijoMsy v’kh 

O;oLFkkiu i/nrh vkf.k xzkgdkaph ekx.kh iqjo.kkÚ;k i;kZoj.kiqjd lk[kGhph xjt vkgs- 

Eg.ktsp vkfFkZdǹ‛VÓkk ijoM.kkjh fulxZiqjd vkf.k lektklkBh mi;qDr v’kh ‘ksrh O;oLFkkiu 

i/nrh vaxhdkj.ks vkrk xjtsps vkgs- vUu/kkU;kph xq.koRrk] lqj{kk vkf.k QGs] HkkthikY;kP;k 

forj.k iz.kkyhr lq/kkj.kk ;koj Hkj ;kdMs y{k ns.ks xjtsps vkgs- 

v) Hkkjrh; ‘ksrh fodklkoj >kysys ifj.kke % 

v½ gokeku % gokekukrhy rkieku] itZU;] vknzZrk] vkdk’kph fLFkrh] okjk] lq;Zizdk’k b= 

?kVd lekfo‛B gksrkr= rkieku vkf.k iTkZU;koj ‘ksrh mRiknus fuf’pr gksrkr- gokekukpk 

‘ksrhP;k fodklkoj ifj.kke gksrks vls ukgh rj fidkaP;k izdkjkoj o R;kP;k mRiknukoj gh 

izHkko iMrks- 

c½ izkdf̀rd jpuk % ioZr] iBkjs] eSnkus ;kr iF̀ohph izkdf̀rd jpuk foHkkxyh vkgs- ‘ksrhlkBh 

likV o ean mrkjkps izns’k] u|kaph [kksjh] f=Hkwt izns’k mi;qDr Bjrkr- ;k tehuhph e’kkxr 

dj.ks lksis tkrs- ik.;kpk fupjk pkaxyk gksrks- tehuhph /kqi gksr ukgh- rj ioZrkP;k mrkjkoj 

ik;Ú;kik;Ú;kph ‘ksrh dsyh tkrs- 

d½ tehu % fidkps mRiknu o izdkj gs tfeuhP;k izkd̀frd o jkl;fud xq.k/kekZoj voyacqu 

vlrkr- tfeuhpk jax] iksr] [kksyh] tkMh gs izkdf̀rd xq.k/kekZr rj tferuhrhy [kfut nzO;s] 

eǹkty] fo?kVuf’ky nzO; ;kapk jklk;fud xq.k/kekZr lekos’k gksrks- tfeuhr [kfuts o {kkj 

vlrkr- lMysY;k] dqtysY;k ouLirh o R;kpk ikykikpksGk] izk.;kaps er̀ko’ks‛k ;keqGs 

tfeuhr lsafnz; nzO;kps izek.k ok<wu rh lqihd gksr- rhph mRiknu {kerk ok<rs- 

M½ tho ?kVd % tfeuhrhy dkgh cWDVsfj;k] thok.kw] xkaMwG ;k lkj[ks ?kVd tehu HkwlHkw’khr 

djrkr rj dkgh thok.kw] fo‛kk.kw] d̀eh] fdVd] jksxtarq] eqaX;k] okGoh VksG/kkM fidkaph QGs] 

Qqys] ikus] eqGs [kkÅu QLr djrkr- 

b½ vkfFkZd ?kVd % mRiknu o izfdz;k [kpZ] okgrwd] etwj] cktkjisB] HkkaMoy] ljdkjps 

/kksj.k] O;kikj b- ?kVd ;kr egRoiw.kZ Bjrkr- 

bZ½ ljdkjps ‘ksrh fo‛k;d /kksj.k % ‘ksrekykyk geh Hkko ns.ks] ‘kkL=h; i/nrhus ‘ksrh dj.;kpk 

izpkj o izlkj dj.ks] uouohu ra=Kku miyC/k d:u R;kph ekfgrh ‘ksrdÚ;kauk ns.ks] ‘ksrh 

la’kks/ku dk;kZyk izksRlkgu ns.ks] lkBsckth] Hkz‛Vkpkj] dkGkcktkj jks[k.ks] HkkaMoy miyC/k d#u 

ns.ks] fu;kstu o O;oLFkkiu lgdk;Z dj.sk b- 

vi) Hkkjrh; ‘ksrhP;k fodklkrhy vMFkGs % 

v½ ‘ksrekykP;k fdaerhe/;s eksBÓkk izek.kkoj p< mrkj gks.ks- 

c½ Hkkjr ljdkjP;k ‘ksreky fdaerhP;k /kksj.kke/;s jkT;ke/;s gks.kkjh osxosxGh vaeyctko.kh- 

d½ ‘ksrdÚ;kaph izkIrh ean xrhus ok<.ks- 

M½ T;k lk/kukapk ‘ksrh mRiknuke/;s dkVdljhus okij gks.ks vR;ko’;d vkgs v’kk lk/ku 

laiRrhpk HkjelkV okij vkf.k uklkMh gksrs vkgs- 

b½ fofo/k izdkjP;k fidkaps nj gsDVjh deh mRiknu- 

bZ½ lkeku; ‘ksrdÚ;kyk bPNk vlwulq/nk ‘ksrh lksMwu ns.ks toG toG v’kD;- ‘ksrdjh 

‘ksrhe/;s R;kP;k bPNsfo#/n vMdwu iM.ks- 40 VDds ‘ksrdjh ‘ksrh lksM.;kl r;kj vkg sr- 

ijarq R;kauk i;kZ; ukgh- mik; lqpforkauk iz’u dza- 1]2 o 3 fdaerh’kh lacaf/kr vlY;keqgs 
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R;kapk ,df=r fopkj d#! l/;k] vkiyk eky fodrkuk ‘ksrdÚ;kaoj vusd ca/kus vkgsr- iz’u 

dza- 4 laca/kh ljdkjh /kksj.k cny.ks vko’;d vkgs- iz’u dza- 5 vkiY;k ’ksrhph njgsDVjh 

mRikndrk deh jkg.;kps izeq[k dkj.k Eg.kts vkiys la’kks/kukdMs >kysys vkf.k gksr vlysys 

nqyZ{k gks;- 1965&66 P;k gfjrdzkrhuarj vkiys lxGs y{k xgw] rkanwG ;k nks?kkadMsp vkgs- 

fu‛d‛kZ %  

Hkkjrkrhy ‘ksrh fdQk;r’khj djko;kph vlsy o xzkeh.k Hkkxkrwu ‘kgjkadMs vfu;ksftr 

o vfu;af=r LFkykarj VkGko;kps vlsy rj xzkeh.k Hkkxkrhy thoukr yksdkauk izxrh o mRlkg 

okVyk ikfgts- rs eq[; mfÌ‛V Bjowu ‘kkldh; xqaro.kwd] f’k{k.k] ra=f’k{k.k gÓkkapk fodkl 

xzkeh.k flapu o ÅtkZ fodkl] xzkeks|ksx] ouk/kkfjr m|ksx o df̀‛kizfdz;k m|ksx] df̀‛k mRiknukps 

lkBo.k] fVdfo.;kP;k foi.kukP;k] O;oLFkkiukP;k izfdz;kaps izf’k{k.k] d̀f‛kekykps okLrfod 

fdQk;r’khj ewY; fu/kkZj.k dj.ks o rs ewY; ‘ksrdÚ;kauk f[k’kkr iMsy gÓkklkBh d̀f‛k foHkkxkus 

>Vus] lxGÓkk izfdz;k] ra=Kku] la’kks/ku ;ke/;s ‘ksretwj o ‘ksrdÚ;kauk mfpr lgHkkx ns.ks] 

ygku ‘ksrh vlysY;kauk eksBÓkk ‘skrhrhy [kpkZrhy cprh injh ikMwu ?ks.;klkBh 20 rs 25 

‘ksrdÚ;kauk xV’ksrhlkBh fo’ks‛k vkfFkZd vuqnkus bR;knhapk voyac dsyk xsyk ikfgts- gokeku 

cnykph vpwd ekfgrh ns.kkÚ;k ;a=kph fuehZrh dsyh ikfgts- egkRek xka/khuh Lokra«; iwoZdkGkr 

lkafxrys gksrs dh] ^T;k ns’kkph ‘ksrh izxr rks ns’k izxr] T;k ns’kkrhy ‘ksrdjh lq[kh] rks ns’k 

lq[kh* R;kp vuq‛kaxkus ‘kklukus ‘ksrh {ks=kr osxkus lq/kkj.kk djkoh- rjp ‘ksrh fodkl lk/; 

gksbZy- 

Hkkjrh; ‘ksrhpk okij ‘ksrh O;oLFkkiukrhy vMp.kh] ik;kHkwr lqfo/kkapk vHkko ;k 

egRokP;k vMp.kh vkgsr- ,dk cktwyk dqiks‛k.k vkf.k nqlÚ;k cktwyk vUu/kkU;kaph uklkMh gs 

fp= cny.ks vko’;d vkgs- nq/k vkf.k lk[kj mRiknukckcrhr vki.k vk?kkMhoj vkgksr- rj 

vUu/kkU; o QGkaP;k mRiknukr vkiyk nqljk dzekad vkgs- nqlÚ;k cktwyk ns’kkrys lqekjs 

pkGhl dksVh xfjch js‛ks[kkyh vkgsr- ikp o‛kkZ[kkyhy eqykaiSdh toGikl fuEes eqys dqikf‛kr 

vkgsr- gk fojks/kkHkkl vkf.k fo‛kersps fp= cnyk;ps vlsy rj] R;klkBh ‘kk’or ‘ksrhpk 

fopkj dj.;kf’kok; rj.kksik; ukgh- 

lanHkZxzaFk % 

1. nSfud orZekui=s & ldkG] yksdlRrk 

2. Hkkjrh; vFkZO;oLFkk & #nkLr lqanje 

3. egkjk‛Vªkph vkfFkZd ikg.kh 

4. d̀‛kh Hkwxksy & MkW- foB~By ?kkjiqjs 

5. Hkkjrkpk Hkwxksy & MkW- lqfurk f’kans 

6. uSlfxZd ‘ksrh] iq.ks] 1991 & HkqtcG Hkh- xks- 
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 चाळीसगाव तालु यातील पाटणादवेी पयटन थळाचा अ यास 
 

ा. अजंली पाटील1  डॉ. सखाराम वाघमारे2 डॉ. िवजय बािव कर3 
1संशोधक िव ा थनी रा ीय क या महािव ालय  चाळीसगाव 

2संशोधक मागदशक  भूगोल िवभाग मुख  वसुंधरा महािव ालय, घाटनांदरू 
3संशोधक सह-मागदशक भूगोल िवभाग मुख बी. पी. आ स, एस. एम. साय स अँड के. के. सी. कॉमस  कॉलेज, 

चाळीसगाव 
 

साराशं 
वास हा मानवी जीवनाचा एक अिवभा य भाग आहे. अ ात देशांचा शोध घेण,े नवीन चम का रक 

थळांची मािहती घेण,े पयावरणातील बदल अनुभवणे, धा मक थळांना भेटी देणे अशा वेगवेग या 
कारणांनी वास केला जात असे. 

वास (Tour) हा श द लॅ टन भाषतेील 'Tornos'या श दापासून आलेला आहे. पयटन हणजे वास. 
इं जी भाषेतील 'टु रझम'. 'टु र ट' हणजे पयटक. एकोिणसा ा शतका या आरंभी ॅ हलर ( वासी) या 
श दाऐवजी पयटक ही सं ा वापर यात येऊ लागली. आधुिनक काळात पयटन हायेत वतं  रा ीय व 
आंतररा ीय उ ोग हणनू िवकिसत झालेला दसून येतो. पयटना मागची मुख ेरणा हणजे देशातील व 
परदेशातील पुरावा त,ू इितहास िस , िनसगर य थळे, ाचीन कलािन मतीची क े, पिव  तीथ े , 

चंड औ ोिगक व इतर क प होय. पयटन ही ेरणा सावि क व समकालीन असते. आधुिनक काळातील 
ान साराची व दळणवळणाची सुलभ साधने िवकिसत झा याने आधुिनक पयटन उ ोगाला िवशेष 

चालना िमळाली. 
              आप याला िमळणारा अनुभव (Experience) कवा अनुभवांचे शंृखला हणजे पयटन होय. 
पयटना ारे रा ीय व आंतररा ीय पात यांवर पर परांिवषयी सामंज य व स ाव िनमाण कर याचे 
कायही साधले जाते. पयावरण पूरक कवा िनसग ेही पयटन हणजे 'इको टु रझम' हा अलीकड या 
काळात उदयास आललेा पयटन वसाय. पयटनासाठी जाणा या पयटकांची सं या वषानवुष वाढत आहे. 
यातही िनसग ेही पयटनाकडे लोकांचा कल वाढू लागला आहे. 

बीजसं ा: ऐितहािसक – Historical, लणेी - Caves, वा तुिश प - Artistic Architecture, 
तीथ े  –Pilgrimage, पयटन उ ोग--Tourism Industry 

ा तािवक 
 जळगाव िज ातील चाळीसगाव तालु यात गौताळा अभयार या या कुशीत वसलेल े िनसगर य 
गाव पाटणा. पाटणा याचे नाव पूव  "िव लिवड"होते. जळगाव िज ातील ह े िनसगर य ठकाण 
जळगाव पासुन 120 क.मी. आिण चाळीसगाव पासून अव या 18 क.मी. अतंरावर नैऋ येस आहे. िनसग 
पयटक, भािवक, आकाश िनरी क, आिण संशोधकांना आक षत करणारा हा प रसर. ी चंिडका देवीचं 
श  पीठ हणजे पाटणा देवी मं दर. गिणत त  भा कराचायाची कमभूमी असले या या प रसराला 
धा मक आिण ऐितहािसक मह व आह.े स ा ी पवता या कुशीत ड गर-द या, िहर ागार वनराई या 
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साि यात हेमाडपंथी महादेव मं दर, भा कराचाय िनसग िश ण क , िपतळखोरे लेणी, नागाजनु गुंफा, 
सीतेची हाणी लणेी, शंृगार चौरी लेणी, क हेरगड, धवलतीथ धबधबा अशी े णीय थळे पहावयास 
िमळतात. दरवष  शारदीय नवरा  महो सव आिण वासंितक या ा महो सव उ साहात साजरे केले जातात. 
िनसगा या सािन यात आ दश चा जागर कर यासाठी कवा बघ यासाठी पररा यातनूही भािवक येथ े
येत असतात. 
अ यासाची उ :े 
1.  चाळीसगाव तालु यातील पाटणादेवी या े णीय थळाचा पयटना मक दृ ा अ यास करणे. 
2.   चाळीसगाव तालु यातील पाटणादेवी या े णीय थळा चा पयटन क  हणून िवकास      
   करणे. 
3.   पाटणादेवी पयटन थळा या िवकासातील सम या शोधून उपाय सुचिवण.े 
सािं यक  मािहती व सशंोधन प ती: 

ततु शोधिनबंध साठी ाथिमक आिण दु यम मािहतीचा उपयोग केलेला आहे. काही कािशत व 
कािशत लेख, संदभ सािह य, जन स यांचं संदभासाठी उपयोग केला आहे. सदर शोध िनबंध साठी 

िनरी ण प तीचा वापर कर यात आलेला आहे. 
अ यास े : 
महारा  रा यातील जळगाव िज ातील चाळीसगाव तालु यात समु सपाटीपासून 660 मी. उंचीवर 
असलेले पाटणा. जळगाव पासुन 120 क.मी. आिण चाळीसगाव शहरापासून 18 क.मी. अंतरावर 
जवळजवळ 260 चौ. क.मी. प रसरात, स ा ी पवता या रांगा, लहान /मोठे झरे, धबधबे, िहरवीगार 
वनराई, िविवध प ी, ाणी मनाला वेधनू घेतात. 
1.   गौताळा अभयार य 
1986 साली गौताळा अभयार य ची थापना झाली. जळगाव िज ातील चाळीसगाव तालु यात व 
औरंगाबाद िज ातील क ड तालु यात गौताळा अभयार य सुमारे 260 चौ. क.मी. े ात पसरलेल े
आहे. हे अभयार य क ड गावापासून 15 क.मी. आिण चाळीसगाव शहरापासून 20 क.मी. अतंरावर 
आहे. िनसगर य धबधबे, नदी-ना यांना सह वनौषधी या समृ ी मुळेच शासना या वनिवभागातफ या 
संपूण प रसराला अभयार याचा दजा दे यात आला आह.े क ड जवळ या वेश ारातनू आत चंदना या 
वनातनू नाला वाहतो याला चंदन नाला हणतात. जंगलात मा ती या मं दरासमोर गौताळा तलाव आहे. 
हेच नाव अभयार याला दे यात आले. त या शेजारी एक िनरी ण मनोरा आहे याव न प रसरातील 
िनसग याहाळता येतो. गौताळा तलावा या पढेु एक उंच टेकडी आहे यातील गहुते गौतम ऋष ची दगडी 
मूत  आह.े या गहुते गौतम ऋष नी तप केले असे मानतात हणनूच या टेकडीला गौतम टेकडी नाव पडले. 
        क ड, चाळीसगाव र यात ऑ म घाट आहे. घाटात या जंगलाचा समावेश गौताळा अभयार यात 
होतो हणनू याला गौताळा घाट अभयार य असेही हणतात हे याचे एक वैिश  आहे. गौताळा 
अभयार य हणजे िनसगाचा मोठा खिजनाच आहे. 32 कारची फुलपाखरे, 34 कारचे साप, जवळपास 
आठशे औषधी वन पती या जाती, 232 कार या प यां या न दी अभयार यात कर यात आ या. 
ससा,िबबटे,लांडगा, तरस, साप, माकड अशा व यजीवाचंा मु संचार या प रसरात आढळतो. धवलतीथ 
धबधबा प रसरातील स दयात भर घालतो. 
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2.  चिंडका देवी मं दर 
इसवी सन 1228 या कालखंडात िनमाण केलेले ह ेदेव थान वा तुकलेचे उ कृ  उदाहरण आहे. स ा ी 
पवता या पाय याशी उंच चौथ यावर 10 ते 12 फूट उंचावर आहे. मं दरा या वेश ारावर दोन 
भ यामो ा दगडी दीपमाळ असून मं दराची रचना पूवािभमुख आहे. पुरातन हेमाडपंथी मं दरात मु य 
गाभा यात नऊ फूट उंचीची, अठरा हातांची भ  ी देवी चंिडका ची ाचीन वयंभू मतू  आहे. गाभारा 
चं ाकृती असून याला 28 कोपरे आहेत. वाघावर वार झाले या देवीने येक हातात िविवध आयुध 
धारण केलेली असून एका हातात रा साचं िशर आहे. चंड आिण मुंड दै यांचा वध के यामुळे या देवीचे नाव 
चंिडकादेवी पडले असावे. ही वणी येथील स शृगंी दवेीची बिहण अस याची भािवकांची ा आहे. 
भगवतीचे उपासक गो वामी यांची समाधी दवेी या मं दरासमोर आहे. 
3.  हेमाडपथंी महादेव मं दर 
संपूण का या पाषाणात कोरलेले गेलेलं पूवािभमुख मं दरा या चारही बाजूने अनेक मूत  कोर या आहेत. 
अितशय संुदर न ीकाम केलं गेलेल ंहे मं दर हजार वषापवू चे अस याचे सांिगतले जाते. मं दरा या मु य 
गाभा  यात मोठी िशव पडी आहे. गभगृहा या दरवा यावर गणेश प ी आिण स मातृका आहेत. हे मं दर 
भारतीय पुरात व खा याने संरि त हणनू जाहीर केले आहे. 
4.  भा कराचाय िनसग िश ण क  
भा कराचाय ि तीय हे भारतीय गिणत  यांची कमभूमी हणजे पाटणा प रसर. येथेच यानंी शू याचा 
शोध लावला. पाटना देवी मं दरा या प रसरात सापडले या एका िशलालेखात 16 सं कृत ोक आिण दान 
पा ा या सहा ओळी अिहरी भाषेत िलिह या आहेत. सोळा ोकापैक  चार ोकात दवेिगरी याराजा चे 
वणन, सात ोकात भा कराचाया या पूवजां या आठ िप ांची मािहती, चार लोकात भा कराचायाचे 
वणन (िव ान, गिणतात िशवा सारखा, वेदिव ा, छंदशा , सां य दशनाचा ाता, कवी वृंद, सव , 
पु याि वत, लोकां या वंदनाला पा ) असा गौरव केलेला आहे. भा कराचाय यां या मृ यूनंतर 13 वषानी 
यांचे नातू चांगदेव यांनी सन 1206 म ये हा िशलालेख को न घेतला. लीलावती, बीजगिणत, 
गिणता याय, आिण गोला याय असे चार ंथ िमळून िस ांत िशरोमणी हा ंथ भा कराचायानी िस  
केला. लीलावती ही भा कराचायाची एकुलती एक मुलगी होती. यांचा लीलावती हा ंथ सवात लोकि य 
आहे. गिणत मनोरंजन क न कसे िशकवावे याचा तो आदश नमुना आहे. सन 1216 साली लीलावती चे 
प शयन भाषेत व सन1817 साली हे ी थॉमस कोल ुक या ि टश िव ानाने इं जीत भाषांतर केले. 

          भा कराचाय हे केवळ सै ांितक खगोलशा  न हते तर ते उ म आकाश िनरी क होते. 
योितषशा ा या अ ययनासाठी यानंी एका मठाची थापना केली होती. भ ाव थतेील पुरातन मठाचे 

अवशेष मं दर प रसरात दसून येतात. भा कराचायाचे नातू चागंदेव यांनी अ यायाची सु वात यास 
मठा या मा यमातून केली. वनखा याने मं दराजवळ भा कराचाय िनसग क  उभारले आहे. 
5.   िपतळखोरे लणेी 
चाळीसगाव व क ड तालु या या मधील औ म घाटातील एक लेणी आह.े हा लेणी समूह िश पा साठी 

िस  आहे. इसवी सन पवू दसु या शतकातील लेणी असून अ जठा-वे ळची लेणी या ले या पे ाही 
ाचीन आह.े भारतातील सवात जुनी लणेी अस याचे मानले जाते या ले यातील काही गहुा दमुजली आहते 

वर जा यास भुयारातून पाय या खोदले या आहते. मु य गुफा हणजे मोठा चै य आहे. मध या भागात 35 
तंभ असून याच थां यावर धवल कृ ण र  आिण तप करी कवा पगट रंगात रंगवलेली बौ  
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स या याची िच  आहते. चै य लेणे .3 आिण िवहार लेणे .4 यां या दशनीय भागात गि धक कुलातील 
मीतदेव व पैठ या संघकपु  यांचे दान लेख आहेत. िवहार लेणे .4 येथील वा तु िश पातील चौथ यावर 
गजधर दाखिवलेला आहे. हे अलंकार िनयु  ह ी असून यां या दो ही बाजूंना घटंा ल बताना दसतात. 

वेश ारावरील ारपाल तसेच राजा राणी िश प हे एक अ ितम िश प होय. 
6.  मघेडंबरी नागाजनु गुफंा 
इसवी सना या नव ा शतकात कोरले या गहुा आहेत. येथे तीन दालन,े न ीकाम केलेल ेखांब, इं ाची 

ितमा, महावीरांची एक व अ य तीथकारां या मूत  आहेत. यां यावर चवरी ढाळणा या सेवकांची एक 
मूत  आह.े 
7.  सीतचेी हाणी लणेी 
या ले यांची ओवरी 18 फूट ंदीची असून दो ही बाजूला साधे खांब आहेत. या ठकाणी भू रामचं  येऊन 
गेले होते अशी आ याियका ऐक यास िमळते. 
8.  शृगंार चौरी 
ही अकरा ा शतकातील हद ू प तीची लणेी आह.े ही लेणी पाच खांबांवर उभी असून लणेीत काही 
शंृगा रक िच े कोरलेली आहेत. 
 
9.   क हरेगड 
हा िगरीदुग कारचा क ला आहे. यादव स ाट आिण यां या मंडिलकांचे रा य होते या काळात हणजेच 
अठरा ा शतकात या दगुाची उभारणी झाली. हा प रसर अितशय नयनर य व मनमोहक िनसग स दयान े
बहरलेला आहे. कनेर गडा या प रसरात आपणास नागाजुन गुंफा, सीता हाणी लेणी, हेमाडपंती महादवे 
मं दर, शंृगार चौरी पहावयास िमळते. गडाव न ित ही बाजंूनी स ा ीची िशखरे, यातून वाहणारे ओढे, 
धवलतीथ, पूव दशेला असलेला पेडकागड, आजूबाजूची घनदाट वनराई दसते. 
       थोड यात चाळीसगाव तालु यातील पाटणा या गावाचा पयटन थळाचा िवकास आराखडा तयार 
क न िवकिसत के यास पयटन वसायाची वाढ होईल. तेथील प रसराचा िवकास हो यास मदत होईल. 
त णवगाला रोजगार संधी उपल ध होऊन आ थक िवकास हो यास मदत होईल. पयायाने चाळीसगाव 
तालु याचा सामािजक, आ थक, सां कृितक, आिण औ ोिगक िवकासास चालना िमळेल. 
उपायोजना: 
1.   पाटणा या गावाचा पयटन थळ हणनू िवकास हो यासाठी र यांचे क टीकरण करणे    
    आव यक आहे. 
2.  गौताळा अभयार यात पुरण वाडी आिण पाटणादेवी येथे वन िव ांतीगहृे आहेत. 
3.  सुवण युगातील िशरोमणी गिणत  भा कराचाय ि तीय यांनी शोध लावला या ठकाणी  
   गिणत नगरी (Math City) उभार याचे तािवत आह.े भा कराचाय कुटी, व तुसं हालय,    
   गिणत संशोधन क , िस ाथ िशरोमणी ंथदालन, तारांगण, े ागृह, िव ामगृह अशा आव यक  
   सुिवधा गिणत नगरीत असतील. 
4.   स या वापरात नसले या वनिवभागा या जु या इमारतीम ये सुधारणा घडवून मािहतीची  
    िविवध दालने सु  करावीत. 
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5.    पाटणा देवी मं दरा या प रसरात राह यासाठी वनखा या या वतीने भ  िनवासाची व था  
    कर यात आली आहे. पयटकांसाठी रे ट हाऊस आहेत. 
6.   जंगल सफारीचा ील सह हेमाडपंथी मं दरातील चंडीका देवी या दशनाची दहुेरी जोड,  
    भा कराचायाची कमभूमी असले या या प रसरात थािनक उ पादने िव , खा पदाथ, पूजा  
    सािह य, साद यांची दुकाने लाव यासाठी शॉ पग सटर उभारावेत.बाल पयटकानंा आक षत  
    कर यासाठी बगीचा, खेळ, घसरगुंडी उभारावीत. 

7.     िविवध मािहती देणारे, इितहास सांगणारे मािहतीचे फलक तयार करणे गरजेचे आहे. 
8.    पयटन थळी अनुिचत कार होणार नाही यासाठी ठक ठकाणी सीसीटी ही कॅमेरे बसवावेत. 
9.   सावजिनक ठकाणी व पयटन थळी िप याचे शु  पाणी िमळ यासाठी आव यक ती सोय  
    करावी. 
10.    सावजिनक व छतागहृांची िन मती करणे आव यक आहे. 
11.  पयटन थळी पा कग झोन असणे आव यक आह.े 
12.  जळगाव िज ा या शासक य वेबसाईटवर सव नैस गक सां कृितक पयटन थळाची  
    आव यक,अ ावत  मािहती अपलोड करणे गरजेचे आहे. 
िन कष: 

वदळीचा अभाव हेच पाटणादेवी या स दयाचं गुिपत आह.े असे असले तरी िनसग पयटक, भािवक, 
आकाश िनरी क, संशोधकांना आक षत करणारा हा प रसर आह.े मु  संचार करणारे ाणी, िविवध 

प ी, अनेक कार या औषधी वन पती, धवलतीथ धबधबा, केदार कंुड, घनदाट वनराई यामुळे िनसग 
र य हाप रसर याचा िनयोजनब  रीतीन े िवकास केला तर नैस गक, ऐितहािसक, धा मक, सां कृितक 
आिण सहासी पयटन े  हो यास मदत होईल. 
सदंभसचूी: 

1. A.K.Bhatia: Tourism Development (Principles and Practices): Sterling Publishers Private 
Ltd.New Delhi. 110016 Bangalore 560001, 1986 Forth Edition  

2. A.K.Bhatia: Tourism Management and Marketing: Sterling Publishers Privet Ltd.New Delhi, 
2001 

 



International Journal of Advance   ISSN – 2347-7075 

and Applied Research (IJAAR)   Impact Factor –7.328 

Peer Reviewed Bi-Monthly          Vol.1 Issue-4 Sept 2021             

 

 vfHkuo xtkuu QqVk.ks 

136 
 

  

  Hkkjrh; ‘ksrh % Lo#i vkf.k izdkj 
 

 

 vfHkuo xtkuu QqVk.ks 

ch-Vsd-&3 ¼d`̀‛kh tSora=Kku½ 

Jh f’kokth dkWyst vkWQ vWxzhdYpj Ckk;ksVsDukWykWth] vejkorh 
 

 

 

Lkkjka’k % 

  Hkkjr gk ns’k HkkSxksyhdn‛̀V~;k {ks+=QGkus txkr 7 O;k Øekadkoj vkgs- Hkkjrkps {ks=QG 

32]87]240 pkS-fd-eh- vkgs- taxy] okGoaV] osLV~YkWaM ¼’ksrh v;ksX; {ks=½ fopkjkr ?ksrk Hkkjrkr 

toG toG 53 VDds {ks= ‘ksrh ;ksX; vkgs- txkrhy ‘ksrh ;ksX; {ks=kpk fopkj dsY;kl phups ‘ksrh 

;ksX; {ks= 11-9 VDds ,o<s vkgs] rj vkWLVªsfy;ke/;s 6-43 VDds] jf’k;ke/; s 7-43 VDds vkf.k 

vesfjdk o dWuMke/;s QDr 5-02 VDds {ks= gs ‘ksrtehuhlkBh okijkr vkgs- Eg.ktsp brj ns’k 

Hkkjrkis{kk vkdkjekukus eksBs vlys rjh] Hkkjr ns’k gk ‘ksrtehuhP;k VDdsokjhP;k ckcrhr txkr 

vxzslj vlY;kps fnlwu ;srs- d‛̀kh mRiUUkkckcr ^phu* gk izFke Øekadkoj vlwu R;kps mRiUUk 670-

89 chayh;u vesjhdu MkWyj vkgs- nqlÚ;k Øekadkoj Hkkjr vlwu mRiUUk 333-65 chayh;u 

vesjhdu MkWyj vkgs- Hkkjr gk d‛̀khiz/kku ns’k vkgs o euq‛;cG la[;k gh txkr nqlÚ;k Øekadkoj 

vkgs- rlsp 53 VDds {ks= gs ‘ksrh ;ksX; vkgs- ;kpkp vFkZ] rqyukRed n‛̀Vhus Hkkjrkrhy d‛̀kh {ks= gs 

phuis{kk 4-5 iVhus vf/kd vkgs- i.k mRiUUk ek= phuis{kk 50 VDds deh vkgs- ,danjhr] eksB~;k 

izek.kkr d‛̀kh {ks=] euq‛;cG o vuqdwy ifjfLFkrh fopkjkr ?ksrk d‛̀kh mRiUUkkP;k ckcrhr vki.k Qkjp 

ekxs vkgksr vls fnlwu ;srs-  

 ‘ksrhlkBh Hkkjrkr lqihd tehu vkgs- loZ izdkjps okrkoj.k vuqdwy vkgs- itZU;ekU;kP;k 

Øeokjhr Hkkjr gk txkr 9 O;k Øekadkoj vkgs- ns’kkrhy ljkljh itZU;eku 2168 fe-eh- izfro‛kZ 

vkgs- Eg.ktsp loZ ckch vuqdwy vlrkauk lq/nk vki.k mRiUUkkr nqlÚ;k Øekadkoj vkgksr- ;k 

ckchapk xkaHkh;kZus fopkj dj.ks vko’;d vkgs- ‘ksrhlkBh flapu O;oLFkk] iqjs’kh oht] ntsZnkj fc;k.ks] 

[krkapk vko’;d iqjoBk o ‘ksrhekykps ;ksx; Hkko ;k loZ ckchaps fu;kstu d#u lkaxM ?kkryh rj 

‘ksrhps vkf.k ‘ksrdÚ;kaps iz’u lqVw ‘kdrhy- ik.kh flapukpk i z’u lqVyk rj ckdhps iz’u lgt 

lqVrhy- gk iz’u lksMfo.ks fuf’prp vkokD;kckgsj ukgh- dkj.k Hkkjrkr lokZr tkLr ikÅl iMrks- 

Eg.kwu vkiY;kyk ik.;kps egÙo okVr ukgh- Hkkjrkr ftrdk ikÅl iMrks o T;k izek.kkr ik.kh 

okgwu tkrs R;kpk fopkj dsY;kl ^,d VDdk* ik.;kpk lq/nk vki.k ;ksX; fofue; d# ‘kdr ukgh] 

gh oLrqfLFkrh vkgs- rkRi;Z vls dh] fulZxkus eqDr gkrkus vkiY;kyk HkjHk#u fnys vkgs- ijarq R;kpk 

fofu;ksx dj.;kP;k bPNk’kDrh vHkkoh vki.k cjsp dkgh xekoys vkgs-  

cht’kCn % —‚kh{ks=] —‚kh mRiknu] euq‛;cG]itZU;eku] flapu- 

izLrkouk % 

 izkphu dkGkiklwup Hkkjrkr ^‘ksrh* gk O;olk; pkyr vkysyk vlwu R;kr 60 VDds is{kk 

tkLr euq‛;cG xqarysys vkgs- LFkqy varnsZ’kh; mRiknukr ‘ksrhps ;ksxnku vf/kd vkgs- Hkkjrkrhy 

‘ksrh izkeq[;kus fuokZg izdkjph vkgs- Hkkjrkrhy lqekjs 60 VDds HkwHkkx ykxoMh[kkyh vkgs- foLRkh.kZ 

eSnkus] lqfid eǹk ¼tehu½] vuqdwy gokekukpk fn?kZ dkyko/kh] gokekukrhy fofo/krk bR;knh ?kVd 

Hkkjrkrhy ‘ksrh O;olk;krhy ok<hl dkj.khHkwr Bjysys vkgsr- Hkkjrke/;s Hkkr] xgw] Tokjh] cktjh] 

edk gh izeq[k fids ?ksryh tkrkr- rlsp pgk] Ål] dkWQh] dkiwl] jcj] rkx ;k uxnh fidkaps lq/nk 

mRiknu ?ksrys tkrs- Hkkjr gk fofo/k izdkjph QGs fidfo.kkjk lq/nk ns’k vkgs- Hkkjrkrwu izkeq[;kus 

pgk] dkWQh] elkY;kps inkFkZ] dkiwl] js’khe dkiM o vkacs fu;kZr dsys tkrkr-  

 Hkkjrh; vFkZO;oLFksr ‘ksrhyk vR;ar egÙokps LFkku vlwu] ‘ksrh gk Hkkjrh; vFkZO;oLFkspk 

vk/kkj vkgs- f’kok; rks HkkjrkP;k vFkZdkj.kkpk d.kk vkgs- 18 O;k ‘krdke/;s HkkjrkP;k 

vFkZO;oLFkse/;s ‘ksrhyk egÙo gksrs o vkt rs vxnh deh >kys vkgs v’kh eqGhp fLFkrh ukgh- 21 

os ‘krd lq# >kY;kuarjgh HkkjrkP;k vFkZO;oLFkse/;s ‘ksrhps rsp egÙo dk;e vkgss-  
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mfí‛V~;s % 

 ^^Hkkjrh; ‘ksrh % Lo#i vkf.k izdkj** ;k ‘kks/k fuca/kkdjhrk th mfí‛V~;s v/;;ukdjhrk 

?ks.;kr vkyh rh v’kh& 

1½ ‘ksrhpk vFkZ Li‛V dj.ks- 

2½ Hkkjrh; ‘ksrhps Lo#i v/kksjsf[kr dj.ks- 

3½ Hkkjrh; ‘ksrhps izdkj o R;ke/khy mRiknu vH;kl.ks- 

laa’kks/ku i/nrh % 

 izLrqr ‘kks/k fuca/kkdjhrk ,sfrgkfld la’kks/ku i/nrh] o.kZukRed la’kks/ku i/nrh o izk;ksfxd 

la’kks/ku i/nrh ;k rhu i/nrhaiSdh ^o.kZukRed la’kks/ku i/nrh* mi;ksxkr vk.kyh vkgs-  

rF; ladyu %  

 izLrqr ‘kks/k fuca/kkdjhrk rF; ladyu gs fyf[kr lkfgR; vFkkZr iqLrds] Lejf.kdk] orZekui=s] 

la’kks/ku if=dk o baVjusV ;kaP;k vk/kkjs dsysys vkgs- 

 

‘ksrhpk vFkZ % 

 ‘ksrdÚ;kus thou lk/ku feGfo.;klkBh fdaok /kank Eg.kwu Lor%P;k ‘ksrkoj pkyfoysyk 

O;olk; Eg.kts ^’ksrh* gks;] v’kh ‘ksrhph <kscGekukus O;k[;k djrk ;srs- nqlÚ;k ‘kCnkr lkaxk;ps 

>kY;kl] vUUk] xor] dkiMkps rarw] izk.kh] e/k rlsp ouLirh ;kaps O;oLFkkfir mRiknu Eg.kts ^’ksrh* 

gks;- ‘ksrh gs xzkeh.k yksdkaP;k jkstxkjkps rlsp mithfodsps eq[; lk/ku vkgs- Hkkjrke/khy ,dw.k 

yksdla[;spk eksBk Hkkx vkiY;k mithfodslkBh ‘ksrhoj vyoacwu vkgs- ‘ksrh gs tls ,d izeq[k 

mithfodsps lk/ku vkgs rlsp ^’ksrh* gk vkS|ksfxdhdj.kkpk eq[; vk/kkj vkgs- dkj.k ‘ksrh vkf.k 

ns’kke/khy vusd m|ksx ;ke/;s Qkj toGpk o FksV laca/k vkgs- ‘ksrhe/khy mRiknukP;k ikrGhoj 

m|ksxkaph izxrh o HkjHkjkV voyacwu vlrs- m|ksxkaph HkjHkjkV>kY;kl yksdkaps thoueku mapkors-   

Hkkjrh; ‘ksrhps Lo#i % 

Hkkjr gk —‚khiz/kku ns’k vkgs- Hkkjrkrhy cgqla[; turk gh xzkeh.k Hkkxkr jkgrs- xzkeh.k 

Hkkxkr mnjfuokZgps lk/ku Eg.kwu yksdkauk ‘ksrojp voyacwu jkgkos ykxrs- ;k Hkkxkr vtwugh ‘ksrhP;k 

izxr ra=kpk mi;ksx dsyk tkr ukgh] rj ijaijkxr i/nrhusp ‘ksrh mRiknu ?ksrys tkrs- f’kok; 

ofMyksikftZr ‘ksrhps rqdMs >kY;keqGs izR;sdkP;k okV~;kyk ;s.kkÚ;k ‘ksrhpk fgLlk gk deh vlrks- 

R;keqGs dqVqackP;k mithfodsdjhrk ‘ksrh viqjh iMrs- xzkeh.k Hkkxkrhy ‘ksrdjh lgtklgth lsafnz; 

‘ksrh i/nrhyk r;kj gksr ukgh- rks mRiknu ok<fo.;klkBh jklk;fud [krkapk rlsp dhM u‛V 

gks.;klkBh fdVduk’kdkapk Qkj eksB~;k izek.kkoj mi;ksx djrks- jklk;fud [krkaP;k mi;ksxkeqGs dkgh 

dkGIk;Zar ‘ksrhrwu Hkjiwj mRiknu feGrs] i.k dkykarjkus ‘ksrhrhy tfeuhpk dl deh gksrks- ;kpk 

ifj.kke vlk gksrks dh] ‘ksrhrwu vYi mRiknu feGRks- ;k vYi mRiknukoj ‘ksrdjh dqVqackpk 

mnjfuokZg pkaxY;kizdkjs gksr ukgh- R;kyk vusd vkfFkZd ladVkyk rksaM |kos ykxrs- ;k vkfFkZd 

ladVkeqGs dqVqackr dyg fuekZ.k gksrks- 

xzkeh.k Hkkxkrhy ‘ksrdÚ;kauk ikjaikfjd ‘ksrhP;k tks[kMkrwu dk<wu R;kP;ke/;s tkx#drk 

fuekZ.k dj.ks vko’;d vkgs- gh tkx#drk fuekZ.k dj.;klkBh R;kyk ‘ksrhP;k izxr ra=Kkukph 

ekfgrh ns.ks vko’;d vkgs- ra=Kkukph izxr ekfgrh rks ‘ksrdjh ‘ksrhojhy dk;Z’kkGk] ‘ksrhojhy 

la’kks/ku bR;knh vusd ek/;ekrwu ?ksÅ  ‘kdrks- izxr la’kks/kukpk mi;ksx d#u tj ‘ksrdÚ;kauh ‘ksrh 

dssyh rj Hkj?kksl mRiUUk feGsy- rlsp rks vkfFkZd ladVkrwu eqDr gksbZy-   

Hkkjrh; ‘ksrhps izdkj % 

 ‘ksrke/kqu dk<ko;kP;k mRiknuko#u] flapukP;k miYkC/khuqlkj vkf.k [krkaP;k okijkuqlkj 

‘ksrhps vusd izdkj dsys tkrkr rs vls& 

1½ ftjkbZr ‘ksrh& 

 T;k ‘ksrhP;k izdkjkr 50 rs 100 lsa-eh- P;k vklikl vl.kkÚ;k o vf/kd fuf’pr 

vlysY;k itZU;ekukoj fids dk<yh tkrkr] v’kk ‘ksrhyk ^ftjkbZr ‘ksrh* vls Eg.krkr- Hkkjrkrhy 

dkgh Hkkxkr ^[kjhi* vkf.k ^jCch* v’kk nksu gaxkekr fids dk<.ks ‘kD; vlrs- ;k izdkjP;k ‘ksrhr 
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[krkapk eqcyd okij djrk ;srks- vkPNknukpk okij d#u ^ftjkbZr ‘ksrh* tkLr Qk;ns’khj djrk ;srs- 

Hkkjrkr vusd jkT;kr ftjkbZr ‘ksrh dssY;k tkrs- 

2½ ckxk;rh ‘ksrh& 

 ^ckxk;rh ‘ksrh* gk okLrfod ‘ksrhpk izdkj ulwu rh fids dk<.;kph ,d i/nr vkgs- ;k 

‘ksrhrhy fids ikolkoj voyacwu ulrkr- ik.khiqjoB~;keqGs laiw.kZ o‛kZHkj fids ?ksrys tkrkr- lk/ku 

lkexzhpk okij lq/nk ;k ckxk;rh ‘ksrh i/nrhr eqcydi.ks vkf.k fdQk;r’khji.ks dsyk tkrks- 

Eg.kwup ckxk;rh ‘ksrhrhy fidkaps mRiknu gs ftjkbZr fidkais{kk vf/kd fLFkj vlrss- ckxk;rh ‘ksrhps 

nksu Ikzdkj iMrkr-  

v½ gaxkeh ckxk;rh ‘ksrh& 

 T;k ‘ksrh izdkjkr ik.khiqjoB~;kpk L=ksr gk gaxkeh LOk#ikpk vlrks] R;k ‘ksrhyk ^gaxkeh 

ckxk;rh ‘ksrh* vls Eg.krkr- ‘ksrhP;k ;k izdkjkr lkekU;i.ks ^[kjhi* vkf.k ^jCch* ;k gaxkekr 

lajf{kr ik.;kP;k ikG~;k nsÅu fids ?ksryh tkrkr- [kjhi gaxkekrhy fids cgqrka’k ikolkP;k ik.;koj 

;srkr] rj jCch gaxkekP;k mÙkjk/kkZr miyC/k ik.;kpk lajf{kr Eg.kwu okij d#u fid ?ksrys tkrs- 

Ck½ ckjekgh ckxk;rh ‘ksrh& 

 T;k ‘ksrh izdkjkr ik.khiqjoB~;kpk L=ksr gk dk;eLo#ih fVd.kkjk vlrks] R;k ‘ksrhyk 

^ckjekgh ckxk;rh ‘ksrh* vls Eg.krkr- Eg.kwu ;k ‘ksrh izdkjkr [kjhi vkf.k jCch gaxkekacjkscjp 

mUgkGh gaxkekrgh fids ?ksryh tkrkr- cÚ;kp fBdk.kh Ål fdaok dsGh ;klkj[ks ckjekgh ckxk;r 

fid ?ks.ks ‘ksrdjh ilar djrkr- 

3½ lsafnz; ‘ksrh& 

 tsOgk ikykikpksGk tfeuhr dqtowu] rkxklkj[kh fgjoGhph fids tfeuhr xkMwu] ‘ks.k[kr o 

daiksLV [krkapk okij d#u rlsp brj loZ izdkjps ouLirhtU; lsafnz; inkFkZ tfeuhr felGwu vkf.k 

dqtowu okijysY;k vUunzO;kaps iquHkZj.k dsY;k tkowu vUUknzO;kauh le/̀n dsysY;k tfeuhr fids ?ksryh 

tkrkr] rsOgk R;kyk ^lsafnz; ‘ksrh i/nrh* vls Eg.krkr- lsafnz; ‘ksrhrwu mRikfnr gks.kkÚ;k /kkU;kph izr 

mPPk ntkZph vlrs- lsafnz; ‘ksrhe/;s loZ izdkjP;k jklk;fud [krkapk vkf.k fdVduk’kdkapk okij 

dVk{kkus VkGyk tkrks- jksx o dhM fu;a=.kklkBh ouLIkrhtU; fdVduk’kds ;k ‘ksrh i/nrhr okijyh 

tkrkr- 

4½ jklk;fud ‘ksrh& 

 T;k ‘ksrh i/nrhe/;s mRiknu ok<fo.;klkBh jklk;fud [krk apk mi;ksx d#u fid ?ksrys tkrs] 

R;kyk ^jklk;fud ‘ksrh* vls Eg.krkr- jklk;fud ‘ksrhe/;s jksx vkf.k fdMhaP;k fu;a=.kklkBh 

jklk;fud fdVduk’kds okijyh tkrkr- jklk;fud ‘ksrh i/nrhr dkgh dkG mRiknu ok<ysys fnlrs] 

ijarq mRikfnr /kkU;kph xq.koÙkk deh >kY;kps fnlwu ;srs- ;kf’kok; /kkU;ke/kwu ekuokP;k ‘kjhjkr 

tk.kkjh jklk;fud nzO;s ‘kjhjkoj ?kkrd ifj.kke djrkr-  

5½ HkkthikY;kph ‘ksrh& 

 T;k ‘ksrhr HkkthikY;kps mRiknu ?ksrys tkrs] R;kyk ^HkkthikY;kph ‘ksrh* vls Eg.krkr- 

HkkthikY;kph ‘ksrh gh iw.kZi.ks ckxk;rh LOk#ikph ‘ksrh vlrs- ‘ksrhP;k ;k izdkjkr fuf’pr 

itZU;eku] flapu lqfo/ksph miyC/krk o pkaxY;k cktkjisBsph vuqdwyrk vlyh Eg.kts tfeuhpk 

rlsp brj lk/ku lkexzhpk iqjsiwj mi;ksx d#u ?ksrk ;srks- ijarq v’kkizdkjP;k ‘ksrhrwu mRikfnr gks.kkjk 

Hkkthikyk gk uk’koar Lo#ikpk vlY;kus R;kP;k foØhph O;oLFkk toGikl vl.ks vko’;d vkgs- 

‘ksrhP;k ;k izdkjkr etwjkaph miyC/krk vl.ks gs lq/nk egÙokps vkgs-  

6½ QGckx ‘ksrh& 

 T;k’ksrhe/;s fofo/k izdkjP;k QGkaps mRiknu ?ksrys tkrs] R;kyk ^QGckx ‘ksrh* vls 

Eg.krkr- Hkkjrkr fyacw] la=h] ekslach] nzk{ks] dsGh] iibZ] fpdw] vkack] ukjG] lqikjh] dktw] flrkQG] 

is# bR;knh QGkaps mRiknu ?ksrY;k tkrs- ;k ‘ksrhlkBh o‛kZHkj ik.;kps ;ksX;izdkjs fu;kstu dsY;kl 

eksB~;k izek.kkr vkfFkZd Qk;nk gksrks-  

7½ Qqy’ksrh& 
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 T;k ‘ksrhe/;s fofo/k izdkjP;k Qqykaps mRiknu ?ksryh tkrs] R;kyk ^Qqy’ksrh* vls Eg.krkr- 

Qqy’ksrh gk ckxk;rh ‘ksrhpkp ,d izdkj vkgs- iwohZiklwu Qqykapk eksB~;k izek.kkoj okij gks.kkÚ;k 

dsanzkP;k vklikl dsoG ygku izek.kkoj Qqy’ksrh dsyh tkr vls- ijarq vkrk O;kikjh rÙokoj 

dkgh’kk eksB~;k izek.kkr Qqy’ksrhpk voyac >kysyk vkgs- Qqykaps mRiknu gs vYidkG fVd.kkjs 

vlY;kus tyn okgrqdhph lks; vlY;kf’kok; R;krwu Hkjiwj Qk;nk feGr ukgh- ijarq vkt QqykaP;k 

ykac varjkojhy okgrqdhlkBh okrkuqdwyhr okgus eksB~;k izek.kkr miyC/k >kysyh vkgsr- R;keqGs 

Hkkjrkr pkaxY;k Qqyckxkaph la[;k gh eksB~;k izek.kkr ok<yh vkgs- vfydMP;k dkGkr gfjrxg̀kpk 

¼ikWYkh gkÅl½ okij eq[;Rosd#u  Qqy’ksrhlkBh dssyk tkrks- Hkkjrkr izkeq[;kus xqykc] eksxjk] 

>saMw] fuf’kxa/k] ‘ksoarh] tjcsjk ;klkj[;k Qqykaps mRiknu ?ksrY;k tkrs-  

8½ Ik’kq/ku iz/kku ‘ksrh& 

 T;k ‘ksrhe/;s Ik’kq lao/kZu d#u izkeq[;kus nqX/k O;olk; dsyk tkrks] v’kk izdkjP;k ‘ksrhyk 

^Ik’kq/ku iz/kku ‘ksrh* vls Eg.krkr- ;k O;olk;ke/;s tukojkauk pj.;klkBh pjkÅ jkus] oSj.k] pkjk] 

/kkU;kfn [kk| fdQk;r’khji.ks mRiknu djrk ;s.;klkj[;k flapu l qfo/kk miyC/k vlysY;k tfeuhph 

vko’;drk vlrs- f’kok; i’kq/kukP;k lao/kZukrhy vkf.k nqX/k O;olk;krhy mRiknus lqyHkrsus o 

fdQk;r’khji.ks foØh dj.;kPkh lks; R;k Hkkxkr vl.ks xjtsps vkgs- dkj.k v’kh ifjfLFkrh ;k ‘ksrh 

izdkjkyk iks‛kd vlrs- rlsp Ik’kq/ku iz/kku ‘ksrhlkBh ‘kgjkaps lkfu/; vkf.k okgrqdhph pkaxyh lks; 

vR;ar vko’;d vkgs- tsFks vR;ar fo’ks‛khdr̀ Ik’kq/ku iz/kku v’kh ‘ksrh dsyh tkrs] R;kyk nkukoSj.k] 

vk| Ik’kq/ku bR;knh xks‛Vh fodr ?ksÅu loaf/kZr Ik’kq/ku o nqX/kksRiknu gs fodys tkrs- Ik’kq/ku iz/kku 

‘k srhP;k izdkjkr vkrk dqDdqVikyukpk lq/nk eksB~;k izek.kkoj izlkj >kyk vkgs-   

9½ eRL; ‘ksrh& 

 eRL; ‘ksrh gk ‘ksrh izdkj vyhdMP;k dkGkr pkaxykp #< gksÅ ykxyk vkgs- eRL; ‘ksrh 

dj.;klkBh ‘ksrkrhy ekrh [kksnwu] eksB~;k vkdkjkph rGh r;kj d#u R;kr ik.kh lksMrkr- R;k 

rG~;kr eRL;cht vk.kwu lksMrkr- R;klkBh xksM~;k ik.;kr ok<.kkÚ;k ek’kkaP;k tkrh okijrkr- 

ek’kkaP;k mÙke ok<hlkBh ‘kkL=h; i/nrhus R;kaps laxksiu dsys tkrs- ckxk;rh {ks=kr ik.;kP;k vrh 

okijkeqGs ikuFkG vkf.k {kkjiM >kysY;k tfeuhr brj fids ?ks.ks Qk;ns’khj gksr ukgh] v’kkosGh 

eRL; ‘ksrh Qk;|kph vlrs-  

10½ jksiokfVdk ‘ksrh& 

 T;k ’ksrhe/;s tfeuhph mÙke e’kkxr o Hkjiwj [krkapk okij d#u] fo’ks‛k dkGth ?ksÅu 

osxosxG~;k QG>kMkaph o Qqy>kMkaph dyes] jksis rlsp dkgh izdkjP;k HkkthikY;kaph jksis jksiokfVdsr 

r;kj dsyh tkrkr] v’kk izdkjP;k ‘ksrhyk ^jksiokfVdk ‘ksrh*vls Eg.krkr- vktP;k dkGkr 

jksiokfVdk ‘ksrh Hkjiwj izek.kkr dsyh tkrs-  

11½ gfjrxg̀krhy ‘ksrh& 

 deh {ks=krwu tkLrhr tkLr mRiknu dk<.ks vkf.k tehu] gokeku] m‛.krk] vknzZrk] vksykok 

bR;knhalkj[;k uSlfxZd ?kVdkaoj iw.kZ fu;a=.k Bsowu tkLr vkfFkZd Qk;nk feGowu ns.kkÚ;k uxnh 

fidkaps mRiknu ?ks.;klkBh gfjrxg̀kapk okij dsyk tkrks- gfjrxg̀karhy ‘ksrh gk vxnh vyhdMP;k 

dkGkrhy vfr’k; fo’ks‛khdr̀ ‘ksrh izdkj vkgs- gfjrxg̀ mHkkj.khlkBh yks[kaMh ikbZipk lkaxkMk vkf.k 

IYkWkLVhdP;k dkxnkpk okij dsY;k tkrks- tkLr vkfFkZd Qk;nk ns.kkÚ;k Qqy’ksrhlkBh gfjxg̀kapk okij 

eksB~;k izek.kkoj gksrks-   

12½ ou’ksrh& 

 T;k ‘ksrh izdkjkr ygku ygku [kM~Ms fdaok pj dk<wu R;kr osxosxG~;k izdkjP;k >kMkaph jksis 

fdaok fc;k ykowu ‘ksrh dsyh tkrs] R;kyk ^ou’ksrh* vls Eg.krkr- MksaxjkG izns’kkr tehuh mFkG 

vkf.k gYkD;k vlY;keqGs v’kk fBdk.kh ou’ksrhph ykxoM ljdkjh ;a=.ksekQZr eksB~;k izek.kkr 

dj.;kr ;srs- >kMs eksBh >kY;kuarj R;kapk okij bekjrh ykdqM fdaok tGkÅ ykdqM Eg.kwu gksrks- 

Ik;kZoj.k larqyukr ou’ksrhps Qkj egÙo vkgs-  

13½ fQjrh ‘ksrh& 
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 ‘ksrhP;k ;k i/nrhe/;s taxykpk dkgh Hkkx >kMs rksMwu o tkGwu lkQ djrkr- ;k tfeuhoj 

feJ fid i/nrhus fdaok Lora=i.ks osxosxGh fids ?ks.;kr ;srkr- nksu fdaok rhu o‛ksZ ‘ksrh dsY;koj 

tfeuhpk dl deh >kY;keqGs mRiknu ?kVrs] Eg.kwu rh tkxk lksMwu nqlÚ;k tkxh ‘ksrh dj.;kr ;srs- 

Eg.kwup ;k ‘ksrhyk ^fQjrh ‘ksrh* vls Eg.krkr- m‛.k dVhca/kkrhy tkLr ikolkP;k izns’kkr v’kk 

izdkjph ‘ksrh dsyh tkrs- Hkkjrkr ‘ksrhph gh i/nr fo’ks‛k d#u vklke] ef.kiwj] es?kky;] ukxkyWaM] 

f=iqjk] v#.kkpy izns’k] fe>ksje] vksfjlk o vka/kzizns’k ;k Hkkxkr eksB~;k izek.kkr vk<Gwu ;srs-  

14½ feJ ‘ksrh& 

 T;k ‘ksrh izdkjkr jks[k foØh d#u nzO;ktZu dj.;klkBh fids ?ksryh tkrkr rlsp Ik’kqlao/kZu 

lq/nk dsys tkrs] v’kk ‘ksrhyk ^feJ’ksrh* vls Eg.krkr- feJ’ksrh Eg.kts ^fids vkf.k Ik’kq/kuklg 

‘ksrh* gks;- Ik’kq/kukiklwu feG.kkÚ;k nqX/kksRiknukph foØh djrk ;srs vkf.k lkscrp ‘ksrekykph lq/nk 

foØh djrk ;srs- ‘ksreky vkf.k Ik’kq/ku gh nksUgh mRiknus ,desdkauk iqjd vlrkr- ‘ksrhP;k ;k 

izdkjkr mRiknukph cjhp ‘kk’orh vlwu tk sf[ke deh vlrs-   

fu‛d‛kZ % 

^^Hkkjrh; ‘ksrh % Lo#i vkf.k izdkj** ;k ‘kks/k fuca/kkpk la’kks/kukRd n‛̀Vhus l[kksy vH;kl 

dsY;koj ts fu‛d‛kZ fu?kkys rs vls & 

1½ Hkkjrh; ‘ksrh gh tkLrhr tkLr fulxkZoj voyacwu vkgs vls fnlwu ;srs- 

2½ Hkkjrh; ‘ksrhrwu feG.kkjs mRiknu gs brj ns’kkP;k rqyusr deh vlY;kps fnlrs- 

    3½ ‘ksrh gk Hkkjrh; vFkZO;oLFkspk d.kk vlwu lq/nk ‘ksrdÚ;kyk vkfFkZd ladVkrp thou txkos ykxrs 

vls v/;;ukrwu y{kkr ;srs- 

    4½ Hkkjrkr osxosxG~;k izdkjP;k ‘ksrhrwu osxosxG~;k izdkjps mRiknu ?ksrY;k tkrs vls fun’kZukl ;srs- 

    5½ xzkeh.k Hkkxkr vtwugh ‘ksrh mRiknuklkBh izxr ra=Kkukpk vHkko fnlwu ;srks- 

lanHkZxzaFk lwph % 

1½ izdk’kd&{khjlkxj] lkS- ‘kksHkknsoh & ^—‚khfo‛k;*]ds- lkxjifCyds’kUl~] iq.ks] 

lq/kkfjr 61 oh vkoÙ̀kh% 2020 

2½ MkW- vfu#/n -& ^—f‛k?kVd % lokZaxh.k ijke’kZ*]ds- lkxj ifCyds’kUl~] iq.ks]  

lq/kkfjr nqljh vkoÙ̀kh% 2019 

3½ ns’keq[k] MkW- jfoanz & ^Hkkjrh; vFkZO;oLFkk*]fiaiGkiqjs vW.M da- ifCy’klZ]  

ukxiwj] ifgyh vkoÙ̀kh % tqyS 2019 

4½ jktiwr] MkW- djeflax & ^Hkkjrh; vFkZO;oLFkk*] lkbZ T;ksrh ifCyds’ku] ukxiwj 

izFke vkoÙ̀kh % tqyS 2019 

5½ dksyrs] izk- ,l-,e& ^egkjk‛Vªkph vFkZO;oLFkk*] fiaiGkiqjs vW.M da- ifCy’klZ]  

ukxiwj] ifgyh vkoÙ̀kh % fMlsacj 2017   

6½ —‚kh foKku ekfld&vad % Qsczqokjh 2006   

7½ —‚kh laoknhuh&vad % 2005] fi-ds-Ogh-] vdksyk  
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मराठी िवषय : वेध भिव याचा 
 

ा. डॉ. सौ. उ वला पकंज न नवरे 
सहायक ा यापक (मराठी िवभाग) 

नानासाहबे यशवंतराव नारायणराव च हाण कला, िव ान व वािण य  महािव ालय, चाळीसगाव 
 

 

तावना - 

मराठी भाषेचा  अिभमान  उरी बाळगतांना आपण  हणतो ........ 
लाभले आ हास भा य बोलतो मराठी 
जाहलो खरेच ध य ऐकतो मराठी 
धम, पंथ, जात एक जाणतो मराठी 
एवढ्या जगात माय मानतो मराठी 

बोलतो मराठी, ऐकतो मराठी, जाणतो मराठी,मानतो मराठी......... 
 खरंच अिभमानान े   मन भ न येतं. मराठी भाषेचा गोडवा, मराठी भाषचेा मिहमा अवणनीय आह.े जगात कुठेही गेलो व  तेथे कोणी आपली भाषा 
बोलणारा भटेला क , आप याला खूप खूप आनदं  होतो.   जण ूआपण  आप याच माणसांम य े आहोत असे वाटते. असे असले तरी कुठेतरी मनाला 
असे वाटते क , मराठी भाषा कुठेतरी हरवत चालली आह.े कारण आपण पूणपण ेमराठी  भाषा बोलतो का ? नाही तर आप या भाषेत कुठे िहदंी तर 
कुठे इं जी श द आ यावाचून राहात नाही. जण ुकाही एक कारे भाषेची िखचडी झाली आह.े आजची प रि थती तर अशी आह ेक , आपण 
आप याच मुलानी मराठी ऐवजी  इं जीतून  िश ण यावे असा आ ह धरतो. असे का ? मराठी भाषेचा गोडवा कमी झाला क ,  िवकासा या वाटा 
मराठी भाषेत नाहीच आह.े याच ेउ र शोध याची आज प रि थती िनमाण झाली आह े. 

●   मराठी भाषा सबंंधीचा समज-गैरसमज 

                       मराठी िवषय संबधंी अनेक समज गैरसमज आप याला पाहायला, ऐकायला िमळतात. काही जण हणतात, मराठी िवषय हा सोपा 
आह.े यात कोणीही मी सहज पास होतो. मराठीत िशक यासारखं काहीच नाही आह.े ना यात नोकरी  यवसाया या संधी आहते. तर काह या मते 
मराठी भाषा, िवषय खूप कठीण आह.े यातील याकरण समजायला खूप कठीण आह.े याच माण ेमराठी भाषेतील ंथ ह ेवेगवेग या कालखडंातील 
असून काही ंथातील भाषा ही  सवसामा यांना समज यासारखी नाही. तसेच काह या मते मराठीतील श द ह ेजड असतात. ते लवकर समजत नाहीत 
.मराठी या बाबतीत अितशय यूनगंड अथवा अहम गंड ह ेअितशय घातक आहते. मराठी अितशय सोपा िवषय आह ेअसे अहगंंड मानणारे लोक 
मराठीत नापास होऊ शकतात. काह या मते मराठी हा िवषय घरी राहन दखेील पास होता येतो. असा चकु चा अिवभाव सवा या मनात येतो. तसचे 
मराठी िवषयाब ल यूनगंड मानणारे िव ाथ  भाषेचा सखोल अ यासच करीत नाहीत . हणून यांना मराठी भाषा कठीण वाटते. काह या मते मराठी 
िवषय कोण घेतो तर जे कोण याच िवषयात गती क  शकत नाहीत  ते मराठी िवषय घेतात. तसेच या मुल चे ल न झाल ेआह,े ते पण याचंी 
िशक याची इ छा आह ेअशाच मुली मराठी िवषय घेतात. पण मराठी िवषयाचा िवचार करता, नोकरी- यवसाया या अनेक वाटा यात उपल ध आहते 
.  तसचे मराठी िवषय हा समृ  ानसंप न तसचे वेगवेग या संधी उपल ध क न देणारा आह.े 

●  नोकरी- यवसाया या सोनेरी वाटा -  

          नोकरी यवसाया या अलीकडे अनेक कार या सुवणसंधी आपणास उपल ध होऊ शकतात. या संधीचा शोध मा  आपणास घेता आला 
पािहज.े  

●  नोकरी या सधंी -  
          मराठी िवषयात नोकरी या ीने अनेक संधी उपल ध आहते. मा  यासाठी िवषयाच ेसखोल ान असायला हवे. नोकरीचा िवचार करता य ु
पी एस सी, एमपीएससी या मा यमातून शासक य सेवेत जाता येते.  याचबरोबर वेगवेग या कारचे संशोधन क प दखेील िमळतात. तसेच 
िश क, ा यापक, प कार, वक ल या े ातही नोकरी- यवसाया या संधी उपल ध आहते.  

●  यवसाया या सधंी -  
          यवसाया या ीन ेिवचार केला असता  अनेक े  ेआपणास उपल ध होऊ शकतात.  
यापैक  काही मह वपणू  े ा ंचा आढावा घेऊ या .  
१) आकाशवाणी, दू रदशन - 
          अलीकडे आकाशवाणी दू रदशन तसचे खाजगीवािह या ा त ण वगात आकिषत करीत आहते . या े ात िनवेदक हणून आप याला संधी 
उपल ध होऊ शकत.े याम य ेक रअर कर यासाठी मराठी भाषेतील भािषक कौश य अ यंत मह वाच ेठरतात. कारण भािषक कौश य याम य ेसंभाषण 
कौश य,  वाचन  कौश य, लखेनकौश य व  वण कौश य  इ यादी  कौश ये िशकिवल ेजातात. यातून आप या यि म वाचा िवकास तर होतोच 
पण संभाषण कौश य यातून एक चांगला िनवेदक घडतो . संभाषण कौश य यातनू व ृ व, मुलाखत, यव थापन, अथकारण, डा, िकतन, वचन,  
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गायन, यासार या े ांम य े  संभाषण कौश य चांग या कारे आ मसात के यास अनेक संधी उपल ध आहते. जस ेक , आकाशवाणी या ा य 
मा यमांम य ेिनवेदक िकंवा िनवेिदका हवे असतात.  हे िनवेदक िदसत नसल  ेतरी याचंा आवाज हीच याचंी ओळख असते. आवाजातील गोडवा, 
प  व शु  उ चार, सवागीण आकलन ा य मा यमांम य े िनवेदन करताना आव यक आह.े  एफ एम { FM} या  खाजगी वािहनीवरील आर जे 

(RJ) हणून क रअर करता येते.  
           दरूदशन सार या े ात सु ा वृ  वािहनी  व   रऍिलटी शोमधून िनवेदक चांगलचे लोकि य होतात . दरूिच वाणीवरील मािलकांसाठी लखेन 
तसेच िच पटासाठी दखेील कथानक  लखेक हणून संधी ही उपल ध    आहते. मराठी िवषयात  नाट्यशा  या िवषयातून अिभनयाचे धडे घेऊन 
अिभनय े ात दखेील मराठी वािह या व िच पटात  संधी उपल ध आहते. याच माण े दरूदशनवर  जािहरात दशक पाहत असतात यामुळे या 
िठकाणी य घटकांना व याचबरोबर ा य घटकांनाही गहृीत ध न जािहरातीचे लखेन करता येऊ शकत.े  तसेच िच पटासाठी िकंवा मािलकांसाठी 
कथानक लखेन, लखेन तसचे संवाद लखेन  या े ात संधी उपल ध होऊ शकतात.  
२) भाषांतरकार -  
            भाषीक कौश यातील वाचन व वण ह ेकौश य आ मसात केले यांना  अनेक संधी उपल ध होऊ शकतात. िवषयाच,े भाषेचे सखोल 
वाचन, व ान अस यास  भाषांतरकार हणून संधी उपल ध आहते .ब याचदा आपले मं ी िकंवा परदशेातील नेते आप या भारतात येतात ते हा 
भाषेची अडचण िनमाण होते. हणून  अशा िठकाणी भाषांतरकार हा मह वाचा ठरतो. याच माण े वेगवगे या भाषेतील ंथ आप या भाषेत 
भाषांत रत कर यासाठी देखील भाषांतर कारची गरज भासत ेतसचे बहरा ीय कंपनीत मराठी भाषेवर भु व अस यास रोजगारा या संधी उपल ध 
आहते.  
३) लेखक / कवी - 
          आपण जे हा लखेन करतो, ते हा आप याला एक लखेक हणून लखेन करताना काही घटकाचंे, संक पनांच े ान असावे लागते यासोबतच 
लखेन करताना लखेकाला लखेन भाषे या माण भाषचे,े मु ि तशोधनाचे,लखेन िवषयक  िनयमाचंे, िवरामिच ह े यां यािवषयी यो य ती मािहती 
अस यास आपणास एक उ म लखेक हणून यवसायाची एक मोठी संधी ा  होऊ शकत.े  
          आप याजवळ िवपुल माणात श द संप ीचा साठा अस यास, याचबरोबर  आपणास भावनाचंी सुयो य मांडणी करता येत अस यास तसचे 
आप या सभोवताली िनरिनरा या उ वले या  सगंाकडे एका वेग या भाविनकतेतून पािह यास उ म कवी आपणाम ये तयार होऊ शकतो.  
४) पि लकेशन - 
          यवसाया या ीन ेिवचार केला तर अनेकांना पि लकेशन या े ात दखेील चांग या कार या संधी आधी उपल ध होऊ शकतात उदाहरण 
ायच ेझाल ेतर नवनीत यासारखी नामािंकत असलेली कंपनी पि लकेशन े ात मोठा यवसाय करतांना िदसून येते.  

५) टंकलेखन - 
          टंकलेखन  े ात मराठीतून टंकलेखन करणारी बोटावर मोज याइतके लोक असतात हणूनच या े ातदखेील संधी उपल ध होऊ शकत.े 
६) मुि तशोधन - 
          टाईपराईटरन ेटाईप केले या मसु ाची क ची त आप याला दु तीसाठी  िद यावर या तीमधील चकुा शोधनू या दु त करा या लागतात.  
ही लखेन छपाई या कामातील अ यंत मह वपूण अशी पायरी समजली जाते.  यालाच मु ि त शोधन असेही हणतात कारण  यािशवाय लखेकाचे 
लखेन काय पूण होऊ शकत नाही. हणून या े ातही आप याला यवसायाची संधी उपल ध होऊ शकत.े  

●   समारोप - 
ाने रा ंनी िलिहली ाने री ⵏ  
तुकारामा ंनी रचली गाथा ⵏ ⵏ  

समृ  संप न  झाली ⵏ  
माझी मराठी भाषा ⵏ ⵏ  

          अशा कारे समृ  आिण संप न असणारी आपली ही मराठी भाषा होय. जरा दुलि त झालेली आह ेपण खरं तर ानाचा आिण संधीचा िवचार 
करता मराठी िवषयात क रअर कर याची संधी मोठ्या माणात अस याच ेिदसते.  रा यात मराठी भाषा िव ापीठाची सात याने मागणी होतानंा िदसते 
याबाबत माननीय मु यमं ी यांनी सु ा सकारा मक धोरण वीकारलले ेआह.े  इं जी मा यमां या शाळेत सु ा मराठी िवषय अिनवाय कर यात 
आलेला आह.े २०२० या  नवीन रा ीय शै िणक धोरणात दखेील मातृभाषलेा मह व दे यात आलेल ेआह.े  हणूनच नोकरी व यवसाय या सव 
े ा ंम य ेिव ा याना क रअरची संधी चांग या कारे उपल ध आह.े  

●  सदंभ सचूी -  
१) पृ वीराज तौर, यि म व िवकासासाठी संभाषण व लखेन कौश य, अथव पि लकेशन जळगाव ,२०२० 
२) दीपक िशरपरू, सोशल मीिडया शाप क  वरदान,िवशव्कमा काशन 
३) र.ना.वरखेडे ,उपयोिजत मराठी 
४)  क याण काळे,  यावहा रक मराठी  
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ववववध भारतीय शैक्षविक आयोग,धोरिे यांचा  तुलनात्मक अभ्यास 

 

डॉ. पंकजकुमार शांताराम नन्नवरे 

संचालक,  राष्ट्रीय सेवा योजना 

कवययत्री बयिणाबाई चौधरी उत्तर मिाराष्ट्र यवद्यापीठ, जळगाव 
 

 

प्रस्तावना- 

           आपण भारतीय स्वातंत्र्याच े७५ व े  वर्ष साजरे करीत आिोत. ि ेस्वातंत्र्य यदन अमतृ मिोत्सवी वर्ष साजरे करत असताना आपणास एका गोष्टीचा नक्कीच 

प्रामखु्याने यवचार करणे गरजेच े आि े ते म्िणजे भारतीय उच्च यिक्षण व्यवस्था िोय. १९४७ च्या अगोदर सवष स्तरावरील यिक्षण यदले जात िोते.  

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या काळात यवयवध आयोग नेमण्यात आले यामध्ये प्रामखु्याने- 

१)यवद्यापीठ यिक्षण आयोग( डॉ. राधाकृष्ट्णन आयोग)-१९४८-१९४९ 

२)  माध्ययमक यिक्षण आयोग( डॉ.  मदुयलयार आयोग)- १९५२-१९५३ 

३) भारतीय यिक्षण आयोग( डॉ.  कोठारी आयोग)-१९६४-१९६ 

४) राष्ट्रीय िैक्षयणक धोरण(१९८६  ते १९९२)  

           या सवष आयोग व सयमत्यांनी भारतीय यिक्षण गयतमान करण्याचा प्रयत्न केला.  गेल्या ७४ वर्ाषत झालेला यिक्षणाचा प्रचार व प्रसार याद्वारे िे यसद्ध झाले 

आि ेकी, आजिी या सवष आयोगांनी केलेल्या यिफारिी व सचूना पणूषपणे अमलात आणल्या गेलेल्या यदसनू येत नािीत.  या आयोगांच्या संपणूष यिफारिी व सचूना 

जर अमलात आणल्या गेल्या असत्या तर आजच्यापेक्षा अयधक संख्यात्मक व गुणात्मक यवकास साधला गेला असता.  त्यामळेु यिक्षणाच्या  गुणात्मकतेची  पातळी 

उंचावली गेली असती. 

●  ववद्यापीठ वशक्षि आयोग- 

           यवद्यापीठ यिक्षण आयोगाची कािी  मित्त्वपणूष  वैयिष््टये आयण कािी  उयणवा पािू या-  

१) धायमषक यिक्षणायवर्यीच्या  आयोगाच्या यिफारिी ह्या भारतीय परंपरा व स्वतंत्र भारताच्या संयवधानाला अनकूुल आिते परंतु तरीसदु्धा धायमषक यिक्षण व 

यिक्षणाच ेमाध्यम यायवर्यीच्या आयोगाच्या यिफारिी अस्पष्ट आिते. 

२)  आयोगाने यवद्यार्थयाांच्या कल्याणा संबंधी अनेक यिफारिी केल्या आिते. परंतु स्री यिक्षणायवर्यीच्या  आयोगाच्या यिफारिी प्रोत्सायित करणाऱ्या यदसनू येत 

नािीत. 

३) आयोगाने व्यावसाययक, तांयत्रक यिक्षणाच्या यवकासावर भर यदला आि ेपरंतु लयलत कला यवर्यक बाबतीत मौन बाळगलेले आि.े 

४) अध्यापकांची वेतन श्रेणी यनधाषररत करून आयोगाने एक मोठी यवर्मता दरू केली आि ेपरंतु आयोगाने यदलेली अध्यापकांची प्रस्तायवत वेतनश्रेणी त्यावेळची 

वतषमान पररयस्थती पािता तेवढी आकर्षक वाटत नािी. 

एकंदरीत पािता यवद्यापीठ यिक्षणाच्या पनुयनषमाषण तसेच यवकासासाठी आयोगाने केलेल्या यिफारिी मित्त्वपणूष आिते, ज्यामळेु भारतातील उच्च यिक्षणाला उपयकु्त 

तसेच कल्याणकारी मागषदिषन लाभले. जर आयोगाच्या यिफारिींना अमलात आणायचे ठरयवले गेले असते तर यवद्यापीठीय यिक्षण  वतषमान दोर्ांपासनू मकु्त 

िोण्यास मदत िोईल.  

●   माध्यवमक वशक्षि आयोग- 

           डॉ.  मदुलीयार यांच्या अध्यक्षतेखाली १९५२ मध्ये नेमल्या गेलेल्या माध्ययमक यिक्षण आयोगात माध्ययमक यिक्षणाची पनुरषचना व सधुारणा या गोष्टी 

मित्त्वाच्या मानल्या गेल्या. स्वातंत्र्योत्तर काळातील मित्त्वाचा िा आयोग असनू माध्ययमक यिक्षणाचा सवांकर् यवचार करणारा िा प्रथमच  आयोग िोता. या 

आयोगाने माध्ययमक यिक्षणाची उयिष्ट., अभ्यासक्रम, आकृयतबंध, यवयवध िाळा व त्यांचा संबंध, उच्चयिक्षणाची प्राथयमक, माध्ययमक यिक्षणाचा संबंध या सवष 

प्रकारच्या गोष्टींचा यवस्ताराने यवचार केल्याच े यदसनू येते.  बिुउिेिीय िाळांची स्थापना  िा अत्यंत नवा प्रकल्प िोता. यामळेु राष्ट्रीय गरजांिी माध्ययमक यिक्षण 

जोडले  गेले.  

          आयथषक तरतुदींचा अभाव, अनेक राज्यांनी या बदलाला प्रयतसाद न देणे अिा अनेक कारणांनी आयोगाच्या सचूना व यिफारिींची पररपणूष अंमलबजावणी 

झाली नािी. 

●   भारतीय वशक्षि आयोग- 

           डॉ, कोठारी यांच्या अध्यक्षतेखाली १९६४ मध्ये नेमल्या गेलेल्या या आयोगाबाबत इतर आयोगांच्या  तुलनेत जास्त प्रमाणात मलू्यमापन आत्मक यनघाले 

गेले. पवूषप्राथयमक यिक्षणापासनू ते पदव्यतु्तर यिक्ष., संिोधन यावर आयोगाने यवचार करून यिफारिी केल्या आिते. तरीसदु्धा सवष यिफारिींची अंमलबजावणी 

िोऊ िकली नािी िी मोठी िोकांयतका  िोय. 

●   राष्ट्रीय शैक्षविक धोरि १९८६- 

          १९८६ च्या राष्ट्रीय िैक्षयणक धोरणात संपणूष देिात समान िैक्षयणक आकृयतबंध स्वीकारण्याचा यवचार िा मित्त्वाचा वाटतो. त्यामध्ये पाच वर्ष प्राथयमक 

यिक्षण,  तीन वर्ष उच्च प्राथयमक यिक्षण,  दोन वर्ष माध्ययमक यिक्षण अिी मलूभतू पद्धती स्वीकारण्याचा प्रयत्न केला. १९८६  च्या धोरणात देिाची अखंडता, 

एकता यासाठी राष्ट्रीय यिक्षण यवकासावर भर यदला आि.े कें द्र सरकारची जबाबदारी वाढवली गेली आि.. परंत ुया धोरणाच्या कािी मयाषदा सदु्धा आि... प्रत्येक 

िाळेत खडू - फळा , इमारत असेलच असे नािी.  याबाबत िाश्वती यदलेली नािी. उच्च यिक्षणावरील खचष कमी कसा करता येईल याचा यवचार केलेला यदसत  

नािी.  कोठारी आयोगाने सचुवलेली िेजार िाळा योजना यवचारात घेतलेली नािी. पयललक स्कूल योजनेचा उल्लेख यामध्ये  नािी.  

●  १९९२  धोरिात्मक  अहवाल- 
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          ७ मे १९९० रोजी यनयकु्त केलेल्या राममयूतष सयमतीने १९९६ च्या राष्ट्रीय िैक्षयणक धोरणाच्या पनुरावलोकनाच ेकाम पणूष केले.  

●  सधुाररत राष्ट्रीय शैक्षविक धोरि-१९९२   

          १९८६ च्या धोरणांमध्ये बदल करून १९९२ रोजी सधुाररत राष्ट्रीय िैक्षयणक धोरण जािीर  झाले. १९८६   च्या धोरणातील  सवषच प्रकरणात बदल झालेला 

नसनू  यातील फक्त सात प्रकरणात बदल झाले आिते. १९८६  च्या राष्ट्रीय िैक्षयणक धोरणात १५७ पररच्छेद आिते.  त्यातील फक्त ३१  पररच्छेदात १९९२ च्या  

धोरणात थोडेफार बदल सचुयवण्यात आले आिते  व  दोन नवीन पररच्छेद समायवष्ट केले आिते.  

●   राष्ट्रीय शैक्षविक धोरि- २००१ 

           राष्ट्रीय िैक्षयणक धोरण २००१  चा आराखडा यनयित करण्यासाठी   सन  १९९९  मध्ये  प्रा. जे.  एस.  रजपतु यांच्या अध्यक्षतेखाली सयमती नेमण्यात 

आली.  या २००१  च्या धोरणाच्या आराखड्याच े  अवलोकन केले असता लक्षात येते की,  या आराखड्यात सन १९८६  च्या आराखड्यात मांडलेल्या कािी 

बाबी पनु्िा यिफारिींसि समायवष्ट करण्यात आल्या आिते. तर कािी बाबी नव्याने मांडण्यात आल्या  आिते.  या आराखड्यात ज्या घटकांना मित्त्वाच ेस्थान 

देण्यात आले आि ेते कािी मित्त्वपणूष घटक पढुीलप्रमाणे आिते- 

●   आशय- 

          २००१  च्या राष्ट्रीय िैक्षयणक  धोरणाच्या आराखड्यात प्राथयमक व माध्ययमक स्तरावर कोणते यवर्य व त्या यवर्यांतगषत समायवष्ट  असलेल्या 

आियायवर्यी मागषदिषन करण्यात आले आि े. 

●  मूल्यमापन- 

           आराखड्यात मलू्यमापनाच्या संकल्पनेला एक नव ेस्वरूप प्रदान करण्यात आलेले आि.े  इयत्ता दिावी पयांत पास नापास अिा पद्धतीच ेमलू्यमापन न करता 

श्रेणी पद्धतीचा अवलंब करण्यावर भर देण्यात आलेला आि.े 

आत्तापयांतच्या सवष आयोग व सयमती यांचा थोडक्यात आढावा घेतल्यानंतर आता 2000 वीस च्या नवीन राष्ट्रीय िैक्षयणक धोरणाचा थोडक्यात आढावा घेऊया.  

●   राष्ट्रीय शैक्षविक धोरि-२०२०- 

           गेल्या ३४  वर्ाषनंतर आयण एकयवसाव्या ितकामधील  पयिली िैक्षयणक सधुारणा २०२०  मध्ये करण्यात  आली असनू २९ जलैु २०२०  रोजी यवद्यमान 

भारतीय यिक्षण पद्धतीत अनेक प्रकारच ेबदल घडवनू आणण्याच्या उिेिाने मंयत्रमंडळाने या नवीन राष्ट्रीय िैक्षयणक  धोरणास मान्यता यदली.  इस्रोचे माजी अध्यक्ष 

के.  कस्तुरीरंगन  यांच्या अध्यक्षतेखाली सयमती स्थापन करण्यात आली. 

 या नवीन िैक्षयणक धोरणातील मित्त्वाच ेमिुे पढुील प्रमाणे- 

१)  भारताला जागयतक यवज्ञान मिासत्ता बनयवणे ि ेया नवीन धोरणाचे अंयतम उयिष्ट  सांयगतले आि.े 

२)  मनषु्ट्य बळ यवकास मंत्रालयाचे नाव बदलयवण्यात आले असनू यिक्षण मंत्रालय असे नामकरण करण्यात आलेले आि.े 

३) १९४७  मध्ये स्वातंत्र्य यमळाल्यापासनू भारतीय यिक्षण प्रणालीतील िा यतसरा मोठा बदल आि.े 

४)  या धोरणाच्या पवूी १९६८ व १९८६ मध्ये  िैक्षयणक यंत्रणेत सधुारणा करण्यात आली. 

५)  िालेय यिक्षणातील गुंतवणकुीमध्ये लाक्षयणक वाढ व नवनवीन उपक्रम राबयवण्याच ेसचुवण्यात आले.  

६)  सन  २०२५  पयांत इयत्ता पाचवी व त्या पढुील इयते्ततील प्रत्येक यवद्यार्थयाषस पायाभतू साक्षरता व तंत्रज्ञान आत्मसात िोत असल्याची दक्षता घेण्याचा यवचार 

केला गेला आि े. 

७)  िालेय यिक्षणासाठी ५+३+ ३+४ या रचनेवर आधाररत बौयद्धक यवकास व अध्ययनाच्या तत्त्वांवर आधाररत अभ्यासक्रम व अध्यापन िास्त्र रचना यवकयसत 

करण्यात आली आि.े  

८ ) िाखांनी ससुज्ज असलेल्या उच्च यिक्षण संस्थांमध्ये स्तरानसुार व यवर्यवार राबयवण्यात येणारा एकीकरण केलेला चार वर्ाांचा बॅचलर ऑफ एज्यकेुिन िा 

अभ्यासक्रम यिक्षकांना पणूष करणे गरजेच ेआि.े  यिक्षक िोण्यासाठीचा  िाच एकमेव मागष असेल.  दयु्यम दजाषच्या व कायषक्षम यिक्षक यिक्षण संस्था बंद करण्यात 

येतील.  

९)  नवसंिोधनाच्या कल्पना वेगाने देिभर यवतररत व्िाव्यात यासाठी नॅिनल ररसचष फाउंडेिनची स्थापना करण्यात येईल.  

१०)  या धोरणाच्या माध्यमातून सवषच भारतीय भार्ांच ेसंवधषन वदृ्धी व चैतन्य अबायधत रायिल. 

११)  पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय यिक्षण आयोगाची स्थापना करण्यात येईल. 

१२)  सन २०३०  पयांत पवूष िाळा माध्ययमक स्तरापयांतचे यिक्षण १००%  जीईआर सि  सावषयत्रक केले गेले आि.े 

१३) १०+२ ची सद्य यिक्षण प्रणाली नवीन व सधुाररत५+३+३+४ रचनेद्वारे  अनकु्रमे ३-८, ८-११, ११-१४, व १४- १८   

वयोगटातील परस्पर  बदलली जाईल.  

१४)  या प्रणालीत बारा वर्ाांचे यिक्षण तीन वर्ष अंगणवाडी/ पवूष िालेय यिक्षणासि असेल. 

१५)  इयत्ता दिावी व बारावीच्या बोडष परीक्षा अयधक सलुभ केल्या जातील व त्यामध्ये   तत्थे यिकवण्या ऐवजी मखु्य कायषक्षमतेवर अयधक भर यदला जाईल तसेच 

सवष यवद्यार्थयाांना या परीक्षा दोनदा घेण्यास परवानगी यदली जाईल. 

१६)  िाळांमधील िैक्षयणक प्रवाि,  अवांतर यक्रया आयण व्यावसाययक प्रवाि यांच्यात कोणतेिी कठोर वेगळेपण असणार नािी. 

१७)  इयत्ता सिावी पासनू इटंनषयिपसि व्यवसाययक यिक्षणाची तरतूद केली जाईल. 

१८)  मातभृार्ा/ प्रादेयिक भार्ा इयत्ता पाचवी पयांत यिक्षण देण्यासाठी वापरली जाईल आयण कोणत्यािी यवद्यार्थयाषवर कोणतीिी भार्ा कठोरपणे लादली जाणार 

नािी. 
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१९)  यिक्षकांसाठी राष्ट्रीय िैक्षयणक अभ्यासक्रम एनसीईआरटीिी  चचाष करून राष्ट्रीय यिक्षक यिक्षण पररर्द द्वारा प्रोग्राम केले जाईल. 

२०)  चार वर्ष एकायत्मक  बीएड २०३०  पयांत  पदवी अभ्यासक्रम अध्यापनासाठी यकमान पदवी पात्रता असेल. 

२१)  अंडर ग्रॅज्यएुट कोसष तीन ते चार वर्ाांच्या लवयचक अभ्यासक्रमासि एकायधक एयक्झट ऑप्िनसि  आयण वेगवेगळ्या स्तरावर प्रमाणपत्रासि यदले जातील.  

एम यफल अभ्यासक्रम बंद केले  जातील.  

२२)  वैद्यकीय आयण कायदेिीर यिक्षण वगळता संपणूष उच्चयिक्षणासाठी उच्च यिक्षण आयोगाची स्थापना केली जाईल. सावषजयनक आयण खाजगी दोन्िी  उच्च 

यिक्षण संस्था समान यनकर्ांत वारी संचयलत केल्या जातील. उच्च यिक्षण आयोगामध्ये चार स्वतंत्र यवभाग  असतील - 

   १) यनयामक चौकटीची  देखभाल करण्यासाठी राष्ट्रीय उच्च यिक्षण यनयामक पररर्द 

   २)  सवषसाधारण िैक्षयणक पररर्द मानक सेयटंग्ज  देखरेखीसाठी 

   ३)  यवत्त परुवठा करण्यासाठी उच्च यिक्षण अनदुान पररर्द 

   ४)  अयधकृत मान्यता यमळवण्यासाठी नॅिनल क्रीडीटी कौयन्सल 

२३) पंधरा वर्ाषत मिायवद्यालयांची संलग्नता प्रणाली पसुनू टाकली जाईल आयण मिायवद्यालयांना श्रेणीबद्ध स्वायत्तता देण्याची यंत्रणा राबवली जाईल. भयवष्ट्यात 

प्रत्येक मिायवद्यालयाचा स्वायत्त पदवी देणारा मिायवद्यालय यकंवा यवद्यापीठाचा घटक म्िणनू यवकयसत िोणे अपेयक्षत आि.े  

●   समारोप- 

           स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या सवष िैक्षयणक आयोग, धोरणे यांचा अभ्यास केल्यानंतर एक गोष्ट लक्षात येते की,  प्रत्येक आयोग व धोरणांनी तत्कालीन भारतीय 

पररयस्थतीनरुूप यिफारिी केलेल्या आिते व उपाय योजना  सचुयवल्या आिते. त्या त्या काळानसुार त्या यिफारिी व उपायोजना ह्या मित्त्वपणूष िोत्याच परंतु या 

आयोगांनी व धोरणांनी  केलेल्या यिफारिी तसेच सचूनांची तंतोतंत पणे अंमलबजावणी झालेली यदसनू येत नािी. 

          २०२० च्या  राष्ट्रीय िैक्षयणक धोरण मध्ये अनेक सकारात्मक बदल सचुयवण्यात आलेले आिते तसेच यिफारिी देखील करण्यात  आलेल्या आिते . 

२०२० च्या  या नवीन िैक्षयणक धोरणाचा एकंदरीत अभ्यास केल्यानंतर मित्त्वपणूष बाब लक्षात येते की,  देिाला जागयतक ज्ञान मिासत्ता बनयवण्याच्या दृष्टीने या 

धोरणात मित्वपणूष यवचार केल्याच ेप्रकर्ाषने जाणवते त्यामळेु भयवष्ट्यात िैक्षयणक के्षत्रात आमलूाग्र सकारात्मक बदल घडून येतील व प्रत्येकास उत्तम जीवनमान प्राप्त 

िोण्यामध्ये भारतीय यिक्षणाचा उपयोग िोईल असा आिावाद वाटतो.  

●  संदभष सचूी-  

१)  देिपांडे के. ना, भारतीय यिक्षणाचा इयतिास, यनराली प्रकािन, पणेु-१९९९ 

२) मडीकर मदन , आधयुनक भारताचा इयतिास, यवद्या  बुक्स पयललिसष, औरंगाबाद -१९९८ 

३) पाटील प्रीती,  भारतीय यिक्षण प्रणालीचा यवकास, फडके प्रकािन, कोल्िापरू-२००४ 

४)  नवीन िैक्षयणक धोरण-२०२०  
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fn?kZdkyhu ekuoh fgrklkBh ¼uSlfxZd lalk/kukaP;k laj{k.kklkBh½ ,deso mik;% 'kk’or fodkl- 
 

 izk-MkW- [kaMkxGs th-,l- 

Hkwxksy foHkkx izeq[k ih-,l-th-Ogh-ih eaMGkps] dyk] foKku o okf.kT; egkfo|ky;] 'kgknk th-uanqjckj 
 

 

lkjka’k%&  

'kk’or fodkl gh ladYiuk vkt vR;ar egRokph vkgs- 'kk’or fodklkph okVpky lxGhdMs 'kgjh vkf.k xzkeh.k 

Hkkxkr mi;ksxkr vk.k.;kpk tksjkpk iz;Ru gksr vkgs- vls vlys rjh vki.k vkiY;k ns’kkrhy dkgh uSlfxZd 

lalk/kukapk vH;kl dsY;kl vls fnlqu ;srs dh R;kapk ve;kZn okij gksr vkgs- vkf.k Hkkoh fi<hlkBh R;kaps vfLrRo 

f’kYyd jkfgy dh ukgh\ uSlfxZd lalk/kus tkLrhr tkLr iznqf"kr gksr vkgsr dh dk;\ vls iz’u fuekZ.k gksrkr- 

vkt ns’kkph yksdla[;k >kikVÓkkus ok<r vlyh rjh ns’kkps vkS|ksxhdj.kgh ok<r vkgs- R;kiklqu yksdkauk jkstxkj 

miyC/k gksr vkgs- uSlfxZd lalk/kukapk okijgh gksrks vkgs- rjhgh vkiY;k ns’kkr uSlfxZd lalk/kus vkgsr- Eg.kqu 

ß’kk’or fodklÞ ;k ladkpusuqlkj Hkkoh fi<hlkBh ;k uSlfxZd lalk/kukaps vfLrRo jkfgy- gk fopkj d:up izLrrq 

la’kks/kukr ^’kk’or fodkl* gh ladYiuk izkeq[;kus Li"V dj.;kpk iz;Ru dsyk vkgs-  

cht laKk%& uSlfxZd lalk/kus] 'kk’or fodkl] 'kk’or fodklkrhy vOgkus] iznq"k.k] tkx:drk-  

izLrkouk%& lkekftd] lkaLdf̀rd] /kkfeZd fofo/krk vlysyk vkiyk Hkkjrns’k fodlu’khy ns’k vkgs- HkkSxksfyd 

n"̀VÓkk vkiY;k ns’kkP;k iwoZ if’pe o nf{k.k fn’kkauk vQkaax egklkxj] lkaxjkaph fdukjiV~Vh ykHkysyh vkgs- mRrjsdMs 

ek= fgeky; Eg.ktsp foLr̀r HkwHkkx vkgs- rlsp HkkSxksfyd n"̀VÓkk fofo/krk vlysY;k vkiY;k ns’kkr osxosxGh 

tSofofo/krk vk<Grs- yksdla[;k ok<hl vkGk clkok Eg.kqu jkT; ljdkjs vkf.k Hkkjr ljdkj ;ksX; rh dkGth ?ksr 

vkgsr- rjhgh yksdla[;sP;k ckcrhr vkiY;k ns’kkpk txkr nqljk Øekad ykxrks- ok<R;k yksdla[;sP;k xjtk iw.k Z 

dj.;klkBh i;kZoj.kkpkp vk/kkj ?;kok ykxr vkgs- ek= ifj.kke vlk gksrks vkgs dh fnolsafnol i;kZoj.kkpk Úgkl 

gksrks vkgs- vls vkiy;kyk fnlqu ;sr vkgs- i;kZoj.kkP;k Úgklkps ifj.kke ve;kZn dkGki;Zar fVdqu jkgrkr- vkf.k 

vkt vlysy;k yksdla[;srhy ts nqcZy ?kVd vkgsr R;kaP;koj gk ifj.kke tkLr gksrks- fdacgquk R;kaP;k nqlÚ;k 

fi<hojgh gk ifj.kke gksrks- Eg.kts Eg.kts ifj.kkeh yksdla[;k ;k jk"Vªh; laiRrhojp gk ?kkyk vkgs- ,dq.kp ns’kkP;k 

fodklkojp gs ladV ;sm 'kdrs vls gksm u;s Eg.kqu Hkkjr ljdkus LVkWdgkse ;sFks 1972 e/;s >kysY;k ifj"knse/;s 

ß’kk’or fodklÞ gh ladYiuk fLodkjyh-  

          Hkkjrkus 187 ns’kkalkscr 'kk’or fodklkP;k fn’ksus okVpky dj.;klkBh fjvks djkj dsyk- 'kk’or 

fodkl gk vkfFkZd fodklkis{kk eksBk vkgs- deh dkyko/khr >kysyk fodkl gk tkLr dkG fVdw 'kdr ukgh- rks 

v’kk’or gksm 'kdrks-  

          vkt vkiY;k ns’kkr tjh yksdla[;k ok< gksr vlyh rjh osxkus vkS|ksfxdj.kgh ok<r vkgs- yksdkauk 

jkstxkjgh feGr vkgs- ;klkBh uSlfxZd lalk/kukapk tkLr okij gksr vlyk o i;kZoj.kkpk Úgkl gksr vlyk rjh 

vtqugh vkiY;k ns’kkr uSlfxZd lalk/kus Hkjiwj izek.kkr vkgsr- R;kaps lja{k.k] ;k fi<hP;k xjtk vkf.k Hkkohfi<hlkBh 

lalk/kukaps vfLrRo vl.ks b- ?kMqu ;s.;klkBh ß’kk’or fodklÞ gh ladYiuk fLddkj.ks vkt dkGkth xjt vkgs- 

vls okVrs-  

ekfgrh L=ksr o la’kks/ku i/nrh%& lnjP;k vH;klkBh nq¸;e ekfgrh L=ksrkpk mi;ksx dj.;kr vkysyk vkgs- vkf.k 

o.kZukRed i/n~rhus foospu dj.;kr vkys vkgs-  

vH;klkph mfn"VÓks%& 



IJAAR    Vol.1 Issue-4  ISSN – 2347-7075 
 

 

izk-MkW- [kaMkxGs th-,l- 

 

 

 

147 
 

1½ ß’kk’or fodklÞ gh ladYiuk letkmu ?ks.ks-  

2½ vkiY;k uSlfxZd lalk/kukps egRo letkmu ?ks.ks-  

3½ 'kk’or fodklkiq<hy vkOgkukapk vH;kl dj.ks-  

4½ 'kk’or fodklklkBhP;k mik;;kstukapk vH;kl dj.ks-  

fo"k; foospu%& vUu] oL=] fuokjk ;k ekuokP;k eqyHkwr xjtk rlsp m|ksx /ka|klkBh ykx.kkjk dPpk eky b- loZ 

xks"Vh ekuokl fulxkZrqup feGrkr- Eg.kqu ekuoh fgrklkBh fulxZ gk ,d fn?kZdkyhu L=ksr vkgs- fulxkZrqu feG.kkÚ;k 

xks"Vhaph {kerk fopkjkr ?ksmu thoueku mapko.;kpk iz;Ru Eg.ktsp 'kk’orrk gks;-  

'kk’or fodkl%& 'kk’or fodkl Eg.kts vlk fodkl tks l/;kP;k fi<hrhy xjtkaph iwrZrk djrkauk Hkkoh fi<hrhy 

xjtkaP;k {kersyk /kDdk u iksgkspork dsysyk fodkl gks;-  

          ns'kkrhy uSlfxZd lalk/kus tj vki.k tru dsyh R;kaph fuxk jk[kyh lao/kZu dsys rj ,danjhrp 

i;kZoj.kh; izfØ;k lqjGhr rj pkyrhyp f’kok; ;k ekxkZus vkiY;kyk vkfFkZd izxrhdMs tkrk ;sbZy- i;kZ;kus 

vkiY;k yksdla[;spk fodkl gksbZy- ek= vkt vktqcktqph ifjLFkhrh ifgY;kl vkiY;k xjtk] Hkkxfo.;klkBh 

uSlfxZd lalk/kus ve;kZni.ks okijyh tkr vkgsr- vkiY;k vkuanh thouklkBh R;kaps egRo vuU;lk/kkj.k vkgs- R;kaps 

egRo ;kizek.ks%& 

1½ ouLirh ¼taxys] ous½ ouLirhaps ,d oSf’k"VÓk Eg.kts R;k Lor%ps vUu Lor%p r;kj djrkr- vkf.k brjkauk ek= 

vUu Eg.kwu vi;ksxkr ;srkr- vkf.k fo’ks"k Eg.kts okrkoj.kkr Hkjiwj izek.kkr vkWDlhtupk iqjoBk djrkr- vki.k 

dksjksuk egkekjhP;k ladVkr vkWDlhtu dk; vkgs\ rks dlk r;kj gksrks\ R;kph fdaer dk; vlrs\ rks feGkyk ukgh 

rj ekuokl dk; Hkksxkos ykxrs\ b- iz’ukaph mRrjs vki.kkl dksjksuk egkekjhr feGkyh vkgsr- ek= gkp vkWDlhtu 

ouLirh vki.kkl foukl;kl vfojri.ks iqjoBk djrkr- dks.krkgh ekscnyk u ?ksrk vki.kkl vkWDlhtupk iqjoBk 

djrkr- loZp lthokalkBh rks vfr’k; egRokpk ok;w vkgs- Eg.kqup R;kyk izk.kok;w vls Eg.krkr- nqljs Eg.kts 

uqdrkp ßtkxfrd vks>ksu fnuÞ lktjk dj.;kr vkyk- gk vks>ksu ok;w ekuoh fgrklkBh fdrh egRokpk vkgs- 

vfrfuy fdj.kkalkBh rks Fkj egRokpk vkgs- dh T;keqGs gh lq;kZaiklqu ;s.kkjh vfrfuy fdj.ks vks>ksu eqGs Fkksioyh 

tkrkr- vkf.k ekuoh thoukpk iq<hy /kksdk VGrks- ,o<k Qk;nk dqBykgh ekscnyk u ?ksrk ouLirhaiklqu vki.kkl 

feGrks- Eg.kqu ,o<h lks; dj.kkjk thounkrk] lq[k ns.kkjk thounkrk fdeku R;kyk rksMys tkm u;s- Eg.kqu ;k 

uSlfxZd lk/ku laiRrhps laj{k.k gks.ks xjtsps vkgs- ;kf’kok; ouLirhaiklqu fdaok taxykiklqu ¼oukiklqu½ vusd 

O;kolk;hd o i;kZoj.kh; mi;ksx vkgsr gs rj osxGs lkaxk;yk udks-  

2½ ik.kh & i`Fohoj 29% tehu o 71% ik.kh v’kh tehu o ik.kh ;kaph vleku okV.kh vkgs- iF̀ohrykojhy loZ 

ik.;kP;k L=ksrkae/;s xksM~Ókk ik.;kpk va’k vxnhp NksVk vkgs- moZjhr ik.kh leqnzkrhy [kkjs ik.kh vkgs- ek= vusd 

fBdk.kh Hkwty ikrGh [kkyh xsyh vkgs- fofgjh dksjM~Ókk iMY;k vkgsr- ik.;kP;k L=ksrkaps iznq"k.k >kys vkgs- u|k 

vks<s ;kapk mi;ksx ?kjxqrh o dkj[kkU;krhy dpjk Vkd.;klkBh gksrks- brdsp uOgs rj iqjkru nk[kys fopkjkr ?ksrys 

rj ,dsdkGh txkrhy loZ ekuoh olkgrhaph lq:okrp lqanj fulxZjE; u|kaP;k dkBkojp >kyh- rsFks rh fodlhr 

>kyh- R;kaph ok< >kyh- ijarq vkt gÓkkp olkgrh u|kaP;k iznq"k.kkl dkj.khHkwr BjY;k vkgsr- ,dq.kp dk; rj 

thoup ¼ik.kh½ ladVkr vkys vkgs- Eg.ktsp ik.;kf’kok; i`Fohojhy thou tx.ks v’kD; vkgs- Eg.kqu ;k uSlfxZd 

lalk/kukps laj{k.k gksus vR;ko’;d vkgs-  

3½ tehu&ekuo vkiY;k vUu] oL=] fuokjk ;k xjtk Hkkxfo.;klkBh tehu ;k uSlfxZd L=ksrkojp voyacqu vlrks- 

tehu gk e;kZfnr o cgqeqY; L=ksr vkgs- tehu gk lalk/kukaph iqufufeZrh dj.kkjk L=ksr vkgs- gs loZ [kjs vlys rjh 
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vkt ok<R;k yksdla[;seqGs ykxoMhl ;ksX; tehuhlkBh iz;Ru gksr vkgsr- tehuhrwu tkLrhr tkLr mRiknu ?ks.;kpk 

iz;Ru gksrks vkgs- tehu rj e;kZfnr vkgs- lkgftdp ;k L=ksrkoj rk.k ;srks vkgs- ;k L=ksrkoj ;s.kkÚ;k rk.kkeqGs 

tehuhpk dl deh gksm ykxyk vkgs- rlsp tehuhojhy taxykaph rksM] fdVduk’kds] [krs ;kapk tkLr okij] {kkjrk] 

vfrpjkbZ ekrhph /kqi] ekuo fufeZr izdYi b- eqGs tehauhP;k mi;qdrsyk e;kZnk ;sm ikgrkr- gÓkkpk fopkj djkok 

ykxsy-  

          ;k i/nrhus tehu] ik.kh] ouLirh ;k uSlfxZd lalk/kukaps egRo vki.kkl ukdkjrk ;s.kkj ukgh- ;k 

lalk/kukadMs R;kaP;k laj{k.kklkBh 'kk’orrsus fopkj dj.;kph osG vkyh vkgs-  

'kk’or fodklkiq<hy vkOgkus%& tehu] ik.kh] ouLirh ;k uSlxhZd lalk/kukalkBh 'kk’orrk fopkjkr ?ksrY;kl 

vMp.kh Hkjiwj vkgsr- ijarq R;koj ekr djkohp ykxsy- rjp fn?kZdkGklkBh ekuoh fgr lk/krk ;sbZy- funku 

yksdla[;kok<] uSlfxZd la’kks/kukaps 'kks"k.k] xfjch] uSlfxZd lalk/kukaps forj.k] miHkksDrkokn] f’k{k.k] csjkstxkjh] 

tkx:drk b- vkOgkukapk fopkj djkokp ykxsy- dkj.k 'kk’or fodklkdMs okVpky dj.;klkBh ;k vkOgk.kkapk 

fopkj dj.ks ØeizkIr >kys vkgs-  

'kk’or fodklklkBh dkgh mik; ;kstuk % fu"d"kZ %& 'kk’or fodklkpk ikBiqjkok dj.;klkBh ¼uSlfxZd lalk/kukaP;k 

laj{k.kklkBh½  

izR;sd O;Drhph Hkwfedk%& vki.kkl 'kk’or fodkl ?kMmu vk.kko;kpk vkgs rj izR;sd O;Drhus vkiys loZ L=ksr 

tehu] ik.kh] ouLirh] vUu] vkiY;k ikrGhojp dkGthiwoZd okijys ikfgtsr- dehr deh okij] iquokZij b-  

lkeqfgd ¼leqnk;½ % Hkwfedk%& ,[kk|k xkokP;k lgHkkxkrwu 'kk’or fodkl lk/kyk tkrks- ;klkBh xkokl izsj.kk ns.kkjh 

,[kknh O;Drh fdaok ?kVuk vko’;d vkgs- egkjk"Vªkrhy xkokP;k lgHkkxkrqu 'kk’or fodkl o le/̀nh lk/k.kkjs 

jkGsx.kfl/nh gs xkao ,d Qkj mRre o vk’kknk;d mnkgj.k vkgs-  

'kklukph Hkwfedk%& 'kk’or fodklkph mfn~n"Vs lk/; dj.;klkBh jkT; ljdkjs vkf.k Hkkjr ljdkj iz;Ru’khy vkgsr-  

lanHkZ lkfgR;%& 

1½ MkW- tk/ko ikjl ijes’oj ¼2021½ ßvkWDlhtu lthokapk izk.kok;wÞ f’k{k.k laØe.k & ejkBh Qsczqokjh ¼2021½ 

2½ MkW- ikVhy Ogh-ts- izk- <kds ,l-Ogh- ¼2010½ ßi;kZoj.k 'kkL=Þ iz’kkar ifCyds’kUl tGxko- 

3½ MkW- lw;Zoa’kh Mh-,l- izk- ikVhy ,l-ch] MkW- ikVhy ih-ds- ¼2014½ 

ßlk/kulaink HkwxksyÞ iz’kkar ifCyds’ku tGxkao- 

4½ i;kZoj.k f’k{k.k % b;Rrk vdjkoh 2019-  

egkjk"Vª jkT; ikB~ÓkiqLrd fufeZrh o vH;klØe la’kks/ku eaMG & iq.ks- 

5½ i;kZoj.k f’k{k.k o tylqj{kk b;Rrk % ckjkoh-  

egkjk"Vª jkT; ikB~ÓkiqLrd fufeZrh o vH;klØe la’kks/ku eaMG & iq.ks- 
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