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गोषवारा (Abstract) 

 सन 1990 नंतर ववकासासाठी आर्थथक घटकाविवाय सामावजक, सांथकृवतक, 

राजकीय अिा ववववध घटकांचा ववचार केला जातो. म्हणूनच मानव ववकास ही 

बहुआयामी संकल्पना आह.े प्रवसद्ध अथथिास्त्रज्ञ डॉ. मेहबुब उल हक्क व नोबेल पाररतोवषक 

ववजेते प्रवसद्ध अथथिास्त्रज्ञ डॉ. अमर्तयथ सेन यांनी मानव ववकास या घटकांकड ेजगाचे लक्ष 

वेधून घेतले. मानव ववकास ही बहुआयामी सकंल्पना आह.े संयुक्त राष्ट्रसंघ ववकास 

कायथक्रम यांच्या जागवतक मानव ववकास अहवाल 1997 नुसार, “मानव ववकास ही अिी 

प्रक्रक्रया आह ेकी, ज्याद्वारे सामान्य लोकांच्या वनवडीचा ववथतार करून कल्याणाची उच्च 

पातळी गाठली जाऊ िकते.” चालू ककवा अपूणथ प्रक्रक्रया, बहुआयामी संकल्पना, 

आंतरववद्यािाखीय आवण कृवतयुक्त प्रक्रक्रया ही मानव ववकास संकल्पनेची ठळक वैविष्ट्ये 

आहते. मानव ववकास वनदिेांक हा थथूलमानाने आयुमाथन, ज्ञानप्राप्ती व चांगले राहणीमान 

या तीन सामावजक घटकाचंी सरासरी होय. लोकांच े सरासरी आयुमाथन, विक्षणाचा 

कालावधी / प्रौढ साक्षरतेचे प्रमाण, संयुक्त पटनोंदणी व दरडोई उर्तपन्न इर्तयादी मानकांना 

समान महत्त्व दऊेन मानव ववकास वनदिेांक काढला जातो. या वनदिेांकाचे एकूण मूल्य 0 

ते 1 च्या दरम्यान वनवित केलेले आह.े वनदिेांक 1 असले तर तो सवोर्तकृष्ट मानला जातो. 

दिेांची क्रमवारी 1 पासून 0 पयंत वनदिेांक मुल्यानुसार लावली जाते. मानव ववकास 

वनदिेांक काढण्यासाठी प्रर्तयेक उपवनदिेांकासाठी कमाल व क्रकमान असे मूल्य वनवित 

करण्यात आले आह.े ह े मूल्य 0 ते 100 मध्ये मोजले जाते. या वतन्ही उपवनदिेांकांना 

समान भार (महत्त्व) दणे्यात येतो. मानव ववकास वनदिेांक म्हणजे सरासरी आयुमाथन 

वनदिेांक, विक्षणाची प्राप्ती वनदिेांक व जीवनमान वनदिेांक या वतन्हीची समभारीत 

सरासरी होय.  

बीजसजं्ञा (Keywords)- मानवववकास वनदिेांक, सरासरी आयुमाथन, संयुक्त पटनोंदणी प्रमाण, वाथतव 

दरडोई थथूल दिेांतगथत उर्तपादन (डॉलर).  

प्रथतावना - सन 1990 पूवी ववकासाच े मोजमाप करण्यासाठी आर्थथक ववकास महत्त्वाचा मानला जात 

होता. र्तया अनषुंगाने राष्ट्रीय उर्तपन्न व दरडोई उर्तपन्न या संकल्पना महत्त्वाच्या होर्तया पण 1990 नतंर डॉ. 

मेहबूब उल हक्क व नोबेल पाररतोवषक ववजेते प्रवसद्ध अथथिास्त्रज्ञ अमर्तयथ सेन यानंी मानव ववकास ही 

बहुआयामी संकल्पना ववकवसत केली. मानव ववकासाच्या थतरानुसार जगातील दिेांचे क्रमांक 

ठरववण्यासाठी जो वनदिेांक वापरला जातो र्तयाला मानव ववकास वनदिेांक म्हणतात. लोकांचे आरोग्य, 

विक्षणाचा कालावधी, साक्षरतेचे प्रमाण व दरडोई उर्तपन्न इर्तयादींच्या मूल्यात होणा-या बदलाचे मापन 

करण्यासाठी जी गवणतीय पद्धती उपयोगात आणली जाते, वतला मानव ववकास वनदिेांक म्हणतात.  

उद्देि -  मानव ववकास वनदिेांकानुसार महाराष्ट्र राज्याची वथथती जाणून घेणे.  
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मावहतीस्त्रोत व सिंोधन पद्धती -  

प्रथतूत िोधवनबंधासाठी आवश्यक मावहती वद्वतीयक थवरूपाची आह.े र्तयासाठी गं्रथ, िोधवनबंध व 

इंटरनेटद्वारे उपलब्ध मावहतीचा उपयोग केला आह.े तसेच ववशे्लषण पद्धतीचा वापर केलेला आह.े  

 प्रथतुत िोधवनबंधासाठी महाराष्ट्र हा प्रदिे वनवडलेला आह.े  

मानव वनदिेाकंाच ेमानके व मलू्य 

घटक माप / मोजणी क्रकमान मलू्य कमाल मलू्य 

दीघथ व थवाथ्यपूणथ 

जीवन  
सरासरी आयुमाथन (LEI) 25 वषे 85 वष े

ज्ञान प्राप्ती 
साक्षरता प्रमाण (ALR)  0 टके्क 100 टके्क 

संयुक्त पटनोंदणी प्रमाण (CER)  0 टके्क 100 टके्क 

राहणीमानाचा दजाथ / 

जीवनमान  

वाथतव दरडोई थथूल दिेांतगथत 

उर्तपादन (डॉलर) (GDP 

ppp$) 

100 अमेररकन 

डॉलर 

40000 

अमेररकन डॉलर 

ववषय वववचेन -  

 मानव ववकास अहवाल 2015 नुसार जागवतक थतरावर भारत मध्यम ववकास गटात समाववष्ट 

असलेला दिे आह.े भारताने 188 दिेाच्या क्रमवारीत वरून 130 वा क्रमांक प्राप्त केला असून मानव 

ववकास वनदिेांक 0.609 इतका आह.े 2020 नुसार क्रम 131 वा असून वनदिेांक 0.645 आह.े जो 2011 

मध्ये 0.467 व 2001 मध्ये 0.387 इतका होता.  

 महाराष्ट्र राज्याच्या वनयोजन ववभागान े2002 व 2012 मध्ये दोन थवतंत्र अहवाल प्रकावित केल े

आहते. सन 2002 च्या अहवालात अभथक मृर्तयूदर, साक्षरता दर, सरासरी विक्षणाचा कालावधी व दरडोई 

उर्तपन्न इर्तयादी मानकांचा आधार घेतला आह.े या अहवालात सदर मानकांचे अवधकतम व न्यूनतम मूल्य 

ववचारात घेण्याऐवजी चागंला प्रवतसाद मूल्य, कमी प्रवतसाद मूल्य व वजल्हाथतरीय प्रवतसाद मूल्य 

ववचारात घेतल ेहोते. तसचे मानव ववकास वनदिेांकाची गणना करताना मंुबईचा वनदिेांक हा एक (1) 

गृहीत धरण्यात आला आह.े महाराष्ट्र मानव ववकास अहवाल 2012 मध्ये मानव ववकास वनदिेांक गणना 

करण्यासाठी अभथक मृर्तयूदर, साक्षरता दर, सकल पटनोंदणी दर व दरडोई वजल््ांतगथत उर्तपन्न या 

वनदिेांकाचा आधार घेतला असून क्रकमान व कमाल मूल्य ववचारात घेतल ेआह.े सन 2001 व 2011 या 

कालावधीतील वनदिेांकाच्या वथथतीची तुलना करण्याच्या हतेून े या अहवालात दोन्ही वषाथच्या 

वनदिेांकाची गणना करण्यात आली आह.े सन 2001 मध्ये महाराष्ट्राचा मानव ववकास वनदिेांक 0.666 

इतका होता तर 2011 मध्ये 0.752 इतका होता.  
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महाराष्ट्रातील वजल््ाचंा मानव ववकासा सापके्ष थतर, 2001 व 2011 

वजल्हा  मानव ववकास 

वनदेिाकं 2001 

सापके्ष थतर  वजल्हा  मानव ववकास 

वनदेिाकं 2001 

सापके्ष थतर  

नंदरूबार 0.513 

वनम्न 

नंदरूबार 0.604 

वनम्न 

गडवचरोली 0.538 गडवचरोली 0.608 

जालना 0.554 वाविम 0.646 

वाविम 0.554 वहगोली 0.648 

नांदडे 0.558 उथमानाबाद 0.649 

वहगोली 0.561 नांदेड 0.657 

बुलडाणा 0.567 जालना 0.663 

परभणी 0.578 लातूर 0.663 

धुळे  0.579 धुळे  0.671 

उथमानाबाद  0.588 

मध्यम 

बीड 0.678 

मध्यम 

यवतमाळ  0.592 परभणी 0.683 

लातूर  0.595 बुलडाणा 0.684 

बीड 0.606 यवतमाळ 0.700 

गोंक्रदया 0.617 गोंक्रदया  0.701 

भंडारा  0.623 अमरावती  0.701 

जळगाव  0.624 भंडारा  0.718 

सोलापूर  0.624 चंद्रपूर  0.718 

अहमदनगर 0.626 

उच्च 

अहमदनगर 0.720 

उच्च 

रत्नावगरी  0.629 अकोला  0.722 

अकोला 0.631 वधाथ 0.723 

अमरावती 0.633 जळगाव 0.723 

वधाथ 0.634 औरंगाबाद  0.727 

चंद्रपूर  0.637 सोलापूर 0.728 

औरंगाबाद  0.650 रत्नावगरी  0.732 

नाविक  0.652 सातारा  0.742 

सातारा  0.661 
उच्चतम 

सांगली 0.742 
उच्चतम 

वसधूदगूथ  0.667 नाविक 0.746 
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सांगली 0.670 वसधुदगूथ  0.753 

कोल्हापूर 0.678 रायगड  0.759 

नागपूर  0.691 कोल्हापूर  0.770 

रायगड 0.717 नागपूर  0.786 

ठाणे  0.721 ठाणे 0.800 

पुणे  0.722 पूणे 0.814 

मंुबई 0.756 मंुबई 0.841 

महाराष्ट्र  0.666  महाराष्ट्र  0.752  

 महाराष्ट्र मानव ववकास अहवाल 2012 हा प्रामुख्याने मानव ववकासाचे ववशे्लषण सवथसमावेिक 

ववकास या मध्यवती कल्पनेच्या आधारे करतो. थोडक्यात समाजातील वंवचत, िोवषत, आर्थथकदषृ्ट्या 

मागास गटातील लोकांना क्रकती प्रमाणामध्ये ववकासाच्या प्रवाहात सहभागी करण्यात आले आह े यावर 

प्रकाि टाकतो. या अहवालानुसार 2002 च्या तुलनेत 2011 मध्ये महाराष्ट्रातील सवथच वजल््ांचा मानव 

ववकास वनदिेांक वाढला असून ववकासाच्या चारही वनदिेांकात सुधारणा झालेली आह.े मात्र वनम्नतम व 

उच्चतम मानव ववकास वनदिेांकामधील फरक हा 2001 व 2011 या कालावधीत सारखाच आह.े म्हणजचे 

ववकवसत व अववसक्रकत वजल््ातील दरी अजनूही तिीच आह े असे आढळते.  नदंरूबार, गडवचरोली, 

जालना, वहगोली व वाविम या वजल््ाचं्या मानव ववकास वनदिेांकामधील वाढ ही पूणे, मंुबई, ठाणे व 

कोल्हापूर या वजल््ाच्या मानव ववकास वनदिेांकामधील वाढीपेक्षा जाथत आह.े  

वनष्ट्कषथ -  

1)  सवाथत कमी मानव ववकास वनदिेांक नंदरूबार (0.604) व गडवचरोली (0.608) वजल््ांचा आह.े  

2)  सवाथवधक मानव ववकास वनदिेांक मंुबई (0.841) वजल््ाचा आह.े र्तयानंतर पुणे (0.814) 

वजल््ाचा क्रमांक लागतो.  

3)  सवाथवधक मानव ववकास वनदिेांक मंुबई (कोकण) प्रिासकीय ववभागाचा असून र्तयानंतर पुणे, 

नागपूर, नाविक व अमरावती या प्रिासकीय ववभागाचा क्रम लागतो.  

4)  सवाथत कमी मानव ववकास वनदिेांक औरंगाबाद (मराठवाडा) ववभागाचा आह.े  

5)  मराठवाड्यात सवाथत कमी मानव ववकास वनदिेांक वहगोली वजल््ाचा आह.े  
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