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गोषिारा –   

अिकाल िीिनाच्या सिय क्षेत्रात डडडिटलायझेिन ददसून यतेे. डडडिटल टुररझम ह े डडडिटल टूल्स अडण तंत्रांच्या 

ईदयामुळे पययटनात एक बदल अह.े . डडडिटायझेिनडििाय पययटन परदेिी  सेिा प्रदातयांिी स्पधायतमक होणार 

नाही. ग्राहकांच्या सतत िाढणाऱ्या ऄपेक्षा पूणय करण्यासाठी पययटन संस्थांसाठी डडडिटलायझेिन अिश्यक अह.े 

पययटकांसाठी गंतव्यस्थानाच्या डनिडीनंतर, ककमत हा दसुरा सिायत महतिाचा घटक ऄसतो डडडिटलायझेिनमुळे 

पययटनातील सिायत मोठा बदल डिक्रीमध्ये ददसून यतेो. आंटरनटेच्या सहाय्यान ेग्राहकांना थेट बुककग देखील ईपलब्ध 

अह.े ऑनलाआन िाडहराती इमले, िोध आंडिन, सोिल मीडडया, ऑनलाआन िाडहराती अडण मोबाआल िाडहरातींसह 

ऄनेक स्िरूपात ददसू िकतात. पययटन सेिांसाठी मानिी घटक डनणाययक अह.े कमयचारी थटे पययटकांिी िोडलेल े

ऄसल्याने ते सेिेच्या प्रडतमेिरही प्रभाि टाकतात. समोरच्या कमयचार यांच्या व्यडतरर वा िापरकतयायची देखील सेिेच्या 

डनर्ममतीमध्ये महत्त्िाची भूडमका ऄसत.े पययटकांसाठी चोिीस 

मलुभतू िब्द - डडडिटल पययटन ,पययटन डिपणन, डिपणन संिोधन. 
 

प्रस्तािना – 

  संगणकाच्या ईदय, प्रसार अडण िलद डिकासासह 

एक निीन युग सुरू झाल े अह.े सुरुिातीला संपणूय 

खोल्या व्यापणारी गूढ संगणकीय ईपकरणे काही 

िषाांतच डिडिध कंपनयांसाठी डनणाययक साधन ेबनली. 

पूिीच्या पारंपाररक पद्धतींपेक्षा संगणकीय 

काययप्रदक्रयेला खूप कमी िेळ लागतो, माडहती संग्रडहत 

करण,े व्यिस्थाडपत करणे अडण पुनप्रायप्त करण े सोपे 

झाले अह.े नेटिर्ककग संगणकाद्वारे माडहती प्रिाहाची 

िागडतकीकृत प्रदक्रया साकारली िाउ िकत.े२००० 

मध्ये हॉफमनने सांडगतल ेकी मदुित माध्यम डिकडसत 

झाल्यापासून आंटरनेट ही सिायत महत्त्िाची निकल्पना 

अह े . ओपन सोसय डसस्टीम, प्लॅटफॉमय तंत्रज्ञान, 

क्लाईड कंप्युटटग, ऄल्रा-फास्ट, स्माटयफोन अडण 

िायरलाआन अडण िायरलेस नटेिकय  ,आनरास्रक्चरिर 

अधाररत आतर ईपकरण े यासारख्या डडडिटल 

ऄथयव्यिस्थेतील निकल्पनांनी ऄनेक ईद्योगांची 

प्रडतमा बदलली अह.े डडडिटलायझेिनच्या पररणामी 

पययटनाने नव्या यगुात प्रिेि केला अह े तसेच 

डडडिटल पययटन यगुातही प्रिेि केला अह.े 

माडहती तंत्रज्ञानाच्या प्रसारामुळे िीिनाच्या सिय 

क्षेत्रात डिकासाला िेग अला अह.े २० त े ३० 

िषाांपूिी "डडडिटल" या िब्दाचा ऄथय फ वा 

माडहतीिास्त्रज्ञ अडण गडणतज्ञांसाठी होता. अि त े

सिय क्षेत्रांमध्य े ईपडस्थत अह े तयामुळे पययटनान े

डडडिटल पययटनाच्या नव्या यगुात प्रिेि केला अह.े 

ऄनेक दिेांमध्ये डडडिटल पययटनाची रणनीती अधीच 

पररभाडषत केली गलेी अह.े गले्या काही दिकांमध्य े

डडडिटल तंत्र अडण तयांच्या िापराबद्दल लोकांची 

अिड बदलली अह े अडण हा बदल पययटनातही 

पाळािा लागले. डडडिटायझेिनडििाय पययटन 

परदेिी  सेिा प्रदातयांिी स्पधायतमक होणार नाही. 

ग्राहकांच्या सतत िाढणाऱ्या ऄपेक्षा पूणय करण्यासाठी 

पययटन संस्थांसाठी डडडिटलायझेिन अिश्यक अह.े 

तथ्यसंकलन –  प्रस्तुत संिोधनासाठी  दयु्यम 

स्त्रोताचा िापर माडहती डमळडिण्यासाठी केला अह.े 

दयु्यम स्त्रोतांमध्य े पुस्तके, लेख, माडसके, 

डनयतकाडलके,  डडडिटल पययटन डिषयक माडहती 
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पुडस्तका, डडडिटल पययटनाचा ऄहिाल, आंटरनेटचा 

िापर माडहती गोळा करण्यासाठी केला अह.े 

 िोधडनबधंाची ईदद्दष्ट े - प्रस्ततु िोधडनबंधाची ईदद्दष्ट े 

पुढीलप्रमाण ेअहते. 

१. डडडिटलायझेिन अडण  पययटन  संकल्पना यांचा 

ऄभ्यास करणे . 

२. पययटन डिपणनाच्या सिय क्षते्रांचा ऄभ्यास करण े. 

पययटनातील डडडिटलायझिेन -   

१. ईतपादन - पययटकांच्या गरिा पूणय करणार या सिय 

सेिांचा पययटन ऑफर डडडिटल पययटनामध्ये सूक्ष्म 

अडण समग्र स्तरािर देखील डिचार केला िातो. 

पुरिठा डिकडसत करताना अम्ही डडडिटल ईतपादन 

ि सेिा ककिा डडडिटल ईपकरणाद्वारे ईपलब्ध 

ऄसललेे ईतपादन/सेिा िोधतो. टॅब् ककिा स्माटयफोन 

अधारे हॉटेल माडहती, सामग्रीसह डडडिटल 

मालमते्तसह पययटक पुरिठा घटकांच्या डिस्तृत 

श्रेणीपयांत पोहोचू िकतात. प्रदातयासह संयु वापणे 

ईतपाददत केलेल्या मलू्यिान पररणामांचे मुदे्द 

(सहभाग, सहकायय) ककिा ग्राहकाच्या कल्पनांसह 

ईतपादन डिकासामध्ये सहभाग देखील िक्य अह.े 

तांडत्रक डिकास स्ियं-संघरटत प्रिासांच्या गडतिील 

डितरणास देखील मदत करतो. 

२.  ककमत- पययटन  सेिा प्रदातयांसाठी ककमत ह े

एकमेि नफा-ईतपन्न करणारे साधन अह.े िे बहुतेक  

गुणिते्तबद्दल देखील माडहती प्रदान करते. 

पययटकांसाठी गंतव्यस्थानाच्या डनिडीनंतर, ककमत हा 

दसुरा सिायत महतिाचा घटक ऄसतो. परंतु काहीिेळा 

तो डनिडलेल्या गंतव्यस्थानाची व्याख्या देखील 

करतो. सेिांच्या नाििंतपणामुळे “ररऄल-टाआम” 

दकमतींचे महत्त्ि िाढले अह.े डनिडीसाठी पुरिठा 

अडण मागणीचे तिरीत डिश्लेषण करणे अिश्यक अह े

खचायची रचना अडण प्रडतस्पध्याांबद्दल सतत माडहती 

देता येत े. 

        पययटक ि ग्राहकांना "ऑनलाआन ककमत तुलना" 

पयाययाचा फायदा अह ेिो प्रिासादरम्यान पैिासाठी 

सिोत्तम मूल्य डनिडण्यात मदत करतो. सॉफ्टिेऄर, 

बुककग डसस्टम, कॉपोरेट मनॅेिमेंट डसस्टम अडण 

डेटाबेस देखील सेिा प्रदातयांच्या गणनलेा गती देतात 

अडण त ेदर डनयडमतपण ेतपासू िकतात. ऑनलाआन 

बुककग प्रणालीचा िापर करून, ग्राहकांनी सेट केलले्या 

पॅरामीटसयच्या अधारे िेगिेगळ्या दकमतींची तुलना 

करण े िक्य अह े (प्रिाश्यांची संख्या लक्षात घेउन 

प्रिासाची िेळ, लांबी आ.). डडडिटल तंत्रज्ञान 

डििेषतः डिडिध पलैूंमधील मागील माडहती डिश्लेषण 

करून ईतपन्न व्यिस्थापन प्रदक्रयेत ईपयु वा अह.े 

३.रठकाण-   डडडिटलायझेिनमुळे पययटनातील सिायत 

मोठा बदल डिक्रीमध्य े ददसून यतेो. आंटरनेटच्या 

सहाय्याने ग्राहकांना थेट बुककग देखील ईपलब्ध अह.े 

ह े24/7 ईपलब्ध ऄसललेे ऄनेक फायदे ऑफर करते त े

ऑफर िोधण्यात स्िातंत्र्य देते. परस्परसंिाद अडण 

सुडिधा प्रदान करते. ऑनलाआन बुककग पयाययांमध्य े

कंपनयांच्या स्ितःच्या िेबसाआटिरील बुककग 

डसस्टमचा आतर बुककग डसस्टमचा िापर अडण 

इमेलद्वारे बुककग समाडिष्ट अह.े   टूर ऑपरेटर अडण 

गंतव्यस्थानांनी नाडिनयपूणय साधनांद्वारे डिक्रीचे 

निीन मागय प्राप्त केल े अहते. ऄप्रतयक्ष बुककग 

पयाययांचा डिस्तार करण्यात अला अह े अडण 

िागडतक डितरण व्यिस्था  व्यडतरर वा ऑनलाआन 

रॅव्हल एिनसी  देखील डिक्रीत मोठी भूडमका 

बिाितात. 

४ िाडहरात -  माकेटटग कम्युडनकेिनसने 

िीिनिैलीच्या तांडत्रक िातािरणात अडण मीडडया 

िगताच्या बदलािी देखील गती राखली पाडहिे. 

तंत्रज्ञानाच्या ईतक्रांतीमुळे निीन अडण नाडिनयपूणय 

साधनांच्या डिकासाला चालना डमळाली अह.े ग्राहक 

संप्रेषण प्रदक्रयेत सदक्रय सहभागी अह.े िापरकताय 

वु्यतपन्न सामग्री, ग्राहक वु्यतपन्न िाडहरात, दियक 

तयार केललेी सामग्री अडण आलेक्रॉडनक िडय ऑफ 

माईथ या क्षेत्रात डडडिटल ईपायांचा िापर 

ऄपररहायय अह.े आंटरनेट ग्राहकांपयांत पययटन व्यिहार 

करण्यासाठी, ऑडयर ऄंमलात अणण्यासाठी, ग्राहक 

सेिा देण्यासाठी एक ईतकृष्ट संधी प्रदान करत ेअडण त े

एक माध्यम चॅनले म्हणनू देखील काम करते. 

ऑनलाआन िाडहराती इमेल, िोध आंडिन, सोिल 

मीडडया, ऑनलाआन िाडहराती अडण मोबाआल 

िाडहरातींसह ऄनेक स्िरूपात ददसू िकतात. 

डव्हज्युऄल िाडहराती ग्राहकांपयांत पोहोचण्यासाठी 

प्रडतमा, डव्हडडओ, मिकूर अडण ग्रादफक्स िापरतात 

ज्यांना त ेचांगल्या प्रकारे लडक्ष्यत केल ेिातात अडण 

संभाव्य ग्राहकांपयांत सहि पोहोचू िकतात . 

      सोिल मीडडया ह े संगणक-मध्यस्थ तंत्रज्ञान 

अहते िे िापरकताय सामग्री तयार करतो तया रठकाणी 

माडहतीची डनर्ममती अडण सामाडयकरण सुलभ करते. 

सोिल मीडडयामध्ये कोणीही सहभागी होउ िकतो 

कारण हा एक समुदाय अह.ेडिथे िापरकतयाांमध्य े

ददिाडििाय खुले संिाद अयोडित केले िातात. या 

साधनांचा फायदा ऄसा अह े की ते तिररत ऄपग्रेड 
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केले िाउ िकतात अडण ते ऄमयायददत ररऄल-टाआम 

फीडबॅक देतात. प्रभाि ताबडतोब मोिला िाउ 

िकतो अडण संग्रहण सामग्री सहि ईपलब्ध अह,े 

सामाडयक करताना अडण ग्राहकांच्या सहभागास 

सोिल मीडडयाद्वारे समथयन ददल े िाते. सोिल 

मीडडया डडडिटल माकेटटग कम्युडनकेिन प्रदक्रयेत 

सहभागी होण्याची संधी परुिठा अडण मागणीची 

बािू देखील प्रदान करते. टूररझम सोिल 

नेटिर्ककगमध्य ेईपलब्ध ऄसलले्या साधनांपैकी निीन 

कनेक्िन तयार करण्यासाठी तसेच मल्टीमीडडया 

सामग्री, डचते्र, डव्हडडओ अडण व्यिसाय नेटिर्ककग, 

ब्लॉग, फोरम, मायक्रो ब्लॉग िऄेर करण्यासाठी 

साआट्सचा िापर केला िाउ िकतो. सोिल 

मीडडयाचा िापर मेसेजिगसाठी ककिा ऄनुभि िेऄर 

करण्यासाठीही केला िाउ िकतो. तंत्रज्ञानाचा 

डिकास संिाद व्यािसाडयकांना सतत निीन साधने 

देतो, ईदाहरणाथय अभासी िास्तडिकता िापरून 

सेिांच्या ऄडिभाज्यतेचे डनराकरण करू िकते. 

५. प्रदक्रया -  प्रदक्रया व्यिस्थापनामध्य े ऄनेक 

घटकांचा समािेि होतो तयापैकी बहुतांि डडडिटल 

तंत्रज्ञानािर ऄिलंबून ऄसतात.  

डडडिटलायझेिनच्या माध्यमातून ईच्च पातळीिरील 

प्रदक्रया व्यिस्थापन सेिा प्रदातयाला ऄचूक अडण 

सुलभ काम परुिणे िक्य करत.े कस्टमर ररलेिनडिप 

मॅनेिमेंट डसस्टम (CRM) रेकॉर्डडग व्यिहार िापरण े

सानुकूडलत ऑफर सादर करणायाय  योग्य डिभागािी 

संपकय  सुलभ करते. ग्राहकांच्या बािूने याचा ऄथय 

िाढती लक्ष अडण कमी होत िाणारी िोखीम या 

सेिेच्या रंट ऑदफस प्रदक्रयलेा गती दणेे अडण सुलभ 

करणे. पययटनामध्ये ऄिा प्रदक्रयांची संख्या िाढत अह े

डिथे मानिी श्रम केिळ डसस्टम पययिेक्षण करतात 

अडण ग्राहक स्ित:-सेिा प्रणालींसह रंट ऑदफस 

दक्रयाकलापांमध्ये सामील ऄसतात ईदाहरणाथय 

डिमानतळ चेक आन. 

         समाधानाचे डिश्लेषण अडण तक्रार व्यिस्थापन 

क्षेत्रात तंत्रज्ञानाची महत्त्िाची भूडमका अह.े थेट 

अडण तिररत मलू्यमापन करण्यासाठी ऄनेक रठकाणी 

ऑनलाआन समाधान प्रश्नािली ककिा टच स्क्रीन टॅब्लेट 

िापरतात. डह माडहती  नंतर संगणक डेटाबेसमध्ये 

प्रडिष्ट केली िात ेिेथे तयांचे डिश्लेषण केले िाउ िकत े

ज्यामुळे सिायत सामानय समस्या क्षेते्र दररोि, 

साप्ताडहक, तसचे सेिेची गुणित्ता िलद सुधारणे सोप े

होते. पेमेंट मॅनेिमेंट अडण क्यू ऑगयनायझेिन ह े

देखील डिसरता येणार नाही कारण त े देखील 

डडडिटल तंत्रज्ञानाद्वारे मोठ्या प्रमाणात पुनहा 

डडझाआन केले गलेे अहते अडण व्यिसायांना तयांच्या 

िापराचा फायदा होउ िकतो ईदाहरणाथय डिडिध 

कॅिलेस पेमेंट पद्धती िापरून. 

६ .भौडतक परुािा -  सेिा तयांच्या स्िभािानुसार 

ऄमूतय ऄसतात तयांना डिडिष्ट िारीररक स्िरूप नसत े

अडण तयांची प्रतयक्ष तपासणी केली िाउ िकत नाही. 

पययटनातील भौडतक पुरािे अडण साधन े ह े सेिेचे 

स्थान अडण िातािरण अह.े डडडिटल ईपकरणांच्या 

मदतीने िचन ददललेी सेिा दशृ्यमान होते अडण 

तयाचे फायदे प्रदर्मित केले िाउ िकतात. बािार  

आतर घटकांच्या प्रभािाचे समथयन करणारे ककिा 

कमकुित करणारे भौडतक परुािे सादर करण्यात 

डडडिटल ईपकरण े अडण ततें्र ऄडधक महत्त्िाची 

भूडमका बिाितात. िेबसाआट्स, ब्लॉग्स, सोिल 

मीडडया अडण डडडिटल दक्रयाकलापांचे आतर प्रकार ह े

भौडतक िातािरणाचे महत्त्िाचे भाग अहते. बहुतेक 

ग्राहकांसाठी ही साधने सेिेबद्दल प्राथडमक माडहती 

देतात. 

७. लोक -  पययटन सेिांसाठी मानिी घटक डनणाययक 

अह.े कमयचारी थेट पययटकांिी िोडलले ेऄसल्यान ेत े

सेिेच्या प्रडतमेिरही प्रभाि टाकतात. समोरच्या 

कमयचार यांच्या व्यडतरर वा िापरकतयायची देखील 

सेिेच्या डनर्ममतीमध्ये महत्त्िाची भूडमका ऄसते. 

पययटकांसाठी चोिीस तास सेिा ऄसण,े सतत 

ईपलब्धता, माडहतीची तरतूद अडण समस्या 

व्यिस्थापन करण े महत्त्िाचे अह.े बर याच ग्राहकांना 

ऄिूनही प्रदक्रयांमध्य ेमानिी संप्रेषणाची अिश्यकता 

ऄसते अडण कोणतीही भािडनक सेिा नसतानाही 

मानि-अधाररत सेिा अिश्यक ऄसतात कारण 

मिीनमध्ये एक प्रकारचा ऄडिश्वास ऄिूनही ददसून 

येतो. तथाडप ऄनेक रठकाणी काही प्रदक्रया स्ियंचडलत 

करून मानिी कामाची काययक्षमता सुधारली िाउ 

िकते. सुदरू पूिेकडील हॉटेल्समध्ये रोबोट्स अहते 

परंत ुबरेच पययटक डििेषत: यरुोडपयन लोक िैयड वाक 

सेिेला कमी प्रडतसाद देतात.  कमयचार यांची डनिड 

अडण सतत प्रडिक्षण यामध्य े डडडिटल टूल्स अडण 

सॉफ्टिेऄसयचा देखील समािेि केला िाउ िकतो िसे 

की स्काइपद्वारे नोकरीच्या मलुाखती ककिा प्रडिक्षण, 

स्माटयफोन ऄॅप्सद्वारे प्री-स्क्रीजनग, डिक्षण ऄभ्यासक्रम 

आ. 

डनष्कषय -   अिकाल िीिनाच्या सिय क्षेत्रात 

डडडिटलायझेिन ददसून येत.े डडडिटल टुररझम ह े
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डडडिटल टूल्स अडण तंत्रांच्या ईदयामुळे पययटनात 

एक बदल अह.े माकेटटग साधनांद्वारे िैडिष्यीकृत 

करून अम्ही िरटल प्रणाली सादर केली िी बाह्य 

िातािरणाच्या चाल ू तांडत्रक डिकासाची पूतयता 

करण्याचा प्रयत्न करीत अह.े मॉडेल सिय बाह्य अडण 

ऄंतगयत घटक दियडिते िे डडडिटल पययटन तसेच 

संस्थेतील दक्रयाकलापांिर पररणाम करू िकतात 

डिथे  डडडिटल साधन े िापरू िकतो. डिपणन 

साधनांची ओळख सूक्ष्म स्तरािरील कंपनयांना तसेच 

समग्र  स्तरािरील गंतव्यस्थानांना मदत करू िकत े

अडण पययटन बािारपेठेत स्पधायतमक होण्यासाठी 

डडडिटलायझेिनचा फायदा कसा घ्यािा ह े दियिू 

िकते. बािारातील सिय क्षेत्रांमध्ये डडडिटल तंत्रांचा 

सिायत काययक्षम िापर िोधण्यात मदत करण्यासाठी 

दीघयकालीन डडडिटल पययटन धोरण डिकडसत करण े

महत्त्िाचे अह.े भडिष्यातील संिोधन म्हणून मॉडेलचे 

सिय क्षेत्र डनर्ददष्ट ककिा पूरक केले िाउ िकतात.  
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प्रस्तािना 

मानिाच्या ि देशाच्या विकासासाठी जलसंपदेला विशेष महत्त्िाचे स्थान आह.े पाण्याचे महत्त्ि सिव मनुषयांना, 

पशुपक्ांना तसेच िनस्पतींना आह.े पृथ्िीिरील पाणी ह ेसमदु्र, तलाि, सरोिरे, भूपृष्ठ, भूगभव, बर्व  बाषप  इ. मागाांनी प्राप्त 

होत असत.े जलसंपदा ही वनसगावची खूप मोठी देणगी मानिाला पशुपक्ांना ि िनस्पतींना वमळाललेी आहे. जलसंपदाचे 

महत्त्ि प्रत्येक घटकांने ओळखून त्यांचा योग्य िापर केला पावहजे. पाण्याची उपलब्धता आवण लोकसंख्या या घटकांचा 

विचार केल्यास पाण्याची तीव्र समस्या मोठया प्रमाणात ददसून येत असत.े कारण की, जे पाणी वपण्या योग्य आह ेअसे गोडे 

पाणी पृथ्िीतलािर अत्यंत मयावदीत आह.े शाश्वत विकासात जलसंपदाचे महत्त्ि खूप मोठे आह.े कारण आपणास योग्य 

प्रमाणात पाणी वमळत ेपरंतु आपण जर पाण्याचा वनयोजन शून्य िापर चाल ूठेिल्यास आपल्या पुढील वपढीला त्यांचा खूप 

त्रास होऊ शकतो त्यासाठी जलसंपदेत यणेारे संकट कमी करण्यासाठी आपण सिव वमळून पाण्याचे महत्त्ि तसेच पाण्याचे 

संकट या संदभावत समाजामध्य ेसामावजक जाणीिा वनमावण करण्याचा प्रयत्न जाणीिपूिवक करणार आहोत यासाठी पाण्याचे 

महत्त्ि ककिा जलसंपदाचे महत्त्ि सिाांना समजून सांगण्याचा हा प्रयत्न आहे. 

उदे्दश ( Objectives ) 

१) पृथ्िीिर वपण्यायोग्य पाणी पुरेशा प्रमाणात नाही 

म्हणून त्याचे महत्त्ि समजून सांगण्यासाठी  

२) नैसर्गगक संसाधन संपत्तीचा योग्य िापर व्हािा 

यासाठीचे महत्त्ि समजून सांगण्यासाठी 

३) पाण्याचे  योग्य वनयोजन व्हािे ि त्यांचे योग्य 

वनयोजन न झाल्यास होणारे पररणाम समजून 

सांगण्यासाठी 

 गवृहतके (Hypothesis) 

१) लोकसंख्या ि पाणी यांचा परस्परसंबंध आह.े 

२) पाण्याची उपलब्धता वस्थर आह ेपरंतु पाण्याची प्रवत 

व्यक्तीची उपलब्धता कमी होत आह.े 

पध्दती - मावहती 

अ) मानिाच्या ि देशाच्या विकासासाठी पाण्याचे विशेष 

महत्त्ि आह.े जेव्हा लोकसंख्यलेा वपण्यायोग्य पाणी पुरेशा 

प्रमाणात जर उपलब्ध होत नसेल तर ती पररवस्थती 

म्हणजे एक प्रकाराचे पाणीसंकट असते. पाणीसंकट 

म्हणजे- 

1. स्िच्छ वपण्यायोग्य पाण्याचा अभाि 

2. जैि विविधतेस नुकसानकारक पाणीप्रदषूण 

3. पाण्यासाठी होणारे प्रादेवशक िाद या सिव 

पररवस्थतीमुळे देखील मोठयाप्रमाणात पाण्याची 

समस्या वनमावण होत असत.े मानिाच्या मोठया 

प्रमाणािरील हस्तक्ेपामुळे पाण्याचे प्रदषूण सतत 

िाढत आह े त े स्थावनक पातळीपासून त े जागवतक 

पातळी पयांत सतत िाढतांना ददसत आह.े पृथ्िीच्या 

एकूण क्ेत्रर्ळापैकी 71% भाग पाण्यान े व्यापला 

आह.े त्यामधील 97.2% पाणी मानिाच्या 

उपभोगासाठी त्यांचा िापर करता येत नाही जर 

समुद्राचे खारट पाणी म्हणजे क्ारयुक्त पाणी जर 

वपण्यायोग्य करण्यासाठी प्रकल्प उभे करण े ह े

मानिजाती अत्यंत आिश्यक आह.े  भारतात 

प्रवतव्यक्ती पाण्याची उपलब्धता ददिसेंददिस कमी 

होत असल्याचे ददसून यते आह.े याकडे िेळीच लक् 
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ददल्यास येणारे मोठे संकट आपण टाळू शकतो. 

पाण्याची समस्या वनमावण होण्याचे मुख्य कारण 

म्हणजे पाण्याचे भूपृष्ठािरअसमान वितरण झालले े

आह.े सिव प्रकारांच्या नद्या बारमाही िाहत नाहीत 

तसेच नद्यांच्या पाण्याचा िापर हा प्रामुख्याने 

जलससचनासाठी मोठया प्रमाणात केला जातो. 

पाण्याचे प्रमाण िाढविण्यासाठी धरणे ि कालिे 

बांधून जास्तीतजास्त जमीन ही पाणी क्ेत्राकडे 

आणणे अत्यंत महत्त्िाचे ि आिश्यक आह.े ज्या 

क्ेत्राकडे ककिा ज्या प्रदेशात पािसाचे प्रमाण कमी 

आह े त्या क्ेत्राकडे नद्यांचे पाणी ि धरणाचे पाणी 

िळिून शेतीक्ेत्राला पाणी पुरिठा केला जाऊ 

शकतो.  

इतर मावहती  

अ) जागवतक जलवस्थती : 

१) जागवतक लोकसंख्येचा तसचे जागवतक तापमान िाढ 

आवण ऋतुबदल यामुळे वनमावण झालले्या अिषवण ि 

अचानक येणारा पाऊस या दषु्टचक्ांचा अनुभि जगातील 

बहुतेक देश सतत घेत आह.े  

२) जगातील पाणी िापराचे प्रमाण शतेीसाठी 70% 

घरगुती िापरासाठी 10% ि औद्योवगक उद्योग 

धंदयासाठी 20% िापरले जात आह.े 

३) 80% पेक्ा जास्त सांडपाणी ह े कोणत्या प्रकारची 

प्रदक्या न करता पयाविरणात मोठया प्रमाणात सोडल े

जात आह.े  

४) शाश्वत विकासाच्या ध्येयासाठी जागवतक पातळीिर 

मोठया प्रमाणात आर्गथक खचव केला जास्त आह े कारण 

भूगभावतील पाण्याची पातळी ददिसेंददिस कमीकमी होत 

आह.े ही पररवस्थती सतत अशीच सुरु रावहल्यास त्यांचे 

गंभीर पररणाम संपूणव मानिदषृ्टी साठी तसेच 

पयाविरणासाठी अंत्यत घातक होऊ शकते. संयुक्त राष्ट्र 

संघाच्या पाहणीनुसार आवशया ि आदिका यथेील 

वियांना पाणी भरण्यासाठी रोज सरासरी 6 दक.मी. 

चालािे लागत.े 

दवूषत पाण्याचा िापर केल्याने अवतसार सारखे रोग 

होऊन बालके दगिण्याचे प्रमाण देखील मोठयाप्रमाणात 

िाढत आह.े   

५) जागवतक जलवस्थतीत तसेच शाश्वत विकासासाठी 

मोठया प्रमाणात प्रयत्न करणे गरजेचे आह े त्यासाठी 

जनजागृती तसेच पाण्याचा िापर कसा कराियाचा त्यांचे 

वनयोजन होणे गरजेचे आह े कारण पुढच्या वपढीसाठी 

काही जतन करुन ठेिण्यासाठी काटकसरीने ि योग्य 

पध्दतीन े पाण्याचा िापर कसा करता यऊे शकतो या 

संदभावत सामावजक ि जागवतक पातळीिर विविध 

प्रकारचे कायवक्म आखून त्यांची अत्यंत काटेकोरपण े

अंमलबजािणी करणे आिश्यक आह.े 

ब) भारतातील जलवस्थती : 

१) भारतातील पाण्याची भीषण पररवस्थती आह.े नीती 

आयोगाने भारतातील जलवस्थती विषयी आपल्या 

अहिालात काही वनरीक्णे नोंदविलेली आहते.  

२) स्िच्छ योग्य पाण्याअभािी भारतात दरिषी 2 लाख 

लोकांचा मृत्यू होतो. 

३) भारतात 2030 पयांत पाण्याची मागणी दपु्पट होईल 

असा अंदाज व्यक्त केललेा आह.े 

४) भारत हा जगातील सिाववधक भूजल उपसा करणारा 

देश आह.े भारतातील जलसंशोधकांच्या मत े जर 

पाण्याचा बाबतीत सतत हीच पररवस्थती राहत गले्यास 

भारतातील 54%भूजल विवहरी येत्या काही िषावत 

कोरडया होण्याच्या मागाविर आहते. 

५) भारतातील पाण्यामध्य ेविविध प्रकारचे घातक घटक 

आढळलले े आहते. 2018 च्या डयुक विद्यावपठाच्या 

अहिालात भारतातील विविध राज्यातील भूजलात 

युरेवनयमचे अवतररक्त प्रमाण असल्यामुळे तथेील पाणी 

प्रदवूषत झाल्याचे ददसून आललेे आहते. 

क) महाराष्ट्राची जलवस्थती : 

१) 2018 च्या कें द्रीय प्रदषूण वनयंत्रण मडंळाच्या 

अहिालात दशेातील 317 प्रदवूषत नदी प्रिाहांपैकी 

महाराष्ट्रात 56 प्रदवूषत नदी प्रिाह आहते या संदभावतील 

मावहती नोंदविण्यात आललेी आह.े  

2) महाराष्ट्रातील वमठी,पंचगंगा, गोदािरी, वभमा, 

कृषणा, उल्हास, तापी, कंुडवलक, पेल्हार, पैनगगंा, 

िैतरणा इ. सारख्या नदया सिाववधक प्रदवूषत आहते.  

३) महाराष्ट्र ह ेजल आराखडा तयार करणारे भारतातील 

पवहले राज्य आह.े गोदािरी, कृषणा, तापी, नमवदा, पविम 

िावहनी नदया, महानदी या नदयांचा एकात्मीक जल 

आराखडा तयार केललेा आह.े 

वनषकषव  

मानिजातीसाठी पाण्याचे महत्त्ि ह े अवतशय 
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महत्त्िाचेआह,े तसेच पशुपक्ी ि िनस्पतींना देखील 

पाण्याचे महत्त्ि आह.े मानिाला जर स्िच्छ ि प्रदषूण 

मुक्त पाणी उपलब्ध करु दणे्याचा प्रयत्न आपण केला 

पावहजे.सिव रोगांचे मुळ म्हणजे दवूषत पाणी होय. 

यासाठी भूवमगत पाणी पातळी िाढविली पावहजे.तसेच  

आपण पाणी आडिा आवण पाणी वजरिा हया योजनेमुळे 

जमीनीत पाण्याचे प्रमाण िाढू शकते. िाढत्या 

लोकसंख्येला प्रत्येकाला योग्य प्रमाणात स्िच्छ पाणी 

वमळण्यासाठी योग्य वनयोजनाचा तसेच सिाांनी प्रयत्न 

केल्यास आपणास तर पाणी वमळेल तसेच पुढील 

वपढीसाठी  देवखल आपण पाण्याचा साठा करुन ठेिू 

शकतो. पाण्याचे महत्त्ि विया,लहान मुल े तसेच प्रत्येक 

मोठया व्यक्तींन ेजर योग्य पध्दतीने  िापर केल्यास जास्त 

पाणी िाया न घालिता त्यांचे प्रत्येक िेळी योग्य 

वनयोजन केल्यास पाणी ही वनसगावची  देणगी आपण 

शाश्वत विकासासाठी योग्य पध्दतीने िापरल्यास सिाांचे 

जीिन सुखकारक तसेच समाधानी  होईल यात शंका 

नाही .थोडे सहकायव थोडे वनयोजन पाणी रु्लिी आपल े

जीिन. 
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प्रस्तावना 

भारतात अददवासींची संख्या मोठी ऄसून भारतातील ववववध राज्यात ववखुरलेल्या अददवासींमध्ये कमी-

ऄवधक प्रमाणात काही समान वैवशष्ट्ये ददसून येतात. परंतु ऄसे ऄसले तरी देशाच्या ज्या भागात ह ेलोक राहतात, 

तेथील पयाावरणाचा व भौगोवलक वातावरणाचा पररणाम तयांच्यावर होत ऄसतो. याबरोबरच भाषा, वंश, संस्कृती 

व अर्थथक वस्थती या सवा बाबतीत भारतातील अददवासी एकाच पातळीवर नाहीत. तसेच भारत हा ववववधतेन े

नटललेा दशे ऄसून येथ े भावषक, धार्थमक, वांवशक अदी अधारावर ववववधता ददसून येते. पररणामी भारतात 

राहणाऱ्या अददवासींमध्ये दखेील वैवशष्ट्यपणूा ऄसे वेगळेपण अढळत.े प्रस्ततु शोधवनबंधात या दवृिकोनातनू 

भारतातील अददवासींचा वगीकरणातमक ऄभ्यास केला अह.े 
 

अददवासींच्या सवासाधारण सासं्कृवतक ववकासाच्या 

ऄवस्थवेर अधाररत प्रकार 

भारतातील अददवासी दशेाच्या ववववध भागात 

वेगवेगळ्या प्रमाणात अढळतात. तयाचबरोबर 

ऄथाव्यवस्था, भाषा, वंश, सांस्कृवतक ववकासाची 

पातळी ऄशा ऄनेक दिृींनी भारतीय अददवासी 

जमातींमध्ये ववववधता ददसून येत.े या वेगवेगळ्या 

वनकषाच्या अधारे अददवासींचे वगीकरण केले जाते. 

1952 मध्ये कलकत्ता येथे भरलेल्या ट्रायबल वेल्फेऄर 

कवमटीच्या ऄवधवेशनात अददवासींच्या सवासाधारण 

सांस्कृवतक ववकासाची ऄवस्था लक्षात घउेन तयांचे 

पुढीलप्रमाण े4 प्रकार पाडल ेहोते.  

वन्य समूह- ऄरण्यात ककवा दऱ्याखोऱ्यात राहणारे व 

समाजजीवनाच्या प्राथवमक ऄवस्थेत ऄसलले े

अददवासी या प्रकारात मोडतात. 

ऄधावन्य समूह- आतर ग्रामीण समुदायांच्या असपास 

राहणारे व शतेी हा मुख्य व्यवसाय ऄसणाऱ्या 

अददवासींचा या प्रकारात ऄतंभााव होतो. 

संस्काररत वन्य समूह- मूळचे वन्य पण स्थलांतर 

करून ईद्योगधंद,े कारखाने, मळे आतयादींमध्ये मजुरी 

करणारे अददवासी या प्रकारात येतात. 

ववलीन जमाती-  मूळचे अददवासी पण सध्या आतर 

समाजाच्या चालीरीती अतमसात केलले्या लोकांचा 

या प्रकारात समावेश होतो.9 

अददवासींच्या अर्थथक दक्रयांचा ववचार करून ऄशाच 

प्रकारचे वगीकरण ऄनेक मानववंश शास्त्रज्ञ करतात. 

तयानुसार अददवासींचे पुढील प्रकार ददसतात. 

1. वशकारीवर ईपवजवीका करणारे अददवासी. 

2. कंदमुळे व फळे गोळा करून व काही प्रमाणात 

शेती करून जगणारी अददवासी. 

3. प्रामुख्याने शेती करणारे अददवासी. 

4. मजुरीवर पोट भरणारे अददवासी.10 

वरील दोन्ही वगीकरणामुळे अददवासींमध्ये होत 

ऄसलले्या पररवतानाचे स्वरूप समजते. परंत ु या 

वगीकरणामधून अददवासींमध्ये ऄसणारे ऄनेक 

मूलभूत भेद समजत नाहीत. म्हणून अददवासींमधील 

भेद समजून घणे्यासाठी अददवासींचे प्रादेवशक, 

भावषक, वांवशक व सांस्कृवतक अधारावरील 

वगीकरणाचा ईपयोग होतो. 

भौगोवलक ककवा प्रादेवशक वनकषावर अधाररत 

वगीकरण 

भारताच्या कोणतया प्रदेशात अददवासी 

एकवटलेल े ऄसून तयांच्यात स्थूलमानाने दकतपत 

साम्य अह,े याचा ववचार करून भौगोवलक ववभाग 

पाडल ेगेल ेअहते. गुजरात राज्याच्या पूवेकडे ववध्य व 

सातपुडा या पवाताचं्या रांगांशी समांतर ऄसललेी 

ऄरण्ये व दर् याखोर् यांनी व्यापलेला प्रदेश ह े

भारतातील अददवासींचे मुख्य वस्तीस्थान अह.े 

याखेरीज इशान्येकडे असाम व असपासच्या प्रदशेात 
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दवक्षणेकडे अंध्र, तावमळनाडू व केरळ या राज्यातही 

अददवासी मोठ्या संख्येने अह.े भौगोवलक ककवा 

प्रादेशीकदषृ्ट्या या सवा अददवासींची ववभागणी तीन, 

चार ककवा पाच ववभागात करता येते. 

बी.एस.गुहा यांच्या मत े भारतातील 

अददवासींचे तीन प्रादेवशक ववभाग पडतात. 1. ईत्तर 

व इशान्येकडील अददवासी, 2. मध्य भारतातील 

अददवासी अवण 3. दवक्षणेकडील अददवासी. मदन 

अवण मजुमदार यांनीही ऄसचे ववभाग सांवगतलेल े

अहते. डॉ.दबेु यांच्या ववभागणीनुसार अददम 

जमातीचे 1. ईत्तर अवण इशान्य ववभाग, 2. मध्य 

ववभाग, 3. दवक्षण ववभाग अवण 4. पविम ववभाग 

ऄसे चार भौगोवलक ववभाग पडतात. गुजरात, 

महाराष्ट्र अवण राजस्थानच्या काही भागातील 

अददवासींचा स्वतंत्र ऄसा पविम ववभाग डॉ.दबेु 

यांनी मानला अह.े ऄटल यांनी ही जवळजवळ 

ऄशीच ववभागणी केली अह.े तर ऐवतहावसक, 

वांवशक अवण सामावजक - सांस्कृवतक संबंध ध्यानात 

घेउन रॉय बमान यांनी अददवासींचे पाच प्रादेवशक 

ववभाग केल े अहते. 1. इशान्य भारत: असाम, 

मेघालय, नागालडँ, मवणपूर, ऄरुणाचल प्रदशे, 

वमझोराम व वत्रपुरा यथेील अददवासी. 2. 

वहमालयाच्या पायथ्याशी ऄसलेला ईत्तर व वायव्य 

प्रदेशातील प्रदेश: ईत्तर प्रदशेाच्या ईत्तरेकडील व 

वहमाचल प्रदशेातील अददवासी. 3. मध्य अवण पूवा 

भारत: पविम बंगाल, वबहार, ओररसा, मध्यप्रदेश व 

अंध्रप्रदशेातील अददवासी. 4. दवक्षण भारत: 

तावमळनाडू, केरळ अवण कनााटकातील अददवासी. 

5. पविम भारत: राजस्थान, गुजरात अवण 

महाराष्ट्रातील अददवासी.11 

वरील सवा ववभागनींचा ववचार करून तसेच 

भौगोवलक पयाावरण सामावजक व अर्थथक वस्थती 

वांवशक वैवशष्ट्ये आतयादी वनकष समोर ठेवून 

डॉ.ववद्याथी अवण डॉ.रॉय यांनी पुढील प्रमाण े पाच 

ववभाग पाडल ेअहते.  

वहमालयीन प्रदेश- 

वहमालयाच्या दवक्षणेकडचा ऄवतशय 

ववस्तीणा प्रदशे हा ऄनेक अददवासी जमातींचे 

वनवासस्थान ऄसून ववभागाचे तीन ईपववभाग पाडता 

येतात. ऄ) इशान्य वहमालयन ववभाग: यामध्य े

असाम, मेघालय, पविम बंगाल’मधील दार्थजवलगचा 

पहाडी भाग, ऄरुणाचल प्रदशे, नागालडँ, मवणपूर, 

वमझोराम अवण वत्रपुरा यांचा समावेश होतो. ब) 

मध्य वहमालयीन ववभाग: या ववभागात ईत्तर 

प्रदेशचा ईत्तरेकडील भाग अवण वबहार ह े प्रदेश 

येतात. क) वायव्य वहमालयीन ववभाग: वहमाचल 

प्रदेश व जम्मू-काश्मीर’चा समावेश या ईपववभागात 

होतो. या ववभागातील अददवासी जमातींमध्ये वमझो, 

गारो, खासी, ऄनेक नागा जमाती अवण आतरांचा 

समावेश होतो. 

मध्य भारतीय प्रदेश- 

वबहार, पवश् चम बंगाल, ओररसा अवण मध्य 

प्रदेशातील अददवासींचा हा प्रदेश अह.े या ववभागात 

बैगा, गोंड, हो, ईरॉव, संथाल, पहावडया, कोल, मुंडा, 

वबरहोर, खोंड, बोंदो या प्रमुख जमाती अहते. 

पविम भारतीय प्रदेश- 

राजस्थान, गुजरात अवण महाराष्ट्र या 

राज्यातील अददवासी जमातींचा या ववभागात 

समावेश होतो. या प्रदेशात वभल्ल, गरावसया, दबुळा, 

गोंड, कोरकू, कोळी, कातकरी, वारली, पारधी, 

ठाकूर, कोल, कोलाम, मुंडा, परधान या प्रमुख जमाती 

वास्तव्य करतात. 

दवक्षण भारतीय प्रदेश- 

अंध्रप्रदशे, तावमळनाडू, केरळ अवण 

कनााटक या राज्यांनी बनलले्या ज्या ववभागात 

अददवासी जमातींच्या संख्येचे प्रमाण बरेच कमी 

अह.े या प्रदेशात चेंचू, कोया, येनाडी, गदबा, तोडा, 

कदर, ऄररयन, आरुल, मुथूवन, पलयन, मत्रण, कुरंुब, 

होलेथ यासारख्या ऄनेक लहान-लहान जमाती 

राहतात. 

ऄंदमान, वनकोबार अवण लक्षददप बेटे- 

ऄंदमान वनकोबार ही बंगालच्या 

ईपसागरातील बेटे अवण ऄरबी समुद्रातील लक्षद्वीप 

यारठकाणी ऄंदमानी, ओंग,े जरावा यासारख्या 

सांस्कृवतक ववकासाच्या दिृीन े प्राथवमक ऄवस्थेतील 

काही जमाती अहते.12 

भावषक अधारावर वगीकरण 

भारतीय लोकांची ववववधता ऄनेक 

गोिींप्रमाणेच भाषांमधूनही ददसून येत.े भारतातील 

अददवासी वेगवेगळ्या भाषा बोलणारे अहते. 

भारतीय भाषांच्या सखोल ऄभ्यासावरून भारतात 
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एकूण चार प्रमुख भाषाकुटंुबे ऄसल्याचे ददसत.े काही 

अददवासी जमाती प्रगत समाजाच्या संपकाात 

अल्यामुळे ते अपल्या मूळ बोलीभाषा ववसरले ऄसल े

तरी बहुसंख्य अददवासींनी अपल्या बोलीभाषा 

ऄद्यापही रटकून ठेवल्या अह.े13 

सर वग्रऄसान यांनी 1890 मध्ये केलले्या 

भारतातील भावषक पाहणीनसुार तयांना भारतात 

एकूण 179 भाषा अवण 544 बोलीभाषा ऄसल्याचे 

ददसले. ववशेष म्हणजे 179 भाषांपैकी 116 

अददवासी भाषा होतया. भारतामध्य े प्रचवलत 

ऄसणाऱ्या व बोलल्या जाणाऱ्या भाषांची चार भाषा 

कुटंुबे पुढील प्रमाणे अहते. 

ऑवस्ट्रक भाषा कुटंुब- 

जगाच्या ववववध भागात ऑवस्ट्रक भाषा 

कुटंुबातील भाषा बोलल्या जातात. सवा पॅवसदफक 

महासागरी भागातील लोक, ब्रह्मदेश, वहहएतनाम, 

मलाया, आंडोनेवशया, ईत्तर भारत, न्यूझीलंड, 

मादागास्कर या भागात राहणारे लोक ऑवस्ट्रक भाषा 

बोलतात. भारताच्या संदभाात फक्त मध्य भारत व 

इशान्य भागातील डोंगरी अवण पहाडी भागातील 

लोक ऑवस्ट्रक भाषा बोलतात. 

      मुंडा व कोल भाषा बोलणारे लोक प्रामुख्यान े

बंगाल, वबहार, असाम, ओररसा व मध्यप्रदेश या 

ववभागात अढळून येतात. पण या भागातील 

अददवासींना दसुरी एखादी भाषा वशकावीच लागते. 

कारण बंगाली, वहदी, ओररसा व मराठी भाषांचा 

प्रादभुााव या भागात झालेला अह.े तयामुळे ऑवस्ट्रक 

भाषांचे शुद्ध स्वरूप कमी कमी होत अह.े 

असाममधील दगुाम भागात राहणाऱ्या खासी 

लोकांची खासी भाषा वगळता या भाषा कुटंुबातील 

भाषांचे भववतव्य धोक्यात ऄसल्याचे ददसते. 

वतबेटी वचनी भाषा कुटंुब- 

वतबेट व वचनी भाषांची प्रवतवनवधतव 

करणारा हा भाषा कुठे अह.े यामध्य े ववशेष करून 

तीन भाषांचा ऄंतभााव होतो. 1. वतबेटी-ब्रम्ही 2. 

थाइ व चीनी 3. येनेसी. यापैकी येनेसी हा भाषा 

प्रकार भारतात बोलल्या जात नाही. थाइ व वचनी 

भाषांचा वापर भारतामध्ये ऄगदी थोड्या भागात 

म्हणजे केवळ इशान्य भागात केला जातो. यामध्य े

सुद्धा ऄनेक भाषा ऄंतभूात होतात. पण केवळ खामती 

हीच भाषा ऄगदी ववरळ भागात बोलली जात.े या 

भाषेचा ईगम अग्नेय चीन मध्ये झाललेा ददसून यतेो. 

अवण ब्रह्मपुते्रच्या मागााने ही भाषा भारतात अली व 

आरावती मागे ब्रह्मदेश व सयाम या भागातही या 

भाषेचा प्रसार झाला. ब्रह्मपुते्रच्या मागाान े ही भाषा 

भारतात अली म्हणून या भाषेला वतबेटी-ब्रम्ही ऄसे 

म्हणतात. वतबेटी ब्राह्मणी भाषा बोलणारे अददवासी 

जरी ईत्तर व इशान्य भागात अढळून येत ऄसल ेतरी 

अया भाषांचा पगडा तयांच्यावर ऄवधक पडललेा 

ऄसल्यामुळे वतबेटी ब्राह्मणी भाषा अज लुप्त होत 

ऄसल्याचे ददसत.े 

द्रववडी भाषा कुटंुब- 

आंडो अयान भाषा’नंतर द्रववडी भाषा 

कुटंुबाचा संपन्नतेच्या दिृीन े वरचा क्रमांक लागतो. 

आ.स.प.ु3500 मध्ये द्रववडी लोक भारतात अले व 

तयांच्याबरोबर ही भाषा भारतात अली. 

मेवडटरेवनयन व वडनाररक वंशाचे लोक ही भाषा 

बोलतात. या भाषेचे दोन भाग पडतात. एक, संपन्न 

द्रववडी भाषा व दोन, ऄसंपन्न द्रववडी भाषा. संपन्न 

द्रववडी भाषेत तामीळ, मल्याळम, कन्नड व तलेग ूया 

चार भाषांचा समावेश होतो तर ऄसंपन्न द्रववडी 

भाषांमध्ये तुल,ू कुगी, गोंडी, कुइ, ईरॉव, माल्टो, बु्रही 

या भाषा समाववि होतात. 

भारतातील दवक्षण भारतात राहणाऱ्या 

अददवासींमध्ये ऄसंपन्न द्रववडी भाषांचे ऄवस्ततव 

ददसून येते. अधं्रमधील चेंचू, कोया, युनाडी, 

कोंडारेड्डी, कुल; त्रावणकोर कोचीनमधील कादर, 

केरळमधील मलंकुवरन, मलयन, मन्नन, ववशवन, 

पुलयन; तावमळनाडूमधील तोडा, कादर, कुरंूबा, 

ईरळी, कोरग; मैसूरमधील कूगा, गोंड, चेंचू, कोया, 

आतयादी अददवासी जमाती द्रववडी भाषा कुटंुबातील 

भाषा बोलतात. एकंदरीत द्रववडी भाषा कुटंुबातील 

भाषा केवळ दवक्षण भारतातच बोलल्या जात ऄसून 

मध्य व ईत्तर भारतात ही भाषा तुरळकपणे अढळून 

येते. गोंडी ही अददवासींची प्रमुख भाषा अह.े पण 

द्रववडी भाषा कुटंुबातील ऄसंपन्न भाषेवर संपन्न 

भाषांचा प्रभाव पडत अह.े कारण अज काही गोंड 

लोकांनी तलेग ू भाषेचा स्वीकार केला अह.े 

तयाचबरोबर वहदी, मराठी या भाषांचाही पगडा 

तयांच्यावर पडत अह.े 

1. आडो-युरोवपयन भाषा कुटंुब- 

जगातील ऄवधकावधक भाषांचा समावेश 

आंडो-युरोवपयन भाषा कुटंुबात होत ऄसून जगातील 

ऄवधक लोक ही भाषा बोलतात. या भाषा कुटंुबातील 
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भाषा शाखा म्हणजे केरटक, जमेवनक, आटावलक, आंडो-

पोतुागीज, ग्रीक, वहरटरट, टोखेररयन, ऄल्बेवनयम, व 

अयान भाषा शाखा होत. भारतातील लोक अयान 

भाषा कुटंुबात सामावजक होणाऱ्या भाषा बोलतात. 

यामध्ये संस्कृत, वहदी, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, 

मराठी, ओररया या भाषांचा समावेश होतो. या सवा 

भाषांचा वापर ववशेषतवाने वबगर अददवासी लोक 

करतात. या भाषांचा प्रभाव हळूहळू सवा भाषांवर 

पडत अह.े अददवासी जमातींमध्ये या भाषा बोलल्या 

जाण्याचे हचे कारण अह.े ज्या अददवासी जमाती 

प्रगत समाजाच्या संपकाात अहते तया अददवासींच्या 

भाषा अयान भाषेच्या प्रभावाखाली येत अह.े 

भारतातील अददवासी अयापूवा काळातील ऄसल्यान े

ककवा बहुसंख्य अददवासी अयात्तर ऄसल्यान े ते  

अयाभाषा गटातील भाषा सराासपणे बोलत नाहीत. 

मात्र जे अददवासी अयाांच्या संपकाात अले तया 

जमातींमध्ये अयाभाषांचा प्रभाव स्पिपण े ददसतो. 

सारांशाने ऄस े म्हणता येइल की, भारतातील 

अददवासी या गटातील भाषांचा वापर करीत 

नाहीत.14 

वावंशक अधारावर वगीकरण 

संपूणा मानव जात ही शास्त्रीयदषृ्ट्या जरी 

बुवद्धमते्तची देणगी लाभलेल्या मानव या एकाच 

वगाात मोडणारी ऄसली तरी अवण सवा मानवांची 

मूलभूत शरीररचना समान ऄसली तरी संपूणा 

जगातील माणसांमध्ये ऄनेक कारणांनी शारीररक भेद 

ददसून येतात. वववशि शारीररक लक्षणे ऄसणाऱ्या 

मानव समूहाला एक वववशि वंश म्हणून जगातील 

मानवांचे वांवशक वगीकरण करण्याचा प्रयत्न 

शारीररक मानवशास्त्रज्ञ करतात. ईंची, तवचेचा रंग, 

डोळ्यांचा अकार व रंग, कपाळ, नाक, ओठ, केस, 

जबडा हनुवटी आतयादी लक्षणांच्या अधारे वंश 

ठरववले जातात. ऄथाात पयाावरणातील बदल वांवशक 

वमश्रण यासारख्या कारणांमुळे अवण प्राचीन 

ऄवशेषांच्या ऄभ्यासातील ऄडचणीमुळे मानवांचे 

वांवशक वगीकरण करणे ऄतयंत ऄवघड देखील अह.े 

भारतातील लोकांचे ऄसे वगीकरण करण्याचा प्रयत्न 

ऄनेक संशोधकांनी केला ऄसनू तयांच्या ववचारात 

एकमत नाही. या संदभाातील प्रमुख मते पुढीलप्रमाण े

अहते. 

ऄ) सर हबाटा ररसल-े या वब्ररटश मानसशास्त्रज्ञान े

भारतातील सवा लोकांचे वांवशक वगीकरण करण्याचा 

पवहला प्रयत्न केला. तयांनी भारतीय लोकांची 

ववभागणी सात वांवशक गटात केली. त े सात गट 

म्हणजे, 1. तुको-आराणी, 2. आंडो - अयान, 3. सीदो - 

द्रवववडयन, 4. अया - द्रववड, 5. मंगोल - द्रववड, 6. 

मंगोल अवण 7. द्रववड. या ववभागणीवर पुढे बरीच 

टीका झाली. ववशेषता द्रववड लोक हचे भारतातील 

अद्य रवहवासी ऄसल्याचे ररसले यांचे मत पुढील 

संशोधकांनी ऄमान्य केले. वशवाय या वगीकरणात 

भावषक, सांस्कृवतक अवण शारीररक वनकषांचा 

एकाच वेळी ववचार केललेा ददसतो. 

ब) ए.सी.हडेन- 

द्रववड लोक भारतात स्थावयक होण्यापूवी 

भारतात मनुष्ट्यवस्ती होती ह ेवसद्ध करून हडेन यांनी 

भारतीय लोकांचे पुढील पाच वांवशक गट पाडल.े 1) 

द्रववड पूवा लोक, 2) द्रववड, 3) आंडो-अयान, 4) आंडो-

ऄल्पाआन अवण 5) मंगोल. 

क) जे.एच.हटन- 

1931 च्या जनगणनेत महतवाची कामवगरी 

बजावलेल्या या ऄवधकाऱ्याने भारतीय लोकांचे 

वांवशक वगीकरण करण्याचा एक नवा प्रयत्न केला. 

अया अवण द्रववड ह े वांवशक गट नसून भावषक गट 

अहते ह े तयांनी स्पि करून भारतात एकूण सहा 

प्रमुख वांवशक गटाचे लोक ऄसल्याचे सांवगतल.े ह े

सहा गट म्हणजे, 1) वनवग्रटो, 2) प्रोटो-ऑस्ट्रलॉआड, 

3) भूमध्यसागरीय, 4) ऄमेनोइड, 5) मंगोल अवण 6) 

आंडो-अयान. 

ड) बी.एस.गुहा- 

1931 जनगणनेच्या कामात श्री.बी.एस गुहा 

या भारतीय मानवशास्त्रज्ञाचाही महत्त्वाचा वाटा 

होता. श्री.गुहा यांनी ववस्तृत संशोधनाच्या अधारे 

भारतीय लोकांची ववभागणी सहा प्रमुख वंश अवण 

ईपप्रकारासह नउ ववभागात केली अह.े 

वनवग्रटो- 

पूवा अदिकेतील वनग्रो लोकांच्या प्रमाण े

काळा रंग, चपटे नाक, मोठे ओठ, लांब डोके, 

यासारख्या वैवशष्ट्यांनी युक्त ऄसलेले दवक्षण 

भारतातील काही अददवासी याप्रकारात मोडतात. 

कोटा, कुरंब, तोडा, कादर, आरुला, पवनयन आ. 

जमातींची शारीररक लक्षण ेवरीलप्रमाणे ददसतात. हा 

मानव वंश भारतातील सवाात जुना मानला जातो. 

प्रटो ऑस्ट्रलॉआड- या वांवशक गटातील लोकांचा रंग 

काळा, ईंची मध्यम, डोके लांब, नाक लहान व बसके, 
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ही लक्षण े प्रमुख अहते. मध्य भारतातील बहुतेक 

अददवासी या गटात मोडतात. मुंडा, ईराव, हो, गोंड, 

खोंड आ. जमाती या वांवशक लक्षणांची ईदा. अहते. 

मंगोलॉआड- 

वपवळा रंग, लांब डोके, मध्यम ईंची, दाट व 

सरळ केस, खोल डोळे, रंुद मस्तक ही या वंशाच्या 

लोकांची प्रमुख लक्षण ेअहते. वहमालय प्रदशेातील व 

इशान्य भारतातील बहुतेक अददवासी या गटात 

मोडतात. सवा नागा जमाती तसेच खासी कुकी लेपचा 

भोरटया आतयादी जमाती ही या वंशाची ईत्तम 

ईदाहरणे ऄसून चेहरे व डोळे यावरून मंगोलॉआड 

वंशाची छाप लगेच ओळखता यतेे. 

भूमध्यसागरी ककवा मेरटटरेवनयन- या गटाचे पेवलओ-

मेरटटरेवनयन, मेवडटरेवनयन व पौवाातय ऄसे 

ईपववभाग गुहा यांनी पाडले अह.े या वांवशक 

प्रकारांची लक्षणे अददवासींमध्ये फारसे अढळत 

नाही. 

पविमेकडील रंुद मस्तकाचे लोक- 

यामध्येही ऄवल्पनाइड, वडनेररक अवण अमेनाइड ह े

तीन ईपप्रकार ऄसून पविम भारतातील बहुसंख्य 

लोक यापैकी कोणतया तरी एका व प्रकारात मोडतात. 

हा वांवशक प्रकार की अददवासींना फारसा लाग ू

नाही. 

नॉर्थडक- सामान्यतः अया वंशीय ऄसे ज्यांना म्हटल े

जाते तया लोकांचा या प्रकारात समावेश होतो. या 

लोकांमध्ये गोरा रंग, ईंच बांधा, सरळ नाक आ. लक्षण े

अढळतात. या प्रकारातही अददवासी जमातींचा 

ऄंतभााव होत नाही. गहुा यांच्या वांवशक 

वगीकरणाबद्दल सवासाधारण एक मत अढळत.े मात्र 

या वगीकरणात वनवग्रटो वंशाचा समावेश मुजुमदार 

यांना मान्य नाही. तयांच्या मते भारतात वनवग्रटो 

वंशाचे अददवासी अहते याला वनवित परुावा देता 

येत नाही. तयांच्या मते भारताच्या दकनाऱ्यावर 

वनवग्रटो वंशाची लक्षणे ऄसलेले जे थोडे लोक 

अढळतात ते आ.स. 9 व्या शतकाच्या असपास 

बाहरेून भारतात अल े ऄसावेत. गुहा यांच्या 

वगीकरण यावरून एक गोि स्पि होत ेकी भारतातील 

अददवासी ह े प्रामुख्याने वनवग्रटो, प्रोटो-ऑस्ट्रलॉआड 

अवण मगंोलाआड या तीन वंशातीलच अहते. तसेच 

कोणतयाही एका वंशाची सवा वववशि लक्षण ेऄसणारी 

अददवासी जमात दाखववणेही कठीण अह.े ऄनेक 

वंशाचे कमीऄवधक वमश्रण प्रतयेक अददवासी जमातीत 

ददसून येत.े स्थूलमानान े आतकेच म्हणता येइल की 

ऄगदी दवक्षणेकडे ऄसलले्या अददवासी जमातीत 

वनवग्रटो वंशाची मध्य भारतात प्रोटो-ऑस्ट्रलॉआड 

वंशाची अवण इशान्येकडे मगंोलाआड वंशाची बरीच 

लक्षण ेददसून यतेात.15 

सासं्कृवतक स्तराच्या अधारावर वगीकरण 

भारतातील अददवासी ह े सांस्कृवतकदषृ्ट्या 

वेगवेगळ्या स्तरावर ऄसल्याचे ददसते. अददवासींची 

संस्कृती पातळी लक्षात घेउन डॉ. एवल्वन यांनी 

भारतातील अददवासींचे पुढील चार गटात वगीकरण 

केले अह.े 

1. खऱ्या ऄथाान े वगररजन ककवा ऄवतशय 

मागासलेली अददवासी. 

2. वस्थतयंतर होत ऄसललेे पण वगरीकंदरात 

राहणारे परंपरावप्रय अददवासी. 

3. बाह्य संपकााने स्वतःची संस्कृती ववसरत 

चालललेी अददवासी. 

4. बाह्य संपकाात येउनही स्वतःची संस्कृती रटकून 

धरलले ेखानदानी अददवासी. 

आ.स.1952 मध्ये अददवासी कल्याण सवमतीने 

अददवासींचे सांस्कृवतक अधारावर केलेल े वगीकरण 

पुढील प्रमाणे अह.े 

1. वगरी कांदास राहणारे व परंपरागत जीवन 

जगणारे अददवासी. 

2. खेड्यामध्ये राहणारे व शेती अवण आतर व्यवसाय 

करणारे ऄधा-अददवासी. 

3. अधुवनक जीवन जगणारे व पूणा संस्कृतीकरण 

झालेली अददवासी.16 

अर्थथक दक्रयाचं्या अधारावर वगीकरण 

भारतातील अददवासी एकसमान ऄशी अर्थथक दक्रया 

करत ऄसल्याचे ददसत नाही. तयांच्या अर्थथक 

दक्रयांच्या स्वरूपात सवात्र ववववधता अढळत.े म्हणून 

अददवासींच्या अर्थथक दक्रयांचा ववचार करून ऄनेक 

मानवशास्त्रज्ञ अददवासींचे वर्थगकरण करतात. 

तयानुसार अददवासींचे पुढील प्रकार ददसतात. 

1. वशकारीवर ईपवजवीका करणारे अददवासी. 

2. कंदमुळे व फळे गोळा करून व काही प्रमाणात 

शेती करून जगणारे अददवासी. 

3. प्रामुख्याने शेती करणारे अददवासी. 

4. मजुरीवर पोट भरणारे अददवासी.17 

याप्रकारे भारतातील अददवासींचा अर्थथकदिृीन े

ववचार केला ऄसता अददवासींचे अर्थथक प्रश्न दकती 

गंभीर अहते ह ेददसून येत े
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समारोप 

घटनातमक तरतुदीनुसार अददवासींच्या 

ववकासासाठी करण्यात अलले्या ईपाययोजनांचा 

फायदा भारतातील सवा रठकाणच्या अददवासींना 

सारख्या प्रमाणात झाला ऄसल्याचे ददसत नाही. 

तयामुळे वशक्षण अवण अर्थथक सुधारणा यांचा ‘फायदा 

वमळालेले अददवासी’ व अजही ‘ईपेवक्षत रावहलले े

अददवासी’ ऄसा फरक ददसून येतो. म्हणून 

भारतातील वेगवेगळ्या प्रदेशात राहणाऱ्या 

अददवासींचे काही ठराववक वनकषांच्या अधारे 

वगीकरण करून तयांच्या वस्थतीचा ऄभ्यास केला 

तरच तयांचे प्रश्न सोडवता येउ शकतात. 
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प्रस्तावना (Introduction) : 

लोकसंख्या रचनेचा अभ्यास करत असताना सामावजक आरोग्याचा समतोल राखण्यासाठी ललग-

गुणोत्तराप्रमाणेच सामावजक शास्त्राच्या अभ्यासकाला वयोरचनेचा अभ्यास करणे महत्त्वाचे असते ही रचना करत 

असताना लोकसंख्येची वयानसुार ववभागणी केली जाते. जीवशास्त्रीय दषृ्ट्या मानवी जीवनात वयानुसार 

पौंगडावस्था, युवावस्था, प्रौढावस्था व वृद्धावस्था या चार अवस्था यतेात. या अवस्थानुसार मानवाच्या शारीररक व 

बौवद्धक क्षमतेत बदल होत असतो. प्रत्येक अवस्थेत मानवाची बौवद्धक वाढ, लैंवगक बदल, प्रजोत्पादन क्षमता, 

काययक्षमता, आयुमायन, वववाहाचे वय, समाजातील स्थान, व्यावसावयक वशक्षण, क्षमता ह े सवय वयाशी संबंवधत 

असतात. व्यक्तीच्या जन्मापासून मृत्यूपयंतचा काळ म्हणजे व्यक्तीचे वय होय. लोकसंख्या रचनेचा अभ्यास करत 

असताना लोकसंख्येची वयानुसार ववभागणी केली जात.े यालाच लोकसंख्येची वयोरचना असे म्हणतात.  

वयोरचनेवरून श्रमशक्तीचा पुरवठा समजतो. काययकारी लोकसंख्येची कल्पना येते. एकूण लोकसंख्येतील अवलंवबत 

लोकसंख्येची (बाल व वृद्ध गट) मावहती होते. अवलंबन भार लक्षात येतो. देशातील वयोगट ह े जन्मदर, मृत्यूदर 

स्थलांतर यांचे दशयक असतात. आयुर्ववमा, वनवृत्ती वेतन, वृद्धाश्रमाची गरज, शकै्षवणक संस्था, वैद्यकीय संस्था 

इत्यादींचे वनयोजन करता येत.े लोकसंख्येतील मतदारांची संख्या समजत.े लोकसंख्येचे अचकू व ववश्वासाहय प्रक्षेपण 

करण्यासाठी वयोगट उपयुक्त ठरतात. वववाहाचे प्रमाण, जन्मदर यावरून संभाव्य लोकसंख्यावाढीचा वेग वनवित 

करण्यास मदत होते. वयोगटानसुार लोकसंख्या शंकू अभ्यासले जातात.  

 

उदे्दश (Objectives) : 

1. भारतीय लोकसंख्येचा वयोगट व ललगगटानुसार 

अभ्यास करणे. 

2. भारतीय लोकसंख्येची ग्रामीण व नागरी 

वयोरचना अभ्यासण.े 

3. भारतीय लोकसंख्येतील अवलंबन भाराचा 

अभ्यास करणे. 

भारत - वयोरचना : 

 देशातील वयोरचनचे्या अभ्यासावरून एकूण 

लोकसंख्येतील श्रमशक्तीचा वाटा आपल्या लक्षात 

येतो. याबरोबरच बालगटातील व ज्येष्ठ नागरीक 

गटातील अवलंवबत लोकसंख्यादेखील समजत.े 

भारतातील वयोरचनेचा अभ्यास केल्यावर अस े

ददसून येत ेकी श्रमशक्तीचा ववचार केल्यास ती फारसी 

अनुकूल नाही. 

1. सन 1901 साली 0 ते 14 या बालवयोगटातील 

संख्या 38.1 टके्क तर 60 वषांपेक्षा अवधक 

वयोगटातील 5.1 टके्क होती, तर श्रमशक्तीचा 

पुरवठा असललेी 15 ते 59 वयोगटातील 

लोकसंख्या 56.8 टके्क होती. बालवयोगटातील 

जास्त संख्या याचा अथय जन्मदर जास्त आवण वृद्ध 

वयोगटात कमी लोकसंख्या याचा अथय 

आरोग्यसेवांचा अभाव आवण खालावललेा 

राहणीमानाचा दजाय यांचे द्योतक आहते. 

2. सन 1951 सालापयंत बालगटात आवण वररष्ठ 

वयोगटात फारसा बदल ददसून येत नाही. तो 

अनुक्रम े 37.5 टके्क व 5.6 टके्क आह.े काययक्षम 

वयोगटातील वततकीच 56.9 टके्क लोकसंख्या 

होती. 

3. सन 1971 साली बालवयोगटात 42 टके्क आवण 

वररष्ठ नागरीक वयोगटात 6 टके्क लोकसंख्या 

आवण काययक्षम लोकसंख्या केवळ 52 टके्क आह.े 

या दशकात सवोच्च अवलंबन भार ददसून यतेो. 

4. 1981 त े 2001 या काळात बालवयोगटातील 

39.7 टके्क ते 37.3 टके्क यामध्येच वस्थरावललेी 
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आह.े ज्येष्ठ नागरीक गटातदेखील 6.9 

टक्कक्कयापयंत वस्थरावली आह.े 

5. सन 2011 साली बालवयोगटातील लोकसंख्या 

30.8 टके्क होती. आदल्या दशकाशी तलुना 

केल्यास यामध्य े6.5 टके्क घट ददसून येत.े ढोबळ 

जन्मदरातील घट तसेच अभयक व 

बालमृत्यूदरातील घट, छोटे कुटंुब संकल्पनेचा 

लोकांकडून स्वीकार याला या गोष्टी कारणीभूत 

आहते. वशवाय ज्येष्ठ नागररक वयोगटातदेखील 

वाढ होऊन ती 8.6 टके्क झाला आह.े आरोग्य 

सुववधा, राहणीमानाचा दजाय यामुळे यात सुमारे 

2 टके्क वाढ ददसून येत.े सवायत महत्त्वाचा घटक 

म्हणजे काययक्षम लोकसंख्या 60.36 टके्क आह.े 

सवायत प्रथमच या दशकात अवलंबन भार कमी 

झालेला आह.े यामुळेच भारत आज जगातील एक 

श्रमशक्तीचा परुवठा करणारा प्रमुख देश बनत 

आह.े सवय 1991 त े2013 या काळात काययक्षम 

गटातील (15-59 वषे) लोकसंख्येत 57.7 

टक्कक्कयांवरून 63.3 टक्कक्कयांपयंत वाढ झाली आह.े 

तक्ता क्र.1 भारत - वयोरचना (शकेडा प्रमाण) 

वष े
वयोगट 

वष े
वयोगट 

0-14 15-59 +60 0-14 15-59 +60 

1901 38.1 56.8 5.1 1961 37.5 56.9 5.6 

1911 37.8 56.9 5.2 1971 42.0 52.0 6.0 

1921 38.60 56.0 5.4 1981 39.7 54.1 6.2 

1931 38.5 56.4 5.1 1991 37.8 55.5 6.7 

1941 39.5 55.2 5.7 2001 37.3 55.8 6.9 

1951 37.5 56.9 5.6 2011 30.8 60.36 8.6 

स्त्रोत : Census of India, 2001 and Economic Survey, 2015-16 

वयोगट व ललग – गट शकूं (9 फेब्रुवारी 2011) 

देशाच्या लोकसंख्या शंकूवरून पुढील वनष्ट्कषय काढता 

येतात. 

1. शकूंचा आकार : शंकूचा आकार वनमुळता होत 

गेला आह.े 

2. 0 त े 14 वष े वयोगट : शंकूचा पाया रंूद आह.े 

याचा अथय बालवयोगटातील 0 ते 14 वष े

लोकसंख्या जास्त आह.े ही अवलंवबत लोकसंख्या 

असल्यान ेउत्पादन प्रदक्रयेत याचा सहभाग नाही. 

0 ते 14 वयोगट एकूण पुरूष लोकसंख्येतील 

(मुल)े 31.18 टके्क व स्त्री लोकसंख्येतील (मुली) 

30.31 लोकसंख्या या वयोगटात आह.े  

3. 15 त े 59 वष े वयोगट : शंकूचा आकार 

शीषयभागाकडे क्रमश : वनमुळता होत गेला आह.े 

15 ते 59 या वयोगटात एकूण परुूष 

लोकसंख्येतील 60.26 टके्क लोकसंख्या आवण स्त्री 

लोकसंख्येतील 60.33 टके्क लोकसंख्या या 

वयोगटात आह.े 15 ते 59 वयोगटातील 

लोकसंख्या काययक्षम लोकसंख्या समजली जात.े 

तक्ता क्र. 2 भारत – वयोगट व ललग-गट शकूं आलखेासाठी (9 फेब्रुवारी) 

 



IJAAR    Vol.2 No.19                        ISSN – 2347-7075 

 

  डॉ. हरी साध ूवाघमारे 

16 

4. उच्च वयोगट (+ 6 वष)े : 

 शंकूचा माथा फारच वनमुळता आह.े याचा अथय 

उच्च वयोगटात (+ 6 वष)े लोकसख्या फारच 

कमी आह.े 60 वषे पेक्षा अवधक वयोगटात एकूण 

पुरूष लोकसंख्येतील 8.18 टके्क आवण एकूण स्त्री 

लोकसंख्येतील 9 टके्क लोकसंख्या या गटात आह.े 

ही देखील अवलंवबत लोकसंख्याच आह.े 

जागवतक स्तरावर ललगभेदानुसार उच्च वयोगटात 

पुरूष मत्ययता स्त्री मत्ययतेपके्षा जास्त आह.े  

 

आलखे क्र. 1 : भारत – वयोगट व ललग – गट शकूं 

परंतु भारतासारख्या ववकसनशील दशेात मात्र स्त्री 

मत्ययता जवळजवळ समान ददसून येत.े याचे कारण 

वस्त्रयांना समाजात वमळणारे दयु्यम स्थान, आरोग्य 

सुववधांच्या जाणीव-जागृतीचा अभाव, 

प्रसूतीदरम्यानचे मूत्यू, गररबी, दाररद्रय, पोषणाचा 

अभाव यांसारख्या कारणामुळे स्त्री मत्ययता जास्त 

ददसून येते.  

सन 2011 ते 2016 या कालावधीत 

जन्माच्या वेळेचे वय गृहीत धरून भारतीयांचे 

सरासरी आयुमायन 66.8 वषे आह.े जगाचे सरासरी 

आयुमायन 70 वषे आह.े 

भारतीय लोकसखं्यचेी ग्रामीण व नागरी वयोरचना: 

(सन 2001 आवण 2011 च्या जनगणननेसुार) 

1. 0 त े14 वयोगट : 

 लोकसंख्येमध्य े 35 टके्क लोकसंख्या 0 ते 14 

बालगटात आह.े यामध्ये 0 त े 9 वयोगटात 23 

टके्क लोकसंख्या आह.े ग्रामीण क्षेत्रातील एकूण 

लोकसंख्येत बालकांचे प्रमाण जास्त म्हणजे 37 

टके्क पयंत आह.े नागरी क्षेत्रात ते 31 टक्कक्कयापयंत 

आह.े सन 2011 साली बालवयोगटात 30.75 

टके्क लोकसंख्या होती. 4.6 टके्क घट ददसून यतेे. 

2. 15 त े59 वयोगट :  

3. या वयोगटात एकूण लोकसंख्येतील 57 टके्क 

लोकसंख्या आह.े ग्रामीण भागात ह े प्रमाण 55 

टके्क तर नागरी क्षेत्रात 62 टके्क आह.े  

उद्योग, व्यवसाय, नोकरी व अन्य 

उदद्दष्टांच्या पूतयतेसाठी ग्रामीण भागातून नागरी 

कें द्राकडे होणारे सततच े स्थलांतर यामुळे या 

वयोगटात ग्रामीण भागातील लोकसंख्या कमी 

तर नागरी क्षेत्रात जास्त आह.े 2011 साली 

60.30 टके्क लोकसंख्या होती. 

4. 60 वषाहंून अवधक वयोगट : 

5.  या वयोगटात एकूण लोकसंख्येतील 7.45 टके्क 

लोकसंख्या आह.े ववकवसत दशेांच्या मानाने या 

वयोगटात कमी लोकसंख्या आह.े  

उच्च मृत्यूदरामुळे सरासरी आयुमायन कमी 

आह.े ग्रामीण व नागरी क्षेत्रातील लोकसंख्येचे 

प्रमाण जवळजवळ समान आह.े सन 2011 साली 

8.58 लोकसंख्या होती. 2001 च्या मानान ेयात 

1.13 वाढ झाली आह.े 
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तक्ता क्र. 3 : भारत – लोकसखं्यचे ेवयोगटानसुार ग्रामीण व नागरी ववतरण 

 

6. अवलबंन भार : सन 2001 च्या भारतीय 

लोकसंख्येत अवलंबन भार उच्च आह.े दशेात प्रती 

100 काययकारी लोकसंख्येमागे 75 व्यक्ती 

अवलंवबत आहते. ग्रामीण भागातील अवलंबन 

भार 82 टके्क तर नागरी भागात 60 टके्क आह.े 

याचे कारण काययक्षम वयोगटातील ग्रामीण 

भागातील लोक उद्योग-व्यवसायाच्या शोधाथय 

नागरी भागाकडे स्थलांतरीत झाल्याने खेड्यात 

बालके, मलु,े वृद्ध यांचे प्रमाण वाढून अवलंवबत 

लोकसंख्या वाढलेली आह.े सन 2011 च्या 

आकडेवारीनुसार प्रती 100 काययक्षम 

लोकसंख्यामागे 65 व्यक्ती अवलंवबत आहते.   

वनष्ट्कषय (Conclusions) : 

1. 9 फेबु्रवारी 2011 रोजी भारतातील 

लोकसंख्येच्या वयोगटानुसार 0 त े 14 - 30.8, 

15 त े 59 – 60.36 आवण 60 वषायवरील 8.6 

टके्क लोकसंख्या आह.े  

2. सन 2001 च्या तलुनेत 0 त े 14 वयोगटातील 

लोकसंख्या 6.5 टक्कक्कयांनी घटलेली आह.े तर 15 

ते 59 आवण 60 पेक्षा जास्त वयोगटातील 

लोकसंख्या क्रमश: 4.56 आवण 1.7 टक्कक्कयांनी 

वाढलेली आह.े 

3. 9 फेबु्रवारी 2011 रोजी तक्ता क्र. 2 च्या 

वयोगटानुसार पुरूषांचे 0 ते 14 – 31.18, 15 

ते 29 – 27.74, 30 त े39 – 14.05, 40 त े49 

– 11.19, 50 त े59 – 7.28, 60 ते 74 – 6.62 

आण 75 पके्षा जास्त 1.56 एवढे पुरूषांचे शेकडा 

प्रमाण आढळत.े 

4. सन 2011 च्या पुरूष – वस्त्रया वयोगटानुसार 

क्रमश: पवहल्या दोन वयोगटात वस्त्रयांचे शेकडा 

प्रमाण 0.87 व 0.43 न े कमी आढळले. तर 

वतसऱ्या, पाचव्या, सहाव्या आवण सातव्या 

वयोगटात शेकडा प्रमाण 0.59, 0.2, 0.54 

आवण 0.28 ने वाढले आह.े 

5. भारतामध्ये सन 2001 नसुार प्रती 100 

काययकारी लोकसंख्येमाग े 75 व्यक्ती अवलंवबत 

आहते. ग्रामीण भागातील अवलंबन भार 82 तर 

शहरी भागातील 60 इतका आह.े सन 2011 ला 

भारतात प्रती 100 काययक्षम लोकसंख्येमागे 65 

व्यक्ती अवलंवबत आहते.     

6. भारत हा 25 कोटी युवकांचा देश असल्यान े

ववववध स्तरावर श्रमाचे प्रमाण वाढवून देश 

समृद्ध करण्याची आवश्यकता आह.े  
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प्रस्तािना- 

व्यक्तीच्या अरोग्याबरोबरच समाजाच्या अरोग्याचा विचार करणे महत्त्िाचे अह.े कारण 

व्यक्तीने स्ितःचे अरोग्य ककतीही चांगले ठेिले तरी समाजाचे अरोग्य ढासळलेले ऄसेल तर त्याचा 

परीणाम व्यक्तीिर झाल्यावशिाय रहात नाही. त्यामुळे सामुदावयक अरोग्य चांगले ठेिणे ह ेही वततकेच 

महत्त्िाचे अह.े अज औद्योवगकरणाची प्रकिया िेगाने होत अह.े कारखानदारी िाढत अह.े निनिीन 

शोध लागत अहते. औद्योवगकीकरणाचा पररणाम म्हणून शहरे फुगत अहेत तर खेडी ओस पडत अहते. 

म्हणजेच नागरीकरण िाढत अहे. लोकांच्या झंुडीच्या झुंडी शहरात येउन िसती करत अहते. या 

सिाांना चांगले वनिास वमळत नाही. ते फुटपाथ ककिा सरकारी जागेिर अपला संसार थाटतात.यामुळे 

त्यांच्याकडे कोणत्याच अरोग्याच्या सोयीसुविधा नसतात. त्यांच्या अरोग्याविषयीच्या ऄनेक समस्या 

वनमााण होतात. औद्योवगकीकरणामुळे शहरात व्यिसाय ईपलब्ध होतात परंतु दळणिळणाच्या ऄनेक 

समस्या अहते. कारखाने अवण िाहनांचा पररणाम म्हणून प्रदषुण प्रचंड प्रमाणात िाढत अहे. त्याच े

प्रत्यक्ष-ऄप्रत्यक्ष पररणाम सामुदावयक अरोग्यािर होताना कदसतात. पैसे वमळिण्यासाठी कोणत्याही 

मागााचा ऄिलंब करताना लोक कदसतात.वनतीमूल्ये पायदळी तुडिली जातात. यातून भ्रष्टाचार, 

फसिेवगरी, गुन्हगेारी, िेश्याव्यिसाय, करचुकिेवगरी, खून, मारामाऱ्या यासारखे प्रश्न वनमााण होउन 

सामुदावयक अरोग्य रसातळाला जाते. त्यामुळे सािाजवनक वनतीमूल्याचा संबंध समुदावयक अरोग्यासी 

वनकटचा अह.े यातून समाजात संघषा िाढतो. समाजाचे विघटन होते. त्यामुळे सामुदावयक अरोग्य हा 

विषय समाजशास्त्रीय दषृ्टीने ऄत्यंत महत्त्िाचा अहे. त्यामुळे शोधवनबंधासाठी मी हा विषय घेतलेला 

अह.े 

 

संशोधनाची ईकिष्ट्य:े- 

1) सामुदावयक अरोग्य संकल्पना समजून घेणे. 

2) सामुदावयक अरोग्याची ईकिष्ट ेऄभ्यासणे. 

3) भारतातील सामुदावयक अरोग्य सेिा 

कायािम ऄभ्यासणे. 

4) सामुदावयक अरोग्य रक्षण ि संिधानाची 

ओळख करून घेणे. 

गहृीतके:- 

1) भारतातील सामुदावयक अरोग्याच्या 

वस्थतीचा ऄभ्यास करणे. 

2) अरोग्य सेिेचा लाभ सिाांना कसा वमळतो 

का ते पाहणे. 

3) सामुदावयक अरोग्य कायािमासाठी विविध 

अयोगांनी सुचिलेले ईपाय ईपयुक्त 

ठरतील. 

संशोधनपद्धती:- 

प्रस्तुत शोधवनबंधाच्या लेखनासाठी वितीय 

साधन सामुग्री (Secondary Data) चा 

िापर करण्यात अला अह.े सदरील 

लेखनासाठी मावहती संकवलत करीत ऄसताना 

विविध प्रकावशत लेखांचा, पुस्तकांचा, 
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मावसकांचा अवण िृत्तपत्रांचा अधार घेण्यात 

अला. 

वििरण अवण स्पष्टीकरण– 

अरोग्य म्हणजे काय? 

अरोग्य, सामुदावयक अरोग्य, स्िास््य 

यासंकल्पनांचा ऄथा सिासामान्य लोक केिळ 

अजार नसणे ऄसा घेतात. परंत ु अरोग्य ही 

फार व्यापक संकल्पना अह.े 

“अरोग्याची वस्थती ही व्यक्ती च्या स्ितःशी, 

समुदायाशी, विश्वाशी ि इश्वराशी ऄसणाऱ्या 

संबंधाच्या समतोलाचा वनदशे करणारी वस्थती 

होय.” 

जागवतक अरोग्य संघटना (WHO)1948 

साली केलेली व्याख्या-“अरोग्य म्हणज े

शारीररक, मानवसक  ि सामावजक सुवस्थत 

ऄशी ऄिस्था की व्यक्तीमध्ये कोणताही रोग िा 

दबुळेपणा नसणे.” 

सामदुावयकअरोग्यम्हणजकेाय? 

समुदाय म्हणजे एका विवशष्ट ऄशा 

के्षत्रात राहणाऱ्या लोकांचा समूह जो 

सामावजक ईकिष्टांसाठी ि कारणांसाठी अवण 

गरजा भागविण्यासाठी संघरटत झाला 

अह.े“सामुदावयक अरोग्य म्हणजे त्या 

गािातील, िसतीतील, गल्लीतील व्यक्तींच े

सामावजक-मानवसक स्िास््य होय.” 

सामुदावयक अरोग्य ही व्यापक ऄथााची 

संकल्पना अह.े  

कारण समूहाच्या अरोग्यािर व्यक्तीच े

अरोग्य ऄिलंबून ऄसते. ऄसंख्य राष्ट्ांची 

सामुदावयक अरोग्य वस्थती वबघडलेली कदसते. 

कारण अरोग्यािरच शैक्षवणक, सामावजक, 

अर्थथक प्रवतष्ठा ऄिलंबून ऄसते. 

सामदुावयक अरोग्याची ईकिष्ट्य:े- 

सामुदावयक अरोग्य ही एक व्यापक 

व्यिस्था अह.ेतीला अर्थथक, सामावजक, 

शैक्षवणक,सांस्कृवतक ऄशी ऄंग े अहते. अरोग्य 

वनकोप तर राष्ट्ाची सिाांगीण प्रगती होत 

ऄसत.े सामुदावयक अरोग्याची काही मलुभूत 

ईकिष्ट्य ेखालीलप्रमाणे अहते. 

1) धोरणाचीव्याप्ती (व्यापकता):- 

समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला वनरोगी 

बनविणे ह ेसामुदावयक अरोग्याचे प्रमुख ईकिष्ट 

अह.े ईदा. चीन. दशेातील गरीब व्यक्तींपयांत 

सेिा दणेे अिश्यक अह.े त्यांना स्िच्छते 

विषयीच े मागादशान करून त्याच्या 

अरोग्यविषयक हानीकारक सियी बदलाव्या 

लागतात. समाजात कमालीचे बेकफकीर ि 

कमालीचे जागृत लोक अढळतात. या दोन्हींना 

यामध्ये सामािून घेतले पावहजे. अरोग्य 

कें द्रामाफा त तपासणी ि ईपचार दणेे अिश्यक 

अह.े 

2) प्रवतबधं:- 

प्रवतबंध ह ेदसुरे महत्त्िाचे ईकिष्ट अहे. 

रोग होण्यापूिी जंतूचा नायनाट केला 

पावहजे.“Prevention is better than cure” 

ऄसे अपण नेहमी म्हणतो. रोग होण्यापूिीच 

अपण काळजी घेतली पावहजे. औषध 

फिारणी, पाणी स्िच्छता, प्रवतबंधक लस 

टोचणे आत्यादींमधून अपण सामुदावयक 

अरोग्याची जपणूक करू शकतो. त्याचबरोबर 

एखादा अजार झालाच तर लिकर रोगवनदान 

अवण ईपचार करणे हहेी प्रवतबंधात येते. 

3)रोगाच ेवनिारण:- 

रोगाचे वनिारण ह े सामुदावयक 

अरोग्याचे वतसरे ईकिष्ट अहे. रोग झाल्यािर 

बरा होइपयांत त्यािर औषधोपचार केले 

पावहजेत. रोगाचे स्िरूप िेगिेगळे ऄसते. 

लक्षणे अवण काही तपासण्या करून त्याचे 

वनदान करािे लागते. रोगाचे वनिारण करताना 

डॉक्टर, पररचाररका यांच्याबरोबरच रुग्णाचे 

नातेिाइक खूप महत्त्िाचे ऄसतात. त्यांनी 

अपापली भूवमका योग्य प्रकारे िटिली तर 

रोगी लिकर बरा होतो. 

4)पनुिासन:- 

नसुता रोगी बरा होउन पुरेसे नाही. रोग्याचे 

संपूणा पुनिासन केले पावहजे. रोज बरा 

झाल्यािर त्याच्या विकासासाठी केलेली 

ईपाययोजना म्हणजे पुनिासन होय गरजेनुसार 
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त्याला मदत केली पावहजे. मानवसक धैया दणेे, 

एखादा व्यिसाय ककिा धंदा करण्यास मदत 

करणे ह े पुनिासनामध्ये येते. अजार बरा 

होण्याबरोबर त्याच े शारीररक, मानवसक, 

सामावजक ि अर्थथक पुनिासन ही तेिढेच 

महत्त्िाचे अह.े 

भारतातील सामुदावयक अरोग्य कायािम:- 

पॉल रसेल ह े विचारिंत म्हणतात की 

अरोग्य अवण रोग यांनी केवहांच अंतरराष्ट्ीय 

स्िरूप प्राप्त केले अह.े विकासाच्या कदशेने 

पाउल टाकताना मनुष्ट्यबळ, साधन-सामगु्री 

अवण संपत्तीचा विचार केला गेला पावहजे. 

भारतात त्यादषृ्टीने अरोग्यविषयक घटकाला 

प्राधान्य कदले जात नाही. ऄपुऱ्या वनधीची 

तरतूद केली जाते. शासनाने “कल्याणकारी 

राज्य” याला केवहाच वतलांजली कदलेली अहे. 

सािाजवनक अरोग्य कायािम राबिताना तीन 

ईकिष्ट्य ेडोळ्यासमोर ठेिण्यात अलेली अहते. 

1) अरोग्यसेिेचा लाभ सिाांनाच वमळाला 

पावहजे. 

2) अरोग्यविषयक जागृती वनमााण करणे. 

3) अरोग्याचा संबंध दिैी घटनेसी न लािणे. 

त्या दषृ्टीने स्िातंत्र्योत्तर काळात वनयोजन 

करण्यात अले. 

ऄ) भोर सवमती:- 

1946 साली भोर सवमतीने राष्ट्ीय पातळीिर 

केलेल्या सिेक्षणातून दशेाचे अरोग्य 

सुधारण्यासाठी ि रोगांचा प्रादभुााि 

रोखण्यासाठी विविध वशफारशी केल्या अहते. 

1. प्रवतबंधात्मक ईपायािर ऄवधक लक्ष कें कद्रत 

करण्यात यािे. 

2. ईपचारात्मक अवण प्रवतबंधात्मक 

कायािमाचे सुसुत्रीकरण वहािे. 

3. डॉक्टरांना िैद्यकीय वशक्षणाबरोबर 

सामावजक िैद्यकीय ज्ञान कदले पावहजे. 

दशेातीलदर 40000 लोकसंख्येमागे एक 

प्राथवमक अरोग्य कें द्र सुरू करािे. 

 

ब) मखुजी सवमती:- 

 1965 मध्ये मुखजी सवमती स्थापन करण्यात 

अली. या सवमतीने काही वशफारशी केल्या- 

1. मलेररया रोगाचा प्रवतबंध करािा. 

2. वजल्हा पातळीिर तज्ञ डॉक्टरांच्या 

नेमणूका करण्यात याव्या. 

3. कुटंुब वनयोजन कायािमासाठी स्ितंत्र 

कमाचारी ि सेिकांची तरतूद करािी. 

क) कताारससग सवमती:- 

1973 मध्ये कताारससग सवमती स्थापन 

करण्यात अली. वतने काही सिेक्षण ि ऄभ्यास 

करून महत्िपूणा वशफारशी केल्या. 

1. स्त्री अरोग्य सेविका तयार करािी. 

2. पुरुष अरोग्य सेिकांच्या नेमणूका 

कराव्यात. 

3. िरील दोघांमाफा त मलेररया, कुटंुबवनयोजन 

सेिा ईपलब्ध करून द्यािी. 

ड) श्रीिास्ति सवमती:- 

1975 साली श्रीिास्ति सवमती स्थापन 

करण्यात अली. वतच्या काही वशफारशी- 

1. ‘पूरकिैद्यक’ सेिा पुरिण्यासाठी अरोग्य 

कमाचाऱ्यांच्या संख्येत िाढ सुचविली. 

2. निीन कायाकते घ्यािेत. 

3. िैद्यकीय महाविद्यालयातून ग्रामीण 

अरोग्याची ऄवधक तरतूद करािी. 

4. खेड्यात राहणाऱ्या सुइणीस (बाळंतपण 

करणारी ऄनुभिी स्त्री) प्रवशक्षण द्यािे. 

5. कुटंुब वनयोजना िर ऄवधक भर द्यािा. 

6. माता बालक कल्याण कायािम राबिािेत. 

सामदुावयक अरोग्य कायािमाची 

ऄमंलबजािणी:- 

भारतात िरील सवमत्यांनी केलेल्या 

वशफारशी अवण ऄभ्यासािरून सामुदायीक 

अरोग्य कायािमाचीऄंमलबजािणी खालील 4 

स्तरािरून करण्यात अली. यासाठी स्ितंत्र 

मंत्रालयाची वनर्थमती करण्यात अली. कें द्र ि 



IJAAR    Vol.2 No.19   ISSN – 2347-7075 

 

  .                   

21 

राज्य यांच्या समन्ियातून कायािमाची अखणी 

करून ऄंमलबजािणी करण्यात अली.  

ऄ) राष्ट्ीय पातळी:- 

कें द्रीय पातळीिर स्ितंत्र अरोग्य 

मंत्रालय स्थापन करण्यात अले अहे. त्यामध्ये 

एक कॅवबनेट अवण एक राज्यमंत्री ऄसा 

कायाभार दणे्यात अला अहे. पंचिार्थषक 

योजनेत अरोग्यािर स्ितंत्र तरतूद करण्यात 

अली अह.े त्यातून विविध योजना अवण 

बाबींिर खचा केला जातो. िैद्यकीय वशक्षण 

अवण कुटंुब वनयोजन,विविध रोगािर व्यापक 

प्रमाणात औष धोपचार, लसीकरण, दिाखाने 

अवण डॉक्टरांची संख्या िाढिण्यात अली. 

त्यामुळेच अज अपण विविध अजारांना 

भारतातून हिपार (पोवलओ,दिेी) केले अह.े 

अ) राज्यपातळी:- 

राज्यपातळीिर पण कें द्राप्रमाणचे दोन 

मंत्री (कॅवबनेट ि राज्यमंत्री) अरोग्य कारभार 

पाहतात. त्यांच्या जोडीला विविध पातळीिर 

प्रशासकीय पद े वनमााण करण्यात अलेली 

अहते. काही बाबी ह्या राज्यशासनाच्या कके्षत 

येतात. अरोग्यविषयक कायािमांची 

ऄंमलबजािणी प्रत्यक्ष राज्यसरकारला करािी 

लागते. साथीच्या रोगािर वनयंत्रण ठेिून 

जनतेचे अरोग्य ईत्तम रहािे म्हणून 

राज्यशासन नेहमी प्रयत्नशील राहते. 

क) वजल्हा पातळी:- 

वजल्ह्याच्या रठकाणी एक वजल्हा 

अरोग्य ऄवधकारी (D.H.O.) ऄसतो. त्याला 

प्रत्येक तालुक्याच्या रठकाणी ऄसणाऱ्या 

िैद्यकीय ऄवधकाऱ्यांचे सहकाया वमळत 

ऄसत.ेयाचबरोबर वजल्हा रुग्णालय 

सांभाळणारे वजल्हा शल्य वचककत्सक दखेील 

ऄसतात. संपूणा वजल्ह्यातील अरोग्य 

कायािमांची ऄंमलबजािणी करण्याचे काम 

यांच्यामाफा त होत ऄसते. यामध्ये विविध 

पदािरील कमाचाऱ्यांचा सहभाग दखेील 

महत्त्िाचा ऄसतो. 

 

 

ड) वनमसरकारी सखं्या:- 

सिाच बाबींिर शासनाचे प्रयत्न ऄपुरे 

पडतात. त्यामुळे अरोग्य संरक्षण अवण संिधान 

या कामी वनमसरकारी संस्थांची भूवमका ही 

महत्त्िाची अह.े या संस्थाही लोकांच्या 

अरोग्याची काळजी घेताना कदसतात.विटीश 

काळात वमशनरीजने ह ेकाम खूप चांगले केलेल े

अह.े त्याचबरोबर भारतात टाटा, िावडया, 

वबलाा अवण ऄंबानी यासारखे ईद्योजक अरोग्य 

कायािमात अपला सहभाग नोंदिताना 

कदसतात. त्यामुळे जनतेला चांगल्या प्रकारच्या 

अरोग्य सुविधा वमळताना कदसतात. 

वनष्ट्कषा:- 

भारतातील सामुदावयक अरोग्याचा 

ऄभ्यास करताना बरेचसे अरोग्याचे वचत्र 

अपल्या डोळ्यासमोर येते. एक म्हणजे 

‘सिाांसाठी अरोग्य’ ह े ईकिष्ट गाठत ऄसताना 

अपण बरीच मजल मारली अहे. अरोग्य ही 

संकल्पना व्यापक अह.े ती बहुअयामी 

ऄसल्याने विविध ऄभ्यास, अयोग नेमून अपण 

त्यामध्ये सुधारणा केलेल्या अहते. अरोग्याची 

प्रवतष्ठा ईंचािण्यासाठी एकूण ईत्पन्नापैकी 

अपण फक्त 1 टक्का खचा करत अहोत.विकवसत 

राष्ट्ांत हचे प्रमाण 5 टक्क्यांिर अह.े तरतूद 

िाढली तर सेिा अवण सुविधा िाढिता येतील. 

दजेदार अरोग्य सुविधा वनमााण झाल्या तर 

लोकांच ेअयुमाान िाढेल. 

िास्तविक फक्त औषधोपचार करून 

लोकांचे अरोग्य सुधारायचे नाही तर लोकांना 

अरोग्य वशक्षण पण द्यायचे अहे. कौटंुवबक 

पातळीिर त्याची ऄंमलबजािणी होणे 

अिश्यक अह.े दर हजारी120 ऄसणारे 

बालमृत्युदर अपण 30 िर अणलेले अहे. परंत ु

यामध्ये अणखीन सुधारणा करायला िाि 

अह.ेतात्पया सामुदावयक अरोग्य ह े केिळ 

औषधोपचारापुरते मयााकदत नसून तो 

सामावजक ि अर्थथक जीिनमान ईंचािण्याच्या 

दषृ्टीने महत्त्िाचे अह.े 

 



IJAAR    Vol.2 No.19   ISSN – 2347-7075 

 

  .                   

22 

संदभासचूी:- 

1) जी. एन. मोरे, ‘ग्रामीण समस्या अवण 

नागरी प्रश्न’ एज्युकेशनल पवब्लशसा ऄँड 

वडस्रीब्युटसा औरंगपुरा औरंगाबाद, 

प्रथमािृत्ती 9 ऑगस्ट 2014. 

2) सुधा काळदाते अवण शंकर गायकिाड, 

“िैद्यकीय समाजशास्त्र” श्रीलक्ष्मी प्रकाशन 

औरंगपुरा औरंगाबाद, प्रथमािृत्ती 24-04-

1993. 

3) कृष्ट्णकुमार पुजारी, “िैद्यकीय समाजशास्त्र” 

कैलास पवब्लकेशन्स औरंगपुरा औरंगाबाद, 

प्रथमािृत्ती ऑगस्ट 1996. 

4) दा. धो. काचोळे, “िैद्यकीय समाजशास्त्र, 

कैलास पवब्लकेशन्स औरंगपुरा औरंगाबाद, 

तृतीयािृत्ती 28 जून 1999. 

5) विठ्ठल प्रभू, “अरोग्य दक्षता” मजॅवेस्टक 

प्रकाशन, वगरगाि मुंबइ, प्रथमािृत्ती 

1995. 

लोकसत्ता एवप्रल 2022 चतुरंग पुरिणी 



 

International Journal of Advance and Applied Research 
www.ijaar.co.in 

 

ISSN – 2347-7075 Impact Factor – 7.328 
Peer Reviewed Bi-Monthly   

 Vol.2 No.19 July – Aug 2022  
 

23 

 

 

                                  व       – ए        
 

  .  व     .      

  . .  . व    व            व          व    ,        

Corresponding Author-   .  व     .      

Email- Kirdakkavita339@gmail.com 

 DOI- 10.5281/zenodo.7053646 
 

 

        

                                                                            व 

      व                                                            .                        

 व                                       व    .                                        

                व    व      .                            व            ए    व                

   .                                                             ,     ,            

                                             .                                          

                 व                  व       .                           व            व   

               व                            व               व   व        व       .  
 

    व   –  

          व                    

        व                              

         व                       .  

        व                         ४०    

५०                                    .  

                                       

                                  ,      

                                           

            ,     व :                   

     .  

                          व      , 

           व                व         व 

             ए      व       व       .       

                  ए                      

    ,                          .   

 
 

 

               – 

१)                              व     

       .  

२)                           व      .  

३)                             व    

              .  

४)          व                   व      .  

५)         व                            

 व              .  

          –  

 व                                   

              ,       ,                

      ,       ,    ,    व              

                           .  

 

 



IJAAR    Vol.2 No.19   ISSN – 2347-7075 

 

  .  व     .      

24 

                   – 

         व                         

            व                 .          

   व    व         व    व   व         

       .                                

   व               व                       

 व                                  

                                       

                    .                   व  

   व                                    

                                            

              ,                  ,           

       व         व     व   व             

   .                                     

                                        

                                     व    

                                .  

                              व  

  व                                   

                                   व          

   .                                         

व                                  .       

   व                                  

                                ए         

        ,                              व    

    .                                      

                            व          

 व           व                           

          .                       व   

  व                                   व    

      व                 -                व  

                            व  व           

       व              .   

                                  

        व                                  

      ,         व         व           

         .                             

                   -             व   

 व          व       .          व       , 

                    ,                  , 

          व व       व              ,     

         व व                             व  

                        व व            

           ,        ,     ,      ,   व   व , 

                             व               

   व       .                         

      व                               

        व         .          व          

 व         व   व                    

        व        व        ,  व :          -

           व        व                    

         .                                

         व         व    ,              

                                    .  

                                        

           .                 व            

   व                                        

         .            व :             

                                           .   

                                 

                          व                , 

     व                व               व  

               व                       . 

                                      , 

   व                                      

                                       .  

  ,   ,   व,       व  व  व         व        

              व       व               

                                      , 

                                     



IJAAR    Vol.2 No.19   ISSN – 2347-7075 

 

  .  व     .      

25 

       ,         व             व       .  

ए .  .ओ.       व                 ए    

                        ९८             

 व                .                     

४०     व                .  .ए .  .     

                                   

              व .                       

                                          

                       १०             , 

                                     

                .                     

    ,        व      व                  

                          व     व .   

                           – 

                                     

             व         .      ,    ,           

            ,         ,       ,        , 

      व                        ,           

  व   व                               

        ,      ,        , व    ,     व          

                                 

 व                                      

              .               व     , 

   ,  व    ,               ,   व     , 

        ,          ,               , 

                      व       .         

                                              

                                      

             व                        व  , 

      ,                ,      व          

                      व .                

            व             , व         

            .                             

                          व                , 

                                    

    .                   व               

     व                                   

    व व                                

    .   

       –  

 व       व                       , 

                                             

                                        

                                       व   

                           व               

           व          व       ,   व        

 व       व     व          .              

                     ,            व       .  

       व :                          

                                       व  

                                          

                                        

                   .                   

      व                 व                 

   व     व          व               , 

       व                व          .   

               –  

१)         व   ,            –          

           ,                       

      .  

२)व            –              ,  व    

            ,         . 

३)               –       व                  

ए         ,              व       .  

 

 

 



 

International Journal of Advance and Applied Research 
www.ijaar.co.in 

 

ISSN – 2347-7075 Impact Factor – 7.328 
Peer Reviewed Bi-Monthly   

 Vol.2 No.19 July – Aug 2022  
 

26 
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साराांश :  

 शाश्वत विकासाची ध्येय ह ेबहुआयामी दाररद्रयचे वनकष लागू होतात, याांच्या अगोदर २००० मध्ये सहस्त्र विकास 

ध्येय ८ होती त ेउद्दीष्ट े२०१५ पयंत साध्य करायचां होत ेत ेउद्दीष्ट ेसाध्य न झाल्यान े२०१५ मध्ये न्यूयॉकथ  पररषद 

शाश्वत विकासासाठी आपल्या जगाचा विषयपविका पररितथन करण.े १७ ध्येय ठरिण्यात आली आवण १६९ उद्दीष्ट े

२०३० पयंत साध्य होण ेअपेवित आह,े बहुआयामी दाररद्रय वनदेशाांक घटक आरोग्य, वशिण, राहणीमान ह ेतीन 

घटक ि दहा उपघटक शाश्वत विकास ध्येय खाली येतात. बहुआयामी दाररद्रय          ही सांकल्पना २०१० मध्य े

अथथशास्त्र कें द्राच्या सवबना अल्कीरी याांनी माडली ओ. पी. एच. आय. आवण य.ू एन. डी. पी.  प्र  वशत करत असत.े 

नीती आयोग शाश्वत विकास ध्येय   जमाप केल े    य         विषयात वनती           य               

   य    दाररद्रय वनदशेाांक      य                   विश्लेषण         ..    

 

प्रस्तािना: 
 बहुआयामी दाररद्रय वनदेशाांक ह े  शाश्वत विकास 

ध्येय सांबधीत आह.े ध्येय पवहल ेशाश्वत विकास ध्येय 

१ दाररद्रय दरू करण े सांपणूथ जगातील हरतऱ्हचेे 

दाररद्रय दरू करणे.  बहुआयामी दाररद्रय वनदेशाांकाचे 

१० घटक सांबवधत आहते. शाश्वत विकास ध्येय 

१,२,३,४,६,७ आवण ११  शाश्वत विकास ध्येय एकूण 

१७ ध्येय आहते त्यापैकी ७ ध्यये बहुआयामी दाररद्रय 

वनदेशाांक लागू होतात. एम. पी. आय. चे घटक एस. 

डी. जी. मानत असते. बहुआयामी दाररद्रय वनदेशाांक 

मुख्य तीन घटक ि यातील दहा उपघटकािर 

आधाररत आह.े आवण त्या दहा घटकािर शाश्वत 

विकास ध्येय सांबधीत आह.े ते खालीलप्रमाण े–  

आरोग्य : कुपोवषत ध्येय २ शनू्य उपासमार , बाल 

मृत्यूदर ध्येय ३ चाांगले आरोग्य आवण कल्याण.  

वशिण : शालेय िषथ ध्येय ४ गणुित्ता वशिण, शालेय 

उपवस्थती ध्येय ४ गुणित्ता वशिण. 

राहणीमान: स्ियांपाक इांधन ध्येय ७ परिडणारी 

आवण स्िच्छ ऊजाथ, साांडपाणी व्यिस्था ध्येय ६ स्िच्छ 

पाणी आवण साांडपाणी व्यिस्था, वपण्याचे पाणी ध्येय 

६ स्िच्छ पाणी आवण साांडपाणी व्यिस्था, घरािरील 

छत ध्येय ११ शाश्वत शहरे आवण समुदाय, िीज 

पुरिठा ध्येय ७ परिडणारी आवण स्िच्छ ऊजाथ, 

सांपती ध्येय १ .दाररद्राय दरू करण.े िरील 

घटकािरून आपल्याला बहुआयामी दाररद्रय वनदेशाांक 

आवण शाश्वत विकास ध्येय याांचा सबांध असताना 

ददसून येतो. शाश्वत विकास ध्येय ० ते १०० या 

घटामध्ये मोजले जात.े त्यात त्तीन पद्धतीन ेिगीकरण 

केलेल ेआह ेत ेपुढील प्रमाण े०-४९ ध्येय साध्य साठी 

इवच्छत, ५०-६४ ध्येय सुधारणा ६५-९९ ध्येय साध्य 

करण्याकडे अग्रसर  आवण १०० म्हणजे ध्येय साध्य 

असे त्याचा अथथ होतो. तर आपण भारातातील कोणत े

राज्य शाश्वत विकास ध्येय आवण बहुआयामी दाररद्रय 

वनदेशाांकामधील घटकाची िस्तवुस्थती शाश्वत विकास 

ध्येय ३.० ध्येय नुसार विश्लेषण. 

उद्दीष्टय े 

1. शाश्वत विकासाची ध्येय ह ेबहुआयामी दाररद्राय 

वनदेशाांक दकतीपत सांबवधत आहते याचा अभ्यास 

करणे. 

2. वशिण, आरोग्य, ि राहणीमानात भारतातील 

िास्तविक पररवस्तथी अभ्यास करणे. 
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गहृीतके   

१). शाश्वत विकास ध्येय आवण बहुआयामी 

दाररद्रायचे वनदेशाांकाच्या घटकािर अिलांबून आह.े 

सांशोधन पद्धती:  

विषयाची उद्दीष्टये विचारात घेिून िणथनात्मक 

सांशोधन पद्धतीचा उपयोग करण्यात आला  

सांशोधकाने वददतीय सामग्रीमध्ये विविध अहिाल 

सांशोधन पविका नीती आयोग अहिाल आांतरराष्ट्रीय  

राष्ट्रीय सांदभथ इ. माध्यमातून मावहती सांकवलत केलेली 

आह.े िरील विश्लेषणामध्य े उल्लेख केल्याप्रमाण े

आपण भारतातील आरोग्य, वशिण, ि 

राहणीमानाची िास्तविक पररवस्थती अभ्यास करणार 

आहोत यामधनू कोणता घटक शाश्वत विकाश ध्येय 

साध्य करत े आवण कोणते घटक बहुआयामी दाररद्र्य 

आह े दकिा िांवचत आह ेआपण भारतातील वस्तथीचा 

पुढीलप्रमाण ेआढािा घेि ूया -   

आरोग्य वस्तथी : 

  शाश्वत विकास ध्येय २ शून्य उपासमार 

कुपोवषत बालकाची वस्तथी मध्ये केरळ, चांडीगड दोन 

राज्य शून्य उपसामार साध्य करण्यात यशस्िी आहते 

झारखांड, दादरा नगर हिेली, दमन आवण ददि, 

अांदमान वनकोबार, पविम बांगाल, उत्तरप्रदशे, 

ओवडशा, मघेालय, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश िर 

साांवगतलेल्या राज्य शून उपासमार मध्ये ० ते ४९  या 

श्रेणी मध्ये आह े म्हणजेच त े शाश्वत विकास ध्येय 

साध्य करण्यात यशस्िी प्रगती झाललेी नाही, ि 

उपासमार २०३० पयंत साध्य होईल की नाही हा 

प्रश्न उपवस्थतीत होतो. त्यामुळे वतथल े कुपोवषत 

बालकाचे प्रमानामध्ये घट ददसून येत नाही, ि िांवचत 

आह ेयािरून आपल्याला लिात येते. परांतु आपण जर 

केरळ आवण चांडीगड राज्यात शून उपासमार आह.े 

शाश्वत विकास ध्येय ह े दोन राज्य साध्य केले आह े 

६५ ते ९९ या श्रणेी मध्ये आह ेयािरून आपणास असे 

लिात यतेे त े ध्येय २ साध्य करण्यात यशस्िी आह े

याचा अथथ केरळ आवण चांडीगड राज्य िांवचत नाही. 

कमी िजनाचे बालक भारतात पाच िषाथखालील कमी 

िजनाचे बालकाचे प्रमाण ३३.४% टके्क आह.े 

सिथसमािेशक राष्ट्रीय पोषण सिेिण २०१६-१८ 

अहिाल नुसार १.९ टके्क सांबधीत टके्किारी पाच 

िषाथखालील ज्याचे िजन जे की कमी आह े  २०१३ 

नुसार उच्च मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशामध्य े

जागवतक बँकेचा आदहालािरून झारखांड पाच 

िषाथखालील मलुाचे िजन कमी आह े म्हणजेच 

कुपोवषत प्रमाण ४२.९ एद्ढे त्याखोलोखाल 

छत्तीसगढ पाच िषाथखालील कुपोवषत बालकाचे 

प्रमाण ४० टके्क आह.े वसक्कीम ह ेराज्य ११ टक्कक्कयासह 

सिोत्तम कामवगरी करणारे राज्ये आह े त्या नतर 

वमझोराम ११.३ टके्क आह.े इतर राज्याच्या तलुनेत 

झारखांड, छत्तीसगढ ह े राज्य कुपोवषत बालकाचे 

िस्तुवस्तथी बचताजनक आह े ि शाश्वत विकास ध्येय 

२ साध्य होयायला खूप िेळ लागेल ि शून्य उपासमार 

िांवचत आह.े  बाल मृत्यूदर ध्येय ३ चाांगले आरोग्य 

आवण कल्याण  ध्येय ३ मध्ये गजुरात आवण ददल्ली ह े

दोन राज्य शाश्वत शाश्वत विकास ध्येय साध्य केललेी 

आहते ि त ेिांवचत नाहीत. भारताचा शाश्वत विकास 

ध्येये ३ मध्ये स्कोर ७४ आह ेम्हणजेच (६५ त े९९) 

ध्येय साध्य करण्यासाठी अग्रसर शाश्वत विकास साध्य 

करण्याकडे अग्रसर बाल मृत्यूदर कमी झाल े आह,े 

भारतात पाच िषाथखालील बाल मृत्यूदर घटल े आह े

१००० वजिांत बालकामाग े ३६ बालकाचा मृत्य ू

होतो, ह्या घटकामध्य े सुधारणा होतीय पण त्याचा 

िेग फार कमी आह.े भारतील जेदहा एकास एकास 

१:१  वस्तथी वनमाथण होते तेदहा खयाथ अथाथन ेशाश्वत 

विकास ध्येय साध्ये झाली असे म्हणता येईल ि 

बहुआयामी दाररद्र्य दरू झाले असे म्हणता येईल.    

 वशिणाची वस्तथी :  
शाश्वत विकास ध्येय ४ गुणित्ता वशिण १२ 

व्या पांचिार्षषक योजनेला वशिणाला अवधकावधक 

महत्ि देण्यात आल,े ज्याददािारे जलद आवण 

सिथसमािेशक विकास साध्य करता यईेल समाजातील 

सिथच सामावजक घटकामध्ये विकास घडिून 

आणण्याचे ठरविण्यात आल.े२०११ च्या 

जनगणनेनुसार भरतातील सािरता दर ७३ आह े

त्यामध्ये पुरुष सािरता ८०.९ टके्क ि मवहला 

सािरता ६४.६ टके्क आह.े सािरता दरामध्य े

सुधारणा होतय पण राज्यातील सािरता दरामध्य े

असमानता आह.े उदा. वबहार ६१.८०, झारखांड 

६६.४१, अरुणाचल प्रदशे ६५.३८ या राज्यातील 

सािरतेचे प्रमाण कमी आह.े भारतातील शाश्वत 

विकास ध्येय ४ स्कोर  अरुणाचल प्रदेश ४१ , वबहार 

४३ , आसाम ४३ झारखांड ४५, मध्य प्रदशे ४५, 

मेघालय ४८, नागालेंड ३९, ओवडशा ४५, विपुरा 

४२ या राज्यातील (० त े ४९) या घटामध्ये ध्येय 

साध्य करण्यासाठी इवच्छत म्हणून ओळखले जात.े 

यािरून आपल्या लिात येत ेकी, शाश्वत विकास ध्येय 

४ मधील वशिणाची गणुित्ता सुधारललेी नाही. याच 

अथथ िर साांवगतलले्या राज्यात गणुितापूणथ 

वशिणापासून िांवचत आह,े भारतातील वशिणाची 

वस्तथी िगथ १ त े ८ मलुाची नोदणी प्रमाण ८७.२६ 

टके्क, शाळाबाह्य मुलाचे प्रमाण ९ त े १० िगाथतील 
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१७.८७ एदहढे आह े म्हणजे भारतात अजनू मलु े

वशिणापासून िांवचत आह.े विशेष म्हणजे आददिासी , 

विमुक्त भटक्कया जमाती, अनसूुवचत जाती, मध्यम 

उत्पन्न घटतील मुल ेगणुितापणूथ वशिणापासून िांवचत 

आह.े भारताची शाश्वत विकास ध्येय ४ स्कोर ५७ 

यािरून आपल्याला असे ददसून येते की’ (५० ते ६४) 

आह े  म्हणजे भारत २०३० पयंत गणुािता वशिण 

सुधारेल केरळ आवण चांडीगड हा राज्य साध्य केल े

आहते (६५ ते ९९) या रठकाणी गुणितापणूथ वशिण 

आह े शाश्वत विकास ध्येय साध्य झाल े आह े

वशिणापासून िांवचत नाही 

राहणीमान :   
स्ियांपाक इांधन शाश्वत विकास ध्येय ७ 

परिडणारी स्िच्छ ऊजाथ या ध्येय मध्य े आांध्रप्रदशे, 

गोिा, हरयाणा, महाराष्ट्र, कनाथटक, केरळ, वमझोरोम 

पांजाब राजस्थान वसक्कीम तावमळनाडू, तलेांगाना, 

उत्तराखांड, उत्तरप्रदेश, अांदमान आवण वनकोबार, 

चांडीगढ, ददल्ली, जम्म ू आवण कश्मीर ,लदाख या 

राज्य ि कें द्र शावसत प्रदेश याांचा स्कोर १०० आह े

म्हणजे ही राज्ये शाश्वत विकास ध्येय साध्य झालेली 

आह,े प्रेत्यक व्यक्ती इांधन उपलब्द ते बाबत शाश्वत 

आह े कोणीही इांधन िापरण्यापासून िांवचत नाही, 

परांतु जर उिथररत राज्यामध्ये मघेालय हा राज्य इांधन 

उपलब्ध त े बाबत शाश्वत ध्यये साध्य झाल े नाही 

त्याचा स्कोर ५० आह े ध्येय साध्य साठी प्रयत्न  या 

श्रेणीत आह े याच अथथ इथ े इांधन सुधेचा कमी 

उपलब्धता आह े या स्ियांपाक इांधन घटकामध्य े

मेघालय हा राज्य िांवचत आह.े  
 साांडपाणी व्यिस्था शाश्वत विकास ध्येय ६ 

स्िच्छ पाणी आवण साांडपाणी व्यिस्था ध्येय ६ मध्य े

गोिा आवण लिदीप या राज्य ि कें द्रशावसत प्रदेश 

स्िच्छ पाणी आवण साांडपाणी व्यिस्था ह ेध्येय साध्य 

केले आह,े वपण्याचे पाणी आवण साांडपाणी व्यिस्था 

केलीली आह े आवण या राज्यातील लोक वपण्याचे 

पाणी आवण साांडपाणी व्यिस्था केल्यामुळे या 

घटाकात िांवचत नाहीत. या रठकाणी इतर राज्याचा 

स्कोर पवहला असता तर त ेराज्ये शाश्वत विकास ध्येय 

६  साध्य झाललेां नाही. आसाम, राज्यस्थान आवण 

ददल्ली या राज्याचा स्कोर ५० त े ६४ या घटामध्य े

आह,े यािरून असे ददसते की ह ेराज्य शाश्वत विकास 

ध्येय ६ मध्ये इतर राज्याचा तुलनते वस्तथी खराब 

आह,े स्िच्छ पाणी आवण साांडपाणी व्यिस्था ध्येय ६ 

िरील वतन्ही राज्यात साध्य झालेल े नाही. ह े राज्य 

त्या घटकामध्ये िांवचत आह.े घर कचे्च घरािरील छत 

शाश्वत विकास ध्येय ११ शाश्वत शहरे आवण समुदाय 

या ध्येय मध्य े साध्य े झालेली राज्य  पांजाब आवण 

चांडीगढ राज्ये आहते ि त्या राज्यतील शहरे मधील 

घरे पके्क आहते आवण तेथील सध्याची वस्तथी चागली 

आह.े िरील दोन्ही राज्य शाश्वत विकास ध्येय ११ 

साध्य केली आहते शहरे घरे पक्कक्कया घराच्या बाबतीत 

िांवचत नाही, भारतातील इतर राज्याची वस्थती माि 

िेगळी आहते ते पुढीलप्रमाणे पविम बांगाल, 

नागालेंड, आसाम या वतन्ही राज्य ची वस्तथी चाांगली 

नाही त्याचा शाश्वत विकास ध्येय स्कोर (० त े४९) 

ध्यये साध्य करण्यासाठी इवच्छत या घटामध्य े आह,े 

म्हणजेच त े शाश्वत विकास ध्येय ११ मधील शहरी 

लोकाांना पक्का घरे उपलब्ध करून दणे्या त कमी पडल े

आह,े ि या राज्यतील शहरातील लोक चागली घर 

च्या बाबतीत िांवचत आह.े आवण त्या राज्यात शाश्वत  

विकास ध्येय ११ साध्य झाल ेनाही. 

 िीज पुरिठा   शाश्वत विकास ध्येय ७ 

परिडणारी स्िच्छ ऊजाथ भारतात ९९.९९ टके्क िीज 

पुरिठा झाललेा आह ेयाचा अथथ भारत शाश्वत विकास 

ध्येय ७ ह े साध्य केले आह,े भारात्तील मेघालय ह े

राज्य िीज पुरिठा बाबत शाश्वत विकास ध्येय ७ 

साध्य झाले नाही परत ू त्याच्या स्कोर ५० आह े

म्हणजे २०३० पयंत त े  िीज परुिठा    करण्यात 

शिम बनले परांतु सध्या तो राज्य िीज पुरिठा या 

घटकाांमध्ये िांवचत आह ेसध्याची वस्तथी लिात घेता 

ध्येय ७ पणूथ झालेल े नाहीत. भारतातील इतर 

राज्याची वस्तथी चागली आह े ि त े १००  ध्येय ७ 

साध्य केल े आह.े त े राज्य आहते मध्य े आांध्रप्रदेश, 

गोिा, हरयाणा, महाराष्ट्र, कनाथटक, केरळ, वमझोरोम, 

पांजाब, राजस्थान, वसक्कीम, तावमळनाडू, तलेांगाना, 

उत्तराखांड, उत्तरप्रदेश, अांदमान आवण वनकोबार, 

चांडीगढ, ददल्ली, जम्म ू आवण कश्मीर ,लदाख या 

राज्य ि कें द्र शावसत प्रदेश याांनी ध्येय ७ साध्य केलले े

आह ेि िीज िापर िांवचत नाहीत.         

   सांपती मालमता  शाश्वत विकास ध्येय १ 

दाररद्राय दरू करणे भारतातील बहुआयामी 

दाररद्रायचे प्रमाण २७.९० आह,े भारतील इतर 

राज्यातील बहुआयामी दाररद्रायचे प्रमाण सिाथत 

अवधक वबहार या राज्यात ५०.२० एिढे तर 

छत्तीसगड ३६.८०, झारखांड ४६.५०, मध्यप्रदेश 

४१.१०, ओवडशा३५.९०, उत्तरप्रदेश ४०.८० 

म्हणजेच िर साांवगतल्या प्रमाण ेया राज्यतील लोकाचे 

उत्पन कमी आह े स्िताच्या मालकीची पके्क घर 

वपण्याचे पाणी िीज पुरिठा साांडपाण्याची व्यिस्था 

या घटकात िांवचत आहते आवण ते राज्य विषेतः 

आददिासी , विमुक्त भटक्कया जमाती,  साध्य झालले े
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नाहीत ि तेथील लोक बहुआयामी दाररद्र्य रेषेखालील 

जीिन जगत आह.े तावमळनाडू आवण ददल्ली या दोन 

राज्याांनी शाश्वत विकास ध्येय १ साध्य केले आह,े 

बहुआयामी दाररद्र्य रेषचे्या िर आह.े तेथील 

राहणीमान वस्तथी देखील चागली आह.े     

वनष्कषथ :  
 सुरिातीला विकास ध्येये मापनासाठी 

सहस्त्र विकास ध्येय याची एकूण ८ ध्येय होती ि ती 

२०१५ पयंत ध्येय साधायचे होते, ते ध्येय साध्य न 

झाल्यामुळे न्यूयॉकथ  येथे  या पररषदेत शाश्वत 

विकासासाठी आपल्या जगाचा विषयपविका 

पररितथन करण.े  १७ ध्येय ठ्ररिण्यात आली आवण 

१६९ उद्दीष्ट२े०३० पयंत साध्य करण्याचे वनराधार 

सांयुक्त राष्ट्रानी केला आह.े विशेष म्हणजे शाश्वत 

विकासाची ध्येय बहुआयामी दाररद्र्य वनदेशाांकाशी 

सांबवधत आह े त्यािरुन वशिण, आरोग्य, राहणीमान 

मुख्य तीन घटक आवण १० उपघटक शाश्वत विकास 

ध्येय आवण बहुआयामी दाररद्र्याचे साह्याने राज्यातील 

िस्तुवस्तथी आढािा गेिू शकतो.   
भारतातील आरोग्य, वशिण, राहणीमान या 

घटकामध्ये सुधारणा होतीय पण त्याचा िेग जो तो 

कमी आह.े आपण जर राहणीमान या घटकाचा 

विचार केला तर  राज्यात बांजारा, आददिासी, विमुक्त 

भटक्कया जमाती, अनुसूवचत जाती, मध्यम उत्पन्न 

घटातील िस्तुवस्तथी चाांगली नाही.  तसेच आपण 

शाश्वत विकास ध्येय १ दाररद्रय दरू करणे यामध्य े

सिाथवधक गरीब राज्य वबहार, झारखांड, मध्यप्रदशे, 

उत्तरप्रदेश ह े राज्य शाश्वत विकास ध्येय १ आवण 

राहणीमान घटकातील सांपती िांवचत आह.े आवण त्या 

राज्याची िास्तविक परीस्थीती चाांगली नाही.  

भारतातील वशिण, आरोग्य , राहणीमान वस्थती 

चाांगली नाही. 

वशफारसी :  
शाश्वत विकास ध्येय आवण बहुआयामी 

दाररद्र्याचे घटक ह े वनदेशाांक जागवतक देश राज्य 

पातळीिर काढण्यात आले आह,े परांतु त्याचा वजल्हा 

पातळी, तालुका पातळी, गाि पातळी काढण्यात 

आललेा नाही. भारताला विकसनशील राष्ट्र मधून 

विकवसत राष्ट्र होिायाच असले तर शाश्वत विकास 

ध्यये आवण बहुआयामी दाररद्र्य वनदेशाांकाचे एकवित 

मापन करून वजल्हा पातळी, तालुका पातळी, गाि 

पातळी त्याचा मोजमाप केल्यािर दकती कुटुबे शाश्वत 

विकास आवण बहुआयामी दाररद्र्या खाली ह े लिात 

तसे जे मोजमाप झाले नाही तर आणखी काही दशके 

लागतील भारताला महासत्ता आवण विकवसत राष््ट 

दहायला िेळ लागले.   
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 डॉ. आंबेडकर न ेबंबई में मन्ददर प्रवेश का सत्याग्रह भले ही प्रारम्भ न ककया हो, मगर नान्सक में उदहोंने 03 

मार्ग 1930 से मन्ददर प्रवेश’ सत्याग्रह की कायगप्रणाली पर न्वर्ार न्वन्नमय हुआ। न्िसके दादासाहबे गायकवाड़ 

सत्याग्रह सन्मन्त के सेके्रटरी थी। दादासाहबे गायकवाड़, बाबासाहब डॉ. आंबेडकर के व्यन्क्तत्व और न्वर्ारों से इतन े

प्रभान्वत हुए कक उदहोंने िीवन भर उनकी सेवा में रहन ेका संकल्प ककया था। उस समय नान्सक रोड को अस्पशृ्यों की 

गन्तन्वन्धयों का गढ़ माना िाता था और दादा साहबे गायकवाड़ इन गन्तन्वन्धयों के मागगदशगक थे। नान्सक रोड के 

वाईन न्डरिलरी कारखान,े इंन्डया न्सक्योररटी प्रेस, करंसी नोट प्रेस और सेंिल िेल में अस्पृश्य कामगारों की संख्या 

लगभग तीन हिार थी। यह सारे कामगार उसी क्षेत्र में न्नवास करते थे। इन पररवारों में दादा साहबे गायकवाड़ 

बाबा साहबे डॉ. आंबेडकर के न्वर्ारों एवं कायगक्रमों की र्र्ाग करत ेथे। इसी बस्ती में स्काऊट पथक और बैंड पथक 

भी था। यह स्काऊट पथक कई वषों तक बाबा साहब डॉ. आंबेडकर के नान्सक प्रवास पर उनकी सुरक्षा का काम 

देखता था।  

        

बाबा साहब िब नान्सक पहुाँर्ते थे, तो स्काउट एवं 

बैंड पथक उनका स्वागत एवं गाडग ऑफ ऑनर देन ेका 

काम करता था। यहााँ पर बाबा साहब के सकक्रय 

कायगकताग थे। इनकी सकक्रयता हतेु दादासाहबे 

गायकवाड़ सतत् प्रयास करते थे। नान्सक रोड पर डॉ. 

आंबेडकर के सकक्रय कायगकताग बनान े का श्रेय 

दादासाहबे गायकवाड़ को िाता ह।ै 19 और 20 

मार्ग, 1927 को महाड़ के कुलाबा न्िला बन्हष्कृत 

पररषद का आयोिन ककया गया। ‘‘इस आयोिन में 

बंबई, नागपुर और कोंकण घाट से लगभग पांर् हिार 

प्रन्तन्नन्धयों ने इस पररषद में न्हस्सा न्लया। इसमें 

मन्हलाओं और छोटे बच्चों का भी समावेश था।’’1 परम 

पूज्य बाबा साहबे न ेइसी पररषद के अध्यक्षीय भाषण 

में कहा कक -‘‘ अछूत वगग में बदलाव के न्लए दो बातों 

की िरूरत ह,ै ऐसा मेरा मानना ह।ै पहली बात यह ह ै

कक उनके कदलों-कदमाग पर न्िन सड़ी-गली , मैली  

 

 

 

और बेकार की धार्थमक भावनाओं का िो िंग र्ढ़ा 

हुआ ह,ै वह पूरी तरह से साफ हो िाना र्ान्हए। उसी  

प्रकार उनमें िब तक आर्ार, न्वर्ार और उच्चारण की 

शुद्धता नहीं आती तब तक अछूत समाि में िागृन्त 

और उत्थान के बीि कभी नहीं बोए िा सकते। आि 

की अवस्था में उनके पथरीले कदलों पर ककसी प्रकार के 

नए पौध ेिड़ नहीं िमा सकते। मेरी राय में इस तरह 

से सुसंस्काररत होने के न्लए उदहें सफेदपोश धदधा 

अपनाना र्ान्हए। यकद हम लोग सरकार के द्वारा 

अपन े न्हतों के न्लए कुछ करवाना र्ाहते हैं तो हम 

लोगों को सरकारी नौकरी में प्रवेश करना िरूरी ह।ै 

वरना आि हमारी िो उपेक्षा हो रही ह ैवही आगे भी 

होती रहगेी । वह उपेक्षा न हो यही यकद हमारा 

उदे्दश्य हो तो अछूत वगग के लोगों को सरकारी नौकरी 

में अपनी संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़े, इस बात की 

कोन्शश करत े रहना र्ान्हए। उसके बगैर उदहें कभी 

शन्क्त प्राप्त नहीं होगी। हम लोगों को भी समय रहत े

िाग िाना र्ान्हए और ऐसी नौकररयों में प्रवेश 

करना र्ान्हए। ब्राह्मण लोग इस आददोलन की 
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आलोर्ना करते हैं और लोगों से कहते कफरते हैं कक 

सरकारी नौकरी में कुछ नहीं रखा ह।ै लेककन उनके 

यह कहने में न तो सच्चाई ह ैऔर न ईमानदारी ह।ै’’2 

इससे स्पष्ट होता ह ै कक बाबा साहब डॉ0 आंबेडकर 

र्ाहते थे कक सबसे पहले सुसं्स्काररक बने, न्शक्षा 

ग्रहण करें, नौकररयों में िाय ेऔर खेती का काम करें। 

गुलामी के कायों से मकु्त होन े में भी भलाई ह।ै वह 

अपने लोगों से कहते ह ै कक ‘‘आि अछूत वगग में आन े

वाली िान्तयों में महार िान्त एक न्भखारी लोगों का 

िमघट ह,ै ऐसा कहना कुछ गलत नहीं ह।ै इस िान्त 

को हर कदन अपन े हक के अनुसार दरवािे-दरवािे 

घूमकर , िूठन की टोकरी भरकर अपना िीवन 

र्लाने की आदत पड़ गई ह।ै उसका कोई सम्मान नहीं 

ह।ै इस परम्परा की विह से इस िान्त का स्वान्भमान 

पूरी तरह से समाप्त हो गया ह।ै उदहें कुछ भी कन्हए, 

उदहें िून्तयों के तल े रन्खए, लेककन उदहें टुकड़ा 

परोन्सए, ऐसी इस िान्त का अदत बन रु्की ह।ै इसी 

परम्परा की विह से इस िान्त को स्वतंत्र रूप से 

अपने उत्थान का रास्ता खोिना असम्भव ह।ै क्योंकक 

यकद आि मन्ददर प्रवेश की बात की िाए तो कल उदहें 

गााँव में रोटी न्मलनी मुन्श्कल हो िाएगी। वे तो मर 

गए। इस तरह से िूठन और िूठे टुकड़े के न्लए अपनी 

इंसान्नयत को बर्ाना बड़े शमग की और लज्जा की बात 

ह।ै’’3 बाबा साहब सलाह देते ह ै कक टुकड़ा मााँगना 

बदद करें और अदय लोगों की भांन्त खेती करना 

प्रारम्भ करे तो गुिारा हो सकता ह।ै यह सत्य ह ै कक 

खेती खरीदना अछूतों के न्लए मुन्श्कल ह,ै तो आग े

बाबा साहब कहते ह ै कक िंगल न्वभाग के पास न 

िाने ककतनी िमीन बेकार पड़ी ह।ै 

 यकद अछूत मााँग करे तो उदहें न्मल सकती 

ह।ै बाबा साहब इस सभा के अध्यक्षीय भाषण में 

आगाह भी करत ेह ैकक ‘‘ हमसे हमारे बच्चें की हालत 

अच्छी हो?’’4 इसके न्लए आपको सरकारी नौकरी, 

खेती के न्लए प्रयास करना र्ान्हए अदयथा की न्स्थन्त 

में अगर आप लोगों ने इस कदशा में प्रयास नहीं ककया 

तो आि िो टुकड़ा आपको न्मल रहा ह ैवह भी कल 

न्मलना मुन्श्कल हो िाएगा। आि यही हालत ह ै कक 

सरकारी क्षेत्र में नौकररयों के अवसर समाप्त कर 

न्निीकरण ककया िा रहा ह।ै अगर अनुसून्र्त िान्त 

व िनिान्त तथा अदय न्पछड़ा वगग के लोगों के द्वारा 

संघषग न ककया गया तो आि िो रोिगार ह ैवह कल 

हमसे न्छन्न िायगेा। बाबा साहब की बात को ध्यान 

रखकर प्रयत्न करना र्ान्हए, अपन े न्लए न सही तो 

आग ेआने वाल ेसंतानों के न्लए प्रयत्न करें। 

 02 मार्ग, 1930 को कालाराम मंकदर 

सत्याग्रह की शुरूआत हुई। ‘‘सुबह 10 बिे डॉ. बाबा 

साहबे की अध्यक्षता में नान्सक रोड पर पररषद का 

आयोिन हुआ। दोपहर 03 बिे सत्याग्रन्हओं का 

िुलूस न्नकला, न्िसमें 15,000 सत्याग्रही शान्मल 

थ’े’5 आग ेबैंड पंन्क्त, उसके पीछे बांसुरी , शहनाई और 

तुतारी का घोष, कफर बालवीर पथक और मन्हला 

मोर्ाग गान े गात े हुए र्ले। उनके पीछे बैरागी और 

वारकरी संप्रदाय के सत्याग्रही भिन गा रह ेथे। िुलूस 

का एक छोर गोदावरी पलु के पास था तो अंन्तम छोर 

देवलाली नाके पर था। ऐसा िुलूस नान्सक वालों ने 

शायद पहले कभी देखा नहीं होगा। 

 पुिाररयों ने रामिी को मंकदर में बदद कर 

रखा। िुलूस का रूपादतर महासभा में हुआ।’’6 यह 

िुलूस राम के दशगन के न्लए लालान्यत था लेककन 

िुलूस के मंकदर के पास आते ही व्यवस्थापकों न े

मन्ददर के दरवािे बदद कर कदये थे। इस प्रकार पहल े

कदन का सत्याग्रह की शपथ ग्रहण की रस्म अदा दी 

गई। 03 मार्ग, 1930 को मंकदर मे प्रवेश हते ुपररषद 

की सुबह 10 बिे बैठक शरुू हुई। इसमें सत्याग्रह की 

कायगप्रणाली पर न्वर्ार-न्वमशग हुआ। ‘‘न्नश्चय के 

अनुसार 03 बिे लगभग 15000 सत्याग्रन्हयों का 

एक मील लंबा िुलूस बहुत ही अनुशासन और शांन्त 

के साथ राममंकदर की ओर बढ़ा। आगे-आग ेफौिी ढंग 

का बैंड बि रहा था। नान्सक के इन्तहास में इस सबसे 

बड़े िुलूस से न्हददओुं के कदलों की धड़कनों में हलर्ल 

मर् गई थी। राममंकदर के सभी दरवािे बंद कर कदए 

गऐ थे। यह न्वशाल िुलूस गोदावरी नदी के ककनारे 

िंगी सभा में बदल गया।’’7 दसूरे कदन से ही सशस्त्र 

पुन्लस का पहरा और मंकदर के दरवािे बदद कर कदय े

गये थे।  

‘‘मन्ददर के र्ारों दरवािे घरे कर 125 

पुरूष और 25 स्त्री सत्याग्रही स्वर-तालबद्ध भिन धुन 

गाते हुए बैठे थे।’’8 इस प्रकार प्रन्तकदन सत्याग्रह होता 

रहा और दरवािे बदद रह।े एक महीना सत्याग्रह 

र्लता रहा। आन्खर राम नवमी के कदन मूर्थत रथ में 

िुलूस न्नकालन ेकी प्रथा थी। इस प्रथा को बरकरार 

रखने के न्लए न्िला मन्िस्िेट न ेएक समझौता कराया 
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कक ‘‘सवणग न्हदद ू युवक और अछूत युवक दोनों 

न्मलकर सुसन्ज्जत राम रथ खींरे्गे’’9 बाबा साहब 

डॉ.आंबेडकर अपन े सान्थयों के साथ वहां उपन्स्थत 

थे। दरअसल यह समझौता तो एक षडयदत्र था, 

न्हददओुं की मंशा तो कुछ और ही थी। न्हददओुं की 

मंशा का दादा साहबे गायकबाड़ को पता र्ल गया 

कक सवणग न्हदद ूअछूतों पर हमला करेंगे। दादा साहबे 

गायकबाड़ न ेडॉ. आंबेडकर से कहा ‘‘ आपका िीवन 

खतरे में ह,ै इसन्लए आप यहााँ से फौरन र्ले िाए, 

मोटरगाड़ी उधर तैयार खड़ी ह।ै’’ यह सुनकर 

बाबासाहबे डॉ. आंबेडकर ने कहा, ‘‘ आप मुझे अच्छी 

सलाह नहीं दे रह ेह।ै मैं एक बहादरु सैन्नक का बेटा 

हाँ, ककसी कायर का नहीं हाँ। मैं डरपोक नहीं हाँ। मेरा 

र्ाह े िो हो, मौत के डर से मैं यहााँ से कतई नहीं 

हटूाँगा। दसूरों की िान खतरे में डालकर अपनी िान 

बर्ाने के न्लए मैं भागन ेवाला नहीं हाँ।’’10 यह सुनकर 

दादा साहबे गायकवाड़ शादत हो गये। 

 राम नवमी के कदन मंकदर का एक दरवािा 

खोला गया और अछूत मंकदर में दशगन के न्लए आग े

बढ़े तभी अछूतों को धके्क मार कर बाहर न्नकाल कदया 

गया। काफी संघषग के बाद पुन्लस प्रशासन न े न्सफग  

बच्चों एवं न्स्त्रयों के न्लए अनुमन्त दी तो कुछ न्स्त्रयााँ 

अददर िान ेलगी तो उदहें न्हरासत में ल े न्लया और 

बाद में उनके साथ अत्यन्धक दवु्यगवहार ककया गया। 

सान्िश के तहत रामरथ को सकरी गली में खड़ा कर, 

पुन्लस भी खड़ी कर दी गई न्िससे अछूत रथ के पास 

न पहुाँर् सके। ककसी तरह अछूत रथ तक पहुाँर् गय ेतो 

उदहांेेने रथ की रास थाम ली और खींर्ने वाले ही थ े

कक र्ारों तरफ से अछूतों पर पत्थरों व लारठयों से 

हमला ककया गया, सभी को र्ोटें आई और खून से 

लथपथ हो गये। इसी समय बाबा साहब डॉ. 

आंबेडकर भी पहुाँर् गये। डॉ. आंबेडकर पर भी पत्थरों 

से हमला ककया गया, न्िससे बाबा साहब डॉ. 

आंबेडकर घायल हुये। बाबा साहब डॉ. आंबेडकर की 

िान बर्ाने के न्लए अछूतों न ेघरेा बनाकर खड़े हो 

गय,ेऔर प्राणों की बािी लगाकर बाबा साहबे की 

िान बर्ाने का कायग ककया । बाबा साहब का न्नदेश 

था कक सत्याग्रह असहसात्मक ही रहगेा, इसन्लए 

अछूतों न ेपत्थरों एवं लारठयों के हमला का प्रन्तकार 

नहीं ककया। इसी बीर् में अछूत स्त्री-पुरूष एक िुलूस 

के रूप में मार खाते व िान को खतरे में डालते हुये 

अस्पृश्यता के न्नवारण हते ु गोदावरी के घाट पर 

पहुाँर्ते ह,ै िहााँ अछुतों को स्नान करने की मनाही ह।ै 

यहााँ पर अछूत स्त्री-पुरूष स्नान करने लगते तो पुन्लस 

ने उन पर हमला कर कदया, गभंीर र्ौंटे आई और खून 

से लथपथ हो गये। अछूतों को स्नान नहीं करन े कदया 

गया। इस आंदोलन में  अछूत न तो कालाराम मंकदर 

में प्रवेश कर सके, न ही राम रथ खींर् सके, और न ही 

गोदावरी में स्नान कर सके। इससे स्पष्ट होता ह ै कक 

न्हदद ूधमग में सकदयों से सेवा कर रह ेअछूत स्त्री पुरूष 

एवं बच्चों के न्लए कोई स्थान नहीं ह।ै ‘‘मंकदर प्रवेश 

सत्याग्रह के कारण नान्सक न्िले के अछूतों को 

सामान्िक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। सवणग 

न्हददओुं ने स्कूलों में प्रवेश बंद, रास्ता बंद गााँवों में 

खाने-पीन ेकी वस्तुओं दनेा बंद, अछूतों का सामान्िक 

बन्हष्कार कर कदया गया।’’11 इस करठन दौर से 

न्नपटने के न्लए बाबा साहब डॉ. आंबेडकर गवनगर 

फे्रडररक से न्मले और दयाय की मााँग की। इस प्रकार 

न्हददओुं ने मंकदर के दरवािे दन्लतों के न्लए नहीं 

खोलें। दन्लत मंकदर के अददर न आ सकें , इसन्लए 

साल भर तो मंकदर को ही बदद रखा। तब इस 

आददोलन को समाप्त करते हुए बाबा साहब डॉ. 

आंबेडकर ने 13 अक्टूबर 1935 में येवला में हुई सभा 

को सम्बोन्धत करते हुये दुुःख के साथ कहा था कक-

‘‘कालाराम मंकदर का सत्याग्रह वषागनुवषग र्लाने पर 

भी कोई पररणाम नहीं न्मल पा रहा ह।ै अपना समय, 

पैसा और शन्क्त व्यथग गई। इस सत्याग्रह से यही न्सद्ध 

हुआ कक पत्थर कदल न्हददओुं का हृदय पसीिना 

असम्भव हैं अब अदय कोई न्वर्ार करने का समय आ 

गया ह।ै ....ददुेव से मेरा िदम अस्पृश्य िान्त में हुआ 

ह।ै यह मेरा अपराध नहीं ह।ै पर यह न्नन्श्चत ह ै कक 

मरते समय मैं न्हदद ू के रूप में नहीं मरूाँ गा।’’12 

तत्पश्चात, सभा में  मौिूद सहभान्गयों न े न्हदद ू धमग 

त्यागने का आह्वान करते हुए सवगसम्मन्त से एक 

प्रस्ताव पाररत ककया। 10 महीने बाद, 31 मई 1936 

को डॉ. आंबेडकर न े बम्बई में ऐलान ककया कक -‘‘ 

हमारा मकसद ह ैमुन्क्त पाना। कफलहाल हमारी और 

कोई कदलर्स्पी नहीं ह।ै अगर हम धमाांतरण से मुन्क्त 
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पा सकत ेहैं तो हम न्हदद ूधमग में सुधार की न्िम्मेदारी 

क्यों ढोत ेरहें। हम अपनी ऊिाग,  श्रम और धन इस पर 

क्यों नष्ट करें? इस बारे में कोई गलतफहमी न रहने दें 

कक हमारे संघषग का उदे्दश्य ह ै न्हदद ूधमग से मुन्क्त, न 

कक न्हदद ूधमग में सुधार। ‘हमारे आददोलन का लक्ष्य ह ै

अस्पृश्यों के न्लए सामान्िक, आर्थथक एवं धार्थमक 

मुन्क्त प्राप्त करना। िहााँ तक अस्पृश्यों का सवाल ह ैतो 

यह मुन्क्त धमाांतरण के अलावा और ककसी ढंग से 

हान्सल नहीं की िा सकती।’’13 

 बाबा साहब डॉ. आंबेडकर का मानना ह ैकक 

‘‘हमारे न्वरोधी लोगों का कहना ह ैकक हम अछूतों को 

मन्ददर में नहीं आने दतेे तो वह भगवान के मन्ददर 

अलग स्थान्पत करन े के न्लए स्वतदत्र ह।ै केवल 

उपासना के न्लए अछूत अपना हक मन्ददर प्रवेश के 

रूप में मााँगते हैं उनका यह सोर्ना गलत ह।ै हमारा 

उनसे सवाल ह ै कक-रेलवे अन्धकाररयों ने अगर गोरे 

लोगों के न्लए रेलवे के न्डब्बे अलग रखे हैं और उनमें 

काले लोगो  को नहीं बैठने देते तो तुम इन भेदभाव के 

न्खलाफ क्यों लड़त ेहों? अस्पृश्यों को भी उत्तर उसी 

प्रकार ह।ै अलग-अलग देवता  की स्थापना करके कोई 

कायग न्सन्द्ध नहीं होती ह।ै न्िस भगवान के अददर 

पन्वत्रता ह,ै उसी भगवान की उपासना का आग्रह 

अछूतों को रखना बहुत िरूरी ह।ै अस्पृश्यों के कारण 

मन्ददर अपन्वत्र नहीं होगा, यकद होगा तो पान्पयों के 

कारण होगा। और अछूत पापी नहीं ह।ै भगवान के 

उपासको में पन्वत्र -अपन्वत्र का कोई भेद नहीं ह।ै 

यही इस आददोलन का तत्व ह ै इसन्लए हम लोग 

मन्ददर में िाना र्ाहते हैं।’’14 

न्नष्कषग:-  

यह  न्वर्ार कर लेना आवश्यक ह ै कक 

सत्याग्रह अपन ेमानवी अन्धकारों की प्रान्प्त का उपाय 

ह।ै स्पृश्य लोग इस सत्याग्रह के आड़े आयेग ेएवं छुआ-

छूत की समस्या का समाधान करने का भी न्िम्मा 

लेंग े। क्या स्पृश्य लोग खुशी और स्वेच्छा से छुआ-छूत 

का हल न्नकालेंग?े ऐसी इनसे हमें न्बल्कुल भी आशा 

नहीं ह,ै क्योंकक यह कहते ह ै कक यह मानव अन्धकार 

का प्रश्न ही नहीं ह।ै यह  न्सफग  धमग तत्व का प्रश्न ह।ै 

लोगों के िब ऐसे न्वर्ार हैं तो दन्लतों को गरै दन्लतों 

की दया पर न्वश्वास रखकर शादत बैठे रहना मूखगता 

ह।ै हमे सामान्िक-आर्थथक आिादी एवं सामान्िक 

दयाय के न्लए सत्याग्रह करना आवश्यक ह।ै बाबा 

साहब डॉ. आंबेडकर के असहसात्मक सत्याग्रह के 

कारण ही आि दन्लत लोगों को सावगिन्नक िगह िैसे 

कुाँ आ, तालाब, मन्ददरों में उपयोग करन े का अवसर 

प्राप्त हुआ ह।ै न्िसके कारण आि दन्लत वगों में 

सामान्िक - आर्थथक उन्नन्त  दखेी िा सकती ह।ै िैसे-

भगवान राम का मन्ददर आयोध्या में बनाया िा रहा 

ह ैन्िसमें अनुसून्र्त िान्त/िनिान्त/अदय न्पछड़ा वगग 

एवं धार्थमक अल्पसंख्यक भी दशगनाथग हते ुआ िा सकत े

हैं। यह पररणाम परम पूज्य बाबा साहबे डॉ. 

आंबेडकर के अथक प्रयास के कारण आया ह।ै 

सददर्थभत ग्रदथ सरू्ी:- 

1.पांर्िदय पन्त्रका, अप्रैल-2015, संग्रहणीय अंक, 

भारत प्रकाशन न्लन्मटेड, कदल्ली पृष्ठ संख्या-70 

2.और बाबा साहबे आंबेडकर ने कहा, खण्ड -01, 

एल.िी. मेश्राम, ‘न्वमलकीन्त’, राधाकृष्ण प्रकाशन, 

प्राइवेट न्लन्मटेड, नई कदल्ली, पृष्ठ संख्या-89 

3.और बाबा साहबे आंबेडकर ने कहा, खण्ड -01, 

एल.िी. मेश्राम, ‘न्वमलकीन्त’, राधाकृष्ण प्रकाशन, 

प्राइवेट न्लन्मटेड, नई कदल्ली, पृष्ठ संख्या-90 

4.और बाबा साहबे आंबेडकर ने कहा, खण्ड -01, 

एल.िी. मेश्राम, ‘न्वमलकीन्त’, राधाकृष्ण प्रकाशन, 

प्राइवेट न्लन्मटेड, नई कदल्ली, पृष्ठ संख्या-91 

5.पांर्िदय पन्त्रका, अप्रैल-2015, संग्रहणीय अंक, 

भारत प्रकाशन न्लन्मटेड, कदल्ली पृष्ठ संख्या-70 

6.पांर्िदय पन्त्रका, अप्रैल-2015, संग्रहणीय अंक, 

भारत प्रकाशन न्लन्मटेड, कदल्ली पृष्ठ संख्या-70 

7.महानायक बाबा साहबे डॉ. आंबेडकर, मोहनदास 

नैन्मशराय, धम्म ज्योन्त रै्ररटेबल िस्ट कदल्ली, पृष्ठ 

संख्या -111 

8.डॉ. आंबेडकर िीवन और दशगन न्विय कुमार 

पुिारी, सम्यक प्रकाशन, नई कदल्ली, पृष्ठ संख्या-66 

9.डॉ. आंबेडकर िीवन और दशगन न्विय कुमार 

पुिारी, सम्यक प्रकाशन, नई कदल्ली, पृष्ठ संख्या-66 



IJAAR    Vol.2 No.19   ISSN – 2347-7075 

 

डॉ बिृदेर ससह बौद्ध 

34 

10.बाबासाहेब आंबेडकर लाइफ एवं एंडन्मशन, 

डॉ.एम.एल. पररहार, बुद्धम, पन्ब्लशसग, ियपुर पृष्ठ 

संख्या-87 

11.बाबासाहेब आंबेडकर लाइफ एवं एंडन्मशन, 

डॉ.एम.एल. पररहार, बुद्धम, पन्ब्लशसग, ियपुर पृष्ठ 

संख्या-87 

12.डॉ. भीमराव रामिी आंबेडकर यात्रा के 

पदन्र्दह, डॉ. कुलदीपर्दद अन्िहोत्री, राष्ट्रीय पुस्तक 

दयास, नई कदल्ली वषग 2019, पृष्ठ संख्या-32 

13.भीमराव आंबेडकर एक िीवनी, िान्त -उदमूलन 

का संघषग एवं न्वश्लेषण, कक्रस्तोफ िाफ्रलो अनुवाद 

योगेदर दत्त, रािकमल प्रकाशन, नई कदल्ली -वषग 

2019 पृष्ठ संख्या- 145 

14.अदयाय कोई परम्परा नहीं, डॉ. बी.आर. 

आंबेडकर , अनुवाद डॉ. श्योराि ससह ‘बेरै्न’ संगीता 

प्रकाशन, कदल्ली, वषग - 2009 पृष्ठ संख्या-112 

 



 

International Journal of Advance and Applied Research 
www.ijaar.co.in 

 

ISSN – 2347-7075 Impact Factor – 7.328 
Peer Reviewed Bi-Monthly   

 Vol.2 No.19 July – Aug 2022  
 

35 

 

 

                                  
 

    .                         

                  ,  .  .          ,                         ,        

Corresponding Author-   .                        

    : bhingardive.surekha@gmail.com 

DOI- 10.5281/zenodo.7053666  
 

 

गोषवारा :- 

समाजशास्त्र हा शब्द मानवी वततनशी  संबंधधत असलेल्या कोणत्याही धवषयाच्या संदर्ातत वापरला जातो . 

अथतशास्त्रज्ञ  ह ेमानवी वततनाच्या  धवधवध पलैूंशी संबंधधत असल्याने त ेसामाधजक शास्त्र आहे.  सॅम्युअल यांच्या मत े

अथतशास्त्र ही सामाधजक धवज्ञानाचे जननी आह.े  अथतशास्त्र समाजाचा इधतहासाचा आधण धनसगातचा अभ्यास करते.  

त्यामुळे ते समाजशास्त्र आह.े  धवसाव्या शतकात रॉधबन्सन यांनी अथतशास्त्राची अशी व्याख्या केली “ जे शास्त्र मानवी 

वततनाचा व पयातयी उपयोग असलेल्या दरु्ममळ साधनसामग्रीचा संबंध म्हणून अभ्यास करते.” त्यामुळे अथतशास्त्र ह ेएक 

सामाधजक शास्त्र आह.े अथतशास्त्रातील संशोधनात देशातील समाजाचा धवधवध दधृिकोनातून अभ्यास केला जातो 

आधण त्या समस्या सोडधवण्याचा प्रयत्न केला जातो.  त्यामुळे अथतशास्त्रीय संशोधनाचे धवकधसत समाजातील महत्व 

कमी लेखता येणार नाही.  अथतशास्त्री संशोधनांमधून सामाधजक धस्थती आधण त्यातील परस्परसंबंध यांचे परीक्षण व 

सत्यता पडताळून पाहता येत.े  समाजजीवनातील आर्मथक व्यवहारांच्या  संदर्ाततील  धवधवध घटनांमधून संबंध 

अभ्यासले जातात. अथतशास्त्र ह ेसामाधजक शास्त्र असल्यामुळे समाजाच्या धवधवध पैलूंचे यथाथत ज्ञान होण्यास मदत 

होते. सामाधजक आधण आर्मथक कल्याणासाठी  अथतशास्त्र उपयुक्त असतात. समाजामध्ये धवधवध समस्या दरू करून 

सामाधजक प्रगतीमध्ये अथतशास्त्राचे योगदान महत्वाचे आहे.  समाजात घडणार् य दैनंददन घटनांचा आधार घेऊन 

र्धवष्यकालीन  कथन क्षमता अथतशास्त्रातील संशोधनामुळे प्राप्त होते. 

Keywords :- अथतशास्त्र , सामाधजकशास्त्र, अथतशास्त्रीय सशंोधन  

 

उददि े:- 

1. अथतशास्त्र धवषयाच्या वेगवेगळ्या व्यख्यांचा 

अभ्यास करण े

2. अथतशास्त्र ह ेसामाधजक शास्त्र आह ेयाचा अभ्यास 

करणे. 

3. अथतशास्त्रातील संशोधन समाजासाठी उपयुक्त 

आह ेयाचा आर्ास करण.े 

सशंोधन पद्धती : प्रस्ततु शोधधनबंधासाठी दयु्यम 

माधहती तंत्राचा अवलंब केला आह.े 

प्रस्तावना :- 

समाजशास्त्र हा शब्द मानवी वततनाशी 

संबंधधत असलले्या कोणत्याही धवषयाच्या संदर्ातत 

वापरला जातो. राज्यशास्त्र ,मानशास्त्र ,नीधतशास्त्र इ. 

धवषय सामाधजक शास्त्राच्या व्याख्येत येतात. 

अथतशास्त्र ह े एक सामाधजक शास्त्र आह े . कारण त े

मानवी वततनाच्या धवधवध बाबींशी संबंधधत आहे. 

तसेच यामध्ये वस्तू व सेवांचे  उत्पादन ,धवतरण 

आधण वापर यावर लक्ष कें दित केले जाते. तसेच व्यक्ती 

,व्यवस्था संस्था ,सरकार आधण राष्ट्र यांच्यामध्य े

संसाधनाचे वाटप करण्यासाठी अथतशास्त्रातील 

धनवधडचे धवश्लेषण केल ेजाते. सॅम्युअलसन यांच्या मत े

अथतशास्त्र ही सामाधजक धवज्ञानाचे जननी आह े . 

अथतशास्त्र हा धवषय समाजात राहणाऱ्या मानवाशी 

संबंधधत आह.े तसेच लोकांच्या आवडीधनवडी आधण 

समस्यांशी संबंधधत आह े कारण समाजामध्ये 

प्रत्येकावर इतरांच्या कृतीचा प्रर्ाव पडत असतो. 
अथतशास्त्र लोकांच्या दियाकल्पनांशी संबंधधत आह.े 

एक संघटटत समुदाय म्हणजे समाज होय.   

समाजातील कल्पनांचा संबंध संपत्तीची धनर्ममती 
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आधण वापर ककवा टंचाई धनवड आधण देवाणघेवाण 

या समस्यांशी संबंधधत आह े . त्यामुळे अथतशास्त्र ही 

समाजशास्त्राची शाखा मानली जाते. अथतशास्त्र 

समाजाच्या इधतहासाचा आधण धनसगातचा अभ्यास 

करते याचा पटरणाम म्हणनू असे ददसून येत े की 

अथतशास्त्र ह े नीधतशास्त्र ,राज्यशास्त्र आधण इधतहास 

इत्यादींचा सामाधजक शास्त्राशी संबंधधत आहे. 

अथतशास्त्र ह ेधवज्ञान आह ेका ? या प्रश्नाचे उत्तर होय 

आधण नाही असे आह.े  कारण अथतशास्त्र ह े कधीच 

धवज्ञान असू शकत नाही. अथतशास्त्र ह े सामाधजक 

धवज्ञान ओळखले जात.े कारण त े  धसद्धांत तयार 

करण्यासाठी नैसर्मगक पद्धतीचा वापर करतात. 

व्यधक्तगत आधण समाज्याचे वततन स्पि करण्यात मदत 

करताता.  अथतशास्त्र ह ेआर्मथक वततन स्पि करण्याचा 

प्रयत्न करते जे दरु्ममळ संसाधनाची देवाण-घेवाण होत े

तेव्हा जे आर्मथक वततन  धनमातण होते. 

२० व्या शतकात  इंधललश शास्त्रज्ञ रॉधबन्सन 

यांनी अथतशास्त्राचे पढुील प्रमाणे व्याख्या केली “जे 

शास्त्र मानवी वततनाचा व पयातयी उपयोग असलेल्या 

दरु्ममळ साधनांमधील संबंध म्हणून अभ्यास करते.” 

त्यामुळे अथतशास्त्र एक सामाधजक शास्त्र आह.े  कारण 

ते वैज्ञाधनक पद्धतीचा वापर करण्याचा प्रयत्न करते.  

अथतशास्त्र मानवी वततनाच्या काही पैलूंच्या 

अभ्यासासाठी ते लाग ू करण्याचा प्रयत्न करत े

.अथतशास्त्र ह े एक सामाधजक शास्त्र असल्यान े 

समाज्याच्या  र्ौधतक गरजा पूणत करण्यासाठी याचा 

उपयोग होतो.  तसेच समाजशास्त्र म्हणनू अथतशास्त्रात 

धवस्तृत श्रेणीवर आधाटरत आर्मथक धसद्धांताची 

मांडणी केली जात.े मानवाचे वततन योलय रू्धमकेतून 

सुधनधित करण्याचा प्रयत्न करते. समाजात 

सामाधजक, आर्मथक ,राजकीय आधण नैधतक 

स्वरूपाच्या घटना सातत्याने घडत असतात. त्यामध्य े

धनधित असा कायतकारण संबंध असतो. तो संबंध 

शोधून काढण्याचा प्रयत्न संशोधन कायातत होत 

असतो. 

अथतशास्त्रातील सशंोधन :- 

अथतशास्त्रात मनुष्याचा आर्मथक वततणुकीचा 

अभ्यास केला जातो.  रोधबन्सन यांच्यामध्ये अथतशास्त्र 

म्हणजे अमयातददत गरजा आधण मयातददत साधने यांचा 

मेळ घालण्याच्या दिृीन े करण्यात येणाऱ्या मानवी 

प्रयत्नांचा अभ्यास होय. तसचे प्राध्यापक माशतल 

यांच्यामध्ये दैनंददन जीवनातील मानवी व्यवहारांचा 

अभ्यास करणारे शास्त्र म्हणजे अथतशास्त्र होय . 

यामध्ये सुखी जीवनासाठी आवश्यक असणाऱ्या 

र्ौधतक वस्तूंची प्राप्ती व वापर यांच्याशी संबंधधत 

असणाऱ्या वैज्ञाधनक व सामाधजक प्रयत्न यांचा 

अभ्यास केला जातो.  या दधृिकोनातून समाजशास्त्रीय 

संशोधनात आधण अथतशास्त्रीय संशोधनात मानवी 

व्यक्ती ही कें िीरू्त असते . अथतशास्त्रात देशातील 

समाजाचा बहुधवध दधृिकोनातून अभ्यास केला जातो 

आधण त्यांच्या समस्या सोडधवण्याचा प्रयत्न केला 

जातो त्यामुळे अथतशास्त्रीय संशोधनाचे धवकधसत 

समाजातील महत्व कमी लेखता यणेार नाही. 
अथतशास्त्रीय संशोधन समाजशास्त्राची धनगधडत आह े

त्यामुळे त्याचे स्वरूप ह े पुढील वैधशष््ांवरून स्पि 

करता येईल. 

1. अथतशास्त्र समाजाशी धनगडीत घटकांचा अभ्यास 

करते. 

2. सामाधजक धस्थती आधण त्यातील परस्पर संबंध 

सूचक घटनांचे परीक्षण आधण सत्यता 

अथतशास्त्रीय संशोधनामध्य ेपडताळून पाहता यतेे. 

3. अथतशास्त्रीय सामाधजक संशोधनातील धवधशि 

सामाधजक धनयम प्रस्थाधपत केले जातात. 

4. समाजजीवनातील आर्मथक व्यवहारांच्या 

संदर्ाततील धवधवध घटनांमधील संबंध अभ्यासल े

जातात. 

5. आर्मथक संशोधन ह ेसामाधजक संशोधन असल्यान े

व्यक्तीसापेक्ष असत.े 

6. सामाधजक अथतशास्त्रीय संशोधनाचे स्वरूप 

बदलते असते कारण रू्तकालीन सत्य आज खोटी 

ठरू शकते. 

7. अथतशास्त्रातील सामाधजक संशोधनामुळे 

सामाधजक घटनांमधील नसैर्मगक धनयमांचे 

आकलन होत.े  तसेच नसैर्मगक शस्त्रांशी 

सामाधजक शास्त्रांचा परस्परसंबंध आह.े  कारण 

सत्यता प्रस्थाधपत करण ेह ेत्यातील उदिि होय. 

अथतशास्त्रा ह े सामाधजक शास्त्र असल्यान ेत्याच ेमहत्व 

पढुील मदु्द्याच्या आधारे स्पि करता यते े

अज्ञान दरू होत े:- 

अथतशास्त्र सामाधजक शास्त्राची धनगधडत 

असल्यान े समाजाच्या धवधवध पलैूंचे यथाथत ज्ञान 

होण्यास मदत होत े . अथतशास्त्राच्या संशोधनामुळे 

समाजात घडणाऱ्या धवधवध घटकांशी संबंधधत  

वैज्ञाधनक ज्ञान धमळते.  या ज्ञानामुळे धवधवध 
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घटनांसंबंधीचे जे जनसामान्यांचे अज्ञान कमी होण्यास 

मदत होत.े 

समाज कल्याणासाठी उपयोगी : अथतशास्त्रीय संशोधन 

ह ेसमाजाच्या धहतासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरत असते. 

समाजातील दाटरद्र्य , बेकारी , गुन्हगेारी यासारख्या 

समस्या जाणून घणेे आधण त्यावर उपाय सुचवणे 

शक्य होते. ह े उपाय सामाधजक आधण आर्मथक 

कल्याणासाठी उपयुक्त असतात. 

सामाधजक प्रगती :- 

समाजात जे काही दोष ककवा उधणवा 

असतील तर त्या का आधण कशा धनमातण झाल्या.  

तसेच या समस्या कशा प्रकारे कमी होऊ शकतील 

यादिृीने अथतशास्त्राचे संशोधन मदत करीत असते. 

समाजशास्त्रास उपयकु्त :- 

अथतशास्त्रीय संशोधनामुळे चे ज्ञान प्राप्त होते.  

त्याचा उपयोग सामाधजक शास्त्रांचा प्रगतीला पोषक 

ठरत असते. अथतशास्त्राच्या कक्षतेनू होणार् या 

संशोधनामुळे सामाधजक शास्त्राच्या प्रगतीला ददशा 

धमळण्यास मदत होते.  उदाहरणाथत कुपोषण , 

दाटरिय , आर्मथक धवषमता इ. 

सामाधजक धनयतं्रण :- 

सामाधजक व आर्मथक संशोधनातील 

अज्ञानामुळे सामाधजक धनयंत्रण घडवून आणण्यास 

मदत होते.  अथतशास्त्रातील संशोधनामुळे जोपयंत 

सामाधजक संबंध आधण सामाधजक प्रदियांचे ज्ञान प्राप्त 

होत नाही.  तोपयंत सामाधजक धनयंत्रण घडवून 

आणण्यासाठी उपाय सुचवता येत नाही.  उदाहरणाथत 

दाटरद्र्य धनमूतलन , बेकारी धनमूतलन , परंत ुजेव्हा ज्ञान 

प्राप्त होते तवे्हा  सामाधजक धनयंत्रण घडवून येईल. 

सदै्धाधंतक महत्व :- 

समाज्यात घडणार् या दनैंददन घटनांचा 

आधार घऊेन र्धवष्यकालीन कथन क्षमता 

अथतशास्त्रीय संशोधनामुळे प्राप्त होते . स्त्रीभू्रणहत्या 

यामुळे धस्त्रयांचे प्रमाण कमी होणे , रोजगाराअर्ावी 

बेकारी धनमातण होण.े 

 

 

 

 

धनष्कषत  :- 

अथतशास्त्राचा सामाधजक संशोधनात समावेश 

होतो.  त्यामुळे सवतसाधारण जीवनव्यवहार करणार् या 

मानवाचा अथतशास्त्र  म्हणजे अथतशास्त्र होय.  सुखी 

जीवनासाठी आवश्यक असणाऱ्या र्ौधतक वस्तूंची  

प्राप्ती व वापर करण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या 

व्यधक्तगत व सामाधजक कृतीचा अभ्यास अथतशास्त्रात 

केला जातो.  यावरून अस े स्पि होत े की मानवाला 

सुखी , र्ौधतक जीवन जगण्यासाठी मानवाकडून केली 

जाणारी  धडपड धवधशि परंतु कमी अधधक प्रमाणात 

सारख्याच असणार् या प्रश्नामंधून धनमातण होत.े  

अथतशास्त्रीय संशोधन व्यक्ती,  समाज,  अथतव्यवस्था 

या दधृिकोनातून महत्वपणूत असून ते  ददशादशतक व 

धवकासाधर्मुख असे असते. 

          :- 

1. Todd Sandler -Economic Concepts for the 

Social Sciences , Cambridge University 

Press 

2. Stavros , Ioannides ,Economics and the 

Social Sciences  - Cheltemham,UK 

3. Andraw M. Kamarch – Economics as a 

Social Science : An Approach to 

Nonautistic 

4. प्रो.डॉ. सुहास आव्हाड ,डॉ. वैशाली पाटील – 

संशोधन पद्धती मूलर्ूत संकल्पना ,प्रशात 

प्रकाशन 

5. प्रा. धनलशे दांगट, प्रा. डॉ.एल. बी. घोलप - 

अथतशास्त्रीय संशोधन पद्धती शास्त्र, सक्सेस 

प्रकाशन 

6. डॉ.बी.डी. कुलकणी, डॉ. एस. व्ही. ढमढेरे - 

अथतशास्त्रीय संशोधन पद्धती,  डायमंड प्रकाशन 

7. डॉ. गगंाधर कायंद े पाटील - संशोधन पद्धती , 

चैतन्य पधब्लकेशन 

8. डॉ. व र्ा. पाटील - संशोधन पद्धती ,  प्रशांत 

पधब्लकेशन 

9. डॉ.  प्रदीप आगलावे - संशोधन पद्धती शास्त्र व 

तंत्र , धवया प्रकाशन 

10. डॉ.ददलीप जगताप ,डॉ.सुधमत्रा पवार  - 

अथतश्स्त्रीय संशोधन पध्दती ,प्रशांत प्रकाशन 
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lkjka'k %&  

ekuoleqgkr L=htkrhpk fuEek fgLlk vkgs-  iqjkru dkGkiklwu vusd izdkjs ghuRokph okx.kwd L=htkrhyk 

feGr jkfgyh vkgs- gk HksnHkko nwj d:u fL=;kaP;k izxrhl iks’kd okrkoj.kkph fufeZrh vkf.k ySafxd lers}kjs 

¼tsaMj bDokWfyVh½ lektkps larqyu lk/kus ;klkBh iqjksxkeh vkf.k foosdh lektkus ckGxysyk ǹ’Vhdksu] dsysyh 

d`rh ;kapk leqPp; Eg.kts L=h l{kehdj.k vls Eg.krk ;sbZy- dk;n~;kaP;k ek/;ekrwu vkfFkZd] lkekftd] ‚kS{kf.kd 

o jktdh; ;klkj[;k loZ {ks=ke/;s efgykauk iq:’kkaP;k cjkscjhus gDd o ntkZ izkIr d:u ns.ks] fodklkP;k la/kh 

miyC/k d:u ns.k s vkf.k L=h&iq:’k vlekurk u’V dj.ks ;k izfØ;syk L=h l{kehdj.k Eg.krkr-  Hkkjr gk 

fodluf‛ky ns‛k vlwu rks [ksM;kapk ns‛k vkgs-  fodlu‛khy n‛kkapk fodkl vkf.k efgykapk fodkl ;kapk vR;ar 

toGpk laca/k vlrks-  dks.krkgh ns‛k fodklkP;k voLFksrwu tkrkauk ns‛kkrhy vusd {ks=kae/;s iq:’kkaizek.ksp 

fL=;kalq/nk ns‛k fodklklkBh gkrHkkj ykor vlrkr-  vkiY;k ns‛kkph yksdla[;k tkLr vlY;keqGs L=h 

l{kehdj.kklkBh dsanljdkj o jkT;ljdkj iz;Rujr vkgsr- egkjk’Vªkyk iqjksxkeh] lkekftd o jktdh; lq/kkjdkaph 

izfn?kZ ijaijk ykHkyh vkgs-  jktekrk fttkÅ] N=irh f‛kokth egkjkt] egkRek T;ksfrck Qqys] ØkarhT;ksrh 

lkfo=hckbZ Qqys] xksikG x.ks‛k vkxjdj] eg’khZ dosZ] jkt‛khZ ‚kkgq egkjkt] HkkjrjRu MkW- ckcklkgsc vkacsMdj] 

deZohj HkkÅjko ikVhy] eg’khZ foB~By jketh f‛kans ;klkj[;k egku foHkwrhauh egkjk’Vªkph tM.k?kM.k dsyh vkgs- 

eq[;‛kCn % l{kehdj.k] lafo/kku] lkekftd] lerk] dk;nk- 

 

izLrkouk %&  

Hkkjrh; lafo/kkukus fnysys eqyHkwr 

gDd vkf.k vf/kdkj gk fL=;kaP;k fodklkpk ik;k 

vkgs-  efgyk vkf.k lektkrhy nqcZy ?kVdkalkBh 

fo‛ks’k dk;ns dj.;kph rjrwn ?kVuse/;s dsyh 

vlY;kewGs efgykadMs c?k.;kpk lektkpk vkf.k 

‚kklukpk ǹ’Vhdksu izkeq[;kus dY;k.kdkjh dk;k Zrhy 

ykHkkFkhZ vlkp jkfgyk-  efgyk fodkl izfØ;spk 

vfoHkkT; ?kVd gksÅ ‚kdY;k ukghr-  ns‛kkP;k 

Lokra«; y<;kr] tkrhizFkk] fo’kerk u’V dj.ks] 

dkexkj & ‚ksrdjh pGoGh] lkekftd lq/kkj.kk] 

;ke/;s fL=;kapk egRoiw.kZ lgHkkx gksrk-  

vkt ns‛kkr f‛k{k.kkpk izlkj ok<yk 

vlyk rjh lkekftd] vkfFkZd] jktfd; thoukr 

efgykapk vis{khr lgHkkx ok<ysyk fnlr ukgh-  

dkSVwafcd vkf.k lkekftd vlqjf{krrk] csjkstxkjh] 

LFkYkkarj] vkjksX; lsok o bZrj ftoukfo’k;d 

lqfo/kkapk vHkko ;kapk ifj.kke efgykaoj izd’kkZus 

fnlwu ;srks-  fi.;kps ik.kh] nkfjnz;] dqiks‛k.k] 

ckyèR;w] xHkZfyax funku pkp.kh o R;kewGs deh 

gks.kkjh eqyhaph la[;k] efgyk o eqyhaph foØh 

;klkj[;k ?kVukaewGs fL=;kaP;k ekuoh gDdkaph 

ik;eYyh gksrkauk fnlr vkgs-  1948 e/;s la;qDr 

jk’Vª la?kVusus ekuoh gDdakph lun r;kj dsyh i.k 

R;ke/;s efgykafo‛k;h fo‛ks’k vls dkgh uOgrs-  

fL=;k ekxs jkfgY;k rj lektkp ekxs jkgrks ;kph 

tk.kho gksÅu la;qDr jk’Vª la?kkus 1975 gs o‛kZ 

vkarjjk’Vªh; efgyk o’kZ Eg.kwu tkfgj dsys-  ;kp 

dkGkr Hkkjr ljdkjus ,dk lferhP;k ek/;ekrwu 

^lersdMs okVpky* gk efgykaP;k ifjfLFkrh fo’k;hpk 

vgoky r;kj dsyk ;k vgokykrwu Hkkjrh; efgykaP;k 

ifjfLFkrhps n‛kZu ?kMrs- efgykaps f‛k{k.k] vkjksX;] 

jkstxkj] vfu’B :<h] izFkk o ijaijkapk R;kaP;koj 

gks.kkjk ifj.kke o mik;;kstuk ;k lanHkkZr Bksl 

ekx.kh dj.;kr vkyh- dsoG dkxnksi=h lq/kkj.kk 

d:u Hkkx.kkj ukgh-  izR;{kkr efgykauk lUekukus 

txrk vkys ikfgts] loZ {ks=kr efgykauk leku la/kh 

feGky ikfgts vkf.k leku LFkkugh feGkys ikfgts 

fg tckcnkjh izFke jkT; o dsanzljdkjph vkgs-  

vusd iqjksxkeh pGoGhaph isj.kh 

egkjk’Vªkr >kyh-  ns’kke/;s egkjk’Vªkph vksG[k 

efgykaP;k gDdkackcr lrr ltx vlysys jkT; 

v‛kh vkgs-  Lokra«;iqoZ dkGkiklwu efgykaps f‛k{k.k] 

R;kaps vkfFkZd Lokoyacu] jktfd; izfØ;sryk 

lgHkkx ;ke/;s egkjk’Vª usgehp vk?kkMhoj jkfgyk-  

R;keqGs ns‛kkrhy ifgys efgyk /kksj.k egkjk’VªkP;k 

ukokoj tek vkgs- 1979 e/;s la;qDr jk’Vª 

la?kVusP;k vkelHksr efgykaP;k ckcrhr gks.kkjk 
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HksnHkko nwj dj.;kpk Bjko >kY;keqGs loZ txHkj 

fL=;kaP;k ekuoh gDdkafo‛k;h uO;kus ppkZ lq: 

gksÅu R;k fn’ksus jktfd; /kksj.ks vk[k.;kl lq:okr 

>kyh-  egkjk‛Vªkr efgyk pGoGhps dke 

rGkxkGkrY;k efgykai;Zar iksgpys vlY;keqGs bFks 

lkekftd] jktdh; ik‛oZHkweh r;kj >kyh gksrh-   

iqjksxkeh fopkjkaps vkf.k efgykaP;k iz‛ukafo‛k;h 

laosnuf’ky vl.kkjs ‘kjn iokj R;kosGh eq[;ea=h 

gksrs-  R;kaP;k dkjfdnhZr 1993 e/;s izFkep jkT;kr 

efgyk vkf.k ckyfodkl gs Lora= [kkrs ea=heaMGkr 

lq: >kys-  jk‛Vªh; efgyk vk;ksxkph LFkkiuk 

>kY;kuarj jkT; efgyk vk;ksx r;kj dj.kkjs 

egkjk’Vª gs ifgys jkT; gksrs-  1994 e/;s egkjk’Vªkus 

efgykalkBh Lora= /kksj.k r;kj d:u efgykaP;k 

tx.;kpk ntkZ lq/kkj.ks] vkfFkZd] lkekftd vkf.k 

jktdh; vlekurk nwj dj.ks vkf.k lektkpk 

mRiknd ?kVd Eg.kwu efgykapk fodkl dj.ks gs 

mfn~n’Vs leksj Bsowu gs /kksj.k r;kj dsys gksrs-  ;k 

/kksj.kkr jkT;krhyp ukgh rj ns‛kkrhy vusd efgyk 

/kksj.kkaph fcts gksrh-  

ofMykaP;k laiRrhr eqyhapk vf/kdkj] 

?kVLQksV vkf.k iksVxhP;k dk;n~;kr egRokP;k 

lq/kkj.kk] efgysyk irhP;k laiRrhr leku gDd 

;klkj[;k egRokP;k rjrwnh ;k /kksj.kkr gksR;k-  ;kp 

/kksj.kkrwu efgyk vkj{k.kkph eqgwrZes< jksoyh xsyh-  

30 VDds vkj{k.k iq<s 33 VDds o 50 VDD;kai;Zr 

ok<fo.;kr vkys- 2001 e/;s foykljko ns‛kew[k 

eq[;ea=h vlrkauk izR;sd ljdkjh foHkkxkr tsaMj 

lsy fuekZ.k dj.ks] cprxVkauk izksRlkgu] dkekP;k 

fBdk.kh gks.kkÚ;k ySaxhd NGkauk vkGk ?kky.ks 

;klkj[;k ckch ;k /kksj.kkr lekfo’B gksR;k- ;k 

/kksj.kkeqGs vis{khr efgyk l{kehdj.k lk/; >kys 

ukgh ijarw uksdÚ;kae/;s efgykaph la[;k ok<yh-  

frljs efgyk /kksj.k %&  

egkjk’Vª jkT; ea=heaMGkus 5 Qscqzokjh 2014 yk 

frljs efgyk /kksj.k tkfgj dsys-  efgykaP;k lokZaxh.k 

fodklklkBh vkf.k l{kehdj.kklkBh izkxrhd 

n`’Vhdksu :tfo.ks vkf.k iq:’kiz/kku ekufldrk 

cny.ks] efgykauk loZ {ks=kr leku la/kh feGkoh 

;klkBh vko‛;d rh lk/kulkeqxzh miyC/k d:u 

ns.ks ;k /kksj.kkpk eq[; mn~ns‛k vkgs-  lektkP;k eq[; 

izokgkiklwu oafpr jkfgysY;k efgykaps iquoZlu 

dj.ks] vfu‛B izFkkaiklwu R;kaph eqDrrk dj.;klkBh 

mik;;kstuk jkcfo.ks] rlsp vuqlwphr tkrh&tekrh] 

HkVD;k tkrh&tekrh o vYila[;kad fL=;kaojhy 

vU;k; nwj dj.;kP;k rjrqnh ;k /kksj.kke/;s lekfo’B 

vkgsr-  

frlÚ;k efgyk /kksj.kkph oSf‛k’V;s %&  

1. efgykapk lokZaxh.k fodkl dj.;klkBh izkxfrd 

ǹ’Vhdksu :tfo.ks o iq:’kiz/kku ekufldrk cny.ks-  

2. efgykauk lUekukus thou txrk ;kos ;kdjhrk loZ 

{ks=kae/;s leku la/kh o R;kauk mfn~n’V lk/; djrk 

;s.;klkBh iks’kd okrkoj.k r;kj dj.ks-  

3. lektkP;k eq[; Lrjkrwu oafpr Bso.;kr vkysY;k 

fL=;k] nsonklh] os‛;k] yksddykoar efgyk] 

r`rh;iaFkh ;kaP;k iquoZluklkBh iz;Ru dj.ks-  

4. /keZ] tkr] lRrk izns‛k ;keqGs fL=;kaoj gks.kkÚ;k 

fgalsfo:/n fL=;kauk ikBcG ns.ks-  v’kk fgalk gks.kkj 

ukghr ;klkBh izfrca/kkRed mik;;kstuk dj.ks-  

5. ‚kklu Lrjkojhy fu.kZ; izfØ;sr lektkrhy loZ 

Lrjkrhy efgykaP;k fgrkps o gDdkaps ti.kwd vkf.k 

lao/kZu dj.;klkBh tk.khoiwoZd iz;Ru dj.ks-  

6. L=h&iq:‛k tUenj lerksy Bso.;klkBh izHkkoh 

mik;&;kstuk jkcfo.ks-  

7. efgykaP;k ikjaikjhd izfresyk Nsn ns.kkjh vk/kqfud o 

LocGkoj mHkh vl.kkjh uoh izfrek r;kj 

dj.;klkBh vko‛;d iz;Ru dj.ks-  

8. vla?kVhr {ks=krhy dk;Zjr efgykaP;k gDdklkBh 

iz;Ru dj.ks-  

efgyk laj{k.k o lqj{kk dk;ns %&  

fganw nRrd fo/kku vkf.k iksVxh dk;nk %&  

1. faganw nRrd fo/kku vkf.k iksVxh dk;nk 1956 

varxZr efgykauk iksVxhpk vf/kdkj feG.;klkBh 

U;k;ky;hu vf/kdkj izkIr vkgsr-  

2. ?kVLQksfVr efgyk vkiY;k eqykyk nRrd ns.;klkBh 

dq.kkP;kgh ijokuxhph xjt ukgh-  

dkSaVwachd fgalkpkjkiklwu laj{k.k %&  

;k dk;n~;kP;k dye 11 uqlkj ;k 

dk;n~;kizrh ‚kklukph drZO;s Li’V dsyh vlwu 

ljdkjus efgykaP;k dk;ns‛khj gDdkaps j{k.k djkos 

gh tckcnkjh vkgs-  gs Li’V dsys vkgs-   

efgyk gsYiykbZu %&  

ladVkr lkiMysY;k efgykalkBh 181 

Øekadkph gsYiykbZu jkT;Hkj lq: dj.;kr vkyh 

vkgs-  

laiRrhps vf/kdkj %&  

fganw okjlk dk;nk 1956] egkjk’Vª ‚kklu 

dk;nk 1994] dsanz ‚kklu dk;nk 2005 uqlkj 

eqyhauk oMhykaP;k laiRrhe/;s vf/kdkj ns.;klkBh 

dk;n~;kph dkVsdksj vaeyctko.kh dsyh tkrs-  

izlqrhiqoZ xHkZfyax funku %&  

xHkZ/kkj.kkiwoZ o izlqrhiqoZ fyax funku ra= 

izfrca/kd dk;nk 1994 o lq/kkjhr 2003 uqlkj 

eqyahaP;k tUenj ok<fo.;kpk iz;Ru dj.;kr ;sr 

vkgs-  

efgyk leqins‛ku dsanz %&  

izR;sd iksyhl LVs‛kue/;s efgyk n{krk 

lfeR;k o leqins‛ku dsanz fuekZ.k d:u R;kaP;k 

ek/;ekrwu efgykauk foukfoyac U;k; ns.;kpk iz;Ru 

dsyk tkrks-  

jkT; efgyk vk;ksx %& efgykaojhy fgalk o 

vR;kpkjkaP;k ?kVuk ?kMrhy frFks vk;ksx 

ifjfLFkrh o ?kVukapk vk<kok ?ksÅu 
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‚kklukl vgoky nsbZy o R;kph 

vaeyctko.kh ‚kklu dkVsdksji.ks djsy-  

ySaxhd NG izfrca/k dk;nk %&  

ySaxhd NG izfrca/k dk;nk 2013 uqlkj 

dkekP;k fBdk.kh efgykaps ySaxhd ‚kks’k.k gks.kkj ukgh 

;kdjhrk fuekZ.k dsyk vkgs-  

uqdlku HkjikbZ %&  

cykRdkj o ySaxhd vR;kpkj >kysY;k 

efgykauk ekufld vk/kkj ns.;klkBh rkrMhph enr 

fnyh tkrs-  

vk/kqfud ra=Kku %&  

efgykaps ‚kks’k.k dj.kkjs] fod̀r ,l-,e-,l-] baVjusV 

ladsr LFkG] bZ&esy o bZrj vk/kqfud ra=Kkukfo:/n 

dMd dkjokbZ dj.;klkBh izR;sd iksyhlLVs‛kue/;s 

osxGk d{k fuekZ.k dj.;kr vkyk-  

efgyk l{kehdj.k ;kstuk %&  

vfLerk ;kstuk %&  

xzkfe.k Hkkxkrhy eqyh o efgykaP;k vkjksX;] 

f‛k{k.k o jkstkxkjkps fp= cny.;klkBh xzkefodkl 

foHkkxkekQZr vfLerk ;kstuk lq: dj.;kr vkyh-  

lqerhckbZ lqdGhdj efgyk mnksfxuh ;kstuk %&  

efgyk vkfFkZd fodkl egkeaMG ekQZr 

efgyk l{kehdj.kklkBh efgyk cpr xVkaph mHkkj.kh 

o cGdVhdj.kkoj Hkj ns.;kr vkyk vkgs-  

ek>h dU;k HkkX;Jh ;kstuk %&  

eqyhapk tUenj ok<o.ks] R;kaP;k vkjksX;kpk 

ntkZ mapko.ks] R;kauk f’k{k.k ns.ks] ckyfookgkr izfrca/k 

dj.ks ;klkBh ^ek>h dU;k HkkX;Jh* gh ;kstuk lq: 

dsyh vkgs-  

euks/kS;Z ;kstuk %&  

fMlsacj 2009 iklwu cykRdkj] vWflM 

gYyk rlsp ySaxhd vR;kpkjkyk cGh iMysY;k 

L=h;k] ckyds ;kaps iquoZlu dj.;kdjhrk gh ;kstuk 

lq: dj.;kr vkyh-  

‚kqHkeaxy lkewfgd uksan.khd̀r fookg ;kstuk %&  

‚ksrdjh] ‚ksretwj] vuqlwfpr tkrh&tekrh 

rlsp ,d yk[kkis{kk deh okf’kZd mRiUu vlysY;k 

fujk/kkj] fo/kok fL=;kaP;k eqyhalkBh fookgkdjhrk 

;kstuk ykxw-  

jktekrk fttkÅ eksQr lk;dy okVi ;kstuk %&  

eqyhP;k ‚kS{kf.kd xGrhps izek.k deh 

dj.;klkBh jktekrk fttkÅ eksQr lk;dy okVi 

;kstuk lq: dsyh-  

vfgY;kckbZ gksGdj eksQr ,l-Vh- ;kstuk %&  

xzkfe.k Hkkxkrhy eqyhauk f‛k{k.kklkBh 

ckgsjxkoh izokl dj.;klkBh gh ;kstuk lq: dsyh 

vkgs-  

iz/kkuea=h lqj{khr ekr`Ro vfHk;ku %& nj efg.;kP;k 

9 rkj[ksyk xjksnj ekrkaph rikl.kh] 

iz;ksx‛kkGk pkp.;k d:u rKkadMwu mipkj 

dsys tkrkr-  

jk’Vªh; vkgkj fe‛ku %&  

vHkZd] xHkZorh efgyk vkf.k ;qorh 

;kaP;ke/khy jDr{k;kps izek.k deh dj.;klkBh gh 

;kstuk lq: dj.;kr vkyh vkgs-  

eqnzk ;kstuk %&  

efgykauk vkfFkZd ckcrhr l{ke cufo.;kr 

eqnzk ;kstuspk egRokpk okVk vkgs- lu 2016&2017 

e/;s lqekjs lOok yk[k dksVh :i;kaps dtZ okVi 

efgykauk dj.;kr vkys-  

iz/kkuea=h mToyk ;kstuk %&  

efgykaps vkjksX; rlsp MksGs ;k cjkscjp 

i;kZoj.kkps lao/kZu dj.;klkBh ;k ;kstusph fufeZrh 

dj.;kr vkyh-  ;k ;kstuseqGs xksjxjhc efgykaps 

vkjksX; lq/kkj.;kl [kqi enr >kyh vkgs-  

L=h dk;n~;kaP;k vaeyctko.khrhy vMp.kh %&  

1. ekuoh lekt fir̀lRrkd o iq:’kiz/kku vlY;keqGs 

L=h] iq:’kkaoj fyaxHksn vk/kkjhr laLdkj gksrkr- 

fL=&iq:’kkalkBh osxosxGh furheqY; vlg;kpk ixMk 

lxGhdMs fnlrks- U;k;ky;s] iksyhl] uksdj‛kkgh] 

jktdh; laLFkk] izlkjek/;es] f‛k{k.klaLFkk] jktdh; 

i{k gs {ks= lq/nk ;kiklqu eqDr ukghr-  R;keqGs 

efgykaoj tkr] /keZ oxZ vkf.k fyaxHkko v‛kk loZ 

cktwauh vU;k; gksr vlrks-  

2. lektkrhy loZ laLFkkaoj iq:’kh oxkZps laLFksus rlsp 

oSpkjhd opZLo vkf.k fu;a=.k vlY;kewGs ?kVukRed 

rjrwn vlyh rjh R;kauk lRrsr Hkkxhnkjh ns.;kr 

vR;ar vMp.kh ;srkr-  R;kewGs loZp fBdk.kh R;kaps 

izfrfu/khRo deh fnlrs-  

3. f‛k{k.k o vkjksX;kph gsGlkaM] fgalkpkj ;kewGs 

efgykaps l{kehdj.k dj.;kr vMp.kh ;srkr-  

4. lu 1975 uarj fL=;kae/;s tkx̀rh dj.;kps iz;Ru 

eksB;k izek.kkr >kys rls iz;Ru iq:’k tkx̀rhlkBh 

>kys ukghr-  

5. efgykafo’k;d xqUg;kae/;s xqUgsxkjkauk f‛k{kk gks.;kps 

izek.k vR;Yi vkgs-  

6. ikjaikjhd fgalscjkscj vkWuykbZu NG] lks‛ky 

feMh;koj Vªksyhax lkj[ks ufou izdkj fuekZ.k >kys 

vkgsr-  

7. fL=;kauk R;kaP;k vf/kdkjkfo’k;h vKku- 

8. dk;n~;kph fdpdV o’kkZuqo’ksZ pky.kkjh izfØ;k-  

9. dk;Z{ke] eksQr dk;ns‛khj lYY;kph derjrk-  

10. oS|d‛kkL=] QkWjsfUld] iksyhl] ljdkjh ;a=.kk] 

U;k;ky;] Lo;alsoh laLFkk] ea=ky;hu dkedkt 

bZR;knhapk efgyka‛kh ifj.kkedkjd leUo; lk/kyk u 

tk.ks-  

  fu‛d’kZ %&  

efgykaph f‛k{k.kkrhy izxrh] R;kaP;kr 

vkjksX; lq/kkj.kk] efgykfo’k;d dk;n~;kckcn 

tutkx̀rh] cpr xV ;kewGs R;kaP;krhy R;kapk 

vkRefo‛okl ok<yk-  ;k lkj[;k BGd ckch 

efgykaP;k lokZaxh.k l{kehdj.kkdjhrk mi;qDr Bjr 

vkgsr-   
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egkjk’Vªkpk fodkl gks.;kr efgykaps 

;ksxnku egRokps vkgs-  gh ckc fuf‛prp 

egkjk’VªklkBh Hkq’k.kkog vkgs-  efgykadjhrk dj.;kr 

vkysY;k /kksj.kkapk gk ifj.kke vkgs vls EgVY;kl 

vfr‛k;ksDrh gks.kkj ukgh-  ijarw vls djhr vlrkauk 

21 O;k ‚krdkr ;s.kkÚ;k ufou ckch] vkOgkus ;kapk 

fopkj d:u efgykaP;k ;k /kksj.kkae/;s lq/kkj.kk dj.ks 

visf{kr vkgs-  ,dhdMs efgykae/khy f’k{k.kkps o 

vFkkZtukps ok<ysys izek.k lq[knk;d vkgs rj 

nqljhdMs nj gtkjh iq:’kkaekxs R;kaps ?kVysys izek.k 

gh xks‛V Dys‛knk;d vkgs-  lektkr ^fL=tUekps* 

Lokxr gksÅu Hkfo’;kr eqyhaph la[;k ok<sy o 

fodklkP;k izfØ;sr R;kauk lgHkkxh gksrk ;sbZy vls 

iks’kd okrkoj.k fuekZ.k dj.;klkBh egkjk’Vª jkT; 

lnSo iz;Ruf‛ky vlY;kps fnlwu ;srs-  

cnyR;k dkG vkf.k lkekftd 

ifjfLFkrhuwlkj fL=;kaleksjhy vkOgkus fnolsafnol 

ok<r vlY;kps fnlwu ;srs-  vfydMhy dkGkr 

efgykaoj >kysY;k fgalkpkjkP;k ?kVuk fopkjkr ?ksÅu 

efgykaP;k laj{k.kklkBh fo‛ks’k mik;;kstuk dj.ks 

vko’;d vkgs-  dsoG dBksj dk;ns d:u ;k 

leL;k nwj gks.kkj ukgh-  R;klkBh lektke/;s 

efgykacn~ny LokfHkeku] lUeku vkf.k vknjkph 

Hkkouk fuekZ.k d:u lektkP;k ekufldrsr cny 

?kMowu vk.k.ks dkGkph xjt vkgs-  

lanHkZ xzaFk %&  

1. ekfgrh iqfLrdk] lu 2012&2013] efgyk o 

ckyfodkl foHkkx] egkjk’Vª ‚kklu  

2. ikVhy fyyk ¼2004½] fL=;k vkf.k fodklkpk 

/kksj.kkRed n`’Vhdksu ;kstuk ekfld- 

3. f‛kans t- jk-] vèrdj iz‛kkar ¼2005½ ledkyhu 

tkxrhd jktdkj.kkrhy izeq[k leL;k] fo|k 

izdk’ku] ukxiwj  

4. yksdjkT;] efgyk fnu fo‛ks’k] ekpZ 2010  

5. yksdjkT;] efgyk ;kstuk o dk;ns] ekpZ 2018 

6. ekfgrh iqfLrdk ¼lu 2014½] efgyk /kksj.k] efgyk 

o ckyfodkl foHkkx] ea=ky;] eqacbZ  
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प्रस्तावना -  

कनााटक भूमी बसवेश्वराांच्या चाररत्र्यसांपन्न व्यसिमत्त्वान े प्रभासवत झालले े आह े बाराव्या शतकात 

बसवेश्वराांनी जे क्ाांसतकारक काया केले आसण त्या कायााला ची वैचाररक बैठक पुरवली सतचा उहापोह बसवेश्वरयाांनी 

व्यि केलेल्या धार्ममक सामासजक आर्मथक व राजकीय सवचाराांच्या अनुषांगान े केलेला आह ेसमाज प्रबोधन काया या 

अथााने बसवेश्वर याांचा अभ्यास केल्यास त्याांच्या सामासजक कायााचा आसण त्याांनी उभ्या केलेल्या सामासजक 

चळवळीचा आपणास आढावा घ्यावा लागेल. ब्राह्मण कुटुांबात बसवेश्वराांचा जन्म होऊनही त्याांनी वणाव्यवस्था आसण 

त्यासांबांधान े असस्तत्वात असलले्या जासतव्यवस्थेवर आसण जातीव्यवस्थेची सांबांसधत असलेला श्रषे्ठ-कासनष्ठ्तेच्या 

पद्धतीवर प्रखर टीकेचे प्रहार केले जाती जातीमधील भेदाची नभत त्याांनी पाडून समतचे्या मूल्यावर असधसष्ठत 

असललेी समाजव्यवस्था सनमााण करण्यासाठी सामासजक चळवळ घडवून आणली प्रबोधनकाराांच्या भूसमकेतून त्याांनी 

धमााच्या माध्यमातून समाजाचे सामासजक समतेची सशकवण ददली सतच े महत्त्व आज दखेील जाणवत े बाराव्या 

शतकात प्रबोधनाचे साधन धमाच होता मानवी समूहाला सांघरटत करणारे आसण मानवी जीवनाची ददशा ठरवणार 

एक प्रभावी साधन म्हणनू धमा असस्तत्वात आललेा आह े परांतु कालौघात धमा हचे मानवी जीवनाचे ध्येय झाल े

धमाासाठी माणूस आसण धमााच्या असस्तत्वासाठी माणूस हा सवचार रूड झाल्यानांतर धमााच्या असस्तत्वाच्या सांदभाातच 

मानवी असस्तत्वाचा शोध दणे्या घेण्याचा प्रयत्न धमामातंडाांनी सुरू केला त्याचा नहसात्मक असवष्ठकार धमाासाठी युद्ध 

धमाासाठी लढली गलेलेी युद्ध ेही वस्तुतः माणुसकीच्या मलू्याचा प्रेतावरून सनघाललेी धमााचे समरवणूक असल्याचे 

इसतहासच साांगतो. 

 

उदिष्ट े– 

1. महात्मा बसवेश्वराांनी माांडलेल्या सवचाराचा 

समाजावर दकतपत प्रभाव पडला ह ेपाहणे.  

2. बसवेश्वराांच्या सवचारामागे जी उदिष्ट े होती ती 

दकतपत सद्यझाली त्याचे अवलोकन करण.े 

कायाक्षते्र –  

समता आसण कामावादाची माांडणी करणारे अनेकजण 

असले तरी माझा सांशोधन सवषय फि “महात्मा 

बसवेश्वर एक नचतन” या सवषयावर प्रकाश टाकतो. 

बसवेश्वर कालखांडातील बरेच ऐसतहाससक पुरावे 

बसवन बागेवाडी मांगळवेढा बसवकल्याण आसण 

पुडलसांगम या त्याांच्या काया भूमीमध्ये आढळून यते 

नाहीत.  

वणा व्यवस्था आसण जातीव्यवस्थलेा प्रखर सवरोध – 

वस्तूचा धमा हा माणसासाठी असून 

माणुसकीच्या व मानवतावादी मूल्याच्या 

प्रसतष्ठापनेसाठी धमा प्रयत्नशील असतो धमााची प्रेरणा 

व्यिीच्या अांतरीक जीवन व बाह्य जीवन समृद्ध व 

सवकससत करणारी आह े अध्यात्माची प्रेरणा ही 

आत्मसवसजानाची आसण अररहांत होण्याची प्रेरणा आह े

महात्मा बसवेश्वराांनी आपल्या सवचाराचा कें द्रनबद ू

माणूस गृहीत धरलेला होता त्या गृहीतकास 

कें द्रस्थानी कल्पना त्याांनी आपल्या धार्ममक सामासजक 

आर्मथक आसण राजकीय सवचाराांची माांडणी केललेी 

आह े म्हणनू जातीय व्यवस्था आसण वणाव्यवस्थनेे व 

त्या सांबांधात सवकससत झालेल्या रूढी व परांपरान ेरूढ 

झालेल्या माणसाला मिु करण्याचा त्याांनी यशस्वी 

प्रयत्न केलेला आह े त्याची सामासजक पररवतानाची 

चळवळ ही मुख्यतः माणूस पररवतानाची चळवळ 

होती. माणूस नावाचा प्राणी अमुलाग्र बदलण्याच्या 

हतेूनेच त्याांनी धमा माध्यमाद्वारे केललेा प्रयत्न 

स्पृहसणह आह े सशवोपासना इष्टनलग धारण करण े

अष्टवणा व पांचाचार ह े व्यसिमध्ये पररवतान घडवून 

आणणारे सन्मागा आहते ह े साांगून त्याांनी आपल्या 

भिीपांथात अनेकाांना सामावून घेतल े त्याांनी 
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साांसगतललेा धमा हा मानवधमा असून तो सामान्य 

माणसाचा ककबहुना सवांचा आह.े बसवेश्वराांनी 

वीरशैव-धमाामधील ससद्धाांताांना बदललले्या 

पररसस्थतीच्या सांदभाात नवीन अथा प्राप्त करून ददला 

प्रवृत्ती वाद आसण सनवृत्ती वादाचा झालेला असतरेक 

सवचारात घेऊन या दोन्ही सवचार प्रवाहामध्ये 

समन्वय घडवून आणून उच्चत्तम स्वच्छ गृहस्थी 

धमााचा पुरस्कार केला परमशे्वर प्राप्ती जरी प्रत्येक 

भिाचे जीवन ध्येय असले तरी परमेश्वराची असस्तत्व 

ह े सवाव्यापी असून तो सामान्यजन्य आसण सवा 

जीवसृष्टीमध्ये व्यापललेा आह ेम्हणून समाजसेवा हीच 

ईश्वरसेवा होय असे बसवेश्वर म्हणतात.  

मानवतावादी मलू्याांची स्थापना - 

बसवेश्वराांच्या समाजसेवेचे स्वरूप ह े

असधकाांश आधुसनक असून प्रस्थासपत जातीय 

व्यवस्थेला छेद दणेारे असून सामासजक समतेचे मूल्य 

जोपासणारे व समाज जीवनात त े मूल्य प्रस्थासपत 

करणारे आह े म्हणूनच त्याांनी जातीय अहांता व 

त्यासांबांधी श्रेष्ठत्वाच्या व कसनष्ठत्वाच्या सवचाराला 

सवरोध दशासवला आांतरजातीय सांबांध वाढसवण्यासाठी 

सहभोजन व आांतरजातीय सववाह घडवून आणणारे 

बसवेश्वर ह े आधुसनकसतचा उत्कृष्ट नमुना आहेत. 

आधुसनकता ही मानवी मनाशी समाजाच्या 

मानससकतेशी सांबांसधत असून सस्थतीसशलता 

सनातनवाद व प्रसतगासमत्वाला सवरोध दशासवणारी 

मानवी मन मुि करणारी सवचार प्ररेणा आह.े 

आधसुनक परुोगामी सवचारप्रणाली समाजात रुजवली   

सामासजक पररवतान ह े समाजजीवनाच्या 

सवाच अांगाांना स्पशाणारे असावे लागते सामासजक 

पररवतानामध्ये समाजामधील सवा स्तराांमध्य ेलोकाांचा 

अांतभााव होत असतो बसवेश्वराांनी तो गृहीत धरून 

सवासामान्याांना समजेल अशा बोली भाषेत आपल्या 

तत्वज्ञानाची व जीवनातील अनुभवाची माांडणी केली 

बसवेश्वराांच्या सामासजक क्ाांतीचे स्वरूप सावाजसनक 

व सवाक्षेत्रीय आह े समाज पररवतानाच्या सांदभाात 

त्याांनी समाजाला केवळ पारमार्मथक जीवनाचा 

सवचार केलेला नाही मानवी जीवनाचा सवचार देखील 

केलेला आह े समाजाच्या आर्मथक स्वावलांबनाचा 

सवचार गृहीत धरून काय कवे कैलास या ससद्धाांताची 

माांडणी केली कायकवे कैलास चा ससद्धाांत व्यिी 

जीवनाशी व सामासजक जीवनाशी सांबांसधत असून या 

ससद्धाांताला नैसतक असधष्ठान असल्याने सांपत्तीबाबत 

असणारा प्रत्येक माणसाचा  दसृष्टकोन ही सनशुद्ध 

नैसतक असला पासहजे ही सशकवण त्याांनी समाजाला 

ददली त्याचा पररणाम म्हणनू समाजात होणारे 

आर्मथक शोषण थाांबते शोषण सवरसहत समाजाचे ध्येय 

साध्य करण्याचा हा एक वेगळा प्रयत्न होता. 

सामासजक न्यायासाठी शनू्य पीठाची स्थापना - 

बसवेश्वराांनी अनुभव मांडपाची स्थापना 

करून तासत्वक व्यवहाररक चचेसाठी एक मिुपीठ 

लोकाांना उपलब्ध करून ददले अनुभव मांटपाला 

शून्यपीठही म्हटले जाते या सपठामध्ये सहभागी 

होणारी प्रत्येक व्यिी ही अररहांत होती सतथे घडणारी 

तासत्वक चचाा आसण अध्यात्म मागाातील प्रत्येकाचे 

आत्मकथनी लक्षात घतेल्यास ते वैचाररक प्रदक्या 

घडसवणारे अध्यासत्मक कें द्र होते ह े कोणीही नाकारू 

शकणार नाही बसवेश्वराांना असभप्रेत असललेा समाज 

हा एक आदशा समाज आह.े  

जो वगासवरसहत वणा व जाती शोषण 

सवरसहत स्वतांत्र समानतचे्या तत्वावर असधसष्ठत 

बांधुत्वाच्या भावनेने बाांधला गेललेा सामासजक 

न्यायासाठी ससद्ध असलेला समाज आह े वरील 

देहासाठी त्याांनी केलेल्या तत्त्वज्ञानाची व जीवन 

व्यवहाराची माांडणी परस्पर सांबांसधत परस्पर पूरक 

मूल्याची असून त्यामध्ये आांतररक तणाव सनमााण होत 

नाहीत बसवेश्वराांच्या कायााचा सवचार होत असताना 

त्याांचा वैचाररक वारसा चालसवणाऱ्या अनुयायाचा 

वगा आसण परांपरा याांचे वस्तुसनष्ठ दसृष्टकोनातनू 

सववेचन करावे लागले. 

सामासजक पररवतानाची चळवळ उभारली - 

12 व्या शतकात महात्मा बसवेश्वराांनी एक 

प्रखर बौसद्धक परांपरेचा पाया घातला आसण त्यासाठी 

त्याांनी हौतात्मम्य पत्करले परांतु ती परांपरा 

सस्थतीशील समाजात रटकून रासहली नाही 

बसवेश्वराांनी आपल्या स्वतांत्र प्रज्ञेच े एक गसतशील 

प्रवाही आदशा समाज सनमााण करण्याच्या हतेनूे ज्या 

तत्त्वज्ञानाची माांडणी केली त्या तत्वज्ञानाचा 

पाठपुरावा करणारा त्याची अांमलबजावणी करणारा 

अनुदयाांचा वगा नांतरच्या काळात सनमााण झाला नाही 

ह े ददुैव आह े कोणत्याही समाजात नवसवचार 

रुजसवण्यासाठी त्या सवचाराचे प्रेररत झालेली 

अनुदयाची फौज असावी लागत ेआसण त्या सवचाराचा 

वारसा पुढील सपढीकडे सोपून प्रसांगी त्या सवचारात 

गरजेनुसार आसण बदलत्या पररसस्थतीनुसार नवीन 

सवचाराांची भर टाकावी लागत असत े बसवेश्वरनांतर 

सवचार सांक्मणाची प्रदक्या थांडावल्याचे ददसत े

सनातन व्यवस्थेमधील अनेक असनष्ट प्रवाहाांनी प्रवेश 

केला जांगम गरुु सपठासधपती याांनी आपली स्थानी 
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असधक भक्कम करून त्या भोवती वैयसिक स्वाथााची 

भक्कम तटबांधी उभारली, जांगम ही सांकल्पना महात्मा 

बसवेश्वराांनी ज्या हतेून े व अथााने माांडली नांतरच्या 

काळातील वेगळा अथा व असे प्रस्थासपत गुरु मांडळींनी 

ददला जांगम आसण व्यसिगत मालकीची मठसांस्था 

उभारली आसण ज्या मठात पवूी धार्ममक चचाा होत 

असे त े व्यसनाधीन लोकाांचे आश्रयस्थान झाल्याच्या 

आढळते बसवेश्वराांच्या सनवासामधील आधुसनकता 

व्यापकता त्याांचा वारसा साांगणाऱ्या नांतरचे सपढीतील 

अनुयायाांना लक्षात आली नाही प्रसांगी काही 

अपप्रवाह सनमााण झालेल े असतीलही परांत ु तो ठप्प 

झालेला नाही वीरशैव पांथातील अनुयायाांनी 

बसवेश्वराांच्या सवचारपरांपरेला त्याांच्या कृसतशीलतलेा 

खांसडत केलेल े आह े अस े खेदाने म्हणावे वाटते यात 

महापुरुषाचा दोष नसतो. त्या महापुराषाांना समजून 

घेण्याची क्षमता तुम्हा-आम्हास नसते. ह े त्या 

महापुराषाचे ददुैव होय. 

साराांश –  

करून हा सवाच धमााचा आत्मा आह.े ह े तत्व या 

दोघाांनी स्वीकारले. सवचार, असभव्यिी आसण 
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jk’Vzlar r#.k lkxjth ds “kCnks esa& 

^^ lar v/;kRe ds vkdk”k esa 

bUlkfu;r dk banz/kuq’; gS 

lar lkSgknzZ ds flrkj ij 

ln~Hkko dk laxhr gS 

lar viuRo dh vkWxu esa 

vkReh;rk dh vkjk/kuk gS^^ 

 Hkkjr Hkwfe jRuizlqrk gSA ekW Hkkjrh us vusd uj&ukjh jRuksa dks tUe fn;k gSA ;g oanu dh Hkwfe gS] 

vfHkuanu dh Hkwfe gS] D;ksafd  vusd larks us ;gkW tUe fy;k gSA  lar jSnkl u{k=ksa essa ls ,d gSA lkekftd dzkafr 

ds iz.ksrk gSA lar jSnkl dk tUe ml le; gqvk tc “kqnzksaij vU;k; vR;kpkj gks jgk FkkA lkekftd Lrj ij 

#f<] ijaijk] tkfr&izFkk o.kZHksn vkfn dk cksy&ckyk FkkA lkekU; turk ds thou esa va/k%dkj QSyk gqvk FkkA bl 

va/k%dkj dks fpjdj ekuork dh j{kk ds fy, 15 Qjojh 1938 esa ek?k ikSf.kZek jfookj ds fnu dk”kh ds ikl 

xkso/kZuiqj esa jSnkl dk tUe gqvk A ekaMwj] ekaMqxM vkfn vU; uke Hkh crk;k tkrk gSA jSnkl ds firk dk uke 

j?kqjke Fkk j?kquanu tkfr ds pekj Fks vkSj ekrk dk uke j?kqjk.kh FkkA  ^yksukckbZ ^ jSnkl dh iRuh Fkh A  jSnkl 

/kqEedM izo`fr ds Fks] iqjs ns”k esa mUgksaus Hkze.k fd;k A  ns”k  ds dksus&dksus esa nwj njktrd mudk izpkj  izlkj 

gqvkA    12 o’kZ dh voLFkk ls gh os lk/kw &laxfr es jgus yxs Fks] vuqHko izkIr dj lekt esa izpfyr vU;k;] 

vR;kpkj vkSj “kks’k.k ds f[kykQ  MVdj [kMs jgs A mUgksus vLlhe fu’Bk] vfojr ifjJe  vkSj lnkpkj ds cy 

ij loksZPp LFkku izkIr fd;kA  tkWfr&ikWfr esa foHkkftr lekt dks mUgksaus ,drk ds lw= esa cka/kdj Lora=rk ] 

lerk ca/kqrk vkSj U;k; izLFkkfir fd;k A mudh vèrok.kh lwudj izHkkfor gksdj  vusd yksx muls nh{kk  izkIr  

dh ftuesa ehjkckbZ ] ihikth egkjkt] fnYyh dk lqyrku fldanj “kkg yksa/kh vkfn izeq[k gSA   

 

lar jSnkl ds  18 lk[kh vkSj 101 in gh miyC/k 

gSA ^xq# xzaFk lkgc ^ rFkk vU; dbZ laxzgks esa budsa 

in fc[kjs gq, feyrs gSA miyC/k xzaFkks esa jSnkl  dh 

ckuh] jSnkl dh lk[kh] jSnkl in rFkk izYgkn yhyk 

vkfn izeq[k gSaA  

 jSnkl ds firk peZdkj gksus ds ckotwn Hkh 

vius vkidks /kU; le>rs Fks D;ksafd yksxks dh lsok 

djus dk lqvolj  mUgs feyrk Fkk]  yksxksa ds iSjks 

esa dkWaVs] iRFkj u pqHks ,slh mudh Hkkouk Fkh A  

ekrk-&firk ds deZ#ih  Hkkouk dk ifj.kke jSnkl ij 

gqvk A  ekrk&firk /kkfeZd Fks]  vius O;olk; ds 

lkFk&lkFk Hkxor HkfDr esa yhu gks tkrs FksA  izopu] 

dhrZu] mifu’kn ] xhrk dk Jo.k vkfn  dk izHkko 

jSnkl ij iMkA mUgksus Kku vftZr fd;k A vafre 

le; esa ekrk&firk dh vareZu ls lsok dhA HkDr 

iqaMfyd jSnkl ds laidZ esa vkus ds ckn mudk 

f”k’;Ro xzg.k fd;kA  

 i`Foh] ty] rst] ok;w] vkdk”k vkfn 

iaprRro ls “kjhj cuk gS blfy, lHkh leku gSA 

dksbZ mp&uhp ugh] tkfr ekuo fufeZr gSA ^ekuork 

gh lgh tkfr gSA tkWafr&ikWfr ekuuk /keZ nzksg gSA 

tUe ls dksbZ Js’B&dfu’B ugha gksrk] euq’; dk 

deZ Js’B gSA fo”o bZ”oj fufeZr gSA bZ”oj HkfDr 

ls ekuo Hkolkxj ikj dj ldrk gSA viuk “kjhj 

gh ,d ifo= eafnj gSS vkSj vkRek#ih ijes”oj dk 

fuokl mles gS A uke HkfDr ijes”oj rd ys 

tkusokyk lksiku gSA dgdj nk”kZfud fopkj lekt 

ds lkeus j[kk vkSj lkeftd ,drk dk cht cks;kA  

lkekftd fo’kerk ds f[kykQ mUgksaus  la?k’kZ  fd;kA  

vkSj dgk jke&jghe eafnj&efLtn ,d gh gSa A  jke 

eafnj esa] ugh vkSj vYyk efLtn esa ugh rks og 

pjkpj l̀’Vh esa gSA jSnkl ds “kCnks es&^ 

 ^tUe  tkr er iwfN, ] dk tkr v# ikrA  

      ^jfonkl iwr  lHk izHkw ds] dksow ufga  

tkr&dqtkr AA
2
 

 jSnkl dgrs gS tUe] tkfr er iqfN, lc 

izHkw ds I;kjs gSA izR;sd tho gM~Mh] ekal] peMs ls 
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cuk gS] lc leku gS rks mPp&uhp dSls blfy, os dgrs gS] 

^^pke ds ge Hkh] pke ds rqe Hkh 

Pkke ds gS] tx lkjk A 

Pkke fcxj dkSu gS tho] dg ^jfonkl pekjk^ AA
3
 

 

jSnkl dgrs gSa ft/kj ns[kks m/kj peMk gh peMk gSa 

iqjh nqfu;k peMs ls cuk gSA ekuo “kjhj] xk; ] 

xk; dk cNMk lc peMk gh gSA peMs ls gh <ksy 

cuk gS] vkSj ml ls laaxhr dk fuekZ.k gks jgk gSA  

maV] gkFkh]  jktk vkfn peMs ls gh cus gSa A peMs ds 

f”kok dqN gS gh ughA os dgrs gS & 
 

    ^^T;kgka ns[kks okgk pke gh pkeA pke dsa eafnj cksyr jke AA^ 

   Pkke dh xÅ] pke dk cpMkA pke gh /kqus] pke gh BkMkAA 

                  Pkke dk gkrh pke dk jktkA pke ds mWaV* ij pke dk cktkAA  

   dgr jksfgnkl lquks dchj HkkbZ A pke fcuk  nsg] fdudh cukbZ AA
4
 

 

jSnkl thou esa deZ dks egRoiw.kZ LFkku nsrs gSA  

euq’; tUe ls ugh deZ ls egku gksrk gSA mudk 

Li’V dguk gS fd dksbZ uhp tkfr dk vkneh vxj 

vNk deZ djrk gSS rks og mPp gS] egku gS] ysfdu 

mPp tkfr dk vkneh uhp deZ djrk gSS rks og 

^egkuhp^ gS ,sLkk dgdj rh[kk O;aX; lk gS] dMs 

“kCnks esa fuank dh gSA os dgrs gS & 

 

^jfonl^ lqdjeu dju lkS] uhp Åp gks tk;A 

db dqdje tkS ÅWap Hkh] rkS egk uhp dgyk;AA
5
 

 jSnkl dgrs gSa ;g “kjhj] ek;k] /ku] nkSyr] eafnj] iqtkjh] iaMs lc FkksFkk gS* iaMs iqtkjh lc LokFkZ esa yxs 

gSA Hkksx foykl esa jr gksdj lc Hkkx jgs gS A eu dh “kkafr mu esa ugha gS A iafMr mldh ok.kh] iksFkh] “kkL= 

iqjk.k lc FkksFkk gSA blfy, mUgksaus HkDrks dks lykg fn;k gS fd] bu yksxksa ds ihNs u yxdj fuxZq.k] fujkdkj 

bZ”oj dks vareZu ls iqdkjks A os dgrs gS &  

 

^^FkksFkh dk;k FkksFkh ek;k] FkksFkk gfj fcu tue xok;kA 

FkksFkk iafMr FkksFkh ckuh] FkksFkh gfj fcu lcS dgkuh AA *
6 

 

jSnkl dgrs gS fd] thou O;FkZ xokus ls vPNk gS 

Lo;aizdkf”kr cudj rFkkxr xkSrecq/n ds ekxZij 

pyuk pkfg,A  iznhi xk;dokM ds “kCnksa esa & 

^ftlizdkj lekt eqfDr ds fy, rFkkxr xkSrecq/n 

us ^vRr nhi Hko^ vFkkZr Lo;aizdkf’r cuks dk ea= 

fn;k] ea= dks viukdj ftUgksaus Kku izkIr fd;k 

l{ke cu x;s] mUkdk dY;k.k gqvk]  mudh 

ijkf/kurk u’V gks x;h]  nq%[k xk;c gqvk A jSnkl 

us Hkh ogh ea= fn;k Lo;aizdkf’r cuksA 
7 

jSnkl 

^^cgqtu lq[kk;&cgqtu fgrk; ** dh vis{kk j[krs 

gSA  mUgs vk”kk gS ,slh O;oLFkk vkSj ,sls jkT; dh 

tgkW xjhc ls xjhc dks [kkus ds fy, vUu feys] 

NksVs cMs ,d txg cSBs mu esa HkkbZ&pkjk fuekZ.k gks 

rHkh eq>s izlUurk feysxh A  ,slk os dgrs gS] muds 

“kCnksa es&   

 

^^,slk pkgks jkt eS] tgkW feyS lc dks vUu A 

NksV cMks lHk le clS ^jfonkl ^ jgSS izlUu AA 
8
 

 

fo’kerk dsk ns[kdj dfo nq%[kh gksrk gSA  vkt Hkh 

cgqtu lekt dks isVHkj vUu ugh feykr ;g 

fdruk cMk nqHkkZX; gSA iznhi xk;dokM ds “kCnksa esa 

& ^^izR;sd {ks= esa vkt fo’kerk gS] jSnkl dks ;g 

fo’kerk  visf{kr ugh Fkh os lekt esa ifjorZu 

ykuk pkgrs Fks  dzkafr ykuk pkgrs Fks]  Lora=rk] 

lerk] ca/kqRo vkSj U;k; dh lekftd dzakfr mUgs 

visf{kr Fkh A 
9 
jSnkl ds lekftd dzkafr dk dsanzfcanw 

euq’; gSA euq’; rHkh lq[k izkIr dj ldrk gS tc 

og vius bafnz;ks dks vius o”k esa j[krk gS* muds 

vuqlkj bafnz;ksa dks o”k esa j[kuk gh ^”kwU;koLFkk^ 

izkIr djuk gS * muds vuqlkj &

 

^^tks cl jk[ks bafnz;ka] lq[k&nq%[k le>k leku A 

lksM vefjr in ikbxks] dfg ^jfonkl * c[kku AA**
10
 

  

jSnkl ds vuqlkj fodkjksa ij fot; izkIr djuk gh Hkxoku cuuk gSA bUlku Hkxoku cu ldrk gS] ;g mlds 

gkFk esa gh gS os dgrs gS& 
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**lRr larks’k v# lnkpkj] thou dks vk/kkj A 

^jfonkl ^ Hk;s uj nsors] ftu frvkxs iap fodkj A**
11
 

jSnkl thou esa lnkpkj dks egRo nsrs gS* muds 

vuqlkj lnkpkj thou dk vk/kkj gSA lR; ds 

vkpj.k ls uj&ukjk;.k cu ldrk gS A ;g mUgs 

fo”okl gS A larks’k] lnkpkj ds fcuk thou O;FkZ 

gSA dke] dzks/k ] en  

eksg] eRlj vkfn fodkjksa dk s R;kxusokyk euq’; gh 

thou esa lq[k vkuan yk ldrk gSA vks”kks jtuh”k  

us jSnkl dks  ^/kzqorkjk^ dh  mikf/k nh gSA muds 

vuqlkj  ^^Hkkjrh; xaxueaMy lar#ih rkjksa ls Hkjk 

gqvk gSA mu lc dh T;ksfr ,d gh gSA  lar jSnkl 

mu rkjks esa ^/kzqorkjk ^ gSA D;ksafd “kqn z ds ?kj tUe 

ysus ds ckotwn Hkh dk”kh ds  deZB  iafMrks dks 

mUgas Lohdkj djus ds fy,  ck/; fd;k A  

 jSnkl esa ,slk dqN gS fd]  mUgsa jSnkl dks 

Lohdkjukgh iMkA **
12 

Li’V gS fd fuEu  tkfr dks 

lekt esa LFkku ugh Fkk]  ysfdu jSnkl dk deZ 

egku FkkA  tkfr ls peZdkj  gksus ds ckotwn Hkh 

mUgksaus vius deZ ds cyij] vkpj.k dsa cyij 

rRdkyhu lekt esa viUkk LFkku fl/n dj ;g 

lkfcr fd;k fd eUkq’;  tUe ls ugha cYdh deZ 

ls Js’B gSA  ;g mudk egku dk;Z gh gS ,d 

lkekftd dzkafr gSA  

Kkuh >Syflag ds “kCnksa esa &  

^^lar xq# jSnkl gekj ns”k ds mPpre /kkfeZd usrkvksa  

esa fxus tkrs gSA  HkfDrdky dh ijaijk  esa lar 

jSnkl dk egRoiw.kZ LFkku jgk gSa A os ,d mPp 

dksfV ds f=dky nz’VA vkSj fopkjd Fks A muds 

ekuorkokn] ekuolerk vkSj lkeftd psruk ds 

fopkj Hkkjrh; larks] fon~okuksa vkSj tu&ekul ds 

fy, lnk izsj.kk nsrs jgsaxs A**
13
 

lanHkZ %& 

1½ jk’Vzlar r#.k lkxj & dMos izopu ls  

2½ jfonkl n”kZu & nksgk 49 

3½ jk;nkl ih-ds- & lrxq# jfonkl efgek] Lora= 

Hkkjrh; izsl] Hkkxyiqjk] tcyiqj ¼e-iz-½ 

   1994 ì-30 
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मानव और प्रकृतत का सबंंध सददयों पुराना है। जब से सृति की रचना हुइ ह ैतभी से मानव न े ऄपनी ऄनतं अवश्यकता की 

पूर्तत प्राकृततक संसाधनों से करता अ रहा है। जैसे-जसैे मानव तवकास करता गया ईसके प्राकृततक संसाधनों पर तनभभरता 

बढ़ती गइ परंतु प्राकृततक ससंाधनों के ऄसंतुतित दोहन से हमारे समक्ष ग्िोबि वार्ममग के रूप में एक तवकराि समस्या 

खडी हो गइ हैं।                                                                                        

   ।                               ।                                    ष                         

                                                                                     । अँकड ेबतात े

हैं दक 19वी सदी के ऄंत तक पृथ्वी की सतह के औसत तापमान िगभग 1.62 तडग्री फॉरनहाआट (ऄथाभत िगभग0.9तडग्री 

सेतससयस) बढ़ गया ह।ैआसके साथ ही तपछिी सदी स ेऄब तक       के जिस्तर में िगभग 8 आंच की बढ़ोतरी दजभ की गइ 

ह।ै तजससे समुदं्र में तस्थत छोटे-छोटे दशेों के ऄतस्तत्व पर ही खतरा मंडराने िगा ह।ै 
 

        

                         व                 

                                               

                ओ                       । 

18                                             

                                               

ओ                                           

    ।                 300  ष           

                                            

         ।                                 

                                              

                     ,                      

                         ।     के           

          ष       8                    

        ,                                 

      ,      -           ,             , 

                  अदद                        

      ,                                     

ओ                                ।           

                   ,                         

                       ।                     

                                            

  ष                                     

                   ना                     

  ।                                          

       जिवाय ुपररवतभन के कारण ही ह।ै  

िंब ेसमय तक चिन ेवािी हीट वेव्स न ेजंगिों 

में िगन े वािी अग के तिय े ईपयुक्त गमभ और शुष्क 

पररतस्थततया ँ पैदा की हैं। ब्राज़ीि तस्थत नेशनि 

आंस्टीट्यूट फॉर स्पेस        के अँकडों के मुतातबक, 

जनवरी 2019 से ऄब तक ब्राज़ीि के ऄमज़ेन    

74,155 बार वनाति का सामना कर चुके हैं। साथ ही 

यह भी सामन ेअया ह ैदक ऄमज़ेन वन में अग िगन ेकी 

घटना बीत ेवषभ (2018) स े85 प्रततशत तक बढ़ गइ हैं। 

आन सभी अपदाओं से हमारी                   
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                                । ऄब हमारे 

पास आतना समय नहीं ह ैदक हम एक दसूरे को अरोतपत 

करें समय ह ै कुछ साथभक प्रयास करने का यह वैतिक 

समस्या ह ैऄतः आसका हि ही हम सभी को ढंूढना होगा 

होगा अंकड ेबताते हैं दक तपछि ेकुछ वषों में ऄमेररका 

यूरोप भारत बच्ची सतहत एतशया में ठंड व बफभ बारी 

ऄतधक हो रही ह ैछोटे-छोटे ईपाय करके हम जिवाय ु

पररवतभन व तापमान वृति को कुछ कम कर सकते हैं जैस े

ज्यादा से ज्यादा वकृ्षारोपण करके गैर परंपरागत उजाभ 

स्रोतों का प्रयोग व वैतिक तापमान बढ़ाने वािी गसैों 

का ईत्सजभन कम करके वजन जागरूकता िाकर    कि 

                                           

                                           

                                            

                                         

                                        

                                 ।                             

मानव और प्रकृतत का संबंध सददयों पुराना ह।ै 

जब स ेसृति की रचना हुइ ह ैतभी से मानव न े  ऄपनी 

ऄनतं अवश्यकता की पूर्तत प्राकृततक संसाधनों स ेकरता 

अ रहा ह।ै जैस-ेजैस ेमानव तवकास करता गया ईसके 

प्राकृततक संसाधनों पर तनभभरता बढ़ती गइ परंत ु

प्राकृततक संसाधनों के ऄसंततुित दोहन स ेहमारे समक्ष 

ग्िोबि वार्ममग के रूप में एक तवकराि समस्या खडी हो 

गइ हैं। तवकास की ऄंधी दौड न ेमनुष्य को आतना ऄंधा 

बना ददया दक वह स्वय ंही ऄपन े तवनाश की राह पर 

चि पडा। तजसका ईस े काफी समय बाद पता चिा। 

पेडों की ऄंधाधंुध कटाइ व पयाभवरण प्रदषूण का प्रभाव 

जिवाय ुपररवतभन पर पडा पररणाम स्वरूप संपूणभ तवि 

को ग्िोबि वार्ममग जैसी भयकंर समस्या का सामना 

करना पड रहा ह।ै अँकड ेबतात ेहैं दक 19वी सदी के ऄंत 

तक पृथ्वी की सतह के औसत तापमान िगभग 1.62 

तडग्री फॉरनहाआट (ऄथाभत िगभग0.9तडग्री सेतससयस) 

बढ़ गया ह।ैआसके साथ ही तपछिी सदी से ऄब तक  

समुद्र के जिस्तर में िगभग 8 आंच की बढ़ोतरी दजभ की 

गइ ह।ै तजसस ेसमुंद्र में तस्थत छोटे-छोटे दशेों के ऄतस्तत्व 

पर ही खतरा मंडरान ेिगा ह।ै मािदीप ने समुंद्र के ऄंदर 

व नेपाि ने एवरेस्ट पर ऄपनी कैतबनेट की बैठक करके 

दतुनया का ध्यान आस तवकराि समस्या की ओर खींचन े

का प्रयास दकया था। 1850 इ० में               

40%                                         

20%                  ।                          

                ष       15 िाख              

                         ।    1850            

        ,                                   

में                      । वस्ततुः प्राकृततक ससंाधनों 

के तजेी के साथ तवदोहन ने वातावरण में महत्वपूणभ 

घटकों जैसे जि, वायु, तमट्टी, खतनज, जंगिी जीव जतं ु

तथा अवास के मूि स्वरूपों एवं गुणों पर प्रततकूि 

प्रभाव डािा ह।ै,या यह कहें दक ईनके ऄतस्तत्व की रक्षा 

पर एक सवातिया तनशान िगा ददया ह।ै    एक 

अश्चयभजनक परंतु सत्य तथ्य ह ै दक मानव ऄपन े

पयाभवरण की ईन्हीं गुणताओ का नि कर रहा ह,ै तजन 

पर तनभभर रह कर ईसने ऄपनी सभ्यता व संस्कृतत का 

तवकास दकया। तवकास की ऄधंी दौड ने ईस े आतना 

ऄतववेकशीि एवं ऄदरूदशी बना ददया ह ै दक वह 

प्राकृततक ससंाधनों का ऄतनयंतित दोहन करता जा रहा 

ह ै तजससे हमारे सामक्ष तवतभन्न प्रकार की समस्याए ं

खडी हो गइ ईन्हीं समस्याओं में से एक समस्या जिवाय ु

पररवतभन और ग्िोबि वार्ममग के रूप में मानव ऄतस्तत्व 

को खतरे में डाि रही ह।ै सन 2012 में दतुनया के समाप्त 

होने की भतवष्यवाणी को आसी स ेजोडकर दखेा गया था।  

                         का मानव 

सभ्यता पर पडन ेवाि ेप्रभावों पर चचाभ की गइ हैं साथ 

ही आसस े तनपटन े के प्रयासों का भी ईसिेख दकया गया 

ह।ै जो तितीयक श्रोतों पर अधाररत तवतभन्न पि 

पतिकाओं, समाचार पिों, एव ं स्वय ं के तवचारों पर 

अधाररत ह।ै                                   

                                             

                                          । 

                          सबस े बडी और 

प्राथतमक                   जिवाय ु पररवतभन 

क्या ह ै ?..जिवाय ु पररवतभन को समझन े स े पूवभ यह 

समझ िेना अवश्यक ह ै दक जिवाय ु क्या होता ह?ै 

सामान्यतः जिवाय ुका अशय दकसी ददय ेगए क्षेि में 

िंब ेसमय तक औसत मौसम से होता ह।ै ऄतः जब दकसी 

क्षेि तवशेष के औसत मौसम में पररवतभन अता ह ैतो ईस े

जिवाय ुपररवतभन कहत ेहैं। जिवाय ुपररवतभन को दकसी 

एक स्थान तवशेष में भी महसूस दकया जा सकता ह ैएव ं

संपूणभ तवि में भी। यदद वतभमान संदभभ में बात करें तो 

यह आसका प्रभाव िगभग संपणूभ तवि में दखेन ेको तमि 

रहा ह।ै जिवाय ुपररवतभन जब भूतम, वातावरण, ईसके 

ताप, जि प्रणािी के दियाकिापों में ऐस ेपररवतभन हों 

जो जिवाय ु के कारण मानव के जीवन, ईसके रहन-

सहन को प्रभातवत करन ेिगें तो ईसे जिवाय ुपररवतभन 

कहत ेहैं। जैस-े तभन्न-तभन्न दशेों की जिवाय ुभी तभन्न-
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तभन्न होती ह।ै कइ दशेों में सम्पणूभ वषभ बफभ  पडती ह।ै कइ 

दशेों में भीषण गमी जैसी जिवायु दखेन ेको तमिती ह।ै 

आसतिए जिवाय ुपररवतभन का ऄध्ययन एक अवश्यक 

तत्व ह,ै िेदकन ऄनायास जिवायु का पररवतभन मानव 

जीवन के तिए संकट ही नहीं बतसक ईसस ेबचाव की 

तस्थतत के तिए भूवते्ता एव ं वैज्ञातनक भी तचतन्तत हो 

ईठत े हैं। जिवायु पररवतभन और ग्िोबि वार्ममग एक 

ऐसी वैतिक समस्या ह ैजो पयाभवरण संबंधी प्रायः सभी 

समस्याओं का मूि स्रोत ह ैपेडों की ऄंधाधंुध कटाइ व 

पयाभवरण प्रदषूण का प्रभाव जिवायु पररवतभन पर 

पडता ह ै तजसके पररणाम स्वरूप तवि को ग्िोबि 

वार्ममग जैसी भयंकर समस्या का सामना करना पड रहा 

ह।ै 

                    18             

                                        । 

                        ओ                     

                                       ओ  

        ऄ                                डािी। 

           310  ष                          

                                      ।        

                                            ओ  

                     ओ     बढे   ।        

                                  

                                              

           ।                                    

                                               

      ।          य                           

      । जिवाय ु                             

      ,                   भयंकर            

                       ।                         

                                               

                     सम्पूणभ                      

                                             

                    

जिवाय ु                            

                   की                          

                                          । 

                   '       '।        

                         मान                

                                              

                ,                           तो    

       ,       आस                  न     

                                            ती 

  ।      णता                              

                                ।           

 ही                           ।              ष  

                                             

      ,                ,                  

                                   ,             

                                          । 

                                 

                            ।              

                                         ।     

                                  15 िाख 

 ष                  ,    50  ष              ।      

         प्रादभुाभव                          

                                             

            - ढाइ             ष               

     ,                                         

        ह।ै                य क्षेिों में      , 

                                            

                                               

                           ,     ष            

                                 (गन्धक का 

तज़ेाब)                 (शोरे का तेज़ाब) में 

                       ,             ष        

  । सन ्1960                डन                  

 ष                                         ।    

      ष                     िीय              

                           हीं   ।            

       ,                                     

                   दखेन ेको तमिती हैं।       

 ष                                             

      ।                                   

                                          

                          सों                    

 ष                                 ।             
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ओ                   पे                      

  ।        ष         ष                   

      यों पर भी दषु्प्रभाव दखेन े को तमि रहा ह।ै 

हजारों हके्टेयर भूतम कृतष योग्य नहीं बची। भूतम की 

ईवभरा     नस्ट होन े स े कृतष ईत्पादन में िगातार 

तगरावट दजभ की जा रही ह,ै साथ ही साथ वनावरण भी 

कम होता जा रहा ह।ै ऄम्िीय वषाभ से प्रभातवत क्षेिों में 

सूक्ष्म जीव जतंु नि हो जाते हैं। तजससे वनीय भोजन 

श्रंखिा भी प्रभातवत होती जा रही है। ऄम्िीय वषाभ स े

प्रभातवत क्षिेों में तनवास करन े से िोगों में कैं सर व 

तपेददक जसै ेरोगों की सभंावनाए ंभी िगातार बढ़ती जा 

रही हैं। 

 प्रततयोतगता के आस युग में जहा ंप्रत्यके व्यतक्त 

अगे बढ़ना चाहता ह ै वहां बढ़ते हुए औद्योतगकरण व 

नगरीकरण स ेमानवीय जनसखं्या के प्राकृततक संसाधनों 

पर बढ़ते दबाव के कारण वनों का तजेी से तवनाश हुअ 

ह।ै तवि के सभी मनुष्य तमिकर प्रततवषभ िगभग 8 

ऄरब मीरिक टन काबभन छोडते हैं, तजसके कारण 

काबभनडाइ ऑक्साआड, व काबभन मोनोऑक्साआड अदद 

गैसों की वातावरण में सांद्रता बढ़ती जा रही है। 

पररणाम स्वरूप ओजोन परत का ददनोंददन क्षरण होता 

जा रहा हैं। जिवाय ु पररवतभन के पररणाम स्वरूप 

ओजोन परत का क्षयीकरण हो रहा ह।ै ओजोन परत में 

क्षय होने का पता सवभप्रथम 1985 इ० में तब्ररटश 

वैज्ञातनक फारमेन न े िगाया था। हमारे वायमुंडि में 

ओजोन गैसो िारा तनर्तमत एक घना अवरण ह,ै तजस े

ओजोन परत के नाम से जाना जाता है। आसे जीवन रक्षक 

छतरी, पृथ्वी की सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। ओजोन 

परत के क्षरण से सयूभ से अने वािी पराबैंगनी दकरणों 

सीधे पृथ्वी पर पहुचंने िगती ह,ै तजससे त्वचा का कैं सर 

अंखों की बीमाररयां होने िगती हैं तथा मानव की रोग 

प्रततरोधक क्षमता भी कम हो जाती ह।ै तपछिे िगभग 

60 वषों में वायमुंडि में ओजोन तवनाशक गैसों की 

मािा आतनी तजेी से बढ़ी ह ैदक पृथ्वी की सुरक्षा छतरी 

में छेद बढ़ता जा रहा ह ैतजससे वैतिक तापन बढ़ता जा 

रहा ह।ै आन गैसों में क्िोरो-फ्िोरो काबभन, तमथाआि 

ब्रोमाआड, हिैोजन्स तथा नाआिोजन ऑक्साआड प्रमुख है। 

आन गैसों में भी ओजोन परत का सबसे बडा शिु क्िोरो-

फ्िोरो काबभन (सी०एफ०सी०) ह,ै                

                    रों,           रों     

                     ।                          

                                           

                                     100  ष     

1                                              

                                               

  ,                                          

                            जिवायु पररवतभन व 

ग्िोबि वार्ममग स ेसबसे ऄतधक प्रभाव मानव सामातजक 

व्यवस्था पर पडता ह ैभयंकर सखूा व तवकराि बाढ़ से 

प्रभातवत िोगों का जनजीवन ऄस्त व्यस्त हो जाता ह ै

तजससे पथृ्वी का एक बडा तहस्सा मानव के तनवास 

योग्य नहीं रह जाता भीषण गमी से वनों में अग िगन े

की घटनाएं ऄक्सर होती रहती हैं।                  

                    ष                            

                                              

                                       । 

                                          

                                 । ब्राज़ीि 

तस्थत नेशनि आंस्टीट्यूट फॉर स्पसे ररसचभ  के अँकडों के 

मुतातबक, जनवरी 2019 स ेऄब तक ब्राज़ीि के ऄमज़ेन 

वन 74,155 बार वनाति का सामना कर चकेु हैं। साथ 

ही यह भी सामन ेअया ह ैदक ऄमेज़न वन में अग िगन े

की घटना बीत ेवषभ (2018) से 85 प्रततशत तक बढ़ गइ 

हैं। आन सभी अपदाओं स ेहमारी सांस्कृततक सभ्यता व 

प्राणी जगत तथा सामातजक व अर्तथक व्यवस्था को 

भारी क्षतत पहुचंती ह ै तजसस े मानव पररवार सतहत 

तवस्थापन व पिायन को मजबूर होता ह।ै 

                                      

                                                

                                              

                  ,                    

                                             

                       IPCC           195         

                         2022:       ,          

                                         

                  

IPCC                    

ऄगर दतुनया की नजर से बात करें तो ररपोटभ में जिवाय ु

पररवतभन के कारण होने वािे नुकसान को बताया गया ह ै

और आस नुकसान को कम करन े के तरीके पर चचाभ की 

गइ ह।ै ररपोटभ के ऄनुसार दतुनया की 3.6 ऄरब की 

अबादी ऐसे आिाकों में रहती ह ैजहां जिवायु पररवतभन 

का सबसे ज्यादा ऄसर हो सकता ह।ै ऄगिे दो दशक में 
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दतुनयाभर में तापमान 1.5 तडग्री सेतससयस बढ़ने का 

ऄनमुान िगाया गया ह।ै तापमान बढ़ने के कारण फूड 

तसक्योररटी, पानी की दकसित, जंगि की अग, हसेथ, 

िांसपोटेशन तसस्टम, शहरी ढांचा, बाढ़ जैसी समस्याए ं

बढ़ने का ऄनमुान जताया गया ह।ै 

भारत पर होने वािे ऄसर  

ररपोटभ के ऄनुसार भारत में गमी और नमी की मािा 

बढ़ेगी और यह मनुष्यों के तिए खतरा पदैा करेगी। 

भारतीय शहरों में ज्यादा गमी, शहरी बाढ़, समुद्र का 

जिस्तर बढ़ने की समस्याएं और चिवाती तफूान अन े

की अशंका बनी रहगेी। आस सदी के मध्य तक दशे की 

करीब साढ़े 3 करोड की अबादी तटीय बाढ़ की 

तवभीतषका झेिेगी और सदी के ऄंत तक यह अंकडा 5 

करोड तक जा सकता ह।ै ररपोटभ में दतक्षण भारत के 

तेिंगाना में पानी सचंयन की पुरानी तकनीक का भी 

तजि दकया गया ह।ै 

ऄपने संबोधन में संयुक्त राष्ट्र महासतचव एतंोतनयो 

गुतारेस ने अगा दकया दक अगामी दशक में वैतिक 

ईत्सजभन में 14 फीसदी वृति की अशंका ह ै तजसके 

िासदीपूणभ पररणाम होंगे। सयंुक्त राष्ट्र की यह ररपोटभ 67 

दशेों के 270 से ऄतधक वैज्ञातनकों ने तयैार की ह ैऔर 

195 सरकारों ने मंजरू की ह।ै ररपोटभ से पता चिता ह ै

दक तबगडते जिवायु के प्रभाव दतुनया के हर तहस्स ेमें 

तवनाशकारी हैं और वे आस ग्रह पर हर सजीव पदाथभ-

आंसान, जानवर, पेड-पोधों एवं पूरी पाररतस्थततकी पर 

ऄसर डाि रह े हैं। यह ररपोटभ अइपीसीसी की छठी 

मूसयांकन ररपोटभ की दसूरी दकस्त ह।ै  

                       

            :               ओ                 

                ,                ,       

                                          

                                           

                                          

    ष            ,                              

                                          

    -                                ,     -     

                                               

                                           

                 -                 -          

                                        

                                              

                      ,                    

                                         

                                                 

                                         

        30                                   

      -                                    

                            ,                 

                            ,                  

                                          

                -                           

                                       ओ    

                                          

         -                                  

                                             

        एव ं औधोतगकरण-             

                                           -

                                             

                                           

                                                 

                     

                       

          – 

           ,          ,             

                                         

                                                 

          150  ष                             

              ष  2016              ष           

                                           

        ,              ,                        

                                           

                                            

                                              

                            ष                

                                             

                                        

       3    10                               

समुद्र जि के स्तर में वृति-                     

                                               

                                           -
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वन्यजीव प्रजातत का नकुसान-  

                                        के 

कारण                                       

                      ष            ,          

  -                ष  2050                  

     ष  2008                                    

                                              

                  

रोगों का प्रसार और अर्तथक नुकसान-    मानतः 

                                      

                                             

                                              

                        ,                    

         (Heat waves)              150,000 

                                  जंगिों में अग की 

घटनाए ं एव ं जिवायु पररवतभन और खाद्य सुरक्षा की 

समस्याओं में िगातार बढोत्तरी हो रही ह।ै अइ०पी० 

सी०सी०(IPCC)                    ,          

                                                 

                                            

                                ष            

                                              

                                    6%    13%, 

        4%    7%            5%    8%       

                                            

                           

                                         

                      -            

(अइ०पी०सी०सी०ररपोटभ)-                   

    -            (IPCC)                   

                                               

                195                            

               (UNEP)                   

      (WMO)      1988                    

                             ,              

                              -            

                                        

                                        

                           यह             

                                              

                           

                                       

(UNFCCC) 

                                      

                                              

                      , 1992                    

                                             

                 21     , 1994             

           ष  1995           UNFCCC    

   ष                                        

    ष  1997                        (Kyoto 

Protocol)                   (     -1    

         )                                      

                                           

40                              -1        

        UNFCCC       ष                    

        (COP)                               

      -                                 

                                           

                      ष  2015    30          

     11           195                   

                                                  

                                         

                                            

                                             

                                            

    

                               

                                  

(NAPCC)-                                  

            ष  2008                           
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                 ,                       , 

        ,                                   

                                              

                       अँकड े दशाभत े हैं दक 20वीं 

शताब्दी के दौरान समुद्र के स्तर में 0.1 से 0.2 मीटर की 

वृति हुइ। ईत्तरी गोिाधभ में हुइ वषाभ ईत्तर ऄटिारंटक 

महासागर  (अइपीसीसी 2001) में िवणता 

तवसंगततयों का पता िगाने के साथ, तपछिे दशक में 

वैतिक औसत तापमान 0.4 और 0.8 तडग्री सेतससयस के 

बीच बढ़े। ईपिब्ध ऄनमुान के मुतातबक तपछिे वार्ममग 

की प्रवृतत्त की तेज दर ऄतधक हो सकती ह।ै  जिवाय ु

प्रणािी पर मानव प्रभाव स्पि ह ै और ग्रीनहाउस के 

हाि में ईत्सजभन तथा ईसके पवूभ आततहास से, हाि में 

जिवायु पररवतभन पर व्यापक प्रभाव पडा ह,ै तवशेषकर 

मानव और प्राकृततक प्रणातियों पर। जिवाय ु प्रणािी 

की वार्ममग  (ईष्णता) स्पि ह।ै 1950 के दशक के बाद 

से, कइ वषों से ऄप्रत्यातशत जिवायु पररवतभन तपछिी 

सददयों की ऄपेक्षा ऄभूतपूवभ रहा ह।ै वायुमंडि और 

महासागर गमभ हो गये, बफभ  की मािा कम हुइ और समदु्र 

का स्तर भी बढ़ गया ह।ै  जिवायु पररवतभन पर सरकारी 

पैनि के कायभ समूह  (अइ.पी.सी.सी.) िारा प्रासंतगक 

तवशेष ररपोटभ, जो जिवायु पररवतभन का एक समग्र 

दतृिकोण प्रदान करती ह ैमुख्य बबद ुआस प्रकार ह-ै  

1.                                           

                                               

              1983    2012                 

                1400  ष                       

   

2.                                          

                                            

0.85                   (     1880    2012 

  )  

3.                                      ष  

1971-2010       ,                            

(     90      )                      1 

              

4.                   -                       

     1                    ष                   

5.                                          

                                       

         

6.                                    Co2     

                                           

               

7.              ष  1979    2012            

         3.5    4.1                           

                                               

     1.2    1.8           ष  1979    2012    

                                                    

                                 

  जिवायु पररवतभन ऄब हर महािीप को और 

िगभग हर दशे को दकसी-न-दकसी रूप में प्रभातवत कर 

रहा ह।ै यहाँ तक दक आन पररवतभनों के प्रभाव कुछ दशेों 

की ऄथभव्यवस्थाओं पर तवपरीत प्रभाव डाि रह ेहैं और 

तवि समदुाय आसकी कीमत को महसूस करने िगे हैं। 

मौसम के पैटनभ बदि रह ेहैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा ह ै

और मौसम की घटनायें ऄतधक चरम होती जा रही हैं। 

ग्रीन हाउस गसैों का ईत्सजभन ऄब आततहास के ईच्चतम 

स्तर पर ह।ै पृथ्वी की सतह का औसत तापमान आस 

शताब्दी के ऄतं तक 3°  से. से ऄतधक होने की सभंावना 

ह।ै तजस कारण गरीब व कमजोर िोग ऄतधक प्रभातवत 

होंगे। वतभमान में आन तवपरीत प्रभावों को कम करने के 

तिए साध्य ईपाय ईपिब्ध हैं, तजससे आस वैतिक 

समस्या से काफी हद तक तनपटा जा सकता ह।ै सबस े

महत्वपूणभ ह ैदक उजाभ के नवीन स्रोतों का ईपयोग करना 

तजससे काबभन ईत्सजभन कम से कम हों। 

 जिवायु पररवतभन एक वैतिक चुनौती ह ैजो 

राष्ट्रीय सीमाओं का सम्मान नहीं करती। यह एक ऐसा 

मुद्दा ह,ै तजसके तिए ऐसे समाधन की अवश्यकता ह ैजो 

तवकासशीि दशेों को तनम्न काबभन ऄथभव्यवस्था की ओर 

बढ़ने में मदद करने के तिए प्रोत्सातहत दकया जाय। 

जिवायु पररवतभन के स्तरों के तिये वैतिक प्रततदिया को 

मजबूत करने के तिए ‘‘पेररस समझौता-2016’’ को 

तवि के 175 दशेों ने ऄपनाने का सकंसप-पि नवम्बर, 

2016 से िागू कर ददया ह।ै आस समझौते के ऄनुसार 

वैतिक तापमान को 2° से. के स्तर या ईससे कम िान े

के तिए सभी दशे सहमत हैं। 175 दशेों ने आस समझौत े

की पुति कर दी ह ैऔर 10 तवकासशीि दशेों ने जिवाय ु

पररवतभन पर प्रततदिया के तिए ऄपनी राष्ट्रीय ऄनकूुिन 

योजनाओं की पहिी पनुरावृतत ररपोटभ भी प्रस्तुत की ह।ै 

ग्िोबि वार्ममग को 1.5° से. के स्तर तक सीतमत करन े

से समाज के सभी पहिुओं पर दरूगामी और ऄभतूपूवभ 

और सकारात्मक बदिाव होंगे। आससे न्यायसंगत समाज 

सुतनतश्चत करने में मदद तमिेगी।  
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                                 - 

जिवायु पररवतभन ने सभी महािीपों और 

महासागरों में प्राकृततक और मानवीय प्रणातियों पर 

प्रभाव डािा ह ै (तचिा- 9.5) प्राकृततक प्रणातियों पर य े

प्रभाव ऄतधक तीव्र और व्यापक हैं। बदिते वषाभ के िम, 

तपघिने वािी बफभ  में कमी और जितवज्ञान प्रणािी में 

बदिाव अ रहा ह,ै तजससे सीधे तौर पर जि ससंाधनों 

की मािा एवं गुणवत्ता प्रभातवत होती ह।ै मीठे जि और 

समुद्री प्रजाततयों ने ऄपने भौगोतिक स्थानों को 

स्थानातंररत दकया। मानव प्रणातियों पर कुछ हद तक 

आस पररवतभन का प्रभाव हुअ ह।ै  कइ क्षेिों के अकिन 

से ज्ञात होता ह,ै व्यापक रूप से फसिों और पदैावार पर 

जिवायु का नकारात्मक प्रभाव ऄतधक दखेा गया ह।ै 

समुद्री जीवों पर समुद्र के ऄम्िीकरण के कुछ प्रभाव 

मानव जतनत भी हो सकते हैं।  

संयृक्त राष्ट्र के एक अकिन के ऄनसुार समुद्री 

जि स्तर में माि 2 फुट की बढ़ोत्तरी, जो सभंातवत ह,ै स े

मािदीव जसैे छोटे िीपीय राष्ट्रों में ऄभतूपूवभ भ-ूकटाव व 

भ-ूक्षरण होगा। मािदीव के ऄनकेों िीपों का स्तर समुद्री 

सतह से िगभग 4 फीट तक ही ह।ै ऄथाभत आस प्रकार के 

िीपों का एक बडा तहस्सा जि मि हो जायेगा। तहन्द ्

महासागर के िगभग 1200 िीप व समूहों का जोतखम 

भी बढ़ जायेगा। पृथ्वी की बढ़ती ईष्णता के अपदातयक 

प्रभाव में समुद्री स्तर में बढ़ोत्तरी और समुद्री िहरों के 

तफूान में वृति से तटीय क्षिेों में क्षरण और स्खिन की 

ऄतधकतायें भी होगी। हाि में मौसम सम्बन्धी चरम 

सीमाओं िारा गमभ तरगों, सूखा, बाढ़ चिवात अदद 

प्राकृततक प्रणािी के भी अपदातयक पररणाम ददखाइ 

दतेे ह।ै   

                       – 

पृथ्वी का िगभग 70 फीसद भाग समदु्र ह।ै 

समुद्री जि ने हमारे पयाभवरणीय पररवेश को बचाने में 

एक महत्वपूणभ भतूमका तनभाइ ह।ै वषभ 1970 तक के 

अंकडों के ऄनसुार, समुद्री जिमंडि ने 90 फीसद 

ग्िोबि वार्ममग के दषु्प्रभावों को ऄपने में शोतषक दकया 

ह।ै कसपना करें दक यदद ये सारी उष्णता यदद शोतषत न 

होती तो वैतिक औसत तापमान 56° से. के असपास हो 

जाता। िेदकन जिमंडि की भी एक सीमा ह।ै मुख्यतः 

तनम्न पाचँ प्रकार से ही जिवायु पररवतभन समुद्री 

जिमंडि को प्रभातवत करते हैं।  
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   -     ,                                  

                   

2.                                       

3.                                    

     /                             2      

                10   .                        

                        10              

                                           

                                

4.                                       

                                    ष         

                         ,                   

       

5.                                          

                                       

                    

आस प्रकार भूस्खिन, मृदा स्खिन, ऄवसाद 

बहावों और बाढ़ के कारण अपदातयक प्रभावों की 

अकृतत में हाि के वषों में ऄतधकता अयी ह।ै बाढ़ 

अपदा से क्षेिाीीय स्तर पर बाढ़ का जोतखम ऄतधक 

होता ह।ै तवगत वषों में ऄतत वृति के भौगोतिक 

पररवतभन से तवनाशकारी बाढ़ ईन क्षेिों में अयी जहा ँ

आस अपदा का कोइ पूवभ आततहास नहीं ररकाी डभ दकया 

गया हो। वषभ 2005 में भारत के तीन बड े शहरों में  

(तचि- 9.8) जसैे ममु्बइ  (जुिाइ, 2005), चेन्नइ  

(ऄक्टूबर और ददसम्बर, 2005), बैंगिुरू  (ऄक्टूबर, 

2005), में ऄभतूपवूभ बाढ़ से जन हातन और अर्तथक 

नुकसान हुअ। आसी प्रकार से कुछ बाढ़ अपदायें मध्य 

भारत और राजस्थान में भी घरटत हुईं। अइपीसीसी.  

(2007) की ररपोटभ के ऄनसुार, ईन क्षेिों में जहाँ अद्रभता 

की चरम घटनायें ऄतधक होंगी, जहाँ औसत वषाभ की 

संभावना ऄतधक हो और शुष्मता की चरम सीमा की 

संभावना औसत वषाभ से कम क्षेिों में संभातवत ह।ै 

एतशया और ऄन्य िातपकि क्षेिों में बाढ़ की ऄतधकता 

होगी। एक ऄन्य ऄध्ययन के ऄनुसार, भारत में बाढ़ के 

जोतखम समय के साथ ऄतधकातधक हो रह े हैं। वषभ 

1981-90, 1971-80,1991-2000 के दशकों में बाढ़ 

की ऄतधकता रही जो मखु्यतः पूवभवती तटीय क्षेि में, 

प.बंगाि, ईत्तर प्रदशे, गुजरात एवं कोंकण क्षिे में तवशेष 

रूप से पायी गयी।  

                  – 

 भारत में तहमािय और पूवभवती क्षेिों में 

ईपिब्ध जि ससंाधनों से, जितवदु्यत की ऄनकेानके 

संभावनाएं हैं। चरम मौसमी घटनाओं और जिवायु 

पररवतभन िारा तहमाियी नददयों के प्रवाहों में 

ऄप्रत्यातक्षत पररववतभन हो सकते हैं तजनका पूवाभनमुान 

भी करठन होगा। यह ऄतनतश्चत जि पररयोजनाओं पर 
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बाँधों के तनयोजन और तसतवि तडजाआन के तिए बडी 

चनुौती होगी। पररयोजनाओं पर जिवायु पररवतभन स े

होने वािे प्रभावों से तनपटने के तिए ऄतधक धन व्यय 

करना होगा। जि - तवदु्यत पररयोजनाओं पर संयिंों को 

संचतित करना भी एक बडी चनुौती होगी। जिवाय ु

पररवतभन के जि ससंाधनों के प्राथतमक प्रभावों में से एक 

जिचि  (हाआड्रोिॉतजकि साआकि) का तवघटन ह।ै 

चूंदक जि की ईपिब्ध्ता आसी चि िारा तनधाभररत होती 

ह ै ऄतः पेयजि अपूर्तत, स्वच्छता, भोजन और उजाभ 

ईत्पादन पर जिवायु पररवतभन के प्रभाव को समझना 

महत्वपूणभ ह।ै वास्ततवकता                         

                         । पृथ्वी की बढ़ती उष्णता 

के साथ, चरम मौसमी घटनायें और अपदाओं में 

ईत्तरोतर वृति हुइ ह,ै दकन्तु सामुदातयक और वतैिक 

प्रयासों से आनके प्रभावों कम दकया जा सकता ह।ै     

          आस समस्या से तनपटने के तिए प्रयास नहीं 

दकए गए। आस तवकराि समस्या से तनपटने के तिए 

स्वीडन की राजधानी स्टाँकहोम में "मानव पयाभवरण" 

पर ऄतंरराष्ट्रीय सम्मेिन अयोतजत दकया गया, साथ ही 

साथ जन जागरूकता िाने के तिए 5 जनू तवि 

पयाभवरण ददवस के रूप में घोतषत दकया गया। सन ्

1985 इ० में तवयना सम्मिेन हुअ। 1985  ० में 

तवएना सम्मेिन हुअ और 1987 में मॉतन्ियि प्रोटोकॉि 

पर 48      ने हस्ताक्षर दकया और 1       1989 में 

89                             189 दशे 

                 । 1992  ०                    

                            ।  

                                     

                           तिए पयाभप्त पूंजी व 

तकनीदक प्रदान करन ेका प्रावधान रक्खा गया।तथा यह 

भी कहा गया दक पयाभवरण को स्वच्छ रखन े तथा 

संरक्षण में होन ेवाि ेव्यय का ऄतधकांश तहस्सा तवि के 

वहीं राष्ट्र ईठायेंग ेजो पयाभवरण की क्षतत के तिए ऄतधक 

ईत्तरदायी ह।ै सन 1992 में ररयो सम्मेिन के तनणभयों 

की प्रगतत का मसूयाकंन करन े के तिए संयुक्त राज्य 

ऄमेररका के न्यूयॉकभ  नगर में जनू 1997 में एक सम्मेिन 

हुअ तजसे "ऄथभ प्िस फाआव" या संयुक्त राष्ट्र पथृ्वी 

तशखर सम्मिेन का नाम ददया गया। तसतंबर 1997 में 

कनाडा के मांरियि नगर में संयकु्त राष्ट्र के तत्वाधान में 

ओजोन परत को क्षतत पहुचंाने वािे सीएफसी तथा 

'तमथाआि ब्रोमाआड' का ईत्पादन रोकने के तिए एक 

समझौता हुअ, तजसमें तनणभय तिया गया दक 2015 तक 

सीएफसी तथा तमथाआि ब्रोमाआड का ईत्पादन पूणभतया 

समाप्त कर ददया जाएगा। 1997 इ० में जिवाय ु

पररवतभन के तिए तजम्मेदार ग्रीन हाईस गैसों जैसे काबभन 

डाइ ऑक्साआड, मीथेन, नाआिस ऑक्साआड के ईत्सजभन 

को कम करने के तिए 1997 में जापान के क्योटो में 

सहमतत पि तैयार दकया गया। तजसे क्योटो प्रोटोकॉि 

कहा जाता ह।ै आसमें छः प्रमखु ग्रीन हाईस गैसों के 

ईत्सजभन पर रोक िगाने की ऄपीि की गइ।           

                                           

1999                                        

                                          ओ    

       क्षतत            ।                     

           सदिय                      2050    

ओ           1980                            

     । 

                                 

                                 1985  ०    

                                      

                      ।                      

                                         

         ।                             1976    

42                                           

                                             

    गया था।                               

                                             

                                             

           अइपीसीसी                             

40                       , 65       पेंतग्वन    

          ।                                 

              ददया   ।                   

िगाम नही िगाइ गइ तो वह दी दरू नही जब हमारा 

पृथ्वी पर नामोतनशान तमट जाएगा।क्योंदक मानव 

सभ्यता तभी तक फिीभतू ह ैजब तक प्राकृततक संसाधन 

ईपिब्ध हैं। सुरेश पचौरी कहत ेह ै दक, िोग ईंधन की 

खपत के बारे में सोच े बगैर अधा दकिो रसगसुिा 

खरीदन े के तिए गाडी िेकर शहर पहुचँ जात े हैं।-* 

आंतडया टुड े25 ऄप्रैि 2007। पेज़ न० 35 

                          मनदों 

(        )                         ।            

                              बढ़        ।       
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                                 ,            

    दों                                    

                  ।                           

                                               

    थ                             ष             

               के कारण अती हैं। योजना 

ददसंबर2015 पृष्ठ संख्या 65                   

                           पर                   

                                          

       ।                                    

          195                     ।(             

            1      2022 (आंतडया टाआम्स डॉट    ) 

                                                

                                ।      में 

स्पधाभत्मक मांगो की पूर्तत के तिए सीतमत संसाधनों को 

बेहद सोच समझकर ईपयोग करना होगा।आसीतिए 

सतत तवकास की राह हातसि करन े के तिए नीततगत 

हस्तक्षपे के नए नवोमेशीस्वरुप गढ़न ेतथा कायभिमों को 

तवतशि रूप स ेअपस में जोडकर तवतशि रूप से अपस 

में जोडकर कायाभन्वयन को प्रभावी बनान ेकी जरूरत हैं। 

योजना, माचभ2021 पृष्ठ संख्या- 60 

                                        : -  

(1)                ,                         

                              

(2)                                  ,    

                                           

                   -   ,                  

                                    

(3)                    ‘         ’,       

                                            

                                            

                         

(4)                  -  -                    

                                   ष          

              

(5)               (Carbon Sequestration) 

                                        

                                ,            

                                         

                          सकता ह।ै ऄतः यह एक 

साथभक कदम ह।ै आसे ग्रीन हाउस गैसों के वायुमंडिीय 

और समदु्री सचंय को धीमा करने के तरीकों के रूप में 

भी प्रस्तातवत दकया गया ह,ै जो दक जीवाश्म ईंधन को 

जिाने के िारा तनकिते हैं।                        

    1.5°   .                                

                                    

                                          

                                              

                                          

           ,                                

                                             

                                      

                                          

                                        , 

                                           

                                            

(vi)                -                        

                    ,                 

(vulnerability)                               

                     

( )                                       

                                           

                                         

                          

(ख)                ,                       

               -                             

                ,                       

                                       

                                               

                             

( )                                   ,     
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( )                                        

                                               

       ,                                  

                                         

          

भूतम के ईपयोग में पररवतभन- वातणतज्यक या 

तनजी प्रयोग हते ुवनों की कटाइ भी जिवाय ुपररवतभन 

का बडा कारक ह।ै पेड न तसफभ  हमें फि और छाया दतेे 

हैं, बतसक ये वातावरण से काबभन डाआऑक्साआड जैसी 

महत्त्वपणूभ ग्रीनहाईस गैस को ऄवशोतषत भी करत े हैं। 

वतभमान समय में तजस तरह से वृक्षों की कटाइ की जा 

रह ैईसस ेऄंदाजा िगाया जा सकता ह।ै हम ेएक दसूरे 

को अरोतपत नही कर सकत े हैं समय ह ै कुछ साथभक 

प्रयास करन ेका।सभी                          

                                              

                                               

                     -                     

                                           

                                               

                                   

                                         

                                            

                                           

                                            

                             दद     -     

                                          

                                            

                         -                      

                                           

                                    

    गी।कोतवड-19 (     )    जैसी               

न े हमें                                     

अवश्यक ह ैऔर ईसस ेभी जरूरी ईसकी रक्षा।। 
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नांदडे संलवित महाववद्यालयीन ग्रंथालयातनू ददल्या जाणाऱ्या सेवा सुववधा व मावहती तंत्रज्ञान आधाररत साधनाचंी 

उपलब्धता याववषयीचा आढावा घेतला आह.े 

शोधसजं्ञा : महाववद्यालयीन ग्रंथालय, ग्रंथालयीन सेवा, मावहती ततं्रज्ञान व साधने. 

१  प्रस्तावना : 

आजचे युग ह े आधुवनक व मावहतीचे युग 

असल्यामळेु ग्रंथालायात यणेाऱ्या वाचकांना ककवा 

उपभोक्त्यांना मावहती कशी व दकती वेळात प्राप्त होत े

यावर त्या ग्रंथालयाचा दजाथ व गणुवत्ता अवलंबनू असते. 

आज मावहती ही मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असनू एक 

प्रकारे मावहतीचा स्फोट झाला आह.े या मावहतीच्या 

साठ्यातनू आवश्यक, उपयुक्त व योग्य मावहती कमीत 

कमी वेळेत वाचकानंा उपलब्ध करून दणेे आवश्यक 

आह.े म्हणनू ग्रंथालयाकडून वेगवेगळ्या प्रकारच्या सेवा 

प्रदान केल्या जातात.  

त्याच बरोबर या सेवा व सुववधा दणे्यासाठी 

मावहती ततं्रज्ञान आधाररत साधनाचंी गरज असते. 

ग्रंथालयीन सेवामंध्ये ग्रंथ दवेघेव, संदभथ सेवा, बुक बँक 

सेवा, प्रवतवलपी सवेा, वतृ्तपत्र कात्रण सवेा, 

आंतरग्रंथालयीन दवेघेव, प्रचवलत जागरूकता सेवा इ. 

सेवाचंा समावेश होतो. त्याचबरोबर मावहती ततं्रज्ञान 

आधाररत साधनामंध्ये संगणक, प्रप्रटर, स्कॅनर, वडवजटल 

कॅमरेा इ. चा समावेश होतो. 

 प्रस्ततु लेखात स्वामी रामानदं तीथथ 

मराठवाडा ववद्यापीठ नादंडे संलवित ववववध 

ज्ञानशाखांच्या एकूण ८१ महाववद्यालयीन ग्रंथालयातून 

कोणकोणत्या सवेा वाचकांना ददल्या जातात व मावहती 

तंत्रज्ञान आधाररत कोणकोणती साधने उपलब्ध आहते 

याचा आढावा घेण्यात आला आह.े 

१  उदिष्ट े : स्वामी रामानंद तीथथ मराठवाडा ववद्यापीठ, 

नांदडे सलंवित महाववद्यालयीन ग्रंथालयातनू प्रदान 

करण्यात येणाऱ्या सवेा सुववधाचंा आढावा घेणे. 

२  स्वामी रामानदं तीथथ मराठवाडा ववद्यापीठ, नांदडे 

संलवित महाववद्यालयीन ग्रथंालयात कोणकोणत े

मावहती तंत्रज्ञान आधारीत साधने आहते याचा आढावा 

घेण.े 

२  व्याप्ती आवण मयाथदा : 

 सदरील संशोधनाची व्याप्ती स्वामी रामानंद 

तीथथ मराठवाडा ववद्यापीठ, नांदडे संलवित ववववध 

ववद्याशाखांच्या अनुदावनत महाववद्यालयाचं्या 

ग्रंथालयापंुरतीच मयाथददत आह.े सदर संशोधन ह े

२०१४-१५ ते २०१८-१९ या पाच वषाथच्या 

कालखंडापुरते मयाथददत आह.े सदरील ववद्यावपठाशी 

संलवित ववववध ववद्याशाखाचंी १०१ अनुदावनत 

महाववद्यालये असनू यापकैी ८१ महाववद्यालयाचंा 

प्रवतसाद प्राप्त झाला आह.े कारण १० महाववदयालयीन 

ग्रंथालयात ग्रथंपाल पद ररक्त आह े तर १० 

महाववदयालयीन ग्रंथपालांनी प्रश्नावलीस प्रवतसाद 

ददला नाही. संशोधकास एकूण ८१ महाववद्यालयांचा 

प्रवतसाद प्राप्त झाला असनू प्राप्त प्रवतसादाची टके्कवारी 

ही ८०.१९% इतकी आह.े 

३  सशंोधन पद्धती : 

 प्रस्ततु संशोधनासाठी संशोधकाने वणथनात्मक 

संशोधन पद्धतीचा अवलंब केला असनू पाहणी ह े

मावहती सकंलन ततं्र उपयोगात आणले आह.े मावहती 



IJAAR    Vol.2 No.19   ISSN – 2347-7075 

अबंादास वसतं वखलारे    डॉ. ददलीप डी. मसे्त्री 

64 

 

संकलनासाठी ग्रंथपाल प्रश्नावलीचा उपयोग केला आह.े 

मावहतीचे ववशे्लषण करण्यासाठी सारणी व आलेख याचंा 

वापर करण्यात आला आह.े 

५. व्याख्या : 

१. ग्रथंालयीन सवेा : 

 ग्रंथालय सेवा म्हणजे सोयीस्कर वापरासाठी 

वाचन सावहत्य पुरवणारी सेवा होय. ग्रंथालयातील 

वाचनसाहीत्य शैक्षवणक, मनोरंजन, परीक्षा व संशोधन 

यासाठी प्रदान करण्यासाठी ददल्या जाणाऱ्या सेवा 

म्हणजे ग्रंथालयीन सेवा होय.  

२. मावहती ततं्रज्ञान : 

 “मावहती ततं्रज्ञान (IT) म्हणजे संगणक, 

स्टोरेज, नेटवर्ककग आवण इतर भौवतक उपकरण,े 

पायाभतू सुववधा आवण इलेक्रॉवनक डटेा फॉमथ तयार 

करण,े  संग्रवहत  करण,े सुरवक्षत करणे आवण 

दवेाणघेवाण करण्याची प्रदिया होय.” 

 “मावहतीची प्राप्ती, साठवणकू, संप्रषेण, 

पुनरप्राप्ती, मावहतीची प्रदिया, मावहतीचे प्रसारण 

करण्याकररता आवण मावहतीचे व्यवस्थापन 

करण्याकररता आज्ञावली व हाडथवेअरच्या मदतीन े

वापरण्यात येणारे तंत्रज्ञान म्हणजचे मावहती तंत्रज्ञान 

होय.” 

६. ग्रथंालयातनू प्रदान करण्यात यणेाऱ्या सवेा  

पुढीलप्रमाणे स्वामी रामानदं तीथथ मराठवाडा ववद्यापीठ 

संलवित महाववदयालयीन ग्रंथालयातंनू प्रदान करण्यात 

येणाऱ्या सेवाचंा आढावा घेण्यात आला आह.े 

६.१ महाववद्यालयीन ग्रथंालयातनू प्रदान करण्यात 

यणेाऱ्या सवेा  :  

  स्वा. रा. ती. म. ववद्यापीठ संलवित चार 

वजल्यातील महाववदयालयीन ग्रंथालयातनू प्रदान 

करण्यात यणेाऱ्या सेवाचंी मावहती खालीलप्रमाण े

ववशे्लवषत करण्यात आली आह.े 

सारणी ि. १ महाववद्यालयीन ग्रथंालयातनू प्रदान करण्यात यणेाऱ्या सवेाबंाबतची सारणी  

वजल्ह े

ग्रथंालयातनू प्रदान करण्यात यणेाऱ्या सवेा 

ग्रंथ 

दवेघेव  

संदभथ 

सेवा  

बुक बँक 

सेवा  

प्रचवलत 

जागरूक

ता सेवा  

प्रवतवल

पी सेवा  

वतथमान

पत्र 

कात्रण 

सेवा  

नवीन 

ग्रंथ 

यादी 

प्रकावश

त करणे  

आंतरग्रं

थालयी

न सेवा  

वनवडक 

मावहती 

प्रसारण 

सेवा  

स्पधाथ 

परीक्षा 

मागथदशथन  

नादंडे २४ २४ १७ १९ १६ २३ २२ १८ १४ २१ 

परभणी १५ १५ ०९ १० ०९ १३ १२ ०९ ०९ ११ 

लातरू ३३ ३१ २५ २१ २१ ३० २९ १८ २० २३ 

प्रहगोली ०९ ०९ ०६ ०८ ०९ ०९ ०८ ०५ ०६ ०८ 

एकूण ८१ ७९ ५७ ५८ ५५ ७५ ७१ ५० ४९ ६३ 

टके्कवारी 
१००

% 

९७.५३

% 

७०.३७

% 

७१.६०

% 

६७.९०

% 

९२.५९

% 

८७.६५

% 

६१.७२

% 

६०.४९

% 

७७.७८

% 

आलेख ि. १ 

महाववद्यालयीन ग्रथंालयातनू प्रदान करण्यात यणेाऱ्या सवेाचंा आलखे  
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सारणी ि. १ व आलेख ि. १ वरून असे वनदशथनास यते े

दक, नांदडे ववद्यापीठाशी सलंवित महाववद्यालयीन 

ग्रंथालयातनू वाचकानंा ववववध प्रकारच्या सेवा प्रदान 

केल्या जातात. यात प्रामखु्यान े ग्रंथ दवेघेव ही सेवा 

सवथच ८१ (१००%) ग्रंथालयातनू प्रदान केली जाते. 

संदभथ सेवा ७९ (९७.५३%), वतथमानपत्र कात्रण सवेा 

७५ (९२.५९%) व नवीन ग्रंथ यादी प्रदर्शशत करणे ७१ 

(८७.६५%), महाववद्यालयीन ग्रंथालयातनू वाचकानंा 

ददली जाते. या सेवांबरोबरच स्पधाथ परीक्षा मागथदशथन 

६३ (७७.७८%), प्रचवलत जागरूकता सेवा ५८ 

(७१.६०%), बुक बँक सेवा ५७ (७०.३७%), प्रवतवलपी 

सेवा ५५ (६७.९०%) महाववद्यालयीन ग्रंथालयातनू 

वाचकांसाठी उपलब्ध करून ददली जात असल्याच े

आढळून यतेे. आतंरग्रंथालयीन दवेघेव व वनवडक 

मावहती प्रसारण सेवा ही अनिुमे ५० (६१.७२%) व 

४९ (६०.४९%) महाववद्यालयीन ग्रंथालयातनू ददली 

जाते.  

६.२ ग्रथं आरक्षण सवुवधा :  

 महाववद्यालयीन ग्रंथालयात अध्यापकाचं्या 

ववनतंीवरून ग्रंथ आरक्षण ही सुववधा प्रदान केली जाते. 

ही सुववधा एखाद ेमहागड ेपसु्तक, दरु्शमळ पुस्तक ककवा 

एख्याद्या ग्रंथाची एकच मुळ प्रत असेल अशा वेळी ग्रंथ 

राखून ठेवण्याची पद्धत आह.े अशा प्रकारचे ग्रंथ ज्या 

ददवशी सभासद पसु्तक घेण्यास येणार आह े त्या 

ददवशीचा ददनाकं टाकून असे ग्रथं आरवक्षत करून ठेवल े

जातात. अशा प्रकारची सुववधा दकती ग्रंथालयातनू ददली 

जाते याबाबतचे ववशे्लषण खालीलप्रमाणे करण्यात आल े

आह.े  

सारणी ि. २ ग्रथं आरक्षण सवुवधचेी सारणी  

अ.

ि. 
तपवशल 

वजल्ह े

नादंडे परभणी लातरू प्रहगोली एकूण 

१. होय १७ १० २४ ०८ ५९ (७२.८४%) 

२. नाही  ०४ ०५ ०७ ०१ १७ (२०.९८%) 

३. वनरंक ०३ ०० ०२ ०० ०५ (०६.१८%) 

 एकूण २४ १५ ३३ ०९ ८१ (१००%) 

  

सारणी ि. २ वरून असे ददसनू येते दक, स्वामी रामानंद 

तीथथ मराठवाडा ववद्यापीठ संलवित महाववद्यालयीन 

ग्रंथालयातनू सभासदांसाठी ग्रंथ आरक्षण सवुवधा 

दणेाऱ्या महाववद्यालयाचंी संख्या जास्त आह.े ही सुववधा 

प्रदान करणाऱ्या महाववद्यालयांची संख्या  ५९ 

(७२.८४%) आह.े १७ (२०.९८%) महाववद्यालयीन 

ग्रंथालयातनू ही सुववधा प्रदान केली जात नाही. तर ०५ 

(०६.१८%) महाववद्यालयीन ग्रंथालयानंी या प्रश्नास 

प्रवतसाद ददला नसल्याचे आढळून आले आह.े 

६.३ मावहती ततं्रज्ञान आधाररत साधन े:  

 ग्रंथालयातील वेगवेगळ्या प्रकारची काम े

करण्यासाठी अनके प्रकारच्या मावहती तंत्रज्ञान 

आधाररत साधनाचंी गरज असते. यात प्रप्रटर, स्कॅनर, 

कलर प्रप्रटर, वेब कॅमरेा, बारकोड सावहत्य, प्रोजेक्टर, 

वडवजटल कॅमेरा इ. चा समावेश होतो. याबाबतीतील 

मावहतीचे ववशे्लषण पुढील सारणीत करण्यात आले आह.े 

सारणी ि. ३ ग्रथंालयातील मावहती ततं्रज्ञान आधाररत साधन े 

अ.

ि. 
साधन े

वषथ 

२०१४-१५ २०१५-१६ २०१६-१७ २०१७-१८ २०१९-२० एकूण 

१. संगणक १९५ १४५ १७३ १७७ १५६ ८४६ 

२. प्रप्रटर ३२ १९ २४ २४ २५ १२४ 

३. 
प्रप्रटर कम 

स्कॅनर 
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नवश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक तथा दनिण एनियाइ भाषाओं की जगत जननी संस्कृत (संस्कृतम्) 

को माना जाता हैं. ये महज भारतीय भूभाग तक नसनमत न होकर आस पूरे ईपमहाद्वीप की भाषा हुअ करती थी. नहन्द 

अयय वगय की आस भाषा को देव वाणी और सुर भारती ईपनामों से भी जाना जाता हैं. भारत के आनतहास संस्कृनत धमय 

(नहन्द,ू बौद्ध, जैन ) अदद में संस्कृत का बड़ा महत्व हैं. नहन्दधूमय के ऄनधकााँि वेद सनहत ग्रंथ आसी भाषा में रचे गये हैं| 

नजस समय नवश्व के ऄन्य दिेों में लोग सांकेनतक भाषा से काम चला रह ेथ ेईस समय भारत में संस्कृत भाषा द्वारा 

ब्रह्म ज्ञान का प्रसार दकया जा रहा था. आसके प्रयोग का िेत्र ऄत्यनधक नविाल था. आसका स्पष्ट वणयन पतंजनल के 

महाभाष्य में नमलता ह.ै धीरे धीरे दिेकाल एवं वातावरण के प्रभाव के कारण संस्कृत भाषा प्राकृत ऄपभ्रंि एवं 

अधुननक बोनलयों जैसे खड़ी बोली का रूप धारण करती हुइ भी ऄपने ननज स्वरूप से नवचनलत नहीं हुइ, दकन्त ु

नस्थनत यहााँ तक पहुचंी दक आसे कनतपय लोगों द्वारा मातृ भाषा के रूप में सम्बोनधत दकया जाने लगाl 
 

        

प्राचीन काल में कंठस्थीकरण पर बल था 

तथा सूत्र प्रणाली का प्रयोग दकया जा रहा था. संस्कृत 

ऄव्याकृत थी ऄथायत प्रकृनत प्रत्यय अदद के नवभाग 

रनहत होन ेके कारण आसका ईपदेि प्रनतपद पाठ नवनध 

से दकया जाता था. ऄथायत ् एक एक करके िब्द पढ़े 

जाते थे. गौ, ऄश्व, हस्ती अदद. आस नवनध से नििण 

में ऄनधक समय लगता था. आस कठठनाइ के ननवारण 

हतेु ईसके प्रत्येक िब्द को नवभक्त कर ऄध्ययन की 

सुगमता के नलए वैज्ञाननक नवनध का ननमायण दकया 

गया और ईसमें प्रकृनत प्रत्यय अदद की कल्पना की 

गइ. आसी प्रकार प्राचीन व्याकरण ग्रथंों हमें ननगमन 

नवनध का रूप भी दनृष्टगत होता हैं. िास्त्राथय तकय  

नवतकय  प्रश्नोत्तर द्वारा भी नििण को रोचक बनाया 

जाता था. धीरे धीरे नििा पद्धनत में पठरवतयन अया. 

नब्रठिि काल से ऄब तक संस्कृत नििण के िेत्र में 

पाठ्यवस्तु नवनध, प्रत्यि नवनध नवश्लेषणात्मक नवनध, 

व्याख्या नवनध एवं व्याकरण नवनध का प्रचलन रहा. 

हम कइ वषों से पाठ योजना के ननमायण हते ुहरबिय की 

पंचपदी का ऄनुकरण करते अए हैं. 

      संस्कृत एक वैज्ञाननक भाषा ह ै वैज्ञाननकों ने यह 

नसद्ध कर ददया ह ैदक नवश्व की नवनभन्न भाषाओं में से 

एक संस्कृत भाषा कंप्यूिर के नलए सवायनधक ईपयकु्त 

भाषा ह,ै ऄतः संस्कृत को रोचक बनाने के प्रयास दकये 

जाने चानहए, तादक यह ऄपन ेऄनस्तत्व को पुनः प्राप्त 

कर सके. नेपाल तथा भारत के दस लाख से ऄनधक 

लोग अज भी संस्कृत को बोलते एवं समझते हैं. नहन्द ू

धमय के समस्त तरह के पूजा पाठ एवं यज्ञ हवन अदद 

के मंत्र व जाप आसी भाषा में पढ़े जाते हैं.  संस्कृत के 

महत्व के बारे में डॉ.बाबासाहबे भीमराव अंबेडकर न े

कहा था-  “संस्कृत परेू भारत को भाषाइ एकता के 

सूत्र में बांध सकने वाली आकलौती भाषा हो सकती है” 

आन्होंने संस्कृत को भारत की ऄनधकाठरक भाषा बनान े

का प्रस्ताव भी ददया था. नवगत कइ दिकों से डी डी 

न्यूज द्वारा संस्कृत अधाठरत एक काययक्रम भी 

प्रसाठरत दकया जाता हैं.  

देि के कइ राज्यों में ततृीय भाषा के रूप में 

आसका ऄध्यापन कायय करवाया जाता हैं. कइ संस्कृत 

महानवद्यालय एवं नििण संस्थान भी हमारे देि में हैं. 

देि के एक राज्य ईत्तराखंड में संस्कृत को राज्य की 

नद्वतीय राज भाषा के रूप में भी मान्यता प्राप्त हैं. 

अपकों जानकारी हो दक हमारे भारतीय संनवधान की 

अठवीं ऄनुसूची में सनम्मनलत 22 भाषाओं में संस्कृत 

भी हैं. वषय 1969 से भारत में हर साल संस्कृत ददवस 

मनाया जाता रहा ह,ै अपको जानकारी होगी आस 
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ददन नहन्दओुं द्वारा भाइ बनहन का पनवत्र पवय राखी 

भी मनाया जाता हैं. दोनों भारतीय संस्कृनत से जुड़े 

हुए ईत्सव वषय 2021 में 22 ऄगस्त के ददन मनाए ं

जाएगे. 

        संस्कृत जो बेहद मधुर सरल एवं संुदर भाषा भी 

हैं. हमारे समाज व संस्कृनत के ननमायण में आसका 

महत्वपूणय योगदान रहा हैं. जब हम दस हजार साल 

पुरानी भारतीय सभ्यता की बात करते ह ै  संस्कृत 

ईसका प्रमाण हैं. हमारे ऄतीत के ज्ञान चाह ेवह धमय 

ग्रंथों अयुवेद चाणक्य की ऄथयिास्त्र या नचदकत्सा 

खगोल नित्र नवद्या का स्त्रोत संस्कृत ही ह.ै आस भाषा 

की सहायता के नबना हम ऄपने ऄमृत रुपी ईस 

कैवल्य ज्ञान को कभी नहीं पा सकते हैं. 

अधनुनक यगु म ेससं्कृत की महत्ता (Importance of 

Sanskrit Language in modern world) 

संस्कृत नवश्व की सब भाषाओं की जननी ह.ै 

आसके बाद भी यह ऄपने ही घर भारत में ईपेनित हो 

रही ह.ै संस्कृत के कइ पिधर ही आसे देव वाणी 

बनाकर सामान्य जन से दरू कर देते ह.ै वास्तनवकता 

यह ह ै दक यह जन वाणी रही ह ैऔर अज भी बड़ी 

सरलता से यह जनवाणी बन सकती थी. सामान्य 

व्यनक्त को प्रेरणा दनेे और ईसे संस्काठरत करने की तो 

आस भाषा की नवलिण िमता ह.ै देि जब स्वतंत्र हुअ 

तो ईस समय देि के नेतृत्व में संस्कृत के प्रनत ऄनरुाग 

था. आसनलए सरकारी संस्थानों के ध्येय वाक्य संस्कृत 

में ही चुन े गये. बाद में सेकुलरवाद ने संस्कृत को 

प्रष्ठभूनम में धकेल ददया. यहााँ संस्कृत के कुछ ध्येय 

वाक्य ददए जा रह ेह.ै जो बताते ह ैदक संस्कृत भारत 

का मन और मनस्तष्क ह.ै 

संस्कृत भाषा तो स्वयं ही सवायनधक 

वैज्ञाननक भाषा ह ै । आस भाषा का प्रभाव प्रकृनत पर 

सीधे पड़ता ह।ै कहा तो यह भी जाता ह ैदक आस भाषा 

के द्वारा पूरे ब्रह्मांड को जोड़ा जा सकता ह।ै भारत में 

ही आस भाषा को वह स्थान प्राप्त नहीं हो पा रहा ह ै

नजसका की यह हकदार ह।ै हमारे देि में कनथत 

अधुननक लोगों के नलए संस्कृत एक धार्ममक या पोंगा 

पंथी भाषा ह।ै जैसे योग न ेपाश्चात्य जगत से योगा का 

जामा पहना तभी हमन ेआस पर गवय दकया , वैसे ही 

संस्कृत भी संस्कृनत का चोला पहन कर जब नवदेिों से 

ख्यात होकर भारत लौिेगा तो हम भी आसे के्रज के 

साथ ऄपनायेंगे । तब तक बस आंतजार कीनजए आसके 

परं वैज्ञाननक होन े का। नवज्ञान का मतलब ह ै दक 

दकसी नवषय का सैद्धांनतक और प्रायोनगक पि दकसी 

के भी द्वारा प्रयोगिाला में सत्यानपत कर पाना 

नजसका पठरणाम हमेिा एक जैसा ही ननकलता हो . 

हालााँदक संस्कृत भाषा का नसद्धांत ऄन्य सभी भाषाओाँ 

से सबसे ऄनधक सही और जबरदस्त पक्का ह ैदिर भी 

आसे वैज्ञाननक नहीं कहा जा सकता क्योंदक दकसी भी 

भाषा के भौनतकी, रसायन, जीव नवज्ञान के साथ कोइ 

लेना देना नहीं ह.ै बस आतना ठरश्ता ह ै दक भाषा के 

ज़ठरये नवज्ञान को समझ सकते, पढ़ सकत े , बोल 

सकते, नलख सकतेहैं अदद. 

अप ऄगर वैज्ञाननक िब्द से साआंठिस्ि का 

बोध करना चाहते हैं संस्कृत वह भी नहीं ह ै क्योंदक 

ईसके नलए संस्कृत को एक आंसान बनना पड़ेगा, जो 

दक ऄसंभव ह ै l नैनतकता का रास्ता संस्कृत से होकर 

ही जाता ह.ै संस्कृत पणूयत: वैज्ञाननक भाषा ह।ै आसकी 

वणयमाला नसिय  भाषा का ईच्चारण मात्र नहीं ह ैबनल्क 

आसका ऄपना ईच्चारण िास्त्र ह।ै जो व्यनक्त संस्कृत का 

ईच्चारण कर सकता ह,ै वह दकसी भी भाषा का सही 

और स्पष्ट ईच्चारण कर सकता ह।ै 

संस्कृत भाषा का महत्व आसीनलए ह ैदक जब 

लोगों को संस्कृत भाषा पढ़ाइ जाती है, तो ईसे रिाया 

जाता ह।ै लोग िब्दों का बार बार ईच्चारण करते हैं। 

आससे कोइ ऄंतर नहीं पड़ता दक ईन्हें आसका मतलब 

समझ अता ह ै या नहीं, लेदकन ध्वनन महत्वपूणय ह,ै 

ऄथय नहीं। ऄथय तो अपके ददमाग में बनते हैं। यह 

ध्वनन और अकृनत ही हैं जो अपस में जुड़ रही हैं। 

अप जोड़ रह ेहैं या नहीं, सवाल यही ह।ै तो संस्कृत 

भाषा आस तरह से बनी, आसीनलए आसका महत्व ह ै

और आसनलए यह तनमल को छोडक़र लगभग सभी 

भारतीय और यूरोपीय भाषाओं की जननी ह।ै तनमल 

संस्कृत से नहीं अती। यह स्वततं्र तौर से नवकनसत हुइ 

ह।ै अमतौर पर ऐसा भी माना जाता ह ै दक तनमल 

संस्कृत से भी प्राचीन भाषा ह।ै बाकी सभी भारतीय 

भाषाओं और लगभग सभी यूरोपीय भाषाओं की 

ईत्पनत्त संस्कृत से ही हुइ ह।ै संस्कृत जानने से ही हम 

ईपननषद पढ पायेंग े। 

संस्कृत ही हमारी संस्कृनत का प्रतीक ह ै

।संस्कृत मे गले से लेकर ओष्ठ सभी मुख की 

मासपेनियो का प्रयोग होता ह।ै आससे ईन्ह े बल 

नमलता ह।ै समस्त पूजा व नवनध के मन्त्र भी संस्कृत 

भाषा मे ही ह।ै ईन्ह े समझ पायेंगे। संस्कृत मन्त्रो से 

हमे ध्यान योग म े सहायता प्राप्त होगी. अयुवेद भी 

संस्कृत म ेह,ै ऄत: औषनधयो का प्रयोग व ननदिे भी 

जान पायेंगे. संस्कृत बीजगनणत अधाठरत भाषा ह।ै 

हर िब्द को बोलने से पहले ईसका कारक ईससे जोड 
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कर बोलना होता ह,ै नजससे अपकी बुनद्ध िमता 

बढती चली जायगेी. 

संस्कृत भाषा की वैज्ञाननकता प्राचीन काल 

से ही भारत का भाषा ज्ञान ग्रीक तथा आिली से कहीं 

ऄनधक श्रेष्ठ तथा वैज्ञाननक रहा ह ै। भारत के व्याकरण 

िास्त्रीयों ने यरूोनपयन भाषा नविेषज्ञों को िब्द ज्ञान 

का नवश्लेषण करने की कला नसखायी। यह तब की बात 

ह ै जब ऄपने अप को अज के युग में सभी से सभ्य 

कहने वाल ेऄंग्रेज़ों को तो बोलना भी नहीं अता था। 

अज से एक हजार वषय पूवय वह ईधार में पायी 

स्थानीय ऄपभ्रंि भाषाओं में ‘योडललग’ कर के एक  

दसूरे से सम्पकय  स्थानपत दकया करते थे। ऄंग्रेजी 

सानहत्य का आनतहास 1350 से चासर रनचत 

‘केन्िरबरी िेल्स’ के साथ अरम्भ होता ह ै नजसे 

‘Father of English Poetry '  कहा जाता ह।ै नवश्व 

की ऄन्तरायष्ट्रीय भाषा ऄगं्रेज़ी के साथ संस्कृत की 

सीनमत तुलना यदद की भी जाये तो भी संस्कृत की 

वैज्ञाननक प्रमानणकता के नलये हमें नवदेनियों के अग े

नगड़नगड़ाने की कोइ अवश्यकता नहीं ह.ै 

भारत की सरकार और लोगों को भी ऄब 

जागना चानहए और ऄाँग्रेजी की गुलामी से बाहर 

ननकाल कर ऄपनी भाषा और संस्कृनत पर गवय करना 

चानहए। भारत सरकार को भी ‘संस्कृत’ को नसयरी से 

ही पाठ्यक्रम में िानमल करके देववाणी को राष्ट्रभाषा 

का दजाय ददलाना चानहए। केवल संस्कृत ही भारत के 

प्राचीन आनतहास तथा नवज्ञान को वतयमान से जोडन ेमें 

सिम ह।ै यदद हम भारत में संस्कृत की ऄवहलेना 

करते रह ेतो हम ऄपने समूल को स्वयं ही नष्ट कर देंग े

जो सृनष्ट के ननमायण काल से वतयमान तक की ऄिूि 

कड़ी ह।ै 

संस्कृत भाषा में वैददक सानहत्य से ऄनतठरक्त 

भी ऄन्य सभी नवद्याओं तथा ज्ञान-नवज्ञान का बहुत 

सूक्ष्म ऄध्ययन ईपलब्ध ह।ै संस्कृत हमारे दाियननकों, 

वैज्ञाननकों, गनणतज्ञों, कनवयों, नािककारों, व्याकरण 

अचायों अदद की भाषा थी। आसके माध्यम से भारत 

की ईत्कृष्टतम मनीषा, प्रनतभा, ऄमूल्य लचतन, मनन, 

नववेक, रचनात्मक, सजयना और वैचाठरक प्रज्ञा का 

ऄनभवं्यजन हुअ ह।ै 

व्याकरण के िेत्र में पानणनी और पतंजली 

(ऄष्टाध्यायी और महाभाष्य के लेखक) के समतलु्य पूरे 

नवश्व भर में कोइ दसूरा नहीं ह।ै खगोलिास्त्र और 

गनणत के िेत्र में अययभट्ट, ब्रह्मगुप्त और भास्कर के 

कायों ने मानव जगत को नवीन मागय ददखाया। वहीं 

औषनध के िेत्र में चरक और सुश्रुत न ेमहत्वपूणय कायय 

दकया। 

दियन के िेत्र में गौतम (न्याय व्यवस्था के 

जन्मदाता) िंकराचायय बृहस्पनत अदद ने परेू नवश्व भर 

में नवस्तृत दाियननक व्यवस्था को प्रनतपाददत दकया ह।ै 

ये सब ग्रथं संस्कृत भाषा की वैज्ञाननकता तथा 

तार्कककता के द्योतक हैं क्योंदक दकसी भी नवषय को 

कम से कम िब्दों में सूत्र रूप में कहना ईस भाषा की 

वैज्ञाननकता को बताता ह।ै संस्कृत भाषा आतनी सिम 

ह ै दक आसमें तकनीदक नवचारों को पूरे नविुद्धता, 

तार्कककता और सुस्पष्टता के साथ व्यक्त दकया जा 

सकता ह।ै नवज्ञान में पठरिुद्धता दक अवश्यकता होती 

ह,ै साथ ही नवज्ञान को एक नलनखत भाषा की जरूरत 

होती ह,ै नजसमें नवचारों को पूरे स्पष्टता और 

तार्कककता के साथ व्यक्त दकया जा सके। 

      

1.             (   .              ) 

2.             (   .          ) 

3.            
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प्रस्तािना :- (Introduction) 

सामाजजक कल्याण (social welfare) समाजातील दरु्थल ि कुमकुित घटकांच्या राहणीमानात सुधारणा करून 

तयांना अर्थथक जिकासाचा लाभ जमळािा या भूजमकेतून केल े जाणारे सामाजजक प्रयत्न म्हणजे सामाजजक कल्याण 

होय. भारतीय संजिधानातील कलम ४० मधील मागथदशथक ततिानुसार दरु्थल घटक जिशेषतः ऄनुसूजचत जाती-जमाती 

यांच्या शैक्षजणक सामाजजक ि अर्थथक जिकासासाठी शासन प्रयत्नशील अह.े कल्याणकारी राज्याचे स्िप्न साकार 

करण्यासाठी शासनमार्थ त ईन्नत, समाजाच्या प्रगतीर्रोर्र समाजातील दरु्थल घटक, ऄल्पसंखयांक, मागासिगीय, 

ऄपंग, मजहला आतयादींच्या कल्याणासाठी प्रयत्न केल ेजातात. सामाजजक कल्याणासाठी स्थळ काल सापेक्ष संकल्पना 

ऄसल्यामुळे या जिषयीची व्याखया ठरजिताना सामाजजक, अर्थथक ि राजकीय पार्श्थभूमी लक्षात घ्यािी लागत.े 

समाजातील िंजचत दलुथर् ि मागासिगीय जनतलेा पूरक ि पोषक सहाय्य करणे. सामाजजक कल्याण कल्पना प्राचीन 

काळापासून प्रचजलत अह.े नैजतक ि धार्थमक परंपरा ि ततकालीन शासनकायाथची कतथव्ये ऄनेक ग्रंथात कल्यानासंरं्धी 

तत्त्िे मांडलेली अहते. कौटटल्याच्या ऄथथशास्रामध्य ेदेखील राजाच्या कतथव्यांची चचाथ केली अह.े  

 

प्रजासुखे सुखम राज्ञ ; प्रजानांचे जहते जहतम | 

नालजप्रये जहतम राज्ञ ; प्रजानांत ूजप्रयम जहतम | 

“जनतचे्या सुख समाधानामुळे राजाला सुख लाभत ेि 

जनतेचे कल्याण तेच राज्यकतयाांचे कल्याण होय.” 

“योगक्षेम” ही संकल्पना देखील समाजाच्या सिाांगीण 

जिकासाचा जनदेश करून, जनजहत साधने ह ेशासनाचे 

परमकतथव्य ऄसल्याचे स्पष्ट करते.  

ऄिाथचीन काळात महातमा गांधी यांनी 

सामाजजक समता ि न्याय, ही मुल्य े सिोद्याच्या 

मोजहमेतून प्रचजलत केली. सिथ व्यक्तींना ि तयांच्या 

श्रमांना सामाजजक प्रजतष्ठा जमळिून दणेे. हा 

सिोद्याचा ऄथथ अह.े व्यक्तीचे कल्याण हचे समष्टीला 

ईतकषाथच्या मागाथकडे नतेे. कल्याण ककिा सामावं्यत 

सामाजजक कल्याण हा एक प्रकारचा सरकारी सहाय्य 

अह.े ज्याचा हते ू समाजातील सदस्य ऄन्न, िस्र, 

जनिारा या सारखया मुलभूत मानिी गरजा पणूथक  

शतकात याची खात्री करण्यासाठी अह.े सामाजजक 

सुरक्षा एकतर कल्याणासाठी समानाथी ऄस ू शकत े

ऄजधक व्यापकपण े कल्याणामध्ये अरोग्यसेिा, 

जशक्षण, व्यािसाजयक प्रजशक्षण अजण सािथजजनक 

गृहजनमाथण यासारखया मोर्त ककिा ऄनुदाजनत, 

सामाजजक सेिांद्वारे मुलभूत स्तरािरील कल्याण 

प्रदान करण्याच्या प्रयत्नांचा समािेश ऄसू शकतो. 

कल्याणकारी राज्यात, राज्य, अरोग्य, जशक्षण अजण 

समाजाच्या कल्याणाची जर्ार्दारी घेण.े 

सामाजजक कल्याण म्हणज ेकाय ? 

 “एखाद्या राष्ट्राच्या नागटरकांचे कल्याण 

सुजनजित करण्यासाठी जडझाइन केलेल े सहाय्य 

कायथक्रमांचे गट म्हणून समाज कल्याण पटरभाजषक 

केले जाउ शकत.े ही एक ऄशी प्रणाली अह े कक जज 

समाजातील सहभागींना दजेदार काळजी प्रदान 

करते. समाज कल्याण तरतुदीची एक प्रणाली अजण 

तया सोर्तची मूल्य प्रणाली अह.े यात सामान्यतः 

सामाजजक धोरणे समाजिष्ठ ऄसतात जी र्ाजार ककिा 

जमश्र ऄथथव्यिस्थचे्या चौकटीत देशाच्या नागटरकांच्या 

कल्याणािर पटरणाम करतात. 

सामाजजक जिज्ञान म्हणज ेकाय ? 

 सामाजजक जिज्ञान ही जिज्ञानाची एक शाखा 

अह.े जज समाजांच्या ऄभ्यासासाठी अजण तया 

समाजातील व्यक्तीमधील नातसंेरं्धाला समर्थपत अह.े 

मूळ “सामाजजक जिज्ञान” १९८५ शतकात स्थाजपत 

समाजशास्रा व्यजतटरक्त तयात अता मानिशास्र, 

पुरातत्त्िशास्त्र, ऄथथशास्र, मानिी भूगोल, भाषाशास्र, 

व्यिस्थापन जिज्ञान, संप्रेषण जिज्ञान, राज्यशास्र 
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अजण मानसशास्र सकारातमकतािादी सामाजजक 

शास्रज्ञ समाजाला समजून घणे्यासाठी साधने म्हणून 

नैसर्थगक जिज्ञानाची अधम्यथ िापरतात. 

ऄथथशास्र ह ेएक सामाजजक जिज्ञानच अह े 

ऄथथशास्र ह ेएक सामाजजक जिज्ञान अह.े जे 

िस्तू ि सेिांचे ईतपादन, जितरण, अजण िापर यांचा 

ऄभ्यास करत.े  ऄथथशास्र अर्थथक, एजंटचे ितथन अजण 

परस्परसंिाद अजण ऄथथव्यिस्था, कथा कायथ करतात 

यािर लक्ष कें कित करत.े मायक्रोआकोनॉजमक्स ह ेएक 

क्षेत्र अह े जे ऄथथव्यिस्थेचे जिश्लेषण करत.े जजथ े

ईतपादन, ईपभोग, र्चत अजण गुतंिणूक अजण 

तयािर पटरणाम करणारे घटक. श्रम भांडिल जमीन, 

चलन, अर्थथक िाढ अजण सािथजजनक धोरण,े 

सामाजजक, जिज्ञान ह े समाज, मानाजिितथन अजण 

सामाजजक संरं्धाशी संरं्धीत जिज्ञान अह.े 

ऄथथशास्रात या र्ार्ींचा ऄभ्यास केला जातो. म्हणनू 

ऄथथशास्र ह े सामाजजक जिज्ञानच अह.े ऄथथशास्रात 

मानिी ितथनाचा ऄभ्यास केला जातो. ऄथथशास्राचे 

काही ईप-क्षेत्रांमध्ये जिभागणी केली जाते.  

पुढील प्रमाणे :- 

१) सूक्ष्म ऄथथशास्र २) स्थूल ऄथथशास्र ३) जिकास 

ऄथथशास्र ४) समाजिादी ऄथथशास्र ५) तलुनातमक 

ऄथथशास्र ६) अर्थथक भूगोल ७) अर्थथक समाजिाद 

८) कल्याण ऄथथशास्र आ. ईप-क्षेत्रांमध्ये मानिी 

ितथनाचा ि मानिाचा जिकास कशापद्धती न े करता 

येइल याचा ऄभ्यास ऄथथशास्रात केला जातो. म्हणूनच 

ऄथथशास्र ह ेसामाजजक जिज्ञानच अह.े 

आतर सामाजजक जिज्ञानाचंा सरं्धंात ऄथथशास्र    

  ऄथथशास्र ह ेएक सामाजजक जिज्ञान अह.े जे 

मानिी आच्छा अजण तयांच्या समाधानाशी संरं्धीत 

अह.े ह े समाजशास्र, राजकारण, आजतहास, 

जनतीशास्र, न्यायशास्र अजण समाजशास्र यासारखया 

आतर सामाजजक जिज्ञानाशी संरं्धीत अह.े  ईदा. 

एखाद्या राष्ट्राचा अर्थथक जिकास केिळ अर्थथक 

घटकांिरच ऄिलंर्ून नाही तर ऐजतहाजसक, राजकीय 

अजण समाजशास्रीय घटकांिर ही ऄिलंर्ून ऄसतो. 

ऐजतहाजसक कारणांमुळे अपल्या देशाची जिटीश 

राजिटीत र्ारशी अर्थथक प्रगती झाली नाही. पनु्हा 

राजकीय स्पधाथमुळे अपल्या देशात मंदपर जस्थर 

अर्थथक िाढ झाली. परंत ु ऄनके देशांमध्य े राजकीय 

ऄजस्थरतेमुळे जस्थर िाढ झाली नाही.  

सामाजजक कल्याण मॉडेलच ेघटक  

सामाजजक कल्याण मॉडेलचे घटक पुढील प्रमाण े

अहते.  

१) कर अकारणी :-समान कर, प्रजतगामी कर ककिा 

प्रगतीशील कर प्रणालीद्वारे राज्य लोकांिर कसा कर 

लाितो याच्याशी करप्रणाली संरं्धीत अह े कर 

अकारणीचा सिाथत सामान्य मागथदशथक जनयम म्हणजे 

कर भरण्याच्या क्षमतेनुसार कर अकारने.  

२) सामाजजक जिमा :- 

सामाजजक जिमा राज्य रे्रोजगार, जनिृत्तीिेतन 

मातृति अजण जपतृति, रजा अजण ऄपगंासाठी अजण 

कसे लाग ूकरत ेयाच्याशी संरं्धीत अह.े  

३) सािथजजनक सिेा :- 

अरोग्य सेिा यासारखया सेिा जिळ संपूणथपण ेराज्य 

ऄथथसहाय्यीत, खाजगी जिमा-अधाटरत ऄसू शकतात.  

ईदा. युनायटेड ककगडममध्ये जिळजिळ संपूणथपण े

सािथजजनकरीतया जनधी प्राप्त अरोग्य सेिा अहते. 

४) रोजगार :- 

रोजगारासाठी ऄजधक ऄयोग्य दषृ्टीकोन ऄसलेल्या 

ऄथथव्यिस्था नोकरीची सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी 

काहीही करणार नाहीत. कामगारांना ऄजनयजमत 

रे्रोजगारीपासून िाचजिण्यासाठी आतर देश काही 

प्रमाणािर जनयमांिर ऄिलंर्नू ऄसतात. जनयोजन े

कामािर घेण्यास नाखूष ऄसतात. 

सामाजजक कल्याणकारी मॉडेल  

जिजिध सामाजजक कल्याणकारी मॉडेल पुढीलप्रमाण े

अहते.  

१) जिटीश मॉडेल :- 

 युके, थायलंड, कॅनडा, न्यूझीलंड, 

ऑस्रेजलया, दजक्षण अजशयाइ देशांद्वारे िापरल्या 

जाणाऱ्या जिटीश मॉडेल मध्य े ईच उ ईतपन्न ऄसलले्या 

QECD देशांच्या तुलनेत ऄंदाजे सरासरी अकाराचे 

कल्याणकारी राज्य अह.े र्रेच काही युरोप खंडातील 

यांच्यात काही प्रमाणात गटरर्ी अजण जिषमता जास्त 

अह.े र्हुतेक पजिम युरोपीय देशांपेक्षा लहान 

कल्याणकारी राज्य ऄसून ही, युके, थायलंड अजण 

कॅनडा  आतर गोष्टी सािथजत्रक एकलदाता अरोग्य सेिा 

प्रदान करतात. ईतपनाचे पुनर्थितरण करतात अजण 

जनिाथह स्तरािर जमळकतीची हमी देतात.      

२) भमूध्य मॉडेल  

 आटली, स्पेन, ग्रीस, पोतुथगाल द्वारे िापरलले े

भूमध्य ह े कॉन्टीनेंटल मॉडेल सारखेच अह.े परंत ु

ईदार राज्य पेन्शनिर कल्याण कें कित करते 

कॉन्टीनेंटल मॉडेल प्रमाणेच रोजगार संरक्षण िादाचे 

श्रजमक र्ाजार लिजचक अह े परंतु समाजाच्या 

खालच्या टोकातील गटरर्ी कमी करण्यासाठी ह े

चांगल ेनाही.  

३) नौडीक मॉडेल :- 

 नॉडीक मॉडेल मुखयत: नॉडीक देश नॉिे, 

स्पीडन, डेन्माकथ , अआसलॅन्ड, कर्नलॅड यांच्या संदभाथत 

अह.े परंत ु काहीमध्ये नेदरलडँ्चा समािेश होतो. 
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कामगार संघटना अजण जनयोक्ता संघटना यांसारखया 

कॉपौरेटटस्ट घटकांच्या मजरू्त प्रभािामुळे तयाला 

“नॉडीक कॉपौरेटटस्ट” मॉडेल देखील म्हणतात. ईच उ 

जिकजसत अजण सरकारी ऄनुदाजनत कल्याणकारी 

राज्याचे समथथन करते जे सामान्य लोकांसाठी आतर 

संसाधनामध्ये ईदार रे्रोजगारीचे र्ायदे प्रदान करत.े 

लेर्र माकेट्स सुलभ जनयुजक्तसर ठेिल्या जातात. 

अजण सरकार रे्रोजगारीचे र्ायदे अजण पनु्हा 

प्रजशक्षण दउेन काढून टाकलले्यांजच काळजी घतेे. 

नॉर्थडक मॉडेलजच समानता प्रगतीशील कर 

अकारणीद्वारे प्राप्त केली जात.े  

धोरणाच्या पटरणामी स्पीडन, डेन्माकथ  अजण 

नॉिे या देशांमध्य े जगातील सिाथत कमी ईतपन्न 

ऄसमानता अह.े नॉर्थडक दशे ईच उ अर्थथक अजण 

ईतपादकता िाढीचा अनंद घेत अहते. परंतु सिाथत 

ईल्लेखनीय म्हणजे जागजतक अनंद सिेक्षणामध्य े त े

साततयाने जशषथस्थानांिर जिजय जमळितात. 

 नॉर्थडक मॉडेल मधील कल्याण प्रणाली 

देखील कल्याण (ईदा. िल्डथ आकोनॉजमक र्ोरम 

२०२०) च्या ऄनेक मानक अंतरराष्ट्रीय तलुनांमध्य े

ईच उरेट  केलेल्या म्हणनू ईदयास येतात. तथाजप, 

मयाथकदत टटका म्हणून काही नॉर्थडक अधाटरत 

कल्याण अजण ककग संशोधकांनी ऄसा युजक्तिाद केला 

अह े कक, पारंपाटरक कल्याण जनकषांिर अधाटरत 

ऄसे मलु्यांकन ईदा. नॉर्थडक दशेांना काही प्रमाणात 

जिशेषाजधकार देउ शकतात. ककग अजण िांजशक 

समानता. 

४) खडं यरुोपीय मॉडेल  

 ऑजस्रया, फ्रान्स, जमथनी, रे्जल्जयम अजण 

लक्झेम्र्गथ द्वारे िापरल्या जाणाऱ्या कॉन्टीनेंटल 

मॉडेलमध्य े नोकरीच्या संरक्षणासाठी कठोर जनयम 

अजण ईद्योगात मोठ्या प्रमाणात जनयमन अहते.  

तथाजप श्रजमक र्ाजार जागजतकीकरणािर 

प्रजतकक्रया देण्यास लिजचक अजण ईच उ दजाथची 

अरोग्य सेिा दणे्यासाठी ईदार जिमा-अधाटरत 

रे्रोजगारी र्ायद े अजण चांगल े जनधी ऄसलले े

कल्याणकारी राज्य िापरल े जाते अह े मॉडेल 

सामन्यता जिटीश अजण नॉर्थडक मधील माध्यम ग्राईंड 

म्हणून पाजहल ेजाउ शकत.े 

५) यनुायटेड स्टेटस ऑर् ऄमटेरका मॉडेल 

 महामंदीच्या अधी, युनायटेड स्टेटस न ेएका 

सामाजजक मॉडेलचे पालन केल ेज्याचा साठांश “रण्ड 

व्यजक्तिाद” या शब्दाद्वारे कदला जाउ शकतो. ह ेसमज 

ही र्हुतेक लोक स्ितःची काळजी घेण्यास सक्षम 

अहते. प्रतयेक व्यक्तीला यश ककिा ऄयशस्िी 

होण्यासाठी सोडले पाजहजे. स्िताचे र्क्त कायद्याच्या 

रं्धनात ऄडकलेल े अजण सरकारन े नागटरक 

स्िातंत्र्याच्या संरक्षणापुरत े मयाथकदत ऄसािे. 

युनायटेड स्टेट्सकडे अपल्या नागटरकांसाठी 

सामाजजक सुरक्षा जाळ्याच्या मागाथत र्ारच कमी 

होते. र्हुतेक लोक तयाच्या कुटंुर्ांिर अजण खाजगी 

सामाजजक संस्थािर ऄिलंर्ून ऄसतात. 

 जर ते स्ितःसाठी प्रदान करत शकत 

नसतील. पजिम युरोपमधील आतर तुलनेन े जिकजसत 

देशांपेक्षा अज ऄमेटरकन समाज अजण राजकारणात 

कुटंुर् अजण धमाथिर ऄजधक भर कदला जात अह े ह े

ऄंशत: स्पष्ट करत.े तथाजप, महामंदी पासून युनायटेड 

स्टेट्सने अपल्या नागटरकांचे कल्याण सुजनजित 

करण्यासाठी ऄजधक व्यापक मॉडेलच्या स्थापनेत आतर 

जिकजसत लोकशाहीचे ऄनुकरण केले नाही. यांचे एक 

संभाव्य स्पष्टीकरण अह े कक, दसुऱ्या महायुद्धाच्या 

युरोप सारखया पटरणाम ऄमेटरकेिर झाला नव्हता. 

युरोजपयन लोक दोन महायुद्धानंतर तयांची 

ऄथथव्यिस्था पुनर्ाांधणीसाठी मजरू्त कें िीकृत 

सरकारांिर ऄिलंरू्न ऄसतात. युनायटेड स्टेटस् 

ऄभूतपूिथ कालािधीचा अनदं घते होते. तयांची 

ईतपादक क्षमता शतू्र राष्ट्रांनी नष्ट केली नाही.  

जनष्कषथ :-  

 ऄथथशास्रात लोक कसे िागतात यांच्याशी 

संरं्धीत अह.े यामुळे ते एक सामाजजक जिज्ञान अह.े 

टंचाइच्या पटरजस्थतीत मानि कसे काम करतात. 

पयाथयी ईपयोग ऄसललेे जनणथय कसे घेतात यािर 

ऄथथशास्रात ऄभ्यास केला जातो. तो ऄभ्यास 

मानिाच्या व्यिहाराजश संरं्धीत ऄसल्याने ऄथथशास्र 

ह े सामाजजक शास्रात जोडललेे अह.े ऄथथशास्रात 

निागत लोक सहसा ऄस ेगृहीत धरतात कक, ऄथथशास्र 

ह ेपैशार्द्दल अह ेअजण ते जित्त सारखे अह.े पण पैसा 

हा ऄथथशास्राचा एक छोटासा भाग अह.े ऄथथशास्र 

तयाऐिजी लोक अपापसात संसाधनांचे िाटप कसे 

करतात याचा ऄभ्यास अह े अजण तयामुळे ते एक 

सामाजजक जिज्ञान र्नते  

ऄथथशास्रात मानिी ितुथिनकुीचा ि कल्याणाचा 

ऄभ्यास केला जातो म्हणून ऄथथशास्राला सामाजजक 

जिज्ञान ऄसे म्हणतात.     

सदंभथ :- 

१) अर्थथक अजण सामाजजक जिकास :- जनराली 

प्रकाशन  

२) ऄथथशास्राचे जसद्धांत :- डॉ.रा.य.मोहोर  

३) ऄथथशास्र नेट-सेट :- प्रगती प्रकाशन  

४) ऄगॅ्रोिन मधील ऄग्रलेख  

५)लोकमत ितथमानपत्रातील ऄग्रलेख  

६)जिक्कीजपजडया  
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प्रस्तावना –  

There is no tool for development more effective than the empowerment of women.”—Kofi 

Annan हियाांच्या हशवाय जगािी कल्पना देखील करू शकत नाही.प्रहतकूल अवस्थते िीयाांनी अपले हक्क 

हमळवण्यासाठी अनेक सांघषष केलेले आहते.भारताला सांत साहहत्यािा प्रािीन वारसा आह े .त्यामुळे सामाहजक व 

राजकीय सुधारणाांिी जी परांपरा आह े त्या सुधारणाांमध्ये डॉ.बाबासाहबे आांबेडकर,महात्मा ज्योहतबा फुले,महषी 

हवठ्ठल रामजी लशद,े राजश्री शाहू महाराज आदी समाजसुधारकािा सहभाग अग्रजन्य आह.ेस्वतांत्र प्राप्तीनांतरच्या 

काळात िीमुक्तीिी िळवळ अहधकि व्यापक होत गेली. महाराष्ट्र हविार करताना अनेक समाजसुधारकाांनी त्यामध्य े

सुधारणा घडून आणण्यात योगदान ददलले ेआह,े त्यामुळे स्फुतीिे व प्ररेणा स्थान म्हणनू सांताांिा व समाजसुधारकािा 

सहभाग महत्वािा आह.े भारतीय राजघटनेनी ददललेी मलूभूत हक्क व अहधकार हा व्यहक्तमत्व हवकासािा पाया आह.े 

भारतामध्ये महहला आहण दबुषल घटकासाठी मत्त्वपूणष कायद े केलले े आहते.समाजामध्य े ललग भाव असल्यामुळे हा 

अहधकि लितेिा हवषय आह.े भारतामध्ये हशक्षणािा प्रसार व प्रिार झाल्यामुळे महहलाांिा दजाष व अहधकाराबाबत 

थोड्याफार प्रमाणात बदल झालेला आह.े 

मळू शब्द-  

भारत,महहला,रोजगार,ललग,असमानता,श्रमशक्ती,व्यहक्तमत्व,सक्षमीकरण,योजनाां,पुरुष,प्रधान,सांस्कती,अडथळा,आ

र्थथक, शैक्षहणक,प्रगती,कायषशक्ती,व्यवसाय,हक्क, सांघषष. 

  
प्रािीन काळात महहलाांच्या बाबतीत कमालीिी 

उदासीनता आढळून येत.ेहपतृसत्ताक व पुरुष प्रधान 

दबावामुळे महहला ह्या आपल्या अहधकारापासून 

वांहित आहते.भारतािा हविार करताना एकां दरीत 

अधी लोकसांख्या महहलाांिी आह े म्हणून त्यािा 

हवकास समान प्रमाणात होणे अपेहक्षत आह.े 

सामाहजक न्याय प्रस्थाहपत करण्यासाठी महहलाांना 

हवकासाच्या समान प्रवाहात आणणे अत्यांत आवश्यक 

आह.े सामाहजक न्याय प्रस्थाहपत करण्यासाठी 

महहलाांना हवकासाच्या समान प्रवाहात आणणे अत्यांत 

आवश्यक आह.े परांतु भारतािे हित्र महहलाांच्या 

कामाच्या बाबतीत तेवढ्या प्रमाणात हवकास झालेला 

नाही. २०११च्या जनगणनेनुसार परुुषाांमधील 

साक्षरतेिी टके्कवारी महहलाांपेक्षा २५%ने जास्त 

आह.े2011 च्या जनगणनेच्या हनकालावरून अस े

ददसून आल े आह े की, देशात साक्षरतेत वाढ झाली 

आह.े देशातील साक्षरता दर 74.04 टके्क, पुरुषाांसाठी 

82.14 आहण महहलाांसाठी 65.46 आह.े केरळन े

93.91 टके्क साक्षरता दरासह अव्वल स्थान कायम 

राखले आह.े 

          जगहतक बँकेच्या २०१९ च्या नोंदीनुसार 

भारतातील महहलाांिा श्रमशक्तीमध्य े सहभाग दर 

२०.%आह.े लोवर फोसषच्या २०१९-२०२० च्या 

नोंदीनुसार भारतातील महहलाांिा श्रमशक्तीमध्य े

सहभाग दर २२.२%आह.े हवकहसत राष्ट्राच्या तुलनेत 

ललग असमानतेिी दरी भारतात अहधक आह.े 

भारतातील महहलाांिा श्रमशक्तीमधील वाढता 

सहभाग देशाच्या हवकासािे भूषण आह.े जागहतक 
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पातळीवर महहलाांिा रोजगार कायषशक्तीत वाढ झाली 

पाहहजे. भारतातील महहला रोजगारािा आलेख 

लक्षात घेतला असता लीग असमानतेिी बाब प्रकषाषने 

पुढे येत.े १९९० च्या आर्थथक सुधारणाांनी भारतातील 

व्यापार ,उधोग आहण बँककग क्षते्रात आर्थथक सुधारणा 

केलेल्या आहते. २००६ मध्य ेरोजगार हमी  कायदा 

करून समान न्याय ददललेा आह.े ग्रामीण भागात 

रोजगारीिे प्रमाण पुरुषापेक्षा महहलाांमध्ये कमी आह.े 

Organisation of Economic and 

Development च्या नोंदीनुसार महहलाांिे 

रोजगारात प्रमाण कमी झालेल ेआह ेकारण महहलाांना 

कामाच्या ठठकाणी असुरहक्षतता भारतात अधीक 

वाटत असत.े कमी पगाराच्या ठठकाणी महहला 

आपल्या कामामध्ये अहधक गुांतलेल्या असतात. 

ललगावर आधाठरत श्रम हवभाजन भारतात अहधक 

असल्याने सामाहजक,साांस्कृहतक ,राजकीय बाबतीत 

ललग असमानता ददसून येत.े  

 महहलाांमध्ये रोजगारािे प्रमाण 

वाढवण्यासाठी हवशेष असे प्रयत्न करणे आवशक आह.े 

युनायटेड नेशन्स (UN) द्वारे हनहित केलले्या शाश्वत 

हवकास लक्षयाांिा (SDGs) प्रमुख घटक, आर्थथक 

हवकास सुलभ करण्यासाठी लैंहगक समानता हा एक 

आवश्यक घटक आह.ेपरुुष प्रधान सांस्कृती कमी होणे 

महत्वािे आह.े समाजािा महहलाांकडे बघण्यािा 

दषृ्टकोन गरीब,अज्ञानी,इ प्रकारिा असनू 

हवकसनशील देश्याच्या महहलाांिा हविार केल्यास 

भारतीय महहलाांच्या तलुनते त्याांिा हवकास झालेला 

आह.े 

सांशोधनाि ेमहत्व – 

भारतातील रोजगारािे  महहला प्रमाण लक्षात घेता  

बऱ्याि  मोठया प्रमाणात सांबांहधत प्रश्न नवीन आव्हान े

हनमाषण करीत आह.ेमहहलाांच्या प्रश्नाांिी  उकल 

करण्यासाठी नवीन व्यासपीठ उपलब्द  झालेल े

आह.ेभारताच्या राजघटनचे्या उदे्दहशकेमध्य े सवाांना 

पूणष स्वातांत्र्य देण्यािे  विन दणे्यात आलले े

आह.ेमानवी समाजात महहलाांिा जवळपास हनम्मा 

हहस्सा आह.े तरी रोजगारािी पठरस्थती 

समाधानकारक ददसून यते नाही त्यासाठी सवष प्रयत्न 

करण ेगरजेिे आह.ेत्यानुसार सदरील हवषय सांशोधन 

अभ्यासासाठी हनवडला आह.े 

अध्ययन हवषयाि ेउदे्दश- 

1 भारतातील महहला रोजगारािे अध्ययन करणे. 

2 भारतातील महहला सक्षमीकरण योजनाांिा आढावा 

घेण.े 

3 महहलाांच्या हवकासात अडथळा आणणाऱ्या 

घटकाांिा अभ्यास करणे. 

सांशोधनािी गहृहतके- 

1. घरकाम करणाऱ्या शहरी आहण ग्रामीण महहलाांिे 

अध्ययन करण.े 

2. हवहवध देशाच्या ललग गुांणोत्तरािे अध्ययन करणे. 

3. जागहतक स्थरावर भारतािा आर्थथक,शैक्षहणक 

प्रगती बाबतीत कमतरता ददसून येत.े 

पद्धहतशाि- सदर हवषयािे अध्ययन करण्यासाठी 

तथ्य सांकलनासाठी दयु्यम स्रोतािा वापर करण्यात 

आललेा असनू हवहवध 

वतषमानपत्र,रोजहनशी,शासकीय अहभलेख,दरु्थमळ 

पत्र,ऑन लाईन माहहती इ,माहहतीिा वापर करून 

सादर हवषयािे अध्ययन करण्यािा प्रयत्न केललेा 

आह.े  

भारतातील घरगतुी कतषव्य ेपार पडणाऱ्या महहलाांिी वषष हनहाय माहहतीिी टके्कवारी. 

अनु क्र वषष शहरी महहला ग्रामीण महहला 

1 1993-2000 41.7 29.1 

2 1999-2000 43.3 29.2 

3 2004-2005 42.8 27.2 

4 2009-2010 46.5 34.7 

5 2011-2010 46.1 35.3 

Source- various NSS round. 
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भारतातील घरगुती कतषव्ये पार पडणाऱ्या महहलाांिी 

वषष हनहाय माहहतीिी टके्कवारी आपणास ददसून येत.े 

सण २०१०-२०११ मध्य े ह े प्रमाण शहरी 

महहलामध्ये ४६. % असून ग्रामीण महहलामध्य े ह े

प्रमाण ३५.% आह.े  

हवहवध देशािे स्तर व गणुाांक गुांणोत्तर- 

अनु क्र देश स्तर गुणाांक 

1 आइसलडँ 1 0.858 

2 रवाांडा 16 0.804 

3 दहक्षण आदिका 19 0.755 

4 सांयुक्त राष्ट्र 51 0.720 

5 इांडोनेहशया 85 0.691 

6 ब्राझील 95 0.681 

7 िीन 103 0.673 

8 भारत 108 0.665 

9 सौदी अरेहबया 141 0.590 

10 पादकस्तान 148 0.550 

Source: Misra,U. 2018 

हवहवध देशािे ललग स्तर व गुणाांक गुांणोत्तर आपणास ददसुन येते त्यामधे भारतािा अनुक्रमे 108 स्तर व 

गुणाांक0.665 आह.े 

कायषशक्तीिा व्यवसायाहनहाय सहभाग- 

व्यवसाय ग्रामीण शहरी 

महहला पुरुष महहला पुरुष 

आमदार,वठरष्ठ 

अहधकारी, 

व्यवस्थापक 

6.3 4.0 11.7 17.8 

व्यावसाहयक, तांत्रज्ञ 1.7 1.7 13.7 8.8 

सहयोगी व्यावसाहयक 2.9 2.9 11.7 6.1 

Source-labour force survey -2019-2020 

कायषशक्तीिा व्यवसाय हनहाय सहभाग आपणास सण 

२०१९-२०२० labour force नोंदीनुसार 

शहरामधील व ग्रामीण महहलामध्य े वरील प्रमाणे 

ददसून येते.  

उपाययोजना- 

1ललग असमानता दरू करण्यासाठी शहरात,गावात 

जाणीव जागृती करण्यासाठी वेगवेगळ्या ििाष सत्रािे 

आयोजन केले पाहहजे. 

2 महहलाांमधील हशक्षणािे प्रमाण वाढहवणे. 

3 सरकारी कायद्यािी कडक अमलबजावणी करणे. 

4 महहलाांना आर्थथक स्वावलांबी बनहवणे. 

महहला सशहक्तकरणािी योजना- 

1 बेटी बिाओ बेटी पढाओ योजना 

2 वन स्टॉप सेंटर योजना 

3 महहला हले्पलाइन योजना 

4 उज्वला योजना 

5 नारी शक्ती पुरस्कार 

6 िी शक्ती परुस्कार 

7 महहला शक्ती कें द्र े

सांदभष सिुी- 

1 https://datacatalog.worldbank.org/ 

https://datacatalog.worldbank.org/
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2 World Bank, World Development Indicators. 

(2019). 

3 UNESCO Institute for Statistics. 

4 UNICEF. 

5 International Labour Organisation. 

6 Labour Force Survey -2019-2020. 

7 Gender Inequality in India(2020),Dr.Raju V. 

Dr.Nagarju kilari,Dr.Vinay kumar  

8  Dr.S.Venkatesan,Issues of Gender 

Inequality in India. 

9 Various NSS round. 

10 वा.ना.दाांडेकर (१९९४),शैक्षहणक मूल्यमापन 

आहण सांख्याशात्र,श्रीहवद्या प्रकाशन,पुण.े 

11 सुभाष शमाष(२००६),भारतीय महहलाओकी 

दशा,आधार प्रकाशन,पांिफुला. 

12 डॉ.लसह हनशाांत,समाज राजनीती और महहलाये -

दशा और ददशा. 

13 डॉ.गव्हाणकर,रोहहणी,भारतीय िी शक्तीिे 

राजकारणी रुप. 

14 डॉ.पवार,वैशाली,महहलाांच्या सांघषाषिा आलेख, 

पुणे डायमांड पहब्लकेशन,2007. 
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उस्मानाबादचा कमी नवकास” 
 

श्री. दयानांद बी. हाके 

अथााशास्त्र नवभाग, झेड.बी. पाटील कॉलेज, देवपरू धुळे. के.बी.सी. उत्तर महाराष्ट्र नवद्यापीठ जळगाव, महाराष्ट्र 

Corresponding Author- श्री. दयानांद बी. हाके 

ईमेल-dayanandhake@rediffmail.com 

DOI- 10.5281/zenodo.7053760 
 

 

साराांश:- 

 प्रस्ततु शोध ननबांध प्रथम ‘मानवी भाांडवल’ याचा अथा, त्याची ननर्ममती, महत्व, उपयोग, मयाादा अशा सवाांगाने 

समजून घेण्याचा प्रयन केला आह.े त्यानांतर उस्मानाबाद नजल्ह्याची आर्मथक व सामानजक पररनस्थतीचा आढावा 

घेतला आह.े मानव भाांडवल ननर्ममती करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गुांतवणुकीची आवशकता कशी आहे. या सांदभाात 

वणान केललेे आह.े नजल्ह्याच्या नवकासाला ‘प्रभावी मानवी भाांडवलाचा अभाव’कसे खीळ घालते? की ज्यामुळे येथील 

अनेक आर्मथक व सामानजक समस्याां ननमााण होतात. यारठकाणी समस्याांचा आढावा घेवून त्यावर उपाय-योजना 

सुचवलेल्ह्या आहते. यामुळेच यथेील मानवी भांडाव ननर्ममतीसाठी मोठी गुांतवणूक झाल्ह्यास लोकाांचा आनखीन आर्मथक, 

सामानजक, शैक्षनणक, नवकास होण्यास मदत होईल. अशा मानवी भाांडवल ननर्ममतीची आवश्यकता उस्मानाबादसाठी 

खूपच मोलाची ठरेल असा नवश्वास वाटतो. 

 

प्रस्तावना:-  

उस्मानाबाद नजल्ह्हा ज्यावेळी भाषावार राज्याची 

ननर्ममती झाली म्हणजेच 1960 महाराष्ट्र 

ननर्ममतीपासून अनस्तत्वत आह.े लातरू हा 

उस्मानाबादचा एक तालुका होता. मात्र 1982 साली 

लातूर, उदगीर, ननलांगा, औसा व अमदपूर या पाच 

तालुक्याननशी वेगळा झाला. दोन्ही नजल्ह्याची 

भोगोनलक नस्थती जवळपास सारखीच आह.े हवामान 

व पज्यान्य ही थोड्याफार फरकाने जवळ-जवळ 

सारखेच आह.े तरी ही उस्मानाबाद च्या तलुनते 

लातूर नजल्ह्हा हा जवळपास सगळ्याचा बाबतीत 

अनधक सरस ददसतो आह.े याचे कारण येथील 

दियाशील मानवी भाांडवल ननर्ममतीवर केललेी मोठी 

गुांतवणूक होय. यासांदभाात नजल्ह्हा आर्मथक सामाजीक 

समालोचन लातूर आनण उस्मानाबाद अहवाला वरून 

नशक्षण, आरोग्य व प्रनशक्षण यासांदभाात दयु्यम 

मानहतीच्या आधारे तलुनात्मक अध्ययन केलले ेआह.े 

          खऱ्या अथाान े कुठल्ह्याही प्रदेशातील लोकाांचा 

नवकास हा तेथील उपलब्ध सांसाधन ज्यात भूमी, श्रम, 

भाांडवल आनण उत्तम सांघटक ज्याद्वार त्याचा 

काटकसरीने वापर करण्यावर अवलांबून असतो. 

याचाच पररणाम तथेील लोकाांचे राहणीमान 

सुधारण्यास मदत होत असते. मात्र ही सांसाधन े

उपयोगात आणण्यासाठी येथे मोठ्या प्रमाणात 

गुांतवणूक होण े अपेनक्षत आह.े हीच उस्मानाबाद 

जील्ह्याची ननताांत गरज आसल्ह्याचे सांशोधकास 

वाटते. मानवी भाांडवल ननर्ममतीत अनधकची गुांतवणूक 

केल्ह्याचे येतील लोकाांचे नशक्षण, प्रनशक्षण व चाांगल े

आरोग्य यामुळे लोकाांची कायाक्षमता वाढते. त्याचा 

पररणाम उत्पादन, उत्पन्न उपभोग वाढून त्याांच्या 

राहणीमानात सुधारणा होण ेपयाायाने त्याांचा नवकास 

होय. म्हणून उस्मानाबाद नजल्ह्यात मानवी भाांडवल 

ननर्ममतीवर अनधक भर दणेे गरजेचे आह.े 

सांशोधनाच ेउदे्दश: -  

1. उस्मानाबाद आनण लातूरच्या नशक्षणाची 

सांख्यात्मक व गणुात्मक नस्ततीचा अभ्यास. 2. क्षेत्रीय 

नवकासातील दजेदार नशक्षण व उत्तम आरोग्य 

सुनवधाांची महत्वाची भूनमका. 3. लातूरच्या लोकाांचे 

राहणीमान उस्मानाबादच्या तलुनेत चाांगले आह.े 4. 

लातूरच्या लोकाांपेक्षा उस्मानाबादच्या लोकाांची 

उत्पादकता व उत्पन्न अनधक आह.े 

 सांशोधनाची पद्धती: - प्रस्तुत सांशोधन कायाासाठी 

नद्वतीयक साधनाांचा उपयोग केला जाणारा आह.े 



IJAAR    Vol.2 No.19   ISSN – 2347-7075 

श्री. दयानांद बी. हाके 

82 

 

त्यामुळे सांशोधणासाठी वणानात्मक पद्धतीचा उपयोग 

केला आह.े 

 सांशोधनाची साधन:े - 

 प्रस्ततु शोध ननबांध या आधी गोळा केलले्ह्या मानहती 

वर आधाररत नलनहला जाणार आह.े म्हणजेच नद्वतीय 

साधनाांचा वापर केला आह.े 

 गहृीतके:-  

1. मानवी भाांडवलाच्या उपयुक्त वापरामुळे जलद 

नवकास शक्य.2. लातरूच्या तलुनेत उस्मानाबादाचे 

मानवी भाांडवल अनधक दियाशील आह.े 3. उच्या 

मानवी भाांडवलानशवाय जलद नवकास अशक्य. 

मानवी भाांडवल सांकल्ह्पना:-  

मनुष्य आपल्ह्या सभोवतालचा मयााददत 

परांत ुपयाायी उपयोगी नैसर्मगक व भौनतक सांसाधनाचा 

उपयोग करून आपला आनांत गरजा पणूा करून 

आपला नवकास करण्याचा सतत प्रत्नशील असतो. 

मनुष्य हा ननसगाातील एक चल सांशाधन आह े जो 

इतर अचल सांसाधनाांना एकत्र आणून त्याचा 

कुशलतेन े आपल्ह्या गरजा भागवण्यासाठी उपयोग 

करतो. त्यामुळे मनुष्य दकती कुशलतेन े या 

सांसाधनाचा काटकसरीने उपयोग करतो त्यावरून 

त्याच्या उत्पादकतेचा अांदाज करता येतो. आनण ही 

उत्पादकता वाढवण्यासाठीच त्याच्या नशक्षण, आरोग्य 

व प्रनशक्षणावर मोठ्याप्रमांत गुांतवणूक करावी. अशा 

नवच्रातूनच मानवी भाांडवल ही सांकल्ह्पना उदयास 

आली आह.े  

व्याख्या:- 1. प्रोफैसर मेयर- “मानवीय पूांजी गठन 

व्यनक्तयों की सांख्या को प्राप्त करन े और बढ़ान े की 

प्रदिया ह ैनजनमें कौशल, नशक्षा और अनुभव होता ह ै

जो देश के आर्मथक और राजनीनतक नवकास के नलए 

महत्वपूणा होता ह।ै7  

2. वल्ह्डा बँकेनुसार- “मानवाच्या आयुष्यात 

ज्ञान, कौशल्ह्य आनण आरोग्य या घटकाांची सतत 

होणारी वाढ म्हणजे ‘मानवी भाांडवल’! मानवी 

भाांडवलाचा थेट सांबांध उत्पन्नाशी नसून मानवाची 

उत्पादकता आनण दियाशीलतेशी आह.े त्यामुळे 

मानवी भाांडवल ननदेशाांकात माणसाच्या गणुात्मक 

वाढीचा नवचार केला जातो. सध्याच्या पररनस्थतीत 

जन्मललेी मलु े18 वषाांची होईपयांत दकती मानवी 

भाांडवल ननमााण करू शकतात, ह े यात मोजल े

जाते.’’5 

               थोडक्यात मानवी भांडावल म्हणजे “मानवी 

भाांडवल त्यालाच म्हणतात कोणत्याही उत्पादन 

कायाास ताांनत्रक दशृीने प्रनशनक्षत व कौशल्ह्य यकु्त 

श्रनमकाांची उपलब्धता होय.” मानवी सांसाधानाला 

मानवी भाांडवलात रुपाांतरीत करण्यासाठी 

गुांतवणुकीची आवशकता आह.े जी गुांतवणूक त्याच्याां 

नशक्षण, आरोग्य व प्रनशक्षण यावर होणे गरजेचे आह.े 

सांशोधनाची कायापद्धती: -  

प्रस्तुत शोध ननबांधामध्य अथाशास्त्रातील अनतशय 

महत्वाच्या ‘मानवी भाांडवल’ या सांकल्ह्पनेचा उपयोग 

करून क्षेत्रीय नवकासात याची दकती महत्वाची 

भूनमका आह े याचे स्पष्टीकरण नवश्लेषण केललेे आह.े 

यासाठी नह सांकल्ह्पना समजून घेणे महत्वाचे ठरते. 

आनण उस्मानाबादच्या जलद नवकासाला उत्तम 

मानवी भाांडवल दकती गरजेचे आह े ह े लक्षात येते. 

याचे प्रमुख ननकष पुढीलप्रमाणे आहते. 

1. नशक्षण व प्रनशक्षण: - नशक्षण व प्रनशक्षण या 

एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहते. देशाला नशक्षण 

प्रनशक्षणातून मोठ्या प्रमाणत आवश्यक असणाऱ्या व 

प्रत्येक क्षेत्रासाठी उत्पादन काया करणाऱ्या 

श्रमशक्तीची ननर्ममती केली जाते. जेवढे ज्यास्त कुशल 

व प्रनशनक्षत श्रम असेल तेवढ्या ज्यास्त प्रमाणात 

सांसाधनाचा कुशल वपर करून दजेदार उत्पादन केल े

जाते. त्यामुळे अशा श्रनमकाांची प्रत्येकाला ननत्तानांत 

गरज असत.े आनण ह ेश्रम चाांगल े नशक्षण व प्रनशक्षन 

देवूनच कुशल श्रमाची ननर्ममती शक्य आह.े 

             महाराष्ट्रात पुण े ह े ‘नशक्षणाचे माहरे घर’ 

म्हणुन ओळखल े जाते. कारण यथेे नशक्षणाचा 

ऐनतहानसक वारसा व प्रत्यके ज्ञान शाखेत यथे े

नशकण्याचे दालन आह.े िीडा, कला, नवज्ञान, 

वानणज्य,  नवधी, कृषी, कौशल्ह्य, वाहतूक-दळणवळण 

व मानहती-तांत्रज्ञान अशा सखोल नशक्षणाची उत्तम 

सोय येथे उपलब्ध आह.े  

पुण्याच्या खालोखाल लातूरचा नशक्षणाच्या 

बाबती उल्ह्लेख करण ेवावग े ठरू नय ेकारण लातरून े

नशक्षण क्षेत्रात सांपणूा महाराष्ट्राला आपली छाप 

दाखवली आह.े नशक्षणासांबांधी ‘लातूर प्याटना’ हा 

सवाांना आगदीच पररनचत आहचे. त्यामुळे नशक्षण 

प्रनशक्षनाच्या बाबतीत लातरूचा नवचार जर केला तर 

उस्मानाबादच्या तुलनते लातूर अनधक सरस 

आसल्ह्याचे ददसून येत.े यासाठी आपणास खालील 

तक्त्याचा नवचारपूवाक अभ्यास करणे गरजेचे आह.े 
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तक्ता ि. 1 

              

          

(उस्मानाबाद व लातूर नजल्ह्हा सामानजक व आर्मथक समालोचन 2017-18)१,२ 
              

वरील ताक्त्याचा वरून अस े ददसते की, नशक्षण 

सांस्थाांच्या बाबतीत नवचार केला तर उस्मानाबादला 

पनहली त े आठवीसाठी एकूण 1370 तर लातूरला 

1944 एवढ्या सांसाथाांद्वारे नशक्षण ददले जात.े 9 वी. 

ते 12 वी. साठी अनुिम े484 व 747 एवढ्या आहते. 

उच्य नशक्षणाचा नवचार केल्ह्यास उस्मानाबादला 

केवळ 60 तर लातरू 111 नशक्षण सांस्थाांद्वारे नशक्षण 

ददले जाते. एवढेच नव्ह े तर ताांनत्रक नशक्षणाचा 

नवचार केला असता यात ही मोठी तफावत आढळून 

येत. त्यात व्यावसायीक पदवी नशक्षण सांस्था अनुिम े

9 व 17, व्यावसायीक पदनवका 8 व 23 नशक्षण 

सांस्थाव्दारे नशक्षण ददले जाते. शासकीय व 

अशासकीय नशक्षण सांस्थाचा नवचार केल्ह्यास 

शासकीय औद्योनगक प्रनशक्षण सांस्था उस्मानाबादला 

8 व लातरूला 11 एवढ्या आहते तर अशासकीय 

औद्योनगक प्रनशक्षण सांस्था अनुिमे 8 व 2 सांस्था 

आहते. या रठकाणी लातरूच्या तुलने उस्मानाबादला 

6 अनतररक्त अशासकीय औद्योनगक प्रनशक्षण सांस्था 

आसल्ह्याचे ददसून येत े

शकै्षनणक खचाावरील प्रवतृ्ती 8    नजल्ह्हाननहाय प्रत्यक्ष खचा प्रवतृ्ती (आकडे लाखात) 

 वषा 
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०३ 
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०७-
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०९-
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९.१७ 
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१३.१

६ 

९.६० १३.१
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११.५
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७७.६
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७०२.

६१ 

७९८.

४१ 

९७३.

८९ 

१५२

७.२५ 

१३१

४.३७ 

१७६

४.९३ 

१८६

७.८८ 

२५७

८.५४ 

३३१

२.५९ 

१४९४

८.१० 

 ७.६

४ 

९.१० ७.९९ ७.५१ ९.६८ ७.९७ ८.३९ ७.८८ ८.९० ७.६६ ८.२५ 

ि नववरण उस्मानाबाद लातरू 

सांस्था नवदया.क्षम

ता  

सांस्था नवदया.क्षम

ता 

1. 1 ते 8 नशक्षण सांस्था 1370 148 1944 254 

2. 9 ते 12 नशक्षण सांस्था 484 151 747 308 

3. उच्य नशक्षण सांस्था 60 64 111 35 

4. ताांनत्र

क 

नशक्ष

ण 

सांस्था 

व्यवसायीक पदवी नश. सांस्था 9 1306 17 1921 

व्यवसायीक पदवीका नश. 

सांस्था 
8 1373 23 5337 

शासकीय औद्योनगक प्र. नश. 

सां. 
8 1936 11 3144 

अशासकीय औद्योनगक 

प्र.नश.सां. 
8 404 2 105 

5. मागास नवद्यार्थयाांसाठी वसनतगृह 64 2549 133 7476 

6 एकूण 2011 7931 2988 18580 
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स्त्रोत- (सवा नशक्षा अनभयान, राज्य कायाालय, 

महाराष्ट्र राज्य प्राथनमक नशक्षण पररषद, मुांबई,लेखा 

नवन्हाग, सांकनलत मानहती (PMIS) वार्मषक अहवाल 

२००२-००३ त े२०११-१२) 

            प्रस्ततु तक्त्यात 2002 ते 2011-12 पयांत 

नजल्ह्हाननहाय सवा नशक्षा अनभयानावर झाललेा प्रत्यक्ष 

खचााची प्रवृत्ती दशावतो आह.े या 10 वषााचा आपण 

नवचार केल्ह्यास असे ददसून यतेे की, लातरूच्या तुलनेत 

उस्मानाबादची प्रत्यक्ष खचााची प्रवृत्ती खूपच कमी 

असल्ह्याचे ददसून येत.े तसेच उस्स्मानाबादच्या  प्रत्यक्ष 

खचाात खूपच कमी  वाढ झालेली असून प्राप्त 

अनुदानाच्या ती अत्यांत कमी असल्ह्याचे ददसून येत े

आह.े यावरून आपणास अांदाज येतो की, ही बाब 

नजल्ह्याच्या नशक्षण नवभागासाठी व येथील 

लोकाांसाठी चचतेची बाब आह.े त्यामुळे आजही 

उस्मानाबाद नजल्ह्याच्या नशक्षण क्षेत्रात भरीव काया 

करण्यास वाव आह.े 

          सवा नशक्षा अनभयाना अांतगात नशक्षणावर 

होणारा खचा व यातून नशक्षणाचा दजाा व गुांणवत्ता 

सुधारण्यासाठी भौनतक सोई-सुनवधाांना महत्व देण्यात 

आल े आह.े ज्यामध्य े वगाखोल्ह्या, मैदाने, िीडा 

सानहत्य, नपण्याचे पाणी, वीज, ग्रांथालय अशा अनेक 

घटकाांवर मोठ्या प्रमाणात सतत खचा होत आहते. 

मात्र आजही दजाा व गुणवते्तच्या बाबतीत अनेक तु्रटी 

असल्ह्यान े नशक्षण क्षेत्राचा अपेनक्षत नवकास साध्य 

होऊ शकलेला नाही. 

2. आरोग्य: - चाांगले आरोग्य ह े सुदडृ माणसाचे 

लक्षण मानले जात.े कुठल्ह्या ही व्यक्तीन े चाांगल े

नशक्षण घेतल े व उत्तम आरोग्याची गालाजी घेतली 

तर तो आपल्ह्या कायाामध्ये कुठे ही कमी पडत नाही. 

नशवाय आपली उत्पादकता वाढनवण्यास त्याला वाव 

नमळतो. यासाठी आपला आपल्ह्या कुटुांबाचा व 

पररसराचा नवकास जर करायचा असले तर तेथील 

लोकाांचे उत्तम आरोग्य असण े नततकेच गरजेचे आह.े 

म्हणून कुठल्ह्याही प्रदेशाचा नवकास हा तेथील 

लोकाांना नमळणाऱ्या आरोग्य सुनवधाांवर अवलांबून 

असतो. त्यामुळे उस्मानाबाद व लातूर नजल्ह्यात 

आरोग्य नवषयक नमळणाऱ्या सोयीसुनवधा याांची 

नस्थती खालील तक्त्यात दशानवलेली आहे

तक्ता ि. 2 

 

 

 

 

 

 

 

        

   सोबतच्या तक्ता ि. 2 चे ननरीक्षण केल्ह्यास अस े

ददसून येत े की, आरोग्य नवषयक सोयी-सुनवधाांच्या 

सांख्ये बाबत लातूरच्या मानाने उस्मानाबादला 

अपुऱ्या  (उस्मानाबाद व लातरू नजल्ह्हा सामानजक व 

आर्मथक समालोचन 2017-18)१,२  तर आहचे नशवाय 

त्याांचा दजाा वा गुणवत्ता यात कमालीच्या उणीवा 

ददसून येतात.  

             रुग्नालयाबाबत नवचार केल्ह्यास लातरूला 

29 तर उस्मानाबादला केवळ 12 आहते, प्राथनमक 

आरोग्य कें द्र अनुिमे 54 व 42 तसेच प्राथनमक 

आरोग्य उपकें द्र अनुिम े 252 व 206 आहते. 

दवाखान्याच्या बाबतीत सांबनधत सांदभाात 

आकडेवारीत तफावत असल्ह्याचे ददसून येते आह.े मात्र 

नननितच याही बाबतीत लातूर उस्मानाबादच्या 

तुलनते सरस असले. एकां दरीत आरोग्याच्या 

बाबतीतही लातूर उसमानाबादच्या एक पावूल पुढेच 

असल्ह्याचे ददसून येते आह.े 

3. प्रनशक्षण: -  

मनहला परुुष व मलुाांच्यासाठी नवनवध क्षेत्रात 

रोजगारीच्या साधी उपलब्ध करून दणे्यासाठी आज 

दकमान कौशल्ह्यावर आधाररत शासकीय, सहकारी वा 

खाजगी स्तरावर प्रनशक्षण वगा घेतल ेजातात. दकमान 

कौशल्ह्यावर आधाररत प्रनशक्षण देवून त्याांन रोजगार 

नमळवून देण्यास सक्षम केले जाते. ज्यामुळे त्याांचे 

उत्पन्न वाढून जीवनमान सुधारावे हा उदे्दश असतो. 

आज शैक्षनणक स्तरावर व नजल्ह्हा उद्योग कें द्राच्या 

माध्येमातुन अनेक प्रकारचे व्यवसाय प्रनशषण ददले 

ि. नववरण उस्मानाबाद लातूर महारष्ट्र 

1 रुग्णालय े 12 29 1402 

2 दवाखाने 12- 1 3087 

3 प्राथनमका आरोग्य कें द्र 42 54 1814 

4 प्राथनमका आरोग्य 

उपकें द्र 
206 252 10580 
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जात आह.े त्यात वेगवेगळ्या टे्रडच्या माध्येमात ु

प्रनशक्षण ददल े जात आह ेग्रामीण भागात शेतकरी व 

रोजगारी याांनाही नवनवध प्रनशक्षण ददली जातात. 

मनहला सक्ष्मीकरानासाठी लहान-मोठ्या उद्योगाांना 

चालना ददली आह.े घरगुती उद्योग ज्यात नशलाई, 

गारमेंट, डीझाननग अशा प्रकारचे प्रनशक्षण ददल ेजात 

आह,े नशवाय मनहला बचत गटाच्या माध्येमातनू 

त्याांना सांघटीत करून शासनामाफा त अनुदानही 

उपलब्ध करून ददल े जात आहते. यामुळे मनहलाांना 

काही रोजगार प्रमाणत रोजगार उपलब्ध होतो आह.े 

मात्र वेगवेगळ्या स्तरावर खूप उणीवा असल्ह्यान े

नवशेषतः ग्रामीण भागात अनके अडचणीना समोर 

जावे लागते. नशवाय अपरेु प्रनशक्षण वगा, अनुदानाची 

कमतरता, म्हणावा तेवढा प्रचार व प्रसार न झाल्ह्यान े

त्या प्रनशक्षणापासून वांनचत आहते. तसेच ज्याां 

मनहलाांनी प्रनशक्षण घेतले आह.े त्यातील बऱ्याच  

जणाांना रोजगार नमळालेला नाही.   

उत्पादक व कायाक्षम लोकाांची ननर्ममती: - 

 कुठल्ह्याही प्रदेशाचा नवकास हा तेथील उत्पादक व 

कायाक्षम लोकाांच्या सांख्येवर आवलांबून असते. जेथ ेया 

लोकाांची सांख्या अनधक तथेे लोकाांचा उत्पन्न अनधक 

असते. उत्पन्न अनधक त्यामुळे लोकाांचे राहणीमान वा 

जीवनमान अनधक उच्य असते. म्हणजेच तेथील 

लोकाांचा ही नवकास अनधकच असतो. म्हणूनच अनेक 

तांज्ञानच्या मत े जेथ े लोणच े आरोग्य चाांगल े व 

नशक्षणाच्या सांधी अनधक दजेदार आहते. त्याच 

बरोबर जेथे नवनवध क्षेत्रातील दकमान कौशल्ह्यावर 

आधाररत प्रनशक्षण चाांगल्ह्या प्रकारे नमळत.े तथेील 

लोकाांचा अनधक नवकास होण्यास मदत होते. 

थोडक्यात जेथे कुशल मानवी भाांडवलाची ननर्ममती 

होते तथेे नवकासाचे चि अनधक वेगान ेदफरत.े म्हणून 

मानवी भाांडवल ननर्ममतीसाठी प्रयत्न होन े ही बाब 

उस्मानाबादसाठी महत्वाची आह.े 

मानवी भाांडवलाची ननर्ममती:- 

 मानवी भाांडवल ननर्ममतीसाठी प्रामुख्याने सांबांनधत 

क्षेत्रातील नशक्षण, आरोग्य आनण नवनवध प्रनशक्षणावर 

मोठ्याप्रमाणात गुांतवणूक होणे गरजेचे असते. 

जेणेकरून तेथे सुनशनक्षत व चाांगल ेआरोग्य असलेल्ह्या 

व नवनवध क्षेत्रातील दकमान कौशल्ह्याचे प्रनशक्षण 

घेऊन उत्तम दज्यााचे कती लोकसांख्या ननमााण होईल. 

यामुळे येथील लोकाांची अनधक उत्पादकता व चाांगल े

उत्पन्न नमळेल ज्यामुळे तथेील लोकाांचा, नवनवध 

क्षेत्राांचा जलद व चाांगला नवकास होईल. ज्यामुळे 

लोकाांचे राहणीमान उांचावण्यास मदत होईल. 

म्हणूनच नशक्षणाच्या नवनवध स्तरावर आवश्यक त्या 

सोई सुनवधा उपलब्ध करून चाांगल ेदजेदार शैक्षनणक 

वातावरणाची ननर्ममती करण े गरजेचे आह.े याच 

बरोबर उत्तम आरोग्य ह ेव्यक्तीच्या कायााची क्षमता व 

मुलाांच्या वाढीस पोषक असते. त्यामुळे त्याांना 

आरोग्याच्या उत्तम सुनवधा नमळणे अत्यांत गरजेचे 

आह.े तसेच दकमान कौशल्ह्यावर आधाररत काही 

प्रनशक्षण वगाांची सुनवधा ही उपलब्ध करून देण े

गरजेचे आह.े अशा प्रकारे नशक्षण, आरोग्य व प्रनशक्षण 

याांच्या माध्येमातून मानवी भाांडवलाची ननर्ममती केली 

जाते. 

मानवी भाांडवल ननर्ममती मधील समस्या:-“मानवीय 

पूांजी ननमााण की धारणा को नशक्षा में ननवेश के सांदभा 

में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता ह।ै दकसी 

अल्ह्प नवकनसत देश में आवश्यक मानवीय पूांजी के 

भण्डार का अनुमान लगाना बहुत करठन ह।ै’’७ 

 ननष्कषा: -  

1. उस्मानाबादच्या तलुनते लातूरची शैक्षनणक 

व्यवस्था त्या पायाभूत सुनवधा असो, वा नवनवध 

प्रकारच्या शाळा, महानवद्यालय, वैद्यकीय, कृषी, 

नवधी, कौशल्ह्यावर आधाररत व मानहती तांत्रज्ञान 

अशा सवाांगाने लातूरची नशक्षण व्यवस्था ही 

गुणात्मक व मात्रात्मक दषृ्या अनधक चाांगली व 

दजेदार असल्ह्याचे ददसून येत.े2. नशक्षण क्षेत्रात लातूर 

नजल्ह्याने आपली वेगळी ओळख ननमााण केलेली आह.े 

मात्र उस्मानाबादला म्हणावे तेवढे येश नमळवण्यात 

यशस्वीता नमळाललेी नाही. 

3. लातरू नजल्ह्याने चाांगल्ह्या नशक्षण व्यवस्थेतनू व 

प्रनशक्षणातून ताांनत्रक दषृ्टीन ेप्रनशनक्षत व कौशल्ह्यावर 

आधाररत मोठ्या प्रमाणात श्रम शक्तीची ननर्ममती 

केली आह.े या श्रमशक्तीचा नवनवध क्षेत्रात उपयोग 

करून दजेदार व अनधक उत्पादकतेतून लोकाांचे व 

आपले उत्पन्न वाढनवले आह.े त्यामुळे एकां दरीत 

सगळ्याांचाच नवकास होताांना ददसतो आह.े जे 

उस्मानाबादच्या बाबतीत ददसून येत नाही. म्हणनू 

नजल्ह्याने चाांगल्ह्या नशक्षण व्यवस्थेतनू व प्रनशक्षणातून 

ताांनत्रक दषृ्टीन े प्रनशनक्षत व कौशल्ह्यावर आधाररत 

मोठ्या प्रमाणात श्रम शक्तीची ननर्ममती करण्यास 

चालना दणेे गरजेचे आह.े 4. आरोग्याच्या 

सुनवधाांबाबतीत ही लातरूच्या तुलनेत उस्मानाबाद 

नजल्ह्याला अनधक सरस कामनगरी वा सुधारणा 

करण्यास वाव आह.े त्या दषृ्टीने ग्रामीण व शहरी 

भागात आरोग्या सांबांधी सुनवधाांचा लाभ अनधकानधक 

लोकाांपयांत कसा पोहचेल या दषृ्टीन े प्रयत्न होण े
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गरजेचे आह.े 5. दजेदार नशक्षण आनण आरोग्य 

सुनवधाांच्या अभावामुळे येथील लोकाांच्या 

राहणीमानावर प्रभाव पडतो आह.े साहनजकच 

उस्मानाबादचा मानव नवकास ननदेशाांक हा आनतशय 

अल्ह्प आह.े    

उपाययोजना: - 

 1. उस्मानाबादच्या शकै्षनणक व्यवस्थमध्य े

सांख्यात्मक आनण गुणात्मक सुधारणा, करण्याच्या 

दषृ्टीन े शासन धोरणकत्याांनी तत्काळ समाांतर धोरण े

आखून अांमलबजावणी होणे गरजेचे आह.े 2. अपरुा 

नशक्षक कोटा तत्काळ भरून घणेे गरजेचे आह.े काही 

रठकाणी 3 ते 4 वषाापासून सांबांनधत नशक्षका नवना 

शाळा व महानवद्यालये चालू आहते. 3. अपुऱ्या व 

गुणवत्तापूणा आरोग्य सेवा-सुनवधाांचा अभाव असल्ह्यन े

त्यात सुधारणा करण ेअपेनक्षत आह.े 4. नजल्ह्यासाठी 

तत्काळ एम्सच्या धतीवर वैद्यकीय महानवद्यालय 

असले पानहजे.  

5. कौशल्ह्यावर आधाररत केवळ प्रनशक्षण देवून 

चालणार नाही तर त्यासाठी स्थाननक पातळीवर 

अनधकच्या रोजगाराच्या सांधी ननमााण करणे गरजेचे 

आह.े 6. नशक्षण व कामाच्या शोधासाठी नवशेष करून 

सुनशनक्षत बेरोजगाराांचे मोठ्या प्रमाणात स्थलाांतर 

रोखणे गरजेचे आह.े कारण हचे दियाशील मानवी 

भाांडवल आह.े 

 7. कुशल मानवी भाांडवलाची ननर्ममती करण्यासाठी 

प्रभावी ध्येय-धोरण े आखून त्याची प्रभावी 

अांमलबजावणी होण ेआवश्यक आह.े 7. कुशल मानवी 

भाांडवलाच्या ननर्ममतीसाठी नशक्षण आनण आरोग्य 

क्षेत्रात मोठ्या गुांतवणुकीची ननताांत गरज आह.े कारण 

या क्षेत्रात सुधारणा करून त्याांचा नवकास करण्यास 

खूप मोठा वाव आह.े   
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स्त्री ि पुरुष समाज रचना की गाडी के दो पहहए ह ैजब तक ये दोनो पहहए सहजता, समता, समानता के साथ 

होकर आग ेनही, बढत ेतब तक प्रगती और सही हिकास संभि नही ह ै| उन दोनो कोक समान रुप से गहतशील रहन ेसे ही 

समाज का हिकास होना संभि ह ै|  इस बारे में स्िामी हििेकानंदजी का कथन ह ै"जब तक महहलाओं की हस्थती में सुधार 

नही होगा तब तक हिश्व का कल्याण नही हो सकता ककसी भी पक्षी के हलए एक पंख से उडना असंभि ह ै | "भारतीय 

साहहत्य में किी ने सच ही कहा ह ै कक नारी नर की खान ह ैअथाात नर का अहस्तत्ि नारी पर ही हनभार ह ै"यह नायाास्त ु

पुज्यते रमहि नत्र देितां" इसका अथा ह ैजहॉ स्त्री की पूजा,आदर ककया जाता ह ैिही देिता िास करते ह ै इहतहास से लेकर 

आज के आधुहनक यगु तक देखा जाए तो समाज में महहलाओं का योगदान पुरुषो के मुकाबले कम नही ह ैबदलत ेसमय के 

साथ-साथ महहलाओं ने भी पुरुषो के समान ही हर क्षेत्र में तरक्की हासील की ह ैहजस पर कभी पुरुषक का राज आ,आ, करता था 

जैसे राज हनती, प्रशासहनक सेिााँए, खेल, इ. लगभग सभी क्षेत्रो में महहलाओं को अच्छी काया क्षमता एिंम बुध्दीमत्ता के 

प्रदशान को नकारा नही जा सकता लेककन आज भी हमारे समाज में महहलाएं असुरहक्षत महसूस करती ह ैउन्ह ेअत्याचार एिं 

शोषण का हशकार होना पडता ह ै िैसे तो सरकार न ेमहहला योग जैसे संस्थानो का हनमााण कर रखा ह ैपर सभी के हलए 

उसका लाभ उठाना मुहककल ह ैक्यक कक महहलाओं के हलए बने कानून एिं अहधकारक की जानकारी का अभाि भी इसका 

मुख्य कारण ह ैसरकार को चाहहए की महहलाओं को अत्याचार एिं शोषण के हिरुध्द बन ेकानून एिं अहधकारक से अिगत 

कराए हजससे अहधक से अहधक महहलाए इस का लाभ उठा सके और अत्याचार के हखलाफ लड सके इसके अलािा समाज में 

पुरुष महहलाओं के प्रहत अपनी सोच में बदलाि लाये ताकक ककसीभी महहला को पुरुष प्रधान समाज में काया करने में उन्ह े

कोई कदक्कत न हो |  आज के समाज में अगर हम महहलाओं के योगदान एिं तरक्की की बात कर रह ेह ैतो इसका जीता जागता 

उदाहरण हमारे सामने ह ैएक मजदरू की लडकी ने सरकारी स्कूल में हशक्षा प्राप्त कर एअर इंहडया में एयर होस्टेस की नोकरी 

प्राप्त कर ली ह ैये हमारे समाज के हलए फक्र की बात ह ै| 

  समाज में महहलाओं की हस्थती ितामान युग में 

हम को ककतन ेभी हिकहसत एिं समाज का हहस्सा मानत े

ह ै परंत ु हमारी मानहसकता अभी भी महहलाओं के प्रहत 

पक्षपात पणूा ह ैआहखर महहलाओ को समानता का दजाा 

देने में हझझक क्यक ? समाज में कामकाजी महहला ओं की 

हस्थती भी सुखद नही ह े क्यककक महहलाओं को अपन े

कामकाज के अलािा घर की भी (हजम्मेदारी) काम करना 

पडता ह ै क्यककक पुरुष प्रधान समाज होने के कारण पुरुष 

घरेलू काम करने से परहजे करता ह ै| 

नारी समाज के उत्थान से तात्पया ह ैसामाहजक 

पक्षपात के बंधन से मुक्त होना नारी उन्थान का अथा यह 

कदाहप नही ह ैकक समाज नारी प्रधान हो जाए और नारी 

समाज, पुरुषो का शोषण करने लगे नारी समाज के 

उत्थान का तात्पया ह ै उसे उसके प्रहत हनरकंुशत, कु्ररता, 

अमानिीय व्यिहार से मुक्ती हमले ललग भेद से छुटकारा 

हमले यह कडिा सच ह ैमहहलाओं के हलए महहला सुरक्षा 

के हलए अपने दशे में अनेक कानून बनाये गए ह ैपरंतु इन 

कानूनक का गलत इस्तेमाल हो रहा ह ैजो अब पुरुषक के 

शोषण का कारण बन रहा ह ैशायद हमारे कानूनो में कुछ 

कहमयााँ रह गयी ह,ै हजनका लाभ हनम्न मानहसकता िाल े

लोग उठात ेह ैकानून का सहारा लेकर ककसी पर आरोप 

लगाना झूठे केस में फसाना सिाथा लनदनीय ह ैककसी भी 

देश, प्रदशे, समाज या पररिार को हिकहसत करने में 

महहला का अहम भूहमका होती ह ै समाज हिकास में 

महहलाओं का महत्िपूणा योगदान होना ह ैइसहलए उसमें 

दढृ संकल्प, आत्महिश्वास का होना जरुरी ह ै आज के 

आधुहनक यगु में भी परुुष बेटा-बेटी में फका  मानना ह ै| 

देश की तरक्की में साक्षर महहला का योगदान : 

भारत के हिकास में महहला की बहोत महत्िपूणा 

भूहमका ह ैइस बात को झुठलाया नही जा सकता हपछल े

कुछ दशकक से जब-जब महहला साक्षरता में िृहध्द होती 

आ,यी ह ैभारत हिकास के पथपर अग्रसर आ,आ ह ैइससे न 

केिल मानि संसाधन के अिसर में िृध्दी की ह ैबहल्क घर 

के कामकाज के अलािा ऑकफस के कामकाज और 
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िातािरण में भी बदलाि आया महहलाओं के हशहक्षत होन े

से केिल बाहलका के हशक्षा को प्रोत्साहन हमला बहल्क 

बच्चक का सिाांहगण हिकास में भी तेजी आई महहला 

साक्षरता से एक बात और सामने आई ह ै | स्त्री पुरुष 

समानता के हलए जागरुकता जरुरी ह ै इसमे कोई शक 

नही कक अग्रेंजो को शासन बहोत बुरा था लेककन 

महहलाओं की हस्थती में जो मौहखक बदलाि आए िो भी 

इसी जमाने में आया 

उदे्दश : 

 भारत के हिकास में महहलाओं को महत्िपूणा भूहमका 

ह ै इस बात को नकारा नही जा सकता हपछले कुछ 

दशको से महहला साक्षरता में प्रगती आ,यी ह ेआज के 

ितामान यगु में ककतन े भी हिकहसत एिं हशहक्षत 

समाज का हहस्सा मामले ह ै परंतु हमारी मानहसक 

अभी भी महहलाओं के प्रहत पक्षपातपूिा ह ै आहखर 

महहलाओं  को समानता का दजाा देने में इतनी 

हझझक क्यक |  

 समाज में कामकाजी महहलाओं की हस्थती भी सुखद 

नही ह े क्यककक कामकाजी महहलाओं को अपन े

कामकाज के अलािा घरेल ूकाया को करन ेपडते ह ै| 

 आज के पुरुष प्रधान समाज में चाह ेमहहला ककतनी 

भी तरक्की कर ल े उसे पुरुष के अंह को झेलना ही 

पडता ह ैबआ,त कम ऐसे परुुष हकगे जो अपनी पत्नी के 

तरक्की में मनसे खुश होते ह ै| 

बदलती दौर में महहलाएाँ :  

भारतीय संस्कृती में नारी को महत्िपूण्र स्थान 

कदया गया ह ैिह हशि भी ह ैऔर शक्ती भी ह ैतभी तो 

भारतीय संस्कृती में सनातन कालसे कभी मात ृशहक्तको 

महत्ि का आकलन कम नही ककया और जब ऐसा करन े

की कोहशश की तो समाज को कमजोरीयााँ कुरीहतयााँ ही 

पनती  ह ै|   नारी को शुरु से ही सृजन, सन्मान और शहक्त 

का प्रतीक माना गया ह ैनारी को  कायाक्षेत्र न केिल घर 

बहल्क सारा संसार ह ैप्रकृहत न ेिंश िृध्दी जो हजम्मेदारी 

नारी को द े रखी ह ै िह न केिल एक दाहयत्ि ह ै एक 

चमत्कार और अलौककक सुखकी इन सबके बीच नारी 

आरंभ से ही अपनी भूहमकाओं के प्रहत सचेत रही ह ै | 

नारी को शुरु से ही कोमलता,भािुकता, क्षमाशीलता, 

सहनशीलता की मतुी माना जाता ह ै पर यही नारी 

आिकयकता पडन ेपर रणचंडी बनने से परहजे नही करती 

क्यक कक िह जानती ह ै कक िह नरम स्िभाि उन्ह े

सहानुभूती और सन्मान की नजरक से देख सकता ह ै पर 

समांतर खडा होने से अपने को एक मजबूत स्िािलंबी, 

सरल स्तंभ बनाता ही होगा इहतहास गिाह ह ैआजादी के 

दौर में तमाम महहलाओं न े स्िातंत्रता आंदोलन में बढ 

चढकर हहस्सा हलया एक तरफ इन्होन े स्त्री चेतना को 

प्रज्िहलत ककया िही आजादी के आंदोलन में बढा चढाकर 

हहस्सा हलया कईयक ने तो अपनी जान भी गिा दी कफर 

भी महहलाओं का हौसला कम नही आ,आ 

हिषय के अध्यन की सीमाएाँ –आज चारो तरफ 

महहलााँए हर क्षेत्र में सफलता के झंडे गाढ रही ह ैकोईभी 

क्षेत्र में महहलाएाँ पुरुषो से पीछे नही ह ैआज की महहलाए 

हजस हजम्मेदारी से व्यािसाहयक क्षेत्र में अपनी भूहमका 

सफलतापूिाक हनभा रही ह ै उसीतरह घरगृहस्थी भी 

हनभा रही ह ै | आज के पुरुष प्रधान समाज में महहलाए 

ककतनी भी तरक्की कर ल ेउन्ह ेपुरुषो के अंह को झेलना ही 

पडता ह ै बआ,त कम पुरुष अपनी पत्नी के तरक्की से खुश 

होते ह ैकई सालो से भारतीय नारी की, भूहमका में काफी 

फका  आया ह ैसक्षम िगा में नारी की भूहमका घरेलू कामक 

से जुडी रहती थी और बच्चो की देखभाल करना मेहनती 

िगो में पैसो की कमी के कारण महहलाए की काम करन े

के हलए बाहर जानी लेककन उन्ह ेइतनी रक्कम नही हमलती 

|  भारत के बडे-बडे शहरो में आज हमे नारी हर क्षेत्र में 

आग ेबढती आ,यी कदखाई दे रही ह ै आज महहला जीिन के 

हर क्षेत्र में आग ेकदम बढा रही ह ैआज की महहला अपने 

कताव्य की बाखुबी खुशी हनभा रही ह ैचाह ेिो ऑकफस का 

काम हो या घर का हर क्षेत्र में सफलता हाहसल कर रही 

ह ै िह अब स्ियं के प्रहत जागरुक होत े आ,ए अपन े

अहधकारो के प्रहत आिाज उठाने की हहम्मत रखती ह ै

कोई हसफा  यह कहकर उनके आत्महिश्वास को हहला नही 

सकता कक िह एक नारी ह ै हशक्षा के चलत े महहलाए 

जागरुकता होगयी ह ैइस जागरुकता ने नारही के कायाक्षेत्र 

की हसमा को घर के चार कदिारी से बाहर की दहुनया तक 

फैला कदया ह ैइस अिधारणा को बदलने की, जारुत ह ैकक 

बच्चोका लालन पोषण और गृहस्थी चलाना हसफा  नारी का 

काम ह ै| 
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